
 
การร่วมลงนามใน Better Chicken Commitment 
แนวทางการร่วมลงนามเพือ่ร่วมกนัยตุิฟาร์มปศสุตัว์เชิงอตุสาหกรรมแบบเขม้ขน้ส าหรบับริษัทฟาสต์ฟู้ด 
 
ท าไมบริษัทฟาสตฟู้์ดต้องร่วมลงนาม 
บริษัทแบรนดอ์าหารหลายรอ้ยแห่งทั่วโลกไดร้ว่มลงนาม Better Chicken Commitment เพ่ือประกาศความตัง้ใจของบริษัทในการยกระดบัคุณภาพชีวิตไก่
เนือ้ใหไ้ดภ้ายในไม่กี่ปีขา้งหนา้ 
 
ในปัจจบุนั ไก่เนือ้ประมาณ 7 หมื่นลา้นตวัทั่วทกุมมุโลกถกูฆ่าเพ่ือน ามาผลิตเป็นอาหาร และป้อนเขา้สู่รา้นอาหารฟาสตฟู้์ด โดย 2 ใน 3 ของไก่เหล่านีต้อ้ง
เติบโตภายใตส้ภาพแวดลอ้มเสื่อมโทรมของฟารม์เชิงอตุสาหกรรมแบบเขม้ขน้  ถกูเลีย้งแบบขงัรวมในพืน้ท่ีคบัแคบและแออดั หรือถกูเลีย้งแบบใส่กรง พวก
มนัไม่ไดร้บัแสงสว่างจากธรรมชาติอย่างเพียงพอ 
 
เมื่อหลกัการดา้นสวสัดิภาพสตัวไ์ม่ไดร้บัความสนใจ ไม่เพียงแต่คุณภาพชีวิตของไก่เท่านัน้ที่ย  ่าแย่ แต่บริษัทผลิตอาหารอาจตอ้งรบัมือกับความสูญเสีย
ทางการคา้ ไม่เพียงเท่านัน้ ภาวะกระดกูหกั ปัญหาผิวหนงั หรือปัญหาสขุภาพอื่นของไก่ที่เกิดจากการอาศยัในสภาพแวดลอ้มย ่าแย่อาจท าใหเ้นือ้ถูกปัดตก 
หรือถกูจดัใหเ้ป็นผลิตภณัฑเ์นือ้สตัวแ์ปรรูปตกเกรด 
 
หากบริษัทของคณุยังไม่รว่มลงนามใน Better Chicken Commitment บริษัทอาจตอ้งรบัมือกับความเสี่ยงทางดา้นการปฏิบตัิงาน และภาพลกัษณ ์อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได ้
 
ขั้นตอนการร่วมลงนาม 

• ติดต่อเจา้หนา้ที่โครงการประจ าส านกังานขององคก์รพิทกัษ์สตัวแ์ห่งโลกในประเทศตวัเอง คณุสามารถกดดรูายชื่อส านกังานไดท้ี่น่ี 

• ประชาสมัพนัธก์ารรว่มลงนาม พรอ้มรายละเอียดขอ้ก าหนดของ Better Chicken Commitment บนเว็บไซตข์องบริษัท หรือในรายงานประจ าปี
ของบริษัท 

 
รายละเอียดของหลกัสวสัดิภาพไก่แตกต่างออกไปในแต่ละพืน้ท่ี เจา้หนา้ที่โครงการขององคก์รพิทกัษ์สตัวแ์ห่งโลกสามารถใหค้ าแนะน าในการร่างนโยบาย
ดา้นสวสัดิภาพสตัวแ์ละช่วยบริษัทเพ่ิมเติมขอ้มลูที่ถกูตอ้งได ้
 
ค้นหาข้อมูลเปรียบเทยีบนโยบายด้านสวัสดิภาพไก่กับบริษัทฟาสตฟู้์ดอื่น 
ทกุท่านสามารถตรวจสอบผลการประเมินดา้นสวสัดิภาพไก่ของบริษัทตนเองในรายงาน The pecking order ไดท้ี่ 
https://www.worldanimalprotection.org/  
 
รายงาน The pecking order จดัท าขึน้เพ่ือประเมินความคืบหนา้ดา้นสวสัดิภาพไก่ของบริษัทฟาสตฟู้์ดทัง้หมด 8 แห่งที่ด  าเนินธุรกิจอยู่ทั่วทุทมมุโลก และ
ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตวใ์นฟารม์ไก่เชิงอุตสาหกรรมแบบเข้มข้น โดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเลือกประเมินผลการ
ด าเนินงานจากขอ้มลูสาธารณะของแต่ละบริษัทเท่านัน้ 
 
องคก์รพิทักษ์สตัวแ์ห่งโลกจัดส่งรายงาน The pecking order แจง้การประเมินใหก้ับทัง้ 8 บริษัท โดยเนือ้หารายงานจะกล่าวถึงช่องว่างของแนวทางการ
ปฏิบตัิดา้นสวสัดิภาพสตัวเ์พ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตไก่ รายงาน The pecking order จะช่วยแต่ละบริษัทพฒันากรอบเวลาท างานเพ่ืออดุช่องโหว่ทัง้หมด 
องคก์รพิทกัษ์สตัวแ์ห่งโลกมีความยินดีอย่างย่ิง หากท่านตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจดัอนัดบัดา้นสวสัดิภาพไก่ในรายงาน The 
pecking order 2021 หรือขอ้มลูอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ที่ขององคก์รพิทักษ์สตัวแ์ห่งโลกในประเทศของคณุ กรุณาติดต่อ Jonty Whittleton ผูจ้ดัการฝ่าย
แคมเปญสากล (Global Campaign Head) ไดท้ี่ jontywhittleton@worldanimalprotection.org  

https://www.worldanimalprotection.org/contact-us
https://www.worldanimalprotection.org/
mailto:jontywhittleton@worldanimalprotection.org


ข้อก าหนดของ Better Chicken Commitment 

 

  สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ยุโรป ประเทศอ่ืน ๆ 

ช่วงเวลา 
ภายใน พ.ศ.2567 ยกเวน้การคดัเลือกสาย
พนัธุ ์ 

ภายใน พ.ศ.2569 ภายใน พ.ศ.2573 

เกณฑม์าตรฐาน 
ไก่ในสายการผลิต 100% (สด, แชแ่ขง็ และ
แปรรูป) 

ไก่ในสายการผลิต 100% (สด, แชแ่ขง็ และ
แปรรูป) 

ไก่ในสายการผลิต 100% (สด, แชแ่ขง็ และ
แปรรูป) 

สายพันธุ ์

ภายใน พ.ศ.2569: ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
Global Animal Partnership (GAP) ฉบบั
ปรบัปรุงครัง้ที่ 3 หรือโดย RSPCA (Broiler 
Breed Welfare Assessment Protocol)  

ไดร้บัการรบัรองโดย RSPCA (Broiler Breed 
Welfare Assessment Protocol) 

ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน GAP หรือ
โดย RSPCA (Broiler Breed Welfare 
Assessment Protocol)  

ความหนาแน่น
ในโรงเรือน 

หลีกเลี่ยงการใชก้รง หรือกรงหลายชัน้ 
 
อตัราการเลีย้งไก่ สงูสดุอยู่ท่ี 30 กิโลกรมั/
ตารางเมตร หรือ 6 ปอนด/์ตารางฟุต 

หลีกเลี่ยงการใชก้รง หรือกรงหลายชัน้ 
 
อตัราการเลีย้งไก่ สงูสดุอยู่ท่ี 30 กิโลกรมั/
ตารางเมตร หรือ 6 ปอนด/์ตารางฟุต 

หลีกเลี่ยงการใชก้รง หรือกรงหลายชัน้ 
 
อตัราการเลีย้งไก่ สงูสดุอยู่ท่ี 30 กิโลกรมั/
ตารางเมตร หรือ 6 ปอนด/์ตารางฟุต 

มาตรฐาน
สภาพแวดล้อม 

ควรมีแสงอย่างนอ้ย 50 ลกัซ ์ 
 
ทกุ ๆ 1,000 ตารางฟุต (93 ตารางเมตร) 
ภายในโรงเรือน จะตอ้งมีอปุกรณท่ี์ช่วย
กระตุน้ใหไ้กแ่สดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ 
อย่างต ่า 1 ชิน้  
 
การปล่อยแอมโมเนียในโรงเรือนไม่ควรเกนิ 
20 ppm และมีฝุ่ นละอองไมเ่กิน 10 มิลลิกรมั/
ลกูบาศกเ์มตร (ตรวจวดัดว้ยการใชแ้คลเิบรท 
หรือแผ่นตรวจวดั) 

ควรมีแสงอย่างนอ้ย 50 ลกัซ ์รวมแสง
ธรรมชาติ 
 
ควรจดัวางคอนท่ีมีความยาวอยา่งนอ้ย 2 
เมตร และจดัหาอปุกรณท่ี์ช่วยกระตุน้ใหไ้ก่
แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างนอ้ย 2 
ชิน้ต่อไก่จ านวน 1,000 ตวั 
 
คณุภาพอากาศภายในโรงเรือนเลีย้งไก่ตอ้ง
เป็นไปตามกฎหมายของสหภาพยโุรป ขอ้ 2.3 
ของการเลีย้งไกเ่นือ้ โดยไม่ค านึกถึงความ
หนาแน่นภายในโรงเรือน  

ควรมีแสงอย่างนอ้ย 50 ลกัซ ์รวมแสง
ธรรมชาติ 
 
ควรจดัวางคอนท่ีมีความยาวอยา่งนอ้ย 2 
เมตร และจดัหาอปุกรณท่ี์ช่วยกระตุน้ใหไ้ก่
แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างนอ้ย 2 
ชิน้ต่อไก่จ านวน 1,000 ตวั  

วิธีการฆ่า 

หลีกเลี่ยงการสมัผสั หรือจบัสตัว ์ก่อนหมดสติ  
 
การใชก้๊าซในการท าใหไ้ก่สลบ (Controlled 
Atmospheric Stunning: CAS) 

หลีกเลี่ยงการสมัผสั หรือจบัสตัว ์ก่อนหมดสติ 
  
การใชก้๊าซในการท าใหไ้ก่สลบ (Controlled 
Atmospheric Stunning: CAS) 

หลีกเลี่ยงการสมัผสั หรือจบัสตัว ์ก่อนหมดสติ  
 
การใชก้๊าซในการท าใหไ้ก่สลบ (Controlled 
Atmospheric Stunning: CAS) 

การถูก
ตรวจสอบ 

ปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นบนและไดร้บัการ
ตรวจสอบโดยบคุคลท่ี 3 หรือหน่วยงาน
ภายนอก 

มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและ
กฎระเบียบโดยบคุคลท่ี 3 หรือหน่วยงาน
ภายนอก 
 
จดัท ารายงานประจ าปีท่ีแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบั
การปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นสวสัดิภาพสตัว ์ 
 
ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบดา้น
สวสัดิภาพสตัวข์องสหภาพยโุรป ไม่ว่า
เนือ้สตัวจ์ะถกูผลิตขึน้ในประเทศไหนก็ตาม 

มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและ
กฎระเบียบโดยบคุคลท่ี 3 หรือหน่วยงาน
ภายนอก 
 
จดัท ารายงานประจ าปีท่ีแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบั
การปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นสวสัดิภาพสตัว ์ 

 


