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บทน า 

 
 เน่ืองจากปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี ส าหรับการ
เลี้ยงนกแอ่นกินรังในประเทศไทย ดังน้ัน เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขต
และวิธีการปฏิบัติที่ดี ให้ผู้ประกอบการบ้านนกแอ่นกินรัง สามารถผลิตรังนกได้
ตามที่มาตรฐานก าหนด เพื่อยกระดับให้รังนกสามารถส่งออกในรูปแบบของรัง
นกดิบโดยตรงได้ ในการก าหนด (ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับบ้านนก
แอ่นกินรังส าหรับผู้ประกอบการ ท าการประยุกต์จากมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีของ
ฟาร์มปศุสัตว์ชนิดต่างๆ รวมทั้งข้อปฏิบัติจากมาตรฐานต่างประเทศเป็นพื้นฐาน 

 มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (good agriculture practice: 
GAP) ของฟาร์มปศุสัตว์ในประเทศไทย เป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพสินค้า
เกษตรและอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านคุณภาพ และความ
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคเป็นหลัก รวมถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสุขภาพอนามัยของคนงานและคนรอบ
ข้าง ซึ่งในส่วนของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรังนกตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า
ของการเลี้ยงนกแอ่นกินรัง มีข้อก าหนดและประกาศใช้เฉพาะ มาตรฐานสินค้า
เกษตร: รังนก และ มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมรังนก แต่ยังไม่มี
การก าหนดใช้ มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับบ้านนกแอ่นกินรัง ในการวิจัยน้ี มี
จุดประสงค์เพื่อก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับบ้านนกแอ่นกินรัง โดยท า
การรวบรวมเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลจากส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (2548-2559) ซึ่งสามารถระบุถึงปัจจัยหรือข้อก าหนดที่ใช้ในการก าหนด
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มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีของฟาร์มปศุสัตว์ โดย แบ่งเป็น 9 ประเด็นหลัก 
ประกอบด้วย องค์ประกอบฟาร์ม การจัดการแหล่งน้ า การจัดการอาหาร การ
จัดการฟาร์ม การจัดการสุขภาพสัตว์ การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ การจัดการ
ผลิตผล การจัดการสิ่งแวดล้อม และการบันทึกข้อมูล
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มาตรฐานการปฏิบัตทิี่ดีส าหรบับ้านนกแอ่นกินรัง 

 

1.  ขอบเขต 

 

มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ครอบคลุมข้อก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี

ส าหรับบ้านนกแอ่นกินรัง เพื่อการผลิตรังนกแอ่นกินรัง ตั้งแต่องค์ประกอบบ้าน

นก น้ า การจัดการบ้านนก การจัดการสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านสวัสดิภาพ

สัตว์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการบันทึกข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตรัง

นกแอ่นกินรังที่มีคุณภาพดี และปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยไม่รวมถึงแหล่งที่อยู่

อาศัยของนกแอ่นกินรังตามธรรมชาติ 

 

2.  นิยาม 

 

2.1  นกแอ่นกินรัง (swiftlet) หมายถึง นกอีแอ่นหรือนกแอ่นกินรังซึ่งมีชื่อ

ว ิท ย าศาสตร ์ว ่า  Aerodramus germani หร ือ  Collocalia germani หรือ 

Aerodramus fuciphagus หรือ Collocalia fuciphaga อยู่ในสกุล Aerodramus 

หรือสกุล Collocalia 

2.2  บ้านนก (swiftlet house) หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่นกแอ่นกินรังพ านัก

อาศัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเก่ียวรังนกที่สมบูรณ์แล้ว 
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2.3  รังนก (bird’s nest) หมายถึง รังของนกอีแอ่นหรือนกแอ่นกินรังที่

สามารถน ามาบริโภค (edible-nest swiftlet) ได้จากสารคัดหลั่งจากต่อมน้ าลาย 

(salivary glands) ของนกอีแอ่นหรือนกแอ่นกินรัง 

2.4  ศูนย์ รวบรวมรังนก (bird’s nest collection center) หมายถึง 

สถานประกอบการที่รับและรวบรวมรังนก และผ่านกระบวนการเตรียมขั้นต้น 

เช่น คัดแยกรัง ท าความสะอาด โดยอาจมีการขึ้นรูป หรื อท าให้แห้ง พร้อม

จ าหน่าย 

 

3.  ข้อก าหนด 

 

ข้อก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับบ้านนกแอ่นกินรัง ให้เป็นไปตาม

ตารางที่ 1 ดังน้ี 
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ตารางที่ 1  รายการข้อก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับบ้านนกแอ่นกินรัง 

 

รายการ ข้อก าหนด หมายเหต ุ
1. 
องค์ประกอบ
บ้านนก 

  

1.1 สถานที่ตั้ง อยู่ในสภาพ แวดล้อมที่ไม่เสี่ยงจาก
อันตรายทางเคมีและชีวภาพ 

 

1.2 ผังบ้านนก  
 

การออกแบบที่ดี ก าหนดต าแหน่ง
และพื้นที่เป็นสัดส่วน เช่น พื้นทีท่ ารัง 
ลานบินนอกบ้าน ห้องบินเล่นในบ้าน 
และพื้นที่ส าหรับผู้ควบคุมดูแล ชอ่ง
ทางเข้า-ออกบ้านนกสะดวก 

 

1.3  ลักษณะ
บ้านนก 

1.3.1 โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน 
ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและท าความ
สะอาด โดยมีลักษณะที่ลดการสะสม
การปนเป้ือน และป้องกันสัตว์ชนิด
อ่ืนหรือสัตว์พาหะน าโรคได้ 

 

 1.3.2 ห้องท ารังมีอุณหภูมิและ
ความชื้นที่เหมาะสม มีการควบคุม
อุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่าง 
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รายการ ข้อก าหนด หมายเหต ุ
 1.3.3 มีการระบายอากาศ และ/หรือ

การระบายน้ าที่เหมาะสม 
 

 1.3.4 กรณีที่มีบันไดหรือทางข้ึนลง
ภายในบ้านนก ควรมีราวรั้วกั้นเพื่อ
ความปลอดภัย 

 

2. แหล่งน  า น้ าใช้ในบ้านนกสะอาด ไม่เสี่ยงต่อ
การปนเป้ือนจากสิ่งที่เป็นอันตราย 

 

3. การจัดการ
บ้านนก 

  

3.1 การท า
ความสะอาด
และบ ารุงรักษา 

3.1.1 ต้องมีการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องให้ถูกสุขลักษณะ 
ท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

 

 3.1.2 ซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ้านนก
และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

 

 3.1.3 กรณีใช้น้ ายาท าความสะอาด
และสารเคมีในบ้านนก ต้องเป็นสารที่
อนุญาตให้ใช้ตามข้อก าหนดของ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

3.2 คู่มือการ
จัดการบ้านนก 
 

ให้มีคู่มือการจัดการที่แสดงให้เห็น
รายละเอียด การปฏิบัติงานที่ส าคัญที่
มีผลกระทบกับสุขภาพ และการ
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รายการ ข้อก าหนด หมายเหต ุ
ควบคุมโรคภายในบ้านนก ได้แก่ การ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น การท า
ความสะอาด การป้องกันและควบคุม
โรค การจัดการผลิตผล การก าจัด
ศัตรูนก การก าจัดซากนกและสิ่ง
ปฏิกูล เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 

3.3 ผู้ปฏิบัติงาน 3.3.1 มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการบ้านนก 

 

 3.3.2 มีการดูแลสุขลักษณะส่วน
บุคคล และมีมาตรการป้องกันเชื้อโรค
เข้าสู่บ้านนก เช่น เปลี่ยนรองเท้า 
สวมเสื้อผ้าที่สะอาด ผ้าปิดจมูก 
หมวกคลุมผม และล้างมือ ล้างเท้า 
ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ปนเป้ือนหรือติดเชื้อจากผู้ปฏิบัติงาน 

 

 3.3.3 ผู้ปฏิบัติงานในบ้านนกต้องมี
สุขภาพดี และได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

 

 3.3.4 ควรมีการหยุดพักการ
ปฏิบัติงานชั่วคราว ทุกๆ 1-2 ชั่วโมง 
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รายการ ข้อก าหนด หมายเหต ุ
4. สุขภาพสัตว์ 4.1 มีการเฝ้าระวังและป้องกันโรค

อย่างมีประสิทธิภาพ และควรส่ง
ตรวจมูลนกทุกๆ 6 เดือน 

 

 4.2 มีมาตรการป้องกันศัตรูและ
ควบคุมสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค ไม่ให้
เป็นแหล่งของเชื้อโรคที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพและสุขลักษณะของนก
อย่างต่อเน่ือง 

 

 4.3 ถ้าพบมีการตายของนกผิดปกติ 
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทันที 

 

 4.4 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่า
เกิดโรคระบาดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

 

5. สวัสดิภาพ
สัตว์ 

ให้ตรวจสอบรังนกแอ่นก่อนการเก็บ 
ต้องไม่มีไข่หรือลูกนกแอ่น ถึงจะเก็บ
รังนกได้ 

 

6. การจัดการ
ผลิตผล 

6.1 การเก็บรังนกต้องปฏิบัติอย่างถูก
สุขลักษณะ และระมัดระวังไม่ให้รัง
นกสัมผัสกับพื้น 
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รายการ ข้อก าหนด หมายเหต ุ
 6.2 เก็บรักษารังนกไว้ในที่สะอาด มี

อากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือเก็บในที่
เย็น และสามารถป้องกันการ
ปนเป้ือนได้ 

 

 6.3 การขนส่งรังนกไปยังศูนย์
รวบรวม หรือสถานที่คัดบรรจุ ให้ใช้
ภาชนะบรรจุที่สะอาด และควรมีใบ
ขนย้ายรังนกประกอบการขนส่ง 

 

7. สิ่งแวดล้อม 7.1 ให้ก าจัดน้ าเสีย ขยะ และของเสีย 
เช่น มูลนก ซากนก อย่างเหมาะสม
และสม่ าเสมอ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง
ของกลิ่นและเชื้อโรค 

  

 7.2 มีการระบายอากาศที่ดี ไม่ให้
กลิ่นรบกวนชุมชนข้างเคียง 

 

 7.3 กรณีติดตั้งเครื่องเสียงที่ใช้ในบ้าน
นก ไม่เปิดเสียงดังเกินกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด เช่น เสียงในบ้านนก ไม่ควร
เปิดดังเกิน 60 เดซิเบล และเสียงนอก
บ้านนก ไม่ควรเปิดดังเกิน 80 เดซิ
เบล และควรเปิดในระยะเวลาที่
เหมาะสม เช่น เปิดเสียงตอน 6.00-
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รายการ ข้อก าหนด หมายเหต ุ
10.00 (เช้า) และ 16.00-20.00 
(เย็น) 

8. การบันทึก
ข้อมูล 

8.1 มีบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนที่ส าคัญ ในการจัดการบ้าน
นก ดังน้ี 
- ข้อมูลบันทึก อุณหภูมิ และ
ความชื้น 
- ข้อมูลบันทึกการเข้า-ออกบุคคล  
- บันทึกข้อมูลการเก็บเกี่ยวรังนก 
(เช่น ปริมาณรังนก)  
- บันทึกข้อมูลการท าความสะอาด 
และการควบคุมสัตว์พาหะน าโรค  
- บันทึกข้อมูลการก าจัดศัตรูนก  
- บันทึกข้อมูลการฝึกอบรม และการ
ตรวจสุขภาพ 

 

 8.2 ให้เก็บบันทึกข้อมูลเป็นเวลา
อย่างน้อย 3 ปี 

 

 

4.  ค าแนะน ามาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับบ้านกแอ่นกินรัง 

ค าแนะน ามาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับบ้านนกแอ่นกินรัง มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประกอบการเลี้ยงนกแอ่นกินรังใช้เป็นแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี

ส าหรับบ้านนกแอ่นกินรัง 
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1.  องค์ประกอบบ้านนก 

 

1.1  สถานที่ตั้ง 

1.1.1  ต้องได้รับการยินยอมจากส่วนราชการ 

1.1.2  ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงนกแอ่นกินรัง  ไม่

ส่งผลกระทบต่อชุมชน น้ าไม่ท่วม และมีการคมนาคมสะดวก 

1.1.3  ควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชนไม่น้อยกว่า 10 เมตร 1.1.4 อยู่

ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเป้ือนจากอันตรายทางกายภาพ เคมี และ

ชีวภาพ 

1.2  ผังบ้านนก 

1.2.1  พื้นที่บ้านนกมีขนาดเพียงพอเหมาะสมในการเลี้ยงนกแอ่นกิน

รัง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสัตว์ และหรือมีรั้วรอบพื้นที่ 

1.2.2  มีการวางผังที่เอ้ือต่อการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ และแยก

พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นสัดส่วน เช่น พื้นที่ส าหรับเลี้ยงสัตว์ เก็บอุปกรณ์ ท าลายซาก

สัตว์ ห้องเก็บรังนก ที่พักอาศัย 

1.3  อาคารบ้านนก 

1.3.1  มีโครงสร้างแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ ง่ายต่อการบ ารุงรักษา 

และการท าความสะอาด  



20 
 

 

1.3.2  อาคารควรสูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร แต่ไม่ควรเกิน 3 เมตร 

กว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร มีการควบคุมอุณหภูมิ อยู่

ระหว่าง 27-30 ℃ และความชื้น 80-90% 

1.3.3  มีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงนกแอ่นกินรัง ทั้งพื้นที่ท ารัง พื้นที่

ลานบินในบ้านและนอกบ้าน และช่องทางเข้า-ออกของนกแอ่น 

1.3.4  มีการระบายอากาศที่ดี ป้องกันการสะสมของแอมโมเนียและ

ฝุ่นละออง 

1.4  เครื่องมือและอุปกณ์ 

1.4.1  ออกแบบติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสม สะดวกใน

การปฏิบัติงาน และง่ายต่อการท าความสะอาด 

1.4.2  มีจ านวนเครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน และ

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

1.4.3  ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่สัมผัสกับรังนกโดยตรง ท าจากวัสดุที่

เหมาะสม และสะอาด ไม่ก่อให้เกิดการปนเป้ือน 

 

2.  การจัดการแหล่งน  า 

 

2.1  ในประเด็นน้ ากินส าหรับนกแอ่น จากการศึกษาพฤติกรรมพบว่า นก

แอ่นกินน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ท าให้ภายในอาคารบ้านนกไม่มีความ
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จ าเป็นต้องจัดเตรียมน้ าส าหรับกินของนกแอ่น แต่กรณีน้ าใช้ในฟาร์มควรเป็นน้ า

ที่ดื่มได้หรือน้ าสะอาดเท่านั้น 

 

3.  การจัดการบ้านนก 

 

3.1  คู่มือการจัดการบ้านนก 

3.1.1  มีคู่มือการจัดการบ้านนกที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่

ส าคัญภายในบ้านนก ได้แก่ ระบบการเลี้ยง น้ าใช้ในบ้านนก การจัดการบ้านนก 

การจัดการด้านสุขภาพ การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ การจัดการสิ่งแวดล้อม 

ระบบการบันทึกข้อมูล 

3.2  ผู้ปฏิบัติงาน 

3.2.1  ผู้ปฏิบัติงานมีเพียงพอกับจ านวนนกแอ่นกินรังที่เลี้ยง มีการ

จัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

3.2.2  ผู้ที่ท าหน้าที่เลี้ยงนกแอ่นกินรังต้องมีความรู้ และได้รับการ

ฝึกฝนอบรมเพื่อให้จัดการฟาร์มนกแอ่นกินรังได้  

3.2.3  มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตว

แพทย์ชั้นหน่ึง และใบรับรองเป็นสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก 
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3.2.4  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดการปนเป้ือนและแพร่เชื้อ และควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.2.5  ควรมีอ่างน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ส าหรับจุ่มเท้าบุคคลที่เข้า -ออก

อาคารบ้านนก 

3.3  การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

3.3.1  ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาบ้านนก อุปกรณ์ ภาชนะ และ

บริเวณโดยรอบให้อยู่ในสภาพดีและถูกสุขลักษณะ 

3.3.2  ต้องท าความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ ภาชนะเก็บรังนก 

ก่อนน าเข้าในบริเวณพื้นที่เลี้ยงนกแอ่นกินรัง และก่อนการน าไปใช้งานทุกครั้ง 

3.3.3  ควรมีตารางท าความสะอาด  

 

4.  การจัดการสุขภาพสัตว์ 

 

4.1  การป้องกันและควบคุมโรค 

4.1.1  มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเข้าสู่ บ้านนกจากคน 

พาหนะ และอุปกรณ์อ่ืนๆ รวมถึงมีการจดบันทึกการผ่านเข้า -ออกจากฟาร์ม ที่

สามารถตรวจสอบได้ 
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4.1.2  มีแผนการป้องกันโรคโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมบ้านนก และ

การเข้าตรวจบ้านนกอย่างสม่ าเสมอ 

4.1.3  มีการสุ่มตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคที่ส าคัญ เพื่อทราบสภาวะ

ของภูมิคุ้มกันโรคในปัจจุบัน และเป็นข้อมูลก าหนดแผนการป้องกันโรคอย่าง

เหมาะสม 

4.1.4  กรณีที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

4.2  การบ าบัดโรค 

4.2.1  การบ าบัดโรคสัตว์ต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้

ควบคุมบ้านนก โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 

และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อก าหนดใน มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 

9032 เรื่อง ข้อก าหนดการใช้ยาสัตว์  

 

5.  การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ 

 

ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์

ปีก ณ สถานที่เลี้ยง 
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6.  การจัดการผลิตผล 

 

6.1  รังนก 

6.1.1  เก็บรังนก ทุก 4 เดือน (หลังจากลูกนกบินออกจากรังแล้ว) 

6.1.2  ควรมีการสุ่มตรวจคุณภาพรังนกตามมาตรฐานที่ก าหนด เช่น 

ปริมาณไนไตรท์ 

6.1.3  คัดแยกรังนกที่ผิดปกติ มีรอยร้าวหรือแตกออก และคัดแยกรัง

นกที่สกปรกเพื่อแยกท าความสะอาด 

6.1.4  ภาชนะที่ใช้เก็บรังนก ควรท าจากวัสดุที่ไม่มีสารพิษ ท าความ

สะอาดง่าย และควรท าความสะอาดก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 

6.1.5  ขนส่งรังนกไปยังศูนย์รวบรวม และใช้ยานพาหนะที่สะอาด 

 

7.  การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 

7.1  ก าจัดขยะ ของเสีย เช่น มูลนก ซากนก โดยวิธีที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน

การปนเป้ือนสู่รังนก 

7.2  มีการป้องกันการรั่วไหลของน้ าเสีย หากกรณีต้องปล่อยน้ าเสียออกสู่

แหล่งน้ าสาธารณะ ให้บ าบัดน้ าเสียจากบ้านนกตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่

เก่ียวข้อง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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7.3  ในกรณีเป็นขยะติดเชื้อ ให้แยกท าลายตามดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้

ควบคุมบ้านนก และก าจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม 

7.4  มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง

ขนาด 

 

ดัชนีคุณภาพน  า หน่วย 
เกณฑ์ก าหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐาน

ควบคุมการระบายน  าทิ ง 
ก ข ค ง จ 

1.  ค่าความเป็น
กรดด่าง (pH) 

- 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 

2.  บีโอดี (BOD) มก./ล. ไม่เกิน 
20 

ไม่เกิน 
30 

ไม่เกิน 
40 

ไม่เกิน 
50 

ไม่เกิน 200 

3.  ปริมาณของแข็ง 
- ค่าสารแขวนลอย 
(Suspended 
Solids) 

มก./ล. ไม่เกิน 
30 

ไม่เกิน 
40 

ไม่เกิน 
50 

ไม่เกิน 
50 

ไม่เกิน 60 

- ค่าตะกอนหนัก 
(Settleable 
Solids) 

มก./ล. ไม่เกิน 
0.5 

ไม่เกิน 
0.5 

ไม่เกิน 
0.5 

ไม่เกิน 
0.5 

- 

- ค่าสารที่ละลายได้
ทั้งหมด (Total 
Dissolved Solids) 

มก./ล. ไม่เกิน 
0.5 

ไม่เกิน 
0.5 

ไม่เกิน 
0.5 

ไม่เกิน 
0.5 

- 
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ดัชนีคุณภาพน  า หน่วย 
เกณฑ์ก าหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐาน

ควบคุมการระบายน  าทิ ง 
ก ข ค ง จ 

4.  ค่าซัลไฟต์ 
(Sulfide) 

มก./ล. ไม่เกิน 
1.0 

ไม่เกิน 
1.0 

ไม่เกิน 
3.0  

ไม่เกิน 
4.0 

- 

5.  ไนโตรเจน 
(Nitrogen) ในรูป ที 
เค เอ็น (TKN) 

มก./ล. ไม่เกิน 
35 

ไม่เกิน 
35 

ไม่เกิน 
40 

ไม่เกิน 
40 

- 

6.  น้ ามันและไขมัน 
(Fat , Oil and 
Grease) 

มก./ล. ไม่เกิน 
20 

ไม่เกิน 
20 

ไม่เกิน 
20 

ไม่เกิน 
20 

ไม่เกิน 100 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2548) 

 

8.  การบันทึกข้อมูล 

 

8.1  ให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดการบ้าน

นก โดยครอบคลุมข้อมูลดังนี ้

8.1.1  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารบ้านนก เช่น การจัดแบ่งโครงสร้าง

การด าเนินงาน จ านวนแรงงาน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อมูลด้าน

สุขภาพ ประวัติและการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงานในบ้านนก 
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8.1.2  ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการด้านการผลิต เช่น ข้อมูลการจัดการ

บ้านนกและผลิตผล 

8.1.3  ข้อมูลการควบคุมป้องกันและบ าบัดโรค 

8.2  ให้เก็บบันทึกข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
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ตัวอย่างอ่างน  ายาจุ่มเท้า 

ตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับบ้านนกแอ่นกินรังส าหรับผู้ประกอบการ 
 

  
ภาชนะพลาสติก ภาชนะพลาสติก แบบมีฝาปิด 

  

  
ถังพลาสติก (ดัดแปลง)  แผ่นยาง แบบมีขอบ 

  

 
อ่างปูน แบบมีหรือไม่มีที่ยืนตรงกลางอ่าง 
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ตัวอย่างภาชนะบรรจุรังนก 

ตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับบ้านนกแอ่นกินรังส าหรับผู้ประกอบการ 

 

 
กล่องโฟม มีฝาปิด 

 

 
 

ถุงซิปล็อค กล่องพลาสติก มีฝาปิด 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
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แบบฟอร์มขอเข้าบ้านนกแอ่นกินรัง 

  วันท่ี............................................ 
ช่ือ-นามสกุล ........................................................................ เพศ................. ต าแหน่ง/อาชีพ....................................................... 
บริษัท…………………………………. ท่ีอยู่............................................................................................................................................... 
จุดประสงค์ในการเข้าฟาร์ม [  ] ตรวจสอบ/เย่ียมฟาร์ม [  ] ซ่อม/บ ารุงรักษา [  ] ทัศนศึกษา [  ] อื่นๆ 
ขอบเขตพื้นท่ีขออนุญาตเข้าฟาร์ม 
 [  ] พื้นท่ีส านักงาน [  ] พื้นท่ีบ้านนกแอ่นกินรัง ระบุ ........................................................................... 
(1) มีการเลี้ยงสัตว์ปีก เช่น ไก่ ไก่ชน เป็ด ห่าน และนกชนิดอื่นๆ ในท่ีพักอาศัยของท่านหรือไม่ 
 [  ] ไม่ใช่ [  ] ใช่ ระบุชนิด .................................................................................................... 
(2) ท่านได้สัมผัสสัตว์ปีกภายนอกศูนย์ฯ ในช่วงเวลา 72 ช่ัวโมงที่ผ่านมาหรือไม่ 
 [  ] ไม่ใช่ [  ] ใช่  
(3) ท่านได้แวะเย่ียมในสถานท่ีซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสัตว์ปีก (เช่น ฟาร์ม สถานท่ีฟักไข่ โรงงานแปรรูปเน้ือสัตว์ปีก สวนสัตว์) 
ในช่วงเวลา 72 ช่ัวโมงที่ผ่านมาหรือไม่ 
 [  ] ไม่ใช่ [  ] ใช่ ระบุสถานท่ี ................................................................................................. 
(4) ท่านได้พบปะหรืออยู่อาศัยร่วมกับบุคคลท่ีท ากิจกรรมเกี่ยวข้องกับสัตว์ปีก (เช่น ฟาร์ม สถานท่ีฟักไข่ โรงงานแปรรูปเน้ือสัตว์
ปีก สวนสัตว์) ในช่วงเวลา 72 ช่ัวโมงที่ผ่านมาหรือไม่ 
 [  ] ไม่ใช่ [  ] ใช่ ระบกุิจกรรม ............................................................................................... 
(5) ท่านได้เดินทางไปต่างประเทศ ในช่วงเวลา 1-30 วันท่ีผ่านมาหรือไม่ 
 [  ] ไม่ใช่ [  ] ใช่ ระบุสถานท่ี/วันท่ีเดินทางกลับ .................................................................... 
(6) ท่านมีไข้หรือมีอาการเจ็บป่วยของโรคระบบทางเดินอาหารหรือโรคระบบทางเดินหายใจ ในช่วงเวลา 48 ช่ัวโมงก่อนเข้าฟาร์ม
หรือไม่ 
 [  ] ไม่ใช่ [  ] ใช่ ระบุอาการ ................................................................................................... 
(7) ท่านยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามข้อก าหนดส าหรับบุคคลภายนอก ดังน้ี 
- ก่อนเข้าฟาร์มให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด ในข้ันตอนการควบคุมและป้องกันโรค โดยเปลี่ยนใส่รองเท้าท่ีฟาร์มจัดให้ 
- ห้ามน าอาหารท่ีประกอบด้วยสัตว์ปีก หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกเข้ามาภายในฟาร์ม 
- ให้รับประทานอาหาร ด่ืมน้ า หรือสูบบุหรี่เฉพาะในบริเวณท่ีอนุญาตเท่าน้ัน 
 [  ] ยอมรับ [  ] ไม่ยอมรับ 
   
   ลงช่ือ..........................................................(ผู้ขออนุญาต) 
การพิจารณาของผู้มีอ านาจ [  ] อนุญาต ให้เข้าได้ระหว่างวันท่ี...........................................ถึง........................................... 
 [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาต (  ) ให้เข้าพื้นท่ีส านักงาน (  ) ให้เข้าพื้นท่ีบ้านนกแอ่นกินรัง ระบุ.............................................. 
(  ) ต้องพักโรคอย่างน้อยเป็นเวลา..........................(กรณีมีการสัมผสัสัตว์ปีกในช่วงเวลา 72 ช่ัวโมงที่ผ่านมา) 
  ลงช่ือ.................................................... วันท่ี.............................................. 



 

 

แบบบันทึกการ เข้า-ออก บ้านนกแอ่นกินรัง 
 

ว/ด/ป ผู้ปฏิบัติงาน 
หน่วยงาน/

บริษัท 
วัตถุประสงค์ 

มีการสัมผัส
สัตว์ปีกภายใน 

72 ชั่วโมง เวลาเข้า 
ทะเบียนรถ/

สิ่งของที่
น าเข้า 

เวลา
ออก 

ทะเบียนรถ/
สิ่งของที่น า

ออก 

การฆ่าเชื อ 
เข้า-ออกฟาร์ม 

ผู้ตรวจสอบ 

ไม่ใช ่ ใช ่ บุคคล 
ยานพาหนะ/

สิ่งของ 
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แบบบันทึกการท าความสะอาดบ้านนกแอ่นกินรัง 
 

ว/ด/ป ผู้ปฏิบัติงาน เวลาเข้า 
การท าความสะอาด 

เวลาออก หมายเหตุ ผู้ตรวจสอบ 
อาคารชั น 1 อาคารชั น 2 อาคารชั น 3 อาคารชั น 4 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

หมายเหตุ: ควรท าความสะอาดบ้านนกอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
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แบบบันทึกการควบคุมสัตว์พาหะภายในบ้านนกแอ่นกินรัง 
   

ว/ด/ป ผู้ปฏิบัติงาน 
สัตว์พาหะ 

หมายเหตุ 
หนู แมลงสาบ นกธรรมชาติ งู ตุ๊กแก อื่นๆ 
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แบบบันทึกการเก็บเกี่ยวรังนก 
 

ล าดับที่ ว/ด/ป ผู้ปฏิบัติงาน 
ปริมาณรังนกที่เก็บได้ (กิโลกรัม) 

หมายเหตุ 
อาคารชั น 1 อาคารชั น 2 อาคารชั น 3 อาคารชั น 4 รวม 
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แบบบันทึกการจัดการสุขภาพสัตว์ (กรณีพบการตายของนกแอ่น) 
 

ล าดับที่ ว/ด/ป ผู้ปฏิบัติงาน 
จ านวนนกที่ตาย (ตัว) 

หมายเหตุ 
อาคารชั น 1 อาคารชั น 2 อาคารชั น 3 อาคารชั น 4 รวม 
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คณะผู้จัดท า  

 ดร.วนิดา สืบสายพรหม  
 ดร.พิเชษฐ ์สืบสายพรหม  
 นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ  
 อ.สุกัญญา ยุงระแหง  
 ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล  


