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ไก่พื้นเมือง เช่น ไก่พันธุ์ประดู่หางด า ไก่พันธุ์เหลืองหางขาว ไก่พันธุ์แดง และไก่พันธุ์ชี เป็นแหล่งอาหาร

และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่คนไทยมาโดยตลอด และเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพให้แก่

เกษตรกรรายย่อย ซึ่งยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดและมีราคาแพง ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค 

รวมถึงเป็นการเพิ่มคุณค่าและขยายตลาดที่สูงกว่า โดยการพัฒนาและสร้างระบบมาตรฐานการผลิต

เพื่อให้ได้มาตรฐานโดยเริ่มจากระดับฟาร์ม คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นสมควรก าหนด

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง  

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2558. มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่พันธุ์. มกษ. 6903-2558.  

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 2557. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการระบบการสร้างอาชีพ

การเลี้ยงไก่ประดู่หางด าอย่างย่ังยืน.  
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่พื้นเมือง

แบบเลี้ยงปล่อย 

1.  ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่พื้นเมือง 
แบบเลี้ยงปล่อยเพื่อการค้า ตั้งแต่องค์ประกอบฟาร์ม อาหาร น้ า การจัดการฟาร์ม การจัดการสุขภาพสัตว์ 

การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม และการบันทึกข้อมูล เพื่อผลิตไก่พื้นเมืองที่มี

สุขภาพแข็งแรง และได้เนื้อไก่ที่เหมาะสมส าหรับการบริโภค 

2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1  ไก่พื้นเมือง (indigenous chicken/native chicken) หมายถึง ไก่ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Gallus gallus 

หรือ Gallus domesticus ครอบคลุมไก่พื้นเมืองไทยหรือไก่พื้นเมืองลูกผสม เป็นสายพันธุ์ที่ทนทาน 

ต่อสภาพแวดล้อม สามารถเล้ียงแบบปล่อยได้ เช่น ไก่พันธุ์ประดู่หางด า ไก่พันธุ์เหลืองหางขาว ไก่พันธุ์แดง 

และไก่พันธุ์ช ี 

2.2  การเล้ียงไก่แบบปล่อย (free range chicken farming)  หมายถึง การจัดการเล้ียงไก่ ซึ่งมีช่วงเวลาใน

แต่ละวันที่ปล่อยให้ไก่ได้ออกมาภายนอกโรงเรือนซึ่งเป็นพื้นดินที่มีหญ้าหรือพืชที่เป็นอาหารได้ 

อย่างอิสระ ไก่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น การไซร้ขน คุ้ยเขี่ย จิกกินพืช ผัก ท าให้ไก่อารมณ์ดี

และมีความสุข 

2.3  ฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเล้ียงปล่อย (free range indigenous chicken farm) หมายถึง สถานที่เล้ียงไก่

พื้นเมืองเพื่อการค้า  ซึ่งครอบคลุมถึง โรงเรือน และพื้นที่เล้ียงปล่อย สถานที่เก็บและเตรียมอาหารสัตว์ 

บริเวณส าหรับท าลายซาก จุดรวบรวมขยะ เป็นต้น  
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2.4  โรงเรือน (house) หมายถึง อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างใช้เล้ียงไก่พื้นเมืองส าหรับเป็นที่พักอาศัย  

มีหลังคากันแดดกันฝนและมีวัสดุล้อมรอบโรงเรือน เช่น โครงไม้ที่มีตาข่าย และป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นเข้า 

เช่น นก    

2.5 พื้นที่เล้ียงไก่แบบปล่อย หมายถึง บริเวณการเล้ียงไก่ที่เป็นพื้นดินนอกโรงเรือน มีหญ้าหรือพืช 

ที่เป็นอาหาร และอยู่เชื่อมต่อกับโรงเรือน เพื่อมีบริเวณให้ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ 

3. ข้อก าหนด  

ข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย ให้เป็นตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย 

รายการ ข้อก าหนด 

1. องค์ประกอบฟาร์ม 

1.1 สถานที่ตั้ง 

 

 

1.1.1 ต้องได้รับการยินยอมจากหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น 

1.1.2 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และมีแหล่งน้ า

สะอาดเพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ 

1.1.3 ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เส่ียงต่อการปนเปื้อนจากอันตรายทาง

กายภาพ เคมี และชีวภาพ เว้นแต่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่มี

ประสิทธิภาพ 

1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม  

1.2.1 พื้นที่ฟาร์มมีขนาดเพียงพอเหมาะสมในการเล้ียงสัตว์ ไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม มีรั้วรอบพื้นที่การเลี้ยง 

1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ดี และจัดพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน เหมาะสม

ตามวัตถุประสงค์ เช่น บริเวณเล้ียงสัตว์ เก็บอาหารสัตว์ เก็บอุปกรณ์ ท าลาย

ซากสัตว์ รวบรวมขยะและส่ิงปฏิกูล และที่พักอาศัย   

1.3 โรงเรือน 

 

 

 

1.3.1 สร้างด้วยวัสดุที่คงทน แข็งแรง ง่ายต่อการท าความสะอาดและ

บ ารุงรักษา มีการระบายอากาศที่ดีและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและไก่ 

สามารถป้องกันนกไม่ให้เข้าสู่บริเวณโรงเรือนได้ 
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รายการ ข้อก าหนด 

 

 

 

1.3.2 มีพื้นที่เพียงพอในการเล้ียงไก่ ให้ไก่สามารถแสดงพฤติกรรม 

ตามธรรมชาติได ้

1.3.3 ในกรณีที่ใช้วัสดุรองพื้นภายในโรงเรือน วัสดุที่ใช้ต้องใหม่ สะอาด 

แห้ง และมีการฆ่าเชื้อก่อนน ามาใช้ 

1.4. พื้นที่เล้ียงปล่อย มีพื้นที่เล้ียงปล่อยภายนอกโรงเรือนอย่างเพียงพอ ให้ไก่มีความเป็นอยู่

ตามธรรมชาติ เป็นพื้นที่มีหญ้าหรือพืชที่เป็นอาหาร 

2. อาหารส าหรับไก่พื้นเมือง 2.1 กรณีที่ใช้อาหารส าเร็จรูป ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และให้ตรวจสอบคุณภาพอาหารไก่

ทางกายภาพในเบื้องต้น และเก็บตัวอย่างอาหารในแต่ละรุ่นเพื่อใช้

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหากเกิดกรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัย 

2.2 ในกรณีที่ผสมอาหารเองในฟาร์ม วัตถุดิบที่ใช้หรือส่ิงที่เติมในอาหาร

ต้องมีคุณภาพ ปลอดภัย และห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

2.3 ใช้ภาชนะให้อาหารที่สะอาดและเหมาะสมกับจ านวนและอายุของไก่ 

และจัดวางในโรงเรือนเท่านั้น และอยู่ในต าแหน่งที่ไก่ทุกตัวเข้าถึง     

อาหารสัตว์ได้ 

2.4 การผสมสารเคมีหรือยาในอาหารเพื่อรักษาโรค ต้องอยู่ภายใต้     

การดูแลรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม รวมถึงมีสถานที่เก็บ

อาหารสัตว์ผสมยาแยกออกจากการเก็บอาหารทั่วไปและมีป้ายบ่งชี้ 

2.5 มีสถานที่เก็บอาหารไก่ที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเส่ือมสภาพ

ของอาหารสัตว์ได้ 

3. น้ าส าหรับไก่พื้นเมือง 3.1 แหล่งน้ าที่ใช้ในฟาร์มต้องสะอาด เพียงพอ และอยู่ในบริเวณที่ไม่เส่ียง

ต่อการปนเปื้อนจากส่ิงที่เป็นอันตราย 

3.2 ใช้ภาชนะให้น้ าที่สะอาด เพียงพอ 

3.3 อยู่ในต าแหน่งท่ีไก่ทุกตัวเข้าถึงภาชนะให้น้ าได้สะดวก 

3.4 การผสมสารเคมีหรือยาในน้ าเพื่อรักษาโรค ต้องอยู่ภายใต้การดูแล

รับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 
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4. การจัดการฟาร์ม  

 4.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ส าคัญ

ภายในฟาร์ม ได้แก่ ระบบการเล้ียง การจัดการอาหารและน้ าส าหรับไก่ 

การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา การจัดการด้านสุขภาพไก่ การจัดการ

ด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม และแบบบันทึกข้อมูล 

4.2 บุคลากร  

4.2.1 มีการจัดการแรงงานที่เหมาะสม ดังนี้ 

 (1) มีหนังสือสัญญาการจ้างงาน 

 (2) จ้างแรงงานที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

 (3) กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตาม

กฎหมายและมีใบอนุญาตท างาน 

 (4) จัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

 (5) จัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 

 (6) ปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน 

4.2.2 มีจ านวนบุคลากรพอเหมาะกับจ านวนไก่ที่เล้ียง มีการจัดแบ่งหน้าที่

และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

4.2.3 บุคลากรที่ท าหน้าที่เล้ียงไก่ต้องมีความรู้และได้รับการฝึกอบรม 

หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เล้ียงไก่ได้อย่างถูกต้อง 

4.2.4 มีสัตวแพทย์ที่มีใบรับรองเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกก ากับดูแล  

ด้านสุขภาพไก่ 

4.2.5 บุคลากรต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีและต้องได้รับการตรวจ

สุขภาพประจ าปี 

4.3 การท าความสะอาดและ

บ ารุงรักษา 

 

4.3.1 โรงเรือน และอุปกรณ์ต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

4.3.2 บ ารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัย

ต่อไก่และผู้ปฏิบัติงาน 

4.3.3 ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรงเรือนและอุปกรณ์หลังจากย้ายไก่รุ่นเก่าออก 

และก่อนน าไก่รุ่นใหม่เข้าเลี้ยง  
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4.3.4 หลังจากย้ายไก่รุ่นเก่าออก ให้ปิดพักโรงเรือนก่อนน าไก่รุ่นใหม่เข้าเล้ียง 

หรือปฏิบัติตามท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด 

4.3.5 พื้นที่เล้ียงแบบปล่อยต้องมีการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อหลังจาก

ย้ายไก่รุ่นเก่าออก และก่อนน าไก่รุ่นใหม่เข้ามาเลี้ยง 

4.3.6 สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ให้ใช้

ตามค าแนะน าของฉลากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ หรือตาม

ค าแนะน าของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก 

4.4 การจัดการพื้ นที่ เ ล้ียง

ปล่อย 

4.4.1 พื้นที่เล้ียงปล่อยภายนอกโรงเรือน หญ้าหรือพืชที่เป็นอาหารต้องมี

การหมุนเวียนหรือพักแปลง หรือกรณีหญ้าหรือพืชที่ เป็นอาหารไก่ 

ไม่เพียงพอ ต้องมีการเสริมหญ้าหรือพืชจากภายนอก 

5. สุขภาพสัตว์  

5.1 การป้องกันและควบคุม

โรค 

 

5.1.1 การจัดการสุขภาพสัตว์ การใช้ยา และโปรแกรมวัคซีน อยู่ภายใต้

ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก  

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 

5.1.2 มีการป้องกันและฆ่าเชื้อโรค ยานพาหนะ อุปกรณ์ และบุคคลก่อน

เข้า-ออกฟาร์ม รวมถึงมีการจดบันทึกการผ่านเข้า-ออกฟาร์มของ

บุคคลภายนอกที่สามารถตรวจสอบได้ 

5.1.3 มีมาตรการควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อ 

5.1.4 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ 

5.1.5 การจัดการซากไก่ให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

ด้วยวิธเีหมาะสม 

5.2 การบ าบัดโรคสัตว์ อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มโดยปฏิบัติตามกฎหมาย 

ว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและตามข้อก าหนด 

ในมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9032 เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ 

ยาสัตว์ และห้ามใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต 

6. สวัสดิภาพสัตว์ ดูแลไก่ให้มีความเป็นอยู่ที่สบาย หากไก่ ป่วย บาดเจ็บ พิการ หรือคัดทิ้ง 

ควรได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อมิให้เกิดความทุกข์ทรมาน 
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7. ส่ิงแวดล้อม 7.1 ก าจัดหรือจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย และมูลไก่ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

และถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

7.2 กรณีปล่อยน้ าที่ใช้ในฟาร์มออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะให้บ าบัดน้ าเสียอย่าง

ถูกต้องจากฟาร์มก่อน 

7.3 ก่อนเคล่ือนย้ายวัสดุรองพื้นหลังการปลดไก่ ต้องป้องกันการฟุ้งกระจาย

ของวัสดุรองพื้น 

7.4 ในกรณีเป็นขยะติดเชื้อ ให้แยกท าลายและก าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง  

ตามดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 

8. การบันทึกข้อมูล  

8.1 ให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดการฟาร์ม

ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ผลผลิต และการควบคุมโรค ประกอบด้วยข้อมูล

เกี่ยวกับการการจัดการด้านบุคลากร การจัดการด้านการผลิต และการควบคุม

ป้องกันและบ าบัดโรค 

8.2 ให้เก็บรักษาบันทึกเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ป ี
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