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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟารม์ไก่เนื้อ 

1. ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่เนื้อตั้งแต่

องค์ประกอบฟาร์ม อาหาร น้ า การจัดการฟาร์ม การจัดการสุขภาพสัตว์  การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ 

การจัดการส่ิงแวดล้อม การบันทึกข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ไก่เนื้อที่มีสุขภาพดีและเหมาะสม  

ในการน าไปใช้ผลิตเป็นอาหารที่ปลอดภัยส าหรับบริโภค 

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรฉบับนี้จะไม่ครอบคลุมการปฏิบัติที่ดีส าหรับไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย 

2. นิยาม  

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 ไก่เนื้อ (broiler) หมายถึง สัตว์ปีกที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Gallus gallus ซึ่งเล้ียงตามระยะเวลาของสายพันธุ์ 

เพื่อการผลิตเนื้อไก่ ส าหรับการบริโภค 

2.2 ฟาร์มไก่เนื้อ (broiler farm) หมายถึง สถานประกอบการที่เล้ียงไก่เนื้อเพื่อการค้าซึ่งครอบคลุมถึง 

พื้นที่เล้ียงไก่ สถานที่เก็บและเตรียมอาหารสัตว์ บริเวณส าหรับท าลายซาก จุดรวบรวมขยะ อาคารต่างๆ 

ส านักงานและบ้านพักอาศัย 

2.3 โรงเรือน หมายถึง บริเวณที่ใช้เล้ียงไก่เนื้อ ซึ่งมีทั้งชนิดที่ควบคุมและไม่ควบคุมสภาพแวดล้อมตัวไก่
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3. ข้อก าหนด 

ข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่เนื้อ ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 รายการข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่เนื้อ 

รายการ ข้อก าหนด 

1. องค์ประกอบฟาร์ม 

1.1 สถานที่ตั้ง 

 

1.1.1 ได้รับการยินยอมจากหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น 

1.1.2 ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เส่ียงจากการปนเปื้อนของอันตรายทาง

กายภาพ เคมีและชีวภาพ 

1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม 1.2.1 มีพื้นที่ขนาดเพียงพอและเหมาะสมกับการเล้ียงสัตว์ และไม่ก่อให้เกิด

ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

 1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่เอื้อต่อการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ และแยกพื้นที่

ปฏิบัติงานเป็นสัดส่วน เช่น พื้นที่ส าหรับบริเวณเล้ียงสัตว์ เก็บอาหารสัตว์ ท าลาย

ซากสัตว ์ที่พักอาศัย 

1.3 โรงเรือน  1.3.1 ต้องแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและท าความสะอาด 

และมีการระบายอากาศที่ดี 

 1.3.2 มีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงไก่เนื้อโดยค านึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์ 

2. การจัดการฟาร์ม  

2.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม 2.1.1 ให้มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงให้เห็นรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ที่ส าคัญภายในฟาร์ม ได้แก่ ระบบการเลี้ยง อาหารและน้ าส าหรับไก่เนื้อ  

การจัดการด้านสุขภาพไก่เนื้อ และการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก 

2.2 การจัดการอาหารและน้ า 

ที่ใช้เล้ียงไก่ 

2.2.1 อาหารไก่เนื้อต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว์ 

2.2.2 ในกรณีที่ผสมอาหารไก่เนื้อเอง ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

 2.2.3 ตรวจสอบคุณภาพอาหารไก่เนื้อทางกายภาพในเบื้องต้น และเก็บตัวอย่าง

เพื่อไว้ใช้วิเคราะห์กรณีมีปัญหา 

 2.2.4 มีสถานที่เก็บอาหารไก่เนื้อโดยแยกต่างหาก และเก็บอาหารในสภาพ 

ที่ป้องกันการปนเปื้อนและเสื่อมสภาพ 
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 2.2.5 ไก่เนื้อทุกตัวเข้ากินอาหารและน้ าได้ และได้รับอาหารและน้ าอย่างเพียงพอ 

 2.2.6 น้ าที่ใช้เล้ียงไก่เนื้อต้องสะอาดและมีผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

2.3 การจัดการน้ าใช้ในฟาร์ม 2.3.1 แหล่งน้ าใช้ในฟาร์มต้องอยู่ในบริเวณที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนจาก 

ส่ิงที่เป็นอันตราย 

2.3.2 น้ าที่ใช้ในฟาร์มต้องสะอาดและเหมาะสมในการใช้งาน 

2.4 การจัดการโรงเรือน และ

อุปกรณ์ 

2.4.1 โรงเรือน อุปกรณ์ และบริเวณโดยรอบต้องสะอาด และบ ารุงรักษาให้อยู่ใน

สภาพดีและถูกสุขลักษณะ 

 2.4.2 ให้ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรงเรือนและอุปกรณ์ หลังจากย้ายไก่เนื้อรุ่นเก่า

ออก และปิดพักโรงเรือนในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการตัดวงจรเชื้อโรคไม่ให้

สะสมในโรงเรือน เว้นแต่กรมปศุสัตว์ก าหนดเป็นอย่างอื่นในแต่ละพื้นที่ 

3. บุคลากร  

3.1 จ านวนและประเภทของ

บุคลากร 

3.1.1 มีบุคลากรพอเหมาะกับจ านวนไก่เนื้อที่เล้ียง มีการจัดแบ่งหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  

3.1.2 มีสัตวบาลหรือบุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรด้านสัตวบาลเป็น 

ผู้ควบคุมดูแลการเลี้ยงไก่เนื้อ   

3.1.3 มีสัตวแพทย์ที่มีใบรับรองเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก ก ากับดูแล

ด้านสุขภาพไก่เนื้อ  

3.1.4 มีการจัดการแรงงานที่ดี ดังนี้ 

(1) มีหนังสือสัญญาการจ้างงาน 

(2) จ้างลูกจ้างที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือปฏิบัติตามกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน 

(3) กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและ 

มีใบอนุญาตท างาน 

(4) จัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

(5) จัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 

(6) ปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน 
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3.2 การฝึกอบรม 3.2.1 บุคลากรที่ท าหน้าที่เล้ียงไก่เนื้อต้องมีความรู้ และได้รับการฝึกอบรม 

ในการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อให้จัดการฟาร์มได้  

3.3 สุขลักษณะส่วนบุคคล 3.3.1 บุคลากรต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน

และแพร่เชื้อ  

4. สุขภาพสัตว์  

4.1 การป้องกันและควบคุมโรค 4.1.1 ระบุแหล่งที่มาของไก่เนื้อ  

 4.1.2 ต้องมีมาตรการป้องกัน ควบคุม และก าจัดเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์มจากบุคคล 

ยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมท้ังสัตว์พาหะน าเชื้อ 

 4.1.3 มีแผนเฝ้าระวังและป้องกันโรคโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 

 4.1.4 ตรวจติดตามสุขภาพไก่เนื้อประจ าวัน และมีการจัดการซากไก่ที่เหมาะสม 

 4.1.5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

4.2 การบ าบัดและรักษาโรค 

 

4.2.1 การบ าบัดโรคสัตว์ต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์โดยปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และ

ตามข้อก าหนดใน มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ .9032 เรื่อง ข้อปฏิบัติ           

การควบคุมการใช้ยาสัตว์  

5. สวัสดิภาพสัตว์  5.1 ดูแลไก่เนื้อให้มีความเป็นอยู่ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์  

6. ส่ิงแวดล้อม  6.1 ก าจัดขยะ ของเสีย เช่น มูลไก่ ซากไก่ โดยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็น

แหล่งของกลิ่นและเชื้อโรค  

 6.2 ป้องกันการฟุ้งกระจายของวัสดุรองพื้นหลังการย้ายไก่เนื้อออกจากฟาร์ม  

 6.3 ต้องมีการบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยออกจากฟาร์ม 

7. การบันทึกข้อมูล  7.1 ให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดการฟาร์มที่มี

ผลต่อสุขภาพและการควบคุมโรค 

 7.2 ให้เก็บรักษาบันทึกข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ป ี 
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