
การปฏิบัติทางการเกษตรทีด่สี าหรับ
ฟาร์มไก่พืน้เมืองแบบเลีย้งปล่อย

มกษ.6914-2560
นายสัตวแพทย์สมบัต ิศุภประภากร

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 กรมปศุสัตว์



ความเป็นมา

 ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้มีหนังสือถึงส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เม่ือวันที่ 
9 มิถุนายน 2558 ขอให้จัดท าหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่พื้นเมือง โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือให้เหมาะสม สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เหมาะสมกบัเกษตรกรรายย่อยที่มีการเลีย้ง
ไก่พื้นเมืองแบบเลีย้งปล่อยอิสระ ให้สามารถได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ลดความ
เส่ียงต่อการเกดิโรคระบาดสัตว์ปีก ได้ผลผลติที่มคุีณภาพเป็นทีย่อมรับของผู้บริโภค 





คุณค่าของไก่พืน้เมือง

ผลการศึกษา

• อตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเน้ือ เท่ากบั 2.70

• ต้นทุนค่าอาหารต่อตัว เท่ากบั 39.50 +7.55 บาท

• ต้นทุนการผลติทั้งหมดเท่ากบั 61.29 +6.03 บาท

• คุณภาพซากด ีไม่พบขนหมุดสีดา

• ไก่มีความเครียดน้อยกว่าไก่ที่เลีย้งแบบขังกรง 
(Happy chicken)



คุณค่าของไก่พืน้เมือง



คุณค่าของไก่พืน้เมือง



คุณค่าของไก่พืน้เมือง



คุณค่าของไก่พืน้เมือง



ประเภทมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดสี าหรับฟาร์มสัตว์ปีก(GAP)
- ไก่เน้ือ / ไก่พนัธ์ุ / ไก่ไข่

- ไก่พืน้เมือง

ปศุสัตว์อนิทรีย์





มาตรฐานฟาร์มไก่พืน้เมืองแบบเลีย้งปล่อย

การปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดสี าหรับฟาร์มไก่พืน้เมืองแบบเลีย้งปล่อย
(มกษ.6914-2560)

แนวปฏิบัตใินการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับฟาร์มไก่พื้นเมือง
แบบเลีย้งปล่อย(มกษ. 6914(G)-2560)



ท าไม ? ต้องท ามาตรฐานฟาร์ม

จดัท าระบบความปลอดภยั
ทางชีวภาพ(Biosecurity 
System)

 เพ่ือให้ได้ผลผลติที่ปลอดภยั
ต่อการบริโภค

 ป้องกนัโรคระบาดสัตวแ์ละ
โรคสัตวสู่์คน

 ลดหรือป้องกนัความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ

 ผลผลิตปลอดภยัจากสาร
ตกคา้งยาสัตว ์ ยาฆ่าแมลง และ
สารเคมีตกคา้งต่างๆ

ลดอตัราการเจบ็ป่วยของ
ผูบ้ริโภค

ลดค่าใชจ่้ายภาครัฐจากการ
รักษา



วัตถุประสงค์
• คุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศ 

• พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก

• ปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรภายในประเทศ

• ด้านสวัสดิภาพคุ้มครองสัตว์ และด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานฟารม์ เป็นมาตรฐานแบบสมคัรใจ



ไก่พืน้เมือง

เป็นแหล่งอาหาร
สร้างความมัน่คงทางอาหารให้แก่คนไทยมาโดยตลอด 
เป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรายย่อย
เป็นทีต้่องการของตลาดและมรีาคาแพง
สามารถเพิม่คุณค่าและขยายตลาดทีสู่งกว่า



ไก่พืน้เมือง/ไก่พืน้เมืองลูกผสม

ไก่พนัธ์ุประดู่หางด า ไก่ช้ีฟ้า ไก่พนัธ์ุชี ไก่พนัธ์ุเหลืองหางขาว

ไก่ด าภูพาน ไก่ฟ้าหลวง ไก่แม่ฮ่องสอน ไก่พนัธ์ุคอล่อน



ขอบข่าย

 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี ้ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัตทิางการเกษตรทีด่สีาหรับฟาร์มไก่พืน้เมือง

แบบเลีย้งปล่อยเพ่ือการค้า ตั้งแต่องค์ประกอบฟาร์ม อาหาร น า้ การจัดการฟาร์ม การจัดการสุขภาพสัตว์

การจัดการสวัสดภิาพสัตว์ การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม และการบันทกึข้อมูล เพ่ือผลติไก่พืน้เมืองที่มี

สุขภาพแข็งแรง และได้เน้ือไก่ทีเ่หมาะสมสาหรับการบริโภค



นิยาม

 ไก่พืน้เมือง (indigenous chicken/native chicken) หมายถึง ไก่ที่มีช่ือ
วทิยาศาสตร์ว่า Gallus gallus หรือ Gallus domesticus ครอบคลุมไก่พืน้
เมืองไทยหรือไก่พืน้เมืองลูกผสม เป็นสายพนัธ์ุทีท่นทานต่อสภาพแวดล้อม สามารถเลีย้งแบบปล่อยได้ 
เช่น ไก่พนัธ์ุประดู่หางด า ไก่พนัธ์ุเหลืองหางขาว ไก่พนัธ์ุแดงและไก่พนัธ์ุชี

 การเลีย้งไก่แบบปล่อย (free range chicken farming) หมายถึง การจัดการเลีย้งไก่
ซ่ึงมีช่วงเวลาในแต่ละวนัที่ปล่อยให้ไก่ได้ออกมาภายนอกโรงเรือน ซ่ึงเป็นพืน้ดินที่มีหญ้าหรือพืชทีเ่ป็น
อาหารได้อย่างอสิระ ไก่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาต ิเช่น การไซร้ขน คุ้ยเขี่ย จิกกนิ พืชผกั ท าให้    
ไก่อารมณ์ดีและมีความสุข



นิยาม

ฟาร์มไก่พืน้เมืองแบบเลีย้งปล่อย (free range indigenous chicken farm)
หมายถึง สถานทีเ่ลีย้งไก่พืน้เมืองเพ่ือการค้า ซ่ึงครอบคลุมถึง โรงเรือน และพืน้ทีเ่ลีย้งปล่อย สถานที่เกบ็
และเตรียมอาหารสัตว์บริเวณส าหรับท าลายซาก จุดรวบรวมขยะ เป็นต้น

 โรงเรือน (house) หมายถึง อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างใช้เลีย้งไก่พืน้เมืองส าหรับเป็นทีพ่กัอาศัย

มีหลงัคากนัแดดกนัฝนและมีวสัดุล้อมรอบโรงเรือน เช่น โครงไม้ทีมี่ตาข่าย และป้องกนัไม่ให้สัตว์อ่ืนเข้า

เช่น นก

 พืน้ทีเ่ลีย้งไก่แบบปล่อย หมายถึง บริเวณการเลีย้งไก่ที่เป็นพืน้ดินนอกโรงเรือน มีหญ้าหรือพืช

ทีเ่ป็นอาหาร และอยู่เช่ือมต่อกบัโรงเรือน เพ่ือมีบริเวณให้ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ



1.องค์ประกอบฟาร์ม

1.1 สถานที่ตั้ง 
ต้องได้รับการยนิยอมจากหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น(ใบ อภ.2/หนังสือรับรองจากท้องถิ่น)

ตั้งอยู่ในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และมีแหล่งน า้สะอาดเพยีงพอต่อการ
เลีย้งสัตว์

ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมทีไ่ม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนจากอนัตรายทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ เว้นแต่ มมีาตรการป้องกนัอนัตรายที่มีประสิทธิภาพ



พืน้ที่ไม่เหมาะสมในการตัง้ฟาร์ม
1. พืน้ที่ ลุ่มน า้ชัน้ 1 และ 2

• ตามมต ิครม.เพื่ออนุรักษ์แหล่งต้นน า้ล าธาร ลงวันที่ 14 มกราคม 2518 และวันที่ 13
กรกฎาคม 2520

2. พืน้ที่ป่าอนุรักษ์

• ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2504, พรบ.ป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2507, พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ.2505

3. พืน้ที่มีความลาดชันโดยเฉล่ียมากกว่าร้อยละ 35 ตามมต ิครม.ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2528

4. พืน้ที่เขตควบคุมมลพษิ ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

5. พืน้ที่ ชุ่มน า้ตามอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) 

6. แหล่งชุมชน แหล่งน า้ตามธรรมชาต ิและที่มนุษย์สร้างขึน้

7. พืน้ที่น า้ท่วมซ า้ซาก



• ส านักงานผงัเมืองในท้องถิ่นหรือผงั เมืองจังหวดั
• Download ผงัเมืองรวมรายจังหวดัได้ในเวบไซด์ www.dpt.go.th 

/lawmap/main_lawmap.html 



ฟาร์มไก่ต้องมทีีต่ั้งแยกออกจากฟาร์มสัตว์ชนิดอ่ืนทีส่ามารถก่อให้เกดิการแพร่กระจายของเช้ือโรค และควรอยู่ห่างจากแหล่งอพยพของสัตว์ปีกธรรมชาติ แหล่งรวมสัตว์ปีก เช่น ตลาดค้า   
สัตว์ปีกโรงฆ่าสัตว์ปีก โรงงานรวบรวมหรือแปรรูปผลติภัณฑ์จากมูลหรือซากสัตว์ปีก อย่างน้อย 5 กโิลเมตร หรือมมีาตรการป้องกนัโรคทีด่ีเพ่ือป้องกนัไม่ให้เช้ือโรคเข้าสู่ฟาร์ม



1.องค์ประกอบฟาร์ม

1.2 ผงัและลกัษณะฟาร์ม
พืน้ที่ฟาร์มมีขนาดเพยีงพอเหมาะสมในการเลีย้งสัตว์ ไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสุขภาพ
สัตว์และส่ิงแวดล้อม มีร้ัวรอบพืน้ที่การเลีย้ง

มกีารวางผงัฟาร์มทีด่ ีและจดัพืน้ที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน เหมาะสมตามวตัถุประสงค์ 
เช่น บริเวณเลีย้งสัตว์ เกบ็อาหารสัตว์ เกบ็อุปกรณ์ ท าลายซากสัตว์ รวบรวมขยะและ        
ส่ิงปฏิกลู และทีพ่กัอาศัย



1.องค์ประกอบฟาร์ม

1.3 โรงเรือน
สร้างด้วยวสัดุทีค่งทน แขง็แรง ง่ายต่อการท าความสะอาดและบ ารุงรักษา มีการระบาย
อากาศที่ดแีละไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อคนและไก่สามารถป้องกนันกไม่ให้เข้าสู่บริเวณ
โรงเรือนได้

มีพืน้ที่เพยีงพอในการเลีย้งไก่ ให้ไก่สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาตไิด้
ในกรณทีีใ่ช้วสัดุรองพืน้ภายในโรงเรือน วสัดุทีใ่ช้ต้องใหม่ สะอาดแห้ง และมีการฆ่าเช้ือ
ก่อนน ามาใช้



รูปแบบฟาร์มเลีย้งไก่พืน้เมืองแบบเลีย้งปล่อย



1.องค์ประกอบฟาร์ม

1.4. พืน้ที่เลีย้งปล่อย

มพืีน้ที่เลีย้งปล่อยภายนอกโรงเรือนอย่างเพยีงพอ ให้ไก่มคีวามเป็นอยู่ตาม
ธรรมชาต ิเป็นพืน้ที่มหีญ้าหรือพืชที่เป็นอาหาร



ภายในโรงเรือน น า้หนักไก่พืน้เมืองรวมไม่เกนิ 15
กโิลกรัม ต่อพืน้ที่ 1 ตารางเมตร เพ่ือให้ไก่มีอสิระในการ
เคล่ือนไหว และสามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้
มีคอนให้ไก่เกาะภายในโรงเรือน
มีพืน้ทีเ่ลีย้งปล่อยสาหรับไก่หลงัจากช่วงอนุบาลภายนอก
โรงเรือนอย่างน้อย 1 ตร.ม./ตัว



โรงเรือนต้องมีโครงสร้างแขง็แรง ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและท าความสะอาด 
มีหลงัคาส าหรับกนัแดดกนัฝน 
มีการระบายอากาศที่ดี 
ไม่ควรมีส่วนย่ืนทีแ่หลมคมซ่ึงท าให้สัตว์หรือผู้ปฏิบัติงานได้รับอนัตราย 
สามารถป้องกนันกเข้าโรงเรือนได้ เช่น การท าตาข่ายรอบโรงเรือน เน่ืองจากนก
อาจน าโรคมาสู่ไก่ได้



โรงเรือนไก่พืน้เมือง



โรงเรือนสัตว์ป่วย



2. อาหารส าหรับไก่พืน้เมือง

กรณีที่ใช้อาหารส าเร็จรูป ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ และให้ตรวจสอบคุณภาพอาหารไก่ทางกายภาพในเบ้ืองต้น และเกบ็ตัวอย่างอาหาร 
ในแต่ละรุ่นเพ่ือใช้วเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหากเกดิกรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัย

ในกรณีที่ผสมอาหารเองในฟาร์ม วตัถุดบิที่ใช้หรือส่ิงทีเ่ติมในอาหารต้องมีคุณภาพ ปลอดภัย และ
ห้ามใช้สารต้องห้าม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

ใช้ภาชนะให้อาหารที่สะอาดและเหมาะสมกบัจ านวนและอายุของไก่และจดัวางในโรงเรือนเท่าน้ัน 
และอยู่ในต าแหน่งที่ไก่ทุกตัวเข้าถึงอาหารสัตว์ได้



2. อาหารส าหรับไก่พืน้เมือง(ต่อ)

 การผสมสารเคมีหรือยาในอาหารเพ่ือรักษาโรค ต้องอยู่ภายใต้การดูแลรับผดิชอบของสัตวแพทย์          
ผู้ควบคุมฟาร์ม รวมถึง   มสีถานทีเ่กบ็อาหารสัตว์ผสมยาแยกออกจากการเกบ็อาหารทัว่ไปและมีป้าย
บ่งช้ี

 มีสถานที่เกบ็อาหารไก่ที่สามารถป้องกนัการปนเป้ือนและการเส่ือมสภาพของอาหารสัตว์ได้



 ภาชนะให้อาหารทีส่ะอาดและเหมาะสม
กบัจ านวนและอายุของไก่

 อาหารสัตว์ทีม่คุีณภาพมคีวามปลอดภัย ไม่หมดอายุ และไม่มกีาร
ผสมยาสัตว์หรือสารเคมต้ีองห้ามลงในอาหารสัตว์ เช่น ไนโตรฟู
แรน คลอแรมเฟนิคอล สารเร่งเน้ือแดง

 สถานทีเ่กบ็อาหารไก่ทีส่ามารถป้องกนัการปนเป้ือนและ
การเส่ือมสภาพของอาหารสัตว์ได้



3. น า้ส าหรับไก่พืน้เมือง

 แหล่งน า้ทีใ่ช้ในฟาร์มต้องสะอาด เพยีงพอ และอยู่ในบริเวณทีไ่ม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนจากส่ิงที่
เป็นอนัตราย

 ใช้ภาชนะให้น า้ทีส่ะอาด เพยีงพอ

 อยู่ในต าแหน่งทีไ่ก่ทุกตัวเข้าถึงภาชนะให้น า้ได้สะดวก

 การผสมสารเคมีหรือยาในน า้เพ่ือรักษาโรค ต้องอยู่ภายใต้การดูแลรับผดิชอบของสัตวแพทย์   
ผู้ควบคุมฟาร์ม



น ้าที่ใช้เลี ยงสัตว์

การผสมสารเคมีหรือยาใน
น า้เพ่ือรักษาโรค ต้องอยู่
ภายใต้การดูแลรับผดิชอบ
ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์ม

ควรใช้น า้สะอาด หรือมี
ระบบการฆ่าเช้ือในน า้ใช้



4. การจัดการฟาร์ม

 4.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงรายละเอยีดการปฏิบัตงิานทีส่ าคญัภายในฟาร์ม ได้แก่ 
ระบบการเลีย้ง การจัดการอาหารและน า้สาหรับไก่ การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา การ
จัดการด้านสุขภาพไก่ การจัดการด้านสวัสดภิาพสัตว์ปีก การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม และแบบ
บันทกึข้อมูล



คู่มือการจดัการฟาร์ม
1. การเตรียมโรงเรือน

2. การกกลูกไก่

3. การจัดการด้านการเลีย้งไก่ (ตามช่วงอายุ)

4. การจัดการด้านอาหารและน า้

5. การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา

6. การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ปีก ประกอบด้วย โปรแกรมการใช้วคัซีน การใช้ยา การสุ่มตรวจ

สภาวะโรคและระดบัภูมคุ้ิมกนัโรค การจัดการไก่ป่วย หรือไก่ตาย

7. การควบคุมสัตว์พาหะ

8. การจัดการเร่ืองสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม เช่น การระบายอากาศ การก าจัดของเสีย

9. การคุ้มครองและดูแลสวสัดภิาพสัตว์ปีก ณ สถานทีเ่ลีย้งและการขนส่ง



บันทึกการจัดการฟาร์ม



ปิดพกัโรงเรือนก่อนนาไก่รุ่นใหม่เข้าเลีย้งอย่างน้อย 14 วนั และกรณเีกดิโรคระบาดให้ปฏบัิติตามประกาศและระเบียบของกรมปศุสัตว์

พกัพืน้ทีเ่ลีย้งปล่อยก่อนนาไก่รุ่นใหม่เข้าเลีย้งอย่างน้อย 21 วนั และกรณเีกดิโรคระบาดให้ปฏบัิติตามประกาศและระเบียบของกรมปศุสัตว์

พืน้ทีเ่ลีย้งปล่อยภายนอกโรงเรือนต้องมกีารจัดการสภาพแวดล้อมทีด่ี และเป็นพืน้ทีท่ีม่หีญ้าหรือพืชทีเ่ป็นอาหารอย่างน้อยร้อยละ 40 ของพืน้ที่
แปลงหญ้าหรือพืชอาหาร อาจมกีารหมุนเวยีนหรือพกัแปลง ให้หญ้าได้งอกใหม่ และตัดวงจรพยาธิ

ไก่ควรถูกปล่อยเลีย้งภายนอกโรงเรือนไม่น้อยกว่าวนัละ 8 ช่ัวโมง ทั้งนีใ้ห้พจิารณาความเหมาะสมและสอดคล้องกบัพฤติกรรม สรีระ ของไก่พืน้เมืองในแต่ละช่วง
อายุ รวมทั้งสภาพอากาศ

ในกรณทีีเ่กดิโรคระบาดในสัตว์ปีกจ าเป็นต้องจ ากดับริเวณการเลีย้งไก่เฉพาะในโรงเรือน

การจัดการฟาร์ม



4. การจัดการฟาร์ม
4.2 บุคลากร
 มีการจัดการแรงงานทีเ่หมาะสม ดังนี้

(1) มีหนังสือสัญญาการจ้างงาน

(2) จ้างแรงงานทีมี่อายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์

(3) กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมหีนังสือเดินทาง /หนังสือก ากบั (บัตรสีชมพู) ทีถู่กต้องตามกฎหมาย
และมีใบอนุญาตท างาน

(4) จัดสวสัดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและพอเพยีง

(5) จัดหาอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

(6) ปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญงิโดยเท่าเทยีมกนัในการจ้างงาน



4. การจัดการฟาร์ม

4.2 บุคลากร
 มีจ านวนบุคลากรพอเหมาะกบัจ านวนไก่ที่เลีย้ง มีการจัดแบ่งหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบอย่าง

ชัดเจน

 บุคลากรที่ท าหน้าทีเ่ลีย้งไก่ต้องมีความรู้และได้รับการฝึกอบรมหรือได้รับการถ่ายทอดความรู้
เพ่ือให้เลีย้งไก่ได้อย่างถูกต้อง

 มสัีตวแพทย์ทีมี่ใบรับรองเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกก ากบัดูแลด้านสุขภาพไก่

 บุคลากรต้องมีสุขลกัษณะส่วนบุคคลทีด่ีและต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี



4. การจัดการฟาร์ม
4.3 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา
 โรงเรือน และอุปกรณ์ต้องสะอาด ถูกสุขลกัษณะ

 บ ารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพด ีมีความปลอดภยัต่อไก่และผู้ปฏบิตังิาน

 ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือโรงเรือนและอุปกรณ์หลงัจากย้ายไก่รุ่นเก่าออกและก่อนน าไก่รุ่นใหม่เข้าเลีย้ง

 หลงัจากย้ายไก่รุ่นเก่าออก ให้ปิดพกัโรงเรือนก่อนนาไก่รุ่นใหม่เข้าเลีย้งหรือปฏิบตัิตามทีก่รมปศุสัตว์ก าหนด

 พืน้ทีเ่ลีย้งแบบปล่อยต้องมีการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือหลงัจากย้ายไก่รุ่นเก่าออก และก่อนน าไก่รุ่นใหม่เข้า
มาเลีย้ง

 สารเคมี ยาฆ่าเช้ือ หรือวตัถุอนัตรายทีใ่ช้ในกระบวนการต่างๆ ให้ใช้ตามค าแนะน าของฉลากผลติภณัฑ์ทีข่ึน้
ทะเบยีนกบักรมปศุสัตว์ หรือตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก



บุคลากรทีท่ าหน้าทีเ่ลีย้งไก่ต้องมีความรู้และได้รับการ
ฝึกอบรม หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้เลีย้งไก่ได้
อย่างถูกต้อง

- การจัดการดูแลไก่ระยะต่างๆ
- การเตรียมโรงเรือน
- หลกัสวัสดิภาพสัตว์ปีก
- สุขลกัษณะส่วนบุคคล
- การสุขาภิบาล
- การปฏิบัติเม่ือเกดิเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ 
อคัคภีัย อุทกภัย สารเคมีร่ัวไหล
- การดูแลสุขภาพไก่
- ระบบมาตรฐานฟาร์ม



4. การจัดการฟาร์ม

4.4 การจัดการพืน้ที่เลีย้งปล่อย
พืน้ทีเ่ลีย้งปล่อยภายนอกโรงเรือน หญ้า
หรือพืชทีเ่ป็นอาหารต้องมีการ
หมุนเวยีนหรือพกัแปลง หรือกรณหีญ้า
หรือพืชทีเ่ป็นอาหารไก่ไม่เพยีงพอ ต้อง
มีการเสริมหญ้าหรือพืชจากภายนอก



5.1 การป้องกนัและควบคุมโรค
 การจัดการสุขภาพสัตว์ การใช้ยา และโปรแกรมวคัซีน อยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 

หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

 มีการป้องกนัและฆ่าเช้ือโรค ยานพาหนะ อุปกรณ์ และบุคคลก่อนเข้า-ออกฟาร์ม รวมถึงมีการจดบันทกึ
การผ่านเข้า-ออกฟาร์มของบุคคลภายนอกที่สามารถตรวจสอบได้

 มีมาตรการควบคุมสัตว์พาหะน าเช้ือ

 กรณีเกดิโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกดิโรคระบาด ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และ
ค าแนะน าของกรมปศุสัตว์

 การจัดการซากไก่ให้อยู่ในดุลยพนิิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มด้วยวธีิเหมาะสม

5. สุขภาพสัตว์



บุคคลทีม่ปีระวตัิสัมผสักบัสัตว์ปีกในฟาร์มอ่ืน ก่อนเข้าพืน้ทีเ่ลีย้งไก่จะต้องมรีะยะพกัโรค โดยไม่ไปสัมผสัไก่ใน
พืน้ทีเ่ลีย้งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วนั

มกีารป้องกนัและฆ่าเช้ือโรค ยานพาหนะ อุปกรณ์ และบุคคลก่อนเข้า-ออกฟาร์ม 



ระบบความปลอดภยัทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ



ระบบความปลอดภยัทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ



5.2 การบ าบัดโรคสัตว์
อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มโดยปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยวชิาชีพ
การสัตวแพทย์ และฉบับแก้ไขเพิม่เติมและตามข้อก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 9032 เร่ือง ข้อปฏิบัตกิารควบคุมการใช้ยาสัตว์ และห้ามใช้ฮอร์โมนเร่งการ
เจริญเตบิโต

5. สุขภาพสัตว์





ดูแลไก่ให้มคีวามเป็นอยู่ทีส่บาย หากไก่ ป่วย บาดเจ็บ พกิาร หรือคดัทิง้

ควรได้รับการปฏิบัตทิีเ่หมาะสม เพ่ือมใิห้เกดิความทุกข์ทรมาน

6. สวสัดภิาพสัตว์



ก าจัดหรือจดัการขยะมูลฝอย ของเสีย และมูลไก่ ด้วยวธีิการทีเ่หมาะสมและถูกสุขลกัษณะ 
เพ่ือไม่ให้เกดิผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

กรณปีล่อยน า้ที่ใช้ในฟาร์มออกสู่แหล่งน า้สาธารณะ   ให้บ าบัดน า้เสียอย่างถูกต้องจาก
ฟาร์มก่อน

ก่อนเคล่ือนย้ายวสัดุรองพืน้หลงัการปลดไก่ ต้องป้องกนัการฟุ้งกระจายของวสัดุรองพืน้

ในกรณเีป็นขยะตดิเช้ือ ให้แยกท าลายและก าจัดด้วยวธีิที่ถูกต้องตามดุลยพนิิจของสัตว
แพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

7. ส่ิงแวดล้อม



ให้บันทกึข้อมูลผลการปฏิบตังิานในขั้นตอนที่ส าคญัในการจดัการฟาร์มทีม่ีผลกระทบต่อ
สุขภาพ ผลผลติ และการควบคุมโรค ประกอบด้วยข้อมูลเกีย่วกบัการการจดัการด้าน
บุคลากร การจดัการด้านการผลติ และการควบคุมป้องกนัและบ าบัดโรค

ให้เกบ็รักษาบันทกึเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี

8. การบันทกึข้อมูล



ขอบคณุ


