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แนวปฏิบติัในการใชม้าตรฐานสินคา้เกษตร  

การปฏิบติัทางการเกษตรทีดี่สาํหรบัฟารม์ไก่เนื้ อ 

แนวปฏิบัติน้ี ใช้อธิบายขยายความทางวิชาการครอบคลุมเหตุผลและการปฏิบัติในแต่ละข้อกาํหนด 

ในมาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง การปฏบิัติทางการเกษตรที่ดีสาํหรับฟาร์มไก่เน้ือ (มกษ. 6901-2560) 

การตรวจประเมิน การให้รับรอง และการให้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสนิค้าเกษตรสาํหรับฟาร์มไก่เน้ือ 

ให้ถอืตาม มกษ. 6901-2560 

คําอธิบาย มกษ. 6901-2560 มีรายละเอียดดงันี้  

ข้อกาํหนด มกษ. 6901-2560 พิมพ์อยู่ในกรอบและมีคาํอธบิายข้อกาํหนดอยู่ใต้กรอบ 

1. ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี ครอบคลุมข้อกาํหนดการปฏบิัติทางการเกษตรที่ดีสาํหรับฟาร์มไก่เน้ือตั้งแต่

องค์ประกอบฟาร์ม อาหาร นํา้ การจัดการฟาร์ม การจัดการสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ 

การจัดการสิ่งแวดล้อม การบันทกึข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ไก่เน้ือที่มีสขุภาพดีและเหมาะสมใน

การนาํไปใช้ผลิตเป็นอาหารที่ปลอดภัยสาํหรับการบริโภค  

1.2 มาตรฐานสนิค้าเกษตรฉบับน้ีจะไม่ครอบคลุมการปฏบิัติที่ดีสาํหรับไก่พ้ืนเมืองแบบเล้ียงปล่อย 

คําอธิบาย 

วัตถุประสงค์ของการกาํหนดมาตรฐานฉบับน้ี เพ่ือให้การผลิตไก่เน้ือดาํเนินไปอย่างมีประสทิธภิาพ และได้

เน้ือไก่ที่ปลอดภัยสาํหรับการบริโภค  

มาตรฐานฉบับน้ี ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติที่ดีสาํหรับไก่พ้ืนเมืองแบบเล้ียงปล่อย เน่ืองจากมีลักษณะ      

การเล้ียงและแนวปฏบิัติที่แตกต่างกนั และมีการกาํหนดมาตรฐานเฉพาะไว้แล้ว 

2. นิยาม  

ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปน้ี 

2.1 ไก่เน้ือ (broiler) หมายถงึ สตัว์ปีกที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Gallus gallus ซ่ึงเล้ียงตามระยะเวลาของสายพันธุ ์

เพ่ือการผลิตเน้ือไก่สาํหรับการบริโภค 

2.2 ฟาร์มไก่เน้ือ (broiler farm) หมายถึง สถานประกอบการที่เล้ียงไก่เน้ือเพ่ือการค้าซ่ึงครอบคลุมถึง 

พ้ืนที่เล้ียงไก่ สถานที่เกบ็และเตรียมอาหารสัตว์ บริเวณสาํหรับทาํลายซาก จุดรวบรวมขยะ อาคารต่างๆ 

สาํนักงาน และบ้านพักอาศัย 

2.3 โรงเรือน หมายถงึ บริเวณที่ใช้เล้ียงไก่เน้ือ ซ่ึงมีทั้งชนิดที่ควบคุมและไม่ควบคุมสภาพแวดล้อมตัวไก่ 
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3. ข้อกาํหนด 

รายการที่ 1. องค์ประกอบฟาร์ม 

  1.1 สถานที่ตั้ง 

ข้อกาํหนด 1.1.1 ได้รับการยินยอมจากหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น 

คําอธิบาย 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไข

เพ่ิมเติม มาตรา 31 กําหนดให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดให้กิจการใด 

เป็นกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็น

อนัตรายต่อสขุภาพ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอาํนาจกาํหนดหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขทั่วไปให้ผู้ดาํเนินกจิการ

ปฏบิัติเกี่ยวกบัการดูแลสขุภาพหรือสขุลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดาํเนินกจิการและมาตรการป้องกนัอนัตราย

ต่อสุขภาพ ดังน้ัน ผู้ประกอบกิจการเพาะพันธุ์ เล้ียง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิดต้องมีหลักฐานใดๆ  

ที่แสดงว่าได้รับการยินยอมจากหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น 

รายการที่ 1. องค์ประกอบฟาร์ม 

  1.1 สถานที่ตั้ง 

ข้อกาํหนด 1.1.2 ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงจากการปนเป้ือนของอนัตรายทางกายภาพ เคมี

และชีวภาพ   

คําอธิบาย 

ฟาร์มไก่เน้ือมีทาํเลที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงจากการปนเป้ือนของอันตรายทางกายภาพ เคมี 

และชีวภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของไก่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่รวบรวมและกาํจัดขยะ 

และห่างจากแหล่งรวมสัตว์ปีก เช่น ตลาดค้าสัตว์ปีก โรงฆ่าสัตว์ปีก อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เว้นแต่ 

มีมาตรการป้องกนัโรคที่มีประสทิธภิาพเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคเข้าสู่ฟาร์ม 

นอกจากน้ีฟาร์มไก่เน้ือควรตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสาํหรับการจัดการเล้ียงไก่เน้ือ เช่น การคมนาคมสะดวก  

ไม่มีนํา้ท่วมขัง มีแหล่งนํา้สะอาดเพียงพอต่อการเล้ียงสัตว์ เป็นบริเวณที่โปร่ง อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี 

ควรอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน  

รายการที่ 1. องค์ประกอบฟาร์ม 

  1.2 ผงัและลักษณะฟาร์ม 

ข้อกาํหนด 1.2.1 มีพ้ืนที่ขนาดเพียงพอและเหมาะสมกับการเล้ียงสัตว์ และไม่ก่อให้เกิดปัญหา

สิ่งแวดล้อม 

1.2.2 มีการวางผงัฟาร์มที่เอื้อต่อการปฏบิัติอย่างถูกสขุลักษณะ และแยกพ้ืนที่ปฏบิัติงาน

เป็นสดัส่วน เช่น พ้ืนที่สาํหรับบริเวณเล้ียงสตัว์ เกบ็อาหารสตัว์ ทาํลายซากสตัว์ ที่พักอาศัย 
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คําอธิบาย 

ฟาร์มไก่เน้ือต้องมีพ้ืนที่เพียงพอและเหมาะสมกบัการเล้ียงสตัว์ ไม่ก่อให้เกดิปัญหาสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ

สตัว์ มีทางเข้า-ออกทางเดียว และมีระบบป้องกนัเช้ือโรคก่อนเข้าฟาร์ม รวมทั้งมีร้ัวรอบบริเวณพ้ืนที่เล้ียง

สัตว์ ถนนภายในฟาร์มมีสภาพเหมาะสม มีความกว้างที่เหมาะในการขนส่งลาํเลียงอุปกรณ์ อาหารสัตว์ 

รวมทั้งผลิตผลที่เข้า-ออกฟาร์ม 

ฟาร์มต้องมีการวางผังฟาร์มที่ดี มีพ้ืนที่กว้างขวางเพียงพอ สาํหรับการจัดแบ่งการก่อสร้างโรงเรือนอย่าง 

มีระเบียบ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ไม่หนาแน่นเกินไป จัดแบ่งพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วนและมีผังแสดง 

การจัดวางที่แน่นอน เช่น บริเวณพ้ืนที่เล้ียงสัตว์ ตาํแหน่งที่ตั้งของโรงเรือน โรงเกบ็อาหารสัตว์ โรงเกบ็

อุปกรณ์ พ้ืนที่ทาํลายซากสัตว์ อาคารต่างๆ สาํนักงาน ทางเข้า-ออก พ้ืนที่รวบรวมขยะและสิ่งปฏิกูล 

อาคารสาํนักงาน ที่พักอาศัยต้องแยกเป็นสัดส่วน อยู่ห่างและอยู่นอกบริเวณเล้ียงสัตว์ เพ่ือให้สะดวก 

ในการปฏบิตัิงานอย่างถูกสขุลักษณะ สามารถป้องกนัและควบคุมโรคภายในฟาร์มได้ 

บ้านพักอาศัยและอาคารสาํนักงานแยกห่างจากบริเวณเล้ียงสตัว์พอสมควร ไม่มีการเข้าอยู่อาศัยในบริเวณ

พ้ืนที่เล้ียงสัตว์ บ้านพักอยู่ในสภาพแขง็แรง สะอาด เป็นระเบียบ มีจาํนวนเพียงพอกับจาํนวนเจ้าหน้าที่  

มีร้ัวกั้น แบ่งแยกจากบริเวณเล้ียงสตัว์ตามที่กาํหนดอย่างชัดเจน 

รายการที่ 1.องค์ประกอบฟาร์ม 

  1.3 โรงเรือน 

ข้อกาํหนด 1.3.1 ต้องแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ ง่ายต่อการบํารุงรักษาและทาํความสะอาด และมี     

การระบายอากาศที่ดี 

1.3.2 มีพ้ืนที่เพียงพอในการเล้ียงไก่เน้ือโดยคาํนึงถงึหลักสวัสดิภาพสตัว์ 

คําอธิบาย 

โรงเรือน ควรมีโครงสร้างแขง็แรง สร้างด้วยวัสดุคงทน ง่ายต่อการทาํความสะอาดและบาํรงุรักษาและมีการ

ระบายอากาศที่ดี วัสดุที่ใช้ในการสร้างโรงเรือนเล้ียงไก่เน้ือ ไม่ควรมีส่วนย่ืนที่แหลมคม ซ่ึงทาํให้ไก่ได้รับ

อันตรายและควรเป็นชนิดที่สามารถทาํความสะอาด ฆ่าเช้ือได้ โดยโรงเรือนที่ใช้เล้ียงไก่เน้ือสามารถ 

แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

(1) โรงเรือนระบบเปิด หมายถึง โรงเรือนที่มีสภาพแวดล้อมตัวไก่เปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม

ภายนอกโรงเรือน  

(2) โรงเรือนระบบปิด หมายถึง โรงเรือนที่ควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน การระบาย

อากาศ และแสงสว่าง ให้เหมาะสมกบัความเป็นอยู่ของไก่  

ฟาร์มไก่เน้ือควรมีระยะห่างระหว่างโรงเรือนที่เหมาะสม บริเวณหน้าประตูของโรงเรือน ต้องมีอ่างนํา้ยาฆ่าเช้ือ

สาํหรับจุ่มเท้าเวลาเข้า-ออกโรงเรือน หากเป็นโรงเรือนระบบเปิด ต้องป้องกันสัตว์ปีกหรือสัตว์พาหะ 

นาํเช้ือชนิดอื่นเข้ามาในโรงเรือน เช่น มีตาข่าย 



มกษ. 6901(G)-2560 4 

โรงเรือนต้องมีลักษณะและขนาดที่เพียงพอ เหมาะสมกับจาํนวนไก่เน้ือที่เล้ียง ให้ไก่เคล่ือนไหวได้อย่าง

อิสระ ไม่ทาํให้ไก่ได้รับบาดเจบ็โดยไม่จาํเป็น และไม่หนาแน่นเกินไปเพ่ือให้เอื้อต่อการเล้ียงไก่ได้อย่าง 

ถูกสขุลักษณะ มีความหนาแน่นของไก่เน้ือที่เหมาะสมคาํนวณได้จากนํา้หนักรวมของไก่มีชีวิตทั้งโรงเรือน  

ณ เวลาใด เวลาหน่ึง หารด้วยพ้ืนที่ในการเล้ียงไก่เน้ือในโรงเรือน โดยในโรงเรือนระบบเปิดต้องมีนํา้หนัก

ไก่เน้ือมีชีวิตไม่เกนิ 20 กโิลกรัม ต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร และในโรงเรือนระบบปิดต้องมีนํา้หนักไก่เน้ือมีชีวิต

ไม่เกนิ 39 กโิลกรัม ต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร  

นอกจากน้ีในโรงเรือนระบบปิดควรควบคุมสภาพแวดล้อมของโรงเรือนให้เหมาะสม ไม่ให้เกดิอนัตรายต่อ

ไก่เน้ือได้ ดังน้ี 

(1) ควบคุมการหมุนเวียนอากาศให้เหมาะสมกบัอายุและฤดูกาล 

(2) ควบคุมอณุหภมิู ความช้ืนสมัพัทธ ์ความเรว็ลม และฝุ่ นละอองให้เหมาะสม โดยให้ไก่อยู่อย่างสบาย 

(3) ควบคุมปริมาณแกส๊ (ตรวจวัดที่ระดับหัวไก่) โดยมีปริมาณแกส็แอมโมเนียในโรงเรือน ไม่เกนิ 20 พีพีเอม็ 

และมีปริมาณแกส๊คาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เกนิ 3,000 พีพีเอม็ 

รายการที่ 2. การจัดการฟาร์ม 

  2.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม 

ข้อกาํหนด 2.1.1 ให้มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงให้เหน็รายละเอยีดการปฏบิัติงานที่สาํคัญภายในฟาร์ม 

ได้แก่ ระบบการเล้ียง อาหารและนํ้าสาํหรับไก่เน้ือ การจัดการด้านสุขภาพไก่เน้ือ และการจัดการด้าน 

สวัสดิภาพสตัว์ปีก 

คําอธิบาย 

ฟาร์มไก่เน้ือต้องมีคู่มือการจัดการฟาร์มแสดงให้เหน็ระบบการเล้ียง อาหารและนํา้สาํหรับสตัว์ การป้องกนั

และควบคุมโรค การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก การดูแลสุขภาพสัตว์ และสุขอนามัยในฟาร์ม 

ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปน้ี 

(1) การเตรียมโรงเรือน 

(2) การกกลูกไก่ 

(3) อาหารสาํหรับไก่เน้ือ 

(4) นํา้ 

(5) การควบคุม กาํจัดสตัว์พาหะนาํโรค 

(6) การจัดการด้านสขุภาพสตัว์ เช่น โปรแกรมการใช้วัคซีนป้องกนัโรค การสุ่มตรวจสภาวะโรคและระดับ

ภมิูคุ้มกนัโรค การจัดการไก่ป่วย-ไก่ตาย และการใช้ยาสตัว์ 

(7) การจัดการเร่ืองสขุาภิบาล และสิ่งแวดล้อม เช่น แสงสว่าง อุณหภมิู ความช้ืน การระบายอากาศ และ

การกาํจัดของเสยี 
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(8) การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสตัว์ปีก ณ สถานที่เล้ียง และการขนส่ง 

รายการที่ 2. การจัดการฟาร์ม 

  2.2 การจัดการอาหารและนํา้ที่ใช้เล้ียงไก่ 

ข้อกาํหนด 2.2.1 อาหารไก่เน้ือต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ

อาหารสตัว์ 

2.2.2 ในกรณีที่ผสมอาหารไก่เน้ือเอง ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ 

2.2.3 ตรวจสอบคุณภาพอาหารไก่เน้ือทางกายภาพในเบื้องต้น และเกบ็ตัวอย่างเพ่ือไว้ใช้

วิเคราะห์กรณมีีปัญหา 

2.2.4 มีสถานที่เกบ็อาหารไก่เน้ือโดยแยกต่างหาก และเกบ็อาหารในสภาพที่ป้องกัน 

การปนเป้ือนและเสื่อมสภาพ 

2.2.5 ไก่เน้ือทุกตัวเข้ากนิอาหารและนํา้ได้ และได้รับอาหารและนํา้อย่างเพียงพอ 

2.2.6 นํา้ที่ใช้เล้ียงไก่เน้ือต้องสะอาดและมีผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํา้ 

คําอธิบาย 

อาหารไก่เน้ือ ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 

และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้ม่ันใจว่าได้อาหารไก่เน้ือที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ไม่หมดอายุ ไม่มี 

การผสมยาสตัว์หรือสารเคมีต้องห้ามลงในอาหารไก่เน้ือ 

อาหารไก่เน้ือสาํเร็จรูปต้องซ้ือจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  

พ.ศ.2558 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม หรือหากผสมอาหารไก่เน้ือใช้เอง ต้องมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน

เดียวกนั และห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์  โดยอาหารไก่เน้ือที่ใช้ 

ควรเหมาะสมกบัความต้องการทางโภชนาการในแต่ละช่วงอายุและพันธุไ์ก่    

ในการตรวจรับอาหารสัตว์ควรมีการตรวจสอบอาหารสัตว์ทางกายภาพเบื้ องต้นอย่างสมํ่าเสมอ เช่น  

ตรวจภาชนะบรรจุว่าไม่ฉีกขาด แตก ชาํรุด และมีฉลากถูกต้อง ควรสุ่มตรวจอาหารสัตว์ว่าไม่มีลักษณะ  

สี กล่ินที่ผิดปกติ หรือรวมตัวเป็นก้อน กรณีที่ขนส่งอาหารสัตว์ด้วยรถบรรทุก ส่วนที่ใช้บรรทุกควรแห้ง

และสะอาด เหมาะต่อการขนส่งอาหารสตัว์ 

ควรเกบ็ตัวอย่างอาหารสัตว์ทุกรุ่นการผลิตที่มีการนํามาใช้ในฟาร์มเอาไว้อย่างน้อย 3 เดือน เพ่ือเป็น

ตัวอย่างสาํหรับการส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการกรณีเกิดปัญหาสุขภาพที่สงสัยว่าอาจมีสาเหตุ 

จากอาหารขึ้นภายหลัง  

นอกจากน้ีควรมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารไก่เน้ือ โดยการสุ่มตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ เพ่ือตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพและสารตกค้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ โดยกรมปศุสตัว์  



มกษ. 6901(G)-2560 6 

ฟาร์มไก่เน้ือต้องจัดให้มีสถานที่เฉพาะในการเกบ็รักษาวัตถุดิบและอาหารไก่เน้ือที่ผสมแล้ว ที่สะอาด แห้ง 

ปลอดจากแมลงและสตัว์พาหะนาํโรคต่าง ๆ ระบายอากาศได้ดีและสามารถป้องกนัการปนเป้ือนและรักษา

คุณภาพของอาหารไม่ให้เสื่อมสภาพ นอกจากน้ีต้องมีวัสดุรองด้านล่าง เช่น พาเลทรองถุงที่บรรจุอาหาร 

ไก่เน้ือ เพ่ือให้อากาศถ่ายเทและป้องกนัความช้ืนได้ 

ภาชนะบรรจุอาหารสตัว์ควรสะอาด แห้ง กนัความช้ืนได้ ไม่เคยใช้บรรจุวัตถุมีพิษ ปุ๋ย หรือวัตถุอื่นใดที่อาจ

เป็นอันตรายต่อสัตว์ ไม่มีสารที่อาจปนเป้ือนกับอาหารสัตว์ และถ้าถูกเคลือบด้วยสารอื่น สารดังกล่าว 

ต้องไม่เป็นอนัตรายต่อสตัว์  

การให้อาหารควรใช้ภาชนะที่เหมาะสม และวางไว้อย่างเพียงพอในตาํแหน่งที่เหมาะสมเพ่ือให้ไก่ได้รับ

อาหารอย่างทั่วถงึ 

นํา้ที่ให้ไก่เน้ือกินมีปริมาณเพียงพอ เป็นนํา้สะอาดและปริมาณโลหะหนักและจุลินทรีย์เป็นไปตามเกณฑ ์ 

ในรายการดังต่อไปน้ี 

(1) โลหะหนัก 

- สารหนู (As)      ไม่เกนิ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร  

- แคดเมียม (Cd)     ไม่เกนิ 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร  

- ตะกั่ว (Pb)      ไม่เกนิ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร  

- ปรอท (Hg)       ไม่เกนิ 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร  

(2) จุลินทรีย์ 

- จุลินทรีย์ที่ตรวจพบโดยวิธ ีStandard plate count ไม่เกนิ 500 CFU ต่อมิลลิลิตร  

- โคลิฟอร์ม (Coliform)       น้อยกว่า 2.2 MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร 

- อโีคไล (E. coli)     ไม่พบ 

- แซลโมเนลลา (Salmonella spp.)   ไม่พบ  

โดยมีผลตรวจตัวอย่างคุณภาพนํา้ในรายการข้างต้น เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการตรวจประเมินคร้ังแรก และ

ตรวจตัวอย่างคุณภาพนํ้าอย่างน้อย 1 คร้ังต่อรอบการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม  ทั้ งน้ี 

ในช่วงที่มีสภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการนาํไปใช้ในการผลิตหรือมีความสงสยัในคุณภาพนํา้ ควรมีการตรวจ

คุณภาพนํา้บางรายการตามความเสี่ยงของการปนเป้ือนอนัตรายที่ส่งผลกระทบต่อสขุภาพสตัว์และผู้บริโภค

เพ่ือวิเคราะห์การปนเป้ือนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอนัตราย   

จาํนวนและขนาดของอุปกรณ์ให้นํ้า เช่น รางนํ้า นิปเปิล (nipple) กระติกนํ้า ควรเหมาะสมและวางไว้ 

อย่างเพียงพอในตาํแหน่งที่เหมาะสมเพ่ือให้ไก่เน้ือได้รับนํา้อย่างทั่วถงึ 
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รายการที่ 2. การจัดการฟาร์ม 

  2.3 การจัดการนํา้ใช้ในฟาร์ม 

ข้อกาํหนด 2.3.1 แหล่งนํา้ใช้ในฟาร์มต้องอยู่ในบริเวณที่สามารถป้องกันการปนเป้ือนจากสิ่งที่เป็น

อนัตราย 

2.3.2 นํา้ที่ใช้ในฟาร์มต้องสะอาดและเหมาะสมในการใช้งาน 

คําอธิบาย 

แหล่งนํา้ที่ใช้ในฟาร์มอยู่ในบริเวณที่สามารถป้องกันการปนเป้ือนมูลสัตว์หรือนํา้เสียจากโรงเรือนรวมทั้ง

บ้านพักอาศัย นอกจากน้ีแหล่งนํ้าควรห่างจากโรงฆ่าสัตว์หรือโรงงานอุตสาหกรรม หากเป็นบ่อบาดาล 

ต้องมีฝาปิดมิดชิด  

นอกจากน้ี นํา้ที่ใช้ในฟาร์ม (ไม่รวมถึงนํา้ที่ใช้เล้ียงไก่) เช่น นํ้าที่ใช้ล้างทาํความสะอาดฟาร์ม โรงเรือน 

อปุกรณ ์และภาชนะ ต้องเป็นนํา้สะอาด มีคุณภาพที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานในฟาร์ม  

รายการที่ 2. การจัดการฟาร์ม 

  2.4 การจัดการโรงเรือนและอปุกรณ ์

ข้อกาํหนด 2.4.1 โรงเรือน อุปกรณ์ และบริเวณโดยรอบต้องสะอาด และบาํรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี

และถูกสขุลักษณะ 

2.4.2 ให้ทาํความสะอาด ฆ่าเช้ือโรงเรือนและอุปกรณ์ หลังจากย้ายไก่เน้ือรุ่นเก่าออก 

และปิดพักโรงเรือนในระยะเวลาที่ เพียงพอต่อการตัดวงจรเช้ือโรคไม่ให้สะสมในโรงเรือน เว้นแต่ 

กรมปศุสตัว์กาํหนดเป็นอย่างอื่นในแต่ละพ้ืนที่ 

คําอธิบาย 

โรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้เล้ียงไก่เน้ือต้องมีการซ่อมแซมบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัย 

ต่อไก่ และผู้ปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบการทาํงานของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่สาํคัญอย่างน้อย 

วันละคร้ัง เช่น อุปกรณ์การเล้ียงแบบอตัโนมัติที่จาํเป็นต่อสวัสดิภาพสตัว์ ควรมีการตรวจสภาพการทาํงาน

ทุกวัน ถ้าพบว่าชํารุดต้องดําเนินการแก้ไขทันที หรือมีขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องสุขภาพสัตว์  

และมีระบบระบายอากาศที่ดี เพ่ือให้สัตว์ได้รับอากาศเพียงพอ มีอุปกรณ์สํารองเม่ือเกิดเสียหาย  

และมีสญัญาณเตือนกรณรีะบบขดัข้องโดยมีการตรวจสอบระบบสญัญาณเตือนอย่างสมํ่าเสมอ�

ฟาร์มไก่เน้ือต้องมีระบบการทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือโรงเรือน อุปกรณ์และบริเวณโดยรอบอย่างมี

ประสิทธิภาพถูกสุขลักษณะ  โดยพ้ืนที่รอบโรงเรือนรัศมีอย่างน้อย 3 เมตร ควรสะอาด และไม่มีขยะ  

โรงเรือนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเล้ียงไก่เน้ือ เช่น ภาชนะให้อาหารและนํา้ จะต้องทาํความสะอาด

อย่างทั่วถงึ ก่อนนาํไก่เข้าเล้ียง ให้ถูกสขุลักษณะและสะดวกในการปฏบิัติงาน 
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วัสดุรองพ้ืนที่ใช้ภายในต้องมีลักษณะแห้งสะอาดและอยู่ในสภาพดี ฆ่าเช้ือก่อนนาํมาใช้ หรือก่อนนาํไก่เข้าเล้ียง 

ในกรณทีี่พบวัสดุรองพ้ืนที่เปียก หรือจับเป็นก้อน ให้ตักออกจากโรงเรือนทนัท ี

นอกจากน้ีฟาร์มไก่เน้ือต้องมีการพักโรงเรือนหลังจากย้ายไก่รุ่นเก่าออก โดยทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือ

โรงเรือนและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยและปิดพักโรงเรือนก่อนนาํไก่ชุดใหม่เข้าเล้ียง ในระยะเวลาที่เพียงพอต่อ

การตัดวงจรเช้ือโรคไม่ให้สะสมในโรงเรือน เว้นแต่กรมปศุสัตว์กาํหนดระยะเวลาปิดพักโรงเรือนเฉพาะ 

ในแต่ละพ้ืนที่ 

รายการที่ 3. บุคลากร 

  3.1 จาํนวนและประเภทของบุคลากร 

ข้อกาํหนด 3.1.1 มีบุคลากรพอเหมาะกับจํานวนไก่เน้ือที่ เล้ียงมีการจัดแบ่งหน้าที่และความ

รับผดิชอบอย่างชัดเจน 

3.1.2 มีสตัวบาลหรือบุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสตูรด้านสตัวบาลเป็นผู้ควบคุมดูแล

การเล้ียงไก่เน้ือ 

3.1.3 มีสัตวแพทย์ที่ มีใบรับรองเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก กํากับดูแล 

ด้านสขุภาพไก่เน้ือ 

คําอธิบาย 

ฟาร์มไก่เน้ือต้องมีจาํนวนบุคลากรอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับจาํนวนไก่เน้ือที่เล้ียง มีการจัดแบ่งหน้าที่ 

และความรับผดิชอบในแต่ละตาํแหน่งอย่างชัดเจน ประกอบด้วย 

(1) ผู้เล้ียงไก่ คือ ผู้ดูแลเล้ียงไก่ ที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการเล้ียงไก่ 

- โรงเรือนระบบเปิด ผู้เล้ียงไก่ 1 คน ควรดูแลไก่ไม่เกนิ 10,000 ตัว 

- โรงเรือนระบบปิด ผู้เล้ียงไก่ 1 คน ควรดูแลไก่ไม่เกนิ 200,000 ตัว 

(2) ผู้ควบคุมดูแลการเล้ียงไก่ เป็นสัตวบาลหรือบุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรด้านสัตวบาล  

ผู้ควบคุมดูแลการเล้ียงไก่ที่เป็นสตัวบาล คือ ผู้ควบคุม กาํกบั ดูแลการเล้ียงไก่ รับผดิชอบดูแลด้านสวัสดิภาพสตัว์ 

เป็นผู้ที่จบการศึกษาทางสัตวบาล หรือสัตวศาสตร์ไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี โดยสัตวบาล 1 คน  

ควรดูแลไก่ไม่เกนิ 1,000,000 ตัว �

(3) สตัวแพทย์ คือ ผู้ควบคุมกาํกบัดูแลด้านสขุภาพสตัว์ และสขุอนามัยภายในฟาร์ม ตลอดจนรับผดิชอบ

ดูแลด้านสวัสดิภาพสตัว์ ซ่ึงจบการศึกษาทางสตัวแพทย์ และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์

ช้ันหน่ึงและได้รับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกจากกรมปศุสัตว์ สัตวแพทย์ 1 คน 

รับผดิชอบในการดูแลไก่ไม่เกนิ 5,000,000 ตัว 



 9 มกษ. 6901(G)-2560 

รายการที่ 3. บุคลากร 

  3.1 จาํนวนและประเภทของบุคลากร 

ข้อกาํหนด 3.1.4 มีการจัดการแรงงานที่ดี ดังน้ี 

(1) มีหนังสอืสญัญาการจ้างงาน 

(2) จ้างลูกจ้างที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ ์หรือปฏบิัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

(3) กรณี เป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ ถูกต้องตามกฎหมายและ 

มีใบอนุญาตทาํงาน 

(4) จัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

(5) จัดหาอปุกรณเ์พ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏบิัติงาน 

(6) ปฏบิัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทยีมกนัในการจ้างงาน 

คําอธิบาย 

บุคลากรหรือแรงงานเป็นสิ่งสาํคัญในการดาํเนินกจิการฟาร์มไก่เน้ือ ผู้ประกอบการจึงต้องมีจัดการแรงงาน

ที่เหมาะสม ดังน้ี 

(1) มีหนังสอืสญัญาการจ้างงาน 

หนังสือการจ้างงาน เป็นสิ่งจําเป็นสาํหรับการจ้างงาน ผู้ประกอบการ (นายจ้าง) ต้องทาํหนังสือสัญญา 

การจ้างงานกับลูกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาที่ ลูกจ้างเข้าใจ เพ่ือระบุสภาพการจ้าง เช่น หน้าที่  

ความรับผิดชอบ อัตราค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับ โดยเป็นการตกลงยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่าย 

และลูกจ้างมาทาํงานด้วยความสมัครใจไม่ถูกบังคับ 

(2) จ้างลูกจ้างที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี บริบูรณ ์หรือปฏบิัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  

นายจ้างต้องปฏบิัติต่อลูกจ้างด้วยความรับผิดชอบและสอดคล้องกบักฎหมายที่เกี่ยวข้อง นายจ้างควรจ้าง

ลูกจ้างที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี บริบูรณ ์หรือปฏบิัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  

(3) กรณเีป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสอืเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีใบอนุญาตทาํงาน 

การจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการช่วยภาครัฐลดปัญหาทางสงัคม นอกจากน้ี การจ้างแรงงาน

ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นความผิดและมีโทษตามที่กฎหมายกาํหนด นายจ้างควรหาความรู้ เพ่ิมเติม

เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง และจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่าน้ัน โดยต้องมี

หนังสอืเดินทาง (Passport) หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐาน เช่น บัตรประจาํตัวคนซ่ึงไม่มี

สญัชาติไทย และมีใบอนุญาตทาํงาน 
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(4) จัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

การมีสวัสดิการที่ดีสาํหรับผู้ใช้แรงงาน จะทาํให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีกาํลังใจในการทาํงาน และมี

ความเอาใจใส่ต่องาน นายจ้างต้องมีการจัดระบบสวัสดิการต่อลูกจ้างอย่างพอเพียง เช่น มีบ้านพักที่อากาศ

ถ่ายเทสะดวก เป็นสัดส่วน ปลอดภัย มีห้องนํา้และห้องสุขาที่สะอาดและเพียงพอ มีนํา้สะอาดสาํหรับดื่ม 

 มีนํา้ใช้ มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

(5) จัดหาอปุกรณเ์พ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏบิัติงาน 

การทาํงานในฟาร์มไก่เน้ือมีการใช้เคร่ืองมือและสารเคมีต่างๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกดิอนัตรายต่อผู้ปฏบิัติงานได้ 

จึงจาํเป็นต้องจัดหาเคร่ืองมือ อปุกรณ ์และคู่มือการใช้งานเพ่ือความปลอดภัย  

ผู้ประกอบการต้องจัดหาอปุกรณเ์พ่ือความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกบัลักษณะงาน 

ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ รองเท้าบูต หน้ากากอนามัย และจัดเตรียมคู่มือการใช้งานเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักร สารเคมี 

(6) ปฏบิัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทยีมกนัในการจ้างงาน 

การจ้างงานทั้งชายและหญิง ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงาน 

ไม่อาจปฏบิัติเช่นน้ันได้ 

รายการที่ 3. บุคลากร 

  3.2 การฝึกอบรม 

ข้อกาํหนด 3.2.1 บุคลากรที่ทาํหน้าที่เล้ียงไก่เน้ือต้องมีความรู้ และได้รับการฝึกอบรมในการเล้ียงไก่เน้ือ

เพ่ือให้จัดการฟาร์มได้ 

คําอธิบาย 

บุคลากรที่ดูแลเล้ียงไก่ ควรได้รับการฝึกอบรม หรือฝึกปฏบิัติงานจนมีความรู้ ความชาํนาญ ในการดูแลไก่

เป็นอย่างดี และได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาทกัษะอย่างต่อเน่ืองและให้บันทกึข้อมูลการฝึกอบรมในประวัติ

บุคลากร 

รายการที่ 3. บุคลากร 

  3.3 สขุลักษณะส่วนบุคคล 

ข้อกาํหนด 3.3.1 บุคลากรต้องมีสขุลักษณะส่วนบุคคลที่ดีเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกดิการปนเป้ือนและแพร่เช้ือ 

คําอธิบาย 

บุคลากรได้รับการกาํกบัดูแลสขุลักษณะส่วนบุคคล และได้รับการตรวจสขุภาพเป็นประจาํทุกปีอย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง ห้ามผู้ที่มีอาการเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็ เช่น อาการท้องร่วง อาเจียน เจบ็คอ มีไข้ เข้าปฏิบัติงาน 

ในโรงเรือน ทั้งน้ี ควรแจ้งผู้ประกอบการ/ผู้จัดการฟาร์มให้ทราบด้วย 
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รายการที่ 4. สขุภาพสตัว์ 

  4.1 การป้องกนัและควบคุมโรค 

ข้อกาํหนด 4.1.1 ระบุแหล่งที่มาของไก่เน้ือ 

4.1.2 ต้องมีมาตรการป้องกัน ควบคุม และกําจัดเช้ือโรคเข้าสู่ฟาร์มจากบุคคล 

ยานพาหนะ และอปุกรณ ์รวมทั้งสตัว์พาหะนาํเช้ือ 

4.1.3 มีแผนเฝ้าระวังและป้องกนัโรคโดยสตัวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม  

คําอธิบาย 

ไก่เน้ือที่นาํมาเล้ียงมาจากฟาร์มพ่อแม่พันธุแ์ละสถานที่ฟักไข่ที่ดี ต้องระบุแหล่งที่มาในระดับฟาร์มพ่อแม่พันธุ ์

ฝงูพ่อแม่พันธุ ์และโรงฟักได้ รวมทั้งปลอดจากโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสตัว์  

ฟาร์มไก่เน้ือต้องมีมาตรการป้องกัน ควบคุม และกําจัดเช้ือโรคเข้าสู่ฟาร์มจากบุคคล ยานพาหนะ 

และอปุกรณ ์รวมทั้งสตัว์พาหะนาํเช้ือ โดย  

(1) มีการทําความสะอาดและฆ่าเช้ือยานพาหนะและบุคคลที่ เข้า-ออกฟาร์มหรือเขตพ้ืนที่ เล้ียงไก่ 

อย่างเข้มงวด ยานพาหนะต้องผ่านการฉีดพ่นด้วยนํ้ายาฆ่าเช้ือ หรือผ่านโรงพ่นและบ่อนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค  

(ผสมนํ้ายาฆ่าเช้ือในอัตราส่วนที่ระบุตามเอกสารกาํกับและเปล่ียนนํ้ายาอย่างสมํ่าเสมอ) ในกรณีที่พบ 

การระบาดของโรค ต้องมีมาตรการเพ่ิมเติมในการควบคุมโรคเพ่ือป้องกนัไม่ให้โรคแพร่ระบาดออกจากฟาร์ม 

(2) บริเวณประตูเข้าฟาร์มต้องมีมาตรการที่เข้มงวด  ประตูต้องปิดตลอดเวลา จะเปิดให้เข้าได้เม่ือได้รับ

อนุญาตจากผู้รับผิดชอบ และมีการบันทึกการผ่านเข้า-ออก และเวลาที่เข้า-ออกจากฟาร์มของบุคคลและ

ยานพาหนะทุกชนิดที่ตรวจสอบได้ 

(3) มีมาตรการป้องกันบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้า มี ร้ัวรอบบริเวณพ้ืนที่ เล้ียงไก่  

มีสญัลักษณ์เตือนไม่ให้บุคคลหรือพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าในบริเวณเล้ียงไก่ โดยบุคคลที่จะเข้าเขตฟาร์ม 

ให้ทาํการฆ่าเช้ือรองเท้าและมือที่ทางเข้าฟาร์ม สาํหรับบุคคลที่จะเข้าเขตพ้ืนที่เล้ียงไก่ ให้ผ่านห้องอาบนํา้ฆ่าเช้ือ 

เปล่ียนชุดที่ฟาร์มจัดเตรียมไว้ให้  

ห้องอาบนํา้ฆ่าเช้ือ ประกอบด้วย 

- ห้องเปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย ก่อนเข้าห้องฉีดพ่นนํา้ยาฆ่าเช้ือ 

- ห้องฉีดพ่นนํา้ยาฆ่าเช้ือ มีความยาวห้องพอประมาณ พ้ืนไม่ล่ืน และนํา้ยาฆ่าเช้ือไม่ระคายเคืองต่อผู้ใช้ 

- ห้องอาบนํา้ หลังผ่านนํา้ยาฆ่าเช้ือ 

- ห้องเปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย ก่อนเข้าพ้ืนที่เล้ียงไก่ 

ทั้งน้ี ทุกห้องมีการแบ่งแยกสัดส่วนชัดเจน อุปกรณ์ทุกอย่างใช้การได้ดี มีการรักษาความสะอาดอย่าง

สมํ่าเสมอ มีการซักล้างเสื้อผ้าและทาํความสะอาดรองเท้าที่ใช้ในพ้ืนที่เล้ียงไก่ให้สะอาดทุกคร้ังหลังใช้งาน 
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(4) แยกผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรมแต่ละโรงเรือนอย่างชัดเจน มีวิธีการฆ่าเช้ือ 

และมีมาตรการการควบคุมวัสดุ อุปกรณ์เข้า-ออกฟาร์ม เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนของเช้ือโรคจากอุปกรณ์ต่างๆ 

ทั้งน้ี ยานพาหนะที่ใช้ในฟาร์มและนอกฟาร์ม ไม่ควรใช้ร่วมกนั 

(5) มีมาตรการป้องกันการสะสมของเช้ือโรคในเขตพ้ืนที่เล้ียงไก่ โดยภายในฟาร์มต้องมีเคร่ืองพ่นนํา้ยา 

ฆ่าเช้ือโรค และอปุกรณท์ี่สามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวกเพ่ือใช้งานในจุดต่างๆ ภายในฟาร์ม มีจาํนวนเคร่ือง

พ่นนํา้ยาฆ่าเช้ือโรคที่เหมาะสมกบัขนาดของฟาร์มและสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี 

ต้องมีแผนเฝ้าระวังโรคในฟาร์มที่สอดคล้องกับแผนของกรมปศุสัตว์ โดยไก่ทุกตัวในฟาร์มได้รับวัคซีน

ป้องกนัโรคเพ่ือสร้างภมิูคุ้มกนัโรคตามแผนการให้วัคซีน ซ่ึงกาํหนดโดยสตัวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 

นอกจากน้ี ฟาร์มไก่เน้ือต้องมีการป้องกันควบคุมสัตว์พาหะนําโรคไม่ให้เป็นแหล่งของเช้ือโรคที่ มี

ผลกระทบต่อสุขภาพและสุขลักษณะ เช่น ดูแลบริเวณโดยรอบโรงเรือนไม่ให้มีบริเวณนํา้ขัง หรือนํา้เน่า  

ซ่ึงจะเป็นแหล่งของแมลงต่าง ๆ และให้เก็บซากไก่ออกจากโรงเรือนทันทีทุกคร้ังที่ มีการตรวจสอบ  

โดยใส่วัสดุหรือภาชนะกันนํ้าที่ปิดมิดชิด เพ่ือป้องกันสัตว์พาหะนําโรค ทั้งน้ี ควรมีแผนการและวิธีการ

กาํจัดสตัว์พาหะนาํเช้ืออย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

รายการที่ 4. สขุภาพสตัว์ 

  4.1 การป้องกนัและควบคุมโรค 

ข้อกาํหนด 4.1.4 ตรวจติดตามสขุภาพไก่เน้ือประจาํวัน และมีการจัดการซากไก่ที่เหมาะสม  

4.1.5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 

โรคระบาดสตัว์ 

คําอธิบาย 

ในการจัดการการเล้ียงไก่เน้ือที่ดีควรมีการตรวจติดตามเพ่ือตรวจสอบความผดิปกติของไก่ อย่างน้อยวันละคร้ัง 

เช่น ตรวจดูลักษณะตัวไก่ว่ามีอาการของโรค หรือมีอตัราการป่วยหรือตายผิดปกติ ถ้าพบต้องแจ้งสตัวแพทย์

ผู้ควบคุมฟาร์ม  

ในกรณีเกดิโรคระบาดหรือสงสยัว่าเกดิโรคระบาดต้องปฏบิัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสตัว์ พ.ศ. 2558 

และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

การทาํลายซากไก่เน้ือในภาวะปกติ ต้องมีพ้ืนที่และวิธกีารที่เหมาะสมดังต่อไปน้ี 

(1) การทาํลายโดยการฝัง มีเน้ือที่เพียงพอ และอยู่ในบริเวณนํา้ท่วมไม่ถึง ฝังซากสตัว์โดยให้ส่วนบนสุด

ของซากสัตว์อยู่ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตรและใช้สารเคมีที่สามารถทาํลายเช้ือจุลินทรีย์ 

หรือเช้ือโรคต่างๆ โดยการแช่ ราด หรือโรยที่ส่วนต่างๆ ของซากน้ัน จนทั่ว รวมถึงบริเวณปากหลุมที่ฝงัซาก

น้ันด้วย กรณเีป็นหลุมฝงัถาวร ควรมีฝาปิดมิดชิดไม่ให้สตัว์ไปคุ้ยเขี่ย 

(2) การทาํลายโดยการเผา มีสถานที่เผา หรือเตาเผา อยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ใช้ไฟเผาซากจนหมด 
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(3) การทาํลายโดยการทาํให้สกุและบดละเอยีด (rendering) มีขั้นตอนปฏบิัติสาํหรับการเคล่ือนย้ายซากไก่ 

สู่โรงงานแปรสภาพที่ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(4) การทาํลายโดยการกลบทับและย่อยสลาย (composing) มีพ้ืนที่สาํหรับการกลบทับและหมักซากไก่ 

ที่เหมาะสมและม่ันใจได้ว่าอุณหภูมิในการหมักทาํให้เกิดการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ ไม่มีความเสี่ยงต่อ

การเป็นแหล่งแพร่เช้ือหรือพาหะนาํเช้ือ และมีขั้นตอนปฏบิัติถูกต้องตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ 

รายการที่ 4. สขุภาพสตัว์ 

  4.2 การบาํบัดและรักษาโรค 

ข้อกาํหนด 4.2.1 การบําบัดโรคสัตว์ต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์โดยปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และตามข้อกาํหนดในมาตรฐาน

สนิค้าเกษตร มกษ. 9032 เร่ือง ข้อปฏบิัติการควบคุมการใช้ยาสตัว์ 

คําอธิบาย 

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 และ 

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และตามข้อกาํหนดใน มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง ข้อปฏิบัติการ

ควบคุมการใช้ยาสตัว์ การบาํบัดโรคสตัว์และการใช้ยาสตัว์รวมถึงวัตถุอนัตรายที่ใช้ในฟาร์ม ให้อยู่ภายใต้

การกาํกบัดูแลของสตัวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ห้ามใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต และสารต้องห้ามตามที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณป์ระกาศกาํหนด 

รายการที่ 5. สวัสดิภาพสตัว์ 

ข้อกาํหนด 5.1 ดูแลไก่เน้ือให้มีความเป็นอยู่ตามหลักสวัสดิภาพสตัว์ 

คําอธิบาย 

ฟาร์มไก่เน้ือต้องมีการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแล

สวัสดิภาพสัตว์ปีก ณ สถานที่เล้ียง รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแล 

สวัสดิภาพสตัว์ปีกระหว่างการขนส่ง  

นอกจากน้ี ควรมีการตรวจสอบสุขภาพไก่อย่างสมํ่าเสมอ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม สาํหรับไก่ที่ป่วย 

บาดเจบ็ ควรมีการดาํเนินการอย่างรีบด่วน เพ่ือไม่ให้เป็นการทรมานสตัว์ 

การควบคุมแสงสว่าง ในโรงเรือนควรมีอุปกรณ์ให้แสงสว่างอาจเป็นชนิดติดตั้งถาวร หรือชนิดเคล่ือนที่ได้ 

เพ่ือให้ไก่ได้รับแสงสว่างตามเกณฑท์ี่กาํหนด โดยในโรงเรือนระบบเปิดและโรงเรือนระบบปิด ต้องควบคุม

ความเข้มของแสงสว่าง เช่น  

- ให้มีค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า 20 lx (ลักซ์) ที่ระดับตาไก่ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของพ้ืนที่เล้ียงไก่  

- ให้มีระยะมืดไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมงต่อวัน เพ่ือให้ไก่ได้พักผ่อน  

- ทั้งน้ี ในการเล้ียงไก่เน้ือ ภายในช่วงอายุไก่ 7 วันแรกไปจนถึงก่อนเคล่ือนย้ายไก่ออกจากโรงเรือน 3 วัน 

จะต้องมีช่วงมืดอย่างน้อย 6 ช่ัวโมงต่อวัน โดยช่วงมืดน้ีต้องต่อเน่ืองกนัอย่างน้อย 4 ช่ัวโมง  
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- สาํหรับการควบคุมแสงสว่างในไก่พ้ืนเมืองหรือไก่พ้ืนเมืองลูกผสมให้ปฏบิัติตามคู่มือการเล้ียง 

รายการที่ 6. สิ่งแวดล้อม 

ข้อกาํหนด 6.1 กาํจัดขยะ ของเสีย เช่น มูลไก่ ซากไก่ โดยวิธีที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งของ

กล่ินและเช้ือโรค 

6.2 ป้องกนัการฟุ้งกระจายของวัสดุรองพ้ืนหลังการย้ายไก่เน้ือออกจากฟาร์ม 

6.3 ต้องมีการบาํบัดนํา้เสยีก่อนปล่อยออกจากฟาร์ม 

คําอธิบาย 

ฟาร์มไก่เน้ือต้องมีการกาํจัดขยะ ซากไก่ และของเสยีอื่น ๆ เช่น มูลไก่ เพ่ือไม่ให้สะสมเป็นแหล่งของกล่ิน

และเช้ือโรคแพร่ออกสู่ภายนอก ซากสตัว์ พาหะนาํเช้ือ เช่น นก หนู ให้ทาํลายโดยการฝงัหรือเผา 

วัสดุรองพ้ืนที่ใช้แล้วหลังการปลดไก่ต้องพ่นด้วยยาฆ่าเช้ือโรคเพ่ือป้องกนัการฟุ้งกระจายก่อนเคล่ือนย้าย

และห้ามนาํวัสดุรองพ้ืนเก่ากลับมาใช้อกี มีผ้าใบคลุมรถบรรทุกเพ่ือป้องกนัการตกหล่น 

ควรบาํบัดนํา้เสียที่เกิดจากการล้างโรงเรือนและอุปกรณ์ในช่วงเตรียมโรงเรือน ก่อนปล่อยลงในแหล่งนํา้

สาธารณะ 

รายการที่ 7. การบันทกึข้อมูล 

ข้อกาํหนด 7.1 ให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สาํคัญในการจัดการฟาร์มที่มีผลต่อ

สขุภาพและการควบคุมโรค 

7.2 ให้เกบ็รักษาบันทกึข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี 

คําอธิบาย 

ฟาร์มไก่เน้ือต้องมีระบบการบันทึกและเกบ็บันทึกข้อมูลที่สาํคัญ โดยต้องเกบ็รักษาไว้อย่างน้อย 3 ปี  

เพ่ือสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ทั้งน้ีครอบคลุม 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารฟาร์ม เช่น การจัดแบ่งโครงสร้าง ข้อมูลด้านสุขภาพ  ประวัติและ 

การฝึกอบรมของบุคลากร การแบ่งหน้าที่ความรับผดิชอบ 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านการผลิต เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสัตว์ อาหารและนํ้าสําหรับสัตว์  

การจัดการฟาร์ม สขุภาพสตัว์ การป้องกนัและควบคุมโรค การกาํจัดของเสยี 


