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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
เกษตรอินทรีย เลม 2 : ปศุสัตวอินทรีย 

1. ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เกษตรอินทรีย เลม 2 : ปศุสัตวอินทรีย  เปนสวนตอจาก
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ มกอช. 9000-2546 เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิตแปรรูป 
แสดงฉลาก และจําหนาย เกษตรอินทรีย  

1.2 มาตรฐานนี้ครอบคลุมระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย ในขั้นตอนการปฏิบัติในระดับเกษตรกร 
โดยกําหนด บทนิยาม หลักการ ขอกําหนดการผลิตปศุสัตวอินทรีย  

2. บทนิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานนี้ ใหยึดถือตามบทนิยามในมาตรฐานเกษตรอินทรีย เลม 1 และ
ตอไปนี้  

2.1 ปศุสัตวอินทรีย (organic livestock) หมายถึง ระบบการจัดการการผลิตปศุสัตวที่มีความสัมพันธ
กลมกลืนระหวางผืนดิน พืช และสัตวที่เหมาะสม เปนไปตามความตองการทางสรีรวิทยาและพฤติกรรม
สัตว ที่ทําใหเกิดความเครียดตอสัตวนอยที่สุด สงเสริมใหสัตวมีสุขภาพดี เนนการปองกันโรคโดยอาศัย
การจัดการฟารมที่ดี หลีกเล่ียงการใชยาและสารเคมี 

2.2 สินคาปศุสัตว (livestock commodity) หมายถึง ผลิตผล (produce) และผลิตภัณฑ (product) ที่ไดมา
จากปศุสัตวสําหรับจําหนาย เพ่ือการบริโภคของมนุษย และปศุสัตวที่มีจุดประสงคทั้งเพ่ือใชและไมใชเปน
อาหาร 

2.3 ฟารม (farm) หมายถึง พ้ืนที่ที่ทําเกษตรกรรมทั้งหมด ทั้งเพาะปลูกและเล้ียงสัตว ซึ่งรับผิดชอบโดย
บุคคลเดียวกัน ยกเวนฟารมผึ้ง 

2.4 ยาสัตว (veterinary drugs) หมายถึง สารใดๆ ที่ใหแกสัตวที่ใชเปนอาหารของมนุษยหรือสัตว เพ่ือ
วัตถุประสงคในการปองกัน รักษา วินิจฉัยโรคหรือเพ่ือวัตถุประสงคในการเปลี่ยนแปลงทางสรีระหรือ
พฤติกรรมของสัตวนั้น ที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานราชการที่รับผิดชอบ 
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3. หลักการ 

การผลิตปศุสัตวอินทรีย ตองเปนไปตามหลักการดังนี้  

3.1 พ้ืนที่ที่ใชในการเลี้ยงสัตว ตองมีการจัดการตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิตแปรรูป 
แสดงฉลาก และจําหนาย เกษตรอินทรีย  

3.2 ปศุสัตวอินทรีย ตองมีสวนชวยปรับปรุงและรักษาความอุดมสมบูรณของดิน เพ่ิมและเกือ้หนุนความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศน และเพ่ิมความหลากหลายของระบบการเกษตร 

3.3 การผลิตปศุสัตว เปนเกษตรกรรมหนึ่งที่เก่ียวของกับระบบนิเวศนทั้งกายภาพและชีวภาพ สัตวที่กิน
พืชจะตองมีแปลงหญาสําหรับแทะเล็ม และสัตวจะตองมีพ้ืนที่กลางแจงสําหรับออกกําลังกาย ตามความ
เหมาะสมของสุขภาพ ภูมิอากาศ และภูมิประเทศ หรือเปนไปตามระบบการจัดการฟารมตามประเพณีหรือ
ภูมิปญญาทองถ่ิน และมีการจัดการสวัสดิภาพสัตวอยางเหมาะสม 

3.4 มีความหนาแนนของการเลี้ยงที่เหมาะสมตามชนิดสัตว แหลงอาหารสัตว สุขภาพสัตว ความสมดุล
ของโภชนะ และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

3.5 มุงเนนการขยายพันธุโดยวิธีธรรมชาติ ลดความเครียด ปองกันโรค หลีกเล่ียงการใชยาและสารเคมี 
รวมทั้งผลพลอยไดจากผลิตภัณฑปศุสัตว (livestock by products) ยกเวน นม เปนวัตถุดิบอาหารสัตว และ 
มีการจัดการที่คํานึงถึงสุขอนามัยสัตว 

4. ขอกําหนดการผลิตปศุสัตวอินทรีย 
ตารางที่ 1. ขอกําหนดการผลิตปศุสัตวอินทรีย 
 

รายการ ขอกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

1. แหลงที่มาของสัตว เกิดในฟารมหรือจากพอแมพันธุที่มีการ
จัดการตามระบบเกษตรอินทรีย 

โดยการตรวจบันทึกรายละเอียด
การเกิดและการนําเขาสัตว
(ภาคผนวก ข และ ค) 

2. การปรับเปลี่ยนให
เปนระบบการผลิต 
ปศุสัตวอินทรีย  

2.1 มีระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนตามแต
ชนิดสัตว ตามที่กําหนดในภาคผนวก ก ขอ 
2.2.1 

2.2 อายุสัตวนําเขาฟารม เพ่ือการปรับเปลี่ยน
ในภาคผนวก ก ตารางที่ 2   

โดยการตรวจบันทึก (ภาคผนวก 
ข-ฉ) 
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รายการ ขอกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

3. อาหารสตัว 3.1 ตองใชวัตถุดิบที่ผลติตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรยี เลม 1 

3.2 ตองไมใชวัตถุดบิและ/หรือผลติภณัฑที่ได
จากสิ่งมีชีวิตดดัแปรพันธุกรรม 

3.3 เปนวัตถุดิบหรือสารที่อนุญาตใหใช 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว และไมขัดกับหลักการของการผลิต 
ปศุสัตวอินทรีย 

โดยการตรวจพินจิ ตรวจใบ    
รับรองประกอบอาหารสตัว 
บันทึกรายละเอียดการนาํเขา
อาหารสัตว (ภาคผนวก ง) และ
บันทึกรายละเอียดการใหอาหาร 
(ภาคผนวก ฉ) 

4. การจัดการดานสุขภาพ
สัตว 

4.1 มีการจัดการดานสุขภาพสัตวที่เหมาะสมกับ
ชนิดและพันธุสัตว 

4.2 ใชพืชสมุนไพรหรือยาแผนโบราณ หรือ
ภูมิปญญาทองถ่ินในการรักษาสัตวปวย 

4.3 ในกรณีการจัดการหรือยาที่อนญุาตใหใช
ไมสามารถควบคุมหรือรักษาโรคได ใหใชยา
รักษาโรคอืน่ๆ ไดตามความจําเปนและมี
ระยะเวลาหยุดยาที่ชัดเจนโดยตองอยูภายใต
การดูแลของสัตวแพทย 

โดยการตรวจพินิจ ตรวจบนัทึก
รายละเอียดการรักษาสัตว 
(ภาคผนวก จ) 

 

 

5. การจัดการฟารม  5.1 มีพ้ืนที่ภายนอกโรงเรือนสําหรับใหสัตว
ออกกําลังกาย 

5.2 เนนใชวิธกีารผสมพันธุตามธรรมชาต ิ

5.3 การผาตดัใดๆ กระทําไดเฉพาะในกรณี
เพ่ือความปลอดภัยหรือเพ่ิมสวัสดิภาพและ
สุขภาพสัตว 

 

โดยการตรวจพินิจ และบันทึก
รายละเอียดการจัดการฟารม 

6. การบันทึกขอมูล มีการบันทึกรายละเอียดของสัตวในฟารม 
การเลี้ยงและการจัดการ การปองกันรักษาโรค  

โดยการตรวจบันทึก (ภาคผนวก 
ข-ฉ) 

7. การจัดการดาน
ส่ิงแวดลอม 

7.1 มีการจัดการและบาํบดัของเสียที่
เหมาะสมทั้งในฟารมและกอนปลอยสู
ส่ิงแวดลอม 

โดยการตรวจพินิจ  
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รายการ ขอกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

7.2 การใชปุยมูลสัตวในพืน้ที่เกษตรกรรม 
จะตองอยูในปริมาณที่ไมกอใหเกิดมลภาวะ 

5. ขอกําหนดวิธีการผลิตปศุสัตวอินทรีย 

การผลิตปศุสัตวอินทรียเพื่อใหไดผลผลิตจากปศุสัตวที ่ปลอดภัยและเหมาะสมตอการบริโภค      
มีรายละเอียดอธิบายไวในภาคผนวก ก และตารางที่ 1 
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ภาคผนวก ก 
ขอกําหนดวิธีการผลิตปศุสัตวอินทรีย 

1. แหลงที่มาของสัตว 

1.1 ในการเลือกใชชนิดพันธุ สายพันธุ และเทคนิคในการขยายพันธุใหเปนไปตามหลักการของเกษตร
อินทรีย โดยคํานึงถึง 

1.1.1 ความสามารถในการปรับตัวของสัตวในสภาพแวดลอมการผลิต 

1.1.2 ความสามารถในการอยูรอดและความตานทานโรค โดยการเลือกชนิดพันธุสัตวที่มีลักษณะทาง
พันธุกรรมที่ทนทานตอโรค เชน โรคไขเห็บในโค เปนตน 

1.2 สัตวที่ใชในการผลิตปศุสัตวอินทรียตอง 

1.2.1 เกิดในฟารมที่มีการจัดการตามระบบเกษตรอินทรีย 

1.2.2 เกิดจากพอแมพันธุที่มีการจัดการตามระบบเกษตรอินทรีย 

1.3 หากจัดหาสัตวที่มีลักษณะตามขอ 1.2 ไมได หนวยรับรองระบบการผลิตปศุสัตวอินทรียสามารถ
อนุญาตใหมีการใชสัตวจากฟารมปศุสัตวทั่วไปได ในกรณีตอไปนี้ 

1.3.1 เพ่ือขยายการผลิต หรือมีการเปลี่ยนแปลงการใชพันธุสัตวในการผลิต ที่ตอบสนองความตองการของ
ตลาด หรือเปนสัตวสายพันธุใหมที่มีการปรับปรุงพันธุข้ึนมาดวยวิธีธรรมชาติ 

1.3.2 เพ่ือสรางฝูงสัตวใหม ในกรณีที่มีอัตราการตายในฝูงสูงมาก 

1.3.3 สัตวเพศผูที่นํามาใชเปนพอพันธุ 

1.3.4 หนวยรับรองระบบการผลิตปศุสัตวอินทรียสามารถกําหนดเงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่อนุญาตใหใช
สัตวจากฟารมที่ไมไดจัดการตามระบบเกษตรอินทรีย โดยสัตวที่จะนําเขาฟารมควรมีอายุนอยที่สุดเทาที่จะ
ทําได เชน หลังหยานม เปนตน 

1.4 ผลผลิตหรือผลิตภัณฑของสัตวตามขอ 1.3 จะรับรองเปนปศุสัตวอินทรียได จะตองมีระยะเวลาใน
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตตามขอ 2.3 
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2. การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตใหเปนระบบปศุสัตวอินทรีย 

2.1 การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพ่ือใชในระบบเกษตรอินทรีย ทั้งการปลูกพืชและพืชอาหารสัตว จะตอง
ดําเนินการตามที่กําหนดในมาตรฐานเกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิตแปรรูป แสดงฉลาก และจําหนาย 
เกษตรอินทรีย  

2.2 ฟารมหรือพ้ืนที่การผลิตใดๆ ที่ไดรับการรับรองเปนเกษตรอินทรีย เมื่อมีการนําสัตวจากฟารมที่
ไมไดรับการรับรองปศุสัตวอินทรียมาใชเพ่ือการผลิต ผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่จะวางขายเปนสินคา 
ปศุสัตวอินทรียได สัตวเหลานี้จะตองมีการจัดการตามมาตรฐานนี้  

2.2.1 ในกรณีสัตวเล้ียงลูกดวยนม ใหนําเขาลูกสัตวทนัทีที่หยานม ในกรณีสัตวปกตั้งแตออกจากไขหรือ
อายุไมเกิน 3 วัน  

2.2.2 เปนระยะเวลาไมนอยกวาที่กําหนดไวในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2.  ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนเปนปศุสัตวอินทรีย ตามชนิดสัตว 
 
ชนิดสัตว ระยะเวลา 
โค กระบือ  
-สําหรับการผลิตเนื้อ 
-ลูกโคสําหรับผลิตเนื้อ 
-สําหรับผลติน้ํานม 

 
-12 เดือน  
-6 เดือน ควรนําเขาลูกโคทันทีที่หยานมและอายุไมเกิน 6 เดือน 
-90 วันในระยะการปรับเปลี่ยน หลังจากนั้น 6 เดือนผลิตผลน้าํนมจงึจะ
สามารถรับรองเปนผลิตผลอินทรียได  

แพะ แกะ 
-สําหรับการผลิตเนื้อ   
-สําหรับการผลิตน้ํานม 

 
-6 เดือน 
-90 วันในระยะการปรับเปลี่ยน หลังจากนั้น 6 เดือนผลิตผลน้าํนมจงึจะ
สามารถรับรองเปนผลิตผลอินทรียได 

สุกร 
-สําหรับการผลิตเนื้อ 

 
-4 เดือน   

สัตวปก 
-สําหรับการผลิตเนื้อ 
-สําหรับการผลิตไข 

 
-ตลอดอายุของการผลิต  
-6 สัปดาห 

 

2.3 หนวยรับรองระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย สามารถกําหนดระยะเวลาและวิธีการที่แตกตางจากขอ 
2.1 สําหรับพื้นที่ และ/หรือขอ 2.2 ในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทั่วไปเปนปศสัุตวอินทรีย 
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3. อาหารสัตว 

3.1 อาหารที่ใชในการเลี้ยงสัตว จะตองใชวัตถุดิบที่ผลิตตาม มาตรฐานเกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต
แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนาย เกษตรอินทรีย  

3.2 ในระยะเริ่มดําเนินการปรับเปลี่ยน อาหารสัตวที่ใชจะตองมีวัตถุดิบที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรียใน
ปริมาณไมต่ํากวา 70% ของน้ําหนักแหงสําหรับสูตรอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง และ 65% ของน้ําหนักแหง
สําหรับสูตรอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว 

3.3 หากผูผลิตสามารถแสดงรายละเอียดที่บงช้ีวา ไมสามารถจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตวตามที่กําหนดได 
เนื่องจากเหตุสุดวิสัยใดๆ ก็ตาม กรณีนี้หนวยรับรองระบบการผลิตปศุสัตวอินทรียสามารถกําหนดปริมาณ
สูงสุดและคุณลักษณะของวัตถุดิบที่อนุญาตใหใชทดแทนได รวมทั้งอนุญาตใหใชไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด โดยแหลงที่มาของวัตถุดิบอาหารสัตวที่ใชทดแทนนี้ ตองไมใชวัตถุดิบและหรือผลิตภัณฑที่ไดจาก
ส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 

3.4 สูตรอาหารที่ใช ควรคํานึงถึง 

3.4.1 ความตองการของลูกสัตวตามธรรมชาติ เชน นมน้ําเหลือง 

3.4.2 สัตวกินพืช จะตองไดรับอาหารหยาบในรูปสด แหง หรือหมักก็ได ในปริมาณที่เพียงพอในรูป
ของน้ําหนักแหง 

3.4.3 ความตองการอาหารประเภทธัญพืช ในชวงการเลี้ยงขุนของสัตวปก 

3.4.4 ความตองการอาหารหยาบประเภทสด แหง หรือหมัก สําหรับสัตวปกและสุกร 

3.4.5 ในการเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้อง หามใชอาหารหมักเพียงอยางเดียวตลอดระยะการเลี้ยง 

3.5 มีน้ําสะอาดใหสัตวกินอยางเพียงพอ 

3.6 วัตถุดิบอาหารสัตว วัตถุที่เติมในอาหารสัตว และสารชวยกรรมวิธีการผลิต ตองเปนไปตามหลักการ
ดังนี้ 

3.6.1 เปนวัตถุดิบหรือเปนสารที่อนุญาตใหใช ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว และ
ไมขัดกับหลักการของเกษตรอินทรีย 

3.6.2 เปนวัตถุดิบหรือเปนสารที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิต สุขภาพ และสวัสดิภาพของสัตว 

3.6.3 เปนวัตถุดิบหรือเปนสารที่จําเปน สําหรับความตองการทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมของสัตว
แตละชนิด ซึ่งมีตนกําเนิดจากพืช แรธาตุธรรมชาติ หรือสัตว  
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3.7 วัตถุดิบอาหารสัตวอ่ืนๆ (นอกเหนือจากที่กําหนดในขอ 3.6) ที่อนุญาตใหใชได ตองมีขอกําหนด
เฉพาะดังนี้ 

3.7.1 วัตถุดิบอาหารสัตวที่มีแหลงกําเนิดจากพืชที่ไมไดผลิตจากระบบการผลิตพืชอินทรีย สามารถ
ใชไดตามที่กําหนดในขอ 3.2 และ 3.3 และจะตองไมผานกระบวนการทางเคมีใดๆ 

3.7.2 วัตถุดิบอาหารสัตวที่ใชเปนแหลงแรธาตุ วิตามิน หรือสารตั้งตนของวิตามินในสูตรอาหาร 
(provitamin) ตองมีแหลงกําเนิดจากธรรมชาติ ในกรณีขาดแคลนหรือเหตุสุดวิสัย สามารถใชสาร
สังเคราะหแทนได แตจะตองมีรายละเอียดของแหลงที่มาและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน 

3.7.3 หามใชสารประกอบไนโตรเจนสังเคราะห หรือสารประกอบ non-protein nitrogen 

3.7.4 หามใชวัตถดุบิอาหารสตัวทีม่าจากผลพลอยไดจากสัตวเล้ียงลูกดวยนม ยกเวน นม 

3.8 ลักษณะพิเศษสําหรับวัตถุที่เติมในอาหารสัตว และสารชวยกรรมวิธีการผลิต (additive and processing 
aids) อ่ืนๆ (นอกเหนือจากที่กําหนดในขอ 3.6) ที่อนุญาตใหใชได 

3.8.1 สารที่ชวยในการอัดเม็ด (binder) สารที่ชวยไมใหเปนกอน (anti-caking agents) สารที่ชวยใหแตกตัว 
(emulsifiers) สารที่ชวยใหคงตัว (stabilizers) สารที่ชวยใหขน (thickeners) สารที่ชวยลดการตึงผิว 
(surfactants) และสารที่ชวยใหเกิดการรวมตัว (coagulants) ที่มาจากธรรมชาติ 

3.8.2 สารกันหืน สารปรุงแตง สี กล่ิน รส ที่มาจากธรรมชาต ิ

3.8.3 สารถนอมอาหารที่มาจากกรดธรรมชาต ิ

3.8.4 สารเสริมชีวนะ (probiotics) เอนไซม และจุลินทรีย 

3.8.5 หามใชยาปฏิชีวนะ ยากันบิด ยาแผนปจจุบัน สารเรงการเจริญเติบโต หรือสารอื่นใดในอาหาร
สัตว เพ่ือวัตถุประสงคในการเรงการเจริญเติบโตหรือเพ่ิมผลผลิต 

3.8.6 สารเสริมในหญาหมักและสารชวยกรรมวิธีการผลิต ตองไมเปนสารที่ไดมาจากสิ่งมีชีวิตดัด
แปรพันธุกรรม สารที่อนุญาตใหใช ไดแก เกลือทะเล เกลือสินเธาว เอนไซม ยีสต หางนม น้ําตาลหรือ
ผลพลอยไดจากน้ําตาลหรือผลพลอยไดจากน้ําตาล (เชน กากน้ําตาล เปนตน) น้ําผึ้ง 

3.8.7 แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติค อะซิติค ฟอรมิก และโปรปโอนิก (propionic) หรือกรดธรรมชาติอ่ืนๆ 
สามารถใชไดในกรณีที่ใชเมื่อสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวยตอการหมัก และไดรับการรับรองจากหนวยรับรอง
การผลิตปศุสัตวอินทรีย 

4. การจัดการดานสุขภาพสัตว 

4.1  การปองกันโรคสัตว ตองเปนไปตามหลักการดังนี ้

4.1.1 เลือกใชพันธุสัตวหรือสายพันธุที่เหมาะสม ตามที่ระบุในขอ 1.1 
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4.1.2 มีการจัดการที่เหมาะสมตามความตองการของสัตวแตละชนิด เพ่ือสงเสริมใหสัตวมีสุขอนามัยดี
แข็งแรง มีความตานทานตอโรคและปองกันการติดเชื้อ 

4.1.3 มีการใชอาหารอินทรียที่มีคุณภาพ รวมกับการออกกําลังกาย และการปลอยสัตวแทะเล็ม และ/
หรือใหสัตวมีโอกาสสัมผัสกับสภาพภายนอกโรงเรือนเพื่อสงเสริมภูมิคุมกันโรคตามธรรมชาติ 

4.1.4 เล้ียงสัตวตามจํานวนที่เหมาะสมกับพื้นที่โรงเรือน ไมใหแออัดหรือสงผลกระทบตอสุขภาพของสัตว 

4.2 ในกรณีที่ใชมาตรการการปองกันโรคตามขอ 4.1 แลว สัตวเกิดเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บ ตองให
การรักษาโดยทันที ถาจําเปนใหแยกสัตวปวยออกจากฝูงและจัดใหอยูในโรงเรือนที่เหมาะสม แมวา
ผลการรักษานี้จะทําใหสัตวตองพนจากสภาวะของการเปนปศุสัตวอินทรียก็ตาม 

4.3 การรักษาโรค จะตองเปนไปตามหลักการดังนี้ 

4.3.1 ในพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยวาเกิดโรคระบาด หรือมีปญหาสุขภาพ ที่การจัดการหรือยาที่
อนุญาตใหใชไมสามารถควบคุมหรือรักษาโรคได รวมทั้งในกรณีที่จําเปนตองปฏิบัติตามกฎแลว อนุญาตให
ใชวัคซีน ยาถายพยาธิ หรือยารักษาโรคอื่นๆ ไดตามความจําเปนและมีระยะเวลาหยุดยาที่ชัดเจน 

4.3.2 สามารถใชพืชสมุนไพรหรือยาแผนโบราณที่เหมาะสมกับสภาพและชนิดสัตว  

4.3.3 หากการรักษาตามขอ 4.3.1 ไมไดผล ใหใชยาแผนปจจุบันหรือยาปฏิชีวนะได ภายใตการดูแลของ  
สัตวแพทย ระยะการหยุดใหยาจะตองเพ่ิมเปนสองเทาของที่ระบุในเอกสารกํากับยา กรณีที่ไมไดระบุไวให
มีระยะเวลาการหยุดใหยาอยางนอย 48 ช่ัวโมง 

4.4 หามใชยาแผนปจจุบนั เพ่ือวตัถุประสงคในการปองกันโรค 

4.5 การรักษาดวยฮอรโมน ตองอยูภายใตการดูแลของสัตวแพทย 

4.6 หามใชสารเรงการเจริญเติบโตหรือสารอื่นใด ที่มีผลในการกระตุนการเจริญเติบโตหรอืเพ่ิมผลผลิต 

5. การจัดการฟารม  

5.1 มีการดูแลและการจัดการเลีย้งดูสัตวอยางเอาใจใส 

5.2 การขยายพันธุ ใหเปนไปตามหลักการดังนี้ 

5.2.1 เลือกใชพันธุสัตวหรือสายพันธุที่เหมาะสม ตามที่ระบุในขอ 1.1  

5.2.2 ใชวิธีการผสมพันธุตามธรรมชาติ หากมีความจําเปนใหใชวิธีการผสมเทียมได 

5.2.3 หามใชวิธีการยายฝากตัวออนและฮอรโมนในการขยายพันธุ 

5.2.4 หามใชวิธีทางพันธุวิศวกรรมในการดัดแปรพันธุกรรม 
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5.3 ไมอนุญาตใหมีการผาตัดและการจัดการบางอยางกับสัตวในระบบปศุสัตวอินทรีย ยกเวนการรัดหางแกะ 
ตัดเขาวัว และตอนสัตว   

5.4 สภาพแวดลอมและโรงเรือน ตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับพฤติกรรมของสัตว ดังนี้ 

5.4.1 มีพ้ืนที่เพียงพอใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตวอยางอิสระ 

5.4.2 ควรเลี้ยงปลอยรวมกันตามความเหมาะสมของชนิดและประเภทของสัตว 

5.4.3 มีการปองกันการเกิดพฤติกรรมผิดปกติ บาดเจ็บและโรค 

5.4.4 เตรียมความพรอมในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภาวะฉุกเฉิน เชน ไฟไหม  

6. โรงเรือนและการเลี้ยงปลอย 

6.1 โรงเรือนมีลักษณะที่เหมาะสมกับภูมิอากาศ 

6.2 สภาพของโรงเรือนเหมาะสมกับสภาพและพฤติกรรมของสัตว โดยอาศัยหลักดังนี ้

6.2.1 มีความสะดวกสําหรับสัตวในการกินน้าํและอาหาร 

6.2.2 สามารถกันแดด กันฝน สะอาด มีแสงสวาง และการระบายอากาศตามธรรมชาติอยางเพียงพอ 
เพ่ือใหสัตวอยูสบาย 

6.3 บางครั้งอาจจําเปนตองใหสัตวอยูภายในโรงเรือน เพ่ือความปลอดภัยตอสุขภาพของสัตวหรือเพ่ือ
ปองกันการทําลายแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอม พืช และความอุดมสมบูรณของดิน 

6.4  ขนาดของพื้นที่ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว ควรคํานึงถึง 

6.4.1 เพ่ือใหเกิดความสบายตอสัตวตามสภาพ ชนิด และอายุของสัตว 

6.4.2 เหมาะสมกับขนาดของฝูงและเพศของสัตว 

6.4.3 มีพ้ืนที่เพียงพอใหสัตวเคลื่อนไหวตามธรรมชาต ิ 

6.5 การเลี้ยงแบบปลอยในพื้นที่เปด จะตองมีที่กันแดดและฝน หรือปองกันความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

6.6 ในการปลอยสัตวแทะเล็มทุงหญาธรรมชาติหรือแปลงหญา ควรพิจารณาใหมีจํานวนที่เหมาะสมและ
ไมเกิดความเสียหายตอความอุดมสมบูรณของดินและแปลงหญา 
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สัตวเล้ียงลูกดวยนม 

6.7 จะตองมีพ้ืนที่ภายนอกโรงเรือนสําหรับใหสัตวออกกําลังกายตามธรรมชาติ อาจมีขอยกเวน ในกรณี
ของพอพันธุและแมพันธุ หรือสัตวในระยะขุน 

6.8 พ้ืนโรงเรือนจะตองเรียบ ไมล่ืน ปลอดภัยสําหรับสัตว  

6.9 มีพ้ืนที่แหง สบาย สะอาด สําหรับใหสัตวพักนอนที่เหมาะสมกับขนาดของสัตวและเปนสิ่งกอสรางที่
แข็งแรง วัสดุรองพื้นที่ใชตองเพียงพอและสะอาด 

6.10 หามใชคอกขังเดี่ยวหรือการผูกยืนโรงสําหรับโรงเรือนลูกโค ยกเวนไดรับอนุญาตจากหนวยรับรอง
ระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย 

สัตวปก 

6.11  ตองเล้ียงแบบปลอยตามธรรมชาติ หามการใชกรงตับ และมีพ้ืนที่ภายนอกเพียงพอสําหรับการออก
กําลังกายของสัตว 

6.12  สําหรับเปดหรือสัตวปกที่มีพฤติกรรมชอบน้ํา จะตองมีแหลงน้ําไวใหอยางเพียงพอ 

6.13  โรงเรือนสัตวปกจะตองมีพ้ืนที่แข็งที่คลุมดวยวัสดุรองพื้น อาจเปนฟาง ข้ีเล่ือย ทรายหรือหญา และ
มีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับการวางไข รังนอนมีขนาดและการจัดวางเหมาะสมกับชนิดและพฤติกรรมของสัตว 

6.14  หามใชแสงไฟทดแทนแสงธรรมชาติ เพ่ือเรงผลผลิต 

7. การจัดการของเสีย 

การจัดการของเสียในบริเวณที่ใชเล้ียงสัตว จะตองมีหลักการดังนี ้

7.1 ไมทําลายทรัพยากรดินและน้ํา 

7.2 ไมกอใหเกิดการปนเปอนของไนเตรตและแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรค ในดินและน้าํ 

7.3 กอใหเกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารที่เหมาะสม  

7.4 หลีกเล่ียงการเผาทําลายของเสียและกิจกรรมอื่นที่ไมสอดคลองกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

7.5 การใชปุยมูลสัตวในพื้นที่แปลงหญาหรือเกษตรกรรม จะตองอยูในปริมาณท่ีเหมาะสม ไมมี
ผลกระทบตอคุณภาพของน้ําใตดินและน้ําผิวดิน  
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8. การเลี้ยงผ้ึงและผลิตภัณฑจากผึ้ง 

8.1 หลักการทั่วไป 

8.1.1 การเลี้ยงผึ้ง เปนกิจกรรมที่สําคัญเพื่อใหไดผลิตภัณฑจากผึ้ง และชวยในการผสมเกสรพืช ที่มีผล
ชวยสงเสริมสิ่งแวดลอม การเกษตรและการปาไม 

8.1.2 การจัดการและกิจกรรมใดๆ ในการเลี้ยงผึ้งจะตองสอดคลองกับหลักการของเกษตรอินทรีย 
และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผึ้ง มกอช. 8200-2546 

8.1.3 บริเวณที่ใชในการเลี้ยงผึ้งตองมีแหลงน้ํา และแหลงอาหารเพียงพอ  

8.1.4 แหลงอาหารของผึ้ง ตองผลิตตามระบบเกษตรอินทรียหรือพืชธรรมชาติ 

8.1.5 เนนการปองกันศัตรูและโรค โดยเลือกพันธุผึ้งที่มีความตานทานศัตรูและโรค มีการจัดการที่ดี 
มีความสมดุลของอาหาร และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  

8.1.6 รังผึ้งจะตองประกอบดวยสารธรรมชาติ ไมเปนอันตรายหรือสรางมลภาวะใหส่ิงแวดลอมหรือผลิตภัณฑ
จากผึ้ง 

8.1.7 เมื่อนําผึ้งไปปลอยในพื้นที่ปา จะตองคํานึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอประชากรแมลง
ประจําถ่ิน 

8.2 การวางรังผึ้ง ควรวางในพื้นที่ที่ไดรับการรับรองเปนพื้นที่เกษตรอินทรีย หรือมีพ้ืนที่หาอาหารของ
ผึ้งที่ปลอดจากการใชสารเคมีที่เปนพิษ โดยไมมีความเสี่ยงของพืชดัดแปรพันธุกรรม  

8.3 อาหารเลี้ยงผึ้ง 
8.3.1 ไมควรเก็บน้ําผึ้งออกจากรังผึ้งจนหมด ควรเหลือไวใหเพียงพอสําหรับผึ้งรังนั้นที่จะดํารงความ
แข็งแรงอยูได 

8.3.2 ในกรณีที่มีการขาดแคลนอาหารตามธรรมชาติ หรือสภาพภูมิอากาศไมอํานวย ควรใชน้ําผึ้งที่ได
จากการเลี้ยงผึ้งอินทรียมาใชเปนอาหารผึ้ง อยางไรก็ตามหนวยรับรองระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย 
สามารถอนุญาตใหใชน้ําผึ้งหรือน้ําตาลที่ไมไดผลิตในระบบเกษตรอินทรีย ในระยะเวลาที่จํากัดได  

8.4  การปรับเปลีย่นระบบการผลิตทั่วไปเปนระบบอนิทรีย 
8.4.1 ผลิตภัณฑจากผึ้ง จะสามารถจําหนายเปน “ผลิตภัณฑผึ้งอินทรีย”  เมื่อมีการจัดการตามมาตรฐาน
อินทรียแลวเปนเวลา 1 ป ในระหวางการปรับเปลี่ยนนี้ รวงผึ้งที่ใชจะถูกทดแทนดวยแผนไขผึ้งที่ไดจากการ
ผลิตแบบอินทรีย ในกรณีที่ไมสามารถทดแทนไดในเวลา 1 ปนั้น จะตองยืดเวลาการปรับเปลี่ยนออกไป 
ในกรณีที่ไมมีแผนไขผึ้งที่ไดจากระบบอินทรีย  หนวยรับรองสามารถอนุญาตใหใชแผนไขผึ้งที่ไดจากพื้นที่
ที่ไมมีการใชสารตองหาม 

8.4.2 หากไมมีการใชสารตองหามใดๆในรังผึ้งมากอน ไมจําเปนตองมีการทดแทนรวงผึ้งดังในขอ 8.4.1 
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8.5 แหลงที่มาของผึ้ง 

8.5.1 รังผึ้ง (honey bee colonies) สามารถปรับเปลี่ยนเขาสูระบบอินทรียได ควรนําผึ้งที่มาจากการ
ผลิตในระบบเกษตรอินทรียมาใช 

8.5.2 ในการเลือกพันธุผึ้งที่จะใชในการเลี้ยงผึ้งอินทรีย จะตองคํานึงถึงความสามารถในการปรับตัวเขากับ
ส่ิงแวดลอม ความอยูรอด ความเหมาะสมกับการผลิตผลิตภัณฑแตละชนิด ตลอดจนความตานทานตอ
ศัตรูและโรคของผึ้งดวย 

8.6 การจัดการดานสุขภาพ 

8.6.1   เนนการปองกันโรคและศัตรดูวยการเลือกใชพันธุและการจัดการรังผึ้งที่เหมาะสม ใหปฏิบัตดิังนี้  

8.6.1.1 ตองมีการปองกัน ควบคุม กําจัด และการเฝาระวังโรคและศัตรูผึ้งอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
ทําลายเชื้อโรค การปองกันการสะสมของเชื้อโรคในฟารมผึ้ง และสามารถควบคุมโรคใหสงบโดยเร็ว  

8.6.1.2 หากมีโรคระบาดตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2528)  ออกตาม   
พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ระบาด โดยเฉพาะโรค American foulbrood ใหแจงเจาหนาที่ของ
กรมสงเสริมการเกษตรหรือเจาหนาที่ของกรมปศุสัตวโดยเร็ว  

8.6.1.3 การบําบัดโรคและควบคุมศัตรูผึ้ง ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมสงเสริมการเกษตรหรือ
กรมปศุสัตว  

8.6.1.4 การใชยาสําหรับผึ้ง ตองปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขอกําหนด
การควบคุมการใชยาสําหรับสัตว มาตรฐานเลขที่ มอก. 7001-2540 

8.6.2 ในการควบคุมศัตรูและโรคผึ้ง สามารถใชกรดแลคติค กรดออกซาลิก กรดอะซิติค กรดฟอรมิค 
กํามะถัน น้ํามันอีเทอรธรรมชาติ (เมนทอล ยูคาลิปตัส การบูร เปนตน) แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis 
ไอน้ําหรือเปลวไฟ 

8.6.3 เมื่อการปองกันไมสําเร็จ สามารถใชยาสัตวและผลิตภัณฑยาสัตว เนนการรักษา ดวยสมุนไพรและ
ยาแผนโบราณ 

8.6.4 หากใชสารเคมีสังเคราะห หามจําหนายเปน “ผลิตภัณฑผึ้งอินทรีย” รังผึ้งที่ผานการรักษาแบบนี้ 
จะตองแยกออกไวเปนสัดสวนไมปะปน และตองเขาสูกระบวนการปรับเปลี่ยนเปนเวลา 1 ป  

8.7 การจัดการทั่วไป 

8.7.1 รวงผึ้งที่ใชจะตองมาจากแผนไขผึ้งที่ไดจากการผลิตในระบบที่เหมาะสม 

8.7.2 หามทําลายผึ้งในรังผึ้งเพ่ือเก็บผลิตภัณฑจากผึ้ง 

8.7.3 หามการตดัปกผึ้งนางพญา 

8.7.4 หามใชสารไลแมลงที่เปนสารเคมีสังเคราะหในขณะเก็บน้ําผึ้ง 
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8.7.5 ใชการรมควันใหนอยที่สุด วัสดุที่ใชในการรมควันจะตองมาจากธรรมชาติ หรือเปนวัสดุตามมาตรฐาน
กําหนด 

8.7.6 ในขบวนการสลัดและผลิตน้ําผึ้ง ควรควบคุมอุณหภูมิใหต่ําที่สุดเทาที่จะทําได 

8.7.7 ผูผลิตจะตองจดบันทึกขอมูลใหสมบูรณและเปนปจจุบัน มีแผนที่ที่แสดงพื้นที่ที่ใชเล้ียงผึ้งที่
ชัดเจนและครอบคลุมรังผึ้งทุกรัง ตามที่หนวยรับรองระบบการผลิตปศุสัตวอินทรียกําหนด 

9. การจัดเก็บบันทึกขอมูล 

ผูผลิตจะตองมีการจัดเก็บบันทึกขอมูลที่ครบถวนและทันเหตุการณ ตามที่หนวยรับรองการผลิตระบบ 
ปศุสัตวอินทรียกําหนด 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอยางแบบบันทึกการเกิดของสัตวในฟารม 

    ชื่อฟารม.....................................................  เลขทะเบียนฟารม.....................................  ชื่อเจาของ.............................................………...……………. 

ลําดับที่ วัน/เดือน/ป หมายเลขสัตว หมายเลขแม หมายเลขพอ วิธีผสม 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอยางแบบบันทึกการนําเขาสัตวในฟารม 

   ชื่อฟารม.....................................................  เลขทะเบียนฟารม....................................  ชื่อเจาของ..............................................……………… 

ลําดบัที ่ วัน/เดือน/ป ที่นําเขา หมายเลขสัตว วัน/เดือน/ป เกิด นําเขาจากฟารม หมายเหต ุ
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ภาคผนวก ง 
ตัวอยางแบบบันทึกการนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตว 

   ชื่อฟารม.....................................................  เลขทะเบียนฟารม....................................  ชื่อเจาของ................................................…………………………….. 

วัน/เดือน/ป 
ที่นําเขา 

ชนิดของวัตถุดิบ ชื่อบริษัท/แหลงผลิต
วัตถุดิบ 

เลขทะเบียนบริษัท
ผลิตวัตถุดิบ 

วัน/เดือน/ป 
ที่ผลิต 

วัน/เดือน/ป 
ที่หมดอายุ 

ปริมาณ 
(กิโลกรัม หรือตัน) 

หมายเหตุ 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอยางแบบบันทึกการรักษาสัตว 

ชื่อฟารม.....................................................  เลขทะเบยีนฟารม....................................  ชื่อเจาของ  ……….................................................. 
หมายเลขสัตวที่ทําการรักษา............................... ชื่อสัตวแพทยผูคุมฟารม .............………………..…………………………….. เลขทะเบียน  …............……………………. 

วิธีรักษา วัน/
เดือน/ป 

สัตวปวยเปนโรค 
ชื่อยา/ชื่อการคา เลขทะเบียนยา ขนาดและวิธีใหยา ระยะเวลาที่ใช 

หมายเหตุ 
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ภาคผนวก ฉ 
ตัวอยางแบบบันทึกการใหอาหาร 

   ชื่อฟารม.....................................................  เลขทะเบียนฟารม....................................  ชื่อเจาของ  ………........................................... 
   โรงเรือนที่  ................................   ชื่อเจาหนาที่ผูดูแล  .................................................................... 

อาหารขน อาหารหยาบ วัน/
เดือน/ป 

ชื่อ/หมายเลขสัตว 
ชื่อการคา รุนการผลิต 

(lot number) 
ปริมาณ ชนิด ปริมาณ 

หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




