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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ 

สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 

เพื่อการผลิตลูกไก่และเป็ดเท่านั้น ตั้งแต่องค์ประกอบของสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก น้ าที่ใช้ในสถานที่ฟักไข่ 

การจัดการสถานที่ฟักไข่ การรับไข่ฟัก การจัดการไข่ฟัก การฟักไข่ การจัดการลูกสัตว์ปีกหลังการฟัก  

การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค การใช้สารเคมี ยาสัตว์ การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก 

การจัดการส่ิงแวดล้อม และการบันทึกข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตลูกสัตว์ปีกที่แข็งแรงและมีสุขภาพดี

เพื่อการค้า  

2. นิยาม  

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 สถานที่ฟักไข่ (hatchery) หมายถึง สถานที่ฟักไขสั่ตว์ปกี เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตลูกสัตว์ปีก 

2.2 ตู้ฟัก (setter/setting machine) หมายถึง ตู้ที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ และ 

การกลับไข่ขณะฟักเพื่อให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตพร้อมเกิดเป็นลูกสัตว์ปีก 

2.3 ตู้เกิด (hatcher/hatching machine) หมายถึง ตู้ส าหรับลูกสัตว์ปีกออกจากไข่หลังผ่านกระบวนการ

ฟักไขจ่ากตู้ฟักตามข้อ 2.2 แล้ว โดยมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และการระบายอากาศ ให้เหมาะสม 

2.4 ไข่ลม (infertiled egg) หมายถึง ไข่ที่ไม่ได้รับการผสมจากเชื้อตัวผู้ 

2.5 ไข่ตายโคม (death-in-shell/unhatched egg) หมายถึง ไข่ที่ไดร้ับการผสมและพัฒนาเป็นตัวอ่อนแล้ว 

แต่ตายระหวา่งการฟัก 

 

(ร่าง) 
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3. ข้อกําหนด  

ข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ให้เป็นไปตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 รายการข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 

รายการ ข้อกําหนด 

1. องคป์ระกอบของ

สถานที่ฟักไข่ 

1.1 สถานที่ตั้ง 

 

 

1.1.1 ต้องได้รับการยินยอมจากหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น 

1.1.2 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการเป็นสถานที่ฟักไข่ และมีแหล่งน้ า

สะอาดเพียงพอเพื่อใช้ในสถานที่ฟักไข่ 

1.1.3 ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เส่ียงต่อการปนเปื้อนของอันตรายทาง

กายภาพ เคมี และชีวภาพ เว้นแต่มีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ 

1.2 ผังและลักษณะสถานที่

ฟักไข ่

1.2.1 พื้นที่มีขนาดเพียงพอเหมาะสมกับปริมาณการผลิต ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม มีรั้วรอบบริเวณสถานที่ฟักไข่ มีทางเข้าและทางออกที่ชัดเจน 

1.2.2 อาคารและพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น อาคารที่ฟักไข่  พื้นที่เก็บอุปกรณ์ 

บริเวณรวบรวมของเสียจากกระบวนการผลิตก่อนน าไปท าลาย ส านักงาน  

ต้องแบ่งเป็นสัดส่วนและแยกออกจากที่พักอาศัยอย่างชัดเจน 

1.3 อาคารที่ฟกัไข่ 1.3.1 จัดแบ่งพื้นที่ภายในอาคารให้เป็นสัดส่วน และแยกพื้นที่ส่วนสะอาด

ออกจากส่วนที่ไม่สะอาด  

1.3.2 พื้นผิวภายในอาคารต้องมีผิวเรียบ ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อง่าย 

1.3.3 มีระบบควบคุมการไหลเวียนอากาศ อุณหภูมิ และแสงสว่างเพียงพอ 

เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน    

2. น้ าใชส้ าหรับสถานที่ฟกัไข ่ 2.1 แหล่งน้ าที่ใช้ในสถานที่ฟักไข่ต้องอยู่ในบริเวณที่ป้องกันการปนเปื้อนจาก

ส่ิงที่เป็นอันตราย 

2.2 น้ าที่ใช้ในสถานที่ฟักไข่ต้องเป็นน้ าที่สะอาด เหมาะสมในการใช้งาน 

3. การจัดการสถานที่ฟักไข่ 

3.1 คู่มือการปฏิบัติงาน 

 

3.1.1 มีคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ส าคัญภายใน 
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 สถานที่ฟักไข่ เช่น การจัดการไข่ฟัก การจัดการลูก สัตว์ปีก การจัดการ      

ด้านสุขภาพสัตว์ การใช้สารเคมี การจัดการสวัสดิภาพลูกสัตว์ปีก การท า

ความสะอาดและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม  

3.2 บุคลากร 3.2.1 มีจ านวนบุคลากรพอเหมาะกับปริมาณการผลิตลูกสัตว์ปีก มีการจัดแบ่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยค านึงถึงการปนเปื้อนข้าม (cross 

contamination) 

3.2.2 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  

และมีใบรับรองสัตวแพทย์ผูค้วบคุมฟาร์มสัตวป์กี 

3.2.3 มีผู้ปฏิบัติงานที่จบการศึกษาทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือสาขา 

ที่เกี่ยวขอ้ง ท าหน้าทีดู่แลการฟัก 

3.2.4 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ และได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

สามารถจัดการสถานที่ฟักไข่ได้อย่างถูกต้อง 

3.2.5 ผู้ปฏิบัติงานในอาคารที่ฟักไข่ต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี และ

ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

3.2.6 มีการจัดการแรงงานที่ดี ดังนี้  

 (1) มีหนังสือสัญญาการจ้างงาน 

 (2) จ้างแรงงานที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือปฏิบัติตามกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน 

 (3) กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย

และมีใบอนุญาตท างาน 

 (4)  จัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

 (5) จัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 

 (6) ปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน 

3.3 การท าความสะอาด 

และบ ารุงรักษา 

3.3.1 สถานที่ฟักไข่และอุปกรณ์ ต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ       

3.3.2 มีการตรวจประสิทธิภาพการท าความสะอาดภายในอาคาร ตู้ฟัก ตู้เกิด 

และอุปกรณ์ฟักไข่ โดยเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา  

3.3.3 มีการบ ารุงรักษาสถานที่ฟักไข่และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี สามารถ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.3.4 มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองและระบบสัญญาณเตือน กรณีระบบ 

การท างานขัดข้องที่สามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การรับไข่ฟัก 4.1 ไข่ฟักที่รับต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

4.2 บริเวณรับไข่ฟักต้องสะอาด และในการรับไข่ฟักต้องมีการตรวจสอบ

คุณภาพไข่ฟักทางกายภาพเบื้องต้น และตรวจสอบความสะอาดและ       

ความเหมาะสมของพาหนะที่ใช้ขนส่งไข่ฟัก  

5. การจัดการไข่ฟัก 5.1 คัดเลือกไข่ฟักที่มีคุณภาพ ท าความสะอาด และฆ่าเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะ 

5.2 หากจ าเป็นต้องเก็บรักษาไข่ ให้เก็บในห้องที่สะอาดผ่านการฆ่าเชื้อ  

มีอุณหภูมิไม่สูงกว่า 21
๐
C และความชื้นสัมพัทธ์ไม่น้อยกว่า 50% หรือตาม

คู่มือปฏิบัติงาน 

6. การฟักไข ่ 6.1 น าไข่เข้าตู้ฟักที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ให้เหมาะสมกับ         

การฟักไข่แต่ละช่วงอายุไข่ฟัก และปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน 

6.2 ส่องไข่ฟักเพื่อคัดแยกไข่ลม ไข่ตายโคม และไข่ที่ไม่ได้คุณภาพออกและ 

จดบันทึกข้อมูล  

6.3 ย้ายไข่ฟักไปสู่ตู้เกิดที่สะอาด และมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

สัมพัทธ์ท่ีเหมาะสม 

6.4 เมื่อครบก าหนดการฟัก ให้น าลูกสัตว์ปีกออกจากตู้เกิด เพื่อน าไปคัดแยก

ลูกสัตว์ปีกที่ไม่สมบูรณ์ 

6.5 ให้ก าจัดของเสียจากการฟักไข่ ท าความสะอาดฆ่าเชื้อถาดเกิด และตู้เกิด

ทุกครั้งหลังจากน าลูกสัตว์ปีกออกจากตู้เกิด เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค 

หรือเป็นแหล่งสะสมของสัตว์พาหะ 

7. การจัดการหลังการฟัก 

7.1 การคัดคุณภาพและ 

แยกเพศลูกสัตว์ปีก 

 

7.1.1 คัดคุณภาพและแยกเพศลูกสัตว์ปีกโดยผู้ป ฏิบัติ งานที่ผ่ าน            

การฝึกอบรม และปฏิบัติงานจนมีความช านาญ และจดบันทึกข้อมูล  

7.1.2 คัดลูกสัตว์ปีกที่ไม่ได้คุณภาพออก และมีวิธีการจัดการที่เหมาะสม 

ไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมาน  
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7.2 การให้วัคซีน 7.2.1 การให้วัคซีนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุม

ฟาร์มสัตว์ปีก ตามข้อก าหนดใน มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง  

ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์ 

7.3 การดูแลลูกสัตว์ปีก

ขณะรอการขนส่ง  

7.3.1 บรรจุลูกสัตว์ปีกไว้ในกล่องที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพักไว้ในห้องที่

มีแสงสีฟ้า หรือมีความเข้มแสงต่ าตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 

7.3.2 หลังคัดคุณภาพและให้วัคซีนลูกสัตว์ปีก ให้ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อ

อุปกรณ์และห้องคัดคุณภาพลูกสัตว์ปีก 

7.3.3 มีแผนและผลการสุ่มตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยัน

ประสิทธิภาพการท าความสะอาดฆ่าเชื้อของห้องคัดคุณภาพและอุปกรณ์ 

รวมถึงตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสุขภาพลูกสัตว์ปีก  

7.4 การเคล่ือนย้ายลูกสัตว์ปีก 7.4.1 การเคล่ือนย้ายลูกสัตว์ปีกต้องมีใบอนุญาตเคล่ือนย้ายสัตว์จาก 

กรมปศุสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไข

เพิ่มเติม 

7.4.2 ต้องเคล่ือนย้ายลูกสัตว์ปีก ด้วยยานพาหนะที่ท าความสะอาดและ 

ฆ่าเชื้อแล้ว 

8. การป้องกันและควบคุมโรค 8.1 การป้องกันและควบคุมโรคต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ 

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ 

ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก 

8.2 ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อยานพาหนะ อุปกรณ์ และท าความสะอาด

บุคคลก่อนเข้าและออกสถานที่ฟักไข่ตามคู่มือปฏิบัติงาน รวมถึงจดบันทึก

การผ่านเข้าและออกจากสถานที่ฟักไข่ 

8.3 มีมาตรการควบคุมสัตว์พาหะ 

8.4  กรณีที่ เ กิ ดหรื อสง สัยว่ า เ กิ ด โ รคระบาด สัตว์ ต้ อ งป ฏิบั ติ ต าม

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และ

ค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ 

9. การใช้สารเคมี 9.1 สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ให้ใช้ตาม

ค าแนะน าในฉลากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ หรือตามค าแนะน า

ของสัตวแพทย์ผูค้วบคุมฟาร์มสัตว์ปีก 
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10. สวัสดิภาพสัตว์ 10.1 สถานที่ฟักไข่ต้องมีการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก โดยปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 

และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

11. ส่ิงแวดล้อม 11.1 การจัดการซากลูกสัตว์ปีกและไข่ตายโคมให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์

ผูค้วบคุมฟาร์มสัตว์ปีก และก าจัดด้วยวิธีท่ีเหมาะสม 

11.2 มีการป้องกันการรั่วไหลของน้ าเสีย กรณีต้องปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ า

สาธารณะให้บ าบัดน้ าเสียตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

11.3 การจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย ควรรวบรวมไว้ในภาชนะซึ่งมีฝาปิด

มิดชิดแยกตามประเภท และน าไปก าจัดอย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 

11.4 ในกรณีขยะอื่นๆ เช่น วัสดุมีคม ขวดวัคซีน กระบอกฉีดยา ให้แยก

ท าลายตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก 

12. การบันทึกข้อมูล 12.1 ให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ส าคัญ ประกอบด้วย     

การบริหารจัดการสถานที่ฟักไข่ การจัดการด้านการผลิต การป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การใช้สารเคมี วัคซีน และการตรวจสอบ

เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ  

12.2 เก็บรักษาบันทึกไว้ให้ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี 

 


	1-ปก-บทนำ-GAP-สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
	2-ประกาศ-GAP-ฟักไข่สัตว์ปีก
	3-มกษ-GAP-สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก



