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บทที่  3 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานโรงฆาสุกรในอนาคต 

 
3.1 การพัฒนาเอกสาร GMP และการประยุกตระบบ HACCP สําหรับโรงฆาสุกร

ขนาดเล็ก 
 จากการจัดทํามาตรฐานโรงฆาสัตว นอกจากโครงสรางของโรงฆาที่ไดมาตรฐานแลว 
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือการปฏิบัติงานที่ดีในการผลิต หรือ Good Manufacturing Practices 
(GMP) โดยทางโรงฆาสัตว ตองจัดทําเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) ทางดาน 
GMP เพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานของพนักงาน เอกสาร GMP นี้อาจจัดทําในรูปแบบของ
เอกสารตามระบบ ISO โดยอยางนอยควรจัดทําเอกสารเหลานี้ จํานวน 16 เร่ือง โดยมีเนื้อหา
รายละเอียดของเอกสารแตละเรื่อง ดังนี้  
 1. เร่ือง การตรวจรับสุกร ควรระบุเกี่ยวกับ วิธีการตอไปนี้ 
  1.1 การขนยายและการชั่งน้ําหนักสุกร 
  1.2 การดูแลสุกรกอนเขาโรงชําแหละ 
  1.3 การตรวจสุกรจากฟารม 
  1.4 บันทึกสัตวปวย 
 2. เร่ือง การตรวจสัตวกอนการฆาและการตรวจซาก ควรระบุเกี่ยวกับวิธีการตอไปนี้ 
  2.1  การตรวจสัตวกอนการฆา (Ante-mortem inspection) 
  2.2  สัตวที่หามฆาในโรงฆา 
  2.3  การตรวจซากภายหลังการฆา (Pat-mortem inspection) 
 3. เร่ือง การควบคุมกระบวนการฆา การตัดแตง และการจัดเก็บ ควรระบุเกี่ยวกับ 
วิธีการตอไปนี้ 
  3.1  การลวกและขูดขน 
  3.2  การตัดหัว 
  3.3  การผาซากและดึงอวัยวะภายในออก 
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  3.4  การคัดแยกอวัยวะภายใน 
  3.5  การเก็บรักษาซาก 
  3.6  การตัดแตงซากสุกร 
  3.7  การจัดเก็บเนื้อและชิ้นสวนของสุกรกอนจําหนาย 
  3.8  การตรวจสอบคุณภาพสินคากอนการจัดสง 
 4. เร่ือง การทําความสะอาด  ควรระบุเกี่ยวกับ แผนการทําความสะอาด ที่ระบุ 
ผูรับผิดชอบ ความถี่ วิธีการทําความสะอาด การตรวจสอบ และวิธีการแกไข 
 5. เร่ือง การควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อ ควรระบุเกี่ยวกับ วิธีการตอไปนี้ 
  5.1  การดําเนินการกําจัดสัตวพาหะโดยผูรับจางกําจัด 
  5.2  การดําเนินการกําจัดสัตวพาหะ โดยพนักงานของโรงงาน 
  5.3  วิธีการกําจัดสัตวพาหะแตละชนิด ไดแก นก หนู แมลงตางๆ 
 6. เร่ือง การควบคุมระบบน้ําใชและระบบน้ําเสีย ควรระบุเกี่ยวกับ วิธีการตอไปนี้ 
  6.1  ระบบการกรองน้ําใชและการทําความสะอาดเครื่องกรอง 
  6.2  การควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
 7. เร่ือง การควบคุมสุขลักษณะสวนบุคคล ควรระบุเกี่ยวกับ วิธีการตอไปนี้ 
  7.1  การตรวจสอบสุขลักษณะสวนบุคคล 
  7.2  กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของพนักงานและผูที่จะเขาสูพื้นที่

การผลิต 
  7.3  ขอปฏิบัติสําหรับผูเยี่ยมชม 
 8. เร่ือง การควบคุมแกวและสิ่งที่แตกไดคลายแกว ควรระบุเกี่ยวกับ วิธีการตอไปนี้ 
  8.1  นโยบายการควบคุมแกวหรือส่ิงที่แตกไดคลายแกว เพื่อปองกันมิใหมีเศษ

แกวปนเขาไปในเนื้อสัตว ซ่ึงจะเปนอันตรายตอผูบริโภค 
  8.2  การนําอุปกรณแกวเขาสูพื้นที่การผลิต 
  8.3  การแกไขเมื่อเกิดแกวแตก 
 9. เร่ือง การรับขอรองเรียนจากลูกคา ควรระบุเกี่ยวกับ วิธีการตอไปนี้ 
  9.1  การรับขอรองเรียนจากลูกคา 
  9.2  การดําเนินการแกไขขอรองเรียน 
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  9.3  การวางแนวทางปองกันการเกิดปญหาซ้ํา 
 10. เร่ือง การควบคุมสารเคมีที่ใชในโรงฆาและตัดแตง เพื่อปองกันการปนเปอน
สารเคมีเหลานั้นมายังเนื้อสัตว โดยระบุเกี่ยวกับ 
  10.1 การควบคุมสารเคมีทั่วไป 
  10.2 การควบคุมสารเคมีที่ใชในการทําความสะอาดและการฆาเชื้อ 
  10.3 การควบคุมสารเคมีในการกําจัดสัตวพาหะ 
 11. เร่ือง การฝกอบรม โดยระบุเกี่ยวกับ 
  11.1 ประวัติพนักงาน 
  11.2  การจัดทําแผนการอบรมประจําป 
  11.3  การปฐมนิเทศนและการสอนงาน 
  11.4  การอบรมทั่วไป 
  11.5  การบันทึกประวัติการอบรม 
 12.  เร่ือง การบํารุงรักษาเครื่องจักร โดยระบุเกี่ยวกับ 
  12.1 การจัดทํารายการเครื่องจักร 
  12.2 การจัดทําแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักร 
  12.3 การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกอนการใชงาน 
 13. เร่ือง การตรวจประเมินภายใน โดยระบุเกี่ยวกับ 
  13.1 การจัดทําแผนการตรวจประเมินภายใน 
  13.2 การจัดทํารายการตรวจประเมิน (Audit Checklist) 
  13.3  การออกใบคํารองขอใหแกไข 
  13.4  การตรวจติดตามการแกไข 
 14. เร่ือง การขนสงเนื้อสัตว โดยระบุเกี่ยวกับ 
  14.1 การตรวจสอบรถขนสง 
  14.2 การดูแลรถขนสง 
 15. เร่ือง การควบคุมบันทึก โดยระบุเกี่ยวกับ 
  15.1 การชี้บงรายละเอียดของบันทึก 
  15.2 การเก็บรวบรวมและรักษา 
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  15.3 การทําลายบันทึก 
 16. เร่ือง การควบคุมเอกสาร โดยระบุเกี่ยวกับ 
  16.1 การจัดทําเอกสาร โดยระบุเกณฑการกําหนดรหัสเอกสาร รูปแบบของ

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
วิกฤต  (Hazard Analysis Critical Control Points หรือ  HACCP) มาประยุกต ใชตั้ งแตฟารม 
กระบวนการฆา กระบวนการผลิตและการกระจายสินคา ซ่ึงระบบ HACCP นี้เปนระบบปองกัน
ของการควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร และสามารถประยุกตใชควบคุมในทุกจุดหรือ
ทุกพื้นที่ของหวงโซอาหาร ที่อาจจะมีอันตรายทั้งจากจุลินทรีย สารปลอมปนทางกายภาพ และสาร
ปนเปอนทางเคมี โดยนํากระบวนการผลิตมาประเมินถึงอันตรายและความเสี่ยงของอันตราย มีการ
กําหนดวิธีการตรวจติดตามและการทวนสอบ เพื่อควบคุมขั้นตอนสําคัญในกระบวนการผลิต ตาม
อันตรายที่ระบุไว ซ่ึงระบบ HACCP เปนเครื่องมือชวยของผูผลิตอาหาร ในการระบุประเด็นสําคัญ
ในกระบวนการผลิต และการควบคุมปริมาณจุลินทรียในผลิตภัณฑสุดทาย ในลักษณะของการ
ปองกันลวงหนา  
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 หลักการ 7 ประการของ HACCP 
 หลักการสําคัญของระบบ HACCP ซ่ึงกําหนดโดย 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 ซ่ึงทีมงานควรมีขอมูลที่เกี่ยวของกับการผลิต
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 ซ่ึงจุด 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 ซ่ึง 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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  เร่ิมตนของการทวนสอบแผนงาน HACCP จะตองมีการทวนสอบแผนภูมิของ
กระบวนการผลิต กอน แลวจึงทวนสอบอันตรายวายังคงเปนไปตามที่ระบุ นอกจากนี้การทวน
สอบยังตองอาศัยการวิเคราะหทางจุลินทรีย ทางเคมีและทางกายภาพดวย 
  การนําระบบ HACCP มาใชในโรงฆาสัตวคอนขางลําบาก เนื่องจากการฆาเปน
กระบวนการที่เปด ทําใหมีโอกาสที่จะเกิดการปนเปอนของซากจากจุลินทรียกอโรคได ส่ิงสําคัญ
ในการลดจํานวนจุลินทรีย คือ การแยกเครื่องในและการลาง แหลงการปนเปอนที่สําคัญของเชื้อ 
Campylobacter spp., Salmonella spp. และ Yersinia enterocolitica ในเนื้อสุกร มาจากซาก ซ่ึง
สามารถควบคุมได โดยการระมัดระวังในการแยกเครื่องในพวกอวัยวะทางเดินอาหารออกจากซาก 
สวนเชื้ออ่ืนๆ ไดแก Aeromonas spp., Listeria spp. และ Staphylococcus aureus สามารถปนเปอน
มาจากสภาพแวดลอมในกระบวนการผลิต ซ่ึงสามารถควบคุมไดโดยการทําความสะอาดและการ
ฆาเชื้อที่เหมาะสม ซ่ึงเชื้อเหลานี้จะเปนจุลินทรียบงชี้ ถึง GMPs ของโรงงาน หรืออาจใชปริมาณ
ของเชื้อ E. coli หรือ Coliform ในการบงชี้สุขลักษณะในการกระบวนการตัดแตงซาก ในขณะที่คา
ของจํานวนจุลินทรียทั้งหมด (Total microbial count) เหมาะจะใชในการประเมินอายุการเก็บ
ผลิตภัณฑ ในระบบประกันคุณภาพ 
  แตอยางไรก็ตาม การประยุกตใชระบบ HACCP ในประเทศตางๆ ยังมีความ
แตกตางกันบาง โดยทางสหภาพยุโรปยังไมไดมีการนําระบบ HACCP ไปใชในทุกประเทศ หลาย
ประเทศมีการนําระบบ HACCP ไปประยุกตใชในลักษณะที่เรียกวา 'HACCP-like' โดยไมรวม
หลักการ 2 ขอสุดทาย ทั้งนี้เพื่อไมใหเปนภาระของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
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
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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 ตําแหนงในการวดัเพื่อคํานวณคาดัชนี 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 ซ่ึงแตละระดับขั้นมีดัชนี LSQ 
ตางกัน 0.05 พบวา ระดับขั้นสูงที่สุดเปอรเซ็นตเนื้อแดงเทากับ 48.76, 46.88, 45.05, 43.37, 42.00 
และ 40.31 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซ่ึงมีความแตกตางของเนื้อแดงในแตละระดับชั้นที่ติดกัน
ประมาณ 2 เปอรเซ็นต 
 
ตารางที่ 6 เกณฑการจัดแบงระดับชั้นคุณภาพซากสุกรตามเปอรเซ็นตเนื้อแดง (n=751ตัว) 
 
ระดับเกรด คาดัชนี  จํานวน  เปอรเซ็นตเนื้อแดง1/ เปอรเซ็นตเนื้อแดง2/ 
  LSQ  (ตัว) 
สูงที่สุด  ≤0.20  66   48.76   60.85 
สูงมาก  0.21-0.26  182   46.88   58.75 
สูง  0.27-0.32  243   45.05   55.90 
ปานกลาง  0.33-0.38  161   43.37   53.54 
ต่ํา  0.39-0.44  81   42.00   51.10 
ต่ํามาก  ≥0.45  18   40.31   48.42 
 

 1/เปอรเซ็นตเนื้อแดงที่ไดจากการตัดแตงระบบการคาของบริษัทแฟรทมีทซึ่งหมายถึงเนื้อ
แดงที่แยกเอาไขมันและกระดูกออกโดยไดจากชิ้นสวนสําคัญ 4 สวน คือสะโพกสันนอกไหล
ตอนบนไหลตอนลางไมรวมสามชั้นซี่โครงขาหนาและขาหลัง 
 2/เปอรเซ็นตเนื้อแดงที่ไดรับจากการตัดแตงแยกเอาเนื้อ ไขมันและกระดูกออกจากซาก
ทั้งตัวคํานวณไดจากสมการ Y=49.123-0.55983BF4+0.22096b ซ่ึงไดรับการรับรองทางกฎหมาย
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 ช้ันใด และอยูในระดับ
เกรดใด ทําใหเราทราบวา สุกรที่เราวัดไดนั้น มีปริมาณเนื้อแดงอยูกี่เปอรเซ็นต จะเห็นไดวา ถาคา 
LSQ นอย ปริมาณเนื้อแดงจะมาก ซ่ึงยอมไดราคาดีกวาซากสุกรที่มีคาดัชนี LSQ มากแตปริมาณ
เนื้อแดงนอย ดูรายละเอียดไดจากภาคผนวก จ ซ่ึงเปนงานวิจัยของจุฑารัตนและคณะ (2545) 

3.3   ตนทุนการสรางโรงฆาสุกรและการผลิตซาก 
 ในหัวขอนี้ จะยกตัวอยางในการคิดตนทุนการกอสรางโรงฆาสุกรและการผลิตซากสุกร
ตอตัว โดยแบงออกเปน 2 ตัวอยาง คือ มีกําลังการผลิต 400 ตัวตอวัน และมีกําลังการผลิต 120 ตัว
ตอวัน โดยโรงฆาทั้ง 2 ตัวอยางนั้น เปนโรงฆาที่ไดมาตรฐานสากล 
 ในกรณีของตนทุนการกอสรางโรงฆาสุกรที่มีกําลังการผลิต 400 ตัวตอวันนั้น จาก
วารสารสัตวเศรษฐกิจ (2547 ข) ที่ไดสัมภาษณนายทวี นิยมชื่น กรรมการบริการบริษัท ทรินิตี้
ดอทคอม จํากัด เลขที่ 56 ซอยอารียสัมพันธ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ซ่ึงดําเนินธุรกิจดานออกแบบกอสราง โรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐาน และมีเครื่องจักร
ที่ทันสมัย กลาววา งบประมาณการลงทุนกอสรางโรงฆามาตรฐานขึ้นอยูกับขนาดของโรงฆา หาก
เปนโรงฆามาตรฐาน 100 เปอรเซ็นต 
  ถากําลังการผลิต 20 ตัวตอช่ัวโมง ลงทุนประมาณ 25 ลานบาท (อาจมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับการเลือกใชวัสดุ เครื่องมืออุปกรณที่ใช เปนเครื่องที่ผลิตในประเทศหรือนําเขาจาก
ตางประเทศ) 
  ถากําลังการผลิต 50 ตัวตอช่ัวโมง ลงทุนประมาณ 30 ลานบาท 
  ถากําลังการผลิต 100 ตัวตอช่ัวโมง ลงทุนประมาณ 45 ลานบาท 
  ถากําลังการผลิต 200 ตัวตอช่ัวโมง อยูระหวาง 100 – 200 ลานบาท 
 โดยไดทําการวิเคราะหการเงินเบื้องตน โครงการกอสรางโรงฆาสุกร ที่กําลังการผลิต 50 
ตัวตอช่ัวโมง 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     1,872,000 บาท/ป 
   (30 คนๆ ละ 200 บาท/วัน x 26 วัน x 12 เดือน)  
  2. คาบํารุงรักษาโรงงาน     40,000 บาท/ป 
  3. คาวัสดุส้ินเปลืองสํานักงาน    20,000 บาท/ป 
  4. คาโทรศัพท      12,000 บาท/ป 
  5. คาน้ําประปา = 0.5 ลบ.ม./ตัว หนวยละ 15 บาท  936,000 บาท/ป 
   (400 ตัว x 0.5 x 15 x 26 วัน x 12 เดือน) 
  6. คาไฟฟา = 3.5 หนวย/ตัว หนวยละ 3.9 บาท)  1,703,520 บาท/ป 
   (400 ตัว x 3.5 x 3.9 x 26 วัน x 12 เดือน) 
   รวมคาใชจายสุกร 400 ตัว    4,583,520 บาท/ป 
   คาใชจายสุกรเฉลี่ยตอตัว    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 ตัวตอช่ัวโมง (120 ตัว ตอ
วัน) ซ่ึงเปนตนทุนของโรงฆาสุกรขนาดเล็กที่ไดมาตรฐานสากล (100 เปอรเซ็นต) มีรายละเอียด
ดังนี้ (จุฑารัตน และคณะ 2548) 
 

ประเภทตนทุน บาท 
คาลงทุน 1)  
1) งานโครงสราง  
1.1 อาคารโรงฆาขนาด 420 ตร.ม. 4,704,000.00 
1.2 คอกพักสุกรขนาด 160 ตร.ม.  441,000.00 
1.3 ระบบไฟฟาภายในโรงฆา 382,000.00 
1.4 ระบบน้ําประปาภายในโรงฆา 205,800.00 
1.5 อ่ืนๆ 147,000.00 
รวมงานโครงสราง 5,880,000.00 
2) อุปกรณตางๆ ในกระบวนการ  
2.1 ระบบราวแขวนและรอก 336,550.00 
2.2 ระบบหองเย็น 3 หอง 825,500.00 
2.3 เครื่องลวกและขูดขน 577,850.00 
2.4 เครื่องชอคสุกร 59,690.00 
2.5 เครื่องตมมีด (3 เครื่อง) 80,010.00 
2.6 อ่ืนๆ  381,000.00 
รวมอุปกรณตางๆ 2,260,600.00 
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ประเภทตนทุน บาท 
3) ระบบจัดการน้ําเสีย (แบบจัดเก็บน้ําเสีย)  
3.1 บอดักของเสีย 128,000.00 
3.2 บอบําบัด 128,000.00 
3.3 ระบบเชื่อมตอ 32,000.00 
รวมระบบจัดการน้ําเสีย 320,000.00 
รวมคาลงทุนท้ังหมด 8,460,600.00 
คาใชจายในการดําเนินการ (1 ป)  
 คาแรงงาน 2) 1,337,462.40 
 คาน้ําประปา 3) 277,056.00 
 คาไฟฟา 926,021.04 
 คาแกส 4) 377,520.00 
 วัสดุส้ินเปลืองสําหรับการทําความสะอาด 5) 216,000.00 
 สารฆาหนู 6) 14,400.00 
 คาอาชญาบัตร 7) 1,048,320.00 
 คาซอมบํารุงงานโครงสรางและบอบําบัด 310,000.00 
 คาซอมบํารุงเครื่องจักร 226,060.00 
 คาเสื่อมราคาอาคาร 10 ป 620,000.00 
 คาเสื่อมราคาเครื่องจักร 5 ป 452,120.00 
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 5,804,959.44 

หมายเหตุ: 
 1) ตัวเลขจากการประมาณการราคาโรงฆาสุกรตนแบบขนาดเล็กที่ไดมาตรฐาน ซ่ึงไม
รวมคาที่ดิน โดยโครงการสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพในฟารมเลี้ยงสัตวขนาดกลาง (Biogas 
Technology Center) จัดทําเมื่อเดือนธันวาคม 2547 
 2) คาแรงงาน ประกอบดวยคาแรงงานตอวันของ 13 คน (180 บาทตอวัน) เงินเดือนของ
โฟรแมน 1 คน (10,000บาทตอเดือน) เงินเดือนผูตรวจสอบคุณภาพ (15,000 บาทตอเดือน) 
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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 
ซ่ึงเมื่อกําหนดกําลังการผลิตสูงสุดที่ 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
ดําเนินการนั้น จะประกอบดวย ตนทุนแรงงาน 28.26 เปอรเซ็นต คาน้ําและคาไฟฟา 25.42 
เปอรเซ็นต คาอาชญาบัตร 22.15 เปอรเซ็นต คาซอมบํารุง 11.33 เปอรเซ็นต และอื่นๆ ซ่ึงไดแก คา
แกส คาวัสดุส้ินเปลืองในการทําความสะอาด และสารฆาหนู 12.84 เปอรเซ็นต 

3.4   สารเรงเนื้อแดงในสุกร 
 เนื่องจากผูบริโภคเนื้อสุกรนิยมบริโภคเนื้อสุกรที่มีเนื้อแดงมากและมีไขมันนอย สงผล
ใหผูประกอบการฟารมสุกรที่หวังคากําไร มีการลักลอบใชสารเรงเนื้อแดงหรือสารเบตาอะโกนิสต 
(Beta-agonists) ผสมลงในอาหารสัตวเพื่อใหเนื้อสุกรมีสีแดง และมีไขมันนอย ตามความตองการ
ของตลาดและผูซ้ือ แตการตกคางของสารดังกลาวในซากสุกรสงผลตอสุขภาพของผูบริโภค 
 สารในกลุมเบตาอะโกนิสตนี้ เปนยารักษาโรคมนุษย ซ่ึงประกอบดวย เคลนบูทามอล, 
ซาลบูทามอล, โบรโมบูเทอ รอล, คิมบูเทอรอล, มาเพนเทอรอล, ทูโลบูเทอรอล, เคลนเพนเทอ
รอล, คารบูเทอรอล, ซีมาเทอรอล, และเทอบูทารีน โดยมีคุณสมบัติในการขยายหลอดลม ชวยให
กลามเนื้อมดลูกคลายตัว แตมีผลขางเคียงคือทําใหมีอาการกลามเนื้อส่ัน หัวใจเตนเร็วกวาปกติ 
กระวนกระวาย วิงเวียน ปวดศีรษะ จึงหามใชกับผูที่เปนโรคหัวใจ ความดันโลหิต เบาหวาน สาร
หรือยากลุมดังกลาว ยังสามารถกระตุนการเผาผลาญไขมัน ที่สะสมในรางกายได 
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 สารเรงเนื้อแดงที่ตรวจพบ พบวา การลักลอบใชในอาหารสัตวมี 2 ชนิด คือ ซาลบู
ตามอล (Salbutamol) และเคลนบูเทรอล (Clenbuterol) โดยผสมในอาหาร สุกร โค และสัตวปก 
เพื่อชวยทําใหสัตวที่เล้ียงเพื่อบริโภคเหลานี้ มีการสะสมไขมันลดลง มีการเจริญเติบโตและกระตุน
เนื้อแดงเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงอาจเปนอันตรายตอผูบริโภค หากไดรับสารตกคาง อาจเกิดอาการหัวใจเตน
ผิดปกติ นอนไมหลับ คล่ืนไสอาเจียน 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 สุกรจะมีอาการกลามเนื้อส่ันอยูตลอดเวลา 
 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 ในสวนของไขมันสนัหลัง 
ความหนาของไขมันสันหลังบริเวณกลามเนื้อสามเหลี่ยม (Gluteus medius) พื้นที่หนาตัดเนื้อสัน
นอก และลักษณะของเนื้อสามชั้น ดูภาพประกอบและรายละเอียดไดจากภาคผนวก จ ซ่ึงเปน
งานวิจัยของจุฑารัตนและคณะ (2545) 
 นอกจากขอเสนอแนะในการพัฒนาโรงฆาสัตวสําหรับดังกลาวขางตนแลว จําเปนอยาง
ยิ่งที่ผูประกอบการจะตองทําการพัฒนาโรงพักสัตว โรงฆาสัตว และการฆาสัตวใหไดเปน
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคภายในประเทศ อีกประเด็นที่สําคัญ คือ การ
ตกลงเจรจา FTA นั้น จะตองทราบถึงแหลงที่มาของสินคาหรือผลิตภัณฑที่ผลิต นั่นหมายถึง 
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 ที่กลาวถึงมาตรฐานของกระบวนการฆาและการตัดแตง ดังนั้น ในการที่จะ
ปรับปรุงแกไขมาตรฐานโรงฆาสัตวฉบับนี้ จึงควรมีการดําเนินการขออนุญาตสรางโรงฆาสัตว 
โรงพักสัตว และการฆาสัตวตามมาตรฐานที่ไดกลาวไวในฉบับนี้กอน และเมื่อไดพบกับปญหา
ตางๆ ที่ไมสามารถกระทําใหเทาเทียมมาตรฐานสากลไดหรือส่ิงที่ผูปฏิบัติงานมีความคิดเห็นวา
ดีกวาที่กําหนดในมาตรฐานนี้และเหมาะสมกับประเทศไทยมากกวา หรือในกรณีที่มีการปรับปรุง
แกไขพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2539) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานโรงฆาสัตวนี้ที่ไดกลาวไวในบทที่ 1 แลวนั้น มาตรฐานฉบับนี้ ก็ควรจะมี
การปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและกฎหมายดังกลาว 


