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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํหรับ

ฟาร์มนกสวยงาม (มกษ. 6915-2561) สาํหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาฟาร์มเลี้ ยงนกสวยงามให้มี

การผลิตนกสวยงามที่แขง็แรง มีสุขภาพและสุขอนามัยดี เพ่ือให้ปลอดภัยต่อการค้านกสวยงาม รวมทั้ง

อุตสาหกรรมการค้านกและผลิตภัณฑ์นกอื่นๆ ของประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงกาํหนด

มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

สาํหรับฟาร์มนกสวยงาม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการนาํมาตรฐานดังกล่าวไปปฏบัิต ิ

มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี กาํหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง 

สาํนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.  2561. มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง การปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดสีาํหรับฟาร์มนกสวยงาม.  มกษ. 6915-2561. 

สาํนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน). 2558.  (ร่าง) มาตรฐานฟาร์มนกสวยงาม.  

สาํนักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน), กรงุเทพฯ.  (ไม่ตพิีมพ์) 
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แนวปฏิบติัในการใชม้าตรฐานสินคา้เกษตร 

การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสําหรบัฟารม์นกสวยงาม 

แนวปฏิบัติน้ี ให้คาํอธิบายและขยายความทางวิชาการ ครอบคลุมเหตุผลและการปฏิบัติในแต่ละข้อกาํหนด

ในมาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง การปฏบัิตทิางการเกษตรที่ดีสาํหรับฟาร์มนกสวยงาม (มกษ. 6915)  

การตรวจประเมิน การให้การรับรอง และการให้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับ 

ฟาร์มนกสวยงามให้เป็นไปตาม มกษ. 6915 

คําอธิบาย มกษ. 6915 มีรายละเอียด ดงัน้ี  

ข้อกาํหนด มกษ. 6915 พิมพ์อยู่ในกรอบ และมีคาํอธบิายข้อกาํหนดอยู่ใต้กรอบ 

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ครอบคลุมข้อกาํหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํหรับฟาร์มนกสวยงาม 

ตามชนิด (species) และพันธุ ์(breeds) ตั้งแต่องค์ประกอบฟาร์ม อาหาร นํา้ การจัดการฟาร์ม การจัดการ

สุขภาพสัตว์ การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การบันทกึข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

การผลิตนกสวยงามที่มีสขุภาพและสขุอนามัยสตัว์ที่ด ีเพ่ือการค้าสาํหรับนันทนาการ ไม่ใช้เพ่ือเป็นอาหาร  

คําอธิบาย 

วัตถุประสงค์ของการกาํหนดมาตรฐานน้ี เพ่ือให้ได้นกสวยงามที่มีสุขภาพแขง็แรงและสุขอนามัยสัตว์ที่ดี 

ตามชนิดและพันธุ์ โดยเป็นข้อกาํหนดสาํหรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการเล้ียงนกสวยงามเพ่ือการค้า

สําหรับนันทนาการ ที่ไม่เป็นการเล้ียงเพ่ือนําเน้ือหรือผลิตภัณฑ์จากนกสวยงามมาใช้ในการบริโภค 

เป็นอาหาร เน่ืองจากฟาร์มที่เล้ียงนกสาํหรับนาํเน้ือและผลิตภัณฑ์มาบริโภคจะมีการปฏบัิติที่แตกต่างจาก

มาตรฐานฉบับน้ี 

2. นยิาม 

ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปนี้  

2.1 นกสวยงาม (ornamental/fancy bird) หมายถึง นกสาํหรับนันทนาการที่ได้มาจากการเพาะเล้ียงและ

ขยายพันธุโ์ดยถูกต้องตามกฎหมาย เช่น นกปากขอ นกปรอด ไก่ฟ้า นกกางเขนดง 

2.2 ฟาร์มนกสวยงาม (ornamental bird farm) หมายถึง สถานที่ เล้ียงนกสวยงามซึ่ งครอบคลุมถึง

โรงเรือน สถานที่เกบ็และเตรียมอาหารสัตว์ บริเวณทาํลายซาก จุดรวบรวมขยะ อาคารสาํนักงาน และ

บ้านพักอาศยั เป็นต้น 

2.3 โรงเรือนนกสวยงาม (ornamental bird house) หมายถึง สิ่งปลูกสร้างสาํหรับใช้เลี้ยงนกสวยงาม 

2.4 กรง (cage หรือ aviary) หมายถงึ กรงที่ใช้เล้ียง หรือพักนกสวยงาม ตามวัตถุประสงค์ของผู้เลี้ ยง  
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คําอธิบาย 

นิยามที่ต้องการอธบิายเพ่ิมเติมมีดังต่อไปน้ี 

2.4 กรง (cage หรือ aviary) 

กรงที่ใช้เล้ียงนกในปัจจุบันมีหลายขนาดและรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของผู้เล้ียง เช่น เลี้ ยง พักนก  

ตรวจสอบนกที่มีคุณภาพ ผสมพันธุ ์ฟักไข่ โดยสามารถต้ังอยู่กบัที่หรือเคลื่อนย้ายได้ 

3. ขอ้กําหนด 

รายการท่ี 1. ลกัษณะฟารม์ 

1.1 สถานที่ตั้ง 

ข้อกาํหนด  1.1.1 ต้องได้รับการยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่น 

คําอธิบาย 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เร่ือง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ออกตามพระราชบัญญัต ิ

การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 31 กาํหนดให้ฟาร์มเล้ียงสัตว์เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เพ่ือประโยชน์ในการกาํกับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น 

มีอาํนาจตามมาตรา 32 กาํหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั่วไปให้ผู้ดาํเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดาํเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ผู้ดาํเนินกิจการ

ฟาร์มนกสวยงามต้องมีหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่าได้รับการยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่น เช่น เอกสาร 

การรับชาํระภาษีบาํรุงท้องที่ 

รายการท่ี 1. ลกัษณะฟารม์ 

1.1 สถานที่ตั้ง 

ข้อกาํหนด  1.1.2 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเป้ือนอนัตรายที่จะมีผลกระทบต่อ

สขุอนามัยที่ดีของนก  

คําอธิบาย  

มีทาํเลที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเป้ือนของอนัตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่อาจเป็น

อันตรายต่อสุขภาพของนก เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ และห่างจากแหล่งรวมสัตว์ปีก เช่น 

ตลาดค้าสัตว์ปีก โรงฆ่าสัตว์ปีก และไม่ควรเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดนํ้าท่วมขัง โดยพิจารณา 

จากลักษณะภมิูประเทศ ทศิทางการระบายนํา้ ประวัตกิารเกดินํา้ทว่มขังในบริเวณน้ัน หรืออาจต้องถมพ้ืนที่

เพ่ือปรับระดับให้สงูกว่าปกติ  
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รายการท่ี 1. ลกัษณะฟารม์ 

1.2 ผงัและองคป์ระกอบฟารม์ 

ข้อกาํหนด  1.2.1 พ้ืนที่ฟาร์มมีขนาดเพียงพอและเหมาะสมในการเล้ียงนก ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อสขุภาพนกและสิ่งแวดล้อม  

                     1.2.2 มีร้ัวหรือแนวกั้นธรรมชาติรอบพ้ืนที่การเล้ียงอย่างชัดเจน ที่สามารถควบคุมการเข้า-ออก

ของคน สตัว์และยานพาหนะ  

คําอธิบาย 

สภาพของพ้ืนที่เป็นปัจจัยสาํคัญในการกาํหนดรูปแบบของการเล้ียงนก โดยฟาร์มที่มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสม

ในการเล้ียงนกแต่ละชนิดและพันธุ์ จะส่งผลให้การจัดการฟาร์ม การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและ

ควบคุมโรคทาํได้สะดวก รวดเรว็ และมีประสทิธภิาพ 

ฟาร์มต้องมีพ้ืนที่เหมาะสมกบัขนาดและจาํนวนโรงเรือนหรือกรงที่มีภายในฟาร์ม ควรมีระยะห่างของแต่ละ

โรงเรือนหรือกรง เพ่ือการระบายอากาศที่ดีและควบคุมการเกดิโรคระหว่างโรงเรือนหรือกรง 

มีร้ัวหรือแนวกั้นธรรมชาติรอบบริเวณพ้ืนที่เล้ียงนกสวยงามที่สามารถควบคุมการเข้า-ออกของคน  

สัตว์ต่างๆ เช่น สุนัข แมว และยานพาหนะ แยกพ้ืนที่อยู่อาศัยออกจากพ้ืนที่เล้ียงนกซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

มาตรการการควบคุมโรคเข้าสู่พ้ืนที่เล้ียง 

รายการท่ี 1. ลกัษณะฟารม์ 

1.2 ผงัและองคป์ระกอบฟารม์ 

ข้อกาํหนด  1.2.3 มีการวางผังฟาร์มที่ดี จัดพ้ืนที่เป็นสัดส่วนและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ เช่น 

บริเวณเล้ียงนก กักกันนกเข้าใหม่และแยกนกป่วย เกบ็อาหารสัตว์ เกบ็อุปกรณ์ รวบรวม

ขยะมูลฝอยและของเสยี ที่พักอาศัย 

คําอธิบาย 

การวางผังฟาร์มที่ดีและจัดแบ่งพ้ืนที่ภายในฟาร์มออกเป็นสัดส่วน ช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล้ียงนก การขนส่ง และการวางแผนเพ่ือควบคุมป้องกันโรคเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

ฟาร์มนกต้องมีการจัดวางผังแบ่งพ้ืนที่ภายในฟาร์มออกเป็นสดัส่วน มีการแยกเขตที่พักอาศัยของบุคลากร

จากพ้ืนที่เล้ียงนกให้ชัดเจน จัดทาํผังแสดงขอบเขตของฟาร์ม ขอบเขตของพ้ืนที่เล้ียงนก โดยในแผนผัง

ควรแสดงตาํแหน่งของสถานที่ภายในฟาร์มให้ครบถ้วน เช่น ตาํแหน่งที่ตั้งของโรงเรือนหรือกรง ห้องฟักไข่

และอนุบาลลูกนก บริเวณกักกันนกเข้าใหม่และแยกนกป่วย โรงเกบ็อาหารสัตว์ โรงเกบ็อุปกรณ์ พ้ืนที่

ทาํลายซากนก อาคารสาํนักงาน บ้านพักอาศัย ทางเข้าออก ถนนภายในฟาร์ม พ้ืนที่รวบรวมขยะมูลฝอย 

และของเสยี  แหล่งนํา้ใช้หรือสถานที่กกัเกบ็นํา้ ห้องเกบ็เวชภัณฑแ์ละสารเคมี  
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รายการท่ี 1. ลกัษณะฟารม์ 

  1.3 โรงเรือนหรือกรง 

ข้อกาํหนด  1.3.1 สร้างด้วยวัสดุที่แข็งแรงและคงทน ง่ายต่อการทาํความสะอาดและบํารุงรักษา มีการ

ระบายอากาศที่ดีและไม่ก่อให้เกดิอันตรายต่อคนและนก สามารถป้องกนัสัตว์อื่นๆ ไม่ให้

เข้าสู่บริเวณโรงเรือนหรือกรงได้ 

คําอธิบาย 

โรงเรือนหรือกรงที่ใช้เล้ียงนกต้องมีโครงสร้างแข็งแรง สร้างด้วยวัสดุถาวร ง่ายต่อการบํารุงรักษาและ 

ทาํความสะอาด มีหลังคากันแดดกันฝนตามชนิดและพันธุ์นก และมีการระบายอากาศที่ดี วัสดุที่ใช้ใน 

การสร้างโรงเรือนหรือกรงไม่ควรมีส่วนย่ืนที่แหลมคม ซ่ึงอาจทาํให้นกหรือผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตราย  

และควรเป็นวัสดุที่สามารถทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือได้ง่าย ต้องมีการป้องกันสัตว์ปีกอื่นหรือสัตว์พาหะ 

นาํโรคเข้ามาในโรงเรือนหรือกรง เช่น การใช้ตาข่าย  

รายการท่ี 1. ลกัษณะฟารม์ 

  1.3 โรงเรือนหรือกรง 

ข้อกาํหนด  1.3.2 มีพ้ืนที่ในการเล้ียงนกเพียงพอและเหมาะสมตามชนิดและพันธุ ์ขนาด จาํนวน  

และรูปแบบการเล้ียง ที่นกสามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ 

คําอธิบาย 

โรงเรือนหรือกรงต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับจาํนวนนกที่เล้ียง เพ่ือให้นกมีอิสระในการเคล่ือนไหว แสดง

พฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น การบิน เกาะคอน ส่งเสียงร้อง ไซร้ขน เจริญเติบโตได้ดี สามารถขยายพันธุ ์

และสะดวกต่อการจัดการด้านสขุลักษณะ  

รายการท่ี 2. การจดัการฟารม์ 

  2.1 คู่มือการจดัการฟารม์ 

ข้อกาํหนด  2.1.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงรายละเอยีดการปฏบัิติงานที่สาํคัญภายในฟาร์ม ได้แก่ 

ระบบการเล้ียง การจัดการอาหารและนํ้า การจัดการฟาร์ม การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 

การจัดการด้านสวัสดภิาพสตัว์ และการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม  

คําอธิบาย 

ฟาร์มนกต้องมีคู่มือฟาร์มที่แสดงรายละเอียดการจัดการฟาร์มเพ่ือให้การปฏิบัติงานภายในฟาร์มเป็นไป

ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มมีข้อมูลและแนวทางการทาํงาน 

ตามข้ันตอนต่างๆ ที่ชัดเจนตลอดการเล้ียง เพ่ือลดความผิดพลาด และมีวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง ทนัเวลาเพ่ือ 

ลดความเสยีหายในการประกอบกจิการเล้ียงนก 
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คู่มือการจัดการฟาร์ม ต้องแสดงให้เหน็วิธีและรูปแบบการเล้ียง อาหารและนํา้ การจัดการฟาร์ม การป้องกนั 

ควบคุมและรักษาโรค การดูแลสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสัตว์ในฟาร์ม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

ดงัต่อไปน้ี 

1. การเตรียมโรงเรือนหรือกรง  

2. การดูแลนกระยะต่างๆ 

3. การฟักไข่และอนุบาลลูกนก 

4. การจัดการด้านอาหารและนํา้ 

5. การทาํความสะอาดและบาํรุงรักษาโรงเรือน กรง อปุกรณ ์และบริเวณฟาร์ม 

6. การจัดการด้านสขุภาพสตัว์ เช่น โปรแกรมการใช้วัคซีน การใช้ยา การจัดการนกที่ป่วยหรือตาย 

7. การควบคุมสตัว์พาหะ 

8. การจัดการเร่ืองสขุาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เช่น การกาํจัดของเสยี 

9. การจัดสวัสดภิาพสตัว์ 

รายการท่ี 2. การจดัการฟารม์ 

  2.2 การจดัการอาหารและนํ้ า 

ข้อกาํหนด  2.2.1 อาหารและนํา้มีคุณภาพ ปลอดภัยและเหมาะสมสาํหรับการเลี้ ยงนกและมีมาตรฐาน

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ 

คําอธิบาย  

อาหารที่ใช้เล้ียงนกต้องมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

พ.ศ.2558 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้มั่นใจว่าได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ไม่หมดอายุ 

ไม่มีการผสมยาสตัว์หรือสารเคมีต้องห้ามลงในอาหารสตัว์ 

อาหารสาํเรจ็รูปต้องซ้ือจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ พ.ศ.2558 

และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม หรือหากผสมอาหารสัตว์ใช้เองต้องใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและไม่ใช้ 

สารต้องห้ามตามที่กฎหมายกาํหนด โดยอาหารที่ใช้เลี้ ยงนกต้องมีความเหมาะสมกับความต้องการทาง

โภชนาการในแต่ละช่วงอายุและชนิดของนก 

นํา้ที่ใช้เล้ียงนกต้องมีคุณภาพเหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอตลอดช่วงของการเล้ียงนก 

รายการท่ี 2. การจดัการฟารม์ 

  2.2 การจดัการอาหารและนํ้ า 

ข้อกาํหนด  2.2.2 มีการตรวจคุณภาพอาหารสัตว์ทางกายภาพเบ้ืองต้นว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ของนก 
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คําอธิบาย 

อาหารสัตว์และวัตถุดิบที่ ใช้เป็นอาหารสัตว์ต้องสะอาด ไม่มีสิ่งปนเป้ือนที่อาจเป็นอันตรายต่อนก  

มีคุณภาพที่ เหมาะสม ควรมีการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารสัตว์ทางกายภาพเบ้ืองต้นอย่างสมํ่ าเสมอ  

เช่น ลักษณะของอาหาร ส ีและกล่ินต้องไม่ผดิปกติ  

รายการท่ี 2. การจดัการฟารม์ 

  2.2 การจดัการอาหารและนํ้ า 

ข้อกาํหนด  2.2.3 มีการเกบ็รักษาอาหารสตัว์ในสภาพที่สามารถป้องกนัการปนเป้ือนและเสื่อมสภาพ 

คําอธิบาย 

การเกบ็รักษาวัตถุดิบอาหารและอาหารที่ผสมแล้ว ควรเกบ็ในที่เหมาะสมมิดชิดในภาชนะที่มีฝาปิดหรือ 

ปิดปากถุง เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือน โดยบริเวณที่เกบ็อาหารหรือผสมอาหารควรทาํความสะอาด เกบ็และ

กาํจัดเศษอาหารเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูหรือสตัว์อื่นๆ  

ภาชนะบรรจุอาหารควรสะอาด แห้ง ไม่เคยใช้บรรจุวัตถุมีพิษ ปุ๋ย หรือวัตถุอื่นใดที่อาจเป็นอนัตรายต่อนก 

ไม่มีสารที่อาจปนเป้ือนกบัอาหารสตัว์ ถ้าถูกเคลือบด้วยสารอื่น สารดงักล่าวต้องไม่เป็นอนัตรายต่อนก 

สถานที่เกบ็รักษาอาหารสตัว์ควรเป็นสถานที่เฉพาะ มีลักษณะสะอาด แห้ง ระบายอากาศได้ดี มีการป้องกนั

แมลงและสัตว์พาหะนําโรคต่างๆ สามารถป้องกันการปนเป้ือนและรักษาคุณภาพของอาหารไม่ให้

เสื่อมสภาพ หากเป็นถุงบรรจุอาหารสัตว์ต้องมีวัสดุรองด้านล่างของถุงที่บรรจุอาหารสัตว์เพ่ือให้อากาศ

ถ่ายเทและป้องกันความช้ืนได้ กรณีมีวัตถุดิบที่เป็นวิตามินใช้สาํหรับผสมอาหารสัตว์ ให้ปฏิบัติตาม

คําแนะนําของผู้ผลิต การจัดวางอาหารภายในโรงเกบ็อาหารสัตว์ควรเรียงลําดับแยกตามวันผลิตหรือ 

ชุดการผลิต อาจติดป้ายหรือทาํสัญลักษณ์ไว้เพ่ือจะได้นาํไปใช้ตามลาํดับการผลิตก่อนหลัง เพ่ือให้นกได้กิน

อาหารที่สดใหม่อยู่เสมอ 

รายการท่ี 2. การจดัการฟารม์ 

  2.2 การจดัการอาหารและนํ้ า 

ข้อกาํหนด  2.2.4 ใช้ภาชนะให้อาหารและนํ้าที่สะอาดเหมาะสมกับชนิด จํานวน และอายุของนก  

และอยู่ในตาํแหน่งที่นกเข้าถงึอาหารและนํา้ได้ 

คําอธิบาย 

ฟาร์มนกต้องมีจาํนวนและขนาดของอุปกรณ์หรือภาชนะให้อาหารและนํา้ที่สะอาดและเหมาะสมกับชนิด 

จาํนวน และอายุของนก และจัดวางในตาํแหน่งที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง เพ่ือป้องกันการแย่งกินอาหารและนํา้ 

อาหารที่อาจเหลือในภาชนะให้เกบ็ทิ้งและทาํความสะอาดภาชนะทุกวัน   
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รายการท่ี 2. การจดัการฟารม์ 

  2.3 การจดัการนํ้าที่ใชใ้นฟารม์ 

ข้อกาํหนด  2.3.1 แหล่งนํา้ใช้ในฟาร์มต้องอยู่ในบริเวณที่ป้องกนัการปนเป้ือนจากสิ่งที่เป็นอนัตราย 

  2.3.2 นํา้ที่ใช้ในฟาร์มต้องเป็นนํา้สะอาดและเหมาะสมในการใช้งาน 

คําอธิบาย 

แหล่งนํ้าที่ใช้ในฟาร์มอยู่ในบริเวณที่สามารถป้องกันการปนเป้ือนมูลสัตว์หรือนํ้าเสียจากโรงงานรวมทั้ง

บ้านพักอาศัย นอกจากน้ีแหล่งนํา้ควรห่างจากโรงฆ่าสตัว์หรือโรงงานอุตสาหกรรม หากเป็นบ่อบาดาลต้อง

มีฝาปิดมิดชิด  

รายการท่ี 2. การจดัการฟารม์ 

  2.4 การจดัการโรงเรือน กรง และอุปกรณ ์

ข้อกาํหนด  2.4.1 โรงเรือน กรง อปุกรณ ์และบริเวณโดยรอบต้องสะอาด ถูกสขุลักษณะ  

คําอธิบาย 

ต้องทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือโรงเรือน กรง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเล้ียงนกอย่างสมํ่าเสมอและ 

มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการทาํความสะอาดที่ไม่เหมาะสมอาจมีการปนเป้ือนของจุลชีพที่ก่อให้เกิด

อนัตรายต่อสขุภาพนก  

ก่อนนาํนกเข้าเล้ียงและหลังจากเคล่ือนย้ายนกทั้งหมดออกจากโรงเรือน กรง ต้องทาํความสะอาดฆ่าเช้ือ

โรงเรือน กรง และอปุกรณท์ี่เกี่ยวข้องกบัการเลี้ยงนกเพ่ือตัดวงจรของเช้ือโรค   

พ้ืนโรงเรือน กรง ต้องมีสภาพเหมาะสม แห้งและสะอาด ไม่เป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค  

รักษาบริเวณรอบโรงเรือน กรงให้สะอาด ไม่มีขยะมูลฝอยและวัชพืช  

รายการท่ี 2. การจดัการฟารม์ 

  2.4 การจดัการโรงเรือน กรง และอุปกรณ ์

ข้อกาํหนด  2.4.2 บํารุงรักษาโรงเรือน กรง และอุปกรณ์  ให้อยู่ในสภาพดีมีความปลอดภัยต่อนก

และผู้ปฏบัิติงาน  

คําอธิบาย 

โรงเรือน กรง และอุปกรณ์ที่ใช้เล้ียงนกต้องมีการซ่อมแซม บาํรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัย

ต่อนก และผู้ปฏิบัติงาน ต้องปิดช่องหรือรูร่ัวตามผนัง ประตู ตาข่าย หลังคา ที่อาจทาํให้สัตว์พาหะเข้าสู่

โรงเรือน กรงได้ รวมทั้งตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ ยงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีควรมีการจัดหาอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับ

ลักษณะงานให้แก่ผู้ปฏบัิติงาน 
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รายการท่ี 2. การจดัการฟารม์ 

  2.5 การใชส้ารเคมี 

ข้อกาํหนด  2.5.1 สารเคมี ยาฆ่าเช้ือ หรือวัตถุอนัตรายที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ให้ใช้ตามคาํแนะนาํ

ในฉลากผลิตภัณฑท์ี่ขึ้นทะเบียนกบักรมปศสุตัว์ หรือตามคาํแนะนาํของสตัวแพทย์ 

คําอธิบาย 

สารเคมี ยาฆ่าเช้ือ หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ทาํความสะอาด ผลิตภัณฑ์

ฆ่าเช้ือ สาร/ผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงและสัตว์รบกวน สาร/ผลิตภัณฑ์ที่ก ําจัดปรสิตภายนอกตัวสัตว์  

ต้องได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ให้ใช้ในฟาร์มเล้ียงสัตว์ โดยให้ใช้ตามคําแนะนําในฉลากผลิตภัณฑ ์

ที่ขึ้นทะเบียนกบักรมปศสุตัว์ หรือตามคาํแนะนาํของสตัวแพทย์ 

ต้องจัดเกบ็สารเคมี ยาฆ่าเช้ือ หรือวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เป็นสดัส่วนในสถานที่เกบ็เฉพาะ เพ่ือควบคุม

การหยิบใช้ ไม่ทาํให้เกดิการปนเป้ือนสู่นก และไม่เกดิอนัตรายต่อบุคคล ภาชนะบรรจุสารเคมี นํา้ยาฆ่าเช้ือ 

หรือวัตถุอันตรายที่เสื่อมสภาพ หรือใช้หมดแล้วต้องทาํลายหรือกําจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง เพ่ือป้องกัน 

การนาํกลับมาใช้  

ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สารเคมี ยาฆ่าเช้ือ หรือวัตถุอันตรายที่ถูกต้อง รวมทั้ง 

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมี ยาฆ่าเช้ือ หรือวัตถุอันตราย และ 

การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

รายการท่ี 3. บุคลากร 

ข้อกาํหนด  3.1 มีการจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร โดยคาํนึงถึงจาํนวนและชนิด

ของนกที่เล้ียง 

คําอธิบาย 

ฟาร์มนกต้องมีการจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรตามความรู้ ความสามารถและ 

ความถนัด โดยคาํนึงถึงจาํนวนบุคลากรที่เหมาะสมในแต่ละภาระงานที่รับผิดชอบ ควรมีการแบ่งหน้าที่

ความรับผิดชอบในแต่ละตาํแหน่งอย่างชัดเจนให้เพียงพอและเหมาะสมกบัจาํนวนและชนิดของนกที่เล้ียง 

รวมทั้งควรมีการจัดการแรงงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกบักฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

รายการท่ี 3. บุคลากร  

ข้อกาํหนด  3.2 มีสัตวแพทย์ให้คําปรึกษาแนะนําด้านสุขภาพสัตว์ สุขาภิบาลฟาร์มและการใช้ยา 

ของฟาร์ม 
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คําอธิบาย 

มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหน่ึงให้คาํปรึกษาแนะนาํ เร่ืองการจัดการ

ฟาร์มทั่วไป การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ สุขาภิบาล การใช้ยา และรับผิดชอบในการสั่งยาของฟาร์ม  

เพ่ือความปลอดภัยของนก ผู้ปฏบิัติงาน และสิ่งแวดล้อม 

รายการท่ี 3. บุคลากร  

ข้อกาํหนด  3.3 บุคลากรที่ทาํหน้าที่เล้ียงนกต้องมีความรู้และได้รับการฝึกอบรมหรือได้รับการถ่ายทอด

ความรู้ในการเล้ียงนกได้อย่างถูกต้อง 

คําอธิบาย 

บุคลากรผู้ปฏบัิติงานในฟาร์มต้องมีความรู้อย่างถูกต้องและมีความชาํนาญในการดูแลนกเป็นอย่างดี ได้รับ

การฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ และติดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

โดยให้บันทกึข้อมูลการฝึกอบรมในประวัตบุิคลากร  

รายการท่ี 3. บุคลากร   

ข้อกาํหนด  3.4 บุคลากรต้องมีสขุลักษณะส่วนบุคคลที่ด ี

คําอธิบาย 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มได้รับการกาํกับดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลและควรได้รับการตรวจสุขภาพ

เป็นประจาํทุกปี ผู้ที่มีอาการเจบ็ป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น ไอ 

เจบ็คอ ท้องร่วง อาเจียน หรือมีไข้ ต้องแจ้งผู้ประกอบการหรือผู้จัดการฟาร์มให้ทราบเพ่ืองดเข้าปฏิบัติงาน

ที่สมัผสัหรือใกล้ชิดกบันก 

รายการท่ี 4. สุขภาพสตัว ์  

  4.1 การป้องกนัและควบคุมโรค   

ข้อกาํหนด  4.1.1 การป้องกนัและควบคุมโรคต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสตัวแพทย์ หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายจากสตัวแพทย์ 

คําอธิบาย 

สัตวแพทย์เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการจัดการฟาร์มทั่วไปและการจัดการด้านสุขภาพนก  

โรคระบาดที่สาํคัญ และโรคอุบัติใหม่ การใช้ยาสัตว์และเวชภัณฑ์ภายในฟาร์ม  ดังน้ันการป้องกันและ

ควบคุมโรคในฟาร์มนกต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสตัวแพทย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสตัวแพทย์  
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รายการท่ี 4. สุขภาพสตัว ์  

  4.1 การป้องกนัและควบคุมโรค   

ข้อกาํหนด  4.1.2 ต้องมีมาตรการที่สามารถป้องกัน ควบคุม และกาํจัดเช้ือโรคเข้าสู่ฟาร์มจากบุคคล 

ยานพาหนะ และอปุกรณ์ 

คําอธิบาย 

ฟาร์มนกสวยงามต้องมีมาตรการป้องกัน ควบคุม และกําจัดเช้ือโรคเข้าสู่ฟาร์มโดยเฉพาะบุคคล 

ยานพาหนะ อุปกรณ์ ที่แสดงให้เห็นว่ามีมาตรการที่เหมาะสมกับการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการนาํ

เช้ือเข้าสู่หรือออกจากฟาร์ม  

ทั้งน้ีมาตรการที่ใช้ควรมีความเหมาะสมกบัสภาพฟาร์มแต่ละฟาร์ม ยกตัวอย่างเช่น 

1. บุคคล 

(1) มีบันทึกการเข้า-ออกฟาร์มของบุคคลทุกคนที่สามารถตามสอบได้ โดยควรมีข้อมูลเกี่ยวกับ

บุคคลภายนอกที่จะเข้าฟาร์มต้องแจ้งวัตถุประสงค์ ข้อมูลการป่วยและประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกในช่วง  
72 ช่ัวโมง ก่อนเข้าฟาร์ม  

(2) มีมาตรการป้องกนัการเข้า-ออกฟาร์มของบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่ได้รับอนุญาต  

(3) บุคคลที่จะเข้า-ออกในพ้ืนที่เล้ียงนกต้องล้างมือและมีมาตรการป้องกันเช้ือจากรองเท้าเข้าสู่พ้ืนที่ 

เล้ียงนก เพ่ือป้องกนัการนาํเช้ือโรคเข้าสู่โรงเรือน กรง และนก 

(4) กาํหนดผู้ปฏบัิตงิานในการดาํเนินกจิกรรมแต่ละโรงเรือนอย่างชัดเจน  

2. ยานพาหนะ 

(1) มีการทาํความสะอาด ฆ่าเช้ือยานพาหนะ ที่เข้า-ออกฟาร์มหรือเขตพ้ืนที่เล้ียงนก โดยเฉพาะล้อยานพาหนะ  

(2) พ้ืนที่ที่ใช้ในการฆ่าเช้ือยานพาหนะต้องเป็นพ้ืนคอนกรีต หรือวัสดุชนิดที่ทนทาน ง่ายต่อการทาํความสะอาด 

3. อปุกรณ ์ 
(1) ให้แยกอปุกรณ์ที่ใช้ในแต่ละโรงเรือนหรือกรง เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนข้าม ในกรณีที่มีการใช้อุปกรณ์

ร่วมกันต้องมีวิธีการฆ่าเช้ืออุปกรณ์ที่ใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการก่อนนําไปใช้ในโรงเรือนหรือกรงอื่น   

เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนเช้ือโรค  

(2) ต้องทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือเสื้อผ้าและรองเท้าที่ใช้ภายในฟาร์มทุกคร้ังหลังใช้งานเสรจ็ 

รายการท่ี 4. สุขภาพสตัว ์  

  4.1 การป้องกนัและควบคุมโรค   

ข้อกาํหนด  4.1.3 มีแผนการเฝ้าระวังโรคและปฏบัิติตาม 
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คําอธิบาย 

ฟาร์มนกต้องมีแผนเฝ้าระวังโรคในฟาร์ม และสอดคล้องกับแผน แนวปฏิบัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของ 

กรมปศุสัตว์ และปฏิบัติตามแผนเพ่ือให้มีการควบคุมและกาํจัดโรคในฟาร์มนกอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี 

ต้องอาศัยข้อมูลการเฝ้าระวังโรคที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของ

โรคในประเทศ  

รายการท่ี 4. สุขภาพสตัว ์  

  4.1 การป้องกนัและควบคุมโรค   

ข้อกาํหนด  4.1.4 มีมาตรการควบคุมสตัว์พาหะนาํโรค 

คําอธิบาย 

ต้องมีการป้องกันควบคุมสัตว์พาหะนาํโรคสู่นกเข้ามาในโรงเรือนและกรง ไม่ให้เป็นแหล่งของเช้ือโรคที่มี

ผลกระทบต่อสุขภาพและสุขลักษณะ เช่น ดูแลบริเวณโดยรอบโรงเรือนให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งของแมลง

และสตัว์พาหะต่าง ๆ ทั้งน้ีควรมีแผนการและวิธกีารกาํจัดสตัว์พาหะนาํเช้ืออย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

รายการท่ี 4. สุขภาพสตัว ์  

  4.1 การป้องกนัและควบคุมโรค   

ข้อกาํหนด  4.1.5 มีการทาํเคร่ืองหมายประจาํตวันก 

คําอธิบาย 

ให้ระบุนกแต่ละตัวด้วยเคร่ืองหมายหรือรหัสประจาํตัวนกที่เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เช่น พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ.2535 มีคุณสมบัติไม่หลุดง่ายและทาํซํา้ได้ยาก เพ่ือให้

สามารถตดิตามสถานะด้านสขุภาพและการรักษาโรค 

รายการท่ี 4. สุขภาพสตัว ์  

  4.1 การป้องกนัและควบคุมโรค   

ข้อกาํหนด  4.1.6 มีการกกักนัโรคสาํหรับนกนาํเข้าใหม่ และแยกนกป่วยออกจากพ้ืนที่เล้ียงนกปกต ิ

คําอธิบาย 

กรณีที่มีการนาํนกจากภายนอกฟาร์มเข้ามาเพาะเล้ียงในฟาร์มจะต้องแยกนกใหม่เพ่ือกักกันโรคเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 30  วัน ก่อนนาํเข้าเล้ียง เพ่ือป้องกนัโรคระบาดในฟาร์ม  

กรณนีกป่วยให้แยกนกออกจากพ้ืนที่เล้ียงนกปกติเพ่ือการบาํบัดรักษา 
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รายการท่ี 4. สุขภาพสตัว ์  

  4.1 การป้องกนัและควบคุมโรค   

ข้อกาํหนด  4.1.7 กรณีที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

โรคระบาดสตัว์และคาํแนะนาํของกรมปศสุตัว์ 

คําอธิบาย 

ในกรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสยัว่าเกดิโรคระบาดต้องปฏบัิติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ และคาํแนะนาํ

ของกรมปศุสัตว์ และหากพบว่านกมีอัตราการป่วยและอัตราการตายสูงผิดปกติให้แจ้งสัตวแพทย์ 

เข้าตรวจสอบปัญหา เพ่ือให้การปฏบัิติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกบักฎหมาย สถานการณ์

ปัจจุบัน  และมีประสิทธิผลในการควบคุมโรคระบาด ตลอดจนเป็นการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

ที่จะเกดิขึ้นด้วย 

รายการท่ี 4. สุขภาพสตัว ์  

  4.2 การบาํบดัโรคสตัว ์

ข้อกาํหนด  4.2.1 การบาํบัดโรคสัตว์ต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และตามข้อกาํหนดในมาตรฐาน

สนิค้าเกษตร มกษ. 9032 เร่ือง ข้อปฏบัิตกิารควบคุมการใช้ยาสตัว์ 

คําอธิบาย 

สัตวแพทย์เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการบาํบัดรักษาโรคสัตว์ด้วยการตรวจวินิจฉัยก่อน การใช้ยา

ภายในฟาร์ม โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยของนก คน และสิ่งแวดล้อม ดังน้ันการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค 

ป้องกนัการเกดิซํา้ ให้คาํแนะนาํและควบคุมการใช้ยา กาํหนดระยะเวลาหยุดยาและออกใบสั่งยา ต้องอยู่ภายใต้

การดูแลของสัตวแพทย์ โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไข

เพ่ิมเติม และตามข้อกาํหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9032 เร่ือง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์ 

และกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องกบัการบาํบัดโรคสตัว์ 

รายการท่ี 5. สวสัดิภาพสตัว ์  

ข้อกาํหนด  5.1 ดูแลนกให้มีความเป็นอยู่ตามหลักสวัสดภิาพสตัว์ 

คําอธิบาย  

การเอาใจใส่ต่อสวัสดิภาพสัตว์เป็นเร่ืองที่ควรคาํนึงถึง เน่ืองจากการปฏิบัติที่ทาํให้สัตว์สูญเสียสวัสดิภาพ

ได้แก่ ได้รับอาหารและนํา้ไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณภาพ เกดิความไม่สบายกายจากสภาวะแวดล้อม การบาดเจบ็

และโรคภัย ความกลัวและกังวลจะก่อให้เกิดความเครียด ลดความต้านทานโรคและยังส่งผลโดยตรงต่อ

สขุภาพนก ตลอดจนการขาดอสิระภาพในการแสดงออกตามธรรมชาติ 
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ฟาร์มต้องมีการจัดการให้นกมีความเป็นอยู่ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ บุคลากรผู้เล้ียงนกต้องมีการตรวจสอบ

สขุภาพและสวัสดภิาพนกทุกวัน ในระยะที่สามารถสงัเกตนกได้และไม่ใกล้จนทาํให้นกเกดิความเครียด  

ในกรณทีี่นกป่วย หรือบาดเจบ็ ให้ดูแลอย่างเหมาะสมโดยแยกออกมาเพ่ือรักษาโดยเรว็ ในกรณจีาํเป็นต้อง

คัดทิ้งให้ทาํการุณยฆาตโดยพิจารณาจากหลักสวัสดิภาพนกเป็นหลักเพ่ือไม่ให้นกเกดิความทุกข์ทรมาน  

 รายการที่ 6. สิง่แวดลอ้ม   

ข้อกาํหนด  6.1 กาํจัดซาก ขยะมูลฝอย และของเสยี ด้วยวิธกีารที่เหมาะสมและถูกสขุลักษณะ 

คําอธิบาย 

การทาํลายซากนกที่ตายในภาวะปกติ ต้องมีการทาํลายซากที่เหมาะสม เช่น  

(1) การทาํลายโดยการฝัง มีพ้ืนที่สาํหรับการฝังเพียงพอ และอยู่ในบริเวณนํา้ทว่มไม่ถึง ฝังซากสตัว์โดยให้

ส่วนบนสุดของซากสัตว์อยู่ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และใช้สารเคมีที่สามารถทาํลาย

เช้ือจุลินทรีย์หรือเช้ือโรคต่างๆ โดยการแช่ ราด หรือโรยที่ส่วนต่างๆ ของซากน้ันจนทั่ว รวมถึงบริเวณ 

ปากหลุมที่ฝงัซากน้ันด้วย กรณเีป็นหลุมฝงัถาวร ควรมีฝาปิดมิดชิดไม่ให้สตัว์ไปคุ้ยเขี่ย 

(2) การทาํลายโดยการเผา มีสถานที่เผา หรือเตาเผา อยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ใช้ไฟเผาซากจนหมด 

(3) การทาํลายโดยการกลบทับและย่อยสลาย (composting) มีพ้ืนที่สาํหรับการกลบทับและหมักซาก 

ที่เหมาะสมและม่ันใจได้ว่าอุณหภูมิในการหมักทาํให้เกิดการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ ไม่มีความเสี่ยงต่อ

การเป็นแหล่งแพร่เช้ือหรือพาหะนาํเช้ือ และมีขั้นตอนปฏบัิตถูิกต้องตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(4) ในกรณีมีการเคล่ือนย้ายซากนกออกนอกฟาร์ม ให้ดาํเนินการตามคาํแนะนําของกรมปศุสัตว์ เร่ือง 

แนวทางปฏบัิตกิารนาํซากนกที่ตายปกตหิรือคดัทิ้งออกจากฟาร์ม 

นอกจากน้ี ต้องมีการกาํจัดขยะมูลฝอยและของเสียที่เกิดขึ้ นในฟาร์มนก เพ่ือไม่ให้สะสมเป็นแหล่งของ

กลิ่นและเช้ือโรค โดยกาํหนดและแยกประเภทของขยะมูลฝอย และของเสีย เกบ็รวบรวมไว้ในภาชนะที่มี

ฝาปิดมิดชิด และนําไปกําจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม  

ในกรณขียะอื่นๆ เช่น ขวดวัคซีน กระบอกฉีดยา วัสดุมีคม ให้แยกทาํลายด้วยวิธทีี่เหมาะสมตามคาํแนะนาํ

ของสตัวแพทย์ 

รายการท่ี 6. สิง่แวดลอ้ม   

ข้อกาํหนด  6.2 กรณีปล่อยนํา้ที่ใช้ในฟาร์มออกสู่แหล่งนํา้สาธารณะให้จัดการนํา้เสียจากฟาร์มตามที่

กาํหนดไว้ในกฎหมาย  
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คําอธิบาย 

กรณีปล่อยนํ้าเสียออกสู่แหล่งนํ้าสาธารณะต้องมีการจัดการนํ้าเสียก่อนออกจากฟาร์ม ในกรณีที่เกิด 

โรคระบาดในฟาร์ม นํ้าเสียจากโรงเรือนหรือฟาร์ม ต้องมีการบําบัดและฆ่าเช้ือตามความเหมาะสม  

เพ่ือป้องกนัไม่ให้เช้ือกระจายสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 

รายการท่ี 7. การบนัทึกขอ้มูล   

ข้อกาํหนด  7.1 มีการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สําคัญในการจัดการฟาร์มที่ มี

ผลกระทบต่อสขุภาพ ผลผลิต และการควบคุมโรค 

  7.2 ให้เกบ็รักษาบันทกึเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี 

คําอธิบาย 

ฟาร์มนกสวยงามต้องมีระบบการบันทกึและเกบ็บันทกึข้อมูลที่สาํคัญโดยต้องเกบ็รักษาไว้อย่างน้อย 3 ปี 

เพ่ือสามารถตามสอบได้ ทั้งน้ีครอบคลุม 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกบัการบริหารฟาร์ม เช่น การแบ่งหน้าที่รับผดิชอบ ข้อมูลด้านสขุภาพ ประวัติและการฝึกอบรม

ของบุคลากร การแบ่งหน้าที่ความรับผดิชอบ 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกบัการจัดการด้านการผลิต เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัตัวนก (แหล่งที่มา เคร่ืองหมายประจาํตัว)  

อาหารและนํา้สาํหรับนก การจัดการฟาร์ม สุขภาพนก การขยายพันธุ์ การป้องกันและควบคุมโรค การกาํจัด

ของเสยี 
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