
หลกัการของมาตรฐานข ั�นพื�นฐานดา้นสวสัดภิาพสตัว ์(Responsible
Minimum Standards: RMS)

หลกัการของมาตรฐานขั �นพื�นฐานดา้นสวสัดภิาพสตัว์

เกี�ยวกบั FARMS Initiative และมาตรฐานข ั�นพื�นฐานดา้นสวสัดภิาพสตัว ์

Farm Animal Responsible Minimum Standard (FARMS) initiative ถกูพัฒนาขึ�น
เพื�อขบัเคลื�อนใหส้ถาบนัการเงนิสนับสนุนผูผ้ลติเนื�อสตัว์ นม ไข่ และบรษัิทผูผ้ลติ
อาหารอื�น ๆ ตลอดหว่งโซอ่ปุทาน เพื�อนําไปสูก่ารประกอบธรุกจิตามมาตรฐานขั �น
พื�นฐานดา้นสวสัดภิาพสตัว์ และแนวทางการปฏบิตัทิี�ดตีอ่สตัวใ์นฟารม์ ซึ�งรวมถงึ
วธิกีารขนสง่ และการฆา่

ภาคเีครอืขา่ยดา้นสวสัดภิาพสตัวร์ว่มกนัพัฒนา FARMS Initiative โดยมาตรฐาน
ทั �งหมดถกูกําหนดขึ�นตามกรอบและแนวทางการปฏบิตัริะดบัสากล และขอ้มลูจาก
องคก์รพทิกัษ์สตัวแ์หง่โลก และองคก์รดา้นสวสัดภิาพสตัวท์ี�ไดรั้บการรับรอง

เอกสารหลกัการของมาตรฐานขั �นพื�นฐานดา้นสวสัดภิาพสตัวฉ์บบันี�อธบิายถงึ
ขอ้กําหนดที�ครอบคลมุชวีติของสตัวใ์นฟารม์หลายสายพันธุ์ ผูศ้กึษาควรอา่นควบคู่
กบัเอกสารชี�แจงรายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรฐานขั �นพื�นฐานดา้นสวสัดภิาพเฉพาะ
สตัวแ์ตล่ะประเภท

หลกัการของมาตรฐานข ั�นพื�นฐานดา้นสวสัดภิาพสตัว ์

มาตรฐานขั �นพื�นฐานดา้นสวสัดภิาพสตัวถ์กูกําหนดขึ�นบนแนวทางการปฏบิตัริะดบั
สากล และมาตรฐานดา้นสวสัดภิาพสตัวซ์ ึ�งเป็นที�ยอมรับทั�วโลก อาทิ หลกัอสิระ 5
ประการ (Five Freedoms), หลกัปฏบิตัดิา้นสขุภาพสตัวบ์ก (Terrestrial Animal
Health Code) ที�กําหนดขึ�นโดยองคก์ารโรคระบาดสตัวร์ะหวา่งประเทศ (World
Organization for Animal Health :OIE), กฎระเบยีบดา้นสวสัดภิาพสตัวข์องสหภาพ
ยโุรป และแนวปฏบิตัทิี�ดจีากบรรษัทเงนิทนุระหวา่งประเทศ (International Finance
Corporation: IFC)

FARMS initiative ตอ่ยอดหลกัการดา้นความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวแ์ละ
ยทุธศาสตรเ์พื�อบรหิารจัดการความเสี�ยงที�ระบไุวใ้นแนวทางการปฏบิตัทิี�ดี (Good
Practice Note) (อา่นเพิ�มเตมิหนา้ 13) เพื�อนําไปสูก่ารพัฒนาขอ้กําหนดสําหรับสตัว์
ในฟารม์แตล่ะประเภท

แนวทางการปฏบิตัทิี�ดรีะบไุวว้า่ “งานวจัิยทางวทิยาศาสตรเ์ผยใหเ้ห็นวา่ ระบบ
โรงเรอืนกอ่ใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบอยา่งใหญห่ลวงตอ่สวสัดภิาพสตัว์ และไมพ่บ
ผลลพัธท์ี�น่าพงึพอใจจากระบบดงักลา่ว ยกตวัอยา่งเชน่ การเลี�ยงสตัวใ์นคอก
กกัขงัหรอืสภาพแวดลอ้มยํ�าแย”่  (หนา้ 16)



โดยแนวทางการปฏบิตัทิ ี�ดไีดร้ะบคุวามเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวแ์ละ
มาตรฐานในการจดัการความเสี�ยงแตล่ะขอ้ไว ้ดงันี�

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 1: “ขอ้จํากดัเรื�องพื�นที�ในแตล่ะคอกที�สง่ผลก
ระทบตอ่การเคลื�อนไหวของสตัว”์

มาตรฐานในการจดัการความเสี�ยง 1: “เพิ�มขนาดพื�นที�อยูอ่าศยัของสตัว ์(เชน่
จากคอกขงัเดี�ยวเป็นเลี�ยงแบบรวมกลุม่)” และ “จัดสรรพื�นที�ที�กวา้งขวางพอตอ่การ
ยนื, ขยบัตวั, หมนุตวั, นั�ง และ/หรอืเอนตวันอนอยา่งสะดวกสบายในเวลาเดยีวกนั”

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 2: “ความหนาแน่นในโรงเรอืนกอ่ใหเ้กดิการ
ตดิเชื�อ และนําไปสูก่ารแสดงพฤตกิรรมที�สุม่เสี�ยงตอ่การทํารา้ยสตัวต์วัอื�น”

มาตรฐานในการจดัการความเสี�ยง ขอ้ 2: “ควบคมุความหนาแน่นใหอ้ยูใ่นระดบั
ตํ�าเพื�อป้องกนัการเพิ�มสงูขึ�นของอณุหภมูแิละความอบัชื�น, การแขง่ขนั, ภาวะ
ตงึเครยีด, พฤตกิรรมกา้วรา้วและผดิปกต ิรวมถงึตอ้งมกีารจัดการเรื�องวสัดรุองพื�นที�
ด”ี

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 3: “สภาพแวดลอ้มยํ�าแย/่ซํ�าซากจําเจสท่ี�ง
ผลตอ่ปัญหาทางพฤตกิรรม”

มาตรฐานในการจดัการความเสี�ยงขอ้ 3: “จัดหาอปุกรณท์ี�สง่เสรมิใหส้ตัว์
แสดงออกพฤตกิรรมตามธรรมชาต ิ(เชน่ จัดหาฟางสําหรับหม ูหรอืจัดหากลอ่ง
รังนกสําหรับไกไ่ข)่ เพื�อกระตุน้ใหส้ตัวเ์กดิอารมณเ์ชงิบวก”

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 4: “ไดรั้บอาหารไมเ่พยีงพอ”

มาตรฐานในการจดัการความเสี�ยงขอ้ 4: “เพิ�มระดบัพลงังานในอาหารเพื�อขจัด
ความหวิโหยของสตัว”์

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 5: “ขั �นตอนการเลี�ยงสตัวท์ี�กอ่ใหเ้กดิอนัตราย
และความเจ็บปวดแกส่ตัว”์

มาตรฐานในการจดัการความเสี�ยงขอ้ 5: “ควรนําแนวทางการจัดการปศสุตัวอ์ื�น
มาปฏบิตัใิชแ้ทนวธิดีั �งเดมิ (อาท ิการตดัเขาโค, การตเีบอร,์ การทําหมนั, การตดั
หาง และการตดัปาก) โดยตอ้งจัดหายาระงับปวดใหแ้กส่ตัว”์

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 6: “การเพาะพันธุส์ตัวท์ี�กอ่ใหเ้กดิความผดิ
ปกตทิางกายวภิาคและโรคทางเมตาโบลกิ”

มาตรฐานในการจดัการความเสี�ยงขอ้ 6: “ปรับปรงุแนวทางการปรับปรงุและ
คดัเลอืกสายพันธุใ์หเ้หมาะสมตามหลกัสวสัดภิาพสตัว”์

แนวทางการปฏบิตัยิงัระบถุงึหลกัการสําคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัการขนสง่และการฆา่
สตัวไ์วด้งันี�:



การขนสง่ “ระยะทางและเวลาในการเคลื�อนยา้ยสตัวค์วรจะสั �นที�สดุ” และ “สตัว์
ควรถกูฆา่ในขณะที�อยูใ่กลโ้รงเรอืนตน้ทางมากที�สดุเพื�อลดโอกาสกลา้มเนื�อ
แข็งตวัระหวา่งขนสง่”

การฆา่ “กระบวนการฆา่สตัวท์กุตวัตอ้งถกูทําในขณะที�สตัวห์มดสต ิตอ้งหลกีเลี�ยง
ไมใ่หส้ตัวเ์กดิความเครยีด หรอืเจ็บปวดทรมานจากการฆา่ และตอ้งกระทําโดย
พนักงานที�ผา่นการฝึกอบรมและมคีวามชาํนาญเฉพาะทาง”

แนวทางการปฏบิตัทิ ี�ดยีงัระบถุงึหลกัการสาํคญัอื�นดว้ย ดงันี� :

เราไมไ่ดแ้จกแจง้รายละเอยีดสําหรับสตัวแ์ตล่ะประเภท เนื�องจากแนวปฏบิตัดิงั
กลา่วสามารถนําไปใชไ้ดก้บัสตัวท์ั �งหมด

บคุลากร:  “ควรมจํีานวนบคุลากรที�ผา่นการฝึกอบรมและมคีวามชาํนาญดา้นปศสุตัว์
มากพอในการดแูลสขุอนามยัและสวสัดภิาพของสตัว ์เพื�อใหส้ตัวแ์ข็งแรง มี
สขุภาพพื�นฐานที�ด ีและสามารถแสดงพฤตกิรรมตามธรรมชาตไิด”้

สขุภาพอนามยั: “สตัวค์วรไดรั้บการดแูลเอาใจใส ่และไดรั้บการรักษา (เชน่
สตัวแพทยบ์รกิาร, การปรับปรงุหลกัโภชนาการ หรอืการเลี�ยงดสูตัวท์ั�วไป) เมื�อ
เจ็บป่วย หรอืสง่สญัญาณที�บง่บอกถงึเครยีด เจ็บป่วย ภาวะเป็นโรค หรอือาการ
บาดเจ็บ สตัวท์ี�ป่วยหรอืไดรั้บบาดเจ็บควรไดรั้บการรักษา หรอืดแูลเอาใจใสเ่พื�อ
ลดความเจ็บปวดและความเครยีดอยา่งรวดเร็วที�สดุเทา่ที�จะทําได”้

อาหารและนํ�า: “สตัวค์วรไดรั้บอาหารในสดัสว่นและปรมิาณที�เพยีงพอ เต็มไปดว้ย
โภชนาการที�เหมาะสมเพื�อสง่เสรมิใหส้ตัวม์สีขุภาพด ีเป็นไปตามความตอ้งการ
ทางทางสรรีวทิยา และป้องกนัไมใ่หเ้กดิโรคทางเมตาโบลกิและภาวะขาดสาร
อาหาร จัดเตรยีมนํ�าสะอาดอยา่งเพยีงพอใหส้ตัวด์ื�มในแตล่ะวนั”

พื�น: “สตัวท์กุตวัควรไดใ้ชช้วีติอยูใ่นสถานที�ที�สะอาดและแหง้ พื�นโรงเรอืนที�ใช ้
เลี�ยงสตัวไ์มค่วรลื�น และไมม่โีครงสรา้ง หรอืมมุแหลมคมเพื�อป้องกนัไมใ่หส้ตัวไ์ด ้
รับบาดเจ็บ”

อณุหภมู:ิ “แตล่ะโรงเรอืนควรมแีนวทางการป้องกนัความรอ้นที�สงูเกนิไป หรอื
อากาศเย็นจัด เพื�อป้องกนัไมใ่หส้ตัวล์ม้ป่วยจากความผันผวนของอณุหภมูแิละ
อากาศเย็นภายในโรงเรอืน”

คณุภาพอากาศ: “ควบคมุคณุภาพอากาศในโรงเรอืนเพื�อป้องกนัการแพรก่ระจาย
ของเชื�อทางอากาศ การเกดิกา๊ซพษิจากของเสยี และลดอนุภาคฝุ่ นละออง”

แสง: “โรงเรอืนเลี�ยงแตล่ะหลงัควรมแีสงธรรมชาต ิหรอืแสงประดษิฐ ์(ความเขม้
แสงอยา่งนอ้ย 20 ลกัซ)์ อยา่งนอ้ย 8 ชั�วโมงตอ่วนั และตอ้งมชีว่งมดืในแตล่ะวนั
เพื�อชว่ยใหส้ตัวไ์ดน้อนหลบัพักผอ่นอยา่งเพยีงพอ”



อคัคภียั: “อปุกรณภ์ายในโรงเรอืนควรเป็นวสัดปุ้องกนัไฟ การตดิตั �งระบบไฟและ
นํ�ามนัเชื�อเพลงิควรวางแผนอยา่งดเีพื�อชว่ยลดความเสี�ยงตอ่การเกดิอคัคภียั ตอ้งมี
การตดิตั �งอปุกรณด์บัเพลงิและสญัญาณตรวจจับควนัไฟ จํานวนทางออกฉุกเฉนิ
ภายในโรงเรอืน/อาคารตอ้งมมีากพอในกรณีที�มกีารอพยพ”

สิ�งอํานวยความสะดวกเพื�อการขนสง่: “สิ�งอํานวยความสะดวกเพื�อการเคลื�อนยา้ย
การขนสง่ หรอืการขนถา่ยสตัวค์วรไดรั้บการออกแบบ สรา้ง และดแูลรักษาเป็น
อยา่งด ีเพื�อใหส้ตัวป์ลอดภยั และลดความเสี�ยงอาการบาดเจ็บ”

การใชย้าตา้นจลุชพี: FARMS Initiative สง่เสรมิโรงเรอืนเลี�ยงสตัวท์ี�มรีะบบสขุภาพ
เป็นศนูยก์ลาง (ไดแ้ก ่การจัดสรรสภาพแวดลอ้มที�ด ีชว่ยลดภาวะตงึเครยีด และไม่
แออดั) เพื�อลดการใชย้าตา้นจลุชพี ซึ�งไมค่วรใชอ้ยา่งพรํ�าเพรื�อเพื�อป้องกนัโรค
หรอืการตดิเชื�อ


