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คำนำ
กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการพัฒนา “คู่มือการขออนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท
ฟาร์มสุกร สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร” เพื่อรวบรวมพัฒนาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทาง การจัดการสิ่งแวดล้อมจาก
กิจการเลี้ยงสุกร และใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการเลี้ยงสุกร เช่น ผลกระทบจากกลิ่นเหม็นรบกวน น้ำเสีย ซากสัตว์ และขยะอันตราย เป็นต้น และผู้ประกอบกิจการสามารถใช้
คู่มือฯ ในการเตรียมความพร้อมปรับปรุง แก้ไขวิธีการเลี้ยงสุกร และจัดเตรียมเอกสารก่อนยื่นขออนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยคู่มือฉบับนี้ได้จัดทำตัวอย่างประกอบเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ขั้นตอนและ
ตัวอย่างในการจัดทำเอกสารประกอบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร รวมถึงตัวอย่างการคำนวณ และตัวอย่างแบบฟอร์ม
ต่างๆ
ดังนั้น กรมปศุสัตว์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบกิจการ สามารถนำไปประยุกต์และเป็น
แนวทางในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงสุกร รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับสังคมและป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
กลุ่มมาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์
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นิยามศัพท์และตัวย่อ
ฟาร์มสุกร
ฟาร์มที่ผลิตสุกรขุน ฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกสุกรและฟาร์มเลี้ยงสุกรเพื่อการค้า
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการตั้งฟาร์ม
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการตั้งฟาร์ม คือ พื้นที่สามารถก่อสร้างหรือตั้งฟาร์มใหม่ได้ โดยได้ทำการคัดกรองพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทาง
กฎหมายหรือนโยบายที่มีบทบัญญัติกำหนดไว้อย่างชัดเจน และพื้นที่อื่นๆ ที่มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ ว่าไม่เหมาะสมต่อการตั้งฟาร์ม
เลี้ยงสุกรออกไปแล้วเหลือเฉพาะพื้นที่สามารถตั้งฟาร์มได้ เรียกว่า พื้นที่ที่มีศักยภาพในการตั้งฟาร์ม
พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และ 2
พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และ 2 คือ พื้นที่ที่ได้รับการประกาศไว้ตามนโยบายของรัฐบาลในการกำหนดชั้นคุณภาพของลุ่มน้ำ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธาร ลงวันที่ 14 มกราคม 2518 และวันที่ 13 กรกฎาคม 2520 
พื้นที่ป่าอนุรักษ์
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ คือ พื้นที่ป่าไม้ที่ประกาศไว้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535 ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ตามกฎหมายข้างต้น
พื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 35
มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2528 ได้กำหนดพื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 35 ไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้
โดยไม่อนุญาตให้มีการออกโฉนดหรือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
พื้นที่ชุ่มน้ำ
พื้นที่ชุ่มน้ำ หมายถึงทั้งหมด ได้แก่ พื้นที่ชุ่มน้ำตามอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) และพื้นที่ชุ่มน้ำอื่นที่ไม่ได้อยู่
ในอนุสัญญาดังกล่าว แต่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ำน้ำ มีน้ำท่วมขัง พื้นที่พรุ อาจเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
หรือมนุษย์สร้างขึ้นและอาจจะมีน้ำขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วคราว รวมทั้งมีสภาพเป็นน้ำจืดหรือน้ำกร่อย
พื้นที่แหล่งชุมชน
พื้นที่แหล่งชุมชน คือ พื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่มีสิ่งก่อสร้างตามชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งรวบรวม
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2541) ได้แก่ พื้นที่ตัวเมืองย่านการค้า อุตสาหกรรม สถานที่ราชการและสถาบันการศึกษาต่างๆ
สนามบิน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามกอล์ฟ สุสาน และหมู่บ้าน
พื้นที่แหล่งน้ำ
พื้นที่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ทะเลสาบ แม่น้ำสายหลัก อ่างเก็บน้ำ และเขื่อน เป็นต้น
พื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
พื้นที่ซึ่งถูกกำหนดเป็นเขตควบคุมมลพิษตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
ระยะห่างของฟาร์มจากชุมชน
การพิจารณาระยะห่างพิกัดที่ตั้งชุมชน ซึ่งหมายรวมถึง ศาสนสถาน โรงเรียน/สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล/โรงพยาบาล
สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือพื้นที่/สถานที่ซึ่งทางท้องถิ่นกำหนดว่าเป็นพื้นที่ชุมชน กับตำแหน่งที่ตั้งฟาร์ม อาทิเช่น ที่ตั้งของฟาร์ม
มีระยะห่างจากชุมชนไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร เมื่อทำการวัดอ้างอิงกับสถานที่ราชการ ศาสนสถาน สถานศึกษาที่ใกล้สุด เป็นต้น
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ระยะห่างของฟาร์มจากแหล่งน้ำผิวดินหรือคลองชลประทาน
การพิจารณาระยะห่างจากพิกัดที่ตั้งฟาร์มจากแหล่งน้ำผิวดินหรือคลองชลประทาน ได้แก่ พื้นที่ทะเล ทะเลสาบ แม่น้ำ
ลำคลอง ห้วย หนอง คลอง บึง คลองชลประทาน หรือแหล่งน้ำที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนกำหนดว่าเป็นแหล่งน้ำที่ควรรักษา
อาทิเช่น ตำแหน่งที่ตั้งฟาร์มมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 300 เมตร จากแนวเขตของแหล่งน้ำที่ใกล้ที่สุด
ระยะห่างของแหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถาน
พื้ น ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ม รดกทางวั ฒ นธรรม พื้ น ที่ โ บราณสถาน และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ 

ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน และสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่นอาจจะกำหนดว่าควรอนุรักษ์ไว้ โดยกำหนดให้ตำแหน่งที่ตั้งฟาร์ม
ควรห่างจากแหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถานไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร
พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
พื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก จากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
ระยะห่างของฟาร์มจากแหล่งน้ำใต้ดิน (บ่อน้ำ หรือบ่อบาดาล)
ตำแหน่งที่ตั้งฟาร์มควรอยู่ห่างบ่อน้ำ หรือบ่อบาดาล อาทิเช่น กำหนดให้ฟาร์มตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ำใต้ดิน ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
พื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (AH)
พื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกรทั้งหมดในฟาร์ม ครอบคลุมพื้นที่เลี้ยงสุกรทุกชนิดที่มีอยู่ภายในฟาร์ม ได้แก่ พื้นที่เลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์
สุกรแม่พันธุ์ สุกรรุ่น/ขุน และสุกรอนุบาล เป็นต้น
พื้นที่กันชน (AB)
พื้นที่กันชน คือ พื้นที่โดยรอบของโรงเรือนเลี้ยงสุกร ที่มีระยะห่างระหว่างโรงเรือนเลี้ยงสุกรกับแนวเขตที่ดินสาธารณะหรือ
ที่ดินต่างเจ้าของและต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคา หรือวัสดุมุงปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์นั้นไม่น้อยกว่า 20 เมตร ทุกด้าน
เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินของผู้ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน (อ้างอิงคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข 

ฉบับที่ 3/2549 เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร)
พื้นที่ระหว่างโรงเรือนเลี้ยงสุกร (AS)
พื้นที่ระหว่างขอบโรงเรือนหนึ่งไปถึงขอบของอีกโรงเรือนหนึ่ง ซึ่งแบ่งระยะห่างตามชนิดของโรงเรือนเป็น 2 ประเภท คือ 

โรงเรือนแบบเปิด ควรมีระยะห่างของโรงเรือนไม่น้อยกว่า 25 เมตร และโรงเรือนแบบปิด ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 15 เมตร (อ้างอิง
คู่มือระเบียบการ ปฏิบัติงาน “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกรสำหรับ ผู้ประกอบการ” P-PIG-FAM-001. (2546))
พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย (AW)
พื้นที่ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการเลี้ยงสุกรและกิจกรรมต่างๆ ภายในฟาร์มทั้งหมด เพื่อเป็นการปรับปรุง
คุณภาพของน้ำเสียให้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง หรือสามารถปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมและผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม (คู่มือหลัก ปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร, 

กรมปศุสัตว์ 2551)
พื้นที่อื่นๆ (AO)
พื้นที่อื่นๆ หมายถึง พื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (AH) พื้นที่ระหว่างโรงเรือน (As) พื้นที่ระบบบำบัด
น้ำเสีย (Aw) และพื้นที่กันชน (AB) เช่น อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงเก็บอาหารสุกร ถนนภายในฟาร์ม ลานตากมูลสุกร 

โรงเก็บมูลสุกร เป็นต้น
โรงเรือนระบบเปิด
โรงเรือนที่มีสภาพแวดล้อมตัวสัตว์ตามธรรมชาติ และอุณหภูมิจะแปรผันไปตามอากาศภายนอกโรงเรือน
โรงเรือนระบบปิด
โรงเรือนที่สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของสัตว์ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ 

แสงสว่าง และสามารถป้องกันพาหะนำโรคได้

ค
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ราชการส่วนท้องถิ่น
ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาหรือองค์กร
ปกครองท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น 
ข้อกำหนดของท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2535
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึง
(1) นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
(2) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
(3) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) นายกเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับใน
เขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่น
สะเทือน รังสี ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า ฯลฯ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
น้ำเสีย
น้ำที่มีสิ่งเจือปนในปริมาณสูง จนกระทั่งเป็นน้ำที่ไม่เป็นที่ต้องการ ก่อให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพของน้ำทำให้น้ำกลายเป็นน้ำเสีย
เช่น น้ำที่ถูกปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์ กรด ด่าง ของแข็ง สารแขวนลอย น้ำมัน ไขมัน แร่ธาตุที่เป็นพิษ ความร้อน สารพิษ ยาฆ่าแมลง
สี กลิ่น เป็นต้น 
สิ่งปฏิกูล
อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงน้ำเสีย และสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น (มาตรา 4 พรบ.
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535)
มูลฝอย
มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ 

รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น (มาตรา 4 พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535)
ก๊าซชีวภาพ
ก๊าซชีวภาพ หมายถึง ก๊าซที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆ โดยเชื้อแบคทีเรียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการ
หายใจ ภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน ก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นเป็นก๊าซผสม ที่มีองค์ประกอบหลักคือ ก๊าซมีเทน ประมาณ 60-80 % 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 20-40 % และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และก๊าซอื่นๆ อีกเล็กน้อย
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ คือ รูปแบบของเทคโนโลยีและวิธีการในการหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน
โดยใช้แบคทีเรียที่ไม่ใช้อากาศ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียหรือน้ำเสีย หรือวัสดุเหลือใช้ในทางการเกษตร เช่น การหมักมูลสัตว์
เศษพืชผัก อุจจาระ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ซึ่งก๊าซชีวภาพที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนต่อไป

ง
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พื้นที่กันชน (ตร.ม.)
พื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (ตร.ม.)
พื้นที่อื่นๆ (ตร.ม.)
พื้นที่ระหว่างโรงเรือนเลี้ยงสุกร (ตร.ม.)
พื้นที่ฟาร์มสุกรทั้งหมด (ตร.ม.) [ AT = AB + AH + AO + AS + AW ]
พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ตร.ม.)
จำนวนสุกร (ตัว)
สัดส่วนพื้นที่กันชนต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (ตร.ม./ตร.ม.)
สัดส่วนพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกรต่อจำนวนสุกรทั้งหมด (ตร.ม./ตัว)
สัดส่วนพื้นที่อื่นๆ ต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (ตร.ม./ตร.ม.)
สัดส่วนพื้นที่ระหว่างโรงเรือนเลี้ยงสุกรต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (ตร.ม./ตร.ม.)
สัดส่วนพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (ตร.ม./ตร.ม.)
สัดส่วนพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกรแบบไม่ใช้ระบบ ผลิตก๊าซชีวภาพ (ตร.ม./ตร.ม.)
สัดส่วนพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกรแบบใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับบ่อบำบัด
ขั้นหลัง (ตร.ม./ตร.ม.)
สัดส่วนพื้นที่บ่อเก็บกักน้ำเสียต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกรขุน (ตร.ม./ตร.ม.)
สัดส่วนพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกรแบบใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับการนำน้ำ
ทิ้งไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร (ตร.ม./ตร.ม.)

จ
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คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร

ข้อแนะนำการใช้คู่มือ
“คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มสุกร สำหรับ
เกษตรกร” ที่ได้พัฒนาและจัดทำขึ้นมีเนื้อหาและภาคผนวกที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก โดยได้ทำการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ปฏิบัติ
มาตรฐานและข้อมูลด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางประกอบในการ
พิจารณาจัดทำเอกสาร การให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาฟาร์มหรือประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ 

ซึ่งคณะทำงานได้บันทึกภาคผนวกที่ประกอบด้วยข้อมูลด้านเทคนิคและตัวอย่างในรูปของไฟล์ข้อมูลลงในแผ่น DVD ที่แนบมาในท้ายคู่มือนี้
เนื้อหาของคู่มือฯ นี้ ได้แบ่งออกเป็น 8 บท โดยมีโครงสร้างของเนื้อหาแสดงในรูปที่ 1 และมีรายละเอียดของแต่ละบท ดังนี้
		 บทที่ 1 บทนำ
แสดงรายละเอียดของ พรบ.การสาธารณสุข 2535 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร เป็นต้น รวมถึงหลักการและแนวทางในการทำ
ประชาคม อ้างอิงข้อมูล กฎหมาย มาตรฐานระเบียบปฏิบัติต่างๆ ในภาคผนวก ก
		 บทที่ 2 ขอบเขตและขั้นตอนการขออนุญาตฯ
เนื้อหาในบทนี้ จะเน้นถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการบังคับใช้กฎหมาย ข้อกำหนดของ
ท้องถิ่น (เพิ่มเติม) รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและการกำกับ ดูแลและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรที่จะต้องขออนุญาตในการประกอบกิจการ อ้างอิง กฎหมายข้อบังคับจาก
ภาคผนวก ก
		 บทที่ 3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปของผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มสุกร
รายละเอียดในบทนี้จะกล่าวถึง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขนาดของการเลี้ยงสุกรตามชนิดและจำนวนที่เลี้ยง
และการกำหนดขนาดฟาร์มตามน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ (นปส.) รวมถึงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสำหรับเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นใช้ประกอบในการพิจารณาคำร้องขออนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ รวมถึงตัวอย่างการ
เพิ่มรายละเอียดของมาตรการ ข้อกำหนด เงื่อนไขเพิ่มเติมในข้อบัญญัติของท้องถิ่น และแสดงการใช้แผนที่ GIS
ในการพิจารณาที่ตั้งของฟาร์มในภาคผนวก ข
		 บทที่ 4 แนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มสุกร
รายละเอียดของบทนี้ จะทำให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น สามารถนำแนวทางต่างๆ ในคู่มือฯ ไปใช้ในการพิจารณา
คำร้ อ งของผู้ ป ระกอบกิ จ การเลี้ ย งสุ ก รรายเก่ า ที่ ต้ อ งการต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต หรื อ สำหรั บ ฟาร์ ม ใหม่ เช่ น 

การประเมินปริมาณของเสียและน้ำเสีย หลักเกณฑ์การพิจารณาที่ตั้งของสถานประกอบการ การพิจารณาขนาด
ของพื้นที่และองค์ประกอบในฟาร์มขนาดพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียและการนำน้ำทิ้งไปใช้ในการเพาะปลูกที่เหมาะ
สม เป็นต้น รวมถึงได้แสดงรายละเอียดของตัวอย่างการคำนวณ รูปภาพ และแผนที่ประกอบต่างๆ ไว้ในภาค
ผนวก ค. ง. จ. ฉ. ช. และ ซ. ไปประยุกต์ใช้ต่อไป
		 บทที่ 5 แนวทางการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มสุกร
ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรที่ได้รับอนุญาตแล้วใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี และต้องต่ออายุใบอนุญาตทุกปี
เมื่อใบอนุญาตใกล้หมดอายุและผู้ประกอบกิจการได้ยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นๆ
สามารถนำหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆ ที่สำคัญและข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบ ก่อนการพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาต เช่น ฟาร์มถูกร้องเรียน การเสียภาษี และการจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าตรวจวัดน้ำทิ้ง หรือการทำประชาคม
เป็นต้น รวมถึงรายละเอียดของการกระทำผิ ด และตั ว อย่ า งแบบฟอร์ ม ต่ า งๆ ในการออกคำสั่ ง ให้ ป รับปรุง 

หยุดกิจการชั่วคราว หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

ฉ
ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
		 บทที่ 6 แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร เป็นแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีหลักการ ปฏิบัติที่ดีในการ
เลี้ยงสุกร ซี่งจะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร เพื่อให้ฟาร์มสุกร
อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุขและยังสามารถนำแนวทางเหล่านี้ ไปประกอบในการขอต่ออายุใบอนุญาตใน
การเลี้ยงสุกรได้อีกด้วย ซี่งมีรายละเอียดของแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร
		 บทที่ 7 การจัดการและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร
รายละเอียดของบทนี้ จะกล่าวถึงผลกระทบที่เกิดจากกลิ่น แหล่งกำเนิดกลิ่น วิธีการกำจัดและควบคุมกลิ่น
ในฟาร์มสุกร
		 บทที่ 8 การใช้ทรัพยากรและพลังงานในการเลี้ยงสุกร
รายละเอียดของบทนี้ จะกล่าวถึงกระบวนการการเลี้ยงสุกร นอกเหนือจากการให้อาหารและน้ำ เพื่อการเจริญ
เติบโตของสุกรแล้ว ยังมีการใช้ทรัพยากรอีกหลายชนิดในปริมาณมาก เช่น การใช้น้ำในการล้างทำความสะอาด
พื้นคอกและลดอุณหภูมิให้แก่ตัวสุกร การใช้เชื้อเพลิงหรือพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ลูกสุกรและการ
ผสมอาหาร ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้หากขาดการจัดการอย่างเหมาะสมจะส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง
ซึ่งมีปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร

ช
ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
			 บทที่ 1 บทนำ
- พรบ.การสาธารณสุข 2535 แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก
- พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 ภาคผนวก ก
o มาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ ำ ทิ้ ง จากแหล่ ง กำเนิ ด มลพิ ษ ประเภทการเลี้ ย งสุ ก ร แสดง
รายละเอียดในภาคผนวก ก
- พรบ.การผังเมือง 2518 
- มาตรการเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ   2550 แสดงรายละเอียดใน
ภาคผนวก ก
- การทำประชาคม แสดงรายละเอียดในบทที่ 2 หัวข้อ 2.4

			 บทที่ 2 ขอบเขตและขั้นตอนการขออนุญาต
- ขอบเขตอำนาจของ อปท. ในการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น
- พรบ.การสาธารณสุข 2535 เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก
- ขั้นตอนการขออนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- การทำประชาคม

			 บทที่ 3 หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทัว่ ไปของผูป้ ระกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มสุกร
- หลักเกณฑ์การกำหนดขนาดประกอบกิจการฟาร์มสุกร
- คำแนะนำวิธีการใช้แผนที่ฯ แสดงรายละเอียดตัวอย่างในภาคผนวก ข
- องค์ประกอบของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการพิจารณาขออนุญาต
หรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
o รายละเอียดเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาอยู่ในบทที่ 4
- ตัวอย่างการออกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น

ต่อบทที่ 4

ซ
ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
			 บทที่ 4 แนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มสุกร
- การคำนวณจำนวนหน่วยปศุสัตว์ (นปส.)
- การพิจารณาทำเลที่ตั้งของสถานประกอบกิจการฟาร์มสุกร
o การจัดทำแผนที่แสดงที่ตั้งของฟาร์มแสดงดังภาคผนวก ข
- ตัวอย่างแบบฟอร์มประกอบการพิจารณาความพร้อมด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม (สำหรับผูป้ ระกอบการ)
o การคำนวณพื้นที่ฟาร์ม แสดงในภาคผนวก ง
o แผนที่แสดงที่ตั้งของฟาร์มสุกร แสดงวิธีการทำได้ในภาคผนวก ข
o การคำนวณน้ ำ เสี ย ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น และรายละเอี ย ดของระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ในสถาน
ประกอบกิจการ
o การคำนวณของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ

		 บทที่ 5 แนวทางการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
- พรบ.การสาธารณสุข 2535 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มสุกร
(ภาคผนวก ก)
- หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขประกอบการพิจารณา
o รายละเอียดของหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข แสดงในบทที่ 3 และบทที่ 4
- คำแนะนำหลักเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร
o แบบฟอร์มและเอกสารหลักฐานประกอบแสดงในบทที่ 4
o องค์ประกอบของคำแนะนำหลักเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร  

			 บทที่ 6 แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร
- แนวทางการจัดการดูแลรักษาความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงสุกร
- การป้องกันโรคในฟาร์ม (Farm Biosecurity)
- แนวทางการจัดการดูแล รักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมในฟาร์ม
- แนวทางการจัดการของเสียและน้ำเสียฟาร์มสุกร
- การจัดการมูลฝอยภายในฟาร์มสุกร
- การจัดการของเสียประเภทซากสุกร
- มูลฝอยติดเชื้อ
- แนวทางในการจัดการของเสียอันตรายในฟาร์มสุกร

ฌ
ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
			 บทที่ 7 การจัดการและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร
- ผลกระทบของกลิ่นจากฟาร์มสุกร
- แหล่งกำเนิดกลิ่นในฟาร์มสุกร
- วิธีการจัดการและควบคุมกลิ่นในฟาร์มสุกร

			 บทที่ 8 การใช้ทรัพยากรและพลังงานในการเลี้ยงสุกร
- ปัจจัยที่สำคัญในการเลี้ยงสุกรเพื่อการลดของเสีย/และลดการใช้ทรัพยากรที่แหล่งกำเนิด
- ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
- แนวทางการนำน้ำเสียและของเสียไปใช้ประโยชน์
- การนำน้ำเสียไปใช้ประโยชน์
- การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์

ญ
ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
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ปริมาณธาตุอาหารเฉลี่ยสำหรับพืชที่มีในมูลสัตว์แห้งชนิดต่างๆ
ปริมาณธาตุอาหารสำหรับพืชที่มีในน้ำล้างคอกสุกร
คุณค่าทางอาหารพืชในปุ๋ยคอกจากมูลสุกร
คุณค่าทางอาหารหลักในปุ๋ยหมักที่ใช้วัตถุดิบที่ต่างกัน
ปริมาณธาตุอาหารชนิดต่างๆ ในน้ำสกัดมูลสุกร
การให้น้ำสกัดมูลสุกรในนาข้าว
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ณ
ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร

สารบัญรูป
รูปที่ 1.2-1
รูปที่ 2.1-1
รูปที่ 2.2-1
รูปที่ 2.3-1
รูปที่ 2.4-1
รูปที่ 3-1
รูปที่ 4.1-1
รูปที่ 4.1-2
รูปที่ 4.1-3
รูปที่ 4.3-1
รูปที่ 4.3-2
รูปที่ 4.3-3
รูปที่ 4.3-4
รูปที่ 4.4-1
รูปที่ 5.1-1
รูปที่ 6.1-1
รูปที่ 6.1-2
รูปที่ 6.1-3
รูปที่ 6.1-4
รูปที่ 6.1-5
รูปที่ 6.1-6
รูปที่ 6.1-7
รูปที่ 6.1-8
รูปที่ 6.2-1
รูปที่ 6.2-2
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13
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18
20
22
26
29

โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ระบบควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของราชการส่วนท้องถิ่นตาม พรบ. การสาธารณสุข 2535
แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การระงับเหตุรำคาญของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การประยุกต์การทำประชาคมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตและต่อใบอนุญาต
ก) และ ข) ตัวอย่างแผนที่ฯ ของจังหวัดราชบุรี
ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฟาร์มสุกร)
แนวทางและขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
วิธีการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการออกใบอนุญาตตั้งฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร
โปรแกรมอย่างง่ายประกอบการคำนวณพื้นที่ฟาร์ม
ตัวอย่างการนำเข้าข้อมูลพื้นที่และจำนวนสุกรในโปรแกรม Farm Area V. 1.0.xls
ผลลัพธ์พื้นที่ทั้งหมดที่ได้จากการคำนวณ ในหน่วยตารางเมตร และ ไร่
สรุปการประมวลและตรวจสอบพื้นที่ของฟาร์มทั้งหมด
(ตัวอย่าง) แผนที่แสดงที่ตั้งของฟาร์มและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร
แนวทางและขั้นตอนการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณมูลและสิ่งปฏิกูลที่ขับถ่าย และน้ำหนักสุกรเฉลี่ย
แสดงคอกเลี้ยงสุกรที่มีการเก็บกวาดมูลอย่างสม่ำเสมอ
ลักษณะส้วมน้ำภายในคอกสุกร
บริเวณพื้นคอกที่ไม่ใช่บริเวณขับถ่ายแห้งอยู่ตลอดเวลา
การใช้อุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ำในการล้างคอก
รางระบายน้ำเสียแบบระบบปิด (ท่อ PVC)
ติดตั้งสามทางรูปตัววายสำหรับจุดโค้งงอของท่อ
ติดตั้งช่องทำความสะอาด (Clean Out) สำหรับเปิดล้างทำความสะอาดเส้นท่อ
แสดงการกำหนดเส้นทางเข้า-ออกของยานพาหนะ
แสดงการกำหนดเส้นทางเข้า-ออกของคน
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ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่ 6.2-3
รูปที่ 6.2-4
รูปที่ 6.2-5
รูปที่ 6.3-1
รูปที่ 6.3-2
รูปที่ 6.3-3
รูปที่ 6.3-4
รูปที่ 6.3-5
รูปที่ 6.3-6
รูปที่ 6.3-7
รูปที่ 6.3-8
รูปที่ 6.3-9
รูปที่ 6.3-10
รูปที่ 6.4-1
รูปที่ 6.4-2
รูปที่ 6.4-3
รูปที่ 6.4-4
รูปที่ 6.4-5
รูปที่ 6.4-6
รูปที่ 6.4-7
รูปที่ 6.4-8
รูปที่ 6.4-9
รูปที่ 6.5-1
รูปที่ 6.6-1
รูปที่ 6.7-1
รูปที่ 6.7-2
รูปที่ 6.8-1
รูปที่ 6.8-2

อ่างน้ำยาฆ่าเชื้อโรครองเท้า บริเวณทางเข้าแต่ละโรงเรือน
การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะที่เข้าภายในฟาร์ม
สถานที่เก็บอาหารสัตว์
ระยะตัวโม่ง
ลักษณะฟันหนู
รอยถูหรือรอยคราบหรือรอยเท้าของหนู
รูหรือโพรงที่หนูอาศัย
ลักษณะมูลหนู
รูปการจัดระเบียบภายในห้องเก็บอาหารสัตว์ โดยมีชั้นวางยกพื้น
รูปถังขยะ ภาชนะบรรจุขยะที่ถูกต้อง
ตัดหญ้ารอบโรงเรือน เพื่อป้องกันสัตว์พาหะอยู่อาศัย
มีโปรแกรมกำจัดแมลงทุกเดือน
มีโปรแกรมกำจัดหนูทุกสัปดาห์
น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเน่าเสีย
การหมักหมมมูลสุกร โดยไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ หรือดำเนินการที่ถูกต้อง
กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง
กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่งแบบผสม
กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบบ่อหมักไร้อากาศร่วมกับบ่อผึ่งแบบผสม
กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับบ่อบำบัดขั้นหลัง
ลักษณะรางระบายที่มีของเสียตกค้างและรางระบายน้ำที่ไม่มีของเสียตกค้าง
ความลาดชัน (Slope) ของรางระบายน้ำเสียที่เหมาะสม
อุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีนสุกรที่ใช้แล้ว
รูปแบบของถังและสัญลักษณ์การรองรับขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ
สถานที่กำจัดซากสุกรที่ไม่ถูกต้อง
การเผาทำลายภาชนะบรรจุวัคซีน
วิธีการกำจัดเชื้อวัคซีนที่เหลือใช้ โดยการแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อ
เตาเผามูลฝอยแบบห้องเดี่ยว (Single Chamber Incenerator)
เตาเผามูลฝอยแบบห้องเดี่ยวที่มีห้องเผาไหม้หลัง 
(Single Chamber Incenerator/Post-Combustion Chamber)
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สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่ 6.8-3
รูปที่ 6.8-4
รูปที่ 6.8-5
รูปที่ 7.2-1
รูปที่ 7.2-2
รูปที่ 7.2-3
รูปที่ 7.2-4
รูปที่ 7.2-5
รูปที่ 7.3-1
รูปที่ 7.3-2
รูปที่ 7.3-3
รูปที่ 7.3-4
รูปที่ 7.3-5
รูปที่ 7.3-6
รูปที่ 7.3-7
รูปที่ 7.3-8
รูปที่ 7.3-9
รูปที่ 7.3-10
รูปที่ 7.3-11
รูปที่ 7.3-12
รูปที่ 7.3-13
รูปที่ 7.3-14
รูปที่ 7.3-15
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เตาเผามูลฝอยแบบห้องเผาไหม้หลายห้องแบบรีทอร์ท
(Multiple Chamber Incenerator/retort type)
เตาเผามูลฝอยแบบห้องเผาไหม้หลายห้องแบบอินไลน์
(Multiple Chamber Incenerator/In-Line Type)
เตาเผามูลฝอยแบบใช้อากาศน้อย (Starved Air Incenerator)
กลิ่นจากการหมักหมมของมูลและปัสสาวะที่พื้นคอก ส้วมน้ำ รางระบายน้ำ รวมทั้งอาหารที่บูดเน่า
ด้านหลังของพัดลมระบายอากาศจากโรงเรือน ซึ่งสามารถนำกลิ่นไปได้ไกลหลายกิโลเมตร
การปล่อยให้มูลที่ตากมีความชื้นหรือโดนฝนจะทำให้เกิดกลิ่นรุนแรง
ระบบรวบรวมน้ำเสีย ที่มีน้ำเสียเอ่อล้นออกนอกรางและบ่อรวบรวมน้ำเสีย
พื้นที่ที่มีการเก็บกองมูล รอการนำไปใช้ประโยชน์
ภาพตัดแสดงรายละเอียดชั้นกรองลานตากตะกอน
ลักษณะโดมพลาสติกคลุมลานตากมูลสุกร
การปลูกต้นไม้หลังพัดลมโรงเรือน เพื่อลดการแพร่กระจายของกลิ่น
ส่วนประกอบของถังกรองชีวภาพ
แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบกรองกลิ่นหลังพัดลม แบบม่านกระจายน้ำ
แสดงลักษณะการติดตั้งหัวสเปรย์ชนิดฝอยละเอียด (หมอก)
แสดงลักษณะช่องเปิดภายในม่านกระจายน้ำ
ม่านกระจายน้ำกำจัดกลิ่นหลังพัดลมโรงเรือน
ม่านกระจายน้ำกำจัดกลิ่นหลังพัดลมโรงเรือน
แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบกรองกลิ่นแบบม่านน้ำเต็มพื้นที่
แสดงลักษณะภายนอกของระบบกรองกลิ่นม่านน้ำกระจายเต็มพื้นที่
แสดงลักษณะภายในของระบบกรองกลิ่นม่านน้ำกระจายเต็มพื้นที่
ลักษณะภายในของระบบกรองกลิ่นม่านน้ำกระจายเต็มพื้นที่
ลักษณะภายในของระบบกรองกลิ่นม่านน้ำกระจายเต็มพื้นที่
ลักษณะภายนอกของระบบกรองกลิ่นม่านน้ำกระจายเต็มพื้นที่
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สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่ 7.3-16
รูปที่ 7.3-17
รูปที่ 7.3-18
รูปที่ 7.3-19
รูปที่ 7.3-20
รูปที่ 7.3-21
รูปที่ 7.3-22
รูปที่ 8.1-1
รูปที่ 8.1-2
รูปที่ 8.1-3
รูปที่ 8.1-4
รูปที่ 8.1-5
รูปที่ 8.2-1
รูปที่ 8.2-2
รูปที่ 8.2-3
รูปที่ 8.2-4
รูปที่ 8.2-5

แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบกรองกลิ่นแบบปิดคลุมส่วนท้ายของโรงเรือน
รายละเอียดด้านในโครงสร้างปิดคลุมส่วนท้ายโรงเรือน
รายละเอียดด้านในโครงสร้างปิดคลุมส่วนท้ายโรงเรือน
ลักษณะการจัดเรียงของตัวกลางพลาสติกภายในระบบกำจัดกลิ่น
ลักษณะภายนอกโครงสร้างปิดคลุมส่วนท้ายโรงเรือน
ภาพถ่ายลักษณะภายนอกโครงสร้างปิดคลุมส่วนท้ายโรงเรือน
ลักษณะพื้นที่สีเขียวภายนอกโครงสร้างปิดคลุมส่วนท้ายโรงเรือน
มิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งเพื่อตรวจสอบการใช้พลังงาน
หลังคาที่มีช่องแสงเพื่อให้แสงสว่างภายในโรงเรือน
แผงรังผึ้งที่ติดตั้งหน้าโรงเรือน
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน
แผ่นพลาสติกด้านข้างโรงเรือน
ขั้นตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้อากาศ
แสดงการจัดแบ่งโซนบริเวณรอบๆ หน้าแปลน
การจัดแบ่งโซนที่ระบบผลิต/เก็บก๊าซชีวภาพแบบหลังคาคงตัว หลังคาลอย และระบบเก็บก๊าซ
การจัดแบ่งโซนระบบผลิต/เก็บก๊าซแบบบอลลูนสองชั้น และแบบโดม
การจัดแบ่งโซนระบบผลิต/เก็บก๊าซแบบ Covered lagoon (รวมทั้งรูปแบบ ชนิดใช้ดินกดทับ
ขอบแผ่นเมมเบรนรอบบ่อ และใช้น้ำซีล)
การจัดแบ่งโซนที่เครื่องเพิ่มความดันก๊าซและอุปกรณ์ใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพหลายเครื่องในห้อง
แบบมี ร ะบบ Ventilation ที่ อั ต ราการระบายอย่ า งน้ อ ย 12 เท่ า ของห้ อ งต่ อ หนึ่ ง ชั่ ว โมง
(Air change rate per hour)
การจัดแบ่งโซนเครื่องดักน้ำและหม้อกรองติดตั้งด้านก่อนเข้าเครื่องเพิ่มความดัน
ปลานิล
โรงเก็บมูลสุกรตากแห้ง (ปุ๋ยคอก) แบบโครงสร้างพลาสติก
การทำปุ๋ยหมัก
การใช้น้ำเสียจากฟาร์มสุกรเพื่อเลี้ยงไรแดง
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ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็นมาและหลักการ
กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรา “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535”
v วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบไปด้วย
			 1) เพื่อกำหนดขอบเขตให้ครอบคลุมปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์
รวมทั้งมาตรฐานการควบคุมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมให้มากขึ้น
			 2) เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุม ให้มีลักษณะการกำกับดูแลและติดตามมากขึ้น
			 3) เพื่อปรับปรุงอำนาจหน้าที่ขององค์กร และพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติการได้
อย่างบูรณาการและให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
			 4) เพื่อปรับปรุงให้กระบวนการในการดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และกระชับมากขึ้น
			 5) เพื่อปรับปรุงบทกำหนดลงโทษให้สูงขึ้น มีความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
v หลักการของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบไปด้วย
		 1) คุ้มครองประชาชน ด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม
		 2) กระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น และการบังคับใช้
		 3) ให้อำนาจเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจตราแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
		 4) ให้มีคณะกรรมการการสาธารณสุข กำกับ ดูแล และให้การสนับสนุน
		 5) ให้สิทธิแก่ประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ได้
		 จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีบทบาทสำคัญในการประกอบกิจการประเภทฟาร์มสุกรอย่างมาก
เนื่องจากกิจการประเภทนี้ถูกจัดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 31 จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการควบคุม
เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายด้านสุขอนามัยต่อประชาชน และมักเป็นผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การทำฟาร์มสุกรอาจ
ส่งผลกระทบจากน้ำเสียและของเสียที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
		 ดังนั้น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงได้กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจตราข้อกำหนดของท้องถิ่น
โดยมีขอบเขตกำหนดรายละเอียดไว้ภายใต้อำนาจที่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้ไว้ตามกฎหมายแม่บท อาทิเช่น
			 - อำนาจหน้าที่การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของราชการส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 18
			 - อำนาจในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 19, 33 , 34 , 38 และ 41
			 - อำนาจการดำเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 30
			 - อำนาจการพิจารณาออกหนังสือรับรองการแจ้ง ตามมาตรา 38
			 - คุณสมบัติของใบอนุญาต ตามมาตรา 33 และ 55
			 - ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 55 , 57 และ 58
			 - การพักใช้ใบอนุญาต ตามมาตรา 59
			 - การเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา 60 และ 62
			 - ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ตามมาตรา 49 , 50 และ 51
			 - การชำระค่าธรรมเนียม และการชำระค่าปรับ ตามมาตรา 65
			 - อำนาจการดำเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 45
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คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
			 - สิทธิการอุทธรณ์ ตามมาตรา 66
			 ในช่วงที่ผ่านมา กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่ง
กำเนิดมลพิษ และจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียและกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร โดยที่ผ่านมา
กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรประเภท ก และ ข ในพื้นที่ลุ่มน้ำ
วิกฤตที่มีการเลี้ยงสุกรอย่างหนาแน่น พบว่า ฟาร์มส่วนใหญ่ ร้อยละ 79 (จากการสำรวจ 474 ฟาร์ม) มีการระบายน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนดหรือมีค่าเกินค่ามาตรฐานกำหนด ทำให้คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำเสื่อมโทรม หรือเกิดปัญหาร้องเรียนจากชุมชนที่อยู่ใกล้
เคียง เนื่องด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น
				  ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับพื้นที่เลี้ยงสุกรเป็นหลัก จึงทำให้พื้นที่สำรอง เพื่อการอื่นมีน้อยหรือพื้นที่เหลือ
สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียไม่เพียงพอ
				  ไม่คำนึงถึงการขยายตัวของกิจการในอนาคต ทำให้ระบบที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับจำนวนของเสียที่เพิ่มขึ้น
				  ผู้ประกอบการบางแห่งให้ความสำคัญกับการดูแล และบำรุงรักษาระบบการจัดการของเสียน้อย
			 และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำ “คู่มือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้านการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร” ขึ้น โดยได้กำหนด
ให้ผู้ประกอบกิจการที่มีการเลี้ยงสุกรที่มีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ (นปส.) ตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป (ครอบคลุมการเลี้ยงสุกรเพื่อการค้าตั้งแต่
50 ตัวขึ้นไป) จะต้องจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสีย ประกอบการยื่นขออนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
เลี้ยงสุกรมาเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำเสียและของเสียที่เกิดจากการเลี้ยงสุกร ตามรายละเอียดของ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ได้กำหนด เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรต้องปฏิบัติ ซึ่งในขณะนี้คู่มือฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554
			 ดังนั้น ส่วนสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้เล็งเห็นปัญหาด้านการเตรียม
ความพร้อมและเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรของ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย
และของเสียจากการเลี้ยงสุกรเพิ่มเติม รวมถึงแนวการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุกรได้อย่างเหมาะสม จึงได้จัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่และบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นระยะๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และใน
พ.ศ. 2551 กรมปศุสัตว์ร่วมกับธนาคารโลกและกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้โครงการ Livestock Waste Management in East
Asia (LWMEA) ได้จัดทำและเผยแพร่
			 คู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร พร้อมทั้งได้เผยแพร่ไปยัง อปท. ต่างๆ เพื่อนำไปใช้เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการกำกับ ดูแลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นการ
ลดปัญหาจากต้นน้ำ ตลอดระยะเวลาที่เผยแพร่คู่มือดังกล่าว ยังพบว่า อปท. มีระดับความเข้าใจและการนำไปประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกัน
ด้วยเหตุนี้ ส่วนสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จึงเห็นควรให้มี “โครงการพัฒนา
หลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)”
เพื่อจัดทำเป็นคู่มือเสนอแนะแนวทางการพิจารณาที่ตั้งฟาร์ม พื้นที่ฟาร์ม
			 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ การบำบัดกลิ่นเหม็น การบำบัดน้ำเสียและของเสีย การนำของเสียไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างที่ชัดเจน ซึ่งจะก่อให้เกิดการปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร และสามารถนำผลการ
ศึกษาดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางประกอบในการจัดทำรายงานตามแนวทางการการจัดการน้ำเสียและของเสียฟาร์มสุกร ตามข้อ
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมควบคุมมลพิษได้ระบุรายละเอียดไว้ใน “คู่มือการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรสนับสนุน
การปฏิบัติงานบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)” อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
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ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
1.2 พระราชบั
ญัติการสาธารณสุ
พ.ศ. 2535 × ó.ý. 2535
1.2 ญóøąøćßïĆ
ââĆêĉÖขćøÿćíćøèÿč
พระราชบั
ญญัตâิกâĆารสาธารณสุ
ข พ.ศ.
่ขององค์
ส่วนราชการต่
างๆ และบุ
óøąøćßïĆ
êĉÖćøÿćíćøèÿč
× ó.ý.2535
2535ได้กĕéšำหนดโครงสร้
ÖĞćĀîéēÙøÜÿøšาćงอำนาจหน้
ÜĂĞćîćÝĀîšćาìĊทีę×ĂÜĂÜÙŤ
ÖøกÿŠรüîøćßÖćøêŠ
ćÜė Ēúąïč
ÙÙúìĆĚÜคĔîคลทั้งใน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ให้มีลักษณะที่สอดคล้องกัน ดังแสดงในรูปที่ 1.2-1 กล่าวคือได้กระจายอำนาจ ในการควบคุม
ÿŠüîÖúćÜ ÿŠüîõĎöĉõćÙĒúąÿŠüîìšĂÜëĉęî ĔĀšöĊúĆÖþèąìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆî éĆÜĒÿéÜĔîøĎðìĊę 1.2-1 ÖúŠćüÙČĂĕéšÖøąÝć÷ĂĞćîćÝ ĔîÖćøÙüïÙčöéĎĒúúÜÿĎŠ
ดูแลลงสู่หน่วยงานในระดับท้องถิ่น และกำหนดหน่วยงานส่วนกลางให้เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานและวิธีปฏิบัติ เพื่อสนับสนุน
ĀîŠü÷ÜćîĔîøąéĆïìšĂÜëĉęî ĒúąÖĞćĀîéĀîŠü÷ÜćîÿŠüîÖúćÜĔĀšđðŨîñĎšÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤöćêøåćîĒúąüĉíĊðãĉïĆêĉ đóČęĂÿîĆïÿîčîÖćøðãĉïĆêĉÜćî
การปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังกำหนดให้แต่งตั้ง “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” เพื่อเป็นผู้ดูแล และช่วยเหลือ
×ĂÜĀîŠü÷ÜćîÿŠüîìšĂÜëĉęî îĂÖÝćÖîĊĚ÷ĆÜÖĞćĀîéĔĀšĒêŠÜêĆĚÜ “đÝšćóîĆÖÜćîÿćíćøèÿč× ” đóČęĂđðŨîñĎšéĎĒú ĒúąßŠü÷đĀúČĂéšćîüĉßćÖćøĔĀšÖĆï
ด้านวิชาการให้กับพนักงานท้องถิ่น
óîĆÖÜćîìšĂÜëĉęî

ÖãÖøąìøüÜ
ðøąÖćýÖøąìøüÜ

ĂĂÖ

øĆåöîêøĊüćŠ Öćø
ÖøąìøüÜÿćíćøèÿč×

1. ĔĀšÙĞćĒîąîĞć 2.ĔĀšÙüćöđĀĘî

ĒêŠÜêĆÜĚ
öĂïĀöć÷

ÙèąÖøøöÖćøÿćíćøèÿč×
ĂíĉïéĊÖøöĂîćöĆ÷
ĒêŠÜêĆÜĚ

ĂĂÖÙĞćÿĆÜę ĔĀšĒÖšĕ×
ÖøèĊøćš ÷ĒøÜĒúąêšĂÜĒÖšĕ×éŠüî

-

đÝšćóîĆÖÜćî
ÿćíćøèÿč×

 ÿîĆïÿîčî
 ÿĂéÿŠĂÜ

ÙèąĂîčÖøøöÖćø

ĒÝšÜ

øćßÖćøÿŠüîìšĂÜëĉęî
đÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęî

ĂĂÖ×šĂÖĞćĀîéìšĂÜëĉîę
ĂĂÖÙĞćÿĆÜę
Ăîčâćê/ĕöŠĂîčâćê
ĂČęîė

ÙèąÖøøöÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÙéĊ
đÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęî/ñĎĕš éšøïĆ öĂïĀöć÷

÷Čîę ÙĞยืć่นĂčอุíทøèŤธรณ์

đßĉâ/ĒêŠÜêĆÜĚ

 êøüÝêøć
 ĒîąîĞć
 ĂĂÖÙĞćÿĆÜę
ÖøèĊÝćĞ đðŨî

ñĎšàÜċę ĕéšøïĆ ĒêŠÜêĆÜĚ
 êøüÝêøć
 ĒîąîĞć

ñĎðš øąÖĂïÖćø/
đĂÖßî/ðøąßćßî
ëšćòśćòŚîóøąøćßïĆââĆêĉ

đðøĊ÷ïđìĊ÷ïðøĆï

éĞćđîĉîÙéĊìćÜýćú

ðìĊę 1.2-1
ēÙøÜÿøš
ćÜĂĞćîćÝĀîšาćทีìĊę×่ขĂÜïč
ÖøìĊกęđรที
ÖĊę÷ü×š
			 รูปที่ øĎ1.2-1
โครงสร้
างอำนาจหน้
องบุÙคÙúคลĒúąĂÜÙŤ
และองค์
่เกีĂ่ยÜวข้อง
ŠöČĂ óøï.Öćøÿćíćøèÿčข× พ.ศ.
ó.ý. 2535,
÷ ÖøąìøüÜÿćíćøèÿč
× ข
			 ทีม่ า ìĊ: ęöคูć่ม:ือÙĎพรบ.การสาธารณสุ
2535,ÖøöĂîćöĆ
กรมอนามั
ย กระทรวงสาธารณสุ

ĂĞćîćÝĒúąĀîš
ïę Ùč Ùúและองค์
ĒúąĂÜÙŤกÖรที
øìĊ่เđę ÖĊกีę÷่ยü×š
ââĆêญ
Öĉ ćøÿćíćøèÿč
× ó.ý. 2535
v อำนาจและหน้
าที่บćุคìĊคล
วข้ĂÜองêćöóøąøćßïĆ
ตามพระราชบั
ญัติการสาธารณสุ
ข พ.ศ. 2535
1)
øĆ
å
öîêøĊ
ü
ć
Š
ÖćøÖøąìøüÜÿćíćøèÿč
×
đðŨ
î
ñĎ
ø
š
Ö
Ć
þćÖćø
ĒúąöĊ
Ă
ć
Ğ
îćÝéĆ
Ü
îĊ
Ě
		 1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รักษาการ และมีอำนาจดังนี้
x งตัĒêŠ้ง Ü“เจ้
êĆĚÜ “đÝš
ÖÜćîÿćíćøèÿč×ข”” ตามมาตรา
êćööćêøć 5 5
			  แต่
าพนัćóîĆ
กงานสาธารณสุ
			  แต่
้ทรงคุ
คณะกรรมการการสาธารณสุ
ข ตามมาตรา
9 ซึ่งมีวาระคราวละ
2 ปี และเมื่อพ้น
x งตัĒêŠ้ง ÜêĆ“ผู
ĚÜ “ñĎ
šìøÜÙčณèวุüčฒçิ”ĉ” ให้
ĔĀšเđป็ðŨîนÙèąÖøøöÖćøÖćøÿćíćøèÿč
× êćööćêøć
9 àċęÜöĊüćøąÙøćüúą
2 ðŘ
จากตำแหน่
ตั้งได้ÜĂćÝĒêŠ
อีก ตามมาตรา
12 12
ĒúąđöČęĂóšงอาจแต่
îÝćÖêĞćงĒĀîŠ
ÜêĆĚÜĕéšĂĊÖ êćööćêøć
			  ออกกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงในด้านต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
3
x ĂĂÖÖãÖøąìøüÜ ĒúąðøąÖćýÖøąìøüÜĔîéšćîêŠćÜė êćöìĊęÖãĀöć÷ÖĞćĀîé
 พิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆ ที่คณะกรรมการการสาธารณสุข ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
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ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
			  พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ที่ไม่พอใจในคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 66 และ 67
		 2) คณะกรรมการการสาธารณสุข ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการและอธิบดีจากกรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ เช่น อธิบดีกรมการแพทย์ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยมีอธิบดีกรมอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18 ท่าน และมีอำนาจตามมาตรา 10 ดังนี้
			  ให้คำปรึกษา/คำแนะนำต่อรัฐมนตรีในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข เช่น การกำหนดนโยบาย แผนงาน
และการปรับปรุงกฎหมาย
			  ให้คำปรึกษา/คำแนะนำต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข รวมทั้งสอดส่องดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเหล่านั้นด้วย
		 3) คณะอนุ ก รรมการ หมายถึ ง คณะบุ ค คลที่ ค ณะกรรมการสาธารณสุ ข ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่
คณะกรรมการการสาธารณสุขมอบหมาย ตามมาตรา 16
		 4) อธิบดีกรมอนามัย ในฐานะที่เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการการสาธารณสุขจึงมีบทบาทเป็นแกนสำคัญ
ในการผลักดันให้คณะกรรมการการสาธารณสุขดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 8 ยังได้ให้อำนาจแก่อธิบดีกรมอนามัยในการออกคำสั่งให้เจ้าของวัตถุหรือบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อ
ให้เกิดความเสียหายระงับการกระทำหรือปรับปรุงกระทำการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายเช่นว่านั้นได้ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน
ซึ่งจำเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วนและสามารถใช้อำนาจนี้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศ แต่ถ้าผู้ที่ได้รับคำสั่งไม่ปฏิบัติตามก็สามารถสั่งให้
เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเข้าดำเนินการแก้ไขได้ โดยผู้ได้รับคำสั่งต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเหตุดังกล่าว
		 5) ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วน
ตำบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 4 มีอำนาจในการออกข้อกำหนด
ของท้องถิ่น ตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้อำนาจไว้ ข้อกำหนดของท้องถิ่น นี้ก็คือ ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกตามอำนาจของกฎหมาย ได้แก่ เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
		 6) เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึง นายกเทศมนตรีสำหรับในเขตเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 4 มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ตามที่
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 ให้อำนาจไว้ ดังนี้
			 (1) ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุญาตตามมาตรา 54 และมาตรา 48 ตามลำดับ
			 (2) ออกคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้แก้ไขและปรับปรุงให้ถูกต้อง ถ้าไม่แก้ไข ให้ออก
คำสั่งให้หยุดกิจการนั้นได้ตามมาตรา 45
			 (3) ออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 60
			 (4) ออกคำสั่งให้หยุดกิจการกรณีที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับ ตามมาตรา 65
			 (5) ออกคำสั่งให้หยุดกิจการสำหรับกิจการที่ต้องแจ้งแต่ไม่แจ้ง และเคยได้รับโทษมาแล้วแต่ยังฝ่าฝืนอีก และถ้า
ผู้ประกอบกิจการไม่หยุดอาจสั่งห้ามดำเนินกิจการนั้นได้แต่ไม่เกิน 2 ปี ตามมาตรา 52
			 (6) ออกคำสั่งให้ผู้ใดหรือผู้ประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ ในมาตราต่างๆ ของหมวด 3 ถึง
หมวด 9 เพื่อแก้ไขหรือระงับหรือปรับปรุง หรือกระทำการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญ และให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
หรือกฎกระทรวง หรือข้อกำหนดของท้องถิ่น
			 (7) ตรวจตราดูแลกิจการต่างๆ ตามอำนาจในมาตรา 44 (1) – (5) ได้
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			 (8) มี อ ำนาจแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการหรื อ เจ้ า พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น “ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ”
ซึ่งจะกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 44 (1) – (5) ทุกข้อหรือบางข้อ หรือข้อใดข้อหนึ่งก็ได้
		 7) เจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นเจ้าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ปฏิบัติ
การตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ขณะนี้มีเจ้าพนักงานสาธารณสุขทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมีบทบาทในการช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ โดยกฎหมายได้ให้
อำนาจไว้ ดังนี้
			 (1) แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อออกคำสั่ง กรณีที่พบว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวง
หรือข้อกำหนดของท้องถิ่น เพื่อให้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง ตามมาตรา 46 วรรค 1
			 (2) กรณีที่พบว่าจะเป็นอันตรายร้ายแรง ต่อสุขภาพของประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งสมควรจะดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน
ให้มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามมาตรา
46 วรรค 2
			 (3) เพื่อให้สามารถปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจตามมาตรา 44 ดังนี้
				 (ก) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใด
เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
				 (ข) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการ เพื่อ
ตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอำนาจ
สอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้ง หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารหรือสถานที่นั้น
				 (ค) แนะนำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองแจ้งหรือตามข้อกำหนดของท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้
				 (ง) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดี หรือ
เพื่อนำไปทำลายในกรณีจำเป็น
				 (จ) เก็บหรือนำสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุรำคาญจากอาคารหรือ
สถานที่ใดๆ เป็นปริมาณตามสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา
8) ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น คือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนัก
งานท้องถิ่น ให้มีอำนาจตรวจตรา และกำกับดูแลตามมาตรา 44 ซึ่งหมายถึง อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขนั่นเอง แต่เจ้าพนัก
งานท้องถิ่นต้องระบุอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนในคำสั่งนั้นด้วย
		 9) คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บคดี โดยทั่ ว ไปมั ก เป็ น อำนาจหน้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งานตำรวจ แต่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ต้องการให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการดังกล่าว ตามมาตรา 85 ในเขตกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัด รวมทั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีอำนาจในการเปรียบเทียบคดีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
		 10) ผู้ประกอบการ/เอกชน/ประชาชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่รัฐออก
ข้อกำหนดต่างๆ เพื่อควบคุมและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และผู้ประกอบการ/เอกชน/ประชาชน มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
แต่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และป้องกันการใช้อำนาจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 14
จึงเปิดโอกาสให้สิทธิการอุทธรณ์ โดยกำหนดให้ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานสาธารณสุข ที่ระบุไว้ในมาตรา 66
สามารถอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 30 วัน นับจากวันรับทราบคำสั่ง และตามมาตรา 67 รัฐมนตรีฯ
ต้องพิจารณาโดยไม่ชักช้า และคำสั่งของรัฐมนตรีฯ ให้เป็นที่สุด แต่กระนั้นเอกชนก็สามารถฟ้องร้องต่อกระบวนการศาลยุติธรรมได้ ใน
กรณีที่ยังไม่พอใจต่อคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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1.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีหลักการและเจตนารมณ์เพื่อประโยชน์ในการ
คุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยเสริมกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับอื่น ควบคุมปัญหาภาวะความสมดุลทางสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การเสริมวิธีการ หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดอัตราการระบายมลพิษ
ออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือทางน้ำสาธารณะ สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทางน้ำ) เพื่อควบคุมการระบายมลพิษ
มิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น หรือเพื่อลดภาวะมลพิษในสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุกรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ซึ่งสาระสำคัญอยู่ในหมวดว่าด้วยการควบคุมมลพิษ ประกอบด้วยการกำหนดมาตรฐานการระบายมลพิษและประเภทแหล่งกำเนิด
มลพิษ (ทางน้ำ) การกำหนดอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐกำกับและควบคุม (เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ เจ้าพนักงานท้องถิ่น) หน้าที่
ของเอกชน (เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ) วิธีการชั่วคราว ค่าปรับ มาตรการส่งเสริมความรับผิดทางแพ่ง และบทกำหนดโทษ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้กำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษในการตรวจสอบและควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษเป็นผู้วางแผนการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลของแหล่งกำเนิดมลพิษและสภาพแวดล้อมโดยรอบ บันทึกรายงานผลการตรวจสอบ
และเสนอความเห็นว่าแหล่งกำเนิดมลพิษที่ตรวจสอบนั้นได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางราชการหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่า
แหล่งกำเนิดมลพิษไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้น เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ควรศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การเตรียมการ การเข้า
ตรวจสอบ การรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน และการบังคับใช้กฎหมาย
จากการดำเนินการที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษได้ออกข้อกำหนด ดังนี้
 ประกาศให้การประกอบกิจการเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษและกำหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.3-1 และภาคผนวก ก
 กำหนดให้การเลี้ยงสุกรประเภท ก (เกินกว่า 600 นปส.) และประเภท ข (ตั้งแต่ 60 – ไม่เกิน 600 นปส.) เป็นแหล่ง
กำเนิดมลพิษ
ตารางที่ 1.3-1 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร
เกณฑ์มาตรฐานสูงสุด
ดัชนีคุณภาพน้ำ

หน่วย

ประเภท ก
ประเภท ข และ ค
(ฟาร์มขนาดใหญ่)
(ฟาร์มขนาดกลางและเล็ก)
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)
5.5 - 9.0
5.5 - 9.0
บีโอดี (BOD)
มิลลิกรัม/ลิตร
ไม่เกิน 60
ไม่เกิน 100
ซีโอดี (COD)
มิลลิกรัม/ลิตร
ไม่เกิน 300
ไม่เกิน 400
สารแขวนลอย (SS)
มิลลิกรัม/ลิตร
ไม่เกิน 150
ไม่เกิน 200
ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)
มิลลิกรัม/ลิตร
ไม่เกิน 120
ไม่เกิน 200
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ : คู่มือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้านการจัดการน้ำเสียและ
ของเสียจากการประกอบการ
หมายเหตุ
การบังคับใช้กฎหมาย ในมาตรฐานน้ำทิ้งประเภท ก ใช้บังคับฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ และมาตรฐานน้ำทิ้งประเภท ข ใช้บังคับ
ฟาร์มสุกรขนาดกลาง ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2545 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป
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คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
เล่มที่ 118 ตอนพิเศษ 18ง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 และตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง ลงวันที่ 29
ธันวาคม 2548 (แก้ไขปรับปรุงตามการปฏิรูประบบราชการ)
กรมควบคุมมลพิษ จึงมีแนวคิดที่จะดำเนินการป้องกันเหตุและปัญหาต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มประกอบการ โดยกำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้านการจัดการน้ำเสียเป็นข้อพิจารณาในการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 โดยให้ผู้ประกอบการเสนอแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียของตน เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการยื่นขอหรือต่อ
อายุใบอนุญาต การดำเนินการดังกล่าวจะต้องอาศัยอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกำหนดท้องถิ่น เพื่อควบคุมกำกับ
ดูแลการเลี้ยงสุกรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้านการจัดการของเสีย และของเสียจากการ
ประกอบกิจการเพิ่มเติม นอกเหนือจากการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วๆ ไป ทั้งนี้ คาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะสามารถช่วย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการทางอ้อม ในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุกรที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงได้อีกทางหนึ่งด้วย
1.4 การควบคุมพื้นที่การเลี้ยงสุกร
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้อำนาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการตราข้อกำหนดของท้องถิ่น โดยใช้
บทบัญญัติในหมวดที่ 6 ด้านควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ
ของประชาชนและป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ อีกทั้งพิจารณาเห็นว่าสัตว์เลี้ยงทุกชนิดที่คนเรานำมาเลี้ยงในสถานที่หรือ
แบบปล่อยอาจมีปัญหาต่อผู้เลี้ยง ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ เช่น ในกรณีของฟาร์มสุกรที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค เป็นแหล่ง
ของการแพร่เชื้อโรคจากสัตว์ไปสู่คน นอกจากนั้นยังอาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ เช่น กลิ่นเหม็นของสิ่งปฏิกูล เสียงร้องของสัตว์ น้ำเสีย
จากการล้างคอกสัตว์ เป็นต้น
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 29 กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่น
ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ ซึ่งหมายถึง
การกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดหรือเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็ได้ ทั้งนี้เอกชนใดที่มีพื้นที่
ของตนเองอยู่ในเขตห้ามเลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด เอกชนรายนั้นก็ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ประเภทที่ห้ามนั้นได้แม้ว่าอยู่ในเขตพื้นที่ของตนเอง
หากฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับ ไม่เกิน 5,000 บาท ด้วยเหตุนี้การกำหนดเขตพื้นที่ที่จะควบคุม จึงต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนใน
ข้อกำหนดของท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบถึงเขตพื้นที่ที่ห้ามให้ชัดเจนด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ใน 3 กรณี คือ
1. เขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดโดยเด็ดขาด เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า เขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเขตที่
มีความเจริญ เป็นชุมชนที่มีความหนาแน่น หรือเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยว และไม่เหมาะสมที่จะให้มีการเลี้ยง หรือปล่อย
สัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ เช่น ช้าง ม้า โค กระบือ หรือสุกร เป็นต้น ราชการส่วนท้องถิ่นก็อาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่น
กำหนดให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ โดยเด็ดขาด
2. เขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ราชการส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดให้พื้นที่ใดในเขตการ
ปกครองเป็นเขตห้ามเลี้ยงสัตว์เกินกว่าจำนวนที่กำหนดก็ได้ ทั้งนี้ ต้องกำหนดชนิดและจำนวนของสัตว์ที่ห้ามให้ชัดเจนด้วย
เช่น การกำหนดให้เขตพื้นที่ของท้องถิ่นทั้งหมดเป็นเขตห้ามเลี้ยงสุกรเกินกว่า 50 ตัว เป็นต้น จำนวนที่กำหนดนี้ ขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จจริงของปัญหาว่า จำนวนเท่าไรจึงจะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและผลกระทบจากการทำประชาพิจารณ์ของ
ชุมชนแห่งนั้น
3. เขตให้เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดโดยต้องให้อยู่ภายใต้มาตรการอย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยราชการส่วนท้องถิ่นอาจ
กำหนดให้เขตพื้นที่ใด หรือทั้งหมดเป็นเขตที่อนุญาตให้มีการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ชนิดใดได้ โดยกำหนดให้มีมาตรการ
ป้องกัน หรือเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ผู้ประกอบการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังกล่าวต้องปฏิบัติหรือจัดการให้มีขึ้น
ทั้งนี้โดยการนำ “มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการ” ทางวิชาการมากำหนดหรือแนวทางไว้ในคู่มือนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหา
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คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สุขลักษณะ หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ เช่น กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของ
อาคารสถานที่ คอกสัตว์ ตัวสัตว์ การกำจัดมูลและสิ่งปฏิกูลต่างๆ การบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการควบคุมโรคติดต่อ โดยการ
ฉีดวัคซีน แล้วแต่กรณี เช่น กำหนดให้ผู้ที่เลี้ยงสุกรตั้งแต่ 20 ตัวขึ้นไป ต้องจัดทำถังหมักก๊าซชีวภาพ (ระบบกำจัดมูลสุกร)
อย่างน้อย 1 ถัง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.หรืออาจกำหนดให้ฟาร์มเลี้ยงโคกระบือ ต้องอยู่ห่างจากชุนชนไม่น้อย
กว่า 100 เมตร เป็นต้น
การออกข้อกำหนดของท้องถิ่นควรพิจารณาปัญหาข้อเท็จจริงตามสภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย และไม่ว่า
ราชการส่วนท้องถิ่นจะกำหนดเขตควบคุมในลักษณะอย่างไร ต้องสามารถอธิบายเหตุผล ความจำเป็นของการกำหนดเขตในลักษณะ
เช่นนั้นตามหลักวิชาการต่อสาธารณชนให้ได้ เพราะการกำหนดเขต ดังกล่าว เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพการเลี้ยง
สัตว์ของประชาชน และเพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชนจึงควรมีการจัดทำประชาพิจารณ์ในเรื่องดังกล่าวด้วย ซึ่งจะมีผลต่อการ
ยอมรับและในการบังคับใช้ต่อไป
1.5 มาตรการเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชน
ปัจจุบันหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมักประสบปัญหาในการพิจารณาอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการเลี้ยง
สุกร เช่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ อีกทั้งขาด
แหล่งข้อมูล และความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร เป็นต้น ด้วยเหตุของปัญหาเหล่านี้ จึงอาจจะทำให้เกิดการ
ออกใบอนุญาตไม่ถูกต้อง เป็นผลให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ และก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ และนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง
และการร้องเรียนในเวลาต่อมา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สุขอนามัยของชุมชนและการบริหารราชการในส่วนท้องถิ่น
ดังนั้นขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรให้ความสำคัญต่อกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในสิทธิของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง
อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน
กฎหมาย/บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และกฎประมวลกฎหมายอาญาได้กำหนดมาตราที่เกี่ยวข้องกับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในทางตรงและทางอ้อม โดยให้ความสำคัญด้านการรับรู้ข่าวสารและการร้องเรียนต่างๆ ดังนี้
ส่วนที่ 10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน
มาตรา 56 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย
ของประชาชนหรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่นหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ดังนั้น จากมาตรา 56 จึงให้สิทธิประชาชนในการรับทราบข้อมูลหรือมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการต่อสิทธิและเสรีภาพของตนจากองค์กรส่วนท้องถิ่นนั้นๆ และประชาชนสามารถใช้สิทธิตามมาตรา 58 ในการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตของเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรา 58 บุคคลย่อมมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง
อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน
ในกระบวนการรับทราบข้อมูลหรือมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการและการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกใช้การทำ
ประชาคม เป็นเครื่องมือหรือเวทีของการรับรู้ รับฟังความคิดเห็น ตอบข้อสงสัยและความกังวลจากประชาชนต่อสถานประกอบกิจการ
การบริหารจัดการและแนวทางแก้ไขปัญหาหรือข้อตกลงที่ผู้ประกอบกิจการต้องผูกพัน ในเงื่อนไขประกอบการให้อนุญาตหรือต่ออายุ
ใบอนุญาต เช่น การจำกัดจำนวนสัตว์เลี้ยง การบำบัดน้ำเสีย การตากมูลสุกร มาตรการควบคุมกลิ่นในโรงเรือนเลี้ยงสุกรเป็นต้น
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จากผลการประชุมและรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุกร พบว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต จะทำให้เกิดความชอบธรรม ต่อกระบวนการดังกล่าวของ
เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นและสร้างความเชื่อมั่นว่าประชาชนได้รับทราบและมีส่วนรับรู้ข้อมูลในรูปแบบของการทำประชาคม ซึ่งจะ
เป็นการป้องกันและแก้ปัญหาของผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรอย่างยั่งยืนต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร หรือไม่สามารถใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมในการพิจารณา
อนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน ย่อมสามารถ
ดำเนิ น การฟ้ อ งร้ อ งเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ต่ อ ศาลปกครองได้ ต ามมาตรา 60 ในการดำเนิ น คดี ป กครองเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และคำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 18 เล่ม 128 ตอบ 54ก ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก ซึ่งกรณีที่ถูกพิพากษาว่ามีความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตจริงตามมาตรา 157 อาจถูกลงโทษทั้งปรับและจำคุก
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณากำหนดให้การทำประชาคม เป็นขั้นตอนหนึ่งในการพิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุ
ใบอนุญาตในข้อกำหนดของท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติ เป็นต้น ตามสภาพปัญหาและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ต่อไป
มาตรา 60 บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ
ที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ
เหตุผลของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
 ภาคสังคมและประชาชนมีการพัฒนาและเรียกร้องสิทธิ ในการรับรู้ ตัดสินใจ และมีการส่วนร่วม
 หลักการบริหารราชการแนวใหม่ที่ระบบราชการทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญ
		 – เริ่มได้บทเรียนและเรียนรู้จากการสูญเสีย
		 – แสวงหารูปแบบและนำไปประยุกต์ใช้
 สังคมไทยและคนไทยพัฒนาสู่สังคมประชาธิปไตยยุคใหม่
ข้อดีของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจะทำให้
ภาคราชการ
 ลดความขัดแย้ง และการประท้วง ต่อต้านจากประชาชน
 ช่วยให้งานบรรลุผลสำเร็จของทุกฝ่าย
 ได้รับความร่วมมือ การสนับสนุนและการยอมรับจากประชาชน
ภาคประชาชน
 เข้าใจกระบวนการทำงานและการพิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตของภาครัฐมากขึ้น
 เชื่อมั่นในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 สามารถติดตามตรวจสอบการทำงานของเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
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บทที่ 2
แนวทางและขั้นตอนการขออนุญาต
2.1 ขอบเขตอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกระบวนการกระจายอำนาจรัฐ จากส่วนกลางไปสู่ประชาชนในส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในท้องถิ่นนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็น
หน่วยงานการปกครองตนเองที่ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งตัวแทนเข้ามาบริหารในท้องถิ่น ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายตามระบอบ
ประชาธิปไตย โดยรัฐบาลส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนในด้านต่างๆ
ดังนั้น ข้อกำหนดของท้องถิ่น จึงเป็นข้อบังคับหรือกฎหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ตราขึ้น โดยอาศัยอำนาจแห่ง
กฎหมายที่บัญญัติจากรัฐบาลส่วนกลาง เช่น พระราชบัญญัติ และพระราชกำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ กระบวนการในการออกข้อกำหนดของ
ท้องถิ่นต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และต้องตราโดยสภาท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นนั้น
เมื่อพิจารณาจาก พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ได้กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจตราข้อกำหนดที่ว่าด้วย
สุขลักษณะของคนหรือผู้ประกอบการที่พึงต้องปฏิบัติ และควบคุมป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
หรือเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในทางวิชาการหมายถึง กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิต ที่ก่อให้เกิด
มลพิษหรือสิ่งที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทาง
อากาศ ทางน้ำ ทางดิน ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า เป็นต้น
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนด “ให้รัฐมนตรี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) โดย
คำแนะนำของคณะกรรมการ (คณะกรรมการสาธารณสุข) มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ” ซึ่งปัจจุบัน ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 112 ตอนที่ 58 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2538 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 120 ตอนพิเศษ 123 ง ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2546 รวมจำนวนทั้งสิ้น 133 กิจการ ซึ่งจัดแบ่งเป็นกลุ่มประเภทกิจการได้ 13 กลุ่ม ดังแสดงในภาคผนวก ก โดยการเลี้ยงสุกร จัดอยู่
ในกลุ่มที่ 1 คือ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งประกอบด้วย
1) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
2) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
3) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อ
ประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
มาตรการอนุญาตนี้ถือได้ว่าเป็นมาตรการควบคุมที่สำคัญ เพราะเป็นการควบคุมการประกอบกิจการที่มีกระบวนการผลิต
หรือการประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และจะต้องมีการตรวจสอบอาคารสถานที่จะประกอบกิจการ เครื่องมือ
อุปกรณ์
ระบบการป้องกันอันตรายหรืออุบัติภัย ระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และอื่นๆ ที่จำเป็น เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักวิชาการก็พิจารณาให้อนุญาตประกอบกิจการได้ แต่หากว่าไม่ถูกต้องและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ก็อาจให้เวลา
ในการปรับปรุงแก้ไขก่อนจึงจะอนุญาต ส่วนกรณีที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขได้ ก็สามารถมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบ
กิจการ ณ ที่นั้นๆ แล้วแต่กรณี
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บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น จำเป็นจะต้องดำเนินการออกข้อกำหนดของ
ท้องถิ่น ในที่นี้การเลี้ยงสุกรถือว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงต้องดำเนินการควบคุม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ
đóČęĂðŜĂÜÖĆîĂĆîêøć÷ìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚîÖĆïðøąßćßî éĆÜîĆĚîøćßÖćøÿŠüîìšĂÜëĉęî ÝċÜÿöÙüøêšĂÜÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤ đÜČęĂîĕ×Ēúąøć÷úąđĂĊ÷éđóĉęöđêĉö
ประชาชน
ดังนั้น ราชการส่วนท้องถิ่น จึงสมควรต้องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ
ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖćøÖĞćÖĆïÙüïÙčöÖĉÝÖćøđúĊĚ÷ÜÿčÖø ìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆïÿõćó×ĂÜìšĂÜëĉęîîĆĚîė ēé÷ĕéšïĆââĆêĉĕüšêćööćêøćêŠćÜė éĆÜîĊĚ
ควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร ที่สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นนั้นๆ โดยได้บัญญัติไว้ตามมาตราต่างๆ ดังนี้
- ÖćøøĆÖþćÙüćöÿąĂćéĒúąÖćøÝĆéøąđïĊ÷ïĔîÖćøđÖĘï×îĒúąÖĞćÝĆéÿĉęÜðäĉÖĎúĀøČĂöĎúòĂ÷ êćööćêøć 20
		 - การรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามมาตรา 20
- ÖĞćĀîéÖćøđúĊĚ÷ÜĀøČĂðúŠĂ÷ÿĆêüŤ êćööćêøć 29
		 - กำหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตามมาตรา 29
- ÖćøÖĞćĀîéðøąđõìÖĉÝÖćøìĊęđðŨîĂĆîêøć÷êŠĂÿč×õćóĔĀšđðŨîÖĉÝÖćøìĊęÙüïÙčöĔîìšĂÜëĉęî ĒúąÖćøÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤĒúąđÜČęĂîĕ×
		 - การกำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ควบคุมในท้องถิ่น และการกำหนดหลักเกณฑ์และ
ìĆęüĕð êćööćêøć 32
เงื่อนไขทั่วไป ตามมาตรา 32
- ÖćøÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćøĒúąđÜČęĂîĕ×Öćø×Ă ĒúąÖćøĂĂÖĔïĂîčâćê êćööćêøć 54
		 - การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาต ตามมาตรา 54
- ÖćøÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćøĒúąđÜČęĂîĕ×Öćø×ĂêŠĂĂć÷čĔïĂîčâćê ĒúąÖćøĂîčâćêĔĀšêŠĂĂć÷čĔïĂîčâćê êćööćêøć 55
		 - การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ตามมาตรา 55
- ÖćøÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćøĒúąđÜČęĂîĕ×Öćø×ĂøĆïĔïĒìîĔïĂîčâćêĒúąÖćøĂĂÖĔïĒìîĔïĂîčâćê êćööćêøć 58
		 - การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ตามมาตรา 58
- ÖćøÖĞćĀîéĂĆêøćÙŠćíøøöđîĊ÷öĒúąÙŠćðøĆï êćööćêøć 63
		 - การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ ตามมาตรา 63
- ÖĞćĀîéÖćøđÿĊ÷ÙŠćíøøöđîĊ÷öĒúąÙŠćðøĆï êćööćêøć 65
		 -îĂÖÝćÖîĊ
กำหนดการเสี
ยค่าธรรมเนียมและค่าปรับ ตามมาตรา 65
ĚÙèąÖøøöÖćøÿćíćøèÿč× ĕéšöĊöêĉđĀĘîßĂïĔĀšĂĂÖÙĞćĒîąîĞćĒÖŠøćßÖćøÿŠüîìšĂÜëĉęîĒúąđÝšćóîĆÖÜćîÿŠüîìšĂÜëĉęî ÞïĆïìĊę
		
้คณะกรรมการสาธารณสุ
ข ได้มÖ)ีมàċติęÜเđîČห็นĚĂĀćÖúŠ
ชอบให้
ćüëċอÜอกคำแนะนำแก่ราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
3/2549นอกจากนี
đøČęĂÜ ÖćøÙüïÙč
öÖĉÝÖćøđúĊĚ÷ÜÿčÖø (õćÙñîüÖ
ฉบับที่ 3/2549 เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร (ภาคผนวก ก) ซึ่งเนื้อหากล่าวถึง
- ÖĉÝÖćøđúĊĚ÷ÜÿčÖøđðŨîÖĉÝÖćøìĊęêšĂÜÙüïÙčö ĒúąĒîüìćÜðãĉïĆêĉĔîÖćøđúĊĚ÷ÜÿčÖø
		 - กิจการเลี้ยงสุกรเป็นกิจการที่ต้องควบคุม และแนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงสุกร
- đÝšćóîĆÖÜćîÿŠüîìšĂÜëĉęî ÙüøđøŠÜéĞćđîĉîÖćøĂĂÖ×šĂÖĞćĀîé×ĂÜìšĂÜëĉęîéšćîîĊĚ
		 - เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ควรเร่งดำเนินการออกข้อกำหนดของท้องถิ่นด้านนี้
ćøèćÿëćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøöĊ
ìĊęêĆĚÜĂ÷ĎทŠĔี่ตîđ×êìĊ
ãĀöć÷üŠ่กćฎหมายว่
éšü÷ÖćøñĆาÜđöČ
Ü ĀøČĂÖãĀöć÷üŠ
éšüอ÷ÖćøÙüïÙč
öĂćÙćøöĊ
ñú
		 - - ต้อêšĂงพิÜóĉจÝารณาสถานประกอบกิ
จการมี
ั้งอยู่ใęÖนเขตที
ด้วĂยการผั
งเมือง ćหรื
กฎหมายว่
าด้วยการควบคุ
ม
ïĆÜÙĆïĔßš àċęÜÝąêšĂÜðãĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷ÖćøîĆĚîė
อาคารมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ
éĔĀšมöีกĊÖารประชาสั
ćøðøąßćÿĆöมóĆพัîíŤนธ์Ēúąðøąßč
ößĊĚĒมÝÜชี้แđóČจงęĂĔĀšเพืìøćïēé÷ìĆ
ęüÖĆî ่วกัน
		 - จัดÝĆให้
และประชุ
่อให้ทราบโดยทั

จะเห็นได้ว่าคำแนะนำการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกรเป็นมาตรการป้องกันเหตุ และผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขั้นต้น
ซึ่งสอดคล้
งกัüบŠćÙĞข้ćอĒîąîĞ
กำหนดการเลี
อปล่Ě÷อÜÿčยสัÖøđðŨ
ตว์îตามมาตรา
เมื่อĒúąñúÖøąìïĔéė
ราชการส่วนท้อìĊงถิęĂćÝđÖĉ
่นได้ดé×ċำเนิ
นการออกข้
อกำหนดของท้
ÝąđĀĘอîĕéš
ćÖćøÙüïÙč้ยöงหรื
ÖĉÝÖćøđúĊ
öćêøÖćøðŜĂÜÖĆ29
îđĀêč
ĚîĔî×Ć
Ěîêšî àċęÜÿĂéÙúš
ĂÜÖĆï×šĂ องถิ่น
และประกาศเพื
่อบัĚ÷งÜĀøČ
คับĂใช้ðúŠเĂป็÷ÿĆ
นทีê่เüŤรีêćööćêøć
ยบร้อยแล้ว29พระราชบั
ญญัüîìš
ติกĂารสาธารณสุ
ข พ.ศ. Ă2535
มาตราĂÜëĉ4ęîได้ĒúąðøąÖćýđóČ
ให้อำนาจเจ้ęĂาïĆพนั
ÖĞćĀîéÖćøđúĊ
đöČęĂøćßÖćøÿŠ
ÜëĉęîĕéšéĞćđîĉîÖćøĂĂÖ×š
ÖĞćĀîé×ĂÜìš
ÜÙĆกïงานท้
Ĕßš องถิ่น
îìĊęđøĊง÷ต่ïøšอไปนี
Ă÷Ēúš้ ü óøąøćßïĆââĆêĉÖćøÿćíćøèÿč× ó.ý. 2535 öćêøć 4 ĕéšĔĀšĂĞćîćÝđÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęîéĞćđîĉîÖćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
ดำเนินđðŨการดั
		 -- อำนาจในการออกใบอนุ
าตประกอบกิ
จการที
่กฎหมายกำหนด
ตามมาตรา
54 และมาตรา
48
ĂĞćîćÝĔîÖćøĂĂÖĔïĂîčâญćêðøąÖĂïÖĉ
ÝÖćøìĊ
ęÖãĀöć÷ÖĞ
ćĀîé êćööćêøć
54 Ēúąöćêøć
48
		 -- อำนาจการออกคำสั
ให้ñผĎšðู้ปãĉฏิïบĆêĉìัตĊęĕิทöŠี่ไëม่ĎÖถêšูกĂÜêćöÖãĀöć÷ĔĀš
ต้องตามกฎหมายให้
แก้ไขและปรั
อง Āไม่÷čéแÖĉก้ÝไÖćøîĆ
ขให้หĚîĕéš
ยุดêćö
กิจการนั้นได้
ĂĞćîćÝÖćøĂĂÖÙĞćÿĆęÜ่งĔĀš
ĒÖšĕ×ĒúąðøĆ
ïðøčÜĔĀšบëĎÖปรุ
êšĂงÜให้ĕöŠถĒูกÖšต้ĕ×ĔĀš
ตามมาตรา
öćêøć 45 45
		 -- อำนาจในการพั
บอนุâญćêาตêćööćêøć
ตามมาตรา
ĂĞćîćÝĔîÖćøóĆกÖใช้
ĔßšĔใïĂîč
59 59
		 -- อำนาจในการเพิ
ถอนใบอนุâญćêาตêćööćêøć
ตามมาตรา
ĂĞćîćÝĔîÖćøđóĉกÖëĂîĔïĂîč
60 60
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ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
		 - อำนาจในการหยุดกิจการที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียม และค่าปรับ
- ĂĞćîćÝĔîÖćøĀ÷čéÖĉÝÖćøìĊęÙšćÜßĞćøąÙŠćíøøöđîĊ÷öêĉéêŠĂÖĆîđÖĉîÖüŠć 2 ÙøĆĚÜ ÝîÖüŠćÝąđÿĊ÷ÙŠćíøøöđîĊ÷ö ĒúąÙŠćðøĆï êćö
ตามมาตรา
65
öćêøć 65
		 -- อำนาจในการออกคำสั
่ ง ให้ ห ยุ ด กิ จ การสำหรั บ กิ จ การที่ ต้ อ งแจ้ ง แต่ ไ ม่ แ จ้ ง และเคยได้ รั บ โทษมาแล้ ว ยั ง ฝ่ า ฝื น อี ก
ĂĞćîćÝĔîÖćøĂĂÖÙĞćÿĆęÜĔĀšĀ÷čéÖĉÝÖćøÿĞćĀøĆïÖĉÝÖćøìĊęêšĂÜĒÝšÜ ĒêŠĕöŠĒÝšÜĒúąđÙ÷ĕéšøĆïēìþöćĒúšü÷ĆÜòśćòŚîĂĊÖ Ēúąëšć÷ĆÜĕöŠ
และถ้
ยังไม่ęÜหĀšยุćöéĞ
ดอาจสั
่งห้ามดำเนิ
แต่ไม่เกิน522 ปี ตามมาตรา 52
Ā÷čéาĂćÝÿĆ
ćđîĉîÖćøîĆ
ĚîĕéšĒêŠĕนöŠการนั
đÖĉî 2้นðŘได้êćööćêøć
		 -- อำนาจในการออกคำสั
ให้ñผĎšĔéĀøČ
ู้ใดหรืĂñĎอšðผูøąÖĂïÖćøìĊ
้ประกอบการที
ถูกต้องตามพระราชบั
ญญัติใćนมาตราต่
างๆ3 ของหมวด
3
ĂĞćîćÝĔîÖćøĂĂÖÙĞćÿĆęÜ่งĔĀš
ęðãĉï่ปĆêĉĕฏิöŠบëĎÖัตêšิไม่ĂÜêćöóøąøćßïĆ
ââĆêĉĔîöćêøćêŠ
Üė ×ĂÜĀöüé
ëċÜ
ถึงĀöüé
หมวด9 9đóČเพืęĂĒÖš่อแก้
ไขหรื
ปรัÜบĀøČ
ปรุĂงÖøąìĞ
หรือćกระทำการเพื
ป้อøงกั
นเหตุĒúąĔĀš
รำคาญ
ูกต้องตามพระราชบั
ĕ×ĀøČ
ĂøąÜĆอระงั
ïĀøČบĂหรื
ðøĆïอðøč
ÖćøđóČęĂðŜĂÜÖĆî่อđĀêč
ĞćÙćâ
ëĎÖêšและให้
ĂÜêćö ถóøąøćßïĆ
ââĆêĉĀøČĂ ญญัติ
หรืÖãÖøąìøüÜ
อกฎกระทรวง
อกำหนดของท้
ĀøČĂหรื
×šĂÖĞอćข้Āîé×ĂÜìš
ĂÜëĉęî องถิ่น
		 -- อำนาจในการตรวจตราดู
จการต่
ตามมาตรา
ĂĞćîćÝĔîÖćøêøüÝêøćéĎĒแúÖĉลกิÝÖćøêŠ
ćÜėางๆ
êćööćêøć
44 44
		 -- มีอöĊำนาจในการแต่
าราชการหรื
พนักüîìš
งานส่
งถิšà่นċęÜĕéšเป็
ึ่งได้รćับóîĆแต่ÖÜćîÿŠ
งตั้งจากเจ้
วนท้องถิ่น”
ĂĞćîćÝĔîÖćøĒêŠÜêĆงĚÜตั×š้งćข้øćßÖćøĀøČ
ĂóîĆÖอÜćîÿŠ
ĂÜëĉวęîนท้
đðŨîอ“ñĎ
øĆïนĒêŠ“ผู
ÜêĆ้ซĚÜÝćÖđÝš
üîìšĂÜëĉาęîพนั
” àċกęÜงานส่
ÖĞćĀîéĔĀš
ซึ่งกำหนดให้
44ĂทุĀøČกĂข้×šอĂหรื
öĊĂĞćîćÝĀîšมćìĊีอę ำนาจหน้
êćööćêøćาที44่ ตามมาตรา
ìčÖ×šĂĀøČĂïćÜ×š
ĀîċอęÜบางข้
×šĂĔéÖĘอĕéšหรือข้อหนึ่งข้อใดก็ได้
		 หลังจากองค์
กรปกครองส่
วนท้
่น ตามพระราชบั
ญัติการสาธารณสุ
ข พ.ศ.2535
ĀúĆÜÝćÖĂÜÙŤ
ÖøðÖÙøĂÜÿŠ
üîìšอĂงถิÜëĉ่นęîได้
ĕéšอĂอกข้
ĂÖ×šĂอÖĞกำหนดของท้
ćĀîé×ĂÜìšĂÜëĉอęîงถิêćöóøąøćßïĆ
ââĆêĉÖญćøÿćíćøèÿč
× ó.ý.2535
đðŨîìĊę เป็นที่
เรียบร้đøĊอ÷ยแล้
ว เจ้üาđÝšพนั
กงานท้
สามารถบั
คับ×šĂใช้ÖĞćขĀîéìš
้อกำหนดท้
งถิć่นü ดัēé÷ĂĞ
งกล่ćาîćÝ
ว โดยอำนาจ
อปท.
งให้
ระกอบการ
ïøšĂ÷Ēúš
ćóîĆ
ÖÜćîìšอĂงถิ
Üëĉęî่นÝċจึÜงÿćöćøëïĆ
ÜÙĆïงĔßš
ĂÜëĉęîéĆอÜÖúŠ
Ăðì. ÿćöćøëĒÝš
ÜĔĀšñสามารถแจ้
ĎšðøąÖĂïÖćøéĞ
ćđîĉผîู้ปÖćø
Ü×ĂĂîčงâขออนุ
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ซึ่งมาตรการการอนุญาตนี้ ถือได้ว่าเป็นมาตรการควบคุมที่สำคัญ เพราะเป็นการควบคุมการประกอบกิ
ðøąÖĂïÖĉÝÖćøìĊ
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จะต้องมีการตรวจสอบอาคารสถานที่ที่จะประกอบกิจการ เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบการป้องกันอันตรายหรืออุบัติภัย
ĒúąĂČęî ė ìĊęÝĞćđðŨî
ระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และอื่น ๆ ที่จำเป็น
 ĂĞćîćÝÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤ ĒúąđÜČęĂîĕ×ìĆęüĕð (öćêøć 32(2) : öćêøć 32(2) ïĆââĆêĉüŠć “đóČęĂðøąē÷ßîŤĔîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒú
			  อำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทั่วไป (มาตรา 32(2) : มาตรา 32(2) บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการกำกับ
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จการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่น
ÖđÖèæŤĒúąđÜČęĂîĕ×ìĆęüĕð ÿĞćĀøĆïĔĀšñĎšéĞćđîĉîÖĉÝÖćøðãĉïĆêĉêćöđÖĊę÷üÖĆïÖćøéĎĒúÿč×õćóĀøČĂÿč×úĆÖþèą×ĂÜÿëćîìĊęìĊę
กำหนดหลั
และเงื่อนไขทั
สำหรัĂบÿčให้
ผู้ดำเนินกิจการปฏิบัติตามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะ
ĔßšéĞćđîĉîÖĉกÝเกณฑ์
ÖćøĒúąöćêøÖćøðŜ
ĂÜÖĆ่วîไป
ĂĆîêøć÷êŠ
×õćó”
ของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ”
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ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร

รูปที่ 2.1-1 ระบบควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของราชการส่วนท้องถิ่นตามพรบ. การสาธารณสุข 2535
(ที่มา : แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข)
2.2 ขั้นตอนการขออนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต
บทบัญญัติที่ควบคุม “กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้กำหนดวิธีการควบคุมดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไว้ ดังนี้
1) ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อน
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาองค์ประกอบด้านสุขลักษณะแล้ว และออกใบอนุญาตให้ ผู้นั้นจึงจะประกอบกิจการได้
(มาตรา 33)
		 กรณีที่ประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต อาจได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับได้ (ตามมาตรา 71)
2) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้รับอนุญาตแล้ว จะมีผลให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องควบคุมดูแลให้กิจการของตนอยู่ใน
สภาพที่ถูกสุขลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น อันได้แก่ การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้
ดำเนินกิจการ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
		 กรณีที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด อาจได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับได้
(ตามมาตรา 73)
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ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ราชการส่วนท้องถิ่นต้องออกข้อกำหนดของท้องถิ่น (หมายถึง ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร/อบจ./อบต./เมืองพัทยา และเทศบัญญัติแล้วแต่กรณี) กำหนดประเภทของกิจการตามประกาศกระทรวง ให้เป็น
กิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้นเสียก่อน ซึ่งมีผลให้ผู้ประกอบกิจการที่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น กำหนดให้เป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพต้องขออนุญาตประกอบกิจการ ดังแสดงในรูปที่ 2.2-1 โดยมีขั้นตอนการขอและการพิจารณาออกใบอนุญาต ดังนี้
		 ขั้นตอนที่ 1		 ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาล/สำนักงาน อบต./สำนักงานเขต กทม./สำนักงานเมือง
พัทยา แล้วแต่กรณี (เช่น สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลก็ต้องยื่นขออนุญาต ณ สำนักงาน
เทศบาล) ตามแบบคำขอรับใบอนุญาตพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต ทีร่ าชการส่วนท้องถิน่
กำหนด เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แผนผังที่ตั้งสถานประกอบการ
สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
		 ขั้นตอนที่ 2		 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะตรวจสอบคำขอ (ซึ่งตามปกติจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ
ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ตรวจสอบ) ตามรายละเอียด ดังนี้
							 1) ความถูกต้องครบถ้วนในด้านเอกสาร ซึ่งจะต้องบัญญัติไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น หากกรณีที่ยัง
มิได้มีการตราข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอ และเอกสารแสดงถึงการมีสิทธิการใช้
สถานที่ที่จัดตั้งสถานประกอบการนั้นๆ กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ และผู้ยื่นคำขอต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนดนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ส่งภายในกำหนด กฎหมายจะถือว่าผู้ยื่นคำขอสละสิทธิ์การขอรับใบอนุญาต
							 2) ความถูกต้องในเรื่องสุขลักษณะของสถานที่ ซึ่งหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นจะบัญญัติหลักเกณฑ์
เงื่อนไขไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่นสำหรับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ ดังนี้
								 ส่วนที่ 1
									 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการ
กล่าวถึงสภาวการณ์สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ ทั้งในด้านการดูแลรักษาความ
สะอาด ความเป็นระเบียบของโครงสร้างอาคาร การรักษาสภาพการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์
ระบบการระบายอากาศ แสง เสียง ระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
								 ส่วนที่ 2
									 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ กล่าวถึง ระบบป้องกันอุบัติภัย
อัคคีภัย ระบบการกำจัดมลพิษ ระบบการป้องกันการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งระบบการ
ป้องกันตนเองของผู้ปฏิบัติในสถานประกอบการนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาด้านมลพิษที่จะมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ชุมชนข้างเคียง และประชาชนทั่วไป ในการตรวจสอบด้านสุขลักษณะของ
สถานที่นี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจมอบให้ เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือการแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการ เป็นผู้ตรวจสอบก็ได้ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
คณะกรรมการ จะเสนอความเห็นว่าสมควรอนุญาต/อนุญาตแบบมีเงื่อนไข/ไม่สมควรอนุญาต ลงในแบบ
ฟอร์มคำขอรับใบอนุญาต เพื่อเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อออกคำสั่งต่อไป
		 ขั้นตอนที่ 3		 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะพิจารณาข้อเสนอแนะของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และออกคำสั่งอนุญาต/
ไม่อนุญาต กรณีที่มีคำสั่งอนุญาต ให้ออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด
โดยอาจระบุเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติได้ด้วย แล้วทำหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอให้มา
ชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตภายในเวลาที่กำหนด แต่ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งไม่
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อนุญาต จะต้องดำเนินการ ดังนี้
ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
							 1) ให้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอ ทราบถึงเหตุผลที่จะพิจารณาไม่อนุญาต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอได้
โต้แย้งหรือแสดงหลักฐานหากไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ และต้องโต้แย้ง
ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งไว้ในหนังสือนั้น (ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง มาตรา 30)
							 2) กรณีที่ผู้ยื่นคำขอ มิได้โต้แย้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งไม่อนุญาตเป็น
หนังสือแจ้งผู้ยื่นคำขออีกครั้งหนึ่ง พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคำขอทราบด้วย
							 3) กรณีที่ผู้ยื่นคำขอได้โต้แย้งมา ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำโต้แย้งนั้น หากเห็นด้วยและคำโต้แย้ง
นั้ น มี เ หตุ ผ ลเพี ย งพอที่ จ ะพิ จ ารณาอนุ ญ าตได้ ก็ ใ ห้ อ อกคำสั่ ง อนุ ญ าต แต่ ถ้ า พิ จ าณาแล้ ว เห็ น ว่ า
คำโต้แย้งนั้นไม่มีเหตุผลเพียงพอ เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็สามารถออกคำสั่งไม่อนุญาตเป็นหนังสือถึงผู้ยื่น
คำขอได้ ตามข้อ 2)
		 ขั้นตอนที่ 4		 กระบวนการพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีที่จำเป็นต้องขยายระยะเวลาดังกล่าว
จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอได้ทราบเหตุผลด้วย ซึ่งการขยายเวลาจะกระทำได้ครั้งละไม่เกิน 15 วัน
และไม่เกิน 2 ครั้ง

รูปที่ 2.2-1 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
2.3 การระงับเหตุรำคาญ
2.3พระราชบั
ÖćøøąÜĆ
øćĞ Ùćâ ข พ.ศ. 2535 (มาตรา 25) ได้ระบุเหตุรำคาญ หมายถึง เหตุอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ญญัïตđĀêč
ิการสาธารณสุ
ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุรำคาญ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
óøąøćßïĆ
âĆêĉÖćøÿćíćøèÿč
ó.ý. ำ2535
ąïčอđĀêč
ĂĆîÖŠซึĂ่งĔĀšอยูđÖĉ่ใéนทำเลไม่
ÙüćöđéČĂéøš
ĂîĒÖŠñĎšĂćýĆสกปรก
÷Ĕî มีการ
1) แหล่
งน้ำ âทางระบายน้
ำ ที×่อาบน้
ส้วม(öćêøć
หรือที25)่ใส่มĕéšูลøหรื
เถ้øาĞćÙćâ
หรือĀöć÷ëċ
สถานทีÜ ่อđĀêč
ื่นใด
เหมาะสม
ïøĉđüèĔÖúš
đÙĊ÷ÜĀøČอĂหมั
ñĎšìĊęêกšĂหมมสิ
ÜðøąÿïÖĆ
ïđĀêčมีîกĆĚîารเททิ
éĆÜêŠĂĕðîĊ
ëČĂđðŨมîีกđĀêč
ĞćÙćâ
ēé÷öĊ
ÜêŠĂĕðîĊ
สะสมหรื
่งของ
้งสิĚ่งĔĀšใดให้
ลิ่นøเหม็
นหรื
อน่øาć÷úąđĂĊ
จะเป็น÷ทีé ่เéĆพาะพั
นธุĚ ์พาหะนำโรค หรืออาจเป็นอันตราย
ต่1)อสุขĒĀúŠ
ภาพÜîĚĞć ìćÜøąïć÷îĚĞć ìĊęĂćïîĚĞć ÿšüö ĀøČĂìĊęĔÿŠöĎúĀøČĂđëšć ĀøČĂÿëćîìĊęĂČęîĔé àċęÜĂ÷ĎŠĔîìĞćđúĕöŠđĀöćąÿö ÿÖðøÖ öĊÖćøÿąÿö
ĀøČĂĀöĆÖĀööÿĉęÜ×ĂÜ öĊÖćøđììĉĚÜÿĉęÜĔéĔĀšöĊÖúĉęîđĀöĘîĀøČĂîŠćÝąđðŨîìĊęđóćąóĆîíčŤóćĀąîĞćēøÙ ĀøČĂĂćÝđðŨîĂĆîêøć÷êŠĂÿč×õćó
2) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจำนวนเกินสมควร จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2) ÖćøđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤĔîìĊęĀøČĂēé÷üĉíĊĔé ĀøČĂöĊÝĞćîüîđÖĉîÿöÙüø ÝîđðŨîđĀêčĔĀšđÿČęĂöĀøČĂĂćÝđðŨîĂĆîêøć÷êŠĂÿč×õćó
3) อาคารอั
นเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ การระบายน้ำ การกำจัด
3) ĂćÙćøĂĆîđðŨîìĊęĂ÷ĎŠ×ĂÜÙîĀøČĂÿĆêüŤ ēøÜÜćîĀøČĂÿëćîìĊęðøąÖĂïÖćøĔéĕöŠöĊÖćøøąïć÷ĂćÖćý Öćøøąïć÷îĚĞć ÖćøÖĞćÝĆéÿĉęÜ
สิ่งปฏิðäĉกูลÖĎúหรื
มสารพิ
ษ Ăหรื
มีการควบคุ
มให้ปราศจากกลิ
เหม็นหรืîđðŨ
อละอองอั
นเป็ćÜóĂđóĊ
นสารพิ
อย่าîงพอเพียง
ĀøČอĂการควบคุ
ÖćøÙüïÙčöÿćøóĉ
þ ĀøČ
ĕöŠöอĊÖไม่ćøÙüïÙč
öĔĀšðøćýÝćÖÖúĉ
ęîđĀöĘîĀøČ่นĂúąĂĂÜĂĆ
îÿćøóĉþĂ÷Š
÷Ü ษÝîđðŨ
จนเป็đĀêč
นเหตุ
สื่อมหรื
ออาจเป็
นอันĂตรายต่
ĔĀšđใÿČห้ęĂเöĀøČ
ĂĂćÝđðŨ
îĂĆîêøć÷êŠ
ÿč×õćóอสุขภาพ
4) การกระทำใดๆ
อันĂĆเป็îđðŨ
นเหตุ
แสงøĆÜรัÿĊงสีđÿĊ÷เสีÜ ยÙüćöøš
ง ความร้
มีพิษ ęîความสั
อน ฝุđ×öŠ
่นละออง
า เถ้า หรือ
4) ÖćøÖøąìĞćĔéė
îđĀêčให้ĔĀšเกิđÖĉดéกลิ
Öúĉ่นęî ĒÿÜ
Ăî ÿĉอęÜนöĊóสิĉþ่งÙüćöÿĆ
ÿąđìČĂ่นî สะเทื
òčśîúąĂĂÜ
ć đëšć ĀøČเขม่
ĂÖøèĊ
กรณีอĂČęîื่นĔéใดÝîđðŨ
จนเป็îđĀêč
นเหตุ
สื่อมหรื
อันตรายกั
บสุขภาพ
ĔĀšđใÿČห้ęĂเöĀøČ
ĂĂĆîอêøć÷ÖĆ
ïÿč×õćó
5) เหตุ
ื่นใดที
่รัฐมนตรี
ว่าüการกระทรวงสาธารณสุ
จจานุเบกษา
5) อđĀêč
ĂČęîĔéìĊ
ęøĆåöîêøĊ
ŠćÖćøÖøąìøüÜÿćíćøèÿč×ÖĞขćกำหนดโดยประกาศในราชกิ
Āîéēé÷ðøąÖćýĔîøćßÖĉÝÝćîčđïÖþć
ĊÖćøøš
ĂÜđøĊย÷นเหตุ
îđĀêčเđดืéČอĂéøš
ćÙćâÿćöćøëéĞćđîĉîÖćøĕéš
Āúć÷ßŠ
ĂÜìćÜอđßŠงทาง
î øšĂÜđøĊ
ïđÝšćóîĆÖÜćîìš
ć องถิ่น
ปัจจุðŦบÝันÝčวิïธĆîีกüĉíารร้
องเรี
ดร้ĂอîøĞนรำคาญสามารถดำเนิ
นการได้
หลายช่
เช่น÷îēé÷êøÜÖĆ
ร้องเรียนโดยตรงกั
บเจ้ĂาÜëĉพนัęî กđÝšงานท้
ÖÜćîÿćíćøèÿč× ñĎšüŠćøćßÖćøÝĆÜĀüĆé ÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊ îć÷ÖøĆåöîêøĊ Ēúą/ĀøČĂ ñŠćîÖøąìøüÜ ĒúąÖøöêŠćÜė ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ àċęÜđĀêč
เจ้าพนัóîĆ
กงานสาธารณสุ
ข ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และ/หรือ ผ่านกระทรวง และกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
øšĂÜđøĊ÷îđĀúŠćîĊĚÝąëĎÖöĂïĀöć÷ĕð÷ĆÜđÝšćĀîšćìĊęÿŠüîõĎöĉõćÙ óøšĂöÖĆîîĆĚîđĂÖÿćøđĀúŠćîĊĚÝąëĎÖĒÝšÜĕð÷ĆÜ đÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęîĔîìĊęÿčé
ซึ่งเหตุร้องเรียนเหล่านี้จะถูกมอบหมายไปยังเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค พร้อมกันนั้นเอกสารเหล่านี้จะถูกแจ้งไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นใน
ĀúĆÜÝćÖîĆĚîđÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęîÝąéĞćđîĉîÖćøêøüÝÿĂïøŠüöÖĆïđÝšćĀîšćìĊęÿŠüîõĎöĉõćÙìĊęĕéšøĆïđøČęĂÜøšĂÜđøĊ÷î ēé÷ÙĞćîċÜëċÜĀúĆÖÖćøêøüÝ
ที่สุด หลังจากนั้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคที่ได้รับเรื่องร้องเรียน โดยคำนึงถึงหลักการ
üĉîĉÝÞĆ÷đĀêčøĞćÙćâ éĆÜîĊĚ
ตรวจวินิจฉัยเหตุ
รำคาญ ดังนี้
1) ĂćýĆ÷×šĂöĎúìćÜÖć÷õćó : ēé÷ÖćøÿĆöõćþèŤ ÿĂïëćö×šĂöĎúĒüéúšĂöÝćÖðøąßćßîìĊęĂćýĆ÷ĔîïøĉđüèĔÖúšđÙĊ÷ÜĀøČĂñĎšđÖĊę÷ü×šĂÜ
1) อาศัยđóČข้ęĂอĔĀšมูĕลéšทางกายภาพ
อมจากประชาชนที
่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือ
×šĂöĎúìĊęÙøĂïÙúčö: ëĎโดยการสั
ÖêšĂÜöćÖìĊมęÿภาษณ์
čé Ēúą×šĂสอบถามข้
öĎúìĊęöĊÙüćöÝĞอćมูđðŨลîแวดล้
êŠĂÖćøĒðøñú
öĊéĆÜîĊĚ
ผู้เกี่ยวข้
ด้ข้อęøมูšĂลÜđøĊที÷่คîรอบคลุ
กต้องมากที
มูลที่มę êĞีคćวามจำเป็
x อง ×šเพื
ĂöĎ่อúให้
ïčÙไÙúìĊ
ĀøČĂñĎšĕéšมøĆïถูÙüćöđéČ
ĂéøšĂî่สุดĕéšและข้
ĒÖŠ ïšćอîđú×ìĊ
ĒĀîŠÜ นต่อการแปรผล มีดังนี้
		  ข้อมูลบุøą÷ąĀŠ
คคลทีć่รÜøąĀüŠ
้องเรียćนÜìĊęóหรืĆÖĂćýĆ
อผู้ไ÷ด้ÖĆรïับĒĀúŠ
ความเดื
อน ßŠได้üÜđüúćìĊ
แก่ บ้าęĕéšนเลขที
ÜÖŠĂđĀêčอøดร้
ĞćÙćâ
øĆï ่ ตำแหน่ง ระยะห่างระหว่างที่พักอาศัยกับแหล่ง
ก่อเหตุรñúÖøąìïìĆ
ำคาญ ช่วงเวลาที
่ได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ ควรสอบถามข้
ĚÜîĊĚÙüøÿĂïëćö×š
ĂöĎúÝćÖðøąßćßîēé÷øĂïĔĀš
öćÖìĊอęÿมูčéลจากประชาชนโดยรอบให้มากที่สุด
		  ข้ อxมู ล เกี×šĂ่ ยöĎวกั
แหล่ÜìĊงęđทีðŨ่ เîป็ÿćđĀêč
น สาเหตุ
ก่ ที่ ตั้ ง สถานประกอบกิ
úđÖĊบę÷สถานประกอบกิ
üÖĆïÿëćîðøąÖĂïÖĉจ การหรื
ÝÖćøĀøČĂอĒĀúŠ
×ĂÜ×šขĂองข้
øšĂÜđøĊอ÷ร้îอ งเรีĕéšยĒนÖŠ ìĊได้ęêĆĚÜแÿëćîðøąÖĂïÖĉ
ÝÖćø ßČęĂ จ การ
ชื่อผู้ประกอบการ
วข้ĂอÜงÖøąïüîÖćøñúĉ
กระบวนการผลิ
ลักษณะมลภาวะที
กิดขึÜÖĞ้นćđîĉแหล่
งกำเนิดÝĞćมลภาวะ
ñĎšðøąÖĂïÖćøใบอนุ
ĔïĂîčญâาตที
ćêìĊ่เęđกีÖĊ่ยę÷ü×š
ê úĆÖตþèąöúõćüąìĊ
ęđÖĉé×ċĚî ่เĒĀúŠ
éöúõćüą
îüîÙîÜćîจำนวนคน
งาน ช่วßŠงเวลาปฏิ
ระบบบำบั
ดมลพิ
ษ การบำรุ
งรักษาเครื
งมือ ฯลฯ
üÜđüúćðãĉบïัตĆêิงĉÜาน
ćî øąïïïĞ
ćïĆéöúóĉ
þ ÖćøïĞ
ćøčÜøĆÖþćđÙøČ
ęĂÜöČĂ ่อĄúĄ
2) การใช้
เครื่อđÙøČงมืęĂอÜöČวิĂทüĉยาศาสตร์
ตรวจวิ
เคราะห์
เมื่อทราบข้
อมูลทางกายภาพแล้
าหน้าîทีĉÝ่ตÞĆ้÷อđĀêč
งตรวจวิ
2) ÖćøĔßš
ì÷ćýćÿêøŤสÿĞćำหรั
ĀøĆïบêøüÝüĉ
đÙøćąĀŤ
: đöČęĂ:ìøćï×š
ĂöĎúìćÜÖć÷õćóĒúš
ü đÝšćĀîšćìĊวęêšĂเจ้ÜêøüÝüĉ
øĞćÙćâนิจฉัยเหตุ
รำคาญด้
วยเครื
อวิทยาศาสตร์
เพื่อให้การแปรผลมี
่อถือĚî ÿćöćøëîĞ
แม่นยำมากขึ
สามารถนำมาเปรี
ยบเทียบกับ
éšü÷đÙøČ
ęĂÜöČĂ่อüĉงมื
ì÷ćýćÿêøŤ
đóČęĂĔĀšÖćøĒðøñúöĊ
ÙüćöîŠćđßČęĂëČคĂวามน่
ĒöŠî÷Ğาćเชื
öćÖ×ċ
ćöćđðøĊ้น÷ïđìĊ
÷ïÖĆïÙŠćöćêøåćîĕéš
Ă÷Š
ć
ÜëĎ
Ö
êš
Ă
Ü
ค่ามาตรฐานได้อย่างถูกต้อง
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คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
การรายงานผลการตรวจวินิจฉัยเหตุรำคาญ
หลังการตรวจสอบเหตุรำคาญเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบต้องสรุปผลการตรวจสอบเหตุรำคาญ โดยมีรายละเอียดที่
Öćøøć÷ÜćîñúÖćøêøüÝüĉîĉÝÞĆ÷đĀêčøćĞ Ùćâ
ต้องรายงาน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องเรียน สถานที่ที่ถูกร้องเรียน สาเหตุปัญหาเหตุรำคาญ ผลการตรวจวัดด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ĀúĆÜÖćøêøüÝÿĂïđĀêčøĞćÙćâđøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšü đÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝÿĂïêšĂÜÿøčðñúÖćøêøüÝÿĂïđĀêčøĞćÙćâ ēé÷öĊøć÷úąđĂĊ÷éìĊęêšĂÜ
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และต้องรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่
øć÷Üćî ÙČĂ ×šĂöĎúìĆęüĕð×ĂÜñĎšøšĂÜđøĊ÷î ÿëćîìĊęìĊęëĎÖøšĂÜđøĊ÷î ÿćđĀêčðŦâĀćđĀêčøĞćÙćâ ñúÖćøêøüÝüĆééšü÷đÙøČęĂÜöČĂüĉì÷ćýćÿêøŤ
(1) ผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบและมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
×šĂĒîąîĞćđóČęĂÖćøðøĆïðøčÜĒÖšĕ××šĂïÖóøŠĂÜ ĒúąêšĂÜøć÷ÜćîêŠĂñĎšđÖĊę÷ü×šĂÜ ĕéšĒÖŠ
(2) (1)เจ้ñĎาšïพนั
่น เพื่อพิจÖารณาออกคำสั
ทางกฎหมายต่
ĆÜÙĆïกïĆงานท้
âßć อđóČงถิ
ęĂìøćïĒúąöĊ
ćøðøąÿćîĕð÷ĆÜ่งĀîŠ
ü÷ÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šอĂผูÜ ้ประกอบกิจการ หรือผู้ก่อเหตุรำคาญ
(3) (2)ผู้รđÝš้อćงเรี
น เพืĂ่อÜëĉทราบผลการตรวจวิ
ย และการดำเนิ
การของหน่
วยงาน
óîĆÖยÜćîìš
ęî đóČęĂóĉÝćøèćĂĂÖÙĞนćÿĆิจęÜฉัìćÜÖãĀöć÷êŠ
ĂñĎšðนøąÖĂïÖĉ
ÝÖćø ĀøČ
ĂñĎšÖŠĂđĀêčøĞćÙćâ
เมื่อ(3)
ได้ขñĎ้อšøสรุ
ป
จากรายงานผลการตรวจวิ
น
ิ
จ
ฉั
ย
เหตุ
ร
ำคาญเป็
น
ที
่
เ
รี
ย
บร้
อ
ยแล้
ว
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการออกคำสั่ง
šĂÜđøĊ÷î đóČęĂìøćïñúÖćøêøüÝüĉîĉÝÞĆ÷ ĒúąÖćøéĞćđîĉîÖćø×ĂÜĀîŠü÷Üćî
และบังคับใช้กđöČฎหมายกั
้ประกอบกิจการ ภายใต้îĉÝบÞĆทบั
ญญั
ิและข้îอìĊกำหนดของท้
่นทีÖÜćîìš
่เกี่ยวข้ĂÜëĉ
องęîดัöĊĂงนีĞćîćÝĔîÖćøĂĂÖÙĞ
้
ęĂĕéš×šĂÿøčบðผูÝćÖøć÷ÜćîñúÖćøêøüÝüĉ
÷đĀêč
øĞćตÙćâđðŨ
ęđøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšü อđÝšงถิ
ćóîĆ
ćÿĆęÜĒúą
การสาธารณสุ
เจ้าพนักĂงานท้
อำนาจห้
ïĆÜÙĆïĔßšมาตรา
ÖãĀöć÷ÖĆ26
ïñĎšðพรบ.
øąÖĂïÖĉ
ÝÖćø õć÷ĔêšïขìïĆพ.ศ.
ââĆêĉĒ2535
úą×šĂÖĞให้
ćĀîé×ĂÜìš
ÜëĉęîìĊęđอÖĊงถิ
ę÷ü×š่นĂมีÜéĆ
ÜîĊĚ ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุรำคาญในที่หรือ
ทางสาธารณะหรื
อสถานที
่เอกชน ×รวมทั
การระงั
แล ćปรัöñĎบšĀปรุ
ษาบรรดาถนน
 öćêøć 26 óøï.
Öćøÿćíćøèÿč
ó.ý. ้ง2535
ĔĀšđบÝšćเหตุ
óîĆรÖำคาญด้
ÜćîìšĂÜëĉวยการดู
ęîöĊĂĞćîćÝĀš
îċęÜงñĎšĔบำรุ
éöĉĔĀšงÖรัŠĂกđĀêč
øĞćÙćâĔîìĊęĀøČทางบก
ĂìćÜ ทางน้ำ
ÿćíćøèąĀøČ
øüöìĆĚÜ่ตÖćøøąÜĆ
ïđĀêčøĞćÙćâéšü÷ÖćøéĎ
Ēú ðøĆïðøčÜรïĞำคาญ
ćøčÜøĆÖþćïøøéćëîî
ìćÜîĚอĞć งถิ
øćÜ่นมีอำนาจ
รางระบายน้
ำ คูĂÿëćîìĊ
คลอง ęđĂÖßî
และสถานที
่างๆ ในเขตของตนให้
ปราศจากเหตุ
ในการนี้ให้เจ้าìćÜïÖ
พนักงานท้
øąïć÷îĚ
Üė Ĕîđ×ê×ĂÜêîĔĀš
øćýÝćÖđĀêč
ĔîÖćøîĊ
ÖÜćîìšĂÜëĉęîบöĊĂอำนาจของเจ้
ĞćîćÝĂĂÖÙĞćÿĆęÜาพนักงาน
ออกคำสั
่งเป็ĞćนÙĎหนัÙúĂÜ
งสือĒúąÿëćîìĊ
เพื่อระงับęêŠćกำจั
ดและควบคุมðเหตุ
รำคาญต่øĞćาÙćâ
งๆ ได้
อีกทัĚĔĀš้งđมีÝšćกóîĆ
ฎหมายรองรั
ĀîĆÜÿČĂมđóČเหตุ
ęĂøąÜĆรïำคาญในการสั
ÖĞćÝĆéĒúąÙüïÙč่งöให้đĀêč
ćÜė ĕéš
ĂĊÖìĆรĚÜำคาญ
öĊÖãĀöć÷øĂÜøĆ
ĂĞćîćÝ×ĂÜđÝš
ćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęîทางบก
ÙüïÙčö ทางน้ำ
ท้องถิđðŨ่นîควบคุ
ผู้หøĞćนึÙćâêŠ
่งผู้ใดระงั
บเหตุ
หรือดูแïลบำรุ
งรักษาบรรดาถนน
đĀêčøĞćÙćâĔîÖćøÿĆ
ñĎšĀîċęÜñĎšĔéøąÜĆ่ต่าïงๆ
đĀêčในเขตของตนให้
øĞćÙćâ ĀøČĂéĎĒúïĞปćøčราศจากเหตุ
ÜøĆÖþćïøøéćëîî
ทางระบายน้
ำ คู คลองęÜĔĀšและสถานที
รำคาญìćÜïÖ ìćÜîĚĞć ìćÜøąïć÷îĚĞć ÙĎ ÙúĂÜ
ĒúąÿëćîìĊ
ęêŠćÜėการสาธารณสุ
Ĕîđ×ê×ĂÜêîĔĀšขðøćýÝćÖđĀêč
øĞćÙćâ
 มาตรา
27 พรบ.
พ.ศ. 2535
ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะให้

öćêøć
27
óøï.
Öćøÿćíćøèÿč
×
ó.ý.
2535
ĔîÖøèĊ
ĊđĀêčซึøĞć่งÙćâđÖĉ
ĚîĀøČหĂรืĂćÝđÖĉ
øČĂìćÜÿćíćøèąĔĀš
ć เกิดเหตุ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้บìุคĊęöคล
เป็นต้นé×ċเหตุ
อเกี่ยéวข้×ċĚîอĔîìĊ
งกับęĀการก่
อหรืออาจก่đอÝšให้
óîĆÖÜćîìšĂÜëĉęîöĊĂĞćîćÝĂĂÖÙĞćÿĆęÜđðŨîĀîĆÜÿČĂĔĀšïčÙÙú àċęÜđðŨîêšîđĀêčĀøČĂđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖćøÖŠĂĀøČĂĂćÝÖŠĂĔĀšđÖĉéđĀêčøĞćÙćâ
รำคาญนั
้น ระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทำโดยวิธีใด
îĆĚî øąÜĆïĀøČĂðŜĂÜÖĆîđĀêčøĞćÙćâõć÷ĔîđüúćĂĆîÿöÙüøêćöìĊęøąïčĕüšĔîÙĞćÿĆęÜ ĒúąëšćđĀĘîÿöÙüøÝąĔĀšÖøąìĞćēé÷üĉíĊĔéđóČęĂ
เพื่อระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญนั้น หรือสมควรกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้
øąÜĆïĀøČĂðŜĂÜÖĆîđĀêčøĞćÙćâîĆĚî ĀøČĂÿöÙüøÖĞćĀîéüĉíĊÖćøđóČęĂðŜĂÜÖĆîöĉĔĀšöĊđĀêčøĞćÙćâđÖĉé×ċĚîĂĊÖĔîĂîćÙêĔĀšøąïčĕüšĔîÙĞćÿĆęÜ
ในคำสั่งได้ ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าผู้ประกอบการไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
ĕéš ĔîÖøèĊìĊęðøćÖäĒÖŠđÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęîüŠćñĎšðøąÖĂïÖćøĕöŠöĊÖćøðãĉïĆêĉêćöÙĞćÿĆęÜ×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęîêćöüøøÙĀîċęÜ
วรรคหนึ
่ง และเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับเหตุรำคาญนั้น
ĒúąđĀêčøĞćÙćâìĊęđÖĉé×ċĚîĂćÝđÖĉéĂĆîêøć÷Ă÷ŠćÜøšć÷ĒøÜêŠĂÿč×õćó ĔĀšđÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęîøąÜĆïđĀêčøĞćÙćâîĆĚî ĒúąĂćÝÝĆéÖćø
และอาจจั
ดการตามความจำเป็
่อป้อøĞćงกั
นมิใĚîห้×ċเĚîกิĂĊดÖเหตุ
รำคาญนั
ก Āโดยบุ
คลซึ
นต้นĂเหตุ
หรือเกีĂĔĀš่ยวข้
êćöÙüćöÝĞ
ćđðŨî đóČęĂðŜĂÜÖĆîöĉĔนĀšđÖĉเพืéđĀêč
ÙćâîĆ
ēé÷ïč
ÙÙúàċęÜđðŨ้นîขึêš้นîอีđĀêč
øČĂđÖĊคę÷ü×š
ĂÜÖĆ่งเป็
ïÖćøÖŠ
ĀøČĂĂćÝÖŠ
đÖĉéองกับการ
ก่อหรืđĀêč
ออาจก่
อให้ĂÜđðŨ
เกิดîเหตุ
ผู้เสียéค่ÖćøîĆ
าใช้Ěîจ่าéĆยสำหรั
บการจั
ดการนั้น ดังแสดงในรูปที่ 2.3-1
øĞćÙćâêš
ñĎšđÿĊ÷รÙŠำคาญต้
ćĔßšÝŠć÷ÿĞอćงเป็
ĀøĆïนÖćøÝĆ
ÜĒÿéÜĔîøĎ
ðìĊę 2.3-1
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คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
ðøąßćßîñĎðš øąÿïđĀêčøćĞ Ùćâ
øšĂÜđøĊ÷î
đÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉîę /đÝšćóîĆÖÜćîÿćíćøèÿč×
êøüÝÿĂï
ÖøèĊĕöŠđðŨîđĀêčøĞćÙćâ

ÖøèĊđðŨîđĀêčøćĞ Ùćâ

đÖĉéĀøČĂĂćÝđÖĉéĔîìĊęĀøČĂìćÜÿćíćøèą

ÿĆÜę ĔĀšïÙč ÙúìĊÖę ŠĂđĀêčøąÜĆï/ðŜĂÜÖĆî
õć÷ĔîđüúćĂĆîÿöÙüø

ëšćĕöŠĒÖšĕ× ĒúąĂćÝđðŨî
ĂĆîêøć÷øšć÷ĒøÜ

đÖĉéĔîÿëćîìĊđę ĂÖßî

đÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉîę öĊ
ĂĞćîćÝ

ÿĆÜę ĔĀšđÝšć×ĂÜ/ñĎÙš øĂïÙøĂÜÿëćîìĊę
øąÜĆï/ĒÖšĕ×õć÷ĔîđüúćĂĆîÿöÙüø

ëšćĒÖšĕ×đøČęĂÜ
÷čêĉ
ëšćĕöŠĒÖšĕ×

đ×šćĕðøąÜĆï/ÝĆéÖćøĕéšēé÷
ïčÙÙúÖŠĂđĀêčđðŨîñĎđš ÿĊ÷
ÙŠćĔßšÝćŠ ÷

đ×šćĕðøąÜĆï/ÝĆéÖćøĕéšēé÷
đÝšć×ĂÜ/ñĎÙš øĂïÙøĂÜëšć
đÖĊ÷ę ü×šĂÜêšĂÜđðŨîñĎđš ÿĊ÷
ÙŠćĔßšÝćŠ ÷

ëšćđðŨîÖøèĊìĊęĂćÝđðŨî
ĂĆîêøć÷øšć÷ĒøÜ

ÿĆÜę ĀšćöĔßš/÷ĉö÷ĂöĔĀšĔßšÿëćîìĊęîîĆĚ
ÝîÖüŠćÝąĒÖšĕ×ĕéš

รูปøĎทีð่ ìĊ2.3-1
เหตุøรĞćÙćâ×ĂÜđÝš
ำคาญของเจ้
กงานท้
ę 2.3-1 การระงั
ÖćøøąÜĆïบđĀêč
ćóîĆาÖพนั
Üćîìš
ĂÜëĉęîองถิ่น
(ที่มา : การจัดการสิ่งแวดล้
มในฟาร์
กรสำหรั
บเจ้าöหน้
นท้อĀงถิćøÿŠ่น,üîìš
สำนัĂÜëĉกพัęî,ฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
(ìĊęöć :อÖćøÝĆ
éÖćøÿĉมสุęÜĒüéúš
ĂöĔîôćøŤ
ÿčÖาøÿĞทีć่อĀøĆงค์ïกđÝšารบริ
ćĀîšćหìĊารส่
ęĂÜÙŤÖวćøïøĉ
ปศุสัตว์, îกรมปศุ
) ÿĆêüŤ)
ÿĞćîĆÖóĆçîćøąïïĒúąøĆïøĂÜöćêøåćîÿĉ
ÙšćðýčÿĆêสüŤัต, ว์Öøöðýč
×ĆĚîêĂîĂĂÖÙĞćÿĆ่งęÜให้ĔĀšบïุคčÙคลที
ÙúìĊęđ่เðŨป็îนêšต้îđĀêč
ĀøČหĂđÖĊ
ü×š่ยĂÜÖĆ
ĀøČĂĂćÝÖŠ
đÖĉéđĀêč
ĚîĔĀšรำคาญนั
ìĞćÖćøðøĆ้นïให้
ðøčทÜĒÖš
ĕ× øąÜĆบïปรุงแก้ไข
ขั้นตอนออกคำสั
นเหตุ
รือę÷เกี
วข้ïอÖćøÖŠ
งกับĂการก่
อหรืĂอĔĀšอาจก่
อให้øĞćเÙćâîĆ
กิดเหตุ
ำการปรั
ĀøČอĂðŜป้ĂอÜÖĆ
îÿöÙüø
ēé÷éĞćđîĉ
îÖćøéĆÜîĊนĚ การ ดังนี้
ระงับหรื
งกัîนđĀêč
เหตุøĞćรÙćâõć÷ĔîđüúćĂĆ
ำคาญภายในเวลาอั
นสมควร
โดยดำเนิ
ĂĂÖÙĞ่งćให้
ÿĆęÜĔĀš
ÖøąìĞćÖćøĒÖšĕไ×ข ðøĆปรัïðøč
Ü øąÜĆ
ïđĀêčบเหตุ
đóČęĂðŜเพื
ĂÜÖĆ่อîป้öĉอĔĀšงกัđĀêč
×ċĚîĔîĂîćÙêĂĊ
Ö ēé÷ĂćÝÝąÖĞกćĀîéüĉ
íĊÖćø
(1) (1)ออกคำสั
กระทำการแก้
บปรุ
ง ระงั
นมิøĞćใÙćâđÖĉ
ห้เหตุรéำคาญเกิ
ดขึ้นในอนาคตอี
โดยอาจจะกำหนด
ĕüš
Ĕ
îÙĞ
ć
ÿĆ
Ü
ę
ÖĘ
ĕ
éš
วิธีการไว้ในคำสั่งก็ได้
(2) ëšćñĎšøĆïÙĞćÿĆęÜĕöŠðãĉïĆêĉêćöĒúąđĀêčøĞćÙćâîĆĚîĂćÝđÖĉéĂĆîêøć÷Ă÷ŠćÜøšć÷ĒøÜêŠĂÿč×õćó đÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęîÿćöćøëđ×šć
(2) ถ้าผู้รับคำสั่งไม่ปฏิบัติตามและเหตุรำคาญนั้นอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถเข้า
øąÜĆïđĀêčĒúąÝĆéÖćøêćöÙüćöÝĞćđðŨîĕéš ēé÷ñĎšøĆïÙĞćÿĆęÜêšĂÜđðŨîñĎšđÿĊ÷ÙŠćĔßšÝŠć÷
ระงับเหตุและจัดการตามความจำเป็นได้ โดยผู้รับคำสั่งต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
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		  มาตรา 28 กรณีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในที่เอกชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง ภายใต้การควบคุมของเจ้าพนัก
งานท้องถิ่น ดังแสดงใน รูปที่ 2.3-1
		 กฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการออกคำสั่งและเข้าดำเนินการระงับเหตุรำคาญได้เช่นเดียวกับข้อ (1) และ (2)
ที่เกิดขึ้นในที่ แต่ถ้าเป็นเหตุร้ายแรงต่อสุขภาพ เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถสั่งห้ามใช้อาคาร สถานที่ได้จนกว่าจะแก้ไข
แล้วเสร็จ
2.4 การทำประชาคม
ประชาคม หมายถึง กระบวนการที่ประกอบด้วยหลากหลายวิธีการและขั้นตอนที่ชัดเจนที่จัดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดเห็น
ที่หลากหลาย ข้อสังเกต และ/หรือข้อสรุปของประชาชนหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ว่ามีความรู้สึก
หรือมีความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเขาทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไร และมีแนวทางที่จะแก้ไข
ปัญหา หรือผลักดันในประเด็นนั้นๆ อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายสุดท้าย คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประชาชนมีส่วนร่วม ที่เปิดโอกาสให้
คนทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นความรู้สึก ความกังวลต่อผลกระทบ และความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ อย่างเสรี
เท่าเทียม โปร่งใส และตรงไปตรงมา
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรค 2 ได้วางหลักการไว้ว่าการดำเนินโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะทำได้ต่อเมื่อมีการศึกษาและประเมินผลต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ก่อน เนื่องจากฟาร์มสุกรถือว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงกำหนดให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจควบคุมป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน แต่ที่ผ่านมาราชการส่วนท้องถิ่นได้
ทำการออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต โดยมิได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจัง ทำให้เกิดเหตุรำคาญ และร้องเรียน
จากชุมชน เพือ่ เป็นการบรรเทาและป้องกันปัญหาดังกล่าว การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย จึงเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของประชาชนที่สามารถแสดงความคิดเห็น ความกังวล และแนวทางแก้ไขผ่านกระบวนการทำประชาคม ดังแสดงในรูปที่ 2.4-1
ในระหว่างที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจเอกสาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นควรทำหนังสือเรียนเชิญไปยังหน่วยงานที่มี
ความเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภูมิภาคด้านสิ่งแวดล้อมและปศุสัตว์ เช่น ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าพนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อเป็นคณะกรรมการร่วมในการให้ความรู้แก่ชุมชนใน
ระหว่างการทำประชาคม อีกด้านหนึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นควรเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ที่มีการจัดตั้งฟาร์มสุกร เช่น ชุมชนในรัศมี
1 กิโลเมตร รอบๆ สถานที่ตั้งฟาร์ม และผู้ประกอบกิจการฟาร์มจะต้องมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการของตนเองต่อ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างตรงไปตรงมา
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รูปที่ 2.4-1 การประยุกต์การทำประชาคมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต
ในการทำประชาคมจะต้องมีการบันทึกผลการประชุม และสรุปข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบกิจการที่จะก่อสร้างฟาร์ม และ
ชุมชนรอบข้าง อีกทั้งลงลายมือชื่อรับรอง การทำประชาคมสามารถดำเนินการได้ในหลายครั้ง โดยผู้ประกอบกิจการฟาร์มสุกรจะ
ทำการแก้ไขชี้แจง จนได้ข้อสรุปที่สอดคล้องและมีมติเห็นชอบแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงสามารถพิจารณาในการดำเนินการขั้นการ
พิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตต่อไป ในกรณีที่ผลการทำประชาคมสรุปว่าไม่เห็นด้วยต่อการตั้งฟาร์มเลี้ยงสุกร เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นควรแนะนำให้เจ้าของฟาร์มดำเนินการสำรวจหาพื้นที่ใหม่ เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและกระทบต่อการ
ลงทุนของผู้ประกอบกิจการเอง อย่างไรก็ตาม อำนาจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
กล่าวคือ เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถอนุญาตให้ประกอบกิจการได้ กรณีที่เห็นว่าผู้ประกอบการมีมาตรการและการควบคุมดูแลมลพิษ
อย่างดี และป้องกันเหตุรำคาญต่างๆ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นอย่างดี
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บทที่ 3
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปของผู้ประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มสุกร
กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้านการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการ
ประกอบกิจการ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของเสียและกลิ่นที่อาจจะเกิดขึ้น และกรมปศุสัตว์ได้บูรณาการแนวทางดังกล่าว
ร่วมกับหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมของฟาร์มสุกร และจัดทำโครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มสุกรขึ้น เพื่อผู้ประกอบกิจการฟาร์มสุกร เช่น ผลกระทบจากกลิ่นรบกวน น้ำเสีย ของเสีย
ซากสัตว์ และขยะอันตราย เป็นต้น สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เสนอให้มีการพิจารณานำมาใช้จะประกอบด้วย 2 ส่วน (สอดคล้อง
กับแนวทางของกรมควบคุมมลพิษ) ดังนี้
ส่วนที่ 1 : การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบกิจการฟาร์มสุกร
1) หลักเกณฑ์การกำหนดขนาดประกอบฟาร์มสุกร
		 สำหรับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มสุกรที่เข้าข่าย ที่จะต้องจัดทำรายงานตรวจประเมิน
ความพร้ อ มด้ า นการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาการขออนุ ญ าตหรื อ ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ คื อ
การประกอบกิจการเลี้ยงสุกรที่มีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์รวมตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป และได้ถูกกำหนดให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษประเภท
การเลี้ยงสุกร ของกรมควบคุมมลพิษ (2554) มีดังนี้
		 ฟาร์มขนาดเล็ก (S)
หมายถึง ฟาร์มที่มีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ตั้งแต่ 6 ถึง 60 หรือเทียบเท่ากับฟาร์มสุกรขุนตั้งแต่
50 ถึง 500 ตัว
		 ฟาร์มขนาดกลาง (M) หมายถึง ฟาร์มที่มีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ตั้งแต่ 60 ถึง 600 หรือเทียบเท่ากับฟาร์มสุกรขุน
ตั้งแต่ 500 ถึง 5,000 ตัว
		 ฟาร์มขนาดใหญ่ (L)
หมายถึง ฟาร์มที่มีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์มากกว่า 600 หรือเทียบเท่ากับฟาร์มสุกรขุนตั้งแต่
5,000 ตัว ขึ้นไป
		 แนวทางการพิจารณาทำเลที่ตั้งฟาร์มสุกร
		 ทำเลที่ตั้งฟาร์มสุกรเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมถูกต้องของสถานที่ประกอบกิจการหรือตั้งฟาร์ม โดย
กรมปศุสัตว์ได้ศึกษาและพิจารณากันพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการตั้งฟาร์มออกไป ซึ่งพื้นที่ที่ถูกกันออกประกอบด้วย 5 พื้นที่ คือ
			  พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และ 2
			  พื้นที่ป่าอนุรักษ์
			  พื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 35
			  พื้นที่ชุ่มน้ำ
			  พื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพในการตั้งฟาร์มปศุสัตว์ตามสภาพภูมิศาสตร์
			 พื้นที่ซึ่งไม่ได้กำหนดเป็นพื้นที่กันออก แต่ควรพิจารณาเป็นพิเศษในการอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต ได้แก่ พื้นที่เขต
ควบคุมมลพิษ
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สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
สำหรับแผนที่แสดงพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการตั้งฟาร์มและแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการตั้งฟาร์มเป็นรายจังหวัด
รูปที่ 3-1 แสดงตัวอย่างแผนที่ฯ ของจังหวัดราชบุรี ซึ่งท้องถิ่นหรือผู้ประกอบกิจการสามารถ Download ได้จาก Website ของ
ïĒñîìĊęĒÿéÜóČĚîìĊęìĊęĕöŠđĀöćąÿöĔîÖćøêĆĚÜôćøŤöĒúąĒñîìĊęĒÿéÜóČĚîìĊęìĊęöĊýĆÖ÷õćóĔîÖćøêĆĚÜôćøŤöđðŨîøć÷ÝĆÜĀüĆé øĎðìĊę 3-1
กรมปศุสัตว์ ทีÿĞć่ ĀøĆwww.dld.go.th
สำหรับคำแนะนำวิธีการใช้งานแผนที่ฯ เพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งของฟาร์มรวมถึงการอ่านพิกัดกริดบน
ĒÿéÜêĆüĂ÷ŠćÜĒñîìĊęĄ ×ĂÜÝĆÜĀüĆéøćßïčøĊ àċęÜìšĂÜëĉęîĀøČĂñĎšðøąÖĂïÖĉÝÖćøÿćöćøë Download ĕéšÝćÖ Website ×ĂÜÖøöðýčÿĆêüŤ ìĊę
แผนที่ แสดงในภาคผนวก ข
www.dld.go.th ÿĞćĀøĆïÙĞćĒîąîĞćüĉíĊÖćøĔßš ÜćîĒñîìĊęĄ đóČęĂĀćêĞćĒĀîŠ ÜìĊę êĆĚÜ×ĂÜôćøŤ öøüöëċÜÖćøĂŠ ćîóĉ ÖĆéÖøĉ éïîĒñîìĊę ĒÿéÜĔî
õćÙñîüÖ ×

Ö) êĆüĂ÷ŠćÜĒñîìĊęĒÿéÜóČĚîìĊęìĊęĕöŠđĀöćąÿöĔîÖćøêĆĚÜôćøŤö ×ĂÜÝĆÜĀüĆé ×) êĆüĂ÷ŠćÜĒñîìĊęĒÿéÜóČĚîìĊęìĊęöĊýĆÖ÷õćóĔîÖćøêĆĚÜôćøŤö ×ĂÜÝĆÜĀüĆé
øćßïčøĊ õćÙêąüĆîêÖ
øćßïčøĊ õćÙêąüĆîêÖ
ìĊę 3-1ก)Ö)และ
Ēúąข)×)ตัêĆวüอย่
Ă÷ŠćาÜĒñîìĊ
ÜĀüĆงéหวั
øćßïč
øĊ รี
รูปทีøĎð่ 3-1
งแผนทีęĄ ่ฯ×ĂÜÝĆ
ของจั
ดราชบุ
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สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
2) พิจารณาทำเลที่ตั้งฟาร์มโดยไม่ขัดกับข้อกำหนดของผังเมือง
2) óĉÝćøèćìĞ
ćđúìĊęêงĆĚÜเมืôćøŤ
öēé÷ĕöŠ
×ĆéÖĆïง×šเมืĂอÖĞงไว้
ćĀîé×ĂÜñĆ
ÜđöČ่อĂการศึ
Ü กษาจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวาง
		 โดยกรมโยธาธิ
การและผั
องได้
ประกาศเขตผั
ในรายงานเพื
ผังอนุภาคกลุ่มจังēé÷Öøöē÷íćíĉ
หวัด ซึ่งผู้ประกอบการสามารถสอบถามข้
่มเติมได้จęĂากสำนั
กงานผั
งเมือĂงในท้
องถิđÙøćąĀŤ
่นหรือđóČผัęĂงÖćøüćÜñĆ
เมืองจังÜหวัด หรือ
ÖćøĒúąñĆÜđöČĂÜĕéšðøąÖćýđ×êñĆÜđöČอĂมูÜĕüšลเพิ
Ĕîøć÷ÜćîđóČ
ÖćøýċÖþćÝĆ
éìĞćåćî×š
öĎúĒúąüĉ
Download
ผังŠ öเมืÝĆÜอĀüĆงรวมรายจั
งหวัดได้ในเวบไซด์ www.dpt.go.th
Ăîčõ ćÙÖúč
é àċęÜ ñĎš ð øąÖĂïÖćøÿćöćøëÿĂïëćö×š
ĂöĎ ú đóĉę ö đêĉ ö/lawmap/main_lawmap.html
ĕéš Ý ćÖÿĞ ć îĆ ÖÜćîñĆ Ü đöČ Ă ÜĔîìš ĂÜëĉę î ĀøČ Ă(กรมโยธาธิ
ñĆ Ü đöČ Ă ÜÝĆ ÜĀüĆกéารและผั
ĀøČ Ă งเมือง,
งานวางผั
งเมืองรวม)
โดยเฉพาะในกรณี
ที่ฟาร์มwww.dpt.go.th
อยู่ในเขตที่ประกาศห้
ามเลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบกิ
จการเลีÖ้ยćøĒúąñĆ
งสุกรควรดำเนิ
นการหาที่ตั้ง
Download
ñĆÜđöČĂÜøüöøć÷ÝĆ
ÜĀüĆéĕéšĔîđüïĕàéŤ
/lawmap/main_lawmap.html
(Öøöē÷íćíĉ
ÜđöČĂÜ, ÜćîüćÜ
ฟาร์มñĆใหม่
อชี้แēé÷đÞóćąĔîÖøèĊ
จงแสดงเอกสารสิ
นทีŠĔîđ×êìĊ
่ดินเพิ่มęðเติ
ม หรืćอöđúĊ
แสดงความพร้
อมด้าÝนการจั
่งแวดล้
มของฟาร์
ม öĔĀöŠ ĀøČĂ
ÜđöČĂหรื
Üøüö)
ìĊęôทćøŤธิöใĂ÷Ď
øąÖćýĀš
Ě÷ÜÿĆêüŤ ñĎšðøąÖĂïÖĉ
ÖćøđúĊĚ÷ดÜÿčการสิ
ÖøÙüøéĞ
ćđîĉîอÖćøĀćìĊ
ęêĆĚÜôćøŤ
ßĊĚĒÝÜĒÿéÜđĂÖÿćøÿĉìíĉĔîìĊęéĉîđóĉęöđêĉö ĀøČĂĒÿéÜÙüćöóøšĂöéšćîÖćøÝĆéÖćøÿĉęÜĒüéúšĂö×ĂÜôćøŤö
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ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นในพิจารณาขออนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ส่วนที่ 2 นี้จะเป็นองค์ประกอบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องพิจารณาประกอบการอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตเพื่อประกอบ
กิจการเลี้ยงสุกรตามแนวทางการตรวจประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการ สถานที่ตั้ง กระบวนการ และการจัดการสิ่งแวดล้อมโดย
แบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้
หัวข้อที่ 1		 การตรวจสอบรายละเอียดผู้ประกอบการ สถานที่ ทำเลที่ตั้ง ของสถานที่ประกอบกิจการ
						 ซึ่งในหัวข้อนี้จะแบ่งออกเป็น 2 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1		 ผู้ประกอบการ (รายละเอียดผู้ขออนุญาต)
หมวดที่ 2		 สถานที่ตั้ง และทำเลที่ตั้ง (รายละเอียดพื้นที่ฟาร์มในปัจจุบัน) อาทิเช่น แผนที่แสดงพิกัดที่ตั้งของสถาน
ประกอบกิจการ แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร จากสถานประกอบกิจการ รูปถ่าย
สภาพพื้นที่ในปัจจุบัน และแผนผัง (Layout) แสดงองค์ประกอบในฟาร์ม เป็นต้น
หัวข้อที่ 2		 การตรวจสอบรายละเอียดการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร
						 ซึ่งในหัวข้อนี้จะแบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1		 การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และผู้ดูแลฟาร์ม และการลงทุน อาทิเช่น ผังองค์กรและหน้าที่รับผิดชอบ
มีสัตวแพทย์/สัตวบาลดูแลฟาร์ม และกรณีขออนุญาตตั้งฟาร์มให้มีเอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมการ
เลี้ยงสุกร เป็นต้น
หมวดที่ 2		 การเตรียมการด้านการเลี้ยงสกุรของผู้ประกอบการ อาทิเช่น แผนงานก่อสร้างและเลี้ยงสุกร สัญญาการ
รับจ้างเลี้ยงสุกร (กรณีที่เป็นฟาร์มรับจ้างเลี้ยง) และบันทึกเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการตรวจสอบที่ตั้ง สภาพ
ปัจจุบันของพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น
หมวดที่ 3		 แหล่งน้ำใช้ การใช้พลังงาน เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องจักร อาทิเช่น ระบุการหมุนเวียนน้ำที่ผ่านการบำบัด
กลับมาใช้ใหม่ และระบุกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบจ่ายน้ำสะอาด เป็นต้น
หัวข้อที่ 3		 การตรวจสอบ มาตรการลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงสุกร
						 ซึ่งในหัวข้อนี้จะแบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1		 การจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย และการทิ้งน้ำออกจากฟาร์ม อาทิเช่น มีระบบท่อ/รางรวบรวมน้ำเสีย
แยกจากระบบระบายน้ำฝนอย่างเด็ดขาด ระบบท่อ/รางรวบรวมน้ำเสีย เป็นระบบปิด หรือมีฝาปิดมิดชิด
และระบุปริมาณน้ำเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้น กรณีต่ออายุใบอนุญาตต้องแนบรายงานผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกมาจากฟาร์มสุกร เป็นต้น
หมวดที่ 2		 การจัดการมูลฝอย ซากสัตว์ มูลฝอยติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อโรค อาทิเช่น คาดการณ์ประมาณ
ปริมาณมูลสุกร มูลฝอยทั่วไป ซากสุกร หรือ มูลฝอยอันตราย การแยกกำจัดภาชนะและขยะอันตราย และ
จำนวน ขนาด และโครงสร้างของบ่อทิ้งซากสุกร เป็นต้น
หมวดที่ 3		 การลดผลกระทบต่อชุมชน ด้านการควบคุมกลิ่น อาทิเช่น ระบุมาตรการในการควบคุมกลิ่นพร้อมคำอธิบาย
รายละเอียด และเป้าหมาย เป็นต้น
หมวดที่ 4		 การลดผลกระทบต่อชุมชน ด้านการควบคุมกลิ่น อาทิเช่น ระบุมาตรการป้องกันกลิ่นและการนำของเสียไป
ใช้ประโยชน์ เป็นต้น

สามารถดูรายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขเอกสารและข้อมูลประกอบในบทที่ 4
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บทที่ 4
แนวทางการพิจารณาอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
4.1 ขั้นตอนการพิจารณาคำขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเลี้ยงสุกร
แนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฟาร์มสุกร) มีขั้นตอนในการพิจารณาดังแสดงใน
รูปที่ 4-1 และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาขนาดของฟาร์มสุกรที่ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ
แนวทางการพิจารณา
ขนาดของฟาร์มสุกรที่เข้าข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานพิจารณาความพร้อมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการขอ
อนุญาตหรือต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ คือ สถานที่การประกอบกิจการเลี้ยงสุกรที่มีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์รวมตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป
โดยกำหนด“น้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ 1 หน่วย” (นปส.) เท่ากับ น้ำหนักสุทธิของสุกรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สุกรขุน และลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่ง
หรือตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่มีน้ำหนักรวมกันเท่ากับ 500 กิโลกรัม โดยให้คิดคำนวณน้ำหนักเฉลี่ยของสุกรแต่ละชนิด ดังนี้
		 v พ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์
		 v สุกรขุน		
		 v ลูกสุกร		

น้ำหนักเฉลี่ยตัวละ
น้ำหนักเฉลี่ยตัวละ
น้ำหนักเฉลี่ยตัวละ

170
60
12

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
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ñĎðš øąÖĂïÖćø÷Čîę
ÙĞć×ĂĄ

óĉÝćøèć×îćé×ĂÜôćøŤöÿčÖø
đ×šć×Šć÷ìĊêę šĂÜÙüïÙčö/Ăîčâćê
/ÖćøìĞćðøąßćÙö

óĉÝćøèćìĞćđúìĊęêÜĆĚ ×ĂÜ
ÿëćîðøąÖĂïÖĉÝÖćø
Ă÷ĎĔŠ îóČîĚ ìĊìę öĊę ýĊ ÖĆ ÷õćó

óĉÝćøèćìĞćđúìĊęêÜĆĚ ×ĂÜÿëćîðøąÖĂï
ÖĉÝÖćøĕöŠ×éĆ
ÖĆïÖãĀöć÷ñĆÜđöČĂÜ

óĉÝćøèćĔîøć÷úąđĂĊ÷é/
ÙüćöÿöïĎøèŤĔîĒïïôĂøŤö/
ÙĞć×ĂĒúąēÞîéìĊęéîĉ

óĉÝćøèćÙüćöëĎÖêšĂÜêćö
ĀúĆÖđÖèæŤ/đÜČĂę îĕ×êćö×šĂÖĞćĀîé
×ĂÜìšĂÜëĉîę (óČĚîìĊôę ćøŤö)

ñĎš÷îČę ÙĞć×ĂöĊÿìĉ íĉĂìč íøèŤ
êŠĂøĆåöîêøĊüćŠ Öćø
ÖøąìøüÜÿćíćøèÿč×

ĕöŠĂîčâćê

ñúÖćøóĉÝćøèć

Ăîčâćê
ĂĂÖĔïĂîčâćê

ĂĂÖĔïĂîčâćêĒïïöĊđÜČęĂîĕ×

รูøĎปðทีìĊ่ ę 4.1-1
ตอนในการพิ
จารณาอนุ
ญาตประกอบกิ
่เป็นอัĂนÿč×ตรายต่
อสุöขÿčภาพ
4.1-1 ×ĆขัĚî้นêĂîĔîÖćøóĉ
ÝćøèćĂîč
âćêðøąÖĂïÖĉ
ÝÖćøìĊęđðŨจîการที
ĂĆîêøć÷êŠ
õćó (ôćøŤ
Öø) (ฟาร์มสุกร)
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การคำนวณน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ (นปส.)
น้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ (นปส.) 		
=
จำนวนสุกรพ่อ-แม่พันธุ์ rrrrตัว x 170
												
500
										
+ จำนวนสุกรขุน rrrr ตัว x 60
													
500
										
+ จำนวนสุกรอนุบาล rrrr ตัว x 12
													
500
นอกจากนั้นยังสามารถคำนวณน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์โดยใช้โปรแกรม Farm Area V.1.0.xls ในหัวข้อ 4.2 และโปรแกรมใน
CD ท้ายคู่มือนี้หรือเวปไซด์ของกรมปศุสัตว์ (ตัวอย่างการคำนวณแสดงไว้ในบทที่ 6 หัวข้อ 6.4)
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาทำเลที่ตั้งของสถานที่ประกอบกิจการฟาร์มสุกร
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการตั้งฟาร์ม ได้กำหนดเป็นแผนที่สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความถูกต้อง และเหมาะสมของที่
ตั้งฟาร์ม โดยเป็นเกณฑ์ที่ได้กันพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพในการตั้งฟาร์มออกไป ซึ่งประกอบด้วย 5 พื้นที่กันออก และ 1 พื้นที่ที่ควรกำหนด
เป็นพื้นที่ที่ต้องพิจารณาพิเศษ ได้แก่
		 v พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และ 2
		 v พื้นที่ป่าอนุรักษ์
		 v พื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 35
		 v พื้นที่ชุ่มน้ำ
		 v พื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพในการตั้งฟาร์มปศุสัตว์ตามสภาพภูมิศาสตร์ คือ พื้นที่แหล่งชุมชน และพื้นที่แหล่งน้ำ
		 v พื้นที่เขตควบคุมมลพิษ เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้กันออกแต่ได้ระบุไว้ เพื่อเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษหรือ
ควบคุมพิเศษ
		 สามารถดาวน์โหลดแผนที่พื้นที่ที่มีศักยภาพในการตั้งฟาร์มรายจังหวัด จากเวปไซด์ของ กรมปศุสัตว์ www.dld.go.th
มาใช้ประกอบการพิจารณา โดยการตรวจสอบพิกัดที่ตั้งของฟาร์มใหม่ ด้วยระบบพิกัดกริดแบบ UTM (UTM Grid Coordinate) ระบุ
X และ Y โซน 47 (ถ้ามีพิกัดที่ตั้งแบบระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinate) ซึ่งอ่านค่าเป็นละติจูดและลองติจูด ก็สามารถ
แปลงพิกัดให้เป็นแบบ UTM ก่อนได้ ซึ่งวิธีการได้นำเสนอไว้ในภาคผนวก ค หรือโปรแกรมแปลงพิกัดในแผ่น CD ประกอบคู่มือนี้) และ
ทดลองจุดลงบนแผนที่ดังกล่าว และพิจารณาพื้นที่จริงประกอบว่าอยู่ในพื้นที่กันออกหรือไม่ สำหรับกรณีที่อยู่ในเขตพื้นที่ไม่เหมาะสม
และถูกกันออกจัดว่าฟาร์มอาจจะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะขัดกับกฎหมาย นโยบาย และข้อกำหนดทางภูมิศาสตร์ตามข้างต้น จึงไม่เหมาะที่
จะตั้งฟาร์ม ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจจะให้ผู้ประกอบกิจการ ตรวจสอบ และชี้แจงแสดงเอกสารสิทธิเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาทำเลที่ตั้งฟาร์มโดยไม่ขัดกับข้อกำหนดของผังเมือง
โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประกาศเขตผังเมืองไว้ในรายงาน เพื่อการศึกษาจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการ
วางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด ซึ่งผู้ประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากท้องถิ่นหรือผังเมืองจังหวัด หรือ Download ผังเมือง
รวมรายจังหวัดได้ในเวบไซด์ www.dpt.go.th /lawmap/main_lawmap.html (กรมโยธาธิการและผังเมือง, งานวางผังเมืองรวม)
โดยเฉพาะในกรณีที่ฟาร์มอยู่ในเขตที่ประกาศห้ามเลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรควรดำเนินการหาที่ตั้งฟาร์มใหม่ หรือชี้แจง
แสดงเอกสารสิทธิในที่ดินเพิ่มเติม หรือแสดงความพร้อมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของฟาร์ม
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ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาคำขออนุญาตประกอบกิจการฟาร์มสุกร
1) ผู้ประกอบกิจการยื่นคำขอ
		 ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตนำแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรอกข้อมูลเบื้องต้น
และพิจารณาหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกรกรอกข้อมูล (ตัวอย่างแบบฟอร์มประกอบการ
พิจารณาความพร้อมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร) พร้อมจัดทำเอกสารประกอบรายละเอียดการพิจารณาด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกรแนบมากับแบบฟอร์ม จำนวน 3 ชุด สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น 1 ชุด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 ชุด
และผู้ประกอบกิจการ 1 ชุด ดังแสดงในรูปที่ 4.1-2 และ 4.1-3
2) เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบคำขอ
		 ซึ่งตามปกติจะเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขของราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ตรวจสอบ ว่ามีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนใน
ด้านเอกสาร ตามข้อกำหนดของท้องถิ่น ตามที่บัญญัติไว้ และความถูกต้องในเรื่องสุขลักษณะของสถานที่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการ พร้อมกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 4.4)
3) เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบเกณฑ์หรือเงื่อนไขด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร ตามที่ท้องถิ่นออก
ข้อกำหนดเพิ่มเติมไว้
		 รายละเอียดการต่ออายุใบอนุญาตแสดงในบทที่ 5 และขนาดพื้นที่แสดงองค์ประกอบของฟาร์มดังแสดงในหัวข้อ 4.3
4) เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะพิจารณาว่าฟาร์มนั้น ควรต้องมีการทำประชาคม (การทำบันทึกข้อตกลง) หรือไม่
		 โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำประชาคมอาจประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ดังนี้ ผู้แทนหน่วยงานราชการส่วน
ภูมิภาค หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข ปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อม ผังเมือง ประชาชนในรัศมีจากตำแหน่งพิกัดที่ตั้งฟาร์ม
1 กิโลเมตร และผู้ประกอบกิจการ เมื่อได้มติหรือข้อสรุปที่ยอมรับในทุกฝ่ายแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงจะพิจารณาดำเนินการในขั้นต่อไป
5) เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาข้อเสนอแนะจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข และออกคำสั่งอนุญาต /ไม่อนุญาต
6) กรณีการมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
		 กรณี ที่ ผู้ ป ระกอบกิ จ การฟาร์ ม สุ ก รขอต่ อ ใบอนุ ญ าตแต่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อกำหนดของท้องถิ่นหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดยทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบตาม
ขั้นตอนของการออกคำสั่งทางปกครอง
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ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร

รูปที่ 4.1-2 แนวทางและขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
สำหรับขั้นตอนการดำเนินการของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการฟาร์มสุกรแสดงในตารางที่

4.1-1
ตารางที่ 4.1-1 ขั้นตอนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการฟาร์มสุกร
การดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 1

บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- มีความสนใจจะประกอบกิจการฟาร์มสุกร

ผู้ประกอบกิจการ

การอบรมการเลี้ยงสุกร และการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร

- พิจารณาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม

ผู้ประกอบกิจการ

- แผนที่พื้นที่ที่มีศักยภาพในการตั้งฟาร์ม
(Download ได้จาก Website ของกรมปศุสัตว์
หรือในแผ่น CD ประกอบคู่มือฉบับนี้ และวิธีการใช้
งานแผนที่ในภาคผนวก ข)

- พิจารณาทำเลทีต่ งั้ โดยไม่ขดั กับข้อกำหนด-ผังเมือง

ผู้ประกอบกิจการ

- ตามที่ประกาศไว้ในรายงานเพื่อการศึกษาจัดทำ
ฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค
(กรมโยธาธิการและผังเมือง, งานวางผังเมืองรวม)
(สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผังเมือง
จังหวัด หรือ Download ผังเมืองรวมรายจังหวัด
ได้ในเวบไซด์ www.dpt.go.th/
lawmap/main_ lawmap .html

- พิจารณาขนาดของฟาร์มว่าเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามหลัก ผู้ประกอบกิจการ
เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขด้ า นการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มสำหรั บ
ฟาร์มสุกร (จากขนาดฟาร์มในหัวข้อ 4.3)

- ข้อกำหนดของท้องถิ่น

- ขอแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(ตามแบบฟอร์มของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น 
หรือดูตัวอย่างแบบฟอร์มจากแนวทางการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข,ศูนย์บริหาร
กฎหมายสาธารณสุข)
- แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาความพร้อม
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร

ผู้ประกอบกิจการ
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ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
ตารางที่ 4.1-1 ขั้นตอนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการฟาร์มสุกร (ต่อ)
การดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 (ต่อ)

บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตตั้งฟาร์ม ผู้ประกอบกิจการ
และจัดเตรียมเอกสารตามที่ท้องถิ่นกำหนด

- เอกสารแนบแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาต/ต่อ
อายุใบอนุญาต ตามที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนด
- เอกสารแนบตามแบบฟอร์มประกอบการพิจารณา
ความพร้อมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์ม
สุกร (จัดทำสำเนาเอกสารประกอบรายละเอียดการ
พิจารณาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์ม
สุกร จำนวนอย่างน้อย 3 ชุด สำหรับเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ประกอบกิจการ
หรือตามที่หน่วยงานท้องถิ่นเห็นควร)

- ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตตั้งฟาร์มต่อ ผู้ประกอบกิจการ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น

- ตามแบบฟอร์มข้างต้น พร้อมเอกสารแนบ

ขั้นตอนที่ 2,3
- เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบคำขอพร้อมเอกสาร เจ้าพนักงานท้องถิ่น/
ประกอบ
ผู้ได้รับการแต่งตั้งจาก
กรณีที่ไม่ผ่านหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติมเจ้าพนักงาน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ท้องถิ่นจะแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการทราบเพื่อปรับแก้ไข
กรณีที่ผ่านจะดำเนินการต่อไป
ตรวจสอบสถานที่ตั้งฟาร์มหรือสถานที่ประกอบกิจการ
ตรวจสอบสภาพและสุขลักษณะของสถานประกอบการ

- แบบฟอร์ ม /หนั ง สื อ แจ้ ง ความไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ
สมบูรณ์ของคำขอรับใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิ จ การ (ตามแบบฟอร์ ม ของหน่ ว ยงาน
ส่วนท้องถิ่น หรือดูตัวอย่างแบบฟอร์มจากแนวทาง
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข,ศูนย์
บริหารกฏหมายสาธารณสุข)
- แบบฟอร์ ม สำหรั บ เจ้ า พนั ก งานในการตรวจ
ประเมิ น ความพร้ อ มด้ า นการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
สำหรับฟาร์มสุกร หรือในโปรแกรมช่วยประเมิน
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ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
ตารางที่ 4.1-1 ขั้นตอนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการฟาร์มสุกร (ต่อ)
êćøćÜìĊę 4.1-1 ×ĆĚîêĂîĒúąïčÙÙúìĊęđÖĊ÷ę ü×šĂÜĔîÖćø÷Čęî×ĂĂîč
âćêðøąÖĂïÖĉ
ÝÖćøôćøŤöÿčÖø (êŠĂ)
บุคลากรที
่

การดำเนินการ

ÖćøéĞćđîĉîÖćø

ขั้นตอนที่ 4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวข้
ง ę
ïčÙอúćÖøìĊ

đĂÖÿćøìĊđę ÖĊ÷ę ü×šĂÜ

đÖĊ÷ę ü×šĂÜ

- เจ้าพนั×ĆîĚกêĂîìĊ
งานท้ę อ4งถิ่นจะพิจารณาว่าฟาร์มนั้น ควรต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่น - แบบฟอร์มสำหรับเจ้าพนักงานในการสรุปผลการ
- đÝšćóîĆÖÜćîìš(การทำบั
ĂÜëĉęîÝąóĉนÝทึćøèćüŠ
ćôćøŤöîĆหรืĚî อÙüøêš
- ĒïïôĂøŤöÿĞćĀøĆïđÝšćóîĆÖÜćîĔîÖćø
มีการทำประชาคม
กข้อตกลง)
ไม่ ĂÜöĊ đÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęî ทำประชาคม
ćïĆîìċÖ่ม×šĂเติêÖúÜ)
ÿøčðñúÖćøìĞćðøąßćÙö
กรณีที่ไม่ผÖćøìĞ
่านหรืćðøąßćÙö(ÖćøìĞ
อต้องการเอกสารเพิ
มเจ้าĀøČ
พนัĂกĕöŠงาน
x ÖøèĊ
ŠćîĀøČ Ăêš ĂจÜÖćøđĂÖÿćøđóĉ
ท้ อ งถิ่ น จะแจ้
ง ให้ìผĊęĕู้ ปöŠñระกอบกิ
การทราบเพื่ęöอđêĉปรัöบđÝš ć
แก้ไข óîĆÖÜćîìšĂÜëĉęîÝąĒÝšÜĔĀšñĎšðøąÖĂïÖĉÝÖćøìøćï
đóČęĂðøĆïĒÖšนĕ×การพิ จ ารณาอนุ ญ าต/อนุ ญ าต
กรณีที่ผ่านจะดำเนิ
แบบมีเงืÖøèĊ
่อนไขต่
อไป ćđîĉîÖćøóĉÝćøèćĂîčâćê/ĂîčâćêĒïï
ìĊęñŠćîÝąéĞ
öĊđÜČęĂîĕ×êŠĂĕð

ขั้นตอนที่ 5
×ĆîĚ êĂîìĊę 5
- เจ้าพนั
กงานท้องถิ่นจะพิจารณาข้อเสนอแนะจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น - ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ
- đÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęîÝąóĉÝćøèć×šĂđÿîĂĒîąÝćÖđÝšć đÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęî - ĔïĂîčâćêðøąÖĂïÖĉÝÖćøìĊęđðŨîĂĆîêøć÷
เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข และออกคำสั่ ง อนุ ญ าต 

สุขภาพ (ตามแบบฟอร์มของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
óîĆ Ö Üćîÿćíćøèÿč × ĒúąĂĂÖÙĞ ć ÿĆę Ü Ăîč â ćê /ĕöŠ
êŠĂÿč×õćó (êćöĒïïôĂøŤö×ĂÜĀîŠü÷Üćî
/ไม่อนุญาต
หรือดูตัวอย่างแบบฟอร์มจากแนวทางการปฏิบัติตาม
Ăîčâćê
ÿŠüîìšĂÜëĉęî ĀøČĂéĎêĆüĂ÷ŠćÜĒïïôĂøŤöÝćÖ
พระราชบั
ญญัติการสาธารณสุข,ศูนย์บริหารกฏหมาย
ĒîüìćÜÖćøðãĉ ïĆ êĉ ê ćöóøąøćßïĆ â âĆ êĉ
สาธารณสุ
ข)
Öćøÿćíćøèÿč
× ,ýĎ î ÷Ť ï øĉ Ā ćøÖäĀöć÷
ขั้นตอนที่ 6
×ĆîĚ êĂîìĊę 6
- กรณี ที่ ผู้ ป ระกอบกิ จ การฟาร์ ม สุ ก รไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
- ÖøèĊìĊęñĎšðøąÖĂïÖĉÝÖćøôćøŤöÿčÖøĕöŠðãĉïĆêĉĀøČĂðãĉïĆêĉ đÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęî
ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ĕöŠëĎÖêšĂÜêćöïìĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉÖćøÿćíćøèÿč×
สาธารณสุó.ý.
ข พ.ศ.
2535 หรื อ เงื่ อ นไข ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
2535 ĀøČĂđÜČęĂîĕ× ìĊęøąïčĕüšĔîĔïĂîčâćêĔîđøČęĂÜ
ใบอนุญาตในเรื
่องที่กำหนดไว้
ำสั่งâพัćêĒúą
กใช้
ìĊę ÖĞ ć Āîéĕüš
ÿćöćøëöĊ Ùสามารถมี
Ğ ć ÿĆę Ü óĆ Ö Ĕßš ĔคïĂîč
ใบอนุญาตและคำสั
่งเพิกถอนใบอนุ
ญาต
ÙĞćÿĆęÜđóĉÖëĂîĔïĂîč
âćê ēé÷ìĞ
ćđðŨîโดยทำเป็
ĀîĆÜÿČĂĒÝšÜนĔĀš
หนังสือแจ้ñĎงšøให้
ผู้รับâใบอนุ
ญาตทราบ
ĆïĔïĂîč
ćêìøćï
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ÿćíćøèÿč×)

- คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
- ÙĞ ćÿĆę Ü óĆÖĔßšĔïĂîčâ ćêĒúąÙĞ ćÿĆęÜđóĉ ÖëĂî
(ตามแบบฟอร์มของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือดู
ĔïĂîčâćê (êćöĒïïôĂøŤö×ĂÜĀîŠü÷Üćî
ตัวอย่ÿŠüาîìš
งแบบฟอร์
มจากแนวทางการปฏิบัติตามพระ
ĂÜëĉęî ĀøČĂéĎêĆüĂ÷ŠćÜĒïïôĂøŤöÝćÖ
ราชบัĒîüìćÜÖćøðãĉ
ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ
ข ,ศู น ย์ บâริâĆหêารกฏหมาย
ïĆ êĉ ê ćöóøąøćßïĆ
ĉ
สาธารณสุ
ข
)
Öćøÿćíćøèÿč × ,ýĎ î ÷Ť ï øĉ Ā ćøÖäĀöć÷
ÿćíćøèÿč×)
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รูปที่ 4.1-3  วิธีการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการออกใบอนุญาตตั้งฟาร์มสุกรสำหรับผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร
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4.2 ÖćøÙĞćîüèóČîĚ ìĊęôćøŤöđúĊ÷Ě ÜÿčÖø

4.2 การคำนวณพื
้นที่ฟาร์มเลี้ยงสุกìรĊęêšĂÜÖćø×ĂĔïĂîčâćêÖŠĂêĆĚÜôćøŤöÿčÖø ÙüøöĊóČĚîìĊęìĆĚÜĀöé×ĂÜôćøŤöÿčÖøìĊęđĀöćąÿö êøÜêćöđÖèæŤ
ñĎšðøąÖĂïÖćøøć÷ĔĀöŠ
ระกอบการรายใหม่
ที่ต้องการขอใบอนุ
าตก่อตัđóČ้งęĂฟาร์
มสุîกðŦรâĀćÿĉ
ควรมี
พื้นทีĂöĒúąđĀêč
่ทั้งหมดของฟาร์
กรที่เęĂหมาะสม
ÿĆéÿŠผูü้ปîóČ
ĚîìĊęêŠćÜė ×ĂÜĂÜÙŤðøąÖĂïôćøŤ
öÿčÖøìĊęĕéšÖญ
ĞćĀîéĕüš
ðŜĂÜÖĆ
ęÜĒüéúš
đéČĂéøšĂîøĞมสุćÙćâìĊ
ćÝÝąđÖĉé×ċตรงตามเกณฑ์
Ěîĕéš

สัดส่วนพื
้นที่ต่างๆēé÷ĂÜÙŤ
ขององค์
ประกอบฟาร์
รที่ได้กöำหนดไว้
เพื่อป้üอ÷งกั5 นóČปัĚîìĊญę ÙČหาสิ
ĔîĂîćÙê
ðøąÖĂï×ĂÜóČ
ĚîìĊęêŠćมÜėสุก×ĂÜôćøŤ
ÿčÖø ðøąÖĂïéš
Ă ่งแวดล้อมและเหตุเดือดร้อนรำคาญที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ในอนาคต โดยองค์
1. ปóČĚîระกอบของพื
ìĊęēøÜđøČĂîđúĊĚ÷้นÜÿčทีÖ่ตø ่า(AงๆH) ของฟาร์มสุกร ประกอบด้วย 5 พื้นที่ คือ
1. พื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (AH)
2. óČĚîìĊęÖĆîßî (AB)
2. พื้นที่กันชน (AB)
ĚîìĊęøาąĀüŠ
ćÜēøÜđøČ
3. พื้น3.ที่รóČะหว่
งโรงเรื
อนเลีĂîđúĊ
้ยงสุĚ÷Üÿč
กรÖø(A(AS)S)
4. พื้น4.ที่รóČะบบบำบั
ĚîìĊęøąïïïĞดćน้ïĆำéเสีîĚยĞćđÿĊ(A÷ W(A) W)
5. พื้น5.ที่อóČื่นĚîๆìĊęĂ(AČęîOė) (A )
O

óČĚîìĊïę ĂŠ ñċÜę

óČĚîìĊïę ĂŠ ñċÜę

ดังนั้น ผู้ประกอบการรายใหม่ ควรมีองค์ประกอบของฟาร์มสุกรอย่างน้อย 5 พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพื้นที่ฟาร์มทั้งหมด
(AT) คำนวณได้จาก éĆÜîĆĚî ñĎšðøąÖĂïÖćøøć÷ĔĀöŠ ÙüøöĊĂÜÙŤðøąÖĂï×ĂÜôćøŤöÿčÖøĂ÷ŠćÜîšĂ÷ 5 óČĚîìĊęéĆÜÖúŠćü×šćÜêšî ēé÷óČĚîìĊęôćøŤöìĆĚÜĀöé
(AT) ÙĞćîüèĕéšÝćÖ

ATA=T =AAH H++AABB ++ AASS ++AAWW++AOAO
đÖèæŤĒîąîĞćĔîÖćøĂĂÖĒïïĒúąÖĞćĀîéóČĚîìĊęôćøŤöÿčÖø

ĀúĆÖÖćøđïČĚĂÜêšîĔîÖćøÙĞćîüèóČĚî้นìĊęĂทีÜÙŤ
öÿčÖø ĒúąđÖèæŤĒîąîĞćìĊęĔßšĔîÖćøÖĞćĀîé×îćé
เกณฑ์แนะนำในการออกแบบและกำหนดพื
่ฟðาร์øąÖĂï×ĂÜôćøŤ
มสุกร
34 ้นที่ ดังนี้
หลักการเบื
óČĚîìĊę éĆ้อÜîĊงต้Ě นในการคำนวณพื้นที่องค์ประกอบของฟาร์มสุกร และเกณฑ์แนะนำที่ใช้ในการกำหนดขนาดพื
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1. พื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (AH)
		 ในการกำหนดขนาดพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกรนั้น พิจารณาจากสัดส่วนพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกร (RH)
เปรียบเทียบกับจำนวนสุกรที่เลี้ยงแต่ละชนิดภายในฟาร์มทั้งหมด โดยเกณฑ์แนะนำในการกำหนดพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-1 สัดส่วนพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกรต่อจำนวนสุกร (RH)
ชนิดสุกร

สัดส่วนพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกรต่อจำนวนสุกร (RH , ตร.ม./ตัว)

1.สุกรพ่อพันธุ์ 1
4.40
2.สุกรแม่พันธุ์ 2
1.32
3.สุกรรุ่น – สุกรขุน 2
1.20
4.สุกรอนุบาล 2
0.30
		 ที่มา : 1 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสุกร ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ.2544
				 2 คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านการผลิตที่สะอาดสำหรับฟาร์มสุกร, กรมควบคุมมลพิษ, มีนาคม 2549
ในการกำหนดพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร คำนวณจากจำนวนสุกรที่เลี้ยงแต่ละชนิดคูณกับเกณฑ์สัดส่วนพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร
แต่ละชนิดที่แนะนำ (อ้างอิงจากกรมปศุสัตว์, 2544 และกรมควบคุมมลพิษ, 2549) และนำพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกรแต่ละชนิดที่คำนวณ
ได้รวมกัน จะเป็นพื้นที่เลี้ยงสุกรทั้งหมดของฟาร์ม ดังสมการที่ (1) ขั้นตอนการวิเคราะห์และตัวอย่างการคำนวณพื้นที่ โรงเรือนเลี้ยง
สุกร แสดงในภาคผนวก ง
พื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (ตร.ม.)
=
										
	
สมการในการคำนวณพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (AH)
								
เมื่อ		
				
				
				
				

AH
AHi
RHi
Ni		
I		

=
=
=
=
=

AH

=

จำนวนสุกรแต่ละชนิด (ตัว) x สัดส่วนพื้นที่โรงเรือน
เลี้ยงสุกรต่อจำนวนสุกร (ตร.ม./ตัว)

n

∑(RHi x Ni)
i=1

		

…………(1)

พื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกรทั้งหมด (ตร.ม.)
พื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกรแต่ละชนิด (ตร.ม.)
สัดส่วนพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกรต่อจำนวนสุกรแต่ละชนิด (ตร.ม./ตร.ม.)
จำนวนสุกรแต่ละชนิด (ตัว)
ชนิดสุกร (n = จำนวนชนิด)

2. พื้นที่กันชน (AB)
		 ในการกำหนดขนาดพื้นที่กันชนระหว่างพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกรกับแนวเขตของที่ดินของฟาร์มนั้นจะต้องมีระยะไม่น้อยกว่า
20 เมตร พิจารณาจากสัดส่วนพื้นที่กันชน (RB) ตามขนาดของฟาร์มสุกรเปรียบเทียบกับพื้นที่ของโรงเรือนเลี้ยงสุกรทั้งหมด โดยเกณฑ์
แนะนำในการกำหนดพื้นที่กันชน ดังแสดงในตารางที่ 4.2-2
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ตารางที่ 4.2-2 สัดส่วนพื้นที่กันชนต่อêćøćÜìĊ
พื้นที่โę รงเรื
) ĂóČĚîìĊęēøÜđøČĂîđúĊĚ÷ÜÿčÖø (RB)
4.2-2อนเลี
ÿĆéÿŠ้ยüงสุ
îóČกĚîรìĊęÖ(RĆîBßîêŠ
ขนาดฟาร์
มสุกรöÿč/1Öø /1
×îćéôćøŤ
×îćéđúĘÖ (>6 - <60 îðÿ.)
ขนาดเล็ก (>6 - <60 นปส.)

×îćéÖúćÜ (60 - 600 îðÿ.)
×îćéĔĀâŠ (> 600 îðÿ.)

ขนาดกลาง (60 - 600 นปส.)

ส่วîĚ นพื
่กันĂชนต่
พื้นĂทีîđúĊ
่โรงเรื
ÿĆéสัÿŠดüîóČ
ìĊÖę ้นîĆ ทีßîêŠ
óČîĚ ìĊęēอøÜđøČ
÷Ě ÜÿčอÖนเลี
ø /2 ้ยงสุกร
, ตร.ม./ตร.ม.)
êø.ö./êø.ö.)
(RB , (R
B
7.4 7.4
3.2
3.2
2.6

/2

ขนาดใหญ่ (> 600 นปส.)
2.6
ìĊęöć : /1 ðøąÖćýÖøąìøüÜìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö đøČęĂÜ ÖĞćĀîéöćêøåćîÙüïÙčöÖćøøąïć÷
ที่มา : /1 ประกาศกระทรวงทรั
และสิ่งĚ÷แวดล้
อม ÝเรืÝćîč
่องđïÖþć,
กำหนดมาตรฐานควบคุ
มการระบายน้ำทิ้งจากแหล่ง
îĚĞćìĉĚÜÝćÖĒĀúŠÜพÖĞćยากรธรรมชาติ
đîĉéöúóĉþðøąđõìÖćøđúĊ
ÜÿčÖø øćßÖĉ
2548.
กำเนิด/2มลพิ
ษประเภทการเลี
้ยงสุÙĞกćรĒîąîĞ
ราชกิć×ĂÜÙèąÖøøöÖćøÿćíćøèÿč
จจานุเบกษา, 2548. × ÞïĆïìĊę 3 / 2549 đøČęĂÜÖćø
ÙĞćîüèĀćóČ
ĚîìĊęÖĆîßîÝćÖ
/2 คำนวณหาพื
้นทีö่กÖĉÝันÖćøđúĊ
ชนจาก
ข ฉบับที่ 3 / 2549 เรื่องการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร
ÙüïÙč
Ě÷Üÿčคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุ
Öø
หมายเหตุ : น้ำĀöć÷đĀêč
หนักหน่ว: ยปศุ
ว์ ü(นปส.)
หน่วย 1 ĀîŠü÷ เท่ากัđìŠบćน้ÖĆำïหนั
กสุÖกÿčรรวม
îĚĞćĀîĆสÖัตĀîŠ
÷ðýčÿĆêüŤ1(îðÿ.)
îĚĞćĀîĆ
Öøøüö500
500กิโÖĉลกรั
ēúÖøĆมö
		 น้ำหนักเฉลี่ยสุกîĚรพ่
์ 		
เท่ากับ 170 กิโđìŠลกรั
ĞćĀîĆอ-แม่
ÖđÞúĊพę÷ันÿčÖธุøóŠ
Ă-ĒöŠóĆîíčŤ
ćÖĆïม 170 ÖĉēúÖøĆö
ĞćĀîĆ
đÞúĊę÷ÿčÖø×čî
đìŠćÖĆมï 60 ÖĉēúÖøĆö
		 น้ำหนักเฉลี่ยสุกîĚรขุ
น Ö			
เท่ากับ 60 กิโลกรั
đÞúĊę÷úĎÖÿčÖø
đìŠćÖĆมï 12 ÖĉēúÖøĆö
		 น้ำหนักเฉลี่ยลูกîĚสุĞćกĀîĆร Ö			
เท่ากับ 12 กิโลกรั
Ĕ î Ö ć้นøทีÖĞ่กันć ชนจะคำนวณจากพื
Ā î é óČĚ î ìĊę ÖĆ î ß î้นÝที่โąรงเรื
ÙĞćîüèÝćÖóČ
ìĊę ē้งøหมดคู
Ü đ øČ Ăณîกับđ úĊเกณฑ์
Ě ÷ Ü ÿčสÖัดส่ø วìĆนพื
Ě Ü Ā้นทีö ่กéันÙĎชน
è ÖĆ(Rï )đ Öดังèสมการที
æŤ
ในการกำหนดพื
อนเลี้ยงสุĚ îกรทั
่ (2)
B
éĆÜาÿöÖćøìĊ
ę (2) ×ĆĚîêĂîÖćøüĉ
đÙøćąĀŤ
ĒúąêĆüĂ÷ŠćÜÖćøÙĞćงîüèóČĚîìĊęÖĆîßî ĒÿéÜĔîõćÙñîüÖ Ü
ÿĆéÿŠüเîóČ
ĚîìĊęÖĆîแßî
ขั้นตอนการวิ
คราะห์
ละตั(RวB)อย่
งการคำนวณพื
้นที่กันชน
แสดงในภาคผนวก
ĚîìĊęÖ(ตร.ม.)
Ćîßî (êø.ö.)
ÿŠüîóอČĚîพืì้นĊęÖทีĆîßîêŠ
ìĊęēøÜđøČ
Ě÷ÜÿčÖø (êø.ö./êø.ö.)
		 พื้นที่กันóČชน
= สัดส่วนพื=้นที่กÿĆันéชนต่
่โรงเรืĂóอČĚîนเลี
้ยงสุĂกîđúĊ
ร (ตร.ม./ตร.ม.)
x พื้นทีx ่โรงเรือนเลี้ยงสุกรทั้งหมด (ตร.ม.)
		
óČĚîìĊęēøÜđøČĂîđúĊĚ÷ÜÿčÖøìĆĚÜĀöé (êø.ö.)
		 สมการในการคำนวณพื้นที่กันชน (AB)

ÿöÖćøĔîÖćøÙĞćîüèóČĚîìĊęÖĆîßî (AB)

AB = RB xAABH =
									

RB x AH			
…….(2)

…………(2)

				 เมืđöČ่อęĂ AAB		B = óČĚî=ìĊęÖĆîßî (êø.ö.)
พื้นที่กันชน (ตร.ม.)
						 AAH H		 = óČĚî=ìĊęēøÜđøČĂîđúĊพืĚ÷้นÜÿčทีÖ่โรงเรื
อนเลี(êø.ö.)
้ยงสุก,รทั
้งหมด (ตร.ม.)
øìĆĚÜĀöé
ÝćÖÿöÖćøìĊ
ę (1) , จากสมการที่ (1)
						 RB 		
=
สัดส่วนพื้นที่กันชนต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (ตร.ม./ตร.ม.)
RB = ÿĆéÿŠüîóČĚîìĊęÖĆîßîêŠĂóČĚîìĊęēøÜđøČĂîđúĊĚ÷ÜÿčÖø (êø.ö./êø.ö.)
									
จากตารางที่ 4.2-2
ÝćÖêćøćÜìĊę 4.2-2
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ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
3. พื้นที่ระหว่างโรงเรือนเลี้ยงสุกร (AS)
		 ในการกำหนดขนาดพื้นที่ระหว่างโรงเรือนเลี้ยงสุกรนั้น พิจารณาจากสัดส่วนพื้นที่ระหว่าง โรงเรือนเลี้ยงสุกร (RS)
ตามประเภทของโรงเรือนที่เลี้ยง และขนาดของฟาร์มสุกรเปรียบเทียบ กับพื้นที่ของโรงเรือนเลี้ยงสุกรทั้งหมด โดยเกณฑ์แนะนำในการ
กำหนดพื้นที่ระหว่างโรงเรือนเลี้ยงสุกร ดังแสดงในตารางที่ 4.2-3
ตารางที่ 4.2-3 สัดส่วนพื้นที่ระหว่างโรงเรือนเลี้ยงสุกรต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (RS)
ขนาดฟาร์มสุกร

สัดส่วนพื้นที่ระหว่างโรงเรือนเลี้ยงสุกรต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร /2 (RS , ตร.ม./ตร.ม.)

/1

โรงเรือนแบบเปิด (25 ม.)

โรงเรือนแบบปิด (15 ม.)

ขนาดเล็ก (>6 - <60 นปส)
0.3
0.2
ขนาดกลาง (60 - 600 นปส)
1.6
1.0
ขนาดใหญ่ (> 600 นปส)
2.0
1.2
ที่มา : /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร ราชกิจจานุเบกษา, 2548.
			 /2 		 คำนวณหาพื้นที่ระหว่างโรงเรือนเลี้ยงสุกรจาก คู่มือระเบียบการปฏิบัติงาน
					 “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร สำหรับผู้ประกอบการ” P-PIG-FAM-001. (2546)
หมายเหตุ : น้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ (นปส.) 1 หน่วย
เท่ากับ น้ำหนักสุกรรวม 500 กิโลกรัม
					 น้ำหนักเฉลี่ยสุกรพ่อ-แม่พันธุ์ 		
เท่ากับ 170 กิโลกรัม
					 น้ำหนักเฉลี่ยสุกรขุน 			
เท่ากับ 60 กิโลกรัม
					 น้ำหนักเฉลี่ยลูกสุกร 			
เท่ากับ 12 กิโลกรัม
ในการกำหนดพื้นที่ระหว่างโรงเรือนเลี้ยงสุกร คำนวณจากพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกรทั้งหมดคูณกับเกณฑ์สัดส่วนพื้นที่ระหว่างโรง
เรือนเลี้ยงสุกร (RS) ดังสมการที่ 3 ขั้นตอนการวิเคราะห์และตัวอย่างการคำนวณพื้นที่ระหว่างโรงเรือนเลี้ยงสุกร แสดงในภาคผนวก ง
พื้นที่ระหว่างโรงเรือนเลี้ยงสุกร (ตร.ม.) =
										

สัดส่วนพื้นที่ระหว่างโรงเรือนเลี้ยงสุกรต่อพื้นที่โรงเรือน
เลี้ยงสุกร(ตร.ม./ตร.ม.) x พื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (ตร.ม.)

สมการในการคำนวณพื้นที่ระหว่างโรงเรือนเลี้ยงสุกร (AS)

									
			 เมื่อ AS		 =
					 AH 		 =
					 RS		 =

AS = RS x AH			

…..…….(3)

พื้นที่ระหว่างโรงเรือนเลี้ยงสุกร (ตร.ม.)
พื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (ตร.ม.)
สัดส่วนพืน้ ทีร่ ะหว่างโรงเรือนเลีย้ งสุกรต่อพืน้ ทีโ่ รงเรือนเลีย้ งสุกร (ตร.ม./ตร.ม.) , จากตารางที่ 4.2-3

4. พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย (AW)
		 ในการออกแบบและกำหนดขนาดหรือพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ นั้นสามารถ คำนวณได้จากข้อมูลดังต่อไปนี้
		 1) ลักษณะน้ำเสียที่ออกจากฟาร์มสุกร
		 2) กระบวนการบำบัดน้ำเสียและเกณฑ์การออกแบบระบบชนิดต่างๆ
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คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร

			 1) ลักษณะน้ำเสียที่ออกจากฟาร์มสุกร
1) úĆÖþèąîĚĞćđÿĊ÷ìĊęĂĂÖÝćÖôćøŤöÿčÖø
				 น้ำเสียจากฟาร์มสุกรจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการจัดการในฟาร์มและชนิดของสุกร แต่โดยทั่วไปน้ำเสีย
îĚĞćđÿĊ÷ÝćÖôćøŤöÿčÖøÝąöĊúĆÖþèąìĊęĒêÖêŠćÜÖĆî ×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆïÖćøÝĆéÖćøĔîôćøŤöĒúąßîĉé×ĂÜÿčÖø ĒêŠēé÷ìĆęüĕðîĚĞćđÿĊ÷
จากฟาร์มสุกรจะมีความสกปรกสูง และมักจะพบว่าน้ำเสียจากการเลี้ยงสุกรขุน จะมีความสกปรกมากกว่าการเลี้ยงสุกรพ่อ – แม่พันธุ์
ÝćÖôćøŤöÿčÖøÝąöĊÙüćöÿÖðøÖÿĎÜ ĒúąöĆÖÝąóïüŠćîĚĞćđÿĊ÷ÝćÖÖćøđúĊĚ÷ÜÿčÖø×čî ÝąöĊÙüćöÿÖðøÖöćÖÖüŠćÖćøđúĊĚ÷ÜÿčÖøóŠĂ – ĒöŠóĆîíčŤ (ìĊę
(ที่มีการเก็
บมูลออกเป็นประจำ) และอัตราการเกิดน้ำเสียที่ใช้ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไปคือ 27 ลิตร/ตัว/วัน ลักษณะ
öĊ
Ö
ćøđÖĘ
îðøąÝĞ
êøćÖćøđÖĉ
éîĚĞćđÿĊ÷ìĊęĔßšĔîÖćøĂĂÖĒïïøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ēé÷ìĆęüĕðÙČĂ 27 úĉêø/êĆü/üĆî úĆÖþèą
สมบัติของน้ำïเสีöĎúยĂĂÖđðŨ
จากฟาร์
มสุกćร) ĒúąĂĆ
ดังตารางที
่ 4.2-4
ÿöïĆêĉ×ĂÜîĚĞćđÿĊ÷ÝćÖôćøŤöÿčÖø éĆÜêćøćÜìĊę 4.2-4

ตารางที่ 4.2-4 ลักษณะสมบัติของน้ำเสียจากฟาร์มสุกร

êćøćÜìĊę 4.2-4 úĆÖþèąÿöïĆêĉ×ĂÜîĚĞćđÿĊ÷ÝćÖôćøŤöÿčÖø

Ùüćöđ×šöความเข้
×šî มข้น
ßŠüÜÙŠćช่วงค่า
ÙŠćĂĂÖĒïïค่าออกแบบ
óĊđĂß (pH)
-6-86-8
6-8
พีเอช (pH)
6-8
ïĊēĂéĊ (BOD5)
öĉมิúลúĉลิÖกøĆöรั/úĉ
êøตร
1,5001,500
- 3,000- 3,000
3,000 3,000
บีโอดี (BOD
)
ม/ลิ
5
àĊēĂéĊ (COD)
öĉúúĉÖøĆö/úĉêø
4,000 - 7,000
7,000
ซีโอดี (COD)
มิลลิกรัม/ลิตร
4,000 - 7,000
7,000
öĉúúĉÖøĆö/úĉêø
2,000 - 4,800
2,500
×ĂÜĒ×ĘÜĒ×üîúĂ÷ìĆĚÜĀöé(TSS)
ของแข็ìĊงแขวนลอยทั
ม/ลิ
2,500
đÙđĂĘî (TKN) ้งหมด (TSS)
öĉมิúลúĉลิÖกøĆöรั/úĉ
êøตร
4002,000
- 800 - 4,800
800
ทีเคเอ็นôĂÿđôêìĆ
(TKN) ĚÜĀöé (TP)
ม/ลิ
800
öĉมิúลúĉลิÖกøĆöรั/úĉ
êøตร
8 - 400
17 - 800
ć : ÖøöÙüïÙč
øĆÖþćøąïïïĞ
ćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ôćøŤ8ö-ÿčÖ17øêćöĒïï
ฟอสเฟตทัìĊęö้งหมด
(TP) ööúóĉþ : ÙĎŠöČĂÖćøđúČĂÖĔßš ÖćøéĎĒúĒúąïĞ
มิลลิกćรัøčมÜ/ลิ
ตร
öćêøåćîÖøöðýčÿĆêüŤ, 2546

พารามิ
เตอร์
óćøćöĉ
đêĂøŤ

หน่ü÷วย
ĀîŠ

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ : คู่มือการเลือกใช้ การดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรตามแบบมาตรฐานกรมปศุสัตว์, 2546
2) ÖøąïüîÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĒúąđÖèæŤÖćøĂĂÖĒïïøąïïßîĉéêŠćÜė

			 2) กระบวนการบำบัดน้ำเสียและเกณฑ์การออกแบบระบบชนิดต่างๆ
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ìĊęöĊÖćøðøą÷čÖêŤĔßšÖĆïôćøŤöÿčÖøĔîðøąđìýĕì÷îĆĚî öĊĀúćÖĀúć÷øĎðĒïï đßŠî øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷
				 ระบบบำบั
ดน้ำเสียที่มีการประยุกต์ใช้กับฟาร์มสุกรในประเทศไทยนั้น มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย
ĒïïïŠ
Ă
ñċ
ę
Ü
(Oxidation
Pond)
øąïïïĞćïĆéดîĚน้ĞćđÿĊ
Ü (Activated
SludgeSludge
ĀøČĂ AS)หรืøąïïïĞ
éîĚĞćđÿĊ÷ĒïïïŠ
đêĉยöแบบบ่อเติม
แบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ระบบบำบั
ำเสี÷ĒïïêąÖĂîđøŠ
ยแบบตะกอนเร่
ง (Activated
อ AS) ćïĆระบบบำบั
ดน้ำĂเสี
(Aerated
LagoonหรืĀøČ
AL)ระบบผลิ
øąïïñúĉêตÖŢก๊ćาàßĊซชีüõćó
úĆÖþèąĒúą×š
ĂÝĞćÖĆéĔîÖćøĔßš
ęĒêÖêŠงćานที
ÜÖĆî ่แตกต่างกัน
อากาศĂćÖćý
(Aerated
Lagoon
อ ĂAL)
วภาพđðŨîเป็êšîนต้àċนęÜĒêŠซึú่งąøąïïöĊ
แต่ละระบบมี
ลักษณะและข้
อจำกัดÜćîìĊ
ในการใช้
ĔîÖćøđúČ
ĂÖøąïïïĞดćïĆน้éำîĚเสีĞćยđÿĊนั÷้นîĆจะขึ
ĚîÝą×ċ้นĚîกัÖĆบïปัðŦจÝÝĆจั÷ยĀúć÷éš
ÖøìĊęđกúĊรที
Ě÷Ü ่เÙüćö÷ćÖÜŠ
ć÷ĔîÖćøđéĉ
îøąïïĒúąÖćøïĞ
ćøčÜøĆÖþć
ในการเลื
อกระบบบำบั
หลายด้ćîานđßŠîเช่ÝĞนćîüîÿč
จำนวนสุ
ลี้ยง ความยากง่
ายในการเดิ
นระบบและการบำรุ
งรักษา
ĚîìĊęĒúąÜïðøąöćèìĊ
ĔîÖćøÖŠอĂสร้
ÿøšาćงระบบบำบั
ÜøąïïïĞćïĆéîĚดĞćน้đÿĊำเสี
÷ đðŨ
ĀîŠü÷Üćîĕéš
óĆçîćøĎðพĒïï
üĉíปĊÖćø
ĀøČĂวิđìÙēîēú÷Ċ
พื้นที่แóČละงบประมาณที
่ใช้ęĔใßšนการก่
ย îเป็êšîนต้Āúć÷ė
น หลายๆ
หน่วยงานได้
ัฒนารู
แบบ
ธีการ หรืìอĊę เทคโนโลยี
đĀöćąÿöđóČ
ĒîüìćÜĔîÖćøĂĂÖĒïïøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊดน้÷ĔĀš
ĂÖĔßšøąïïïĞอćกใช้
ïĆéîĚรĞćะบบบำบั
đÿĊ÷ĕéš ดน้ำเสียได้เหมาะสมกับ
ที่เหมาะสมเพื
่อเป็ęĂđðŨนîแนวทางในการออกแบบระบบบำบั
ำเสีÖĆïยñĎให้šðøąÖĂïÖćøÿćöćøëđúČ
กับผู้ประกอบการสามารถเลื
ฟาร์มđĀöćąÿöÖĆ
สุกรของตนเอง
ดน้ำเสีćยïĆให้éîĚเป็ĞćđÿĊน÷ไปตามมาตรฐานที
่กำหนดก่
อนที
ïôćøŤöÿčและสามารถบำบั
Öø×ĂÜêîđĂÜ ĒúąÿćöćøëïĞ
ĔĀšđðŨîĕðêćööćêøåćîìĊ
ęÖĞćĀîéÖŠ
ĂîìĊ่จęÝะระบายออกสู
ąøąïć÷ĂĂÖÿĎŠ ่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออก
สู่สิ่งแวดล้อม โดยระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้นำมากำหนดเป็นเกณฑ์สัดส่วนพื้นที่บำบัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มสุกรนี้ 38
แบ่งเป็น 4 รูปแบบ
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คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
(คู่มือĒĀúŠ
ปฏิÜบîĚัตĞćÿćíćøèąĀøČ
ิที่ดีในการจัĂดĂĂÖÿĎ
การสิŠÿ่งĉęÜแวดล้
บฟาร์ćïĆมéสุîĚกĞćđÿĊร,2551)
งนีć้ ĀîéđðŨîđÖèæŤÿĆéÿŠüîóČĚîìĊęïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ÿĞćĀøĆïôćøŤöÿčÖø
ĒüéúšĂอöมสำหรั
ēé÷øąïïïĞ
÷ìĊęĕéšîĞćดัöćÖĞ
			
สัดส่(ÙĎวนพื
้นทีï่รĆêะบบบำบั
น้ำเสีęÜยĒüéúš
แบบไม่
ช้รïะบบผลิ
ก๊าซชีวéĆÜภาพ
îĊĚ ĒïŠÜđðŨî 4(1)
øĎðĒïï
ŠöČĂðäĉ
ĉìĊęéĊĔîÖćøÝĆดéÖćøÿĉ
ĂöÿĞćใĀøĆ
ôćøŤöÿčÖตø,2551)
îĊĚ (RW1) ประกอบด้วย 3 ระบบ โดยอ้างอิงจาก
เกณฑ์แนะนำในคู่มือ(1)
หลักปฏิ
ิที่ดĚîีในการจั
อมสำหรั
บฟาร์êมÖŢćสุàßĊ
กรüõćó
(กรมปศุ
ว์, 2551)ü÷คื3อøąïï ēé÷ĂšćÜĂĉÜÝćÖ
ÿĆéบÿŠัตüîóČ
ìĊęøąïïïĞดćการสิ
ïĆéîĚĞć่งđÿĊแวดล้
÷ĒïïĕöŠ
Ĕßšøąïïñúĉ
(RW1ส) ัตðøąÖĂïéš
				 ก. ระบบบ่
อผึĒîąîĞ
่ง เป็ćนĔîÙĎ
ระบบที
าศัïยĆêการทำงานของกลุ
่มสิ่งมีĂöÿĞ
ชีวćิตĀøĆในน้
ำ ได้
สาหร่าÿยĆêüŤจุ,ล2551)
ินทรียÙČ์แĂละสิ่งมีชีวิตต่างๆ ใน
đÖèæŤ
ŠöČĂĀúĆÖ่อðäĉ
ĉìĊęéĊĔîÖćøÝĆéÖćøÿĉęÜĒüéúš
ïôćøŤ
öÿčแÖก่ø (Öøöðýč
การปรั
ปรุงคุณĂñċภาพน้
ำในบ่อęĂćýĆ
ในระบบจะมี
บ่อที่มŠöีคÿĉวามลึ
จากมากไปหาน้
กันแบบอนุ
Ö. บøąïïïŠ
ęÜ đðŨîøąïïìĊ
÷ÖćøìĞćÜćî×ĂÜÖúč
ęÜöĊßĊüĉêกĔîîĚ
Ğć ĕéšĒÖŠ ÿćĀøŠćอ÷ยÝčúเรีĉîยìøĊงต่÷อŤĒúąÿĉ
ęÜöĊßĊüĉê กรมจำนวน
อย่างน้อêŠยćÜė3 ĔîÖćøðøĆ
บ่อ และเกณฑ์
แนะนำในการกำหนดขนาดพื้นที่สำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่งเทียบ
ïðøčÜÙčèõćóîĚĞćĔîïŠĂ ĔîøąïïÝąöĊïŠĂìĊęöĊÙüćöúċÖÝćÖöćÖĕðĀćîšĂ÷ đøĊ÷ÜêŠĂÖĆîĒïï
กับขนาดพื้นที่ของโรงเรือน ดังตารางที่ 4.2-5
ĂîčÖøöÝĞćîüîĂ÷ŠćÜîšĂ÷ 3 ïŠĂ ĒúąđÖèæŤĒîąîĞćĔîÖćøÖĞćĀîé×îćéóČĚîìĊęÿĞćĀøĆïÖŠĂÿøšćÜøąïïïĞćïĆéîĚĞć

ตารางที่ 4.2-5 สัดส่วนพื้นที่สำหรั
บใช้กĂ่อñċสร้
เสียแบบบ่
่ง ę 4.2-5
đÿĊ÷ĒïïïŠ
ęÜđìĊา÷งระบบบำบั
ïÖĆï×îćéóČĚîดìĊน้ę×ำĂÜēøÜđøČ
Ăî éĆอÜผึêćøćÜìĊ

ìĊęÿĞć้นĀøĆ
ÖŠĂบÿøšใช้
ćÜøąïïïĞ
ïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĒïïïŠ
บ่อบำบัดน้ำเสีย êćøćÜìĊę 4.2-5 ÿĆéสัÿŠüดîóČ
ส่วĚîนพื
ที่สïĔßš
ำหรั
ก่อสร้าćงระบบบำบั
ดน้ĂำñċเสีęÜ ยต่อพื้นที่โรงเรือน (ตร.ม./ตร.ม.)

บ่ïŠอĂทีïĞ่ ć1ïĆéîĚćĞ đÿĊ÷
ïŠĂìĊę 1
บ่อที่ 2
ïŠĂìĊę 2
บ่อที่ ïŠ3ĂìĊę 3
พื้นที่รóČวม
ĚîìĊęøüö

ÿĆéÿŠüîóČîĚ ìĊÿę ćĞ ĀøĆïĔßšÖŠĂÿøšćÜøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷6.5
êŠĂóČîĚ ìĊęēøÜđøČĂî (êø.ö./êø.ö.)
6.5
2.1
2.1
2.4
2.4
11.1 11.1
ĆêüŤก: ปฏิ
ÙĎŠöČĂบĀúĆ
ïĆêĉìĊęéĊĔîÖćøÝĆ
ęÜĒüéúš
ĂöÿĞćĀøĆ
ïôćøŤมสุöÿčกÖร,ø, 2551
2551
ที่มา : กรมปศุìĊęöสćัต:ว์Öøöðýč
: คู่มือÿหลั
ัติทÖี่ดðäĉีในการจั
ดการสิé่งÖćøÿĉ
แวดล้
อมสำหรั
บฟาร์

×. øąïïïŠĂñċęÜĒïïñÿö ðøąÖĂïéšü÷ ïŠĂñċęÜ ïŠĂïċÜðøąéĉþåŤ (đßŠî ïŠĂñĆÖêïßüćĀøČĂóČßîĚĞćĂČęîė) ĒúąïŠĂ

				 ข. ระบบบ่อผึ่งแบบผสม ประกอบด้วย บ่อผึ่ง บ่อบึงประดิษฐ์ (เช่น บ่อผักตบชวาหรือพืชน้ำอื่นๆ) และบ่อปรับ
ðøĆïÿõćóîĚĞć đøĊ÷ÜêŠĂÖĆîĒïïĂîčÖøö ĒúąđÖèæŤĒîąîĞćĔîÖćøÖĞćĀîé×îćéóČĚîìĊęÿĞćĀøĆïÖŠĂÿøšćÜøąïï
สภาพน้ำ เรียงต่อกันแบบอนุกรม และเกณฑ์แนะนำในการกำหนดขนาดพื้นที่สำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĒïïïŠĂñċęÜĒïïñÿöđìĊ÷ïÖĆï×îćéóČĚîìĊę×ĂÜēøÜđøČĂîéĆÜêćøćÜìĊę 4.2-6
แบบบ่อผึïĞ่งćแบบผสมเที
ยบกับขนาดพื้นที่ของโรงเรือนดังตารางที่ 4.2-6

ÿĆéÿŠบüใช้
îóČกĚî่อìĊสร้
ęÿĞćาĀøĆงระบบบำบั
ïĔßšÖŠĂÿøšćÜøąïïïĞ
éîĚĞćđÿĊอ÷ผึĒïïïŠ
ĂñċęÜĒïïñÿö
ตารางที่ 4.2-6 สัêćøćÜìĊ
ดส่วนพืę 4.2-6
้นที่สำหรั
ดน้ำเสียćïĆแบบบ่
่งแบบผสม

บ่อที่ ïŠĂìĊę
1
1
2
2
3
3

ÿĆéÿŠüîóČîĚ ìĊÿę ćĞ ĀøĆïĔßšÖŠĂÿøšćÜøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷
บ่อบำบัïŠดĂน้ïĞำćเสี
ïĆéยîĚćĞ đÿĊ÷ สัดส่วนพื้นที่สำหรับใช้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียต่อพื้นที่โรงเรือน (ตร.ม./ตร.ม.)
êŠĂóČîĚ ìĊęēøÜđøČĂî (êø.ö./êø.ö.)

บ่อผึ่ง ïŠĂñċęÜ
6.5
6.5
ïŠĂïċÜษðøąéĉ
2.1
บ่อบึงประดิ
ฐ์ þåŤ
2.1
ĂðøĆïÿõćóîĚ
1.0
บ่อปรับïŠสภาพน้
ำ Ğć
1.0
óČĚîìĊęøüö
9.6
พื้นที่รวม
9.6
ęöć : Öøöðýč
ČĂĀúĆบÖัตðäĉ
ĉìĊęéĊĔîÖćøÝĆ
éÖćøÿĉ
ęÜĒüéúš
ĂöÿĞćĀøĆบïฟาร์มสุกร, 2551
ที่มา : ìĊกรมปศุ
สัตว์ : ÿคูĆê่มüŤือ:หลัÙĎกŠöปฏิ
ิที่ดïีใĆêนการจั
ดการสิ
่งแวดล้
อมสำหรั
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คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
Ù. øąïïïŠĂĀöĆÖĕøšĂćÖćýøŠüöÖĆïïŠĂñċęÜĒïïñÿö đðŨîøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ìĊęöĊĂÜÙŤðøąÖĂï×ĂÜøąïïÙúšć÷ÖĆï

				 ค. ระบบบ่อøąïïïŠ
หมักไร้ĂอñċęÜากาศร่
บ่อÖćøđóĉ
ผึ่งแบบผสม
นระบบบำบั
ำเสียที่มđóČ
ีองค์
ระกอบของระบบคล้
ายกับ
Ēïïñÿöวมกั
ĒêŠบ
ÝąöĊ
ęöïŠĂĀöĆÖĕøšĂเป็ćÖćýđ×š
ćöćêĂîêšดîน้×ĂÜøąïï
ęĂìĞปćĀîš
ćìĊęïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷
ระบบบ่อผึÖŠ่งĂแบบผสม
ะมีการเพิĂ่มĕðบ่อìĞหมั
นของระบบ
เพื่อทำหน้าที่บำบั
îìĊęÝąđ×šćÿĎŠïแต่
ŠĂñċจęÜĒïïñÿöêŠ
ćĔĀšกóไร้ČĚîìĊอęĔากาศเข้
îÖćøÖŠĂาÿøšมาตอนต้
ćÜøąïïúéúÜ
ñĆÜĂÜÙŤðøąÖĂï×ĂÜøąïï
Ēúąดน้ำเสียก่อน
ที่จะเข้าสูđÖèæŤ
่บ่อผึ่งĒแบบผสมต่
อไป ทำให้พื้นที่ในการก่อสร้างระบบลดลง ผังองค์ประกอบของระบบ และเกณฑ์
îąîĞćĔîÖćøÖĞćĀîé×îćéóČĚîìĊęÿĞćĀøĆïÖŠĂÿøšćÜøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĒïïïŠĂĀöĆÖĕøšĂćÖćýøŠüöÖĆïïŠĂ
แนะนำในการกำหนดขนาดพื้นที่สำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อหมักไร้อากาศร่วมกับบ่อผึ่งแบบผสม
ñċęÜĒïïñÿöđìĊ÷ïÖĆï×îćéóČĚîìĊę×ĂÜēøÜđøČĂîéĆÜêćøćÜìĊę 4.2-7
เทียบกับขนาดพื้นที่ของโรงเรือนดังตารางที่ 4.2-7

ตารางที่ 4.2-7 สัêćøćÜìĊ
ดส่วนพื
้นที่สÿĆำหรั
ดน้ำเสีćïĆยéแบบบ่
หมักĂไร้ĀöĆอÖากาศร่
วมกัüöÖĆ
บบ่ïอïŠผึĂ่งñċแบบผสม
ę 4.2-7
éÿŠüบîóČใช้ĚîกìĊ่อęÿสร้
ĞćĀøĆาïงระบบบำบั
ĔßšÖŠĂÿøšćÜøąïïïĞ
îĚĞćđÿĊ÷อĒïïïŠ
ĕøšĂćÖćýøŠ
ęÜĒïïñÿö
บ่อที่

ïŠĂìĊę

1
2
3
4

îóČîĚ บìĊใช้
ÿę ćĞ กĀøĆ่อïสร้ĔßšาÖงระบบบำบั
ŠĂÿøšćÜøąïïïĞดćน้ïĆéำîĚเสีĞćđÿĊ
øÜđøČĂอîน(êø.ö./
บ่อบำบัดน้ำïŠเสีĂïĞยćïĆéîĚćĞ đÿĊสัด÷ ส่วนพื้นÿĆทีé่สÿŠüำหรั
ยต่÷อêŠĂพืóČ้นîĚ ทีìĊ่โęēรงเรื
(ตร.ม./ตร.ม.)

บ่อหมักไร้อากาศ
ïŠĂĀöĆÖĕøšĂćÖćý
บ่อผึ่ง ïŠĂñċęÜ
บ่อบึงประดิïŠษĂฐ์ïċÜðøąéĉþåŤ
ïŠĂðøĆïÿõćóîĚĞć
บ่อóČปรั
บ
สภาพน้
ำ
ĚîìĊęøüö
พื้นที่รวม
1
2
3
4

êø.ö.)
2.9
2.9
1.4
1.4
0.8
0.8
0.5
0.5
5.6

5.6

ìĊöę ć : ÖøöðýčÿĆêüŤ : ÙĎŠöČĂĀúĆÖðäĉïĆêĉìĊęéĊĔîÖćøÝĆéÖćøÿĉęÜĒüéúšĂöÿĞćĀøĆïôćøŤöÿčÖø, 2551

ที่มา : กรมปศุสัตว์ : คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร, 2551

éĆÜîĆĚî đÖèæŤĒîąîĞćĔîÖćøÖĞćĀîé×îćéóČĚîìĊęÿĞćĀøĆïÖŠĂÿøšćÜøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĒïïĕöŠĔßšøąïïñúĉêÖŢćàßĊüõćó

(RW1) óĉÝćøèćÝćÖøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ìĊęđúČĂÖĔßšđìĊ÷ïÖĆï×îćéóČĚîìĊę×ĂÜēøÜđøČĂîđúĊĚ÷ÜÿčÖø éĆÜĒÿéÜĔîêćøćÜìĊę 4.2-8
			
ดังนั้น เกณฑ์แนะนำในการกำหนดขนาดพื้นที่สำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (RW1)
พิจารณาจากระบบบำบั
ำเสียทีÿĆ่เéลืÿŠอüกใช้
บกับćขนาดพื
ที่ของโรงเรื
อนเลีĂîđúĊ
้ยงสุĚ÷กÜÿčรÖดัøĒïïĕöŠ
งแสดงในตารางที
êćøćÜìĊดน้ę 4.2-8
îóČĚîเìĊทีęøยąïïïĞ
ïĆéîĚĞćđÿĊ้น÷øüöêŠ
ĂóČĚîìĊęēøÜđøČ
ĔßšøąïïñúĉêÖŢ่ 4.2-8
ćàßĊüõćó (RW1)
ÿĆéÿŠüîóČîĚ ìĊøę ąïïïĞćïĆéîĚćĞ đÿĊ÷øüöêŠĂóČĚîìĊęēøÜđøČĂîđúĊ÷Ě ÜÿčÖø /1
øąïïïĞ
éîĚĞćđÿĊ÷ ดน้ำเสียรวมต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกรแบบไม่ใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (R )
ตารางที่ 4.2-8 สัดส่วนพื
้นที่รćïĆะบบบำบั
W1
(RW1 , êø.ö./êø.ö.)
1.øąïïïŠĂñċęÜ
11.1ดน้ำเสียรวมต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร /1
สัดส่วนพื้นที่ระบบบำบั
2.øąïïïŠĂระบบบำบั
ñċęÜĒïïñÿöดน้ำเสีย
9.6
(RW1 , ตร.ม./ตร.ม.)
3.øąïïïŠĂĀöĆÖĕøšĂćÖćýøŠüöÖĆïïŠĂñċęÜĒïïñÿö
5.6

1.ระบบบ่อผึ่ง 
11.1
ìĊöę ć : /1 ÙĎŠöČĂĀúĆÖðäĉïĆêĉìĊęéĊĔîÖćøÝĆéÖćøÿĉęÜĒüéúšĂöÿĞćĀøĆïôćøŤöÿčÖø, ÖøöðýčÿĆêüŤ, öĊîćÙö 2551
2.ระบบบ่อผึ่งแบบผสม 
9.6
3.ระบบบ่อหมักไร้อากาศร่วมกับบ่อผึ่งแบบผสม 
5.6
ที่มา : /1 คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร, กรมปศุสัตว์, มีนาคม 2551

40

			 (2) สัดส่วนพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับบ่อบำบัดขั้นหลัง (RW2) เป็นระบบบำบัด
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คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
น้ำเสียที่นำมูลสุกรมาใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในรูปพลังงานทดแทนได้ ระบบผลิตก๊าซ
(2) ÿĆéÿŠüîóČĚîìĊęøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĒïïĔßšøąïïñúĉêÖŢćàßĊüõćóøŠüöÖĆïïŠĂïĞćïĆé×ĆĚîĀúĆÜ (RW2) đðŨîøąïïïĞćïĆé
ชีวภาพปัจจุîĚบĞćันđÿĊมี÷หìĊęîลายระบบ
เช่น ระบบบ่อคลุม (Covered Lagoon) ระบบบ่อหมักราง (Channal Digester, CD)
ĞćöĎúÿčÖøöćĔßšñúĉêÖŢćàßĊüõćó àċęÜÿćöćøëîĞćĕðĔßšðøąē÷ßîŤĔîøĎðóúĆÜÜćîìéĒìîĕéš øąïïñúĉêÖŢćà
(พัฒนาโดยสถาบั
นวิÝจÝčัยïและพั
ฒนาพลังđßŠงานนครพิ
ทยาลัยเชีlagoon)
ยงใหม่) øąïïïŠ
ระบบ Ăพพ.1
พพ.2 (พัฒนาโดย
ßĊüõćóðŦ
ĆîöĊĀúć÷øąïï
î øąïïïŠงĂค์Ùúčมหาวิ
ö (Covered
ĀöĆÖøćÜและ (CHANNEL
กรมพัฒนาพลั
งงานทดแทนและอนุ
รักษ์พîลัüĉงÝงาน)
่ (Fixed
Dome)
งเสริมóó.1
การเกษตร)
Digester,
CD) (óĆçîćēé÷ÿëćïĆ
Ć÷ĒúąóĆระบบโดมคงที
çîćóúĆÜÜćîîÙøóĉ
ÜÙŤöĀćüĉ
ì÷ćúĆ÷(โดยกรมส่
đßĊ÷ÜĔĀöŠ) øąïï
Ēúą และ
ระบบถังกรองแบบไร้
ากาศ (Anaerobic
Filter) (พัฒนาโดยกรมปศุ
ัตว์) เกณฑ์แę (Fixed
นะนำในการกำหนดขนาดพื
้นที่
óó.2 (óĆçอîćēé÷ÖøöóĆ
çîćóúĆÜÜćîìéĒìîĒúąĂîč
øĆÖþŤóúĆÜÜćî) สøąïïēéöÙÜìĊ
dome) (ēé÷Öøö
สำหรับก่อสร้ÿŠ Üาđÿøĉ
งระบบบำบั
ดน้ำเสีĒúąøąïïëĆ
ยแบบก๊าซชีÜวÖøĂÜĒïïĕøš
ภาพเทียบกับĂขนาดพื
้นที่ของโรงเรือน ดังตารางที
่ 4.2-9
ö ÖćøđÖþêø)
ćÖćý (Anaerobic
filter) (óĆ
ç îćēé÷
Ö ø ö ð ýč ÿĆ ê üŤ ) đ Ö è æŤ Ē î ą îĞ ć Ĕ î Ö ć ø ÖĞ ć Ā î é × î ć é óČĚ î ìĊę ÿĞ ć Ā øĆ ï ÖŠ Ă ÿ øš ć Ü ø ą ï ï ïĞ ć ïĆ é
îĚĞćđÿĊบ÷ใช้
ĒïïÖŢ
ćàßĊางระบบผลิ
üõćóđìĊ÷ïÖĆตïก๊×îćéóČ
ĚîìĊę×ĂÜēøÜđøČาĂงๆ
î éĆÜêćøćÜìĊę 4.2-9
ตารางที่ 4.2-9 สัดส่วนพื้นที่สำหรั
ก่อสร้
าซชีวภาพแบบต่

êćøćÜìĊę 4.2-9 ÿĆéÿŠüîóČĚîìĊęÿĞćĀøĆïĔßšÖŠĂÿøšćÜøąïïñúĉสัêดÖŢส่ćวàßĊนพื
üõćóĒïïêŠ
้นที่สำหรัćบÜėใช้ก่อสร้างระบบบำบัด

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

øąïïñúĉêÖŢćàßĊüõćó

บ่อคลุม (Covered Lagoon)
lagoon)
ĂÙúčö (Covered
บ่อหมักราง ïŠ(Channal
Digester
,CD)
ïŠĂĀöĆÖøćÜ (CHANNEL Digester ,CD)
พพ.1 และพพ.2 (Package Biogas)
óó.1 Ēúąóó.2 (Package Biogas)
โดมคงที่ (Fixed
Dome)
ēéöÙÜìĊę (Fixed dome)
บ่อหมักไร้อากาศ
Filter) filter)
ïŠĂĀöĆÖ(Anaerobic
ĕøšĂćÖćý (Anaerobic

อน (ตร.ม./ตร.ม.)
ÿĆéÿŠüîóČน้îĚ ำìĊเสี
ÿę ćĞ ยĀøĆต่ïอĔßšพืÖ้นŠĂทีÿøš่โรงเรื
ćÜøąïïïĞ
ćïĆé
0.7
îĚćĞ đÿĊ÷êŠĂóČîĚ ìĊęēøÜđøČĂî (êø.ö./êø.ö.)
0.7
0.03
0.03
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1

ที่มา : กรมปศุสัตìĊว์ęö:ć คู: ่มÖøöðýč
ือหลักÿปฏิ
่งแวดล้
อมสำหรั
กร,öÿč2551
ĆêüŤ บ: ÙĎัตŠöิทČĂี่ดĀúĆีในการจั
ÖðäĉïĆêดĉìการสิ
ĊęéĊĔîÖćøÝĆ
éÖćøÿĉ
ęÜĒüéúšĂบöÿĞฟาร์
ćĀøĆมïสุôćøŤ
Öø, 2551
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ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
อคลุöม(Covered
(Covered Lagoon)
ïŠĂบ่Ùúč
lagoon)

Package Biogas
Biogas
Package

บ่อหมั
กราง(CHALNEL
(Channal Digester,CD)
Digester, CD)
ïŠĂĀöĆ
ÖøćÜ

โดมคงทีę ่ (Fixed
(Fixed dome)
Dome)
ēéöÙÜìĊ

			 อย่างไรก็ตามĂ÷Šประสิ
ธิภðøąÿĉ
าพในการบำบั
ดน้ำćเสีïĆยéîĚของระบบบำบั
จะอยูŠĔîßŠ
่ในช่
วงประมาณร้อยละ
ćÜĕøÖĘทêćö
ìíĉõćóĔîÖćøïĞ
ĞćđÿĊ÷×ĂÜøąïïïĞดćน้ïĆำéเสี
îĚĞćยđÿĊแบบก๊
÷ĒïïÖŢาซชี
ćàßĊวüภาพ
õćó ÝąĂ÷Ď
üÜðøąöćè
60 – 80 ซึ่ ง ยั ง ไม่ สามารถบำบัดน้ ำเสี ยให้เ ป็นไปตามมาตรฐานที่ ก ำหนดได้ ดั ง นั้ น จึ ง จำเป็ น ต้ อ งมี ร ะบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ขั้น หลัง
øšĂ÷úą 60 – 80 àċęÜ÷ĆÜĕöŠÿćöćøëïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĔĀšđðŨîĕðêćööćêøåćîìĊęÖĞćĀîéĕéš éĆÜîĆĚî ÝċÜÝĞćđðŨîêšĂÜöĊøąïïïĞćïĆé
เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดก่อนระบายออกสู่ภายนอกฟาร์ม
îĚĞćđÿĊ÷×ĆĚîĀúĆÜ đóČęĂðøĆïðøčÜÙčèõćóîĚĞćĔĀšđðŨîĕðêćöìĊęöćêøåćîÖĞćĀîéÖŠĂîøąïć÷ĂĂÖÿĎŠõć÷îĂÖôćøŤö

			 เกณฑ์แนะนำในการกำหนดขนาดพื้นที่สำหรับก่อสร้างระบบบำบัดขั้นหลังเทียบกับขนาดพื้นที่ของโรงเรือนเลี้ยงสุกร
đÖèæŤĒîąîĞćĔîÖćøÖĞćĀîé×îćéóČĚîìĊęÿĞćĀøĆïÖŠĂÿøšćÜøąïïïĞćïĆé×ĆĚîĀúĆÜđìĊ÷ïÖĆï×îćéóČĚîìĊę×ĂÜēøÜđøČĂî
ดังตารางที่ 4.2-10
đúĊĚ÷ÜÿčÖø éĆÜêćøćÜìĊę 4.2-10

ตารางที่ 4.2-10 สัดส่วนพื
้นที่สę 4.2-10
ำหรับใช้ÿĆกé่อÿŠüสร้îóČางระบบขั
งจากระบบผลิ
ก๊าซชีวภาพêÖŢćàßĊüõćó
êćøćÜìĊ
ĚîìĊęÿĞćĀøĆï้นĔßšหลั
ÖŠĂงÿøšหลั
ćÜøąïï×Ć
ĚîĀúĆÜ ĀúĆตÜÝćÖøąïïñúĉ
ÖŢćàßĊüõćó
éÿŠü้นîóČทีîĚ ่สìĊำหรั
ÿę ćĞ ĀøĆบïใช้ĔßšกÖ่อŠĂสร้
ÿøšćาÜøąïïïĞ
ćïĆéîĚดĞćđÿĊ
(êø.ö./êø.ö.)
ระบบผลิตøąïïñúĉ
ก๊าซชีวêภาพ
สัดส่วÿĆนพื
งระบบบำบั
น้÷ำêŠเสีĂยóČต่îĚ ìĊอęēพืøÜđøČ
้นทีĂ่โîรงเรื
อน (ตร.ม./ตร.ม.)
ÖĕøšĂćÖćý
1.2
บ่อหมักไร้ïŠĂอĀöĆ
ากาศ
1.2
ïŠĂñċęÜ
0.5
บ่อผึ่ง ïŠĂïċÜðøąéĉþåŤ
0.5
0.4
บ่อบึงประดิ
ษïฐ์ÿõćóîĚĞć
ïŠĂðøĆ
0.40.4
øüöóČîĚ ìĊำÿę ĞćĀøĆïøąïï×ĆîĚ ĀúĆÜ
2.50.4
บ่อปรับสภาพน้
รวมพื้นที่สำหรัìĊบęöćระบบขั
: Öøöðýč้นÿหลั
ĆêüŤง: ÙĎŠöČĂĀúĆÖðäĉïĆêĉìĊęéĊĔîÖćøÝĆéÖćøÿĉęÜĒüéúšĂöÿĞćĀøĆïôćøŤöÿčÖø,2.5
2551

ที่มา : กรมปศุสัตว์ : คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร, 2551
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ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
			 ดังนั้นเกณฑ์แนะนำในการกำหนดขนาดพื้นที่สำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับ
บ่อบำบัดขั้นหลัง (RW2) พิจารณาจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่เลือกใช้เทียบกับขนาดพื้นที่ของโรงเรือน ดังตารางที่ 4.2-11 และผังองค์ประกอบ
ของระบบ ดังแสดงในบทที่ 6
ตารางที่ 4.2-11 สัดส่วนพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกรแบบใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับบ่อบำบัดขั้นหลัง (RW2)
ระบบบำบัดน้ำเสีย

สัดส่วนพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร/1
(RW2 , ตร.ม./ตร.ม. )

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับบ่อบำบัดขั้นหลัง
1. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบบ่อคลุม  (โคเวอร์ลากูน)

3.2

2. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบอื่นๆ
(ได้แก่ บ่อหมักราง, พพ.1 พพ.2, โดมคงที่, บ่อหมักไร้อากาศ)

2.7

ที่มา : /1 ปรับปรุงค่าจากคู่มือหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร, กรมปศุสัตว์, มีนาคม 2551.
			 (3) สัดส่วนพื้นที่บ่อเก็บกักน้ำเสียในกรณีไม่มีการระบายน้ำเสียออกจากฟาร์ม (RW3) โดยผู้ประกอบการฟาร์มสุกร
ควรปฏิบัติ ดังนี้
				  ต้องมีบ่อเก็บกักน้ำเสียที่มากพอ สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในฟาร์มได้ทั้งหมด และไม่มีการ
ระบายน้ำทิ้งออกจากฟาร์มหรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรอย่างเหมาะสม
				  ในการพิจารณาว่าการจัดการน้ำเสียที่มีความเหมาะสม บ่อเก็บกักน้ำเสียจะต้องสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้
อย่างน้อย 6 เดือน (180 วัน) เพื่อครอบคลุมช่วงฤดูฝน ที่มีน้ำฝนที่ตกลงมามากและ ดินอิ่มตัว การระเหยต่ำ
				  บ่อเก็บกักน้ำเสียจะต้องมีระบบป้องกันน้ำฝนไหลเข้าสู่บ่อหรือการป้องกันน้ำท่วมหรือน้ำเอ่อล้นออกจากบ่อเก็บ
กักน้ำเสีย
				  บ่อเก็บกักน้ำเสียต้องสามารถป้องกันการชะล้างหรือซึมผ่านสู่แหล่งน้ำใต้ดินและสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งแนะนำให้ทำ
คันดินสูงและปูแผ่นพลาสติกรองพื้นบ่อ หรือการเทดาดคอนกรีตที่พื้นและผนังบ่อ (กรณีที่จำเป็น)
				  ควรมีระบบผลิตก๊าซชีวภาพ หรือมีพื้นที่ในการนำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร และควรมีบ่อเก็บกักน้ำเสีย
อย่างน้อย 3 บ่อ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าน้ำไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก
					 เกณฑ์แนะนำในการกำหนดขนาดพื้นที่สำหรับก่อสร้างบ่อเก็บกักน้ำเสียในกรณีไม่มีการระบายน้ำเสียออกจาก
ฟาร์ม (RW3) พิจารณาจากขนาดของฟาร์มสุกรเทียบกับขนาดพื้นที่ของโรงเรือนเลี้ยงสุกรดังแสดงในตารางที่ 4.2-12
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ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
ตารางที่ 4.2-12 สัดส่วนพื้นที่บ่อเก็บกักน้ำเสียต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกรขุน กรณีไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอกฟาร์ม (RW3)
ขนาดฟาร์มสุกร /1

สัดส่วนพื้นที่บ่อเก็บกักน้ำเสียต่อพื้นที่โรงเรือน
เลี้ยงสุกรขุน /2 (RW3 , ตร.ม./ตร.ม.)

ขนาดเล็ก (>6 - <60 นปส)
9.0
ขนาดกลาง (60 - 600 นปส)
4.0
ขนาดใหญ่ (> 600 นปส)
3.0
ที่มา : 				 /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร ราชกิจจานุเบกษา, 2548.
				 /2 ปรับปรุงค่าจาก เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการควบคุมกิจการที่ก่อให้เกิด
มลพิษทางน้ำ โดยใช้กลไกทางกฎหมาย, กรมควบคุมมลพิษ, 2553
หมายเหตุ : 					 น้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ (นปส.) 1 หน่วย เท่ากับน้ำหนักสุกรรวม 500 กิโลกรัม
						 น้ำหนักเฉลี่ยสุกรพ่อ-แม่พันธุ์
เท่ากับ 170 กิโลกรัม
						 น้ำหนักเฉลี่ยสุกรขุน
เท่ากับ
60 กิโลกรัม
						 น้ำหนักเฉลี่ยลูกสุกร
เท่ากับ
12 กิโลกรัม
			 (4) สัดส่วนพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับการนำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร
(RW4) กรณีที่ฟาร์มมีความประสงค์ที่จะนำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ สามารถกระทำได้ในหลายๆ กรณี เช่น ฟาร์มมี
พื้นที่ในการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียไม่เพียงพอ หรือคาดว่าไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด
หรือที่ต้องการขยายจำนวนสุกรที่เลี้ยง หรือมีบ่อเก็บกักน้ำเสียที่ไม่สามารถเก็บกักน้ำเสียได้อย่างน้อย 6 เดือนหรือ
180 วัน ฟาร์มสามารถแจ้งแนวทางการจัดการน้ำเสีย และหลักฐานประกอบในการนำน้ำเสียไปใช้ประโยชน์อื่นๆ
			 ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องแสดงหลักฐานแสดงตำแหน่งของพื้นที่ที่นำน้ำเสียไปใช้ประโยชน์ ลักษณะของการใช้ประโยชน์
และปริมาณที่ต้องการในแต่ละวัน (สัปดาห์/เดือน) กรณีผู้ที่นำน้ำเสียไปใช้ประโยชน์ซึ่งไม่ใช่เจ้าของฟาร์ม ให้มีหลักฐานหนังสือแจ้ง
ความประสงค์จากผู้ที่นำน้ำเสียไปใช้ประโยชน์มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ การพิจารณาว่าน้ำเสียที่นำไปใช้ประโยชน์สัมพันธ์
กับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือไม่ ในเบื้องต้นสามารถพิจารณาได้จากขนาดของพื้นที่ที่นำน้ำเสียไปใช้ประโยชน์และชนิดของพืช
โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก “คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร” (กรมปศุสัตว์, 2551) ซึ่งได้ประเมินความ
ต้องการใช้พื้นที่สำหรับบ่อเก็บกักน้ำเสียและพื้นที่ที่ต้องการใช้น้ำเสียจากบ่อเก็บกักเพื่อการเพาะปลูก ไว้ดังตารางที่ 4.2-13 และ
ตารางที่ 4.2-14 (RW4)
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ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
ตารางที่ 4.2-13 สัดส่วนพื้นที่ที่ต้องการใช้น้ำเสียจากบ่อเก็บกักน้ำทิ้งเพื่อปลูกพืชชนิดต่างๆ
กิจกรรมการนำน้ำเสียไปใช้ประโยชน์

สัดส่วนพื้นที่ของบ่อเก็บกักน้ำเสีย
(ตารางวา/สุกรขุน 1 ตัว)

สัดส่วนพืน้ ทีท่ นี่ ำน้ำเสียไปใช้ประโยชน์
(ตารางวา/สุกรขุน 1 ตัว)

การเลี้ยงไรแดง
0.35
0.15
การปลูกข้าว
0.6
60
การปลูกข้าวโพด
0.3
50
การปลูกอ้อย
1.5
30
การปลูกมันสำปะหลัง
2.0
40
การปลูกปาล์มน้ำมัน
1.0
28
ที่มา : กรมปศุสัตว์ : คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร, 2551
หมายเหตุ : ความลึกของบ่อเก็บกักน้ำเสียประมาณ 2.0 - 2.5 เมตร ความลึกของบ่อเลี้ยงไรแดงประมาณ 1 เมตร
		 : พื้นที่ 1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร
ตารางที่ 4.2-14 สัดส่วนพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกรแบบใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับการนำน้ำทิ้งไปใช้
ประโยชน์ในการเกษตร (RW4)
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับการนำน้ำทิ้งไปใช้
สัดส่วนพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร/1 (RW4 , ตร.ม./ตร.ม.)
ประโยชน์ในการเกษตร
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับการนำน้ำทิ้งไปใช้ในการเพาะปลูก
1. การปลูกข้าว 
202
2. การปลูกข้าวโพด 
168
3. การปลูกอ้อย 
105
4. การปลูกมันสำปะหลัง 
140
5. การปลูกปาล์มน้ำมัน
97
ที่มา : /1 ปรับปรุงค่าจากคู่มือหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร,กรมปศุสัตว์, มีนาคม 2551.
หมายเหตุ : * ตัวเลขที่แสดงในตารางเป็นพื้นที่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับพื้นที่บ่อกักเก็บน้ำทิ้งรวมกับพื้นที่ที่นำน้ำทิ้งไปใช้ใน
การเกษตรแล้ว โดยบ่อกักเก็บน้ำทิ้งลึก 2.0 – 2.5 เมตร
ในการกำหนดพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย คำนวณจากพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกรทั้งหมดคูณกับเกณฑ์ สัดส่วนพื้นที่ระบบบำบัด
(RW4) ดังสมการที่ (4) ขั้นตอนการวิเคราะห์และตัวอย่างการคำนวณพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย
		 พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ตร.ม.) = สัดส่วนพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร
									
(ตร.ม./ตร.ม.) x พื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (ตร.ม.)
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คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
สมการในการคำนวณพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย (AW)
									
	
เมื่อ AW =
			 AH 		 =
			 RW =
						

AW = RW x AH 		

…………….(4)

พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ตร.ม.)
พื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (ตร.ม.)
สัดส่วนพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (ตร.ม./ตร.ม.)
(RW1 – RW4)

5. พื้นที่อื่นๆ (AO)
		 พื้นที่อื่นๆ ในฟาร์มสุกร คือ พื้นที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งสี่พื้นที่ เช่น ถนน คันดิน อาคารสำนักงาน ที่พัก และ
พื้นที่ฝังกลบซากสุกรในการกำหนดพื้นที่อื่นๆนั้น พิจารณาจากสัดส่วนพื้นที่อื่นๆ (RO) ตามขนาดของฟาร์มสุกร เปรียบเทียบกับพื้นที่
ของโรงเรือนเลี้ยงสุกรทั้งหมด โดยเกณฑ์แนะนำในการกำหนดพื้นที่อื่นๆดังแสดงในตารางที่ 4.2-15
ตารางที่ 4.2-15 สัดส่วนพื้นที่อื่นๆ ต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (RO)
ขนาดฟาร์มสุกร
ขนาดเล็ก (>6 - <60 นปส)
ขนาดกลาง (60 - 600 นปส)
ขนาดใหญ่ (> 600 นปส)
ที่มา : 				 /1
						
				 /2
หมายเหตุ : 					
						
						
						

/1

สัดส่วนพื้นที่อื่นๆต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร /2
(RO , ตร.ม./ตร.ม.)
5.0
5.0
7.0

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร ราชกิจจานุเบกษา, 2548.
ค่าเฉลี่ยที่ได้จากการคำนวณพื้นที่อื่นๆ ของฟาร์มสุกรจำนวน 75 ฟาร์ม
น้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ (นปส.) 1 หน่วย เท่ากับน้ำหนักสุกรรวม 500 กิโลกรัม
น้ำหนักเฉลี่ยสุกรพ่อ-แม่พันธุ์ 		
เท่ากับ 170 กิโลกรัม
น้ำหนักเฉลี่ยสุกรขุน 			
เท่ากับ 60 กิโลกรัม
น้ำหนักเฉลี่ยลูกสุกร 			
เท่ากับ 12 กิโลกรัม

ในการกำหนดพื้นที่อื่นๆ คำนวณจากพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกรทั้งหมดคูณกับเกณฑ์สัดส่วน พื้นที่อื่นๆ (RO) ดังสมการที่ (5) ขั้น
ตอนการวิเคราะห์และตัวอย่างการคำนวณพื้นที่อื่นๆ แสดงในภาคผนวก ง
		 พื้นที่อื่นๆ (ตร.ม.)
= สัดส่วนพื้นที่อื่นๆต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (ตร.ม./ตร.ม.)
								
x พื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (ตร.ม.)
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คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
สมการในการคำนวณพื้นที่อื่นๆ (AO)

									

AO = RO x AH

				 เมื่อ		 AO
							 AH
							 RO

พื้นที่อื่นๆ (ตร.ม.)
พื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (ตร.ม.)
สัดส่วนพื้นที่อื่นๆต่อพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร (ตร.ม./ตร.ม.)

=
=
=

……..............(5)

4.3 โปรแกรมการออกแบบพื้นที่ฟาร์มอย่างง่าย
จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่ฟาร์มสุกร และพัฒนาเกณฑ์ในการกำหนดพื้นที่ต่างๆ ของฟาร์ม ดังแสดง
รายละเอียดในหัวข้อ 4.2 โดยได้พัฒนาค่าคงที่สัดส่วนของพื้นที่ต่างๆ ในฟาร์ม และได้นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และจัดทำ
โปรแกรมอย่างง่าย ที่สามารถคำนวณค่าน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ ประเมินปริมาณน้ำเสียและมูล จำแนกขนาดของฟาร์มสุกรว่าเป็นฟาร์ม
ขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ รวมถึงการคำนวณพื้นที่ต่างๆ ที่จำเป็นในการตั้งฟาร์ม โดยฟาร์มหรือผู้ใช้สามารถกำหนดทางเลือกในการ
จัดการน้ำเสีย ได้แก่
1) ฟาร์มเลือกใช้ระบบำบัดน้ำเสีย หรือการใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับการบำบัดน้ำเสีย
2) ฟาร์มเลือกที่จะไม่ปล่อยน้ำทิ้งออกจากฟาร์ม โดยพิจารณาเก็บน้ำไว้ไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือ 6 เดือน
3) ฟาร์มเลือกที่จะบำบัดน้ำเสียและนำน้ำทิ้งไปใช้ในการปลูกพืช ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปาล์ม และ อ้อย
ในการพัฒนาโปรแกรมอย่างง่ายนี้ เลือกใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้ชื่อ (File name) Farm Area V.1.0.xls ใน
worksheet ชื่อ พื้นที่ฟาร์ม เนื่องจาก Microsoft Excel เป็นโปรแกรมพื้นฐานติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์เกือบทุกเครื่องและมีการใช้
งานอย่างกว้างขวาง และผู้ใช้งานมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี โดยมีรายละเอียดของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นดังแสดงในรูปที่ 4.3-1
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ßČęĂôćøŤö.......TEED Farm 001..........................................................................................

3-Sep-11

óČĚîìĊęôćøŤö êćöđĂÖÿćøÿĉìíĉ (ĕøŠ)

5.00

óČĚîìĊęôćøŤö êćöđĂÖÿćøÿĉìíĉ (Üćî)

2.00

óČĚîìĊęôćøŤö êćöđĂÖÿćøÿĉìíĉ (êø.ü.)

25.00

óČĚîìĊęôćøŤöìĆĚÜĀöé êćöđĂÖÿćøÿĉìíĉ (êø.ö.)

8,900.00

øć÷úąđĂĊ÷éÖćøÙĉéóČĚîìĊôę ćøŤöÿčÖø

ÝĞćîüîÿčÖøìĊđę úĊĚ÷Ü (êĆü)

ÿčÖøóŠĂóĆîíčŤ (êĆü)

3

ÿčÖøĒöŠóîĆ íčŤ (êĆü)

100

ÿčÖøøčîŠ -ÿčÖø×čî (êĆü)

200

ÿčÖøĂîčïćú (êĆü)

400

ßîĉé×ĂÜēøÜđøČĂî

2 ēøÜđøČĂîĒïïðŗé
2.1 øąïïñúĉêÖŢćàßĊüõćóĒïïïŠĂÙúčö
(ēÙđüĂøŤúćÖĎî)

ðøąđõìøąïïïĞćïĆéîĚćĞ đÿĊ÷
ßîĉéóČßìĊîę ćĞ îĚćĞ ìĉÜĚ ÝćÖôćøŤöĕðĔßšðøąē÷ßîŤ

4.2 ÖćøðúĎÖ×šćüēóé

ðøĉöćèîĚćĞ đÿĊ÷ (úï.ö./üĆî)

19.4

ðøĉöćèöĎúÿčÖøìĊđę Öĉé×ċîĚ ìĆÜĚ Āöé (ÖÖ./üĆî)

1540
îĚĞćĀîĆÖĀîŠü÷ðýčÿêĆ üŤ (îðÿď)

69

ÖćøÝĞćĒîÖ×îćé×ĂÜôćøŤö

ôćøŤö×îćéÖúćÜ

×îćé×ĂÜóČîĚ ìĊęÝćĞ ĒîÖêćöĂÜÙŤðøąÖĂï×ĂÜôćøŤö
óČĚîìĊđę úĊ÷Ě ÜÿčÖøìĆÜĚ Āöé (êø.ö.)

500

óČĚîìĊÖę Ćîßî (êø.ö.)

2,500

óČĚîìĊøę ąĀüŠćÜēøÜđøČĂîđúĊ÷Ě ÜÿčÖø (êø.ö.)

500

óČĚîìĊøę ąïïïĞćïĆéîĚćĞ đÿĊ÷ (êø.ö.)

1,600

øĎรูðปìĊทีę 4.3-1
ćÜÜŠćา÷ðøąÖĂïÖćøÙĞ
ćîüèóČĚîìĊęôćøŤö้นที่ฟาร์ม
่ 4.3-1ēðøĒÖøöĂ÷Š
โปรแกรมอย่
งง่ายประกอบการคำนวณพื

48

48
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คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
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หมายเหตุ ปริมาณร้อยละของมูลสุกรที่ขับถ่ายต่อน้ำหนักตัวต่อวัน (%) 4.50 %
รูปที่ 4.3-1 โปรแกรมอย่างง่ายประกอบการคำนวณพื้นที่ฟาร์ม (ต่อ)
สำหรับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีรายละเอียด ดังนี้
การนำเข้าข้อมูล
ลำดับที่ 1 การนำเข้าพื้นที่
ฟาร์มหรือเจ้าหน้าที่ จะทำการกรอก (ตัวเลข) แสดงจำนวนหรือขนาดของที่ดิน (ตามโฉนด) หรือพื้นที่ที่ผู้ประกอบเตรียมไว้
ในการทำฟาร์ม โดยทำการนำเข้าข้อมูลในหน่วยพื้นที่ของไทย คือ ไร่ งาน และตารางวา จากนั้นโปรแกรมจะทำการคำนวณและแปลง
หน่วยพื้นที่ของฟาร์ม เป็นตารางเมตร โดยอัตโนมัติ
ลำดับที่ 2 การนำเข้าจำนวนสุกรที่ต้องการเลี้ยงในแต่ละชนิด
ฟาร์มหรือเจ้าหน้าที่ จะทำการกรอกจำนวนสุกรที่ต้องการเลี้ยงในแต่ละชนิดลงในช่องหรือเซลต่างๆ ตามชนิดของสุกรได้แก่
		  สุกรพ่อพันธุ์ นำเข้าสุกรในหน่วย “ตัว”
		  สุกรแม่พันธุ์ นำเข้าสุกรในหน่วย “ตัว”
		  สุกรขุน หรือสุกรรุ่น นำเข้าสุกรในหน่วย “ตัว”
		  สุกรอนุบาล หรือสุกรขนาดเล็ก นำเข้าสุกรในหน่วย “ตัว”
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ลำดับที่ 3 การเลือกชนิดของโรงเรือน
ฟาร์มหรือเจ้าหน้าที่ จะทำการเลือกชนิดของโรงเรือนเลี้ยงสุกร ว่าเป็นชนิดโรงเรือนแบบเปิด หรือโรงเรือนแบบปิด (โรงเรือน
เลี้ยงสุกรที่มีการติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในพื้นที่เลี้ยงสุกร) เนื่องจากชนิดของโรงเรือนที่เลี้ยงสุกรมีผลต่อระยะห่าง
ระหว่างโรงเรือน กล่าวคือ
		  โรงเรือนระบบปิด (Evaporation) จะกำหนดระยะห่างระหว่างโรงเรือน = 15 เมตร
		  โรงเรือนระบบเปิด จะกำหนดระยะห่างระหว่างโรงเรือน = 25 เมตร
ลำดับที่ 4 การเลือกชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
ฟาร์มหรือเจ้าหน้าที่จะทำการเลือกชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้ทำการศึกษาเกณฑ์ออกแบบ และพัฒนาเป็นแนวทางใน
การประเมินและคำนวณพื้นที่ที่ต้องการไว้ สำหรับการจัดเตรียมพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ ได้แก่
		 1) ระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ได้แก่
			 - ระบบบ่อผึ่ง หรือบ่อปรับเสถียร
			 - ระบบบ่อผึ่งแบบผสม
			 - ระบบบ่อหมักไร้อากาศร่วมกับบ่อผึ่งแบบผสม
		 2) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและระบบบำบัดน้ำขั้นหลังแบบบ่อหมักร่วมกับบ่อผึ่งแบบผสม
			 - ระบบบ่อคลุม (Covered Lagoon)
				 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบอื่นๆ เช่น บ่อหมักราง บ่อหมักแบบ Fixed Dome บ่อหมักแบบ พพ.1 พพ.2 เป็นต้น
		 3) ฟาร์มไม่มีการปล่อยน้ำออกจากฟาร์ม ซึ่งฟาร์มที่จะเลือกแนวทางนี้ในการบำบัดน้ำเสียจะต้องมีพื้นที่บ่อกักเก็บน้ำเสียที่
เพียงพอ และสามารถเก็บกักน้ำเสียไว้ไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือ 6 เดือน และระบบรวบรวมน้ำเสียของฟาร์ม จะต้องมีการแยกท่อหรือ
รางน้ำเสียออกจากรางระบายน้ำฝนอย่างเด็ดขาด และมีพื้นที่สีเขียว หรือพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม เพื่อฟาร์มจะสามารถสูบน้ำเสียที่
เก็บกักไว้มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และเป็นการพร่องน้ำในบ่อในช่วงฤดูแล้ง ทำให้บ่อเก็บกักสามารถรองรับน้ำเสียในช่วงฤดูฝนได้
โดยไม่มีการไหลล้นจากบ่อพักน้ำเสียออกสู่ภายนอกฟาร์ม
ลำดับที่ 5 การเลือกชนิดของพืชที่จะนำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์
เนื่องจากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว มีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่พืชต้องการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น น้ำทิ้งดังกล่าว
สามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยน้ำ และสามารถฉีดพ่นเป็นปุ๋ยน้ำทางใบให้แก่พืช โดยจะต้องนำน้ำทิ้งมาเจือจางในอัตรา 1 : 20 (ควรผสมน้ำยา
หรือสารจับใบเข้าไปในส่วนผสมด้วย) และทำการฉีดพ่นทุกๆ 15 วัน ซึ่งเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นที่เหมาะสมคือช่วงเช้ามืด หรือช่วงเย็น
เนื่องจากเป็นช่วงที่ปากใบเปิดกว้าง ดังนั้นฟาร์มหรือเจ้าหน้าที่ จะทำการเลือกชนิดของพืชที่จะนำน้ำทิ้งดังกล่าวไปใช้ในการเพาะปลูก
โดยสามารถเลือกชนิดพืชได้ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปาล์ม และ อ้อย หลังจากนั้น โปรแกรมจะทำการคำนวณพื้นที่
ที่สามารถนำน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรไปใช้ในการเพาะปลูกพืชชนิดนั้นๆ
การประมวลผลและผลลัพธ์ที่ได้
จากตัวอย่างการคำนวณพื้นที่ต่างๆ ของฟาร์มดังแสดงในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2 ที่ปรึกษาได้ทำการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายขึ้น ดังแสดง
ในภาคผนวก (Farm Area V.1.0.xls) และจากตัวอย่างในรูปที่ 4.3-1 พบว่า หลังจากที่มีการนำเข้าข้อมูลฟาร์ม ดังแสดงในรูปที่ 4.3-2 คือ
1) ที่ดินทั้งหมด เท่ากับ 5 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา และจำนวนสุกรแต่ละชนิด
สุกรพ่อพันธุ์
สุกรแม่พันธุ์
สุกรรุ่น-สุกรขุน
สุกรอนุบาล

3
100
200
400
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คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
2) การเลือกระบบการเลี้ยงสุกร ได้แก่
		 - โรงเรือนเลี้ยงสุกรแบบปิด
		 - ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบบ่อคลุมร่วมกับการบำบัดน้ำขั้นหลัง
		 - กรณีที่ฟาร์ม ต้องการนำน้ำทิ้งไปใช้ในการปลูกข้าวโพด
พื้นที่ฟาร์ม ตามเอกสารสิทธิ (ไร่)
พื้นที่ฟาร์ม ตามเอกสารสิทธิ (งาน)
พื้นที่ฟาร์ม ตามเอกสารสิทธิ (ตร.ว.)
พื้นที่ฟาร์มทั้งหมด ตามเอกสารสิทธิ (ตร.ม.)
รายละเอียดการคิดพื้นที่ฟาร์มสุกร

5.00
2.00
25.00
8,900.00
จำนวนสุกรที่เลี้ยง (ตัว)

สุกรพ่อพันธุ์ (ตัว)
3
สุกรแม่พันธุ์ (ตัว)
100
สุกรรุ่น-สุกรขุน (ตัว)
200
สุกรอนุบาล (ตัว)
400
ชนิดของโรงเรือน
2 โรงเรือนแบบปิด
ประเภทระบบบำบัดน้ำเสีย
2.1 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบบ่อคลุม (โคเวอร์ลากูน)
ชนิดพืชที่นำน้ำทิ้งจากฟาร์มไปใช้ประโยชน์
4.2 การปลูกข้าวโพด
รูปที่ 4.3-2 ตัวอย่างการนำเข้าข้อมูลพื้นที่และจำนวนสุกรในโปรแกรม Farm Area V. 1.0.xls
หลังจากที่ได้นำเข้าข้อมูล โปรแกรมจะทำการคำนวณข้อมูลตามค่าคงที่และสูตรการคำนวณดังแสดงไว้ในบทที่ 2 โดยผลลัพธ์
ที่ได้จากการคำนวณ ดังแสดงในรูปที่ 4.3-3 ได้แก่
		  น้ำหนักหน่วยปศุสัตว์
		  ขนาดฟาร์ม
		  ปริมาณน้ำเสียต่อวัน
		  ปริมาณมูลที่เกิดขึ้นต่อวัน
		  พื้นที่องค์ประกอบของฟาร์ม ซึ่งจำแนกเป็น 5 พื้นที่ย่อย (มีหน่วยเป็น ตารางเมตร) ได้แก่
			 - พื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร
			 - พื้นที่กันชน
			 - พื้นที่ระหว่างโรงเรือน
			 - พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย
			 - พื้นที่อื่นๆ
		  สรุปถึงพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องการใน 3 กรณี คือ
			 - พื้นที่ฟาร์มทั้งหมด เมื่อใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย
			 - พื้นที่ฟาร์มทั้งหมด เมื่อไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอก
			 - พื้นที่ฟาร์มทั้งหมด เมื่อใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย และนำน้ำทิ้งไปใช้ในการปลูกข้าวโพด
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ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
óČĚîìĊęôćøŤöìĆĚÜĀöé
đöČęĂĔßšมøąïïïĞ
สำหรับผู- ้ประกอบการกิ
จการฟาร์
สุกร ćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ĒúąîĞćîĚĞćìĉĚÜĕðĔßšĔîÖćøðúĎÖ×šćüēóé

øĎðìĊę 4.3-3 ñúúĆóíŤóČĚîìĊęìĆĚÜĀöéìĊęĕéšÝćÖÖćøÙĞćîüè ĔîĀîŠü÷ êćøćÜđöêø Ēúą ĕøŠ

รูปที่ 4.3-3 ผลลัพธ์พื้นที่ทั้งหมดที่ได้จากการคำนวณ ในหน่วย ตารางเมตร และ ไร่
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ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
การประมวลผลจากโปรแกรม

ÖćøðøąöüúñúÝćÖēðøĒÖøö

ภายหลังจากการคำนวณ โปรแกรมจะทำการประมวลผลในเชิงเปรียบเทียบว่า พื้นที่ที่ฟาร์มมีอยู่กับจำนวนสุกรที่ต้องการ
õć÷ĀúĆÜÝćÖÖćøÙĞćîüè ēðøĒÖøöÝąìĞćÖćøðøąöüúñúĔîđßĉÜđðøĊ÷ïđìĊ÷ïüŠć óČĚîìĊęìĊęôćøŤööĊĂ÷ĎŠÖĆïÝĞćîüîÿčÖøìĊęêšĂÜÖćøđúĊĚ÷Ü
เลี้ยงมีความเพียงพอหรือไม่ ดังแสดงในรูปที่ 4.3-4 พบว่า พื้นที่ฟาร์มที่เตรียมไว้มีพื้นที่เหมาะสมและเพียงพอ ต่อกรณีที่ฟาร์มใช้ระบบ
öĊÙüćöđóĊ÷ÜóĂĀøČĂĕöŠ éĆÜĒÿéÜĔîøĎðìĊę 4.3-4 óïüŠć óČĚîìĊęôćøŤöìĊęđêøĊ÷öĕüšöĊóČĚîìĊęđĀöćąÿöĒúąđóĊ÷ÜóĂ êŠĂÖøèĊìĊęôćøŤöĔßšøąïïïĞćïĆé
บำบัดน้ำเสียแบบระบบก๊าซชีวภาพร่วมกับระบบบำบัดขั้นหลัง หรือการไม่ปล่อยน้ำเสียสู่ภายนอก แต่กรณีที่ฟาร์มต้องการนำน้ำทิ้งไป
îĚĞćđÿĊ÷ĒïïøąïïÖŢćàßĊüõćóøŠüöÖĆïøąïïïĞćïĆé×ĆĚîĀúĆÜ ĀøČĂÖćøĕöŠðúŠĂ÷îĚĞćđÿĊ÷ÿĎŠõć÷îĂÖ ĒêŠÖøèĊìĊęôćøŤöêšĂÜÖćøîĞćîĚĞćìĉĚÜĕðĔßšĔîÖćø
ใช้ในการปลู
กข้าวโพด ฟาร์มจะต้องมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 50 ไร่ ซึ่งฟาร์มมีที่ดินไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีแนวทาง
ðúĎÖ×šćüēóé ôćøŤöÝąêšĂÜöĊóČĚîìĊęđóćąðúĎÖðøąöćè 50 ĕøŠ àċęÜôćøŤööĊìĊęéĉîĕöŠđóĊ÷ÜóĂêŠĂÖćøîĞćĕðĔßšðøąē÷ßîŤ ēé÷öĊĒîüìćÜĔîÖćø
ในการแก้
การลดจำนวนสุ
หรืĚîอìĊหาพื
้นที่ที่สćามารถนำน้
ำทิ้งไปใช้
เพิ่มเติม ęĂจากเกษตรกรที
่อาสานำน้
ĒÖšไĕขคื
×ÙČĂอ ÖćøúéÝĞ
ćîüîÿčÖøìĊกęđúĊรที
Ě÷Ü่เลีĀøČ้ยĂงĀćóČ
ęìĊęÿćöćøëîĞ
îĚĞćìĉĚÜĕðĔßšðøąē÷ßîŤ
đóĉęöปđêĉระโยชน์
ö ÝćÖđÖþêøÖøìĊ
ćÿćîĞćîĚĞćìĉĚÜÝćÖôćøŤ
öÿčÖø ำทิ้งจาก
ฟาร์มสุกĕðĔßš
รไปใช้
ในการเพาะปลู
ĔîÖćøđóćąðúĎ
Ö ก

รูปที่ 4.3-4 สรุปการประมวลและตรวจสอบพื้นที่ของฟาร์มทั้งหมด
øĎðìĊę 4.3-4 ÿøčðÖćøðøąöüúĒúąêøüÝÿĂïóČĚîìĊę×ĂÜôćøŤöìĆĚÜĀöé

นอกจากนั
้น จะพบว่
ยของผลการตรวจสอบพื
รูปทีÝąĒÿéÜÙąĒîî×ĂÜÖćøðøąđöĉ
่ 4.3-4 จะแสดงคะแนนของการประเมิ
นผลด้านการ
îñúéšćîÖćøÝĆéÖćø
îĂÖÝćÖîĆ
Ěî ÝąóïüŠา ćแถวสุ
Ēëüÿčéดìšท้ćา÷×ĂÜñúÖćøêøüÝÿĂïóČ
ĚîìĊę øĎð้นìĊทีę ่4.3-4
ĒüéúšĂอö×ĂÜôćøŤ
ćîüèÝćÖ worksheet
ßČęĂ Checklist
) ĒúąđßČęĂöē÷ÜñúúĆ
öćĒÿéÜĕüšพĔîĀîš
ćðøąöüúñúĔî
จัดการสิÿĉ่งęÜแวดล้
มของฟาร์öÿčมÖสุøก(ìĊร ęì(ทีĞćÖćøÙĞ
่ทำการคำนวณจาก
worksheet
ชื่อ Checklist)
และเชืó่อíŤมโยงผลลั
ธ์มาแสดงไว้
ในหน้าประมวล
ĕéšÖĞćมĀîéĒîüìćÜĔîÖćøéĞ
ćđîĉîÖĉÝÖćøìĊęßĆéนđÝî
ĀøČĂĔßš่ชðัดøąÖĂïÖćøðøąđöĉ
îôćøŤöìĊęéĞćđîĉîÖćø นฟาร์มที่
worksheet ßČชืęĂ่อóČĚîพืìĊ้นęôทีćøŤ่ฟöาร์đöČมęĂôćøŤ
ผลใน worksheet
เมื่อöฟาร์
ได้กำหนดแนวทางในการดำเนิ
กิจการที
เจน หรือใช้ประกอบการประเมิ
Ă÷ĎŠĔîðŦÝ่ใÝčนปั
ïĆîจüŠจุćบöĊÖันćøÝĆว่าéมีÖćø
ดำเนินการอยู
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีมากน้อยเพียงใด และสามารถนำมาใช้ประกอบในการประกวดฟาร์มได้ใน
โอกาสต่4.4
อไป đĂÖÿćøĒúą×šĂöĎúðøąÖĂïÖćøóĉÝćøèć
4.4 เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา

4.1.1 øć÷ÖćøđĂÖÿćø×ĂÜñĎšðøąÖĂïÖćø

4.1.1 รายการเอกสารของผู้ประกอบการ
			 การควบคุ
มกิจการที
่เป็นęđอัðŨนîตรายต่
อสุĂขÿč×ภาพ
วนท้ĂÜëĉองถิ
่นสามารถออกข้
อกำหนดของท้
่น (ซึÜ่งหมายถึง
ÖćøÙüïÙč
öÖĉÝÖćøìĊ
ĂĆîêøć÷êŠ
õćó ราชการส่
øćßÖćøÿŠüîìš
ęîÿćöćøëĂĂÖ×š
ĂÖĞćĀîé×ĂÜìš
ĂÜëĉęî (àċอęÜงถิ
Āöć÷ëċ
ข้อบัญญั×šตĂิกïĆรุâงâĆเทพมหานคร/อบจ./อบต./เมื
องพั
วแต่
กรณี
กำหนดประเภทของกิ
่เป็นอัĂนÿčตรายต่
êĉÖøčÜđìóöĀćîÙø/ĂïÝ./Ăïê./đöČ
ĂÜóĆทìยา÷ć และเทศบั
ĒúąđìýïĆâญâĆญัêตĉĒúšิแüล้ĒêŠ
ÖøèĊ
) ÖĞć) Āîéðøąđõì×ĂÜÖĉ
ÝÖćøìĊęđจðŨการที
îĂĆîêøć÷êŠ
×õćó อสุขภาพ
ēé÷đÞóćąÖćøðøąÖĂïÖĉ
ÝÖćøđúĊ
ĒúąĂÜÙŤ
ÖøðÖÙøĂÜÿŠวüนท้
îìšĂอÜëĉงถิęî่นÿćöćøëÖĞ
ćĀîéĔĀšöĊÖćøĂĂÖĀúĆ
ÖđÖèæŤกĒเกณฑ์
úąđÜČęĂîĕ×ÿĞ
ćĀøĆ่อïนไขสำหรับ
โดยเฉพาะการประกอบกิ
จการเลี
้ยงสุĚ÷ÜÿčกรÖøและองค์
กรปกครองส่
สามารถกำหนดให้
มีการออกหลั
และเงื
ēé÷đÿîĂĔĀš
ÝĆéìĞćจĒîüìćÜÖćøÝĆ
éÖćøÿĉęÜดĒüéúš
ćĀøĆïอมสำหรับ
éšćดîÖćøÝĆ
ĂöôćøŤ
ÿčÖøđóĉ
ÜĒÿéÜĔîïììĊę ่ 55ĀĆหัü×šวĂข้อ5.35.3
ด้านการจั
การสิé่งÖćøÿĉ
แวดล้ęÜĒüéúš
อมฟาร์
มสุกöรเพิ
่มเติęöมđêĉöดังéĆแสดงในบทที
โดยเสนอให้
ัดทำแนวทางการจั
การสิĂöÿĞ
่งแวดล้
ĒêŠอúงถิ
ąìš่นĂÜëĉ
ęîÿćöćøëđúČ
ĂÖĔßšหĀลัúĆกÖเกณฑ์
đÖèæŤĒแúąđÜČ
êćöÙüćöđĀöćąÿöĒúąÿĂéÙúš
ĂÜÖĆïðŦอâงกั
ĀćĔîĒêŠ
ąóČĚîìĊę ĒúąĔĀš
ฟาร์มสุกôćøŤ
ร öซึÿč่งÖแต่ø ลàċęÜะท้
สามารถเลื
อกใช้
ละเงืęĂ่อîĕ×ĕéš
นไขได้
ตามความเหมาะสมและสอดคล้
บปัญúหาในแต่
ละพื้นñĎšที่ และให้
×ĂĂîč
Ü÷ČęîđĂÖÿćøĒîïÖĆ
ïÙĞć×ĂøĆบïใบอนุ
ĔïĂîčâ
ÝÖćøìĊ
ęđðŨî่เĂĆป็îนêøć÷êŠ
Ăÿč×õćó
øŠüöÖĆïร่đĂÖÿćøðøąÖĂïÖćøóĉ
Ýćøèć จารณา
ผู้ขออนุญ
าตต้âอćêêš
งยื่นĂเอกสารแนบกั
บคำขอรั
ญćêðøąÖĂïÖĉ
าตประกอบกิ
จการที
อันตรายต่
อสุขภาพ
วมกับเอกสารประกอบการพิ
ĂöéšćîÖćøÝĆ
éÖćøÿĉ
ęÜĒüéúš
ĂöÿĞćĀøĆ
ïôćøŤมöสุÿčกÖรจำนวน
øÝĞćîüî 33 ßčชุéด ÿĞสำหรั
ćĀøĆïđÝš
ćóîĆ
ÖÜćîìš
ĂÜëĉอęîงถิ
1 ่นßčé1đÝšชุćĀîš
ćíćøèÿč
× 1 ßčé ข 1 ชุด
ความพร้Ùüćöóøš
อมด้านการจั
ดการสิ
่งแวดล้
อมสำหรั
บฟาร์
บเจ้
าพนั
กงานท้
ด ćเจ้ìĊาęÿหน้
าที่สาธารณสุ
ĒúąñĎšðøąÖĂïÖĉ
éĆÜĒÿéÜêĆ
üĂ÷Šางของเอกสารในภาคผนวก
ćÜ×ĂÜđĂÖÿćøĔîõćÙñîüÖ á ฌ
และผู้ประกอบกิ
จการÝ1Öćøชุด1 ดัßčéงแสดงตั
วอย่
ĀøĆïÖĉÝÖćøđúĊĚ÷ÜÿčÖøìĊęđ×šć×Šć÷ ÙČĂ ÖĉÝÖćøđúĊĚ÷ÜÿčÖøìĊęöĊîĚĞćĀîĆÖĀîŠü÷ðýčÿĆêüŤöćÖÖüŠć 6 îðÿ. ×ċĚîĕð (1 îðÿ. =
			 สำหรับกิÿĞจćการเลี
้ยงสุกรที่เข้าข่าย คือ กิจการเลี้ยงสุกรที่มีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์มากกว่า 6 นปส. ขึ้นไป (1 นปส. = น้ำหนัก
îĚĞćĀîĆÖÿčÖø 500 ÖÖ.) ñĎšðøąÖĂïÖĉÝÖćøêšĂÜĒîïøć÷úąđĂĊ÷éĒîüìćÜÖćøÝĆéÖćøÿĉęÜĒüéúšĂöéĆÜÖúŠćüöćĔĀšđÝšćóîĆÖÜćîÿŠüîìšĂÜëĉęî
สุกร 500 กก.) ผู้ประกอบกิจการต้องแนบรายละเอียดแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมาให้เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
êøüÝÿĂïÙüćöëĎÖêšĂÜ ĒúąÙøïëšüî ×ĂÜđĂÖÿćøìĆĚÜĀöéÖøèĊìšĂÜëĉęîđúČĂÖĔßšìčÖđÖèæŤ (êĆüĂ÷ŠćÜđĂÖÿćø/ĒîüìćÜÖćøêøüÝÿĂï
ความถูกđĂÖÿćøÿĞ
ต้อง และครบถ้
วน ของเอกสารทั้งหมดกรณีท้องถิ่นเลือกใช้ทุกเกณฑ์ (ตัวอย่างเอกสาร/แนวทางการตรวจสอบเอกสารสำหรับ
ćĀøĆïđÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęî ĔîõćÙñîüÖ à) öĊøć÷úąđĂĊ÷éđĂÖÿćøìĊęÝąêšĂÜöĊðøąÖĂïéšü÷
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ในภาคผนวก
ซ) มีร÷ายละเอี
ยดเอกสารที
องมี1ปÞïĆระกอบด้
วย
1) ÿĞćđîćìąđïĊ
îïšćî×ĂÜñĎ
š×ĂĂîčâćê ่จÝĞะต้
ćîüî
ï
			 1) สำเนาทะเบี
นบ้าêนของผู
1 ฉบับ ćøćßÖćø/óîĆÖÜćîøĆåüĉÿćĀÖĉÝ) ÝĞćîüî 1 ßčé
2) ÿĞćยđîćïĆ
øðøąÝĞćêĆ้ขüออนุ
×ĂÜñĎญš×าต
ĂĂîčจำนวน
âćê (ðøąßćßî/×š
			 2) สำเนาบั
วของผู้ขออนุ÷ญîîĉาตêĉï(ประชาชน/ข้
าราชการ/พนั
กงานรั
ฐวิêสĉïาหกิ
3) ตรประจำตั
ÿĞćđîćøĆïøĂÜÖćøÝéìąđïĊ
čÙú (ÖøèĊìĊęÖĉÝÖćøÝéìąđïĊ
÷îĔîøĎ
ð×ĂÜîĉ
čÙÙúจ) จำนวน 1 ชุด
ĀšćÜĀčšîÿŠüîÝĞćÖĆé ĒúąïøĉþĆìÝĞćÖĆé đðŨîêšî) ÝĞćîüî 1 ßčé

ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
			 3) สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคล (กรณีที่กิจการจดทะเบียนในรูปของนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัท
จำกัด4)เป็นĀîĆ
ต้นÜ)ÿČจำนวน
1 ชุด(ÖøèĊìĊęđÝšć×ĂÜÖĉÝÖćøĕöŠĕéšéĞćđîĉîÖćø×ĂĂîčâćêéšü÷êĆüđĂÜ) ÝĞćîüî 1 ßčé
ĂöĂïĂĞćîćÝ
			 4) หนังสื5)อมอบอำนาจ
(กรณี
จ้าของกิ
ÿĞćđîćēÞîéìĊ
ęéĉî ÝĞทćี่เîüî
1 ßčéจการไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตด้วยตัวเอง) จำนวน 1 ชุด
6) øĎðëŠ่ดćิน÷Āîš
ćêøÜ ×îćé
			 5) สำเนาโฉนดที
จำนวน
1 ชุด2 îĉĚü (ĕöŠÿüöĀöüÖ ĀøČĂĒüŠîÖĆîĒéé) ëŠć÷ĕüšĕöŠđÖĉî 6 đéČĂî ÝĞćîüî 1 Ĕï
7)
ÿĞ
ć
đîćĔïøĆ
ï
øĂÜÖćøñŠ
ćîÖćøòř
ÖĂïøöĀúĆ
šðøąÖĂïÖĉ
ÝÖćø
×ĂÜôćøŤö1đÖĊใบ
ę÷üÖĆï“Öćø
			 6) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ไม่
สวมหมวก
หรืÖอÿĎแว่êø×ĂÜñĎ
นกันแดด)
ถ่ายไว้
ไม่เกิĀøČนĂđÝš6 ćเดืĀîšอćนìĊęจำนวน
Ě÷ÜÿčÖø” (öćêøåćîôćøŤ
öÿčÖø ÙüćöðúĂéõĆ
÷ ÖćøìĞ
ćüĆÙàĊîĒúąðŜ
îēøÙêĉ
Ă) าÝĞทีćîüî
1 ßčéมเกี่ยวกับ“การเลี้ยง
			 7) สำเนาใบรัđúĊบรองการผ่
านการฝึกอบรมหลั
กสูตรของผู
้ประกอบกิ
จการĂÜÖĆหรื
อเจ้éาêŠหน้
่ของฟาร์
ÿĞćđîćĔïøĆïมøĂÜÖćøñŠ
ćîÖćøòřÖĂïøöĀúĆ
ÖÿĎêø×ĂÜñĎ
šðøąÖĂïÖĉ
ćìĊę×ĂÜôćøŤ
สุกร”8)(มาตรฐานฟาร์
สุกร ความปลอดภั
ย การทำวั
คซีนและป้
องกัÝนÖćø
โรคติĀøČดĂต่đÝšอ)ćĀîš
จำนวน
1 ชุดöđÖĊę÷üÖĆïÖćø
ÖćøÿĉęÜĒüéúš
Ăö“ÖćøÝĆ
éÖćø×ĂÜđÿĊ
àßĊüõćó ÖćøïĞ
éîĚอĞćđÿĊ
ĒúąÖćøîĞ
ćîĚĞćìĉĚÜมêąÖĂîĕðĔßš
			 8) สำเนาใบรัÝĆบéรองการผ่
านการฝึ
กอบรมหลั
กสู÷ตÖćøñúĉ
รของผูêÖŢ้ปćระกอบกิ
จการćïĆหรื
เจ้÷าหน้
าที่ของฟาร์
เกี่ยวกับการจัดการ
ðøąē÷ßîŤ
Ĕ
îÖćøđÖþêø”
ÝĞ
ć
îüî
1
ßč
é
สิ่งแวดล้อม“การจัดการของเสีย การผลิตก๊าซชีวภาพ การบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำทิ้งตะกอนไปใช้ประโยชน์ใน
9) ÿĞćđîćüčçĉïĆêøÿĆêüĒóì÷ŤÙüïÙčöôćøŤö ÝĞćîüî 1 ßčé
การเกษตร”
จำนวน 1 ชุด
10) ÿĞćđîćüčçĉïĆêøÿĆêüïćúðøąÝĞćôćøŤö ÝĞćîüî 1 ßčé
			 9) สำเนาวุฒิบัตรสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม จำนวน 1 ชุด
11) ĒñîìĊęĒÿéÜìĊęêĆĚÜ×ĂÜôćøŤöĒúąÖćøĔßšðøąē÷ßîŤìĊęéĉîĔîøĆýöĊ 1 Öĉēúđöêø àċęÜĒÿéÜøć÷úąđĂĊ÷éóĉÖĆéìĊęêĆĚÜ×ĂÜ
			10) สำเนาวุฒิบัตรสัตวบาลประจำฟาร์ม จำนวน 1 ชุด
ôćøŤöĒúąÿëćîìĊęĔÖúšđÙĊ÷Ü (ÙĞćĒîąîĞćĔîÖćøÝĆéìĞćĒñîìĊęĒÿéÜìĊęêĆĚÜ
			11) แผนที่แสดงที่ตั้งของฟาร์มและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร ซึ่งแสดงรายละเอียดพิกัดที่ตั้งของฟาร์ม
12) ×ĂÜôćøŤ
ðøąē÷ßîŤìĊęéĉîĔîøĆดýทำแผนที
öĊ 1 Öĉēúđöêø
đßŠî ÖćøĔßš
ēðøĒÖøöม และการใช้
Google Earth
ĒÿéÜ×ĆทĚîêĂî
และสถานที
่ใกล้เöคีĒúąÖćøĔßš
ยง (คำแนะนำในการจั
่แสดงที
่ตั้งของฟาร์
ประโยชน์
ี่ดินในรัศมี 1
ÖćøÝĆ
é
ìĞ
ć
ĒñîìĊ
Ĕ
ę
îõćÙñîüÖ
Ù)
กิโลเมตร เช่น การใช้โปรแกรม Google Earth แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนที่ในภาคผนวก ค)

ëîîÙúĂÜßúðøąìćî

ßčößîóøąýøĊĂćø÷Ť

üĆéóøąýøĊĂćø÷Ť

รูปที่ 4.4-1
(ตัวอย่
ง)ćแผนที
และการใช้
ประโยชน์
ที่ดินýöĊในรั
1 กิโลเมตร
øĎðìĊę 4.4-1
(êĆüาĂ÷Š
Ü) ĒñîìĊ่แสดงที
ęĒÿéÜìĊ่ตęêั้งĆĚÜของฟาร์
×ĂÜôćøŤöมĒúąÖćøĔßš
ðøąē÷ßîŤ
ìĊęéĉîĔîøĆ
1 Öĉศēมีúđöêø
13) øĎðëŠć÷ÿõćóóČĚîìĊęĔîðŦÝÝčïĆî ĒúąøĎðëŠć÷ĒÿéÜÿõćóìĊęéĉî×šćÜđÙĊ÷ÜìĊęêĉéêŠĂÖĆïìĊęêĆĚÜ×ĂÜÿëćîðøąÖĂïÖćø đóČęĂ

			12) รู ป ถ่ า ยสภาพพื้ น ที่ ใ นปั จ จุ บั น และรู ป ถ่ า ยแสดงสภาพที่ ดิ น ข้ า งเคี ย งที่ ติ ด ต่ อ กั บ ที่ ตั้ ง ของสถานประกอบการ
ĒÿéÜÿõćóðŦÝÝčïĆî×ĂÜÿëćîìĊęêĆĚÜôćøŤöÿčÖø
เพื่อแสดงสภาพปัจจุบันของสถานที่ตั้งฟาร์มสุกร
14) ñĆÜĂÜÙŤÖø Ē÷ÖđðŨîĒêŠúąĒñîÖ êćöĀîšćìĊęÙüćöøĆïñĉéßĂï đßŠî ĒñîÖñúĉêÿčÖø ĒñîÖÿĉęÜĒüéúšĂö Ēúą
			13) ผั ง องค์ ก รÿćíćøèĎ
แยกเป็ðēõÙ
น แต่đðŨลîะแผนก
ตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เช่ น แผนกผลิ ต สุ ก ร แผนกสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
êšî
สาธารณู
เป็นĂต้ÿøš
น ćÜøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ìĊęøąïčøć÷úąđĂĊ÷éÖćøÖŠĂÿøšćÜ Ēúąøą÷ąđüúćĔîÖćøéĞćđîĉîÖćø
15) ปโภค
ĒñîÜćîÖŠ
			14) แผนงานก่
างระบบบำบั
ดน้ำเสีýยüÖøñĎ
ที่รšĂะบุ
รายละเอียดการก่
16) อÿĞสร้
ćđîćĀîĆ
ÜÿČĂøĆïøĂÜÝćÖüĉ
ĂÖĒïïĂćÙćø
øąïïïĞอćïĆสร้éîĚาĞćงđÿĊและระยะเวลาในการดำเนิ
÷Ēúą×ĂÜđÿĊ÷ ÝĞćîüî 1 ßčé นการ
			15) สำเนาหนั
รับรองจากวิศวกรผูĚîìĊ้อęēอกแบบอาคาร
ระบบบำบั
น้ำเสียćและของเสี
17) งÿĞสืćอđîćĒïïĒðúîĒÿéÜóČ
øÜđøČĂî óČĚîìĊęÖĆîßî
óČĚîìĊęÿøšćดÜøąïïïĞ
ïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ย จำนวน 1 ชุด
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ĒúąóČĚîìĊęĂČęîė ðøąÖĂïøć÷ÖćøÙĞćîüè ÝĞćîüî 1 ßčé
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ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
			16) สำเนาแบบแปลนแสดงพื้นที่โรงเรือน พื้นที่กันชน พื้นที่สร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และพื้นที่อื่นๆ ประกอบรายการ
คำนวณ จำนวน 1 ชุด

			17) แบบแปลนประกอบระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบรายการคำนวณ จำนวน 1 ชุด แนวทางการจัดการน้ำเสียของ
เกษตรกร ระบบบำบัดน้ำเสียที่เกษตรกรเลือกใช้ ซึ่งควรจัดเตรียมพื้นที่ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ได้แนะนำไว้ โดยเปรียบเทียบ
18) ĒïïĒðúîðøąÖĂïøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ðøąÖĂïøć÷ÖćøÙĞćîüè ÝĞćîüî 1 ßčéĒîüìćÜÖćøÝĆéÖćøîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜ
บคำแนะนำในบทที
่ 4ćïĆหรืéîĚอĞćโปรแกรม
Farm Area
อรายละเอีéÖćøîĚ
ยดของวิ
วกรสิ่งแวดล้อมที่เป็น
18) กัĒïïĒðúîðøąÖĂïøąïïïĞ
đÿĊ÷ ðøąÖĂïøć÷ÖćøÙĞ
ćîüèV.1.0.xls.
ÝĞćîüî 1 ßčéหรื
ĒîüìćÜÖćøÝĆ
ĞćđÿĊ÷ศ×ĂÜ
đÖþêøÖø øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ìĊęđÖþêøÖøđúČĂÖĔßš àċęÜÙüøÝĆéđêøĊ÷öóČĚîìĊęĔĀšĕéšêćöđÖèæŤìĊęĕéšĒîąîĞćĕüš ēé÷
ผูđÖþêøÖø
้ออกแบบระบบบำบั
ประกอบ ĂÖĔßš àċęÜÙüøÝĆéđêøĊ÷öóČĚîìĊęĔĀšĕéšêćöđÖèæŤìĊęĕéšĒîąîĞćĕüš ēé÷
øąïïïĞćïĆéîĚดĞćน้đÿĊำ÷เสีìĊยęđÖþêøÖøđúČ
đðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïÙĞćĒîąîĞćĔîïììĊę 4 ĀøČĂēðøĒÖøö Farm Area V.1.0.xls. ĀøČĂøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜüĉýüÖø
Farm Area V.1.0.xls.
đðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïยÙĞดของลานตากมู
ćĒîąîĞćĔîïììĊę 4ลĀøČ
			18) แบบรายละเอี
สุกĂรēðøĒÖøö
ประกอบรายการคำนวณ
จำนวนĀøČ1Ăชุøć÷úąđĂĊ
ด ÷é×ĂÜüĉýüÖø
ÿĉęÜĒüéúšĂöìĊęđðŨîñĎšĂĂÖĒïïøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ðøąÖĂï
ÿĉęÜĒüéúšĂöìĊęđðŨîยñĎดของอาคารเก็
šĂĂÖĒïïøąïïïĞบćมูïĆลéîĚสุĞćกđÿĊรแห้
÷ðøąÖĂï
			19) แบบรายละเอี
หรือตะกอนแห้ćงîüè
ประกอบรายการคำนวณ
จำนวน 1 ชุด
19) Ēïïøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜúćîêćÖöĎ
úÿčÖø งðøąÖĂïøć÷ÖćøÙĞ
ÝĞćîüî 1 ßčé
19) แบบรายละเอี
Ēïïøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜúćîêćÖöĎ
úÿčÖø ðøąÖĂïøć÷ÖćøÙĞ
ćîüè ÝĞćîüî 1 ßčé
			20)
ยดของระบบการกำจั
ร ประกอบรายการคำนวณ
จำนวนćîüè
1 ชุดÝĞćระยะห่
ดซาก
20) Ēïïøć÷úąđĂĊ
÷é×ĂÜĂćÙćøđÖĘดïซากสุ
öĎúÿčÖกøĒĀš
ÜĀøČĂêąÖĂîĒĀšÜ ðøąÖĂïøć÷ÖćøÙĞ
îüî 1 ßčางของระบบกำจั
é
20) จากบริ
Ēïïøć÷úąđĂĊ
÷
é×ĂÜĂćÙćøđÖĘ
ï
öĎ
ú
ÿč
Ö
øĒĀš
Ü
ĀøČ
Ă
êąÖĂîĒĀš
Ü
ðøąÖĂïøć÷ÖćøÙĞ
ć
îüè
ÝĞ
ć
îüî
1
ßč
é
หรื÷อé×ĂÜøąïïÖćøÖĞ
โรงเรือนเลี้ยงสัćÝĆตéว์àćÖÿč
อาคารสำนั
กงาน อาคารที
ตน้ำใช้ เป็นระยะ
21) เวณอาคาร
Ēïïøć÷úąđĂĊ
Öø ðøąÖĂïøć÷ÖćøÙĞ
ćîüè่พักÝĞอาศั
ćîüîย 1และระบบผลิ
ßčé øą÷ąĀŠćÜ×ĂÜøąïï
21) ไม่
Ēïïøć÷úąđĂĊ
÷
é×ĂÜøąïïÖćøÖĞ
ć
ÝĆ
é
àćÖÿč
Ö
ø
ðøąÖĂïøć÷ÖćøÙĞ
ć
îüè
ÝĞ
ć
îüî
1
ßč
é
øą÷ąĀŠ
ć
Ü×ĂÜøąïï
น้อยกว่าÖĞć20
เมตร และวิ
ธีการกำจัĀøČดĂซากสุ
รที่ถĚ÷ูกÜÿĆต้êอüŤงตามหลั
าการĂćÙćøìĊ
ดังแสดงคำแนะนำในบทที
ÝĆéàćÖÝćÖïøĉ
đüèĂćÙćø
ēøÜđøČĂกîđúĊ
ĂćÙćøÿĞćกîĆวิÖชÜćî
ęóĆÖĂćýĆ÷ Ēúąøąïïñúĉê่ îĚ6ĞćĔßš
ÖĞ
ć
ÝĆ
é
àćÖÝćÖïøĉ
đ
üèĂćÙćø
ĀøČ
Ă
ēøÜđøČ
Ă
îđúĊ
Ě
÷
ÜÿĆ
ê
üŤ
ĂćÙćøÿĞ
ć
îĆ
Ö
Üćî
ĂćÙćøìĊ
ę
ó
Ć
Ö
ĂćýĆ
÷
Ēúąøąïïñúĉ
êîĚĞćĔßš ชอบจากชุมชนใน
			21) บันทึกการจั
กงานท้
องถิíĊÖ่นćøÖĞ
อาจจะดำเนิ
การจั
่อขอความเห็
đðŨดîทำประชาคม
øą÷ąĕöŠîšĂ÷ÖüŠćเจ้20าพนัđöêø
Ēúąüĉ
ćÝĆéàćÖÿčÖนøìĊ
ęëĎÖêšดĂประชาคม
ÜêćöĀúĆÖüĉßเพื
ćÖćø
éĆÜĒÿéÜÙĞćนĒîąîĞ
ćĔî
đðŨîøą÷ąĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 20 đöêø ĒúąüĉíĊÖćøÖĞćÝĆéàćÖÿčÖøìĊęëĎÖêšĂÜêćöĀúĆÖüĉßćÖćø éĆÜĒÿéÜÙĞćĒîąîĞćĔî
พื้นที่ที่มีการขออนุ
ïììĊę 6 ญาตจัดตั้งฟาร์มสุกร ว่าเห็นควรให้มีการจัดตั้ง หรือมีข้อสังเกต หรือเงื่อนไขหรือไม่ จำนวน 1 ชุด
ïììĊę 6
			22) บันทึ22)
กของเจ้
กงานท้
องถิ่นในการตรวจสอบทำเลที
่ตั้ง สภาพปั
จจุéบðøąßćÙö
ันของพื้นđóČทีęĂ่ก×ĂÙüćöđĀĘ
่อสร้างฟาร์
ม จำนวน 1 ชุด
ïĆîìċาÖพนั
ÖćøÝĆ
éìĞćðøąßćÙö
đÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęîĂćÝÝąéĞ
ćđîĉîÖćøÝĆ
îßĂïÝćÖ
22) ภาคผนวก
ïĆîìċÖÖćøÝĆéฑìĞćðøąßćÙö đÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęîĂćÝÝąéĞćđîĉîÖćøÝĆéðøąßćÙö đóČęĂ×ĂÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖ
ßčößîĔîóČĚîìĊęìĊęöĊÖćø×ĂĂîčâćêÝĆéêĆĚÜôćøŤöÿčÖø üŠćđĀĘîÙüøĔĀšöĊÖćøÝĆéêĆĚÜ ĀøČĂöĊ×šĂÿĆÜđÖê ĀøČĂđÜČęĂîĕ×ĀøČĂĕöŠ
ßčößîĔîóČĚîìĊęìĊęöĊÖćø×ĂĂîčâćêÝĆéêĆĚÜôćøŤöÿčÖø üŠćđĀĘîÙüøĔĀšöĊÖćøÝĆéêĆĚÜ ĀøČĂöĊ×šĂÿĆÜđÖê ĀøČĂđÜČęĂîĕ×ĀøČĂĕöŠ
ÝĞćîüî 1 ßčé
ÝĞćîüî 1 ßčé

23) ïĆîìċÖ×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęîĔîÖćøêøüÝÿĂïìĞćđúìĊęêĆĚÜ ÿõćóðŦÝÝčïĆî×ĂÜóČĚîìĊęÖŠĂÿøšćÜ
23) ïĆîìċÖ×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęîĔîÖćøêøüÝÿĂïìĞćđúìĊęêĆĚÜ ÿõćóðŦÝÝčïĆî×ĂÜóČĚîìĊęÖŠĂÿøšćÜ
ôćøŤö ÝĞćîüî 1 ßčé õćÙñîüÖ æ
ôćøŤö ÝĞćîüî 1 ßčé õćÙñîüÖ æ
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คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
			23) สำเนาใบสำคั
ญรับćเงิÙĆนâการชำระค่
ยมใบอนุ
ญาตประกอบกิ
ตรายต่Ăÿčอ×สุõćó
ขภาพõćþĊภาษี
24) ÿĞćđîćĔïÿĞ
øĆïđÜĉîÖćøßĞาćธรรมเนี
øąÙŠćíøøöđîĊ
÷öĔïĂîč
âćêðøąÖĂïÖĉจÝการที
ÖćøìĊ่เęđป็ðŨนîĂĆอัîนêøć÷êŠ
ïĞćøčบÜ ำรุงท้องถิ่น
ภาษีโรงเรืìšอĂนÜëĉęî(กรณี
ี่มีการใช้
บริกìารของท้
่น) จำนวน
ด 1 ßčé
õćþĊทēøÜđøČ
Ăî (ÖøèĊ
ĊęöĊÖćøĔßšïอøĉงถิ
Öćø×ĂÜìš
ĂÜëĉęî)1ÝĞćชุîüî
25)ที่เป็ÖøèĊ
ìĊęđðŨบîจ้ÖćøøĆ
Ě÷ÜÿčแÖนบสำเนาสั
øĔĀšĒîïÿĞćญ
đîćÿĆ
ââćÖćøÝš
ø (ÖøèĊ
ĉÝÖćøéĞćđîĉนîกิÖĉจÝการภายใต้
Öćøõć÷Ĕêš สัญญาจ้าง
			24) กรณี
นการรั
างเลีï้ยÝšงสุćÜđúĊ
กรให้
ญาการจ้
างเลีć้ยÜđúĊงสุĚ÷กÜÿčร Ö(กรณี
ที่กìิจĊęÖการดำเนิ
ÿĆââćÝš
ćÜđúĊĚ÷ÜÝćÖïøĉ
þĆìĔîđÙøČ
เลี้ยงจากบริ
ษัทในเครื
อ) จำนวน
1 ชุĂด) ÝĞćîüî 1 ßčé
ÜÿČĂøĆïøĂÜÖćøîĞ
îĚĞćìĉงĚÜผ่ĀúĆ
ÜñŠćîÖćøïĞćดïĆแล้
éĒúš
üĕðĔßšปðระโยชน์
øąē÷ßîŤĔใîóČ
ÝĞćîüî
1 ßčé 1 ชุด
			25) หนั26)
งสือรับĀîĆรองการนำน้
ำทิ้งćหลั
านการบำบั
วไปใช้
นพืĚî้นìĊทีęđÖþêøÖøøö
่เกษตรกรรม
จำนวน
ÜÿČĂøĆïøĂÜÖćøĂĂÖĒïï×ĂÜüĉ
ýüÖøüŠ
èõćóîĚ
ĚÜĕéšเกณฑ์
đÖèæŤมöาตรฐานน้
ćêøåćîîĚĞćำìĉทิĚÜ ้ง êćöÖäĀöć÷üŠ
ćéšาüด้÷Öćø
			26) หนั27)
งสือรัĀîĆ
บรองการออกแบบของวิ
ศวกรว่
าคุณćÙčภาพน้
ำทิĞć้งìĉได้
ตามกฏหมายว่
วยการส่งเสริม
ÿŠ
Ü
đÿøĉ
ö
ĒúąøĆ
Ö
þćÙč
è
õćóÿĉ
ę
Ü
Ēüéúš
Ă
ö
ÖŠ
Ă
îðúŠ
Ă
÷ĂĂÖÿĎ
Š
õ
ć÷îĂÖôćøŤ
ö
(ÖøèĊ
×
ĂĔïĂîč
â
ćêĄ)
ÝĞ
ć
îüî
1
ßčé งสือรับรอง
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกฟาร์ม (กรณีขอใบอนุญาตฯ) จำนวน 1 ชุด หนั
ĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÖćøĂĂÖĒïï×ĂÜüĉ
üÖøÿĉęÜĒüéúšĂöìĊęĂĂÖĒïïøąïïïĞ
ĞćđÿĊ÷ ณ
đóČภาพน้
ęĂøĆïøĂÜÙč
ĞćìĉĚÜìĊę
การออกแบบของวิ
ศวกรสิ่งแวดล้อมที่อýอกแบบระบบบำบั
ดน้ำเสีย เพืć่อïĆรัéบîĚรองคุ
ำทิè้งทีõćóîĚ
่ออกจากระบบบำบั
ด
ĂĂÖÝćÖøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ñŠćîđÖèæŤöćêøåćîîĚĞćìĉĚÜ (éĆÜĒÿéÜĔîêćøćÜìĊę 1.3-1)
น้ำเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง (ดังแสดงในตารางที่ 1.3-1)
28) ÖøèĊìĊę×ĂêŠĂĂć÷čĔïĂîčâćêÝąêšĂÜöĊÿĞćđîćñúÖćøêøüÝüĉđÙøćąĀŤÙčèõćó×ĂÜîĚĞćìĉĚÜĀúĆÜñŠćîÖćøïĞćïĆéĒúšüĕéš
			27) กรณีที่ขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องมีสำเนาผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดแล้วได้เกณฑ์
đÖèæŤöćêøåćîîĚĞćìĉĚÜ ÖŠĂîðúŠĂ÷ĂĂÖÿĎŠõć÷îĂÖôćøŤöñúÖćøüĉđÙøćąĀŤÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜîĚĞćìĉĚÜêćöÙŠćöćêøåćîîĚĞć
มาตรฐานน้
ำทิ้ง ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกฟาร์มผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำทิ้งตามค่ามาตรฐานน้ำทิ้งที่
ìĉĚÜìĊęÖãĀöć÷ÖĞćĀîééĆÜêćøćÜìĊę 1.3-1 óĉÝćøèćøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜñúÖćøêøüÝüĉđÙøćąĀŤéĆÜîĊĚ
กฎหมายกำหนดดังตารางที่ 1.3-1 พิจารณารายละเอียดของผลการตรวจวิเคราะห์ดังนี้
4.4.24.4.2
ระดับøąéĆ
ความสำคั
ญของข้
ลของผู
การ ÝÖćø
ïÙüćöÿĞ
ćÙĆâอมู×ĂÜ×š
ĂöĎ้ปúระกอบกิ
×ĂÜñĎšðจøąÖĂïÖĉ
			 จากการพิจารณาเอกสาร และรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ สามารถจัดทำเป็นรายการตรวจสอบเอกสาร
ćøèćđĂÖÿćø
ĒúąøĆ
ÜÙüćöÙĉéđĀĘîÝćÖõćÙÿŠ
üîêŠญ
ćÜėาตÿćöćøëÝĆ
ìĞćđðŨใบอนุ
îøć÷ÖćøêøüÝÿĂïđĂÖÿćø
(checklist) ที่แสดงถึงÝćÖÖćøóĉ
ค่าระดับÝความสำคั
ญของข้
อมูïลôŦประกอบการพิ
จารณาอนุ
หรือต่อéอายุ
ญาต (รายเดิม) และให้ง่ายต่อ
(checklist) ìĊęĒÿéÜëċÜÙŠćøąéĆïÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜ×šĂöĎúðøąÖĂïÖćøóĉÝćøèćĂîčâćê ĀøČĂêŠĂĂć÷čĔïĂîčâćê (øć÷đéĉö) ĒúąĔĀšÜŠć÷êŠĂ
การใช้งานของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินและผู้ประกอบกิจการมากขึ้น จึงได้จัดทำรายการสรุปเอกสารที่ใช้สำหรับประกอบการพิจารณา
ÖćøĔßšÜćî×ĂÜđÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝðøąđöĉîĒúąñĎšðøąÖĂïÖĉÝÖćøöćÖ×ċĚî ÝċÜĕéšÝĆéìĞćøć÷ÖćøÿøčðđĂÖÿćøìĊęĔßšÿĞćĀøĆïðøąÖĂïÖćøóĉÝćøèć
อนุญาตหรือต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเลี้ยงสุกร ซึ่งรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.4-1
ĂîčâćêĀøČĂêŠĂĔïĂîčâćêðøąÖĂïÖĉÝÖćøìĊęđðŨîĂĆîêøć÷êŠĂÿč×õćó ðøąđõìÖćøđúĊĚ÷ÜÿčÖø àċęÜøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜĒÿéÜĔîêćøćÜìĊę 4.4-1
โดยกำหนดค่
าระดับความสำคัญของเกณฑ์ต่างๆตั้งแต่ ¶ ถึëċงÜ ¶¶¶ และมีĒúąöĊ
ความหมายดั
งนี้
ēé÷ÖĞćĀîéÙŠćøąéĆïÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜđÖèæŤêŠćÜėêĆĚÜĒêŠ
ÙüćöĀöć÷éĆÜîĊĚ
			 ¶¶¶ หมายถึง ข้อมูลสำคัญที่จะต้องมีและใช้พิจารณาในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต
			 ¶¶Āöć÷ëċ
หมายถึ
อยู่กับดุลยพิâนćêĀøČ
ิจของเจ้
Ü ×šĂöĎงúÿĞćÙĆข้âอìĊมูęÝลąêšทีĂ่คÜöĊวรจะมี
ĒúąĔßšขóึ้ĉÝนćøèćĔîÖćøĂîč
ĂĕöŠĂาîčพนั
âćêกงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขใน
Ā ö ć ÷ ëċ Ü ×š Ăแต่
öĎ úละท้
ìĊę Ùองถิ
ü ø่นÝจะพิ
ą öĊจารณา
×ċĚ î Ă ÷ĎŠ ÖĆ ï éč ú ÷ óĉ îĉ Ý × Ă Ü đ Ýš ć ó îĆ Ö Ü ć î ìš Ă Ü ëĉę î Ā øČ Ă
×ĔîĒêŠúąìšĂ้ยÜëĉงสุęîÝąóĉ
Ýćøèć
			 ¶			 หมายถึง đÝšćóîĆ
ข้อÖมูÜćîÿćíćøèÿč
ลใช้ประกอบในการเลี
กร หรื
อการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์จะมีหรือไม่ก็ได้
Āöć÷ëċÜ ×šĂöĎúĔßšðøąÖĂïĔîÖćøđúĊĚ÷ÜÿčÖø ĀøČĂÖćøìĞćôćøŤöđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤÝąöĊĀøČĂĕöŠÖĘĕéš
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คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
ตารางที่ 4.4-1 รายการและระดับความสำคัญของเอกสารที่ใช้สำหรับประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต ประกอบกิจการ
เลี้ยงสุกร
เอกสารประกอบ
1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต จำนวน 1 ชุด

ระดับความสำคัญของเอกสารที่ใช้กับขนาด
ของฟาร์ม 1
เล็ก
กลาง
ใหญ่
¶¶¶ ¶¶¶ ¶¶¶

2. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ขออนุญาต (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ) จำนวน 1 ชุด
3. สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคล จำนวน 1 ชุด

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

5. สำเนาโฉนดที่ดิน สำหรับจัดตั้งฟาร์ม จำนวน 1 ชุด

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

6. รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวก หรือแว่น) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 แผ่น

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

7. ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรของผู้ประกอบกิจการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
ฟาร์ม “การเลี้ยงสุกร” (มาตรฐานฟาร์มสุกร ความปลอดภัย การทำวัคซีนและ
ป้องกันโรคติดต่อ) (สำเนา) จำนวน 1 ชุด
8. ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรของผู้ประกอบกิจการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
ฟาร์ม “การจัดการของเสีย การผลิตก๊าซชีวภาพ การบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำ
ทิ้งตะกอนไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร” (สำเนา) จำนวน 1 ชุด
9. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม (สำเนา) จำนวน 1 ชุด

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶

¶¶¶

¶¶¶

10. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวบาลประจำฟาร์ม (สำเนา) จำนวน 1 ชุด

¶¶

¶¶¶

¶¶¶

11. แผนที่แสดงที่ตั้งของฟาร์มและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร ซึ่งแสดง
รายละเอียดพิกัดที่ตั้งของฟาร์มและชุมชน จำนวน 1 ชุด
12. รูปถ่ายสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน และรูปถ่ายแสดงสภาพที่ดินข้างเคียงที่ติดต่อกับที่
ตั้งโครงการ จำนวน 2 รูป
13. ผังองค์กร แยกแต่ละแผนก จำนวน 1 ชุด

¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶

¶¶

¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶

¶¶

¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

14. แผนงานจัดสร้างฟาร์มและระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด

15. หนังสือรับรองจากวิศวกรผู้ออกแบบ (สำเนา) ระบบบำบัดน้ำเสียและของเสีย
¶¶¶
จำนวน 1 ชุด
16. แบบแปลนแสดงพื้นที่โรงเรือน พื้นที่กันชน พื้นที่สร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และพื้น ¶¶¶
ที่อื่นๆ ประกอบรายการคำนวณ จำนวน 1 ชุด
17. แบบแปลนประกอบระบบบำบัดน้ำเสีย และรายการคำนวณ จำนวน 1ชุด
¶
18. แบบรายละเอียดของลานตากมูลสุกร จำนวน 1 ชุด
19.แบบรายละเอียดของอาคารเก็บมูลสุกรแห้งหรือตะกอนแห้ง จำนวน 1ชุด
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ตารางที่ 4.4-1 รายการและระดับความสำคัญของเอกสารที่ใช้สำหรับประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต ประกอบกิจการ
เลี้ยงสุกร (ต่อ)
เอกสารประกอบ
20. แบบรายละเอียดของบ่อทิ้งซากสุกร จำนวน 1 ชุด

ระดับความสำคัญของเอกสารที่ใช้กับขนาด
ของฟาร์ม1
เล็ก
กลาง
ใหญ่
¶¶¶
¶¶¶ ¶¶¶
¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

22. บันทึกของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการตรวจสอบแบบแปลน และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (สำเนา) จำนวน 1 ชุด

¶¶

¶¶¶

¶¶¶

23. บันทึกของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการตรวจสอบที่ตั้ง สภาพปัจจุบัน ของพื้นที่
ก่อสร้างฟาร์ม (สำเนา) จำนวน 1 ชุด

¶¶

¶¶

¶¶

24. ใบสำคัญรับเงินการชำระค่าธรรมเนียม ภาษีบำรุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือน (สำเนา)
จำนวน 1 ชุด

¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶

¶¶

¶¶

21. บันทึกการจัดทำประชาคมผ่าน (สำเนา) จำนวน 1 ชุด

25. สัญญาการรับจ้างเลี้ยงสุกร (ถ้ามี) (สำเนา) จำนวน 1 ชุด
26. หนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดแล้วได้
เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกฟาร์ม (สำเนา) จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุ
1
ฟาร์มขนาดเล็ก		
ฟาร์มขนาดกลาง
ฟาร์มขนาดใหญ่		
2
¶¶¶			
¶¶				

หมายถึง ฟาร์มที่เลี้ยงสุกรมีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์รวมตั้งแต่ 6 ถึง 60 หรือสุกรตั้งแต่ 50 ถึง 500 ตัว
หมายถึง ฟาร์มที่เลี้ยงสุกรมีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์รวมตั้งแต่ 60 ถึง 600 หรือสุกรตั้งแต่ 500 ถึง 5,000 ตัว
หมายถึง ฟาร์มที่เลี้ยงสุกรมีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์รวมมากกว่า 600 หรือสุกรมากกว่า 5,000 ตัว
หมายถึง ข้อมูลสำคัญที่จะต้องมีและใช้พิจารณาในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต
หมายถึง ข้อมูลที่ควรจะมี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขใน
แต่ละท้องถิ่นจะพิจารณา
¶					 หมายถึง ข้อมูลใช้ประกอบในการเลี้ยงสุกร หรือการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จะมีหรือไม่ก็ได้
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คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร

บทที่ 5
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
5.1 การต่ออายุใบอนุญาต
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตไว้ในข้อกำหนดท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่ง
เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นผู้มีอำนาจและดำเนินการตรวจ
สภาพสถานที่ประกอบกิจการดังแสดงในรูปที่ 5-1 โดยแบ่งขั้นตอนการพิจารณาการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น 2 ขั้นตอน ดังแสดงราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.1 การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของคำขอ
			 หลังจากที่ผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร จากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแล้ว ใบอนุญาตดังกล่าวจะมีอายุหนึ่งปี (1 ปี) นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต (มาตรา 55 แห่ง พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535)
ซึ่งการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้อง สมบูรณ์ของคำขอ (ดำเนินการตามมาตรา 56 เช่นเดียวกับกรณีการออกใบอนุญาตรายใหม่) ภายในสิบห้าวัน (15 วัน)
นับแต่วันรับคำขอ โดยจำแนกออกเป็น 3 กรณี คือ
			 กรณีที่ 1 เอกสารประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
			 ถ้าปรากฏว่าเอกสารประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามข้อกำหนดของท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม
ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ตามที่กำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่นทั้งหมด แล้วแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตให้นำไปแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน (ตามแบบฟอร์ม/หนังสือแจ้งความไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ของคำขอรับ
ใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ จากคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535,
ศูนย์บริการกฎหมายสาธารณสุข)
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รูปที่ 5.1-1 แนวทางและขั้นตอนการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
			 กรณีที่ 2		 ผู้ ข อต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตไม่ ไ ด้ ก ารดำเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต
ÖøèĊìĊę ตามหลั
2 ñĎš×กĂêŠ
ĂĔïĂć÷č
îčâćêĕöŠอĕกำหนดของท้
éšÖćøéĞćđîĉîÖćøêćöĀúĆ
เกณฑ์
เงื่อĂนไขในข้
องถิ่น ÖđÖèæŤĒúąđÜČęĂîĕ×Öćø×ĂêŠĂĂć÷čĔïĂîčâćê êćö
ĀúĆÖđÖèæŤđÜČęĂîĕ×Ĕî×šĂÖĞćĀîé×ĂÜìšĂÜëĉęî

				 กรณีผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต ตามข้อ
ÖøèĊ
ĂêŠĂĂć÷čĔïĂîč
âćêĕöŠ
ćøéĞćญđîĉาต
îÖćøêćöĀúĆ
ÖđÖèæŤ
üĉíĊÖอćøĒúąđÜČ
Ăć÷čงความไม่
ĔïĂîčâćêถูกต้องหรือ
กำหนดของท้องถิ่น จำเป็นที่ต้องส่
งคืñนĎš×คำขอแก่
ผู้ขอต่
ออายุĕéšใÖบอนุ
ก็ให้เจ้าพนั
กงานท้
งถิ่นส่งคืęĂนîĕ×Öćø×ĂêŠ
พร้อมทั้งĂแจ้
êćö×šสĂมบู
ÖĞćรĀîé×ĂÜìš
ĂÜëĉอęîอายุ
ÝĞćđðŨ
îìĊęêญ
šĂÜÿŠ
îÙĞ่อć×ĂĒÖŠ
ñĎš×ĂêŠไขและดำเนิ
ĂĂć÷čĔïĂîčâนćê
ÖĘĔĀšđ่มÝšเติ
ćóîĆ
ÖÜćîìšĂกÜëĉเกณฑ์
ęîÿŠÜÙČîเงื่óøš
ĂöìĆĚÜĒÝšÜÙüćöĕöŠ
êšĂÜ ญาตตาม
ความไม่
ณ์ให้ผู้ขอต่
ใบอนุ
าตÜÙČเพื
นำไปแก้
การเพิ
มตามหลั
อนไขการขอต่
ออายุëĎÖใบอนุ
ĀøČĂÙüćöĕöŠÿöïĎøèŤĔĀšñĎš×ĂêŠĂĂć÷čĔïĂîčâćê đóČęĂîĞćĕðĒÖšĕ×ĒúąéĞćđîĉîÖćøđóĉęöđêĉöêćöĀúĆÖđÖèæŤđÜČęĂîĕ×Öćø×ĂêŠĂĂć÷čĔïĂîčâćêêćö
ข้อกำหนดของท้
องถิ่นต่อไป (ตามแบบฟอร์ม/หนังสือแจ้งความไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ของคำขอรับใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต
×šĂÖĞćĀîé×ĂÜìšĂÜëĉęîêŠĂĕð (êćöĒïïôĂøŤö/ĀîĆÜÿČĂĒÝšÜÙüćöĕöŠëĎÖêšĂÜĀøČĂÿöïĎøèŤ×ĂÜÙĞć×ĂøĆïĔïĂîčâćêĀøČĂêŠĂĂć÷čĔïĂîčâćê
ประกอบกิจการ จากคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, ศูนย์บริการกฎหมายสาธารณสุข)
ðøąÖĂïÖĉÝÖćø ÝćÖÙĎŠöČĂĒîüìćÜÖćøðäĉïĆêĉêćöóøąøćßïĆââĆêĉÖćøÿćíćøèÿč× ó.ý. 2535, ýĎî÷ŤïøĉÖćøÖãĀöć÷ÿćíćøèÿč×)

			 กรณีที่ 3

คำขอมีรายละเอียดถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต ตามข้อกำหนด
ÙĞć×ĂöĊøć÷úąđĂĊ÷éëĎÖêšĂÜêćöĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćøĒúąđÜČęĂîĕ×Öćø×ĂêŠĂĂć÷čĔïĂîčâćê êćö×šĂÖĞćĀîé
ในข้
อ
กำหนดของท้องถิ่น
Ĕî×šĂÖĞćĀîé×ĂÜìšĂÜëĉęî

ÖøèĊìĊę 3

				 เจ้าพนักงานท้đÝšอćóîĆ
งถิ่นÖจะต้
นการตรวจสภาพด้
านสุขลัćกîÿčษณะของสถานที
่ เครืę đÙøČ
่องมืęĂอÜöČĂอุปĂčกรณ์
ÜćîìšอĂงดำเนิ
ÜëĉęîÝąêš
ĂÜéĞćđîĉîÖćøêøüÝÿõćóéš
×úĆÖþèą×ĂÜÿëćîìĊ
ðÖøèŤ ระบบกำจั
øąïï ดหรือ
บำบัÖĞดćของเสี
่นๆ÷ตามข้
องถิ่น Ă(การเลี
้ยงสุกĚ÷ร)ÜÿčÖต่ø)อไป
ÝĆéĀøČĂยïĞćและอื
ïĆé×ĂÜđÿĊ
ĒúąĂČอęîกำหนดของท้
ė êćö×šĂÖĞćĀîé×ĂÜìš
Üëĉęî (ÖćøđúĊ
êŠĂĕð

5.1.25.1.2
การตรวจสภาพของสถานที
่ประกอบกิðę จการฯ
ÖćøêøüÝÿõćó×ĂÜÿëćîìĊ
øąÖĂïÖĉÝÖćøĄ
			 เมื่อคำขอมีรายละเอียดถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต ตามข้อกำหนดของท้องถิ่น
×ĂöĊอøć÷úąđĂĊ
ÖêšĂÜêćöĀúĆÖđÖèæŤ
ęĂîĕ×Öćø×ĂêŠ
ĂĂć÷č
êćö×šระบบกำจั
ĂÖĞćĀîé×ĂÜìš
ęî ดของเสีย
แล้ว เจ้าพนักงานท้อđöČงถิęĂÙĞ่นćจะต้
งดำเนิน÷éëĎ
การตรวจสภาพด้
านสุขüĉíลัĊÖกćøĒúąđÜČ
ษณะของสถานที
่ เครื
่องมืĔïĂîč
อ อุâปćêกรณ์
ดหรือĂÜëĉ
บำบั
ü đÝšćóîĆ
ÖÜćîìšĂÜëĉęîÝąêš
đîĉîÖćøêøüÝÿõćóéš
ćîÿčา×พนั
úĆÖþèą×ĂÜÿëćîìĊ
ę đÙøČęĂÜöČนĂการตรวจสภาพด้
ĂčðÖøèŤ øąïïÖĞćÝĆวéยตนเอง
ĀøČĂïĞćïĆéหรื
×ĂÜđÿĊ
÷
และอื่นๆĒúšตามข้
อกำหนดของท้
องถิĂÜéĞ
่น ć(การเลี
้ยงสุกร) โดยเจ้
กงานท้องถิ่นจะดำเนิ
อมอบหมายให้
ęîė êćö×šĂขÖĞćหรื
Āîé×ĂÜìš
ęî (ÖćøđúĊ
Ě÷ÜÿčÖาø)พนั
ēé÷đÝš
ćóîĆอÖงถิ
Üćîìš
îÖćøêøüÝÿõćóéšü÷êîđĂÜ ĀøČĂöĂïĀöć÷ĔĀš
เจ้าพนักĒúąĂČ
งานสาธารณสุ
อผู้ซึ่งได้ĂรÜëĉับแต่
งตั้งจากเจ้
กงานท้
่นเป็ĂÜëĉ
นผูęî้ดÝąéĞ
ำเนิćนđîĉการตรวจสภาพ
đÝšćóîĆÖÜćîÿćíćøèÿč
× ĀøČ
ĂñĎšàċęÜĕéš
øĆïĒêŠ
ÜêĆĚÜÝćÖđÝšćóîĆÖเจ้Üćîìš
ęîđðŨîñĎšéĞćđîĉîÖćøêøüÝÿõćó
			
กรณีที่เจ้าพนั
กงานท้
องถิ
่นมอบหมายให้
าพนัĂÜëĉ
กงานสาธารณสุ
ข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็น
ÖøèĊìĊęđÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęî öĂïĀöć÷ĔĀš đÝšćóîĆÖÜćîÿćíćøèÿč× ĀøČĂñĎšàċęÜĕéš øĆïĒêŠÜêĆĚÜÝćÖđÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęîđðŨ î
ผู้ดำเนินการตรวจสภาพ เมื่อได้ดำเนินการแล้วให้ทำรายงานและเสนอความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้เป็น 2 กรณีคือ
ñĎšéĞćđîĉîÖćøêøüÝÿõćó đöČęĂĕéšéĞćđîĉîÖćøĒúšüĔĀšìĞćøć÷ÜćîĒúąđÿîĂÙüćöÙĉéđĀĘîêŠĂđÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęîĕéšđðŨî 2 ÖøèĊÙČĂ
			 1) สถานประกอบกิจการมีสภาพถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของท้องถิ่น
1) ÿëćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøöĊÿõćóëĎÖêšĂÜÙøïëšüîêćö×šĂÖĞćĀîé×ĂÜìšĂÜëĉęî
				 กรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการตรวจสภาพแล้ว
ÖøèĊìĊęđÝšćóîĆÖÜćîÿćíćøèÿč× ĀøČĂñĎšàċęÜĕéšøĆïĒêŠÜêĆĚÜÝćÖđÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęîđðŨîñĎšéĞćđîĉîÖćøêøüÝÿõćóĒúšü Ēúą
และพบว่óïüŠ
าสถานประกอบการมี
สภาพถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่นเป็นการเฉพาะราย ให้เสนอความเห็นว่า
ćÿëćîðøąÖĂïÖćøöĊÿõćóëĎÖêšĂÜÙøïëšüîêćöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔî×šĂÖĞćĀîé×ĂÜìšĂÜëĉęîđðŨîÖćøđÞóćąøć÷ ĔĀšđÿîĂÙüćöđĀĘîüŠć
				  “สมควรอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต” กรณีที่ผู้ประกอบการมีสภาพถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ
x “ÿöÙüøĂîčâćêĔĀšêŠĂĂć÷čĔïĂîčâćê” ÖøèĊìĊęñĎšðøąÖĂïÖćøöĊÿõćóëĎÖêšĂÜÙøïëšüîêćöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔî
กำหนดของท้
องถิ่น ĂหรืÜëĉอęî ĀøČĂ
×šĂÖĞćĀîé×ĂÜìš
				  “สมควรอนุ
ญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตโดยมีเงื่อนไข” กรณีที่ผู้ประกอบการมีสภาพถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด
x “ÿöÙüøĂîčâćêĔĀšêŠĂĂć÷čĔïĂîčâćêēé÷öĊđÜČęĂîĕ×” ÖøèĊìĊęñĎšðøąÖĂïÖćøöĊÿõćóëĎÖêšĂÜÙøïëšüîêćöìĊęÖĞćĀîé
ไว้ในข้ĕüšอĔกำหนดของท้
องถิĂÜëĉ
่น ęîแต่ĒêŠจÝำเป็
งมีöมćêøÖćøĒîüìćÜÖćøðäĉ
าตรการแนวทางการปฏิ
่มเติมในการป้
นหรือลดผลกระทบ
î×šĂÖĞćĀîé×ĂÜìš
ĞćđðŨนîต้êšอĂÜöĊ
ïĆêĉđóĉบęöัตđêĉิเöพิĔîÖćøðŜ
ĂÜÖĆîĀøČอĂงกั
úéñúÖøąìï
ที่อาจจะเกิ
ดต่อéชุêŠมĂßčชน
แวดล้ĂöอมàċęÜñĎซึšð่งøąÖĂïÖĉ
ผู้ประกอบกิ
จการจะต้
องนำไปปฏิ
ัติระหว่
งการได้
ìĊęĂćÝÝąđÖĉ
ößîสังÿĆคมและสิ
ÜÙöĒúąÿĉęÜ่งĒüéúš
ÝÖćøÝąêš
ĂÜîĞćĕððäĉ
ïĆêĉøąĀüŠćบÜÖćøĕéš
øĆïาÖćøêŠ
Ă รับการ
ต่ออายุĂć÷č
ใบอนุ
การต่
ĔïĂîčญâาตและดำเนิ
ćêĒúąéĞćđîĉîนÖĉกิÝจÖćøêŠ
Ăĕðอไป
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คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
			 2) สถานประกอบการมีสภาพไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของท้องถิ่น
				 กรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการตรวจสภาพแล้ว
พบว่าสถานประกอบการมีสภาพไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานผู้ทำการตรวจสภาพมีคำแนะนำให้
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาอันสมควร และทำบันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพ
ของสถานที่ประกอบกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะทำการออกหนังสือแจ้งคำแนะนำให้ผู้ประกอบการแก้ไข
ปรับปรุงสภาพสถานที่ประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป และเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตว่าได้ดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องดำเนินการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการอีกครั้ง และเมื่อพบว่าสถาน
ประกอบการมีสภาพถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานผู้ทำการตรวจสภาพทำบันทึกข้อความ
รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต
และให้เสนอความเห็นว่า“สมควรอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต”หรือ“สมควรอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต โดยมีเงื่อนไข”พร้อมระบุ
เงื่อนไขในใบอนุญาตต่อไป
				 กรณีเจ้าพนักงานผู้ทำการตรวจสภาพ พบว่าผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ
ตามหนังสือคำแนะนำให้ผู้ประกอบการแก้ไขปรับปรุงสภาพสถานที่ประกอบกิจการฯ ให้เจ้าพนักงานทำบันทึกข้อความรายงานผลการ
ตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงและเหตุที่จะไม่
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตได้มีโอกาสได้โต้แย้งคัดค้านหรือชี้แจงแสดงหลักฐานของตน ภายใน
กำหนดเวลาอันควร โดยหากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แจ้งความเห็นใดๆ หรือมีการแจ้งความเห็น
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานมีความเห็นว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงจะออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามมาตรา 56 วรรคสอง (ตามแบบ คส. 5/2) ต่อไป และให้เสนอความเห็นว่า“ไม่สมควรอนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต” พร้อมด้วยเหตุผลประกอบ โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องแจ้งสิทธิ์ของผู้ประกอบกิจการว่าสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา 66 แห่ง พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามตัวอย่างหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต (แบบ คส. 5/2)
5.2 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต และการให้ต่ออายุใบอนุญาตจะต้องมีการกำหนดไว้
ในข้อกำหนดท้องถิ่น โดยการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตจะดำเนินการ (ตามมาตรา 56) เช่นเดียวกับกรณีการออกใบอนุญาตรายใหม่
ดังแสดงรายละเอียดของหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในบทที่ 3 และบทที่ 4
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้าน
สุขภาพอนามัย อันอาจได้รับผลกระทบจากการกระทำของบุคคลใดๆ โดยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรและเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับ
ท้องถิ่น เป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดในการใช้อำนาจแห่งกฎหมายนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นออก “คำสั่ง
ทางปกครอง” เพื่อบังคับต่อประชาชน ซึ่งมีสาระสำคัญในการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการดังต่อไปนี้
1) การตรวจสอบสภาพของตัวอาคารและโรงเรือน
		 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการตรวจสภาพ
แล้ว และพบความชำรุดเกี่ยวกับตัวอาคารของสถานประกอบกิจการว่ามีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง มีสภาพชำรุดทรุดโทรม รกรุงรัง อาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในอาคารดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการแก้ไขและปรับปรุง
ลักษณะของอาคาร ภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง โดยออกคำสั่งให้แก้ไขปรับปรุงสุขลักษณะของอาคาร ตามมาตรา 21
(แบบ คส. 1/1)
		 หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 74 (แห่ง พรบ.
การสาธารณสุข 2535) และผู้ประกอบกิจการมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบ (30) วัน
นับแต่วันรับทราบคำสั่งนี้
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โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
ÖćøêøüÝÿĂïÿõćó×ĂÜÖćøÝĆéÿĉดÜę ×ĂÜ
ÿĆöõćøąĔîĂćÙćø
2)2)การตรวจสอบสภาพของการจั
สิ่งของ
สัมภาระในอาคาร
ćóîĆ
ÖÜćîìšอĂงถิ
Üëĉ่นęî đÝšเจ้ćาóîĆ
×ĀøČขĂหรื
ñĎšàċęÜอĕéšผูø้ซĆïึ่งĒêŠ
ÝćÖđÝš
ÖÜćîìš
ĂÜëĉกęîงานท้
đðŨîñĎอšéงถิ
Ğćđîĉ่นîเป็
ÖćøêøüÝÿõćóĒúš
ü
		 เมื่อđöČเจ้ęĂาđÝšพนั
กงานท้
พนัÖÜćîÿćíćøèÿč
กงานสาธารณสุ
ได้ÜรêĆับĚÜแต่
งตัć้งóîĆ
จากเจ้
าพนั
นผู้ดำเนินการตรวจสภาพ
ćĂćÙćøĔéöĊ
ÿĉîÙšสćินđÙøČ
ÿĆöอõćøą
ćÖđÖĉîÙüø
ĀøČĂÝĆนéควร
ÿĉęÜ×ĂÜđĀúŠ
ïàšĂîđÖĉîาĕð
ðŨîìĊęĂ÷ĎŠ นเหตุให้
แล้วĒúąóïüŠ
และพบว่
าอาคารใดมี
ค้าęĂÜđøČ
เครืĂ่อîงเรื
น สัมÿąÿöĕüš
ภาระ öสะสมไว้
มากเกิ
หรือจัćดîĆĚîสิàĆ่งของเหล่
นั้นÝîĂćÝđðŨ
ซับซ้อนเกิîđĀêč
นไปĔĀšđจนอาจเป็
ĂćýĆ
÷
×ĂÜÿĆ
ê
üŤ
Ĕ
Āš
ē
ìþĔéė
öĊ
ÿ
õćóĕöŠ
ë
Ď
Ö
êš
Ă
Ü
ĕöŠ
ð
úĂéõĆ
÷
ĒúąĂćÝđÖĉ
é
ĂĆ
î
êøć÷êŠ
Ă
ñĎ
š
ð
äĉ
ï
Ć
ê
ĉ
Ü
ćîĔîĂćÙćøĀøČ
Ă
ÝąđðŨ
î
ĂĆ
î
êøć÷êŠ
Ă
ÿč
×
õćó×ĂÜ
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้โทษใดๆ มีสภาพไม่ถูกต้อง ไม่ปลอดภัย และอาจเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในอาคารหรือจะเป็นอันตรายต่อ
ðøąßćßîđðŨîÿŠüîøüöêćööćêøć
22 đÝšćóîĆÖÜćîìš
ęîÿćöćøëĂĂÖÙĞ
ęÜĔĀšñĎšðøąÖĂïÖĉÝÖćøĒÖš
ïðøčÜđÖĊจę÷การแก้
üÖĆïÖćøÝĆ
éÿĉęÜบ×ĂÜ
สุขภาพของประชาชนเป็
นส่วนรวมตามมาตรา
22 เจ้ĂÜëĉ
าพนั
กงานท้องถิ่นćÿĆสามารถออกคำสั
่งให้ผĕู้ป×ðøĆ
ระกอบกิ
ไขปรั
ปรุงเกี่ยวกับ
ÿĆöõćøąĔîĂćÙćø
การจัดสิ่งของสัมภาระในอาคาร
õć÷ĔîđüúćĂĆîÿöÙüøêćöìĊęøąïčĕüšĔîÙĞćÿĆęÜ êćöĂĞćîćÝĀîšćìĊęĔîöćêøć 44(3) (ĒĀŠÜ óøï. Öćøÿćíćøèÿč× 2535) ēé÷ĂĂÖ
		 ภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง ตามอำนาจหน้าที่ในมาตรา 44(3) (แห่ง พรบ. การสาธารณสุข 2535) โดย
ÙĞćÿĆęÜĔĀšĒÖšĕ×ðøĆïðøčÜÿč×úĆÖþèą×ĂÜĂćÙćø êćööćêøć 22 (Ēïï Ùÿ. 1/2)
ออกคำสั่งให้แก้ไขปรับปรุงสุขลักษณะของอาคาร ตามมาตรา 22 (แบบ คส. 1/2)
ĀćÖĕöŠðäĉïĆêĉêćööĊēìþÝĞćÙčÖĕöŠđÖĉîĀîċęÜđéČĂîĀøČĂðøĆïĕöŠđÖĉîÿĂÜóĆîïćìĀøČĂìĆĚÜÝĞćìĆĚÜðøĆï êćööćêøć 74 (ĒĀŠÜ óøï. Öćø
		
หากไม่
ปฏิĒúąñĎ
บตั ติ ามมี
โทษจำคุÝÖćøöĊ
กไม่เกิÿĉนìหนึ
เดือนหรื
เกินสองพั
นบาทหรือทัง้ จำทัง้ ปรั×ĕéš
บ õตามมาตรา
(แห่üĆงîพรบ.
ข
ÿćíćøèÿč× 2535)
šðøąÖĂïÖĉ
íĉĂčìง่ íøèŤ
ÙĞćÿĆอęÜปรั
êŠĂบøĆåไม่öîêøĊ
üŠćÖćøÖøąìøüÜÿćíćøèÿč
ć÷Ĕîÿćöÿĉ74
ï (30)
îĆïĒêŠการสาธารณสุ
üĆî
2535)øĆïและผู
ìøćïÙĞป้ ระกอบกิ
ćÿĆęÜîĊĚ จการมีสทิ ธิอทุ ธรณ์คำสัง่ ต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบ (30) วัน นับแต่วนั รับทราบคำสัง่ นี้

		 การตรวจสอบสภาพของเหตุ
รำคาญในที่หรือทางสาธารณะ
ÖćøêøüÝÿĂïÿõćó×ĂÜđĀêčøĞćÙćâĔîìĊęĀøČĂìćÜÿćíćøèą
		 เมื่อđöČเจ้ęĂาđÝšพนั
กงานท้
พนัÖÜćîÿćíćøèÿč
กงานสาธารณสุ
ได้ÜรêĆับĚÜÝćÖđÝš
แต่งตัć้งóîĆ
จากเจ้
าพนั
นผู้ดำเนินการตรวจสภาพ
ćóîĆ
ÖÜćîìšอĂงถิ
Üëĉ่นęî đÝšเจ้ćาóîĆ
×ĀøČขĂñĎหรื
šàċęÜอĕéšผูø้ซĆïึ่งĒêŠ
ÖÜćîìš
ĂÜëĉกęîงานท้
đðŨîñĎอšéĞćงถิđîĉ่นîเป็
ÖćøêøüÝÿõćóĒúš
ü
แล้วĒúąóïüŠ
และพบว่
า
สถานที
่
ป
ระกอบกิ
จ
การได้
ก
่
อ
ให้
เ
กิ
ด
ความเดื
อ
ดร้
อ
นรำคาญแก่
ป
ระชาชน
จึ
ง
พิ
จ
ารณาว่
า
เป็
น
เหตุ
ร
ำคาญตามมาตรา
25
ćÿëćîìĊęðøąÖĂïÖĉÝÖćøĕéšÖŠĂĔĀšđÖĉéÙüćöđéČĂéøšĂîøĞćÙćâĒÖŠðøąßćßî ÝċÜóĉÝćøèćüŠćđðŨîđĀêčøĞćÙćâêćööćêøć 25 (ĒĀŠÜ óøï.
(แห่งÖćøÿćíćøèÿč
พรบ. การสาธารณสุ
เช่น การกระทำใดๆ
เหตุęîใĒÿÜ
ห้เกิดøĆÜกลิ
รังสีĂเสีî ยÿĉงęÜöĊความร้
อน สิęîง่ ÿąđìČ
มีพษิ Ăความสั
น่ สะเทืđ×öŠอนć ฝุน่ ละออง
î ÖćøÖøąìĞ
ćĔéė ĂĆîđðŨîđĀêčอัĔĀšนđเป็
ÖĉéนÖúĉ
ÿĊ đÿĊน่ ÷แสง
Ü Ùüćöøš
óĉþ ÙüćöÿĆ
î òčśîúąĂĂÜ
× 2535) ขđßŠ2535)
เขม่าđëšเถ้ć ĀøČ
า ĂหรืÖćøĕöŠ
อการไม่
มีการควบคุ
มให้ปราศจากกลิ
่นเหม็
นหรือละอองสารเป็
พิษĔจนเป็
เหตุĂÖćøđúĊ
ให้เสื่อĚ÷มÜÿĆหรื
การเลี
้ยงสัęöćÖđÖĉ
ตว์ในจำนวนที
öĊÖćøÙüïÙč
öĔĀšðøćýÝćÖÖúĉ
ęîđĀöĘîĀøČ
ĂúąĂĂÜÿćøđðŨ
îóĉþÝîđðŨîนđĀêč
ĀšđÿČęĂöนĀøČ
êüŤĔอîÝĞ
ćîüîìĊ
îÿöÙüø ่มากเกิน
สมควรจนอาจเป็
นอันตรายต่
อสุđðŨขภาพ
นต้ÖนÜćîìš
เจ้าĂพนั
งานท้องถิ่นสามารถออกคำสั
ให้ผćู้ปđîĉระกอบกิ
การดำเนิ
ไข/ระงั
ÝîĂćÝđðŨîĂĆîêøć÷êŠ
Ăÿč×õćó
îêšî đÝšเป็ćóîĆ
ÜëĉęîกÿćöćøëĂĂÖÙĞ
ćÿĆęÜĔĀšñĎšðøąÖĂïÖĉÝ่งÖćøéĞ
îÖćøĒÖšĕจ×/øąÜĆ
ïđĀêčนøĞćการแก้
ÙøćâĔîìĊ
ę บเหตุ
รำคาญในที
่หรือทางสาธารณะ
ภายในเวลาอั
นสมควรตามที
ะบุไ÷ว้ĂĞใćนคำสั
่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา
27 วรรคหนึ
ĀøČĂìćÜÿćíćøèą
õć÷ĔîđüúćĂĆ
îÿöÙüøêćöìĊ
ęøąïčĕüšĔîÙĞćÿĆęÜ่รĂćýĆ
îćÝêćöÙüćöĔîöćêøć
27 üøøÙĀîċęÜ (Ēïï Ùÿ.
2/1) ่ง (แบบ คส. 2/1)
ĀćÖĕöŠ
ĉêćööĊโทษจำคุ
ēìþÝĞćÙčกÖไม่
ĕöŠเđกิÖĉîนĀîċ
ïĕöŠบđไม่
ÖĉîเกิÿĂÜóĆ
îïćìĀøČ
ĂìĆĚÜÝĞอćทัìĆĚÜ้งðøĆ
74 (ĒĀŠÜ74óøï.(แห่Öćø
		 หากไม่
ปฏิðบäĉัตïิตĆêามมี
หนึęÜ่งđéČเดืĂอîĀøČ
นหรืĂðøĆ
อปรั
นสองพั
นบาทหรื
จำทัï ้งêćööćêøć
ปรับ ตามมาตรา
ง พรบ. การ
ÿćíćøèÿč
× 2535)และผู
ĒúąñĎ
šðøąÖĂïÖĉจการมี
ÝÖćøöĊสÿิทĉìธิíĉอĂุทčìธรณ์
íøèŤคÙำสั
ĞćÿĆęÜ่งêŠต่ĂอøĆรัåฐöîêøĊ
×ĕéšขõได้
ć÷Ĕîÿćöÿĉ
ï (30)บ üĆ(30)
î îĆïวัĒêŠนüĆîนับแต่วันรับ
สาธารณสุ
ข 2535)
้ประกอบกิ
มนตรีüŠćวÖćøÖøąìøüÜÿćíćøèÿč
่าการกระทรวงสาธารณสุ
ภายในสามสิ
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3) ÖćøêøüÝÿĂïÿõćóÖøèĊđĀêčøćĞ ÙćâĔîÿëćîìĊđę ĂÖßî

3) การตรวจสอบสภาพกรณี
เหตุรำคาญในสถานที่เอกชน
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้ซึ่งได้รับÝċแต่
้งจากเจ้
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ĒúąóïüŠćเมื
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øąÖĂïÖĉ
ÝÖćøĕéš
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าเป็นęîเหตุ
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× 2535)่ปđßŠระกอบกิ
î ÖćøđúĊĚ÷จÜÿč
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îđĀêčĔĀšđÖĉอéดร้
Öúĉอęîนรำคาญแก่
đĀöĘî ĒúąĕöŠปöĊöระชาชน
ćêøÖćøÙüïÙč
ðøćýÝćÖÖúĉ
đĀöĘรîำคาญตามมาตรา
àċęÜĂćÝđðŨî
(แห่งĂĆîพรบ.
ข 2535) เช่นđüèĔÖúš
การเลีđÙĊ้ย÷งสุ
นเหตุ
เกิดกลิ่นเหม็ćÿĆนęÜĔĀšและไม่
มีมาตรการควบคุ
มให้ปĕราศจากกลิ
่น
êøć÷êŠการสาธารณสุ
Ăÿč×õćó×ĂÜðøąßćßîĔîïøĉ
Ü đðŨกรจำนวนมากเป็
îêšî đÝšćóîĆÖÜćîìš
ĂÜëĉęใîห้ÿćöćøëĂĂÖÙĞ
ñĎšðøąÖĂïÖĉ
ÝÖćøéĞćđîĉîÖćøĒÖš
×/
เหม็นøąÜĆซึï่งđĀêč
อาจเป็
นอัõć÷ĔîđüúćĂĆ
นตรายต่อสุîขÿöÙüøêćöìĊ
ภาพของประชาชนในบริ
เวณใกล้
เคียง เป็นต้น เจ้า28พนัüøøÙĀîċ
กงานท้ęÜอ(Ēïï
งถิ่นสามารถออกคำสั
่งให้ผู้ประกอบ
øĞćÙćâ
ęøąïčĕüšĔîÙĞćÿĆęÜ ĂćýĆ
÷ĂĞćîćÝêćöÙüćöĔîöćêøć
Ùÿ. 2/2)
กิจการดำเนินการแก้
บเหตุóĉรÝำคาญ
นสมควรตามที
่ระบุøไĞćว้ÙćâìĊ
ในคำสั
่ง อาศั
อำนาจตามความในมาตรา
28 วรรคหนึ่ง
ĒêŠëšćไđÝšข/ระงั
ćóîĆÖÜćîĄ
ćøèćđĀĘภายในเวลาอั
îüŠćÿëćîìĊęðøąÖĂïÖĉ
ÝÖćøđðŨîđĀêč
ęĂćÝđÖĉ
éĂĆîยêøć÷Ă÷Š
ćÜøšć÷ĒøÜ ĀøČĂöĊñúÖøąìï
øÜßĊó×ĂÜðøąßćßîĒúš
đÝšćóîĆÖÜćîìš
ĂÜëĉęîนÿćöćøëĂĂÖÙĞ
ĀšćööĉดĔĀšอัĔนßšตรายอย่
ĀøČĂ างร้ายแรง หรือมีผล
(แบบêŠĂÿõćüąÙüćöđðŨ
คส. 2/2)แต่ถî้Ă÷Ď
าเจ้ŠìาĊęđĀöćąÿöêŠ
พนักงานฯĂÖćøéĞ
พิจćารณาเห็
นว่าสถานที่ปüระกอบกิ
จการเป็
เหตุรำคาญทีćÿĆ่อęÜาจเกิ
÷ĉî÷ĂöĔĀš
ïčÙÙúĔéĔßšÿëćîìĊ
ęøąïčĕüšĔîÙĞอćการดำรงชี
ÿĆęÜìĆĚÜĀöé พ(ïćÜÿŠ
üî) ÝîÖüŠćÝąÿćöćøëøąÜĆ
đĀêčøĞćอÙćâîĆ
ĚîĔĀšĀöéĕð
กระทบต่
อสภาวะความเป็
นอยูęê่ทćöìĊ
ี่เหมาะสมต่
ของประชาชนแล้
ว เจ้าพนักïงานท้
งถิ่นสามารถออกคำสั
่งห้ามมิให้ใช้หรือยินยอม
63 28 วรรคสาม
üøøÙÿćö
2/3)่งทั้งหมด (บางส่วน) จนกว่าจะสามารถระงับเหตุรำคาญนั้นให้หมดไป ตามมาตรา
ให้บุคêćööćêøć
คลใดใช้ส28
ถานที
่ตามที่ร(Ēïï
ะบุไว้Ùÿ.
ในคำสั
(แบบ คส. 2/3)
63
ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
		 หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 74 (แห่ง พรบ.
การสาธารณสุข 2535) และผู้ประกอบกิจการมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบ (30) วัน
นับแต่วันรับทราบคำสั่งนี้
4) ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
		 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการตรวจสภาพ
แล้ว และได้มีการออกคำสั่งแนะนำให้ผู้ประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม (พระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวง ข้อกำหนดของท้องถิ่น
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการดำเนินการนี้) ให้ดำเนินการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงให้ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ในมาตรา 44(3) แล้ว แต่ปรากฏว่าผู้ประกอบกิจการเพิกเฉย และไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งดังกล่าว โดยผู้ประกอบการไม่มีเหตุอันควรหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือไม่ได้
ดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ฉะนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการให้
ทำการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องอีกครั้ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 ทั้งนี้ ในคำสั่งจะต้องกำหนดระยะเวลาในการ
ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงไม่น้อยกว่า 7 วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่ง (แบบคส.3/1)
		 หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ
ห้าพันบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งมาตรา 80 (แห่ง พรบ. การสาธารณสุข 2535) และผู้ประกอบกิจการมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่ง
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบ (30) วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งนี้
			 v การออกคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
				 หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาว่าผู้ประกอบการยังคงเพิกเฉยและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งข้างต้น และได้ล่วงเลย
กำหนดเวลาที่ระบุในคำสั่งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการหยุดดำเนินกิจการไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว
ตามอำนาจหน้าที่ในมาตรา 45 (แบบ คส. 3/2 และใช้แบบ คส.3/3 กรณีที่การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
จะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน) จนกว่าผู้ประกอบกิจการจะได้ดำเนินการให้ปราศจากอันตราย หรือได้ปฏิบัติ
ตามข้อแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จตามคำสั่ง
				 โดยให้ผู้ประกอบกิจการจะต้องหยุดดำเนินการทันทีเป็นการชั่วคราวนับแต่วันรับทราบคำสั่ง หากฝ่าฝืนดำเนินกิจการ
ต่อไป จะมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท ตลอดเวลาที่ยัง
ฝ่าฝืนตามคำสั่งมาตรา 80 (แห่ง พรบ. การสาธารณสุข 2535) และผู้ประกอบกิจการอาจจะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 60
โดยผู้ประกอบกิจการมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบ (30) วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งนี้
			 v การออกคำสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
				 เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาว่าผู้ประกอบกิจการยังคงเพิกเฉย และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งข้างต้น และได้ล่วงเลย
กำหนดเวลาที่ระบุในคำสั่งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามอำนาจ
หน้าที่ในมาตรา 59 (แบบ คส. 5/3) แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน (15 วัน) จนกว่าผู้ประกอบกิจการจะได้ดำเนินการให้ปราศจากอันตราย
หรือได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จตามคำสั่ง
				 โดยให้ผู้ประกอบกิจการจะต้องหยุดดำเนินการทันทีนับแต่วันรับทราบคำสั่ง หากฝ่าฝืนดำเนินกิจการต่อไป จะมี
โทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
ตามคำสั่งมาตรา 84 (แห่ง พรบ. การสาธารณสุข 2535) และผู้ประกอบกิจการอาจจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตตามมาตรา 60 เมื่อถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตติดต่อกันสองครั้ง โดยผู้ประกอบกิจการมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบ (30) วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งนี้
			 v การออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ
				 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้มีการออกคำสั่งแนะนำให้ผู้ประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม (พระราชบัญญัติ หรือ
กฎกระทรวง ข้อกำหนดของท้องถิ่น ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการ
ดำเนินการนี้) ให้ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ในมาตรา 44(3) แล้ว แต่ปรากฏว่าผู้ประกอบกิจการ
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ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
เพิกเฉย หรือไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งดังกล่าว หรือถูกดำเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ได้แก่
				  ถูกสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และต้องมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
				  หรือผู้ประกอบกิจการต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
				  หรือการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพประชาชนหรือมีผล
กระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของประชาชน
				 โดยผู้ประกอบการไม่มีเหตุอันควรหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือไม่ได้ดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขแล้ว ฉะนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แบบ คส. 5/4)
				 โดยให้ผู้ประกอบกิจการจะต้องหยุดดำเนินกิจการทันทีนับแต่วันรับทราบคำสั่ง ผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งโดยดำเนินกิจการต่อไป
จะมีความผิดฐานประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง และไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนี้
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา 62 โดยผู้ประกอบกิจการมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบ (30) วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนี้
5) คำสั่งให้หยุดการดำเนินกิจการทันทีกรณีผู้ประกอบการไม่ชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง
		 เมื่อผู้ประกอบการมิได้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น โดยค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ง (มากกว่าสองปี) โดยที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว แต่ผู้ประกอบกิจการยังคงเพิกเฉย
ดังนั้น อาศัยความตามมาตรา 65 วรรคสอง แห่ง พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการ
หยุดการดำเนินกิจการทันที นับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่ง จนกว่าผู้ประกอบกิจการได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับครบจำนวน
		 ซึ่งถ้าหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุอันควรหรือข้อแก้ตัวอันสมควร จะมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท (10,000) หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท (5,000 บาท/วัน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนตามคำสั่ง
มาตรา 80 (แห่ง พรบ. การสาธารณสุข 2535) โดยผู้ประกอบกิจการมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้
ภายในสามสิบ (30) วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการนี้ โดยผู้ประกอบกิจการมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบ (30) วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งหยุดดำเนินการใบอนุญาตนี้
6) การออกคำสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม มาตรา 46
		 ในกรณีเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือข้อ
กำหนดของท้องถิ่นแล้ว และอาจจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งสมควรดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือระงับเหตุอย่างเร่งด่วนแล้ว เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขสามารถออกคำสั่งให้แก้ไขหรือระงับเหตุที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา 46 วรรคสอง (แบบ คส.7) โดยให้ผู้ประกอบกิจการดำเนิน
การแก้ไขปรับปรุงโดยทันทีนับแต่เมื่อรับทราบคำสั่งนี้ หรือกำหนดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อระงับเหตุโดยเร่งด่วน
ได้ตามสมควร แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
		 ซึ่งถ้าผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุอันควรหรือข้อแก้ตัวอันสมควร จะมีโทษจำคุกไม่เกินสองเดือนหรือ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท (5,000) หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามคำสั่งมาตรา 81 (แห่ง พรบ. การสาธารณสุข 2535) โดยผู้ประกอบกิจการมีสิทธิ
อุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบ (30) วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งแก้ไขหรือระงับเหตุดังกล่าว
7) การพิจารณาคุณภาพของน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
		 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการตรวจสภาพแล้ว
พบว่าผู้ประกอบกิจการมีการระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้งออกจากสถานที่หรือจากฟาร์มเลี้ยงสุกรสู่แหล่งน้ำ รางระบายน้ำหรือพื้นที่
สาธารณะแล้ว ผู้ประกอบกิจการจะต้องทำการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ส่งห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
ห้องปฏิบัติการที่หน่วยงานราชการรับรอง เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์สมบัติของน้ำทิ้ง คือ ค่าความเป็นกรดด่าง(pH) บีโอดี (BOD5)
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ซีโอดี (COD) ทีเอสเอส (TSS) และทีเคเอ็น (TKN) และแนบผลการตรวจวิเคราะห์สมบัติน้ำทิ้งมาพร้อมกับคำขอต่ออายุใบอนุญาต
เพื่อทำการเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการตรวจวัดกับค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร
		 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อาศัย มาตรา 35 48 50 และ 51 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ในการดำเนินการในมาตรา 55 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ให้มีประกาศ 2 ฉบับ ดังนี้
			 T เรื่องกำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
หรือ ออกสู่สิ่งแวดล้อม
			 T กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรโดยสรุปสาระสำคัญของ
ประกาศทั้ง 2 ฉบับ ได้ดังนี้
		 ประเภทของฟาร์มเลี้ยงสุกรได้ถูกจำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือประเภท ก. (ฟาร์มขนาดใหญ่) ประเภท ข. (ฟาร์มขนาด
กลาง) และประเภท ค. (ฟาร์มขนาดเล็ก) โดยทำการแบ่งประเภทของฟาร์มตามจำนวนน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ (นปส.) ซึ่งปัจจุบันการ
เลี้ยงสุกร ได้ถูกประกาศเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งถ้ามีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลักษณะน้ำทิ้ง
จะต้องผ่านมาตรฐานของน้ำทิ้ง (ตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) โดยมีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งแบบ
จ้ ว ง จากจุ ด ที่ ร ะบายน้ ำ ทิ้ ง ออกสู่ สิ่ ง แวดล้ อ ม และการตรวจสอบมาตรฐานน้ ำ ทิ้ ง เป็ น ไปตามคู่ มื อ วิ เ คราะห์ น้ ำ และน้ ำ เสี ย ของ
สหรัฐอเมริการ่วมกันกำหนดไว้ หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลเริ่มใช้ในเดือนกุมภาพันธ์
2545 เป็นต้นไป ดังแสดงในตารางที่ 1.3-1 บทที่ 1
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บทที่ 6
ę6
แนวทางการจัดการสิïììĊ
่งแวดล้
อมในฟาร์มสุกร
ĒîüìćÜÖćøÝĆéÖćøÿĉÜę ĒüéúšĂöĔîôćøŤöÿčÖø

แนวทางการจั
ดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร เป็นแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีหลักการปฏิบัติที่ดีในการเลี้ยงสุกร ซี่งจะ
ĒîüìćÜÖćøÝĆéÖćøÿĉęÜĒüéúšĂöĔîôćøŤöÿčÖø đðŨîĒîüìćÜđóČęĂÿŠÜđÿøĉöĔĀšđÖþêøÖøöĊĀúĆÖÖćøðãĉïĆêĉìĊęéĊĔîÖćøđúĊĚ÷ÜÿčÖø àĊęÜÝą
ช่วยให้เßŠกษตรกรมี
ความรูÙ้คüćöøĎ
วามเข้
าใจถึćงĔÝëċ
การจั
ดการสิ
่งแวดล้
ให้ôฟćøŤาร์öมÿčสุÖøĂ÷Ď
กรอยู
่วมกั
ชุมชนได้
งมีความสุ
ü÷ĔĀšđÖþêøÖøöĊ
šÙüćöđ×š
ÜÖćøÝĆ
éÖćøÿĉ
ęÜĒüéúšอĂมในฟาร์
öĔîôćøŤมöสุÿčกÖøร เพื
đóČęĂ่อĔĀš
ŠøŠü่รöÖĆ
ïßčบößîĕéš
Ă÷ŠćอÜöĊย่Ùาüćöÿč
×Ēúą÷ĆขÜและยัง
สามารถนำแนวทางเหล่
านี้ ไปประกอบในการขอต่
ออายุ
งสุÖกøĕéš
รได้ĂอĊÖีกéšüด้÷วยàĊęÜซีöĊø่งć÷úąđĂĊ
มีรายละเอี
ยดของแนวทางการจั
ÿćöćøëîĞćĒîüìćÜđĀúŠ
ćîĊĚ ĕððøąÖĂïĔîÖćø×ĂêŠ
ĂĂć÷čใบอนุ
ĔïĂîčญâาตในการเลี
ćêĔîÖćøđúĊĚ÷้ยÜÿč
÷é×ĂÜĒîüìćÜÖćøÝĆ
éÖćø ดการ
สิ่งแวดล้ÿĉอęÜĒüéúš
มในฟาร์
มสุกรöÿčดัÖงøนีéĆ้ ÜîĊĚ
ĂöĔîôćøŤ

6.1 แนวทางการจัดการดูแลรักษาความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงสุกร
การจัดการดูแลรักษาความสะอาด โรงเรือนเลี้ยงสุกร เป็นปัจจัยที่สำคัญในการเลี้ยงสุกร เนื่องจากหากดูแลรักษาความ
6.1
ĒîüìćÜÖćøÝĆ
éÖćøéĎĒúøĆÖญþćÙüćöÿąĂćéēøÜđøČ
îđúĊ่÷อĚ งกลิ
ÜÿčÖ่นøรบกวน ซึ่งวิธีการดูแลรักษาความสะอาดโรงเรือน
สะอาดอยู่เป็นประจำแล้
ว ก็จะสามารถลดปั
หาที่เกิดขึ้นได้ เช่น ปัญĂหาเรื
เลี้ยงสุกร สามารถทำได้ดังนี้
ÖćøÝĆéÖćøéĎĒúøĆÖþćÙüćöÿąĂćé ēøÜđøČĂîđúĊĚ÷ÜÿčÖø đðŨîðŦÝÝĆ÷ìĊęÿĞćÙĆâĔîÖćøđúĊĚ÷ÜÿčÖø đîČęĂÜÝćÖĀćÖéĎĒúøĆÖþćÙüćöÿąĂćéĂ÷ĎŠ
กวาดและรวบรวมมู
กรđßŠî ðŦâĀćđøČęĂÜÖúĉęîøïÖüî àċęÜüĉíĊÖćøéĎĒúøĆÖþćÙüćöÿąĂćéēøÜđøČĂîđúĊĚ÷ÜÿčÖø ÿćöćøë
đðŨî6.1.1
ðøąÝĞćการเก็
Ēúšü ÖĘÝบąÿćöćøëúéðŦ
âĀćìĊęđÖĉéล×ċĚîสุĕéš
ìĞćĕéšéĆÜîĊĚ การเลี้ยงสุกรทำให้เกิดมูลสุกรเป็นจำนวนมาก หากไม่มีการจัดการที่ดีโดยเฉพาะด้านความสะอาด จะเป็นแหล่งที่ก่อให้
			

เกิดกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะบนพื้นคอกที่มีการหมักหมมของมูลสุกรและใต้พื้นคอกที่มีการตกค้างของมูลสุกร ปัสสาวะ และน้ำจากการ
ÖćøđÖĘïÖüćéĒúąøüïøüööĎúÿčÖø
ล้างคอก จะเป็น6.1.1
แหล่งเพาะพั
นธุ์ของแมลงวัน ซึ่งปริมาณมูลสุกรที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจะแปรผันตาม อายุ เพศ และขนาดของสุกร ชนิด
ÜÿčÖøìĞćมĔĀšาณน้
đÖĉéöĎำúทีÿčÖ่สøđðŨ
îÝĞรćับîüîöćÖ
ĀćÖĕöŠöĊÖćøÝĆ
ęéĊēé÷đÞóćąéš
ćîÙüćöÿąĂćé
ĔĀšđÖĉé ำหนัก
และปริมาณอาหารที่สุกÖćøđúĊ
รกิน Ě÷และปริ
ุกรได้
ดังแสดงความสั
มพัéนÖćøìĊ
ธ์ระหว่
างปริมาณมู
ลและสิ่งปฏิÝąđðŨ
กูลทีîĒĀúŠ
่ขับถ่ÜาìĊยęÖŠĂและน้
đĀöĘปîทีēé÷đÞóćąïîóČ
ĚîÙĂÖìĊęöĊÖćøĀöĆÖĀöö×ĂÜöĎúÿčÖøĒúąĔêšóČĚîÙĂÖìĊęöĊÖćøêÖÙšćÜ×ĂÜöĎúÿčÖø ðŦÿÿćüą ĒúąîĚĞćÝćÖÖćøúšćÜÙĂÖ Ýą
สุกรเฉลีÖúĉ
่ย ęîในรู
่ 6.1-1
đðŨîĒĀúŠÜđóćąóĆîíčŤ×ĂÜĒöúÜüĆî àċęÜðøĉöćèöĎúÿčÖøìĊęđÖĉé×ċĚîĔîĒêŠúąüĆîÝąĒðøñĆîêćö Ăć÷č đóý Ēúą×îćé×ĂÜÿčÖø ßîĉéĒúąðøĉöćèĂćĀćø
ìĊęÿčÖøÖĉî ĒúąðøĉöćèîĚĞćìĊęÿčÖøĕéšøĆï éĆÜĒÿéÜÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜðøĉöćèöĎúĒúąÿĉęÜðäĉÖĎúìĊę×ĆïëŠć÷ ĒúąîĚĞćĀîĆÖÿčÖøđÞúĊę÷ ĔîøĎðìĊę 6.1-1
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øĎðìĊę 6.1-1 ÙüćöÿĆ
öóĆîíŤøąĀüŠ
ćÜðøĉมöพัćèöĎ
ĒúąÿĉาęÜงปริ
ðäĉÖมĎúาณมู
ìĊę×ĆïëŠลćและสิ
÷ ĒúąîĚ่งปฏิ
ĞćĀîĆกÖูลÿčทีÖ่ขøđÞúĊ
รูปที่ 6.1-1
ความสั
นธ์รúะหว่
ับถ่ę÷าย และน้ำหนักสุกรเฉลี่ย
øĎðîĂÖÝćÖîĊ
ìĊę 6.1-1 ÙüćöÿĆ
óĆîęđÖĘíŤøïąĀüŠ
ćÜðøĉöćèöĎúĚîĒúąÿĉ
ę×ĆïëŠć÷ ĒúąîĚ
ĀîĆÖÖćøéĎ
ÿčÖøđÞúĊ
ę÷ ÙüøÖĂÜìĉĚÜöĎúĕüšđðŨîđüúćîćî
ĚöĎúÿčÖöøìĊ
ÖüćéĂĂÖÝćÖóČ
ÙĂÖęÜðäĉ
đöČęĂÖîĞĎúćìĊöćêćÖĒĀš
ÜêšĂĞćÜöĊ
Ēú ēé÷ĕöŠ

			 นอกจากนี้มูลสุกรที่เก็บกวาดออกจากพื้นคอก เมื่อนำมาตากแห้งต้องมีการดูแล โดยไม่ควรกองทิ้งมูลไว้เป็นเวลานาน
đóøćąÙüćößČĚîĔîĂćÖćýĒúąĂčèĀõĎöĉÝąìĞćĔĀšđÖĉéðäĉÖĉøĉ÷ćđÖĉéÖŢćàìĊęöĊÖúĉęîĕéš éĆÜîĆĚîÙüøéĞćđîĉîÖćø éĆÜîĊĚ
îĂÖÝćÖîĊ
úÿčÖøìĊęđเÖĘกิïดÖüćéĂĂÖÝćÖóČ
ÙĂÖ่มีกđöČลิęĂ่นîĞได้
ćöćêćÖĒĀš
ÜêšĂÜöĊÖćøéĎ
Ēú ดัēé÷ĕöŠ
เพราะความชื้นในอากาศและอุ
ณหภูมิจĚöĎะทำให้
ปฏิกิริยาเกิดก๊Ěîาซที
ดังนั้นควรดำเนิ
นการ
งนี้ ÙüøÖĂÜìĉĚÜöĎúĕüšđðŨîđüúćîćî
- ÙüøìĞćÖćøđÖĘïøüïøüööĎúÿčÖøĂ÷ŠćÜîšĂ÷ 2 ÙøĆĚÜêŠĂüĆî ēé÷ìĉĚÜøą÷ąĀŠćÜĔîÖćøđÖĘïöĎúðøąöćè 8-12 ßĆęüēöÜ éĆÜĒÿéÜ
đóøćąÙüćößČ
ĚîĔîĂćÖćýĒúąĂč
èĀõĎöĉÝąìĞลćĔĀš
éðäĉาÖงน้
ĉøĉ÷อćđÖĉ
ÜîĆĚîÙüøéĞ
ćđîĉîÖćø
éĆÜîĊĚ บมูลประมาณ 8-12 ชั่วโมง
				
- ควรทำการเก็
บรวบรวมมู
สุกđÖĉรอย่
ย é2ÖŢćàìĊ
ครัęö้งĊÖต่úĉอęîวัĕéšน éĆโดยทิ
้งระยะห่
างในการเก็
óČĚîÙĂÖìĊęöĊÖćøđÖĘïÖüćéöĎúĂ÷ŠćÜÿöęĞćđÿöĂĔîøĎðìĊę 6.1-2
ÙüøìĞ
ć
ÖćøđÖĘ
ï
øüïøüööĎ
ú
ÿč
Ö
øĂ÷Š
ć
Üîš
Ă
÷
2
ÙøĆ
Ü
Ě
êŠ
Ă
üĆ
î
ēé÷ìĉ
Ü
Ě
øą÷ąĀŠ
ć
ÜĔîÖćøđÖĘ
ïöĎúðøąöćè 8-12 ßĆęüēöÜ éĆÜĒÿéÜ
แสดงพื
คอกที
่มีการเก็ĔîìĆบกวาดมู
- ดังÙüøîĞ
ćöĎú้นĕðĔßš
ðøąē÷ßîŤ
îìĊ ลอย่างสม่ำเสมอในรูปที่ 6.1-2
óČไปใช้
ĚîÙĂÖìĊ
ęöĊÖćøđÖĘïในทั
ÖüćéöĎ
úĂ÷ŠćÜÿöęĞćđÿöĂĔîøĎðìĊę 6.1-2
				 - - ควรนำมู
ปúระโยชน์
ÙüøđÖĘïลÖüćéöĎ
×ĂÜÿčÖøĒöŠ
óĆîนíčŤĔทีĀšëĊę×ċĚîđîČęĂÜÝćÖÿõćó ×ĂÜēøÜđøČĂîÿčÖøĒöŠóĆîíčŤÿąĂćéĒúąĒĀšÜÖüŠć ēøÜđøČĂîÿčÖø×čî
ÙüøîĞćลöĎúของสุ
ĕðĔßšðกøąē÷ßîŤ
				 - ควรเก็-บกวาดมู
รแม่พันĔîìĆ
ธุ์ให้îìĊถี่ขึ้นเนื่องจาก สภาพของโรงเรือนสุกรแม่พันธุ์สะอาดและแห้งกว่าโรงเรือน
สุกรขุน- ÙüøđÖĘïÖüćéöĎú×ĂÜÿčÖøĒöŠóĆîíčŤĔĀšëĊę×ċĚîđîČęĂÜÝćÖÿõćó ×ĂÜēøÜđøČĂîÿčÖøĒöŠóĆîíčŤÿąĂćéĒúąĒĀšÜÖüŠć ēøÜđøČĂîÿčÖø×čî

óČĚîÙĂÖÿčÖøìĊęÿąĂćé
óČĚîÙĂÖÿčÖøìĊęÿąĂćé

øĎðìĊę 6.1-2 ĒÿéÜÙĂÖđúĊĚ÷ÜÿčÖøìĊęöĊÖćøđÖĘïÖüćéöĎúĂ÷ŠćÜÿöęĞćđÿöĂ
øĎðìĊę 6.1-2 ĒÿéÜÙĂÖđúĊ
ÖøìĊęöบĊÖกวาดมู
ćøđÖĘïÖüćéöĎ
Ă÷ŠćำÜÿöę
ĞćđÿöĂ
รูปที่ 6.1-2 แสดงคอกเลี
้ยงสุกรที่มĚ÷ีกÜÿčารเก็
ลอย่าúงสม่
เสมอ
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ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
6.1.2 การถ่ายน้ำและล้างทำความสะอาดส้วมน้ำ
ÖćøëŠ
			6.1.2ส้วมน้
ำหรืć÷îĚ
ออ่ĞćาĒúąúš
งน้ำćÜìĞ
เป็ćนÙüćöÿąĂćéÿš
บ่อซีเมนต์ซüึ่งöîĚ
สร้Ğćางไว้ภายในคอกสุกร โดยทั่วไปมีความสูง 10-20 เซนติเมตร ทำการขังน้ำไว้
öîĚĞćĀøČทĂี่ฟĂŠาร์
ćÜîĚมĞćมีสđðŨ้วîมน้
ïŠĂำàĊđöîêŤ
ø ēé÷ìĆęüĕðöĊกÙของส้
üćöÿĎÜวมน้
10-20
đàîêĉđöêø ìĞćÖćø×Ć
ÜîĚĞćĕüš đóČนęĂไปĔĀš เมื่อสุกร
เพื่อให้สุกรไปขับถ่ายÿšüกรณี
ให้เติàċęÜมÿøšน้ćำÜĕüš
เพีõยć÷ĔîÙĂÖÿč
งครึ่งหนึ่งÖของความลึ
ำ เพราะการเติ
มน้ำมากเกิ
ÿčÖøĕð×ĆïëŠจćะทำให้
÷ ÖøèĊìนĊęô้ำćøŤล้öนöĊออก
ÿšüöîĚĞซึć ่งĔĀšเป็đêĉนöการสิ
îĚĞćđóĊ÷้นÜÙøċ
ęÜ×ĂÜÙüćöúċ
×ĂÜÿšüöîĚปĞć ทีđóøćąÖćøđêĉ
öîĚĞćöćÖđÖĉ
îĕð đöČęĂÿčÖøđ×šćĕðîĂîĒßŠÝąำทิ้ง คือ
เข้าไปนอนแช่
เปลืęÜĀîċ
องน้
ำมากดังÖแสดงในรู
่ 6.1-3 ความถี
่ที่เหมาะสมของการระบายน้
ĚîđðúČนĂระยะห่
ÜîĚĞćöćÖéĆ
ÜĒÿéÜĔîøĎ
ðìĊ่นę 6.1-3
ÙüćöëĊęìอĊęđĀöćąÿö×ĂÜÖćøøąïć÷îĚ
Ă÷ŠบćÜîš
Ă÷üĆîúą 1 ÙøĆĚวÜ มน้ำด้วย
อย่างน้ìĞćอĔĀšยวัîนĚĞćúšละîĂĂÖ
1 ครัàċęÜ้งđðŨเนืîÖćøÿĉ
่องจากเป็
างที
่ช่วยลดกลิ
บริเวณโรงเรื
นและใช้น้ำไม่มากเกินไปĞćìĉĚÜพร้ÙČอĂ มกั
ทำความสะอาดส้
ÜÝćÖđðŨนî้ำøą÷ąĀŠ
ęßŠü÷úéÖúĉ
ęîïøĉวมน้
đüèēøÜđøČ
îĕð óøšĂöÖĆ่นïเหม็
ìĞćÙüćöÿąĂćéÿš
üöîĚĞćéšü÷ìčÖÙøĆĚÜ ĒúąĔßšîĚĞćÿÖĆé
ทุกครัđîČ้งęĂและใช้
สกัดชีćวÜìĊ
ภาพใส่
ลงในส้
ำวันละĂîĒúąĔßš
1 ครั้ง îเพืĚĞćĕöŠ่อช่öวćÖđÖĉ
ยในการลดกลิ
น
ßĊüõćóĔÿŠúÜĔîÿšüöîĚĞćüĆîúą 1 ÙøĆĚÜ đóČęĂßŠü÷ĔîÖćøúéÖúĉęîđĀöĘî
	

ÿšüöîĚćĞ õć÷ĔîÙĂÖÿčÖø

6.1-3 úĆลัÖกþèąÿš
Ğćõć÷ĔîÙĂÖÿč
Öø กร
6.1-3
ษณะส้üöîĚ
วมน้
ำภายในคอกสุ
6.1.3 ÖćøìĞćÙüćöÿąĂćéÙĂÖĒúąēøÜđøČĂîđúĊĚ÷ÜÿčÖø

6.1.3 การทำความสะอาดคอกและโรงเรือนเลี้ยงสุกร
ĔîÖćøìĞćÙüćöÿąĂćéēøÜđøČอĂนสุ
îÿčกÖรø ÙüøÝąöĊ
ïöĎบúมูÿčÖลøÖŠ
îĔßšอîนใช้
ĚĞćúšćนÜ้ำēé÷Ĕßš
îĚĞćÞĊéúšนćÜìĞ
ÖüĆî ĒúąĔîกวัน และ
			 ในการทำความสะอาดโรงเรื
ควรจะมีÖćøđÖĘ
การเก็
สุกĂรก่
ล้าง โดยใช้
้ำฉีćดÙüćöÿąĂćéìč
ล้างทำความสะอาดทุ
ÙĂÖìĊ่มีสęöĊ้วÿšมน้
üöîĚำĞćก็ÖĘจÝะต้
ąêšอĂÜöĊ
üöîĚวĞćมน้
óøšำĂพร้
öÖćøìĞ
ćÙüćöÿąĂćééšü÷àċęÜÝąđĀĘ
ŠćĔîÖĉนÝได้
ÖøøöìĞ
ćÙüćöÿąĂćéÙĂÖ
Ēúą
ในคอกที
งมีÖกćøðúŠ
ารปล่Ăอ÷îĚยน้ĞćĂĂÖÝćÖÿš
ำออกจากส้
อมการทำความสะอาดด้
วยîซึĕéš่งüจะเห็
ว่าในกิ
จกรรมทำความสะอาดคอก
ēøÜđøČĂอîÿč
îĚĞćĔîðøĉ
öćèöćÖĒúąÖŠ
ĂĔĀšđÖĉéอîĚให้
ĞćđÿĊเกิ÷ìĊดęöน้ĊìำĆĚÜเสีðøĉยöทีćèĒúąÙüćöÿÖðøÖÿĎ
Ü
และโรงเรื
นสุÖกøÝąöĊ
รจะมีÖćøĔßš
การใช้
น้ำในปริ
มาณมากและก่
่มีทั้งปริมาณและความสกปรกสู
ง
ĒîüìćÜÖćøðäĉ
ï
ê
Ć
ÿ
ĉ
ć
Ğ
ĀøĆ
ï
ÖćøìĞ
ć
ÙüćöÿąĂćéÙĂÖĒúąēøÜđøČ
Ă
îÿč
Ö
ø
			 แนวทางการปฏิบัติสำหรับการทำความสะอาดคอกและโรงเรือนสุกร
öĊÖćøüćÜñĆÜÙĂÖĔĀšëĎÖÖĆïóùêĉÖøøöÖćø×ĆïëŠć÷ĒúąÖćøÖĉîĂćĀćø×ĂÜÿčÖø ēé÷ïøĉđüèìĊęÝĆéđðŨîìĊę×ĆïëŠć÷ĀøČĂÿøšćÜÿšüö
			 - มี-การวางผั
งคอกให้ถูกกับพฤติกรรมการขับถ่ายและการกินอาหารของสุกร โดยบริเวณที่จัดเป็นที่ขับถ่ายหรือสร้าง
îĚĞć (àċęÜÙüøđðŨîìšć÷ÙĂÖ đóČęĂĔĀšìĞćÙüćöÿąĂćéĕéšÜŠć÷) ÝąêšĂÜđðŨîìĊęÿüŠćÜ öĊÖćøøąïć÷ĂćÖćýìĊęéĊĒúąßČĚîĒÞą
ส้วมน้ำ (ซึ่งควรเป็นท้ายคอก เพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย) จะต้องเป็นที่สว่าง มีการระบายอากาศที่ดีและชื้นแฉะ
- ÿĞćĀøĆïÙĂÖÿčÖø×čîÙüøìĞćĔĀšóČĚîÙĂÖÿŠüîìĊęĕöŠĔßŠïøĉđüè×ĆïëŠć÷ĒĀšÜĂ÷ĎŠêúĂéđüúć ÿŠüîÙĂÖÿčÖøóĆîíčŤ ÙüøĔßšóČĚîÙĂÖ
			 - สำหรัđðŨบคอกสุ
กรขุนควรทำให้พื้นคอกส่วนที่ไม่ใช่บริเวณขับถ่ายแห้งอยู่ตลอดเวลา ส่วนคอกสุกรพันธุ์ ควรใช้พื้นคอก
îóČĚîÿĒúìĒúąéšćîúŠćÜöĊÖćøøąïć÷ĂćÖćýìĊęéĊ éĆÜĒÿéÜĔîøĎðìĊę 6.1-4
เป็- นพืđÖĘ้นïสแลทและด้
านล่างมีúÿčกÖารระบายอากาศที
่ดี ดัîงแสดงในรู
ปที่ 6.1-4
ÖüćéĒúąøüïøüööĎ
øĒúąđýþĂćĀćøìĊęĀÖĀúŠ
ĂĂÖÝćÖÙĂÖĂ÷Š
ćÜîšĂ÷üĆîúą2 ÙøĆĚÜ đóČęĂðŜĂÜÖĆîÖćøÿąÿö×ĂÜ
			 - เก็บกวาดและรวบรวมมู
ลสุกรและเศษอาหารที
öĎúÿčÖøÝąđĀ÷Ċ÷ï÷ęĞćÝî÷ćÖêŠ
ĂÖćøđÖĘïÖüćéēé÷üĉí่หĊĒกหล่
ĀšÜ นออกจากคอกอย่างน้อยวันละ2 ครั้ง เพื่อป้องกันการสะสม
ของมู
กรจะเหยี
ำจนยากต่
การเก็îบĚĞćĔĀšกวาดโดยวิ
ห้ง ćĔĀšÖćøÞĊéúšćÜìĞćĕéšÜŠć÷×ċĚîĒúąĔßšîĚĞćîšĂ÷úÜ
- ÖŠลĂสุîÞĊ
éúšćÜÙĂÖยบย่
ÙüøÞĊ
éóøöĀøČĂอÿđðø÷Ť
ìĆęüóČĚîÙĂÖàċธีแęÜÝąìĞ
			 - ก่อนฉีดล้างคอก ควรฉีดพรมหรือสเปรย์น้ำให้ทั่วพื้นคอกซึ่งจะทำให้การฉีดล้างทำได้ง่ายขึ้นและใช้น้ำน้อยลง
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ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร

óČĚîÙĂÖìĊęöÿĊ õćóĒĀšÜ
óČĚîÙĂÖìĊęöÿĊ õćóĒĀšÜ

øĎðìĊę 6.1-4 ïøĉđüèóČĚîÙĂÖìĊęĕöŠĔßŠïøĉđüè×ĆïëŠć÷ĒĀšÜĂ÷ĎŠêúĂéđüúć

รูปทีøĎð่ 6.1-4
คอกทีęĕöŠ่ไม่ĔßŠใïช่øĉบđüè×Ć
ริเวณขั
ถ่ายแห้
อยู่ตลอดเวลา
ìĊę 6.1-4บริïøĉเวณพื
đüèóČ้นĚîÙĂÖìĊ
ïëŠćบ÷ĒĀš
ÜĂ÷ĎŠêงúĂéđüúć
- úšćÜÙĂÖĒúąēøÜđøČĂîÿčÖøĂ÷ŠćÜîšĂ÷ìčÖ 2 üĆî ĒúąĀúĊÖđúĊę÷ÜÖćøúšćÜÙĂÖĔîßŠüÜđßšćöČé đîČęĂÜÝćÖđðŨîßŠüÜđüúćìĊęìĞćĔĀš

úšćÜÙĂÖĒúąēøÜđøČนสุ
Ăîÿč
ÖøĂ÷Šาćงน้
ÜîšĂ÷ìčÖ 2 üĆî ĒúąĀúĊÖđúĊę÷ÜÖćøúšćÜÙĂÖĔîßŠüÜđßšćöČé đîČęĂÜÝćÖđðŨîßŠüÜđüúćìĊęìĞćĔĀš
			 - ล้า- งคอกและโรงเรื
กรอย่
ÖúĉęîđĀöĘîĒóøŠÖอøąÝć÷ĕéš
éĊ อยทุก 2 วัน และหลีกเลี่ยงการล้างคอกในช่วงเช้ามืด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่
ÖúĉęîđĀöĘîĒóøŠÖøąÝć÷ĕéšéĊ
ทำให้
กระจายได้
- กêĉéลิĂč่นðเหม็
ÖøèŤนđแพร่
óĉęöĒøÜéĆ
îîĚĞćìĊęĔßšÞดĊéี úšćÜÙĂÖ àċęÜßŠü÷úéøą÷ąđüúćÖćøúšćÜĒúąúéðøĉöćèÖćøĔßšîĚĞć éĆÜĒÿéÜĔîøĎðìĊę 6.1-5
- êĉéĂčðÖøèŤđóĉęöĒøÜéĆîîĚĞćìĊęĔßšÞĊéúšćÜÙĂÖ àċęÜßŠü÷úéøą÷ąđüúćÖćøúšćÜĒúąúéðøĉöćèÖćøĔßšîĚĞć éĆÜĒÿéÜĔîøĎðìĊę 6.1-5
			 - ติดอุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ำที่ใช้ฉีดล้างคอก ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการล้างและลดปริมาณการใช้น้ำ ดังแสดงในรูปที่ 6.1-5

ĂčðÖøèŤđóĉęöĒøÜéĆîîĚćĞ
ĂčðÖøèŤđóĉęöĒøÜéĆîîĚćĞ

รูปที่ 6.1-5 การใช้อุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ำในการล้างคอก

øĎðìĊę 6.1-5 ÖćøĔßšĂčðÖøèŤđóĉęöĒøÜéĆîîĚĞćĔîÖćøúšćÜÙĂÖ
øĎðìĊę 6.1-5 ÖćøĔßšĂčðÖøèŤđóĉęöĒøÜéĆîîĚĞćĔîÖćøúšćÜÙĂÖ
			 - การใช้
น้ำหมัîกĚĞćĀöĆ
ชีวÖภาพหรื
อเอนไซม์
ชีวภาพฉี
นพื้นĂโรงเรื
กร 1วัÙøĆ
นละ
ครั้ง ćหลั
-- ÖćøĔßš
ßĊüõćóĀøČ
ĂđĂîĕàöŤ(Enzyme)
(Enzyme)Ĕßšใช้
îĚĞćนĀöĆ้ำหมั
ÖßĊüกõćóÞĊ
éóŠîóČดĚîพ่ēøÜđøČ
îÿčÖøอนสุ
üĆîúą
ĚÜ ĀúĆ1ÜÖćøúš
ÜìĞćงการล้าง
ÖćøĔßšîĚĞćĀöĆÖßĊüõćóĀøČĂđĂîĕàöŤ (Enzyme)ĔßšîĚĞćĀöĆÖßĊüõćóÞĊéóŠîóČĚîēøÜđøČĂîÿčÖø üĆîúą 1 ÙøĆĚÜ ĀúĆÜÖćøúšćÜìĞć
ทำความสะอาดอั
นผสมทีęĔßš่ใĀช้ĆüหđßČัวĚĂเชืđĂîĕàöŤ
้อเอนไซม์
่อน้ำสะอาด
ากับÞĊ1:100
ฉีดöพ่ćèนในปริ
มาณ 1 ลิตร/ตารางเมตร
ÙüćöÿąĂćéĂĆตêราส่
øćÿŠüวîñÿöìĊ
êŠĂîĚตĞćÿąĂćé
đìŠćÖĆïเท่
1:100
éóŠîĔîðøĉ
1 úĉêø/êćøćÜđöêø
ÙüćöÿąĂćéĂĆêøćÿŠüîñÿöìĊęĔßšĀĆüđßČĚĂđĂîĕàöŤêŠĂîĚĞćÿąĂćé đìŠćÖĆï 1:100 ÞĊéóŠîĔîðøĉöćè 1 úĉêø/êćøćÜđöêø

6.1.4 รางระบายน้ำเสียภายในโรงเรือนหรือระบบรวบรวมน้ำเสีย
6.1.4 øćÜøąïć÷îĚĞćđÿĊ÷õć÷ĔîēøÜđøČĂîĀøČĂøąïïøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷
ĞćđÿĊ÷ำõć÷ĔîēøÜđøČ
ĞćđÿĊ÷ มเพื่อส่งต่อไปยังบ่อรวบรวมน้ำเสีย ซึ่งอาจเป็นรางระบบเปิด
			6.1.4ทำหน้øćÜøąïć÷îĚ
าที่รวบรวมน้
เสียจากทุĂกîĀøČ
แหล่ĂงøąïïøüïøüöîĚ
กำเนิดภายในฟาร์
ìĞćĀîšนćทัìĊ้งęøสองระบบร่
üïøüöîĚĞćđÿĊ÷ÝćÖìč
éõć÷ĔîôćøŤöđóČęĂÿŠÜêŠĂĕð÷ĆÜïŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ àċęÜĂćÝđðŨîøćÜøąïïđðŗéĀøČĂ
หรือระบบท่อ หรืออาจเป็
มกันÖÖก็ĒĀúŠ
ได้ ÜÜÖĞÖĞććđîĉ
ìĞćĀîšćìĊęøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷วÝćÖìč
ĒĀúŠ
đîĉéõć÷ĔîôćøŤöđóČęĂÿŠÜêŠĂĕð÷ĆÜïŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ àċęÜĂćÝđðŨîøćÜøąïïđðŗéĀøČĂ
øąïïìŠĂ ĀøČĂĂćÝđðŨîìĆĚÜÿĂÜøąïïøŠüöÖĆîÖĘĕéš

øąïïìŠĂ ĀøČลัĂกĂćÝđðŨ
îìĆĚÜÿĂÜøąïïøŠüöÖĆำîเสีÖĘĕยéšที่ดี มีลักษณะดังนี้
			
ษณะระบบรวบรวมน้
úĆÖþèąøąïïøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ìĊęéĊ öĊúĆÖþèąéĆÜîĊĚ
			 - ความลาดชั
น (Slope) Ğćของรางระบายน้
úĆÖþèąøąïïøüïøüöîĚ
đÿĊ÷ìĊęéĊ öĊúĆÖþèąéĆำÜเสี
îĊĚ ยที่เหมาะสม ไม่ควรต่ำกว่าร้อยละ 1 หรือ 1:100 เพื่อให้น้ำเสียและของ
- ÙüćöúćéßĆî (Slope) ×ĂÜøćÜøąïć÷îĚĞćđÿĊ÷ìĊęđĀöćąÿö ĕöŠÙüøêęĞćÖüŠćøšĂ÷úą 1 ĀøČĂ 1:100 đóČęĂĔĀšîĚĞćđÿĊ÷Ēúą×ĂÜ
î (Slope)
×ĂÜøćÜøąïć÷îĚ
ĞćđÿĊ÷ìĊęđĀöćąÿö ĕöŠÙüøêęĞćÖüŠćøšĂ÷úą 1 ĀøČĂ 1:100 đóČęĂĔĀšîĚĞćđÿĊ÷Ēúą×ĂÜ
เสี-ยมีกÙüćöúćéßĆ
ารระบายได้
อย่างรวดเร็
ว
đÿĊ÷öĊÖćøøąïć÷ĕéšĂ÷ŠćÜøüéđøĘü
đÿĊ÷öĊÖćøøąïć÷ĕéšĂ÷ŠćÜøüéđøĘü

70
70

70
ภายใต้โครงการพั
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คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
			 - ควรใช้
แบบท่
อปิดĂðŗเช่
น îท่ìŠอĂพีóĊวüีซĊàี Ċ ìŠท่ĂอÙĂîÖøĊ
คอนกรีê ตĀøČĂหรืìŠĂอàĊท่đöîêŤ
อซีเมนต์
เสริîมใยหิ
น เพราะกลิ
่นเหม็นจะกระจายออกได้
- ÙüøĔßš
ĒïïìŠ
é đßŠ
đÿøĉöĔ÷Āĉ
đóøćąÖúĉ
ęîđĀöĘîÝąÖøąÝć÷ĂĂÖĕéš
îšĂ÷ ĒêŠ น้อย
แต่ต้อêšงระวั
ของท่ĂÝćÖđýþ×÷ą
อจากเศษขยะ
งๆ ดังแสดงในรู
ĂÜøąüĆงÜการอุ
ÖćøĂčดéêĆตัîน×ĂÜìŠ
Ēúąÿĉและสิ
ęÜêÖÙš่งćตกค้
ÜêŠćÜėางต่éĆÜาĒÿéÜĔîøĎ
ðìĊę 6.1-6ปที่ 6.1-6
- ÙüøĔßšĒïïìŠĂðŗé đßŠî ìŠĂóĊüĊàĊ ìŠĂÙĂîÖøĊê ĀøČĂìŠĂàĊđöîêŤđÿøĉöĔ÷Āĉî đóøćąÖúĉęîđĀöĘîÝąÖøąÝć÷ĂĂÖĕéšîšĂ÷ ĒêŠ
êšĂÜøąüĆÜÖćøĂčéêĆî×ĂÜìŠĂÝćÖđýþ×÷ą ĒúąÿĉęÜêÖÙšćÜêŠćÜė éĆÜĒÿéÜĔîøĎðìĊę 6.1-6

øąïïøąïć÷îĚćĞ đÿĊ÷Ēïïðŗé (ìŠĂ PVC)
øąïïøąïć÷îĚćĞ đÿĊ÷Ēïïðŗé (ìŠĂ PVC)
øĎðìĊรางระบายน้
ę 6.1-6 øćÜøąïć÷îĚ
ĞćđÿĊ÷Ēïïøąïïðŗ
é (ìŠ
PVC)
รูปที่ 6.1-6
ำเสียแบบระบบปิ
ด (ท่
อ ĂPVC)
- ìĞćÙüćöÿąĂćéøćÜøąïć÷îĚ
ĞćøĂïēøÜđøČ
Ăîēé÷ÖćøđÖĘ
ïÖüćéöĎúÿčéÖøĒúąđýþ×÷ąìĊ
øĎðìĊę 6.1-6
øćÜøąïć÷îĚ
ĞćđÿĊ÷Ēïïøąïïðŗ
(ìŠĂ PVC) ęêÖÙšćÜĔîøćÜøąïć÷îĚĞćĂ÷ŠćÜîšĂ÷üĆî

			 - ทำความสะอาดรางระบายน้
ำรอบโรงเรื
úąÙøĆĚÜĀúĆÜÝćÖÖćøúšćÜÙĂÖÿč
ÖøĒúšü อนโดยการเก็บกวาดมูลสุกรและเศษขยะที่ตกค้างในรางระบายน้ำอย่างน้อย
- วัìĞน-ćÙüćöÿąĂćéøćÜøąïć÷îĚ
ć
Ğ
øĂïēøÜđøČ
Ăรแล้
îēé÷ÖćøđÖĘ
ïÖüćéöĎ
ÿčÖĚÜøĒúąđýþ×÷ąìĊ
ęêÖÙšĂ÷ĎćÜĔîøćÜøąïć÷îĚ
ĞćĂ÷ŠćÜîšĂ÷üĆî
ละครั
หลังจากการล้ęüาĕĀú×ĂÜîĚ
งคอกสุกĞćêćö×š
วĂêŠĂĒúąìŠ
ĀöĆęî้งêøüÝÿĂïÖćøøĆ
Ă óøšĂúöìĆ
àŠĂöïĞćøčÜĂčðÖøèŤ
ŠđÿöĂ
úąÙøĆ
ĚÜÝąêš
ĀúĆÜĂÝćÖÖćøúš
ćÜÙĂÖÿč
ü ำÜตามข้
- ่นตรวจสอบการรั
ÜÿćöćøëøĂÜøĆ
ïðøĉÖøĒúš
öćèÿĎ
ÿčéìĊęÝąđÖĉ
ĚîĔîĒêŠอúพร้
ąßŠüอÜđüúćĕéš
			 - หมั
่วไหลของน้
อต่éอ×ċและท่
มทั้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์อยู่เสมอ
- ĀöĆ- ęîêøüÝÿĂïÖćøøĆ
ü
ę
ĕĀú×ĂÜîĚ
ć
Ğ
êćö×š
Ă
êŠ
Ă
ĒúąìŠ
Ă
óøš
Ă
öìĆ
Ü
Ě
àŠđóČĂöïĞ
ÜĂčîðÖćøêÖêąÖĂî
ÖøèŤĂ÷ĎŠđÿöĂ ĒúąÖćøÖĆéÖøŠĂî
öĊ
Ù
üćöđøĘ
ü
×ĂÜÖćøĕĀúĂ÷Ď
Ĕ
Š
îßŠ
ü
Ü
0.6–3.0
đöêø/üĉ
î
ćìĊ
Ă
ę
ðŜ
ÜÖĆ
			 - จะต้องสามารถรองรับปริมาณสูงสุดที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วćĂøčงเวลาได้
- ÝąêšĂÜÿćöćøëøĂÜøĆ
ïðøĉöćèÿĎ
ÜęÜÿčÙüøÝąöĊ
éìĊęÝąđÖĉÙéŠć×ċĂ÷Ď
ĚîĔîĒêŠ
Üđüúćĕéš ÝćÖñĉüéĉîđóČęĂĔĀšÙüćöÿąéüÖĔîÖćøÖŠĂÿøšćÜĒúą
Ùüćöúċ
Ö×ĂÜøąïïìŠ
Ă ่ใàċนช่
ąĀüŠúąßŠ
ćÜ ü1-3
			 - มี-ความเร็
วของการไหลอยู
วง 0.6–3.0Šøเมตร/วิ
นาที เพืđöêø
่อป้องกันการตกตะกอน และการกัดกร่อน
- öĊÙüćöđøĘ
üÜ×ĂÜÖćøĕĀúĂ÷Ď
ŠĔîßŠ
üĂÜ ÜüćÜìŠ
0.6–3.0
đöêø/üĉ
îÖćìĊöćÖÖüŠ
đóČęĂðŜćĂßŠÜÖĆ
îÖćøêÖêąÖĂî
ĒúąÖćøÖĆéĂÖøŠÿĎïĂàċîęÜêĉéêĆĚÜđÙøČęĂÜÿĎïîĚĞć đóČęĂ
ïĞ
ć
øč
øĆ
Ö
þć
ĀćÖÝĞ
ć
đðŨ
î
êš
Ă
ìĊ
ę
ö
Ċ
Ù
üćöúċ
ü
ÜÙŠ
ć
ĞćĀîéวĂćÝêš
			 - ความลึกของระบบท่อ ซึ่งควรจะมีค่าอยู่ระหว่าง 1-3 เมตรìĊęÖจากผิ
ดินเพืĂ่อÜđóĉให้ęöคïŠวามสะดวกในการก่
อสร้างและบำรุง
- ÙüćöúċßŠüÖ÷÷ÖøąéĆ
×ĂÜøąïïìŠ
ĂđðŨàċîęÜøą÷ą
ÙüøÝąöĊÙŠćĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜ 1-3 đöêø ÝćÖñĉüéĉîđóČęĂĔĀšÙüćöÿąéüÖĔîÖćøÖŠĂÿøšćÜĒúą
ï
×ċ
î
Ě
รัïĞกćøčษาÜøĆÖหากจำเป็
นต้องวางท่อĂทีìĊ่มęöีคĊÙวามลึ
กöćÖÖüŠ
มากกว่ćßŠาüช่ÜÙŠวงค่
าที่กำหนด
อาจต้องเพิ่มïàċบ่ęÜอêĉสูéบêĆĚÜซึđÙøČ
่งติęĂดÜÿĎ
ตั้งïเครื
่องสูบน้ำ เพื่อช่วย
þć ĀćÖÝĞćđðŨĞćđÿĊîêš÷ĂêšÜüćÜìŠ
üćöúċ
ÖúéÖćøÿąÿöĒúąêÖÙš
ćìĊęÖĞćĀîé
ĂćÝêšĂÜđóĉęöïŠîĂšĂÿĎ÷ìĊ
îĚĂÜÖúĉ
Ğć đóČęĂęîđĀöĘî
øćÜøüïøüöîĚ
Ă
ÜöĊ
Ö
ćøúïöč
ö
đóČ
ę
Ă
ć
Ü×ĂÜêąÖĂîĔĀš
ę
ÿ
č
é
àċ
ę
Ü
đðŨ
î
ÿćđĀêč
×
ยกระดั
บขึï้น×ċเป็ĚîđðŨนระยะ
ßŠü÷÷ÖøąéĆ
ĔîēøÜđøČ
Ăî îøą÷ą
			 -- รางรวบรวมน้
ำเสียต้องมี
การลบมุ
มúéÖćøÿąÿöĒúąêÖÙš
เพื่อลดการสะสมและตกค้
างของตะกอนให้
้อยที่สุดซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่น
øćÜøüïøüöîĚ
ćøúïöč
ęÿčéàċęÜđðŨîðนÿćđĀêč
ìĊę 6.1-7×ĂÜÖúĉęîđĀöĘî
- ĕöŠĔßš×šĂĞćêŠđÿĊ
ĂìĊ÷ęĀêšĆÖĂöčÜöĊöÖÞćÖ
ēé÷êĉöéđóČêĆĚÜęĂÿćöìćÜøĎ
ðêĆüüć÷ÿĞćĀøĆćïÜ×ĂÜêąÖĂîĔĀš
ÝčéēÙšÜÜĂ×ĂÜìŠîĂšĂéĆ÷ìĊ
ÜĒÿéÜĔîøĎ
เหม็
นในโรงเรื
ĔîēøÜđøČ
Ăî อน
			 -- ไม่
มฉาก
ดตั้งสามทางรู
ปตัćวĀøĆวายสำหรั
บจุดโค้ĂงéĆงอของท่
อ ðดัìĊงę แสดงในรู
6.1-7 ปที่ 6.1-7
ĕöŠĔใßšช้×ขšĂ้อêŠต่ĂìĊอęĀทีĆÖ่หöčักöมุÞćÖ
ēé÷êĉโดยติ
éêĆĚÜÿćöìćÜøĎ
ðêĆüüć÷ÿĞ
ïÝčéēÙšÜÜĂ×ĂÜìŠ
ÜĒÿéÜĔîøĎ

ÿćöìćÜüć÷
ÿćöìćÜüć÷
øĎðìĊę 6.1-7 êĉéêĆĚÜÿćöìćÜøĎðêĆüüć÷ÿĞćĀøĆïÝčéēÙšÜÜĂ×ĂÜìŠĂ
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ìĊę 6.1-7
êĆĚÜÿćöìćÜøĎปðตัêĆวüวายสำหรั
üć÷ÿĞćĀøĆïบÝčéจุēÙš
ÜÜĂ×ĂÜìŠ
Ă อ
รูปทีøĎ่ ð6.1-7
ติดตัêĉé้งสามทางรู
ดโค้
งงอของท่
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คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
			 - ติดตั้งช่องทำความสะอาด (Clean Out) สำหรับเปิดล้างทำความสะอาดเส้นท่อ ดังแสดงในรูปที่ 6.1-8
- êĉéêĆĚÜßŠĂÜìĞćÙüćöÿąĂćé (Clean Out) ÿĞćĀøĆïđðŗéúšćÜìĞćÙüćöÿąĂćéđÿšîìŠĂ éĆÜĒÿéÜĔîøĎðìĊę 6.1-8

ßŠĂÜìĞćÙüćöÿąĂćé

ðìĊę 6.1-8
ĂÜìĞćÙüćöÿąĂćé (Clean
ïđðŗบéúšเปิćÜìĞ
îìŠĂ นท่อ
รูปที่øĎ6.1-8
ติดตัêĉ้งéช่êĆอĚÜßŠงทำความสะอาด
(CleanOut)
Out)ÿĞćĀøĆ
สำหรั
ดล้ćาÙüćöÿąĂćéđÿš
งทำความสะอาดเส้
đîČęĂÜÝćÖøąïïøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ìĞćĀîšćìĊęøĂÜøĆïîĚĞćđÿĊ÷ÝćÖēøÜđøČĂîÿčÖøìĆĚÜĀöé ĒúąúĞćđúĊ÷ÜîĚĞćđÿĊ÷ÝćÖēøÜđøČĂîĕð÷ĆÜøąïï
			 เนื่องจากระบบรวบรวมน้
ำเสียทำหน้าที่รองรับน้ำเสียจากโรงเรือนสุกรทั้งหมด และลำเลียงน้ำเสียจากโรงเรือนไปยัง
ïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ÝċÜÙüøéĎĒúøĆÖþćĕöŠĔĀšđÖĉéÖćøĒêÖĀĆÖĂĆîđîČęĂÜÝćÖÖĉÝÖøøöêŠćÜė õć÷ĔîôćøŤöđóøćąÖćøàŠĂöĒàöìŠĂêŠćÜė öĊÙüćö÷čŠÜ÷ćÖĒúą
ระบบบำบัดน้ำเสีย จึงควรดูแลรักษาไม่ให้เกิดการแตกหักอันเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ภายในฟาร์มเพราะการซ่อมแซมท่อต่างๆ มีความ
ĕöŠÿćöćøëÖøąìĞćĕéšēé÷ÜŠć÷ ĔîÖćøêøüÝÿĂïĒúąïĞćøčÜøĆÖþć öĊ×šĂÙüøóĉÝćøèć éĆÜîĊĚ
ยุ่งยากและไม่สามารถกระทำได้โดยง่าย ในการตรวจสอบและบำรุงรักษา มีข้อควรพิจารณา ดังนี้
- ÙüøĒ÷ÖîĚĞćòîöĉĔĀšĕĀúðîÖĆïîĚĞćđÿĊ÷đ×šćÿĎŠøąïïìŠĂÿŠÜîĚĞćđÿĊ÷ đóøćąÝąđðŨîÖćøđóĉęöõćøąïøøìčÖßúýćÿêøŤĔĀšÖĆïøąïï
			 - ควรแยกน้
ำฝนมิให้ไหลปนกับน้ำเสียเข้าสู่ระบบท่อส่งน้ำเสีย เพราะจะเป็นการเพิ่มภาระบรรทุกชลศาสตร์ให้กับ
ïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷öćÖđÖĉîÙüćöÝĞćđðŨî
ระบบบำบั
ดน้ำเสียมากเกิ
น ĂîÝćÖøćÜÿŠÜîĚĞćđÿĊ÷đ×šćÿĎŠøąïïìŠĂÿŠÜîĚĞćđÿĊ÷ēé÷öĉĔĀšÿĉęÜìĊęĕöŠóċÜðøąÿÜÙŤ đßŠî
- êøüÝÿĂïÖćøðúŠ
Ă÷îĚĞćนđÿĊความจำเป็
÷×ĂÜĒêŠúąēøÜđøČ
			 - ตรวจสอบการปล่
อยน้
นจากรางส่
งน้ĂำöĉเสีÞยąîĆเข้ĚîาÝąìĞ
สู่ระบบท่
ยโดยมิ
ห้สิ่งที่ไม่พึงประสงค์
×÷ą đýþóúćÿêĉ
Ö ĕöšำเสีĀøČยĂของแต่
ĂČęîėĀúčลéะโรงเรื
ðîÖĆïîĚอĞćđÿĊ
÷đ×šćÿĎŠøąïïìŠ
ćĔĀšìŠĂĂčอéส่êĆงîน้ĕéšำàเสีċęÜĒÖš
ĕ×ĕéš÷ใćÖ
เช่น ขยะ เศษพลาสติก ไม้ หรืออื่นๆ หลุดปนกับน้ำเสียเข้าสู่ระบบท่อมิฉะนั้นจะทำให้ท่ออุดตันได้ซึ่งแก้ไขได้ยาก

6.2 ÖćøðŜĂÜÖĆîēøÙĔîôćøŤö (Farm biosecurity)

6.2 การป้องกันโรคในฟาร์ม (Farm biosecurity)
			ÖćøðŜ
การป้
นโรคในฟาร์
หรือระบบความปลอดภั
ภาพ (FarmĀöć÷ëċ
biosecurity)
ง Ăระบบการป้
องกัน หรือ
ĂÜÖĆอîงกั
ēøÙĔîôćøŤ
ö ĀøČĂมøąïïÙüćöðúĂéõĆ
÷ìćÜßĊüõćóยทางชี
(Farmวbiosecurity)
ÜøąïïÖćøðŜหมายถึ
ĂÜÖĆî ĀøČ
úéēĂÖćÿĔîÖćø
ลดโอกาสในการนำเชื
โรคเข้าสู่หรืöอĀøČออกจากฟาร์
มหรือęđúĊโรงเรื
สถานที
่เลี้ยงสัÜตõćßîąĂč
ว์ รวมไปถึ
งภาชนะอุ
ปกรณ์
การจัĞćìĉดĚÜการขยะ
îĞćđßČĚĂēøÙđ×šćÿĎŠĀøČĂ้อĂĂÖÝćÖôćøŤ
ĂēøÜđøČĂî ÿëćîìĊ
Ě÷ÜÿĆêอüŤนøüöĕðëċ
Üøë×îÿŠ
ðÖøèŤงรถขนส่
ÖćøÝĆéÖćø×÷ą
àćÖÿĆ
êüŤ ĒúąîĚ
đðŨî ซาก
íĊÖćøÙüïÙč
ęÿčéĒúąĕéšมñโรคที
úéĊìĊęÿ่ถčéูกทีàċęÜ่สēðøĒÖøöÙüïÙč
ćđðŨîêšĂÜĂćýĆ
÷ biosecurity
đóČęĂĔĀšนđÖĉต้éอðøąÿĉ
สัตว์ üĉและน้
ำทิ้ง öเป็ēøÙìĊ
นวิęëธĎÖีกìĊารควบคุ
ุดและได้ผลดีทöēøÙìč
ี่สุด ซึÖēðøĒÖøöÝĞ
่งโปรแกรมควบคุ
มโรคทุ
กโปรแกรมจำเป็
งอาศัìíĉยñúĒúą
biosecurity
íĉõćóทÿĉธิęÜผÿĞลและประสิ
ćÙĆâ×ĂÜøąïïîĊ
êšĂÜöĊ
ćøĒ÷ÖÿŠ
üîøąĀüŠćÜïøĉ้ คืđüèìĊ
ðúĂéđßČ
ĚĂĒúąïøĉ
đüèìĊęðาúĂéđßĊ
ĚĂēøÙĂĂÖÝćÖÖĆ
î ้อและบริเวณที่ปลอด
เพื่อให้ðøąÿĉ
เกิดìประสิ
ทธิĚÙภČĂาพ
สิ่งÖสำคั
ญของระบบนี
อ ต้ęĕอöŠงมี
การแยกส่
วนระหว่
งบริเวณที
่ไม่ปลอดเชื
เชี้อโรคออกจากกัน
6.2.1 Öćøøąïćé×ĂÜēøÙìĊęđÖĉé×ċĚî

6.2.1การระบาดของโรคที
ขึ้น ö àċęÜöćĕéš 3 ìćÜÙČĂ ìćÜïÖ ìćÜîĚĞć ĒúąìćÜĂćÖćý ĀøČĂĂćÝĒïŠÜĂĂÖđðŨîÖúčŠöė
đÖĉéÝćÖđßČĚĂēøÙìĊęđ×š่เกิćดöćĔîôćøŤ
			
éĆÜêŠĂĕðîĊĚ เกิดจากเชื้อโรคที่เข้ามาในฟาร์ม ซึ่งมาได้ 3 ทางคือ ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ หรืออาจแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ
ดังต่อไปนี้
1) đ×šćöćÖĆïĒĀúŠÜ×ĂÜüĆêëčéĉïìĊęđ×šćĔîôćøŤö đßŠî ÝćÖîĚĞćìĊęĔßšĔîôćøŤö üĆÿéčøĂÜóČĚî ĂčðÖøèŤìĊęîĞćöćĔßšĔîēøÜđøČĂî ĀøČĂ
đðŨîบóćĀąîĞ
ēøÙđ×šćตÿĎถุŠôćøŤ
èæŤïćÜĂ÷Š
ßŠ÷ć üĉêำćöĉ
î ที่นำมาใช้ในโรงเรือน
			 1) เข้ามากั
แหล่งćของวั
ดิบöทีñúĉ่เข้êาõĆในฟาร์
ม ćเช่ÜìĊนęĕöŠĔจากน้
ที่ใîช้ใĒúąđÖúČ
นฟาร์มĂĒøŠวัสĂćĀćøÿĆ
ดุรองพืêüŤ้นđðŨอุîปêšกรณ์
öćÖĆï÷ćîóćĀîąาสูìĊ่ฟęđ×šาร์
ćöćĔîôćøŤ
ĀøČฑ์ĂēøÜđøČ
ĂîาđßŠ
ÜĂćĀćø-ÿĆ
หรื2)อเป็đ×šนćพาหะนำโรคเข้
ม ผลิตภัöณ
บางอย่
งทีî่ไม่øë×îÿŠ
ใช่ยาÜÿčวิÖตøามิøë×îÿŠ
น และเกลื
อแร่êüŤอาหารสัตว์ เป็นต้น
đ×šćบöćÖĆ
ïÙî đßŠî ÙîÜćîðøąÝĞ
ćõć÷ĔîôćøŤ
đĂÜ ÙîÜćîìĊ
ĕðÝĆïÿčÖงøสุñĎกšïรøĉรถขนส่
ĀćøĀøČĂñĎงอาหาร-สั
šđ×šćđ÷Ċę÷ößöตว์
			 2) เข้3)ามากั
ยานพาหนะ
ที่เข้ามาในฟาร์
มหรือöโรงเรื
อน เช่ęđน×šćรถขนส่
đ×šćบöćÖĆ
ćĀą đßŠî îÖìĊęïĉîĕéšĒúąöĊÖćøĀćÖĉ
đÖćąĀøČĂóĆ่เข้ÖĂćýĆ
Ēöü ĀøČ
ĒìąìčÖßîĉé
			 3) เข้4)ามากั
คนïÿĆเช่êนüŤóคนงานประจำภายในฟาร์
มเองîคนงานที
าไปจั÷ìĆบęüสุĕðกรĀîĎผู้บÿčริîหĆ× ารหรื
อผูĂ้เข้ÿĆาêเยีüŤô่ยŦîมชม
ÿĆêบüŤđสัúČตĚĂ÷Ùúćîìč
đßŠî Ýĉ่บĚÜินÝÖได้êčแŢÖละมี
ĒÖ ÖĉกĚÜารหากิ
ÖČĂ ĄúĄนเกาะหรื
ĒöúÜêŠćÜė
îĒöúÜüĆ
ĄúĄ หรือ สัตว์ฟันแทะทุกชนิด
			 4) เข้ามากั
ว์พาหะÖเช่ßîĉนé นกที
อพัđßŠกอาศั
ยทั่วîไปĒöúÜðŘ
หนู สุÖĒ×Ę
นัขÜ แมว
öćóøšĂöòčśîúąĂĂÜĀøČĂ ĂćÖćýìĊęóĆéđ×šć-ĂĂÖ êúĂéđüúć
สัต5)ว์เลืđ×š้อćยคลานทุ
กชนิด เช่น จิ้งจก ตุ๊กแก กิ้งกือ ฯลฯ แมลงต่างๆ เช่นแมลงวัน แมลงปีกแข็ง ฯลฯ
			 5) เข้ามาพร้อมฝุ่นละอองหรืออากาศที่พัดเข้า-ออก ตลอดเวลา
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ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
			 จะเห็นว่าทางที่เชื้อโรคเข้ามานั้น มีได้หลายทาง ซึ่งนอกจากจะเข้ามาใหม่จากภายนอกแล้ว อาจมาจากเชื้อโรคที่
ÝąđĀĘ
ßČßČĚĂĚĂēøÙđ×š
öĊöĊĕĕéšéšĀĀúć÷ìćÜ
àċàċęÜęÜîĂÖÝćÖÝąđ×š
ćÖõć÷îĂÖĒúš
üü ĂćÝöćÝćÖđßČ
îđðŚ
ปนเปื้อนอยู่พื้นที่ของฟาร์
เช่น ęđęđรถยนต์
ี่ใช้ทĚîĚîั้งระหว่
างภายนอกและภายในฟาร์
ม ÝÝหรื
อรถเกษตรกรเองที
่ใช้อĚĚĂĂยูēøÙìĊ
่แต่ใęęððนฟาร์
ÝąđĀĘîîมüŠüŠććìćÜìĊ
ìćÜìĊ
ēøÙđ×šทććöćîĆ
öćîĆ
úć÷ìćÜ
îĂÖÝćÖÝąđ×šććöćĔĀöŠ
öćĔĀöŠ
ćÖõć÷îĂÖĒúš
ĂćÝöćÝćÖđßČ
ēøÙìĊ
îđðŚŪŪĂĂมîîแต่มีการ
ŠóŠóČĚîČĚîìĊìĊę×ę×ระหว่
ĂÜôćøŤ
ììĆĚÜĆĚÜøąĀüŠ
ĂĂøëđÖþêøÖøđĂÜìĊ
ęęĔĔßšßšĂĂ÷Ď÷ĎŠŠĒĒêŠêŠาĔĔงบ้
îôćøŤ
ööĒêŠ
ĊĊÖÖćøđ×š
-- ĂĂÖ
ććÜÜ
เข้า -Ă÷Ď
่ในฟาร์ììĊęĔĊęĔมßšßšและนอกฟาร์
ม ตลอดจนการเข้öö าĀøČ
–ออกของพนั
กงานระหว่
านพั
ย ććและในบริ
เวณโรงเรื
อน
Ă÷Ďออก
ĂÜôćøŤาööงพืđßŠ
đßŠ้นîîทีøë÷îêŤ
øë÷îêŤ
øąĀüŠććÜõć÷îĂÖĒúąõć÷ĔîôćøŤ
Üõć÷îĂÖĒúąõć÷ĔîôćøŤ
ĀøČ
øëđÖþêøÖøđĂÜìĊ
îôćøŤ
ĒêŠกööอาศั
ćøđ×š
ĂĂÖ øąĀüŠ
øąĀüŠ
óČóČĚĚîîอìĊìĊงมี
ęęĔĔîôćøŤ
ööĒúąîĂÖôćøŤ
öö êúĂéÝîÖćøđ×š
ćć–ĂĂÖ×ĂÜóîĆ
ÖÖÜćîøąĀüŠ
ÖÖĂćýĆ
đđüèēøÜđøČ
îî นàċàċęęÜÜการปฏิ
Ýąêš
ööĂ÷Š
ซึ่งจะต้
การควบคุ
มอย่างเข้
มงวด โดยอาจจะผ่
านการฆ่
าเชื้อด้วććÜïš
ยวิććธîóĆ
ีการที
อง สิ่งเหล่
านี้ถือĂĂเป็
ิภายในฟาร์
îôćøŤ
ĒúąîĂÖôćøŤ
êúĂéÝîÖćøđ×š
–ĂĂÖ×ĂÜóîĆ
ÜćîøąĀüŠ
Üïš
îóĆ
ĂćýĆ่ถู÷÷กต้ĒúąĔîïøĉ
ĒúąĔîïøĉ
üèēøÜđøČ
ÝąêšĂĂÜöĊ
ÜöĊบÖÖัตćøÙüïÙč
ćøÙüïÙč
Ă÷ŠććÜÜม ซึ่งเป็น
ööÜüé
îîÛŠÛŠบććđßČ
ĚĚĂĂéšéšüü÷üĉ
êšêšĂĂÜÜ าÿĉÿĉสูęęÜÜđĀúŠ
ććîĊîĊอĚĚëëนเลี
ČČĂĂđðŨ
Öćøðäĉ
พื้นทีđ×š
่ภายในจะจั
ดอยู่ระหว่ććîÖćøøöÙüĆ
างการสุขาภิ
าลในการป้
งกัęęëëนĎĎÖÖโรคเข้
่โรงเรื
กร ïïĆĆêêĉĉõõć÷ĔîôćøŤ
đ×š
Üüé ēé÷ĂćÝÝąñŠ
ēé÷ĂćÝÝąñŠ
îÖćøøöÙüĆ
đßČ
÷üĉííĊĊÖÖอćøìĊ
ćøìĊ
đĀúŠ
đðŨ้ยîîงสุ
Öćøðäĉ
ć÷ĔîôćøŤöö àċàċęęÜÜđðŨ
đðŨîîóČóČĚĚîîìĊìĊęęõõć÷ĔîÝąÝĆ
ć÷ĔîÝąÝĆééĂ÷Ď
Ă÷ĎŠŠ
øąĀüŠ
ÜÖćøÿč
ïćúĔîÖćøðŜ
ĂÜÖĆ
øąĀüŠćć6.2.2
ÜÖćøÿč××วิćõĉ
ćõĉ
ćúĔîÖćøðŜ
ÜÖĆîîēøÙđ×š
ēøÙđ×šććÿĎÿĎมŠēŠēøÜđøČ
øÜđøČĂĂîđúĊ
îđúĊĚ÷Ě÷Üÿč
ÜÿčÖÖøø
ธีกïารป้
องกันĂโรคในฟาร์

			6.2.2
ัตว์อยู่ในบริ
üĉüĉííÖÖĊĊ ćøðŜ
ÜÖĆ
öö เวณสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม เช่น การใช้รั้วกั้น นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการแยกเลี้ยง
ćøðŜดĂĂให้
ÜÖĆสîîēøÙĔîôćøŤ
ēøÙĔîôćøŤ
6.2.21) การจำกั
สั1)ตว์ตÖćøÝĞ
ามกลุ่มอายุÿĆêเพื
่อทำให้đมüèÿõćóĒüéúš
ีโรงเรือนว่างและมีęöĊÖเćøÙüïÙč
วลาในการทำความสะอาดและฆ่
าเชื้อโรคเพื่อตัดÜวงจรของโรคอี
กด้วย
1) ÖćøÝĞććÖĆÖĆééĔĀš
ĔĀšÿĆêüŤüŤĂĂ÷Ď÷ĎŠĔŠĔîïøĉ
îïøĉđüèÿõćóĒüéúšĂĂöìĊ
öìĊęöĊÖćøÙüïÙčöö đßŠ
đßŠîî ÖćøĔßš
ÖćøĔßšøøĆĚĆĚüüÖĆÖĆĚĚîî îĂÖÝćÖîĊ
îĂÖÝćÖîĊĚĚ÷÷ĆĆÜÜĀöć÷øüöëċ
Āöć÷øüöëċÜÖćøĒ÷ÖđúĊ
ÖćøĒ÷ÖđúĊĚĚ÷÷ÜÜ
			 2) การควบคุ
การเข้า –ออกจากฟาร์
ม และภายในฟาร์
ม เช่น การจัดให้มีการเดิ
นทางเดีęĂยêĆวéüÜÝø×ĂÜēøÙĂĊ
เพื่อลดความเสี่ยงในการรับ
ÿĆÿĆêêüŤüŤêêมćöÖúč
ćöÖúčŠöŠöĂć÷č
Ăć÷č đóČ
đóČęĂęĂìĞìĞććĔĀš
ĔĀšööĊēĊēøÜđøČ
øÜđøČĂĂîüŠ
îüŠććÜĒúąöĊ
ÜĒúąöĊđđüúćĔîÖćøìĞ
üúćĔîÖćøìĞććÙüćöÿąĂćéĒúąÛŠ
ÙüćöÿąĂćéĒúąÛŠććđßČ
đßČĚĂĚĂēøÙđóČ
ēøÙđóČęĂêĆéüÜÝø×ĂÜēøÙĂĊÖÖéšéšüü÷÷
เชื2)้อโรคเข้
าสู่ฟาร์ม และกระจายภายในฟาร์
มจากคน สัตîว์ และสิ
่งของ
ดังแสดงในรู÷üปทีđóČ่ 6.2-1
และรูปที่ 6.2-2ï
2) ÖćøÙüïÙč
ÖćøÙüïÙčööÖćøđ×š
Öćøđ×šćć –ĂĂÖÝćÖôćøŤ
–ĂĂÖÝćÖôćøŤöö Ēúąõć÷ĔîôćøŤ
Ēúąõć÷ĔîôćøŤöö đßŠ
đßŠî ÖćøÝĆ
ÖćøÝĆééĔĀš
ĔĀšööĊÖĊÖćøđéĉ
ćøđéĉîîìćÜđéĊ
ìćÜđéĊ÷ü đóČęęĂĂúéÙüćöđÿĊ
úéÙüćöđÿĊęę÷÷ÜĔîÖćøøĆ
ÜĔîÖćøøĆï
			 3) การกำหนดให้
มŠôีกćøŤารเปลี
่ยนรองเท้าทุกครัö้งÝćÖÙî
ในบริเÿĆวณที
่กำหนด
มีÜอĒÿéÜĔîøĎ
่างน้ำยาฆ่
า6.2-1
เชื้อบริ
เวณทางเข้
าแต่ละโรงเรือน
đßČ
Ă
Ě
ēøÙđ×š
ć
ÿĎ
ö
ĒúąÖøąÝć÷õć÷ĔîôćøŤ
ê
üŤ
Ēúąÿĉ
Ü
ę
×ĂÜ
éĆ
ð
ìĊ
ę
ĒúąøĎ
ð
ìĊ
ę
6.2-2
đßČĚĂēøÙđ×šćÿĎŠôćøŤö ĒúąÖøąÝć÷õć÷ĔîôćøŤöÝćÖÙî ÿĆêüŤ ĒúąÿĉęÜ×ĂÜ éĆÜĒÿéÜĔîøĎðìĊę 6.2-1 ĒúąøĎðìĊę 6.2-2
ทำความสะอาดและฆ่
าเชื้อîøĂÜđìš
โรคที่รองเท้
าทุĔîïøĉ
กครัđđ้งüèìĊ
ก่อนเข้Āîé
า –ออก
ดั÷ćÛŠ
งแสดงในรู
ปที่ 6.2-3ĒêŠและต้
องมีการเปลี
่ยนน้ำยา
3)
ććìčìčÖÖÙøĆ
öĊöĊĂĂŠćŠćÜîĚ
ććđßČ
úúąēøÜđøČ
3) ÖćøÖĞ
ÖćøÖĞććĀîéĔĀš
ĀîéĔĀšööĊÖĊÖćøđðúĊ
ćøđðúĊę÷ę÷îøĂÜđìš
ÙøĆĚÜĚÜĔîïøĉ
üèìĊęÖęÖĞćĞćĀîé
ÜîĚĞćĞć÷ćÛŠ
đßČĚĂĚĂïøĉ
ïøĉđđüèìćÜđ×š
üèìćÜđ×šććĒêŠ
ąēøÜđøČĂĂîî ìĞìĞććÙüćö
Ùüćö
ฆ่าเชื้อÿąĂćéĒúąÛŠ
ทุกวัน ććđßČ
6.2-3 Ēúąêš
ĒúąêšĂĂÜöĊ
ÜöĊÖÖćøđðúĊ
ćøđðúĊę÷ę÷îîĚ
îîĚĞćĞć÷ćÛŠ
÷ćÛŠććđßČ
đßČĚĂĚĂìčìčÖÖüĆüĆîî
ÿąĂćéĒúąÛŠ
đßČĚĂĚĂēøÙìĊ
ēøÙìĊęøęøĂÜđìš
ĂÜđìšććìčìčÖÖÙøĆ
ÙøĆĚÜĚÜÖŠÖŠĂĂîđ×š
îđ×šćć –ĂĂÖ
–ĂĂÖ éĆéĆÜÜĒÿéÜĔîøĎ
ĒÿéÜĔîøĎððìĊìĊęę 6.2-3
4)
ēøÙìĊ
êêŠŠććÜė
ęęññŠŠććîđ×š
ööĒúą
			 4) การทำความสะอาดและทำลายเชื
นเปืŪŪĂĂ้อîöćÖĆ
นมากัïïĂčĂčบððอุÖøèŤ
ปกรณ์
ต่างๆ÷ćîóćĀîąĒúąÙîìĊ
ยานพาหนะและคนที
่านเข้ามาในฟาร์
4) ÖćøìĞ
ÖćøìĞććÙüćöÿąĂćéĒúąìĞ
ÙüćöÿąĂćéĒúąìĞććúć÷đßČ
úć÷đßČ้อĚĚĂĂโรคที
ēøÙìĊ่ปęęððîđðŚ
îđðŚ
îöćÖĆ
ÖøèŤ
Üė
÷ćîóćĀîąĒúąÙîìĊ
îđ×š่ผććöćĔîôćøŤ
öćĔîôćøŤ
Ēúą มและ
ïč
Ù
úćÖøõć÷ĔîôćøŤ
ö
đĂÜ
ēé÷Ĕßš
ö
ćêøÖćøđéĊ
÷
üÖĆ
ï
ÖćøÙüïÙč
ö
Öćøđ×š
ć
ĂĂÖôćøŤ
ö
éĆ
Ü
ĒÿéÜĔîøĎ
ð
ìĊ
ę
6.2-4
บุคลากรภายในฟาร์
มเอง
มาตรการเดี
การควบคุöมÖćøđ×š
การเข้
- ออกฟาร์
ดังแสดงในรู
ปที่ 6.2-4
ïčÙúćÖøõć÷ĔîôćøŤ
öđĂÜโดยใช้
ēé÷Ĕßš
öćêøÖćøđéĊย÷วกั
üÖĆบïÖćøÙüïÙč
ć- าĂĂÖôćøŤ
ö éĆÜมĒÿéÜĔîøĎ
ðìĊę 6.2-4

đ×š
đ×šćć

ĂĂÖ
ĂĂÖ

ęę 6.2-1
ĒÿéÜÖćøÖĞ
ććĂĂÖ×ĂÜ÷ćîóćĀîą
รูปøĎøĎทีðð่ ìĊìĊ6.2-1
นทางเข้
าออกของยานพาหนะ
6.2-1 แสดงการกำหนดเส้
ĒÿéÜÖćøÖĞććĀîéđÿš
ĀîéđÿšîîìćÜđ×š
ìćÜđ×š
ĂĂÖ×ĂÜ÷ćîóćĀîą

ðøąêĎ
ðøąêĎđđ×š×šćć-ĂĂÖ
-ĂĂÖ

øĎøĎรูððปìĊìĊทีęę 6.2-2
ĒÿéÜÖćøÖĞ
ććĀîéđÿš
ĂĂÖ×ĂÜÙî
่ 6.2-2
แสดงการกำหนดเส้
าออกของคน
6.2-2
ĒÿéÜÖćøÖĞ
ĀîéđÿšîîìćÜđ×š
ìćÜđ×šนććทางเข้
ĂĂÖ×ĂÜÙî
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คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร

ÝčöŠ øĂÜđìšćĔîĂŠćÜîĚĞć÷ćÛŠćđßČĚĂ

ëĂéøĂÜđìšćĒßŠĔîĂŠćÜîĚćĞ ÷ćÛŠćđßČĂĚ

đðúĊ÷ę îøĂÜđìšćÖŠĂîđ×šćēøÜđøČĂî

รูปทีøĎøĎðð่ 6.2-3
เชืĚĂĚĂ้อēøÙøĂÜđìš
โรครองเท้
า đđบริ
เวณทางเข้
แต่ละโรงเรื
ìĊìĊęę 6.2-3
ććÜîĚ
÷ćÛŠ
ćć ïøĉ
üèìćÜđ×š
ććĒêŠ
ĂĂîî อน
6.2-3อ่ĂŠĂŠางน้
ÜîĚำĞćĞćยาฆ่
÷ćÛŠććาđßČ
đßČ
ēøÙøĂÜđìš
ïøĉ
üèìćÜđ×š
ĒêŠúúาąēøÜđøČ
ąēøÜđøČ

øąïïÞĊéóŠîîĚćĞ ÷ćÛŠćđßČĂĚ

øĎøĎððìĊìĊęę 6.2-4
ĞćĞć÷ćÛŠ
ććđßČ
ēøÙ÷ćîóćĀîąìĊ
öö ม
รูปที่ 6.2-4
การฉีÖćøÞĊ
ดพ่ééนóŠóŠน้îîำîĚîĚยาฆ่
าภายในฟาร์
6.2-4
ÖćøÞĊ
÷ćÛŠาเชื
đßČ้อĚĂĚĂโรคยานพาหนะที
ēøÙ÷ćîóćĀîąìĊęđęđ×š×š่เććข้õć÷ĔîôćøŤ
õć÷ĔîôćøŤ
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ภายใต้โครงการพั
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คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
ÖćøðŜĂÜÖĆîēøÙĔîôćøŤö öĊ 3 øąéĆï ĕéšĒÖŠ

		 การป้องกั
ม มี 3 ระดั
ได้แēé÷ÖćøđúČ
ก่
1) นโรคในฟาร์
øąéĆïóČĚîåćîĔîÖćøðŜ
ĂÜÖĆบîēøÙ
ĂÖìĞćđúìĊęêĆĚÜĔîÖćøĒ÷ÖđúĊĚ÷Ü ÖćøúéÙüćöĀîćĒîŠîĒĂĂĆé×ĂÜÿĉęÜöĊßĊüĉêĔî
		 1) ระดับพื้นïøĉฐานในการป้
อ
งกั
น
โรค
โดยการเลื
อ
กทำเลที
่ตั้งในการแยกเลี
้ยง การลดความหนาแน่นแออัดของสิ่งมีชีวิตใน
đüèôćøŤöĒúąÖćøĀúĊÖđúĊę÷ÜÖćøÿĆöñĆÿÝćÖõć÷îĂÖôćøŤ
ö
บริเวณฟาร์มและการหลี
เลี่ยงการสัมÜผัôćøŤ
สจากภายนอกฟาร์
2) กÖćøüćÜĒñîñĆ
ö ÖćøÝĆéìĞćĒîüøĆมĚüÖćøìĞćìŠĂøąïć÷îĚĞć ÖćøĔßšđÙøČęĂÜöČĂĀøČĂĂčðÖøèŤêŠćÜė ìĊęÿćöćøëìĞćÙüćö
		 2) การวางแผนผั
งฟาร์ćมđßČĚĂการจั
การทำท่
ำ ĚĂการใช้
เครืęóĆÖ่อĂćýĆ
งมือ÷หรื
ออุÙปúćÖøĔîôćøŤ
กรณ์ต่างๆö ที่สามารถทำความ
ÿąĂćéĒúąÛŠ
ēøÙĕéšดÜŠćทำแนวรั
÷ ÙúĆÜđÖĘï้วĂćĀćøÿĆ
êüŤอĀšระบายน้
ĂÜđðúĊę÷îđÿČ
ñšć ĒúąìĊ
×ĂÜïč
2.1)
ÙúĆ
Ü
đÖĘ
ï
ĂćĀćøÿĆ
ê
üŤ
สะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้ง่าย คลังเก็บอาหารสัตว์ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และที่พักอาศัยของบุคลากรในฟาร์ม
Ö ĒĀúŠตÜว์ìĊęöć×ĂÜĂćĀćøÿĆêüŤ
			 2.1) คลังเก็บอาหารสั
- ĔîÖøèĊàČĚĂตĂćĀćø
					 ก แหล่งที่มาของอาหารสั
ว์ êšĂÜàČĚĂÝćÖñĎš×ć÷ìĊęĕéšøĆïĂîčâćêêćö ó.ø.ï.ÙüïÙčöÙčèõćóĂćĀćøÿĆêüŤ ó.ý.
						 - ในกรณีซื้อ2525
อาหาร ต้องซื้อจากผู้ขายที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
ĔîÖøèĊ
ñÿöĂćĀćøÿĆ
ÜöĊÙčèõćóĂćĀćøÿĆ
ðŨîĕðêćöÖĞćĀîéêćöÖäĀöć÷êćö ó.ø.ï.
						 - ในกรณีผสมอาหารสั
ตว์เองต้êอüŤงมีđĂÜêš
คุณĂภาพอาหารสั
ตว์เป็êüŤนđไปตามกำหนดตามกฏหมายตาม
พ.ร.บ. ควบคุม
ÙüïÙčöÙčèõćóĂćĀćøÿĆêüŤ ó.ý. 2525
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
× õćßîąïøøÝčĒúąÖćø×îÿŠÜ õćßîąïøøÝčĂćĀćøÿĆêüŤÙüøÿąĂćé ĕöŠđÙ÷ĔßšïøøÝčüĆêëčöĊóĉþ ðčŞ÷ĀøČĂüĆêëč
					 ข ภาชนะบรรจุและการขนส่ง ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควรสะอาด ไม่เคยใช้บรรจุวัตถุมีพิษ ปุ๋ยหรือวัตถุ
ĂČęîė ĔéìĊęĂćÝđðŨîĂĆîêøć÷êŠĂÿĆêüŤ ÿąĂćé ĒĀšÜ ÖĆîÙüćößČĚîĕéš ĕöŠöĊÿćøìĊęÝąðîđðŚŪĂîÖĆïĂćĀćøÿĆêüŤ
อื่นๆ ใด ที่อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ สะอาด แห้ง กันความชื้นได้ ไม่มีสารที่จะปนเปื้อนกับอาหารสัตว์ ถ้าถูก
ëšćëĎÖđÙúČĂïéšü÷ÿćøĂČęîÿćøéĆÜÖúŠćüêšĂÜĕöŠđðŨîĂĆîêøć÷êŠĂÿĆêüŤ
เคลือบด้
ว
ยสารอื
่นสารดัèงกล่
าวต้องไม่êเüŤป็ÙüøöĊ
นอันÖตรายต่
อสัตว์
Ù ÖćøêøüÝÿĂïÙč
õćóĂćĀćøÿĆ
ćøêøüÝÿĂïĂćĀćøÿĆêüŤĂ÷ŠćÜÜŠć÷ îĂÖÝćÖîĊĚêšĂÜÿčŠöêĆüĂ÷ŠćÜ
					 ค การตรวจสอบคุ
ว์ ควรมี
ารตรวจสอบอาหารสั
ตว์อย่างง่ายćÜđðŨ
นอกจากนี
้ ต้องสุ
ĂćĀćøÿĆณêภาพอาหารสั
üŤÿŠÜĀšĂÜðäĉïĆêตĉÖćøìĊ
ęđßČęĂëČĂกĕéš
đóČęĂüĉđÙøćąĀŤÙčèõćóĒúąÿćøêÖÙš
îðøąÝĞćĒúąđÖĘ
ï ่มตัวอย่าง
อาหารสัตว์ïĆสî่งìċห้ÖñúÖćøêøüÝüĉ
องปฏิบัติการที
่เชื่อĕถืüšอĔĀšได้êøüÝÿĂïĕéš
เพื่อวิเคราะห์คุณภาพและสารตกค้างเป็นประจำและเก็บบันทึกผล
đÙøćąĀŤ
การตรวจวิ
เคราะห์
ว้ให้ตรวจสอบได้
Ü ÖćøđÖĘ
ïøĆÖไþćĂćĀćøÿĆ
êüŤ ÙüøöĊÿëćîìĊęđÖĘïĂćĀćøÿĆêüŤĒ÷ÖđðŨîÿĆéÿŠüî ÖøèĊöĊüĆêëčéĉïđðŨîüĉêćöĉîêšĂÜ
					 ง การเก็บรักđÖĘษาอาหารสั
ต
ว์
ควรมี
ถานที
่เก็บอาหารสั
ตว์แยกเป็
นสัดส่วน กรณีมีวêัตüŤถุĕöŠดĔิบĀšเป็
ตามินต้องเก็บใน
ïĔîĀšĂÜðøĆïĂćÖćý ĀšĂสÜđÖĘ
ïĂćĀćøÿĆ
êüŤ êšĂÜÿćöćøëøĆ
Öþćÿõćó×ĂÜĂćĀćøÿĆ
đðúĊนę÷วิîĒðúÜ
ห้องปรับอากาศ
งเก็Ü บðอาหารสั
ตว์ ต้องสามารถรั
ตว์ไćม่îúŠ
ให้เćปลี
่ยนแปลง สะอาด แห้ง
ÿąĂćéห้อĒĀš
úĂéÝćÖĒöúÜ
ĒúąÿĆ ê üŤกêษาสภาพของอาหารสั
Š ć Üė ÙüøöĊ Ē ñÜĕöš ø ĂÜéš
Ü ×ĂÜõćßîą
ę 6.2-5รองด้
ĒúąöĊาÖนล่
ćøìĞางของภาชนะบรรจุ
ćÙüćöÿąĂćéĂ÷ŠćÜÿöęอĞćาหารสั
đÿöĂĂ÷Šตćว์ÜîšดัĂง÷Ăćìĉ
ê÷Ťúą ปที่ 6.2-5
ïøøÝčĂćĀćøÿĆตêüŤว์ตéĆ่าÜงๆ
ĒÿéÜĔîøĎ
ปลอดจากแมลงและสั
ควรมีðแìĊผงไม้
แสดงในรู
2 ÙøĆĚÜ
และมีการทำความสะอาดอย่
างสม่ำเสมออย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง

ĒñÜĕöšøĂÜéšćîúŠćÜõćßîąïøøÝč
øĎðìĊę 6.2-5 ÿëćîìĊęđÖĘïĂćĀćøÿĆêüŤ

รูปที่ 6.2-5 สถานที่เก็บอาหารสัตว์
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สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
การจัดการฟาร์มและการกำหนดระเบียบปฏิบัติประจำต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรคและการแพร่กระจายของโรค
3) มาตรการที่สำคัญในการป้องกันโรคในฟาร์ม มี 3 ส่วน คือ
		 3.1) มาตรการป้องกันก่อนเข้าฟาร์ม
				 - ควบคุมการเข้า –ออก ของคน สัตว์ และยานพาหนะที่เข้ามาในฟาร์มหรือโรงเรือน
				 - ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งยานพาหนะ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในกรณีที่ต้องนำเข้าไปในฟาร์ม
				 - ไม่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะ หากมีความจำเป็นให้ผสมยาฆ่าเชื้อ เช่น คลอรีน
		 3.2) มาตรการป้องกันตรงทางเข้าฟาร์มหรือโรงเรือน
				 - ประตูทางเข้าจะต้องล็อกเพื่อที่ผู้มาเยี่ยมฟาร์มจะต้องรายงานให้ทราบก่อน
				 - มีห้องสำหรับแขวนเสื้อผ้าและรองเท้า ก่อนจะเข้าสู่ห้องทำความสะอาด โดยจะต้องมีอ่างสำหรับล้างมือด้วยสบู่
ฆ่าเชื้อ กระดาษเช็ดมือและถังขยะเตรียมไว้
				 - หลังจากทำความสะอาดร่างกายแล้ว จะต้องเตรียมรองเท้าบู๊ทและเสื้อผ้าที่สะอาดไว้และแยกระหว่างรองเท้า
ของผู้มาเยี่ยมฟาร์ม และของคนในฟาร์ม
				 - ฆ่าเชื้อโรคที่รองเท้าก่อนเข้าฟาร์มหรือโรงเรือนในอ่างใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ และเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อทุกๆ 1-3 วัน
				 - ประตูที่จะเข้าฟาร์มหรือโรงเรือนจะต้องเปิดเข้าได้เพียงทางเดียวจากบริเวณที่มีการฆ่าเชื้อแล้ว และประตูจาก
โรงเรือนหรือฟาร์มที่จะเข้าบริเวณฆ่าเชื้อจะต้องเปิดได้ทางเดียวเช่นกัน
				 - เมื่อกลับจากฟาร์มเข้าสู่บริเวณที่มีการฆ่าเชื้อจะต้องล้างรองเท้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และเปลี่ยนรองเท้าก่อนที่จะ
ออกไปสู่บริเวณที่ไม่ปลอดเชื้อ
				 - มีห้องสำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนออกจากฟาร์มโดยมีตะกร้าสำหรับใส่เสื้อผ้าเตรียมไว้ และต้องล้างมืออีกครั้งก่อน
จะใส่รองเท้าและชุด
		 3.3) มาตรการป้องกันหรือทำลายเชื้อโรคภายในฟาร์ม การใช้ยาฆ่าเชื้อให้ได้ผลดีที่สุดนั้น ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อที่มีการตรวจ
สอบ และรับรองแล้วว่าได้ผล ในปริมาณที่กำหนดไว้ และมีระยะเวลาของการสัมผัสเชื้อนานเพียงพอให้เกิดผล
ตลอดจนมีความเข้มงวดตรวจสอบให้เกิดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และถูกต้องอยู่เสมอ ปัญหาหนึ่งที่ทำให้ระบบ
การควบคุมโรคไม่ได้ผลดี หรือไม่ได้ผล อาจเนื่องมาจากไม่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีเครื่องมือแล้ว แต่ใช้ไม่
ถูกต้องหรือละเลยการปฏิบัติอย่างจริงจัง เช่น โรงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแห้ง ไม่เปลี่ยน หรือเติมน้ำยา การอาบน้ำเปลี่ยน
เสื้อผ้า ฯลฯ
					 การใช้วัคซีนในการควบคุมโรคนั้น วัคซีนที่จะใช้ต้องได้รับการตรวจสอบว่าปลอดภัยสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ดี ไม่
เป็นอันตรายแก่ตัวสัตว์ และผู้ใช้ และต้องไม่มีการขับเชื้อออกมาปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่มี
การตกค้าง และเป็นอันตรายแก่ผู้สัมผัสและผู้บริโภค แม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนแล้ว ก็ควรจะต้องมีการจัดการฟาร์มที่ดี
มีการเลี้ยงอย่างถูกต้องและมีระบบการป้องกันโรคเช่นเดียวกัน เพราะหากสัตว์ไม่ได้รับการดูแลที่ดีจะทำให้สุขภาพ
อ่อนแอ วัคซีนจะไม่ได้ผล ทำให้สัตว์ป่วยและตายได้
					 จะเห็นได้ว่าหากมีการควบคุม ป้องกันโรคที่ดี และถูกต้อง เกษตรกรจะสามารถควบคุมและป้องกันการระบาด
ของโรคได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตรายตกค้าง หรือปนเปื้อนไปสู่ผู้บริโภค ทำให้ปลอดภัยทั้งผู้เลี้ยงและ
ผู้บริโภค
6.2.3 การฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรทั่วไป
			 เกษตรกรจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมการเลี้ยงสุกร เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเลี้ยงสุกรได้
อย่างถูกวิธี อันจะทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ำ ผลกำไรสูง สุกรที่คุณภาพตามความต้องการของตลาดผู้บริโภค และปราศจากสารพิษ
ตกค้างในผลิตภัณฑ์จากสุกร โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจริงในฟาร์ม และสามารถนำ
ไปปฏิบัติได้ โดยในการฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรจะประกอบด้วยเนื้อหาวิชา ดังนี้
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สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
				 1)
				 2)
				 3)
				 4)
				 5)
				 6)
				 7)
				 8)
				 9)
				10)
				11)
				12)

สถานการณ์เลี้ยงสุกรฯ
ปัจจัยในการเลี้ยงสุกรให้ประสบความสำเร็จ
ปัญหาและแนวทางพัฒนาการผลิตสุกร
การปฏิบัติเลี้ยงดูสุกร
อาหารและการให้อาหาร
พันธุ์ – การคัดเลือกพันธุ์ – การปรับปรุงพันธุ์
สถานที่ตั้ง – โรงเรือน – อุปกรณ์ – รูปแบบฟาร์ม
โรค – การป้องกันโรค – การสุขาภิบาล
ยา – เวชภัณฑ์ที่สำคัญๆ
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการฟาร์มสุกร
การกำจัดของเสียจากฟาร์ม และการจัดการสิ่งแวดล้อม
คุณภาพซากและการทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร

6.3 แนวทางการจัดการดูแล รักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมในฟาร์ม
6.3.1 แนวทางการจัดการ การควบคุม ทำลายและเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค
			 หากผู้ประกอบกิจการฟาร์มสุกรไม่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในฟาร์ม ได้แก่ ไม่มีการบำบัดน้ำเสีย ไม่มีการ
จัดการขยะที่ถูกหลักวิชาการ ไม่มีการล้างเรือนเลี้ยงสุกรอย่างเป็นประจำ ซึ่งจะทำให้เกิดการหมักหมม เกิดกลิ่นเหม็น และเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น แมลงวัน ยุง และหนู เป็นต้น อันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคภายในฟาร์มได้ แนวทางในการ
ควบคุม ทำลายและเฝ้าระวัง มีรายละเอียดดังนี้
			 6.3.1.1 การควบคุมการแพร่ระบาดของแมลงวัน
						 แมลงวันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคน มักพบตามท่อระบายน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล และกองขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ
ที่เป็นซากสุกร หากมีการจัดการสุขาภิบาลไม่ถูกสุขลักษณะ มีแหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันแล้ว จะทำให้มีแมลงวันชุกชุม
อันจะทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรค ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดโรคระบาดได้
						 1) ความสำคัญทางด้านสาธารณสุข
							 (1) บทบาทและความเป็นไปได้ในการนำโรคติดต่อ แมลงวันบ้านสามารถนำโรคติดต่อมาสู่มนุษย์ได้
โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเดินอาหาร เช่น บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค และโรคหนอน
พยาธิบางชนิด
							 (2) แมลงวันบ้าน มีนิสัยชอบเกาะกินอาหาร และขยายพันธุ์ตามมูลสัตว์และสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น
สิ่งปฏิกูล กองขยะมูลฝอยต่างๆ เศษสัตว์พืชเน่าๆ ซึ่งโอกาสจะสัมผัสเชื้อโรคติดต่อจึงมีมาก
							 (3) ได้มีการศึกษาพบว่า แมลงวันสามารถเป็นตัวพา (Carrier) เชื้อโรคหลายชนิด เช่น เชื้อไวรัส
แบคทีเรีย โปรโตซัว ไข่ และซิสต์พวกหนอนพยาธิ ร่างกายทุกส่วนของแมลงวัน เช่น ปาก ลำตัว ขา
ขนต่างๆ ตามลำตัว และขาสามารถติดกับเชื้อโรคหลายชนิด
							 (4) โรคติดต่อที่แมลงวันอาจเป็นตัวแพร่โรค ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาด
ของโรค แต่ไม่ได้มีบทบาทที่สำคัญของการแพร่โรคต่างๆ อาทิ
								 ก) โรคเกิดจากแบคทีเรีย ได้แก่
									 - บิดมีเชื้อ (Shigellosis) ได้แก่ บิดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
									 - ไข้รากสาด (Salmonellosis) ได้แก่ ไข้ไทฟอยด์ พาราไทฟอยด์
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									 - อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) ซึ่งเกิดจากอาหารที่มีเชื้อแปดเปื้อน เช่น เชื้อแบคทีเรีย
Salmonella
									 - อหิวาตกโรค (Cholera) การแพร่โรคโดยแมลงวันอาจเกิดได้ แต่ความสำคัญอาจไม่มากนัก
								 ข) โรคเกิดจากโปรโตซัว - บิดมีตัว แมลงวันอาจนำซิสต์ของอะมีบาได้หนอนพยาธิ แมลงวัน
สามารถนำหรื อ พาไข่ ซิ ส ต์ ข องพยาธิ ไ ด้ ห ลายชนิ ด เช่ น พยาธิ เ ส้ น ด้ า ย พยาธิ ตั ว กลม
พยาธิปากขอ เป็นต้น
								 ค) โรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง แมลงวันส่วนใหญ่ชอบบินมาเกาะแผล หรือแผลเรื้อรัง สามารถนำ
เชื้อมาติดได้ เช่น คุดทะราด โรคเรื้อน
						 2) การควบคุมกำจัดแมลงวัน
							 แมลงวันเป็นพาหะที่สำคัญในการนำโรคติดต่อร้ายแรงหลายชนิดมาสู่มนุษย์ และนำสิ่งสกปรกมาปน
เปื้อนอาหาร และการที่แมลงวันมีความสามารถบินไปได้ทั่วทุกหนทุกแห่ง และมีการแพร่ขยายจำนวนได้รวดเร็วถ้ามีแหล่งของอาหาร
อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอาหารที่มันชอบมักเป็นสิ่งสกปรกต่างๆ จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการควบคุมและป้องกันไม่ให้แมลงวันเข้ามา
ก่อปัญหาและเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรค
							 การควบคุมแมลงวัน ให้ได้ผลนั้นควรดำเนินการทั้งชุมชน การควบคุมในแต่ละบ้านมักไม่ค่อยได้ผล ก่อน
ที่จะดำเนินการควบคุมต้องสำรวจหาแหล่งเพาะพันธุ์ แหล่งที่อยู่อาศัย ความชุกชุมของแมลงวัน เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินการหา
มาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมและกำจัดแมลงวัน ดังนี้
							 (1) การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นการควบคุมแมลงวันที่ให้ผลถาวร โดยการทำลายแหล่งแพร่พันธุ์
ของแมลงวันให้หมดไป หรือลดน้อยลงให้มากที่สุด โดยมีมาตรการ ดังนี้
								 ก) จัดให้มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ต้องบำรุงรักษาห้องน้ำห้องส้วมให้มีความสะอาดอยู่เสมอ
ท่อระบายอากาศของส้วมต้องมีตะแกรงป้องกันไม่ให้แมลงเข้าไปได้
								 ข) การเก็บกักมูลฝอยเปียกหรือมูลฝอยที่เป็นสารอินทรีย์อื่นๆ ไว้ ต้องเก็บกักในภาชนะที่เหมาะสม
ไม่รั่วซึมและมีฝาปิดมิดชิด โดยการเก็บไว้ในถุงพลาสติก ซึ่งบรรจุอยู่ภายในถังโลหะหรือ
พลาสติกที่มีฝาปิดมิดชิด และนำมูลฝอยเปียกไปกำจัดให้เหมาะสม โดยการนำไปเผา ฝัง ถม
ปรับที่ หรือนำไปต้มเลี้ยงสัตว์ต่อไป
								 ค) มีการจัดการมูลฝอยภายในฟาร์มที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องให้มีการเก็บ ขนและการ
กำจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพดีไม่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ได้แก่ ให้มีการเก็บกวาด
ถนนไม่ให้เกิดมูลฝอยตกค้าง เกลื่อนกลาดตามถนนหรือที่สาธารณะต่างๆ
								 ง) กำจัดมูลสัตว์ไม่ให้เหลือตกค้าง หมั่นเก็บกวาด รวบรวมมูลสัตว์ที่เกิดขึ้นทุกวันไปกำจัด โดย
การนำไปตากแดดให้แห้ง เผา ฝัง หรือหมักทำปุ๋ย
								 จ) ควรมีตู้เก็บอาหาร และภาชนะ ที่ปกปิดอาหารมิให้แมลงวันตอม
								 ฉ) ร้านอาหาร สถานที่ประกอบอาหาร ห้องครัว ควรรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อมิให้
แมลงวันเข้าไปรบกวนและตอมอาหาร
							 (2) การควบคุมโดยใช้สารเคมี การทำลายตัวอ่อนและตัวแก่ของแมลงวัน ใช้สารเคมีทำลายตัวอ่อนและ
ตัวแก่ของแมลงวัน โดยการพ่นลงบนแหล่งเพาะพันธุ์ตามกองขยะ มูลสัตว์ ตัวอย่างสารเคมีที่ใช้
ทำลายตั ว อ่ อ นและตั ว แก่ ข องแมลงวั น ได้ แ ก่ กลุ่ ม ไพรี ท รอยด์ (Pyrethroid) ใช้ ส ารเคมี
150 – 200 cc./น้ำ 10 ลิตร (2/3 ปีบ๊ ) ฉีดพ่นด้วยตัวถังอัดลม (pressure Spray) 1 ลิตร/พืน้ ที่ 20 ตร.ม.
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คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
		 6.3.1.2 การควบคุมการแพร่ระบาดของยุง
					 ยุง เป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น จากหลักฐานทางฟอสซิลสามารถสันนิษฐานได้ว่า
ยุงมีในโลกตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เมื่อประมาณ 38 – 54 ล้านปีมาแล้ว โดยปกติตัวเมียมักจะกินเลือดเป็นอาหาร ส่วนตัวผู้มักจะกิน
น้ำหวานในดอกไม้ นอกจากนี้ ยังเป็นแมลงที่เป็นพาหะแพร่เชื้อโรคอีกด้วย เช่น ไข้เลือดออก ยุงตัวเมียจะมีอายุประมาณ 1 – 3 สัปดาห์
ขึ้นกับชนิดและสภาพแวดล้อม ส่วนตัวผู้จะมีอายุประมาณ 4 – 5 วัน จะตายหลังจากผสมพันธุ์เสร็จ
					 จากรายงานการสำรวจพบว่าทั่วโลกมียุงอยู่มากมายหลายพันชนิด หรือมีมากถึง 3,500 ชนิด (species) ใน
ประเทศไทยมีประมาณ 412 ชนิด ที่คุ้นเคยกันดี คือ ยุงก้นปล่อง (Anopheles) และยุงลาย (Aedes) ยุงบางชนิดแค่ก่อความรำคาญ
โดยการดูดกินเลือดคนและสัตว์เลี้ยงเป็นอาหารเท่านั้น แต่ก็มียุงอีกหลายชนิด ซึ่งนอกจากจะดูดกินเลือดเป็นอาหารแล้ว ยังเป็นพาหะ
นำโรคร้ายแรงต่างๆ มาสู่คนและสัตว์อีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
					 1) ลักษณะโดยทั่วไป
						 ยุงเป็นแมลงที่มีขนาดเล็กโดยทั่วไปมีขนาดลำตัวยาว 4 – 6 มิลลิเมตร และมีปริมาณมากที่สุดในโลก บางชนิด
มีขนาดเล็กมาก 2 – 3 มิลลิเมตร และบางชนิดอาจยาวมากกว่า 10 มิลลิเมตร ยุงมีส่วนหัว อก และท้อง มองเห็นได้อย่างชัดเจนและ
สามารถแยกออกจากแมลงชนิดอื่นได้อย่างง่ายๆ โดยสังเกตจากรูปพรรณสัณฐาน ดังต่อไปนี้คือ มีปากคล้ายงวง ยื่นยาวออกไปข้างหน้า
และมีปีกสำหรับบิน 1 คู่
					 2) ยุงเป็นพาหะนำโรคติดต่อที่สำคัญในประเทศไทย คือ
						 (1) โรคมาลาเรีย แหล่งแพร่โรคอยู่ในท้องที่ป่าเขา โดยเฉพาะตามแนวชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าและ
กัมพูชา เชื้อโรคมาลาเรียคือ โปรโตซัว ซึ่งเป็นสัตว์เซลล์เดียวมีขนาดเล็กมากมีชื่อเรียกว่า พลาสโมเดี่ยม
ซึ่งมีอยู่ 4 ชนิดด้วยกัน แต่ที่มีอันตรายร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตคือ พลาสโมเดี่ยม ฟาลซิฟารั่ม
						 (2) โรคไข้เลือดออก แหล่งแพร่โรคอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในเขตเมืองและชนบททุกจังหวัดทั่วประเทศ ผู้ป่วยส่วนใหญ่
เป็นเด็ก เชื้อโรคไข้เลือดออก คือ ไวรัสที่มีชื่อว่า เดงกี่ไวรัส ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมักเสียชีวิตเนื่องจาก
เกิดการช็อค
						 (3) โรคเท้าช้าง แหล่งแพร่โรคอยู่ในท้องที่ชนบทเฉพาะทางภาคใต้และภาคตะวันตกของประเทศ เชื้อโรคเท้าช้าง
คือพยาธิตัวกลมขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายเส้นด้ายอาศัยอยู่ในกระแสโลหิตของผู้ป่วย โรคนี้ทำให้เกิดแขน
เท้า ลูกอัณฑะบวมโต เกิดความพิการตามมาแต่โรคไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เนื่องจากผู้ป่วยในรายที่มี
อาการรุนแรงจะมีเท้าบวมใหญ่คล้ายเท้าของช้าง จึงเรียกโรคนี้ว่าโรคเท้าช้าง
						 (4) โรคไข้สมองอักเสบ แหล่งแพร่โรคอยู่ในท้องที่ชนบทโดยเฉพาะทางภาคเหนือบริเวณที่มีการเลี้ยงสุกรมาก
โรคนี้ตามปกติเป็นโรคติดต่อในสัตว์ด้วยกันเองเท่านั้น การที่โรคติดต่อมาถึงคนได้นั้นนับเป็นการบังเอิญที่
คนไปถูกยุงที่มีเชื้อโรคกัด เชื้อโรคไข้สมองอักเสบคือไวรัสที่มีชื่อว่า แจแปนิส เอนเซบ ฟาไลติส ไวรัส
ถึงแม้จำนวนผู้ป่วยโรคนี้มีไม่มาก แต่โรคนี้ทำให้เกิดอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยง่ายหรือทำให้เกิด
ความพิการทางสมองตามมาได้
					 3) กำจัดแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลาย วิธกี ารกำจัดแหล่งอาศัยของลูกน้ำ เพือ่ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ปฏิบตั ไิ ด้ ดังนี้
						 (1) ปิดฝาภาชนะขังน้ำ
						 (2) คว่ำทำลายภาชนะขังน้ำที่ไม่ใช้งาน
						 (3) หมั่นขัดล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะต่างๆ
						 (4) หากฟาร์มที่มีโรงอาหารและที่ประกอบอาหารหรือตู้เก็บอาหาร ให้ทำการปรับสภาพน้ำโดยใส่เกลือหรือ
ปูนแดง หรือน้ำส้มสายชูในจานรองขาตู้
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(2)

ÙüęĞćìĞćúć÷õćßîą×ĆÜîĚĞćìĊęĕöŠĔßšÜćî

(3)

ĀöĆęî×ĆéúšćÜđðúĊę÷îëŠć÷îĚĞćĔîõćßîąêŠćÜė

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
(4) จการฟาร์
ĀćÖôćøŤöมìĊสุęöกĊēรøÜĂćĀćøĒúąìĊęðøąÖĂïĂćĀćøĀøČĂêĎšđÖĘïĂćĀćø ĔĀšìĞćÖćøðøĆïÿõćóîĚĞćēé÷ĔÿŠ
สำหรับผู้ประกอบการกิ
đÖúČĂĀøČĂðĎîĒéÜ ĀøČĂîĚĞćÿšöÿć÷ßĎĔîÝćîøĂÜ×ćêĎš

					 4) วิธีการตรวจลู
ำยุงลายÖîĚćĞ ÷čÜúć÷
4) üĉíกĊÖน้ćøêøüÝúĎ
ćøąüĆÜêøüÝêøćĒĀúŠ
îíčŤ÷čÜúć÷ĔĀš
đîĉîÖćø
						 ในการเฝ้าระวัĔîÖćøđòŜ
งตรวจตราแหล่
งเพาะพันÜđóćąóĆ
ธุ์ยุงลายให้
ดำเนินéĞćการ
ดังนีéĆ้ ÜîĊĚ
ĔĀšđÝšตรวจดู
ćóîĆÖÜćîĄ
êøüÝéĎõอćßîąĀøČ
ĊîĚĞć×ĆÜĔîĀøČ
ĂîĂÖĂćÙćøว่าüŠมีćöĊลúูกĎÖน้îĚำĞćหรื
ĀøČĂอêĆตัüวēöŠโม่Ü งยุงลาย
						 (1) ให้เจ้าพนั(1)กงานฯ
ภาชนะหรื
เศษวัสĂดุđýþüĆ
ที่มีนÿ้ำéčขัìงĊęöในหรื
อนอกอาคาร
ĕöŠ (ÝćÖÿëĉ
êĉēé÷ìĆęüĕðúĎอÖเศษวั
îĚĞćĔîõćßîąĀøČ
îĚĞć÷čÜ95
úć÷ขึ้นไป)
หรือไม่ (จากสถิ÷čตÜúć÷ĀøČ
ิโดยทั่วĂไปลู
กน้ำในภาชนะหรื
สดุที่มีน้ำขัĂงđýþüĆ
จะเป็ÿéčนìลูĊęöกĊîน้ĚĞćำ×ĆยุÜÝąđðŨ
งลายร้îúĎอÖยละ
øšĂ÷úą 95 ×ċĚîĕð)
						 (2) หากพบว่ามีลูกน้ำหรือตัวโม่ง ให้พิจารณาลักษณะเบื้องต้นของลูกน้ำหรือตัวโม่งยุงลาย ดังนี้
(2) ĀćÖóïüŠćöĊúĎÖîĚĞćĀøČĂêĆüēöŠÜ ĔĀšóĉÝćøèćúĆÖþèąđïČĚĂÜêšî×ĂÜúĎÖîĚĞćĀøČĂêĆüēöŠÜ÷čÜúć÷ éĆÜîĊĚ
							 - เมื่อเคาะภาชนะนั
ให้เกิดเสียงดัĚîงĔĀšลูđÖĉกéน้đÿĊำ÷หรืÜéĆอÜตัúĎวÖโม่
จะดำดิ
หรือ ĀøČĂ
- đöČ้นęĂđÙćąõćßîąîĆ
îĚĞćงĀøČ
ĂêĆüēöŠ่งÜลงก้
ÝąéĞćนéĉภาชนะ
ęÜúÜÖšîõćßîą
							 - เมื่อเปิดฝาภาชนะ
โอ่ง ตุ่มน้(đßŠำî) ลูēĂŠกÜน้êčำŠöหรืîĚĞćอ) ตัúĎวÖโม่
หรือ ĀøČĂ
- đöČęĂ(เช่
đðŗéนòćõćßîą
îĚĞćงĀøČจะดำดิ
ĂêĆüēöŠ่งÜลงก้
ÝąéĞćนéĉภาชนะ
ęÜúÜÖšîõćßîą
							 - เมื่อส่องไฟฉายลงในภาชนะ
ลูกน้ำหรือตัวúĎโม่
- đöČęĂÿŠĂÜĕôÞć÷úÜĔîõćßîą
ÖîĚงĞćจะดำดิ
ĀøČĂêĆüēöŠ่งลงก้
ÜÝąéĞนćภาชนะ
éĉęÜúÜÖšîõćßîą

øĎðìĊę 6.3-1 øą÷ąêĆüēöŠÜ

รูปที่ 6.3-1 ระยะตัวโม่ง
ëšćúĎÖîĚĞćöĊðäĉÖĉøĉ÷ćĂ÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜ×šćÜêšî ĔĀšëČĂüŠćđðŨîúĎÖîĚĞć÷čÜúć÷ ĔĀšđÝšćóîĆÖÜćîìšĂÜëĉęî
							 ถ้ า ลู กĂĂÖÙĞ
น้ ำ มีćĒîąîĞ
ป ฏิ กćิ รĔĀšิ ย ñาอย่
า งใดอย่
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ออกคำแนะนำให้ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรปรับปรุงแก้ไขและดูแลมิให้เกิดขึ้นอีก
6.3.1.3

ÖćøÙüïÙčöÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜĀîĎ

		 6.3.1.3 การควบคุมการแพร่ระบาดของหนู
úćé ĒúąđðŨ
îìĆนĚÜÿĆทัê้งüŤสัóตćĀąîĞ
ćēøÙøšć÷ĒøÜĀúć÷ßîĉ
éöćÿĎŠøŠćÜÖć÷Ùîđøć
î ÖćāēøÙ ēøÙÞĊ
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เป็đนðŨสัîตÿĆêว์üŤทìี่ฉĊęÞลาด
และเป็
ว์พาหะนำโรคร้
ายแรงหลายชนิ
ดมาสู่ร่าđßŠงกายคนเรา
เช่นęĀîĎกาฬโรค
àċęÜìĞćĂĆîêøć÷ĔĀšëċÜĒÖŠßĊüĉêĕéš îĂÖÝćÖîĊĚ÷ĆÜÿøšćÜÙüćöđÿĊ÷Āć÷ÖĆïĂćÙćø ïšćîđøČĂî ĒúąìøĆó÷ŤÿĉîêŠćÜė øüööĎúÙŠćðŘúąĀúć÷øšĂ÷úšćî
โรคฉี่หนู ซึ่งทำอันตรายให้ถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายกับอาคาร บ้านเรือน และทรัพย์สิน
ìĆĚÜĕôĕĀöšìĊęđÖĉéÝćÖĕôôŜćúĆéüÜÝø ÿĉîÙšćðîđðŚŪĂî ÿĉęÜðäĉÖĎúìĊęĀîĎ×ĆïëŠć÷ĂĂÖöć ĒúąÿĉęÜ×ĂÜêŠćÜė ìĊęëĎÖÖĆéìĞćúć÷ ĀîĎöćÝćÖĒĀúŠÜêŠćÜė
ต่างๆ รวมมูลค่าปีละหลายร้อยล้าน ทั้งไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร สินค้าปนเปื้อน สิ่งปฏิกูลที่หนูขับถ่าย
ÿćöćøëĂĂÖúĎ Ö ÙøĆĚ Ü úąĀúć÷ė êĆ ü ÖćøÖĞ ć ÝĆ é ĀîĎ ĕ öŠ Ĕ ßŠ đ øČę Ă ÜÜŠ ć ÷ Ýąêš Ă ÜêøüÝéĎ ÿ ëćîìĊę đßŠ î Āš Ă ÜÙøĆ ü Āš Ă ÜđÖĘ ï ×ĂÜ ĒĀúŠ Ü ĂćĀćø
ออกมา และสิง่ ของต่างๆ ทีถ่ กู กัดทำลาย หนูมาจากแหล่งต่างๆ สามารถออกลูก ครัง้ ละหลายๆ ตัว การกำจัดหนู
ēé÷ßîĉéĀîĎìĊęóïĔîðøąđìýĕì÷ ĕéšĒÖŠ ĀîĎìŠĂ ĀîĎìšĂÜ×ćü ĒúąĀîĎÝĊěé
ไม่ใช่เรื่องง่าย จะต้องตรวจดูสถานที่ เช่น ห้องครัว ห้องเก็บของ แหล่งอาหาร โดยชนิดหนูที่พบในประเทศไทย
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ตอนกลางคืน ยกเว้นบริเวณที่หนูเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก วิธีสังเกตง่ายๆ คือ ดูรอยแทะ รอยถู รูหรือ
øĂ÷Ēìąเป็ôŦนîต้ĀîĎ
โพรง มูลหนู (1)กลิ่นสาปหนู
น Ý ąöĊ ÖćøđÝøĉ â đêĉ ï ēêĕéš øüéđøĘ ü öćÖ éĆ Ü øĎð ìĊę 6.3-2 (ðøąöćè 5 îĉĚ ü /ðŘ )
ĚîÝċกÜêšารเจริ
ĂÜöĊÖญćøÖĆ
úĂéđüúć
ĔĀšÿĆĚîĒúąÙöĂ÷Ď
						 (1) รอยแทะ ฟันหนูéĆÜจîĆะมี
เติéบĒìąĂ÷Ď
โตได้รŠêวดเร็
วมากđóČดัęĂงĒêŠ
รูปÜทีôŦ่ î6.3-2
(ประมาณŠđÿöĂ5 นิðøÖêĉ
้ว/ปีĒ) úšดัüงĀîĎนั้นÝąจึงต้องมี
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การกัดแทะอยู่ตลอดเวลา เพื่อแต่งฟันให้สั้นและคมอยู่เสมอ ปรกติแล้วหนูจะแทะของทุกชนิด ตั้งแต่
đøĉę ö ÝćÖïøĉ đ üè×Ăïė
đ×š ć ĕðĒúąöĆ Ö ÝąöĊ đ ýþđúĘ Ö ė
×ĂÜÿĉę Ü ìĊę öĆ î Ēìą
อาหารไปจนถึงอิฐ คอนกรีต ยาง ไม้ และพลาสติก เป็นต้น โดยจะเริ่มจากบริเวณขอบๆ เข้าไปและมักจะ
êÖĀúŠîĂ÷ĎŠìĊęôŦî ÞąîĆĚîïøĉđüèìĊęÙüøÿĞćøüÝøĂ÷ĒìąïŠĂ÷ė
มีเศษเล็กๆ ของสิ่งที่มันแทะตกหล่นอยู่ที่ฟัน ฉะนั้นบริเวณที่ควรสำรวจรอยแทะบ่อยๆ 80
คือ บริเวณประตู
หน้าต่าง พื้นฝาผนัง สายไฟ หรือภาชนะบรรจุอาหารหากพบรอยแทะใหม่ๆ แสดงว่ามีหนูเข้ามาอาศัยอยู่
อย่างแน่นอน

80
ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
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(2)
(2) ø Ă ÷ ëĎ Ā øČ Ă ø Ă ÷ Ù ø ć ï Ā øČ Ă ø Ă ÷ đ ìš ć éĆ Ü øĎ ð ìĊę 6.3-3
øÖêĉĀĀîĎîĎÝÝąđéĉ
ąđéĉîîĀøČ
ĀøČĂĂüĉüĉęÜęÜïîóČ
ïîóČĚîĚîøćïđøĊ
øćïđøĊ÷÷ïĒêŠ
ïĒêŠëëšćšćĀćÖÝĞ
ĀćÖÝĞććđðŨ
đðŨîîöĆöĆîîÿćöćøëĕêŠ
ÿćöćøëĕêŠ××ċĚîċĚîêćöòćñîĆ
êćöòćñîĆÜÜ ìŠìŠĂĂîĚîĚĞćĞćĕéš
ĕéš
øÖêĉ
øÖêĉĀîĎÝąđéĉîĀøČĂüĉęÜïîóČĚîøćïđøĊ÷ïĒêŠëšćĀćÖÝĞćđðŨîöĆîÿćöćøëĕêŠ×ċĚîêćöòćñîĆÜ ìŠĂîĚĞćĕéš
						 (2) รอยถูหรือรอยคราบหรื
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×÷ą àċàċęÜęÜëšëšććóïøĎ
óïøĎĀĀøČøČĂĂēóøÜîĊ
ēóøÜîĊĚÝĚÝąìĞ
ąìĞććĔĀš
ĔĀšììøćïüŠ
øćïüŠćć
ïšïšććîđøČ
ïšćîđøČĂîĀøČ
ćî ĀøČซึĂ่งïøĉ
đüèĔÖúš
ėอìĊโพรงนี
ęđÖĘï×÷ą้จàċะทำให้
ęÜëšćóïøĎ
ĀøČĂēóøÜîĊ
ĚÝนูąìĞอćาศั
ĔĀšยìอยู
øćïüŠ
ćด และทำการกำจัดได้ง่าย
ใกล้Ăๆ×ĂïøĆ
ที่เก็Ěüบïšขยะ
ถ้
า
พบรู
ห
รื
ท
ราบว่
า
มี
ห
ท
่
ใ
่
ี
ćýĆ÷÷Ă÷Ď
Ă÷ĎŠìŠìĊęĔĊęĔéé ĒúąìĞ
ĒúąìĞććÖćøÖĞ
ÖćøÖĞććÝĆÝĆééĕéšĕéšÜÜŠćŠć÷÷
öĊöĊĀĀîĎîĎĂĂćýĆ
öĊĀîĎĂćýĆ÷Ă÷ĎŠìĊęĔé ĒúąìĞćÖćøÖĞćÝĆéĕéšÜŠć÷

6.3-4 øĎøĎĀĀøČøČĂĂēóøÜìĊ
ēóøÜìĊęĀęĀîĎîĎĂĂćýĆ
ćýĆ÷÷
øĎøĎððìĊìĊę ę 6.3-4
øĎðìĊę 6.3-4 øĎĀøČĂēóøÜìĊęĀîĎĂćýĆ÷

รูปที่ 6.3-4 รูหรือโพรงที่หนูอาศัย
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						 (4) มูลหนู ดังรูปที่ 6.3-5 การพบมูลหนูในบริเวณไหนแสดงให้ทราบว่าบริเวณนั้น มีหนูอยู่ มูลหนูที่ใหม่จะ
มีลักษณะมันเลื่อมและมีสีดำ แต่หลังจากผ่านไป 2–3 วัน จะมีลักษณะแห้งและแข็ง มูลของหนูนอร์เวย์
จะมีลักษณะคล้ายเม็ดแคปซูล ขนาดยาว ¾ นิ้ว ส่วนหนูท้องขาวนั้นจะมีลักษณะคล้ายกระสวย มีความยาว
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(4)

öĎúĀîĎ éĆÜøĎðìĊę 6.3-5 ÖćøóïöĎúĀîĎĔîïøĉđüèĕĀîĒÿéÜĔĀšìøćïüŠćïøĉđüèîĆĚî öĊĀîĎĂ÷ĎŠ
öĎ ú Ā îĎ ìĊę Ĕ Ā öŠ Ý ą öĊ úĆ Ö þ è ą öĆ î đ úČę Ă ö Ē ú ą öĊ ÿĊ éĞ ć Ē êŠ Ā úĆ Ü Ý ć Ö ñŠ ć î ĕ ð 2–3 üĆ î
ÝąöĊúĆÖจþèąĒĀš
Ü öĎúđ×ĂÜĀîĎ
îĂøŤđü÷Ť
ÝìąöĊøćïüŠ
úĆÖþèąÙúš
คู่มือการขออนุญาตและต่
การที
่เÜป็ĒúąĒ×Ę
นúĀîĎ
อันĔตรายต่
อสุขภาพ
ประเภทฟาร์
สุกć÷đöĘ
รĚî éöĊĒÙðàĎ
(4) ่อöĎúใบอนุ
ĀîĎ ญéĆาตประกอบกิ
ÜøĎðìĊę 6.3-5
ÖćøóïöĎ
îïøĉ
üèĕĀîĒÿéÜĔĀš
ćïøĉมđüèîĆ
ĀîĎĂ÷ĎúŠ ×îćé÷ćü ¾ îĉĚü
öĎ ú Ā îĎ ìĊę Ĕ Ā öŠ Ý ąÿŠöĊüúĆîĀîĎ
Ö þìèš ĂąÜ×ćüîĆ
öĆ î đ úČĚ îę ĂÝąöĊ
ö ĒúúĆÖąþèąÙúš
öĊ ÿĊ éĞ ćć÷Öøąÿü÷
Ē êŠ Ā úĆ Ü ÝöĊćÙÖüćö÷ćü
ñŠ ć î ĕ ððøąöćè
2–3 üĆ î½ îĉĚ ü ÿŠ üîĀîĎ Āøĉę Ü
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร Ý ą öĊ úĆ Ö þ è ą đ ðŨ î ìŠ Ă î öĊ Ù ü ć ö ÷ ć ü ð ø ą ö ć è Ǭ îĉĚ ü
ÝąöĊúĆÖþèąĒĀšÜĒúąĒ×ĘÜ öĎú×ĂÜĀîĎîĂøŤđü÷ŤÝąöĊúĆÖþèąÙúšć÷đöĘéĒÙðàĎú ×îćé÷ćü ¾ îĉĚü
ÖćøÿĆúĆÖÜđÖêöĎ
úÝąìøćïüŠ
ćöĊĀîĎöĊßÙîĉüćö÷ćü
éĔéĂćýĆ÷ðøąöćè
Ă÷ĎŠ
ÿŠ üîĀîĎ ìš ĂÜ×ćüîĆĚ îàċęÜÝąöĊ
þèąÙúš
ć÷Öøąÿü÷
½ îĉĚ ü ÿŠ üîĀîĎ Āøĉę Ü

ประมาณ ½ นิÝ้ว ąส่วöĊนหนู
หริ่ง จะมีลักษณะเป็นท่อน มีความยาวประมาณ ⅛ นิ้ว ซึ่งการสังเกตมูลจะ
úĆ Ö þ è ą đ ðŨ î ìŠ Ă î öĊ Ù ü ć ö ÷ ć ü ð ø ą ö ć è Ǭ îĉĚ ü
ทราบว่ามีหนูชนิàċดęÜÖćøÿĆ
ใดอาศั
ยอยูúÝąìøćïüŠ
่
ÜđÖêöĎ
ćöĊĀîĎßîĉéĔéĂćýĆ÷Ă÷ĎŠ

øĎðìĊę 6.3-5 úĆÖþèąöĎúĀîĎ
ÖúĉęîÿćðĀîĎ
ĔßšđลðŨหนู
îđÙøČęĂÜĒÿéÜüŠćĀîĎĂćÝöćĂćýĆ÷Ă÷ĎŠĔîïøĉđüèîĆĚî ĒêŠÝąĕöŠĒöŠî÷ĞćđìŠćìĊęÙüø
รูป(5)ที่ 6.3-5
ลักษณะมู

øĎðìĊę 6.3-5
úĆÖþèąöĎđ ðŨúĀîĎ
đóøćąĂćÝ
î Ö úĉę î đ ÖŠ ć ê Ö Ùš ć Ü Ā úĆ Ü Ý ć Ö Ā îĎ Ă ó ÷ ó ĕ ð Ē úš ü ÖĘ ĕ éš
ÜÝćÖÖúĉ
ęîÿćðĀîĎ
Ýąêĉéìîìćî
(5) ใช้Öúĉ
ĔßšđðŨîđîČđÙøČ
ęĂÜĒÿéÜüŠ
ćĀîĎĂยćÝöćĂćýĆ
ŠĔîïøĉ
üèîĆจะไม่
Ěî ĒêŠแÝม่ąĕöŠ
ĒöŠî÷ĞาćทีđìŠ่ควร
ćìĊęÙเพราะอาจ
üø
						 (5) กลิ่นสาปหนู
เป็ęîนÿćðĀîĎ
เครื่องแสดงว่
าęĂหนู
อาจมาอาศั
อยู่ในบริ÷เĂ÷Ď
วณนั
้น đแต่
นยำเท่
(6)ðŨ î ÖÙøćïðŦ
ÿ ÿćüą
ĂćÝÿĆ
Ü đÖêĕéš
êć ćöìćÜđéĉ
î ×ĂÜĀîĎ
ēé÷ĂćýĆ
÷ĕĒÿÜ
đóøćąĂćÝ
đ
úĉ
ę
î
đ
ÖŠ
ć
ê
Ö
Ùš
ć
Ü
Ā
úĆ
Ü
Ý
Ö
Ā
îĎ
Ă
ó
÷
ó
ĕ
ð
Ē
úš
ü
ÖĘ
éš Ultraviolet
เป็นกลิ่นเก่าตกค้างหลังจากหนูอพยพไปแล้วก็ได้ เนื่องจากกลิ่นสาปหนูจะติดทนทาน
àċęÜÝĀćÖóïĕéš
üŠćöĊÙøćïđøČĂÜĒÿÜĂ÷ĎŠ ĒêŠêšĂÜüĉđÙøćąĀŤĂ÷ŠćÜøąöĆéøąüĆÜđóøćą ĂćÝđðŨîÿĉęÜĂČęîĕéš
đîČęĂÜÝćÖÖúĉęîÿćðĀîĎ
ąêĉéìîìćî

						 (6) คราบปัสสาวะ อาจสังเกตได้ตามทางเดินของหนู โดยอาศัยแสง Ultraviolet ซึ่งหากพบได้ว่ามีคราบเรือง
2) ÿอÿćüą
üĉย่íาĊ ðงระมั
Ŝ ĂĂćÝÿĆ
ÜÖĆดîระวั
ĒúąÖćøÖĞ
ÝĆ é ĀîĎ นÿćöćøëìĞ
úć÷üĉ íĊ ÷ ĒÿÜ đßŠUltraviolet
î Ĕßš đ Ā÷Čę Ă óĉ þ ÖøÜéĆ Ö ÖćüéĆ Ö
Ü đÖêĕéš
êććöìćÜđéĉ
แสงอยู่ แต่(6)ต้องวิÙøćïðŦ
เคราะห์
งเพราะอาจเป็
สิ่งîอื×ĂÜĀîĎ
่นได้ć ĕéš Āēé÷ĂćýĆ
àċęÜĀćÖóïĕéšĀøČ
üŠćĂöĊÙĔßšøćïđøČ
ÜĒÿÜĂ÷ĎŠ ĒêŠêĕšĂúŠÜüĉĕ öŠđÙøćąĀŤ
ÜøąöĆéøąüĆ
Üđóøćą
ęÜĂČęîþĕéš
ÿ öč îĂĕóøíøøößćêĉ
Ĕ Āš ĀîĎ đĂ×š÷ŠććöćĔîïøĉ
đ üèóČ
Ě î ìĊę ĂćÝđðŨ
ĀøČ ĂÝšîćÿĉÜïøĉ
Ć ì đĂÖßîìĊę øĆ ï ÖĞ ć ÝĆ é ĀîĎ

		 2) วิธีป้องกัน และการกำจัดหนู สามารถทำได้
หลายวิ
ธี ćเช่ÝĆéนĔĀšใช้เหยื่อพิษ กรงดัก กาวดัก หรือใช้สมุนไพรธรรมชาติไล่ไม่ให้
đ×šćöćìĞ
ÖćøÖĞ
2) üĉíĊ ðŜĂ ÜÖĆî ĒúąÖćøÖĞ
ć ÝĆ éćĀîĎ
ÿćöćøëìĞ ć ĕéš Ā úć÷üĉ íĊ
đßŠ î Ĕßš đ Ā÷Čę Ă óĉ þ ÖøÜéĆ Ö ÖćüéĆ Ö
หนูเข้ามาในบริเวณพื้นที่ หรือจ้างบริษัทเอกชนที่รับกำจัดหนู เข้ามาทำการกำจัดให้

ĀøČ Ă Ĕßš ÿ öč î ĕóøíøøößćêĉ ĕ úŠ ĕ öŠ Ĕ Āš ĀîĎ đ ×š ć öćĔîïøĉ đ üèóČĚ î ìĊę ĀøČ ĂÝš ć Üïøĉ þĆ ì đĂÖßîìĊę øĆ ï ÖĞ ć ÝĆ é ĀîĎ
öĒúąÖĞćÝĆéÿĆêüŤóćĀąîĞćēøÙ
6.3.1.4
		 6.3.1.4 การควบคุมและกำจั
ดสัćตÖćøÖĞ
ว์พÖćøÙüïÙč
าหะนำโรค
đ×šćöćìĞ
ćÝĆéĔĀš
ÖúŠćü×šćÜêšîĒúšüจÖćøðøąÖĂïÖĉ
Öø ÙüøöĊöćêøÖćø
					 นอกจากการควบคุมแมลงวัîĂÖÝćÖÖćøÙüïÙč
น ยุง และหนู öดัĒöúÜüĆ
งกล่าîวข้÷čาÜงต้ĒúąĀîĎ
นแล้วéĆÜการประกอบกิ
การเลี้ยงสุกรÝÖćøđúĊ
ควรมีĚ÷Üÿčมาตรการ
6.3.1.4
ÖćøÙüïÙč
ö
ĒúąÖĞ
ć
ÝĆ
é
ÿĆ
ê
üŤ
ó
ćĀąîĞ
ć
ēøÙ
ÙüïÙč่นöๆÿĆêซึüŤ่งóจะนำโรคที
ćĀąîĞćēøÙĂČ่เป็ęîนėอัàċนęÜตรายต่
ÝąîĞćēøÙìĊ
êøć÷êŠ
ÜĀøČĂ้อêŠสัĂตñĎšว์ïøĉโดยจะกระทำทั
ēõÙđîČĚĂÿĆêüŤ ēé÷ÝąÖøąìĞ
ĔîēøÜđøČĂîĒúąøĂïė
ควบคุมสัตว์พาหะนำโรคอื
อสัตęđðŨว์îเลีĂĆ้ยîงหรื
อต่ĂอÿĆผูê้บüŤđริúĊโĚ÷ภคเนื
้งในโรงเรืćìĆอĚÜนและรอบๆ
ēøÜđøČĂงเก็
îđúĊบĚ÷ของ
ÜÿĆîĂÖÝćÖÖćøÙüïÙč
êüŤอาคารสำนั
øĂïēÖéĆÜđÖĘกïöงาน
×ĂÜ
ĂćÙćøÿĞ
îĆĒúąĀîĎ
ÖÜćî
Ēúąïš
ććîóĆ
ö üĉíĊĔîÖćøÙüïÙč
é ÿćöćøëðäĉ
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ รอบโกดั
และบ้
กอาศั
ในฟาร์
มĂćýĆîวิĒúš
ธ÷ĔîôćøŤ
ีในการควบคุ
มและกำจั
ดÜÿčสามารถปฏิ
บัติได้ïĆêดัĉĕงéšนีé้ ĆÜîĊĚ
ĒöúÜüĆ
î ÷čÜาćนพั
éĆÜยÖúŠ
ü×šćÖÜêš
ü ÖćøðøąÖĂïÖĉ
ÝÖćøđúĊöĚ÷ĒúąÖĞ
ÖøćÝĆÙüøöĊ
öćêøÖćø

ÙüïÙčöÿĆêüŤóćĀąîĞ1)ćēøÙĂČ
ćēøÙìĊ
îĂĆ1)
đĂčúĊĚð÷ÜĀøČ
ÿĆćêÜüŤėēé÷ÝąÖøąìĞ
ĂîîĒúąøĂïė
					
จัดęîเก็ėบàċอุęÜปÝąîĞ
กรณ์
เครื่อęđðŨงมื
อîต่êøć÷êŠ
างๆÝĆ éวัĂđสÿĆÖĘดุêïใüŤนโกดั
ชüĆั้นÿวางยกพื
Öงøให้ĂèŤêŠเป็đĂÙนñĎšïøČระเบี
ę øĉĂēõÙđîČ
Ü öČยบĂ ĚĂêŠและมี
éč Ĕ î ē ćÖ้นìĆéĆĚÜดัĔîēøÜđøČ
ÜงĔรูĀšปđทีðŨ่ 6.3-6
ø ą đ ïĊ ÷ ï Ē ú ą öĊ ßĆĚ î ü ć Ü
ēøÜđøČĂîđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤ øĂïēÖéĆÜđÖĘï×ĂÜ ĂćÙćøÿĞćîĆÖÜćî Ēúąïš
ćîóĆ
÷ÖóČ
Ěî ÖéĆĂćýĆ
ÜøĎð÷ìĊĔîôćøŤ
ę 6.3-6ö üĉíĊĔîÖćøÙüïÙčöĒúąÖĞćÝĆé ÿćöćøëðäĉïĆêĉĕéšéĆÜîĊĚ

1)

ÝĆ é đ ÖĘ ï Ăč ð Ö ø èŤ đ Ù øČę Ă Ü öČ Ă êŠ ć Ü ė üĆ ÿ éč Ĕ î ē Ö éĆ Ü Ĕ Āš đ ðŨ î ø ą đ ïĊ ÷ ï Ē ú ą öĊ ßĆĚ î ü ć Ü
÷ÖóČĚî éĆÜøĎðìĊę 6.3-6
øĎðìĊę 6.3-6 øĎðÖćøÝĆéøąđïĊ÷ïõć÷ĔîĀšĂÜđÖĘïĂćĀćøÿĆêüŤ ēé÷
öĊßĆĚîüćÜ÷ÖóČĚî
øĎðìĊę 6.3-6 øĎðÖćøÝĆéøąđïĊ÷ïõć÷ĔîĀšĂÜđÖĘïĂćĀćøÿĆêüŤ ēé÷
öĊßĆĚîüćÜ÷ÖóČĚî
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คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
2)

ÖĞćÝĆé×÷ąìĆęüĕð đßŠî đýþĕöš đýþĂćĀćø ×÷ąðäĉÖĎúêŠćÜė ĂĂÖîĂÖôćøŤö

2) ÖĞćÝĆé×÷ąìĆęüĕð đßŠî đýþĕöš đýþĂćĀćø ×÷ąðäĉÖĎúêŠćÜė ĂĂÖîĂÖôćøŤö
					 2)2) กำจัÖĞดćขยะทั
เศษอาหาร×÷ąðäĉ
ขยะปฏิ
ูลต่ĂĂÖîĂÖôćøŤ
างๆ ออกนอกฟาร์
ม
ÝĆé×÷ąìĆ่วไป
ęüĕðเช่đßŠนî เศษไม้
đýþĕöš đýþĂćĀćø
ÖĎúêŠกćÜė
ö
3) ëĆÜ×÷ąìčÖĔïêšĂÜöĊòćðŗ3)éĂ÷ŠćëĆÜöĉ
éßĉé ÖĒúąÙüøöĊ
ÖþèŤ
éĆÜøĎðìĊÿĆâ
ę 6.3-7
Ü×÷ąìč
ĔïêšĂÜöĊòÿćðŗĆâéúĆĂ÷Š
ćÜöĉøąïč
éßĉßéĆéđÝî
ĒúąÙüøöĊ
úĆÖþèŤøąïčßĆéđÝî éĆÜøĎðìĊę 6.3-7
ëĆÜ×÷ąìč
ÖĔïêšอĂงมีÜöĊฝòาปิ
ćðŗéดĂ÷Š
ÿĆâúĆสÖัญþèŤ
ąïčßรĆéะบุ
đÝîชéĆัดÜเจน
øĎðìĊę ดั6.3-7
					 3)3) ถังขยะทุ
กใบต้
อย่ćาÜöĉงมิéßĉดéชิดĒúąÙüøöĊ
และควรมี
ลักøษณ์
งรูปที่ 6.3-7

øĎðรูìĊปę ถั6.3-7
ëĆÜ×÷ą õćßîąïøøÝč
×่ถ÷ąìĊ
ĂÜ õćßîąïøøÝč×÷ąìĊęëĎÖêšĂÜ
øĎðขìĊยะที
ę 6.3-7
รูปทีøĎ่ ð6.3-7
งขยะøĎðภาชนะบรรจุ
ูกต้øĎอðęëงëĆĎÖÜêš×÷ą
ìĊę 6.3-7 øĎðëĆÜ×÷ą õćßîąïøøÝč×÷ąìĊęëĎÖêšĂÜ

4) õć÷ĔîïøĉđüèôćøŤöđúĊ4)÷Ě ÜÿĆêüŤõć÷Ĕîïøĉ
êĂš ÜÿąĂćéĒúąöĊ
ÿę éč
đüèôćøŤøöąđïĊ
đúĊ÷Ě ÷ÜÿĆïöćÖìĊ
êüŤêĂš ÜÿąĂćéĒúąöĊ
øąđïĊ÷ïöćÖìĊÿę éč
4)
õć÷Ĕîïøĉ
đ
üèôćøŤ
ö
đúĊ
÷
Ě
ÜÿĆ
ê
üŤ
ê
Ă
š
ÜÿąĂćéĒúąöĊ
ø
ąđïĊ
÷
ïöćÖìĊ
ÿ
ę
é
č
					 4) ภายในบริ
5) êĆเวณฟาร์
é Ā âš ćมøเลีĂ้ยïงสัē ตø5)ว์Üตđ้อøČงสะอาดและมี
üŤē Ĕø ยĀšÜบมากที
ÿĆđ Ě øČîĂêîú่สđĂุดúĊĚé÷ đÜüÿĆúêćüŤ Ĕđ ĀšóČę ÿĆĂĚ îðŜ êĂ úÜ ÖĆĂ îé ÿĆđ üêúüŤ ć đ óČę Ă ðŜ Ă Ü ÖĆ î ÿĆ ê üŤ
êĆĂ éîĀđ úĊâšĚ ÷ć Üø ÿĆĂ êรïะเบี
5)
êĆ
é
Ā
âš
ć
ø
Ă
ï
ē
ø
Ü
đ
øČ
Ă
î
đ
úĊ
Ě
÷
Ü
ÿĆ
ê
üŤ
Ĕ
Āš
ÿĆ
Ě
î
ê
ú
ü ú ć อ่ đาศัóČęยĂ อย่
ðŜ Ă Ü ÖĆ î ÿĆ ê üŤ
					 5) ตัดหญ้ารอบโรงเรือนเลีย้ งสัตว์ให้สนั้ ตลอดเวลา เพือ่ ป้องกันสัĂตว์éพđาหะอยู
างน้อย 3 เมตร ดังรูปที่ 6.3-8
óćĀąĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ Ă÷ŠćÜîšĂ÷ 3 óćĀąĂ÷Ď
đöêø éĆÜŠĂøĎðćýĆìĊ÷ę 6.3-8
Ă÷ŠćÜîšĂ÷ 3 đöêø éĆÜøĎðìĊę 6.3-8
óćĀąĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ Ă÷ŠćÜîšĂ÷ 3 đöêø éĆÜøĎðìĊę 6.3-8

รูøĎปðทีìĊ่ ę 6.3-8
ดหญ้
ารอบโรงเรื
อนęĂðŜเพืĂêĆÜÖĆé่อĀâš
ป้îÿĆอêćงกัøĂïēøÜđøČ
สัตว์พĂŠĂาหะอยู
่อาศัย
6.3-8 êĆตัéĀâš
ćøĂïēøÜđøČ
đóČ
üŤóนćĀąĂ÷Ď
øĎðĂìĊîę 6.3-8
îćýĆđóČ÷ęĂðŜĂÜÖĆîÿĆêüŤóćĀąĂ÷ĎŠĂćýĆ÷
øĎðìĊę 6.3-8 êĆéĀâšćøĂïēøÜđøČĂî đóČęĂðŜĂÜÖĆîÿĆêüŤóćĀąĂ÷ĎŠĂćýĆ÷
6) öĊēðøĒÖøöÖĞćÝĆéĒöúÜìč
î ïøĉđüèøĂïēøÜđøČ
îđúĊ
Ü ĂćÙćø ĂĂćÙćøÿĞ
ćøĂïēÖéĆ
îĆÖÜćî Ü ĂćÙćø ĂćÙćøÿĞćîĆÖÜćî
6) ÖđéČöĊēĂเðøĒÖøöÖĞ
ćÝĆéĒöúÜìč้ยÖงĂđéČรอบโกดั
ĂîĚ÷Ü øĂïēÖéĆ
ïøĉđอาคาร
üèøĂïēøÜđøČ
îđúĊĚ÷กÜ งาน
					 6)6)มีโปรแกรมกำจั
วณรอบโรงเรื
อาคารสำนั
บ้านพักอาศัย
öĊēðøĒÖøöÖĞćดÝĆแมลงทุ
éĒöúÜìčกÖเดืđéČอĂนî บริïøĉ
đüèøĂïēøÜđøČอĂนเลี
îđúĊĚ÷Ü øĂïēÖéĆÜง ĂćÙćø
ĂćÙćøÿĞ
ćîĆÖÜćî
ïšćîóĆÖĂćýĆ÷ (øĎðìĊę 6.3-9) ïšćîóĆÖĂćýĆ÷ (øĎðìĊę 6.3-9)
(รูปทีïšć่ 6.3-9)
îóĆÖĂćýĆ÷ (øĎðìĊę 6.3-9)

øĎðìĊę 6.3-9 öĊēðøĒÖøöÖĞćÝĆéøĎĒöúÜìč
ÖđéČĂöĊîēðøĒÖøöÖĞćÝĆéĒöúÜìčÖđéČĂî
ðìĊę 6.3-9
øĎðìĊę 6.3-9 öĊēðøĒÖøöÖĞćÝĆéĒöúÜìčÖđéČĂî

7)

7) öĊēðøĒÖøöÖĞ
ĀîĎì7)čÖÿĆมีðโปรแกรมกำจั
éćĀŤ
õć÷ĔîĒúąïøĉ
ĂîđúĊĚ÷ÜÿĆđêüèøĂïė
üŤ øĂïēÖéĆÜēøÜđøČ
đÖĘï×ĂÜ
รูปćทีÝĆ่ é6.3-9
อน ēøÜđøČ
öĊēðøĒÖøöÖĞ
ćดÝĆéแมลงทุ
ĀîĎìđčÖüèøĂïė
ÿĆกðเดืéćĀŤ
õć÷ĔîĒúąïøĉ
ĂîđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤ øĂïēÖéĆÜđÖĘï×ĂÜ
öĊēðøĒÖøöÖĞćÝĆéĀîĎìčÖÿĆðéćĀŤ õć÷ĔîĒúąïøĉđüèøĂïė ēøÜđøČĂîđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤ øĂïēÖéĆÜđÖĘï×ĂÜ
ĂćÙćøÿĞćîĆÖÜćî ïšćîóĆÖĂćýĆĂćÙćøÿĞ
÷ (øĎðìĊćę îĆ6.3-10)
ÖÜćî ïšćîóĆÖĂćýĆ÷ (øĎðìĊę 6.3-10)
ĂćÙćøÿĞćîĆÖÜćî ïšćîóĆÖĂćýĆ÷ (øĎðìĊę 6.3-10)

					 7) มีโปรแกรมกำจัดหนูทุกสัปดาห์ ภายในและบริเวณรอบๆ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ รอบโกดั
83งเก็บของ อาคาร 83
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สำนักงาน บ้านพักอาศัย (รูปที่ 6.3-10)
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ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร

รูปøĎøĎððทีìĊìĊ่ ęę 6.3-10
ปรแกรมกำจั
ดหนู
สัปดาห์
6.3-10
ććÝĆÝĆééĀîĎ
ììččÖÖÿĆÿĆทððุกéćĀŤ
6.3-10 öĊöĊมีēēโðøĒÖøöÖĞ
ðøĒÖøöÖĞ
ĀîĎ
éćĀŤ
และในการเก็บสารเคมีในสถานประกอบกิ
จการฟาร์
สุกร ควรมีการแยกเก็
น้ำยาฆ่
าเชื้อ หรื
ถุมีพććđßČ
ĒúąĔîÖćøđÖĘ
ïïÿćøđÙöĊ
ÝÝÖćøôćøŤ
ÿčÿčÖÖøø ÙüøöĊ
ïïÿćøđÙöĊ
đßŠ
ĀøČ
ĒúąĔîÖćøđÖĘ
ÿćøđÙöĊมĔĔîÿëćîðøąÖĂïÖĉ
îÿëćîðøąÖĂïÖĉ
ÖćøôćøŤบööสารเคมี
ÙüøöĊเช่ÖÖนćøĒ÷ÖđÖĘ
ćøĒ÷ÖđÖĘ
ÿćøđÙöĊ
đßŠîîอîĚîĚวัตĞćĞć÷ćÛŠ
÷ćÛŠ
đßČิษĚĂĚĂ หรื
ĀøČĂĂอวัตถุไวไฟ
ไว้โดยเฉพาะ
นอัĕüšĕüšนตรายหรื
ัยทีîî่อĂĆĂĆาจเกิ
ดขึ้นĂĂได้ĂĆĂĆÙÙÙĊÙĊõõĆ÷Ć÷ìĊìĊęĂęĂćÝđÖĉ
üĆüĆêêëčëčööĊóĊóĉþĉþ เพื
ĀøČ
ĕĕüĕô
ēēé÷đÞóćą
îîêøć÷ĀøČ
ĀøČ่อĂĂป้üĆüĆêêอëčëčงกั
üĕô
é÷đÞóćąออัđóČ
đóČคęĂęĂคีðŜðŜภĂĂÜÖĆ
ÜÖĆ
êøć÷ĀøČ
ćÝđÖĉéé×ċ×ċĚîĚîĕéš
ĕéš
					 ผู้ประกอบกิñĎšðจøąÖĂïÖĉ
การฟาร์ÝมÖćøôćøŤ
สุกรควรทำการแยกพื
น
้
ที
เ
่
ลี
ย
้
งสุ
กรออกจากพื
้นที่เลี้ยงสัตêว์üŤปðระเภทอื
่น เช่î นüĆüวัÙüć÷
ว ควาย แพะ
ñĎšðøąÖĂïÖĉÝÖćøôćøŤööÿčÿčÖÖøÙüøìĞ
øÙüøìĞććÖćøĒ÷ÖóČ
ÖćøĒ÷ÖóČĚĚîîìĊìĊęęđđúĊúĊĚĚ÷÷Üÿč
ÜÿčÖÖøĂĂÖÝćÖóČ
øĂĂÖÝćÖóČĚĚîîìĊìĊęęđđúĊúĊĚĚ÷÷ÜÿĆ
ÜÿĆêüŤðøąđõìĂČ
øąđõìĂČęęîî đßŠ
đßŠî üĆü Ùüć÷
ไก่ เป็Ēóą
ด ปลา đðŨจระเข้
เป็นต้นđðŨเพืîêš่อîป้đóČ
องกันโรคจากสั
ตว์ประเภทอื่นęîสูÿĎ่สŠÿุกčÖรø ĀøČ
หรือโรคจากสุÖøÿĎกรสู
่สัตว์ประเภทอื
่นที่เลี้ยงภายในฟาร์
ม และควร
Ēóą ĕÖŠ
ĕÖŠ đðŨéé ðúć
ðúć Ýøąđ×š
Ýøąđ×š đðŨîêšî đóČęęĂĂðŜðŜĂĂÜÖĆ
ÜÖĆîîēøÙÝćÖÿĆ
ēøÙÝćÖÿĆêêüŤüŤððøąđõìĂČ
øąđõìĂČęîÿĎŠÿčÖø ĀøČĂĂēøÙÝćÖÿč
ēøÙÝćÖÿčÖøÿĎŠŠÿÿĆĆêêüŤüŤððøąđõìĂČ
øąđõìĂČęęîîìĊìĊęęđđúĊúĊĚĚ÷÷Üõć÷ĔîôćøŤ
Üõć÷ĔîôćøŤöö ĒúąÙüø
ĒúąÙüø
แยกสถานที
่กำจัดซากหรืออวั
ยวะสัตêว์üŤ ēé÷êš
โดยต้องห่ćÜÝćÖïøĉ
างจากบริเวณอาคาร
หรือโรงเรืĚ÷อÜÿĆนเลี
้ยงสัตว์ ćอาคารสำนั
กงาน อาคารที
่พักอาศัย และ
Ē÷ÖÿëćîìĊ
Ē÷ÖÿëćîìĊęęÖÖĞĞććÝĆÝĆééàćÖĀøČ
àćÖĀøČĂĂĂüĆ
ĂüĆ÷÷üąÿĆ
üąÿĆêüŤ ēé÷êšĂĂÜĀŠ
ÜĀŠćÜÝćÖïøĉđđüèĂćÙćø
üèĂćÙćø ĀøČ
ĀøČĂĂēøÜđøČ
ēøÜđøČĂĂîđúĊ
îđúĊĚ÷ÜÿĆêêüŤüŤ ĂćÙćøÿĞ
ĂćÙćøÿĞćîĆîĆÖÖÜćî
Üćî ĂćÙćøìĊ
ĂćÙćøìĊęęóóĆĆÖÖĂćýĆ
ĂćýĆ÷÷ Ēúąøąïï
Ēúąøąïï
ระบบผลิ
ตน้Ĕßšำใช้đðŨ
เป็øą÷ąĕöŠ
นระยะไม่
น้อยกว่
า 20 đóČเมตร
เพื่อÖćøĒóøŠ
ป้องกันøøąïćé×ĂÜđßČ
การแพร่ระบาดของเชื
้อโรค
ñúĉ
îîšĂšĂ÷ÖüŠ
ęĂęĂðŜðŜĂĂÜÖĆ
ñúĉêêîĚîĚĞćĞćĔßš
đðŨîîøą÷ąĕöŠ
÷ÖüŠćć 20
20 đöêø
đöêø đóČ
ÜÖĆîîÖćøĒóøŠ
ąïćé×ĂÜđßČĚĂĚĂēøÙ
ēøÙ

6.4 แนวทางการจั
ดการของเสี
ยและน้ำเสีย÷ฟาร์
มสุćĞ กđÿĊร ÷ôćøŤöÿčÖø
6.4 ĒîüìćÜÖćøÝĆ
éÖćø×ĂÜđÿĊ
ĒúąîĚ

6.4 ĒîüìćÜÖćøÝĆéÖćø×ĂÜđÿĊ÷ĒúąîĚćĞ đÿĊ÷ôćøŤöÿčÖø
6.4.1 การประเมินปริมาณของเสียและน้ำเสีย

6.4.1
6.4.1 Öćøðøąđöĉ
Öćøðøąđöĉîîðøĉ
ðøĉööćè×ĂÜđÿĊ
ćè×ĂÜđÿĊ÷÷ĒúąîĚ
ĒúąîĚććĞĞ đÿĊ
đÿĊ÷÷

			 เนื่องจากกรมควบคุมมลพิษ ได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรตั้งแต่ 6 น้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ขึ้นไป ต้องจัดทำ
þþ ĕéš
ÝÝÖćøđúĊ
Ě÷Ě÷Üÿč
ĚÜĚÜĒêŠ
ĀîŠ
ééìĞìĞććĒîü
แนวทางการจัดการน้đîČ
ำเสีęĂęĂÜÝćÖÖøöÙüïÙč
ยและของเสียöööúóĉ
ประกอบในการขอหรื
อต่ออายุ
ใบอนุ
าตประกอบกิ
ดังÿÿนัĆêĆê้นüŤüŤ××ต้ċĚîċĚîอĕð
ารณาหรื
đîČ
ÜÝćÖÖøöÙüïÙč
öúóĉ
ĕéšÖÖĞćĞćĀîéĔĀš
ĀîéĔĀšññĎšðĎšðøąÖĂïÖĉ
øąÖĂïÖĉ
ÖćøđúĊ
ÜÿčญÖÖøêĆ
øêĆ
ĒêŠ 66 îĚîĚĞćĞćĀîĆ
ĀîĆจÖÖการ
ĀîŠüü÷ðýč
÷ðýč
ĕðงพิêšêšจĂĂÜÝĆ
ÜÝĆ
Ēîüอคำนวณว่า
ìćÜÖćøÝĆ
÷÷ ðøąÖĂïĔîÖćø×ĂĀøČ
ĂĂêŠêŠĂĂาĂć÷č
ĔĔïĂîč
ÝÝÖćø
ćøèćĀøČ
îüèüŠ
จำนวนสุ
กรที่เééลีÖćøîĚ
้ยงคิดĞćĞćđÿĊ
น้ำหนักหน่
วยปศุสัตว์จำนวนเท่
ใด สมการที
่ใช้คำนวณแสดงในบทที
่ 4ÝÝโดยตั
วอย่ĂĂÙĞÙĞาććงการคำนวณ
นี้ ęę
ìćÜÖćøÝĆ
ÖćøîĚ
đÿĊเป็÷÷นĒúą×ĂÜđÿĊ
Ēúą×ĂÜđÿĊ
ðøąÖĂïĔîÖćø×ĂĀøČ
Ăć÷č
ïĂîčâ
âćêðøąÖĂïÖĉ
ćêðøąÖĂïÖĉ
Öćø éĆéĆÜÜîĆîĆĚîĚî êšêšĂĂÜóĉ
Üóĉ
ćøèćĀøČ
îüèüŠććÝĞÝĞććîüîÿč
îüîÿčดัÖÖงøìĊ
øìĊ
đúĊĚ÷ÜÙĉéđðŨîîĚĞćĀîĆÖĀîŠü÷ðýčÿĆêüŤÝĞćîüîđìŠćĔé ÿöÖćøìĊęĔßšÙćĞ îüèĒÿéÜĔîïììĊę 4 ēé÷êĆüĂ÷ŠćÜÖćøÙĞćîüè éĆÜîĊĚ

đúĊĚ÷ÜÙĉéđðŨîîĚตัĞćวĀîĆ
ü÷ðýčÿĆêüŤÝĞćîüîđìŠ
ćĔéสÿöÖćøìĊ
			
อย่ÖาĀîŠ
งการคำนวณหน่
วยปศุ
ัตว์ ęĔßšÙćĞ îüèĒÿéÜĔîïììĊę 4 ēé÷êĆüĂ÷ŠćÜÖćøÙĞćîüè éĆÜîĊĚ
êĆüĂ÷ŠćÜÖćøÙĞćîüèĀîŠü÷ðýčÿĆêüŤ

üĂ÷ŠćÜÖćøÙĞ
ü÷ðýč
ÿĆêüŤพันธุ์ 50 ตัว (นน.เฉลี่ย 170 กก./ตัว) สุกรขุน 100 ตัว (นน.เฉลี่ย 60 กก./ตัว)
			 ฟาร์มêĆนาย
ก. มีกćîüèĀîŠ
ารเลี้ยงสุ
กรแม่
ööîć÷
öĊöĊÖÖćøđúĊ
ĚĚ÷÷Üÿč
óóĆĆîîมíčíčนาย
ŤŤ 50
ÖÖ./êĆ
êĆêĆüü ำเสียและของเสี
(îî.đÞúĊ
ÖÖ./êĆ
ôćøŤ
îć÷ ่ยÖ.
Ö. 12
ćøđúĊ
ÜÿčวÖÖ)øĒöŠ
øĒöŠ
50 êĆêĆüüก.(îî.đÞúĊ
(îî.đÞúĊ
170
ÖÖ./êĆüü)) ÿčÿčÖÖø×č
ø×čîî ด100
100
(îî.đÞúĊęę÷÷ 60
60ยประกอบในการขอหรื
ÖÖ./êĆüü)) ĒúąúĎ
ĒúąúĎÖÖ
และลูกสุกร 100 ตัว ôćøŤ
(นน.เฉลี
กก./ตั
ฟาร์
จะต้อęę÷÷งจั170
ดทำแนวทางการจั
การน้
อ
ÿč
Ö
ø
100
êĆ
ü
(îî.đÞúĊ
ę
÷
12
ÖÖ./êĆ
ü
)
ôćøŤ
ö
îć÷
Ö.
Ýąêš
Ă
ÜÝĆ
é
ìĞ
ć
ĒîüìćÜÖćøÝĆ
é
ÖćøîĚ
Ğ
ć
đÿĊ
÷
Ēúą×ĂÜđÿĊ
÷
ðøąÖĂïĔîÖćø×ĂĀøČ
Ă
êŠ
Ă
Ăć÷č
Ĕ
ïĂîč
â
ćê
100ญêĆüาตประกอบกิ
(îî.đÞúĊę÷ 12 จÖÖ./êĆ
ü) ôćøŤ
Ö. ÝąêšĂÜÝĆéìĞćĒîüìćÜÖćøÝĆ
ต่ออายุÿčÖใøบอนุ
การหรื
อไม่öîć÷
สามารถคำนวณได้
ดังนี้ éÖćøîĚĞćđÿĊ÷Ēúą×ĂÜđÿĊ÷ðøąÖĂïĔîÖćø×ĂĀøČĂêŠĂĂć÷čĔïĂîčâćê
ðøąÖĂïÖĉ
ðøąÖĂïÖĉÝÝÖćøĀøČ
ÖćøĀøČĂĂĕöŠ
ĕöŠ ÿćöćøëÙĞ
ÿćöćøëÙĞććîüèĕéš
îüèĕéšééĆÜĆÜîĊîĊĚĚ

			 คำนวณน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ (นปส.) ของฟาร์มนาย ก.
ÙĞććîüèîĚ
ĞćĀîĆÖÖĀîŠ
ü÷ðýčÿÿĆêĆêüŤüŤ (îðÿ.)
öîć÷ Ö.
îüèîĚ
(îðÿ.)ว)×ĂÜôćøŤ
×ĂÜôćøŤ
Ö. ตัว ´ 60กก./ตัว) + (ลูกสุกร 100 ตัว ´ 12กก./ตัว)				
				 =ÙĞ(แม่
พันĞćธุĀîĆ
์ 50 ĀîŠ
ตัวü÷ðýč
´ 170 กก./ตั
+ (สุกöรขุîć÷
น 100
84
84
										
500
				 = 31.4 น้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ (นปส.)
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ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
= (ĒöŠóĆîíčŤ 50 êĆü u 170 ÖÖ./êĆü) + (ÿčÖø×čî 100 êĆü u 60ÖÖ./êĆü) + (úĎสำหรั
ÖÿčÖøบ100
ü u 12ÖÖ./êĆü) จการฟาร์มสุกร
ผู้ปêĆระกอบการกิ
500

			 พิจารณาขนาดฟาร์
นาย
ว่าÿจัĆêดüŤ เป็
นฟาร์มขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ตามประกาศของกระทรวง
= 31.4 îĚมĞćĀîĆ
ÖĀîŠก.
ü÷ðýč
(îðÿ.)
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้แบ่งประเภทของฟาร์มสุกรออกเป็น 3 ประเภท คือ
óĉÝćøèć×îćéôćøŤöîć÷ Ö. üŠćÝĆéđðŨîôćøŤö×îćéđúĘÖ ×îćéÖúćÜ ĀøČĂ×îćéĔĀâŠ êćöðøąÖćý×ĂÜÖøąìøüÜüĉì÷ćýćÿêøŤ
			 ประเภท ก. (ฟาร์มขนาดใหญ่)
đìÙēîēú÷ĊĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö ĕéšĒïŠÜðøąđõì×ĂÜôćøŤöÿčÖøĂĂÖđðŨî 3 ðøąđõì ÙČĂ
			 กรณีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ มากกว่า 600 น้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ จัดเป็นฟาร์มขนาดใหญ่
ðøąđõì Ö. (ôćøŤö×îćéĔĀâŠ)
			 ประเภท
ข. (ฟาร์มขนาดกลาง)
ÖøèĊîĚĞćĀîĆÖĀîŠü÷ðýčÿĆêüŤ öćÖÖüŠć 600 îĚĞćĀîĆÖĀîŠü÷ðýčÿĆêüŤ ÝĆéđðŨîôćøŤö×îćéĔĀâŠ
			 กรณีนðøąđõì
้ำหนัก×.หน่(ôćøŤ
วยปศุ
สัตว์ ตั้งแต่ 60 – 600 น้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ จัดเป็นฟาร์มขนาดกลาง
ö×îćéÖúćÜ)
			 ประเภท
ขนาดเล็
) 60 – 600 îĚĞćĀîĆÖĀîŠü÷ðýčÿĆêüŤ ÝĆéđðŨîôćøŤö×îćéÖúćÜ
ÖøèĊîค.ĚĞćĀîĆ(ฟาร์
ÖĀîŠüม÷ðýč
ÿĆêüŤ êĆกĚÜĒêŠ
			 กรณีนðøąđõì
้ำหนักÙ.หน่(ôćøŤ
วยปศุ
สัตว์ Öตั)้งแต่ 6 ถึง น้อยกว่า 60 น้ำหนักหน่วยปศุสัตว์จัดเป็นฟาร์มขนาดเล็ก
ö×îćéđúĘ
			 ดังนั้นÖøèĊนาย
จะต้
องจัÿĆêดüŤทำรายงานแนวทางการจั
ดการน้
ำเสีÿยĆêและของเสี
îĚĞćĀîĆกÖĀîŠ
ü÷ðýč
êĆĚÜĒêŠ 6 ëċÜ îšĂ÷ÖüŠć 60 îĚĞćĀîĆ
ÖĀîŠü÷ðýč
üŤÝĆéđðŨîôćøŤยöเสนอต่
×îćéđúĘÖอเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อประกอบ
การพิจารณาให้ใบอนุéĆÜญîĆาตประกอบกิ
าพนักงาน éเนืÖćøîĚ
่องจากมี
การเลี้ยงสุ
กร เท่ĂđÝšาćกัóîĆ
บ Ö31.4
ดเป็นฟาร์มขนาดเล็ก)
Ěî îć÷ Ö ÝąêšĂÜÝĆจการของเจ้
éìĞćøć÷ÜćîĒîüìćÜÖćøÝĆ
ĞćđÿĊ÷Ēúą×ĂÜđÿĊ
÷đÿîĂêŠ
ÜćîìšĂนปส.
Üëĉęî đóČęĂ(จัðøąÖĂïÖćø
óĉÝาćøèćĔĀš
ĔïĂîčจึâงćêðøąÖĂïÖĉ
ćóîĆÖÜćî
มากกว่
6.0 นปส.
เข้าข่ายต้อÝงจัÖćø×ĂÜđÝš
ดทำรายงานดั
งกล่đîČาęĂวÜÝćÖöĊÖćøđúĊĚ÷ÜÿčÖø đìŠćÖĆï 31.4 îðÿ. (ÝĆéđðŨîôćøŤö×îćéđúĘÖ) öćÖÖüŠć 6.0
îðÿ. ÝċÜđ×šć×Šć÷êšĂÜÝĆéìĞćøć÷ÜćîéĆÜÖúŠćü
			
การจัดการของเสียและน้ำเสียฟาร์มสุกร
ÖćøÝĆéÖćø×ĂÜđÿĊ÷ĒúąîĚĞćđÿĊ÷ôćøŤöÿčÖø
			 จากข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษ ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรตั้งแต่ 6 น้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ (นปส.) ขึ้นไป จึงต้องมี
ÝćÖ×šĂÖĞćĀîé×ĂÜÖøöÙüïÙčööúóĉþ ñĎšðøąÖĂïÖĉÝÖćøđúĊĚ÷ÜÿčÖøêĆĚÜĒêŠ 6 îĚĞćĀîĆÖĀîŠü÷ðýčÿĆêüŤ (îðÿ.) ×ċĚîĕð ÝċÜêšĂÜöĊ
การจัÖćøÝĆ
ดการของเสี
ย
และน้
ำเสีย โดยสิ่งปฏิกูลในที่นี้จะหมายถึง มูลสุกรและน้ำเสียที่เกิดจากการเลี้ยงสุกร ส่วนมากเกิดจากน้ำล้างคอก
éÖćø×ĂÜđÿĊ÷ĒúąîĚĞćđÿĊ÷ ēé÷ÿĉęÜðäĉÖĎúĔîìĊęîĊĚÝąĀöć÷ëċÜ öĎúÿčÖøĒúąîĚĞćđÿĊ÷ìĊęđÖĉéÝćÖÖćøđúĊĚ÷ÜÿčÖø ÿŠüîöćÖđÖĉéÝćÖîĚĞćúšćÜÙĂÖ îĚĞćÝćÖ
น้ำจากส้
ำและน้
ปัสสาวะ
นอกจากนี
ยที่เกิดในการประกอบกิ
มสุêกüŤรยั
งรวมถึ
ว์แĚĂละมู
ลฝอย
ÿšüöîĚวมน้
Ğć ĒúąîĚ
ĞćðŦÿำÿćüą
îĂÖÝćÖîĊ
Ě×ĂÜđÿĊ÷ìĊ้ ęđของเสี
ÖĉéĔîÖćøðøąÖĂïÖĉ
ÝÖćøôćøŤöÿčÖø÷ĆจÜการฟาร์
øüöëċÜàćÖÿĆ
ĒúąöĎ
úòĂ÷งซากสั
ìĆĚÜìĊęêตĉéđßČ
ĒúąĕöŠ
êĉéđßČĚĂทัĂĊÖ้งที่ติดเชื้อ
และไม่éšüต÷ิดēé÷êš
เชื้ออีĂÜöĊ
กด้Öวćøðøąđöĉ
ย โดยต้îอ×ĂÜđÿĊ
งมีก÷ารประเมิ
และน้ำเสียที่เกิÝดÖćøôćøŤ
ขึ้นในการประกอบกิ
การฟาร์
มสุกร ให้สอดคล้
จำนวนและ
ĒúąîĚĞćđÿĊน÷ìĊของเสี
ęđÖĉé×ċĚîยĔîÖćøðøąÖĂïÖĉ
öÿčÖø ĔĀšÿĂéÙúšĂจÜÖĆ
ïÝĞćîüîĒúąðøąđõìÿč
ÖøìĊอęđúĊงกั
Ě÷ÜบđóČ
ęĂ
ประเภทสุ
รที่เลี้ยงĂÖüĉ
เพืí่อĊÖทำให้
สามารถเลื÷ĒúąîĚ
อกวิธĞćđÿĊีการจั
ดการของเสียและน้ำเสียที่เหมาะสม
ìĞćĔĀšÿกćöćøëđúČ
ćøÝĆéÖćø×ĂÜđÿĊ
÷ìĊęđĀöćąÿö
ðŦâĀćÿĉ
ęÜĒüéúš
ĂöìĊ่เกิęđÖĉดéจากของเสี
ÝćÖ×ĂÜđÿĊ÷ĒúąîĚ
ĞćđÿĊำ÷เสีĕéšยĒÖŠได้แก่
			 ปัญหาสิ
่งแวดล้
อมที
ยและน้
1. ÖćøðúŠ
ñŠćîÖćøïĞćïĆดé ลงสู
úÜÿĎ่แŠĒĀúŠ
ēé÷êøÜ
ìĞćĔĀšทำให้
ĒĀúŠแÜîĚหล่
ĞćđÖĉงéน้ÖćøđîŠ
ćđÿĊ÷ĒúąÿŠ
ęîđĀöĘงกลิ
î ่นเหม็น
			 1. การปล่
อยน้Ăำ÷îĚ
เสียĞćđÿĊ
ที่ไ÷ม่ìĊผęĕöŠ่านการบำบั
หล่ÜงîĚน้Ğćำíøøößćêĉ
ธรรมชาติ
โดยตรง
ำเกิดการเน่
าเสีÜยÖúĉ
และส่
éÿćĀøŠ
ć÷ÝĞćîüîöćÖïøĉเวณท้
đüèìšćา÷îĚ
และเกิĒúąđÖĉ
ดสาหร่
ายจำนวนมากบริ
ยน้ĞćำéĆดัÜøĎงðรูìĊปę ที6.4-1
่ 6.4-1

6.4-1 îĚน้ĞćำĔîĒĀúŠ
đîŠćđÿĊเน่÷าเสีย
รูøĎปðทีìĊ่ ę 6.4-1
ในแหล่ÜîĚงĞćน้íøøößćêĉ
ำธรรมชาติ

			
			
			
			
			

2.
3.
4.
5.
6.

2. öĊÖćøðîđðŚŪĂî×ĂÜîĚĞćđÿĊ÷úÜÿĎŠĒĀúŠÜîĚĞćĔêšéĉî

มี3.การปนเปื
้อนของน้
ยลงสู่แĔîÖćøĂč
หล่งน้ðำใต้
ดิน ēõÙ
ĕöŠÿćöćøëîĞ
ćĕðĔßšำðเสีøąē÷ßîŤ
ēõÙĒúąïøĉ
ไม่4.สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการอุ
ÿĆêüŤîĚĞćêć÷đîČęĂÜÝćÖ×ćéĂĂÖàĉ
đÝî ปโภคและบริโภค
85
สัตว์น้ำตายเนื่องจากขาดออกซิเจน
เกิดโรคระบาดและการแพร่กระจายของเชื้อโรค
หากมีการเก็บกอง หรือสะสมมูลสุกรสดในฟาร์มเป็นจำนวนมาก หรือมีการหมักหมมจนทำให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
แมลงวันและเกิดกลิ่นเหม็น ดังรูปที่ 6.4-2
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คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร

5. đÖĉéēøÙøąïćéĒúąÖćøĒóøŠÖøąÝć÷×ĂÜđßČĚĂēøÙ
6. ĀćÖöĊ
ÖćøđÖĘïÖĂÜ ĀøČจĂการฟาร์
ÿąÿööĎúมÿčสุÖกøÿéĔîôćøŤ
öđðŨîÝĞćîüîöćÖ ĀøČĂöĊÖćøĀöĆÖĀööÝîìĞćĔĀšđÖĉéđðŨîĒĀúŠÜđóćąóĆîíčŤ
สำหรั
บผู้ประกอบการกิ
ร
ĒöúÜüĆîĒúąđÖĉéÖúĉęîđĀöĘî éĆÜøĎðìĊę 6.4-2

รูปทีøĎ่ 6.4-2
การหมั
กหมมมู
ารนำไปใช้
ประโยชน์
ðìĊę 6.4-2
ÖćøĀöĆ
ÖĀöööĎลúสุÿčกÖรø โดยไม่
ēé÷ĕöŠöมĊÖีกćøîĞ
ćĕðĔßšðøąē÷ßîŤ
ĀøČĂéĞหรื
ćđîĉอîดำเนิ
ÖćøìĊนęëการที
ĎÖêšĂÜ ่ถูกต้อง
			 การประเมิ
นของเสี
ยและน้
Öćøðøąđöĉ
î×ĂÜđÿĊ
÷ĒúąîĚำĞćเสีđÿĊย÷
			 น้ำเสียîĚและของเสี
ยที÷่เìĊกิęđดÖĉขึé้น×ċĚîจากการประกอบกิ
จการในแต่
ซึ่งสามารถประเมิ
นปริ
กรจากน้
ĞćđÿĊ÷Ēúą×ĂÜđÿĊ
ÝćÖÖćøðøąÖĂïÖĉÝÖćøĔîĒêŠ
úąüĆîละวั
àċęÜนÿćöćøëðøąđöĉ
îðøĉöćèöĎ
úÿčมÖาณมู
øÝćÖîĚลสุĞćĀîĆ
Ö×ĂÜÿčำÖหนั
ø ÙČกĂของสุกร
คือ โดยปกติ
ราการถ่ć÷öĎายมู
สุกรอยู
นช่Ăว÷úą
งร้อ3-5
ยละ×ĂÜîĚ
3-5ĞćĀîĆของน้
กตัว/วัน และสามารถคาดการณ์
ดยใช้คé่าîĚเฉลี
ตราการเกิ
ēé÷ðÖêĉĂอĆêัตøćÖćøëŠ
úÿčลÖøĂ÷Ď
ŠĔîßŠü่ใÜøš
ÖêĆü/üĆำหนั
î ĒúąÿćöćøëÙćéÖćøèŤ
ēé÷ĔßšÙŠćđÞúĊę÷ĂĆêโøćÖćøđÖĉ
ĞćđÿĊ่ย÷อัêćöÖĉ
ÝÖøøö ดน้ำเสีย
ĂĔĀšđÖĉéîĚĞćอđÿĊให้÷×ĂÜôćøŤ
öÿčยÖของฟาร์
øĒêŠúąðøąđõì
öćèîĚĞćđÿĊ÷โดยปริ
ìĊęđÖĉé×ċมĚîาณน้
ðøąöćè
ĂêĆüêŠĂüĆî20-30
ĀøČĂÿćöćøëðøą÷č
ตามกิÖćøÖŠ
จกรรมการก่
เกิดน้ำเสี
มสุกรแต่ēé÷ðøĉ
ละประเภท
ำเสีย20-30
ที่เกิดขึúĉ้นêøêŠ
ประมาณ
ลิตรต่อตัวÖต่êŤĔอßšวัน หรือ
×š Ă öĎ ú Öกćต์øใÿĞช้ขć ้อø มูüลÝการสำรวจของกรมควบคุ
× Ă Ü Ö ø ö Ù ü ï Ùč ö ö ú óĉมþมลพิ
éĆ Üษêดัćงøตารางทึ
ć Ü ìċę 6.4-1
ï üŠ ćา ปริ
ð øĉมöาณมู
ć èลöĎสุúกÿčรของสุ
Ö ø × Ăกรขุ
Ü ÿčนÖ เท่
ø ×čากัîบđ2.5
ìŠ ć ÖĆกก./ตั
ï ว/วัน
สามารถประยุ
่ 6.4-1óพบว่
ÖÖ./êĆ
ü/üĆมîาณน้
ĒúąöĊำเสี
ÙŠćยđÞúĊ
ĞćđÿĊก÷ìĊรขุęđÖĉนéรวมเท่
×ċĚî×ĂÜÿčาÖกัø×č
øüöđìŠćลบ.ม./ตั
ÖĆï 0.024ว/วั
úï.ö./êĆ
î ĀøČลิĂตร/ตั
24 úĉวê/วัø/êĆ
/üĆนî ต้đðŨนîêšî
และมี2.5
ค่าเฉลี
่ยปริ
ที่เę÷กิðøĉดขึö้นćèîĚ
ของสุ
บ î0.024
น หรืüอ/üĆ24
น üเป็
êćøćÜìĊę 6.4-1 ÙŠćđÞúĊę÷ĂĆêøćÖćøđÖĉéîĚĞćđÿĊ÷êćöÖĉÝÖøøöÖćøÖćøĔßšîĚĞć

ตารางที่ 6.4-1 ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดน้ำเสียตามกิĒúąðøĉ
จกรรมการการใช้
และปริมาณมูลสุกรแต่ละประเภท
öćèöĎúÿčÖøĒêŠนú้ำąðøąđõì
ÙŠćđÞúĊ
ðøĉö่ยćèîĚ
÷Ēúą×ĂÜđÿĊ
÷ìĊđę Öĉé×ċîĚ ยที่เกิดขึ้น
ค่า÷ę เฉลี
ปริĞćมđÿĊาณน้
ำเสียและของเสี

ÖĉÝÖøøö

กิจกรรม

ÖćøúšćÜÙĂÖ/ēøÜđøČĂî11

ÿčÖøóŠĂสุ-ĒöŠ
óĆîอíčŤ -แม่พันธุÿč์ Öø×čî สุกรขุน ÿčÖøĂîčïสุćú
กรพ่
กรอนุบาล

(úï.ö./êĆü/üĆî)

การล้างคอก/โรงเรือน (ลบ.ม./ตัว/วัน)
Öćøøąïć÷ÙüćöøšĂîĔĀšÿčÖø (đßŠî ÞĊéóøö êĉéêĆĚÜ ÿđðø÷Ť øąïïîĚĞćĀ÷é
การระบายความร้อนให้สุกร1(เช่น ฉีดพรม ติดตั้ง สเปรย์ ระบบน้ำหยด
ÖćøÝĆéÿøšćÜÿšüöîĚĞć đðŨîêšî) (úï.ö./êĆü/üĆî)
การจัดสร้างส้วมน้ำ เป็นต้น)1 (ลบ.ม./ตัว/วัน)
øüöîĚĞćđÿĊ÷ (úï.ö./êĆü/üĆî)

0.038

0.012

0.011

0.064

0.024

0.020

0.038
0.026
0.026

ĂĆêøćÖćøđÖĉéðøĉöćè×ĂÜđÿĊ÷ (öĎú) , (ÖÖ./êĆü/üĆî) รวมน้ำเสีย (ลบ.ม./ตัว/วัน) 2.30 0.064
อัตราการเกิดปริมาณของเสีย (มูล)2, (กก./ตัว/วัน)
2.30
2

ที่มา :

0.012
0.011
0.012
0.009
0.012
0.009
2.50 0.024 0.52 0.020
2.50
0.52

ìĊöę ć : 1 ÖćøÿĞćøüÝ×ĂÜÖøöÙüïÙčööúóĉþ, ðŘ 2552
2 ēÙøÜÖćøóĆçมîćĒúąëŠ
1 การสำรวจของกรมควบคุ
มลพิษć,÷ìĂéđìÙēîēú÷Ċ
ปี 2552 ÖćøÝĆéÖćøîĚĞćđÿĊ÷ÝćÖôćøŤöÿčÖø,
ÖøöÙüïÙč
ööúóĉþ, ðŘ 2542 การจัดการน้ำเสียจากฟาร์มสุกร, กรมควบคุมมลพิษ, ปี 2542
2 โครงการพัฒนาและถ่
ายทอดเทคโนโลยี
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คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
			 กรณีฟาร์มมีการเลี้ยงสุกรครบทุกประเภท สามารถคำนวณได้ ดังนี้
ปริมาณการเกิดน้ำเสียรวม (นปส.)
(ลูกบาศก์เมตร/วัน)

=  จำนวนสุกรพ่อ-แม่พันธุ์  rrrr ตัว x 0.064
+ จำนวนสุกรขุน  rrrr ตัว x 0.024
+ จำนวนลูกสุกร rrrr ตัว x 0.020

			 ตัวอย่างคำนวณปริมาณการเกิดน้ำเสียของฟาร์นาย ก.
			 = (แม่พันธุ์ 50 ตัว x 0.064) + (สุกรขุน 100 ตัว x 0.024) + (ลูกสุกร 100 ตัว x 0.020)
			 = 7.6 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
6.4.2 แนวทางการจัดการของเสียและน้ำเสีย
			 ของเสียประเภทมูลสุกรหากไม่มีการดำเนินการใดๆ ปล่อยกองทิ้งไว้จนทำให้เกิดการหมักหมม อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
รำคาญ เกิดกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันหรือพาหะนำโรคอื่นๆ ซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดังนั้น ควรจัดทำโรงเก็บมูลสุกรเพื่อป้องกันเมื่อฝนตกและป้องกันการแพร่กระจายของกลิ่น หรือมีการนำมูลสุกรไปใช้ประโยชน์ เช่น
การหมักเป็นปุ๋ย นำไปเลี้ยงสัตว์ ทำน้ำสกัดมูลสุกร เป็นต้น แนวทางการนำน้ำเสียและของเสียไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะกล่าวในบทที่ 8
			 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 118 ตอนพิเศษ 18ง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 และ
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (แก้ไขปรับปรุงตามการปฏิรูประบบราชการ)
ได้ประกาศมาตรฐานน้ำทิ้ง มีผลบังคับใช้กับฟาร์มสุกรประเภท ก (ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่) และประเภท ข (ฟาร์มสุกรขนาดกลาง) น้ำทิ้ง		
จากฟาร์มสุกรที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะต้องผ่านมาตรฐานน้ำทิ้ง ดังแสดงในภาคผนวก ก ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการฟาร์มสุกร
ต้องมีการดำเนินการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้น้ำทิ้งก่อนที่จะปล่อยสู่ภายนอกฟาร์มไม่เกินมาตรฐานน้ำทิ้งตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้
			 จากคู่มือหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร (กรมปศุสัตว์, 2551) ได้นำเสนอระบบบำบัดน้ำเสีย
ที่นิยมใช้ในฟาร์มสุกรจำนวน 4 แบบ ได้แก่ 1) ระบบบ่อผึ่ง 2) ระบบบ่อผึ่งแบบผสม 3) ระบบบ่อหมักไร้อากาศร่วมกับบ่อผึ่งแบบผสม
และ 4) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับบ่อหมักไร้อากาศและบ่อผึ่งแบบผสม ซึ่งผู้ประกอบกิจการฟาร์มสุกรควรจัดเตรียมพื้นที่ให้ได้ตาม
เกณฑ์ที่แนะนำไว้ โดยตัวอย่างการคำนวณและคำแนะนำในการออกแบบและกำหนดขนาดหรือพื้นที่ของฟาร์มสุกร แสดงไว้ใน
ภาคผนวก ง ดังนี้
			 1) แบบบ่อผึ่ง
				 บ่อผึ่ง เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยการทำงานของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในน้ำ อาศัยแสงแดดในการสังเคราะห์แสง ได้แก่
สาหร่าย จุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ อาศัยออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงของพืชน้ำและจากอากาศเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
น้ำในบ่อ ในระบบจะมีบ่อผึ่งมักจะมีการออกแบบให้เรียงต่อกันแบบอนุกรมจำนวน 3 บ่อ ดังแสดงในรูปที่ 6.4-3 โดยตัวอย่างการ
คำนวณพื้นที่ฟาร์มนาย ก. แสดงในภาคผนวก ง และคำแนะนำในการกำหนดขนาดพื้นที่ของระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่งในบทที่ 4
ตารางที่ 4.2-5
			 2) แบบบ่อผึ่งแบบผสม
				 ระบบบ่อผึ่งแบบผสม ประกอบด้วย บ่อผึ่ง และบ่อบึงประดิษฐ์ (เช่น บ่อผักตบชวา ธูปฤาษี กก หรือพืชน้ำอื่นๆ)
และบ่อปรับสภาพน้ำ เรียงต่อกันแบบอนุกรม ดังแสดงในรูปที่ 6.4-4 ระบบบ่อผึ่งแบบผสม ต้องการพื้นที่ในการก่อสร้างน้อยกว่าระบบ
บ่อผึ่ง โดยคำแนะนำในการกำหนดขนาดพื้นที่ของระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่งแบบผสมในบทที่ 4 ตารางที่ 4.2-6
			 3) แบบบ่อหมักไร้อากาศร่วมกับบ่อผึ่งแบบผสม
				 ระบบบำบัดแบบนี้ มีลักษณะคล้ายกับระบบบ่อผึ่งแบบผสม แต่จะมีบ่อหมักไร้อากาศเพิ่มเข้ามาตอนต้นของระบบ
ดังแสดงในรูปที่ 6.4-5 เพื่อทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียขั้นต้นก่อนที่จะเข้าสู่บ่อผึ่งแบบผสมต่อไป ทำให้ปริมาณสารอินทรีย์หรือความสกปรก
ในน้ำลดลง ทำให้พื้นที่ในการก่อสร้างระบบลดลง โดยคำแนะนำในการกำหนดขนาดพื้นที่ของระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อหมักไร้อากาศ
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คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
ร่วมกับบ่อผึ่งแบบผสมในบทที่ 4 ตารางที่ 4.2-7
ÿÖðøÖĔîîĚ4)ĞćúéúÜ
ìĞćĔĀšóČĚîìĊęĔตîÖćøÖŠ
ćÜøąïïúéúÜ
ēé÷ÙĞดćĒîąîĞ
			
แบบระบบผลิ
ก๊าซชีĂวÿøšภาพร่
วมกับบ่อบำบั
ขั้นหลัćĔîÖćøÖĞ
ง ćĀîé×îćéóČĚîìĊę×ĂÜøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĒïïïŠĂĀöĆÖĕøš
ĂćÖćýøŠüöÖĆïïŠĂñċęÜĒïïñÿöĔîïììĊę 4 êćøćÜìĊę 4.2-7
				
เป็นระบบบำบัดที่นำน้ำเสียและมูลสุกรมาใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งก๊าซชีวภาพดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
4) ĒïïøąïïñúĉêÖŢćàßĊüõćóøŠüöÖĆïïŠĂïĞćïĆé×ĆîĚ ĀúĆÜ
รูปพลังงานทดแทนได้ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพปัจจุบันมีหลากหลายระบบ เช่น ระบบบ่อคลุม ระบบบ่อหมักราง (ระบบพัฒนาโดยสถาน
đðŨîøąïïïĞćïĆéìĊęîĞćîĚĞćđÿĊ÷ĒúąöĎúÿčÖøöćĔßšñúĉêÖŢćàßĊüõćó àċęÜÖŢćàßĊüõćóéĆÜÖúŠćüÿćöćøëîĞćĕðĔßšðøąē÷ßîŤĔîøĎð
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ พพ.1 และ พพ.2 (ระบบพัฒนาโดยกรมพัฒนาพลังงาน
óúĆÜÜćîìéĒìîĕéš øąïïñúĉêÖŢćàßĊüõćóðŦÝÝčïĆîöĊĀúćÖĀúć÷øąïï đßŠî øąïïïŠĂÙúčö øąïïïŠĂĀöĆÖøćÜ(øąïïóĆçîćēé÷ÿëćîđìÙēîēú÷Ċ
ทดแทนและอนุ
รักษ์พลังงาน) ระบบโดมคงที่ (ระบบพัฒนาโดยกรมส่งเสริมการเกษตร) และระบบบ่อหมักไร้อากาศ (ระบบพัฒนาโดย
ÖŢćàßĊüõćó öĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ) øąïïñúĉêÖŢćàßĊüõćóĒïï óó.1 Ēúą óó.2 (øąïïóĆçîćēé÷ÖøöóĆçîćóúĆÜÜćîìéĒìîĒúąĂîčøĆÖþŤ
กรมปศุóúĆสัตÜÜćî)
ว์) ดัøąïïēéöÙÜìĊ
งแสดงในรูปę ที(øąïïóĆ
่ 6.4-6çîćēé÷ÖøöÿŠ
โดยตัวอย่าÜงการคำนวณพื
ที่ฟาร์มนาย
đÿøĉöÖćøđÖþêø)้นĒúąøąïïïŠ
ĂĀöĆข.
Öĕøšในภาคผนวก
ĂćÖćý (øąïïóĆงçและคำแนะนำในการกำหนดขนาด
îćēé÷ÖøöðýčÿĆêüŤ) éĆÜĒÿéÜĔî
พื้นที่ของระบบบำบั
ด
น้
ำ
เสี
ย
แบบระบบผลิ
ต
ก๊
า
ซชี
ว
ภาพร่
ว
มกั
บ
บ่
อ
บำบั
ด
ขั
น
้
หลั
ง
ในบทที
่
4
ตารางที
่
4.2-11
øĎðìĊę 6.4-6 ēé÷êĆüĂ÷ŠćÜÖćøÙĞćîüèóČĚîìĊęôćøŤöîć÷ ×. ĔîõćÙñîüÖ Ü ĒúąÙĞćĒîąîĞćĔîÖćøÖĞćĀîé×îćéóČĚîìĊę×ĂÜøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷Ēïï
øąïïñúĉêÖŢćàßĊüõćóøŠüöÖĆïïŠĂïĞćïĆé×ĆĚîĀúĆÜĔîïììĊę 4 êćøćÜìĊę 4.2-11
îĚĞćđÿĊ÷ÝćÖôćøŤöÿčÖø

êąĒÖøÜéĆÖ×÷ąĒúą×î
êąÖĂî

ïŠĂéĆÖÖøüéìøć÷

úćîêćÖêąÖĂîìøć÷

ïŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷

ïŠĂñċęÜ#1
(ÙüćöúċÖïŠĂ 1.8 m)

ïŠĂñċęÜ#2
(ÙüćöúċÖïŠĂ 1.5 m)

ïŠĂñċęÜ#3
(ÙüćöúċÖïŠĂ 1.2 m)

รูปøĎทีð่ ìĊ6.4-3
ยแบบบ่
ę 6.4-3กระบวนการบำบั
ÖøąïüîÖćøïĞćïĆéดîĚน้ĞćđÿĊำเสี
÷ĒïïïŠ
ĂñċęÜอผึ่ง
(ที่มา : กรมปศุสัตว์(ìĊ“คู
่มือหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร” กรุงเทพมหานครฯ, 2551)
öę ć : ÖøöðýčÿĆêüŤ “ÙĎŠöČĂĀúĆÖðäĉïĆêĉìĊęéĊĔîÖćøÝĆéÖćøÿĉęÜĒüéúšĂöÿĞćĀøĆïôćøŤöÿčÖø”
ÖøčÜđìóöĀćîÙøĄ, 2551)
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ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร

îĚĞćđÿĊ÷ÝćÖôćøŤöÿčÖø

êąĒÖøÜéĆÖ×÷ąĒúą×î

êąÖĂî

ïŠĂéĆÖÖøüéìøć÷

úćîêćÖêąÖĂîìøć÷

ïŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷

ïŠĂñċęÜ#1
(ÙüćöúċÖïŠĂ 1.8 m)

ïŠĂïċÜðøąéĉþåŤ
(ÙüćöúċÖïŠĂ 0.3-1.0 m)

ïŠĂðøĆïÿõćóîĚĞć
(ÙüćöúċÖïŠĂ 1 m)

รูปที่ 6.4-4 กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่งแบบผสม
(ที่มา : กรมปศุสัตว์ “คู่มือหลัøĎกðปฏิ
บัติที่ดÖøąïüîÖćøïĞ
ีในการจัดการสิ
อมสำหรั
บฟาร์มสุกร”กรุงเทพมหานครฯ, 2551)
ìĊę 6.4-4
ćïĆéîĚ่งแวดล้
ĞćđÿĊ÷ĒïïïŠ
ĂñċęÜĒïïñÿö
(ìĊöę ć : ÖøöðýčÿĆêüŤ “ÙĎŠöČĂĀúĆÖðäĉïĆêĉìĊęéĊĔîÖćøÝĆéÖćøÿĉęÜĒüéúšĂöÿĞćĀøĆïôćøŤöÿčÖø”
ÖøčÜđìóöĀćîÙøĄ, 2551)
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ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร

น้ำเสียจากฟาร์มสุกร

บ่อหมักไร้อากาศ
(ความลึกบ่อ 4 เมตร)

บ่อผึ่ง
(ความลึกบ่อ 1.8 เมตร)

บ่อบึงประดิษฐ์
(ความลึกบ่อ 0.3-1.0 เมตร)

บ่อปรับสภาพน้ำ
(ความลึกบ่อ 1 เมตร)
รูปที่ 6.4-5 กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบบ่อหมักไร้อากาศร่วมกับบ่อผึ่งแบบผสม
(ที่มา : กรมปศุสัตว์ “คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร”

90
ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
น้ำเสียจากฟาร์มสุกร

บ่อหมักไร้อากาศ
(ความลึกบ่อ 4 เมตร)

บ่อผึ่ง
(ความลึกบ่อ 1.8 เมตร)
บ่อบึงประดิษฐ์
(ความลึกบ่อ 0.3-1.0 เมตร)

บ่อปรับสภาพน้ำ
(ความลึกบ่อ 1 เมตร)
รูปที่ 6.4-6 กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับบ่อบำบัดขั้นหลัง
(ที่มา : กรมปศุสัตว์ “คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร”กรุงเทพมหานครฯ, 2551)
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ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
6.4.3
บัตïิใĆêนการจั
6.4.3ข้อควรปฏิ
×šĂÙüøðäĉ
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ĂïĞćïĆéïŠĂĒøÖĕüšหĀลัúĆงÜพัóĆéดúöđóøćąÝąìĞ
ćĔĀšÖúĉęîđĀöĘ
ĒóøŠÖøąÝć÷ĕéš
ĕÖúöćÖ×ċ
Ěî

1 50 - 100
1
øćÜìĊęöĊÖćøüćÜÙüćöúćéßĆîìĊ50
ęéĊ - 100

øćÜìĊ
ęöĊÖćøüćÜÙüćöúćéßĆ
îìĊÖęéćøĀöĆ
Ċ ÖĀööîšĂ÷
ÿćöćøëøąïć÷öĎ
úĕéšéĊ ĒúąöĊ
ÿćöćøëøąïć÷öĎúĕéšéĊ ĒúąöĊÖćøĀöĆÖĀööîšĂ÷

øćÜìĊęöĊÖćøüćÜÙüćöúćéßĆîìĊęîšĂ÷đÖĉîĕð
øćÜìĊ
ęöĊÖćøüćÜÙüćöúćéßĆ
ìĊęîšĂ÷đÖĉüîĒúąöĊ
ĕð ÖćøĀöĆÖĀöööćÖ
ĕöŠÿćöćøëøąïć÷öĎ
úĕéšĂ÷ŠîćÜøüéđøĘ
ĕöŠÿćöćøëøąïć÷öĎúĕéšĂ÷ŠćÜøüéđøĘü ĒúąöĊÖćøĀöĆÖĀöööćÖ
øĎðìĊę 6.4-8 ÙüćöúćéßĆî (Slope) ×ĂÜøćÜøąïć÷îĚĞćđÿĊ÷ìĊęđĀöćąÿö
ที่ 6.4-8  ความลาดชั
น (Slope)
ของรางระบายน้
ำเสียที่เหมาะสม 
øĎðìĊรูę ป6.4-8
ÙüćöúćéßĆî (Slope)
×ĂÜøćÜøąïć÷îĚ
ĞćđÿĊ÷ìĊęđĀöćąÿö
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คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
6.4.4
6.4.4ประเภทขยะในฟาร์
ðøąđõì×÷ąĔîôćøŤมöสุÿčกÖรø
			 จากนิÝćÖîĉ
ยามและคำจั
ญญัâติกâĆารสาธารณสุ
ข พ.ศ.
2535 และกระทรวงวิ
เทคโนโลยีและ
÷ ćöĒúąÙĞดćความของพระราชบั
ÝĆ é Ùüćö×ĂÜóøąøćßïĆ
êĉ Ö ćøÿćíćøèÿč
× ó.ý.
2535 ทยาศาสตร์
ĒúąÖøąìøüÜ
สิ่งแวดล้
อม พ.ศ.2542
ประเภทขยะในฟาร์
มสุกรสามารถคั
ดแยก ได้öÿčดÖังøÿćöćøëÙĆ
นี้
üĉì÷ćýćÿêøŤ
đìÙēîēú÷Ċ
ĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö ó.ý.2542
ðøąđõì×÷ąĔîôćøŤ
éĒ÷Ö ĕéšéĆÜîĊĚ
			 1) ขยะมู
ลฝอยทั
่วไปęüĕðแยกประเภทขยะออกเป็
ประเภท
1) ×÷ąöĎ
úòĂ÷ìĆ
Ē÷Öðøąđõì×÷ąĂĂÖđðŨîนĂĊอีÖก3 3ðøąđõì
ĕéšĒได้
ÖŠ แก่
				 (1) ขยะย่
คือ ขยะที
่เน่าęđเสี
สามารถนำไปหมั
ผัก đýþĂćĀćø
ผลไม้ เศษอาหาร
(1) อยสลายได้
×÷ą÷ŠĂ÷ÿúć÷ĕéš
ÙČĂ ×÷ąìĊ
îŠćยđÿĊและย่
÷Ēúą÷ŠอĂยสลายได้
÷ÿúć÷ĕéšđเøĘร็üวÿćöćøëîĞ
ćĕðĀöĆÖìĞćกðčทำปุ
Ş÷ĕéš ๋ยđßŠได้
î ñĆเช่
Ö นñúĕöš
ใบไม้ มูĔïĕöš
ลสัตว์öĎúหรืÿĆêอüŤซากสั
ตว์ เป็
สามารถนำมาใช้
้ำได้ โดยการนำมาหมั
ĀøČĂàćÖÿĆ
êüŤนđðŨต้îนêšîซึ่งàċเศษอาหารและมู
ęÜđýþĂćĀćøĒúąöĎúลÿĆสัêüŤตÿว์ćöćøëîĞ
ćöćĔßšàĚĞćĕéšซēé÷ÖćøîĞ
ćöćĀöĆÖìĞćðčŞ÷ กทำปุ๋ย
ĂðčกŞ÷ĀöĆÖ
ในรูปปุ๋ยĔîøĎ
น้ำððčหรืŞ÷îĚอĞćปุĀøČ
๋ยหมั
(2) ไซเคิ
×÷ąøĊ
ÙČĂ ×÷ąìĊ
ęÿćöćøëîĞćöćøĊ
ĕàđÙĉลúหรื
ĀøČอĂขายได้
×ć÷ĕéš đßŠเช่îน×üéîĚ
Ğć ĒÖš
ü Öøąéćþ
óúćÿêĉ
Ö ēúĀąก đðŨโลหะ
îêšî เป็นต้น
				 (2) ขยะรี
ล ĕคืàđÙĉ
อ úขยะที
่สามารถนำมารี
ไซเคิ
ขวดน้
ำ แก้
ว กระดาษ
พลาสติ
(3) ่วไป
×÷ąìĆคืęüอĕðขยะที
ÙČĂ ×÷ąìĊ
ę÷ŠĂ÷ÿúć÷ĕöŠได้ĕéš รีøĊไĕซเคิ
àđÙĉúล÷ćÖ
ĕöŠđไðŨม่îเóĉป็þนพิđßŠษî óúćÿêĉ
ÖĀŠĂúĎÖĂö
ęÿĞćđøĘÝøĎð ēô่สำเร็จรูป
				 (3) ขยะทั
่ย่อยสลายไม่
ยากĒêŠแต่
เช่น พลาสติ
กห่อàĂÜïąĀöĊ
ลูกอม ซองบะหมี
ŪĂîĂćĀćø
ŪĂîĂćĀćø และบางประเภทสามารถนำกลั
ĒúąïćÜðøąđõìÿćöćøëîĞćÖúĆïöćĔßš
ĔĀöŠĕéšใĂหม่
ĊÖ ไĕéšด้ĒอÖŠีกëčได้
ÜïøøÝč
โฟมเปื้อöđðŚ
นอาหาร
ฟอล์ôĂúŤ
ยเปื÷đðŚ้อนอาหาร
บมาใช้
แก่ ถุĂćĀćøÿĆ
งบรรจุêอüŤาหารสัตว์
2) ×÷ąĂĆ
îêøć÷ได้ĕéš
ĀúĂéĕô ĀúĂéôúĎ
ĂĂđøÿđàîêŤ
ëŠćîĕôÞć÷
ĒïêđêĂøĊęĔแบตเตอรี
ßšĒúšü àćÖēìøýĆ
ČĂëČĂ ÿđðø÷Ťพท์ÿĊÿมđðø÷Ť
			 2) ขยะอั
นตราย
แก่ĒÖŠหลอดไฟ
หลอดฟลู
ออเรสเซนต์
ถ่านไฟฉาย
่ใช้แล้óวìŤöซากโทรศั
ือถือ สเปรย์
îĚ
Ğ
ć
öĆ
î
ĀúŠ
Ă
úČ
ę
î
Ĕßš
Ē
úš
ü
ÖćÖÿćøđÙöĊ
ÖćÖîĚ
Ğ
ć
öĆ
î
ÿćøđÙöĊ
Ö
Ğ
ć
ÝĆ
é
ĒöúÜ
ÿćøÖĞ
ć
ÝĆ
é
üĆ
ß
óČ
ß
ÿćøÛŠ
ć
ÿĆ
ê
üŤ
ì
ę
Ċ
ø
ïÖüî
õćßîąĔÿŠ
สีสเปรย์ น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว กากสารเคมี กากน้ำมัน สารเคมีกำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืช สารฆ่าสัตว์ที่รบกวน
ÿćøđÙöĊ Ēúą÷ćìĊęĀöéĂć÷č
ภาชนะใส่
สารเคมี และยาที่หมดอายุ
3) öĎúòĂ÷êĉéđßČĚĂ ĕéšĒÖŠ ×üé÷ć đ×ĘöÞĊé÷ć ĔïöĊé ÖøąïĂÖÞĊé÷ć ÿĞćúĊ ñšćÖŢĂÿ ĀøČĂ×÷ąöĎúòĂ÷ìčÖðøąđõììĊęÿĆöñĆÿÖĆï
			 3) มูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่ ขวดยา เข็มฉีดยา ใบมีด กระบอกฉีดยา สำลี ผ้าก๊อส หรือขยะมูลฝอยทุกประเภทที่สัมผัสกับ
đúČĂéÿčÖøìĊęêĉéđßČĚĂ éĆÜøĎðìĊę 6.4-9
เลือดสุกรที่ติดเชื้อ ดังรูปที่ 6.4-9

ę 6.4-9 ĂčðÖøèŤÿĞćĀøĆïÞĊéüĆÙàĊîÿčÖøìĊęĔßšĒúšü
รูปøĎðทีìĊ่ 6.4-9
อุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีนสุกรที่ใช้แล้ว

ðŦâĀćÿĉÜę ĒüéúšĂöìĊđę Öĉé×ċîĚ ÝćÖ×÷ąöĎúòĂ÷ĔîôćøŤöÿčÖø đßŠî

			 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากขยะมูลฝอยในฟาร์มสุกร เช่น
1) đðŨîĒĀúŠÜđóćąóĆîíčŤ×ĂÜĒöúÜĒúąóćĀąîĞćēøÙ đßŠî ĒöúÜüĆî ĒöúÜÿćï ĀîĎ ĒúąÿĆêüŤĂČęîė
			 1) เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและพาหะนำโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ หนู และสัตว์อื่นๆ
2) ×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęĕöŠöĊÖćøđÖĘï ÝąÖŠĂĔĀšđÖĉéìĆýîĊ÷õćóìĊęĕöŠÿü÷ÜćöÖĆïñĎšóïđĀĘî ÖúĉęîđĀöĘî ĒúąĀćÖìĉĚÜúÜĔîĒĀúŠÜîĚĞćÝą
			 2) ขยะมูลฝอยทีไ่ ม่มีการเก็บ จะก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงามกับผู้พบเห็น กลิ่นเหม็น และหากทิ้งลงในแหล่งน้ำจะ
ÖŠĂĔĀšđÖĉéÙüćöÿÖðøÖĒúąîĚĞćđîŠćđÿĊ÷ĕéš
ก่3)อให้Öćøìĉ
เกิดความสกปรกและน้
ำเน่าเสียได้
ĚÜđ×ĘöÞĊé÷ć ×üé÷ć ĒúąÖøąïĂÖÞĊé÷ć ìĊęöĊÖćøðîđðŚŪĂîđßČĚĂēøÙ ĂćÝÖŠĂĔĀšđÖĉéĂĆîêøć÷êŠĂñĎšÿĆöñĆÿĒúąÖćøĒóøŠ
			 3) การทิøąïćé×ĂÜđßČ
้งเข็มฉีดยาĚĂขวดยา
ดยา ที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัมผัสและการ
ēøÙ đðŨîêšและกระบอกฉี
î
แพร่ระบาดของเชื้อโรค เป็นต้น
6.5 การจั
มสุกร öÿčÖø
6.5 ดการมู
ÖćøÝĆลฝอยภายในฟาร์
éÖćøöĎúòĂ÷õć÷ĔîôćøŤ
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มสุกร จึงควรมีการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดภายในฟาร์มสุกร
ęĂđðŨîÖćøðŜĂÜÖĆîĕöŠĔĀšđÖĉéðŦâĀćÿĉęÜĒüéúšĂöõć÷ĔîôćøŤöÿčÖø ÝċÜÙüøöĊÖćøÝĆéÖćø×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęđÖĉéõć÷ĔîôćøŤöÿčÖø ĂĆîđðŨî
อันเป็นแหล่งđóČเพาะพั
นธุ์สัตว์พาหะนำโรค ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ และเพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน
ĒĀúŠÜđóćąóĆîíčŤÿĆêüŤóćĀąîĞćēøÙ ÖŠĂĔĀšđÖĉéđĀêčøĞćÙćâ ĒúąđóČęĂđðŨîÖćøðŜĂÜÖĆîÿč×õćóĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜïčÙúćÖøõć÷ĔîôćøŤöÿčÖø ÙüøöĊ
ฟาร์มสุกรควรมีการควบคุมแมลงวัน และสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ โดยแนวทางการจัดการขยะและการควบคุม ทำลายและเฝ้าระวัง
ÖćøÙüïÙčö ĒöúÜüĆ î ĒúąÿĆ ê üŤó ćĀąîĞ ć ēøÙêŠ ć Üė ēé÷ĒîüìćÜÖćøÝĆ é Öćø×÷ąĒúąÖćøÙüïÙč ö ìĞ ć úć÷ĒúąđòŜ ć øąüĆ Ü ĒĀúŠ Ü đóćąóĆ î íčŤ
แหล่งÿĆเพาะพั
นธุ์สัตว์พาหะนำโรค มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
êüŤóćĀąîĞćēøÙ öĊøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜêŠĂĕðîĊĚ
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คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
6.5.1 ÖćøÙĆéĒ÷ÖöĎúòĂ÷

6.5.1 การคัดแยกมูลฝอย
Ĕ î Ö ć ø ÝĆ é Ö ć ø × ÷ ą öĎ ú ò Ă ÷ Ĕ î ô ć øŤ ö ÿč Ö ø Ù ü ø öĊ Ö ć ø ÙĆ é Ē ÷ Ö × ÷ ą öĎ ú ò Ă ÷ ð ø ą đ õ ì êŠ ć Ü ė ê ć ö úĆ Ö þ è ą
			
ในการจั
ดการขยะมูลฝอยในฟาร์มสุกร ควรมีการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ตามลักษณะ องค์ประกอบโดยมี
ĂÜÙŤ ð øąÖĂïēé÷öĊ üĆ ê ëč ð øąÿÜÙŤ đ óČę Ă îĞ ć ÖúĆ ï ĕðĔßš ð øąē÷ßîŤ Ĕ ĀöŠ ēé÷ĂćÝĒ÷Öéš ü ÷öČ Ă ĀøČ Ă đÙøČę Ă ÜÝĆ Ö øÖú ÖćøÙĆ é Ē÷Ö×÷ąöĎ ú òĂ÷
วัตถุปÿćöćøëéĞ
ระสงค์เćพืđîĉ่อîนำกลั
หม่ éโดยอาจแยกด้
วยมือ หรือเครื่องจักรกล การคั
ดแยกขยะมู
ลฝอย
Öćøĕéšบêไปใช้
ĆĚÜĒêŠĒปĀúŠระโยชน์
ÜÖĞćđîĉé ใēé÷ÝĆ
üćÜõćßîąĔĀš đĀöćąÿöêúĂéÝîüćÜøąïïÖćøđÖĘ
ïøüïøüööĎ
úòĂ÷Ă÷Š
ćÜöĊðสามารถดำเนิ
øąÿĉìíĉõćó นการ
ได้ตั้งแต่
แหล่งกำเนิ
โดยจัดวางภาชนะให้
หมาะสมตลอดจนวางระบบการเก็
บรวบรวมมู
ฝอยอย่
ธิภาพ และสอดคล้องกับ
ĒúąÿĂéÙúš
ĂÜÖĆïดøąïïÖćø
ÙĆéĒ÷Ö×÷ąöĎúเòĂ÷õć÷ĔîôćøŤ
ö óøšĂöìĆĚÜóĉÝćøèćøąïï×îÿŠ
Ü×÷ąöĎúลòĂ÷đóČ
ęĂîĞาćงมี
ĕðÖĞปćระสิ
ÝĆéêŠทĂĕð
ระบบการคัดแยกขยะมู
พร้อïมทั
้งพิจารณาระบบขนส่
งขยะมูลฝอยเพื่อนำไปกำจัดต่อไป
1) ลฝอยภายในฟาร์
øąïïÖćøÙĆéĒ÷Ö มÖćøđÖĘ
øüïøüö×÷ąöĎ
úòĂ÷
			 1) ระบบการคั
ดแยก
ลฝอยõćßîąøĂÜøĆï×÷ąöĎúòĂ÷ ĕüšéĆÜîĊĚ
ÖøöÙüïÙč
ööúóĉการเก็
þĕéšÝĆéบìĞรวบรวมขยะมู
ćĀúĆÖđÖèæŤ öćêøåćî
				 กรมควบคุ
(1) มมลพิ
ëĆ Ü ษ
× ได้
÷ ąจัดđทำหลั
óČę Ă Ĕ Āšกøเกณฑ์
ą ï ï Öมาตรฐาน
ć ø ÙĆ é Ē ÷ภาชนะรองรั
Ö Ö ć ø ÝĆ é đบÖĘขยะมู
ï ø ü ลïฝอย
ø ü ö ไว้
× ÷ดังąนีöĎ้ ú ò Ă ÷ đ ðŨ î ĕ ð Ă ÷Š ć Ü öĊ
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คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
					 (2) ถุงขยะ กรมควบคุมมลพิษได้แนะนำประเภทของถุงรวบรวมขยะมูลฝอยตามสีต่างๆ สำหรับครัวเรือน
ซึ่งเหมาะสำหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็ก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
						  ถุงสีเขียว รวบรวมขยะมูลฝอยที่เน่าเสีย และย่อยสลายได้เร็ว ซึ่งสามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น ผัก
ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้
						  ถุงสีเหลือง รวบรวมขยะมูลฝอยที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ
อะลูมิเนียม
						  ถุงสีแดง รวบรวมขยะมูลฝอยที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์
ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องสารฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่างๆ
						  ถุงสีฟ้า รวบรวมขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษ และไม่คุ้มค่าการ รีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อ
ลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟม และฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร
6.5.2 แนวทางการประเมินปริมาณมูลฝอย
			 มูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นในฟาร์มส่วนใหญ่จะเกิดจากพนักงานหรือคนงานในฟาร์ม เช่น เศษอาหาร บรรจุภัณฑ์ (ขวดแก้ว
ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก) ดังนั้น การประเมินมูลฝอยทั่วไปของพนักงานในฟาร์ม จะใช้สมมติฐานการทิ้งขยะมูลฝอยเฉลี่ยของ
ประชาชนทั่วไปหรือประมาณ 1 กก./คน/วัน ดังนั้น กรณีสมมติให้แรงงานที่ใช้ในการดูแลฟาร์มสุกรมีสัดส่วนเท่ากับ 1 คน : 500 ตัว
จะพบว่าฟาร์มเล็กๆ จะมีมูลฝอยทั่วไปเกิดขึ้นน้อยมาก แต่ถ้าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีการเลี้ยงสุกร 10,000 ตัว จะต้องเกิดขยะมูลฝอย
ประมาณ 20 กก./วัน ซึ่งฟาร์มจะต้องมีการคัดแยกมูลฝอยและการจัดการที่ถูกต้อง เช่น การฝังกลบ การเผา หรือรวบรวมและส่งให้กับ
หน่วยงานท้องถิ่นนำไปกำจัด
6.5.3 แนวทางในการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
			 แนวทางการจัดการมูลฝอยทั่วไป มีวิธีการกำจัด คือ
			  การคัดแยกชนิดของขยะ และนำวัสดุรีไซเคิลแยกขาย เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก และโลหะ เป็นต้น
			  รวบรวมขยะหรือของเสียทีไ่ ม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ นำไปทิง้ ในทีท่ งิ้ ขยะสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่
			  การส่งกลับคืนผู้ผลิต
			  กรณีที่ฟาร์มอยู่นอกพื้นที่บริการจัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฟาร์มควรมีพื้นที่ฝังกลบและรั้วป้องกัน
รอบๆ บ่อฝังกลบขยะ เพื่อไม่ให้สัตว์อื่นเข้าไปคุ้ยเขี่ยได้ และนำขยะที่เกิดขึ้นภายในฟาร์มไปทิ้งในบ่อดังกล่าว
ซึ่งต้องจัดให้มีการกลบดินปิดทับตามสมควร (หนาไม่น้อยกว่า 0.1 เมตร) เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น
			 1) การทำปุ๋ยหมัก
				 เป็นการย่อยสลายอินทรียสาร โดยขบวนการทางชีววิทยา โดยจุลินทรีย์ จะย่อยสลายให้แปรสภาพเป็นแร่ธาตุที่มี
ลั ก ษณะค่ อ นข้ า งคงรู ป มี สี ด ำค่ อ นข้ า งแห้ ง และสามารถใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น ขบวนการหมั ก ทำปุ๋ ย สามารถแบ่ ง เป็ น
2 ขบวนการ คือ ขบวนการหมัก แบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Decomposition) ซึ่งเป็นการสร้างสภาวะที่จุลินทรีย์ ชนิดที่ดำรงชีพ
โดยใช้ออกซิเจนย่อยสลายสารอินทรีย์แล้วเกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และกลายสภาพเป็นแร่ธาตุเป็นขบวนการที่ไม่เกิดก๊าซกลิ่นเหม็น
ส่วนอีกขบวนการเป็นขบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Decomposition) เป็นการสร้างสภาวะให้เกิดจุลินทรีย์ ชนิดที่
ดำรงชีพโดยไม่ใช้ออกซิเจน เป็นตัวช่วยย่อยสารอินทรีย์ และแปรสภาพกลายเป็นแร่ธาตุ ขบวนการนี้ มักจะเกิดก๊าซที่มีกลิ่นเหม็น เช่น
ก๊าซไข่เน่า (Hydrogen Sulfide : H2S) แต่ขบวนการหมักปุ๋ยแบบนี้จะมีผลพลอยได้คือ เกิดก๊าซมีเทน (Methane gas) ซึ่งเป็นก๊าซที่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงได้
			 2) ระบบการเผาในเตาเผา
				 เป็นการทำลายขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาทำลายในเตาเผา ที่ได้รับการออกแบบก่อสร้างที่ถูกต้องและเหมาะสม
โดยต้องให้มีอุณหภูมิการเผาที่ 850 – 1,200 องศาเซลเซียส เพื่อให้การทำลายที่สมบูรณ์ที่สุด แต่ในการเผามักก่อให้เกิดมลพิษด้านอากาศ
ได้แก่ ฝุ่นขนาดเล็ก ก๊าซพิษต่างๆ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfer dioxide : SO2) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเกิดสารไดออกซิน (Dioxins)
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คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
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ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและเป็นสารที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนอีกด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีระบบควบคุมมลพิษอากาศ เพื่อ
ควบคุมไม่ให้อากาศที่ผ่านปล่องออกสู่บรรยากาศ มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศจากเตาเผาที่กำหนด
			 3) ระบบฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
				 เป็นการกำจัดขยะมูลฝอย โดยการนำไปฝังกลบในพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกตามหลัก
วิชาการทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการยินยอมจากประชาชน จากนั้นจึงทำการออกแบบ
และก่อสร้าง โดยมีการวางมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น การปนเปื้อนของน้ำเสียจากกองขยะมูลฝอยที่เรียกว่า
น้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate) ซึ่งถือว่าเป็นน้ำเสียที่มีค่าความสกปรกสูง ซึ่งในการบำบัดสามารถสูบน้ำชะมูลฝอยดังกล่าวเข้าสู่บ่อหมัก
ก๊าซชีวภาพได้ ทำให้ได้ก๊าซชีวภาพมากขึ้นแต่ต้องมีการออกแบบจากวิศวกรสิ่งแวดล้อมเสมอ แต่ถ้าปล่อยให้ไหลซึมลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน
จะทำให้คุณภาพน้ำใต้ดินเสื่อมสภาพลงจนส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้น้ำ เพื่อการอุปโภค และบริโภค นอกจากนี้ ยังต้องมีมาตรการ
ป้องกันน้ำท่วม กลิ่นเหม็น และผลกระทบต่อสภาพภูมิทัศน์ รูปแบบ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล อาจใช้วิธีขุดให้ลึกลงไปใน
ชั้นดินหรือการถมให้สูงขึ้นจากระดับพื้นดิน หรืออาจจะใช้ผสมสองวิธี ซึ่งจะขึ้นกับสภาพภูมิประเทศ โดยกรมควบคุมมลพิษได้สรุป
ข้อเปรียบเทียบวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย แสดงดังตารางที่ 6.5-1
				 ในการพิจารณาพื้นที่ในใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะ ต้องทราบความต้องการขนาดที่ดินที่ใช้ และที่ตั้งของท้องถิ่นที่จะ
มารับมูลฝอยไปดำเนินการ โดยกรมควบคุมมลพิษได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยการเผา การหมัก
ทำปุ๋ย และการฝังกลบ ดังนี้
				 (1) เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ของสถานที่กำจัดโดยเตาเผา และสถานที่หมักทำปุ๋ย
					  ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2528
					  ตัง้ อยูห่ า่ งจากแนวเขตโบราณสถาน ตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร
					  ควรตั้งอยู่ห่างจากชุมชนไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร
					  ที่ตั้งของสถานที่กำจัดโดยเตาเผาควรเป็นที่โล่ง ไม่อยู่ในที่อับลม
				 (2) เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ของสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
					  ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2528
					  ตัง้ อยูห่ า่ งจากแนวเขตโบราณสถาน ตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
ไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร
					  ตั้งอยู่ห่างแนวเขตสนามบินไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร
					  ควรตั้งอยู่ห่างจากบ่อน้ำดื่ม หรือโรงผลิตน้ำประปาในปัจจุบันไม่น้อยกว่า 600 กิโลเมตร
					  ควรตัง้ อยูห่ า่ งจากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึน้ มารวมทัง้ พืน้ ทีช่ มุ่ น้ำ (Wetland) ไม่นอ้ ยกว่า 300 เมตร
ยกเว้นแหล่งน้ำที่ตั้งอยู่ในสถานที่ฝังกลบ ขยะมูลฝอย
					  เป็นพื้นที่ซึ่งสภาพธรณีวิทยา หรือลักษณะโครงสร้างและสมบัติของดินมั่นคง แข็งแรง พอที่จะรองรับขยะ
มูลฝอย
					  ควรเป็นพื้นที่ดอนในกรณีเป็นพื้นที่ลุ่มที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลัน หรือน้ำป่าไหลหลากจะต้องมีมาตรการ
ป้องกันแก้ไข
					  ควรเป็นพื้นที่ซึ่งระดับน้ำใต้ดินอยู่ลึก ในกรณีที่ระดับน้ำใต้ดินอยู่สูง จะต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อ
แหล่งน้ำใต้ดิน เช่น การปูแผ่นพลาสติกกันซึม เช่น แผ่น PVC หรือ HDPE ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.
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1.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- น้ำผิวดิน
- น้ำใต้ดิน

1.3 ความยืดหยุ่นของระบบ

- ความสามารถในการฆ่าเชื้อโรค

1.2 ประสิทธิภาพในการกำจัด
- ปริมาณมูลฝอยที่กำจัดได้

1. ด้านเทคนิค
1.1 ความยากง่ายในการดำเนินการ และซ่อมบำรุง

ข้อพิจารณา

- ไม่มี
- ไม่มี

- อาจมีได้
- อาจมีได้

ข้อด้อย
ข้อด้อย
- ต่ำหากเกิดปัญหาเครื่องจักรกล ชำรุด - ต่ำหากเกิดเครื่องจักรกลชำรุด 
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ไม่สามารถปฏิบัติการได้

- มีความเป็นไปได้สูง
- มีความเป็นไปได้สูง

ข้อดี
- สูงแม้ว่าเครื่องจักรกลจะชำรุด 
ยังสามารถกำจัดหรือรอการ
กำจัดได้

ข้อดี
- สามารถกำจัดได้ 100%
ข้อด้อย
- กำจัดได้เพียงเล็กน้อย

ข้อดี
- ลดปริมาตรได้ 30 – 35% ที่เหลือ
ต้องนำไปฝังกลบหรือเผา
- กำจัดได้ 60%

ข้อดี
- ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนัก

การฝังกลบ

ข้อดี
- ลดปริมาตรได้ 90 – 95% ที่เหลือต้อง
นำไปฝังกลบ
- กำจัดได้ 100%

ข้อดี
- ใช้เทคโนโลยีสูงพอควร

การหมักปุ๋ย

ข้อด้อย
ข้อด้อย
- เจ้าหน้าที่ควบคุมต้องมีระดับความรู้ - เจ้าหน้าที่ควบคุมระดับความรู้
สูงพอควร
ธรรมดา

การเผา

วิธีการกำจัดมูลฝอย

ข้อดี
- ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูง การเดิน
เครื่องยุ่งยาก
ข้อด้อย
- เจ้าหน้าที่ควบคุมต้องมีความรู้และ
ความชำนาญสูง

ตารางที่ 6.5-1 ตารางแสดงสรุปข้อเปรียบเทียบวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย
คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
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ข้อดี
- ได้พลังงานความร้อนจาก การเผา

2.3 ผลพลอยได้จากการกำจัด

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2536) “การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการกำจัดมูลฝอย”

ข้อด้อย
- สูง

ข้อด้อย
- สูงมาก

2.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและซ่อมบำรุง

2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 เงินลงทุนในการก่อสร้าง

ข้อดี
- ปุ๋ยอินทรีย์จากการหมัก
และพวกโลหะที่แยกก่อนหมัก

ข้อด้อย
- ค่อนข้างสูง

ข้อด้อย
- ค่อนข้างสูง

ข้อดี
- ใช้เนื้อที่ปานกลาง

ข้อดี
- ใช้เนื้อที่น้อย

1.6 ขนาดที่ดิน

- ไม่มี
- อาจมีได้

การหมักปุ๋ย

ข้อด้อย
ข้อด้อย
- ต้องเป็นสารที่เผาไหม้ได้มีค่าความร้อน - ต้องเป็นสารที่ย่อยสลายได้
ไม่ต่ำกว่า 4,500 kl/kg และความชื้นไม่ มี ความชื้น 50 – 60%
มากกว่า 40%

- มี
- ไม่มี

การเผา

วิธีการกำจัดมูลฝอย

1.5 ลักษณะสมบัติของมูลฝอย

1.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
- อากาศ
- กลิ่น แมลง พาหะนำโรค

ข้อพิจารณา

ตารางที่ 6.5-1 ตารางแสดงสรุปข้อเปรียบเทียบวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย (ต่อ)

ข้อดี
- ได้ก๊าซมีเทนเป็นเชื้อเพลิง
- ปรับพื้นที่เป็นสวนสาธารณะ

ข้อดี
- ค่อนข้างต่ำ

ข้อดี
- ค่อนข้างต่ำ

ข้อด้อย
- ใช้เนื้อที่มาก

ข้อดี
- รับมูลฝอยได้เกือบทุกประเภทยกเว้น
มูลฝอยติดเชื้อ หรือสารพิษ

- อาจมีได้
- มี

การฝังกลบ

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร

สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
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คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
6.6 การจัดการของเสียประเภทซากสุกร
ของเสียประเภทซากสุกรและขยะมูลฝอย ทั้งที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ และของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในการประกอบกิจการ
ฟาร์มสุกร ควรมีการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และเป็นแหล่งของสัตว์พาหะนำโรค
ต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้
1) แนวทางการประเมินซากสุกร
		 จากการสำรวจและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร ถึงการสูญเสียสุกรระหว่างการเลี้ยง พบว่า ฟาร์มส่วนใหญ่มีหลัก
ในการกำหนดความสูญเสียที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 4-5 ของจำนวนสุกรที่เลี้ยงในแต่ละรุ่น ยกตัวอย่างเช่น กรณีฟาร์มสุกรขุนแบบ
(All-In-All-Out) ที่เลี้ยงสุกรเริ่มต้นเท่ากับ 500 ตัว และมีร้อยละการสูญเสียสุกรเสียเท่ากับ 4 ดังนั้น ในระหว่างการเลี้ยงจะมีสุกรที่
ตายไปประมาณ 20 ตัว/รุ่น ซึ่งจำนวนสุกรที่ตายจะต้องถูกควบคุมและกำจัดอย่างถูกต้อง โดยเมื่อสุกรที่เลี้ยงตาย เจ้าของฟาร์มจะต้อง
แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ทราบ เช่น ปศุสัตว์อำเภอ เพื่อทำการตรวจชันสูตรหาสาเหตุการตายของสุกร และนำไปกำจัดโดย
วิธีฝังกลบลึกอย่างน้อย 1.0 เมตร การประมาณพื้นที่ในการฝังซากสุกรต่อตัว โดยกำหนดให้ขนาด ความกว้าง : ความยาว เท่ากับ
1:1.5 (เมตร)
		 ดังนั้น ฟาร์มควรจะต้องสำรองพื้นที่สำหรับการฝังซากสุกรในแต่ละรุ่น เท่ากับ 1.5 (ตร.ม./ตัว) x 20 (ตัว/รุ่น) = 30 ตาราง
เมตร/รุ่น และสมมติว่าฟาร์มจะต้องมีพื้นที่ฝังซากสุกรอย่างเพียงพอต่อการเลี้ยงสุกรได้อย่างน้อย 15 ปี และมีการเลี้ยงสุกรขุนแต่ละรุ่น
5 – 6 เดือน ดังนั้น ใน 1 ปี มีการเลี้ยงสุกรประมาณ 2.2 รุ่น ควรมีพื้นที่ฝังซากสุกรประมาณ 1,000 ตารางเมตร/การเลี้ยงสุกร 500 ตัว
(30 x 2.2 x 15) สามารถสรุปการประเมินพื้นที่ฝังซากสุกร ได้ดังนี้
		 พื้นที่ฝังซากสุกร (ตารางเมตร)
=
										
										
										

จำนวนสุกรเริ่มต้นที่เลี้ยง (ตัว/รุ่น) x ร้อยละความสูญเสียที่ยอมรับได้
x พื้นที่ในการฝังซากสุกร (ตารางเมตร/ตัว)
x จำนวนปีที่คาดว่าเพียงพอในการฝังซากสุกร (ปี)
x จำนวนรุ่นสุกรที่เลี้ยงใน 1 ปี

2) แนวทางการกำจัดซากสุกร
		 ฟาร์มสุกรที่มีการผลิตลูกสุกรจำหน่าย ของเสียที่เกิดขึ้นในการคลอดลูกสุกรจะมีรกที่ต้องกำจัด รวมทั้งเมื่อสุกรตายก็จะ
ทำให้มีซากสุกรที่ต้องกำจัด ดังนั้น จึงต้องมีการกำจัดรกและซากสุกรที่ถูกต้อง เช่น การฝังกลบหรือเผาอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และ
ควรแยกสถานที่กำจัดซากหรืออวัยวะสัตว์ โดยต้องห่างจากบริเวณอาคาร หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย
และระบบผลิตน้ำใช้ เป็นระยะไม่น้อยกว่า 20 เมตร และได้แสดงตัวอย่างสถานที่กำจัดซากสุกรที่ไม่ถูกต้อง ดังรูปที่ 6.6-1
		 การกำจัดรกและซากสุกรในกรณีที่เป็นพาหะของโรคระบาด ให้ทำลายตามลักษณะของซากสัตว์นั้น แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
		 (1) ซากสัตว์ซึ่งมีลักษณะยังเป็นตัวสัตว์ทั้งตัวอยู่
			 (ก) ให้ผู้สั่งทำลายซากสัตว์มีคำสั่งให้ฝังซากสัตว์ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ถ้าเป็นซากสัตว์ใหญ่ให้พูนดิน
กลบหลุมเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตรด้วย
			 (ข) ใช้สารเคมีทสี่ ามารถทำลายเชือ้ จุลนิ ทรียห์ รือเชือ้ โรคต่างๆ ได้ทำการแช่ ราด หรือโรยทีส่ ว่ นต่างๆ ของซากสัตว์นนั้ จนทัว่
			 (ค) ใช้ไฟเผาซากสัตว์นั้นให้ไหม้จนหมดสิ้น (ในเตาเผาที่มีการออกแบบให้เผาควันไฟที่เกิดจากการเผาซากด้วย)
			 (ง) ใช้วิธีการทำลายซากสัตว์ด้วยวิธีอื่นตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด
		 (2) ซากสัตว์ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นซากสัตว์ทั้งตัว หรือเป็นซากสัตว์บางส่วนที่ไม่ใช่ซากสัตว์บางส่วน ซึ่งตัดออกจากสัตว์ขณะ
ยังมีชีวิตอยู่ ให้ทำลายตามวิธีการที่กำหนดใน (1) โดยอนุโลมกรณีซากสัตว์ที่ตัดออกจากสัตว์ขณะที่สัตว์ยังมีชีวิต เช่น งา เขา ขน และ
สัตวแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่าซากสัตว์นั้นยังใช้เป็นประโยชน์ได้ ให้จัดการทำลายเชื้อโรคระบาดด้วยวิธีพ่น แช่ ราด หรืออบด้วยสาร
เคมีหรือความร้อนที่สามารถทำลายเชื้อโรคได้ จนกว่าซากสัตว์นั้นปลอดจากเชื้อโรคระบาดตามหลักวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ (ที่มา :
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2546)
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รูปที่ 6.7-1 การเผาทำลายภาชนะบรรจุวัคซีน

øĎøĎððìĊìĊęę 6.7-1
6.7-1 ÖćøđñćìĞ
ÖćøđñćìĞććúć÷õćßîąïøøÝč
úć÷õćßîąïøøÝčüüĆÙĆÙàĊàĊîî
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2) เทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
2) đìÙēîēú÷Ċ
ÖćøÖĞ
òĂ÷êĉéđßČĚĂ การกำจัดมูลฝอยที่มีการปฏิบัติทั้งในและต่างประเทศ โดยได้อธิบายหลักการ วิธีการ
		 กรมควบคุ
มมลพิ
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ให้ćเป็ÝĆéนöĎประโยชน์
่อการคั
อกเทคโนโลยี
เพื่อēé÷ĕéš
กำจัดĂมูíĉïลć÷ĀúĆ
ฝอยติÖดÖćø
เชื้อüĉได้
ย่างเหมาะสม
ÖćøìĞćúć÷đßČĚĂĒúąÖćøÖĞćÝĆéöĎúòĂ÷êĉéđßČĚĂ đóČęĂĔĀšđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂÖćøÙĆéđúČĂÖđìÙēîēú÷ĊđóČęĂÖĞćÝĆéöĎúòĂ÷êĉéđßČĚĂĕéšĂ÷ŠćÜđĀöćąÿö
เทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในประเทศไทย ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน โดยมีวิธีดังต่อไปนี้
đìÙēîēú÷ĊÖćøÖĞćÝĆéöĎúòĂ÷êĉéđßČĚĂĔîðøąđìýĕì÷ àċęÜđðŨîüĉíĊÖćøìĊęĔßšĔîðŦÝÝčïĆî ēé÷öĊüĉíĊéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
			  การทำลายเชื้อด้วยสารเคมี (Chemical Disinfection) การทำลายเชื้อด้วยสารเคมีเป็นการบำบัดเบื้องต้น
x ÖćøìĞćúć÷đßČĚĂéšü÷ÿćøđÙöĊ (Chemical Disinfection) ÖćøìĞćúć÷đßČĚĂéšü÷ÿćøđÙöĊđðŨîÖćøïĞćïĆéđïČĚĂÜêšî (øĎðìĊę 6.7-2)
(รูปที่ 6.7-2) เป็นวิธีการที่สถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนใช้มาก่อนวิธีอื่น ส่วนใหญ่จะใช้น้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์
đðŨ î üĉ íĊÖ ćøìĊę ÿëćîó÷ćïćúìĆĚ Ü øĆ å ĒúąđĂÖßîĔßš ö ćÖŠ Ăîüĉ íĊ ĂČę î ÿŠ üîĔĀâŠ Ý ąĔßš îĚĞ ć ÷ćēàđéĊ ÷ öĕăēðÙúĂĕøéŤ (Sodium
(Sodium hypochloride) ความเข้มข้น 0.1 – 0.5% เทราดบนมูลฝอยติดเชื้อที่ใส่ในถุงพลาสติกแดง จากนั้น
hypochloride) Ùüćöđ×šö×šî 0.1 – 0.5% đìøćéïîöĎúòĂ÷êĉéđßČĚĂìĊęĔÿŠĔîëčÜóúćÿêĉÖĒéÜ ÝćÖîĆĚîðŗéðćÖëčÜĒúšüîĞćÿŠÜ
ปิดปากถุงแล้วนำส่งให้กรุงเทพมหานคร เทศบาลหรือสุขาภิบาล หรือส่งเข้าเผาในเตาเผา
ĔĀšÖøčÜđìóöĀćîÙø đìýïćúĀøČĂÿč×ćõĉïćú ĀøČĂÿŠÜđ×šćđñćĔîđêćđñć

รูปที่ 6.7-2 วิธีการกำจัดเชื้อวัคซีนที่เหลือใช้ โดยการแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อ

			
			
			
			

			

øĎðìĊę 6.7-2 üĉíĊÖćøÖĞćÝĆéđßČĚĂüĆÙàĊîìĊęđĀúČĂĔßš ēé÷ÖćøĒßŠĔîîĚĞć÷ćÛŠćđßČĚĂ
x đêćđñć (Incineration) ÖćøđñćĔîđêćđñćđðŨîÖøąïüîÖćøìĊęđðúĊę÷îÿćøìĊęđñćĕĀöšĕéšĔĀšđðŨîÿćøìĊęđñćĕĀöšĕöŠĕéš ĀøČĂëšć
 เตาเผา (Incineration) การเผาในเตาเผาเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนสารที่เผาไหม้ได้ให้เป็นสารที่เผาไหม้ไม่ได้ หรือ
ñúóúĂ÷ĕéšÝćÖÖćøđñćĕĀöšĕéšÖŢćà àċęÜÝąøąïć÷ĂĂÖÝćÖðúŠĂÜÿĎŠïøø÷ćÖćýìĆęüĕð ÿŠüîÖćÖđëšćìĊęđĀúČĂ ÖĞćÝĆéēé÷ÖćøòŦÜ
ถ้าผลพลอยได้
จากการเผาไหม้ได้ก๊าซ ซึ่งจะระบายออกจากปล่องสู่บรรยากาศทั่วไป ส่วนกากเถ้าที่เหลือกำจัดโดย
ÖúïĒïïëĎÖĀúĆÖÿč×ćõĉïćú ÖćøĔßšđêćđñćöĊ×šĂéĊ àċęÜÿćöćøëßŠü÷úéðøĉöćèöĎúòĂ÷ĕéšöćÖ ĕöŠêęĞćÖüŠć 90 – 95%
กหลักสุขาภิ
ðŦการฝั
ÝÝĆ÷ìĊงęđÖĊกลบแบบถู
ę÷ü×šĂÜĔîÖćøđñćĕĀöš
ĕéšĒบÖŠาล การใช้เตาเผามีข้อดี ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณมูลฝอยได้มาก ไม่ต่ำกว่า 90 – 95%
ปัจ-จัยทีĂÜÙŤ
่เกี่ยðวข้
องในการเผาไหม้
ก่
øąÖĂï×ĂÜöĎ
úòĂ÷ öĊñúêŠได้ĂแÖćøđñćĕĀöš
ēé÷đÞóćąÙüćößČĚî ĒúąÙŠćÙüćöøšĂî×ĂÜöĎúòĂ÷ (Heat value) îĂÖÝćÖîĊĚ
- องค์ĂĆêปøćĒúąÙüćöëĊ
ระกอบของมู
ล
ฝอย
มี
ผ
ลต่
อ
การเผาไหม้
าความร้อĔนของมู
ลฝอย
ę×ĂÜÖćøðŜĂîöĎúòĂ÷öĊÙüćöÿĞćÙĆâêŠโĂดยเฉพาะความชื
ÖćøđñćĕĀöšéšü÷ đöČ้นęĂÙĞćและค่
îċÜëċÜÖćøđñćĕĀöš
ĀšđðŨîĕðĂ÷Š
ćÜÿöïĎ(Heat
øèŤ value)
้ อัĂตîöĎราและความถี
องการป้
อนมูลฝอยมีคêšวามสำคั
ญúต่òĂ÷đ×š
อการเผาไหม้
ด้วย เมื่อîĕð
คำนึđîČงęĂถึÜÝćÖÝąìĞ
งการเผาไหม้
- นอกจากนี
ĂĆêøćÖćøðŜ
úòĂ÷ öĊñúêŠĂ่ขðøąÿĉ
ìíĉõćó×ĂÜđêćđñć
ĂÜĕöŠðŜĂîöĎ
ćđêćđñćöćÖÝîđÖĉ
ćĔĀš ให้เป็น
ไปอย่
างสมบูรĕณ์öŠÿöïĎøèŤ ĒúąđÖĉéÖćøÙÜÿõćó×ĂÜöĎúòĂ÷êĉéđßČĚĂĕéš ĂčèĀõĎöĉÖćøđñćĕĀöšĔîđêćđñćìĞćĕéšēé÷ÖćøðøĆï
ÖćøđñćĕĀöš
öćèĂćÖćýĒúąđßČ
ŠîđêćđóČ
ĂčèĀõĎöĉĔîđêćđñćÿĎ
Ü×ċĚîปĒúąóøš
ęÝąđñćöĊ
ÙüćöÿĞćÙĆâÖŠĂîÖćøðŜ
- อัตðøĉ
ราการป้
อนมูลฝอยĚĂđóúĉ
มีผÜลต่ÖćøĂč
อประสิ
ทธิęĂภĔĀšาพของเตาเผา
ต้องไม่
้อนมูลĂöìĊ
ฝอยเข้
าเตาเผามากจนเกิ
นไปĂîöĎ
เนื่อúงจากจะ
òĂ÷การเผาไหม้
øüöìĆĚÜÖćøðøĆ
èĀõĎ
îđêćđñćøąĀüŠ
ćÜÖćøđñćĕĀöšöĊÙลüćöÝĞ
ćđðŨดîเชืđßŠ้อîได้
ÖĆî อุณหภูมิการเผาไหม้ในเตาเผาทำได้โดยการ
ทำให้
ไม่ïสĂčมบู
รณ์öĉĔและเกิ
ดการคงสภาพของมู
ฝอยติ
- ปรัĂčบèปริĀõĎมöาณอากาศและเชื
ĉĔîÖćøđñćĕĀöš öĎúòĂ÷êĉ
ÝąêšĂÜđñćìĊ
ęĂčè่อĀõĎ
ĎÜ ĒúąöĊ
ćúć÷ ญก่อน
้อเพลิéđßČง ĚĂการอุ
่นเตาเพื
ให้öอĉÿุณ
หภูมøิใą÷ąđüúćĔîÖćøđñćđĀöćąÿöđóĊ
นเตาเผาสูงขึ้นและพร้อมที÷่จÜóĂĔîÖćøìĞ
ะเผามีความสำคั
ßĉĚîđîČ
ĚĂĂüĆล÷ฝอย
üąĒúąöĎ
úòĂ÷êĉ
éđßČĚĂบēé÷öĊ
üćöøš
ĂîĀøČĂĂčèĀõĎöĉĔาîÖćøđñćĕĀöš
Ă÷ĎมŠøąĀüŠ
ćÜ 600 –นเช่
1,000
การป้
อนมู
รวมทั
้งการปรั
อุณÙหภู
มิในเตาเผาระหว่
งการเผาไหม้
ีความจำเป็
นกันĂÜýćđàúđàĊ÷ÿ ÝċÜ
ÖćøđñćĕĀöšđðŨîĕðĂ÷Š
ćÜÿöïĎดøเชื
èŤ้อจะต้องเผาที่อุณหภูมิสูง และมีระยะเวลาในการเผาเหมาะสมเพียงพอในการ
- อุณÝąìĞ
หภูćมĔĀšิในการเผาไหม้
มูลฝอยติ

ÖćøĔßš
ÜćîĒúąïĞ
ÜøĆÖยþć
ทำลายชิ
้นเนืć้อøčอวั
วะและมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีความร้อนหรืออุณหภูมิในการเผาไหม้อยู่ระหว่าง 600 – 1,000

- öĊĂčðÖøèŤÙüïÙčöĒúąöĊÿŠüîðøąÖĂïđÞóćą×ĂÜđêćđñćìĊęßŠü÷ĔîÖćøĔßšÜćîÿąéüÖ
องศาเซลเซียส จึงจะทำให้การเผาไหม้เป็นไปอย่างสมบูรณ์
- öĊøąïïÙüïÙčöÖćøìĞćÜćî đóČęĂĔĀšÖćøđñćĕĀöšđðŨîĕðĂ÷ŠćÜÿöïĎøèŤ đßŠî ÖćøöĊĂčðÖøèŤÙüïÙčöĔîÖćøđñćĕĀöš ĂčðÖøèŤ
			 การใช้งานและบำรุงรักษา
ðŜĂÜÖĆîÖćøìĞćÜćî×ĂÜøąïï ÝčéĕôĔîĀšĂÜđñćĕĀöšöĎúòĂ÷ àċęÜÝąĕöŠìĞćÜćîÝîÖüŠćĀšĂÜđñćÙüĆîÝąđéĉîđÙøČęĂÜĔîÖćøĂčŠîđêć
			 - มีอÖŠุปĂกรณ์
ควบคุมและมีส่วนประกอบเฉพาะของเตาเผาที่ช่วยในการใช้งานสะดวก
î đðŨîêšî
			 - - มีรöĊะบบควบคุ
ไปอย่ĂาîöĎ
งสมบู
เช่นîĚĞćöĆการมี
อุปÜกรณ์
ควบคุ
øąïïïĆîìċÖม×šการทำงาน
ĂöĎúìĊęêŠĂđîČęĂÜÖĆเพื
ïĂč่อèให้
ĀõĎกöารเผาไหม้
ĉÖćøđñćĕĀöš เĂĆป็êนøćÖćøðŜ
úòĂ÷รณ์ÖćøĔßš
îđßČĚĂđóúĉ
Ēúąðøĉ
öćèมในการเผาไหม้
อุปĂćÖćýìĊ
กรณ์ป้อęðงกั
นการทำงานของระบบ
จุดไฟในห้องเผาไหม้มูลฝอย ซึ่งจะไม่ทำงานจนกว่าห้องเผาควั
นจะเดินเครื่อง
ŜĂîđ×š
ćđêćđñć
101
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คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
			 - มีระบบบันทึกข้อมูลที่ต่อเนื่องกับอุณหภูมิการเผาไหม้ อัตราการป้อนมูลฝอย การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณ
อากาศที่ป้อนเข้าเตาเผา
			 ข้อเสียของเตาเผา
			 - ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและค่าดำเนินการสูง
			 - ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะเฉพาะด้านในการควบคุม ใช้งานและบำรุงรักษาที่ถูกวิธี
×ĂÜđêćđñć
			 - ×šĂต้đÿĊอ÷งหาพื
้นที่สำหรับฝังกลบเถ้าในขั้นตอนสุดท้ายในกรณีที่การเผาไหม้ในเตาเผาไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดปัญหามลภาวะทาง
- ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøÖŠĂÿøšćÜĒúąÙŠćéĞćđîĉîÖćøÿĎÜ
อากาศ รวมถึงก่อความรำคาญต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
- êšĂÜÖćøïčÙúćÖøìĊęöĊÙüćöøĎš ĒúąìĆÖþąđÞóćąéšćîĔîÖćøÙüïÙčö ĔßšÜćîĒúąïĞćøčÜøĆÖþćìĊęëĎÖüĉíĊ
- êšĂÜĀćóČĚîìĊęÿĞćĀøĆïòŦÜÖúïđëšćĔî×ĆĚîêĂîÿčéìšć÷ĔîÖøèĊìĊęÖćøđñćĕĀöšĔîđêćđñćĕöŠÿöïĎøèŤ ìĞćĔĀšđÖĉéðŦâĀćöúõćüą
6.8 รูปแบบของเตาเผา
ĂćÖćý øüöëċÜÖŠĂÙüćöøĞćÙćâêŠĂðøąßćßîìĊęĂ÷ĎŠĔÖúšđÙĊ÷Ü

1) เตาเผามูลฝอยแบบห้องเดี่ยว (Single Chamber Incinerators)
6.8 เตาเผามู
øĎðĒïï×ĂÜđêćđñć
		
ลฝอยแบบห้องเดี่ยว จะใช้ในการกำจัดมูลฝอยโดยจะป้อนมูลฝอยไปบนตะกรับ (grate) ซึ่งอาจจะเป็นการป้อน
ด้วยมือหรือเครื
กรกลúòĂ÷ĒïïĀš
หลังจากนัĂÜđéĊ
้นจึę÷งüจุด(Single
มูลฝอยด้
วยไม้ขIncinerators)
ีดไฟหรือหัวเผาอัตโนมัติ ก๊าซจากการเผาไหม้จะลอยขึ้นไปทางปล่องควัน
1) ่องจั
đêćđñćöĎ
Chamber
และออกสู่บรรยากาศ
่ใช้ใĂนการเผาไหม้
จะถูกćนำเข้
าไปในห้องเผาไหม้
ทางช่อง underfire
อง îoverfire
đêćđñćöĎอากาศที
úòĂ÷ĒïïĀš
ÜđéĊę÷ü ÝąĔßšĔîÖćøÖĞ
ÝĆéöĎúòĂ÷ēé÷ÝąðŜ
ĂîöĎúòĂ÷ĕðïîêąÖøĆ
ï (grate) àċęและช่
ÜĂćÝÝąđðŨ
ÖćøðŜĂîéšüดั÷งแสดงใน
รูปที่ öČ6.8-1
อากาศที
่ผ่าĀúĆ
นช่ÜอÝćÖîĆ
ง underfire
จะเป็ü÷ĕöš
นแหล่
งกำเนิ
ออกซิêēîöĆ
เจนที
ในการเผาไหม้Ýในขณะที
่อากาศทีĂÜÙüĆ
่เข้าîไปในช่
อง Š overfire
ĂĀøČĂđÙøČ
ęĂÜÝĆÖøÖú
ĚîÝċÜÝčéöĎúòĂ÷éš
×ĊéĕôĀøČ
ĂĀĆดüđñćĂĆ
êĉ ÖŢ่ใćช้àÝćÖÖćøđñćĕĀöš
ąúĂ÷×ċĚîĕðìćÜðúŠ
ĒúąĂĂÖÿĎ
ซึ่งอยูïøø÷ćÖćý
่ทางส่วนบนของห้
จะเป็
ป้อćĕðĔîĀš
นอากาศเสริ
มให้
กับĂก๊Üาunderfire
ซจากการเผาไหม้
ซึ่ง ณ จุéĆดÜนีĒÿéÜĔîøĎ
้ยังเต็มðไปด้
วยคาร์ĂćÖćýìĊ
บอนทีę ่ยังไม่เผา
ìĊę 6.8-1
ĂćÖćýìĊęĔอßšงเผาไหม้
ĔîÖćøđñćĕĀöš
ÝąëĎนÖตัîĞวćđ×š
ĂÜđñćĕĀöš
ìćÜßŠ
ĒúąßŠĂÜ overfire
ไหม้(แต่
ลอยตั
วขึ้นมาจากมู
บ) สารไฮโดรคาร์
อนและอนุ
ภาคต่ęđ×šาćงๆ
เถ้ĂาÜซึ่งoverfire
เหลือจากการเผาไหม้
จะร่วงจากตะกรั
บ
ñŠćîßŠ
ĂÜ underfire
ÝąđðŨลîฝอยที
ĒĀúŠÜ่อÖĞćยูđîĉ่บéนตะกรั
ĂĂÖàĉđÝîìĊ
ęĔßšĔîÖćøđñćĕĀöšบĔî×èąìĊ
ęĂćÖćýìĊ
ĕðĔîßŠ
àċęÜĂ÷ĎŠìćÜÿŠüîïî×ĂÜĀš
ĂÜ
ลงสู่พđñćĕĀöš
ื้นด้านล่ÝąđðŨ
างและสามารถตั
กออกไปได้
่อการเผาไหม้สàิ้นċęÜสุèดลงแล้
îêĆüðŜĂîĂćÖćýđÿøĉ
öĔĀšÖĆïÖŢเćมืàÝćÖÖćøđñćĕĀöš
ÝčéîĊĚ÷วĆÜđêĘöĕðéšü÷ÙćøŤïĂîìĊę÷ĆÜĕöŠđñćĕĀöš(ĒêŠúĂ÷êĆü×ċĚîöćÝćÖöĎúòĂ÷ìĊę
Ă÷ĎŠïîêąÖøĆ
ï) ÿćøĕăēéøÙćøŤ
ïĂîĒúąĂîč
ćÜė đëšćàċęÜđĀúČ
ÝąøŠüÜÝćÖêąÖøĆ
ćÜĒúąÿćöćøëêĆ
ĂĂÖĕðĕéš
		
นอกจากนี
้ เตาเผาแบบนี
้ยังมีõสćÙêŠ
่วนประกอบอื
่นๆĂÝćÖÖćøđñćĕĀöš
ที่ช่วยให้การเผาไหม้
สมบูรณ์ïúÜÿĎ
ขึ้นŠóเช่ČĚîéšนćîúŠ
อาจจะมี
หัวเผาซึÖ่งจะช่
วยเผามูลฝอย
ęĂÖćøđñćĕĀöš
ĉĚîÿčéúÜĒúšü
ที่มีค่าđöČความร้
อนต่ำÿในเตาเผาบางแบบจะมี
ห้องเผาควันหรือ post-combustion chamber ดังแสดงในรูปที่ 6.8-2 ติดอยู่ทางด้านที่ต่อ
îĂÖÝćÖîĊ
Ě
đêćđñćĒïïîĊ
Ě
÷
Ć
Ü
öĊ
ÿ
ė ìĊęßŠü÷ĔĀšÖćøđñćĕĀöš
ÿöïĎøèŤ×ċĚî đßŠîที่ไĂćÝÝąöĊ
ęÜÝąßŠภüาค
÷đñćöĎ
úòĂ÷ìĊ
ęöĊ องเผา
ออกมาจากห้องเผาไหม้แรกห้องเผาไหม้หลังŠüนีîðøąÖĂïĂČ
้ทำหน้าที่ใęîนการทำลายก๊
าซจากการเผาไหม้
ม่สมบูรĀณ์Ćüđñćàċ
และอนุ
(เขม่
า) จากห้
Ğć ĔîđêćđñćïćÜĒïïÝąöĊ
ĀšĂÜđñćÙüĆ
îĀøČ้นĂก่post-combustion
chamber
éĆÜĒÿéÜĔîøĎðìĊę 6.8-2 êĉéĂ÷ĎŠìćÜéšćîìĊęêŠĂĂĂÖöć
ไหม้แÙŠรกćÙüćöøš
และช่Ăîêę
วยทำให้
ก๊าซจากการเผาไหม้
สะอาดขึ
อนที่จะปล่อยออกสู
่บรรยากาศ
ÝćÖĀšĂÜđñćĕĀöšĒøÖĀšĂÜđñćĕĀöšĀúĆÜîĊĚìĞćĀîšćìĊęĔîÖćøìĞćúć÷ÖŢćàÝćÖÖćøđñćĕĀöšìĊęĕöŠÿöïĎøèŤĒúąĂîčõćÙ (đ×öŠć) ÝćÖĀšĂÜđñćĕĀöšĒøÖ
ĒúąßŠü÷ìĞćĔĀšÖŢćàÝćÖÖćøđñćĕĀöšÿąĂćé×ċĚîÖŠĂîìĊęÝąðúŠĂ÷ĂĂÖÿĎŠïøø÷ćÖćý
ปล่อง

ห้องเผาไหม้
อิฐทนไฟ
ป้อนมูลฝอย
ตะแกรง
มูลขี้เถ้า

ช่องอากาศด้านบน

(ßŠ
(ช่ĂอÜง overfire)
underfire)

หัวเผา
ช่องอากาศด้านล่าง
ช่องเขี่ยขี้เถ้า

(ßŠĂÜ underfire)

รูปøĎทีðìĊ่ 6.8-1
เตาเผามูลฝอยแบบห้องเดี่ยว (Single Chamber Incenerator)
ę 6.8-1 đêćđñćöĎúòĂ÷ĒïïĀšĂÜđéĊę÷ü (Single Chamber Incenerator)
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หัวเผาควัน
อากาศที่เป่าเข้า
ห้องเผาควัน

ปล่อง

ห้องเผามูลฝอย

ป้อนมูลฝอย

หัวเผามูลฝอย

รูปที่ 6.8-2 เตาเผามูลฝอยแบบห้องเดี
่มีห้อđêćđñćöĎ
งเผาไหม้
หลัง (Single
Chamber
Incenerator
/ Post-Combustion Chamber)
øĎðìĊ่ยę วที
6.8-2
úòĂ÷ĒïïĀš
ĂÜđéĊę÷üìĊ
ęöĊĀšĂÜđñćĕĀöš
ĀúĆÜ

Chamber
Incenerator
/ Post-Combustionincierators)
Chamber)
2) เตาเผามูลฝอยแบบห้(Single
องเผาไหม้
หลายห้
อง (Multiple-chamber
		 เตาเผาแบบนี
้มีวัตถุประสงค์
ที่จะช่
วยให้ĂÜมีก(Multiple-chamber
ารเผาไหม้ที่สมบูรณ์incierators)
ขึ้น โดยออกแบบให้มีห้องเผาไม้หลายห้อง ห้องเผาไหม้แรก
2) đêćđñćöĎúòĂ÷ĒïïĀš
ĂÜđñćĕĀöš
Āúć÷Āš
ทำหน้าที่เผาไหม้đêćđñćĒïïîĊ
มูลฝอย ในขณะที
่ห้องเผาไหม้
ที่สองจะออกแบบให้
่ต้องใช้เพื่อการเผาไหม้
านขึĂ้นÜ และอาจจะมี
หัวćเผาเพิ่มขึ้น
ĚöĊüĆêëčðøąÿÜÙŤ
ìĊęÝąßŠü÷ĔĀš
öĊÖćøđñćĕĀöšìĊęÿöïĎøมèŤีเวลาที
×ċĚî ēé÷ĂĂÖĒïïĔĀš
öĊĀšĂÜđñćĕöšĀนúć÷Āš
ĀšĂÜđñćĕĀöšĒøÖìĞ
öĎúòĂ÷ Ĕî×èąìĊ
ęĀšĂÜđñćĕĀöš
ìĊęÿĂÜÝąĂĂÖĒïïĔĀš
öĊđüúćìĊęêšĂÜĔßšอđóČงเผาไหม้
ęĂÖćøđñćĕĀöš
Ěî ĒúąĂćÝÝąöĊ
ĀĆüđñćđóĉ
ęö×ċĚîéšü÷đóČงęĂได้ 2 ชนิด
ด้วยเพืĀîš่อćช่ìĊวęđñćĕĀöš
ยในการเผาไหม้
ก๊าซและอนุ
ภาคต่
างๆ ซึ่งถูกขับออกมาจากห้
แรกîćî×ċ
เตาเผามู
ลฝอยแบบนี
้สามารถแบ่
ßŠü÷ĔîÖćøđñćĕĀöš
àĒúąĂîčõćÙêŠćÜė àċęÜëĎÖ×ĆïĂĂÖöćÝćÖĀšĂÜđñćĕĀöšĒøÖ đêćđñćöĎúòĂ÷ĒïïîĊĚÿćöćøëĒïŠÜĕéš 2 ßîĉé ÙČĂ Ēïï retort
คือ แบบ
retort และÖŢćin-line
Ēúą in-line
		
(1) เตาเผาแบบ retort จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งภายในมีช่องแบ่งหลายๆ ช่อง ช่องแบ่งทำหน้าที่บังคับการไหลของก๊าซ
(1) đêćđñćĒïïหักretort
ÝąđðŨทัî้งøĎในแนวราบและในแนวดิ
ðìøÜÿĊęđĀúĊę÷ö àċęÜõć÷ĔîöĊßŠĂ่งÜĒïŠ
ÜĀúć÷ė
ĂÜ ßŠĂÜĒïŠ
ĀîšćìĊęïĆÜÙĆïÖćøĕĀú×ĂÜÖŢ
à
จากการเผาไหม้
มุก 90°
ทุกครั
้งที่มีกßŠารเปลี
่ยนทิÜìĞศćทางไหลของก๊
าซ เขม่าćและอนุ
ภาค
ÝćÖÖćøđñćĕĀöš
Ā
Ć
Ö
öč
Ö
90°
ìĆ
Ě
Ü
ĔîĒîüøćïĒúąĔîĒîüéĉ
ę
Ü
ìč
Ö
ÙøĆ
Ě
Ü
ìĊ
ę
ö
Ċ
Ö
ćøđðúĊ
ę
÷
îìĉ
ý
ìćÜĕĀú×ĂÜÖŢ
ć
à
đ×öŠ
ć
ĒúąĂîč
õ
ćÙ
ต่างๆ ที่มากับก๊าซร้อน จะร่วงตกลงมาจากก๊าซร้อน ภาพตัดของเตาเผาแบบนี้แสดงในรูปที่ 6.8-3
êŠćÜė ìĊInęöćÖĆïline
ÖŢćàøšจะมี
Ăî ÝąøŠ
üÜêÖúÜöćÝćÖÖŢ
ćàøšĂî õćóêĆretort
é×ĂÜđêćđñćĒïïîĊ
ĚĒÿéÜĔîøĎ
ðìĊę 6.8-3
		 (2) เตาเผาแบบ
ขนาดใหญ่
กว่าเตาเผาแบบ
การไหลของก๊
าซจากการเผาไหม้
จะเป็นเส้นตรงในแนว
đêćđñćĒïï
Inline
ÝąöĊ
×
îćéĔĀâŠ
Ö
üŠ
ć
đêćđñćĒïï
retort
ÖćøĕĀú×ĂÜÖŢ
ć
àÝćÖÖćøđñćĕĀöš
Ý
ąđðŨ
îđÿšîêøÜĔî่บนตะกรับ
(2)
แกนตลอดทั้งเตา โดยจะมีช่องแบ่งเพื่อให้ก๊าซเกิดการหักเหทิศทางดังแสดงในรูปที่ 6.8-4 มูลฝอยจะวางอยู
ĒîüĒÖîêúĂéìĆĚÜđêć ēé÷ÝąöĊßŠĂÜĒïŠÜđóČęĂĔĀšÖŢćàđÖĉéÖćøĀĆÖđĀìĉýìćÜéĆÜĒÿéÜĔîøĎðìĊę 6.8-4 öĎúòĂ÷ÝąüćÜĂ÷ĎŠïî
ซึ่งอาจจะเป็
นแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ก็ได้ การเคลื่อนที่ของก๊าซร้อนเมื่อผ่านช่องแบ่งภายในเตาก็จะเป็นเช่น
êąÖøĆïàċęÜĂćÝÝąđðŨîĒïïĂ÷ĎŠÖĆïìĊęĀøČĂĒïïđÙúČęĂîìĊęÖĘĕéš ÖćøđÙúČęĂîìĊę×ĂÜÖŢćàøšĂîđöČęĂñŠćîßŠĂÜĒïŠÜõć÷ĔîđêćÖĘÝąđðŨî
เดียวกับเตาเผาแบบ retort คือจะมีอนุภาคต่างๆ ตกลงมาและยังช่วยให้เกิดการไหลแบบปั่นป่วน (turbulene flow)
đßŠîđéĊ÷üÖĆïđêćđñćĒïï retort ÙČĂÝąöĊĂîčõćÙêŠćÜė êÖúÜöćĒúą÷ĆÜßŠü÷ĔĀšđÖĉéÖćøĕĀúĒïïðŦũîðśüî (turbulene
ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ดีขึ้น ในห้องเผาไหม้แรกจะมีหัวเผาติดอยู่ ซึ่งทำหน้าที่ในการจุดมูลฝอยให้ติดไฟ
flow) àċęÜßŠü÷ĔĀšðøąÿĉìíĉõćóĔîÖćøđñćĕĀöšéĊ×ċĚî ĔîĀšĂÜđñćĕĀöšĒøÖÝąöĊĀĆüđñćêĉéĂ÷ĎŠ àċęÜìĞćĀîšćìĊęĔîÖćøÝčéöĎúòĂ÷ĔĀš
ในขณะที
ห้องที่สองทำหน้
่ในการรั
กษาอุ
ณหภู
มิภöายในห้
่าคงที
êĉé่หĕôัวเผาในห้
Ĕî×èąìĊอęĀงเผาไหม้
ĆüđñćĔîĀšĂÜđñćĕĀöš
ĀšĂÜìĊęÿĂÜìĞาทีćĀîš
ćìĊęĔîÖćøøĆ
ÖþćĂč
èĀõĎ
ĉõć÷ĔîĀšอĂงเผาไหม้
ÜđñćĕĀöšîนĊĚĔĀšี้ให้öมĊÙŠćีคÙÜìĊ
ęđóČęĂ่เพืĔßš่อใช้ในการ
เผาไหม้ĔîÖćøđñćĕĀöš
ก๊าซร้อนและอนุ
าคต่างๆõćÙêŠ
ที่ยังćเผาไหม้
ไม่สมบูĕöŠรÿณ์öïĎøèŤ
ÖŢćàøšĂภîĒúąĂîč
Üė ìĊę÷ĆÜđñćĕĀöš

Āšห้ĂอÜđñćöĎ
งเผามูลú
นมูลúฝอย
ðŜป้ĂอîöĎ
òĂ÷

องขีĚđëš้เถ้ćา
øŠĂร่Ü×Ċ

Āšห้Ăองเผาควั
ÜđñćÙüĆนî
งระบาย
ßŠช่ĂอÜøąïć÷

ห้ĀšอĂงผสม
Üñÿö

รูปที่ 6.8-3 เตาเผาฝอยแบบห้องเผาไหม้หลายห้องแบบรีทอร์ท
øĎðìĊę 6.8-3 đêćđñćöĎúòĂ÷ĒïïĀšĂÜđñćĕĀöšĀúć÷ĀšĂÜ
(Multiple Chamber Incenerator/retort Type)
(Multiple Chamber Incenerator/retort type)
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ป้อðŜนมู
ลฝอย
ĂîöúòĂ÷
ðŜĂîöúòĂ÷

ĀšĂÜđñćöĎú
ĀšĂÜđñćöĎú

ßŠĂÜđ×Ċę÷×ĊĚđëšć
ßŠĂÜđ×Ċę÷×ĊĚđëšć

ĀĆüđñć
ĀĆüđñć
êąÖøĆï
êąÖøĆï

ðúŠĂÜ
ðúŠĂÜ
ĀšĂÜđñćÙüĆî
ĀšĂÜđñćÙüĆî

ßŠĂÜđ×Ċę÷×ĊĚđëšć
ßŠĂÜđ×Ċę÷×ĊĚđëšć
øĎรูðปìĊทีę 6.8-4
Āúć÷Āš
ĂÜ อง
่ 6.8-4 đêćđñćöĎ
เตาเผามูúòĂ÷ĒïïđñćĕĀöš
ลฝอยแบบเผาไหม้
หลายห้
øĎðìĊę 6.8-4 đêćđñćöĎúòĂ÷ĒïïđñćĕĀöšĀúć÷ĀšĂÜ
(Multiple Chamber
Type)Type)
(Multiple
ChamberIncenerator/In-Line
Incenerator/In-Line
(Multiple Chamber Incenerator/In-Line Type)

øĎðìĊę 6.8-4 đêćđñćöĎúòĂ÷ĒïïĀšĂÜđñćĕĀöšĀúć÷ĀšĂÜ (Multiple Chamber Incenerator/In-Line Type)

3) เตาเผาแบบใช้
อย (Starved
Air)
øĎðìĊę 6.8-4อากาศน้
3) đêćđñćĒïïĔßš
ĂđêćđñćöĎ
ćÖćýîšĂú÷òĂ÷ĒïïĀš
(StarvedĂÜđñćĕĀöš
Air) Āúć÷ĀšĂÜ (Multiple Chamber Incenerator/In-Line Type)
		 ได้
ารปรับปรุงเตาเผาแบบนี
้มาจากระบบเตาเผาแบบ
Pyrolysis รูปที่ 6.8-5 แสดงรายละเอียดของเตาเผาแบบนี้ซึ่งจะ
3) มีกđêćđñćĒïïĔßš
ĂćÖćýîšĂ÷ (Starved
Air)
ĕéšöĊÖćøðøĆïðøčÜđêćđñćĒïïîĊĚöćÝćÖøąïïđêćđñćĒïï Pyrolysis øĎðìĊę 6.8-5 ĒÿéÜøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜđêćđñćĒïïîĊĚàċęÜÝą
ĕéšöĊÖจćøðøĆ
ïðøčงÜออกเป็
đêćđñćĒïïîĊ
ĚöćÝćÖøąïïđêćđñćĒïï
Pyrolysis
ìĊę 6.8-5 ĒÿéÜøć÷úąđĂĊ
÷é×ĂÜđêćđñćĒïïîĊ
Ýą าปริมาณ
เป็นได้đðŨวî่าĕéšห้อüŠćงเผาไหม้
ะถู
สองห้
มูลฝอยจะถู
งเข้
งห้øĎอðงเผาไหม้
่งมีćปðøĉริöมćèĂćÖćý
าณต่ĚàำċęÜกว่
ĀšĂÜđñćĕĀöš
ÝąëĎกÖแบ่
ĒïŠÜĂĂÖđðŨîนÿĂÜĀš
ĂÜอöĎงúòĂ÷ÝąëĎ
ÖÿŠÜđ×šกćส่öć÷Ć
ÜาĀšมายั
ĂÜđñćĕĀöš
ĒøÖĒúąđðśแćรกและเป่
ĂćÖćýàċęÜöĊาðอากาศซึ
øĉöćèêęĞćÖüŠ
đðŨîĕéš
ŠćĀšĂÜđñćĕĀöšÝąëĎÖมĒïŠากเข้
ÜĂĂÖđðŨîÿĂÜĀšĂาÜนล่
öĎúาòĂ÷ÝąëĎ
ÖลÿŠฝอย
Üđ×šćöć÷Ć
ÜĀšĂÜđñćĕĀöš้ทĒøÖĒúąđðś
ęÜöĊðøĉöćèêę
ĞćÖüŠćðøĉöćèĂćÖćý
อากาศที
้อüงการทางทฤษฎี
งของมู
ที่ใćห้ĂćÖćýàċ
คęÝวามร้
ยงพอที
มูลöฝอยติ
ดไฟ
ìĊęêšĂ่ตÜÖćøìćÜìùþãĊ
öćÖđ×šćöćìćÜéšามาทางด้
ćîúŠćÜ×ĂÜöĎúòĂ÷
ĂćÖćýÿŠ
üîîĊĚìอากาศส่
ĞćĀîšćìĊęĔĀšวÙนนี
üćöøšĂำหน้
îđóĊ÷าÜóĂìĊ
ąìĞćĔĀšอöนเพี
ĎúòĂ÷êĉ
éĕôđìŠ่จćะทำให้
îĆĚî ĂčèĀõĎ
ĉ
ìĊęêอุšĂณ
ÜÖćøìćÜìùþãĊ
ćÖđ×šćöćìćÜéš
ćîúŠ่ใćนช่
Ü×ĂÜöĎ
úòĂ÷ ĂćÖćýÿŠ
üîîĊĚìĞćĀîšćìĊęĔĀšÙüćöøšĂîđóĊ÷ÜóĂìĊęÝąìĞćĔĀšöĎúòĂ÷êĉéĕôđìŠćîĆĚî ĂčèĀõĎöĉ
เท่านั้น×ĂÜĀš
มิของห้
อöงเผาไหม้
นี้จะอยู
วง 750-850
Ăหภู
ÜđñćĕĀöš
îĊĚÝąĂ÷Ď
ŠĔîßŠüÜ 750-850
ĂÜýćđàúđàĊ
÷ÿ องศาเซลเซียส
×ĂÜĀšĂÜđñćĕĀöš
îĊĚÝąĂ÷Ď
üÜ ่ ง750-850
ĂÜýćđàúđàĊ÷ÿอ งเผาไหม้ ที่ ส องซึ่ ง อยู่ ด้ า นบน เพื่ อ ทำให้ เ กิ ด การเผาไหม้ กั บ สารระเหิ ด และสาร
		
อากาศอี
กส่วÖŠĔîßŠ
นหนึ
จะป้
ĂćÖćýĂĊ
ÿŠ üîĀîċ
ę Ü ÝąðŜอĂนเข้
îđ×šาćไปในห้
ĕð ĔîĀšĂÜđñćĕĀöš ìĊę ÿĂÜàċę Ü Ă÷ĎŠ éšć îïî đóČę Ă ìĞ ć ĔĀšđ Öĉ é ÖćøđñćĕĀöš ÖĆï ÿćøøąđĀĉ é Ēúąÿćø
ĂćÖćýĂĊ
Ö
ÿŠ
ü
îĀîċ
ę
Ü
ÝąðŜ
Ă
îđ×š
ć
ĔîĀš
ĂÜđñćĕĀöš
ìĊę ÿĂÜàċę Ü Ă÷Ď
šć îïî
ę Ă ìĞ ć ĔĀšđ1,200
Öĉ é ÖćøđñćĕĀöš
ÖĆï ÿćøøąđĀĉ
é Ēúąÿćø
แขวนลอยที
่มาจากมู
ลฝอยในห้
รก ĂčĕðอุèณĀõĎ
หภู
ิของห้
องเผาไหม้
นี้จŠéŠìะอยู
่ที่ปđóČระมาณ
องศาเซลเซี
ส และเนื
่องจากห้องเผา
Ē×üîúĂ÷ìĊ
ęöćÝćÖöĎ
úòĂ÷ĔîĀšอĂงเผาไหม้
ÜđñćĕĀöšĒแøÖ
öĉ×มĂÜĀš
ĂÜđñćĕĀöš
îĊĚÝąĂ÷Ď
Ċęðøąöćè
1,200 ĂÜýćđàúđàĊ
÷ÿ ĒúąđîČęĂยÜÝćÖĀš
ĂÜđñćĕĀöš
Ē×üîúĂ÷ìĊęöćÝćÖöĎúòĂ÷ĔîĀšĂÜđñćĕĀöšĒøÖ ĂčèĀõĎöĉ×ĂÜĀšĂÜđñćĕĀöšîĊĚÝąĂ÷ĎŠìĊęðøąöćè 1,200 ĂÜýćđàúđàĊ÷ÿ ĒúąđîČęĂÜÝćÖĀšĂÜđñćĕĀöš
ไหม้นîĊี้มĚöีปĊðริøĉมöาตรใหญ่
เวลาที
่ก๊าĂซร้
อนอยู
นห้องเผาไหม้
(residence
gas)ęÝเพี
ะทำปฏิกิริยìĞาการเผาไหม้
ćêøĔĀâŠÝจċÜึงìĞทำให้
ćĔĀšđüúćìĊ
ęÖŢćàøš
îĂ÷Ď
ŠĔîĀšĂ่ใÜđñćĕĀöš
(residence
time of time
gas) đóĊof÷ÜóĂìĊ
ąìĞยćงพอที
ðäĉÖĉøĉ÷่จćÖćøđñćĕĀöš
ćĔĀšÖŢćàìĊęĂĂÖทำให้ก๊าซ
îĊĚöĊðøĉöćêøĔĀâŠÝċÜìĞćĔĀšđüúćìĊęÖŢćàøšĂîĂ÷ĎŠĔîĀšĂÜđñćĕĀöš (residence time of gas) đóĊ÷ÜóĂìĊęÝąìĞćðäĉÖĉøĉ÷ćÖćøđñćĕĀöš ìĞćĔĀšÖŢćàìĊęĂĂÖ
ÝćÖĀšĂÜđñćĕĀöš
îĊĚđðŨนîี้เÖŢป็ćนààċก๊าęÜđÖĉ
ìĊęÿöïĎøèŤ
+ H(CO
ĚĂ÷ĎŠìĊęĂćÖćýðøĉö้อćèîš
ęðŜĂîđ×šมć าณน้อยที่
ที่ออกจากห้
องเผาไหม้
ซซึé่งÝćÖÖćøđñćĕĀöš
เกิดจากการเผาไหม้
ที่ส(CO
มบู2รณ์
O)÷ï×ĂÜđêćđñćøąïïîĊ
ข้อได้เปรียบของเตาเผาระบบนี
ยู่ทĂี่อ÷ìĊ
ากาศปริ
2O) ×šĂ+ĕéšHđðøĊ
2 ÷ï×ĂÜđêćđñćøąïïîĊĚĂ÷ĎŠìĊęĂćÖćýðøĉöćèîšĂ÷ìĊęðŜĂîđ×šć
ÝćÖĀšĂÜđñćĕĀöšîĊĚđðŨîÖŢćààċęÜđÖĉéÝćÖÖćøđñćĕĀöšìĊęÿöïĎøèŤ (CO2 + H2O) 2×šĂĕéšđðøĊ
ĒøÖìĞแćรกทำให้
ĔĀšđÖĉéÖćøðŦ
üîĔîĀš
šĂ÷ (turbulence)
ĒúąÖćøđÖĉéÿćøøąđĀĉ
éÖĆïÿćøĒ×üîúĂ÷ÝćÖöĎ
úòĂ÷îšĂ÷êćöĕð ลฝอย
ป้อนเข้ĀšĂาÜđñćĕĀöš
ห้องเผาไหม้
เกิดũîðśการปั
่นป่ĂÜđñćĕĀöš
วนในห้อîงเผาไหม้
น้อย (turbulence)
และการเกิ
ดสารระเหิดกับสารแขวนลอยจากมู
ĀšĂÜđñćĕĀöšĒøÖìĞćĔĀšđÖĉéÖćøðŦũîðśüîĔîĀšĂÜđñćĕĀöšîšĂ÷ (turbulence) ĒúąÖćøđÖĉéÿćøøąđĀĉéÖĆïÿćøĒ×üîúĂ÷ÝćÖöĎúòĂ÷îšĂ÷êćöĕð
éšü÷ đöČęĂวđðøĊ
÷ïÖĆยïบเที
đêćđñć
ìĞćÜćîéšüซึ÷ĂćÖćýÿŠ
(rich excess
îĂÖÝćÖîĆ
ćÖćýìĊęĔßšĔîÖćøđñćĕĀöš
ëĎÖÙüïÙč
ĕéš
น้อยตามไปด้
ย ÷เมืïđìĊ
่อเปรี
ยบกัàċบęÜเตาเผา
่งทำงานด้üîöćÖ
วยอากาศส่
วนมากair)(rich
excessĚîÖćøìĊ
air) ęĂนอกจากนั
้นการที่อากาศที
่ใช้ใöนการเผาไหม้
éšü÷ đöČęĂđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïđêćđñć àċęÜìĞćÜćîéšü÷ĂćÖćýÿŠüîöćÖ (rich excess air) îĂÖÝćÖîĆĚîÖćøìĊęĂćÖćýìĊęĔßšĔîÖćøđñćĕĀöšëĎÖÙüïÙčöĕéš
ÝċÜìĞมćĔĀš
ĚÜŠć÷ĔîÖćøÙüïÙč
öĂčèĀõĎöĉĒúąøą÷ąđüúćĔîÖćøĀš
ĂÜđñćĕĀöš×ĂÜÖŢćàĒúąöĎ
úòĂ÷ ของก๊าซและมูลฝอย
ถูกควบคุ
ได้đđจêćđñćĒïïîĊ
ึงทำให้เตาเผาแบบนี
้ง่ายในการควบคุ
มอุณหภูมิและระยะเวลาในการห้
องเผาไหม้
ÝċÜìĞćĔĀš
êćđñćĒïïîĊ
ĚÜŠć÷ĔîÖćøÙüïÙč
öĂčèĀõĎöĉĒúąøą÷ąđüúćĔîÖćøĀš
ĂÜđñćĕĀöš×ĂÜÖŢćàĒúąöĎ
úòĂ÷

øĎðìĊę 6.8 -5 đêćđñćöĎúòĂ÷ĒïïĔßšĂćÖćýîšĂ÷ (Starved Air Incenerator)

ę 6.8 -5
-5 เตาเผามู
đêćđñćöĎúลòĂ÷ĒïïĔßš
ĂćÖćýîš
Ă÷ (Starved
Air Incenerator)
รูปøĎทีðìĊ่ 6.8
ฝอยแบบใช้
อากาศน้
อย (Starved
Air Incenerator)
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6.9 แนวทางในการจัดการของเสียอันตรายในฟาร์มสุกร
1) ไม่ทิ้งของเสีย ประเภทน้ำมันเครื่อง ทินเนอร์ น้ำมันสน น้ำยาฟอกขาว น้ำยาทำความสะอาด หมึกพิมพ์ ของเสียติดเชื้อ
สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย เป็นต้น รวมไปกับขยะมูลฝอยทั่วไป
2) ไม่ทิ้งลงพื้น ไม่ฝังดิน ไม่ทิ้งลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ
3) แยกเก็บของเสียอันตราย ไว้ในภาชนะที่ไม่รั่วซึม เพื่อรอหน่วยงานท้องถิ่นมาเก็บไปกำจัด
4) นำไปทิ้งในภาชนะที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดหาให้ หรือนำไปทิ้งในสถานที่ที่กำหนด
5) นำซากของเสียอันตรายไปคืนร้านค้าตัวแทนจำหน่าย เช่น ซากแบตเตอรี่ ซากถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารฆ่าแมลง
6) ใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าฉลากเขียว เช่น ถ่านไฟฉายสูตร ไม่ผสมสารปรอท
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บทที่ 7
ïììĊę 7
การจัดการและแก้
ไ
ขปั
ญ
หากลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร
ÖćøÝĆéÖćøĒúąĒÖšĕ×ðŦâĀćÖúĉîę đĀöĘîÝćÖôćøŤöÿčÖø
กลิ่นในฟาร์มÖúĉ
สุกรîę ĔîôćøŤöÿčÖø
กลิ่นÖúĉเหม็
นทีî่เìĊกิęđดÖĉจากกิ
แหล่
กำเนิ
ดจากสาเหตุ
่างๆ
ก่ มูÿลÿćüą
และปัđýþĂćĀćø
สสาวะ เศษอาหาร
ęîđĀöĘ
éÝćÖÖĉจÝกรรมการเลี
ÖøøöÖćøđúĊĚ÷้ยÜÿčงสุÖกøรöĊĒมีĀúŠ
ÜÖĞćงđîĉ
éÝćÖÿćđĀêč
êŠćÜėตĕéš
ĒÖŠ ได้
öĎúแĒúąðŦ
ìĊęïĎéđîŠćàċęÜêĉทีé่บĂ÷ĎูดŠเน่าซึ่งติด
อยู่ตามพื
้นคอกและตั
และน้
ยจากการล้
งทำความสะอาดคอกสุ
เกิดก๊า÷ซแอมโมเนี
ย Ăก๊ĕăēéøđÝîàĆ
าซไข่เน่าหรื
อไฮโดรเจนซั
êćöóČ
ĚîÙĂÖĒúąêĆüวÿčสุÖกøรĒúąîĚ
ĞćđÿĊำ÷เสีÝćÖÖćøúš
ćÜìĞćาÙüćöÿąĂćéÙĂÖÿč
Öø ìĞćĔĀšกđÖĉรéÖŢทำให้
ćàĒĂöēöđîĊ
ÖŢćàĕ×ŠđîŠćĀøČ
úĕôéŤ
àċęÜĀćÖ ลไฟด์
ซึ่งหากไม่
ีการจั
ดการและควบคุ
่ดี ย่อÜñúÖøąìïêŠ
มจะส่งผลกระทบต่
อบุคลากรภายในฟาร์
มสุกรและผลกระทบต่
ĕöŠöĊÖมćøÝĆ
éÖćøĒúąÙüïÙč
öìĊęéĊ ÷ŠมĂทีöÝąÿŠ
ĂïčÙúćÖøõć÷ĔîôćøŤ
öÿčÖøĒúąñúÖøąìïêŠ
Ăßčößî×šćÜđÙĊ÷ÜĂĊอÖéšชุüม÷ชนข้างเคียงอีกด้วย

ÖćøĒóøŠÖøąÝć÷×ĂÜÖúĉîę ĔîôćøŤöÿčÖø

7.1 ผลกระทบของกลิ
่นจากฟาร์มęîสุÝćÖôćøŤ
กร
7.1 ñúÖøąìï×ĂÜÖúĉ
öÿčÖø
ผลกระทบที่เกิดขึ้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 ส่วน คือ

ñúÖøąìïìĊęđÖĉé×ċĚî ÿćöćøëóĉÝćøèćĕéšđðŨî 2 ÿŠüî ÙČĂ
1) ผลกระทบที
่เกิดขึ้นโดยตรง
1) ñúÖøąìïìĊęđÖĉé×ċĚîēé÷êøÜ
		 โดยทั่วไปเมื่อเราสูดลมหายใจเอากลิ่นที่เหม็นเข้าไป ร่างกายจะเกิดกลไกการต่อต้านเกือบจะทันที อย่างเช่น การยกมือขึ้น
ęüĕðđöČกęĂđøćÿĎ
úöĀć÷ĔÝđĂćÖúĉ
é ÖúĕÖÖćøêŠĂêšćîđÖČĂïÝąìĆ
มาปิดจมูก การไอēé÷ìĆ
การสำลั
หรือéการหายใจติ
ดขัęîดìĊęđเป็ĀöĘนîต้đ×šนćĕðดังนัøŠć้นÜÖć÷ÝąđÖĉ
ผลกระทบโดยตรงสามารถเกิ
ดขึ้นîได้ìĊ ดัĂ÷ŠงนีćÜđßŠ
้ î Öćø÷ÖöČĂ×ċĚîöć
ðŗéÝöĎÖ -ÖćøĕĂ
ÖćøÿĞćúĆÖ ĀøČ
îĆĚîผñúÖøąìïēé÷êøÜÿćöćøëđÖĉ
×ċĚîĕéš่สัéĆมÜผัîĊสĚ กับกลิ่นนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ
		
ผลกระทบที
่เกิดĂÖćøĀć÷ĔÝêĉ
ขึ้นจากกลิé่น×Ćต่éอđðŨมนุîêšษîย์จéĆÜะมี
ลกระทบโดยตรงกับอวัยéวะที
- ñúÖøąìïìĊ
ęđÖĉé×ċĚî้งจะมี
ÝćÖÖúĉ
ęîêŠĂöîčþ÷ŤÝąöĊ
ñúÖøąìïēé÷êøÜÖĆ
ทางเดิ
นหายใจ รวมทั
การระคายเคื
องตามหรื
ออวัยวะที่สïัมĂüĆผั÷สüąìĊęÿĆöñĆÿÖĆïÖúĉęîîĆĚîė ēé÷đÞóćąĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜøąïï
Āć÷ĔÝ
ĚÜÝąöĊÖćøøąÙć÷đÙČĂส่ÜêćöĀøČ
ęÿĆöñĆÿ ขภาพจิตได้
		 - การรับìćÜđéĉ
กลิ่นîเหม็
นทีøüöìĆ
่เป็นระยะเวลานานๆ
งผลให้ĂเกิĂüĆด÷ปัüąìĊ
ญหาทางสุ
- ÖćøøĆïÖúĉอęîสัđĀöĘ
ìĊęđðŨลîักøą÷ąđüúćîćîė
ÜñúĔĀš
éðŦâĀćìćÜÿč
×õćóÝĉê่อĕéš
		 - ผลกระทบต่
ตว์จîะมี
ษณะคล้ายกับÿŠมนุ
ษย์đÖĉมลพิ
ษในอากาศที
ยู่ในโรงเรือนจะทำให้ทางเดินหายใจผิดปกติและ
- ñúÖøąìïêŠ
üŤÝąöĊúĆÖ่อþèąÙúš
ć÷ÖĆมïข้öîč
þ÷Ť öúóĉ
þĔîĂćÖćýìĊęĂา÷Ďซต่
ŠĔîēøÜđøČ
îÝąìĞćĔĀš
ìćÜđéĉ
îĀć÷ĔÝñĉ
ðÖêĉสĒืบúąìĞ
ทำให้
สัตว์เจ็บป่วĂยÿĆêและเมื
มีความเข้
นของฝุ
่นละอองและก๊
างๆĂมากเกิ
นไป
จะทำให้
สุกéรไม่
พันćธุĔĀš์ อัตราการ
đÝĘïðśüบ÷ โตของสุ
ĒúąđöČęĂöĊกÙรลดลง
üćöđ×šö×šî×ĂÜòčśîúąĂĂÜĒúąÖŢćàêŠćÜėöćÖđÖĉîĕð ÝąìĞćĔĀšÿčÖøĕöŠÿČïóĆîíčŤ ĂĆêøćÖćøøĂéßĊüĉê
รอดชีÿĆวêิตüŤและเติ
Ēúąđêĉïēê×ĂÜÿčÖøúéúÜ
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2) ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางอ้อม
2) ñúÖøąìïìĊęđÖĉé×ċĚîìćÜĂšĂö
		 ผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในชุนชนรอบข้างฟาร์ม ซึ่งต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ต้องปิดหน้าต่าง
ñúÖøąìïêŠ
ĂñĎบšìĊęอากาศ
ĂćýĆ÷Ă÷ĎŠĔเพื
îßč่อîป้ßîøĂï×š
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7.2 แหล่
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øĎðìĊę รู7.2-1
ęîÝćÖÖćøĀöĆ
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3) ระบบรวบรวมและบำบั
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ĕöŠññำŠŠććเสีîî ยซึ่งยังไม่
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ปทีĀøČ
่ 7.2-5
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โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร

óČĚîìĊìę öĊę ÖĊ ćøđÖĘïÖĂÜöĎú

ę 7.2-5 พืóČ้นĚîทีìĊ่ทęìี่มĊęöีกĊÖćøđÖĘ
ćĕðĔßšðøąē÷ßîŤ
รูปøĎทีð่ ìĊ7.2-5
ารเก็ïบÖĂÜöĎ
กองมูú ลøĂÖćøîĞ
รอการนำไปใช้
ประโยชน์

7.3

üĉíÖĊ ćøÝĆéÖćøĒúąÙüïÙčöÖúĉîę ĔîôćøŤöÿčÖø

7.3 วิธีการจัดการและควบคุมกลิ่นในฟาร์มสุกร
éÖćøéš
ćîĂćĀćø×ĂÜÿčกÖøร
7.3.17.3.1การจัÖćøÝĆ
ดการด้
านอาหารของสุ
			 อาหารที
่สุกรกิ
นส่îวÿŠนใหญ่
ะมีÙคćøŤาร์ēïĕăđéøêĒúąēðøêĊ
โบไฮเดรตและโปรตี
เป็นส่วนประกอบที
ำคัญÿćöćøë÷Š
แต่สุกĂรไม่
สามารถย่
อยและนำ
ĂćĀćøìĊ
ęÿčÖøÖĉ
üîĔĀâŠจÝąöĊ
îđðŨîÿŠนüîðøąÖĂïìĊ
ęÿĞćÙĆâ ĒêŠÿ่สčÖøĕöŠ
÷ĒúąîĞ
ćĂćĀćøĕð
อาหารไปใช้
ด้ทั้งหมด
่ไม่สามารถย่
ะถูกขับถ่าĂยออกมาพร้
อมกับÿÿćüą
มูลสุกàċรและปั
สสาวะ
ซึ่งเป็éนÖúĉสาเหตุ
ดกลิ่นเหม็น
ĔßšĕéšìĆĚÜไĀöé
ÿŠüîìĊęĕส่öŠวÿนที
ćöćøë÷Š
Ă÷ĕéšÝąëĎอÖยได้
×ĆïëŠจć÷ĂĂÖöćóøš
öÖĆïöĎúÿčÖøĒúąðŦ
ęÜđðŨîÿćđĀêč
×ĂÜÖćøđÖĉ
ęîđĀöĘขîองการเกิ
éĆÜîĆĚî ĀćÖöĊ
ดังนั้นÖćøðøĆ
หากมีïกÿĎารปรั
บสูตรอาหารหรื
อเติมสารในอาหารก็
ระดับหนึöćèēðøêĊ
่ง เช่น îการลดปริ
าณโปรตี
การเสริ
มกรดอะมิโน
êøĂćĀćøĀøČ
ĂđêĉöÿćøĔîĂćĀćøÖĘ
ÝąßŠü÷úéÖúĉęîจĕéšะช่
øąéĆวยลดกลิ
ïĀîċęÜ đßŠ่นîได้Öćøúéðøĉ
ÖćøđÿøĉöมÖøéĂąöĉ
ēî นÖćøĔßš
ĕÙēêàćî
öÿćøÿÖĆ
é÷ĆÙÙć
ĒúąÖćøđÿøĉ
öĒúÙēêïćàĉ
úĆÿ àċมęÜแลคโตบาซิ
ÿćöćøëßŠü÷ĔĀš
úÿčÖøúéúÜĕéš
ĔîÖćøýċลสุÖกþć×ĂÜÖøöÙüïÙč
ööúóĉþ กษาของ
การใช้Öćøđÿøĉ
ไคโตซาน
การเสริ
มสารสกั
ดยัคคา
และการเสริ
ลัสÖúĉซึęî่งÝćÖöĎ
สามารถช่
วยให้กลิàċ่นęÜจากมู
รลดลงได้ ซึ่งในการศึ
Ēúąðøąÿĉในìíĉตารางที
õćóĔîÖćøúéÖúĉ
éĆÜĒÿéÜêćøćÜìĊ
ę
(2548)
ēé÷Ĕßšษÿ(2548)
ĎêøĂćĀćøโดยใช้
2 ÿĎêøสéĆูตÜรอาหาร
ĒÿéÜøć÷úąđĂĊ
êøĂćĀćøĕüšĔî êćøćÜìĊ
กรมควบคุ
มมลพิ
2 สูต÷รé×ĂÜÿĎ
ดังแสดงรายละเอี
ยดของสูę 7.3-1
ตรอาหารไว้
่ 7.3-1 ęîและประสิ
ทธิภาพในการ
ลดกลิ7.3-2
่นดังแสดงตารางที่ 7.3-2
êćøćÜìĊę 7.3-1

ÿŠüîñÿö×ĂÜÿĎêøĂćĀćøÿĎêøìĊę 1 (ðÖêĉ) ĒúąÿĎêøìĊę 2 (úéēðøêĊî) ìĊęĔßšĔîÖćøýċÖþćúéÖúĉęîÝćÖöĎúÿčÖø

ตารางที่ 7.3-1 ส่วนผสมของสูตรอาหารสูตรที่ 1 (ปกติ) และสูตรที่ 2 (ลดโปรตีน) ที่ใช้ในการศึกษาลดกลิ่นจากมูลสุกร
วัตถุดิบที่ใช้ üĆêëéĉïìĊĔę ßš

ÿĎêสูøต1ร ĂćĀćø
ÿĎêøÙüïÙč
ö ÿĎêมø 2 úéēðøêĊสูîตร(CP)
øšĂ÷úą 1.5น ĕöŠ
ĔÿŠðúćðś
î 1.5 ไม่ใส่ปลาป่น
1 อาหาร
สูตรควบคุ
2 ลดโปรตี
(CP)
ร้อยละ

กากถั่วเหลือง
21.94
23.95
ÖćÖëĆęüđĀúČĂÜ
21.94
23.95
ðúćðśî (CP)
4.004.00
0.00
ปลาป่น (CP)
0.00
øĞćúąđĂĊ÷é
10.00
10.00
รำละเอียด
10.00
10.00
ðúć÷×šćü
60.08
60.30
ปลายข้าว
60.08
60.30
DCP
(P
øš
Ă
÷úą
18)
1.51
2.12
DCP (P ร้อยละ 18)
1.51
2.12
Āĉîòčśî
0.25
0.41
หินฝุ่น
0.25
0.41
éĊĒĂú - đöĕíēĂîĊî
0.68
0.63
ดีแอล - เมไธโอนีน
0.68
0.63
ĒĂú - ĕúàĊî
0.08
0.20
แอล - ไลซีน
0.08
0.20
îĚĞćöĆîðćúŤö
0.91
1.64
น้ำมันปาล์ม
1.64
đÖúČĂ
0.300.91
0.30
เกลือ
0.30
óøĊöĉÖÿŤ (Roche)
0.250.30
0.25
พรีมิกส์ (Roche) øüö (ÖÖ.)
0.25
0.25
100.00
100.00
รวม (กก.)
100.00
100.00ööúóĉþ
ïĆêĉĔîÖćøÝĆéÖćøĒúąÙüïÙčöÖúĉęîÝćÖôćøŤöÿčÖø”ÖøöÙüïÙč
ìĊöę ć : ēÙøÜÖćø “ÖćøÝĆéìĞćđÖèæŤÖćøðãĉ
ที่มา : โครงการ “การจัดทำเกณฑ์การปฎิบัติในการจัดการและควบคุมกลิ่นจากฟาร์มสุกร”กรมควบคุมมลพิษ
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109
109
ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
ตารางที่ 7.3-2 ประสิทธิภาพการลดกลิ่นโดยการลดโปรตีนและการเติมอาหารเสริมลงในสูตรอาหาร
êćøćÜìĊę 7.3-2

ðøąÿĉìíĉõćóÖćøúéÖúĉęîēé÷ÖćøúéēðøêĊîĒúąÖćøđêĉ
öĂćĀćøđÿøĉ
ต้นทุนอาหารที
่เพิö่มúÜĔîÿĎ
ขึ้น êøĂćĀćø

สูตรอาหาร/อาหารเสริม

ÿĎêมøĂćĀćø/ĂćĀćøđÿøĉ
อาหารสูตรที่ 1 + เสริ
ด้วยกรดอะมิโนöร้อยละ 0.6
ĂćĀćøÿĎêøìĊę 1 + đÿøĉöéšü÷ÖøéĂąöĉēî

อาหารสูตรทีøš่ Ă2÷úą
+ เสริ
0.6มด้วยไคโตซาน ร้อยละ 0.6
ĂćĀćøÿĎêøìĊę 2 + đÿøĉöéšü÷ ĕÙēêàćî

อาหารสูตรทีøš่ Ă1÷úą
+ เสริ
มด้วยยัคคา 130 พีพีเอ็ม
0.6

ผลการลดกลิ่น (%)
(บาทต่
อ
100
กิ
โ
ลกรั
ม
)
êšîìčîĂćĀćøìĊđę óĉöę ×ċîĚ
ñúÖćøúéÖúĉîę (%)
54
(ïćìêŠĂ 100 ÖĉēúÖøĆö) 56
56

39

54

41

39

68

41

35

25

35

26

-

26

19

ĂćĀćøÿĎêøìĊę 1 + đÿøĉöéšü÷ ÷ĆÙÙć 130
อาหารสูตรทีóĊ่ 2óĊđ+ĂĘöกินน้ำที่มีแลคโตบาซิลัสในอัตราส่วน 25 มล. 68
ต่อ น้ำหนักตัĂćĀćøÿĎ
ว 50 กก.
êøìĊę 2 + ÖĉîîĚĞćìĊęöĊĒúÙēêïć

อาหารสูตร 2àĉú(ลดโปรตี
ĆÿĔîĂĆêøćÿŠนü)î 25 öú. êŠĂ îĚĞćĀîĆÖêĆü

25

50 ÖÖ.

ที่มา : โครงการ “การจัดทำเกณฑ์การปฏิบัติในการจัดการและควบคุมกลิ่นจากฟาร์มสุกร” กรมควบคุมมลพิษ, 2548.
ĂćĀćøÿĎêø 2 (úéēðøêĊî)

-

19

ęöć : ēÙøÜÖćø
éìĞćđÖèæŤÖลćøðãĉ
ïĆêĉĔîÖćøÝĆ
éÖćøĒúąÙüïÙčöÖúĉęîÝćÖôćøŤöÿčÖø” ÖøöÙüïÙčööúóĉþ, 2548.
7.3.2ìĊการจั
ดการบริ“ÖćøÝĆ
เวณลานตากมู
และการเก็
บกอง
			 - พืน้ ทีส่ ำหรับตากมูลจึงควรใช้วสั ดุรองพืน้ ทีม่ กี ารระบายน้ำทีด่ ี เช่น ทราย กรวด ขีเ้ ลือ่ ย หรือพืน้ ซีเมนต์ทมี่ คี วามลาดเอียง
7.3.2 ÖćøÝĆéÖćøïøĉđüèúćîêćÖöĎúĒúąÖćøđÖĘïÖĂÜ
ดังแสดงในรูปที่ 6.5-6
- กóČารสร้
ĚîìĊęÿĞćาĀøĆงหลั
ïêćÖöĎ
úÝċÜอÙüøĔßš
ĆÿéčøĂÜóČกĚîปิìĊดęöคลุ
ĊÖćøøąïć÷îĚ
ìĊęé่อĊ đßŠ
ìøć÷ Öøüé ×ĊĚđúČęĂ÷ ĀøČĂóČĚîàĊđöîêŤìĊęöĊÙüćöúćé
			 - ควรมี
งคาหรื
ใช้ผ้าüพลาสติ
มกองมูลĞćเพื
กันîฝน
ðìĊę 6.5-6บ มู ล ควรเป็ น โรงเรื อ นมี ห ลั ง คา พื้ น คอนกรี ต ยกสู ง จากระดั บ พื้ น ดิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า
			 - สำหรัđĂĊบ÷พืÜ้ นéĆทีÜĒÿéÜĔîøĎ
่ ใ นการกองเก็
ÙüøöĊ
Öćøÿøš
ÜÙćĀøČ
ĂĔßšñšćóúćÿêĉÖðŗéำÙúč
òî
10- เซนติ
เมตร
เพืćอ่ ÜĀúĆ
ป้องกั
นการไหลนองของน้
ฝนöมีÖĂÜöĎ
ผนังúทึđóČบęĂสูÖĆงîประมาณ
1.2 เมตร เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายของกลิน่
ÿĞ
ć
ĀøĆ
ï
óČ
Ě
î
ìĊ
ę
Ĕ
îÖćøÖĂÜđÖĘ
ï
öĎ
ú
ÙüøđðŨ
î
ēøÜđøČ
Ă
îöĊ
Ā
úĆ
Ü
Ùć
óČ
Ě
î
ÙĂîÖøĊ
ê ÷ÖÿĎซึÜ ÝćÖøąéĆ
éĉ îงĕöŠ
÷ÖüŠ ćอ10
			 - ใช้โดมพลาสติกช่วยลดการแพร่กระจายของกลิ่น ดังแสดงในรูปที่ 6.5-7
่งช่วยให้ïมóČูลĚîแห้
เร็îวšĂและป้
งกันน้ำค้าง
đàîêĉ
đ
öêøđóČ
Ă
ę
ðŜ
Ă
ÜÖĆ
î
ÖćøĕĀúîĂÜ×ĂÜîĚ
ć
Ğ
òî
öĊ
ñ
îĆ
Ü
ìċ
ï
ÿĎ
Ü
ðøąöćè
1.2
đöêø
đóČ
Ă
ę
ðŜ
Ă
ÜÖĆ
î
ÖćøĒóøŠ
Ö
øąÝć÷×ĂÜÖúĉ
î
ę
และน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จากการทดสอบพบว่าสามารถช่วยลดกลิ่นได้ประมาณร้อยละ 30
- ĔßšēéöóúćÿêĉÖßŠü÷úéÖćøĒóøŠÖøąÝć÷×ĂÜÖúĉęî éĆÜĒÿéÜĔîøĎðìĊę 6.5-7 àċęÜßŠü÷ĔĀšöĎúĒĀšÜđøĘüĒúąðŜĂÜÖĆîîĚĞćÙšćÜĒúą
îĚĞćòîĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó ìĆĚÜîĊĚÝćÖÖćøìéÿĂïóïüŠćÿćöćøëßŠü÷úéÖúĉęîĕéšðøąöćèøšĂ÷úą 30
ßĆîĚ ĀĉîĀøČĂÖøüé Ø 1” Āîć 0.1 m.
ßĆîĚ ĀĉîĀøČĂÖøüé Ø 1/2” Āîć 0.1 m.
ðŗééšü÷êć×Šć÷óúćÿêĉÖ 1”
ßĆîĚ ìøć÷Ā÷ćï Āîć 0.1 m.
ðĎïúĘĂÖßŠĂÜúö
ïŠĂàĊđöîêŤ Ø 0.8 đöêø

ìŠĂ PVC Ø 6” Class 8.5

ìøć÷ëöĂĆéĒîŠî

øĎðìĊę 7.3-1
éĒÿéÜøć÷úąđĂĊ
÷éßĆ
ĚîÖøĂÜúćîêćÖêąÖĂî
รูปที่ 7.3-1
ภาพตัõćóêĆ
ดแสดงรายละเอี
ยดชั
้นกรองลานตากตะกอน
ที่มา : ìĊโครงการส่
งเสริÜđÿøĉ
มการผลิ
ตก๊êาÖŢซชี
้ยงสั
ว์, สถาบั
วิจัยçและพั
งงานนครพิ
ทยาลัยเชียงใหม่
ęöć : ēÙøÜÖćøÿŠ
öÖćøñúĉ
ćàßĊวüภาพในฟาร์
õćóĔîôćøŤöมđúĊเลีĚ÷ÜÿĆ
êüŤต,ÿëćïĆ
îüĉÝĆ÷นĒúąóĆ
îć óúĆฒÜนาพลั
ÜćîîÙøóĉ
ÜÙŤ öĀćüĉìงค์÷ćúĆมหาวิ
÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ
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ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร

ðìĊę 7.3-2 úĆÖþèąēéöóúćÿêĉÖÙúčöúćîêćÖöĎúÿčÖø
รูปที่ øĎ7.3-2
ลักษณะโดมพลาสติกคลุมลานตากมูลสุกร
øĎðìĊÖę 7.3-2
úĆÖþèąēéöóúćÿêĉ
ÖÙúčöúćîêćÖöĎúÿčÖø
êšîĕöšøĂïôćøŤ
ö
7.3.3 ÖćøÿøšćÜĒîüÖĆîßîéšü÷ÖćøðúĎ

7.3.3 การสร้างแนวกันชนด้วยการปลูกต้นไม้รอบฟาร์ม
ôćøŤöÿčćÖÜĒîüÖĆ
øÙüøöĊóČĚîìĊęÖüĆî÷ÖćøðúĎ
ßîÿĊđ×Ċ÷üêš(ĕöŠ
îšĂĂïôćøŤ
÷ÖüŠć 20
ĂîđúĊĚ÷ÜÿčÖø) ēé÷ĂćÝÝĆéóČĚîìĊęđðŨîúĆÖþèą 3 Ēîü ÙČĂ
îĕöš
ö đöêøÝćÖēøÜđøČ
			 7.3.3
ฟาร์มÖćøÿøš
สุกรควรมีพื้นîทีßîéš
่กันชนสีเขียวÖ(ไม่
น้อøยกว่
า 20
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บัติควรปลูกต้นไม้
Ēëüวยลดการแพร่
ĒúąÙüøđúČĂÖóĆกîระจายของกลิ
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ìíĉõćóĔîÖćøéĆ
ÖÝĆïÖúĉซึęî่งđĀöĘ
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งéพัĀดúĆลมโรงเรื
อนĂเพื
่อลดการแพร่
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üŤìĊęĂ÷ĎŠĔอîēøÜđøČ
อันตรายต่
ตว์ที่อยู่ใêนโรงเรื
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ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
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ÖÖŢćà อนแบบปิด
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ระบบพลาสติ
กคลุมบ่úđêĂøŤ
อ พบว่
ลเตอร์
ารบำรุงรัĚîก×ĂÜÿćøÖøĂÜĔĀš
ษาอย่างสม่ำเสมอ
มีประสิĂท÷úą
ธิภาพในการลดกลิ
งร้อยละ 99 การดูแล
ĒúąïĞćøčÜøĆÖþćĕïēĂôŗ
êšĂาÜìĞไบโอฟิ
ćÖćøóøöîĚ
ĞćđóČทęĂี่มøĆีกÖþćÙüćößČ
öĊÙŠćðøąöćèøš
60-70 đÿöĂÝąìĞ่นćสูĔĀšงÿถึćøÖøĂÜöĊ
และบำรุ
ð ø ą ÿĉ ìงíĉรัõกćษาไบโอฟิ
ó Ĕ î Ö ć øลÖĞเตอร์
ć ÝĆ é ต้Ö อúĉęงทำการพรมน้
î ĕ éš éĊ Ē ú ą êšำĂเพืÜ ïĞ่อรัćกøčษาความชื
Ü øĆ Ö þ ć đ Ù้นøČของสารกรองให้
ę Ă Ü éĎ é Ă ć Ö ć ý ìĊมę ìĞีค่าćประมาณร้
Ā îš ć ìĊę ÿŠ Ü อÖ ยละ
úĉę î ĕ ð60-70
ïĞ ć ïĆ éเสมอจะทำให้
สารกรองมี
ประสิ
ทธิภาพในการกำจั
ดกลิ่นćได้ÝĆéดÖúĉ
ี และต้
กษาเครื
ดอากาศที
ำหน้าทีü่ส÷่งกลิ่นไปบำบัด ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
àċęÜîĂÖÝćÖÝąđðŨ
îÖćøđóĉ
ęöðøąÿĉìíĉõćóĔîÖćøÖĞ
ęîĒúšü อ÷Ćงบำรุ
ÜßŠü÷÷ČงéรัĂć÷č
ÖćøĔßš่อÜงดู
ćî×ĂÜđÙøČ
ęĂÜéĎé่ทĂćÖćýéš
เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นแล้ว ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องดูดอากาศด้วย
7.3.6 ÖćøĂĂÖĒïïĀšĂÜ/øąïïÖøĂÜÖúĉęîĀúĆÜóĆéúö (ēøÜđøČĂîĒïïðŗé)

7.3.6 การออกแบบห้อง/ระบบกรองกลิ่นหลังพัดลม (โรงเรือนแบบปิด)
7.3.6.1

ø ą ï ï ÖĞ ć ÝĆ é Ē ú ą ú é Ö ć ø Ē ó øŠ Ö ø ą Ý ć ÷ × Ă Ü Ö úĉę î Ē ï ï öŠ ć î Ö ø ą Ý ć ÷ îĚĞ ć Ē ú ą

			 7.3.6.1 ระบบกำจั
ĒñŠîÖøĂÜดและลดการแพร่กระจายของกลิ่นแบบม่านกระจายน้ำและแผ่นกรอง
						 ระบบกำจั
กลิęî่นĒïïöŠ
แบบม่ćîÖøąÝć÷îĚ
านกระจายน้
ำและแผ่
นกรองจะสามารถดั
กจัēé÷Ĕßš
บกลิú่นąĂĂÜîĚ
ได้โดยใช้
øąïïÖĞćÝĆดéÖúĉ
ĞćĒúąĒñŠ
îÖøĂÜÝąÿćöćøëéĆ
ÖÝĆïÖúĉęîĕéš
ĞćìĊęóลŠîะอองน้
ĂĂÖÝćÖำที่พ่นออกจาก
มาหั
สเปรย์ßชîĉนิéúąđĂĊ
ดละเอี
ด (หมอก)
ตัวęîดัìĊกęđกลิ
่นที่เป่าออกมาจากพั
ดลมหลั
ด ด้วยวิธüีก×ĂÜúöìĊ
ารลดความเร็
วของลมที่เป่าออกมา
öćĀĆวüÿđðø÷Ť
÷éย(ĀöĂÖ)
đðŨîêĆเป็
üéĆนÖÖúĉ
ðśćĂĂÖöćÝćÖóĆ
éúöĀúĆÜēøÜđøČ
Ăîðŗéงโรงเรื
éšü÷üĉอíĊÖนปิ
ćøúéÙüćöđøĘ
ęđðśćĂĂÖöćÝćÖ
จากภายในโรงเรื
ว ยวิ
ารให้ ล มนั
้ น ไหลตามช่
งเปิ ดÖćøÿđðøŤ
ที่ ก ำหนดไว้
และมี
ก ารสเปร์
ด่ าęöงหรื อ น้ ำ ยาคลอรี น เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม
õć÷ĔîēøÜđøČĂîéšü÷üĉอíĊÖนด้
ćøĔĀš
úöîĆธี ĚîกĕĀúêćößŠ
ĂÜđðŗ
éìĊęÖĞćĀîéĕüšอĒúąöĊ
÷îĚĞćéŠćÜĀøČ
ĂîĚĞć÷ćÙúĂøĊ
îđóČยęĂßŠน้üำ÷đóĉ
ประสิ
าพในการดั
ก๊าซไฮโดรเจนซั
ซึ่งเป็ĀนúĆสาเหตุ
กของกลิ
องมีการทำความสะอาดตาข่
ายกรองแสงที่ใช้หุ้มตัว
ðøąÿĉìทíĉธิõภćóĔîÖćøéĆ
ÖÝĆïกÖŢจัćบàĕăēéøđÝîàĆ
úĕôéŤ àċลęÜไฟด์
đðŨîÿćđĀêč
Ö×ĂÜÖúĉหęîลัĒúąêš
ĂÜöĊÖ่นćøìĞและต้
ćÙüćöÿąĂćéêć×Š
ć÷ÖøĂÜ
โครงสร้
างน้อยวัćÜĂ÷Š
นละćÜîš2Ă÷üĆ
ครัî้งúą 2 ÙøĆĚÜ
ĒÿÜìĊęĔßšาĀงอย่
čšöêĆüēÙøÜÿøš
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ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
						 เนื่องจากจะมีฝุ่นและเมือกจุลินทรีย์เกาะอยู่ แต่พบว่าในการใช้งานจริงมีความยุ่งยากในการทำความสะอาด
đîČęĂÜÝćÖÝąöĊòčśîĒúąđöČĂÖÝčúĉîìøĊ÷ŤđÖćąĂ÷ĎŠĒêŠóïüŠćĔîÖćøĔßšÜćîÝøĉÜ öĊÙüćö÷čŠÜ÷ćÖĔîÖćøìĞćÙüćöÿąĂćé
ระบบกำจัดกลิ่นแบบม่านกระจายน้ำและแผ่นกรองมีความสามารถในการกำจัดกลิ่น ได้ประมาณ 60-80% และมีค่าก่อสร้างที่ต่ำกว่า
øąïïÖĞćÝĆéÖúĉęîĒïïöŠćîÖøąÝć÷îĚĞćĒúąĒñŠîÖøĂÜöĊÙüćöÿćöćøëĔîÖćøÖĞćÝĆéÖúĉęî ĕéšðøąöćè 60-80% ĒúąöĊÙŠćÖŠĂÿøšćÜìĊęêęĞćÖüŠćüĉíĊĂČęîė
วิธีอื่นๆĂ÷Šćอย่
างไรก็ตามอากาศหรือกลิ่นที่ไม่ผ่านการบำบัดอาจจะหลุดหรือระบายออกทางด้านบนของสแลนท์คลุมท้ายพัดลมได้ และ
ÜĕøÖĘêćöĂćÖćýĀøČĂÖúĉęîìĊęĕöŠñŠćîÖćøïĞćïĆéĂćÝÝąĀúčéĀøČĂøąïć÷ĂĂÖìćÜéšćîïî×ĂÜÿĒúîìŤÙúčöìšć÷óĆéúöĕéš ĒúąĂćÝÝąÖŠĂĔĀšđÖĉé
อาจจะก่
ให้เกิดกลิïßč่นöรบกวนกั
ชุมชนข้
างเคียงได้ ÷ดัéĔîøĎ
งแสดงรายละเอี
ปที่ 7.3-5 ถึง รูปที่ 7.3-9
ðìĊę 7.3-5 ëċÜ ยøĎดในรู
ðìĊę 7.3-9
ÖúĉอęîøïÖüîÖĆ
ßî×šćÜđÙĊ÷บÜĕéš
éĆÜĒÿéÜøć÷úąđĂĊ

øĎðìĊę 7.3-5 ĒÿéÜ×ĆĚîêĂîÖćøìĞćÜćî×ĂÜøąïïÖøĂÜÖúĉęîĀúĆÜóĆéúöĒïïöŠćîÖøąÝć÷îĚĞć

ĀĆüÿđðøŤ÷îĚĞćĒïïĀöĂÖ
ĀĆüÿđðøŤ÷îĚĞćĒïïĀöĂÖĒïïÖšćî÷ćü

îĚĞćĒøÜéĆî 15-20 đöêø
øĎðìĊę 7.3-6 ĒÿéÜúĆÖþèąÖćøêĉéêĆĚÜĀĆüÿđðø÷ŤßîĉéòĂ÷úąđĂĊ÷é (ĀöĂÖ)
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คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร

øĎðìĊę 7.3-7 ĒÿéÜúĆÖþèąßŠĂÜđðŗéõć÷ĔîöŠćîÖøąÝć÷îĚĞć

Āčöš éšü÷ ÿĒúîìŤ

ĒîüÖĆîßîêšîĕöš

ëĆÜÿćøđÙöĊ

ïŠĂóĆÖîĚćĞ
ïŠĂÖøĂÜìøć÷
ïŠĂêÖêąÖĂî

øĎðìĊę 7.3-8 öŠćîÖøąÝć÷îĚĞćÖĞćÝĆéÖúĉęîĀúĆÜóĆéúöēøÜđøČĂî

ìŠĂÿđðøŤ÷îĚćĞ
ßŠĂÜđðŗé

øĎðìĊę 7.3-9 öŠćîÖøąÝć÷îĚĞćÖĞćÝĆéÖúĉęîĀúĆÜóĆéúöēøÜđøČĂî
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คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
		
7.3.6.2 ćระบบกำจั
ดและลดการแพร่กระจายของกลิ
่นแบบม่านน้ำเต็มพื้นที่
7.3.6.2
7.3.6.2 øąïïÖĞ
øąïïÖĞÝĆćéÝĆĒúąúéÖćøĒóøŠ
éĒúąúéÖćøĒóøŠÖøąÝć÷×ĂÜÖúĉ
ÖøąÝć÷×ĂÜÖúĉîę ĒïïöŠ
îę ĒïïöŠćîîĚ
ćîîĚćĞ đêĘćĞ đêĘöóČöóČîĚ ìĊîĚ ęìĊę
					 ระบบกำจัดกลิ่นแบบม่านน้ำเต็มพื้นที่ จะสามารถดักจับกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เป็นโครงสร้างปิด
øąïïÖĞ
ÖÝĆÖïÝĆïÖúĉÖúĉęîęĕéš
ć÷ŠÜöĊ
ìíĉõíĉćó
đðŨîēÙøÜÿøš
øąïïÖĞćÝĆćéÝĆอÖúĉ
éนทั
Öúĉęî้งęĒïïöŠ
îหมด
ĒïïöŠćîîĚ
ćแล้
îîĚĞćวđêĘ
Ğćใช้đêĘöลóČöะอองน้
óČĚîĚìĊîęìĊÝąÿćöćøëéĆ
ę ÝąÿćöćøëéĆ
îĕéšĂว÷ŠĂสเปรย์
ćÜöĊðøąÿĉ
ðøąÿĉ
õćóēé÷Ĕßš
ēé÷Ĕßš
îēÙøÜÿøšćÜðŗ
ćเป็
ÜðŗéนÙúč
éตัÙúčวöดัÿŠöüกÿŠîìš
üกลิ
îìšć่น÷×ĂÜ
ćที÷×ĂÜ
คลุมส่วนท้ายของโรงเรื
ำที่พ่นออกจากมาหั
ชนิดìฝอยละเอี
ยดđðŨ(หมอก)
่เป่าออกมา
ēøÜđøČ
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îìĆ
Ě
Ü
Āöé
Ēúš
ü
Ĕßš
ú
ąĂĂÜîĚ
Ğ
ć
ìĊ
ę
ó
Š
î
ĂĂÖÝćÖöćĀĆ
ü
ÿđðø÷Ť
ß
îĉ
é
òĂ÷úąđĂĊ
÷
é
(ĀöĂÖ)
đðŨ
î
êĆ
ü
éĆ
Ö
Öúĉ
ę
î
ìĊ
ę
đ
ðś
ć
ĂĂÖöćÝćÖóĆ
é
úöĀúĆ
Ü
ēøÜđøČ
ĂîĂî
ēøÜđøČ
Ă
îìĆ
Ě
Ü
Āöé
Ēúš
ü
Ĕßš
ú
ąĂĂÜîĚ
Ğ
ć
ìĊ
ę
ó
Š
î
ĂĂÖÝćÖöćĀĆ
ü
ÿđðø÷Ť
ß
îĉ
é
òĂ÷úąđĂĊ
÷
é
(ĀöĂÖ)
đðŨ
î
êĆ
ü
éĆ
Ö
Öúĉ
ę
î
ìĊ
ę
đ
ðś
ć
ĂĂÖöćÝćÖóĆ
é
úöĀúĆ
Ü
ēøÜđøČ
จากพัดลมหลังโรงเรือนปิด ด้วยวิธีการให้ลมที่มีกลิ่นเหม็นนั้นถูกเป่าออกจากภายในโรงเรือนนั้น ผ่านม่านกระจายน้ำที่ปกคลุมอยู่ใน
ðŗéðŗééšüéš÷üĉ
íĊÖíćøĔĀš
ĊÖćøĔĀšúöìĊ
úöìĊęöĊÖęöúĉĊÖęîúĉđĀöĘ
ęîđĀöĘîîĆîĚîîĆëĎĚîÖëĎđðś
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ÙüćöđøĘüúöéšü÷ÖćøÖĆĚîĒñŠîêć×Šć÷ÖøĂÜĒÿÜđðŨîÖĞćĒóÜđðŨîßŠüÜė đóČęĂĔĀšúöìĊęöĊÖúĉęîđĀöĘîîĆĚîĂ÷ĎŠĔîøąïïĔĀšĕéšîćîìĊęÿčé ÖŠĂîðúŠĂ÷ĂĂÖÿĎŠ Š
ระบบให้
ได้นานที่สุด ก่อนปล่อยออกสู
่ภายนอกโรงเรือćนและสามารถเพิ
่มประสิทธิภาพในการกำจั
ดกลิ่นโดยการสเปร์
ยน้ำด่าง (โซดาไฟ)
õć÷îĂÖēøÜđøČ
õć÷îĂÖēøÜđøČĂîĒúąÿćöćøëđóĉ
ĂîĒúąÿćöćøëđóĉęöðøąÿĉ
ęöðøąÿĉìíĉìõíĉćóĔîÖćøÖĞ
õćóĔîÖćøÖĞÝĆćéÝĆÖúĉ
éÖúĉęîēé÷Öćø
ęîēé÷ÖćøÿđðøŤ
ÿđðøŤ÷îĚ÷ĞćîĚéŠĞććéŠÜćÜ(ēàéćĕô)
(ēàéćĕô)ĀøČĀøČĂîĚĂĞćîĚ÷ćÙúĂøĊ
Ğć÷ćÙúĂøĊîÙüćöđ×š
îÙüćöđ×šö×šöî×šî2-52-5ppm
ppm
หรือน้đóČ
ำยาคลอรี
นöðøąÿĉ
ความเข้
มćóĔîÖćøÖĞ
ข้น 2-5 ppm
เพืàĕăēéøđÝîàĆ
่อช่วยเพิ่มประสิ
ทàċธิęÜđðŨ
ภาพในการกำจั
ดก๊าซไฮโดรเจนซั
ลćøìĞ
ไฟด์ćÙüćöêć×Š
ซึ่งเป็นสาเหตุ
หลักของกลิ
่น และ
ęđóČĂßŠęĂüßŠ÷đóĉ
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ü÷đóĉęöðøąÿĉìíĉõćóĔîÖćøÖĞćÝĆéÖŢćàĕăēéøđÝîàĆúĕôéŤ àċęÜđðŨîÿćđĀêčĀúĆÖ×ĂÜÖúĉęî ĒúąêšĂÜöĊÖćøìĞćÙüćöêć×Šć÷ÖøĂÜĒÿÜĂ÷ŠćÜćÜ
ต้องมีกÿöęารทำความตาข่
ายกรองแสงอย่
างสม่
ำเสมอโดยการฉี
ดน้ÜำĒÿéÜĔîøĎ
ล้างอย่ðาìĊðงน้
อยวันละ 2 ครั
้ง รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 7.3-10 ถึง
ęìĊ7.3-10
ę 7.3-10ëċÜëċÜøĎðøĎìĊðęìĊ7.3-15
ę 7.3-15
ÿöęĞćđÿöĂēé÷ÖćøÞĊ
ĞćđÿöĂēé÷ÖćøÞĊéîĚéĞćîĚúšĞććúšÜĂ÷Š
ćÜĂ÷ŠćÜîš
ćÜîšĂ÷üĆ
Ă÷üĆîúą
îúą2 2ÙøĆÙøĆĚÜ ĚÜøć÷úąđĂĊ
øć÷úąđĂĊ÷ééĆ
÷ééĆÜĒÿéÜĔîøĎ
รูปที่ 7.3-15
øĎðøĎìĊðęìĊ7.3-10
ę 7.3-10ĒÿéÜ×Ć
ĒÿéÜ×ĆĚîêĂîÖćøìĞ
ĚîêĂîÖćøìĞćÜćî×ĂÜøąïïÖøĂÜÖúĉ
ćÜćî×ĂÜøąïïÖøĂÜÖúĉîę ĒïïöŠ
îę ĒïïöŠćîîĚ
ćîîĚĞćđêĘĞćđêĘöóČöóČĚîìĊĚîęìĊę

รูปที่ 7.3-10 แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบกรองกลิ่นแบบม่านน้ำเต็มพื้นที่
บ่อสูบน้ำ

บ่อตกตะกอน

บ่อกรองทราย
รางรวบรวมน้ำ

เติมน้ำด่างหรือน้ำยาคลอรีน

ขึงม่านตาข่ายกรองแสง 80 %
เว้นช่องเปิดเป็นช่วงๆ

ท่อ PE ขนาด ¾ นิ้ว ติดหัวสเปรย์
แบบหมอกทุกระยะ 0.5 เมตร
ตาข่ายกรองแสง 80 %
ท่อ PE ติดหัวสเปรย์

ÙúčÙúčöéšöüéš÷ĒñŠ
ü÷ĒñŠîîHDPE
HDPE

êć×Š
êć×Šć÷ÖøĂÜĒÿÜ
ć÷ÖøĂÜĒÿÜ80%
80%

øĎðøĎìĊðęìĊ7.3-11
ę 7.3-11ĒÿéÜúĆ
ĒÿéÜúĆÖþèąõć÷îĂÖ×ĂÜøąïïÖøĂÜÖúĉ
Öþèąõć÷îĂÖ×ĂÜøąïïÖøĂÜÖúĉęîöŠęîćöŠîîĚ
ćîîĚĞćÖøąÝć÷đêĘ
ĞćÖøąÝć÷đêĘöóČöóČĚîìĊĚîęìĊę

115
115

รูปที่ 7.3-11 แสดงลักษณะภายนอกของระบบกรองกลิ่นม่านน้ำกระจายเต็มพื้นที่

115
115
115
ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร

ĀĆüÿđðø÷ŤîćĚĞ

øĎðìĊę 7.3-12 ĒÿéÜúĆÖþèąõć÷Ĕî×ĂÜøąïïÖøĂÜÖúĉęîöŠćîîĚĞćÖøąÝć÷đêĘöóČĚîìĊę

êć×Šć÷ÖøĂÜĒÿÜ 80%
ìŠĂêĉéêĆÜĚ
ĀĆüÿđðøŤ÷îĚćĞ

ßŠĂÜđðŗé
øĎðìĊę 7.3-13 úĆÖþèąõć÷Ĕî×ĂÜøąïïÖøĂÜÖúĉęîöŠćîîĚĞćÖøąÝć÷đêĘöóČĚîìĊę

ìŠĂÿđðøŤ÷îĚćĞ
êć×Šć÷ÖøĂÜĒÿÜ 80%

ĒîüêšîĕöšÖîĆ ßî

ïŠĂêÖêąÖĂî
ïŠĂÖøĂÜìøć÷
ïŠĂóĆÖîĚćĞ
ëĆÜÿćøđÙöĊ

รูปที่ øĎ7.3-14
ลักúĆษณะภายในของระบบกรองกลิ
ม่าĞćนน้
ำกระจายเต็
ðìĊę 7.3-14
Öþèąõć÷Ĕî×ĂÜøąïïÖøĂÜÖúĉęîöŠ่นćîîĚ
ÖøąÝć÷đêĘ
öóČĚîìĊมę พื้นที่

116
116

116
ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร

ที่ 7.3-15   ลัúĆกÖþèąõć÷îĂÖ×ĂÜøąïïÖøĂÜÖúĉ
ษณะภายนอกของระบบกรองกลิ
่นม่ĞćÖøąÝć÷đêĘ
านน้ำกระจายเต็
øĎðรูìĊปę 7.3-15
ęîöŠćîîĚ
öóČĚîìĊę มพื้นที่
øĎðìĊę 7.3-15

úĆÖþèąõć÷îĂÖ×ĂÜøąïïÖøĂÜÖúĉęîöŠćîîĚĞćÖøąÝć÷đêĘöóČĚîìĊę

7.3.6.3
øąïïÖĞćÝĆéĒúąúéÖćøĒóøŠÖøąÝć÷×ĂÜÖúĉîę ĒïïöŠćîÖøąÝć÷îĚĞćĒïïðŗéÙúčöÿŠüîìšć÷ēøÜđøČĂîìĆÜĚ Āöé
			 7.3.6.3
ระบบกำจั
ดและลดการแพร่กระจายของกลิ่นแบบม่านกระจายน้ำแบบปิดคลุมส่วนท้ายโรงเรือนทั้งหมด
ĒïïêĆøąïïÖĞ
üÖúćÜóúćÿêĉ
Ö
7.3.6.3
ćÝĆéกĒúąúéÖćøĒóøŠ
ÖøąÝć÷×ĂÜÖúĉîę ĒïïöŠćîÖøąÝć÷îĚĞćĒïïðŗéÙúčöÿŠüîìšć÷ēøÜđøČĂîìĆÜĚ Āöé
แบบตัวกลางพลาสติ
ĒïïêĆ
üÖúĉÖúćÜóúćÿêĉ
Ö
øąïïÖĞ
ćÝĆ่นéแบบม่
ęîĒïïöŠ
ćîÖøąÝć÷îĚ
ĞćĒïïðŗดคลุ
éÙúčมöส่ÿŠวüนท้
îìšาć÷ēøÜđøČ
ćîïîÝąöĊ
üĆÿéč วัสดุมุง
						 ระบบกำจั
ดกลิ
านกระจายน้
ำแบบปิ
ยโรงเรืĂอîìĆนทัĚÜĀöé
้งหมดēé÷đÞóćąéš
โดยเฉพาะด้
านบนจะมี
ĂĀúĆ
éßĉé ìĞสćามารถดั
ĔĀšÿćöćøëéĆ
ęîĕéš
ðøąÿĉทìćธิíĉîÖøąÝć÷îĚ
ćóÿĎÜงÖüŠ
Ğćöēé÷ĂĂÖĒïïđðŨ
ēÙøÜÿøš
ćÜðŗ
éÙúčางปิ
öÿŠดüîìš
ćม÷×ĂÜ
หรือหลัöčúงĀøČ
คาที
่ปิดÜÙćìĊ
มิดชิęðดŗéöĉทำให้
กจับÖÝĆกลิ
่นéได้
ปęîĒïïöŠ
ระสิ
ภõาพสู
กว่ćĞćาĒïïöŠ
แบบม่ćéîîĚ
าÙúčนน้
โดยออกแบบเป็
นโครงสร้
คลุ
ส่วนท้üาĆÿยของ
øąïïÖĞ
ćïÝĆÖúĉ
Öúĉ
Ēïïðŗ
ÿŠำüîìš
ć÷ēøÜđøČĂîîìĆ
ĚÜĀöé
ēé÷đÞóćąéš
ćîïîÝąöĊ
éč
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Ü
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Š
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Ü
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โรงเรือนทั้งหมด แล้วใช้ละอองน้ำที่พ่นออกจากมาหัวสเปรย์ชนิดละเอียด (หมอก) เป็นตัวดักจับกลิ่นที่เป่าออกมาจากพัดลม ลมที่มี
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หลักของกลิ
่น ในการดู
แลรักษาให้÷มééĆีปÜระสิ
ทธิภðาพควรที
่จะต้
องมีการทำความสะอาดตั
วกลางพลาสติ
ก และตาข่
ายกรองแสงอย่าง
Ă÷ŠćÜîšÖćøéĎ
Ă÷üĆĒîúøĆ
úąÖ2þćĔĀš
ÙøĆĚÜöĊðøć÷úąđĂĊ
ĒÿéÜĔîøĎ
ìĊÖę 7.3-16
ëċÜ øĎðìĊę 7.3-22
ĔîēøÜđøČĂÖîđúĊ
Ě÷ÜÿčÖøìĆ
ęüėĕð ÝąĂĂÖĒïïĔĀš
øą÷ąÖĞćÝĆéÖúĉéęîîĚĞćúšćÜ
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ì
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õ
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Ğ
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đÿöĂēé÷ÖćøÞĊ
สม่ำเสมอโดยการฉี
ดน้ำล้างอย่างน้อîĆยวัïÝćÖóĆ
นละ 2úöĒúąÙúč
ครั้ง รายละเอี
ยดดังแสดงในรูปทีĂ่ îĂ÷Š
7.3-16
รูปที่ 7.3-22
ในโรงเรื
อนเลี้ยงสุĂกรทั่วๆไป
ìšć÷óĆĂ÷Š
éúö÷ćüðøąöćè
ćÜöĉĂéîđúĊ
ßĉถึéงĚ÷đóČ
âĀćÖćøĂĆ
ĚîúöĒúąÿąéüÖêŠ
ðöìĊêúĂéÙüćöÖüš
ę 7.3-16 ëċÜ øĎćðÜ×ĂÜēøÜđøČ
ìĊę 7.3-22 ĔîēøÜđøČ
ÜÿčęĂÖúéðŦ
øìĆęüėĕð
ÝąĂĂÖĒïïĔĀš
øą÷ąÖĞćÝĆéÖúĉęî
ćÜîšĂ÷üĆîúą 2 5ÙøĆĚÜđöêø
øć÷úąđĂĊ÷ééĆéÜĒÿéÜĔîøĎ
จะออกแบบให้
รćะยะกำจั
ดกลิ่นท้ายพัดลมยาวประมาณ 5 เมตร นับจากพัดลมและคลุมตลอดความกว้างของโรงเรื
อนอย่างมิดชิด
Öćøđ×šìšććĕðìĞ
ÙüćöÿąĂćéøąïï
÷óĆéúö÷ćüðøąöćè 5 đöêø îĆïÝćÖóĆéúöĒúąÙúčöêúĂéÙüćöÖüšćÜ×ĂÜēøÜđøČĂîĂ÷ŠćÜöĉéßĉé đóČęĂúéðŦâĀćÖćøĂĆĚîúöĒúąÿąéüÖêŠĂ
เพื่อลดปัญหาการอั้นลมและสะดวกต่อการเข้าไปทำความสะอาดระบบ
Öćøđ×šćĕðìĞćÙüćöÿąĂćéøąïï

หัวสเปร์ยน้ำ

ท่อสเปร์ยน้ำ

ปั้มน้ำ บ่อพักน้ำ บ่อตกตะกอน บ่อกรองทราย

กลิ่นจากท้ายโรงเรือน

เติมน้ำด่างหรือ
น้ำยาคลอรีน

ตัวกลาง
พลาสติก

รางรวบรวมน้ำ

ายพลาสติ
กรังผึ้ง
ตาข่ายกรองแสง(สแลน)
øĎðìĊę 7.3-16ตาข่
ĒÿéÜ×Ć
ĚîêĂîÖćøìĞ
ćÜćî×ĂÜøąïïÖøĂÜÖúĉ
îę ĒïïðŗéÙúčöÿŠüîìšć÷×ĂÜēøÜđøČĂî

øĎðìĊแสดงขั
ę 7.3-16้นĒÿéÜ×Ć
ĚîêĂîÖćøìĞćÜćî×ĂÜøąïïÖøĂÜÖúĉ
îę Ēïïðŗดéคลุ
ÙúčöมÿŠส่üวîìš
Ăî อน
รูปที่ 7.3-16
ตอนการทำงานของระบบกรองกลิ
่นแบบปิ
นท้ć÷×ĂÜēøÜđøČ
ายของโรงเรื
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óúćÿêĉÖöĊđéĊ÷
(êĆüÖúćÜóúćÿêĉÖ)

ìŠĂÿđðøŤ÷îĚćĞ

ĒîüêšîĕöšÖîĆ ßî
ïŠĂêÖêąÖĂî
ïŠĂÖøĂÜìøć÷
ëĆÜÿćøđÙöĊ
ïŠĂóĆÖîĚćĞ
øĎðìĊę 7.3-17 øć÷úąđĂĊ÷ééšćîĔîēÙøÜÿøšćÜðŗéÙúčöÿŠüîìšć÷ēøÜđøČĂî
ìŠĂÿđðøŤ÷îĚćĞ

êĆüÖúćÜóúćÿêĉÖ

êć×Šć÷ÖøĂÜĒÿÜ

øĎðìĊę 7.3-18 øć÷úąđĂĊ÷ééšćîĔîēÙøÜÿøšćÜðŗéÙúčöÿŠüîìšć÷ēøÜđøČĂî

øĎðìĊę 7.3-19 úĆÖþèąÖćøÝĆéđøĊ÷Ü×ĂÜêĆüÖúćÜóúćÿêĉÖõć÷ĔîøąïïÖĞćÝĆéÖúĉęî
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øĎðìĊę 7.3-20 úĆÖþèąõć÷îĂÖēÙøÜÿøšćÜðŗéÙúčöÿŠüîìšć÷ēøÜđøČĂî

øĎðìĊę 7.3-21 õćóëŠć÷úĆÖþèąõć÷îĂÖēÙøÜÿøšćÜðŗéÙúčöÿŠüîìšć÷ēøÜđøČĂî

øĎðìĊę 7.3-22 úĆÖþèąóČĚîìĊęÿĊđ×Ċ÷üõć÷îĂÖēÙøÜÿøšćÜðŗéÙúčöÿŠüîìšć÷ēøÜđøČĂî
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บทที่ 8
การใช้ทรัพยากรและพลังงานในการเลี้ยงสุกร
แนวทางการเลี้ยงสุกรเพื่อประหยัดพลังงาน และทรัพยากร
ในกระบวนการการเลี้ยงสุกร นอกเหนือจากการให้อาหารและน้ำ เพื่อการเจริญเติบโตของสุกรแล้ว ยังมีการใช้ทรัพยากร
อีกหลายชนิดในปริมาณมาก เช่น การใช้น้ำในการล้างทำความสะอาดพื้นคอกและลดอุณหภูมิให้แก่ตัวสุกร การใช้เชื้อเพลิงหรือพลังงาน
ไฟฟ้าเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ลูกสุกรและการผสมอาหาร ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้หากขาดการจัดการอย่างเหมาะสมจะส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างสิ้นเปลือง ซี่งมีปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ดังนี้
8.1 ปัจจัยที่สำคัญในการเลี้ยงสุกรเพื่อการลดของเสีย/และลดการใช้ทรัพยากรที่แหล่งกำเนิด
ปัจจัยสำคัญอย่างหนี่งที่มีบทบาทต่อการเลี้ยงสุกรและของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการเลี้ยง คือ คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิต ซึ่งได้แก่ พันธุ์ของสุกรที่ใช้เลี้ยง คุณภาพอาหาร รวมถึงลักษณะของโรงเรือนเลี้ยงสุกรที่ดี ซึ่งผู้ประกอบการควรจะคัดเลือก
และจัดการให้มีความเหมาะสมเพื่อที่จะให้มีการใช้ทรัพยากรในการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด
8.1.1 การคัดเลือกพันธุ์สุกรที่ดี
			 ปั จ จุ บั น มี ก ารคั ด เลื อ กสุ ก รพั น ธุ์ ต่ า งประเทศที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ม าปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ สุ ก รในประเทศให้ มี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น
แต่เนื่องจากการผลิตสุกรมีหลายประเภทจึงควรคัดเลือกพันธุ์สุกรที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
			 1) กรณีการผลิตลูกสุกรจำหน่าย
				 ควรคัดเลือกสุกรพ่อแม่พันธุ์ที่แข็งแรง เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและ
ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยได้ดี ให้ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง และมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารดี
			 2) กรณีการเลี้ยงสุกรขุน
				 คัดเลือกสุกรที่มีลักษณะดี คือ ลำตัวยาว ผิวเรียบ โตเร็ว กินอาหารน้อยแต่สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำหนักมาก ใช้ระยะ
เวลาในการเลี้ยงสั้น สุขภาพแข็งแรง ทนทานต่อโรคและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดี คุณภาพซากดี มีเนื้อแดงมาก มันน้อย กระดูก
ไม่หนาและใหญ่
				 ข้อควรพิจารณาในการเลือกซื้อลูกสุกรเพื่อนำมาขุนต่อ
				  เลือกซื้อจากฟาร์มที่มีการควบคุมและป้องกันโรคที่ดี
				  เลือกซื้อลูกสุกรลูกผสม 3 สายเลือดที่มีลักษณะรูปทรงตามความต้องการของตลาดและมีการเจริญเติบโตเร็ว
มีประสิทธิภาพการใช้อาหารที่ดี
				  ลุกสุกรควรได้รับภูมิคุ้มกันโรคจากพ่อแม่พันธุ์หรือได้รับวัคซีนมาจากต้นทางเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้มีปัญหาใน
การรับเชื้อโรคระหว่างเดินทางมายังฟาร์ม
8.1.2 การเตรียมโรงเรือนสุกร
			 การจัดตั้งโรงเรือนให้มีลักษณะที่ดีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้สุกรมีการเจริญเติบโตที่ดี และป้องกันการติดเชื้อโรค
รวมทั้งทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยลักษณะของโรงเรือนที่ดี มีดังต่อไปนี้
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1) ēøÜđøČĂîøąïïđðŗé
				  โรงเรือนควรตั้งยาวตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก สภาพโรงเรือนโปร่ง ลมผ่านสะดวก แต่ละโรงเรือนควรห่าง
x ēøÜđøČĂîÙüøêĆĚÜ÷ćüêćöĒîüìĉýêąüĆîĂĂÖ-êąüĆîêÖ ÿõćóēøÜđøČĂîēðøŠÜ úöñŠćîÿąéüÖ ĒêŠ úąēøÜđøČĂîÙüø
กันไม่นĀŠ้อćÜÖĆ
ยกว่
า 25 เมตร
îĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 25 đöêø
				  ขนาดของโรงเรือนต้องเหมาะสมกับจำนวนสุกร แต่ไม่ควรเกินหลังละ 1,000 ตัว
x ×îćé×ĂÜēøÜđøČĂîêšĂÜđĀöćąÿöÖĆïÝĞćîüîÿčÖø ĒêŠĕöŠÙüøđÖĉîĀúĆÜúą 1,000 êĆü
				  โรงเรือนต้องมีโครงสร้าง และส่วนประกอบที่แข็งแรง
x ēøÜđøČĂîêšĂÜöĊēÙøÜÿøšćÜ ĒúąÿŠüîðøąÖĂïìĊęĒ×ĘÜĒøÜ
				  เสาและโครงของโรงเรือน ทำจากเสาปูนหรือเหล็ก โครงเหล็ก หรือไม้ที่มีความแข็งแรง
x đÿćĒúąēÙøÜ×ĂÜēøÜđøČĂî ìĞćÝćÖđÿćðĎîĀøČĂđĀúĘÖ ēÙøÜđĀúĘÖ ĀøČĂĕöšìĊęöĊÙüćöĒ×ĘÜĒøÜ
				  หลังคา ควรมุงด้วยกระเบื้อง ถ้าเป็นสังกะสีควรเป็นหลังคาแบบจั่ว 2 ชั้น และสูงพอควรเพื่อระบายความร้อน
Ùć ÙüøöčÜéšü÷ÖøąđïČĚĂÜ ëšćđðŨîÿĆÜÖąÿĊÙüøđðŨîĀúĆÜÙćĒïïÝĆęü 2 ßĆĚî ĒúąÿĎÜóĂÙüøđóČęĂøąïć÷ÙüćöøšĂî
พื้นxคอกĀúĆÜควรเป็
นพื้นคอนกรีตไม่หยาบและไม่ลื่นจนเกินไป มีความลาดเอียงหรือเป็นพื้นแสล็ต เพื่อความสะดวก
x óČĚîÙĂÖ ÙüøđðŨîóČĚîÙĂîÖøĊêĕöŠĀ÷ćïĒúąĕöŠúČęîÝîđÖĉîĕð öĊÙüćöúćéđĂĊ÷ÜĀøČĂđðŨîóČĚîĒÿúĘê đóČęĂÙüćöÿąéüÖ
ในการดูแลและทำความสะอาด
ĔîÖćøéĎĒúĒúąìĞćÙüćöÿąĂćé
				  ผนังคอก ควรใช้อิฐบล็อคหรือแป๊บน้ำสร้างอย่างแข็งแรง ความสูงประมาณ 1 เมตร ถ้าเป็นสุกรพ่อพันธุ์ควรสูง
ñîĆÜÙĂÖ ÙüøĔßšĂĉåïúĘĂÙĀøČĂĒðŝïîĚĞćÿøšćÜĂ÷ŠćÜĒ×ĘÜĒøÜ ÙüćöÿĎÜðøąöćè 1 đöêø ëšćđðŨîÿčÖøóŠĂóĆîíčŤÙüøÿĎÜ
1.2x เมตร
โดยประมาณ
1.2 đöêø ēé÷ðøąöćè
				  มีระบบทางระบายน้ำเสีย ระบายจากโรงเรือนสู่บ่อบำบัดได้อย่างสะดวกไม่อุดตัน
öĊøąïïìćÜøąïć÷îĚĞćđÿĊ÷ øąïć÷ÝćÖēøÜđøČĂîÿĎŠïŠĂïĞćïĆéĕéšĂ÷ŠćÜÿąéüÖĕöŠĂčéêĆî
				  หน้xาโรงเรื
อนแต่ละหลัง มีบ่อน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับจุ่มเท้าก่อนเข้า-ออกโรงเรือน
x
Āîš
ć
ĂîĒêŠúąĀúĆÜ พöĊลัïงŠĂงานในแต่
îĚĞć÷ćÛŠćđßČĚĂลÿĞะโรงเรื
ćĀøĆïÝčอŠöนđìšćเช่ÖŠĂนîđ×š
-ĂĂÖēøÜđøČ
				  มีอุปกรณ์ตēøÜđøČ
รวจสอบการใช้
มิเćตอร์
ไฟฟ้าĂดัîงแสดงในรูปที่ 8.1-1
x öĊĂčðÖøèŤêøüÝÿĂïÖćøĔßšóúĆÜÜćîĔîĒêŠúąēøÜđøČĂî đßŠî öĉđêĂøŤĕôôŜć éĆÜĒÿéÜĔîøĎðìĊę 8.1-1

øĎðìĊę 8.1-1
öĉđêĂøŤ
êøüÝÿĂïÖćøĔßšóúĆพÜÜćî
รูปที่ 8.1-1
มิเตอร์
ไฟฟ้ĕôôŜาทีć่ตìĊęêิดĉéตัêĆ้งĚÜเพืđóČ่อęĂตรวจสอบการใช้
ลังงาน

2) ēøÜđøČĂîøąïïðŗé
			 2) โรงเรื
อนระบบปิด
x
×îćéđĀöČ
ïēøÜđøČ
Öøēé÷ìĆ่วęüไป
ĕð คืÙČอĂ Öüš
đöêøเมตร
ĀøČĂ×ċหรื
ĚîĂ÷ĎอขึŠÖĆï้นÙüćöđĀöćąÿö
ēé÷đîšîĔĀšโดยเน้นให้
				  ขนาดเหมื
อนกับĂîÖĆ
โรงเรื
อนสุĂîÿč
กรโดยทั
กว้ćาÜðøąöćè
งประมาณ8-108-10
อยู่กับความเหมาะสม
öĊøąïïÙüïÙčöĂčèĀõĎöĉ ÙüćößČĚî ĒúąÖćøëŠć÷đìĂćÖćýìĊęéĊ đĀöćąÿöÖĆï×îćéĒúąßîĉé×ĂÜÿčÖøìĊęđúĊĚ÷Ü
มีระบบควบคุ
มอุณหภูมิ ความชื้น และการถ่ายเทอากาศที่ดี เหมาะสมกับขนาดและชนิดของสุกรที่เลี้ยง
x ĀúĆÜÙćēøÜđøČĂîđðŨîĀúĆÜÙćĒïïÝĆęüĕöŠêšĂÜÿĎÜöćÖ öĊßŠĂÜĒÿÜĔĀšĒÿÜÿüŠćÜõć÷ĔîēøÜđøČĂîïøĉđüèìćÜđéĉîĒúąÿšüö
				  หลังคาโรงเรือนเป็นหลังคาแบบจั่วไม่ต้องสูงมาก มีช่องแสงให้แสงสว่างภายในโรงเรือนบริเวณทางเดินและส้วมน้ำ
îĚĞć đóČęĂßŠü÷ðøąĀ÷ĆéóúĆÜÜćîĕôôŜć éĆÜĒÿéÜĔîøĎðìĊę 8.1-2 üĆÿéčìĊęîĞćöćĔßšÙúčöĀúĆÜÙć ēøÜđøČĂî ìĞćéšü÷ĒñŠî
เพื่อช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 8.1-2 วัสดุที่นำมาใช้คลุมหลังคาโรงเรือน ทำด้วยแผ่นสังกะสี
ÿĆÜÖąÿĊÞćïéšü÷ÖćúüćĕîÿŤ (Galvanized) õć÷ĔêšĀúĆÜÙćöčÜéšü÷ÞîüîĔ÷ĒÖšü (micro – fiber) ÖĆîÙüćöøšĂî Ĕêš
ฉาบด้วยกาลวาไนส์ (Galvanized) ภายใต้หลังคามุงด้วยฉนวนใยแก้ว (micro – fiber) กันความร้อน ใต้ฉนวนกัน
ÞîüîÖĆîÙüćöøšĂîïčéšü÷ĒñŠîóúćÿêĉÖĕüîĉú (Vinyl) đóČęĂðŜĂÜÖĆîÖćøĒñŠøĆÜÿĊÙüćöøšĂîÝćÖĀúĆÜÙćĕöŠĔĀšúÜöćĔî
ความร้ēøÜđøČ
อนบุĂดîĕéš
้วยแผ่ëĆéนúÜöćÝćÖĒñŠ
พลาสติกไวนิ
ล (Vinyl) เพื่อป้องกันการแผ่รังสีความร้อนจากหลังคาไม่ให้ลงมาในโรงเรือนได้
îÖĆîÙüćöøšĂî÷ĆÜöĊĒñŠîĕöšĂĆéìĊęêĉéêĆĚÜĔêšđóéćî×üćÜêćöÙüćö÷ćü×ĂÜēøÜđøĊ÷î
ถัดลงมาจากแผ่
ความร้
อนยังมีÙĉแéผ่đðŨนîไม้øą÷ąìč
อัดทีÖ่ติด12ตั้งใต้
เพดานขวางตามความยาวของโรงเรี
ยนćÜÿöę
เรียĞćกว่
า แผ่นชิงลม
đøĊ÷ÖüŠć ĒñŠนîกัßĉนÜúö
(Spoiler)
đöêø
đóČęĂéĆÖúöéšćîïîĔĀšóĆéñŠćîéšćîúŠćÜĂ÷Š
đÿöĂ
(Spoiler)
ĒúąìĆคิęüดëċเป็
Ü นระยะทุก 12 เมตร เพื่อดักลมด้านบนให้พัดผ่านด้านล่างอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง
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ßŠĂÜĒÿÜ
øĎðßŠìĊĂę 8.1-2
ĀúĆÜÙćìĊ
ĊßŠĂÜĒÿÜđóČ่อให้
ęĂĔĀšแĒสงสว่
ÿÜÿüŠาćÜõć÷ĔîēøÜđøČ
Ăîอน
รูปที่ 8.1-2
หลังคาที
่มีช่อęöงแสงเพื
งภายในโรงเรื
ÜĒÿÜ
x ñîĆÜēøÜđøČĂî êšøĎĂðÜöĊìĊęñ8.1-2
îĆÜðŗéĀúĆ
øĂïēøÜđøČ
öĉéßĉęĂéĔĀšéšĒüÿÜÿüŠ
÷üĆÿéčćÜõć÷ĔîēøÜđøČ
ìĊęđĀöćąÿö(Ē×Ę
ÜÙćìĊęöĊßĂŠĂîĔĀš
ÜĒÿÜđóČ
ĂîÜĒøÜĕöŠêĉéĕôÜŠć÷đÖĉîĕð) đóČęĂĔĀš

				  ผนังโรงเรื
อน ต้ÜÙĆอïงมีìĉýผìćÜúö
นังปิดรอบโรงเรื
อนให้มิดชิดéĊ ĒúąĂĂÖĒïïĔĀš
ด้วยวัสดุที่เหมาะสม
ติดไฟง่ìายเกิ
ÿćöćøëïĆ
ĒúąÖćøëŠć÷đìĂćÖćýĕéš
öĊÖćøđðŗé(แข็
-ðŗéงĕéšแรงไม่
ÿąéüÖĔîÖøèĊ
ĊęĕôôŜนćéĆไป)
ï เพื่อให้
x ñîĆ
îทางลม
êšĂÜöĊñÖîĆและการถ่
ÜðŗćéêŠøĂïēøÜđøČ
ĂîĔĀšöĉéßĉé ดéšี üและออกแบบให้
÷üĆÿéčìĊęđĀöćąÿö(Ē×Ę
ĒøÜĕöŠด-ปิ
êĉéดĕôÜŠ
îĕð) đóČęĂĔĀšที่ไฟฟ้าดับ
สามารถบั
มีกÜารเปิ
ได้ćส÷đÖĉ
ะดวกในกรณี
đßŠîÜงēøÜđøČ
đðŨคับîöŠทิĂćศîóúćÿêĉ
Āîš
ćÜ ายเทอากาศได้
ÙĆïîìĉøĆýกÜìćÜúö
éĊ ĒúąĂĂÖĒïïĔĀš
öĊÖćøđðŗ
ĕéšÿąéüÖĔîÖøèĊ
ìĊęĕôôŜ
ćéĆï
เช่นx เป็ÿćöćøëïĆ
นม่îาøĆนพลาสติ
าüงîÿĞćÙĆâćìĊ÷đìĂćÖćýĕéš
ĒñŠ
ÜñċĚÜÜĒñŠ
ñċหน้
ĚÜđðŨาîต่ÿŠĒúąÖćøëŠ
ęðøĆïĔĀšĂčèĀõĎ
öĉĔîēøÜđøČĂîúéúÜ
àċęÜìĞéćéš-ðŗüé÷ÖøąéćþÿĆ
ÜđÙøćąĀŤ
óĉđýþöĊ
đßŠผึî้ง đðŨแผ่îöŠนćรัîóúćÿêĉ
ć2êŠć×îćé
Ü ญทีÙČ่ปĂรั×îćéĀîć
				  แผ่นรังÙüćöìîìćî
งผึöĊ้งÙเป็
นÖส่Āîšวนสำคั
บให้อุณหภู
ในโรงเรื
นลดลง
ซึ่งทำด้
งเคราะห์
üćöĀîć
10มิđàîêĉ
đöêøอĒúą
15 đàîêĉ
đöêøวยกระดาษสั
ÙüćöÿĎÜ×ĂÜĒñŠ
îøĆÜñċĚÜ พิเศษมี
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Ü
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180 đàîêĉ
Ùüćö÷ćüðøąöćè
đöêø Ēúą 21.6
đöêøเมตร
êŠĂēøÜđøČ
Ăî 15
Öćøêĉเซนติ
éĒñŠîเมตร
øĆÜñċĚÜÝąêĉ
ééšćîđéĊ
÷ü นรังผึ้ง
ความทนทาน
มีคđöêø
วามหนา
2 ขนาด คือ15ขนาดหนา
10 เซนติ
และ
ความสู
งĉđýþöĊ
ของแผ่
Ùüćöìîìćî
öĊ
Ù
üćöĀîć
2
×îćé
ÙČ
Ă
×îćéĀîć
10
đàîêĉ
đ
öêø
Ēúą
15
đàîêĉ
đ
öêø
ÙüćöÿĎ
Ü
×ĂÜĒñŠ
î
øĆ
Ü
ĚÜ ยวหรือ
ĀøČĂ เ2มตร
éšćîÖĘความยาวประมาณ
ĕéš ĒêŠÖćøêĉé 2 éšćîîĆ15Ěî ÖćøĕĀúđüĊ
ëċÜĒúąÿöę
đÿöĂéĊดÖแผ่
üŠćนêĉéรัéšงćผึîđéĊ
÷üĒúąĕöŠ
180 เซนติ
เมตร และ÷î×ĂÜĂćÖćýÝąìĆ
21.6 เมตร ต่อęüโรงเรื
อน Ğćการติ
้งจะติ
ดด้าñċนเดี
đöêø öÙüćö÷ćüðøąöćè
15 ðđöêø
Ēúą
21.6 đöêø êŠĂēøÜđøČĂî ÖćøêĉéĒñŠîøĆÜñċĚÜÝąêĉééšćîđéĊ÷ü
êš180
ĂไÜêĉ
óĆéกúöđÿøĉ
Ö éĆ้นÜĒÿéÜĔîøĎ
ìĊę ยøĎðนของอากาศจะทั
ìĊę 8.1-3
2 ด้านก็
ด้ éđàîêĉ
แต่
ารติดõć÷ĔîĂĊ
2 ด้านนั
การไหลเวี
่วถึงและสม่ำเสมอดีกว่าติดด้านเดียวและไม่ต้อง
ĀøČĂ 2 éšćîÖĘĕéš ĒêŠÖćøêĉé 2 éšćîîĆĚî ÖćøĕĀúđüĊ÷î×ĂÜĂćÖćýÝąìĆęüëċÜĒúąÿöęĞćđÿöĂéĊÖüŠćêĉééšćîđéĊ÷üĒúąĕöŠ
ติดพัดลมเสริมภายในอีก ดังแสดงในรูปที่ รูปที่ 8.1-3
êšĂÜêĉéóĆéúöđÿøĉöõć÷ĔîĂĊÖ éĆÜĒÿéÜĔîøĎðìĊę øĎðìĊę 8.1-3

ĒñŠîøĆÜñċÜĚ
øĎðìĊę 8.1-3 ĒñÜøĆÜñċĚÜìĊęêĉéêĆĚÜĀîšćēøÜđøČĂî

ĒñŠîøĆÜñċÜĚ

x øąïïÙüïÙčöĂčèĀõĎøĎöðĉĔìĊîēøÜđøČ
î ÖćøÙüïÙč
öĂčèĀõĎ
öĉõć÷ĔîēøÜđøČ
8.1-3ĂĒñÜøĆ
ēøÜđøČ
Ăî อน ĂîîĆĚîĔßš óĆéúöĒúąĒñŠîøĆÜñċĚÜ ēé÷öĊêĆü
รูปที่ ę 8.1-3
แผงรัÜñċงĚÜผึìĊ้งęêทีĉéêĆ่ตĚÜิดĀîš
ตั้งćหน้
าโรงเรื
ÙüïÙčöĂčèĀõĎöĉ (thermostats) Ă÷ĎŠ ÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜđßŠî ëšćēøÜđøČĂîöĊóĆéúö 10 đÙøČęĂÜ ÝąöĊêĆüÙüïÙčöĂčèĀõĎöĉĂ÷ĎŠ
x øąïïÙüïÙč
öĂčè
ĂîïÙüïÙč
ÖćøÙüïÙč
Ăčèöĉ ĀõĎ
öĉõéć÷ĔîēøÜđøČ
ĂîîĆĚîęĂĔßš
øĆÜñċîĚÜĚĞćēé÷öĊ
11 êĆü đóøćąĂĊ
Ö ĀõĎ
1 êĆöüĉĔîēøÜđøČ
îĆĚîÿĞćĀøĆ
öĂčèöĀõĎ
Öćøðŗ
đðŗé îĚĞć×ĂÜđÙøČ
ÜðŦūöóĆîĚéĞćúöĒúąĒñŠ
ĔîÖćøðúŠĂî÷ĔĀš
ĕĀúñŠêćîĆü
				  ระบบควบคุ
ณĀõĎหภู
มิในโรงเรื
อนöĂ÷Ď
มิภ1ายในโรงเรื
พัดêลมและแผ่
้ง÷ĎŠ โดยมีตัว
ÙüïÙč
öĉ (thermostats)
÷ÖêĆéüúöÝąđðŗ
Ă÷ŠćมÜđßŠอุณ
îéìĞหภู
ëšććēøÜđøČ
ĂîöĊđÙøČ
óĆéęĂúö
10อŠêนนั
đÙøČ้นęĂÜใช้ÝąöĊ
ĆüÙüïÙč
èนĀõĎ
ĒñŠîøĆÜöñċมĂčĚÜอุèēé÷ĔîÿõćóìĊ
ęĂčèĀõĎ
ĉìการควบคุ
ĆęüŠ ĕðóĆ
Üćî
Ü Ă÷Ď
úĂéđüúćĒúąóĆ
éúöìĊöęĂčđĀúČ
ĂรัĂĊงöÖผึĉĂÝą
ควบคุม11
ณêĆหภู
มęĂĂčิ (thermostats)
ยกตัööวĂčĂčอย่
าĀõĎงเช่
อîĚนมี
พัดลม
่อง จะมี
ตัวîêควบคุ
อุîณหภูมิอยู่
ü đóøćąĂĊ
Ö ö1ĉÿĎÜêĆÖüŠ
ü îĆćìĊĚîęđÿĞÙøČ
ćĀøĆ
ï่ ÙüïÙč
Ğć×ĂÜđÙøČ
ÜðŦ10
ūöîĚĞćเครื
ĔîÖćøðúŠ
Ăê÷ĔĀš
ĚĞćĉìĕĀúñŠ
ìĞอุćÜćîđöČ
èĀõĎ
ęĂอยู
ÜÙüïÙč
èèĀõĎ
ööĉĕéšĉ นÖćøðŗ
êĆĚÜถ้ĕüšาéโรงเรื
đöČđðŗęĂéĂćÖćýđðúĊ
ę÷ęĂîĒðúÜĕð
øąïïĂĆ
ēîöĆ
ĊęêĉéêĆมĚÜćĕüš
îćøĆÜćîđóČ
ÜñċĚÜ ēé÷ĔîÿõćóìĊ
ĀõĎöบĉìควบคุ
ĆęüĕðóĆ
Üćî
Ă÷Ď
ŠêúĂéđüúćĒúąóĆ
ęđĀúČอĂยให้
ĂĊćÖîøĆÝą
11 ตัวĒñŠ
เพราะอี
กęĂðøĆ
1 ïตัÿõćóĂćÖćýĒúąĂč
ว นั้นęĂčèสำหรั
ณหภูéĂมìĞîĔĀš
ิ ćการปิ
เปิđÙøČดน้ęĂÜำของเครื
งปั๊มน้îำêĆในการปล่
นÜ้ำไหลผ่าน
ÝąìĞ
èĀõĎéöมúöÝąđðŗ
ĉĔอุîēøÜđøČ
ÙÜìĊ1ęêดúĂéđüúć
ĒúąóĆ
é่อúöÝąđðŨ
üééĎúöìĊ
éĂćÖćýñŠ
ęĂĂčèĀõĎ
ĎÜÖüŠ
ęđÙøČ
ęĂิทÜÙüïÙč
öดĂčè
ĀõĎöàċęĉÜĕéšÝąëĎ
êดĆĚÜทำงาน
ĕüš
ęĂĂćÖćýđðúĊ
øąïïĂĆîêđ×š
ēîöĆ
êĉìดĊęêลมที
ĉéêĆĚÜęÝ่ĕüš
แผ่นรังìĞñċผึĚÜć้งàċÜćîđöČ
่อุณćìĊหภู
ั่วไปพั
ลมจะเปิ
1 เครื
่อę÷งîĒðúÜĕð
อยู
เąหลืออีกจะ
ęÜöĊโดยในสภาพที
Ùüćöđ÷Ę
îđ×šöćĉÿĕðĒìîìĊ
ęĂมćÖćýøš
Ăîõć÷Ĕî
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ÖìćÜĀîċ
ęÜ đöČ่ตลอดเวลาและพั
ęĂĂćÖćýđ÷Ę
ćĕðĒìîìĊ
ïูงกว่
ÿõćóĂćÖćýĒúąĂč
îĔĀš
úöÝąđðŨîîÿïć÷Ă÷Ď
êĆüระบบอั
éĎéĂćÖćýñŠ
ทำงานเมื
่อćอุĂÜćîđóČ
ณčèĀõĎ
หภูęĂöมðøĆ
าที่เครื่อÝćÖðÖêĉ
งควบคุèëĀõĎ
มċÜ อุ7öณĉĔoîēøÜđøČ
มิไĂĂด้öćÖÖüŠ
ตั้งไว้ÙÜìĊćเมื
่อĒêŠ
อากาศเปลี
่ยéนแปลงไป
ìĞÝąìĞ
ćĔĀš
ĉõิสć÷ĔîúéúÜĕéš
CหภูĀøČ
îĆęêĚîúĂéđüúć
ëšćßŠüĒúąóĆ
ÜĕĀîĂćÖćýđ÷Ę
ŠĒúšตü โนมั
óĆćéîøĆúöตÜิที่ติดตั้งไว้
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îüđ×š
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ปรับสภาพอากาศและอุ
อÖนให้
คĉđîĊงที
่ตลอดเวลา
นตัวดูดęÝอากาศผ่
าน
éĎñċĚÜéàċĂćÖćýïćÜêĆ
ÝąĀ÷č
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ēîöĆมêิในโรงเรื
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ÜóĆéúöęÜ ÖĘđöČและพั
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éดลมจะเป็
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8.1.4 การจัดพื้นที่สีเขียว
			 การจัดพื้นที่สีเขียว ภายในบริเวณฟาร์มเพื่อช่วยสร้างร่มเงาและส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ และยังช่วยดูดซับกลิ่นที่
เกิดจากการเลี้ยงสุกรอีกทางหนึ่ง โดยมีหลักการจัดพื้นที่สีเขียวที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน ดังนี้
			  ปลู ก ต้ น ไม้ ห ลากหลายพั น ธุ์ ใ นบริ เ วณเดี ย วกั น เพื่ อ ลดการแก่ ง แย่ ง กั น ทั้ ง ในด้ า นแสงและแร่ ธ าตุ รวมทั้ ง น้ ำ
ทั้งนี้เพราะพันธุ์พืชแต่ละชนิดมีความต้องการและความทนทานที่แตกต่างกันไป จึงทำให้เกิดการเกื้อกูลกันและกัน
ซึ่งเป็นความหลากหลายของพืชพันธุ์ภายในกลุ่มเดียวกัน
			  ควรปลูกพืชพันธุ์ให้มีความหลากหลายของลักษณะทรงพุ่ม (กลุ่มพืช) เพื่อให้รักษาความมั่นคงยั่งยืนของระบบนิเวศ
ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ไม้ยืนต้น ไม้คลุมดิน และไม้เลื้อย
			  ควรปลูกพันธุ์ไม้ที่หลากหลายวัตถุประสงค์ในพื้นที่เดียวกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคุณค่า
8.1.5 การนำน้ำฝนมาใช้ประโยชน์
			 น้ำฝน ถือว่าเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ได้มาจากธรรมชาติอย่างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตที่มีฝน
ตกชุกและมีฝนตกหนักอยู่หลายๆ เดือนในแต่ละปี แต่พื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำฝนจากธรรมชาติอย่างมาก บ่อยครั้ง กลับไม่มีฝน
ตกลงมาให้ใช้ได้อย่างต้องการ การกักเก็บน้ำฝนเพื่อไว้ใช้ ที่ผ่านหลังคามาสู่ทางรางน้ำ หรือรางน้ำมาสู่ตุ่ม แท็งก์น้ำ หรือไม่ว่าจะ
เป็นการกักเก็บในระบบที่ใหญ่ขึ้นไป การกักเก็บเพื่อใช้ในการชลประทาน การสร้างเขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้ำ และแม้แต่การกักเก็บน้ำฝน
ในสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ตามทฤษฎีใหม่ หรือการกักเก็บน้ำฝนไว้เพื่อประโยชน์อื่นๆ แนวทางในการกักเก็บน้ำฝนสำหรับฟาร์ม
ปศุสัตว์ ที่จะเป็นการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อธรรมชาตินั้น คือการสนับสนุนให้มีการเอาน้ำที่ได้มานั้น มาเป็นส่วน
หนึ่งในระบบการเลี้ยงสุกร อาจจะไว้ใช้ในระบบรดน้ำต้นไม้ ระบบน้ำใช้ภายนอกโรงเรือน หรือใช้กำจัดชำระของเสียจากโถสุขภัณฑ์
หรืออื่น ๆ ที่อาจจะไม่มีผลต่อสุขภาพโดยตรง เช่น การใช้อาบ ใช้ดื่ม ใช้ทำอาหาร ซึ่งจะต้องมีการบำบัดให้ถูกสุขลักษณะอนามัยก่อน
นับเป็นการลดการใช้น้ำบาดาล น้ำประปา ที่ต้องใช้พลังงานในการผลิต
			 การออกแบบระบบการเก็บกักน้ำ สามารถมีได้ทั้งการเก็บจากหลังคาที่ทำกันมาแต่อดีต หรือการเก็บกักในปัจจุบัน ที่สามารถ
ดักผ่านลานกว้าง สนามหรือลานหญ้า แล้วนำเข้าสู่บ่อเก็บน้ำที่ตั้งอยู่บนดิน จากนั้นมีการบำบัด แล้วจึงจะมีการสูบออกมาเพื่อใช้สอยใน
กิจกรรมการเลี้ยงสุกร บ้านพัก สำนักงานหรืออาคารบ้านเรือน ซึ่งในระยะยาวจะเกิดความคุ้มทุนและเป็นสิ่งดียิ่งต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
8.2 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ปัจจุบัน มีฟาร์มสุกรเกิดขึ้นมากมายหลายแห่งในประเทศไทย ซึ่งหากฟาร์มสุกรเหล่านั้นไม่มีการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจาก
การเลี้ยงสุกรอย่างถูกต้องเหมาะสม ของเสียดังกล่าวจึงก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในฟาร์มและ
ชุมชนโดยรอบ ทั้งในปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็น แมลงวัน และน้ำเสียที่ไม่ผ่านมาตรฐาน เนื่องจากมีปริมาณของเสียและน้ำเสียจากมูล
สัตว์และปัสสาวะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ดังนั้น การหาวิธีเพื่อจัดการกับของเสียและน้ำเสียเหล่านั้นด้วยวิธีการที่ถูกต้องและ
เหมาะสม จะเป็นการช่วยลดปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นภายในฟาร์ม พร้อมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกันกับชุมชนรอบ
ข้างและสังคมโดยรวมต่อไปด้วย
ระบบก๊าซชีวภาพ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นสำหรับฟาร์มสุกรที่สามารถช่วยแก้ปัญหามลภาวะดังกล่าวข้างต้นได้ โดยมุ่งหวัง
ให้เกิดประโยชน์ในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการควบคุมและลดมลภาวะในเรื่องของกลิ่นเหม็น
แมลงวัน บำบัดน้ำเสีย และปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน โดยกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์หรือ
มูลสัตว์ในสภาวะไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) เพื่อให้กลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการใช้ออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) ทำการย่อย
สลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียจากโรงเรือนเลี้ยงสุกร เปลี่ยนเป็นก๊าซชีวภาพซึ่งมีส่วนประกอบหลัก คือ ก๊าซมีเทน (CH 4) ประมาณ
65-70% ก๊าซชีวภาพที่ได้นี้จุดไฟติดได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี สำหรับน้ำเสียที่ผ่าน
การบำบัดแล้วจากระบบก๊าซชีวภาพ สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ภายในฟาร์ม เช่น ใช้ทำความสะอาดคอกสัตว์และ/พื้นที่สีเขียว
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คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผูÜ้ปÜćîđßČ
ระกอบการกิ
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รูปที่ 8.2-1 ขั้นตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้อากาศ
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คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
8.2.2 คุณสมบัติและประโยชน์ของก๊าซชีวภาพ
			 เนื่องจากก๊าซชีวภาพมีก๊าซมีเทนเป็นส่วนประกอบหลัก จึงทำให้มีคุณสมบัติจุดติดไฟได้ดีและสามารถนำไปใช้เป็น
พลังงานในรูปต่างๆ ได้ เช่น
			  เผาเพื่อใช้ประโยชน์จากความร้อนโดยตรง เช่น ใช้กับเครื่องกกลูกสุกร และ หม้อต้มไอน้ำ (Steam Boiler) เป็นต้น
			  เผาเพื่อให้ความร้อนและใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลต่างๆ เช่น ใช้กับเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล
ในการฉุดพัดลมโรงเรือน เป็นต้น
			  เผาเพื่อให้ความร้อนและใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
8.2.3 ผลเสียเมื่อปล่อยก๊าซชีวภาพทิ้งสู่บรรยากาศ
			 เนื่องจากก๊าซชีวภาพมีส่วนประกอบหลักเป็นก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซที่ร่วมก่อภาวะเรือนกระจกที่ให้ผลรุนแรงกว่าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 21 เท่า ดังนั้น หากปล่อยก๊าซชีวภาพทิ้งสู่บรรยากาศจะเป็นการเพิ่มอัตราการเกิดภาวะเรือนกระจกหรือ
เร่งให้โลกมีอุณหภูมิสูงมากขึ้น
8.2.4 ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ระบบก๊าซชีวภาพ
			 1) ผลิตพลังงานทดแทน
				 การใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพที่สามารถผลิตขึ้นใช้เองได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะสามารถชดเชยหรือทดแทนการ
ใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งต่างๆ กับอุปกรณ์ที่ต้องการความร้อนจากเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี เช่น ทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) ในครัวเรือน หรือ
ใช้กับเครื่องกกลูกสุกร เครื่องอบแห้ง หม้อต้มไอน้ำ ระบบทำความเย็นแบบดูดซึมฯลฯ รวมถึงการใช้พลังงานในรูปของแสงสว่างกับ
ตะเกียง และหรือทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับเครื่องยนต์สำหรับสูบน้ำหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายใน
ฟาร์มอัตราการทดแทนการใช้พลังงานต่างๆ ของก๊าซชีวภาพ 1 ลบ.ม. (ที่สภาวะมาตรฐาน) สามารถสรุปเป็นตัวเลขเทียบเท่าได้ ดังนี้
				 ก๊าซหุงต้ม (LPG)					
0.46 กิโลกรัม
				 น้ำมันดีเซล					
0.67 ลิตร
				 น้ำมันเบนซิน					
0.60 ลิตร
				 ฟืนไม้ 							
1.50 กิโลกรัม
				 ผลิตกระแสไฟฟ้า (เครื่องยนต์ดัดแปลง)			
1.2-1.4 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
				 ผลิตกระแสไฟฟ้า (เครื่องยนต์ต่างประเทศ)		
1.6-2.0 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
			 2) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
				 การประยุกต์ระบบก๊าซชีวภาพในระบบการจัดการน้ำเสียของฟาร์ม จะช่วยลดและแก้ไขปัญหาเรื่องมลภาวะที่มีผล
ต่อสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มและชุมชนโดยรวม โดยจะสามารถลดปัญหาต่างๆ ได้ดังนี้ :				  กลิ่น : ระบบก๊าซชีวภาพ จะช่วยลดกลิ่นรบกวนจากของเสียที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุกรของฟาร์มลงได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากระบบก๊าซชีวภาพเป็นระบบปิด และก๊าซชีวภาพที่จุดไฟติดแล้วจะไม่มีกลิ่น รวมทั้งกากตะกอนและน้ำเสีย
ที่ผ่านการบำบัดแล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนอีก
				  แมลงวัน : เนื่องจากของเสียและน้ำเสียจากมูลสุกร ถูกส่งลำเลียงเข้าสู่ระบบก๊าซชีวภาพทุกวัน จึงทำให้แมลงวัน
ไม่สามารถใช้ของเสียและน้ำเสียเหล่านั้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่ขยายพันธุ์ได้ และเป็นการตัดวงจรชีวิตของ
แมลงวัน ทำให้ปริมาณของแมลงวันที่สามารถเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยภายในฟาร์มลดลงเป็นอย่างมาก
				  น้ำเสีย : ระบบก๊าซชีวภาพ และระบบบำบัดขั้นหลัง ที่มีขนาดเหมาะสมจะสามารถบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้
ทั้งหมด ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะสามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ประโยชน์ในการทำความสะอาดโรงเรือน
เลี้ยงสัตว์ และ/หรือใช้เพื่อการเพาะปลูกได้ และน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนี้จะถูกปล่อยออกสู่แหล่งน้ำภายนอก
โดยไม่มีปัญหาต่อสภาพแวดล้อมอีกต่อไป
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				  การแพร่กระจายของก๊าซมีเทน : ก๊าซมีเทนที่ถูกปล่อยสู่บรรยากาศโลก เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่เป็นสาเหตุ
ของปรากฏการณ์เรือนกระจกซึ่งทำให้โลกมีสภาพร้อนขึ้น ดังนั้นการใช้ก๊าซมีเทนที่ผลิตได้จากระบบก๊าซชีวภาพ
เป็นพลังงานทดแทนอย่างเต็มที่ จะสามารถลดปริมาณก๊าซมีเทนที่ถูกปล่อยทิ้งในบรรยากาศได้อีกทางหนึ่งด้วย
				  ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตร : กากมูลสัตว์ (ตะกอน) ที่ผ่านการหมักย่อยในระบบก๊าซชีวภาพแล้ว จะเป็นปุ๋ย
อินทรีย์ที่มีคุณภาพ เพราะยังคงมีสารอาหารซึ่งมีธาตุหลักสำคัญต่างๆ อยู่ ได้แก่ ไนโตรเจน (ประมาณ 2.69%)
ฟอสฟอรัส (ประมาณ 3.24%) โปรแตสเซียม (ประมาณ 1.12%) ซึ่งสามารถนำไปใช้เพาะปลูกพืชและ/หรือ
ปรับปรุงบำรุงดินได้เป็นอย่างดี และจะช่วยส่งเสริมทำให้เกิดการหมุนเวียนเอามวลชีวภาพกลับมาใช้อย่างคุ้มค่า
				  การหมุนเวียนน้ำบำบัดกลับมาใช้ : น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วในสระพักเก็บน้ำ จะมีความสะอาดมากพอสมควรที่
จะสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ภายในฟาร์มเพื่อล้างทำความสะอาดคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ได้ ซึ่งจะเป็นการ
ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำบาดาลและประหยัดค่าใช้จ่ายของฟาร์มได้ทางหนึ่งด้วย
				  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม : เนื่องจากปัญหามลภาวะต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์และมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบนั้น ได้ถูกจัดการและบำบัดอย่างยั่งยืนโดยระบบก๊าซชีวภาพและระบบบำบัดขั้นหลัง
จึงทำให้ปัญหาเรื่องกลิ่น แมลงวัน และน้ำเสีย ลดลงเป็นอย่างมาก ส่งผลให้สภาพการจัดการภายในฟาร์มสะอาด
สุขอนามัยของสัตว์เลี้ยงและผู้เลี้ยงสัตว์ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลประโยชน์โดยตรงต่อฟาร์มเองและส่งผลทำให้ฟาร์ม
สามารถทำกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์โดยไม่มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจะช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือ
และพึ่งพาอาศัยระหว่างฟาร์มกับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
8.2.5 การเลือกใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
			 การเลือกระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่เหมาะสมกับน้ำเสียแต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ได้แก่
			 1) ปริมาณน้ำเสีย ความเข้มข้นและลักษณะสมบัติของน้ำเสีย ซึ่งน้ำเสียจะต้องถูกนำมาวิเคราะห์ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยตัวแปรในการวิเคราะห์น้ำเสียเพื่อการออกแบบจะมีความละเอียดมากกว่าการวิเคราะห์น้ำเสียแบบทั่วไป ตัวอย่างเช่น
การวิเคราะห์ความต้องการออกซิเจนในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์ในน้ำเสียจะทำการวิเคราะห์ค่า BOD5 และค่า COD ที่อยู่ในรูป
TCOD เพื่อใช้คำนวณหาสัดส่วน BOD5/TCOD โดยจะเป็นตัวกำหนดความเหมาะสมในการเลือกใช้ระบบบำบัด ซึ่งสัดส่วน BOD 5/
TCOD ต้องมีค่ามากกว่า 0.3 เป็นต้น (ค่าปกติที่ 0.5)
			 2) มาตรฐานน้ำทิ้งที่กำหนด เช่น มาตรฐานน้ำทิ้งของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งกำหนดค่าความเข้มข้นของมลพิษในน้ำทิ้ง
ที่จะปล่อยออกจากฟาร์มปศุสัตว์ในแต่ละขนาดไว้แตกต่างกัน
			 3) พื้นที่ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
			 4) งบประมาณในการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษา
			 5) ความสามารถในการเดินระบบของผู้ประกอบการหรือผู้ใช้งาน
			 6) เกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบและประสบการณ์ของวิศวกรออกแบบ ซึ่งเป็นความสามารถส่วนบุคคลในการเลือก
ออกแบบระบบอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเงื่อนไขทุกประการจะเห็นว่าปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว ล้วนแต่มีผลต่อการออกแบบ
ทั้งสิ้น แต่โดยทั่วไปการออกแบบมักยึดมาตรฐานน้ำทิ้งเป็นเกณฑ์ในการออกแบบและคัดเลือกระบบ ทั้งนี้ค่ามาตรฐานที่กำหนดโดย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียเกษตรกรรม มีค่ามาตรฐานกำหนดที่ต่างกัน เช่น
มาตรฐานนํ้าทิ้งชุมชนกำหนดให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. แต่สำหรับนํ้าทิ้งจากฟาร์มสุกรขนาดใหญ่กำหนดให้มีค่า BOD ไม่เกิน
60 มก./ล. ดั ง นั้ น ความรู้ พื้ น ฐานในการเลื อ กหน่ ว ยบำบั ด (Unit Selection) เพื่ อ ประกอบเป็ น กระบวนการบำบั ด น้ ำ เสี ย
(Wastewater Treatment Process or Process Design) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
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8.2.6 ความปลอดภัยในการใช้ก๊าซชีวภาพ
			 ก๊าซชีวภาพเป็นก๊าซที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้อากาศ โดยมีก๊าซมีเทน และก๊าซคาบอนได
ออกไซด์เป็นองค์ประกอบหลัก ส่วนก๊าซอืน่ ๆ เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และก๊าซไนโตรเจน มีผสมอยูใ่ นปริมาณเล็กน้อย การทีม่ กี า๊ ซมีเทน
เป็นองค์ประกอบหลักทำให้มีคุณสมบัติในการติดไฟได้และก๊าซอื่นที่ผสมอยู่นั้นก็มีความเป็นพิษ หากมีการสัมผัสโดยตรงหรือสูดดม
เข้าไปในปริมาณที่มากพอ ดังนั้น สามารถสรุปคุณสมบัติที่สำคัญของก๊าซชีวภาพที่ความดัน 1 บรรยากาศอุณหภูมิ (0C) ได้ดังนี้
			 ปริมาณมีเทน 				
65-70 %
			 ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 			
30-35 %
			 ค่าความร้อน 					
21.60 เมกะจูล/ม.3
			 ความเร็วเปลวไฟ 				
25 ชม./วินาที
			 อัตราส่วนอากาศต่อก๊าซชีวภาพ 			
6.03 ม.3/ม.3
			 อุณหภูมิเผาไหม้ในอากาศ 			
650 ๐C
			 ค่าความจุความร้อน 				
1.6 กิโลจูล/ม.3-๐C
			 ความหนาแน่น 				
1.15 กก./ม.3
			 1) การจุดติดไฟอัตโนมัติ
				 การที่เชื้อเพลิงจะเกิดการติดไฟหรือเผาไหม้ได้ ต้องมีองค์ประกอบหลักสามประการคือ เชื้อเพลิง อากาศ และ
พลังงาน (รวมถึงความร้อนหรือประกายไฟก็ได้) แต่ในบางกรณีถ้าเชื้อเพลิงและอากาศมีการผสมกันอย่างพอเหมาะ และมีอุณหภูมิสูง
เพียงพอก็สามารถเกิดการติดไฟได้เอง โดยอุณหภูมิติดไฟได้เองของก๊าซมีเทนอยู่ที่ 537 องศาเซลเซียส
			 2) ความเร็วของเปลวไฟ
				 ความเร็วของเปลวคือสิ่งที่ต้องเอามาพิจารณา ในการออกแบบหัวจ่ายก๊าซและการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ โดย
ความเร็วของเปลวจะเปลี่ยนแปลง ตามสัดส่วนที่ก๊าซมีเทนผสมอยู่
			 3) อันตรายต่อสุขภาพอนามัย
				 จากคุณสมบัติของก๊าซชีวภาพที่ประกอบไปด้วยก๊าซมีเทน (CH4) และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็น (CO2) องค์ประกอบ
หลัก ส่วนก๊าซอื่นๆ เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ก๊าซเหล่านี้ล้วนแต่มีผลต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่ในบริเวณ ระบบก๊าซชีวภาพ ดังนี้
				 ก๊าซมีเทน (CH4)
				 - สัมผัสทางหายใจ : การหายใจเข้าไป จะก่อให้เกิดอาการหายใจติดขัดอย่างรุนแรง ปวดศีรษะ วิงเวียน และอาจ
หมดสติได้
				 - สัมผัสทางผิวหนัง : ไม่ปรากฏว่าเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง
				 - กินหรือกลืนเข้าไป : ไม่ปรากฏว่าเป็นอันตรายเมื่อกลืนกินเข้าไป และยากที่จะกลืนกินเข้าไปเนื่องจากเป็นก๊าซ
				 - สัมผัสถูกตา : อาจเกิดการระคายเคืองได้ เมื่อสัมผัสถูกตา
				 - การก่อมะเร็ง
				 - ความผิดปกติอื่นๆ
				 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
				 สัมผัสทางหายใจ : การหายใจเข้าไปทำให้คลื่นไส้ หัวใจเต้นผิดปกติ ปวดศีรษะ มึนงง รบกวนการมองเห็น หายใจไม่ออก
มีอาการชัก อาการโคม่า
				 - สัมผัสทางผิวหนัง : การสัมผัสถูกผิวหนังจะเป็นแผลพอง เหมือนน้ำแข็งกัดกินหรือกลืนเข้าไป
				 - กินหรือกลืนเข้าไป : การกลืนหรือกินเข้าไป มีอาการเหมือนน้ำแข็งกัดบริเวณริมฝีปาก ปาก และเยื่อเมือกจะมี
ผลทำลายตับ
				 - สัมผัสถูกตา : การสัมผัสถูกตาจะก่อให้เกิดการระคายเคือง การมองเห็นไม่ชัดเจน
				 - การก่อมะเร็ง : สารนี้เป็นสารก่อมะเร็งตาม OSHA, NTP, IARC
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				 - ความผิดปกติ,อื่นๆ
				 ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
				 สัมผัสทางหายใจ : การหายใจเข้าไปทำให้วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ถ้าได้รับสารปริมาณมากจะทำให้หมดสติ หรือมี
อาการโคม่า อาจทำให้เสียชีวิตได้
				 - สัมผัสทางผิวหนัง : การสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังกินหรือกลืนเข้าไป
				 - สัมผัสถูกตา : การสัมผัสถูกตาจะก่อให้เกิดการระคายเคือง โรคเยื่อบุตาอักเสบ และเยื่อตาขาวได้รับบาดเจ็บ
การก่อมะเร็ง
				 - ความผิดปกติอื่นๆ : สารนี้ทำลายปอด ทรวงอก ระบบหายใจ การเดินอาหาร ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะและ
เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์
			 4) ความเสี่ยงจากการระเบิดและไฟไหม้
				 พื้นที่อันตราย (Hazardous Area)
				 การกำหนดบริเวณพื้นที่อันตราย (Hazardous Zone) คือ บริเวณที่มีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุของการระเบิดหรือ
ไฟไหม้ขึ้นได้ง่าย โดยการจำแนกบริเวณอันตรายของระบบผลิต และใช้ก๊าซชีวภาพจะพิจารณาจากระดับการรั่วไหล
				 ความเสี่ยงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับของการรั่วไหลเนื่องจากปริมาณ และความเข้มข้นของสารไวไฟเกิดจาก
การรั่วไหลของสารไวไฟสู่บรรยากาศ ทำให้เกิดบรรยากาศการระเบิด สามารถแบ่งได้ดังแสดงในตารางที่ 8.2-1
ตารางที่ 8.2-1 คำอธิบายอัตราการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ
ระดับของการรั่วไหล

คำอธิบาย

ระดับของการรั่วไหลต่อเนื่อง

การรั่วไหลซึ่งต่อเนื่องหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นถี่ หรือมีระยะเวลานาน(โดยทั่วไป > 1,000 ชม./ปี)

ระดับของการรั่วไหลปฐมภูมิ

การรั่ ว ไหลที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น เป็ น ระยะ หรื อ บางโอกาสในช่ ว งของการปฏิ บั ติ ง านปกติ
(โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 10 ถึง 1,000 ชม./ปี)

ระดับของการรั่วไหลทุติยภูมิ

การรั่วไหลที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในช่วงของการปฏิบัติงานปกติ และถ้าเกิดขึ้นก็ไม่บ่อยมาก
และเกิดในระยะเวลาสั้นๆ (โดยทั่วไปน้อยกว่า 10 ชม./ปี และระยะเวลาช่วงสั้นๆ เท่านั้น)

ที่มา : ทนงค์ ฉายาวัฒนะ.ตุลาคม 2554."อุปกรณ์ความปลอดภัยในระบบก๊าซชีวภาพ"
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากอัตราการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพแล้วสามารถกำหนดพื้นที่อันตรายได้เป็น 3 โซน คือ โซน 0 โซน 1 และ
โซน 2 โดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ของบริเวณอันตรายกับโอกาสความเสี่ยงและระดับความรั่วไหลได้ดังตารางที่ 8.2-2
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ปกรณ์
ความปลอดภั
วภาพ”
ìĊęöćฉายาวั
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ćÙö 2554.”Ăč
ðÖøèŤ
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øĎรูðปìĊทีę 8.2-3
ÖćøÝĆ
éĒïŠงโซนที
ÜēàîìĊ่รęøะบบผลิ
ąïïñúĉêต/đÖĘ
üõćóĒïïĀúĆ
ÜÙćÙÜêĆ
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รูปที่ 8.2-7 การจัดแบ่งโซนเครื่องดักน้ำและหม้อกรองติดตั้งด้านก่อนเข้าเครื่องเพิ่มความดัน
ที่มา : ทนงค์ ฉายาวัฒนะ.ตุลาคม 2554."อุปกรณ์ความปลอดภัยในระบบก๊าซชีวภาพ”
8.3 แนวทางการนำน้ำเสียและของเสียไปใช้ประโยชน์
ของเสียจากการประกอบกิจการการเลี้ยงสุกร สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 ของเสียในรูปของแข็ง (มูลสุกร)
เกิดจากอาหารที่สุกรกินแล้วไม่สามารถย่อยสลายได้ทั้งหมดหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด จึงเหลือเป็นกากที่ขับถ่ายออกมา
ดังนั้น ในมูลสุกรจึงยังอุดมไปด้วยธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองชนิดต่างๆ รวมทั้งสารอินทรีย์ที่ละลายน้ำได้หลายชนิด ซึ่งเมื่อรวมกัน
เข้าก็จะมีองค์ประกอบที่สามารถใช้เป็นธาตุอาหารที่สมบูรณ์ของพืชได้ อย่างไรก็ตามธาตุอาหารชนิดต่างๆ จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ชนิดของอาหารที่สุกรกินองค์ประกอบของอาหาร วิธีการให้อาหาร รวมทั้งการจัดการรวบรวมมูลสุกรและของเสียในฟาร์มด้วย
จากผลการศึกษาปริมาณธาตุอาหารพืชที่มีอยู่ในมูลสัตว์ชนิดต่างๆ ของอาจารย์ ดร.สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ และคณะ (อ้างอิง
จากกรมปศุสัตว์, 2550) พบว่ามูลสัตว์แต่ละชนิดมีปริมาณธาตุอาหารหลัก (N,P,K) ธาตุอาหารรองและจุลธาตุอาหารในปริมาณ
ที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 8.3-1 และพบว่าปริมาณธาตุอาหารในมูลสัตว์ชนิดต่างๆ จะเห็นว่ามูลสุกรและกากตะกอนของมูลสุกรจากบ่อหมัก
ก๊าซชีวภาพ มีปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก ทองแดง แมงกานีสและสังกะสีเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม
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ปริมาณธาตุอาหารเหล่านี้อาจมีความแปรผันตามสถานประกอบกิจการ ชนิดของการเลี้ยง ชนิดของวัตถุดิบที่นำมาผลิตอาหาร รวมทั้ง
แร่ธาตุที่เสริมลงในอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์นั้นๆ ด้วย
โดยความสำคัญของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนี้
 ไนโตรเจน		 เพิ่มการเจริญของกิ่ง ก้าน ใบ ทำให้พืชมีสีเขียวเข้มขึ้น และป้องกันการ ร่วงของใบ กิ่ง ผล
 ฟอสฟอรัส		 เร่งการเจริญของดอก ผล ราก เพิ่มการดูดน้ำ และช่วยการงอกของเมล็ด
 โพแทสเซียม		 ช่วยให้ลำต้นแข็งแรง ผลใหญ่ รวงโต และเกี่ยวข้องกับการสร้างแป้ง และโปรตีน
 ซัลเฟอร์			 เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน โปรตีน ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างสารสีเขียวในพืช และทำให้พืชผักมีรสดีขึ้น
 แคลเซียม		 ช่วยการงอกของเมล็ด สร้างเซลล์ใหม่ในส่วนของยอด และราก ยืดเวลาการเก็บ และคงความสดของผลที่
เก็บเกี่ยวแล้วได้นานขึ้น
 แมกนีเซียม		 ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ แป้ง และช่วยการงอกของเมล็ด
 แมงกานีส		 ช่วยในการยึดตัวของราก รากแข็งแรงเป็นโรคได้ยาก และช่วยการสังเคราะห์ด้วยแสง
 เหล็ก				 เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง สังเคราะห์คลอโรฟิลล์
 โบรอน			 ช่วยในการออกดอก ติดผล และการพัฒนาของเมล็ดในพืช
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ไนโตรเจน
2.69
2.23
2.59
1.36
1.27
1.03
0.94

ฟอสฟอรัส
3.24
6.84
1.96
0.51
0.48
0.66
0.54

โพแทสเซียม
1.12
0.23
2.29
1.71
1.42
0.64
1.07

แคลเซียม
3.85
11.70
8.09
1.76
0.98
1.49
1.23

แมกนีเซียม
1.18
1.09
0.74
0.50
0.43
0.37
0.34

ปริมาณธาตุอาหารทั้งหมด (เปอร์เซ็นต์)
ซัลเฟอร์ โซเดียม เหล็ก
0.19
0.27 0.44
1.16
0.07 0.63
0.54
0.32 0.31
0.33
0.73 0.45
0.31
0.23 0.34
0.37
0.13 0.14
0.19
0.20 0.11

ทองแดง
611.07
1001.73
75.51
40.63
29.92
24.78
21.01

แมงกานีส
1030.13
2060.29
591.87
375.86
416.10
210.88
205.28

สังกะสี
975.75
2791.1
396.54
134.62
121.60
125.64
103.53

ปริมาณธาตุอาหารทั้งหมด (มก./กก.)

ที่มา: สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ และคณะ “การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์และน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบต่างๆ สำหรับพืชเศรษฐกิจ”, 2550

มูลสุกร
กากตะกอน
มูลไก่ไข่
มูลโคเนื้อ
มูลโคนม
มูลแพะ
มูลแกะ

ชนิดมูลสุกร

ตารางที่ 8.3-1 ปริมาณธาตุอาหารเฉลี่ยสำหรับพืชที่มีในมูลสัตว์แห้งชนิดต่างๆ
คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร

สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร

134

ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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และของเสียประเภทที่ 2 ของเสียในรูปของเหลว เช่น น้ำล้างคอก น้ำปัสสาวะและเศษมูลสุกรที่ไม่สามารถเก็บรวบรวมเป็นของแข็งได้
ซึ่งในน้ำส่วนนี้ยังมีธาตุอาหารพืชชนิดต่างๆ และสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำได้ และปริมาณธาตุอาหารสำหรับพืชที่มีในน้ำล้างคอก
ดังแสดงใน ตารางที่ 8.3-2
ตารางที่ 8.3-2 ปริมาณธาตุอาหารสำหรับพืชที่มีในน้ำล้างคอกสุกร
ธาตุ
น้ำล้างคอกบ่อที่ 1
น้ำล้างคอกบ่อที่ 2
ไนโตรเจน (%)
0.15
0.02
ฟอสฟอรัส (%)
0.12
0
โพแทสเซียม
0.04
0.02
แคลเซียม (%)
0.21
0.01
แมกนีเซียม (%)
0.03
0.01
ซัลเฟอร์ (%)
0.01
0
เหล็ก (มก./กก.)
684.93
0.44
ทองแดง (มก./กก.)
88.89
6.44
แมงกานีส (มก./กก.)
76.50
2.70
โซเดียม (มก./กก.)
203.26
154.61
สังกะสี (มก./กก.)
382.68
0.04
ที่มา : สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ และคณะ “การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์และน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบต่างๆ สำหรับ
พืชเศรษฐกิจ”, 2550
หมายเหตุ : ปริมาณธาตุอาหารสำหรับพืชที่แสดงในตารางที่ 8.3-2 เป็นการเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำในฟาร์มสุกร
		 บ่อที่ 1 คือ บ่อบำบัดบ่อแรกที่รวบรวมน้ำทิ้งจากฟาร์ม น้ำมีสีดำ และมีเศษมูลสุกร แขวนลอยอยู่บ้าง
		 บ่อที่ 2 คือ บ่อบำบัดบ่อสุดท้าย น้ำมีสีเขียวของแพลงก์ตอนพืชและมีลักษณะใส
ของเสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรทั้ง 2 ประเภทนี้ ประกอบด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการ ซึ่งสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้อีกมากมาย ข้อมูลจากคู่มือหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร กรมปศุสัตว์ (2551) เสนอแนะแนวทางใน
การนำมูลสุกรไปใช้ประโยชน์ เช่น การนำไปเป็นอาหารปลา การนำไปผลิตเป็นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และในการนำน้ำเสียเพื่อเลี้ยงไรแดง
มีรายละเอียดดังนี้
1) การนำมูลสุกรไปใช้ประโยชน์
		 (1) การเลี้ยงปลานิล
				 การใช้มูลสุกรสดเป็นอาหารปลานิล (รูปแสดงปลานิล ดังรูปที่ 8.3-1) สามารถใช้ได้ทั้งมูลจากพ่อ-แม่พันธุ์ มูลสุกรขุน
และมูลสุกรอนุบาล ซึ่งปลานิลจะกินอาหารที่สุกรย่อยไม่หมดได้โดยตรงและกินสาหร่ายที่เกิดขึ้นในน้ำไปพร้อมๆ กัน
				 ขั้นตอนการนำมูลสุกรไปเลี้ยงปลานิล
				 - ต้องมีพื้นที่บ่อเลี้ยงปลานิลประมาณ 8 ตารางวาต่อตัวสุกร หมายถึง มูลจากสุกรขุน 1 ตัว (น้ำหนัก 60 กิโลกรัม
และมีมูลประมาณ 1.5-2.0 กิโลกรัมต่อวัน) สามารถปล่อยปลานิลลงในบ่อได้ 60-100 ตัว (ที่อัตราการปล่อย
ปลา 8-12 ตัวต่อตารางวาหรือ 2-3 ตัว/ตารางเมตร)
				 - ควรปล่อยลูกปลาในปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่บ่อเลี้ยงและปริมาณมูลสุกร เช่น มูลจากสุกรขุน 100 ตัว
ต้องการพื้นที่เลี้ยงปลานิลเท่ากับ 800 ตารางวา (0.5 ไร่) โดยสามารถปล่อยปลานิลจำนวน 6,000 – 10,000 ตัว
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นให้ร่วนซุâยđêĉเหมาะต่
อการเจริญเติบโตของ
îêŠนĂต่âÖćøđÝøĉ
âđêĉïญēê×ĂÜóČ
ĒêŠ÷ĆÜชÿćöćøëßŠ
÷ðøĆ
ïðøčÜćēÙøÜÿøš
îĔĀš
øŠüîàč
÷đĀöćąêŠ
ïēê×ĂÜøćÖóČ
øĂÜìĊęÝĞćøĂÜìĊ
đðŨîêŠęÝĂĞćÖćøđÝøĉ
đêĉïēê×ĂÜóČ
ß ĒêŠ÷ĆÜßÿćöćøëßŠ
ü÷ðøĆïðøč
ÜēÙøÜÿøš
Ü×ĂÜéĉîĔĀšøŠüîàč
÷đĀöćąêŠ
ĂÖćøđÝøĉĂâÖćøđÝøĉ
đêĉïēê×ĂÜøćÖóČ
ßĂĊÖéšü÷ßĂĊÖéšü÷
รากพืชอีกด้วย
×ĆîĚ êĂîĔîÖćøìĞ
ćðč÷Ş ÙĂÖćðč÷Ş ÙĂÖ
				 ×ĆîĚ ขัêĂîĔîÖćøìĞ
้นตอนในการทำปุ
๋ยคอก
ïöĎúÿčÖøÝćÖēøÜđøČ
ìĊę îĞ8.3-2)
îĞćĕðêćÖìĊ
ćîêćÖ
				 - - เก็đÖĘ-บïมูöĎลúสุÿčđÖĘกÖรจากโรงเรื
ปę 8.3-2)
ทีÜøĎ่ ð8.3-2)
นำไปตากที
øÝćÖēøÜđøČ
Ăîอน(éĆÜ(ดัøĎĂðงîìĊรู(éĆ
ćĕðêćÖìĊ
ęúćîêćÖ่ลęúานตาก
				 - - เกลี
สุÿčกÖøĔĀš
รให้
วามหนาสม่
ำเสมอ
ประมาณ
เซนติ
เมตร
้ว) ę÷เกลี
- ่ยę÷มูöĎลúđÖúĊ
ę÷öĎúöมÿčĊÙÖีคüćöĀîćÿöę
øĔĀš
öĊÙüćöĀîćÿöę
ĞćđÿöĂ
ðøąöćè
2.5-5.0
đàîêĉ
đöêø
)นิđÖúĊ
đÖúĊ
ĞćđÿöĂ
ðøąöćè
2.5-5.02.5-5.0
đàîêĉđöêø
(1-2
îĉĚü(1-2
) (1-2
đÖúĊîĉę÷ĚüĒúąóúĉ
ÖĒúąóúĉ
ÖúĆ่ยïและพลิ
öĎÖúÖúĆ
ÿčÖïøìčöĎกÖúกลั
üĆÿčîÖบøìčมูÖลüĆสุîกรทุกวัน
เพืđóČ่อęĂให้ĔĀšมöđóČ
ูลĎúสุÿčęĂÖกĔĀšøĒĀš
รแห้
öĎúÜÿčงđøĘÖเร็üøĒĀš
×ċวĚîขึÜ้นđøĘü×ċĚî
				 - ตากแดดประมาณ
4 วัน4 ในเวลากลางคื
นควรปิ
ดéคลุ
ลด้ü÷ĒñŠ
วยแผ่
นพลาสติ
กหรือวัสดุทîี่ปîĚ้อĞćงกั
นน้ำค้างได้และ
êćÖĒééðøąöćè
üĆî ĔîđüúćÖúćÜÙČ
Ùüøðŗ
Ùúčúมöéšกองมู
ÖĂÜöĎ
îÖóúćÿêĉ
êćÖĒééðøąöćè
4 üĆî ĔîđüúćÖúćÜÙČ
îÙüøðŗéîÙúč
öÖĂÜöĎ
ü÷ĒñŠúîéšóúćÿêĉ
ĀøČĂüĆÿÖéčĀøČìĊęðĂüĆŜĂÿÜÖĆéčîìîĚĊęðĞćŜĂÙšÜÖĆćÜĕéš
ĒÙšúąćÜĕéšĒúą
เมื่อแห้งđöČ
สามารถเก็
บใส่ถïุงขายหรื
อนำไปใช้
ในพื้นĚîทีìĊ่กęÖารเกษตรได้
ęĂĒĀšÜÿćöćøëđÖĘ
ĔÿŠëčÜĂ×ć÷ĀøČ
ćĕðĔßš
ćøđÖþêøĕéš
đöČęĂĒĀšÜÿćöćøëđÖĘ
ïĔÿŠëčÜ×ć÷ĀøČ
îĞćĕðĔßšĂîĞĔîóČ
ĚîìĊęÖĔîóČ
ćøđÖþêøĕéš
				 - ปุ๋ยคอก ที่เก็บใส่ถุงเพื่อรอการขายหรือนำไปใช้ประโยชน์ ควรเก็บในโรงเรือนที่มีหลังคาปิดมิดชิด
-

ëčÜđóČęĂøĂÖćø×ć÷ĀøČ
ĕðĔßšðøąē÷ßîŤ
ęöĊĀéúĆöĉÜéÙćðŗ
ðč-Ş÷ÙĂÖðčìĊŞ÷ęđÙĂÖ
ÖĘïĔÿŠìĊëęđčÜÖĘđóČïęĂĔÿŠøĂÖćø×ć÷ĀøČ
ĂîĞćĕðĔßšĂîĞðćøąē÷ßîŤ
ÙüøđÖĘïÙüøđÖĘ
ĔîēøÜđøČïĔîēøÜđøČ
ĂîìĊęöĊĀĂúĆîìĊ
ÜÙćðŗ
ßĉééöĉéßĉé

øĎðìĊę 8.3-2 ēøÜđÖĘïöĎúÿčÖøêćÖĒĀšÜ (ðčŞ÷ÙĂÖ) ĒïïēÙøÜÿøšćÜóúćÿêĉÖ

ę 8.3-2 โรงเก็
ēøÜđÖĘïบöĎมูúลÿčสุÖกøêćÖĒĀš
Ü (ðčงŞ÷(ปุ
ÙĂÖ)
ĒïïēÙøÜÿøš
ćÜóúćÿêĉ
Ö
รูปøĎðทีìĊ่ 8.3-2
รตากแห้
๋ยคอก)
แบบโครงสร้
างพลาสติ
ก
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ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
			 โดยปกติ มูลสุกรสด 100 กิโลกรัม เมื่อนำมาตากแห้งแล้วจะได้ปุ๋ยคอกประมาณ 25-30 กิโลกรัม และมีสารอาหารหลัก
ēé÷ðÖêĉ
öĎúÿčÖøÿé 100 ÖĉēúÖøĆö đöČęĂîĞćöćêćÖĒĀšÜĒúšüÝąĕéšðčŞ÷ÙĂÖðøąöćè 25-30 ÖĉēúÖøĆö ĒúąöĊÿćøĂćĀćøĀúĆÖ
และรองดังแสดงในตารางที
่ 8.3-3
ĒúąøĂÜéĆ
ÜĒÿéÜĔîêćøćÜìĊ
ę 8.3-3 ชในปุ๋ยคอกจากมูลสุกร
ตารางที
่ 8.3-3
คุณค่าทางอาหารพื
êćøćÜìĊę 8.3-3 ÙčèÙŠćìćÜĂćĀćøóČßĔîðčŞ÷ÙĂÖÝćÖöĎúÿčÖø

ธาตุอาหารพืช
íćêčĂćĀćøóČß
ไนโตรเจน
ĕîēêøđÝî
ฟอสฟอรัôĂÿôĂøĆ
ส ÿ
โพแทสเซีēóĒìÿđàĊ
ยม ÷ö
แคลเซียĒÙúđàĊ
ม ÷ö
แมกนีเซีĒöÖîĊ
ยม đàĊ÷ö
ÖĞćöąëĆî
กำมะถัน
ÿčÖĆââćและคณะ,
ÝĆêêčóøóÜþŤ2550
ĒúąÙèą, 2550
ที่มา : สุกัญญา จัìĊตöę ตุćพ: รพงษ์

ปริมาณธาตุอาหาร (%)

ðøĉöćèíćêčĂćĀćø (%)
2.69
2.69
3.24
3.24
1.12
1.12
3.85
3.85
1.18
1.18
0.19

0.19

(3) การทำปุ
ÖćøìĞć๋ยðčหมั
Ş÷ĀöĆกÖ
			 (3)
ðŨ î Ö ć øลîĞสุćกรที
öĎ ú่ตÿčากแห้
Ö ø ìĊงę êไปหมั
ć Ö ĒกĀšร่วÜมกั
ĕ ðบĀเศษวั
öĆ Ö øŠสüดุเöหลื
ÖĆ ïอใช้
đ ý เช่
þ üĆนÿฟางข้
éč đ Ā าúČวĂแกลบ
Ĕ ßš đ ßŠซัîงข้าôวโพด
ć Ü ×š ćหรื
ü อĒใช้Öเศษวั
ú ï ชพืชและ
				 เป็นđ การนำมู
üēóéเวณฟาร์
ĀøČĂĔßšđýþüĆ
ÿéčìสĊęöดุĊĔîïøĉ
đüèôćøŤ
ĂđðŨîแđýþüĆ
ÿéčøćÙćëĎาÖแห้đßŠงîขีĔïĕöš
Ü đýþĀâš
ĒĀšนÜ ต้×ĊนĚđúČęĂ÷ ßćîĂšĂ÷ đðŨîêšî
วัสดุทàĆี่มÜ×šีใćนบริ
ม หรืßóČอßเป็ĒúąüĆ
นเศษวั
ราคาถู
ก เช่öนĀøČใบไม้
ห้ง เศษหญ้
้เลื่อยĒĀšชานอ้
อยćเป็
ĚîêĂîÖćøìĞćðč๋ยŞ÷หมั
ĀöĆÖก
				 ขั้น×Ćตอนการทำปุ
				 - เตรี
ตราส่êøćÿŠ
วนüมูîลöĎสุúกÿčรแห้
ใบไม้
ใส่สÜารเร่
งจุ÷ลŤ ิน(ÿćøóé.
ทรีย์ (สารพด. 1
- ยมส่
đêøĊว÷นผสมในอั
öÿŠüîñÿöĔîĂĆ
ÖøĒĀšงÜ11 ส่ÿŠวüนî ×ĊขีĚđ้เúČลืęĂ่อ÷ย11ÿŠüส่îวนĔïĕöš
ĒĀšแÜ ห้2งÿŠü2îส่ĔÿŠวนÿćøđøŠ
ÝčúĉîìøĊ
ของกรมพั
ฒนาทีç่ดินîćìĊ
) เพืęéĉî่อ)ช่đóČวยให้
ระยะเวลาในการหมั
ลงและเป็îðčนŞ÷ปุĀöĆ๋ยหมั
1 ×ĂÜÖøöóĆ
ęĂßŠü÷ĔĀš
øą÷ąđüúćĔîÖćøĀöĆกÖสัÿĆĚî้นúÜĒúąđðŨ
ÖđøĘกü×ċเร็Ěîวขึ้น
				 - ทำการคลุ
กเคล้ÖาđÙúš
ส่วćนผสม
ให้ßชčŠöุ่มđóČเพื
่มความชื
ให้กŞ÷องปุ
๋ย (สังเกตโดยกำและบี
ìĞćÖćøÙúč
ÿŠüîñÿöต้อêšงทำการพรมน้
ĂÜìĞćÖćøóøöîĚĞćำĔĀš
ęĂđóĉ่อęöเพิÙüćößČ
ĚîĔĀšÖ้นĂÜðč
(ÿĆÜđÖêēé÷ÖĞ
ćĒúąïĊïÿŠüîñÿöบส่วนผสม
÷öČĂ ĀćÖÿŠ
üîñÿöÿćöćøëÝĆบïกัÖĆนîเป็
đðŨนîก้ÖšĂอîน ĒêŠ
öĂĂÖöćêćöøŠ
ĂÜöČĂ อĒÿéÜüŠ
ÿŠüîñÿööĊ
üćößČĚîìĊคę วามชื้นที่
ด้วยมือéšüหากส่
วนผสมสามารถจั
แต่ĕöŠไöม่ĊîมĚĞćีนĕĀúàċ
้ำไหลซึ
มออกมาตามร่
งมือ ćแสดงว่
าส่วÙนผสมมี
óĂđĀöćą)
พอเหมาะ)
- วÖĂÜÿŠ
üîñÿöĔĀš
Ěî มĔĀšีคöวามหนาพอประมาณ
ĊÙüćöĀîćóĂðøąöćè đßŠเช่î นÖĂÜðč
Ş÷×îćé
(ÖüšćÜx÷ćü)
1x1 đöêø
ÜĕöŠความสูงไม่
				 - กองส่
นผสมให้
พูนขึó้นĎî×ċให้
กองปุ
๋ยขนาด
(กว้างxยาว)
1x1ÙüøöĊ
เมตรÙüćöÿĎ
ควรมี
50 đàîêĉ
Ēúąêšองไม่
ĂÜĕöŠอĂัดĆéส่ÿŠวüนผสมปุ
îñÿöðčŞ÷๋ยĔĀšให้ĒîŠแîน่đÖĉนîเกิĕðนไป
น้อยกว่îšาĂ÷ÖüŠ
50ćเซนติ
เมตรđöêøและต้
êšĂÜóøöîĚ
ïøĉđüèñĉ
üÖĂÜðč
Ş÷ĀöĆกÖทุìčกÖๆė üĆวัîน ĔîßŠ
ĒúąìĞและทำการพลิ
ćÖćøóúĉÖÖúĆïÖĂÜðč
ÖìčÖ๋ยėหมั
3–7กทุกüĆîๆ 3–7 วัน
				 - ต้- องพรมน้
ำบริเĞćวณผิ
วกองปุ
๋ยหมั
ในช่üÜว7ง 7üĆîวัĒøÖ
นแรก
กกลับŞ÷ĀöĆ
กองปุ
÷ŤÝąìĞćÜćîĕéš
ĒúąđýþóČßชÖúć÷đðŨ
Öĕéšกđได้
øĘü×ċเร็Ěîวขึ้น
เพราะจุđóøćąÝč
ลินทรีúยĉî์จìøĊะทำงานได้
ดีขéึ้นĊ×ċĚîและเศษพื
กลายเป็îðčนŞ÷ปุĀöĆ
๋ยหมั
- ่อทำการหมั
đöČęĂìĞćÖćøĀöĆ
Ö 2-3เดือđéČนĂîจะได้
Ýąĕéšปðุ๋ยčŞ÷หมั
ĀöĆกÖทีìĊęö่มĊÖีกúĉลิęî่นÙúš
ö öĊúมĆÖþèąøŠ
üîàč÷ ÿćöćøëîĞ
ćĕðøŠĂî
				 - เมื
ก 2-3
คล้ć÷éĉ
ายดิî นöĊÿมีĊîĚĞćสêćúđ×š
ีน้ำตาลเข้
มีลักษณะร่
วนซุย สามารถนำไปร่
อน
ñŠ
ć
îêąĒÖøÜĒúąïøøÝč
ë
č
Ü
Ĕßš
Ĕ
îÖćøđóćąðúĎ
Ö
ĀøČ
Ă
ÝĞ
ć
ĀîŠ
ć
÷ĕéš
ĔîÖćøđêøĊ
÷
öÿŠ
ü
îñÿöìĞ
ć
ðč
Ş
÷
ĀöĆ
Ö
ðøąöćè
100
ผ่านตะแกรงและบรรจุถุงใช้ในการเพาะปลูกหรือจำหน่ายได้ ในการเตรียมส่วนผสมทำปุ๋ยหมัก ประมาณ
úÖøĆöม Ýąĕéš
Öðøąöćè
30 Öĉ30
ēúÖøĆกิöโลกรัม
100 กิÖĉโēลกรั
จะได้ðปčŞ÷ĀöĆ
ุ๋ยหมั
กประมาณ

่ 8.3-3
การทำปุ
øĎðรูìĊปę ที8.3-3
ÖćøìĞ
ćðčŞ÷ĀöĆÖ๋ยหมัก
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ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
			 การทำปุ๋ยหมักมีการใช้เศษวัชพืชหลายอย่าง จึงทำให้ปุ๋ยหมักที่ได้มีปริมาณสารอาหารหลักแตกต่างกันไป ดังแสดงใน
ตารางที่ 8.3-4
ตารางที่ 8.3-4 คุณค่าทางอาหารหลักในปุ๋ยหมักที่ใช้วัตถุดิบที่ต่างกัน
ชนิดวัสดุ

ธาตุอาหาร (%)
ไนโตรเจน (N)

ผักตบชวาหมักผสมมูลสุกร
1.85
ใบกระถินหมักผสมมูลสุกร
2.06
ใบแคหมักผสมมูลสุกร
2.91
ที่มา : http://www.doae.go.th/spp/biofertilizer/or4.html

ฟอสฟอรัส (P)

โพแทสเซียม (K)

4.81
4.16
4.83

0.79
2.35
2.70

			 (4) น้ำสกัดมูลสุกร
				 จากข้อมูลการวิจัยของอาจารย์ ดร.อุทัย คันโธ อาจารย์ ดร.สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ และคณะ ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนา
วิชาการอาหารสัตว์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการใช้
ประโยชน์จากมูลสัตว์ในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการทำนาข้าวและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ โดยการนำน้ำสกัดมูลสุกรไปใช้ประโยชน์กับ
พืชเศรษฐกิจ เช่น ใช้ในการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว ใช้ฉีดพ่นเป็นปุ๋ยน้ำทางใบ ใช้รดให้พืชทางดิน โดยมีวิธีการเตรียมน้ำสกัดมูลสุกร ดังนี้
				  นำมูลสัตว์แห้ง เช่น มูลสุกรขุน มูลโคขุน บรรจุลงในถุงไนล่อน (มุ้งเขียว) แล้วแช่ในน้ำ อัตราส่วนมูลสุกรขุน
1 กิโลกรัม (แห้ง) ต่อน้ำ 10 ลิตร ปิดฝาถังให้สนิท และหมักไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
				  ยกถุงที่บรรจุมูลสุกรออกจากถังจะได้น้ำสกัดมูลสัตว์สีน้ำตาล ซึ่งควรบรรจุเก็บไว้ในถังหรือภาชนะที่มีฝาปิด
น้ำสกัดมูลสัตว์ที่ได้สามารถหมักเก็บไว้ใช้ได้นาน ซึ่งจะทำให้น้ำสกัดใสยิ่งขึ้น และมีกลิ่นน้อยลงและมีธาตุอาหาร
ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในปริมาณมากยิ่งขึ้น
				 การทำน้ำสกัดมูลสุกรจะทำให้ประหยัดกว่าการใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยทางดินโดยตรง เนื่องจากมูลสัตว์แห้ง 1 กิโลกรัม
ทำน้ำสกัดได้ประมาณ 8 ลิตร นำน้ำสกัดส่วนใสที่ได้มาเจือจางกับน้ำได้ 10 – 20 เท่า เป็น 80 – 160 ลิตร เพื่อใช้เป็นปุ๋ยรดทางดิน
หรือฉีดพ่นทางใบ ส่วนกากของมูลสัตว์ที่เหลือ สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยทางดินได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาหมักนานถึง 45 วัน เหมือนปุ๋ย
หมักทั่วไป (แต่อาจจะมีกลิ่นและแมลงวันบ้าง)
				 น้ำสกัดมูลสุกรมีปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช แสดงดังตารางที่
8.3-5 สามารถใช้เป็นปุ๋ยรดทางดินและฉีดพ่นทางใบเพื่อเร่งการเจริญเติบโต การเพิ่มผลผลิตของพืช อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นปุ๋ยเพื่อ
แก้ไขอาการขาดธาตุอาหารของพืชได้ น้ำสกัดมูลสุกรมีปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุเกือบทุกธาตุในปริมาณที่พืช
ต้องการอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะธาตุอาหารรองพบว่ามีปริมาณมากและสามารถชดเชยธาตุอาหารรองในดินที่ถูกใช้ในการเพาะปลูก
เป็นเวลานาน
				 ข้อแนะนำการใช้น้ำสกัดมูลสุกร
				 - นำน้ำมูลสกัด 1 ส่วน เจือจางน้ำ 10-20 เท่า แล้วผสมน้ำยาจับใบ 3-5 cc.
				 - ทำการฉีดพ่นส่วนผสมในอัตราส่วน 100 ลิตร/ไร่
				 - ฉีดพ่นน้ำมูลสกัดทุกๆ 18 วัน และควรฉีดพ่นในช่วงเช้ามืดหรือตอนหัวค่ำ เนื่องจากจะเป็นช่วงที่ปากใบเปิดกว้าง
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ภายใต้โครงการพั
โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
ตารางที่ 8.3-5 ปริมาณธาตุอาหารชนิดต่างๆ ในน้ำสกัดมูลสุกร
ธาตุ
อัตราส่วนมูล:น้ำ = 1:10
ไนโตรเจน (%)
0.09-0.10
ฟอสฟอรัส (%)
0.02-0.03
โพแทสเซียม (%)
0.13-0.16
แคลเซียม (มก./กก.)
45-95
แมกนีเซียม (มก./กก.)
197-229
เหล็ก (มก./กก.)
8-19
ทองแดง (มก./กก.)
14-20
แมงกานีส (มก./กก.)
1-8
โซเดียม (มก./กก.)
303-317
สังกะสี (มก./กก.)
6-8
โบรอน (มก./กก.)
1-2
ที่มา : สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ และคณะ “การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์และน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบต่างๆ สำหรับ
พืชเศรษฐกิจ”, 2550
		 2) การใช้ประโยชน์มูลสัตว์ในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการทำนาข้าว
			 (1) การหมักตอซังโดยไม่ต้องเผามีประโยชน์ คือ สิ่งที่มีชีวิตในดินรวมทั้งจุลินทรีย์ดินทำกิจกรรมได้ตามปกติ ทำให้ดิน
มีอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารพืชเพิ่มขึ้น ส่วนของเนื้อดินละเอียดขึ้น เดินแล้วนุ่มเท้า ดินโปร่ง ทำให้รากต้นข้าวแผ่กระจายในดินได้ดีขึ้น
ต้นข้าวแข็งแรง ซึ่งการหมักจะทำได้ทันทีหลังการเก็บเกี่ยว โดยเกลี่ยฟางให้กระจายทั่วแปลง และปฏิบัติดังนี้
				 - หว่านมูลสัตว์แห้ง เช่น มูลสุกร มูลโคอัตรา 250 กก.ต่อไร่ ให้ทั่วแปลง
				 - ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พด.2 (หมักจากเศษผัก ผลไม้หรือสัตว์) จำนวน 5 ลิตรต่อไร่ผสมกับน้ำ 100 ลิตร พร้อมกับ
สารเร่ง พด.1 แล้วคนให้เข้ากัน นาน 15 นาที จากนั้นค่อยๆ เทปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ได้นี้ไปพร้อมกับน้ำ ที่ปล่อยเข้า
แปลงนา หรือสาดสารละลายปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้ทั่วแปลงนา โดยให้ระดับน้ำท่วมต่อซัง แล้วปล่อยให้ย่อยสลาย
ประมาณ 10-15 วัน ทำเทือกเพื่อปรับพื้นที่ให้เสมอกัน แล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ หรือปักดำครั้งใหม่ต่อไป
			 (2) ใช้น้ำสกัดมูลสุกรแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวมีประโยชน์ คือ ช่วยให้เมล็ดข้าวมีธาตุอาหารพืชสะสมในเมล็ดมากขึ้น อีกทั้ง
น้ำสกัดมูลสุกรมีแคลเซียม ซึ่งช่วยในการงอกของเมล็ด สร้างเซลล์ใหม่ในส่วนของยอดและราก ทำให้ข้าวเจริญเติบโตได้เร็ว นอกจาก
ช่วยเพิ่มการงอกของเมล็ด ทำให้ประหยัดเวลาในการแช่และบ่มข้าวแล้ว ข้าวเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าวัชพืช ประกอบกับการหมัก
ฟางจะทำให้รากหญ้าและเมล็ดวัชพืชที่เหลืออยู่ในดินโดนหมักย่อยไปด้วยทำให้มีวัชพืชในแปลงน้อยลง
				 - วิธีการแช่ข้าวนำน้ำสกัดมูลสุกรอัตราส่วน 1 ลิตร ผสมน้ำให้ได้ 20 ลิตร แช่เมล็ดพันธุ์เป็นเวลา 8 – 12 ชั่วโมง
(ขึ้นกับความหนาของเปลือกเมล็ด)
				 - นำข้าวขึ้นจากน้ำเพื่อทำการบ่มเมล็ด ให้นำน้ำสกัดมูลสุกรที่เหลือจากการแช่ข้าวราดลงบนกระสอบที่บรรจุข้าว
อยู่ประมาณ 4 – 5 ชั่วโมงต่อครั้ง หรือ ไม่ให้ข้าวแห้ง จนกระทั่งเมล็ดข้าวงอกพร้อมที่จะปลูก หรือถ้าไม่สามารถ
แช่ข้าวจำนวนมากในน้ำสกัดมูลสุกรได้ ให้แช่ตามวิธีการปกติ
				 - เมื่อนำกระสอบข้าวขึ้นจากน้ำแล้ว ให้นำน้ำสกัดมูลสุกรอัตราส่วน 1 ลิตร ผสมน้ำให้ได้ 20 ลิตร ราดลงบน
กระสอบที่บรรจุข้าว ประมาณ 4 – 5 ชั่วโมงต่อครั้ง เพื่อไม่ให้ข้าวแห้งจนกระทั่งเมล็ดข้าวงอกพร้อมที่จะปลูก
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คู่มือการขออนุญาตและต่่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร
			 (3) ใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบมีประโยชน์ คือ ช่วยทำให้พืชได้รับธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ
อาหารได้เร็วขึ้นกว่าการให้ปุ๋ยทางดิน พืชได้รับธาตุอาหารครบซึ่งจัดเป็นการป้องกันการขาดธาตุอาหาร และช่วยเสริมธาตุอาหารที่พืช
ขาดได้ จะช่วยชะลอความเสื่อมของใบไปได้อีกระยะหนึ่ง ทำให้ใบพืชมีสีเขียวเข้มตั้งตรงและยังทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง สร้างแป้ง
ต่อไปจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ส่งผลให้เมล็ดข้าวสมบูรณ์ มีเมล็ดข้าวที่ลีบน้อยลง ขั้วเมล็ดข้าวยังสดและเหนียวอยู่ เมล็ดข้าวจึงไม่ค่อยร่วง
หลุดในช่วงเก็บเกี่ยว
				 วิธีการฉีดพ่นทางใบ
				 ทำได้โดย แสดงรายละเอียดในตารางที่ 7.3-6 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
				 - ข้าวมีอายุ 1 เดือน นำน้ำสกัดมูลสุกร 1 ลิตร ผสมน้ำให้ครบ 20 ลิตร พร้อมกับสารจับใบ 3 – 5 ซีซี ฉีดพ่นทางใบ
ในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น การฉีดพ่นให้ได้ผลดีนั้นละอองปุ๋ยน้ำควรมีขนาดเล็กและสัมผัสกับผิวใบทั่วถึงทั้งด้านบนและด้านล่าง
				 - ข้าวมีอายุ 1 เดือนขึ้นไป นำน้ำสกัดมูลสุกร 1 ลิตร ผสมน้ำให้ครบ 10 ลิตร พร้อมกับสารจับใบ 3 – 5 ซีซี ฉีดพ่น
ทางใบ ในช่วงเวลา เช้าหรือเย็น
				 - หากพบว่าข้าวในบางบริเวณไม่สม่ำเสมอ ให้ใช้น้ำสกัดมูลสุกร 1 ลิตร ผสมน้ำให้ครบ 10 ลิตร พร้อมกับสารจับใบ
3 – 5 ซีซี ฉีดพ่นบริเวณดังกล่าวในช่วงเวลาเช้าหรือเย็นก็จะช่วยให้ข้าวเสมอกันได้
				 ข้อดีของการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ในการเพิ่มผลผลิตข้าว
				 - ย่นระยะเวลาในการแช่และบ่มข้าว
				 - เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์สูง ข้าวที่งอกมีความแข็งแรง
				 - ต้นข้าวเจริญเติบโตได้เร็ว ทำให้หญ้าโตได้ช้ากว่า ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดหญ้าได้
				 - ต้นข้าวมีความแข็งแรง มีความต้านทานต่อโรคและแมลง
				 - จำนวนเมล็ดต่อรวงมากขึ้น เมล็ดข้าวมีความสมบูรณ์ เมล็ดเต่ง ได้น้ำหนัก
				 - ระยะเก็บเกี่ยว ใบธงของข้าวยังเขียวอยู่และข้าวจะมีขั้วเหนียว ทำให้ข้าวไม่ร่วงหล่นในระหว่างการเก็บเกี่ยว
				 - มีความปลอดภัยต่อเกษตรกรในขั้นตอนการผลิตข้าว และข้าวที่ได้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากขึ้น เนื่องจาก
สามารถลดหรืองดการใช้สารเคมีลงได้
				 - ลดต้นทุนการผลิต ในเรื่องของปุ๋ย สารเคมีกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช
				 - ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
ตารางที่ 8.3-6 การให้น้ำสกัดมูลสุกรในนาข้าว
15 วัน

ช่วงอายุ

การใช้
- ฉีดน้ำสกัดมูลสุกรทางใบ  น้ำสกัด 1 ลิตร เติมน้ำให้ครบ 20 ลิตร

30 วัน

- ฉีดน้ำสกัดมูลสุกรทางใบ  น้ำสกัด 1 ลิตร เติมน้ำให้ครบ 20 ลิตร 

- ให้น้ำสกัดมูลสุกรทางดิน อัตรา 100 ลิตร/ไร่

45 วัน

- ฉีดน้ำสกัดมูลสุกรทางใบ  น้ำสกัด 1 ลิตร เติมน้ำให้ครบ 10 ลิตร

60 วัน

- ฉีดน้ำสกัดมูลสุกรทางใบ  น้ำสกัด 1 ลิตร เติมน้ำให้ครบ 10 ลิตร 

- ให้น้ำสกัดมูลสุกรทางดิน อัตรา 100 ลิตร/ไร่
75 วัน
- ฉีดน้ำสกัดมูลสุกรทางใบ  น้ำสกัด 1 ลิตร เติมน้ำให้ครบ 10 ลิตร 

- กรณีที่ข้าวออกรวงไม่สม่ำเสมอให้ฉีดน้ำสกัดมูลสุกรทางใบ   

น้ำสกัด  1 ลิตร เติมน้ำให้ครบ 20 ลิตร อีกครั้ง บริเวณที่ข้าวเจริญเติบโตช้า
ที่มา: สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ และคณะ “การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์และน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็น ปุ๋ยอินทรีย์แบบต่างๆ สำหรับ
พืชเศรษฐกิจ”, 2550
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			 (4) ใช้น้ำสกัดมูลสุกรรดให้พืชทางดินมีประโยชน์ คือ ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารผ่านทางรากได้ในระหว่างการเจริญ
เติบโตและเป็นการให้ปุ๋ยที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและให้ผลเร็วกว่าการใช้มูลสุกรแห้งเป็นปุ๋ยทางดินกับพืชทำโดยนำน้ำสกัดมูลสุกรเข้มข้นปล่อย
ลงสู่แปลงข้าว อัตราส่วน 100 ลิตรต่อ 1 ไร่ โดยให้พร้อมกับน้ำที่ปล่อยหรือสูบเข้าแปลง จำนวน 2 ครั้ง เมื่อข้าวอายุ 30 และ 60 วัน
			 (5) การใช้น้ำสกัดมูลสุกรในการปลูกอ้อย
				 - การใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ ใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตรา 1 ลิตรผสมน้ำ 10 ลิตร ผสมสารจับใบ 3-5 ซีซี ฉีด
พ่นทางใบในช่วงที่ต้นอ้อยยังไม่สูงมากนัก
				 - ใช้น้ำสกัดมูลสุกรปล่อยไปตามร่อง พร้อมกับการขึ้นน้ำให้อ้อย ประมาณ 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง นอกจากช่วยเร่งให้
อ้อยโตเร็วแล้วยังทำให้อ้อยมีความหวานเพิ่มขึ้นด้วย
			 (6) การใช้น้ำสกัดมูลสุกรกับพืชผัก
				 - ใช้น้ำสกัดมูลสุกรแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก ซึ่งจะทำให้เมล็ดผักงอกเร็วและเจริญตั้งตัวได้เร็วกว่าเมล็ดที่ไม่ได้แช่
โดยใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตราส่วน 1 ลิตร เติมน้ำให้ได้ 20 ลิตร แล้วนำเมล็ดพันธุ์พืชที่ปลูกแช่น้ำเป็นเวลา 6-12 ชม.
ก่อนหว่าน หรืออาจผึ่งลมให้เมล็ดพันธุ์แห้งก่อน แล้วนำไปปลูก ซึ่งขึ้นกับเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิด
				 - ใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ คือ ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารชนิดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น พืชจะมีสีเขียวเข้ม ใบมี
ขนาดใหญ่ หนา และยาวขึ้น กาบใบหรือก้านใบแข็งและมีลักษณะตั้งขึ้น พืชมีน้ำหนักใบและลำต้นมากขึ้นอย่าง
ชัดเจน โดยใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตรา 1 ลิตรผสมน้ำ 10-20 ลิตรผสมสารจับใบ 3-5 ซีซี ฉีดพ่นทางใบช่วงเวลาเช้า
หรือเย็น สัปดาห์ละครั้ง
				 - ใช้น้ำสกัดมูลสุกรรดให้พืชทางดิน ก่อนหว่านเมล็ดพันธุ์ หรือในช่วงเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ โดยใช้
น้ำสกัดมูลสุกรอัตรา 1 ลิตรผสมน้ำ 10 ลิตร รดทางดิน
			 (7) การใช้น้ำสกัดมูลสุกรกับไม้ผล
				 - ใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ จะทำให้พืชมีการสร้างใบและทรงพุ่มใหม่ได้เร็ว ทำให้พืชออกดอก ผลได้เร็วขึ้น
ให้ผลผลิตมากขึ้นและมีรสชาติดีด้วย โดยใช้น้ำสกัดมูลสุกร 1 ลิตรผสมน้ำ 10-20 ลิตรพร้อมสารจับใบ 3-5 ซีซี
ฉีดพ่นทางใบในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น เดือนละ 1-2 ครั้ง จนกระทั่งพืชมีการสร้างทรงพุ่มเต็มที่ ให้หยุดฉีด เพื่อให้
พืชสร้างดอกและผลต่อไป
				 - ใช้น้ำสกัดมูลสุกรรดทางดิน โดยใช้น้ำสกัดมูลสุกรเจือจางด้วยน้ำ 10 เท่า รดทางดิน ต้นละ 1-2 ลิตรเดือนละ
1-2 ครั้ง ในช่วงเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ หรือจะใช้น้ำสกัดมูลสุกรเข้มข้น ให้พร้อมกับการให้น้ำแบบ
ระบบน้ำหยด
			 (8) การใช้น้ำสกัดมูลสุกรกับไม้ดอก
				 - ใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ จะทำให้พืชมีการสร้างดอกได้เร็วขึ้น ดอกมีความสมบูรณ์ ขนาดใหญ่ สีเข้ม
สดใส ก้านดอกแข็ง ยืดอายุการเก็บได้นานขึ้น อีกทั้งต้นที่เก็บเกี่ยวไปแล้วไม่โทรม ยังสามารถให้ดอกได้เร็วขึ้น
โดยใช้น้ำสกัดมูลสุกร 1 ลิตร ผสมน้ำ 10-20 ลิตรพร้อมสารจับใบ 3-5 ซีซี ฉีดพ่นทางใบในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
				 - ใช้น้ำสกัดมูลสุกรรดทางดิน โดยใช้น้ำสกัดมูลสุกรเจือจางด้วยน้ำ 10 เท่า รดทางดิน ต้นละ 1-2 ลิตร สัปดาห์ละ
1 ครั้ง หรือจะใช้น้ำสกัดมูลสุกรเข้มข้น ให้พร้อมกับการให้น้ำแบบระบบต่างๆ ในช่วงเร่งการเจริญเติบโตทาง
ลำต้นและใบ
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			 (9) การเลี้ยงไรแดง
				 ข้อแนะนำในการใช้น้ำเสียจากฟาร์มสุกรเพื่อเลี้ยงไรแดง
				 (1) เกษตรกรจะต้องมีพื้นที่สำหรับบ่อกักเก็บน้ำเสีย และบ่อเลี้ยงไรแดงตามขนาดที่กำหนด ดังแสดงในรูปที่ 8.4-1
				 (2) หลังจากขุดบ่อให้โรยปูนขาวบริเวณก้นบ่อ ที่อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ และทิ้งไว้ 15 วัน เพื่อลดความเป็นกรด
ของดิน
				 (3) สูบน้ำเสียจากบ่อกักเก็บผสมกับน้ำใช้ทางการเกษตร ในปริมาตรที่เท่ากันลงในบ่อเลี้ยงไรแดง หลังจากนั้นสูบน้ำ
เสียเข้าบ่อเลี้ยงไรแดงทุกวันในปริมาตรร้อยละ 5 ของปริมาตรบ่อเลี้ยงไรแดง ประมาณ 2 สัปดาห์ จะเกิดตัวไร
แดง สามารถช้อนจับขายได้
				 (4) ควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อเลี้ยงไรแดง ประมาณครึ่งหนึ่งของบ่อ เดือนละ 1-2 ครั้ง
				 (5) ควรสังเกตน้ำในบ่อเลี้ยงไรแดงให้มีสีเขียวอยู่เสมอ เพราะจะทำให้ได้ผลผลิตสูง
				 (6) การเก็บไรแดง ควรทำในช่วงเช้ามืด ช่วงเวลา 03:00 – 06:00 น.
				 (7) ก่อนตัดสินใจเลี้ยงไรแดง เกษตรกรควรหาตลาดรับซื้อไรแดง
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รูปที่ 8.4-1 การใช้น้ำเสียจากฟาร์มสุกรเพื่อเลี้ยงไรแดง
ที่มา : กรมปศุสัตว์ “คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร” กรุงเทพมหานครฯ, 2551
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8.4 การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
มีหลายวิธีขึ้นกับสภาพและลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษเสนอไว้ 5 แนวทาง ดังนี้
1) การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Material Recovery) เป็นการนำมูลฝอยที่สามารถ คัดแยกได้กลับมาใช้ใหม่ หรือ
นำไปขาย โดยจำเป็นต้องผ่านกระบวนการแปรรูปใหม่ (Recycle) หรือแปรรูป (Reuse) เช่น แก้ว พลาสติก เหล็ก โลหะ
ต่างๆ ถุงอาหาร เป็นต้น
2) การแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน (Energy Recovery) เป็นการนำขยะมูลฝอยที่สามารถ เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน
หรือเปลี่ยนเป็นรูปก๊าซชีวภาพมาเพื่อใช้ประโยชน์
3) การนำขยะมูลฝอยจำพวกเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน หรือการประกอบอาหาร หรือเศษอาหารที่ตกหล่นไป
เลี้ยงสัตว์ เช่น เป็นอาหารปลา อาหารเลี้ยงเป็ด เป็นต้น
4) การนำขยะมูลฝอยไปปรับสภาพให้มีประโยชน์ต่อการบำรุงรักษาดิน เช่น การนำขยะมูลฝอย สดหรือเศษอาหารมาหมักทำ
ปุ๋ย
5) การนำขยะมูลฝอยมาปรับปรุงพื้นที่โดยการนำขยะมูลฝอยมากำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ (Sanitary
landfill)
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กรมควบคุมมลพิษได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ
การจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด
นํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ
ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบ บำบัดนํ้าเสียของตนเอง โดยมีสาระสำคัญคือ
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พิจิตร
โทร. 0 5661 1295
îÙøÿüøøÙŤǰǰǰǰǰ ēìøǰġĦħģģĥħĤĦǰ
เพชรบูรณ์
446
îŠćîǰǰ โทร. 0 5671ēìøǰġǰĦĥĨĢǰġĢĤħ
ġĦĥĨĦĨġġĪ
แพร่
โทร.
0
5451
1637
óąđ÷ćǰǰ
ēìøǰġǰĦĥĩĩǰĨĢĢģ
แม่ฮ่องสอน óĉÝĉêøǰǰǰǰโทร. 0 5361
4423
ēìøǰġǰĦħħĢǰĢģĪĦ
ลำพูน
โทร. 0 5351
0662
óĉþèčēúÖǰǰǰ
ēìøǰġǰĦĦĤģħĤġ
ǰġĦĦĤģģħĥĪ
สุโขทัย
โทร.
0
5561
3352
đóßøïĎøèŤǰǰǰ
ēìøǰġǰĦħĨĢǰĥĥħǰ
อุตรดิตถ์ ĒóøŠǰǰǰǰ โทร. 0 5541ēìøǰġǰĦĥĦĢǰĢħĤĨǰ
1056

ĒöŠăŠĂÜÿĂîǰǰ

ēìøǰġǰĦĤħĢǰĥĥģĤ

ภาคตะวันออกเฉี
ยงเหนือ
úĞćðćÜǰǰǰ
ēìøǰġǰĦĥĩĢġĦĥĦǰǰ
กาฬสินธุ์ úĞćóĎîǰǰǰǰǰโทร. 0 4381
1778
ēìøǰġǰĦĤĦĢǰġħħģ
นครราชสีมา ÿčē×ìĆ÷ǰǰǰǰโทร. 0 4421ēìøǰġǰĦĦħĢǰĤĤĦģǰ
4377
บุรีรัมย์
1102
ĂčêøéĉêëŤโทร.
ǰǰǰǰ 0 4461ēìøǰġǰĦĦĥĢǰĢġĦħ
มุกดาหาร ĂčìĆ÷íćîĊโทร.
4231, 0 4261 5442 ǰ
ǰǰǰǰ 0 4261ēìøǰġǰĦħĦĢǰĤĢĦĪǰǰ
ยโสธร
โทร. 0 4571 2710, 0 4571 5657
ร้อยเอ็õćÙêąüĆ
ด
โทร.÷0ÜđĀîČ
4356Ă1561, 0 4351 3043
îĂĂÖđÞĊ
เลย
1112, 0 4281 1394
Öćāÿĉîíčโทร.
Ťǰǰ 0 4281ēìøǰġǰĥĤĩĢǰĢĨĨĩ
อุดรธานี 		โทร.
2588, 0 4222 1779 ǰġǰĥĤģĤǰĨĪĨĢ
×ĂîĒÖŠîǰǰ 0 4221ēìøǰġǰĥĤģĤĨģĨĪ
อุบลราชธานี ßĆ÷õĎöĉǰǰ โทร. 0 4525ēìøǰġǰĥĥĩĢĢĥħħ
4084, 0 4524 2133
ǰ
บึงกาฬ
โทร.
0
4240
3277
îÙøóîöǰǰ
ēìøǰġǰĥģĦĢĢģĨģ
กาญจนบุรี
โทร. 0 3462 2910, 0 3457 1566
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=.ç? çć8é8.<%I%% "5YI0;"5Z
ชัยนาท
0 5641 3040, 0 5641ġĥĥģĢĥĪġĩǰ
1013
îÙøøćßÿĊöćǰǰ โทร.ēìøǰġǰĥĥģĢǰĥĤĨĨ
นครนายก ïčøĊøĆö÷Ťǰǰ
โทร.ēìøǰġǰĥĥħĢǰĢĢġģ
0 3731 2713
ġĥĥħĢĤġġĥ
นครปฐม öĀćÿćøÙćöǰǰ โทร.ēìøǰġǰĥĤĨĨǰĨĪġġǰ
0 3434 0025, 0 3434 0026
ปทุมธานี öčÖéćĀćøǰǰ โทร.ēìøǰġǰĥģħĢǰĥģĤĢ
0 2593 4068
ǰġǰĥģħĢǰĦĥĥģ
ประจวบคีรีขัน÷ēÿíøǰǰ
ธ์
โทร.ēìøǰġǰĥĦĨĢǰģĨĢġ
0 3261 1275
ǰġǰĥĦĨĢǰĦħĦĨǰ
ǰ
ǰ
พระนครศรีอยุøšธĂยา
โทร.ēìøǰġǰĥĤĦħǰĢĦħĢ
0 3534 6217
÷đĂĘéǰǰ
ǰġǰĥĤĦĢǰĤġĥĤ
เพชรบุรี đú÷ǰǰ
โทร.ēìøǰġǰĥģĩĢǰĢĢĢģ
0 3242 5028
ǰġǰĥģĩĢǰĢĤĪĥǰ
ราชบุรี
0 3233 7041
ýøĊÿąđÖþǰǰ โทร.ēìøǰġǰĥĦħĢǰģħħĨ
ġĥĦħĢĢĪĩĩ ġĥĦħĥĤġĪĢ
ÿÖúîÙøǰǰ โทร.ēìøǰġǰĥģĨĢǰĤĥĤģ
ลพบุรี
0 3641 1060
ÿčøĉîìøŤǰǰ
สระบุรี
โทร.ēìøǰġǰĥĥĨĢĤĥĨĤ
0 3621 1037, 0 3622 0296
ĀîĂÜÙć÷ǰǰ โทร.ēìøǰġǰĥģĥģĤĪĨĢ
สิงห์บุรี
0 3651 1713, 0 3652 3506
สุพรรณบุรี ĀîĂÜïĆüúĞćõĎǰǰ โทร.ēìøǰġǰĥģĤĢǰħĨġĨ
0 3553 5426

ĂĞćîćÝđÝøĉâǰǰǰ ēìøǰġǰĥĦĦģĤģĤħǰ
ĂčéøíćîĊǰǰ
ēìøǰġǰĥģģĢǰģĦĩĩ ǰġǰĥģģģǰĢĨĨĪ
ภาคใต้
ĂčïúøćßíćîĊǰǰǰ โทร.ēìøǰġǰĥĦģĦǰĥġĩĥ
กระบี่
0 7561 1043, 0 7562ǰġǰĥĦģĥǰģĢĤĤ
2787
ïċÜÖćāǰ
ชุมพร
โทร.ēìøǰġǰĥģĥġǰĤģĨĨ
0 7751 2166
ตรัง õćÙÖúćÜ
โทร. 0 7521 8983
นครศรีธรรมราช
โทร. 0 7535 6218 ต่อ 222-8
ÖćâÝîïčøĊǰǰ
ēìøǰġǰĤĥħģǰģĪĢġ ǰġǰĤĥĦĨǰĢĦħħǰ
พังงา
โทร. 0 7644 0619, 0 7644 0620
ßĆ÷îćìǰǰ
ēìøǰġǰĦħĥĢǰĤġĥġ ǰġǰĦħĥĢǰĢġĢĤ
ภูเก็ต
โทร. 0 7621 1067
îÙøîć÷Öǰǰ
ēìøǰġǰĤĨĤĢǰģĨĢĤǰ
ยะลา
โทร. 0 7320 3535
îÙøðåöǰǰ
ēìøǰġǰĤĥĤĥǰġġģĦ ǰġǰĤĥĤĥǰġġģħ
ระนอง
โทร. 0 7781 1267
îîìïčøĊǰǰ
ēìøǰġǰģĦĩġǰġģģĨ
สงขลา
โทร. 0 7431 1579, 0 7432 7428
ðìčöíćîĊǰǰ
ēìøǰġǰģĦĪĤǰĥġħĩ
สตูล
โทร. 0 7471 1039
ðøąÝüïÙĊøĊ×ĆîíŤǰǰ ēìøǰġǰĤģħĢǰĢģĨĦ
สุราษฎร์ธานี
0 7728 7573
óøąîÙøýøĊĂ÷číโทร.
÷ćǰǰēìøǰġǰĤĦĤĥǰħģĢĨ
đóßøïčøĊǰǰ

ēìøǰġǰĤģĥģǰĦġģĩǰ

ÿčóøøèïčøĊǰǰ
ĂŠćÜìĂÜǰǰ

ēìøǰġǰĤĦĦĤǰĦĥģħǰǰ
ēìøǰġǰĤĦħĢǰĦĪĪĦ

ǰ

ǰ

ภาคตะวันวันøćßïč
ออก øĊǰǰ
ēìøǰġǰĤģĤĤǰĨġĥĢ
ฉะเชิงเทรา úóïčøĊǰǰ
โทร.ēìøǰġǰĤħĥĢǰĢġħġǰ
0 3851 1053
ชลบุรี
0 3846 7034
ÿöčìøÿÜÙøćöǰǰโทร.ēìøǰġǰĤĥĨĢǰĤĢĤĦ
ตราด
0 3951 1157, 0 3952 0057
ÿöčìøÿćÙøǰǰ โทร.ēìøǰġǰĤĥĩĢġĤġġ
ปราจีนบุรี ÿöčìøðøćÖćøǰǰ โทร.ēìøǰġǰģĤĩġĢĢħĪ
0 3745 4326, 0 3745 2104
ระยอง
โทร.ēìøǰġǰĤħģĢǰĢġĤĨ
0 3861 1008
ÿøąïčøĊǰǰ
ǰġǰĤħģģǰġģĪħ
สระแก้ว ÿĉÜĀŤïčøĊǰǰ
โทร.ēìøǰġǰĤħĦĢǰĢĨĢĤ
0 3742 5500

157 ZZ

/.++43(.-".-31.+#$/ 13,$-3jmm¡
ภายใต้โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
5502147L01.indd 11

8/10/12 11:23 AM

ßúïčøĊǰǰ
ēìøǰġǰĤĩĥħǰĨġĤĥǰ
êøćéǰǰ
ēìøǰġǰĤĪĦĢǰĢĢĦĨ ǰġǰĤĪĦģǰġġĦĨ
ðøćÝĊ
îïčøĊǰญǰ าตประกอบกิ
ēìøǰġǰĤĨĥĦǰĥĤģħ
ǰġǰĤĨĥĦǰģĢġĥ
คู่มือการขออนุญาตและต่
่อใบอนุ
จการที่เป็นอันตรายต่
อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร
øą÷ĂÜǰǰ
ēìøǰġǰĤĩħĢǰĢġġĩ
üǰǰ มสุกร ēìøǰġǰĤĨĥģǰĦĦġġ
สำหรับผู้ประกอบการกิÿøąĒÖš
จการฟาร์

%"0J"4
ǰöćêøćǰ
đÝšć×ĂÜĀøČ
ñĎšÙøĂïÙøĂÜĒĀúŠ
đîĉéษöúóĉ
þñĎปšĔéĕöŠ
ïĆêĉêćöÖãÖøąìøüÜìĊ
ęĂĂÖ
มาตรา
104Ģġĥǰ
เจ้าของหรื
อผู้คĂรอบครองแหล่
งกำเนิÜÖĞดćมลพิ
ผู้ใดไม่
ฏิบัตðิตäĉามกฎกระทรวงที
่ออกตาม
êćööćêøćǰĩġǰêš
ĂÜøąüćÜēìþÝĞ
ÖĕöŠ่งปีđÖĉหรื
îĀîċ
ĀøČเĂกิðøĆ
ïĕöŠ
đÖĉîĀîċÜę ĒÿîïćìǰĀøČ
ĂìĆบÜĚ ÝĞćìĆÜĚ ðøĆï
มาตรา
80 ต้องระวางโทษจำคุ
กไม่เกิćนÙčหนึ
อปรัÜę ðŘบǰไม่
นหนึ
่งแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรั
öćêøćǰĢġħǰđÝšć×ĂÜĀøČĂñĎÙš øĂïÙøĂÜĒĀúŠÜÖĞćđîĉéöúóĉþǰñĎÙš üïÙčöǰĀøČĂñĎøš ïĆ ÝšćÜĔĀšïøĉÖćøïĞćïĆé

มาตรา 106 เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผูค้ วบคุม หรือผูร้ บั จ้างให้บริการบำบัดนํา้ เสีย
đÿĊ÷ดĀøČ
ĂÖĞćยÝĆผูéใ้ ดไม่
×ĂÜđÿĊ
÷ñĎบšĔสถิ
éĕöŠติ Ýข้ĆéอđÖĘมูลïÿëĉ
öĎúนǰ ทึĀøČกหรื
ĂĕöŠอรายงานตามมาตรา
ìĞćïĆîìċÖĀøČĂøć÷Üćîêćööćêøćǰ
หรืîĞอĚćกำจั
ของเสี
จดั เก็
หรืêอĉǰไม่×šทĂำบั
80 ต้องระวางโทษĩġǰ
ÖĉîบĀîċ
îǰĀøČ
ïĕöŠหรืđÖĉอîทัĀîċ
ęÜĀöČ้งปรั
ęîïćìǰĀøČ
ĂìĆĚÜÝĞćìĆĚÜðøĆï
จำคุêšĂกÜøąüćÜēìþÝĞ
ไม่เกินหนึ่งเดือćนÙčÖหรืĕöŠอđปรั
ไม่ęÜเกิđéČนĂหนึ
่งหมืĂ่นðøĆ
บาท
้งจำทั
บ

öćêøćǰĢġĨǰñĎÙš üïÙčöĀøČĂñĎøš ïĆ ÝšćÜĔĀšïøĉÖćøïĞćïĆéîĞćĚ đÿĊ÷ñĎĔš éìĞćïĆîìċÖĀøČĂøć÷ÜćîìĊêę îöĊĀîšćìĊêę Ăš Ü

Z[

มาตรา 107 ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดนํ้าเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานที่ตนมีหน้าที่ต้อง
ìĞćêćöóøąøćßïĆââĆêÿĉ ÜŠ đÿøĉöĒúąøĆÖþćÙčèõćóÿĉÜę ĒüéúšĂöĒĀŠÜßćêĉǰóýǰģĦĤĦǰēé÷ĒÿéÜ×šĂÙüćö
ทำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยแสดงข้อความ
ĂÜøąüćÜēìþÝĞกćÙčไม่ÖเĕöŠ
ðŘǰอĀøČปรัĂบðøĆไม่ïเกิĕöŠนđหนึ
Öĉî่งĀîċ
Üę ĒÿîïćìǰĀøČ
ìĆÜĚ ÝĞ้งปรั
ćìĆบÜĚ ðøĆï
อันĂĆเป็îนđðŨเท็îจđìĘต้Ýอǰêšงระวางโทษจำคุ
กินđÖĉหนึîĀîċ
่งปี Üę หรื
แสนบาท
หรือทั้งĂจำทั
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Āîšćǰǰǰĥǰ
øćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰ

đúŠöǰǰǰĢģĪǰǰǰêĂîìĊęǰǰǰĤĪǰǰǰÖǰ

ǰ

ǰ

ǰ
ǰ
ǰ

ĥǰǰǰóùþõćÙöǰǰǰģĦĦĦǰ
ǰ

ǰ

ǰ
ǰ
ǰ

ǰ

ǰ

ÖãÖøąìøüÜǰ

ÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤǰǰüĉíĊÖćøǰǰĒúąĒïïÖćøđÖĘïÿëĉêĉĒúą×šĂöĎúǰ
ÖćøÝĆéìĞćïĆîìċÖøć÷úąđĂĊ÷éǰǰĒúąøć÷ÜćîÿøčðñúÖćøìĞćÜćî×ĂÜøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ǰ
óýǰǰģĦĦĦǰ
ǰ

ǰ

ĂćýĆ÷ ĂĞćîćÝêćöÙüćöĔîöćêøćǰǰĢĢǰǰĒúąöćêøćǰǰĩġǰǰüøøÙÿĂÜǰǰĒĀŠÜ óøąøćßïĆâ âĆ êĉǰ
ÿŠÜđÿøĉöĒúąøĆÖþćÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöĒĀŠÜßćêĉǰǰóýǰǰģĦĤĦǰǰĂĆîđðŨîÖãĀöć÷ìĊęöĊïìïĆââĆêĉïćÜðøąÖćøǰ
đÖĊę÷üÖĆïÖćøÝĞćÖĆéÿĉìíĉĒúąđÿøĊõćó×ĂÜïčÙÙúǰǰàċęÜöćêøćǰǰģĪǰǰðøąÖĂïÖĆïöćêøćǰǰĤĤǰǰöćêøćǰǰĤĩǰǰǰ
öćêøćǰǰĥĢǰǰĒúąöćêøćǰǰĥĤǰǰ×ĂÜøĆåíøøöîĎâĒĀŠÜøćßĂćèćÝĆÖøĕì÷ǰǰïĆââĆêĉĔĀšÖøąìĞćĕéšēé÷ĂćýĆ÷ĂĞćîćÝǰ
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