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การเล้ียงนกสวยงามเชิงธุรกิจพบได้ทั่วไปในหลายประเทศ ทั้งทวีปเอเชีย อเมริกา และยุโรป ปัจจุบัน

ประเทศไทยมีการเพาะเล้ียงและขยายพันธุ์นกสวยงามหลายชนิด เช่น นกปากขอ นกปรอดหัวโขน  

นกกางเขนดง ไก่ฟ้า นกหว้า นกแว่น นกยูง ทั้งน้ี การจัดการเล้ียงที่เหมาะสมจะส่งผลดีต่อสุขภาพสัตว์ 

สวัสดิภาพสัตว์ และป้องกันการระบาดของโรคสัตว์ปีกที่สําคัญ  เช่น โรคไข้หวัดนก ซ่ึงส่งผลต่อ

อุตสาหกรรมการค้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ของประเทศได้ สาํนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นควรกาํหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํหรับฟาร์มนกสวยงาม  

ให้มีรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นไปตามหลักการจัดการฟาร์มเล้ียงสัตว์ 

การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยสัตว์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ สวัสดิภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรให้มีการผลิตนกสวยงามที่แขง็แรง มีสุขภาพและสุขอนามัยดี เพ่ือให้ปลอดภัยต่อ

การค้านกสวยงาม รวมทั้งอุตสาหกรรมการค้าสตัว์ปีกและผลิตภัณฑส์ตัว์ปีกอื่นๆ ของประเทศ 

มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี กาํหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง 

สาํนักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน). 2558. (ร่าง) มาตรฐานฟาร์มนกสวยงาม.  

สาํนักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน), กรุงเทพฯ.  (ไม่ตีพิมพ์) 

 





 มกษ. 6915-2561 
 
 

1

มาตรฐานสินคา้เกษตร 

การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสําหรบัฟาร์มนกสวยงาม  

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี ครอบคลุมข้อกาํหนดการปฏบัิตทิางการเกษตรที่ดีสาํหรับฟาร์มนกสวยงามตามชนิด 

(species) และพันธุ ์(breeds) ตั้งแต่องค์ประกอบฟาร์ม อาหาร นํา้ การจดัการฟาร์ม การจัดการสขุภาพสตัว์ 

การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การบันทึกข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพ่ือการผลิต 

นกสวยงามที่มีสขุภาพและสขุอนามัยสตัว์ที่ด ีเพ่ือการค้าสาํหรับนันทนาการ ไม่ใช้เพ่ือเป็นอาหาร  

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 สถานที่เล้ียงนกสวยงามซึ่งครอบคลุมถึงโรงเรือน 

สถานที่เกบ็และเตรียมอาหารสัตว์ บริเวณทาํลายซาก จุดรวบรวมขยะ อาคารสาํนักงาน และบ้านพักอาศัย 

เป็นต้น 

2.3 โรงเรือนนกสวยงาม (ornamental bird house) หมายถึง สิ่งปลูกสร้างสาํหรับใช้เลี้ยงนกสวยงาม 

2.4 กรง (cage หรือ aviary) หมายถงึ กรงที่ใช้เล้ียง หรือพักนกสวยงาม ตามวัตถุประสงค์ของผู้เลี้ ยง  
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3. ขอ้กําหนด 

ข้อกาํหนดการปฏบัิติทางการเกษตรที่ดสีาํหรับฟาร์มนกสวยงาม ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 ดังน้ี 

ตารางที่ 1 รายการขอ้กําหนดการปฏิบติัทางการเกษตรทีด่ีสําหรบัฟารม์นกสวยงาม 

รายการ ขอ้กําหนด 

1. ลักษณะฟาร์ม  

1.1 สถานที่ตั้ง 1.1.1 ต้องได้รับการยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่น 

 1.1.2 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเป้ือนอันตรายที่จะมี

ผลกระทบต่อสขุอนามัยที่ดีของนก 

1.2 ผงัและองคป์ระกอบฟาร์ม 1.2.1 พ้ืนที่ฟาร์มมีขนาดเพียงพอและเหมาะสมในการเล้ียงนก ไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสขุภาพนกและสิ่งแวดล้อม 

 1.2.2 มีร้ัวหรือแนวกั้นธรรมชาติรอบพ้ืนที่การเลี้ ยงอย่างชัดเจน ที่สามารถ

ควบคุมการเข้า-ออกของคน สตัว์และยานพาหนะ 

 1.2.3 มีการวางผังฟาร์มที่ดี จัดพ้ืนที่เป็นสัดส่วนและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ 

เช่น  บริเวณเล้ียงนก กักกันนกเข้าใหม่และแยกนกป่วย เก็บอาหารสัตว์  

เกบ็อปุกรณ ์รวบรวมขยะมูลฝอยและของเสยี ที่พักอาศัย 

1.3 โรงเรือนหรือกรง  1.3 .1 สร้างด้วยวัสดุที่แข็งแรงและคงทน ง่ายต่อการทําความสะอาดและ

บํารุงรักษา มีการระบายอากาศที่ดีและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและนก 

สามารถป้องกนัสตัว์อื่นๆ ไม่ให้เข้าสู่บริเวณโรงเรือนหรือกรงได้ 

 1.3.2 มีพ้ืนที่ในการเล้ียงนกเพียงพอและเหมาะสมตามชนิดและสายพันธุ์ ขนาด 

จาํนวน และรูปแบบการเลี้ยง ที่นกสามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาตไิด้ 

2. การจัดการฟาร์ม  

2.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม 2.1 .1 มี คู่ มือการจัดการฟาร์มที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่สําคัญ 

ภายในฟาร์ม ได้แก่ ระบบการเล้ียง การจัดการอาหารและนํ้า การจัดการฟาร์ม  

การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ และการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อม 

2.2 การจัดการอาหารและนํา้ 2.2.1 อาหารและนํา้มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมสาํหรับการเล้ียงนก และมี

มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ 

 2.2.2 มีการตรวจคุณภาพอาหารสัตว์ทางกายภาพเบื้ องต้นว่าไม่ส่งผลกระทบต่อ

สขุภาพของนก 
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รายการ ขอ้กําหนด 

 2.2.3 มีการเก็บรักษาอาหารสัตว์ในสภาพที่สามารถป้องกันการปนเป้ือนและ

เสื่อมสภาพ 

 2.2.4 ใช้ภาชนะให้อาหารและนํ้าที่สะอาดเหมาะสมกับชนิด จํานวน และอายุ 

ของนก และอยู่ในตาํแหน่งที่นกเข้าถึงอาหารและนํา้ได้ 

2.3 การจัดการนํา้ที่ใช้ในฟาร์ม 2.3.1 แหล่งนํา้ใช้ในฟาร์มต้องอยู่ในบริเวณที่ป้องกันการปนเป้ือนจากสิ่งที่เป็น

อนัตราย 

 2.3.2 นํา้ที่ใช้ในฟาร์มต้องเป็นนํา้สะอาดและเหมาะสมในการใช้งาน 

2.4 การจัดการโรงเรือน กรง 

และอปุกรณ์ 

2.4.1 โรงเรือน กรง อปุกรณ์ และบริเวณโดยรอบต้องสะอาด ถูกสขุลักษณะ  

2.4.2 บาํรุงรักษาโรงเรือน กรง และอุปกรณ์  ให้อยู่ในสภาพดีมีความปลอดภัย

ต่อนกและผู้ปฏบัิตงิาน 

2.5 การใช้สารเคมี 2.5.1 สารเคมี ยาฆ่าเช้ือ หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ให้ใช้ 

ตามคาํแนะนาํในฉลากผลิตภัณฑท์ี่ขึ้นทะเบียนกบักรมปศสุตัว์ หรือตามคาํแนะนาํ

ของสตัวแพทย์ 

3. บุคลากร 3.1 มีการจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร โดยคาํนึงถึงจาํนวน

และชนิดของนกที่เล้ียง 

 3.2 มีสัตวแพทย์ให้คาํปรึกษาแนะนาํด้านสุขภาพสตัว์ สขุาภิบาลฟาร์ม และการใช้ยา

ของฟาร์ม 

 3.3 บุคลากรที่ทําหน้าที่ เล้ียงนกต้องมีความรู้และได้รับการฝึกอบรมหรือ 

ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการเล้ียงนกได้อย่างถูกต้อง 

 3.4 บุคลากรต้องมีสขุลักษณะส่วนบุคคลที่ด ี

4. สขุภาพสตัว์  

4.1 การป้องกนัและควบคุมโรค 4.1.1 การป้องกันและควบคุมโรคต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสตัวแพทย์ 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสตัวแพทย์ 

 4.1.2 ต้องมีมาตรการที่สามารถป้องกัน ควบคุม และกาํจัดเช้ือโรคเข้าสู่ฟาร์ม

จากบุคคล ยานพาหนะ และอปุกรณ์ 

 4.1.3 มีแผนการเฝ้าระวังโรคและปฏบัิติตาม 

 4.1.4 มีมาตรการควบคุมสตัว์พาหะนาํโรค 
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รายการ ขอ้กําหนด 

 4.1.5 มีการทาํเคร่ืองหมายประจาํตวันก 

 4.1.6 มีการกักกันโรคสาํหรับนกนาํเข้าใหม่ และแยกนกป่วยออกจากพ้ืนที่เลี้ ยง

นกปกต ิ

 4.1.7 กรณีที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกดิโรคระบาดต้องปฏบัิติตามกฎหมาย

ว่าด้วยโรคระบาดสตัว์และคาํแนะนาํของกรมปศุสตัว์ 

4.2 การบาํบัดโรคสตัว์ 4.2.1 การบาํบัดโรคสัตว์ต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์โดยปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และ

ตามข้อกาํหนดใน มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9032 เร่ือง ข้อปฏิบัติการควบคุม

การใช้ยาสตัว์ 

5. สวัสดิภาพสตัว์ 5.1 ดูแลและปฏบิัติต่อนกให้มีความเป็นอยู่ตามหลักสวัสดิภาพสตัว์  

6. สิ่งแวดล้อม 6.1 กาํจดัซาก ขยะมูลฝอย และของเสยี ด้วยวิธกีารที่เหมาะสมและถูกสขุลักษณะ 

 6.2 กรณีปล่อยนํา้ที่ใช้ในฟาร์มออกสู่แหล่งนํา้สาธารณะให้จัดการนํา้เสียจากฟาร์ม

ตามที่กาํหนดไว้ในกฎหมาย  

7. การบันทกึข้อมูล 7.1 มีการบันทกึข้อมูลผลการปฏบัิติงานในขั้นตอนที่สาํคัญในการจัดการฟาร์มที่มี

ผลกระทบต่อสขุภาพ ผลผลิต และการควบคุมโรค 

 7.2 ให้เกบ็รักษาบันทกึเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี 
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