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คณะกรรมการวิชาการพจิารณามาตรฐานสินค้าเกษตร  

เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร 

1.   อธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือผู้ท่ีอธิบดีมอบหมาย         ประธานกรรมการ 

  นายสรวิศ ธานีโต 

  นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ 

 นางธนิดา หรินทรานนท์ 

2.   ผู้แทนกรมปศุสัตว์                 กรรมการ 

      นางสาวคชาภรณ์ เต็มยอด 
  นายธนิยะ ทรงสุหมัด 

      นางสาวปริญญา สาครเจริญ 

3.   ผู้แทนส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ        กรรมการ 

      นางอุษา บ ารุงพืช 

      นายชัยศิริ มหันตชัยสกุล 

4.   ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        กรรมการ 

      รองศาสตราจารย์วิชัย ทันตศุภารักษ์ 

      ผูช้่วยศาสตราจารย์ชาตรี คติวรเวช 

5.   ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        กรรมการ 

      นายปริวรรต พูลเพิ่ม 

      นายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์ 

6.   ผู้แทนสัตวแพทยสภา            กรรมการ  

      นายวิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย 

      รองศาสตราจารย์กัมพล แก้วเกษ 

7.   ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ…  ………………………………………………………………………  กรรมการ 
      นายอภิศักดิ์ อังคสิทธ์ิ 
      นางเยาวมาลย์ ค้าเจริญ 

8.   ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ………………………………………………………………………  กรรมการ 
      นางบุญญิตา รุจทิฆัมพร 

      นายศรายุทธ จุลรัตน์ 

 นางพัชรา จวนรุ่ง   

9.   ผู้แทนสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  กรรมการ     

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี       

      นายศุภชัย กัลยา 
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10. ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก        กรรมการ 

      นายสว่าง ข้อมงคลอุดม 

11. ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย          กรรมการ 

      นายวิชัย เติมผลบุญ 
นายอภิสิทธิ์ กิจถาวรรัตน์ 

นายวรฐ บุรณศิร ิ

12.  ผู้แทนสมาคมผู้เล้ียงสุกรแห่งชาติ                   กรรมการ 

       นายเกียรติภูมิ พฤกษะวัน 

13.  ผู้แทนสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย                 กรรมการ 

       นายเกษม ตระกูลเลิศวิไล 

14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเจตน์ ชื่นชม       กรรมการ   

       ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิต  

15.  ผู้แทนส านักก าหนดมาตรฐาน         กรรมการและเลขานุการ 

 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

  นางสาวสคราญมณี กระจ่างวงษ์ 

  นางสาวขวัญหทัย ทองปลาด 
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ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ส าหรับฟาร์มสุกร (มกษ. 6403-2552) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 นั้น เพื่อให้มาตรฐานมีเนื้อหาสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปล่ียนแปลงไป 

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขฉบับเดิมและก าหนดมาตรฐานใหม่  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาฟาร์มสุกรของไทยให้เป็นที่ยอมรับย่ิงขึ้นในระดับประเทศและระดับ

ระหว่างประเทศ    

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง 

มกษ. 6403-2552. มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร . 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, กรุงเทพฯ. 28 หน้า. 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2556. รายงานโครงการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดท าแนว

ปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสุกร  
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร 

1 ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้.ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มเล้ียงสุกร ได้แก่ 

สุกรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ลูกสุกรสุกรขุน หรือสุกรรุ่นพันธุ์ เพื่อให้ได้สุกรที่มีสุขภาพดีและเหมาะสมในการ

น าไปใช้เล้ียง หรือเป็นอาหารที่ปลอดภัยส าหรับบริโภค 

2 นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 สุกร (pig or swine) หมายถึง สัตว์ในวงศ์ Suidae ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sus domesticus  

2.2 ฟาร์มสุกร (pig farm) หมายถึง สถานประกอบการที่เล้ียงสุกร ซึ่งครอบคลุมถึง โรงเรือน สถานที่

เก็บและเตรียมอาหารสัตว์ พื้นที่ท าลายซาก พื้นที่บ าบัดน้ าเสียและส่ิงปฏิกูล รวมถึงส่ิงก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง 

เป็นต้น  

2.3 โรงเรือน (pig house) หมายถึง อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างที่มีหลังคา โดยภายในอาจแบ่งกั้นเป็นคอก

ส าหรับใช้เล้ียงสุกร  

2.4  โรงเรือนเปิด (conventional house/opened house) หมายถึง โรงเรือนที่มีสภาพแวดล้อมตาม

ธรรมชาติ โดยจะแปรผันไปตามสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรือน 

2.5 โรงเรือนปิด (enclosed house/environmentally controlled house) หมายถึง โรงเรือนที่สามารถ

ควบคุมสภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ และแสงสว่าง ให้เหมาะสมต่อการ

เลี้ยงสุกร  

2.6 สัตว์พาหะ (vector) หมายถึง สัตวแ์ละแมลงที่สามารถน าเชื้อโรคเข้ามาสู่สุกรในฟาร์มได้  

 



มกษ. 6403-2558 2 
 

 

3 ข้อก าหนด 

ข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 รายการข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร  

 

รายการ ข้อก าหนด 

 1. องค์ประกอบฟาร์ม  

(1) สถานที่ตั้ง 1.1 ต้องได้รับการยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่น  

1.2 ตั้งอยู่ในพื้นที่เหมาะสมกับการเล้ียงสุกร และมีแหล่งน้ าสะอาดเพียงพอ

ต่อการเลี้ยงสุกร 

1.3 อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เส่ียงต่อการปนเปื้อนจากอันตรายทางกายภาพ 

เคมี และชีวภาพ  

(2) ผังและลักษณะฟาร์ม 1.4 มีพื้นที่ขนาดเพียงพอเหมาะสมในการเล้ียงสุกร ไม่ก่อให้เกิดปัญหา

ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพสุกร มีรั้วหรือแนวกั้นธรรมชาติที่สามารถควบคุม 

การเข้าออกของคนและสัตว์ต่างๆ จากภายนอกได้ 

1.5 แยกพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นสัดส่วน เช่น พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ที่เก็บอาหารสัตว์  

พื้นที่ส าหรับสุกรป่วย พื้นที่ท าลายซาก และพื้นที่จ าหน่ายสุกร 

(3) โรงเรือน 1.6 มีโครงสร้างแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีการระบายอากาศที่ดี ง่ายต่อ 

การบ ารุงรักษาและท าความสะอาด  

1.7 มีพื้นที่เพียงพอในการเล้ียงสุกร และมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน 

ที่เหมาะสมกับสายพันธุ์ ขนาด และอายุของสุกร 

1.8 กรณีโรงเรือนปิด มีมาตรการด าเนินการในกรณีไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง 

หรืออุปกรณ์อัตโนมัติไม่ท างาน 

2. อาหารส าหรับสุกร 

 

2.1 มีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ 

อาหารสัตว์ มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ทางกายภาพเบื้องต้น  

และห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
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รายการ ข้อก าหนด 

2.2 การผสมยาลงในอาหารสัตว์ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ 

ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร มีสถานที่เก็บอาหารสัตว์ผสมยาแยกออกจากการเก็บ

อาหารทั่วไป และมีป้ายบ่งชี้ 

2.3 เก็บรักษาอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสภาพที่สามารถป้องกัน

การปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพ  

2.4.จัดภาชนะและอุปกรณ์ให้อาหารเหมาะสมกับอายุ จ านวน และขนาด

ของสุกร และจัดวางในต าแหน่งที่สุกรทุกตัวเข้ากินอาหารได้ 

3. น้ าส าหรับสุกร 3.1 แหล่งน้ าที่ใช้ในฟาร์มต้องอยู่ในบริเวณที่ป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งที่ 

เป็นอันตราย น้ าที่ใช้ในฟาร์มต้องสะอาด ปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอ

น ามาใช้ในฟาร์มได้ตลอดเวลา 

3.2 มีน้ าให้สุกรกินได้อย่างท่ัวถึง  

4. การจัดการฟาร์ม  

(1) คู่มือการจัดการฟาร์ม 4.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ส าคัญภายใน

ฟาร์ม.เช่น การจัดการฟาร์ม ระบบการเลี้ยง อาหารและน้ าส าหรับสุกร  

สุขภาพสัตว์ การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ สิ่งแวดล้อม และระบบการบันทึก

ข้อมูล  

(2) บุคลากร 4.2 มีจ านวนบุคลากรเหมาะสมกับจ านวนสุกรที่เล้ียง.จัดแบ่งหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  

4.3  บุคลากรที่ดูแลสุกรต้องมีความรู้ และได้รับการฝึกอบรมในการเล้ียงสุกร 

หรือปฏิบัติงานในฟาร์มได้ 

4.4 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์

ชั้นหนึ่ง และใบรับรองเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร 

4.5 ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

การปนเปื้อน  

(3) การท าความสะอาด 

และบ ารุงรักษา 

4.6 โรงเรือนและอุปกรณ์ สะอาด ถูกสุขลักษณะ บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี  

มีความปลอดภัยต่อสุกรและผู้ปฏิบัติงาน  
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รายการ ข้อก าหนด 

4.7 น ามูลสัตว์ออก และท าความสะอาด ไม่ให้หมักหมมภายในและบริเวณ

รอบๆ โรงเรือน  

4.8 ภายหลังจากย้ายสุกรออก ให้ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อคอกและอุปกรณ์ 

และปิดพักก่อนน าสุกรใหม่เข้าเลี้ยงตามเวลาที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

5. สุขภาพสัตว์  

(1) การป้องกันและควบคุม

โรค 

5.1 อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร 

5.2 มีการป้องกันและควบคุมโรคที่มากับยานพาหนะ อุปกรณ์ และบุคคล

ก่อนเข้าออกฟาร์ม รวมถึงมีการจดบันทึกการผ่านเข้าออกจากฟาร์มที่

สามารถตรวจสอบได้ 

5.3 มีโปรแกรมการสร้างภูมิคุ้มกันโรค รวมถึงการก าจัดพยาธิภายในและ

ภายนอก ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร  

5.4  มีมาตรการป้องกันสัตว์พาหะ  

5.5 มีวิธีการจัดการทางสุขลักษณะที่ดีภายในโรงเรือน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง

สะสมเชื้อโรค 

5.6.กรณีที่ เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ 

(2) การบ าบัดโรคสัตว์ 

 

 

5.7.อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร โดยปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ และตามมาตรฐานสินค้าเกษตร  

มกษ. 9032 เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์ 

5.8.การใช้เข็มฉีดยาสุกร มีวิธีปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้เข็มฉีดยาค้าง 

ในตัวสัตว์ และมีมาตรการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหา 

6. สวัสดิภาพสัตว์ 6.1 เล้ียงหรือดูแลให้สุกรมีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี 

มีที่อยู่ อาหาร และน้ าอย่างเพียงพอ กรณีที่สุกรป่วย บาดเจ็บ หรือพิการ  

ให้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมาน 
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รายการ ข้อก าหนด 

7. ส่ิงแวดล้อม 

 

7.1 ควรจัดเก็บขยะมูลฝอยในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และน าไปก าจัด 

อย่างเหมาะสม และถูกสุขลักษณะ 

7.2 มีวิธีการจัดการขยะติดเชื้อและขยะอันตราย  

7.3 การก าจัดและท าลายซากสุกรให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุม

ฟาร์มสุกรด้วยวิธีท่ีเหมาะสม 

7.4 มีระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ าทิ้ง โดยมาตรฐานน้ าทิ้ง

จากฟาร์มสุกรต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

7.5 มีการจัดการมูลสุกร ไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวน 

8. การบันทึกข้อมูล 8.1 ให้บันทึกข้อมลูผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดการฟาร์ม  

ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการควบคุมโรค เช่น การบริหารฟาร์ม  

การจัดการด้านการผลิต การควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรค รวมถึงบันทึก

การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 

8.2 เก็บรักษาบันทึกไว้ให้ตรวจสอบอย่างน้อย  3 ป ี
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