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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

การปฏิบัตทิี่ดีสําหรับโรงฆานกกระจอกเทศ 

1 ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาติ การปฏิบตัิที่ดีสําหรับโรงฆานกกระจอกเทศ กําหนด
รายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกบั การขนสงนกกระจอกเทศมีชีวิตจากฟารมเขาโรงฆา การฆานกกระจอกเทศ
แบบไมทรมาน การจดัการซากนกกระจอกเทศ วิธีปฏิบัติในโรงฆานกกระจอกเทศที่ดีและถูกสุขลักษณะ 
(good hygienic practice) ตลอดจนการขนสงซากนกกระจอกเทศ เนื้อนกกระจอกเทศ และผลผลิตของ
นกกระจอกเทศจากโรงฆาถึงสถานที่จําหนาย เพ่ือการบริโภค 

1.2 มาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ ใหใชประกอบกับมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ การปฏิบัติทีด่ีสําหรับโรงฆาสัตว มาตรฐานเลขที่ มกอช. 9004  

2 นิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี ้มีดังตอไปนี ้

2.1 นกกระจอกเทศ (ostrich) หมายถึง สัตวปกในกลุม Ratites ชนิด Struthio camelus  

2.2 โรงฆานกกระจอกเทศ (ostrich abattoir) หมายถึง สถานที่หรืออาคารที่จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือฆานกกระจอกเทศ และอาจรวมถึงการตัดแตงซากนกกระจอกเทศ เพ่ือใหไดซากและผลผลิตเพื่อการ
บริโภค 

2.3 ซากนกกระจอกเทศ (ostrich carcass) หมายถึง นกกระจอกเทศทั้งตวั ที่ผานกระบวนการฆาแบบ
ไมทรมาน เพ่ือใชเปนอาหารมนษุย โดยนาํเลือด ขน หนัง หัว แขง และอวัยวะภายในออกแลว  

2.4 เนื้อนกกระจอกเทศ (ostrich meat) หมายถึง สวนของซากนกกระจอกเทศที่มีกลามเนื้อโครงราง 
(skeletal muscle) เปนสวนใหญ ที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมในการบริโภค  อาจผานกระบวนการ 
แชเย็น แตไมผานกรรมวิธีในการถนอมอาหาร 

2.5 ผลผลิต (products) หมายถึง สวนอื่นของสัตวที่ไมใชเนื้อและยังไมแปรรูป แตใชเปนอาหารของ
มนุษย เชน กระเพาะ ตบั ลําไส หัวใจ อุงเทา เอ็น คอ ปกปลาย  
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2.6 หนังนกกระจอกเทศ (ostrich skin) หมายถึง หนังที่เลาะออกจากนกกระจอกเทศที่ถูกฆาแลว 

2.7 อวัยวะภายใน (visceral organ) หมายถึง อวัยวะทั้งหมดที่อยูภายในตัวนกกระจอกเทศ 
ประกอบดวยสวนที่สามารถบริโภคได และสวนที่ไมควรบริโภค 

2.8 การทําใหสลบ (stunning) หมายถึง วิธีการที่ทําใหสัตวสลบ และมีผลนานพอที่สัตวจะไมรูสึก
เจ็บปวดจนกระทั่งเลือดไหลออกอยางสมบูรณ 

2.9 การฆาแบบไมทรมาน (humane slaughtering) หมายถึง วิธีการทําใหสัตวเสียชวีิตโดยไมทรมาน 

2.10 การขนสงนกกระจอกเทศมีชีวิต (transportation for ostrich) หมายถึง การเคลื่อนยาย
นกกระจอกเทศ ดวยพาหนะที่เหมาะสมจากฟารมถึงโรงฆา 

2.11 พาหนะขนสงนกกระจอกเทศมีชีวิต (vehicle for ostrich) หมายถึง ยานพาหนะ เชน รถบรรทุก 
รวมถึงสวนพวงที่ใชบรรทุกนกกระจอกเทศ 

2.12 การตัดแตง (cutting) หมายถึง การตัดแยกซากสัตวออกเปนชิ้นสวนตามที่ตองการ 

2.13 การขนสงซากนกกระจอกเทศ เนื้อนกกระจอกเทศ และผลผลิต (transportation for ostrich 
carcass, ostrich meat and products) หมายถึง การเคล่ือนยายซากนกกระจอกเทศ เนื้อนกกระจอกเทศ 
และผลผลติ ดวยพาหนะขนสงเฉพาะจากโรงฆาถึงสถานที่จาํหนาย 

2.14 พาหนะขนสงซากนกกระจอกเทศ เนื้อนกกระจอกเทศ และผลผลติ (vehicle for ostrich carcass, 
ostrich meat and products) หมายถึง ยานพาหนะที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได สําหรับใชในการขนสง
ซากนกกระจอกเทศ เนื้อนกกระจอกเทศ และผลผลติ  

2.15 ภาชนะบรรจ ุ (package) หมายถึง บรรจุภณัฑหรือภาชนะที่ใชบรรจุซากสัตว เนือ้สัตว  
และผลผลติ 

2.16 พนักงานตรวจโรคสัตว (official inspector) หมายถึง สัตวแพทยหรือบุคคลอืน่ ผูซึ่งอธบิดหีรือ
ราชการสวนทองถ่ินแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ตรวจโรคซึง่มีในสัตวหรือเนื้อสัตว ตามกฏหมายที่วาดวยการ
ควบคุมการฆาและจาํหนายเนื้อสัตว  

2.17 พนักงานเจาหนาที่ (competent person) หมายถึง ผูซึ่งรัฐมนตรี อธิบดี หรือราชการสวนทองถ่ิน
แตงตั้งใหปฏิบัติการตามกฏหมายที่วาดวยการควบคมุการฆาและจาํหนายเนื้อสัตว  

2.18 การตรวจพินจิ (visual inspection) หมายถึง การตรวจสอบลักษณะปรากฏภายนอกของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
เชน เนื้อ ผลผลิต สภาพแวดลอมที่ปรากฏ โดยการตรวจดวยตาเปนหลัก และอาจใชประสาทสัมผสัอ่ืนประกอบ 
เชน การสัมผัส การดมกลิ่น หรือใชเครื่องมือประกอบ เชน แวนขยายชวยในการตรวจสอบ ขึ้นกับปจจัยคุณภาพ



                                       มกอช. 9018-2550 

 

3

ที่ตองการตรวจสอบ แลวประเมินวาลักษณะปรากฏหรือสภาพแวดลอมที่ตรวจสอบสอดคลองกับเกณฑที่ใชใน
การตรวจหรือไมอยางไร ทั้งนี้รวมถึงการสังเกต การสัมภาษณการปฏิบัติงาน หรือกระบวนการทํางานดวย 

2.19 การตรวจสัตวกอนฆา (ante-mortem inspection) หมายถึง การตรวจสุขภาพสัตวกอนฆาดวย 
วิธีการใดๆ โดยพนักงานตรวจโรคสัตว เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค 

2.20 การตรวจสัตวหลังฆา (post-mortem inspection) หมายถึง การตรวจซากสัตวและผลผลิตดวย 
วิธีการใดๆ โดยพนักงานตรวจโรคสัตว เพ่ือความปลอดภัยและเหมาะสมตอผูบรโิภค 

3  เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน  

เกณฑกําหนดและวิธีตรวจประเมิน การปฏิบัติทีด่ีสําหรับโรงฆานกกระจอกเทศใหเปนไปตามตารางที่ 1 
และขอ 3 ขอกําหนดวธิีปฏิบัติ เกณฑกําหนด และวิธตีรวจประเมิน ของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ มกอช. 9004 

ตารางที่ 1 เกณฑกําหนดและวิธีตรวจประเมิน 

รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

1. การขนสง
นกกระจอกเทศมี
ชีวิต 

1.1 พาหนะขนสงตองแข็งแรงและมีพ้ืนที่เหมาะสมกับ
ขนาดและจํานวนของนกกระจอกเทศ 

1.2 การขนสงใหเปนไปตามความกฎหมายที่เก่ียวของของ
กรมปศุสัตว 

1.3 ระหวางการขนสงตองปองกันไมใหนกกระจอกเทศ
บาดเจ็บหรือเครียด 

1.4 ไมขนสงนกกระจอกเทศปวย หรือมีสภาพรางกายไม
สมบูรณรวมไปกับนกกระจอกเทศปกต ิ

1.5 ลางทําความสะอาดและฆาเช้ือพาหนะที่ใชบรรทุก
นกกระจอกเทศแลวทุกครั้ง 

ตรวจพินิจและตรวจ
เอกสารที่เก่ียวของ 

2. การรับ
นกกระจอกเทศ 
มีชีวิต 
 
 
 
 

2.1 นกกระจอกเทศตองมาถึงโรงฆากอนเวลาเขาฆาอยาง
นอย 4 h 

2.2 ตองไมใหนกกระจอกเทศอดอาหารเกิน 12 h ติดตอกัน 

2.3 ตรวจรับนกกระจอกเทศกอนเขาคอก 
2.4 คัดแยกนกกระจอกเทศปวยหรือสงสัยวาปวยไวในคอก

ตรวจพินิจ และตรวจ
บันทึก 
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รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 
นกกระจอกเทศปวยและแจงเจาหนาทีผู่เก่ียวของ 

2.5 คัดแยกนกกระจอกเทศที่บาดเจ็บรุนแรงเขาฆาอยางไม
ทรมานทันที โดยแยกจากสายการผลิตปกต ิ 

3. คอกพัก
นกกระจอกเทศ 
และการตรวจสัตว
กอนฆา  

 

3.1 คอกพักตองรับกับจํานวนนกกระจอกเทศที่จะเขาฆา โดย
มีพื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 1.5 m2 ตอ 1 ตัว 
3.2 วัสดุที่ใชตองมีความแข็งแรงมีผิวเรียบ ไมมีสวนคม 
หรือแตก ไมกอใหเกิดอันตรายกับนกกระจอกเทศ  
และพ้ืนตองไมล่ืน 

3.3 มีน้ําใหนกกระจอกเทศกินอยางเพียงพอ 

3.4 มีการตรวจสัตวกอนฆา 
3.5 มีทางเดินตอจากคอกเพื่อเขาหองทําใหสลบ  

3.6 ตองลางทําความสะอาดและฆาเช้ือบริเวณคอกพัก  
หลังนกกระจอกเทศเขาฆาหมดแลว และตองมีน้ําใชลาง
คอกอยางเพียงพอ 

ตรวจพินิจและตรวจ
บันทึก 

4. การฆา
นกกระจอกเทศ 
 
 

4.1 ใหใชวิธีฆาแบบไมทรมาน 
4.2 ตองทําใหนกกระจอกเทศสลบกอนฆา หรือใชวิธีการ
ตามพธิีกรรมหรือขอบัญญตัิทางศาสนา 
4.3 กรณีใชระบบราวแขวน ใหรีบแขวนขอเทา
นกกระจอกเทศทันทีที่สลบ  
4.4 นําเลือดออกจากตัวนกกระจอกเทศอยางสมบูรณ 
เปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 min 

4.5 มีดหรืออุปกรณที่ใชนําเลือดออก ตองทําความสะอาด
และฆาเช้ือทุกครั้ง กอนและหลังใชงานกับตัวตอไป 
4.6 ใหทําความสะอาดบริเวณที่นําเลือดออกเปนระยะๆ 
และภายหลังเสร็จงาน  

ตรวจพินิจ  

5. การถอนขนออก 5.1 ถอนขนนกกระจอกเทศที่ถูกฆาแลวออกใหหมด และ
มีการปองกันไมใหขนฟุงกระจาย 

 

ตรวจพินิจ 
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รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

6. การนําหนังออก 6.1  แยกหนังออกหลังถอนขนเสร็จทันที 
6.2 ใหนําหนังออกโดยไมใหสวนเนื้อสัมผัสพ้ืน และตอง
ไมใหมีการปนเปอนจากหนังสูเนื้อ  

6.3 กรณีใชโตะวางนกกระจอกเทศที่แยกหนังออกแลว 
โตะตองสะอาด 

6.4 ใหมีภาชนะรองรับหนัง เพ่ือนําหนังออกไปจากสวน
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับเนื้อ 

ตรวจพินิจ 

7. การแยกหัว ตัด
แขงและปกออก 

7.1 แยกหัว ตัดปก และตดัแขงออกใสภาชนะไมใหสัมผัส
พ้ืน 

ตรวจพินิจ 

8. การแยกอวัยวะ
ภายในออก 

8.1  ตองนาํอวัยวะภายในออกใหหมด  

8.2 ในกรณีที่อวัยวะภายในแตกตองทําความสะอาดซาก
ใหสะอาดทันที หามใชน้าํลาง 

8.3 มีการตรวจสัตวหลังฆา     

ตรวจพินิจ และตรวจ
บันทึก 

9. การทําความ
สะอาดซาก
นกกระจอกเทศ 

9.1 ลางซากนกกระจอกเทศหลังข้ันตอน การถอนขน 
การนําหนังออก และการแยกอวัยวะภายในออก 

ตรวจพินิจ 

10. การลดอุณหภูมิ
ซากนกกระจอกเทศ 
และเนื้อ
นกกระจอกเทศ 

10.1 ใหลดอุณหภูมิซากนกกระจอกเทศ หรือเนื้อ
นกกระจอกเทศใหมีอุณหภมูิที่ศูนยกลางเนื้อ ไมเกิน 7 oC 
กอนจําหนาย หรือในระหวางการเก็บรักษาเพื่อรอจําหนาย 

10.2 บันทึกอุณหภูมิซากนกกระจอกเทศ หรือ 
เนื้อนกกระจอกเทศ 

10.3 ภายในหองเก็บซากนกกระจอกเทศ หรือ 
เนื้อนกกระจอกเทศ ตองไมมีหยดน้ําจากการควบแนนของ
ไอน้าํสัมผัสกับซากนกกระจอกเทศหรือเนื้อนกกระจอกเทศ 

ตรวจพินิจ  
วัดอุณหภูมิและตรวจ
บันทึก 

11. การตัดแตง 
 

11.1 ใหทําความสะอาดอุปกรณตดัแตง 
11.2 บริเวณที่ตัดแตงตองก้ันแยกจากพื้นที่ผลติอื่นๆ 
และควบคุมการเขาออกของพนักงานอยางเขมงวด 

ตรวจพินิจ 

12. การบรรจ ุ 12.1 ภาชนะบรรจุตองทนทานและปลอดภัยในการใช
บรรจุอาหารและทนทานตอการขนสง 

ตรวจพินิจ 
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12.2 ตองมีฉลากกํากับ และขอความที่ระบุบนฉลากตอง
อานไดชัดเจน และมีขอความตามภาคผนวก ก.12.4 
12.3 บริเวณบรรจุลงกลองตองก้ันแยกจากพื้นทีผ่ลิต
อ่ืนๆ  

13. การขนสง 
ซากนกกระจอกเทศ  
เนื้อนกกระจอกเทศ 
และผลผลติ 

 

13.1  พาหนะที่ใชในการขนสง และภาชนะที่ใชเก็บซากตอง
ควบคุมอุณหภูมิที่ศูนยกลางเนื้อ ใหมีอุณหภูมิไมเกิน 7 oC 
ตลอดเวลา และปองกันไมใหเกิดการปนเปอนระหวางการ
ขนสง 
13.2  หามขนสงโดยยานพาหนะคนัเดยีวกันกับที่ขนสง
นกกระจอกเทศมีชีวิตหรือสัตวมีชีวิตชนดิอื่น 
13.3  รถบรรทุกหรือตูเก็บจะตองลางทาํความสะอาด และ
ฆาเช้ือกอนและหลังจากการขนสง 

ตรวจพินิจ ตรวจ
เอกสารที่เก่ียวของ
และวัดอุณหภมูิ 

 

 

14. การบําบัดน้ํา
เสีย 

14.1 ตองมีระบบบาํบัดน้าํเสีย เพ่ือปรับปรุงคณุภาพของ
น้ําทิ้ง ใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

ตรวจพินิจและตรวจ
เอกสารที่เก่ียวของ 

15. หลักสุขลักษณะ
ทั่วไป 

15.1 สุขลักษณะในการผลติ ใหปฏิบตัิตามภาคผนวก ข.1 
15.2 สุขลักษณะสวนบุคคล ใหปฏิบตัติามภาคผนวก ข.2 

ตรวจพินิจ  
และตรวจเอกสารที่
เก่ียวของ 

16. ข้ันตอนการ
ปฏิบัตภิายในโรงฆา 

16.1 เปนไปตามลําดับที่เหมาะสมตามภาคผนวก ค และ
ปองกันการปนเปอนขาม (cross contamination) ของ
เช้ือจุลินทรียได 

ตรวจขั้นตอนการผลิต  

 
4 คําแนะนําการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆานกกระจอกเทศ 

คําแนะนาํหลักการปฏิบัติทีด่ีสําหรับโรงฆานกกระจอกเทศนี้มีไวเพ่ือใชแนะนาํผูประกอบการ เพ่ือใหได
ซากนกกระจอกเทศ เนือ้นกกระจอกเทศ และผลผลิต ทีป่ลอดภัยและเหมาะสมตอการบริโภค 
ซึ่งรายละเอียดอธบิายไวในภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค และภาคผนวก ง ตามลําดบั  
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ภาคผนวก ก 
คําแนะนําการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆานกกระจอกเทศ 

(ขอ 3 และ ขอ 4) 

ก.1    การขนสงนกกระจอกเทศมีชีวิต (transportation for ostrich) 

ก.1.1 พาหนะขนสงนกกระจอกเทศ 

ก.1.1.1 พาหนะขนสงตองแข็งแรง และเหมาะสมกับนกกระจอกเทศที่จะขนสง 

ก.1.1.2 มีชองระบายอากาศอยางพอเพียง  พ้ืนไมล่ืน  สามารถปองกันไมใหมีการระบายของเสียและน้ํา
ในระหวางการขนสง 

ก.1.1.3   ผนังดานขางพาหนะสวนทีสั่มผัสกับนกกระจอกเทศ ตองทําจากวัสดผุิวเรียบ และควรมีความสูง
เทากับหรือมากกวาความสูงของนกกระจอกเทศเมื่อยืน และใหมีแผงวัสดุก้ันระหวางตัวนกสูงไมนอยกวา 
150 cm  

ก.1.1.4   พ้ืนของพาหนะสวนบรรทกุและผนังดานขาง ตองไมมีชองวางที่เส่ียงตอการยื่นของอวัยวะสวนใด
สวนหนึ่งของนกกระจอกเทศออกนอกพาหนะสวนบรรทุก 

ก.1.1.5   ในการขนสงนกกระจอกเทศ ควรมีพ้ืนทีข่องพาหนะสวนบรรทุกนกกระจอกเทศ เพียงพอสําหรับ
สัตวทุกตัวในการยืนระหวางการขนสง โดยลักษณะการยืนนัน้ตองไมแออัดจนเกินไป และไมกวางจน
สามารถกลับตัวได โดยกําหนดใหนกกระจอกเทศโตเตม็วัยควรมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1 m2 ตอ 1 ตัว  

ก.1.2 วิธีการขนสง 
ก.1.2.1 การขนสง ใหปฏิบัตติามระเบียบของกรมปศุสัตว  

ก.1.2.2 ควรมีทางเชื่อมสําหรับลําเลียงนกกระจอกเทศขึ้นพาหนะ โดยมีการปฏิบัติทีค่ํานึงถึงสวัสดิภาพ
สัตว 

ก.1.2.3 ขณะขนสงตองหลีกเล่ียงความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดการบาดเจบ็ ทรมาน และความตื่นเตนกับ
นกกระจอกเทศ เชน ขับเคลื่อนรถบรรทุกนกกระจอกเทศดวยความนุมนวล ไมออกรถโดยเร็วหรือหยุด 
โดยกระทันหนั มีอุปกรณปองกันใหนกกระจอกเทศเกิดความเครียดระหวางขนสงนอยที่สุด 

ก.1.2.4 ตองไมขนสงนกกระจอกเทศที่เจ็บปวย หรือมีสภาพรางกายไมสมบูรณรวมไปกับนกกระจอกเทศ
ปกติ  

ก.1.2.5 ควรขนสงนกกระจอกเทศในตอนเชาตรูหรือตอนค่าํและในกรณีที่อากาศรอนจดัควรมีวิธีลด
ความรอน ในกรณีที่มีแดดหรือฝนควรมีวัสดุสําหรับปองกันแดดและฝน 
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ก.1.2.6 ตรวจสภาพนกกระจอกเทศขณะขนสงเปนระยะๆ หากพบอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกบัสัตว ใหผู
ขนสงดําเนนิการแกไข 

ก.1.2.7 ภายหลังจากนกกระจอกเทศลงจากพาหนะหมดแลว ใหลางทาํความสะอาดและใชยาฆาเช้ือพาหนะ 
ที่ใชบรรทกุนกกระจอกเทศทกุครั้ง 

ก.2 การรับนกกระจอกเทศมีชีวิต (reception of ostrich) 

ก.2.1 นกกระจอกเทศตองมาถึงโรงฆากอนเวลาฆาอยางนอย 4 h เพ่ือใหนกกระจอกเทศไดพักกอนฆา 

ก.2.2 ตองใหนกกระจอกเทศอดอาหารไมนอยกวา 4 h แตไมเกิน 12 h  

ก.2.3 เมื่อนกกระจอกเทศถึงโรงฆา ใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่เก่ียวของตาม
กฏหมาย  

ก.2.4   ควรมีทางเชื่อมระหวางพาหนะกบัคอกพัก โดยมีการปฏิบัติทีค่ํานึงถึงสวัสดภิาพสตัว  

ก.2.5 ในกรณีที่พบนกกระจอกเทศที่ปวยหรือสงสัยวาปวยใหแยกกักไวในคอกสัตวปวย และแจงเจาหนาที ่
เพ่ือดําเนนิการตามกฏหมายที่เก่ียวของ  

ก.2.6  กรณีพบนกกระจอกเทศที่ไดรับบาดเจ็บรุนแรง เพ่ือไมใหนกกระจอกเทศไดรับความทรมานจะตอง
ฆานกกระจอกเทศนั้นอยางไมทรมานทันท ีโดยแยกจากสายการผลิตปกต ิ

ก.3 คอกพักนกกระจอกเทศ (lairage/resting pen) 

ก.3.1 คอกพกันกกระจอกเทศควรมีหลังคาท่ีสามารถปองกันแสงแดดและฝนได มีระบบระบายอากาศที่ดี 
อุณหภูมิเหมาะสม มีผนังที่แข็งแรงไมดดูซึมน้าํ เชน อาจกัน้ดวยทอโลหะ หรือวัสดุอ่ืนที่มีผิวเรียบ 
ไมเปนสนิม และ ไมมีสวนที่คมหรือแตก โดยสูงจากพื้นเพียงพอที่ก้ันนกกระจอกเทศได พ้ืนตองไมล่ืน 
และเอียงเล็กนอย  

ก.3.2 คอกพักสัตวปวยใหแยกตางหากจากคอกพักนกกระจอกเทศปกต ิ ระบบระบายน้าํตองไมผาน 
คอกพัก และระบบการผลิตนกกระจอกเทศปกต ิ

ก.3.3 ภายในคอกพกัตองมีน้ําใหนกกระจอกเทศกินตลอดเวลา และความหนาแนนของนกกระจอกเทศ 
ในคอกพักมีพ้ืนที่เฉล่ียไมนอยกวา 1.5 m2 ตอ 1 ตัว 

ก.3.4 ตรวจสัตวกอนฆา ภายในระยะเวลาไมเกิน 24 h กอนเขาฆา โดยตรวจสขุภาพและความผิดปกติ 
เชน การหายใจ การเคลื่อนไหว ช่ังน้าํหนักนกกระจอกเทศทีละตัว และบนัทึกผลลงในรายงานการตรวจ
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สัตวกอนฆา โดยพนักงานตรวจโรคสตัว หากไมสามารถนาํนกกระจอกเทศเขาฆาภายในเวลาที่กําหนด  
ตองมีการใหอาหารและน้าํแกนกกระจอกเทศ และตรวจสัตวกอนฆาซ้าํ กอนนาํเขาฆา 

ก.3.5   มีชองทางเดนิตอจากคอกพักมาเขาหองฆา   และชองทางเดนิควรแคบพอประมาณเพือ่ไมให
นกกระจอกเทศหนัหลังกลับ 

ก.3.6 นํานกกระจอกเทศเขาฆาตามลําดบัที่กําหนด 

ก.3.7 ลางทาํความสะอาดและฆาเช้ือบริเวณคอกพักนกกระจอกเทศ ภายหลังนกกระจอกเทศเขาฆา
หมดแลว 

ก.4 การฆานกกระจอกเทศ (slaughter)  

ก.4.1 การทําใหสลบ (stunning) 
ก.4.1.1 นํานกกระจอกเทศเขาบริเวณทําใหสลบท่ีจาํกัดพืน้ที่ โดยมปีระตูเปดปดหรืออุปกรณก้ันเพื่อ 
ปองกันไมใหนกกระจอกเทศถอยหลังออกจากบริเวณทําใหสลบ 
ก.4.1.2  การทําใหสลบควรตรวจสอบเครื่องมือทําใหสลบวาสามารถทํางานไดอยางสมบูรณและปลอดภัย
ตอผูปฏิบัติงาน กอนปฏบิัตงิานทกุครั้ง 

ก.4.1.3   นกกระจอกเทศตองไดรับการควบคุมเปนอยางดีและไมทรมานกอนการทําสลบ เพ่ือไมให
นกกระจอกเทศเตะหรือดิ้นรนในชวงเขาสูการสลบ โดยผูปฏิบัติตองกระทําโดยนกกระจอกเทศไมทรมาน
และไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดี 
ก.4.1.4   นกกระจอกเทศตองถูกทําใหสลบทันท ี หลังจากใชเครื่องมือทําใหสลบแลว โดยผูปฏิบัตติอง
กระทําโดยนกกระจอกเทศไมทรมานและไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดี  
ก.4.1.5  วิธีการที่ใชในการทําสลบควรเปนการใชไฟฟา หรือวิธีอ่ืนๆ ตามที่พนักงานเจาหนาที่อนญุาต 
ก.4.1.6 กรณีที่ใชกระแสไฟฟา อุปกรณที่ใชทําใหสลบควรเปนอปุกรณที่ออกแบบมาเฉพาะสาํหรับการ
ปฏิบัติงาน มมีาตรวัดแสดงกระแสไฟฟา นกกระจอกเทศตองไดรับการทําใหสลบโดยการหนีบบริเวณหูทั้ง
สองขาง ตองไมโดนตา และตองไมรูสึกเจบ็ปวดจากการช็อต   

ก.4.1.7  อาจใชเครื่องควบคุมหนบีบริเวณขากอนนาํนกกระจอกเทศขึ้นราวแขวนเพื่อปองกันอุบัติเหตุที่
เกิดแกตัวนกขณะนําข้ึนแขวนและอันตรายของผูปฏิบัตงิานจากการเตะของนกในระยะไมรูสึกตัว  
ก.4.1.8 ควรนํานกกระจอกเทศขึ้นแขวนภายหลังการทาํใหสลบทนัท ี โดยใชโซหรืออุปกรณที่ไมดูดซึมน้ํา
คลองขอเทา (metatarsal joint)  ทั้ง 2 ขาง 

ก.4.1.9   นกกระจอกเทศตองสลบนานเพียงพอที่สามารถปลอยเลือดไหลออกไดโดยสมบูรณ 



มกอช. 9018-2550 10

ก.4.2     การนําเลือดออก (bleeding) 
ก.4.2.1  ตาํแหนงที่นาํเลือดออกตองชิดใตขากรรไกรลางบริเวณลําคอ และทําใหเสนเลือดแดงและเสน
เลือดดาํใหญบริเวณคอขาดโดยสมบูรณทัง้ 2 ขาง หรือใชมีดแทงเขาสูเสนเลือดแดงและเสนเลอืดดาํใหญ
ของหัวใจ  
ก.4.2.2 ตองนําเลือดออกทันทีภายหลังการทําใหนกกระจอกเทศสลบ และหามกระทําการถอนขนหรือ 
ตัดแตงสวนใด กอนทีน่กกระจอกเทศจะถูกนําเลือดออกโดยสมบูรณแลว 

ก.4.2.3  ปลอยใหเลือดออกจากตัวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 min เพ่ือใหเลือดออกอยางสมบูรณ  
ก.4.2.4  มีดหรืออุปกรณที่ใชนําเลือดออก ตองทําความสะอาดและฆาเช้ือทุกครั้งกอนใชกับตัวตอไปและ
หลังปฏิบัติงานเสร็จ  เชน ฆาเช้ือดวยน้าํรอนที่อุณหภมูิไมต่าํกวา 82  oC  

ก.4.2.5 ลางทําความสะอาดอุปกรณ และพ้ืนที่บริเวณนําเลือดออกเปนระยะๆ และลางใหสะอาดทั่วถึง 
ภายหลังเสร็จงานแลวทุกครัง้ 

ก.5 การถอนขนออก (defeathering) 

ก.5.1 ตองถอนขนออกทันทีภายหลังการนําเลือดออกจากตัวโดยสมบูรณแลว และมีการปองกันไมใหขน
ฟุงกระจาย 

ก.5.2 ถอนขนออกใหหมด และบรรจุขนลงในภาชนะรองรับทีจ่ัดไวเฉพาะ 

ก.5.3 ลางนกกระจอกเทศที่ฆาและถอนขนแลวใหสะอาดดวยน้ํา  

ก.5.4 ลางทําความสะอาดอปุกรณ และพ้ืนทีบ่ริเวณถอนขนเปนระยะๆ และลางใหสะอาดทั่วถึงภายหลัง
เสร็จงาน  

ก.6 การนําหนังออก (dehiding/skinning) 

ก.6.1 การนําหนังออกตองกระทําทนัทีภายหลังถอนขนออกเรียบรอย โดยใชมีดเปดหนังจากแนวกลาง
ลําตัวสวนทองและอก แลวจงึเลาะหนังสวนหลังออกใหเปนผืนเดียวกนั 

ก.6.2 ตองไมใหมีการปนเปอนใดๆ จากหนังสูเนื้อ  

ก.6.3 มีภาชนะรองรบัหนัง เพ่ือนาํหนังออกไปจากสวนปฏิบัติงานที่เก่ียวกับเนื้อ 

ก.6.4 ตองลางทําความสะอาดอปุกรณ และพ้ืนที่บริเวณนําหนังออกเปนระยะๆ และลางใหสะอาดท่ัวถึง 
ภายหลังเสร็จงาน 
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ก.7 การแยกหัว ตดัแขงและปกออก (head, shank and wing cutting)  

ก.7.1 ปลดนกกระจอกเทศที่นําหนังออกแลวลงบนแครหรือโตะที่สะอาด 

ก.7.2 แยกหัวออกตรงบริเวณกระดูกสันหลังสวนคอขอที่หนึ่ง  

ก.7.3 การตัดแขง ใหตัดบริเวณขอขา (tarsal joint)  

ก.7.4 การตัดปก ใหตัดบริเวณปกปลาย (two joint wing) 

ก.7.5 ใชโซหรืออุปกรณที่ไมดดูซึมน้ําคลองปลายปกบน ยกใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 30 cm 

ก.7.6   เครื่องมือที่ใชในการแยกหัว ตดัแขง และตดัปก ตองดูแลใหอยูในสภาพดีและสามารถใชงานได
ตลอดเวลา 

ก.8 การแยกอวัยวะภายในออก (evisceration) 

ก.8.1 ใชมีดหรือเล่ือยเปดชองอก โดยตดักระดูกหนาอก (sternum) ออก และเปดชองทองใหมีขนาด
กวางพอที่จะนาํอวัยวะภายในออกไดสะดวก  

ก.8.2 มัดหลอดอาหารและลําไสใหญสวนปลาย เพ่ือปองกันไมใหส่ิงที่อยูในกระเพาะและลําไสออกมา 

ก.8.3 นําอวัยวะภายใน ยกเวนถุงลม ออกดวยความระมดัระวังจนหมด โดยอวัยวะภายในไมแตกปนเปอน
ซาก   

ก.8.4 ถาอวัยวะภายใน  แตกปนเปอนซาก ตองทําความสะอาดซากทนัที หามใชน้ําลาง ใหใชการตดัสวน
ที่ปนเปอนออก หรือใชวิธีอ่ืนที่สามารถปองกันไมใหมกีารปนเปอนสูสวนอื่นของซาก   

ก.8.5 อวัยวะภายในตองจัดใหตรงกับซาก หรือมีเครื่องหมายแสดงใหตรงกับซาก เพ่ือใหพนักงานตรวจ
โรคสัตวสามารถตรวจไดสะดวก 

ก.8.6 พนักงานตรวจโรคสัตวทาํการตรวจเนื้อนกกระจอกเทศ และผลผลติ และบนัทกึผลในรายงาน  
สําหรับซากนกกระจอกเทศและผลผลติคดัออกใหอยูในอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ 

ก.9  การทําความสะอาดซากนกกระจอกเทศ (carcass washing) 

ลางซากนกกระจอกเทศ หลังข้ันตอนการถอนขน การนําหนัง และการแยกอวัยวะภายในออก ทั่วทั้งซาก
ดวยน้ําจนสะอาด เพ่ือนําส่ิงสกปรกที่มองเห็นไดดวยตาเปลาออกไปจนหมด หลังจากนั้นใหทาํเครือ่งหมาย
รับรองการตรวจสัตวหลังฆา 
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ก.10 การลดอุณหภมูิซากนกกระจอกเทศและเนือ้นกกระจอกเทศ (chilling) 

ก.10.1  หลังจากลางซากนกกระจอกเทศดวยน้าํแลว ใหเคลื่อนยายซากนกกระจอกเทศที่สะอาดแลวมาที่
หองเย็น เพ่ือทําการลดอุณหภูมิโดยทันท ี หรืออาจทําการผาซากนกกระจอกเทศเปนสวน แลวจึงนําเขาสู
กระบวนการแชเย็น 

ก.10.2   แชเย็นซากนกกระจอกเทศและเนื้อนกกระจอกเทศใหไดอุณหภูมิที่ศูนยกลางเนื้อ ไมเกิน 7 oC 
ภายใน 24 h หลังการฆา โดยวัดที่กลามเนือ้สะโพก (thigh) 

ก.10.3 จัดเรียงซากนกกระจอกเทศและเนื้อนกกระจอกเทศตามระบบ โดยจัดเรียงใหซากนกกระจอกเทศ
และเนื้อนกกระจอกเทศที่เขาแชกอน นําออกกอน  

ก.10.4   จดัเรียงซากนกกระจอกเทศใหมชีองวางระหวางซากเพ่ือใหอากาศเย็นไหลเวียนไดอยางทั่วถึง   

ก.10.5   ภายในหองเก็บซากนกกระจอกเทศหรือเนื้อนกกระจอกเทศควรมีระบบจัดการเพื่อไมใหเกิดการ
ควบแนนของไอน้ําภายในหอง 

ก.10.6   หองเย็นตองสะอาด ไมมีเศษเนื้อ และเลือดนกกระจอกเทศตกหลนบนพื้นหอง และไมมีน้ําขัง 
รวมทั้งตองทําความสะอาดหองอยางสม่ําเสมอ 

ก.10.7  พนกังานตองตรวจสอบการจดัเก็บซากนกกระจอกเทศหรือเนื้อนกกระจอกเทศ พรอมทั้งตรวจสอบ
อุณหภูมซิากนกกระจอกเทศหรือเนื้อนกกระจอกเทศ และอุณหภูมิหอง แลวจดบันทกึในรายงานการตรวจวัด
อุณหภูม ิ

ก.10.8  ตองควบคุมการเขาออกของพนักงานในหองเย็นอยางเขมงวด หามมใิหผูไมเก่ียวของเขาไปใน
หองเย็นโดยเด็ดขาด 

ก.10.9  ตองมีอุปกรณเปดประตูและมีสัญญาณแจงภยัจากดานใน  

ก.11    การตดัแตง (cutting) 

ก.11.1  การตัดแตงตองกระทําดวยความรวดเร็ว ไมใหอุณหภูมิศูนยกลางเนื้อเกิน 7 oC เพ่ือปองกันการ
เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย 

ก.11.2  กรณีใชสายพานลาํเลียงเนื้อนกกระจอกเทศ สายพานลาํเลียงชิ้นสวน และถาดเลื่อนตองสะอาดไม
มีน้ําเลือดเจิ่งนอง ถามนี้ําเลือดใหลางออกดวยน้ําสะอาด และปาดน้าํใหแหงทันทีโดยใชใบปาดน้ํา 
หามใชฟองน้ําเช็ดเด็ดขาด  

ก.11.3  ในระหวางการตดัแตง ตองไมมีเนื้อกองบนโตะหรือสายพานมากจนเกนิไป สวนทีต่ดัแตงเสร็จ
กอนใหนาํเขาบรรจุกอน 
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ก.11.4  พนักงานตองลางมือใหสะอาดดวยสบูและน้าํยาฆาเช้ืออยางสม่ําเสมอทุกคน 

ก.11.5 ควบคุมการเขาออกของพนักงานในหองตดัแตงอยางเขมงวด หามผูไมเก่ียวของเขาไปในพื้นที่ 
ตัดแตงนีโ้ดยเด็ดขาด 

ก.11.6  มีดและอุปกรณที่ใชในการตดัแตงตองสะอาด และผานการฆาเช้ือ  

ก.12  การบรรจุ (packaging) 

ก.12.1 การบรรจุตองกระทําดวยความรวดเร็ว และควบคุมอุณหภูมศิูนยกลางซากนกกระจอกเทศ  
เนื้อนกกระจอกเทศ และผลผลิต ไมเกิน 7 oC ตลอดเวลาจนถงึข้ันตอนขนสง ซากนกกระจอกเทศ 
เนื้อนกกระจอกเทศ และผลผลิตของนกกระจอกเทศ  

ก.12.2 ภาชนะบรรจุตองสะอาด ถาทําจากพลาสติกตองมีคุณภาพมาตรฐานซึ่งออกตามความกฎหมาย
วาดวยอาหาร 

ก.12.3 ภาชนะบรรจุตองมีความทนทานตอการขนสง 

ก.12.4 ใหแสดงเครื่องหมายฉลากบนภาชนะบรรจุ ฉลากที่ใชกํากับทุกหนวยอยางนอยตองมีขอความที่
อานไดชัดเจนไมลอกหลุด และแสดงรายละเอียด ตอไปนี้ 
 (1) ประเภทของซากนกกระจอกเทศ เนือ้นกกระจอกเทศ หรือผลผลิต 
 (2) น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือ กิโลกรัม 
 (3) วัน เดือน ป ที่ผลติ (วันที่ฆา) และวัน เดือน ป ทีค่วรบริโภคกอน 

 (4) ขอแนะนาํในการเก็บรกัษา 
 (5) ช่ือผูผลิต ผูจัดจําหนาย หรือเคร่ืองหมายการคาและสถานทีต่ั้ง 

ก.12.5 ในกรณีที่ใชภาชนะบรรจุทําจากวัสดุที่ลางทําความสะอาดหรือกําจัดฝุนไมได ตองก้ันแยกหอง
บรรจุออกจากหองอ่ืนๆ  

ก.13 การขนสงซากนกกระจอกเทศ เนื้อนกกระจอกเทศ และผลผลิต (transportation for ostrich 
carcass, ostrich meat and products) 

ก.13.1  พาหนะที่ใชขนสง หรือภาชนะที่ใชเก็บซากนกกระจอกเทศ เนื้อนกกระจอกเทศ และผลผลิตตอง
สามารถควบคมุอุณหภูมิ โดยอุณหภูมิศนูยกลางเนื้อไมเกิน 7 oC ตลอดเวลา และปองกันไมให 
ซากนกกระจอกเทศ เนื้อนกกระจอกเทศ และผลผลติ เกิดการปนเปอนระหวางการขนสง  
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ก.13.2 การเคลื่อนยายซากนกกระจอกเทศ เนื้อนกกระจอกเทศ และผลผลติเพื่อการขนสง ตองทําดวย
ความระมัดระวัง ไมใหสัมผสักับพื้นหรือผนังของพาหนะ หากมีการหอหุมชิ้นสวนของเนื้อนกกระจอกเทศ
ตองปองกันมใิหฉีกขาดเสียหาย  

ก.13.3 ประตูรถบรรทุกหรือภาชนะที่สามารถรักษาอุณหภูมิซากนกกระจอกเทศ เนื้อนกกระจอกเทศ 
และผลผลติตองปดสนิท ถาจําเปนใหใสกุญแจ หรือมัดแนนดวยลวด หรือวัสดุอ่ืนที่มีเครื่องหมายแสดงวา
ไมมีการเปดขณะขนสง 

ก.13.4 หามขนสงดวยยานพาหนะคันเดียวกบัที่ขนสงนกกระจอกเทศมีชีวิต 

ก.13.5 พาหนะขนสงหรือตูเก็บซาก เนื้อและผลผลิตนกกระจอกเทศตองลางทําความสะอาดและฆาเช้ือ
กอนและหลังจากการขนสง 

ก.14 การบําบัดน้ําเสีย (waste water treatment) 

ตองมีระบบบาํบดัน้าํเสีย เพ่ือปรับปรุงคณุภาพของน้าํทิ้ง ใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ  
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ภาคผนวก ข 
หลักสขุลักษณะทั่วไป 
(ตารางที่ 1 รายการ 15 และ ขอ 4) 

ข.1 สุขลักษณะในการผลิต (hygienic operation) 

ข.1.1 ตองควบคุมกระบวนการผลติภายในโรงฆา โดยใหเปนไปตามขั้นตอนการปฏิบตัทิี่ดีสําหรับโรง
ฆานกกระจอกเทศตามภาคผนวก ค  

ข.1.2     ตรวจสอบความสะอาดกอนผลิตและบันทกึในรายงาน 

ข.1.3 ตองจัดการปองกันและกําจดัแมลงและสัตวพาหะนาํโรค ทั้งภายในและภายนอกอาคารผลติ
อยางมีประสิทธิภาพ 

ข.1.4 จัดการบาํรุงรักษาและทาํความสะอาดสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณใน 
การผลิต ใหอยูในสภาพทีส่ะอาดกอนและหลังการผลิต ดวยวิธีการที่ถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะพื้นผิวสวนที่สัมผสักับอาหาร 

ข.1.5 ใหมีที่สําหรับลางมืออยางเพียงพอ  

ข.1.6 หองลางภาชนะและอุปกรณควรมีพ้ืนที่เพียงพอ เปนสัดสวนกับจํานวนภาชนะและอุปกรณที่ทํา
ความสะอาด อาจจัดอยูบริเวณดานใดดานหนึ่งของโรงงานโดยเฉพาะ 

ข.1.7 อางที่ใชในการลางภาชนะและอุปกรณ ควรมีขนาดเพยีงพอที่จะนําภาชนะและอุปกรณตางๆ 
ลงไปลางได 

ข.1.8 มีสถานที่จดัเก็บวัสด ุ ภาชนะ อุปกรณ หรือสารเคมีตางๆ และตองไมกอใหเกิดการปนเปอน 
หรือเปนแหลงทําใหเกิดการปนเปอน 

ข.1.9 สถานที่จดัเก็บวัสดุและอุปกรณ เชน วัสดุบรรจุหีบหอ เครื่องปรุงอาหาร เส้ือผาพนักงาน น้ํายา 
ทําความสะอาด และน้ํายาฆาเช้ือ ควรมีการกั้นแยกระหวางวัสดุและอุปกรณ และใสกุญแจได 

ข.1.10 ตองเก็บแยกสารเคมีออกจากบริเวณผลิต และมีปายแสดงไวชัดเจน 

ข.1.11 จัดถังขยะพรอมฝาปดไวประจําที่ และใหขนขยะทิ้งในชวงเวลาหลังเลิกงานแตละชวง หามขน
ขยะในขณะผลิต เพราะจะทําใหเกิดการปนเปอนได  
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ข.1.12 ใหลางทําความสะอาดโรงงานรวมทั้งอุปกรณที่ติดตั้ง ในเวลากอนการผลิต ระหวางพัก และหลัง
การผลิต การลางทําความสะอาดหลังการผลิตครั้งสุดทายตองลางใหสะอาด ไมใหมีเศษเนื้อตกคางขามคนื 
โดยเดด็ขาด เมื่อลางสะอาดแลวใหฆาเช้ืออีกครั้งหนึ่ง 

ข.1.13  น้ําและน้ําแข็งที่สัมผัสซากและเนื้อ ผูปฏิบัติงานหรอือุปกรณปฏิบัติงานที่สัมผสัซากและเนื้อ 
ตองเปนน้าํสะอาดที่มีคุณสมบัตติามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

ข.2 สุขลักษณะสวนบุคคล (personal hygiene) 

ข.2.1   พนักงานตองไดรับการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ข.2.2   หามบุคคลที่ทราบแนชัดหรือสงสัยวาเปนโรค กําลังเจ็บปวย หรือเปนพาหะนําโรคที่อาจติดตอโดย
ผานทางอาหารได เขาไปในพื้นที่การผลิต เชน โรคและอาการ ดังตอไปนี ้

(1) เปนโรคดีซาน หรือวณัโรค 

(2) มีอาการทองรวงอาเจียน หรือเปนไข 

(3) มีแผลตดิเชื้อที่ผิวหนัง 

(4) มีอาการติดเชื้อที่หู ตา คอ หรือจมูก  

ข.2.3 ผูที่มีบาดแผลหรือไดรับบาดเจบ็ที่ไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานตอได ควรปดแผลดวยผาพันแผล/ 
พลาสเตอรที่กันน้ําได 

ข.2.4 เล็บมือตองตดัใหส้ัน ลางมอืดวยสบูและน้ํายาฆาเช้ือทกุครั้ง กอนเขาบริเวณผลิตและหลังจากใช
หองสุขา  

ข.2.5 ในระหวางการปฏิบัติงาน ทุกคนที่เขาไปในหองปฏิบตังิานตองสวมเสื้อคลุม สวมผากันเปอน 
สวมหมวกที่สามารถคลุมเกบ็ผมไดมดิชิด มีผาปดปาก พรอมทั้งสวมรองเทาบูทที่สะอาดและฆาเช้ือแลว 

ข.2.6 หามนําสมบัตสิวนตัวและอาหารเก็บไวในหองผลิตเนื้อนกกระจอกเทศ โดยเดด็ขาด ใหเก็บไว
ในสถานที่ที่โรงงานจัดไวให 

ข.2.7 เส้ือคลุม ผากันเปอน หมวกคลุมผม ผาปดปาก รองเทาบูท และอุปกรณเครื่องมือทํางานตางๆ 
ตองทําความสะอาดหลังการใชงาน และตองนําไปเก็บไวในหองโดยเฉพาะ 

ข.2.8 พนักงานในแตละหองตองอยูประจําหอง หามเดินไปหองอ่ืนๆ โดยเดด็ขาด ยกเวนไดรับ
อนุญาต เพ่ือปองกันการปนเปอนขามระหวางพ้ืนที่ผลติสวนสะอาดและพื้นที่ผลติสวนไมสะอาด  

ข.2.9 หามสูบบุหร่ี รับประทานอาหาร หรือของขบเคี้ยวใดๆ รวมทั้งพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ซึ่งอาจ
กอใหเกิดการปนเปอนในหองปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ค 
แผนภูมขิั้นตอนการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆานกกระจอกเทศ 

(ตารางที่ 1 รายการ 16 และ ขอ 4) 

              ขนสงนกกระจอกเทศมีชีวิต 
 

รับนกกระจอกเทศเขาคอกพัก 

ช่ังน้ําหนัก 

ทําสลบ 

นําเลือดออก 

ถอนขน 

นําหนังออก 

แยกหัวออกตัดแขงและปกออก 

เปดชองอก ชองทอง 

แยกอวัยวะภายในออก 

ลดอุณหภูม ิ

ตัดแตง 

ช่ังน้ําหนัก-เกรดเนื้อ 

บรรจุ 

ขนสง 
 

หมายเหตุ หลังการถอนขน การนําหนังออก และการแยกอวัยวะภายในออกแลว  ใหลางซากนกกระจอกเทศ
ดวยน้ําจนสะอาด 

ตรวจสัตวหลังฆา 

คอกพัก
ตรวจสัตวกอนฆา 

ตรวจรับนกกระจอกเทศ 
และเอกสารที่เก่ียวของตามกฎหมาย 

 

 

 

พ้ืนที่ผลิตสวน
ไมสะอาด 

 

 

 

พ้ืนที่ผลิตสวน
สะอาด 
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ภาคผนวก ง 
เครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนตองมีในโรงฆานกกระจอกเทศ 

(ขอ 4) 

เครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนตองมใีนโรงฆานกกระจอกเทศ ประกอบดวย 

(1) เครื่องมือทําสลบ 

(2) อุปกรณนําเลือดออก อุปกรณเปดชองอกและชองทอง และอุปกรณตัดแตงเนื้อ  

(3) มีด 

(4) อุปกรณลับมีด  

(5) อุปกรณนําหนงัออก 

(6) อุปกรณฆาเช้ือ  

(7) ภาชนะใสอวัยวะภายใน 

(8) อุปกรณตัดกระดูก อาจเปนเลื่อยมือหรือเล่ือยไฟฟา  

(9) อุปกรณแขวนเนื้อนกกระจอกเทศ และผลผลิต  

(10) แครหรือโตะ 

(11) อุปกรณเคลื่อนยายซาก เชน แคร สายพานลําเลียง  

(12) อุปกรณทําความเย็น  

(13) เครื่องช่ังนกกระจอกเทศมีชีวิต และเคร่ืองช่ังซากนกกระจอกเทศ เนื้อนกกระจอกเทศ และผลผลติ 

(14) เส้ือคลุม ผากันเปอน หมวก ผาปดปาก รองเทาบูท   

(15) เครื่องมือและอุปกรณที่ใชทําความสะอาด  

(16) อุปกรณในการบันทึก และทําเครื่องหมาย 
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ภาคผนวก จ 
หนวย 

หน วยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี ้ และหนวยที่ SI (International System of Units หรือ  
Le Système International d’ Unités) ยอมรับใหใชได มีดังนี ้
 

 รายการ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย SI 
กรัม (gram) g มวล 

กิโลกรัม (kilogram) kg 
เซนติเมตร (centimeter) cm ความยาว 

เมตร (meter) m 

พ้ืนที่ ตารางเมตร  
(square meter) m2

 

อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส  
(degree Celsius) 

oC 

นาที (minute) min 

เวลา 
ช่ัวโมง (hour) h 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 




