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การผลิตสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ทั้ งเพ่ือบริโภค

ภายในประเทศและส่งออก ในปัจจุบันการค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศให้ความสาํคัญกับสวัสดิภาพสัตว์ 

(animal welfare) มากขึ้ น ประกอบกับองค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health; 

OIE) ได้กาํหนดมาตรฐานเร่ืองสวัสดิภาพสัตว์ในระบบการผลิตไก่เน้ือขึ้น เพ่ือเป็นหลักการให้ประเทศสมาชิก

นาํไปปฏิบัติ และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงทางการค้า คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงเห็นควรจัดทาํ

มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง หลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์: ระบบการผลิตไก่เน้ือ ที่มีความถูกต้อง 

ตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ 

ด้านสวัสดิภาพสตัว์สาํหรับระบบการผลิตไก่เน้ือในประเทศ ซ่ึงจะช่วยยกระดับการปฏบัิติและขยายโอกาส 

ทางการค้าให้ผู้ผลิตไก่เน้ือของไทย 

มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี กาํหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง 

OIE. Terrestrial Animal Health Code. Chapter 7.10: Animal Welfare and Broiler Chicken 

Production Systems. Available (viewed 2018-7-29) at: < http://www.oie.int/fileadmin/ 

Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_aw_broiler_chicken.pdf> 
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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

หลกัการดา้นสวสัดิภาพสตัว:์ 

ระบบการผลิตไก่เนื้ อ  

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี กําหนดหลักการและข้อแนะนําด้านสวัสดิภาพสัตว์ในระบบการผลิตไก่เน้ือ 

เพ่ือการค้า ครอบคลุมการเล้ียงไก่เน้ือตั้งแต่การรับลูกไก่ระยะเร่ิมเล้ียงเข้าฟาร์ม จนถึงระยะจับไก่ส่งโรงฆ่า  

โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ และให้แนวทางการประเมินสวัสดิภาพสัตว์ ผลลัพธ์จาก 

การจัดการเล้ียงที่เกดิกบัตัวสตัว์โดยตรง  

2. นิยาม 

ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปนี้  

2.1 สวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare) หมายถึง สภาวะทางกาย ใจ และการแสดงพฤติกรรมของสัตว์ 

ในขณะที่สตัว์ได้รับการเล้ียงดูในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาตหิรือจากการกระทาํของมนุษย์ 

2.2 ไก่เน้ือ (broiler) หมายถงึ สตัว์ปีกที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Gallus gallus ซ่ึงเล้ียงตามระยะเวลาของสายพันธุ ์

เพ่ือการผลิตเน้ือไก่สาํหรับการบริโภค 

3. ตวัช้ีวดัดา้นสวสัดิภาพสตัวส์าํหรบัไก่เนื้ อ  

สวัสดิภาพไก่เน้ือ ควรประเมินจากผลลัพธ์ของการจัดการ (outcome-based measurable) โดยพิจารณา

ปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการเล้ียง และการออกแบบระบบการเล้ียง ดังน้ัน ตัวช้ีวัดด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่จะกล่าว

ต่อไปในมาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี เป็นตัวช้ีวัดของผลลัพธ์จากการจัดการเล้ียงที่เกิดกับตัวสัตว์โดยตรง 

ทั้งน้ี การนําตัวช้ีวัดไปใช้และการกําหนดค่ามาตรฐานในการตรวจประเมินตามตัวช้ีวัด จะขึ้ นอยู่กับ 

ความเหมาะสมของการจัดการเล้ียง และสายพันธุข์องไก่เน้ือที่อาจแตกต่างกนั  

การประเมินตามตัวช้ีวัดด้านสวัสดิภาพสัตว์สาํหรับไก่เน้ือจะพิจารณาจากข้อมูลที่ตรวจได้ที่ฟาร์ม เช่น 

อัตราการตายและการป่วย ลักษณะการเดินและการยืน สภาพขน และพฤติกรรม ในบางตัวช้ีวัดต้อง
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ประเมินจากผลการตรวจสตัว์และซากสตัว์ที่โรงฆ่า เช่น อตัราการตายระหว่างการขนส่งจนถงึโรงฆ่า รอยชํา้ 

ขาหัก อาการบาดเจบ็ รอยขีดข่วนที่ผิวหนัง ผิวหนังอักเสบ แผลที่อก รวมทั้งภาวะความผิดปกติอื่น เช่น 

ท้องมาน การผิดรูปของขา ภาวะขาดนํา้ และความผิดปกติที่เกิดจากโรคต่างๆ ซ่ึงผลการตรวจสัตว์และ

ซากสัตว์ที่โรงฆ่า สามารถนาํไปใช้วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้านสวัสดิภาพสัตว์ เพ่ือนาํไปใช้ปรับปรุง

การจัดการไก่เน้ือที่ฟาร์ม 

 

ตวัช้ีวัดด้านสวัสดภิาพสตัว์สาํหรับไก่เน้ือ มีตวัอย่างดงัต่อไปน้ี 

 

3.1 อตัราการตาย การคดัท้ิง และการป่วย  

ฟาร์มควรมีข้อมูลอัตราการตาย การคัดทิ้ ง และการป่วย ที่สรุปเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และข้อมูลสะสม 

หากข้อมูลดงักล่าวมีค่าสงูกว่าที่ประมาณการไว้ อาจจะบ่งช้ีถงึปัญหาด้านสวัสดภิาพสตัว์ได้ 

3.2 ลกัษณะการเดินและการยืน  

ลักษณะการเดินและการยืน (gait) ของไก่เน้ือที่ผิดปกติ มีสาเหตุจากการติดเช้ือ หรือการบาดเจบ็ของ

ระบบกล้ามเน้ือและกระดูก นอกจากสาเหตุดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากปัจจัยอื่น เช่น พันธุกรรม โภชนาการ 

สขุาภิบาล แสงสว่าง คุณภาพของวัสดุรองพ้ืน รวมทั้งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ไก่เน้ือที่ผิดปกติมักจะมีอาการขาเจ็บ ท่าเดินและยืนเปล่ียนแปลงไป แสดงอาการเจ็บปวด ซ่ึงอาการ

ดงักล่าวอาจส่งผลให้ไก่เน้ือเข้าถึงอาหารและนํา้ได้ยาก และอาจถูกไก่ตัวอื่นเหยียบได้  

ข้อมูลการประเมินอาการของการเดินและการยืนดังกล่าวสามารถนาํมาใช้บ่งช้ีถึงสวัสดิภาพสัตว์ได้ ทั้งน้ี 

ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการให้คะแนนลักษณะการเดินและการยืน (gait scoring system) ซ่ึงอาจ

นาํมาใช้ช่วยในการประเมินตวัช้ีวัดน้ี 

3.3 ผิวหนงัอกัเสบ  

ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส (contact dermatitis) มีสาเหตุจากการที่ผิวหนังสัมผัสกับวัสดุรองพ้ืน 

ที่ไม่เหมาะสม เช่น เปียก หรือเป็นแผ่นแขง็ หรือสมัผัสกบัพ้ืนที่เปียกเป็นระยะเวลานาน  

ไก่เน้ือที่มีอาการผิวหนังที่อักเสบจากการสัมผัส จะพบว่าผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณส่วนล่างของอุ้ งเท้า 

ด้านหลังของข้อขา และบริเวณอกจะมีสีเข้มขึ้น ลอกและหนาตัว ในกรณีที่อาการผิวหนังอกัเสบบริเวณเท้า

และข้อขารุนแรงขึ้น อาจทาํให้ไก่เน้ือมีอาการขาเจบ็ และตดิเช้ือแทรกซ้อนได้ 

ข้อมูลการประเมินอาการผิวหนังอกัเสบดังกล่าว สามารถนาํมาใช้บ่งช้ีถึงสวัสดิภาพสัตว์ได้ ทั้งน้ีในปัจจุบัน

มีการพัฒนาระบบการให้คะแนนอาการผิวหนังอักเสบ (scoring system for contact dermatitis) ที่โรงฆ่า

ซ่ึงอาจนาํมาใช้ช่วยในการประเมินตวัช้ีวัดน้ี 
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3.4 สภาพขน   

ข้อมูลการประเมินสภาพขน (feather condition) ในไก่เน้ือ สามารถบ่งช้ีถึงสวัสดิภาพสัตว์ได้ ซ่ึงสภาพขน 

ที่สกปรกจะสัมพันธ์กับการพบผิวหนังอักเสบ และอาการขาเจ็บ หรืออาจจะสัมพันธ์กับการจัดการ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการผลิตที่ไม่เหมาะสมได้ 

การประเมินสภาพของขนสามารถดําเนินการพร้อมกันกับการตรวจสอบฝูงสัตว์ที่ฟาร์ม การจับไก่ 

เพ่ือส่งโรงฆ่า หรือระหว่างขั้นตอนการถอนขนในโรงฆ่า ทั้งน้ีในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการให้คะแนน

เพ่ือนาํมาใช้ประเมินตวัช้ีวัดน้ี 

3.5 อุบติัการณข์องโรค โรคเมแทบอลิซึม และโรคพยาธิ 

ฟาร์มควรมีข้อมูลอุบัติการณ์ของโรค โรคเมแทบอลิซึม และโรคพยาธิ อาการเจบ็ป่วยของไก่เน้ือไม่ว่า 

จะเกิดจากสาเหตุใดกต็าม จะมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านสวัสดิภาพสัตว์ ทั้งน้ี อาการเจบ็ป่วยของไก่

อาจเพ่ิมขึ้น หากพบว่ามีปัญหาด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาการจัดการเล้ียงร่วมด้วย  

3.6 พฤติกรรม 

3.6.1 พฤติกรรมต่ืนกลวั 

ไก่เน้ือที่แสดงพฤติกรรมตื่นกลัว (fear behavior) มักจะหลีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้คน พฤติกรรมต่ืนกลัวน้ี 

จะสงัเกตได้กบัฝงูไก่เน้ือที่ผู้เล้ียงไก่เดินผ่านฝงูไก่เน้ือในโรงเรือนอย่างรวดเรว็ระหว่างปฏบัิติงาน ความต่ืนกลัว 

เช่น เสยีงดังกะทนัหัน อาจทาํให้ไก่ปีนป่ายทบักนัจนหายใจไม่ออก นอกจากนี้พฤติกรรมตื่นกลัวอาจส่งผล

ให้ผลผลิตของไก่เน้ือลดลง   

ทั้งน้ี ในปัจจุบันมีการพัฒนาวิธกีารวัดความตื่นกลัว ช่ึงอาจนาํมาใช้ช่วยในการประเมินตัวช้ีวัดน้ี 

3.6.2 การกระจายตวัของไก่ 

การกระจายตัวของไก่ (spatial distribution) ที่เปล่ียนแปลงไป เช่น กองสมุเบียดกัน อาจบ่งช้ีถึงความไม่สบายตัว

ที่เกดิจากอุณหภูมิไม่เหมาะสม หรือ มีบริเวณที่มีวัสดุรองพ้ืนเปียกแฉะ หรือ มีการให้แสง อาหาร หรือนํา้

ที่ไม่ทัว่ถงึกนั  

3.6.3 การหอบและกางปีก  

การหอบและกางปีก (panting and wing spreading) ที่บ่อยกว่าปกติ จะบ่งช้ีถึงความเครียดที่เกิดจาก

ความร้อน หรือคุณภาพอากาศที่ไม่ด ีเช่น มีระดบัแอมโมเนียสงูผดิปกติ 

3.6.4 การอาบฝุ่น  

การอาบฝุ่ น (dust bathing) เป็นพฤติกรรมการดูแลร่างกายที่ซับซ้อนของสัตว์ปีกหลายชนิด การอาบฝุ่ น 

ไก่เน้ือจะใช้วัสดุที่ร่วน เช่น วัสดุรองพ้ืน ผ่านไปตามขน การอาบฝุ่ นน้ันจะช่วยรักษาขนให้อยู่ในสภาพดี  

ซ่ึงการที่ขนอยู่ในสภาพดีกจ็ะช่วยรักษาอณุหภมิูร่างกายและป้องกนัการบาดเจบ็ของผวิหนังไก่เน้ือได้ 
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พฤติกรรมการอาบฝุ่ นของฝงูไก่เน้ือที่ลดลง จะบ่งช้ีถึงปัญหาของพ้ืนที่ที่เล้ียงไก่ หรือวัสดุรองพ้ืนมีคุณภาพ

ไม่เหมาะสม เช่น เปียก ไม่ร่วนซุย 

3.6.5 การกินอาหาร นํ้า และการคุย้เข่ียอาหาร  

พฤติกรรมการกนิอาหารและนํา้ที่ลดลง สามารถบ่งช้ีถึงปัญหาของการจัดการที่ไม่ดี เช่น บริเวณหรือตาํแหน่ง

ที่จัดวางอาหารหรือนํา้ไม่เพียงพอ ได้รับสารอาหารไม่สมดุล คุณภาพนํา้ไม่ดี หรือ มีการปนเป้ือนในอาหารสัตว์ 

นอกจากน้ี ไก่เน้ือมักจะมีพฤติกรรมการกินอาหารและนํ้าที่เปล่ียนแปลงไปเม่ือมีอาการป่วย เครียดจาก 

ความร้อน หรือเครียดจากความเยน็   

การคุ้ยเข่ียอาหาร (foraging) เป็นพฤติกรรมในการหาอาหารของไก่ โดยทั่วไปแล้วไก่จะเดิน และจิกหรือ

เขี่ยวัสดุรองพ้ืน พฤติกรรมคุ้ยเขี่ยอาหารที่ลดลง จะบ่งช้ีถึงปัญหาคุณภาพวัสดุรองพ้ืน หรือเกิดภาวะอื่น 

ที่ทาํให้ไก่ลดการเคล่ือนไหว 

3.6.6 การจิกขนและการจิกตีกนั  

พฤติกรรมการจิกขน (feather pecking) สามารถส่งผลให้เกิดภาวะขนร่วง และอาจนําไปสู่การจิกตีกัน  

จนทาํให้ผิวหนังและเน้ือของไก่ฉีกขาดและอาจทาํให้บาดเจ็บรุนแรงได้ ทั้งน้ีพฤติกรรมผิดปกติเหล่าน้ี 

มีสาเหตจุากหลายปัจจัย 

3.7 การกินนํ้าและอาหาร 

ข้อมูลปริมาณนํา้ที่ไก่เน้ือกนิในแต่ละวัน สามารถนาํมาใช้ประเมินปัญหาด้านโรค และสวัสดิภาพของไก่เน้ือได้ 

ทั้งน้ี ควรพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่น เช่น อุณหภูมิรอบตัวไก่ ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมาณอาหารที่กิน  

ทั้งน้ี การจัดการให้นํา้ไก่เน้ือที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลให้วัสดุรองพ้ืนเปียก ไก่ท้องเสีย ผิวหนังอักเสบ หรือเกิด

ภาวะขาดนํ้านอกจากน้ี ข้อมูลการเปล่ียนแปลงของปริมาณอาหารที่กินกส็ามารถบ่งช้ีถึงความไม่เหมาะสมของ

อาหารสตัว์ที่ใช้ ปัญหาด้านโรค หรือปัญหาด้านสวัสดภิาพของไก่เน้ือ  

3.8 ประสิทธิภาพการผลิต 

3.8.1 อตัราการเติบโต (growth rate; gr หรือ average daily gain ;ADG) คือ ตัวบ่งช้ีที่แสดงค่าเฉล่ียของ

นํา้หนักไก่ในฝงูที่เพ่ิมข้ึนต่อตัวต่อวัน 

3.8.2 อตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นนํ้ าหนกัตัว (feed conversion ratio; FCR) คือ ตัวบ่งช้ีที่วัดปริมาณ

อาหารที่ฝูงไก่กิน ต่อนํ้าหนักตัวไก่มีชีวิตที่จับขายได้ โดยจะแสดงผลเป็นนํ้าหนักของอาหารที่ไก่กิน 

เพ่ือเปล่ียนเป็นนํา้หนักตวัไก่เน้ือ 1 กโิลกรัม 

3.8.3 อัตราการเล้ียงรอด (liveability) คือ ตัวบ่งช้ีที่แสดงร้อยละของจํานวนไก่ที่เหลือในช่วงท้าย 

ของระยะการผลิต โดยทัว่ไปอตัราการเล้ียงรอดจะตรงข้ามกบัอตัราการตาย 
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3.9 อตัราการบาดเจ็บ  

อตัราการบาดเจบ็ (injury rate) สามารถบ่งช้ีถึงปัญหาสวัสดิภาพของฝงูไก่เนื้อในช่วงการเล้ียง หรือช่วงจับไก่

เพ่ือส่งโรงฆ่า ทั้งน้ีจะหมายรวมถึงการบาดเจบ็ที่มีสาเหตุจากไก่ตัวอื่น เช่น รอยข่วน ขนร่วงหลุด หรือแผล

จากการจิกขนและจิกตีกัน การบาดเจบ็ที่มีสาเหตุจากสภาพแวดล้อม เช่น รอยโรคผิวหนังอักเสบ รวมทั้ง

การบาดเจบ็ที่มีสาเหตุจากการจับของผู้เลี้ ยง เช่น รอยฟกชํา้ ขาหัก สะโพกเคล่ือน และปีกเสยีหาย  

3.10 สภาพตา 

สภาพตา (eye condition) ที่ผิดปกติ เช่น อาการเย่ือตาขาวอกัเสบ สามารถบ่งช้ีถึงการระคายเคืองของตา 

ทั้งจากฝุ่ นและแอมโมเนีย โดยระดับแอมโมเนียที่สูงจะทาํให้กระจกตาอักเสบ และในที่สุดจะส่งผลให้ไก่ 

ตาบอดได้ นอกจากน้ียังพบความผดิปกติอื่นที่เกดิขึ้นกบัตาจากความเข้มแสงที่ตํ่า  

3.11 การส่งเสียงรอ้ง 

การส่งเสียงร้องสามารถบ่งช้ีสภาวะทางอารมณ์ ทั้งเชิงบวกและลบ โดยการแปลความหมายของการส่งเสยีงร้อง

ของฝงูสตัว์จะขึ้นกบัประสบการณข์องผู้เล้ียงไก่  

4. ขอ้แนะนาํดา้นสวสัดิภาพสตัวที์่ดี 

สวัสดิภาพสัตว์ที่ดีขึ้ นอยู่กับปัจจัยด้านการจัดการในหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบระบบการผลิต  

การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการเล้ียงดูสตัว์อย่างเหมาะสมด้วยความรับผดิชอบ  

มาตรฐานฉบับน้ีได้รวบรวมข้อแนะนาํสาํหรับการปฏิบัติ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อแนะนาํด้านความปลอดภัย

ทางชีวภาพและสุขภาพสัตว์ และข้อแนะนําด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการเล้ียงดูสัตว์ รวมถึงตัวอย่าง

ตัวช้ีวัดด้านสวัสดิภาพสตัว์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี การเลือกใช้ตัวอย่างตัวช้ีวัดด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ระบุน้ี ให้พิจารณา

ตามความเหมาะสม 

4.1 ขอ้แนะนาํดา้นความปลอดภยัทางชีวภาพและสุขภาพสตัว ์ 

4.1.1 ความปลอดภยัทางชีวภาพและการป้องกนัโรค  

ควรมีการออกแบบ ดาํเนินการ และจัดสัดส่วนของโปรแกรมความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้เหมาะสมกับ

สถานะทางสุขภาพของฝูงสัตว์ และความเสี่ยงที่จาํเพาะต่อโรคในฝูงไก่เน้ือที่มีในขณะน้ัน (ทั้งโรคประจาํถิ่น 

โรคต่างถิ่น หรือโรคข้ามแดน) และตามคาํแนะนาํของกรมปศสุตัว์ 

โปรแกรมความปลอดภัยทางชีวภาพ ควรระบุการควบคุมช่องทางหลักของการติดต่อของโรคและเช้ือก่อโรค 

ดงัต่อไปน้ี 

 (1) การตดิต่อของโรคโดยตรงจากสตัว์ปีกชนิดอื่น สตัว์เลี้ยง สตัว์ป่า และมนุษย์ 

 (2) วัตถุที่เป็นพาหะนาํโรค เช่น อปุกรณ ์เคร่ืองมือ และยานพาหนะ 

 (3) สตัว์พาหะนาํโรค เช่น แมลง และสตัว์ฟันแทะ 
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 (4) อากาศ 

 (5) แหล่งนํา้ 

 (6) อาหารสตัว์ 

ตวัช้ีวดัดา้นสวสัดิภาพสตัว:์ อุบัติการณ์ของโรค โรคเมแทบอลิซึม โรคพยาธ ิอตัราการตาย และประสิทธภิาพ

การผลิต 

4.1.2 การจดัการสุขภาพสตัว ์การป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์ 

ผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลไก่เนื้อ ควรหมั่นสังเกตอาการป่วยหรืออาการเครียดของไก่ เช่น ปริมาณการกิน

อาหารและนํ้าที่ เปล่ียนไป การเจริญเติบโตลดลง การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม สภาพขน มูล  

หรือความผดิปกติทางกายภาพอื่นๆ 

หากผู้ที่รับผิดชอบไม่สามารถระบุสาเหตุของโรค อาการป่วย ความเครียด หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

หรือสงสัยว่าจะเกิดโรคระบาดสัตว์ ให้ขอคาํแนะนาํจากสัตวแพทย์ หรือที่ปรึกษาฟาร์ม ทั้งน้ีการสั่งจ่ายยา

เพ่ือบาํบัดโรคสตัว์ต้องทาํโดยสตัวแพทย์ 

ฟาร์มควรมีโปรแกรมป้องกนัและรักษาโรคที่มีประสทิธภิาพ และสอดคล้องกบัแผนของกรมปศุสตัว์ 

การให้วัคซีนและการบาํบัดโรคสตัว์ ควรอยู่ภายใต้การดูแลของสตัวแพทยห์รือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

การทาํการุณยฆาตไก่ป่วยและไก่ที่บาดเจบ็ รวมทั้งการทาํการุณยฆาตไก่เพ่ือการชันสูตรโรค ควรดาํเนินการ

โดยเรว็    

ตวัช้ีวดัดา้นสวสัดิภาพสตัว:์ ลักษณะการเดินและการยืน อุบัติการณ์ของโรค โรคเมแทบอลิซึม โรคพยาธ ิ

อตัราการตาย และประสทิธภิาพการผลิต  

4.2 ขอ้แนะนาํดา้นสิง่แวดลอ้มและการจดัการ 

4.2.1 อุณหภูมิ  

ควรจัดการให้มีภาวะอณุหภมิูสาํหรับไก่เน้ือที่เหมาะสมกบัช่วงอายุการเจริญเติบโต และควรหลีกเล่ียงภาวะ

ร้อนจัด หนาวจัด และความช้ืนสงู  

สาํหรับไก่เน้ือในระยะเติบโต (growing stage) ดัชนีความร้อนและความช้ืนสัมพัทธ์ (temperature-humidity 

index)  จะช่วยบ่งช้ีสภาวะแวดล้อมที่อยู่อย่างสบาย (comfort zone) ทั้งน้ีเม่ือพบว่าสิ่งแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป

จากสภาวะแวดล้อมที่อยู่อย่างสบาย ฟาร์มควรดาํเนินการแก้ไข เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้ นกับตัวไก่  

เช่น กรณีไก่เนื้ อที่เล้ียงในโรงเรือนที่ควบคุมสภาพแวดล้อม ควรมีการปรับความเร็วลม ปรับอุณหภูมิ  

ใช้ระบบการทาํความเยน็แบบระเหย รวมทั้งปรับความหนาแน่นของฝงูไก่ที่เล้ียงให้เหมาะสม 

ควรมีการตรวจเชค็การจัดการด้านอุณหภูมิเป็นระยะๆ และเพียงพอที่จะตรวจพบความผิดปกติก่อนเกิด

ปัญหาด้านสวัสดิภาพสตัว์ขึ้น 
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ตวัช้ีวดัดา้นสวสัดิภาพสตัว:์ พฤติกรรม สภาพขน ผิวหนังอักเสบ การกินนํ้าและอาหาร อัตราการตาย 

และประสทิธภิาพการผลิต  

4.2.2 แสง  

ควรจัดให้มีช่วงเวลาให้แสงสาํหรับไก่เน้ืออย่างต่อเน่ือง โดยให้มีความเข้มของแสงที่เพียงพอและทั่วถึง 

เพ่ือให้ไก่เน้ือสามารถเข้าหาอาหารและนํา้ได้  รวมทั้งกระตุ้นให้ไก่เน้ือมีกิจกรรมต่างๆ นอกจากน้ีแสงยัง

ช่วยให้สามารถตรวจสอบสวัสดิภาพสตัว์ได้  

ทั้ งน้ี ในช่วงระยะ 24 ช่ัวโมง นอกจากจะให้แสงอย่างต่อเน่ืองแล้วควรจัดให้มีช่วงเวลามืดสนิท 

อย่างต่อเน่ืองด้วย เพ่ือให้ไก่ได้พัก ลดความเครียด และกระตุ้นพฤติกรรมปกติ รวมทั้งช่วยให้ขาแขง็แรง 

การเดนิและการยืนของไก่เน้ือดีขึ้นด้วย  

ทั้งน้ีควรมีระยะเวลาให้ไก่ค่อยๆ ปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงของแสงด้วย  

ตวัช้ีวดัดา้นสวสัดิภาพสตัว:์ ลักษณะการเดินและการยืน สภาพตา อัตราการบาดเจบ็ โรคเมแทบอลิซึม  

และประสทิธภิาพการผลิต  

4.2.3 คุณภาพอากาศ  

ควรจัดให้มีการไหลเวียนอากาศที่เพียงพอตลอดเวลา เพ่ือให้มีอากาศใหม่เข้ามา และลดปริมาณของ 

ฝุ่ นละออง และความช้ืนที่มากเกินความจําเป็น รวมทั้ งกําจัดแก๊สเสีย เช่น คาร์บอนไดออกไซด ์ 

และแอมโมเนีย ออกจากสิ่งแวดล้อมที่ไก่อยู่ 

โดยทั่วไปความเข้มข้นของแกส๊แอมโมเนียไม่ควรเกิน 20 ppm โดยวัดที่ระดับหัวไก่ และควรรักษาให้มีระดับ 

ฝุ่ นละอองน้อยที่สดุ     

ในกรณทีี่ใช้ระบบไหลเวียนอากาศอตัโนมัต ิควรมีระบบกาํลังไฟฟ้าสาํรอง และระบบแจ้งเตอืนฉุกเฉิน 

ตวัช้ีวดัดา้นสวสัดิภาพสตัว:์ พฤตกิรรม สภาพตา ผวิหนังอกัเสบ อบัุตกิารณโ์รคทางเดินหายใจ โรคเมแทบอลิซึม 

และประสทิธภิาพการผลิต  

4.2.4 เสียงรบกวน  

ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ไก่เน้ือได้รับเสียงรบกวนอย่างกะทนัหัน หรือเสียงรบกวนที่ดังมาก เพ่ือป้องกันไม่ให้

เกดิความเครียด และความกลัว 

การติดตั้ง การจัดวาง การใช้งาน และการบํารุงรักษาพัดลมระบายอากาศ อุปกรณ์ให้อาหารสัตว์ และอุปกรณ์อื่น  ๆ

ทั้งภายนอกและภายในโรงเรือน ควรดาํเนินการให้เกดิเสยีงรบกวนน้อยที่สดุ 

หากเป็นไปได้ ในการเลือกพ้ืนที่ตั้งฟาร์มกค็วรหลีกเล่ียงพ้ืนที่ที่ก่อให้เกดิเสยีงรบกวน 

ตวัช้ีวดัดา้นสวสัดิภาพสตัว:์ พฤติกรรมต่ืนกลัว อัตราการบาดเจบ็ อัตราการป่วย อัตราการตายต่อวัน 

และประสทิธภิาพการผลิต  
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4.2.5 โภชนาการ  

ไก่เน้ือควรได้รับอาหารที่เหมาะสมกับอายุและสายพันธุ์ โดยมีสารอาหารที่พอเพียงต่อความต้องการ 

ทั้งด้านสขุภาพและสวัสดภิาพของไก่เน้ือ   

อาหารและนํา้ควรเหมาะสมกบัการใช้เล้ียงไก่ และไม่พบสารปนเป้ือนในระดับที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพไก่ 

ควรทาํความสะอาดระบบการให้นํ้าอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกันการเจริญเติบโตของเช้ือก่อโรคที่เป็น

อนัตราย  

ควรจัดให้ไก่เน้ือเข้าถึงอาหารที่เพียงพอตามความต้องการในแต่ละวัน และจัดให้เข้าถึงนํา้ได้ตลอดเวลา 

ทั้งน้ี ควรมมีาตรการพิเศษในการให้อาหารและนํา้สาํหรับลูกไก่ 

ในกรณทีี่ไก่เน้ือมีความผดิปกติจนไม่สามารถเข้าถงึอาหารหรือนํา้ได้ ให้ดาํเนินการทาํการุณยฆาตโดยเรว็ 

ตวัช้ีวดัดา้นสวสัดิภาพสตัว:์ พฤติกรรม ลักษณะการเดินและการยืน การกินนํ้าและอาหาร อัตราการบาดเจบ็  

อบุัตกิารณข์องโรค โรคเมแทบอลิซึม โรคพยาธ ิอตัราการตาย และประสทิธภิาพการผลิต 

4.2.6 พื้ นผิวของพื้ น และคุณภาพของวสัดุรองพ้ืน  

พ้ืนและพ้ืนผวิของโรงเรือนที่ใช้เล้ียงไก่เน้ือควรมีลักษณะที่ง่ายต่อการทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือ  

การใช้วัสดุรองพ้ืนควรคาํนึงถึงผลกระทบด้านสวัสดิภาพและสุขภาพของไก่เน้ือ คุณภาพของวัสดุรองพ้ืน 

จะขึ้นอยู่กบัวัสดุที่ใช้และการจัดการดูแลไก่เน้ือในโรงเรือน เช่น การจัดการให้อาหารและนํา้ การถ่ายเทอากาศ 

และความหนาแน่นของจาํนวนไก่ที่เล้ียง 

ทั้งนี้  ควรดูแลให้วัสดุรองพ้ืนที่ใช้ในโรงเรือนมีลักษณะแห้ง ร่วนไม่จับเป็นก้อนหรือเปียกแฉะ และมีความหนา

ของวัสดุรองพ้ืนที่เพียงพอ เพ่ือกระตุ้นให้ไก่เน้ือมีพฤตกิรรมอาบฝุ่ นและคุ้ยเขี่ยอาหาร 

กรณีเล้ียงลูกไก่เน้ือระยะเร่ิมเล้ียง ควรเลือกประเภท ขนาดและความหนาของวัสดุรองพ้ืนให้เหมาะสม 

เพ่ือป้องกนัไม่ให้ลูกไก่บาดเจบ็ และทาํให้ลูกไก่อบอุ่น  

ตวัช้ีวดัดา้นสวสัดิภาพสตัว:์ ลักษณะการเดินและการยืน การอาบฝุ่ น การคุ้ยเข่ียอาหาร สภาพตา สภาพขน 

ผวิหนังอกัเสบ อุบัตกิารณข์องโรค โรคเมแทบอลิซึมและโรคพยาธ ิและประสทิธภิาพการผลิต  

4.2.7 การป้องกนัการจิกขนและการจิกตีกนั  

โดยทั่วไปการเลี้ ยงไก่เน้ือมักจะไม่พบปัญหาการจิกขนและการจิกตกีนั อย่างไรกต็ามเม่ือพบว่ามีปัญหาการ

จิกขนและการจิกตีกันเกิดขึ้ น ควรมีการดาํเนินมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การลด

ความเข้มของแสง การเพ่ิมวัสดุคุ้ยเขี่ย การปรับสารอาหาร การลดความหนาแน่นของฝูงสัตว์ หรือการเลือก

สายพันธุไ์ก่เน้ือที่เหมาะสม อย่างไรกต็าม หากวิธกีารข้างต้นไม่เป็นผล อาจพิจารณาเลือกวิธกีารตัดจะงอยปาก

ของไก่เป็นทางเลือกสดุท้ายในการจัดการปัญหา  

ตวัช้ีวดัดา้นสวสัดิภาพสตัว:์ พฤติกรรม สภาพขน อตัราการบาดเจบ็ และอตัราการตาย  
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4.2.8 ความหนาแน่นของฝูงไก่เนื้ อ  

ควรเล้ียงไก่เน้ือด้วยความหนาแน่นที่ เหมาะสม เพ่ือให้ไก่เข้าถึงอาหารและนํ้าได้ รวมทั้งสามารถ

เคล่ือนไหวและปรับเปล่ียนทา่ทางตามพฤตกิรรมปกตไิด้ 

การกาํหนดความหนาแน่นของฝูงไก่ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความสามารถในการจัดการเล้ียง 

สภาพแวดล้อม ระบบโรงเรือน ระบบการผลิต คุณภาพของวัสดุรองพ้ืน การระบายอากาศ มาตรการ 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ สายพันธุส์ตัว์ รวมทั้งอายุและนํา้หนักของไก่ที่เล้ียงเพ่ือส่งขาย 

ตวัช้ีวดัดา้นสวสัดิภาพสตัว:์ พฤติกรรม ลักษณะการเดินและการยืน สภาพขน ผิวหนังอกัเสบ อัตราการ

บาดเจบ็ อบัุติการณข์องโรค โรคเมแทบอลิซึมและโรคพยาธ ิอตัราการตาย และประสทิธภิาพการผลิต   

4.2.9 พื้ นท่ีภายนอกโรงเรือน  

ในกรณีฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบเล้ียงปล่อยหรือเล้ียงปล่อยอิสระ ควรปล่อยให้ไก่ออกไปสู่พ้ืนที่ภายนอก

โรงเรือนเม่ือไก่มีอายุเหมาะสมและมีขนปกคลุมร่างกาย โดยจัดให้มีช่องทางให้ไก่เข้า-ออกได้อย่างเพียงพอ 

และอสิระ 

ในการปล่อยไก่ออกสู่พ้ืนที่ภายนอก ควรมีการจัดการพ้ืนที่ภายนอกโรงเรือน เพ่ือลดความเสี่ยงของโรคติดเช้ือ

หรือโรคพยาธิ และควรจาํกัดความหนาแน่นของฝูงไก่ที่เล้ียงปล่อย หรือมีการหมุนเวียนใช้พ้ืนที่ภายนอก

โรงเรือน 

พ้ืนที่ภายนอกโรงเรือนควรมีระบบระบายนํา้ที่ดี เพ่ือป้องกนันํา้ขงัหรือเกดิดนิโคลนให้น้อยที่สดุ นอกจากน้ี

ควรมีมาตรการป้องกนัไม่ให้ไก่สมัผัสพืชที่เป็นพิษ หรือสารปนเป้ือนต่างๆ  

ตวัช้ีวดัดา้นสวสัดิภาพสตัว:์ พฤติกรรม สภาพขน ผิวหนังอักเสบ อัตราการบาดเจบ็ อุบัติการณ์ของโรค 

โรคเมแทบอลิซึมและโรคพยาธ ิอตัราการป่วย อตัราการตาย และประสทิธภิาพการผลิต  

4.2.10 การป้องกนัอนัตรายจากสตัวอ่ื์น 

ควรมีการป้องกนัอนัตรายในไก่เน้ือจากสตัว์อื่น 

ตวัช้ีวดัดา้นสวสัดิภาพสตัว:์ พฤติกรรมต่ืนกลัว อตัราการบาดเจบ็ และอตัราการตาย  

4.2.11 สายพนัธุไ์ก่เนื้ อ  

การเลือกสายพันธุไ์ก่เน้ือที่จะนาํมาเล้ียงให้เหมาะสมกบัพ้ืนที่หรือระบบการผลิต ควรมีการพิจารณาทั้งใน

ด้านสวัสดิภาพสัตว์และด้านสุขภาพสัตว์ เพ่ือให้เกิดความสมดุลของอัตราการเติบโต และประสิทธิภาพ 

การผลิตอตัราการเตบิโต  

ตวัช้ีวดัดา้นสวสัดิภาพสตัว:์ พฤติกรรม ลักษณะการเดินและการยืน ผิวหนังอักเสบ โรคเมแทบอลิซึม  

อตัราการตาย และประสทิธภิาพการผลิต  
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4.2.12 การกระทําที่ก่อใหเ้กิดความเจ็บปวดทรมาน  

ควรหลีกเลี่ยงการกระทาํที่ก่อให้เกิดความเจบ็ปวดทรมานกับไก่เน้ือ  เช่น การตัดจะงอยปาก (beak trimming) 

การตดัน้ิวเท้า (toe trimming) และการตดัหงอน (dubbing)  

หากจาํเป็นต้องมีการตัดจะงอยปาก ควรทาํในไก่อายุน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  และทาํโดยผู้ที่มีทกัษะและ

ได้รับการฝึกอบรม การตัดจะงอยปากควรทาํอย่างระมัดระวังและตัดออกเท่าที่จาํเป็น ด้วยวิธทีี่ก่อให้เกิด

ความเจบ็ปวดและเสยีเลือดน้อยที่สดุ 

การตอนไก่ (surgical caponisation) ควรมีขั้นตอนการลดความเจบ็ปวดและควบคุมการติดเช้ือ และควรทาํ 

โดยสตัวแพทย์ หรือผู้ที่มีทกัษะและได้รับการฝึกอบรมภายใต้การกาํกบัดูแลของสตัวแพทย์ 

ตวัช้ีวดัดา้นสวสัดิภาพสตัว:์ พฤติกรรม อตัราการป่วย อตัราการคดัทิ้ง และอตัราการตาย  

4.2.13 การจบัและตรวจไก่เนื้ อ 

ควรมีการตรวจฝูงไก่เน้ือทุกวัน เพ่ือตรวจหาไก่ที่ป่วยหรือบาดเจบ็ ตรวจและแก้ไขปัญหาด้านสวัสดิภาพ

และสขุภาพ รวมทั้งเพ่ือเกบ็ไก่ตายออก   

ในการตรวจฝงูไก่เน้ือ ควรดาํเนินการอย่างนุ่มนวล และไม่รบกวนไก่ ในการจับและตรวจไก่ไม่ควรทาํให้ไก่เครียด 

ตื่นกลัว หรือบาดเจบ็ โดยไม่จาํเป็น  

ในกรณีที่ไก่ป่วยจนไม่สามารถรักษาหายได้ ไก่ได้รับบาดเจ็บหรือร่างกายมีลักษณะผิดรูปอย่างชัดเจน  

ควรนาํออกจากฝงู และทาํการุณยฆาตโดยเรว็ ทั้งน้ี การดงึคอไก่รายตัวเป็นวิธทีี่ยอมรับได้ 

ตวัช้ีวดัดา้นสวสัดิภาพสตัว:์ พฤติกรรม การส่งเสยีงร้อง อัตราการบาดเจบ็ อัตราการป่วย อตัราการตาย  

และประสทิธภิาพการผลิต 

4.2.14 การฝึกอบรมบุคลากร 

บุคลากรที่ รับผิดชอบในการดูแลไก่เนื้ อ ควรได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม หรือแสดงให้เห็นได้ถึง

ความสามารถในหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับพฤติกรรมของไก่เน้ือ เทคนิค 

การจับไก่ทั้งการจับบังคับและการจับไก่เพ่ือส่งเข้าโรงฆ่า ขั้นตอนการคัดทิ้ งไก่และการทาํการุณยฆาต 

ในกรณีฉุกเฉิน ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ อาการทั่วไปของโรค และตัวช้ีวัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่ด ี

รวมทั้งวิธกีารบรรเทาปัญหา ทั้งน้ี ให้บันทกึข้อมูลการฝึกอบรมในประวัติบุคลากร  

ตวัช้ีวดัดา้นสวสัดิภาพสตัว:์ สามารถใช้ได้ทุกตวัช้ีวัด  

4.2.15 แผนฉุกเฉิน  

ควรมีการจัดทาํแผนฉุกเฉินเพ่ือลดและบรรเทาผลที่เกดิจากภัยธรรมชาติ การระบาดของโรค และความผิดพลาด

ของเคร่ืองมือและระบบการทาํงาน 
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ควรมีการติดตั้งสญัญาณแจ้งเตือนกรณีระบบการทาํงานขัดข้อง เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าสาํรอง มีข้อมูลสาํหรับ

ติดต่อผู้ให้บริการซ่อมบํารุง แผนปฏิบัติสาํรองในกรณีที่ต้องการปรับอุณหภูมิในโรงเรือนด้วยวิธีอื่น  

แหล่งสาํรองอาหารสัตว์และนํา้ในกรณีจาํเป็น แผนการระบายอากาศในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งขั้นตอนการทาํ

การุณยฆาต ทั้งน้ี แผนฉุกเฉินควรสอดคล้องกับแผนการดาํเนินงานที่กาํหนดโดยกรมปศุสัตว์ และควรมี

การตรวจสอบประสทิธภิาพของแผนฉุกเฉินอย่างสมํ่าเสมอ 

4.2.16 ทําเลทีต่ ั้ง การก่อสรา้ง และอปุกรณใ์นฟารม์  

ควรเลือกทําเลที่ตั้ งของฟาร์มไก่เนื้ อ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อผลกระทบของไฟป่า นํ้าท่วม  

และภัยธรรมชาติ เท่าที่จะปฏิบัติได้ รวมทั้งหลีกเล่ียงหรือลดความเสี่ยงที่จะกระทบต่อความปลอดภัย 

ทางชีวภาพ รวมทั้งการปนเป้ือนจากอนัตรายทางกายภาพ เคมี เสยีงรบกวน และสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม 

ควรออกแบบและดูแลรักษาโรงเรือนเล้ียงไก่ พ้ืนที่ภายนอกโรงเรือน และอุปกรณ ์ไม่ให้เป็นอนัตรายต่อไก่

หรือทาํให้ไก่ได้รับบาดเจบ็ 

4.2.17 การจบัไก่เพือ่ส่งโรงฆ่า 

ก่อนการจับไก่เพ่ือส่งโรงฆ่า ไม่ควรงดอาหารไก่เน้ือนานเกนิไป และควรจัดหานํา้ให้ไก่กินตลอดเวลาจนถึง

ช่วงเวลาการจับไก่   

การจับไก่เพ่ือส่งโรงฆ่า ให้ทาํโดยบุคลากรที่มีทกัษะ  และหลีกเลี่ยงการทาํให้ไก่เกิดความเครียด ตื่นกลัว 

และได้รับบาดเจบ็ หากไก่ได้รับบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยจนไม่เหมาะสมกบัการขนส่ง ให้ทาํการุณยฆาต 

การจับไก่ใส่กล่องหรือภาชนะบรรจุเพ่ือการขนส่ง ให้ทาํอย่างนุ่มนวล และไม่ควรจับบริเวณคอหรือปีก   

ในกรณีที่ใช้เคร่ืองจักรกลในการจับไก่ ควรมีการออกแบบ ใช้งาน และบํารุงรักษา เพ่ือลดการบาดเจ็บ 

ความเครียดและความตื่นกลัวของไก่  และควรมีแผนสาํรองในกรณเีคร่ืองจักรกลขัดข้อง 

นอกจากน้ี ในการจับไก่ควรลดความเข้มของแสงในโรงเรือน หรือใช้แสงสีฟ้า/สีนํ้าเงิ นเพ่ือให้ไก่อยู่ใน

ความสงบ และควรวางแผนให้มีระยะเวลาที่ใช้ในการจับไก่จนถึงส่งโรงฆ่าสั้นที่สุด และไม่ก่อให้เกิด

ความเครียดจากสภาพอากาศในช่วงจับไก่ ขนส่ง และช่วงพัก 

ในการขนส่งไก่ ควรจัดให้มีความหนาแน่นของไก่บนพาหนะขนส่งให้ไก่อยู่สบาย และเหมาะสมตาม 

สภาพอากาศ พาหนะขนส่งควรออกแบบ และบํารุงรักษาเพ่ือไม่ให้ไก่บาดเจบ็ และทาํความสะอาดเป็น

ประจาํ โดยอาจมีการฆ่าเช้ือตามความจาํเป็น 

ตวัช้ีวดัดา้นสวสัดิภาพสตัว:์ พฤติกรรม การส่งเสยีงร้อง อตัราการบาดเจบ็ อตัราการตายในช่วงการจับไก่

และอตัราการตายระหว่างการขนส่งจนถึงโรงฆ่า 
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