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ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มใส่ใจต่อสุขภาพจึงมีความต้องการแหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพสูง 

คอเลสเตอรอลต่ า เนื้อกวางมีโปรตีนสูงและยังเป็นแหล่งอาหารที่อุดมด้วยธาตุเหล็ก มีคอเลสเตอรอล 

ต่ ากว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่น นอกจากนี้กวางยังสามารถให้ผลิตผลอื่นได้หลายชนิด เช่น เขาอ่อนมีสรรพคุณ

บ ารุงร่างกาย กวางจึงจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เกษตรกรเริ่มมีการขยายการเล้ียงเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพของผลิตผลจากกวางจึงควรพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตที่ดี

ตั้งแต่ระดับฟาร์ม คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นสมควรก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร 

เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มกวาง 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง  

มาตรฐานสินค้าเกษตร. มกษ. 6400-2555. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคเนื้อ. 

กรุงเทพฯ: ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

คมจักร พิชัยรณรงค์สงคราม. 2546. การผลิตกวาง. กรมปศุสัตว์. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ. 2556. มาตรฐานฟาร์มกวาง (ฉบับร่าง).  
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มกวาง 

1 ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มกวางที่มีการเพาะเล้ียง

และขยายพันธุ์เชิงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วยข้อก าหนดตั้งแต่องค์ประกอบฟาร์ม อาหาร น้ า การจัดการฟาร์ม 

สุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ การจัดการเขากวางอ่อน การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม และการบันทึกข้อมูล 

เพื่อให้ได้กวางที่มีสุขภาพดี ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

2 นิยาม  

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1  กวาง (deer) หมายถึง สัตว์ในวงศ์ Cervidae 

2.2  ฟาร์มกวาง (deer farm) หมายถึง สถานประกอบการที่เล้ียงกวาง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เล้ียง สถานที่เก็บ

และเตรียมอาหาร โรงจัดการกวางและอุปกรณ์ที่เหมาะสม บริเวณท าลายซาก และจุดรวบรวมของเสีย เป็นต้น  

2.3  คอก (pen) หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างที่มีหลังคาหรือไม่มีหลังคา มีโครงสร้างแข็งแรง มีที่ให้น้ าและ 

ให้อาหาร 

2.4  โรงจัดการกวาง (deer yard) หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการจัดการกวาง เช่น ท าเครื่องหมายตัวสัตว์ 

ฉีดวัคซีน รักษาสัตว์ และตัดเขากวางอ่อน และมีเครื่องมือด าเนินงาน เช่น ซองบังคับกวาง (deer crush) 

3 เกณฑ์ก าหนด 

 
ข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มกวาง ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มกวาง 

รายการ เกณฑ์ก าหนด 

1. องค์ประกอบฟาร์ม 

 

 

 

1.1 สถานที่ตั้ง 

1.1.1 ต้องได้รับการยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่น 

1.1.2 อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เส่ียงต่อการปนเปื้อนจากอันตรายทาง

กายภาพ เคมี และชีวภาพ หากกรณีที่มีความเส่ียงจากอันตรายทางชีวภาพ

ต้องมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ  

1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม 

1.2.1 มีการวางผังฟาร์มที่ดีตามความเหมาะสมต่อการเล้ียงกวางแต่ละแบบ 

ได้แก่ การเล้ียงแบบขังคอก การเล้ียงแบบปล่อยแปลง และการเล้ียง

แบบปล่อยทุ่ง ที่จะสามารถจัดการฟาร์มและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2.2 พื้นที่ฟาร์มมีขนาดเพียงพอเหมาะสมในการเล้ียงกวางตามพันธุ์ 

ขนาด จ านวน และรูปแบบการเล้ียง เพื่อให้กวางเจริญเติบโตได้ดี  

ไม่เครียด สามารถป้องกันและควบคุมโรค  

1.2.3 มีรั้วที่แข็งแรงรอบพื้นที่การเล้ียงตามลักษณะการเล้ียงอย่าง

เหมาะสมกับสายพันธุ์ ที่สามารถป้องกันการเล็ดลอดเข้ามาของสัตว์ 

ที่จะท าร้ายกวาง และป้องกันกวางออกภายนอก เช่น ใช้รั้วตาข่ายถัก 

หรือรั้วผสมผสานอื่นๆ ท่ีเหมาะสม 

1.2.4 พื้นที่การเล้ียงแยกเป็นสัดส่วนจากที่พักอาศัย  

1.2.5  มีโรงจัดการกวาง (deer yard) ที่มีซองบังคับกวาง (deer crush) 

ทางเชื่อมกลับคอก และทางลาดเพื่อขนถ่าย (loading ramps) โดยมีคอกคัด

และคอกพักเพื่อคัดแยกกวาง รวมถึงมีที่เก็บอุปกรณ์ส าหรับจัดการกวาง 

ที่สามารถจัดการกวางอย่างเป็นระบบและมีความปลอดภัยต่อกวาง 

1.3 คอกต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง มีพื้นที่เพียงพอต่อการเล้ียงกวาง 

และมีการแบ่งพื้นที่ เพื่อสะดวกในการจัดการกวางแต่ละช่วงอายุ  

หรือ ขนาด หรือ วัตถุประสงค์ของการเล้ียง และสามารถจัดการการเล้ียง

ได้อย่างถูกสุขลักษณะ 

2. อาหารส าหรับกวาง 2.1 มีพืชอาหารสัตว์เพียงพอกับจ านวนกวางที่เล้ียง 

2.2 กรณีใช้อาหารข้น (concentrate feed) มีคุณภาพ มีความปลอดภัย

เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงกวาง 
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รายการ เกณฑ์ก าหนด 

2.3 ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ทางกายภาพเบื้องต้นว่าไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อสุขภาพของกวาง และเก็บรักษาในสภาพที่สามารถป้องกันการเส่ือมสภาพ 

2.4 กรณีอาหารสัตว์ผสมเอง ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  

3. น้ าส าหรับกวาง 3.1 แหล่งน้ าที่ใช้ในฟาร์มต้องอยู่ในบริเวณที่ไม่เส่ียงต่อการปนเปื้อน

จากสิ่งที่เป็นอันตราย  

3.2 น้ าที่ใช้เล้ียงกวางและใช้ในฟาร์ม ควรเป็นน้ าสะอาด และมีปริมาณ

เพียงพอตามวัตถุประสงค์ในการใช้ 

4. การจัดการฟาร์ม 

 

 

 

4.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ส าคัญ

ภายในฟาร์ม เช่น การท าทะเบียนสัตว์ การจัดการฝูง การจัดการ 

โรงจัดการกวาง ระบบการเลี้ยง อาหารและน้ าส าหรับกวาง สุขภาพสัตว์ 

การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ ส่ิงแวดล้อม และการบันทึก 

4.2 บุคลากร 

4.2.1 มีจ านวนบุคลากรเพียงพอกับจ านวนกวางที่เล้ียง 

4.2.2 บุคลากรที่ท าหน้าที่เล้ียงกวางต้องมีความรู้ ได้รับการฝึกอบรม 

ในการเล้ียงกวาง และปฏิบัติงานในฟาร์มได้ 

4.2.3 มีสัตวแพทย์ให้ค าปรึกษาแนะน า ด้านสุขภาพสัตว์ สุขาภิบาลฟาร์ม 

และการใช้ยาภายในฟาร์ม 

4.2.4 บุคลากรต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี และต้องได้รับการตรวจ

สุขภาพเป็นประจ าทุกปี 

4.3 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

4.3.1 กรณีการเล้ียงแบบขังคอก มีการรักษาความสะอาดคอกกวาง  

และฆ่าเชื้ออุปกรณ์อย่างถูกสุขลักษณะ 

4.3.2 อุปกรณ์ให้น้ าและอาหารต้องสะอาด 

4.3.3 รักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบคอกหรือแปลง ไม่ให้เป็น

แหล่งสะสมเชื้อโรค และสัตว์ที่เป็นพาหะน าเชื้อ 

4.3.4 บ ารุงรักษาคอก โรงจัดการกวาง เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ใน

สภาพดี 



มกษ. 6409-2560 

 

4 

รายการ เกณฑ์ก าหนด 

5. สุขภาพสัตว์ 

 

 

5.1 การป้องกันและควบคุมโรค 

5.1.1 อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

5.1.2 มีการป้องกันและควบคุมโรคที่มากับ ยานพาหนะ อุปกรณ์  

และบุคคลก่อนเข้าออกฟาร์ม รวมถึงมีการจดบันทึกการผ่านเข้าออก

จากฟาร์มท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

5.1.3 มีการควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อ และวิธีการท าลายซากกวางที่ตาย

ด้วยโรค โดยให้อยู่ในดุลพินิจของสัตวแพทย์ 

5.1.4 จัดการทางสุขลักษณะที่ดีภายในฟาร์มเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสม

เชื้อโรค 

5.1.5 กรณีที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ และค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ 

5.2 การบ าบัดโรคสัตว์ 

5.2.1 อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ โดยปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ และตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

มกษ. 9032 เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์ 

6. สวัสดิภาพสัตว์ ดูแลกวางให้มีความเป็นอยู่ที่สบาย หากกวางป่วย บาดเจ็บ หรือพิการ  

ต้องได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อมิให้เกิดความทุกข์ทรมาน 

7. การจัดการเขากวางอ่อน 7.1 มีอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในการจับตัวกวาง ตัดเขากวางอ่อน 

ห้ามเลือด และรักษาแผล 

7.2 ห้ามให้ยาที่ท าให้กวางซึมหรือสลบ 

7.3 ต้องระมัดระวังไม่ให้กวางช็อกหรือบาดเจ็บ 

7.4 ต้องห้ามเลือดให้หยุดไหลหลังจากตัดเขากวางอ่อน 

7.5 ควรท าความสะอาดก่อนเก็บรักษาเขากวางอ่อน โดยการแช่เย็น 

ที่อุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส หรือแช่แข็งที่อุณหภูมิไม่เกิน  

-18 องศาเซลเซียส หรืออบให้แห้งสนิท 
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8. ส่ิงแวดล้อม 8.1 ก าจัดหรือจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

8.2 มีการก าจัดและท าลายซากกวางอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกัน 

การแพร่กระจายของโรค  

8.3 กรณีปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ให้บ าบัดน้ าเสีย 

ก่อนออกจากฟาร์มตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

9. การบนัทึกข้อมูล 

 

9.1 ให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติ งานในขั้นตอนที่ส าคัญใน 

การจัดการฟาร์มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการควบคุมโรค เช่น 

การท าทะเบียนสัตว์ การจัดการฟาร์ม การให้อาหาร การจัดการ 

ด้านการผลิต ควบคุม ป้องกัน บ าบัดโรค การตรวจสุขภาพและ 

การฝึกอบรมของบุคลากร 

9.2 เก็บรักษาบันทึกไว้ให้ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี 
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