
มาตรฐานข ั�นพื�นฐานดา้นสวสัดภิาพสตัว ์(Responsible Minimum
Standards: RMS) สาํหรบัสกุร

เอกสารแนบนี�ครอบคลมุขอ้กําหนดสําคญัดา้นสวสัดภิาพสตัวสํ์าหรับสกุร ผูศ้กึษา
ควรอา่นเอกสารหลกัการของมาตรฐานขั �นพื�นฐานสําหรับสกุรควบคูก่บัเอกสารแนบ
ชิ�นนี� เนื�องจากเนื�อหาในเอกสารหลกัการกลา่วถงึขอ้กําหนดโดยรวมของสตัวใ์น
ฟารม์ทกุประเภท

เกี�ยวกบั FARMS Initiative และมาตรฐานข ั�นพื�นฐานดา้นสวสัดภิาพสตัว ์

Farm Animal Responsible Minimum Standard (FARMS) initiative ถกู
พัฒนาขึ�นเพื�อขบัเคลื�อนใหส้ถาบนัการเงนิสนับสนุนผูผ้ลติเนื�อสตัว์ นม ไข่ และ
บรษัิทผูผ้ลติอาหารอื�น ๆ ตลอดหว่งโซอ่ปุทาน เพื�อนําไปสูก่ารประกอบธรุกจิตาม
มาตรฐานขั �นพื�นฐานดา้นสวสัดภิาพสตัว์ และแนวทางการปฏบิตัทิี�ดตีอ่สตัวใ์น
ฟารม์ ซึ�งรวมถงึวธิกีารขนสง่ 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

มาตรฐานข ั�นพื�นฐานดา้นสวสัดภิาพสตัวส์าํหรบัสกุร

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 1: ขอ้จํากดัเรื�องพื�นที�

มาตรฐานในการจัดการความเสี�ยงขอ้ 1:

● 1.1 หา้มใชค้อก หรอืกรงสําหรับสกุรตั �งครรภ์

● 1.2 ตอ้งเลี�ยงแมส่กุรทอ้งวา่ง และสกุรที�ไมเ่คยตั �งครรภม์ากอ่นแบบ
รวมกลุม่ ควรเลี�ยงแบบยนืซอง หรอืในคอกสงูสดุไมเ่กนิ 4 วนัหลงั
การผสมเทยีม และตอ้งจัดสรรพื�นที�อยา่งนอ้ย 3 ตารางเมตรตอ่สกุร
หนึ�งตวั

● 1.3 หา้มเลี�ยงสกุรในคอกคลอด (Farrowing crate)

● 1.4 หากจําเป็น แมส่กุรควรถกูเลี�ยงแบบยนืซองสงูสดุ 3 วนัเทา่นั�น
เพื�อลดโอกาสลกูสกุรถกูทบั

● 1.5 ลกูสกุรเพิ�งหยา่นม และสกุรขนุและโตเต็มวยัควรถกูเลี�ยงแบบ
รวมกลุม่



● 1.6 จัดสรรพื�นที�ที�กวา้งขวางพอตอ่การยนื, ขยบัตวั, หมนุตวั, นั�ง,
แสดงออกพฤตกิรรมทางสงัคม และ/หรอืเอนตวันอนอยา่งสะดวก
สบายในเวลาเดยีวกนั โดยแบง่พื�นที�สําหรับการพักผอ่น การให ้
อาหาร กจิกรรมทั�วไป และการขบัถา่ยอยา่งชดัเจน

● 1.7 ขนาดพื�นที�ควรกวา้งพอที�จะชว่ยป้องกนัการกดัหางในสกุร ดู
ความตอ้งการขั �นตํ�าในการใชง้านพื�นที�สําหรับการเลี�ยงสกุรรุน่-ขุน่ ได ้
ในตารางที� 1 ทั �งนี� ควรปพูื�นอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 หรอื 3 ใน 4 ของพื�น
โรงเรอืน อยา่งไรกต็าม ขนาดพื�นที�อาจตอ้งใหญก่วา่ที�กําหนดไวเ้พื�อ
ป้องกนัการกดัหาง

ตารางที� 1: ความตอ้งการขั �นตํ�าในการใชง้านพื�นที�สําหรับการเลี�ยงสกุรขนุและโต
เต็มวยั

นํ �าหนกัของสกุร (กโิลกรมั) ขนาดพื�นที�ข ั�นตํ�า (ตารางเมตร)

นํ�าหนักไมเ่กนิ 15 กโิลกรัม 0.42

16-25 กโิลกรัม 0.56

26-50 กโิลกรัม 0.65

50-100 กโิลกรัม 0.93

นํ�าหนักมากกวา่ 100 กโิลกรัม 1.20

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 2: สภาพแวดลอ้มยํ�าแยแ่ละไมเ่หมาะสม
มาตรฐานในการจัดการความเสี�ยงขอ้ 2:

• 2.1 เสรมิวสัดใุนคอกเพื�อใหเ้กดิกจิกรรมการตรวจสอบและการจัดการที�
เหมาะสมสําหรับสกุรตลอดกระบวนการผลติ

• 2.2 จัดหาวสัดเุสรมิที�มกีลิ�นหอมและสะอาด สกุรสามารถเคี�ยวและยอ่ยได ้
เพื�อกระตุน้ใหส้ตัวแ์สดงพฤตกิรรมตามธรรมชาติ

• 2.3 ควรใชว้สัดรุองพื�นอยา่งฟางเพื�อชว่ยใหส้กุรนอนหลบัอยา่งสบาย
อยา่งไรกต็าม การปวูสัดรุองพื�นที�เหมาะสมควรคํานงึถงึสภาพอากาศที�
เหมาะสม

• 2.4 หา้มใชพ้ื�นระแนง หรอือยา่งนอ้ย 50% ของพื�นที�ควรเป็นพื�นแข็ง

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 3: โภชนาการที�ไมเ่หมาะสม
มาตรฐานในการจัดการความเสี�ยงขอ้ 3:



● 3.1 นอกจากอาหารที�ชว่ยเพิ�มพลงังาน สกุรที�เขา้สูว่ยัเจรญิพันธุแ์ละแมส่กุร
ควรไดรั้บใยอาหารในสดัสว่นที�มากขึ�นในแตล่ะมื�อ (เชน่ ฟางขา้ว) เพื�อ
ป้องกนัความหวิโหยและปัญหาเกี�ยวกบัระบบยอ่ยอาหาร

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 4: ขั �นตอนการเลี�ยงดสูตัวท์ี�กอ่ใหเ้กดิความ
เจ็บปวด
มาตรฐานในการจัดการความเสี�ยงขอ้ 4:

● 4.1 หา้มตดัหางลกูสกุรโดยไมจํ่าประจํา

● 4.2 การตดัหางควรเป็นทางออกสดุทา้ย เมื�อวธิจัีดการความเสี�ยงอื�นไม่
สามารถป้องกนัพฤตกิรรมการกดัหางกนั

● 4.3 ผูผ้ลติควรวางแผนการจัดการเพื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสกุรกดัหาง
กนั โดยไมจํ่าเป็นตอ้งตดัหางสกุร

● 4.4 หา้มทําหมนัสกุรดว้ยการตอนสด

● 4.5 เลอืกใชว้ธิกีารตอนดว้ยการฉดีวคัซนี หรอื Immunocastration แทน
การตอนสดสกุรตวัผู ้

● 4.6 หา้มการตดัหรอืกรอฟันลกูสกุรเป็นประจํา

● 4.7 การตดัหรอืกรอฟันควรเป็นทางออกสดุทา้ย เมื�อวธิจัีดการความเสี�ยงอื�น
ไมส่ามารถป้องกนัการเกดิรอยตดิเชื�อบนผวิหนัง (Lesion) ของแมส่กุร หรอื
ลกูสกุรอนัเกดิจากการกดักนั

● 4.8 ผูผ้ลติควรวางแผนการจัดการเพื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาลกูสกุร
ทํารา้ยแมส่กุร หรอืลกูหมตูวัอื�น โดยไมจํ่าเป็นตอ้งตดัหรอืกรอฟัน

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 5: การเพาะพันธุแ์ละการปรับปรงุพันธุ์
มาตรฐานในการจัดการความเสี�ยงขอ้ 5:

● 5.1 ไมค่วรคดัเลอืกสายพันธุแ์มส่กุรเพื�อใหค้รอกมขีนาดใหญม่ากขึ�น

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 6: การหยา่นมลกูสกุรกอ่นถงึวนัหยา่นม
มาตรฐานในการจัดการความเสี�ยงขอ้ 6:

● 6.1 หยา่นมลกูสกุร เมื�ออาย ุ28 วนัหรอืมากกวา่นั�น

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 7: การขนสง่
มาตรฐานในการจัดการความเสี�ยงขอ้ 7:

• 7.1 การขนสง่สกุรทางบกตอ้งใชเ้วลาสงูสดุไมเ่กนิ 8 ชั�วโมง

• 7.2 การขนสง่สกุรทางทะเลตอ้งมสีตัวแพทยต์ดิตาม และตอ้งถงึปลายทาง
ภายใน 24 ชั�วโมง

• 7.3 สภาพรา่งกายของสกุรตอ้งพรอ้มสําหรับการเดนิทาง



• 7.4 หา้มขนสง่สกุรที�ไมส่ามารถยนืหรอืเดนิได ้ (Non-ambulatory)
นอกจากการพาสตัวไ์ปพบสตัวแพทย์

• 7.5 หา้มดงึขา หวั หรอืหางของสกุรที�ไมส่ามารถยนืหรอืเดนิได ้
(Non-ambulatory) ตอ้งเคลื�อนยา้ยสกุรดว้ยยานพาหนะที�ถกูสรา้งขึ�นมา
เพื�อวตัถปุระสงคน์ี�เทา่นั�น

• 7.6 หา้มใชเ้ครื�องชอ็ตไฟฟ้าในการไลต่อ้น จับ หรอืขนยา้ยสกุร

• 7.7 สกุรควรถกูเคลื�อนยา้ยดว้ยแผน่กระดานเรยีบมากกวา่การใชท้อ่นไม ้

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 8: การฆา่
มาตรฐานในการจัดการความเสี�ยงขอ้ 8:

● 8.1 ควรออกแบบ กอ่สรา้ง และบํารงุรักษาโรงพักสตัว ์โดยคํานงึถงึขนาด
และอายขุองสกุร เพื�อลดความเครยีดและโอกาสเกดิอบุตัเิหตุ

● 8.2 ตอ้งทําใหส้กุรหมดสตใินทนัทแีละตายอยา่งสงบกอ่นสง่เขา้โรงเชอืด

● 8.3 หา้มใชก้า๊ซคารบ์อนไดออกไซดท์ี�มรีะดบัความเขม้ขน้สงูในการสลบ
สกุร

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 9: การปฏบิตัติามกฎระเบยีบและความโปรง่ใส
มาตรฐานในการจัดการความเสี�ยงขอ้ 9:

● 9.1 ปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นบนและไดรั้บการตรวจสอบโดยบคุคลที� 3 หรอื
หน่วยงานภายนอก พรอ้มจัดทํารายงานประจําปี เพื�อเผยแพรผ่ลการตรวจ
สอบและความพยายามในการรักษามาตรฐานสวสัดภิาพสตัวต์อ่สาธารณะ


