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คณะกรรมการวิชาการพจิารณามาตรฐานสินค้าเกษตร                                               

เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ 

 

1.  อธิบดีกรมปศุสัตว์  หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย 

     นายสรวิศ ธานีโต 

     นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ 

ประธานกรรมการ 

2.  ผู้แทนส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

     นายชัยศิริ มหันตชัยสกุล  

     นางสาวยุพา  เหล่าจินดาพันธ์ 

กรรมการ 

3.  ผู้แทนส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

 นายวัชรพงษ์ สุดดี 

     นางสาวดวงดาว รักษากุล 

     นายณัฐวุฒิ จิระ 

4.  ผูแ้ทนส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
     นายพัฒพงษ์ โลหะอนุกูล 
     นายปราโมช พวงชมพู 

     นางสาวรัชณี ศรีฐาน 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

5.  ผู้แทนคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

     รองศาสตราจารย์ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 

     นายเชาว์วิทย์ ระฆังทอง 

กรรมการ 

6.  ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

     ศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 

     นายเกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร 

กรรมการ 

7.  ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 นายทรงพล พูลสวัสดิ์ 

     นายธวัชชัย ถนอมลิขิต 

กรรมการ 

8.  ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    

 นายจรูญวัฒน์ ทีปรักษพันธุ์ 

กรรมการ 

9.  ผู้แทนสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก 

     นายกฤช แก้วดี 

     นายภานุภัค ภานภวงษ์ 

กรรมการ 
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10. ผู้แทนสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

     นายสมศักดิ์ ฤทธ์ิจรุง 

กรรมการ 

11. ผู้แทนสมาคมผู้เล้ียงเป็ดเนื้อเพื่อการค้าและการส่งออก 

     นายมนูญ กั๋งเซ่ง 

     นายพีรวัฒน์ น้อยทรัพย์ 

กรรมการ 

12. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิต 

     นายพยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล 

กรรมการ 

13. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิต 

     นายชยันต์ ถาวรวิริยะนันท์ 

กรรมการ 

14. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิต 

     นางชุติยาภรณ์ เชี่ยวชาญวสิจกิจ 

กรรมการ 

15. ผู้แทนส านักก าหนดมาตรฐาน 

 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

     นางสาวก่อวดี ผลเกลี้ยง 

กรรมการและเลขานุการ 
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ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ฟาร์มเป็ดพันธุ์และเป็ดเนื้อ 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 นั้น 

เพื่อให้มาตรฐานมีความสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่เปล่ียนแปลงไป และมีความเฉพาะเจาะจงตาม

ชนิดของเป็ดและเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ สามารถ

ผลิตเนื้อเป็ดและผลิตผลที่ปลอดภัย  และมีคุณภาพเหมาะสมต่อการบริโภคทั้งภายในประเทศและเพื่อ

การส่งออก  คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสินค้าเกษตรฉบับเดิม 

โดยแยกมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ฟาร์มเป็ดเนื้อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  

 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ก าหนดขึ้น โดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง  

มกษ. 6900-2546. มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ฟาร์มเป็ดพันธุ์และเป็ดเนื้อ. ส านักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ, กรุงเทพฯ. 4 หน้า 

มกษ. 6901-2552. มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่เนื้อ. 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, กรุงเทพฯ. 16 หน้า 
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ 

1.  ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ  

ตั้งแต่องค์ประกอบฟาร์ม อาหาร น้ า การจัดการฟาร์ม การจัดการสุขภาพสัตว์ การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ 

การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม และการบันทึกข้อมูล เพื่อผลิตเป็ดเนื้อที่มีสุขภาพดี และได้เนื้อเป็ด รวมถึง

ผลิตผลอื่นๆ ที่มีคุณภาพเหมาะสมในการน าไปใช้ผลิตเป็นอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภค  

2. นิยาม   

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 เป็ดเนื้อ (meat - type duck) หมายถึง สัตว์ในวงศ์ Anatidae ที่เล้ียงไว้เพื่อน าเนื้อและผลิตผลอื่นๆ มาใช้

บริโภคเป็นอาหาร 

2.2 ฟาร์มเป็ดเนื้อ (meat - type duck farm) หมายถึง สถานที่เล้ียงเป็ดเนื้อเพื่อการค้า  

2.3 โรงเรือน (duck house) หมายถึง อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างมีหลังคาที่ใช้เล้ียงเป็ดเนื้อ ทั้งชนิดที่ควบคุมและ

ไม่ควบคุมสภาพแวดล้อม  

3. ข้อก าหนด  

ข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ ให้เป็นตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 รายการข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มเป็ดเน้ือ 

รายการ ข้อก าหนด 

1. องค์ประกอบฟาร์ม 

(1) สถานที่ตั้ง 

 

1.1 ต้องได้รับการยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่น 

1.2 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการเล้ียงเป็ดเนื้อ ไม่ส่งผล

กระทบต่อชุมชน คมนาคมสะดวก และมีแหล่งน้ าสะอาดเพียงพอต่อ

การเลี้ยงสัตว์ 

1.3 ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เส่ียงต่อการปนเปื้อนจากอันตราย

ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  

(2) ผังและลักษณะฟาร์ม 1.4 พื้นที่ฟาร์มมีขนาดเพียงพอเหมาะสมในการเล้ียงสัตว์ ไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และส่ิงแวดล้อม มีรั้วรอบพื้นที่การเลี้ยง  
 

 1.5 มีการวางผังฟาร์มที่ดี  และจัดพื้นที่ เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน  

เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ เช่น บริเวณเลี้ยงสัตว์ เก็บอาหารสัตว์ เก็บ

อุปกรณ์ ท าลายซากสัตว์ รวบรวมขยะและส่ิงปฏิกูล และที่พักอาศัย   

(3) โรงเรือน 1.6 สร้างด้วยวัสดุท่ีคงทนถาวร ง่ายต่อการท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 
มีการระบายอากาศที่ดีและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและเป็ดเนื้อ  

 

 1.7 มีพื้นที่เพียงพอในการเล้ียงเป็ดเนื้อให้ถูกสุขลักษณะ และเป็ดสามารถ

แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ 

 1.8 สภาพแวดล้อมในโรงเรือนเหมาะสมต่อการเล้ียงเป็ดเนื้อ 

1.9 สามารถป้องกันนกไม่ให้เข้าสู่บริเวณโรงเรือนได้  

 1.10  ในกรณีที่ใช้วัสดุรองพื้นภายในโรงเรือน วัสดุที่ใช้ต้องใหม่ สะอาด แห้ง 

และมีการฆ่าเชื้อก่อนน ามาใช้  

2. อาหารส าหรับเป็ดเนื้อ 2.1 มีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว์ 

2.2 ในกรณีที่ผสมอาหารเองในฟาร์ม ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

2.3 ตรวจสอบคุณภาพอาหารเป็ดเนื้อทางกายภาพในเบื้องต้น และ

เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อใช้วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หากเกิดกรณี 

มีปัญหาหรือข้อสงสัย 
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รายการ ข้อก าหนด 

2.4 ใช้ภาชนะให้อาหารที่สะอาดและเหมาะสมกับจ านวนและอายุของ

เป็ดเนื้อ และจัดวางในต าแหน่งท่ีเป็ดเนื้อทุกตัวเข้าถึงอาหารสัตว์ได้ 

2.5 การผสมสารเคมีหรือยาในอาหารเพื่อรักษาโรค ต้องอยู่ภายใต้ 

การดูแลรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม รวมถึงมีสถานท่ีเก็บ

อาหารสัตว์ผสมยาแยกออกจากการเก็บอาหารทั่วไปและมีป้ายบ่งชี้ 

 2.6 มีสถานที่เก็บอาหารเป็ดเนื้อที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนและ

การเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้  

3. น้ าส าหรับเป็ดเนื้อ 3.1 แหล่งน้ าที่ใช้ในฟาร์มต้องอยู่ในบริเวณที่ไม่เส่ียงต่อการปนเปื้อน

จากส่ิงที่เป็นอันตราย 

3.2 น้ าที่ใช้เล้ียงเป็ดเนื้อและใช้ในฟาร์มต้องเป็นน้ าสะอาด เหมาะสม 

และเพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการใช้ 

4. การจัดการฟาร์ม  

(1) คู่มือการจัดการฟาร์ม 4.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ส าคัญ

ภายในฟาร์ม ได้แก่ ระบบการเล้ียง อาหารและน้ าส าหรับเป็ดเนื้อ  

การจัดการฟาร์ม การจัดการด้านสุขภาพเป็ดเนื้อ การจัดการด้าน 

สวัสดิภาพสัตว์ปีก การจัดการส่ิงแวดล้อม และระบบการบันทึกข้อมูล 

 

(2) บุคลากร 4.2 มีจ านวนบุคลากรเหมาะสมกับจ านวนเป็ดเนื้อที่เล้ียง มีการจัดแบ่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

4.3 บุคลากรที่ท าหน้าที่เล้ียงเป็ดเนื้อต้องมีความรู้และผ่านการฝึกอบรม

เพื่อใหเ้ล้ียงเป็ดไดอ้ย่างถูกต้อง 

 4.4 มีผู้ควบคุมดูแลการเล้ียงเป็ดเนื้อที่เป็นสัตวบาล หรือบุคลากรที่มี

ประสบการณ์และได้รับการอบรมหลักสูตรด้านสัตวบาล/สัตวศาสตร์  

 4.5 มีสัตวแพทย์ที่มีใบรับรองเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกก ากับดูแลด้าน

สุขภาพเป็ดเนื้อ 

4.6 บุคลากรต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีและต้องได้รับการตรวจ

สุขภาพประจ าปี 

(3) การท าความสะอาดและ

บ ารุงรักษา 

4.7 โรงเรือน และอุปกรณ์ต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการบ ารุงรักษา

โรงเรือนและอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัยต่อเป็ดเนื้อและ

ผู้ปฏิบัติงาน 
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4.8 ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรงเรือนและอุปกรณ์หลังจากย้ายเป็ดเนื้อรุ่นเก่า

ออก และก่อนน าเป็ดเนื้อรุ่นใหม่เข้าเล้ียง 

4.9 หลังจากย้ายเป็ดเนื้อรุ่นเก่าออก ให้ปิดพักโรงเรือนก่อนน าเป็ดเนื้อรุ่น

ใหม่เข้าเล้ียง หรือปฏิบัติตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด  

5. สุขภาพสัตว์ 

(1) การป้องกันและควบคุมโรค 

 

5.1 การจัดการสุขภาพสัตว์ การใช้ยา เวชภัณฑ์ และโปรแกรมวัคซีน  

อยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม หรือผู้ที่ ได้รับ

มอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 

5.2 มีการป้องกันและฆ่าเชื้อโรค ยานพาหนะ อุปกรณ์ และบุคคลก่อน 

เข้า-ออกจากฟาร์ม รวมถึงมีการจดบันทึกการผ่านเข้า-ออกจากฟาร์มที่

สามารถตรวจสอบได้ 

5.3 กรณี เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่ าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติ 

ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ 

5.4 การจัดการซากเป็ดเนื้อให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุม

ฟาร์มด้วยวิธีเหมาะสม 

(2) การบ าบัดโรคสัตว์ 5.5 อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มโดยปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไข

เพิ่มเติมและตามข้อก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9032  

เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์  

5.6 ห้ามใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตและสารต้องห้ามตามที่กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ประกาศก าหนด 

6. สวัสดิภาพสัตว์ 6.1 ดูแลเป็ดเนื้อให้มีความเป็นอยู่ที่สบาย หากเป็ดเนื้อ ป่วย บาดเจ็บ 

พิการ หรือคัดทิ้ง ควรได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อมิให้เกิดความทุกข์

ทรมาน 

7. ส่ิงแวดล้อม 7.1 ขยะมูลฝอย ของเสีย และมูลเป็ดให้น าไปก าจัดหรือจัดการด้วยวิธี 

ที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 

7.2 มีการป้องกันการรั่วไหลของน้ าเสีย กรณีปล่อยน้ าที่ใช้ในฟาร์มออก 

สู่แหล่งน้ าสาธารณะ ให้บ าบัดน้ าเสียอย่างถูกต้องก่อนปล่อยออกจากฟาร์ม 
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8. การบันทึกข้อมูล 8.1 มีการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ส าคัญในการ

จัดการฟาร์มที่มีผลต่อสุขภาพ ผลผลิตและการควบคุมโรค  
 

ทั้งนี้ ครอบคลุม 

8.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านบุคลากร เช่น การจัดแบ่งโครงสร้าง

การด าเนินงาน จ านวนบุคลากร การแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ ข้อมูล

ด้านสุขภาพ ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากรในฟาร์ม 

8.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านการผลิต เช่น ข้อมูลฝูงสัตว์ อาหาร 

การจัดการฟาร์ม 

8.1.3 ข้อมูลการควบคุมป้องกันและบ าบัดโรค  เช่น ข้อมูลการใช้ 

ยา วัคซีน สารเคมี และใบส่ังยาสัตว ์

8.2 เก็บรักษาบันทึกข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี 
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