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รังนกอีแอ่นหรือนกแอ่นกินรังชนิดบริโภคได้ เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

จึงมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของไทย โดยผู้ผลิตส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้และภาคตะวันออก           

ศูนย์รวบรวมรังนกเป็นหนึ่งองค์ประกอบในห่วงโซ่การผลิตรังนก ดังนั้นควรมีการก ากับดูแลตั้งแต่

ขั้นตอนการรับวัตถุดิบ การท าความสะอาด การรวบรวม การเก็บรักษา ให้มีการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ 

พร้อมทั้งให้มีความสามารถในการตามสอบได้ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นสมควร

ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมรังนก 

 

 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง  

มาตรฐานสินค้าเกษตร. มกษ.9023-2550. หลักเกณฑ์การปฏิบัติ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะ

อาหาร. กรุงเทพฯ: ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมรังนก 

1.  ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมรังนก ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ คัดแยก 

ท าความสะอาด การขึ้นรูป การท าให้แห้ง การบรรจุ การเก็บรักษา และการขนส่ง เพื่อให้ได้รังนกที่มี

คุณภาพเหมาะสมในการจ าหน่าย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

2.  นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 ศูนย์รวบรวมรังนก (bird’s nest collection center) หมายถึง สถานประกอบการที่รับและรวบรวม  

รังนก และผ่านกระบวนการเตรียมขั้นต้น เช่น คัดแยกรัง ท าความสะอาด โดยอาจมีการขึ้นรูป หรือท าให้แห้ง 

พร้อมจ าหน่าย  

2.2   รังนก (bird’s nest) หมายถึง รังของนกอีแอ่นหรือนกแอ่นกินรังที่สามารถน ามาบริโภค (edible-

nest swiftlet) ได้จากสารคัดหล่ังจากต่อมน้ าลาย (salivary glands) ของนกอีแอ่นหรือนกแอ่นกินรังซึ่งมี

ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Aerodramus germani หรือ Collocalia germani หรือ Aerodramus fuciphagus หรือ 

Collocalia fuciphaga อยู่ในสกุล Aerodramus หรือสกุล Collocalia 

2.3  การตามสอบ (traceability/product tracing) หมายถึง การติดตามที่มา และที่หมายต่อไปของ 

สินค้าเกษตรและอาหาร ตามข้ันตอนการผลิต การจัดการ การแปรรูป และการจ าหน่าย ที่ก าหนดหนึ่งหรือ

หลายขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน 

3. ข้อก าหนด 

ข้อก าหนดการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมรังนก ให้เป็นไปตามตารางท่ี 1 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edible-nest_Swiftlet
http://en.wikipedia.org/wiki/Edible-nest_Swiftlet
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ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมรังนก 

รายการ ข้อก าหนด 

1. สถานประกอบการ

และสิ่งอ านวย    

ความสะดวก 

 

(1) สถานที่ตั้ง 1.1 อยู่ในบริเวณที่ไม่มีความเส่ียงต่อการปนเปื้อนอันตรายด้านกายภาพ เคมี 

ชีวภาพ ที่มีผลเสียต่อคุณภาพของรังนก และความปลอดภัยของผู้บริโภค 

หากมีความเส่ียงต้องมีมาตรการป้องกัน   

(2) อาคารปฏิบัติงาน 1.2 มีโครงสร้างแข็งแรง ง่ายต่อการท าความสะอาด บ ารุงรักษา และสามารถ

ป้องกันการปนเปื้อนที่ส่งผลต่อคุณภาพรังนกและความปลอดภัยของผู้บริโภค  

1.3 มีพื้นทีเ่พียงพอส าหรับการปฏิบัติงานและจัดแบ่งพื้นที่ใช้งานเป็นสัดส่วน 

และแยกจากที่พักอาศัย 

1.4 การออกแบบภายในอาคารและการวางผังสายการผลิตเอื้อต่อ          

การปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อลดการปนเปื้อน ข้ามระหว่าง          

การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค  

(3) เครื่องมือและ

อุปกรณ์ 

1.5 ออกแบบติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสม สะดวกในการปฏิบัติงาน 

และง่ายต่อการท าความสะอาด  

1.6 มีจ านวนเครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน และอยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งาน  

1.7 ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่สัมผัสกับรังนกโดยตรง ท าจากวัสดุที่เหมาะสม ไม่

ก่อให้เกิดการปนเปื้อน และสะอาด    

1.8 อุปกรณ์ส าหรับ ชั่ง ตวง วัด ซึ่งมีความส าคัญในการผลิต ต้องเที่ยงตรง 

แม่นย า โดยมีการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทวนสอบอย่าง

เหมาะสม   

(4) ส่ิงอ านวยความ

สะดวก 

1.9 ในห้องปฏิบัติงานต้องมีแสงสว่างเพียงพอ  

1.10 มีการระบายอากาศที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  

1.11 มีอุปกรณ์ด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล เช่น อ่างล้างมือ และห้องสุขา

เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงาน  

1.12 น้ าทีใ่ชใ้นกระบวนการผลิตต้องมีคุณภาพมาตรฐานน้ าบริโภค  
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รายการ ข้อก าหนด 

1.13 มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าตามมาตรฐานอย่างน้อยปีละครั้ง หรือมี   

การสุ่มตัวอย่างน้ าตรวจสอบมากขึ้นหากมีความเส่ียง  

2. การควบคุม      

การปฏิบัติงาน 

 

(1) การรับรังนก 2.1 มีการตรวจรับวัตถุดิบตามเกณฑ์ที่ก าหนด และตรวจสอบแหล่งที่มา

ตามทีก่รมปศุสัตว์ก าหนด 

2.2 รังนกที่เก็บไว้เพื่อรอการท าความสะอาด ควรเก็บในที่แห้งและสะอาด   

(2) การท าความ

สะอาดรังนก การขึ้นรูป 

การท าให้แห้ง (ถ้าม)ี 

2.3 มีวิธีการควบคุมการท าความสะอาดรังนก การขึ้นรูป การท าให้แห้งไม่ให้

เกิดการปนเปื้อน  

2.4 หลังจากการท าความสะอาดรังนกแล้ว กรณีผลิตรังนกแห้ง ให้ท าแห้งอย่าง

เหมาะสมโดยเร็ว  

(3) การบรรจุ       

การเก็บรักษา        

การขนส่ง 

2.5 บรรจุรังนกลงภาชนะบรรจุที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ป้องกันความเสียหาย

ต่อรังนก และมีป้ายบ่งชี้ข้อมูลการผลิตของรังนก  

2.6 มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน และการเส่ือมคุณภาพของรังนกระหว่าง

การเก็บรักษา และการขนส่ง  

2.7 มีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพรังนกตามมาตรฐานที่ก าหนด เช่น ปริมาณ  

ไนไตรท ์ 

(4) การตามสอบ 2.8 มีระบบการตามสอบรังนก เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของรังนก และสถานที่ 

ส่งมอบรังนก รวมถึงมีป้ายบ่งชี้ในระหว่างการผลิต และสามารถเรียกคืนสินค้า

กรณีที่เกิดปัญหา 

3. การบ ารุงรักษา 

และการสุขาภิบาล 

3.1 มีโปรแกรมการท าความสะอาดอาคารปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อม

ภายนอก รวมถึงเครื่องมือ และอุปกรณ์  

3.2 มีโปรแกรมการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงอาคารปฏิบัติงาน เครื่องมือ และ

อุปกรณ์  

3.3 มีมาตรการป้องกันและก าจัดสัตว์พาหะ ไม่ให้เข้ามาในบริเวณปฏิบัติงาน 

และสถานที่เก็บรักษารังนก  

3.4 มีวิธีการจัดการขยะและของเสียอย่างเหมาะสม  
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รายการ ข้อก าหนด 

4. สุขลักษณะส่วน

บุคคล 

4.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง  

4.2 ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เข้าไปในบริเวณปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติ

ตามสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี เช่น สวมชุดกันเปื้อน ที่คลุมผม ผ้าปิดปาก  

5. การฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกอบรมด้านสุขลักษณะและวิธีการปฏิบัติ 

ที่เกี่ยวข้อง   

6. การบันทึกข้อมูล 

 

 

6.1 มีการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้  

- การสอบเทียบอุปกรณ์และเครื่องมือวัด (ข้อ 1.8) 

- ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า  (ข้อ 1.13) 

- การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา อาคาร สถานที่ เครื่องมือและ

อุปกรณ์ (ข้อ 3.1-3.2) 
- การควบคุมสัตว์พาหะ (ข้อ 3.3) 

- การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล (ข้อ 4) 

- การฝึกอบรม (ข้อ 5) 

- การตรวจคุณภาพรังนก (ข้อ 2.1 และ 2.7) 

- การตามสอบรังนก (2.8) 

6.2 ให้เก็บบันทึกข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ป ี
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