
บทน า 
 

 การปฏิบตัทิางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มปศสุตัว์ (Good Agricultural Practice : GAP) เป็น 
มาตรฐานรับรองคณุภาพสินค้าเกษตรและอาหารตามกระบวนการผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม  
เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคณุภาพดีถกูสขุลกัษณะและปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค 
 

 การผลิตสินค้าปศุ สตัว์เพ่ือให้มีความปลอดภยัก่อนถึงผู้บริโภค จ าเป็นต้องมีการก ากบัดแูลให้มี
ความปลอดภยัตลอดหว่งโซอ่าหาร เร่ิมตัง้แต ่ระดบัฟาร์ม เลีย้งสตัว์  อาหารสตัว์  โรงงานผลิตอาหารสตัว์  
โรงฆา่สตัว์ จนถึงโรงงงานแปรรูปเนือ้สตัว์ ดงันัน้ในระดบัฟาร์มเลีย้งสตัว์ กระทรวงเกษตรและส หกรณ์ ได้มี
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง มาตรฐานฟาร์มเลีย้งสตัว์ของประเทศไทย ขึน้ ตัง้แตปี่ พ .ศ.
2542 โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือยกระดบัการจดัการฟาร์ม เลีย้งสตัว์ ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคภายในประเทศ และเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 
 

 ล าดบัการประ กาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง มาตรฐานฟาร์มเลีย้งสตัว์ของประเทศไทย 
ครอบคลมุชนิดปศสุตัว์ ดงัตอ่ไปนี ้
 3 พฤศจิกายน 2542   ประกอบด้วย -  มาตรฐานฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 
   -  มาตรฐานฟาร์มเลีย้งสกุร 
   -  มาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน า้นมดบิ 
 15 พฤษภาคม 2545 ประกอบด้วย -  มาตรฐานฟาร์มไก่พนัธุ์ 
   -  มาตรฐานสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 
   -  มาตรฐานฟาร์มไก่ไข ่

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาต ิเร่ือง  ก าหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ : มาตรฐานฟาร์มเลีย้งสตัว์ และการปฏิบตัทิางการเกษตรส าหรับฟาร์มเลีย้ง
สตัว์ ดงัตอ่ไปนี ้
 21 พฤษภาคม 2546 ประกอบด้วย -  มาตรฐานฟาร์มเป็ดพนัธุ์ 
   -  มาตรฐานฟาร์มเป็ดเนือ้ 
 7 พฤศจิกายน 2546 ประกอบด้วย -  การปฏิบตัทิางการเกษตรท่ีดี ส าหรับฟาร์มผึง้ 
 8 กมุภาพนัธ์ 2548 ประกอบด้วย -  การปฏิบตัทิางการเกษตรท่ีดี ส าหรับฟาร์มโคเนือ้ 
 5 ตลุาคม 2548 ประกอบด้วย - การปฏิบตัทิางการเกษตรท่ีดี ส าหรับฟาร์มเป็ดไข่ 
 10 สิงหาคม 2549 ประกอบด้วย -  การปฏิบตัทิางการเกษตรท่ีดี ส าหรับฟาร์มนกกระทา 
 10 กนัยายน 2549 ประกอบด้วย -  การปฏิบตัทิางการเกษตรท่ีดี ส าหรับฟาร์มแกะเนือ้ 
   -  การปฏิบตัทิางการเกษตรท่ีดี ส าหรับฟาร์มแพะเนือ้ 



 รายละเอียดระเบียบทัง้ 14 ชนิด ปศสุตัว์สามารถค้นคว้าได้ท่ี www.dld.go.th/certify คลิก กฏ
ระเบียบของ BLSC คลิกเลือกมาตรฐานฟาร์ม คลิกเลือกชนิดปศสุตัว์ 
 

 การเปรียบเทียบการปฏิบตัทิางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์ม ปศสุตัว์ของประเทศไทย (THAI 
G.A.P.) และระบบประกนัฟาร์มด้านปศสุตัว์  GLOBAL G.A.P. มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบข้อก าหนด 
หรือจดุท่ีต้องควบคมุระหวา่งสองมาตรฐาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงข้อก าหนดของ THAI G.A.P. 
ให้เทา่เทียมนานาประเทศ และเพ่ือเพิ่มความมีประสทิธิภาพ และคณุภาพของฟาร์มเลีย้งสตัว์ของประเทศไทย 
 

 ประโยชน์ของการศกึษา 
1. รู้ถึงข้อก าหนดหรือจดุท่ีต้องควบคมุของ THAI G.A.P. ท่ียงัไมค่รอบคลมุระบบประ กนัฟาร์มด้าน

ปศสุตัว์ GLOBAL G.A.P. เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดของ THAI G.A.P. 
ตอ่ไป 

2.  กรณีพบวา่ข้อก า หนดของ THAI G.A.P. สอดคล้องกบั GLOBAL G.A.P.จะเป็นการเพิ่มความ
มัน่ใจในการจดัการด้านฟาร์มเลีย้งสตัว์ของประเทศไทยวา่มีศกัยภาพเทา่เทียมนานาประเทศ 

3. ความเป็นไปได้ในการเทียบเคียงมาตรฐาน THAI G.A.P. กบั มาตรฐาน GLOBAL G.A.P. ซึง่หาก
เทียบเคียงได้ส าเร็จจะสามารถใช้ม าตรฐาน G.A.P.ของประเทศไทยในการรับรองสินค้าท่ีไป
จ าหนา่ยในตา่งประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบสหภาพยโุรปตอ่ไป ในการนีจ้ะเป็นการลด
คา่ใช้จา่ยให้กบัเกษตรกรของประเทศไทย ในเร่ืองของคา่สมคัรสมาชิกคา่ปรับปรุงฟาร์ม คา่
ตรวจสอบประจ าปีส าหรับการขอรับรอง GLOBAL G.A.P. 

 

วิธีการศึกษา 
1. ศกึษาระเบียบหรือข้อก าหนดจดุท่ีต้องควบคมุของสองมาตรฐานในภาคปศุ สตัว์รวมไมแ่ยกชนิด

สตัว์   
2. วิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความสอดคล้องของข้อก าหนด  
3. ผลการศกึษาตามตารางเปรียบเทียบการปฏิบตัทิางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มปศสุตัว์ของ

ประเทศไทยกบัระบบประกนัฟาร์มด้านปศสุตัว์ GLOBAL G.A.P.  
 

รายละเอียดการศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 

http://www.dld.go.th/certify


การปฏิบัตทิางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มปศุสัตว์ของประเทศไทย 
 
ประกอบด้วยเกณฑ์ข้อก าหนด ดังนี ้
 

เกณฑ์ข้อก าหนดมาตรฐาน 
1.   องค์ประกอบของฟาร์ม 
 1.1 ท าเลท่ีตัง้ของฟาร์มต้องเหมาะสม 
  - สถานท่ีตัง้อยูห่า่งไกลแหลง่ชมุชนเมือง ผู้ เลีย้งสตัว์รายอ่ืน แหลง่น า้สาธารณะ แหลง่ปนเปือ้น
ของสิ่งอนัตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ น า้ไมท่ว่มขงั มีการคมนาคมสะดวก  
  -   หา่งจากโรคฆา่สตัว์และตลาดนดัค้าสตัว์  
 1.2 ลกัษณะของฟาร์ม 
  - มีเนือ้ท่ีเหมาะสมกบัขนาดของฟาร์ม 
  - มีการจดัวางผงัฟาร์มท่ีดี มีพืน้ท่ีส าหรับเลีย้งสตัว์ โรงเก็บอาหาร พืน้ท่ีท าลายซากสตัว์ พืน้ท่ี
บ าบดัน า้เสียและสิ่งปฏิกลู พืน้ท่ีส าหรับอาคารส านกังานและบ้านพกัแยกเป็นสดัสว่น 
  - มีรัว้ล้อมรอบฟาร์ม 
  - มีจ านวนโรงเรือนและขนาดท่ีเพียงพอ กบัจ านวนสตัว์ 
  - มีแหลง่น า้สะอาดและเพียงพอ 
 1.3 ลกัษณะของโรงเรือน 
  โรงเรือนต้องมีโครงสร้างท่ีแข็งแรง มีหลงัคากนัแดด กนัฝน และลมแรงได้  
  - ภายในโรงเรือนมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และอณุหภมูิท่ีเหมาะสม 
  - ภายในโรงเรือนต้องมีแสงสวา่ง เพียงพอ 
  - ภายในโรงเรือนจะต้องมีความเข้มของก๊าซ ฝุ่ น ต้องอยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสม 
  - พืน้โรงเรือนท าด้วยวสัดท่ีุเหมาะสม แห้ง สะอาด เพ่ือป้องกนัการล่ืนของสตัว์  
  - มีอา่งจุม่น า้ยาฆา่เชือ้โรคก่อนเข้า-ออกโรงเรือน 
  - โรงเรือนและอปุกรณ์ท่ีใช้ภายใน โรงเรือนต้องปลอดภยั ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ตวัสตัว์และผู้ เลีย้ง 
  - โรงเรือนจะต้องมีทางระบายน า้ท่ีสะดวก 
 
2. การจัดการฟาร์ม 
 2.1 การจดัการโรงเรือนและอปุกรณ์ มีโรงเรือนพอเพียงตามวตัถปุระสงค์ของการใช้งาน  
  - สถานท่ีเก็บอาหารแยกเป็นสดัสว่น อากาศถ่ายเทได้ดี ไมอ่บัชืน้ มีการจดัการไมใ่ห้สตัว์พาหะ
น าโรคเข้าไปได้ 
  - มีสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือและอปุกรณ์เป็นสดั สว่น สะดวกในการปฏิบตังิาน และมีเคร่ืองมือ
และอปุกรณ์เพียงพอ 
  - อปุกรณ์ให้น า้และอาหารมีจ านวนเพียงพอ แห้ง และสะอาด  



  - มีการจดัการโรงเรือน และบริเวณโดยรอบให้สะอาดไมใ่ห้เป็นแหลง่สะสมหรือเพาะเชือ้โรค แมลง 
และสตัว์ท่ีเป็นพาหะน าโรค 
  - โรงเรือนมีการซอ่มบ ารุงให้ใช้ประโยชน์ได้ดี มีความปลอดภยัตอ่สตัว์และผู้ปฏิบตังิาน  
 2.2 การจดัการฝงู 
  - คดัเลือกและจดัฝงูสตัว์ตามขนาด อายแุละเพศ  
  - มีการคดัเลือกจดัหาพนัธุ์สตัว์ เพ่ือทดแทน 
  - คดัสตัว์ท่ีมีลกัษณะไมดี่ พิการ หรือไมส่มบรูณ์ออกจากฝงู  
 2.3 การจดัการอาหารสตัว์ 
  - อาหารหยาบและอาหารข้น ต้องมีคณุภาพดี มีคณุคา่ทางอาหาร และเพียงพอกบัความ
ต้องการ 
  - อาหารส าเร็จรูปต้องมาจากแหลง่ท่ีได้รับอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุคณุภาพ
อาหารสตัว์ 
  - ในกรณีผสมอาหารเอง วตัถดุบิท่ีใช้ เชน่ ร าละเอียด ปลายข้าว กากถัว่เหลือง หรือสว่นเตมิใน
อาหารต้องมีคณุภาพตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
  - ตรวจสอบคณุภาพอาหารท่ีใช้อยา่งสม ่าเสมอ 
  - ถงุ กระสอบท่ีใสอ่าหารต้องแห้ง สะอาด 
  - เก็บอาหารสตัว์ไว้ในโรงเรือนท่ีสะอาด มีการระบายอากาศได้ดี ปราศจากนก หน ูแมลง และ
สตัว์อ่ืนท่ีอาจท าให้อาหารเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพ 
  - รถขนสง่อาหาร บริเวณท่ีขนสง่อาหารจะต้องแห้งและสะอาด 
 2.4 การบนัทกึข้อมลู 
  - การท าบนัทกึข้อมลูทะเบียนประวตั ิหมายเลขประจ าตวัสตัว์  
  - ในกรณีฟาร์มพอ่แมพ่นัธุ์ ให้บนัทกึข้อมลูการเจริญเตบิโต  
  - บนัทกึข้อมลูการใช้อาหาร เชน่  การรับจา่ยอาหาร การใช้อาหาร การซือ้อาหารสตัว์ 
  - บนัทกึข้อมลูการรักษาโรค  และดแูลสขุภาพ เชน่ การรับจา่ยการใช้เวชภณัฑ์และสารเคมี การ
ใช้วคัซีน การถ่ายพยาธิ การรักษาโรค การดแูลสขุภาพ  
  - บนัทกึข้อมลูบญัชีฟาร์ม เป็นการท าบญัชีตวัสตัว์ภายในฟาร์ม  
 2.5 คูมื่อการจดัการฟาร์ม 
  - คูมื่อแสดงรายละเอียด การจดัการฟาร์ม แนวทางปฏิบตั ิการเลีย้ง การจดัการอาหาร การดแูล
สขุภาพ การป้องกนัและรักษาโรค 
 2.6 การจดัการบคุลากร 
  - บคุลากรภายในฟาร์มจะต้องมีการฝึกอบรมเร่ืองการจดัการฟาร์ม การปฏิบตักิารเลีย้ง การ
จดัการอาหาร การสขุาภิบาลฟาร์ม 



  - มีสตัวแพทย์ผู้ควบคมุฟาร์ม ท าหน้าท่ีในการดแูลด้านการป้องกนัโรค รักษาโรค และการใช้ยา  
  - มีจ านวนแรงงานเพียงพอ 

  - บคุลากรภายในฟาร์มต้องได้รับการตรวจสขุภาพเป็นประจ าทกุปี อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพ่ือป้องกนัโรคท่ีสามารถตดิตอ่จากคนสูส่ตัว์ เชน่ วณัโรค  
  - มีการพฒันาบคุลากร โดยการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการ
ปฏิบตังิานฟาร์มอยา่งตอ่เน่ือง 
 2.7 การควบคมุสตัว์ท่ีเป็นพาหะน าโรค ต้องมีระบบป้องกนัและก าจดัสตัว์พาหะน าโรค เชน่ สนุขั แมว 

นก หน ูแมลงสาบ และแมลงวนัอยา่งตอ่เน่ืองและเหมาะสม 
 
3. การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 
 3.1 การป้องกนัและควบคมุโรค 
  -  มีระบบป้องกนัเชือ้โรคเข้าสูฟ่าร์ม โดยเฉพาะยานพาหนะและบคุคล 
  - มีการจดัการสขุลกัษณะท่ีดีภายในฟาร์ม เพื่อไมใ่ ห้เป็นแหลง่สะสมเชือ้โรค โดยฉีดพน่ยาฆา่เชือ้
โรค สารป้องกนัก าจดัแมลง ท าความสะอาดโรงเรือน อปุกรณ์ และบริเวณโดยรอบ ตามระยะเวลาท่ี

เหมาะสม 
  - สร้างภมูิคุ้มกนัโรคตามโปรแกรมท่ีก าหนด รวมทัง้การก าจดัพยาธิภายในและภายนอก  
  - การจดัการสตัว์ป่วย มีการแยกเพ่ือ รักษา 
  - ไมใ่ช้สารต้องห้ามหรือสารเร่งการเจริญเตบิโต 
  - กรณีเกิดโรคระบาด ให้ปฏิบตัติาม กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุโรคระบาดสตัว์  พ.ศ. 2499 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 
  - ตรวจโรคสตัว์ท่ีอาจตดิตอ่จากสตัว์สูค่นเป็นประจ า อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 3.2 การป้องกนัและรักษาโรค 
  - อยูใ่นความดแูลของสตัวแพทย์ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย  

  - การใช้ยาปฏิบตัติาม มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 7001-2540 และระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง 
 
4. การจัดการด้านสวัสดภิาพสัตว์ 
  ปฏิบตัติามระเบียบกรมปศสุตัว์วา่ด้วยการคุ้มครองและดแูลสวสัดภิาพสตัว์เลีย้ง ณ สถานท่ี
เลีย้ง ดงันี ้
  - ผู้ เลีย้งต้องตรวจสอบสตัว์อยา่งน้อยวนัละ 1 ครัง้ เพื่อมัน่ใจวา่สตัว์มีสขุภาพดี 
  - ภายในโรงเรือนต้องสะอาดถูกสขุอนามยั จดัการพืน้ท่ีให้เหมาะสมกบัจ านวนสตัว์  
  - ดแูลสตัว์ให้ได้รับอาหารอยา่งทัว่ถึง 



  - ดแูลสตัว์ท่ีได้รับบาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ ควรได้รับการรักษาอยา่งเร่งดว่น หากพิจารณาแล้ว
เห็นวา่ไมส่มควรรักษาให้ท าลายทนัทีเพ่ือไมใ่ห้ทกุข์ทรมาน 
 
5. การจัดการระบบน า้ 
  - มีการจดัการระบบน า้ท่ีดี น า้สะอาด ถกูสขุลกัษณะ  
  - น า้ท่ีใช้ภายในฟาร์มต้องสะอาดไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สตัว์ น า้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน า้ใช้ 
 
6. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
 6.1 มีการจดัการของเสีย สิ่งปฏิกลู มลูสตัว์ น า้ทิง้ และขยะตา่งๆ ต้องผา่นการจดัการท่ีเหมาะส ม ไม่
ก่อให้เกิดกลิ่นท่ีไมพ่งึประสงค์ หรือก่อความร าคาญตอ่ผู้อยูอ่าศยัข้างเคียงและไมก่่อให้เกิดมลภาวะเป็น
พิษตอ่สิ่งแวดล้อม 
  - การจดัการซากสตัว์ ให้ถกูสขุลกัษณะและอยู่ในการควบคมุของสตัวแพทย์ 
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  GLOBAL G.A.P. เป็น มาตรฐานรับรองคณุภาพสินค้าเกษตรและอาหารตามกระบวนการผลิต
ทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice:G.A.P.) โดยมีวตัถปุระสงค์  เพ่ือสร้าง
ความมัน่ใจในด้านคณุภาพและความปลอดภยัของอาหารให้แก่ผู้บริโภคเป็นหลกั และเป้าหมายอ่ืนๆ ท่ี
ส าคญัคือ การลดผลกระทบซึง่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมในการท าฟาร์ม การใช้ทรัพยากร
อยา่งมีประสิทธิภาพและการสร้างความรับผิดชอบตอ่สขุอนามยั และความปลอดภยัของคนงาน รวมทัง้
สวสัดภิาพของปศสุตัว์ 
  ประวตัคิวามเป็นมา GLOBALGAP เกิดจาก การรวมตวักนัของหนว่ยงานเอกชน ซึ่ งก าหนด
มาตรฐานส าหรับปฏิบตัติามความสมคัรใจขึน้ เพ่ือการรับรองผ ลิตผลทางการเกษตรทัว่โลก เดมิใช้ช่ือ
EUREPGAP ก่อตัง้ในปี พ .ศ. 2540 ตามแนวคดิริเร่ิมของกลุม่ผู้ ค้าปลีกในยโุรป (Euro-Retailer Produce 
Working Group หรือ EUREP) ผู้ ค้าปลีกในองักฤษร่วมกบัซูเปอร์มาร์เก็ ตตา่งๆในทวีปยโุรปร่วมกนัเป็น
แรงผลกัดนัแนวคดินี ้กลุม่ผู้ ค้าปลีกได้ตอบสนองตอ่ความกงัวลของผู้บริโภคเก่ียวกบัความปลอดภยัของ
สินค้า มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้แรงงาน จงึได้ตดัสินใจ จดัท ามาตรฐานร่วมกนัจากเดมิท่ี
มกัใช้มาตรฐานท่ีแตกตา่งกนั นอกจากนัน้กลุม่ผู้ ผลิตยงัให้ความสนใจในการจดัมาตรฐานการรับรอง
ร่วมกนัอีกด้วย กลุม่ผู้ผลิตท่ีมีสญัญากบัผู้ ค้าปลีกหลายๆแหง่ ต้องผา่นการตรวจสอบท่ีหลากหลายโดยใช้
เกณฑ์การพิจารณาท่ีแตกตา่ งกนัในแตล่ะปี  ด้วยความจ าเป็นดงักลา่ว EUREP จงึได้เร่ิมโครงการจดัท า
มาตรฐานกลาง รวมทัง้ขัน้ตอนกา รปฏิบตัเิพ่ือพฒันามาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม 
(G.A.P.) ในภาคเกษตร และในชว่ง 10 ปีท่ีผา่น มา กลุม่ผู้ผลิตและผู้ ค้าปลีกสมคัรเป็นสมาชิก ของ 
EUREPGAP มีจ านวนเพิ่มขึน้ทัว่โลก จงึได้ร่วมกนัเสนอแนวคดิซึง่ตรงกบัรูปแบบของการค้าโลกท่ีขยายตวั
อยา่งรวดเร็ว  EUREPGAP เร่ิม เป็นหนว่ยงานท่ีมีความส าคญัในระดบัโลก ดงันัน้ เพ่ือให้ช่ือของ 
EUREPGAP สอดคล้องกบัการน าเสนอมาตรฐาน G.A.P.ระหวา่งประเทศท่ีดีกวา่เดมิและเพื่อป้องกนั
ความสบัสน กบัผู้ ท่ีมีสว่นร่วมในภาคราชการ และหนว่ยงานราชการท่ีก าลงัเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว 
คณะกรรมการบริ หารจงึได้ตดัสินใจด าเนิ นการปรับเปล่ียนช่ือเสียใหม ่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัความเป็นจริง 
ช่ือของ EUREPGAP จงึได้เปล่ียนมาเป็น GLOBALGAP ตัง้แต ่กนัยายน 2550 
  GLOBAL G.A.P. จะเป็นคูมื่อแนวทางปฏิบตัิ ส าหรับการผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม 
(G.A.P.) ส าหรับทกุประเทศทัว่โลก หลกัการของ GLOBAL G.A.P. คือการเป็นหุ้นสว่นท่ีมีความเทา่เทียม
กนัระหวา่งผู้ผลิตผลิตผลทางการเกษตรและผู้ ค้าปลีกท่ีต้องการจดัตัง้มาตรฐานการรับรอง และขัน้ตอน
วิธีการปฏิบตัท่ีิมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน GLOBAL G.A.P. จะครอบคลมุการผลิตสินค้าเกษตรท่ียงัไมแ่ปร
รูปประเภทตา่งๆ เชน่ ผกัสด ผลไม้สด สินค้าปศสุตัว์และอาหารสตัว์ สินค้าประมง ดอกไม้ กาแฟ เป็นต้น 
ขณะนีม้าตรฐาน GLOBAL G.A.P. ได้เปิดโอกาสให้มีการเทียบเคียงกบัมาตรฐานของประเทศอ่ืนด้วย ซึง่
หากเทียบเคียงได้ส าเร็จก็จะสามารถใช้มาตรฐาน G.A.P. ของประเทศนัน้ๆในการรับรอง สินค้าและสง่
สินค้าไปจ าหนา่ยในร้านค้าปลีกในสหภาพยโุรปได้เชน่กนั 
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แบ่งข้อก าหนดออกเป็น 9 ด้าน ดังนี ้
   

1. Livestock Base 1 (LB.1) สถานท่ีตัง้ของฟาร์ม 
แบง่ออกเป็น 3 ข้อยอ่ย คือ 
 

LB. 1.1 ทัว่ไป 
 

LB. 1.2 การควบคมุสตัว์พาหะ 
 

LB. 1.3 สขุอนามยัของเคร่ืองมือและอปุกรณ์  
2. Livestock Base 2 (LB.2) ด้านสขุภาพ ความปลอดภยั และสวสัดภิาพของผู้ปฏิบตังิาน 
 

3. Livestock Base 3 (LB.3) แหลง่ท่ีมาของปศสุตัว์ การบง่ชีต้วัสตัว์ และการตรวจย้อน 
 

4. Livestock Base 4 (LB.4) อาหารสตัว์และน า้ 
 

5. Livestock Base 5 (LB.5) โรงเรือนเลีย้งสตัว์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

6. Livestock Base 6 (LB.6) ด้านสขุภาพสตัว์ 
 

7. Livestock Base 7 (LB.7) ยารักษาโรค 
 

8. Livestock Base 8 (LB.8) การท าลายของเสีย 
 

9. Livestock Base 9 (LB.9) การเคล่ือนย้าย 
 

 จากข้อก าหนดดงักลา่วจะเห็นวา่ GLOBAL G.A.P. เป็นการจดัการฟาร์มท่ีดีเพ่ือให้ปลอดภยัและ
ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ตวัสตัว์ ครอบคลมุตัง้แต ่สภาพฟาร์ม โรงเรือน สิ่งอ านวยสะดวกตา่งๆ แหลง่ท่ีมาของตวั
สตัว์ อาหารสตัว์และแหลง่น า้ อาหารสตัว์ผสมยา เน้นการใช้ท่ีปลอดภยั มีการบง่ชี ้  การจดัการด้านสขุภาพ
สตัว์ การใช้ยารักษ าโรค การก าจดัของเสีย  การควบคมุสตัว์พาหะ จนถึงการขนสง่ เพื่อให้แนใ่จวา่สตัว์มี
คณุภาพดี ก่อนถึงผู้บริโภค  

 ข้อก าหนด จดุท่ีต้องควบคมุ ของระบบประกนัฟาร์มด้านปศสุตัว์ GLOBAL G.A.P. ดงัตอ่ไปนี ้
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หัวข้อ จุดที่ต้องควบคุม ระดับ 

LB. 1   สถานท่ีตัง้  
            โรงเรือน และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ จะต้องปลอดภยัตอ่
การเลีย้ง สตัว์ และสามารถรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

LB.1.1 
LB. 1.1.1   

ทัว่ไป 
สภาพฟาร์มและสิ่งอ านวยความสะดวกจะต้องอยูใ่นสภาพท่ีดี มีการซอ่มบ ารุง
และพร้อมท่ีจะใช้งาน 

  
Minor Must 

LB. 1.1.2 ส าหรับฟาร์มท่ีมีการเพาะปลกูพืชอาหารสตัว์เพ่ือใช้ภายในฟาร์ม หรือเลีย้งสตัว์
ไว้ในทุง่หญ้าจะต้องมีการจดัการทุง่หญ้า มีการหมนุเวียนการปลกูพืช เพ่ือให้
ได้พืชอาหารสตัว์ท่ีเหมาะสม 

 Recom. 
 

LB. 1.1.3 ระบบไฟฟ้าภายในฟาร์มจะต้องมีระบบป้องกนัและมีสายดนิ  Minor Must 
LB. 1.1.4 การตดิตัง้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์ม จะต้องตดิตัง้โดยผู้ตดิตัง้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการจดบนัทกึ 
 Recom. 

LB. 1.1.5 หากฟาร์มมีการใช้รัว้ไฟฟ้าจะต้องมีการจดัการให้อยูใ่นสภาพท่ีดี  Recom. 
LB. 1.1.6 สี สารกนัเสีย  ยาฆา่เชือ้โรค และสารเคมีอ่ืนๆ จะต้องมีทะเบียนและมีความ

เหมาะสมท่ีจะใช้กบัปศสุตัว์ได้ และสามารถสมัผสักบัผิวหนงัของสตัว์ได้ 
 Major Must 

LB. 1.1.7 สี สารกนัเสีย ยาฆา่เชือ้โรค และสารเคมีอ่ืนๆ จะต้องเก็บให้พ้นจากสตัว์ 
อาหารสตัว์ เพ่ือป้องกนัการปนเปือ้น 

 Major Must 

LB. 1.1.8 ของเสียท่ีเกิดจากฟาร์ม จะต้องมีการจดัการจากหนว่ยงานท่ีเป็นท่ียอมรับ  Major Must 

LB. 1.2 การควบคมุสตัว์พาหะ  
LB. 1.2.1 ทางเข้าตา่งๆ จะต้องมีการป้องกนัการเข้าของหนแูละนก  Minor Must 
LB. 1.2.2 ในบริเวณฟาร์มจะต้องมีกบัดกัสตัว์พาหะท่ีเหมาะสม  Minor Must 
LB. 1.2.3 มีการวางกบัดกัไว้ในท่ีๆ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  Minor Must 
LB. 1.2.4 จะต้องมีบนัทกึการควบคมุสตัว์พาหะ  Minor Must 

LB. 1.3 สขุอนามยัของเคร่ืองมือและอปุกรณ์  
LB. 1.3.1 รถยนต์ท่ีใช้ในการขนสง่พื ชอาหารสตัว์ อาหารสตัว์ท่ี เข้าสูฟ่าร์มจะ ต้อง

เหมาะสมและสะอาดเพ่ือจดุประสงค์ป้องกนัการปนเปือ้น 
 Major Must 

LB. 1.3.2 รถขนอาหารสตัว์ บริเวณท่ีบรรทกุอาหารจะต้องแห้ง สะอาด เพ่ือป้องกนัการ
ปนเปือ้น 

 Major Must 

 



หัวข้อ จุดที่ต้องควบคุม ระดับ 

LB. 1.3.3 อปุกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้กบัพืชอาหารสตัว์จะต้องสะอ าด และต้องปฏิบตัติาม
ค าแนะน าและมีการจดบนัทกึ 

 Minor Must 

LB. 2 ด้านสขุภาพ ความปลอดภยั และสวสัดภิาพผู้ปฏิบตังิาน  
             บคุลากรจะต้องมีการฝึกอบรม ให้มีความรู้ความสามารถในหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 

 

LB. 2.1 บคุลากรจะต้องค านงึถึงเหตกุารณ์ท่ีไมแ่นน่อนท่ีอาจเ กิดขึน้จนมีผลท าให้มี
ผลตอ่สขุภาพมนษุย์ ความปลอดภยัของอาหาร สขุภาพ และสวสัดภิาพของ
สัตว์  ในกรณีนีร้วมถึงจะต้องมี ขัน้ตอน การปฏิบตัิ งานในกรณีเกิดการขาด
อาหารสตัว์และน า้ 

 Minor Must 

LB. 3 แหลง่ท่ีมาของปศสุตัว์ การชีบ้ง่ตวัสตัว์ และการตรวจย้อน  
LB. 3.1 ฟาร์มจะต้องมีการจดบนัทกึการเคล่ือนย้ายสตัว์  Major Must 
LB. 3.2 แหลง่ท่ีมาของสตัว์ จะต้องได้มาจากแหลง่ท่ีได้รับการรับรองของ GLOBAL 

G.A.P.  หรือมาตรฐานท่ีเทียบเทา่ 
 Major Must 

LB. 3.3 สตัว์จะต้องมีลกัษณะของตวัสตัว์หรือเคร่ืองหมาย  เพ่ือการชีบ้ง่ซึง่อาจเป็น
รายตวั หรือมีการชีบ้ง่เป็นกลุม่ เชน่ ในสตัว์ปีก 

 Major Must 

LB. 3.4 วิธีการปฏิบตังิานจะต้องแสดงให้เห็นถึงการตรวจย้อนได้ถึงแหลง่ก าเนิดหรือ
ท่ีมาของสตัว์ 

 Minor Must 

LB. 3.5 สตัว์จะต้องมีการบง่ชีไ้ด้ และวิธีการปฏิบตังิานจะต้องแสดงให้เห็นถึงการ
ตรวจย้อนถึงแหลง่ก าเนิดได้ 

 Recom. 

LB. 3.6 การบง่ชีต้วัสตัว์จะต้องสามารถบง่ชีไ้ด้ถึงการใช้ยาเพ่ือการรักษา และระบไุด้
ถึงระยะเวลาท่ีต้องหยดุยา 

 Major Must 

LB. 3.7 การเคล่ือนย้ายสตัว์ จะต้องมีเอกสารแสดงการเคล่ือนย้ายในกรณีเปล่ียน
เจ้าของ หรือมีการเคล่ือนย้ายระยะทางมากกวา่ 20 ก.ม.  

 Major Must 

LB. 4 อาหารสตัว์และน า้  
LB. 4.1 ทัว่ไป  
LB. 4.1.1 จะต้องมีน า้สะอาดท่ีเพียงพอท่ีใช้ทัง้ในโรงเรือนและทุง่หญ้า  Major Must 
LB. 4.1.2 อาหารสตัว์ต้องได้มาจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองโดย GLOBAL G.A.P.  Major Must 
LB. 4.1.3 อาหารสตัว์ท่ีผสมเองจะต้องได้รับการรับรองโดยหนว่ยงานท่ีมีอ านาจ  Major Must 
LB. 4.1.4 อาหารสตัว์จะต้องมีฉลากท่ีแสดงถึงแหลง่ท่ีมา และสว่นประกอบ  Major Must 
LB. 4.1.5 อาหารสตัว์สามารถตรวจย้อนไปถึงผู้จ าหนา่ยได้  Major Must 
LB. 4.1.6 โปรตีนท่ีใช้เลีย้งสตัว์จะต้องได้มาจากพืช นม ไข่ หรือปลา (โปรตีนจากปลาไม่

สามารถเลีย้งในสตัว์เคีย้วเอือ้ง) 
 Major Must 



 

หัวข้อ จุดที่ต้องควบคุม ระดับ 

LB. 4.1.7 หากฟาร์มท่ีมีการผสมอาหารใช้เอง หรือมีเคร่ืองผสมอาหารจะต้องมีสตูร
ส าหรับผสมอาหารแตล่ะชนิด 

 Major Must 

LB. 4.1.8 ฟาร์มท่ีผสมอาหารสตัว์ใช้เอง พืชอ าหารสตัว์จะต้องได้รับรองโดย GLOBAL 
G.A.P. 

 Major Must 

LB. 4.1.9 โปรตีนท่ีได้จากปลา จะต้องได้จากแหลง่ท่ีได้รับอนญุาต  Recom. 
LB. 4.1.10 หากมีการใช้ยาผสมในอาหารจะต้องมีแยกการจดัเก็บ  Major Must 
LB. 4.1.11 มีการล้างท าความสะอาดท่ีให้อาหารสตัว์เป็นประจ า  Major Must 
LB. 4.2 บนัทกึอาหารสตัว์  
LB. 4.2.1 มีหลกัฐาน เอกสาร แสดงการซือ้อาหารสตัว์  Major Must 
LB. 4.2.2 มีหลกัฐานการซือ้อาหารสตัว์จากผู้ขาย และแสดงถึงสว่นประกอบของอาหาร

สตัว์ 
 Minor Must 

LB. 4.3 การจดัเก็บและข้อก าหนดของอาหารสตัว์  
LB. 4.3.1 จะต้องมีการจดัเก็บอาหารสตัว์ท่ีดีเพ่ือป้องกนัการเนา่เสีย  Minor Must 
LB. 4.3.2 ท่ีใสอ่าหารหรือภาชนะใสอ่าหารจะต้องสะอาด  Major Must 
LB. 4.3.3 บริเวณท่ีเก็บอาหารสตัว์จะต้องมีระบบการป้องกนัสตัว์พาหะ  Major Must 
LB. 4.3.4 อาหารสตัว์ผสมยาจะต้องมีการแยกเก็บจากอาหารทัว่ ไป และมีป้ายบง่ชี ้

ชดัเจน 
 Major Must 

LB. 4.3.5 อาหารสตัว์ท่ี เป็นอาหารเฉพาะ  เชน่ อาหารสตัว์ผสมยา หรืออาหารเฉพาะ
ส าหรับสตัว์แตล่ะชนิด จะต้องมีการบง่ชีแ้ละมีการแยกเก็บ 

 Major Must 

LB. 5 โรงเรือนเลีย้งสตัว์และสิ่งอ านวยความสะดวก  
            โรงเรือนจะต้องอยูใ่ นสภาพสมบรูณ์ สะอาด สตัว์อยูอ่ยา่งสขุสบาย 
อณุหภมูิเหมาะสม และสามารถป้องกนัโรคได้ 

 

LB. 5.1 โรงเรือนจะต้องมีขนาดเหมาะสมกบัจ านวนสตัว์  Major Must 
LB. 5.2 โรงเรือนจะต้องมีอากาศและอณุหภมูิเหมาะสม  Major Must 
LB. 5.3 โรงเรือนจะต้องสะอาดถกูสขุลกัษณะ  Major Must 
LB. 5.4 พืน้โรงเรือนจะต้องสามารถป้องกนัสตัว์ล่ืน เพ่ือป้องกนัความเครียด  Major Must 
LB. 5.5 ภายในโรงเรือนจะต้องมีแสงสวา่งท่ีเพียงพอ  Minor Must 
LB. 5.6 โรงเรือนจะต้องไมมี่สว่นแหลมคมท่ีเป็นอนัตรายตอ่ตวัสตัว์  Major Must 
LB. 5.7 ภายในโรงเรือนเลีย้งสตัว์ สตัว์จะต้องมองเห็นซึง่กนัและกนั รวมทัง้ลกูสตัว์ด้วย 

ยกเว้นบางโรงเรือน เชน่ โรงเรือนสตัว์ป่วย 
 Minor Must 

 



หัวข้อ จุดที่ต้องควบคุม ระดับ 

LB. 5.8 ทางระบายน า้จะต้องมีการก่อสร้างท่ีแข็งแรง และสามารถระบายน า้ได้
สะดวก 

Recom. 

LB. 5.9 ภายในโรงเรือนจะต้องมีทางระบายน า้ออกจากโรงเรือนท่ีเหมาะสม  Recom. 

LB. 6 ด้านสขุภาพสตัว์  
            ต้องมีสตัวแพทย์เป็นผู้ดแูลสขุภาพสตัว์ภายในฟาร์ม 

 

LB. 6.1 จะต้องมีสตัวแพทย์เป็นผู้ดแูลฟาร์ม  Major Must 
LB. 6.2 สตัวแพทย์จะต้องจดัท าแผนในการป้องกนัด้านสขุภาพสตัว์ ซึง่ประกอบด้วย 

การป้องกนัโรค การรักษา โปรแกรมการใช้วคัซีน การควบคมุปาราสิตความ
ต้องการอาหารสตัว์ผสมยา ระบบความปลอดภยัทางชีวภาพ การอบรม
ผู้ปฏิบตังิานด้านสขุภาพสตัว์ และจะต้องมีการทบทวนแผนทกุปี และลงช่ือ
ก ากบัโดยสตัวแพทย์ 

 Major Must 

LB. 6.3 สตัว์ป่วยจะต้องมีการแยกออกจากสตัว์ท่ีสมบรูณ์ เพ่ือท าการรักษาโดยทนัที  Major Must 
LB. 6.4 ฟาร์มจะต้องมีท่ีส าหรับแยกสตัว์ป่วยท่ีเหมาะสม  Major Must 
LB. 6.5 ยาท่ีใช้ภายในฟาร์มเพ่ือการรักษา หรือเพ่ือการป้องกนัต้องใช้เทา่ท่ีจ าเป็น

และมีสตัวแพทย์เป็นผู้สัง่การใช้ยา 
 Major Must 

LB. 6.6 หากมีการจ า หนา่ยสั ตว์ท่ีอยูใ่นระหวา่งใช้ยาจะต้อง บง่ชีต้วัสตัว์ได้ถึง
สถานการณ์ใช้ยา และระยะหยดุยา 

 Major Must 

LB. 6.7 สตัว์ท่ีได้รับการผา่ตดัจะต้องได้รับการดแูลจากผู้ มีความรู้  Major Must 
LB. 6.8 เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ทางสตัวแพทย์ต้องเพียงพอและสะอาด  Major Must 
LB. 6.9 จะต้องมีวิธีปฏิบตังิานในการควบคมุเข็มท่ีหกัท่ีจะยงัคงค้างอยูใ่นตวัสตัว์  Major Must 
LB. 6.10 การท าลายเข็มและสิ่งมีคม จะต้องใสไ่ว้ในภาชนะส าหรับสิ่งมีคมและมีการ

ท าลายท่ีถกูต้อง 
 Minor Must 

LB. 6.11 เม่ือมีการคดัสตัว์หรือสง่โรงฆา่สตัว์ จะต้องอยูภ่ายใต้ค วามควบคมุดแูลของ
บคุคลท่ีรับผิดชอบ 

 Minor Must 

LB. 6.12 บคุลากรภายในฟาร์ม จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองสขุอนามยั  Major Must 
LB. 6.13 อากาศภายในโรงเรือน การหมนุเวียนของอากาศ อณุหภมูิ ความเข้มของ

ก๊าซภายในโรงเรือนและฝุ่ น จะต้องอยูใ่นระดบัท่ีไมท่ าอนัตรายตอ่สขุภาพ
ของสตัว์ 

 Minor Must 

LB. 6.14 มีการสุม่ตวัอยา่งเพื่อตรวจหาโรคสตัว์ตดิคนตามโปรแกรมท่ีตัง้ไว้  Recom. 

LB. 6.15 ฟาร์มจะต้องมีการแจ้งหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ หากเกิดโรคระบาดท่ีร้ายแรง  Major Must 



 

หัวข้อ จุดที่ต้องควบคุม ระดับ 

LB. 6.16 มีการคดัเลือกสายพนัธุ์สตัว์ท่ีมีความทนทานตอ่ความเครียด สตัว์พาหะหรือ

โรค 

Recom. 

LB. 6.17 จะต้องมีการดแูลสตัว์ หรือป้องกนัสตัว์จากความเจ็บป่วย การเป็นแผลหรือโรค  Major Must 

LB. 6.18 สนุขัจะต้องมีการควบคมุ เพื่อป้องกนัท าให้สตัว์เครียด  Recom. 

LB. 7 ยารักษาโรค 

            ยาท่ีใช้ภายในฟาร์มต้องอยูภ่ายใต้การดแูลของสตัวแพทย์ โดยต้องมี

ใบสัง่ยา ยาท่ีใช้ต้องได้รับการรับรองจากหนว่ยงานของรัฐ และมีการเก็บ

บนัทกึการใช้ยา 

 

LB. 7.1 ทัว่ไป  

LB. 7.1.1 ยาท่ีหมดอายจุะต้องมีการแยกออกและท าลายอยา่งถกูต้อง  Minor Must 

LB. 7.1.2 ยาท่ีใช้ในฟาร์มจะต้องเป็นยาท่ีได้รับการรับรองจากหนว่ยงานของรัฐและไม่

ใช้ยาท่ีต้องห้าม 

 Major Must 

LB. 7.1.3 การใช้ยาจะต้องปฏิบตัติามฉลากยาอยา่งเคร่งครัด เพ่ือผลในการรักษาและ

เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดกั บตวัสตัว์ คนงาน ผู้บริโภค และ

สิ่งแวดล้อม 

 Major Must 

LB. 7.1.4 จะต้องมีบนัทกึการใช้ยาซึง่ควบคมุโดยสตัวแพทย์  Major Must 

LB. 7.1.5 ผู้ปฏิบตังิานจะต้องมีการอบรม เร่ืองการใช้ยาอยา่งถกูต้อง  Major Must 

LB. 7.1.6 ไมมี่การใช้สารเร่งการเจริญเตบิโต  Major Must 

LB. 7.1.7 จะต้องมีการสุม่ตวัอยา่ง เพ่ือตรวจสอบเร่ืองการใช้สารต้องห้าม เชน่ สารเร่ง

การเจริญเตบิโต หรือสารต้องห้ามอ่ืนๆ 

 Major Must 

LB. 7.1.8 ฟาร์มจะต้องมีผลการสุม่ตวัอยา่งสารต้องห้าม แม้วา่ฟาร์มจะไมไ่ด้ตรวจเอง 

หากหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบเป็นผู้ตรวจ จ าเป็นต้อ งสง่ผลมายงัฟาร์ม ในกรณี

ท่ีมีผลสารตกค้างเกิดคา่ท่ีก าหนด หรือพบสารต้องห้าม 

 Major Must 

LB. 7.1.9 เม่ือเกษตรกรจะสง่สินค้าไปยงัประเทศยโุรป จะต้องมีหลกัฐานแสดงถึงการ

ตกค้างท่ีไมเ่กินคา่ท่ีก าหนด 

 Minor Must 

LB. 7.1.10 ในกรณีท่ีมีสารตกค้างเกินคา่ท่ีก าหนด จะต้องมี แผนการป้องกนัซึง่รับรอง

โดยสตัวแพทย์ประจ าฟาร์ม หรือสตัวแพทย์จากหนว่ยงานท่ีมีอ านาจในการ

รับรอง 

 Major Must 

 



หัวข้อ จุดที่ต้องควบคุม ระดับ 

LB. 7.1.11 ยาท่ีหมดอายจุะต้องมีการบง่ชี ้และแยกเก็บเพ่ือการท าลาย  Major Must 

LB. 7.2 การบนัทกึการใช้ยา  

LB. 7.2.1 มีการบนัทกึเก่ียวกบัการซือ้ยา  Major Must 

LB. 7.2.2 บนัทกึการซือ้ยา  จะต้องมีรายละเอียด วนัเดือนปีท่ีซือ้ยา ช่ือยา จ านวน ยา
ชดุท่ี วนัหมดอาย ุและช่ือร้านท่ีขาย 

 Major Must 

LB. 7.2.3 มีการบนัทกึการใช้ยา โดยระบวุนัท่ีรักษา หมายเลขสตัว์ จ านวนยาท่ีใช้ วนั
สิน้สดุการรักษา วนัหยดุยา ช่ือของผู้ใช้ยา 

 Major Must 

LB. 7.3 การเก็บรักษายา  
LB. 7.3.1 สถานท่ีเก็บยาหรือตู้เย็นจะต้องปลอดภยั มีการล๊อก มีป้ายบง่บอก และไม่

ปะปนกบัของใช้อ่ืนๆ 
 Major Must 

LB. 7.3.2 ในสถานท่ีเก็บยา จะต้องมีข้อมลูแนะน าในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินท่ีเป็นอนัตราย 
และมีเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ส าหรับผู้ปฏิบตังิาน เชน่ ท่ีล้างตา มีน า้สะอาดท่ี
เพียงพอ เป็นต้น 

 Minor Must 

LB. 7.3.3 ผู้ปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ยา ต้องมีการฝึกอบรมท่ีเพียงพอ  Major Must 
LB. 7.3.4 ยาทกุชนิดจะต้องบรรจใุนภาชนะเดมิและมีฉลากเดมิ  Major Must 
LB. 7.4 ภาชนะบรรจยุาท่ีใช้แล้ว   
LB. 7.4.1 ภาชนะบรรจยุาท่ีใช้หมดแล้ว ห้ามน ากลบัมาใช้ใหม ่  Minor Must 
LB. 7.4.2 ภาชนะบรรจยุาท่ีใช้หมดแล้ว จะต้องมีวิธีท าลายท่ีเหมาะสมและไมเ่ป็น

อนัตรายตอ่สิ่งแวดล้อม 
 Minor Must 

LB. 7.4.3 การท าลายภาชนะยาท่ีใช้หมดแล้ว จะต้องท าลายโดยหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
หรือเป็นหนว่ยงานท่ีได้รับการรับรองจากหนว่ยงานท่ีมีอ านาจ 

 Minor Must 

LB. 7.4.4 ภาชนะยาท่ีใช้หมดแล้ว หรือเคร่ืองมือตา่งๆ จะต้องเก็บไว้ในสถานท่ี
ปลอดภยั จนกระทัง่ถึงเวลาท าลาย 

 Minor Must 

LB. 7.4.5 ผู้ปฏิบตังิานจะต้องรู้ถึงข้อก าหนดในการท าลาย ภาชนะยาท่ีใช้หมดแล้ว  Minor Must 
LB. 8 การท าลายของเสีย 

            การท าลายของเสียจะต้องสอดคล้องกบักฎข้อบงัคบัและต้อง
ปลอดภยัตอ่สิ่งแวดล้อม และสขุภาพของสตัว์ 

 

LB. 8.1 การท าลายซากสตัว์ จะต้องถกูต้องตามกฎข้อบงัคบัท่ีมีผลบงัคบัใช้  Major Must 
LB. 8.2 ห้องส าหรับเก็บซากสตัว์จะต้องสามารถล๊อกได้ สามารถล้างท าความสะอาด

และฆา่เชือ้โรคได้ง่าย และอยูน่อกบริเวณเลีย้งสตัว์ 
 Minor Must 

 



หัวข้อ จุดที่ต้องควบคุม ระดับ 

LB. 9 การเคล่ือนย้ายสตัว์ 
            การบรรทกุ  การขนสง่สตัว์จะต้องท าด้วยความนิ่มนวล 

 

LB. 9.1 การบง่ชีแ้ละการตรวจย้อน   
LB. 9.1.1 ในการเคล่ือนย้ายสตัว์จะต้องมีเอกสารแสดงการเคล่ือนย้าย มีการระบุ

หมายเลขท่ีตรงกบัตวัสตัว์ ซึง่ออกโดยหนว่ยงานท่ีมีอ านาจ 
 Major Must 

LB. 9.1.2 สตัว์ท่ีอยูใ่นระหวา่งการให้ยาจะต้องมีการบง่ชี ้ห้ามบริโภคก่อนถึงวนัหยดุยา  Major Must 
LB. 9.1.3 การขนสง่จะต้องแยกชนิดของสตัว์  Major Must 

LB. 9.2 การขนสง่และการบรรทกุ  Major Must 
LB. 9.2.1 การขนสง่และการบรรทกุ จะต้องท าด้วยความนุม่นวลเพื่อป้องกนัสตัว์เครียด  Recom. 
LB. 9.2.2 ทางขึน้ลงท่ีลาดชนั จะต้องมีสิ่งป้องกนัด้า นข้าง พืน้จะต้องมีสิ่งป้องกนัการ

ล่ืน เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดกบัตวัสตัว์ 
 Major Must 

LB. 9.2.3 เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าห้ามใช้  Major Must 
LB. 9.2.4 ผู้ปฏิบตังิานเก่ียวกบัการขนสง่สตัว์สามารถแสดงการขนสตัว์ขึน้และลงได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 Major Must 

LB. 9.3 ความแข็งแรงของสตัว์  
LB. 9.3.1 สตัว์ท่ีออ่นแอห้ามขนสง่  Minor Must 

LB. 9.4 กรณีสตัว์ปีก  
LB. 9.4.1 ในการขนย้ายสตัว์ปีกเสียงในจดุตา่งๆ จะต้องน้อยท่ีสดุ  Recom. 
LB. 9.4.2 สตัว์ปีกจะต้องแยกชนิดและเพศ  Major Must 

 
หมายเหต ุ: 

Major Must หมายถึง สิ่งท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนด และสง่ผลร้ายแรงตอ่ระบบการผลิต 
Minor Must หมายถึง สิ่งท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนดในบางสว่น และไมมี่ผลร้ายแรงตอ่ระบบการผลิต 
Recommendation (Recom.) หมายถึง สิ่งท่ีไมถื่อเป็นข้อบกพร่องแตห่ากปลอ่ยทิง้ไว้หรือละเลย อาจ
น าไปสูข้่อบกพร่องได้ 
 
 

 
 



ตารางเปรียบเทียบการปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มปศุสัตว์ ของประเทศไทยกับ      
ระบบประกันฟาร์มด้านปศุสัตว์ GLOBAL G.A.P. 

THAI G.A.P. เปรียบเทียบ GLOBAL G.A.P. 

          การปฏิบัตทิางการเกษตรท่ีดีส าหรับ
ฟาร์มปศุสัตว์ของประเทศไทย  ประกอบด้วย
เกณฑ์ข้อก าหนด ดงันี  ้
เกณฑ์ข้อก าหนดมาตรฐาน 
1.   องค์ประกอบของฟาร์ม 
 1.1 ท าเลท่ีตัง้ของฟาร์มต้องเหมาะสม 
  - สถานท่ีตัง้อยูห่า่งไกลแหลง่ชมุชน
เมือง ผู้ เลีย้งสตัว์รายอ่ืน แหลง่น า้สาธารณะ 
แหลง่ปนเปือ้นของสิ่งอนัตรายทางกายภาพ เคมี 
และชีวภาพ น า้ไมท่ว่มขงั มีการคมนาคมสะดวก 
  -   หา่งจากโรคฆา่สตัว์และตลาดนดัค้า
สตัว์ 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

         เกณฑ์ข้อก าหนดหรือจุดที่ต้อง
ควบคุมของ GLOBAL  G.A.P. 
 
 
 
 
ไมก่ าหนด 
 
 
 
ไมก่ าหนด 

 1.2 ลกัษณะของฟาร์ม 
  - มีเนือ้ท่ีเหมาะสมกบัขนาดของฟาร์ม 
  - มีการจดัวางผงัฟาร์มท่ีดี มีพืน้ท่ี
ส าหรับ เลีย้งสตัว์ โรงเก็บอาหาร พืน้ท่ีท าลายซาก
สตัว์ พืน้ท่ีบ าบดัน า้เสียและสิ่งปฏิกลู พืน้ท่ีส าหรับ
อาคารส านกังานและบ้านพกั 
  - มีรัว้ล้อมรอบฟาร์ม 
  - มีจ านวนโรงเรือนและขนาดท่ี
เพียงพอ กบัจ านวนสตัว์ 
  - มีแหลง่น า้สะอาดและเพียงพอ 

 
- 
- 
 
 
 

เทียบเทา่ 
เทียบเทา่ 

 
เทียบเทา่ 

 
ไมก่ าหนด 
ไมก่ าหนด 
 
 
 
LB. 1.1.5 (Recom) 
LB. 5.1 (Major) 
 
LB. 4.1.1 (Major) 

 1.3 ลกัษณะของโรงเรือน 
    โรงเรือนต้องมีโครงสร้างท่ีแข็งแรง มีหลงัคากนั
แดด กนัฝน และลมแรงได้ 
  - ภายในโรงเรือนมีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก และอณุหภมูิท่ีเหมาะสม 
  - ภายในโรงเรือนต้องมีแสงสวา่ง
เพียงพอ 
  - ภายในโรงเรือนจะต้องมีความเข้ม
ของก๊าซ ฝุ่ น ต้องอยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสม 

 
 
 

เทียบเทา่ 
 

เทียบเทา่ 
 

เทียบเทา่ 
 

 
 
 
LB. 5.2 (Major) 
 
LB. 5.5 (Minor) 
 
LB. 6.13 (Minor) 
 

 



THAI G.A.P. เปรียบเทียบ GLOBAL G.A.P. 

  - พืน้โรงเรือนท าด้วยวสัดท่ีุเหมาะสม แห้ง 
สะอาด เพ่ือป้องกันการล่ืนของสตัว์ 
  - มีอา่งจุม่น า้ยาฆา่เชือ้โรคก่อนเข้า-
ออกโรงเรือน 
  - โรงเรือนและอปุกรณ์ท่ีใช้ภายใน
โรงเรือนต้องปลอดภยั ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ตวัสตัว์
และผู้ เลีย้ง 
  - โรงเรือนจะต้องมีทางระบายน า้ท่ี
สะดวก 
  - ไมก่ าหนด 

เทียบเทา่ 
 
- 
 

เทียบเทา่ 
 
 

เทียบเทา่ 
 
- 

LB. 5.3 (Major),  LB. 5.4 (Major) 
 
ไมก่ าหนด 
 
LB. 5.6 (Major) 
 
 
LB. 5.8 (Recom),  LB. 5.9 (Recom) 
 
LB. 5.7 (Minor) ภายในโรงเรือนเลีย้ง
สตัว์  สตัว์จะต้องมองเห็นซึง่กนัและกนั 
รวมทัง้ลกูสตัว์ ด้วย  

2. การจัดการฟาร์ม 
 2.1 การจดัการโรงเรือนและอปุกรณ์ มี
โรงเรือนพอเพียงตามวตัถปุระสงค์ของการใช้งาน 
  - สถานท่ีเก็บอาหารแยกเป็นสดัสว่น 
อากาศถ่ายเทได้ดี ไมอ่บัชืน้ มีการจดัการไมใ่ห้สตัว์
พาหะน าโรคเข้าไปได้ 
  -  ไมก่ าหนด 
 
 
  -  ไมก่ าหนด 
 
 
  -  ไมก่ าหนด 
 
  - มีสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือและอปุกรณ์
เป็นสดัสว่น สะดวกในการปฏิบตังิาน และมี
เคร่ืองมือ และอปุกรณ์เพียงพอ 
  - อปุกรณ์ให้น า้และอาหารมีจ านวน
เพียงพอ แห้ง และสะอาด 

 
 
 

เทียบเทา่ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

เทียบเทา่ 
 
 

เทียบเทา่ 
 

 
 
 
LB. 4.3.3 (Major) 
 
 
LB. 4.3.4 (Major) อาหารสตัว์ผสมยา
จะต้องมี การแยกเก็บจากอาหารทัว่ไป
และมีป้ายบง่ชีช้ดั เจน 
LB. 4.3.5 (Major) อาหารสตัว์ท่ีเป็นอาหาร
เฉพาะ หรืออาหารสตัว์ผสมยาจะต้องมี
การบง่ชี ้ และมีการแยกเก็บ 
LB. 4.1.10 (Major) หากมีการใช้ยาผสมใน
อาหารจะต้องมีการแยกการจดัเก็บ 
LB. 6.8 (Major) เน้นอปุกรณ์ทางสตัว
แพทย์ 
 
LB. 4.1.11 (Major),  LB. 4.3.2 (Major) 
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  - มีการจดัการโรงเรือน และบริเวณ
โดยรอบให้สะอาดไมใ่ห้เป็นแหลง่สะสมหรือ
เพาะเชือ้โรค แมลง และสตัว์ท่ีเป็นพาหะน าโรค 
  - โรงเรือนมีการซอ่มบ ารุงให้ใช้
ประโยชน์ได้ดี มีความปลอดภยัตอ่สตัว์และ
ผู้ปฏิบตังิาน 

เทียบเทา่ 
 
 

เทียบเทา่ 

LB. 1.2 (Minor) 
 
 
LB. 1.1.1 (Minor) 

 2.2 การจดัการฝงู 
  - คดัเลือกและจดัฝงูสตัว์ตามขนาด 
อายุและเพศ 
  - มีการคดัเลือกจดัหาพนัธุ์สตัว์ เพ่ือ
ทดแทน 
  - คดัสตัว์ท่ีมีลกัษณะไมดี่ พิการหรือ  
ไมส่มบรูณ์ออกจากฝงู 

 
- 
 

เทียบเทา่ 
 
- 

 
ไมก่ าหนด 
 
LB. 3.2 (Major) แต ่Thai G.A.P. ไมไ่ด้ระบุ
ถึงมาตรฐานของแหลง่ท่ีมาของสตัว์ 
ไมก่ าหนด 

 2.3 การจดัการอาหารสตัว์ 
  - อาหารหยาบและอาหารข้น ต้องมี
คณุภาพดี มีคณุคา่ทางอาหาร และเพียงพอกบั
ความต้องการ 
  - อาหารส าเร็จรูปต้องมาจากแหลง่ท่ี
ได้รับอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุ
คณุภาพอาหารสตัว์ 

 
เทียบเทา่ 

 
 

เทียบเทา่ 

 
LB. 1.1.2 (Recom) 
 
 
LB. 4.1.2 (Major),  LB. 4.1.4 (Major) 

  - ในกรณีผสมอาหารเอง วตัถดุบิท่ีใช้ 
เชน่ ร าละเอียด ปลายข้าว กากถัว่เหลือง หรือ
สว่นเตมิในอาหารต้องมีคณุภาพตามท่ีก าหนดไว้
ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
  - ตรวจสอบคณุภาพอาหารท่ีใช้อยา่ง
สม ่าเสมอ 
  - ถงุ กระ สอบท่ีใสอ่าหารต้องแห้ง  
สะอาด 
  - เก็บอาหารสตัว์ไว้ในโรงเรือนท่ี
สะอาด มีการระบายอากาศได้ดี ปราศจากนก หน ู
แมลง และสตัว์อ่ืนท่ีอาจท าให้อาหารเสียหาย หรือ
เส่ือมคณุภาพ 

เทียบเทา่ 
 
 
 

เทียบเทา่ 
 

เทียบเทา่ 
 

เทียบเทา่ 
 
 

 

LB. 4.1.3 (Major),  LB. 4.1.7 (Major),   
LB. 4.1.8 (Major) 
 
 
LB. 7.1.7 (Major),  LB. 7.1.8 (Major) 
 
LB. 4.3.2 (Major) 
 
LB.1.2.2 (Minor), LB.1.2.3 (Minor)       
LB. 4.3.1 (Minor) 
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  - รถขนสง่อาหาร บริเวณท่ีขนสง่
อาหาร จะต้องแห้งและสะอาด 
  - ไมก่ าหนด  
 
 
 
  - ไมก่ าหน ด 

เทียบเทา่ 
 
- 
 
 
 
- 

LB. 1.3.1 (Major),  LB. 1.3.2 (Major) 
 
LB. 4.1.6 (Major) โปรตีนท่ีใช้ในการเลีย้ง
สตัว์จะต้องได้มาจากพืช นม ไข ่หรือ
ปลา (โปรตีนจากปลาไมส่ามารถเลีย้ง
ในสตัว์เคีย้วเอือ้ง) 
LB. 4.1.9 (Recom.) โปรตีนท่ีได้จาก
ปลาจะต้องได้จากแหลง่ท่ีได้รับอนญุาต 

 2.4 การบนัทกึข้อมลู 
  - การท าบนัทกึข้อมลูทะเบียนประวตั ิ
หมายเลขประจ าตวัสตัว์ 
  - ในกรณีฟาร์มพอ่แมพ่นัธุ์ ให้บนัทกึ
ข้อมลูการเจริญเตบิโต 
  - บนัทกึข้อมลูการใช้อาหาร เชน่  การ
รับจา่ยอาหาร การใช้อาหาร การซือ้อาหารสตัว์ 
  - บนัทกึข้อมลูการรักษาโรค  และดแูล
สขุ ภาพ เชน่ การรับจา่ยการใช้เวชภณัฑ์และ
สารเคมี การใช้วคัซีน การถ่ายพยาธิ การรักษาโรค 
การดแูลสขุภาพ 
  - บนัทกึข้อมลูบญัชีฟาร์ม เป็นการ ท า
บญัชีตวัสตัว์ภายในฟาร์ม 

 
เทียบเทา่ 

 
- 
 

เทียบเทา่ 
เทียบเทา่ 

 
 
 

เทียบเทา่ 

 
LB. 3.3 (Major) 
 
ไมก่ าหนด 
 
LB. 4.1.5 (Major),  LB. 4.2.1 (Major),  
LB. 4.2.2 (Minor) 
LB. 3.6 (Major),  LB. 6.6 (Major), 
LB. 7.1.4 (Major),  LB. 7.2.1 (Major), 
LB. 7.2.2 (Major),  LB. 7.2.3 (Major) 
 
LB. 3.4 (Minor),  LB. 3.5 (Recom) 
 

 2.5 คูมื่อการจดัการฟาร์ม 
  - คูมื่อแสดงรายละเอียด การจดัการ
ฟาร์ม แนวทางป ฏิบตั ิการเลีย้ง การจดัการ อาหาร 
การดแูลสขุภาพ การป้องกนัและรักษาโรค 

 
เทียบเทา่ 

 

 
LB. 1.3.3 (Minor),  LB. 7.4.5 (Minor) 
 

 2.6 การจดัการบคุลากร 
  - บคุลากรภายในฟาร์มจะต้องมีการ
ฝึกอบรมเร่ืองการจดัการฟาร์ม การปฏิบตักิารเลีย้ง การ
จดัการอาหาร การสขุาภิบาลฟาร์ม 
  - มีสตัวแพทย์ผู้ควบคมุฟาร์ม ท าหน้าท่ีใน
การดแูลด้านการป้องกนัโรค รักษาโรค และการใช้ยา  

 
เทียบเทา่ 

 
 

เทียบเทา่ 
 

 
LB.2, LB. 6.12 (Major),  LB. 7.4.5 
(Minor) 
 
LB. 6.1 ถึง LB.6.9 (Major), LB.6.10 
(Minor), LB. 6.11 (Minor) 
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  - มีจ านวนแรงงานเพียงพอ 
  - บคุลากรภายในฟาร์มต้องได้รับการตรวจ
สขุภาพเป็นประจ าทกุปี อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อ
ป้องกนัโรคท่ีสามารถตดิตอ่จากคนสูส่ตัว์ เชน่ วณัโรค 
  - มีการพฒันาบคุลากร โดยการ ฝึกอบรม
ให้ความรู้เก่ียวกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ  
ในการปฏิบตังิานฟาร์มอยา่งตอ่เน่ือง 

- 
- 
 

 
เทียบเทา่ 

ไมร่ะบ ุ
ไมร่ะบ ุ
 
 
LB.2, LB. 6.12 (Major), LB. 7.1.5 
(Major),  LB. 7.3.3 (Major),        
LB. 7.4.5 (Minor), 

 2.7 การควบคมุสตัว์ท่ีเป็นพาหะน าโรค ต้องมี
ระบบป้องกนัและก าจดัสตัว์พาหะน าโรค เชน่ สนุขั แมว 
นก หน ูแมลงส าบ และแมลงวนัอยา่งตอ่เน่ืองและ
เหมาะสม 

เทียบเทา่ LB. 1.2.1 ถึง LB. 1.2.4 (Minor) 
LB.6.18 (Recom.) 

3. การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 
 3.1 การป้องกนัและควบคมุโรค 
              -   มีระบบป้องกนัเชือ้โรคเข้าสูฟ่าร์มโดยเฉพาะ
ยานพาหนะและบคุคล 
  - มีการจดัการสขุลกัษณะท่ีดีภายในฟาร์ม เพื่อ
ไม่ให้เป็นแหลง่สะสมเชือ้โรค โดยฉีด พน่ยาฆา่เชือ้โรค 
สารป้องกนัก าจดัแมลง ท าความสะอาดโรงเรือน 
อปุกรณ์ และบริเวณ โดยรอบตามระยะเวลาท่ี
เหมาะสม 
  - สร้างภมูิคุ้มกนัโรคตามโปรแกรมท่ีก าหนด 
รวมทัง้การก าจดัพยาธิภายในและภายนอก 
  - การจดัการสตัว์ป่วย มีการแยกเพ่ือ รักษา 
  - ไมใ่ช้สารต้องห้ามหรือสารเร่งการ
เจริญเตบิโต 

 
 

เทียบเทา่ 
 

เทียบเทา่ 
 
 
 
 

เทียบเทา่ 
 

เทียบเทา่ 
เทียบเทา่ 

 
 
LB.6.2 (Major) 
 
LB. 1.2 
 
 
 
 
LB.6.2 (Major) 
 
LB. 6.3 (Major),  LB. 6.4 (Major) 
LB. 7.1.6 (Major) 

  - กรณีเกิดโรคระบาด ให้ปฏิบตัติาม
กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุโรคระบาดสตัว์  พ.ศ. 
2499 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 
  - ตรวจโรคสตัว์ท่ีอาจตดิตอ่จากสตัว์สูค่นเป็น
ประจ า อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

เทียบเทา่ 
 
 

เทียบเทา่ 

LB. 6.15 (Major) 
 
 
LB. 6.14 (Recom.) 
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 3.2 การป้องกนัและรักษาโรค 
  - อยูใ่นความดแูลของสตัวแพทย์ หรือ
ผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย 
  - การใช้ยาปฏิบตัติาม มอก. 7001-
2540 และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
เทียบเทา่ 

 
เทียบเทา่ 

 
LB. 6.1 ถึง 6.9 (Major), LB. 6.11 (Major) 
 
LB. 6.5 (Major), LB.6.6 (Major), LB. 7.1.1 
(Minor), LB. 7.1.2  ถึง  LB. 7.1.5 (Major), 
LB. 7.1.10 (Major), LB.7.1.11 (Major),   
LB. 7.2.3 (Major),  LB. 7.3.1 (Major), 
LB.7.3.2 (Minor),  LB. 7.3.3 (Major),     
LB. 7.3.4 (Major), LB. 7.4.1  ถึง LB.7.4.5 
(Minor) 

4. การจัดการด้านสวัสดภิาพสัตว์ 
  ปฏิบตัติามระเบียบกรมปศสุัตว์วา่
ด้วยการคุ้มครองและดแูลสวสัดภิาพสตัว์
เลีย้ง ณ สถานท่ีเลีย้ง ดงันี  ้
  - ผู้ เลีย้งต้องตรวจสอบสตัว์อยา่ง
น้อยวนัละ 1 ครัง้ เพื่อมัน่ใจวา่สตัว์มีสขุภาพดี 
  - ภายในโรงเรือนต้องสะอาดถกู
สขุอนามยั จดัการพืน้ท่ีให้เหมาะสมกบัจ านวน
สตัว์ 
  - ดแูลสตัว์ให้ได้รับอาหารอยา่งทัว่ถึง 
  - ดแูลสตัว์ท่ีได้รับบาดเจ็บ ป่วย หรือ
พิการ ควรได้รับการรักษาอยา่งเร่งดว่น หาก
พิจารณาแล้วเห็นวา่ไมส่มควรรักษาให้ท าลาย
ทนัทีเพ่ือไมใ่ห้ทกุข์ทรมาน 

 
 
 
 
- 
 

เทียบเทา่ 
 
 
- 

เทียบเทา่ 

 
 
 
 
ไมไ่ด้ก าหนด 
 
LB. 5.1 (Major) 
 
 
ไมไ่ด้ก าหนด 
LB. 6.17 (Major) 
 
 
 

5. การจัดการระบบน า้ 
  - มีการจดัการระบบน า้ท่ีดี น า้สะอาด 
ถกูสขุลกัษณะ 
  - น า้ท่ีใช้ภายในฟาร์มต้องสะอาดไม่
เป็นอนัตรายตอ่สตัว์ น า้มีคณุภาพตาม
เกณฑ์ มาตรฐานน า้ใช้ 
 

 
เทียบเทา่ 

 
เทียบเทา่ 

 
LB. 4.1.1 (Major) 
 
LB. 4.1.1 (Major) 
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6. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
 6.1 มีการจดัการของเสีย สิ่งปฏิกลู มลูสตัว์ 
น า้ทิง้ และขยะตา่งๆ ต้องผา่นการจดัการท่ีเหมาะสม 
ไมก่่อให้เกิดกลิ่นท่ีไมพ่งึประสงค์ หรือก่อความ
ร าคาญตอ่ผู้อยูอ่าศยัข้างเคียงและไมก่่อให้เกิด
มลภาวะเป็นพิษตอ่สิ่งแวดล้อม 
  - การจดัการซากสตัว์ ให้ถกูสขุลกัษณะ
และอยูใ่นการควบคมุของสตัวแพทย์ 

 
เทียบเทา่ 

 
 
 
 

เทียบเทา่ 

 
LB. 1.1.8 (Major),  LB. 6.10 (Major), 
LB. 7.4.2 (Minor),  LB. 7.4.3 (Minor), 
LB. 7.4.4 (Minor) 
 
 
LB. 8.1 (Major),  LB. 8.2 (Minor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิจารณ์ 
 
 จากตารา งการเปรียบเทียบการปฏิบตัทิางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มปศสุตัว์ของประเทศไทย 
(THAI G.A.P.) กบัระบบประกนัฟาร์มด้านปศสุตัว์  GLOBAL G.A.P. พบวา่ข้อก าหนดหรือจดุท่ีต้อง
ควบคมุในจดุท่ีส าคญัซึง่มีผลตอ่คณุภาพของตวัสตัว์ของ  THAI G.A.P.  สว่นใหญ่สอดคล้องกบั GLOBAL 
G.A.P. ส าหรับข้อแตกตา่งท่ีมีความส าคญัมีดงัตอ่ไปนี ้
 THAI G.A.P. มีข้อก าหนดเร่ืองท าเลท่ีตัง้ของฟาร์ม โดยก าหนดให้ต้องอยูใ่นท าเลท่ีดี การคมนาคม
สะดวก น า้ไมท่ว่มขงั หา่งจากแหลง่ปนเปือ้นของสิ่งท่ีเป็นอนัตรายทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ 
หา่งจากแหลง่ชมุชน แหลง่น า้สาธ ารณะ โรงฆา่สตัว์ และตลาดนดัค้าสตัว์ ซึง่การมีข้อก าหนดดงักลา่ว มี
จดุประสงค์ เพ่ือลดความเส่ียงอนัจะเกิดอนัตรายจากสิ่งดงักลา่วตอ่ตั วสตัว์ และยงัเป็นการลดผลกระทบ
ของกลิ่นจากฟาร์มปศสุตัว์ตอ่ชมุช น และไมท่ าให้แหลง่น า้เนา่เสียซึง่เป็น ผลมาจากการปลอ่ยน า้เสียจาก
การเลีย้งปศสุตัว์ลงแหลง่น า้สาธารณะ  ส าหรับ GLOBAL G.A.P. มีข้อก าหนดในเร่ืองสถานท่ีตัง้ของฟาร์ม 
จะมุง่เน้นท่ีสภาพภายในฟาร์ม การปลกูพืชอาหารสตัว์ ความปลอดภยัของระบบไฟฟ้า การใช้สารเคมีท่ีมี
การสมัผสักบัตวัสตัว์ และการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดีตามข้อ LB.1.1.1 ถึง LB.1.1.7 
 GLOBAL G.A.P. เน้นระบบการผลิตท่ีมีคณุภาพ ตลอดหว่งโซข่องการผลิตโดยเน้นตัง้แต่          
พืชอาหารสตัว์ อาหารสตัว์ พนัธุ์สตัว์ โรงผลิตอาหารสตัว์ จะต้องได้มาจากแหลง่ท่ีได้รับการรับรองระบบ
คณุภาพท่ีมีมาตรฐานเทา่เทียมกนั เพ่ื อการผลิตปศสุตัว์ท่ีมีคณุภาพ  ส าหรับ THAI G.A.P. ในสว่นของพืช
อาหารสตัว์ พนัธุ์สตัว์ยงัไมมี่การก าหนดคณุลกัษณะท่ีชดัเจน สว่นในเร่ืองอาหารสตัว์ได้มี ข้อก าหนด วา่
คณุภาพอาหารสตัว์จะต้องมาจากแหลง่ท่ีได้รับอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาหารสตัว์ท่ีมีผล
บงัคบัใช้ในขณะนัน้ ซึง่ในขณะนีก้ารควบคมุระบบการผลิ ตอาหารสตัว์ในประเทศ ไทยได้มีการพฒันาให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล โดยโรงงานผลิตอาหารสตัว์จะต้องได้รับ การรับรอง G.M.P.และ HACCP 
จากกรมปศสุตัว์หรือหนว่ยงานท่ีเป็นท่ียอมรับ 
 GLOBAL G.A.P. ข้อก าหนดเน้นการควบคมุอนัตรายตัง้แตท่างกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ 
ทางเคมี ตั วอยา่งเชน่ GLOBAL G.A.P.เน้นในเร่ืองยาท่ีผสมในอาหารสตัว์จะต้องมีการจดัการท่ีดีเพ่ือ
ป้องกนัการปนเปือ้นข้าม ตามข้อก าหนด LB.4.3.4 อาหารสตัว์ผสมยาจะต้องมีการแยกเก็บจากอาหาร
ทัว่ไปและมีป้ายบง่ชีช้ดัจน LB.4.3.5 อาหารสตัว์ท่ีเป็นอาหารเฉพาะหรืออาหารสตัว์ผสมยาจะต้องมี     
การบง่ชีแ้ละมีการแยกเก็บและ LB.4.1.10 หากมีการใช้ยาผสมในอาหารสตัว์จะต้องมีการแยกเก็บ ส าหรับ
ทางกายภาพ ตวัอยา่งเชน่ ข้อก าหนด LB.6.9 ก าหนดให้มีวิธีปฏิบตังิานในการควบคมุเข็มท่ีหกัท่ีจะยงัคง
ค้างอยูใ่นตวัสตัว์ ส าหรับทัง้ 4 ข้อก าหนด THAI G.A.P.ไมไ่ด้ก าหนดไว้ แตใ่นทางปฏิบตัข้ิอก าหนดทัง้ 4 ข้อเป็น
หน้าท่ีรับผิดชอบของสตัวแพทย์ผู้ควบคมุฟาร์มในการปฏิบตังิานให้ครอบคลมุหวัข้อดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม
หาก THAI G.A.P.ได้ก าหนดข้อก าหนดทัง้ 4 ข้อเพิ่มเตมิในระเบียบจะมีผลท าให้เป็นจุดท่ีต้องควบคมุท่ีมี
การตรวจประเมินได้ชดัเจนตามข้อก าหนด ท าให้มาตรฐานสร้างความมัน่ใจขึน้อีกระดบัหนึง่  



 GLOBAL G.A.P.เน้นการควบคมุคณุภาพด้านการตรวจย้อน ตัง้แตร่ะดบัตวัสตัว์ตามข้อก าหนด 
LB.3 แหลง่ท่ีมาของปศสุตัว์ การบง่ชีต้วัสตัว์ และการตรวจย้อน ด้านอาหารสตัว์ตาม LB.4.2 บนัทกึอาหาร
สตัว์ ด้านการใช้ยาตาม LB.6.6  LB.7.1.4  LB.7.2  ซึง่ข้อก าหนดดงักลา่วสอดคล้องกบั THAI G.A.P.
หวัข้อการบนัทกึข้อมลู และนอกจากนีก้รมปศสุตัว์ได้ออกระเบียบกรมปศสุตัว์ วา่ด้วยระบบการตรวจ
ย้อนกลบัของสินค้าปศสุตัว์ พ .ศ.2546 ซึง่สอดคล้องกบัข้อก าหนดจดุท่ีต้องควบคมุของ GLOBAL G.A.P.
ดงักลา่ว   
 GLOBAL G.A.P.ข้อ LB.6.11 ก าหนดให้มีการคดัสตัว์สง่โรงฆา่สตัว์  จะต้องอยูภ่ายใต้ความ
ควบคมุดแูลของบคุคลท่ีรับผิดชอบ ข้อนีไ้มมี่ในข้อก าหนดของ THAI G.A.P. แตใ่นทางปฏิบตักิารดแูล
สขุภาพสตัว์ก่อนสง่โรงฆา่เป็นหน้าท่ีของสตัวแพทย์ผู้ควบคมุฟาร์มและสตัว์ ท่ีจะสง่โรงฆา่ เพ่ือการสง่ออก
ก าหนดให้จะต้องมีการตรวจสขุภาพสตัว์ ณ ฟาร์มก่อนสง่โรงฆา่สตัว์ โดยแจ้งเจ้าหน้าท่ีของกรมปศสุตัว์ 
และมีการสุม่เก็บตวัอยา่งอาหารสตัว์ เพ่ือตรวจสารต้องห้ามหรือสารตกค้างท่ีเป็นอนัตรายตอ่ผู้บริโภค 
 GLOBAL G.A.P. ข้อ LB.6.16 ก าหนดให้มีการคดัเลือกสายพันธุ์สตัว์ท่ีมีความทนทานตอ่
ความเครียด สตัว์พาหะหรือโรค ข้อนีไ้มมี่ข้อก าหนดของ THAI G.A.P. แตโ่ดยทัว่ไปเจ้าของฟาร์มจะมีการ
คดัเลือกสายพนัธุ์ท่ีเหมาะสมท่ีจะเลีย้งและเจริญเตบิโต หรือให้ผลผลิตท่ีดีในการเลีย้งอยูแ่ล้ว  
 GLOBAL G.A.P. ข้อ LB.7.1.9 ก าหนดให้เกษตรกรท่ีสง่สินค้าไปยโุรปจะต้องมีหลกัฐาน แสดงถึง
การตกค้างท่ีไมเ่กินคา่มาตรฐานท่ีก าหนด ข้อนีไ้มมี่ในข้อก าหนดของ THAI G.A.P.แตใ่นทางปฏิบตัสิินค้า
ปศสุตัว์ท่ีจะสง่ออก ได้ปฏิบตัติามข้อก าหนดของลกูค้าทกุประการ   

GLOBAL G.A.P. ได้มีข้อก าหนดด้านการเคล่ือนย้ายสตัว์ THAI G.A.P. ไมไ่ด้ก าหนดไว้ แตใ่นทาง
ปฏิบตักิารเคล่ือนย้ายสตัว์ กรมปศสุตัว์ ได้ออกระเบียบวา่ด้วยการอนญุาต การตรวจโรคและการท าลาย
เชือ้โรคในการเคล่ือนย้ายสตัว์หรือซากสตัว์ภายในราชอาณาจกัร พ .ศ.2546 ซึง่สอดคล้องกบั GLOBAL 
G.A.P. ข้อ LB.3.1, LB 3.7 และ LB.9.1 

ข้อก าหนด THAI G.A.P.ก าหนดให้ไมใ่ช้สา รต้องห้าม หรือสารเร่งการเจริญเตบิโต  ซึง่สอดคล้อง
กบั GLOBAL G.A.P.ข้อ LB.7.1.6 และนอกจากนีย้งัมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการห้ามใช้
สารเร่งการเจริญเตบิโตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดช่ือ ประเภท ชนิดหรือ
ลกัษณะของวตัถท่ีุ เตมิในอาหารสตัว์ท่ีให้ใช้เป็นสว่ นผสมในการผลิตอาหารสตัว์เพ่ือขายตลอดจน
อตัราสว่นหรือปริมาณท่ีให้ใช้หรือห้ามมิให้ใช้วตัถนุัน้เกินก าหนด (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ.2546 

GLOBAL G.A.P. LB 9.2, 9.3 และ 9.4 เป็นข้อก าหนดด้านการขนสง่และการบรรทกุสตัว์ THAI 
G.A.P. ไมไ่ด้ก าหนดไว้ แตใ่นทางปฏิบตัใิห้ปฏิบตัติามระเบียบกรมปศสุตัว์ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ระเบียบกรมปศสุตัว์
วา่ด้วยการคุ้มครองและดแูลสวสัดภิาพสตัว์ปีกระหวา่งการขนสง่ พ.ศ.2542 ระเบียบกรมปศสุตัว์วา่ด้วยการ
คุ้มครองและดแูลสวสัดภิาพสกุรระหวา่งการขนสง่ พ .ศ.2544 และระเบียบกรมปศสุตัว์ว่าด้วยมาตรฐาน
การขนสง่สตัว์ปีก พ.ศ.2552  ซึง่ครอบคลมุข้อก าหนดดงักลา่ว 


