
 

 

 

 

 

             น.สพ. ยุทธ  เทียมสุวรรณ 
                            ผูจ้ดัการฝ่ายวิชาการ บจก. เซน็ทรลัลิส 

มาตรฐาน และระบบความปลอดภยัทางชวีภาพทีด่ขีองฟารม์สกุรประกอบไปดว้ย 8 องคป์ระกอบส าคญั อนัไดแ้ก่ 

1 องคป์ระกอบฟารม์ ควรมสีถานทีต่ ัง้เหมาะสม ห่างไกลแหลง่ชุมชน แหลง่น ้าสาธารณะ น ้าไมท่ว่มขงั ทัง้ควรห่าง
จากแหลง่ปนเป้ือนอนัตราย และมลภาวะทีเ่ป็นพษิ รวมถงึควรอยูห่่างจากโรงฆ่าสตัว ์ และตลาดคา้สตัวไ์มน้่อยกว่า 5 กม. 
และทีส่ าคญัตอ้งมกีารคมนาคมขนสง่ทีส่ะดวก 

ฟารม์ตอ้งมเีน้ือทีเ่หมาะสมกบัจ านวนโรงเรอืน ไมห่นา แน่นเกนิไป มกีารจดัวางผงัฟารม์ทีด่ ีและแยกพืน้ทีเ่ป็นสดัสว่น
ชดัเจนไดแ้ก่ พืน้ทีอ่ยู่อาศยั-ส านักงาน ทีต่อ้งแยกออกจากพืน้ทีเ่ลีย้งสตัว ์ มพี ืน้ทีเ่กบ็อาหารเกบ็อปุกรณ์ พืน้ที่ท าลายซาก 
พืน้ทีบ่ าบดัน ้าเสยีและสิง่ปฏกูิล พืน้ทีจ่ าหน่ายสกุร เป็นตน้ ถนนในฟารม์ตอ้งกวา้ง สะอาด ปฏบิตังิานไดส้ะดวก และที่
ส าคญัฟารม์ตอ้งออกแบบใหม้รีะบบป้องกนัโรคจากภายนอกเขา้สูฟ่ารม์ เช่น รัว้รอบฟารม์ ทางเขา้ออกทีม่รีะบบป้องกนัและ
ท าลายเชือ้โรค 

โรงเรอืนเปิดควรสรา้งตามแนวตะวนัออก-ตก โดยมรีะยะห่างระหว่างโรงเรอืนไมน้่อยกว่า 25 ม. โรงเรอืนระบบปิดควร
มดิชดิ มรีะบบป้องกนัเตอืนภยัแกไ้ขเมือ่ไฟดบั โรงเรอืนสกุรตอ้งมโีครงสรา้งทีแ่ขง็แรง งา่ยต่อการท าความสะอาด และ
บ ารุงรกัษา มไีฟฟ้าสอ่งสว่าง มหีลงัคากนัแดดกนัฝนได ้มกีารระบายอากาศด ีไมช่ ารดุจนก่อใหเ้กดิอนัตรายทัง้ต่อสกุร และ
คนเลีย้ง พืน้ซเีมนตห์รอืแสลต็ไมห่ยาบหรอืลืน่เกนิไป องศาลาดเอยีงก าลงัด ีผนังคอกตอ้งแขง็แรงสงูพอเหมาะกบัสกุรแต่ละ
อายุ ทีส่ าคญัตอ้งมพีืน้ทีเ่ลีย้งสกุรเพยีงพอ เช่น พอ่พนัธุค์วรมพีืน้ทีไ่มน้่อยกว่า 4.4 ตร.ม./ตวั แมพ่นัธุค์วรมพีืน้ทีไ่มน้่อยกว่า 
1.32 ตร.ม./ตวั คอกคลอดควรมพีืน้ทีไ่มน้่อยกว่า 3.6 ตร.ม./ตวั อนุบาลควรมพีืน้ทีไ่มน้่อยกว่า 0.3 ตร.ม./ตวั รุน่-ขุนควรมี
พืน้ทีไ่มน้่อยกว่า 1.0 ตร.ม./ตวั  

 



 

 

2 อาหาร ทีใ่ชเ้ลีย้งสกุรตอ้งมคีณุภาพด ี มคีณุคา่และโภชนะทีเ่หมาะสมตามแต่ละช่วงอาย ุ วตัถดุบิทีใ่ชต้อ้งสะอาด 
ปราศจากเชือ้โรค สารพษิ สารปนเป้ือน สารตอ้งหา้มทีเ่ป็นอนัตรายต่อตวัสกุร และผูบ้รโิภค สกุรตอ้งเขา้ถงึอาหาร โดยมี
อุปกรณ์ภาชนะทีส่ะอาดใหเ้หมาะสมกบัจ านวน และไดร้บัปรมิาณเพยีงพอต่อความตอ้งการ ทัง้วตัถดุบิและอาหารตอ้งบรรจุ
เกบ็รกัษาในทีแ่หง้ สะอาด อากาศระบายด ี ปราศจากสตัวพ์าหะต่างๆ มวีสัดรุองดา้นลา่งเพือ่ป้องกนัความชืน้ ปนเป้ือน 
หรอืเสือ่มสภาพ หากจ าเป็นตอ้งใหอ้าหารสตัวผ์สมยา ตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคมุของสตัวแพทยผ์ูค้วบคมุฟารม์ มสีถานที่
เกบ็แยก และป้ายบง่ชี ้ ทัง้ควรสุม่ตรวจสอบ หรอืทวนสอบคณุภาพวตัถุดบิ และอาหารสตัวอ์ย่างสม ่าเสมอ การขนสง่ไปใช้
เลีย้งสตัวต์อ้งมภีาชนะบรรจ ุและวธิกีารขนสง่ทีเ่หมาะสม 

3 น ้าด่ืม ทีใ่หส้กุรตอ้งเป็นน ้าสะอาด ปลอดภยั ไมป่นเป้ือน ควรเลอืกจากแหลง่ทีม่ปีรมิาณน ้าเพยีงพอตลอดทัง้ปี โดย
มวีธิจีดัการระบบน าน ้าเพือ่มาใชใ้นฟารม์ใหเ้หมาะสม ถูกสขุลกัษณะ น ้าตอ้งมคีณุภาพตามมาตรฐานน ้าบาดาลทีจ่ะใช้
บรโิภคได ้ แนะน าควรสง่ตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน ้าอยา่งสม ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้ทางกายภาพ เคม ี พษิวทิยา 
และจลุนิทรยี ์หากไมไ่ดต้ามมาตรฐานแลว้ ควรผ่านการบ าบดัดว้ยวธิตี่างๆ เสยีก่อน ทีน่ยิมกนัไดแ้ก่ การใชค้ลอรนี ระบบ
น ้าควรป้องกนัความรอ้นได ้ งา่ยต่อการบ ารุง รกัษา ภาชนะและอุปกรณ์ใหน้ ้าตอ้งมอีตัราการไหล ความสงู ความเอยีงที่
เหมาะสม ตอ้งสะอาด เพยีงพอกบัจ านวนสกุร 

 



 

 

 

4 การจดัการฟารม์ ถอืเป็นองคป์ระกอบใหญ่ใจความทีส่ าคญัมาก ทีฟ่ารม์ควรจดัใหม้คีูม่อืการจดัการฟารม์ทีแ่สดงถงึ
รายละเอยีดการปฏบิตังิานต่างๆ ภายในฟารม์ เช่น การเตรยีมโรงเรอืน การเลีย้ง การใหอ้าหารและน ้า การท าความสะอาด 
การจดัการสขุภาพสตัว ์การป้องกนัและควบคมุโรค การก าจดัสตัวพ์าหะ การก าจดัซากและสิง่ปฏกูิล เป็นตน้ 

ฟารม์ตอ้งมบีคุลากรเพยีงพอกบัจ านวนสกุร โดยแบง่หน้าทีค่วามรบัผดิชอบอยา่งชดัเจน ทัง้สตัวแพทยท์ีม่ใีบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีการสตัวแพทยช์ัน้หนึ่ง และใบอนุญาตสตัวแพทยผ์ูค้วบคมุฟารม์สกุร สตัวบาล และผูเ้ลีย้งสกุร โดยแต่ละ
หน้าทีจ่ะก าหนดไวแ้ลว้ว่า สามารถดูแลสกุรไดไ้มเ่กนิกีต่วั/แม ่ นอกจากนี้ผูป้ระกอบการตอ้งผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรที่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึบคุลากรจ าเป็นตอ้งไดร้บัการตรวจสขุภาพ และไดร้บัการฝึกอบรมอย่างตอ่เนื่อง 

โรงเรอืน และอุปกรณ์ทีใ่ชต้อ้งเพยีงพอกบัจ านวนสกุร เป็นระเบยีบ ท าความสะอาดไดท้ัว่ถงึ ตอ้งปลอดภยัไมเ่ป็น
อนัตรายต่อตวัสกุรและผูเ้ลีย้ง มสีถานทีเ่กบ็อุปกรณ์และเครื่องมอืเป็นสดัสว่น น ามาใชไ้ดส้ะดวก ตอ้งมกีารจดัพืน้ที่
ปฏบิตังิานใหเ้หมาะสม  พืน้ทีเ่ลีย้งสกุรแต่ละรุ่นแยกกนัชดัเจน  เน้นระบบ All in-All out ในสกุรอนุบาลและสกุรขุน ทีส่ าคญั
ตอ้งเน้นเรือ่งการจดัการสขุลกัษณะเช่น มอี่างน ้ายาฆ่าเชือ้ส าหรบัจุม่เทา้บคุคลก่อนเขา้-ออกโรงเรอืน ท าความสะอาดพืน้
คอกสม ่าเสมอ ไมม่มีลูสตัวต์กคา้ง ภายหลงัยา้ยสกุรออก ควรท าความสะอาด ลา้ง ฆา่เชือ้ พกัคอกไมน้่อยกว่า 5 วนั ทัง้ตอ้ง
ดูแลรกัษาความสะอาดรอบโรงเรอืนอย่างน้อย 3 ม. จดัใหม้ทีางระบายน ้าเสยีจากโรงเรอืนไปสูบ่อ่บ าบดั หากสิง่ใดช ารุดก็
ควรรบีซ่อมแซม ดแูล และบ ารุงรกัษาสม ่าเสมอ 

 
จากทีก่ลา่วมาเป็นเพยีง 4 องคป์ระกอบแรก แมค้รอบคลมุเนื้อหาไปเพยีงครึง่เดยีว แต่เชื่อว่าคงมบีางจดุบางประเดน็ที่

ทุกฟารม์มตีกหลน่กนัไป มากบา้ง น้อยบา้ง เป็นแน่แท ้ ไวแ้กไ้ขปรบัปรุงกนัตอ่ไป เรื่องหน้าขอเชญิตดิตามตอ่เนื่องใน 4 
เรื่องทีเ่หลอื อนัไดแ้ก่ สขุภาพสตัว ์สวสัดภิาพสตัว ์ส ิง่แวดลอ้ม และการบนัทกึขอ้มลู  
เอกสารอ้างอิง 
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