
การประเมินระบบส่ิงแวดลอม 

Environmental Management System (EMS) 

 

บทนํา 

     การประเมินระบบสิ่งแวดลอมในฟารม ถูกนํามาใชเพื่อลดปจจัยดานลบทางสิ่งแวดลอมท่ีสงผลตอการ

เจริญเติบโตของสุกร โดยการประเมินแบบ EMS นั้น ผูประเมินตองสังเกตอาการของสุกรที่ตอบสนองตอ

สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญ วาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรือนเปนอยางไร เนื่องจากสุกรจะแสดง

พฤติกรรมเปลี่ยนไปเพื่อปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางสรีระตอสิ่งแวดลอม  ดังนั้นผูประเมินจําเปนตองรู

และเขาใจลักษณะอาการที่สุกรแสดงออก เพื่อสามารถจัดการกับสาเหตุของปญหาไดอยางถูกตอง   

     ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกร ไดแก ลักษณะทางพันธุกรรม โภชนะ การ

จัดการ และสิ่งแวดลอม ซึ่งสิ่งแวดลอมมีบทบาทสําคัญตอการกินอาหารของสุกร ไมวาจะเปนเรื่อง 

อุณหภูมิ การระบายอากาศ คุณภาพของอากาศ ลวนเปนสิ่งท่ีสงผลใหสุกรเกิดความเครียด หากมีการ

จัดการไมเหมาะสม ความเครียดจะทําใหระบบภูมิคุมกันทํางานมีประสิทธิภาพลดลง สงผลใหงายตอการ

เกิดโรคตามมา  

     สุกรมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองตอความเครียดดานสิ่งแวดลอม ผูประเมินสามารถ

สังเกตพฤติกรรมของสุกรภายในคอกไดดังนี้ 

- การนอนสุมและเบียดกัน บงบอกถึงอุณหภูมิที่หนาวเกินไป 

- สุกรหลีกเลี่ยงการนอนบริเวณใดบริเวณหน่ึง อาจเปนเพราะมีลมโกรก แกส หรืออุณหภูมิ ณ 

ตรงน้ันสูงเกินไป 

- การถายมูลในพื้นที่ท่ีสุกรใชนอน ปกติสุกรจะมีพื้นที่การพักผอนแยกออกจากพื้นที่ถายมูล ถา

การถายเทอากาศไมเหมาะสม หรือคอกเปยกจะทําใหสุกรถายมูลตรงพื้นที่ที่ใชนอน หรือถาย

มูลไมเปนระเบียบ 

- ลักษณะอาการอ่ืนๆ เชน ขนหยาบ การกัดหูหรือหางสุกรตัวอ่ืน  ซึม กินอาหารลดลง นํ้าหนัก

นอย  ทองเสีย  ไอ จาม ของเหลวตามเย่ือบุตางๆ เปนตน 



     เมื่อผูประเมินมองเห็นถึงอาการตางๆขางตน จําเปนตองวิเคราะหหาสาเหตุ วาการที่สุกรแสดง

พฤติกรรมดังกลาว เกิดมาจากสาเหตุใด โดยใชระบบ EMS ซึ่งประกอบดวย การประเมินองคประกอบทาง

สิ่งแวดลอมตางๆ อันไดแก คุณภาพของอากาศและการระบายอากาศ   อุณหภูมิ  สิ่งแวดลอมทางสังคม

ของสุกร  และคุณภาพของน้ํา ซึ่งบางครั้งอาจตองใชเครื่องมือบางอยางชวยในการวัดคา เชน 

เทอรโมมิเตอร เพื่อเพิ่มความแมนยําในการประเมินย่ิงขึ้น 

 

 

 

การประเมินระบบสิ่งแวดลอม 

ดาน อุณหภูม ิ(Thermal environment) 

     อุณหภูมิในโรงเรือนมีผลตอสุขภาพของสุกร เนื่องจากสุกรแตละระยะตองการอุณหภูมิที่ตางกัน ดังนั้น

จึงตองมีการจัดการอยางเหมาะสมใหอุณหภูมิอยูในเกณฑตามความตองการของสุกร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพผลผลิตใหดีขึ้น 

     ตัวอยางพฤติกรรมและอาการที่เปนตัวบงชี้วา สุกรหนาวหรือรอน แสดงในตาราง  

อุณหภูมิตํ่าเกินไป อุณหภูมิสูงเกินไป 

นอนสุม เบียดกัน หอบ 

ขนหยาบยาว กินอาหารนอย 

ถายมูลไมเปนที่ ถายมูลไมเปนที่ 

กัดหาง หู ตัวอ่ืน อัตราผสมติด/อัตราเขาคลอดตํ่า 

นอนควํ่าตัวบนขาและทอง ลูกตายแรกคลอด, น้ําหนักหยานมนอย 

 

 

 



     เมื่ออุณหภูมิสิ่งแวดลอมตํ่า และสุกรเครียด (Cold stress) สุกรจะจํากัดพื้นที่ผิวของรางกายที่สัมผัสกับ

พื้นที่เย็น  ดวยการนอนบนขาและทอง ทําใหพื้นที่ผิวรางกายสัมผัสกับพื้นประมาณ 10 – 15 เปอรเซนต 

ตางจากสุกรท่ีอยูในอุณหภูมิเหมาะสม สุกรจะนอนตะแครงขาง พื้น ท่ีผิวรางกาย 30 เปอรเซนตสัมผัสกับ

พื้น ดังรูป    

 

            

ท่ีมา  :  https://www.dreamstime.com/photos-images/piglet-lies-down.html 

     เมื่ออุณหภูมิสูง และสุกรเครียด(Heat stress)  สุกรจะแสดงอาการหอบหายใจเพื่อระบายความรอน 

และสุกรมีพฤติกรรมถายมูลและปสสาวะไมเปนที่ และนอนทับพื้นที่มูลตัวเอง เพื่อทําใหรูสึกเย็น อีกทั้ง

อุณหภูมิที่รอนสงผลใหสุกรกินอาหารนอยลง เพื่อลดการเผาผลาญ ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพการ

เจริญเติบโตตามมา และสงผลตอประสิทธิภาพตอระบบสืบพันธุ อัตราผสมติดตํ่า อัตราเขาคลอดลดลง ตัว

ออนตายมากขึ้นโดยเฉพาะ ชวง 15 – 25 วันของการต้ังทอง ลูกตายแรกเกิด และน้ําหนักหยานมลูกสุกร

นอยเน่ืองจาก แมกินอาหารนอยทําใหผลิตนมไดนอย สวนในพอพันธุมีผลในเรื่องของคุณภาพอสุจิลดลง 

เปอรเซนตมีชีวิตของอสุจินอยลง เปนตน ในการลดปญหา Heat stress  ในแมพันธุ ทําไดโดยการใชวิธี 

Drip cooling เปนการหยดน้ําที่บริเวณหลังคอของสุกร จากงานวิจัยพบวา สุกรกินมากขึ้น อัตราหายใจเปน

ปกติ มากกวาสุกรกลุมที่ไมไดใช Drip cooling  ซึ่งในปจจุบันมีการเลี้ยงสุกรในโรงเรือนระบบปด 

(Evaporative cooling system) ซึ่งชวยในเรื่องการควบคุมสภาวะอุณหภูมิในโรงเรือนใหเหมาะสม ในเขต

รอน  

      

 

 



 

ที่มา  :  http://www.sites.ext.vt.edu/newsletter-archive/livestock/aps-05_08/aps-451.html 

     Thermoneutral zone (TNZ) หรือชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมตอสุกร เปนชวงอุณหภูมิสมประสงคหรือ

อุณหภูมิท่ีสุกรรูสึกไดจริง (Effective ambient temperature : EAT) สุกรสามารถดํารงสภาวะสมดุลการ

แลกเปลี่ยนความรอนของรางกายใหเปนปกติ โดยที่สุกรไมเกิดความเครียด แตในสภาวะอุณหภูมิตํ่า  

(Lower critical temperature) สุกรจะมีการเพิ่มอัตราการเผาผลาญเพื่อรักษาอุณหภูมิรางกายใหคงที่ ทํา

ใหสุกรตองการพลังงานเพิ่มเติมมากขึ้นจากอาหาร แตเมื่ออุณหภูมิสูงกวาความตองการ (Upper critical 

temperature) สุกรจะแสดงอาการหอบ กินอาหารนอย เสนเลือดขยายตัว เพื่อเพิ่มการถายเทความรอน

ออกจากรางกาย โดยอุณหภูมิที่สุกรรับรูไดจริง หรือ Effective ambient temperature (EAT) มีผลมาจาก 

ปจจัยตางๆ ไดแก อุณหภูมิอากาศ กระแสลม และชนิดของพื้น  

1.กระแสลม (Draft)   ลมที่พัดผานตัวสุกร ทําใหสุกรเกิดการระบายความรอนออกจากรางกาย ดวยวิธี 

การพาความรอน (Convection) ทําใหสุกรรูสึกไดถึงอุณหภูมิท่ีลดลง ความเร็วลมที่มากกวา  0.5 ฟุต/วินาที 

สงผลให EAT ของสุกรลดลง 7 องศาฟาเรนไฮต  กระแสลมที่พัดเขาโรงเรือนเกิดจากหลายสาเหตุดวยกัน 

เชน การเปดประตู โรงเรือนท้ิงไว ลมพัดเขาทางชองอากาศ  ชองวางระหวางพัดลม  เปนตน 

ตัวอยาง  อุณหภูมิอากาศขณะน้ัน 70 องศาฟาเรนไฮต  และมีความเร็วลม  0.5 ฟุต/วินาที  ดังนั้นอุณหภูมิ

ที่สุกรรูสึกได เหลือเพียง 63 องศาฟาเรนไฮต   

2. ชนิดของพ้ืน  เปนสิ่งที่มีผลตอ EAT ของสุกร ทําใหเกิดการนําความรอนจากตัวสุกรแลกเปลี่ยนกับพื้นที่

เย็นกวา สงผลใหอุณหภูมิที่สุกรรูสึกไดลดตํ่าลง หรือสุกรรูสึกเย็นขึ้น  



ชนิดของพื้น EAT (ฟาเรนไฮต) 

Concrete slat -9 องศา 

Concrete – แหง -9 องศา 

Concrete – เปยก -18 องศา 

ฟาง + 7 องศา 

 

ตัวอยาง  อุณหภูมิอากาศขณะน้ัน 70 องศาฟาเรนไฮต  พื้นคอนกรีต เปยกแฉะ ทําใหอุณหภูมิที่สุกรรูสึก

ไดลดเหลือ 52 องศาฟาเรนไฮต 

     ดังนั้นอุณหภูมิที่สุกรรูสึกไดจริงๆนั้น มีผลมาจาก ปจจัยอ่ืนดวย ไมเพียงแตอุณหภูมิของอากาศเพียง

อยางเดียว ผูประเมินจึงตองใชการคํานวน EAT เพื่อทราบอุณหภูมิที่สุกรรูสึกจริงๆ เพื่อจัดการอุณหภูมิให

เหมาะสมตอความตองการของสุกร ในกรณีท่ีอุณภูมิตํ่า สุกรจะกินมากขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราการเผาผลาญ และ

นําไปใชในการดํารงชีพ และตองกินมากขึ้นอีกเพื่อนําไปใชในการเจริญเติบโต ดังนั้นเปนการเพิ่มตนทุน

ดานอาหาร ควรแกปญหาใหตรงจุดโดยทําการจัดการดานสิ่งแวดลอม และอุณหภูมิใหเหมาะสมตอความ

ตองการของสุกรในแตละระยะ ดังตาราง 

ระยะการเลี้ยง หรือนํ้าหนักสุกร ชวงอุณหภูมิท่ีเหมาะสม องศาเซลเซียส 

3.5 - 4.5  kg 33 - 35 

4.5 – 5.4  kg 32 – 35 

5.4 – 6.8  kg 31 – 32 

6.8 - 11.4  kg 29 – 31 

11.4 – 15.9 28 – 29 

15.9 – 20.5 26 – 28 

20.5 – 27.2 19 – 23 

สุกรรุน 19 – 23 

สุกรขุน 17 - 21 

สุกรอุมทอง 17 - 21 

สุกรเลี้ยงลูก 17 - 21 

สุกรพอพันธุ 17 - 21 

 



การประเมินระบบสิ่งแวดลอม 

ดาน สังคม (Social environment) 

     ตามธรรมชาติแลวสุกรเปนสัตวสังคมและมีความสงสัยอยากรู เปนเหตุใหสุกรมักดํารงชีวิตอยูกันเปนฝูง 

และทํากิจกรรมรวมกัน โดยเฉพาะการกินอาหาร และสุกรมีการจัดลําดับชั้นทางสังคม สุกรที่ลําดับชั้นทาง

สังคมสูง (Dominance) มักเปนสุกรที่แข็งแรงกวา และไดกินอาหารมากกวา และยึดเตานมแมที่ใหน้ํานม

มาก ในขณะที่สุกรท่ีเปนตัวโดนขม ตองหาโอกาสในการกินอาหาร สงผลใหมีน้ําหนักตัวนอย และผอม 

ดังนั้นตองมีการจัดการเรื่องการยายฝากลูกสุกรไปหลังคอกท่ีน้ําหนักตัวใกลเคียงกัน เพื่อลดปญหาเรื่อง

ความแตกตางของขนาดตัว และทําใหลูกสุกรไดกินอาหารในปริมาณใกลเคียงกัน โดยอาการและ

พฤติกรรมที่สุกรแสดงออก เมื่อสิ่งแวดลอมดานสังคม ไมเหมาะสม ไดแก สุกรกระวนกระวายอยูไมนิ่ง  สุกร

มีพฤติกรรมกาวราว ตอสู กัดหู/หางตัวอ่ืน พบความแตกตางของขนาดลูกสุกรในคอก อัตราเจริญเติบโตตํ่า 

เปนตน  

     พื้นที่การเลี้ยงตอตัวสุกรมีผลตอสุขภาพสุกร ดังแสดงในตาราง พบวาหากมีการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ที่

หนาแนนเกินไป สงผลตอความเครียด และมีโอกาสที่สุกรจะไดรับเชื้อจากการสัมผัสสุกรตัวอ่ืนโดยตรง

(Direct contact) มากกวาคอกที่เลี้ยงไมหนาแนน และการที่สุกรในคอกหนาแนนยังสงผลตอ ประสิทธิภาพ

การระบายความรอนออกจากตัวสุกรแยลง สงผลใหเกิดภาวะ Heat stress ได  

ตารางแสดงพ้ืนท่ีการเลี้ยงสุกรท่ีเหมาะสมแตละชวงการเลี้ยง (ตัวตอตารางเมตร) 

ระยะการเลี้ยง ชนิดพ้ืน 

Solid Slatted 

สุกรสาว 1.86 1.49 

สุกรนาง 2.2 1.86 

พอพันธุ - 1.86 

อนุบาล 20 kg 0.37 0.28 

อนุบาล 40 kg 0.37 0.4 

อนุบาล 60 kg 0.56 0.53 

อนุบาล 80 kg 0.74 0.67 

อนุบาล 100 kg 0.75 0.75 



     นอกจากนี้ พื้นที่รางอาหาร ก็มีความสําคัญ เพื่อใหสุกรแตละตัวมีพื้นท่ีในการกินอาหาร ไดอยางเต็มที่ 

โดยไมเกิดการตอสู เนื่องจากการแยงพื้นที่กัน และตําแหนงของรางอาหารควรวางในบริเวณพื้นที่ที่สุกรใช

พักผอน และหางจากบริเวณที่สุกรกินน้ําและพื้นท่ีที่สุกรใชถายของเสีย เพื่อปองกันสุกรถายมูล ปสสาวะ 

ลงในอาหาร และปองกันอาหารเปยก จากนํ้า 

     ในกรณีที่พบสุกรแสดงอาการปวยในคอก เชน ซึม ไมลุกมากินอาหาร ควรทําการแยกออกมาไวที่คอก

สุกรปวย เพื่อดูอาการ และรักษาตามความเหมาะสม และเปนการปองกันไมใหสุกรตัวที่ปวยนําโรคไป

ติดตอสุกรตัวอ่ืนภายในคอกเดียวกัน  

     ดังนั้นสิ่งแวดลอมดานสังคมของสุกร ควรไดรับความใสใจจากผูเลี้ยงเนื่องจากสงผลตอประสิทธิภาพ

การผลิต ผูเลี้ยงควรมีการจัดการดานพื้นที่การเลี้ยง พื้นที่รางอาหาร ใหเหมาะสมตอจํานวนสุกรในคอก 

เพื่อลดความเครียด และการตอสูเนื่องจากการแยงพื้นท่ีการกินอาหารกัน  

 

 

การประเมินระบบสิ่งแวดลอม 

ดาน นํ้า  

     น้ําเปนหนึ่งในธาตุอาหารท่ีสําคัญท่ีสุกรตองการไดรับ และเปนสวนประกอบภายในรางกายสุกร 

เก่ียวของในระบบการทํางานตางๆของรางกาย  อาการและพฤติกรรมที่สุกรแสดงเมื่อไดรับน้ําไมเพียงพอ

ไดแก  ตอสู/แยง nipple กัน , Feed intake ลดลง , อัตราเจริญเติบโตลดลง , มูลแข็งเปนกอน , เย่ือบุซีด 

ตัวสีซีดกวาตัวอ่ืน เปนตน  ดังนั้นจึงตองมีการจัดการดานน้ําอยางเหมาะสม ท้ังในดานคุณภาพนํ้า และ

ปริมาณน้ําท่ีเพียงพอตอสุกร ในดานคุณภาพน้ําท่ีดี หมายถึงความนากินของน้ํา และไมมีการปลอมปนจาก

เชื้อโรค และสสารตางๆที่สงผลเสียตอสุกร เชน Sulfate (3,000 ppm) , Nitrate (440 ppm) , ของแข็ง

ละลายน้ําทั้งหมด (Total dissolved solids) ไมเกิน 3,000 ppm และ การปนเปอนของ Bacteria ดังนั้น

ควรมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าอยางนอยปละครั้ง  สวนในดานปริมาณน้ําที่สุกรไดรับตองมีการจัดหา 

Nipple ใหเพียงพอตอจํานวนสุกรในแตละระยะ ดังแสดงในตาราง  

 



ระยะสุกร จํานวนสุกรตอ Nipple 1 หัว 

อนุบาล 10 

สุกรรุน/ขุน 15 

แมสุกรอุมทอง 1 

แมสุกรเลี้ยงลูก 1 

พอพันธุ 1 

*ในแตละคอกควรมี Nipple 2 หัว เพ่ือปองกันในกรณีท่ี Nipple อีกหัวไมทํางาน และลดการตอสูเพ่ือแยงกันกินนํ้าของสุกร  

     อัตราการไหลของน้ําในแตละ Nipple ก็มีความสําคัญ เนื่องจากในระบบทอน้ํามีตะกอนของแรธาตุ ซึ่ง

ตะกอนเหลานี้เมื่อมีการสะสมที่รูเปดออกของ Nipple ทําใหเกิดการอุดตัน สงผลใหอัตราการไหลของน้ํา

ลดลง หรือปริมาณน้ําที่สุกรจะไดรับนอยลง ดังน้ันควรมีการตรวจสอบอัตราการไหลของน้ําอยางนอย

สัปดาหละครั้ง ทําไดโดยการใชขวดเปลาที่มีปริมาตร แลวกด  Nipple ใหนํ้าไหลเขาขวดในเวลา 1 นาที โดย

อัตราการไหลของน้ําใน Nipple ตอความเหมาะสมของสุกรแตละระยะ แสดงดังตาราง  

 

ระยะสุกร อัตราการไหล (ลิตร/นาที) 

อนุบาล 0.5 

รุน/ขุน 1 

แมพันธุ 1.5 

      

     โดยปกติสุกรจะกินนํ้า ประมาณ 2 เทาตออาหารที่กิน แตในกรณีที่อุณหภูมิสูงขึ้นสุกรจะกินน้ํามากขึ้น 

เพื่อชดเชยน้ําที่สูญเสียออกจากรางกายในกระบวนการหอบหายใจที่เพิ่มขึ้นเพื่อถายเทความรอน และ

ปญหาท่ีมักพบในคอก ไดแก Nipple อยูสูงเกินไป ทําใหสุกรตองใชเวลาในการกินนํ้ามากขึ้น ดังน้ันควร

ปรับระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับสุกรแตละระยะ ในกรณีที่ไมไดใช Nipple แตใชระบบการใหนํ้าแบบใน

ถัง หรือภาชนะ ควรวางในตําแหนงที่สุกรไมถายมูลหรือปสสาวะ เพื่อลดการปนเปอน และวางใหหางจาก 

รางอาหาร เพื่อลดโอกาสการเกิดอาหารเปยกชื้น โดยปกติ สุกรมักถายของเสียในบริเวณท่ีเปยก ดังนั้นสุกร

มักถายบริเวณใกล Nipple  ดังนั้นตําแหนงของ Nipple และรางอาหารจึงควรวางในตําแหนงที่เหมาะสม 

เพื่อปองกันการปนเปอนของมูลสุกรลงในอาหารได 



การประเมินระบบสิ่งแวดลอม 

ดาน การระบายอากาศ 

     ระบบการถายเทอากาศในโรงเรือนสุกร มีทั้งแบบกายภาพ , ธรรมชาติ หรือผสมกันทั้งสองแบบ ระบบ

แบบกายภาพอาศัยพัดลมเปนตัวนําอากาศเขาภายในโรงเรือน สวนระบบธรรมชาติ เปนในลักษณะของ

โรงเรือนแบบเปด ซึ่งสิ่งแวดลอมภายในกับภายนอกโรงเรือนเปนระบบเดียวกัน ในชวงฤดูหนาว ระบบ

ถายเทอากาศนําอากาศหนาว เขามาในโรงเรือน และอากาศถูกทํามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นดวยความรอนที่

รางกายสุกรขับออก ในขณะที่อุณหภูมิท่ีสูงขึ้นจะทําใหอากาศสามารถกักเก็บความชื้นไดมากขึ้น ซึ่งระบบ

การระบายอากาศภายในโรงเรือนมีหนาท่ีเปนตัวพาความชื้นเหลานั้น พัดออกจากโรงเรือน โดยขั้นตอนการ

ถายเทอากาศ เริ่มที่ อากาศภายนอกเขามาในโรงเรือน อากาศรวมตัวกับความรอนตางๆในโรงเรือน 

ความชื้น ฝุน แกส จากนั้นนําสิ่งท่ีรวมตัวกับอากาศดังกลาวระบายออกนอกโรงเรือน  

ระบบถายเทอากาศในโรงเรือนแบบเปด (Natural ventilated) 

      โรงเรือนระบบเปดมีคาใชจายถูกกวาแบบปด เนื่องจากอาศัยการถายเทอากาศจากสิ่งแวดลอม

ภายนอก มักเปนหลังคาแบบหนาจั่ว  มีชองรับอากาศเขาดานบนรอบโรงเรือน (Ridge opening) ผนังขาง

โรงเรือนท่ีเปดปดได หรือใชมาน เพื่อการระบายอากศในชวงฤดูรอน  

 
รูปแสดงการถายเทความรอน ในโรงเรือน ในชวงฤดูหนาวและฤดูรอน  



ปจจัยท่ีสงผลตอการเคลื่อนท่ีของอากาศ (Air movement)  

1. ความชันของหลังคา  

ทําใหอากาศรอนที่ไหลเขาโรงเรือน เคลื่อนที่ขึ้นไปตามความชันของหลังคา ทําใหตัวสัตวดานลาง

ไมไดสัมผัสกับอากาศรอน ตางกับโรงเรือนที่มีหลังคาแบนราบกวา ทําใหสัตวรูสึกรอนกวา เพราะ

สัมผัสกับอากาศโดยตรง 

2. ขนาดชองเปดรับอากาศเขา (Ridge opening)  

3. สถานที่ต้ังของโรงเรือน 

การที่โรงเรือนอยูใกลกับ อาคารอ่ืน ตนไม Silo เปนการบังการไหลของอากาศ ทําใหการระบาย

อากาศแยลง  

     โรงเรือนในตางประเทศ โดยเฉพาะเขตเมืองหนาว มีการใชฉนวน (Insulation) เปนตัวกักเก็บความอบอุน

ภายในโรงเรือน ซึ่งขอดีของ Insulation คือชวยรักษาอุณหภูมิไมใหหนาวเกินไป , ลดคาใชจายดาน Extra 

feed หรือเครื่อง Heater , ลดการเกิดหยดน้ํา นอกจากน้ีในฤดูรอน Insulation ยังชวยลดความรอนที่สุกร

จะไดรับ สงผลใหสุกรกินอาหารไดตามปกติ และลดคาใชจายดาน Cooling system  

ปญหาและการแกไขปญหา 

1. ปญหาดานกลิ่นเหม็น ความชื้นสูง และอุณหภูมิตํ่า  แกไขโดยการตรวจสอบสิ่งที่ขวางการระบายอากาศ

ทางชองทางตางๆ เชน เศษดินตางๆ ตรวจสอบความหนาแนนของสุกร ไมใหแนนจนเกินไป ทําความ

สะอาดมูลในคอกเปนประจํา และทําใหคอกแหง  

2. ปญหาหยดนํ้าตามผนัง หลังคา  แกไขโดย จัดการระบบรระบายอากาศใหท่ัวถึงทั้งโรงเรือนเพื่อกําจัด

ความชื้นสวนเกินออกจากโรงเรือน  

3. ลมโกรกมาก  แกไขโดย ติดต้ังแผนก้ันลมตามชองวาง  ลดขนาด Ridge opening ในกรณีที่ลมพัดเขา

ชองทางนี้ ปดประตูโรงเรือนใหสนิท 

4.  อุณหภูมิในโรงเรือนสูง  แกไขโดย ติดต้ังฉนวนความรอนที่หลังคา  ใชพัดลมชวยในการระบายความรอน  

กําจัดสิ่งท่ีบังการเคลื่อนที่ของลมเขามายังโรงเรือน เชนตนไม  

 



การระบายอากาศแบบ Mechanical  

     ระบบระบายอากาศที่ดี ตองสามารถชวยกําจัดความชื้น  แกสพิษ  ฝุน รวมถึงเชื้อกอโรค ออกจาก

โรงเรือน และนําอากาศที่ดีเขามาแทนท่ี และทําใหอากาศภายในโรงเรือนมีการถายเถที่มีความสม่ําเสมอ

และท่ัวถึงทั้งโรงเรือน  

Mechanical ventilation มีทั้งหมด 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. Negative pressure 

2. Neutral pressure 

3. Positive pressure 

1. Negative pressure  เปนระบบระบายอากาศที่ทําใหความดันอากาศในโรงเรือนเปนลบ สงผลให ความ

ดันอากาศภายในโรงเรือนลดลงตํ่ากวาภายนอกโรงเรือน โดยอาศัยพัดลมดูดอากาศออกนอกโรงเรือน ทํา

ใหอากาศภายนอกเขาทางชอง Inlet  

2. Neutral pressure  ความดันอากาศภายใน และนอกโรงเรือนเทากัน อาศัยพัดลมในการนําอากาศเขา

โรงเรือน และพัดลมอีกฝงในการดูดเอาอากาศออกนอกโรงเรือน  

3. Positive pressure  อาศัยพัดลมในการนําอากาศภายนอกเขาโรงเรือน และมีชองระบายอากาศออก

จากโรงเรือน 

อุปกรณท่ีสําคัญในระบบ Mechanical ventilation 

- ฉนวน (Insulation) 

- พัดลม 

- ชอง Inlet 

- ตัวควบคุม (Control)  

 

 

 



อัตราการระบายอากาศ (Ventilation rates – ตารางฟุตตอนาทีตอตัว)  เปนความสามารถของอัตรา

การระบายอากาศของพัดลมในแตละชวงฤดูกาล แสดงดังตาราง  

ระยะการเลี้ยง ฤดูหนาว ฤดูรอน 

อนุบาล-รุน 7 75 

ขุน 10 120 

อุมทอง 12 150 

แมพันธุ 14 300 

เลี้ยงลูก 20 500* 

จะเห็นวา ย่ิงสุกรโตขึ้น จะมีการผลิตความรอนจากรางกายมากขึ้น ดังนั้นจึงตองการ Ventilation rate 

สูงขึ้น *สวนในกรณีของสุกรเลี้ยงลูกถามีการใช Drip cooling ในชวงฤดูรอน อาจลด Ventilation rate 

เหลือ 400 ควรหมั่นทําความสะอาดใบพัดของพัดลม เพราะฝุนที่เกาะตามใบพัด ลดประสิทธิภาพพัดลมถึง 

25 – 50 เปอรเซนต  

Evaporative cooling system 

     โรงเรือนระบบปดแบบควบคุมอุณหภูมิดวยการระเหยน้ํา (Evaporative cooling system; EVAP 

system) มีเปาหมายเพื่อลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนโดยการเพิ่มความชื้น โดยมีการพนน้ํา ผานทางแผน รัง

ผึ้ง (Cooling pads) ซึ่งอยูทางดานหน่ึงของโรงเรือน อากาศรอนจากภายนอกถูกดูดผานทางแผน รังผึ้งโดย

พัดลม ซึ่งอยูทางดานตรงกันขามกับแผนรังผึ้งอีกดานหน่ึงของโรงเรือน จะทํา ใหอุณหภูมิลดลงตํ่า กวา

อุณหภูมิ ภายนอกโรงเรือนประมาณ 7 องศาเซลเซียส และเปนการเพิ่มความชื้นในอากาศดวย ในปจจุบัน

ฟารมมีการ ใชโรงเรือนระบบปดกับ สัตวทุกชนิด ต้ังแตขั้นตอนของการเลี้ยงระยะเริ่มตน ตลอดจนสัตวให

ผลผลิต ซึ่ง การใชโรงเรือนระบบปดนี้ใหผลผลิตแตกตางกับโรงเรือนระบบเปดอยางเห็นไดชัด เน่ืองจาก

สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนได เนื่องจากเปนระบบปด  

(จารุวัฒน .2557 .โรงเรือนระบบปดกับการเพิ่มสมรรถภาพการผลิตสัตว. มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย) 

 

 

 



การประเมินระบบสิ่งแวดลอม 

ดาน คุณภาพอากาศ 

     คุณภาพของอากาศสงผลตอสุขภาพของสุกร รวมถึงคนเลี้ยงและคนงาน แกสจากของเสีย เชน 

แอมโมเนีย สงผลเสียตอเย่ือบุทางเดินหายใจของทั้งสุกรและมนุษย ดังนั้นนอกจากระบบการระบายอากาศ

จะดีแลว คุณภาพของอากาศภายในโรงเรือนตองดีดวย จึงตองมีการจัดการลดกลิ่นของเสียจากแกส เพื่อ

ไมใหเกิดปญหาดานสุขภาพของมนุษย และเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกร โดยอาการที่สุกร

แสดงออกเมื่อคุณภาพของอากาศแยหรือมีสิ่งแปลกปลอมในอากาศ ไดแก ไอ  จาม  น้ําตาไหลมากกวา

ปกติ  ซึม กินอาหารนอยลง และหลอดลมอักเสบอันเปนผลมาจากเซลลเย่ือบุผิวตามทางเดินหายใจไดรับ

ความระคายเคืองจากแกสแอมโมเนียเปนเวลานานๆ หรือเรื้อรัง ทําใหเซลลบริเวณดังกลาวผลิตสารเมือก

ออกมามาก และเย่ือบุผิวเสียความสามารถในการดักจับสิ่งแปลกปลอม สงผลใหสุกรแสดงอาการไอ  

     มลภาวะทางอากาศ สงผลใหปริมาณเชื้อ (Pathogen load) ในอากาศเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 

เมื่อสุกรเกิดความเครียด ทําใหเชื้อกอโรคไดงายขึ้น และแสดงอาการปวยตามมา ผูเลี้ยงสวนใหญแกปญหา

ที่อาการ (Symptoms) แตไมไดแกไขที่ตนเหตุ (Cause) ที่แทจริงท่ีทําใหสุกรแสดงอาการ ดังนั้นสุกรจึงปวย

อยูเรื่อยๆ เนื่องจาก คุณภาพของอากาศยังคงแยอยูและไมไดรับการแกไข ทําใหเสียคาใชจายในการรักษา 

และเกิดความเสียหายแกผลผลิต เน่ืองจากสุกรมีอัตราเติบโตลดลง ประสิทธิภาพการใชอาหารแย อัตรา

ปวยและอัตราตายเพิ่มขึ้น โดยอาการท่ีแสดงออกของสุกรที่บงบอกวา คุณภาพของอากาศมีปญหา ไดแก 

จาม ไอ นํ้าตาไหล เซื่องซึมหรือกระวนกระวาย และ ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตลดลง ซึ่งสาเหตุสวน

ใหญที่ทําใหสุกรแสดงอาการเหลานั้น ไดแก Ammonia , Carbon monoxide , ระดับความชื้นไมเหมาะสม 

และ ฝุนในอากาศ 

     กลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นในฟารมสุกรน้ันเกิดมาจากการหมักยอยของจุลินทรียเปนสวนใหญ ซึ่งจะเกิดแกส

หลาย ๆชนิดขึ้น ซึ่งแกสบางชนิดก็จะเปนอันตรายตอสัตว มีผลทําใหการเจริญเติบโตของสุกรลดลงได แกส

ที่เกิดขึ้นในโรงเรือนสุกรเปนแกสคารบอนไดออกไซด (CO 2 ) แอมโมเนีย (NH 3 ) ไฮโดรเจนซัลไฟด (H 2 

S) มีเทน (CH 4 ) และแกสอีกหลายชนิดที่เกิดจากสารอินทรียตาง ๆ เปนพวกเมอรแคปแทน 

(mercaptans) มีลักษณะคลายพวกแอลกอฮอล อยางไรก็ตาม ถาอุจจาระของสัตวอยูในลักษณะเปนของ

เเข็งหรือแหงก็จะไมคอยมีปญหาในดานการจัดการ แตถามีลักษณะเหลวจะเกิดความยุงยากในการจัดการ 



และจะเกิดการหมักหมมไดมากกวาถาหากมีออกซิเจนเพียงพอ การหมักก็จะมีโอกาสเกิดแกสนอยลง 

ในชวงฤดูรอนการจัดการของเสียจากฟารมสุกรก็จะมีปญหามากกวาในชวงฤดูหนาว ทั้งนี้เน่ือง  

จากในชวงฤดูรอนอุณหภูมิจะสูงกวาเหมาะแกการเพิ่มจํานวนของจุลินทรีย ขณะเดียวกันความชื้นในฤดู

รอนจะสูงกวาฤดูหนาวจึงเหมาะแกการหมักยอยของจุลินทรีย 

 

1. Ammonia  

     แกสแอมโมเนีย มีคุณสมบัติเปนแกสไมมีสีแตมีกลิ่นฉุน แสบจมูก มีนํ้าหนักเบากวาอากาศ ปกติจะไม

ติดไฟ แตหากมีแกสแอมโมเนียในปริมาณมาก ๆ ถึง 16 เปอรเซ็นตในอากาศอาจจะเกิดการระเบิดได แกส

แอมโมเนียสวนมาก เกิดจากมูลสด ย่ิงอุณหภูมิสูงก็จะย่ิงทําใหกลิ่นของแกสแอมโมเนียแรงขึ้น พื้นคอกท่ี

เปนแบบพื้นแสลตจะเกิดกลิ่นของ แกสแอมโมเนียไดนอยกวาพื้นคอนกรีตทึบ ถาหากมีแกสแอมโมเนียใน

ปริมาณ 100-200 ppm จะทําใหสุกร มีอาการจาม มีน้ําลายฟูมปาก สุกรกินอาหารนอยลง มีอาการหัวสั่น 

บางครั้งทําใหผูเลี้ยงเขาใจผิดวาสุกรเปนโรคเก่ียวกับ ระบบทางเดินหายใจ ท้ังนี้ ระดับแอมโมเนีย 50 ppm 

ก็เริ่มสงผลกระทบตอสุขภาพและประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกรแลว ทําใหสุกรเกิดการระคายเคือง

ที่เย่ือบุออนตามรางกาย เชน ตา เย่ือบุทางเดินหายใจ สงผลใหความสามารถในการดักจับเชื้อโรคแยลง 

นอกจากจะสงผลตอตัวสุกรแลวยังสงผลตอสุขภาพของคนงานเชนกัน พบวาคนงานที่ไดรับกลิ่นแอมโมเนีย

เปนเวลานาน สงผลตอความไวรับตอกลิ่นแอมโมเนียลดลง กลาวคือ ไมไดกลิ่นแอมโมเนีย ขณะท่ีคนใหมที่

เขามาในฟารมยังคงไดกลิ่น จากการศึกษาของ มหาวิทยาลัย Illinois พบวา ระดับแอมโมเนีย 50 ppm มี

ผลทําให  ADG ลดลงถึง 12 เปอรเซ็น ขณะที่ ammonia 100 ppm มีผลทําให ADG ลดลง 30 เปอรเซ็น 

และแอมโมเนีย ทั้งสองระดับสงผลใหประสิทธิภาพการใชอาหารแยลง 9 เปอรเซ็น และมหาวิทยาลัย 

Purdue ไดศึกษาพบวา ระดับแอมโมเนีย ที่สูงสงผลใหสุกรสาวเขาสูชวงการเปนสัดชากวาสุกรท่ีไดอยูใน

สิ่งแวดลอมที่ระดับแอมโมเนีย นอยกวา  

     อุปกรณที่ใชวัดระดับแอมโมเนีย ไดแก Direct-reading diffusion tubes อาศัยหลักการแพร เพื่อวัด

ระดับความเขมขนเฉลี่ยของแอมโมเนีย ในชวงเวลาหนึ่ง และอุปกรณอีกหน่ึงตัวที่เรียกวา Volumetric 

piston pump ภายในจะมีสาร Reagent จะเปลี่ยนสีหากมีปริมาณแอมโมเนียเกินกวากําหนด ไมวาจะใช

อุปกรณตัวใดในการวัด ควรวัดท่ีระดับตัวสุกร และสุมวัดบริเวณตําแหนงตางๆในโรงเรือน  



การควบคุมกลิ่น Ammonia  

1. Pit fan ชวยดึงอากาศและแกสพิษลงไปบริเวณดานลางและระบายออก ดังรูป  

 

 
ท่ีมา  :  https://www.extension.purdue.edu/extmedia/ae/AE-98.html 

 

2. การกําจัดของเสีย (Waste removal) มีการทําความสะอาดคอกอยางเสมอเนื่องจากแอมโมเนีย  

มาจากมูลสุกรเปนสวนใหญ 

3. น้ํา ในบอของเสียชวยลดกลิ่น แอมโมเนีย เนื่องจาก แอมโมเนีย มีคุณสมบัติถูกดูดซึมโดยน้ํา 

4. Feed additive (Micro-Acid) มีสวนประกอบของ Urease inhibitor ยับย้ังเอนไซม Urease ทําให

กลิ่น แอมโมเนีย ลดลง ทําใหระดับ แอมโมเนีย ในโรงเรือนลดลงไดถึง 50 เปอรเซนต มีความ

ปลอดภัยตอสุกร ไมมีความเปนพิษและไมมีคา Withdrawal period หรือชวงเวลาหยุดยากอนสง

โรงฆา 

2. Carbon Monoxide 

     เปนอีกหนึ่งแกสพิษท่ีสงผลตอประสิทธิภาพระบบสืบพันธุของสุกรแมพันธุและการเจริญเติบโตของสุกร

อนุบาล ซึ่งระดับ Carbon Monoxide มากกวา 50 ppm ทําใหสุกรตายแรกคลอดมากขึ้น น้ําหนักสุกรแรก

คลอดนอย แทง โดยแหลงท่ีมาของ Carbon Monoxide มาจากระบบ Gas heating system ซึ่งไมคอยพบ

ในประเทศไทยเนื่องจากเปนเมืองรอน โดยอุปกรณที่ใชวัด ก็เชนเดียวกับ Ammonia คือ Direct-reading 



diffusion tubes อาศัยหลักการแพร เพื่อวัดระดับความเขมขนเฉลี่ยของ Carbon Monoxide ในชวงเวลา

หน่ึง 

3. ฝุน 

     ระดับฝุนในอากาศที่มาก สงผลตอระบบทางเดินหายใจสุกร  ทําใหเกิดการระคายเคืองท่ีปอด และเชื้อ

โรคที่มาพรอมฝุนมีโอกาสทําใหสุกรเกิดความผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจได รวมถึงคนงานในโรงเรือน

ดวยเชนกัน ฝุนในระบบทางเดินหายใจมีขนาดเล็กเพียง 5 ไมครอน ซึ่งเล็กกวาแปงถึง 10 เทา เขาสูทางเดิน

หายใจของมนุษยไปที่ alveoli ซึ่งเปนบริเวณที่แลกเปลี่ยน Oxygen ในปอด สวนฝุนที่มีขนาดใหญกวา 5 

ไมครอน สงผลตอระบบทางเดินหายใจสวนตน เชน จมูก หลอดลม โดยแหลงท่ีมาของฝุนสวนใหญ มาจาก

อาหาร 80 เปอรเซนต มูล 15 เปอรเซนต และจากสะเก็ดตามผิวหนังสุกร เชื้อรา เรณู เปนตน การควบคุม

ปริมาณฝุน ทําไดโดยลดฝุนในอาหาร อาจมีการผสมน้ํามัน(1-3%) เพื่อลดความเปนฝุน ปรับระดับความสูง

ของ Feeder เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุน ควบคุมระบบการระบายอากาศ ไมใหอากาศในโรงเรือน

รอน และความชื้นสัมพัทธตํ่ากวา 50 เปอรเซ็น เพราะทําใหเกิดฝุนจากมูลแหง และ  สะเก็ดผิวหนัง 

4. ความช้ืน 

     ความชื้นหรือไอนํ้าในอากาศ อยูในสิ่งแวดลอมโดยมีแหลงท่ีมาจาก การหายใจของสุกร  น้ําท่ีกระเด็น

จาก Nipple การระเหยจากพื้นผิวโรงเรือน โดยการหายใจของสุกรเปนแหลงท่ีมาหลักของความชื้นภายใน

โรงเรือน ทั้งน้ีปริมาณความชื้นจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับขนาดและนํ้าหนักของสุกร และจํานวนสุกรใน

โรงเรือนมีผลตอปริมาณความชื้นภายในโรงเรือน ดังตาราง  

 

จํานวนสุกร(นํ้าหนักเฉลี่ยตัวละ100ปอนด) ปริมาณน่ีระเหย (ปอนด) 

200 800 

300 1200 

     

     อากาศที่มีความชื้นสูงๆ ทําใหเชื้อกอโรค เชน เชื้อแบคทีเรีย รา และไวรัส สามารถเพิ่มจํานวนไดดี 

ในขณะที่ ความชื้นสัมพัทธตํ่ากวา 50 เปอรเซนต เปนชวงความชื้นท่ีไมเหมาะสมตอการเพิ่มจํานวนของเชื้อ

กอโรคสวนใหญ ซึ่งการเกิดหยดน้ํา และฝุนในอากาศ สิ่งเหลานี้เปนตัวพา (Carrier) เชื้อกอโรคไปติดตอสุกร



ตัวอ่ืนทางอากาศหรือเปน Airborne pathogens  พบวาภายในโรงเรือนสุกรโดยทั่วไปมักมี เชื้อแบคทีเรีย 

ประมาณ 1 ลาน CFU ตอ พื้นที่ 1 ตารางเมตร ขณะที่ นอกโรงเรือนมีเชื้อแบคทีเรียประมาณ 100 CFU ตอ

พื้นที่ 1 ตารางเมตร ดังน้ันจึงตองมีการจัดการดานการระบายอากาศ ภายในโรงเรือน เพื่อไมใหมีความชื้น

สัมพัทธสูงเกินไป ซึ่งเปนชวงที่เหมาะสมตอการเพิ่มจํานวนของเชื้อโรค และยังพบอีกวาหากจัดการลด

ความชื้นสัมพัทธจาก 90 % เหลือ 80 % จะทําใหปริมาณเชื้อกอโรคลดลงถึง 50 % ดังนั้น ชวงความชื้นที่

เหมาะสมภายในโรงเรือนสุกร ควรอยูท่ี 50 – 80 %  เพราะถาตํ่ากวานี้ อาจทําใหปริมาณฝุนในอากาศ

เพิ่มขึ้น สวนการวัดคาความชื้นสัมพัทธในอากาศ มีเครื่องมือท่ีใชวัด เรียกวา Sling psychrometer ซึ่งมี

ราคาถูกกวาเครื่องวัดแบบ Digital  

    จึงสรุปไดวาสิ่งแวดลอมในโรงเรือน เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพการผลิตในฟารมสุกร ดังนั้น

จึงตองไดรับความดูแลเอาใจใสในดานการจัดการ เพื่อใหสุกรไดอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ไมเกิดความเครียด 

และมีสุขภาพที่ดีตามมา เมื่อผูประเมินมองเห็นปญหาสามารถแกปญหาและแนะนําใหทางฟารมจัดการ

ดานสิ่งแวดลอมซึ่งมักเปนสาเหตุหลักของปญหาตางๆภายในฟารม ไดอยางเหมาะสม เพื่อยกระดับ

ประสิทธิภาพการผลิตสุกรใหตรงตามเปาหมายตอไป  

      

 

 

 

 

 

      

       


