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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสําหรบั 

สถานที่ฟักไข่สตัวปี์ก 

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสนิค้าเกษตรนี้  ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 

เพ่ือการผลิตลูกไก่และเป็ดเท่าน้ัน ตั้งแต่องค์ประกอบของสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก น า้ที่ใช้ในสถานที่ฟักไข่ 

การจัดการสถานที่ฟักไข่ การรับไข่ฟัก การจัดการไข่ฟัก การฟักไข่ การจัดการลูกสัตว์ปีกหลังการฟัก  

การป้องกนัและควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือโรค การใช้สารเคมี ยาสตัว์ การจัดการด้านสวัสดิภาพสตัว์ปีก 

การจัดการสิ่งแวดล้อม และการบันทกึข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตลูกสตัว์ปีกที่แขง็แรงและมีสขุภาพดี

เพ่ือการค้า  

2. นิยาม  

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรนี้  มดีังต่อไปนี้  

2.1 สถานที่ฟักไข่ (hatchery) หมายถึง สถานที่ฟักไข่สตัว์ปีก เพ่ือวัตถุประสงค์ในการผลิตลูกสตัว์ปีก 

2.2 ตู้ฟัก (setter/setting machine) หมายถึง ตู้ที่ควบคุมอณุหภมิู ความช้ืน การระบายอากาศ และ 

การกลับไข่ขณะฟักเพ่ือให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตพร้อมเกดิเป็นลูกสตัว์ปีก 

2.3 ตู้ เกดิ (hatcher/hatching machine) หมายถึง ตู้ส  าหรับลูกสตัว์ปีกออกจากไข่หลังผ่านกระบวนการ

ฟักไข่จากตู้ฟักตามข้อ 2.2 แล้ว โดยมีการควบคุมอุณหภมูิ ความช้ืน และการระบายอากาศ ให้เหมาะสม 

2.4 ไข่ลม (infertiled egg) หมายถึง ไข่ที่ไม่ได้รับการผสมจากเช้ือตัวผู้ 

2.5 ไข่ตายโคม (death-in-shell/unhatched egg) หมายถงึ ไข่ที่ได้รับการผสมและพัฒนาเป็นตัวอ่อนแล้ว 

แต่ตายระหว่างการฟัก 

 

(ร่าง) 
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3. ขอ้กําหนด  

ข้อก าหนดการปฏบิัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับสถานที่ฟักไข่สตัว์ปีก ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 ดังน้ี 

ตารางที ่1 รายการขอ้กําหนดการปฏิบติัทางการเกษตรทีดี่สําหรบัสถานทีฟั่กไข่สตัวปี์ก 

รายการ ขอ้กําหนด 

1. องคป์ระกอบของ

สถานที่ฟักไข่ 

1.1 สถานที่ตั้ง 

 

 

1.1.1 ต้องได้รับการยินยอมจากหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น 

1.1.2 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการเป็นสถานที่ฟักไข่ และมีแหล่งน า้

สะอาดเพียงพอเพ่ือใช้ในสถานที่ฟักไข่ 

1.1.3 ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเป้ือนของอันตรายทาง

กายภาพ เคมี และชีวภาพ เว้นแต่มีมาตรการป้องกนัที่มีประสทิธภิาพ 

1.2 ผงัและลักษณะสถานที่

ฟักไข่ 

1.2.1 พ้ืนที่มีขนาดเพียงพอเหมาะสมกบัปริมาณการผลิต ไม่ก่อให้เกดิผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม มีร้ัวรอบบริเวณสถานที่ฟักไข่ มีทางเข้าและทางออกที่ชัดเจน 

1.2.2 อาคารและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เช่น อาคารที่ฟักไข่ พ้ืนที่เกบ็อุปกรณ ์

บริเวณรวบรวมของเสียจากกระบวนการผลิตก่อนน าไปท าลาย  ส านักงาน  

ต้องแบ่งเป็นสดัส่วนและแยกออกจากที่พักอาศัยอย่างชัดเจน 

1.3 อาคารที่ฟักไข่ 1.3.1 จัดแบ่งพ้ืนที่ภายในอาคารให้เป็นสัดส่วน และแยกพ้ืนที่ส่วนสะอาด

ออกจากส่วนที่ไม่สะอาด  

1.3.2 พ้ืนผวิภายในอาคารต้องมีผิวเรียบ ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือง่าย 

1.3.3 มีระบบควบคุมการไหลเวียนอากาศ อุณหภมูิ และแสงสว่างเพียงพอ 

เหมาะสมกบัการปฏบิัติงาน    

2. น า้ใช้ส าหรับสถานที่ฟักไข่ 2.1 แหล่งน า้ที่ใช้ในสถานที่ฟักไข่ต้องอยู่ในบริเวณที่ป้องกนัการปนเป้ือนจาก

สิ่งที่เป็นอนัตราย 

2.2 น า้ที่ใช้ในสถานที่ฟักไข่ต้องเป็นน า้ที่สะอาด เหมาะสมในการใช้งาน 

3. การจัดการสถานที่ฟักไข่ 

3.1 คู่มือการปฏบิัติงาน 

 

3.1.1 มีคู่มือการปฏบิัติงานที่แสดงรายละเอยีดการปฏบิัติงานที่ส าคัญภายใน 
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 สถานที่ ฟักไข่ เช่น การจัดการไข่ฟัก การจัดการลูกสัตว์ปีก การจัดการ      

ด้านสุขภาพสัตว์ การใช้สารเคมี การจัดการสวัสดิภาพลูกสัตว์ปีก การท า

ความสะอาดและบ ารงุรักษาอปุกรณ์ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  

3.2 บุคลากร 3.2.1 มีจ านวนบุคลากรพอเหมาะกบัปริมาณการผลิตลูกสัตว์ปีก มีการจัดแบ่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยค านึงถึงการปนเป้ือนข้าม (cross 

contamination) 

3.2.2 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหนึ่ ง  

และมีใบรับรองสตัวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสตัว์ปีก 

3.2.3 มีผู้ปฏิบัติงานที่จบการศึกษาทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือสาขา 

ที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่ดูแลการฟัก 

3.2.4 ผู้ปฏบิัติงานต้องมีความรู้  และได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้

สามารถจัดการสถานที่ฟักไข่ได้อย่างถูกต้อง 

3.2.5 ผู้ปฏิบัติงานในอาคารที่ฟักไข่ต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี และ

ได้รับการตรวจสขุภาพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

3.2.6 มีการจดัการแรงงานที่ดี ดังนี้   

 (1) มีหนังสอืสญัญาการจ้างงาน 

 (2) จ้างแรงงานที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ ์หรือปฏบิัตติามกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน 

 (3) กรณเีป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสอืเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย

และมีใบอนุญาตท างาน 

 (4)  จัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

 (5) จัดหาอปุกรณ์เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏบิัติงาน 

 (6) ปฏบิัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทยีมกนัในการจ้างงาน 

3.3 การท าความสะอาด 

และบ ารงุรักษา 

3.3.1 สถานที่ฟักไข่และอปุกรณ ์ต้องสะอาด ถูกสขุลักษณะ       

3.3.2 มีการตรวจประสทิธภิาพการท าความสะอาดภายในอาคาร ตู้ ฟัก ตู้ เกดิ 

และอปุกรณ์ฟักไข่ โดยเกบ็ตัวอย่างเพ่ือตรวจหาเช้ือแบคทเีรีย และเช้ือรา  

3.3.3 มีการบ ารุงรักษาสถานที่ฟักไข่และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี สามารถ

ท างานได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
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3.3.4 มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองและระบบสัญญาณเตือน  กรณีระบบ 

การท างานขดัข้องที่สามารถท างานได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

4. การรับไข่ฟัก 4.1 ไข่ฟักที่รับต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพันธุท์ี่เกี่ยวข้อง  

4.2 บริเวณรับไข่ฟักต้องสะอาด และในการรับไข่ฟักต้องมีการตรวจสอบ

คุณภาพไข่ฟักทางกายภาพเบื้ องต้น และตรวจสอบความสะอาดและ       

ความเหมาะสมของพาหนะที่ใช้ขนส่งไข่ฟัก  

5. การจัดการไข่ฟัก 5.1 คัดเลือกไข่ฟักที่มีคุณภาพ ท าความสะอาด และฆ่าเช้ืออย่างถูกสขุลักษณะ 

5.2 หากจ าเป็นต้องเก็บรักษาไข่ ให้เก็บในห้องที่สะอาดผ่านการฆ่าเช้ือ  

มีอุณหภูมิไม่สูงกว่า 21๐C และความช้ืนสัมพัทธ์ไม่น้อยกว่า 50% หรือตาม

คู่มือปฏบิัติงาน 

6. การฟักไข่ 6.1 น าไข่เข้าตู้ ฟักที่ควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ ให้เหมาะสมกับ         

การฟักไข่แต่ละช่วงอายุไข่ฟัก และปฏบิัติตามคู่มือปฏบิัติงาน 

6.2 ส่องไข่ฟักเพ่ือคัดแยกไข่ลม ไข่ตายโคม และไข่ที่ไม่ได้คุณภาพออกและ 

จดบันทกึข้อมูล  

6.3 ย้ายไข่ฟักไปสู่ตู้ เกิดที่สะอาด และมีการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน

สมัพัทธท์ี่เหมาะสม 

6.4 เมื่อครบก าหนดการฟัก ให้น าลูกสตัว์ปีกออกจากตู้ เกดิ เพ่ือน าไปคัดแยก

ลูกสตัว์ปีกที่ไม่สมบูรณ ์

6.5 ให้ก าจัดของเสยีจากการฟักไข่ ท าความสะอาดฆ่าเชื้ อถาดเกดิ และตู้ เกดิ

ทุกคร้ังหลังจากน าลูกสัตว์ปีกออกจากตู้ เกดิ เพ่ือไม่ให้เกิดการปนเป้ือนเช้ือโรค 

หรือเป็นแหล่งสะสมของสตัว์พาหะ 

7. การจัดการหลังการฟัก 

7.1 การคัดคุณภาพและ 

แยกเพศลูกสตัว์ปีก 

 

7.1.1 คัด คุณภาพและแยกเพศลูกสัต ว์ปีกโดย ผู้ปฏิบั ติ งานที่ ผ่ าน            

การฝึกอบรม และปฏบิัติงานจนมีความช านาญ และจดบันทกึข้อมูล  

7.1.2 คัดลูกสัตว์ปีกที่ไม่ได้คุณภาพออก และมีวิธีการจัดการที่เหมาะสม 

ไม่ให้เกดิความทุกข์ทรมาน  
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7.2 การให้วัคซีน 7.2.1 การให้วัคซีนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุม

ฟาร์มสัตว์ปีก ตามข้อก าหนดใน มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง  

ข้อปฏบิัติการควบคุมการใช้ยาสตัว์ 

7.3 การดูแลลูกสตัว์ปีก

ขณะรอการขนส่ง  

7.3.1 บรรจุลูกสตัว์ปีกไว้ในกล่องที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพักไว้ในห้องที่

มีแสงสฟ้ีา หรือมีความเข้มแสงต ่าตามหลักสวัสดิภาพสตัว์ 

7.3.2 หลังคัดคุณภาพและให้วัคซีนลูกสัตว์ปีก ให้ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือ

อปุกรณ์และห้องคัดคุณภาพลูกสตัว์ปีก 

7.3.3 มีแผนและผลการสุ่มตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเพ่ือยืนยัน

ประสิทธิภาพการท าความสะอาดฆ่าเช้ือของห้องคัดคุณภาพและอุปกรณ ์

รวมถงึตรวจหาการปนเป้ือนของเช้ือโรคและสขุภาพลูกสตัว์ปีก  

7.4 การเคล่ือนย้ายลูกสตัว์ปีก 7.4.1 การเคล่ือนย้ายลูกสัตว์ปีกต้องมีใบอนุญาตเคล่ือนย้ายสัตว์จาก 

กรมปศุสตัว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไข

เพ่ิมเติม 

7.4.2 ต้องเคล่ือนย้ายลูกสัตว์ปีก ด้วยยานพาหนะที่ท าความสะอาดและ 

ฆ่าเช้ือแล้ว 

8. การป้องกนัและควบคุมโรค 8.1 การป้องกันและควบคุมโรคต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ 

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ 

ผู้ควบคุมฟาร์มสตัว์ปีก 

8.2 ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือยานพาหนะ อุปกรณ์ และท าความสะอาด

บุคคลก่อนเข้าและออกสถานที่ฟักไข่ตามคู่มือปฏิบัติงาน รวมถึงจดบันทึก

การผ่านเข้าและออกจากสถานที่ฟักไข่ 

8.3 มีมาตรการควบคุมสตัว์พาหะ 

8 .4  ก รณี ที่ เกิ ดห รือสงสั ย ว่ า เกิ ด โรค ระบ าดสัต ว์ ต้ อ งปฏิบั ติ ต าม

พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และ

ค าแนะน าของกรมปศุสตัว์ 

9. การใช้สารเคม ี 9.1 สารเคมี ยาฆ่าเช้ือ หรือวัตถุอนัตรายที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ให้ใช้ตาม

ค าแนะน าในฉลากผลิตภัณฑท์ี่ขึ้นทะเบียนกบักรมปศุสตัว์ หรือตามค าแนะน า

ของสตัวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสตัว์ปีก 
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10. สวัสดิภาพสตัว์ 10.1 สถานที่ฟักไข่ต้องมีการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก โดยปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 

และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

11. สิ่งแวดล้อม 11.1 การจัดการซากลูกสตัว์ปีกและไข่ตายโคมให้อยู่ในดุลยพินิจของสตัวแพทย์

ผู้ควบคุมฟาร์มสตัว์ปีก และก าจัดด้วยวิธทีี่เหมาะสม 

11.2 มีการป้องกนัการร่ัวไหลของน า้เสยี กรณีต้องปล่อยน า้เสยีออกสู่แหล่งน า้

สาธารณะให้บ าบัดน า้เสียตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือไม่ให้

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

11.3 การจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย ควรรวบรวมไว้ในภาชนะซ่ึงมีฝาปิด

มิดชิดแยกตามประเภท และน าไปก าจัดอย่างเหมาะสมและถูกสขุลักษณะ 

11.4 ในกรณีขยะอื่นๆ เช่น วัสดุมีคม ขวดวัคซีน กระบอกฉีดยา ให้แยก

ท าลายตามค าแนะน าของสตัวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสตัว์ปีก 

12. การบันทกึข้อมูล 12.1 ให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ส าคัญ ประกอบด้วย     

การบริหารจัดการสถานที่ฟักไข่ การจัดการด้านการผลิต การป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การใช้สารเคมี วัคซีน และการตรวจสอบ

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ต่างๆ  

12.2 เกบ็รักษาบันทกึไว้ให้ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี 

 


