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คานา
การผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อนาสัตว์ปีกสู่ตลาดฮาลาล ผู้ผลิตอาหาร
สัตว์จ ะต้องมีระบบการจั ดการด้านสุขลั กษณะที่ดีในสถานที่ประกอบการเพื่อควบคุมการผลิ ตอาหารสั ตว์ให้ มี
คุณ ภาพปลอดภัย จากสารพิษ สารตกค้า งและสิ่ง ปลอมปน ทาให้อ าหารสัต ว์แ ละผลิต ภัณ ฑ์สัต ว์เ กิด ความ
ปลอดภัย และจะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ซึ่งกาหนดให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลต้อง
ปลอดภัยจากสิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม (ฮารอม) และไม่ปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกตามบทบัญญัติแห่งศาสนา
อิสลาม (นยิส) ซึ่งอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับสัตว์ปีก เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารในการผลิตอาหารฮาลาล
ที่ได้จากสัตว์ปีก ในการผลิตอาหารสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อนาสัตว์ปีกสู่ตลาดฮาลาลที่เหมาะสม จะทาให้
ผลิตภัณ ฑ์ฮาลาลที่ได้จ ากสัต ว์ปีก ดังกล่า วเชื่อ ได้ว่า ถูก ต้อ งตามบทบัญ ญัติศ าสนาอิส ลาม มีคุณ ค่าอาหารถูก
สุขอนามัย ปลอดภัยจากสิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม
ปัจ จุบัน อาหารฮาลาลเป็น เรื่องที่ได้รั บความสนใจอย่างมากจากสังคมไทย มิใช่เพีย งแต่ช าว
ไทยมุส ลิม ที่จาเป็น ต้อ งบริโ ภคฮาลาลเท่า นั้น แต่ผู้ป ระกอบการซึ่ง ต้อ งการผลิต อาหารฮาลาลจาหน่า ยแก่
ผู้บ ริโภคมุส ลิม ในประเทศ และผลิตเพื่อการส่งออกในตลาดโลก ก็จาเป็นต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง และดาเนิน
กระบวนการผลิตอาหารฮาลาลให้ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม
ผู้จัด ทาหวัง เป็น อย่างยิ่ง ว่า แนวทางการผลิต อาหารสัต ว์ผ สมสาเร็จ รูป สาหรับ สัต ว์ปีก เพื่อ
นาสัต ว์ปีก สู่ตลาดฮาลาลเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปที่นาไปเลี้ยงสัตว์
เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาล และผู้อ่านทุกท่าน
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บทนา
กรมปศุสัตว์มีหน้าที่ในการกากับดูแลห่วงโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ตั้งแต่อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์
ฟาร์มเลี้ ยงสัตว์ โรงฆ่าสั ตว์ โรงงานแปรรูป และสถานที่จาหน่ายเนื้ อสัตว์เพื่อมุ่งหวังให้ ผ ลิตภัณ ฑ์ปศุสั ตว์ เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค จนทาให้ประสบความสาเร็จในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์
ทาให้ปัจจุบันสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปต่างประเทศมากกว่าแสนล้านบาทต่อปี โดยสินค้าที่ส่งออกที่สาคัญ
ได้แก่ ไก่เนื้อ จากข้อมูลกรมปศุสัตว์ พบว่าปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีการส่งออกไก่เนื้อ (เนื้อไก่แปรรูป และเนื้อไก่สด)
ปริมาณ 934,259 ตัน มูลค่า 112,048 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2562 (มกราคม – กันยายน) มีการส่งออกไก่เนื้อ
725,530 ตัน มูลค่า 83,976 ล้านบาท ในส่วนของโรงฆ่าสัตว์ปี กในเดือนกันยายน 2562 มีโรงฆ่าสัตว์ปีกทั้งหมด
ในประเทศไทยรวม 591 โรง (โรงฆ่าไก่เนื้อ 525 โรง โรงฆ่าเป็ด 34 โรง และโรงฆ่าไก่ – เป็ด 32 โรง) มีโรงงาน
แปรรูปสัตว์ปีก 72 โรง (กรมปศุสัตว์, 2563) ซึ่งปัจจัยความสาเร็จเกิดจากความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และรวมถึง
องค์ก รศาสนาอย่างสานักงานคณะกรรมการกลางอิส ลามแห่งประเทศไทย ซึ่งการส่งออกไก่เนื้ อเป็นผลผลิต
ของโรงเชือดสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกซึ่งเป็นโรงเชือดสัตว์ปีกที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาลทั้งสิ้น การรับรองมาตรฐาน
ฮาลาลจึ งเป็ น มาตรฐานที่ ส าคัญ ในการผลิ ตสิ น ค้า ปศุ สั ต ว์ กรมปศุ สั ต ว์เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ าที่ ในการพั ฒ นา
สนับสนุน และส่งเสริมด้านสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล ของประเทศไทย จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าอาหารสัตว์
ผสมส าเร็ จ รู ป ส าหรั บ เลี้ ย งสั ต ว์ปี ก เป็ น สิ่ งส าคัญ อย่างยิ่งเนื่ อ งจากเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของห่ ว งโซ่อ าหารในการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากสัตว์ปีก ซึ่งจะทาให้เกิดความน่าเชื่อถือยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
คู่มือฉบับนี้กล่าวถึงแนวทางการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อนาสัตว์ปีก
สู่ตลาดฮาลาล ซึ่งเนื้ อหาประกอบด้วยแนวทางการปฏิ บัติงานที่ผู้ ประกอบการต้องจัดทาเอกสารขั้นตอนการ
ปฏิบั ติงานตามประกาศคณะกรรมการกลางอิส ลามแห่ งประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 เรื่องข้อกาหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ. 2559 และตามข้อกาหนดตามประกาศดังกล่าว ผู้ประกอบการต้องพิจ ารณาการจัดการ
กิจกรรมด้านโปรแกรมพื้น ฐานด้านสุ ขลักษณะตามมาตรฐานสากล (Pre Requisite Programs/GMP) ด้วย ซึ่ง
ประกอบด้วยเอกสารที่อธิบายรายละเอียดตั้งแต่ การผลิตขั้นต้น สถานที่ประกอบการ (การออกแบบและสิ่งอานวย
ความสะดวก) การควบคุมการปฏิบัติงาน สถานที่ประกอบการ (การบารุงรักษาและสุขาภิบาล) สุขลักษณะส่วน
บุ ค คล การขนส่ ง ข้อมูล เกี่ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ และการสร้างความเข้าใจให้ ผู้ บ ริโภค และการฝึ กอบรม นอกจาก
กระบวนการที่ผู้ประกอบการต้องทาเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าวแล้ว สิ่งที่สาคัญในการผลิตอาหารสัตว์
ผสมสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสั ตว์ปีก เพื่อนาสัตว์ปีกสู่ตลาดฮาลาล ผู้บริหารระดับสูงต้องแสดงหลักฐานความมุ่งมั่น
ของผู้ประกอบการในการนามาตรฐานฮาลาลไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ การสื่อสารภายใน
องค์กรถึงข้อกาหนดบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการ
อบรม การประเมินผลพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับสัตว์ปีก เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล
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ผู้ประกอบการผลิตอาหารสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อนาสัตว์ปีกสู่ตลาดฮาลาล สามารถใช้
เอกสารฉบับนี้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการผลิตได้ เพื่อเป็นไปตามข้อกาหนด สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฎหมาย
ของประเทศไทย คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ประกอบการและผู้อ่านทุก
ท่าน เพื่อการผลิตอาหารสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีกที่ มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ สารตกค้างปลอดภัยจาก
สิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม (ฮารอม) ไม่ปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม (นยิส) และสิ่ง
ปลอมปน โดยเป็นไปตามข้อกาหนดของบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
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บทที่ 1 ขอบข่าย และนิยามศัพท์
1.ขอบข่าย
1.1 เอกสารนี้ใช้สาหรับเป็นแนวทางการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อ
นาสัตว์ปีกสู่ตลาดฮาลาล ซึ่งมีการจัดการกิจกรรมด้านโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะตามมาตรฐานสากล
สาหรับการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปที่ปลอดภัย และเหมาะสมสาหรับการบริโภคและเป็นไปตามข้อบังคับ
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการดาเนินการตรวจรับรองสถานประกอบการ การตรวจ
ผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2559 โดยกาหนดเรียงลาดับตามขั้นตอนของห่วงโซ่อาหารคือเริ่มจากการ
ผลิตขั้นต้น การจัดหาวัตถุดิบ จนถึงการขนส่ง
1.2 อาหารสั ตว์ ผสมส าเร็จรูปส าหรับสั ตว์ปี กตามมาตรฐานนี้ จะต้องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของ
ศาสนบั ญญั ติอิสลามโดยองค์กรศาสนาให้ การรับรอง กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
อาหารและอาหารสัตว์
1.3 เนื่องจากการตีความศาสนบัญญัติอิสลามของนิกายและสาขานิกาย อาจมีบางส่วนที่แตกต่าง
กัน ความแตกต่างที่เกิดขึ้น ประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้นาเข้าหรือผู้ประกอบการค้าของทั้งสองประเทศควร
มีข้อตกลงระหว่างกันให้ชัดเจน
2. นิยามศัพท์
ความหมายของคาที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการ
อิสลามประจาจังหวัดแล้วแต่กรณี
2.2 ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้ให้บริการ ผลิตเพื่อขาย สั่งหรือ
นาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย หรือซื้อเพื่อขายต่อ ผู้ว่าจ้างผลิต ผู้รับจ้างผลิตและหมายความรวมถึงผู้ประกอบ
กิจการโฆษณา
2.3 ทีมงานฮาลาล หมายถึง ทีมงานที่ผู้ประกอบการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นกรรมการบริหารและ
ควบคุมการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ฮาลาลตามประกาศนี้ ภายใต้การกากับ ดูแลของคณะกรรมการกลางอิส ลามแห่ ง
ประเทศไทยหรือคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด แล้วแต่กรณี
2.4 คณะผู้ ตรวจสอบผลิ ตภัณ ฑ์ หมายถึง คณะผู้ ตรวจสอบผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ได้รับ การแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการให้ ต รวจสอบวัตถุดิ บ กระบวนการผลิ ต สถานที่จาหน่าย สถานที่ ผ ลิ ตและสถานที่ ที่ เกี่ยวข้อ ง
ณ โรงงานผลิตหรือสถานประกอบการ
2.5 คณะกรรมการตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาล หมายถึง คณะกรรมการการที่ได้รับการแต่งตั้ ง
การจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตามข้อ 26 แห่งระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. 2558
2.6 ผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Halal Products) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ห รือบริการที่ศาสนาอนุมัติให้ ใช้
หรือบริโภคได้ รวมถึงสิ่งอื่นที่มีความหมายเช่นเดียวกันและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกาหนดในประกาศฉบับนี้
ให้หมายถึงผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค การบริการอาหาร เครื่องดื่มและครัวฮาลาล ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบนาเข้าจาก
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ต่ างประเทศ เวชภั ณ ฑ์ เวชส าอาง บรรจุ ภั ณ ฑ์ โลจิ ส ติ ก ส์ และอื่ น ๆ ตามความเห็ น ชอบฝ่ า ยกิ จ การฮาลาล
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
2.7 ที่ ป รึ ก ษาฮาลาลประจ าสถานประกอบการ หมายถึ ง มุ ส ลิ ม ที่ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด เพื่อทาหน้าที่ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณ ฑ์
ฮาลาลแก่ผู้ประกอบการ
2.8 เจ้ าหน้ าที่ฝ่ ายกิจ การฮาลาล หมายถึง เจ้าหน้ าที่ฝ่ ายกิจการฮาลาลคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดแล้วแต่กรณี
2.9 นยิส (Nayasah) หมายถึง สิ่ งสกปรกตามบทบัญญั ติแห่ งศาสนาอิสลาม ซึ่งมี 3 ประเภท
ได้แก่ นยิสชนิดเบา (มุค็อฟฟะฟะฮฺ) นยิส ชนิดปานกลาง (มุตะวัสสิ เฏาะฮฺ) และนยิสชนิดหนัก (มุฆ๊อลละเฆาะฮฺ)
รวมถึงอาหารที่ปนเปื้อนหรือสัมผัสกับนยิสเว้นแต่จะได้ขจัดนยิส นั้นออกไปแล้ว
2.10 บทบัญ ญัติแห่ งศาสนาอิสลาม (Islamic law) หมายถึงบทบัญ ญัติที่มุสลิมต้องถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด โดยยึดตัวบทจากคัมภีร์ อัล-กุรอาน อัสสุนนะฮฺ อัล-อิจมาอฺ และอัล-กิยาส ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันตาม
แนวทาง(มัซฮับ) ชาฟิอี หรือฮานาฟี หรือมาลิกี หรือฮัมบาลี ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศที่จะนาแนวทางนี้ไปใช้ปฏิบัติ
ว่ายึดถือในแนวทางใด
2.11 ฮาลาล (Halal) หมายถึง สิ่งของหรือการกระทาใดๆ ซึ่งได้รับการอนุญาตตามบทบั ญญัติ
แห่งศาสนาอิสลาม
2.12 ฮารอม (Haram) หมายถึง สิ่งของหรือการกระทาใดๆ ซึ่งได้รับการห้ามตามบทบัญญัติแห่งอิสลาม
2.13 มัชบุฮฺ (Mushbooh) หรือซุบฮัท หมายถึงสิ่งที่น่าเคลือบแคลง สิ่งที่น่าสงสัย ที่มุสลิมควร
หลีกเลี่ยง
2.14 ระบบ GMP หมายถึง ระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ เพื่อให้มี
ความปลอดภัยต่อการอุปโภคและบริโภค
2.15 ระบบ HACCP หมายถึง ระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุม โดยมุ่งเน้นการป้องกันปัญหาและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการผลิตอาหารและอาหารสัตว์
2.16 การฆ่าเชื้อ (Disinfection) หมายถึง การลดจานวนเชื้อจุลิ นทรีย์ในสิ่งแวดล้อมให้ อยู่ใ น
ระดับ ที่ไม่ทาอัน ตรายต่อความปลอดภัยหรือความเหมาะสมของอาหารโดยวิธีการใช้สารเคมีและ/หรือวิธีทาง
กายภาพ
2.17 สถานที่ประกอบการ (Establishment) หมายถึง อาคารใด หรือบริเวณที่มีการปฏิบัติต่อ
อาหารหรืออาหารสัตว์ และบริเวณแวดล้อมทีอ่ ยู่ภายใต้การควบคุมของการจัดการเดียวกัน
2.18 สุขลักษณะอาหาร (Food Hygiene) หมายถึง สภาวะและมาตรการต่างๆ ที่จาเป็นที่จะทา
ให้มั่นใจในความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหารในทุกขั้นของห่วงโซ่อาหาร
2.19 อันตราย (Hazard) หมายถึง สารชีวภาพ เคมี หรือ กายภาพ ที่มีอยู่ในอาหาร หรือสภาวะ
ของอาหารที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ
2.20 การปนเปื้ อ น (Contamination) หมายถึ ง การได้ รั บ หรื อ การเกิ ด มี ส ารปนเบื้ อ นใน
อาหารสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมของอาหารสัตว์
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บทที่ 2 การผลิตขั้นต้น
ในการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีกที่ดี มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและนา
สัตว์ปีกสู่ตลาดฮาลาลนั้น จะคานึงถึงเฉพาะขั้นตอนการแปรรูปในโรงงานผลิตอาหารสัตว์อย่างเดียวไม่ได้ เนื่องจาก
หากวัตถุดิบที่ใช้เริ่มต้นมีคุณภาพไม่ดี ไม่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้ว ขั้นตอนการแปรรูปอาจไม่สามารถที่จะ
ลดอันตรายที่มากับวัตถุดิบ เช่นสารพิษจากเชื้อราที่มากับวัตถุดิบอาหารสัตว์ หรือหากทาได้ก็จะอาจต้องสูญเสีย
เงิน เวลา หรือแรงงาน ในการแก้ไขปัญหา วัตถุดิบส่วนประกอบที่นามาใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็นสิ่งที่
บทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามอนุญาตให้บริโภคและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยแสดงหนังสือรับรองฮาลาลหรือ
คุณสมบัติประกอบ ดังนั้นเรื่องของการผลิต อาหารขั้นต้น จึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ และนับเป็นสิ่งแรก
ที่จะท าให้ อาหารสัตว์ผ สมส าเร็ จ รูป ปลอดภัย ซึ่งโรงงานผลิตอาหารสั ตว์ผสมสาเร็ จรูปนั้น โดยปกติไม่ได้ผ ลิ ต
วัตถุดิบสาหรับใช้เป็นส่วนประกอบอาหารสัตว์ เอง และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมี หลากหลายชนิด แต่หากต้องการ
วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค อาจนาข้อกาหนดด้านสุขลักษณะของการผลิตขั้นต้นและความ
ปลอดภัยของอาหารสัตว์ มาเป็นมาตรการหนึ่งในการคัดเลือกผู้ส่งมอบ (Suppier) ได้
การผลิตขั้นต้นหมายถึง ขั้นตอนต่างๆในห่วงโซ่ของอาหารสัตว์ ก่อนที่จะนามาแปรรูปเป็นอาหาร
สั ต ว์ ผ สมส าเร็ จ รู ป นั บ ตั้ง แต่ ขั้น ตอนการเพาะปลู ก การเก็บ เกี่ย ว การดู แลหลั งการเก็ บ เกี่ ยว การจับ สั ต ว์น้ า
การผลิตวัตถุดิบต่างๆ วัตถุที่เติม ตลอดจนถึงการเก็บรักษา และการขนส่ง ดังนั้นเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างมากที่จะต้อง
ควบคุ ม การผลิ ต ขั้ น ต้ น เพื่ อ ลดความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะเกิ ด อั น ตรายไม่ ป นเปื้ อ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮ ารอม รวมทั้ ง
การปนเปื้อนนยิสหรือการปนเปื้อนสารเคมีหรือชีวภาพใดใด สิ่งแปลกปลอมหรือสารอื่นๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจเติมเข้าไปใน
อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปซึ่งอาจมีผลกระทบถึงความไม่ปลอดภัยในการบริโภคและอาจเป็นสิ่งที่บทบัญญัติแห่ง
ศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้บริโภค
1) แนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบการ
ในการผลิตขั้น ต้น จะต้องมีการปฏิบัติตามกิจกรรมด้านโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลั กษณะตาม
มาตรฐานสากล (Pre Requisite Programs/GMP) และข้อกาหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ฮาลาล พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. สุขลักษณะของสภาพแวดล้อม ควรมีการพิจารณาการปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการ
ผลิตอาหารสัตว์ขั้นต้น ไม่ควรดาเนินการในบริเวณที่มีสารที่สามารถจะทาให้เกิดอันตรายที่จะทาให้มีสารเหล่านั้น
ในอาหารสัตว์ในระดับที่ไม่เป็นที่ยอมรับ
2. การผลิตอย่างถูกสุขลักษณะของแหล่งอาหารสัตว์
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ควรนามาตรการดังต่อไปนี้มาดาเนินการเท่าที่จะปฏิบัติได้เพื่อ
- ควบคุมการปนเปื้อนจากอากาศ ดิ น น้า อาหารสัตว์ ปุ๋ย (รวมทั้งปุ๋ยธรรมชาติ) วัตถุอันตราย
ทางการเกษตร (pesticides) ยาสัตว์ หรือสารอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ขั้นต้น ซึ่งเป็นสิ่งสกปรกตามบทบัญ ญัติแห่ง
ศาสนาอิสลาม เช่น ข้าวสาลีเมล็ดที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปต้องไม่มาจากแหล่งที่
มีการปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีในระดับทีเ่ ป็นอันตราย
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- ควบคุมสุ ขอนามัย พืช และสั ตว์ เพื่อจะได้ ไม่ทาให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสั ตว์ จากการ
บริโภคอาหารสัตว์ หรือส่งผลกระทบในแง่ลบต่อความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับสัตว์ปีก
- ป้องกันแหล่งอาหารจากสิ่งปฏิกูล และการปนเปื้อนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเอาใจใส่ในการ
จัดการกับของเสีย และการเก็บรักษา สารอันตรายอย่างเหมาะสม โปรแกรมการจัดการในฟาร์มที่จะทาให้บรรลุ
เป้ าหมายในเรื่ องความปลอดภัย ของอาหารสั ตว์ แต่ล ะชนิ ด เป็น ส่ วนที่ ส าคัญ ของการผลิ ตในขั้น ต้น และควร
สนับสนุนให้ดาเนินการ
3. การปฏิบัติต่ออาหารสัตว์ การเก็บรักษา และการขนส่ง
ควรมีขั้นตอนดังนี้
- คัดเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์ และส่วนประกอบของอาหารสัตว์ในการผลิตอาหารผสมสาเร็จรูป
ส าหรับ เลี้ ย งสั ต ว์ปี ก เพื่ อแยกสิ่ งที่ ไม่เหมาะต่อการบริโภคออก วัตถุดิบ อาหารสั ตว์ต้องเป็น ผลิ ตภั ณ ฑ์ ฮาลาล
ซึ่งหมายถึงเป็นวัตถุดิบที่ศาสนาอิสลามอนุมัติให้ใช้ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ฮารอม เช่น วัตถุดิบต้องไม่มีส่วนประกอบจาก
สุกร หมูป่า สุนัข งู ลิง เลือดที่มาจากการเชือด เป็นต้น
- กาจัดวัสดุใดใดที่ถูกคัดทิ้งอย่างถูกสุขลักษณะ
- ป้ องกันอาหารสัตว์และส่วนประกอบของอาหารสัตว์จากการปนเปื้อนโดยสัตว์พาหะนาเชื้อ
หรือการปนเปื้ อนทางเคมี กายภาพ หรือชีวภาพ หรือสารที่ไม่พึงประสงค์อื่น ในระหว่างการปฏิบัติต่ออาหาร
การเก็บ รักษา และการขนส่ง รวมถึงการปนเปื้อนนยิสซึ่งเป็นสิ่ งสกปรกตามบทบัญญั ติแห่ งศาสนาอิส ลาม เช่น
ปนเปื้อนสุนัข สุกร เป็นต้น
ควรเอาใจใส่เท่าที่มีเหตุผลจะปฏิบัติได้ ที่จะป้องกันการเสื่อมเสีย และการเน่าเสียของอาหาร โดย
ใช้มาตรการต่างๆ ที่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และ/หรือการควบคุมอื่นๆ
ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ข้อกาหนดที่ 4.4,
6.2 (6.2.3, 6.2.7, 6.2.8), 6.4, 6.6, 6.7, 6.20
4. การทาความสะอาด การบารุงรักษา และสุขอนามัยส่วนบุคคลในการผลิตขั้นต้น
ควรมีสิ่งอานวยความสะดวกและขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า
- การทาความสะอาดและการบารุงรักษาใดใด ที่จาเป็นได้มีการดาเนินการอย่างมีประสิทธิผล
- คงไว้ซึ่งสุขลักษณะส่วนบุคคล ในระดับที่เหมาะสม
ซึ่งต้องเป็ น ไปตามข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกลางอิส ลามแห่ งประเทศไทย ข้อกาหนดที่
6.2 (6.2.9), 6.4, 6.10
2) ข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ข้อกาหนด ตามประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ งประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 เรื่องข้อกาหนดการตรวจรับรอง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ. 2559 ได้กาหนดไว้ในข้อกาหนด ดังนี้
ข้อกาหนดที่ 4.4 ผลิ ตภัณ ฑ์ ฮารอม ส าหรับผลิตภัณ ฑ์และสิ่งที่ได้จากวัตถุดิบหรือส่ วนประกอบ
ดังต่อไปนี้
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4.4.1 สุกร หมูป่า และสุนัข
4.4.2 งู และลิง
4.4.3 สัตว์กินเนื้อเป็นอาหารที่มีเขี้ยวและกรงเล็บ เช่น สิงโต เสือ หมี และสัตว์อื่นๆ ทีค่ ล้ายกัน
4.4.4 นกล่าเหยื่อที่มีกรงเล็บ เช่น นกอินทรี นกแร้ง และนกอื่นๆ ที่คล้ายกัน
4.4.5 สัตว์ทาลายและสัตว์มีพิษ เช่น หนู ตะขาบ แมงป่อง และสัตว์อื่นๆ ที่คล้ายกัน
4.4.6 สัตว์ที่ห้ามฆ่าในศาสนาอิสลาม เช่น มด ผึ้ง นกหัวขวาน และนกฮูโป้
4.4.7 สัตว์ที่น่ารังเกียจโดยทั่วไป เช่น เห็บ หมัด ไร เหา แมลงวัน หนอน และสัตว์อื่นๆ ทีค่ ล้ายกัน
4.4.8 สัตว์ที่อาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้า เช่น กบ จระเข้ เต่า และสัตว์อื่นๆ ที่คล้ายกัน
4.4.9 ลาและล่อที่เป็นสัตว์เลี้ยงใช้งาน
4.4.10 สั ตว์ น้ าที่ มีพิ ษหรื อเป็ นอั นตรายทุ กชนิ ด เว้นแต่ พิษหรื ออันตรายดังกล่าวได้ถูกจากั ดออก
ระหว่างกระบวนการผลิตแล้ว
4.4.11 สัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์ประเภทนกที่ไม่ได้ถูกเชือดถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
4.4.12 เลือดที่มาจากการเชือดหรือไหลออกจากร่างกาย
4.4.13 อาหารที่ได้จากพืชที่มีพิษหรือทาให้มึนเมาหรือเป็นอันตรายเว้นแต่เมื่อสารดังกล่าวได้ถูกกาจัดออก
ระหว่างกระบวนการผลิตแล้ว
4.4.14 อาหารและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดความมึนเมา
4.4.15 เครื่ อ งดื่ ม แร่ ธ าตุ จ ากธรรมชาติ และวั ต ถุ เคมี ทุ ก ชนิ ด ที่ เป็ น พิ ษ และอยู่ ในปริม าณที่
ก่อให้เกิดอันตราย
4.4.16 อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบอาหารที่ได้จากการดัดแปรพันธุกรรม (Genetically
Modified Organisms: GMOs)
4.4.17 วัตถุเจือปนอาหารหรือส่วนผสมอาหารที่มาจากแหล่งข้างต้นตั้งแต่ 4.4.1- 4.4.16
ข้ อ กาหนดที่ 6.2 ผู้ ป ระกอบการ ต้ อ งพิ จ ารณาการจั ดการกิ จ กรรมด้ านโปรแกรมพื้ น ฐานด้ าน
สุขลั กษณะตามมาตรฐานสากล (Pre Requisite Programs/GMP) และควรมีเอกสารที่อธิบายงานละเอียดให้
ครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.2.3 มาตรการป้องกันการปนเปื้อนนยิส จากสิ่งต่อไปนี้ เช่น ทาเล ที่ตั้งพื้นฐานการทางาน และ
สิ่งอานวยความสะดวกของพนักงาน
6.2.7 การจัดการกับวัสดุที่สั่งซื้อ เช่น วัตถุดิบ สิ่งที่ผสม สารเคมี บรรจุภัณฑ์
- การจัดทาทะเบียนผู้ขายส่งมอบ (ASL: Approved Supplier List)
- การประเมินผู้ขายผู้ส่งมอบ
- วิธีการปฏิบัติต่อวัตถุดิบและสินค้าส่งมอบ เช่น การเก็บรักษา การขนส่ง
6.2.8 การควบคุมสัตว์พาหะนาเชื้อที่ครอบคลุมตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
6.2.9 การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล
ข้อกาหนดที่ 6.4 ผู้ประกอบการต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมในการเฝ้าระวังและการควบคุมการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ที่จาเป็น เช่น กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการล้าง
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กระบวนการผลิต (ขั้นตอนการรับวัตถุดิบ การจัดเก็บ การบรรจุ ) เป็นต้น บันทึกจากการเฝ้าระวังต้องได้รับการ
จัดเก็บ
ข้อกาหนดที่ 6.6 ผู้ประกอบการต้องกาหนดผู้ที่ทาหน้าที่จัดซื้อและดาเนินการตรวจสอบหรือ
กิจกรรมอื่นใด ที่จาเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่นามาผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็นไปตามประกาศฉบับนี้ และไม่
เกิดการปนเปื้อน สิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
ข้อกาหนดที่ 6.7 ผู้ ป ระกอบการต้องมั่นใจว่าวัตถุดิบ และส่ วนประกอบที่นามาใช้ในการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็นสิ่งที่บทบัญญัติ แห่งศาสนาอิสลามอนุญาตให้บริโภค และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยแสดง
หนั งสื อรับรอง
ฮาลาลหรื อคุ ณสมบัติ ยืนยัน (ถ้าเกิดสงสั ยหรือไม่แน่ ใจให้ ส่ งวัตถุ ดิบ นั้น ตรวจวิเคราะห์ ยั ง
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับ)
ข้อกาหนดที่ 6.10 การล้างวัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตเมื่อล้างโดยการจุ่มหรือน้าขัง
ในภาชนะแล้วต้องล้างด้วยน้าสะอาดไหลผ่านวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้ให้ทั่วถึง ในการล้างครั้งสุดท้ายน้าที่ใช้
ไหลผ่าน ในกระบวนการนี้แล้วจะนามาใช้ล้างวัตถุดิบหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการผลิตอีกไม่ได้
ข้ อ ก าหนดที่ 6.20 กรณี ที่ ผู้ ป ระกอบการ มี ก ารรั บ มอบวั ต ถุ ดิ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าเร็ จ รู ป หรื อ
กระบวนการผลิตย่อยให้ผู้อื่นทาแทน (Supplier/Sub Contractor/Outsource) ที่ส่งผลกระทบต่อการรับรองฮา
ลาลตามเกณฑ์ที่ ระบุ ในประกาศนี้ ผู้ ทาการแทน (Supplier/Sub Contractor/Outsource) ต้องอานวยความ
สะดวกให้กับคณะกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลในการตรวจสอบการควบคุมผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ
หรือขอรับรองฮาลาล
บทที่ 3 สถานที่ประกอบการ : การออกแบบ และสิ่งอานวยความสะดวก
การออกแบบและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยง
สัตว์ปีกเป็นสิ่งที่สาคัญมาก จะต้องมีการออกแบบก่อสร้างอย่างถู กสุขลักษณะ มีทาเลที่ตั้งที่เหมาะสม การเลือก
ทาเลที่ตั้งของโรงงานนับเป็นสิ่งที่สาคัญที่จะต้องคานึงถึ ง เนื่องจากเมื่อตั้งโรงงานแล้วหากสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม
จะเกิดปัญหาขึ้นกับโรงงาน ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไข ที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่มีอยู่เดิมให้ดีอย่างที่ต้องการ
ได้ ดังนั้น สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควรตั้ งห่างจากบริเวณที่สภาพแวดล้อมมีการปนเปื้อน และมีการดาเนินงานของ
อุตสาหกรรมที่ จ ะทาให้ เกิดอัน ตรายร้ายแรงเกิดการปนเปื้อนต่ออาหารสั ตว์ บริเวณที่น้ าท่ วมถึงได้ บริเวณที่
สัตว์พาหะนาเชื้อชอบอาศัยอยู่ และบริเวณที่ของเสียไม่สามารถถูกขจัดไปได้ มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสม
และเพียงพอจะทาให้ควบคุมอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ คือ จะต้อง
สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้ดี ง่ายต่อการทาความสะอาด การฆ่าเชื้อ การบารุงรักษา วัสดุที่ใช้มีความทนทาน
และไม่ ท าปฏิ กิ ริ ย าหรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด พิ ษ กั บ อาหารสั ต ว์ สิ่ งอ านวยความสะดวกจะต้ อ งเหมาะสมกั บ การใช้ งาน
นอกจากนี้จะต้องสามารถป้องกันสัตว์พาหะนาเชื้อได้ดี นอกจากเลือกทาเลที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหารสัตว์แล้ว
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ควรอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาคารสถานประกอบการและ
ห้องจะต้องออกแบบ และวางผังในลักษณะที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ ผู้ประกอบการต้อง
จัดแยกสถานที่ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป และพื้นที่ที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ฮารอม (สิ่งของหรือการ
กระทาใดๆ ซึ่งได้รับการห้ามตามบทบัญญัติแห่งอิสลาม) ให้ชัดเจนตลอดกระบวนการผลิต โดยการตั้ งกาแพงกั้น
แยกพื้ น ที่ การจั ด แยกพนั ก งาน อุป กรณ์ เครื่องจัก รและสิ่ งอานวยความสะดวกในการผลิ ตผลิ ตภั ณ ฑ์ ฮาลาล
สามารถป้องกันการปนเปื้อนข้าม เช่น แยกพื้นที่สาหรับเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ออกจากพื้นที่สาหรับเก็บผลิตภัณฑ์
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อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป การจัดให้มีทิศทางการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง ทิศทางควรเป็นแบบทิศทางเดียว ไม่มี
การย้อนกลับ หรือข้ามกันไปมา การปฏิบัติงานที่ถูกต้องจะมีทิศทางจากวัตถุดิบไปสู่อาหารสั ตว์ผ สมสาเร็จรูป
สาหรับเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้าม บริเวณเก็บวัตถุดิบแยกจากบริเวณบรรจุ และสถานที่เก็บ
อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป สถานที่ผลิตอาหารสัตว์แยกจากบริเวณรับประทานอาหาร
โครงสร้างภายในสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ ผสมสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีก ต้องแข็งแรง ทาด้วย
วัสดุที่ทนทาน ง่ายต่อการบารุงรักษา และทาความสะอาด เช่น พื้นของบริเวณสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ เก็บรักษา
วัตถุดิบ และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป จะต้องมีความทนทาน เรียบ มีรอยต่อน้อยที่สุด ไม่ซับ
น้า ไม่ลื่น ไม่มีรอยแตก ทาความสะอาดได้ง่ายมีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพไม่ให้สัตว์พาหะนาเชื้อ ซึ่งรวมทั้ง
สัตว์เลี้ ยง เข้ามาและอยู่อาศัยได้ สถานที่ผลิ ตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปต้องไม่มีสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข เข้าไปใน
บริเวณการผลิตและไม่นาอาหารหรือเครืองดื่มที่ไม่ฮาลาลเข้าไปโดยเด็ดขาด
การออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ ภาชนะที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปที่ใช้สัมผัสกับ
อาหารสัตว์ให้แน่ใจว่าสามารถทาความสะอาด และบารุงรักษาได้เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของอาหาร
สัตว์ และจะต้องไม่ทาจากส่วนประกอบที่เป็นพิษหรือทาปฏิกิริยากับอาหารสัตว์ นอกจากนี้จะต้องทนทานต่อการ
กัดกร่อนและไม่เป็นสนิม พื้นผิวรอยต่อเรียบ ไม่มีบริเวณที่เป็นแหล่งสะสมของเศษอาหารสัตว์ สิ่งสกปรกต่า งๆ
เอื้ออานวยต่อการซ่อมบารุง และทาความสะอาดได้ง่าย เครื่องมือที่ให้ความร้อน ทาความเย็นในการผลิตอาหาร
สัตว์ควรออกแบบให้สามารถทาให้อุณหภูมิอาหารสัตว์อยู่ที่ระดับที่ต้องการได้รวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในด้านความ
ปลอดภัยของอาหารสัตว์ เช่น เครื่อง conditioner เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ เครื่องระบายความร้อน (cooler)
เครื่องผสมอาหารสัตว์ (mixer) เป็นต้น
นอกจากนี้ จะต้ อ งมี ก ารวางแผนหรื อ ออกแบบเกี่ ย วกั บ สิ่ งอ านวยความสะดวกที่ ใช้ ในการ
ปฏิ บั ติ งานทั้ งในเรื่ อ งน้ า การระบายน้ าและขจั ด ของเสี ย การท าความสะอาด สิ่ งอ านวยความสะดวกด้ า น
สุขลักษณะส่วนบุคคลและห้องสุขา การควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่าง การเก็บรักษา ซึ่งควรมีสิ่งอานวยความสะดวก
ไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
ซึ่งในส่วนสถานที่ประกอบการ : การออกแบบและสิ่งอานวยความสะดวกผู้ผลิตอาหารสัตว์ผสม
สาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อนาสัตว์ปีกสู่ตลาดฮาลาล ดังต่อไปนี้
1) แนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบการ
ในการควบคุมการปฎิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามกิจกรรมด้านโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะ
ตามมาตรฐานสากล (Pre Requisite Programs/GMP) และข้ อ ก าหนดการตรวจรั บ รองกระบวนการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. ทาเลที่ตั้ง
1.1 สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีก ควรห่างจาก
- สภาพแวดล้อมและอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนและเป็นอันตรายร้ายแรงต่ออาหารสัตว์
- บริเวณน้าท่วมถึง (ยกเว้น มีเครื่องป้องกันอย่างเพียงพอ)
- บริเวณที่สัตว์พาหะนาเชื้อชอบอาศัยอยู่
- บริเวณที่ไม่สามารถขจัดหรือขนถ่ายของเสียออกไปได้อย่างมีประสิทธิผล
1.2 เครื่องมือ ควรอยู่ในตาแหน่งที่
- เอื้ออานวยต่อการบารุงรักษา และทาความสะอาด
- สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
- เอื้อต่อการปฏิบัติอย่าถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการตรวจเฝ้าระวัง
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2. อาคารสถานประกอบการ และห้อง
2.1 การออกแบบและวางผัง
การออกแบบภายใน และการวางผั ง ของสถานที่ ผ ลิ ต อาหารสั ต ว์ ผ สมส าเร็ จ รู ป ควรเอื้ อ
อานวยการต่อการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการป้องกันการปนเปื้อนข้าม (cross–contamination) ของ
อาหารสัตว์ระหว่างช่วงปฏิบัติ ดังนี้
การออกแบบและวางผั ง ควรเอื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งถู ก สุ ข ลั ก ษณะและสามารถป้ อ งกั น
การปนเปื้อนข้าม
- มีรั้วล้อมรอบโรงงานมิดชิด
- ถนนรอบบริเวณโรงงานสร้างด้วยวัสดุที่สามารถลดปริมาณฝุ่นบารุงรักษาง่ายและสะดวก
- ถนนในบริเวณโรงงานไม่เป็นหลุมหรือมีน้าท่วมขัง
- มีการกาหนดและควบคุมเส้นทางการเข้า – ออก ของรถขนส่งวัตถุดิบและบริเวณจัดเก็บ
รวบรวมขยะ
- อาคารผลิตแยกห่างจากบ้านพัก
- อาคารผลิตแยกห่างจากห้องสุขา
- อาคารสานักงานแยกออกจากอาคารผลิตโดยอิสระหรือเป็นอาคารเดียวกั นมีผนังแบ่งแยก
และไม่มีประตูเปิดเข้าสู่อาคารผลิตโดยตรง
- ภายในอาคารผลิตมีการแยกบริเวณสะอาดออกจากบริเวณที่ไม่สะอาด
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป ต้องจัดแยกสถานที่ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลและพื้นที่
ที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ฮารอม ให้ชัดเจน ตลอดกระบวนการผลิต โดยตั้งกาแพงกั้นแยกพื้นที่ การจัดแยกพนักงาน
อุ ป กรณ์ เครื่ อ งจั ก ร และสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮ าลาล หรื อ ตามการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางสลามอิสลามแห่งประเทศไทย เช่น โรงงานผลิตอาหารสัตว์มี
การผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์สองชนิด คือ สัตว์ปีก และสุกร และในการผลิตอาหารสั ตว์
สาหรับเลี้ยงสุกรมีการใช้วัตถุดิบ จากเนื้อและกระดูกป่นจากสุกรเป็นส่วนผสม ซึ่ง อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับ
เลี้ยงสุกรดังกล่าว จัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ฮารอมดังนั้น ผู้ผลิตอาหารสัตว์จะต้องมีการแยกสถานที่ ที่ใช้ในการผลิต
อาหารสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อนาสัตว์ ปีกสู่ตลาดฮาลาล และพื้นที่ที่มีการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป
สาหรับสุกร ให้ชัดเจนตลอดจนกระบวนการผลิต รวมทั้งการจัดแยกพนักงาน อุปกรณ์เครื่องจักรและสิ่ งอานวย
ความสะดวกให้ชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตามข้อกาหนดที่ 6.5
2.2 โครงสร้างภายในและส่วนประกอบ
ควรสร้างโครงสร้างภายในสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ให้แข็งแรงด้วยวัสดุที่ทนทานและง่ายต่อการ
บารุงรักษา ทาความสะอาด เพื่อป้องกันความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหารสัตว์
- พื้นผิวของผนัง ฝากั้น และพื้นทาจากวัสดุกันน้าไม่เป็นพิษ
- ผนัง ฝากัน้ มีผิวเรียบสูงพอเหมาะต่อการปฎิบัติงาน
- พื้นฝาผนังเพดานของอาคารสถานที่ผลิตอยู่ในสภาพดี
- พื้นสามารถระบายน้าได้เพียงพอ และสามารถทาความสะอาดได้
- หน้าต่าง สามารถทาความสะอาดได้ง่าย
- ประตู มีผิวเรียบ ทาความสะอาดได้ง่าย
- พื้นผิวบริเวณปฏิบัติงานที่จะสัมผัสกับอาหารสัตว์โดยตรง อยู่ในสภาพดีทนทาน
- ทาความสะอาด บารุงรักษาได้ง่าย
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- ทาจากวัสดุที่เรียบไม่ดูดซับน้า
- ไม่ทาปฏิกริยากับอาหารสัตว์ สารทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ ในสภาพการทางานปกติ
สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว/เคลื่อนย้ายได้
2.3 สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว เคลื่อนย้ายได้
- อาคารและสิ่ งปลู ก สร้า งชั่ ว คราว มี ก ารออกแบบและการสร้า งในลั ก ษณะที่ ส ามารถ
หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของอาหารสัตว์รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนนยิสได้ดี
- อาคารและสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว ไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนาเชื้อ
- อาคารและสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว มีการควบคุมอันตรายด้านสุขลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอานวย
ความสะดวกอย่างเพียงพอ
3. เครื่องมือ
ควรออกแบบและสร้างภาชนะที่จะใช้สัมผัสกับอาหารสัตว์ (นอกเหนือจากภาชนะบรรจุและหีบ
ห่ อ ที่ ใช้ครั้ งเดีย ว) ให้ แน่ ใจว่าสามารถท าความสะอาด ฆ่าเชื้ อ และบารุงรักษาได้เพี ยงพอ เพื่ อหลี กเลี่ ย งการ
ปนเปื้อนของอาหารสัตว์ เครื่องมือและภาชนะควรทาจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษในการนาไปใช้งาน เครื่องมือควรทนทาน
และสามารถเคลื่ อนย้ ายหรื อ ถอดออกได้ เอื้อ อ านวยต่ อการซ่ อ มบ ารุง การท าความสะอาด การฆ่ าเชื้ อ การ
ตรวจสอบ เช่น สะดวกในการตรวจสอบสัตว์พาหะนาเชื้อ เป็นต้น
3.1 เครื่องมือและภาชนะบรรจุ
- เครื่องมือและภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับอาหารสัตว์ ออกแบบให้สามารถทาความสะอาด ฆ่าเชื้อ
และบารุงรักษาได้อย่างเพียงพอไม่เกิดการปนเปื้อน
- เครื่องมือและภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับอาหารสัตว์ ไม่เป็นวัสดุที่เป็นพิษ
- เครื่องมือและภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพที่ดี ไม่สึกหรอ ผุกร่อนเป็นสนิม
- เอื้ออานวยต่อการซ่อมบารุง
- เอื้ออานวยต่อการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ
- เครื่องมืออุปกรณ์ของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลทั้งทีเ่ ป็นฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ผู้ประกอบการต้องกาหนดจัดหา และบารุงรักษา
3.2 การควบคุมอาหารสัตว์และเครื่องมือตรวจวัด
เครื่ อ งมื อ ที่ ให้ ค วามร้ อ นแก่ อ าหารสั ต ว์ เช่ น กระบวนการอั ด เม็ ด หรือ การท าความเย็ น
ควรออกแบบให้ ส ามารถเพิ่ ม หรื อ ลดอุ ณ หภู มิ ให้ ได้ ต ามระดั บ ที่ ต้ อ งการได้ ร วดเร็ ว เพื่ อ ความปลอดภั ย และ
ความเหมาะสมของอาหารสัตว์ และคงไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนั้นควรออกแบบให้สามารถตรวจวัดและ
ควบคุมอุณหภูมิได้ ข้อกาหนดเหล่านี้มุ่งที่จะให้แน่ใจว่า
- เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย หรือไม่พึงประสงค์ถูกขจัดหรือลดให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
หรือมีการควบคุมการอยู่รอดและเติบโตของจุลินทรีย์อย่างมีประสิทธิผล
- สามารถปรับ ให้ได้อุณหภูมิ ความเหมาะสมของอาหารสัตว์ได้เร็วและสามารถคงไว้ได้
3.3 ภาชนะสาหรับของเสียและสารที่บริโภคไม่ได้
ภาชนะบรรจุของเสีย ผลพลอยได้ และสารที่บริโภคไม่ได้หรือเป็นอันตราย ควรมีการบ่งบอกไว้
เป็นการเฉพาะ สร้างไว้อย่างเหมาะสม และ ควรทาจากวัสดุที่ ไม่ดูดซับน้า ภาชนะที่ใช้ใส่สารอันตรายควรจะมีการ
บ่งบอกไว้และ ปิดล็อกได้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของอาหารสัตว์โดยเจตนาหรือโดยบังเอิญ
- มีภาชนะบรรจุของเสีย ผลพลอยได้ และสารบริโภคไม่ได้หรือเป็นอันตรายพร้อมป้ายชี้บ่งเฉพาะ
- ภาชนะบรรจุของเสีย สารอันตราย มีฝาปิด
12

4. สิ่งอานวยความสะดวก
4.1 น้าใช้
ควรมีน้าใช้อย่างเพียงพอพร้อมสิ่งอานวยความสะดวกตามความเหมาะสม สาหรับเก็บรักษาน้า
แจกจ่าย และควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหารสัตว์ น้าที่เหมาะสม
สาหรับบริโภค ควรมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ระบุใน WHO หรือน้าที่มีมาตรฐานสูงกว่า ต้องมีระบบแยกต่างหาก
สาหรับน้าอุปโภค (Non-potable water) (สาหรับใช้ในการควบคุมเพลิง การผลิตไอน้า การแช่เย็น และใช้ใน
วัตถุประสงค์อื่นที่จะไม่ปนเปื้อนกับอาหาร) ระบบน้าอุปโภคต้องมีก ารบ่งชี้ และต้องไม่เชื่อมต่อกัน หรือทาให้เกิด
การไหลกลับเข้าระบบน้าบริโภค
4.2 การระบายน้าและการขจัดของเสีย
จัดให้มีระบบและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการระบายน้า และการขจัดของเสียอย่าง
เพียงพอ ควรจะออกแบบและก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของอาหารสัตว์หรือระบบน้าบริโภค
- มีรางระบายน้า หรือรางระบายน้าทิ้งที่สามารถระบายน้าหรือน้าทิ้งได้อย่างสะดวก
- รางระบายน้าไม่มีเศษขยะมูลฝอย หรือมีน้าขังและเน่าเสีย
- การออกแบบและก่อสร้างระบบระบายน้า หรือรางระบายน้าทิ้งไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
ของอาหารสัตว์
- มีระบบและสิ่งอานวยความสะดวก สาหรับระบายน้าและการกาจัดของเสียอย่างเพียงพอ
- ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อการผลิตอาหารสัตว์ หรือระบบน้าบริโภค
4.3 การทาความสะอาด
มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับใช้ทาความสะอาดวัตถุดิบอาหารสัตว์ ภาชนะและเครื่องมือ
เครื่องใช้อย่างเหมาะสม ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่เคยใช้ในการการผลิตผลิตภัณฑ์ฮารอม หรือปนเปื้อนนยิสหนัก
ตัองได้รับการล้างทาความสะอาดตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
4.4 สิ่งอานวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลและหน่วยสุขา
- มีอ่างล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ และทามือให้แห้ง
- มีห้องน้าที่ออกแบบถูกสุขลักษณะ โดย
ห้องน้าแยกต่างหากจากบริเวณผลิต และเก็บผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ยกเว้นมีมาตรการป้องกันการ
ปนเปื้อนที่เหมาะสม ห้องน้ามีจานวนเพียงพอตามเกณฑ์สุข อนามัย มีสิ่งอานวยความสะดวก สาหรับเปลี่ยนเสื้อผ้า
ที่เหมาะสมเพียงพอ
4.5 การควบคุมอุณหภูมิ
- มีอุปกรณ์เพียงพอสาหรับการทาความร้อน เช่น เครื่องผลิตไอน้า (Boiler) การทาความ
เย็นในกระบวนการผลิต
4.6 คุณภาพอากาศ และการระบายอากาศ
- จัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ไม่ทาให้เกิดการปนเปื้อนของอากาศ (เช่น หยดน้าจากการควบแน่นฝุ่นละออง)
- อาคารผลิตมีการออกแบบ และสร้างระบบระบายอากาศ เพื่อไม่ให้อากาศพัดจากบริเวณ
ปนเปื้อนไปยังบริเวณที่สะอาด
4.7 แสงสว่าง
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ควรจั ดให้ มีแสงจากธรรมชาติ หรือแสงจากไฟฟ้าอย่างพียงพอ เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกสุขลักษณะ อุปกรณ์ไฟฟ้าควรมีการป้องกัน เพื่อให้แน่ใจว่าอาหารจะไม่ถูกปนเปื้อนจากการแตกหัก
เสียหาย
4.8 การเก็บรักษา
มี สิ่ งอ านวยความสะดวกอย่ างเพี ยงพอส าหรับการเก็บรักษาวั ตถุ ดิ บอาหารสั ตว์ อาหารสั ตว์
ผสมสาเร็จรูป ส่วนประกอบอาหารสัตว์อื่นๆ และสารเคมีที่ไม่ใช่อาหาร (เช่น วัสดุทาความสะอาด สารหล่อลื่น)
ควรออกแบบและสร้างสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับเก็บรักษาอาหารสัตว์
- การเก็บรักษาวัตถุดิบ
: มีพื้นที่และสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอสาหรับเก็บวัตถุดิบ
: มีการเก็บรักษาวัตถุดิบที่เหมาะสม แยกตามชนิดวัตถุดิบ
: มีการควบคุมอุณหภูมิกรณีจาเป็น เช่น ห้องเก็บวิตามิน
: มีเครื่องมือ สาหรับการควบคุมอุณหภูมิหรือความชื้น ขณะจัดเก็บ เช่น การจัดเก็บข้าวโพด
เมล็ดในไซโล
- การเก็บรักษาอาหารสัตว์
: มีพื้นที่เพียงพอสาหรับเก็บอาหารสัตว์ และส่วนประกอบ
: มีการเก็บรักษาอาหารสัตว์ที่เหมาะสมตามชนิดของอาหารสัตว์และส่วนประกอบ
: มีเครื่องมือ สาหรับควบคุมอุณหภูมิหรือความชื้น ขณะจัดเก็บเหมาะสมตามชนิดอาหารสัตว์
และส่วนประกอบ
- การเก็บรักษาสารเคมี
: มีการเก็บรักษาสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต แยกเป็นสัดส่วนและปลอดภัยเพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนในอาหารสัตว์
- สถานที่จัดเก็บวัตถุดิบและสารคมี
: สามารถป้องกันการเข้ามา และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนาเชื้อ
: มีสิ่งอานวยความสะดวกในการบารุงรักษา แลทาความสะอาดอย่างเพียงพอ
2) ข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ข้อกาหนด ตามประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559) ออก
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารองค์ ก รศาสนาอิ ส ลาม พ.ศ.2540 เรื่อ งข้ อ ก าหน ดการตรวจรับ รอง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ. 2559 ได้กาหนดไว้ ดังนี้
ข้อกาหนดที่ 5.9 ผู้ประกอบการต้องกาหนด จัดหา และบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลต่อไปนี้ (ตามความเหมาะสม)
5.9.1 อาคารพื้นที่ปฏิบัติงาน และสิ่งอานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องละหมาด
ห้องรับประทานอาหาร ห้องน้า ห้องเก็บของใช้ส่วนตัว เป็นต้น
5.9.2 เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ข องกระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮ าลาลทั้ งที่ เป็ น ฮาร์ด แวร์
และซอฟแวร์
5.9.3 บริการสนับสนุนอื่นๆ (เช่น การขนส่ง หรือการจัดจาหน่าย)
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ข้อกาหนดที่ 6.2 ผู้ประกอบการ ต้องพิจารณาการจัดการกิจกรรมด้านโปรแกรมพื้นฐานด้าน
สุขลั กษณะตามมาตรฐานสากล (Pre Requisite Programs/GMP) และควรมีเอกสารที่ อธิบายรายละเอียดให้
ครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.2.1 แผนผังของโครงสร้างและอาคาร สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องต่อการผลิตผลิตภัณฑ์
ฮาลาล
ข้อกาหนดที่ 6.5 ผู้ประกอบการต้องจัดแยกสถานที่ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล และพื้นที่
ที่ใช้ผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์ฮารอมให้ ชัดเจนตลอดกระบวนการผลิต โดยตั้งกาแพงกั้นแยกพื้ นที่ การจัดแยกพนักงาน
อุ ป กรณ์ เครื่ อ งจั ก ร และสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณฑ์ ฮ าลาล หรื อ ตามการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ข้ อ ก าหนดที่ 6.12 ภาชนะ อุป กรณ์ เครื่อ งจั ก รที่ เคยใช้ ในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮ ารอม หรื อ
ปนเปื้อนนยิสหนักต้องได้รับการล้างทาความสะอาดตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม จึงจะสามารถนามาใช้ใน
การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮ าลาลได้ บั น ทึ ก จากการล้ า งนยิ ส หนั ก ต้ อ งได้ รั บ การจั ด เก็ บ และท าเป็ น รายงานเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลเพื่อขอรับรองฮาลาล
บทที่ 4 การควบคุมการปฏิบัติงาน
ในการผลิตอาหารสัตว์ผ สมสาเร็จรูปสาหรับ เลี้ยงสัตว์ปีก การปฏิบัติงานถือว่าเป็นองค์ ประกอบที่
สาคัญ ซึ่งขอบเขตของคาว่าปฏิบัติงานจะพบว่าครอบคลุมถึงทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การจัดหา การซื้อวัตถุดิบ การรับ
วัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การบริหารจัดการ การจัดระบบเอกสารและบันทึกข้อมูล
การควบคุมการปฏิบั ติงานให้ เกิดผลความปลอดภั ยที่แท้จริง จาเป็นต้องมีการวางข้อกาหนดต่างๆ และระบบ
ควบคุมไว้ ซึ่งระบบนี้จะต้องกาหนดผู้รับผิดชอบ และขั้นตอนวิธีการในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน โดยการจัดเป็น
เอกสาร (Documents) มีระบบการควบคุมดูแล ตรวจสอบ และมีการบันทึกข้อมูล (Records) ไว้อย่างครบถ้วน
สิ่งที่สาคัญมากในขั้นตอนปฏิบัติงานต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับ เลี้ยงสัตว์ปีก มีการใช้
วัตถุดิบและส่วนประกอบที่นามาใช้ในการผลิตเป็นสิ่งที่บทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามอนุญาตให้บริ โภค และไม่เป็น
อันตรายต่อสัตว์ปีกที่กินอาหารสัตว์นั้น รวมถึงผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทาจากสัตว์ปีกดังกล่าว วัตถุดิบและสารปรุงแต่ง
ที่ใช้ต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ฮารอม ไม่มีส่วนประกอบต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งอิสลาม เช่น มีส่วนประกอบจาก
สุกร หมูป่า สุนัข งู ลิง สัตว์กินเนื้อเป็นอาหารที่มีเขี้ยวและกรงเล็บ สัตว์ปีกที่ไม่ได้ถูกเชือดถูกต้ องตามบทบัญญัติ
ศาสนาอิสลาม อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่ วนประกอบที่ได้จากการดัดแปรพั นธุกรรม (Genetically Modified
Organnism : GMO) เป็ น ต้น มี มาตรการป้องกันการปนเปื้อนนยิสและสิ่งต้องห้ ามตามบทบัญ ญั ติแห่ งศาสนา
อิสลาม เช่น การปนเปื้ อนจากพื้น ฐานการทางาน จากสิ่ ง อานวยความสะดวกของพนักงาน กระบวนการผลิ ต
(ขั้นตอนการรับวัตถุดิบ การจัดเก็บ การบรรจุ) สิ่งที่สาคัญที่ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับ
เลี้ยงสัตว์ปีก จะต้องรู้และเข้าใจถึงอันตราย (Hazards) ว่าหมายถึงอันตรายอะไรของอาหารสัตว์ที่มีผลต่อสัตว์ที่
บริโภค รวมถึงมนุษย์ที่จะต้องบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์นั้น
อันตรายแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
1. อั น ตรายทางชี ว ภาพ หมายถึ ง เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ต่ า งๆที่ ท าให้ เกิ ด โรคเช่ น เชื้ อ ซั ล โมเนลลา
(Salmonella spp.)
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2. อัน ตรายทางเคมี หมายถึง อันตรายจากสารเคมีต่างๆ เช่น สารกาจัดศัตรูพืช ยาปฏิชีวนะ
สารเคมีที่ใช้ในการกาจัดสัตว์พาหะ สารพิษจากเชื้อรา
3. อันตรายทางกายภาพ หมายถึง วัตถุที่ทาให้เกิดอันตรายทางกายภาพต่อสัตว์ที่บริโภคอาหาร
สัตว์นั้น เช่น แก้ว โลหะ เศษพลาสติก หิน กรวด กระดุม เศษไม้
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีก จะต้องมีระบบการควบคุมอันตรายนั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพมีการเฝ้าระวัง และการทวนสอบ ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป ผลอุณหภูมิและเวลา
เป็นสิ่งที่สาคัญในการควบคุมสุขลักษณะของอาหารสัตว์ การใช้อุณหภูมิสูง เพื่อทาลายหรือลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์
เช่น เชื้อซัลโมเนลลา ซึ่งเชื้อดังกล่าวถ้าพบในอาหารสัตว์ ผสมสาเร็จรูปจะจัดว่าเป็นอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 หรือ ถ้าพบเชื้อแบคทีเรีย รวมปริมาณมากกว่า 8 × 106
โคโลนีต่อ 1 กรัมของน้าหนักอาหารสัตว์หรือ พบเชื้อรารวมปริมาณมากกว่า 1 × 105 โคโลนีต่อ 1 กรัมของน้าหนัก
อาหารสัตว์ในอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับสัตว์ปีกก็จัดว่าเป็นอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ผลิต
อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปเพื่อขายถ้ามีการขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพจะมีโทษตามกฏหมาย ในการใช้อุณหภูมิ
จะต้องสัมพันธ์กับเวลาที่ใช้ด้วย ในการใช้วัตถุดิบเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปจะต้องระวังอันตราย
ทางด้านสารพิษจากเชื้อราด้วย สารพิษจากเชื้อราที่สาคัญ ได้แก่ อะฟลาทอกซิน ฟูโมนิซิน ซีราลีโนน ดีออกซี่นิวาลีนอล
ทีทูทอกซิน สารพิษจากเชื้อรามักพบบ่อยในวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี ราละเอียด
กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง เป็นต้น นอกจากนี้การควบคุมระยะเวลาในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์แต่ละขั้นตอน
หรือการควบคุมระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาให้ปลอดภัยได้ในช่วงระยะการเก็บรักษาที่กาหนดก็เป็นสิ่งที่สาคัญ
ทั้งนี้การกาหนดการใช้อุณหภูมิและเวลานี้ผู้ผ ลิตจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของจุลินทรีย์และมีข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์ที่อ้างอิงและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานต้องมีการควบคุมดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบอุณหภูมิ
และเวลาให้แน่ใจในความแม่นยาและเที่ยงตรงของอุปกรณ์ที่ใช้
1) แนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบการ
ในการควบคุมการปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามกิจกรรมด้านโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะ
ตามมาตรฐานสากล (Pre Requisite Programs/GMP) และข้ อ ก าหนดการตรวจรั บ รองกระบวนการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. การควบคุมอันตรายของอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับสัตว์ปีก
ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีก ควรควบคุมอันตรายของอาหารสัตว์
โดยผ่านการใช้ระบบที่ยอมรับในระดับสากล เช่น HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ซึ่งระบบ
ดังกล่าวจะมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงขั้นตอน ดังนี้
- ระบุขั้นตอนใดใด ในการปฏิบัติงาน ที่เป็นขั้นตอนที่วิกฤตต่อความปลอดภัยของอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป
สาหรับเลี้ยงสัตว์ปีก
- ประยุกต์ใช้ วิธีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ณ ขั้นตอนเหล่านั้น
- เฝ้าระวังตรวจตราวิธีการควบคุม เพื่อให้แน่ใจว่าวิธีการเหล่านั้นยังคงมีประสิทธิภาพ
- ทบทวนวิธีควบคุมเป็นระยะๆ และเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
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ระบบเหล่านี้ควรนาไปใช้ตลอดทั้งห่วงโซ่ อาหารสัตว์ เพื่อควบคุมสุขลักษณะอาหารสัตว์ตลอด
อายุการเก็บของอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ และมีกระบวนการแปรรูปอย่างถูกต้อง
ขั้นตอนการดาเนินงานในการควบคุมอาจเป็นแบบง่ายๆ เช่น ตรวจสอบการหมุนเวียนของอาหาร
สัตว์ผสมสาเร็จรูป หรือวัตถุดิบ ที่เก็บ ไว้ การสอบเทียบเครื่องมือ หรือความถูกต้องของอุปกรณ์วัด ในบางกรณี
อาจจะเหมาะสมที่จะใช้ระบบตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ งเป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดการตรวจรั บ รองกระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮ าลาลที่ ก าหนดว่ า
ผู้ ป ระกอบการต้ อ งพิ จ ารณาการจั ด การกิ จ กรรมด้ านโปรแกรมพื้ น ฐานด้ า นสุ ข ลั ก ษณะตามมาตรฐานสากล
(Pre Requisite Programs/GMP) และควรมีเอกสารที่อ ธิบายงานละเอียดให้ ค รอบคลุ ม รายละเอียดทางด้าน
แผนภูมิกระบวนการผลิตโดยละเอียดทุกขั้นตอน แสดงตาแหน่งที่วัตถุดิบ ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ระหว่าง
กระบวนการ เข้าสู่กระบวนการ กระบวนการที่จ้างเพื่อผลิต (Outsource) และการทางานโดยผู้รับจ้างช่วง และ
ผู้ประกอบการต้องแสดงเอกสารบั นทึกและหลักฐานการปฏิบัติงานตามโปรแกรมพื้ นฐานด้านสุขลักษณะและ
บัน ทึกการควบคุมผลิ ตภัณ ฑ์ฮาลาลที่มีประสิทธิผ ล ให้ กับคณะกรรมการพิจารณาเมื่อมีการตรวจรับรอง และ
ผู้ประกอบการต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมในการเฝ้าระวังและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลตามบทบัญญัติแห่ง
ศาสนาอิสลามที่จาเป็น เช่น กระบวนการผลิต (ขั้นตอนการรับวัตถุดิบ การบรรจุ) เป็นต้น บันทึกการเฝ้าระวังต้อง
ได้รับการจัดเก็บ ซึ่งเป็นไปตามที่กาหนดตามประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ข้อกาหนดที่
6.2 (6.2.2, 6.2.3), 6.3, 6.4
2. จุดสาคัญของระบบการควบคุมสุขลักษณะ
2.1 การควบคุมอุณหภูมิและเวลา
การควบคุมอุณหภูมิของอาหารสัตว์ที่ไม่เพียงพอ เป็นหนึ่งในสาเหตุทั่วไปที่ทาให้เกิดการเจ็บป่วย
ที่เกิดจากอาหารสัตว์ หรือทาให้อาหารสั ตว์เสีย การควบคุมนี้รวมถึงการควบคุมเวลาและอุณหภูมิในการให้
ความร้อน การทาความเย็น กระบวนการแปรรูป และการเก็บรักษา จึงควรจัดให้มีระบบเพื่อให้ แน่ใจว่าได้มี
การควบคุมอุณหภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ ณ จุดที่วิกฤตต่อความปลอดภัย และความเหมาะสมของอาหารสัตว์
ระบบการควบคุมอุณหภูมิต่างๆ ควรคานึงถึง
- ลักษณะของอาหารสัตว์ เช่น ปริมาณน้าในอาหารสัตว์ (water activity) ค่าความเป็นกรด-ด่าง
(pH) รวมทั้งปริมาณจุลินทรีย์ที่มีเริ่มต้น และชนิดของจุลินทรีย์
- อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปที่มุ่งหวังไว้ โดยทั่วไปอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับสัตว์ปีกจะมีวันล่วงอายุหลังจากที่ผลิตไม่เกิน 3 เดือน
- กรรมวิธีการบรรจุหีบห่อและกระบวนการแปรรูปอาหารสัตว์
- วิธีการในการนาไปเลี้ยงสัตว์ปีก
- ระบบนี้ควรระบุช่วงของอุณหภูมิและเวลาที่จะให้มีการคลาดเคลื่อนได้ ควรตรวจสอบอุปกรณ์
การบันทึกอุณหภูมิ เป็นระยะอย่างสม่าเสมอ และทดสอบความเที่ยงตรง
2.2 ขั้นตอนเฉพาะของกระบวนการแปรรูปอาหารสัตว์
ขั้นตอนอื่นๆ ที่มีส่วนช่วยในการควบคุมสุขลักษณะของอาหารสัตว์ จะรวมถึงตัวอย่าง เช่น
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- มีการควบคุมการกระจายส่วนผสมอาหารสัตว์ปลีกย่อยในขั้นตอนการผสมอาหารสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ค่า CV) พร้อมรายงาน
- มีการเตรียมชนิดและปริมาณของส่วนผสมอาหารสัตว์ปลี กย่อย เช่นวิตามิน แร่ธาตุ ให้เป็นไป
ตามสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรายงาน
- มีการควบคุมส่วนผสมอาหารสัตว์ปลีกย่อยก่อนเทลงสู่เครื่องผสมอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามสูตร
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรายงาน
- มีการ Flushing เครื่องผสมอาหารสัตว์ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามทางเคมีในอาหารสัตว์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมรายงาน เช่น ในการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูประยะสุดท้ายของไก่เนื้อในการนาไปเลี้ยง
สัตว์ซึ่งเป็นระยะปลอดยาปฏิชีวนะ ก่อนที่จะผลิตอาหารสัตว์ดังกล่าวถ้ามีการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปที่ผสม
ยาจะมีการ Flushing เครื่องผสมอาหารสัตว์เพื่อป้องกันการปนเปื้อนทางเคมีของยาปฏิชีวนะจากสูตรที่มียาไปยัง
สูตรที่ปลอดยา
2.3 ข้อกาหนดด้านจุลินทรีย์และอื่นๆ
กรณีที่มีการใช้ข้อกาหนดเฉพาะ ด้านจุลินทรีย์ เคมี หรือกายภาพ ในระบบการควบคุมอาหารสัตว์ใดๆ
ข้อกาหนดเฉพาะนั้น ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ ถูกต้องเหมาะสม ควรมีวิธีการตรวจ
เฝ้าระวัง วิธีวิเคราะห์ และเกณฑ์กาหนดที่ใช้ดาเนินการ
- มี การกาหนดชนิ ดและปริมาณของเชื้อจุลิ นทรีย์ที่ ยอมรับ ได้ในวัตุถุดิบหรืออาหารสั ตว์ผ สม
สาเร็จรูปที่เหมาะสม เช่น ในอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีกต้องไม่มีเชื้อซัลโมเนลลา
- มีการกาหนดชนิดและปริมาณของยา สารเคมี สารพิษต่างๆ ที่ยอมรับได้ในวัตถุดิบหรืออาหาร
สัตว์ผสมสาเร็จรูปที่เหมาะสม
- มีการกาหนดชนิดและปริมาณของสิ่งปลอมปนทางกายภาพที่ยอมรับได้ในวัตถุดิบหรืออาหาร
สัตว์ที่เหมาะสม
2.4 การปนเปื้อนข้ามของจุลินทรีย์
จุลิ น ทรีย์ ที่ทาให้ เกิดโรค สามารถจะเคลื่ อนย้ายจากอาหารสั ตว์ ห นึ่งไปยังอาหารสั ตว์อื่นๆได้
ทั้งโดยวิธีการสัมผัสโดยตรง หรือโดยผู้ปฏิบัติงานอาหารสัตว์ พื้นผิวบริเวณที่สัมผัส หรืออากาศ ผู้ประกอบการ
จะต้องแยกวัตถุดิบ อาหารสัตว์ที่ไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน จากอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป ที่พร้อมบริโภค
พร้ อ มทั้ ง มี ก ารท าความสะอาดอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ ควรมี ก ารฆ่ า เชื้ อ ก่ อ นการเข้ า ไปในบริ เวณผลิ ต
อาจจาเป็นต้องมีการจากัดหรือควบคุม การจะเข้าไปในบริเวณผลิตที่มีความเสี่ยงการปนเปื้อนข้ามของจุลินทรีย์สูง
จะทาได้โดยปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนด เช่น อาจจาเป็นต้องกาหนดให้พนักงานสวมชุดกันเปื้อนที่สะอาด รวมถึง
รองเท้าที่สะอาด และล้างมือก่อนเข้า บริเวณที่สะอาดบริเวณที่อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปได้ผ่านกระบวนการให้
ความร้อนแล้ว
- มีการแบ่งบริเวณเก็บวัตถุดิบ ผลิต บรรจุอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีก และเก็บ
ผลิตภัณฑ์เป็นสัดส่วนโดยมีระยะห่างแต่ละบริเวณที่เหมาะสมหรือมีผนังกั้นแยก
- มีการกาหนดบริเวณสะอาด พร้อมมีมาตรการควบคุม
- มีการแบ่งกลุ่มพนักงาน แลพกาหนดพื้นที่เฉพาะ สาหรับพนักงานปฏิบัติงาน
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2.5 การปนเปื้อนทางกายภาพและเคมี
ควรจัดให้มีระบบเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของอาหารสัตว์จากสิ่งแปลกปลอม เช่น แก้ว หรือเศษ
โลหะจากเครื่องจักร ฝุ่น ควันที่เป็นอันตราย และสารเคมีที่ไม่ต้องการ ควรใช้เครื่องตรวจวัดหรืออุปกรณ์คัดแยกที่
เหมาะสม ในการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป เช่น ตะแกรงร่อน (Feed Cleaner)
(1) กายภาพ
- แก้ว
: มีมาตรการควบคุมแก้ว
: มีการควบคุมการนาเครื่องแก้ว เข้าไปในอาคาร
: มีวิธีการที่เหมาะสม เมื่อมีการแตกหัก เสียหายของแก้วที่มีโอกาสปนเปื้อนในอาหารสัตว์
- โลหะ (ยกเว้นพรีมิกซ์)
: มีเครื่องดักจับโลหะหรือแม่เหล็ก เพื่อควบคุมสิ่งปลอมปนทางกายภาพประเภทโลหะในอาหาร
สัตว์ระหว่างการผลิต
: มีมาตรการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับโลหะหรือแม่เหล็กพร้อมรายงาน
- อโลหะ
: มี Feed Cleaner หรือตะแกรงร่อน เพื่อแยกสิ่งแปลกปลอมกายภาพประเภทอโลหะในอาหาร
สัตว์ระหว่างการผลิต
: มีมาตรการตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานของ Feed cleaner หรือตะแกรงร่อน พร้อม
รายงาน
(2) เคมี
- มีวิธีการควบคุมการปนเปื้อนของน้ามันหล่อลื่น หรือจารบี หรือหมึกพิมพ์ลงสู่วัตถุดิบอาหารสัตว์
หรืออาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกลางอิส ลามแห่ งประเทศไทย ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 เรื่องข้อกาหนดการ
ตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ. 2559 ที่กาหนดว่าผู้ประกอบการต้องมีมาตรการป้องกันการ
ปนเปื้อนนยิส จากสิ่งต่อไปนี้ เช่น ทาเลที่ตั้ง, พื้นฐานการทางานและสิ่งอานวยความสะดวกของพนักงาน และ
ผู้ ป ระกอบการต้อ งควบคุมการจั ดเก็บ วัตถุดิบ ส่ วนผสม บรรจุภั ณ ฑ์ และสิ น ค้ารอการผลิ ต เพื่ อ ไม่ให้ เกิดการ
ปนเปื้อนจากนยิส และสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามตามข้อกาหนดที่ 6.2 (6.2.3), 6.9
3. ข้อกาหนดการรับวัสดุ
ผู้ ผ ลิ ต อาหารสั ต ว์ผ สมส าเร็ จรูป ส าหรับ เลี้ ย งสั ต ว์ปี ก ไม่ ค วรจะรับ วัต ถุ ดิ บ หรือ ส่ ว นประกอบ
อาหารสัตว์ใดก็ตามมาใช้ หากรู้ว่ามี เชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่เป็นที่ต้องการ สารป้องกันกาจัดแมลง/สัตว์ ยาสัตว์ หรือ
สารพิษ สารที่เสื่อมเสียหรือไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่จะไม่สามารถลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยวิธีการคัดหรือ
แปรรูป ควรมีการระบุข้อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบไว้และนาไปปฏิบัติ
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มีการตรวจสอบและคัดเลือกวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบอาหารสัตว์ก่อนนาไปผลิตเป็นอาหารสัตว์
ผสมสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีก ควรมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ของที่เหมาะสมสาหรับการนาไปใช้
ควรใช้เฉพาะวัตถุดิบหรือส่วนประกอบอาหารสัตว์ที่ดี เหมาะสมเท่านั้น
- มีการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และปลอดภัย
เช่น ข้าวโพดเมล็ดจะต้องมีสารพิษจากเชื้อราชนิด อะฟลาทอกซินไม่มากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม
- มี วิ ธี ก ารตรวจสอบและคั ด เลื อ กวั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ ที่ เหมาะสม เพื่ อ ให้ ไ ด้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี
ลักษณะเฉพาะตามที่กาหนด
- ไม่ใช้ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ เช่น กลุ่มไนโตรฟูแรนส์ กลุ่มไนโตรอิมิดาโซล คลอแรมเฟนิ
คอล อะโวพาร์ซิน คาร์บาดอกซ์ เมลามีน เป็นต้น
- มีการหมุนเวียนการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ตามลาดับ ก่อน – หลัง
- ไม่ใช่วัตถุดิบที่เป็นผลิตภัณฑ์ฮารอม และสิ่ งที่ได้จากวัตถุดิบหรือส่วนประกอบตามข้อกาหนดที่
4.4 เช่น สุ กร หมู ป่ า สุ นั ข งู และลิ ง เป็ นต้ น ตามข้อ กาหนดการตรวจรับ วัตถุ ดิบ ในที่ นี้ ให้ รวมถึงวัต ถุดิ บ
ส่วนย่อย (Micro Ingredients) ด้วย เช่น วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ (Feed Aditive)
4. การบรรจุอาหารสัตว์
การออกแบบภาชนะบรรจุและวัสดุที่ใช้ ควรสามารถป้องกัน อาหารสัตว์ได้เพียงพอ เพื่อลดการ
ปนเปื้อน การป้องกันการเสียหาย และเอื้ออานวยต่อการระบุฉลากอย่างเหมาะสม วัสดุหีบห่อที่ใช้ต้องไม่เป็นพิษ
และไม่ทาให้ เกิดผลเสียต่อความปลอดภัยและเหมาะสมของอาหารสัตว์ ภายใต้สภาพการเก็บรักษาและการใช้
ตามที่ระบุไว้ ภาชนะบรรจุแบบใช้ซ้าได้อีก ควรมีความทนทานทาความสะอาดง่าย และ ณ ที่จาเป็น ควรฆ่าเชื้อได้
- ภาชนะบรรจุใหม่ สะอาด ทนทานต่อการฉีกขาด
- ภาชนะบรรจุ สามารถป้ องกั น การเสื่ อ มคุ ณ ภาพของอาหารสั ต ว์ ขณะเก็ บ รัก ษาได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
- ภาชนะบรรจุไม่ทาจากวัสดุที่เป็นพิษ และก่อให้เกิดผลเสียต่อความปลอดภัยและเหมาะสมของ
อาหารสัตว์
- ภาชนะบรรจุ สามารถติดหรือระบุฉลากได้อย่างเหมาะสม
5. น้า
5.1 น้าที่สัมผัสกับอาหารสัตว์
ควรใช้เฉพาะน้าที่บริโภคได้เท่านั้นในกระบวนการจัดเตรียมและแปรรูปอาหารสัตว์ โดยมี
ข้อยกเว้นน้าสาหรับผลิตไอน้า ควบคุมเพลิง และใช้โดยวัตถุประสงค์อื่นที่คล้ายคลึงกันที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์
น้าที่ใช้หมุนเวียนสาหรับนามาใช้ใหม่ควรผ่านการบาบัดและดูแลรักษาในลักษณะที่จะไม่
เสี่ยงต่อความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหารสัตว์ที่เป็นผลจากการใช้น้านั้น กระบวนการบาบัดน้าควรจะ
มีการตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ น้าที่ใช้หมุนเวียนที่ไม่มีการนาไปบาบัดต่อ อาจนากลับมาใช้ได้ หากการ
นามาใช้จะไม่ทาให้เสี่ยงต่อความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหารสัตว์ และมีการกาหนดไว้ที่ข้อกาหนด
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การตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ. 2559 ข้อกาหนดที่ 6.2.4 ที่ระบุว่าผู้ประกอบการต้อง
พิจารณาการจัดการควบคุมน้าใช้
5.2 น้าที่ใช้เป็นส่วนประกอบ
ควรใช้น้าที่เหมาะกับการบริโภค เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนจากอันตรายต่างๆ เช่น โลหะหนัก
แคดเมียม ปรอท สารหนู ตะกั่ว รวมทั้งการปนเปื้อนนยิส (สิ่งสกปรกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม)
5.3 ไอน้า
- ควรผลิตไอน้าในสภาพที่มีการป้องกันการปนเปื้อน
ซึ่งตามข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกลางอิส ลามแห่ งประเทศไทย ฉบั บที่ 1 (พ.ศ.
2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 เรื่องข้อกาหนดการตรวจ
รับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ. 2559 ข้อกาหนดที่ 6.2.4 ระบุว่าผู้ประกอบการต้องพิจารณาการ
จัดการควบคุมน้าใช้
ไอน้าที่ใช้สัมผัสโดยตรงกับอาหารสัตว์ หรือพื้นผิวที่สัมผัสอาหารสัตว์ ควรจะไม่ทาให้เกิดเป็น
ผลเสียต่อความปลอดภัย และความเหมาะสมของอาหารสัตว์ ในการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีก
ในขั้นตอนกระบวนการอัดเม็ดจะมีการใช้ไอน้าเป็นส่วนผสมในขั้นตอนดังกล่าวด้วย
- น้ าที่ใช้เป็ น ส่วนประกอบอาหารสั ตว์มีคุณภาพเทียบเท่าน้าบริโภค ยกเว้นส าหรับผลิตไอน้า
พร้อมรายงาน
- มีมาตรการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้าที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์
- มีการจัดการที่เหมาะสม เมื่อคุณภาพน้าที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์ ต่ากว่าน้าบริโภค
- มีการบาบัดน้าที่ใช้หมุนเวียนสาหรับนามาใช้ใหม่ เพื่อความปลอดภัยของอาหารสัตว์
6. การจัดการและการควบคุมดูแล
รูปแบบการควบคุมและการตรวจดูแลที่จาเป็นจะขึ้ นกับขนาดธุรกิจ ลักษณะของกิจกรรมผู้ผลิต
อาหารสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีกในส่วนของผู้จัดการและผู้ควบคุมดูแลควรมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ และการ
ปฏิบัติด้านสุขลักษณะอาหาร พอที่สามารถจะพิจารณาตัดสินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สามารถนาวิธีป้องกันและ
แก้ไขมาใช้ได้อย่างเหมาะสม และแน่ใจในประสิทธิภาพของการตรวจติดตามและควบคุมดูแล
ซึ่งตามข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกลางอิส ลามแห่ งประเทศไทย ฉบั บที่ 1 (พ.ศ.
2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 เรื่องข้อกาหนดการตรวจ
รับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ. 2559 ข้อกาหนดที่ 6.11 ผู้ประกอบการต้องควบคุมการจัดเก็บ
ภาชนะอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ไม่ให้ปะปนกับภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล
- ผู้จัดการและผู้กากับดูแล มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ และการปฏิบัติด้านสุขลักษณะอาหารสัตว์
รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล
- ผู้จัดการและผู้กากับดูแล สามารถตัดสินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และกาหนดวิธีการป้องกัน แก้ไข
ได้อย่างเหมาะสม
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- มีแผนการตรวจติดตาม และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามหลักสุขลักษณะอาหารสัตว์ของ
พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- พนักงานปฏิบัติงานตามหลักสุขลักษณะอาหารสัตว์
7. เอกสารและการบันทึกข้อมูล
ข้อมูลของกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีก และการจาหน่ายที่
บันทึกไว้ ควรจะเก็บและรักษาไว้ช่วงเวลาหนึ่งที่เกินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ เอกสารสามารถช่วยส่ งเสริมความ
น่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของระบบควบคุมความปลอดภัยของอาหารสัตว์
- มีบั น ทึกข้อมูลของกระบวนการผลิ ตอาหารสั ตว์ ตั้งแต่การรับ วัตถุดิบ การจัดเก็บ การผลิ ต
การเก็บรักษาอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป การขนส่ง ดังนี้
(1) การรับวัตถุดิบ
: มีบันทึกข้อมูลการตรวจรับวัตถุดิบ เช่น วันที่รับเข้า ปริมาณ ผู้ขาย ของกากถั่วเหลือง
: มีบันทึกข้อมูลการตรวจรับวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์
: มีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มา วันที่ผลิต วันที่ขนส่งวัตถุดิบยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง
(2) การจัดเก็บวัตถุดิบ
: มีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ระหว่างจัดเก็บ
: มีบันทึกการจัดเก็บ และเบิกจ่ายวัตถุดิบแบบเข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)
: มีบันทึกการควบคุมอุณหภูมิหรือความชื้นวัตถุดิบในไซโล
: มีบันทึกการควบคุมอุณหภูมิห้องเก็บวิตามิน
(3) การผลิต
: มีบนั ทึกข้อมูลเกี่ยวกับสูตรอาหาร (Product Information)
: มีบันทึกการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ระหว่างการผลิต
: มีบันทึกการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ก่อนส่งออกจาหน่าย
: มีบันทึกการควบคุมขั้นตอนการผลิตที่มีผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารสัตว์
(4) การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
: มีบันทึกการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ระว่างการจัดเก็บ
: มีบันทึกการจัดเก็บ และเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์แบบเข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)
(5) การขนส่ง
: มีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัน เดือน ปี ที่ขนส่ง วิธีการขนส่งและผู้รับวัตถุดิบปลายทาง
- มีการจัดเก็บและกาหนดระยะเวลาการจัดเก็บบันทึกที่เหมาะสม
8. ขั้นตอนการเรียกคืน
ผู้จัดการควรแน่ใจว่ามีวิธีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภ าพที่จะจัดการกับอันตรายต่อความ
ปลอดภัยของอาหารสัตว์และสามารถทาให้การเรียกคืนสินค้ารุ่นใดใดที่เกี่ยวข้องจากตลาดเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์
รวดเร็วหากผลิตภัณฑ์ถูกถอนออกจากตลาดเพราะมีอันตรายต่อสุขภาพโดยตรง ทั้งนี้ ควรมีการกักไว้ภายใต้การ
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ดูแลจนกว่าจะถูกทาลาย นาไปใช้สาหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการบริโภคโดยสัตว์ปีก หรือพิจารณาว่าปลอดภัย
ต่อการบริโภคของสัตว์ หรือนากลับไปแปรรูปใหม่ในลักษณะที่จะแน่ใจในความปลอดภัยของอาหารสัตว์นั้น
2) ข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ข้อกาหนด ตามประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559) ออก
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารองค์ กรศาสนาอิ ส ลาม พ.ศ. 2540 เรื่อ งข้ อ กาหนดการตรวจรับ รอง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ. 2559 ได้กาหนดไว้ในข้อกาหนด ดังนี้
ข้อกาหนดที่ 4.4 ผลิ ตภัณ ฑ์ ฮารอม ส าหรับผลิตภัณ ฑ์และสิ่งที่ได้จากวัตถุดิบหรือส่ วนประกอบ
ดังต่อไปนี้
4.4.1 สุกร หมูป่า และสุนัข
4.4.2 งู และลิง
4.4.3 สัตว์กินเนื้อเป็นอาหารที่มีเขี้ยวและกรงเล็บ เช่น สิงโต เสือ หมี และสัตว์อื่นๆ ทีค่ ล้ายกัน
4.4.4 นกล่าเหยื่อที่มีกรงเล็บ เช่น นกอินทรี นกแร้ง และนกอื่นๆ ที่คล้ายกัน
4.4.5 สัตว์ทาลายและสัตว์มีพิษ เช่น หนู ตะขาบ แมงป่อง และสัตว์อื่นๆ ที่คล้ายกัน
4.4.6 สัตว์ที่ห้ามฆ่าในศาสนาอิสลาม เช่น มด ผึ้ง นกหัวขวาน และนกฮูโป้
4.4.7 สัตว์ที่น่ารังเกียจโดยทั่วไป เช่น เห็บ หมัด ไร เหา แมลงวัน หนอน และสัตว์อื่นๆ ทีค่ ล้ายกัน
4.4.8 สัตว์ที่อาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้า เช่น กบ จระเข้ เต่า และสัตว์อื่นๆ ที่คล้ายกัน
4.4.9 ลาและล่อที่เป็นสัตว์เลี้ยงใช้งาน
4.4.10 สัตว์น้าที่มีพิษหรือเป็นอันตรายทุกชนิด เว้นแต่พิษหรืออันตรายดังกล่าวได้ถูกจากัดออกระหว่าง
กระบวนการผลิตแล้ว
4.4.11 สัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์ประเภทนกที่ไม่ได้ถูกเชือดถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
4.4.12 เลือดที่มาจากการเชือดหรือไหลออกจากร่างกาย
4.4.13 อาหารที่ได้จากพืชทีม่ ีพิษหรือทาให้มึนเมาหรือเป็นอันตรายเว้นแต่เมื่อสารดังกล่าวได้ถกู กาจัดออก
ระหว่างกระบวนการผลิตแล้ว
4.4.14 อาหารและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดความมึนเมา
4.4.15 เครื่องดื่ม แร่ธาตุจากธรรมชาติ และวัตถุเคมีทุกชนิดที่เป็นพิษและอยู่ในปริมาณที่ก่อให้เกิด
อันตราย
4.4.16 อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบอาหารที่ได้จากการดัด แปรพันธุกรรม (Genetically
Modified Organisms: GMOs)
4.4.17 วัตถุเจือปนอาหารหรือส่วนผสมอาหารที่มาจากแหล่งข้างต้นตั้งแต่ 4.4.1- 4.4.16
ข้ อ กาหนดที่ 6.2 ผู้ ป ระกอบการ ต้ อ งพิ จ ารณาการจั ดการกิ จ กรรมด้ านโปรแกรมพื้ น ฐานด้ าน
สุขลั กษณะตามมาตรฐานสากล (Pre Requisite Programs/GMP) และควรมีเอกสารที่ อธิบายรายละเอียดให้
ครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้
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6.2.2 แผนภูมิกระบวนการผลิตโดยละเอียดทุกขั้นตอน แสดงตาแหน่งที่วัตถุดิบ ส่วนประกอบ และ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ เข้าสู่กระบวนการ กระบวนการที่จ้างเพื่อผลิต (Outsource) และการทางานโดยผู้
รับจ้างช่วง เป็นต้น
6.2.3 มาตรการป้องกันการปนเปื้อนนยิ ส จากสิ่งต่อไปนี้ เช่น ทาเลที่ตั้ง, พื้นฐานการทางานและสิ่ง
อานวยความสะดวกของพนักงาน
6.2.4 การควบคุมน้าใช้ และน้าแข็ง
6.2.10 ผลกระทบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมของกระบวนการผลิ ต เช่น การตรวจรับ
วัตถุดิบ การล้าง การจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าสาเร็จรูป การกาหนดรหัสผลิตภัณฑ์หรือการให้ข้อมูลผู้บริโภค เป็นต้น
ข้อกาหนดที่ 6.3 ผู้ป ระกอบการต้องแสดงเอกสารบันทึกและหลั กฐานการปฏิ บัติตามโปรแกรม
พื้นฐานด้านสุขลักษณะและบันทึกการควบคุมผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีประสิทธิผล ให้กับคณะกรรมการพิจารณาเมื่อมี
การตรวจรับรอง
ข้อกาหนดที่ 6.4 ผู้ประกอบการต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมในการเฝ้าระวังและการควบคุมการผลิต
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ที่จาเป็น เช่น กระบวนการจัดซื้อวัต ถุดิบ กระบวนการผลิต
(ขั้นตอนการรับวัตถุดิบ การจัดเก็บ การบรรจุ) เป็นต้น บันทึกจากการเฝ้าระวังต้องได้รับการจัดเก็บ
ข้อ กาหนดที่ 6.8 ผู้ ป ระกอบการต้อ งมี การทบทวนการออกแบบและการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่
ร่วมกับหน่วยงานตรวจรับรองฮาลาล
ข้อกาหนดที่ 6.9 ผู้ประกอบการต้องควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบ ส่วนผสม บรรจุภัณฑ์และสินค้ารอ
การผลิตตามประกาศนี้ การชี้บ่งสถานะการเก็บรักษา เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนจากนยิส และสิ่งต้องห้ามตาม
บทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
ข้อกาหนดที่ 6.11 ผู้ประกอบการต้องควบคุมการจัดเก็บภาชนะอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ใ นการผลิต
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล ไม่ให้ปะปนกับภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ข้อกาหนดที่ 6.14 ผู้ประกอบการต้องควบคุม การเก็บรักษาและการขนส่ง ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่ได้รับ
การรับรองฮาลาลแล้วนั้นไม่ปนเปื้อน ผลิตภัณฑ์ฮารอม บันทึกจากการเก็บรักษาและขนส่ง ต้องได้รับการจัดเก็บ
บทที่ 5 สถานที่ประกอบการ : การบารุงรักษาและการสุขาภิบาล
การจั ดทาระบบที่มีป ระสิทธิภ าพของการบารุงรักษา และการสุ ขาภิบาลเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
สาคัญในการผลิตอาหารผสมสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อนาสัตว์ปีกสู่ตลาดฮาลาล ทั้งนี้ การจัดทาระบบ การ
บารุงรักษา และการสุขาภิบาล ซึ่งรวมถึงการซ่อมบารุง การดูแลรักษา การควบคุมสัตว์พาหะนาเชื้อ การทาความ
สะอาด และฆ่าเชื้อ การควบคุมการจัดการของเสีย ตลอดจนตรวจเฝ้าระวังประสิทธิผลของขั้นตอนการดาเนินงาน
ด้ า นการบ ารุ งรั ก ษา และการสุ ข าภิ บ าล ทั้ งนี้ ผู้ ผ ลิ ต อาหารสั ต ว์ผ สมส าเร็ จ รู ป ควรมี ก ารดู แ ลรัก ษาสถานที่
ประกอบการ เครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดี เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกสุขลักษณะ
สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ เป็นการลดความสูญเสียของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปที่เกิดจากความ
บกพร่องของเครื่องจักร โรงงานผลิตอาหารสัตว์ควรมีแผนการซ่อมบารุงเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตที่ชัดเจน
มีการจดทะเบียนรายการเครื่องจักร และให้ความสาคัญเป็นพิเศษกับอุปกรณ์ที่สาคัญต่อการป้องกันอันตรายต่อ
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อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป เช่น เครื่องอัดเม็ด เครื่อง conditioner เครื่องผสมอาหารสัตว์ การทาความสะอาดเป็น
การกาจัดเศษอาหารสัตว์ สิ่ งสกปรก และอันตรายต่างๆ ที่มีโอกาสปนเปื้อนไปยังอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปได้
โดยเฉพาะการปนเปื้อนของจุลิน ทรีย์ และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ รวมถึงการปนเปื้อนนยิสซึ่งเป็นสิ่งสกปรกตาม
บทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม วิธีการทาความสะอาดต้องพิจารณาให้เหมาะสม การควบคุมสัตว์พาหะนาเชื้อเป็น
สิ่งที่จาเป็นอย่างมากในการผลิตอาหารสัตว์ เนื่องจากสัตว์พาหะนาเชื้อเป็นสาเหตุสาคัญที่จะทาให้เกิดอันตรายต่อ
ความปลอดภัย และความเหมาะสมของอาหารสัตว์ ควรมีการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อหลีกเลี่ยงการทาให้
เกิดสภาพแวดล้อมที่จะชักนาสัตว์พาหะนาเชื้อเข้าไปในสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ และสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์
การป้ องกัน ไม่ให้ เข้าในอาคาร เช่น การติดตั้ง ลวดตาข่ายเพื่อป้ องกัน นก และการควบคุมดูแลในอาคารไม่ให้
เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์พาหะเป็นเรื่องสาคัญ สั ตว์พาหะนาเชื้อที่เป็นปัญหาต่อการผลิตอาหารสัตว์ผสม
สาเร็จรูป ได้แก่ นก หนู แมลงสาบ แมลงวัน สารเคมีที่ใช้ในการกาจัดสัตว์พาหะจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
และต้องมีการแยกเก็บจากอาหารสัตว์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการปนเปื้อนไปในอาหารสัตว์
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปควรมีระบบการควบคุมกาจัดของเสียที่ดี มีการกาจัดเศษวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ และขยะมูลฝอย จัดให้มีถังขยะสาหรับใส่เศษขยะมูลฝอยต่างๆ ถังขยะ และบริเวณรวบรวมขยะเพื่อรอ
การส่ ง ออกนอกโรงงานต้ อ งท าความสะอาดสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ผู้ ผ ลิ ต อาหารสั ต ว์ ค วรมี ก ารตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลโรงงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการสุขาภิบาลได้มีการดาเนินการอย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ เช่น การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ให้มีความสะอาดเรียบร้อย การตรวจสอบร่องรอยจาก
สัตว์พาหะน าเชื้อ หรืออาจมีการสุ่ มตรวจประสิทธิภ าพการทาความสะอาดเป็นครั้งคราวโดยการ Swab test
บริเวณหัวบรรจุ เป็นต้น
1) แนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบการ
ในการควบคุมการปฎิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามกิจกรรมด้านโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะ
ตามมาตรฐานสากล (Pre Requisite Programs/GMP) และข้ อ ก าหนดการตรวจรั บ รองกระบวนการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. การบารุงรักษาและการทาความสะอาด
ควรมีการดูแลซ่อมแซมรักษาสถานที่ประกอบการและเครื่องมือไว้ในสภาพที่จะเอื้ออานวยต่อ
วิธีการปฏิบัติด้านสุขาภิบาลทั้งหมด
- ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในขั้นที่วิกฤต
- ป้องกันการปนเปื้อนของอาหารสัตว์ เช่น จากเศษโลหะ ชิ้นส่วนของพลาสติก ดิน ทราย และ
สารเคมี รวมถึงการป้องกันการปนเปื้อนนยิส
การทาความสะอาด ควรขจัดเศษอาหารสัตว์และสิ่งสกปรกที่อาจจะเป็นแหล่งของการปนเปื้อน
วิธีการและวัสดุที่จาเป็นต้องใช้ในการทาความสะอาด
ควรมีการปฏิบัติต่อสารเคมีที่ใช้ทาความสะอาดและใช้ด้วยความระมัดระวัง ตามคาแนะนาของ
ผู้ผลิต และจาเป็นต้องเก็บแยกจากอาหารสัตว์ เก็บในภาชนะที่มีการชี้บ่งไว้ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของ
การปนเปื้อนอาหาร
2. ระบบการควบคุมสัตว์พาหะนาเชื้อ
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สัตว์พาหะนาเชื้อเป็นสาเหตุใหญ่ที่อันตรายต่อความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหารสัตว์
การเข้าอยู่อาศัยของสัตว์พาหะนาเชื้อสามารถพบในที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และมีอาหาร ควรมีการปฏิบัติอย่างถูก
สุขลักษณะ เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่จะชักนาแมลงและสัตว์พาหะนาเชื้อเข้ามา การสุขาภิบาลที่ดี
การตรวจสอบวัสดุที่นาเข้ามาใช้ และการตรวจเฝ้าระวังที่ดี สามารถลดการเข้าอยู่อาศัยของสัตว์พาหะนาเชื้อ และ
ด้วยวิธีนี้จะเป็นการจากัดความจาเป็นในการใช้สารป้องกันกาจัดแมลง/สัตว์ต่างๆ ได้ การควบคุมสัตว์พาหะนาเชื้อ
ต้องใช้หลายวิธีประกอบกัน การควบคุมไม่ให้บริเวณรอบอาคารผลิตอาหารสัตว์เป็นแหล่งอยู่อ าศัยของสัตว์พาหะ
จะลดปริมาณสัตว์พาหะที่จะเข้ามาในอาคารได้มาก ต่อจากนั้นการควบคุมจะเป็นตามลาดับ ดังนี้
2.1 การป้องกันการเข้ามาในอาคาร
ควรมีการซ่อมบารุงอาคารและดูแลให้ อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันสัตว์พาหะนาเขื้อเข้ามา สัตว์
พาหะนาเชื้อที่สาคัญ ได้แก่ สุนัข นก หนู แมลงสาบ การปนเปื้อนหรือสัมผัสกับสุนัขถือว่าเป็นนยิสชนิดหนักตาม
บทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม และเพื่อกาจัดแหล่งที่อาจจะเป็น ที่เพาะพันธุ์ ควรปิดช่องต่างๆ ทางระบายน้า และ
บริเวณที่สัตว์พาหะนาเชื้อน่าจะเข้ามาได้ให้สนิท การติดมุ้งลวด ตัวอย่างเช่น ที่หน้าต่าง ประตู และช่องระบาย
อากาศ จะลดปัญหาไม่ให้สัตว์พาหะนาเชื้อเข้ามาได้ ทุกที่เป็นไปได้ควรกันไม่ให้สัตว์ เข้ามาในบริเวณของสถานที่
ผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป
2.2 ที่พักและการเข้าอยู่อาศัย
การมีอาหารและน้า จะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้สัตว์พาหะนาเชื้อเข้ามาพักอาศัยอยู่ แหล่งอาหาร
ต่างๆ ควรเก็บในภาชนะที่กันสัตว์พาหะนาเชื้อ ควรดูแลรักษาบริเวณทั้งภายในและภายนอกสถานที่ผลิตอาหาร
ให้สะอาด เศษของที่ไม่ใช้แล้วควรเก็บในภาชนะที่ปิดสนิทสามารถป้องกันสัตว์พาหะนาเชื้อได้
2.3 การตรวจสอบและการเฝ้าระวัง
มี ตรวจสอบเพื่ อหาร่ องรอยการเข้าอยู่อาศัยของสั ตว์พาหะนาเชื้อในสถานประกอบการและ
บริเวณโดยรอบ อย่างสม่าเสมอ
2.4 การกาจัด
ควรจั ด การกั บ การเข้าอยู่ อาศั ยของสั ตว์พ าหะน าเชื้อ ทั น ที และไม่ ท าให้ เกิ ดผลเสี ย ต่อ ความ
ปลอดภัยหรือความเหมาะสมของอาหารสัตว์ การใช้สารเคมี ชีวภาพ หรือวิธีทางกายภาพ ควรทาโดยไม่ทาให้
เกิดผลร้ายต่อความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหารสัตว์ เช่น การใช้เหยื่อพิษในการกาจัดหนูจะต้องไม่
กระทาภายในอาคารสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีก การใช้กับดักหนู เป็นวิธีที่ได้รับ
ความนิยมในการกาจัดหนูในอาคารสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ และสถานที่เก็บอาหารสัตวื การกาจัดสัตว์พาหะนาเชื้อ
ปัจจุบันมีบริษัทรับบริการด้านนี้จานวนมากและผู้ผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปที่เป็นอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะ
เลือกใช้บริการ เนื่องจากจะเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ความชานาญในด้านนี้โดยเฉพาะ
3. การจัดการกับของเสีย
ควรมีวิธีที่เหมาะสมสาหรับการขนย้าย ขจัด และเก็บของเสีย ต้องไม่ปล่อยให้มีของเสียสะสม
หมักหมมในการปฏิบัติกับอาหารสัตว์ การเก็บรักษาอาหารสัตว์ และบริเวณการปฏิบัติงานอื่นๆ และสิ่งแวดล้อม
โดยรอบและใกล้เคียง ยกเว้นเฉพาะที่ไม่ส ามารถหลีกเลี่ ยงได้ เพื่อให้ ส ามารถดาเนินกิจการได้อย่างเหมาะสม
มีภาชนะจัดเก็บขยะที่เพียงพอเหมาะสมตามประเภทขยะมีแผนการกาจัดขยะของเสีย หรือสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว
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2) ข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559) ออก
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ การบริห ารองค์ก รศาสนาอิส ลาม พ.ศ. 2540 เรื่อง ข้อก าหนดการตรวจรับ รอง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ. 2559 ไว้ใน
ข้อกาหนดที่ 6.2 ผู้ประกอบการ ต้องพิจารณาการจัดการกิจกรรมด้านโปรแกรมพื้นฐานด้าน
สุขลั กษณะตามมาตรฐานสากล (Pre Requisite Programs/GMP) และควรมีเอกสารที่ อธิบายรายละเอียดให้
ครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.2.5 การกาจัดขยะและของเสีย
6.2.6 การล้างทาความสะอาด และการฆ่าเชื้อ
6.2.8 การควบคุมสัตว์พาหะนาเชื้อที่ครอบคลุมบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสสาม
ข้อกาหนดที่ 6.3 ผู้ประกอบการต้องแสดงเอกสารบันทึกและหลักฐานการปฏิบัติตามโปรแกรม
พื้น ฐานด้านสุขลักษณะและบั นทึกการควบคุมผลิ ตภัณ ฑ์ฮาลาลที่มีประสิทธิผล ให้ กับคณะกรรมการพิจารณา
เมื่อมีการตรวจรับรอง
ข้อกาหนดที่ 6.4 ผู้ประกอบการต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมในการเฝ้าระวังและการควบคุมการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ที่จาเป็น เช่น กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการล้าง
กระบวนการผลิ ต (ขั้น ตอนการรั บ วัต ถุดิ บ การจัด เก็ บ การบรรจุ ) เป็ น ต้ น บั น ทึ กจากการเฝ้ าระวังต้ องได้ รับ
การจัดเก็บ
บทที่ 6 การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล
สุขลักษณะส่วนบุคคลเป็นเรื่องสาคัญ อย่างยิ่งในการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยง
สัตว์ปีก การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่ดีจะทาให้เกิดการปนเปื้อนข้ามได้ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ใน
อาหารสัตว์ชนิดอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป เกี่ยวข้องกับบุคคลจานวนมากทั้งพนักงานที่ปฏิ บัติงานรวมถึงผู้เยี่ยมชม
ซึ่งจะต้องมีการดูแลเรื่องสุขภาพ การเจ็บป่วยและบาดเจ็บ พฤติกรรมส่วนบุคคล การแต่งกาย และการคัดกรอง
บุคคลที่จะเข้าในโรงงานหรือผังการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น ผู้ประกอบการต้องมั่นใจว่าพนักงานที่ทาหน้าที่ผลิต
อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปต้องไม่สัม ผัสหรือไม่ทาให้เกิดการปนเปื้อนสิ่งที่เป็นฮารอมหรือนยิสตามบทบัญญัติแห่ง
ศาสนาอิสลามตลอดกระบวนการผลิต
1) แนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบการ
จะต้อ งปฏิ บั ติ ต ามกิ จ กรรมด้ านโปรแกรมพื้ น ฐานด้ านสุ ขลั ก ษณะตามมาตรฐานสากล (Pre
Requisite Programs/GMP) และข้อกาหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. สุขภาพ
ไม่ควรให้บุคคลที่ทราบแน่ชัดหรือสงสัยว่าจะเป็นโรค กาลังเจ็บป่วย หรือเป็นพาหะนาโรค หรือ
การเจ็บป่วยที่อาจติดต่อโดยผ่านทางอาหารสัตว์ได้ เข้าไปในบริเวณปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหารสัตว์ หากเห็นว่าอาจ
ทาให้ อาหารสั ตว์ เกิดการปนเปื้ อนได้ บุ คคลใดที่อยู่ในภาวะดังกล่ าวควรรายงานการเจ็บป่ วยหรืออาการของ
การเจ็บป่วย ให้ผู้บริหารทราบทันที
2. การเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
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สภาวะต่างๆ ที่ควรรายงานต่อฝ่ายบริหารเพื่อให้สามารถพิจารณาได้ว่า จาเป็นจะต้องมีการตรวจ
รักษาและ/หรือ ความเป็นไปได้ในการแยกผู้ที่เจ็บป่วยออกจากการปฏิบัติงานต่ออาหารสัตว์ ได้แก่
- โรคดีซ่าน
- อาการท้องร่วง
- การอาเจียน
- เป็นไข้
- เจ็บคอและมีไข้
- มีแผลติดเชื้อที่ผิวหนัง (ฝี สิว บาดแผล ฯลฯ)
- มีน้ามูก หูน้าหนวก หรือตาแฉะ
3. ความสะอาดส่วนบุคคล
ผู้ปฏิบัติงานอาหารสัตว์ควรได้ทราบและปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความสะอาดส่วนบุคคล
รวมทั้งผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปจะต้องหมั่นตรวจตราความสะอาดส่วนบุคคลของพนักงาน
ควรรักษาความสะอาดส่วนบุคคลให้อยู่ในระดับดีมากในสถานที่เหมาะสม เช่น บริเวณบรรจุอาหารสัตว์ สวมชุด
กัน เปื้อนที่เหมาะสม ที่คลุมผม และรองเท้า ผู้ที่มีบาดแผลหรือได้รับบาดเจ็บ ที่ได้รับการอนุญาตให้ปฏิบัติงาน
ต่อได้ควรปิดแผลด้วยผ้าพันแผล/พลาสเตอร์ที่กันน้าได้
พนักงานควรล้างมือเสมอ เมื่อความสะอาดส่วนบุคคลอาจมีผลต่อความปลอดภัยของอาหารสัตว์ เช่น
- ก่อนเริ่มปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์
- ทันทีหลังจากใช้ห้องสุขา และ
- หลังจากจับต้องวัตถุดิบ หรือวัสดุใดที่ปนเปื้อน ที่สามารถทาให้เกิดการปนเปื้อนของอาหารสัตว์อื่น
4. อุปนิสัยส่วนบุคคล
คนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์ ควรละเว้นจากการประพฤติที่สามารถ
ทาให้เกิด การปนเปื้อนอันตรายในอาหารสัตว์ รวมถึงการปนเปื้อนสิ่งที่เป็นฮารอมหรือนยิสตามบทบัญญัติแห่ง
ศาสนาอิสลาม เช่น
- การสูบบุหรี่
- การถ่มน้าลาย
- การสัมผัสกับสุนัข สุกร
- การขบเคี้ยวหรือการรับประทานอาหาร
- ไอหรือจามลงบนอาหารสัตว์ที่ไม่มีการป้องกันไว้
ไม่ควรสวมใส่หรือนาสิ่งของส่วนตัว เช่น เครื่องประดับต่างๆ นาฬิกา เข็มกลัด หรือของอย่าง
อื่นเข้าไปในบริเวณประกอบอาหารสัตว์ หากการนาเข้าไปจะทาให้เกิด ผลเสียต่อ ความปลอดภัย และความ
เหมาะสมของอาหารสัตว์
5. ผู้เยี่ยมชม
ผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป หรือบริเวณที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหารสัตว์
ควรสวมชุดกันเปื้อน และปฏิบัติตามข้อกาหนดสุขลักษณะส่วนบุคคลที่กาหนดไว้ในหัวข้อนี้
- มีข้อปฏิบัติสาหรับผู้เยี่ยมชม เกี่ยวกับการแต่งกายการล้างมือ การไม่สวมใส่เครื่องประดับ
- มีข้อปฏิบัติสาหรับผู้ เยี่ยมชม เกี่ยวกับข้อควรละเว้นจากการประพฤติที่สามารถทาให้เกิดการ
ปนเปื้อนสู่อาหารสัตว์
- มีการปฏิบัติจริงตามข้อปฏิบัติที่กาหนด
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2) ข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559) ออก
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ การบริห ารองค์ก รศาสนาอิส ลาม พ.ศ. 2559 เรื่อง ข้อก าหนดการตรวจรับ รอง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล กาหนดไว้ดังนี้
ข้อกาหนดที่ 6.2.9 ผุ้ประกอบการต้องมีการพิจารณาการจัดการกิจกรรมด้านการควบคุมสุขลักษณะ
ส่วนบุคคล และควรมีเอกสารที่อธิบายรายละเอียด
ข้อกาหนดที่ 6.13 ผู้ประกอบการต้องมั่นใจว่าพนักงานที่ทาการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลต้องไม่
สัม ผัส หรือ ไม่ป นเปื ้อ นสิ ่ง ที ่ฮ ารอมหรือ นยิส ตามบทบัญ ญัต ิแ ห่ง ศาสนาอิส ลาม ตลอดกระบวนการผลิต
พนักงานต้องทาความสะอาดนยิสก่อนเข้า line การผลิต
บทที่ 7 การขนส่ง
การขนส่งอาหารสัตว์เป็นสิ่งที่จาเป็นจะต้ องควบคุมดูแลทั้งนี้เนื่องจากอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป
สาหรับเลี้ยงสัตว์ปีกที่ผลิตมาเป็นอย่างดี มีการควบคุมคุณภาพอย่างดีแล้ว อาจถึงปลายทาง หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ปี ก ในสภาพที่ ไม่ เหมาะสมหรื อ ไม่ ป ลอดภั ย ต่ อ การบริ โ ภคของสั ต ว์ ถ้ า ไม่ ค วบคุ ม การขนส่ ง อาหารสั ต ว์ ที่ ดี
การขนส่งในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ชนิดอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป มีรถที่ทาการขนส่งหลากหลาย ตั้งแต่รถบรรทุก
ขนาดเล็ก รถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือรถพ่วงที่บรรทุกอาหารชนิดบรรจุถุง และยังมีรถไซโลสาหรับบรรจุ อาหารสัตว์
ที่เป็นบัลค์ ดังนั้นข้อปฏิบัติในการควบคุมการขนส่ง การใช้และดูแลรักษา รวมถึงการทาความสะอาด ก็แตกต่าง
กัน ตามชนิด ของรถขนส่ง หากไม่มีก ารควบคุม ที่ดี ก็อ าจก่อ ให้เกิด การปนเปื้อ นข้า มทางกายภาพ เคมีและ
ชีวภาพได้ รวมถึงอาจทาให้เกิดการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ฮารอม (สิ่งของซึ่งห้ามตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม)
หรือนยิส (สิ่งสกปรกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม)
1) แนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบการ
จะต้อ งปฏิ บั ติ ต ามกิ จ กรรมด้ านโปรแกรมพื้ น ฐานด้ านสุ ขลั ก ษณะตามมาตรฐานสากล (Pre
Requisite Programs/GMP) และข้อกาหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ. 2559 ดังนี้
ในการขนส่งนั้น จาเป็นต้องมีการป้องกันอาหารสัตว์อย่างเพียงพอระหว่างการขนส่ง ชนิดของ
พาหนะ หรือการขนส่งอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป ที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับลักษณะของอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ และ
สภาวะที่จะขนส่งอาหารนั้น
1. ออกแบบและสร้างพาหนะ หรือภาชนะบรรจุ หรือรถขนส่งอาหารสัตว์ เพื่อให้สามารถ
- ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนอาหารสัตว์
- สามารถล้างทาความสะอาดได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ และหากมีความจาเป็นสามารถทาการ
ฆ่าเชื้อได้
- ระหว่างการขนส่ง ณ ที่จาเป็น สามารถเอื้ออานวยต่อการแยกประเภทอาหารสัตว์ที่แตกต่างกัน
ออกจากกันได้ หรือแยกอาหารสัตว์ออกจากสิ่งที่ไม่ใช่อาหารสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีการป้ องกัน การปนเปื้อน ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ รวมทั้ง ฝุ่ นและควัน รวมทั้งไม่ปนเปื้อน
ผลิตภัณฑ์ฮารอม และนยิสตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
- สามารถควบคุม ความชื้น บรรยากาศ และสภาวะอื่นที่จาเป็น ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ เพื่ อ
ป้องกันอาหารจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่อันตรายหรือที่ไม่เป็นที่ต้องการและที่อาจทาให้อาหารสัตว์เน่า
เสียเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ไม่เหมาะสมสาหรับการบริโภคของสัตว์ เช่น รถขนส่งอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป
สาหรับเลี้ยงสัตว์ปีกที่บรรจุในภาชนะบรรจุที่เป็นถุงพลาสติกสานจะต้องมีการคลุมผ้าใบทุกครั้ง
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2. การใช้และการดูแลรักษา
พาหนะและตู้ขนส่งสินค้าที่ใช้ในการขนส่งอาหารสัตว์ ควรเก็บในสภาพที่สะอาด ซ่อมแซมดูแล
และอยู่ในสภาพที่เหมาะสม หากใช้พาหนะหรือตู้ขนส่งสินค้าเดียวกันสาหรับการขนส่งอาหารต่างชนิดกัน หรือ
ขนส่งสินค้าที่มิใช่อาหารสัตว์ จาเป็นต้องมีการทาความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ และ ณ ที่จาเป็น ควรมีการฆ่า
เชื้อระหว่างการขนส่งสินค้าแต่ละครั้งด้วย
- มีข้อปฏิบัติการทาความสะอาด และตวรจสอบการทาความสะอาดของพาหนะ/ตู้ขนส่ง ก่อน
บรรทุกอาหารสัตว์
- มีข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารสัตว์ระหว่างการขนส่ง
- มี ข้ อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ป้ อ งกั น การปนเปื้ อ น ฝุ่ น ควั น ในอาหารสั ต ว์ ระหว่ า งการขนส่ ง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
- มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารสัตว์ที่เหมาะสม เมื่อรถขนส่งอาหารสัตว์เสีย หรือเกิดอุบัติเหตุ
- มีการซ่อมแซม ดูแลพาหนะหรือตู้ขนส่งอาหารสัตว์ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
- มีวิธีการทาความสะอาดพาหนะ หรือตู้ขนส่งอย่างมีประสิทธิภ าพ เมื่อมีการใช้พาหนะหรือ
ตู้ขนส่งสินค้าเดียวกับการขนส่งอาหารสัตว์ต่างชนิด หรือสินค้าที่ไม่ใช่อาหารสัตว์
2) ข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559) ออก
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ การบริห ารองค์ก รศาสนาอิส ลาม พ.ศ. 2559 เรื่อง ข้อก าหนดการตรวจรับ รอง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล กาหนดไว้ดังนี้
ข้อกาหนดที่ 6.2.7 ผู้ประกอบการต้องมีการพิจารณาการจัดการกับวัสดุที่สั่งซื้อ เช่น วัตถุดิบ สิ่ง
ที่ผสม สารเคมี บรรจุภัณฑ์ มีวิธีการปฏิบัติต่อวัตถุดิบ และสินค้าส่งมอบ เช่น การเก็บรักษา การขนส่ง
ข้อ ก าหนดที ่ 6.14 ผู ้ป ระกอบการต้อ งควบคุม การเก็บ รัก ษา และการขนส่ง ผลิต ภัณ ฑ์
สาเร็จรูปที่ได้รับการรับรองฮาลาลแล้วนั้นไม่ปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ฮารอม บันทึกจากการเก็บรักษา และขนส่งต้อง
ได้รับการจัดเก็บ
บทที่ 8 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค
อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับ เลี้ยงสัตว์ปีก ควรแสดงข้อมูลที่เหมาะสมเพื่ อให้เกิดความมั่นใจ
ว่า มีข้อมูลเพียงพอ และเข้าใจง่ายให้แก่บุคคลถัดไปในห่วงโซ่อาหารที่จะทาให้เข้าสามารถจะปฏิบัติต่ออาหารสัตว์
เก็บรักษา และการวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย และถูกต้อง สามารถบ่งชี้ และเรียกผลิตภัณฑ์กลับคืนได้
ผู้บริโภคควรมีความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะอาหารสัตว์ เข้าใจถึงความสาคัญของข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนฉลาก
อาหารสัตว์ รับทราบทางเลือกที่เหมาะสมกับสัตว์ที่บริโภคอาหารสัตว์ ซึ่งสามารถทราบข้อมูลจากฉลากได้ และ
สามารถป้องกันการปนเปื้อน และการเติบโตหรืออยู่รอดของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรคที่มาจากอาหารสัตว์โดย
การเก็บรักษา จัดเตรียม และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
ข้อมูลที่แสดงบนฉลากอาหารสัตว์มีรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอ และการมีความรู้
เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหารสัตว์ทั่วไปที่ไม่เพียงพอ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง เช่น อาหารสัตว์ผสม
สาเร็จรูปที่มียาปฏิชีวนะเป็นส่วนผสมซึ่งสามารถทาให้เกิดการเจ็บป่วย มีสารเคมีตกค้าง หรือทาให้อาหารสัตว์ไม่
เหมาะสมต่อการกิน แม้ว่าได้มีมาตรการควบคุมสุขลักษณะอย่างเพียงพอในขั้นตอนก่อนหน้านี้ในห่วงโซ่อาหารแล้ว
1) แนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบการ
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จะต้อ งปฏิ บั ติ ต ามกิ จ กรรมด้ านโปรแกรมพื้ น ฐานด้ านสุ ขลั ก ษณะตามมาตรฐานสากล (Pre
Requisite Programs/GMP) และข้อกาหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. การแสดงรุ่น
การแสดงรุ่นเป็นสิ่งที่จาเป็นในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ และช่วยให้การหมุนเวียนของสินค้าที่มีอยู่มี
ประสิทธิภาพ ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์แต่ละชิ้นต้องมีการหมุนเวียนระบบสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ภาชนะบรรจุ
อาหารแต่ละชิ้นควรมีการระบุผู้ผลิต สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ และรุ่นไว้อย่างถาวร มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด
การแสดงฉลากตามกฎหมาย
2. ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดควรมีข้อมูลหรือกากับด้วยข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะทาให้ผู้ที่รับช่วงต่อไปในห่วงโซ่
อาหาร สามารถจัดการกับอาหารสัตว์ วางจาหน่าย เก็บรักษา และจัดเตรียม และใช้อาหารสัตว์ได้อย่างปลอดภัย
และถูกต้อง
3. การแสดงฉลาก
อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีกควรแสดงฉลากด้วยข้อความที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่รับ
ช่วงต่อไปในห่ วงโซ่อาหารสามารถปฏิบัติต่อ อาหารสัต ว์ วางจาหน่า ย เก็บ รัก ษา และใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ได้อ ย่า ง
ปลอดภัย ควรปฏิบัติต ามข้อ กาหนดตามกฎหมาย การผลิตอาหารสั ตว์ผสมสาเร็จรูปส าหรับเลี้ยงสัตว์ไก่เนื้อ
เป็ดเนื้อ เพื่อขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุณภาพอาหารสัตว์ที่กาหนดให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์จัดให้
มีฉลากขนาดพอสมควรโดยปิ ดหรือติดไว้ที่ภาชนะบรรจุอาหารสั ตว์ให้ เห็ นข้อความครบถ้วน และชัดเจน เช่น
ชื่ออาหารสัตว์ทางการค้า เลขทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต ชื่อของวัตถุดิบที่สาคัญที่ใช้
เป็นส่วนผสม วันเดือนปีที่ผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น
4. การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค
โปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพควรครอบคลุมสุขลักษณะอาหารสัตว์ทั่วไป โปรแกรมดังกล่าว
ควรช่วยให้ผู้บ ริโ ภคสามารถเข้าใจความสาคั ญ ของข้อมูล ใดๆ ของอาหารสัตว์ผ สมสาเร็จรูป และปฏิบัติตาม
ข้อแนะนาที่ติดมากับอาหารสัตว์ และสามารถรับทราบข้อมูลในการเลือก
2) ข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559) ออก
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ การบริห ารองค์ก รศาสนาอิส ลาม พ.ศ. 2559 เรื่อง ข้อก าหนดการตรวจรับ รอง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล กาหนดไว้ดังนี้
ข้อ กาหนดที่ 6.17 ผู้ป ระกอบการที่ข อใช้เ ครื่อ งหมายรับ รองฮาลาลต้อ งติด เครื่อ งหมาย
รับ รองฮาลาล บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ข อรั บ รองฮาลาลทุ ก รายการตามการพิ จ ารณาของฝ่ า ยกิ จ การฮาลาล
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี
ข้อกาหนดที่ 6.18 ผู้ประกอบการต้องมั่นใจว่าการใช้คา ภาพประกอบ หรืออื่นใดที่มาใช้เพื่อการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ขอรับรองฮาลาลนั้นไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ แห่ง
ศาสนาอิสลาม
บทที่ 9 การฝึกอบรม
การผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อนาสัตว์ปีกสู่ตลาดฮาลาล ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตอาหารสัตว์ควรได้รับการฝึกอบรม และควรแนะนาในเรื่องสุขลักษณะอาหารสัตว์ในระดับที่เหมาะสม
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ต่อ งานที่ ต้ องปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ย วกั บ กระบวนการผลิ ต อาหารสั ตว์ กระบวนการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล การบริหารตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม และเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของ
ผู้ ป ฏิ บั ติงานต่อ อาหารสั ต ว์ในการปฏิ บั ติ งาน ลดความเสี่ ยงจากการปนเปื้ อ นจากอัน ตรายต่ างๆ รวมทั้ งการ
ปนเปื้อนนยิส ซึ่งเป็นสิ่งสกปรกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม มี 3 ประเภท ได้แก่ นยิสชนิดเบา นยิสชนิดปาน
กลาง และนยิสชนิดหนัก การฝึกอบรมเป็นเรื่องที่สาคัญและมีความจาเป็นต่อการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปเป็น
อย่างมาก การฝึกอบรมจะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพในการทางานของพนักงาน ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง มีการปรับปรุงความชานาญในการทางาน ช่วยสร้างความมั่นใจ ความพึงพอใจใน
หน้าที่การงาน ทาให้เกิดแรงจูงใจในการทางานตลอดจนมีการปรับปรุงการทางาน มีความตระหนัก และเข้าใจ
บทบาทของตนเอง
การฝึกอบรมตามสุขลั กษณะอาหารสัตว์เป็นพื้นฐานที่สาคัญ พนักงานทุกคนควรจะทราบ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปเป็นอย่างมาก โดยช่วยให้สามารถผลิตอาหารสัตว์ที่มี
ความปลอดภัยต่อสัตว์ที่บริโภคอาหารสัตว์นั้น รวมทั้งมนุษย์ที่บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์นั้น ลดการปนเปื้อนนยิ
สซึ่งเป็นสิ่งสกปรกตามบัญญัติแห่งอิสลาม ช่วยป้องกันผลเสียที่จะเกิดต่อคุณภาพของอาหารสัตว์ ลดการสูญเสีย
อาหารสัตว์ ลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพิ่มความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มผลผลิต และ
เป็ น การส่ งเสริ ม ปรั บ ปรุ ง ทั ก ษะ ความรู้ ความช านาญในการปฏิ บั ติ งาน ในการฝึ กอบรมควรมี การประเมิ น
ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรม และการแนะนาเป็นระยะๆ ผู้จัดการ และหัวหน้าผู้ตรวจดูแลกระบวนการ
ผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป ควรมีความรู้ที่จาเป็นเกี่ยวกับหลักการ และการปฏิบัติด้านสุขลักษณะทางด้าน
อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ผู้ผ ลิ ตอาหารสั ตว์ผ สมส าเร็จรูปควรพิจารณาถึงโปรแกรมการฝึ กอบรม โดยมีปัจจัยที่จะต้อง
คานึงถึง คือ ระดับของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หัวข้อเรื่องที่จะทาการฝึกอบรม วิธีในการฝึกอบรม ตลอดจนการจัด
ให้มีการทดสอบ การประเมินความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปควรจะต้องได้รับการฝึกอบรม
1) แนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบการ
ในการฝึ ก อบรมจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกิ จ กรรมด้ า นโปรแกรมพื้ น ฐานด้ า นสุ ข ลั ก ษณะตาม
มาตรฐานสากล (Pre Requisite Programs/GMP) และข้อกาหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮา
ลาล พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. จิตสานึกและความรับผิดชอบ
การอบรมสุขลักษณะอาหารสัตว์เป็นพื้นฐานที่สาคัญ พนักงานทุกคนควรจะทราบ และเข้าใจ
บทบาทของตนเอง และรับผิดชอบในการป้องกันอาหารสัตว์จากการปนเปื้อนหรือเสื่อมเสีย ผู้ปฏิบัติกับอาหารสัตว์
ควรมีค วามรู้ และความช านาญที่ จ าเป็ น เพื่ อที่ จ ะสามารถท าให้ เขาเหล่ านั้ น ปฏิ บั ติต่ ออาหารสั ต ว์ ได้อ ย่างถู ก
สุขลักษณะ ผู้ที่ต้องใช้สารเคมีที่ร้ายแรงหรือสารเคมีอื่นที่อาจเป็นอันตรายควรได้รับการแนะนาเทคนิ คในการ
ปฏิบัติที่ปลอดภัย และจะต้องปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
2. โปรแกรมการฝึกอบรม
ปัจจัยที่จะต้องคานึงถึงในการประเมินว่าต้องให้ฝึกอบรมในระดับใด จะรวมถึง
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- ลักษณะของอาหารสัตว์โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาหารสัตว์ที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์ ที่ทาให้เกิดโรค หรือจุลินทรีย์ที่ทาให้อาหารเน่าเสีย
- ลั กษณะวิธีที่ จ ะปฏิ บั ติต่อ อาหารสั ตว์และการบรรจุอาหารสั ตว์ รวมถึงโอกาสที่จะเกิ ดการ
ปนเปื้อนอันตรายต่างๆ รวมถึงการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ฮารอม การปนเปื้อนนยิส ซึ่งเป็นสิ่งสกปรกตามบทบัญญัติ
แห่งศาสนาอิสลาม
- ปริมาณและลักษณะของกระบวนการแปรรูปหรือการจัดเตรียม ที่จะดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
ก่อนการบริโภคขั้นสุดท้าย
- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
- สภาวะที่จะเก็บอาหารสัตว์
- ช่วงระยะเวลาก่อนการบริโภคของอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปที่กาหนดไว้
3. การแนะนาและกากับดูแล
ควรมีการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมและการแนะนาเป็นระยะๆ เช่นเดียวกับ
การกากับดูแล และตรวจสอบที่ทาเป็นประจา เพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนการดาเนินงานมีการดาเนินการอย่างไรได้ผล
ผู้จัดการและหัวหน้าผู้ตรวจดูแลกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป ควรมีความรู้ที่จาเป็น
เกี่ยวกับหลักการและการปฏิบั ติด้านสุขลักษณะอาหารสัตว์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เพื่อให้
สามารถตัดสินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และดาเนินการสิ่งที่จาเป็นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
4. การฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้
ควรมีการทบทวนโปรแกรมการฝึกอบรมและปรับให้ทันสมัยเป็นประจา ควรจัดให้มีระบบที่จะทา
ให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติต่ออาหารยังคงตระหนักถึงขั้นตอนการดาเนินงานที่จาเป็นทั้งหมด เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัย
และความเหมะสมของอาหารสัตว์
2) ข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ข้อกาหนด ตามประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2559 เรื่อง ข้อกาหนดการตรวจรับรอง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล กาหนดไว้ตามข้อกาหนดที่
ข้อกาหนดที่ 5.7 ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการอบรม การประเมินผล พนักงานที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮ าลาลตามหลั ก สู ต รที่ ค ณะกรรมการก าหนด เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล หรือการบริการตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
ข้อกาหนดที่ 5.8 ผู้ประกอบการต้องแสดงหลักฐานบันทึกการฝึกอบรมในข้อ 5.7 และแผนการ
ฝึกอบรมที่ระบุการอบรมหลักสูตรฮาลาล ให้คณะกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล เมื่อมีการตรวจรับรอง ณ
สถานประกอบการ
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บทสรุป
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ชนิดอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับสัตว์ปีก เพื่อนาสัตว์ปีกสู่ตลาดฮาลาล นอกจาก
จะเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ มีความเข้าใจในการจัดการกิจกรรมด้านโปรแกรม
พื้นฐานลักษณะอาหารสัตว์ (Pre Requisite Programs/GMP) แล้ว จาเป็นต้องมีความรู้ตามข้อกาหนดการตรวจ
รับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล เพื่อให้อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรู ปเหมาะสมในการนาไปเลี้ยงสัตว์ปีก เช่น
ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ และนาสัตว์ปีกดังกล่าว เข้าสู่โรงเชือดสัตว์ปีก และการชาแหละชิ้นส่วนที่มีการตรวจรับรองฮาลาล
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาลดังกล่าว ซึ่งถ้าอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปที่นาไป
เลี้ยงสัตว์ปีกเป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาลแล้วจะสร้างความเชื่อมั่น และยอมรับแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองฮาลาล
ในห่ ว งโซ่อ าหาร และเป็ น ที่ น่ าเชื่ อถือ ยอมรับ ของผู้ บ ริโภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮาลาลจากสั ตว์ปี ก ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ มุสลิมได้บ ริโภคอาหารฮาลาลที่เชื่อได้ว่าถูกต้องตามบทบัญญั ติศาสนาอิสลาม มีคุณค่าอาหารถูก
สุขลักษณะ ปลอดภัยจากสิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม (ฮารอม) และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ
เอกสารวิชาการฉบับนี้เป็นคู่มือที่สาคัญฉบับหนึ่งที่ผู้ประกอบการสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการผลิต
อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับสัตว์ปีก เพื่อนาสัตว์ปีกสู่ ตลาดฮาลาลที่มีความแตกต่างทั้งในด้านทาเลที่ตั้ง การใช้
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร หรือโครงสร้างอาคาร ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องนาไปประยุกต์ใช้กับ
ประสบการณ์การผลิตอาหารสัตว์ของตัวเอง เพื่อให้สามารถผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับสัตว์ปีก ให้มี
คุณภาพ ความปลอดภัย และปราศจากสิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม (ฮารอม) เป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล

34

กิตติกรรมประกาศ
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ข้อกาหนดเกี่ยวกับนยิส และวิธีชาระล้าง
1. นยิส มี 3 ชนิด คือ
1.1 นยิสชนิดเบา ได้แก่ ปัสสาวะของเด็กผู้ชายซึ่งอายุไม่ถึง 2 ขวบ ไม่ได้กินหรือดื่มสิ่งอื่นใดที่ทาให้อิ่ม
นอกจากน้านมมารดา
1.2 นยิสชนิดปานกลางได้แก่ สิ่งที่ไม่อยู่ภายใต้ นยิสชนิดเบาหรือนยิสชนิดหนัก โลหิต น้าหนอง น้าเหลือง
อาเจียน อุจจาระ ปัสสาวะ ซากสัตว์ที่ไม่ได้เชือด (ยกเว้นปลา และตั๊กแตน) สิ่งที่ทาให้มึนเมา และน้านมของสัตว์ที่
ห้ามรับประทาน
1.3 นยิสชนิดหนัก ได้แก่ สุนัข สุกร หรือสัตว์ที่เกิดมาด้วยการผสมพันธุ์กับ สุนัข หรือ สุกร และทุกสิ่งอัน
เนื่องมาจากสัตว์ดังกล่าวนี้
2. วิธีล้างนยิส
2.1 วิธีล้างนยิสชนิดเบา ให้ชาระนยิสออกให้หมดเสียก่อน แล้วใช้น้าพรมบนรอยที่เปื้อนนยิสนั้นให้ทั่วโดย
ไม่จาเป็นต้องให้น้าไหลผ่านก็ใช้ได้
2.2 วิธีล้างนยิสชนิดปานกลาง ให้ชาระนยิสออกให้หมดเสียก่อน แล้วล้างด้วยน้าสะอาดให้ไหลผ่านอย่าง
น้อย 1 ครั้ง ให้ทั่วถึงทุกส่วนที่เปรอะเปื้อนนยิส โดยต้องทาให้สี กลิ่น รส ของนยิสนั้นหมดไป และในทางที่ดีให้ล้าง
เพิ่มเป็น 3 ครั้ง
2.3 วิธีล้างนยิสชนิดหนัก ให้ชาระนยิสออกให้หมดเสียก่อน แล้วล้างด้วยน้าสะอาดให้ไหลผ่าน 7 ครั้ง แต่
1 ใน 7 ครั้งนั้น ต้องเป็นน้าดินที่สะอาดตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม และมีสภาพขุ่นแขวนลอย หรือน้าดินสอ
พอง และแนะนาให้ใช้น้าดินล้างในครั้งแรก

หมายเหตุ คาว่า “น้าสะอาดให้ไหลผ่านอย่างน้อย 1 ครั้ง” หมายถึงการล้างทั่วถึงทุกส่วนที่เปรอะเปื้อนนยิส โดย
ต้องทาให้ สี กลิ่น รส ของนยิ สนั้ น หมดไป และคาว่า “น้าสะอาดให้ ไหลผ่ าน 7 ครั้ง” การปฏิบัติแต่ละครั้งให้
ดาเนินการในลักษณะเช่นเดียวกัน
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