
 

บทที่ 13 
มาตรฐานฟารมเลี้ยงสุกร 

 

 
มาตรฐานฟารมเลี้ยงสุกรน้ี กําหนดขึ้นเปนมาตรฐานเพื่อใหฟารมที่ตองการขึ้น

ทะเบียนเปนฟารมที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ ไดยึดถือปฏิบัติเพ่ือใหไดการรับรองจาก
กรมปศุสัตว ซ่ึงมาตรฐานนี้เปนเกณฑมาตรฐานข้ันพื้นฐานสําหรับฟารมที่จะไดการรับรอง 

 

ฟารมสุกร หมายถึง ฟารมที่ผลิตสุกรขุนเพื่อการคา ฟารมพอ-แมพันธุเพ่ือผลิต
สุกร และฟารมเลี้ยงสุกร 
 

13.1  วัตถุประสงค 
  

มาตรฐานฟารมเลี้ยงสุกรนี้กําหนดวิธปีฏิบัติดานการจัดการฟารม การจัดการดาน
สุขภาพสัตวและการจัดการดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหไดสุกรที่ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมตอ
ผูบริโภค 
 

13.2  องคประกอบของฟารม 
 

1.  ทําเลที่ตัง้ของฟารม 
 

                 1.1  อยูในบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก 
                 1.2  สามารถปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคจากภายนอกเขาสู 
ฟารม 
                 1.3  อยูหางจากแหลงชุมชน โรงฆาสัตว ตลาดนัดคาสัตว 
                 1.4  อยูในทําเลที่มีแหลงนํ้าสะอาดตามมาตรฐานคุณภาพน้ําใชเพียงพอตอ 
การบริโภคตลอดป 
                 1.5  ควรไดรับการยินยอมจากองคการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
                 1.6  เปนบริเวณที่ไมมีนํ้าทวมขัง 
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                 1.7  เปนบริเวณที่โปรง  อากาศสามารถถายเทไดดี และมีตนไมใหรมเงา 
ภายในฟารม 

 

2.  ลกัษณะของฟารม 
 

                 2.1  เน้ือที่ของฟารม ตองมีเน้ือที่เหมาะสมกับขนาดของฟารม 
                 2.2  การจัดแบงเน้ือที่  ตองมีเน้ือที่กวางเพียงพอสําหรับการจัดแบง     การ 
กอสรางอาคารโรงเรือนอยางเปนระเบียบ สอดคลองกับการปฏิบัติงาน และไมหนาแนน
จนไมสามารถจัดการดานการผลิตสัตว การควบคุมโรคสัตว สุขอนามัยของผูปฏิบัติงาน
และการรักษาสิ่งแวดลอมไดตามหลักวิชาการ ฟารมจะตองมีการจัดแบงพ้ืนที่ฟารมเปน
สัดสวนโดยตองมีร้ัวเพื่อปองกันไมใหสัตวชนิดอื่นเขาออกบริเวณพื้นที่เลี้ยงสัตวได และมี
ผังแสดงการจัดวางที่แนนอน ไดแก  
                        -  พื้นที่เลี้ยงสัตว 
                        -  โรงเก็บอาหารสัตว โรงผสมอาหารสัตว 
                        -  พื้นที่ทําลายซากสัตว 
                        -  พื้นที่บําบัดนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล 
                        -  อาคารสํานักงาน ที่จอดรถและบานพักอาศัย 
                 2.3  ถนนภายในฟารม  ตองใชวัสดุคงทน  มีสภาพและความกวางเหมาะสม 
สะดวกในการขนสงลําเลียงอุปกรณ อาหารสัตว รวมท้ังผลผลิตเขา-ออก จากภายนอก
และภายในฟารม 
                 2.4  บานพักอาศัยและอาคารสํานักงาน  อยูในบริเวณอาศัยโดยเฉพาะ ไมมี
การเขาอยูอาศัยในบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว  บานพักตองอยูในสภาพแข็งแรง สะอาด
เปนระเบียบไมสกปรกรกรุงรัง มีปริมาณเพียงพอกับจํานวนเจาหนาที่ ตองแยกหางจาก
บริเวณเลี้ยงสัตวพอสมควร สะอาด รมร่ืน มีร้ัวกั้นแบงแยกจากบริเวณเลี้ยงสัตวตามที่
กําหนดอยางชัดเจน 
                 2.5  ไมควรใหสัตวเลี้ยงทีอ่าจเปนพาหนะนําโรคเขาไปในบริเวณเลี้ยงสุกร   

 

3.  ลักษณะโรงเรือน 
 

                 โรงเรือนควรมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนสัตว ถูกสุขอนามัย สัตวอยูสุขสบาย 
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                 3.1  ลักษณะโรงเรือนระบบเปด 
 

                       3.1.1  โรงเรือนควรตั้งยาวตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก   สภาพ 
โรงเรือนโปรง ลมผานสะดวก แตละโรงเรือนควรหางกันไมนอยกวา 25 เมตร 
                       3.1.2  ขนาดของโรงเรือนตองเหมาะสมกับจํานวนสุกร  แตไมควรเกิน 
หลังละ 1,000 ตัว 
                                -  พื้นที่สําหรับสุกรพอพันธุ 4-8 ตารางเมตรตอตัว 
                                -  แมพันธุทองวาง 1.2-1.5 ตารางเมตรตอตัว 
                                -  แมพันธุต้ังทอง 1.2-3 ตารางเมตรตอตัว 
                                -  คอกคลอดและแมเลี้ยงลูก 3-4 ตารางเมตรตอตัว 
                                -  ลูกสุกรขุน  สําหรับพื้นคอนกรีตประมาณ 1.2-1.5 ตารางเมตร
ตอตัว สําหรับพื้นสแล็ตประมาณ 1.0 ตารางเมตรตอตัว  
                       3.1.3  โรงเรือนตองมีโครงสรางและสวนประกอบที่แข็งแรง       
                                -  เสาและโครงของโรงเรือน  ทําจากเสาปูนหรือเหล็ก โครงเหล็ก  
หรือไมที่มีความแข็งแรง                          
                                -  หลังคา ควรมุงดวยกระเบื้อง    ถาเปนสังกะสีควรเปนหลังคา 
แบบจ่ัว 2 ช้ันและสูงพอควร เพื่อระบายความรอน   
                                -  พื้นคอก ควรเปนพื้นคอนกรีตไมหยาบและไมลื่นจนเกินไป  มี 
ความลาดเอียงหรือเปนพื้นสแล็ตเพื่อความสะดวกในการดูแลและทําความสะอาด  
                                -  ผนังคอก  ควรใชอิฐบล็อคหรือแปปนํ้า  สรางอยางแข็งแรง  
ความสูงประมาณ 1 เมตร ถาเปนสุกรพอพันธุควรสูง 1.2 เมตร โดยประมาณ                    
                                -  มีระบบทางระบายน้ําเสียระบายจากโรงเรือนสูบอบําบัดได 
อยางสะดวกไมอุดตัน 
                                -  หนาโรงเรือนแตละหลัง   มีบอนํ้ายาฆาเช้ือสําหรับจุมเทากอน 
เขาออกโรงเรือน 
 

                 3.2  ลักษณะโรงเรือนระบบปด 
 

                       3.2.1  ขนาดเหมือนกับโรงเรือนสุกรโดยทั่วไปกวาง 8-10 เมตร  หรือ 
ข้ึนอยูกับความเหมาะสม   โดยเนนใหมีระบบควบคมุอุณหภูมิความชื้นและการถายเทอากาศ 
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เหมาะสมกับขนาดและชนิดของสุกรที่เลี้ยง 
                       3.2.2  หลังคาโรงเรือน  เปนหลังคาแบบจั่วไมตองสูงมาก   อาจมีวัสดุที่
เปนฉนวนกันความรอนบุใตหลังคา หรือทําเพดานดวยวัสดุที่เหมาะสมและควรมีชองวาง
ระหวางหลังคากับเพดานเปนแบบเปดเพื่อใหมีการระบายความรอนที่ดี 
                       3.2.3  ผนังโรงเรือน   ตองมีผนังปดรอบโรงเรือนใหมิดชิดดวยวัสดุที่ 
เหมาะสม (แข็งแรงไมติดไฟงายเกินไป) เพ่ือใหสามารถบังคับทิศทางลมและการถายเท
อากาศไดดี และออกแบบใหมีการเปด-ปดไดสะดวกในกรณีที่ไฟฟาดับ เชน เปนมาน
พลาสติกหรือหนาตาง     
                       3.2.4  พื้นคอก   ควรเปนพื้นคอนกรีตไมหยาบและไมลื่นจนเกินไป   มี 
ความลาดเอียงหรือเปนพื้นสแล็ตเพื่อสะดวกในการดูแลทําความสะอาด        
                       3.2.5  แสงสวางตอนกลางวัน    มีแสงสวางจากธรรมชาติผานทางแผน 
พลาสติกหรือชองหนาตางกระจก (ยกเวนโรงเรือนพอพันธุจะเปนระบบทึบหมด) มีไฟฟา
ใหแสงสวางเพื่อความสะดวกในการทํางานหรือในเวลากลางคืนเม่ือจําเปน  
                       3.2.6  ระบบระบายน้ําและกําจัดของเสีย 
                                -  ทางระบายน้ําอยูภายในหรือดานลางของคอกตรงทางออกและ
ตองเปนระบบปดเพื่อไมใหอากาศเขา 
                                -  บอกําจัดนํ้าเสียตองอยูดานทายคอก (หลังพัดลม) 
                       3.2.7  ระบบเตือนภัย   ควรมีระบบเตือนภัย   กรณีที่ไฟฟาขัดของหรือ
อุณหภูมิผิดปกติ เพ่ือใหผูเลี้ยงสามารถเปดมานหรือหนาตาง หรือแกไขระบบควบคุม
อุณหภูมิไดโดยเร็ว หรืออาจใชระบบลดผามานอัตโนมัติ เพ่ือใหรวดเร็วยิ่งข้ึน           
                       3.2.8  พื้นที่ตอตัวของสุกรที่อยูในระบบปดจะนอยกวาในระบบเปด  แต
ตองอยูอยางสุขสบาย เชน สําหรับสุกรชวงการขุนตองไมนอยกวา 0.75 ตารางเมตร 

 

13.3  การจัดการฟารม 
  

1.  การจัดการโรงเรือน 
 

                 1.1  โรงเรือนและที่ใหอาหารตองสะอาดและแหง 
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                 1.2  โรงเรือนควรออกแบบและจัดแบงตามวัตถุประสงคของการใชงาน  เพ่ือ
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน โรงเรือนควรใหมีสวนการผลิตแยกกันอยางชัดเจน โดย
แบงเปน 2 ชนิดคือ 

             -  ชนิด 2 สวนผลิต ประกอบดวย สวนที่ 1  คือ    โรงเรือนพอ-แมพันธุ
และสวนที่ 2 คือ โรงเรือนสุกรอนุบาลและสุกรขุน 

             -  ชนิด 3 สวนผลิต ประกอบดวย สวนที่ 1   คือ   โรงเรือนพอ-แมพันธุ 
สวนที่ 2 คือ โรงเรือนสุกรอนุบาล และสวนที่ 3 คอื โรงเรือนสุกรขุน และแตละสวนผลิตมี
ระบบเขา-ออกทีเดียวพรอมกัน    
                 1.3  มีการจัดการโรงเรือนเตรียมความพรอมกอนนําสัตวเขา โดยตองมีระยะ
พักของโรงเรือน หลังจากการยายสุกรออกโดยตองทําความสะอาดโรงเรือนดวยนํ้ายาฆา
เช้ือโรค พักโรงเรือน 5-7 วัน กอนนําสุกรชุดใหมเขามาเลี้ยง         
                 1.4  มีการทําความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณดวยน้ํายาฆาเช้ือโรคตาม 
ความเหมาะสม 
                 1.5  พื้นคอก อุปกรณการใหอาหารและน้ําตองทําความสะอาดทุกวัน 
                 1.6  มีระบบระบายอากาศทีดี เพื่อถายเทอากาศและปรับอุณหภูมิภายใน 
โรงเรือนใหเหมาะสม 
                 1.7  โรงเรือนควรไดรับการดูแลและซอมบํารุงใหใชประโยชนไดดี  และมี 
ความปลอดภัยตอทั้งผูปฏิบัติงานและตัวสุกร 

             

2.  การจัดการดานบุคลากร 
 

                 2.1  ตองมีจํานวนแรงงานอยางเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนสัตวเลี้ยง มี
การจัดแบงหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในแตละตําแหนงอยางชัดเจน  
บุคลากรภายในฟารมควรไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป 
                 2.2  ใหมีสัตวแพทยควบคุมกํากับดูแลดานสุขภาพสัตวภายในฟารม     โดย
สัตวแพทยตองมีใบอนุญาตประกอบบําบัดโรคสัตวช้ันหน่ึง และไดรับใบอนุญาตควบคุม
ฟารมจากกรมปศุสัตว 
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3.  คูมือการจัดการฟารม   
 

                 ผูประกอบการฟารมตองมีคูมือการจัดการฟารม แสดงใหเห็นระบบการเลี้ยง
การจัดการฟารม ระบบบันทึกขอมูลการปองกันและควบคุมโรคสัตว การดูแลสุขภาพสัตว
และสุขอนามัยในฟารม 
 

4.  ระบบบันทึกขอมลู  
 

                 ฟารมจะตองมีระบบการบันทึกขอมูล ซ่ึงประกอบดวย 
             

                 4.1  ขอมูลการบริหารฟารม  ไดแก  บุคลากร  แรงงาน              
                 4.2  ขอมูลการจัดการผลิต  ไดแก ขอมูลตัวสัตว  ขอมูลสุขภาพสัตว  ขอมูล
การผลิตและขอมูลผลผลิต 
 

5.  การจัดการดานอาหารสัตว 
 

                 5.1  คุณภาพอาหารสัตว 
 

                       5.1.1  แหลงที่มาของอาหารสัตว 
 

                                ก.  ในกรณีซ้ืออาหาร   ตองซ้ือจากผูขายที่ไดรับอนุญาตตาม 
พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 
                                ข.  ในกรณีผสมอาหารสัตวเอง ตองมีคุณภาพอาหารสัตวเปนไป
ตามกําหนดตามกฎหมายตามพ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 
                       5.1.2  ภาชนะบรรจุและการขนสงอาหารสัตว 
                                ก.  ภาชนะบรรจุอาหารสัตวควรสะอาด ไมเคยใชบรรจุวัตถุมีพิษ
ปุย หรือวัตถุอื่นใดที่อาจเปนอันตรายตอสัตว สะอาด แหง กันความชื้นได ไมมีสารที่จะ
ปนเปอนกับอาหารสัตว ถาถูกเคลือบดวยสารอื่น สารดังกลาวตองไมเปนอันตรายตอสัตว 
                                ข.  รถไซโลเฉพาะกิจที่ใชในการขนสงตองทําใหสวนที่บรรจุแหง 
และสะอาด ไมมีการตกคางของสิ่งหน่ึงส่ิงใดในสวนที่บรรจุ  
                       5.1.3  การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว 
                                ควรมีการตรวจสอบอาหารสัตวอยางงาย   นอกจากนี้ตองสุม 
ตัวอยางอาหารสัตวสงหองปฏิบัติการที่เช่ือถือได เพ่ือวิเคราะหคุณภาพและสารตกคาง
เปนประจํา และบันทึกผลการตรวจวิเคราะหไวใหตรวจสอบได 
 



AT 328 279 

                 5.2  การใหอาหารสัตว 
 

                       5.2.1  อุปกรณการใหอาหารแบบราง     ความยาวไมตํ่ากวา 25 เซนติ- 
เมตรตอตัว     
                       5.2.2  อปุกรณการใหอาหารแบบถังกลมหรือรางอาหารกล   มีเพียงพอ
และเหมาะสมกับสุกรที่เลี้ยงและตามมาตรฐานของอุปกรณชนิดน้ัน ๆ                             
                       5.2.3  คณุภาพอาหารที่ใชเลี้ยงตองไดมาตรฐานเหมาะสม และ 
สอดคลองกับชวงอายุและชนิดของสุกร       
 

                 5.3  การใหนํ้าสัตว 
 

                       5.3.1  ตองไมใชสารตองหามตามกฎหมายผสมในน้ํา 
                       5.3.2  มีระบบและอุปกรณใหนํ้าอยางเพียงพอ 
                       5.3.3  ควรมีอุปกรณสําหรับผสมยาละลายน้ําใหสุกรกินเมื่อจําเปน               
 

                 5.4  การเกบ็รักษาอาหารสัตว   
 

                       ควรมีสถานที่เก็บอาหารสัตวแยกตางหาก    กรณีมีวัตถุดิบเปนวิตามิน 
ตองเก็บในหองปรับอากาศ หองเก็บอาหารสัตวตองสามารถรักษาสภาพของอาหารสัตว 
ไมใหเปลี่ยนแปลง สะอาด แหง ปลอดจากแมลงและสัตวตาง ๆ ควรมีแผงไมรองดานลาง
ของภาชนะบรรจุอาหารสัตว  
 

13.4  การจัดการดานสุขภาพสัตว 
 

1.  การปองกันและควบคุมโรค 
 

                 ฟารมตองมีระบบเฝาระวังควบคุมและปองกันโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ทั้งน้ีรวมถึงการมีโปรแกรมทําลายเชื้อโรคกอนเขาและออกจากฟารม การปองกันการ
สะสมของเชื้อโรคในฟารม  การควบคุมโรคใหสงบโดยเร็วและไมใหแพรระบาดจากฟารม 
 

                 1.1  การทําลายเชื้อโรคกอนเขา-ออกฟารม 
 

                       1.1.1  บอนํ้ายาฆาเช้ือโรค     ลักษณะบอตองกวางและยาวเพียงพอ 
สําหรับยานพาหนะทุกชนิดที่แลนเขา-ออกฟารม   มีความลึกและลาดชันเหมาะสมที่ยาน 
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พาหนะจะแลนลงไปโดยสะดวก วัสดุที่สรางเปนบอตองแข็งแรง โดยบอนํ้ายาฆาเช้ือโรค
อาจจัดสรางตางหาก หรือประกอบอยูกับโรงพนนํ้ายาฆาเช้ือโรคก็ได ในบอตองใสนํ้ายา
ฆาเช้ือโรคที่ผสมน้ําในอัตราสวนตามที่ระบุในเอกสารกํากับ อีกทั้งมีการเปลี่ยนยาฆาเช้ือ
โรคอยางสม่ําเสมอ เพื่อรักษาคุณสมบัติในการฆาเช้ือโรค ยานพาหนะที่จะเขา-ออกตอง
แลนผานบอนํ้ายาฆาเช้ือโรคทุกคัน 
                       1.1.2  โรงพนนํ้ายาฆาเช้ือโรค    ยานพาหนะและบุคคลภายนอกที่ผาน
เขา-ออกฟารมตองผานโรงพนนํ้ายาฆาเช้ือโรค ซ่ึงควรอยูบริเวณหนาประตูทางเขาฟารม 
อุปกรณสําหรับฉีดพนนํ้ายาฆาเช้ือโรคจะตองสามารถพนเปนละอองใหครอบคลุมทั่ว
ยานพาหนะที่แลนผานภายในฟารมดวยนํ้ายาฆาเช้ือโรคที่มีความเขมขนเหมาะสมและไม
กัดกรอน 
                       1.1.3  หองอาบน้ําและฆาเช้ือโรค ประกอบดวย 
                                -  หองเปลี่ยนเครื่องแตงกาย กอนเขาหองอาบน้ํายาฆาเช้ือโรค 
                                -  หองอาบน้ํายาฆาเช้ือโรค   มีความยาวหองพอประมาณ  พื้น
ตองไมลื่น นํ้ายาฆาเช้ือโรคที่ใชตองไมระคายเคือง 
                                -  หองอาบน้ําหลังผานน้ํายาฆาเช้ือโรค 
                                -  หองเปลี่ยนเครื่องแตงกายกอนเขาโรงเรือน 
                                ทั้งน้ีทุกหองตองมีประตู แบงแยกสัดสวนชัดเจน อุปกรณทุก
อยางตองอยูในสภาพพรอมใชงาน มีการรักษาความสะอาดตลอดเวลา เส้ือผาและรองเทา
ที่ใชในฟารมตองซักลางใหสะอาดทุกครั้งหลังใชงาน 
 

                 1.2  การปองกันการสะสมของเชื้อโรคในฟารม มีระบบการดําเนินการ 
ดังน้ี 
 

                       1.2.1  เครื่องพนน้ํายาฆาเช้ือโรคและอุปกรณที่สามารถเคลื่อนยายได 
สะดวกในการใชงานตามจุดตาง ๆ ภายในฟารม จํานวนเครื่องพนที่มีตองเหมาะสมกับ
ขนาดของฟารมและตองใชงานไดเปนอยางดี 
                       1.2.2  ความเขมงวด ในการทําลายเชื้อโรค 
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                                ก.  ยานพาหนะเขา-ออก 
 

                                     บริเวณประตูเขา-ออกโรงเรือนตองเขมงวด โดยยานพาหนะ
ตองแลนผานโรงพนและบอนํ้ายาฆาเช้ือโรค ประตูตองปดตลอดเวลาจะเปดใหเขาไดตอเม่ือ
ทราบจุดประสงคและไดรับอนุญาตการเขาจากผูรับผิดชอบ และตองบันทึกรายละเอียดการ
เขา-ออกและเวลาที่เขา-ออกใหเปนที่เรียบรอย พาหนะที่ใชในฟารมและนอกฟารมไมควร
ใชรวมกัน ไมควรอนุญาตใหพาหนะภายนอกเขาฟารมโดยเด็ดขาด ตองมีสมุดบันทึก
แสดงใหตรวจสอบไดตลอดเวลา 
 

                                ข.  บุคคลเขา-ออก 
 

                                     บุคคลที่จะเขาฟารมจะตองผานหองอาบน้ํายาฆาเช้ือโรค 
เปลี่ยนชุดที่ฟารมจัดเตรียมไวให และตองมีการจดบันทึกการผานเขา-ออกในสมุดให
ตรวจสอบไดตลอดเวลา 
 

                 1.3  การสรางภูมิคุมกันโรค 
 

                       การทําวัคซีน    สุกรทุกตัวในฟารมตองไดรับวัคซีนปองกันโรคตาม 
คําแนะนําของสัตวแพทยประจําฟารม 
 

                 1.4  การควบคุมโรค 
 

                       1.4.1  การจัดการสุกรปวย 
 

                                -  แยกสุกรปวยออกจากฝูง เพ่ือทําการรักษา 
                                -  ฟารมตองมีบริเวณสําหรับสุกรปวยแยกออกจากสุกรปกติ เพ่ือ
ไมใหใหมีการติดตอของโรค 
                                -  ใหสังเกตอาการปวยและรักษาจนกวาอาการของโรคที่พบจะ 
หมดไปและแนใจวาไมมีการแพรของโรคไปยังสุกรตัวอื่น 
                                -  หากสุกรเปนโรคระบาดรายแรง    ตองทําลายเพื่อปองกันการ 
แพรระบาดของโรค    
                                -  สุกรที่ปวยหรือตาย  ใหทําการตรวจวินิจฉัยโรคโดยสัตวแพทย  
และใหสงตรวจหองปฏิบัติการตามความเห็นของสัตวแพทย 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                AT 328 282 

                       1.4.2  การทําลายซากสุกร 
 

                               ตองมีบริเวณเฉพาะสําหรับทําลายซากสุกรที่ตาย พื้นทีต่องหางจาก
บริเวณโรงเรือนอื่นและไมใชทางผานประจาํของเจาหนาที่ในฟารม การทําลายซากมี 2 วิธีดังนี้ 
 

                               ก.  การทําลายโดยการฝง   ตองมีเน้ือที่เพียงพอและอยูในบริเวณ
นํ้าทวมไมถึง ฝงซากใตผิวดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร ใชนํ้ายาฆาเช้ือโรคที่เหมาะสม 
ทําการราดหรือโรยบนสวนตาง ๆ ของซากสุกรจนทั่ว กลบหลุมเหนือระดับผิวดินและราด
หรือโรยดวยนํ้ายาฆาเช้ือซํ้า 
                               ข.  การทําลายโดยการเผา มีสถานที่เผาหรือเตาเผาอยูในบริเวณ 
ที่เหมาะสม ใชไฟเผาซากจนหมด       
 

2.  การบําบัดโรค 
 

                 2.1  การบําบัดโรคสัตว   ตองปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมการประกอบการ- 
บําบัดโรคสัตว พ.ศ. 2505 
                 2.2  การใชยาสําหรับสัตว ตองปฏิบัติตามขอกําหนดการใชยาสําหรับสัตว  
(มอก. 7001-2540)                        
 

13.5  การจัดการสิ่งแวดลอม 
 

1.  ประเภทของของเสีย   
 

                 ของเสียที่เกิดจากฟารมปศุสัตว ประกอบดวย    
 

                 1.1  ขยะมูลฝอย 
                 1.2  ซากสุกร 
                 1.3  มูลสุกร 
                 1.4  นํ้าเสีย 
 

2.  การจํากัดหรือบําบัดของเสีย     
 

                 ฟารมจะตองจัดใหมีระบบกําจัดหรือบําบัดของเสียที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดผล
กระทบตอผูอยูอาศัยขางเคียงหรือส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 
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                 2.1  ขยะมูลฝอย  ทําการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในถังขยะที่มีฝาปดมิดชิด   
และนําไปกําจัดทิ้งในบริเวณที่ทิ้งของเทศบาล สุขาภิบาลหรือองคการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น 
                 2.2  ซากสุกร ฟารมตองมีการจัดการกับซากสุกรใหถูกสุขลักษณะอนามัย 
                 2.3  มูลสุกร  นําไปทําปุยหรือหมักเปนปุยโดยไมทิ้งหรือกองเก็บในลักษณะ
ที่จะทําใหเกิดกลิ่นหรือกอความรําคาญตอผูอยูอาศัยขางเคียง 
                 2.4  นํ้าเสีย   ฟารมจะตองมีระบบเก็บกักหรือบําบัดนํ้าเสียใหเหมาะสมทั้งน้ี 
นํ้าทิ้งจะตองมีคุณภาพน้ําที่เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งที่กําหนด 
 

13.6  สิทธปิระโยชนของฟารมเลี้ยงสุกรที่ไดมาตรฐาน 
 

ฟารมเลี้ยงสุกรที่ไดมาตรฐานจะไดรับสิทธิประโยชนดังนี้ 
 

1.  การเคลือ่นยายสัตว       ผูประกอบการฟารมเลี้ยงสุกรสามารถขออนุญาต
เคลื่อนยายสัตวเขาในหรือผานเขตปลอดโรคระบาดไดจากปศุสัตวจังหวัด โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการนําเขาหรือเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายในราชอาณา-
จักร พ.ศ. 2537 ขอ 7(2) ยกเวนสุกรขุนที่จะเขาหรือผานเขตจังหวัดภาคใต ซ่ึงจะตองขอ
อนุมัติจากกรมปศุสัตว 

2.  กรมปศุสัตว  จะจัดสรรวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย และโรคอหิวาต
สุกร ใหมีจําหนายอยางเพียงพอตามปริมาณสุกรของฟารมเลี้ยงสุกรมาตรฐาน                

3.  กรมปศุสัตว  จะใหบริการทดสอบโรคแทงติดตอในพอแมพันธุสุกร  โดยไม
คิดมูลคา 

4.  กรมปศุสัตว  จะใหบริการการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว   โดยไมคิด
มูลคาสําหรับตัวอยางที่สงตรวจจากฟารมเลี้ยงสัตวมาตรฐาน             


