
คูม่อืการจดัการและการขน
สง่สตัวปี์กรฐัออนแทรโีอ



คูม่อืการจัดการและการขนสง่สตัวปี์กรัฐออนแทรโีอ2

กติตกิรรมประกาศ
คูม่อืฉบบันีอ้งิจากหลกัสตูรประกาศนยีบตัรการประกนัคณุภาพการจัดการและการขนสง่สตัว์
ปีก (Poultry Handling and Transportation Quality Assurance: PHTQA) และเอกสาร
ประกอบการอบรม  ขอขอบพระคณุ ดร. อวีา วอลลเ์นอร-์เพนเดลิตนั ในนามของมหาวทิยา
ลยัเพนซลิเวเนยีสเตต และคณุราฟาเอล รเิวอรเ์รยี ในนามของสมาคมสตัวปี์กและไขแ่หง่สหรัฐฯ ที่
อนุญาตใหด้ดัแปลงเอกสารดงักลา่วนีส้�าหรับใชใ้นรัฐออนแทรโีอ    

บรรณาธกิารรฐัออนแทรโีอ:
อลั แดม ผูช้�านาญการดา้นสตัวปี์กประจ�าจังหวดั กระทรวงเกษตร อาหาร
และกจิการชนบทแหง่รัฐออนแทรโีอ 
ซซูาน ฟิตซเ์จอรัลด ์ผูอ้�านวยการบรหิาร สมาคมบรกิารสตัวปี์ก

ทบทวนโดย:
เทรเวอร ์เอทชสินั ผูจั้ดการฝ่ายโลจสิตกิส ์Hybrid Turkeys
พอล บลัแมน ผูจั้ดการฝ่ายการวางแผนและการจัดซือ้สตัวม์ชีวีติ Pinty’s Delicious Foods
แครอล การด์นิ ผูอ้�านวยการกจิการธรุกจิ Maple Lodge Farms
เคลลี ่กเูบสช ์หวัหนา้ฝ่ายการวงแผนจัดซือ้ Maple Leaf Foods Inc.
กอรด์ เฮสต ีผูจั้ดการฝ่ายปฏบิตักิารเกษตร Chicken, Maple Leaf Foods Inc.
ไบรอนั เฮอรแ์มน เจา้ของ Brian’s Poultry Services Ltd.
จมิ โฮลเดน ผูจั้ดการฝ่ายโลจสิตกิสแ์ละการบรกิาร Turkeys, Maple Leaf Foods Inc.                       
เพนน ีลอวล์สิ เจา้หนา้ทีฝ่่ายมาตรฐานมนุษยธรรม กระทรวงเกษตร อาหารและกจิการชนบทแหง่รัฐออนแทรโีอ 
รชิารด์ แมค ประธานบรษัิท Riverdale Poultry Express Inc.
โจด ีโอเวอรฮ์อลท์ ผูป้ระสานงาน Live Supply Maple Leaf Foods Inc.
มารก์ พรทิชารด์ ผูจั้ดการทัว่ไป Brian’s Poultry Services Ltd.

เครดติรปูภาพ:
หอ้งสมดุภาพการเกษตรบรหิารจัดการโดย Farm & Food Care รัฐออนแทรโีอ
อลั แดม ผูช้�านาญการดา้นสตัวปี์กประจ�าจังหวดั กระทรวงเกษตร อาหารและกจิการชนบทแหง่รัฐออนแทรโีอ
ไบรอนับรกิารสตัวปี์ก
สตัวแพทยล์อยด ์เจ. เว็บเบอร ์
ฟารม์เมเพลิลอดจ ์
Ontario Veal – รองเทา้บทูปราศจากเชือ้ หนา้ 59
หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการประกนัคณุภาพการจัดการและการขนสง่สตัวปี์ก (Poultry Handling and Transportation Quality 
Assurance: PHTQA)
สมาคมบรกิารสตัวปี์ก

ทนุส�าหรับโครงการรเิริม่นีร้วมทัง้คูม่อืและการอบรมประกอบไดรั้บการสนับสนุนโดย  
Farm & Food Care Ontario ผา่น Growing Forward 2 โครงการรเิริม่อาณาเขต-จังหวดั-กลาง

คูม่อืและโปรแกรมการศกึษาประกอบนีจ้ะชว่ยใหผู้ป้ระกอบการสตัวปี์กเขา้ใจถงึแนวปฏบิตัเิชงิสรา้งสรรค์
เพือ่สวสัดภิาพสตัวปี์กในระหวา่งการจัดการและการขนสง่
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มีความมุง่มัน่ในอตุสาหกรรมสตัวปี์กรว่มกบับรษัิแตล่ะแหง่ในการแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัสวสัดภิาพสตัวปี์ก   
กลุม่ธรุกจิทกุภาคสว่นในหว่งโซอ่ปุทานสตัวปี์กยอมรับความรับผดิชอบในการจัดการสตัวปี์กอยา่งมมีนุษยธร 
รมและลดความตงึเครยีดของสตัวปี์กในระหวา่งการจับ การขนยา้ย การขนสง่และการแปรรปู

คูม่อืและโปรแกรมการศกึษานีจ้ะชว่ยใหผู้ป้ระกอบการสตัวปี์กเขา้ใจในประเด็นตา่งๆ เกีย่วกบัสวสัดภิาพสตัวปี์ก และแบง่ปันความ
คาดหวงัของบรษัิทและอตุสาหกรรมเกีย่วกบัการจัดการสตัวปี์ก การด�าเนนิการของสมาชกิทกุคนในหว่งโซอ่ปุทานสตัวปี์กมผีลก
ระทบโดยตรงตอ่ทัง้สวสัดภิาพทางกายและจติใจของสตัวปี์ก แนวปฏบิตัใินการจัดการ การจับ การขนขึน้ และการขนลงทีไ่ม่
เหมาะสมจะสรา้งความตงึเครยีดและอาจท�าใหส้ตัวปี์กไดรั้บบาดแผลได ้คนงานทีม่คีวามระมดัระวงัและรอบคอบสามารถชว่ยลด
แนวโนม้ของการบาดเจ็บได ้

ประโยชนข์องการอบรมนีจ้ะเพิม่พนูขึน้เรือ่ยๆ ตลอดทัง้หว่งโซอ่ปุทานสตัวปี์กซึง่รวมถงึเกษตรกร คนจับสตัวปี์ก คนขนสง่ และคน
แปรรปู  โดยการมุง่ปรับปรงุการจัดการและการขนสง่สตัวปี์ก เราจะสามารถ:
• เพิม่สวสัดภิาพสตัวปี์กโดยการลดความตงึเครยีดจากการจัดการและการขนสง่
•  รับมอืกบัความคาดหวงัของลกูคา้/สงัคม และขอ้บงัคบั เชน่ ขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ก�าหนดการตรวจสอบตลาด  

ขอ้บงัคบัราชการ และ
•  มผีลเชงิบวกทางเงนิส�าหรับกลุม่ธรุกจิการจัดการ การขนสง่และการแปรรปูสตัวปี์ก เชน่ ลดอตัราการตายและคา่ปรับ เพิม่พนู

ผลผลติ รักษาคณุภาพผลติภณัฑแ์ละอายกุารเกบ็รักษา และปกป้องความสมบรูณข์องผลติภณัฑ์

ผูจั้ดการสถานประกอบการและผูต้ดัสนิใจหลกั แมพ้วกเขาอาจไมไ่ดล้งมาท�างานโดยตรงกบัสตัวปี์ก กส็ามารถไดรั้บความรูค้วาม
เขา้ใจจากการเขา้เรยีนในหลกัสตูรการศกึษานีเ้ชน่กนั เมือ่พวกเขาตระหนักถงึความรับผดิชอบ กฎหมายและขอ้บงัคบั พวกเขาจะ
พรอ้มมากขึน้ในการสนับสนุนวฒันธรรมทีด่�ารงไวซ้ ึง่มาตรฐานขัน้สงูในการดแูลสตัว ์นอกจากนี ้พวกเขายงัเขา้ใจมากขึน้ถงึความ
ทา้ทายในการขนสง่สตัวปี์ก และสามารถใหก้ารสนับสนุนผูท้�าหนา้ทีด่แูลสตัวโ์ดยตรงในแตล่ะวนัอกีดว้ย

หากตอ้งการส�าเนาคูม่อืฉบบันีเ้พิม่เตมิ หรอืหากมขีอ้ซกัถามเกีย่วกบัการอบรม กรณุาตดิตอ่มาที:่
39 William Street
Elmira, ON  N3B 1P3
519-669-3350
susan.tfio@sympatico.ca
www.poultryserviceassociation.com 

โปรดทราบวา่คูม่อืฉบบันีจ้ะเนน้เรือ่งสวสัดภิาพสตัวปี์กเป็นหลกั  ส�าหรับแนวปฏบิตัแิละระเบยีบดา้นความปลอดภยัของคนงานใน
การขนยา้ยไกเ่นือ้และไกง่วงในฟารม์ กรณุาอา้งองิแนวปฏบิตัเิพือ่การท�างานทีป่ลอดภยัส�าหรับอตุสาหกรรมไกเ่นือ้และคูม่อืแนว
ปฏบิตัเิพือ่การท�างานทีป่ลอดภยัส�าหรับไกง่วง  สามารถขอรับคูม่อืสองฉบบันีไ้ดจ้ากสมาคมบรกิารสตัวปี์ก 

ไดรั้บอนุญาตใหท้�าซ�้าคูม่อืการจัดการและการขนสง่สตัวปี์กรัฐออนแทรโีอ (ทัง้หมดหรอืบางสว่น) และขอใหเ้ครดติแก ่“Farm & 
Food Care รัฐออนแทรโีอ  และ Poultry Service Association” มา ณ ทีน่ีด้ว้ย

จัดพมิพปี์ พ.ศ. 2558

ขอ้สงวนสทิธิ:์ เนือ้หาในคูม่อืฉบบันี ้การอบรมทีเ่กีย่วขอ้งและการน�าเสนอไมไ่ดใ้หก้ารรับประกนัแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการจัดการและการขนสง่สตัวปี์กในรัฐออนแทรโีอ สิง่ดงักลา่วนัน้คอืความรับ
ผดิชอบของผูป้ระกอบการสตัวปี์กแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

เกณฑก์ารมอบประกาศนยีบตัรส�าเร็จหลกัสตูรแกผู่ล้งทะเบยีนเรยีนเพยีงบง่บอกวา่ผูล้งทะเบยีนไดเ้ขา้รว่มการอบรมเทา่นัน้ ไมไ่ดบ้ง่ชีถ้งึความสามารถแตอ่ยา่งใด  การเขา้รว่มและการมสีว่น
รว่มในการอบรมไมไ่ดแ้ละไมส่ามารถคาดคะเนประสทิธภิาพการปฏบิตังิานในอนาคต หรอืบง่บอกวา่ Poultry Service Association, Farm & Food Care รัฐออนแทรโีอ หรอืบรษัิทในเครอืได ้
ด�าเนนิการตรวจสอบผูเ้ขา้รว่มทีส่ถานทีท่�างานหรอืในขณะท�างาน 

Poultry Service Association, Farm & Food Care รัฐออนแทรโีอ หรอืบรษัิทในเครอืไมข่อรับผดิชอบตอ่การด�าเนนิการใดๆ หรอืแนวปฏบิตัใิดๆ ทีบ่คุคลหนึง่บคุคลใดใชอ้นัสง่ผลใหเ้กดิ
ความเสยีหายโดยตรง โดยออ้ม เฉพาะพเิศษ อนัเป็นการลงโทษ หรอืเป็นผลตามมา (รวมทัง้การสญูเสยีก�าไร) โดยอาศยัขอ้มลูการจัดการและการขนสง่สตัวปี์ก หรอืตอ่ความเสยีหายประ
เภทใดๆ กต็ามทีเ่กดิจากการละเลยของบคุคลใดๆ ทีใ่ชแ้นวปฏบิตัใินการจัดการทีด่ทีีส่ดุในการจัดการและการขนสง่สตัวปี์ก 

Poultry Service Association และ Farm & Food Care รัฐออนแทรโีอ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับปรงุและ/หรอืเปลีย่นแปลงแกไ้ขคูม่อืและการอบรมตามแตจ่ะเห็นวา่จ�าเป็นโดยไมต่อ้งแจง้ให ้
ทราบ
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สวสัดภิาพสตัวม์กีารพัฒนาเนือ่งจากเป็นปัญหาใหญส่�าหรับทกุกลุม่
ธรุกจิในอตุสาหกรรมฟารม์สตัว ์ผูป้ระกอบการทกุคน รวมทัง้ผูบ้รโิภค
และคนทัว่ไป ก�าลงัมคี�าถามเพิม่มากขึน้และคอ่ยตดิตามตรวจสอบ

แนวปฏบิตัทิางอตุสาหกรรมอยา่งใกลช้ดิ การขนสง่ปศสุตัวแ์ละสตัวปี์กถอื
เป็นหนึง่ในองคป์ระกอบทีส่�าคญัและมองเห็นไดท้ีส่ดุของระบบการผลติสตัว์
ทีเ่ลีย้งในฟารม์ และผูป้ระกอบการตอ้งการการรับประกนัวา่การขนสง่ได ้
ด�าเนนิการดว้ยการค�านงึถงึสวสัดภิาพสตัว ์ 

สวสัดภิาพสตัวถ์อืเป็นความรับผดิชอบของทกุคน สว่นหนึง่ของความรับผดิ
ชอบนีค้อื การตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แตล่ะบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดการและ
การขนสง่สตัวปี์กตระหนักถงึขอ้ก�าหนดและแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ เพือ่ทีจ่ะ
แน่ใจวา่สตัวปี์กมสีขุภาพดแีละไดรั้บการดแูลอยา่งเหมาะสมในระหวา่งการขนสง่ ทัง้นีร้วมทัง้เกษตรกร คนจับ คนขบัรถบรรทกุ 

แผนกจัดจา้งคนแปรรปู คนงานในโรงงานและแผนกบรหิารของทกุบรษัิท
ตลอดทัง้หว่งโซอ่ปุทาน    
•  ทกุคนทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดการและการขนสง่สตัวปี์กจะตอ้งยอมรับความรับ

ผดิชอบในการจัดการอยา่งมมีนุษยธรรมและลดความเจ็บปวดของสตัวปี์ก
ในระหวา่งการจับ การขนยา้ย การขนสง่และการแปรรปู

•  การด�าเนนิการของเกษตรกร คนจับ คนขนสง่และคนขนยา้ยมผีลกระทบ
โดยตรงตอ่สวสัดภาพสตัวท์ัง้ทางกายและจติใจ  

•  แนวปฏบิตัใินการจับ การจัดการ และการขนยา้ยทีไ่มเ่หมาะสมจะท�าใหส้ตัว์
ปีกไดรั้บความเจ็บปวดและอาจท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บได ้คนงานทีม่คีวาม
ระมดัระวงัและรอบคอบสามารถชว่ยลดการบาดเจ็บทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

•  การจัดการและการขนสง่สตัวปี์กทีเ่หมาะสมจะ:
- เพิม่สวสัดภิาพสตัวปี์กโดยการลดความตงึเครยีดจากการจัดการและการขนสง่
-  ชว่ยรับมอืกบัประเด็นความกงัวลใจของลกูคา้/สงัคม และขอ้บงัคบั เชน่ ขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ก�าหนดการตรวจสอบตลาด 

ขอ้บงัคบัราชการ และ
-  มผีลเชงิบวกทางเงนิส�าหรับกลุม่ธรุกจิการจัดการ การขนสง่และการแปรรปูสตัวปี์ก เชน่ ลดอตัราการตายและคา่ปรับ 

เพิม่พนูผลผลติ รักษาคณุภาพเนือ้และอายกุารเกบ็รักษา และปกป้องความสมบรูณข์องผลติภณัฑ ์(ความปลอดภยั
อาหาร)

เหตใุดจงึตอ้งปฏบิตักิบัสตัวปี์กอยา่งมี
มนษุยธรรม?
เป็นสิง่ทีจ่�าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งจัดการกบัสตัวปี์กอยา่งระมดัระวงั
เพือ่:
4 ไมใ่หเ้จ็บและกลวั
4  ไมใ่หต้าย เกดิรอยฟกช�า้และบาดแผลทีก่ระดกู เชน่ กระดกูหกั

หรอืกระดกูเคลือ่น ซึง่จะชว่ยลดการสญูเสยีทางการเงนิ
4 นีค่อืกฎหมาย!
4 นีค่อืสิง่ทีถ่กูตอ้งทีค่วรท�า!

ความส�าคญัของการจดัการและการ
ขนสง่สตัวปี์กอยา่งมมีนษุยธรรม
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ดา้นลา่งนีค้อืขอ้มลูทีต่ดัมาจากคูม่อืขัน้ตอนสขุศาสตรเ์นือ้สตัว ์บทที ่12 วา่ดว้ยภาระหนา้ทีต่อ่สวสัดภิาพสตัวปี์ก  โรงงาน
แปรรปูกลางทกุแหง่จะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดในบทที ่12 เพือ่สง่ออกเนือ้สตัวใ์หก้บัสหภาพยโุรป นับตัง้แตเ่ดอืน
มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นตน้มา โดยบทดงักลา่วจะมกีารปรับใชแ้ละมผีลบงัคบัใชบ้รบิรูณ ์โดยจะมชีว่งเปิดตวัอยา่งคอ่ยเป็น
คอ่ยไปจนครอบคลมุเนือ้สตัวอ์ืน่ๆ ทกุชนดิภายในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2559 สว่น C: กลุม่สตัวปี์กและกระตา่ยจะมรีาย
ละเอยีดเกีย่วกบัการขนสง่ คอกพัก การท�าใหส้ลบ ฯลฯ   

คูม่อืการจัดการและการขนสง่สตัวปี์กรัฐออนแทรโีอสามารถน�ามาใชเ้พือ่ชว่ยตอบสนองตามขอ้ก�าหนดในบทที ่12 ในคูม่อื
ขัน้ตอนสขุศาสตรเ์นือ้สตัว ์แตก่็ยงัเป็นความรับผดิชอบของบรษัิทแตล่ะแหง่ในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทกุอยา่งเป็นไป
ตามระเบยีบขอ้บงัคบั  สามารถดเูอกสารฉบบัสมบรูณไ์ดท้ีเ่ว็บไซตข์องหน่วยงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา www.
inspection.gc.ca จากนัน้เลอืกผลติภณัฑอ์าหาร เนือ้สตัวแ์ละสตัวปี์ก คูม่อืขัน้ตอน และบทที ่12   

คูม่อืขัน้ตอนสขุศาสตรเ์นือ้สตัว์
บทที ่12:  การจัดการและการฆา่สตัวเ์พือ่เป็นอาหารอยา่งมมีนุษยธรรม - ขอ้ก�าหนดดา้น

สวสัดภิาพสตัว ์
สว่น A: ทกุชนดิ  

12.0 อ�านาจ
พระราชบญัญัตแิละขอ้บงัคบัวา่ดว้ยอาหารทีป่ลอดภยัส�าหรับพลเมอืงแคนาดา   คูม่อืขัน้ตอนสขุศาสตรเ์นือ้
สตัวแ์ละภาคผนวก พระราชบญัญัตแิละขอ้บงัคบัวา่ดว้ยสขุภาพสตัว ์ สว่น X (ตอน 105 และ 106) และสว่น 
XII และคูม่อืขัน้ตอนการขนสง่สตัวจ์ะมผีลบงัคบักบัสตัวท์ีถ่กูฆา่ในสถานประกอบการทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัทาง
ราชการ

จดุประสงคข์องการศกึษา
เนือ้หาบทนีใ้นคูม่อืขัน้ตอนสขุศาสตรเ์นือ้สตัว ์(Meat Hygiene Manual of Procedures: MOP) จะอธบิาย
ถงึการตคีวามนโยบายของขอ้ก�าหนดทีบ่งัคบั ขัน้ตอน และแนวทางเกีย่วกบัขอ้ก�าหนดทีบ่งัคบัตา่งๆ อนั
เกีย่วขอ้งกบัสวสัดภิาพสตัว ์จดุประสงคข์องบทนีค้อื ชว่ยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการฆา่สตัวเ์พือ่เป็นอาหารบง่ชีแ้ละ
ปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดวา่ดว้ยสวสัดภิาพสตัว์
โดยจะองิตามหลกัการและผลลพัธท์ีพ่งึประสงคต์อ่ไปนี:้
•  บคุคลทีม่สีตัวใ์นความดแูลมคีวามรับผดิชอบตอ่สวสัดภิาพสตัว์
•  ภาระหนา้ทีใ่นการลดความตงึเครยีด ป้องกนัความเจ็บปวดและหลกีเลีย่งทกุขภ์ยัในสตัวเ์พือ่เป็นอาหารที่

ก�าลงัถกูขนสง่และฆา่ และ
•  ผูป้ระกอบการสามารถแสดงแนวทางเชงิรกุและเชงิป้องกนัในเรือ่งสวสัดภิาพสตัวผ์า่นการพัฒนาและการ

ปรับใชโ้ปรแกรมทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึง่ก�าหนดใหฝ่้ายทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบงัคบัตอ้งบนัทกึปัจจัยก�าหนด
สวสัดภิาพทีม่อียู ่บง่ชีโ้อกาสในการปรับปรงุใดๆ ทีเ่ป็นไปได ้ปรับใชแ้นวทางการปรับปรงุเหลา่นัน้ และ
สามารถแสดงสิง่ทัง้ปวงนีใ้นรปูแบบเอกสาร

บทนี:้
•  พจิารณาแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุทีไ่ดรั้บการยอมรับ พจิารณาขอ้มลูทางวทิยาศาสตร ์ประสบการณท์ีส่ะสม 

มาตรฐานสากล และประมวลกฎหมายแนวปฏบิตัทิีแ่นะน�าแหง่ชาตสิ�าหรับการดแูลและการจัดการสตัวท์ี่
เลีย้งในฟารม์ และสภาวจัิยอาหารและเกษตรแหง่แคนาดา

•  ไมไ่ดม้จีดุประสงคเ์พือ่แทนทีค่วามจ�าเป็นในเรือ่งประสบการณ ์การอบรมและสามญัส�านกึในการจัดการ
สตัว ์และ

•  จะมกีารแกไ้ขเป็นบางครัง้เพือ่พจิารณาถงึความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคนคิ ตลอดจนการ
เปลีย่นแปลงในมาตรฐานแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุทีไ่ดรั้บการยอมรับตา่งๆ การแกไ้ขจะด�าเนนิการดว้ยการตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่ระดบัสวสัดภิาพสตัวเ์ทยีบเทา่กบัทีก่�าหนดไวต้ามวธิกีารทีม่อียูเ่ป็นอยา่งนอ้ย

ทีม่า:  http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/manual-of-procedures/chapter-12/animal-welfare-
requirements/eng/1392144659190/1392144660111?chap=1 และเขา้ถงึเมือ่วนัที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2558   
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วตัถปุระสงค:์ หลงัจากบทนี ้ผูเ้ขา้รว่มจะ
สามารถ...
•  เขา้ใจความส�าคญัของขัน้ตอนดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพในการ

ป้องกนัสขุภาพสตัวปี์ก
•  เขา้ใจถงึความส�าคญัของทัง้คนขบัและคนจับในการปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิ

ดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพทีด่ี

แมว้า่จะท�าทกุอยา่งตามแนวปฏบิตั ิโดยเฉพาะแนวปฏบิตัทิีพ่ืน้หรอืในคอก ก็
ยงัคงมคีวามเสีย่งในการเกดิโรคกบัสตัวปี์กทีเ่หลอือยูใ่นบรเิวณของคอกอืน่ๆ 
หรอืในชัน้อืน่ของคอกเดยีวกนั    

ถา้สตัวปี์กทัง้หมดในพืน้ทีถ่กูจัดสง่ออกไป และสถานทีถ่กูท�าความสะอาดและ
ฆา่เชือ้กอ่นน�าฝงูใหมเ่ขา้มา ความเสีย่งดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพจะต�า่    

ตอ่ไปนีค้อืค�าแนะน�าวา่ดว้ยมาตรการความปลอดภยัทางชวีภาพทัว่ไป โปรดทราบวา่แตล่ะบรษัิทอาจจะมแีนวทางเฉพาะของตน 
และอาจมกีารก�าหนดมาตรการเพิม่เตมิเป็นระยะๆ ถา้ทราบวา่มโีรคปรากฏขึน้มา ไมใ่ชข่ัน้ตอนทัง้หมดจะใชไ้ดก้บับทบาทหนา้ที่
ของคณุในหว่งโซอ่ปุทานสตัวปี์ก    

ความปลอดภยัทางชวีภาพคอือะไร?  
การปกป้องสตัวปี์กจากสิง่ใดๆ ตอ่ไปนี:้
• ไวรัส
• แบคทเีรยี
• เชือ้รา หรอื 
• พยาธ ิ
 
ผลกระทบของโรคและศตัรพูชืและสตัว:์ 
• ลดความสามารถในการผลติ  
• เพิม่คา่สตัวแพทยแ์ละแรงงาน
• สง่ผลกระทบตอ่รายไดข้องฟารม์และสวสัดภิาพสตัวปี์ก
• สง่ผลกระทบตอ่การบรโิภคผลติภณัฑส์ตัวปิ์กภายในประเทศ และ 
• ลดราคาทีผู่ผ้ลติควรจะไดรั้บจากสตัวปี์กและผลติภณัฑต์า่งๆ

เหตใุดคณุจงึควรเอาใจใส?่
การด�าเนนิการของคณุมผีลตอ่ผูอ้ืน่ และในทางกลบักนั การด�าเนนิการของผูอ้ืน่กม็ผีลตอ่คณุเชน่กนั
• ฟารม์สตัวปี์กและรายไดข้องฟารม์
•  ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมและซพัพลายเออรด์า้นการบรกิารอืน่ๆ เชน่ ผูแ้ปรรปู การปรับระดบัดนิ อาหารสตัว ์อปุกรณ ์คนจับ

สตัวปี์กและคนใหว้คัซนี คนขนสง่ ฯลฯ และ
• ชมุชนชนบททัง้หมด

การระบาดของโรคครัง้ส�าคญัทเีดยีวสามารถปิดกจิการในอตุสาหกรรมสตัวปี์กทัง้ระบบได ้

ความปลอดภยัทางชวีภาพ
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การป้องกนัการแพรข่องโรค:
การป้องกนัการตดิเชือ้ตัง้แตเ่ริม่ตน้จะงา่ยกวา่การพยายามรับมอืกบัผลทีต่ามของการระบาดของโรคในฟารม์หรอืสถานทีฟั่ก
อยา่งมาก ฉะนัน้ การปฏบิตัติามขัน้ตอนดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพทีเ่กีย่วขอ้งเป็นสิง่ทีส่�าคญัในทกุเมือ่ทีท่�างานกบัสตัวปี์ก
ทีม่ชีวีติ ไมว่า่จะเป็นในสถานทีฟั่กจนถงึฟารม์หรอืคอกไกส่าว และฟารม์จนถงึโรงงานแปรรปู

• ดา่นแรกของการรับมอื -  “ป้องกนัโรค” 
•  หากเกดิโรคขึน้ - “กกัโรค” เพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจาย 
•  “หยดุการปฏบิตังิาน” โดยเร็วทีส่ดุเพือ่ลดผลกระทบ
•  โรคบางอยา่งยากมากทีจ่ะก�าจัดออกไปเมือ่เกดิขึน้แลว้ใน

ฝงูสตัว ์ ในบางกรณี เกษตรกรอาจสามารถ “ควบคมุ” โรค
ไดเ้ทา่นัน้ ยกเวน้แตจ่ะยอมเสยีเงนิจ�านวนมากเพือ่ก�าจัด
โรคออกจากฝงูสตัว ์ ตวัอยา่งของโรคในสตัวปี์กทีเ่กอืบจะ
เป็นไปไมไ่ดใ้นการก�าจัดใหห้มดไปคอื โรคบดิ 
(Coccidiosis)

ศตัรพูชืและสตัว ์รวมท ัง้โรคสามารแพรก่ระจายโดย:
• สตัวปี์กทีเ่ป็นโรคหรอืสตัวปี์กทีฟั่กโรค
•  สตัวอ์ืน่ๆ นอกจากปศสุตัว ์(เชน่ สตัวเ์ลีย้ง ไกป่่าและสตัวป่์าอืน่ๆ หนอนพยาธแิละแมลง)
•  เสือ้ผา้ รองเทา้และผมของผูม้าเยีย่มและพนักงานทีย่า้ยจากฟารม์หนึง่ไปยงัอกีฟารม์หนึง่ ระหวา่งฝงูสตัวห์รอืพืน้ทีก่ารผลติ

ในฟารม์
• อาหาร น�้า ชัน้รองพืน้และดนิทีป่นเป้ือน
• ซากสตัวปี์กทีต่ายแลว้
• อปุกรณแ์ละยานพาหนะในฟารม์ทีป่นเป้ือน หรอื
•  อนุภาคและฝุ่ นละอองทีป่ลวิตามลมและถกูเป่าโดยพัดลมถา่ยเทอากาศ

มลู สะเกด็ผวิหนังสตัว ์ละอองลอย มลูสตัวแ์ละซากสตัวต์ายคอืทีม่า
หลกัของการปนเป้ือนและการ

แพรก่ระจาย

การแพรเ่ชือ้
โดยตรงผา่น

สภาวะแวดลอ้ม 
อาหารสตัว ์นา้ที่

ใชร้ว่มกนั

การแพรเ่ชือ้โดยออ้ม 
(กลไก) ผา่นอปุกรณ ์เสือ้ผา้ 
ยานพาหนะ แมลงและสตัว์

ป่าทีป่นเป้ือน

วงจรการเกิดโรค
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ขอ้พงึระวงัท ัว่ไปเกีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพ
ดงัทีก่ลา่วไวใ้นชว่งตน้ของบทนี ้ถา้สตัวปี์กทกุตวัในพืน้ทีถ่กูจัดสง่ออกไป และสถานทีถ่กูท�าความสะอาดและฆา่เชือ้กอ่นน�า
สตัวฝ์งูใหมเ่ขา้มา ความเสีย่งดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพกจ็ะต�า่  ในทางตรงขา้ม หากตอ้งจัดการกบัลกูไกห่รอืพอ่แมพั่นธุ ์
และฝงูไกไ่ข ่จะมสี ิง่ทีต่อ้งค�านงึสงู  

ไมใ่ชข่ัน้ตอนทัง้หมดจะใชไ้ดก้บับทบาทหนา้ทีข่องคณุในหว่งโซอ่ปุทานสตัวปี์ก  
•   สอบถามเกษตรกรเกีย่วกบัระเบยีบดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพและขอ

ใหป้ฏบิตัติาม   
•  ถา้มาตรฐานดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพของบรษัิทคณุสงูกวา่มาตรฐาน

ของฟารม์ ใหป้ฏบิตัติามมาตรฐานความปลอดภยัทางชวีภาพทีส่งูกวา่
•  ผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นเจา้ของสตัวปี์กในบา้นหรอืสตัวปี์กทีเ่ป็นสตัวเ์ลีย้งถอืวา่

มคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่การท�างานกบัสตัวปี์ก ก�าหนดนโยบายบรษัิท
เพือ่ลดความเสีย่งในการน�าโรคเขา้มาสูพ่ืน้ทีส่ตัวปี์กทีค่ณุใหบ้รกิารอยู่

•  ล�าดบัการตดิตอ่ฟารม์ การรับหรอืการจัดสง่ ควรจะลดการปนเป้ือนลงโดย
การเดนิทางจากฝงูสตัวท์ีม่สีถานะสขุภาพทีส่งูกวา่ไปต�า่กวา่ และจากอายุ
นอ้ยสดุไปอายมุากสดุ ตวัอยา่งเชน่ กบัไกไ่ข ่ใหจั้ดการไกส่าวกอ่นจากนัน้
ไกเ่ต็มวยั

•  กอ่นมาถงึทีท่�างาน พนักงานทกุคนทีจั่ดการหรอืขนสง่สตัวปี์กทีม่ชีวีติควรจะอาบน�้า และ
สวมใสเ่สือ้ผา้ทีซ่กัรดีใหม ่ถงุมอื และรองเทา้ฆา่เชือ้

•  การใชเ้สือ้คลมุ รองเทา้บทู หมวก/ตาขา่ยคลมุผม หนา้กากกนัฝุ่ นและถงุมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้
จะชว่ยป้องกนัการแพรก่ระจายของโรค การก�าจัดทิง้ทีเ่หมาะสมของสิง่ของเหลา่นีม้คีวาม
ส�าคญัอยา่งยิง่ เชน่เดยีวกบัการจัดเก็บเสือ้คลมุทีส่กปรกจนกวา่จะซกัเรยีบรอ้ย ถา้เป็นไปได ้
ใหท้ิง้ขยะและของทีใ่ชแ้ลว้ไวท้ีฟ่ารม์เพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายของโรคจากฟารม์ไปยงั
โรงงานหรอืโรงขนสง่ ถา้เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะทิง้ส ิง่เหลา่นัน้ไวท้ีฟ่ารม์ ใหใ้สไ่วใ้นถงุพลาสตกิที่
ปิดมดิชดิเพือ่ก�าจัดทิง้ในภายหลงั 

•  ลา้งมอืใหส้ะอาดดว้ยน�้าและสบูฆ่า่เชือ้กอ่นและหลงัการจัดการสตัวปี์กทีม่ชีวีติ ถา้ไมม่นี�้า 
ใหใ้ชส้ารลา้งมอืทีม่สีว่นผสมของแอลกอฮอร ์แลว้ลา้งมอืดว้ยสบูแ่ละน�้าโดยเร็วทีส่ดุเทา่ที่
จะเป็นไปได ้

•  พน่อปุกรณอ์ืน่ๆ (เชน่ แวน่ตา/หนา้กากนริภยั ปากกา คอมพวิเตอร ์ตราชัง่ ฯลฯ) ดว้ยสารฆา่
เชือ้หลงัจัดการกบัสตัวปี์กทีม่ชีวีติและกอ่นการใชอ้ปุกรณเ์หลา่นัน้อกีครัง้

• ท�าขัน้ตอนการท�าสะอาดและการฆา่เชือ้ซ�้าทกุวนั

ยานพาหนะและอปุกรณ์
• ไมข่บัรถใกลค้อกทีม่สีตัวปี์กทีม่ชีวีติถา้เป็นไปได ้
• ขบัรถชา้ๆ เมือ่เขา้ใกลค้อกเพือ่ลดฝุ่ นละออง
• ไมจ่อดรถใกลพั้ดลมระบายและชอ่งลม ยกเวน้จะจ�าเป็นตอ้งจอดในเวลาทีข่นขึน้และลงจากรถ
• มองหาทีจ่อดทีก่�าหนดไวส้�าหรับรถตูข้องผูม้าเยีย่ม
•  หา้มเขา้ไปในอาคารใดๆ ในพืน้ที ่ยกเวน้ทีท่ีค่ณุจะตอ้งใหบ้รกิาร ยกเวน้แตค่ณุจะไดรั้บอนุญาตอยา่งชดัแจง้จากเกษตรกร

หรอืผูจั้ดการฟารม์กอ่น
• ลงชือ่ในสมดุบนัทกึผูม้าเยีย่ม  
• จดบนัทกึสว่นตวัโดยระบสุถานทีท่ีค่ณุไปและวนัเวลา 
•  คนขบัควรปฏบิตัติามแนวปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัทางชวีภาพเพือ่ลดความเสีย่งของการแพรเ่ชือ้โรคระหวา่งฟารม์และสถาน

ประกอบการ
•  อปุกรณท์ัง้หมดทีใ่ชใ้นการขนขึน้ ขนลง จัดการ หรอืขนสง่สตัวปี์กทีม่ชีวีตควรไดรั้บการท�าความสะอาดและฆา่เชือ้เป็นประจ�า

ตามระดบัความเสีย่งและความเกีย่วพันดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ ซึง่รวมไปถงึภายนอกยานพาหนะ รถพว่งและอปุกรณ์
ใดๆ ทีต่อ่เพิม่กบัยานพาหนะ
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ยานพาหนะ
•  เมือ่สภาพอากาศอ�านวย ใหท้�าความสะอาดภายในและภายนอก

ยานพาหนะ (รวมทัง้ทีเ่กบ็สมัภาระ ถา้ม)ี ฆา่เชือ้ถา้จ�าเป็น
•  เสือ่รองพืน้ พวงมาลยั รวมทัง้ถงัและแปรงทีใ่ชล้า้งรองเทา้บทูก็

ควรฆา่เชือ้ดว้ย ใชเ้สือ่ยางรองพืน้ ซึง่จะงา่ยในการขนยา้ย ลา้งและ
ฆา่เชือ้ 

•  เชด็พืน้ผวิทีแ่ข็งดว้ยน�้าสะอาดและสบูก่อ่น แลว้ทาดว้ยสารลา้ง/ฆา่
เชือ้ จากนัน้ปลอ่ยใหแ้หง้ ไมค่วรใหเ้ห็นขน ฝุ่ น มลูสตัวห์รอืดนิ
เหลอือยู่

• ดแูลเอาใจใสย่างลอ้ของยานพาหนะเป็นพเิศษ
•  หลงัจากลา้งเสร็จ ควรพน่และเชด็รถบรรทกุดว้ยสารฆา่เชือ้ สารฆา่

เชือ้ควรปลอ่ยใหม้เีวลาสมัผัสกบัพืน้ผวินานพอ  
  
อปุกรณ์
•  ท�าความสะอาดและฆา่เชือ้อปุกรณอ์ืน่ๆ ทีใ่ชใ้นฟารม์ เชน่ ตราชัง่ คอมพวิเตอร ์โซ ่แผง ฯลฯ
•  ลงั กรง รถเข็น และรถขนไกง่วงควรจะปราศจากมลูสตัว ์ขน เศษไขแ่ละเศษฝุ่ นดนิอืน่ๆ กอ่นออกไปท�างานตอ่ทีอ่ืน่ 
•  รถเข็นอาจจะตอ้งลา้งและฆา่เชือ้บนรถบรรทกุ หรอืฆา่เชือ้นอกรถบรรทกุ จากนัน้เกบ็เขา้รถตามเดมิ สามารถใชท้ัง้สองวธิไีด ้

แตจ่ะเป็นการดหีากลา้งรถเข็นสตัวปี์กแตล่ะคนันอกรถบรรทกุ จากนัน้ท�าความสะอาดและฆา่เชือ้ภายในและภายนอกรถ
บรรทกุกอ่นขนรถเข็นกลบัขึน้ไป ยิง่ใชร้ะบบอตัโนมตัมิากเทา่ใด โอกาสทีจ่ะไดผ้ลลพัธท์ีส่ม�า่เสมอและเชือ่ถอืไดก้จ็ะมากขึน้

•  ใชอ้ปุกรณแ์ยกกนัในการเคลือ่นยา้ยไกร่ะยะสิน้สดุการไขแ่ละไกส่าวถา้เป็นไปได ้ถา้เป็นไปไมไ่ด ้ใหแ้น่ใจวา่ใชค้วาม
ระมดัระวงัเป็นพเิศษเมือ่ท�าสะอาดและฆา่เชือ้อปุกรณ ์ถา้ขนสง่ไกร่ะยะสิน้สดุการไข ่ใหร้ออยา่งนอ้ยหนึง่วนัเต็ม (นานกวา่นัน้
กจ็ะยิง่ด)ี กอ่นทีจ่ะใชอ้ปุกรณเ์ดยีวกนัขนยา้ยไกส่าว

•  ลา้งและฆา่เชือ้ประตดูกัดว้ยน�้าและน�้ายาลา้ง รวมทัง้สารฆา่เชือ้ทีแ่นะน�า ขอแนะน�าใหเ้กษตรกรแตล่ะคนมปีระตดูกัของ
ตนเอง 

สถานการณท์ีเ่กดิโรคสงูขึน้
บางครัง้ฝงูสตัวท์ีท่ราบวา่ป่วยอาจจ�าเป็นตอ้งขนสง่ไปยงัตลาดทีม่กีารควบคมุ ในกรณี
ดงักลา่ว ใหป้ฏบิตัติามแนวปฏบิตัเิพิม่เตมิตอ่ไปนี:้
•  ถา้ตอ้งใหบ้รกิารฝงูสตัวห์ลายฝงูในวนัเดยีวกนั ใหจั้ดการฝงูสตัวท์ีป่่วยกอ่นเสมอ
•  ใชอ้ปุกรณแ์บบใชแ้ลว้ทิง้ เชน่ เสือ้คลมุ ถงุมอื หนา้กาก และทีค่ลมุรองเทา้บทู เพือ่

ความปลอดภยั เมือ่ออกจากคอก ใหถ้อดอปุกรณต์า่งๆ แลว้ทิง้ไวท้ีฟ่ารม์ในถงุขยะ
เพือ่ใหเ้กษตรกรก�าจัดทิง้

•  ถา้ไมไ่ดใ้ชอ้ปุกรณแ์บบใชแ้ลว้ทิง้ทีเ่กษตรกรจัดไวใ้ห ้ใหล้า้งเสือ้ผา้ รวมทัง้ท�าความ
สะอาดและฆา่เชือ้รองเทา้บทูกอ่นเดนิทางไปเยีย่มฟารม์อืน่  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
ภายในรถตูห้รอืรถบรรทกุถกูท�าความสะอาดและฆา่เชือ้อยา่งทัว่ถงึ เนือ่งจากเสือ้ผา้
และรองเทา้ของคณุสามารถแพรเ่ชือ้ได ้ 

•  พน่/ท�าความสะอาดยางรถทกุลอ้ดว้ยสารฆา่เชือ้กอ่นออกจากฟารม์ถา้เป็นไปได ้หรอื
อยา่งนอ้ยในจดุทีเ่หมาะสมทีใ่กลท้ีส่ดุหลงัจากออกจากฟารม์

•  เลอืกเสน้ทางไปยงัจดุหมายสดุทา้ยทีผ่า่นฟารม์สตัวปี์กจ�านวนนอ้ยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็น
ไปได ้

รวมทัง้ดสูว่นทีม่หีวัขอ้วา่ ขัน้ตอนในการขนยา้ยฝงูสตัวท์ีป่่วย ในตอนทา้ยของบทที ่6: 
สตัวปี์กพรอ้มส�าหรับการขนยา้ยหรอืไม?่
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ค�าถามและหมายเหตเุพือ่การอภปิราย
1.  มขีัน้ตอนใดบา้งทีค่ณุสามารถด�าเนนิการเพือ่ป้องกนัไมใ่หโ้รคแพรก่ระจายจากสตัวฝ์งูหนึง่ไปยงัฝงูอืน่ ฟารม์หนึง่ไปยงัฟารม์

อืน่ หรอืบรษัิทหนึง่ไปยงับรษัิทอืน่?

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

2.  เมือ่ตรวจเยีย่มฝงูสตัวห์ลายแหง่ในหนึง่วนั คณุควรจะเรยีงล�าดบัการตรวจเยีย่มกอ่นหลงัอยา่งไร?

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

3.  คูม่อืนีอ้ธบิายขัน้ตอนความปลอดภยัทางชวีภาพขัน้ต�า่และขัน้ตอนความปลอดภยัทางชวีภาพทีเ่นน้ย�้าระหวา่งสถานการณ์
เกดิโรค สองขัน้ตอนสองนีแ้ตกตา่งกนัอยา่งไร?
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วตัถปุระสงค:์ หลงัจากบทนี ้ 
ผูเ้ขา้รว่มจะสามารถ...
•  เขา้ใจคณุสมบตัทิางกายภาพและพฤตกิรรมของลกูไก่
•  ตระหนักวา่ความปลอดภยัทางชวีภาพส�าหรับลกูไกม่คีวาม

ส�าคญัอยา่งยิง่เนือ่งจากระบบภมูคิุม้กนัยงัพัฒนาไมเ่ต็มที่
• ขนสง่ลกูไกอ่ยา่งเหมาะสม
• ขนลกูไกล่งทีฟ่ารม์อยา่งถกูตอ้ง

สถานทีฟั่กไขส่มยัใหมส่ามารถกกและฟักไขจ่ากสตัวปี์กนับลา้น
ทกุสปัดาหเ์พือ่ป้อนใหก้บัอตุสาหกรรมสตัวปี์ก ลกูไกเ่กอืบ
ทัง้หมดจะถกูสง่ไปยงัฟารม์ดว้ยรถบรรทกุทีอ่อกแบบเป็นพเิศษ  

ลกูไกเ่นือ้ทีเ่พิง่ฟักออกมา ไกป่ระเภทใหไ้ข ่และลกูไกง่วงจะมลีกัษณะหลายอยา่งรว่มกนั ซึง่มคีวามส�าคญัทีจ่ะตอ้งเขา้ใจเพือ่
จะไดข้นสง่ไดอ้ยา่งปลอดภยัทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้สวสัดภิาพของลกูไกแ่ละลกูไกง่วงระหวา่งการขนสง่คอืสิง่ส�าคญัล�าดบั
ตน้ๆ และเป็นความรับผดิชอบของเจา้หนา้ทีท่กุคนทีเ่กีย่วขอ้ง ระยะเวลาในการเดนิทางขนสง่ลกูไกห่รอืลกูไกง่วงควรจะสัน้ลง 
และขอแนะน�าใหไ้มเ่กนิกวา่ 24 ชัว่โมง

พฤตกิรรมของลกูไก่
•   ลกูไกท่ีย่งัไมฟั่กจะมอีาหารและน�้าภายใน ถงุไขแ่ดงขา้งในตวั ถา้

ดแูลอยา่งเหมาะสม ลกูไกจ่ะสามารถมชีวีติอยูไ่ดส้องสามวนัโดย
ปราศจากอาหารหรอืน�้า  อยา่งไรกด็ ีการใหอ้าหารและน�้าตัง้แตเ่ริม่
ตน้จะกระตุน้พัฒนาการของล�าไสแ้ละการเจรญิเตบิโต 

•  ตวัออ่นทีพ่ึง่ฟักออกจากไขจ่ะมอีณุหภมูภิายในรา่งกายสงู อยา่งไรก็
ด ีลกูไกไ่มส่ามรถควบคมุอณุหภมูใินสองสปัดาหแ์รก อณุหภมูิ
ภายนอกจะตอ้งรักษาใหค้งทีส่�าหรับลกูไก่

•  สภาพแวดลอ้มทีร่อ้นเกนิไปหรอืหนาวเกนิไปสามารถสง่ผลใหเ้กดิ
การสญูเสยีอยา่งมากกบัสถานทีฟั่กไข ่ระหวา่งการขนสง่ และที่
ฟารม์ได ้

•  ถา้ลกูไก/่ลกูไกง่วงรอ้น พวกมนักจ็ะหายใจหอบโดยเปิดจะงอยปาก
ออก กางปีกและขยบัออกจากกนัถา้เป็นไปได ้ ถา้ลกูไกไ่มส่ามารถ
ก�าจัดความรอ้นสว่นเกนิได ้กอ็าจเกดิผลรา้ยถาวรหรอืแมแ้ตต่ายได ้

•  ถา้บรเิวณหนาวเกนิไป ลกูไกจ่ะเกาะกลุม่กนัเพือ่ความอบอุน่ ถา้ยงั
คงหนาวอยู ่ลกูไกก่จ็ะขึน้ไปกองทบักนัและหายใจไมอ่อก วธิกีาร
ตรวจสอบอยา่งรวดเร็ววา่ลกูไกห่นาวหรอืไม ่กค็อื เอาเทา้ลกูไกแ่ตะทีแ่กม้ของคณุ  เทา้เย็น = ลกูไกห่นาว ความหนาวเย็น
คอืสาเหตทุัว่ไปของการเกดิทอ้งมาน (เกดิน�้าในชอ่งทอ้ง) ในลกูไก ่ 

•  การถา่ยเทอากาศอยา่งเหมาะสมคอืสิง่ทีส่�าคญัอยา่งยิง่ การขาดอากาศทีบ่รสิทุธิอ์าจท�าลายหวัใจและสมองลกูไก ่บางครัง้
อาจท�าใหเ้กดิทอ้งมานหรอืตายได ้

•  สตัวปี์กทีเ่พิง่ฟักจะมสีญัชาตญาณธรรมชาตใินการมองหาอาหารทนัท ีลกูไกห่รอืลกูไกง่วงทีส่ขุภาพดจีะกระตอืรอืรน้และตืน่
ตวัเมือ่เขา้ใกล ้ลกูไกจ่ะจดจ�าคนไดอ้ยา่งรวดเร็ว และจะตดิตามคนดแูล/คนจัดการ เพราะคดิวา่เป็นแมข่องพวกมนั ดงันัน้ คณ
จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเมือ่ขนยา้ยเพราะลกูไกจ่ะตดิตามคณุไป  ระวงัเหยยีบ!

•  ระบบภมูคิุม้กนัของสตัวท์ีพ่ ึง่ฟักจะยงัคงพัฒนาไมเ่ต็มที ่ ดงันัน้ เป็นสิง่ส�าคญัทีส่ภาพแวดลอ้มของลกูไกท่ีพ่ ึง่ฟักออกจากไข่
และพืน้ผวิทัง้หมดทีล่กูไกส่มัผัสจะตอ้งสะอาดและไดรั้บการฆา่เชือ้

สถานทีฟ่กัไข่
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การเตรยีมรถบรรทกุส�าหรบัการขนสง่
•  ท�าความสะอาดและฆา่เชือ้รถบรรทกุขนสง่อยา่งทัว่ถงึกอ่นการใชแ้ตล่ะ

ครัง้ ท�าความสะอาดภายในรถบรรทกุและหอ้งโดยสาร  สถานทีฟั่กไขบ่าง
แหง่ก�าหนดใหต้อ้งมใีบรับรอง “การท�าความสะอาดและการฆา่เชือ้กบัทกุ
การจัดสง่ ซึง่รวมถงึ

- วนัทีจั่ดสง่
- หมายเลขยานพาหนะ
- วนัทีแ่ละเวลาทีท่�าความสะอาดและฆา่เชือ้
- วนัทีแ่ละเวลาขนยา้ย และ
- ชือ่-สกลุลกูคา้และเวลาจัดสง่

• ท�าการตรวจสอบรถบรรทกุกอ่นออกเดนิทาง:
- ตรวจสอบและสตารท์แหลง่จา่ยไฟ (โดยปกตจิะเป็นเครือ่งก�าเนดิ
ไฟฟ้า)
- ตรวจสอบวา่พัดลมทกุตวัในรถบรรทกุท�างาน
- ตรวจดวูา่จ�าเป็นตอ้งตดิตัง้หรอืท�าความสะอาดตวักรองหรอืไม่
- ตรวจสอบวา่เครือ่งท�าความรอ้นท�างาน
- ตรวจสอบวา่อปุกรณต์รวจสอบอณุหภมูใินหอ้งโดยสารท�างาน
- ตรวจสอบทอ่และชอ่งระบายอากาศ

•  ปรับความรอ้นหรอืความเย็นในรถบรรทกุจนมอีณุหภมูอิยูใ่นชว่ง 21° ถงึ 
32°C (70° ถงึ 90°F) (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) กอ่นจะขนยา้ยลกูไก่

• ความชืน้สมัพัทธใ์นรถบรรทกุควรอยูร่ะหวา่ง 50% และ 65% 
•  จะตอ้งรักษาอากาศใหม้กีารถา่ยเทอยา่งเพยีงพอที ่0.71 ลกูบาศกเ์มตรตอ่

นาท ี(25 ลกูบาศกฟ์ตุตอ่นาท)ี ตอ่ลกูไก ่1,000 ตวั  
•  ตรวจสอบวา่มเีอกสารงานทีจ่�าเป็นครบถว้น (เชน่ แผนทีไ่ปฟารม์ แบบ

ฟอรม์ยนืยนัการจัดสง่ และแบบฟอรม์อืน่ๆ ทีก่�าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั) เพือ่
ใหป้ระกอบกบัการจัดสง่
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การเตรยีมลกูไก/่ลกูไกง่วงส�าหรบัการขนสง่
•  คนขบัจะตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพของ

สถานทีฟั่กไขเ่มือ่เขา้ไปในสถานทีฟั่กไข ่ ซึง่อาจรวมถงึการอาบน�้า
และสวมใสเ่สือ้ผา้ทีซ่กัรดีใหม ่เสือ้คลมุ รองเทา้บทู และตาขา่ยคลมุ
ผมทกุครัง้ทีเ่ขา้ไปในสถานทีฟั่กไข ่เนือ่งจากคนขบัและยานพาหนะ
จะตอ้งเขา้ไปในฟารม์เป็นประจ�า ดงันัน้ความปลอดภยัทางชวีภาพจงึ
เป็นประเด็นทีส่�าคญั คนขบัควรจะเขา้ไปในพืน้ทีท่ีป่ฏบิตังิานเทา่นัน้
และเขา้ไปนานเทา่ทีจ่ะตอ้งขนสตัวปี์กเขา้ในรถเสร็จสิน้เทา่นัน้ คน
ขบัไมค่วรเขา้ไปในพืน้ทีฟั่กไขอ่ืน่ๆ

•  ทัง้กลอ่งพลาสตกิและสตัวปี์กควรจะแหง้สนทิกอ่นการขนสง่ สตัวปี์ก
ไมค่วรใหข้นเปียกหรอืเป็นขยุ

•  ถา้ใชก้ระดาษส�าหรับลกูไกใ่นกลอ่ง จะตอ้งใชก้ระดาษใหม ่สะอาด
และแหง้ 

•  สตัวปี์กจะถกูนับและใสใ่นกลอ่งลงัใหมห่รอืในกลอ่งพลาสตกิที่
สะอาดและผา่นการฆา่เชือ้ ตรวจสอบวา่กลอ่งพลาสตกิไมม่รีอ่งรอย
ความเสยีหาย 

•  กลอ่งจะถกูเรยีงซอ้นกนัในพืน้ทีท่ีม่กีารรองรับโดยมกีารควบคมุ
อณุหภมูแิละความชืน้เพือ่ใหล้กูไกอ่ยูส่บาย

•  เวลาตัง้แตก่ารฟักจนถงึการจัดสง่จากฟารม์ควรจะสัน้ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ขอแนะน�าใหร้ะยะเวลาขนสง่ไมค่วรนานกวา่ 24 
ชัว่โมง และตอ้งไมเ่กนิ 72 ชัว่โมง

การขนขึน้รถบรรทกุ
•  ตรวจสอบวา่พืน้ทีใ่นรถบรรทกุถกูท�าใหอุ้น่กอ่นท�าการขน  กรณุาดชูว่งอณุหภมูทิีแ่นะน�าในสว่นดา้นลา่งนี้
• ขนกลอ่งทีว่างซอ้นกนัขึน้รถบรรทกุโดยการสไลดห์รอืขนดว้ยรถเข็น อยา่ขนเร็วเกนิไปจนท�าใหส้ะเทอืน
•  ยดึกลอ่งทีว่างซอ้นกนัดว้ยแทง่แยกใหแ้น่น หา้มบรรทกุเกนิพกิดัเพราะอาจท�าใหก้ารควบคมุการถา่ยเทและอณุหภมูไิมด่ ี

ตรวจนับจ�านวนสตัวปี์กในระหวา่งการขนซ�้าอกีครัง้
• เมือ่ตอ้งจัดสง่หลายแหง่ สตัวปี์กทีจ่ะตอ้งขนลงกอ่นควรขนขึน้รถบรรทกุอนัดบัสดุทา้ย
• หลงัจากขนสตัวปี์กขึน้รถบรรทกุเสร็จ ใหปิ้ด ยดึใหแ้น่นและล็อกประตู
•  ตรวจสอบเซนเซอรว์ดัอณุหภมูอิกีครัง้ รถบรรทกุบางคนัมเีครือ่งบนัทกึอณุหภมูอิตัโนมตัทิีว่ดัอณุหภมูภิายในรถบรรทกุเป็น

ชว่งๆ สม�า่เสมอ ใหพ้มิพค์า่เหลา่นีอ้อกมาและเก็บรวมไวก้บัเอกสารอืน่ๆ

ความรบัผดิชอบของคนขบัในระหวา่งการขนสง่
•  ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในพืน้ทีบ่รรทกุ (อณุหภมูแิละการไหลเวยีนอากาศ) โดย

ตรวจสอบคา่จากเครือ่งมอือเิล็กทรอนกิสใ์นหอ้งโดยสาร 
•  รักษาสภาพแวดลอ้มทีส่บายในชว่งอณุหภมู ิ21° ถงึ 32°C (70° ถงึ 90°F) ชว่ง

อณุหภมูทิีข่อแนะน�าคอื 26° ถงึ 29°C (80° ถงึ 85°F) ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ
• เปิดพัดลมไวต้ลอด
•  เมือ่ระบบเตอืนสง่สญัญาณ คณุจะตอ้งด�าเนนิการบางอยา่งทนัทเีพือ่รักษาชว่งสภาพ

แวดลอ้มทีต่อ้งการไว ้
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การขนสตัวปี์กลงทีฟ่ารม์
•  ทีฟ่ารม์ คนขบัควรปฏบิตัติามมาตรการดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพพืน้ฐานดงัทีร่ะบไุวใ้นบทที ่2 ของคูม่อืฉบบันี ้ นอกจาก

นี ้คนขบัยงัตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพเพิม่เตมิใดๆ กต็ามที่
เกษตรกรก�าหนด

•  ใหส้วมใสเ่สือ้ผา้ป้องกนั (เชน่ เสือ้คลมุ ถงุคลมุรองเทา้บทู ตาขา่ยคลมุผม) ขณะทีช่ว่ยขน
กลอ่งบรรจลุกูไก/่ลกูไกง่วงลงจากรถ เพือ่ความปลอดภยัทางชวีภาพ ขอแนะน�าไมใ่หค้นขบั
เขา้ไปในคอกสตัว์

•  ตรวจสอบสภาพของสตัวปี์กและระดบัการตอบสนองเมือ่จัดสง่ ในสมดุบนัทกึการจัดสง่ จด
บนัทกึสิง่ผดิปกตติา่งๆ ซึง่รวมถงึ

- การหายใจหอบมากเกนิ
- การกองทบักนั/การหายใจไมอ่อกในกลอ่ง และ
- จ�านวนทีต่ายเมือ่มาถงึ (Dead On Arrival: DOA)

•   สงัเกตสภาพในคอกสตัว ์ จดบนัทกึวา่อาคารมกีารจัดเตรยีมเพยีงพอเพือ่เป็นทีพั่กของสตัวปี์ก
หรอืไม:่

- มนี�้ามนัและอาหารพรอ้มหรอืไม?่
- มกีารอุน่อาคารใหไ้ดอ้ณุหภมูทิีเ่หมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรเิวณพืน้หรอืไม?่
- มสีภาพทีด่ถูกูสขุลกัษณะหรอืไม?่ เชน่ ชัน้รองพืน้สะอาดหรอืไม?่
- มกีารจัดแสงสวา่งเพยีงพอเพือ่ใหส้ตัวปี์กหาอาหารและน�้าหรอืไม?่

การขนลกูไกแ่ละลกูไกง่วง
•  การขนลงควรท�าอยา่งรวดเร็ว เพือ่ใหล้กูไกส่มัผัสกบัอากาศภายนอกนอ้ยทีส่ดุ

เทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ 
•  เพือ่ไมใ่หล้กูไกห่นาวสัน่ ใหอ้า้ประตรูถบรรทกุไวเ้ทา่ทีจ่�าเป็นเทา่นัน้ ใหส้ตัวปี์ก

อยูห่า่งจากกระแสลมหรอืแสงแดดจัดมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้วางแผนลว่ง
หนา้ในการขนเขา้ไปในคอกทีม่หีลายชัน้เพือ่ลดการสมัผัสกบัอากาศของลกูไก่

•  กลอ่งบรรจลุกูไกอ่าจจะขนเขา้ไปในคอกโดยรถยก รถเข็นหรอืโดยการแบกกลอ่ง
ดว้ยมอื  ไมว่า่จะขนลงอยา่งไร จะตอ้งไมซ่อ้นกลอ่งสงูมากจนโอนเอนไมม่ัน่คง 
ไมข่นยา้ยจนกลอ่งสะเทอืน

•  ถา้ประตทูา้ยของรถบรรทกุและประตคูอกอยูถ่ดัจากกนั คนขบัสามารถขนลงจาก
รถบรรทกุโดยขนดว้ยมอืสง่ตอ่ใหก้บัคนจัดการเพือ่แบกเขา้ไปในคอก

• ขนกลอ่งไปวางสว่นในสดุของคอกกอ่นหรอืคอ่ยขยบัรถบรรทกุเขา้ไปแทน
•  เมือ่จะเอาลกูไกอ่อกจากกลอ่ง ใหล้ดระดบักลอ่งลงจนใกลพ้ืน้ จากนัน้เอยีงกลอ่ง

เพือ่ปลอ่ยใหล้กูไกอ่อกไปยงัพืน้คอก
•  ถา้ใชก้ระดาษส�าหรับลกูไกใ่นกลอ่ง ขอแนะน�าใหท้ิง้ไวท้ีฟ่ารม์ตามแนวปฏบิตั ิ

ดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพทีด่ ี 
•  ลกูไกใ่นจ�านวนทีถ่กูก�าหนดไวจ้ะถกูปลอ่ยออกถดัจากจดุอาหารและน�้าดว้ยระยะ

หา่งทีเ่ทา่กนัๆ ซึง่สามารถท�าโดยการคอ่ยๆ เอยีงกลอ่งอยา่งนุ่มนวล
•  ถา้ใชก้ระดาษส�าหรับเครือ่งฟักไข ่ใหต้รวจสอบวา่ลกูไกอ่ยูภ่ายในเขตฟักไข่
•  โดยปกตลิกูไกง่วงจะถกูขนลงและวางในวงแหวนเครือ่งฟัก จ�านวนลกูไกง่วงตอ่

วงแหวนจะคดิจากขนาดวงแหวนและจ�านวนเครือ่งใหอ้าหารและน�้าภายใน
วงแหวน ยนืยนัจ�านวนลกูไกง่วงตอ่วงแหวนกบัเกษตรกรกอ่นขนลง



บทที ่3 - สถานทีฟั่กไข่22

การขนลกูไกเ่ขา้ในกรงไก
•  ยนืยนัความจขุองกรง หา้มใหเ้กนิกวา่ความจ ุตรวจสอบกรงวา่สะอาดและ

ไดรั้บการเตรยีมพรอ้มส�าหรับลกูไก ่กรงบางประเภทจ�าเป็นตอ้งมกีระดาษ
ส�าหรับลกูไกเ่พือ่ใหล้กูไกข่ยบัไปหาอาหารและน�้าไดอ้ยา่งอสิระ

•  ขนกลอ่งบรรจลุกูไกต่ามแถวในคอกไกด่ว้ยรถเข็นทีจั่ดใหไ้วใ้นสถานทีฟั่ก
ไข่

•  น�าลกูไกอ่อกจากกลอ่งและประคองอยา่งระมดัระวงัขณะทีว่างเขา้ไปในกรง 
ควรประคองกน้ลกูไกแ่ละใสเ่ขา้ไปในกรงไกอ่ยา่งนุ่มนวล

•  ตรวจสอบวา่ไดนั้บจ�านวนลกูไกท่ีแ่น่นอนทีใ่สเ่ขา้ไปในกรง เมือ่ลกูไกโ่ต
ขึน้ พืน้ทีว่า่งในกรงกจ็ะแคบลง ถา้ใสล่กูไกใ่นกรงมากเกนิไป ลกูไกจ่ะมี
พืน้ทีน่อ้ยเกนิไป

•  ถา้คนจัดการไมไ่ดใ้ชถ้งุมอื พวกเขาควรลา้งมอืและ/หรอืใชส้ารลา้งมอืกอ่น
และหลงัการขนลง

•  ปิดประตกูรงอยา่งถกูวธิ ีตรวจสอบวา่ลกูไกไ่มส่ามารถหนอีอกจากกรงและหลน่เขา้ไปในพืน้ทีท่ีไ่มม่ทีางเขา้ถงึอาหารและน�้า

หลงัการจดัสง่
•   นับกลอ่งเปลา่และรถเข็น แลว้ขนกลบัเขา้ในรถบรรทกุ จากนัน้ใหล้กูคา้เซน็ยนืยนัการจัดสง่
•  คนขบัควรถอดเสือ้คลมุ ตาขา่ยคลมุผมและรองเทา้บทูกอ่นกลบัเขา้ไปในรถบรรทกุและออกจากฟารม์ อปุกรณเ์หลา่นีค้วรจะ

ก�าจัดทิง้ (ถา้เป็นแบบใชแ้ลว้ทิง้) หรอืไมก่ใ็สไ่วใ้นถงุขยะทีม่ดัปิดปากเพือ่น�าไปซกัรดีภายหลงั
•  นับจากรถบรรทกุออกไปนอกต�าแหน่งฟารม์ ตอนนีจ้ะถอืวา่คนขบัและรถบรรทกุมี

แนวโนม้ที ่“ปนเป้ือน” เมือ่ยอ้นกลบัเขา้ไปทีส่ถานทีฟั่กไข ่รถบรรทกุจะตอ้งถกู
ท�าสะอาดและฆา่เชือ้อกีครัง้

•  คนขบัควรปฏบิตัติามขัน้ตอนดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพของสถานทีฟั่กไข่
กอ่นเขา้ไปในสถานทีด่งั
กลา่ว
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ค�าถามและหมายเหตเุพือ่การอภปิราย
1.  อธบิายพฤตกิรรมของลกูไกเ่มือ่สมัผัสกบัอากาศหนาวหรอืรอ้นเกนิไป

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

2.   คนขบัรถบรรทกุลกูไก/่ลกูไกง่วงสามารถท�าขัน้ตอนใดเพือ่รักษาใหส้ตัวปี์กรูส้กึสบายมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดใ้นระหวา่ง... 
a. การขนขึน้? 
b. ระหวา่งเดนิทางไปยงัฟารม์? 
c. การขนลง?

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

3.  ลกูไกแ่ละลกูไกง่วงจะมรีะบบภมูคิุม้กนัทีย่งัเตบิโตไมเ่ต็มทีเ่มือ่ฟักออกมา มขีัน้ตอนอะไรบา้งทีส่ามารถด�าเนนิการเพือ่ลดกา
รสมัผสกบัโรคตดิเชือ้... 
a. ในสถานทีฟั่กไข?่ 
b. ภายในรถบรรทกุของสถานทีฟั่กไข?่ 
c. ทีฟ่ารม์?
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บทที ่4  
การใหว้คัซนี
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สตัวปี์กจะตอ้งไดรั้บวคัซนีเพือ่ป้องกนัโรคบางอยา่ง และ
ป้องกนัไมล่กูไกต่ดิโรคจากแม ่วคัซนีบางอยา่ง เชน่ 
วคัซนีป้องกนัเชือ้ซลัโมเนลลา่ ยงัชว่ยป้องกนัสขุภาพ
ของคนอกีดว้ย

สามารถใหว้คัซนีในสถานทีฟั่กไขห่รอืในคอก  ทีส่ถานที่
ฟักไข ่สามารถใหว้คัซนีแบบ in-ovo (ผา่นไขฟั่ก) ดว้ย
การฉีดแบบ subcutaneous (ใตผ้วิหนัง) หรอืโดยใช ้
ตลบัสเปรยแ์บบพน่หยาบหรอืละอองหยดขนาดใหญ่

การใหว้คัซนีในคอกสามารถท�าไดโ้ดย:
•  พน่หยาบดว้ยเครือ่งพน่สะพายหลงัแบบป๊ัมดว้ยมอืหรอื

ป๊ัมไฟฟ้า 
- เครือ่งพน่จะตอ้งใชก้บัวคัซนีเทา่นัน้  
- ใชน้�้ากลัน่ท�าสารละลายวคัซนี  
- ขณะใหว้คัซนี หรีไ่ฟลงและปรับใหม้กีารระบายอากาศนอ้ยลง  
- พน่วคัซนี 1 เมตร (3 ฟตุ) เหนอืหวัสตัวปี์ก  
-  ขณะทีส่เปรยเ์ลือ่นลงบนสตัวปี์ก ดวูา่สตัวปี์กสัน่หวัหรอืไม ่เพือ่ทีจ่ะแน่ใจวา่สเปรยไ์ดส้มัผัสกบัตา ปากและทางเขา้จมกู

ของสตัวปี์ก
•  การใหว้คัซนีแบบน�้าผา่นระบบน�้า

-  การด�าเนนิการนีส้ามารถท�าดว้ยเครือ่งป้อน/เครือ่งผสม หรอืผา่นถงัเกบ็ (วธิทีีข่อแนะน�า)  
-  จ�ากดัการเขา้ถงึน�้าของสตัวปี์กเป็นเวลา 1 ชัว่โมงในอากาศทีร่อ้น และอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมงในเดอืนทีม่อีากาศหนาวเพือ่

ใหแ้น่ใจวา่สตัวปี์กทกุตวักระหายน�้า  
-  การรูถ้งึการบรโิภคน�้าของฝงูสตัวถ์อืวา่มคีวามส�าคญัยิง่ เพือ่ใหค้ณุสามารถประเมนิหาปรมิาณทีถ่กูตอ้งของสารละลายที่

จะตอ้งเตรยีม  
-  ผสมวคัซนีกบัสารชว่ยใหค้วามคงตวั (ปกตจิะใชผ้งนมขาดมนั

เนย) และสยีอ้มน�้าเงนิ  เมือ่ใหว้คัซนี ใหล้า้งทอ่น�้าจนกวา่คณุจะ
เห็นสยีอ้มน�้าเงนิออกมาจากปลายทอ่เพือ่ใหแ้น่ใจวา่สยีอ้มไป
ทัว่ทัง้ทอ่น�้า  คณุสามารถเห็นสยีอ้มทีจ่ะงอยปากของสตัวปี์ก 
ซึง่ท�าใหรู้ว้า่สตัวปี์กตวัใดไดรั้บยาแลว้

• ฉีดเขา้ทางตา (หยอดตา) หรอืพน่เขา้ทางจมกู
-  วคัซนีจะถกูผสมและใสเ่ขา้ในขวดแบบหลอดฉีด และหยอด

วคัซนีหนึง่หยด (0.03 มล.) เขา้ในตาหรอืโพรงจมกู แลว้ปลอ่ย
ใหซ้มึ  

-  สยีอ้มน�้าเงนิมกัจะถกูใสเ่ขา้ในวคัซนีนีเ้พือ่ชว่ยใหส้ามารถบง่ชีว้า่
สตัวปี์กตวัใดไดรั้บวคัซนีแลว้งา่ยขึน้  สยีอ้มน�้าเงนิทีล่ ิน้ของสตัว์
ปีกบง่บอกวา่วคัซนีไดซ้มึเขา้ไปแลว้

• แผงปีกกบัหลอดฉีดแบบเข็มสองแงง่ 
- สตัวปี์กจะถกูฉีดวคัซนีทีบ่รเิวณดา้นใตข้องปีก
- ถา้จ�าเป็น ใหถ้อนขนบรเิวณทีต่อ้งการใหเ้ห็นผวิหนา้ออกเพือ่ฉีดวคัซนี  
- จุม่เข็มลงในวคัซนี จากนัน้แทงเขา้ไปทีผ่วิหนังใตปี้ก
- อยา่ใหถ้กูขน กระดกูหรอืเสน้เลอืด  
- เปลีย่นเข็มถา้จ�าเป็น (ทกุๆ 500 ตวั)

การใหว้คัซนี

สีย้อมที่ลิ้น = วัคซีนซึม เข้าไปแล้ว
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• วคัซนีแบบฉีดได ้
- สามารถฉีดแบบ subcutaneous (ใตผ้วิหนัง) หรอืแบบ intramuscular (เขา้ในกลา้มเนือ้) 
-  บรเิวณใตผ้วิหนังจะรวมถงึคอ (ดงึหนังบรเิวณหลงัคอขึน้เพือ่ท�าเป็นชอ่งระหวา่งผวิหนังกบักลา้มเนือ้คอ) แลว้พับขาหนบี 

(ชอ่งทีเ่กดิบรเิวณผวิหนังระหวา่งสว่นทอ้งกบัโคนขา) 
-  ต�าแหน่งฉีดเขา้กลา้มเนือ้จะรวมถงึหนา้อก กลา้มเนือ้ขา กลา้มเนือ้ปีกและหวัสว่นทา้ย 
-  ระวงัอยา่ใหถ้กูเสน้เลอืด เสน้ประสาท ขอ้ตอ่และกระดกู
-  ใชเ้ครือ่งวดัและขนาดเข็มใหถ้กูตอ้งกบัประเภทของวคัซนีทีก่�าลงัให ้
-  วคัซนีจ�าเป็นตอ้งเกบ็ไวใ้นอณุหภมูทิีเ่หมาะสม  วคัซนีทีเ่ย็นจะท�าใหส้ตัวปี์กเจ็บ แตถ่า้อุน่เกนิไปจะท�าใหป้ระสทิธภิาพ

ของวคัซนีลดลง 

ปญัหาดา้นความปลอดภยั:
ควรด�าเนนิการกบัวคัซนีดว้ยความระมดัระวงั  ซึง่รวมถงึการจัดเกบ็ การผสมและการฉีด ควรสวมใสอ่ปุกรณป้์องกนัสว่นตวัที่
เหมาะสมระหวา่งการฉีดเพือ่ป้องกนัการสดูดม การฉีดหรอืการกลนื  ควรเกบ็รักษาแผน่ขอ้มลูความปลอดภยัของสารเคม ี
(Material Data Safety Sheets: MSDS) ไวใ้กลม้อืส�าหรับวคัซนีทกุประเภททีค่ณุอาจจะตอ้งใช ้  ตวัอยา่งเชน่ ตวัยาเสรมิทีใ่ช ้
กบัยาฉีดสามารถกอ่ใหเ้กดิอนัตรายถา้ฉีดเขา้ตวัเอง  ควรน�าบคุคลดงักลา่วสง่โรงพยาบาลทนัทแีละแสดงแผน่ขอ้มลู MSDS 
แกเ่จา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลเพือ่ชว่ยในการรักษาผูป่้วย 

การฉีดใตผ้วิหนังหรอืเขา้กลา้มเนือ้
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ค�าถามและหมายเหตเุพือ่การอภปิราย
1. เหตใุดสตัวปี์กจงึตอ้งไดรั้บวคัซนี?

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

2. วธิกีารฉีดวคัซนีสตัวปี์กไดแ้กอ่ะไรบา้ง?

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

3. เหตใุดจงึตอ้งใสส่ยีอ้มน�้าเงนิในวคัซนีชนดิน�้า?
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วตัถปุระสงค:์ หลงัจากบทนี ้ผูเ้ขา้รว่มจะสามารถ...
•  เขา้ใจถงึความส�าคญัของการออกแบบ

อาคารเพือ่ลดการบาดเจ็บและความ
ตงึเครยีดของสตัวปี์ก

•  บง่ชีแ้นวปฏบิตัใินการจดัการฝงูสตัวเ์พือ่
เตรยีมใหพ้รอ้มส�าหรบัการขนสง่

•  ลดความตงึเครยีดจากความรอ้นและ
ความเย็นในระหวา่งการจบัและการขนสง่

เกษตรกรและผูจั้ดการฟารม์มคีวามรับผดิชอบ
ในการจัดสถานทีแ่ละอปุกรณเ์พือ่การจัดการ 
การขนขึน้และการขนลงโดยไมท่�าใหส้ตัวปี์กบาดเจ็บหรอืทรมานโดยไมจ่�าเป็น  มแีนวปฏบิตัใินการจัดการฝงูสตัวม์ากมายทีจ่ะ
ชว่ยลดความตงึเครยีดของสตัวปี์ก และเพิม่สวสัดภิาพสตัวปี์กโดยรวมในระหวา่งกาจับ การขนยา้ยและการขนสง่   

การออกแบบอาคาร
•  การออกแบบอาคารและทางเขา้ออกทีเ่หมาะสมส�าหรับรถขนสง่จะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพใน

การจัดการสตัวปี์กแบบปลอ่ยยนืโรงอยา่งมมีนุษยธรรม เจา้ของฟารม์ควรจะแน่ใจวา่การ
ออกแบบอาคารชว่ยลดการขนยา้ยสตัวปี์กระหวา่งคนจับ และปรับใหเ้หมาะกบัอปุกรณก์าร
จับและการขนยา้ยทีใ่ช ้รวมทัง้มปีระตแูละขนาดประตแูละชอ่งเปิดพืน้ทีเ่พยีงพอ  

•  ตวัอยา่งเชน่ ส�าหรับไกเ่นือ้ ประตคูวรมขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 120 ซม. (48 นิว้) กวา้ง X 200 
ซม. (78 นิว้) สงู  เมือ่ตอ้งจับสตัวปี์กผา่นชอ่งเปิดพืน้ ชอ่งเปิดควรมขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 1 ม2 
(10 ตารางฟตุ) ส�าหรับไก ่และไมน่อ้ยกวา่ 1.2 ม2 (13 ตารางฟตุ) ส�าหรับไกง่วง โดยไมม่ี
ส ิง่ขดีขวาง อยา่งเชน่ ขือ่ทีพ่ืน้  

•  รางชายคาควรจะอยูเ่หนอืประตขูนออกและท�าหนา้ที่
เป็นกนัสาดทางดา้นใดดา้นหนึง่ของแทน่ขนหรอืพืน้ที่
ขน (ดกูารขนยา้ยดา้นขา้ง ไมใ่ชป่ลายหลงัคาหนา้จ่ัว)

•  หลงัคาเหนอืประตขูนออกหรอืพืน้ทีข่นจะตอ้งปราศจากน�้าแข็งและหมิะ หรอืเครือ่งตดั
น�้าแข็งหรอือปุกรณป้์องกนัน�้าแข็งทีต่ดิตัง้ เพือ่ป้องกนัไมใ่หค้นงานและสตัวท์ีก่�าลงัถกู
ขนยา้ยถกูน�้าแข็งและหมิะหลน่ใส่

การบรหิารจดัการฝงูสตัว ์
•  จัดการสภาพคอกสตัวเ์พือ่รักษาใหส้ตัวปี์กแหง้ เชน่ ใสช่ัน้รองพืน้แหง้ในพืน้ทีท่ีเ่ปียกชืน้ของคอก และปรับเทยีบเครือ่งพน่

สารเคมเีพือ่รักษาใหข้นาดหยดมคีวามเหมาะสมและยงัชว่ยป้องกนัการร่ัวซมึอกีดว้ย  สตัวปี์กทีเ่ปียกจะไมส่ามารถรักษา
อณุหภมูริา่งกายในสภาพอากาศทีห่นาวหรอืเย็นได ้และมแีนวโนม้ทีจ่ะหนาวสัน่จนตายในระหวา่งการขนสง่

•  เนือ่งจากเป็นสว่นหนึง่ของกจิวตัรประจ�าของคณุ ใหบ้ง่ชีว้า่สตัวปี์กตวัใดมสีภาพทีข่นยา้ยไมไ่ด ้กรณุาดบูทที ่4: สตัวปี์กพรอ้ม
ส�าหรับการขนยา้ยหรอืไม?่ เพือ่ดแูนวทาง

•  การใชโ้ปรแกรมการคดัทิง้ประจ�าวนัจะชว่ยลดจ�านวนสตัวปี์กทีข่นยา้ยไมไ่ดท้ีเ่หลอือยูใ่นคอกหลงัจากขนยา้ย ซึง่จะชว่ยเพิม่
ประสทิธภิาพในการขนยา้ย และลดความจ�าเป็นในการการณุยฆาตสตัวปี์กจ�านวนมากทีเ่หลอือยูใ่นฟารม์

•  การการณุยฆาตเป็นการท�าใหส้ตัวห์มดสตอิยา่งฉับพลนัแลว้กต็าย ซึง่จะตอ้งท�าโดยบคุลากรทีผ่า่นการฝึกอบรมอยา่งเหมาะ
สมและมคีวามสามารถ

•  เป็นสิง่ทีส่�าคญัในการกะประมาณน�้าหนักสตัวปี์กและจ�านวนสตัวปี์กโดยเฉลีย่อยา่งแมน่ย�าทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้เพือ่ใหผู้ ้
แปรรปูสามารถวางแผนจ�านวนลงั รถเข็น ระเบยีบ รถบรรทก และความหนาแน่นในการขนอยา่งเหมาะสม  ความหนาแน่นใน
การขนทีเ่หมาะสมคอืสิง่ส�าคญัส�าหรับสวสัดภิาพสตัวปี์กในระหวา่งการขนสง่  จ�านวนสตัวปี์กสามารถคดิไดโ้ดยลบจ�านวนที่
ตายและจ�านวนทีค่ดัทิง้ออกจากจ�านวนรวมของลกูไกห่รอืลกูไกง่วง 

•  แนะน�าใหผู้แ้ปรรปูค�านงึถงึประเด็นดา้นสขุภาพของฝงูสตัว ์เชน่ ปัญหาระบบทางเดนิหายใจ

การเตรยีมสตัวปี์กส�าหรบัการขนสง่

  1. Code of Practice: Chickens, Turkeys and Breeders from Hatchery to Processing Plant, 2003. 
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ารเตรยีมการจบัและการขนสง่
•  ประเมนิความแข็งแรงของฝงูสตัวใ์นการเดนิทาง รวมถงึอปุสรรคดา้นสขุภาพของฝงู

สตัว ์เจา้ของหรอืผูจั้ดการฟารม์ควรแน่ใจวา่สตัวปี์กพรอ้มทีถ่กูขนยา้ยกอ่นทีค่นงาน
จะมาถงึและการณุยฆาตสตัวปี์กทัง้หมดทีไ่มค่วรขนยา้ย  

•  มองหาอาการความตงึเครยีดจากความรอ้น เชน่ หายใจหอบเร็วๆ และเปิดปาก กาง
ปีกและหมอบกบัพืน้  หนา้ หงอนและเหนยีงเปลีย่นเป็นสแีดง  สตัวปี์กอาจเซือ่งซมึ
และเคลือ่นตวัชา้  

•  ปรับใชร้ะเบยีบวธิตีา่งๆ เพือ่ลดความตงึเครยีดของสตัวปี์ก  ตวัอยา่งเชน่ ใสอ่เิล็ก
โทรไลตห์รอืวติามนิซลีงไปในน�้าดืม่ 1-2 วนักอ่นชว่งเวลาทีม่คีวามรอ้นและความชืน้
สงู  คลมุสตัวปี์กเมือ่มกีารระบายดเีทา่นัน้ 

•  เกษตรกรจะตอ้งโทรแจง้ใหผู้แ้ปรรปูทราบถา้สตัวปี์กไมแ่ข็งแรงทีจ่ะเดนิทางในวนัที่
จะท�าการขนยา้ยในเวลาใดกต็ามจนกระทัง่คนจับมาถงึ เพือ่เกษตรกร บรษัิทจับ คน
ขนสง่และโรงงานแปรรปูจะไดต้ดัสนิใจรว่มกนัวา่ควรท�าอยา่งไรกอ่นการขนยา้ย

•  การตดิตอ่สือ่สารกบัคนจับ คนขนสง่และผูแ้ปรรปูถอึวา่เป็นสิง่ทีส่�าคญัยิง่เสมอ เพือ่
ใหแ้น่ใจวา่สตัวปี์กทีไ่มแ่ข็งแรงในการเดนิทางจะไมถ่กูขนยา้ย

•  ระหวา่งการขนยา้ย คณุควรจะท�าทกุวถิทีางทีจ่ะป้องกนัไมใ่หส้ตัวปี์กตอ้งสมัผัสกบั
การเปลีย่นแปลงอณุหภมูอิยา่งฉับพลนั ใหป้รับสภาพสตัวปี์กโดยการลดระดบั
อณุหภมูคิอกลงหากอากาศหนาวหรอืเพิม่ระดบัอณุหภมูคิอกขึน้หากอากาศอุน่

•  จงยดืหยุน่ในการปรับเปลีย่นเวลาในการขนยา้ยเพือ่ชว่ยลดความตงึเครยีดของสตัว์
ปีก  ตวัอยา่งเชน่ การขนในตอนเย็นชว่งทีม่คีวามรอ้นและความชืน้พอเหมาะ  

•  พัฒนาแผนฉุกเฉนิในกรณีทีส่ตัวปี์กไมพ่รอ้มส�าหรับการเดนิทาง หรอืถา้ไมส่ามารถขนยา้ยสตัวปี์กไดเ้นือ่งจากฝงูสตัวม์ปัีญหา
สขุภาพ อากาศหนาวจัด หมิะตก ลมหนาวหรอืถนนปิด หรอืในทางตรงขา้มส�าหรับกรณีทีอ่ากาศรอ้นและชืน้จัด

•  ถา้ผูแ้ปรรปูรอ้งขอ จัดหาขอ้มลูเกีย่กบัต�าแหน่งทศิทางคอกและประตขูนยา้ยที่
สมัพันธก์บัดวงอาทติยแ์ละทางลม เพือ่ชว่ยในการก�าหนดเวลาการขนทีเ่หมาะสม

•  คอกสตัวจ์ะตอ้งไดรั้บการจัดเตรยีมกอ่นคนงานเขา้ไป รวมถงึการยกทอ่อาหารและน�้า 
(ถา้เป็นไปได)้ เพือ่ใหค้นจับสามารถเดนิไดโ้ดยไมม่สี ิง่กดีขวางทีอ่าจจะสะดดุ 
อปุกรณค์วรถกูยกระดบัใหส้งูเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หโ้ดนศรีษะคนงาน 

ระหวา่งการขน
•   เกษตรกรหรอืตวัแทนฟารม์ควรจะอยูด่ว้ยในระหวา่งกระบวนการจับและการขน
•  ระบบถา่ยเทอากาศควรท�างานในชว่งเวลาการขน เพือ่ท�าใหพ้ืน้ทีค่อกมอีากาศสดชืน่  ตรวจสอบวา่ไอระบายจากพัดลมไมไ่ด ้

เป็นสาเหตใุหเ้กดิปัญหาอณุหภมูหิรอืท�าใหเ้กดิฝุ่ นภายนอกทีร่ถบรรทกุ  
•  หา้มขนสตัวปี์กทีเ่ปียกในสภาพอากาศทีห่นาวหรอืเย็น  สตัวปี์กทีเ่ปียกทีถ่กู

ขนยา้ยในสภาพอากาศทีห่นาวหรอืเย็นคอืสาเหตกุารตายทีส่�าคญัของสตัวปี์ก
เมือ่มาถงึโรงงาน (DOA)  ควรท�าทกุวถิทีางเพือ่ใหแ้น่ใจวา่สตัวปี์กแหง้เมือ่ถกู
ขนยา้ยและแหง้ตลอดระยะเวลาการขนสง่

•  ป้องกนัไมใ่หส้ตัวปี์กเปียกในระหวา่งการขนโดยใชผ้า้ใบกนัน�้าและรางชายคา
•  สตัวปี์กทีไ่มพ่รอ้มทีพ่บในระหวา่งการขนควรจะทิง้ไวใ้นคอก และใหเ้จา้ของ

หรอืผูจั้ดการฝงูสตัวท์�าการการณุยฆาต การการณุยฆาตควรท�าโดยบคุลากรที่
ผา่นการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมและมคีวามสามารถ
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ค�าถามและหมายเหตเุพือ่การอภปิราย
1. ระเบยีบวธิใีดทีค่ณุควรปฏบิตัติามเพือ่เตรยีมฝงูสตัวใ์หพ้รอ้มทีส่ดุส�าหรับการขนสง่?

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

2. เหตใุดการรายงานจ�านวนสตัวปี์กและน�้าหนักเฉลีย่ของสตัวอ์ยา่งถกูตอ้งแมน่ย�าแกผู่แ้ปรรปูจงึมคีวามส�าคญั?

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

3. อาการของความตงึเครยีดจากความรอ้นไดแ้กอ่ะไรบา้ง?

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

4. อะไรคอืสิง่ทีค่วรค�านงึเมือ่ขนยา้ยสตัวท์ีเ่ปียก?
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บทที ่6
สัตว์ปีกพร้อมส�าหรับการขนย้ายหรือไม่?
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วตัถปุระสงค:์ หลงัจากบทนี ้ผูเ้ขา้รว่มจะ
สามารถ...
•  บง่ชีอ้าการของฝงูสตัวปี์กทีป่่วยและสขุภาพดี
•  เขา้ใจข ัน้ตอนเพิม่เตมิเกีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพทีจ่�าเป็นใน

การจดัการฝงูสตัวท์ ีป่่วยหรอืฝงูสตัวท์ ีถ่กูกกัแยก

สตัวปี์กสว่นใหญจ่ะมสีขุภาพดมีาก แตก่ส็ามารถป่วยไดเ้ชน่กนั ซึง่ความเจ็บ
ป่วยเหลา่นีม้กัจะสามารถพบและรักษาไดก้อ่นทีจ่ะมกีารขนยา้ย อยา่งไรกด็ ี
คนขนสง่ควรจะสามารถบง่ชีส้ตัวท์ีป่่วยรา้ยแรงและแจง้เตอืนบคุลากรที่
เกีย่วขอ้ง เชน่ ผูจั้ดการหรอืเจา้ของฟารม์ เพือ่ป้องกนัไมใ่หโ้รคแพรก่ระจาย

ออกไป 

ฝงูสตัวข์นาดใหญส่ามารถมสีตัวป่์วย ขนาดเล็ก พกิาร บาดเจ็บหรอืตายในบางครัง้บางคราว 
ซึง่การพบสตัวปี์กจ�านวนสองสามตวัทีล่กัษณะดงักลา่วนีไ้มไ่ดห้มายความวา่สตัวท์ัง้ฝงูจะป่วย
ไปดว้ย สตัวปี์กทีป่่วยหรอืบาดเจ็บไมก่ีต่วันัน้จะถกูการณุยฆาต (คดัทิง้) กอ่นการขนยา้ย หรอื
ทิง้ไวใ้นอาคารเพือ่ใหเ้จา้ของหรอืผูจั้ดการฝงูสตัวท์�าการการณุยฆาต การการณุยฆาตควรท�า
โดยบคุลากรทีผ่า่นการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมและมคีวามสามารถ 

เป็นเรือ่งไมป่กตทิีจ่ะพบสตัวปี์กจ�านวนมากป่วยหรอืตายเมือ่เขา้ไปในคอก โรคบางอยา่งอาจ
เกดิขึน้โดยฉับพลนัและแพรก่ระจายอยา่งรวดเร็ว ถา้คณุสงสยัวา่เกดิโรครา้ยแรง คนงานและ

ยานพาหนะของคณุไมค่วรเขา้ไปในฟารม์อืน่ๆ ในวนันัน้ รวมทัง้คณุยงัอาจจ�าเป็นตอ้งปรับเสน้ทาง เพือ่ใหผ้า่นฟารม์สตัวปี์ก
จ�านวนนอ้ยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดเ้มือ่ออกไป

อาการของฝงูสตัวท์ ีส่ขุภาพดี
• สตัวปี์กจะเตอืนตวั ซกุซน กระตนืรอืรน้ กนิอาหาร และดืม่น�้า
• สตัวปี์กจะอยูใ่กล ้ๆ  กนั
• ขนจะเรยีบและสะอาด
• ไมม่อีะไรไหลออกมาจากตาหรอืรจูมกู
•  หงอนและเหนยีงจะเป็นสแีดงสวา่งหรอืสชีมพ ู(ไกง่วงแกอ่าจเปลีย่นสผีวิหนังทีห่วั

หรอืคอเป็นสนี�้าเงนิ สแีดงหรอืสมีว่ง ซึง่เป็นเรือ่งปกต)ิ
• มลูจะเป็นกอ้น (ไมเ่ป็นมกู) และพืน้ทีใ่ตห้างจะไมเ่ลอะดว้ยมลู
• สตัวปี์กทีต่ายหรอืป่วย ถา้ม ีจะหาเจอไดย้ากมาก

อาการของฝงูสตัวท์ ีป่่วย
• สตัวปี์กตายจ�านวนมาก
• หวัและโพรงจมกูบวมพอง
• ไมม่ปีฏกิริยิาโตต้อบ สตัวปี์กไมว่ิง่หนเีมือ่เขา้หา  น่ังลอ้มกนั ขนปยุฟแูละดงูว่ง
• อา้ปากหายใจ ไอหรอืหายใจเปิดปาก
• หงอนสแีดงเขม้ สมีว่งหรอืสดี�า
• ปัญหาดา้นระบบประสาท เชน่ เอยีงหวั อาการสัน่หรอืกลา้มเนือ้ไมป่ระสานกนั
• สตัวปี์กทีพ่กิารหรอืเป็นงอ่ยจ�านวนมากทีม่อีาการเดนิโซเซ
• ทางระบายสกปรกหรอืเต็มไปดว้ยเลอืด
• ตกเลอืดทีผ่วิหนังและหนา้แขง้
• อาการทอ้งรว่งรว่มกบัอาการอืน่ๆ

สตัวปี์กพรอ้มส�าหรบัการขนยา้ยหรอืไม?่
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การประเมนิสตัวปี์กเป็นรายตวั
เจา้ของหรอืผูจั้ดการฟารม์ควรแน่ใจวา่สตัวปี์กพรอ้มทีถ่กูขนยา้ยกอ่นทีค่นงานจะมาถงึและการณุยฆาตสตัวปี์กทัง้หมดทีไ่มค่วร
ขนยา้ย  สตัวปี์กทีไ่มพ่รอ้มทีพ่บในระหวา่งการขนควรจะทิง้ไวใ้นคอก และใหเ้จา้ของหรอืผูจั้ดการฝงูสตัวท์�าการการณุยฆาต 
การการณุยฆาตควรท�าโดยบคุลากรทีผ่า่นการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมและมคีวามสามารถ

หา้มขนยา้ย:
ออ่นแอและ/หรอืไมต่ ืน่ตวั  
•  สตัวปี์กเหลา่นีอ้าจไมว่ิง่หนเีมือ่เขา้ใกล ้(ไกท่ีอ่ยูบ่นพืน้) หรอืขยบัไปกบักลุม่เมือ่อยูเ่ป็นฝงู (ไก่

งวง) สตัวปี์กอาจพงิหวัทีห่ญา้แหง้และขนฟู
• ไมค่วรสบัสนสตัวปี์กเหลา่นีก้บัไกง่วงทอมขนาดใหญท่ีเ่หนือ่ยลา้ในระหวา่งการตอ้น 

หนงัทีห่วัหรอืคอจะมสีแีดงเขม้หรอืซดีมาก
•   สตัวปี์กเหลา่นีจ้ะมหีนา้เปลีย่นสเีมือ่เทยีบกบัสตัวปี์กตวัอืน่ๆ ในฝงู  รวมทัง้ยงัอาจแสดงอาการ

ตงึเครยีดหรอืเจ็บป่วยอืน่ๆ 
•  ไกง่วงตวัผูเ้ต็มวยั (ไกง่วงทอม)  สตัวปี์กเหลา่นีม้สีขุภาพดี

หวัและ/หรอืคอบวม  
•  หนา้หรอืหวัจะบวมพองและตาอาจบวมจนปิด สตัวปี์กเหลา่นีย้งัอาจมบีาดแผลทีห่วัอกีดว้ย  

มอีะไรไหลออกจากตาและ/หรอืรจูมกู

หงอนและเหนยีงมสีแีดงเขม้ สมีว่งหรอืสดี�า  
•   หงอนหรอืเหนยีงทีเ่ปลีย่นสบีง่บอกวา่สตัวปี์กป่วย สตัวปี์กยงัอาจมอีากา

รกลางๆ (ออ่นแอ ไมต่ืน่ตวัและผอม)



บทที ่6 - สตัวปี์กพรอ้มส�ำหรับกำรขนยำ้ยหรอืไม?่ 36

ชอ่งระบายเต็มไปดว้ยเลอืดและ/หรอืยอ้ย 
•  บรเิวณใตห้างจะมเียือ่สแีดงโผลย่ืน่ออกมา ยงัอาจมเีลอืดในบรเิวณดงักลา่วดว้ย ชอ่งระบายที่

ยอ้ยจะเจ็บ และแมไ่กส่ามารถตกเลอืดจนตายถา้สว่นยอ้ยนัน้ถกูจกิหรอืเหยยีบ  
• มองหาสิง่นีใ้นแมไ่กร่ะยะสิน้สดุการไขแ่ละพอ่แมพั่นธุเ์นือ้

สภาพรา่งกายทีแ่ย ่
•  คะแนนสภาพรา่งกาย 2 หรอื 3 บง่บอกวา่สตัวปี์กสขุภาพดโีดยมคีวามตงึตวัของกลา้มเนือ้ด ี
•  คะแนนสภาพรา่งกาย 1 บง่บอกวา่ไกเ่นือ้หรอืไกง่วงมอีาการกลางๆ 
•  แยกสตัวปี์กเหลา่นีแ้ละแจง้ใหผู้จั้ดการฟารม์ทราบ 
•  คะแนนสภาพรา่งกาย 0 บง่บอกวา่ไกอ่อ่นแอ ผอมมากและซบู
•  สมัผัสกระดกูหนา้อกไดง้า่ยมาก
•  กลา้มเนือ้จิม้เขา้ไปในกระดกูหนา้อกทางดา้นขา้ง (กลา้มเนือ้หนา้อก

เวา้เขา้ไป) 
•  สตัวปี์กทีซ่บูจะออ่นแออและจะตอ้งไมข่นยา้ย   
•  สตัวปี์กเหลา่นีจ้ะไมม่พีลงังานส�ารองเพือ่ตา้นทานความตงึเครยีด

จากการจับและการขนสง่ และจะมแีนวโนม้ทีจ่ะตายเมือ่มาถงึ 
dead-on-arrival (DOA)

อยา่สบัสนแมไ่กร่ะยะสิน้สดุการไขก่บัสตัวปี์กทีซู่บ
แมไ่กร่ะยะสิน้สดุการไขจ่ะมกีลา้มนอ้ยกวา่ไกเ่นือ้หรอืไกพ่อ่แมพั่นธุ์
เนือ่งดว้ยวงจรการผลติและพันธกุรรม แมไ่กร่ะยะสิน้สดุการไขอ่าจได ้
รับคะแนนสภาพรา่งกาย 1 แตย่งัสามารถขนยา้ยอยู ่มาตรการในการ
พงึระวงัอาจจะมคีวามจ�าเป็น เชน่ การปรับความหนาแน่นในการขน 
ผา้ใบ ฯลฯ

กระดกูเคลือ่น หกัและ/หรอืโผลอ่อกมา  
• การบาดเจ็บเหลา่นีจ้ะสรา้งความทรมาน 
• ปีกอาจหบุลงกองกบัพืน้ และขาอาจจะยืน่ท�ามมุแปลกๆ 
• ขายงัอาจเปลีย่นสพีรอ้มกบัมรีอยฟกช�า้

สตัวปี์กทีก่ระดกูหกัและ/หรอืโผลอ่อกมา
•   กระดกูเคลือ่นและหกัจะท�าใหท้รมานในระหวา่งการจับและการขนสง่

เนือ่งจากมกีารกระแทกและการเคลือ่นที ่
•  กระดกูทีห่กัยงัสามารถจ�ากดัความสามารถของสตัวปี์กในการเคลือ่นทีไ่ปรอบๆ ในหลมุหรอืทีบ่รุอง
•  อยา่สบัสนสตัวปี์กทีไ่มส่ามารถลกุขึน้หรอืเดนิเนือ่งจากความไมป่กตทิางกายหรอืบาดเจ็บกบัไกง่วงทีเ่หนือ่ยลา้ในระหวา่งการ

ตอ้น
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ขอ้พงึระหวงัในการขน
รอยบาดและรอ่งรอยทีผ่วิหนงัจะแตกตา่งกนัตามความรนุแรง 
•  ควรค�านงึถงึขนาดการบาดเจ็บ รวมทัง้ต�าแหน่งและลกัษณะสตัวปี์ก 
•  ถา้ไมแ่น่ใจวา่บาดแผลรนุแรงพอทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความทรมานมากเกนิไปในระหวา่ง

การขนสง่ ใหป้รกึษากบัหวัหนา้

อาการทอ้งรว่งสามารถเกดิจากอาหารหรอืความเจ็บป่วยได ้ 
•  สตัวปี์กบางตวัทีม่อีาการทอ้งรว่งจะไมแ่ข็งแรงถา้ยงัแสดงอาการทีร่ะบไุวภ้ายใตห้วัขอ้ หา้มขนยา้ย 
•  ฝงูสตัวท์ีม่อีาการทอ้งรว่งอาจจะเปียก และสตัวปี์กทีเ่ปียกไมค่วรขนสง่ในสภาพอากาศทีห่นาวเย็น

สตัวปี์กตวันีค้วรขนหรอืไม?่ ตน้ไมต้ดัสนิใจ

 SHOULD THIS BIRD BE LOADED? LOAD &  
TRANSPORT  

HEALTHY BIRDS Guidelines for Transporting Poultry 

Regulations 
No person shall load or caused to be 
loaded… an animal that by reason of 

infirmity, illness, injury, fatigue or 
any other cause cannot be           

transported without undue suffering 
during the expected journey. 

Health of Animals Regulations; Part XII, 138, 2a 

  DO NOT 
 Transport a sick or injured bird 
 

 Load or unload a bird in a way likely 
to cause injury or suffering 

 

 Crowd birds to such an extent as to 
cause injury or undue suffering     

      www.inspection.gc.ca 

Violators of the           
Health of Animals Act: 

 Fines up to $10,000 

 Increased fines for             
repeat offenders 

 Repeat offenders posted on 
CFIA website 

See the “Should This Bird Be Loaded” 
Handbook for more  information. 

U
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ed

  2
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 Weak and/or not alert 

 Dark red, purple, or black combs                  
or wattles 

 Discharge from eyes/nostrils 

 Swollen head/neck 

 Skin on head or neck is dark red or very 
pale (Exception: Toms may have 
bright blue skin in this area) 

 Bloody and/or prolapsed vents 

 Emaciated and weak: very thin,                  
easily felt breastbone                 
(Exception: End-of-lay hens may have 
pronounced breastbones but if              
emaciated they must not be loaded) 

 Dislocated, broken, or exposed bones                 
(including injury due to handling) 

 Unable to rise or walk due to physical 
abnormality or injury 

 
Birds not loaded should be segregated  

according to on-farm protocol.  
Notify farm manager of birds left on 

  the farm before leaving. 

DO NOT LOAD                          
DO NOT TRANSPORT 

 

 

Environmental 
 Wet birds in cool or cold weather 
 Heat and/or humidity 
 Cold and/or wind chill 
 Road closures 
 
Individual Bird 
 Minor trauma, wounds or bleeding 

(including injury due to handling) 

 
Flock 
 Diarrhea 
 Coughing and sneezing -“snicking”  
 If a flock is diagnosed with a disease by 
a veterinarian or laboratory, special   
provisions for loading may be required.  

 
Assessment and joint decisions 

should be made by the producer, 
catching crew, hauler and              

processing plant when faced              
with CAUTION conditions. 

CAUTION 
Conditions requiring assessment       

before loading 
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Identification of Sick or Injured Birds 

Maximum Loading & 
Transport Guidelines 

Moderate  
Density 

Extreme Heat          
Density 

Broiler Chickens 63 kg/m2  54 kg/m2 

Broiler Breeders 66 kg/m2 56 kg/m2 

Turkeys 98 kg/m2 83 kg/m2 

End-of-Lay Hens 63 kg/m2 54 kg/m2 

Guidelines for Dealing with Poultry 

 

Factors to Consider 
 Duration of transport (including 

loading and lairage) 
 Weather at load out, along travel 

route and at processing plant 
 Time of day of load out 
 Number of birds in the barn 
 Ventilation in barn 
 Condition of barn (eg. litter) 

CFIA Livestock                  
Emergency  

Transport Line 

1-877-814-2342 

Environmental Considerations 

Weak, not alert 

Discoloured comb Swollen head 

Unable to rise/walk due to  

 Broken leg 

Emaciated 

physical abnormality 

Unable to walk 

Recommended Code of  Practice for the Care  
& Handling of Farm Animals 

Air temperature in load should be maintained at 
5oC to 30oC for all birds, except end-of-lay hens, 
which should be maintained at 13oC to 30oC  

 
Recent research (Mitchell and Kettlewell, 2008)  
recommends for  broilers, an upper  in load                          
temperature limit of 24ºC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LOAD & TRANSPORT 
HEALTHY BIRDS 

 

3.   Dispose 

1.   Identify 
 2.   Cull 

U
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(Do not confuse with fatigue) 

Reference: The Recommended Code of Practice  for the Care and Handling  
of Farm Animals - Poultry 

Should This Bird Be Loaded? Decision Tree - Continued
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ข ัน้ตอนในการขนฝงูสตัวท์ ีป่่วย
ตระหนกั...
ถา้สตัวแพทยห์รอืผลตรวจวนิจิฉัยจากหอ้งปฏบิตักิารยนืยนัวา่เป็นโรค ฝงู
สตัวอ์าจถอืวา่พรอ้มส�าหรับการขนสง่โดยไมค่�านงึถงึสภาพของสตัวปี์ก ใน
กรณีนี ้อาจจะตอ้งค�านงึถงึขอ้ก�าหนดการขนสง่พเิศษ เชน่ 

- ความหนาแน่น 
- ความปลอดภยัทางชวีภาพ 
- การจัดการ 
- เวลาในการขน 
- เวลาในระหวา่งเดนิทาง 
- สภาพอากาศ

•  ถา้มกีารขนสง่ฝงูสตัวท์ีป่่วย ฟารม์ควรจะจัดการเองหรอืควรไปทีฟ่ารม์นัน้
สดุทา้ยในวนันัน้

•  รถบรรทกุหรอืคนงานทีท่�างานกบัฝงูสตัวท์ีเ่ป็นโรคทีรู่จั้กควรจะพงึระวงัเป็นพเิศษทีจ่ะตอ้งออกหา่งจากฟารม์อืน่ เลอืกเสน้
ทางเดนิทางอืน่เพือ่ป้องกนัไมใ่หฝุ้่ นและขนทีป่นเป้ือนเขา้ไปสมัผัสกบัฟารม์และฝงูสตัวอ์ืน่

•  ใชเ้สือ้คลมุ รองเทา้บทู ถงุมอืและตาขา่ยคลมุผมแบบใชแ้ลว้ทิง้ และทิง้อปุกรณเ์หลา่นีไ้วท้ีฟ่ารม์
•  รองเทา้บทูยางควรไดรั้บการท�าความสะอาดดว้ยน�้าและสารฆา่เชือ้จนกวา่จะไมเ่ห็นฝุ่ นดนิ ขนหรอืมลู ฆา่เชือ้อปุกรณท์ัง้หมด

ทีใ่ชใ้นการบรกิารฝงูสตัวท์ีป่่วย รวมทัง้ตาขา่ย ประต ู คลปิบอรด์ และบอรด์แผง
•  พน่/ท�าความสะอาดยางรถทกุลอ้ดว้ยสารฆา่เชือ้กอ่นออกจากฟารม์ถา้เป็นไป

ได ้หรอือยา่งนอ้ยในจดุทีเ่หมาะสมทีใ่กลท้ีส่ดุหลงัจากออกจากฟารม์
•  สมาชกิคนงานขนและขนสง่ควรซกัรดีเสือ้ผา้ และอาบน�้าทนัทหีลงัจาก

ท�างานในฟารม์ทีม่ฝีงูสตัวท์ีเ่ป็นโรค ยานพาหนะและอปุกรณค์วรไดรั้บการ
ท�าความสะอาดและฆา่เชือ้ทนัทหีลงัจากกลบัมาทีส่�านักงานใหญข่องบรษัิท

•  ในบางสถานการณ ์เชน่ การระบาดของ AI หรอืโรคทีร่า้ยแรงอืน่ๆ อาจ
จ�าเป็นตอ้งขออนุญาตจากกระทรวงเกษตร อาหารและกจิการชนบทแหง่รัฐ
ออนแทรโีอ หรอืหน่วยงานตรวจสอบอาหารแหง่แคนาดากอ่นเขา้ไปในเขต
กกัแยก
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ค�าถามและหมายเหตเุพือ่การอภปิราย
1. คณุสามารถบอกไดห้รอืไมว่า่สตัวปี์กตวัใดไมค่วรขนยา้ย? 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

2. คณุควรท�าอะไรกบัสตัวท์ีป่่วยหรอืบาดเจ็บทีค่ณุพบในเวลาท�าการขน?
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บทที ่7
ไกไ่ขรุ่น่และไกห่นุ่ม  

(พอ่แมไ่กพั่นธุไ์ขแ่ละพันธุเ์นือ้)
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วตัถปุระสงค:์ หลงัจากบทนี ้ผูเ้ขา้รว่มจะ
สามารถ...
•  ระบขุ ัน้ตอนการเตรยีมและอปุกรณท์ีจ่�าเป็นในการขนไกไ่ขรุ่น่ข ึน้และ

ลงจากรถ
•  เขา้ใจเทคนคิการจดัการทีเ่หมาะสมส�าหรบัการขนไกไ่ขรุ่น่แบบ

ยนืโรงและแบบขงักรงขึน้และลงจากรถ
•  ลดผลกระทบของความตงึเครยีดจากความรอ้นและความเย็นในชว่ง

การขนยา้ยและการขนสง่
•  เขา้ใจข ัน้ตอนดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพและความส�าคญัส�าหรบั

ท ัง้คนขบัและคนจบั

ไกไ่ขรุ่น่เป็นไกส่าวตวัเมยี อายตุัง้แต ่1 วนั จนกระทัง้เริม่ใหไ้ข ่ไกไ่ขรุ่น่ทีเ่ลีย้งเพือ่ผลติไขจ่ะเลีย้งที่
ฟารม์ไกไ่ขรุ่น่จนมอีายปุระมาณ 18-19 สปัดาห ์จากนัน้กย็า้ยไปทีฟ่ารม์ไกไ่ขห่รอืพอ่แมพั่นธุ ์สตัวปี์ก
บางตวัอาจอยูใ่นระยะการไขแ่ลว้ จัดการไกไ่ขรุ่น่ดว้ยความระมดัระวงัเพือ่ไมท่�ารา้ยขาและปีก หรอื
ท�ารา้ยหรอืท�าใหไ้ขท่ีก่�าลงัพัฒนาในสตัวปี์กนัน้แตก

ไกห่นุ่มในเนือ้หาสว่นนีข้องคูม่อืคอืไกห่นุ่มตวัผูท้ีย่งัไมเ่จรญิพันธุเ์ต็มที ่ ไกห่นุ่มทีเ่ลีย้งส�าหรับการผสม
พันธุจ์ะเลีย้งในพืน้ทีเ่ลีย้งดจูนมอีายปุระมาณ 18-20 สปัดาห ์ จากนัน้กย็า้ยไปทีค่อกพอ่แมพั่นธุ ์   

พฤตกิรรมของสตัวปี์ก
•  สตัวปี์กเป็นสตัวท์ีม่คีวามเป็นสงัคมสงู และมแีนวโนม้ทีจ่ะอยูก่นัเป็นฝงู ฝงูจะม ี“เขตระยะรอ่น” ก�าหนดไว ้ซึง่จะบง่บอกถงึ

ระยะทีค่นจับสามารถเขา้ใกลฝ้งูกอ่นทีพ่วกมนัทัง้หมดจะหนอีอกไปเป็นหมู ่ระยะทางนีส้ามารถแตกตา่งกนัไปตามชนดิพันธุ ์
คนจับทีม่ปีระสบการณจ์ะคอ่ยสงัเกตปฏกิริยิาของฝงูสตัวแ์ละปรับระยะทางและวธิกีารจับของตนตามนัน้ สมาชกิคนงานใหม่
จะตอ้งตอบสนองตามการปฏบิตัแิละทศิทางของคนจับทีม่ปีระสบการณเ์พือ่ท�างานรว่มกนัเป็นทมีในการเคลือ่นฝงูสตัว์

•  ไกไ่ขรุ่น่และไกห่นุ่มบางประเภททีเ่ลีย้งแบบยนืโรงและแบบขงักรง จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเมือ่ขนยา้ยไกท่ัง้สองประเภทนี้
•  สตัวปี์กอาจจะตงึเครยีดเพราะความรอ้นในระหวา่งการจับและการขน ฝงูสตัวค์วรไดรั้บการเฝ้าสงัเกตอยา่งใกลช้ดิเพือ่ดอูาการ

หายใจหอบ โดยเฉพาะในวนัทีอ่ากาศรอ้น เพือ่ลดโอกาสเกดิความตงึเครยีดจากความรอ้นในชว่งอากาศรอ้นและชืน้ การขน
มกัจะท�าตอนกลางคนืหรอืในชว่งเชา้ตรูเ่มือ่อากาศเย็นขึน้

• ความตงึเครยีดตอ่ไปนีม้คีวามส�าคญัเมือ่ขนยา้ยสตัวปี์กทกุประเภท แตม่คีวามส�าคญัส�าหรับไกไ่ขรุ่น่มากกวา่สตัวปี์กใหเ้นือ้
-  ความเร็ว: ถา้เขา้ใกลเ้ร็วเกนิไป สตัวปี์กอาจตกใจจนท�าใหท้บักนั กระโดดหรอืบนิฉับพลนัเพือ่หนจีากคนงาน คนจับควร

คอ่ยๆ เดนิเมือ่ขยบัและเขา้ใกลส้ตัวปี์ก
-  ไฟจา้: ไฟจา้จะสรา้งความตงึเครยีดใหก้บัสตัวปี์ก ควรหรีไ่ฟลงเพือ่ใหส้ตัวปี์กสงบในระหวา่งการขน แตจ่ะตอ้งใหส้วา่ง

เพยีงพอเพือ่ใหค้นงานสามารถท�างานไดอ้ยา่งปลอดภยั
-  คนแปลกหนา้: สตัวปี์กจะแสดงความตงึเครยีดเพิม่ขึน้เมือ่มคีนทีไ่มรู่จั้กเขา้มาในอาคาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้คนพวก

นัน้สวมเสือ้ผา้สสีวา่ง (โดยเฉพาะสขีาว)  สมาชกิคนงานควรสวมเสือ้ผา้สทีบึ
-  เสยีง: สตัวปี์กจะตงึเครยีดเพราะเสยีงดงั ฉะนัน้ควรท�าการจับและการขนเบาทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ หา้มตะคอกหรอื

ตะโกน หมายเหต:ุ  เมือ่ขนยา้ยในคอกทีม่หีลายชัน้ อยา่ทบุผนังของชัน้ทีค่ณุก�าลงัขนอยู ่ สตัวปี์กในชัน้อืน่จะไดย้นิเสยีง
และอาจกองทบักนัเพราะความตกใจ

ไกไ่ขรุ่น่และไกห่นุม่ (พอ่แมไ่กพ่นัธุไ์ขแ่ละพนัธุเ์นือ้)
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การเตรยีมเพือ่ขนยา้ยไกไ่ขรุ่น่และไกห่นุม่
คนจัดก�าหนดการผลติและคนขบัจะตอ้ง:
•  ทราบสถานทีต่ัง้ของฟารม์และระยะทางระหวา่งฟารม์ทีจ่ะตอ้งขบั
• ทราบสภาพอากาศของวนันัน้ สภาพอากาศจะก�าหนดลกัษณะอปุกรณแ์ละเวลาทีด่ทีีส่ดุของวนัทีข่นและยา้ยสตัวปี์ก
•  ประเมนิหาจ�านวนสตัวปี์กทีจ่ะขนตอ่รถบรรทกุและจ�านวนรถบรรทกุทีจ่�าเป็น
•  ตรวจสอบอปุกรณ ์ตรวจสอบวา่รถบรรทกุเหมาะสมส�าหรับงานในวนันัน้ รถบรรทกุทีเ่สยีอาจท�าใหอ้ตัราการตายของสตัวปี์กที่

ขนสง่สงู

อปุกรณท์ีเ่หมาะสม
•   ตรวจสอบรถเข็น/รถขนไกไ่ขรุ่น่วา่ไดรั้บการซอ่มแซมดหีรอืไม ่โดยไมม่รีทูีจ่ะท�าใหห้วั เทา้หรอืขาของสตัวปี์กไดรั้บบาดเจ็บ

ได ้
•  อปุกรณท์ัง้หมดจะตอ้งไดรั้บการดแูลรักษาเป็นประจ�า ลอ้เลือ่นและลอ้จะตอ้งไดรั้บการหลอ่ลืน่ดว้ยจาระบ ีประตทูกุบานจะ

ตอ้งเปิดปิดไดอ้ยา่งเหมาะสมและสายไฟทีเ่สยีทกุเสน้จะตอ้งไดรั้บการซอ่มแซม

การขนไกไ่ขรุ่น่แบบเลีย้งขงักรง
•  หรีไ่ฟในคอกไกไ่ขรุ่น่เพือ่ลดความตงึเครยีดขณะจัดการ
•  เมือ่จะเอาไกไ่ขรุ่น่ออกจากกรง ใหค้มุสตัวปี์กโดยจับทีข่าและประคองหนา้อกขณะทีย่กออกจากกรง  จากนัน้ใหว้างสตัวปี์ก

เขา้ไปในรถเข็นอยา่งระมดัระวงั การประคองสตัวปี์กอยา่งเหมาะสมจะลดการบาดเจ็บและความเสยีหายทีอ่าจเกดิกบัไขท่ี่
ก�าลงัอยูใ่นกระบวนการพัฒนา

• ระวงัอยา่ใหปี้กเกีย่วกบักรอบกรงทีเ่ปิดอยูเ่มือ่เอาสตัวปี์กออกจากกรง
• เกบ็ขาและปีกใหห้า่งจากประตเูมือ่ปิดกรง
•  จ�านวนสตัวปี์กทีใ่สเ่ขา้ในรถเข็น/กรงรถขนระบไุวใ้นประมวลหลกัการปฏบิตัแิละ/หรอืคนขนสง่ และจะตอ้งค�านงึถงึปัจจัยตอ่

ไปนี:้
- อายแุละน�้าหนักของสตัวปี์ก
- ขนาดรถเข็น และ
- อณุหภมูภิายนอก

•  เกษตรกรทีรั่บหรอืจัดสง่สตัวปี์กจะตอ้งนับจ�านวนทีแ่มน่ย�าเพือ่ใหแ้น่ใจวา่คอกไมล่น้หรอืมจี�านวนนอ้ยเกนิไป
•  มกีรงไกไ่ขรุ่น่หลายประเภททีม่ขีนาดประตแูละกลไกล็อกแบบตา่งๆ คนจับควรคุน้เคยกบักรงแบบตา่งๆ และปรับเปลีย่น

เทคนคิถา้จ�าเป็น
•  เมือ่จับสตัวปี์กทีห่นอีอกจากกรงหรอืรถเข็น ใหป้ฏบิตัติามแนวทางเดยีวกนัดงัทีร่ะบไุวส้�าหรับการจับและการขนไกไ่ขรุ่น่แบบ

เลีย้งยนืโรง 
 

การจบั/การขนไกไ่ขรุ่น่แบบเลีย้งยนืโรง 
•  ไกไ่ขรุ่น่แบบเลีย้งยนืโรงจะไมถ่กูจ�ากดัใหอ้ยูใ่นบรเิวณหนึง่หรอือยูใ่นกรง และอาจเลีย้งในพืน้ทีม่ากกวา่หนึง่ระดบั (กรงขนาด

ใหญ)่  สตัวปี์กแบบเลีย้งยนืโรงอาจจับขณะทีก่�าลงัเกาะนอนบนคอนหรอืตอ้นเขา้ไปในตาขา่ยหรอืคอกดกั
•  พฤตกิรรมของสตัวปี์กจะแตกตา่งกนัไปตามประเภท บางประเภทสงบเงยีบขณะทีป่ระเภทอืน่ๆ ฟุ้งซา่นและกระสบักระสา่ย 

รวมทัง้ยงักระโดดและรอ่นเป็นระยะสัน้ๆ  ฝงูสตัวท์ัง้หมดจะแสดงปฏกิริยิาแตกตา่งกนัไปกบัคนงาน สว่นใหญจ่ะจ�าเกษตรกร
หรอืผูจั้ดการได ้แตจ่ะจ�าคนงานไมไ่ดแ้ละจะแสดงปฏกิริยิาตอบสองตามนัน้  ขอแนะน�าใหส้วมใสเ่สือ้ผา้สทีบึแทนเสือ้คลมุสี
ขาว
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•  คนงานจะเคาะที่ประตูด้านนอกเบาๆ ก่อนเข้าไปในคอก  การเคลื่อนไหว
ทุกอิริยาบทจะต้องช้าและคงที่ การเคลื่อนไหวแบบฉับพลับ เช่น การยก
แขนเร็ว สามารถท�าให้สัตว์ทั้งฝูงตื่นตกใจได้ สัตว์ทั้งฝูงอาจจะไปกอง
รวมกันที่อีกด้านหนึ่งของคอก  ถ้าสมาชิกคนงานพยายามเข้าไปและจับ
สัตว์ปีกบางตัวอย่างรวดเร็ว สัตว์ทั้งกลุ่มอาจจะตื่นตกใจและบินหนีไป
ด้านตรงข้างของอาคารและกองรวมกัน การท�าให้สัตว์ปีกสะดุ้งตกใจยัง
จะท�าให้ฝุ่นตลบอีกด้วย

• ดันรถเข็นเปล่าเข้าไปในคอกเพื่อเริ่มการขน  
•  สัตว์ปีกที่เกาะนอนบนคอนมักจะถูกขนย้ายในตอนกลางคืน การหรี่ไฟ

ลงขณะจับและขนจะช่วยท�าให้สัตว์ปีกสงบ และช่วยป้องกันไม่ให้เกิด
การกองรวมกันและหายใจไม่ออก แต่คุณไม่ควรต้อนสัตว์ในความมืด คุณ
สามารถต้อนสัตว์ปีกเข้าไปในพื้นที่ที่มีไฟสว่าง คุณอาจต้องการให้พื้นที่
หลังตาข่ายสว่างกว่าพื้นที่ที่คุณก�าลังต้อนมา  

•  ต้อนสัตว์ปีในกลุ่มเล็กไปยังพื้นที่ขนที่ โดยขนสัตว์ปีกให้เกิดความ
ตึงเครียดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

•  การหายใจไม่ออกคือสาเหตุหลักของการตายขณะขน แม้ว่าพ่อแม่ไก่
พันธุ์เนื้อจะไม่มีแนวโน้มที่จะกองรวมกันมากเท่ากับไก่ไข่รุ่น เพื่อลดความเสี่ยงของการหายใจไม่ออก ให้ต้อนกลุ่มเล็กเข้าไป
ในตาข่าย และจับอย่างรวดเร็วแต่ด้วยความระมัดระวัง  ตัดสินจ�านวนสัตว์ปีกที่ควรต้อนเข้าไปในตาข่ายตามจ�านวนของคนจับ
ที่มีอยู่  ถ้าเกิดการกองรวมกัน หัวหน้าคนงานควรเดินอ้อมไปด้านหลังตาข่ายและยกตาข่ายขึ้นอย่างระมัดระวงเพื่อท�าให้กอง
สัตว์ปีกแตกออก  ถ้าคุณไม่สามารถท�าให้กองสัตว์ปีกแตกออกได้ ให้เปิดและทิ้งตาข่ายลง จากนั้นหนีออกไปในทิศทางที่ให้
สัตว์ปีกมีเส้นทางหนี 

• ค�านึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งของคอกและชั้นอื่นๆ กับสัตว์ปีกที่เหลืออยู่ 
 

•  อาจจับสัตว์ปีกที่ขา โดยจับมือหนึ่งไม่เกิน 3 ตัว  ห้ามจับสัตว์ปีกที่ปีก หัว 
คอหรือหาง

•  เมื่อขนสัตว์ปีกที่จับได้เข้าในรถเข็น ให้ยกข้อเท้าด้านบนพร้อมประคอง
หน้าอก จากนั้นวางเข้าในรถเข็นอย่างระมัดระวัง 

•  ระวังอย่าให้ปีกเกี่ยวกับกรอบกรงที่เปิดอยู่เมื่อเอาสัตว์ปีกออกจากกรง
• เก็บขาและปีกให้ห่างจากประตูเมื่อปิดกรง
•  การขยับรถบรรทุกใกล้เข้ามาจะช่วยลดระยะทางที่ต้องขนย้ายสัตว์ปีก
•  สัตว์ปีกบางประเภทมีการแสดงความเป็นเจ้าของอาณาเขต ซึ่งท�าให้การ

ขนย้ายฝูงสัตว์เป็นเรื่องที่ท้าทายขึ้น การขนสัตว์ปีกที่มีการแสดงความเป็น
เจ้าของอาณาเขตอาจต้องใช้เวลามากขึ้น โดยสามารถใช้ประตูกลางหรือ
สองประตู้ในพื้นที่ต่างๆ ของคอกให้เป็นประโยชน์

•  ไก่หนุ่มจะถูกขนย้ายในลักษณะเดียวกันกับไก่ไข่รุ่นแบบเลี้ยงยืนโรง แต่จะ
ขนจ�านวนน้อยกว่าแบบเลี้ยงขังกรง

•  จ�านวนสัตว์ปีกที่ใส่เข้าในรถเข็น/กรงรถขนระบุไว้ในประมวลหลักการปฏิบัติและ/หรือคนขนส่ง และจะต้องค�านึงถึงปัจจัยต่อ
ไปนี้:

- อายุและน้�าหนักของสัตว์ปีก
- ขนาดรถเข็น และ
- อุณหภูมิภายนอก

•  เกษตรกรที่รับหรือจัดส่งสัตว์ปีกจะต้องนับจ�านวนที่แม่นย�าเพื่อให้แน่ใจว่าคอกไม่ล้นหรือมีจ�านวนน้อยเกินไป
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การขนย้าย การขนส่งและการประคอง
• จัดให้มีการถ่ายเทอากาศที่เพียงพอเพื่อความสบายและเพื่อลดความตึงเครียด 
• ป้องกันสัตว์ปีกจากความร้อนและความเย็นจัด 
•  อาจใช้รถเข็นแบบฉากเพื่อสามารถเก็บไว้ภายในคอกจนกว่าจะขนเกือบเสร็จเพื่อป้องกันสัตว์ปีกที่ถูกขน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ

อากาศและสภาพแวดล้อมภายในคอก  
•  ปิดประตูรถเข็นทุกบานให้สนิท ประตูที่ปิดไม่สนิทอาจจะเปิดและปิดในระหว่างการขนส่ง ท�าให้สัตว์ปีกบาดเจ็บหรือสามารถ

หนีออกไปได้
• ยึดรถเข็นกับที่รองพื้นรถบรรทุกให้แน่นหนาด้วยโซ่หรือไม้ราว
• ให้วางไม้ราวกั้นไว้หลังจากรถเข็นทุกแถว  การยึดและเว้นระยะรถเข็นอย่างเหมาะสมจะช่วยให้อากาศถ่ายเทในรถบรรทุก
•  จัดเตรียมผ้าใบหรือแผงไว้ให้พร้อม คุณอาจจ�าเป็นต้องคลุมของบรรทุกในช่วงอากาศไม่ดี
•  เมื่อขนในช่วงอากาศร้อน ห้ามบรรทุกรถเข็นในรถพ่วงแน่นเกินไป  ถ้ามีเครื่องท�าความเย็นข้างในคอก เก็บรถเข็น/รถขนใน

คอกสัตว์ปีกจนกว่าจะขนสัตว์ปีกส่วนใหญ่เสร็จ เมื่อขนสัตว์ปีกส่วนใหญ่ใส่รถเข็นเสร็จ ให้เริ่มจัดเรียงรถเข็นขึ้นรถบรรทุก อาจ
ใช้พัดลมแบบพกพา ถ้ามี ในคอก หรือเป่าในรถบรรทุก  

• เมื่อขนรถเข็นคันสุดท้ายขึ้นรถบรรทุกเสร็จ ให้ยึดรถเข็นทั้งหมดให้แน่นหนาส�าหรับการขนส่ง
•  หลังจากออกจากฟาร์ม หยุดรถให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จนกว่าคุณจะถึงจุดหมายเพื่อให้อากาศไหลเวียนในพื้นที่

บรรทุกตลอดเวลา การก�าจัดการหยุดที่ไม่จ�าเป็นในระหว่างเส้นทางจะช่วยลดความเสี่ยงอันเกิดจากความตึงเครียดจากความ
ร้อนในสภาพอากาศที่ร้อนได้

ลดความตึงเครียดจากความร้อนในช่วงการขนย้ายและการขนส่ง:
• หลีกเลี่ยงจากการขนย้ายสัตว์ปีกในช่วงอากาศร้อนที่สุดของวัน
• จดบันทึกสภาพคอก สัตว์ปีกและอากาศ
•  ท�าทุกวิถีทางในการจัดต�าแหน่งรถบรรทุกเพื่อบังไม่ให้สัตว์ปีกโดนแดด

โดยตรง
•  เมื่อท�าการจับและขนย้ายสัตว์ปีก ให้ค�านึงเรื่องความแตกต่างของคอกและ

รูปแบบในการขนย้ายเพื่อลดความตึงเครียดของสัตว์ปีก
•  ปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับความหนาแน่นของกรงและหลุมที่ให้ไว้ตาม

ประมวลหลักการปฏิบัติและ/หรือคนขนส่ง ยกเว้นแต่จะมีปัญหาว่าความหนา
แน่นที่ระบุไว้ไม่เหมาะสม ซึ่งจะต้องติดต่อกับตัวแทนบริษัท

•  ขนสัตว์ปีกโดยใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้โดยไม่กระทบต่อสวัสดิภาพ
สัตว์ปีก

• ถ้าขนสัตว์ปีกที่เปียก ให้ขนท้ายสุดถ้าเป็นไปได้ 
•  หลังจากขนเสร็จ คนขนส่งควรเดินทางตรงไปที่คอกที่เตรียมรับสัตว์ปีกทันที  

ถ้าจ�าเป็นต้องหยุดสั้นๆ ให้จดบันทึกเวลาและระยะเวลาที่หยุดไว้
•  พัฒนาแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับปัญหาด้านการจราจรที่ชะลอหรือท�าให้การ

ขนส่งหยุดชะงัก ถ้าเป็นไปได้ ขอแนะน�าใหใช้เส้นทางที่อาจจะไกลกว่าหรือ
ช้ากว่าซึ่งดีกว่าที่จะต้องเผชิญกับการจราจรติดขัด

• ตรวจสอบสัตว์ปีกที่จัดส่งโดยการจดบันทึกสภาพของสัตว์ปีก
• ดูแลรักษารถบรรทุกให้อยู่ในสภาพดีเพื่อรับมือกับอากาศร้อน
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ลดความตึงเครียดจากความเย็นในช่วงการขนย้ายและการขนส่ง:
•  หลีกเลี่ยงจากการขนย้ายสัตว์ปีกในช่วงอากาศเย็นที่สุดตอนกลางวันหรือกลางคืน
• จดบันทึกสภาพคอก สัตว์ปีกและอากาศ
•  ท�าทุกวิถีทางในการจัดต�าแหน่งรถบรรทุกเพื่อบังไม่ให้สัตว์ปีกโดนลมโดยตรง  ถ้าเป็นไปได้ จัดเรียงรถเข็นที่ได้ขนสัตว์ปีก

เรียบร้อยแล้วไว้ในคอก จากนั้นขนรถเข็นทั้งหมดขึ้นรถบรรทุกเมื่อจับสัตว์ปีกทั้งหมดเสร็จแล้ว   
•  ปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับความหนาแน่นของกรงและหลุมที่ให้ไว้ตามประมวลหลักการปฏิบัติและ/หรือคนขนส่ง ยกเว้นแต่

จะมีปัญหาว่าความหนาแน่นที่ระบุไว้ไม่เหมาะสม ซึ่งจะต้องติดต่อกับตัวแทนบริษัท
• ขนสัตว์ปีกโดยใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้โดยไม่กระทบต่อสวัสดิภาพสัตว์ปีก
•  ห้ามขนสัตว์ปีกที่เปียก สัตว์ปีกที่เปียกจะไม่สามารถรักษาอุณหภูมิร่างกายในสภาพอากาศที่หนาวหรือเย็นได้ และมีแนวโน้ม

ที่จะมีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่�ากว่าปกติหรือหนาวสั่นจนตายในระหว่างการขนส่ง  ควรท�าทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์ปีก
แห้งเมื่อถูกขนย้ายและแห้งตลอดระยะเวลาการขนส่ง

•  หลังจากขนเสร็จ คนขนส่งควรเดินทางตรงไปที่คอกที่เตรียมรับสัตว์ปีกทันที  ถ้าจ�าเป็นต้องหยุดสั้นๆ เพื่อให้สัตว์ปีกอุ่นขึ้น 
ให้จดบันทึกเวลาและระยะเวลาที่หยุดไว้  ถ้าจ�าเป็น ให้ปรับผ้าใบ

•  พัฒนาแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับปัญหาด้านการจราจรที่ชะลอหรือท�าให้การขนส่งหยุดชะงัก ถ้าเป็นไปได้ ขอแนะน�าใหใช้เส้น
ทางที่อาจจะไกลกว่าหรือช้ากว่าซึ่งดีกว่าที่จะต้องเผชิญกับการจราจรติดขัด

• ตรวจสอบสัตว์ปีกที่จัดส่งโดยการจดบันทึกสภาพของสัตว์ปีก
• ดูแลรักษารถบรรทุกให้อยู่ในสภาพดีเพื่อรับมือกับอากาศเย็น

ระหว่างการขนส่ง
•  ส�าหรับระยะทางยาว ให้หยุดเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบ

สัตว์ปีกว่ามีอาการความตึงเครียดหรือไม่ 
• อาการของสภาพที่ร้อนเกิน:

- หน้า หงอนและเหนียงเปลี่ยนเป็นสีแดง และ
- หายใจหอบเร็วๆ และหายใจเปิดปาก

• สัญญาณสภาพที่เย็นเกิน:
- หงอนเป็นสีน้�าเงิน
- ขนฟู และ
- ตัวสั่น

• ขาดออกซิเจน
- อ้าปากค้างหรือยืดคอเมื่อจะหายใจ
- หงอนและเหนียงเป็นสีม่วง
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การขนไกไ่ขรุน่เขา้ในคอก
• ใชข้อ้พงึระวงัดา้นความปลอดภยัในการขนลงเชน่เดยีวกนัการขนขึน้
•  เมือ่ขนลงในสภาพอากาศทีร่อ้น ใหแ้ยกรถพว่งออกและดนัรถเข็นใหห้า่งจากกนัอยา่งรวดเร็ว อยา่ปลอ่ยใหร้ถเข็นซอ้นกนั

ขณะทีร่ถพว่งไมไ่ดเ้คลือ่นตวัเป็นระยะเวลานานเพราะจะท�าใหส้ตัวปี์หายใจไมอ่อก  น�ารถเข็นเขา้ไปในคอกและกระจายออก
จากกนั  รวมทัง้กระจายรถเข็นทีย่งัอยูใ่นรถบรรทกุออกจากกนัจนกวา่จะน�าเขา้ไปในคอก

• แบบเลีย้งขงักรง:
- จับทีข่อ้เทา้ดา้นบนของสตัวปี์ก ประคองหนา้อกและเอาเทา้ออกจากรถเข็นกอ่น 
-  การประคองสตัวปี์กแตล่ะตวัอยา่งเหมาะสมจะลดการบาดเจ็บและความเสยีหายทีอ่าจเกดิกบัไขท่ีก่�าลงัอยูใ่นกระบวนการ

พัฒนา
- ระวงัอยา่ใหปี้กเกีย่วกบักรอบกรงทีเ่ปิดอยูเ่มือ่เอาสตัวปี์กออกจากรถเข็น/รถขน
- คมุสตัวปี์กแตล่ะตวัใหอ้ยูแ่ละวางหวัเขา้ไปในกรงกอ่น 
- เมือ่ปิดและยดึกรงแน่น ใหเ้กบ็ขาและปีกหา่งจากประตู

• แบบเลีย้งยนืโรง:
- กลิง้รถเข็นทีม่สีตัวปี์กอยูเ่ขา้ในคอกถา้เป็นไปได ้
- เปิดประตกูรงเพือ่ปลอ่ยใหส้ตัวปี์กออกมาเอง  อาจจะตอ้งขนยา้ยสตัวปี์กบางตวัออกจากรถเข็นและวางลงบนพืน้
- เฝ้าดกูารเคลือ่นไหวของสตัวปี์กขณะขนลงเพือ่ไมใ่หเ้กดิอาการหายใจไมอ่อก
- ใชค้วามระมดัระวงัเมือ่ขนรถเข็นทีเ่อาสตัวปี์กออกแลว้ออกจากคอกสตัวปี์ก เพือ่หลกีเลีย่งไมท่�าใหส้ตัวปี์กบาดเจ็บ

การทดแทนพอ่พนัธุ ์(Spiking)
คอืการเพิม่พอ่พันธุไ์กเ่นือ้หนุ่มเขา้ในฝงูเดมิเพือ่ชดเชยการ
ลดลงในการผสมพันธุซ์ ึง่มกัจะเกดิขึน้หลงัจากอาย ุ45 
สปัดาห ์การลดลงนีส้ามารถเกดิจากการลดความสนใจใน
การสบืพันธุ ์การลดลงในคณุภาพของอสจุ ิประสทิธภิาพใน
การสบืพันธุล์ดลงและการตายของตวัผูม้ากขึน้ซึง่สง่ผลให ้
อตัราสว่นของตวัผูแ้ละตวัเมยีลดลง

การน�าไกห่นุ่มตวัผูอ้ยา่งนอ้ย 20% เขา้มาเพิม่จะท�าใหก้าร
ผสมพันธุข์องฝงูเพิม่ขึน้ และจะชว่ยกระตุน้กจิกรรมการ
สบืพันธุข์องไกต่วัผูท้ีม่อียู ่ ผลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุจะบรรลถุา้การ
ทดแทนพอ่พันธุท์�ากอ่น 40 สปัดาห ์และจะไมช่ว่ยประหยดั
ถา้ท�าหลงัจาก 55 สปัดาห ์การทดแทนพอ่พันธุโ์ดยปกตจิะ
ท�าครัง้เดยีว แตส่ามารถท�าสองครัง้ในชว่งชวีติของแตล่ะฝงู 

การน�าตวัผูเ้ขา้มาทดแทนสามารถกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งดา้น
ความปลอดภยัทางชวีภาพได ้ดงันัน้ไกต่วัผูท้ัง้หมดควรจะ
มาจากฝงูเดยีวกนั และผา่นการทดสอบสขุภาพกอ่นน�าเขา้ไป ความเสีย่งดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพคอืเหตผุลหนึง่ที่
เกษตรกรบางรายเลอืกทีจ่ะไมน่�าตวัผูเ้ขา้มาทดแทนในฝงู ยงัอาจมคีวามจ�าเป็นตอ้งคดัไกต่วัผูท้ีม่สีมรรถภาพไมด่อีอก เพือ่ไม่
ใหอ้ตัราสว่นตวัผูต้อ่ตวัเมยีสงูเกนิไป



บทที ่7 - ไกไ่ขรุ่น่และไกห่นุ่ม (พอ่แมไ่กพั่นธุไ์ขแ่ละพันธุเ์นือ้)48

ค�าถามและหมายเหตเุพือ่การอภปิราย
1. เหตใุดจงึตอ้งมขีอ้ค�านงึเพิม่เตมิในการจัดการกบัไกไ่ขรุ่น่กบัไกเ่นือ้?

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

2. ตามเนือ้หาในบทนี ้วธิกีารควบคมุไกไ่ขรุ่น่แบบเลีย้งขงักรงทีเ่หมาะสมไดแ้กอ่ะไร

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

3. เหตใุดจงึเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีไ่มค่วรใสไ่กไ่ขเ่ขา้ไปในกรงมากเกนิไป? 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

4. อธบิายอาการความตงึเครยีดจากความรอ้นและความเย็นในสตัวปี์กทีถ่กูขนสง่

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

5.  เมือ่ขนยา้ยและขนสง่ไกไ่ขรุ่น่ในชว่งอากาศรอ้น แนวปฏบิตัทิีแ่ตกตา่งออกไปบางประการทีค่ณุอาจจะตอ้งค�านงึถงึเพือ่ลด
ความตงึเครยีดจากความรอ้นไดแ้กอ่ะไรบา้ง?    
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วตัถปุระสงค:์ หลงัจากบทนี ้ 
ผูเ้ขา้รว่มจะสามารถ... 
•  เขา้ใจถงึความส�าคญัของการรกัษาหลมุ1หรอืหนว่ยใหอ้ยูใ่นสภาพดี
•  เขา้ใจเทคนคิการจบัทีแ่ตกตา่งกนัทีใ่ชส้�าหรบัไกเ่นือ้เทยีบกบัไกไ่ข่

รุน่และไกร่ะยะสิน้สดุการไข่
•  ลดความตงึเครยีดจากความรอ้นและความเย็นในระหวา่งการจบัและ

การขนสง่

ไกเ่นือ้คอืไกรุ่น่ทีเ่ลีย้งไวส้�ำหรับเนือ้ ไกเ่นือ้จะตอ้งจัดกำรอยำ่งเหมำะสมเพือ่
ลดกำรบำดเจ็บ ควำมเจ็บปวดและควำมทรมำน กำรจัดกำรทีไ่มด่อีำจสง่ผล
ใหเ้กดิกำรถลอก รอยฟกช�ำ้ กระดกูหกัและแมแ้ตเ่สยีชวีติได ้ กำรจัดกำรทีไ่ม่
เหมำะสมอำจลดคณุภำพซำก เกรด และเพิม่อตัรำกำรตำยเมือ่มำถงึ (DOAs)   
กำรกระท�ำทีไ่มถ่กูตอ้งอยำ่งจงใจจะไมไ่ดรั้บกำรยอมรับและจะตอ้งไดรั้บโทษ
ตำมกฎหมำย

พฤตก ิรรมของสต ัวป์ ีก
•  สตัวปี์กเป็นสตัวท์ีม่คีว�ำมเป็นสงัคมสงู และมแีนวโนม ้ทีจ่ะอยูก่นัเป็นฝงู ฝงู

จะม ี“เขตระยะรอ่น” ก�ำหนดไว ้ซงึ ่จะบง่บอกถงึระยะทีค่นจับส�ำม�ำรถเข�ำ ้ใกลฝู้ งกอ่นทีพ่วกมนัทงั ้หมดจะหนอีอกไปเป็นหมู ่ระยะ
ท�ำงนสี ้�ำม�ำรถแตกต�ำ่งกนัไปต�ำมชนดิพันธุ ์คนจับทีม่ปีระสบก�ำรณจ์ะคอ่ยสงัเกตปฏกิร ิิย�ำของฝงูสตัวแ์ละปรับระยะท�ำงและวธ ิี
ก�ำรจับของตนต�ำมนัน้ สม�ำชก ิคนง�ำนใหมจ่ะตอ ้งตอบสนองต�ำมก�ำรปฏบ ิัตแิละทศิท�ำงของคนจับทีม่ปีระสบก�ำรณเ์พือ่ท�ำง�ำนรว่
มกนัเป็ นทมีในก�ำรเคลือ่นฝงูสตัว ์ 

•  สตัวปี์กอำจจะตงึเครยีดเพรำะควำมรอ้นในระหวำ่งกำรจับและกำรขน เป็นสิง่ส�ำคญัในกำรป้องกนัไมใ่หเ้กดิสภำพทีร่อ้นเกนิไปใน
สตัวปี์กใหเ้นือ้ทีน่�้ำหนักมำก ฝงูสตัวค์วรไดรั้บกำรเฝ้ำสงัเกตอยำ่งใกลช้ดิเพือ่ดอูำกำรหำยใจหอบ โดยเฉพำะในวนัทีอ่ำกำศรอ้น 
เพือ่ลดโอกำสเกดิควำมตงึเครยีดจำกควำมรอ้นในชว่งอำกำศรอ้น กำรขนมกัจะท�ำตอนกลำงคนืหรอืในชว่งเชำ้ตรูเ่มือ่อำกำศเย็นขึน้

• ปัจจัยทีส่รำ้งควำมตงึเครยีดอืน่ๆ รวมถงึ:
-  ความเร็ว:ถำ้เขำ้ใกลเ้ร็วเกนิไป สตัวปี์กอำจตกใจจนท�ำใหท้บักนั กระโดดหรอืบนิฉับพลนัเพือ่หนจีำกคนงำน คนจับควรคอ่ยๆ 

เดนิเมือ่ขยบัและเขำ้ใกลส้ตัวปี์ก
-  ไฟจา้:ไฟจำ้จะสรำ้งควำมตงึเครยีดใหก้บัสตัวปี์ก ควรหรีไ่ฟลงเพือ่ใหส้ตัวปี์กสงบในระหวำ่งกำรขน แตจ่ะตอ้งใหส้วำ่งเพยีงพอ

เพือ่ใหค้นงำนสำมำรถท�ำงำนไดอ้ยำ่งปลอดภยั
-  คนแปลกหนา้:สตัวปี์กจะแสดงควำมตงึเครยีดเพิม่ขึน้เมือ่มคีนทีไ่มรู่จั้กเขำ้มำในอำคำร 

โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ถำ้คนพวกนัน้สวมเสือ้ผำ้สสีวำ่ง (โดยเฉพำะสขีำว) สมำชกิคนงำน
ควรสวมเสือ้ผำ้สทีบึ

-  เสยีง:สตัวปี์กจะตงึเครยีดเพรำะเสยีงดงั ฉะนัน้ควรท�ำกำรจับและกำรขนเบำทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะ
เป็นไปได ้ หำ้มตะคอกหรอืตะโกน 

ไกเ่นือ้

ในแผนผังนี้ อันตร�ำยที่อ�ำจเกิดขึ้น
ไดคื้อสัตว์ปีกอ�ำจก องทับกันทมีุ่ม “A” 
และห�ำยใจไม่ออก เพอื่ หลีกเลยี่ งไม่
ใหเ้ กิดปัญห�ำนี้ หัวหน�ำ้ คนง�ำนควร
เดินออ้ มและตอ้ นสัตว์ ปีกออกจ�ำกมุม

1. ค�ำว�ำ่ “ตคู ้อนเทนเนอร”์ ในบรบิทของคมูือ่ฉบบันหี ้ม�ำยถงึลงั, ตะกร�ำ ้,ถงุ, รถเข็น, ลิน้ชกัและ / หรอืเล�ำ ้
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การเตรยีมขนยา้ยไกเ่นือ้พาณชิย
ปัจจัยทีพ่จิำรณำเมือ่ขนสง่และจัดกำรไกเ่นือ้:
•  ประเภทโรงเรอืน จ�ำนวนชัน้
•  เวลำกลำงวนัหรอืกลำงคนืทีจ่ะจับสตัวปี์ก  ซึง่จะมผีลตอ่อณุหภมูแิละแสงสวำ่ง
•  ขนำดและน�้ำหนักสตัวปี์ก รวมทัง้ขนำดหลมุหรอืหน่วย ขนำดสตัวปี์กและขนำดหลมุหรอื

หน่วยจะเป็นตวัก�ำหนดจ�ำนวนสตัวปี์กทีส่ำมำรถขนสง่ไดต้อ่หนึง่ตูค้อนเทนเนอร ์ จะตอ้ง
มพีืน้ทีว่ำ่งเพยีงพอเพือ่ใหส้ตัวปี์กทกุตวัสำมำรถพัก/น่ัง และขยบัไปมำภำยในหลมุใน
ระหวำ่งกำรขนสง่ ปฏบิตัติำมแนวทำงเกีย่วกบัควำมหนำแน่นของหลมุทีใ่หไ้วโ้ดยคน
ขนสง่หรอืผูแ้ปรรปู ยกเวน้แตจ่ะมปัีญหำวำ่ควำมหนำแน่นทีร่ะบไุวไ้มเ่หมำะสม ซึง่คณุจะ
ตอ้งปรกึษำกบัผูแ้ปรรปูและคนขนสง่

•  สภำพอำกำศ (เชน่ อณุหภมู ิควำมชืน้ ฝน หมิะหรอืลกูเห็บ ฯลฯ) ในระหวำ่งกำรจับและ
เวลำในระหวำ่งกำรขนสง่จะเป็นตวัก�ำหนดวำ่จ�ำเป็นตอ้งมมีำตรำกำรพเิศษหรอืไม่

•  ประสบกำรณข์องคนงำนและควำมยำวนำนของวนัท�ำงำน อำจจะตอ้งมกีำรก�ำกบัดแูลเพิม่
เตมิใหก้บัคนงำนใหมห่รอืสมำชกิใหมท่ีย่งัไมม่ปีระสบกำรณใ์นเวลำกำรขนสง่สตัว์
ปีก ผูจั้บสตัวปี์กทีม่คีวำมเมือ่ยลำ้อำจจะสง่ผลเสยีตอ่สวสัดภิำพของสตัวปี์ก ควรจะ
มกีำรตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่มพีนักงำนเพยีงพอทีจ่ะขนสง่หลมุ(หรอืหน่วย) และพวก
เขำมชีว่งพักผอ่นอยำ่งเพยีงพอ

ประเด็นดา้นความปลอดภยัของไกเ่นือ้
อปุกรณท์ีเ่สยีและกำรบรรทกุมำกเกนิอำจกอ่ใหเ้กดิควำมทรมำนหรอืแมแ้ตก่ำรเสยี
ชวีติได ้
•  ตรวจสอบหลมุหรอืหน่วยขนสง่เพือ่หำ 

- ประตทูีเ่สยี ดำ้นขำ้ง ดำ้นลำ่งและ
- สำยทีย่ืน่ออกมำ

•  ท�ำเครือ่งหมำยหลมุหรอืหน่วย
ทีเ่สยีหำย และถอดออกซอ่ม
เร็วทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะเป็นไปได ้ 
ซอ่มแซมหรอืเปลีย่นถำ้จ�ำเป็น

•  ทรำบจ�ำนวนทีเ่หมำะสมของสตัวปี์กตอ่
หลมุหรอืหน่วย ตรวจสอบขนำดและน�้ำ
หนักสตัวปี์ก ปฏบิตัติำมแนวทำงเกีย่ว
กบัควำมหนำแน่นของหลมุทีใ่หไ้วโ้ดย
ผูแ้ปรรปู ยกเวน้แตจ่ะมปัีญหำวำ่ควำม
หนำแน่นทีร่ะบไุวไ้มเ่หมำะสม ซึง่คณุ
จะตอ้งปรกึษำกบัผูแ้ปรรปูและคนขนสง่  
กรณุำอำ้งองิประมวลหลกักำรปฏบิตั ิ
และตน้ไมต้ดัสนิใจเกีย่วกบักำรขนสตัว์
ปีกทีอ่ภปิรำยในบทที ่6

-  สตัวปี์กควรจะสำมำรถน่ังระหวำ่งกำร
ขนสง่โดยไมท่บ้กนั

-  ตระหนักวำ่อณุหภมูแิวดลอ้มอำจสง่ผล
ตอ่จ�ำนวนสตัวปี์กตอ่หลมุหรอืหน่วย

ประเภทบาดแผลทีม่กัพบ                                                                   
ในไกเ่นือ้:

•  ขำเคลือ่น(กระดกูตน้ขำ) จำก
กำรจับขำสตัวปี์กเหวีย่ง;

•  กระดกูปีกหกั(กระดกูปลำยแขน
ทอ่นนอก กระดกูปลำยแขนทอ่น
ใน กระดกูตน้แขน) เนือ่งจำกกำร
กดทบัของปีกกบัทีปิ่ดหลมุ

•  กะโหลกปดู (กะโหลกศรีษะ) 
จำกกำรทีห่วัไปตดิในทีปิ่ดหลมุ 
และ 

•  หนำ้อกสองงำ่มแตกรำ้ว (กระดกู
หนำ้อก) จำกกำรจัดกำรทีร่นุแรง 
เชน่ โยนหรอืทิง้สตัวปี์กลง

จดัการสตัวปี์กอยา่ง
ระมดัระวงั:

•  หา้มจับขำสตัวปี์กเหวีย่งขณะ
ถอือยู่

•  หา้มถอืสตัวปี์กทีปี่กหรอืคอ
•  หา้มถอืสตัวปี์กมำกกวำ่ 4 ตวัใน

มอืขำ้งเดยีว ยกเวน้จะไดรั้บค�ำ
สัง่จำกหวัหนำ้ของคณุเป็นอยำ่ง
อืน่

•  หา้มโยนหรอืปลอ่ยสตัวปี์กตกลง
พืน้

•  ลดกำรสง่ตอ่สตัวปี์กระหวำ่งคน
งำน

แผนผังของโครงกระดกูไก่
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• ตดิตำมและตรวจสอบ:
-  บนัทกึทัง้กำรขนและเวลำในระหวำ่งกำรเดนิทำง เวลำทีไ่มป่กตหิรอืมำกเกนิ

ไปจ�ำเป็นตอ้งอธบิำยเหตผุล
-  ระยะเวลำขนสง่ไปยงัโรงงำนแปรรปูจะตอ้งค�ำนงึถงึตำรำงเวลำของรถบรรทกุ
-  บนัทกึสภำพและอณุหภมูขิณะขนยำ้ย
-  สตัวปี์กทีบ่ำดเจ็บ ป่วยชดัเจนหรอืสตัวปี์กทีพ่รอ้มส�ำหรับกำรขนสง่จะตอ้ง

ถกูทำรณุยฆำตโดยเกษตรกรหรอืผูจั้ดกำรฟำรม์ กำรกำรณุยฆำตควรท�ำโดย
บคุลำกรทีผ่ำ่นกำรฝึกอบรมอยำ่งเหมำะสมและมคีวำมสำมำรถ  

การจบัไกเ่นือ้ดว้ยมอืเขา้ในหลมุหรอืหนว่ย
•  หรีไ่ฟในระหวำ่งกำรจับเพือ่ลดกำรตืน่ของสตัวปี์กซึง่ยงัชว่ยลดกำรกระพอืปีกและฝุ่ นตลบอกีดว้ย
•  หวัหนำ้ทมีจะระบวุำ่ประตใูดทีจ่ะใชส้�ำหรับกำรบรรทกุและก�ำหนดวำ่จ�ำเป็นตอ้งมปีระตหูรอืรัว้ไม ่

ประตหูรอืรัว้ส�ำหรับจับอำจไมจ่�ำเป็นตอ้งขึน้อยูก่บัขนำดและอำรมณข์องฝงู
•  คอ่ยๆ ขยบัและจับสตัวปี์กเพือ่ไมใ่หก้ระโดด กระพอืปีก ทบักนัหรอืหำยใจไมอ่อก ซึง่จะชว่ย

ป้องกนัไมใ่หส้ตัวปี์กเสยีชวีติ บำดเจ็บและผวิหนังถลอก
•  คอ่ยๆ จับบรเิวณขำเหนอืเทำ้ของไกเ่นือ้อยำ่งนุ่มนวล และยำ้ยไปทีห่ลมุหรอืหน่วยในลกัษณะทีไ่ม่

ท�ำใหข้ำ ขอ้ตอ่หรอืปีกไดรั้บบำดเจ็บ
•  จ�ำนวนของสตัวปี์กตอ่มอืควรจะขึน้อยูก่บัขนำด อำยแุละควำมสำมำรถในกำรจับของผูจั้บ ส�ำหรับ

ไกท่ีม่นี�้ำหนักมำกกวำ่ 1.8 กก. (4 ปอนด)์ จ�ำนวนสตัวปี์กสงูสดุในหนึง่มอืคอื 4 ตวั
•  ควรจับขำทัง้สองของไกท่ีม่นี�้ำหนักมำก
•  เพือ่ป้องกนักระดกูหกั รอยฟกช�ำ้หรอืควำมเสยีหำย หำ้มจับทีค่อหรอืปีกสตัวปี์ก

การใชป้ระตจูบัสตัวปี์ก
ในระหวำ่งกำรจับ ยุง้ขำ้วอำจถกูแบง่ออกบำงสว่นดว้ยรัว้หรอืประตเูพือ่ใหน้กใกลเ้คยีงกบัพืน้ทีบ่รรทกุ
และเพือ่ป้องกนัไมใ่หซ้อ้นและปกปิด
•  เกษตรกรควรซือ้ประตจัูบเองซึง่คงอยูใ่นสถำนทีเ่ดยีว แพรำะเคลือ่นยำ้ยประตจัูบระหวำ่งฟำรม์เป็นควำมเสีย่งดำ้นควำมปลอดภยั

ทำงชวีภำพ
●  หำกยำ้ยประตจัูบระหวำ่งฟำรม์ อยำ่งนอ้ย ควรลำ้งสิง่ทีเ่ป็นวตัถอุนิทรยีอ์อกและขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ ประตหูลดุทอ่หรอืดนัควน

ลำ้งดว้ยน�้ำ หำกจับเชือ้โรคทีท่ำ้ทำยฝงู ประตหูรอืรัว้ตอ้งถกูฆำ่เชือ้ กอ่นทีจ่ะใชใ้นฟำรม์อืน่
● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ประตมูกีำรซอ่มแซมทีด่โีดยไมม่ขีอบคมหรอืชิน้สว่นหกัซึง่อำจท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บแดน่ก
● ประตไูมค่วรน�ำเขำ้ไปในยุง้ฉำงจนกวำ่ผูบ้งัคบับญัชำระบวุำ่เขำพรอ้มทีจ่ะเริม่ตน้กำรตัง้ตวัส�ำหรับกำรบรรทุ
● ประตคูวรตัง้ทัว่ยุง้ฉำงเพือ่ป้องกนักำรเคลือ่นยำ้ยหรอือพยพ ถำ้ฝงูถกูปลอยไปทัว่แลว้
● ใชป้ระตขูนำดทีเ่หมำะสม(ควำมสงู) ส�ำหรับขนำดฝงูของนกทีก่�ำลงับรรทกุ
● ประตถูกูวำงไวต้รงมมุเพือ่ป้องกนักำรซอ้นและปกปิดไวท้ีม่มุ
● เคลือ่นยำ้ยนกไปยงัพืน้ทีท่ีบ่รรทกุและวำงประตเูพือ่ไมใ่หเ้คลือ่นทีไ่ปขำ้งหลงั
● ก�ำหนดคำ่ประตหูรอืรัว้เพือ่ป้องกนักำรซอ้นทบัและปิดกัน้และฝงูยงัคงยนือยูข่ณะใชง้ำนเชน่รปูแบบคดเคีย้วหรอืวงกลม
●  เมือ่โหลดกบัหน่วยหน่วยแบบแยกสว่น ผูจั้บอำจไลน่กออกจำกประตทูีโ่หลดเพือ่เกลีย่พืน้ทีส่�ำหรับ ฝงูทีจ่ะวำงลงและป้องกนัพวก

เขำจำกกำรออกประต ูนีส้ำมำรถใชไ้ปทีพ่ืน้เมือ่เริม่ตน้กำรโหลดออกและส�ำหรับพืน้ทีส่องทีป่ระตโูหลดแตล่ะบำน

ตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอยำ่งของกำรก�ำหนดคำ่หลำยแบบของประตจัูบ

แผนผังดำ้นลำ่งแสดงกำรตดิตัง้ชัน้แรกส�ำหรับกำรโหลดกบัหน่วยแบบแยกสว่น ส�ำหรับดำ้นหนำ้ของยุง้ฉำงหำกยุง้ฉำงมคีวำมสวำ่ง 
ประตสูำมำรถใชง้ำนไดต้ลอดจนถงึดำ้นสดุทำ้ยของยุง้ฉำงเพือ่สรำ้งกลอ่ง
อยำ่งไรกต็ำม ผูจั้บอำจตอ้งเดนิไปสกัหน่อยเพือ่จบหนึง่สว่น
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ตวัอยำ่งกำรโหลดลงั

เดนิ

ใสท่ีด่ำ้นหลงัถำ้เป็นไปได ้

ประตโูหลดออก

จะชว่ยใหบ้ำงนกเดนิผำ่นได ้แตจ่ะป้องกนัไมใ่หป้กปิด

หำกนกมกีำรคลอ่งแคลว่ใหใ้ช ้
ประตเูสรมิระหวำ่งประต ู
           ป้องกนัมมุ

ตัง้คำ่ยอ้นหลงัเพือ่ควบคมุกำรเคลือ่นไหว

โรงนำสรำ้งขึน้เพือ่กำรลำ้ง
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แผนผังดำ้นลำ่งแสดงกำรตดิตัง้ชัน้แรกส�ำหรับกำรโหลดกบัหน่วยแบบแยกสว่น ส�ำหรับดำ้นหนำ้ของยุง้ฉำงหำกยุง้ฉำงมคีวำมสวำ่ง 
ประตสูำมำรถใชง้ำนไดต้ลอดจนถงึดำ้นสดุทำ้ยของยุง้ฉำงเพือ่สรำ้งกลอ่งอยำ่งไรกต็ำม ผูจั้บอำจตอ้งเดนิไปสกัหน่อยเพือ่จบหนึง่
สว่น

ชัน้ลำ่ง

ชัน้สอง

ประตู

ตัง้สองหนวย หนึง่ที่
ดำ้นบน เพือ่ป้องกนั
แสงแดดโดยตรง

มกีำรก�ำหนดคำ่ตำ่งๆของประตไูว ้
สองแบบเพือ่ใหน้กอยูใ่กลก้บัทีโ่หลด 
แผนภำพนีย้งัแสดงใหเ้ห็นประตตูัง้รัว้ขึน้
ไปตำมก�ำแพง

กำรตัง้คำ่นีส้ำมำรถใชง้ำนไดห้ำกนกมี
กำรคลอ่งแคลว่มำกและวิง่มำกเกนิไป 
สรำ้งกลอ่ง ทัง้สองดำ้นสำมำรถมปีระตู
ไดม้ำกขึน้ตัง้แต ่3 ถงึ 5

ใชป้ระตทูีด่ำ้นหลงัโรงนำ
หำกนกก�ำลงัพน่ก�ำแพง

หำกนกสงบลง กำรจัดวำงประตนูีส้ำมำรถ
ใชไ้ด ้วำงประตเูขำ้กบัผนังส�ำหรับหนวยแรก
และเลือ่นขึน้หำกจ�ำเป็นเขำ้กบัผนังอกีครัง้
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การจบัโดยใชเ้ครือ่งมอื และการขนสตัวปี์ก
บรษัิททีจั่บสตัวปี์กบำงบรษัิทอำจจะใชเ้ครือ่งมอืเครือ่งจักรในกำรจับและกำรขน
ยำ้ย ทัง้นีจ้ะมรีปูแบบทีแ่ตกตำ่งกนัในเชงิพำณชิย ์แตก่จ็ะมกีำรท�ำงำนและพืน้ฐำนที่
เหมอืนกนัส�ำหรับกำรเกบ็รวบรวมหวัหรอื กำรใหอ้ำหำรระบบแบบ “นิว้” ไปยงัระบบ
สำยพำนล�ำเลยีงซึง่จะเป็นกำรขนสง่สตัวปี์กไปยงัหลมุหรอืภำชนะบรรจใุนกำรขนสง่
•  ผูป้ระกอบกำรควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดร้วบรวมหวัหรอืถอนนิว้มอืยำงอยำ่งชำ้ ๆ 

เมือ่ไปทำงฝงูของสตัวปี์กในระหวำ่งรวบรวมไปยงัสำยพำน โดยเป็นไปในลกัษณะ
ทีไ่มจ่�ำเป็นตอ้งมแีรงกล

•  ไมค่วรทีจ่ะผลกัดนัสตัวปี์กหลำยตวัเกนิไปในเวลำเดยีวกนัตอนขนขึน้เครือ่งขน
ยำ้ย กำรแยกเป็นกลุม่เล็กๆจะชว่ยใหส้ตัวปี์กสงบขึน้ และจะชว่ยใหผู้ป้ระกอบกำร
รักษำควำมเร็วของสำยพำนไดอ้ยำ่งชำ้และมัน่คง

•  ผูป้ระกอบกำรและสมำชกิคน
งำน ควรจะคอยดวูำ่สตัวปี์ก
จะไมต่ดิอยูร่ะหวำ่งผนังหรอื
เสำและเครือ่งจักรหรอืใต ้
เครือ่งจักร

•  ในกรณีทีส่ตัวปี์กตดิอยูก่บั
อปุกรณ ์ควรจะหยดุกำร
ท�ำงำนของอปุกรณ ์พจิำรณำ
ถงึสำเหตทุีส่ตัวปี์กตดิอยูท่ี่
เครือ่งขนยำ้ย หยดุสำยพำน
หรอืไมก่ย็อ้นสำยพำนเพือ่
กำรปลดปลอ่ยสตัวปี์ก ไมใ่ช ้
นิว้หรอืมอืจกิกดตรงจดุของ
สำยพำน  สวสัดกิำรของคนงำนและสวสัดภิำพของสตัวปี์กเป็นสิง่ทีส่�ำคญัอยำ่งมำก ดงันัน้ควรจะมคีวำมระมดัระวงัอยำ่งทีส่ดุเมือ่มี
กำรตดิของสตัวปี์ก

•  ปิดหลมุหรอืภำชนะบรรจเุมือ่จ�ำนวนทีเ่หมำะสมของสตัวปี์กไดรั้บกำรขนยำ้ย 

ไกท่ีห่ลดุออกจำกรถบรรทกุหรอืดอูอ่นแอ แยกและดแูล

พืน้ออ่น

กำรคดัเลอืกส�ำหรับผูเ้ลีย้ง

กำรใชเ้พิม่เตมิส�ำหรับประตจัูบ

ตำย /เสยี กำรอดุตนัต�ำ่ ใชป้ระตเูป็น
ค�ำเตอืน

จดุเปียก
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การขนยา้ยและการขนสง่  
•  เมือ่ขนยำ้ยไปยงัหลมุหรอืภำชนะบรรจ ุสตัวปี์กจะตอ้งอยูใ่นต�ำแหน่งตัง้ตรงเพือ่หลกีเลีย่งกำรหำยใจทีล่�ำบำก
•  ภำชนะขนสง่ควรมขีนำดเหมำะสมและสำมำรถทีจ่ะหลกีเลีย่งกำรบำดเจ็บของสตัวปี์กเมือ่อยูภ่ำยในและสำมำรถป้องกนัไมใ่หม้กีำร

หลบหนี
•  หน่วยประมวลผลควรจะสือ่สำรไปยงับรษัิทจับสตัวปี์ก เกีย่วกบัเรือ่งน�้ำหนักและควำมแน่นหนำของกำรขนยำ้ย และด�ำเนนิงำนตำม

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งในกำรปฏบิตังิำน
•  หำกตอ้งใชอ้ปุกรณย์กในกำรเคลือ่นยำ้ยภำชนะบรรจ ุจะตอ้งมขีนำดใหญพ่อทีจ่ะจัดกำรกบังำนขนยำ้ยทีค่ำดไว ้ด�ำเนนิกำรโดย

บคุคลทีไ่ดรั้บกำรรับรอง / ฝึกอบรม และมกีำรบ�ำรงุรักษำใหอ้ยูใ่นสภำพทีด่ ีมไีฟหนำ้ชว่งกำรด�ำเนนิงำน (มสีสี�ำหรับกำรสะดดุตำ) 
และมไีฟทำ้ย

•  อนุญำตเฉพำะผูป้ระกอบกำรยกอปุกรณใ์หก้�ำกบัอปุกรณเ์ทำ่นัน้ (ไมใ่หม้ผีูโ้ดยสำร)
•  หลมุหรอืภำชนะบรรจทุีเ่ต็มควรจะถกูยำ้ยใหม้ำกทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะเป็นไปไดใ้นต�ำแหน่งแนวนอน
•  หลกีเลีย่งกำรเอยีง หลน่ หรอืสัน่สะเทอืนอยำ่งฉับพลนัของหลมุหรอืภำชนะบรรจทุีเ่ต็ม
•  หำกเป็นไปได ้ควรปลอ่ยใหพั้ดลมท�ำงำนระหวำ่งกำรจับเพือ่ดงึควำมรอ้น

และฝุ่ นละอองออกไปจำกทมีงำนจับอยำ่งไรกต็ำมตอ้งมัน่ใจวำ่ไอเสยีไม่
ไดส้รำ้งปัญหำขำ้งรถบรรทกุ

• ตรวจสอบสตัวปี์กทีห่นไีปบนพืน้ กอ่นทีจ่ะเคลือ่นยำ้ยรถบรรทกุ

ป้องกนัสตัวปี์กจำกควำมรอ้นและควำมเย็นจัด จัดใหม้กีำรถำ่ยเทอำกำศที่
เพยีงพอเพือ่ควำมสบำยและเพือ่ลดควำมตงึเครยีด รักษำระยะเวลำโดยรวม
ในคอกพักใหส้ัน้ทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะเป็นไปได ้ กำรขนสตัวปี์กในชว่งสภำพอำกำศ
ทีร่อ้นหรอืหนำวจัดจะเป็นกำรรว่มตดัสนิใจของทกุฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง พยำยำม
จดบนัทกึใหเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษรเกีย่วกบัสภำวะกำรขนยำ้ยและโดยเฉพำะ
บนัทกึไมว่ำ่มปัีญหำใดๆเกดิขึน้ เชน่ ลมแรง อณุหภมูสิงู ปิดถนน หรอื
เปลีย่นเสน้ทำง (ทำงออ้ม) ฯลฯ   

ลดความตงึเครยีดจากความรอ้นในระหวา่งการขนยา้ยและการขนสง่ในชว่งทีม่คีวามรอ้นและความชืน้สงู:
•  รว่มมอืกบัผูแ้ปรรปู2เพือ่หลกัเลีย่งกำรขนสตัวปี์กในชว่งเวลำทีร่อ้นจัดชว่งกลำงวนัหรอืกลำงคนื
•  แจง้เกษตรกรและผูแ้ปรรปูทนัทถีำ้มสีตัวปี์กทีไ่มพ่รอ้มในกำรเดนิทำงจ�ำนวนมำก สภำพไมเ่อือ้ตอ่กำรขนสง่อยำ่งมมีนุษยธรรม และ/

หรอืถำ้จะไมข่นยำ้ยฝงูสตัว์
•  จดบนัทกึสภำพคอก สตัวปี์กและอำกำศ
• ท�ำทกุวถิทีำงในกำรจัดต�ำแหน่งรถบรรทกุเพือ่บงัไมใ่หส้ตัวปี์กโดนแดดโดยตรง
• เมือ่ท�ำกำรจับสตัวปี์ก ใหค้�ำนงึเรือ่งควำมแตกตำ่งของคอกและรปูแบบในกำรขนยำ้ยเพือ่ลดควำมตงึเครยีดของสตัวปี์ก
•  ปฏบิตัติำมแนวทำงเกีย่วกบัควำมหนำแน่นของหลมุทีใ่หไ้วโ้ดยผูแ้ปรรปู (หรอืคนขนสง่ทีม่กีำรปรกึษำรว่มกบัผูแ้ปรรปู) ยกเวน้แตจ่ะ

มปัีญหำวำ่ควำมหนำแน่นทีร่ะบไุวไ้มเ่หมำะสม ซึง่คณุจะตอ้งปรกึษำกบัผูแ้ปรรปูและคนขนสง่ ในสภำพอำกำศรอ้นจัด ควรลดควำม
หนำแน่นสงูสดุในกำรขนลง 15% ถงึ 20%

• ขนสตัวปี์กโดยใชเ้วลำนอ้ยทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะท�ำไดโ้ดยไมก่ระทบตอ่สวสัดภิำพสตัวปี์ก
• ถำ้ขนสตัวปี์กทีเ่ปียก ใหข้นทำ้ยสดุถำ้เป็นไปได ้
•  หลงัจำกขนเสร็จ คนขนสง่ควรเดนิทำงตรงไปทีโ่รงงำนแปรรปูทนัท ี ถำ้จ�ำเป็นตอ้ง

หยดุสัน้ๆ ใหจ้ดบนัทกึเวลำและระยะเวลำทีห่ยดุไว ้
•  พัฒนำแผนฉุกเฉนิเพือ่รับมอืกบัปัญหำดำ้นกำรจรำจรทีช่ะลอหรอืท�ำใหก้ำรขนสง่หยดุ

ชะงัก ถำ้เป็นไปได ้ขอแนะน�ำใหใชเ้สน้ทำงทีอ่ำจจะไกลกวำ่หรอืชำ้กวำ่ซึง่ดกีวำ่ทีจ่ะ
ตอ้งเผชญิกบักำรจรำจรตดิขดั

•  ตรวจสอบสตัวปี์กทีจั่ดสง่โดยกำรจดบนัทกึสภำพสตัวปี์ก ขอบเขตกำรบรรทกุสำมำรถ
ประเมนิไดด้ว้ยสำยตำโดยไมเ่กนิเสน้รอบนอกดำ้นลำ่งของรถบรรทกุ

• ดแูลรักษำรถบรรทกุใหอ้ยูใ่นสภำพดเีพือ่รับมอืกบัอำกำศรอ้น

2. คูม่อืนีจ้ะใชค้�ำวำ่ “ผูแ้ปรรปู” รวมไปถงึเกษตรกร (ทัง้สง่สนิคำ้ทำงเรอืและเครือ่งรับ) บรษัิท จับขนยำ้ยและโรงงำนแปรรปู
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ลดความตงึเครยีดจากความเย็นในระหวา่งการขนยา้ยและการขนสง่
ในชว่งอากาศเย็นจดั หมิะตกหรอืลมหนาว
•  รว่มมอืกบัผูแ้ปรรปูเพือ่หลกีเลีย่งกำรขนสตัวปี์กในชว่งอำกำศทีห่นำวจัด

ในตอนกลำงวนัหรอืกลำงคนื
•  แจง้เกษตรกรและผูแ้ปรรปูทนัทถีำ้มสีตัวปี์กทีไ่มพ่รอ้มในกำรเดนิทำง

จ�ำนวนมำก สภำพไมเ่อือ้ตอ่กำรขนสง่อยำ่งมมีนุษยธรรม และ/หรอืถำ้จะ
ไมข่นยำ้ยฝงูสตัว์

• จดบนัทกึสภำพคอก สตัวปี์กและอำกำศ
•  ท�ำทกุวถิทีำงในกำรจัดต�ำแหน่งรถบรรทกุเพือ่บงัไมใ่หส้ตัวปี์กโดนลม

โดยตรง ซึง่สำมำรถรวมไปถงึกำรขงึผำ้ใบดำ้นนอกเพือ่ลดกระแสลม
•  เมือ่ท�ำกำรจับสตัวปี์ก ใหค้�ำนงึเรือ่งควำมแตกตำ่งของคอกและรปูแบบใน

กำรขนยำ้ยเพือ่ลดควำมตงึเครยีดของสตัวปี์ก
•  ปฏบิตัติำมแนวทำงเกีย่วกบัควำมหนำแน่นของหลมุทีใ่หไ้วโ้ดยผูแ้ปรรปู (หรอืคนขนสง่ทีม่กีำรปรกึษำรว่มกบัผูแ้ปรรปู) ยกเวน้แตจ่ะ

มปัีญหำวำ่ควำมหนำแน่นทีร่ะบไุวไ้มเ่หมำะสม ซึง่คณุจะตอ้งปรกึษำกบัผูแ้ปรรปูและคนขนสง่
•  ขนสตัวปี์กโดยใชเ้วลำนอ้ยทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะท�ำไดโ้ดยไมก่ระทบตอ่สวสัดภิำพสตัวปี์ก

•  หำ้มขนสตัวปี์กทีเ่ปียก สตัวปี์กทีเ่ปียกจะไมส่ำมำรถรักษำอณุหภมูิ
รำ่งกำยในสภำพอำกำศทีห่นำวหรอืเย็นได ้และมแีนวโนม้ทีจ่ะมภีำวะ
อณุหภมูริำ่งกำยต�ำ่กวำ่ปกตหิรอืหนำวสัน่จนตำยในระหวำ่งกำรขนสง่ 
(DOAs)  ควรท�ำทกุวถิทีำงเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่สตัวปี์กแหง้เมือ่ถกูขนยำ้ย
และแหง้ตลอดระยะเวลำกำรขนสง่

•  หลงัจำกขนเสร็จ คนขนสง่ควรเดนิทำงตรงไปทีโ่รงงำนแปรรปูทนัท ี 
ถำ้จ�ำเป็นตอ้งหยดุสัน้ๆ เพือ่ใหส้ตัวปี์กอุน่ขึน้ ใหจ้ดบนัทกึเวลำและ
ระยะเวลำทีห่ยดุไว ้ ถำ้จ�ำเป็น ใหป้รับผำ้ใบ

ภำพดำ้นลำ่งแสดงถงึภำวะกำรณข์องอณุหภมูภิำยในตรงกึง่กลำงของรถพว่ง 53 ฟตุทีผ่นืผำ้ลงระหวำ่งกำรขนยำ้ยสตัวปี์กในชว่ง
สภำพอำกำศเหมอืนฤดใูบไมผ้ล ิ แรงกดดนัรอบดำ้นนอกของรถพว่งทีเ่คลือ่นเป็นผลใหเ้กดิควำมดนัทีค่อ่นขำ้งต�ำ่ทีด่ำ้นหนำ้ของรถ
พว่งและเกดิควำมดนัสงูกวำ่ทีด่ำ้นหลงั ซึง่เป็นสำเหตทุีอ่ำกำศทีเ่ย็นกวำ่จะถกูดงึไปทำงดำ้นหลงัและเคลือ่นไปดำ้นหนำ้ ไปทำงที่
โดยปกตจิะมกีำรเปิดชอ่งระบำยอำกำศ และจำกนัน้ผำ่นชอ่งเปิดในหลงัคำจนหมด แกนอบอุน่มแีนวโนม้ทีจ่ะอยูใ่กลก้บัดำ้นหนำ้

ภำพนีไ้ดรั้บกำรอภนัินทนำกำร มำจำกนำยทรเิวอร ์โครว,์ มหำวทิยำลยัซสัแคตเชวนั 

ดำ้นหนำ้ ดำ้นหลงั
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•  บนรถไฟ B ชว่งกลำงของหลมุหรอืภำชนะบรรจจุะอุน่กวำ่ขอบดำ้นนอกซึง่จดุทีร่อ้นทีส่ดุจะเป็นดำ้นหนำ้ของรถพว่งตวัน�ำและดำ้น
หลงัของรถพว่งดำ้นหลงั  ควำมชืน้สะสมอยูใ่นพืน้ทีท่ีอ่บอุน่กวำ่ของรถพว่ง พืน้ทีท่ีห่นำวทีส่ดุของหลมุหรอืภำชนะบรรจ ุอยูด่ำ้น
หลงัของรถพว่งน�ำและดำ้นหนำ้ของรถพว่งดำ้นหลงั  ดภูำพของรถไฟ B ขำ้งลำ่งนี ้

กำรแพรก่ระจำยอณุหภมูใินรถพว่ง B อภนัินทนำกำร มำจำกนำยทรเิวอร ์โครว,์ มหำวทิยำลยัซสัแคตเชวนั

•  พัฒนำแผนฉุกเฉนิในกำรตอบสนองตอ่ปัญหำกำรจรำจรทีจ่ะชะลอหรอืหยดุกำรขนสง่ ถำ้เป็นไปไดเ้สน้ทำงทีย่ำวและทีท่�ำใหข้บัรถ
ชำ้ลงจะดกีวำ่ทีจ่ะน่ังหยดุนิง่อยูเ่ฉยๆในรถ เมือ่รถตดิ

•  ตรวจสอบหลมุหรอืภำชนะบรรจใุนชว่งขนยำ้ยไปยงัโรงงำน โดยจดบนัทกึสภำวะของสตัวปี์ก โดยบนัทกึเกีย่วกบัขอ้จ�ำกดัของกำร
สงัเกต วำ่เพยีงบรเิวณภำยนอกชว่งลำ่งของรถบรรทกุเทำ่นัน้ทีส่ำมำรถจะประเมนิไดด้ว้ยสำยตำอยำ่งถกูตอ้ง

•  คอยดแูลตรวจสอบและรักษำรถบรรทกุอยำ่งดสี�ำหรับสภำพอำกำศหนำวเย็น

ชว่งการขนสง่
•  ส�ำหรับระยะทำงยำวควรมกีำรหยดุเป็นระยะๆ เพือ่ตรวจสอบสตัวปี์กเพือ่หำสญัญำณของควำมเครยีด คณุอำจจ�ำเป็นตอ้ง: เปิดผนืผำ้

หรอืชอ่งระบำยอำกำศเพือ่ใหก้ำรระบำยอำกำศเพิม่ขึน้หรอืปิดผนืผำ้ส�ำหรับกำรเพิม่ควำมอบอุน่; ใหเ้วลำส�ำหรับกำรขนยำ้ยในกำร
เพิม่ควำมอบอุน่ ใชเ้วลำในกำรขนยำ้ยเพือ่อุน่เครือ่งในชว่งทีอ่ำกำศเย็น ลดควำมเร็วในสภำพอำกำศทีเ่ย็นเพือ่ลดกำรสญูเสยีควำม
รอ้นจำกกำรขนยำ้ย; ในชว่งอณุหภมูทิีร่อ้น, วำงแผนเสน้ทำงทีค่ณุสำมำรถรักษำควำมเร็วคงทีเ่พือ่ใหก้ำรวนเวยีนของอำกำศ ฯลฯ

• สญัญำณของควำมรอ้นสงูเกนิไปอำจรวมถงึ:
- สหีนำ้ หงอน และเหนยีง เป็นสแีดง
- หอบหำยใจอยำ่งรวดเร็วและเปิดปำกชว่งกำรหำยใจ

• สญัญำณของหนำวอำจรวมถงึ:
- หงอนเป็นสฟ้ีำ;
- ขนพองขึน้ และ,
- ตวัสัน่

• สญัญำณของกำรขำดออกซเิจนอำจรวมถงึ:
- หอบหรอืยดืคอเมือ่หำยใจและ
- หงอนและเหนยีงเป็นสมีว่ง
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ค�าถามและหมายเหตเุพือ่การอภปิราย
1.  จ�ำนวนสงูสดุของไกเ่นือ้ทีส่ำมำรถจับในมอืแตล่ะขำ้งคอืเทำ่ใด?  เหตใุดคณุจงึตอ้งจับทัง้สองขำ?

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

2. คณุควรจะเปลีย่นแปลงอะไรเพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับกำรขนในตอนกลำงวนัเมือ่เทยีบกบัตอนกลำงคนื?

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

3. ระเบยีบวธิอีะไรทีค่ณุควรปฏบิตัติำมในกำรขนชว่งสภำพทีม่คีวำมรอ้นสงูหรอืเย็นจัด?

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

4. อะไรคอืสิง่ทีค่วรค�ำนงึถงึเมือ่ขนยำ้ยสตัวท์ีเ่ปียก?
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วตัถปุระสงค;์ หลงัจากบทนี ้ 
ผูเ้ขา้รว่มประชุมฺ………. 
•  ขอขอบคณุ ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง กบัปญัาความปลอดภยัในการ

เลีย้งไกง่วง 
•  ท�าความเขา้ใจ เกีย่วกบัเทคนดิในการจดัการทีเ่หมาะสม

ส�าหรบัขนไกง่วง 
•  ลดผลกนะทบ.เกีย่วกบัความเครดี ความรอ้นและความเย็น 

ในระหวา่งบรรทกุและขนสง่ การจดัการทีไ่มด่ ี

อาจสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บและเสยีชวีติ การจัดการทีไ่มเ่หมาะสม
อาจท�าใหค้ณุภาพลดลง และเพิม่จ�านวนเสยีชวีติในขณะเดนิทางไป
ยงัโรงงาน ซึง้นกไมม่คีวามอดทน การละเมดิโดยเจตนามโีทษตาม
กฎหมาย 

พฤตกิรรมของนก
•   ไกง่วงเป็นสตัวท์ีอ่ยากรูอ้ยากเห็นและชอบเดนิไปทางคน ไกง่วงเป็นสตัวท์ีช่อบอยูร่วมและ มแีนวโนม้ทีจ่ะยา้ยไปอยูร่วมกนั

เป็นฝงู ไกง่วงมเีขตการป้องกนัของฝงู ซึง้เป็นวธิกี�าหนดการจับทีอ่าจมอีทิธพิลตอ่ฝงูกอ่นทีพ่วกมนัจะยา้ย ไปเป็นกลุม่ นี้
คอืระยะหา่งอาจจะแตกฝงู ผูจั้บตอ้งมปีระสบการณ ์สงัเกตปุฎกิริยิาฝงู และปรับระยะหา่งของพวกเขาและวธิกีารจับ กลุม่คน
ท�างานใหม ่ตอ้งท�าตามการกระท�าตามและทศิทางของผูจั้บทีม่ปีระสบการณ ์เพือ่ใหท้กุคนท�างานเป็นทมีทีจ่ะยา้ยฝงู 

•  ความรอ้นจะท�าใหน้กเกดิความเครยีด ในระหวา่งการจับ และการขนยา้ย เป็นสิง่ส�าคญัทีต่อ้งป้องกนั ไมใ่หค้วามรอ้นสงุจน
เกนิไป นกทีม่นี�้าหนักตวัมาก นกกลุม่นีค้วรไดรั้บการจับตามองอยา่งใกลช้ดิ โดยเฉพาะในวนัทีอ่ากาศรอ้น เพือ่ลดโอกาสของ
ความเครยีด ควรทีจ่ะขนยา้ยในเวลากลางคนืหรอืตอนเชา้มดืขณะทีอ่ากาศเย็น 

• ความเครยีดอืน่ๆไดแ้ก;่ 
-  ความรบีรอ้น; หากรบีรอ้นจนเกนิไป นกอาจจะตกใจ ท�าให ้

พวกมนักระโดดมารวมกนั หรอืบนิอยา่งกระทนัหนัเพือ่ทีจ่ะ
เห็นการจับของคนงาน คนจับหรอืผูต้อ้นนกควรจะเดนิอยา่ง
ชา้ๆ 

-  แสงไฟสวา่ง ท�าใหน้กเกดิความเครยีดไฟทีใ่ชค้วรจะเป็น
สทีบึจะท�าใหน้กสงบ แตต่อ้งสวา่งเพยีงพอเพือ่ใหค้นงาน
สามารถท�างานไดอ้ยา่งปลอดภยั 

-  คนแปลกหนา้; นกจะแสดงความเครยีดเพิม่ขึน้ เมือ่มคีน
แปลกหนา้เขา้ไปในอาคาร ถา้พวกเขาสวมใสเ่สือ้ผา้สสีดใส 
(โดยเฉพาะสขีาว) เสือ้ผา้ของคนงาน ควรสวมใสส่เีขม้ 

-  เสยีง; นกจะเกดิความเครยีดจากเสยีงทีด่งั โดยเฉพาะการจับ
และขนยา้ย เพือ่ความเป็นไปได ้ควรจะกระท�าอยา่งเงยีบๆ 

-  ขนาดของนก เนือ่งจากขนาดของไกง่วงมนี�้าหนักมาก การ
เดนิเร็วและไกลจะท�าใหเ้หน็ดเหนือ่ย. 

ไกง่วง
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การเตรยีมยา้ยไกง่วง
โรงงานตอ้งพจิารณา ในการขนสง่และการจัดการไกง่วง 
•  ประเภทโรงเรอืน โรงเรอืน ตดิมา่นธรรมดา ระบบการระบายอากาศ ทีแ่ตกตา่ง

จากโรงเรอืนทีส่รา้งแบบผนังทบึ 
•  เวลา การขนสง่จะเป็นเวลากลางวนัหรอืกลางคนื จะขึน้กบัภมูอิากาศและความ

พรอ้ม 
•  ขนาดและน�้าหนักของนก, และขนาดของไกง่วง เสน้ทางและบคุคลากร ภาชนะ

บรรจ ุปฎบิตัติามการประมวลผลหรอืการขนสง่ ยกเวน้ในกรณีทีม่คีวามไมม่ัน่ใจ 
วา่ดว้ยความแออดัทีไ่มเ่หมาะสม ในกรณีนี ้คณุตอ้งปรกึษาหน่วยประมวลผล
และการขนสง่ อา้งถงึระหสัของการปฎบิตังิานและการตดัสนิใจ ในการขนยา้ย
สตัวปี์ก ตน้ไม ้ทีก่ลา่วถงึในบทที4่ 

- ภาชนะบรรจไุกง่วง ควรจะอยูภ่ายในยานพาหนะและไมค่วรทีจ่ะวา่งซอ้นหรอืทีอ่ืน่ๆ
- ตระหนักถงึวธิกีารอณุหภมูโิดยรอบ อาจจะมผีลตอ่ไกง่วงและภาชนะ

•  ภาพอากาศ(เชน่ความชืน้ ปรมิาณน�้าฝนฯ) ในระหวา่งการขนยา้ยและเวลาในการขนสอาจตอ้งใ ชม้าตรการพเิศษในการ
ด�าเนนิการ

เร ือ่งความปลอดภยัของไกง่วง  
อปุกรณช์�ารดุมากจนเกนิไป อาจท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บและเสยีชวีติ
พนักงานจับ บรรจแุละพาหนะขนสง่ ตอ้ง:  
• ตรวจสอบลางไกง่วง:

- ประต ูดา้นขา้ง ฐานทีช่�ารดุ
- ลวดทีย่ืน่ออกมา 

•  จดบนัทกึเรือ่งภาชนะบรรจสุตัวปี์กทีเ่สยีหายระหวา่งการบรรทกุและไมบ่รรจสุตัวปี์กใน
ภาชนะทีเ่สยีหายนัน้อกีเพราะจะท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บกบัสตัวปี์ก

• ทราบถงึจ�านวนสตัวปี์กทีเ่หมาะสมตอ่ภาชนะบรรจ ุ
-  ตรวจสอบขนาดและน�้าหนักของนก นกควรทีจ่ะวา่งอยูใ่นยานพาหนะขนสง่ โดยไม่

วางซอ้นดา้นบนและทีอ่ืน่ๆ 
- ตระหนักถงึสภาพภมูอิากาศโดยรอบ เพราะอาจมผีลตอ่จ�านวนไกง่วงตอ่ภาชนะบรรจ ุ 

• ตรวจสอบและพสิจูนค์วามถกูตอ้ง 
-  บนัทกึทัง้เวลาเคลือ่นยา้ยและเวลาขนสง่ ตอ้งมคี�าอธบิายชว่งทีผ่ดิ

ปกต ิหรอืใชเ้วลามากจนเกนิไป 
-  เวลาทีใ่ชช้ว่งการขนสง่ไปยงัโรงงานแปรรปู ควรจะน�ามาพจิารณาใน

การจัดเวลาเรือ่งยานพาหนะขนสง่ 
-  บนัทกึสภาพการขนยา้ยการและสภาพภมูอิากาศชว่งขนยา้ย 
-  สตัวท์ีไ่ดรั้บบาดเจ็บ ป่วย ทีเ่ห็นไดช้ดั ไมเ่หมาะสมส�าหรับการขนสง่ 

ควรก�าจัด โดยเกษตรหรอืผูจั้ดการฟารม์ บคุคลากรผูด้�าเนนิการฆา่
ควรไดรั้บการฝึกอบรม อยา่งถกูตอ้ง 

•  ตรวจสอบไกง่วงกอ่นทีย่านพาหนะขนสง่จะเคลือ่น เผือ่วา่มไีกง่วงหลบ
หนอียูท่ีพ่ืน้  

ตลอดเวลา: 
•  การเคลือ่นยา้ยไกง่วง 

ทา่มกลางความเงยีบเพือ่ลด
ความกลวั 

•  ไมต่ระโกนหรอืท�าเสยีงดงั 
• เดนิชา้ๆทา่มกลางไกง่วง 
•  เฝ้าดแูลไกง่วง ไมใ่หร้วมกนั

ในมมุ ผนังหรอื ทีร่ถขน
•  เพราะอาจมผีลใหบ้าดเจ็บ

หรอืหายใจไมอ่อก
•  ยิง่กวา่นัน้ การเฝ้าดแูลไกง่วง 

ทีไ่มเ่ต็มใจทีจ่ะยา้ย
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เครือ่งจกักล ในการบรรทกุและการตอ้นไกง่วง 
การจับไกง่วงอยา่งระมดัระวงั ท�าใหก้ารจับ และบรรทกุไดง้า่ย และลดความเครยีด
ในฝงุ การตอ้นนกอยง่ไมถ่กูตอ้ง จะชลอการท�างานของทมี และฝงุอาจไดรั้บการ
บาดเจ็บ รอยขดีขว่น และเสยีชวีติ เนือ่งจากอากาศหายใจ ทมีงานท�าการบรรทกุ
จะตอ้ง ตระหนัก ถงึวธิกีาร การกระท�าของพวกเขา จะสง่ผลกระทบตอ่พฤตกิรรม
ของฝงู และควรปรับ เทคนคิตาม 

•  แสงไฟสลวัในระหวา่งการจับ เพือ่ลดกจิกรรมของนก ซึง่ยงัจะชว่ยลดการ
กระพอืปีก และฝุ่ นละออง 

•  ทีใ่สน่�้า และภาชนะบรรจอุาหาร ยกขึน้บนเพดานของ อาคาร มคีวาม
ส�าคญัในการตอ้นและขบัเคลือ่นไกง่วง 

•  เป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะตอ้นมนัอยา่งชา้ๆ และแบง่เป็นบางสว่น อยา่งสม�า่เสมอ 
อยา่ตอ้นไกง่วงอยา่งรวดเร็วจนเกนิไป หรอือยูใ่นกลุม่ขนาดใหญ ่พวกมนั
จะกระโดด กอ่ใหเ้กดิ อาการบาดเจ็บ และอืน่ๆ 

•  เทคนดิในการจับแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขึน้อยูก่บัขนาดของไกง่วง ที่
เกีย่วขอ้ง 

•  ซึง่ตามปกตแิลว้ กข็ ึน้อยูก่บัการตอ้นจ�านวนของนกให ้เขา้ไปหากรงหรอื
รถตกั พนักงานจับอาจตอ้งแบง่เป็น สว่นของโรงเกบ็ยานพาหนะ เพือ่การ
ควบคมุการผลกัดนั นกทัง้หมดใหล้งไปตอนทา้ยของโรงเกบ็ยานพาหนะ 

•  การควบคมุการตอ้นนก จะถกูก�าหนดและสนิสดุโดย ประต ูไกง่วงจะออก
จากอาคาร 

•  เมือ่ตอ้นไกง่วงยาก ใชป้ระตหูรอืตาขา่ย ทีโ่รงเรอืน ของพวกมนั ใน
ต�าแหน่งการแสดงเวท ีเพือ่หลกีเลีย่ง พวกมนักลบัไปยงัทีเ่ดมิของโรงเกบ็
ยานพาหนะ 

•  ความเครยีดจะเพิม่ขึน้จากการเดนิไปมาในโรงเก็บ ยานพาหนะ อาจกอ่ให ้
เกดิโรคหวัใจหรอืไดรั้บบาดเจ็บ 

•  สามารถตอ้นไกง่วงโดยใช ้
ธงโบก หรอืถงุขยะ (ซึง่เรยีน
แบบนกลา่เหยือ่) 

•  คอ่ยๆดนันกทีจ่ะใหย้า้ยไปขา้ง
หนา้ ซึง่ไดรั้บการเห็นชอบ การเตะนกจะไมเ่หมาะสม 

•  ถา้ไกง่วงจะไมเ่ดนิ ก็อาจจะด�าเนนิการและวางเบาๆ บนรถใหม้หีลกัฐานของ เกดิ
การบาดเจ็บ 

•  เมือ่มคีวามจ�าเป็น ทีจ่ะเคลิอ่นยา้ยไกง่วง โดยถอืขาในมอืขา้งหนึง่และปีกตรงกนั
ขา้ม (ใกลไ้หล)่ ในทางตรงกนัขา้ม 

• ไมค่วรทีจ่ะจับคอไกง่วง หรอืปีกเทา่นัน้ 
•  ควรตอ้นไกง่วงไปทีร่ถตกั หรอืทางลาดรถตกัชา้ๆ และเป็นกลุม่เล็กๆ ท�าเชน่นี้

อยา่งระมดัระวงั เพือ่หลกีเลีย่งการ กระพอืปีกรอยขดีขว่นหรอืรอยช�า้ 
•  ตรวจสอนใหแ้น่ใจวา่เครือ่งล�าเลยีงก�าลงัท�างาน เพือ่ให ้นกในรถตกัเริม่ตน้ขึน้สายพานล�าเลยีง 
•  ไมพ่ยายามผลกัดนันกมากเกนิไป ในรถตกัครัง้เดยีว ใส ่นกเป็นกลุม่ยอ่ยๆ 

เวลาจะชว่ยใหน้กสงบลง และจะชว่ย ใหผู้ป้ระกอบการรักษาความตอ่เนือ่งได ้
คงเสน้คงวา 

•  ในกรณีทีน่กไดรั้บการจับ หยดุอปุกรณ ์ก�าหนดวธีทีี ่นกตดิอยูใ่นรถตกัและทัง้
หยดุสายพานล�าเลยีง หรอื รอบครอบกบัสายพานล�าเลยีง ทีจ่ะท�าใหน้กเป็น
อสิระ ไมใ่สน่ีว้หรอืมอืของคณุ ท�าใหส้ายพานเป็นรอยขดีชวน สวดักิารของ
คนงานและไกง่วง เป็นสิง่ส�าคญัมาก ควร ระมดัระวงัในการด�าเนนิการเป็น
เชน่นี ้ถา้/เมือ่นกไดรั้บ การจับ 

•  บรรจ(ุทีจั่บไกง่วง ทีด่า้นบนของสายพานล�าเลยีง)ควรจะจับดา้นลา่งของล�า
คอแ ละทีห่างเบาๆ แนะน�าควรใสภ่าชนะบรนจะ 
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•  ถา้ใชร้ถตกัดว้ยเหล็ก ใหแ้น่นใจวา่กรงไกง่วงตัง้ตรงอยา่งปลอดภยั 
•  เมือ่จ�านวนทีเ่หมาะสมของไกง่วง ไดรั้บการบรรทกุลงในภาชนะบรรจ ุปิด

ประต ู
•  ภาชนะบรรจขุนสง่ควรมขีนาดทีเ่หมาะสมและสามารถทจีะ หลกีเลีย่งการ

บาดเจ็บของนกภายใน และเพือ่ป้องกนัพวกมนัหลบหน ี

การจบัไกง่วงดว้ยมอื 
•  หลีไ่ฟใหส้ลวัในระหวา่งการจับ เพือ่ลดกจิกรรมของสตัวปี์ก ซึง่จะชว่ยลด

การกระพอืปีก และฝุ่ นละออง 
•  ถา้เป็นไปไดใ้หใ้ชพั้ดลมชว่ย ในระหวา่งการท�างาน และในระหวา่งการจับ

เพือ่ชว่ยระบายความรอ้นและฝุ่ นละอองออก จากพนักงาน อยา่งไรกต็าม 
มัน่ใจวา่ไอเสยี ไมไ่ดส้รา้งปัญหา

•  ควรแบง่โรงเลีย้งบางสว่นดว้ยรัว้หรอืประตู
•  จับฝงูไกง่วงอยา่งชา้ๆเพือ่ป้องกนัการกระโดดหรอืกก็ระพอืปีกไปมา เพราะ

จะเกดิการปะทะ เพือ่ชว่ยป้องกนัการเสยีชวีติ บาดเจ็บและรอยขดีขว่นบน
ผวิ 

•  การจับไกง่วง ควรจับทัง้สองขาเหนอืเทา้และอุม้เขา้ในกรง แบบทีจ่ะหลกี
เลีย่งการไดรั้บบาดเจ็บทีข่อ้ตอ่หรอืปีกของมนั 

•  ขึน้อยูก่บัขนาดของสตัวปี์ก อยา่ถอืมากกวา่สามตวัในเวลาเดยีวกนั ถอืสอง
ตวัในมอืขา้งหนึง่ และอกีหนึง่ตวัในมอือกีขา้งหนึง่ 

•  เพือ่ป้องกนัการแตกหกัของกระด ูช�า้หรอืเสยีหาย ไมใ่หอุ้ม้ โดยถอืทีค่อ
หรอืปีก 

•  จ�านวนทีเ่หมาะสมของสตัวปี์ก ตอ่ภาชนะบรรจ ุตรวจสอบและขนาดและ
น�้าหนักของนก ตดิตามความหนาแน่นของภาชนะบรรจ ุทีม่ใีหโ้ดยหน่อย
ประมวลผล หรอืการขนยา้ย ยกเวน้ในกรณี ทีม่คีวามกงัวลวา่ความหนาแน่น
ทีร่ะบไุวไ้มเ่หมาะสม ซึง่กรณีนีค้ณุตอ้งปรกึษากบัหน่อยประมวลผลและการ
ขนยา้ย อา้งถงึรหสัของการปฎบิตังิานและการตดัสนิใจในการขนสง่สตัวปี์ก 
ทีก่ลา่วถงึในบทที4่ 

-  ควรจะมทีีเ่พยีงพอส�าหรับสตัวปี์ก ทีจ่ะน่ังไดเ้มือ่อยูใ่นยานพาหนะ
ขนสง่ โดยโดยปราศจากการซอ้นกนั

-  ตระหนักถงึสภาพภมูอิากาศโดยรอบ อาจจะสง่ผลกระทบตอ่จ�านวน
สตัวปี์ก ตอ่ภาชนะบรรจหุรอืลิน้ชกั

•  รางใสอ่าหาร การขนสง่และภาชนะบรรจ ุควรมขีนาดทีเ่หมาะสม และไดรั้บ
การดแูลเป็นอยา่งด ีเพือ่เป็นการหลกีเลีย่งการไดรั้บการบาดเจ็บของนก ที่
อยูภ่ายใน และเพือ่ป้องกนัไมใ่หน้กหลบหน ี

มอืจบั:
•   ไมแ่กวง่ขาสตัวปี์ก ตอนทีอุ่ม้
•  ไมจั่บดว้ยปีกหรอืคออยา่งเดยีว จ�าเป็น 

ตอ้งควบคมุการกระท�าของปีกนก เพือ่
หลกีเลีย่งการบาดเจ็บ

•  ขึน้อยูก่บัขนาดของสตัวปี์ก ควรทีจ่ะถอืไม่
เกนิสามตวัในเวลาเดยีวกนั ถอืสองตวัขา้ง
หนึง่ และหนึง่ตวัอกีขา้งหนึง่

•  ไมค่วรจะโยนและท�าสตัวปี์กตก

ชนดิของการบาดเจ็บทีพ่บบอ่ยในไกง่วง:
•  ปีกกระดกูหกั (รัศม,ี กระดกูปีก) เนือ่งจากการขนยา้ย

และการตอ้น 
•  ขอ้เคลือ่น ผลจากการจัดการไมด่ใีนชว่งตอ้นและขน

ยา้ย
•  รอยขดีขว่นและรอยช�า้จากการเลีย้งและการจัดการ ที

ไมเ่หมาะสม

แผนภาพของกระดกูสตัวปี์ก
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การบรรทกุ ยานพาหนะขนสง่ ทีพ่กัสตัวปี์ก 
ป้องกนัไกจ่ากความรอ้นและความหนาวเย็น ชว่ยใหม้รีะบายอากาศอยา่งเพยีง
พอ เพือ่ความสบาย ลดความตรึง่เครยีดได ้ทีพั่กสตัวปี์กโดยรวม ควรทีใ่ชเ้วลา
ให ้นอ้ยทีส่ดุในการตดัสนิใจวา่จะหยดุพักรถบรรทกุในชว่งทีอ่ากาศเร็วรา้ย 
ตอ้งรว่มกบัผูเ้กีย่วขอ้ง   

ลดอนัตรายจากความรอ้นในระหวา่งการบรรทกุและขนสง่:
•  การท�างานรว่มกบัผูด้�าเนนิการ เพือ่หลกีเลีย่งการขนยา้ยในชว่งทีร่อ้นทีส่ดุ 
•  แจง้เกษตรและหน่อยประมวลผลทนัท ีหากจ�านวนทีม่ากเกนิไปของนก ไม่

เหมาะสมทีจ่ะเดนิทางตามเงือ่นไข ของการขนสง่อยา่งมมีนุษยธรรม และ/
หรอืจะไมส่ามารถขนยา้ยได ้

•  บรรทกึเกีย่วกบัโรงเลีย้ง สตัวปี์ก และสภาพอากาศ 
•  ใชค้วามพยายามทีด่ทีีส่ดุเรือ่งต�าแหน่ง ทศิทางของรถบรรทกุ เพือ่ป้องกนัไกง่วงในการโดนแสงแดดโดยตรง 
•  เมือ่จับและตอ้นไกง่วง ใหใ้ชว้ธิทีีด่ทีีส่ดุ เพือ่ลดความ เครยีดในนก ทีโ่รงเลีย้ง และรถบรรทกุ
•  ปฎบิตัติามแนวทางความหนาแน่นของภาชนะบรรจ ุโดยหน่วยประมวลผล (หรอืปรกึษาหารอืการขนสง่และหน่วย ประมวล

ผล)เวน้แตม่คีวามกงัวลวา่ความหนาแน่นทีไ่มเ่หมาะสมซึง่ ในกรณีนีค้ณุตอ้งปรกึษากบัหน่วยงานปนะมวลผล และการขน 
ยา้ยในความรอ้นสงุความหนาแน่นของการบรรจสุงุสดุ ควรจะลดลงจาก15เปอรเ์ซน็เป็น20เปอรเ์ซน็ 

•  ใชเ้วลาใหส้ัน้ทีส่ดุในการขนยา้ยเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดโ้ดยไมม่ผีลกระทบตอ่สวสัดภิาพของสตัวปี์ก
•  ถา้ตอ้งขนยา้ยสตัวปี์กทีช่ ืน้ ใหข้นยา้ยหลงัสดุเทีย่วสดุทา้ย หากเป็นไปได ้
•  หลงัจากการขนยา้ย ผูข้นสง่ควรด�าเนนิการตอ่ในทนัททีีโ่รงงานแปรรบู หลกีเลีย่งการหยดุไมว่า่ในระยะเวลาไหน เนีอ่งจาก

ความรอ้นทีส่ะสมอยา่งรวดเร็วในการขนยา้ย ในกรณีทีอ่ากาศรอ้นมาก
•  พัฒนาแผนฉุกเฉนิในการแกปั้ญหาจราจรทีช่ลอหรอืหยดุการขนสง่ หากเป็นไปไดใ้หใ้ชเ้สน้ทางจราจรนานขึน้ รอระหวา่งการ

จราจรตดิขดั 
•  ตรวจสอบวา่การบรรทกุทีส่ง่ไปยงัโรงงานดว้ยการจัดท�าเอก สารสภาพของนก การตระหนักถงึขอ้จ�ากดั การสงัเกตบุรเิวณ

ภายนอกของภาหนะบรรทกุ ทีส่ามารถมอง เห็นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
• เกบ็ยานพาหนะบรรทกุาร บ�ารงุรักษาอยา่งดสี�าหรับ อากาศรอ้น
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ลดความเครยีดกบัความเย็น และการขนสง่ในระหวา่งการบรรทกุ
•   การท�างานรว่มกบัผูด้�าเนนิการเพือ่หลกีเลยีงการบรรทกุสตัวปี์กในชว่ง

อากาศหนาวเย็นทีส่ดุ ไมว่า่เวลากลางวนัหรอืกลางคนื
•  แจง้ใหเ้กษตรกรและผูด้�าเนนิการทนัท ีหากจ�านวนของสตัวปี์กทีไ่มส่ามารถ 

ทีจ่ะเดนิทางไดม้จี�านวนมาก ตามเงือ่นไขของการขนสง่ ทีม่มีนุษยธรรม 
และ/หรอื จะสามารถบรรทกุได ้

•  บรรทกึเกีย่วกบัโรงเลีย้ง สตัวปี์ก และสภาพอากาศ
•  ใชค้วามพยายามทีด่ทีีส่ดุ เพือ่วา่งต�าแหน่งยานพาหนะเพือ่ป้องกนัสตัวปี์ก

จากลม โดยตรง สามารถคลมุผา้ใบดา้นนอกเพือ่ลดเสยีงลม
•  เมือ่จับตอ้นสตัวปี์กใหใ้ชว้ธิทีีด่ทีีส่ดุ เพือ่ลดความเครยีดของสตัวปี์กในโรง

เลีย้ง  และรถบรรทกุ การก�าหนดคา่ทีแ่ตกตา่ง
•  ปฎบิตัติามแนวทาง ความหนาแน่นของภาชนะบรรจ ุโดนหน่อยประมวลผล(หรอืปรกึษาการขนสง่และหน่วยประเมนิผล)เวน้

แตม่คีวามกงัวลวา่ความหนาแน่นทีร่ะบไุมเ่หมาะสมฃึง่กรณีนีค้ณุตแ้งปรกึษากบัหน่อยประมวลผลและการขนยา้ย
•  บรรทกุไกง่วงในเวลาสัน้สดุทีส่ดุ ทีจ่ะเป็นไปได ้โดยไมม่ผีลกระทบ
•  อยา่บรรทกุไกง่วงทีเ่ปียก นกเปียกไมรสามารถรักษาอณุหภมูขิองรา่งกายในสภาพอากาศเย็นและมแีนวโนมทีจ่ะตายหรอืที

อาการภาวะกระแสเลอืดขาดออ๊กฃเิจน ทีเ่กดิในระหวา่งการขนสง่(ไฟล ์DOAs)ทกุความพยายามทีค่วรน�าไปปฎบิตั ืเพือ่ตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่นกแหง้เมือ่จะถกูบรรทกุ และแหง้ระหวา่งการขนสง่

•  การขนสง่ด�าเนนิการตอ่ทนัทเีพือ่การประเมนิผลในโรงงาน หากจ�าเป็นตอ้งมกีารหยดุระยะสัน้ๆเพือ่อนุญาตใิหร้ถบรรทกุ ใน
การอุน่เครือ่ง ใหจั้ดการจดเอกสารและความยาวของเวลาหยดุ หากจ�าเป็นใหป้รับผา้ใบทีค่ลุม้ได ้

•  พัฒนาแผนฉุกเฉนิในการตอ่ปัญหาจราจรทีช่ลอหรอืหยดุการ ขนสง่ หากเป็นไปไดใ้หใ้ชเ้สน้ทางจราจรนานขึน้ 
•  รอระหวา่งการจรตดิ  ตรวจสอบวา่การบรรทกุทีส่ง่ไปยงัโรงงานดว้ยการจัดท�าเอกสารสภาพของนก การตระหนักถงึขอ้จ�ากดั 
•  การสงัเกตบุรเิวณภายนอกของภาหนะบรรทกุ ทีส่ามารถมอง เห็นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
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ค�าถามและหมายเหตเุพือ่การอภปิราย
1. ปัญหาใดบา้งทีส่ามารถเกดิขึน้ได ้หากฝงูไกง่วงโดนตอ้นอยา่งรวดเร็วเกนิไป

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

2. ถา้จ�าเป็นทีต่อ้งอุม้ไกง่วง ควรจะอุม้วธิไีหน

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

3. อะไรคอืเทคนคิทีเ่หมาะสมส�าหรับการวางไกง่วงเขา้สุม่

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

4. อะไรคอืสิง่ทีเ่หมาะสมในการเคลือ่นยา้ยจากทีโ่รงเลีย้งจากดา้นหนึง่ถงึอกีดา้น
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บทที ่10
สตัวปี์กทีป่ลดระวาง  

(ออกไขแ่ละพอ่แมพั่นธุ)์
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วตัถปุระสงค:์ หลงัจากบทนี ้ 
ผูเ้ขา้รว่มจะสามารถ...
•  ท�าความเขา้ใจเกีย่วกบัเทคนคิการจดัการทีเ่หมาะสม ส�าหรบัสถานที่

เคลือ่นยา้นและกรงขงั 
•  แยกแยะในการใชอ้ปุกรณท์ีเ่หมาะสมระหวา่งการเคลือ่นยา้ยและ

ขนสง่สตัวปี์กทีป่ลดระวาง ในสภาวะอากาศทีร่นุแรง 

สตัวปี์กทีป่ลดระวาง คอืสตัวท์ีอ่ยูใ่นชว่งสดุทา้ยของการวางไขแ่ละขยายพันธุ์
สตัวปี์กในชว่งนีจ้ะบาดเจ็บไดง้า่ย อยา่งเชน่ กระดกูหกัและเป็นรอยขดีขว่นถา้
ไมไ่ดรั้บการดแูลทีถ่กูตอ้ง เนือ่งจากโอกาสที่ข่นจะไมด่ ีสตัวปี์กทีป่ลดระวาง
ควรจะไดรั้บการปัองกนัจากสภาวะอากาศทีร่นุแรง ในระหวา่งเคลือ่นยา้ยจาก
โรงเลีย้งฟารม์ ถงึแมว้า่สตัวพ์วกนีจ้ะไมถ่กูสง่สูต่ลาดแตก่เ็ป็นภาระทีส่�าคญัใน
การจัดอยา่งระมดัระวงัในดา้นของสวสัดภิาพความเป็นอยูข่องสตัวปี์ก   

พฤตกิรรมของสตัวปี์ก
•  สตัวปี์กอาจจะเกดิความเครยีดในระหวา่งการจับ และการขนยา้ยฝงูสตัวพ์วกนีค้วรจะไดรั้บการดแูลอยา่งใกลช้ดิเมือ่มกีารหอบ

มากเกนิไปโดยเฉพาะในวนัทีอ่ากาศรอ้น เพือ่ลดโอกาสในการเกดิอนัตรายจากความรอ้น  การขนยา้ยควรท�าในเวลากลางคนื
หรอืเชา้ตรูใ่นชว่งทีอ่ากาศเย็นขึน้

•  ส�าหรับสตัวท์ีอ่ยูน่อกกรงมนัเป็นสิง่ส�าคญั ทีค่วรรูว้า่สตัวปี์กเป็นสตัวส์งัคมอยา่งสงู และมแีนวโนม้ทีจ่ะอยูร่ว่มกนัเป็นฝงูมกีาร
ระบ”ุเขตตอ่สู”้ซ ึง่หมายถงึระยะทีผู่จั้บจะเขา้ใกลไ้ดก้อ่นทีจ่ะยา้ยกนัไปเป็นกลุม่ระยะพวกนีจ้ะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัชนดิ 
และจากฝงูถงึฝงู   ผูจั้บทีเ่ชีย่วชาญสามารถทีจ่ะสงัเกตปุฏกิริยิาและปรับระยะหา่งและวธิกีารจับพนักงานใหมต่อ้งท�าตาม การ
ด�าเนนิงานและค�าแนะน�าของผูจั้บทีม่ปีระสบการณ ์ 

•   เพือ่ใหท้กุคนสามารถท�างานเป็นทมีเพือ่การขนยา้ยฝงูสตัว ์ ความเครยีดตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ส�าคญัส�าหรับจับสตัวปี์กทีอ่ยูข่า้งนอก
กรง

-  ความเร็ว :  ถา้เขา้ใกลอ้ยา่งรวดเร็วเกนิไปสตัวปี์กอาจจะตืน่เตน้ และกระพอืปีก กระโดดหรอืบนิไปในทนัทเีพือ่ทีจ่ะหนี
จากเจา้พนักงานผูจั้บควรจะเดนิชา้ๆเมือ่เขา้ใกลส้ตัว ์

-  แสงจา้ : แสง้จา้จะท�าใหส้ตัวปี์กเครยีดควรจะหลีไ่ฟเพือ่ชว่ยใหเ้กดิความสงบระหวา่งการเคลือ่นยา้ยแตต่อ้งใหส้วา่ง
เพยีงพอ เพือ่ทีพ่นักงานสามารถทีจ่ะท�างานได ้

-  คนแปลกหนา้: สตัวปี์กจะเครยีดมากขึน้  ถา้คนแปลกหนา้เขา้มาในโรงเลีย้งและใส่
สสีดใส (โดยเฉพาะสขีาว)หรอืใสเ่สือ้ผา้ทีม่สีสีนัเพราะฉะนัน้ พนักงานควรใสส่ทีบึๆ 

-  เสยีง : สตัวปี์กจะเครยีดจากเสยีงดงัเพราะฉะนัันการขนยา้ยควรจะท�าใหเ้งยีบใหไ้ด ้
มากทีส่ดุ

สตัวปี์กทีป่ลดระวาง (ออกไขแ่ละพอ่แมพ่นัธุ)์
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อปุกรณท์ีเ่หมาะสม 
• กรงลอ๊ค

-  กรงควรจะมสีภาพทีด่ไีมม่รีทูีจ่ะท�าใหส้ตัวปี์กเอาหวั ขา หรอืปีกไปตดิ  
- กรงควรจะล็อคเชือ่มกนัไดเ้มือ่ซอ้นกนั  
-  รัดอปุกรณใ์หแ้น่นหนา (ใชโ้ซห่รอืสายรัดไนลอ่น) เพือ่ใหก้รงอยูก่บัที ่

เวลาทีต่ดิกบัรถพว่งแบบแทน่เปิด 
- ควรปิดประตอูยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั

• รถเข็น
-  รถเข็นควรจะอยูใ่นสภาพทีด่ไีมม่ชีอ่งใหส้ตัวปี์กเอาหวัเทา้หรอืปีกรอด

ออกมาตดิได ้
- ขอบของรถเข็นควรจะถกูตรวจสอบโดยสม�า่เสมอไมค่วรมมีมุแหลมคมทีส่ามารถท�าใหส้ตัวเ์กดิการบาดเจ็บ  
- อปุกรณท์กุอยา่งควรมกีารรักษาอยา่งสม�า่เสมอโดยจาระบลีอ้ซอ่มหรอืเปลีย่นลิน้ชกั
- ควรรักษาความปลอดภยัของรถเข็นทีต่ัง้อยูบ่นรถพว่งดว้ยโซห่รอืแถบควรใสแ่ถบรถเข็นทกุๆ
-  เพือ่ความปลอดภยั ของรถบรรทกุ5คนั และควรจะเวน้ระยะของรถเข็นใหเ้หมาะสมเพือ่ใหร้ะบบอากาศหมนุเวยีนและ

ถา่ยเท
- คมุส�าภาระดว้ยผา้ใบหรอืฝาครอบในเวลาทีอ่ากาศไมด่ ี 

•  ปรับระดบัของรถรถพว่งโดยใชท้ีก่ัน้หรอืทีเ่สยีบเพือ่กนัการพลกิคว�า่หรอืกลิง้หนจีากคนขบั หรอืพนักงานรถเข็นทีม่ลีอ้-เลือ่น
ออกหนไีดส้ามารถจะท�าใหค้นหรอืสตัวปี์กไดรั้บการบาดเจ็บ

การจบัและการขนยา้ยของสตัรปี์กทีป่ลดระวาง
คนขบัและคนจับอาจตอ้งด�าเนนิการขนสง่สตวปี์กทีป่ลดระวางทัง้พวกที่
อยูใ่นกรงหรอืพวกทีอ่ยูแ่บบปลอ่ย
• พวกทีอ่ยูใ่นกรง:

-  ผลกัรถเข็นทีว่า่งเปลา่ไปในแถวของสถานทีเ่ป็นชัน้
-  วธิกีารทีใ่ชใ้นการเคลือ่นยา้ยสตัวจ์ากในกรงควรจะลดความเสยี

หายใดๆทีเ่กดิขึน้ไมจ่�ากดัเฉพาะเรือ่งกระดกูหกัหรอื บาดเจ็บอืน่ๆ
-  คอ่ยๆเคลือ่นยา้ยสตัวปี์กออกจากกรงโดยไมใ่ชแ้รงมากเกนิไป 

หรอืดงึออกมา
- ควรจะจับสตัวปี์กเหนอืขอ้เทา้ไมค่วรทีจ่ะควา้จากคอหรอืหาง
-  ควรใชค้วามระมดัระวงัและดแูลเรือ่งเล็บเทา้, ปีกหรอืสว่นอืน่ๆของ

รา่งกายทีจ่ะตดิประตกูรง
-  ประตกูรงจะมคีวามกวา้งและความสงูตา่งกนัมวีธิกีารเปิดปิดทีต่า่ง

กนัซึง่ทัง้สองเหตนุีส้ามารถสง่ผลกระทบการ เคลือ่นยา้ยนกจาก
กรง คนจับควรจะคุน้เคยกบักรงหลายๆแบบเพือ่ป้องกนัการบาด
เจ็บ

- หวัหนา้งานควรตรวจสอบการด�าเนนิงานอยา่งใกลช้ดิ
- วางชัน้โดยการยกใสใ่นลิน้ชกัหรอืตระกรา้กอ่น เพือ่ถนอมอกและยกเทา้ขึน้เมือ่ใสใ่นลิน้ชกั
- ตอนปิดประตลูิน้ชกัควรระวงัไมใ่หเ้กดิการบาดเจ็บของสตัวปี์ก
-  ไมโ่ยน กระแทก, แตะ, ทารณุ หรอืท�ารา้ยสตัวปี์กโดยเด็ดขาดควรพยายามหาวธิกีารป้องกนัการหลบหนจีากโรงเลีย้ง 

ชว่งการขนยา้ยสตัวปี์กควรมทีีน่ั่งเพยีงพอควรอา้งถงึขอ้ปฏบิตัแิละการแนะน�าเรือ่งความหนาของลิน้ชกั
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•  พวกทีเ่ล ีย้งอยา่งปลดปลอ่ย (พอ่/ แม ่พนัธุ ์และออกไข)่:
-  สตัวปี์กทีอ่ยูใ่นกรงโดนขงั เพือ่ใหข้นยา้ยงา่ยสว่นส�าหรับสตัวปี์กทีเ่ลีย้ง

อยา่งปลดปลอ่ยกต็อ้งโดนไลเ่ขา้ไปในมุง้ หรอืปากกาจับเพือ่การขนยา้ย
-  ผลกัรถเข็นทีว่า่งเปลา่ไปไวใ้นบรเิวณทีเ่กบ็ยกสตัวปี์กแตล่ะตวัชว่งตน้ขา

และค�้าอกในเวลาเดยีวกนัแลว้จับใสล่ิน้ชกั เอาหวัใสไ่ปกอ่นจับสตัวปี์ชว่ง
ขาและไมค่วรมมีากกวา่ 3 ตวัตอ่มอืไมค่วรจับชว่งปีกหวั, คอหรอืหาง

-  การตอ้นสว่นใหญจ่ะท�ากลางคนืหลีไ่ฟชว่งการจับจะท�าใหส้ตัวปี์กสงบ 
และป้องกานการซอ้นกนัและหายใจไมอ่อก ไมค่วรไลส่ตัวไ์ปในทีม่ดื ตอ้น
สตัวปี์กไปดา้นทีม่แีสงเพราะฉะนัน้ดา้นหลงัของมุง้ควรจะสวา่งกวา่บรเิวณ
ทีต่อ้นสตัวม์า

-  การกลัน้หายใจเป็นสาเหตสุ�าคญัของการตายในชว่งขนยา้ย เพือ่ลดความ
เสีย่งของการกลัน้หายใจ ควรตอ้นเป็นกลุม่ เล็กๆไปทีมุ่ง้และจับอยา่งรวดเร็ว และระวงัปรเิมณิจ�านวนของสตัวปี์กทีไ่ลไ่ป
ทีมุ่ง้ใหข้ ึน้อยูก่บัจ�านวนของคนจับ ถา้เริม่ เกดิการสมุ  หวัหนา้งานควรจะเดนิรอบๆไปทีห่ลงัมุง้อยา่งระวงั และยกมุง้ขึน้
เพือ่แยกกลุม่ของสตัว ์ถา้ไมส่ามารทีจ่ะ แยก  การสมุของสตัวไ์ดก้ค็วรจะเปิดมุง้ใหส้ตัวอ์อกไปในทศิทางทีจ่ะหลบหนไีด ้

-  เคลือ่นยา้ยสตัวปี์กไปยงับรเิวณขนยา้ย โดยใหเ้ครยีดนอ้ยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้การเคลือ่นรถจากประต ูหนึง่ถงึประต ู
จะลดระยะทางทีต่อ้งการยา้ยสตัวปี์ก ควรจะยา้ยรถเข็นเพราะเป็นการงา่ยกวา่

-  แตล่ะฝงูสตัว ์มพีฤตกิรรมการตอบ สนองตอ่พนักงานทีแ่ตกตา่งกนั สว่นใหญจ่ะรับรูเ้กษตรกร หรอืผูจั้ดการ แตไ่มรู่จั้ก
พนักงาน  ควรใสเ่สือ้สเีขม้มากสขีาว

-  สตัวปี์กบางชนดิชอบแบง่แยกอาณาเขตอยา่งมาก ซึง้อาจท�าใหก้ารขน้ยา้ยเป็นเรือ่งทา้ทาย การขนยา้ยสตัวท์ีช่อบแบง่
แยกเขตจะใชเ้วลานานกวา่ปกติ

- ถา้มไีกต่ว้ผู ้ขนทา้ยสดุ

การขนยา้ย การขนสง่และการพกั
•  ใหม้กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ และใหค้วามสะดวกสบายเพือ่ลดความเครยีด
•  ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและสภาพแวดลอ้มในโรงเลีย้ง การขนยา้ยดว้ยรถเข็น

อยา่งเป็นขัน้ตอน อาจเป็นวธิทีีด่ ีเพือ่สตัวปี์กจะไดอ้ยูภ่ายในโรงเลีย้งจนกวา่
การจนยา้ยใกลเ้สร็จสมบรูณ ์เพือ่ปัองกนัสตัวปี์กจากสิง่ตา่งๆ เวลาของการพัก
ใหน้อย้ 

• ปกป้องสตัวปี์กจากสภาพอากาศรอ้นหรอืหนาว
• พยายามลดเวลาของการพักใหน้อ้ยทีส่ดุ

ขึน้อยูก่ารตดัสนิใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งถา้จะขนยา้ยสตัวปี์กทีช่ว่งทีอ่ากาศเลวรา้ย 

ลดอนัตรายจากความรอ้นในระหวา่งการขนยา้ยและขนสง่:
•  ท�างานรว่มกบัผูด้�าเนนิงาน เพือ่ทีจ่ะหลกีเลีย่งการขนสง่สตัวปี์กในชว่งเวลาทีอ่ากาศรอ้นทีส่ดุของวนั 
•  ไมค่วรขนยา้ยสตัวปี์ก ถา้จ�านวนของสตัวปี์กทีไ่มเ่หมาะสมทีจ่ะเดนิทางไดม้มีากเกนิไป และควรจะแจง้เกษตรกรและผูด้�าเนนิ

งานอยา่งเรง่ดว่น
• บนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัโรงเลีย้ง สตัวปี์ก และสภาพอากาศ  
• พยายามอยา่งทีส่ดุในเรือ่งต�าแหน่งรถ เพือ่ใหส้ตัวปี์กไดรั้บการปกป้องจากแสงอาทติยโ์ดยตรง 
•  เมือ่จับและขนยา้ยสตัวปี์ก ควรพจิารณาหาทางทีจ่ะลดความเครยีด ค�านงึถงึความแตกตา่งของโรงเลีย้ง และวธิกีารขนยา้ย

จากแตล่ะที ่ 
•  ปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดเรอืงความแน่นหนาของภาชนะบรรจ ุ(ปรกึษากบัผูข้นสง่และผูด้�าเนนิงาน) เวน้แตจ่ะมคีวามกงัวลวา่

ความหนาแน่นทีร่ะบไุมเ่หมาะสมในกรณีทีใ่หค้�าปรกึษากบัผูด้�าเนนิงานและการขนยา้ย
•  เวลาขนยา้ยชว่งอากาศรอ้น ไมค่วรจะเรยีงรถเข็นบนรถพว่งใหแ้น่นและชดิกนัเกนิไป เกบ็รถเข็นไวท้ีโ่รงเลีย้งจนกวา่สตัวปี์ก

จะถกูขนยา้ยเขา้ไปรถเข็น จนกระทัง่เกอืบเสร็จแลว้จงึยกรถเข็นไปทีร่ถบรรทกุ พยายามขนยา้ยเป็นรปูตวัย ูตรงขา้มขา้งหลงั, 
ลงขา้งลา่งอยา่งละดา้น แลว้กลบัมาในชว่งกลาง ถา้ใชว้ธินีีจ้ะชว่ยเรือ่งการถา่ยเทอากาศไดอ้ยา่งด ีเมือ่รถเข็นคนัสดุทา้ยอยู่
บนรถบรรทกุ ท�าใหท้กุอยา่งแน่นหนาเพือ่เตรยีมออกไปท�าการขนสง่ 
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• หากมพัีดลมพจิารณาใชใ้นยุง้ฉางหรอืเป่าบนรถพว่ง
• ขนยา้ยสตัวปี์กโดยใชเ้วลาใหน้อ้ยทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปไดอ้ยา่งไมไ่รม้นุษยธรรม
• หากตอ้งขนยา้ยนกชืน้ ยา้ยพวกเขาทา้ยสดุถา้เป็นไปได ้
•  หลงัจากการขนยา้ยและขนสง่ ควรด�าเนนิการทนัททีีโ่รงงานแปรรปู ถา้มคีวามจ�าเป็นตอ้งหยดุรถชว่งสัน้ๆ ใหท้�าการบนัทกึ

เอกสารเกีย่วกบัระยะเวลาของการหยดุ
•  พัฒนาแผนฉุกเฉนิในการตอบสนองตอ่ปัญหาการจราจรทีจ่ะชะลอหรอืหยดุการขนสง่ ถา้เป็นไปไดใ้ชเ้สน้ทางชา้เพีอ่ทีจ่ะ

หยดุอยูน่ิง่ชว่งจราจรตดิขดั
•  ตรวจสอบความเร็วในการโหลดขนทีส่ง่มอบใหก้บัโรงงานแปรรปูโดยการบนัทกึขอ้มลูสภาพของนก ตระหนักถงึขอ้ จ�ากดั 

ของการสงัเกตนีเ้ป็นเพยีงบรเิวณภายนอกทีต่�า่กวา่ของรถบรรทกุสามารถประเมนิไดด้ว้ยสายตา
• บ�ารงุรักษารถอยา่งดสี�าหรับสภาพอากาศรอ้น 

ลดความเครยีดเรือ่งความเย็นระหวา่งการขนยา้ยและการขนสง่:
•  ท�างานรว่มกบัผูด้�าเนนิงานเพือ่หลกีเลีย่งการขนยา้ยในชว่งระยะเวลาทีห่นาวเย็นของกลางวนัหรอืกลางคนื
•  แจง้เตอืนเกษตรกรและผูด้�าเนนิงานโดยทนัทหีากมจี�านวนสตัวท้ีม่ากเกนิไปจะไมเ่หมาะสมทีจ่ะเดนิทางเงือ่นไขไมช่อบการ

ขนสง่อยา่งมมีนุษยธรรมและ / หรอืฝงูจะไมส่ามารถขนยา้ยได ้
• บนัทกึรายละเอยีดเกีย่วกบัโรงเลีย้ง สต้วปี์ก และสภาพอากาศ
•  ใชค้วามพยายามอยา่งทีส่ดุทีจ่ะวางต�าแหน่งรถเพือ่ใหส้ตัวปี์กไดรั้บการป้องกนัจากลมโดยตรง รวมถงึการจัดวางผนืผา้ดา้น

นอกเพือ่ตดัลม ถา้เป็นไปไดเ้อารถเข็นทีบ่รรจสุตัวปี์กเรยีบรอ้ยแลว้รวมกนัไวต้รงกลางบรเิวณโรงเลีย้ง ขนขึน้รถบรรทกุทเีดยีว
พรอ้มกนัเมือ่เสร็จการจับสตัวปี์ก

•  เมือ่จับและขนยา้ยสตัวปี์กใชเ้วลาในการพจิารณาตวัเลอืกในการลดความเครยีดในสตัวปี์กทีม่าจากตา่งที ่และตา่งระบบการ
ขนยา้ย

•  ปฏบิตัติามแนวทางความหนาแน่นของภาชนะบรรจทุีม่อบหมายมาจากผูด้�าเนนิงาน (หรอืผูข้นสง่ในการปรกึษาหารอืกนัแลว้
กบัผูด้�าเนนิงาน) เวน้แตจ่ะมคีวามกงัวลวา่ความหนาแน่นทีร่ะบไุมเ่หมาะสม ในกรณีอยา่งนีค้วรใหค้�าปรกึษากบัผูด้�าเนนิงาน
และผูข้นสง่

• ขนยา้ยสตัวปี์กโดยใชเ้วลาใหน้อ้ยทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปไดอ้ยา่งไมไ่รม้นุษยธรรม
•  อยา่ขนยา้ยสตัวปี์กทีเ่ปียก เพราะพวกเขาไมส่ามารถรักษาอณุหภมูขิองรา่งกายในสภาพอากาศเย็นหรอืหนาวเย็นและมแีนว

โนม้ทีจ่ะกลายเป็นภาวะ อณุหภมูติ�า่ (hypothermia) หรอืแข็งตายในระหวา่งการขนสง่ พยายามเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดใ้หเ้พือ่ให ้
สตัวปี์กแหง้ชว่งขนยา้ยและระหวา่งการขนสง่

•  หลงัจากขนยา้ย ผูข้นสง่ควรด�าเนนิการทนัททีีโ่รงงานแปรรปู ถา้ทีม่คีวามจ�าทีต่อ้งหยดุสัน้ ๆ เพือ่ใหโ้หรดอุน่ บน้ทกึเวลาและ
ระยะเวลาของการหยดุ หากจ�าเป็นตอ้งปรับผนืผา้

•  พัฒนาแผนฉุกเฉนิในการตอบสนองตอ่ปัญหาการจราจรทีจ่ะชะลอหรอืหยดุการขนสง่ ถา้เป็นไปไดใ้ชเ้สน้ทางชา้เพีอ่ทีจ่ะ
หยดุอยูน่ิง่ชว่งจราจรตดิขดั

•  ตรวจสอบความเร็วในการโหลดขนทีส่ง่มอบใหก้บัโรงงานแปรรปูโดยการบนัทกึขอ้มลูสภาพของนก ตระหนักถงึขอ้ จ�ากดั 
ของการสงัเกตนีเ้ป็นเพยีงบรเิวณภายนอกทีต่�า่กวา่ของรถบรรทกุสามารถประเมนิไดด้ว้ยสายตา

• บ�ารงุรักษารถอยา่งดสี�าหรับสภาพอากาศเย็น

ในระหวา่งการขนสง่
• หยดุเป็นระยะ ๆ เพือ่ตรวจสอบหาสญัญาณความเครยีดของสตัวปี์ก
• สญัญาณของความรอ้นสงูเกนิไป:

- ใบหนา้สแีดง หวแีละเหนยีง และ
- หอบหายใจอยา่งรวดเร็วและเปิดปาก

• สญัญาณทีบ่ง่วา่หนาว:
- หวฟ้ีา;
- ขนพองขึน้ และ
- ตวัสัน่

• การขาดออกซเิจน:
- หอบและยดืของล�าคอเมือ่หายใจและ
- หวสีมีว่งและเหนยีง
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ค�าถามและหมายเหตเุพือ่การอภปิราย
1. โปรดบอกมา 2 สิง่ทีน่่าเป็นหว่ง เกีย่วกบัสตัวปี์กปลดระวางในระหวา่งการจัดการและขนสง่ 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

2.  สตัวปี์กปลดระวางจะถกูขนยา้ยเขา้ไปในรถเข็นกอ่นเป็นแถวๆในโรงเลีย้ง เมือ่รถเข็นเต็มถงึจะขนยา้ยเจา้ไปในรถบรรทกุ ท�า
ไมร่ถเข็นไมข่นขึน้ไปบนรถบรรทกุชว่งทีก่�าลงับรรจสุตัวปี์ก? 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

3.  วธิไีหนเป็นวธิทีีถ่กูตอ้งในการยา้ยสตัวปี์กทีเ่ลีย้งอยา่งปลดปลอ่ยเขา้ไปในรถเข็น
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วตัถปุระสงค:์ หลงัจากบทนี ้ 
ผูเ้ขา้รว่มจะสามารถ...
•  ไดเ้รยีนรูเ้ก ีบ่วกบัอปุกรณท์ีจ่ะน�าขึน้พาหนะขนสง่ในกรณีเหตุ

ฉุกเฉนิ
•  เขา้ใจถงึวธิกีารปฎบิตัใินกรณีของการเกดืฉุกเฉนิ
•  รูว้ธิกีารปฎบิตักิบัเจา้หนา้ที ่โตต้อบภาวะฉุกเฉนื เพือ่ทีใ่หค้วาม

ชว่ยเหลอื กบัสตัวปี์ก ในกรณีมคีวามฉุกเฉนิ

บรษัิทขนสง่ทกุที ่ควรจะสรา้งแผนปฎบิตัใินการโตต้อบเหตฉุุกเฉนิ และ
อบรมพนักงานใหเ้ขา้ใจ  ควรใชภ้าษาทีเ่รยีบงา่ยสามารถเห็นไดช้ดั เมือ่
ตดิอยูบ่นหนา้ปัดของพาหนะขนสง่หรอืทีม่องไดง้า่ยและเขา้ถงึไดส้ะดวก 
ในกรณีทีเ่หตเุกดิฉุกเฉนิ การตอบรับทีร่วดเร็ว  จะชว่ยเหลอืชว่ยชวีต และ
ทรัพยส์นิได ้แผนการปฎบิตัใินการโตต้อบภาวะฉุกเฉนิ ควรจะมขีอ้มลูที่
เกีย่วกบัเบอรโ์ทรทีส่�าคญั รวมทัง้เสน้ทาง เผือ่ในกรณีทีค่นขบัไมส่ามารถ
จะสือ่ความกบัผูต้อบรับคนแรกได ้

ถา้คนขบัไมส่ามารถ เจา้หนา้ทีต่อบรับคนแรกของภาวะฉุกเฉืน  
ควรจะเนน้ที:่
1. ชว่ยเหลอืชวีติ
2. รักษาความปลอดภยัของสาธารณชน
3. เกบ็ฃากสตัวแ์ละพืน้ที่
 

การเตรยีมพรอ้ม
ในพาหนะขนสง่ ควรจะมอีปุกรณอ์ืน่ๆทีน่อกเหนอืจากสืง่ทีน่�าไปอยูแ่ลว้  
อยา่งเชน่
• เสือ้กั๊กสะทอ้นแสงเพือ่ความปลอดภยั
• สบกัเกลยีว
• ไฟฉายพรอ้มถา่นเสรมิ
• ชดุปฐมพยาบาล(ทีส่มบรณู)์
•  ชดุป้องกนัหกเลอะเทอะมสีต็อกงวูตัถดุดูฃบั  เดอืยไมห้ลายแบบ ทีห่ยดุการ

ร่ัวฃมึ ส�าหรับอดุรอยร่ัว
•  ถงุขยะพลาสตกิ แวน่ตาเคม ีถงุมอืไนไตรล ์ชดุอปุกรณค์วรจะประกอบดว้ย 

อยา่งนอ้ย 10 ปอนด ์กระบะใสข่องเสยืของแมวทีส่ะอาด
• อปุกรณด์บัเพลงิ

ในหอ้งควบคมุ  ควรจะมหีมายเลขฉุกเฉืน ตดิไวบ้นแผงหนา้ปัดของคนขบั ทีบ่งัแดดได ้และเก็บไวใ้นจดุทีม่องเห็นไดช้ดั 
ขอ้มลูในแผน่ป้ายนีค้วรจะอธบิายกบัเกีย่วกบัผูต้ดิตอ่ ในกรณีนีค้นขบัไรค้วามสามารถ นอกจากนี ้คนขบัควรมโีทรศพัทม์อืถอืแ 
ละหมายเลขทีต่ดิตอ่ได ้ในกรณีฉุกเฉืน  อยา่งเชน่ เบอรบ์า้น หรอืเบอรผ์ูจ้า้ง ฃึง่ควรเป็นเบอรท์ีส่�าคญั รถบรรทกุขนสง่ทัง้หมด 
ควรตามกฎระเบยีบของกระทรวงคมนาคม ทีก่�ากบัการดแูลอปุกรณค์วามปลอดภยั  

การด�าเนนิงานของรถบรรทกุ และขัน้ตอนความปลอดภยั กอ่นทีอ่อกเดนิทาง ควรจะทกีารเดนิรอบรถ เพือ่ตรวจสอบสภาพขอว
รถบรรทกุรถพว่ง และอปุกรณต์า่งๆ  ใหค้วามสนใจกบัเรือ่งไฟ ยางและสิง่ทีไ่มก่ระชบั ใหแ้น่ใจวา่ทกุอยา่งแน่นและปลอดภยั

ความปลอดภยั  และการเผชญิเหตภุาวะฉุกเฉนิ



บทที ่11 - ความปลอดภยั  และการเผชญิเหตภุาวะฉุกเฉนิ 73

ความปลอดภยัในการคมนาคมขนสง่
คนขบัทีม่ใีบขบัขีท่า่นัน้ทีค่วรจะเป็นผูัเคลีอ่นยานพาหนะขนสง่ ระหวา่งขนยา้ย และตอ้งแน่ใจวา่ ไมม่คีนงานหรอืสตัวปี์กทีห่ลดุ
หนไีป อยูใ่นบรเิวณรถกอ่นการเคลือ่นที ่เป็นการแนะน�าวา่ ยานพาหนะขนสง่ ควรจะมกีารตดิตัง้ เครือ่งแจง้การเคลือ่นไหว หรอื
ระบบเตอืนภยั และเปิดใชง้าน ในระหวา่งการเคลอืนยา้ย ใชร้ะบบแสงในการเตอืนภยั ฃึง่อาจเป็นทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ เพราะระบบ
เสยีงสญัญาณการเตอืนภยั จะท�าใหส้ตัวปี์กทีเ่หลอืทีโ่รงเลีย้งตืน่เตน้ตกใจ 

สรปุแลว้ คนขบัควรจะมคีวามรัยผดืชอบ ในพฤตกิรรมของตนเมือ่อยูบ่นทอ้งถนน ขอ้ปฎบิตัขิองคนขบั ควรจะเป็นดัง่นี้
•  รักษาความเร็วทีป่ลอดภยั และแน่ใจวา่เหลอืชว่งระยะการหยดุทีเ่พยีงพอ รว่มทัง้ระยะหา่งของยานพาหนะ เผือ่เรือ่งน�้าหนัก

ของการเคลือ่นยา้ย
• ใชค้วามเร็วทีเ่หมาะสมส�าหรับสภาพอากาศและสภาพถนน
• ควรตระหนักถงึสขุภาพสว่นบคุคล และความเป็นอยูท่ีด่ ี
•  รูเ้สน้ทางและระยะทางในการเดนิทาง เมือ่มเีวลาทีเ่หมาะสม ควรจะวางแผนเกีย่วกบัสถานทีต่ัง้ /รายงาน สถานะ
• ระบจุดุหยดุอยา่งชดัเจน ส�าหรับการพักผอ่น  และรับประทานอาหาร
• ควรจะตระหนักถงึตนขบัอืน่ๆ และรูจั้กจดุบอดของรถตน

การไมท่�างานของเครือ่งยนต ์และการ
เผชญิเหตฉุุกเฉนิ
เมือ่ขบัพาหนะขนสง่  ควรมวีธิกีารออกจากถนน ถา้เกดิการผดิปกติ
หรอืไมท่�างานของเครือ่งยนต ์ควรจะ:
•  น�ารถออกจากชอ่งทางจราจร  ทางดา้นขา้งของถนนหรอืไหล่

ถนนถา้ป็นไปได ้
•  ตัง้ทีส่ทอ้นแสง และใสเ่สือ้กั๊กสทัอ้นแสงทบับนเสือ้ของตวัเอง 

ออกถนนอยา่งปลอดภยั ใชป้ระตผููโ้ดยสาร 
•  ถา้อยูบ่นทางหลวงทียุ่ง่ในเวลากลางคนื  คนขบัควรจะใชไ้ฟฉาย 

แกวง่ไปมาในระหวา่งทีเ่ดนิใกลข้า้งของถนน
•  ท�าการตรวจสอบตวัเครือ่งดว้ยสายตาอยา่วรวดเร็ว โดยเฉพาะ

สว่นทีม่คีวนัไฟหรอืเพลงิไหม ้
•  หากพบวา่ มกีารเกดิเพลงิไหม ้ควรพยายามทีจ่ะดบัไฟรถ ไมต่อ้งยกฝากระโปรงรถขึน้ หรอืสว่นอืน่ๆทีค่มุรถอยู่
•  ตัง้แผน่สทอ้นแสงในรปูแบบเอยีง เริม่ตน้จากมามมุฃา้ยดา้นลา่งของพาหนะขนสง่ถงึ 150เมตร/50ฟตุ ถา้เป็นไปได ้
•  จดระยะทางทีใ่กลท้ีส่ดุ ถา้สามารถมองเห็นได ้
•  โทรแจง้องคก์รของตวัของตนเอง  หรอื911 ถา้มใีบส�าคญัส�าหรับแสดงสทิธิใ์นกรณีฉุกเฉนิ
•  หากมกีารร่ังฃมึ หยดุมนั ถา้เป็นไปได ้ โดยใชไ้มเ้ดอืยหรอืผงส�าหรับอดุร ู วสัดดุดูฃมึทีเ่ป็นแบบยาว  เพือ่ดดูฃมึการร่ัวไหล
•  โทรศพัทข์อความชว่ยเหลอื(บรกิารยางรถยนต ์บรกิารบรรทกุ บรกิารลากรถหรอืเปลยีนรถบรรทกุ รถพว่ง )
•  อธบิายใหแ้น่ชดั วา่มสีตัวอ์ยูใ่นยานพาหนะ การตอบสนองทีร่วดเร็ว  เป็นสิง่ทีส่�าคญัอยา่งยิง่
•  ปรกึษากบัผูรั้บทราบ เกีย่วกบัสวสัดภิาพของสตัวปีกและแผยส�ารอง  ทีจ่ะสง่สตัวใหถ้งึปลายทาง
•  ถา้ส�านักงานขา่วมาถงึสถายทเีกดิเหต ุ ไมค่วรแสดงความหยาบคาย  ควรจะเป็นเป็นมติร  และอธบิายวา่ตนเองไมใ่ชโ่ฆษกที่

ไดรั้บอนุญาตใิหพ้ดูหรอืออกความเห็น  ใหเ้บอรโ์ทรของหน่อยงานตวัเอง  หรอืใหเ้บอรโ์ทรของผูท้ีม่สีทิธ็ในการพดู
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ในกรณีทีเ่กดิอบุตัเิหต
•  พยายามสงบสตอิารมณ ์ การด�าเนนิงานโดยไมค่ดิ  

อาจท�าใหส้ถานการณแ์ยล่งได ้

•  ในกรณีทีพ่าหนะขนสง่เกดือบุตัเิหตขุึน้มา ผูข้บัควร
จะตดิตอ่กบับคุลลทีร่ะบไุว ้ส�าหรับเป็นผูท้ีต่อ้งตอ้ง
ตดิในกรณีฉุกเฉนิ(เจา้หนา้ทีห่รอืผูจั้ดการ) ฃึง่กลา่
วไวใ้นขัน้ตน้ของแผนปฎบิตักิาร  ในกน่วยงสนของ
ตน อยา่งรวดเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าได ้

•  หากไมเ่จ็บ  และสามารถเคลือ่นยา้ยได ้ ใหป้ระเมนิ
เกีย่วกบัสถานการณ ์และสถานะของพาหนะขนสง่
และบรรทกุใสเ่สือ้กั๊กสทอ้นแสง และกนัสถานทีจ่ดุ
เกดิเหตไุว ้ เพือ่ความปลอดภยั

•  ยกเวน้ในกรณีทีค่นขบัไมส่ามารถ ทีจ่ะปฎบิตังิาน
ตอ่ไปได ้ คนขบัตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ  ส�าหรับยาน
พาหนะและการบรรทกุ  ผูป้ระกอบการลงทนุใน
สตัวปี์ก(ผูป้ระกอบการขนสง่ พนักงาน) มคีวามรูแ้ละเขา้ใจในวธิกีารจัดการและขนสง้สตัวปี์กและเป็นบคุคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะ
ควบคมุสถานะการณ ์ และประสานงานเกีย่วกบักจิกรรมขนยา้ย  ถา้คนขบัไมส่ามารถทีจ่ะท�าได ้

•  ในกรณีทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ หรอืพาหนะขนสง่พลกิหงาย  บรษัิททีใ่หก้ารบรกิารดงึ  ตอ้งดงึมาตัง้ใหต้รง  ตอ้งมคีวามช�านาญ  
และควรทีจ่ะดงึขึม้าในทนัททีีท่�าไดอ้ยา่งปลอดภยั

•  ผูป้ระกอบการขนสง่ควรตดิตอ่  พนักงานจับสตัวปิ์กในระดบัอตุรสาหกรรมทีต่อ้งการและถา้เป็นไปไดผู้ป้ระกอบการขนสง่จาก
ทีอ่ืน่ๆ  เพือ่จะชว่ยในการขนยา้ยขึน้รถหรอืแยกของถา้ตอ้งการ

•  สิง่ทีเ่ป็นมนุษยธรรมมากทีส่ดุคอื สง่สตัวปี์กทีร่อดตายไปโรงงานฆา่สตัว ์ อยา่งรวดเร็วเทา่ทีจ่ะท�าได ้ ไมแ่นะน�าทีจ่ะแบง่แยก
นกในทีเ่กดิเหต ุ เพราะเป็นการสง่ผลเสยีตอ่สวดัภิาพของสตัวปี์กทีร่อดเหลอือยู ่ และเป็นอนัตรายตอ่ความปลอดของมนุษย ์ 
จดุมุง่หมายคอื ท�าใหท้กุคนและทกุอยา่งออกจากถนนใหเ้ร็วลปัลอดภยัใหไ้ดม้ากทีส่ดุ

•  ส�าหรับรถบรรทกุยาวชว่งเดยีว ตดิถาวร(ไกง่วง  สตัวปี์กทีป่ลดระวาง หน่วยแยก)  การแตกของลงัและสตัวปี์กออกมาได ้เกดิ
ขึน้ไดน้อ้ยมาก ถา้สภาพรถยงัอยูค่รบถว้น  ดงึขึน้มาตัง้ตรง  ใหเ้ร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าได ้

•  หากลงัใสน่กไดรั้บความเสยีหาย และนกยงัตดิอยูภ่ายใน  ยกลงัขึน้เร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ สามารถท�าไดอ้ยา่งปลอดภยั
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•  ตรวจสอบสตัวปี์ก  เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ ไมม่หีวั ปีก
หรอืขายืน่ออกมาจากชอ่งเปิด

•  ลงัใสน่กยงัอยูค่รบถว้นแตเ่กดิรอยเสยีใหม ่ ท�า
อยา่งเรยีบรอ้ยดา้นขา้งของถนน  ใหห้า่งจาก
ยานพาหนะ  ยา้ยขึน้บนรถพว่ง  และขนสง่ไป
ยงัโรงงานฆา่สตัวอ์ยา่งรวดเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็น
ไปได ้

•  ถา้สตัวท์ีห่ลดุออกจากรถ  ใหจั้ดใหมเ่พือ่จะได ้
พรอ้มส�าหรับการขนสง่  บรรจใุสใ่นรถพว่ง  และ
ขนสง่ไปยงัโรงงานฆา่สตัวอ์ยา่งเร็วทีส่ดุเทา่ที่
จะเป็นไปได ้ ควรจะก�าจัดสตัวปี์กทีไ่มเ่หมาะสม  
ในชว่งทีข่นยา้ยใหมน่ี ้การก�าจัดสตัวปี์ก  ควรจะ
กระท�าโดยผูท้ีไ่ดรั้บการอบรมและเชีย่วชาญ

•  สตัวปี์กอาจจะไดรั้บผลกระทบอยา่งรนุแรง  เมือ่
อากาศหนาวมาก  หรอืรอ้นมาก ในสภาพที่
หนาวเย็นควรทีจ่ะมแีบบแผนการป้องกนัอากาศไว ้

•  สตัวใ์นยานพาหนะทีไ่มท่�างาน  อาจจะหายใจไมอ่อก  ถา้การป้องกนัสภาพอากาศทีไ่มถ่า่ยเท ในขณะทีร่ถไมเ่คลือ่นที่

•  ตรวจสอบสตัวปี์กอยา่งใกลช้ดิ   และปรับเปลีย่นสภาพอากาศถา้จ�าเป็น  เพือ่ชว่ยใหอ้ากาศหมนุเวยีนไดด้ี

•  ไมค่วรทีไ่ลต่ระคบุสตัวปี์กเพราะจะท�าใหบ้นิ  ถา้เป็นไปไดค้วรจคอ่ยๆเงยีบๆและตอ้นชา้ๆ กลุม่เล็กไปในทศิทางทีก่�าหนด

•  ไมค่วรจะใหขอ้มลูกบันักขา่วหรอืองคก์รอืน่  ถา้มบีตัรสือ่สารอา่นสิง่ทีก่ลา่วไวใ้หนั้กขา่วและไมค่วรทีจ่ะพดูอะไรไปใหม้ากกวา่
นัน้ ไมต่อบค�าถามกบัผูส้ ือ่ขา่วโดยใชค้�าวา่ “ไมม่คีวามคอกเห็น” แตบ่อกพวกเขาวา่  เจา้หนา้ทีม่ขีอ้มลูของบรษัิท จะมาให ้
ขอมลูของอบุตัเิหต ุ และการก�าเนนิการในเร็วๆนี ้ หรอืใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัผูท้ีเ่หมาะสม
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ค�าถามและหมายเหตเุพือ่การอภปิราย
1. นอกจากอปุกรณท์ีก่ระทรวงคมนาคมไดร้ะบไุว ้คณุคดิวา่ จะมอีปุกรณอ์ืน่ใด ทีจ่ะพกพาเพิม่เตมิไปบนยานพาหนะขนสง่

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

2.  อะไรคอืปัจจัยทีใ่ชใ้นการพจิารณา เกีย่วกบัการจัดสวสัดกิารของสตัว ์ในกรณีที ่ 
ก) เครือ่งกลช�ารดุ              
ข) อบุตัเิหตุ

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

3. ในกรณีทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ ควรจะด�าเนนิการอยา่งไร ทีจ่ะใชใ้นการชว่ยเหลอืสตัวปี์ก
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วตัถปุระสงคห์ลงัจากบทนีผู้เ้ขา้รว่มประชุมจะ...
•  มคีวามเขา้ใจในกระบวนการทีเ่หมาะสมส�าหรบัการรบั และการคดิครอบครองสตัวปี์ก เมือ่เดนิทางมาถงึ
• โรงงานแปรรปู
•  ชืน่ชมความส�าคญัของการสรา้งความม ัน่ใจใหส้ตัวปี์กโดยใหท้ีพ่กัอาศยัอยา่งเพยีงพอและตรวจสอบชว่งระหวา่ง

การถอืครอง
•  ทราบข ัน้ตอนทีเ่หมาะสมส�าหรบัการจดัการอยา่งมมีนษุยธรรมใหส้ตัวปี์กในระหวา่งการขนสง่และการหอ้ยแขวน

สตัวปี์กเมือ่น�าไปฆา่

การคดักรองเมือ่มาถงึโรงงานแปรรปู
•   เมือ่เดนิทางมาถงึโรงงานแปรรปูพนักงานขบัรถควรจะบนัทกึวนัเวลามา และรายงานตวัแทนของโรงงานทีก่�าหนดไว ้ 

(เชน่เรยีกพนักงานผูล้ากสตัวปี์กผูรั้บ) เกีย่งกบัสถานการณข์องการขนยา้ยหรอืสภาวะทีเ่บีย่งเบนใดๆหรอืไมป่กตเิกีย่วกบัการ
ขนยา้ย

•  พนักงานขบัรถและเจา้หนา้ทีต่อ้นรับทีไ่ดรั้บมอบหมายจากโรงงานควรจะรว่มกนัตรวจสอบของขนยา้ย ชว่งตอนสง่โดยจดราย
ละเอยีดเกีย่วกบัสถานภาพของสตัวปี์ก และตระหนักถงึขอ้จ�ากดัของการสงัเกต
เพราะแคบ่รเิวณภายนอกทีต่�า่กวา่

•  ยานพาหนะขนสง่ทีส่ามารถถกูประเมนิดว้ยสายตาเมือ่คดักรองสตัวท์ีข่นยา้ยควร
จะมองหาสญัญาณทีเ่ห็นไดช้ดัเกีย่วกบัโรคและความเครยีดอยา่งเชน่ 

-  ผวิทีศ่รีษะหรอืทีค่อมสีแีดงเขม้หรอืสซีดีเผอืดผดิปกติ
- หวับวมคอเหนยีงและบรเิวณรอบดวงตา
- มขีองออกมาจากตาหรอืจมกู
- สแีดงเขม้สมีว่งหรอืด�าและหวเีหนยีง 
- อา้ปากหายใจและจาม
- ชอ่งระบายอากาศทีห่อ้ยและมเีลอืดไหล
- กระดกูยืน่ออกมากระดกูแตกหรอืไมอ่ยูใ่นต�าแหน่งทีถ่กูตอ้ง
- ศรีษะและล�าคอบดิเบีย้วหรอืสผีดิหรอืถา่ยเป็นเลอืดและอจุจาระ
โปรดดใูน บทที ่6 สตัวปี์กเหมาะสมทีจ่ะขนยา้ยหรอืไม?่ 
ส�าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิและตวัอยา่งของโรคและสภาวะซึง่อาจท�าใหเ้กดิความเครยีดกบัสตัวปี์กระหวา่งการจัดการและ
การขนสง่

•  หากไมแ่น่ใจวา่สภาวะนัน้รนุแรงเพยีงพอทีจ่ะท�าใหเ้กดิความเครยีดคยุกบั
หวัหนา้งาน

•  ปัจจัยทีไ่มใ่ชโ่รคทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่สภาพของสตัวปี์ก:
- ความเย็น
- ความรอ้น
- ความชืน้
- ฝนทีเ่ป็นน�้าแข็งและหมิะ
- ระยะทางทีเ่ดนิทาง
- ความแน่นหนาของสตัวปี์กในลงัลิน้ชกัหรอืสุม่
- เวลาการถอนตวัจากการใหอ้าหารและน�้า

•  สญัญาณของความรอ้นสงูเกนิไป
- ใบหนา้สแีดงซดีหวแีละเหนยีง
- หายใจอยา่งรวดเร็วและเปิดปากและ;
- ปีกแพรก่ระจากออกไปจากรา่งกาย

ทีพ่กัและการปฏบิตัทิ ีไ่ดร้บัในโรงงานแปรรปู

Edema in wattle
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•  สญัญาณของความหนาวเย็น
-  หวสีฟ้ีา
- ขนพองขึน้และ;
- ตวัสัน่

•  การขาดออกซเิจน
-  หายใจทางปากหรอืยืน่ล�าคอเมือ่หายใจและ;
- หวสีมีว่งและเหนยีงสมีว่ง

•   การขนยา้ยใดๆ ทีม่กีารแสดงสญัญาณของความเครยีดหรอืโรค ควรจะจดบนัทกึ
ไว ้และรายงานไปยงับคุคลากรทีโ่รงงานก�าหนดให ้

•  การขนยา้ยของรุน่ทีม่คีวามเครยีด ควรจะใหค้วามส�าคญักบัตารางของการสง่ไป
ฆา่ 

การยดึถอื / การพกัรอ
•  ในชว่งทีอ่ยูใ่นการยดึถอื / การพักรอสตัวปี์กควรจะไดรั้บการป้องกนัจากแสงแดดโดยตรงสภาพอากาศทีเ่ลวรา้ยและอณุภมูทิี่

รอ้นจัดหรอืหนาวจัด และอ�านวยใหอ้ากาศถา่ยเทอยา่งเพยีงพอ
•  สถานทีพั่กรอควรจะปกปิด และตดิตัง้อปุกรณท์ีเ่หมาะสม เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไดร้ะบายความเย็นหรอืรอ้นใหส้ตัวปี์กและเป็นไปตา

มกฏขอ้ปฏบิตัขิองบรษัิทอยา่งเชน่พัดลมทีท่�าไอน�้าเครือ่งท�าน�้ารอ้น และผา้มา่น ฯลฯ
•  ความพยายามทัง้หมดควรท�าเพือ่ควบคมุสภาพแวดลลอ้มเพือ่ทีจ่ะไดห้ลกีเลีย่งการสมัผัสอากาศทีเ่ลวรา้ยและรักษาการ

ระบายอากาศทีเ่พยีงพออยา่งเชน่ผา้ใบและพัดลมทีป่รับได ้
•  ระยะในการกกัขงัควรจะใหส้ัน้ทีส่ดุใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏบิตัขิองการด�าเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพ
•  สตัวปี์กควรจะไดรั้บการตรวจสอบเกีย่วกบัสญัญาณของความปลอดภยัอยา่งตอ่เนือ่งในขณะทีอ่ยูท่ีพั่ก/ ถอืครองและการ

ด�าเนนิแกไ้ขและสรา้งมาตรการการป้องกนัตามความจ�าเป็น
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การขนลง
อปุกรณ ์ในการด�าเนนิการ และวธิปีฏบิตัใินการยดึครองสตัวปี์กจะตอ้งด�าเนนิการในลกัษณะ
ทีห่ลกีเลีย่งความเครยีดและการบาดเจ็บ 
•   ลงั / รถเข็น / ทีบ่รรจสุตัวปี์ก แยกไดค้วรจะเคลือ่นยา้ยในเวลานอนใหม้ากทีส่ดุควรจะท�า

ดว้ยการเบาๆและราบรืน่
•  ลงัทีเ่สยีหาย / รถเข็น ลิน้ชกัควรจะแยกออกไปในชว่งเวลาทีข่นของลงจากพาหนะขนสง่

เพือ่ส�าหรับก�าจัดหรอืซอ่มแซมของทีช่�ารดุควรจะตดิป้ายไวส้�าหรับการซอ่มแซม
•  ควรจะจับสตัวปี์กทีห่นไึปใหเ้ร็วทีส่ดุเพือ่ป้องกนัการบาดเจ็บในระหวา่งเคลือ่นยา้ย

พาหนะขนสง่และรถพว่ง และวางลงในลงั / ลิน้ชกั / บา้นใสส่ตัวปี์ก ปิดฝา ประตใูห ้
สนทิ พนักงานตอ้งระมดัระวงัในการตรวจสอบใหแ้น่ใจถงึความปลอดภยัของตนเอง 
รอบๆพาหนะทีก่�าลงัเคลือ่นที ่ถา้หากมกีารเล็ดรอดหนขีึน้ได ้จะตอ้งก�าจัดโดยการใช ้
มนุษยธรรม และดว้ยบคุคลากรทีฝ่่ายการอบรมและมปีระสทิธภิาพ

•  กรง/ลงั ควรทีจ่ะยา้ยใหไ้ดม้ากทีส่ดุในต�าแหน่งแนวนอน แลวัวางไวไ้ดอ้ยา่งราบรืน่ บน
สายพานล�าเลยีง

•  ระบบขนถา่ยและสายพานล�าเลยีงจะตอ้งมกีารออกแบบ บ�ารงุรักษา เพือ่หลกีเลยีงการบาดเจ็บของสตัวปี์ก
•  สตัวปี์กไมค่วรจะโยน ยกลงและวางไวด้า้นบนของสตัวปี์กอืน่ๆ
•  การล�าเลยีงตอ้งมพีืน้ที ่พอทีจ่ะรองรับและไมม่สี ิง่กดีขวาง
•  ไมค่วรจะมกีารอนุญาตใิหส้ตัวปี์กไปฃอ้นกนัอยูบ่นแถวทีล่�าเลยีงหรอืหมนุ

รอบไปมา
• ไมค่วรยกสตัวปี์กโดยปีกอยา่งเดยีว 
•  กรง/ลงัและลิน้ชกั ควรจะมกีารครวจสอบ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ มนัวา่วกอ่นจะเอา

ใสท่ีล่า้ง เพือ่ทีป้่องกนัไมใ่หน้กใดๆเขา้ไปในทีล่า้ง

การแขวน
•   พืน้ทีส่�าหรับใชแ้ขวนจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและบ�ารงุรัษาเพือ่ความ

สะดวกสบายของสตัวปี์ก และเชน่เดีย่วกบัพนักงานในดา้นขอ พืน้ทีเ่พยีงพอ  
แสง คณุภาพของอากาศ และระบบการระบายอากาศ 

•  จัดระบบแสง และความเร็วของสายพาน เพือ่ชว่ยใหส้ตัวปี์กสงบ ลด
ความเครยีด

•  ผลดัเปลีย่นพนักงาน หรอืการปฎบิตัทิีค่ลา้ยกนั เพือ่ลดความเมือ่ยลา้ของผู ้
ปฎบิตังิาน

•  ทีแ่ขวนตอ้งมขีนาดทีถ่กูตอ้ง และบ�ารงุรักษาเป็นอยา่งด ีเพือ่ใหส้ตัวแ์ขวน
โดยปราศจากการบาดเจ็บทีเ่ห็นไดช้ดั

•  ทีแ่ขวนตอ้งวา่งเสยีกอ่นทีจ่ะใชแ้ขวน เพือ่สตัวปี์กจะไดแ้ขวนและตะลงึอยา่ง
มปีระสทิธภาพ

•  สตัวปี์กควรจะโดนเกบ็อยา่งสงบเงยีบหลงัจากการแขวนและกอ่นการท�าใหต้ลงึ
•  สตัวปี์กทีข่าหกัหรอืกระดกูเคลือ่น จะตอ้งโดนก�าจัดอยา่งมมีนุษยธรรมโดยพนักงานทีผ่า่นการอบรม และมคีวามสามารถ
•  ลดเวลา การมชีวีติของสตัวปี์กทีอ่ยูบ่นทีแ่ขวนชว่ง ไมค่วรจะปลอ่ยใหช้วีติในชว่งพักปกต ิหรอืระยะนาน
•  การออกแบบของแถวแขวนชวีติ ควรป้องกนัไมใ่หม้มีมุฉับพลนัการเปลีย่นของบนัไดเลือ่น การเคลือ่นไหวหรอืสิง่กดีขวางจะ

ท�าใหน้กตกใจและกอ่ใหน้กกระพอืปีก

ถอืสตัวปี์กอยา่ง
ระมดัระวงั:

• ไมถ่อืดว้ยมอือยา่งเดยีว
• ไมโ่ยนหรอืท�าสตัวปี์กตก
•  ไมอ่นุญาตใิหเ้กดิการสมุ

แถวเคลือ่นล�าเลยีง
•  ไมต่บหรอืใชก้�าลงัมากไป

ตอนแขวนสตัวปี์ก
•  ใหแ้น่ใจวา่สตัวปี์กถกูแขวน

ทัง้สองขา
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สตัวปี์กตอ้งแยกออกจากภาชนะบรรจ ุดว้ยการดแูลเทา่ทีจ่ะ
ท�าได ้เพือ่หลกีเลีย่งจากการบาดเจ็บ 
•  พนักงานฆา่(แขวน) ควรจะจับขาของสตัวปี์ก และเอาออก

จากภาชนะบรรจุ
•  ไมถ่อืสตัวปี์กจากสว่นหวั คอ หรอืปีก อยา่งเดยีว
•  ยกสตัวปี์กออ่นโยน  เคลือ่นไหวอยา่งตอ่เนือ่ง และหลกี

เลีย่งกบัลงั รถเข็น  ลิน้ชกั  และอปุกรณอ์ืน่ๆ
•  ใชม้อืทัง้สองขา้งในการจับสตัวปี์ก ใสใ่นหว่ง โดยการจับ

ดา้นขาทัง้สองขา้งพรอ้มกนั 
•  หลกีเลีย่งในการชาแรงมากเกนิไปในตอนจับขา ไมก่ระแทก

ตอนเอาใสห่ว่ง
•  แขวนขาทัง้ขา้ง ถา้แขวนขา้หนึง่ขา้งใด จะท�าใหเ้ครยีด และบอ่ยครัง้ทีน่ิง่ไมพ่อ ฃึง่จะท�าใหปี้กหรอืสว่นอยา่งอืน่โดนตดัดว้ย

มดีอตัโนมตัิ
•  แสงไฟในบรเิวณทีแ่ขวนควรจะสลวั เพือ่ทีจ่ะท�าใหส้ตัวส์งบ สฟ้ีาหรอืแสงไฟออ่นๆ จะชว่ยในการสงบของสตัวปี์กได ้
•  สตัวท์ีห่นรีอดไปในบรเิวณทีแ่ขวน ควรทีจ่ะจับและแขวนใหเ้ร็วทีส่ดุ
•  พนักงานแขวนควรจะแยกสตัวปี์ก ทีต่ายกอ่นมาถงึ จากภาชนะบรรจ ุ เอาไปแขวนในภาชนะทีเ่ตรยีมไว ้
•  สตัวปั์กทีเ่ห็นไดช้ดั วา่บาดเจ็บ รอ่แร ่หรอืมสีภาพทีไ่มเ่หมาะสมทีจ่ะฆา่  ควรแยกออกไปโดยทนัท ีและควรถกูฆา่อยา่งที

มนุษยธรรม โดยพนักงานผูเ้ชีย่วชาญ เสร็จแลว้น�าไปใส ่ไวใ้นถาดทีก่�าหนด
•  กระบวนการในการฆา่ ควรจะท�าใหเ้จ็บและเครยีดนอ้ยทีส่ดุ 
•  เทคนคิ ควรสง่ผลใหส้ญูเสยีการรับรูอ้ยา่งรวดเร็ว และสญูเสยีการท�างานของ

สมอง ตามดว้ยภาวะหวัใจหยดุเตน้อยา่งกระทนัหนั รวมทัง้หยดุหายใจ
•  สตัวปี์กตอ้งไดรั้บการจัดการโดยเครอ่งหยดุ(stunner)โดยไมล่งัเล ฃึง่เครอ่งนีจ้ะ

ไดรั้บการตรวจสอบ ตดิตาม ลใัชร้ะดบัไฟฟ้าทีถ่กูตอ้ง(electric stunning) หรอื
ความเขม้ขน้ของแกส๊(controlled atmosphere stunning) และตอ้งไดรั้บการ
รับรอง

•  ในกรณีทีใ่ช ้วธิฆีา่โดยเครือ่งไฟฟ้า ควรจะมกีารระวงัไมใ่หก้ระตกุ ในกรณีทีส่ตัว์
ปีกไมถ่กูฆา่ตาย อยา่งมปีระสทิธภิาพ หลงัจากทีถ่กูตดัดว้ยมดีอตัโนมตัใิหเ้ลอืด
ออก เจา้หนา้ทีส่�ารอง ตอ้งมหีอ้งและแสงไหทีเ่พยีงพอเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เสน้เลอืด
ถกูตดั 100%

• สตัวปี์กควรทีม่เีลอืดออกในเวลา 15 วนิาท ีหลงัจากถกูฆา่ ดว้ยวธิใีชไ้ฟฟ้า
• สตัวปี์กตอ้งมเีลอืดไหลอยา้งนอ้ย 90 วนิาท;ี

-   ตอ้งมกีารตรวจสอบ ตรงทีร่างส�าหรับใหเ้ลอืดไหล เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ สตัวปี์กจะ
ไมฟ้ื่นขึน้มา

-  และตอ้งตาย(ไมม่สีญัญาณทีเ่ห็นไดว้า่ จะฟ้ืนขึน้มา)กอ่นทจีะน�าไปลงถงัน�้ารอ้น
•   สถานทีด่�าเนนิการแตล่ะแหง่ควรจะมกีารวางแผนในการตรวจสอบ คาวมเป็นอยูข่องสตัวปี์ก  

ในกรณีทีม่กีารเกดิไฟดบัในโรงฆา่

สญัญาณของสตัวปี์กทีถ่กู
หยดุอยา่งถกูตอ้ง:

• คอโคง้และหวัอยูใ่นแนวตัง้
• ไมม่กีารหายใจทีเ่ป็นจังหวะ
• ขาขยายอยา่งแข็ง
•  รา่งกายสัน่สะเทอืนอยา่งรวดเร็ว

และคงที่
•  เปลอืกตาทีส่ามหายไป(nictitating 

membrane)และสะทอ้น
• ปีกยดึไวแ้น่นกบัตวั
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ค�าถามและหมายเหตเุพือ่การอภปิราย
1.  อะไรคอืสญัญาณบางอยา่งของความเครยีด ฃึง่ควรจะมกีารบนัทกึและรายงาน ควรตามมาดว้ยการตรวจสอบ เมือ่ส ิง่ขนยา้ย

มาถงึโรงฆา่  

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

2. อะไรคอืการแขวนสตัวอ์ยา่งถกูวธิี

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

3. อะไรคอืสญัญาณของสตัวท์ีโ่ดนเครือ่งหยดุอยา่งถกูตอ้ง

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

4. สตัวปี์กควรจะมเีลอืดไหลเร็วแคไ่หน และระยะเวลาเทา่ใด
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วตัถปุระสงค:์ หลงัจากบทนี ้ 
ผูเ้ขา้รว่มจะสามารถ...
•   รูถ้อ้ยค�าและการกระท�า ทีค่วรหลกีเลีย่ง ในระหวา่งการสมัภาษณ์
•  เขา้ใจวา่พฤตกิรรมทางวาจา และภาษากาย ทีไ่มใ่ชค่�าพดู อาจจะ

มกีารตคีวามอยา่งถกูหรอืผดิโดยสือ่

เมือ่ผูส้อืขา่วหรอืชา่งภาพ อาจมาโดยไมแ่จง้ใหท้ราบ ทีฟ่ารม์ หรอืทอ้ง
ถนนโดยเฉพาะเวลามปัีญหาทางเครือ่งยนต ์หรอืปัญหาฉุกเฉนิอยา่งอืน่เกดิ
ขึน้ การปฎบิตักิบัผูร้ายงานขา่วหรอืชา่งภาพดว้ยความสภุาพอยา่งมอือาชพี
เป็นสิง่ส�าคญั วธิกีารปฎบิตัทิีพ่วกเขาไดรั้บ อาจเป็นความรูส้กึครัง้แรกเกีย่ว
กบัอตุสาหกรรมสตัวปี์ก อาจสง่ผลสะทอ้นในการออกขา่ว วธิเีดยีวกนัควรจะ
ใชก้บัพวกนักวชิาการเกีย่วกบัความเคลือ่นไหวของสตัว ์ฃึง่พวกเขาอาจจะรออยูท่ีท่างเขา้ของโรงงานเลีย้งสตัว ์ 

สิง่ทีค่วรจะหลกีเลีย่ง
•  ในกรณีทีเ่กดิอบุตัเิหตหุรอืภาวะฉุกเฉนิ หากมบีตัรสือ่สาร อา่นในสิง่ทีก่ลา่วไว ้และไมพ่ดูอะไรมากไปกวา่นัน้ ใหบ้อกผูส้ ือ่ขา่ว

วา่ เจา้หนา้ทีข่อ้มลูของบรษัิทจะมาแถลงขา่วเกีย่วกบัอบุตัเิหตแุละขัน้ตอนการด�าเนนิงานในเร็วนี ้และใหข้อ้มลูเกีย่วกบั  ผู ้
ตดิตอ่ทีเ่หมาะสมไป

•  ไมพ่ดูค�าวา่ “ไมม่คีวามเห็น” เพราะการพดูเชน่นี ้เหมอืนกบัมกีารปิดบงัอะไรบางอยา่ง หากจ�าเป็น อธบิายเหตผุลทีไ่ม่
สามารถใหค้วามคดิเห็นได ้หรอืตอบค�าถามได ้

• ไมใ่ชค้�าศพัทใ์นวงการอสุาหกรรมหรอืค�ายอ่ ใชค้�าและประโยคเรยีบงา่ย
• ถา้โดนถามค�าถามเดมิและฃ�้าฃาก ใหใ้ชค้�าตอบเหมือ่นเดมิ
• เมิอ่คณุด�าเนนิเสร็จสมบรูณแ์ลว้ ดว้ยการตอบค�าถาม ใหห้ยดุการสนทนาได ้บทสรปุได ้และเพือ่ไปยงัจดุเชือ่มตอ่
• อยา่ไปกบันักขา่วเพือ่ชมภาพวดีโีอยาวนานใดๆ
• ไมโ่กธรนักขา่ว
• หา้มพดูเลน่อยา่งเด็ดขาด หรอืเรือ่งตลก พดูถอ้ยค�าทีน่่าเบือ่ ความคดิทีไ่มไ่ดเ้ตรยีมไปอยา่งเด็ดขาด
• อยา่แสดงความคดิเห็นสว่นบคุคล

สือ่ประชาสมัพนัธ์

ไมพ่ดูค�าวา่ “ไมม่คีวามเห็น” เพราะการพดูเชน่นี ้
เหมอืนกบัมกีารปิดบงัอะไรบางอยา่ง
หากจ�าเป็น อธบิายเหตผุลทีไ่มส่ามารถใหค้วามคดิ
เห็นได ้หรอืตอบค�าถามได้
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ขอ้พจิารณาเพิม่เตมื
•  ค�านงึถงึมารยาทตวัเอง ควรจะสภุาพและแสดงความเป็นมติร  แตโ่ปรดจ�าไวว้า่  นักขา่วก็ท�างานเหมือ่นทีค่ณุท�างานถงึแมนั้ก

ขา่ว แสดงความเป็นมติรหรอืใหก้�าลงัใจ  เขาหรอืเธอกท็�างานในสิง่ทีไ่ดรั้บคา่จา้งใหม้าท�า
• ผูส้ ือ่ขา่วม ีสามวตัถปุระสงคใ์นการสมภาษณ;์ ขอ้เท็จจรงิ  บรบิท  การอา้งองิ  ทกุสิง่ทีค่ณุพดูหรอืท�า(รวมถงึ
•  ภาษากาย มขุตลก และอืน่ๆ) ผูส้ ือ่ขา่วอาจจะสงัเกตแุละรายงาน โดยการมองหาวธินี�าเสนอเรือ่ง”กลบัมามชีวีติ”ส�าหรับผูฟั้ง
•  เรือ่งราวทีนั่กขา่วท�าส�าเร็จ ขอ้มลูมกัจะมาจากหลายแหง่ หลายมมุมองฃึง่บางทอีาจจะแตกตา่งจากของคณุ โดยเรือ่งราวที่

เนน้ในการโตเ้ถยีง
• อยา่น�าเสนอทีจ่ะสอนนักขา่ว ทกุอยา่งเกีย่วกบัเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ คณุมคีวามเลีย่ง โดยทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจ

-  ท�าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ/การใหข้อ้มลูผดิ นักขา่ว;
- ท�าความเขา้ใจในค�าถามทีค่ณุถกูขอ (ฃึง่มกัจะเกดิขึน้ เมิอ่คณุพดูนอกพิน้ทีข่องความช�านาญของคณุ)
- ถกูเขา้ใจผดิ โดยนักขา่ว

•  ถา้นักขา่ว ชา่งภาพ หรอืกลุม่นักกจิกรรมสตัว ์เขา้มาทีฟ่ารม์ขณะบรรทกุ ขนถา่ย พนักงานควรจะหยดุการท�างาน และไปพัก
กอ่น จนกวา่ผูเ้ขา้ชมจะมา แตถ่า้กลุม่มาชา้ อาจสรา้งความเสยีหายตอ่นกได ้หวัหนา้คนงานควรแจง้ผูจั้ดการฟารม์ หรอืเจา้
หนา้ทีข่องบรษัิทอืน่ๆ เป็นผูต้ดัสนิใจ เกีย่วกบัวธิกีารทีเ่หมาะสม

ส�าหรับการฝึกอบรมเพิม่เตมิ และทรัพยากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสือ่และค�าถามทีย่าก หรอืคน การดแูลฟารม์และอาหารที ่ออนตารโิอ 
www.farmfoodcare.org.
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ค�าถามและหมายเหตเุพือ่การอภปิราย
1. พฤตกิรรมอะไร ทีส่�าคญัไรทีค่วรจะหลกีเลีย่งเมือ่เจอกบับคุคลทีม่าจากส�านักขา่ว

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            






