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คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินคา้เกษตร  

เรื่อง การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสําหรบัฟารม์ไก่ไข่ 

1.   อธบิดกีรมปศสุตัว์ หรือผู้ที่อธบิดีมอบหมาย        ประธานกรรมการ 

 นายสรวิศ ธานีโต รองอธบิดกีรมปศสุตัว์ 

 นายสมชวน รัตนมังคลานนท ์รองอธบิดกีรมปศสุัตว์ 

2.   ผู้แทนกรมปศสุตัว์     กรรมการ 

 นายพลกฤษณ์ อุ้ยตา 

 นางสาวอญัญารัตน์ ราชประโคน 

 นายโสภัชย์ ชวาลกุล 

 นายธติิ อนัตรเสน 

3.   ผู้แทนสาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ           กรรมการ 

 นางสาวองิอร ปัญญากจิ 

 นางสาวยุพา เหล่าจินดาพันธ ์

4.   ผู้แทนคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรีวิทย์ เป่ยคาํภา 

 นายสมบัติ ประสงค์สขุ 

5.   ผู้แทนคณะสตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           กรรมการ 

 รองศาสตราจารย์จักรกริศน์ เน่ืองจาํนงค์ 

 รองศาสตราจารย์นิวัตร จันทร์ศริิพรชัย 

6.   ผู้แทนสตัวแพทยสภา           กรรมการ  

 นางสาวอรวรรณ ฟักขาํ 
 นายณรงค์ อาํพินธ ์
 ศาสตราจารย์ทวีศกัดิ์ ส่งเสริม 

7.   ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ           กรรมการ 

นายอาทร ช่วยณรงค์ 

8.   ผู้แทนสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย           กรรมการ 

      นายบุญเพง็ สนัติวัฒนธรรม 

9.   ผู้แทนสมาคมสตัวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์           กรรมการ 

      สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี       

 นายอรรณพ สขุสวุานนท ์
 นายวีระ วิวิตรกุล 
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10.  ผู้แทนสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่           กรรมการ 

11.  ผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่     กรรมการ 

นายธนาวุฑ เอื้อละพันธ ์
นายอรรณพ สขุสวุานนท ์
นายสมหมาย วิศษิฎ์ศาสตร์กุล 

12.  ผู้แทนสมาคมสตัวแพทย์ควบคุมฟาร์มสตัว์ปีก           กรรมการ 

 นายสดุแถว อมาตยกุล 
 นายสถาพร สทุธลัิกษณ์ 
 นายเอกสงิห์ สาเรือง 

13.  ผู้แทนสมาคมส่งเสริมการเล้ียงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์      กรรมการ 

 นายธนเดช แสงวัฒนกุล 
 นายประทปี ผดุงพจน์ 

14.  ผู้แทนสหกรณ์ผู้เล้ียงไก่ไข่               กรรมการ 

นางจุฑามาศ บุญแสง 

นายสนัติ วิโรจน์บริสทุธิ์ 

15.  ผู้แทนสาํนักกาํหนดมาตรฐาน            กรรมการและเลขานุการ 

สาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
นางสาวมินตรา ลักขณา 
นายสงขลา จุลกะเศยีน 
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ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 6909-2553 เร่ือง การปฏิบัต ิ

ทางการเกษตรที่ ดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่ เม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2553 เพ่ือให้มาตรฐานมีเน้ือหาทางวิชาการที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิต 

กฎระเบียบระหว่างประเทศและสถานการณ์การค้าที่เปล่ียนแปลงไป รวมถึงยกระดับคุณภาพการปฏิบัติ

ของฟาร์มไก่ไข่ให้เหมาะสมโดยคาํนึงถงึความสาํคัญด้านสขุอนามัยสตัว์ คณะกรรมการมาตรฐานสนิค้าเกษตร

จึงมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานฉบับเดิม สาํหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาฟาร์มไก่ไข่ให้เป็นที่ยอมรับ

ในการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ  

มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี กาํหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง 

สาํนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2553. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํหรับฟาร์มไก่ไข่. 

มกษ. 6909-2553. 
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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

การปฏิบติัทางการเกษตรทีดี่สําหรบัฟารม์ไก่ไข่ 

1. ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี กําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่ที่ เล้ียงไก่ไข่ 

เพ่ือการค้า จาํนวนตั้งแต่ 1,000 ตัวขึ้ นไป ครอบคลุมองค์ประกอบฟาร์ม การจัดการฟาร์ม อาหาร นํ้า  

การจัดการบุคลากร การจัดการสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ การจัดการไก่รุ่น ไก่ระยะไข่

และไข่ไก่ การจัดการสิ่งแวดล้อม การบันทกึข้อมูล โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้ได้ไข่ไก่ที่ปลอดภัย มีคุณภาพ

เหมาะสมในการนาํไปบริโภคเป็นอาหาร  

1.2 มาตรฐานฉบับน้ีไม่ครอบคลุมฟาร์มไก่ไข่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเล้ียงระบบอื่น ที่รับรอง 

โดยกรมปศุสตัว์ เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 2: ปศุสัตว์อนิทรีย์ (มกษ. 9000 เล่ม 2) ฟาร์มไก่ไข่ 

แบบเล้ียงปล่อยอสิระ 

2. นิยาม  

ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปนี้  

2.1 ไก่ไข่ (layer) หมายถึง ไก่ที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Gallus gallus ซ่ึงเป็นไก่สายพันธุ์ที่ให้ไข่สมํ่าเสมอ

เพ่ือการบริโภค ครอบคลุมทั้งไก่รุ่นและไก่ระยะไข่  

2.2 ไก่รุ่น (pullet) หมายถงึ ไก่ไข่ในช่วงอายุก่อนให้ไข่ 

2.3 ไก่ระยะไข่ (laying hen) หมายถึง ไก่ไข่ที่อยู่ในช่วงอายุที่เหมาะสมในการผลิตไข่จนถึงระยะปลดระวาง 

ทั้งน้ีขึ้นกบัสายพันธุ ์ 

2.4 ฟาร์มไก่ไข่ (layer farm) หมายถึง สถานประกอบการที่เล้ียงไก่ไข่เพ่ือการค้า จาํนวนตั้งแต่ 1,000 ตัว

ขึ้นไป 

2.5 โรงเรือน หมายถงึ สิ่งก่อสร้างที่ใช้เล้ียงไก่ไข่ ซ่ึงมทีั้งชนิดที่ควบคุม และไม่ควบคุมสภาพแวดล้อม 
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3. ขอ้กําหนด 

ข้อกาํหนดการปฏบัิติทางการเกษตรที่ดสีาํหรับฟาร์มไก่ไข่ ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 ดังน้ี 

ตารางที่ 1 รายการขอ้กาํหนดการปฏิบติัทางการเกษตรที่ดีสาํหรบัฟารม์ไก่ไข่ 

รายการ ขอ้กําหนด 

1. องคป์ระกอบฟาร์ม  

1.1 สถานที่ต้ัง 1.1.1 ตั้ งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ไม่เสี่ยงจากการปนเป้ือนของอันตราย 

ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ หรือมีมาตรการป้องกนัที่เหมาะสม 

1.2 ผงัและลักษณะ 1.2.1 ฟาร์มมีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมไม่หนาแน่นจนก่อให้เกดิปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ฟาร์ม 
1.2.2 มีการวางผงัฟาร์มที่เอื้อต่อการปฏบัิตอิย่างถูกสขุลักษณะและสขุอนามัยสตัว์ 

และแยกพ้ืนที่ปฏบัิตงิานเป็นสดัส่วน  

 1.2.3 มีบริเวณหรือสถานที่เกบ็รวบรวมไข่ไก่ก่อนเคลื่อนย้ายออกนอกฟาร์ม 

1.3 โรงเรือน  1.3.1 มีการวางผงัที่แสดงตาํแหน่งอปุกรณ์ซ่ึงเอื้อต่อการเล้ียงไก่ไข่ 

 1.3.2 มีพ้ืนที่เพียงพอในการเล้ียงไก่ไข่โดยคาํนึงถงึหลักสวัสดิภาพสตัว์ 

 1.3.3 มีความแขง็แรง ถูกสุขลักษณะ ระบายอากาศได้ดี ง่ายต่อการบาํรุงรักษา 

ทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือ รวมทั้งมีลักษณะที่เหมาะสมต่อการวางไข่และ 

การเกบ็ไข่ 

2. การจัดการฟาร์ม  

2.1 คู่มือการจัดการ

ฟาร์ม 

2.1.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงให้เห็นรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ที่สาํคัญภายในฟาร์ม ได้แก่ ระบบการเล้ียง การจัดการอาหารและนํา้ การจัดการ

ด้านสขุภาพ และการจัดการด้านสวัสดภิาพสตัว์ปีก 

2.2 การจัดการอาหาร

และนํา้ที่ใช้เล้ียงไก่ 

2.2.1 อาหารไก่ไข่สาํเร็จรูปและหัวอาหารสัตว์ต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ 

2.2.2 ในกรณีที่ผสมอาหารไก่ไข่เอง หรือนําอาหารจากข้อ 2.2.1 มาผสม 

ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ 

 2.2.3 ตรวจสอบคุณภาพอาหารไก่ไข่ทางกายภาพในเบื้ องต้น และเกบ็ตัวอย่างไว้

เพ่ือใช้วิเคราะห์กรณมีีปัญหา  

 2.2.4 มีสถานที่เกบ็อาหารไก่ไข่โดยแยกต่างหาก และเกบ็อาหารในสภาพ 

ที่ป้องกนัการเสื่อมสภาพและปนเป้ือน 
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รายการ ขอ้กําหนด 

 2.2.5 มีการจัดการให้ไก่ไข่ทุกตวัได้รับอาหารและนํา้อย่างเพียงพอ 

 2.2.6 นํา้ที่ใช้เล้ียงไก่ไข่ต้องสะอาดและมีผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 

2.3 การจัดการ

โรงเรือนและอุปกรณ ์

2.3.1 โรงเรือน อปุกรณ์ และบริเวณโดยรอบโรงเรือนต้องสะอาด และบาํรงุรักษา

ให้อยู่ในสภาพดีและถูกสขุลักษณะ 

 2.3.2 ให้ทาํความสะอาด ฆ่าเช้ือโรงเรือน และอุปกรณ์ หลังจากย้ายไก่ไข่ 

รุ่นเก่าออก และปิดพักโรงเรือนในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการตัดวงจรเช้ือโรค

ไม่ให้สะสมในโรงเรือน เว้นแต่กรมปศสุตัว์กาํหนดเป็นอย่างอื่นในแต่ละพ้ืนที่ 

 2.3.3 ภาชนะเกบ็ไข่ เช่น ถาดไข่ เหมาะสมและถูกสขุลักษณะ 

 2.3.4 ให้ทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือภาชนะเกบ็ไข่ ก่อนนาํเข้าในบริเวณพ้ืนที่

เลี้ยงไก่ไข่และก่อนการนาํไปใช้งานทุกคร้ัง 

3. บุคลากร 3.1 มีการจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน  

3.2 มีบุคลากรผู้เล้ียงไก่ไข่ สตัวบาล หรือบุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตร

ด้านสัตวบาลเป็นผู้ควบคุมดูแลการเล้ียงไก่ไข่ และสัตวแพทย์ที่มีใบรับรอง

เป็นสตัวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสตัว์ปีกจาํนวนพอเหมาะกบัจาํนวนไก่ไข่ที่เล้ียง 

3.3 บุคลากรที่ทาํหน้าที่เลี้ ยงไก่ไข่ต้องมีความรู้ โดยได้รับการฝึกอบรมหรือ

การฝึกอบรมในขณะปฏบัิตงิานในการเล้ียงไก่ไข่เพ่ือให้จัดการฟาร์มได้  

 3.4 มีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการปนเป้ือน

และแพร่เช้ือ 

4. สขุภาพสตัว์  

4.1 การป้องกนัและ

ควบคุมโรค 

4.1.1 มีหลักฐานหรือเอกสารระบุแหล่งที่มาของไก่ไข่ 

4.1.2 มีมาตรการป้องกัน ควบคุม และกาํจัดเช้ือโรคเข้าสู่ฟาร์มจากบุคคล 

ยานพาหนะ วัสดุและอุปกรณ ์รวมทั้งสตัว์พาหะนาํเช้ือ 

 4.1.3 มีแผนเฝ้าระวังและป้องกนัโรคโดยสตัวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 

 4.1.4 ตรวจตดิตามสขุภาพไก่ไข่ประจาํวัน และมีการจดัการซากสตัว์ที่เหมาะสม  

 4.1.5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏบิัติตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรคระบาดสตัว์ 

4.2 การบาํบัดรักษาโรค 4.2.1 การบาํบัดรักษาโรคสตัว์ ต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสตัวแพทย์ โดยปฏบิัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสตัวแพทย์ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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5. สวัสดภิาพสตัว์  5.1 ดูแลไก่ไข่ให้มีความเป็นอยู่ตามหลักสวัสดิภาพสตัว์  

6. การจัดการไก่รุ่น 

ไก่ระยะไข่และไข่ไก่ 

 

6.1 ไก่รุ่นและไก่ระยะไข่ 6.1.1 สุ่มตรวจสขุภาพ ขนาดและนํา้หนักไก่ 

 
6.1.2 คัดแยกไก่ไข่ที่ มีลักษณะผิดปกติ ไม่สมบูรณ์ มีขนาดและนํ้าหนัก 

ไม่ใกล้เคียงกบัรุ่น หรือไม่เหมาะสมต่อการให้ผลผลิตออก 

6.2 ไข่ไก่ 6.2.1 เกบ็ไข่และคัดแยกไข่ที่ผิดปกติ มีรอยร้าวหรือแตกออก และคัดแยกไข่

ที่สกปรกมีมูลไก่ตดิ เพ่ือแยกทาํความสะอาด  

 6.2.2 เกบ็รักษาไข่ไก่ไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือที่มีการควบคุม

อณุหภมิู  

 6.2.3 การขนส่งไข่ ใช้พาหนะที่สะอาด ระบายอากาศได้ดีหรือควบคุมอณุหภมิูได้ 

7. สิ่งแวดล้อม  7.1 กาํจัดขยะ นํ้าเสีย ของเสีย โดยวิธีที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งของ

กลิ่นและเช้ือโรค 

 7.2 ป้องกนัการฟุ้งกระจายของวัสดุรองพ้ืนหลังการย้ายไก่ไข่ออกจากฟาร์ม 

8. การบันทกึข้อมูล  8.1 ให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สาํคัญที่มีผลต่อสุขภาพ  

การควบคุมโรคและผลิตผล  

 8.2 ให้เกบ็รักษาบันทกึข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี 
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