
คาํนํา 
สืบเน่ืองจากการท่ีรัฐบาลให้ความสําคญัในนโยบายด้านความปลอดภยัด้านอาหาร 

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และการพฒันาอตุสาหกรรมด้านผลิตอาหารของไทยให้เป็นครัวโลก 

นอกจากนี ้ผู้บริโภคในประเทศไทยได้ให้ความสําคญัตอ่ความปลอดภยัของอาหารโดยเฉพาะอยา่งย่ิง

เนือ้สตัว์จะต้องสด สะอาด ปลอดภยัจากสารตกค้าง ยาสตัว์ สารตกค้างยาฆา่แมลง และเชือ้โรคตา่ง ๆ 

โรงฆา่สตัว์เป็นแหลง่ผลิตเนือ้สตัว์ท่ีมีความสําคญัตอ่คณุภาพ และความปลอดภยั จงึมีความจําเป็นท่ี

ผู้ปฏิบตังิานในโรงฆา่สตัว์ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบั วิธีการผลิตท่ีดี (Good Manufacturing 

Practice, GMP) เพ่ือควบคมุสขุลกัษณะในกระบวนการผลิตเนือ้สตัว์ สขุอนามยัของพนกังาน และใน  

โรงฆา่สตัว์ 

  สํานกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ เห็นควรจดัทํา

คูมื่อการปฏิบตังิานเก่ียวกบัโรงฆา่สตัว์ โรงพกัสตัว์ และการฆา่สตัว์ สําหรับผู้ประกอบการ เพ่ือเป็น

แนวทางในการศกึษา และการปฏิบตัเิก่ียวกบัการควบคมุดแูลกระบวนการผลิตเนือ้สตัว์  ตัง้แตก่าร

ขนสง่สตัว์ การรับสตัว์ การทําให้สลบ การฆา่และการเอาเลือดออก การชําแหละตดัแตง่ การแชเ่ย็น 

การควบคมุและการขนสง่เนือ้สตัว์เพ่ือไปจําหนา่ย โดยคํานงึถึงสขุอนามยัในการผลิต  และสวสัดภิาพสตัว์ 

เพ่ือให้ได้เนือ้สตัว์ท่ีสด สะอาด มีคณุภาพท่ีดีปลอดภยัตอ่การบริโภค เป็นท่ียอมรับและเกิดความ

เช่ือมัน่ให้กบัผู้บริโภค 

  คณะผู้จดัทําหวงัวา่คูมื่อการปฏิบตังิานฉบบันี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการ  

โรงฆา่สตัว์ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาโรงฆา่สตัว์ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน 

เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคทัง้ภายในประเทศ และสง่ออกไปตา่งประเทศ 

 

 คณะผู้จดัทํา 

สํานกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ 

กรมปศสุตัว์ 

กนัยายน 2549 

 



กิตตกิรรมประกาศ 
 

 การจดัทําคูมื่อการปฏิบตังิานเก่ียวกบัโรงฆา่สตัว์ โรงพกัสตัว์และการฆา่สตัว์ สําหรับ

ผู้ประกอบการ คณะผู้จดัทําขอขอบคณุ นางวิมลพร  ธิตศิกัดิ ์ผู้ อํานวยการสํานกัพฒันาระบบและ

รับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ นายจีระ  สรนวุตัร ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานการปศสุตัว์ 

นางสาวเพ็ญนภา  มธัยมพงศ์ ผู้ อํานวยการสว่นตรวจสอบและรับรองผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์  

ท่ีให้คําปรึกษาแนะนํา และตรวจสอบแก้ไขคูมื่อปฏิบตังิานฉบบันี ้จนสําเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

 

 
คณะผู้จดัทํา 

 

 



สารบัญ 
เร่ือง หน้า 
หมวดท่ัวไป   

• ขัน้ตอนการขออนญุาตตัง้โรงฆา่สตัว์  โรงพกัสตัว์และการฆา่สตัว์ 1 

• การขออนญุาตฆา่สตัว์ 5 

• แผนผงัการผลิตเนือ้สกุร 7 

• แผนผงัการผลิตเนือ้โค  กระบือ 8 

• แผนผงัการผลิตเนือ้ไก่ 9 

• แผนผงัการผลิตเนือ้เป็ด 11 

หมวดหลักปฏิบัตท่ีิดีในการฆ่าสัตว์   

• การขนสง่บรรทกุสตัว์  35 

• หลกัการขนสง่สตัว์ 38 

• พืน้ท่ีรับสตัว์  36 

• การจบัและเคล่ือนย้ายสตัว์ 37 

• ภาชนะบรรจ ุและรถบรรทกุสตัว์ 38 

• หลกัการประเมินสวสัดภิาพสตัว์ ท่ีฟาร์มระหวา่งการขนสง่หรือท่ีโรงฆา่สตัว์ 40 

• การฆา่สตัว์ท่ีต้องทําลายทิง้ท่ีฟาร์ม 40 

• หลกัการสวสัดภิาพสตัว์ในโรงฆา่สตัว์ 38 

• การควบคมุและบงัคบัสตัว์ก่อนทําให้สลบจนกระทัง่ตาย  39 

• การฆา่สตัว์ในกรณีฉกุเฉิน 39 

• กระบวนการผลิตเนือ้สกุร 13 

• กระบวนการผลิตเนือ้โค  กระบือ 20 

• กระบวนการผลิตเนือ้สตัว์ปีก 26 

• สขุลกัษณะของพนกังาน  41 

• การควบคมุแมลงและสตัว์นําโรค 44 

    - หนู 44 

    - แมลงวนั 46 

    - แมลงสาบ 48 

    - นก 49 



สารบัญ (ต่อ) 
เร่ือง หน้า 

• การทําความสะอาดและการฆา่เชือ้  50 

• การบนัทกึและรายงานผล  57 

    - ตวัอยา่งรายงานการตรวจสตัว์ท่ีฟาร์ม สพส. 001 (สตัว์ปีก, สกุร) 67 

    - ตวัอยา่งรายงานการตรวจสขุลกัษณะของพนกังาน 68 

    - ตวัอยา่งรายงานการตรวจสอบความสะอาดก่อนการผลิต  64 

    - ตวัอยา่งรายงานการตรวจสขุภาพสตัว์ปีกภายก่อนการฆา่ 63 

    - ตวัอยา่งรายงานการตรวจสขุภาพสตัว์ก่อนฆา่ 62 

    - ตวัอยา่งรายงานการตรวจสขุภาพสตัว์ ภายหลงัการฆา่ 61 

    - ตวัอยา่งรายงานการตรวจสขุภาพสตัว์ปีก ภายหลงัการฆา่ 60 

• การตรวจสอบย้อนกลบั  69 

• การฝึกอบรม 71 

• กิตตกิรรมประกาศ  
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แผนผังขัน้ตอนการขออนุญาตตัง้โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
 

                                              

            
      

 

     

                                                               
                            

 

     
      

     

                                                                 
                                          

 

      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนญุาต 

ย่ืนคําขออนญุาต 

ไปตรวจสอบและทํารายงานเสนอ

  

 
ไมอ่นญุาต 

นายอาํเภอ / ปลัดอาํเภอผู้เป็นหัวหน้าประจาํกิ่งอาํเภอ /

ผู้อาํนวยการเขต 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือปลัดกรุงเทพมหานคร 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัด / อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

ผู้ประกอบการ 

ออกใบอนุญาตตัง้โรงฆ่าสัตว์  โรงพักสัตว์ 

และการฆ่าสัตว์  (ฆจส. 2) 

ออกหนังสือ

แจ้งคาํส่ัง 

ไม่อนุญาต 

พร้อมด้วย

เหตุผล 

 

ระยะเวลา 7 วนั 

ระยะเวลา 7 วนั 

ระยะเวลา 30 วนั 

ระยะเวลา 30 วนั 
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ขัน้ตอนการขออนุญาตตัง้โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
 

1.  การขออนุญาตตัง้โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์  

ผู้ปฏิบัต ิ: ผู้ประกอบการ  

      ย่ืนคําขอรับใบอนญุาตตัง้โรงฆา่สตัว์ โรงพกัสตัว์ และการฆา่สตัว์ (ฆจส. 1) ดงันี ้

1.1  กรณีผู้ขออนญุาตเป็นบคุคลธรรมดา ให้ย่ืนสําเนาทะเบียนบ้าน และบตัรประจําตวั 

ประชาชน หรือใบสําคญัประจําตวัคนตา่งด้าว 

1.2  กรณีผู้ขออนญุาตเป็นนิตบิคุคล ให้ย่ืนสําเนาหลกัฐานการจดทะเบียนนิตบิคุคล 

วตัถปุระสงค์ และผู้ มีอํานาจลงช่ือแทนนิตบิคุคล 

1.3  ผู้ขออนญุาตจะต้องแนบสําเนาเอกสารหลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือ สิทธิครอบครอง 

ท่ีดนิในระหวา่งท่ีใช้เป็นท่ีตัง้โรงฆา่สตัว์และโรงพกัสตัว์ และในกรณีท่ีผู้ขออนญุาตไมใ่ชเ่จ้าของท่ีดนิ 

ให้มีหนงัสือแสดงความยินยอมของเจ้าของท่ีดนิท่ีให้ใช้ท่ีดนิดงักลา่ว  เป็นท่ีตัง้โรงฆา่สตัว์ โรงพกัสตัว์และ 

การฆา่สตัว์ 

1.4  แผนผงัแสดงสถานท่ีขอตัง้โรงฆา่สตัว์ โรงพกัสตัว์และสิ่งปลกูสร้างอ่ืน โดยควรมี 

รายละเอียด อ่ืน ๆ ดงันี ้ 

• ท่ีรวบรวมหรือกําจดั ขยะมลูฝอยสิ่งปฏิกลู 

• ท่ีบําบดันํา้เสีย และท่ีระบายนํา้ทิง้ 

• รายละเอียดท่ีตัง้ เนือ้ท่ี และระยะหา่งของบ้านเรือน ท่ีพกัอาศยัของราษฏร       

สิ่งปลกูสร้าง และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ในบริเวณ ใกล้เคียงโดยรอบ 

1.5  แบบแปลนโรงฆา่สตัว์และโรงพกัสตัว์ท่ีจะดําเนินการก่อสร้าง โดยควรมีรายละเอียด 

แสดงสว่นตา่ง ๆ อยา่งน้อย ดงันี ้ 

• แบบแปลนพืน้อาคารโรงฆา่สตัว์ และโรงพกัสตัว์ (Floor plan) 

• แบบแปลนแสดงการกัน้ห้องตา่ง  ๆ

• แบบแปลนแสดงทางเข้า – ออก ของพนกังาน (Worker plan) 

• แบบแปลนแสดงทิศทางของกระบวนการผลิต 

• แบบแปลนแสดงการระบายอากาศ 

• แบบแปลนแสดงทิศทางนํา้ใช้ภายในโรงฆา่สตัว์ และโรงพกัสตัว์ 

• แบบแปลนแสดงทิศทางการระบายนํา้ทิง้ 

• การบําบดันํา้เสีย 
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1.6  รายละเอียดตา่ง ๆ ดงันี ้

• การควบคมุ ดแูลรักษาความสะอาดเรียบร้อย ภายในโรงฆา่สตัว์ โรงพกัสตัว์ และ

การฆา่สตัว์ 

• การจดัให้มีท่ีรวบรวม และกําจดัขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกลู 

• การบําบดันํา้เสีย 

• การระบายนํา้ทิง้ 

• การระบายอากาศ 

• การควบคมุเสียง 

• การขจดัมลพิษ หรือสิ่ง ใด ๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ซึง่อาจเกิดจาก            

การประกอบกิจการโรงฆา่สตัว์ โรงพกัสตัว์และการฆา่สตัว์ 

1.7  สําเนาใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน (กรณีใช้ 

เคร่ืองจกัรเกิน 5 แรงม้า และมีคนงานเกิน 7 คน)  

หมายเหต ุ1 . ปรึกษาแบบแปลนโรงฆา่สตัว์กบัปศสุตัว์จงัหวดั 

2. ขออนญุาตก่อสร้างอาคารจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามพระราชบญัญตั ิ

ควบคมุอาคาร พ. ศ. 2522 

         3. ย่ืน ฆจส.1 ตอ่นายอําเภอ ปลดัอําเภอ ผู้ เป็นหวัหน้าก่ิงอําเภอ หรือผู้ อํานวยการเขต 

2. การตรวจสอบ  

     ผู้ปฏิบัต ิ: นายอาํเภอ ปลัดอาํเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจาํกิ่งอาํเภอ หรือผู้อาํนวยการเขต 

ดําเนินการดงันี ้

2.1  ตรวจสอบหลกัฐานให้ถกูต้องครบถ้วนตามข้อ 1 หากเห็นวา่ผู้ซึง่มีความประสงค์ 

จะตัง้โรงฆา่สตัว์  โรงพกัสตัว์  และการฆา่สตัว์  ไมป่ฏิบตัหิรือปฏิบตัไิมถ่กูต้องตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดใน 

กฎกระทรวงนี  ้  ให้แจ้งเป็นหนงัสือเพ่ือดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ถกูต้องภายในกําหนดสามสิบวนันบัแต่

วนัท่ีได้รับแจ้ง 

2.2  ตรวจสอบสถานท่ีท่ีจะตัง้โรงฆา่สตัว์ และโรงพกัสตัว์ วา่มีความเหมาะสมหรือไม ่

โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ดงันี ้

2.2.1  ตัง้อยูใ่นทําเลท่ีเหมาะสม และมีบริเวณเพียงพอท่ีจะประกอบกิจการ  

โรงฆา่สตัว์โรงพกัสตัว์ และการฆา่สตัว์ โดยไมก่่อให้เกิดอนัตราย เหตรํุาคาญ 

หรือความเสียหายตอ่บคุคลหรือทรัพย์สินของผู้ อ่ืน 

2.2.2  ไมอ่ยูใ่กล้วดั สถานท่ีสําหรับปฏิบตัพิิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียน หรือสถานท่ี

ศกึษา โรงพยาบาล สถานพยาบาลท่ีรับผู้ ป่วยค้างคืน หอพกัตามกฎหมายวา่ด้วย

หอพกั และสถานท่ีราชการ ในระยะท่ีเห็นได้วา่จะก่อเหตเุดือดร้อนรําคาญ แก่

สถานท่ีดงักลา่ว 
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2.2.3  ไมอ่ยูใ่นยา่นท่ีประชาชนอยูอ่าศยั อนัจะก่อให้เกิดเหตเุดือดร้อนรําคาญแก่    

ประชาชนผู้อยูอ่าศยัในบริเวณใกล้เคียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1   ทาํเลท่ีตัง้โรงฆ่าสัตว์ 

2.3 บนัทกึปากคํากํานนั ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรท่ีอยูอ่าศยัในบริเวณใกล้เคียงกบั 

สถานท่ีท่ีจะตัง้โรงฆา่สตัว์ โรงพกัสตัว์ และการฆา่สตัว์ วา่มีความเหมาะสมและจะก่อให้เกิดความเดือดร้อน

รําคาญแก่ราษฎรท่ีอยูอ่าศยัในบริเวณใกล้เคียงหรือไม ่สําหรับท้องถ่ินท่ี  ไมมี่กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน ให้บนัทกึ

ปากคําสมาชิกสภาท้องถ่ินอยา่งน้อยสองคนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณใกล้เคียงท่ีสดุ      

2.4 ให้นายอําเภอ ปลดัอําเภอผู้ เป็นหวัหน้าประจําก่ิงอําเภอ หรือผู้ อํานวยการเขต 

รวบรวมหลกัฐานเอกสาร พร้อมทัง้เสนอความเห็นในการตัง้โรงฆา่สตัว์ โรงพกัสตัว์ และการฆา่สตัว์ตอ่ 

ผู้วา่ราชการจงัหวดัหรือปลดักรุงเทพมหานคร แล้วแตก่รณีภายในเจ็ดวนันบัแตว่นัรับเร่ืองท่ีถกูต้อง 

3. การตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ 

ผู้ปฏิบัต ิ: 1. ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกรุงเทพมหานคร 
แตง่ตัง้คณะกรรมการ ตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆา่สตัว์และโรงพกัสตัว์ประกอบด้วย  

1. โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั 

2. สาธารณสขุจงัหวดั 

3. อตุสาหกรรมจงัหวดั 

4. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจงัหวดั 

5. ปศสุตัว์จงัหวดั  
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   2. คณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าและโรงพักสัตว์ 

1. ตรวจสอบการก่อสร้างตามแบบแปลนให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 5  

    ข้อ 4 

2. ตรวจสอบการก่อสร้างให้ถกูสขุลกัษณะและสขุอนามยัให้เป็นไปตาม 

    กฎกระทรวงฉบบัท่ี  5  ข้อ  6 

3. สรุปเสนอความเห็นให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัหรือปลดักรุงเทพมหานคร 

4. การออกใบอนุญาตตัง้โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 

ผู้ปฏิบัต ิ:  1. ผู้ว่าราชการจังหวัด / อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

- พิจารณา การออกใบอนญุาต ตัง้โรงฆา่สตัว์ โรงพกัสตัว์ และการฆา่สตัว์ (ฆจส. 2)

ภายใน 30 วนัหลงัจากรับเอกสาร  

- หากไมอ่นญุาต ต้องออกหนงัสือแจ้งไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุล  

แจ้งผู้ประกอบการทราบภายใน 30 วนั 

การขออนุญาตฆ่าสัตว์ 

ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ 

1. ย่ืนแบบแจ้งการฆา่สตัว์ (ฆจส. 4) หรือ แบบแจ้งการฆา่สตัว์นอกโรงฆา่สตัว์  

(ฆจส. 12) กรณีฆา่นอกโรงฆา่สตัว์ 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

1. ตรวจสอบแบบแจ้งการฆา่สตัว์ (ฆจส. 4) หรือ แบบแจ้งการฆา่สตัว์นอกโรงฆา่สตัว์ (ฆจส. 12) 

และสตัว์ท่ีจะเข้าฆา่ 

2. ออกหลกัฐานการแจ้งการฆา่สตัว์  ตามแบบตอบรับการแจ้งการฆา่สตัว์ 

 3. เก็บคา่อากรและคา่ธรรมเนียมตามกําหนดในกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 

  3.1   คา่อากรการฆา่สตัว์ 

โค     ตวัละ 12 บาท  

   กระบือ     ตวัละ 15 บาท  

   สกุร     ตวัละ 10 บาท  

   สกุรท่ีมีนํา้หนกัต่ํากวา่ ๒๒.๕ กิโลกรัม ตวัละ   5 บาท  

   แพะ หรือ แกะ    ตวัละ   4 บาท  

   ไก่  เป็ด  และหา่น   ตวัละ 10 สตางค์  
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3.2 คา่ธรรมเนียมโรงฆา่สตัว์ 

โค     ตวัละ 12 บาท  

   กระบือ     ตวัละ 15 บาท  

   สกุร     ตวัละ 15 บาท  

 แพะ หรือ แกะ    ตวัละ   4 บาท  

   ไก่     ตวัละ 30 สตางค์  

   เป็ด     ตวัละ 50 สตางค์  

   หา่น     ตวัละ   1 บาท  

3.3 คา่ธรรมเนียมโรงพกัสตัว์ 

โค กระบือ สกุร แพะ หรือแกะ  ตวัละ   3 บาท 

   ไก่  เป็ด  และหา่น   ตวัละ 10 สตางค์  

 

 4. คา่ธรรมเนียมการประทบัตรารับรองให้จําหนา่ยเนือ้สตัว์ของสตัว์ท่ีตายเองหรือท่ีมิได้ถกูฆา่ตาม

พระราชบญัญตันีิ ้ 

  4.1 คา่พาหนะของพนกังานตรวจโรคสตัว์ตามระเบียบวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการเดนทางไป

ราชการของทางราชการ 

  4.2 คา่เบีย้เลีย้งของพนกังานตรวจโรคสตัว์ตามระเบียบวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไป

ราชการ 

  4.3 คา่ธรรมเนียมการประทบัตรารับรองให้จําหนา่ยเนือ้สตัว์  

โค     ตวัละ 12 บาท  

   กระบือ     ตวัละ 15 บาท  

   สกุร     ตวัละ 10 บาท  

 สกุรท่ีมีนํา้หนกัต่ํากวา่ 22.5 กิโลกรัม ตวัละ   5 บาท  

   แพะหรือแกะ    ตวัละ  4 บาท 

   สตัว์อ่ืนตามท่ีกําหนดในกฏกระทรวง ตวัละ  4 บาท 

 5. คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตตัง้โรงฆา่สตัว์ โรงพกัสตัว์และการฆา่สตัว์     

ฉบบัละ   200 บาท  

 6. คา่ธรรมเนียมใบแทนใบอนญุาตตัง้โรงฆา่สตัว์  โรงพกัสตัว์และการฆา่สตัว์  

        ฉบบัละ  50 บาท  
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การนําสัตว์เข้าฆ่า 

1. ผู้ ท่ีประสงค์จะฆา่สตัว์ให้นําสตัว์เข้าฆา่ตามวนั เวลา สถานท่ี และจํานวนท่ีกําหนดในแบบตอบรับ

การแจ้งการฆา่สตัว์ 

พนักงานตรวจโรคสัตว์ 

1.  ตรวจสตัว์ก่อนฆา่ภายใน 24 ชัว่โมง หากจําเป็นต้องกกัสตัว์ไว้เกิน 24 ชัว่โมง  

ต้องตรวจซํา้ ตามมาตรา 23 ของพระราชบญัญตัคิวบคมุการฆา่และจําหนา่ยเนือ้สตัว์ พ.ศ. 2535 

2. ตรวจซากหลงัฆา่ ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ของพระราชบญัญตัคิวบคมุการฆา่ 

และจําหนา่ยเนือ้สตัว์ พ.ศ. 2535 

3. สรุปข้อคดิเห็นภายหลงัการตรวจสตัว์และเนือ้สตัว์ตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

1. สัง่งดฆา่ตามความเห็นของพนกังานตรวจโรคสตัว์ 

2. สัง่ทําลายเนือ้สตัว์ตามความเห็นของพนกังานตรวจโรคสตัว์ 

3. ประทบัตรารับรองให้จําหนา่ยเนือ้สตัว์ได้  
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แผนผังการผลิตเนือ้สุกร 
 

 

- พกัสตัว์อยา่งน้อย 30 นาที 

- ตรวจสตัว์ก่อนฆา่ 

- ตรวจซากหลงัฆา่ (ซาก) 

การตรวจรับสกุร 

การพกัสตัว์รอเข้าฆา่ 

การทําให้สลบ 

การเอาเลือดออก

 

การลวกหนงั 

การขดูขน 

การตดัแยกหวั  

การเปิดซาก และเอาอวยัวะภายในออก 

การผา่ซากเป็น 2 ซีก 

การชัง่นํา้หนกั และลดอณุหภมูิซาก 

การลดอณุหภมูิซาก 

การตดัแยกชิน้สว่น 

บรรจ ุ

สกุรซีก 

ชัง่นํา้หนกั 

แชแ่ข็ง บรรจกุลอ่ง เก็บในห้อง

 

การขนสง่ซากและ

จําหนา่ยเนือ้สกุร 

- อณุหภมูิ 60 – 63 องศาเซลเซียส

นาน 4 – 6 นาที 

- ตรวจซากหลงัฆา่ (หวั) 

- พกัสตัว์อยา่งน้อย 30 นาที 

- ตรวจสตัว์ก่อนฆา่ 

- อณุหภมูิ 60 – 63 องศาเซลเซียส

นาน 4 – 6 นาที 

- ตรวจซากหลงัฆา่ (หวั) 

- อณุหภมูิซาก 4 – 7 องศา

เซลเซียส 

    - ตรวจซากหลงัฆา่  

      (อวยัวะภายใน) 

- พกัสตัว์อยา่งน้อย 30 นาที 

- ตรวจสตัว์ก่อนฆา่ 

- อณุหภมูิ 60 – 63 องศาเซลเซียส

นาน 4 – 6 นาที 

- ตรวจซากหลงัฆา่ (หวั) 
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แผนผังการผลิตเนือ้โค กระบือ

การตรวจรับโค - กระบือ 

การทําให้สลบ 

การตดัแบง่ออก 

การเอาอวยัวะภายในออก 

การผา่ซากเป็น 2 ซีก 

ชัง่นํา้หนกั และลดอณุหภมูิซาก 

การพกัสตัว์รอเข้าฆา่ 

การและเอาเลือดออก 

การตดัหวั 

การเลาะหนงั 

 

การผา่กระดกูอก 

การผา่กระดกูเชิงกราน 

- พกัสตัว์อยา่งน้อย 30 นาที 

-   ตรวจสตัว์ก่อนฆา่ 

- ตรวจซากสตัว์หลงัฆา่ 

การตดัแยกชิน้สว่น 

บรรจ ุ

โค - กระบือ ซีก 

ชัง่นํา้หนกั 

แชแ่ข็ง บรรจกุลอ่ง เก็บในห้องเย็น การขนซากและเนือ้สตัว์
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แผนผังการผลิตเนือ้ไก่ 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- มีดต้องคมและสะอาด 

- มีเคร่ืองต้มมีดฆา่เชือ้อณุหภมูิสงูนํา้ร้อนไมต่ํ่ากวา่ 82 องศาเซลเซียส 

 

- อณุหภมูินํา้ 58 – 62 องศาเซลเซียส 

- ไมค่วรลวกนานเกินไป 

 

 

- พกัสตัว์ปีกอยา่งน้อย 30 นาที 

- การตรวจสขุภาพสตัว์ก่อนฆา่ (Ante - mortem inspection) 

  

- สวสัดภิาพสตัว์ (Animal welfare) 

 

- ใช้กระแสไฟฟ้าทําให้สลบ 

 

- ระบบการจดัการฟาร์มท่ีดี 

- สวสัดภิาพสตัว์ (Animal welfare) 

- การตรวจสขุภาพสตัว์ก่อนฆา่ (Ante – mortem inspection) 

 

มีชีวิตจากฟาร์ม 

การจับไก่ 

การขนส่ง 

- สวสัดภิาพสตัว์ (Animal welfare) 

- สวสัดภิาพสตัว์ (Animal welfare) 

ฟาร์ม 

 

ส่วนไม่

สะอาด  

โรงฆ่าสัตว์

ปีก 

พัก 

 

แขวน 

 

การฆ่าสัตว์ 

 

การลวกหนัง 

ทาํให้สลบ 
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ส่วนไม่สะอาด  

โรงฆ่าสัตว์ปีก 

 

เอาเคร่ืองในออกจากซาก 

ส่วนสะอาด 

โรงฆ่าสัตว์ปีก 

ล้างซาก 

ตัดหัวและเท้า 

ล้างซาก 

การถอนขน 

แช่เยน็ 

ขนส่งเพ่ือจาํหน่าย 

ล้างภายในและภายนอกซาก 

ลดอุณหภูมิซาก 

 

สะเดด็นํา้ 

 

ขายซากเป็นตวั 

ไม่ตัดแต่ง ตัดแต่ง 

บรรจุถุง บรรจุถุง 

- ควรถอนขนให้หมด 

- ล้างซากให้สะอาด 

- ล้างซากให้สะอาด 

- ระมดัระวงัการทําให้ไส้แตก 

- ดงึหลอดลม หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร   ปอด 

   และเคร่ืองในออกจากซากให้หมด 

-  การตรวจซากหลงัฆา่ (Post - mortem Inspection) 

 

- ล้างซากให้สะอาด 

 

- แชเ่ย็นซากในถงับรรจนํุา้เย็น  และนํา้แข็ง ให้มีอณุหภมูิ

ใจกลางซากไมเ่กิน 4 องศาเซลเซียส 

 

- อณุหภมูิห้องตดัแตง่ไมค่วรสงูเกิน 18 องศาเซลเซียส 

- อณุหภมูิเนือ้ไมค่วรสงูเกิน 4 – 7 องศาเซลเซียส 

- ถงุท่ีใช้บรรจคุวรสะอาด และปลอดภยัตอ่ 

  การบริโภค   

- ควบคมุอณุหภมูิซาก และเนือ้ระหวา่งการ 

  ขนสง่ ไมค่วรสงูเกิน 4 -7 องศาเซลเซียส 

- ควบคมุอณุหภมูิซากเนือ้ไมค่วรสงูเกิน 4 -7 องศาเซลเซียส 
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แผนผังการผลิตเนือ้เป็ด 

 

  

 

 

- ระบบการจดัการฟาร์มท่ีดี 

- สวสัดภิาพสตัว์ (Animal welfare) 

- การตรวจสขุภาพสตัว์ก่อนฆา่ (Ante – mortem inspection) 

 

เป็ดมีชีวิตจากฟาร์ม 

การจับเป็ด 

การขนส่ง 

- สวสัดภิาพสตัว์ (Animal welfare) 

- สวสัดภิาพสตัว์ (Animal welfare) 

ฟาร์ม 

 

- มีดต้องคมและสะอาด 

- มีเคร่ืองต้มมีดฆา่เชือ้อณุหภมูิสงูนํา้ร้อนไมต่ํ่ากวา่ 82 องศาเซลเซียส 

 

 
- อณุหภมูินํา้ 58 – 62 องศาเซลเซียส 

- ไมค่วรลวกนานเกินไป 

 

 

- พกัสตัว์ปีกอยา่งน้อย 30 นาที 

- การตรวจสขุภาพสตัว์ก่อนฆา่ (Ante – mortem inspection)  

  

- สวสัดภิาพสตัว์ (Animal welfare) 

 

- ใช้กระแสไฟฟ้าทําให้สลบ 

 

ส่วนไม่สะอาด  

โรงฆ่าสัตว์ปีก 

พักเป็ด 

 

แขวนเป็ด 

 

การฆ่าสัตว์ 

 

การลวกหนัง 

ทาํให้สลบ 
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แช่เยน็ 

ขนส่งเพ่ือจาํหน่าย 

- ควรถอนขนให้หมด 

- ล้างซากให้สะอาด 

- ล้างซากให้สะอาด 

- ระมดัระวงัการทําให้ไส้แตก 

- ดงึหลอดลม หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร   ปอด 

   และเคร่ืองในออกจากซากให้หมด 

-  การตรวจซากหลงัฆา่ (Post - mortem Inspection) 

 
- ล้างซากให้สะอาด 

 

- แชเ่ย็นซากในถงับรรจนํุา้เย็น  และนํา้แข็ง ให้มีอณุหภมูิ

ใจกลางซากไมเ่กิน 4 องศาเซลเซียส 

 

- อณุหภมูิห้องตดัแตง่ไมค่วรสงูเกิน 18 องศาเซลเซียส 

- อณุหภมูิเนือ้ไมค่วรสงูเกิน 4 – 7 องศาเซลเซียส 

- ถงุท่ีใช้บรรจคุวรสะอาด และปลอดภยัตอ่ 

  การบริโภค   

- ควบคมุอณุหภมูิซาก และเนือ้ระหวา่งการ 

  ขนสง่ ไมค่วรสงูเกิน 4 -7 องศาเซลเซียส 

- ควบคมุอณุหภมูิซากเนือ้ไมค่วรสงูเกิน 4 -7 องศาเซลเซียส 

- อณุหภมูินํา้เย็น 15 องศาเซลเซียส 

- อณุหภมูิของกาว 82 องศาเซลเซียส 

ล้างซาก 

ตัดหัวและเท้า 

ล้างซาก 

การถอนขน 

ล้างภายในและภายนอกซาก 

ลดอุณหภูมิซาก 

 

เอาเคร่ืองในออกจากซาก 

 

จุ่มกาว 

จุ่มนํา้เยน็ 

ส่วนสะอาด 

โรงฆ่าสัตว์ปีก 

สะเดด็นํา้ 

 

ขายซากเป็นตวั 

ไม่ตัดแต่ง ตัดแต่ง 

บรรจุถุง บรรจุถุง 

ส่วนไม่สะอาด 

โรงฆ่าสัตว์ปีก 
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กระบวนการผลิตเนือ้สุกร 

  การจดัการแปรสภาพสกุรท่ีมีชีวิตมาเปล่ียนเป็นเนือ้สกุร  เป็นการดําเนินการจดัการภายในโรงฆา่สตัว์  

ท่ีต้องอาศยัเทคโนโลยีของการผลิตท่ีคํานงึถึงเร่ืองขบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  ขัน้ตอนการฆา่ท่ีไม่

ทรมานสตัว์  ให้ความสะดวกและความปลอดภยัแก่ผู้ปฏิบตังิานภายในโรงฆา่  และท่ีสําคญัต้องคํานงึถึง

ความสะอาด  ป้องกนัการปนเปือ้นจากเชือ้โรคของเนือ้สตัว์ในกระบวนการผลิตจากโรงฆา่สตัว์  เพ่ือให้ได้

เนือ้สตัว์ท่ีมีคณุภาพและปลอดภยัสําหรับผู้บริโภค 

1. การจัดการฟาร์มสุกรท่ีดี  

ฟาร์มสกุรควรตัง้อยูห่า่งจากแหลง่ชมุชน หรือโรงฆา่สตัว์สกุร  โรงเรือนควรสร้างด้วยวสัดท่ีุมัน่คง

แข็งแรง มีนํา้สะอาดพอเพียงตอ่การใช้  ควรทําความสะอาด และฆา่เชือ้โรคโรงเรือนและอปุกรณ์ท่ีใช้เลีย้ง

สกุรอยา่งสม่ําเสมอ  มีการกําจดัของเสีย ขยะ และสิ่งปฏิกลู รวมทัง้มีการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้

โรคจากภายนอกเข้าสูฟ่าร์มด้วยเชน่ มีบอ่นํา้ยาฆา่เชือ้ตรงทางเข้าประตฟูาร์ม หรือ มีการฉีดนํา้ยาฆา่เชือ้

รถท่ี เข้าออกจากฟาร์ม เป็นต้น 

ข้อแนะนํา 

1. อาหารท่ีใช้เลีย้งสตัว์ ควรมีการควบคมุคณุภาพ ไมเ่ป็นเชือ้รา กรณีท่ีซือ้อาหารสตัว์จากร้านขาย

อาหารสตัว์ ต้องเป็นร้านขายอาหารสตัว์ท่ีมี ใบอนญุาต ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุคณุภาพอาหารสตัว์

พ.ศ. 2525 กรณีผสมอาหารสตัว์ใช้เอง อาหารสตัว์ต้องมีคณุภาพเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  

2.สกุรควรได้รับการฉีดวคัซีนเพ่ือป้องกนัโรค เชน่ โรคปากและเท้าเป่ือย เป็นต้น 

3. การใช้ยาสําหรับสตัว์  ต้องปฏิบตัติามข้อกําหนดในการใช้ยาสําหรับสตัว์ (มอก. 7001-2540) 

ควรหยดุการใช้ยาก่อนสง่สกุรเข้าโรงฆา่สตัว์ 7-14 วนั หรือ ตามคําแนะนําของฉลากยา  และไมใ่ช้ยาสตัว์ท่ี

ไมมี่ทะเบียน หรือ ยาเถ่ือน 

4. ไมค่วรใช้ยาฆา่แมลงในขณะเลีย้งสกุร การใช้ยาฆา่แมลงในฟาร์มต้องเป็นชนิดท่ีกฎหมาย

อนญุาตให้ใช้ได้ และ ไมค่วรเป็นชนิดท่ีตกค้างในสิ่งแวดล้อม 

5. ควรมีสตัวแพทย์ผู้ควบคมุฟาร์มทําหน้าท่ีดแูลด้านสขุภาพสตัว์และสขุอนามยั  ในกรณีท่ีไมมี่

สตัวแพทย์ผู้ควบคมุฟาร์ม  สามารถขอความชว่ยเหลือสตัวแพทย์ผู้ควบคมุฟาร์มจากหนว่ยงานของ 

กรมปศสุตัว์ได้  

6. สกุร ควรได้รับการตรวจสขุภาพก่อนถกูสง่เข้าโรงฆา่สตัว์  

2. การดูแลสวัสดภิาพสัตว์ท่ีฟาร์ม  

สกุรควรได้รับการดแูลอยา่งดี ไมค่วรถกูรบกวน การไลต้่อน การขนสง่ หรือ เคล่ือนย้ายสกุร ควร

ปฏิบตัด้ิวยความนุม่นวล ไมทํ่าให้สตัว์บาดเจ็บ หรือ ต่ืนตกใจ ควรงดให้อาหารอยา่งน้อย  6 ชัว่โมง ก่อนถึง

เวลาฆา่ ควรมีนํา้ด่ืมได้ตลอดเวลา 
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3. การขนส่งสุกร 

การขนสง่สกุรไมค่วรทําให้สกุรเกิดการบาดเจ็บหรือทรมาน  และก่อนการขนสง่ควรล้างทําความ

สะอาดตวัสตัว์ เพ่ือลดการปนเปือ้นจากสิ่งสกปรกท่ีตวัสตัว์ไปสูก่ระบวนการผลิตและเนือ้สตัว์ 

4. การตรวจรับสุกร 

บริเวณรับสตัว์ควรมีพืน้ท่ีกว้างขวางสะดวกตอ่การปฏิบตังิานมีแสงสวา่งเพียงพอควรมีบริเวณ

สําหรับคดัแยกสตัว์ท่ีผิดปกติ  ป่วย หรือ สงสยัวา่ป่วย  สตัว์ท่ีจะเข้าฆา่ต้องได้รับการตรวจสขุภาพสตัว์

เพ่ือให้มัน่ใจวา่เฉพาะสตัว์ท่ีมีสขุภาพดีเทา่นัน้ท่ีอนญุาตให้เข้าฆา่ 

 

 
รูปท่ี  2   การตรวจรับสุกร 

5. การพักสัตว์รอเข้าฆ่า  

เม่ือนําสกุรมาถึงโรงฆา่สตัว์ต้องพกัสตัว์เหลา่นัน้ก่อนท่ีจะนําเข้าฆา่เพ่ือให้สตัว์ได้ระบายความร้อน

ออกจากร่างกาย  และ ลดความเครียด สตัว์ท่ีได้พกัอยา่งเพียงพอและไมเ่ครียดก่อนถกูฆา่  จะได้เนือ้ท่ี

ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค มีคณุภาพดี และ สามารถเก็บเนือ้ไว้ได้นาน  

สถานท่ีพกัสตัว์ควรตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีนํา้ไมท่ว่มถึง  สามารถปฏิบตังิานได้สะดวก ตวัอาคารควรมี  

หลงัคายกสงูเพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกสามารถกําบงัแดดและฝนได้  อาจจะมีพดัลมเพ่ือชว่ยระบาย

อากาศร้อน อาคารพกัสตัว์ควรมีไฟฟ้าให้แสงสวา่งเพียงพอตอ่การปฏิบตังิาน และการตรวจสตัว์ก่อนฆา่ด้วย 

      ข้อแนะนําการพักสัตว์ก่อนเข้าฆ่า 

1. เม่ือนําสกุรมาถึงโรงฆา่สตัว์ให้นําสตัว์เข้าพกัในอาคารพกัสตัว์ทนัที  และสตัว์ควรได้พกัไมน้่อย

กวา่ 30 นาที   

2. ควรพกัสตัว์ในท่ีท่ีได้รับอากาศถ่ายเทโดยสะดวก ไมมี่สว่นใดของร่างกายสตัว์โดนแดด หรือ ฝน 

3. หลีกเล่ียงการทําให้สกุรต่ืนตกใจในระหวา่งพกัสตัว์ 

4. ควรมีการสเปรย์นํา้เพ่ือระบายความร้อนและลดความเครียด 
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6. การทาํให้สลบ   

การทําให้สลบเพ่ือทําให้สกุรหมดสตไิปอยา่งสมบรูณ์ การทําให้สลบท่ีนิยมใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนั คือ  

1. การซ๊อตด้วยไฟฟ้าโดยใช้เคร่ืองมือท่ีมีรูปร่างคล้ายคีมหนีบขนาดใหญ่ โดยใช้หนีบบริเวณหลงัใบหู

ทัง้สองข้างของสกุร กระแสไฟฟ้าท่ีใช้ขนาด 250 – 500 มิลลิแอมแปร์ 70 - 85 โวลต์ นาน 2 – 10 วินาที 

2. การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีมีความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  65–75 

เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาในการทําสลบด้วยก๊าซขึน้อยูก่บัขนาดของสกุร โดยเฉล่ียแล้วประมาณ 45–60 วินาที  

 

 
 

รูปท่ี  3  การทาํให้สลบโดยกระแสไฟฟ้า รูปท่ี  4  การทาํให้สลบโดยใช้ 

   ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

7. การเอาเลือดออก 

เม่ือสกุรถกูทําให้สลบ พนกังานเชือดจะต้องรีบแขวนขาหลงัสกุร  ดงึตวัสกุรขึน้ให้หวัลอยจากพืน้

ขึน้มาประมาณ  0.5 เมตร เม่ือแขวนสกุรบนรอกดีแล้ว  ให้รีบแทงคอด้วยมีดยาวขนาดประมาณ  6–7 นิว้

ในทนัทีหรือไมค่วรเกิน 15 วินาที ขณะท่ีเตรียมจะแทงนัน้ควรใช้ฝ่ามือดนัลําตวัสกุรท่ีบริเวณไหลเ่พ่ือให้มี

ความมัน่คง  เสร็จแล้วจงึเสียบมีดเข้าบริเวณเหนือยอดอก   เม่ือมีดเข้าไปลกึพอประมาณก็กระดกด้ามมีด

เพ่ือให้ปลายมีดกระทบกบัแนวกระดกูสนัหลงั บดิปลายมีดเล็กน้อยแล้วจงึถอนมีดออกมา  พยายามอยา่ให้

มีดเอียงเข้าไปในไหลข้่างใดข้างหนึง่ และอยา่บดิปลายมีดไปมากว้าง ๆ การแทงในลกัษณะนีมี้ดจะตดัเส้น

เลือดดําและเส้นเลือดแดง  บริเวณเหนือขัว้หวัใจ  หลงัการเชือดควรเอาเลือดออกจากซากสกุรให้หมด หรือ

มากท่ีสดุ เพราะถ้ามีเลือดตกค้างในกล้ามเนือ้มากจะเก็บเนือ้ได้ไมน่านเพราะเลือดเป็นแหลง่อาหารของ

เชือ้จลุินทรีย์  ปริมาณเลือดท่ีไหลออกจากตวัสกุรนัน้  ตามปกตจิะไหลออกได้เพียงร้อยละ  50 ของเลือด

ทัง้หมด  ถ้าสกุรขนาด  95 –100 กิโลกรัม  จะได้เลือดประมาณ  2.8 - 2.9 กิโลกรัมการเชือดสตัว์ควรทํา 

บนแคร่ หรือรอก โดยไมใ่ห้ซากสมัผสัพืน้ 
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  รูปท่ี  5  การเอาเลือดออก 

 

8. การลวกหนัง   

จดุมุง่หมายของการลวกหนงัสกุร เพ่ือทําให้ขนหลดุออกมาได้ง่ายขึน้  โดยอณุหภมูิของนํา้ร้อนท่ีใช้

ประมาณ  60-63 องศาเซลเซียส  นาน 4 - 6 นาที อณุหภมูินํา้ท่ีต่ําเกินไปขนจะไมห่ลดุ สว่นนํา้ร้อนท่ีมี

อณุหภมูินํา้สงูเกินไปจะทําให้ซากสกุรและยากตอ่การขดูเอาขนออก 

9. การขูดขน 

1. การขดูขนด้วยมือ ใช้มีดท่ีคมและสะอาดขดูตามแนวขนทัว่ทัง้ซากสกุร และควรใช้นํา้รดขณะขดูขน

จะทําให้การขดูขนง่ายขึน้ จากนัน้ซากจะถกูล้างทําความสะอาดโดยใช้นํา้ฉีดเพ่ือล้างคราบตา่งๆ  ท่ีผา่นมา

จากขัน้ตอนการขดูขน 

2. การขดูขนด้วยเคร่ืองขดูขน  หลงัจากท่ีซากถกูลวกนํา้ร้อนครบตามระยะท่ีกําหนดแล้ว  จะถกูนํา

ขึน้จากถงัแชซ่ากเข้าสูเ่คร่ืองขดูขนด้วยไฟฟ้า ซึง่ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหมนุแกน  ซึง่แกนนีจ้ะเป็นแผน่

ขดูขนทําด้วยยางคอ่นข้างแข็ง สกุรจะนอนตะแคง  แผน่ขดูขนจะขดูไปด้วยกําลงัไฟฟ้า  เม่ือเห็นวา่สะอาดดี

แล้วจงึปิดเคร่ือง  นําเอาซากสกุรออกมาวางบนโต๊ะหรือตะแกรงท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั  หลงัจากการขดูขน

ให้ทําการดงึกีบออกให้หมด  และใช้มีดเปิดเอ็นร้อยหวาย  เพ่ือทําการแขวนซาก  จากนัน้ซากจะถกูล้างทํา

ความสะอาดโดยใช้นํา้ฉีดเพ่ือล้างคราบตา่งๆ ท่ีผา่นมาจากขัน้ตอนการขดูขน  

โรงฆา่สตัว์บางแหง่  มีเคร่ืองลนไฟเพ่ือขจดัขนออ่น หรือขนเส้นเล็ก  ๆ ท่ีเคร่ืองขดูขนไมส่ามารถขดู

ออกได้หมดวิธีนีเ้ป็นการชว่ยลดปริมาณเชือ้จลุินทรีย์ได้อีกทางหนึง่  
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      รูปท่ี  6  การขูดขน 

10. การตัดแยกหัว 

การตดัแยกหวัออก  ให้ใช้มีดท่ีคมและสะอาดเลาะกระดกูแทงเข้าท่ีท้ายทอยตรงรอยตอ่ของ

กะโหลกศีรษะกบักระดกูคอ  

วิธีตัดหัวมี 2 แบบ ดังนี ้

แบบท่ี 1 แบบตดัตรง  ใช้มือดงึหขู้างหนึง่แล้วกดลงใช้มีดตดัท่ีรอยตอ่ไปจนถึงกระดกูสนัหลงั  ตดั

ตรงข้อตอ่ระหวา่งกะโหลกกบักระดกูคอ หวัจะหลดุออก 

แบบท่ี 2 แบบตดัโค้งตามกระดกูขากรรไกรใช้มีดตดับริเวณหลงัหท่ีูเป็นบริเวณรอยตอ่ลงไปตาม

รอยตอ่ทัง้สองข้างของขากรรไกร ขากรรไกรจะตดิอยูก่บัซากสว่นหวัจะถกูแยกออกไป 

หวัสกุรจะต้องผา่นการตรวจจากพนกังานตรวจโรคสตัว์  หลงัจากนัน้จงึล้างทําความสะอาดด้วยนํา้ 

 

 
 

รูปท่ี  7  การตัดแยกหัว 
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11. การเปิดซากและการเอาอวัยวะภายในออก  

วิธีปฏิบัต ิ 

1. การผา่ซากเปิดชอ่งท้อง เร่ิมจากบริเวณโคนด้านในของขาหลงัลงมาจนถึงอก  โดยระวงัไมใ่ห้คม

มีดทิ่มทะลลํุาไส้  หรืออวยัวะภายในอ่ืนๆ ท่ีทําให้สิ่งตา่งๆ  ภายในทะลกัออกมาปนเปือ้นซากได้  พนกังาน

จะต้องเปิดชอ่งท้อง  พอให้มือจบัด้ามมีดสอดเข้าไปได้  ทําการกรีดโดยให้ปลายคมมีดหนัออกด้านนอกของ

ซาก เพ่ือไมใ่ห้กระทบกบัสว่นของอวยัวะภายในตา่ง  ๆ ผา่ลงมาอยา่งช้า  ๆ จนถึงบริเวณอกและกล้ามเนือ้

กระบงัลม ซึง่กัน้ระหวา่งอวยัวะระบบยอ่ยอาหารและระบบหายใจ จากนัน้ใช้มีดเจาะ  และตดัอวยัวะระบบ

ทางเดนิอาหารออกจากชอ่งท้องก่อน ให้ไตและไขมนัตดิอยูก่บัซากเพ่ือรอการตรวจซากภายหลงั  เสร็จแล้ว

จงึใช้มีดผา่พงัผืดท่ียดึเนือ้กระบงัลมซึง่ตดิอยูก่บัแผงซ่ีโครงออก  ก็จะเห็นอวยัวะระบบหายใจ  ใช้มีดตดั

หวัใจ  ปอด  ขัว้ปอด และหลอดลม  ให้หลดุออกจากซาก  ตดัแยกตบัออกมาตา่งหาก  แล้วจงึนําไป

รวมกนั  เพ่ือรอการตรวจจากพนกังานตรวจโรคสตัว์  หลงัจากนัน้ล้างทําความสะอาดด้วยนํา้ 

 

 
รูปท่ี  8  การเปิดซากและการเอาอวัยวะ        รูปท่ี  9  การเปิดซากและการเอาอวัยวะ  

ภายในออก             ภายในออก  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9 การเปิดซากและการเอาอวัยวะภายในออก 
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12. การผ่าซากเป็น 2 ซีก 

ภายหลงัจากการเปิดชอ่งท้องเอาอวยัวะภายในออกแล้ว  ใช้นํา้ล้างซากให้สะอาด  โดยเฉพาะ

บริเวณชอ่งท้องและชอ่งอก  จงึเร่ิมทําการผา่ซากโดยผา่ตามแนวก่ึงกลางของกระดกูก้นกบไปตามแนว

กระดกูสนัหลงั จนถึงสนัหลงัชว่งอกและลงมาถึงกระดกูสนัหลงัทอ่นแรก  ทัง้นีก้ารผา่ต้องระมดัระวงัให้รอย

ผา่อยูต่รงกลาง  เพ่ือไมใ่ห้ไปถกูเนือ้บริเวณสว่นอ่ืน  จะมีรอยตําหนิได้  จากนัน้ก็ควรดงึสว่นของไขสนัหลงั

ออก และให้พนกังานตรวจโรคสตัว์ทําการตรวจซาก แล้วจงึทําการล้างซากให้สะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รูปท่ี  10  การผ่าซากเป็น 2 ซีก  

13. ช่ังนํา้หนักและลดอุณหภูมิซาก  

เม่ือผา่ซากเป็น 2 ซีกและล้างซากให้สะอาดดีแล้ว จงึนําไปชัง่นํา้หนกัเก็บไว้ในห้องเย็นท่ีมีอณุหภมูิ

ประมาณ 0 - 4 องศาเซลเซียส  เพ่ือจําหนา่ยเป็นสกุรซีกก็สามารถทําได้  หรือจําหนา่ยเป็นชิน้สว่นก็จะทํา

การตดัแตง่ในห้องตดัแตง่ท่ีมีอณุหภมูิห้องต้องไมเ่กิน 18 องศาเซลเซียส ในกรณีนีค้วรแชซ่ากไว้ในห้องเย็น

จนกวา่อณุหภมูิซากประมาณ 4 – 7 องศาเซลเซียส จงึนํามาตดัแตง่และถ้าต้องการเก็บเนือ้ในสภาพแชแ่ข็ง

จะต้องนําไปแชแ่ข็งโดยควบคมุอณุหภมูิห้องแชแ่ข็งประมาณ  - 30 ถึง - 45 องศาเซลเซียส ซึง่อณุหภมูิ

เนือ้สตัว์แชแ่ข็งประมาณ - 18 องศาเซลเซียส และห้องเก็บเนือ้สตัว์แชแ่ข็งควรมีอณุหภมูิประมาณ  - 20  

ถึง - 25 องศาเซลเซียส 

 

รูปท่ี  11  การช่ังนํา้หนัก และลดอุณหภูมิซาก
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14. การขนส่งซากและเนือ้สุกร  

รถขนสง่ซากและเนือ้สกุร  ต้องถกูสขุลกัษณะ  ควรมีลกัษณะท่ีปิดมิดชิด  ป้องกนัฝุ่ นละอองและสิ่ง

ปนเปือ้นจากภายนอกได้  รถขนสง่ควรเป็นรถห้องเย็นควบคมุอณุหภมูิซากและเนือ้สกุรตลอดการขนสง่

จากโรงฆา่สตัว์ไปยงัสถานท่ีจําหนา่ย  จงึจะสามารถรักษาคณุภาพได้ดีตลอดการขนสง่  ซากและเนือ้สกุร

จะต้องไมส่มัผสัพืน้รถโดยตรง เพ่ือป้องกนัการปนเปือ้น  

 

 

รูปท่ี 12 การขนส่งซากและเนือ้สุกรโดยรถท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ 

 

กระบวนการผลิตเนือ้โค กระบือ 

การผลิตเนือ้โค กระบือแบง่ออกเป็นหลายขัน้ตอน ซึง่แตล่ะขัน้ตอนจะต้องทําด้วยความระมดัระวงั

ในด้านความสะอาดและถกูสขุลกัษณะ  เพ่ือให้ได้เนือ้โค กระบือท่ีมีคณุภาพ  เก็บได้นาน  และปลอดภยั

สําหรับผู้บริโภค 

1.การจัดการฟาร์มโค กระบือท่ีดี  

โรงเรือนควรสร้างด้วยวสัดท่ีุมัน่คงแข็งแรง  มีนํา้สะอาดพอเพียงตอ่การใช้ ควรทําความสะอาด 

และฆา่เชือ้โรคโรงเรือนและอปุกรณ์ท่ีใช้เลีย้งโค กระบืออยา่งสม่ําเสมอ มีการกําจดัของเสีย ขยะ และสิ่งปฏิกลู 

รวมทัง้มีการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้โรคจากภายนอกเข้าสูฟ่าร์มด้วยเชน่ มีบอ่นํา้ยาฆา่เชือ้ตรง

ทางเข้าประตฟูาร์ม หรือ มีการฉีดนํา้ยาฆา่เชือ้รถท่ีเข้าออกจากฟาร์ม เป็นต้น 

ข้อแนะนํา 

1. อาหารท่ีใช้เลีย้งสตัว์ ควรมีการควบคมุคณุภาพ ไมเ่ป็นเชือ้รา กรณีท่ีซือ้อาหารสตัว์จากร้านขาย

อาหารสตัว์ ต้องเป็นร้านขายอาหารสตัว์ท่ีมี ใบอนญุาต ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุคณุภาพอาหารสตัว์

พ.ศ. 2525 กรณีผสมอาหารสตัว์ใช้เอง อาหารสตัว์ต้องมีคณุภาพเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  

2. โค กระบือควรได้รับการฉีดวคัซีนเพ่ือป้องกนัโรค เชน่ โรคปาก และเท้าเป่ือย เป็นต้น 
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3. การใช้ยาสําหรับสตัว์  ต้องปฏิบตัติามข้อกําหนดในการใช้ยาสําหรับสตัว์ (มอก. 7001-2540) 

ควรหยดุการใช้ยาก่อนสง่ โค - กระบือเข้าโรงฆา่สตัว์ 7-14 วนั หรือ ตามคําแนะนําของฉลากยา  และไมใ่ช้

ยาสตัว์ท่ีไมมี่ทะเบียน หรือ ยาเถ่ือน 

4. การใช้ยาฆา่แมลงในฟาร์มต้องเป็นชนิดท่ีกฏหมายอนญุาตให้ใช้ได้ และ ไมค่วรเป็นชนิดท่ี

ตกค้างในสิ่งแวดล้อม 

5. ควรมีสตัวแพทย์ผู้ควบคมุฟาร์มทําหน้าท่ีดแูลด้านสขุภาพสตัว์และสขุอนามยั  ในกรณีท่ีไมมี่

สตัวแพทย์ผู้ควบคมุฟาร์ม  สามารถขอความชว่ยเหลือสตัวแพทย์ผู้ควบคมุฟาร์มจากหนว่ยงานของ 

กรมปศสุตัว์ได้   

6. โค กระบือควรได้รับการตรวจสขุภาพก่อนถกูสง่เข้าโรงฆา่สตัว์  

2. การดูแลสวัสดภิาพสัตว์ท่ีฟาร์ม  

โค กระบือควรได้รับการดแูลอยา่งดี ไมค่วรถกูรบกวน การไลต้่อน การขนสง่ หรือ เคล่ือนย้ายสตัว์ 

ควรปฏิบตัด้ิวยความนุม่นวล ไมทํ่าให้สตัว์บาดเจ็บ หรือ ต่ืนตกใจ ควรงดให้อาหารอยา่งน้อย 6 ชัว่โมง 

ก่อนถึงเวลาฆา่ ควรมีนํา้ด่ืมได้ตลอดเวลา 

3. การขนส่งโค กระบือ 

การขนสง่สตัว์ไมค่วรทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรมาน  และก่อนการขนสง่ควรล้างทําความ

สะอาดตวัสตัว์ เพ่ือลดการปนเปือ้นจากสิ่งสกปรกท่ีตวัสตัว์ไปสูก่ระบวนการผลิตและเนือ้สตัว์ 

4. การตรวจรับโค 

บริเวณรับสตัว์ควรมีพืน้ท่ีกว้างขวางสะดวกตอ่การปฏิบตังิานมีแสงสวา่งเพียงพอควรมีบริเวณ

สําหรับคดัแยกสตัว์ท่ีผิดปกติ  ป่วย หรือ สงสยัวา่ป่วย  สตัว์ท่ีจะเข้าฆา่ต้องได้รับการตรวจสขุภาพสตัว์

เพ่ือให้มัน่ใจวา่เฉพาะสตัว์ท่ีมีสขุภาพดีเทา่นัน้ท่ีอนญุาตให้เข้าฆา่ 

5. การพักสัตว์รอเข้าฆ่า  

เม่ือนําสตัว์มาถึงโรงฆา่สตัว์ต้องพกัสตัว์เหลา่นัน้ก่อนท่ีจะนําเข้าฆา่เพ่ือให้สตัว์ได้ระบายความร้อน

ออกจากร่างกาย  และ ลดความเครียด สตัว์ท่ีได้พกัอยา่งเพียงพอและไมเ่ครียดก่อนถกูฆา่  จะได้เนือ้ท่ี

ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค มีคณุภาพดี และ สามารถเก็บเนือ้ไว้ได้นาน  

สถานท่ีพกัสตัว์ควรตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีนํา้ไมท่ว่มถึง  สามารถปฏิบตังิานได้สะดวก ตวัอาคารควรมี

หลงัคายกสงูเพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกสามารถกําบงัแดดและฝนได้  อาจจะมีพดัลมเพ่ือชว่ยระบาย

อากาศร้อน อาคารพกัสตัว์ควรมีไฟฟ้าให้แสงสวา่งเพียงพอตอ่การปฏิบตังิาน และการตรวจสตัว์ก่อนฆา่ด้วย 

ข้อแนะนําการพักสัตว์ก่อนเข้าฆ่า 

1. เม่ือนําสตัว์มาถึงโรงฆา่สตัว์ให้นําสตัว์เข้าพกัในอาคารพกัสตัว์ทนัที  และสตัว์ควรได้พกัไมน้่อย

กวา่ 30 นาที  

2. ควรพกัสตัว์ในท่ีได้รับอากาศถ่ายเทโดยสะดวก ไมมี่สว่นใดของร่างกายสตัว์โดนแดด หรือ ฝน 

3. หลีกเล่ียงการทําให้สตัว์ต่ืนตกใจในระหวา่งพกัสตัว์ 
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6. การทาํให้โค กระบือสลบ              

วิธีท่ีนิยมใช้กนัมากท่ีสดุคือ  การใช้ปืนยิงสลบ (Captive bolt gun) เป็นปืนท่ียิงแทง่เหล็กเข้าไป

กระแทกสมองสตัว์ จนทําให้สตัว์สลบและยงัไมต่ายจนกวา่จะเอาเลือดออก  

วิธีปฏิบัต ิ

ต้อนสตัว์เข้าไปอยูใ่นซองบงัคบั เม่ือบงัคบัให้ดีแล้วใช้ปืนจอ่ยิงเข้าท่ีบริเวณกลางหน้าผาก  ตรงเส้น

ตดัระหวา่งท่ีลากจากตาซ้ายมาหขูวากบัเส้นท่ีลากจากตาขวามาหซู้าย ควรทําให้สตัว์สลบด้วยการยิงครัง้เดียว  

7. การเอาเลือดออก 

การเชือดโค กระบือมี 2 วิธี ดังนี ้

วิธีท่ี 1 การเชือดคอตามหลกัศาสนาอิสลาม  

วิธีท่ี 2 การใช้วิธีแทงคอ  

การแทงคอมีวิธีทํา คือ  เม่ือสตัว์สลบแล้วใช้โซรั่ดขาหลงัท่ีบริเวณข้อแข้งหลงั แล้วนําโซอี่กปลายหนึง่ 

เก่ียวเข้ากบัรอกดงึตวัสตัว์ขึน้ห้อยหวัลง ใช้มีดผา่หนงัท่ีบริเวณเหนือยอดอก โดยเปิดผา่หนงัให้เป็นรอยยาว

ประมาณ 12 – 18 นิว้ เสร็จแล้วจงึแทงเข้าไปในระหวา่งชอ่งอก  พยายามอยา่ให้เอียงซ้ายหรือขวา  เสร็จ

แล้วเสียบมีดเข้าไปจนหมดความยาวของใบมีด  บดิปลายมีดเล็กน้อย  ใบมีดจะตดัเส้นเลือดดําหรือเส้น

เลือดแดง  ควรให้เลือด ไหลออกจากซากสตัว์ประมาณ  5 – 7 นาที ปกตโิค กระบือจะมีเลือดอยู่

ประมาณ 60 มิลลิลิตร ตอ่นํา้หนกัตวั 1 กิโลกรัม และจะสามารถเอาเลือดออกได้ประมาณ  30 มิลลิลิตรตอ่

นํา้หนกัตวั 1 กิโลกรัม การเชือดสตัว์ควรทําบนแคร่ หรือรอก โดยไมใ่ห้ซากสมัผสัพืน้ 

 

 

รูปท่ี  13  การเอาเลือดออก 
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8. การตัดหัว 

การตดัหวัจะต้องใช้มีดเลาะหนงัท่ีหวัก่อน  โดยเลาะหนงัออกรอบบริเวณตําแหนง่เขาจนไปถึง

จมกู แล้วจงึเลาะหนงัออกจากบริเวณสว่นหน้าได้ จากนัน้เลาะหนงับริเวณคาง โดยเร่ิมจากรอยผา่เพ่ือแทง

คอเร่ือยลงมาจนถึงคาง แล้วเปิดหนงับริเวณแก้มออก  ตดัหวัออกโดยใช้มีดแทงท่ีรอยตอ่ระหวา่งกระดกูคอ

อนัแรกท่ีตอ่กบักระดกูกะโหลกศีรษะ เลาะตดัผา่คอไปจนรอบก่อนท่ีจะบดิหวั ซึง่จะทําให้หลดุได้โดยง่าย 

หวัโค กระบือจะต้องผา่นการตรวจจากพนกังานตรวจโรคสตัว์ หลงัจากนัน้จงึล้างทําความสะอาด

ด้วยนํา้ 

9. การตัดแข้งออก 

ใช้มีดผา่เปิดหนงัด้านในของแข้งหน้า แล้วเลาะไปจนถึงกลางลําตวัท่ียอดอก  สว่นอีกแข้งหนึง่ก็ทํา

เชน่เดียวกนั  ซึง่รอยผา่จะไปบรรจบกนัท่ียอดอก  เลาะเปิดหนงัไปจนถึงบริเวณข้อเขา่หน้าของทัง้สอง แข้ง   

แล้วผา่เป็นรอยลกึรอบแข้งบริเวณข้อตอ่ใต้ข้อเขา่ลงไปประมาณ  1 นิว้ ซึง่เป็นข้อตอ่หกัง่าย  ก่อนจะหกั 

ด้วยมือ  โดยจบัท่ีกีบและกดลงอยา่งแรงก็จะหกัออกได้  ใช้รอกลดตวัซากสตัว์ลงมา  จนสามารถเปิดหนงั

และหกัแข้งหลงัทัง้สองข้างออกมาได้  ในกรณีท่ีโค กระบืออายมุากนัน้กระดกูท่ีข้อตอ่จะคอ่นข้างแข็ง   

อาจใช้เล่ือยตดัเอาแข้งออก 

 

 

รูปท่ี   14  การตัดแข้งออก 
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10. การเลาะหนัง 

เร่ิมต้นท่ีขาหลงัก่อน  โดยใช้มีดเจาะเอ็นท่ีขาหลงัทัง้สอง  ทําการแขวนและใช้รอกดงึซาก  จากนัน้

ทําการผา่เปิดหนงัด้านในของขาหลงัทัง้คู่  แล้วกรีดมาบรรจบกนัท่ีจดุก่ึงกลางระหวา่งขา  เลาะหนงัรอบ  ๆ 

ขาออก กรีดหนงับริเวณท้องลงไปจนถึงรอยกรีดหนงัท่ียอดอก  ใช้มีดคว้านรอบ ๆ ชอ่งทวาร และทําการผกูทวาร 

ให้แนน่เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้อจุจาระไหลออกมาปนเปือ้นเนือ้ได้  เร่ิมทําการเลาะหนงัจากบริเวณขาหลงั สะโพก 

แล้วลงมาด้านข้างของลําตวัเร่ือยไปจนถึงบริเวณอก  ขณะเลาะระวงัอยา่ใช้มือข้างท่ีจบัหนงัด้านนอก  ไป

สมัผสับริเวณเนือ้ท่ีเลาะหนงัออกไปแล้วเพ่ือป้องกนัการปนเปือ้น  สว่นหางให้ผา่กลางหางด้านในตลอด

ความยาว  แล้วตดัโคนหางก่อนท่ีจะดงึให้หลดุออกจากหนงัท่ีหุ้มได้ทัง้หมด  การเลาะหนงัตอ่ไปจะไลล่ง

ไปร่ือย ๆ จนหลดุออกทัง้หมดควรใช้มีดสําหรับเลาะหนงัโดยเฉพาะ  ระวงัอยา่ให้คมมีดปาดทะลหุนงั  ซึง่จะ

ทําให้หนงัมีตําหนิได้ 

 

 

รูปท่ี  15  การเลาะหนัง 

11. การผ่ากระดูกอก 

ใช้มีด หรือ เล่ือยมือผา่กระดกูอก ให้แยกออกจากกนัท่ีก่ึงกลางของอก  ถ้าผา่อกโดยใช้เล่ือยควรใช้

มีดผา่เป็นรอยนําทางก่อน 

12. การผ่ากระดูกเชิงกราน 

ใช้มีดผา่ตรงตําแหนง่ก่ึงกลางระหวา่งด้านในของขาหลงั  โดยผา่ตามรอยสีขาวของเนือ้เย่ือ

เก่ียวพนัเข้าไปจนถึงกระดกูเชิงกราน  ในโค กระบือท่ีอายนุ้อยนัน้จะสามารถผา่ได้โดยใช้มีดกด  ตดัแรง ๆ 

ไปตามรอยของกระดกูออ่นของกระดกูสะโพก แตถ้่าเป็นโค กระบืออายมุากแล้ว กระดกูจะแข็งควรใช้เล่ือย

ผา่ออก 
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13. การเอาอวัยวะภายในออก 

ใช้มีดผา่กลางท้องจากบริเวณใต้กระดกูเชิงกรานท่ีผา่ไว้แล้วลงไปจนถึงบริเวณอก  ระวงัอยา่ให้ 

คมมีดถกูลําไส้  หรือสว่นอ่ืนๆ  ของอวยัวะภายใน  เพ่ือป้องกนัการปนเปือ้นจากเศษอาหารท่ีอยูใ่น อวยัวะ

ภายใน ดงึลําไส้และกระเพาะทัง้ส่ีออกมา สว่นไตให้ตดิไว้กบัซาก ตดัแยกหวัใจ ตบั และปอด จากนัน้จะต้อง

ผา่นการตรวจจากพนกังานตรวจโรคสตัว์  หลงัจากนัน้จงึล้างทําความสะอาดอวยัวะภายใน 

14. การผ่าซากเป็น 2 ซีก 

เล่ือยผา่ซากเป็น  2 ซีก ตามแนวก่ึงกลางของกระดกูสนัหลงั  พยายามให้รอยผา่อยูก่ลาง  หลงัจาก

ผา่ซากเป็น 2 ซีกแล้ว ควรตดัเศษเนือ้เย่ือตา่งๆ  รอยชํา้ เศษเลือดหรือไขมนัออกให้หมด  ตลอดจนดงึสว่น

ของไขสนัหลงัออก และให้พนกังานตรวจโรคสตัว์ทําการตรวจซาก แล้วจงึทําการล้างซากให้สะอาด 

 

 

รูปท่ี  16  การผ่าซากเป็น 2 ซีก 

 

15. ช่ังนํา้หนักและลดอุณหภูมิซาก  

ชัง่นํา้หนกัซาก หรือบนัทกึข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น  หลงัจากนัน้ควรนําซากเข้าลดอณุหภมูิในห้องเย็น 

0-4 องศาเซลเซียส จนกระทัง่อณุหภมูิซากประมาณ 4-10 องศาเซลเซียส  

16. การขนส่งซากและเนือ้สัตว์ 

การขนสง่ซากและเนือ้โค กระบือต้องถกูสขุลกัษณะ  ควรมีลกัษณะท่ีปิดมิดชิด  ป้องกนัฝุ่ นละออง

และสิ่งปนเปือ้นจากภายนอก รถขนสง่จะต้องเป็นรถห้องเย็นควบคมุอณุหภมูิของเนือ้โค กระบือ  ตลอดการ

ขนสง่จากโรงฆา่สตัว์ไปยงัสถานท่ีจําหนา่ย 
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กระบวนการผลิตเนือ้สัตว์ปีก 

1. การจัดการสัตว์ปีกท่ีด ี 

ฟาร์มสตัว์ปีก ควรตัง้อยูห่า่งจากแหลง่ชมุชน หรือโรงฆา่สตัว์ปีก  โรงเรือนควรสร้างด้วยวสัดท่ีุ

มัน่คงแข็งแรง มีนํา้สะอาดพอเพียงตอ่การใช้  ควรทําความสะอาด และฆา่เชือ้โรคโรงเรือนและอปุกรณ์ท่ีใช้

เลีย้งสตัว์ปีกอยา่งสม่ําเสมอ  มีการกําจดัของเสีย ขยะ และสิ่งปฏิกลู รวมทัง้มีการป้องกนัการแพร่ระบาด

ของเชือ้โรคจากภายนอกเข้าสูฟ่าร์มด้วย เชน่ มีบอ่นํา้ยาฆา่เชือ้ตรงทางเข้าประตฟูาร์มหรือ มีการฉีดนํา้ยา

ฆา่เชือ้รถท่ีเข้าออกจากฟาร์ม เป็นต้น 

ข้อแนะนํา 

1. อาหารท่ีใช้เลีย้งสตัว์ ควรมีการควบคมุคณุภาพ ไมเ่ป็นเชือ้รา กรณีท่ีซือ้อาหารสตัว์จากร้านขาย

อาหารสตัว์ ต้องเป็นร้านขายอาหารสตัว์ท่ีมี ใบอนญุาต ฯ ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุคณุภาพอาหารสตัว์

พ.ศ. 2525 กรณีผสมอาหารสตัว์ใช้เอง อาหารสตัว์ต้องมีคณุภาพเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  

2. สตัว์ปีกควรได้รับการ ให้วคัซีนเพ่ือป้องกนัโรค เชน่ โรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอกัเสบตดิตอ่  

โรคกลอ่งเสียงอกัเสบตดิตอ่ โรคหวดัหน้าบวม โรคฝีดาษ และโรคกมัโบโร เป็นต้น 

3. การใช้ยาสําหรับสตัว์  ต้องปฏิบตัติามข้อกําหนดในการใช้ยาสําหรับสตัว์ (มอก. 7001-2540) 

ควรหยดุการใช้ยาก่อนสง่สตัว์ปีกเข้าโรงฆา่สตัว์ 7-14 วนั หรือ ตามคําแนะนําของฉลากยา  และไมใ่ช้     

ยาสตัว์ท่ีไมมี่ทะเบียน หรือ ยาเถ่ือน 

4. ไมค่วรใช้ยาฆา่แมลงในขณะเลีย้งสตัว์ปีก การใช้ยาฆา่แมลงในฟาร์มต้องเป็นชนิดท่ีกฏหมาย

อนญุาตให้ใช้ได้ และ ไมค่วรเป็นชนิดท่ีตกค้างในสิ่งแวดล้อม 

5. ควรมีสตัวแพทย์ผู้ควบคมุฟาร์มทําหน้าท่ีดแูลด้านสขุภาพสตัว์และสขุอนามยั  ในกรณีท่ีไมมี่

สตัวแพทย์ผู้ควบคมุฟาร์ม  สามารถขอความชว่ยเหลือสตัวแพทย์ผู้ควบคมุฟาร์มจากหนว่ยงานของ 

กรมปศสุตัว์ได้  

6. สตัว์ปีกควรได้รับการตรวจสขุภาพก่อนถกูสง่เข้าโรงฆา่สตัว์ ไมค่วรเกิน 72 ชัว่โมง หรือ 3 วนั 

2. การดูแลสวัสดภิาพสัตว์ปีกท่ีฟาร์ม  

สตัว์ปีกควรได้รับการดแูลอยา่ งดี ไมค่วรถกูรบกวน การจบัใสก่ลอ่งบรรจ ุการขนสง่ หรือ 

เคล่ือนย้าย ควรปฏิบตัด้ิวยความนุม่นวล ไมทํ่าให้สตัว์บาดเจ็บ หรือ ต่ืนตกใจ ควรงดให้อาหารสตัว์ปีก

อยา่งน้อย 6 ชัว่โมง ก่อนถึงเวลาฆา่ 

3. การขนส่งสัตว์ปีก 

การขนสง่สตัว์ปีกไมค่วรทําให้สตัว์ปีกเกิดการบาดเจ็บหรือทรมาน 
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4. การพักสัตว์รอเข้าฆ่า  

เม่ือนําสตัว์ปีกมาถึงโรงฆา่สตัว์ต้องพกัสตัว์เหลา่นัน้ก่อนท่ีจะนําเข้าฆา่เพ่ือให้สตัว์ได้ระบายความ

ร้อนออกจากร่างกาย  และ ลดความเครียด สตัว์ท่ีได้พกัอยา่งเพียงพอและไมเ่ครียดก่อนถกูฆา่  จะได้เนือ้ท่ี

ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค มีคณุภาพดี และ สามารถเก็บเนือ้ไว้ได้นาน  

สถานท่ีพกัสตัว์ควรตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีนํา้ไมท่ว่มถึง  สามารถปฏิบตังิานได้สะดวก ตวัอาคารควรมี  

หลงัคายกสงูเพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกสามารถกําบงัแดดและฝนได้  อาจจะมีพดัลมเพ่ือชว่ยระบาย

อากาศร้อน อาคารพกัสตัว์ควรมีไฟฟ้าให้แสงสวา่งเพียงพอตอ่การปฏิบตังิาน และการตรวจสตัว์ก่อนฆา่ด้วย 

      ข้อแนะนําการพกัสตัว์ก่อนเข้าฆา่ 

1. เม่ือนําสตัว์ปีกมาถึงโรงฆา่สตัว์ให้นําสตัว์เข้าพกัในอาคารพกัสตัว์ทนัที   

2. ควรพกัสตัว์ในท่ีได้รับอากาศถ่ายเทโดยสะดวก ไมมี่สว่นใดของร่างกายสตัว์โดนแดด หรือ ฝน 

3. หลีกเล่ียงการทําให้สตัว์ต่ืนตกใจในระหวา่งพกัสตัว์ 

4. พกัสตัว์ไมน้่อยกวา่ 30 นาทีก่อนฆา่แตไ่มค่วรเกิน 2 ชัว่โมงก่อนฆา่ 

5. สตัว์ปีกท่ีจะเข้าฆา่ต้องอดอาหารมาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 ชัว่โมง แตไ่มค่วรเกิน 12 ชัว่โมง   

 

รูปท่ี  17  การพักสัตว์รอเข้าฆ่า 

5. การรับและการแขวนสัตว์ปีก  

บริเวณรับสตัว์ควรมีพืน้ท่ีกว้างขวางสะดวกตอ่การปฏิบตังิานมีแสงสวา่งเพียงพอควรมีบริเวณ

สําหรับคดัแยกสตัว์ท่ีผิดปกติ  ป่วย หรือ สงสยัวา่ป่วย  สตัว์ท่ีจะเข้าฆา่ต้องได้รับการตรวจสขุภาพสตัว์

เพ่ือให้มัน่ใจวา่เฉพาะสตัว์ท่ีมีสขุภาพดีเทา่นัน้ท่ีเข้าฆา่ 

ข้อแนะนํา  

1. พนกังานควรเคล่ือนย้ายกลอ่งบรรจสุตัว์ลงจากรถบรรทกุด้วยความนิ่มนวลไมโ่ยน กลอ่ง   

หรือวางกระแทกกลอ่งเพ่ือหลีกเล่ียงการทําให้สตัว์เครียด หรือบาดเจ็บเชน่กระดกูหกั เป็นแผลฟกชํา้ เป็นต้น 
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2. พนกังาน ควรจบัสตัว์ออกจากกลอ่งบรรจอุยา่งนิ่มนวล  เพ่ือป้องกนัการทําให้สตัว์เครียด หรือ

บาดเจ็บ 

วิธีปฏิบัต ิ 

การแขวนสัตว์ปีก แบง่เป็น 2 วิธี 

2.1 การแขวนสัตว์ปีกบนราวเคล่ือนท่ี  

2.1.1 พนกังานจบัสตัว์ออกจากกลอ่งบรรจอุยา่งนิ่มนวลโดย  จบัสตัว์บริเวณต้น

ขาด้วยมือทัง้สองข้างครัง้ละ 1 ตวั 

2.1.2 หนัด้านอกสตัว์ออกจากตวัพนกังาน และห้อยหวัสตัว์ลง  

2.1.3 จบัขาสตัว์เหยียดไปข้างหน้าและแขวน หรือวาง สว่นเท้าของสตัว์บนราวแขวน  

อยา่งนิ่มนวล  

2.1.4 สตัว์จะเคล่ือนท่ีเข้าหาเคร่ืองทําให้สตัว์สลบด้วยกระแสไฟฟ้าในขัน้ตอนตอ่ไป 

2.2 การแขวนสัตว์ปีกบนราวน่ิง 

2.2.1 พนกังานจบัสตัว์ออกจากกลอ่งบรรจอุยา่งนิ่มนวลโดยจบัสตัว์บริเวณ

ด้านข้างลําตวัให้สตัว์หบุปีกเข้าหาลําตวัสตัว์ด้วยมือทัง้สองข้างครัง้ละ 1 ตวั แล้ว

วางสตัว์ลงบนกรวยสําหรับฆา่ (Funnel-shaped kill cones)  

 

รูปท่ี  18  กรวยรับสัตว์ 

 

3. เม่ือขนย้ายสตัว์ออกจากกลอ่งบรรจหุมดแล้ว ให้นํากลอ่งบรรจไุปล้างทําความสะอาดและฆา่เชือ้  

6. การทาํให้สัตว์สลบด้วยกระแสไฟฟ้า  

การทําให้สตัว์สลบด้วยกระแสไฟฟ้าก่อนฆา่  สตัว์ควรสลบและไมรู้่สกึตวัภายใน 90 วินาที และ  

สตัว์ควรถกูเชือดหลงัทําให้สลบด้วยกระแสไฟฟ้าภายใน 10 วินาที 
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ข้อแนะนํา  

1. สตัว์ทกุตวัควรเคล่ือนท่ีผา่นอา่งนํา้ ซึง่มีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู ่ 

2. สตัว์ควรผา่นนํา้ในระดบัท่ีเหนียงจมนํา้หรือ ระดบันํา้ใต้คางเทา่นัน้ เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 4 วินาที 

3. สตัว์ควรได้รับกระแสไฟ อยา่งน้อย 120 มิลลิแอมแปร์เป็นเวลา อยา่งน้อย 4 วินาที 

 

รูปท่ี  19 การทาํให้สัตว์สลบด้วยกระแสไฟฟ้า 

7. การฆ่าสัตว์  

การฆา่สตัว์เพ่ือนําเลือดออกจากซากให้หมด  เคร่ืองมือสําหรับฆา่สตัว์ควร สะอาด และ อยูใ่น

สภาพท่ีใช้งานได้ดี สตัว์ต้องถกูฆา่ตายก่อนนําไปลวกซากและเลือดควรออกจากซากจนหมด 

วิธีปฏิบัต ิ

วิธีการฆ่าสัตว์ มี 2 วิธี ดงันี ้

วิธีท่ี 1 การฆา่สตัว์โดยไมทํ่าให้สตัว์สลบหรือหมดความรู้สกึก่อนฆา่  

1. นําสตัว์ใสใ่นกรวยสําหรับฆา่ 

2. พนกังานเชือดสตัว์ตดัเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดําขาด รวมถึงหลอดลมและหลอดอาหาร 

3. ระยะเวลาท่ีเลือดออกจากซาก นานไมน้่อยกวา่ 3 นาที 

วิธีท่ี 2 การฆา่สตัว์โดยทําให้สตัว์สลบหรือหมดความรู้สกึก่อนฆา่ 

1. การเชือดต้องกระทําก่อนสตัว์ต่ืนจากสลบและต้องตดัเส้นเลือดแดงอยา่งน้อย 1เส้นซึง่ 

วิธีการเชือดมี 2 วิธีคือ 

1.1 การเชือดด้านข้างคอสตัว์ โดยการลงมีดบริเวณหลงัรูหแูละใต้มมุขากรรไกรลา่งทําให้ 

ตดัขาดเส้นเลือดแดง และเส้นเลือดดํา  

1.2 การเชือดด้านหน้าคอสตัว์โดยการลงมีดด้านหน้าใต้ขากรรไกรลา่งทําให้ตดัขาดเส้น 

เลือดแดงเส้นเลือดดําหลอดอาหารและหลอดลม ซึง่เป็นไปตามหลกัศาสนาอิสลาม  

 ระยะเวลาเลือดออกจากซากนานไมน้่อยกวา่ 2 นาที 
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       รูปท่ี  20 การเชือดสัตว์ 

 

8. การลวกหนัง  

การลวกหนงัเพ่ือถอนขนออกจากซากสตัว์ได้ง่าย  สตัว์ต้องตายก่อนนําไปลวกหนงั  อณุหภมูิของ

นํา้ร้อนและเวลาท่ีใช้ควรเหมาะกบัชนิดสตัว์ การลวกหนงัสตัว์ท่ีไมเ่พียงพอหรือสกุเกินไปจะทําการถอนขน

ทําได้ยาก  

วิธีปฏิบัต ิ 

การลวกหนัง มี 2 วิธี ดงันี ้

วิธีท่ี 1 การลวกหนังแบบหม้อลวก 

1. พนกังานยกสตัว์ท่ีตายแล้วออกจากกรวยสําหรับฆา่เพ่ือลวกซากสตัว์ในอา่งนํา้ร้อนขนาดเล็ก 

ซึง่อณุหภมูินํา้ร้อนอยูท่ี่ 58 - 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ถึง 3 นาที 

2. ขณะทําการลวกซากสตัว์พนกังานต้องเปล่ียนนํา้ร้อนสะอาดทกุครัง้ ในแตล่ะรอบของ 

การลวก  

วิธีท่ี 2 การผลิตแบบใช้เคร่ืองลวกอัตโนมัต◌ิ  

1. ซากสตัว์จะเคล่ือนท่ีผา่น เคร่ืองลวกอตัโนมตัิ  ซึง่มีระบบการเตมินํา้ร้อนท่ีสะอาดและมีทอ่

ระบายนํา้ล้น  โดยปลายทอ่นํา้ร้อนท่ีสะอาดจะอยูป่ลายถงั สว่นทอ่ระบายนํา้ร้อนท่ีใช้งานแล้ว  อยูต้่นถงั

หรือบริเวณทางเข้าของซากสตัว์ การไหลเวียนนํา้ร้อนจงึเป็นลกัษณะนํา้ร้อนสะอาดไหลสวนทางกบัซาก  

2. ซากสตัว์จะถกูลวกซากด้วยนํา้ร้อนท่ีอณุหภมูิ 58-60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ถึง 3 นาที 

9. การถอนขนสัตว์ 

ซากสตัว์ปีกทกุตวัต้องได้รับการถอนขนก่อนนําซากสตัว์เข้าสูก่ระบวนการผลิตขัน้ตอนตอ่ไป  

วิธีปฏิบัต ิ 

การถอนขนสัตว์ปีก มี 2 วิธี ดงันี ้

วิธีท่ี 1 การถอนขนแบบอยูก่บัท่ี 

1. นําซากสตัว์ท่ีลวกซากแล้วใสเ่ข้าไปในเคร่ืองถอนขนขนาดเล็ก หรือ การถอนขนสตัว์ด้วยมือ 

2. พนกังานล้างซากสตัว์ท่ีถอนขนเสร็จแล้วด้วยนํา้สะอาด 
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วิธีท่ี 2 การถอนขนโดยผา่นเข้าเคร่ืองถอนขนแบบตอ่เน่ือง 

1. ซากสตัว์จะเคล่ือนท่ีเข้าหาเคร่ืองถอนขน 

2. ซากสตัว์ท่ีถอนขนเสร็จแล้วควรล้างซากด้วยนํา้สะอาด ในการล้างซากให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึน้ควรมีแรงดนันํา้ไมน้่อยกวา่ 2 บาร์  

 

รูปท่ี   21  การถอนขนสัตว์ 

10. การกาํจัดขนอ่อนเป็ด  

การกําจดัขนออ่นเป็ดท่ียงัค้างอยูต่ามผิวหนงัเป็ดต้องใช้กาวลอกขน  กาวท่ีใช้ต้องเป็นกาวคณุภาพ

ดี และเป็นชนิดท่ีใช้กบัอาหารได้ 

วิธีปฏิบัต ิ 

1. พนกังานนําซากเป็ดท่ีผา่นการถอนขนหยาบออกแล้วมาจุม่ในบอ่กาวจนทว่มทัง้ซาก 

อณุหภมูิของกาว ประมาณ 82 องศาเซลเซียส 

2. นําซากเป็ดท่ีจุม่กาวแล้วมาจุม่ในบอ่นํา้เย็นอณุหภมูิประมาณ 15 องศาเซลเซียส เพ่ือให้กาวแข็งตวั 

3. ทําการลอกกาวออกจากซากเป็ด กาวท่ีลอกออกนีส้ามารถนําไปต้มและนํากลบัมาใช้อีกได้  

11. การเอาเคร่ืองในออกจากซากสัตว์  

การเอาเคร่ืองในออกจากซากสตัว์เพ่ือล้างทําความสะอาดซากสตัว์ก่อนลดอณุหภมูิซาก  และเพ่ือ

ทําการตรวจซากสตัว์หลงัฆา่  

วิธีปฏิบัต ิ 

1. พนกังานกรีดผิวหนงับริเวณกระเพาะพกั ควรระมดัระวงั อยา่ให้กระเพาะพกัแตก เพราะจะทํา

เศษอาหารปนเปือ้นซาก 

2. ใช้ตะขอเหล็กเก่ียว และดงึเอากระเพาะพกัออก 

3. ใช้มีดปลายแหลมเจาะรอบบริเวณรูทวารสตัว์ปีก 

4. ใช้อปุกรณ์งดัเคร่ืองในออกจากซากสตัว์ปีก  

5. ดงึเอาเคร่ืองในออกจากซากสตัว์ ปีก 

6. พนกังานควรล้างอปุกรณ์งดัเคร่ืองในและมือทกุครัง้ท่ีงดัเคร่ืองในเสร็จในแตล่ะตวั 
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7. ใช้นํา้สะอาดฉีดล้างซากสตัว์ทัง้ภายใน และภายนอกซากสตัว์ให้สะอาด 

   

รูปท่ี  22 การเอาเคร่ืองในออกจากซาก  รูปท่ี  23 การเอาเคร่ืองในออกจากซากโดยใช้คน 

  โดยใช้เคร่ือง   

12. การลดอุณหภูมิซากสัตว์ปีก  

การลดอณุหภมูิซากสตัว์ปีกเพ่ือลดการเจริญเตบิโตของเชือ้จลุินทรีย์ชนิดท่ีก่อให้เกิดโรค  

ตอ่ผู้บริโภค และ ชนิดท่ีทําให้เนือ้สตัว์เนา่เสีย  การลดอณุหภมูิซากสตัว์ปีกนอกจากจะชว่ยยืดอายขุองการ

เก็บเนือ้สตัว์ให้นานขึน้แล้วยงัรักษาคณุภาพของเนือ้สตัว์อีกด้วย  

การลดอุณหภูมิซากสัตว์ปีก แบง่ออกเป็น 2 แบบ ดงันี ้

แบบท่ี 1 การลดอณุหภมูิซากสตัว์ปีกโดยใช้ถงัลดอณุหภมูิแบบใบพดัหมนุ (Screw chiller) ถงัลด

อณุหภมูิแบบใบพดัหมนุ ประกอบด้วย ถงัลดอณุหภมูิซาก หรือ ถงัชิลเลอร์  2 ถงัเรียงตอ่กนั มีระบบปัม้

อากาศชว่ยทําให้ความเย็นกระจายไปทัว่ถงัชิลเลอร์ใช้นํา้เย็นและนํา้แข็งเป็นตวัลดอณุหภมูิซาก  ใช้

พลงังานไฟฟ้าเป็นตวัขบัเคล่ือนใบพดั และการทํางานของระบบป๊ัมอากาศ การทํางานจงึเป็นแบบตอ่เน่ือง 

ตรงหวัถงัชิลเลอร์ถงัแรกมีชอ่งระบายนํา้ล้นออก และตรงหวัถงัชิลเลอร์เป็นจดุนําซากสตัว์ปีกลงถงัชิลเลอร์ 

สว่นตรงปลายถงัชิลเลอร์ถงัท่ีสองเป็นจดุปลอ่ยนํา้เย็นลงถงัชิลเลอร์ ซากสตัว์ปีก และนํา้เย็นจะเคล่ือนท่ี

สวนทางกนั 

แบบท่ี 2 การลดอณุหภมูิซากสตัว์ปีกโดยแชซ่ากสตัว์ปีกในถงันํา้เย็นผสมนํา้แข็ง  

การลดอณุหภมูิซากสตัว์ปีก ใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที และไมค่วรนานกวา่นี ้เพ่ือป้องกนัซาก

สตัว์ปีกอมนํา้มาก ซากท่ีอมนํา้มากจะเนา่เสียง่าย หลงัจากลดอณุหภมูิซากสตัว์ปีกแล้ว ควรนําซากสตัว์

ปีกแขวนเพ่ือสะเดด็นํา้ ก่อนท่ีจะบรรจถุงุพลาสตกิ หรือก่อนท่ีจะชําแหละตดัแตง่ตอ่ไป  

ข้อแนะนํา  

1. นํา้ต้นถงัชิลเลอร์ตรงจดุปลอ่ยซากสตัว์ปีก ควรมีอณุหภมูิไมส่งูกวา่ 16 องศาเซลเซียส  และ 

นํา้ท้ายถงัชลิเลอร์สดุท้ายควรมีอณุหภมูิไมส่งูกวา่ 4 องศาเซลเซียส  

2. อณุหภมูิซากสตัว์ปีกหลงัจากลดอณุหภมูิแล้ว ไมค่วรสงูกวา่ 4 - 7 องศาเซลเซียส  
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3. นํา้และนํา้แข็งท่ีใช้ต้องได้มาตรฐานนํา้ด่ืมตามของกระทรวงสาธารณสขุ  ควรมีการเก็บตวัอยา่ง

นํา้และนํา้แข็งท่ีใช้ภายในกระบวนการผลิต เพ่ือสง่ตรวจทางห้องปฏิบตักิาร  

4. ปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนอิสระในนํา้เย็นท่ีใช้ควรมีความเข้มข้นของคลอรีนอิสระในนํา้

ใช้ระหวา่ง 0.5 - 1 พีพีเอ็ม 

 
รูปท่ี  24 การลดอุณหภูมิซากสัตว์ปีก 

13. การชาํแหละและตัดแต่ง  

การชําแหละตดัแตง่ซากสตัว์ปีกท่ีผา่นการลดอณุหภมูิของซากสตัว์ปีกแล้วให้เป็นชิน้สว่นตา่ง ๆ 

เชน่ สว่นเนือ้อก ปีก นอ่ง สะโพก เป็นต้น การตดัแตง่ควรทําบนราวแขวน หรือบนโต๊ะเพ่ือป้องกนัการปนเปือ้น 

ข้อแนะนํา  

1. เขียง ตะกร้า หรือภาชนะบรรจคุวรเป็นพลาสตกิเพ่ือให้ล้างทําความสะอาดและฆา่เชือ้ได้ง่าย  

2. ในห้องชําแหละตดัแตง่ควรมีความเข้มของแสงท่ีเพียงพอและไมทํ่าให้การมองเห็นสีของ

เนือ้สตัว์ผิดจากธรรมชาต ิ 

3. ควรทําการล้าง และฆา่เชือ้มีดตดัแตง่อยา่งสม่ําเสมอ การฆา่เชือ้โดยการแชใ่นนํา้ร้อนอณุหภมูิ

ไมน้่อยกวา่ 82 องศาเซลเซียส  

4. อา่งล้างมือควรเป็นชนิดไมใ่ช้มือปิด – เปิด มีสบูเ่หลวพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกในการล้างมือ 

เชน่ กระดาษเช็ดมือ และควรมีถงัขยะไว้ทิง้กระดาษชําระด้วย 

 

รูปท่ี  25 การชาํแหละและตัดแต่ง 
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14. การบรรจุเนือ้สัตว์   

เป็นขัน้ตอนการนําซาก หรือเนือ้สตัว์ปีกท่ีตดัแตง่แล้ว มาบรรจถุงุพลาสตกิ เพ่ือสง่จําหนา่ย  

บริเวณบรรจถุงุควรมีการควบคมุอณุหภมูิ ซึง่อาจอยูใ่นสว่นของห้องชําแหละตดัแตง่ 

ข้อแนะนํา  

1. ถงุบรรจเุนือ้สตัว์ควรมีสภาพสมบรูณ์ ไมชํ่ารุด เม่ือบรรจเุนือ้สตัว์แล้วควรปิดปากถงุให้แนน่  

เพ่ือป้องกนัสิ่งสกปรกปนเปือ้นเนือ้สตัว์ปีก  

2. ควรระบ ุช่ือ ท่ีอยู ่ของโรงฆา่สตัว์ปีก วนัท่ีทําการผลิต เพ่ือบอกแหลง่ท่ีมาของเนือ้สตัว์ปีก  

3. ในสายการผลิต ควรมีภาชนะใสถ่งุเพ่ือควบคมุไมใ่ห้สิ่งสกปรกปนเปือ้นกบัถงุบรรจ ุ 

4. ถงุพลาสตกิท่ีใช้ต้องเป็นถงุชนิดท่ีใช้สําหรับใสอ่าหาร  

15. การเก็บเนือ้แช่เยน็ก่อนจาํหน่าย  

ระหวา่งท่ีรอจําหนา่ย ควรเก็บเนือ้สตัว์ไว้ในอณุหภมูิท่ีเย็น หรือ แชเ่ย็นซากสตัว์ระหวา่งรอ

จําหนา่ยเพ่ือรักษาคณุภาพของเนือ้สตัว์ไว้ และ  ป้องกนัไมใ่ห้เชือ้จลุินทรีย์ชนิดท่ีเป็นอนัตรายตอ่ผู้บริโภค 

หรือ จลุินทรีย์ชนิดท่ีเป็นสาเหตใุห้อาหารเนา่เสียเจริญเตบิโต 

ข้อแนะนํา  

1. ควรเก็บเนือ้ในห้อง ท่ีมีอณุหภมูิไมส่งู กวา่ 4 องศาเซลเซียส หรือ เก็บเนือ้ในถงับรรจ ุแล้วกลบ

เนือ้สตัว์ด้วยนํา้แข็ง อณุหภมูิใจกลางเนือ้สตัว์ไมค่วรสงูกวา่ 7 องศาเซลเซียส 

2. ควรเก็บเนือ้สตัว์ในตะกร้า หรือ บนชัน้รองสงูจากพืน้ไมน้่อยกวา่ 30 เซนตเิมตร เพ่ือป้องกนั 

เนือ้สตัว์ปนเปือ้นสิ่งสกปรกจากพืน้  

16. การขนส่งสินค้า  

การขนสง่สินค้าต้องระมดัระวงัการปนเปือ้นสินค้าจากสิ่งสกปรก ฝุ่ น แมลง ตา่งๆ ชอ่งสง่สินค้า 

ควรมี หลงัคากนัแดดและฝนได้ ควรวางสินค้าบนชัน้รอง หรือ ใสใ่นภาชนะ เชน่ ตะกร้า เป็นต้น และไมค่วร

วางสินค้ากองทบักนัเพราะความเย็นจะไมก่ระจายทัว่ถึงสินค้า ทําให้เนือ้สตัว์เนา่เสียได้ง่าย 

ข้อแนะนํา 

อณุหภมูิภายในตู้รถขนสง่สินค้าไมค่วรสงูกวา่  4 องศาเซลเซียส  และอณุหภมูิใจกลางเนือ้สตัว์ปีก

ตลอดการขนสง่ไมค่วรสงูกวา่ 7 องศาเซลเซียส  รถขนสง่และภาชนะบรรจสุินค้า ควรได้รับการทําความ

สะอาดและฆา่เชือ้โรคก่อนนํามาใช้ขนสง่สินค้า   
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การขนส่งบรรทุกสัตว์ (Animal Transportation) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการป้องกนัหรือลดการปฏิบตังิานท่ีทําให้สตัว์เกิดอาการเจ็บปวด (Pain) ทรมาน  

(Suffer) และต่ืนเต้น (Excitement) ในระหวา่งการขนย้าย การพกัสตัว์ก่อนฆา่ การควบคมุบงัคบั การทํา

ให้สลบ และการทําให้ตายหรือฆา่ 

2. เพ่ือเป็นการลดความเครียดของสตัว์จากการขนสง่ ทําให้ได้เนือ้สตัว์ท่ีมีคณุภาพเหมาะสําหรับ

การบริโภค 

3. เพ่ือเป็นการลดความสญูเสียทางเศรษฐกิจจากการได้รับเนือ้สตัว์ท่ีเกิดฟกชํา้ซึง่ไมเ่หมาะสําหรับ

การบริโภค 

4. เพ่ือมัน่ใจวา่สตัว์ได้รับการปฏิบตัจิากพนกังานท่ีมีความรู้ความชํานาญ ไมทํ่าให้สตัว์ได้รับ 

ความทกุข์ทรมาน และถกูต้องตามหลกัการฆา่สตัว์แบบไมท่รมาน(Humane slaughter) 

วิธีปฏิบัตงิาน 

1. พืน้ท่ี 

   -  พืน้ท่ีพกัสตัว์ (Animal holding area) พืน้ท่ีรับสตัว์ (Animal unloading area)   

  2. แบบรายงาน  

   -   แบบฟอร์มการตรวจสวสัดภิาพของสตัว์ 

3. ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน 

พืน้ท่ีรับสัตว์  

1. ตรวจสอบความพร้อมของพืน้ท่ีพกัสตัว์ก่อนเข้าพกั โดยการสํารวจ (Visual inspection)  

ทัง้ภายในอาคาร และบริเวณรอบนอก ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีเหมาะสม ปฏิบตังิานได้สะดวก บริเวณโดยรอบพืน้ท่ีพกัสตัว์ปีกหรือ 

สิ่งแวดล้อม ไมทํ่าให้สตัว์ได้รับบาดเจ็บ ต่ืนตกใจ เกิดความเครียด หรืออนัตรายขณะพกั 

1.2 พืน้ท่ีพกัสตัว์อยูใ่นสภาพดีและสะอาด ไมมี่สว่นใดของโครงสร้างโรงเรือน เคร่ืองมือ 

อปุกรณ์ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกทําให้สตัว์ได้รับบาดเจ็บ หรืออนัตราย ขณะพกัรอเข้า 

ทําการฆา่สตัว์ 

1.3 โครงสร้างหรือหลงัคาสามารถบงัแดดและฝนได้ 

1.4 มีพืน้ท่ีสําหรับสตัวแพทย์ปฏิบตังิานได้สะดวก 

2. ตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองมือ อปุกรณ์ สําหรับระบายอากาศ ภายในพืน้ท่ีพกัสตัว์สํารวจ 

(Visual inspection) เคร่ืองมืออปุกรณ์ สําหรับระบายอากาศ หรือลดอณุหภมูิ โดยคํานงึถึงสิ่งตอ่ไปนี ้
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2.1 เคร่ืองมืออปุกรณ์สําหรับระบายอากาศ ภายในพืน้ท่ีพกัสตัว์ต้องอยูใ่นสภาพใช้ได้ดี 

เชน่ พดัลม หรือ หวัสเปรย์พน่ละอองนํา้เพ่ือระบายความร้อนในตวัสตัว์ สามารถทํางานได้ 

ตามปกตแิละอยูใ่นตําแหนง่ครอบคลมุได้ทัง้คนัรถบรรทกุสตัว์ หรือพืน้ท่ีพกัสตัว์  

 2.2 จํานวนเคร่ืองมือ อปุกรณ์ สําหรับระบายอากาศ หรือลดความร้อนในตวัสตัว์ มี 

เพียงพอตอ่จํานวนสตัว์ 

3. ตรวจสอบอปุกรณ์ให้แสงสวา่งและความเข้มของแสงสวา่งโดยการสํารวจ (Visual Inspection) 

และใช้เคร่ืองตรวจความเข้มแสง (Lux meter) 

3.1 ต้องมีหลอดไฟฟ้าให้แสงสวา่งพอเพียงและใกล้เคียงแสงธรรมชาตมิากท่ีสดุ 

3.2 ตรวจสอบความเข้มของเข้มแสงสวา่งด้วยเคร่ืองตรวจความเข้มแสง (Lux meter)  

บริเวณปฏิบตังิาน ภายในอาคารโรงเรือนต้องมีความเข้มของแสงไมน้่อยกวา่ 220 Lux 

4. ตรวจสขุภาพสตัว์ขณะพกั โดยสํารวจ (Visual inspection) และสงัเกตรอบพืน้ท่ีพกัสตัว์ หรือ

รถบรรทกุสตัว์ ซึง่ควรมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

4.1 รถบรรทกุสตัว์ท่ีเข้าจอดในพืน้ท่ีพกัสตัว์ไมมี่สว่นใด โดนแสงแดดหรือฝน 

4.2 สตัว์ท่ีอยูบ่นรถบรรทกุต้องไมแ่สดงอาการเครียด ต่ืนตกใจหรือทกุข์ทรมาน กรณีสตัว์ 

ท่ีได้รับบาดเจ็บจากการขนสง่ต้องทําการฆา่ทนัที ถ้าเป็นสตัว์ประเภทกีบคูใ่ห้เข้าทําการ 

ฆา่แบบฉกุเฉิน หรือสตัว์ปีกให้ใช้วิธีดงึคอ 

4.3 กรณีเป็นสตัว์ปีก ให้ตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุ   และการขนสง่สตัว์ปีกโดยสํารวจ

(Visual inspection) รอบคนัรถบรรทกุ และทําการสุม่ภาชนะบรรจสุตัว์ปีกจากสว่นต้น 

กลาง ท้ายรถบรรทกุ จํานวนสว่นละ 1 กลอ่งควรมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

4.3.1 ภาชนะบรรจสุตัว์ปีกต้องอยูใ่นสภาพดี ไมแ่ตกหกัหรือชํารุด สามารถป้องกนั

ไมใ่ห้สตัว์ปีกได้การบาดเจ็บ หรืออนัตรายโดยไมจํ่าเป็น ขณะทําการขนสง่เคล่ือนย้าย 

หรือพกัรอเข้าเชือด 

4.3.2 ภาชนะบรรจสุตัว์ปีก ต้องบรรจสุตัว์ปีกอยา่งเหมาะสมไมใ่ห้มีพืน้ท่ีวา่งมาก

เกินไปหรือบรรจแุนน่เกินไป 

4.3.3 การขนสง่สตัว์ปีกต้องมีการป้องกนัไมใ่ห้สตัว์หลบหนี หรือตกหลน่ขณะทําการขนสง่ 

4.3.4 ภาชนะบรรจสุตัว์ปีกต้องสามารถระบายอากาศตามธรรมชาตไิด้อยา่งพอเพียง

และสามารถป้องกนัไมใ่ห้ หวั ขา หรือปีกโผลอ่อกนอกภาชนะบรรจไุด้ 

4.3.5 ภาชนะบรรจสุตัว์ปีก ต้องแข็งแรง ทนทานตอ่การเคล่ือนย้ายและขนสง่ ทําจาก 

วสัดท่ีุไมเ่ป็นสนิม 

4.4 กรณีเป็นสตัว์ประเภทกีบคู ่เชน่ โค กระบือ สกุร เป็นต้น ให้ตรวจสอบโดยสํารวจ 

(Visual inspection) ตวัสตัว์โดยมีทางเดนิบริเวณรอบคอกพกัสตัว์สําหรับพนกังานตรวจ

โรคสตัว์ ในการตรวจสตัว์ก่อนฆา่ 
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การจับและเคล่ือนย้ายสัตว์ 

1. พนกังานจบัสตัว์ต้องได้รับการฝึกอบรมอยูเ่สมอและมีความชํานาญอยา่งเพียงพอในการจบั

และเคล่ือนย้ายสตัว์ 

2. พนกังานจบัสตัว์ต้องระมดัระวงัและมีวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับการเคล่ือนย้ายสตัว์ ในโรงเรือน 

หรือคอกเพ่ือไมใ่ห้สตัว์ได้รับความกระทบกระแทกและเกิดความเครียด 

3. การระบายอากาศต้องเพียงพอและเหมาะสมขณะทําการจบัหรือไลต้่อน และเคล่ือนย้ายสตัว์ 

4. ต้องงดให้อาหารสตัว์อยา่งน้อย 6 ชัว่โมง ก่อนถึงเวลาฆา่ แตต้่องจดัให้มีนํา้กินอยา่งเพียงพอ

จนถึงเวลาเคล่ือนย้าย 

5. ต้องปฏิบตัติอ่สตัว์ด้วยความเอาใจใสแ่ละมีวิจารณญาณตลอดเวลา ตัง้แตก่ารจบั การนําสตัว์ปีก

ใสภ่าชนะบรรจ ุหรือไลต้่อนสตัว์ประเภทกีบคูแ่ละนําขึน้รถบรรทกุสตัว์ 

6. ต้องมีวิธีการขนย้ายสตัว์ขึน้และลง ตลอดจนเคร่ืองมืออปุกรณ์ สําหรับการเคล่ือนย้ายท่ีเหมาะสม 

ภาชนะบรรจุและรถบรรทุกสัตว์ 

1. กรณีสตัว์ปีก ภาชนะบรรจ ุต้องได้รับการออกแบบอยา่งเหมาะสม การบรรจ ุการนําสตัว์ปีกออก

จากภาชนะและการเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจตุ้องไมทํ่าให้สตัว์ปีกได้รับบาดเจ็บหรือทรมาน เชน่เดียวกบั

สตัว์ประเภทกีบคู ่การไลต้่อนต้องระมดัระวงัไมใ่ห้สตัว์ได้รับบาดเจ็บหรือทรมาน 

2. ภาชนะบรรจแุละรถบรรทกุสตัว์ ต้องสามารถทําความสะอาดและฆา่เชือ้ได้ง่าย 

3. พืน้ภาชนะบรรจแุละรถบรรทกุสตัว์ต้องแข็งแรงเพียงพอท่ีจะรองรับนํา้หนกัสตัว์ปีก กรณีพืน้

ภาชนะบรรจมีุรูหรือชอ่งควรมีผิวเรียบและไมทํ่าให้สตัว์ปีกได้รับบาดเจ็บหรือทรมาน กรณีสตัว์ประเภทกีบคู ่

พืน้รถบรรทกุต้องแข็งแรง ไมล่ื่นและไมมี่สว่นใดท่ีทําให้สตัว์ได้รับบาดเจ็บ 

หลักการขนส่งสัตว์ 

1. พนกังานขบัรถบรรทกุสตัว์ต้องได้รับการฝึกและมีความชํานาญ อยา่งเพียงพอในการขนสง่สตัว์ 

2. การขนสง่สตัว์ต้องไมทํ่าให้สตัว์เกิดอาการต่ืนตระหนก บาดเจ็บหรือทรมาน 

3. การขนสง่สตัว์ต้องไมบ่รรทกุสตัว์ท่ีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 

4. สตัว์ท่ีได้รับบาดเจ็บระหวา่งการเดนิทางต้องได้รับการจดัการอยา่งเหมาะสมโดยเร็วท่ีสดุ 

5. ต้องมีการวางแผนและการจดัการขนสง่สตัว์ในชว่งเวลาท่ีอณุหภมูิและความชืน้สงูท่ีมีผลทําให้ 

เกิดความเครียดกบัสตัว์ในขณะทําการเคล่ือนย้ายและขนสง่ 

6. ต้องมีการประสานงานระหวา่งผู้ รับผิดชอบในการจบั หรือไลต้่อน และขนสง่สตัว์ท่ีฟาร์มและ

โรงงานเพ่ือไมใ่ห้สตัว์ต้องไปพกัรอการฆา่อยูน่านเกินไป 

7. กรณีท่ีมีอตัราการตายสงูจากการขนสง่สตัว์ ต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบหาสาเหตแุละแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
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หลักการสวัสดภิาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 

1. บคุคลท่ีปฏิบตังิานเก่ียวกบัการขนย้าย การพกัสตัว์ การควบคมุบงัคบั การทําให้สลบ การทําให้

ตายหรือการฆา่สตัว์ต้องมีความรู้และความชํานาญในการปฏิบตังิานอยา่งมีมนษุยธรรม และขณะ

ปฏิบตังิาน ต้องคํานงึถึงสวสัดภิาพสตัว์ 

2. โครงสร้าง เคร่ืองมืออปุกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงฆา่การใช้งานต้องไมก่่อให้เกิด

ความเครียด ความเจ็บปวด หรือทรมานแก่สตัว์ 

3. ต้องมีมาตรการและการเตรียมการลว่งหน้าท่ีเหมาะสมและถกูต้อง เพ่ือป้องกนัหรือแก้ไขกรณี

สตัว์บาดเจ็บหรือเกิดความเจ็บปวดท่ีไมจํ่าเป็น รวมทัง้การจดัการให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี 

4. พืน้ท่ีพกัสตัว์ ต้องสามารถป้องกนัแสงแดด มีการระบายอากาศท่ีดี และมีอณุหภมูิเหมาะสม 

5. ต้องมีแผนฉกุเฉินสํารองท่ีใช้งานได้ทนัทีในทกุขัน้ตอนการผลิตเพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหาด้าน

สวสัดภิาพท่ีไมอ่าจหลีกเล่ียงได้และทําให้เกิดความเจ็บปวดตอ่ชีวิตสตัว์ 

6. สตัว์ควรได้รับการปฏิบตัอิยา่งถกูต้องโดยเร็วท่ีสดุ หากพบวา่มีสภาพเจ็บปวดทรมานควรทําให้

สตัว์ตายอยา่งไมท่รมาน 

7. พืน้ท่ีรับสตัว์ ต้องตดิตัง้พดัลม หรือหวัสเปรย์พน่ละอองนํา้ มีการระบายอากาศและอณุหภมูิท่ี

เหมาะสม 

การควบคุมและบังคับสัตว์ก่อนทาํให้สลบจนกระท่ังตาย 

1. ต้องทําการควบคมุหรือบงัคบัสตัว์ให้เหมาะสม ไมก่่อให้เกิดความเจ็บปวด ทรมาน ต่ืนเต้น และ

บาดเจ็บ ตอ่สตัว์ การนําสตัว์ลงจากรถบรรทกุต้องกระทําด้วยความนิ่มนวล กรณีสตัว์ปีกห้ามโยนหรือ  

ปลอ่ยภาชนะบรรจลุงกระแทกกบัพืน้ ให้พยายามขนถ่ายในแนวระนาบ พืน้ภาชนะบรรจสุตัว์ปีกท่ีเป็น  

ชอ่งลอดได้ต้องระวงัขาสตัว์ปีกลอดออกมา การลากภาชนะบรรจไุปกบัพืน้หรือลากไปตามสายพาน  

รับสตัว์ปีก อาจทําให้ขาชํา้และหกัได้ กรณีสตัว์ประเภทกีบคู ่ห้ามไลต้่อนโดยวิธีท่ีทําให้สตัว์ได้รับบาดเจ็บ 

หรือทกุข์ทรมาน เชน่ เตะ ถีบ ฟาด หรือช็อตด้วยกระแสไฟฟ้า เป็นต้น   

2. การแขวนสตัว์ขึน้ราวเพ่ือทําให้สลบจนกระทัง่ตายต้องมีการเตรียมการท่ีเหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจ

วา่ขณะถกูทําให้สลบสตัว์อยูใ่นสภาพผอ่นคลายอยา่งเพียงพอสําหรับการทําให้สลบและตายอยา่ง

สมบรูณ์ 

3. จดัให้สตัว์อยูใ่นทา่ท่ีเคร่ืองช็อตกระแสไฟฟ้า สามารถทํางานได้สะดวก และมีประสิทธิภาพ 

การทาํให้สลบและการฆ่าสัตว์ 

1. สตัว์ท่ีถกูช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าควรอยูใ่นสภาพผอ่นคลายสงบนิ่ง เพ่ือทําให้สตัว์สลบอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

2. ขนาดอา่ง Water bath ต้องลกึเพียงพอสําหรับสตัว์ปีกแตล่ะขนาด นํา้ในอา่งต้องปรับระดบัได้ 

เพ่ือให้นํา้สมัผสักบัสว่นหวัของสตัว์และบริเวณทางเข้าอา่ง Water bath ต้องไมมี่นํา้ล้น กรณีสตัว์ประเภท

กีบคู ่ต้องให้กระแสไฟฟ้า หรือ แรงอดัอากาศผา่นสมองสว่นหน้าของสตัว์ 
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3. ระดบัความแรงของกระแสไฟฟ้า และระยะเวลาท่ีสมัผสักบัสตัว์ต้องเพียงพอและเหมาะสมท่ีทํา

ให้เกิดการสลบอยา่งสมบรูณ์ 

4. กรณีสตัว์ปีก การเชือดต้องกระทําก่อนสตัว์ปีกต่ืนจากสลบและต้องตดัเส้นเลือด Carotid  

อยา่งน้อย 1 เส้น กรณีสตัว์กีบ คู่ เชน่ สกุร ต้องแทงให้ถกูเส้นเลือดแดงใหญ่ไปเลีย้งหวัใจ (Carotid trunh) 

และกรณีสตัว์กีบเด่ียว เชน่ โค กระบือ ต้องเชือดถกูเส้นเลือดแดงใหญ่ท่ีคอ (Carotid artery) 

5. การทําให้เลือดออกต้องดําเนินการอยา่งรวดเร็วและสมบรูณ์หลงัจากสตัว์สลบ 

6. กรณีสตัว์ปีก ควรมีพนกังานฆา่สตัว์สํารองเพ่ือมัน่ใจวา่สตัว์ปีกทกุตวัถกูทําให้ตายก่อนลงสูบ่อ่ลวก 

การฆ่าสัตว์ในกรณีฉุกเฉิน 

ต้องกระทําโดยพนกังานผู้ ท่ีได้รับการฝึกอบรมและมีความชํานาญในการฆา่อยา่งมีมนษุยธรรม

และต้องได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าท่ีผู้ มีอํานาจใช้ในกรณี ดงันี ้

- สตัว์ขาพิการ ขาหกั แคระแกรน ป่วยหรือหงอยซมึ 

- สตัว์ไมส่ลบเพียงพอหลงัผา่นเคร่ืองช็อตกระแสไฟฟ้า 

- ปีกท่ีอยูใ่นอา่ง water bath  ขณะอยูบ่นราวแขวนหรือเคร่ืองมอเตอร์หยดุทํางาน 

วิธีการ 

- ทําให้สลบและเชือดคอทนัที 

- กรณีสตัว์ปีก ต้องดงึคอให้หลดุ การดงึคอต้องไมใ่ห้เลือดออก ไมใ่ช้อปุกรณ์ในการรัดคอ  

บีบคอด้วยมือ หรือไมใ่ช้คีมบีบคอ 

หลักการประเมินสวัสดภิาพของสัตว์ ท่ีฟาร์ม ระหว่างการขนส่งหรือท่ีโรงฆ่าสัตว์ 5 ประการ 

1. ปราศจากความหิว ความกระหาย  

สตัว์ต้องมีอาหารและนํา้อยา่งเพียงพอตลอดเวลาท่ีฟาร์ม ยกเว้นงดอาหารอยา่งน้อย 

6 ชัว่โมงก่อนจบัสูโ่รงฆา่ 

2. ปราศจากสิ่งรบกวนหรือรําคาญ  

สตัว์ต้องอยูอ่าศยัในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและมีพืน้ท่ีพกัอาศยัอยา่งเพียงพอ 

3. ปราศจากความเจ็บปวดหรือโรค  

สตัว์ปีกต้องได้รับการป้องกนั มีการวินิจฉยัโรคท่ีรวดเร็ว และรักษาอยา่งทนัทว่งที 

4. ปราศจากพฤตกิรรมท่ีผิดไปจากธรรมชาต ิ 

การเลีย้งสตัว์ไมห่นาแนน่มากเกินไป และมีความเป็นอยูแ่บบธรรมชาต ิ

5. ปราศจากความระแวง หรือความเครียด  

สตัว์ปีกต้องได้รับการดแูลเอาใจใสอ่ยา่งดี ผู้ มีหน้าท่ีเก่ียวข้องต้องปฏิบตัดิงันี ้

- มีการจดัการฟาร์ม และแผนงานท่ีดี 

- มีทกัษะความชํานาญ ความรอบรู้และระมดัระวงัในการดแูลสตัว์ 

- มีการจดัการสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
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- มีการคํานงึถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดกบัสตัว์ในขณะท่ีทําการจบั หรือการไลต้่อนและ

เคล่ือนย้ายสตัว์ 

- การฆา่สตัว์ต้องไมท่รมาน 

การฆ่าสัตว์ท่ีจาํเป็นต้องทาํลายทิง้ท่ีฟาร์ม 

- สตัว์ท่ีพิการ ขาหกั แคะแกรน ป่วยหรือหงอยยซมึ มีความจําเป็นท่ีต้องฆา่สตัว์ทัง้นีต้้อง 

คํานงึถึงการฆา่สตัว์แบบไมท่รมานสตัว์ 

- พนกังานฆา่สตัว์ทกุคนต้องได้รับการฝึกอบรม และมีทกัษะความชํานาญในการฆา่อยา่งมี

มนษุยธรรม 

- ทําให้สตัว์สลบและเชือดคอทนัที 

- กรณีสตัว์ปีก การฆา่แบบฉกุเฉินให้ดงึคอให้หลดุ การดงึคอต้องไมใ่ห้เลือดออก ไมใ่ช้อปุกรณ์

ในการรัดคอ บีบคอด้วยมือ หรือไมใ่ช้คีมบีบคอ 
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สุขลักษณะของพนักงาน (Personal hygiene) 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือป้องกนัการปนเปือ้นของเชือ้โรคไปสูเ่นือ้สตัว์ ซึง่อาจปนเปือ้นจากพนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ผลิตเนือ้สตัว์ โดยการสมัผสัโดยตรง ผา่นทางระบบทางเดนิหายใจ และระบบทางเดนิอาหาร  

การตรวจสุขภาพพนักงาน 

 พนกังานท่ีปฏิบตังิานในโรงฆา่สตัว์ควรมีสขุภาพแข็งแรง ไมเ่ป็นโรคตดิตอ่ และไมเ่ป็นพาหะนําโรค 

ท่ีมีผลตอ่การผลิตเนือ้สตัว์ เชน่ วณัโรค โรคเรือ้น ไทฟอยด์  และไวรัสตบัอกัเสบชนิดบี เป็นต้น ทัง้นีต้้องมี

การดําเนินการตรวจสขุภาพของพนกังานก่อนจะรับเข้าทํางานในโรงฆา่สตัว์ และจดัให้มีการตรวจตดิตาม

สขุภาพของพนกังานอยา่งน้อยปีละครัง้ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้พนกังานท่ีเจ็บป่วย หรือเป็นพาหะของโรค สมัผสั

กบัเนือ้สตัว์ ซึง่อาจจะปนเปือ้นสูก่ระบวนการผลิตเนือ้สตัว์ได้  

พนักงานท่ีเจ็บป่วย 

 กรณีพนกังานเจ็บป่วย หรือเป็นโรคซึง่อาจสง่ผลตอ่ความปลอดภยัของอาหารเชน่ ท้องร่วง โพรง

จมกูอกัเสบ อาเจียน เป็นไข้ เจ็บคอ เป็นแผลตดิเชือ้ มีหนอง เป็นต้น ต้องแจ้งให้ผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบทราบ 

และมีการดําเนินการจดัการเชน่ แยกพนกังานท่ีเจ็บป่วยไปทําหน้าท่ีอ่ืน ซึง่ไมเ่ก่ียวข้องกบัการสมัผสั

เนือ้สตัว์ หรือให้ไปพบแพทย์ เพ่ือตรวจรักษาให้หายก่อนเข้าปฏิบตังิานใหม ่กรณีท่ีเกิดบาดแผลท่ีมือหรือ

แขน อาจปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ชนิดท่ีกนันํา้ได้ และสวมถงุมือทบัก่อนการปฏิบตังิานท่ีสมัผสักบัเนือ้สตัว์  

เพ่ือป้องกนัเชือ้โรคจากบาดแผลปนเปือ้นสูเ่นือ้สตัว์ 

การแต่งกาย 

1. เสือ้ผ้า (ชุดปฏิบัตงิาน) 

ควรเป็นชดุท่ีรัดกมุ และเหมาะสมตอ่การปฏิบตังิาน ควรมีสีออ่น เพ่ือตรวจสอบความสะอาดได้ 

และทําจากวสัดท่ีุซกัล้างได้ง่าย ไมค่วรมีกระเป๋าหรือกระดมุ เน่ืองจากทําความสะอาดได้ยาก และ อาจ

ปะปนไปกบัเนือ้สตัว์ได้ ทัง้นีโ้รงฆา่สตัว์ควรจดัให้มีห้องเปล่ียนเสือ้ผ้าสําหรับพนกังาน โดยไมค่วรสวมชดุ

ปฏิบตังิานในโรงฆา่สตัว์มาจากบ้าน และควรจดัให้มีตู้ เก็บของ สําหรับให้พนกังานเก็บของใช้สว่นตวั 

2.   รองเท้า 

ควรมีรองเท้าบู้ท สําหรับพนกังานเปล่ียนก่อนเข้าบริเวณผลิต โดยมีการจุม่ในอา่งนํา้ยาฆา่เชือ้ 

โรคก่อนเข้าทํางานในบริเวณผลิต และไมค่วรให้พนกังานสวม รองเท้า บู้ทออกนอกบริเวณผลิตหรือเข้า

ห้องนํา้ 

3.  ท่ีคลุมผม หมวก และผ้าปิดปาก 

การสวมหมวก และท่ีคลมุผมจะชว่ยป้องกนัไมใ่ห้เส้นผมหลดุร่วงสูเ่นือ้สตัว์ โดยหมวก 

และท่ีคลมุผมควรมีรูตาขา่ยขนาดเล็กพอท่ีจะป้องกนัไมใ่ห้เส้นผมหลดุร่วงไปสูเ่นือ้สตัว์ได้  

การสวมผ้าปิดปากชว่ยป้องกนัไมใ่ห้เชือ้โรคในนํา้ลาย และในทางเดนิหายใจของ  

พนกังานปนเปือ้นสูเ่นือ้สตัว์ ทัง้นีพ้นกังานควรใช้ผ้าปิดปากครอบทัง้จมกู และปากให้สนิท  
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4.  ผ้ากันเป้ือน 

โดยทัว่ไปมกัทําจากพลาสตกิ เพ่ือให้ทําความสะอาดได้ง่าย ควรตรวจดสูภาพของผ้า  

กนัเปือ้นให้อยูใ่นสภาพสะอาด ไมชํ่ารุด 

5. ถุงมือ 

การใช้ถงุมือในโรงฆา่สตัว์ อาจใช้ถงุมือท่ีทําจากพลาสตกิหรือยาง เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เชือ้  

โรคปนเปือ้นจากมือพนกังานสูเ่นือ้สตัว์ 

 
รูปท่ี 26 สิ่งอาํนวยความสะดวกในการปฏิบัตงิานท่ีถูกสุขลักษณะ 

ขัน้ตอนการแต่งกาย และการล้างมือ 

1. สวมรองเท้าบู้ท สําหรับพนกังานใช้ปฏิบตังิาน 

2. ล้างมือ ด้วยนํา้ยาทําความสะอาด โดยล้างตัง้แตมื่อถึงข้อศอก ใช้แปรงขดัถบูริเวณซอกเล็บ  

ให้สะอาด หลงัจากนัน้ล้างด้วยนํา้สะอาด และแชมื่อจนถึงข้อศอกในนํา้ยาฆา่เชือ้อยา่งน้อย  30 วินาที 

จากนัน้ทําให้มือแห้ง โดยใช้ลมร้อนเป่า หรือใช้กระดาษเช็ด 

3. สวมชดุปฏิบตังิาน สวมหมวก และผ้าปิดปาก  

4. สวมผ้ากนัเปือ้น และถงุมือ (ถ้ามี) 

5. ทกุครัง้ท่ีพนกังานออกนอกบริเวณผลิตให้เปล่ียนชดุปฏิบตังิานออก และหากเข้ามาปฏิบตังิาน  

ใหม ่ให้ล้างมือ และสวมชดุปฏิบตังิานก่อนเข้าปฏิบตังิานทกุครัง้  

 

 

รูปท่ี 27 อ่างจุ่มเท้าฆ่าสัตว์ และอ่างล้างมือแบบไม่ใช้มือเปิด 
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รูปท่ี 28 การฉีดนํา้ยาฆ่าเชือ้ท่ีมือ และการใช้ลูกกลิง้กาวเก็บเศษผม 

 

ข้อกาํหนดท่ัวไป 

1. พนกังานไมค่วรสวมเคร่ืองประดบัตา่ง ๆ เชน่ ตา่งห ูแหวน สร้อยคอ และนาฬิกา เป็นต้น 

2. พนกังานควรตดัเล็บให้สัน้เสมอ และห้ามทาเล็บ 

3. ไมใ่ช้เคร่ืองสําอางหรือนํา้หอม 

4. ไมรั่บประทานอาหาร หรือเคร่ืองด่ืมในบริเวณผลิต 

5. ไมส่บูบหุร่ี ถ่มนํา้ลาย สัง่นํา้มกู ไอ จาม แกะ เกาสว่นตา่ง  ๆ ของร่างกายระหวา่งทําการผลิต

เนือ้สตัว์ 

6. ไมนํ่าของใช้สว่นตวัเข้าสูบ่ริเวณผลิต ควรเก็บไว้ในตู้ เก็บของสว่นตวั  ทัง้นีห้้ามนําอาหาร ขนม 

และเคร่ืองด่ืมมาเก็บไว้ในตู้ เก็บของสว่นตวั 

7. ควรมีการตรวจสอบสขุลกัษณะสว่นบคุคลของพนกังาน ตามแบบบนัทกึการตรวจสขุลกัษณะ

ของพนกังาน ก่อนเข้าปฏิบตังิานทกุครัง้ 

8. บคุคลท่ีเข้าสูบ่ริเวณผลิตเนือ้สตัว์ทกุคนต้องสวมชดุปฏิบตังิาน  และล้างมือทกุครัง้ 
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การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนําโรค 

แมลงและสตัว์หลายชนิดก่อความรําคาญและเป็นพาหะนําโรค รวมทัง้เป็นปัญหาตอ่อตุสาหกรรม

อาหารอยา่งมาก แมลงและสตัว์นําโรคเหลา่นี ้ได้แก่ แมลงวนั แมลงสา บ แมลงหว่ี มด หน ูนก แมว สนุขั 

นอกจากนี ้ยงัมีแมลงอ่ืน ๆ ท่ีแม้จะไมใ่ชพ่าหะนําโรค แตจ่ะก่อปัญหาด้านคณุภาพตอ่ผลิตภณัฑ์อาหาร 

ได้แก่ มอด เป็นต้น 

แม้วา่กระบวนการผลิตอาหารบางประเภทจะมีกระบวนการฆา่เชือ้ท่ีมีประสิทธิภาพ แตก่าร

ปนเปือ้นของซาก เศษขน สิ่งขบัถ่าย จะทําให้เกิดภาพท่ีนา่รังเกียจ เกิดกลิ่นแปลกปลอมท่ีไมเ่ป็นท่ียอมรับ 

หากมีเกินปริมาณท่ีกําหนด แม้จะไมก่่อปัญหาด้านสขุภาพ ก็จะถกูกกักนัและปฏิเสธการนําเข้าจาก

ประเทศคูค้่า เน่ืองจากผู้ นําเข้าจะถือวา่ผลิตภณัฑ์อาหารนัน้ผลิตในสถานท่ีผลิตท่ีไมเ่หมาะสมตอ่การผลิต

อาหาร 

1. หนู 

หนเูป็นสตัว์แทะ มีส่ีเท้า พบทัว่ไปตามท่ีท่ีมีอาหาร เชน่ บ้านเรือน พุม่ไม้เล็ก ๆ พงหญ้าใกล้ ๆ 

อาคารโรงงาน ไร่นา เป็นต้น หนเูป็นพาหะนําเชือ้ท่ีกดัทําลายโครงสร้างอาคาร อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 

ตลอดจนวตัถดุบิและผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป ก่อให้เกิดปัญหาการปนเปือ้นและการแพร่เชือ้โรค 

หนสูามารถผา่นเข้าออกอาคารโรงงานผลิตอาหารได้ทางชอ่งเปิดตา่ง ๆ เชน่ ประต ูหน้าตา่ง 

และชอ่งเปิดขนาดเล็ก ๆ ชอ่งเปิดใกล้พืน้ เพดาน ชอ่งผนงัท่ีมีทอ่หรือมีสายไฟผา่น นอกจากนีย้งัสามารถ

ผา่นเข้าทางทอ่ระบายนํา้ได้ด้วย 

ร่องรอย 

การศกึษาร่องรอยของหนเูป็นสิ่งจําเป็นมาก เพราะใช้ในการวางแผนการกําจดัและควบคมุให้มี

ประสิทธิภาพ เราสามารถวินิจฉยัวา่มีหนเูข้ามารบกวนภายในบริเวณโรงงานหรือไมโ่ดยดจูาก  

- การพบตวั ซากหน ู

- มลู กลิ่น และรอยปัสสาวะของหน ู

- การได้ยินเสียงหนรู้อง เสียงกดัแทะ 

- ร่องรอยการกดัแทะตามประต ูหน้าตา่ง ภาชนะ และผลิตภณัฑ์ 

- รอยเท้า (หนมีูนิสยัชอบเดนิซํา้ทางเดมิ) 

- รังและท่ีพกัอาศยั  

พฤตกิรรม 

หนเูป็นสตัว์ท่ีฉลาด มีประสาทสมัผสัทางด้านกลิ่น รส ดีมาก สามารถรับรู้ความแตกตา่งของกลิ่นรส

ได้ในระดบัเป็น ppm. (part per millon) การใช้ยาเบ่ือหนคูวรพิจารณาชนิดของเหย่ือและปริมาณท่ีใช้ เพ่ือ

ไมใ่ห้เกิดกลิ่นท่ีผิดปกต ิมิฉะนัน้หนจูะไมกิ่นอาหารนัน้ อยา่งไรก็ตาม หนมีูความสามารถในการมองเห็นไม่

คอ่ยดี คือ สามารถมองเห็นได้ในระยะ 3 - 4 ฟตุเทา่นัน้ และตาบอดสี 
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การแพร่พันธ์ุ 

 หนมีูชว่งอายปุระมาณ 1 ปี สามารถผสมพนัธุ์ได้เม่ืออาย ุ2-3 เดือน ใช้เวลาตัง้ท้อง 19  - 22 วนั  

ปีหนึง่ออกลกู 4 - 8 ครัง้ ครัง้ละ 4 -12 ตวั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัชนิดของหน ู

 การควบคุม  

 1. การดูแลโครงสร้างอาคารการผลิต อาคารการผลิตและห้องจดัเก็บต้องปิดให้มิดชิด ประตู

และหน้าตา่งต้องปิดสนิท ไมมี่ร่องระหวา่งขอบ ตลอดจนทอ่ระบายนํา้ต้องมีตะแกรงปิดเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้

หนเูข้าได้ ทอ่และทางเดนิของสายตา่ง ๆ หากมีการเจาะผา่นผนงัต้องอดุให้สนิท 

 2. การกาํจัดแหล่งอาหารและท่ีอยู่อาศัยของหนูทัง้ในและนอกอาคารการผลิต รวมทัง้

อาคารจัดเก็บสินค้า ดังนี ้

 ภายนอกอาคาร ต้องกําจดัสิ่งสกปรก พุม่ไม้ สิ่งท่ีกองสมุไว้ ขยะ ต้องรีบกําจดัออกนอกโรงงาน

ให้เร็วท่ีสดุ ถงัขยะควรมีฝาปิดมิดชิดบริเวณท่ีรวบรวม  ถงัขยะไมค่วรตดิกบัอาคารการผลิตหรืออาคาร

จดัเก็บสินค้า บริเวณท่ีรวบรวมขยะต้องมีการทําความสะอาดตามระยะ เวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือไมใ่ห้มีสิ่ง

หมกัหมม 

 ภายในโรงงาน ต้องมีโปรแกรมทําความสะอาดท่ีเข้มงวด นําเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีไมไ่ด้ใช้งาน

ออกจากบริเวณผลิต  หรือบริเวณจดัเก็บสินค้า ขยะในโรงงานควรมีฝาปิดและรีบนําออกจากโรงงาน  

ไมค่วรเก็บขยะหมกัหมมไว้ในบริเวณผลิต 

 3. การใช้กับดักหนู ( Trapping) ได้แก่ การใช้กาวดกัหนหูรือกรงดกัหน ูในการใช้กรงดกัหนคูวร

วางกรงดกัไว้ชิดฝาผนงัในท่ีท่ีเป็นมมุมืด เพราะหนจูะว่ิงตามฝาผนงัและใช้ขนสมัผสักบัฝาผนงัขณะว่ิงไม่

ควรวางกรงใกล้ผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากเม่ือหนตูดิกบัดกัจะว่ิงสีกบักรง ทําให้ขนฟุ้ งกระจาย และจะปัสสาวะราด 

ทําให้บริเวณนัน้สกปรก เหย่ือท่ีใช้ควรเป็นเหย่ือสดและใหม ่การวางเหย่ือควรสวมถงุมือเพ่ือไมใ่ห้กลิ่นของ

คนตดิท่ีเหย่ือ มิฉะนัน้หนจูะไมเ่ข้าใกล้ ห้ามใช้เหย่ือพษิในอาคารผลิต หากมีหนตูดิในกรงต้องนําไปทิง้

และล้างกรงให้สะอาด รวมทัง้ล้างบริเวณท่ีวางกรงให้สะอาดด้วย มิฉะนัน้หนจูะรับกลิ่นได้และไมเ่ข้าใกล้อีก 

 การใช้กาวดกัหนเูป็นวิธีท่ีได้รับความนิยม เน่ืองจากสามารถทําลายซากหนไูด้ทนัที ไมเ่กิดการ

ปนเปือ้นของขนและปัสสาวะของหน ูการวางกาวดกัหนก็ูเชน่เดียวกบัการวางกรงดกัหน ูคือ วางชิดฝาผนงั 

เหย่ือท่ีใช้ควรเป็นเหย่ือสดและใหม ่ห้ามใช้เหย่ือพษิในอาคารผลิต การวางเหย่ือควรสวมถงุมือ เพ่ือมิให้

กลิ่นของคนตดิท่ีเหย่ือ 

4. การใช้สารเคมีหรือเหย่ือพษิต่าง ๆ ( Rodenticide) สารเคมีท่ีใช้ต้องมีกลิ่นรสท่ีเหมือน

อาหารท่ีใช้เป็นเหย่ือ การใช้สารเคมีควรกระทําโดยผู้ ชํานาญการเร่ืองการวางเหย่ือหน ูมิฉะนัน้จะทําให้หนู

เกิดการเข็ดเหย่ือ (Shyness) ทําให้การวางเหย่ือครัง้ตอ่ไปเกิดความยุง่ยาก และหนจูะเข็ดเหย่ือเพิ่มขึน้ถ้า

ได้รับยาขนาดเดมิในระดบั Sublethal dose จงึไมค่วรใช้ยาพิษขนาดเดมิซํา้อีก 
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ขัน้ตอนการวางเหย่ือพษิ 

1. ก่อนวางเหย่ือ ( Prebaiting) ควรวางเหย่ือท่ีไมมี่ยาพิษก่อน เพ่ือลอ่หนแูละการกระตุ้นให้หนู

เกิดความกล้าท่ีจะกิน 

2. การเตรียมเหย่ือพิษ ใช้ Binder ซึง่มกัเป็นสารเหนียว ๆ ผสมสารพิษกบัเหย่ือแห้ง Binder ท่ีใช้

ควรมีกลิ่นรสท่ีดงึดดูหน ูและสามารถกลบกลิ่นรสของสารพิษได้ 

3. ตําแหนง่และจํานวนจดุของการวางเหย่ือ ผู้วางอาจบรรจเุหย่ือในกลอ่งไม้หรือกลอ่งโลหะ และ

วางตามสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีคาดวา่จะมีหน ูเชน่ ใกล้รัง ตามทางเดนิ การวางเหย่ือนิยมวางตอน

เย็นและเก็บในตอนเช้า  

4. หลงัการวางเหย่ือ ( Post Baiting) การควบคมุหนท่ีูได้ผลขึน้อยูก่บัจํานวนหนท่ีูเหลือ ไมไ่ด้

ขึน้กบัจํานวนหนท่ีูตาย ผู้วางเหย่ือสามารถทดสอบจํานวนหนท่ีูเหลืออยูโ่ดยการทํา Post 

Baiting การวางเหย่ือในขัน้ตอนนีต้้องใช้เหย่ือและสารพิษท่ีตา่งกนั เพ่ือป้องกนัการเข็ดเหย่ือ

ของหน ู

การตรวจตดิตาม 

 ผู้ รับผิดชอบต้องจดัทําผงัตําแหนง่ท่ีวางเหย่ือ กาวดกัหน ูพร้อมจดัทําบนัทกึตรวจตดิตามผลการ

ควบคมุ กรณีมีปัญหาต้องรีบตดิตอ่บริษัทผู้ เช่ียวชาญด้านควบคมุหน ู

2. แมลงวัน 

แมลงวนัมีอยูท่ัว่ไป พบตามอาหารบดูเนา่และสิ่งปฏิกลู แมลงวนันําโรคร้ายตา่ง ๆ มาสูค่นได้ เชน่ 

โรคไข้รากสาด บดิ อหิวาตกโรค คดุทะราด เป็นต้น แมลงวนัมีหลายชนิด แตช่นิดท่ีให้โทษกบัคน คือ 

แมลงวนับ้าน (Musca domestica) ภาษาองักฤษเรียกวา่ House fly มีลกัษณะโดยทัว่ไป ดงันี ้

ตัวแก่ (Adult): ตวัแก่ของแมลงวนัมีความยาว 69 มม. มีขนเล็ก ๆ ตลอดลําตวั ระยะระหวา่งปีก

ทัง้สองหา่ง 1.3  -1.5 มม. ตวัผู้ เล็กกวา่ตวัเมีย รูปร่างแบง่เป็น 3 ตอน คือ หวั ลําตวั และท้อง มีสีออกเทา 

และมีริว้ขาว ๆ อยูด้่านหลงั 

ไข่ (Egg): มีสีขาว รูปร่างยาวรี ปลายสองข้างกลม ยาวประมา ณ 1 มม. ตวัออ่นหรือตวัหนอน 

(Larva) รูปร่างยาวรี สีขาว มี 13 ปล้อง ไมมี่ตา ขา หนวด และรยางค์ใด ๆ สว่นหวัเล็กกวา่สว่นปลาย 

ตัวโม่งหรือดักแด้ (Pupa): มีขนาดยาวประมาณ 6 มม. รูปร่างคล้ายถงั เปลือกนอกมีเกราะแข็ง

สีนํา้ตาลไหม้ 

วงจรชีวิต : เม่ือแมลงวนัอายไุด้ 4 วนัจะเร่ิมผสมพนัธุ์ และหลงัจากนัน้ 4  - 8 วนัจะเร่ิมวางไข ่

(Egg) ซึง่จะวางไขค่รัง้ละ 75  -100 ฟอง จากไขจ่ะเป็นตวัออ่น ( Larva) หรือตวัหนอน ซึง่จะใช้เวลา

ประมาณ 2 - 3 วนั ตวัออ่นสามารถเคล่ือนไหวและหาอาหารได้ จากนัน้ 4  - 7 วนั ตวัออ่นจะเปล่ียนเป็นตวั

โมง่หรือตวัดกัแด้ (Pupa) ซึง่ไมกิ่นอาหาร ไมเ่คล่ือนไหว และจะเจริญเป็นตวัแก่ภายใน 4 - 5 วนั จากนัน้ 
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จะมีการผสมพนัธุ์ วางไข ่และเจริญเตบิโตเข้าสูว่งจรชีวิตใหม ่ สามารถ แพร่พนัธุ์ได้เร็วเม่ือมีอณุหภมูิ

ความชืน้ และอาหารท่ีเหมาะสม แมลงวนัชอบอากาศร้อนชื ้ นเชน่ ประเทศไทย สามารถแพร่พนัธุ์ได้ถึง 2 

ชว่งวงจร (Generation) ภายใน 1 เดือน 

การนําโรค : แมลงวนันําโรคได้ 3 ทาง คือ 

- เชือ้โรคตดิมากบัขนตามลําตวัหรือขา 

- เชือ้โรคปนมากบัของเหลวในกระเพาะ (Crop) ท่ีใช้ละลายอาหารเวลากิน 

- เชือ้โรคท่ีอยูใ่นระบบทางเดนิอาหารของแมลงวนั 

ร่องรอย 

การพบเห็นตวั ซาก หรือชิน้สว่นของแมลงวนั 

การควบคุม 

แมลงวนัสามารถเข้าทางชอ่งเปิดตา่ง ๆ ของอาคาร เชน่ ประต ูหน้าตา่ง ชอ่งระบายอากาศ และอาจ

ตดิมากบัวตัถดุบิ ภาชนะบรรจุ รถเข็น จงึควรมีแนวทางการควบคมุ ดงันี ้ 

1. ทําลายแหลง่อาหารของแมลงวนั ได้แก่ บริเวณรวบรวมขยะต้องสะอาด ขยะต้องใสใ่นถงุหรือ

ภาชนะท่ีปิดสนิท ไมส่ง่กลิ่นท่ีจะลอ่แมลงวนัให้เข้ามาใกล้ ใช้สารเคมี เชน่ ผงบอแรกซ์ โรย หรือ 

Cholorpyiphos 0.5 -1% หรือ DDVP 0.5% ฉีดพน่บริเวณกองขยะ เพ่ือกําจดัหนอนหรือตวัออ่นของ

แมลงวนั และใช้ฉีดพน่ภายนอกอาคารการผลิต 

2. อาคารผลิตต้องปิดสนิท มีสิ่งป้องกนัไมใ่ห้แมลงวนัเข้าสูอ่าคาร เชน่ ประตคูวรมีมา่นพลาสตกิ

หรือมา่นอากาศ บริเวณรับวตัถดุบิควรแยกออกจากบริเวณผลิต เป็นต้น 

3. การใช้กาวหรือยาฆา่แมลงเคลือบเชือกหรือไม้ เชน่ Diazinon Parathion เป็นต้น ลอ่แมลงวนัให้

เข้ามาเกาะตดิ 

4. การตดิตัง้หลอดไฟดกัแมลง นิยมตดิตัง้ในอาคารการผลิต แตต้่องพิจารณาตําแหนง่ท่ีตดิตัง้ 

ให้เหมาะสม ไมค่วรตดิตัง้หน้าประตทูางเข้าออก เพราะเป็นการลอ่ให้แมลงเข้ามาใกล้อาคาร ควรวางใน

อาคารหา่งจากประตทูางเข้าออก โดยทัว่ไปแมลงจะถกูแสงไฟดงึดดูท่ีระยะประมาณ 3.7 เมตร แตไ่มเ่กิน 

6 – 7 เมตร แมลงวนัจะไมถ่กูดงึดดูโดยแสงไฟทนัที ต้องใช้เวลาชว่งหนึง่ในการตอบสนองตอ่แสงไฟ จงึ ควร

ตดิตัง้ในตําแหนง่ท่ีแมลงมองเห็นได้ง่าย ไมมี่แสงไฟอ่ืนรบกวน ตําแหนง่ท่ีเหมาะสมในการตดิตัง้ คือ ไมค่วรสงู

เกิน 1.5 เมตร จากพืน้ และควรตดิตัง้ใกล้ประตทูางเข้า โดยหา่งจากประตทูางเข้า 3.7 – 4.6 ฟตุ อยา่งไรก็

ตาม ผู้ผลิตควรปรึกษาบริษัทกําจดัแมลงในการหาจดุตดิตัง้ท่ีเหมาะสม เน่ืองจากยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ เข้ามา

เก่ียวข้องด้วย ระยะท่ีกลา่วข้างต้นเป็นเพียงตวัเลขท่ีใช้อ้างอิงในเบือ้งต้น เทา่นัน้ 

5. การใช้สารเคมีฉีดพน่ในอาคารผลิต เชน่ การใช้สาร Pyrethrum ซึง่เป็นสารเคมีท่ีใช้กําจดั 

ตวัแก่ของแมลงวนัได้ดี การใช้สารเหลา่นีต้้องระวงัไมใ่ห้มีการปนเปือ้นลงสูอ่าหารโดยตรง หากปนเปือ้น ท่ี

อปุกรณ์และเคร่ืองจกัร ต้องล้างทําความสะอาดก่อนนําไปใช้ 
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การตรวจตดิตาม 

ผู้ รับผิดชอบควรกําหนดผงัตําแหนง่ท่ีตัง้หลอดไฟดกัแมลง เพ่ือตรวจ สอบปริมาณและชนิดของ

แมลง มีการบนัทกึการทําความสะอาด กรณีท่ีมีแมลงมากผิดปกตต้ิองแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ เพ่ือหา

สาเหตแุละแนวทางป้องกนั หลอดไฟดกัแมลงทกุหลอดควรตดิวนัหม ดอายดุ้วย และตรวจ สอบอายกุารใช้

งานทกุครัง้ท่ีมีการตรวจสอบปริมาณแมลง 

3.  แมลงสาบ 

 แมลงสา บเป็นสตัว์รบกวนท่ีทําลายวตัถดุบิและผลิตภณัฑ์อาหาร ทําให้เกิดการปนเปือ้นของเชือ้โรค 

เชน่ Salmonellosis อหิวาตกโรค บดิ พยาธิตา่ง ๆ รวมทัง้โรคเรือ้น โปลิโอ วณัโรค นอกจากนีย้งัทําให้เกิด

กลิ่นท่ีไมต้่องการด้วย แมลงสาบท่ีพบสว่นใหญ่ ได้แก่  

1. แมลงสาบอเมริกนั (Preiplaneta Americana) เป็นแมลงสาบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ ลําตวัยาว 

ประมาณ 3 - 4 ซม. มีปีกสีนํา้ตาลหุ้มสว่นท้องทัง้หมด บนิได้ไกล 

2. แมลงสาบแถบสีนํา้ตาล (Supella supellectilium) ลําตวัยาวประมาณ 1-14 ซม. มีแถบกว้าง 

ตามขวาง 2 แถบท่ีปีก ตวัผู้ ลําตวับางกวา่ตวัเมีย บนิเก่ง ชอบอาศยัในท่ีอบัชืน้และมืด 

3. แมลงสาบเยอรมนั (Blatella germanica) เป็นแมลงสาบท่ีพบมากท่ีสดุ มีขนาดประมาณ 

1.2 - 1.6 ซม. มีปีกคลมุลําตวัทัง้ตวัผู้และตวัเมีย บนิเก่งและวอ่งไว มกัพบตามซอกตา่ง ๆ  

4. แมลงสาบตะวนัออก (Blatta Orientalis) มีสีดําและนํา้ตาลปนดํา ตวัยาวประมาณ  2.2 - 2.7  ซม. 

ตวัเมียมีปีกสัน้กวา่ตวัผู้มาก ชอบอาศยัอยูใ่นท่ีชืน้แฉะ เชน่ ทอ่ระบายนํา้โสโครก เป็นต้น 

ร่องรอย 

 สงัเกตได้จากการพบตวั ซาก เศษชิน้สว่น ไข ่มลู และการได้กลิ่นสา บ 

 แหล่งและการแพร่พันธ์ุ 

 แมลงสา บจะแพร่พนัธุ์และซอ่นอยูต่ามซอกมมุตา่ง ๆ   และจะเจริญเตม็ท่ีในระยะเวลา 1 ปี ตวัแก่

มีชีวิตอยูไ่ด้ 2 - 3 ปี วางไขค่รัง้ละ 2 - 3 ปี วางไขไ่ด้ 50 - 100 ฟอง สามารถเข้าในอาคารผลิตตามรอยแตก

ของอาคาร ชอ่งเปิดของผนงัท่ีมีทอ่หรือมีการเดนิสายไฟ ชอบอาศยัอยูใ่นท่ีเปียกชืน้ เชน่ ทอ่ระบายนํา้ ห้องสขุา 

เป็นต้น 

 การควบคุม 

ทําลายแหลง่อาหารและท่ีซุกซอ่นโดยมีการกําจดัขยะอยา่งถกูต้อง คือ ถงัขยะต้องปิดสนิท มีการ

ทิง้ขยะอยา่งรวดเร็ว ทําความสะอาดบริเวณผลิต กําจดัสิ่งของท่ีไมใ่ช้ออกจากบริเวณผลิต ทําความสะอาด

บริเวณผลิต ทอ่ระบายนํา้ ถงัขยะ บริเวณท่ีทิง้ขยะ 

1. ดแูลโครงสร้างอาคารผลิตให้อยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์ จดัเก็บเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่ง ๆ 

ให้เป็นระเบียบ 

2. ใช้สารเคมีโรยหรือพน่บริเวณทอ่นํา้ ได้แก่ Pyrethrum, Piperonyl butoxide, Chlordane, 

Dieldrin ปัจจบุนัมกัใช้สารประกอบพวก Organophosphates เชน่ Diazinon เน่ืองจากแมลงสา บ 

มีการดือ้ตอ่ยา Chlordane และ Dieldrin 
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3. ใช้กบัดกั มกัใช้กาวและเหย่ือลอ่ให้แมลงสาบเข้าไปตดิกบั 

การตรวจตดิตาม 

 ผู้ รับผิดชอบควรทําผงั วางกาวดกัและตรวจเช็กตามระยะเวลา หากมีแมลงสา บมากผิดปกตต้ิอง

รายงานหวัหน้าทราบและหาสาเหตพุร้อมมาตรการควบคมุท่ีเหมาะสม 

 4. นก 

 นกเป็นพาหะนําโรคตา่ง ๆ  เชน่ โรค Salmonellosis ท้องร่วง ขนนกและมลูนกเป็นแหลง่ของเชือ้

โรคท่ีสามารถปนเปือ้นลงในอาหารได้ 

แหล่งอาศัย 

 นกมกัมีแหลง่อาศยัตามต้นไม้ใหญ่ใกล้โรงงาน สามารถเข้าสูอ่าคารการผลิตได้ทางชอ่งเปิดของ

โรงงาน เชน่ หน้าตา่ง ประต ูชอ่งใต้หลงัคา ชอ่งระบายอากาศ และเม่ือเข้ามาในโรงงานก็จะทํารังอยูอ่ยา่ง

ถาวรและแพร่พนัธุ์ โรงงานท่ีมีอาคารสงูจะเป็นแหลง่ซุกซอ่นของนกได้ดีและยากแก่การกําจดั 

 การควบคุม 

1. ดแูลโครงสร้างอาคารให้อยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์ ชอ่งเปิดในท่ีสงูอาจตดิตัง้ตาขา่ย มุ้งลวด  

ซึง่ต้องดแูลตรวจสอบให้อยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์และสะอาดอยูเ่สมอ 

2. กําจดัต้นไม้และสิ่งก่อสร้างบริเวณรอบนอกอาคารการผลิตท่ีจะเป็นท่ีอยูอ่าศยัของนก 

3. ใช้อปุกรณ์ดกัจบั เชน่ กาว กรงดกั ตาขา่ย เป็นต้น 

4. ใช้สารเคมี เชน่ Alphachloralose ผสมในอาหารใช้เป็นเหย่ือพิษ แตต้่องควบคมุไมใ่ห้มี 

โอกาสปนเปือ้นในอาหาร 

5. ใช้เสียงหรือแสงขูใ่ห้ตกใจ ซึง่จะใช้ได้เพียงชัว่ระยะหนึง่เพราะนกจะเกิดความเคยชิน 

6. ฆา่ทําลายโดยการใช้ปืนยิง 

การควบคมุแมลงและสตัว์นําโรคนี ้โรงงานจะเป็นผู้จดัการเองหรืออาจจะจดัจ้างบริษัทภายนอกก็ได้ 

สารเคมีท่ีใช้ต้องได้รับการรับรองวา่เป็นสารเคมีท่ีอนญุาตให้ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมอาหารได้ ซึง่

หนว่ยงานท่ีจะให้การรับรองนัน้ อาจเป็นหนว่ยงานภายในประเทศหรือตา่งประเทศก็ได้ เชน่ สํานกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.), กรมปศสุตัว์, USDA, USFDA, EPA (Environmental Protection 

Agency) เป็นต้น สารเคมี รวมทัง้วิธีการแก้ไขกรณีท่ีเกิดอนัตรายตอ่ผู้ใช้ 

ในกรณีท่ีมีการจดัจ้างบริษัทกําจดัแมลงและสตัว์นําโรค ควรมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือก

บริษัท ดงันี ้

1. ความสามารถของบริษัทในการให้บริการท่ีครอบคลมุปัญหาท่ีทางโรงงานประสบอยู ่

2. ประสบการณ์ของบริษัท 

3. รายละเอียดแผนการดําเนินการและสารเคมีท่ีใช้ 

4. ความรู้และประสบการณ์ของพนกังาน 

5. การให้คําแนะนําและบริการในกรณีมีปัญหาเร่งดว่น 
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การทาํความสะอาดและการฆ่าเชือ้  (Cleaning and Sanitizing) 

การทําความสะอาดและการฆา่เชือ้เป็นกิจกรรมท่ีสําคญัในการผลิตอาหาร  ซึง่มีผลตอ่คณุภาพ

และความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์อาหาร การออกแบบโรงงาน เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์การผลิตให้ถกู

สขุลกัษณะ ง่ายตอ่การทําความสะอาด การฆา่เชือ้ และการบํารุงรักษา เป็นปัจจยัเบือ้งต้นท่ีสําคญัย่ิง 

 โรงงาน เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์การผลิต  ต้องได้รับการทําความสะอาดและฆา่เชือ้อยา่ง

สม่ําเสมอตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม โรงงานจงึต้องมีแผนการทําความสะอาดและฆา่เชือ้ท่ีชดัเจน รวมทัง้

มีการตรวจตดิตามความสะอาดของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีสมัผสัอาหารโดยการทํา Swab test เพ่ือ

ตรวจสอบเชือ้จลุินทรีย์ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เป็นการยืนยนัวา่แผนและวิธีการทําความสะอาดของโรงงานมี

ประสิทธิภาพในการควบคมุการปนเปือ้นของเชือ้จลุินทรีย์ 

1. การทาํความสะอาด  (Cleaning) 

การทาํความสะอาดเป็นการกาํจัดสิ่งสกปรก (Soils) ออกจากพืน้ผิว ขัน้ตอนการทาํความ

สะอาดประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดังนี ้

1. การกําจดัสิ่งสกปรก (Soil or Dirt) ขนาดใหญ่ด้วยวิธีกล เชน่ การปัด กวาด ถ ูหรือชะล้างด้วย

นํา้สะอาด 

2. การกําจดัสิ่งสกปรกท่ีเหลืออยูด้่วยการใช้สารชะล้างหรือสารทําความสะอาด   

      (Detergent)   

3. การล้างด้วยนํา้สะอาด (Rinsing) เพ่ือล้างสารชะล้างและสิ่งสกปรกออก 

ประเภทของสิ่งสกปรก  (Type of Soils) 

สิ่งสกปรกท่ีหลงเหลืออยูบ่นพืน้ผิว เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ตา่งๆ มีหลายประเภท ขึน้อยู ่

กบัชนิดของอาหาร และกระบวนการผลิตอาหารนัน้ๆ กลา่วคือ สิ่งสกปรกอาจอยูใ่นรูปของอนภุาคแห้ง 

ตดิพืน้ผิวหรือสกุแห้งตดิพืน้ผิว หรือมนัเป็นเมือก หรืออนภุาคเปียกตดิพืน้ผิว เป็นต้น 

 ประเภทของพืน้ผิวท่ีสิ่งสกปรกจับตดิอยู่ 

 ในโรงงานอตุสาหกรรมอาหารมีการใช้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ตา่ง  ๆ  มากมาย อปุกรณ์ตา่ง  ๆ

เหลา่นีมี้ผิวท่ีทําจากวสัดแุตกตา่งกนั (ตารางท่ี 1) ซึง่มีผลตอ่วิธีการทําความสะอาด การใช้สารชะล้าง 

และการใช้สารฆา่เชือ้ 
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ตารางท่ี 1 คณุลกัษณะของพืน้ผิวประเภทตา่ง ๆ ในโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร 

 

วัสด ุ คุณลักษณะ ข้อควรระวัง 

ไม้ สามารถดดูซบันํา้ ไขมนั และ

นํา้มนัได้ ทําความสะอาดและฆา่

เชือ้ได้ยาก ไมท่นตอ่สารเคมี

ประเภทดา่ง 

ไมค่วรใช้ไม้เป็นวสัดทํุาพืน้ผิวท่ีต้อง

สมัผสักบัอาหารโดยตรง ควรใช้

เหล็กปลอดสนิม (Stainless steel) 

หรือวสัดปุระเภทยาง หรือ 

Polyethylene แทนไม้  

 

เหล็กปลอดสนิม ทนตอ่การกดักร่อน  ผิวเรียบ ไม่

ดดูซบันํา้และไขมนั ง่ายตอ่การ

ทําความสะอาดและฆา่เชือ้ ไมมี่

สมบตัเิป็นแมเ่หล็ก ทนตอ่การ

เกิด Oxidation ท่ีอณุหภมูิสงู 

ราคาแพง เหล็กปลอดสนิมบางชนิด

สามารถถกูทําลายได้ด้วยสาร

ประเภท Halogens ได้แก่คลอรีน 

ไอโอดีน โบรมีน และฟลอูอรีน 

เหล็กปลอดสนิมท่ีนิยมใช้ใน

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์การผลิต

อาหาร คือ เหล็กปลอดสนิม 304  

ยาง ควรเป็นยางท่ีไมมี่รูพรุนและไม่

ถกูทําลายได้ด้วยสารชะล้าง

ประเภทดา่ง ตวัทําละลายอินทรีย์ 

(Organic solvents)  และกรดแก่ 

มีการใช้เขียงหัน่ท่ีทําด้วยยาง แตมี่

ปัญหา คือเขียงจะบดิตวัโค้งงอง่าย 

และทําให้มีดหัน่ท่ื อ ได้ง่าย 

นอกจากนีก้ารใช้แผน่ยางเป็นตวัยดึ

เหล็กปลอดสนิมเข้าด้วยกนัต้อง

สามารถถอดล้างได้โดยง่าย 

เหล็ก ( Black metals ) เกิดสนิมได้เม่ือถกูสารชะล้าง

ประเภทกรดและสารชะล้างท่ีมี

คลอรีนเป็นองค์ประกอบ (Acidic 

and Chlorinated detergents) 

เน่ืองจากเกิดสนิมได้ง่าย จงึมกั

เคลือบด้วยดีบกุหรือโครเมียม การ

ทําความสะอาดพืน้ผิวควรใช้สารชะ

ล้างท่ีมีสมบตัเิป็นกลาง 

ดีบกุ เกิดการกดักร่อนได้ด้วยสารชะล้าง 

ท่ีมีสมบตัเิป็นดา่งและกรดแก่ 

พืน้ผิวท่ีเคลือบด้วยดีบกุ ไมค่วรใช้

สมัผสัอาหารโดยตรง 
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วัสด ุ คุณลักษณะ ข้อควรระวัง 

แก้ว เรียบ ไมด่ดูซบันํา้และไขมนั กดั

กร่อนได้ด้วยสารชะล้างท่ีมี

คณุสมบตัเิป็นดา่งแก่ ควรใช้สารชะ

ล้างท่ีเป็นดา่งเล็กน้อยหรือเป็น

กลาง 

ระวงัเร่ืองการแตกหกัซึง่อาจกระจาย

ลงสูผ่ลิตภณัฑ์อาหารได้ 

สี สีท่ีเคลือบเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์

ตา่ง  ๆ  สามารถสกึกร่อนได้ด้วย

สารชะล้างท่ีมีสมบตัเิป็นดา่งแก่ 

ไมค่วรใช้สีทาพืน้ผิวท่ีสมัผสักบั

อาหารโดยตรงสีท่ีใช้ทาในโรงงาน

อตุสาหกรรมอาหารควรใช้สีท่ีไมมี่

โลหะหนกั 

คอนกรีต ถกูกดักร่อนได้ด้วยกรด ควรใช้คอนกรีตท่ีเนือ้แนน่ ทดกรด 

ไมเ่กิดเป็นฝุ่ นผงได้ง่าย 

       

 สารชะล้างหรือสารทาํความสะอาด (Detergents) 

 เม่ือเตมิลงในนํา้จะชว่ยในการทําความสะอาด โดยไปลดแรงตงึผิวของสิ่งสกปรก หรือทําให้สิ่ง

สกปรกกระจายตวั หรือไป รวมตวักบัสิ่งสกปรกท่ีเป็นไขมนัให้เกิดเป็น อนภุาคเล็ก  ๆ หรืออาจทําปฏิกิริยา

อ่ืน ๆ ท่ีทําให้การทําความสะอาดมีประสิทธิภาพมากขึน้ สารชะล้างนีไ้มจํ่าเป็นต้องมีคณุสมบตัใินการ

ทําลายจลุินทรีย์ แตโ่ดยทัว่ไปสารชะล้างมกัมีคณุสมบตักิารฆา่เชือ้ด้วย  

ซึง่เป็นผลดีตอ่กระบวนการทําความสะอาดในโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร สารชะล้างสามารถแบง่เป็น

ประเภทตา่ง ๆ ได้ดงันี ้

1. ด่างประเภทอนินทรีย์ (Inorganic Alkalis) 

สารชะล้างประเภทนี ้ มีดา่งเป็นองค์ประกอบ ดา่งท่ีนิยมใช้ คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือ 

โซดาไฟ  ซึง่เป็นดา่งแก่ ราคาถกู  มีความสามารถในการละลายสงู  เป็นสารท่ีทําให้เกิดเป็นสบู่  (Sponifier) 

ท่ีดี นอกจากนีย้งัมีสมบตัใินการฆา่เชือ้ มีฤทธ์ิในการกดักร่อนโลหะโดยเฉพาะอลมูิเนียมสามารถทําให้

ผิวหนงัไหม้ได้ จงึควรใช้ด้วยความระมดัระวงัและสวมถงุมือทกุครัง้ท่ีใช้ นอกจากโซเดียม ไฮดรอกไซด์แล้ว

ยงัมีการใช้ดา่งตวัอ่ืน ๆ เชน่ โซเดียมเมตาซิลิเกต (Sodium metasilicate) โซเดียมคาร์บอเนต (Sodium 

carbonate) ซึง่มีฤทธ์ิในการกดักร่อนน้อยกวา่ 
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2. กรดประเภทอนินทรีย์และอินทรีย์ (Inorganic and Organic acids) 

สารชะล้างประเภทกรดมกัไมน่ิยมใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร เพราะมีฤทธ์ิในการกดักร่อนสงู

และทําให้ผิวหนงัไหม้ได้ 

 สารชะล้างประเภทกรดอนินทรีย์ ได้แก่ กรดเกลือ (Hydrochloric acid) กรดกํามะถนั (Sulphuric 

acid) และกรดไนตริก (Nitric acid) ใช้สําหรับการกําจดัตะกรันท่ีเกิดจากนํา้กระด้าง การจบัตวัเป็นก้อนแข็ง

ของเกลือแร่ตา่ง ๆ เชน่ หินปนู Milkstone ท่ีเกิดจากการจบัตวัของโปรตีนแคลเซียมคาร์บอเนต  และเกลืออ่ืนๆ 

เกิดเป็นคราบแข็งในเคร่ืองฆา่เชือ้ในนํา้นม (Pasteurizer) แตก่รดเหลา่นีมี้ฤทธ์ิในการกดักร่อนสงู จงึมี การ

ใช้กรดอ่ืนท่ีมีฤทธ์ิในการกดักร่อนน้อยกวา่ เชน่ กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid) และกรดซลัฟามิก   

(Sulphamic acid) 

 สารชะล้างประเภทกรดอินทรีย์  ได้แก่ กรดกลโูคนิก  (Gluconic acid) กรดไฮดรอกซีอะซิตกิ         

(Hydroxyacetic Acid) กรดซิตริก ( Citric acid ) และกรดทาร์ทาริก (Tartaric acid)  

 สารชะล้างประเภทกรดเหลา่นีมี้ฤทธ์ิในการกดักร่อน  จงึมกัจะมีการผสมสารท่ีป้องกนัการกดักร่อน

ไว้ด้วย นิยมใช้ในการกําจดัคราบแข็งท่ีเกิดจากสารอนินทรีย์ (Inorganic deposites) พวกหินปนู

(Milkstone) และใช้ล้างขวด     

3. สารลดแรงตงึผิว (Surface Active Agents) 

สารชะล้างประเภทนีจ้ะทําหน้าท่ีลดแรงตงึผิวของสิ่งสกปรก นํา้จะเข้าไปทําให้สิ่งสกปรกเปียก 

(Wetting) สารชะล้างจงึจะสามารถแทรกตวัเข้าไปทําให้เกิดการรวมตวัของอิมลัชัน่ (Emulation) ทําให้ 

สิ่งสกปรกถกูกําจดัได้โดยง่าย ตวัอยา่งของสารประเภทนีไ้ด้แก่ สบู ่

สารชะล้างท่ีมีสมบตัใินการลดแรงตงึผิวมกัมีสมบตักิารเป็นอิมลัชัน่ (Emulsifying property)  

ไมมี่สมบตัใินการกดักร่อน, ไมร่ะคายเคืองผิวหนงั และล้างออกด้วยนํา้ได้ง่าย 

สารประเภทนีมี้อยูห่ลายชนิด ได้แก่ Sodium Alkyl Benzene Sulphonate, Sodium Lauryl 

Sulphate, Nonyl Phenol Ethoxylate และ Dodecyl Diaminoethyl Glycine  

4. Sequestering Agents หรือ Sequestrants หรือ Chelating Agents 

Sequestering Agents มีสมบตัใินการจบัตวักบัแร่ธาตบุางชนิด เชน่ แคลเซียมและแมกนีเซียมใน

นํา้ เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนท่ีละลายนํา้ได้ดี จงึนิยมใสส่ารประเภทนีใ้นสารชะล้าง เพ่ือให้จบักบั

แคลเซียมและแมกนีเซียมในนํา้ ป้องกนัไมใ่ห้เกิดคราบตะกรันในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ตา่ง ๆ สาร 

Sequestrants ท่ีนิยมใช้ ได้แก่ Sodium Tripolyphosphate, Tetrasodium Pyrophosphate, Tetrapotassium 

Pyrophosphate, Sodium Hexametaphosphate เป็นต้น  
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สารชะล้างท่ีใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร มกัจะเป็นสารผสมของสารชะล้างท่ีมีคณุสมบตัติา่ง ๆ 

กนั เพ่ือให้เหมาะสมตอ่การใช้งาน การเลือกใช้สารชะล้างให้เหมาะสมกบัการทําความสะอาดเคร่ืองจกัร

อปุกรณ์และบริเวณการผลิต ควรพิจารณาจากลกัษณะของสิ่งสกปรก ลกัษณะพืน้ผิว และวิธีการทําความ

สะอาดท่ีจะใช้ นอกจากนีโ้รงงานควรศกึษาข้อมลูและข้อควรระวงัในการใช้สารเหลา่นีด้้วย กลา่วคือ 

โรงงานควรขอข้อมลูความปลอดภยัในการใช้สารเหลา่นี ้(Material Safety Data Sheet, MSDS) จากผู้ขายด้วย 

1. การฆ่าเชือ้ (Disinfection หรือ Sanitizing) 

การฆา่เชือ้เป็นการทําลายหรือลดจํานวนจลุินทรีย์ลงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ ไมจํ่าเป็นต้อง

กําจดัหรือทําลายสปอร์ของจลุินทรีย์ก็ได้ ซึง่ตา่งจากการฆา่เชือ้แบบ Sterilization ท่ีเป็นการกําจดัหรือ 

ทําลายจลุินทรีย์รวมทัง้สปอร์ของจลุินทรีย์อยา่งสมบรูณ์ 

การฆ่าเชือ้แบบ Disinfection มีหลายวิธีดังนี ้

1. การฆา่เชือ้ด้วยวิธีการทําความสะอาด (Disinfection by Cleaning) 

การทําความสะอาด (Cleaning) อาจกําจดัจลุินทรีย์ท่ีปนเปือ้นบนพืน้ผิวได้ ซึง่จะมาก 

หรือน้อยขึน้อยูก่บัลกัษณะและการออกแบบพืน้ผิวท่ีทําความสะอาด กลา่วคือ พืน้ผิวท่ีเป็นรูพรุนก็จะทํา

ความสะอาดและกําจดัเชือ้ได้ยากกวา่พืน้ผิวท่ีเรียบ นอกจากนี ้สารชะล้างหรือสารทําความสะอาดมกัจะมี 

คณุสมบตัใินการฆา่เชือ้ร่วมอยู ่การทําความสะอาดจงึเป็นการฆา่เชือ้ไปในตวัด้วย 

2. การฆา่เชือ้ด้วยความร้อน (Disinfection by Heat) 

จลุินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรคสามารถถกูทําลายได้ด้วยความร้อน  ยกเว้นพวกท่ีสร้างสปอร์ ซึง่ 

ต้องใช้ความร้อนในการฆา่ เชือ้สงูมาก ประสิทธิภาพในการฆา่เชือ้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์และบริเวณผลิตด้วย

ความร้อนนีข้ึน้กบัปัจจยัตา่ง  ๆ มากมาย เชน่ วสัดท่ีุใช้ ลกัษณะและการออกแบบพืน้ผิว ความสะอาดของ

พืน้ผิว  ในการฆา่เชือ้ด้วยความร้อนนี ้ยากท่ีจะรับประกนัวา่พืน้ผิวท่ีต้องการฆา่เชือ้จะมีอณุหภมูิท่ี

พอเหมาะ แก่การฆา่เชือ้อยา่งสม่ําเสมอ ทัว่ถึงกนั 

  ความร้อนท่ีใช้ในการฆา่เชือ้อาจ ใช้ไอนํา้ นํา้ร้อน หรือลมร้อนก็ได้ การใช้ความร้อนชืน้ 

(Moist Heat) เชน่ ไอนํา้และนํา้ร้อน จะมีประสิทธิภาพในการฆา่เชือ้สงูกวา่การใช้ความร้อนแห้ง (Dry Heat)  

เพราะความร้อนชืน้จะทําลายโปรตีนในตวัจลุินทรีย์ให้สญูเสียสภาพธรรมชาต ิ( Denaturation) ทําให้ไม่

สามารถดํารงชีพตอ่ไปได้ สว่นการใช้ความร้อนแห้ง เชน่ ลมร้อน ซึง่จะมีประสิทธิภาพในการฆา่เชือ้ต่ํากวา่

จงึต้องใช้อณุหภมูิท่ีสงูและเวลานานกวา่ ดงันัน้ จงึนิยมใช้ไอนํา้หรือนํา้ร้อนในการฆา่เชือ้เคร่ืองจกัร

อปุกรณ์และบริเวณผลิต ซึง่มีข้อดี คือไมก่ดักร่อน ไมมี่สารตกค้าง  และสามารถฆา่เชือ้จลุินทรีย์ท่ีก่อให้เกิด

โรคได้ สําหรับพืน้ผิวท่ีมีพืน้ท่ีมาก ใช้วิธีฆา่เชือ้โดยใช้ความร้อนร่วมกบัสารฆา่เชือ้  ( Disinfectants  หรือ  

Sanitizers) 
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  ในการทําลายเชือ้ด้วยไอนํา้ร้อนนัน้ ผู้ปฏิบตังิานต้องแนใ่จวา่ พืน้ผิวท่ีต้องการฆา่เชือ้ทัง้

ภายในและภายนอกได้รับความร้อนและเวลาเพียงพอตอ่การฆา่เชือ้ คือ ประมาณ 85 ºC เป็นเวลา 

ไมน้่อยกวา่ 1 นาที 

  สําหรับการฆา่เชือ้ด้วยนํา้ร้อน ควรใช้นํา้ร้อนอณุหภมูิ 80 – 90 ºC แชภ่าชนะอปุกรณ์ท่ี

ต้องการฆา่เชือ้ และให้ความร้อนจนนํา้ มีอณุหภมูิ 80 ºC เป็นเวลา 10 นาที ก็จะสามารถฆา่เชือ้จลุินทรีย์ท่ี

ทําให้เกิดโรคได้ 

3. การฆา่เชือ้ด้วยแสงอลัตราไวโอเลต (Ultraviolet Radiation) 

  ในโรงงานอตุสาหกรรมอาหารหลายแหง่ นิยมใช้แสงอลัตราไวโอเลตในการฆา่เชือ้จลุินทรีย์

ในนํา้ใช้  และฆา่เชือ้อากาศในบริเวณผลิต การใช้แสงอลัตราไวโอเลตในการฆา่เชือ้ผลิตภณัฑ์อาหาร

โดยตรงอาจทําให้ไขมนัในอาหารเกิดการเหม็นหืน ( Oxidative Rancidity) และฆา่เชือ้ได้เฉพาะสว่นผิว

เทา่นัน้ 

4. การฆา่เชือ้ด้วยสารเคมี (Disinfection by Chemicals) 

  ในการฆา่เชือ้ด้วยสารเคมี นัน้ โรงงานควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมสําหรับแตล่ะ

สว่นงาน เน่ืองจากสารฆา่เชือ้แตล่ะชนิดมีจดุเดน่จดุด้อยตา่งกนัไป สารฆา่เชือ้ท่ีดีต้องมีคณุสมบตัท่ีิไมเ่ป็น

พิษ ไมทํ่าให้เกิดการสกึกร่อนของพืน้ผิวท่ีใช้ ไมมี่ผลตอ่กลิ่น รส และสีของอาหาร  มีประสิทธิภาพในการ

ฆา่เชือ้ได้หลายชนิด 

  ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการฆา่เชือ้ของสารฆา่เชือ้ ได้แก่ อณุหภมูิ ความเข้มข้น

ของสารฆา่เชือ้ ระยะเวลาในการสมัผสั ( Contact Time) ความสะอาดของพืน้ผิว ความเป็นกรดดา่ง ( pH) 

ความกระด้างของนํา้ และการสร้างฟิล์มชีวภาพ (Biofilms) ของเชือ้จลุินทรีย์บนพืน้ผิวท่ีจะทําความสะอาด  

(ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้สารฆ่าเชือ้ 

ปัจจัย ผล 

อณุหภมูิ จลุินทรีย์จะถกูทําลายได้มากขึน้เม่ืออณุหภมูิสงูขึน้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง 

เม่ืออณุหภมูิสงูกวา่ 70 ºC ขึน้ไป จลุินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรคจะเร่ิมถกู

ทําลายอยา่งรวดเร็ว 

 

ความเข้มข้น โดยปกตคิวามเข้มข้นย่ิงสงูจะย่ิงมีประสิทธิภาพในการฆา่เชือ้  แต่

จะทําให้ผิวหนงัระคายเคือง เป็นพิษ และมกัทําให้พืน้ผิวสกึกร่อน  

การใช้สารฆา่เชือ้ความเข้มข้นต่ําเกินไป อาจก่อปัญหาทําให้

เชือ้จลุินทรีย์มีความต้านทานมากขึน้ 

 

ระยะเวลาในการสมัผสั ระยะเวลาในการสมัผสันานจะทําลา ยจลุินทรีย์ได้มากขึน้ แตทํ่าให้

เสียเวลาในการปฏิบตังิาน หากพืน้ผิวมีการปนเปือ้นจลุินทรีย์มาก 

และสารฆา่เชือ้ทํางานช้าก็จําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการสมัผสันาน 

 

ความสะอาด สารฆา่เชือ้จะมีประสิทธิภาพลดลง หากพืน้ผิวท่ีต้องการทําความ

สะอาดมีการปนเปือ้นสิ่งสกปรก ( Soils) มาก ควรใช้สารฆา่เชือ้กบั

พืน้ผิวท่ีทําความสะอาดแล้วเทา่นัน้ 

 

ความเป็นกรดดา่ง  ( pH ) การใช้สารฆา่เชือ้ท่ี pH ไมเ่หมาะสม จะทําให้ประสิทธิภาพของ 

สารฆา่เชือ้ลดลง 

 

ความกระด้างของนํา้ โดยทัว่ไปความกระด้างของนํา้ย่ิงสงูจะย่ิงลดประสิทธิภาพในการฆา่

เชือ้  ทัง้นีข้ึน้กบัประเภทของสารฆา่เชือ้นัน้ ๆ 

 

การสร้างฟิล์มชีวภาพ ( Biofilms) 

บนพืน้ผิว 

ฟิล์มชีวภาพจะชว่ยป้องกนัตวัจลุินทรีย์ ทําให้สารฆา่เชือ้มี

ประสิทธิภาพลดลงการป้องกนัการสร้างฟิล์มชีวภาพบนพืน้ผิว 

สามารถทําได้โดยออกแบบเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ให้ล้างทําความ

สะอาดง่าย และมีการใช้สารฆา่เชือ้ท่ีเหมาะสม 
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 สารฆา่เชือ้ท่ีขายอยูใ่นปัจจบุนัมีหลายประเภท และมีความสามารถในการฆา่เชือ้แตกตา่งกนัไป  

บางชนิดจะขึน้กบัอณุหภมูิในการใช้งาน โดยปกตสิามารถทํางานได้ทนัทีท่ีสมัผสัผิว ผู้ใช้จงึควรพิจารณา 

ทดลองเพ่ือหาเวลาสมัผสัท่ีเหมาะสมก่อนนําไปใช้งาน 

 การเตรียมสารฆา่เชือ้ควรปฏิบตัติามข้อแนะนําของผู้ขาย  และผู้ใช้งานต้องเตรียมสารฆา่เชือ้ให้ได้

ความเข้มข้นท่ีถกูต้อง สารฆา่เชือ้ท่ีเข้มข้นมากเกินไปจะเป็นอนัตรายตอ่ผู้ใช้ แตส่ารฆา่เชือ้ท่ีมีความเข้มข้น

ต่ําเกินไปจะไมมี่ประสิทธิภาพในการฆา่เชือ้  และหากมีสิ่งสกปรก  เชน่  เศษอาหารท่ีปะปนในนํา้ยาฆา่

เชือ้ท่ีมีความเข้มข้นต่ํา  ก็จะย่ิงก่อปัญหาทําให้จลุินทรีย์บางชนิดเจริญเตบิโตได้ดี  นอกจากนีส้ารฆา่เชือ้

บางชนิดยงัสลายตวัได้ง่ายด้วย  ดงันัน้  เม่ือใช้แล้วและยงัมีเหลืออยู ่ ต้องทิง้ไปและเตรียมใหมท่กุครัง้ท่ีจะใช้  

ผู้ ใช้จงึควรศกึษาข้อมลูจากผู้ขายให้ถ่ีถ้วน 

 สารฆา่เชือ้ท่ีดีต้องสามารถตรวจเช็กปริมาณหรือความเข้มข้นได้ง่าย  โดยวิธีทางเคมีหรือกระดาษ

ทดสอบ  (Test Paper) สารฆา่เชือ้ประเภทคลอรีนจงึเป็นสารท่ีนิยมใช้กนัมากในโรงงานอตุสาหกรรม

อาหาร เพราะสามารถตรวจ สอบปริมาณคลอรีนท่ีเหลือ ( Residual Chlorine) ได้ง่ายด้วยวิธีการทางเคมี

และด้วยกระดาษตรวจสอบ 

 ประเภทของสารฆ่าเชือ้  (Types of Disinfectant) 

 สารฆา่เชือ้มี หลายประเภท  แตท่ี่นิยมใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร  ได้แก่ 

 1. สารไฮโปคลอไรต์ ( Hypochlorites) หรือสารประกอบประเภทคลอรีน ( Chlorine Based 

Dininfectant)   

 สารฆา่เชือ้ประเภทนีป้ระกอบด้วยไฮโปคลอไรต์ คลอรีนเหลว ( Liquid Chlorine) คลอรีนไดออกไซค์  

(Chlorine Dioxide) และคลอรามีน ( Chloramines) สารประกอบประเภทนีมี้ความสามารถในการฆา่เชือ้ 

เน่ืองจากการปลดปลอ่ยคลอรีนอิสระ ( Free Chlorine) ออกมาในสารละลาย สารประเภทนีมี้ข้อดีหลาย

ประการ คือ 

• ราคาคอ่นข้างถกู 

• สามารถฆา่หรือทําลายเชือ้จลุินทรีย์ได้หลายชนิด รวมทัง้ไวรัสและสปอร์ของจลุินทรีย์บางชนิด 

• ไมมี่ผลตอ่กลิ่นรสของผลิตภณัฑ์ (ยกเว้นพวกอาหารท่ีมีไขมนัเป็นองค์ประกอบเป็น

ปริมาณมาก) หากใช้ในความเข้มข้นท่ีใช้ในการปฏิบตังิานทัว่ไปในโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร 
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การบันทกึ และรายงานผล (Recording) 

โรงฆา่สตัว์ควรมีระบบบนัทกึรายงานผล และเอกสารท่ีเก่ียวข้องในการควบคมุการฆา่สตัว์ 

กระบวนการผลิต การรักษาความสะอาดและสขุอนามยั เพ่ือการสอบย้อนข้อมลูในกรณีท่ีพบปัญหาเชน่ 

พบยาปฏิชีวนะตกค้างในเนือ้สตัว์หรือซากสตัว์ ท่ีมาจากโรงฆา่สตัว์ โดยอยา่งน้อยควรมีบนัทกึเอกสาร

ดงัตอ่ไปนี ้

1. รายงานการตรวจสัตว์ท่ีฟาร์ม ซึง่มีรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

1.1 ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขทะเบียนฟาร์ม  

1.2 ช่ือ และท่ีอยูข่องโรงฆา่สตัว์ท่ีจะสง่สตัว์เข้าฆา่ 

1.3 วนัท่ีทําการตรวจสตัว์ท่ีฟาร์ม 

1.4 ประวตักิารเจ็บป่วย การตาย การให้วคัซีน และการตรวจสขุภาพสตัว์ 

1.5 สภาพโรงเรือน และการจดัการ 

1.6 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ อนญุาตให้สง่โรงฆา่สตัว์ หรือให้ทําการตรวจสอบเพิ่มเตมิ 

1.7 คํารับรองความถกูต้องของวนัท่ี จํานวนสตัว์ ทะเบียนรถบรรทกุสตัว์ ในการจบัสตัว์ 

จากฟาร์ม โดยเจ้าของฟาร์ม 

2. รายงานการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่า  แยกเป็นรายงานการตรวจสขุภาพสตัว์ก่อนฆา่ 

สําหรับสกุร โคกระบือ และรายงานการตรวจสขุภาพสตัว์ปีกก่อนฆา่ 

 2.1 ช่ือฟาร์ม และจํานวนสตัว์ท่ีเข้าฆา่  

2.2 ตรวจสอบความถกูต้องของใบอนญุาตเคล่ือนย้ายฯ และใบรายงานการตรวจสตัว์ท่ีฟาร์ม 

2.3 ตรวจสอบตราสญัลกัษณ์สตัว์  เชน่ เบอร์ห ูหมายเลขประจําตวัสตัว์เป็นต้น  เพ่ือ  

ตรวจสอบความถกูต้องของสตัว์ท่ีเข้าฆา่ 

2.4 ตรวจสอบสขุภาพสตัว์วา่มีความผิดปกตดิงันีห้รือไม ่

 - สตัว์ตายก่อนฆา่  

 - สตัว์พิการ หรือแคระแกรน  

 - รอยขีดขว่น ฟกชํา้  

 - ผิวหนงัมีผ่ืนแดง  

 - หายใจหอบ ไอ  

 - เดนิผิดปกติ  

 - ซมึ ออ่นเพลีย  

 - ขาหกั  

 - ท้องมานหรือบวมนํา้  

 - ระบบประสาทหรือกล้ามเนือ้ผิดปกติ  

 - บวมอกัเสบบริเวณศีรษะ และตา มีของเหลวไหลออกจากตา จมกู  
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 - สตัว์ตาย 

 - สตัว์สลบ 

 - โลหิตเป็นพิษ  

ดําเนินการตรวจสอบโดยพนกังานตรวจโรคสตัว์ และพนกังานตรวจโรคสตัว์รายงานผล 

การตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีตดัสินผลการตรวจสขุภาพสตัว์ก่อนฆา่ตอ่ไป 

3. รายงานการตรวจสุขภาพสัตว์ภายหลังฆ่า แยกเป็นรายงานการตรวจสขุภาพสตัว์ภายหลงัฆา่

สําหรับสกุร โคกระบือ และรายงานการตรวจสขุภาพสตัว์ปีกภายหลงัฆา่ 

 3.1 ช่ือฟาร์ม และจํานวนสตัว์ท่ีเข้าฆา่  

3.2 ตรวจสอบสภาพซากสตัว์ เพ่ือตรวจความผิดปกตขิองซากสตัว์ ทัง้ในสว่นท่ีเก่ียวกบัโรค

และสภาพซากท่ีไมเ่หมาะสมกบัการบริโภคดงันี ้

 - สภาพทัว่ไปเชน่กลิ่น สีผิดปกต ิกระดกูแตกหกั ชํา้เลือด ข้อขาอกัเสบ  

 - ผิวหนงั มีสภาพแผล ฝี หนอง เนือ้งอก โรคผิวหนงั หรือเปือ้นสิ่งสกปรกหรือไม่  

 - ตอ่มนํา้เหลือง  

 - เชือดเอาเลือดออกไมห่มด  

 - โรคตดิตอ่ร้ายแรง  

 - ชอ่งท้องอกัเสบ  

 - ดีซา่น  

- ตรวจสอบความผิดปกตขิองอวยัวะภายในเชน่ ตบั ไต หวัใจ กระเพาะอาหาร  

ม้าม ปอด และลําไส้ เป็นต้น 

ดําเนินการตรวจสอบโดยพนกังานตรวจโรคสตัว์ และพนกังานตรวจโรคสตัว์รายงานผล 

การตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีตดัสินผลการตรวจสขุภาพสตัว์ภายหลงัฆา่

ตอ่ไป 

4. รายงานการตรวจสอบความสะอาดก่อนผลิต 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีทําการตรวจสอบความสะอาดของโครงสร้างอาคารเชน่ พืน้ ผนงั เพดาน ราง

ระบายนํา้ เป็นต้น และตรวจสอบเคร่ืองมืออปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ หม้อลวกขน ถงัแชเ่ย็นเนือ้สตัว์ และอ่ืน ๆ  

ในห้องหรือบริเวณทําการฆา่สตัว์ และผลิตเนือ้สตัว์ตา่งๆภายในโรงงานเชน่ บริเวณรับสตัว์ ห้องลวกและ

ถอนขน ห้องเอาเคร่ืองในออก เป็นต้น หากผลการตรวจสอบไมย่อมรับ ให้ดําเนินการแก้ไข โดยทําการทํา

ความสะอาดซํา้ก่อนทําการฆา่สตัว์ เพ่ือมิให้เนือ้สตัว์ปนเปือ้นจากโครงสร้าง และอปุกรณ์การผลิตท่ีไม่

สะอาด 
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ตัวอย่างรายงานการตรวจสัตว์ที่ฟาร์ม 
 

1. ช่ือฟาร์ม............................................................ เลขทะเบียนฟาร์ม..........................................  

   ท่ีอยู่......................................................................................................................... ................. 

2. โรงฆ่าสัตว์ช่ือ................................................................. ท่ีอยู่..................................................  

3. วันท่ีตรวจท่ีฟาร์ม....................................................................................................................  

4. ประวัตสัิตว์  

    สตัว์อาย.ุ......................... ...นํา้หนกั.............................ก.ก. จํานวนสตัว์ท่ีเลีย้ง..........................ตวั  

    เคยมีสตัว์เจ็บและป่วย  จํานวน............................ .........................ตวั ตายจํานวน.....................ตวั  

    การให้วคัซีน............................................................................วนัท่ีให้..........................................  

5.   สุขภาพสัตว์ ( ) ปกติ  

            ( ) ผิดปกตคืิอ....................................................... .......................... 

6. สภาพโรงเรือนและการจัดการท่ีตรวจพบ...............................................................................  

7. ข้อคิดเหน็ของผู้ตรวจ ( )  อนญุาตให้สง่โรงฆา่สตัว์ได้  

                    ( )  ให้ตรวจสอบเพิ่มเตมิ  เร่ือง.................. ......................................  

  ผู้ตรวจสอบ....................................................................................  

      (...................................................................................)  

  ตําแหนง่.......................................................................................  

คาํรับรองของเจ้าของฟาร์ม : 

ได้จบัสตัว์เม่ือวนัท่ี..............................จํานวน..................ตวั นํา้หนกัเฉล่ียตวัละ........................ก.ก. 

บรรทกุโดยรถหมายเลขทะเบียน..............................จากฟาร์มของข้าพเจ้าตามรายละเอียดข้างต้นจริง 

เจ้าของฟาร์ม....................................................................... 

         (......................................................................)  

 

วนัท่ีเข้าฆา่............................................................ควิท่ี..........................เวลา..............................น. 

ได้ตรวจสอบแบบบนัทกึ  และสภาพสตัว์โดยทัว่ไปแล้ว 

(   )  อนญุาตให้ฆา่ปกต ิ(   )  อนญุาตให้ฆา่โดยมีเง่ือนไข (ระบ)ุ (   )  ไมอ่นญุาตให้ฆา่  (ระบ)ุ  

หมายเหตุ............................................................................................................................... 

 

สตัวแพทย์ผู้ควบคมุฟาร์ม....................................................................... 

         (........ .......................................................................) 
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ตัวอย่างรายงานการตรวจสุขภาพสัตว์ปีกภายหลังฆ่า 

วันท่ี…………………….ช่ือโรงฆ่าสัตว์………………….………..เลขทะเบียน ………………………. 

ช่ือฟาร์ม                รวม 

จํานวนสตัว์                 

การตรวจสัตว์ปีกหลังฆ่า  

สภาพซากท่ีคัดแยก  

ลวกสกุ                 

มีการปนเปือ้น               

โรคผิวหนงั               

ฝีหนอง               

เนือ้งอก               

ข้อขาอกัเสบ               

ชํา้/หกั               

รวม (ตวั)               

รวมนํา้หนกั (กก.)               

สภาพซากท่ีคัดทิง้ 

เชือดเอาเลือดออกไมห่มด               

ผอม               

โรคตดิตอ่ร้ายแรง  

ชอ่งท้องอกัเสบ               

ดีซา่น               

รวม (ตวั)               

รวมนํา้หนกั (กก.)                

หมายเหตุ  

 

 

 

 

 …………………………………        ………………………………… 

(                                                )    (                                                )       

       พนกังานตรวจโรคสตัว์                                   พนกังานเจ้าหน้าท่ี 
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ตัวอย่างรายงานการตรวจสุขภาพสัตว์(สุกร โค กระบือ แพะ แกะ)ภายหลังฆ่า 

วันท่ี…………….ช่ือโรงฆ่าสัตว์…………………………………..เลขทะเบียน ………………………. 

ช่ือฟาร์ม              รวม 

จาํนวนสัตว์ 
              

การตรวจ สัตว์หลังฆ่า 

-  ไต               

-  เยื่อหุ้มปอดอกัเสบ               

-  แผล ฝี หนอง               

-  ชํา้เลอืด               

-  กระดกูแตก               

-  กลิน่, สผิีดปกติ               

-  ผิวหนงั               

-  ตอ่มนํา้เหลอืง               

- วิการโรค               

-  อ่ืน ๆ               

รวม (ตวั)               

รวมนํา้หนกั (กก.)               

วิการท่ีหวั               

การตรวจสอบเคร่ืองใน 

-  ตบั               

-  หวัใจ               

-  กระเพาะ               

-  ม้าม               

-  ปอด               

-  ลาํไส้               

-  สิง่แปลกปลอม               

-  พยาธิ               

หมายเหต.ุ 

 

 

 

 

…………………………………      ………………………………… 

(                                             )      (                                             ) 

     พนกังานตรวจโรคสตัว์                                              พนกังานเจ้าหน้าท่ี 
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ตัวอย่างรายงานการตรวจสุขภาพสัตว์(สุกร โค กระบือ แพะ แกะ) ก่อนฆ่า 
 

วันท่ี…………………….ช่ือโรงฆ่าสัตว์………………….………..เลขทะเบียน ………………………. 

 

ช่ือฟาร์ม       รวม 

จํานวนสตัว์        

การตรวจสัตว์ก่อนฆ่า        

ใบอนญุาตเคล่ือนย้าย ฯ        

ใบรายงานการตรวจสตัว์ท่ีฟาร์ม        

ตราสญัลกัษณ์สตัว์ (ถ้ามี)        

-  เวลาพกัคอก        

-  สตัว์ตายก่อนฆา่        

-  รอยขีดขว่น        

-  รอยฟกชํา้        

-  ผิวหนงัมีผ่ืนแดง        

- หายใจหอบ, ไอ        

-  เดนิไมผ่ิดปกต ิ        

-  ซมึ  ออ่นเพลีย        

-  ขาหกั        

อ่ืน ๆ..............................        

รวม (ตวั)        

รวมนํา้หนกั (กก.)        
 

ความเห็นของพนกังานตรวจโรคสตัว์ 

ได้ตรวจสอบสภาพสตัว์โดยทัว่ไปแล้ว เห็นควร 

(   )  อนญุาตให้ฆา่ 

(   )  ไมอ่นญุาตให้ฆา่เน่ืองจากสาเหตุ………………... 

........................................ ........................................ 

(   )  อนญุาตให้ฆา่โดยมีเง่ือนไข (ระบ)ุ.......................  

................................................................................ 

ความเห็นของพนกังานเจ้าหน้าท่ี 

ได้ตรวจสอบสภาพสตัว์โดยทัว่ไปแล้ว เห็นควร 

(   )  อนญุาตให้ฆา่ 

(   )  ไมอ่นญุาตให้ฆา่เน่ืองจาก สาเหตุ…………. 

…………………………………………………… 

(   )  อนญุาตให้ฆา่โดยมีเง่ือนไข (ระบ)ุ...............  

.......................................................... ............. 

 

………………………………     …………………….........……… 

(                                             )     (                                             ) 

     พนกังานตรวจโรคสตัว์                               พนกังานเจ้าหน้าท่ี  
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ตัวอย่างรายงานการตรวจสุขภาพสัตว์ปีกก่อนฆ่า 

วันท่ี…………….ช่ือโรงฆ่าสัตว์…………………………….……..เลขทะเบียน ………………………. 
ชือฟาร์ม                

รวม 

จํานวนสตัว์               

การตรวจสัตว์ปีกก่อนฆ่า 
 

- สตัว์ตายก่อนฆา่ 
สภาพสัตว์ปีกท่ีคัดแยก        
- ตวัเล็กแคระแกรน 
- พิการ  

              

รวม ( ตวั )               

รวมนํา้หนกั (กก.)               

สภาพสัตว์ปีกทีคัดทิง้  
 -  ท้องมานหรือบวมนํา้ 

              

-  ผอมแห้ง                

-  ผิดปกตทิางประสาทหรือ 
กล้ามเนือ้  

              

-  บวมอกัเสบบริเวณ 
ศีรษะและตา มีของเหลว 
ไหลออกจากตา จมกู 

              

-  ตาย                

-  สลบ                

-  สภาพโลหิตเป็นพิษ                                                       

รวม (ตวั)   

รวมนํา้หนกั (กก.)  
 

ความเห็นของพนกังานตรวจโรคสตัว์ 
ได้ตรวจสอบสภาพสตัว์โดยทัว่ไปแล้ว เห็นควร 
(   )  อนญุาตให้ฆา่ 
(   )  ไมอ่นญุาตให้ฆา่เน่ืองจากสาเหตุ………………... 
........................................ ........................................ 
(   )  อนญุาตให้ฆา่โดยมีเง่ือนไข (ระบ)ุ.......................  
................................................................................ 

ความเห็นของพนกังานเจ้าหน้าที 
ได้ตรวจสอบสภาพสตัว์โดยทัว่ไปแล้ว เห็นควร 
(   )  อนญุาตให้ฆา่ 
(   )  ไมอ่นญุาตให้ฆา่เน่ืองจาก สาเหตุ…………. 
…………………………………………………… 
(   )  อนญุาตให้ฆา่โดยมีเง่ือนไข (ระบ)ุ...............  
.......................................................... ............. 

 
 
…………………………………      ………………………………… 
(                                             )      (                                             ) 

      พนกังานตรวจโรคสตัว์                                 พนกังานเจ้าหน้าท่ี   





ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบความสะอาดก่อนผลิต 

ช่ือโรงฆ่าสัตว์………………………......เลขทะเบียน ………………………..วันท่ีตรวจ……………. 

 

 

รายการ 

ผลการตรวจสอบ ข้อบกพร่องท่ีพบ/ 

การแก้ไข  

ยอมรับ ไม่ยอมรับ 

1. บริเวณท่ีรับสัตว์    

    พืน้, ผนงั, เพดาน    

    รางระบายนํา้    

    ราวแขวนสตัว์    

    เคร่ืองมือและอปุกรณ์    

2. ห้องทาํสลบเชือดและเอาเลือดออก    

    พืน้, ผนงั, เพดาน    

    รางระบายนํา้    

    เคร่ืองมือและอปุกรณ์    

3. ห้องลวกและถอนขน        

    พืน้, ผนงั, เพดาน    

    รางระบายนํา้    

    หม้อลวก    

    เคร่ืองมือและอปุกรณ์    

4. ห้องเอาเคร่ืองในออก    

    พืน้, ผนงั, เพดาน    

    รางระบายนํา้    

    เคร่ืองมือและอปุกรณ์    

5. ห้องล้างเคร่ืองใน    

    พืน้, ผนงั, เพดาน    

    รางระบายนํา้    

    เคร่ืองมือและอปุกรณ์    

6. ห้องลดอุณหภูมิซากสัตว์    

    พืน้, ผนงั, เพดาน    

    ถงัลดอณุหภมูิซากสตัว์    

    เคร่ืองมือและอปุกรณ์    
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7. ห้องตัดแต่งเนือ้สัตว์    

    พืน้, ผนงั, เพดาน    

    รางระบายนํา้    

    เคร่ืองมือและอปุกรณ์    

8.  ห้องเก็บเนือ้สัตว์แช่เยน็    

    พืน้, ผนงั, เพดาน    

9. ห้องแช่แข็งเนือ้สัตว์    

    พืน้, ผนงั, เพดาน    

10.ห้องเก็บเนือ้สัตว์แช่แข็ง    

    พืน้, ผนงั, เพดาน    

11. ห้องล้างภาชนะ    

    พืน้, ผนงั, เพดาน    

    รางระบายนํา้    

    เคร่ืองมือและอปุกรณ์    

12.  ห้องบรรจุกล่อง    

    พืน้, ผนงั, เพดาน    

    เคร่ืองมือและอปุกรณ์    

13. ห้องเก็บวัสดุบรรจุหีบห่อ    

14. ห้องเก็บเคร่ืองแต่งตัว เก็บของ และบู๊ท    

15. ห้องสุขา    

16. อ่ืน ๆ...............................................    

หมายเหตุ   

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ  

        …………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ผู้ตรวจสอบ......................... ........................... 

                          (.............................................)  
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ตัวอย่างรายงานการตรวจสุขลักษณะของพนักงาน 

 

ช่ือโรงฆ่าสัตว์………………………………..………………………วันท่ี……………………………… 

 

หวัข้อตรวจสอบ  = ยอมรับ 

X = ไมย่อมรับ 

การแก้ไข 

1. การแตง่กายของพนกังาน 

1.1 สถานท่ีเปล่ียนเคร่ืองแตง่กาย 

1.2 เคร่ืองอํานวยความสะดวกการเก็บ 

1.3 การสวมชดุฟอร์มทํางาน 

  

2. การล้างมือ 

2.1 สิ่งอํานวยความสะดวก ในการล้างมือ  

เชน่ อา่งล้างมือ สบูเ่หลว นํา้ยาฆา่เชือ้

โรค 

2.2 วิธีการล้างมือ 

    

  

3. พฤตกิรรมขณะปฏิบตังิาน 

3.1 มีการกิน, ถ่มนํา้ลาย แกะเกา ฯลฯ 

3.2 ล้างมือตามกําหนดความถ่ี 

3.3 การปฏิบตัติอ่สิ่งของตกพืน้ 

  

4. สขุภาพของพนกังาน 

4.1 มีการตรวจสขุภาพประจําปี 

4.2 การปฏิบตัติอ่พนกังาน กรณีเจ็บป่วย 

  

 

ผู้ตรวจสอบ…………………………..…………………… 

                       (......................... ............................) 
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การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 

 การตรวจสอบย้อนกลบั หมายถึง ความสามารถในการตรวจย้อนกลบัแหลง่ผลิตสินค้าและตดิตาม

สินค้าปศสุตัว์ ตลอดทกุขัน้ตอนการผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การขนสง่ และการจดัจําหนา่ย   

วตัถปุระสงค์ 

1. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้วา่เนือ้สตัว์และผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ท่ีจําหนา่ยผลิตมาจาก

โรงงานแปรรูปเนือ้สตัว์ โรงฆา่สตัว์ โรงงานผลิตอาหารสตัว์ และฟาร์มเลีย้งสตัว์ใด   

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหลง่ท่ีมาและข้อมลูของเนือ้สตัว์ท่ีใช้บริโภค  

2. เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัของเนือ้สตัว์ 

3. ชว่ยในการเรียกคืนสินค้าเนืส้ตัว์ท่ีไมป่ลอดภยัจากท้องตลาดซึง่เป็นการคุ้มครองความ

ปลอดภยัของผู้บริโภค 

การจัดทาํระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 

ในการจดัทําระบบการตรวจสอบย้อนกลบันัน้ผู้ประกอบการจะต้องจดัทําฐานข้อมลูในแตล่ะ

ขัน้ตอนการผลิต เพ่ือใช้ข้อมลูในการตรวจสอบ และสามารถระบไุด้วา่ปัญหาท่ีเกิดขึน้อยูใ่นขัน้ตอน 

กระบวนการผลิตใด ข้อมลูท่ีจําเป็นต้องจดัทําได้แก่ 

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

1.    ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขทะเบียนของโรงงานผลิตอาหารสตัว์ 

2.    ระบชุดุ รุ่นการผลิต และวนัท่ีผลิตอาหารสตัว์ 

3.    ข้อมลูชนิด และแหลง่ท่ีมาของวตัถดุบิอาหารสตัว์ 

 ฟาร์มเลีย้งสัตว์ 

1.    ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขทะเบียนฟาร์มเลีย้งสตัว์ (ถ้ามี) 

2. ข้อมลูประวตักิารเลีย้ง และการจดัการ (อาหารสตัว์ วคัซีน ยาสตัว์ และสารเคมีท่ีใช้) 

3. ระบชุดุ และรุ่นของการเลีย้งสตัว์ 

โรงฆ่าสัตว์ 

       1.    ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขท่ีใบอนญุาตตัง้โรงฆา่สตัว์ โรงพกัสตัว์ และการฆา่สตัว์ (ฆจส.2) 

2. ข้อมลูของแหลง่ท่ีมาของสตัว์ท่ีเข้าฆา่ 

3. ระบชุดุ รุ่นการผลิต และวนัท่ีผลิตเนือ้สตัว์ 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบย้อนกลบัดงักลา่วผู้ประกอบการต้องเก็บรักษาไว้

เป็นเวลาอยา่งน้อย 2 ปี  



 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                          
 

 

 

 

 

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 

การตรวจย้อนกลบั  หมายถึง  “ ความสามารถในการตรวจย้อนกลบัแหลง่ผลติสนิค้าและติดตามสนิค้าปศสุตัว์  ตลอดทกุขัน้ตอนการผลติ  การแปรรูป  การเก็บรักษา  การขนสง่  และการจดัจําหนา่ย” 

วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้วา่ เนือ้สตัว์และผลติภณัฑ์สตัว์ท่ีบริโภคผลติมาจาก โรงงานแปรรูปเนือ้สตัว์ โรงฆา่สตัว์ โรงงานผลติอาหารสตัว์ และฟาร์มเลีย้งสตัว์ใด   เพ่ือความปลอดภยัด้านอาหาร 

โรงฟักไข่ 

ฟาร์มปู่  ย่า - พ่อ แม่ พนัธ์ุ 

 

ช่ือท่ีอยูข่องโรงฆา่สตัว์ หมายเลขชดุของการ

ผลิต และวนัท่ีผลิตเนือ้สตัว์บนภาชนะบรรจ ุ

แบง่การผลิตเนือ้สตัว์เป็นชดุๆ ตามรายฟาร์ม 

และระบวุนัท่ีผลิต 

แยกสง่โรงฆา่เป็นรายฟาร์มโดยมีเอกสารระบุ ช่ือ 

ท่ีอยู ่และเลขทะเบียนฟาร์มเลืย้งสตัว์ รวมทัง้ระบชุดุ

และรุ่นของการเลืย้งสตัว์ 

ระบช่ืุอท่ีอยู ่และเลขทะเบียนโรงงานผลิต

เนือ้สตัว์รวมทัง้ชดุและวนัท่ีผลิตรุ่นการผลิต 

อาหารสตัว์ท่ีสง่แต่ละฟาร์ม 

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

ฟาร์มมาตรฐาน 

สินค้าแต่ละถุง / กล่อง 

 
โรงฆ่าสตัว์ 
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ตัวอย่างระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าแปรรูปจากประเทศไทย 
ลูกไก่กระทง    

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ / อาหารสัตว์ ฟาร์มท่ีเข้าฆ่าวันท่ี 11 มิถุนายน 2548 

ทะเบียนฟาร์ม 

กษ. 02 22 06901 30160129 0 

ได้แก่ ฟาร์ม อนันต์ศักดิ์  

         อาํเภอห้วยแถลง 

         จังหวัดนครราชสีมา 

เนือ้วัตถุดบิ 

LOT NO.  13948162 

SUB LOT NO. 1 

เข้าฆ่าเม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 

2548 

เวลา  07.00 – 08.00 น. 

โรงฆ่าสัตว์เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

จาํกัด (มหาชน) EST. 139 

จ.นครราชสีมา 

 

สินค้าแปรรูป 

LOT NO.  13948165 

SUB LOT NO. 14 

ผลิตเม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2548 

โรงงานแปรรูปเจริญโภคภัณฑ์

อาหาร จาํกัด (มหาชน) EST. 139 

จ.นครราชสีมา 

 



 

การฝึกอบรม  
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้พนกังานในโรงฆา่สตัว์มีความรู้ ความเข้าใจในการจดัการ และการผลิตเนือ้สตัว์ให้ 

ปลอดภยัตามหลกัการผลิตท่ีดี (Good Manufacturing Practice: GMP) ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 การปฏิบตัด้ิานสขุลกัษณะสว่นบคุล (Personal Hygiene) เพ่ือป้องกนัการปนเปือ้น 

ของเชือ้โรคจากพนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตเนือ้สตัว์ โดยการสมัผสัโดยตรง ผา่นระบบทางเดนิ

อาหาร และระบบทางเดนิหายใจสูเ่นือ้สตัว์ 

1.2 ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบตังิานในโรงฆา่สตัว์ และกระบวนการฆา่สตัว์ รวมทัง้การผลิต 

เนือ้สตัว์  (Standard Operation Procedure: SOP) เพ่ือให้พนกังานสามารถปฏิบตังิานท่ีได้รับ

มอบหมายได้อยา่งถกูต้อง 

1.3 ขัน้ตอนการปฏิบตังิานในโรงฆา่สตัว์ท่ีมีมาตรการป้องกนัไมใ่ห้ซากสตัว์ และเนือ้สตัว์ 

ปนเปือ้นกบัสิ่งสกปรก  (Standard Sanitary Operation Procedure, SSOP) เพ่ือให้พนกังานท่ี

เก่ียวข้อง ปฏิบตังิานตามหลกัสขุอนามยัท่ีเหมาะสม 

1.3 การควบคมุแมลง และสตัว์พาหะนําโรค (Pest Control) เพ่ือให้พนกังานทราบถึงการ 

ป้องกนั และควบคมุมิให้แมลง รวมทัง้สตัว์พาหะนําโรคเข้าสูโ่รงฆา่สตัว์ โดยเฉพาะในบริเวณผลิต

เนือ้สตัว์ ซึง่อาจทําให้เนือ้สตัว์ปนเปือ้นกบัเชือ้โรคได้ 

1.5 การทําความสะอาด และการฆา่เชือ้ (Cleaning and Sanitation) สําหรับโครงสร้าง 

อาคาร วสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือภายในโรงฆา่สตัว์ เพ่ือให้พนกังานทราบถึงขัน้ตอน วิธีการในการทํา

ความสะอาด และการฆา่เชือ้ท่ีถกูต้อง สามารถป้องกนัไมใ่ห้เชือ้โรคปนเปือ้นกลบัสูเ่นือ้สตัว์ได้ 

1.6 การกําจดัของเสีย (Waste Disposal) เพ่ือให้พนกังานทราบวิธีการกําจดัของเสีย และ 

ขยะท่ีเกิดจากการผลิตเนือ้สตัว์อยา่งถกูต้อง และเหมาะสม 

การฝึกอบรม 

 1.  จดัอบรมความรู้ตา่ง  ๆ ดงักลา่วข้างต้น แก่พนกังานท่ีเก่ียวข้องทกุคนก่อนการเข้าปฏิบตังิาน

ในโรงฆา่สตัว์ 

2.  จดัโปรแกรมทบทวน  (Monitoring) และตรวจสอบความรู้ในด้านตา่ง  ๆ ของพนกังาน เป็น

ระยะ ๆ 

3. ปลกูฝังจิตสํานกึ และกระตุ้นให้พนกังานมีสว่นร่วมรับผิดชอบในการปฏิบตังิาน และการ

ผลิตเนือ้สตัว์ให้ปลอดภยั 
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