บทนา
การปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์ มปศุสตั ว์ (Good Agricultural Practice : GAP) เป็ น
มาตรฐานรับรองคุณภาพสินค้ าเกษตรและอาหารตามกระบวนการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม
เพื่อให้ ได้ ผลผลิตที่มีคณ
ุ ภาพดีถกู สุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
การผลิตสินค้ าปศุ สัตว์เพื่อให้ มีความปลอดภัยก่อนถึงผู้บริโภค จาเป็ นต้ องมีการกากับดูแลให้ มี
ความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร เริ่มตังแต่
้ ระดับฟาร์ ม เลี ้ยงสัตว์ อาหารสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์
โรงฆ่าสัตว์ จนถึงโรงงงานแปรรูปเนื ้อสัตว์ ดังนันในระดั
้
บฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ กระทรวงเกษตรและส หกรณ์ ได้ มี
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง มาตรฐานฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ของประเทศไทย ขึ ้น ตังแต่
้ ปี พ .ศ.
2542 โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อยกระดับการจัดการฟาร์ ม เลี ้ยงสัตว์ ให้ ได้ มาตรฐาน เพื่อเป็ นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคภายในประเทศ และเพื่อประโยชน์ในทางการค้ า
ลาดับการประ กาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง มาตรฐานฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ของประเทศไทย
ครอบคลุมชนิดปศุสตั ว์ ดังต่อไปนี ้
3 พฤศจิกายน 2542 ประกอบด้ วย - มาตรฐานฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ
มาตรฐานฟาร์ มเลี ้ยงสุกร
มาตรฐานฟาร์ มโคนมและการผลิตน ้านมดิบ
15 พฤษภาคม 2545 ประกอบด้ วย - มาตรฐานฟาร์ มไก่พนั ธุ์
มาตรฐานสถานที่ฟักไข่สตั ว์ปีก
มาตรฐานฟาร์ มไก่ไข่
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่ อง กาหนดมาตรฐานสินค้ า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ : มาตรฐานฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ และการปฏิบตั ทิ างการเกษตรสาหรับฟาร์ มเลี ้ยง
สัตว์ ดังต่อไปนี ้
21 พฤษภาคม 2546 ประกอบด้ วย - มาตรฐานฟาร์ มเป็ ดพันธุ์
มาตรฐานฟาร์ มเป็ ดเนื ้อ
7 พฤศจิกายน 2546 ประกอบด้ วย - การปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดี สาหรับฟาร์ มผึ ้ง
8 กุมภาพันธ์ 2548
ประกอบด้ วย - การปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดี สาหรับฟาร์ มโคเนื ้อ
5 ตุลาคม 2548
ประกอบด้ วย - การปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดี สาหรับฟาร์ มเป็ ดไข่
10 สิงหาคม 2549
ประกอบด้ วย - การปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดี สาหรับฟาร์ มนกกระทา
10 กันยายน 2549
ประกอบด้ วย - การปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดี สาหรับฟาร์ มแกะเนื ้อ
การปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดี สาหรับฟาร์ มแพะเนื ้อ

รายละเอียดระเบียบทัง้ 14 ชนิด ปศุสตั ว์สามารถค้ นคว้ าได้ ที่ www.dld.go.th/certify คลิก กฏ
ระเบียบของ BLSC คลิกเลือกมาตรฐานฟาร์ ม คลิกเลือกชนิดปศุสตั ว์
การเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์ ม
ปศุสตั ว์ของประเทศไทย (THAI
G.A.P.) และระบบประกันฟาร์ มด้ านปศุสตั ว์ GLOBAL G.A.P. มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบข้ อกาหนด
หรื อจุดที่ต้องควบคุมระหว่างสองมาตรฐาน เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงข้ อกาหนดของ THAI G.A.P.
ให้เท่าเทียมนานาประเทศและเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพ และคุณภาพของฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ของประเทศไทย
ประโยชน์ของการศึกษา
1. รู้ถึงข้ อกาหนดหรื อจุดที่ต้องควบคุมของ THAI G.A.P. ที่ยงั ไม่ครอบคลุมระบบประ กันฟาร์ มด้ าน
ปศุสตั ว์ GLOBAL G.A.P. เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขข้ อกาหนดของ THAI G.A.P.
ต่อไป
2. กรณีพบว่าข้ อกา หนดของ THAI G.A.P. สอดคล้ องกับ GLOBAL G.A.P.จะเป็ นการเพิ่มความ
มัน่ ใจในการจัดการด้ านฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ของประเทศไทยว่ามีศกั ยภาพเท่าเทียมนานาประเทศ
3. ความเป็ นไปได้ ในการเทียบเคียงมาตรฐาน THAI G.A.P. กับ มาตรฐาน GLOBAL G.A.P. ซึง่ หาก
เทียบเคียงได้ สาเร็จจะสามารถใช้ ม าตรฐาน G.A.P.ของประเทศไทยในการรับรองสินค้ าที่ไป
จาหน่ายในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบสหภาพยุโรปต่อไป ในการนี ้จะเป็ นการลด
ค่าใช้ จา่ ยให้ กบั เกษตรกรของประเทศไทย ในเรื่ องของค่าสมัครสมาชิกค่าปรับปรุงฟาร์ ม ค่า
ตรวจสอบประจาปี สาหรับการขอรับรอง GLOBAL G.A.P.

วิธีการศึกษา
1. ศึกษาระเบียบหรื อข้ อกาหนดจุดที่ต้องควบคุมของสองมาตรฐานในภาคปศุ สัตว์รวมไม่แยกชนิด
สัตว์
2. วิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบความสอดคล้ องของข้ อกาหนด
3. ผลการศึกษาตามตารางเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์ มปศุสตั ว์ของ
ประเทศไทยกับระบบประกันฟาร์ มด้ านปศุสตั ว์ GLOBAL G.A.P.
รายละเอียดการศึกษามีดงั ต่อไปนี ้

การปฏิบัตทิ างการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์ มปศุสัตว์ ของประเทศไทย
ประกอบด้ วยเกณฑ์ ข้อกาหนด ดังนี ้
เกณฑ์ ข้อกาหนดมาตรฐาน
1. องค์ ประกอบของฟาร์ ม
1.1 ทาเลที่ตงของฟาร์
ั้
มต้ องเหมาะสม
สถานที่ตงอยู
ั ้ ห่ า่ งไกลแหล่งชุมชนเมือง ผู้เลี ้ยงสัตว์รายอื่น แหล่งน ้าสาธารณะ แหล่งปนเปื อ้ น
ของสิ่งอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ น ้าไม่ทว่ มขัง มีการคมนาคมสะดวก
ห่างจากโรคฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้ าสัตว์
1.2 ลักษณะของฟาร์ ม
มีเนื ้อที่เหมาะสมกับขนาดของฟาร์ ม
มีการจัดวางผังฟาร์ มที่ดี มีพื ้นที่สาหรับเลี ้ยงสัตว์ โรงเก็บอาหาร พื ้นที่ทาลายซากสัตว์ พื ้นที่
บาบัดน ้าเสียและสิ่งปฏิกลู พื ้นที่สาหรับอาคารสานักงานและบ้ านพัก แยกเป็ นสัดส่วน
มีรัว้ ล้ อมรอบฟาร์ ม
มีจานวนโรงเรื อนและขนาดที่เพียงพอ กับจานวนสัตว์
มีแหล่งน ้าสะอาดและเพียงพอ
1.3 ลักษณะของโรงเรื อน
โรงเรื อนต้ องมีโครงสร้ างที่แข็งแรง มีหลังคากันแดด กันฝน และลมแรงได้
ภายในโรงเรื อนมีอากาศถ่ายเทได้ สะดวก และอุณหภูมิที่เหมาะสม
ภายในโรงเรื อนต้ องมีแสงสว่าง เพียงพอ
ภายในโรงเรื อนจะต้ องมีความเข้ มของก๊ าซ ฝุ่ น ต้ องอยูใ่ นสภาพที่ เหมาะสม
พื ้นโรงเรื อนทาด้ วยวัสดุที่เหมาะสม แห้ ง สะอาด เพื่อป้องกันการลื่นของสัตว์
มีอา่ งจุม่ น ้ายาฆ่าเชื ้อโรคก่อนเข้ า-ออกโรงเรื อน
โรงเรื อนและอุปกรณ์ที่ใช้ ภายใน โรงเรื อนต้ องปลอดภัย ไม่เป็ นอันตรายต่อตัวสัตและผู
ว์ ้ เลี ้ยง
โรงเรื อนจะต้ องมีทางระบายน ้าที่สะดวก
2. การจัดการฟาร์ ม
2.1 การจัดการโรงเรื อนและอุปกรณ์ มีโรงเรื อนพอเพียงตามวัตถุประสงค์ของการใช้ งาน
สถานที่เก็บอาหารแยกเป็ นสัดส่วน อากาศถ่ายเทได้ ดี ไม่อบั ชื ้น มีการจัดการไม่ให้ สตั ว์พาหะ
นาโรคเข้ าไปได้
มีสถานที่เก็บเครื่ องมือและอุปกรณ์ เป็ นสัด ส่วน สะดวกในการปฏิบตั งิ าน และมีเครื่ องมือ
และอุปกรณ์เพียงพอ
อุปกรณ์ให้ น ้าและอาหารมีจานวนเพียงพอ แห้ ง และสะอาด

มีการจัดการโรงเรื อน และบริเวณโดยรอบให้ สะอาดไม่ให้ เป็ นแหล่งสะสมหรื อเพาะเชื ้อโรค แมลง
และสัตว์ที่เป็ นพาหะนาโรค
โรงเรื อนมีการซ่อมบารุงให้ ใช้ ประโยชน์ได้ ดี มีความปลอดภัยต่อสัตว์และผู้ปฏิบตั งิ าน
2.2 การจัดการฝูง
คัดเลือกและจัดฝูงสัตว์ตามขนาด อายุและเพศ
มีการคัดเลือกจัดหาพันธุ์สตั ว์ เพื่อทดแทน
คัดสัตว์ที่มีลกั ษณะไม่ดี พิการ หรื อไม่สมบูรณ์ออกจากฝูง
2.3 การจัดการอาหารสัตว์
อาหารหยาบและอาหารข้ น ต้ องมีคณ
ุ ภาพดี มีคณ
ุ ค่าทางอาหาร และเพียงพอกับความ
ต้ องการ
อาหารสาเร็จรูปต้ องมาจากแหล่งที่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์
ในกรณีผสมอาหารเอง วัตถุดบิ ที่ใช้ เช่น ราละเอียด ปลายข้ าว กากถัว่ เหลือง หรื อส่วนเติมใน
อาหารต้ องมีคณ
ุ ภาพตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ตรวจสอบคุณภาพอาหารที่ใช้ อย่างสม่าเสมอ
ถุง กระสอบที่ใส่อาหารต้ องแห้ ง สะอาด
เก็บอาหารสัตว์ไว้ ในโรงเรื อนที่สะอาด มีการระบายอากาศได้ ดี ปราศจากนก หนู แมลง และ
สัตว์อื่นที่อาจทาให้ อาหารเสียหายหรื อเสื่อมคุ ณภาพ
- รถขนส่งอาหาร บริเวณที่ขนส่งอาหารจะต้ องแห้ งและสะอาด
2.4 การบันทึกข้ อมูล
การทาบันทึกข้ อมูลทะเบียนประวัติ หมายเลขประจาตัวสัตว์
ในกรณีฟาร์ มพ่อแม่พนั ธุ์ ให้ บนั ทึกข้ อมูลการเจริญเติบโต
บันทึกข้ อมูลการใช้ อาหาร เช่น การรับจ่ายอาหาร การใช้ อาหาร การซื ้ออาหารสัตว์
บันทึกข้ อมูลการรักษาโรค และดูแลสุขภาพ เช่น การรับจ่ายการใช้ เวชภัณฑ์และสารเคมี การ
ใช้ วคั ซีน การถ่ายพยาธิ การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ
บันทึกข้ อมูลบัญชีฟาร์ ม เป็ นการทาบัญชีตวั สัตว์ภายในฟาร์ ม
2.5 คูม่ ือการจัดการฟาร์ ม
คูม่ ือแสดงรายละเอียด การจัดการฟาร์ ม แนวทางปฏิบตั ิ การเลี ้ยง การจัดการอาหาร การดูแล
สุขภาพ การป้องกันและรักษาโรค
2.6 การจัดการบุคลากร
บุคลากรภายในฟาร์ มจะต้ องมีการฝึ กอบรมเรื่ องการจัดการฟาร์ ม การปฏิบตั กิ ารเลี ้ยง การ
จัดการอาหาร การสุขาภิบาลฟาร์ ม

มีสตั วแพทย์ผ้ คู วบคุมฟาร์ ม ทาหน้ าที่ในการดูแลด้ านการป้องกันโรค รักษาโรค และการใช้ ยา
มีจานวนแรงงานเพียงพอ
บุคลากรภายในฟาร์ มต้ องได้ รับการตรวจสุขภาพเป็ นประจาทุกปี อย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง้
เพื่อ ป้องกันโรคที่สามารถติดต่อจากคนสูส่ ตั ว์ เช่น วัณโรค
มีการพัฒนาบุคลากร โดยการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีใหม่ในการ
ๆ
ปฏิบตั งิ านฟาร์ มอย่างต่อเนื่อง
2.7 การควบคุมสัตว์ที่เป็ นพาหะนาโรค ต้ องมีระบบป้องกันและกาจัดสัตว์พาหะนาโรค เช่น สุนขั แมว
นก หนู แมลงสาบ และแมลงวันอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
3. การจัดการด้ านสุขภาพสัตว์
3.1 การป้องกันและควบคุมโรค
- มีระบบป้องกันเชื ้อโรคเข้ าสูฟ่ าร์ ม โดยเฉพาะยานพาหนะและบุคคล
มีการจัดการสุขลักษณะทีดี่ ภายในฟาร์ ม เพื่อไม่ใ ห้ เป็ นแหล่งสะสมเชื ้อโรค โดยฉีดพ่นยาฆ่าเชื ้อ
โรค สารป้องกันกาจัดแมลง ทาความสะอาดโรงเรื อน อุปกรณ์ และบริเวณโดยรอบ
ตามระยะเวลาที่
เหมาะสม
สร้ างภูมิค้ มุ กันโรคตามโปรแกรมที่กาหนด รวมทังการก
้
าจัดพยาธิภายในและภายนอก
การจัดการสัตว์ป่วย มีการแยกเพื่อ รักษา
ไม่ใช้ สารต้ องห้ ามหรื อสารเร่งการเจริญเติบโต
กรณีเกิดโรคระบาด ให้ ปฏิบตั ติ าม กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ตรวจโรคสัตว์ที่อาจติดต่อจากสัตว์สคู่ นเป็ นประจา อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
3.2 การป้องกันและรักษาโรค
อยูใ่ นความดูแลของสัตวแพทย์ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
การใช้ ยาปฏิบตั ติ าม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม 7001-2540 และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
4. การจัดการด้ านสวัสดิภาพสัตว์
ปฏิบตั ติ ามระเบียบกรมปศุสตั ว์วา่ ด้ วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์เลี ้ยง ณ สถานที่
เลี ้ยง ดังนี ้
ผู้เลี ้ยงต้ องตรวจสอบสัตว์อย่างน้ อยวันละ 1 ครัง้ เพื่อมัน่ ใจว่าสัตว์มีสขุ ภาพดี
ภายในโรงเรื อนต้ องสะอาดถูกสุขอนามัย จัดการพื ้นที่ให้ เหมาะสมกับจานวนสัตว์
ดูแลสัตว์ให้ ได้ รับอาหารอย่างทัว่ ถึง

ดูแลสัตว์ที่ได้ รับบาดเจ็บ ป่ วย หรื อพิการ ควรได้ รับการรักษาอย่างเร่งด่วน หากพิจารณาแล้ ว
เห็นว่าไม่สมควรรักษาให้ ทาลายทันทีเพื่อไม่ให้ ทกุ ข์ทรมาน
5. การจัดการระบบนา้
มีการจัดการระบบน ้าที่ดี น ้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ
น ้าที่ใช้ ภายในฟาร์ มต้ องสะอาดไม่เป็ นอันตรายต่อสัวต์ น ้ามีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน ้าใช้
6. การจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
6.1 มีการจัดการของเสีย สิ่งปฏิกลู มูลสัตว์ น ้าทิ ้ง และขยะต่างๆ ต้ องผ่านการจัดการที่เหมาะส ม ไม่
ก่อให้ เกิดกลิ่นที่ไม่พงึ ประสงค์ หรื อก่อความราคาญต่อผู้อยูอ่ าศัยข้ างเคียงและไม่ก่อให้ เกิดมลภาวะเป็ น
พิษต่อสิ่งแวดล้ อม
การจัดการซากสัตว์ ให้ ถกู สุขลักษณะและอยู่ในการควบคุมของสัตวแพทย์

ระบบประกันฟาร์ มด้ านปศุสัตว์ GLOBAL G.A.P.
GLOBAL G.A.P. เป็ น มาตรฐานรับรองคุณภาพสินค้ าเกษตรและอาหารตามกระบวนการผลิต
ทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice:G.A.P.) โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้ าง
ความมัน่ ใจในด้ านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารให้ แก่ผ้ บู ริโภคเป็ นหลัก และเป้าหมายอื่นๆ ที่
สาคัญ คือ การลดผลกระทบซึง่ ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้ อมในการทาฟาร์ ม การใช้ ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและการสร้ างความรับผิดชอบต่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของคนงาน รวมทัง้
สวัสดิภาพของปศุสตั ว์
ประวัตคิ วามเป็ นมา GLOBALGAP เกิดจาก การรวมตัวกันของหน่วยงานเอกชน ซึ่ งกาหนด
มาตรฐานสาหรับปฏิบตั ติ ามความสมัครใจขึ ้น เพื่อการรับรองผ ลิตผลทางการเกษตรทัว่ โลก เดิมใช้ ชื่อ
EUREPGAP ก่อตังในปี
้
พ.ศ. 2540 ตามแนวคิดริเริ่มของกลุม่ ผู้ค้าปลีกในยุโรป (Euro-Retailer Produce
Working Group หรื อ EUREP) ผู้ค้าปลีกในอังกฤษร่วมกับซูเปอร์ มาร์ เก็ ตต่างๆในทวีปยุโรปร่วมกันเป็ น
แรงผลักดันแนวคิดนี ้ กลุม่ ผู้ค้าปลีกได้ ตอบสนองต่อความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
สินค้ า มาตรฐานทางด้ านสิ่งแวดล้ อมและการใช้ แรงงาน จึงได้ ตดั สินใจ จัดทามาตรฐานร่วมกันจากเดิมที่
มักใช้ มาตรฐานที่แตกต่างกัน นอกจากนันกลุ
้ ม่ ผู้ ผลิตยังให้ ความสนใจในการจัดมาตรฐานการรับรอง
ร่วมกันอีกด้ วย กลุม่ ผู้ผลิตที่มีสญ
ั ญากับผู้ค้าปลีกหลายๆแห่ง ต้ องผ่านการตรวจสอบที่หลากหลายโดยใช้
เกณฑ์การพิจารณาที่แตกต่า งกันในแต่ละปี ด้ วยความจาเป็ นดังกล่าว EUREP จึงได้ เริ่มโครงการจัดทา
มาตรฐานกลาง รวมทังขั
้ นตอนกา
้
รปฏิบตั เิ พื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม
(G.A.P.) ในภาคเกษตร และในช่วง 10 ปี ที่ ผา่ น มา กลุม่ ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกสมัครเป็ นสมาชิก ของ
EUREPGAP มีจานวนเพิ่มขึ ้นทัว่ โลก จึงได้ ร่วมกันเสนอแนวคิดซึง่ ตรงกับรูปแบบของการค้ าโลกที่ขยายตัว
อย่างรวดเร็ว EUREPGAP เริ่ม เป็ นหน่วยงานที่มีความสาคัญในระดับโลก ดังนัน้ เพื่อให้ ชื่อของ
EUREPGAP สอดคล้ องกับการนาเสนอมาตรฐาน G.A.P.ระหว่างประเทศที่ดีกว่าเดิมและเพื่อป้องกัน
ความสับสน กับผู้ที่มีสว่ นร่วมในภาคราชการ และหน่วยงานราชการที่กาลังเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว
คณะกรรมการบริ หารจึงได้ ตดั สินใจดาเนิ นการปรับเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับความเป็ นจริง
ชื่อของ EUREPGAP จึงได้ เปลี่ยนมาเป็ น GLOBALGAP ตังแต่
้ กันยายน 2550
GLOBAL G.A.P. จะเป็ นคูม่ ือแนวทางปฏิบตั ิ สาหรับการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม
(G.A.P.) สาหรับทุกประเทศ ทัว่ โลก หลักการของ GLOBAL G.A.P. คือการเป็ นหุ้นส่วนที่มีความเท่าเทียม
กันระหว่างผู้ผลิตผลิตผลทางการเกษตรและผู้ค้าปลีกที่ต้องการจัดตังมาตรฐานการรั
้
บรอง และขันตอน
้
วิธีการปฏิบตั ทิ ี่มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน GLOBAL G.A.P. จะครอบคลุมการผลิตสินค้ าเกษตรที่ยงั ไม่แปร
รูปประเภทต่างๆ เช่น ผักสด ผลไม้ สด สินค้ าปศุสตั ว์และอาหารสัตว์ สินค้ าประมง ดอกไม้ กาแฟ เป็ นต้ น
ขณะนี ม้ าตรฐาน GLOBAL G.A.P. ได้ เปิ ดโอกาสให้ มีการเทียบเคียงกับมาตรฐานของประเทศอื่นด้ วย ซึง่
หากเทียบเคียงได้ สาเร็จก็จะสามารถใช้ มาตรฐาน G.A.P. ของประเทศนันๆในการรั
้
บรอง สินค้ าและส่ง
สินค้ าไปจาหน่ายในร้ านค้ าปลีกในสหภาพยุโรปได้ เช่นกัน

ระบบประกันฟาร์ มด้ านปศุสัตว์ GLOBAL G.A.P.
แบ่ งข้ อกาหนดออกเป็ น 9 ด้ าน ดังนี ้
1. Livestock Base 1 (LB.1) สถานที่ตงของฟาร์
ั้
ม
แบ่งออกเป็ น 3 ข้ อย่อย คือ
LB. 1.1 ทัว่ ไป
LB. 1.2 การควบคุมสัตว์พาหะ
LB. 1.3 สุขอนามัยของเครื่ องมือและอุปกรณ์
2. Livestock Base 2 (LB.2) ด้ านสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของผู้ปฏิบตั งิ าน
3. Livestock Base 3 (LB.3) แหล่งที่มาของปศุสตั ว์ การบ่งชี ้ตัวสัตว์ และการตรวจย้ อน
4. Livestock Base 4 (LB.4) อาหารสัตว์และน ้า
5. Livestock Base 5 (LB.5) โรงเรื อนเลี ้ยงสัตว์และสิ่งอานวยความสะดวก
6. Livestock Base 6 (LB.6) ด้ านสุขภาพสัตว์
7. Livestock Base 7 (LB.7) ยารักษาโรค
8. Livestock Base 8 (LB.8) การทาลายของเสีย
9. Livestock Base 9 (LB.9) การเคลื่อนย้ าย
จากข้ อกาหนดดังกล่าวจะเห็นว่า GLOBAL G.A.P. เป็ นการจัดการฟาร์ มที่ดีเพื่อให้ ปลอดภัยและ
ไม่เป็ นอันตรายต่อตัวสัตว์ ครอบคลุมตังแต่
้ สภาพฟาร์ ม โรงเรื อน สิ่งอานวยสะดวกต่างๆ แหล่งที่มาของตัว
สัตว์ อาหารสัตว์และแหล่งน ้า อาหารสัตว์ผสมยา เน้ นการใช้ ที่ปลอดภัย มีการบ่งชี ้ การจัดการด้ านสุขภาพ
สัตว์ การใช้ ยารักษ าโรค การกาจัดของเสีย การควบคุมสัตว์พาหะ จนถึงการขนส่ง เพื่อให้ แน่ใจว่าสัตว์มี
คุณภาพดี ก่อนถึงผู้บริโภค
ข้ อกาหนด จุดที่ต้องควบคุม ของระบบประกันฟาร์ มด้ านปศุสตั ว์ GLOBAL G.A.P. ดังต่อไปนี ้

ระบบประกันฟาร์ มด้ านปศุสัตว์
GLOBAL G.A.P.
หัวข้ อ
LB. 1

LB.1.1
LB. 1.1.1
LB. 1.1.2

LB. 1.1.3
LB. 1.1.4
LB. 1.1.5
LB. 1.1.6
LB. 1.1.7
LB. 1.1.8
LB. 1.2
LB. 1.2.1
LB. 1.2.2
LB. 1.2.3
LB. 1.2.4
LB. 1.3
LB. 1.3.1
LB. 1.3.2

จุดที่ต้องควบคุม
สถานที่ตงั ้
โรงเรื อน และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ จะต้ องปลอดภัยต่อ
การเลี ้ยง สัตว์ และสามารถรักษาสิ่งแวดล้ อม
ทัว่ ไป
สภาพฟาร์ มและสิ่งอานวยความสะดวกจะต้ องอยูใ่ นสภาพที่ดี มีการซ่อมบารุง
และพร้ อมที่จะใช้ งาน
สาหรับฟาร์ มที่มีการเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อใช้ ภายในฟาร์ ม หรื อเลี ้ยงสัตว์
ไว้ ในทุง่ หญ้ าจะต้ องมีการจัดการทุง่ หญ้ า มีการหมุนเวียนการปลูกพืช เพื่อให้
ได้ พืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสม
ระบบไฟฟ้าภายในฟาร์ มจะต้ องมีระบบป้องกันแล
ะมีสายดิน
การติดตังเครื
้ ่ องใช้ ไฟฟ้าภายในฟาร์ ม จะต้ องติดตังโดยผู
้
้ ตดิ ตังเครื
้ ่ องใช้ ไฟฟ้า
ที่มีประสิทธิภาพ และมีการจดบันทึก
หากฟาร์ มมีการใช้ รัว้ ไฟฟ้าจะต้ องมีการจัดการให้ อยูใ่ นสภาพที่ดี
สี สารกันเสีย ยาฆ่าเชื ้อโรค และสารเคมีอื่นๆ จะต้ องมีทะเบียนและมีความ
เหมาะสมที่จะใช้ กบั ปศุสตั ว์ได้ และสามารถสัมผัสกับผิวหนังของสัตว์ได้
สี สารกันเสีย ยาฆ่าเชื ้อโรค และสารเคมีอื่นๆ จะต้ องเก็บให้ พ้นจากสัตว์
อาหารสัตว์ เพื่อป้องกันการปนเปื อ้ น
ของเสียที่เกิดจากฟาร์ ม จะต้ องมีการจัดการจากหน่วยงานที่เป็ นที่ยอมรับ
การควบคุมสัตว์พาหะ
ทางเข้ าต่างๆ จะต้ องมีการป้องกันการเข้ าของหนูและนก
ในบริเวณฟาร์ มจะต้ องมีกบั ดักสัตว์พาหะที่เหมาะสม
มีการวางกับดักไว้ ในที่ๆ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
จะต้ องมีบนั ทึกการควบคุมสัตว์พาหะ
สุขอนามัยของเครื่ องมือและอุปกรณ์
รถยนต์ที่ใช้ ในการขนส่งพื ชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ที่ เข้ าสูฟ่ าร์ มจะ ต้ อง
เหมาะสมและสะอาดเพื่อจุดประสงค์ป้องกันการปนเปื อ้ น
รถขนอาหารสัตว์ บริเวณที่บรรทุกอาหารจะต้ องแห้ ง สะอาด เพื่อป้องกันการ
ปนเปื อ้ น

ระดับ

Minor Must
Recom.

Minor Must
Recom.
Recom.
Major Must
Major Must
Major Must
Minor Must
Minor Must
Minor Must
Minor Must
Major Must
Major Must

หัวข้ อ

จุดที่ต้องควบคุม

LB. 1.3.3 อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ กบั พืชอาหารสัตว์จะต้ องสะอ าด และต้ องปฏิบตั ติ าม
คาแนะนาและมีการจดบันทึก
LB. 2
ด้ านสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพผู้ปฏิบตั งิ าน
บุคลากรจะต้ องมีการฝึ กอบรม ให้ มีความรู้ความสามารถในหน้ าที่
ความรับผิดชอบ
LB. 2.1 บุคลากรจะต้ องคานึงถึงเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเ กิดขึ ้นจนมีผลทาให้ มี
ผลต่อสุขภาพมนุษย์ ความปลอดภัยของอาหาร สุขภาพ และสวัสดิภาพของ
สัตว์ ในกรณีนี ้รวมถึงจะต้ องมี ขันตอน
้
การปฏิบตั ิ งานในกรณีเกิดการขาด
อาหารสัตว์และน ้า
LB. 3
แหล่งที่มาของปศุสตั ว์ การชี ้บ่งตัวสัตว์ และการตรวจย้ อน
LB. 3.1 ฟาร์ มจะต้ องมีการจดบันทึกการเคลื่อนย้ ายสัตว์
LB. 3.2 แหล่งที่มาของสัตว์ จะต้ องได้ มาจากแหล่งที่ได้ รับการรับรองของ GLOBAL
G.A.P. หรื อมาตรฐานที่เทียบเท่า
LB. 3.3 สัตว์จะต้ องมีลกั ษณะของตัวสัตว์หรื อเครื่ องหมาย เพื่อการชี ้บ่งซึง่ อาจเป็ น
รายตัว หรื อมีการชี ้บ่งเป็ นกลุม่ เช่น ในสัตว์ปีก
LB. 3.4 วิธีการปฏิบตั งิ านจะต้ องแสดงให้ เห็นถึงการตรวจย้ อนได้ ถึงแหล่งกาเนิดหรื อ
ที่มาของสัตว์
LB. 3.5 สัตว์จะต้ องมีการบ่งชี ้ได้ และวิธีการปฏิบตั งิ านจะต้ องแสดงให้ เห็นถึงการ
ตรวจย้ อนถึงแหล่งกาเนิดได้
LB. 3.6 การบ่งชี ้ตัวสัตว์จะต้ องสามารถบ่งชี ้ได้ ถึงการใช้ ยาเพื่อการรักษา และระบุได้
ถึงระยะเวลาที่ต้องหยุดยา
LB. 3.7 การเคลื่อนย้ ายสัตว์ จะต้ องมีเอกสารแสดงการเคลื่อนย้ ายในกรณีเปลี่ยน
เจ้ าของ หรื อมีการเคลื่อนย้ ายระยะทางมากกว่า 20 ก.ม.
LB. 4
อาหารสัตว์และน ้า
LB. 4.1 ทัว่ ไป
LB. 4.1.1 จะต้ องมีน ้าสะอาดที่เพียงพอที่ใช้ ทงในโรงเรื
ั้
อนและทุง่ หญ้ า
LB. 4.1.2 อาหารสัตว์ต้องได้ มาจากโรงงานที่ได้ รับการรับรองโดยGLOBAL G.A.P.
LB. 4.1.3 อาหารสัตว์ที่ผสมเองจะต้องได้ รับการรับรองโดยหน่วยงานที่มีอานาจ
LB. 4.1.4 อาหารสัตว์จะต้ องมีฉลากที่แสดงถึงแหล่งที่มา และส่วนประกอบ
LB. 4.1.5 อาหารสัตว์สามารถตรวจย้ อนไปถึงผู้จาหน่ายได้
LB. 4.1.6 โปรตีนที่ใช้ เลี ้ยงสัตว์จะต้ องได้ มาจากพืช นม ไข่ หรื อปลา (โปรตีนจากปลาไม่
สามารถเลี ้ยงในสัตว์เคี ้ยวเอื ้อง)

ระดับ
Minor Must

Minor Must

Major Must
Major Must
Major Must
Minor Must
Recom.
Major Must
Major Must

Major Must
Major Must
Major Must
Major Must
Major Must
Major Must

หัวข้ อ
LB. 4.1.7

จุดที่ต้องควบคุม

หากฟาร์ มที่มีการผสมอาหารใช้ เอง หรื อมีเครื่ องผสมอาหารจะต้ องมีสตู ร
สาหรับผสมอาหารแต่ละชนิด
LB. 4.1.8 ฟาร์ มที่ผสมอาหารสัตว์ใช้ เอง พืชอ าหารสัตว์จะต้ องได้ รับรองโดย GLOBAL
G.A.P.
LB. 4.1.9 โปรตีนที่ได้ จากปลา จะต้ องได้ จากแหล่งที่ได้ รับอนุญาต
LB. 4.1.10 หากมีการใช้ ยาผสมในอาหารจะต้ องมีแยกการจัดเก็บ
LB. 4.1.11 มีการล้ างทาความสะอาดที่ให้ อาหารสัตว์เป็ นประจา
LB. 4.2
บันทึกอาหารสัตว์
LB. 4.2.1 มีหลักฐาน เอกสาร แสดงการซื ้ออาหารสัตว์
LB. 4.2.2 มีหลักฐานการซื ้ออาหารสัตว์จากผู้ขาย และแสดงถึงส่วนประกอบของอาหาร
สัตว์
LB. 4.3
การจัดเก็บและข้ อกาหนดของอาหารสัตว์
LB. 4.3.1 จะต้ องมีการจัดเก็บอาหารสัตว์ที่ดีเพื่อป้องกันการเน่าเสีย
LB. 4.3.2 ที่ใส่อาหารหรื อภาชนะใส่อาหารจะต้ องสะอาด
LB. 4.3.3 บริเวณที่เก็บอาหารสัตว์จะต้ องมีระบบการป้องกันสัตว์พาหะ
LB. 4.3.4 อาหารสัตว์ผสมยาจะต้ องมีการแยกเก็บจากอาหารทัว่ ไป และมีป้ายบ่งชี ้
ชัดเจน
LB. 4.3.5 อาหารสัตว์ที่ เป็ นอาหารเฉพาะ เช่น อาหารสัตว์ผสมยา หรื ออาหารเฉพาะ
สาหรับสัตว์แต่ละชนิด จะต้ องมีการบ่งชี ้และมีการแยกเก็บ
LB. 5
โรงเรื อนเลี ้ยงสัตว์และสิ่งอานวยความสะดวก
โรงเรื อนจะต้ องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ สะอาด สัตว์อยูอ่ ย่างสุขสบาย
อุณหภูมิเหมาะสม และสามารถป้องกันโรคได้
LB. 5.1
โรงเรื อนจะต้ องมีขนาดเหมาะสมกับจานวนสัตว์
LB. 5.2
โรงเรื อนจะต้ องมีอากาศและอุณหภูมิเหมาะสม
LB. 5.3
โรงเรื อนจะต้ องสะอาดถูกสุขลักษณะ
LB. 5.4
พื ้นโรงเรื อนจะต้ องสามารถป้องกันสัตว์ลื่น เพื่อป้องกันความเครี ยด
LB. 5.5
ภายในโรงเรื อนจะต้ องมีแสงสว่างที่เพียงพอ
LB. 5.6
โรงเรื อนจะต้ องไม่มีสว่ นแหลมคมที่เป็ นอันตรายต่อตัวสัตว์
LB. 5.7
ภายในโรงเรื อนเลี ้ยงสัตว์สัตว์จะต้ องมองเห็นซึง่ กันและกัน รวมทังลู
้ กสัตว์ด้วย
ยกเว้ นบางโรงเรื อน เช่น โรงเรื อนสัตว์ป่วย

ระดับ
Major Must
Major Must
Recom.
Major Must
Major Must
Major Must
Minor Must

Minor Must
Major Must
Major Must
Major Must
Major Must

Major Must
Major Must
Major Must
Major Must
Minor Must
Major Must
Minor Must

หัวข้ อ
LB. 5.8
LB. 5.9
LB. 6
LB. 6.1
LB. 6.2

LB. 6.3
LB. 6.4
LB. 6.5
LB. 6.6
LB. 6.7
LB. 6.8
LB. 6.9
LB. 6.10
LB. 6.11
LB. 6.12
LB. 6.13

LB. 6.14
LB. 6.15

จุดที่ต้องควบคุม
ทางระบายน ้าจะต้ องมีการก่อสร้ างที่แข็งแรง และสามารถระบายน ้าได้
สะดวก
ภายในโรงเรื อนจะต้ องมีทางระบายน ้าออกจากโรงเรื อนที่เหมาะสม
ด้ านสุขภาพสัตว์
ต้ องมีสตั วแพทย์เป็ นผู้ดแู ลสุขภาพสัตว์ภายในฟาร์ ม
จะต้ องมีสตั วแพทย์เป็ นผู้ดแู ลฟาร์ ม
สัตวแพทย์จะต้ องจัดทาแผนในการป้องกันด้ านสุขภาพสัตว์ ซึง่ ประกอบด้ วย
การป้องกันโรค การรักษา โปรแกรมการใช้ วคั ซีน การควบคุมปาราสิตความ
ต้ องการอาหารสัตว์ผสมยา ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ การอบรม
ผู้ปฏิบตั งิ านด้ านสุขภาพสัตว์ และจะต้ องมีการทบทวนแผนทุกปี และลงชื่อ
กากับโดยสัตวแพทย์
สัตว์ป่วยจะต้ องมีการแยกออกจากสัตว์ที่สมบูรณ์ เพื่อทาการรักษาโดยทันที
ฟาร์ มจะต้ องมีที่สาหรับแยกสัตว์ป่วยที่เหมาะสม
ยาที่ใช้ ภายในฟาร์ มเพื่อการรักษา หรื อเพื่อการป้องกันต้ องใช้ เท่าที่จาเป็ น
และมีสตั วแพทย์เป็ นผู้สงั่ การใช้ ยา
หากมีการจา หน่ายสั ตว์ที่อยูใ่ นระหว่างใช้ ยาจะต้ อง บ่งชี ้ตัวสัตว์ได้ ถึง
สถานการณ์ใช้ ยา และระยะหยุดยา
สัตว์ที่ได้ รับการผ่าตัดจะต้ องได้ รับการดูแลจากผู้มีความรู้
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ทางสัตวแพทย์ต้องเพียงพอและสะอาด
จะต้ องมีวิธีปฏิบตั งิ านในการควบคุมเข็มที่หกั ที่จะยังคงค้ างอยูใ่ นตัวสัตว์
การทาลายเข็มและสิ่งมีคม จะต้ องใส่ไว้ ในภาชนะสาหรับสิ่งมีคมและมีการ
ทาลายที่ถกู ต้ อง
เมื่อมีการคัดสัตว์หรื อส่งโรงฆ่าสัตว์ จะต้ องอยูภ่ ายใต้ ค วามควบคุมดูแลของ
บุคคลที่รับผิดชอบ
บุคลากรภายในฟาร์ ม จะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องสุขอนามัย
อากาศภายในโรงเรื อน การหมุนเวียนของอากาศ อุณหภูมิ ความเข้ มของ
ก๊ าซภายในโรงเรื อนและฝุ่ น จะต้ องอยูใ่ นระดับที่ไม่ทาอันตรายต่อสุขภาพ
ของสัตว์
มีการสุม่ ตัวอย่างเพื่อตรวจหาโรคสัตว์ตดิ คนตามโปรแกรมที่ตงไว้
ั้
ฟาร์ มจะต้ องมีการแจ้ งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากเกิดโรคระบาดที่ร้ายแรง

ระดับ
Recom.
Recom.

Major Must
Major Must

Major Must
Major Must
Major Must
Major Must
Major Must
Major Must
Major Must
Minor Must
Minor Must
Major Must
Minor Must

Recom.
Major Must

หัวข้ อ

จุดที่ต้องควบคุม

ระดับ

LB. 6.17

มีการคัดเลือกสายพันธุ์สตั ว์ที่มีความทนทานต่อความเครี ยด สัตว์พาหะหรื อ Recom.
โรค
จะต้ องมีการดูแลสัตว์ หรื อป้องกันสัตว์จากความเจ็บป่ วย การเป็ นแผลหรื อโรค Major Must

LB. 6.18

สุนขั จะต้ องมีการควบคุม เพื่อป้องกันทาให้ สตั ว์เครี ยด

LB. 7

ยารักษาโรค
ยาที่ใช้ ภายในฟาร์ มต้ องอยูภ่ ายใต้ การดูแลของสัตวแพทย์ โดยต้ องมี
ใบสัง่ ยา ยาที่ใช้ ต้องได้ รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ และมีการเก็บ
บันทึกการใช้ ยา

LB. 6.16

LB. 7.1
LB. 7.1.1
LB. 7.1.2

ทัว่ ไป
ยาที่หมดอายุจะต้ องมีการแยกออกและทาลายอย่างถูกต้ อง
ยาที่ใช้ ในฟาร์ มจะต้ องเป็ นยาที่ได้ รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐและไม่
ใช้ ยาที่ต้องห้ าม
LB. 7.1.3 การใช้ ยาจะต้ องปฏิบตั ติ ามฉลากยาอย่างเคร่งครัด เพื่อผลในการรักษาและ
เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดกั บตัวสัตว์ คนงาน ผู้บริโภค และ
สิ่งแวดล้ อม
LB. 7.1.4 จะต้ องมีบนั ทึกการใช้ ยาซึง่ ควบคุมโดยสัตวแพทย์
LB. 7.1.5 ผู้ปฏิบตั งิ านจะต้ องมีการอบรม เรื่ องการใช้ ยาอย่างถูกต้ อง
LB. 7.1.6 ไม่มีการใช้ สารเร่งการเจริญเติบโต
LB. 7.1.7 จะต้ องมีการสุม่ ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบเรื่ องการใช้ สารต้ องห้ าม เช่น สารเร่ง
การเจริญเติบโต หรื อสารต้ องห้ ามอื่นๆ
LB. 7.1.8 ฟาร์ มจะต้ องมีผลการสุม่ ตัวอย่างสารต้ องห้ าม แม้ วา่ ฟาร์ มจะไม่ได้ ตรวจเอง
หากหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็ นผู้ตรวจ จาเป็ นต้ อ งส่งผลมายังฟาร์ ม ในกรณี
ที่มีผลสารตกค้ างเกิดค่าที่กาหนด หรื อพบสารต้ องห้ าม
LB. 7.1.9 เมื่อเกษตรกรจะส่งสินค้ าไปยังประเทศยุโรป จะต้ องมีหลักฐานแสดงถึงการ
ตกค้ างที่ไม่เกินค่าที่กาหนด
LB. 7.1.10 ในกรณีที่มีสารตกค้ างเกินค่าที่กาหนด จะต้ องมี แผนการป้องกันซึง่ รับรอง
โดยสัตวแพทย์ประจาฟาร์ ม หรื อสัตวแพทย์จากหน่วยงานที่มีอานาจในการ
รับรอง

Recom.

Minor Must
Major Must
Major Must

Major Must
Major Must
Major Must
Major Must
Major Must

Minor Must
Major Must

หัวข้ อ

จุดที่ต้องควบคุม

LB. 7.1.11 ยาที่หมดอายุจะต้ องมีการบ่งชี ้ และแยกเก็บเพื่อการทาลาย

ระดับ
Major Must

LB. 7.2

การบันทึกการใช้ ยา

LB. 7.2.1

มีการบันทึกเกี่ยวกับการซื ้อยา

Major Must

LB. 7.2.2

บันทึกการซื ้อยา จะต้ องมีรายละเอียด วันเดือนปี ที่ซื ้อยา ชื่อยา จานวน ยา
ชุดที่ วันหมดอายุ และชื่อร้ านที่ขาย
มีการบันทึกการใช้ ยา โดยระบุวนั ที่รักษา หมายเลขสัตว์ จานวนยาที่ใช้ วัน
สิ ้นสุดการรักษา วันหยุดยา ชื่อของผู้ใช้ ยา
การเก็บรักษายา
สถานที่เก็บยาหรื อตู้เย็นจะต้ องปลอดภัย มีการล๊ อก มีป้ายบ่งบอก และไม่
ปะปนกับของใช้ อื่นๆ
ในสถานที่เก็บยา จะต้ องมีข้อมูลแนะนาในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินที่เป็ น อันตราย
และมีเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์สาหรับผู้ปฏิบตั งิ าน เช่น ที่ล้างตา มีน ้าสะอาดที่
เพียงพอ เป็ นต้ น
ผู้ปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ยา ต้ องมีการฝึ กอบรมที่เพียงพอ
ยาทุกชนิดจะต้ องบรรจุในภาชนะเดิมและมีฉลากเดิม
ภาชนะบรรจุยาที่ใช้ แล้ ว
ภาชนะบรรจุยาที่ใช้ หมดแล้ ว ห้ ามนากลับมาใช้ ใหม่
ภาชนะบรรจุยาที่ใช้ หมดแล้ ว จะต้ องมีวิธีทาลายที่เหมาะสมและไม่เป็ น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้ อม
การทาลายภาชนะยาที่ใช้ หมดแล้ ว จะต้ องทาลายโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หรื อเป็ นหน่วยงานที่ได้ รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีอานาจ
ภาชนะยาที่ใช้ หมดแล้ ว หรื อเครื่ องมือต่างๆ จะต้ องเก็บไว้ ในสถานที่
ปลอดภัย จนกระทัง่ ถึงเวลาทาลาย
ผู้ปฏิบตั งิ านจะต้ องรู้ ถึงข้ อกาหนดในการทาลาย ภาชนะยาที่ใช้ หมดแล้ ว
การทาลายของเสีย
การทาลายของเสียจะต้ องสอดคล้ องกับกฎข้ อบังคับและต้ อง
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้ อม และสุขภาพของสัตว์
การทาลายซากสัตว์ จะต้ องถูกต้ องตามกฎข้ อบังคับที่มีผลบังคับใช้
ห้ องสาหรับเก็บซากสัตว์จะต้ องสามารถล๊ อ กได้ สามารถล้ างทาความสะอาด
และฆ่าเชื ้อโรคได้ ง่าย และอยูน่ อกบริเวณเลี ้ยงสัตว์

Major Must

LB. 7.2.3
LB. 7.3
LB. 7.3.1
LB. 7.3.2

LB. 7.3.3
LB. 7.3.4
LB. 7.4
LB. 7.4.1
LB. 7.4.2
LB. 7.4.3
LB. 7.4.4
LB. 7.4.5
LB. 8

LB. 8.1
LB. 8.2

Major Must

Major Must
Minor Must

Major Must
Major Must
Minor Must
Minor Must
Minor Must
Minor Must
Minor Must

Major Must
Minor Must

หัวข้ อ
LB. 9
LB. 9.1
LB. 9.1.1
LB. 9.1.2
LB. 9.1.3
LB. 9.2
LB. 9.2.1
LB. 9.2.2
LB. 9.2.3
LB. 9.2.4
LB. 9.3
LB. 9.3.1
LB. 9.4
LB. 9.4.1
LB. 9.4.2

จุดที่ต้องควบคุม
การเคลื่อนย้ ายสัตว์
การบรรทุก การขนส่งสัตว์จะต้ องทาด้ วยความนิ่มนวล
การบ่งชี ้และการตรวจย้ อน
ในการเคลื่อนย้ ายสัตว์จะต้ องมีเอกสารแสดงการเคลื่อนย้ าย มีการระบุ
หมายเลขที่ตรงกับตัวสัตว์ ซึง่ ออกโดยหน่วยงานที่มีอานาจ
สัตว์ที่อยูใ่ นระหว่างการให้ ยาจะต้ องมีการบ่งชี ้ ห้ ามบริโภคก่อนถึงวันหยุดยา
การขนส่งจะต้ องแยกชนิดของสัตว์
การขนส่งและการบรรทุก
การขนส่งและการบรรทุก จะต้ องทาด้ วยความนุม่ นวลเพื่อป้องกันสัตว์เครี ยด
ทางขึ ้นลงที่ลาดชัน จะต้ องมีสิ่งป้องกันด้ า นข้ าง พื ้นจะต้ องมีสิ่งป้องกันการ
ลื่น เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับตัวสัตว์
เครื่ องกระตุ้นไฟฟ้าห้ ามใช้
ผู้ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์สามารถแสดงการขนสัตว์ขึ ้นและลงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ความแข็งแรงของสัตว์
สัตว์ที่ออ่ นแอห้ ามขนส่ง
กรณีสตั ว์ปีก
ในการขนย้ ายสัตว์ปีกเสียงในจุดต่างๆ จะต้ องน้ อยที่สดุ
สัตว์ปีกจะต้ องแยกชนิดและเพศ

ระดับ

Major Must
Major Must
Major Must
Major Must
Recom.
Major Must
Major Must
Major Must

Minor Must
Recom.
Major Must

หมายเหตุ :
Major Must หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนด และส่งผลร้ ายแรงต่อระบบการผลิต
Minor Must หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดในบางส่วน และไม่มีผลร้ ายแรงต่อระบบการผลิต
Recommendation (Recom.) หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็ นข้ อบกพร่องแต่หากปล่อยทิ ้งไว้ หรื อละเลย อาจ
นาไปสูข่ ้ อบกพร่องได้

ตารางเปรียบเทียบการปฏิบัตทิ างการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์ มปศุสัตว์ ของประเทศไทยกับ
ระบบประกันฟาร์ มด้ านปศุสัตว์ GLOBAL G.A.P.
THAI G.A.P.
การปฏิบัตทิ างการเกษตรที่ดีสาหรับ
ฟาร์ มปศุสัตว์ ของประเทศไทย ประกอบด้ วย
เกณฑ์ข้อกาหนด ดังนี ้
เกณฑ์ ข้อกาหนดมาตรฐาน
1. องค์ ประกอบของฟาร์ ม
1.1 ทาเลที่ตงของฟาร์
ั้
มต้ องเหมาะสม
สถานที่ตงอยู
ั ้ ห่ า่ งไกลแหล่งชุมชน
เมือง ผู้เลี ้ยงสัตว์รายอื่น แหล่งน ้าสาธารณะ
แหล่งปนเปื อ้ นของสิ่งอันตรายทางกายภาพ เคมี
และชีวภาพ น ้าไม่ทว่ มขัง มีการคมนาคมสะดวก
ห่างจากโรคฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้ า
สัตว์
1.2 ลักษณะของฟาร์ ม
มีเนื ้อที่เหมาะสมกับขนาดของฟาร์ ม
มีการจัดวางผังฟาร์ มที่ดี มีพื ้นที่
สาหรับ เลี ้ยงสัตว์ โรงเก็บอาห าร พื ้นที่ทาลายซาก
สัตว์ พื ้นที่บาบัดน ้าเสียและสิ่งปฏิกลู พื ้นที่สาหรับ
อาคารสานักงานและบ้ านพัก
มีรัว้ ล้ อมรอบฟาร์ ม
มีจานวนโรงเรื อนและขนาดที่
เพียงพอ กับจานวนสัตว์
มีแหล่งน ้าสะอาดและเพียงพอ
1.3 ลักษณะของโรงเรื อน
โรงเรื อนต้ องมีโครงสร้ างที่แข็งแรง มีหลังคา
กัน
แดด กันฝน และลมแรงได้
ภายในโรงเรื อนมีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก และอุณหภูมิที่เหมาะสม
ภายในโรงเรื อนต้ องมีแสงสว่าง
เพียงพอ
ภายในโรงเรื อนจะต้ องมีความเข้ ม
ของก๊ าซ ฝุ่ น ต้ องอยูใ่ นสภาพที่เหมาะสม

เปรียบเทียบ

GLOBAL G.A.P.
เกณฑ์ ข้อกาหนดหรือจุดที่ต้อง
ควบคุมของ GLOBAL G.A.P.

-

ไม่กาหนด

-

ไม่กาหนด

-

ไม่กาหนด
ไม่กาหนด

เทียบเท่า
เทียบเท่า

LB. 1.1.5 (Recom)
LB. 5.1 (Major)

เทียบเท่า

LB. 4.1.1 (Major)

เทียบเท่า

LB. 5.2 (Major)

เทียบเท่า

LB. 5.5 (Minor)

เทียบเท่า

LB. 6.13 (Minor)

THAI G.A.P.

เปรียบเทียบ

พื ้นโรงเรื อนทาด้ วยวัสดุที่เหมาะสมแห้ ง
สะอาด เพื่อป้องกันการลื่นของสัตว์
มีอา่ งจุม่ น ้ายาฆ่าเชื ้อโรคก่อนเข้ าออกโรงเรื อน
โรงเรื อนและอุปกรณ์ที่ใช้ ภายใน
โรงเรื อนต้ องปลอดภัย ไม่เป็ นอันตรายต่อตัวสัตว์
และผู้เลี ้ยง
โรงเรื อนจะต้ องมีทางระบายน ้าที่
สะดวก
ไม่กาหนด

เทียบเท่า

2. การจัดการฟาร์ ม
2.1 การจัดการโรงเรื อนและอุปกรณ์ มี
โรงเรื อนพอเพียงตามวัตถุประสงค์ของการใช้ งาน
สถานที่เก็บอาหารแยกเป็ นสัดส่วน
อากาศถ่ายเทได้ ดี ไม่อบั ชื ้น มีการจัดการไม่ให้ สตั ว์
พาหะนาโรคเข้ าไปได้
- ไม่กาหนด

-

LB. 5.3 (Major), LB. 5.4 (Major)
ไม่กาหนด

เทียบเท่า

LB. 5.6 (Major)

เทียบเท่า

LB. 5.8 (Recom), LB. 5.9 (Recom)

-

LB. 5.7 (Minor) ภายในโรงเรื อนเลี ้ยง
สัตว์ สัตว์จะต้ องมองเห็นซึง่ กันและกัน
รวมทังลู
้ กสัตว์ ด้ วย

เทียบเท่า

-

- ไม่กาหนด

-

- ไม่กาหนด

-

มีสถานที่เก็บเครื่ องมือและอุปกรณ์
เป็ นสัดส่วน สะดวกในการปฏิบตั งิ าน และมี
เครื่ องมือ และอุปกรณ์เพียงพอ
อุปกรณ์ให้ น ้าและอาหารมีจานวน
เพียงพอ แห้ ง และสะอาด

GLOBAL G.A.P.

เทียบเท่า

เทียบเท่า

LB. 4.3.3 (Major)

LB. 4.3.4 (Major) อาหารสัตว์ผสมยา
จะต้ องมี การแยกเก็บจากอาหารทัว่ ไป
และมีป้ายบ่งชี ้ชัด เจน
LB. 4.3.5 (Major) อาหารสัตว์ที่เป็ นอาหาร
เฉพาะ หรื ออาหารสัตว์ผสมยาจะต้ องมี
การบ่งชี ้ และมีการแยกเก็บ
LB. 4.1.10 (Major) หากมีการใช้ ยาผสมใน
อาหารจะต้ องมีการแยกการจัดเก็บ
LB. 6.8 (Major) เน้ นอุปกรณ์ทางสัตว
แพทย์
LB. 4.1.11 (Major), LB. 4.3.2 (Major)

THAI G.A.P.

เปรียบเทียบ

มีการจัดการโรงเรื อน และบริเวณ
โดยรอบให้ สะอาดไม่ให้ เป็ นแหล่งสะสมหรื อ
เพาะเชื ้อโรค แมลงและสัตว์ที่เป็ นพาหะนาโรค
โรงเรื อนมีการซ่อมบารุงให้ ใช้
ประโยชน์ได้ ดี มีความปลอดภัยต่อสัตว์และ
ผู้ปฏิบตั งิ าน
2.2 การจัดการฝูง
คัดเลือกและจัดฝูงสัตว์ตามขนาด
อายุ และเพศ
มีการคัดเลือกจัดหาพันธุ์สตั ว์ เพื่อ
ทดแทน
คัดสัตว์ที่มีลกั ษณะไม่ดี พิการหรื อ
ไม่สมบูรณ์ออกจากฝูง
2.3 การจัดการอาหารสัตว์
อาหารหยาบและอาหารข้ น ต้ องมี
คุณภาพดี มีคณ
ุ ค่าทางอาหาร และเพียงพอกับ
ความต้ องการ
อาหารสาเร็จรูปต้ องมาจากแหล่งที่
ได้ รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์
ในกรณีผสมอาหารเอง วัตถุดบิ ที่ใช้
เช่น ราละเอียด ปลายข้ าว กากถัว่ เหลือง หรื อ
ส่วนเติมในอาหารต้ องมีคณ
ุ ภาพตามที่กาหนดไว้
ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ตรวจสอบคุณภาพอาหารที่ใช้ อย่าง
สม่าเสมอ
ถุง กระ สอบที่ใส่อาหารต้ องแห้ ง
สะอาด
เก็บอาหารสัตว์ไว้ ในโรงเรื อนที่
สะอาด มีการระบายอากาศได้ ดี ปราศจากนก หนู
แมลง และสัตว์อื่นที่อาจทาให้ อาหารเสียหาย หรื อ
เสื่อมคุณภาพ

เทียบเท่า

LB. 1.2 (Minor)

เทียบเท่า

LB. 1.1.1 (Minor)

เทียบเท่า
-

GLOBAL G.A.P.

ไม่กาหนด
LB. 3.2 (Major) แต่ Thai G.A.P. ไม่ได้ ระบุ
ถึงมาตรฐานของแหล่งที่มาของสัตว์
ไม่กาหนด

เทียบเท่า

LB. 1.1.2 (Recom)

เทียบเท่า

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

เทียบเท่า

LB. 4.1.3 (Major), LB. 4.1.7 (Major),
LB. 4.1.8 (Major)

เทียบเท่า

LB. 7.1.7 (Major), LB. 7.1.8 (Major)

เทียบเท่า

LB. 4.3.2 (Major)

เทียบเท่า

LB.1.2.2 (Minor), LB.1.2.3 (Minor)
LB. 4.3.1 (Minor)

THAI G.A.P.
- รถขนส่งอาหาร บริเวณที่ขนส่ง
อาหาร จะต้ องแห้ งและสะอาด
- ไม่กาหนด

- ไม่กาหน ด
2.4 การบันทึกข้ อมูล
การทาบันทึกข้ อมูลทะเบียนประวัติ
หมายเลขประจาตัวสัตว์
ในกรณีฟาร์ มพ่อแม่พนั ธุ์ ให้ บนั ทึก
ข้ อมูลการเจริญเติบโต
บันทึกข้ อมูลการใช้ อาหาร เช่น การ
รับจ่ายอาหาร การใช้ อาหาร การซื ้ออาหารสัตว์
บันทึกข้ อมูลการรักษาโรค และดูแล
สุข ภาพ เช่น การรับจ่ายการใช้ เวชภัณฑ์และ
สารเคมี การใช้ วคั ซีน การถ่ายพยาธิ การรักษาโรค
การดูแลสุขภาพ
บันทึกข้ อมูลบัญชีฟาร์ ม เป็ นการ ทา
บัญชีตวั สัตว์ภายในฟาร์ ม
2.5 คูม่ ือการจัดการฟาร์ ม
คูม่ ือแสดงรายละเอียด การจัดการ
ฟาร์ ม แนวทางป ฏิบตั ิ การเลี ้ยง การจัดการ อาหาร
การดูแลสุขภาพ การป้องกันและรักษาโรค
2.6 การจัดการบุคลากร
บุคลากรภายในฟาร์ มจะต้ องมีการ
ฝึ กอบรมเรื่ องการจัดการฟาร์ ม การปฏิบตั กิ ารเลี ้ยงการ
จัดการอาหาร การสุขาภิบาลฟาร์ ม
มีสตั วแพทย์ผ้ คู วบคุมฟาร์ ม ทาหน้ าที่ใน
การดูแลด้ านการป้องกันโรค รักษาโรค และการใช้ ยา

เปรียบเทียบ

GLOBAL G.A.P.

เทียบเท่า

LB. 1.3.1 (Major), LB. 1.3.2 (Major)

-

LB. 4.1.6 (Major) โปรตีนที่ใช้ ในการเลี ้ยง
สัตว์ จะต้ องได้ มาจากพืช นม ไข่ หรื อ
ปลา (โปรตีนจากปลาไม่สามารถเลี ้ยง
ในสัตว์เคี ้ยวเอื ้อง)
LB. 4.1.9 (Recom.) โปรตีนที่ได้ จาก
ปลาจะต้ องได้ จากแหล่งที่ได้ รับอนุญาต

-

เทียบเท่า
เทียบเท่า
เทียบเท่า

LB. 3.3 (Major)
ไม่กาหนด
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)

เทียบเท่า
LB. 3.4 (Minor), LB. 3.5 (Recom)

เทียบเท่า

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

เทียบเท่า

LB.2, LB. 6.12 (Major), LB. 7.4.5
(Minor)

เทียบเท่า

LB. 6.1 ถึง LB.6.9 (Major), LB.6.10
(Minor), LB. 6.11 (Minor)

THAI G.A.P.

เปรียบเทียบ

มีจานวนแรงงานเพียงพอ
บุคลากรภายในฟาร์ มต้ องได้ รับการตรวจ
สุขภาพเป็ นประจาทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อ
ป้องกันโรคที่สามารถติดต่อจากคนสูส่ ตั ว์ เช่น วัณโรค
มีการพัฒนาบุคลากร โดยการ ฝึ กอบรม
ให้ ความรู้เกี่ยวกับความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ
ในการปฏิบตั งิ านฟาร์ มอย่างต่อเนื่อง

-

2.7 การควบคุมสัตว์ที่เป็ นพาหะนาโรค ต้ องมี
ระบบป้องกันและกาจัดสัตว์พาหะนาโรค เช่น สุนขั แมว
นก หนู แมลงส าบ และแมลงวันอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม
3. การจัดการด้ านสุขภาพสัตว์
3.1 การป้องกันและควบคุมโรค
- มีระบบป้องกันเชื ้อโรคเข้ าสูฟ่ าร์ ม โดยเฉพาะ
ยานพาหนะและบุคคล
มีการจัดการสุขลักษณะทีด่ ีภายในฟาร์ ม เพื่อ
ไม่ให้ เป็ นแหล่งสะสมเชื ้อโรค โดยฉีด พ่นยาฆ่าเชื ้อโรค
สารป้องกันกาจัดแมลง ทาความสะอาดโรงเรื อน
อุปกรณ์ และบริเวณ
โดยรอบตามระยะเวลาที่
เหมาะสม
สร้ างภูมิค้ มุ กันโรคตามโปรแกรมที่ กาหนด
รวมทังการก
้
าจัดพยาธิภายในและภายนอก
การจัดการสัตว์ป่วย มีการแยกเพื่อ รักษา
ไม่ใช้ สารต้ องห้ ามหรื อสารเร่งการ
เจริญเติบโต
กรณีเกิดโรคระบาด ให้ ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมโรคระบาดสัตว์
พ.ศ.
2499 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ตรวจโรคสัตว์ที่อาจติดต่อจากสัตว์สคู่ นเป็ น
ประจา อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

GLOBAL G.A.P.
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

เทียบเท่า

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

เทียบเท่า

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

เทียบเท่า

LB.6.2 (Major)

เทียบเท่า

LB. 1.2

เทียบเท่า

LB.6.2 (Major)

เทียบเท่า
เทียบเท่า

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

เทียบเท่า

LB. 6.15 (Major)

เทียบเท่า

LB. 6.14 (Recom.)

THAI G.A.P.
3.2 การป้องกันและรักษาโรค
อยูใ่ นความดูแลของสัตวแพทย์ หรื อ
ผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
การใช้ ยาปฏิบตั ติ าม มอก. 70012540 และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

4. การจัดการด้ านสวัสดิภาพสัตว์
ปฏิบตั ติ ามระเบียบกรมปศุสัตว์วา่
ด้ วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์
เลี ้ยง ณ สถานที่เลี ้ยง ดังนี ้
ผู้เลี ้ยงต้ องตรวจสอบสัตว์อย่าง
น้ อยวันละ 1 ครัง้ เพื่อมัน่ ใจว่าสัตว์มีสขุ ภาพดี
ภายในโรงเรื อนต้ องสะอาดถูก
สุขอนามัย จัดการพื ้นที่ให้ เหมาะสมกับจานวน
สัตว์
ดูแลสัตว์ให้ ได้ รับอาหารอย่างทัว่ ถึง
ดูแลสัตว์ที่ได้ รับบาดเจ็บ ป่ วย หรื อ
พิการ ควรได้ รับการรักษาอย่างเร่งด่วน หาก
พิจารณาแล้ วเห็นว่าไม่สมควรรักษาให้ ทาลาย
ทันทีเพื่อไม่ให้ ทกุ ข์ทรมาน
5. การจัดการระบบนา้
มีการจัดการระบบน ้าที่ดี น ้าสะอาด
ถูกสุขลักษณะ
น ้าที่ใช้ ภายในฟาร์ มต้ องสะอาดไม่
เป็ นอันตรายต่อสัตว์ น ้ามีคณ
ุ ภาพตาม
เกณฑ์ มาตรฐานน ้าใช้

เปรียบเทียบ

GLOBAL G.A.P.

เทียบเท่า

LB. 6.1 ถึง 6.9 (Major), LB. 6.11 (Major)

เทียบเท่า

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)

-

ไม่ได้ กาหนด

เทียบเท่า

LB. 5.1 (Major)

เทียบเท่า

ไม่ได้ กาหนด
LB. 6.17 (Major)

เทียบเท่า

LB. 4.1.1 (Major)

เทียบเท่า

LB. 4.1.1 (Major)

THAI G.A.P.

เปรียบเทียบ

6. การจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
6.1 มีการจัดการของเสีย สิ่งปฏิกลู มูลสัตว์
เทียบเท่า
น ้าทิ ้ง และขยะต่างๆ ต้ องผ่านการจัดการที่เหมาะสม
ไม่ก่อให้ เกิดกลิ่นที่ไม่พงึ ประสงค์ หรื อก่อความ
ราคาญต่อผู้อยูอ่ าศัยข้ างเคียงและไม่ก่อให้ เกิด
มลภาวะเป็ นพิษต่อสิ่งแวดล้ อม
การจัดการซากสัตว์ ให้ ถกู สุขลักษณะ เทียบเท่า
และอยูใ่ นการควบคุมของสัตวแพทย์

GLOBAL G.A.P.
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 งการเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์ มปศุสตั ว์ของประเทศไทย
(THAI G.A.P.) กับ ระบบประกันฟาร์ มด้ านปศุสตั ว์ GLOBAL G.A.P. พบว่าข้ อกาหนดหรื อจุดที่ต้อง
ควบคุมในจุดที่สาคัญซึง่ มีผลต่อคุณภาพของตัวสัตว์ ของ THAI G.A.P. ส่วนใหญ่สอดคล้ องกับ GLOBAL
G.A.P. สาหรับข้ อแตกต่างที่มีความสาคัญมีดงั ต่อไปนี ้
THAI G.A.P. มีข้อกาหนดเรื่ องทาเลที่ตงของฟาร์
ั้
ม โดยกาหนดให้ ต้องอยูใ่ นทาเลที่ดี การคมนาคม
สะดวก น ้าไม่ทว่ มขัง ห่างจากแหล่งปนเปื อ้ นของสิ่งที่เป็ นอันตรายทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ
ห่างจากแหล่งชุมชน แหล่งน ้าสาธ ารณะ โรงฆ่าสัตว์ และตลาดนัดค้ าสัตว์ ซึง่ การมีข้อกาหนดดังกล่าว มี
จุดประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงอันจะเกิดอันตรายจากสิ่งดังกล่าวต่อตั วสัตว์ และยังเป็ นการลดผลกระทบ
ของกลิ่นจากฟาร์ มปศุสตั ว์ตอ่ ชุมช น และไม่ทาให้ แหล่งน ้าเน่าเสียซึง่ เป็ น ผลมาจากการปล่อยน ้าเสียจาก
การเลี ้ยงปศุสตั ว์ลงแหล่งน ้าสาธารณะ สาหรับ GLOBAL G.A.P. มีข้อกาหนดในเรื่ องสถานที่ตงของฟาร์
ั้
ม
จะมุง่ เน้ นที่สภาพภายในฟาร์ ม การปลูกพืชอาหารสัตว์ ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า การใช้ สารเคมีที่มี
การสัมผัสกับตัวสัตว์ และการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมที่ดีตามข้ อ LB.1.1.1 ถึง LB.1.1.7
GLOBAL G.A.P. เน้ นระบบการผลิตที่มีคณ
ุ ภาพ ตลอดห่วงโซ่ของการผลิตโดยเน้ นตังแต่
้
พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์สตั ว์ โรงผลิตอาหารสัตว์ จะต้ องได้ มาจากแหล่งที่ได้ รับการรับรองระบบ
คุณภาพที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน เพื่ อการผลิตปศุสตั ว์ที่มีคณ
ุ ภาพ สาหรับ THAI G.A.P. ในส่วนของพืช
อาหารสัตว์ พันธุ์สตั ว์ยงั ไม่มีการกาหนดคุณลักษณะที่ชดั เจน ส่วนในเรื่ องอาหารสัตว์ได้ มี ข้ อกาหนด ว่า
คุณภาพอาหารสัตว์จะต้ องมาจากแหล่งที่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาหารสัตว์ที่มีผล
บังคับใช้ ในขณะนัน้ ซึง่ ในขณะนี ้การควบคุมระบบการผลิ ตอาหารสัตว์ในประเทศ ไทยได้ มีการพัฒนาให้
สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล โดยโรงงานผลิตอาหารสัตว์จะต้ องได้ รับ การรับรอง G.M.P.และ HACCP
จากกรมปศุสตั ว์หรื อหน่วยงานที่เป็ นที่ยอมรับ
GLOBAL G.A.P. ข้ อกาหนดเน้ นการควบคุมอันตรายตังแต่
้ ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีว ภาพ
ทางเคมี ตั วอย่างเช่น GLOBAL G.A.P.เน้ นในเรื่ องยาที่ผสมในอาหารสัตว์จะต้ องมีการจัดการที่ดี เพื่อ
ป้องกันการปนเปื อ้ นข้ าม ตามข้ อกาหนด LB.4.3.4 อาหารสัตว์ผสมยาจะต้ องมีการแยกเก็บจากอาหาร
ทัว่ ไปและมีป้ายบ่งชี ้ชัดจน LB.4.3.5 อาหารสัตว์ที่เป็ นอาหารเฉพาะหรื ออาหารสัตว์ผสมยาจะต้ อ งมี
การบ่งชี ้และมีการแยกเก็บและ LB.4.1.10 หากมีการใช้ ยาผสมในอาหารสัตว์จะต้ องมีการแยกเก็บ สาหรับ
ทางกายภาพ ตัวอย่างเช่น ข้ อกาหนด LB.6.9 กาหนดให้ มีวิธีปฏิบตั งิ านในการควบคุมเข็มที่หกั ที่จะยังคง
ค้ างอยูใ่ นตัวสัตว์ สาหรับทัง้ 4 ข้ อกาหนด THAI G.A.P.ไม่ได้ กาหนดไว้ แต่ในทางปฏิบตั ขิ ้ อกาหนดทัง้ 4 ข้ อเป็ น
หน้ าที่รับผิดชอบของสัตวแพทย์ผ้ คู วบคุมฟาร์ มในการปฏิบตั งิ านให้ ครอบคลุมหัวข้ดัองกล่าว อย่างไรก็ตาม
หาก THAI G.A.P.ได้ กาหนดข้ อกาหนดทัง้ 4 ข้ อเพิ่มเติมในระเบียบจะมีผลทาให้ เป็ นจุดที่ต้องควบคุมที่มี
การตรวจประเมินได้ ชดั เจนตามข้ อกาหนด ทาให้ มาตรฐานสร้ างความมัน่ ใจขึ ้นอีกระดับหนึง่

GLOBAL G.A.P.เน้ นการควบคุมคุณภาพด้ านการตรวจย้ อน ตังแต่
้ ระดับตัวสัตว์ตามข้ อกาหนด
LB.3 แหล่งที่มาของปศุสตั ว์ การบ่งชี ้ตัวสัตว์ และการตรวจย้ อน ด้ านอาหารสัตว์ตาม LB.4.2 บันทึกอาหาร
สัตว์ ด้ านการใช้ ยาตาม LB.6.6 LB.7.1.4 LB.7.2 ซึง่ ข้ อกาหนดดังกล่าวสอดคล้ องกับ THAI G.A.P.
หัวข้ อการบันทึกข้ อมูล และนอกจากนี ้กรมปศุสตั ว์ได้ ออกระเบียบกรมปศุสตั ว์ ว่าด้ วยระบบการตรวจ
ย้ อนกลับของสินค้ าปศุสตั ว์ พ .ศ.2546 ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดจุดที่ต้องควบคุมของ GLOBAL G.A.P.
ดังกล่าว
GLOBAL G.A.P.ข้ อ LB.6.11 กาหนดให้ มีการคัดสัตว์สง่ โรงฆ่าสัตว์ จะต้ องอยูภ่ ายใต้ ความ
ควบคุม ดูแลของบุคคลที่รับผิดชอบ ข้ อนี ้ไม่มีในข้ อกาหนดของ THAI G.A.P. แต่ในทางปฏิบตั กิ ารดูแล
สุขภาพสัตว์ก่อนส่งโรงฆ่าเป็ นหน้ าที่ของสัตวแพทย์ผ้ คู วบคุมฟาร์ มและสัตว์ ที่จะส่งโรงฆ่า เพื่อการส่งออก
กาหนดให้ จะต้ องมีการตรวจสุขภาพสัตว์ ณ ฟาร์ มก่อนส่งโรงฆ่าสัตว์ โดยแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ของกรมปศุสตั ว์
และมีการสุม่ เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ เพื่อตรวจสารต้ องห้ ามหรื อสารตกค้ างที่เป็ นอันตรายต่อผู้บริโภค
GLOBAL G.A.P. ข้ อ LB.6.16 กาหนดให้ มีการคัดเลือกสายพันธุ์สตั ว์ที่มีความทนทานต่อ
ความเครี ยด สัตว์พาหะหรื อโรค ข้ อนี ้ไม่มีข้อกาหนดของ THAI G.A.P. แต่โดยทัว่ ไปเจ้ าของฟาร์ มจะมีการ
คัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมที่จะเลี ้ยงและเจริญเติบโต หรื อให้ ผลผลิตที่ดีในการเลี ้ยงอยูแ่ ล้ ว
GLOBAL G.A.P. ข้ อ LB.7.1.9 กาหนดให้ เกษตรกรที่ สง่ สินค้ าไปยุโรปจะต้ องมีหลักฐาน แสดงถึง
การตกค้ างที่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กาหนด ข้ อนี ้ไม่มีในข้ อกาหนดของ THAI G.A.P.แต่ในทางปฏิบตั สิ ินค้ า
ปศุสตั ว์ที่จะส่งออก ได้ ปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดของลูกค้ าทุกประการ
GLOBAL G.A.P. ได้ มีข้อกาหนดด้ านการเคลื่อนย้ ายสัตว์ THAI G.A.P. ไม่ได้ กาหนดไว้ แต่ในทาง
ปฏิบตั กิ ารเคลื่อนย้ ายสัตว์ กรมปศุสตั ว์ ได้ ออกระเบียบว่าด้ วยการอนุญาต การตรวจโรคและการทาลาย
เชื ้อโรคในการเคลื่อนย้ ายสัตว์ หรื อซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร พ .ศ.2546 ซึง่ สอดคล้ องกับ GLOBAL
G.A.P. ข้ อ LB.3.1, LB 3.7 และ LB.9.1
ข้ อกาหนด THAI G.A.P.กาหนดให้ ไม่ใช้ สา รต้ องห้ าม หรื อสารเร่งการเจริญเติบโต ซึง่ สอดคล้ อง
กับ GLOBAL G.A.P.ข้ อ LB.7.1.6 และนอกจากนี ้ยังมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการห้ ามใช้
สารเร่งการเจริญเติบโตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง กาหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรื อ
ลักษณะของวัตถุที่ เติมในอาหารสัตว์ที่ให้ ใช้ เป็ นส่ว นผสมในการผลิตอาหารสัตว์เพื่อขายตลอดจน
อัตราส่วนหรื อปริมาณที่ให้ ใช้ หรื อห้ ามมิให้ ใช้ วตั ถุนนเกิ
ั ้ นกาหนด (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2546
GLOBAL G.A.P. LB 9.2, 9.3 และ 9.4 เป็ นข้ อกาหนดด้ านการขนส่งและการบรรทุกสัตว์ THAI
G.A.P. ไม่ได้ กาหนดไว้ แต่ในทางปฏิบตั ใิ ห้ ปฏิบตั ติ ามระเบียบกรมปศุสตั ทีว์ ่เกี่ยวข้ อง เช่น ระเบียบกรมปศุสตั ว์
ว่าด้ วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีกระหว่างการขนส่ง พ.ศ.2542 ระเบียบกรมปศุสตั ว์วา่ ด้ วยการ
คุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสุกรระหว่างการขนส่ง พ .ศ.2544 และระเบียบกรมปศุสตั ว์ว่าด้ วยมาตรฐาน
การขนส่งสัตว์ปีก พ.ศ.2552 ซึง่ ครอบคลุมข้ อกาหนดดังกล่าว

