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มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ ์กรมปศุสัตว์

 เมือ่วนัที ่ 12  มถินุายน 2556  สถาบนัสวุรรณวาจกกสกิิจเพือ่การค้นคว้าและพฒันาปศสุตัว์

และผลิตภัณฑ์สัตว์ ได้เรียนเชิญ คณุกรองแก้ว บรสิทุธิส์วสัดิ ์หวัหน้างานกลุม่วจิยัและพฒันาโคนม  

และคณุ สหทัยา ทรัพย์รอด หวัหน้าสถานวีจิยั

ทดสอบพันธุ์สัตว์ สระแก้ว จากกรมปศุสัตว์ 

มาให้ความรูแ้ละข้อมลูการผลติปศสุตัว์อนิทรย์ี

ตามแนวทางมาตรฐาน มกอช. 9000 และกรณี

ศึกษาของกลุ ่มเลี้ยงโคนมอินทรีย์ท่ีประสบ

ความสำาเร็จให้บุคลากรของสถาบันได้ทราบ

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในกรณีท่ีต้องการยก

ระดับการผลิตปศุสัตว์ ให้เป็นเกษตรอินทรีย์

เพือ่การผลติอาหารทีป่ลอดภยั และเพิม่มลูค่า

ผลผลิต ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์และน่า

สนใจโดยเฉพาะในยุคนี้ที่ผู้บริโภคหันมาตระหนักถึงคุณค่าความปลอดภัยของอาหารเพื่อสุขภาพ จึงได้

นำามาบอกกล่าวเผยแพร่ต่อท่านผู้อ่าน

y	เกษตรอินทรีย์คืออะไร

 เกษตรอนิทรย์ี คือ ระบบก�รทำ�เกษตรทีค่ำ�นงึ

ถึงสภ�พแวดล้อม คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พท่ีมี 

หลีกเลี่ยงส�รสังเคร�ะห์ เช่น ส�รเคมี ฮอร์ โมน ไม่

ใช้สัตว์หรือพืชที่มีก�รตัดต่อท�งพันธุกรรม เน้นก�รใช้

อินทรีย์วัตถุบำ�รุงดิน ก�รนำ�ภูมิปัญญ�ช�วบ้�นม�ใช้

ประโยชน์ โดยมีหลักการใหญ่ๆ 4 ประการคือ

 1. หลกัการสขุภาพ ทำาให้ดนิอดุมสมบรูณ์  พชื

สุขภาพดี สัตว์กินพืชที่ดี สัตว์ก็จะปราศจากสารพิษ มี

สุขภาพดี

 2. ระบบนิเวศวิทยา ได้แก่ ดิน นำ้า อากาศ 

ปราศจากสารพิษ
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 3. หลักความเป็นธรรม เน้นสายสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  ผู้แปรรูป  

ผู้บริโภค ต้องมีการค้าที่เป็นธรรม

 4. หลักการดูแลเอาใจใส่ การป้องกันและรับผิดชอบความผาสุกของคนรุ่นปัจจุบัน รวมทั้ง

รับผิดชอบในสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจเกษตรอินทรีย์

y	ข้อกำาหนดสำาคัญ

 1. ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์

 2. เน้นการปรับปรุงบำารุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ

 3. ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 4. การจดัสร้างแนวกนัชนในพืน้ที่ๆ  ปลกูพชืหรอืเลีย้งสตัว์ เพือ่ป้องกนัสารเคมจีากแหล่งอืน่ๆ 

ที่อยู่ใกล้เคียง

 5. ใช้พชืทีต้่านทานต่อโรค มคีวามหลากหลาย

และไม่ใช้พืช หรือสัตว์ จีเอ็มโอ

 6. การใช้แรงคน กำาจัดวัชพืชแทนสารเคมี

 7. การใช้สมุนไพรกำาจัดศัตรูพืช

 8. การใช้ฮอร์ โมนที่ได้จากธรรมชาติ เช่น นำา้

สกัดชีวภาพ

 9. การอนุรักษ์/รักษาความหลากหลายทาง

ชวีภาพ กรณทีีเ่ล้ียงสตัว์ในพ้ืนทีป่่าดัง้เดมิ ต้องคำานงึว่าไม่ให้ทำาลายสิง่แวดล้อม มกีารปลกูพชืหมนุเวยีน

เพือ่ปรบัปรงุบำารงุดนิ เช่นการปลกูพชืตระกลูถัว่ เป็นปุ๋ยพชืสดร่วมด้วย ซ่ึงนอกจากจะเป็นการปรบัปรงุ

บำารุงดินแล้ว ยังเป็นระบบการบริหารจัดการโรค แมลงศัตรูพืช ทำาให้ตัดวงจรโรค/แมลง ใช้สารบำารุง

ปรบัปรงุสภาพดนิตามมาตรฐานทีก่ำาหนด การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักที่ไม่ใช่ภายในฟาร์มตนเอง ต้องมีการ

ตรวจสอบแหล่งที่มาและแหล่งกำาเนิด สำาหรับปุ๋ยมูลสัตว์ ต้องผ่านการย่อยสลายสมบูรณ์ 21 วัน 

 10. ใช้วิธีธรรมชาติในการปฏิบัติเก็บเกี่ยวแปรรูป

 11. ให้ความเคารพสิทธิของมนุษย์และสัตว์ โดยการใช้หลักการสวัสดิภาพสัตว์ (Animal 

Welfare) ได้แก่

  - คว�มหน�แน่นของฝูงที่เลี้ยงในแปลง โดยคำานวณจากอัตราไนโตรเจนจากมูลสัตว์ใน

แปลง โดยกำาหนดไว้ไม่เกิน 170 กิโลกรัมต่อปี

  - ก�รเลี้ยงแบบปล่อยแปลง ต้องมีการ

จัดการให้ตรงกับพฤติกรรมของสัตว์ สภาพแวดล้อม 

เช่น อากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ฯลฯ สัตว์ต้องมี

อิสระที่จะเดิน-วิ่ง ยกเว้นกรณีมีข้อจำากัดเรื่องของสภาพ

แวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น เมืองนอกมีหิมะตก จำาเป็น

ต้องขังสัตว์ไว้ แต่ตามหลักเกณฑ์ ให้ขังสัตว์ได้ ไม่เกิน 

1/5 ของช่วงชีวิตของสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่อายุ 100 วัน จะ
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สามารถขังไก่ได้ไม่เกิน 20 วัน 

 12. ต้องมีการบันทึกข้อมูล เพื่อการตรวจสอบรับรองและการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อให้ผู้

ตรวจรับรองมาตรวจได้

y	วัตถุประสงค์หลักของการผลิตเกษตรอินทรีย์

 1. เพื่อให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างระบบวิถีธรรมชาติ

 2. มีการปรับปรุงสภาพและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน

 3. ลดการเกิดมลภาวะและความเสียหายที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม

 4. ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถนำากลับมาใช้ได้

 5. มีการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรม

 6. เน้นปัจจัยการผลิตในฟาร์มเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนการใช้งาน และลดการพึ่งพาปัจจัย

จากภายนอก

 7. ไม่ใช้พันธุ์หรือสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการดัดแปลงพันธุกรรม

 8. ปกป้องและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในฟาร์มโดยอนุรักษ์ทรัพยากรและสัตว์ป่า

 9. คำานึงถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมและระบบนิเวศน์

ข้อกำาหนดการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

 
 1. แหล่งที่มาของสัตว์

  a เกิดในฟาร์มจากพ่อแม่พันธุ ์ที่มีการ

จัดการตามระบบปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะ

สมกับวิถีการเลี้ยงในระบบอินทรีย์ ต้านทานโรค สาย

พันธุ์สัตว์ที่ใช้ ในระบบอินทรีย์ไม่เน้นการให้ผลผลิตสูง 

แต่เน้นที่ความแข็งแรง ต้านทานโรค เพราะไม่ให้ ใช้ยา

ปฏิชีวนะ หน่วยรับรองสามารถอนุญาตให้ ใช้สัตว์จาก

แหล่งทั่วไปได้ และต้องนำาเข้าอายุน้อยที่สุด 

  a เลอืกใช้ชนดิสายพนัธุท์ีเ่หมาะสมกับวถีิ

การเลี้ยงในระบบอินทรีย์ ต้านทานโรคได้ดี เพราะห้ามใช้ยาปฏิชีวนะ ไม่เน้นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง 

  2. ระยะการปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

  a พืน้ที ่ทัง้การปลกูพชืและพชือาหารสตัว์จะต้องดำาเนนิการตามมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี  

และได้รับการรับรอง

  a ระยะปรบัเปลีย่นตามชนดิสตัว์ ระยะปรบัเปลีย่น (Transition period) หมายถงึ ช่วง

เวลานบัจากการเริม่ต้นผลติแบบเกษตรอนิทรย์ีตามข้อกำาหนดในมาตรฐาน จนกระทัง่ได้รบัการรบัรอง

ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์
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  a อายุสตัว์เข้าฟาร์มตามชนดิสตัว์  หากนำาสตัว์ที่ไม่ใช่อนิทรย์ีเข้าฟาร์มเพือ่มาจำาหน่าย

เป็นผลผลิตอินทรีย์สัตว์ต้องมีอายุน้อยสุด คือหย่านม ถ้าเป็นสัตว์ปีก อายุ 3 วัน

  ก�รปรับเปลี่ยนพื้นที่ และปรับเปลี่ยนสัตว์ ทำ�พร้อมๆ กัน หลังจ�กได้รับก�รรับรองว่�

ผลิตต�มม�ตรฐ�นแล้ว    

 3. ข้อกำาหนดอาหารสัตว์

  a ในระยะปรับเปลี่ยนอาหารสัตว์ ต้องมีวัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์ 70 เปอร์เซ็นต์ ในอาหาร

สตัว์เคีย้วเอือ้ง 65 เปอร์เซน็ต์ ในอาหารสตัว์กระเพาะเดีย่ว หากหาไม่ได้ หน่วยรบัรองสามารถกำาหนด

ปริมาณสูงสุดและคุณลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ทดแทนได้

  a ต้องใช้วตัถดุบิทีผ่ลติตามมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี  วตัถดุบิ วตัถทุีเ่ตมิอาหารสตัว์ สาร

ช่วยผลิตต้นกำาเนิดจากพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุธรรมชาติ

  a ไม่อนุญาตให้ ใช้วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์จาก GMO หรือ สารประกอบไนโตรเจน

สังเคราะห์สูตรอาหาร ควรคำานึงถึง ความต้องการอาหารของลูกสัตว์ เช่น ได้กินนมนำ้าเหลือง สัตว์กิน

พืชมีอาหารหยาบ สด แห้ง สัตว์ปีก สุกร มีพืชสด ช่วงขุนมีธัญพืช  

  a สัตว์กินพืชต้องได้รับพืชหยาบ เช่น หญ้าสด หญ้าแห้ง หญ้าหมัก สำาหรับสัตว์เคี้ยว

เอื้องห้ามไม่ให้กินอาหารหมักอย่างเดียว

  a ห้ามใช้ยาปฏชิวีนะ ยากนับดิ ยาแผนปัจจบุนั สารเร่งการเจรญิเตบิโต ยเูรยีในอาหาร

สัตว์ หรือนำ้าดื่ม

  a สำาหรับแร่ธาตุ วิตามิน จุลินทรีย์ ต้องมาจากแหล่งธรรมชาติเท่านั้น

  a อาหารทัง้หมดต้องเป็นไปตาม พรบ. ควบคมุอาหารสตัว์ เป็นวตัถดุบิหรอืสารทีอ่นญุาต

ให้ ใช้ตามกฎหมายการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และไม่ขัดกับหลักการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

  a วัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืชที่ไม่ใช่อินทรีย์ต้องไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีใดๆ 

 2.2 ระยะปรับเปล่ียนตามชนิดสัตว ระยะปรับเปล่ียน (Transition period) หมายถึง ชวงเวลานับ
จากการเร่ิมตนผลิตแบบเกษตรอินทรียตามขอกําหนดในมาตรฐาน จนกระทั่งไดรับการรับรองผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑวาเปนเกษตรอินทรีย 
 ชนิดสัตว ระยะเวลาปรับเปล่ียนระบบการผลิต 

โค, กระบือ  
*ผลิตเนื้อ - 12 เดือน 

 *ลูกโคเนื้อ - 6 เดือน นําเขาทันทีหลังหยานม 
 *ผลิตน้ํานม - 90 วัน+รีดนม 6 เดือน จึงขายเปนนมอินทรียได 
 แพะ, แกะ - เชนเดียวกับ โค, กระบือ 

สุกร  
*ผลิตเนื้อ - 4 เดือน 

 สัตวปก 
 *ผลิตเนื้อ - ตลอดอายุการผลิต 
 *ผลิตไข - 6 สัปดาห 

 
 
 2.3 อายุสัตวเขาฟารมตามชนิดสัตว  หากนําสัตวเขาจากสัตวท่ีไมใชอินทรียเพื่อจําหนายเปน
ผลผลิตอินทรียไดตองอายุนอยสุด คือหยานม ถาเปนสัตวปก อายุ 3 วัน 
 การปรับเปล่ียนพื้นที่ และปรับเปล่ียนสัตว ทําพรอมๆ กัน หลังจากไดรับการรับรองวาผลิต
ตามมาตรฐานแลว     
 3.ขอกําหนดอาหารสัตว 
 3.1 ในระยะปรับเปล่ียนอาหารสัตว ตองมีวัตถุดิบท่ีเปนอินทรีย 70 เปอรเซ็นต ในอาหารสัตว
เค้ียวเอื้อง 65 เปอรเซ็นต ในอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว หากหาไมได หนวยรับรองสามารถกําหนดปริมาณ
สูงสุดและคุณลักษณะของวัตถุดิบที่ใชทดแทนได 
 3.2 ตองใชวัตถุดิบที่ผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย  วัตถุดิบ วัตถุท่ีเติมอาหารสัตว สารชวย
ผลิตตนกําเนิดจากพืช สัตว หรือแรธาตุธรรมชาติ 
 3.3 ไมอนุญาตใหใชวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑจาก GMO หรือ สารประกอบไนโตรเจนสังเคราะห 
สูตรอาหาร ควรคํานึงถึง  ความตองการของลูกสัตว – นมน้ําเหลือง  สัตวกินพืชมีอาหารหยาบ สด แหง สัตว
ปก สุกร มีพืชสด ชวงขุนมีธัญพืช   
 3.4 สัตวกินพืชตองไดรับพืชหยาบ เชนหญาสด หญาแหง หญาหมัก สําหรับสัตวเค้ียวเอื้องหาม
ไมใหกินอาหารหมักอยางเดียว 
 3.5 หามใชยาปฏิชีวนะ ยากันบิด ยาแผนปจจุบัน สารเรงการเจริญเติบโต ยูเรียในอาหารสัตว 
หรือน้ําดื่ม 
 3.6 สําหรับแรธาตุ วิตามิน จุลินทรีย ตองมาจากแหลงธรรมชาติเทานั้น 
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  a มาตรฐานไม่ได้ระบุถึงการจำากัดปริมาณอาหารที่ให้แก่สัตว์ แต่ห้ามบังคับให้สัตว์กิน

การจัดการด้านสุขภาพ

 

 1. มีการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับชนิดและพันธุ์สัตว์ 

  a เลือกพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสม

  a อาหารอินทรีย์ที่มีคุณภาพ เพียงพอ ร่วมกับการออกกำาลัง

  a มกีารจดัการทีเ่หมาะสมตามความต้องการของสตัว์แต่ละชนิด ส่งเสรมิให้มีสขุอนามัย

ดี แข็งแรง มีความต้านทานโรค  

  a จำานวนสัตว์เหมาะสมกับพ้ืนที่ โรงเรือน ไม่แออัด มีโอกาสสัมผัสอากาศภายนอก 

โรงเรือน และปล่อยแทะเล็ม เพื่อส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามธรรมชาติ

 2. ใช้พืชสมุนไพรหรือยาแผนโบราณหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาสัตว์ป่วย

  a หากสัตว์ป่วยต้องรักษา สัตว์ป่วยให้แยกออกจากฝูง

  a พื้นที่เสี่ยงต่อโรคระบาด ให้ ใช้วัคซีน ยาถ่ายพยาธิ ได้ตามความจำาเป็น

  a หากการรักษาไม่ได้ผล ให้ยาแผนปัจจุบันหรือปฏิชีวนะได้ ภายใต้การดูแลของสัตว์

แพทย์แต่ต้องมีระยะหยุดยาเป็น 2 เท่าของเอกสารกำากับยา   ห้ามใช้ยาแผนปัจจุบันเพื่อป้องกันโรค

 3. แนวทางแก้ปัญหาพยาธภิายใน ภายนอก ต้องมีทักษะ ภมิูปัญญาในการจดัการฟาร์ม เช่น 

ให้สัตว์แทะเล็มหมุนเวียนตัดวงจรพยาธิ ปล่อยสัตว์แทะเล็มหลากหลายชนิด เช่น ปล่อยไก่หลังวัวนม

 4. ในกรณีที่ยาที่อนุญาตไม่สามารถควบคุมได้ ให้ ใช้ยาอื่นได้ตามความจำาเป็นแต่ต้องมี

ระยะหยุดยาชัดเจน และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์

“สวัสดิภาพสัตว์ ลดความเครียด เลี้ยงปล่อยตามพฤติกรรมธรรมชาติ”
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การจัดการฟาร์ม

 ใช้หลักการ “มีการเลี้ยงสัตว์อย่างเอาใจใส่”  โดย

 1. โรงเรือนเหมาะสมกับขนาด อายุ ภูมิอากาศ พฤติกรรมสัตว์   มีรางนำ้า อาหารที่เพียงพอ  

สัตว์ที่เลี้ยงปล่อยต้องมีที่ร่มไว้ป้องกันแดด กันฝน

 2. มีพื้นที่ภายนอกให้สัตว์ได้ออกกำาลัง  ปล่อยให้สัตว์ออกมาภายนอกได้อย่างอิสระ

 3. เน้นใช้วิธีผสมพันธุ์ธรรมชาติ  สามารถใช้การผสมเทียมได้  

 4. การผ่าตดัใดๆ กระทำาได้เฉพาะกรณเีพือ่ความปลอดภยัหรอืเพือ่สวสัดภิาพและสขุภาพสตัว์ 

 5. สัตว์เคี้ยวเอื้องต้องมีพื้นที่ปล่อยให้แทะเล็มแปลงหญ้า

 6. พื้นที่ภายในและนอกโรงเรือนที่เหมาะสมกับประเภทสัตว์

การจัดการฟารม 
 ใชหลักการ “มีการเล้ียงสัตวอยางเอาใจใส”  โดย 
 1. โรงเรือนเหมาะสมกับขนาด อายุ ภูมิอากาศ พฤติกรรมสัตว   มีรางน้ํา อาหารที่เพียงพอ  สัตวท่ี
เล้ียงปลอยตองมีท่ีรมไวปองกันแดด กันฝน 

สัตวเล้ียงลูกดวยนม สัตวปก  

1. มีพื้นที่ภายนอกออกกําลังกายตาม
ธรรมชาติ 

1. ตองเลี้ยงแบบปลอยธรรมชาติ หามใช
กรงตับ มีพื้นที่เพียงพอออกกําลังกาย 

2. พื้นโรงเรือนตองเรียบ ไมล่ืน ปลอดภัย
ตอสัตว หามใชพื้นแสลต 

2. สําหรับเปดตองมีแหลงนํ้าเพียงพอ 
3. โรงเรือนเปนพื้นแข็งที่คลุมดวยวัสดุ
รองพื้น มีพื้นที่เพียงพอวางไข รังนอน
เหมาะสม 

3. มีพื้นที่แหงสบายใหสัตวนอน วัสดุรอง
พื้นเพียงพอ สะอาด 

4. หามขังเด่ียว ยกเวนไดรับอนุญาต 4. หามใชแสงไฟทดแทนแสงธรรมชาติ
เพื่อเรงผลผลิต 

 
 2. มีพื้นที่ภายนอกใหสัตวไดออกกําลัง  ปลอยใหสัตวออกมาภายนอกไดอยางอิสระ 
 3. เนนใชวิธีผสมพันธุธรรมชาติ  สามารถใชการผสมเทียมได   
 4. การผาตัดใดๆ กระทําไดเฉพาะกรณีเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อสวัสดิภาพและสุขภาพสัตว  
 6. สัตวเค้ียวเอื้องตองมีพื้นที่ปลอยใหแทะเล็มแปลงหญา 
 7. พื้นท่ีภายในและนอกโรงเรือนที่เหมาะสมกับประเภทสัตว 

ชนิดสัตว มาตรฐาน พ้ืนท่ีภายใน ภายนอก outdoor 
ไกไข สหภาพยุโรป 6 ตัว/ตารางเมตร รังไข 8  แม/รัง 4 ตารางเมตร /ตัว ปลอย  

ไนโตรเจน จากมูลสัตว นอยกวา 170 ไกเน้ือ คอนนอน 18 เซนติเมตร/ตัว 
กิโลกรัม/เฮกเตอร/ป 10 ตัว/ตารางเมตร นํ้าหนักไมเกิน 

21 กิโลกรัม (1 เฮกเตอร = 6.25 ไร) 
ไกไข ออสเตรเลีย 5 ตัว/ตารางเมตร  รังไข > 20 

เปอรเซ็นต ของไกไข 
< 1,000 

 คอกไกไข < 2,500 ตัว/คอก 

ตัว/เฮกแตร 

สุกร สหภาพยุโรป  
0.8 

 
0.6  

 
 

 < 50 กก. ตารางเมตร / ตัว ตารางเมตร  / ตัว 
 < 55 กก. 1.1 ตารางเมตร / ตัว 0.8 ตารางเมตร / ตัว 
 < 110 กก. 1.3 ตารางเมตร  / ตัว 1.0 ตารางเมตร / ตัว 

< 4 ตารางเมตร  / ตัว โคนม 4.5 ตารางเมตร / ตัว 
 หมายเหตุ : เครื่องหมาย < หมายถึง นอยกวา,  <  
หมายถึงนอยกวาหรือเทากับ 
การบันทึกรายละเอียดของสัตวในฟารม 

การจัดการฟารม 
 ใชหลักการ “มีการเล้ียงสัตวอยางเอาใจใส”  โดย 
 1. โรงเรือนเหมาะสมกับขนาด อายุ ภูมิอากาศ พฤติกรรมสัตว   มีรางน้ํา อาหารที่เพียงพอ  สัตวท่ี
เล้ียงปลอยตองมีท่ีรมไวปองกันแดด กันฝน 

สัตวเล้ียงลูกดวยนม สัตวปก  

1. มีพื้นที่ภายนอกออกกําลังกายตาม
ธรรมชาติ 

1. ตองเลี้ยงแบบปลอยธรรมชาติ หามใช
กรงตับ มีพื้นที่เพียงพอออกกําลังกาย 

2. พื้นโรงเรือนตองเรียบ ไมล่ืน ปลอดภัย
ตอสัตว หามใชพื้นแสลต 

2. สําหรับเปดตองมีแหลงนํ้าเพียงพอ 
3. โรงเรือนเปนพื้นแข็งที่คลุมดวยวัสดุ
รองพื้น มีพื้นที่เพียงพอวางไข รังนอน
เหมาะสม 

3. มีพื้นที่แหงสบายใหสัตวนอน วัสดุรอง
พื้นเพียงพอ สะอาด 

4. หามขังเดี่ยว ยกเวนไดรับอนุญาต 4. หามใชแสงไฟทดแทนแสงธรรมชาติ
เพื่อเรงผลผลิต 

 
 2. มีพื้นที่ภายนอกใหสัตวไดออกกําลัง  ปลอยใหสัตวออกมาภายนอกไดอยางอิสระ 
 3. เนนใชวิธีผสมพันธุธรรมชาติ  สามารถใชการผสมเทียมได   
 4. การผาตัดใดๆ กระทําไดเฉพาะกรณีเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อสวัสดิภาพและสุขภาพสัตว  
 6. สัตวเค้ียวเอื้องตองมีพื้นที่ปลอยใหแทะเล็มแปลงหญา 
 7. พื้นท่ีภายในและนอกโรงเรือนที่เหมาะสมกับประเภทสัตว 

ชนิดสัตว มาตรฐาน พ้ืนท่ีภายใน ภายนอก outdoor 
ไกไข สหภาพยุโรป 6 ตัว/ตารางเมตร รังไข 8  แม/รัง 4 ตารางเมตร /ตัว ปลอย  

ไนโตรเจน จากมูลสัตว นอยกวา 170 ไกเน้ือ คอนนอน 18 เซนติเมตร/ตัว 
กิโลกรัม/เฮกเตอร/ป 10 ตัว/ตารางเมตร นํ้าหนักไมเกิน 

21 กิโลกรัม (1 เฮกเตอร = 6.25 ไร) 
ไกไข ออสเตรเลีย 5 ตัว/ตารางเมตร  รังไข > 20 

เปอรเซ็นต ของไกไข 
< 1,000 

 คอกไกไข < 2,500 ตัว/คอก 

ตัว/เฮกแตร 

สุกร สหภาพยุโรป  
0.8 

 
0.6  

 
 

 < 50 กก. ตารางเมตร / ตัว ตารางเมตร  / ตัว 
 < 55 กก. 1.1 ตารางเมตร / ตัว 0.8 ตารางเมตร / ตัว 
 < 110 กก. 1.3 ตารางเมตร  / ตัว 1.0 ตารางเมตร / ตัว 

< 4 ตารางเมตร  / ตัว โคนม 4.5 ตารางเมตร / ตัว 
 หมายเหตุ : เครื่องหมาย < หมายถึง นอยกวา,  <  
หมายถึงนอยกวาหรือเทากับ 
การบันทึกรายละเอียดของสัตวในฟารม 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย < หมายถึง น้อยกว่า,  <  หมายถึงน้อยกว่าหรือเท่ากับ, > หมายถึงมากกว่าหรือเท่ากับ
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การบันทึกรายละเอียดของสัตว์ ในฟาร์ม

 การเลี้ยงและการจัดการ การป้องกันโรค

 1. บัญชีสัตว์รายตัว หรือ รายฝูง

 2. บัญชีอาหารสัตว์นำาเข้า/ผลิตเอง

 3. บัญชีการให้อาหารสัตว์

 4. บันทึกการดูแลสุขภาพสัตว์ การรักษา

 5. บัญชีการนำาเข้าปัจจัยอื่น เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาสัตว์

การจัดการของเสีย /สิ่งแวดล้อม

 1. มีการจัดการและบำาบัดของเสียที่เหมาะสม ทั้งในฟาร์มและก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ไม่ก่อ

ให้เกิดการปนเปื้อนของไนเตรทและแบคทีเรีย

 2. หลีกเลี่ยงการเผาทำาลาย  เพราะเป็นการฆ่าจุลินทรีย์ ในดิน

 3. การใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ในพื้นที่เกษตรกรรมจะต้องอยู่ในปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

 

ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนฟาร์มสู่ปศุสัตว์อินทรีย์

 ปีที่ 1 ลดการใช้สารเคมี ปีที่ 2 ระยะปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบปศุสัตว์อินทรีย์ ปีที่3 ผ่านการ

ตรวจรับรอง

 การเล้ียงและการจัดการ การปองกันโรค 
 1. บัญชีสัตวรายตัว หรือ รายฝูง 
 2. บัญชีอาหารสัตวนําเขา/ผลิตเอง 
 3. บัญชีการใหอาหารสัตว 
 4. บันทึกการดูแลสุขภาพสัตว การรักษา 
 5. บัญชีการนําเขาปจจัยอ่ืน เชน เมล็ดพันธุ ปุย ยาสัตว 
 
การจัดการของเสีย /ส่ิงแวดลอม 
 1. มีการจัดการและบําบัดของเสียท่ีเหมาะสม ท้ังในฟารมและกอนปลอยสูส่ิงแวดลอม ไมกอใหเกิด
การปนเปอนของไนเตรทและแบคทีเรีย 
 2. หลีกเล่ียงการเผาทําลาย  เพราะเปนการฆาจุลินทรียในดิน 
 3. การใชปุยมูลสัตวในพื้นท่ีเกษตรกรรมจะตองอยูในปริมาณท่ีไมกอใหเกิดมลภาวะ 
  
ขั้นตอนการปรับเปล่ียนฟารมสูปศุสัตวอินทรีย 
 ปท่ี1 ลดการใชสารเคมี ปท่ี 2 ระยะปรับเปลี่ยนเขาสูระบบปศุสัตวอินทรีย   ปท่ี3 ผานการตรวจ
รับรอง 

ปที ่1 : ผูผลิตยื่นคําขอ (นํามาตรฐานปศุสัตวอินทรียไปปฏิบัติแลว) 
CB ตรวจประเมินเบื้องตน ปรับปรุงแกไข 

 
12 เดือน หลังจากการสมัคร 

CB ตรวจประเมินใหม หาก OK ระยะปรับเปลี่ยน 
 

24 เดือน หลังจากครบรอบระยะปรับเปลี่ยน 
CB ตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง หาก OK ไดรับการรับรอง 1 ป 
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