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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง การปฏบัิติทางการเกษตรที่ดีสาํหรับ

ฟาร์มไก่ไข่ (มกษ. 6909-2562) สําหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาฟาร์มไก่ไข่ของไทยให้เป็น 

ที่ยอมรับย่ิงขึ้นในระดับประเทศและระดบัระหว่างประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานสนิค้าเกษตรจึงกาํหนด

มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

สาํหรับฟาร์มไก่ไข่ เพ่ือสร้างความเข้าใจในมาตรฐาน มกษ. 6909 และนาํไปปฏบิัติได้อย่างถูกต้อง    

 

มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี กาํหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง 

สาํนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2562. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํหรับฟาร์มไก่ไข่. 

มกษ. 6909-2562. 

สาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2559. มาตรฐานหลักการความปลอดภัยทางชีวภาพสาํหรับ

ฟาร์มสตัว์ปีก. มกษ. 9044-2559. 
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แนวปฏิบติัในการใชม้าตรฐานสินคา้เกษตร  

การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสําหรบัฟารม์ไก่ไข่ 

แนวปฏิบัติน้ี ใช้อธิบายขยายความทางวิชาการครอบคลุมเหตุผลและการปฏิบัติในแต่ละข้อกําหนด 

ในมาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง การปฏบัิติทางการเกษตรที่ดีสาํหรับฟาร์มไก่ไข่ (มกษ. 6909-2562) 

การตรวจประเมิน การให้รับรอง และการให้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสาํหรับฟาร์มไก่ไข่ 

ให้ถอืตาม มกษ. 6909-2562 

คําอธิบาย มกษ. 6909-2562 มีรายละเอียดดงันี้  

ข้อกาํหนด มกษ. 6909-2562 พิมพ์อยู่ในกรอบและมีคาํอธบิายข้อกาํหนดอยู่ใต้กรอบ 

1. ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี กาํหนดการปฏบัิติทางการเกษตรที่ดีสาํหรับฟาร์มไก่ไข่ที่เล้ียงไก่ไข่เพ่ือการค้า

จาํนวนต้ังแต่ 1,000 ตัวขึ้ นไป ครอบคลุมองค์ประกอบฟาร์ม การจัดการฟาร์ม อาหาร นํ้า การจัดการ

บุคลากร การจัดการสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ การจัดการไก่รุ่น ไก่ระยะไข่และไข่ไก่  

การจัดการสิ่งแวดล้อม การบันทกึข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ไข่ไก่ที่ปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสม

ในการนาํไปบริโภคเป็นอาหาร  

1.2 มาตรฐานฉบับน้ีไม่ครอบคลุมฟาร์มไก่ไข่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเล้ียงระบบอื่น ที่รับรอง 

โดยกรมปศุสัตว์ เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 2: ปศุสัตว์อินทรีย์ (มกษ. 9000 เล่ม 2) ฟาร์มไก่ไข่ 

แบบเล้ียงปล่อยอสิระ 

คําอธิบาย 

ขอบข่ายการบังคับและระยะเวลาปรับเปล่ียนเข้าสู่การบังคับที่แตกต่างกันในแต่ละขนาดฟาร์มไก่ไข่  

มีรายละเอยีดดงัน้ี 

จาํนวนไก่ไข่ที่เล้ียง (ตวั) การบังคับ ระยะปรับเปล่ียนหลังจากประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

1-999 ไม่บังคบั - 

1,000-99,999 บังคับ 5 ปี 

ตั้งแต่ 100,000 บังคับ 1 ปี 

มาตรฐานฉบับน้ีไม่ครอบคลุมฟาร์มไก่ไข่ที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานการเล้ียงระบบอื่น ที่ รับรอง 

โดยกรมปศุสัตว์ อาทิเช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  เล่ม 2 : ปศุสัตว์อินทรีย์ (มกษ. 9000 เล่ม 2)  

และฟาร์มสัตว์ปีกแบบเล้ียงปล่อยอิสระเน่ืองจากมีลักษณะการเล้ียงและแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน  

และมีการกาํหนดมาตรฐานและระเบียบเฉพาะไว้แล้ว 
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กรณีเป็นฟาร์มไก่ไข่ที่อยู่ในระหว่างระยะปรับเปล่ียนเพ่ือขอการรับรองตาม มกษ. 9000 เล่ม 2 จะต้องมี

หลักฐานที่แสดงว่าอยู่ระหว่างดําเนินการเพ่ือขอการรับรองมาตรฐานดังกล่าว และต้องมีใบรับรอง  

ภายในระยะเวลา 6 เดอืน 

ฟาร์มสัตว์ปีกแบบเล้ียงปล่อยอิสระ รายละเอียดตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรอง

ฟาร์มสัตว์ปีกแบบเล้ียงปล่อยอิสระ พ.ศ. 2560 โดยการเล้ียงสัตว์ปีกแบบปล่อยอิสระ (Free-range 

poultry farming) หมายความว่า การเล้ียงสัตว์ปีกซึ่งมีช่วงเวลาในแต่ละวันที่ปล่อยให้สัตว์ปีกได้ออกมา

ภายนอกโรงเรือนได้อย่างอิสระ โดยมีพ้ืนที่ให้สัตว์ปีกได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น การคลุกฝุ่ น 

คุ้ยเขี่ย การไซร้ขน การจิกกนิพืช ผกั แมลง ทาํให้สตัว์ปีกอารมณด์ีและมีความสขุ 

2. นิยาม  

ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรนี้  มีดงัต่อไปน้ี 

2.1 ไก่ไข่ (layer) หมายถึง ไก่ที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Gallus gallus ซ่ึงเป็นไก่สายพันธุ์ที่ให้ไข่สมํ่าเสมอ 

เพ่ือการบริโภค ครอบคลุมทั้งไก่รุ่นและไก่ระยะไข่  

2.2 ไก่รุ่น (pullet) หมายถงึ ไก่ไข่ในช่วงอายุก่อนให้ไข่ 

2.3 ไก่ระยะไข่ (laying hen) หมายถึง ไก่ไข่ที่อยู่ในช่วงอายุที่เหมาะสมในการผลิตไข่จนถึงระยะปลดระวาง 

ทั้งนี้ ข้ึนกบัสายพันธุ ์ 

2.4 ฟาร์มไก่ไข่ (layer farm) หมายถึง สถานประกอบการที่เล้ียงไก่ไข่เพ่ือการค้า จาํนวนตั้งแต่ 1,000 ตัว

ขึ้นไป 
2.5 โรงเรือน หมายถงึ สิ่งก่อสร้างที่ใช้เล้ียงไก่ไข่ ซ่ึงมีทั้งชนิดที่ควบคุมและไม่ควบคุมสภาพแวดล้อม 

 

3. ขอ้กําหนด 

รายการท่ี 1. องคป์ระกอบฟารม์ 

  1.1 สถานที่ตั้ง 

ข้อกาํหนด 1.1.1 ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงจากการปนเป้ือนของอันตรายทางกายภาพ เคมี

  และชีวภาพ หรือมีมาตรการป้องกนัที่เหมาะสม 

คําอธิบาย 

ฟาร์มไก่ไข่มีทาํเลที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงจากการปนเป้ือนของอันตรายทางกายภาพ เคมี  

และชีวภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของไก่ เช่น ไม่ตั้งอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่รวบรวม

และกาํจดัขยะ และแหล่งรวมสตัว์ปีก หรือมีมาตรการป้องกนัที่เหมาะสม 

ฟาร์มไก่ไข่ควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่งรวมสตัว์ปีก เช่น ตลาดค้าสตัว์ปีก โรงฆ่าสตัว์ปีก อย่างน้อย 5 กโิลเมตร 

เว้นแต่มีมาตรการป้องกนัโรคที่มีประสทิธภิาพเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคเข้าสู่ฟาร์ม  
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นอกจากน้ีฟาร์มไก่ไข่ควรตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสาํหรับการจัดการเลี้ ยงไก่ไข่ เช่น การคมนาคมสะดวก  

ไม่มีนํา้ท่วมขัง มีแหล่งนํา้สะอาดเพียงพอต่อการเล้ียงสตัว์ เป็นบริเวณที่อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี ควรอยู่

ห่างจากแหล่งชุมชน  

รายการท่ี 1. องคป์ระกอบฟารม์ 

  1.2 ผงัและลกัษณะฟารม์ 

ข้อกาํหนด 1.2.1 ฟาร์มมีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมไม่หนาแน่นจนก่อให้เกดิปัญหาสิ่งแวดล้อม 

1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ เอื้ อต่อการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะและสุขอนามัยสัตว์  

                     และแยกพ้ืนที่ปฏบัิตงิานเป็นสดัส่วน  

1.2.3 มีบริเวณหรือสถานที่เกบ็รวบรวมไข่ไก่ก่อนเคล่ือนย้ายออกนอกฟาร์ม 

คําอธิบาย 

ฟาร์มไก่ไข่ต้องมีพ้ืนที่เหมาะสมกับจํานวนโรงเรือน ไม่หนาแน่นจนก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น  

เกดิกล่ินไม่พึงประสงค์ ทั้งน้ี ขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมควรคาํนึงถึงพ้ืนที่ปฏบัิติงานอื่นๆ ที่จาํเป็นด้วย เพ่ือให้

ดาํเนินการจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

ฟาร์มต้องมีการวางผังฟาร์มที่ดี สาํหรับการจัดแบ่งการก่อสร้างโรงเรือนอย่างมีระเบียบ สอดคล้องกับ 

การปฏิบัติงาน จัดแบ่งพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วนและมีผังแสดงการจัดวางที่แน่นอน เช่น บริเวณพ้ืนที่เล้ียงสัตว์ 

ตาํแหน่งที่ต้ังของโรงเรือน สถานที่รวบรวมไข่ โรงเกบ็อาหารสัตว์ โรงเกบ็อุปกรณ์ พ้ืนที่ทาํลายซากสัตว์ 

อาคารต่างๆ สาํนักงาน ทางเข้า-ออก พ้ืนที่รวบรวมขยะและของเสยี มีร้ัวหรือแนวกั้นธรรมชาติรอบบริเวณ

พ้ืนที่เล้ียงไก่ไข่ที่สามารถควบคุมการเข้า-ออกของคนและสัตว์ต่างๆ เช่น สุนัข แมว ถนนภายในฟาร์ม 

มีสภาพเหมาะสม มีความกว้างที่เหมาะในการขนส่งลาํเลียงอปุกรณ ์อาหารสตัว์ รวมทั้งผลิตผลที่เข้า-ออกฟาร์ม 

อาคารสาํนักงาน ที่พักอาศัยต้องแยกเป็นสัดส่วน อยู่ห่างและอยู่นอกบริเวณเล้ียงสัตว์ เพ่ือให้สะดวก 

ในการปฏบัิตงิานอย่างถูกสขุลักษณะ สามารถป้องกนัและควบคุมโรคภายในฟาร์มได้  

มีบริเวณรวบรวมและเก็บรักษาไข่ไก่เป็นสัดส่วน อาจเป็นพ้ืนที่ หรือห้อง หรือโรงเรือน ที่เหมาะสม 

กับการปฎิบัติงานตามสภาพของฟาร์ม มีการดูแลสถานที่ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ โดยใช้ภาชนะเกบ็ไข่ 

ที่เหมาะสมในการรวบรวม สะดวกในการปฏบัิตงิานอย่างถูกสขุลักษณะและลดการปนเป้ือน 

รายการท่ี 1. องคป์ระกอบฟารม์ 

  1.3 โรงเรือน 

ข้อกาํหนด 1.3.1 มีการวางผงัที่แสดงตาํแหน่งอปุกรณ์ซ่ึงเอื้อต่อการเล้ียงไก่ไข่ 

1.3.2 มีพ้ืนที่เพียงพอในการเลี้ ยงไก่ไข่โดยคาํนึงถงึหลักสวัสดภิาพสตัว์ 

1.3.3 มีความแขง็แรง ถูกสุขลักษณะ ระบายอากาศได้ดี ง่ายต่อการบาํรุงรักษา ทาํความสะอาด 

                     และฆ่าเช้ือ รวมทั้งมีลักษณะที่เหมาะสมต่อการวางไข่และการเกบ็ไข่  
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คําอธิบาย 

มีการวางผังโรงเรือนที่แสดงตําแหน่งอุปกรณ์ที่ใช้เล้ียงไก่ไข่ เช่น ตําแหน่งที่ให้อาหาร นํ้า ซ่ึงเอื้ อต่อ 

การเข้าถึงอาหารและนํ้าของไก่ไข่โรงเรือนต้องมีลักษณะและขนาดที่เพียงพอ เหมาะสมกับจาํนวนไก่ไข่ 

ที่ เล้ียง ให้ไก่เคล่ือนไหวได้อย่างอิสระ และไม่หนาแน่นเกินไป เพ่ือให้เอื้ อต่อการเลี้ ยงไก่ได้อย่าง 

ถูกสขุลักษณะ และเป็นไปตามหลักสวัสดภิาพสตัว์ 

โรงเรือนควรมีโครงสร้างแข็งแรง สร้างด้วยวัสดุคงทน ง่ายต่อการทาํความสะอาดและบํารุงรักษาและ 

มีการระบายอากาศที่ดี วัสดุที่ใช้ในการสร้างโรงเรือนไม่ควรมีส่วนย่ืนที่แหลมคมซ่ึงทาํให้ไก่ได้รับอันตราย

และควรเป็นชนิดที่สามารถทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือได้ ในช่วงไก่ระยะไข่ควรมีโรงเรือน และ/หรือ อุปกรณ์

รองรับไข่ที่เอื้อต่อการวางไข่และเกบ็ไข่ได้ง่าย ถูกสขุลักษณะ      

การเล้ียงไก่ไข่สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

1) การเล้ียงแบบปล่อยพ้ืน  

ความหนาแน่นในการเล้ียง ไก่รุ่น   จาํนวนไม่เกนิ 32 ตวั ต่อ 1 m
2 
(ตารางเมตร) 

               ไก่ระยะไข่   จาํนวนไม่เกนิ 20 ตวั ต่อ 1 m
2
  

2) การเล้ียงแบบกรงตับ    

ความหนาแน่นในการเล้ียง  ไก่รุ่น  พ้ืนที่ในการเล้ียงอย่างน้อย 285 cm
2
 (ตารางเซนติเมตร) ต่อไก่รุ่น 1 ตัว

  ไก่ระยะไข่ พ้ืนที่ในการเล้ียงอย่างน้อย 450 cm
2
 ต่อไก่ระยะไข่ 1 ตวั  

หรือ ให้จัดการความหนาแน่นในการเลี้ ยงตามคู่มือการเล้ียงไก่ไข่ของแต่ละสายพันธุ ์ 

ฟาร์มไก่ไข่ควรมีระยะห่างระหว่างโรงเรือนที่เหมาะสมต่อการจัดการฟาร์ม บริเวณหน้าประตูของโรงเรือน  

ต้องมีระบบป้องกันเช้ือเข้า-ออกจากโรงเรือน เช่น อ่างนํา้ยาฆ่าเช้ือสาํหรับจุ่มเท้า เปล่ียนหรือหุ้มรองเท้า

ก่อนเข้า-ออกโรงเรือน และต้องป้องกนัสตัว์ปีกหรือสตัว์พาหะนาํเช้ือชนิดอื่นเข้ามาในโรงเรือน เช่น มีตาข่าย 

นอกจากนี้ ในโรงเรือนระบบปิดควรควบคุมสภาพแวดล้อมของโรงเรือนให้เหมาะสม ไม่ให้เกิดอันตราย 

ต่อไก่ไข่ได้ ดังน้ี 

1) ควบคุมการหมุนเวียนอากาศให้เหมาะสมกบัอายุและฤดูกาล 

2) ควบคุมอณุหภมิู ความช้ืนสมัพัทธ ์ความเรว็ลม และฝุ่ นละอองให้เหมาะสม โดยให้ไก่อยู่อย่างสบาย 

3) ควบคุมปริมาณแกส๊ (ตรวจวัดที่ระดับหัวไก่) โดยมีปริมาณแกส็แอมโมเนียในโรงเรือน ไม่เกิน 20 พีพีเอม็ 

และมีปริมาณแกส๊คาร์บอนไดออกไซด ์ไม่เกนิ 3,000 พีพีเอม็ 

รายการท่ี 2. การจดัการฟารม์ 

  2.1 คู่มือการจดัการฟารม์ 

ข้อกาํหนด 2.1.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงให้เห็นรายละเอียดการปฏิบัติงานที่สาํคัญภายในฟาร์ม 

ได้แก่ ระบบการเล้ียง การจัดการอาหารและนํ้า การจัดการด้านสุขภาพ และการจัดการ

ด้านสวัสดภิาพสตัว์ปีก 
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คําอธิบาย 

ฟาร์มไก่ไข่ต้องมีคู่มือการจัดการฟาร์มแสดงให้เห็นระบบการเล้ียง อาหารและนํา้ การจัดการด้านสุขภาพ  

การจัดการด้านสวัสดภิาพสตัว์ปีก ประกอบด้วยหัวข้อดงัต่อไปน้ี 

- ระบบการเล้ียง เช่น การเตรียมโรงเรือน การกกลูกไก่ การเล้ียงไก่รุ่น การเล้ียงไก่ระยะไข่ หรือตามระยะ

การเล้ียงของการจัดการแต่ละฟาร์ม การปลดระวางไก่ การเกบ็ผลผลิต เช่น การเกบ็ไข่ การคัดไข่และ 

การทาํความสะอาด การเกบ็รักษาไข่ และการทาํลายไข่ที่เสยีหาย การจัดการเร่ืองสขุาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 

เช่น แสงสว่าง อณุหภมิู ความช้ืน การระบายอากาศ และการกาํจัดของเสยี 

- การจัดการอาหารและนํา้ เช่น  อาหารสาํหรับไก่ไข่ และนํา้ 

- การจัดการด้านสุขภาพ เช่น การควบคุม กําจัดสัตว์พาหะนําโรคและการจัดการด้านสุขภาพสัตว์  

เช่น โปรแกรมการใช้วัคซีนป้องกันโรค การสุ่มตรวจสภาวะโรคและระดับภมูิคุ้มกันโรค การจัดการไก่ป่วย 

ไก่ตาย การใช้ยาสตัว์ และการจัดการด้านสวัสดภิาพสตัว์ปีก 

รายการท่ี 2. การจดัการฟารม์ 

  2.2 การจดัการอาหารและนํ้ าทีใ่ชเ้ล้ียงไก่ 

ข้อกาํหนด 2.2.1 อาหารไก่ไข่สาํเรจ็รูปและหัวอาหารสัตว์ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย

  ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ 

2.2.2 ในกรณีที่ผสมอาหารไก่ไข่เอง หรือนาํอาหารจากข้อ 2.2.1 มาผสม ห้ามใช้สารต้องห้าม 

                       ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ 

2.2.3 ตรวจสอบคุณภาพอาหารไก่ไข่ทางกายภาพในเบ้ืองต้น และเกบ็ตัวอย่างไว้เพ่ือใช้

  วิเคราะห์กรณมีีปัญหา  

2.2.4 มีสถานที่เก็บอาหารไก่ไข่โดยแยกต่างหาก และเก็บอาหารในสภาพที่ป้องกัน 

                     การเสื่อมสภาพและปนเป้ือน 

2.2.5 มีการจัดการให้ไก่ไข่ทุกตวัได้รับอาหารและนํา้อย่างเพียงพอ 

2.2.6 นํา้ที่ใช้เล้ียงไก่ไข่ต้องสะอาดและมีผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 

คําอธิบาย 

อาหารไก่ไข่สาํเร็จรูปและหัวอาหารสัตว์ ต้องเป็นไปมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ 

อาหารสตัว์ เพ่ือให้ม่ันใจว่าได้อาหารไก่ไข่ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย  

อาหารไก่ไข่สําเร็จรูปและหัวอาหารสัตว์ ต้องซ้ือจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม

คุณภาพอาหารสตัว์ พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  

อาหารไก่ไข่ที่ใช้ควรเหมาะสมกบัความต้องการทางโภชนาการในแต่ละช่วงอายุและสายพันธุ ์ 
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ขนส่งอาหารไก่ไข่ด้วยพาหนะที่เหมาะสม ส่วนที่ใช้บรรทุกควรแห้งและสะอาด เหมาะต่อการขนส่งอาหาร

ไก่ไข่ 

ในการตรวจรับอาหารไก่ไข่ควรมีการตรวจสอบอาหารสัตว์ทางกายภาพเบ้ืองต้นอย่างสมํ่าเสมอ เช่น สุ่มตรวจ

อาหารไก่ไข่ว่าไม่มีลักษณะ ส ีกล่ินที่ผดิปกติ หรือรวมตัวเป็นก้อน กรณอีาหารไก่ไข่บรรจุถุงให้ตรวจภาชนะ

บรรจุว่าไม่ฉีกขาด แตก ชาํรุด และควรมีฉลากหรือเอกสารกาํกบัสนิค้าที่ถูกต้อง  

กรณีผสมอาหารไก่ไข่ใช้เอง ห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์  

เก็บตัวอย่างอาหารไก่ไข่ที่ใช้ในฟาร์ม เพ่ือเป็นตัวอย่างสําหรับการส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 

กรณีเกดิปัญหาสขุภาพที่สงสยัว่าอาจมสีาเหตุจากอาหารขึ้นภายหลัง  

ทั้งนี้  กรมปศุสัตว์จะตรวจสอบคุณภาพอาหารไก่ไข่ โดยการสุ่มตัวอย่างส่งห้องปฏบัิติการ เพ่ือตรวจวิเคราะห์

คุณภาพและสารตกค้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์   

ฟาร์มไก่ไข่ต้องจัดให้มีสถานที่เฉพาะเพ่ือแยกเกบ็รักษาวัตถุดิบและอาหารไก่ไข่ที่ผสมแล้ว โดยต้องเป็น

สถานที่ที่สะอาด แห้ง ระบายอากาศได้ดี ปลอดจากแมลงและสัตว์พาหะนําโรคต่างๆ สามารถป้องกัน 

การปนเป้ือนและรักษาคุณภาพของอาหารไม่ให้เสื่อมสภาพ โดยอาหารไก่ไข่ที่บรรจุในถุงต้องวางอยู่บน

วัสดุรองพ้ืน เช่น พาเลท (pallet) เพ่ือให้อากาศถ่ายเทและป้องกนัความช้ืนได้ 

ภาชนะบรรจุอาหารไก่ไข่ควรสะอาด แห้ง กนัความช้ืนได้ ไม่เคยใช้บรรจุวัตถุมีพิษ ปุ๋ย หรือวัตถุอื่นใดที่อาจ

เป็นอันตรายต่อไก่ไข่ ไม่มีสารที่อาจปนเป้ือนกับอาหารไก่ไข่ และถ้าถูกเคลือบด้วยสารอื่น สารดังกล่าว 

ต้องไม่เป็นอนัตรายต่อไก่ไข่  

การให้อาหารและนํา้ควรใช้ภาชนะที่เหมาะสม ปริมาณเพียงพอและวางไว้ในตาํแหน่งที่เหมาะสมเพ่ือให้ไก่

ได้รับอาหารและนํา้อย่างทัว่ถงึ 

ภาชนะให้อาหาร 

- ไก่รุ่น  ความยาวของภาชนะให้อาหารไม่น้อยกว่า 5 cm (เซนติเมตร) ต่อไก่ 1 ตวั 

- ไก่ระยะไข่   ความยาวของภาชนะให้อาหารไม่น้อยกว่า 10 cm ต่อไก่ 1 ตวั 

ภาชนะให้นํา้ 

- ไก่รุ่นและไก่ระยะไข่  ความยาวของภาชนะให้นํา้หรือรางนํา้อย่างน้อย 2.5 cm ต่อไก่ 1 ตวั  

   หัวจ่ายนํา้อตัโนมัติ หรือ nipple 1 หัว ต่อไก่ ไม่เกนิ 15 ตวั 

หรือ ให้จัดการตามคู่มือการเล้ียงไก่ไข่ของแต่ละสายพันธุ ์ 

นํา้ที่ให้ไก่ไข่กินมีปริมาณเพียงพอ เป็นนํา้สะอาด โดยมีปริมาณโลหะหนักและจุลินทรีย์เป็นไปตามเกณฑ ์

ในรายการดงัต่อไปน้ี 

1) โลหะหนัก  

- สารหนู (As)     ไม่เกนิ 0.05 mg/L (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

- แคดเมยีม (Cd)    ไม่เกนิ 0.01 mg/L 

- ตะกั่ว (Pb)     ไม่เกนิ 0.05 mg/L 

- ปรอท (Hg)      ไม่เกนิ 0.001 mg/L 
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2) จุลินทรีย์ 

- จุลินทรีย์ที่ตรวจพบโดยวิธ ีStandard plate count ไม่เกนิ 500 Colony Forming Unit ต่อ ml (มิลลิลิตร) 

- โคลิฟอร์ม (Coliform)      น้อยกว่า 2.2 Most Probable Number ต่อ 100 ml 

- อโีคไล (E. coli)    ไม่พบ 

- แซลโมเนลลา (Salmonella spp.)  ไม่พบ  

มีผลตรวจตัวอย่างคุณภาพนํ้าในรายการข้างต้น เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการตรวจประเมินคร้ังแรก  

และตรวจตัวอย่างคุณภาพนํา้อย่างน้อย 1 คร้ังต่อรอบการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม ทั้งน้ีในช่วงที่มี

สภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการนาํนํา้ไปใช้ในการผลิตหรือมีความสงสยัในคุณภาพนํา้ ควรมีการตรวจคุณภาพ

นํ้าบางรายการตามความเสี่ยงของการปนเป้ือนอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพไก่ไข่และผู้บริโภค 

เพ่ือวิเคราะห์การปนเป้ือนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอนัตราย   

รายการท่ี 2. การจดัการฟารม์ 

  2.3 การจดัการโรงเรือนและอุปกรณ ์

ข้อกาํหนด 2.3.1 โรงเรือน อุปกรณ ์และบริเวณโดยรอบโรงเรือนต้องสะอาด และบาํรุงรักษาให้อยู่ใน

  สภาพดีและถูกสขุลักษณะ 

2.3.2 ให้ทาํความสะอาด ฆ่าเช้ือโรงเรือน และอุปกรณ์ หลังจากย้ายไก่ไข่รุ่นเก่าออก  

                    และปิดพักโรงเรือนในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการตัดวงจรเช้ือโรคไม่ให้สะสมในโรงเรือน  

                    เว้นแต่กรมปศุสตัว์กาํหนดเป็นอย่างอื่นในแต่ละพ้ืนที่ 

2.3.3 ภาชนะเกบ็ไข่ เช่น ถาดไข่ เหมาะสมและถูกสขุลักษณะ 

2.3.4 ให้ทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือภาชนะเกบ็ไข่ ก่อนนําเข้าในบริเวณพ้ืนที่เลี้ ยงไก่ไข่

  และก่อนการนาํไปใช้งานทุกคร้ัง  

คําอธิบาย 

โรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ ยงไก่ไข่ต้องมีการซ่อมแซมบาํรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัยต่อไก่ 

และผู้ปฏิบัติงาน  มีการตรวจสอบการทาํงานของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่สาํคัญอย่างน้อยวันละคร้ัง 

เช่น อุปกรณ์การเล้ียงแบบอัตโนมัติที่จาํเป็นต่อสวัสดิภาพสัตว์ ควรมีการตรวจสภาพการทาํงานทุกวัน  

ถ้าพบว่าชาํรุดต้องดาํเนินการแก้ไขทนัท ีหรือมีขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องสุขภาพสัตว์ และมีระบบ

ระบายอากาศที่ดีเพ่ือให้สัตว์ได้รับอากาศเพียงพอ มีอุปกรณ์สาํรองเม่ือเกิดเสียหาย และมีสัญญาณเตือน

กรณีระบบขดัข้องโดยมีการตรวจสอบระบบสญัญาณเตอืนอย่างสมํ่าเสมอ 

ฟาร์มไก่ไข่ต้องมีระบบการทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือโรงเรือน อปุกรณแ์ละบริเวณโดยรอบอย่างมีประสทิธภิาพ 

ถูกสุขลักษณะ โดยพ้ืนที่รอบโรงเรือนอย่างน้อย 3 เมตร ควรสะอาด และไม่มีขยะ โรงเรือนและอุปกรณ ์

ที่เกี่ยวข้องกบัการเลี้ ยงไก่ไข่ เช่น ภาชนะให้อาหารและนํา้ จะต้องทาํความสะอาดอย่างทั่วถึง ก่อนนาํไก่เข้าเลี้ ยง 

ให้ถูกสขุลักษณะและสะดวกในการปฏบัิตงิาน 
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วัสดุรองพ้ืนที่ใช้ภายในต้องมีลักษณะแห้งสะอาดและอยู่ในสภาพดี ฆ่าเช้ือก่อนนาํมาใช้ หรือก่อนนาํไก่เข้าเลี้ ยง 

ในกรณีที่พบวัสดุรองพ้ืนที่เปียก หรือจับเป็นก้อน ให้ตักออกจากโรงเรือนทันที กรณีการเล้ียงในกรงตับ  

มีการนาํมูลไก่ออกจากโรงเรือนอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกนักลิ่นและการสะสมเช้ือโรค 

นอกจากน้ีฟาร์มไก่ไข่ต้องมีการพักโรงเรือนหลังจากย้ายไก่รุ่นเก่าออก โดยทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือ

โรงเรือนและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยและปิดพักโรงเรือนก่อนนาํไก่ชุดใหม่เข้าเล้ียง ในระยะเวลาที่เพียงพอ 

ต่อการตัดวงจรเช้ือโรคไม่ให้สะสมในโรงเรือน เว้นแต่กรมปศุสัตว์กาํหนดระยะเวลาปิดพักโรงเรือนเฉพาะ 

ในแต่ละพ้ืนที่ 

ให้ทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือ ภาชนะเกบ็ไข่ ก่อนนาํเข้าในบริเวณพ้ืนที่เล้ียงไก่ไข่และก่อนการนาํไปใช้งานทุกคร้ัง 

รายการท่ี 3. บุคลากร  

ข้อกาํหนด 3.1 มีการจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน  

  3.2 มีบุคลากรผู้เล้ียงไก่ไข่ สตัวบาลหรือบุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรด้านสตัวบาล

  เป็นผู้ควบคุมดูแลการเล้ียงไก่ไข่  และสัตวแพทย์ที่มีใบรับรองเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุม

  ฟาร์มสตัว์ปีก จาํนวนพอเหมาะกบัจาํนวนไก่ไข่ที่เล้ียง  

คําอธิบาย 

ฟาร์มไก่ไข่ต้องมีจํานวนบุคลากรอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับจํานวนไก่ไข่ที่เล้ียง มีการจัดแบ่งหน้าที่  

และความรับผดิชอบในแต่ละตาํแหน่งอย่างชัดเจน ประกอบด้วย 

1) ผู้เล้ียงไก่ไข่ คือ ผู้ดูแลเล้ียงไก่ไข่ ที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการเล้ียงไก่ไข่ 

- โรงเรือนระบบเปิด  ผู้เล้ียงไก่ไข่ 1 คน ควรดูแลไก่ไม่เกนิ 10,000 ตวั 

- โรงเรือนระบบปิด  ผู้เล้ียงไก่ไข่ 1 คน ควรดูแลไก่ไม่เกนิ 20,000 ตวั 

- โรงเรือนระบบปิด (ระบบอตัโนมัต)ิ ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 1 คน ควรดูแลไก่ไม่เกนิ 100,000 ตวั 

2) สตัวบาลหรือบุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสตูรด้านสตัวบาลเป็นผู้ควบคุมและดูแลการเล้ียงไก่ไข่  

มีหน้าที่ควบคุม กาํกบั ดูแลการเล้ียงไก่ไข่และรับผดิชอบดูแลด้านสวัสดภิาพสตัว์   
- ผู้ควบคุมและดูแลการเล้ียงไก่ไข่ที่เป็นสัตวบาลเป็นผู้ที่จบการศึกษาทางสัตวบาลหรือสัตวศาสตร์ 

ไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี โดยสตัวบาล 1 คน ควรดูแลไก่ไข่ไม่เกนิ  1,000,000 ตวั   

- ผู้ควบคุมและดูแลการเลี้ ยงไก่ไข่ที่จบการศึกษาทางสัตวบาล หรือสัตวศาสตร์ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี 1 คน 

ควรดูแลไก่ไข่ไม่เกนิ 300,000 ตวั 

- ผู้ควบคุมดูแลการเล้ียงไก่ไข่ที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรือได้รับการอบรมหลักสูตรด้านสัตวบาลที่เกี่ยวข้อง

จากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ 1 คน ควรดูแลไก่ไข่ไม่เกิน 200,000 ตวั 

3) สตัวแพทย์ คือ ผู้ควบคุม กาํกับและดูแลด้านสขุภาพสตัว์ตลอดจนรับผิดชอบดูแลมาตรการด้านสขุอนามัย

ภายในฟาร์มและด้านสวัสดิภาพสัตว์ ซ่ึงจบการศึกษาทางสัตวแพทย์ และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 

การสตัวแพทย์ช้ันหน่ึงและได้รับใบรับรองสตัวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสตัว์ปีกจากกรมปศุสตัว์ สตัวแพทย์ 1 คน 

ควรรับผดิชอบในการดูแลไก่ไข่ไม่เกนิ 2,000,000 ตัว 
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รายการท่ี 3. บุคลากร 

ข้อกาํหนด 3.3 บุคลากรที่ทาํหน้าที่เลี้ ยงไก่ไข่ต้องมีความรู้ โดยได้รับการฝึกอบรมหรือการฝึกอบรม

  ในขณะปฏบัิตงิานในการเล้ียงไก่ไข่เพ่ือให้จัดการฟาร์มได้ 

  3.4 มีการดูแลสขุลักษณะส่วนบุคคลที่ดีเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกดิการปนเป้ือนและแพร่เช้ือ 

คําอธิบาย 

บุคลากรที่ดูแลเล้ียงไก่ ต้องมีความรู้ ความชํานาญในการดูแลไก่เป็นอย่างดี โดยได้รับการฝึกอบรม  

หรือการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาทักษะอย่างต่อเน่ือง และควรบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม

หรือการฝึกอบรมในขณะปฏบัิติงานในประวัติบุคลากร  

ฟาร์มต้องมีการดูแลสขุลักษณะส่วนบุคคล  โดยห้ามผู้ที่มีอาการเจบ็ป่วย หรือบาดเจบ็ เช่น อาการท้องร่วง 

อาเจียน เจบ็คอ มีไข้ เข้าปฏิบัติงานในโรงเรือน ทั้งน้ีควรแจ้งผู้ประกอบการ/ผู้จัดการฟาร์มให้ทราบด้วย

และควรได้รับการตรวจสขุภาพ เป็นประจาํทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

รายการท่ี 4. สุขภาพสตัว ์

  4.1 การป้องกนัและควบคุมโรค 

ข้อกาํหนด 4.1.1 มีหลักฐานหรือเอกสารระบุแหล่งที่มาของไก่ไข่ 

4.1.2 มีมาตรการป้องกัน ควบคุม และกาํจัดเช้ือโรคเข้าสู่ฟาร์มจากบุคคล ยานพาหนะ 

  วัสดุและอปุกรณ ์รวมทั้งสตัว์พาหะนาํเช้ือ 

4.1.3 มีแผนเฝ้าระวังและป้องกนัโรคโดยสตัวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม  

คําอธิบาย 

ไก่ไข่ที่นาํมาเลี้ ยง ต้องมีหลักฐานระบุแหล่งที่มาได้ เช่น ใบอนุญาตเคล่ือนย้ายที่แสดงแหล่งที่มาของไก่ไข่ 

ฟาร์มไก่ไข่ต้องมีมาตรการป้องกัน ควบคุม และกาํจัดเช้ือโรคเข้าสู่ฟาร์มจากบุคคล ยานพาหนะ และอุปกรณ ์

รวมทั้งมีมาตรการควบคุมสัตว์พาหะนาํเช้ือ ที่แสดงให้เห็นว่าเหมาะสมกับการป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

ในการนาํเช้ือโรคเข้าสู่หรือออกจากฟาร์ม 

การใช้สารเคมี ยาฆ่าเช้ือ หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ให้ใช้ตามคําแนะนําในฉลากผลิตภัณฑ ์

ที่ขึ้นทะเบียนกบักรมปศุสตัว์ หรือตามคาํแนะนาํของสตัวแพทย์  

ทั้งน้ีฟาร์มควรมีมาตรการ ที่เหมาะสมกับสภาพฟาร์ม เพ่ือป้องกันความเสี่ยงในการนาํเช้ือโรคเข้าสู่ฟาร์ม 

ที่มาจาก  

1. บุคคล  

1.1 มีมาตรการป้องกนัการเข้า-ออกฟาร์มของบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่ได้รับอนุญาต  

1.2 มีการบันทกึการผ่านเข้า-ออก และเวลาที่เข้า-ออกจากฟาร์มของบุคคลเพ่ือให้ตรวจสอบได้ 

1.3 ให้ฆ่าเช้ือรองเท้าและมือของบุคคลที่จะเข้าเขตฟาร์ม ที่ทางเข้าฟาร์ม  
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1.4 ก่อนเข้าพ้ืนที่เล้ียงไก่ ให้อาบนํา้ฆ่าเช้ือ เปล่ียนชุดและรองเท้าที่ฟาร์มจัดเตรียมไว้ให้  

ห้องอาบนํา้ฆ่าเช้ือ ประกอบด้วย 

- บริเวณเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายก่อนเข้าบริเวณฉีดพ่นนํา้ยาฆ่าเช้ือ 

- บริเวณฉีดพ่นนํา้ยาฆ่าเช้ือมีระยะทางพอประมาณ พ้ืนไม่ล่ืน  

- บริเวณอาบนํา้หลังผ่านนํา้ยาฆ่าเช้ือ 

- บริเวณเปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย รองเท้าก่อนเข้าพ้ืนที่เล้ียงไก่ 

1.5 แยกผู้ปฏิบัติงานในการดาํเนินกจิกรรมแต่ละโรงเรือนอย่างชัดเจน กรณีที่ไม่สามารถแยกผู้ปฏบัิติงาน

ได้ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกนัการปนเป้ือนข้าม 

2. ยานพาหนะ 

2.1 มีมาตรการป้องกนัการเข้า-ออกฟาร์มของยานพาหนะ  

2.2 มีการทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือยานพาหนะที่เข้า-ออกฟาร์มหรือเขตพ้ืนที่เล้ียงไก่อย่างเข้มงวด 

ยานพาหนะต้องผ่านการฉีดพ่นด้วยนํา้ยาฆ่าเช้ือ หรือผ่านโรงพ่นและบ่อนํา้ยาฆ่าเช้ือโรค (ผสมนํา้ยาฆ่าเช้ือ

ในอตัราส่วนที่ระบุตามเอกสารกาํกบัหรือตามคาํแนะนาํของสตัวแพทย์)  

2.3 มกีารบันทกึการผ่านเข้า-ออก และเวลาที่เข้า-ออกจากฟาร์มของยานพาหนะทุกชนิดเพ่ือให้ตรวจสอบได้ 

2.4 ยานพาหนะที่ใช้ในฟาร์มและนอกฟาร์ม ไม่ควรใช้ร่วมกนั 

2.5 พ้ืนที่ที่ใช้ในการฆ่าเช้ือยานพาหนะต้องเป็นพ้ืนคอนกรีต หรือวัสดุชนิดที่ทนทาน ง่ายต่อการทาํความสะอาด 

3. วัสดุและอปุกรณ ์ 

3.1 ให้แยกอุปกรณท์ี่ใช้ในแต่ละโรงเรือน เช่น ภาชนะเกบ็ไข่ ถาดไข่ เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนข้าม ในกรณี

ที่มีการใช้อุปกรณ์ร่วมกันต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการปนเป้ือนข้าม มีการรักษาความสะอาด

อย่างสมํ่าเสมอ ฆ่าเช้ือทุกคร้ังหลังใช้งานเสรจ็ 

3.2 มีวิธีการฆ่าเช้ือและมีมาตรการการควบคุมวัสดุ อุปกรณ์เข้า-ออกฟาร์ม เพ่ือป้องกันการปนเป้ือน 

ของเช้ือโรคจากวัสดุ อปุกรณต่์างๆ  

4. อื่นๆ 

4.1 บริเวณประตูเข้าฟาร์มต้องมีมาตรการที่เข้มงวด ประตูต้องปิดตลอดเวลา จะเปิดให้เข้าได้เม่ือได้รับ

อนุญาตจากผู้รับผดิชอบ  

4.2 มีร้ัวรอบบริเวณพ้ืนที่เล้ียงไก่ 

4.3 มีมาตรการป้องกันการสะสมของเช้ือโรคในเขตพ้ืนที่เลี้ ยงไก่ เช่น มีเคร่ืองพ่นนํา้ยาฆ่าเช้ือโรคที่เหมาะสม

กบัขนาดของฟาร์มและสามารถใช้งานได้เป็นอย่างด ี 

4.4 มีการป้องกันควบคุมสัตว์พาหะนําเช้ือไม่ให้เป็นแหล่งของเช้ือโรคที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและ

สขุลักษณะ  

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มต้องกาํหนดแผนเฝ้าระวังและป้องกันโรคในฟาร์มที่สอดคล้องกับแผนของ 

กรมปศุสตัว์ เช่น การทาํวัคซีนในไก่ทุกตวัเพ่ือสร้างภมิูคุ้มกนัโรค  
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รายการท่ี 4. สุขภาพสตัว ์

  4.1 การป้องกนัและควบคุมโรค 

ข้อกาํหนด 4.1.4 ตรวจติดตามสขุภาพไก่ไข่ประจาํวัน และมีการจัดการซากสตัว์ที่เหมาะสม  

4.1.5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 

                     โรคระบาดสตัว์ 

คําอธิบาย 

การติดตามสุขภาพไก่ไข่ประจาํวัน ควรทาํอย่างน้อยวันละคร้ัง ซึ่งต้องระบุฝูงสัตว์ เช่น ระบุโรงเรือน รหัสฝูง 

เพ่ือตรวจสอบสุขภาพไก่จากผลผลิตประจาํวัน เช่น ปริมาณไข่ คุณภาพ ขนาด ลักษณะและสีผิวเปลือกไข่ 

ร่วมกับการสังเกตความผิดปกติของไก่ ในกรณีที่พบอัตราการป่วยหรือตายผิดปกติ ต้องแจ้งสัตวแพทย์ 

ผู้ควบคุมฟาร์ม  

ทุกคร้ังที่มีการตรวจสอบและพบซากสัตว์ให้เกบ็ออกจากโรงเรือนทนัท ีโดยนาํใส่ในวัสดุหรือภาชนะกนันํา้ 

ที่ปิดมดิชิด 

ในภาวะปกต ิให้ทาํลายซากสตัว์ โดยมีพ้ืนที่และวิธกีารที่เหมาะสมดังต่อไปน้ี 

1) การทาํลายโดยการฝัง มีเน้ือที่เพียงพอ และอยู่ในบริเวณนํ้าท่วมไม่ถึง ฝังซากสัตว์โดยให้ส่วนบนสุด 

ของซากสัตว์อยู่ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 cm และใช้สารเคมีที่สามารถทาํลายเช้ือจุลินทรีย์หรือ 

เช้ือโรคต่างๆ โดยการแช่ ราด หรือโรยที่ส่วนต่างๆ ของซากน้ัน จนทั่ว รวมถึงบริเวณปากหลุมที่ฝังซากน้ันด้วย 

กรณีเป็นหลุมฝังถาวร ควรมีฝาปิดมิดชิดไม่ให้สตัว์ไปคุ้ยเขี่ย 

2) การทาํลายโดยการเผา มีสถานที่เผา หรือเตาเผา อยู่ในบริเวณที่เหมาะสม และกาํจัดซากสตัว์ให้หมด 

3) การทาํลายโดยการกลบทบัและย่อยสลาย (composting) มีพ้ืนที่สาํหรับการกลบทบัและหมักซากสัตว์ 

ที่เหมาะสมและม่ันใจได้ว่าอุณหภูมิในการหมักทาํให้เกิดการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ ไม่มีความเสี่ยง 

ต่อการเป็นแหล่งแพร่เช้ือหรือพาหะนาํเช้ือ และมีขั้นตอนปฏบัิตถูิกต้องตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ 

4) การทาํลายซากสัตว์ด้วยวิธีอื่น ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการนําซากสัตว์ที่ตายปกติหรือคัดทิ้ ง 

ออกจากฟาร์ม ซ่ึงกรมปศุสตัว์กาํหนด 

5) กรณีไข่เสยีและไข่คัดทิ้งที่ไม่เหมาะสมกบัการบริโภคให้บรรจุในภาชนะที่มิดชิด เพ่ือนาํไปจัดการด้วยวิธี

ที่เหมาะสมต่อไป 

ในกรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
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รายการท่ี 4. สุขภาพสตัว ์

  4.2 การบาํบดัรกัษาโรค 

ข้อกาํหนด 4.2.1 การบําบัดรักษาโรคสัตว์ ต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ โดยปฏิบัติตาม

  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

คําอธิบาย 

การบําบัดรักษาโรคสัตว์ การใช้ยาสัตว์รวมถึงวัตถุอันตรายที่ใช้ในฟาร์ม ให้อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลของ

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ห้ามใช้สารต้องห้ามตามที่กฎหมายกาํหนด และต้องบันทึกข้อมูลการบําบัด 

รักษาโรค การใช้ยาสตัว์รวมถงึวัตถุอนัตรายที่ใช้ในฟาร์ม  

รายการท่ี 5. สวสัดิภาพสตัว ์

ข้อกาํหนด 5.1 ดูแลไก่ไข่ให้มีความเป็นอยู่ตามหลักสวัสดิภาพสตัว์ 

คําอธิบาย  

ฟาร์มไก่ไข่ต้องมีการจัดการด้านสวัสดิภาพสตัว์ เคล่ือนย้ายไก่ไข่อย่างระมัดระวัง ไม่ให้ได้รับบาดเจบ็  

มีการตรวจสอบสุขภาพไก่ไข่อย่างสมํ่าเสมอ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม สาํหรับไก่ไข่ที่ป่วย บาดเจ็บ  

ควรมีการดาํเนินการอย่างเหมาะสมโดยเรว็ เพ่ือไม่ให้เป็นการทรมานสตัว์ 

นอกจากน้ีควรจัดโปรแกรมการให้อาหารอย่างเหมาะสมกับความต้องการทางโภชนาการในแต่ละช่วงอายุ

และพันธุไ์ก่ไข่ ไก่ไข่ทุกตัวต้องเข้ากนิอาหารและนํา้ได้อย่างเพียงพอ 

รายการท่ี  6. การจดัการไก่รุ่น ไก่ระยะไข่และไข่ไก่ 

  6.1 ไก่รุ่นและไก่ระยะไข่ 

ข้อกาํหนด 6.1.1 สุ่มตรวจสขุภาพ ขนาดและนํา้หนักไก่ 

6.1.2 คัดแยกไก่ไข่ที่มีลักษณะผิดปกติ ไม่สมบูรณ์ มีขนาดและนํา้หนักไม่ใกล้เคียงกับรุ่น

  หรือไม่เหมาะสมต่อการให้ผลผลิตออก 

คําอธิบาย 

สุ่มตรวจสุขภาพไก่รุ่น ความสมํ่าเสมอของขนาดและนํ้าหนักเฉล่ียเป็นระยะ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

ของสายพันธุ ์เพ่ือให้ได้ไก่ระยะไข่ที่มีสขุภาพด ีลักษณะเหมาะสม และมีความพร้อมในการผลิตไข่ไก่  

คัดแยกไก่ที่มีลักษณะผิดปกติ ไม่สมบูรณ์ ขนาดหรือนํา้หนักไม่ใกล้เคียงกับรุ่นหรือไม่เหมาะสมต่อการให้

ผลผลิตออกเพ่ือจัดการอย่างเหมาะสม เช่น แยกเล้ียงเป็นการเฉพาะ หรือทาํลาย 
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รายการท่ี  6. การจดัการไก่รุ่น ไก่ระยะไข่และไข่ไก่ 

  6.2 ไข่ไก่ 

ข้อกาํหนด 6.2.1 เกบ็ไข่และคัดแยกไข่ที่ผิดปกติ มีรอยร้าวหรือแตกออก และคัดแยกไข่ที่สกปรก 

                    มีมูลไก่ตดิ เพ่ือแยกทาํความสะอาด  

  6.2.2 เกบ็รักษาไข่ไก่ไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือที่มีการควบคุมอุณหภมิู  

6.2.3 การขนส่งไข่ใช้พาหนะที่สะอาด ระบายอากาศได้ดีหรือควบคุมอุณหภมิูได้  

คําอธิบาย 

ควรเกบ็ไข่หลายคร้ังในแต่ละวัน  เพ่ือช่วยลดปัญหาไข่สกปรกและเสียหาย รวมถึงป้องกันไม่ให้ไก่จิกไข่  

และเกบ็ไข่อย่างระมัดระวังเพ่ือลดโอกาสการแตกร้าวของฟองไข่  

การคัดไข่ให้ดาํเนินการโดยเรว็ คัดแยกไข่ที่มีรูปทรงหรือขนาดที่ผิดปกติ แตกหรือมีรอยร้าว เปลือกบาง 

หรือขรุขระ นาํไปดาํเนินการด้วยวิธทีี่เหมาะสม  

คัดแยกไข่ที่เปลือกสกปรก และมีมูลไก่ออก เพ่ือแยกทาํความสะอาดก่อนส่งจาํหน่าย และป้องกนัการปนเป้ือน 

เกบ็รักษาไข่ไก่ไว้ในที่ที่เหมาะสม ไม่ควรวางไข่ไว้กลางแจ้งหรือเกบ็ในห้องที่อุณหภูมิสูง เกบ็ไข่ไว้ในที่ร่ม  

มีการระบายอากาศที่ด ีหากเป็นไปได้ควรเกบ็ในห้องเยน็เพ่ือช่วยให้ไข่คงคุณภาพความสดได้นานข้ึน  

กรณีทาํการขนส่งไข่ไก่ไปยังศูนย์รวบรวมไข่ ใช้พาหนะขนส่งที่สะอาด แห้ง ปลอดจากแมลงและสัตว์พาหะ

นาํโรคต่างๆ ระบายอากาศได้ดีหรือมีการควบคุมอุณหภมิู มีการป้องกันการปนเป้ือน รักษาคุณภาพไม่ให้

เสื่อมสภาพ  

รายการท่ี 7. สิง่แวดลอ้ม 

ข้อกาํหนด 7.1 กาํจัดขยะ นํา้เสยี ของเสยี โดยวิธทีี่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งของกล่ินและเช้ือโรค 

7.2 ป้องกนัการฟุ้งกระจายของวัสดุรองพ้ืนหลังการย้ายไก่ไข่ออกจากฟาร์ม 

คําอธิบาย 

ฟาร์มต้องมีการกาํจัดขยะและของเสียอื่นๆ เพ่ือไม่ให้สะสมเป็นแหล่งของกล่ินและเช้ือโรคแพร่ออกสู่

ภายนอก สาํหรับซากซ่ึงเป็นพาหะนําเช้ือ เช่น นก หนู ให้ทาํลายโดยการฝังหรือเผา ควรจัดการนํ้าเสีย 

ที่เกดิจากการล้างโรงเรือนและอปุกรณใ์นช่วงเตรียมโรงเรือนก่อนปล่อยลงในแหล่งนํา้สาธารณะ 

วัสดุรองพ้ืนที่ใช้แล้วหลังการปลดไก่ต้องพ่นด้วยยาฆ่าเช้ือโรคเพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายก่อนเคล่ือนย้าย

และห้ามนาํวัสดุรองพ้ืนเก่ากลับมาใช้อกี มีผ้าใบคลุมรถบรรทุกเพ่ือป้องกนัการตกหล่น 

รายการท่ี 8. การบนัทึกขอ้มูล 

ข้อกาํหนด 8.1 ให้บันทกึข้อมูลผลการปฏบัิตงิานในขั้นตอนที่สาํคญัที่มีผลต่อสขุภาพ การควบคุมโรค

  และผลิตผล  

8.2 ให้เกบ็รักษาบันทกึข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี 
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คําอธิบาย 

ฟาร์มต้องมีระบบการบันทกึและเกบ็บันทกึข้อมูลที่สาํคัญ โดยต้องเกบ็รักษาไว้อย่างน้อย 3 ปี เพ่ือสามารถ

ตามสอบได้ ทั้ งน้ีครอบคลุม ข้อมูลเกี่ ยวกับการจัดการด้านสุขภาพ การควบคุมโรคและผลิตผล  

เช่น จาํนวนไก่ไข่ นํา้หนักไก่ไข่ในช่วงการเล้ียง จาํนวนไข่รวม อตัราการไข่ และจาํนวนไข่ผิดปกติหรือคัดทิ้ง 

การขนส่ง การจัดเก็บ (storage) ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสัตว์ อาหารและนํ้าสําหรับไก่ไข่ การจัดการฟาร์ม 

สุขภาพไก่ไข่ การป้องกันและควบคุมโรค การกาํจัดของเสีย การควบคุมสัตว์พาหะ และข้อมูลเกี่ยวกับ 

การตรวจสอบย้อนกลับ 

นอกจากน้ี ควรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารฟาร์ม เช่น การจัดแบ่งโครงสร้างการทาํงานของฟาร์ม 

ข้อมูลด้านสุขภาพ ประวัติและการฝึกอบรมของบุคลากร การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้เข้าเย่ียมฟาร์ม 

การผลิต การจัดซ้ือ 
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