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มาตรฐานสินคาเกษตร 
 เกษตรอินทรีย เลม 2: ปศุสัตวอินทรีย 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดวิธีการผลิต การแปรรปู และการแสดงฉลากผลิตผลและผลิตภัณฑปศุสัตว

อนิทรยี ท้ังนี้ไมรวมผ้ึงและแมลงอื่นท่ีเล้ียงเพื่อใชเปนอาหารหรือผลิตภัณฑอาหาร 

มาตรฐานนี้ใหใชรวมกับ มกษ.9000 เลม 1 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 1: การผลิต 

แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอนิทรยี 

2 นิยาม  

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ใหเปนไปตาม มกษ. 9000 เลม 1 และดังตอไปนี้  

2.1 ปศุสัตว (livestock) หมายถึง สัตวบกท่ีเล้ียงสําหรับใชเปนอาหารหรือผลิตภัณฑอาหาร ท้ังนี้ไมครอบคลุม

สัตวปา  

2.2 ปศุสัตวอินทรีย (organic livestock) หมายถึง ปศุสัตวท่ีผลิตโดยใชระบบเกษตรอินทรีย 

2.3 ฟารม (farm) หมายถึง พื้นท่ีท่ีทําเกษตรกรรมท้ังหมด ท้ังเพาะปลูกและเล้ียงสัตว  

2.4 การผลิตแบบคูขนาน (parallel production) หมายถึง การเล้ียง การแปรรูปผลิตผลและผลิตภัณฑจาก

ปศุสัตวชนิดเดียวกัน ท้ังแบบอินทรียและแบบท่ีไมใชอินทรียควบคูกันในหนวยผลิตเดียวกัน 
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3 หลกัการของปศุสัตวอินทรีย 

ใหเปนไปตามขอ 3 ใน มกษ.9000 เลม 1 และดังนี้ 

3.1 ตองอยูบนพืน้ฐานการจัดการใหมีความสัมพันธท่ีดีเกื้อกูลกันระหวางผืนดิน พืช สัตว และให

ความสําคัญกับความตองการทางสรีระของรางกาย และพฤติกรรมของสัตว และจัดใหมีอาหารสัตวอินทรีย

ท่ีมีคุณภาพอยางเพียงพอ 

3.2 ปศุสัตวเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีสัมพันธกับผืนดิน สัตวกินพืชตองมีแปลงหญาแทะเล็ม และปศุสัตวอื่นตอง

มีพื้นท่ีกลางแจงสําหรับออกกําลัง โดยอาจมีขอยกเวนไดในกรณีท่ีจําเปน เชน ระยะทองแก หรือระยะแรกเกิด 

สภาพอากาศไมอํานวย หรือทองถิ่นมีการจํากัดการปลอยแทะเล็ม ท้ังนี้ตองคํานึงถึงสวัสดิภาพของปศุสัตวดวย 

3.3 ตองรกัษาระบบนเิวศทองถิน่และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นทีก่ารผลิต เพื่อเปนพื้นท่ีสําหรับพืช 

และท่ีอาศยัของแมลง และสัตวประจําถิ่นนั้น เชน ปา พุมไม แนวรั้วธรรมชาต ิและหนองน้าํ  

3.4 จํานวนปศุสัตวตองพอเหมาะกับพื้นท่ี โดยคํานึงถึงการใชประโยชนจากพืชในฟารม การจัดการธาตุ

อาหารท่ีสมดุล รกัษาความอุดมสมบูรณของดิน ปองกันการทําลายหนาดิน ปองกันการกอมลพิษตอแหลงน้ํา 

เชน การหมุนเวียนใชพื้นท่ี ปองกนัการแทะเล็มท่ีมากเกนิไป และการกระจายมูลสัตวอยางเหมาะสม   

3.5 การจดัการกบัปศุสัตว ใหมุงเนนการขยายพันธุตามธรรมชาต ิ รกัษาสุขภาพสัตว ปองกันโรค หลีกเล่ียง

การใชยาเคมี ดูแลสวัสดิภาพของสัตว และการลดความเครียด รวมท้ังหลีกเล่ียงการใชผลพลอยไดจากสัตว

เปนอาหารสัตว  

3.6 การเลี้ยงปศุสัตวหลายชนิดในพืน้ทีเ่ดียวกัน ใหเปนไปตามมาตรฐานฉบับนี ้หากมีสัตวทีไ่มไดเล้ียง

ตามมาตรฐานนี้ในพืน้ที่เดียวกัน ผูผลิตตองจัดการแยกระบบการผลิตที่ชัดเจน ปองกันการปนเปอนหรือ

ปะปนท่ีทําใหสูญเสียความเปนอินทรีย  

3.7 การผลิตแบบคูขนาน ผูผลิตตองแยกระบบการผลิตอยางชัดเจน ปองกันการปนเปอนหรือปะปนที่

ทําใหสูญเสียความเปนอินทรีย 

3.8 การจดัการในการผลิตสัตว และผลิตภัณฑจากสัตว ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูผลิตและผูบริโภค 
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4 ขอกําหนดวิธีการผลิตปศุสัตวอินทรีย 

ใหเปนไปตามขอ 6.2 ใน มกษ.9000 เลม 1 และดังนี้ 

4.1 แหลงที่มาของสัตว 

4.1.1 การเลือกใชชนิด พันธุ สายพันธุปศุสัตว และเทคนิคการขยายพันธุปศุสัตวใหเปนไปตามหลักการของ

เกษตรอินทรีย ดังนี้ 

(1) ความสามารถในการปรับตัวของสัตวในสภาพแวดลอมการผลิต 
(2) ความสามารถในการตานทานโรค โดยการเลือกชนิด พันธุ สายพันธุปศุสัตว ทีมี่ลักษณะทางพันธุกรรมที่

ทนทานตอโรค   

4.1.2 สัตวท่ีใชสําหรบัการผลิตปศุสัตวอินทรียตองมีลักษณะดังนี้ 

(1) เกิดในฟารมท่ีมีการจัดการตามระบบเกษตรอินทรีย 

(2) เกิดจากพอแมพันธุท่ีมีการจัดการตามระบบเกษตรอินทรีย 

(3) สัตวตองถูกเล้ียงในระบบอินทรียตลอดชวงชีวิตของสัตว 

(4) ไมเปล่ียนรูปแบบการเล้ียงสัตวไปมาระหวางการเลี้ยงระบบอินทรียและระบบท่ีไมใชอินทรีย 

4.1.3 หากจัดหาสัตวทีมี่ลักษณะตามขอ 4.1.2 ไมได ใหใชสัตวจากฟารมปศุสัตวทัว่ไปได โดยตองไดรับ

ความเห็นชอบจากหนวยรับรองกอนในกรณีตอไปนี้ 

(1) เพื่อขยายการผลิต หรือมีการเปล่ียนแปลงการใชพันธุสัตวในการผลิต ท่ีตอบสนองความตองการของ

ตลาด หรือเปนสัตวสายพันธุใหมท่ีมีการปรับปรุงพันธุข้ึนมาดวยวิธีธรรมชาติ 

(2) เพื่อสรางฝูงสัตวใหม ในกรณีท่ีมีอัตราการตายในฝูงสูงมาก 
(3) เพื่อนําสัตวเพศผูมาใชเปนพอพันธุ 

(4) หากไมมีการผลิตพันธุสัตวจากระบบปศุสัตวอินทรียเปนการคามากอนในพื้นท่ีนั้น ใหใชสัตวจากฟารม 

ท่ีไมไดจัดการตามระบบเกษตรอินทรียได โดยสัตวท่ีนําเขาฟารมควรมีอายุนอยที่สุดเทาทีจ่ะทําได เชน หลัง

หยานม หรือตั้งแตออกจากไขไมเกิน 3 วัน โดยผูผลิตตองแสดงแผนระยะเวลาในการหาพันธุสัตวจาก

ระบบปศุสัตวอินทรียมาใชในการผลิต 

4.1.4 ผลผลิตหรือผลิตภัณฑของสัตวตามขอ 4.1.3 จะรับรองเปนปศุสัตวอินทรียได ตองมีระยะการ

ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตตามตารางท่ี 1 
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4.2 การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตใหเปนระบบปศุสัตวอินทรีย 

4.2.1 การจัดการพื้นที่เพื่อใชเล้ียงปศุสัตวอินทรีย ทัง้การปลูกพืชและพืชอาหารสัตว ตองมีระยะปรับเปล่ียน

สําหรับพืชลมลุก 12 เดือน และพืชยืนตน 18 เดือน และดําเนินการตามท่ีกาํหนดใน มกษ. 9000 เลม 1 

4.2.2 ฟารมหรือพื้นที่การผลิตใดๆ ที่ไดรับการรับรองเปนเกษตรอินทรีย เมื่อมีการนําสัตวจากฟารมที่

ไมไดรับการรับรองปศุสัตวอินทรียมาใชเพื ่อการผลิต ผลิตผลหรือผลิตภัณฑทีจ่ะวางขายเปนสินคา 

ปศุสัตวอนิทรยีได จะตองมีระยะการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตตามตารางท่ี 1 

ในกรณีสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ควรนําเขาลูกสัตวทันทีหลังหยานม ในกรณีสัตวปกตัง้แตออกจากไขหรืออายุ

ไมเกิน 3 วัน  
ตารางที่ 1 ระยะการปรับเปลี่ยนเปนปศุสัตวอินทรีย ตามชนิดสัตว 

(ขอ 4.1.4 และ ขอ 4.2.2) 

ชนิดสตัว ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน 

โค กระบอื  

- สําหรับการผลิตเนื้อ 

 

- 12 เดือน และอยางนอย 3/4 ของชวงชีวิตตองถูกเลี้ยงอยูในระบบ 

ปศุสัตวอินทรีย 

- สําหรบัการผลิตเนื้อลูกโค - 6 เดือน ควรนําเขาลูกโคทันทีหลังหยานม และอายุไมเกนิ 6 เดือน 

- สําหรับผลิตน้ํานม - 90 วัน 

เม่ือพนระยะนี้สามารถเรียกวาเปนน้ํานมอนิทรยีระยะปรับเปล่ียนได และ

หลังจากนี้อีก 6 เดือนจึงจะสามารถรับรองเปนน้ํานมอินทรียได 

แพะ แกะ 

- สําหรับการผลิตเนื้อ   

- สําหรับการผลิตน้ํานม 

 

- 4 เดือน  

- 90 วัน 

เม่ือพนระยะนี้สามารถเรียกวาเปนน้ํานมอนิทรยีระยะปรับเปล่ียนได และ

หลังจากนี้อีก 6 เดือนจึงจะสามารถรับรองเปนน้ํานมอินทรียได 

สุกร 

- สําหรับการผลิตเนื้อ 

 

- 4 เดือน  
สัตวปก 

- สําหรับการผลิตเนื้อ 

- สําหรับการผลิตไข 

 

- ตลอดอายุของการผลิต  
- 6 สัปดาห 

4.2.3 หากพื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตวและสัตวเขาสูระยะการปรับเปล่ียนพรอมกัน เม่ือพื้นท่ีไดรับการรับรองแลว

ผลิตผลปศุสัตวจะตองผานระยะเวลาตามตารางท่ี 1 จึงจะสามารถรบัรองเปนผลิตผลอนิทรยีได 
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4.2.4 หนวยรับรองระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย สามารถปรับลดระยะการปรับเปล่ียนและกําหนดวิธีการ

ท่ีแตกตางจากท่ีระบุในมาตรฐานนี้ได ในกรณีตอไปนี้ 
(1) แปลงหญาหรือพื้นที่ออกกําลังสําหรับสัตวอืน่ที่ไมใชสัตวกินพืช ใหลดระยะการปรับเปลี่ยนตามขอ 

4.2.1 ลงได  
(2) โค กระบือ มา แพะ แกะ จากระบบการเล้ียงแบบปลอยแปลง หรือโคนมในชวงเริ่มการปรับเปล่ียน 

ระยะปรับเปล่ียนลดลงไดตามประวัติการใชพื้นท่ี  

4.3 อาหารสัตว 

4.3.1 อาหารที่ใชในการเลีย้งสัตว ตองคํานึงถึงคุณภาพอาหารสัตว และควรใชวัตถุดิบที่ผลิตจากฟารม

ตนเองมากท่ีสุด หรืออาจใชวัตถุดิบจากพืน้ทีอ่ืน่ๆ ได โดยวัตถุดิบนัน้ตองมีกระบวนการผลิตที่สอดคลอง

กับขอกําหนดของเกษตรอินทรีย หรือเปนวัตถุดิบที ่ไดจากธรรมชาติซึง่มาจากพื ้นที ่ที ่ไมเคยใชทํา

การเกษตรหรือไมเคยใชสารเคมีที่หามใชอยางนอย 3 ป โดยผูผลิตตองแสดงหลักฐานประกอบการ

พิจารณาตอหนวยรับรอง  

4.3.2 ในระยะเริ่มดําเนินการปรับเปลี่ยน อาหารสัตวที่ใชตองมีวัตถุดิบที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรียใน

ปริมาณไมต่ํากวา 70% ของวัตถุแหง (dry matter) สําหรับสูตรอาหารสัตวเคีย้วเอือ้ง และ 65% ของวัตถุแหง

สําหรับสูตรอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว สําหรับอาหารทีไ่มไดมาจากระบบเกษตรอินทรีย ตองเปนวัตถุดิบ

จากพืช สัตว หรือแรธาตุตามธรรมชาติ  

4.3.3 ในกรณีท่ีพื้นที่การผลิตไมสามารถจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตวอินทรียได 100% อาหารสัตวทีใ่ช

จะตองมีวัตถุดิบทีผ่ลิตในระบบเกษตรอินทรียในปริมาณไมต่าํกวา 90% ของวัตถุแหงสําหรับอาหารสัตว

เค้ียวเอื้อง และ 80% ของวัตถุแหงสําหรับอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว โดยคํานวณจากความตองการอาหาร

สัตวท้ังป และตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยรับรองกอน 

4.3.4 หากผูผลิตสามารถแสดงรายละเอียดทีบ่งชี้วา ไมสามารถจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตวตามทีก่ําหนดได 

เนื่องจากเหตุสุดวิสัยใดๆ ก็ตาม เชน การเกิดภัยธรรมชาติ สภาพอากาศไมอํานวย สามารถใชวัตถุดิบ

อาหารจากการผลิตแบบปกติได ในสัดสวนและระยะเวลาที่หนวยรับรองกําหนดเปนกรณีไป  

4.3.5 สูตรอาหารท่ีใช ควรคํานึงถึง ความตองการทางโภชนะของสัตว และทางสรรีะของระบบยอยอาหาร ดังนี้ 

(1) สัตวเลี้ยงลูกดวยนมควรไดรับนมแม  เปนระยะเวลาทีเ่หมาะสมตามชนิดสัตว เชน โค กระบือ ไมตํ่ากวา 

2 เดือน แพะ แกะ ไมต่ํากวา 6 สัปดาห และสุกร ไมตํ่ากวา 4 สัปดาห  

(2) สัตวกินพืช เชน โค กระบือ แพะ แกะ หรือกระตาย จะตองไดรับอาหารหยาบในรูปสด แหง หรือ

หมักก็ไดเปนหลัก อยางนอยตองมีอาหารหยาบไมต่าํกวา 60% ของวัตถุแหงของอาหารตอวัน หรืออาจ

พิจารณาตามความเหมาะสมของฤดูกาลหรือระยะของการใหนม ทัง้นีต้องมีอาหารหยาบไมต่าํกวา 50% 

ของวัตถุแหง โดยผูผลิตจะตองแสดงแผนการจัดการแปลงหญา การใชประโยชนและการปลอยแทะเล็ม

ตลอดปไวใหตรวจสอบ 
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(3) ชวงการเล้ียงขุนของสัตวปก ตองการอาหารประเภทธัญพืชเพื่อเปนแหลงพลังงาน 
(4) ตองจัดหาอาหารหยาบ ประเภทสด แหง หรอืหมัก ใหสัตวปกและสุกรทุกวัน 
(5) การเล้ียงสัตวเค้ียวเอื้อง หามใชอาหารหมักเพียงอยางเดียวตลอดระยะการเล้ียง 

4.3.6 มีน้ําสะอาดใหสัตวกินอยางเพียงพอ 

4.3.7 วัตถุดิบอาหารสัตว ตองเปนไปตามหลักการ ดังนี้ 

(1) เปนวัตถุดิบหรือเปนสารทีอ่นุญาตใหใช ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.2525 

และฉบับแกไขเพิ่มเติม และไมขัดกับหลักการของเกษตรอินทรีย 

(2) เปนวัตถุดิบหรือเปนสารท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต สุขภาพ และสวัสดิภาพของสัตว 

(3) เปนวัตถุดิบหรือเปนสารที่จําเปนสําหรับความตองการทางสรีระและพฤติกรรมสัตวแตละชนิด ซึง่มี 

ตนกําเนิดจากพืช แรธาตุธรรมชาติ หรือสัตว  
(4) วัตถุดิบอาหารสัตวทีมี่แหลงกําเนิดจากพืชที่ไมไดผลิตจากระบบการผลิตพืชอินทรีย สามารถใชได

ตามท่ีกําหนดในขอ 4.3.2, 4.3.3 และ 4.3.4 และตองไมผานกระบวนการทางเคมีใดๆ 

(5) วัตถุดิบอาหารสัตวท่ีใชเปนแหลงแรธาตุ วิตามิน หรือสารต้ังตนของวิตามิน (provitamin) ในสูตรอาหาร  

ตองมีแหลงกําเนิดจากธรรมชาติ กรณีขาดแคลนหรือเหตุสุดวิสัย สามารถใชสารสังเคราะหแทนได 

แตตองมีรายละเอียดของแหลงท่ีมาและกระบวนการผลิตท่ีชัดเจน 
(6) ไมควรใชวัตถุดิบอาหารสัตวที่มีแหลงกําเนิดจากสัตว ยกเวน นมและผลิตภัณฑนม สัตวน้าํและ

ผลิตภัณฑ ทั้งนีขึ้ ้นกับกฎระเบียบของแตละประเทศ 

(7) หามใชวัตถุดิบอาหารสัตวทีม่าจากผลพลอยไดจากสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เชน เนือ้ปน กระดูกปน เพื่อ

เปนอาหารของสัตวเค้ียวเอื้อง ยกเวน นมและผลิตภัณฑนม 

(8) หามใชสารประกอบไนโตรเจนสังเคราะห หรือสารประกอบไนโตรเจนที่ไมใชโปรตีน (non-protein 

nitrogen; NPN) 

4.3.8 วัตถุที่เติมในอาหารสัตว และสารชวยกรรมวิธีการผลิต (feed additives and processing aids) 
ตองเปนไปตามหลักการดังนี ้

(1) สารทีช่วยในการอัดเม็ด (binders) สารที่ชวยไมใหเปนกอน (anti-caking agents) สารทีช่วยใหแตกตัว 

(emulsifiers) สารท่ีชวยใหคงตัว (stabilizers) สารที่ชวยใหขน (thickeners) สารที่ชวยลดการตึงผิว 

(surfactants) และสารท่ีชวยใหเกิดการรวมตัว (coagulants) ตองมาจากธรรมชาติ 

(2) สารกันหืนตองมาจากธรรมชาติ 
(3) สารถนอมอาหารตองมาจากกรดธรรมชาติ 
(4) สารปรุงแตงสี กล่ิน รส และสารกระตุนความอยากอาหาร (appetite stimulants) ตองมาจากธรรมชาติ  
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(5) ใหใชสารเสริมชีวนะ (probiotics) เอนไซม และจลุนิทรยีได 

(6) หามใชยาปฏิชีวนะ ยากันบิด ยาแผนปจจุบัน สารเรงการเจริญเติบโต หรือสารอื่นใดในอาหารสัตว 

เพื่อวัตถุประสงคในการเรงการเจริญเติบโตหรือเพิ่มผลผลิต 

(7) สารเสริมในหญาหมักและสารชวยกรรมวิธีการผลิต ตองไมเปนสารที่ไดมาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปร

พันธุกรรม สารทีอ่นุญาตใหใช ไดแก เกลือทะเล เกลือสินเธาว เอนไซม ยีสต หางนม น้ ําตาลหรือ 

ผลพลอยไดจากน้ําตาล (เชน กากน้ําตาล) น้ําผ้ึง 

(8) แบคทีเรียท่ีผลิตกรดแลกติก อะซิติก ฟอรมิก และโปรปโอนิก หรือกรดธรรมชาติอื่นๆ สามารถใชได

ในกรณีทีใ่ชเมือ่สภาพอากาศไมเอือ้อํานวยตอการหมัก และไดรับการรับรองจากหนวยรับรองระบบการ

ผลิตปศุสัตวอินทรีย  

4.4 การจัดการดานสขุภาพสตัว 

4.4.1 ผูผลิตตองคํานึงถึงการปองกันโรค และลดความเครยีด เพื่อใหสัตวแข็งแรงมีภูมิตานทานโรคโดย

ธรรมชาติ โดยตองปฏิบัติตามหลักการดังนี้ 

(1) เลือกใชพันธุสัตวหรือสายพันธุท่ีเหมาะสม ตามท่ีระบุในขอ 4.1.1 

(2) มีการจัดการที่เหมาะสมตามความตองการของสัตวแตละชนิด เพื่อสงเสริมใหสัตวมีสุขอนามัยดี

แข็งแรง มีความตานทานโรค และปองกันการติดเชื้อ 

(3) มีการใชอาหารอินทรียท่ีมีคุณภาพ รวมกับการออกกําลัง และการปลอยสัตวแทะเล็ม และ/หรือให

สัตวมีโอกาสสัมผัสกับสภาพภายนอกโรงเรือน เพื่อสงเสริมภูมิคุมกันโรคตามธรรมชาติ 

(4) เล้ียงสัตวตามจํานวนท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ไมใหแออัดหรือสงผลกระทบตอสุขภาพของสัตว 

(5) จัดระบบปองกันความปลอดภัยทางชีวภาพอยางเหมาะสม เชน สุขอนามัยสัตว การทําวัคซีน การใช

สารสกัดชีวภาพ การกักแยกสัตวปวย การกักกันสัตวกอนนําเขาฝูงใหม และการปองกันพาหะนําโรคเขา

ฟารมอยางเหมาะสม เปนตน 

4.4.2 ในกรณีท่ีสัตวเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บ ตองใหการรักษาโดยทันที ถาจําเปนใหแยกสัตวปวยออก

จากฝูงและจัดใหอยูในโรงเรือนที่เหมาะสม แมวาผลการรักษานี้จะทําใหสัตวตองพนจากสภาวะของการ

เปนปศุสัตวอินทรียก็ตาม และผูผลิตตองจดบันทึกการรักษาอยางละเอียดถึงชนิดของยา การใชยา และ

การปฏิบัติระยะหยุดยา  

4.4.3 การรักษาโรค ตองเปนไปตามหลักการ ดังนี้ 

(1) กรณีท่ีสัตวเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บ ใหเลือกใชพืชสมุนไพร แรธาตุธรรมชาติ หรือการแพทย

ทางเลือก กอนการใชยาแผนปจจุบันหรือยาปฏิชีวนะ โดยพิจารณาใหเหมาะสมกบัสภาพและชนิดสัตว  
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(2) หากการรักษาตามขอ (1) ไมไดผล ใหใชยาแผนปจจุบันหรือยาปฏิชีวนะได ภายใตการดูแลของ 

สัตวแพทย ระยะการหยุดใหยาจะตองเพิ่มเปนสองเทาของทีร่ะบุในเอกสารกํากับยา กรณีทีไ่มไดระบุไวให

มีระยะเวลาการหยุดใหยาอยางนอย 48 ชั่วโมง 
(3) ในพื้นท่ีท่ีเกิดโรคหรือสงสัยวาเกิดโรค หรือมีปญหาสุขภาพทีก่ารจัดการตามหลักการ หรือยาท่ี

อนุญาตใหใชไมสามารถควบคุมหรือรักษาโรคได รวมทั้งในกรณีทีจ่ําเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายแลว 

อนุญาตใหใชวัคซีน ยากําจัดปรสิตภายในและภายนอก หรือยารักษาโรคอื่นๆ ไดตามความจําเปนและ 

มีระยะเวลาหยุดยาท่ีชัดเจน 
กรณีท่ีสัตวไดรับการรักษาดวยยาแผนปจจุบัน และ/หรอื ยาปฏิชีวนะ เกิน 2 ครั้ง ภายใน 1 ป หรือ 1 ครั้ง

สําหรับสัตวท่ีอายุไมถึง 1 ป ผูผลิตตองไมนํามาจําหนายเปนผลผลิตปศุสัตวอินทรีย และสัตวนั้นๆ จะตอง

เขาสูระยะปรับเปล่ียนใหม 

(4) การรักษาดวยฮอรโมน ตองอยูภายใตการดูแลของสัตวแพทย 

4.4.4 หามใชยาปฏิชีวนะ เพื่อวัตถุประสงคในการปองกันโรค 

4.4.5 หามใชสารเรงการเจรญิเติบโตหรือสารอื่นใด ท่ีมีผลในการกระตุนการเจรญิเติบโตหรือเพิ่มผลผลิต 

4.5 การจัดการฟารม การขนสงสตัว และการฆาสตัว 

4.5.1 มีการดูแลและการจัดการในการเล้ียงสัตวอยางเอาใจใส เปนไปตามธรรมชาติมากท่ีสุด โดยคํานึงถึง

หลักสวัสดิภาพสัตว 

4.5.2 ผูผลิตตองวางแผนจัดการพื้นท่ี ปลูกพืชเปนอาหารสัตวในฟารมมากท่ีสุด หรือในเครือขายบริเวณใกล 

และหมุนเวียนใชผลพลอยไดจากฟารม การนํากลับมาใชใหมเปนอาหารสัตว เพื่อใหเกิดการหมุนเวียน

ธาตุอาหาร การกระจายมูลสัตวอยางเหมาะสม และเกดิความย่ังยืน 

4.5.3 การขยายพันธุสัตว ใหเปนไปตามหลักการดังนี้ 

(1) เลือกใชพันธุสัตวหรือสายพันธุท่ีเหมาะสม ตามท่ีระบุในขอ 4.1.1  

(2) ใชวิธีการผสมพันธุตามธรรมชาติ หากมีความจาํเปนใหใชวิธีการผสมเทียมได 
(3) หามใชวิธีการยายฝากตัวออนและฮอรโมนในการขยายพันธุสัตว 

(4) หามใชวิธีทางพันธุวิศวกรรมในการดัดแปรพันธุกรรมสัตว 

4.5.4 การเล้ียงสัตวระบบอนิทรียโดยท่ัวไปไมอนุญาตใหมีการผาตัดหรือการจัดการบางอยางกับรางกายสัตว 

ยกเวนในกรณีท่ีจําเปนและไมมีวิธีอื่นท่ีเหมาะสม ดังตอไปนี้ 

(1) เพือ่ปองกันการตอสูกัน หรือเพือ่ปองกันสวัสดิภาพของสัตวหรือมนุษย เชน การตัดหาง ตัดเขี้ยว 

ตัดจงอยปาก ตัดเขา และตองขออนุญาตหนวยรับรองกอน 
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(2) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต เชน การตอนสุกรเพศผูเพื่อลดกล่ินในเนื้อสุกร 
(3) เพื่อการทําเครื่องหมายสัตว ทําทะเบียนและปรับปรุงพันธุสัตว เชน การติดเบอรหู หามใชการประทับตรา

ดวยความรอน 
(4) เพื่อสุขภาพสัตว เชน การรัดหางแกะ 

ท้ังนี้ตองทําในชวงอายุท่ีเหมาะสม โดยผูท่ีมีความชํานาญและไมใหสัตวทรมาน  

4.5.5 สภาพแวดลอมและท่ีอยูอาศัย  
ตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับพฤติกรรมของสัตว ดังนี้ 

(1) มีพื้นท่ีเพียงพอใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตวอยางอิสระ (ภาคผนวก ข) 

(2) ควรเล้ียงปลอยรวมกนัตามความเหมาะสมของชนิดและประเภทของสัตว 
(3) มีการปองกันการเกิดพฤติกรรมผิดปกติ บาดเจ็บและโรค 
(4) เตรยีมความพรอมในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภาวะฉุกเฉิน เชน ไฟไหม ไฟดับ เครื่องมือหยุดทํางาน 

4.5.6 การขนสงสัตว และผลิตผล 

(1) ใหดําเนินการดวยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการทําใหสัตวเกิดความเครียด ตื่นกลัว บาดเจ็บ หรือ

ทรมาน และหามใชเครื่องกระตุนไฟฟา รวมทั้งยาหรือสารเคมีที่มีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน  

ยากลอมประสาท เพื่อเคล่ือนยายสัตว 

(2) การจัดการขนสงสัตวตองคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตว ใหสัตวเกิดความเครียดและทรมานนอยท่ีสดุ  

(3) การจัดการขนสงสัตว หรือผลิตผล เชน นม ไข ตองปองกันการปะปน หรือปนเปอนผลิตผล ท่ีไมไดมา

จากระบบปศุสัตวอินทรีย เชน มีการชี้บงท่ีชัดเจน 

4.5.7 การฆาสัตว  
(1) ใหปฏิบัติโดยใหสัตวเกิดความเครียดและทรมานนอยท่ีสุด ท้ังนี้ใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

(2) การจัดการตลอดการฆา การชําแหละ และการเก็บรักษา จะตองมีระบบการปองกันการปะปน ปนเปอน

กับผลผลิตท่ีไมใชอินทรีย และสารเคมีท่ีไมอนุญาตใหใชในระบบปศุสัตวอนิทรยี  

4.6 โรงเรือนและการเลี้ยงปลอย 

4.6.1 โรงเรือนมีลกัษณะท่ีเหมาะสมกับภูมิอากาศและสัตวสามารถออกสูพื้นท่ีภายนอกได  

4.6.2 สภาพของโรงเรือนเหมาะสมกับสภาพและพฤติกรรมของสัตว ดังนี้ 
(1) สัตวสามารถเขาถึงน้ําและอาหารไดงาย 
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(2) สามารถกันแดด กันฝน สะอาด มีแสงสวาง และการระบายอากาศตามธรรมชาติอยางเพียงพอ 

เพือ่ใหสัตวอยูสบาย 
4.6.3 หากจําเปนตองใหสัตวอยูภายในโรงเรือนชั่วคราว ตองมีพื้นทีเ่พียงพอในการเคลื่อนไหว หรือมี

พื้นที่กลางแจงภายนอกคอก หากพิสูจนไดวามีความจําเปนตองกักขัง สามารถทําไดในกรณีดังนี้ 

(1) กรณีท่ีอากาศไมเหมาะสม เชน รอนจัด หนาวจัด เกิดภัยธรรมชาติ 
(2) กรณีเพื่อความปลอดภัย และสุขภาพของสัตว เชน ลูกสัตวเกิดใหม 

(3) กรณีเพื่อปองกันการทําลายแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอม พืช และความอุดมสมบูรณของดิน เชน ฤดูปลูกหญา 

หรอืแปลงหญายังไมสมบรณู 

(4) กรณีระยะการใหผลผลิตสัตว เชน สัตวขุนระยะสุดทาย เล้ียงแบบขังคอกไดไมเกิน 1/5 ของชวงชีวิต 

หรือโคเนื้อไมเกิน 3 เดือน สุกรไมเกิน 2 เดือน  
(5) กรณีการเล้ียงฝูงเล็กของเกษตรกรรายยอย เชน การเล้ียงพอพันธุแยกขังเด่ียว การเล้ียงสุกรรวมฝูงใน

คอกท่ีมีวัสดุรองพื้นใหสัตวไดแสดงพฤติกรรม เปนตน 

4.6.4 ขนาดของพื้นท่ีในโรงเรือนเล้ียงสัตว ควรคํานึงถึง 

(1) ใหสัตวอยูสบาย เหมาะสมกับชนิด พันธุ สภาพ และอายุของสัตว 
(2) เหมาะสมกับขนาดของฝูงและเพศของสัตว 

(3) มีพื้นท่ีเพียงพอใหสัตวเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ  

4.6.5 โรงเรอืน คอก อปุกรณและเครื่องมือตางๆ ตองทําความสะอาด และ/หรอื ฆาเชื้อตามความเหมาะสม 

เพื่อปองกันการปนเปอนและการสะสมของเชื้อกอโรค 

4.6.6 สัตวเค้ียวเอื้องตองไดรับการปลอยเล้ียงในแปลงหญา สัตวอื่นตองไดรับการปลอยในพื้นท่ีกลางแจง 

เม่ืออากาศอํานวย 

4.6.7 การเล้ียงแบบปลอยในพื้นท่ีเปด ตองมีท่ีกันแดดและฝน หรือปองกันความแปรปรวนของภูมิอากาศ

อยางเหมาะสมและเพียงพอ 

4.6.8 การปลอยสัตวแทะเล็มในทุงหญาธรรมชาติหรือแปลงหญา ควรพิจารณาใหมีจํานวนที่เหมาะสมและ

ไมเกิดความเสียหายตอความอุดมสมบูรณของดินและแปลงหญา 

4.6.9 การเลี้ยงปศุสัตวแบบไลตอนหรือในพื้นทีป่าหรือพื้นที่สาธารณะ พื้นทีน่ั ้นๆ ตองไมใชสารเคมี 

มาอยางนอย 3 ป และความหนาแนนของสัตวตองไมทําลายสิง่แวดลอม หากมีปศุสัตวทีไ่มขอการรับรอง

อยูในพื้นท่ีเดียวกัน ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากหนวยรับรองกอน 
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สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

4.6.10 ตองมีพืน้ที่ภายนอกโรงเรือนใหสัตวออกกําลังตามธรรมชาติ อาจมีขอยกเวนในกรณีของพอพันธุ

และแมพันธุ หรือสัตวในระยะขุน 

4.6.11 พื้นโรงเรือนตองเรียบ ไมลื่น ปลอดภัยสําหรับสัตว หามใชพื้นสแลต กรณีท่ีจําเปนใหใชพื้นสแลต 

บางสวนได  

4.6.12 มีพื้นท่ีแหง สะอาด สําหรับใหสัตวพักนอนท่ีเหมาะสมกับขนาดของสัตวและเปนส่ิงกอสรางท่ีแข็งแรง 

วัสดุรองพื้นท่ีใชตองเพียงพอและสะอาด 

4.6.13 หามใชคอกขังเด่ียวหรือการผูกยืนโรงสําหรับโรงเรือนลูกโค ยกเวนไดรับอนุญาตจากหนวยรับรอง 

4.6.14 ใหแมสุกรอยูรวมกันเปนกลุม ยกเวนในระยะทายของการต้ังทอง และระยะใหนม  

4.6.15 หามเล้ียงกระตายโดยขังกรง  

สัตวปก 

4.6.16 ตองเล้ียงแบบปลอยตามธรรมชาติ มีพื้นท่ีภายนอกเพียงพอสําหรับการออกกําลังของสัตว  

4.6.17 สําหรับเปดหรือสัตวปกท่ีมีพฤติกรรมชอบน้ํา ตองมีแหลงน้ําไวใหอยางเพียงพอ 

4.6.18 โรงเรือนสัตวปกตองมีพืน้แข็งที่คลุมดวยวัสดุรองพืน้ อาจเปนแกลบ ฟาง ข้ีเล่ือย ทรายหรือหญา 

และโรงเรือนไกไข เปดไขตองมีรังไขเพียงพอสําหรับการวางไข มีคอนนอนสําหรับไก มีขนาดและการจัดวาง

เหมาะสมกบัชนดิและพฤติกรรมของสัตว 

4.6.19 หามใชแสงไฟทดแทนแสงธรรมชาติ เพื่อเรงผลผลิต 

4.6.20 การเล้ียงสัตวปกระบบฟารมตองมีการพักโรงเรือนอยางเหมาะสม กอนนําสัตวปกชุดตอไปเขาเล้ียง  

4.7 การจัดการของเสยี 

การจัดการของเสียในบริเวณท่ีใชเล้ียงสัตว ตองมีหลักการดังนี้ 

4.7.1 ไมทําลายทรัพยากรดินและน้ํา 

4.7.2 ไมกอใหเกิดการปนเปอนของไนเตรตและแบคทีเรียท่ีกอใหเกิดโรค ในดินและน้ํา 

4.7.3 กอใหเกิดการหมุนเวียนของธาตอุาหารในดินท่ีเหมาะสม  
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4.7.4 หลีกเล่ียงการเผาทําลายของเสีย และกจิกรรมอื่นท่ีไมสอดคลองกบัมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ยกเวนการ

เผาทําลายซากเพื่อควบคุมโรค 

4.7.5 พืน้ทีแ่ละสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บของเสีย เชน บอหมัก ควรออกแบบใหสามารถ

ปองกันการปนเปอนสูดินและแหลงน้ําได  

4.7.6 การใชปุยมูลสัตวในพื้นท่ีแปลงหญาหรือเกษตรกรรม ตองอยูในปริมาณท่ีเหมาะสม ไมมีผลกระทบตอ

คุณภาพของน้ําใตดินและน้ําผิวดิน  

4.8 การจัดเก็บบันทึกขอมูล 

ผูผลิตตองจัดเก็บบันทึกขอมูลท่ีครบถวนและทันเหตุการณ ตามท่ีหนวยรับรองกําหนด โดยมีตัวอยางแบบบันทึก

ขอมูลดังภาคผนวก ค 

5 การจัดการ การเก็บรักษา การขนสง การแปรรูป และการบรรจุหีบหอ 

ใหเปนไปตามขอ 7 มกษ.9000 เลม 1  

6 การแสดงฉลากและการกลาวอาง  

ใหเปนไปตามขอ 8 มกษ.9000 เลม 1  

7 ขอกําหนดการอนุญาตใหใชสารอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไวในภาคผนวก ก ในระบบการ

ผลิตปศุสัตวอินทรีย 

ใหเปนไปตามขอ 9 มกษ.9000 เลม 1  

8 ระบบตรวจและรับรอง  

ใหเปนไปตาม ขอ 10 มกษ.9000 เลม 1  
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ภาคผนวก ก 

สารที่อนุญาตใหใชสําหรับการผลิตระบบปศุสัตวอินทรีย 

ใหเปนไปตามภาคผนวก ก  มกษ.9000 เลม 1 และดังนี้ 

ก.1.1 สารใดๆ ที่ใชในระบบการผลิตแบบอินทรียสําหรับการใสปุย การปรับปรุงบํารุงดิน การดูแล

สุขภาพสัตว และคุณภาพของผลิตภัณฑ หรือการจัดเตรียม การถนอมอาหาร และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ

อาหาร ตองเปนไปตามกฎขอบังคับของประเทศและประเทศคูคา 

ก.1.2  ขอแมสําหรับการใชสารบางรายการตอไปนี ้อาจจะมีการระบุไวโดยหนวยรับรองหรือหนวยงานท่ี

มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ เชน ปริมาณ ความถี่ของการใชตามวัตถุประสงคเฉพาะ 

ก.1.3  สารใดๆ ที่จําเปนสําหรับการผลิตขั้นตน จะตองใชอยางระมัดระวัง ตามหลักการทางวิชาการ 

แมจะเปนสารท่ีอนุญาตใหใชก็ตาม เพื่อปองกันไมใหใชผิดพลาดซึง่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอนิเวศวิทยา

ของดินหรือฟารมได 

ก.1.4 รายการในตารางท่ี ก.1 ถึง ตารางท่ี ก.4 เปนรายการสารท่ีอนุญาตใหใชสําหรับการผลิตปศุสัตวอินทรีย 

แตท้ังนี้อาจมีการเพิ่มหรือลดรายการไดตามการยอมรับจากหนวยรับรอง แตตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีระบุ

ไวในขอ 7 ของมาตรฐาน 
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ตารางที่ ก.1 สารที่ใชสําหรับควบคุมสัตวพาหะ หนู และแมลง 
 

ชื่อสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

สารเตรียมท่ีมีสวนของไพรีทริน (pyrethrins)  

สกัดจาก Chrysanthemum cinerariaefolium 

- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

กํามะถัน (sulphur) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

ยาฆาหน ู - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 
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ตารางที่ ก.2 สวนประกอบที่ไมไดมาจากการเกษตร (non-agricultural origin) 
 

INS1 ชื่อสาร / รายละเอียด/ขอกําหนด 

สารท่ีใชสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปจากปศุสัตว 

170 แคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonate) - ใชกับผลิตภัณฑนม ไมใชเปนสารแตงสี 

270 กรดแลกติก (lactic acid) - ใชกับผลิตภัณฑนม เปนสารปรับความ

เปนกรด-เบส 
290 คารบอนไดออกไซด (carbon dioxide) - 
300 กรดแอสคอรบิก (Ascorbic acid) - antioxidant 
322 เลซิทิน (lecithin) - เลซิทินท่ีไดมาโดยไมมีการฟอกสีหรือใช

สารละลายอินทรีย ใชกับผลิตภัณฑนมและ

อาหารทารกท่ีมีสวนผสมของนมเปนหลัก 

ผลิตภณัฑจากไขมันและมายองเนส 

406 วุน (agar) - 

407 คารราจีแนน (carrageenan) - ใชกับผลิตภัณฑนม  

410 โลคัสตบีนกัม (locust bean gum) - ใชกับผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑเนื้อ 

412 กัวรกัม (guar gum) - ใชกับผลิตภัณฑนม เนื้อ ในภาชนะบรรจุ

ปดสนิท ผลิตภัณฑไข 

413 ทรากาแคนทกัม (tragacanth gum) - 

440 เพกทิน (pectin, unmodified) - ใชกับผลิตภัณฑนม 

450iii เททระโซเดยีมไพโรฟอสเฟต  

(Tetrasodium pyrophosphate) 
- ใชในผลิตภัณฑจากเนื้อเทานั้น 

509 แคลเซียมคลอไรด (calcium chloride) - ใชกับผลิตภัณฑนม  

938 กาซอารกอน (argon) - modified atmosphere packaging 
941 กาซไนโตรเจน (nitrogen) - modified atmosphere packaging 

948 กาซออกซิเจน (oxygen) - modified atmosphere packaging 
 

                                                   
1/ INS = International Numbering System 
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ตารางที่ ก.2 สวนประกอบทีไ่มไดมาจากการเกษตร (non-agricultural origin) (ตอ) 

INS ชื่อสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

สารท่ีใชสําหรับผลิตภัณฑอาหารแปรรูป 

 สารแตงกล่ินรส - สารและผลิตภัณฑที่ระบุฉลากวาเปนสารแตงกลิ่นรสตาม

ธรรมชาติ หรือสารสําหรับเตรียมสารแตงกลิน่รสตาม

ธรรมชาติ ให เปนไปตามขอกําหนดตามกฎหมายของ

ประเทศ 

- อนุญาตใหใชเฉพาะเทาที่จําเปนและถูกตองตามกฎหมาย

สําหรับใชในผลิตภัณฑอาหารเทานั้น 

 น้ําบริโภค (drinking water) - 

 เกลือ - มีโซเดียมคลอไรด หรือโพแทสเซียมคลอไรด  เปน

สวนประกอบหลัก ที่โดยทั่วไปใชในกระบวนการแปรรูป

อาหาร 

- อนุญาตใหใชเฉพาะเทาที่จําเปนและถูกตองตามกฎหมาย

สําหรับใชในผลิตภัณฑอาหารเทานั้น 

 สารเตรยีมจากจลุนิทรยีและ

เอนไซม 

- ใชในการแปรรูปอาหาร    

- ยกเวนจุลินทรียที่ไดจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม หรือ

เอนไซมทีไ่ดจากการดัดแปรพันธุกรรมหรือจุลินทรียดัดแปร

พันธุกรรม 

- อนุญาตใหใชเฉพาะเทาที่จําเปนและถูกตองตามกฎหมาย

สําหรับใชในผลิตภัณฑอาหารเทานั้น 

 แรธาตุรวมถึงแรธาตุปริมาณนอย 

(trace element) 

- วิตามิน ไขมัน และกรดแอมิโนที่จําเปนตอรางกาย และ

สารประกอบที่มีไนโตรเจนอื่นๆ 

- อนุญาตใหใชเฉพาะเทาที่จําเปนและถูกตองตามกฎหมาย

สําหรับใชในผลิตภัณฑอาหารเทานั้น 
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ตารางที่ ก.3 สารชวยกรรมวิธีการผลิตที่อาจจะใชสําหรับเตรียมผลิตภัณฑที่มีแหลงมาจากการเกษตร 
  

INS ชื่อสาร วัตถุประสงคที่ใช 

สารชวยกรรมวิธีการผลิตสําหรับผลิตภัณฑปศุสัตว 

170i แคลเซียมคารบอเนต (calcium 

carbonate) 

- 

509 แคลเซียมคลอไรด (calcium chloride) - สารชวยใหคงรูปและรวมตัวในการผลิตเนยแข็ง 

270 กรดแลกติก (lactic acid) - สารชวยใหเกิดการรวมตัวเปนกอนสําหรับผลิตภัณฑนม 

ใชสําหรับการควบคุมความเปนกรด-เบสในการผลิตเนย

แข็ง 

500i โซเดยีมคารบอเนต (sodium carbonate) - เปนสารทําใหเปนกลางสําหรับผลิตภัณฑนม  

สารชวยกรรมวิธีการผลิตอื่นๆ 

 สารเตรียมจากเชื้อจุลินทรียและเอนไซม - สารใดๆ ที่เตรียมจากเชื้อจุลินทรียและเอนไซม 

ที่โดยทั่วไปใชเปนสารชวยกรรมวิธีการผลิตในกระบวนการ

ผลิตอาหาร โดยตองไมเปนเชื้อจุลินทรียดัดแปรพันธุกรรม 

และเอนไซมที่ไดจากจุลินทรียดัดแปรพันธุกรรม 
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ตารางที่ ก.4 สารที่ใชในการทําความสะอาด (cleaning agents) 

ชื่อสาร ขอกําหนด 

จาเวลวอเตอร (Javel water) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

ผงซักฟอกท่ียอยสลายไดทางชีวภาพ - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

น้าํสมหมักจากพชื ผลไม - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

โซเดียมคารบอเนต (sodium carbonate) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 
ไฮโดรเจนเพอรออกไซด (hydrogen peroxide) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

ไอโอดนี (iodine) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

สารละลายดางทับทิม - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

น้ําดาง - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

คอสทิกโพแทช (caustic potash) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

ปูนขาว - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

สารฟอกขาวถึง 10% - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

กรดฟอสฟอริก (phosphoric acid) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 
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ภาคผนวก ข 

พ้ืนที่ในการเล้ียงสัตว 
(ขอ 4.5.5) 

ตารางที่ ข.1 พ้ืนที่ภายในโรงเรือน 

ชนิดสตัว 
พ้ืนที่ภายในโรงเรือน 

ระยะ พ้ืนที่  

ไกไข  
ไกรุน ไมมากกวา 10 ตัวตอตารางเมตร 

ไกระยะไข ไมมากกวา 5 ตัวตอตารางเมตร 

ไกเนื้อ  - น้ําหนักรวมไมเกิน 20 กิโลกรัมตอตารางเมตร 

ไกพนัธุ  
ไกรุน ไมมากกวา 10 ตัวตอตารางเมตร 

ไกระยะใหผลผลิต ไมมากกวา 5 ตัวตอตารางเมตร 

เปดไข เปดระยะใหผลผลิต ไมมากกวา 10 ตัวตอตารางเมตร 

สุกร 

พอพันธุ ไมนอยกวา 4.4 ตารางเมตรตอตัว    

แมพันธุ ไมนอยกวา 1.32 ตารางเมตรตอตัว    

คอกคลอด ไมนอยกวา 3.6 ตารางเมตรตอตัว    

ซองคลอด ไมนอยกวา 1.32 ตารางเมตรตอตัว    

กลองกก ไมนอยกวา 0.04 ตารางเมตรตอตัว    

สุกรอนุบาล ไมนอยกวา 0.3 ตารางเมตรตอตัว    

สุกรรุน-ขุน ไมนอยกวา 1 ตารางเมตรตอตัว    

โคนม  คอกพัก ไมนอยกวา 4 ตารางเมตรตอตัว    

2 2แพะเนือ้ 2- ประมาณ 1 2ตารางเมตรตอตัว    

2 2แกะเนือ้ 2- ประมาณ 1 2ตารางเมตรตอตัว    

2 2แพะนม 2- ประมาณ 1 2ตารางเมตรตอตัว    

ท่ีมา: อางอิงจากมาตรฐานสินคาเกษตรท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟารมเล้ียงสัตว

แตละชนิด 
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ตารางที่ ข.2 พ้ืนที่ภายนอกโรงเรือน 

ชนิดสตัว 
นํ้าหนักสัตว 

(กิโลกรัม) 

พ้ืนที่ภายนอกสําหรับออกกําลัง 

ไมรวมทุงเลี้ยงสัตว (pasturage) 

(ตารางเมตรตอตัว) 

โค-กระบือ (พันธุ/เนื้อ) ≤100 
≤200 

≤350 

>350 

 

1.1 

1.9 

3 
3.7 หรอือยางนอย 

0.75 ตารางเมตร/100 กิโลกรัม 

โคนม - 4.5 

โคพอพันธุ - 30 

แพะ-แกะ 
ลูกแพะ-แกะ 

- 2.5  

0.5 

แมสกุรเล้ียงลูก 

และลูกสุกรอายุไมเกนิ 40 วัน 

- 2.5 

สุกรขุน ≤50 

≤85 

≤110 

0.6 

0.8 

1 

ลูกสุกรอนุบาลอายุเกิน 40 วัน ≤30 0.4 

 

สัตวปก 
พ้ืนที่ภายนอกหมุนเวียน 

(ตารางเมตรตอตัว) 

แมไกไข 4 

สัตวปกเนื้อ (คอกถาวร) 

- ไกเนื้อ 

- เปด 

- ไกงวง 

- หาน 

 
4 

4.5 

10 

15 

สัตวปกเนื้อ (คอกเคล่ือนท่ี) 2.5 

ท่ีมา: 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 

ตัวอยางแบบบันทึกขอมูล 
(ขอ 4.8) 

ค.1 ทะเบียนสัตวในฟารม (โค,กระบือ,แพะ,แกะ,สกุร) 

   ชื่อฟารม..............................................................ชื่อเจาของ..................................................................................ผูรับผิดชอบ....................................... 

ตัวที ่ หมายเลข/ช่ือสัตว ว/ด/ป 

เกิด 

หมายเลข

พอ 

หมายเลข

แม 

วิธีผสม

พันธุ 

แหลงที่มา จําหนายออก หมายเหต ุ

(เชน สถานะ 

พอพันธุ/แมพันธุ/

ขุน/รีดนม  

หรือ ผูซื้อ) 

เกิดใน

ฟารม 

นําเขา 

ว/ด/ป 
เหตุผล 

(ตาย/ขาย) ว/ด/ป 

สถานะ 

(อินทรีย/ 

ไมอินทรีย) 
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ค.2 ทะเบียนสัตวปก (ระบบเขา-ออกเปนชุด) 

    ชื่อฟารม..............................................................ชื่อเจาของ..................................................................................ผูรับผิดชอบ...................................... 

รุนที่ ว/ด/ป 
จํานวน (ตัว) 

แหลงที่มา 

(เกิดในฟารม/นําเขา) ระบุแหลง 

จําหนาย 
คงเหลือ 
(ตัว) 

หมายเหต ุ
คละเพศ เพศผู เพศเมีย ว/ด/ป จํานวน 

(ตัว) 
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ค.3 แบบบันทึกการใหผลผลิตไขประจําเดือน 

      ชื่อฟารม..............................................................ชื่อเจาของ...............................................................................ผูรับผิดชอบ...................................... 
ว/ด/ป 

จํานวนแม 

(ตัว) 

ตาย/ขาย 

(ตัว) 

คงเหลือ 

(ตัว) 

การใหไข 

(ฟอง) 

จําหนาย (ฟอง) 
หมายเหต ุ

บริโภค ขาย 
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ค.4 แบบบันทึกการนําเขาอาหารสัตว 

    ชื่อฟารม..............................................................ชื่อเจาของ...............................................................................ผูรับผิดชอบ...................................... 

ว/ด/ป 

นําเขา 

ชนิด 

อาหารสัตว 
จํานวน แหลงผลิต 

สถานะ 

หมายเหต ุอินทรีย

(รับรอง) 

อินทรีย 

(ไมรับรอง) 

จาก

ธรรมชาติ 
ไมอินทรีย 
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ค.5 แบบบันทึกการรักษาสัตว 

ชื่อฟารม..............................................................ชื่อเจาของ...............................................................................ผูรับผิดชอบ..............................................

หมายเลขสัตวที่ทําการรักษา............................... ชื่อสตัวแพทยผูควบคุมฟารม ............………………..………………………เลขทะเบียน………….…............……………………. 

ว/ด/ป สัตวปวยเปนโรค 
วิธีรักษา 

หมายเหต ุ
ช่ือยา/ช่ือการคา เลขทะเบยีนยา ขนาดและวิธีใหยา ระยะเวลาทีใ่ช 
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ค.6 แบบบันทึกการใหอาหาร 

   ชื่อฟารม..............................................................ชื่อเจาของ...............................................................................ผูรับผิดชอบ.......................................... 

   โรงเรือนที่  .................................................... ชื่อเจาหนาที่ผูดูแล  .............................................................................................................................. 

ว/ด/ป หมายเลข/ช่ือสัตว 
อาหารขน อาหารหยาบ 

หมายเหต ุ
ช่ือการคา 

รุนการผลิต 

(lot number) 
ปริมาณ ชนิด ปริมาณ 
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