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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

 เกษตรอินทรีย ์เล่ม 2 : ปศุสตัวอิ์นทรีย ์

1.  ขอบข่าย 

 มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี กาํหนดวิธกีารผลิต การแปรรูป และการแสดงฉลากผลิตผลและผลิตภัณฑ์

ปศุสัตว์อินทรีย์ เพ่ือการบริโภค ทั้งน้ีมาตรฐานนี้ ไม่รวมผ้ึงอินทรีย์ซ่ึงมีการกาํหนดมาตรฐาน

แล้วตาม มกษ. 9000 เล่ม 6  มาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง เกษตรอนิทรีย์ เล่ม 6 : ผึ้งอนิทรีย์ 

 มาตรฐานน้ีให้ใช้ร่วมกบั มกษ. 9000 เล่ม 1 มาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง เกษตรอนิทรีย์ เล่ม 1 : 

การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจาํหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑเ์กษตรอนิทรีย์ 

2.  นยิาม  
 ความหมายของคําที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ให้เป็นไปตาม มกษ. 9000 เล่ม 1 และ

ดงัต่อไปน้ี  

2.1  ปศุสัตว์ (livestock) หมายถึง สัตว์ที่เล้ียงไว้สาํหรับใช้เป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารทั้งน้ี

ไม่ครอบคลุมถงึสตัว์ป่าที่ได้มาจากการล่า และสตัว์นํา้ 

2.2  ปศสุตัว์อนิทรีย์ (organic livestock) หมายถงึ ปศุสตัว์ที่ผลิตโดยใช้ระบบเกษตรอนิทรีย์ 

2.3  ฟาร์ม (farm) หมายถงึ พ้ืนที่ทาํการเล้ียงสตัว์ ทั้งน้ีอาจมีการปลูกพืชหรือพืชอาหารสตัว์ร่วมด้วย 

2.4  การผลิตแบบคู่ขนาน (parallel production) หมายถึง การเล้ียง การแปรรูปผลิตผลและ

ผลิตภัณฑจ์ากสตัว์ชนิดเดียวกัน ทั้งแบบอนิทรีย์และแบบที่ไม่ใช่อนิทรีย์ควบคู่กนัในหน่วยผลิต

เดยีวกนั 

3.  หลกัการของปศุสตัวอิ์นทรีย ์
3.1  ต้องอยู่บนพ้ืนฐานการจัดการให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเกื้อกูลกันระหว่างผืนดิน พืช สัตว์ และให้

ความสาํคัญกับความต้องการทางสรีระของร่างกาย และพฤติกรรมของสตัว์ และจัดให้มีอาหารสัตว์

อนิทรียท์ี่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ 

3.2  ปศสุัตว์เป็นกิจกรรมหน่ึงที่สมัพันธก์ับผืนดิน และปศุสัตว์ต้องมีพ้ืนที่กลางแจ้งสาํหรับออกกาํลัง 

ทั้งนี้ ต้องคาํนึงถึงสวัสดภิาพของปศุสตัว์ด้วย 
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3.3  ต้องรักษาระบบนิเวศท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่การผลิต เพ่ือเป็นพ้ืนที่

สาํหรับพืช และที่อาศัยของแมลง และสัตว์ประจาํถิ่นน้ัน เช่น ป่า พุ่มไม้ แนวร้ัวธรรมชาติ และ

หนองนํา้  

3.4  จาํนวนปศุสตัว์ต้องพอเหมาะกบัพ้ืนที่ โดยคาํนึงถึงการใช้ประโยชน์จากพืชในฟาร์ม การจัดการ

ธาตุอาหารที่สมดุล รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป้องกันการทาํลายหน้าดิน ป้องกันการก่อ

มลพิษต่อแหล่งนํา้ เช่น การหมุนเวียนใช้พ้ืนที่ ป้องกนัการแทะเลม็ที่มากเกนิไป และการกระจาย

มูลสตัว์อย่างเหมาะสม   

3.5  การจัดการกับปศุสัตว์ ให้มุ่งเน้นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ รักษาสุขภาพสัตว์ ป้องกันโรค 

หลีกเล่ียงการใช้ยาเคมี ดูแลสวัสดิภาพของสัตว์ และการลดความเครียด รวมทั้งหลีกเล่ียงการใช้

ผลพลอยได้จากสตัว์เป็นอาหารสตัว์  

3.6  การเล้ียงปศุสัตว์หลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน ให้เป็นไปตามมาตรฐานฉบับน้ี หากมีสัตว์ที่ไม่ได้

เล้ียงตามมาตรฐานน้ีในพ้ืนที่เดียวกัน ผู้ผลิตต้องจัดการแยกระบบการผลิตที่ชัดเจน ป้องกัน

การปนเป้ือนหรือปะปนที่ทาํให้สญูเสยีความเป็นอนิทรีย์  

3.7  การผลิตแบบคู่ขนาน ผู้ผลิตต้องแยกระบบการผลิตอย่างชัดเจน ป้องกันการปนเป้ือนหรือ

ปะปนที่ทาํให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ 

3.8  การจัดการในการผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ผลิตและ

ผู้บริโภค 

4.  ขอ้กําหนดวิธีการผลิตปศุสตัวอิ์นทรีย ์

 ให้เป็นไปตาม มกษ. 9000 เล่ม 1 และดังน้ี 

4.1   สตัวที์่ใชใ้นการผลิตปศุสตัวอิ์นทรีย ์

4.1.1  การเลือกใช้ชนิด พันธุ ์สายพันธุส์ตัว์ ดงัน้ี 

 ก) มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากบัสภาพแวดล้อม  

 ข) มีความสามารถในการต้านทานโรค  

4.1.2 สตัว์ที่ใช้สาํหรับการผลิตปศสุตัว์อนิทรีย์ต้องมีลักษณะดังน้ี 

 ก) เกดิในฟาร์มที่มีการจัดการตามระบบเกษตรอนิทรีย์ 

 ข) เกดิจากพ่อแม่พันธุ์ที่มีการจัดการตามระบบเกษตรอนิทรีย์ 

 ค) สตัว์ต้องถูกเล้ียงในระบบอนิทรีย์ตลอดช่วงชีวิตของสตัว์ 

 ง) ไม่เปล่ียนรูปแบบการเล้ียงสตัว์ไปมาระหว่างการเลี้ยงระบบอนิทรีย์และระบบที่ไม่ใช่อนิทรีย์ 
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4.1.3  หากจัดหาสัตว์ที่มีลักษณะตามข้อ 4.1.2 ไม่ได้ ให้ใช้สัตว์จากฟาร์มปศุสัตว์ทั่วไปได้ในกรณี

ต่อไปน้ี ทั้งน้ีต้องได้รับความเหน็ชอบจากหน่วยรับรองก่อน 

 ก) เพ่ือขยายการผลิต หรือมีการเปล่ียนแปลงการใช้พันธุ์สัตว์ในการผลิต ที่ตอบสนอง

ความต้องการของตลาด หรือเป็นสตัว์สายพันธุใ์หม่ที่มีการปรับปรุงพันธุข์ึ้นมาด้วยวิธธีรรมชาต ิ

 ข) เพ่ือสร้างฝงูสตัว์ใหม่ ในกรณีที่มอีตัราการตายในฝงูสงูมาก 
 ค) เพ่ือนาํสตัว์เพศผู้มาใช้เป็นพ่อพันธุ ์

 ง) หากไม่มีการผลิตพันธุส์ัตว์จากระบบปศุสตัว์อินทรีย์เป็นการค้ามาก่อนในพ้ืนที่น้ัน ให้ใช้สัตว์

จากฟาร์มที่ไม่ได้จัดการตามระบบเกษตรอนิทรีย์ได้ โดยสตัว์ที่นาํเข้าฟาร์มควรมีอายุน้อยที่สดุ

เท่าที่จะทาํได้ โดยผู้ผลิตต้องแสดงแผนระยะเวลาในการหาพันธุ์สัตว์จากระบบปศุสัตว์

อนิทรียม์าใช้ในการผลิต 

4.1.4  ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสัตว์ตามข้อ 4.1.3 จะรับรองเป็นปศุสัตว์อินทรีย์ได้ ต้องมีระยะ

ปรับเปล่ียนระบบการผลิต ตามตารางที่ 1 

4.2  การปรบัเปลีย่นระบบการผลิตใหเ้ป็นระบบปศุสตัวอิ์นทรีย ์

4.2.1  การจัดการพ้ืนที่เพ่ือใช้เล้ียงปศุสัตว์อินทรีย์ ทั้งการปลูกพืชและพืชอาหารสัตว์ ต้องมีระยะ

ปรับเปล่ียนสาํหรับพืชล้มลุก 12 เดือน และพืชยืนต้น 18 เดือน และดาํเนินการตามที่กาํหนด

ใน มกษ. 9000 เล่ม 1  

4.2.2   ฟาร์มหรือพ้ืนที่การผลิตใดๆ ที่ได้รับการรับรองเป็นเกษตรอินทรีย์ เม่ือมีการนาํสัตว์จากฟาร์ม

ที่ไม่ได้รับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์มาใช้เพ่ือการผลิตผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่จะวางขายเป็น

สนิค้าปศุสตัว์อนิทรียไ์ด้ จะต้องมีระยะการปรับเปล่ียนระบบการผลิตอย่างน้อย ตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ระยะการปรบัเปลีย่นเป็นปศุสตัวอิ์นทรีย ์ตามชนดิสตัว ์

(ข้อ 4.1.4 และ ข้อ 4.2.2) 

ชนดิสตัว ์ ระยะเวลาในการปรบัเปลีย่น 

โค กระบือ สาํหรับ 

- การผลิตเน้ือ 

 

- 3/4 ของช่วงชีวิตต้องเล้ียงในระบบปศุสตัว์อนิทรีย์ ทั้งน้ีไม่น้อยกว่า 12 เดอืน 

- การผลิตเน้ือลูกโค - 6 เดอืน ควรนาํเข้าลูกโคทนัทหีลังหย่านมและอายุไม่เกนิ 6 เดอืน 

- การผลิตนํา้นม  - 6 เดือน หลังจากเร่ิมผลิตในระบบอนิทรีย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดอืน 

แพะ แกะ สาํหรับ 

- การผลิตเนื้อ   

- การผลิตนํา้นม 

 

- 4 เดอืน  

- 6 เดอืน หลังจากเร่ิมผลิตในระบบอนิทรีย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดอืน  
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ชนดิสตัว ์ ระยะเวลาในการปรบัเปลีย่น 

สกุร สาํหรับ 

- การผลิตเนื้อ 

 

- 4 เดอืน  
สตัว์ปีก สาํหรับ 

- การผลิตเน้ือ 

 

- การผลิตไข่ 

 

- เล้ียงระบบปศสุตัว์อนิทรีย์อย่างน้อย 60 วัน และนาํเข้าฟาร์มปศสุตัว์อนิทรีย์

ก่อนอายุ 3 วัน  

- 6 สปัดาห์  

สตัว์ชนิดอื่น สาํหรับ 

- การผลิตเนื้อ 

 

เลี้ยงในระบบปศุสตัว์อนิทรีย์ระยะเวลาอย่างน้อย 3/4 ของช่วงชีวิต 

4.2.3  หากพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์และสัตว์เข้าสู่ระยะการปรับเปล่ียนพร้อมกัน เม่ือพ้ืนที่ได้รับ

การรับรองแล้ว ผลิตผลปศุสัตว์จะต้องผ่านระยะเวลาตามตารางที่ 1 จึงจะสามารถรับรองเป็น

ผลิตผลอนิทรีย์ได้ 

4.2.4  ระยะการปรับเปล่ียนให้เป็นปศุสตัว์อนิทรีย์เร่ิมนับตั้งแต่ผู้ผลิตได้ปฏบัิติตามมาตรฐานน้ี และสมัคร

ขอรับการรับรองต่อหน่วยรับรอง ผู้ผลิตสามารถขอลดระยะการปรับเปล่ียนลงได้ หากมี
หลักฐานว่าได้ปฏบัิติตามมาตรฐานน้ีและได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง 

4.2.5  หน่วยรับรองระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ สามารถปรับลดระยะปรับเปลี่ยน และกาํหนด

วิธกีารที่แตกต่างจากที่ระบุในมาตรฐานน้ีได้ ในกรณต่ีอไปน้ี 
 ก) แปลงหญ้าหรือพ้ืนที่ออกกาํลังสาํหรับสัตว์อื่นที่ไม่ใช่สัตว์กินพืช ให้ลดระยะปรับเปล่ียน

ตามข้อ 4.2.1 ลงได้ 
 ข) โค กระบือ ม้า แพะ แกะ จากระบบการเล้ียงแบบปล่อยแปลง หรือโคนมในช่วงเร่ิมการ

ปรับเปล่ียน ระยะปรับเปลี่ยนลดลงได้ตามประวัตกิารใช้พ้ืนที่ 

4.3  อาหารสตัว ์

4.3.1  อาหารที่ใช้ในการเล้ียงสัตว์ ต้องคํานึงถึงคุณภาพอาหารสัตว์ และควรใช้วัตถุดิบที่ผลิตจาก

ฟาร์มตนเองมากที่สดุ หรืออาจใช้วัตถุดิบจากพ้ืนที่อื่นๆ ได้ โดยวัตถุดิบนั้นต้องมีกระบวนการผลิต

ที่สอดคล้องกบัข้อกาํหนดของเกษตรอนิทรีย์ หรือเป็นวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติซ่ึงมาจากพ้ืนที่

ที่ไม่เคยใช้ทาํการเกษตรหรือไม่เคยใช้สารเคมีที่ห้ามใช้อย่างน้อย 3 ปี โดยผู้ผลิตต้องแสดง

หลักฐานประกอบการพิจารณาต่อหน่วยรับรอง  

4.3.2  ในระยะเร่ิมดาํเนินการปรับเปล่ียน อาหารสัตว์ที่ใช้ต้องมีวัตถุดิบที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์

ในปริมาณไม่ตํ่ากว่า 70% ของวัตถุแห้ง (dry matter) สาํหรับสตูรอาหารสตัว์เค้ียวเอื้อง และไม่ตํ่ากว่า 

65% ของวัตถุแห้งสาํหรับสตูรอาหารสตัว์กระเพาะเดี่ยว หากอาหารที่ไม่ได้มาจากระบบเกษตร

อนิทรีย ์ต้องเป็นวัตถุดบิจากพืช สตัว์ หรือแร่ธาตจุากธรรมชาต ิ
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4.3.3  ในกรณีพ้ืนที่การผลิตไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ได้ 100% อาหารสัตว์ที่ใช้

จะต้องมีวัตถุดิบที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ในปริมาณไม่ตํ่ากว่า 90% ของวัตถุแห้งสาํหรับ

สตูรอาหารสตัว์เค้ียวเอื้อง และไม่ตํ่ากว่า 80% ของวัตถุแห้งสาํหรับสตูรอาหารสตัว์กระเพาะเดี่ยว 

โดยคาํนวณจากความต้องการอาหารสตัว์ทั้งปี และต้องได้รับความเหน็ชอบจากหน่วยรับรองก่อน 

4.3.4  หากผู้ผลิตสามารถแสดงรายละเอยีดที่บ่งช้ีว่า ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบอาหารสตัว์ตามที่กาํหนด 

เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยใดๆ กต็าม เช่น ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศไม่อาํนวย สามารถใช้วัตถุดิบ

อาหารจากการผลิตแบบปกตไิด้ ในสดัส่วนและระยะเวลาที่หน่วยรับรองกาํหนดเป็นกรณีไป 

4.3.5  สูตรอาหารที่ใช้ ควรคาํนึงถึง ความต้องการทางโภชนะของสัตว์ และทางสรีระของระบบ

ย่อยอาหาร ดงัน้ี 

 ก)  สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมควรได้รับนมแม่  เป็นระยะเวลาที่ เหมาะสมตามชนิดสัตว์ เช่น โค 

กระบือ ไม่ตํ่ากว่า 2 เดอืน แพะ แกะ ไม่ตํ่ากว่า 6 สปัดาห์ และสกุร ไม่ตํ่ากว่า 4 สปัดาห์  

 ข)  สัตว์กินพืช เช่น โค กระบือ แพะ แกะ หรือกระต่าย จะต้องได้รับอาหารหยาบในรูปสด 

แห้ง หรือหมักกไ็ด้เป็นหลัก อย่างน้อยต้องมีอาหารหยาบไม่ตํ่ากว่า 60% ของวัตถุแห้ง

ของอาหารต่อวัน หรืออาจพิจารณาตามความเหมาะสมของฤดูกาลหรือระยะของการให้นม 

ทั้งน้ีต้องมีอาหารหยาบไม่ตํ่ากว่า 50% ของวัตถุแห้ง โดยผู้ผลิตจะต้องแสดงแผนการจัดการ

แปลงหญ้า การใช้ประโยชน์และการปล่อยแทะเลม็ตลอดปีไว้ให้ตรวจสอบ  

 ค)  กรณีจาํเป็นอนุโลมให้ลูกสุกรหลังหย่านมสามารถใช้อาหารทั่วไปไม่เกิน 4 สัปดาห์ ทั้งน้ี

อาหารทัว่ไปต้องไม่มาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและสารสงัเคราะห์ 

 ง)  ช่วงการเล้ียงขุนของสตัว์ปีก ต้องการอาหารประเภทธญัพืชเพ่ือเป็นแหล่งพลังงาน กรณีจาํเป็น 

อนุโลมให้ลูกสัตว์ปีกหลังออกจากไข่ ให้ใช้อาหารลูกสัตว์ปีกทั่วไปได้ไม่เกิน 4 สัปดาห์ 

ทั้งนี้อาหารลูกสตัว์ปีกทัว่ไปต้องไม่มาจากสิ่งมีชีวิตดดัแปรพันธุกรรมและสารสงัเคราะห์  

 จ)  ต้องจัดหาอาหารหยาบในรูปสด แห้ง หรือหมัก ให้สกุรและสตัว์ปีกทุกวัน 
 ฉ)  การเล้ียงสตัว์เค้ียวเอื้อง ห้ามใช้อาหารหมักเพียงอย่างเดยีวตลอดระยะการเล้ียง 

4.3.6  มีนํา้สะอาดให้สตัว์กนิอย่างเพียงพอ 

4.3.7  วัตถุดบิอาหารสตัว์ ต้องเป็นไปตามหลักการ ดงัน้ี 

 ก) เป็นวัตถุดิบที่เป็นไปตามหลักการของเกษตรอนิทรีย์ โดยไม่ขดักบักฎหมายว่าด้วยการควบคุม

คุณภาพอาหารสตัว์  

ข) เป็นวัตถุดบิหรือเป็นสารที่มีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต สขุภาพ และสวัสดภิาพของสตัว์  

 ค) เป็นวัตถุดบิหรือเป็นสารที่จาํเป็นสาํหรับความต้องการทางสรีระและพฤติกรรมสตัว์แต่ละชนิด 

ซ่ึงมีต้นกาํเนิดจากพืช แร่ธาตุธรรมชาต ิหรือสตัว์  
 ง) วัตถุดิบอาหารสตัว์ที่มีแหล่งกาํเนิดจากพืชที่ไม่ได้ผลิตจากระบบการผลิตพืชอินทรีย์ ซ่ึงใช้ได้

ตามที่กาํหนดในข้อ 4.3.2 ข้อ 4.3.3 และข้อ 4.3.4 ต้องไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีใดๆ 
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 จ) วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้เป็นแหล่งแร่ธาตุ วิตามิน หรือสารตั้งต้นของวิตามิน (provitamin) 

ในสตูรอาหาร  ต้องมีแหล่งกาํเนิดจากธรรมชาติ กรณีขาดแคลนหรือเหตุสุดวิสัย สามารถใช้

สารสงัเคราะห์แทนได้แต่ต้องมีรายละเอยีดของแหล่งที่มาและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน 

 ฉ) ห้ามใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีแหล่งกาํเนิดจากสัตว์ ผลพลอยได้จากสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 

และสัตว์เคี้ ยวเอื้อง เช่น เน้ือป่น กระดูกป่น เพ่ือเป็นอาหารของสัตว์เคี้ ยวเอื้อง ยกเว้น นม

และผลิตภัณฑน์ม สัตว์นํา้และผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ีขึ้ นกับกฎระเบียบของแต่ละประเทศ 

 ช) ห้ามใช้สารประกอบไนโตรเจนสังเคราะห์หรือสารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีน 

(non-protein nitrogen; NPN) 

4.3.8  วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ และสารช่วยกรรมวิธีการผลิต (feed additives and processing aids) 
ต้องเป็นไปตามหลักการดังน้ี 

 ก) ห้ามใช้ยาปฏิชีวนะ ยากันบิด ยาแผนปัจจุบัน สารเร่งการเจริญเติบโต หรือสารอื่นใดใน

อาหารสัตว์ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเร่งการเจริญเติบโตหรือเพ่ิมผลผลิต 

  ข) สารที่ช่วยในการอัดเม็ด (binders) สารที่ช่วยไม่ให้เป็นก้อน (anti-caking agents) สารที่ช่วยให้

แตกตัว (emulsifiers) สารที่ช่วยให้คงตัว (stabilizers) สารที่ช่วยให้ข้น (thickeners) สารที่ช่วย

ลดการตงึผวิ (surfactants) และสารที่ช่วยให้เกดิการรวมตัว (coagulants) ต้องมาจากธรรมชาต ิ

 ค) สารกนัหืนต้องมาจากธรรมชาติ 
 ง) สารถนอมอาหารต้องมาจากธรรมชาต ิ
 จ) สารปรุงแต่งสี กลิ่น รส และสารกระตุ้นความอยากอาหาร (appetite stimulants) ต้องมา

จากธรรมชาติ  
 ฉ) ให้ใช้สารเสริมชีวนะ (probiotics) เอนไซม์ และจุลินทรีย์ได้ แต่ต้องไม่มาจากการดัดแปร

พันธุกรรมและสารสงัเคราะห์ 

 ช) สารเสริมในหญ้าหมักและสารช่วยกรรมวิธีการผลิต ต้องไม่เป็นสารที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต

ดัดแปรพันธุกรรม สารที่อนุญาตให้ใช้ ได้แก่ เกลือทะเล เกลือสินเธาว์ เอนไซม์ ยีสต์ หางนม 

นํา้ผึ้ ง นํา้ตาลหรือผลพลอยได้จากนํา้ตาล เช่น กากนํา้ตาล 

 ซ) แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลกติก แอซีติก ฟอร์มิก และโพรพิออนิก หรือกรดธรรมชาติอื่นๆ 

สามารถใช้ได้ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออาํนวยต่อการหมัก ทั้งน้ีต้องได้รับการรับรองจาก

หน่วยรับรอง  

4.4  การจดัการดา้นสุขภาพสตัว ์

4.4.1  ผู้ผลิตต้องคาํนึงถึงการป้องกันโรค และการลดความเครียด เพ่ือให้สัตว์แขง็แรง มีภมิูต้านทานโรค

โดยธรรมชาติ โดยต้องปฏบัิตติามหลักการ ดงัน้ี 

 ก) เลือกใช้พันธุห์รือสายพันธุส์ตัว์ที่เหมาะสม ตามที่ระบุในข้อ 4.1.1 

 ข) มีการจัดการที่เหมาะสมตามความต้องการของสตัว์แต่ละชนิด เพ่ือส่งเสริมให้สตัว์มีสขุอนามัยด ี

แขง็แรง มีความต้านทานโรค และป้องกันการติดเช้ือ 
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 ค) มีการใช้อาหารสัตว์อินทรีย์ที่มีคุณภาพ ร่วมกับการออกกาํลัง และการปล่อยสัตว์แทะเลม็ 

และ/หรือ ให้สัตว์มีโอกาสสัมผัสกับสภาพภายนอกโรงเรือน เพ่ือส่งเสริมภมิูคุ้มกันโรคตาม

ธรรมชาติ 

 ง) เลี้ยงสตัว์ตามจาํนวนที่เหมาะสมกบัพ้ืนที่ ไม่ให้แออดัหรือส่งผลกระทบต่อสขุภาพของสตัว์ 

 จ) จัดระบบป้องกนัความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเหมาะสม เช่น สขุอนามัยสตัว์ การทาํวัคซีน 

การใช้สารสกัดชีวภาพ การกักแยกสัตว์ป่วย การกักกันสัตว์ก่อนนาํเข้าฝูงใหม่ และการป้องกัน

พาหะนาํโรคเข้าฟาร์มอย่างเหมาะสม  

4.4.2  ในกรณีที่สัตว์เจบ็ป่วยหรือได้รับบาดเจบ็ ต้องให้การรักษาโดยทนัท ีถ้าจาํเป็นให้แยกสัตว์ป่วย

ออกจากฝูงและจัดให้อยู่ในโรงเรือนที่เหมาะสม แม้ว่าผลการรักษาน้ีจะทาํให้สัตว์ต้องพ้นจาก

สภาวะของการเป็นปศุสัตว์อินทรีย์กต็าม และผู้ผลิตต้องจดบันทึกการรักษาอย่างละเอียดถึง

ชนิดของยา การใช้ยา และระยะหยุดยา 

4.4.3  การรักษาโรค ต้องเป็นไปตามหลักการ ดงัน้ี 

 ก)  กรณีที่สัตว์เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ ให้เลือกใช้พืชสมุนไพร แร่ธาตุธรรมชาติ หรือ

การแพทย์ทางเลือก ก่อนการใช้ยาแผนปัจจุบันหรือยาปฏชีิวนะ โดยพิจารณาให้เหมาะสม

กบัสภาพและชนิดสตัว์  

 ข)  หากการรักษาตามข้อ 4.4.3 ก) ไม่ได้ผล ให้ใช้ยาแผนปัจจุบันหรือยาปฏิชีวนะได้ ภายใต้

การดูแลของสัตวแพทย์ ระยะการหยุดให้ยาจะต้องเพ่ิมเป็นสองเท่าของที่ระบุในเอกสาร

กาํกบัยา  

 ค) กรณีการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน และ/หรือ ยาปฏชีิวนะ  

 1) สัตว์ที่มีระยะให้ผลิตผล (productive life cycle) เกิน 1 ปี และได้รับการรักษาด้วย

ยาแผนปัจจุบัน และ/หรือ ยาปฏชีิวนะ ไม่เกนิ 2 คร้ัง ภายใน 1 ปี หรือ 

 2) สัตว์ที่มีระยะให้ผลิตผลไม่ถึง 1 ปี และได้รับการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน และ/หรือ 

ยาปฏชีิวนะ ไม่เกนิ 1 คร้ัง  

 ผู้ผลิตต้องไม่นาํมาจาํหน่ายเป็นผลิตผลปศุสัตว์อนิทรีย์ และหากจะนาํเข้าสู่ระบบการผลิต

ปศสุตัว์อนิทรีย์อกีคร้ัง สตัว์น้ันๆ จะต้องเข้าสู่ระยะปรับเปล่ียนใหม่ 

 ง)  การรักษาด้วยฮอร์โมน ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสตัวแพทย์ 

 จ)  ในพ้ืนที่ที่เกดิโรคหรือสงสยัว่าเกดิโรค หรือมีปัญหาสขุภาพที่การจัดการตามหลักการ หรือ

ยาที่อนุญาตให้ใช้ไม่สามารถควบคุมหรือรักษาโรคได้ รวมทั้งในกรณีที่จาํเป็นต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายแล้ว อนุญาตให้ใช้วัคซีน ยากาํจัดปรสิตภายในและภายนอก หรือยารักษา

โรคอื่นๆ ได้ตามความจาํเป็น และมีระยะเวลาหยุดยาที่ชัดเจน 

4.4.4  ห้ามใช้ยาปฏชีิวนะ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการป้องกนัโรค 

4.4.5  ห้ามใช้สารเร่งการเจริญเติบโตหรือสารสังเคราะห์อื่นใด ที่มีผลในการกระตุ้นการเจริญเติบโต

หรือเพ่ิมผลผลิต 
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4.5 การจดัการฟารม์ การขนส่งสตัว ์และการฆ่าสตัว ์

4.5.1  มีการดูแลและการจัดการการเล้ียงสตัว์อย่างเอาใจใส่ เป็นไปตามธรรมชาติมากที่สดุ โดยคาํนึงถงึ

หลักสวัสดิภาพสตัว์ 

4.5.2  ควรวางแผนจัดการพ้ืนที่ปลูกพืชในฟาร์มหรือในเครือข่ายบริเวณใกล้เคียง ในการใช้ผลิต

อาหารสตัว์ให้มากที่สดุ และใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ในฟาร์มเพ่ือให้เกดิความย่ังยืน 

4.5.3  การขยายพันธุส์ตัว์ ให้เป็นไปตามหลักการดังน้ี 

ก) เลือกใช้พันธุห์รือสายพันธุส์ตัว์ที่เหมาะสม ตามที่ระบุในข้อ 4.1.1 

ข) ใช้วิธกีารผสมพันธุต์ามธรรมชาติ หากมีความจาํเป็นให้ใช้วิธกีารผสมเทยีมได้ 

ค) ห้ามใช้วิธกีารย้ายฝากตัวอ่อนและฮอร์โมนในการขยายพันธุส์ตัว์ 

ง) ห้ามใช้วิธทีางพันธุวิศวกรรมในการดัดแปรพันธุกรรมสตัว์ 

4.5.4  การเล้ียงสัตว์ระบบอินทรีย์โดยทั่วไปไม่อนุญาตให้มีการผ่าตัดหรือการจัดการบางอย่างกับ

ร่างกายสตัว์ ยกเว้นในกรณทีี่จาํเป็นและไม่มีวิธอีื่นที่เหมาะสม ดงัต่อไปน้ี 

 ก) เพ่ือป้องกนัการต่อสู้กนั หรือเพ่ือป้องกันสวัสดิภาพของสตัว์หรือมนุษย์ เช่น การตัดหาง ตัดเขี้ยว 

ตดัจงอยปาก ตดัเขา  

 ข) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลิตผล เช่น การตอนสกุรเพศผู้เพ่ือลดกล่ินในเน้ือสกุร 
 ค) เพ่ือการทาํเคร่ืองหมายสตัว์ ทาํทะเบียนและปรับปรุงพันธุส์ตัว์ เช่น การตดิเบอร์หู ห้ามใช้

การประทบัตราด้วยความร้อน 
 ง) เพ่ือสขุภาพสตัว์ เช่น การรัดหางแกะ 

 ทั้งนี้ ต้องทาํในช่วงอายุที่เหมาะสม โดยผู้มีความชาํนาญและไม่ให้สตัว์ได้รับความทรมาน  

4.5.5  สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศยั  

 ต้องคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัพฤตกิรรมของสตัว์ ดงัน้ี 

 ก) มีพ้ืนที่เพียงพอให้สตัว์ได้แสดงพฤตกิรรมตามธรรมชาตขิองสตัว์อย่างอสิระ (ภาคผนวก ข) 

 ข) ควรเล้ียงปล่อยรวมกนัตามความเหมาะสมของชนิดและประเภทของสตัว์ 
 ค) มีการป้องกนัการแสดงพฤตกิรรมผดิปกติ การบาดเจบ็ และการเกดิโรค 
 ง) เตรียมความพร้อมในกรณเีกดิอบัุตเิหตหุรือภาวะฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ ไฟดบั เคร่ืองมือหยุดทาํงาน 

4.5.6  การขนส่งสตัว์ และผลิตผล 

 ก) การเคลื่อนย้ายสตัว์ต้องดาํเนินการด้วยความระมัดระวัง หลีกเล่ียงการทาํให้สัตว์เกิดความเครียด 

ตื่นกลัว บาดเจบ็ หรือทรมาน และห้ามใช้เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า รวมทั้งยาหรือสารเคมีที่มีผลต่อ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ยากล่อมประสาท  

 ข) การจัดการขนส่งสตัว์ต้องคาํนึงถงึสวัสดภิาพสตัว์ ให้สตัว์เกดิความเครียดและทรมานน้อยที่สดุ  
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 ค) การจัดการขนส่งสัตว์ หรือผลิตผล เช่น นํ้านม ไข่ ต้องป้องกันการปะปนหรือปนเป้ือนของ

ผลิตผลที่ไม่ได้มาจากระบบปศสุตัว์อนิทรีย์ เช่น มีการแยกและบ่งช้ีที่ชัดเจน 

4.5.7  การฆ่าสตัว์  
 ก) ให้ปฏบัิติโดยเป็นไปตามสวัสดภิาพสตัว์ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ข) การจัดการตลอดการฆ่า การชาํแหละ และการเกบ็รักษา จะต้องมีระบบการป้องกันการปะปน 

ปนเป้ือนกบัผลผลิตที่ไม่ใช่อนิทรีย์ และสารเคมีที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในระบบปศสุตัว์อนิทรีย์  

4.6 โรงเรือนและการเล้ียงปล่อย 

4.6.1  โรงเรือนมีลักษณะที่เหมาะสมกบัภมิูอากาศและสตัว์สามารถออกสู่พ้ืนที่ภายนอกได้  

4.6.2  สภาพของโรงเรือนเหมาะสมกบัสภาพและพฤตกิรรมของสตัว์ ดังน้ี 
 ก) สตัว์สามารถเข้าถึงนํา้และอาหารได้ง่าย 

 ข) สามารถกนัแดด กนัฝน สะอาด มีแสงสว่าง และการระบายอากาศตามธรรมชาติอย่างเพียงพอ 

เพ่ือให้สัตว์อยู่สบาย 

4.6.3  หากจาํเป็นต้องให้สัตว์อยู่ภายในโรงเรือนช่ัวคราว ต้องมีพ้ืนที่เพียงพอในการเคล่ือนไหว 

หรือมีพ้ืนที่กลางแจ้งภายนอกโรงเรือน อาจมีความจาํเป็นต้องกักขังในกรณี ดังน้ี 

 ก) อากาศไม่เหมาะสม เช่น ร้อนจดั หนาวจัด เกดิภัยธรรมชาติ 
 ข) เพ่ือความปลอดภัย และสขุภาพของสตัว์ เช่น ลูกสตัว์เกดิใหม่ 

 ค) เพ่ือป้องกนัการทาํลายแหล่งนํา้ สิ่งแวดล้อม พืช และความอดุมสมบูรณข์องดิน เช่น ฤดูปลูกหญ้า 

หรือแปลงหญ้ายังไม่สมบูรณ ์

 ง) ระยะการให้ผลผลิตสตัว์ เช่น สตัว์ขุนระยะสดุท้าย เล้ียงแบบขังคอกได้ไม่เกนิ 1/5 ของช่วงชีวิต 

หรือโคเน้ือไม่เกนิ 3 เดอืน สกุรไม่เกนิ 2 เดอืน  

 จ) การเล้ียงฝงูเลก็ของเกษตรกรรายย่อย เช่น การเล้ียงพ่อพันธุแ์ยกขังเดี่ยว การเล้ียงสกุรรวมฝงู

ในคอก ควรมีวัสดุรองพ้ืนให้สตัว์ได้แสดงพฤติกรรม  

4.6.4  ขนาดของพ้ืนที่ในโรงเรือนเล้ียงสตัว์ ควรคาํนึงถงึ 

 ก) ให้สตัว์อยู่สบาย เหมาะสมกบัชนิด พันธุ ์สภาพ และอายุของสตัว์ 
 ข) เหมาะสมกบัขนาดของฝงูและเพศของสตัว์ 

 ค) มีพ้ืนที่เพียงพอให้สตัว์เคล่ือนไหวตามธรรมชาติ  

4.6.5  โรงเรือน คอก อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ต้องทาํความสะอาด และ/หรือ ฆ่าเช้ือตามความเหมาะสม 

เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนและการสะสมของเช้ือก่อโรค 

4.6.6  สัตว์เค้ียวเอื้ องต้องได้รับการปล่อยเล้ียงในแปลงหญ้า สัตว์อื่นต้องได้รับการปล่อยในพ้ืนที่

กลางแจ้ง เม่ือสภาพอากาศเหมาะสม  

4.6.7  การเล้ียงแบบปล่อยในพ้ืนที่เปิด ต้องมีที่กนัแดดและฝน หรือป้องกนัสตัว์จากความแปรปรวน

ของภมิูอากาศอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
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4.6.8  การปล่อยสตัว์แทะเลม็ในทุง่หญ้าธรรมชาติหรือแปลงหญ้า ควรพิจารณาให้มีจาํนวนที่เหมาะสม

และไม่เกดิความเสยีหายต่อความอุดมสมบูรณข์องดินและแปลงหญ้า 

4.6.9  การเล้ียงสตัว์แบบไล่ต้อนในพ้ืนที่ป่าหรือพ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่น้ันๆ ต้องไม่ใช้สารเคมีมาอย่างน้อย 

3 ปี และความหนาแน่นของสัตว์ต้องไม่ทาํลายสิ่งแวดล้อม หากมีสัตว์ที่ไม่ขอการรับรองอยู่ใน

พ้ืนที่เดยีวกนั ต้องได้รับการตรวจสอบและเหน็ชอบจากหน่วยรับรองก่อน 

สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

4.6.10  ต้องมีพ้ืนที่ภายนอกโรงเรือนให้สัตว์ออกกาํลังตามธรรมชาติ อาจมีข้อยกเว้นในกรณีของพ่อพันธุ์

และแม่พันธุ ์หรือสตัว์ในระยะขนุ 

4.6.11  พ้ืนโรงเรือนต้องเรียบ ไม่ลื่น ปลอดภัยสาํหรับสัตว์ ห้ามใช้พ้ืนสแลต กรณีที่จาํเป็นให้ใช้พ้ืนสแลต 

บางส่วนได้  

4.6.12  มีพ้ืนที่แห้ง สะอาด สาํหรับให้สัตว์พักนอนที่เหมาะสมกับขนาดของสัตว์และเป็นสิ่งก่อสร้างที่

แขง็แรง วัสดุรองพ้ืนที่ใช้ต้องเพียงพอและสะอาด 

4.6.13  ห้ามใช้คอกขังเด่ียวหรือการผูกยืนโรงสาํหรับโรงเรือนลูกโค ยกเว้นได้รับอนุญาตจากหน่วย

รับรอง 

4.6.14  ให้แม่สกุรอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม ยกเว้นในระยะท้ายของการต้ังท้อง และระยะให้นม  

4.6.15  ห้ามเล้ียงกระต่ายโดยขังกรง  

สตัวปี์ก 

4.6.16  ต้องเลี้ยงแบบปล่อยอสิระ มีพ้ืนที่ภายนอกเพียงพอสาํหรับแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสตัว์  

4.6.17  สตัว์ปีกที่มีพฤติกรรมชอบนํา้ ต้องมีแหล่งนํา้ไว้ให้อย่างเพียงพอ 

4.6.18  โรงเรือนสตัว์ปีกต้องมีพ้ืนแขง็ที่คลุมด้วยวัสดุรองพ้ืน อาจเป็นแกลบ ฟาง ข้ีเล่ือย ทรายหรือหญ้า 

และโรงเรือนไก่ไข่ เป็ดไข่ ต้องมีรังไข่เพียงพอสาํหรับการวางไข่ มีคอนนอนสาํหรับไก่ มีขนาดและ

การจดัวางเหมาะสมกบัชนิดและพฤตกิรรมของสตัว์ 

4.6.19  ห้ามใช้แสงไฟทดแทนแสงธรรมชาต ิเพ่ือเร่งผลผลิต 

4.6.20  การเล้ียงสตัว์ปีกต้องมกีารพักโรงเรือนอย่างเหมาะสม ก่อนนาํสตัว์ปีกชุดต่อไปเข้าเล้ียง  

4.7 การจดัการของเสีย 

การจัดการของเสยีในบริเวณที่ใช้เล้ียงสตัว์ ต้องมีหลักการดังน้ี 

4.7.1  ไม่ทาํลายทรัพยากรดินและนํา้ 

4.7.2  ไม่ก่อให้เกดิการปนเป้ือนของไนเทรตและแบคทเีรียที่ก่อให้เกดิโรค ในดินและนํา้ 

4.7.3  มีการหมุนเวียนของธาตอุาหารในดินที่เหมาะสม  
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4.7.4  หลีกเล่ียงการเผาทาํลายของเสีย และกิจกรรมอื่นที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

ยกเว้นการเผาทาํลายซากเพ่ือควบคุมโรค 

4.7.5  ต้องมีมาตรการในการกําจัดซากสัตว์ อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพ่ือลดปัญหา

มลภาวะต่อชุมชน และลดโอกาสการแพร่กระจายของโรค 

 ก) ในกรณขีองสตัว์ที่ตายปกต ิ

  หากพบการตายของสัตว์ ให้เกบ็ออกจากโรงเรือนทนัททุีกคร้ังที่มีการตรวจพบ สัตว์ที่ตาย

ให้นําซากใส่ถุงพลาสติกกันนํ้าและปิดปากถุงให้มิดชิด แล้วนําไปใส่ในถังที่มีฝาปิดเพ่ือ

ป้องกันสัตว์พาหะนาํโรคจากน้ันจึงรวบรวมไปทาํลายในแต่ละวันในบริเวณเฉพาะ สาํหรับ

การทาํลายซากซ่ึงต้องเป็นพ้ืนที่ที่ห่างจากบริเวณโรงเรือนอื่น มีดงัน้ี 

 1) ทาํลายโดยการฝัง ต้องมีเน้ือที่เพียงพออยู่ในบริเวณนํ้าท่วมไม่ถึง และไม่ใกล้แหล่งนํ้า 

ฝังซากใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และห่างจากระดับนํ้าใต้ดิน โรยปูนขาว

หรือราดด้วยนํา้ยาฆ่าเช้ือก่อนกลบหลุมเหนือระดบัผวิดินและต้องป้องกนัไม่ให้สตัว์ไปคุ้ยเขี่ย 

 2) ทาํลายโดยการเผา ให้ทาํในบริเวณที่เหมาะสมและเผาซากจนหมด  

 3) ทาํลายโดยการกลบทับและย่อยสลาย (composing) มีพ้ืนที่สาํหรับการกลบทับเพ่ือ

ย่อยสลายซากไก่ที่เหมาะสม และมั่นใจได้ว่าวิธีการหมักทาํให้เกิดการย่อยสลายอย่าง

สมบูรณ์ ไม่มีความเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งแพร่เช้ือหรือพาหะ และมีขั้นตอนปฏิบัติถูกต้อง

ตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 4) ในกรณีมีการเคล่ือนย้ายซากสัตว์ปีกออกนอกฟาร์ม ให้ดาํเนินการตามแนวทางการนาํ

ซากสตัว์ที่ตายปกติหรือคดัทิ้งออกจากฟาร์มของกรมปศสุตัว์ 

 ข) ในกรณขีองสตัว์ที่ตายจากโรคระบาด  

  ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมปศุสัตว์ เร่ือง กาํหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการทาํลายสัตว์ที่เป็น

โรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของ

โรคระบาด พ.ศ. 2558 โดยอยู่ภายใต้การกาํกับดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้มีอาํนาจหน้าที่ เพ่ือให้

การทาํลายซากสตัว์เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ  

4.7.6  พ้ืนที่และสิ่งอาํนวยความสะดวกในการจัดเกบ็ของเสีย ควรออกแบบให้สามารถป้องกันการปนเป้ือน

สู่ดนิและแหล่งนํา้ได้  

4.7.7  การใช้ปุ๋ยมูลสตัว์ในพ้ืนที่แปลงหญ้าหรือเกษตรกรรม ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มีผลกระทบ

ต่อคุณภาพของนํา้ใต้ดนิและนํา้ผวิดิน  

4.8  การจดัเก็บบนัทึกขอ้มูล 

 ผู้ผลิตต้องจัดเกบ็บันทึกข้อมูลที่ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ ตามที่หน่วยรับรองกาํหนด โดยมี

ตวัอย่างแบบบันทกึข้อมูลดังภาคผนวก ค 
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5.  การจดัการ การเก็บรกัษา การขนส่ง การแปรรูป และการบรรจุหีบห่อ 

 ให้เป็นไปตาม มกษ. 9000 เล่ม 1  

6.  การแสดงฉลากและการกล่าวอา้ง  

 ให้เป็นไปตาม มกษ. 9000 เล่ม 1  

7.  ขอ้กําหนดการอนุญาตใหใ้ชส้ารอ่ืนที่นอกเหนือจากที่ระบุไวใ้นภาคผนวก ก 

ในระบบการผลิตปศุสตัวอิ์นทรีย ์
 ให้เป็นไปตาม มกษ. 9000 เล่ม 1  

8.  ระบบตรวจและรบัรอง  

 ให้เป็นไปตาม มกษ. 9000 เล่ม 1 
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ภาคผนวก ก 

สารทีอ่นุญาตใหใ้ชส้าํหรบัการผลิตระบบปศุสตัวอิ์นทรีย ์

 ให้เป็นไปตามภาคผนวก ก  มกษ. 9000 เล่ม 1 และดังน้ี 

ก.1.1  สารใดๆ ที่ใช้ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์สาํหรับการใส่ปุ๋ย การปรับปรุงบาํรุงดิน การดูแล

สุขภาพสัตว์ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือการจัดเตรียม การถนอมอาหาร และการเกบ็

รักษาผลิตภัณฑอ์าหาร ต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคบัของประเทศและประเทศคู่ค้า 

ก.1.2   ข้อแม้สําหรับการใช้สารบางรายการต่อไปนี้  อาจจะมีการระบุไว้โดยหน่วยรับรองหรือ

หน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ปริมาณ ความถี่ของการใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ก.1.3   สารใดๆ ที่จาํเป็นสาํหรับการผลิตขั้นต้น จะต้องใช้อย่างระมัดระวัง ตามหลักการทางวิชาการ 

แม้จะเป็นสารที่อนุญาตให้ใช้กต็าม เพ่ือป้องกนัไม่ให้ใช้ผิดพลาดซ่ึงอาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อ

นิเวศวิทยาของดินหรือฟาร์มได้ 

ก.1.4  รายการในตารางที่ ก.1 ถึง ตารางที่ ก.4 เป็นรายการสารที่อนุญาตให้ใช้สาํหรับการผลิตปศุสตัว์อนิทรีย์ 

แต่ทั้งนี้ อาจมีการเพ่ิมหรือลดรายการได้ตามการยอมรับจากหน่วยรับรอง แต่ต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑท์ี่ระบุไว้ในข้อ 7 ของมาตรฐานนี้  

ตารางที่ ก.1 สารที่ใช้สาํหรับควบคุมสตัว์พาหะ หนู และแมลง 

(ข้อ ก.1.4) 

ช่ือสาร รายละเอียด/ขอ้กาํหนด 
สารเตรียมที่มีส่วนของไพรีทริน (pyrethrins)  

สกดัจาก Chrysanthemum cinerariaefolium 

- จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 

กาํมะถนั (sulphur) - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 

ยาฆ่าหนู - จาํเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือ
หน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 
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ตารางที่ ก.2 ส่วนประกอบที่ไม่ได้มาจากการเกษตร (non-agricultural origin)  

สารที่ใช้สาํหรับผลิตภัณฑแ์ปรรูปจากปศุสตัว์ 

(ข้อ ก.1.4) 

INS
1/ 

ช่ือสาร รายละเอียด/ขอ้กําหนด 

170 แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate) - ใช้กบัผลิตภัณฑน์ม ไม่ใช้เป็นสารแต่งส ี

270 กรดแลกตกิ (lactic acid) - ใช้กบัผลิตภัณฑน์ม เป็นสารปรับความเป็น

กรด-เบส 
290 คาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) - 
300 กรดแอสคอร์บิก (Ascorbic acid) - antioxidant

322 เลซิทนิ (lecithin) - เลซิทินที่ได้มาโดยไม่มีการฟอกสีหรือใช้

สารละลายอินทรีย์ ใช้กับผลิตภัณฑ์นมและ

อาหารทารกที่ มีส่วนผสมของนมเป็นหลัก 

ผลิตภัณฑจ์ากไขมันและมายองเนส 

406 วุ้น (agar) - 

407 คาร์ราจีแนน (carrageenan) - ใช้กบัผลิตภัณฑน์ม  

410 โลคัสตบี์นกมั (locust bean gum) - ใช้กบัผลิตภัณฑน์ม ผลิตภัณฑเ์น้ือ 

412 กวัร์กมั (guar gum) - ใช้กับผลิตภัณฑ์นม เน้ือ ในภาชนะบรรจุ

ปิดสนิท ผลิตภัณฑไ์ข่ 

413 ทรากาแคนทก์มั (tragacanth gum) - 

440 เพกทนิ (pectin, unmodified) - ใช้กบัผลิตภัณฑน์ม 

450iii เททระโซเดยีมไพโรฟอสเฟต  

(Tetrasodium pyrophosphate) 
- ใช้ในผลิตภัณฑจ์ากเน้ือเทา่น้ัน 

509 แคลเซียมคลอไรด์ (calcium chloride) - ใช้กบัผลิตภัณฑน์ม  

938 กา๊ซอาร์กอน (argon) - modified atmosphere packaging 
941 กา๊ซไนโตรเจน (nitrogen) - modified atmosphere packaging 

948 กา๊ซออกซิเจน (oxygen) - modified atmosphere packaging 
 

                                                  
1/

 INS = International Numbering System 
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ตารางที่ ก.2 ส่วนประกอบที่ไม่ได้มาจากการเกษตร (non-agricultural origin)  

สารที่ใช้สาํหรับผลิตภัณฑแ์ปรรูปจากปศุสตัว์ (ต่อ) 

(ข้อ ก.1.4) 

INS ช่ือสาร รายละเอียด/ขอ้กําหนด 

 
สารแต่งกลิ่นรส - สารและผลิตภัณฑ์ที่ระบุฉลากว่าเป็นสารแต่งกล่ินรสตาม

ธรรมชาติ หรือสารสาํหรับเตรียมสารแต่งกล่ินรสตามธรรมชาติ 

ให้เป็นไปตามข้อกาํหนดตามกฎหมายของประเทศ 

- อนุญาตให้ใช้เฉพาะเท่าที่จาํเป็นและถูกต้องตามกฎหมาย

สาํหรับใช้ในผลิตภัณฑอ์าหารเทา่น้ัน 

 
นํา้บริโภค (drinking water) - 

 
เกลือ - มี โซ เดี ยมคลอไรด์ห รือโพแทสเซียมคลอไรด์ เป็ น

ส่วนประกอบหลัก โดยทัว่ไปใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร 

- อนุญาตให้ใช้เฉพาะเท่าที่จาํเป็นและถูกต้องตามกฎหมาย

สาํหรับใช้ในผลิตภัณฑอ์าหารเทา่น้ัน 

 
สารเตรียมจากจุลินทรีย์และ

เอนไซม์ 

- ใช้ในการแปรรูปอาหาร    

- ยกเว้นจุลินทรีย์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม หรือ

เอนไซม์ที่ได้จากการดัดแปรพันธุกรรมหรือจุลินทรีย์ดัดแปร

พันธุกรรม 

- อนุญาตให้ใช้เฉพาะเท่าที่จาํเป็นและถูกต้องตามกฎหมาย

สาํหรับใช้ในผลิตภัณฑอ์าหารเทา่น้ัน 

 
แร่ธาตุรวมถึงแร่ธาตุปริมาณน้อย 

(trace element) 

- วิตามิน ไขมัน และกรดแอมิโนที่จําเป็นต่อร่างกาย และ

สารประกอบที่มีไนโตรเจนอื่นๆ 

- อนุญาตให้ใช้เฉพาะเท่าที่จาํเป็นและถูกต้องตามกฎหมาย

สาํหรับใช้ในผลิตภัณฑอ์าหารเทา่น้ัน 
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ตารางที่ ก.3 สารช่วยกรรมวิธกีารผลิตที่อาจจะใช้สาํหรับเตรียมผลิตภัณฑท์ี่มีแหล่งมาจากการเกษตร 

(ข้อ ก.1.4) 

INS ช่ือสาร วตัถุประสงคที์่ใช ้

170i แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium 

carbonate) 

- 

509 แคลเซียมคลอไรด ์(calcium chloride) - สารช่วยให้คงรูปและรวมตัวในการผลิตเนยแขง็ 

270 กรดแลกตกิ (lactic acid) - สารช่วยให้เกดิการรวมตวัเป็นก้อนสาํหรับผลิตภัณฑน์ม 

ใช้สาํหรับการควบคุมความเป็นกรด-เบสในการผลิต

เนยแขง็ 

500i โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate) - เป็นสารทาํให้เป็นกลางสาํหรับผลิตภัณฑน์ม  

 สารเตรียมจากเช้ือจุลินทรีย์และเอนไซม์ - สารใดๆ ที่ เตรียมจากเช้ือจุลินทรีย์และเอนไซม์ 

ที่ โดยทั่ วไปใช้เป็นสารช่วยกรรม วิธีการผ ลิตใน

กระบวนการผลิตอาหาร โดยต้องไม่เป็นเช้ือจุลินทรีย์

ดดัแปรพันธุกรรม และเอนไซม์ที่ได้จากจุลินทรีย์ดัดแปร

พันธุกรรม 
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ตารางที่ ก.4 สารที่ใช้ในการทาํความสะอาด (cleaning agents) 

(ข้อ ก.1.4) 

ช่ือสาร ขอ้กําหนด 

จาเวลวอเตอร์ (Javel water) - จําเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง

หรือหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 

ผงซักฟอกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ - จําเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง

หรือหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 

นํา้ส้มหมักจากพืช ผลไม้ - จําเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง

หรือหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 

โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate) - จําเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง

หรือหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide) - จําเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง

หรือหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) - จําเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง

หรือหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 

ไอโอดนี (iodine) - จําเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง

หรือหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 

สารละลายด่างทบัทมิ - จําเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง

หรือหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 

นํา้ด่าง - จําเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง

หรือหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 

คอสทกิโพแทช (caustic potash) - จําเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง

หรือหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 

ปูนขาว - จําเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง

หรือหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 

สารฟอกขาวถึง 10% - จําเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง

หรือหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 

กรดฟอสฟอริก (phosphoric acid) - จําเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง

หรือหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก ข 

พื้ นท่ีในการเล้ียงสตัว ์

(ข้อ 4.5.5) 

ตารางที่ ข.1 พ้ืนที่ภายในโรงเรือน 

ชนดิสตัว ์

พื้ นที่ภายในโรงเรือน 

ระยะ พื้ นที่ 

โคเน้ือ คอกพัก ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อตัว    

โคนม  คอกพัก ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อตัว    

กระบือเน้ือ คอกพัก ไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตรต่อตัว    

กระบือนม คอกพัก ไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตรต่อตัว    

แพะเน้ือ - ประมาณ 1 ตารางเมตรต่อตัว    

แกะเน้ือ - ประมาณ 1 ตารางเมตรต่อตัว    

แพะนม - ประมาณ 1 ตารางเมตรต่อตัว    

สกุร 

พ่อพันธุ ์ ไม่น้อยกว่า 4.4 ตารางเมตรต่อตัว    

แม่พันธุ ์ ไม่น้อยกว่า 1.32 ตารางเมตรต่อตัว    

คอกคลอด ไม่น้อยกว่า 3.6 ตารางเมตรต่อตัว    

ซองคลอด ไม่น้อยกว่า 1.32 ตารางเมตรต่อตัว    

กล่องกก ไม่น้อยกว่า 0.4 ตารางเมตรต่อตัว    

สกุรอนุบาล ไม่น้อยกว่า 0.3 ตารางเมตรต่อตัว    

สกุรรุ่น-ขนุ ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อตัว    

ไก่ไข่  
ไก่รุ่น ไม่มากกว่า 10 ตวัต่อตารางเมตร 

ไก่ระยะไข่ ไม่มากกว่า 5 ตวัต่อตารางเมตร 

ไก่เน้ือ  - นํา้หนักรวมไม่เกนิ 20 กโิลกรัมต่อตารางเมตร 

ไก่พันธุ ์ 
ไก่รุ่น ไม่มากกว่า 10 ตวัต่อตารางเมตร 

ไก่ระยะให้ผลผลิต ไม่มากกว่า 5 ตวัต่อตารางเมตร 

ไก่งวง  นํา้หนักรวมไม่เกนิ 21 กโิลกรัมต่อตารางเมตร 

เป็ดไข่ 
เป็ดรุ่น ไม่มากกว่า 10 ตวัต่อตารางเมตร 

เป็ดระยะไข่ ไม่มากกว่า 10 ตวัต่อตารางเมตร 

เป็ดเน้ือ - ไม่มากกว่า 10 ตวัต่อตารางเมตร  

ที่มา: อ้างองิจากมาตรฐานสนิค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติทางการเกษตรที่ดีสาํหรับฟาร์มเล้ียงสตัว์แต่ละชนิด 
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ตารางที่ ข.2 พ้ืนที่ภายนอกโรงเรือน 

ชนดิสตัว ์
นํ้าหนกัสตัว ์

(กิโลกรมั) 

พื้ นที่ภายนอกสําหรบัออกกําลงั 

ไม่รวมทุ่งเล้ียงสตัว ์(pasturage) 

(ตารางเมตรต่อตวั) 

โค-กระบือ (พันธุ/์เน้ือ) ≤100

≤200 

≤350 

>350 

 

1.1 

1.9 

3 
3.7 หรืออย่างน้อย 

0.75 ตารางเมตร/100 กโิลกรัม 

โคนม - 4.5 

โคพ่อพันธุ ์ - 30 

แพะ-แกะ 
ลูกแพะ-แกะ 

- 

- 

2.5  

0.5 

แม่สกุรเล้ียงลูกและลูกสกุรอายุ

ไม่เกนิ 40 วัน 

- 2.5 

สกุรขนุ ≤50 

≤85 

≤110 

0.6 

0.8 

1 

ลูกสกุรอนุบาลอายุเกนิ 40 วัน ≤30 0.4 

 

สตัวปี์ก 
พื้ นที่ภายนอกหมุนเวียน 

(ตารางเมตรต่อตวั) 

แม่ไก่ไข่ 4 

สตัว์ปีกเน้ือ (คอกถาวร) 

- ไก่เน้ือ 

- เป็ด 

- ไก่งวง 

- ห่าน 

 
4 

4.5 

10 

15 

สตัว์ปีกเน้ือ (คอกเคล่ือนที่) 2.5 

ที่มา: Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications 

referring thereto on agricultural products and foodstuffs: Consolidated Text 14.05.2008
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ภาคผนวก ค 

ตวัอย่างแบบบนัทึกขอ้มูล 

 (ข้อ 4.8)  

แบบบนัทึกที่ ค.1 ทะเบียนสตัวใ์นฟารม์ (โค, กระบือ, แพะ, แกะ, สุกร) 

   ชื่อฟารม์......................................................ชื่อเจา้ของ..................................................................................ผูร้บัผดิชอบ....................................... 

ตวัที่ 
หมายเลข/ชื่อ

สตัว ์
ว/ด/ป 

เกิด 

หมายเลข

พ่อ 

หมายเลข

แม่ 

วิธีผสม

พนัธุ ์

แหล่งที่มา จําหน่ายออก หมายเหตุ 

(เช่น สถานะ 

พ่อพนัธุ/์แม่พนัธุ/์

ขุน/รีดนม  

หรือ ผูซ้ื้อ) 

เกิดใน

ฟารม์ 

นาํเขา้ 

ว/ด/ป 
เหตุผล 

(ตาย/ขาย) ว/ด/ป 

สถานะ 

(อินทรีย/์ 

ไม่อินทรีย)์ 
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แบบบนัทึกที่ ค.2 ทะเบยีนสตัวป์ีก (ระบบเขา้-ออกเป็นชดุ) 

    ชื่อฟารม์..............................................................ชื่อเจา้ของ..................................................................................ผูร้บัผิดชอบ...................................... 

รุ่นที ่ ว/ด/ป 
จํานวน (ตวั) 

แหล่งที่มา 

(เกิดในฟารม์/นาํเขา้) ระบุแหล่ง 

จําหน่าย 
คงเหลือ 
(ตวั) 

หมายเหตุ 
คละเพศ เพศผู ้ เพศเมีย ว/ด/ป 

จํานวน 

(ตวั) 
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แบบบนัทึกที่ ค.3 แบบบนัทึกการใหผ้ลผลิตไข่ประจําเดือน 

      ชื่อฟารม์..............................................................ชื่อเจา้ของ...............................................................................ผูร้บัผิดชอบ...................................... 

ว/ด/ป 
จํานวนแม่ 

(ตวั) 

ตาย/ขาย 

(ตวั) 

คงเหลือ 

(ตวั) 

การใหไ้ข่ 

(ฟอง) 

จําหน่าย (ฟอง) 
หมายเหตุ 

บริโภค ขาย 
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แบบบนัทึกที่ ค.4 ตวัอย่างแบบบนทึกผลผลิตนํ้านม 

       ชื่อฟารม์.........................................................ชื่อเจา้ของ...................................................................ผูร้บัผิดชอบ...................................... 

หมายเลข/ 

ชื่อสตัว ์ 

ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป 

หมายเหตุ 

เชา้ เย็น เชา้ เย็น เชา้ เย็น เชา้ เย็น เชา้ เย็น เชา้ เย็น เชา้ เย็น 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

รวม (กก.)                

ใช้เลี้ยงลูกโค                

ส่งศนูย์รวมนม                
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แบบบนัทึกที่ ค.5 แบบบนัทึกการนาํเขา้อาหารสตัว ์

    ชื่อฟารม์..............................................................ชื่อเจา้ของ...............................................................................ผูร้บัผิดชอบ...................................... 

ว/ด/ป 

นาํเขา้ 

ชนดิ 

อาหารสตัว ์
จํานวน แหล่งผลิต 

สถานะ 

หมายเหตุ อินทรีย์

(รบัรอง) 

อินทรีย ์

(ไม่รบัรอง) 

จาก

ธรรมชาติ 
ไม่อินทรีย ์
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แบบบนัทึกที่ ค.6 แบบบนัทึกการรกัษาสตัว ์

ชื่อฟารม์..............................................................ชื่อเจา้ของ...............................................................................ผูร้บัผิดชอบ..............................................

หมายเลขสตัวท์ี่ทําการรกัษา............................... ชื่อสตัวแพทย.์...........………………..………………………ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ…............…………………………………... 

ว/ด/ป สตัวป์่วยเป็นโรค 
วิธีรกัษา  

หมายเหตุ 
ชื่อยา/ชื่อการคา้ เลขทะเบยีนยา ขนาดและวิธีใหย้า ระยะเวลาที่ใช ้ ระยะหยุดยา 
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แบบบนัทึกที่ ค.7 แบบบนัทึกการใหอ้าหาร 

   ชื่อฟารม์..............................................................ชื่อเจา้ของ...............................................................................ผูร้บัผิดชอบ.......................................... 
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