เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร :
เกษตรอินทรีย์ เล่ม ๒ : ปศุสัตว์อินทรีย์
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ด้ ว ยคณะกรรมการมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตร เห็ น สมควรกํ า หนดมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตร
เรื่อง เกษตรอิน ทรีย์ เล่ม ๒ : ปศุสัต ว์อิน ทรีย์ เป็นมาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญ ญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : เกษตรอินทรีย์ เล่ม ๒ : ปศุสัตว์อินทรีย์ ดังนี้
๑. ให้ ย กเลิ ก ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง
กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : เกษตรอินทรีย์ เล่ม ๒ : ปศุสัตว์อินทรีย์ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๒. กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : เกษตรอินทรีย์ เล่ม ๒ : ปศุสัตว์อินทรีย์ มาตรฐานเลขที่
มกษ. 9000 เล่ม 2 - 2554 ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธีระ วงศ์สมุทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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มาตรฐานสินคาเกษตร

เกษตรอินทรีย เลม 2: ปศุสัตวอินทรีย
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดวิธีการผลิต การแปรรูป และการแสดงฉลากผลิตผลและผลิตภัณฑปศุสัตว
อินทรีย ทั้งนี้ไมรวมผึ้งและแมลงอื่นที่เลี้ยงเพื่อใชเปนอาหารหรือผลิตภัณฑอาหาร
มาตรฐานนี้ใหใชรวมกับ มกษ.9000 เลม 1 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 1: การผลิต
แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย

2 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ใหเปนไปตาม มกษ. 9000 เลม 1 และดังตอไปนี้
2.1 ปศุสัตว (livestock) หมายถึง สัตวบกที่เลี้ยงสําหรับใชเปนอาหารหรือผลิตภัณฑอาหาร ทั้งนี้ไมครอบคลุม
สัตวปา
2.2 ปศุสัตวอินทรีย (organic livestock) หมายถึง ปศุสัตวที่ผลิตโดยใชระบบเกษตรอินทรีย
2.3 ฟารม (farm) หมายถึง พื้นที่ที่ทําเกษตรกรรมทั้งหมด ทั้งเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว
2.4 การผลิตแบบคูขนาน (parallel production) หมายถึง การเลี้ยง การแปรรูปผลิตผลและผลิตภัณฑจาก
ปศุสัตวชนิดเดียวกัน ทั้งแบบอินทรียและแบบที่ไมใชอินทรียควบคูกันในหนวยผลิตเดียวกัน
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3 หลักการของปศุสัตวอินทรีย
ใหเปนไปตามขอ 3 ใน มกษ.9000 เลม 1 และดังนี้
3.1 ตองอยูบ นพื้น ฐานการจัดการให มีค วามสั มพัน ธ ที่ดีเ กื้ อ กูลกั นระหวา งผื นดิ น พื ช สัตว และให
ความสําคัญกับความตองการทางสรีระของรางกาย และพฤติกรรมของสัตว และจัดใหมีอาหารสัตวอินทรีย
ที่มีคุณภาพอยางเพียงพอ
3.2 ปศุสัตวเปนกิจกรรมหนึ่งที่สัมพันธกับผืนดิน สัตวกินพืชตองมีแปลงหญาแทะเล็ม และปศุสัตวอื่นตอง
มีพื้นที่กลางแจงสําหรับออกกําลัง โดยอาจมีขอยกเวนไดในกรณีที่จําเปน เชน ระยะทองแก หรือระยะแรกเกิด
สภาพอากาศไมอํานวย หรือทองถิ่นมีการจํากัดการปลอยแทะเล็ม ทั้งนี้ตองคํานึงถึงสวัสดิภาพของปศุสัตวดวย
3.3 ตองรักษาระบบนิเวศทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่การผลิต เพื่อเปนพื้นที่สําหรับพืช
และที่อาศัยของแมลง และสัตวประจําถิ่นนั้น เชน ปา พุมไม แนวรั้วธรรมชาติ และหนองน้ํา
3.4 จํานวนปศุสัตวตองพอเหมาะกับพื้นที่ โดยคํานึงถึงการใชประโยชนจากพืชในฟารม การจัดการธาตุ
อาหารที่สมดุล รักษาความอุดมสมบูรณของดิน ปองกันการทําลายหนาดิน ปองกันการกอมลพิษตอแหลงน้ํา
เชน การหมุนเวียนใชพื้นที่ ปองกันการแทะเล็มที่มากเกินไป และการกระจายมูลสัตวอยางเหมาะสม
3.5 การจัดการกับปศุสัตว ใหมุงเนนการขยายพันธุตามธรรมชาติ รักษาสุขภาพสัตว ปองกันโรค หลีกเลี่ยง
การใชยาเคมี ดูแลสวัสดิภาพของสัตว และการลดความเครียด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใชผลพลอยไดจากสัตว
เปนอาหารสัตว
3.6 การเลี้ยงปศุสัตวหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน ใหเปนไปตามมาตรฐานฉบับนี้ หากมีสัตวที่ไมไดเลี้ยง
ตามมาตรฐานนี้ในพื้นที่เดียวกัน ผูผลิตตองจัดการแยกระบบการผลิตที่ชัดเจน ปองกันการปนเปอนหรือ
ปะปนที่ทําใหสูญเสียความเปนอินทรีย
3.7 การผลิตแบบคูขนาน ผูผลิตตองแยกระบบการผลิตอยางชัดเจน ปองกันการปนเปอนหรือปะปนที่
ทําใหสูญเสียความเปนอินทรีย
3.8 การจัดการในการผลิตสัตว 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 ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่
ทนทานตอโรค
4.1.2 สัตวที่ใชสําหรับการผลิตปศุสัตวอินทรียตองมีลักษณะดังนี้
(1) เกิดในฟารมที่มีการจัดการตามระบบเกษตรอินทรีย
(2) เกิดจากพอแมพันธุที่มีการจัดการตามระบบเกษตรอินทรีย
(3) สัตวตองถูกเลี้ยงในระบบอินทรียตลอดชวงชีวิตของสัตว
(4) ไมเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงสัตวไปมาระหวางการเลี้ยงระบบอินทรียและระบบที่ไมใชอินทรีย
4.1.3 หากจัดหาสัตวที่มีลักษณะตามขอ 4.1.2 ไมได ใหใชสัตวจากฟารมปศุสัตวทั่วไปได โดยตองไดรับ
ความเห็นชอบจากหนวยรับรองกอนในกรณีตอไปนี้
(1) เพื่อขยายการผลิต หรือมีการเปลี่ยนแปลงการใชพันธุสัตวในการผลิต ที่ตอบสนองความตองการของ
ตลาด หรือเปนสัตวสายพันธุใหมที่มีการปรับปรุงพันธุขึ้นมาดวยวิธีธรรมชาติ
(2) เพื่อสรางฝูงสัตวใหม ในกรณีที่มีอัตราการตายในฝูงสูงมาก
(3) เพื่อนําสัตวเพศผูมาใชเปนพอพันธุ
(4) หากไมมีการผลิตพันธุสัตวจากระบบปศุสัตวอินทรียเปนการคามากอนในพื้นที่นั้น ใหใชสัตวจากฟารม
ที่ไมไดจัดการตามระบบเกษตรอินทรียได โดยสัตวที่นําเขาฟารมควรมีอายุนอยที่สุดเทาที่จะทําได เชน หลัง
หยานม หรือตั้งแตออกจากไขไมเกิน 3 วัน โดยผูผลิตตองแสดงแผนระยะเวลาในการหาพันธุสัตวจาก
ระบบปศุสัตวอินทรียมาใชในการผลิต
4.1.4 ผลผลิตหรือผลิตภัณฑของสัตวตามขอ 4.1.3 จะรับรองเปนปศุสัตวอินทรียได ตองมีระยะการ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตตามตารางที่ 1
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4.2 การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตใหเปนระบบปศุสัตวอินทรีย
4.2.1 การจัดการพื้นที่เพื่อใชเลี้ยงปศุสัตวอินทรีย ทั้งการปลูกพืชและพืชอาหารสัตว ตองมีระยะปรับเปลี่ยน
สําหรับพืชลมลุก 12 เดือน และพืชยืนตน 18 เดือน และดําเนินการตามที่กําหนดใน มกษ. 9000 เลม 1
4.2.2 ฟารมหรือพื้นที่การผลิตใดๆ ที่ไดรับการรับรองเปนเกษตรอินทรีย เมื่อมีการนําสัตวจากฟารมที่
ไม ได รั บ การรั บ รองปศุ สั ต ว อิ น ทรี ย ม าใช เ พื่ อ การผลิ ต ผลิ ต ผลหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ จะวางขายเป นสิ นค า
ปศุสัตวอินทรียได จะตองมีระยะการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตตามตารางที่ 1
ในกรณีสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ควรนําเขาลูกสัตวทันทีหลังหยานม ในกรณีสัตวปกตั้งแตออกจากไขหรืออายุ
ไมเกิน 3 วัน
ตารางที่ 1 ระยะการปรับเปลี่ยนเปนปศุสัตวอินทรีย ตามชนิดสัตว
(ขอ 4.1.4 และ ขอ 4.2.2)
ชนิดสัตว
โค กระบือ
- สําหรับการผลิตเนื้อ

ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน

- สําหรับผลิตน้ํานม

- 90 วัน
เมื่อพนระยะนี้สามารถเรียกวาเปนน้ํานมอินทรียระยะปรับเปลี่ยนได และ
หลังจากนี้อีก 6 เดือนจึงจะสามารถรับรองเปนน้ํานมอินทรียได

- 12 เดือน และอยางนอย 3/4 ของชวงชีวิตตองถูกเลี้ยงอยูในระบบ
ปศุสัตวอินทรีย
- สําหรับการผลิตเนื้อลูกโค - 6 เดือน ควรนําเขาลูกโคทันทีหลังหยานม และอายุไมเกิน 6 เดือน

แพะ แกะ
- สําหรับการผลิตเนื้อ
- สําหรับการผลิตน้ํานม

สุกร
- สําหรับการผลิตเนื้อ
สัตวปก
- สําหรับการผลิตเนื้อ
- สําหรับการผลิตไข

- 4 เดือน
- 90 วัน
เมื่อพนระยะนี้สามารถเรียกวาเปนน้ํานมอินทรียระยะปรับเปลี่ยนได และ
หลังจากนี้อีก 6 เดือนจึงจะสามารถรับรองเปนน้ํานมอินทรียได
- 4 เดือน
- ตลอดอายุของการผลิต
- 6 สัปดาห

4.2.3 หากพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตวและสัตวเขาสูระยะการปรับเปลี่ยนพรอมกัน เมื่อพื้นที่ไดรับการรับรองแลว
ผลิตผลปศุสัตวจะตองผานระยะเวลาตามตารางที่ 1 จึงจะสามารถรับรองเปนผลิตผลอินทรียได

5

มกษ. 9000 เลม 2-2554

4.2.4 หนวยรับรองระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย สามารถปรับลดระยะการปรับเปลี่ยนและกําหนดวิธีการ
ที่แตกตางจากที่ระบุในมาตรฐานนี้ได ในกรณีตอไปนี้
(1) แปลงหญาหรือพื้นที่ออกกําลังสําหรับสัตวอื่นที่ไมใชสัตวกินพืช ใหลดระยะการปรับเปลี่ยนตามขอ
4.2.1 ลงได
(2) โค กระบือ มา แพะ แกะ จากระบบการเลี้ยงแบบปลอยแปลง หรือโคนมในชวงเริ่มการปรับเปลี่ยน
ระยะปรับเปลี่ยนลดลงไดตามประวัติการใชพื้นที่
4.3 อาหารสัตว
4.3.1 อาหารที่ใชในการเลี้ยงสัตว ตองคํานึงถึงคุณภาพอาหารสัตว และควรใชวัตถุดิบที่ผลิตจากฟารม
ตนเองมากที่สุด หรืออาจใชวัตถุดิบจากพื้นที่อื่นๆ ได โดยวัตถุดิบนั้นตองมีกระบวนการผลิตที่สอดคลอง
กั บ ข อ กํ า หนดของเกษตรอิ น ทรี ย หรื อ เป น วั ต ถุ ดิ บ ที่ ไ ด จ ากธรรมชาติ ซึ่ ง มาจากพื้ น ที่ ที่ ไ ม เ คยใช ทํ า
การเกษตรหรื อ ไม เคยใช สารเคมีที่หา มใช อ ยา งน อ ย 3 ป โดยผู ผลิ ตต องแสดงหลั ก ฐานประกอบการ
พิจารณาตอหนวยรับรอง
4.3.2 ในระยะเริ่มดําเนินการปรับเปลี่ยน อาหารสัตวที่ใชตองมีวัตถุดิบที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรียใน
ปริมาณไมต่ํากวา 70% ของวัตถุแหง (dry matter) สําหรับสูตรอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง และ 65% ของวัตถุแหง
สําหรับสูตรอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว สําหรับอาหารที่ไมไดมาจากระบบเกษตรอินทรีย ตองเปนวัตถุดิบ
จากพืช สัตว หรือแรธาตุตามธรรมชาติ
4.3.3 ในกรณีที่พื้นที่การผลิตไมสามารถจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตวอินทรียได 100% อาหารสัตวที่ใช
จะตองมีวัตถุดิบที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรียในปริมาณไมต่ํากวา 90% ของวัตถุแหงสําหรับอาหารสัตว
เคี้ยวเอื้อง และ 80% ของวัตถุแหงสําหรับอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว โดยคํานวณจากความตองการอาหาร
สัตวทั้งป และตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยรับรองกอน
4.3.4 หากผูผลิตสามารถแสดงรายละเอียดที่บงชี้วา ไมสามารถจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตวตามที่กําหนดได
เนื่องจากเหตุสุดวิสัยใดๆ ก็ตาม เชน การเกิดภัยธรรมชาติ สภาพอากาศไมอํานวย สามารถใชวัตถุดิบ
อาหารจากการผลิตแบบปกติได ในสัดสวนและระยะเวลาที่หนวยรับรองกําหนดเปนกรณีไป
4.3.5 สูตรอาหารที่ใช ควรคํานึงถึง ความตองการทางโภชนะของสัตว และทางสรีระของระบบยอยอาหาร ดังนี้
(1) สัตวเลี้ยงลูกดวยนมควรไดรับนมแม เปนระยะเวลาที่เหมาะสมตามชนิดสัตว เชน โค กระบือ ไมต่ํากวา
2 เดือน แพะ แกะ ไมต่ํากวา 6 สัปดาห และสุกร ไมต่ํากวา 4 สัปดาห
(2) สัตวกินพืช เชน โค กระบือ แพะ แกะ หรือกระตาย จะตองไดรับอาหารหยาบในรูปสด แหง หรือ
หมักก็ไดเปนหลัก อยางนอยตองมีอาหารหยาบไมต่ํากวา 60% ของวัตถุแหงของอาหารตอวัน หรืออาจ
พิจารณาตามความเหมาะสมของฤดูกาลหรือระยะของการใหนม ทั้งนี้ตองมีอาหารหยาบไมต่ํากวา 50%
ของวัตถุแหง โดยผูผลิตจะตองแสดงแผนการจัดการแปลงหญา การใชประโยชนและการปลอยแทะเล็ม
ตลอดปไวใหตรวจสอบ
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(3) ชวงการเลี้ยงขุนของสัตวปก ตองการอาหารประเภทธัญพืชเพื่อเปนแหลงพลังงาน
(4) ตองจัดหาอาหารหยาบ ประเภทสด แหง หรือหมัก ใหสัตวปกและสุกรทุกวัน
(5) การเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้อง หามใชอาหารหมักเพียงอยางเดียวตลอดระยะการเลี้ยง
4.3.6 มีน้ําสะอาดใหสัตวกินอยางเพียงพอ
4.3.7 วัตถุดิบอาหารสัตว ตองเปนไปตามหลักการ ดังนี้
(1) เปนวัตถุดิบหรือเปนสารที่อนุญาตใหใช ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.2525
และฉบับแกไขเพิ่มเติม และไมขัดกับหลักการของเกษตรอินทรีย
(2) เปนวัตถุดิบหรือเปนสารที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิต สุขภาพ และสวัสดิภาพของสัตว
(3) เปนวัตถุดิบหรือเปนสารที่จําเปนสําหรับความตองการทางสรีระและพฤติกรรมสัตวแตละชนิด ซึ่งมี
ตนกําเนิดจากพืช แรธาตุธรรมชาติ หรือสัตว
(4) วัตถุดิบอาหารสัตวที่มีแหลงกําเนิดจากพืชที่ไมไดผลิตจากระบบการผลิตพืชอินทรีย สามารถใชได
ตามที่กําหนดในขอ 4.3.2, 4.3.3 และ 4.3.4 และตองไมผานกระบวนการทางเคมีใดๆ
(5) วัตถุดิบอาหารสัตวที่ใชเปนแหลงแรธาตุ วิตามิน หรือสารตั้งตนของวิตามิน (provitamin) ในสูตรอาหาร
ต อ งมี แ หล ง กํ า เนิ ด จากธรรมชาติ กรณี ข าดแคลนหรื อ เหตุ สุ ดวิ สัย สามารถใช สารสั งเคราะห แ ทนได
แตตองมีรายละเอียดของแหลงที่มาและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน
(6) ไมค วรใชวัตถุดิบ อาหารสัตวที่มีแหลงกํา เนิด จากสัตว ยกเวน นมและผลิตภัณ ฑน ม สัตวน้ํา และ
ผลิตภัณฑ ทั้งนี้ขึ้นกับกฎระเบียบของแตละประเทศ
(7) หามใชวัตถุดิบอาหารสัตวที่มาจากผลพลอยไดจากสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เชน เนื้อปน กระดูกปน เพื่อ
เปนอาหารของสัตวเคี้ยวเอื้อง ยกเวน นมและผลิตภัณฑนม
(8) หามใชสารประกอบไนโตรเจนสังเคราะห หรือสารประกอบไนโตรเจนที่ไมใชโปรตีน (non-protein
nitrogen; NPN)
4.3.8 วัตถุที่เติมในอาหารสัตว และสารชวยกรรมวิธีการผลิต (feed additives and processing aids)
ตองเปนไปตามหลักการดังนี้
(1) สารที่ชวยในการอัดเม็ด (binders) สารที่ชวยไมใหเปนกอน (anti-caking agents) สารที่ชวยใหแตกตัว
(emulsifiers) สารที่ชวยใหคงตัว (stabilizers) สารที่ชวยใหขน (thickeners) สารที่ชวยลดการตึงผิว
(surfactants) และสารที่ชวยใหเกิดการรวมตัว (coagulants) ตองมาจากธรรมชาติ
(2) สารกันหืนตองมาจากธรรมชาติ
(3) สารถนอมอาหารตองมาจากกรดธรรมชาติ
(4) สารปรุงแตงสี กลิ่น รส และสารกระตุนความอยากอาหาร (appetite stimulants) ตองมาจากธรรมชาติ
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(5) ใหใชสารเสริมชีวนะ (probiotics) เอนไซม และจุลินทรียได
(6) หามใชยาปฏิชีวนะ ยากันบิด ยาแผนปจจุบัน สารเรงการเจริญเติบโต หรือสารอื่นใดในอาหารสัตว
เพื่อวัตถุประสงคในการเรงการเจริญเติบโตหรือเพิ่มผลผลิต
(7) สารเสริมในหญาหมักและสารชวยกรรมวิธีการผลิต ตองไมเปนสารที่ไดมาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พัน ธุก รรม สารที่ อ นุ ญ าตให ใช ได แ ก เกลื อ ทะเล เกลื อ สิ น เธาว เอนไซม ยี ส ต หางนม น้ํ า ตาลหรื อ
ผลพลอยไดจากน้ําตาล (เชน กากน้ําตาล) น้ําผึ้ง
(8) แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลกติก อะซิติก ฟอรมิก และโปรปโอนิก หรือกรดธรรมชาติอื่นๆ สามารถใชได
ในกรณีที่ใชเมื่อสภาพอากาศไมเอื้ออํานวยตอการหมัก และไดรับการรับรองจากหนวยรับรองระบบการ
ผลิตปศุสัตวอินทรีย
4.4 การจัดการดานสุขภาพสัตว
4.4.1 ผูผลิตตองคํานึงถึงการปองกันโรค และลดความเครียด เพื่อใหสัตวแข็งแรงมีภูมิตานทานโรคโดย
ธรรมชาติ โดยตองปฏิบัติตามหลักการดังนี้
(1) เลือกใชพันธุสัตวหรือสายพันธุที่เหมาะสม ตามที่ระบุในขอ 4.1.1
(2) มีก ารจัดการที่เหมาะสมตามความตองการของสัตวแ ตละชนิด เพื่อสงเสริมใหสัตวมีสุขอนามัยดี
แข็งแรง มีความตานทานโรค และปองกันการติดเชื้อ
(3) มีการใชอาหารอินทรียที่มีคุณภาพ รวมกับการออกกําลัง และการปลอยสัตวแทะเล็ม และ/หรือให
สัตวมีโอกาสสัมผัสกับสภาพภายนอกโรงเรือน เพื่อสงเสริมภูมิคุมกันโรคตามธรรมชาติ
(4) เลี้ยงสัตวตามจํานวนที่เหมาะสมกับพื้นที่ ไมใหแออัดหรือสงผลกระทบตอสุขภาพของสัตว
(5) จัดระบบปองกันความปลอดภัยทางชีวภาพอยางเหมาะสม เชน สุขอนามัยสัตว การทําวัคซีน การใช
สารสกัดชีวภาพ การกักแยกสัตวปวย การกักกันสัตวกอนนําเขาฝูงใหม และการปองกันพาหะนําโรคเขา
ฟารมอยางเหมาะสม เปนตน
4.4.2 ในกรณีที่สัตวเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บ ตองใหการรักษาโดยทันที ถาจําเปนใหแยกสัตวปวยออก
จากฝูงและจัดใหอยูในโรงเรือนที่เหมาะสม แมวาผลการรักษานี้จะทําใหสัตวตองพนจากสภาวะของการ
เปนปศุสัตวอินทรียก็ตาม และผูผลิตตองจดบันทึกการรักษาอยางละเอียดถึงชนิดของยา การใชยา และ
การปฏิบัติระยะหยุดยา
4.4.3 การรักษาโรค ตองเปนไปตามหลักการ ดังนี้
(1) กรณีที่สัตวเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บ ใหเลือกใชพืชสมุนไพร แรธาตุธรรมชาติ หรือการแพทย
ทางเลือก กอนการใชยาแผนปจจุบันหรือยาปฏิชีวนะ โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพและชนิดสัตว
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(2) หากการรักษาตามขอ (1) ไมไดผล ใหใชยาแผนปจจุบันหรือยาปฏิชีวนะได ภายใตการดูแลของ
สัตวแพทย ระยะการหยุดใหยาจะตองเพิ่มเปนสองเทาของที่ระบุในเอกสารกํากับยา กรณีที่ไมไดระบุไวให
มีระยะเวลาการหยุดใหยาอยางนอย 48 ชั่วโมง
(3) ในพื้นที่ที่เกิดโรคหรือสงสัยวาเกิดโรค หรือมีปญหาสุขภาพที่การจัดการตามหลักการ หรือยาที่
อนุญาตใหใชไมสามารถควบคุมหรือรักษาโรคได รวมทั้งในกรณีที่จําเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายแลว
อนุญาตใหใชวัคซีน ยากําจัดปรสิตภายในและภายนอก หรือยารักษาโรคอื่นๆ ไดตามความจําเปนและ
มีระยะเวลาหยุดยาที่ชัดเจน
กรณีที่สัตวไดรับการรักษาดวยยาแผนปจจุบัน และ/หรือ ยาปฏิชีวนะ เกิน 2 ครั้ง ภายใน 1 ป หรือ 1 ครั้ง
สําหรับสัตวที่อายุไมถึง 1 ป ผูผลิตตองไมนํามาจําหนายเปนผลผลิตปศุสัตวอินทรีย และสัตวนั้นๆ จะตอง
เขาสูระยะปรับเปลี่ยนใหม
(4) การรักษาดวยฮอรโมน ตองอยูภายใตการดูแลของสัตวแพทย
4.4.4 หามใชยาปฏิชีวนะ เพื่อวัตถุประสงคในการปองกันโรค
4.4.5 หามใชสารเรงการเจริญเติบโตหรือสารอื่นใด ที่มีผลในการกระตุนการเจริญเติบโตหรือเพิ่มผลผลิต
4.5 การจัดการฟารม การขนสงสัตว และการฆาสัตว
4.5.1 มีการดูแลและการจัดการในการเลี้ยงสัตวอยางเอาใจใส เปนไปตามธรรมชาติมากที่สุด โดยคํานึงถึง
หลักสวัสดิภาพสัตว
4.5.2 ผูผลิตตองวางแผนจัดการพื้นที่ ปลูกพืชเปนอาหารสัตวในฟารมมากที่สุด หรือในเครือขายบริเวณใกล
และหมุนเวียนใชผลพลอยไดจากฟารม การนํากลับมาใชใหมเปนอาหารสัตว เพื่อใหเกิดการหมุนเวียน
ธาตุอาหาร การกระจายมูลสัตวอยางเหมาะสม และเกิดความยั่งยืน
4.5.3 การขยายพันธุสัตว ใหเปนไปตามหลักการดังนี้
(1) เลือกใชพันธุสัตวหรือสายพันธุที่เหมาะสม ตามที่ระบุในขอ 4.1.1
(2) ใชวิธีการผสมพันธุตามธรรมชาติ หากมีความจําเปนใหใชวิธีการผสมเทียมได
(3) หามใชวิธีการยายฝากตัวออนและฮอรโมนในการขยายพันธุสัตว
(4) หามใชวิธีทางพันธุวิศวกรรมในการดัดแปรพันธุกรรมสัตว
4.5.4 การเลี้ยงสัตวระบบอินทรียโดยทั่วไปไมอนุญาตใหมีการผาตัดหรือการจัดการบางอยางกับรางกายสัตว
ยกเวนในกรณีที่จําเปนและไมมีวิธีอื่นที่เหมาะสม ดังตอไปนี้
(1) เพื่อปองกันการตอสูกัน หรือเพื่อปองกันสวัสดิภาพของสัตวหรือมนุษย เชน การตัดหาง ตัดเขี้ยว
ตัดจงอยปาก ตัดเขา และตองขออนุญาตหนวยรับรองกอน
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(2) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต เชน การตอนสุกรเพศผูเพื่อลดกลิ่นในเนื้อสุกร
(3) เพื่อการทําเครื่องหมายสัตว ทําทะเบียนและปรับปรุงพันธุสัตว เชน การติดเบอรหู หามใชการประทับตรา
ดวยความรอน
(4) เพื่อสุขภาพสัตว เชน การรัดหางแกะ
ทั้งนี้ตองทําในชวงอายุที่เหมาะสม โดยผูที่มีความชํานาญและไมใหสัตวทรมาน
4.5.5 สภาพแวดลอมและที่อยูอาศัย
ตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับพฤติกรรมของสัตว ดังนี้
(1) มีพื้นที่เพียงพอใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตวอยางอิสระ (ภาคผนวก ข)
(2) ควรเลี้ยงปลอยรวมกันตามความเหมาะสมของชนิดและประเภทของสัตว
(3) มีการปองกันการเกิดพฤติกรรมผิดปกติ บาดเจ็บและโรค
(4) เตรียมความพรอมในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภาวะฉุกเฉิน เชน ไฟไหม ไฟดับ เครื่องมือหยุดทํางาน
4.5.6 การขนสงสัตว และผลิตผล
(1) ใหดําเนินการดวยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการทําใหสัตวเกิดความเครียด ตื่นกลัว บาดเจ็บ หรือ
ทรมาน และหามใชเครื่องกระตุนไฟฟา รวมทั้งยาหรือสารเคมีที่มีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน
ยากลอมประสาท เพื่อเคลื่อนยายสัตว
(2) การจัดการขนสงสัตวตองคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตว ใหสัตวเกิดความเครียดและทรมานนอยที่สุด
(3) การจัดการขนสงสัตว หรือผลิตผล เชน นม ไข ตองปองกันการปะปน หรือปนเปอนผลิตผล ที่ไมไดมา
จากระบบปศุสัตวอินทรีย เชน มีการชี้บงที่ชัดเจน
4.5.7 การฆาสัตว
(1) ใหปฏิบัติโดยใหสัตวเกิดความเครียดและทรมานนอยที่สุด ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(2) การจัดการตลอดการฆา การชําแหละ และการเก็บรักษา จะตองมีระบบการปองกันการปะปน ปนเปอน
กับผลผลิตที่ไมใชอินทรีย และสารเคมีที่ไมอนุญาตใหใชในระบบปศุสัตวอินทรีย
4.6 โรงเรือนและการเลี้ยงปลอย
4.6.1 โรงเรือนมีลักษณะที่เหมาะสมกับภูมิอากาศและสัตวสามารถออกสูพื้นที่ภายนอกได
4.6.2 สภาพของโรงเรือนเหมาะสมกับสภาพและพฤติกรรมของสัตว ดังนี้
(1) สัตวสามารถเขาถึงน้ําและอาหารไดงาย

มกษ. 9000 เลม 2-2554

10

(2) สามารถกัน แดด กัน ฝน สะอาด มีแสงสวา ง และการระบายอากาศตามธรรมชาติอ ยา งเพียงพอ
เพื่อใหสัตวอยูสบาย
4.6.3 หากจําเปนตองใหสัตวอยูภายในโรงเรือนชั่วคราว ตองมีพื้นที่เพียงพอในการเคลื่อนไหว หรือมี
พื้นที่กลางแจงภายนอกคอก หากพิสูจนไดวามีความจําเปนตองกักขัง สามารถทําไดในกรณีดังนี้
(1) กรณีที่อากาศไมเหมาะสม เชน รอนจัด หนาวจัด เกิดภัยธรรมชาติ
(2) กรณีเพื่อความปลอดภัย และสุขภาพของสัตว เชน ลูกสัตวเกิดใหม
(3) กรณีเพื่อปองกันการทําลายแหลงน้ํา สิ่งแวดลอม พืช และความอุดมสมบูรณของดิน เชน ฤดูปลูกหญา
หรือแปลงหญายังไมสมบรูณ
(4) กรณีระยะการใหผลผลิตสัตว เชน สัตวขุนระยะสุดทาย เลี้ยงแบบขังคอกไดไมเกิน 1/5 ของชวงชีวิต
หรือโคเนื้อไมเกิน 3 เดือน สุกรไมเกิน 2 เดือน
(5) กรณีการเลี้ยงฝูงเล็กของเกษตรกรรายยอย เชน การเลี้ยงพอพันธุแยกขังเดี่ยว การเลี้ยงสุกรรวมฝูงใน
คอกที่มีวัสดุรองพื้นใหสัตวไดแสดงพฤติกรรม เปนตน
4.6.4 ขนาดของพื้นที่ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว ควรคํานึงถึง
(1) ใหสัตวอยูสบาย เหมาะสมกับชนิด พันธุ สภาพ และอายุของสัตว
(2) เหมาะสมกับขนาดของฝูงและเพศของสัตว
(3) มีพื้นที่เพียงพอใหสัตวเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
4.6.5 โรงเรือน คอก อุปกรณและเครื่องมือตางๆ ตองทําความสะอาด และ/หรือ ฆาเชื้อตามความเหมาะสม
เพื่อปองกันการปนเปอนและการสะสมของเชื้อกอโรค
4.6.6 สัตวเคี้ยวเอื้องตองไดรับการปลอยเลี้ยงในแปลงหญา สัตวอื่นตองไดรับการปลอยในพื้นที่กลางแจง
เมื่ออากาศอํานวย
4.6.7 การเลี้ยงแบบปลอยในพื้นที่เปด ตองมีที่กันแดดและฝน หรือปองกันความแปรปรวนของภูมิอากาศ
อยางเหมาะสมและเพียงพอ
4.6.8 การปลอยสัตวแทะเล็มในทุงหญาธรรมชาติหรือแปลงหญา ควรพิจารณาใหมีจํานวนที่เหมาะสมและ
ไมเกิดความเสียหายตอความอุดมสมบูรณของดินและแปลงหญา
4.6.9 การเลี้ยงปศุ สัตว แบบไล ตอ นหรื อในพื้น ที่ป าหรือพื้ นที่ สาธารณะ พื้น ที่นั้น ๆ ตองไม ใชสารเคมี
มาอยางนอย 3 ป และความหนาแนนของสัตวตองไมทําลายสิ่งแวดลอม หากมีปศุสัตวที่ไมขอการรับรอง
อยูในพื้นที่เดียวกัน ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากหนวยรับรองกอน
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สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
4.6.10 ตองมีพื้นที่ภายนอกโรงเรือนใหสัตวออกกําลังตามธรรมชาติ อาจมีขอยกเวนในกรณีของพอพันธุ
และแมพันธุ หรือสัตวในระยะขุน
4.6.11 พื้นโรงเรือนตองเรียบ ไมลื่น ปลอดภัยสําหรับสัตว หามใชพื้นสแลต กรณีที่จําเปนใหใชพื้นสแลต
บางสวนได
4.6.12 มีพื้นที่แหง สะอาด สําหรับใหสัตวพักนอนที่เหมาะสมกับขนาดของสัตวและเปนสิ่งกอสรางที่แข็งแรง
วัสดุรองพื้นที่ใชตองเพียงพอและสะอาด
4.6.13 หามใชคอกขังเดี่ยวหรือการผูกยืนโรงสําหรับโรงเรือนลูกโค ยกเวนไดรับอนุญาตจากหนวยรับรอง
4.6.14 ใหแมสุกรอยูรวมกันเปนกลุม ยกเวนในระยะทายของการตั้งทอง และระยะใหนม
4.6.15 หามเลี้ยงกระตายโดยขังกรง
สัตวปก
4.6.16 ตองเลี้ยงแบบปลอยตามธรรมชาติ มีพื้นที่ภายนอกเพียงพอสําหรับการออกกําลังของสัตว
4.6.17 สําหรับเปดหรือสัตวปกที่มีพฤติกรรมชอบน้ํา ตองมีแหลงน้ําไวใหอยางเพียงพอ
4.6.18 โรงเรือนสัตวปกตองมีพื้นแข็งที่คลุมดวยวัสดุรองพื้น อาจเปนแกลบ ฟาง ขี้เลื่อย ทรายหรือหญา
และโรงเรือนไกไข เปดไขตองมีรังไขเพียงพอสําหรับการวางไข มีคอนนอนสําหรับไก มีขนาดและการจัดวาง
เหมาะสมกับชนิดและพฤติกรรมของสัตว
4.6.19 หามใชแสงไฟทดแทนแสงธรรมชาติ เพื่อเรงผลผลิต
4.6.20 การเลี้ยงสัตวปกระบบฟารมตองมีการพักโรงเรือนอยางเหมาะสม กอนนําสัตวปกชุดตอไปเขาเลี้ยง
4.7 การจัดการของเสีย
การจัดการของเสียในบริเวณที่ใชเลี้ยงสัตว ตองมีหลักการดังนี้
4.7.1 ไมทําลายทรัพยากรดินและน้ํา
4.7.2 ไมกอใหเกิดการปนเปอนของไนเตรตและแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรค ในดินและน้ํา
4.7.3 กอใหเกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารในดินที่เหมาะสม
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4.7.4 หลีกเลี่ยงการเผาทําลายของเสีย และกิจกรรมอื่นที่ไมสอดคลองกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย ยกเวนการ
เผาทําลายซากเพื่อควบคุมโรค
4.7.5 พื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บของเสีย เชน บอหมัก ควรออกแบบใหสามารถ
ปองกันการปนเปอนสูดินและแหลงน้ําได
4.7.6 การใชปุยมูลสัตวในพื้นที่แปลงหญาหรือเกษตรกรรม ตองอยูในปริมาณที่เหมาะสม ไมมีผลกระทบตอ
คุณภาพของน้ําใตดินและน้ําผิวดิน
4.8 การจัดเก็บบันทึกขอมูล
ผูผลิตตองจัดเก็บบันทึกขอมูลที่ครบถวนและทันเหตุการณ ตามที่หนวยรับรองกําหนด โดยมีตัวอยางแบบบันทึก
ขอมูลดังภาคผนวก ค

5 การจัดการ การเก็บรักษา การขนสง การแปรรูป และการบรรจุหีบหอ
ใหเปนไปตามขอ 7 มกษ.9000 เลม 1

6 การแสดงฉลากและการกลาวอาง
ใหเปนไปตามขอ 8 มกษ.9000 เลม 1

7 ขอกําหนดการอนุญาตใหใชสารอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไวในภาคผนวก 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 ที่ใชใ นระบบการผลิต แบบอิน ทรียสํา หรับ การใสปุย การปรับ ปรุงบํา รุงดิน การดูแล
สุขภาพสัตว และคุณภาพของผลิตภัณฑ หรือการจัดเตรียม การถนอมอาหาร และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
อาหาร ตองเปนไปตามกฎขอบังคับของประเทศและประเทศคูคา
ก.1.2 ขอแมสําหรับการใชสารบางรายการตอไปนี้ อาจจะมีการระบุไวโดยหนวยรับรองหรือหนวยงานที่
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ เชน ปริมาณ ความถี่ของการใชตามวัตถุประสงคเฉพาะ
ก.1.3 สารใดๆ ที่จํา เปน สํา หรับ การผลิตขั้น ตน จะตอ งใชอ ยา งระมัด ระวัง ตามหลัก การทางวิช าการ
แมจะเปนสารที่อนุญาตใหใชก็ตาม เพื่อปองกันไมใหใชผิดพลาดซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอนิเวศวิทยา
ของดินหรือฟารมได
ก.1.4 รายการในตารางที่ ก.1 ถึง ตารางที่ ก.4 เปนรายการสารที่อนุญาตใหใชสําหรับการผลิตปศุสัตวอินทรีย
แตทั้งนี้อาจมีการเพิ่มหรือลดรายการไดตามการยอมรับจากหนวยรับรอง แตตองเปนไปตามหลักเกณฑที่ระบุ
ไวในขอ 7 ของมาตรฐาน
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ตารางที่ ก.1 สารที่ใชสําหรับควบคุมสัตวพาหะ หนู และแมลง
ชื่อสาร
สารเตรียมที่มีสวนของไพรีทริน (pyrethrins)
สกัดจาก Chrysanthemum cinerariaefolium
กํามะถัน (sulphur)
ยาฆาหนู

รายละเอียด/ขอกําหนด
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือ
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
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ตารางที่ ก.2 สวนประกอบที่ไมไดมาจากการเกษตร (non-agricultural origin)
INS1/

ชื่อสาร
รายละเอียด/ขอกําหนด
สารที่ใชสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปจากปศุสัตว
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)
- เลซิทินที่ไดมาโดยไมมีการฟอกสีหรือใช
สารละลายอิ นทรี ย ใช กั บผลิ ตภั ณฑ นมและ
อาหารทารกที่ มี ส ว นผสมของนมเป นหลั ก
ผลิตภัณฑจากไขมันและมายองเนส
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 เททระโซเดียมไพโรฟอสเฟต
- ใชในผลิตภัณฑจากเนื้อเทานั้น
(Tetrasodium pyrophosphate)
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 สวนประกอบที่ไมไดมาจากการเกษตร (non-agricultural origin) (ตอ)
INS

ชื่อสาร

รายละเอียด/ขอกําหนด
สารที่ใชสําหรับผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
สารแตงกลิ่นรส
- สารและผลิตภัณฑที่ระบุฉลากวาเปนสารแตงกลิ่นรสตาม
ธรรมชาติ หรื อ สารสํ า หรั บ เตรี ย มสารแต ง กลิ่ น รสตาม
ธรรมชาติ ให เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดตามกฎหมายของ
ประเทศ
- อนุญาตใหใชเฉพาะเทาที่จําเปนและถูกตองตามกฎหมาย
สําหรับใชในผลิตภัณฑอาหารเทานั้น
น้ําบริโภค (drinking water)
เกลือ
- มี โ ซเดี ย มคลอไรด หรื อ โพแทสเซี ย มคลอไรด เป น
ส ว นประกอบหลั ก ที่ โ ดยทั่ ว ไปใช ใ นกระบวนการแปรรู ป
อาหาร
- อนุญาตใหใชเฉพาะเทาที่จําเปนและถูกตองตามกฎหมาย
สําหรับใชในผลิตภัณฑอาหารเทานั้น
สารเตรียมจากจุลินทรียและ
- ใชในการแปรรูปอาหาร
เอนไซม
- ยกเวนจุลินทรียที่ไดจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม หรือ
เอนไซมที่ไดจากการดัดแปรพันธุกรรมหรือจุลินทรียดัดแปร
พันธุกรรม
- อนุญาตใหใชเฉพาะเทาที่จําเปนและถูกตองตามกฎหมาย
สําหรับใชในผลิตภัณฑอาหารเทานั้น
แรธาตุรวมถึงแรธาตุปริมาณนอย - วิตามิ น ไขมั น และกรดแอมิโนที่ จํา เปน ตอ รา งกาย และ
(trace element)
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 โซเดียมคารบอเนต (sodium carbonate) - เปนสารทําใหเปนกลางสําหรับผลิตภัณฑนม
สารชวยกรรมวิธีการผลิตอื่นๆ
สารเตรียมจากเชื้อจุลินทรียและเอนไซม - สารใดๆ ที่เตรียมจากเชื้อจุลินทรียและเอนไซม
ที่โดยทั่วไปใชเปนสารชวยกรรมวิธีการผลิตในกระบวนการ
ผลิตอาหาร โดยตองไมเปนเชื้อจุลินทรียดัดแปรพันธุกรรม
และเอนไซมที่ไดจากจุลินทรียดัดแปรพันธุกรรม
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ตารางที่ ก.4 สารที่ใชในการทําความสะอาด (cleaning agents)
ชื่อสาร
จาเวลวอเตอร (Javel water)
ผงซักฟอกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ
น้ําสมหมักจากพืช ผลไม
โซเดียมคารบอเนต (sodium carbonate)
ไฮโดรเจนเพอรออกไซด (hydrogen peroxide)
ไอโอดีน (iodine)
สารละลายดางทับทิม
น้ําดาง
คอสทิกโพแทช (caustic potash)
ปูนขาว
สารฟอกขาวถึง 10%
กรดฟอสฟอริก (phosphoric acid)

ขอกําหนด
- จํ า เป น ต อ งได รั บ การยอมรั บ จากหน ว ยรั บ รอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํ า เป น ต อ งได รั บ การยอมรั บ จากหน ว ยรั บ รอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํ า เป น ต อ งได รั บ การยอมรั บ จากหน ว ยรั บ รอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํ า เป น ต อ งได รั บ การยอมรั บ จากหน ว ยรั บ รอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํ า เป น ต อ งได รั บ การยอมรั บ จากหน ว ยรั บ รอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํ า เป น ต อ งได รั บ การยอมรั บ จากหน ว ยรั บ รอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํ า เป น ต อ งได รั บ การยอมรั บ จากหน ว ยรั บ รอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํ า เป น ต อ งได รั บ การยอมรั บ จากหน ว ยรั บ รอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํ า เป น ต อ งได รั บ การยอมรั บ จากหน ว ยรั บ รอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํ า เป น ต อ งได รั บ การยอมรั บ จากหน ว ยรั บ รอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํ า เป น ต อ งได รั บ การยอมรั บ จากหน ว ยรั บ รอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จํ า เป น ต อ งได รั บ การยอมรั บ จากหน ว ยรั บ รอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
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ภาคผนวก ข
พื้นที่ในการเลี้ยงสัตว
(ขอ 4.5.5)

ตารางที่ ข.1 พื้นที่ภายในโรงเรือน
ชนิดสัตว
ไกไข
ไกเนื้อ
ไกพันธุ
เปดไข

สุกร

โคนม
แพะเนื้อ
แกะเนื้อ
แพะนม

พื้นที่ภายในโรงเรือน
ระยะ
พื้นที่
ไกรุน
ไมมากกวา 10 ตัวตอตารางเมตร
ไกระยะไข
ไมมากกวา 5 ตัวตอตารางเมตร
น้ําหนักรวมไมเกิน 20 กิโลกรัมตอตารางเมตร
ไกรุน
ไมมากกวา 10 ตัวตอตารางเมตร
ไกระยะใหผลผลิต ไมมากกวา 5 ตัวตอตารางเมตร
เปดระยะใหผลผลิต ไมมากกวา 10 ตัวตอตารางเมตร
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
คอกพัก
ไมนอยกวา 4 ตารางเมตรตอตัว
ประมาณ 1 ตารางเมตรตอตัว
ประมาณ 1 ตารางเมตรตอตัว
ประมาณ 1 ตารางเมตรตอตัว

ที่มา: อางอิงจากมาตรฐานสินคาเกษตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตว
แตละชนิด
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ตารางที่ ข.2 พื้นที่ภายนอกโรงเรือน

ชนิดสัตว
โค-กระบือ (พันธุ/เนื้อ)

โคนม
โคพอพันธุ
แพะ-แกะ
ลูกแพะ-แกะ
แมสุกรเลี้ยงลูก
และลูกสุกรอายุไมเกิน 40 วัน
สุกรขุน

ลูกสุกรอนุบาลอายุเกิน 40 วัน

สัตวปก
แมไกไข
สัตวปกเนื้อ (คอกถาวร)
- ไกเนื้อ
- เปด
- ไกงวง
- หาน
สัตวปกเนื้อ (คอกเคลื่อนที่)

-

พื้นที่ภายนอกสําหรับออกกําลัง
ไมรวมทุงเลี้ยงสัตว (pasturage)
(ตารางเมตรตอตัว)
1.1
1.9
3
3.7 หรืออยางนอย
0.75 ตารางเมตร/100 กิโลกรัม
4.5
30
2.5
0.5
2.5

≤50
≤85
≤110
≤30

0.6
0.8
1
0.4

น้ําหนักสัตว
(กิโลกรัม)
≤100
≤200
≤350
>350
-

พื้นที่ภายนอกหมุนเวียน
(ตารางเมตรตอตัว)
4
4
4.5
10
15
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
ตัวอยางแบบบันทึกขอมูล
(ขอ 4.8)

ค.1 ทะเบียนสัตวในฟารม (โค,กระบือ,แพะ,แกะ,สุกร)
ชื่อฟารม..............................................................ชื่อเจาของ..................................................................................ผูรับผิดชอบ.......................................
แหลงที่มา

จําหนายออก

นําเขา
ตัวที่

หมายเลข/ชื่อสัตว

ว/ด/ป
เกิด

หมายเลข
พอ

หมายเลข
แม

วิธีผสม
พันธุ

เกิดใน
ฟารม

ว/ด/ป

สถานะ
(อินทรีย/
ไมอินทรีย)

ว/ด/ป

เหตุผล
(ตาย/ขาย)

หมายเหตุ
(เชน สถานะ
พอพันธุ/แมพันธุ/
ขุน/รีดนม
หรือ ผูซื้อ)
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ค.2 ทะเบียนสัตวปก (ระบบเขา-ออกเปนชุด)
ชื่อฟารม..............................................................ชื่อเจาของ..................................................................................ผูรับผิดชอบ......................................
จํานวน (ตัว)
รุนที่

ว/ด/ป
คละเพศ

เพศผู

เพศเมีย

แหลงที่มา
(เกิดในฟารม/นําเขา) ระบุแหลง

จําหนาย
จํานวน
ว/ด/ป
(ตัว)

คงเหลือ
(ตัว)

หมายเหตุ
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ค.3 แบบบันทึกการใหผลผลิตไขประจําเดือน
ชื่อฟารม..............................................................ชื่อเจาของ...............................................................................ผูรับผิดชอบ......................................
ว/ด/ป

จํานวนแม
(ตัว)

ตาย/ขาย
(ตัว)

คงเหลือ
(ตัว)

การใหไข
(ฟอง)

จําหนาย (ฟอง)
บริโภค
ขาย

หมายเหตุ
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ค.4 แบบบันทึกการนําเขาอาหารสัตว
ชื่อฟารม..............................................................ชื่อเจาของ...............................................................................ผูรับผิดชอบ......................................
สถานะ
ว/ด/ป
นําเขา

ชนิด
อาหารสัตว

จํานวน

แหลงผลิต

อินทรีย
(รับรอง)

อินทรีย
(ไมรับรอง)

จาก
ธรรมชาติ

หมายเหตุ
ไมอินทรีย
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ค.5 แบบบันทึกการรักษาสัตว
ชื่อฟารม..............................................................ชื่อเจาของ...............................................................................ผูรับผิดชอบ..............................................
หมายเลขสัตวที่ทําการรักษา............................... ชื่อสัตวแพทยผูควบคุมฟารม ............………………..………………………เลขทะเบียน………….…............…………………….
ว/ด/ป

สัตวปวยเปนโรค
ชื่อยา/ชื่อการคา

วิธีรักษา
เลขทะเบียนยา
ขนาดและวิธีใหยา

หมายเหตุ
ระยะเวลาที่ใช
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ค.6 แบบบันทึกการใหอาหาร
ชื่อฟารม..............................................................ชื่อเจาของ...............................................................................ผูรับผิดชอบ..........................................
โรงเรือนที่ .................................................... ชื่อเจาหนาที่ผูดูแล ..............................................................................................................................
ว/ด/ป

หมายเลข/ชื่อสัตว
ชื่อการคา

อาหารขน
รุนการผลิต
(lot number)

อาหารหยาบ
หมายเหตุ
ปริมาณ

ชนิด

ปริมาณ

