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คํานํา
การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
อํานาจหนาที่และตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการที่มากขึ้น”
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
อาศัยอยูที่ใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน
ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูที่เกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน
ผูแทนจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ จึงเปนที่เชื่อมั่นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถนํา
มาตรฐานที่ไดจัดทําขึ้น ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง
สําหรับ มาตรฐานโรงฆาสัตว กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จัดทําขึ้น โดยหวังเปนอยางยิ่งวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะไดศึก ษา ทํา ความเขา ใจ และนํา มาตรฐาน รวมทั้ง แนวทางขั้น ตอนการปฏิบัติต ามที่กํา หนดไว
ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ การบริ ห ารและการบริ ก าร
สาธารณะใหดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนเปาหมายที่สําคัญสูงสุดในการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สืบตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 เหตุผลและความจําเปน
เนื้ อ สั ต ว นั บ ว า เป น แหล ง อาหารโปรตี น ที่ สํ า คั ญ และเป น ที่ นิ ย มในการบริ โ ภคของ
ประชาชน การที่ จ ะได บ ริ โ ภคเนื้ อ สั ต ว ที่ มี คุ ณ ภาพและปลอดภั ย ป จ จั ย หนึ่ ง คื อ ต อ งผ า น
กระบวนการการฆาสัตวที่ไดมาตรฐาน ไมทารุณสัตว อันจะสงผลใหไดเนื้อสัตวถูกสุขลักษณะ
ปราศจากเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคแกประชาชน การที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวไดนั้น โรง
ฆ า สั ต ว ค วรมี ม าตรฐาน ซึ่ ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ภ ารกิ จ และอํ า นาจหน า ที่ ในการ
ใหบริการ จัดใหมีโรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐาน
เนื่องจากโรงฆาสัตวของสัตวแตละประเภทจะมีเทคนิค และวิธีการตลอดจนลักษณะ
ของ โรงฆาสัตว โรงพักสัตวที่แตกตางกัน จึงไมเหมาะสมที่จะนําสัตวมาฆาในโรงฆาสัตวประเภท
หรือชนิดเดียวกันได ดังนั้นในมาตรฐานฉบับนี้จึงไดพิจารณาโรงฆาสัตวที่เปนการฆาสัตวประเภท
หรือชนิดใหญและมีปริมาณฆาสัตวเปนจํานวนที่คอนขางมากประกอบกับโรงฆาสัตวสวนใหญ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนโรงฆาสุก ร จึงไดจัดทํามาตรฐานฉบับนี้เปนโรงฆาสัตว
เฉพาะของสุกรเทานั้น
การดําเนินการโรงฆาสัตว โรงพักสัตว การฆาสัตวมีขั้นตอนและวิธีการ เกี่ยวของกับ
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้นเพื่อใหประชาชนไดบริโภคเนื้อสุกรที่มีมาตรฐาน
จึงไดจัดทํามาตรฐานฉบับนี้โดยกฎหมายกําหนดอํานาจหนาที่ไวดังนี้
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้
(2) ใหมีโรงฆาสัตว
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1

มาตรฐานโรงฆาสัตว

มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(3) ใหมีโรงฆาสัตว
มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้
(3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนา
ทองถิ่น
(4) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบล
และราชการสวนทองถิ่นอื่น


 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้
(22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว

1.2 ขอบเขตของมาตรฐาน
มาตรฐานนี้ จะครอบคลุมในเรื่องตางๆ คือ
1. การดําเนินการจัดตั้งโรงฆาสัตว (สุกร) ซึ่งประกอบดวย
1.1 การกําหนดพื้นที่/สถานที่จัดตั้งโรงฆาสัตว (สุกร) ที่เหมาะสมกับเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล
1.2 การขออนุญาตจัดตั้งโรงฆาสัตว (สุกร) และเอกสารที่ตองยื่นประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
2
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2. การบริหารจัดการโรงพักสัตวและโรงฆาสัตว โดยจะกลาวถึง
2.1 มาตรฐานโรงพั ก สั ต ว แ ละโรงฆ า สั ต ว ต ามที่ ก รมปศุ สั ต ว ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
“การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว” ของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ (มกอช.) 9004-2547
2.2 การบริหารจัดการโรงพักสัตวและโรงฆาสัตว ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดของ
มาตรฐานโรงพักสัตวและโรงฆาสัตว ในดานตางๆ เชน การจัดการทางดาน
อาคารและวัสดุที่ใช อุปกรณ การติดตั้งเครื่องมือและการใชงานหองฆาสัตว
การรักษาความสะอาด การกําจัดขยะมูลฝอย ระบบระบายน้ําทิ้ง เหตุรําคาญ
การชําแหละ การเก็บซากสัตวและการขนสง รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติ
ตามเกณฑที่กฎหมายกําหนดในการตรวจสอบโรงพักสัตวและโรงฆาสัตว
2.3 การบํ ารุ งรั ก ษาและพัฒ นาซึ่ง จะกล า วถึ ง การบํ ารุ งรั ก ษาซ อ มแซมอาคาร
สถานที่ การปรับปรุงภูมิทัศนและการเตรียม/พัฒนาบุคลากร
3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในอนาคต ประกอบดวย การพัฒนา
เอกสาร GMP และการประยุกตระบบ HACCP มาใชในโรงฆาขนาดเล็ก การนําระบบเกรด
ซากสุกรมาใชในโรงฆาสุกรขนาดเล็ก ตนทุนการสรางโรงฆาและการผลิตซาก และสารเรงเนื้อแดง
ในสุกร

1.3 วัตถุประสงค
1) เพื่อ เป น คู มือ แนวทางปฏิบัติข ององคก รปกครองสว นท อ งถิ่น ในการจั ด ใหมี
โรงฆาสัตว รวมทั้งภารกิจในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายตางๆ
ในการกํากับดูแล เกี่ยวกับผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากโรงฆาสัตวที่มีเอกชนเปนผูประกอบการ
เชน น้ําเสีย อากาศเสีย เหตุเดือดรอนรําคาญ ฯลฯ
2) เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดานโรงฆาสัตว (สุกร) จากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอยางมีมาตรฐานขั้นพื้นฐาน โดยที่ประชาชนมีสวนรวมในการบริการดังกลาว อันจะเปน
ประโยชนในการพัฒนาทองถิ่นและสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน
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1.4 นิยามศัพท
สัตวในที่นี้หมายถึง สุกร ไดแก สุกรขุน สุกรพอ-แมพันธุคัดทิ้ง สุกรปาที่นํามาเลี้ยง สุกร
พื้นเมือง เปนตน
มาตรฐานโรงฆาสัตว หมายถึง มาตรฐานดานสถานที่ และการบริหารจัดการสําหรับ
โรงพักสัตว และโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว หมายถึง สถานที่พักสัตวหรือกักสัตวกอนทําการฆา
โรงฆาสัตว หมายถึง สถานที่และอาคารที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการฆาสัตว
เพื่อใหไดผลิตผลมาใชในการบริโภคของมนุษย
ขนาดของโรงฆาสัตว หมายถึง กําลังการผลิต ความสามารถในการฆาสัตว (สุกร) ที่โรง
ฆาสัตวนั้นๆ สามารถกระทําไดตอวัน ในที่นี้แบงขนาดของโรงฆาสัตวตามโรงฆาสัตว ซึ่งมีอยูใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ออกเปน 5 ขนาด คือ
1) โรงฆาสัตวขนาดยอย หมายถึง โรงฆาสุกรที่มีกําลังการผลิต 20 ตัวตอวัน
2) โรงฆาสัตวขนาดเล็ก หมายถึง โรงฆาสุกรที่สามารถฆาและชําแหละสุกรได นอยกวา
50 ตัวตอวัน
3) โรงฆาสัตวขนาดกลาง หมายถึง โรงฆาสุกรที่สามารถฆาและชําแหละสุกร ได
ตั้งแต 50 ตัว ถึง 150 ตัว ตอวัน
4) โรงฆาสั ตวขนาดใหญ หมายถึง โรงฆาสุกรที่ สามารถฆ าและชํ า แหละสุ ก รได
ตั้งแต 151 ตัวขึ้นไป
5) โรงฆาสัตวขนาดเล็กตามมาตรฐานสากล หมายถึง โรงฆาสุกรที่มีกําลังการผลิต
120 ตัว ตอวัน แตเปนโรงฆาที่มีกระบวนการผลิตทั้งหมดเปนมาตรฐานสากล
ซาก หมายถึง สวนของรางกายทั้งหมดของสัตวที่ผานกระบวนการฆาและเอาเลือดออกแลว
เนื้อสัตว หมายถึง เนื้อหรือสวนอื่นของสุกรที่ตายแลวซึ่งมิไดปรุงแตงใหเปนอาหารหรือ
มิไดปรุงแตงเพื่อใหคงอยูไมเปอยเนาทั้งนี้ ไมวาจะอยูในรางสุกรนั้นหรือชําแหละแลว
ผลิตภัณฑสัตว หมายถึง สวนอื่นๆ ของรางกายสัตว ที่ไมใชเนื้อสัตว เชน เลือด ขน เล็บ
กระดูก ไขมัน หนัง สมอง ลิ้น เปนตน
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เครื่องใน หมายถึง อวัยวะภายในของสัตว แบงเปน 2 ประเภท คือ เครื่องในขาว และ
เครื่องในแดง โดย เครื่องในขาว หมายถึง อวัยวะภายในของสัตวที่มีสีขาวหรือจาง ไดแก กระเพาะ
อาหาร ลําไสเล็ก ลําไสใหญและเครื่องในแดง หมายถึง อวัยวะภายในของสัตวที่มีสีแดงหรือสีคล้ํา
ไดแก ตับ หัวใจ ปอด ไต มาม ถุงน้ําดี
สัตวแพทยตรวจโรคสัตว หรือพนักงานตรวจโรค หมายถึง สัตวแพทย หรือบุคคลอื่นซึ่ง
อธิบดีกรมปศุสัตวหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ตรวจโรคซึ่งมีในสัตว
หรือเนื้อสัตว
พนักงานเจาหนาที่ หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหมีหนาที่ในการตรวจสอบหลักฐานตางๆ ในการฆาสัตว
พนักงานโรงฆา หมายถึง ผูที่ทํางานอยูในโรงฆาสัตวหรือผูปฏิบัติงาน

1.5 มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ
- มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว
(มกอช. 9004-2547)
- คูมือการพัฒนาโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ของกรมปศุสัตว
- พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535
- อัตราอากรและคาธรรมเนียม (จะกลาวถึงเฉพาะสุกร)
- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆา
สัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535
- กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535
- กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535
- กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535
- กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535
บทที่ 1 บทนํา
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-

กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดโรคระบาด โรคหรือลักษณะของสัตวหรือ
เนื้อสัตวที่ไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตว พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523

1.6 บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับโรงฆาสัตว
1) กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเจาของโรงฆาสัตว
ในกรณี องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติที่กฎหมาย
กําหนดเชนเดียวกับผูประกอบการที่เปนเอกชนทั่วไป กลาวคือ จะตองดําเนินการขออนุญาตจัดตั้ง
โรงฆาสัตวจากผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมปศุสัตว โดยสถานที่จะ
ดําเนินการตั้งโรงพักสัตวและโรงฆาสัตวควรยึดถือแนวทางปฏิบัติตามาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว (มกอช. 9004-2547) และตองดําเนินการ
เกี่ยวกับโรงฆาสัตวตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก
- พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523
ฯลฯ
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูควบคุมการฆาสัตว
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ไดใหอํานาจ
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2 ตําแหนง คือ พนักงานเจาหนาที่และพนักงานตรวจโรคสัตว โดย
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
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- พนั ก งานเจ า หน า ที่ คื อ นายกองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และผู ที่ น ายก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้ง โดยมีหนาที่ควบคุมตรวจสอบการฆาสัตวใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535
- พนักงานตรวจโรคสัตว คือ บุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งใหมี
อํานาจหนาที่ตรวจโรคซึ่งมีในสัตวหรือเนื้อสัตว โดยจะทําหนาที่ตรวจโรคสัตวทั้งกอนฆาและ
หลังการฆา ถาพบวาเปนโรคก็ใหแจงพนักงานเจาหนาที่เพื่อสั่งงดการฆาสัตวหรือทําลายเนื้อสัตว
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โรงฆาสัตวมาตรฐาน
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บทที่ 2
โรงฆาสัตวมาตรฐาน
2.1 การดําเนินการจัดตั้งโรงฆาสัตว (สุกร)
2.1.1 การกํ า หนดพื้ น ที่ /สถานที่ การจั ด ตั้ ง โรงฆ า สุ ก รที่ เ หมาะสมกั บ เทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล
ในการกําหนดพื้นที่ที่จะทําการจัดตั้งโรงฆาสัตว (สุกร) นั้น จําเปนที่จะตองทราบ
กอนวา ตองการฆาสุกรวันละกี่ตัวจึงจะเพียงพอสําหรับการบริโภคในพื้นที่เทศบาลหรือองคการ
บริหารสวนตําบลนั้นๆ ลําดับตอมาคือ มีงบประมาณในการกอสรางเทาใด ทั้งนี้ เพื่อจะไดทราบวา
จะตองใชวัสดุใดมาสรางอาคาร ใชเครื่องจักรหรืออุปกรณใดบางในกระบวนการฆาและการตัด
แตง การจัดการสิ่งแวดลอมรอบๆ โรงฆาสัตวและคอกพักสัตว รวมถึงการจัดการบํารุงรักษา
เครื่องจักรและอุปกรณดังกลาวดวย
สถานที่ที่จะทําการตั้งโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวนั้น ควรเปนสถานที่ที่เหมาะสม
ตามองคประกอบของโรงฆาสัตว ในดานสถานที่ตั้ง (กรมปศุสัตว, 2548) ดังนี้
1) สถานที่ ตั้ ง โรงฆ า สั ต ว ค วรตั้ ง อยู ใ นทํ า เลที่ เ หมาะสม คื อ ไม อ ยู ใ กล วั ด
สถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาลที่รับผูปวย
คา งคืน หรือหอพัก (ตามกฎหมายวาดวยหอพักและสถานที่ราชการ) รวมทั้งไมตั้งอยูในแหลง
ชุมชน อันจะกอใหเกิดอันตราย เหตุรําคาญ หรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่น
2) ที่ตั้งโรงฆาสัตวตองเปนที่ไมมีน้ําทวมถึง ชนิดของดินควรมีความคงตัวไมทรุด
แยกตัวหรือหดตัว ซึ่งกอใหเกิดการแตกราวหรือทรุดตัวของอาคารโรงฆาสัตว
3) ในการเลือกบริเวณหรือพื้นที่ในการตั้งโรงฆาสัตว ควรจะเตรียมพื้นที่วางให
เพียงพอสําหรับโรงพักสัตว ถนน บริเวณที่จอดรถ อาคารสํานักงาน บอบําบัดน้ําเสีย และปจจัย
อื่นๆ ที่จําเปน
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4) ถนนโดยรอบอาคารโรงฆาสัตว ควรดูแลปรับปรุงใหอยูในสภาพดี ไมทําให
เกิดฝุนละออง มีการแยกทางเขาออกของสัตวมีชีวิต และซากสัตวหรือเนื้อสัตว และมีระบบการ
ระบายน้ําที่ดี
5) สถานที่ตั้งโรงฆาสัตว ควรมีการคมนาคมที่สะดวก และมีระบบสาธารณูปโภค
ที่เพียงพอ
6) โรงฆาสัตวตองมีรั้ว เพื่อปองกันบุคคลภายนอกผานเขาออก และปองกันมิให
สัตวตางๆ เชน สุนัข แมว เปนตน เขาไปภายในโรงฆาสัตว
7) ไม ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง จากการปนเป อ นของวั ต ถุ มี พิ ษ ทั้ ง จาก
เกษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม
2.1.2 การขออนุญาตจัดตั้งโรงฆาสุกร โรงพักสุกร การฆาสุกรและเอกสารที่ตองยื่น
ประกอบการพิจารณาอนุญาต
เมื่อไดจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมตามที่กลาวมาแลว ตอไปเปนขั้นตอนของการขอ
อนุญาตจัดตั้งโรงฆาสัตว ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวของในการขออนุญาต คือ พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 (กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ซึ่งในการขออนุญาตนั้น
มีขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้ (กรมปศุสัตว, 2548)
1) ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูประกอบการเอกชนที่จะจัดตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตวและการฆาสัตว จะตองปฏิบัติดังนี้
1.1) การเตรียมการ
- ตองยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน
อาคาร (แบบ ข 1) ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3
พ.ศ. 2543 สําหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครยื่นไดที่กองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา หรือฝายโยธา
สํานักงานเขตในพื้นที่ สวนตางจังหวัดยื่นไดที่สํานักงานเทศบาล สํานักงานองคการบริหารสวน
ตํ า บล ท อ งที่ ที่ ตั้ ง โรงงาน พร อ มสํ า เนาเอกสารหลั ก ฐานต า งๆ ที่ ต อ งใช ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ไ ด รั บ
ใบอนุญาตกอสรางอาคาร (อ 1) และใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน
อาคาร (อ 6)
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- ตองยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง. 3) ในกรณี
ที่โรงฆาสัตว และโรงพักสัตวที่ตองการดําเนินการจัดตั้งนั้น ใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมทั้งหมด
ตั้งแต 5 แรงมาหรือคนงานตั้งแต 7 คน โดยถาเปนการจัดตั้งโรงงานในเขตกรุงเทพฯ จะตองยื่น
คํ า ขอได ที่ ก รมโรงงานอุ ตสาหกรรม แต ถ าหากจั ดตั้ งโรงงานที่ ต างจั งหวั ด จะต องยื่ นคํ าขอที่
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทองที่ที่ตั้งโรงงาน เพื่อใหไดใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
1.2) การเตรียมเอกสารหลักฐาน
- กรอกคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว
หรือ แบบ ฆจส. 1 (ภาคผนวก ก-2) โดยขอรับไดที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดในทองที่ที่จะตั้ง
โรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว พรอมสําเนาเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
- สําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญ
ประจําตัวคนตางดาว (กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา) หรือ สําเนาหลักฐานการจดทะเบียน
นิติบุคคล วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)
- สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดิน
ในระหวางที่ใชเปนที่ตั้งโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวและในกรณีที่ผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน
ใหมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจาของที่ดินที่ใหใชที่ดินดังกลาว เปนที่ตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว
และการฆาสัตว
- แผนผังแสดงสถานที่ขอตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและสิ่งปลูก
สรางอื่น ตลอดจนที่รวบรวมหรือกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ที่บําบัดน้ําเสียและที่ระบายน้ําทิ้ง
พรอมทั้งแสดงรายละเอียดที่ตั้งเนื้อที่และระยะหางของบานเรือนที่พักอาศัยของราษฎร สิ่งปลูก
สรางและสิ่งแวดลอมอื่นๆ ในบริเวณใกลเคียงโดยรอบ
- แบบแปลนโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวที่จะดําเนินการกอสราง ซึ่งควร
ปรึกษาแบบแปลนโรงฆาสัตวกับปศุสัตวจังหวัด
- สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร อาคาร (อ 1) และใบรับรองการ
กอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ 6)
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- รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอย
ภายในโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว การใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
การบําบัดน้ําเสีย การระบายน้ําทิ้ง การระบายอากาศและการควบคุมเสียง รวมทั้งการขจัดมลพิษ
หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงฆาสัตว โรงพัก
สัตวและการฆาสัตว
- สํ า เนาใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงานตามกฎหมายว า ด ว ย
โรงงาน (กรณีใชเครื่องจักรรวมทั้งหมดตั้งแต 5 แรงมา หรือมีคนงานตั้งแต 7 คน)
1.3) การยื่นเอกสารคําขออนุญาต
- ผูประกอบการจะตองยื่นแบบ ฆจส.1 พรอมสําเนาเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมด ตอนายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนากิ่งอําเภอหรือผูอํานวยการเขต
จากขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตวที่กลาว
มาทั้งหมด พอสรุปคราวๆ ไดดังตารางที่ 1 ตอไปนี้
ตารางที่ 1 การขออนุญาตจัดตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตวโดยผูประกอบการ
ขั้นตอน
1. การเตรียมการ

กิจกรรม
1. ขอใบอนุญาตกอสรางอาคาร
2. ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

2. การเตรียมเอกสาร 1. กรอกเอกสารแบบ ฆจส. 1
2. เตรียมสําเนาเอกสารหลักฐานตางๆ คือ
- สําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญ
ประจําตัวคนตางดาว (บุคคลธรรมดา) หรือ สําเนาหลักฐานการ
จดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
(นิติบุคคล)
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ขั้นตอน

กิจกรรม
- สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง
ที่ดิน หรือ หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของที่ดินที่ใหใช
ที่ดิน (ไมไดเปนเจาของที่ดิน)
- แผนผังแสดงสถานที่ขอตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและสิ่งปลูก
สรางอื่น ที่รวบรวมหรือกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ที่บําบัดน้ําเสีย
และที่ระบายน้าํ ทิ้ง
- แบบแปลนโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวที่จะดําเนินการกอสราง
- รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอย
ภายในโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว
- สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

3. การยื่นเอกสาร

ยื่นเอกสารแบบ ฆจส. 1 พรอมสําเนาเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตอ
นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนากิ่งอําเภอ หรือผูอํานวยการเขต

2) ขั้นตอนการตรวจสอบ
ผู ที่ จ ะทํ า หน า ที่ ใ นการตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานในขั้ น ตอนนี้ คื อ
นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนากิ่งอําเภอ หรือผูอํานวยการเขต โดยตองดําเนินการดังนี้
2.1) ตรวจสอบหลั ก ฐานให ถู ก ต อ งครบถ ว น หากเห็ น ว า ผู ซึ่ ง มี ค วาม
ประสงค จ ะตั้ ง โรงฆ า สั ต ว โรงพั ก สั ต ว แ ละการฆ า สั ต ว ไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ใหแจงเปนหนังสือเพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตองภายใน
กําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
2.2) ตรวจสอบสถานที่ที่จะตั้งโรงฆาสัตวและโรงพักสัตววามีความเหมาะสม
หรือไมโดยพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวดังนี้ (กฎกระทรวงฉบับที่ 5 ขอ 4 ภาคผนวก ข-2)
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2.2.1 ตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม และมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบ
กิจการโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว โดยไมกอใหเกิดอันตราย เหตุรําคาญหรือความ
เสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่น
2.2.2 ไม อ ยู ใ กล วั ด สถานที่ สํ า หรั บ ปฏิ บั ติ พิ ธี ก รรมทางศาสนา
โรงเรียน หรือสถานที่ศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาลที่รับผูปวยคางคืน หอพักตามกฎหมายวา
ดวยหอพักและสถานที่ราชการในระยะที่เห็นไดวาจะกอเหตุเดือดรอนรําคาญแกสถานที่ดังกลาว
2.2.3 ไมอยูในยานที่ประชาชนอยูอาศัย อันจะกอใหเกิดเหตุเดือดรอน
รําคาญแกประชาชนผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง
2.2.4 จัดใหมีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยมีชองระบบอากาศ
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของพื้นที่หอง หรืออาจจัดใหมีพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
2.2.5 จัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอยและสิ่งที่ปฏิกูลที่เหมาะสม
และถูกสุขลักษณะ
2.2.6 โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตองสะอาดถูกสุขลักษณะ
และอนามัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอ 6 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539)
2.2.7 มี ห อ งเก็ บ อุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ต า งๆ โดยเฉพาะและ
หองน้ําหองสวมตองแยกออกเปนสัดสวนตางหาก
2.2.8 พื้นหองฆาสัตว ตองเปนพื้นคอนกรีตหรือเปนวัสดุที่ไมดูดซึม
น้ํา ไมดูดกลิ่น ไมเปนพิษ ไมมีรอยแยก ไมลื่น พื้นตองลาดเอียงไมมีน้ําขัง มุมหองตองเปนมุมโคง
สะดวกตอการทําความสะอาด
2.2.9 ฝาผนังและเพดานหองฆาสัตว ใหใชวัสดุที่ผิวเรียบเพื่อปองกัน
มิใหสิ่งสกปรกเกาะติดได และจะตองเปนวัสดุที่ลางและทําความสะอาดไดงายดวย
2.2.10 เครื่อ งมือ เครื่อ งใชเ ฉพาะที่สัม ผัส กับ เนื้อ สัต วตอ งมีผิว เรีย บ
ไมผุก รอนหรือ เปน สนิม ไมเ ปน พิษ ไมดูด กลิ่น ไมมีร อยแยก รอยตอ ตอ งเชื่อ มใหสนิท เรีย บ
ทําความสะอาดงาย ทนทาน ตอความรอน ความเย็น ยาฆาเชื้อโรค และสารเคมีตางๆ
2.2.11 เครื่ อ งมื อ ที่ ติ ด ตั้ ง ประจํ า ที่ ต อ งติ ด ตั้ ง ให ห า งจากฝาผนั ง หรื อ
เพดานอยางนอย สามสิบเซนติเมตร เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบและทําความสะอาด
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

2.2.12 มีแสงสวางทั้งที่เปนแสงธรรมชาติและแสงไฟฟาเพียงพอไม
นอยกวาสองรอยลักซ โดยไมทําใหการมองเห็นสีของเนื้อสัตวเปลี่ยนไป
2.3) บั น ทึ ก ปากคํ า กํ า นั น ผู ใ หญ บ า น และราษฎรที่ อ ยู อ าศั ย ในบริ เ วณ
ใกลเคียงกับสถานที่ที่จะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว วามีความเหมาะสมและจะ
กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกราษฎรที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือไม สําหรับทองที่ที่ไมมี
กํานัน ผูใหญบาน ใหบันทึกปากคําสมาชิกสภาทองถิ่นอยางนอยสองคนที่อาศัยอยูในบริเวณ
ใกลเคียงที่สุด
2.4) ใหนายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือผูอํานวยการ
เขตรวบรวมหลักฐานเอกสาร พรอมทั้งเสนอความเห็นในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ
ฆาสัตวตอผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณีภายในเจ็ดวันนับแตวัน
รับเรื่องที่ถูกตอง
ในขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ ที่ผูประกอบการยื่นขอจัดตั้ง
โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว นั้น สรุปไดดังตารางที่ 2

บทที่ 2 โรงฆาสัตวมาตรฐาน
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ตารางที่ 2 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานโดยนายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
หรือผูอํานวยการเขต
ขั้นตอน
1. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

-

2. การตรวจสอบสถานที่

-

3. การบันทึกปากคํา

-

4. การรวบรวมหลักฐาน

-

5. การเสนอความคิดเห็น
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กิจกรรม
ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสาร
หลักฐาน
ถาไมถูกตอง ตองแจงใหผูประกอบการทราบและ
แกไขใหถูกตองภายใน 30 วัน
ถาถูกตองครบถวน จะทําการตรวจสอบสถานที่
ตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ที่จะตั้ง
โรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 ขอ 4
บันทึกปากคํากํานัน ผูใหญบาน และราษฎรที่อยู
อาศัยในบริเวณใกลเคียงที่จัดตั้ง ถึงความเหมาะสม
ความเดือดรอนรําคาญที่อาจเกิดขึ้น
ทําการรวมรวมหลักฐานทั้งหมด (ขอ 1 – 3)
สรุปความคิดเห็น
นําเสนอความคิดเห็นตอผูวาราชการจังหวัดหรือ
ปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในเจ็ดวันนับแตวันรับ
เรื่องที่ถูกตอง

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3) ขั้นตอนการตรวจสอบการกอสรางโรงฆาสัตว และโรงพักสัตว
ผูปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้ คือ ผูวาราชการจังหวัด หรือปลัดกรุงเทพมหานคร
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 5(พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ขอ3 กําหนดใหแตงตั้งคณะกรรมการ ซึ่งเรียกวา คณะกรรมการ
ตรวจสอบการกอสรางโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว ขึ้นมา 1 ชุด ประกอบดวย
1. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2. สาธารณสุขจังหวัด
3. อุตสาหกรรมจังหวัด
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
5. ปศุสัตวจังหวัด (กรรมการและเลขานุการ)
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ชุดนี้ ทําหนาที่
1. ตรวจสอบการกอสรางตามแบบแปลนใหเ ป นไปตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 5 ขอ 4 (ภาคผนวก ข-2)
2. ตรวจสอบการกอสรางใหถูกสุขลักษณะและสุขอนามัยใหเปนไปตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 5 ขอ 6 (ภาคผนวก ข-2)
3. สรุปเสนอความเห็นใหผูวาราชการจังหวัด
4) ขั้นตอนการออกใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
ผูปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้ คือ ผูวาราชการจังหวัด ทําหนาที่พิจารณา การออก
ใบอนุญาต โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว แบบฆจส. 2 (ภาคผนวก ก-3) ภายใน 30 วัน
หลังจากรับเอกสาร (ตามคําสั่งกรมปศุสัตวที่ 453/2547 เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
อนุญาตและออกใบอนุญาตใหตั้งโรงฆาสัตวโรงพักสัตวและการฆาสัตว) หากไมอนุญาต ตองออก
หนังสือแจงไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผูประกอบการทราบภายใน 30 วัน ในกรณีที่โรงฆา
สัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว จะดําเนินการในเขตกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร จะ
เปนผูพิจารณาการอนุมัติ จากนั้นกรุงเทพมหานคร จะเสนอไปยังกรมปศุสัตว เพื่อนําเสนอตอ
อธิบดีกรมปศุสัตวใหออกใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว และกรมปศุสัตว
บทที่ 2 โรงฆาสัตวมาตรฐาน
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จะตองแจงใหผูประกอบการทราบเชนกัน และผูประกอบการจะตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตวฉบับละ 200 บาท
สําหรับขั้นตอนตางๆ ในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว ไดรวบรวมไวดังภาพที่ 1
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ผูประกอบการ
จัดเตรียมเอกสารขออนุญาต
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535
(โดยตองไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคารและประกอบกิจการโรงงานแลว)
นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอหรือผูอํานวยการเขต
พิจารณาเอกสาร/หลักฐาน
7 วัน

หลักฐานครบถวน
ออก
หนังสือ
แจงคําสั่ง
ไมอนุญาต
พรอมดวย
เหตุผล
ภายใน
30 วัน

ผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาคําขอและกฎระเบียบ
ผลการตรวจสอบ/ความเห็น
ไมอนุมัติ

ผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร
พิจารณา/อนุมัติ

30 วัน

กรุงเทพมหานครเสนอ
กรมปศุสัตวเพื่อออกใบอนุญาต

อนุมัติ
ผูวาราชการจังหวัด
โดยการมอบอํานาจจากอธิบดีกรมปศุสัตว
ออกใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว
คอกพักสัตวและการฆาสัตว

อธิบดีกรมปศุสัตว
ออกใบอนุญาตตั้ง
โรงฆาสัตว คอกพักสัตว
และการฆาสัตว

ผูประกอบการ
ดําเนินงานโรงฆาสัตว

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการขออนุญาตตั้งโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว
บทที่ 2 โรงฆาสัตวมาตรฐาน
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ขั้นตอนการขออนุญาตฆาสัตว
ในขั้นตอนของการขออนุญาตฆาสัตวนั้น มีบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก
- ผูประสงคจะฆาสัตว คือ ผูวาจางฆาสัตว เจาของกิจการโรงฆาสัตว
- พนักงานเจาหนาที่ คือ นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล และบุคคล
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้ง
- พนักงานตรวจโรค คือ สัตวแพทยหรือบุคคลอื่นซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตวหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ตรวจโรคซึ่งมีในสัตวหรือเนื้อสัตว
- ผูจําหนายซาก คือ พอคาเนื้อ เจาของเขียงขายเนื้อ
มีขั้นตอนที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
1. ผูประสงคจะฆาสัตว ยื่นแบบ ฆจส. 4 เพื่อแจงการฆาสัตว ในกรณีตองการฆาสัตว
นอกโรงฆาสัตว ให ยื่นแบบ ฆจส. 12
2. ผูประสงคจะฆาสัตว นําสัตวที่จะฆาไปใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบกอนทําการฆา
3. พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต รวจสอบแบบ ฆจส. 4 หรื อ ฆจส.12 และสั ต ว ที่ จ ะเข า ฆ า
(ภาคผนวก ก-5 หรือ ก-7)
4. พนักงานเจาหนาที่ออกหลักฐาน ฆสจ. 9 - 10 (เฉพาะสุกร) ใหแกผูประสงคจะฆาสัตว
(ภาคผนวก ก-6)
5. พนักงานเจาหนาที่เก็บคาอากรและคาธรรมเนียมตามกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4
(ภาคผนวก ข-1) โดยระบุฆาสัตวตามวัน เวลา สถานที่ และจํานวนที่กําหนดไวใน ฆจส. 9 – 10
6. พนักงานตรวจโรคทําการตรวจสัตวกอนฆาภายใน 24 ชั่วโมง หากจําเปนตองกักสัตว
ไวเกิน 24 ชั่วโมง ตองทําการตรวจซ้ํา หากสงสัยวาเปนโรคใหแจงพนักงานเจาหนาที่เพื่อสั่งงดฆา
7. พนักงานตรวจโรคทําการตรวจซากหลังฆา หากสงสัยวามีเชื้อโรค ใหแจงพนักงาน
เจาหนาที่ เพื่อสั่งทําลายเนื้อสัตว
8. พนักงานเจาหนาที่ประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อได
9. ผูจําหนายซาก (เจาของเขียง) รับไปจําหนายใหแกผูบริโภค
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1. ผูประสงคจะฆาสัตว
ยื่นแบบ ฆจส. 4 หรือ 12

2. พนักงานเจาหนาที่
(นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล
หรือผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตงตั้ง)
แจงใหนําสัตวไปตรวจโรคกอนถูกฆา

3. ผูประสงคจะฆาสัตว
นําสัตวไปตรวจโรคกอนถูกฆา

4. พนักงานตรวจโรค
(สัตวแพทยหรือบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมปศุสัตว
หรือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตงตั้ง)
ตรวจโรคกอนถูกฆา

5. สุกรถูกฆา

6. พนักงานตรวจโรค
(สัตวแพทยหรือบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมปศุสัตว
หรือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตงตั้ง)
แจงผลการตรวจซาก
ไมผานการรับรอง

สั่งทําลายซาก

7. พนักงานเจาหนาที่
ผานการตรวจแลว
(นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล ประทับตรารับรอง 8. ผูจําหนายซาก
หรือ ผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตงตั้ง)
(เขียง)

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงบุคคลที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตฆาสัตว
บทที่ 2 โรงฆาสัตวมาตรฐาน
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2.1.3 แบบแปลนโรงพักสัตวและแบบแปลนโรงฆาสัตว
สําหรับแบบแปลนโรงพักสัตวและแบบแปลนโรงฆาสัตวนั้น จะนําเสนอ 5 แบบ
แปลน ไดแก
1. แบบแปลนขนาดยอย (กําลังการผลิต 20 ตัวตอวัน)
2. แบบแปลนขนาดเล็ก (กําลังการผลิต 50 ตัวตอวัน)
3. แบบแปลนขนาดกลาง (กําลังการผลิต 100 ตัวตอวัน)
4. แบบแปลนขนาดใหญ (กําลังการผลิต 200 ตัวตอวัน)
5. แบบแปลนโรงฆาสุกรขนาดเล็กที่ไดมาตรฐานสากล (กําลังการผลิต 120 ตัว
ตอวัน)โดยแบบแปลนที่ 1 และ 2 ไดรับความอนุเคราะหจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัดบุรีรัมย
(นายสัตวแพทยเลอเกียรติ นิยมทอง) แบบแปลนที่ 3 และ 4 ไดรับความอนุเคราะหจากสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดสมุทรปราการ (นางเพ็ญทิพย มณีโชติ นักวิชาการสัตวบาล 7ว) สวนแบบแปลนที่ 5
ไดรับความอนุเคราะหจาก รองศาสตราจารย ดร. จุฑารัตน เศรษฐกุล และคณะ (2548) ดังนี้
1. แบบแปลนขนาดยอย (กําลังการผลิต 20 ตัวตอวัน)
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2.

แบบแปลนขนาดเล็ก (กําลังการผลิต 50 ตัวตอวัน)

3.

แบบแปลนขนาดกลาง (กําลังการผลิต 100 ตัวตอวัน)

บทที่ 2 โรงฆาสัตวมาตรฐาน
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4.

แบบแปลนขนาดใหญ (กําลังการผลิต 200 ตัวตอวัน)

5.

แบบแปลนโรงฆาสุกรขนาดเล็กที่ไดมาตรฐานสากล (กําลังการผลิต 120 ตัวตอวัน)
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2.2 การบริหารจัดการโรงพักสัตวและโรงฆาสัตว
ในหัว ขอที่ผานมานั้น ไดรับทราบเกี่ย วกับการดํา เนินการขออนุญาตตั้งโรงพัก สัตว
โรงฆาสัต วและการฆาสัตวแลว ในหัวขอตอไปนี้ จะกลาวถึงการบริหารจัดการโรงพักสัตวและ
โรงฆาสัตว แตกอนที่จะกลาวถึงการบริหารจัดการโรงพักสัตวและโรงฆาสัตวนั้น จําเปนที่ตอง
ทราบกอนวา มาตรฐานของโรงพักสัตวและโรงฆาสัตวที่กรมปศุสัตวไดใชแนวทางตาม “การปฏิบัติ
ที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว” ของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ไดกําหนดไวนั้น
มีอะไรบาง ทั้งนี้ผูที่ขออนุญาตดําเนินการตั้งโรงพักสัตว โรงฆาสัตว และการฆาสัตว ควรปฏิบัติตาม
2.2.1 มาตรฐานโรงพักสัตวและโรงฆาสัตว
2.2.1.1 มาตรฐานโรงพักสัตว
โรงพักสัตวตามมาตรฐานที่กรมปศุสัตวไดใชแนวทางตาม “การปฏิบัติที่
ดีสําหรับโรงฆาสัตว” ของ มกอช. ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
1. โรงพักสัตวควรมีพื้นที่อยางเพียงพอสําหรับจํานวนสัตวที่จะเขาฆา
ในแตละวัน และสะดวกตอการตรวจสัตวกอนฆาของพนักงานตรวจโรคสัตวและเจาหนาที่
2. โครงสรางของโรงพักสัตวจะตองทําจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน
มีหลังคาในการปองกันแสงแดดและฝนสําหรับสัตวทุกตัว
3. โรงพักสัตวควรมีทางเดินซึ่งมีหลังคาคลุมตลอดไปจนถึงอาคาร
โรงฆาสัตว มีระบบปองกันการเดินของสัตวยอนมายังโรงพักสัตวได และทางเดินควรมีผนังหรือ
ขอบกั้นตลอดแนวที่ไปยังอาคารโรงฆาสัตว
4. ประตูรั้วกั้นหรือแผงกั้นควรทําจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน สามารถ
ปดล็อค หรือปองกันสัตวมิใหออกจากโรงพักสัตวได
5. บริ เ วณรั บ สั ต ว ค วรเป น พื้ น ที่ ไ ม ลื่ น หรื อ ลาดชั น จนเกิ น ไปและ
สะดวกตอการเคลื่อนยายสัตวลงจากรถบรรทุกสัตว
6. ในกรณีที่มีสัตวปวยหรือสงสัยวาปวย ควรมีโรงพักสัตวปวยหรือ
สงสัยวาปวยแยกออกจากสัตวที่มีสุขภาพปกติ
7. สถานที่ตั้งโรงพักสัตวตองอยูหางจากบริเวณที่สะอาดของอาคาร
โรงฆาสัตว เพื่อปองกันฝุนหรือกลิ่นจากโรงพักสัตวที่สามารถปนเปอนไปยังเนื้อสัตวได
บทที่ 2 โรงฆาสัตวมาตรฐาน
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8. โรงพักสัตวควรมีน้ําที่สะอาด หรืออุปกรณใหน้ําแกสัตวอยางเพียงพอ
9. โรงพักสัตวควรมีน้ําใชอยางเพียงพอ และมีแรงดันน้ําเพียงพอใน
การทําความสะอาด
10. โรงพักสัตวควรมีอางลางเทาใสน้ํายาฆาเชื้อ สําหรับการลางรองเทา
กอนเขาและออกจากโรงพักสัตว
11. ระบบระบายน้ําในโรงพักสัตวควรแยกระหวางทอระบายน้ําฝน
และทอระบายน้ําเสียออกจากกัน เพื่อปองกันการระบายน้ําไมทัน ทําใหน้ําทวมขังบริเวณโรงพัก
สัตว
12. ทิศทางการระบายน้ําในโรงพักสัตวปวยหรือสงสัยวาปวย ควรแยก
และไมไหลผานไปยังโรงพักสัตว หรือทางเดินของสัตว
13. โรงพักสัตวควรมีระบบระบายอากาศที่ดี
14. ความเขมแสงในคอกพักสัตวควรมีแสงสวางอยางเพียงพอในการ
ตรวจสัตวกอนฆา

ภาพที่ 3 เทียบใหสุกรลงจากรถขนสงไดสะดวก
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2.2.1.2 มาตรฐานโรงฆาสัตว
โรงฆาสัตวมาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว ซึ่งไดยึดตาม “การปฏิบัติที่ดี
สําหรับโรงฆาสัตว”ของมกอช. ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
1. โครงสรางอาคารโรงฆาสัตว
อาคารโรงฆาสัตว ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
1) ตัวอาคารโรงฆาสัตวควรมีความมั่นคง แข็งแรง มีการออกแบบ
ใหทําความสะอาดไดงายพื้นผิวภายนอกอาคารควรทําจากวัสดุที่ทนทานตอสภาพภูมิอากาศ
2) อาคารโรงฆาสัตวควรมีพื้นที่การทํางานอยางเพียงพอสําหรับ
การปฏิบัติงาน
3) อาคารโรงฆาสัตวตองกั้นแยกระหวางบริเวณที่สะอาด ออก
จากบริเวณที่สกปรกโดยสมบูรณ
4) การออกแบบและการวางผังของสถานที่ผลิ ตและเครื่องมือ
เครื่องจักร และอุปกรณตางๆ ควรจัดวางตามลําดับกระบวนการผลิตและเอื้ออํานวยตอการผลิตอยาง
ถูกสุขลักษณะ
5) การออกแบบตัวอาคารโรงฆาสัตว ควรคํานึงถึงการปองกัน
การเข า อยู อ าศั ย ของสั ต ว ต า งๆ เช น สุ นั ข แมว นก หนู และแมลงต า งๆ และการป อ งกั น การ
ปนเปอนตางๆ จากสภาพแวดลอม รวมถึงฝุนละออง
6) หลังคาโรงฆาสัตวตองมั่นคง แข็งแรงและเปนชนิดกันน้ําได

ภาพที่ 5 ตัวอาคารโรงฆาสุกรที่ไดมาตรฐานสากล

ภาพที่ 6 หลังคาที่ทําดวยวัสดุที่มั่นคง แข็งแรงและ
กันน้ําได
บทที่ 2 โรงฆาสัตวมาตรฐาน
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2. โครงสรางภายในโรงฆาสัตว
2.1 พื้น
1) วัสดุที่ใชทําพื้นตองมีพื้นผิวเรียบ ทําจากวัสดุที่กันน้ําได มี
ความแข็งแรงทนทานตอการกระทบกระแทกและการสึกกรอน สามารถลางทําความสะอาดงาย
และทนทานตอสารเคมี เชน น้ํายาฆาเชื้อ และ น้ํายาทําความสะอาด
2) พื้นหองควรมีความลาดเอียงเพื่อการระบายน้ําไดดี ไมเกิด
การทวมขัง การระบายน้ําควรมีทิศทางไหลไปสูทอระบาย
3) รอยเชื่อมตอระหวางพื้นกับผนัง เชื่อมกันสนิท และทํามุม
โคงมน เพื่อปองกันการสะสมของสิ่งปนเปอน และสามารถทําความสะอาดไดงาย

ภาพที่ 7 พื้นหองของโรงฆาสัตวที่มีรอยเชื่อมระหวางพื้นกับผนังเชื่อมสนิทกัน

2.2 ผนัง
1) วัสดุที่ใชในการกอสรางผนังดานในของหองตางๆ ตองมี
พื้นผิวเรียบ ทําจากวัสดุที่ไมดูดซับน้ํา หรือความชื้น มีความแข็งแรง ทนทาน ไมผุกรอน หรือเปน
สนิม สามารถลางทําความสะอาดไดงายและทนทานตอสารเคมี
2) รอยเชื่ อ มต อ ระหว า งผนัง กั บ เพดานต อ งเชื่ อ มกั น สนิ ท
และทํามุมโคงมน เพื่อปองกันการสะสมของสิ่งปนเปอน และสามารถทําความสะอาดไดงาย
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2.3 เพดาน
1) วัสดุที่ใชทําเพดานตองมีพื้นผิวเรียบ ไมดูดซับน้ํา หรือกัน
น้ํ า ได ไม เ ป น สนิ ม ผุก รอน หรื อ แตก รอยเชื่ อมตอ ตา งๆ ควรป ด ให สนิท ในกรณี ที่ เ กิ ด ความ
สกปรก สามารถทําความสะอาดได
2) ความสูงของเพดานในแตละหองเมื่อวัดจากพื้นไมควร
ต่ํากวา 3 เมตร
2.4 ประตูและวงกบประตู
1) วัสดุที่ใชทําประตูและวงกบประตู ควรมีพื้นผิวเรียบไม
เปนสนิมผุกรอน กันน้ําและลางทําความสะอาดไดงาย
2) ในกรณีที่ประตูหรือวงกบประตูมีสวนประกอบของไม
ควรหุมดวยวัสดุที่ กันน้ําไดและไมเปนสนิม
3) ประตูที่เปดจากบริเวณผลิตออกสูภายนอกอาคาร ควรเปน
ชนิดที่ปดไดเองและปดไดสนิท ไมมีชองหรือรองที่ขอบประตู
4) ประตูที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง ช อ งกระจก วั ส ดุ ที่ ใ ช เ ชื่ อ มตอ ขอบ
กระจกควรปดไดสนิท กันน้ําและทําความสะอาดไดงาย

ภาพที่ 8 ตัวอยางวัสดุที่ใชทําประตูในโรงฆาสัตว ซึ่งเปนพลาสติก หรือสแตนเลส
บทที่ 2 โรงฆาสัตวมาตรฐาน
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3. บริเวณภายในโรงฆาสัตว
ภายในโรงฆาสัตว ควรมีสวนประกอบดังนี้
3.1 บริเวณที่ฆาสัตวและเอาเลือดออก
1) บริเวณที่ทําการฆาสัตวตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ
และตองแยกออกจากบริเวณที่ฆาสัตวตามแตละชนิดของสัตว
2) บริเวณที่ทําการฆาสัตวตองแยกทางเดินระหวางพนักงาน
และสัตวที่จะเขาฆา
3) บริเวณที่ทําใหสัตวสลบตองมีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมกับ
การใชเครื่องมือที่ใชทําใหสัตวสลบดวยวิธีปนยิงสัตวใหสัตวสลบหรือใชกระแสไฟฟาหรือแกส

ภาพที่ 9 ที่ทําใหสัตวสลบ

4) ตองมีแครหรือรอกยกสัตวที่สลบแลวเพื่อทําการแทงคอ
เพื่อเอาเลือดออก
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5) รอกยกสัตว เมื่อยกแลวสวนลางสุดของซากควรอยูสูง
จากพื้น ไมนอยกวา 30 เซนติเมตร

ภาพที่ 10 รอกสําหรับยกสัตว

6) แครหรือโตะควรทํามาจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ลางทํา
ความสะอาดไดงายและสูงจากพื้นไมนอยกวา 30 เซนติเมตร
7) มีดและอุปกรณที่ใชในการฆาและกระบวนการผลิตตอง
ลางทําความสะอาดและฆาเชื้อกอนนํามาใชงาน
8) จัดใหมีกอกน้ําลางมือสําหรับพนักงาน ชนิดไมใชมือหรือ
สวนของแขนเปด–ปดอยางเพียงพอ
9) จัด ให มี น้ํา ร อ นอุ ณ หภู มิ ไ ม น อ ยกว า 82 องศาเซลเซี ย ส
สําหรับการลางมีดและมีน้ําสะอาดสําหรับลางผากันเปอนในขณะปฏิบัติงาน
10) ในกรณีที่มีการรองเลือดเพื่อนําไปบริโภค ตองจัดใหมี
ภาชนะรองเลือดที่สะอาดและดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ

บทที่ 2 โรงฆาสัตวมาตรฐาน
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11) ตองมีทอระบายเลือดและการจัดเก็บที่เหมาะสม

ภาพที่ 11 อางลางมือชนิดที่ไมใชมือหรือแขนปด-เปด

3.2 บริเวณลวกหนัง และขูดขน
1) บอลวกหนังตองสะอาดและสามารถควบคุมปริมาตรน้ํา
และอุณหภูมิได
2) น้ําลนจากบอลวกหนังตองมีทอน้ําทิ้งตอลงสูทอระบาย
โดยตรง
3) มีระบบระบายไอน้ํารอนจากบอลวกหนังออกไปภายนอก
อาคารอยางมีประสิทธิภาพ
4) จัดใหมีแครหรือโตะสําหรับการขูดขน
5) มีดและอุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิตตองลางทําความ
สะอาดและฆาเชื้อกอนนํามาใชงาน
6) จัดใหมีหองหรือสถานที่ในการเก็บรวบรวมขน เขา ขอขา
กีบ หนังสัตว และสวนของไขมันสัตวที่ไมเหมาะตอการบริโภค
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7) จั ด ใหมี น้ํ า สะอาดสํ า หรั บ การล า งซากและมี ท อ ระบาย
ไปสูระบบบําบัดน้ําเสีย

ภาพที่ 12 แครสาํ หรับขูดขน

3.3 บริ เ วณเอาเครื่ อ งในออก บริ เ วณเอาเครื่ อ งในออก ควรมี
สวนประกอบดังตอไปนี้
1) จัดใหมีกอกน้ําลางมือสําหรับพนักงานชนิดไมใชมือหรือ
สวนของ แขนเปด - ปด อยางเพียงพอ
2) จัด ให มี น้ํา ร อ นอุณ หภู มิ ไ ม น อ ยกว า 82 องศาเซลเซี ย ส
สําหรับการลางมีดและมีน้ําสะอาดสําหรับลางผากันเปอนในขณะปฏิบัติงาน
3) จัดใหมีถาดหรืออุปกรณสําหรับแขวนหัวสัตวและซาก
สัตว รวมถึงใสเครื่องในของสัตวตัวเดียวกัน
4) มีดและอุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิตตองลางทําความ
สะอาดและฆาเชื้อกอนนํามาใชงาน
5) จัดใหมีรางหรือระบบสงเครื่องในที่แยกระหวางเครื่องใน
แดงและเครื่องในขาว
6) ในกรณีที่ใชโตะสําหรับตรวจเครื่องใน ควรติดตั้งทอน้ําทิ้ง
ซึ่งตอออกไปสูระบบบําบัดน้ําเสีย
บทที่ 2 โรงฆาสัตวมาตรฐาน
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7) จัดใหมีราวแขวนซากโดยสวนลางสุดของซากตองอยูสูง
จากพื้นไมนอยกวา 30 เซนติเมตร
8) บริเวณเอาเครื่องในออกตองกั้นแยกจากบริเวณแช เย็ น
ซากดวยผนังที่มีความสูงจากพื้นถึงเพดานไมนอยกวา 3 เมตร มีประตูเขา- ออก สําหรับพนักงาน
และมีชองเปดใหผานเฉพาะซากสัตวเทานั้น
9) จัด ใหม ีส ถานที่เ ก็บ หรือ ถัง ที ่ม ีก ุญ แจปด ล็อ คสํ า หรับ
เก็บซากและของเสียจากกระบวนการผลิตซึ่งไมเหมาะตอการบริโภค
10) จัดใหมีถังหรือหองสําหรับแชเครื่องในสวนที่บริโภคได
ซึ่งตองมีอุณหภูมิของเครื่องในวัดไดไมเกิน 7 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา
11) จัดใหมีน้ําฉีดลางทําความสะอาดซากกอนนําไปเขาหอง
เก็บซากหรือหองแชเย็นซาก ซึ่งน้ําที่ใชตองสะอาด มีปริมาณและแรงดัน ที่เหมาะสม
3.4 หองลางทําความสะอาดเครื่องใน
1) จัดใหมีหองหรือสถานที่สําหรับลางทําความสะอาดเครื่อง
ในโดยแบงเปน 2 หอง ไดแก หองลางเครื่องในแดงและหองลางเครื่องในขาว
2) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณสําหรับการลางเครื่องใน น้ําทิ้ง
จากการลางตองตอลงสูทอซึ่งออกไปสูระบบบําบัดน้ําเสีย
3) ภาชนะที่เก็บกากของเสียตองไมนําไปบรรจุเนื้อสัตวหรือ
เครื่องในที่บริโภคไดและมีการจัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะ

ภาพที่ 13 หองลางเครื่องใน เมื่อแยกเครื่องใน
ออกจากซากแลว
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3.5 หองตัดแตงเนือ้ และบรรจุ
1) ในกรณีที่โรงฆาสัตวมีการตัดแตงเนื้อและบรรจุ หองตัดแตง
เนื้อตองมีขนาดเพียงพอตอกําลังการผลิต และตองกั้นแยกจาก หองผลิต อื่นๆ
2) การควบคุมอุณหภูมิหองตัดแตงเนื้อและบรรจุ ตองไมเกิน
18 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา
3) มีดและอุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิตตองลางทําความ
สะอาดและฆาเชื้อกอนนํามาใชงาน

ภาพที่ 14 หองตัดแตงเนื้อสุกร

3.6 หองแชเย็น
1) การออกแบบโครงสรางของหองแชเย็นตองทําจากวัสดุที่
มีคุณสมบัติการเก็บรักษาความเย็น
2) พื้นหองควรแข็งแรง ทนตอการกระทบกระแทก ไมดูดซับ
น้ํา ผนัง และเพดาน มีพื้นผิวเรียบ ทําความสะอาดและฆาเชื้อไดงาย
3) หองแชเย็นตองควบคุมอุณหภูมิซากสัตว เนื้อสัตว และ
เครื่องในสัตว ไดโดยมีอุณหภูมิใจกลางซากระหวาง 4 – 10 องศาเซลเซียส
4) เครื่องทําความเย็นควรมีระบบที่ปองกันการเกิดหยดน้ํา
ปนเปอน ซากสัตวและเนื้อสัตว

บทที่ 2 โรงฆาสัตวมาตรฐาน

35

มาตรฐานโรงฆาสัตว

5) ภายในหองนี้ควรติดตั้งมานพลาสติก หรือระบบอื่นใด
เพื่อปองกัน มิใหเกิดหยดน้ําที่ผนังและเพดานในหองแชเย็น
6) ประตูหอ งแช เ ย็น ควรมี ก ลไกที่ เ ปด ประตูไ ด ทั้ งดา นใน
และดานนอก
7) บริเ วณหน าหอ งแช เ ย็ น ควรมี ก ารติ ด ตั้ง เทอร โมมิ เ ตอร
แบบที่อานคาอุณหภูมิได หรือเทอรโมมิเตอรแบบที่ใชบันทึกอุณหภูมิไดตอเนื่อง
8) จัดใหมีราวแขวนซากหรือชั้นวางซาก โดยใหสวนลางสุด
ของซาก ตองอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา 30 เซนติเมตร
9) กรณี ที่ ต อ งเก็ บ ซากสั ต ว ห รื อ เนื้ อ สั ต ว ใ นสภาพแช แ ข็ ง
จะตองควบคุมอุณหภูมิดังนี้
ก) หองแชแข็ง (COLD STORAGE ROOM) มีอุณหภูมิ
ประมาณ -20 ถึง -25 องศาเซลเซียส
ข) หองทําเยือกแข็ง (FREEZING ROOM) มีอุณหภูมิ
ประมาณ -30 ถึง -45 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 15 เทอรโมมิเตอรหนาหองเย็น
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3.7 บริเวณที่ใชรับสงซากสัตวและเนื้อสัตว
1) การออกแบบและโครงสรางบริเวณรับสงซากสัตวและ
เนื้อสัตว ควรคํานึงถึงวิธีการในการรับสงสินคา ความสูงของรถที่ใชบรรทุก ขนาดของรถบรรทุก
และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการทํางาน และตองแยกออกจากบริเวณรับสัตวมีชีวิต
2) หลั ง คาต อ งป อ งกั น ซากสั ต ว ห รื อ เนื้ อ สั ต ว จ ากฝนและ
แสงแดดได

ภาพที่ 17 ที่รับสงซากสัตวและเนื้อสัตว

3.8 หองลางภาชนะและอุปกรณ
1) จัดใหมีหองลางภาชนะและอุปกรณ ทั้งในบริเวณที่สกปรก
และบริเวณที่สะอาด
2) จัดใหมีชั้นวางภาชนะและอุปกรณที่ลางทําความสะอาด
แลวซึ่ง ควรทําจากโลหะที่ไมเปนสนิม หรือทําจากวัสดุที่อนุญาตใหใชและมีความสูงจากพื้น
อยางนอย 30 เซนติเมตร
3) จั ด ให มี ร ะบบระบายอากาศจากห อ งล า งภาชนะและ
อุปกรณ ออกไปสูภายนอกอาคาร
4) ระบบระบายน้ํา จากหอ งลา งภาชนะและอุป กรณตอ ง
ไมไหลยอนเขาไปสูบริเวณผลิต และออกไปสูระบบบําบัดน้ําเสีย

บทที่ 2 โรงฆาสัตวมาตรฐาน
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3.9 สถานที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณในการทําความสะอาด
จัดใหมีหองหรือสถานที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณในการทํา
ความสะอาดโดย มีระบบระบายอากาศที่ดี
3.10 ระบบการระบายอากาศ
ในหองผลิตตางๆ ตองมีระบบระบายอากาศ เพื่อกําจัดกลิ่น
เหม็น ควัน ไอน้ํารอน ความชื้น และควบคุมอุณหภูมิหอง และตองระวังมิใหมีการนําอากาศจาก
บริเวณที่มีการปนเปอนสูบริเวณที่สะอาด

ภาพที่ 18 ระบบระบายอากาศในหองผลิต

3.11 ระบบแสงสวาง
1) แสงสวางที่ใชในโรงฆาสัตว โรงพักสัตวอาจจะใชแสง
สวางจากธรรมชาติ หรือจากหลอดไฟ ซึ่งมีความเขมแสงไมนอยกวา 200 ลักซ ทั้งนี้ตองไมทําให
การมองเห็นสีของเนื้อสัตวเปลี่ยนไป
2) ติดตั้งฝาครอบหลอดไฟ ซึ่งวัสดุที่ใชทําฝาครอบหลอดไฟ
ตองมีความคงทนไมแตกหักงาย ไมลดความเขมของแสง และสามารถถอดลางทําความสะอาดได
ภาพที่ 19 หลอดไฟมีฝาครอบใสเพื่อไมใหความเขม
ของแสงลดลง
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3.12 น้ําใช
1) น้ําใชในโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว ตองใสสะอาด ไมมี
กลิ่นหรือรส มีปริมาณเพียงพอตอการใชงาน มีแรงดันที่เหมาะสมในการฉีดลางทําความสะอาด มี
ระบบในการปองกันการปนเปอนจากฝุนละอองและมลภาวะตางๆ
2) น้ํ า ใช แ ละน้ํ า แข็ ง ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุขที่เปนปจจุบัน
3.13 สิ่งอํานวยความสะดวก
1) จั ด ให มี ห อ งเปลี่ ย นเสื้ อ ผ า และอุ ป กรณ ป ระกอบ แยก
พนักงานชาย-หญิง อยางเพียงพอโดยแบงเปนบริเวณที่สกปรกและบริเวณที่สะอาด
2) จัดใหมีหองอาบน้ําและหองสุขาแยกพนักงานชาย-หญิง
อยางเพียงพอโดยแบงเปนบริเวณที่สกปรกและบริเวณที่สะอาด

ภาพที่ 20 หองสุขาชาย-หญิงแยกออกจากกัน

3.14 อางลางมือ
1) อางลางมือควรทําจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทานและไมเปน
สนิม มีขนาดลึกพอเหมาะที่จะปองกันการกระเซ็นของน้ําขณะลางมือ
2) อางลางมือควรเปนชนิดไมใชมือหรือสวนของแขนเปด –
ปด บริเวณอางลางมื อควรมีสบู เหลวและน้ํายาฆาเชื้อ ทอน้ําทิ้ งจากอางลางมือควรตอลงสูท อ
ระบาย ซึ่งออกไปสูระบบบําบัดน้ําเสีย
บทที่ 2 โรงฆาสัตวมาตรฐาน
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3) อางลางมือตองติดตั้งไวทุกหองผลิตและหองสุขา

ภาพที่ 21 อางลางมือที่ไมใชมือและแขน
ในการปด-เปด

3.15 หองทํางานพนักงานตรวจโรคสัตวและพนักงานเจาหนาที่
ตองจัดใหมีหองทํางานสําหรับพนักงานตรวจโรคสัตวและ
พนักงานเจาหนาที่ โดยมีอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
4. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ
1) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณตองทํามาจากวัสดุที่ไมเปน
สนิม พื้นผิวเรียบ ไมมีรอยแยก หรือรอยแตก การบัดกรีเชื่อมรอยตอตองเรียบสนิท สามารถลางทํา
ความสะอาดและฆาเชื้อได
2) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณบางชนิด ที่ตองใชสารหลอ
ลื่น ตองมีโครงสรางที่ปองกันมิใหสารหลอลื่นตางๆ หยดหรือปนเปอนกับซากสัตวและเนื้อสัตว
3) วัสดุที่ไมอนุญาตในการทําเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ ที่
สั ม ผั ส กั บ ซากสั ต ว และเนื้ อ สั ต ว ได แ ก แคดเมี ย ม ทองแดง รวมถึ ง โลหะที่ มี ส ว นผสมของ
แคดเมียม ทองแดง และตะกั่ว การทาสีหรือมีการเคลือบผิวหนาวัสดุ ไม อลูมิเนียมเครื่องปนดินเผา
4) เครื่องมือเครื่องจักรและอุ ปกรณต างๆ ไม ควรยึด ติด กับพื้ น
ผนังหองผลิตโดยตรง ควรมีฐานตั้งเพื่อใหเกิดความมั่นคง ไมเกิดการสั่นหรือเสียงดัง และมีพื้นที่
บริเวณใตเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ หรือบริเวณดานขางซึ่งเพียงพอตอการลางทําความสะอาด
การฆาเชื้อ และตรวจสอบไดทั่วถึง
5. การจัดการและการควบคุมสุขลักษณะ
1) ตองทําการกําจัดแมลง นก สัตวประเภทฟนแทะ และสัตวมี
พิษทั้งบริเวณโรงฆาสัตว และบริเวณโรงพักสัตวอยางสม่ําเสมอ
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2) จัดใหมีสถานที่หรือบริเวณที่มีระบบการจัดเก็บและทําลายขยะ
มูลฝอยอยางเหมาะสม
3) ตองจัด ใหมีพ นักงานตรวจโรคสั ตว และพนักงานเจาหน าที่
ประจําโรงฆาสัตว และใหมีการบันทึกขอมูลการตรวจสัตวกอนฆาและการตรวจซากสัตวหลังฆา
4) ตองมีการตรวจสุขภาพพนักงานเปนประจําทุกป
5) จัดใหมีบริเวณเก็บสารเคมีซึ่งตั้งอยูหางจากบริเวณผลิตและที่
เก็บเนื้อสัตว โดยมีการจัดแยกชนิดหรือประเภทของสารเคมี และใหมีปายปดฉลาก
6. ระบบบําบัดน้ําเสีย
1) สถานที่ตั้งของระบบบําบัดน้ําเสียในโรงฆาสัตวควรจะตั้งอยู
หางจากอาคารผลิต เพื่อปองกันกลิ่นเหม็นและสิ่งปนเปอนตางๆ ที่ปนเปอนซากสัตวหรือเนื้อสัตว
2) ตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของน้ําทิ้ง
ใหมีมาตรฐานน้ําทิ้ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ภาพที่ 22 บอบําบัดน้ําเสียจากโรงฆาสัตว

2.2.2 การบริหารจัดการโรงพักสัตวและโรงฆาสัตว
2.2.2.1 การบริหารจัดการโรงพักสัตว
เมื่อทราบถึงมาตรฐานของโรงพักสัตวที่ตองปฏิบัติตามแลว ควรที่จะ
ทราบถึงการบริหารจัดการกับสัตวภายในโรงพักสัตวเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานดังกลาว และ
ไมวาจะเปนโรงพักสัตวขนาดใดก็ตามที่ตองปฏิบัติเชนกัน จะแตกตางกันที่จํานวนแรงงาน และ
คอกพักสัตวเทานั้น ดังนี้
บทที่ 2 โรงฆาสัตวมาตรฐาน
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1. ในการขนยายสุกรจากรถบรรทุกเขาโรงพักสัตวนั้น ไมควรกระทํา
ทารุณและรุนแรงตอสัตว เพราะนอกจากสุกรจะไดรับบาดแผลแลว ยังสงผลตอคุณภาพซากสุกร
และคุณภาพเนื้อของสุกรดวย ควรไลตอนสุกรดวยความมีเมตตา เชน อาจใชเสียงดังเขาชวย หรือ
ใชกระดาษมวนใหหนาคลายไมชวยในการไลตอน หรือใชเครื่องไลตอนที่ใชกระแสไฟฟาออน
เปนตน
2. การขนยายสัตวจากฟารมมายังโรงฆาสัตวนั้น จะมีผลทําใหสัตวเกิด
ความเครียดได เนื่องจากสัตวมีการใชพลังงานมากกวาปกติ ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่สัตวจะตองได
พักผอนหลังจากการเดินทาง โดยระยะเวลาพักสัตวที่เหมาะสมอาจอยูในชวง 2 - 4 ชั่วโมง ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับระยะทางที่ขนสงสั ตว หรือระยะเวลาที่สัตวอยูบนรถขนสง นอกจากนี้ ยังขึ้น อยูกั บ
พันธุกรรมของสัตว อายุ เพศ ฤดูกาล วิธีการขนสง และสุขภาพของสัตว
3. ภายในคอกพักสัตวควรมีนา้ํ สะอาดใหสัตวกินตลอดเวลา
4. ในระหวางกลางวันที่สัตวอยูในคอกพัก ควรมีการฉีดพนน้ําใหเปน
ละออง เพราะมีงานวิจัยที่พิสูจนใหเห็นวา สัตวที่ไดรับการพนน้ําระหวางการพักสัตวจะแสดง
พฤติกรรมวา มีความเครียดนอยกวาสุกรที่ไมไดรับการพนน้ําที่คอกพักสัตว (Weeding et al., 1993)

ภาพที่ 23 สุกรในโรงพักสัตว

5. หากสัตวการเดินทางนานเกิน 36 ชั่วโมง ควรใหอาหารดวย เพราะ
สัตวเดินทางเปนเวลานานจะออนเพลียและปริมาณไกลโคเจนที่สะสมในกลามเนื้อจะเหลือนอย
อาจทําใหเนื้อสุกรเกิดคล้ําและแหง ซึ่งเรียกวา เนื้อ DFD (Dark firm dry meat) ได
6. ควรมีการอดอาหารสุกรเกิน 12 ชั่วโมงกอนทําการฆา
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7. ในขณะที่ไลตอนสุกรไปยังโรงฆานั้น ก็ตองกระทําดวยความสุภาพ
ไมรุนแรง เชนเดียวกับการขนยายสุกรลงจากรถบรรทุกสุกร การไลตอนสุกรในขั้นนี้ จะตองให
สุกรเดินผานซองขนาดแคบๆ ที่สามารถเดินไดทีละตัวเรียงกัน จนกระทั่งถึงที่ทําใหสุกรสลบ ก็จะ
ทําการปลอยเขาบริเวณทําใหสุกรสลบทีละตัว ที่ตองกระทําเชนนี้ เพราะสุกรที่มีเนื้อแดงมากจะ
ตกใจงาย จะหยุดชะงักอยูในทางเดิน ซึ่งจะมีผลใหสุกรเกิดความเครียดมากขึ้น และสงผลตอ
คุณภาพเนื้อดวย
8. หลังจากสุกรถูกสงเขาโรงฆาหมดแลว ตองทําความสะอาดคอกพัก
สุกร เพื่อขจัดมูลสุกรและสิ่งปฏิกูลตางๆ ออกจากคอกพัก จากนั้นทิ้งไวใหแหง เพื่อรอรับสุกร
ชุดใหมตอไป
2.2.2.2 การบริหารจัดการโรงฆาสัตว
จากมาตรฐานโรงฆาสัตวที่ตองปฏิบัติตามแลว ในหัวขอนี้จะกลาวถึง
รายละเอี ย ดของการบริ ห ารจั ด การตั้ ง แต ร ายละเอี ย ดการเลื อ กใช วั ส ดุ ใ นการก อ สร า งอาคาร
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในกระบวนการฆาและการตัดแตง ตลอดจนการปฏิบัติงานในระหวาง
กระบวนการฆา การเก็บ และการขนสง
1) อาคารและวัสดุที่ใช
การออกแบบโรงฆาสัตวใหถูกหลักสุขาภิบาล จะสามารถลดเวลา
ในการทําความสะอาด ลดคาใชจาย และลดความเสี่ยงตอการปนเปอนของผลิตภัณฑ ดังนั้นจึงตอง
ใสใ จกับ การออกแบบพื้ น ที่ ใ ช ง านในแต ละส ว น ซึ่ง จะต องทํ า ความเขา ใจกั บผู อ อกแบบและ
ผูรับเหมากอสรางโดยอาศัยหลักการสุขาภิบาลในการกอสราง ดังรายละเอียดดังตอไปนี้

ภาพที่ 24 โครงสรางอาคาร (เพดาน)
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โครง (Frames)
โครงของอาคาร ซึ่งหมายถึงผนังภายนอก ถื อเปนเกราะป องกั น
สําหรับพนักงาน ซากสุกร อุปกรณเครื่องมือตางๆ โดยทั่วไปผนังเหลานี้มักทําจากวัสดุที่มีน้ําหนัก
เบา เชน อิฐ เพื่อทําใหดูสวยงาม ไมควรติดตั้งหรือเชื่อมอุปกรณเครื่องมือตางๆ ติดกับโครงสราง
ของอาคาร บริเวณที่ติดตั้งเครื่องมือ ตองสามารถรับน้ําหนักและแรงสั่นสะเทือนจากการทํางาน
ของเครื่องมือไดดี
โครงของอาคารผลิต ควรเปนคอนกรีตเสริมเหล็กตรงกลาง และ
ควรใชเหล็กชนิด H หรือ I beam ซึ่งมีความแข็งแรงและทนทาน การใชคอนกรีตเสริมในสวน
โครงสรางมีขอดี เพราะสามารถลดขอบที่ยื่นออกมา ซึ่งจะเปนที่กักเก็บฝุนละอองและสิ่งสกปรก
ทําใหตองมีการทําความสะอาดอยูเสมอ ซึ่งเปนการเพิ่มคาใชจาย อยางไรก็ตาม พื้นผิวคอนกรีตยัง
ไมเรียบพอที่จะปลอยเปลือยหรือแมวาจะทาสีก็ตาม เพราะมันมีลักษณะคลายรังผึ้ง ซึ่งจะเปนที่อยู
อาศัยของแมลงในภายหลังจึงตองฉาบปูนซีเมนตทับคอนกรีต

ภาพที่ 25 ผนังภายนอกอาคารโรงฆาสัตว
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ผนังภายนอก:
จะต อ งทนน้ํ า ทนต อ การกั ด แทะของแมลง หนู แ ละสั ต ว ต า งๆ
โดยทั่วไปหนูมีความสามารถปนไตตามเสนลวดในแนวตั้ง และสามารถกระโดดไดไกลและสูง
ประมาณ 3 ฟุต จากพื้นราบ ตกจากที่สูง 15-25 เมตร โดยไมตาย และยังสามารถขุดรูไดลึก 4 ฟุต
ดังนั้นการปองกันหนูเขาไปในอาคารโดยการเทคอนกรีตจากผนังตอมาถึงพื้น ในลักษณะตัว L สูง
จากพื้นขึ้นไปประมาณ 24-36 นิ้ว และที่พื้นยื่นออกไปในแนวนอนประมาณ 12 นิ้ว
ผนังภายนอกควรเปนอิฐหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก และฉาบกันน้ํา
ดวยซีเมนต Stucco หรือ shortcrete อิฐที่ใชตองเปนอิฐเรียบไมสะสมฝุน กําแพงตึกที่มีรอยราว
หรือรอยแตกหรือเวาเปนแอง จะเปนแหลงเพาะพันธุของแมลงและหนู สัตวเหลานี้สามารถกัดปูน
ที่แตกตกหรือปูนที่ไมแข็งได ดังนั้นผนังของโรงงานอาหารจะตองแข็งแรง
ผนังดานใน
จะตองเรีย บ ไมเ ปน รูพ รุน ไม ดูด ซับ ทนความชื้น ทนตอการกั ด
กรอนของสารเคมี ทึบ ทําความสะอาดงาย มีสีขาวหรือสีออน ถาเปนบริเวณที่เปยกตลอดเวลา ผนัง
บริเวณนั้นจะตองทนความชื้นและการกัดกรอน เชน กระเบื้องเคลือบ ซึ่งตองเลือกกระเบื้องที่ทน
ตอแรงกระแทกระหวางผนังกําแพงกับกระเบื้องจะตองไมเปนโพรง เพราะจะเปนที่อยูอาศัยของ
มดและแมลง และควรทายากันราดวย
ฝาผนังบริเวณการผลิตไมควรทาสี เพราะมักเกิดปญหาการหลุดลอก
ของสี ซึ่งสามารถปนเปอนมายังผลิตภัณฑได ถาเปนผนังหองเย็นหรือแชแข็ง จะเปนผนังที่หุมดวย
เหล็กปลอดสนิมหรืออลูมิเนียม
มุมหอง หรือรอยตอระหวางพื้นและผนัง ตองเปนเนื้อเดียวกัน เพื่อ
กันน้ําซึมเขามาได และควรเปนรูปโคง ไมเปนมุมหัก เพื่อใหงายตอการทําความสะอาด ไมเปนที่
กักเก็บของสิ่งสกปรก

บทที่ 2 โรงฆาสัตวมาตรฐาน
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หนาตาง
หน า ต า ง เป น ที่ สํ า หรั บ ระบายอากาศและให แ สงสว า งเข า มายั ง
บริเวณนั้น วัสดุที่ใชทําหนาตางมีหลายชนิด อาจเทียบระหวางราคากับความสะอาดในการทําความ
สะอาดและการดูแลรักษา ถาเปนกระจกควรเปนกระจกเคลือบที่แข็งแรง ไมแตก หรือเปนพวก
แผน polycarbonate และควรเคลือบดวยแผนฟลม เพื่อวาถาเกิดการแตก เศษกระจกหรือพลาสติก
แข็ง จะไมกระจายไปรอบๆ ซึ่งอาจปนเขาไปในผลิตภัณฑได
กรอบหนาตางตองทนตอการกัดกรอน กรอบดานนอกตองลาดเอียง
เพื่อใหน้ําฝนไหลไดไมขัง ขอบหนาตางดานในไมควรยื่นออกมาและควรเปนมุม อยางนอย 45
องศา เพื่อมิใหเปนที่วางสิ่งของของพนักงาน หนาตางควรมีมุงลวดที่ทนตอการกัดกรอนจาก
ความชื้นและจากกรดที่ระเหยออกมาจากวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ และสามารถถอดลางได
ปจจุบันโรงฆาสัตวและแปรรูปเนื้อสัตวสวนใหญจะไมมีหนาตาง
บริเวณการผลิต ซึ่งจะชวยลดการปนเปอนจากภายนอกไดดี
ประตู:
ประตูเปนทางเขาออกของคนและสิ่งของ แตตองปองกันมิใหเปน
ทางผานของสัตวหรือฝุนละออง ดานนอกของประตูไมควรมีกันสาดยื่นออกไป เพราะจะเปนที่
เกาะของนก ซึ่งสามารถบินเขามาทางประตูได ประตูควรปดเปดอัตโนมัติและปดไดสนิท อาจมี
ชองวางระหวางขอบประตูและพื้นไมเกิน 3 มิลลิเมตร ขอบประตูควรเปนโลหะปลอดสนิม ไม
ควรทําเปน รอง และขอบประตูตองติ ดกับผนัง ไมควรใชกรอบไม เพราะหนูสามารถแทะได
ปจจุบันนิยมใชเปนขอบประตูที่เปดออกสูภายนอก ควรติดหลอดไฟฟาหางจากประตูประมาณ 910 เมตร เพื่อลอแมลงใหพนประตู พลาสติก ไมควรมีประตูเปดออกโดยตรงจากบริเวณผลิต สู
ภายนอก ควรมีแถบมานพลาสติก เรียก Plastic curtain หรือ strip door กั้นตรงทางเดินที่จะเขาสู
ภายในบริเวณการผลิตเพื่อสกัดกั้นนก แมลงและฝุนละออง และยังชวยกันความเย็น สําหรับหองที่
ควบคุมอุณหภูมิ และกอนผานเขาสูบริเวณการผลิตตองมีอางจุมเทาฆาเชื้อ
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ภาพที่ 26 ประตูที่มีแถบพลาสติก

ประตูสําหรับขนสงของที่ตองเปดทิ้งไวเปนเวลานาน ควรมีเครื่อง
พนลมเหนือประตู (air curtain) เพื่อควบคุมความเย็นในหองใหคงที่ และปองกันแมลงและนก
รวมทั้งฝุนละออง เขาไปภายในอาคารดวย ทางเดินระหวางประตูชั้นนอกและบริเวณการผลิต ควร
ติดตั้งหลอดไฟดักแมลง
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เพดาน:
ต อ งเรี ย บ ไม มี รู พ รุ น มี สี อ อ น ทํ า ความสะอาดง า ยและสามารถ
สะทอนแสงในทิศทางที่ตองการ โดยทั่วไปเพดานจะเปนแหลงสะสมของฝุน ละอองไอน้ํา ซึ่งจะ
ทําใหเกิดเชื้อราและเปนแหลงเพาะพันธุของแมลง รวมทั้งแบคทีเรียบางชนิด เชน Listeria sp.
เพดานควรใชวัสดุที่ดูดซับเสียงได เพื่อลดระดับเสียงจากการทํางาน
ของเครื่องจักร ไมควรใชเพดานที่ทําดวยโลหะ เพราะอาจเกิดสนิมและไมสามารถระบายความ
รอนได ถาเปนบริเวณทอและเกิดการควบแนนของไอน้ําเปนหยดน้ํา ควรหุมทอดวยฉนวนอยางดี
รอยตอระหวางเพดานและผนังควรทําเปนรูปโคงมน ไมมีมุมที่จะกักเก็บสิ่งสกปรก และแมลง
และงายตอการทําความสะอาด เพดานบริเวณการผลิตควรเปนคอนกรีตเรียบ ทาสี epoxy หรือสี
พลาสติก และต อ งหมั่ น ดู แลมิใ ห เ กิด การหลุด ลอกของสี ส ว นเพดานที่ เ ป น แผ น ยิ บซั่ม เหมาะ
สําหรับบริเวณเก็บรักษาวัตถุดิบแหง แตไมควรใชกับบริเวณการผลิตเพราะไมแข็งแรงและไมทน
ตอความชื้น สําหรับเพดานที่เปนปูนปลาสเตอรเหมาะสําหรับบริเวณที่เปนสํานักงาน หรือหองเก็บ
ของของพนักงาน เพราะไมคงทนตอความชื้น โดยทั่วไปเพดานตองสูงจากพื้นประมาณ 3-5 เมตร
พื้น
เปน สว นสําคั ญในการปฏิบัติง านและการควบคุ มทางสุ ขาภิบาล
วัสดุที่ใชเปนพื้นโรงงานควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ทนตอสารเคมีที่ใชในการทําความสะอาดและฆาเชื้อ
- สามารถรับน้ําหนักและทนทานตอแรงกระแทกจากรถขนของ
และอุปกรณตางๆ
- ไมลื่นตอการเดิน
- ไมเปนพิษ และทําใหเกิดรอยดางขณะปฏิบัติงาน
- งายตอการทําความสะอาดและฆาเชื้อโรค
- ดูดี เรียบ สะอาด ดูแลงาย
- สามารถซอมแซมไดเปนสวนๆ เมื่อเกิดชํารุด
พื้นตองมีความลาดเอียง 1/50 ถึง 1/100 ซึ่งการระบายไดดีเพียงใด
ขึ้นอยูกับ ความหยาบของพื้นผิวดวย พื้นหยาบจะกักน้ําไวไดมากกวาพื้นมัน แตพื้นมันและมีความ
ลาดเอียงมากจะทําใหลื่น พื้นของบริเวณการผลิตควรอยูสูงกวาระดับพื้นดินปกติ เพื่อปองกันน้ําทวม
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และปญหาการระบายน้ํา บริเวณที่ตั้งของเครื่องมือหรือรอบๆ เสา อาจทําเปนเนินสูงกวาพื้นที่
รอบๆ ประมาณ 4 นิ้ว เพื่อใหทําความสะอาดไดงายและเร็ว ระหวางพื้นและผนังควรทําขอบพื้น
คอนกรีตสูงประมาณ 6 นิ้ว ยื่นออกมาจากผนังประมาณ 10-15 เซนติเมตร เพื่อมิใหของที่วางติดกับ
ผนังหอง และยังเปนกับดักหนูดวย
วัสดุพื้น มีหลายชนิด ทีน่ ิยมใชไดแก
1. พื้ น คอนกรี ต เหมาะสํ า หรั บ ห อ งเก็ บ ของ หรื อ ห อ งเก็ บ
ผลิตภัณฑ และบริเวณการผลิตบางประเภท พื้นชนิดนี้ถูกกัดกรอนดวยกรดเคมีจากอาหาร และจาก
การขนสงและน้ําไหลหรือน้ําขัง แตถาใชคอนกรีตที่ผสมน้ํานอยจะแข็งและทนกวา พื้นคอนกรีต
ขัดมันจะมีผิวหนาแข็งแตจะทําใหลื่น
2. พื้นโลหะ เหมาะสําหรับบริเวณที่มีการขนสง หรือบริเวณที่
ตองรับน้ําหนักมาก มักใชแผนโลหะวางทับบนพื้นคอนกรีต โดยทายึดดวย epoxy แตพื้นโลหะจะ
ถูกกัดกรอนดวยสารเคมี
3. พื้ น ไม พื้ น ไม มี ข อ ดี คื อ คนทํ า งานยื น สบายได ต ลอดทั้ ง วั น
เหมาะสําหรับเปนพื้นอาคารบริหาร ตามขอกําหนดของสหภาพยุโรป ไมอนุญาตใหใชพื้นไมใน
บริเวณการผลิต
4. พื้นไวนิล หรือ vinyl asbestos หรือ asphalt หรือ linoleum ไม
เหมาะสําหรับโรงงานอาหาร เพราะจะถูกน้ําและสารเคมีกัดเซาะละลายได ทําใหเศษอาหารติดคาง
ตามซอกที่ถูกกัดเซาะ และเปนแหลงของจุลินทรียและแมลง
5. พื้นที่ทนตอสารเคมี เหมาะสําหรับเปนพื้นบริเวณการผลิต พื้น
เหลานี้ ไดแก
- พื้ น Monolithic surfacing ได แ ก พื้ น ที่ เ คลื อ บด ว ยสาร
ตอไปนี้ epoxy resin, polystyrene, polyurethane, furan, phenolic เปนตน ซึ่งเปนสารที่ทนตอการ
กัดกรอนจากสารเคมี มักจะเททับลงบนพื้นคอนกรีตกันน้ํา แต epoxy บางชนิดมีกลิ่น ไมทนความ
รอน และไมทนตอการขีดขวนจากโลหะ
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- พื้นกระเบื้อง นิยมใชกับบริเวณการผลิตที่เปยกตลอดเวลา
มักใชกระเบื้องเคลือบหรือกระเบื้องเซรามิคหนาไมนอยกวา 1.5 นิ้ว ตอเชื่อมกับฐานดวยสวนผสม
ของซี เ มนต พื้ น กระเบื้ อ งง า ยต อ การทํ า ความสะอาด สวยและทนทาน แต ค วรใช สี อ อ น เพื่ อ
มองเห็นสิ่งสกปรกไดงาย
2) อุปกรณและการติดตั้งเครื่องมือและการใชงานในกระบวนการฆาสุกร
หลักการทั่วๆ ไปในการออกแบบอุปกรณและเครื่องมือในโรงงาน
อาหาร ใหไดมาตรฐานและถูกสุขลักษณะ ขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภาพสูง ไดแก
1) พื้นผิวของอุปกรณที่สัมผัสอาหาร จะตองไมทําปฏิกิริยากับ
อาหาร และตองไมถูกดูดซึมเขาสูอาหาร
2) พื้นผิวที่สัมผัสอาหารจะตองเรียบ ไมขรุขระ ไมมีรูพรุนที่จะ
ทําใหอาหารติดคางและยากตอการกําจัดเศษอาหาร ทําใหเปนแหลงสะสมของจุลินทรียหรือไข
แมลง
3) พื้ น ผิ ว ที่ สั ม ผั ส อาหาร จะต อ งสามารถตรวจดู ไ ด ด ว ยตาว า
สะอาดหรือไม ภายหลังการทําความสะอาดแลว
4) พื้นผิวที่สัมผัสอาหาร ควรจะสามารถทําความสะอาดดวยมือ
ไดทั่วถึง หรือทําความสะอาดแบบCIP (Cleaning in Place) ไดทั่วถึง
5) พื้นผิวที่สัมผัสอาหาร ควรทําใหโคงมน ซึ่งงายตอการถายเท
อาหารและการทําความสะอาด ไมมีมุมอับหรือเหลี่ยม
6) พื้นผิวภายนอกหรือสวนที่ไมไดสัมผัสอาหาร จะตองออกแบบ
ไมใหสิ่งสกปรกหรือแมลงมาเกาะได
7) สว นต า งๆ ของเครื่ องมือที่ สัมผั ส อาหาร เช น ใบพัด ข อต อ
ตางๆ หรือลิ้นปดเปด ควรออกแบบใหสามารถถอดออกได เพื่อสะดวกในการทําความสะอาด
8) ในการออกแบบ การกอสราง การติดตั้งและการบํารุงรักษา
อุปกรณ สิ่งสําคัญที่สุด คือหลีกเลี่ยงมุมอับ (dead space) หรือปจจัยตางๆ ที่จะเปนตัวดักอาหาร
หรือทําใหไมสามารถทําความสะอาดไดอยางทั่ว
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วัสดุของอุปกรณเครื่องมือ
วัสดุที่ใชทําอุปกรณเครื่องมือ ตองไมเปนพิษ ไมทําปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ
และไมมีสารที่สามารถดูดซึมเขาไปในผลิตภัณฑได ทนตอสารทําความสะอาดและสารฆาเชื้อโรค
ขณะใชงานพื้นผิวที่สัมผัสอาหารมีผิวเรียบสม่ําเสมอ ไมมีรอยแตกที่รู ทนตอการใชงาน ไมผิดรูป
ทนตอการเคาะ การบด การปนและการกระแทก ผิวนอกของอุปกรณที่สัมผัสอาหาร ก็ตองมีผิว
เรียบเชนกันเพื่องายตอการทําความสะอาด ถาจะทาสีควรทาเฉพาะพื้นผิวดานนอกที่ไมสัมผัส
อาหารและตองไมทําใหเกิดการปนเปอนของสีมายังผลิตภัณฑ วัสดุที่นิยมนํามาทําเปนอุปกรณใน
โรงงานอาหาร ไดแก
- โลหะปลอดสนิม หรือสแตนเลสสตีล (Stainless steel) เปนวัสดุที่นิยม
ใชมากที่สุด โดยเฉพาะอุปกรณที่สัมผัสอาหาร โดยทั่วไปโลหะปลอดสนิมมีผิวเรียบเปนเงามัน
ทนตอการกัดกรอนไดดี ไมเปนสนิมและทนตอปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่อุณหภูมิสูงๆ ได ทั้งนี้เพราะ
โลหะปลอดสนิมทําจากเหล็กโครเมียม มังกานีส ซิลิคอน คารบอน และอาจผสมนิเกิลและโม
ลิบดินัม ธาตุโลหะเหลานี้จะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในน้ําและอากาศ เกิดเปนฟลมที่มีขนาดบาง
มากของออกไซดและไดออกไซด โดยเฉพาะโครเมียมไดออกไซด ฟลมนี้จะปองกันไมใหเปน
สนิมหรือสึกกรอน ฟลมนี้จะเกิดสม่ําเสมอและหนาแนนมาก
ถา เปน โลหะปลอดสนิมที่ มีคุ ณ ภาพต่ํ าๆ จะเกิ ด ฟ ลม ของโครเมี ย ม
ออกไซดที่ไมเสถียร ทําใหเกิดสนิมพอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมองเห็นไดดวยตา อยางไรก็ตามโลหะนี้
อาจถูกกัดกรอนไดถาไมระวัง จึงไมนิยมนํามาใชเปนวัสดุสําหรับอุปกรณ
- เหล็ ก ธรรมดา ได แ ก เหล็ ก กล า เหล็ ก ท อ เหล็ ก ชนิ ด นี้ ไ ม ส ามารถ
นํ า มาใช เ ป น วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ สั ม ผั ส อาหารได เนื่ อ งจากมี ก ารกั ด กร อ นสู ง มั ก ใช สํ า หรั บ งาน
โครงสราง เชน ทําเปนสวนเพลา กาน ปลอง แกน ลอ ซึ่งตองการความแข็งแรง เหล็กชนิดนี้จะเกิด
การกัดกรอนงายมาก ทําใหผิวหนาขรุขระ ทําความสะอาดลําบาก
พวกเหล็ ก อาบสั ง กะสี ไม ค วรนํ า มาใช ทํ า เครื่ อ งมื อ แปรรู ป อาหาร
เพราะสังกะสีที่เคลือบอยูจะลอกออกไดงาย เมื่อทําปฏิกิริยากับกรดในอาหาร
- อลูมิเนียม นิยมนํามาทําภาชนะบรรจุวัตถุดิบตางๆ อลูมิเนียมที่ใชควร
ผสมโลหะอื่นๆ เพื่อใหเกิดความแข็งแรงเพียงพอและทนการกัดกรอนได
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- โลหะอัลลอยด เปนโลหะผสมของตะกั่ว หรือพลวง หรือ แคดเมี่ยม
โลหะชนิดนี้ หามนํามาใชเปนอุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรมอาหารเด็ดขาด เพราะมีความเปนพิษสูง
- ไททาเนี่ยม เครื่องมือแปรรูปอาหารที่ตองทนการกัดกรอนสูงๆ ควร
ใชโลหะชนิดนี้ เพราะทนการกัดกรอนไดสูงกวาโลหะปลอดสนิม และมีขอดี คือ สามารถรับ
น้ําหนักไดมาก เหมาะสําหรับนํามาเสริมสวนของเครื่องมือที่ตองการใหมีน้ําหนักเบาและรับ
น้ําหนักมาก มีสัมประสิทธิการขยายตัวต่ํา ดังนั้นจึงเกิดแรงอัดหรือแรงดันนอย เมื่อถูกความรอน
หรือความเย็น นอกจากนี้ยังทําความสะอาดไดงาย เนื่องจากเศษอาหารไมเกาะติดกับผิวของโลหะ
ชนิดนี้ แตมีขอเสีย คือ ราคาสูงมาก โดยทั่วไปอุปกรณที่ทําจากโลหะไททาเนี่ยมมีราคาสูงกวาที่ทํา
จากโลหะปลอดสนิม ประมาณ 2-3 เทา
- วัสดุเคลือบ ไมควรใชภาชนะเคลือบ ทั้งนี้เพราะเศษของวัสดุเคลือบจะ
หลุดรอนออกมาปะปนกับอาหาร และกัดกรอนดวยสารทําความสะอาดไดงาย นอกจากนี้จุลินทรีย
จะเจริญอยูตามรอยแตกหรือรอยกะเทาะของภาชนะเคลือบ
- แกว ไมควรใชอุปกรณที่ทําดวยแกวในโรงงานอาหาร เพราะจะแตก
และเศษแกวอาจปนเขาสูผลิตภัณฑ
- พลาสติก นิยมใชกันมากในปจจุบัน ขอดีคือมีราคาถูกกวาวัสดุอื่น เบา
และทนการกัดกรอน และพลาสติกบางชนิดทนตอสารเคมีไดดี รวมทั้งทนตออุณหภูมิสูงและต่ํา
ไดดี แตมีขอเสียคือ ถูกขีดขวนไดงาย ทําใหสิ่งสกปรกไปสะสมหรือจับติดแนน ดังนั้นอุปกรณ
พลาสติกที่เกาแลวจึงไมควรนํามาใช นอกจากนี้พลาสติกบางชนิดมีสาร plasticizer ซึ่งเปนสารที่
เติ ม ลงไปเพื่ อ ความยึ ด หยุ น ของพลาสติ ก และสารนี้ ส ามารถละลายออกมาปนกั บ อาหารได
โดยเฉพาะอาหารที่ มี ไ ขมั น สู ง จึ ง ควรเลื อ กใช พ ลาสติ ก ที่ ส ามารถใช กั บ อาหารได เช น พวก
polypropylene (PP) หรือ polyethylene (PE)
- ไม ไมเหมาะที่จะนํามาทําอุปกรณที่ใชในการแปรรูป เพราะ
ไมทน และตองลางบอยๆ พุงาย อมน้ํา และทําความสะอาดยาก มักมีเชื้อรา และอาจเกิดเสี้ยนไม
ปนไปกับผลิตภัณฑ
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การจัดวางอุปกรณการผลิต
การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ห รื อ เครื่ อ งมื อ ในการผลิ ต จะต อ งเป น ไปตาม
หลั ก การที่ ก ล า วมาแล ว คื อ ให ขั้ น ตอนการผลิ ต มี ก ารเคลื่ อ นที่ ไ ปข า งหน า อย า งต อ เนื่ อ ง ไม
ยอนกลับไปกลับมา ไมติดตั้งอุปกรณติดผนัง ควรหางออกมาประมาณ 1 ฟุต และวางสูงจากพื้นให
เพียงพอตอการทําความสะอาดไดงาย ไมทําใหเกิดการกักเก็บของเศษอาหารและสิ่งสกปรก และ
สามารถตรวจสอบได
3) แสงสวาง
การทํ า งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะต อ งมี แ สงสว า งเพี ย งพอต อ การ
ทํางาน หลีกเลี่ยงการใชแสงสวางจา หรือแสงสะทอนจาเขาตาผูปฏิบัติงาน การติดตั้งหลอดไฟฟา
จะตองมีฝาครอบ เพื่อปองกันมิใหเกิดการกระจายของหลอดไฟฟา เมื่อเกิดการแตก ความเขมขน
ของแสงสวางในแตละจุด มีดังนี้
- หองคัดเลือก คัดขนาดวัตถุดิบ ใหไฟสวาง 100-200 แรงเทียน
- หองเตรียมวัตถุดิบ บรรจุ ฆาเชื้อ และติดฉลาก ใหไฟสวาง 3050 แรงเทียน
- บริเวณทั่วๆ ไปควรจะใหไปสวาง 20 แรงเทียน มั่นตรวจสภาพ
ของหลอดไฟฟา ถามีชํารุดใหรีบแกไข
4) การรักษาความสะอาด การกําจัดขยะมูลฝอย การปองกันเหตุรําคาญ
เนื่องจากแมลงเปนสัตวที่กอใหเกิดความสกปรกขึ้นในโรงฆาสัตว
ดังนั้น การควบคุมการสุขาภิบาลภายในโรงงานและการทําความสะอาดอุปกรณ เปนสิ่งสําคัญและ
มีประสิทธิภาพที่สุดในการกําจัดแมลงตางๆ ซึ่งประกอบดวยวิธีการตางๆ ดังนี้
1) อุปกรณและวัสดุตางๆที่ใชในกระบวนการผลิต จะตองวาง
อยางเปนระเบียบ วัตถุดิบหรือสวนประกอบที่ไมตองการควรกําจัดออกไปอยางรวดเร็ว ไมควร
เก็บสะสมไวในบริเวณการผลิต บริเวณที่ไมไดใชงาน เชน ตามมุมหอง ดานหลังหรือบริเวณใต
เครื่องมือ หรือชองวางระหวางเครื่องมือ หรือชองวางระหวางเครื่องมือและผนัง จะตองทําความ
สะอาดอยางพิถีพิถันและมีการตรวจตราบอยๆวาสะอาดจริง เพราะบริเวณนี้มักเปนที่อยูอาศัยของ
พวกแมลงตาง
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2) ของเสี ย และขยะ จะต อ งเก็ บ ไว ใ นภาชนะที่ มี ฝ าป ด มิ ด ชิ ด
วางไวในหองที่แยกออกจากบริเวณผลิต
3) ผนังและพื้น ในทุกบริเวณจะตองสะอาดอยูเสมอ และไมมี
รอยแตก ชองโหวหรือรูซึ่งจะเปนที่กักเก็บสิ่งสกปรก
4) รอยตอระหวางผนังและทางเดิน จะตองโคงเพื่อใหสามารถ
ทําความสะอาดได จุดที่มีฝุนเกาะไดงาย เชน ขอบกระดาน ขอบประตูหนาตาง ที่ติดตั้งหลอดไฟ
ตองมีการทําความสะอาดและตรวจตราบอยๆ
5) แผงไฟจะตองติดตั้งติดกับผนังอาคาร หรืออาจจะตองติดตั้ง
ออกมาจากผนังอยางนอย 500 มิลลิเมตร และปุมกดตางๆ ควรยื่นออกมาจากแผงไฟอยางนอย
50 มิลลิเมตร กด เพื่อใหสามารถทําความสะอาดได ควรหลีกเหลี่ยงสายไฟฟาระเกะระกะ อาจฝง
สายไฟในผนังหรือเพดาน เพราะสายไฟมักเปนที่เกาะของสิ่งสกปรกและเศษอาหาร และกลายเปน
ที่เพาะพันธุแมลง ควรมีการทําความสะอาดแผงไฟฟาเปนระยะๆ

ภาพที่ 27 ติดตั้งสายไฟในทอติดกับผนังและปลั๊กไฟที่ปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟา

6) รองระบายน้ํา จะตองไมเปนที่กักเก็บของเศษขยะ จะตองฉีด
น้ําลางเปนครั้งคราว พื้นที่ใตหลังคา ซึ่งเปนบริเวณที่ตรวจตราไมทั่วถึง และมักมีเศษอาหารไป
เกาะติดแนนจึงเปนที่อยูอาศัยของแมลงหลายชนิด รวมทั้งมด จึงตองมีการตรวจตราทําความ
สะอาดและมีการฆาเชื้อโรคเปนระยะๆ
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7) สถานที่กําจัดขยะและน้ําเสีย ควรอยูดานหลังโรงงาน และหาง
จากบริเวณการเตรียมและการแปรรูปพอสมควร ที่เก็บขยะจะตองทําความสะอาดทุกวัน ไมใหเปน
ที่หมักหมมของสิ่งสกปรก ซึ่งจะเปนที่อยูอาศัยของหนูและแมลง รวมทั้งไมทําใหเกิดกลิ่นเหม็น
และมีการนําขยะออกไปกําจัดนอกโรงงานทุกวัน
8) ควรมีบอบําบัดน้ําเสีย อยูดานหลังโรงงาน กอนปลอยออกสู
ทอน้ําสาธารณะ
5) ระบบระบายน้าํ ทิ้ง
จะตองแยกทางระบายน้ําเสียจากการผลิต น้ําเสียจากหองน้ําหอง
สวม และน้ําจากเครื่องทําความเย็น ออกจากกันโดยไมตอเชื่อมกัน ทางระบายตองมีขนาดใหญ
พอที่จะรับน้ําเสียไดทั้งหมด โดยเฉพาะในขณะทําความสะอาด และตองระวังการไหลกลับของน้ํา
เสียเขามายังบริเวณผลิต ทางระบายน้ําเสียจากหองน้ําจะตองไมผานบริเวณการผลิต หรือบริเวณที่
เก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
ทางระบายน้ํามี 2 แบบ ไดแก ทางระบายน้ําแบบเปด เปนลักษณะ
ทอระบายน้ํา และทางระบายน้ําแบบเปด ซึ่งมีลักษณะเปนรางระบายโดยมีตะแกรงเหล็กปดขางบน
ซึ่งทนตอแรงกดกระแทกของรถเข็นได และไปตอกับทอระบายน้ําอีกทีหนึ่ง รางระบายน้ําแบบ
เปดนิยมใชในบริเวณที่มีการใชน้ํามาก และมีเศษวัตถุดิบทิ้งมาก เชน บริเวณที่ลางผัก หรือบริเวณ
ที่ลางภาชนะ เพราะรักษาความสะอาดงาย
พื้นของทางระบายน้ําจะตองเคลือบดวยสารกันซึมหนาอยางนอย 3
นิ้ว ที่ปากทอและปลายทอตองมีตะแกรงกันหนูและแมลงสาป พื้นบริเวณใกลชองระบายน้ําจะตอง
ลาดเอียงและมีชองระบายน้ําทุกๆ 3 เมตร ไมเกิน 4.5 เมตร
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ภาพที่ 28 ทางระบายน้ําแบบเปด

รางระบายน้ํ า แบบเป ด อาจทํ า เป น รู ป โค ง ครึ่ ง วงกลม หรื อ เป น
สี่เหลี่ยม ผนังเรียบ โดยทั่วไป มีขนาดกวางประมาณ 6-12 นิ้ว ลึก 6-8 นิ้ว ถาลึกกวานี้จะทําใหยาก
ตอการทําความสะอาด และยาวไมนอยกวา 1 เมตร เพื่อสะดวกในการทําความสะอาด
ถาเปนรางระบายน้ําแบบปด คือเปนทอระบายน้ํา บริเวณปากทอ
ระบายน้ํามักจะมีเศษอาหารหรือเศษขยะติดคางอยู ซึ่งจะทําใหเกิดการอุดตัน จึงตองมั่นทําความ
สะอาด ปากทอระบายน้ําตองมีตะแกรงดักเศษอาหารขนาดใหญ และมีถังดักเศษอาหารขนาดเล็ก
และไขมัน ซึ่งตองมีการทําความสะอาดทุกวัน
ทิศทางทอระบายน้ําจากหองสุขา ไมควรผานบริเวณการผลิต
6) สุขลักษณะของพนักงาน
ผูปฏิบัติงานที่มีสุขลักษณะไมดี หรือปฏิบัติไมเหมาะสม อาจเปน
ผูนําเชื้อจุลินทรียจากคนสูผลิตภัณฑ และกอใหเกิดโรคอาหารเปนพิษตอผูบริโภคได ดังนั้นเพื่อให
มั่นใจวาผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับอาหาร ไมวาจะสัมผัสอาหาร โดยทางตรงหรือโดยทางออม
จะไม ทํ า ให เ กิ ด การปนเป อ นอาหาร จึ ง จํ า เป น ที่ จ ะต อ งควบคุ ม สุ ข ลั ก ษณะส ว นบุ ค คลของ
ผูปฏิบัติงาน ดังนี้
1) ไมใหผูที่เจ็บผูปวย หรือสงสัยวาจะเจ็บปวยเปนพาหนะของ
โรค เชน เปนโรคดีซาน ทองรวง อาเจียน เปนไข เจ็บคอ หรือมีแผลติดเชื้อที่ผิวหนัง มีหนอง
ทํางานเกี่ยวของกับการเตรียมวัตถุดิบ การผลิตและการบรรจุอาหาร
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2) ตองรักษาความสะอาดของรางกาย สวมชุดกันเปอน สวมหมวก
และตาขายคลุมผม รองเทาสะอาด
3) หามสูบบุห รี่ ถมน้ําลาย ไอ จาม ลงบนผลิตภัณ ฑ แคะจมูก
กัดเล็บ แทะเล็บ เกาผิวหนัง ขบเคี้ยวรับประทานอาหาร หรือเกาหัวในขณะปฏิบัติงาน
4) ถอดเครื่องประดับตางๆ กอนทํางาน เพราะเครื่องประดับจะมี
ซอกเล็กๆ ที่ทําความสะอาดไดยาก นอกจากนี้ อาจหลนลงในผลิตภัณฑในระหวางการทํางานดวย
5) ไมควรใชเครื่องสําอางมากเกินไป หรือใชน้ําหอมที่มีกลิ่นแรง
เพราะอาจทําใหผลิตภัณฑอาจดูดกลิ่นเหลานั้นติดไปดวย
6) ตัดเล็บใหสั้นอยูเสมอ เนื่องจากใตเล็บสามารถนําจุลินทรียและ
สิ่งสกปรกเข าสูผลิตภัณฑไ ด นอกจากนี้ไมควรทาเล็บ เพราะยาทาเล็บสามารถหลุด ลอกลงสู
ผลิตภัณฑไดเชนกัน
7) ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน และหลังจากเขา
หองสุขา หรือเมื่อจับตองสิ่งสกปรก เชน ขยะ
8) การลางมือที่ถูกตองโดยใชน้ําสะอาดและสบูเหลว ถูระหวาง
นิ้วมือ ขอมือ หลังมือรวมทั้งซอกเล็บ และควรลางมือบอยๆ
9) ผูเ ยี่ย มชมหรือ แมแ ตผูบ ริห าร เมื่อ จะเขา สูบ ริเ วณการผลิต
ตองปฏิบัติตามขอกําหนดเชนเดียวกับผูปฏิบัติงาน
ขอกําหนดที่กลาวมาแลวทั้ง 9 ขอ ควรจัดทําเปนกฎระเบียบของ
โรงงานและติดประกาศใหทุกคนทราบ และควบคุมใหปฏิบัติตาม
นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว ทางโรงงานควรจัดหาอุปกรณที่จําเปน
เพื่อเป น สวัสดิก ารของพนั กงาน เชน ที่ดื่มน้ํา หองน้ํา หองสว ม อ างลางมื อ ห องแต งตัว หอง
พยาบาล และหองรับประทานอาหาร ซึ่งตองแยกจากบริเวณการผลิต
- น้ําดื่ม ควรจัดน้ําสะอาดใหแกพนักงาน ที่ดื่มน้ําควรเปนแบบ
กดและน้ําพุงขึ้นมา โดยแรงดันน้ําจะตองเลยขอบอางขึ้นมา และอางที่รองรับจะตองทําความ
สะอาดอยางสม่ําเสมอ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง และตั้งไวในที่เหมาะสม ควรจัดหาที่ดื่มน้ํา 1 ที่ ตอ
พนักงาน 50 คน อุณหภูมิของน้ําที่เหมาะสม คือ ประมาณ 7.2-10 องศาเซลเซียส
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- หองสุขา ควรใชสุขาแบบชักโครก แยกหองสุขาชายและหญิง
ออกจากกัน จํานวนหองสุขาที่ควรจะมี คือ
จํานวนพนักงาน (คน)

จํานวนหองสวม (หอง)

1-9
10-24
25-49
50-100

1
2
3
5

ถาพนักงานมากกวา 100 คน เพิ่มอีก 1 หองตอพนักงานที่เพิ่มขึ้น 30 คน
พื้นหองสุขาควรทําใหลาดเอียง เพื่อน้ําจะไดไมขัง ฝาผนังควรทาสี
ออน ประตูควรปดสนิทและไมเปดออกสูบริเวณการผลิตโดยตรง มีแสงสวางเพียงพอ ไมนอยกวา
10 แรงเทียน มีการระบายอากาศที่ดี มีการทําความสะอาดอยางนอย วันละ 1 ครั้ง มีการใชน้ํายาฆา
เชื้อโรคและระวังไมใหมีกลิ่นเหม็น
- ที่ลางมือ มีอางลางมือหนาหองสวม ทางเขาอาคารผลิต บริเวณ
การผลิตและหนาหองบรรจุเพื่อใหพนักงานไดลางมือบอยๆ ไมใชกอกน้ําแบบมือหมุน กอกน้ํา
ควรเปนแบบที่ใชหัวเขาดันหรือใชศอกดัน หรือใชเทาเหยียบ เพื่อมิใหมือที่ลางสะอาดแลวตอง
สัมผัสกับกอกน้ําอีกครั้งน้ํายาลางมือตองเปนสบูเหลวที่ผสมน้ํายาฆาเชื้อ ไมใชสบูแบบแทง เพราะ
ไมสามารถไหลไปตามซอกนิ้วมือได และสบูแบบแทงมักไมมีสวนผสมของน้ํายาฆาเชื้อ มีกระดาษ
เช็ดมือ หรือที่เปาลมรอนใหมือแหง ไมควรใชผาเช็ดมือโดยเฉพาะผาขนหนู เพราะเปนแหลง
สะสมของเชื้อโรค ควรจัดใหมีอางลางมือ 1 อาง ตอพนักงาน 10-100 คน และใหเพิ่มอีก 1 อาง
ตอพนักงานที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 15 คน
- หองอาบน้ําและหองซักลาง: ในบางโรงงานอาจจะตองให
พนักงานอาบน้ํากอนกลับบาน ดังนั้นจึงควรมีหองอาบน้ําแบบฝกบัว พื้นหองลาดเอียงไมมีน้ําขัง
มีสีออน เพื่อใหเห็นสิ่งสกปรกไดงาย มีการระบายอากาศที่ดี มีการทําความสะอาดทุกวัน ควรจัด
ใหมีที่อาบน้ําแบบฝกบัว 1 ที่ ตอพนักงานทุกๆ 15 คน
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- หองพยาบาล: โรงงานควรจะมีหองพยาบาล ที่มีเครื่องปฐม
พยาบาล และตูยาที่จําเปนพรอมเตียงพยาบาล 1 เตียง
- หองรับประทานอาหาร: โรงงานควรจัดที่รับประทานอาหาร
สําหรับพนักงาน ซึ่งตองสะอาด มีอากาศถายเท มีแสงสวางเพียงพอ เกาอี้และโตะอาหารแข็งแรง
ทําความสะอาดงาย และมีที่ทิ้งขยะที่มีฝาปดมิดชิด พนักงานตองรับประทานอาหารในที่ที่ทาง
โรงงานจัดไวใหเทานั้น
7) การชําแหละ เก็บซากสัตว และการขนสง
การชําแหละสุกร การเก็บซากสุกร และการขนสง มีรายละเอียด
ตางๆ ตามกระบวนการฆาสุกรดังนี้
1. การทําใหสัตวสลบ (Stunning)
การทําใหสัตวสลบมีหลายวิธี แตวิธีที่นิยมใชในสุกร คือ
1) การทํ า ให ส ลบด ว ยก า ซคาร บ อนไดออกไซด (Carbon
Dioxide Stunning) เปนวิธีที่นิยมใชกับสัตวเล็ก เชน สุกร แพะ แกะ กาซคารบอนไดออกไซดมีผล
ทํ า ให ร ะบบประสาทหยุ ด การทํ า งาน ระดั บ ความเข ม ข น ของก า ซคาร บ อนไดออกไซด ที่ ใ ช
ประมาณ 75 เปอรเซ็นต ระยะเวลาที่ใชในการทําใหสัตวสลบขึ้นอยูกับขนาดของสัตว และความ
เขมขนของกาซ (จุฑารัตน, 2543) การใชคารบอนไดออกไซดที่ระดับ 60 เปอรเซ็นต มีผลทําให
สัตวหมดความรูสึกภายในเวลา 45 วินาที และระบบการหายใจหยุดทํางานที่เวลา 5 นาที ระดับ
ความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดที่ 60 – 70 เปอรเซ็นต ในเวลา 5 นาที จะไดผลที่นาพอใจ
(Morgan, 2002)
2) การทําใหสลบดวยไฟฟา (Electrical Stunning) เปนวิธี
ในการทําใหสลบที่ดีที่สุดเหมาะสําหรับ สุกร แพะ แกะ และสัตวปก การทําใหสลบดวยไฟฟาจะ
ใชเครื่องช็อกไฟฟา (Electrical Stunner) ช็อกบริเวณศีรษะระหวางตาและหูทั้งสองขางหรือบริเวณ
หัวใจโดยกระแสไฟฟาจะผานเขาสูสมองทําใหสัตวสลบไดเร็ว หลักการที่ทําใหสุกรสลบเกิดจาก
การที่ ส มองได รั บ พลั ง งานถึ ง ระดั บหนึ่ ง ซึ่ ง ในสั ต ว แ ต ล ะชนิ ด จะใช ไ ม เ ท า กั น ในสุ ก รระดั บ
พลั ง งานไฟฟ า ประมาณ 198 Watt-second จะมี ผ ลทํ า ให ศู น ย ป ระสาทสมองหยุ ด ทํ า งานได
(จุฑารัตน, 2543) ผลเสียของการทําใหสลบโดยใชกระแสไฟฟาช็อกที่บริเวณศีรษะจะทําใหเกิด
จุดเลือดในซากและเกิดเนื้อ PSE (ภาวะการเกิดน้ําในเนื้อทําใหเนื้อซีดไมเหมาะแกการบริโภค) สูง
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จึงไดมีการพัฒนาอุปกรณที่ทําใหสลบดวยกระแสไฟฟาแบบอัตโนมัติ ทั้งแบบการทําใหสลบที่
บริเวณศีรษะ (Automatic Head-Only Stunning) และการทําใหสลบบริเวณศีรษะถึงอก (Automatic
Head to chest) ซึ่งการทําใหสลบดวยไฟฟาบริเวณศีรษะถึงอกทําใหระบบการเตนของหัวใจหยุด
ทํางาน ชวยลดการเกิดการหดตัวของกลามเนื้ออยางรุนแรงในสัตว เนื่องจากมีผลไปยับยั้งการ
ทํางานของระบบประสาทสันหลัง (Spinal Nerve) และทําใหระบบประสาทสัมผัส (Peripheral
Nerves) ขาดออกซิเจน การลดลงของการหดตัวของกลามเนื้อจะชวยลดการเกิด PSE ในเนื้อได
(Velarde et al., 2000) การใช ก ระแสไฟฟ า ในการทํ า ให ส ลบ มี ผ ลต อ ความเครี ย ดที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
รางกายสัตวอยางมาก และจะเรงการเกิดปฏิกิริยาไกลโคไลซิสในกล ามเนื้อภายหลังสัตวตาย
เนื่องจากกลามเนื้อทํางานหนักขึ้น และเพิ่มการปลอยฮอรโมน Cathecolamines เขาสูกระแสเลือด
(Troegor and Woltersdorf, 1991) มีผลในการเรงกระบวนการ Anaerobic Metabolism เกิดความ
เป น กรดในกล า มเนื้ อสูง ทํา ให เ กิด เนื้อ PSE สามารถพบได ทั่ ว ไปในสุกรที่ ทํ า ให ส ลบโดยใช
กระแสไฟฟา เครื่องช็อกไฟฟาในปจจุบันนิยมใชขนาดแรงดันไฟฟาประมาณ 290 – 310 โวลต ใช
เวลาในการทําใหสุกรสลบเพียง 2 – 3 วินาที ขนาดของกระแสไฟฟาไมนอยกวา 1.3 แอมแปร
จะทําใหสัตวทรมานนอยที่สุด เพราะสามารถทําใหสัตวสลบภายในเวลา 1-2 วินาที
ปญหาที่เกิดขึ้นกับการใชเครื่องช็อกไฟฟา ไดแก
1. ในระยะเริ่ม แรก ผูป ฏิบัติง านไมมีค วามชํา นาญ ทํา ให
ไมทราบตําแหนงที่ถูกตองในการช็อก ดังนั้น สุกรจึงไดรับการทรมาน ซึ่งสงผลตอไปยังคุณภาพซาก
ซึ่งสวนใหญมีปญหาที่จุดเลือดที่เกิดขึ้นในเนื้อสุกร วิธีการแกปญหาคือ ตองฝกจนผูปฏิบัติงานเกิด
ความชํานาญจึงสามารถแกปญหาดังกลาวได
2. ตองทําความสะอาดเครื่องช็อกไฟฟาทุกครั้งหลังการใชงาน
เพื่อกําจัดเศษขนสุกรที่ติดคางที่คีมช็อก ยังผลใหกระแสไฟฟาผานไมสะดวก
3. ควรทํ า การตรวจสอบหม อ แปลงไฟฟ า อย า งสม่ํ า เสมอ
เพื่อไมใหกระบวนการฆาตองสะดุดลง
4. ควรมีเครื่องช็อกไฟฟาสํารองไวใชงานอีกอยางนอย 1 เครื่อง
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3) การทําใหสลบโดยการใชปนยิง ปนที่ใชนี้ เปนปนที่ออกแบบ
มาโดยเฉพาะสําหรับทําใหสัตวสลบ มีหลักการคือ กระสุนที่ยิงเขาไปตรงบริเวณจุดตัดระหวางคิ้ว
ทั้ง 2 ขาง จะสามารถกระเด็นออกมาเพื่อใชในคราวตอไปไดอีก วิธีการใชปนยิงใหสัตวสลบนี้
นิยมใชกับโค กระบือ มากกวาสัตวเล็ก
วิธีการอีกอยางหนึ่งที่ทําใหสุกรสลบ คือ การใชฆอนปอนด
ทุบหัว ซึ่งแตเดิมจะใชวิธีการนี้มาก แตเมื่อมาตรฐานโรงฆาสัตวของกรมปศุสัตวออกมาใช วิธีการ
นี้จึงเปนวิธีการที่ไมควรใช

ภาพที่ 29 การทําใหสลบดวยคีมช็อกไฟฟา

ภาพที่ 30 การทําใหสลบดวยไฟฟาโดยผานเครื่อง
ระบบอัตโนมัติ

2) การเอาเลือดออก (Bleeding or Sticking)
ภายหลังจากที่สัตวสลบแลว ตัวสัตวจะถูกแขวนขึ้นดวยรอกที่ติดอยู
กับโซ ซึ่งคลองไวกับขอเทาขางหนึ่ง สัตวจะอยูในลักษณะหอยหัวลง จากนั้นจะใชมีดปลายแหลม
ซึ่งมีความยาว 6 – 11 นิ้ว แทงที่บริเวณเหนือยอดอกเขามาทางแนวกลางของลําคอ นอกจากนี้ ยังมี
มีดที่ใชสําหรับแทงคอที่มีลักษณะเปนทอกลวงตลอดทั้งใบมีด มีปลายแหลมเปนทางเปดของมีด
เมื่อแทงคอแลวไมตองดึงมีดออก เลือดจะพุงออกมาทางตอนปลายของดามมีด ซึ่งตอเขากับถัง
บรรจุเลือด การแทงคอเพื่อที่จะเอาเลือดออกควรทําใหเร็วที่สุดภายใน 8 วินาทีภายหลังจากที่สัตว
สลบ หลังจากการแทงคอเอาเลือดออกแลว ควรปลอยใหซากอยูในลักษณะนั้นประมาณ 5 นาที
เพื่อใหเลือดออกมากที่สุด การเชือดคอในลักษณะที่สัตวถูกแขวน (vertical bleeding) จะทําให
บทที่ 2 โรงฆาสัตวมาตรฐาน
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เลือดออกมากกวาการเชือดในลักษณะนอนราบ (horizontal bleeding) แตการแทงคอในลักษณะ
นอนราบ (horizontal bleeding) จะชวยลดอัตราการเกิดเนื้อ PSE และรอยช้ําบริเวณกลามเนื้อสะโพก
เนื่องจากการสะบัดตัวอยางแรงของสัตวในขณะถูกแขวนบนรอก และชวยลดชวงระยะเวลาจาก
ขั้นตอนทําใหสลบถึงขั้นตอนแทงคอ ซึ่งลดโอกาสการเกิดจุดเลือดในเนื้อ(จุฑารัตน, 2543)

ภาพที่ 31 ขั้นตอนการเอาเลือดออก (แทงคอและรองเลือด) ในแนวตัง้ (Vertical bleeding)

ภาพที่ 32 ขั้นตอนการแทงคอเอาเลือดออก
ในแนวนอน (Horizontal bleeding)
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3) การลวกซาก (Scalding)
จุดมุงหมายของการลวกซากในสุกร คือ เพื่อใหน้ํารอนซึมเขาไปใน
รูขน (hair folicle)เพื่อทําใหขนหลุดไดงายขึ้น อุณหภูมิของน้ําที่ใชประมาณ 60-63 องศาเซลเซียส
ใชเวลาประมาณ 5 นาที ในบางโรงฆาจะใชวิธีผานซากสุกรที่ แขวนอยูบนรางเหล็ก (verticle
scalding) เข า สู ช อ งอบไอน้ํ า ร อ นที่ มี อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 63 องศาเซลเซี ย ส ความชื้ น สั ม พั ท ธ
ประมาณ 98 เปอร เ ซ็ น ต ใช เ วลาประมาณ 6-7 นาที การลวกซากมี ผ ลให อั ต ราการลดลงของ
อุณหภูมิที่ซากลดลง และอาจมีผลตอการลดลงของคา pH (ความเปน กรด ดาง) ดวย (Monin et
al.,1995) การลวกซากนาน และใชน้ําที่มีอุณหภูมิสูงเกินไปอาจมีผลตออัตราการลดลงของคา pH
เพราะความรอนจะเปนตัวเรงการเกิดปฏิกริยาไกลโคไลซีส มีผลไปเรงอัตราการลดลงของคา pH
จึงทําใหโอกาสที่เนื้อจะเปน PSE สูง (Van der Wal et al.,1993)

ภาพที่ 33 เครื่องลวกซากที่ผลิตในไทย (เตาเดง)โดย
ใชแกสเปนเชื้อเพลิง

ภาพที่ 34 ขั้นตอนการลวกซาก

4) การขูดขน (Dehairing)
หลังจากลวกซากเสร็จแลว ซากจะถูกนําขึ้นจากถังลวกเขาสูเครื่อง
ขูดขนไฟฟา (Dehairing machine) ซึ่งประกอบดวยมอเตอรไฟฟาแกนหมุน โดยแกนจะเปนแผน
ขูดขนทําดวยยางคอนขางแข็ง เมื่อเห็นวาสะอาดดี แลวจึงนําเอาซากสุกรออกมาวางบนแครเหล็ก
ทําการตกแตงขูดขนที่ยังเหลือดวยแรงงานคน ในบางโรงฆาอาจใชเครื่องลวกซากและเครื่องขูดขน
บทที่ 2 โรงฆาสัตวมาตรฐาน
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ที่เปนเครื่องเดียวกันแตสามารถทําการลวกซากและขูดขนพรอมกันได (Combined scalding and
dehairing machine)

ภาพที่ 35 เครื่องลวกซากและขูดขน (Combined)
5) การเผาขน (Singeing or Flaming)
ในโรงฆาที่ไดมาตรฐานสากลนั้น เมื่อซากผานการลวกและขูดขน
ดวยเครื่องเรียบรอยแลว ซากที่ถูกแขวนจะผานเขาเครื่องเผาขน ซึ่งมีเปลวไฟที่มีอุณหภูมิถึง 1000
องศาเซลเซียส เปนเวลาประมาณ 10 วินาที เพื่อที่จะขจัดขนที่เครื่องไมสามารถขูดออกไดหมด ใน
กรณีโรงฆาขนาดยอยและขนาดเล็กหรือขนาดกลางจะไมมีขั้นตอนนี้ หรือถาหากมีก็จะใชการเผา
ขนดวยแกสหุงตมแทน ซึ่งจะทําการเผาขนในสวนที่เปนชิ้นสวนขาเปนสวนใหญ
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ภาพที่ 36 ขั้นตอนการเผาขน

6) การตัดหัว (Deheading)
เนื่องจากกระบวนการฆาสุกรในบานเราสวนใหญจะนิยมตัดหัว
ออกจากซาก ดังนั้น จึงตองมีขั้นตอนนี้ กระทําโดยการใชมีดปาดหนังรอบบริเวณคอ แลวใชมีดตัด
ใหผานขอตอกระดูกคอขอแรก (Atlas) ตัดใหหัวขาดออกจากลําตัว โดยใหมีสวนของแกมติดอยูที่
สวนของซาก แยกสวนหัวออกไปทําความสะอาด

ภาพที่ 37 ขั้นตอนการตัดหัว
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7) การผาซากเอาเครื่องในออก (Evisceration)
การผาซากเพื่อเอาเครื่องในออก กระทําโดยการหันซากสุกรดาน
ทองเขาหาตัวผูปฏิบัติงาน จากนั้นใชมีดกรีดเปนรอยยาวลึกจากสวนซอกขาดานใน ไลตามลงมา
โดยใหผานหนาทอง จะเห็นอวัยวะภายใน(หรือเครื่องใน) ตางๆ ของสัตว โดยจะพบเครื่องในขาว
ในบริเวณชองทอง ไดแก ลําไสใหญ ลําไสเล็ก กระเพาะอาหาร และพบเครื่องในแดง ไดแก ปอด
หัวใจ ตับ มาม และไต เปนตน จากนั้นใหดึงอวัยวะภายในทั้งหมดออกมา ซึ่งจะออกมาเปนพวง
นําไปใสในถาดรอง เพื่อเขาสูกระบวนการแยกเครื่องในขาวออกจากเครื่องในแดง เขาสูหองลางทํา
ความสะอาดเครื่องในตอไป

ภาพที่ 38 ขั้นตอนการผาเอาอวัยวะภายใน (เครื่องใน) ออก

การผาซากเพื่อเอาอวัยวะภายในออกควรกระทําโดยเร็ว ไมควรปลอย
ชวงระยะเวลาของขั้นตอนหลังจากที่สัตวตายแลวจนถึงผาซากใหนานเกินไป เพราะความรอน
ภายในรางกายสัตวและความรอนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากกระบวนการลวกซาก มีผลไปเรงปฏิกิริยาการ
ยอยสลายน้ําตาล (glycolysis) ในเนื้อ โดยผานกระบวนการ anaerobic metabolism ซึ่งมีผลใหคา
ความเปนกรดในเนื้อลดลงไดรวดเร็วขึ้น (จุฑารัตน, 2543) การเอาอวัยวะภายในออกชาจะเปนผล
ใหเกิดความรอนที่อวัยวะภายในรางกาย ไดแก ตับ ซึ่งตามทฤษฎีแลวจะทําใหการระบายความรอน
ออกเปนไปไดชา และคา pH ในกลามเนื้อจะลดลงอยางรวดเร็ว การที่อัตราการลดลงของอุณหภูมิ
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ในกลามเนื้อชาจะมีผลไปเรงอัตราการลดลงของคา pH (Dransfield and Lockyer, 1985) แตในทาง
ปฏิบัติมักจะไมคอยคํานึงถึงกรณีการเอาเครื่องในออกชา การเอาเครื่องในออกชาและการลด
อุณหภูมิซาก (ในเวลา 20-25 นาที) ไมมีผลตอคา pH สุดทายหรือการเกิดเนื้อ PSE (D’Souza et al.,
1998) ระยะเวลาในการเอาเครื่องในออกที่เหมาะสมคือ 20-25 นาทีภายหลังสัตวตาย (Eilert, 1997)
8) การผาซีก (Splitting)
กอนที่จะผานเขาสูขั้นตอนการผาซากนั้น ซากจะถูกลางทําความ
สะอาดโดยใชน้ําสะอาดฉีดลางกอน การผาซีกสามารถทําได 2 วิธี คือ
1) ใชเลื่อยไฟฟา ผาจากซอกขาหลัง ผานกลางกระดูกสันหลัง ลง
ไปจนสุด ซากซีกซายและขวาจะแยกออกจากกัน
2) ใชมีดเฉาะซาก โดยการกรีดดานหลังของซากเปนแนวยาวจาก
สวนขามายังคอ จากนั้นใชมีดเฉาะซาก โดยการเฉาะผานกระดูกสันหลังลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่ง
ซากแยกออกจากกัน
หลังจากนั้น ลางซากอีกครั้งใหสะอาด เพื่อเขาสูกระบวนการลดอุณหภูมิตอไป

ภาพที่ 39 ผาซีกดวยเลื่อยไฟฟา

ภาพที่ 40 ผาซีกดวยมีดเฉาะซาก
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9) การลดอุณหภูมิซาก (Chilling)
การลดอุ ณ หภู มิ ซ ากแบบเก า (conventional chilling) เก็ บ ซากใน
หองเย็นที่อุณหภูมิระหวาง 0-4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง เพื่อใหอุณหภูมิใจกลางเนื้อ
อยูระหวาง 4-7 องศาเซลเซียส (จุฑารัตน, 2539)
การลดอุณ หภู มิ ซ ากอยางรวดเร็ว (blast/accelerated chilling) เก็ บ
ซากที่อุณหภูมิต่ํากวา 0 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิของเนื้อลดลงถึง 4-7 องศาเซลเซียส จะนําไป
เก็บในอุณหภูมิหองเย็นปกติ นิยมทํากัน 3 แบบ ดังนี้ (จุฑารัตน, 2539)
1. rapid chilling หมายถึง การลดอุณหภูมิอยางรวดเร็ว โดยที่ซาก
หรือเนื้อจะถูกนําไปเก็บไวในหองเย็นที่อณ
ุ หภูมิ -1 ถึง +1 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 85 ถึง
90 เปอรเซ็นต ความเร็วลม 1 ถึง 4 เมตรตอวินาที ซึ่งในสุกรจะใชเวลาประมาณ 15 ถึง 18 ชั่วโมง
เพื่อที่จะลดอุณหภูมิซากลงได 7 องศาเซลเซียส
2. shock chilling หรือ very rapid chilling หมายถึงการลดอุณหภู มิ
ของเนื้อลงอยางรวดเร็วมาก ทั้งนี้เพื่อใหอุณหภูมิภายในเนื้อลดลงถึง 7 องศาเซลเซียส ภายในเวลา
ที่รวดเร็วในการลดอุณหภูมิอยางรวดเร็วนี้มีโอกาสที่จะเกิด cold shortening ขึ้นไดมาก ดังนั้นในการ
ลดอุณหภูมิโดยวิธีนี้จึงกระทําเปน 2 ชวงคือ
ชวงแรก นําซากไปเก็บในหองเย็นที่อุณหภูมิ -5 ถึง -8 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ 90 เปอรเซ็นต ความเร็วลม 1 ถึง 4 เมตรตอวินาที
ชวงที่สอง นําซากไปเก็บในหองเย็นที่อุณหภูมิ 0±1 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ 90 เปอรเซ็นต ความเร็วลม 0.1 ถึง 0.3 เมตรตอวินาที อีก 12 ถึง 13 ชั่วโมง เพื่อให
อุณหภูมิภายในเนื้อสุกรลดลง นอยกวา 7 องศาเซลเซียส โดยจะใชเวลารวมทั้ง 2 ชวงนอยกวาวิธีแรก

ภาพที่ 41 หองเย็นเก็บซากสุกร
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3. Ultra-rapid chilling โดยนําซากเขาไปเก็บไวในหองเยือกแข็ง
ที่อุณหภูมิ -20 ถึง -30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 100 เปอรเซ็นต ความเร็วลม 2 ถึง 4 เมตร
ตอวินาที นานเปนเวลา 1 ถึง 1.4 ชั่วโมง เพื่อใหอุณหภูมิซากลดลงถึงระดับหนึ่ง จากนั้นนําไปเก็บ
ไวในหองเย็นที่อุณหภูมิ -5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 85 ถึง 100 เปอรเซ็นต ความเร็วลม
0.2 เมตรตอวินาที เปนเวลา 11 ถึง 13 ชั่วโมง
การลดอุณหภูมิซากโดยใชน้ําเย็นพนซาก (spray chilling) เปนการ
ลดอุณหภูมิซาก โดยใชน้ําเย็น ที่มีอุณหภูมิ 1 ถึง 5 องศาเซลเซียส พนลงบนซากเปนระยะๆ เชน
ใชน้ําเย็นพนลงบนซากทุกๆ 15 นาที โดยแตละครั้งใชเวลาในการพน 60 วินาที โดยใชเวลาในการ
ลดอุณ หภูมิเ ป น เวลา 10 ชั่ วโมง โดยทั่วไปแลว การลดอุณ หภู มิโ ดยวิ ธีนี้ จะทํ าร ว มกั บการลด
อุณหภูมิโดยวิธีปกติ โดยจะทําการพนซากในขณะที่ซากอยูในหองเย็น หรือทํากอนนําซากไปเขา
หองเย็น (Johnson, 2001)

ภาพที่ 42 การลดอุณหภูมิโดยใชน้ําเย็นพนซาก

การลดอุณหภูมิโดย cryogenic (cryogenic chilling) การลดอุณหภูมิ
โดยวิธีนี้ทําไดโดยการจุมซากลงในไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส เปนเวลา
1 ถึง 3 นาที แลวนําซากไปลดอุณหภูมิโดยวิธีปกติตอไป ระบบการลดอุณหภูมิแบบนี้แรกเริ่มใช
ในดานการทําวิจัย และไมคอยแพรหลายในการใชทางดานการคา (Johnson, 2001)
บทที่ 2 โรงฆาสัตวมาตรฐาน
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Grandin (1994) กลาววาการแชเย็นซากสามารถลดโอกาสในการ
เกิดเนื้อ PSE ไดมากขึ้น เนื่องจากการลดอุณหภูมิซากอยางรวดเร็ว ชวยชะลอปฏิกริยา glycolysis ที่
เกิดขึ้น มีผลทําใหการลดลงของคา pH เปนไปไดชาลง การลดอุณหภูมิซาก จึงสามารถชวยลดการ
เกิดเนื้อ PSE และชวยชะลออัตราการลดลงของคา pH (Murray, 1999) ในขณะที่ Eilert (1997)
รายงานวาการลดอุณหภูมิซากอยางรวดเร็วมากไมสามารถปองกันการเกิดเนื้อ PSE เนื่องจาก PSE
เกิดขึ้นกอนที่จะนําซากเขาเก็บในหองเย็น มีรายงานจาก Jones et al, (1991) พบวา การเก็บซากไว
ในไนโตรเจนเหลวคา pH ที่เวลา 6 ชั่วโมงหลังสัตวตายจะสูงกวาเมื่อเทียบกับการลดอุณหภูมิซาก
ดวยวิธีแบบเกา ถึงแมวาจะไมพบความแตกตางของคา pH ที่เวลา 45 นาที และ 24 ชั่วโมงภายหลัง
สัตวตาย ซึ่งหมายความวา คา pH ในเนื้อจะลดลงอยางชาๆ และเมื่อเวลาผานไปถึง 24 ชั่วโมง คา
pH (ultimate pH) จะลดลงเทากัน
การลดอุณหภูมิซากสุกรอยางรวดเร็วอาจจะมีผลทําใหเนื้อเกิด cold
shortening ไดหากอุณหภู มิลดลงต่ํากวา 10 องศาเซลเซียส ในขณะที่คา pH ในเนื้อสูงกว า 6.0
ดังนั้นในการลดอุณหภูมิซากตองกระทําอยางเหมาะสม โดยอุณหภูมิที่ตองการตองอยูที่อยางนอย
35 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวาภายในเวลา 2.5 ชั่วโมงภายหลังสัตวตาย และควรจะอยูที่ประมาณ 7
องศาเซลเซียสหรือต่ํากวา เมื่อ 22 ชั่วโมงหลังสัตวตาย
เนื่องจากผูบริโภคคนไทย ไมนิยมบริโภคเนื้อสุกรที่ผานการแชเย็น
(chilled pork) หรือ แชแข็ง (frozen pork) แตนิยมบริโภคเนื้อสุกรที่เรียกกันวา เนื้อรอน หรือ ซาก
อุน ซึ่งเปนซากสุกรที่ผานการฆาและแบงซีกแลว จากนั้นทําการลดอุณหภูมิโดยการแขวนซากใน
ที่โลง หรืออาจมีพัดลมชวยใหอุณหภูมิของซากสุกรลดลง จากนั้นก็จะถูกขนสงไปยังตลาดสดหรือ
เขียงตางๆ ในตลาดสดเพื่อชําแหละและจําหนายใหแกผูบริโภคตอไป
ตามหลัก สากลนั้ น การชํ า แหละซากอุ น เป น วิ ธี ก ารตั ด แต ง และ
ชําแหละซากภายหลังการฆาโดยไมไดผานกระบวนการลดอุณหภูมิในหองเย็น ทั้งนี้ จะทําการแยก
ชิ้นสวนของกระดูก มัน และหนังออกจากเนื้อแดง ซึ่งการดําเนินการจะเริ่มภายใน 45 นาที – 1 1/2
ชั่วโมง แลวจึงนําชิ้นสวนตางๆ ทุกชิ้นไปเก็บไวในหองเย็น
ขอไดเปรียบของการชําแหละซากอุน คือ ทําใหเกิดมีการหมุนเวียน
เนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวสูผูบริโภคไดเร็ว และลดระยะเวลาที่ใชในหองเย็นลง เพิ่มผลผลิตในโรง
ฆาสัตว ลดคาใชจายในการดําเนินการ
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

การขนสงชิ้นสวนไปยังตลาด แตเดิมนั้น เราจะใชรถบรรทุกเล็กใน
การขนสงทั้งซากสุกรที่เปนซีก และชิ้นสวนตางๆ โดยไมมีการปกปดใหมิดชิด แตจากมาตรฐาน
โรงฆาสัตวนั้น จะเห็นไดวา การขนสงจะตองใชรถหองเย็นที่ใหความเย็นกับเนื้อและปกปดให
มิดชิดเพื่อปองกันการปนเปอนของเชื้อโรคในระหวางการขนสง โดยอุณหภูมิภายในหองเย็นอยู
ประมาณ 4 องศาเซลเซียส ขนาดของรถขนสงจะขึ้นอยูกับปริมาณเนื้อที่ตองการขนสงในแตละ
ครั้ง การวางเนื้อนั้น ในกรณีที่เปนซาก จะตองมีราวแขวนเพื่อไมใหซากสัมผัสกับพื้นรถ แตถาเปน
ชิ้น สวนต องมี ก ารวางในตะกราพลาสติก ใหเ รียบรอย และหามมิ ใ ห ชิ้น สวนเนื้ อสัมผั สพื้ นรถ
เชนกัน ภายหลังจากการขนสงสิ้นสุดในแตละครั้ง จะตองทําความสะอาดหองเย็นดวย

ภาพที่ 43 รถหองเย็นสําหรับขนสงซากและเนื้อสุกร

โรงพักสัตวและโรงฆาสัตวที่มีขนาดแตกตางกันนั้นยอมมีการจัดการที่
แตกตางกัน เชน จํานวนพนักงาน และขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการฆาแตกตางกัน ตารางที่ 3 ได
สรุปการจัดการดานแรงงานและขั้นตอนในกระบวนการฆาในโรงฆาสัตวขนาดตางๆ ไว สวน
อุปกรณตางๆ ในโรงฆาและตัดแตงเนื้อสุกร ไดรวบรวมไวในภาคผนวก ง

บทที่ 2 โรงฆาสัตวมาตรฐาน
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● การทําใหสลบ

ระหวางกระบวนการฆา

● โรงพักสัตว

กอนกระบวนการฆา

ขั้นตอน
ขนาดเล็ก (50 ตัว)

1. ใชเครื่องช็อกไฟฟา 1. ใชเครื่องช็อกไฟฟา

1. คอกพักสัตว
- ขนาด 1.5x6 ม.
- จํานวน 2 คอก
- คอกละ15 ตัว
และ
- ขนาด 1.5x4 ม.
- จํานาน 2 คอก
- คอกละ 10 ตัว
2.จํานวนคนที่ใชในการ 2.จํานวนคนที่ใชในการ
ไลตอนสุกรเพื่อเขาฆา ไลตอนสุกรเพื่อเขาฆา
จํานวน 2 คน
จํานวน 1 คน

1. คอกพักสัตว
- ขนาด 1x1.9 ม.
- จํานาน 2 คอก
- คอกละ 10 ตัว

ขนาดยอย (20 ตัว)

1. คอกพักสัตว
- ขนาด 2.3x7 ม.
- จํานวน 8 คอก
- คอกละ 25 ตัว

1. คอกพักสัตว
- ขนาด 2.3x7 ม.
- จํานวน 2 คอก
- คอกละ 25 ตัว

1. ใชเครื่องช็อกไฟฟา 1. ใชเครื่องช็อกไฟฟา 1. ใชเครื่องช็อกไฟฟา
แบบอัตโนมัติ

2.จํานวนคนที่ใชในการ 2.จํานวนคนที่ใชในการ 2.จํานวนคนที่ใชในการ
ไลตอนสุกรเพื่อเขาฆา ไลตอ นสุกรเพื่อเขาฆา ไลตอ นสุกรเพื่อเขาฆา
จํานวน 4 คน
จํานวน 4 คน
จํานวน 2 คน

1. คอกพักสัตว
- ขนาด 2.3x7 ม.
- จํานวน 4 คอก
- คอกละ 25 ตัว

ขนาดกลาง (100) ตัว) ขนาดใหญ (200 ตัว) ขนาดเล็ก (มาตรฐานสากล)

ขนาดโรงฆาสุกร (จํานวนสุกรที่ฆาตัว/วัน)

ตารางที่ 3 การจัดการในกระบวนการฆาสุกรของโรงฆาสุกรแตละขนาด

มาตรฐานโรงฆาสัตว

ขนาดยอย (20 ตัว)
ขนาดเล็ก (50 ตัว)

ขนาดกลาง (100) ตัว)

ขนาดใหญ (200 ตัว) ขนาดเล็ก (มาตรฐานสากล)

ขนาดโรงฆาสุกร (จํานวนสุกรที่ฆาตัว/วัน)

● การลวกซาก
และปนขน

1. ใชมีดปลายแหลม
แทงคอ

1. ใชมีดปลายแหลม
แทงคอ

1. นําสุกรลงในถังลวก
ซาก

1. นําสุกรลงในถังลวก
ซากที่เปนทั้งถังลวกและ
ขูดขนในเครื่องเดียวกัน
2. นําสุกรขึ้นจากถังลวก 2. นําสุกรขึ้นจากถังลวก 2. นําสุกรขึ้นจากถังลวก

1. นําสุกรลงในถังลวก
ซากหรือเตาเดง

1. สุกรจะถูกนําไปยังถัง
ลวกซากโดยระบบราง
เลื่อนอัตโนมัติ
2. สุกรจะถูกนําลงถังขูด
ขนโดยระบบรางเลื่อน
อัตโนมัติ

1. ใชอุปกรณที่มีลักษณะ
เปนทอกลมปลายแหลม
แทงคอ
2. ใชภาชนะรองเลือดที 2. ใชภาชนะรองเลือดที 2. ใชภาชนะรองเลือดที 2. เลือดจะไหลไปตามทอ
ละตัวแลวนําไปรวมกัน ละตัวแลวนําไปรวมกัน ละตัวแลวนําไปรวมกัน และจะมารวมกันในถัง
ใสเลือด
3. ใชคนในการแทงคอ 3. ใชคนในการแทงคอ 3. ใชคนในการแทงคอ 3. ใชคนในการแทงคอ
และรองเลือด จํานวน 1 คน และรองเลือด จํานวน 1 คน และรองเลือด จํานวน 1 คน และรองเลือด จํานวน 1 คน

● การแทงคอ/เอา 1. ใชมีดปลายแหลม
แทงคอ
เลือดออก

1. นําสุกรลงในถังลวก
ซากที่เปนทั้งถังลวกและ
ขูดขนในเครื่องเดียวกัน
2. นําสุกรขึ้นจากถังลวก

3. ใชคนในการแทงคอ
และรองเลือด จํานวน 1 คน

2. ใชภาชนะรองเลือดที
ละตัวแลวนําไปรวมกัน

1. ใชมีดปลายแหลม
แทงคอ

2. นําสุกรขึ้นแขวน
2. นําสุกรขึ้นแขวน
2. นําสุกรขึ้นแขวน
2. นําสุกรขึ้นแขวน
● การทําใหสลบ 2. 3. ใชคนช็อกจํานวน 1 คน 3.ใชคนช็อกจํานวน1 คน 3. ใชคนช็อกจํานวน 1 คน 3. ใชคนช็อกจํานวน 2 คน 3. ใชคนช็อกจํานวน 1 คน
(ตอ)

ระหวางกระบวนการฆา (ตอ)

ขั้นตอน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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ขนาดยอย (20 ตัว)
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-

● การเผาขน
-

3. ขูดขนที่เครื่องขูดไม
หมดโดยใชคนขูดดวยมีด
4. ลางทําความสะอาดซาก
5. ยกซากขึ้นแขวน
6. ใชคน จํานวน 2 คน

ขนาดกลาง (100) ตัว)

1. ซากจะถูกนําผานเครื่อง เผาขนซึ่งมีอุณหภูมิ
ประมาณ 1000 °C

3. ขูดขนที่เครื่องขูดไม 3.ขูดขนที่เครื่องขูดไม
หมดโดยใชคนขูดดวยมีด หมดโดยใชคนขูดดวยมีด
4. ลางทําความสะอาดซาก 4. ลางทําความสะอาดซาก
5. ยกซากขึ้นแขวน
5. ยกซากขึ้นแขวน
6. ใชคน จํานวน 2 -3 คน 6. ใชคน จํานวน 2 คน

ขนาดใหญ (200 ตัว) ขนาดเล็ก (มาตรฐานสากล)

● ผาทองเอา
เครื่องในออก

1. ใชมีดผาทองเพื่อเอา
เครื่องในออก
2. แยกเครื่องในขาวและ
เครื่องในแดง
1. ใชมีดผาทองเพื่อเอา
เครื่องในออก
2. แยกเครื่องในขาวและ
เครื่องในแดง

1. ใชมีดผาทองเพื่อเอา
เครื่องในออก
2. แยกเครื่องในขาวและ
เครื่องในแดง

1. ใชมีดผาทองเพื่อเอา
เครื่องในออก
2. แยกเครื่องในขาวและ
เครื่องในแดง

1. ใชมีดผาทองเพื่อเอา
เครื่องในออก
2. แยกเครื่องในขาวและ
เครื่องในแดง

● การตัดหัวสุกร 1. ตัดหัวสุกรโดยใหผาน 1. ตัดหัวสุกรโดยใหผาน 1. ตัดหัวสุกรโดยใหผาน 1. ตัดหัวสุกรโดยใหผาน 1. ตัดหัวสุกรโดยใหผาน
กระดูกสันหลังคูแรก
กระดูกสันหลังคูแรก
กระดูกสันหลังคูแรก
กระดูกสันหลังคูแรก
กระดูกสันหลังคูแรก
2. ใชคนจํานวน 1 คน 2. ใชคนจํานวน 1 คน 2. ใชคนจํานวน 1 คน 2. ใชคนจํานวน 1 คน 2. ใชคนจํานวน 1 คน

-

3. ขูดขนโดยใชคนขูด
ดวยมีด
4. ลางทําความสะอาดซาก
5. ยกซากขึ้นแขวน
6. ใชคน จํานวน 2 คน

ขนาดเล็ก (50 ตัว)

ขนาดโรงฆาสุกร (จํานวนสุกรที่ฆาตัว/วัน)

● การลวกซาก 3. ขูดขนโดยใชคนขูด
และปนขน (ตอ) ดวยมีด
4. ลางทําความสะอาดซาก
5. ยกซากขึ้นแขวน
6. ใชคน จํานวน 2 คน

ระหวางกระบวนการฆา (ตอ)

ขั้นตอน

มาตรฐานโรงฆาสัตว

ขนาดยอย (20 ตัว)
ขนาดเล็ก (50 ตัว)

ขนาดกลาง (100) ตัว)

ขนาดใหญ (200 ตัว) ขนาดเล็ก (มาตรฐานสากล)

ขนาดโรงฆาสุกร (จํานวนสุกรที่ฆาตัว/วัน)

● การผาซาก
4. -

4. -

4. ลางซากโดยใหซากผาน
น้ําแรงดันสูง
5. ใชคนในการผาซากตัด 5. ใชคนในการผาซากตัด 5. ใชคนในการผาซากตัด 5. ใชคนในการผาซาก
ตอมน้ําเหลืองและไขสัน ตอมน้ําเหลืองและไขสัน ตอมน้ําเหลืองและไขสัน จํานวน 2 คน ตัดตอม
หลังรวมถึงการลางทํา หลังรวมถึงการลางทํา หลังรวมถึงการลางทํา น้ําเหลืองและไขสันหลัง
ความสะอาดซากจํานวน ความสะอาดซากจํานวน ความสะอาดซากจํานวน อยางละ 1 คน ลางทําซาก
1 คน
1 คน
1 คน
จํานวน 1 คน

4. -

5. ใชคนในการผาซากตัด
ตอมน้ําเหลืองและไขสัน
หลังรวมถึงการลางทํา
ความสะอาดซากจํานวน
1 คน

4. -

3. ใชคนจํานวน 1 คน ใน 3. ใชคนจํานวน 1 คน ใน 3. ใชคนจํานวน 1 คน ใน 3. ใชคนจํานวน 2 คน ใน 3. ใชคนจํานวน 1 คน ใน
● ผาทองเอา
เครื่องในออก(ตอ) การผาซาก และใชคนลาง การผาซาก และใชคนลาง การผาซาก และใชคนลาง การผาซาก และใชคนลาง การผาซาก และใชคนลาง
ทําความสะอาดเครื่องใน ทําความสะอาดเครื่องใน ทําความสะอาดเครื่องใน ทําความสะอาดเครื่องใน ทําความสะอาดเครื่องใน
ขาวจํานวน 1 คน เครื่องใน ขาวจํานวน 1 คน เครื่องใน ขาวจํานวน 2 คน เครื่องใน ขาวจํานวน 2-3 คน เครื่องใน ขาวจํานวน 1 คน เครื่องใน
แดง จํานวน 1 คน
แดง จํานวน 1 คน
แดง จํานวน 2 คน โดยมี แดง จํานวน 2-3 คน โดยมี แดง จํานวน 1 คน โดยมี
การแยกบริเวณทีท่ ําความ การแยกบริเวณทีท่ ําความ การแยกบริเวณทีท่ ําความ
สะอาดเครื่องในอยางเปน สะอาดเครื่องในอยางเปน สะอาดเครื่องในอยางเปน
สัดสวน
สัดสวน ซึ่งแบงเปนหอง สัดสวน ซึ่งแบงเปนหอง
เครื่องในขาวและเครื่องใน เครื่องในขาวและเครื่องใน
แดง
แดง

ระหวางกระบวนการฆา (ตอ)

ขั้นตอน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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ขนาดยอย (20 ตัว)

บทที่ 2 โรงฆาสัตวมาตรฐาน

ขนาดใหญ (200 ตัว) ขนาดเล็ก (มาตรฐานสากล)

1. ตัดแตงเปนชิ้นสวน
ยอยตาง ๆ กอนที่จะนํา
เขาหองเย็นที่อุณหภูมิ
0-4 ° C โดยใชคน
ผลักเขาหองเย็น
2. หองเย็น 1 หอง ขนาด 2. หองเย็น 1 หอง ขนาด 2. หองเย็น 1 หอง ขนาด 2. หองเย็น 2 หอง ขนาด
6x5 ม. และ 2x5 ม.
4x4 ม.
3x8 ม.
6x8 เมตร
3. ใชคนจํานวน 2 คน 3. ใชคนจํานวน 2 คน 3. ใชคนจํานวน 1 คน 3. ใชคนจํานวน 1 คน

ขนาดกลาง (100) ตัว)

1. แขวนซากและนําเขา 1. แขวนซากและนําเขา 1. ซากจะถูกนําเขาหอง
หองเย็นที่อุณหภูมิ
หองเย็นที่อุณหภูมิ
เย็นที่อุณหภูมิ 0-4 ° C
0-4 ° C โดยใชคน
0-4 ° C โดยใชคน
โดยรางเลื่อนอัตโนมัติ
ผลักเขาหองเย็น
ผลักเขาหองเย็น

ขนาดเล็ก (50 ตัว)

ขนาดโรงฆาสุกร (จํานวนสุกรที่ฆาตัว/วัน)

หมายเหตุ การจัดการดังกลาวนี้อาจแตกตางกันออกไปในแตละโรงฆา ทั้งนี้แลวแตการจัดการบริหารของผูประกอบการ

3. ใชคนจํานวน 2 คน

2.-

● การลดอุณหภูมิ 1. มีการแขวนซากและ
นําพัดลมมาเปาเพื่อลด
ซาก
อุณหภูมิซาก

ระหวางกระบวนการฆา (ตอ)

ขั้นตอน

มาตรฐานโรงฆาสัตว

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

2.2.3 แนวทางในการปฏิบัติตามเกณฑที่กฎหมายกําหนดในการตรวจสอบโรงพักสัตว
และโรงฆาสัตว
จากรายละเอียดในเรื่องการบริหารจัดการโรงพักสัตวและโรงฆาสัตว ที่กลาวมา
ในหัวขอกอนแลวนั้น พนักงานเจาหนาที่ ซึ่งเปนเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เปนผูที่ตองตรวจสอบความถูกตองของการขออนุญาตตั้งโรงพักสัตวและโรงฆาสัตว
และการขออนุ ญ าตฆาสัตวใ นทองถิ่น ของตน ดั งนั้น ในหั ว ข อนี้ จึง ได ร วบรวมเกณฑ ใ นการ
พิจารณาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายไดกําหนดไว และเกณฑที่จะใชเปนแนวทางในการพัฒนา
โรงพักสัตวและโรงฆาสัตว ดังแสดงไวในตารางที่ 4

บทที่ 2 โรงฆาสัตวมาตรฐาน
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มาตรฐานโรงฆาสัตว

ตารางที่ 4 แนวทางในการปฏิบัติตามเกณฑที่กฎหมายกําหนดของการพิจารณาในเรือ่ งโรงพักสัตว
และโรงฆาสัตว
ลําดับ
1

รายละเอียด

กรอบตัวชี้วัด
ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา

สถานที่ตั้ง
1.1 ทําเลที่เหมาะสม
- ไมกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือความเสียหายกับผูอื่น

9

- ไมอยูใกลวัด สถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
โรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล หอพัก

9

- ไมอยูในยานที่ประชาชนอยูอาศัย อันกอใหเกิดเหตุเดือดรอน
รําคาญแกประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง
- มีรั้วลอมรอบเพื่อปองกันสัตวพาหะของเชื้อโรคผานเขาออก
1.2 อาคาร

9

- พื้นหองฆาสัตว ตองเปนพื้นที่คอนกรีต หรือเปนวัสดุที่ไมดูดซึม
น้ําไมดูดกลิ่น ไมเปนพิษ ไมมีรอยแตก ไมลื่น พื้นตองลาดเอียง
ไมมีน้ําขัง มุมหองตองเปนมุมโคงสะดวกตอการทําความสะอาด
- ฝาผนังและเพดานหองฆาสัตว ใหใชวัสดุที่มีผิวเรียบเพื่อปองกัน
มิใหสิ่งสกปรกเกาะติดไดและตองเปนวัสดุที่ลางและทําความ
สะอาดไดงาย
- มีหองเก็บอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตางๆ โดยเฉพาะและ
หองน้ํา หองสวมตองแยกออกเปนสัดสวนตางหาก
- มีแสงสวางทั้งที่เปนแสงธรรมชาติ และแสงไฟฟาเพียงพอ
ไมนอยกวา 200 ลักซ โดยไมทําใหการมองเห็นสีของเนื้อสัตว
เปลี่ยนไป
- จัดใหมีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยที่ชองระบายอากาศ
ไมนอยกวา 1 ใน 10 ของพื้นที่หอง หรืออาจจัดใหมีพัดลม
ระบายอากาศเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
- มีหองแชเย็นอุณหภูมิไมเกิน 4 องศาเซลเซียสสําหรับเก็บรักษา
เนื้อสัตวเพื่อลดการแพรขยายของเชื้อโรค
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9
9

9

9
9

9

9

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ลําดับ

กรอบตัวชี้วัด

รายละเอียด

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา

1.3 เครื่องมือเครื่องใช
- เครื่องมือเครื่องใชเฉพาะที่สัมผัสกับเนื้อสัตวตองมีผิวเรียบ ไมผุ
กรอน หรือเปนสนิม ไมเปนพิษ ไมดูดกลิ่น ไมมีรอยแยกรอยตอ
เชื่อมใหสนิทเรียบ ทําความสะอาดงาย ทนทานตอความรอน
ความเย็น ยาฆาเชื้อโรคและสารเคมีตางๆ

2

9

- เครื่องมือที่ติดตั้งประจําที่ตองติดตั้งใหหางจากฝาผนังหรือ
เพดานอยางนอย 30 เซนติเมตร เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบ
และทําความสะอาด
สุขาภิบาล

9

2.1 มีมาตรการปองกันไมใหซากสัตวหรือเนื้อปนเปอนกับสิ่งสกปรก

9

2.2 การกําจัดมูลฝอยและการปองกันเหตุรําคาญ

9

- จัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม
และถูกสุขลักษณะ
- มีการกําจัดกลิ่นหรือเสียงที่เกิดขึ้นจากโรงฆาสัตว โรงพักสัตว
และการฆาสัตว โดยมิใหเปนเหตุรําคาญ หรืออาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณ ใกลเคียง
2.3 การทําความสะอาด

-

9

- เครื่องมือ อุปกรณ โตะฯ ตองทําความสะอาด และฆาเชื้อโรค
กอนและหลังปฏิบัติงาน ระหวางการปฏิบัติงานตองทําความ
สะอาด

9

- จัดใหมีการทําความสะอาดโรงฆาสัตวเปนประจําวัน ประจํา
สัปดาหหลังการฆาสัตว หากพบวามีโรคระบาดสัตวใหทําการ
ฆาเชื้อโรค และทําความสะอาดโรงฆาสัตว รวมถึงแจงเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของทราบทันทีเพื่อปองกันโรคระบาดสัตว

9

สบู สารซักฟอกและสารฆาเชื้อโรคตองเปนชนิดที่กฎหมาย
อนุญาตใหใชในโรงงานผลิตภัณฑอาหารและตองระมัดระวัง
ไมใหปนเปอนกับเนื้อสัตว

9
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มาตรฐานโรงฆาสัตว
ลําดับ

3

80

รายละเอียด
- น้ําที่ใชลางซากสัตวและน้ําแข็งที่ใชสําหรับรักษาคุณภาพ
เนื้อสัตวตองสะอาด ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดและมีอยาง
เพียงพอ
- จัดใหมีกอกน้ําลางมือสําหรับพนักงานชนิดไมใชมือหรือสวน
ของแขนเปด-ปดอยางเพียงพอ
- จัดใหมีน้ํารอนอุณหภูมิไมนอยกวา 100 องศาเซลเซียสสําหรับ
การลางมีดและมีน้ําสะอาดสําหรับลางผากันเปอนในขณะ
ปฏิบัติงาน
2.4 การกําจัดพาหะโรค
- จะตองทําการกําจัดแมลง นก สัตว ประเภทฟนแทะ และสัตวมี
พิษทั้งภายในและบริเวณโรงพักสัตวอยางสม่ําเสมอ
- ยาฆาแมลงจะตองเปนชนิดที่กฎหมายใหใชในโรงงานผลิตภัณฑ
อาหาร และใชอยางระมัดระวังไมใหปนเปอนกับเนื้อสัตว และ
ปฏิบัติตามคําแนะนําการใชยานั้นๆ โดยเครงคัด
2.5 มีระบบระบายน้ําทิ้งที่มีประสิทธิภาพ และหามระบายน้ําทิ้งออกจาก
โรงฆาสัตว โรงพักสัตวจนกวาจะมีการบําบัดน้ําเสีย
2.6 ตองมีบอบําบัดน้ําเสียที่มีคุณภาพและหางจากอาคารผลิตพอสมควร
2.7 หากมีปริมาณฆามากกวาวันละ 100 ตัว ตองมีแปลนกําจัดน้ําเสีย ที่ผูมี
ใบอนุญาต ประกอบอาชีพวิศวกรรมรับรอง
กระบวนการฆาสัตว
3.1 สัตวที่จะทําการฆาตองไดรับการตรวจโรคภายใน 24 ชั่วโมง กอนทํา
การฆา
3.2 เนื้อสัตวหลังการฆาตองไดรับการตรวจโรคกอนประทับตรา
ออกจําหนาย
3.4 การตรวจโรคสัตวและเนื้อสัตวตองกระทํา โดยพนักงานตรวจโรค
สัตวเทานั้น
3.5 มีบริเวณที่ทําลายเนื้อสัตวที่ไมเหมาะสมใชเปนอาหาร
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ลําดับ
4

กรอบตัวชี้วัด

รายละเอียด

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา

การขนสงเนื้อสัตว
9

4.1 มีการปองกันการปนเปอนสิ่งสกปรกขณะขนสง
4.2 มีการควบคุมอุณหภูมิเนื้อสัตวเพื่อปองกันการเพิ่มจํานวนจุลินทรีย

9

2.3 การบํารุงรักษาและพัฒนา
2.3.1 การบํารุงรักษาซอมแซมอาคารสถานที่
แมวาโรงพักสัตวและโรงฆาสัตวที่เปดดําเนินการในชวงแรกๆ อาจไมมีปญหาที่
ตองซอมแซมอาคารสถานที่ก็ตาม แตผูจัดการหรือผูบริหารงานในโรงพักสัตวและโรงฆาสัตว
จะตองสั่งการใหเจาหนาที่อื่น ดูแลความเรียบรอยของอาคารสถานที่ ระบบไฟฟา ระบบน้ําใช
อยางสม่ําเสมอ หากเห็นวา จะตองซอมแซมตองรายงานใหผูจัดการทราบทันที และผูจัดการก็ควร
ดําเนินการซอมแซมใหอยูในสภาพที่เรียบรอย
การซอมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณ
1. ตองมีการดูแลรักษาอาคาร เครื่องจักร อุปกรณใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา
2. มีแผนการซอมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณการผลิต
3. การใชน้ํามันหลอลื่นกับเครื่องมืออุปกรณ ตองเลือกชนิดที่ใชกับโรงงาน
ผลิตอาหาร (Food grade) และไมใชมากเกินความจําเปน เพราะอาจทําใหสวนที่เกินไหลหรือหยดลง
ปนกับผลิตภัณฑ
2.3.2 การปรับปรุงภูมิทัศน
โรงพักสัตวและโรงฆาสัตวที่ถูกตองนั้น จะตองมีภูมิทัศนดังนี้
1. ถาเปนโรงฆาสัตวที่มีพื้นที่รอบๆ อาคาร ควรทําใหโลงเตียนเปนระยะ 25-30
เซนติเมตร หรืออาจเทเปนพื้นซีเมนต เพื่อมิใหเปนที่อาศัยของสัตวแทะตางๆ และยังเปนการลด
ปริมาณฝุนละอองดวย

บทที่ 2 โรงฆาสัตวมาตรฐาน

81

มาตรฐานโรงฆาสัตว

2. ในบริเวณรอบๆ โรงฆาสัตวไมควรมีแองน้ํา เพราะจะเปนที่เพาะพันธุของ
แมลงและนก ซึ่งเปนแหลงของเชื้อซาลโมแนลลา (Salmonella) ซึ่งเปนเชื้อจุลินทรียกอโรคจาก
อาหารที่สําคัญ
3. ไมควรปลูกตนไมไมวาจะเปนไมพุมหรือตนไมใหญรอบ ๆ อาคารผลิต
ในรัศมี 30 ฟุต เพราะจะเปนที่อยูอาศัยของนก
4. แนะนําใหทํารอบๆ อาคารเปนทางเดินกวางประมาณ 2-3 ฟุต โดยวางอิฐให
ลึกประมาณ 1-2.5 นิ้ว รอบๆ โรงงาน วิธีการนี้สามารถควบคุมวัชพืชและสัตวแทะ และยังสะดวก
ตอการเดินตรวจตรา กับดักหนูที่วางไวรอบๆ อาคารดวย
5. ตองมั่นตัดหญารอบๆ อาคารไมใหสูง เพื่อปองกันมิใหเปนแหลงอาศัยของ
หนูและแมลง
6. ตกแตงบริเวณรอบๆ ใหนาดู ซึ่งจะทําใหภาพลักษณของโรงงานดี และสราง
ความสบายตาสบายใจใหกับพนักงานในโรงงานดวย
7. หามมิใหพนักงานนั่งเลนหรือรับประทานอาหารบนพื้นรอบๆ โรงฆาหรือ
สนามหญา เพราะเศษอาหารที่ตกหลนจะเปนอาหารของมด แมลง นกและหนู นอกจากนี้ยังทําให
เกิดการปนเปอนของสิ่งสกปรกที่ติดตามเสื้อผาของพนักงานเขาสูอาคารผลิตดวย

ภาพที่ 44 ภูมิทัศนรอบ ๆ โรงฆาสัตวที่ดี
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8. ควรมี ก ารวางผั ง ถนนภายในโรงงานอย า งเป น ระบบ เพื่ อ ความสะดวก
ปลอดภัย ผิวถนนอยูในสภาพดี ไมเปนหลุมบอที่จะทําใหเกิดน้ําทวมขัง กําหนดที่จอดรถสําหรับ
รถขนสงวัตถุดิบและรถขนสงผลิตภัณฑสําเร็จรูป
9. กํา หนดบริ เ วณที่เ ก็ บ รวบรวมขยะ โดยทั่ว ไปจะอยู บริ เ วณด า นหลั ง ของ
อาคาร ขยะต อ งมี ภ าชนะที่ มี ฝ าป ด มิ ด ชิ ด รองรั บ และวางบนขาตั้ ง สู ง จากพื้ น อย า งน อ ย 15
เซนติเมตร เพื่อใหสามารถทําความสะอาดบริเวณดานลางของที่วางถังขยะได และควรกําจัดขยะ
ออกนอก โรงฆาสัตวทุกวัน
2.3.3 การเตรียม/พัฒนาบุคลากร
พนักงานที่จะมาทํางานในโรงพักสัตวและโรงฆาสัตวนั้น สามารถแบงออกเปน 2
กลุม คือ
1. กลุมที่ตองใชความชํานาญหรือทักษะเฉพาะ ไดแก
1.1 พนักงานในกระบวนการฆา และการชําแหละ ซึ่งจะตองมีความสามารถ
เฉพาะตัวในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ การศึกษาอยางนอยควรจบการศึกษาระดับมัธยมปที่ 6 หรือ
สายอาชีพที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาดานการเลี้ยงสัตว และเคยมีประสบการณหรือผานการฝกงานใน
โรงฆาสัตวมาแลว และเปนเพศชายที่มีความแข็งแรงทางดานรางกาย เพราะในบางขั้นตอนตองใช
แรงในการยก พนักงานกลุมนี้ ไดแก
- พนัก งานที่อยูตรงตํา แหนง การทํา ให สัตว สลบ ตองมี ความรู ว า
จะตองใชคีมชอคสุกรในตําแหนงใดจึงจะทําใหสุกรสลบ นอกจากนี้ ตองมีความรูพื้นฐานพรอมที่
จะแกปญหาที่เกิดกับเครื่องชอคไฟฟาได หรือทราบวิธีการทําความสะอาดเครื่องมือดวย
- พนักงานที่ทํางานอยูตรงตําแหนงแทงคอเพื่อเอาเลือดออก ตอง
ทราบวา ตําแหนงใดที่จะใชมีดแทงเพื่อใหเลือดพุงออกแรงที่สุด นอกจากนี้ ยังตองมีความรูในการ
ลับมีดใหคม เพื่อสะดวกในการแทงคอ และรูวิธีการทําความสะอาดมีดที่ถูกตองดวย
- พนักงานตรงตําแหนงการลวกซากและขูดขน ตองทราบวา สุกรที่
ลวกนั้น ไดที่หรือยัง พรอมที่จะนํามาขูดขนออกไดหรือไม การขูดขนจะตองขูดยอนรอยเพื่อขนจะ
ไดออกมาก
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- พนักงานตรงตําแหนงตัดหัวสุกร จะตองมีความชํานาญในการใช
มีดตัดตรงตําแหนงรอยตอของขอกระดูกคอคูแรก
- พนักงานตรงตําแหนงเอาอวัยวะภายในออก ตองมีความชํานาญใน
การใชมีดผาหนาทองโดยไมใหกระเพาะปสสาวะแตก หรือลําไสใหญแตกในระหวางการเอา
อวัยวะภายในออก เพราะจะทําใหเกิดการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรียที่อยูในลําไสใหญมายังซาก
สุกรและตอถึงเนื้อสุกรได ซึ่งจะเปนอันตรายตอผูบริโภค
- พนักงานแบงซีกสุกร ตองมีความชํานาญในการแบงซีกสุกรทั้ง 2
ขางใหเทากันใหมากที่สุด ถาใชเลื่อยไฟฟา ก็ตองเลื่อยใหกระดูกแตกนอยที่สุด
- พนักงานลางเครื่องใน สวนมากมักเปนเพศหญิง ซึ่งตองมีความ
ระมัดระวังที่จะตองลางเครื่องในใหสะอาด จะตองทราบวา เครื่องในใดใชไมได เพราะสัตวติด
พยาธิ เชน พยาธิเม็ดสาคู พยาธิใบไมในตับ หรือปอดเกิดการติดเชื้อ รวมไปถึงการทําลาย เครื่องใน
ตาง ๆ ที่ใชประโยชนไมได
1.2 พนักงานในกระบวนการตัดแตง จะตองมีความรูไมต่ํากวามัธยมศึกษา
ปที่ 6 เชนกัน หรือจบการศึกษาวิชาชีพทางดานการเกษตร (สัตว) จะเปนเพศหญิงหรือชายก็ได แต
ตองมีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ หรืออื่น ๆ ตามที่มาตรฐานกําหนดไว พนักงานในสายงาน
นี้ จะตองมีความชํานาญเฉพาะ เนื่องจากการตัดแตงเนื้อสุกรนั้น จะตองตัดแตงใหไดตามที่ลูกคา
สั่ง ถาผิดรายการที่สั่ง บางครั้งลูกคาอาจปฏิเสธสินคาได
1.3 ผูจัดการ หรือหัวหนาที่เปนผูดูแลพนักงานทั้งหมด จะตองจบการศึกษา
อยางนอยปริญญาตรีในสาขาวิชาสัตวบาล การผลิตสัตว หรือสัตวศาสตร หรือสาขาอุตสาหกรรม
เกษตร โดยทั่วไป จะแบงหัวหนางานออกเปน 2 คน โดยเพื่อดูแลพนักงานในกระบวนการฆาและ
ชําแหละ 1 คน ซึ่งตองดูแลจํานวนสุกรที่สงเขาฆาในแตละวันวา เพียงพอกับใบสั่งสินคาของลูกคา
หรือเพียงพอตอการขายในแตละวันหรือไม ถาตรงกับวันพระจะจัดการอยางไร และอีก 1 คนจะ
ดูแลในสายงานตัดแตง ซึ่งตองรับผิดชอบกับรายละเอียดของสินคาตาง ๆ ที่ลูกคาตองการดวย
1.4 พนักงานเจาหนาที่ ที่ไดรับการแตงตั้งจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่จะตองทําการตรวจสอบความถูกตองของการขออนุญาตตั้งโรงพักสัตว โรงฆาสัตว และการฆา
สัตว พนักงานผูนี้ ควรจบการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 6 สามารถเขาใจการทํางานได เขียน
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รายงานได และตองไดรับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานโรงฆาสัตว ตลอดจนวิธีการตรวจประเมิน
โรงฆาสัตว
1.5 พนักงานตรวจโรคสัตว อาจเปนสัตวแพทย หรือผูที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหเขามามีหนาที่ในการตรวจโรคสัตว จะตองมีความรูในเรื่องโรคที่เกิดในสุกร วิการและอาการ
ของสุกรที่ติดโรคระบาด พยาธิในเนื้อสุกร ฯลฯ ซึ่งจะตองจบการศึกษาในวิชาชีพดานสัตวแพทย
หรือการชันสูตรโรคสัตว
2. กลุมที่ไมตองใชทักษะเฉพาะ ไดแก พนักงานที่ทํางานในโรงพักสัตว ซึ่ง
เปนการใชแรงงานสวนมากมักจะใชแรงงานที่เปนเพศชาย ซึ่งจบการศึกษาไมสูงมากนัก
บุคลากรเหลานี้ เมื่อทํางานไประยะหนึ่งจะตองมีการพัฒนาความรูให โดยการ
สงไปฝกอบรมหรือดูงานในโรงฆาอื่น ๆ เพื่อจะไดเห็นความแตกตางและจะนํามาพัฒนางานใน
สวนที่ตนเองรับผิดชอบได
วุฒิการศึกษาและสีของการแตงกายของบุคลากรที่ทํางานในโรงพักสัตวและโรง
ฆาสัตว ไดสรุปไวในดังตารางที่ 5

ก.

ข.

ค.

ง.

ภาพที่ 45 การแตงกายของพนักงานใน line ฆาและชําแหละ (ก, ข) พนักงานใน line ตัดแตง (ค)
และพนักงานเจาหนาที่ (ง)
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ไมต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีความชํานาญ
เฉพาะตําแหนงที่ตองปฏิบัติงาน
ไมต่ํากวาปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวบาล การ
ผลิตสัตว สัตวศาสตร สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ
ไมต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 6 และตองไดรับ
การอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานโรงฆาสัตว
ตลอดจนวิธีการตรวจประเมินโรงฆาสัตว
จบการศึกษาในวิชาชีพดานสัตวแพทยหรือ
การชันสูตรโรคสัตว

- พนักงานในกระบวนการตัดแตง
- ผูจัดการ หรือหัวหนาที่เปนผูดูแลพนักงาน
ทั้งหมด
- พนักงานเจาหนาที่ ที่ไดรับการแตงตั้งจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

- พนักงานตรวจโรคสัตว

ประถมศึกษาปที่ 6

ไมต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีความชํานาญ
เฉพาะตําแหนงที่ตองปฏิบัติงาน

วุฒิการศึกษา

- พนักงานใน line ฆา ณ แตละขั้นตอนของ
กระบวนการฆา

ตําแหนงงาน

2. กลุมที่ไมตองใชทักษะเฉพาะ - พนักงานไลตอนสุกร/ดูแลโรงพักสัตว/
แบกหาม

1. กลุมที่ใชทักษะเฉพาะ

ประเภทบุคลากร

สีขาว

สีขาว

สีขาว

สีขาว แตหมวกสีอื่น

สีขาว

สีน้ําเงิน

สีเสื้อ-กางเกง

ตารางที่ 5 วุฒิการศึกษาและสีของการแตงกายของบุคลากรที่ทํางานในโรงพักสัตวและโรงฆาสัตวแยกตามประเภทของบุคลากร

มาตรฐานโรงฆาสัตว
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บทที่ 3
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานโรงฆาสุกรในอนาคต
3.1 การพัฒ นาเอกสาร GMP และการประยุ ก ต ร ะบบ HACCP สํ า หรั บ โรงฆ าสุ ก ร
ขนาดเล็ก
จากการจัดทํามาตรฐานโรงฆาสัตว นอกจากโครงสรางของโรงฆาที่ไดมาตรฐานแลว
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือการปฏิบัติงานที่ดีในการผลิต หรือ Good Manufacturing Practices
(GMP) โดยทางโรงฆาสัตว ตองจัดทําเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) ทางดาน
GMP เพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานของพนักงาน เอกสาร GMP นี้อาจจัดทําในรูปแบบของ
เอกสารตามระบบ ISO โดยอยางนอยควรจัด ทําเอกสารเหลานี้ จํา นวน 16 เรื่อง โดยมี เนื้ อหา
รายละเอียดของเอกสารแตละเรื่อง ดังนี้
1. เรื่อง การตรวจรับสุกร ควรระบุเกี่ยวกับ วิธีการตอไปนี้
1.1 การขนยายและการชั่งน้ําหนักสุกร
1.2 การดูแลสุกรกอนเขาโรงชําแหละ
1.3 การตรวจสุกรจากฟารม
1.4 บันทึกสัตวปวย
2. เรื่อง การตรวจสัตวกอนการฆาและการตรวจซาก ควรระบุเกี่ยวกับวิธีการตอไปนี้
2.1 การตรวจสัตวกอนการฆา (Ante-mortem inspection)
2.2 สัตวที่หามฆาในโรงฆา
2.3 การตรวจซากภายหลังการฆา (Pat-mortem inspection)
3. เรื่อง การควบคุมกระบวนการฆา การตัดแตง และการจัดเก็บ ควรระบุเกี่ยวกับ
วิธีการตอไปนี้
3.1 การลวกและขูดขน
3.2 การตัดหัว
3.3 การผาซากและดึงอวัยวะภายในออก
บทที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานโรงฆาสุกรในอนาคต
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3.4 การคัดแยกอวัยวะภายใน
3.5 การเก็บรักษาซาก
3.6 การตัดแตงซากสุกร
3.7 การจัดเก็บเนื้อและชิ้นสวนของสุกรกอนจําหนาย
3.8 การตรวจสอบคุณภาพสินคากอนการจัดสง
4. เรื่ อ ง การทํ า ความสะอาด ควรระบุ เ กี่ ย วกั บ แผนการทํ า ความสะอาด ที่ ร ะบุ
ผูรับผิดชอบ ความถี่ วิธีการทําความสะอาด การตรวจสอบ และวิธีการแกไข
5. เรื่อง การควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อ ควรระบุเกี่ยวกับ วิธีการตอไปนี้
5.1 การดําเนินการกําจัดสัตวพาหะโดยผูรับจางกําจัด
5.2 การดําเนินการกําจัดสัตวพาหะ โดยพนักงานของโรงงาน
5.3 วิธีการกําจัดสัตวพาหะแตละชนิด ไดแก นก หนู แมลงตางๆ
6. เรื่อง การควบคุมระบบน้ําใชและระบบน้ําเสีย ควรระบุเกี่ยวกับ วิธีการตอไปนี้
6.1 ระบบการกรองน้ําใชและการทําความสะอาดเครื่องกรอง
6.2 การควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
7. เรื่อง การควบคุมสุขลักษณะสวนบุคคล ควรระบุเกี่ยวกับ วิธีการตอไปนี้
7.1 การตรวจสอบสุขลักษณะสวนบุคคล
7.2 กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของพนักงานและผูที่จะเขาสูพื้นที่
การผลิต
7.3 ขอปฏิบัติสําหรับผูเยี่ยมชม
8. เรื่อง การควบคุมแกวและสิ่งที่แตกไดคลายแกว ควรระบุเกี่ยวกับ วิธีการตอไปนี้
8.1 นโยบายการควบคุมแกวหรือสิ่งที่แตกไดคลายแกว เพื่อปองกันมิใหมีเศษ
แกวปนเขาไปในเนื้อสัตว ซึ่งจะเปนอันตรายตอผูบริโภค
8.2 การนําอุปกรณแกวเขาสูพื้นที่การผลิต
8.3 การแกไขเมื่อเกิดแกวแตก
9. เรื่อง การรับขอรองเรียนจากลูกคา ควรระบุเกี่ยวกับ วิธีการตอไปนี้
9.1 การรับขอรองเรียนจากลูกคา
9.2 การดําเนินการแกไขขอรองเรียน
88

บทที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานโรงฆาสุกรในอนาคต

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

9.3 การวางแนวทางปองกันการเกิดปญหาซ้ํา
10. เรื่ อ ง การควบคุ ม สารเคมี ที่ ใ ชใ นโรงฆา และตั ด แต ง เพื่ อ ป อ งกั น การปนเป อ น
สารเคมีเหลานั้นมายังเนื้อสัตว โดยระบุเกี่ยวกับ
10.1 การควบคุมสารเคมีทั่วไป
10.2 การควบคุมสารเคมีที่ใชในการทําความสะอาดและการฆาเชื้อ
10.3 การควบคุมสารเคมีในการกําจัดสัตวพาหะ
11. เรื่อง การฝกอบรม โดยระบุเกี่ยวกับ
11.1 ประวัติพนักงาน
11.2 การจัดทําแผนการอบรมประจําป
11.3 การปฐมนิเทศนและการสอนงาน
11.4 การอบรมทั่วไป
11.5 การบันทึกประวัติการอบรม
12. เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องจักร โดยระบุเกี่ยวกับ
12.1 การจัดทํารายการเครื่องจักร
12.2 การจัดทําแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักร
12.3 การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกอนการใชงาน
13. เรื่อง การตรวจประเมินภายใน โดยระบุเกี่ยวกับ
13.1 การจัดทําแผนการตรวจประเมินภายใน
13.2 การจัดทํารายการตรวจประเมิน (Audit Checklist)
13.3 การออกใบคํารองขอใหแกไข
13.4 การตรวจติดตามการแกไข
14. เรื่อง การขนสงเนื้อสัตว โดยระบุเกี่ยวกับ
14.1 การตรวจสอบรถขนสง
14.2 การดูแลรถขนสง
15. เรื่อง การควบคุมบันทึก โดยระบุเกี่ยวกับ
15.1 การชี้บงรายละเอียดของบันทึก
15.2 การเก็บรวบรวมและรักษา
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15.3 การทําลายบันทึก
16. เรื่อง การควบคุมเอกสาร โดยระบุเกี่ยวกับ
16.1 การจั ด ทํ า เอกสาร โดยระบุ เ กณฑ ก ารกํ า หนดรหั ส เอกสาร รู ป แบบของ
เอกสาร
16.2 ผูจัดเตรียมและทบทวนอนุมัติเอกสาร
16.3 การขึ้นทะเบียน การแกไขเอกสาร หรือการสําเนาเพิ่มเอกสาร
16.4 การแจกจายเอกสารการใชงานและการเก็บเอกสาร
16.5 การควบคุมขอมูล
ภายหลังการจัดทําเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกลาว และมีปฏิบัติตามที่เอกสาร
กําหนด หลังจากนั้นทางโรงฆาควรจัดทํา การตรวจประเมินภายใน (Internal audit) เพื่อประเมิน
และทวนสอบวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐานในแตละเรื่อง วาเปนไปตามที่กําหนดไวในเอกสาร
หรือไม และควรจะมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางไร
การจัดทํา GMP ถือเปนมาตรการปองกันอันตรายตางๆ ที่อาจจะเกิดในกระบวนการฆา
และชําแหละสัตว ไดระดับหนึ่ง แตการจัดการความปลอดภัยของเนื้อสัตว จะมั่นใจไดมากขึ้น ถามี
การจัดทํามาตรการควบคุมที่เหมาะสม โดยนําระบบการวิเคราะหอันตรายและการควบคุมจุด
วิ ก ฤต (Hazard Analysis Critical Control Points หรื อ HACCP) มาประยุ ก ต ใ ช ตั้ ง แต ฟ าร ม
กระบวนการฆา กระบวนการผลิตและการกระจายสินคา ซึ่งระบบ HACCP นี้เปนระบบปองกัน
ของการควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร และสามารถประยุกตใชควบคุมในทุกจุดหรือ
ทุกพื้นที่ของหวงโซอาหาร ที่อาจจะมีอันตรายทั้งจากจุลินทรีย สารปลอมปนทางกายภาพ และสาร
ปนเปอนทางเคมี โดยนํากระบวนการผลิตมาประเมินถึงอันตรายและความเสี่ยงของอันตราย มีการ
กําหนดวิธีการตรวจติดตามและการทวนสอบ เพื่อควบคุมขั้นตอนสําคัญในกระบวนการผลิต ตาม
อันตรายที่ระบุไว ซึ่งระบบ HACCP เปนเครื่องมือชวยของผูผลิตอาหาร ในการระบุประเด็นสําคัญ
ในกระบวนการผลิต และการควบคุมปริมาณจุลินทรียในผลิตภัณฑสุดทาย ในลักษณะของการ
ปองกันลวงหนา
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หลักการ 7 ประการของ HACCP
หลักการสําคัญของระบบ HACCP ซึ่งกําหนดโดย Codex Alimentarious Commission
ตั้งแตป 1993 และโดย The National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods
(NACMCF) ตั้งแตป 1992 มีดังนี้ (ประภาพร, 2546)
หลักการที่ 1: ดําเนินการวิเคราะหอันตราย โดยการจัดทําขั้นตอนของกระบวนการ
ผลิต และระบุอันตรายที่สําคัญในแตละขั้นตอน รวมทั้งวิธีการปองกันของแตละอันตราย (Conduct
a hazard analysis. Prepare a list of steps in the process where significant hazards occur and
describe the preventive measures.)
ทีมงาน HACCP จะตองดําเนินการตามหลักการที่ 1 โดยทีมงานควรประกอบดวย
ผูจัดการฝายผลิต ฝายวิศวกร นักจุลชีววิทยา ฝายประกันคุณภาพ จําเปนที่ทีมงานจะตองมาจากฝาย
ตางๆ เพื่อใหสามารถวิเคราะหอันตรายไดทั้งหมด ซึ่งทีมงานควรมีขอมูลที่เกี่ยวของกับการผลิต
จากระดับปฏิบัติการหรือระดับคนงาน ทีมงาน HACCP จะตองจัดทําแผนภูมิการผลิต (process
flow diagram) ที่ระบุอันตรายไวทั้งหมด
หลักการที่ 2: กําหนดจุดวิกฤตที่ตองควบคุมในกระบวนการผลิต (Identify the
critical control points; CCPs in the process.)
ทีมงาน HACCP ตองระบุขั้นตอนในกระบวนการผลิตที่สําคัญในการกําจัดหรือลด
อันตรายที่ระบุไวตามหลักการที่ 1 ใหอยูในระดับที่ปลอดภัย ขั้นตอนนั้นจะถูกกําหนดใหเปนจุด
วิกฤตที่ตองควบคุม หรือ critical control point (CCP) โดยการใช decision trees ซึ่งจุด CCP ควรมี
มาตรการปองกันอันตรายที่สามารถตรวจวัดได และสามารถตรวจสอบติดตามไดตามหลักการที่ 3
และ4
หลักการที่ 3: กําหนดคาวิกฤต(critical limits) เพื่อใชในการปองกันอันตรายที่ได
ระบุไวในแตละจุด CCP (Establish critical limits for preventive measures associated with each
identified CCP.)
คาวิกฤตจะเปนคาที่ใชแยกระหวางผลิตภัณฑปลอดภัยและผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัย
ของการควบคุมอันตราย ณ จุด CCP คาวิกฤต ไดแก อุณหภูมิ เวลา คา pH ความชื้น หรือคา aw
ความเขมขนของเกลือ หรือคาความเปนกรด เปนตน
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หลักการที่ 4: กําหนดวิธีการตรวจติดตามการควบคุมอันตราย ณ จุด CCP เพื่อใช
ในการปรับกระบวนการและรักษาการควบคุมไวใหอยูภายใตคาวิกฤตที่กําหนดในหลักการที่ 4
(Establish CCP monitoring requirements. Establish procedures from the results of monitoring to
adjust the process and maintain control.)
กําหนดความถี่ของการตรวจติดตาม ณ จุด CCP และระบุผูที่มีหนาที่รับผิดชอบใน
การตรวจติดตาม
หลักการที่ 5: กําหนดวิธีการแกไข เมื่อผลการตรวจติดตาม แสดงใหเห็นวามีการ
เบี่ยงเบนไปจากคาวิกฤตที่กําหนด (Establish corrective actions to be taken when monitoring
indicates a deviation from an established critical limit.)
ทีมงาน HACCP ตองกําหนดวิธีการแกไข และผูรับผิดชอบ ถาพบวาผลการตรวจ
ติดตามเบี่ยงเบนไปจากคาวิกฤตที่กําหนด
หลักการที่ 6: กําหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารของระบบ HACCP อยางมีประสิทธิภาพ
(Establish effective record-keeping procedure that document the HACCP system.)
มีการจัดเก็บบันทึกที่เปนหลักฐานของกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย รวมทั้งบันทึก
การเบี่ยงเบนจากคาวิกฤต และการแกไข และสามารถตรวจสอบกลับได เมื่อตองการ
หลักการที่ 7: กําหนดวิธีการทวนสอบวาระบบ HACCP ไดดําเนินอยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ (Establish procedures for verification that the HACCP system is working correctly.
มีการจัดทํามาตรการการทวนสอบ เพื่อใหมั่นใจวาแผนงาน HACCP มีประสิทธิภาพ
สําหรับกระบวนการผลิตที่เปนอยู ซึ่ง The National Advisory Committee on Microbiological
Criteria for Foods (NACMCF) (1992) ของสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดขั้นตอนการทวนสอบ ดังนี้
1. ทวนสอบวาคาวิกฤต ณ จุด CCP ยังถูกตองเหมาะสม
2. มั่นใจวาแผนงาน HACCP ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีการทบทวนความถูกตองของแผนงาน HACCP (revalidation) เปนระยะๆ
โดยแยกออกจากการตรวจประเมิน (audit) และการทวนสอบอื่นๆ
4. ใหหนวยงานของรัฐมาตรวจสอบระบบ HACCP วานํามาประยุกตใชอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
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เริ่มตนของการทวนสอบแผนงาน HACCP จะตองมี การทวนสอบแผนภูมิ ของ
กระบวนการผลิต กอน แลวจึงทวนสอบอันตรายวายังคงเปนไปตามที่ระบุ นอกจากนี้การทวน
สอบยังตองอาศัยการวิเคราะหทางจุลินทรีย ทางเคมีและทางกายภาพดวย
การนําระบบ HACCP มาใชในโรงฆาสัตวคอนขางลําบาก เนื่องจากการฆาเปน
กระบวนการที่เปด ทําใหมีโอกาสที่จะเกิดการปนเปอนของซากจากจุลินทรียกอโรคได สิ่งสําคัญ
ในการลดจํานวนจุลินทรีย คือ การแยกเครื่องในและการลาง แหลงการปนเปอนที่สําคัญของเชื้อ
Campylobacter spp., Salmonella spp. และ Yersinia enterocolitica ในเนื้อสุกร มาจากซาก ซึ่ง
สามารถควบคุมได โดยการระมัดระวังในการแยกเครื่องในพวกอวัยวะทางเดินอาหารออกจากซาก
สวนเชื้ออื่นๆ ไดแก Aeromonas spp., Listeria spp. และ Staphylococcus aureus สามารถปนเปอน
มาจากสภาพแวดลอมในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถควบคุมไดโดยการทําความสะอาดและการ
ฆาเชื้อที่เหมาะสม ซึ่งเชื้อเหลานี้จะเปนจุลินทรียบงชี้ ถึง GMPs ของโรงงาน หรืออาจใชปริมาณ
ของเชื้อ E. coli หรือ Coliform ในการบงชี้สุขลักษณะในการกระบวนการตัดแตงซาก ในขณะที่คา
ของจํานวนจุลินทรียทั้งหมด (Total microbial count) เหมาะจะใชในการประเมินอายุการเก็บ
ผลิตภัณฑ ในระบบประกันคุณภาพ
แต อ ย า งไรก็ ต าม การประยุ ก ต ใ ช ร ะบบ HACCP ในประเทศต า งๆ ยั ง มี ค วาม
แตกตางกันบาง โดยทางสหภาพยุโรปยังไมไดมีการนําระบบ HACCP ไปใชในทุกประเทศ หลาย
ประเทศมีการนําระบบ HACCP ไปประยุกตใชในลักษณะที่เรียกวา 'HACCP-like' โดยไมรวม
หลั ก การ 2 ข อ สุด ท า ย ทั้ ง นี้ เ พื่ อไม ใ ห เ ป น ภาระของผู ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ ก
สําหรับในประเทศแคนาดาไดสงเสริมใหมีการจัดทําระบบ HACCP สําหรับอาหารทุกชนิด และ
จัดทําเปน generic HACCP model ประมาณ 38 models สําหรับประเทศนิวซีแลนดก็ไดจัดทํา
generic HACCP models สําหรับโรงฆาสัตวและโรงงานตัดแตงพวกแกะและแพะ เนื้อกระปอง น้ํา
บริโภค

3.2 การนําระบบเกรดซากสุกรมาใชในโรงฆา
ในการสรางความเปนธรรมใหแกคูคา และผูบริโภคที่จะซื้อเนื้อสุกรในราคาที่เหมาะสม
การจัดเกรดซากสุกรจึงควรนํามาใชกัน เพื่อเปนการซื้อขายกันจากคุณภาพของซากและเนื้อสุกร
วิธีการในการกําหนดเกณฑมาตรฐานในการจัดระดับชั้นของคุณภาพซากสุกรนั้นมีหลายวิธี ทั้ง
บทที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานโรงฆาสุกรในอนาคต

93

มาตรฐานโรงฆาสัตว

การใชเครื่องมือที่มีราคาแพงมาประเมินปริมาณเนื้อแดง ตลอดจนถึงการประเมินโดยใชสายตาจาก
ผูที่มีความชํานาญ อยางไรก็ตาม สําหรับการจัดเกรดซากสุกรในโรงฆาขนาดเล็กนั้น วิธีการที่
เหมาะสมในการจัดเกรดซากสุกรคือ การใชคาดัชนี ความหนาไขมันสันหลังตอความกวางของ
กลามเนื้อสันนอก หรือ LSQ (Lenden-Speck-Quotient) ใชกันมากในโรงฆาขนาดเล็กที่ฆาสุกร
ประมาณ 20 ตัวตอวันในประเทศออสเตรียและเยอรมนี คาดังกลาวนี้ เปนคาที่ไดจากการวัดความ
หนาของไขมันสันหลัง 2 ตําแหนง และความหนาของกลามเนื้อ ดังอธิบายในภาพที่ 46

BF3 : ตรงจุดที่มุมลางของฐานรูปสามเหลี่ยมของกลามเนื้อ Gluteus medius
BF4 : ตรงจุดที่ไขมันสันหลังบางที่สุดของกลามเนื้อ Gluteus medius
b : วัดจากจุดที่มุมลางของฐานรูปสามเหลี่ยมของกลามเนื้อ Gluteus Medius ไปตั้ง
ฉากกับแนวของทอนําไขสันหลัง
LSQ = BF3+BF4
2b
ภาพที่ 46 ตําแหนงในการวัดเพื่อคํานวณคาดัชนี LSQ
ที่มา : จุฑารัตน และคณะ (2545)
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คาดังกลาวนี้ จุฑารัตนและคณะ (2545) ไดทําการแบงออกเปน 6 ระดับ (ตารางที่ 6) คือ
ระดับขั้นสูงสุด มีดัชนี LSQ≤0.20และระดับขั้นต่ําสุดเทากับ≥0.45 ซึ่งแตละระดับขั้นมีดัชนี LSQ
ตางกัน 0.05 พบวา ระดับขั้นสูงที่สุดเปอรเซ็นตเนื้อแดงเทากับ 48.76, 46.88, 45.05, 43.37, 42.00
และ 40.31 เปอร เ ซ็ น ต ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง มี ค วามแตกต า งของเนื้ อ แดงในแต ล ะระดั บ ชั้ น ที่ ติ ด กั น
ประมาณ 2 เปอรเซ็นต
ตารางที่ 6 เกณฑการจัดแบงระดับชั้นคุณภาพซากสุกรตามเปอรเซ็นตเนื้อแดง (n=751ตัว)
ระดับเกรด
สูงที่สุด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก

คาดัชนี
LSQ (ตัว)
≤0.20
0.21-0.26
0.27-0.32
0.33-0.38
0.39-0.44
≥0.45

จํานวน
66
182
243
161
81
18

เปอรเซ็นตเนื้อแดง1/
48.76
46.88
45.05
43.37
42.00
40.31

เปอรเซ็นตเนื้อแดง2/
60.85
58.75
55.90
53.54
51.10
48.42

1/

เปอรเซ็นตเนื้อแดงที่ไดจากการตัดแตงระบบการคาของบริษัทแฟรทมีทซึ่งหมายถึงเนื้อ
แดงที่แยกเอาไขมันและกระดูกออกโดยไดจากชิ้นสวนสําคัญ 4 สวน คือสะโพกสันนอกไหล
ตอนบนไหลตอนลางไมรวมสามชั้นซี่โครงขาหนาและขาหลัง
2/
เปอรเซ็นตเนื้อแดงที่ไดรับจากการตัดแตงแยกเอาเนื้อ ไขมันและกระดูกออกจากซาก
ทั้งตัวคํานวณไดจากสมการ Y=49.123-0.55983BF4+0.22096b ซึ่งไดรับการรับรองทางกฎหมาย
ของสมาพันธยุโรป 96/4/Ea (397D 0813) ปจจุบันใชในประเทศออสเตรีย
ที่มา: จุฑารัตน และคณะ (2545)
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วิธีการใชตารางนี้ คือ เมื่อทําการวัดคา BF3 BF4 และb แลว คํานวณคา LSQ จากนั้นก็
เปรียบเทียบกันตารางดังกลาววา คา LSQ ที่วัดไดนั้น ตรงกับดัชนี LSQ ชั้นใด และอยูในระดับ
เกรดใด ทําใหเราทราบวา สุกรที่เราวัดไดนั้น มีปริมาณเนื้อแดงอยูกี่เปอรเซ็นต จะเห็นไดวา ถาคา
LSQ นอย ปริมาณเนื้อแดงจะมาก ซึ่งยอมไดราคาดีกวาซากสุกรที่มีคาดัชนี LSQ มากแตปริมาณ
เนื้อแดงนอย ดูรายละเอียดไดจากภาคผนวก จ ซึ่งเปนงานวิจัยของจุฑารัตนและคณะ (2545)

3.3 ตนทุนการสรางโรงฆาสุกรและการผลิตซาก
ในหัวขอนี้ จะยกตัวอยางในการคิดตนทุนการกอสรางโรงฆาสุกรและการผลิตซากสุกร
ตอตัว โดยแบงออกเปน 2 ตัวอยาง คือ มีกําลังการผลิต 400 ตัวตอวัน และมีกําลังการผลิต 120 ตัว
ตอวัน โดยโรงฆาทั้ง 2 ตัวอยางนั้น เปนโรงฆาที่ไดมาตรฐานสากล
ในกรณี ของต น ทุ น การกอสรางโรงฆาสุก รที่มีกําลั งการผลิ ต 400 ตั ว ตอวั น นั้น จาก
วารสารสัตวเศรษฐกิจ (2547 ข) ที่ไดสัมภาษณนายทวี นิยมชื่น กรรมการบริการบริษัท ทรินิตี้
ดอทคอม จํากัด เลขที่ 56 ซอยอารียสัมพันธ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 ซึ่งดําเนินธุรกิจดานออกแบบกอสราง โรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐาน และมีเครื่องจักร
ที่ทันสมัย กลาววา งบประมาณการลงทุนกอสรางโรงฆามาตรฐานขึ้นอยูกับขนาดของโรงฆา หาก
เปนโรงฆามาตรฐาน 100 เปอรเซ็นต
ถากําลังการผลิต 20 ตัวตอชั่วโมง ลงทุนประมาณ 25 ลานบาท (อาจมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับการเลือกใชวั สดุ เครื่องมื ออุ ปกรณที่ใช เปนเครื่องที่ผลิตในประเทศหรื อนํ าเขาจาก
ตางประเทศ)
ถากําลังการผลิต 50 ตัวตอชั่วโมง ลงทุนประมาณ 30 ลานบาท
ถากําลังการผลิต 100 ตัวตอชั่วโมง ลงทุนประมาณ 45 ลานบาท
ถากําลังการผลิต 200 ตัวตอชั่วโมง อยูระหวาง 100 – 200 ลานบาท
โดยไดทําการวิเคราะหการเงินเบื้องตน โครงการกอสรางโรงฆาสุกร ที่กําลังการผลิต 50
ตัวตอชั่วโมง ดังนี้
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รายละเอียดของโครงการ
1. จํานวนสุกร 400 ตัว/วัน
2. เงินกู + คากอสราง อุปกรณ และเครื่องจักร 35 ลานบาท
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 7 ตอป
4. คาธรรมเนียมอากรการฆาสุกร 28 บาท/ตัว
* คาธรรมเนียมอากรการฆาสุกร เจาของสุกรจะเปนผูนําจายใหเทศบาลเอง
* โรงงานจะหยุดฆาสัตวทุกวันพระ การคํานวณจึงคิดเฉพาะวันทําการเทานั้น เทากับ 26 วันตอ
เดือน
ประมาณการคาใชจายในการบริหารโรงฆา
1. เงินเดือนและคาจาง
(30 คนๆ ละ 200 บาท/วัน x 26 วัน x 12 เดือน)
2. คาบํารุงรักษาโรงงาน
3. คาวัสดุสิ้นเปลืองสํานักงาน
4. คาโทรศัพท
5. คาน้ําประปา = 0.5 ลบ.ม./ตัว หนวยละ 15 บาท
(400 ตัว x 0.5 x 15 x 26 วัน x 12 เดือน)
6. คาไฟฟา = 3.5 หนวย/ตัว หนวยละ 3.9 บาท)
(400 ตัว x 3.5 x 3.9 x 26 วัน x 12 เดือน)
รวมคาใชจายสุกร 400 ตัว
คาใชจายสุกรเฉลี่ยตอตัว

1,872,000 บาท/ป
40,000 บาท/ป
20,000 บาท/ป
12,000 บาท/ป
936,000 บาท/ป
1,703,520 บาท/ป
4,583,520 บาท/ป
36.73 บาท
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ประมาณการรายรับ
1. สุกร 400 ตัว x คารับจางฆาและชําแหละ 100 บาท/ตัว x 26 วัน x 12 เดือน
12,480,000 บาท/ป
ที่มา : สัตวเศรษฐกิจ (2547 ข)
สวนการประเมินตนทุนการผลิต ในกรณีที่มีกําลังการผลิต 30 ตัวตอชั่วโมง (120 ตัว ตอ
วัน) ซึ่งเปนตนทุนของโรงฆาสุกรขนาดเล็กที่ไดมาตรฐานสากล (100 เปอรเซ็นต) มีรายละเอียด
ดังนี้ (จุฑารัตน และคณะ 2548)
ประเภทตนทุน
คาลงทุน 1)
1) งานโครงสราง
1.1 อาคารโรงฆาขนาด 420 ตร.ม.
1.2 คอกพักสุกรขนาด 160 ตร.ม.
1.3 ระบบไฟฟาภายในโรงฆา
1.4 ระบบน้ําประปาภายในโรงฆา
1.5 อื่นๆ
รวมงานโครงสราง
2) อุปกรณตางๆ ในกระบวนการ
2.1 ระบบราวแขวนและรอก
2.2 ระบบหองเย็น 3 หอง
2.3 เครื่องลวกและขูดขน
2.4 เครื่องชอคสุกร
2.5 เครื่องตมมีด (3 เครื่อง)
2.6 อื่นๆ
รวมอุปกรณตางๆ
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บาท

4,704,000.00
441,000.00
382,000.00
205,800.00
147,000.00
5,880,000.00
336,550.00
825,500.00
577,850.00
59,690.00
80,010.00
381,000.00
2,260,600.00

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทตนทุน
3) ระบบจัดการน้ําเสีย (แบบจัดเก็บน้ําเสีย)
3.1 บอดักของเสีย
3.2 บอบําบัด
3.3 ระบบเชื่อมตอ
รวมระบบจัดการน้ําเสีย
รวมคาลงทุนทั้งหมด
คาใชจายในการดําเนินการ (1 ป)
คาแรงงาน 2)
คาน้ําประปา 3)
คาไฟฟา
คาแกส 4)
วัสดุสิ้นเปลืองสําหรับการทําความสะอาด 5)
สารฆาหนู 6)
คาอาชญาบัตร 7)
คาซอมบํารุงงานโครงสรางและบอบําบัด
คาซอมบํารุงเครื่องจักร
คาเสื่อมราคาอาคาร 10 ป
คาเสื่อมราคาเครื่องจักร 5 ป
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน

บาท
128,000.00
128,000.00
32,000.00
320,000.00
8,460,600.00
1,337,462.40
277,056.00
926,021.04
377,520.00
216,000.00
14,400.00
1,048,320.00
310,000.00
226,060.00
620,000.00
452,120.00
5,804,959.44

หมายเหตุ:
1)

ตัวเลขจากการประมาณการราคาโรงฆาสุกรตนแบบขนาดเล็กที่ไดมาตรฐาน ซึ่งไม
รวมค าที่ดิน โดยโครงการสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพในฟารมเลี้ยงสัตวขนาดกลาง (Biogas
Technology Center) จัดทําเมื่อเดือนธันวาคม 2547
2)
คาแรงงาน ประกอบดวยคาแรงงานตอวันของ 13 คน (180 บาทตอวัน) เงินเดือนของ
โฟร แ มน 1 คน (10,000บาทต อ เดื อ น) เงิ น เดื อ นผู ต รวจสอบคุ ณ ภาพ (15,000 บาทต อ เดื อ น)
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เงินเดือนผูจัดการ 1 คน (18,000 บาทตอเดือน) และพนักงานทําความสะอาด 1 คน (4,500 บาทตอ
เดือน) โดยรวมคาประกันสังคมรอยละ 3 ของเงินรายไดตอเดือน
3)
การคํานวณคาน้ําประปา ไดจากการประมาณการใชน้ําสําหรับสุกร 1 ตัวที่ 500 ลิตร
ซึ่งเมื่อกําหนดกําลังการผลิตสูงสุดที่ 120 ตัวแลว จะมีปริมาณการใชน้ํา 60 ลบ.ม. ตอวัน หรือ
1,560 ลบ.ม. ตอเดือน โดยการประปาสวนภูมิภาคจะใชอัตราการคํานวณคาน้ําสําหรับธุรกิจขนาด
เล็กที่ 14.8 บาทตอลบ.ม.
4-6)
ไดจากการสอบถามผูประกอบการโรงฆาสุกรขนาดเล็กรายหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
7)
คาอาชญาบัตรสําหรับสุกรเทากับ 28 บาทตอตัว
ในรอบ 1 ป ผลิตสุกรได 37,440 ตัว โดยมีตนทุนดําเนินการทั้งหมด 5,804,959.44 บาท/
ป หรือ 483,746.62 บาท/เดือน หรือคิดเปน 155.05 บาท/ซากเย็น หรือคิดเปนซากอุนกอนเขาหอง
เย็นเทากับ 128.07 บาท/ซาก โดยตนทุนในการฆาและชําแหละสุกร 1 ตัว ประกอบดวย ตนทุน
คงที่ 81.53 เปอรเซ็นต และตนทุนในการดําเนินการ (ตนทุนผันแปร) 18.47 เปอรเซ็นต โดยตนทุน
ดํ า เนิ น การนั้ น จะประกอบด ว ย ต น ทุ น แรงงาน 28.26 เปอร เ ซ็ น ต ค า น้ํ า และค า ไฟฟ า 25.42
เปอรเซ็นต คาอาชญาบัตร 22.15 เปอรเซ็นต คาซอมบํารุง 11.33 เปอรเซ็นต และอื่นๆ ซึ่งไดแก คา
แกส คาวัสดุสิ้นเปลืองในการทําความสะอาด และสารฆาหนู 12.84 เปอรเซ็นต

3.4 สารเรงเนื้อแดงในสุกร
เนื่องจากผูบริโภคเนื้อสุกรนิยมบริโภคเนื้อสุกรที่มีเนื้อแดงมากและมีไขมันนอย สงผล
ใหผูประกอบการฟารมสุกรที่หวังคากําไร มีการลักลอบใชสารเรงเนื้อแดงหรือสารเบตาอะโกนิสต
(Beta-agonists) ผสมลงในอาหารสัตวเพื่อใหเนื้อสุกรมีสีแดง และมีไขมันนอย ตามความตองการ
ของตลาดและผูซื้อ แตการตกคางของสารดังกลาวในซากสุกรสงผลตอสุขภาพของผูบริโภค
สารในกลุมเบตาอะโกนิสตนี้ เปนยารักษาโรคมนุษย ซึ่งประกอบดวย เคลนบูทามอล,
ซาลบูทามอล, โบรโมบูเทอ รอล, คิมบูเทอรอล, มาเพนเทอรอล, ทูโลบูเทอรอล, เคลนเพนเทอ
รอล, คารบูเทอรอล, ซีมาเทอรอล, และเทอบูทารีน โดยมีคุณสมบัติในการขยายหลอดลม ชวยให
กลามเนื้อมดลูกคลายตัว แตมีผลขางเคียงคือทําใหมีอาการกลามเนื้อสั่น หัวใจเตนเร็วกวาปกติ
กระวนกระวาย วิงเวียน ปวดศีรษะ จึงหามใชกับผูที่เปนโรคหัวใจ ความดันโลหิต เบาหวาน สาร
หรือยากลุมดังกลาว ยังสามารถกระตุนการเผาผลาญไขมัน ที่สะสมในรางกายได
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สารเรง เนื้ อ แดงที่ ต รวจพบ พบวา การลัก ลอบใช ใ นอาหารสั ตว มี 2 ชนิด คื อ ซาลบู
ตามอล (Salbutamol) และเคลนบูเทรอล (Clenbuterol) โดยผสมในอาหาร สุกร โค และสัตวปก
เพื่อชวยทําใหสัตวที่เลี้ยงเพื่อบริโภคเหลานี้ มีการสะสมไขมันลดลง มีการเจริญเติบโตและกระตุน
เนื้อแดงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเปนอันตรายตอผูบริโภค หากไดรับสารตกคาง อาจเกิดอาการหัวใจเตน
ผิดปกติ นอนไมหลับ คลื่นไสอาเจียน หรือหัวใจวายในผูสูงอายุ หรือผลกระทบตอรางกาย เชน
วิงเวียนศรีษะหรืออาเจียน โดยเฉพาะเด็กและหญิงมีครรภ เปนตน ทําใหตางประเทศหามนําเขา
สุกรจากประเทศไทย (ธงชัย เฉลิมชัยกิจ, Online)
กรมปศุสัตว มีความตระหนักในเรื่องการใชสารเรงเนื้อแดงในสุกรเปนอยางมาก จึงมี
มาตรการควบคุมเฝาระวังปญหาการใชสารเรงเนื้อแดง (เบตาอะโกนิสต) ในสุกรอยางใกลชิด โดย
ดําเนินการในการเก็บตัวอยางจากอาหารสัตว และปสสาวะสุกรในฟารม และปสสาวะสุกรจากโรง
ฆาสัตว เพื่อสงตรวจวิเคราะหหาสารเรงเนื้อแดง พรอมทั้งตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตวจากสถานที่
จําหนายเนื้อสัตว เพื่อสุมเก็บตัวอยางชิ้นเนื้อสงตรวจวิเคราะหหาสารตกคางเบตาอะโกนิสตยัง
หองปฏิบัติการตอไป ทั้งนี้หากผลการตรวจพบวามีสารตกคางในเนื้อสุกร ทางปศุสัตวจังหวัด
จะแจงโรงฆาสัตวงดรับสุกรจากฟารมที่ใหผลบวกทันที เพื่อเรงรัดควบคุมแกไขใหใหถูกตอง
ตอไป หากไมปฏิบัติตามจะมีความผิดตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว พ.ศ. 2525 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ (Online: http://www.kapook.com/ news/10 /3066.html)
ผูบริโภคสามารถทราบได เนื้อสุกรมีสารเรงเนื้อแดงปนเปอนหรือไม โดยสังเกตจาก
1. สุกรที่ยังมีชีวิตอยูสามารถสังเกตเห็นไดวา มีลักษณะคลายนักเพาะกาย คือ จะเห็น
มัดกลามนูนเดนกวาปกติ โดยเฉพาะบริเวณสะโพก สันหลัง หรือบริเวณหัวไหล ถาไดรับสารใน
ปริมาณที่สูงมากๆ สุกรจะมีอาการกลามเนื้อสั่นอยูตลอดเวลา
2. สวนของเนื้อแดง จะมีสีแดงคล้ํากวาปกติ
3. เนื้อที่หั่นทิ้งไวจะมีลักษณะเนื้อคอนขางแหง แตถาเปนเนื้อสุกรปกติเมื่อหั่นทิ้งไว
จะพบน้ําซึมออกมาบริเวณผิว
4. สวนของสามชั้น ถาเปนเนื้อปกติจะมีเนื้อแดง 2 สวน ตอมัน 1 สวน แตสําหรับสุกร
ที่ใชสารเรงเนื้อแดงจะมีปริมาณเนื้อแดงสูงถึง 3 สวนตอมัน 1 สวน นั่นคือ มีเนื้อแดงมากกวามัน
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การสังเกตวิธีงายๆ สําหรับผูบริโภคในการเลือกซื้อสุกรที่ปลอดภัยในระดับหนึ่งคือ
เลือกเนื้อแดงที่มีมันติด หากไมตองการมันก็สามารถตัดไปเจียวเปนน้ํามันได
นอกจากพิจารณาจากสุกรมีชีวิตแลว สําหรับในโรงฆาสัตวนั้น สามารถทราบไดวา ซาก
สุกรซากใดที่อาจมาจากสุกรที่ใชสารเรงเนื้อแดงโดยการตรวจดูจากซาก ในสวนของไขมันสันหลัง
ความหนาของไขมันสันหลังบริเวณกลามเนื้อสามเหลี่ยม (Gluteus medius) พื้นที่หนาตัดเนื้อสัน
นอก และลักษณะของเนื้อสามชั้น ดูภาพประกอบและรายละเอียดไดจากภาคผนวก จ ซึ่งเปน
งานวิจัยของจุฑารัตนและคณะ (2545)
นอกจากขอเสนอแนะในการพัฒนาโรงฆาสัตวสําหรับดังกลาวขางตนแลว จําเปนอยาง
ยิ่ ง ที่ ผู ป ระกอบการจะต อ งทํ า การพั ฒ นาโรงพั ก สั ต ว โรงฆ า สั ต ว และการฆ า สั ต ว ใ ห ไ ด เ ป น
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคภายในประเทศ อีกประเด็นที่สําคัญ คือ การ
ตกลงเจรจา FTA นั้ น จะตองทราบถึงแหลงที่มาของสิน คา หรื อผลิตภั ณ ฑที่ ผลิต นั่น หมายถึ ง
ประเทศคูคาสามารถเขามาตรวจสอบไดวา สินคาที่สงไปขายตางประเทศ ตัวอยางเชน ลูกชิ้นหมู
ทําจากโรงงานใด ไดเนื้อสุกรมาจากโรงฆาใด และสุกรตัวดังกลาวผลิตในฟารม ฟารมดังกลาวได
มาตรฐานหรือไม เมื่อบริโภคแลวจะปลอดภัยหรือไม เปนตน ดังนั้น การพัฒนาฟารมเลี้ยงสุกร
โรงพักสุกร โรงฆาสุกร และการฆาสุกรใหเปนไปตามมาตรฐานฟารมและมาตรฐานโรงฆาสัตว
แบบสากล ยอมแกปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาไดอยางแนนอน
อนึ่ง ในปจจุบัน การสรางโรงฆาสัตวของหนวยงานของรัฐเพื่อใหไดมาตรฐานตามที่ได
กลาวถึงในมาตรฐานโรงฆาสัตวฉบับนี้นั้น ยังมีจํานวนนอยมาก เนื่องจากมาตรฐานดังกลาว เปน
มาตรฐานสากล ที่ ก ล า วถึ ง มาตรฐานของกระบวนการฆ า และการตัด แต ง ดั งนั้ น ในการที่ จ ะ
ปรับปรุงแกไขมาตรฐานโรงฆาสัตวฉบับนี้ จึงควรมีการดําเนินการขออนุญาตสรางโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตวตามมาตรฐานที่ไดกลาวไวในฉบับนี้กอน และเมื่อไดพบกับปญหา
ตางๆ ที่ไมสามารถกระทําใหเทาเทียมมาตรฐานสากลไดหรือสิ่งที่ผูปฏิบัติงานมีความคิดเห็นวา
ดีกวาที่กําหนดในมาตรฐานนี้และเหมาะสมกับประเทศไทยมากกวา หรือในกรณีที่มีการปรับปรุง
แกไขพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2539)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานโรงฆาสัตวนี้ที่ไดกลาวไวในบทที่ 1 แลวนั้น มาตรฐานฉบับนี้ ก็ควรจะมี
การปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและกฎหมายดังกลาว
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ภาคผนวก ก
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนด แบบพิมพที่ใช
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. 2535
2. แบบ ฆจส.๑
3. แบบ ฆจส.๒
4. แบบ ฆจส.๓
5. แบบ ฆจส.๔
6. แบบ ฆจส.๙, ๑๐
7. แบบ ฆจส.๑๒
8. แบบ ฆจส.๑๓

ภาคผนวก ก

105

มาตรฐานโรงฆาสัตว

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การกําหนดแบบพิมพที่ใชปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535
……………………………………
อาศัยอํานาจตามความมาตรา 11 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ออกประกาศกําหนดแบบพิมพไว
ดังตอไปนี้
1. แบบขอรั บ ใบอนุ ญ าตตั้ ง โรงฆ า สั ต ว โรงพั ก สั ต ว และการฆ า สั ต ว ให ใ ช แ บบ
ฆจส.1
2. แบบใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ใหใชแบบ ฆจส.2
3. แบบขอใบรับใบแทนใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ใหใช
แบบ ฆจส.3
4. แบบแจงการฆาสัตวใหใชแบบ ฆจส.4
5. แบบตอบรับแจงการฆาโค และจําหนายเนือ้ โค ใหใชแบบ ฆจส.5
6. แบบตอบรับการฆากระบือ และจําหนายเนื้อกระบือ ใหใชแบบ ฆจส.6
7. แบบตอบรับการฆาแพะ และจําหนายเนื้อแพะ ใหใชแบบ ฆจส.7
8. แบบตอบรับการฆาแกะ และจําหนายเนื้อแกะ ใหใชแบบ ฆจส.8
9. แบบตอบรับการฆาสุกร และการจําหนายเนื้อสุกร ใหใชแบบ ฆจส.9
10. แบบตอบรับการฆาสุกร และจําหนายเนื้อสุกรขนาดต่ํากวา 22.5 ก.ก. ใหใชแบบ
ฆจส.10
11. แบบตอบรับการแจงฆาสัตวเพื่อสงเนื้อไปจําหนายตางประเทศ ใหใชแบบ ฆจส.11
12. แบบแจงการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว ใหใชแบบ ฆจส.12
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13. แบบขอจําหนายเนื้อสัตวที่ตายเอง หรือมิไดถูกฆาตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ใหใชแบบ ฆจส.13
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2536

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจานุเบกษา เลม 110 ตอนที่ 90 กรกฎาคม 2536)
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มาตรฐานโรงฆาสัตว

แบบฆจส. ๑
แบบขอรับใบอนุญาตตัง้ โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
เขียนที่ ...................................................
วันที.่ .......... เดือน................................พ.ศ........................................
เรื่อง การขอรับใบอนุญาตตัง้ โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
เรียน ................................................................................................................................................
๑. ขาพเจา........................................................................................................................
(๑) เปนบุคคลธรรมดา เชื้อชาติ...............................สัญชาติ....................................
อายุ…………….ป บัตรประจําตัวประชาชน หรือ ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขที.่ ......................
ออกให ณ อําเภอ.....................................................จังหวัด................................................................
อยูบานเลขที.่ ..............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน....................................
หมูที่................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด.........................................................เลขหมายโทรศัพท..........................................................
(๒) เปนนิติบุคคลประเภท..............................จดทะเบียนเมื่อ...................................
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่...........................ตรอก/ซอย........................................ถนน............................
หมูที่..........................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต...................................................
จังหวัด................................................................เลขหมายโทรศัพท...................................................
โดย.................................................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
เชื้อชาติ.....................สัญชาติ.............................อายุ.........................ป บัตรประชาชนหรือใบสําคัญ
คนตางดาวเลขที่..........................ออกให ณ อําเภอ..................................จังหวัด...............................
หมูที่................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..............................................
จังหวัด................................................................เลขหมายโทรศัพท...................................................
๒. ขาพเจาไดดําเนินการสรางโรงฆาสัตว และโรงพักสัตวตามที่ไดแจงความประสงค
ไวกับ.........................................เมื่อวันที.่ ................เดือน...................................พ.ศ. .......................
ตั้งอยูเลขที่..................................ตรอก/ซอย............................................ถนน...................................
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หมูที่.........................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด.........................................................โดยไดปฏิบัตถิ ูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ทุกประการ
๓. ขาพเจาขอยื่นคําขอตออธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และไดสงสําเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงคและผูมี
อํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตไมเกินสามเดือนจํานวนหนึ่งฉบับมาใหพรอมนี้ดวยแลว
ทั้งนี้ในการดําเนินการเกี่ยวกับโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ขาพเจาจะปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวและเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไวทุกประการ
ลงชื่อ ..................................... ผูขอรับใบอนุญาต
(.......................................)
ลงชื่อ ....................................... ผูเขียน
(.......................................)
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มาตรฐานโรงฆาสัตว

แบบฆจส. ๒

ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
เลขที่......................../ พ.ศ. ..........................
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕
อนุญาตให ..........................................................................................................................
อายุ ................ป เชื้อชาติ......................สัญชาติ...........................อยูบานเลขที่...................................
ตรอก/ซอย........................................ถนน...................................................หมูที่................................
ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต.....................................................................
จังหวัด....................................................ตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ชือ่ โรงฆาสัตว
.....................................................................ตั้งอยูเลขที่.....................ตรอก/ซอย...............................
ถนน...................................................หมูท.ี่ ...................ตําบล/แขวง..................................................
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด.......................................................โดยตองประกอบ
กิจ การโรงฆาสั ตว โรงพัก สั ต ว และการฆาสั ตว ตามพระราชบัญญัติ ควบคุ ม การฆา สั ตวแ ละ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
อนุญาต ณ วันที่................เดือน..........................พ.ศ. ........................................
(ลงชื่อ) ...............................................................ผูอนุญาต
(............................................................)
ตําแหนง ................................................................
ประทับตราประจําตําแหนง
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ลักษณะของเงือ่ นไข
ประกอบใบอนุญาตตัง้ โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
๑. ตองไมกอใหเกิดอันตราย เหตุรําคาญหรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของ
ผูอื่น
๒. ตองใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่และพนักงาน
ตรวจโรคสัตว ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว และ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. ตองหยุดทําการฆาสัตวในวันพระและวันสําคัญตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
๔. ตองปฏิบัติตามนโยบายและเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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มาตรฐานโรงฆาสัตว

แบบฆจส. ๓
แบบขอรับใบแทนใบอนุญาตตัง้ โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
เขียนที.่ ................................................................
วันที่ ..............เดือน ..........................พ.ศ. .........................
เรื่อง

การขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว

เรียน

............................................................................................................................................
๑. ขาพเจา ......................................................................................................................

(๑) เปนบุคคลธรรมดา เชื้อชาติ......................สัญชาติ...............................................
อายุ………….ป บัตรประจําตัวประชาชน หรือ ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว เลขที.่ .......................
ออกให ณ อําเภอ...................................จังหวัด....................................อยูบานเลขที.่ .........................
ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................................หมูท.ี่ ...........................
ตําบล..............................................อําเภอ.......................................จังหวัด........................................
เลขหมายโทรศัพท..............................................................................
(๒) เปนนิติบคุ คลประเภท.................................จดทะเบียนเมื่อ................................
เลขทะเบียน.....................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่..........................ตรอก/ซอย....................................
ถนน...............................................หมูท.ี่ ...................ตําบล/แขวง......................................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.....................................................เลขหมายโทรศัพท
............................................โดย..........................................................................................................
ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต เชื้อชาติ.....................สัญชาติ..................อายุ..............ป
บัตรประชาชนหรือใบสําคัญคนตางดาว เลขที่......................................................ออกให ณ อําเภอ
...............................................จังหวัด.............................................อยูบานเลขที่................................
ตรอก/ซอย .................................ถนน.....................................................หมูที่....................................
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..........................................
เลขหมายโทรศัพท...................................................

112

ภาคผนวก ก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

๒. ขาพเจาไดรับอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว เลขที่.....................
/พ.ศ. ......................เมื่อวันที่ .................................เดือน.............................................พ.ศ. ...............
ชื่อโรงฆาสัตว.....................................................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย..........................................................ถนน..........................
หมูที่..........................ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด............................................................................................
๓. ขาพเจาขอแจงวาใบอนุญาตตามขอ ๒ ได ................................................................
จึงขอยื่นคํารองตอ...........................................................เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และขอไดโปรดพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตดังกลาวใหขาพเจาตอไปดวย
ลงชื่อ .................................................. ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
(...............................................)
ลงชื่อ .................................................. ผูเขียน
(..............................................)
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มาตรฐานโรงฆาสัตว

แบบ ฆจส. ๔
แบบแจงการฆาสัตว
เขียนที…
่ ………………………………….
วันที.่ ..................เดือน........................พ.ศ...............
เรื่อง แจงการฆาสัตว
เรียน ..................................................
ขาพเจา................................................................อยูบานเลขที่.................................
หมูที่................ถนน...............................................ตําบล/แขวง.......................................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..............................................มีความประสงคจะฆา
............................................................................................................................................................
ในโรงฆาสัตว......................................................................................................................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด.....................................
จํานวน...................ตัว ในวันที่........................เดือน...............................พ.ศ......................................
ตั้งแตเวลา........................น. ถึงเวลา.........................น. และจะนําเนื้อสัตวไปจําหนายที่...................
……………………………...อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.........................................
หรือเพื่อสงเนือ้ สัตวไปจําหนายที่ประเทศ...........................................................................................
พรอมคํารองนี้ไดสงตั๋วรูปพรรณ.....................เลขที่..........................สี....................
ตําหนิ..................................จดทะเบียนเมื่อวันที.่ ..................เดือน.......................พ.ศ........................
ที่อําเภอ/เขต........................จังหวัด......................................จํานวน..........................................ฉบับ
มาเพื่อตรวจสอบดวยแลว สวนตัวสัตวนนั้ .........................................................................................
............................................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
(.................................................)
ผูแจง
114

ภาคผนวก ก

เลขที่

แบบตอบรับแจงการฆาสุกรและจําหนายเนื้อสุกร
ไดรับแจงจาก ........................................................................
ที่อยู .......................................................................................
ประสงคจะฆาสุกรขนาด 22.5 กก. ขึ้นไปจํานวนหนึ่งตัวใน
โรงฆาสัตว .............................................................................
ในวันที่ ...................................... ระหวางเวลา ......................
ถึง ....................................ที่อําเภอ ........................................
จังหวัด ......................................................
ไดเรียกเงิน
อากรการฆาสัตว ........................................................... บาท
คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว .............................................. บาท
คาธรรมเนียมโรงพักสัตว............................................... บาท
ลงชื่อ ...................................................................... ผูเก็บเงิน
ลงชื่อ ...................................................................... ผูรับแจง
ตําแหนงพนักงานเจาหนาที่
วัน เดือน ป ..................................................
โรงฆาสัตว ...................................................
พนักงานตรวจโรคสัตวตรวจแลว .........................................
พนักงานเจาหนาที่จึง ..............................................................
ใหทําการฆาสัตวในวันที่ ......................................................
เวลา ........................................ น. และไดประทับตรารับรอง
ให จํ า หน า ยเนื้ อ สั ต ว แ ล ว และอนุ ญ าตให นํ า เนื้ อ สั ต ว อ อก
จากโรงฆาสัตวได
ลงชื่อ ....................................................................................
พนักงานตรวจโรคสัตว
ลงชื่อ ...................................................................................
พนักงานเจาหนาที่
วัน เดือน ป ...........................................................................

แบบ ฆจส. ๙
เลมที่
แบบ ฆจส. ๙
เลขที่

เลขที่

แบบตอบรับแจงการฆาสุกรและจําหนายเนื้อสุกรกํากับเนื้อสัตว
สุกรขาหนาขางขวาของตัวสุกร
โรงฆาสัตว .....................................................................
จําหนายที่อําเภอ .............................จังหวัด ............................
วันที่ .......................................................................................
ลงชื่อ .......................................................... ผูรับแจง
ตําแหนงพนักงานเจาหนาที่

เลมที่

เลขที่

แบบตอบรับแจงการฆาสุกรและจําหนายเนื้อสุกรกํากับเนื้อสัตว
สุกรทอนกลางขางขวาของตัวสุกร
โรงฆาสัตว .....................................................................
จําหนายที่อําเภอ .............................จังหวัด ............................
วันที่ .......................................................................................
ลงชื่อ .......................................................... ผูรับแจง
ตําแหนงพนักงานเจาหนาที่

เลมที่

แบบ ฆจส. ๙

เลมที่

แบบ ฆจส. ๙

เลขที่

แบบตอบรับแจงการฆาสุกรและจําหนายเนื้อสุกรกํากับเนื้อสัตว
สุกรทอนกลางขางซายของตัวสุกร
โรงฆาสัตว ..................................................................
จําหนายที่อําเภอ .............................. จังหวัด ........................
วันที่ ......................................................................................
ลงชื่อ .......................................................... ผูรับแจง
ตําแหนงพนักงานเจาหนาที่

แบบ ฆจส. ๙

แบบตอบรับแจงการฆาสุกรและจําหนายเนื้อสุกรกํากับเนื้อสัตว
สุกรขาหลังขางซายของตัวสุกร
โรงฆาสัตว ..................................................................
จําหนายที่อําเภอ .............................. จังหวัด ........................
วันที่ ......................................................................................
ลงชื่อ .......................................................... ผูรับแจง
ตําแหนงพนักงานเจาหนาที่

เลมที่

แบบ ฆจส. ๙
เลขที่

แบบ ฆจส. ๙
เลขที่

แบบตอบรับแจงการฆาสุกรและจําหนายเนื้อสุกรกํากับเนื้อสัตว
สุกรขาหลังขางขวาของตัวสุกร
โรงฆาสัตว .....................................................................
จําหนายที่อําเภอ .............................จังหวัด ............................
วันที่ .......................................................................................
ลงชื่อ .......................................................... ผูรับแจง
ตําแหนงพนักงานเจาหนาที่

เลมที่

แบบตอบรับแจงการฆาสุกรและจําหนายเนื้อสุกรกํากับเนื้อสัตว
สุกรขาหนาขางซายของตัวสุกร
โรงฆาสัตว ..................................................................
จําหนายที่อําเภอ .............................. จังหวัด ........................
วันที่ ......................................................................................
ลงชื่อ .......................................................... ผูรับแจง
ตําแหนงพนักงานเจาหนาที่

เลมที่

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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116

เลขที่

แบบตอบรับแจงการฆาสุกรและจําหนายเนื้อสุกรขนาดต่ํากวา 22.5 กก.
ไดรับแจงจาก .......................................................................
ที่อยู ....................................................................................
ประสงค จะฆาสุกรขนาดต่ํา กวา 22.5 กก. ลงมาจํานวน
หนึ่งตัวในโรงฆาสัตว .........................................................
ในวันที่ ............................. ระหวางเวลา ............................
ถึง ..................................ที่อําเภอ .......................................
จังหวัด ...............................................................................
ไดเรียกเงิน
อากรการฆาสัตว .......................................................... บาท
คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว ............................................. บาท
คาธรรมเนียมโรงพักสัตว............................................. บาท
ลงชื่อ .................................................................... ผูเก็บเงิน
ลงชื่อ ..................................................................... ผูรับแจง
ตําแหนงพนักงานเจาหนาที่
วัน เดือน ป ......................................................
โรงฆาสัตว ......................................................
พนักงานตรวจโรคสัตวตรวจแลว ........................................
พนักงานเจาหนาที่จึง ...........................................................
ใหทําการฆาสัตวในวันที่ .....................................................
เวลา ...................................... น. และไดประทับตรารับรอง
ให จํ าหน ายเนื้ อสั ตว แล ว และอนุ ญาตให นํ าเนื้ อสั ตว ออก
จากโรงฆาสัตวได
ลงชื่อ .................................................................................
พนักงานตรวจโรคสัตว
ลงชื่อ ..................................................................................
พนักงานเจาหนาที่
วัน เดือน ป .........................................................................

แบบ ฆจส. ๑๐
เลมที่
เลมที่

แบบ ฆจส. ๑๐
เลขที่

ภาคผนวก ก
เลขที่

แบบตอบรับแจงการฆาสุกรและจําหนายเนื้อสุกรขนาดต่ํากวา
22.5 กก. กํากับเนื้อสัตว สุกรขาหนาขางขวาของตัวสุกร
โรงฆาสัตว ...........................................................
จําหนายที่อําเภอ ............................. จังหวัด .....................
วันที่ ..................................................................................
ลงชื่อ .................................................. ผูรับแจง
ตําแหนงพนักงานเจาหนาที่

เลมที่

เลขที่

แบบตอบรับแจงการฆาสุกรและจําหนายเนื้อสุกรขนาดต่ํากวา
22.5 กก. กํากับเนื้อสัตว สุกรทอนกลางขางขวาของตัวสุกร
โรงฆาสัตว ...........................................................
จําหนายที่อําเภอ ............................. จังหวัด .....................
วันที่ ..................................................................................
ลงชื่อ .................................................. ผูรับแจง
ตําแหนงพนักงานเจาหนาที่

เลมที่

เลขที่

แบบตอบรับแจงการฆาสุกรและจําหนายเนื้อสุกรขนาดต่ํากวา
22.5 กก. กํากับเนื้อสัตว สุกรขาหลังขางขวาของตัวสุกร
โรงฆาสัตว ...........................................................
จําหนายที่อําเภอ ............................. จังหวัด .....................
วันที่ ..................................................................................
ลงชื่อ .................................................. ผูรับแจง
ตําแหนงพนักงานเจาหนาที่

เลมที่

แบบ ฆจส. ๑๐

เลขที่

แบบ ฆจส. ๑๐

แบบ ฆจส. ๑๐

แบบ ฆจส. ๑๐

เลมที่

แบบตอบรับแจงการฆาสุกรและจําหนายเนื้อสุกรขนาดต่ํากวา
22.5 กก. กํากับเนื้อสัตว สุกรขาหนาขางซายของตัวสุกร
โรงฆาสัตว .............................................................
จําหนายที่อําเภอ ............................ จังหวัด .....................
วันที่ ..................................................................................
ลงชื่อ .................................................. ผูรับแจง
ตําแหนงพนักงานเจาหนาที่

เลขที่

แบบตอบรับแจงการฆาสุกรและจําหนายเนื้อสุกรขนาดต่ํากวา
22.5 กก. กํากับเนื้อสัตว สุกรทอนกลางขางซายของตัวสุกร
โรงฆาสัตว .....................................................................
จําหนายที่อําเภอ .................................... จังหวัด ....................
วันที่ ........................................................................................
ลงชื่อ .................................................. ผูรับแจง
ตําแหนงพนักงานเจาหนาที่

แบบ ฆจส. ๑๐

แบบตอบรับแจงการฆาสุกรและจําหนายเนื้อสุกรขนาดต่ํากวา
22.5 กก. กํากับเนื้อสัตว สุกรขาหลังขางซายของตัวสุกร
โรงฆาสัตว .............................................................
จําหนายที่อําเภอ ............................. จังหวัด .....................
วันที่ ..................................................................................
ลงชื่อ .................................................. ผูรับแจง
ตําแหนงพนักงานเจาหนาที่

เลมที่

มาตรฐานโรงฆาสัตว

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบ ฆจส. ๑๒
แบบแจงการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว
เขียนที.่ ...................................................
วันที.่ ..............เดือน.................................พ.ศ..................
เรื่อง
เรียน

แจงการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว
..........................................................

ขาพเจา...........................................................อยูบานเลขที่ .......................................
หมูที่.....................ถนน...............................................ตําบล/ แขวง ...................................................
อําเภอ/ เขต................................................จังหวัด ...................................................... ขอแจงการฆา
....................................................................ที่ ....................................................................................
ตําบล/ แขวง .......................................อําเภอ/ เขต...................................จังหวัด................................
จํานวน....................ตัว ในวันที่...............เดือน.......................................พ.ศ.................... ตั้งแตเวลา
..........................น. ถึงเวลา ...................... น. เหตุผลหรือความจําเปนทีต่ องฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว
เพราะ ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
พรอมคํารองนี้ ไดสงตั๋วรูปพรรณ.................................เลขที่.................สี..................
ตําหนิ................................ จดทะเบียนเมื่อวันที.่ ..............เดือน............................ พ.ศ.......................
ที่อําเภอ/ เขต..................................จังหวัด ......................................... จํานวน..........................ฉบับ
มาเพื่อตรวจสอบดวยแลว สวนตัวสัตวนนั้ .........................................................................................
............................................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
(..............................................)
ผูแจง
ภาคผนวก ก
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มาตรฐานโรงฆาสัตว

หลักฐานการรับแจงของพนักงานเจาหนาที่
ขาพเจา ( นาย นาง นางสาว ) ....................................................................................
ไดรับแจงการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวจาก ( นาย นาง นางสาว ) .......................................................
ใหฆา.......................................................................................ไดจํานวน...............................ตัวแลว
ลงชื่อ........................................................... ผูรับแจง
พนักงานเจาหนาที่
วันที.่ .............เดือน.....................พ.ศ...........

118
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบ ฆจส. ๑๓
แบบขอจําหนายเนื้อสัตวของสัตวทตี่ ายเองหรือมิไดถูกฆา
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕

เรื่อง
เรียน

เขียนที.่ ...................................................
วันที.่ ..............เดือน.................................พ.ศ..................
ขอจําหนายเนือ้ สัตวของสัตวที่ตายเอง หรือมิไดถูกฆาตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆา
สัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
............................................................................................................................................

ขาพเจา................................................................อยูบานเลขที่ ..................................
หมูที่............ถนน...........................ตําบล/ แขวง...........................อําเภอ/ เขต ..................................
จังหวัด ................................ มีความประสงคจะจําหนายเนื้อสัตว ....................................................
ซึ่งตายโดย..........................................................................................................................................
และขอรับรองวาสัตวนี้มิไดถูกฆาโดยหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆา
สัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ แตอยางใด ขอใหพนักงานตรวจโรคสัตว..........................
............................................................................................................................................................
ณ บานเลขที่ ...................... หมูที่.........................ตําบล/แขวง ...........................................................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด....................................................และจําหนายเนื้อสัตว
ที่......................................อําเภอ/ เขต..........................................จังหวัด............................................
ในวันที.่ .................เดือน...................................พ.ศ....................
พรอมคํารองนี้ ไดสงตั๋วรูปพรรณ.....................................เลขที่..............สี...............
ตําหนิ...................................... จดทะเบียนเมื่อวันที.่ ..............เดือน............................ พ.ศ.................
ที่อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................................มาเพื่อตรวจสอบดวยแลว
และขอไดโปรดสั่งพนักงานตรวจโรคสัตวไปตรวจเนื้อสัตว..............................................................
........................................................................................... ดังกลาวนี้โดยดวน ขาพเจายินดีจายเงิน
คาพาหนะและเบี้ยเลีย้ งใหตามระเบียบของทางราชการ
ขอแสดงความนับถือ
(..............................................)
ผูแจง
ภาคผนวก ก
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มาตรฐานโรงฆาสัตว

ภาคผนวก ข
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕
-----------------------------------อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การฆ า สั ต ว แ ละ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหเรียกเก็บอากรการฆาสัตวตามอัตรา ดังตอไปนี้
โค
ตัวละ ๑๒ บาท
กระบือ
ตัวละ ๑๕ บาท
สุกร
ตัวละ ๑๐ บาท
สุกรที่มีน้ําหนักต่ํากวา ๒๒.๕ กิโลกรัม ตัวละ ๕ บาท
แพะ หรือ แกะ
ตัวละ ๔ บาท
ไก เปด หรือ หาน
ตัวละ ๑๐ สตางค
ขอ ๒ สําหรับการฆาสัตวในโรงฆาสัตวของราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยราชการอื่น
ใด ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียมโรงพัก
สัตวตามอัตราดังตอไปนี้
(ก) คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว
โค
ตัวละ ๑๒ บาท
กระบือ
ตัวละ ๑๕ บาท
สุกร
ตัวละ ๑๕ บาท
แพะ หรือ แกะ
ตัวละ ๔ บาท
ไก
ตัวละ ๓๐ สตางค
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เปด
ตัวละ ๕๐ สตางค
หาน
ตัวละ ๑
บาท
(ข) คาธรรมเนียมโรงพักสัตว
โค กระบือ สุกร แพะ หรือ แกะ
ตัวละ ๓ บาท
ไก เปด หรือ หาน
ตัวละ ๑๐ สตางค
ขอ ๓ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตวของสัตวที่
ตายเองหรือที่มิไดถูกฆาตามพระราชบัญญัตินี้ตามอัตรา ดังตอไปนี้
(ก) คาพาหนะของพนักงานตรวจโรคสัตวตามระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของทางราชการ
(ข) คาเบี้ยเลี้ยงของพนักงานตรวจโรคสัตวตามระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของทางราชการ
(ค) คาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว
โค
ตัวละ ๑๒ บาท
กระบือ
ตัวละ ๑๕ บาท
สุกร
ตัวละ ๑๐ บาท
สุกรที่มีน้ําหนักต่ํากวา 22.5 กิโลกรัม
ตัวละ ๕ บาท
แพะ หรือ แกะ
ตัวละ ๔ บาท
ไก เปด หรือ หาน
ตัวละ ๑๐ สตางค
ขอ ๔ ใหยกเวนอากรการฆาสัตวสําหรับการฆาสุกร ไก เปด หรือหาน เพื่อสงออกไปยัง
ตางประเทศ
ขอ ๕ ใหยกเวนอากรฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียมโรงพักสัตว
ในกรณีที่ผูแจงการฆาสัตวจะทําการฆาสัตวในวันตรุษอิดิลอัฎฮา และวันเมาลิดนาบี ณ มัสยิดใน
หนึ่งป รวมกันไมเกินมัสยิดละสองครั้ง และแตละครั้งใหยกเวนสําหรับโคและกระบือรวมกัน
ไมเกินสองตัวสําหรับแพะหรือแกะรวมกันไมเกินสี่ตัว
ขอ ๖ ภายใตขอบังคับ 5 การฆาไก เปด และหานที่สามารถทําการฆานอกโรงฆาสัตว
ตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ให
ยกเวนอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียมโรงพักสัตว แตถานําสัตวมา
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ฆาในโรงฆาสัตวของราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยราชการอื่นใดที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ใหยกเวนเฉพาะอากรการฆาสัตว
ขอ ๗ ใหยกเวนอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียมโรงพัก
สัตว สําหรับการฆาสัตวเพื่อตรวจพิสูจนหรือทดลองทางวิชาการ โดยเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่
ของกรมปศุสัตวหรือโดยเจาหนาที่ของหนวยราชการ หรือขององคกรที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ไมวาจะเปนการฆานอกโรงฆาสัตวหรือในโรงฆาสัตวก็ตาม
ขอ ๘ ใหยกเวนอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียมโรงพัก
สัตวใหแกองคการผลิตอาหารสําเร็จรูปเฉพาะการฆาสัตวเพื่อผลิตอาหารสําเร็จรูป ณ โรงฆาสัตว
และโรงพักสัตวขององคการผลิตอาหารสําเร็จรูป
ขอ ๙ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
ขอ ๑๐ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ
ฆาสัตวฉบับละ ๕๐ บาท

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบั บนี้ คือ เนื่ องจากมาตรา ๓๕ แหง
พระราชบั ญญั ติ ค วบคุ ม การฆ าสั ต ว แ ละจํ าหน า ยเนื้ อ สัต ว พ.ศ. ๒๕๓๕ บั ญ ญั ติ มี อํ า นาจออก
กฎกระทรวงกําหนดอัตราอากรและคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติ จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้

(ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๐ ตอนที่ ๙๐ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๖)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕
--------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ กอนที่จะมีการกอสรางโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ใหผูที่มีความ
ประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสั ตว และการฆาสัตว ยื่นคําขอรั บใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว พรอมหลักฐานตอนายอําเภอ ปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนาประจํากิ่ง
อําเภอ หรือผูอํานวยการเขต เพื่อเสนอตอ ผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแต
กรณี ดังนี้
(๑) กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา ใหยื่นสําเนาทะเบียนบานและบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
(๒) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติ
บุคคล วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
(๓) ผูขออนุญาตจะตองแนบสําเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิ
ครอบครองที่ดินในระหวางที่ใชเปนที่ตั้งโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว และในกรณีที่ผูขออนุญาต
ไมใชเจาของที่ดินใหมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจาของที่ดินที่ใหใชที่ดินดังกลาวเปนที่ตั้ง
โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
(๔) แผนผังแสดงสถานที่ขอตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และสิ่งปลูกสรางอื่น
ตลอดจนที่รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลที่บําบัดน้ําเสีย และที่ระบายน้ําทิ้ง พรอมทั้งแสดง
รายละเอี ย ดที่ ตั้ ง เนื้ อ ที่ แ ละระยะห า งของบ า นเรื อ นที่ พั ก อาศั ย ของราษฎร สิ่ ง ปลู ก สร า งและ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ ในบริเวณใกลเคียงโดยรอบ
(๕) แบบแปลนโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวที่จะดําเนินการกอสราง
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(๖) รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายใน
โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว การจัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การบําบัด
น้ําเสีย การระบายน้ําทิ้ง การระบายอากาศและการควบคุมเสียง รวมทั้งการขจัดมลพิษหรือสิ่งใดๆ
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมซึ่งอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ
ฆาสัตว
(๗) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ขอ ๒ เมื่อผูซึ่งมีความประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ไดยื่น
หลักฐานตามขอ ๑ แลว ใหนายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือผูอํานวยการ
เขต แลวแตกรณีดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบหลักฐานใหถูกตองครบถวนตามขอ ๑ หากเห็นวาผูซึ่งมีความ
ประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามหลักเกณฑ
ที่กํา หนดในกฎกระทรวงนี้ ใหแ จ ง เป น หนั งสือเพื่ อดํา เนิน การแก ไ ขป ญ หาใหถูก ต อ งภายใน
กําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
(๒) ตรวจสอบสถานที่ที่จะตั้งโรงฆาสัตว และโรงพักสัตว วามีความเหมาะสม
หรือไมโดยพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๔
(๓) บันทึกปากคํากํานัน ผูใหญบาน และราษฎรที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง
กับสถานที่ที่จะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว วามีความเหมาะสมและจะกอใหเกิด
ความเดือดรอนรําคาญแกราษฎรที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือไม สําหรับทองที่ที่ไมมีกํานัน
ผูใหญบาน ใหบันทึกปากคําสมาชิกสภาทองถิ่นอยางนอยสองคนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง
ที่สุด
(๔) ใหนายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือผูอํานวยการ
เขตรวบรวมหลักฐานเอกสาร พรอมทั้งเสนอความเห็นในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ
ฆาสัตวตอผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับแตวันรับ
เรื่องที่ถูกตอง
ขอ ๓ เมื่อผูซึ่งมีความประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวดําเนินการ
ขอใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงานและตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและเมื่อได
กอสรางโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวแลว ใหผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแต
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กรณี แตงตั้งคณะกรรมการตามจํานวนที่เห็นสมควรเพื่อตรวจสอบการกอสรางโรงฆาสัตวและ
โรงพักสัตว โดยใหมีเจาหนาที่ของกรมโยธาธิการ กรมปศุสัตว กรมอนามัย กระทรวงอุตสาหกรรม
และกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมในเขตรับผิดชอบ ซึ่งมีความรูในเรื่องการ
กอสรางหรือการฆาสัตวรวมอยูดวย และใหมีหนาที่ตรวจสอบการกอสรางใหถูกตองตามที่ไดรับแจง
ในขอ ๑ และหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ ๔
ขอ ๔ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
(๑) ตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม และมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว โดยไมกอใหเกิดอันตราย เหตุรําคาญหรือความเสียหายตอบุคคลหรือ
ทรัพยสินของผูอื่น
(๒) ไมอยูใกลวัด สถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาโรงเรียน หรือ
สถานที่ศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาลที่รับผูปวยคางคืน หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักและ
สถานที่ราชการในระยะที่เห็นไดวาจะกอเหตุเดือดรอนรําคาญแกสถานที่ดังกลาว
(๓) ไมอยูในยานที่ประชาชนอยูอาศัย อันจะกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแก
ประชาชนผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง
(๔) จัดใหมีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยมีชองระบบอากาศไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของพื้นที่หอง หรืออาจจัดใหมีพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
(๕) จัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอยและสิ่งที่ปฏิกูลที่เหมาะสม และถูก
สุขลักษณะ
(๖) โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตองสะอาดถูกสุขลักษณะและ
อนามัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอ ๖
(๗) มีหองเก็บอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตางๆ โดยเฉพาะและหองน้ํา หอง
สวมตองแยกออกเปนสัดสวนตางหาก
(๘) พื้นหองฆาสัตว ตองเปนพื้นคอนกรีตหรือเปนวัสดุที่ไมดูดซึมน้ํา ไมดูด
กลิ่น ไมเปนพิษ ไมมีรอยแยก ไมลื่น พื้นตองลาดเอียงไมมีน้ําขัง มุมหองตองเปนมุมโคงสะดวกตอ
การทําความสะอาด
(๙) ฝาผนังและเพดานหองฆาสัตวใหใชวัสดุที่มีผิวเรียบเพื่อปองกันมิใหสิ่ง
สกปรกเกาะติดได และจะตองเปนวัสดุที่ลางและทําความสะอาดไดงายดวย
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(๑๐) เครื่องมือเครื่องใชเฉพาะที่สัมผัสกับเนื้อสัตวตองมีผิวเรียบ ไมผุกรอนหรือ
เปนสนิม ไมเปนพิษ ไมดูดกลิ่น ไมมีรอยแยก รอยตอตองเชื่อมใหสนิทเรียบ ทําความสะอาดงาย
ทนทานตอความรอน ความเย็น ยาฆาเชื้อโรค และสารเคมีตาง ๆ
(๑๑) เครื่องมือที่ติดตั้งประจําที่ ตองติดตั้งใหหางจากฝาผนังหรือเพดานอยาง
นอยสามสิบเซนติเมตร เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบและทําความสะอาด
(๑๒) มีแสงสวางทั้งที่เปนแสงธรรมชาติและแสงไฟฟาเพียงพอไมนอยกวาสอง
รอยลักซ โดยไมทําใหการมองเห็นสีของเนื้อสัตวเปลี่ยนไป
ขอ ๕ เมื่อผูขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ไดกอสราง
โรงฆาสัตวและโรงพักสัตวเรียบรอยแลว ใหผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแต
กรณีสงคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พรอมทั้งเอกสารหลักฐาน
ตามขอ ๑ และ ขอ ๒ และความเห็นของคณะกรรมการตามขอ ๓ ตลอดจนความเห็นของผูวา
ราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี ไปใหอธิบดีกรมการปกครองหรือผูซึ่ง
อธิบดีกรมการปกครองหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวัน
ขอ ๖ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตตั้ ง โรงฆ า สั ต ว โรงพั ก สั ต ว และการฆ า สั ต ว ต อ งปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑและวิธีการในการดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวใหถูกตอง
ตามสุขลักษณะและอนามัย ดังนี้
(๑) มีมาตรการปองกันไมใหซากสัตวหรือเนื้อปนเปอนกับสิ่งสกปรก
(๒) เครื่องมือ อุปกรณ โตะ เลื่อย รถสําหรับบรรทุกเนื้อสัตวทั้งในและนอก
โรงฆาสัตว ภาชนะบรรจุ ตลอดจนเครื่องใชตางๆ ภายในโรงฆาสัตวตองทําความสะอาดและ
ฆ า เชื้ อ โรคก อ นและหลั ง ปฏิ บั ติ ง านต อ งทํ า ความสะอาดตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดในกรณีที่พบวาสิ่งของดังกลาวไดใชกับสัตวปวยหรือซากสัตวที่เปน
โรคจะตองทําการฆาเชื้อโรค และทําความสะอาดทันที
(๓) จัดใหมีการทําความสะอาดโรงฆาสัตวเปนประจําวัน ประจําสัปดาห หลัง
การฆาหากพบวามีโรคระบาดสัตวใหทําการฆาเชื้อโรคและทําความสะอาดโรงฆาสัตวทันทีเพื่อ
ปองกันโรคระบาดสัตว
(๔) สบู สารซักฟอก และสารฆาเชื้อโรค ตองเปนชนิดที่กฎหมายอนุญาตใหใช
ในโรงงานผลิตภัณฑอาหาร และระมัดระวังไมใหปนเปอนกับเนื้อสัตว
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(๕) น้ําที่ใชสําหรับลางซากสัตวและน้ําแข็งที่ใชสําหรับรักษาคุณภาพเนื้อสัตว
ตองสะอาดตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด และมีอยางเพียงพอ
(๖) จะต อ งทํ า การกํ า จั ด แมลง นก สั ต ว ป ระเภทฟ น แทะ และสั ต ว มี พิ ษ ทั้ ง
ภายในและบริเวณโรงพักสัตวอยางสม่ําเสมอ
(๗) ในกรณีที่มีโรคระบาดสัตวหรือสงสัยวามีโรคระบาดสัตวเกิดขึ้นในบริเวณ
โรงฆาสัตว หรือโรงพักสัตวใหผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และโรงฆาสัตวแจงและ
ปฏิบั ติตามหลั ก เกณฑ และวิ ธีการที่บัญญัติใ นกฎหมายวาดวยโรคระบาดสั ตว เสมือนตนเป น
เจาของสัตวตามกฎหมายดังกลาว
(๘) ยาฆาแมลงจะตองเปนชนิดที่กฎหมายใหใชในโรงงานผลิตภัณฑอาหาร
เมื่อนําไปใชตองกระทําอยางระมัดระวังไมใหปนเปอนกับเนื้อสัตว และใหปฏิบัติตามคําแนะนํา
การใชยานั้นๆ โดยเครงครัด
(๙) มีระบบระบายน้ําทิ้งที่มีประสิทธิภาพ และหามมิใหระบายน้ําทิ้งออกจาก
โรงฆาสัตว และโรงพักสัตว จนกวาจะมีการบําบัดน้ําเสียที่อยูในเกณฑที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดแตตองไมใช วิธีทําใหเจือจาง สําหรับโรงฆาสัตวที่มีปริมาณการฆาโค กระบือ แพะ แกะ
หรือสุกร รวมกันมากกวาวันละหนึ่งรอยตัวและสําหรับไก เปด หรือหาน รวมกันมากกวาวันละ
สองพันตัว จะตองมีแบบแปลนจํากัดน้ําเสียที่วิศวกรผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
รับรอง
(๑๐) มีการกําจัดกลิ่นหรือเสียงที่เกิดขึ้นจากโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ
ฆาสัตว โดยมิใหเปนเหตุเดือดรอนรําคาญ หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนที่อาศัย
อยูในบริเวณใกลเคียง
ขอ ๗ หลักเกณฑและวิธีการปองกันการระบาดของโรคติดตอ ใหผูรับใบอนุญาตตั้ง
โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวปฏิบัติ ดังนี้
(๑) สัตวที่จะทําการฆาตองไดรับการตรวจโรคภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนทําการ
ฆาหากจําเปนตองกักสัตวไวไมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ใหตรวจซ้ําอีกครั้งกอนทําการฆา
(๒) การตรวจโรคตาม (๑) ตองกระทําโดยพนักงานตรวจโรคสัตวเทานั้น
(๓) หามนําสัตวอื่นหรื อเนื้อสัตวอื่นเขาไปในบริเวณโรงฆาสัตวนอกจากที่
พนักงานเจาหนาที่ออกหลักฐานการแจงวาจะนํามาทําการฆาเทานั้น
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ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวตองใหความรวมมือ
และอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่และพนักงานตรวจโรคสัตว ซึ่งไดรับการแตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวตองหยุดทําการฆาสัตว
ในวันพระและวันสําคัญตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ขอ ๑๐หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามขอ ๔ (๑), (๒) และ (๓) ไมใชกับโรงฆาสัตว
และโรงพักสัตว ที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ แตโรงฆาสัตว และโรงพัก
สัตวดังกลาวจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามขอกําหนดตางๆ แหงกฎกระทรวงนี้เวนแตกรณีตามขอ
๔(๔) ถึง (๑๒) ต อ งปฏิ บัติใ หถูก ตอ งเมื่อ พ น หนึ่ง รอ ยแปดสิ บ วั น นับ แตวั น ที่ ก ฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ และขอ ๖(๙) และ (๑๐) ตองปฏิบัติใหถูกตองเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙
บรรหาร ศิลปอาชา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓ ตอนที่ ๗๑ ก. ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๙)
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ภาคผนวก ค
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ภาคผนวก ค

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ค
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148

ภาคผนวก ค

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ค
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3. แบบแปลนขนาดกลาง (กําลังการผลิต 100 ตัวตอวัน)
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ภาคผนวก ค

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

4. แบบแปลนขนาดใหญ (กําลังการผลิต 200 ตัวตอวัน)

ภาคผนวก ค
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5. แบบแปลนโรงฆาสุกรขนาดเล็กที่ไดมาตรฐานสากล (กําลังการผลิต 120 ตัวตอวัน)
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ภาคผนวก ค
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ภาคผนวก ค
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ภาคผนวก ง
อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในกระบวนการฆาและตัดแตงเนื้อสุกร

ภาคผนวก ง
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<- เครื่องทําใหสลบดวยไฟฟา ->

<- สายพานยกสุกรขึ้นแทงคอ ->

<- ขอแขวนรัดขาขึ้นแทงคอ ->

<- ระบบคานและราวแขวนชวง
แทงคอไปยังอางลวกและปนขน
สุกรอัตโนมัติ ->
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<- ระบบคานและราวแขวนชวง
ปนขนไปยังชวงผาทองเอาเครื่อง
ในออก ->

<- แทนรองยืน
ขณะปฏิบัติงาน ->

<- ราวแขวนซากสุกรเพื่อนําเขา
เก็บในหองเย็น ->

<- มีดผาซากสุกร
เลื่อยตัดกระดูก ->

ภาคผนวก ง
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<- ตะขอแขวนชิ้นสวนยอยหลัง
ตัดแตง ->

<- ตะขอแขวนถางขาสุกร ->

ตะขอแขวนชิ้นสวน
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ภาคผนวก จ
เกณฑการแบงระดับชั้นคุณภาพซากสุกร

ภาคผนวก จ
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ภาคผนวก จ
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ภาคผนวก ฉ
คุณภาพซากสุกรที่ไมไดรับและไดรับสารเรงเนื้อแดง (Salbutamcl)

ภาคผนวก ฉ
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 119/2549
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-------------------------------ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดดําเนินการจัดทําพรอมทั้งวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 23 มาตรฐาน
โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้
- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานสะพาน มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐานสถานี
ขนสงทางน้ํา มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐานหองน้ํา
สาธารณะ
- คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการ
ส ง เสริ ม อาชี พ มาตรฐานการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานด า นเอดส
มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก
และมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค
- คณะทํางานที่ 3 รับผิ ดชอบ มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุ ญาต มาตรฐาน
ดานการเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
- คณะทํางานที่ 4 รับผิดชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการพัฒนา
ปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการสงเสริม

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น มาตรฐาน
การสงเสริมการทองเที่ยว และ มาตรฐานการสงเสริมกีฬา
เพื่ อใหมาตรฐานการบริห าร/การบริก ารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่น สนองตอบความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายชื่อแนบทายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549
ชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที่ 1
พิจารณารางมาตรฐานโรงฆาสัตว
แนบทายคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 119 /2549 ลงวันที่ 12 เมษายน 2549
-----------------------รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ผูรับผิดชอบกลุมภารกิจ ประธานคณะทํางาน
ดานการศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลทองถิ่น
และมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น)
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีนครขอนแกน
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองอางทอง
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลหนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงสา จังหวัดนาน
คณะทํางาน
นายเทศมนตรีตําบลชางเผือก จังหวัดเชียงใหม
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลตนเปา จังหวัดเชียงใหม
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย จังหวัดเชียงราย
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลจันจวา จังหวัดเชียงราย
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาชัย จังหวัดชัยนาท
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางลึก จังหวัดชุมพร
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงมะพราว จังหวัดพังงา
คณะทํางาน

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม จังหวัดนครปฐม
ทองถิ่นจังหวัดราชบุรี
ทองถิ่นจังหวัดชลบุรี
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น
ผูแทนกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนคณะสัตวแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูแทนคณะสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูแทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ผูแทนกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายสมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
นายวสันต

ใชบางยาง
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
วรรณวโรทร

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1. นายวสันต
2. นายอํานวย

วรรณวโรทร
ตั้งเจริญชัย

3. วาที่ ร.ต. ธานินทร ริ้วธงชัย
4. นายวีระศักดิ์
5. นางราตรี
6. นายชัยสิทธิ์

ศรีโสภา
รัตนไชย
พานิชพงศ

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

สุวัฒวิตยากร
พัศดุรักษา
อุนโอสถ
จันทเขต
พงคสุรชีวิน
อาจเอื้อน
เกิดขวัญ
เหรา

นายดุษฎี
นายอวยชัย
นายอดิเรก
นายวัชรินทร
นายพีรวิทย
นางพีรญา
นายกิตติธัช
นางรัชนี

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการกระจายอํานาจ
เจาพนักงานปกครอง 7 ว
เจาพนักงานปกครอง 7 ว
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 5
เจาพนักงานปกครอง 5
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 4
พนักงานบันทึกขอมูล

คณะผูจัดทําในสวนของสํานักสงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มาตรฐานโรงฆาสัตว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รองศาสตราจารย ดร.กันยา ตันติวิสุทธิกุล
รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน เศรษฐกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาพร ขอไพบูลย
นางสาวงามจิตร งามสรรพ
นางสาวอารีรัตน นิลวัฒนา
นายณัฐภาส
โกยรัมย
นางสาวเมธาวี ออนวาที

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ (ฝายการเงิน)
กรรมการประสานงาน
กรรมการฝายสืบคนขอมูลและพิมพเอกสาร
กรรมการฝายสืบคนขอมูลและพิมพเอกสาร

