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คานา
ชุดวิชาการจัดการฟาร์ม มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ หลักการจัดการและหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่
ประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์ม ความสาคัญและบทบาทของราคาผลิตผลเกษตรต่อการจัดการฟาร์ม ลักษณะฟาร์ม
และขนาดฟาร์ม ปัจจัยที่กาหนดประเภทฟาร์ม หลักการปฏิบัติเกษตรที่ดี การเริ่มต้นกิจการฟาร์ม การวางแผน การ
ติดตาม และจัดทางบประมาณฟาร์ม การวางระบบบัญชีฟาร์มและการบันทึกกิจการฟาร์ม การจัดการเครื่องจักรกล
เกษตร การบริหารสินเชื่อเกษตร ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการฟาร์ม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้
ฟาร์ม การควบคุมการดาเนินงานฟาร์ม การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานฟาร์ม หลักการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง
และความไม่แน่นอน กรณีศึกษาการจัดการฟาร์มรูปแบบต่างๆ โดยเนื้อหาในหน่วยที่ 11 หลักการและวิธีปฏิบัติใน
การทาฟาร์มที่ดี จะมุ่งให้ความรู้ด้านหลักทั่วไปในการผลิตทางการเกษตรที่ดี วิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หลักและ
วิธีปฏิบัติสาหรับฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา เกษตรกร และประชาชน
ทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติในการทาฟาร์มที่ดี
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รายละเอียดชุดวิชา
ชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม (Farm Management)
คาอธิบายชุดวิชา
หลักการจัดการและหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์ม ความสาคัญและบทบาทของ
ราคาผลิตผลเกษตรต่อการจัดการฟาร์ม ลักษณะฟาร์มและขนาดฟาร์ม ปัจจัยที่กาหนดประเภทฟาร์ม หลักการ
ปฏิบัติเกษตรที่ดี การเริ่มต้นกิจการฟาร์ม การวางแผน การติดตาม และจัดทางบประมาณฟาร์ม การวางระบบ
บัญชีฟาร์มและการบันทึกกิจการฟาร์ม การจัดการเครื่องจักรกลเกษตร การบริหารสินเชื่อเกษตร ต้นทุนและ
ผลตอบแทนของกิจการฟาร์ม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ฟาร์ม การควบคุมการดาเนินงานฟาร์ม
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานฟาร์ม หลักการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน กรณีศึกษาการ
จัดการฟาร์มรูปแบบต่างๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มทั่วไป
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม
3. เพื่อให้สามารถนาความรู้มาประยุกต์กับการจัดการฟาร์ม
รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1 เศรษฐกิจการเกษตร ฟาร์ม และการจัดการฟาร์ม
หน่วยที่ 2 หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์ม
หน่วยที่ 3 สภาวะแวดล้อมที่ส่งผลต่อธุรกิจของฟาร์ม
หน่วยที่ 4 การเริ่มกิจการฟาร์ม
หน่วยที่ 5 การวางแผนและงบประมาณฟาร์ม
หน่วยที่ 6 การจัดการสินเชื่อเกษตรของฟาร์ม
หน่วยที่ 7 การบันทึกกิจการฟาร์มและการประเมินมูลค่าทรัพย์สินฟาร์ม
หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์ผลการทาฟาร์ม
หน่วยที่ 9 ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการฟาร์ม
หน่วยที่ 10 การจัดการปัจจัยการผลิตฟาร์ม
หน่วยที่ 11 หลักการและวิธีปฏิบัติในการทาฟาร์มที่ดี
หน่วยที่ 12 ราคาและการจัดการการตลาดผลิตผลฟาร์ม
หน่วยที่ 13 การจัดการความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในธุรกิจฟาร์ม
หน่วยที่ 14 นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟาร์ม
หน่วยที่ 15 กรณีตัวอย่างการจัดการฟาร์มประเภทต่างๆ
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แผนผังแนวคิดหน่วยที่ 11 หลักการและวิธีปฏิบัติในการทาฟาร์มที่ดี
11.1.1 หลักการผลิตพืชที่ดี
11.1 หลักทั่วไปในการผลิต

11.1.2 หลักการผลิตสัตว์ที่ดี

ทางการเกษตรที่ดี
11.1.3 หลักการเพาะเลีย้ งสัตว์นาที
้ ่ดี
11.1.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ในการทาฟาร์มที่ดี
11.2.1 วิธีปฏิบัติทางการผลิตพืชที่ดี
หลักการและวิธี
ปฏิบัติในการทา
ฟาร์มที่ดี

11.2 วิธีปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดี

11.2.2 วิธีปฏิบัติทางการผลิตสัตว์ที่ดี
11.2.3 วิธีปฏิบัติทางการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
ที่ดี

11.3.1 แนวทางและหลักการทาฟาร์ม
เกษตรอินทรีย์
11.3 หลักและวิธีปฏิบตั ิ
สาหรับฟาร์มเกษตร
อินทรีย์
11.3.2 วิธีปฏิบัติทางการเกษตรอินทรีย์
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แผนการสอนประจาหน่วย
หน่วยที่ 11 หลักการและวิธีปฏิบัติในการทาฟาร์มที่ดี
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 11.1 หลักทั่วไปในการผลิตทางการเกษตรที่ดี
11.1.1 หลักการปลูกพืชที่ดี
11.1.2 หลักการผลิตสัตว์ที่ดี
11.1.3 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี
11.1.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในการทาฟาร์มที่ดี
ตอนที่ 11.2 วิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
11.2.1 วิธีปฏิบัติทางการผลิตพืชที่ดี
11.2.2 วิธีปฏิบัติทางการผลิตสัตว์ที่ดี
11.2.3 วิธีปฏิบัติทางการประมงที่ดี
ตอนที่ 11.3 หลักและวิธีปฏิบัติสาหรับฟาร์มเกษตรอินทรีย์
11.3.1 หลักการทาฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ดี
11.3.2 วิธีปฏิบัติทางการผลิตเกษตรอินทรีย์
แนวคิด
1. หลักการในการผลิตทางการเกษตรที่ดี เป็นแนวทางในการทาการเกษตรด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กาหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการ
ลงทุน และกระบวนการผลิ ตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้ บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิด
ประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทาให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์กรทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มที่ไม่ แสวงหากาไร ร่วมกันกาหนดเกณฑ์และรับรองมาตรฐานการผลิต
ให้แก่เกษตรกร
2. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี จะมีข้อกาหนดในการปฏิบัติสาหรับ พืช ปศุสัตว์ และประมง ซึ่งมีความ
แตกต่างในรายละเอียดของเกณฑ์ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะสาหรับพืช สัตว์ หรือสัตว์น้าชนิดนั้นๆ
3. เกษตรอินทรีย์ เป็นระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใย ด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิ จ โดยเน้ น หลั ก ในการปฏิ บั ติเ รื่ อ งการปรั บปรุ ง บ ารุ ง ดิ น การเคารพต่อ ศั ก ยภาพทาง
ธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย์จึงลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกและ
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาความ
ต้านทานต่อโรคของพืชและสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นหลักการสากลที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม
ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 11 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายหลักการทั่วไปในการผลิตทางการเกษตรที่ดีได้
2. อธิบายวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช ปศุสัตว์ ประมง ได้
3. อธิบายหลักและวิธีปฏิบัติสาหรับฟาร์มเกษตรอินทรีย์ได้
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กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 11
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 11.1-11.3
3. ฟังรายการซีดีเสียงประจาชุดวิชา
4. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์
5. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายไว้ในเอกสารการสอน
6. ปฏิบัติกิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
7. เข้ารับการสอนเสริม (ถ้ามี)
8. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 11
สื่อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึกปฏิบัติ
3. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง
4. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
5. กิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
การประเมินผล
1.ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2.ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3.ประเมินผลจากกิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
4.ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่วยที่ 11 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 11
วัตถุประสงค์
คาแนะนา

เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “หลักการและวิธีปฏิบัติในการทาฟาร์มที่ดี”
ขอให้นักศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. องค์ประกอบหลักในการจัดการการผลิตพืชประกอบด้วยข้อใด
ก. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช
ข. การปลูกและการบารุงรักษา
ค. การเก็บเกี่ยว
ง. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
จ. ถูกทุกข้อ
2. การนาเปลือกหอยมาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เปลือกหอยจัดเป็นวัตถุดิบอาหารในข้อใด
ก. วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ให้พลังงาน
ข. วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ให้โปรตีน
ค. วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ให้วิตามิน
ง. วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ให้แร่ธาตุ
จ. ถูกทุกข้อ
3. การนากากถั่วเหลืองมาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์น้า กากถั่วเหลืองจัดเป็นวัตถุดิบอาหารในข้อใด
ก. โปรตีนและกรดอะมิโน
ข. พลังงาน
ค. ไขมัน
ง. วิตามิน
จ. วัตถุดิบจาพวกเสริมและรักษาคุณภาพอาหาร
4. หน่วยงานใดมีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
ก. กรมวิชาการเกษตร
ข. กรมปศุสัตว์
ค. กรมส่งเสริมการเกษตร
ง. สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
จ. สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
5. กิจกรรมการจัดทาข้อมูลประจาแปลงปลูก แผนผังแปลงปลูก จัดอยู่ในข้อกาหนดในแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สาหรับพืชในหัวข้อใด
ก. แหล่งน้า
ข. พื้นที่เพาะปลูก
ค. การจัดการปัจจัยการผลิต
ง. การจัดการในขั้นตอนการผลิต
จ. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
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6. การจัดการพื้นที่การเลี้ยงสัตว์จัดอยู่ในเกณฑ์ข้อกาหนดในหัวข้อใด
ก. องค์ประกอบของฟาร์ม
ข. การจัดการฟาร์ม
ค. การจัดการด้านสุขภาพสัตว์
ง. การจัดการระบบน้า
จ. การจัดการสิ่งแวดล้อม
7. การบาบัดโรคในกรณีที่สัตว์น้าปุวย จัดอยู่ในเกณฑ์ข้อกาหนดในหัวข้อใด
ก. องค์ประกอบของฟาร์ม
ข. การจัดการฟาร์ม
ค. การจัดการด้านสุขภาพสัตว์น้า
ง. การจัดการระบบน้า
จ. การจัดการสิ่งแวดล้อม
8. เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติให้ความสาคัญในมิติใด
ก. มิติด้านสุขภาพ
ข. มิติด้านนิเวศวิทยา
ค. มิติด้านความเป็นธรรม
ง. มิติด้านการดูแลเอาใจใส่
จ. ถูกทุกข้อ
9. การใช้มาตรการในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจัดอยู่ในองค์ประกอบของหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์ใน
หัวข้อใด
ก. สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์
ข. การจัดการทัว่ ไปภายในฟาร์ม
ค. การจัดการสุขภาพสัตว์น้าและการปูองกันโรค
ง. การจัดการของเสีย ตะกอนจากการเพาะเลี้ยง
จ. ความรับผิดชอบต่อสังคม
10. การปลูกพืชตระกูลถั่วในแปลงปลูกพืชหลัก จัดอยู่ในข้อกาหนดวิธีการผลิตพืชอินทรีย์ในหัวข้อใด
ก. การขอลดระยะเวลาการปรับเปลี่ยน
ข. ใช้มาตรการการปูองกันการปนเปื้อน
ค. การแยกแยะความแตกต่างของผลผลิต
ง. การควบคุมหรือปูองกันกาจัดศรัตรูพืช
จ. การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
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ตอนที่ 11.1 หลักทั่วไปในการผลิตทางการเกษตรที่ดี
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
11.1.1 หลักการปลูกพืชที่ดี
11.1.2 หลักการผลิตสัตว์ที่ดี
11.1.3 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี
11.1.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในการทาฟาร์มที่ดี
แนวคิด
1. หลักการปลูกพืชที่ดี ได้แก่ การจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน ได้แก่ ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช และภายนอก
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ภูมิอากาศ ดิน น้า และสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมถึงการจัดการการปลูก
การบารุงรักษา การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว
2. หลักการสาคัญของการผลิตสัตว์ ประกอบด้วย การจัดการพันธุ์สัตว์ การจัดการด้านอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และ
การจัดการด้านสุขศาสตร์
3. หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าโดยทั่วไป ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานเป็นการเลี้ยงสัตว์น้าหลายชนิด
ไว้ ด้ ว ยกั น และการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าเชิ ง เดี่ ย วเป็ น การเลี้ ย งแบบหนาแน่ น เน้ น ที่ ผ ลผลิ ต ปริ ม าณมาก
คุณลักษณะที่เหมือนๆ กัน ขนาดเท่าๆ กัน
4. หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในการทาฟาร์มที่ดีทั้งระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและระบบ
เกษตรอินทรีย์สาหรับพืช สัตว์ และสัตว์น้า ประกอบไปด้วย หน่วยงานทั้งภาครัฐและหน่วยงานอิสระซึ่งทา
หน้าที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตรวจสอบรับรองผลผลิตและผลิตภัณฑ์ การกาหนดมาตรฐาน ออกใบอนุญาต
และรับรองผู้รับรองมาตรฐาน เป็นต้น
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 11.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายหลักการปลูกพืชที่ดีได้
2. อธิบายหลักการผลิตสัตว์ที่ดีได้
3. อธิบายหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีได้
4. ระบุบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในการทาฟาร์มที่ดีได้
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ตอนที่ 11.1 หลักทั่วไปในการผลิตทางการเกษตรที่ดี
หลักการปลูกพืชที่ดี
หลักการปลูกพืชที่ดีมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช และปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่
ภูมิอากาศ น้า ดิน และสิ่งมีชีวิตต่างๆ
2. การปลูกและการบารุงรักษา การผลิตพืชโดยทั่วไป ต้องให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงสุดเท่าที่สามารถ
ทาได้โดยหลักการพื้นฐานการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช ซึ่งเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมของพืช และสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ที่พื ช ได้รั บ พั น ธุ กรรมของพืช เป็ น ปั จ จั ย ภายในพื ช ซึ่ งอาจเปลี่ ยนแปลงให้ ดีขึ้ นกว่ าเดิม ได้ โ ดยกา รปรับ ปรุ ง
พันธุกรรม ส่วนสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยภายนอกพืช สามารถจัดการให้เหมาะสมกับความต้องการในการเจริญเติบโต และ
การให้ผลผลิตของพืชได้หลายทาง ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และการตอบสนองของ
พืชต่อปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ผู้ผลิตพืชสามารถเลือกวิธีการจัดการดูแลรักษาได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล
ลักษณะความต้องการของพืช ข้อจากัดของพืช หลักการปลูกพืช การบารุงรักษาพืช และการอารักขาพืช
3. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว เป็นขั้นตอนที่สาคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งต้องพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยภายในตัวพืช และสิ่งแวดล้อม หลักการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
อาทิ การเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเวลาและวิธีที่เหมาะสม เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพคงเดิมและบอบช้าน้อยที่สุด
หลักการเลี้ยงสัตว์ที่ดี
หลักการเลี้ยงสัตว์ที่ดีต้องประกอบด้วยการจัดการ 3 ด้าน ได้แก่
1. การจัดการพันธุ์สัตว์ การที่สัตว์เลี้ยงจะให้ผลผลิต เช่น เนื้อ นม ไข่ ได้มากน้อยเพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลัก 2 ประการ คือ พันธุกรรมของสัตว์และสภาพแวดล้อมที่สัตว์รับได้ หากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมีความไม่เหมาะสม ย่อม
ทาให้สัตว์ไม่สามารถให้ผลผลิตเป็นไปตามเปูาหมายได้ ดังนั้นผู้เลี้ยงจึงต้องให้ความสาคัญต่อการคัดเลือกสัตว์ที่มี
พัน ธุก รรมที่ดี มาเลี้ ย ง จากนั้ น ก็ ต้อ งมี ก ารจั ด การปัจ จั ยสภาพแวดล้ อมต่ างๆ เช่น อาหาร สุ ขภาพ โรงเรื อน และ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เป็นต้น ให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของสัตว์ เพื่อที่สัตว์สามารถมีความเป็นอยู่ที่
สุขสบาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ พร้อมที่จะสร้างผลผลิตได้ตามขีดความสามารถทางพันธุกรรมของสัตว์
นั้น เมื่อพิจารณาถึงการจัดการด้านพันธุ์สัตว์ นอกจากผู้เลี้ยงต้องจัดหาสัตว์ที่มีพันธุกรรมที่ดีมาเลี้ยงแล้วยังมีการจัดการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์สัตว์ เช่น การจัดการผสมพันธุ์สัตว์ การตอน และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เป็นต้น ในการจัดการ
พันธุ์สัตว์ประกอบด้วยหลักการสาคัญ ได้แก่ การจัดหาพันธุ์สัตว์มาเลี้ยง การจัดการผสมพันธุ์ และการตอน
2. การจัดการด้านอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ อาหารเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการเลี้ยงสัตว์ เป็นอย่างมาก เพราะ
อาหารที่สัตว์กินเข้าไปจะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นผลผลิตที่สร้างผลตอบแทนแก่ผู้เลี้ยง ในสถานการณ์ที่อาหารสัตว์หรือ
วัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาแพง แต่ผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์กลับมีราคาตกต่า ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ด้านอาหารสัตว์จึงเป็น วิธีการที่ผู้เลี้ยงสัตว์นามาลดต้นทุนในการเลี้ยง เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่ในการเลี้ยงสัตว์จะเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์ เพราะในอาหารสัตว์จะมีสารอาหารหรือโภชนะที่จาเป็นต่อความต้องการของสัตว์อยู่ 6
ประเภท คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ และน้า หากสัตว์ได้รับอาหารที่มีโภชนะเหล่านี้ไม่ครบและไม่
เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้ว สัตว์ก็จะมีการเจริญเติบโตช้าและให้ผลผลิตต่า สัตว์ที่มีอายุน้อยจะชะงักการ
เจริญเติบโตและแคระแกร็น ทั้งนี้สัตว์จะอ่อนแอและมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ มีความต้านทานโรคต่า โดยทั่วไปอาหารที่ ใช้
เลี้ยงสัตว์ สามารถจาแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ อาหารหยาบและอาหารข้น
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3. การจัดการด้านสุขศาสตร์สัตว์ วิธีก ารที่จะทาให้ สั ตว์ มีสุ ข อนามัย ที่ดี และแข็ งแรงนั้ น ต้องเริ่ มตั้ง แต่ การ
คัดเลื อกสั ตว์ที่มีลั กษณะดี แข็งแรงสมบู ร ณ์มาเลี้ ยงในสถานที่ที่ถูกสุ ขลั กษณะ มีการจั ดการให้ อาหารและน้าอย่าง
เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ ให้การปูองกันโรค ตลอดจนจัดการสิ่งขับถ่ายและของเหลือทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์อย่าง
ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน มีระบบเฝูาระวังควบคุมและปูองกันโรคซึ่งเป็นวิธีการที่ลดความเสี่ยงและช่วยปูองกัน
วิถีทางของการแพร่กระจายของโรคติดต่อสู่ฟาร์ม มีความจาเป็นต้องดาเนินการอย่างคอบคลุมพร้อมกันทุกด้านและทุก
ขั้นตอน หากละเลยหรือขาดความเอาใจใส่ด้านใดด้านหนึ่ง ระบบเฝูาระวังควบคุมและปูองกันโรคนี้จะไม่สามารถลด
ความเสี่ยงของการแพร่โรคติดต่อสู่ฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งมาตรการที่นามาใช้ ได้แก่ ใช้โปรแกรมการจัดสัตว์เข้า
หมด-ออกหมด มีระบบการทาลายเชื้อโรคก่อนเข้าและออกจากฟาร์มของบุคคลและสิ่งต่างๆ มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ให้กับสัตว์ หมั่นทาความสะอาดและปูองกันการสะสมของเชื้อโรค หากเกิดโรคต้องรีบควบคุมโรคให้สงบโดยเร็วและไม่ให้
แพร่ระบาด และมีการควบคุมปูองกันแมลงศัตรูสัตว์
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าโดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่
1. หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแบบผสมผสาน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแบบผสมผสาน ต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
วงจรชีวิตและวงจรอาหารธรรมชาติในน้า โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสัตว์น้า ลักษณะและพฤติกรรมสัตว์แต่ละชนิด
ได้แก่ กายภาพของสัตว์น้า เช่น รูปร่าง อวัยวะช่วยหายใจ ฯลฯ ที่มีการพัฒนาปรับลักษณะและหน้าที่ให้เหมาะสมกับ
สภาพนิเวศจาเพาะของที่อยู่อาศัย ตลอดจนลักษณะนิเวศเดิมของสัตว์น้าเหล่านั้น สาหรั บเป็นเครื่องช่วยในการกาหนด
วิธีจัดการการเลี้ยงสัตว์น้าชนิดนั้นๆ ให้ได้ผลผลิตดีโดยใช้ปัจจัยการผลิตน้อยที่สุด
2. หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเชิงเดี่ยว การผลิตสัตว์น้าเชิงเดี่ยวส่วนมากเป็นการเลี้ยงสัตว์น้าที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูง เลี้ยงแบบหนาแน่น เน้นที่ผลผลิตปริมาณมาก ผลผลิตมีคุณลักษณะที่เหมือนๆ กัน ขนาดเท่าๆ กัน ใช้เวลา
ในการเลี้ยงสั้น เพื่อให้ได้ผลกาไรตอบแทนต่อการลงทุน ดังนั้นจึงต้องพึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในการควบคุม
ทั้งตัวสัตว์น้า อาหาร การใช้พื้นที่อาศัย รวมทั้งควบคุมสภาพแวดล้อมที่ผู้เลี้ยงสร้างขึ้นด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในการทาฟาร์มที่ดี
ในปัจจุบันผู้บริโภคคานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตผลจากการเกษตรเป็นอย่างมากจึงทาให้ผู้ผลิต
ต้องมีการปฏิบั ติที่ ดีในการผลิ ตทางการเกษตร จ าเป็นต้องมีระบบการจัดการกระบวนการผลิ ตทางการเกษตรที่ ดี
ปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย มีคุณภาพปราศจากศัตรูพืชและจุลินทรีย์ ไม่ทาให้
เกิดมลพิษต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการรับรองผลิตผลที่บริโภคว่ามีการปฏิบัติที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้ บ ริ โ ภคซึ่ง ผู้ บ ริ โ ภคไม่ เห็ น กระบวนการผลิ ตจริง จึ งได้มี การให้ ใ บรั บรองแหล่ ง ผลิ ตตามมาตรฐานการปฏิ บัติ ทาง
การเกษตรที่ดีและการให้ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สาหรับพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจะกล่าวถึงบางหน่วยงานเท่านั้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช ปศุสัตว์ ประมง
ได้แก่
1.1 กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานที่ดูแลสินค้าเกษตรจาพวกพืช และเป็นหน่วยงานที่กาหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชในหลายชนิด และเป็นผู้ตรวจประเมินแปลงปลูกพืชและให้ใบรับรองเ กษตร
ปลอดภัย (Q) ตามชนิดของพืชที่ปลูก เพื่อนาไปแสดงต่อผู้บริโภคที่ผลผลิต และบรรจุภัณฑ์ หรือในสถานที่จาหน่ายหรือ
การส่งขายต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีหลายประเทศที่ต้องการใบรับรอง (Q) โดยผู้ผลิตสามารถขอการรับรองมาตรฐาน

13

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชได้จากกรมวิ ชาการเกษตร ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบรับรอง ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จาก
พืช
1.2 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดาเนินนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐานตามระบบ
จัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (Good Agriculture Practices: GAP) ในปี 2551 โดยทาหน้าที่
เป็นหน่วยงานให้คาปรึกษาแก่เกษตรกร มีบทบาทตั้งแต่เป็นนายทะเบียนเกษตรกรที่ขอสมัครรับการรับรอง GAP พืช
รวมถึงประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจนาไปสู่การผลิตตามระบบคุณภาพ ให้
คาปรึกษาแนะนาและประเมินความพร้อมแปลงเกษตรกรเบื้องต้น เพื่อให้หน่วยงานตรวจรับรอง เข้ามาตรวจรับรอง
ต่อไป
1.3 กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุน และนาหลักเกณฑ์ GAP ปศุสัตว์มาใช้ เพื่อยกระดับ
การเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย โดยกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการให้มีระบบการเลี้ยง การผลิต
สั ต ว์ ที่ มี คุ ณ ภาพปราศจากสารตกค้ า ง ปลอดภั ย ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค รวมทั้ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ของประเทศคู่ ค้ า ซึ่ ง ขั้ น ตอน
กระบวนการในการดาเนินงานนั้นอาศัย ความสมัครใจและความร่วมมือจากผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นหัวใจ
สาคัญ โดยผู้ผลิตสามารถขอการรับรองมาตรฐาน GAP ได้จากกรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบรับรองผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์
1.4 กรมประมง เป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุน และนาหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางประมงที่ดีสาหรับ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้า (Good Aquaculture Practices: GAP) มาใช้เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้า ผู้บริโภคอาหารและ
สิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย จึงได้จัดทาข้อกาหนดและหลักเกณฑ์สาหรับกระบวนการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ประมง
ขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อให้กระบวนการผลิต ผลิตผล
และผลิตภัณฑ์ประมงของผู้ประกอบการประมงเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยผู้ผลิตสามารถขอการรับรองมาตรฐาน
GAP ได้จากกรมประมงซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบรับรองผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมง
1.5 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบทั่วไป
เช่น ออกใบอนุญาต และรับรองผู้รับรองมาตรฐานและผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรฐานและฉลากคุณภาพสินค้าเกษตร
สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าอาหาร เป็นต้น มีอานาจหน้าที่ส่วนมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ เช่น ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อ
กาหนดมาตรฐานการผลิตและสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุ ฟาร์มปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ สิ่งแวดล้อมปศุสัตว์
และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีอานาจหน้าที่ส่วนตรวจสอบมาตรฐานสินค้าด้านการปศุสัตว์ และดาเนินการรับรอง
ระบบงานด้านเกษตรอินทรีย์ โดย มกอช. มีนโยบายที่จะดาเนินการรับรองระบบงานด้านเกษตรอินทรีย์แก่หน่วยงาน
รับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ให้เป็นที่เชื่อถือยอมรับในระดั บสากล โดยมีสานักรับรองมาตรฐานสินค้าและระบบ
คุณภาพ (สรม.) ในฐานะหน่วยรับรองระบบงาน เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการให้การรับรองหน่วยรับรองด้านสินค้าเกษตร
และอาหาร โดยหน่วยรับรองที่จะขอรับการรับรองจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลว่าด้วยข้อกาหนดทั่วไปสาหรับหน่วย
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems,
ISO/IEC Guide 65 : 1996) และจะต้องตรวจรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าเกษตรอินทรีย์ ของ มกอช. โดย มกอช.
จะให้การรับรองระบบงานเฉพาะในขอบข่ายของเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2. หน่วยงานอิสระ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์มีด้วยกันหลายหน่วยงาน ซึ่งในที่นี่ขอ
กล่ า วถึง เฉพาะหน่ ว ยงานอิส ระที่ มีห น้ าที่ต รวจสอบรับรองมาตรฐานที่เ ป็นที่ ยอมรับในระดับ สากล คื อ ส านัก งาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทาหน้าที่ตรวจสอบและให้
การรับรอง ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานของ มกท. และเป็นสมาชิก ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์
นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM) ซึ่งมีสมาชิกในประเทศ
ต่างๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลก ยังเป็นหน่วยงานแรกในประเทศแถบเอเชียที่ได้รับการรับรองระบบ (Accreditation)
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จาก IFOAM เมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2545 โดยการดาเนินการของ International Organic Accreditation
Services.inc: IOAS ซึ่งทาให้ มกท. เป็นองค์กรให้บริการตรวจสอบและรับรองเกษตรอินทรีย์ที่เ ป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล
----------------------------------------------------------------กิจกรรม 11.1.1
องค์ประกอบหลักในการจัดการการผลิตพืชประกอบไปด้วยสิ่งใด
บันทึกตอบกิจกรรม 11.1.1

กิจกรรม 11.1.2
หลักการผลิตสัตว์ที่ดีที่ผู้เลี้ยงสัตว์ต้องคานึงถึง เพื่อให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 11.1.2

กิจกรรม 11.1.3
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าโดยทั่วไป มีกี่รูปแบบ และมีรูปแบบใดบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 11.1.3
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กิจกรรม 11.1.4
หน่วยงานใดเป็นผู้ตรวจสอบรับรอง ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากพืช
บันทึกตอบกิจกรรม 11.1.4
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ตอนที่ 11.2 วิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
11.2.1 วิธีปฏิบัติทางการผลิตพืชที่ดี
11.2.2 วิธีปฏิบัติทางการผลิตสัตว์ที่ดี
11.2.3 วิธีปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี
แนวคิด
1. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช เป็นปัจจัยที่ใช้ในการตรวจประเมินแปลงผลิตของเกษตรกรเพื่อให้ได้
ตามระบบการจัดการคุณภาพพืช ซึ่งมีข้อกาหนดหลักอย่างน้อย 8 ข้อ ประกอบด้วย แหล่งน้า และการใช้น้า
พื้นที่เพาะปลูก การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การผลิตให้ปลอดศัตรูพืช กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้
ผลิตผลคุณภาพ การเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลภายในแปลง การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บ
เกี่ยว การบันทึกข้อมูล
2. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับปศุสัตว์ มีข้อกาหนดในการปฏิบัติหลักๆ ได้แก่ สภาพทั่วไปของฟาร์ม
การจัดการฟาร์ม การจัดการด้านอาหารสัตว์ การจัดการบุคลากร การจัดการสุขภาพสัตว์ การจัดการสวัสดิ
ภาพสั ตว์ การจั ดการทรั พยากรน้ า การจัดการสิ่ งแวดล้ อม และการจัดการผลิ ตผลทั่ว ไป ซึ่งจะมีความ
แตกต่างในรายละเอียดขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์
3. การปฏิบัติทางการประมงที่ดีสาหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้า มีข้อกาหนดในการปฏิบัติหลักๆ ทั่วไป ได้แก่ สถานที่
การจัดการทั่วไป ปัจจัยการผลิต การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์น้า สุขลักษณะฟาร์มแยกเป็นแบบบ่อ เลี้ยงหรือ
กระชัง การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง และการเก็บข้อมูล ซึ่งมีความแตกต่างในรายละเอียดขึ้นอยู่กับชนิดของ
สัตว์และลักษณะการเลี้ยง
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 11.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายวิธีปฏิบัติทางการผลิตพืชที่ดีได้
2. อธิบายวิธีปฏิบัติทางการผลิตสัตว์ที่ดีได้
3. อธิบายวิธีปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีได้
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ตอนที่ 11.2 วิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
วิธีปฏิบัติทางการผลิตพืชที่ดี
1. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช เป็นระบบการผลิตที่ต้องพิจารณาตั้งแต่พื้นที่ปลูก การเตรียมพันธุ์
การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ผู้ผลิตต้องบันทึกการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิต ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ผลิตผลมีคุณภาพ ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารเคมีและเชื้อ
โรค ผลิตผลเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สาหรับประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช โดยได้จัดทาข้อกาหนด
กฎเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมิน ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่สอดคล้องกับ GAP พืชตามหลักการสากล เพื่อใช้เป็น
มาตรฐานการผลิตพืชในระดับฟาร์มของประเทศ รวมทั้งได้จัดทาคู่มือการเพาะปลูกพืชตามหลัก GAP พืชที่สาคัญของ
ไทยจานวน 36 ชนิด
2. แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช GAP เป็นมาตรฐานกลางที่ครอบคลุมการปฏิบัติที่ดี
สาหรับการผลิตพืชอาหาร ประกอบด้วย แหล่งน้า พื้นที่เพาะปลูก การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การกาจัดของเสีย
และวัสดุเหลือใช้ การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร การจัดการปัจจัยการผลิต การจัดการในขั้นตอนการผลิต
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว สุขลักษณะส่วนบุคคล การบันทึกข้อมูลและการจัดเก็บบันทึกข้อมูล
วิธีปฏิบัติทางการผลิตสัตว์ที่ดี
1. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มปศุสัตว์ เป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร
ตามกระบวนการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพดีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค การผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อให้มีความปลอดภัยก่อนถึงผู้บริโภค จาเป็นต้องมีการกากับดูแลให้มีความปลอดภัย
ตลอดห่วงโซ่อาหาร เริ่มตั้งแต่ระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อาหารสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ จนถึงโรงงาน
แปรรูปเนื้อสัตว์ ดังนั้นในระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ของประเทศไทยขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็น
การคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศและเพื่อประโยชน์ในทางการค้า
2. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มปศุสัตว์ของประเทศไทย โดยฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่จะได้รับการ
รับรองและขึ้นทะเบียนเป็นฟาร์มมาตรฐานต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อกาหนดมาตรฐาน ประกอบด้วย องค์ประกอบของ
ฟาร์ม การจัดการฟาร์ม การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ การจัดการระบบน้า และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
วิธีปฏิบัติทางทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี
1. มาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดีสาหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้า เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานและหลักเกณฑ์
สาหรั บ กระบวนการผลิ ต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงที่ได้ถูกประกาศไว้ใน ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐาน
กระบวนการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหาร เพื่อให้กระบวนการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงของผู้ประกอบการประมงเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ดังนั้นกรมประมงจึงได้ประกาศกาหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์สาหรับกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ป ระมง
ขึ้น
2. แนวทางการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี การปฏิบัติทางประมงที่ดีสาหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ามี
มาตรฐานสาคัญ ได้แก่ มาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดีสาหรับการผลิตสัตว์น้า และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่
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ดีส าหรับ ฟาร์มเพาะพัน ธุ์และอนุบ าลสัตว์น้ า โดยมีหัว ข้อข้อกาหนดการรับรองเหมือนกัน ซึ่งสามารถสรุปเป็นแนว
ทางการปฏิบั ติเพื่อขอรับรองมาตรฐานได้ ประกอบด้วย องค์ประกอบของฟาร์ม การจัดการฟาร์ม การจัดการด้าน
สุขภาพสัตว์น้า และการจัดการสิ่งแวดล้อม
-----------------------------------------------------------------------กิจกรรม 11.2.1
ข้อกาหนดในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชอาหาร ประกอบไปด้วยหัวข้อข้อกาหนดใดบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 11.2.1

กิจกรรม 11.2.2
แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับปศุสัตว์ประกอบไปด้วยหัวข้อข้อกาหนดอะไรบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 11.2.2

กิจกรรม 11.2.3
ข้อกาหนดการวิธีปฏิบัติทางประมงที่ดีสาหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ามีอะไรบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 11.2.3
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ตอนที่ 11.3 หลักและวิธีปฏิบัติสาหรับฟาร์มเกษตรอินทรีย์
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
11.3.1 แนวทางและหลักการทาฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ดี
11.3.2 วิธีปฏิบัติทางการผลิตเกษตรอินทรีย์
แนวคิด
1. เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใย ด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ โดยเน้นหลักที่การปรับปรุงบารุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศ
การเกษตร เกษตรอินทรีย์จึงลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิต พัฒนาความต้านทานต่อโรคของพืชและสัตว์เลี้ยง หลักการเกษตร
อินทรีย์นี้ เป็น หลักการสากลที่ สอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นด้วย
2. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นเกณฑ์ข้อกาหนดขั้นต่าที่เกษตรกรผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตาม และหน่วยงานรับรอง
จะใช้เป็ นเกณฑ์ในการตรวจประเมินการผลิต และตัดสินใจในการรับรองฟาร์มที่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานเฉพาะสาหรับชนิดสินค้าเกษตรนั้นๆ
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 11.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวทางการปฏิบัติทางเกษตรอินทรีย์ได้
2. อธิบายหลักการทาฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ดีได้
3. อธิบายวิธีปฏิบัติทางการผลิตเกษตรอินทรีย์ได้
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ตอนที่ 11.3 หลักและวิธปี ฏิบัติสาหรับฟาร์มเกษตรอินทรีย์
แนวทางและหลักการทาฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ดี
1. แนวทางเกษตรอินทรีย์ มาจากแนวคิดพื้นฐานของการทาการเกษตรแบบองค์รวม ซึ่งแตกต่างอย่างมากจาก
ระบบเกษตรแผนใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉพาะพืชที่ปลูก ซึ่งเป็นแนวคิดแบบแยกส่วน
เพราะให้ความสนใจเฉพาะแต่ผลผลิตของพืชหลักที่ปลูก โดยไม่ได้คานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรการเกษตรหรือนิเวศ
การเกษตร สาหรับเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นการเกษตรแบบองค์รวมจะให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การรักษาแหล่งน้าให้สะอาด และการ
ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของฟาร์ม ทั้งนี้เพราะแนวทางเกษตรอินทรีย์อาศัยกลไกและกระบวนการของระบบ
นิเวศในการทาการผลิต
2. หลักการของเกษตรอินทรีย์ เป็นหลักการขั้นพื้นฐานทั่วไปที่ครอบคลุมระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ทั้งการ
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การพัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตรผสมผสานที่มี ความหลากหลายของพืชและสัตว์
การพัฒนาระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองในเรื่องของอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารภายในฟาร์ม การฟื้นฟูและรักษาความ
อุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้าด้วยอินทรียวัตถุ การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟาร์มและความยั่งยืนของ
ระบบนิเวศโดยรวม การปูองกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ทาให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การยึดหลักการปฏิบัติหลังการ
เก็บเกี่ยวและการแปรรูปที่เป็นวิธีการธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด การรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบการเกษตรและระบบนิเวศรอบข้าง รวมทั้งการอนุรั กษ์แหล่งที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติของพืชและสัตว์ปุา การรั กษาความเป็นอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิ ต แปรรูป เก็บรักษา และจาหน่าย
การหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ตลอดกระบวนการผลิต แปรรูป และเก็บรักษา ในด้านของผลิตผล ผลิตภัณฑ์
หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ต้ องไม่มาจากการดัดแปรพันธุกรรม และผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
ต้องไม่ผ่านการฉายรังสี
2.1 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ต้องเป็นไปตามหลักการในเรื่องต่างๆ ได้แก่ พื้นที่ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ การมี
ส่วนช่วยปรับปรุงและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีระบบการจัดการฟาร์มและมีการจัดการสวัสดิภาพสัตว์อย่าง
เหมาะสม มีความหนาแน่นของการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมตามชนิด แหล่งอาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ ความสมดุลของโภชนะ
สัตว์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการขยายพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติ ลดความเครียด ปูองกันโรค หลีกเลี้ยงการใช้
ยาและสารเคมี
2.3 การเพาะเลี้ยงสัต ว์น้าอิน ทรี ย์ ประกอบด้ว ยข้อกาหนดเกี่ยวกับ สถานที่เพาะเลี้ยงสั ตว์น้าอินทรีย์
การจัดการทั่วไปภายในฟาร์ม การคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้า การจัดการด้านอาหาร การจัดการสุขภาพสัตว์น้าและการปูองกัน
โรค การจัดการของเสีย การจับและการขนส่ง การแปรรูปผลผลิตสัตว์น้าอินทรีย์ การแสดงฉลาก ความรับผิดชอบต่อ
สังคม การรวมกลุ่มและการฝึกอบรม และระบบการเก็บข้อมูล
วิธีปฏิบัติทางการผลิตเกษตรอินทรีย์
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นเกณฑ์ข้อกาหนดขั้นต่าที่เกษตรกรผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตาม และหน่วยงานรับรองจะ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจประเมินการผลิต และตัดสินใจในการรับรองฟาร์มที่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสาหรับ
ชนิดสินค้าเกษตรนั้นๆ เช่น มาตรฐานข้าวอินทรีย์ มาตรฐานกุ้งทะเลอินทรีย์ เป็นต้น
1. ข้อกาหนดวิธีการผลิตพืชอินทรีย์ ประกอบด้วย 1) ข้อกาหนดระยะเวลาปรับเปลี่ยน 2) การขอลด
ระยะเวลาการปรับเปลี่ยน 3) การเพิ่มระยะปรับเปลี่ยน 4) การแยกแยะความแตกต่างของผลิตผล 5) ไม่เปลี่ยนพื้นที่
เกษตรอินทรี ย์เป็น เคมี 6) มีมาตรการปูองกันการปนเปื้อน 7) รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 8) การควบคุมหรือ
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ปูองกันกาจัดศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช 9) ใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่ วนที่ใช้ขยายพันธุ์อินทรีย์ 10) พืชและส่วนของพืชที่ใช้
บริโภค
2. ข้อกาหนดวิธีการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ประกอบด้วย 1) การจัดการพื้นที่อาหารสัตว์ 2) การเลือกสัตว์พันธุ์
3) ระยะการปรับเปลี่ยน 4) อาหารสัตว์ 5) การปูองกันโรคสัตว์ 6) การจัดการฟาร์ม 7) โรงเรือนและการเลี้ยงปล่อย 8)
การจัดการของเสีย 9) การจัดเก็บบันทึกข้อมูล
3. ข้อกาหนดวิธีการผลิตสัตว์น้าอินทรีย์ ประกอบด้วย 1) ข้อกาหนดวิธีการผลิตสัตว์น้าอินทรีย์ 2) ระยะการ
ปรับเปลี่ยน 3) การเลือกพื้นที่ที่ผลิตสัตว์น้าอินทรีย์ 4) การเลือกพันธุ์สัตว์น้า 5) การวางแผนจัดการและการปรับปรุง
ฟาร์มสัตว์น้าอินทรีย์ 6) อาหารสาหรับสัตว์น้าอินทรีย์ 7) แผนการจัดการด้านสุขภาพสัตว์น้า และ 8) การจัดการหลัง
การจับ
-----------------------------------------------------------------------กิจกรรม 11.3.1
เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ เป็นการให้ความสาคัญในมิติใดบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 11.3.1

กิจกรรม 11.3.2
ข้อกาหนดวิธีการผลิตพืชอินทรีย์ที่ต้องนามาปฏิบัติมีอะไรบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 11.3.2
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แนวตอบกิจกรรมหน่วยที่ 11 หลักการและวิธีปฏิบัติในการทาฟาร์มที่ดี
ตอนที่ 11.1 หลักทั่วไปในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
แนวตอบกิจกรรม 11.1.1
องค์ประกอบหลักในการจัดการการผลิตพืช ประกอบด้วย 1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช 2)
การปลูกและการบารุงรักษา 3) การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว
แนวตอบกิจกรรม 11.1.2
หลักการผลิตสัตว์ที่ดีที่ผู้เลี้ยงต้องคานึงถึง เพื่อให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 1) การใช้สัตว์
พันธุ์ดี 2) ใช้อาหารที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิด แต่ละช่วงอายุ 3) มีการจัดการเลี้ยงดูที่ทาให้สัตว์มีสุขภาพดี
แข็งแรง และมีความต้านทานโรค
แนวตอบกิจกรรม 11.1.3
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าโดยทั่วไป มี 2 ลักษณะ คือ 1) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแบบผสมผสาน และ 2) การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเชิงเดี่ยว
แนวตอบกิจกรรม 11.1.4
กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ตรวจสอบรับรอง ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากพืช
ตอนที่ 11.2 วิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
แนวตอบกิจกรรม 11.2.1
ข้อกาหนดในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชโดยทั่วไป ประกอบด้วย 1) แหล่งน้าและการใช้น้า 2) พื้นที่
เพาะปลูก 3) การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 4) การผลิตให้ปลอดศัตรูพืช 5) กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผล
คุณภาพ 6) การเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลภายในแปลง 7) การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และ
8) การบันทึกข้อมูล
แนวตอบกิจกรรม 11.2.2
หัวข้อข้อกาหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับปศุสัตว์ ประกอบด้วย องค์ประกอบของฟาร์ม การจัดการ
ฟาร์ม การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ การจัดการระบบน้า และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
แนวตอบกิจกรรม 11.2.3
ข้อกาหนดการปฏิบัติทางการประมงที่ดีสาหรับฟาร์มเลี้ยงสัต ว์น้า ได้แก่ องค์ประกอบของฟาร์ม การจัดการ
ฟาร์ม การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
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ตอนที่ 11.3 แนวทางและหลักการทาฟาร์มเกษตรอินทรีย์
แนวตอบกิจกรรม 11.3.1
เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ เป็นการให้ความสาคัญใน 4 มิติ ดังนี้
1. มิติด้านสุขภาพ เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องสงเสริมและสร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมของ
ดิน พืช สัตว์ มนุษย์ และโลก
2. มิติ ด้ า นนิเ วศวิทยา เกษตรอิน ทรี ย์ควรจะต้องตั้ งอยู่บนรากฐานของระบบนิเวศวิท ยาและวั ฏ จักรแห่ ง
ธรรมชาติ การผลิตด้านการเกษตรจะต้องสอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ และช่วยทาให้ระบบและวัฏจักรชาติเพิ่มพูนและ
ยั่งยืนมากขึ้น
3. มิติด้านความเป็นธรรม เกษตรอินทรีย์ควรจะตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ที่มีความเป็นธรรมระหว่างสิ่งแวดล้อม
โดยรวมและสิ่งมีชีวิต
4. มิติด้ านการดู แลเอาใจใส่ การบริ หารจัดการเกษตรอินทรีย์ควรจะต้องดาเนินการอย่างระมัดระวังและ
รับผิดชอบ เพื่อปกปูองสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งพิทักษ์ปกปูองสภาพแวดล้อม
โดยรวมด้วย
แนวตอบกิจกรรม 11.3.2
ข้อกาหนดวิธีการผลิตพืชอินทรีย์ ประกอบด้วย 1) ข้อกาหนดระยะเวลาปรับเปลี่ยน 2) การขอลดระยะเวลาการ
ปรับเปลี่ยน 3) การเพิ่มระยะปรับเปลี่ยน 4) การแยกแยะความแตกต่างของผลิตผล 5) ไม่เปลี่ยนพื้นที่เกษตรอินทรีย์เป็น
เคมี 6) มีมาตรการปูองกันการปนเปื้อน 7) รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 8) การควบคุมหรือปูองกันกาจัดศัตรูพืช
โรคพืช และวัชพืช 9) ใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์อินทรีย์ 10) พืชและส่วนของพืชที่ใช้บริโภค
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 11
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “หลักการและวิธีปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดี”
คาแนะนา
ขอให้นักศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. สภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อลมฟูาอากาศจัดอยู่ในองค์ประกอบหลักในการจัดการการผลิตพืชข้อใด
ก. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมภายในที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
ข. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
ค. การเก็บเกี่ยว
ง. การปลูกและการบารุงรักษา
จ. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
2. การนาราละเอียดมาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ราละเอียดจัดเป็นวัตถุดิบอาหารในข้อใด
ก. วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ให้พลังงาน
ข. วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ให้โปรตีน
ค. วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ให้วิตามิน
ง. วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ให้แร่ธาตุ
จ. ถูกทุกข้อ
3. การนาสารเหนียวมาเป็นวัตถุดิบผสมในอาหารสัตว์น้า สารเหนียวจัดเป็นวัตถุดิบในข้อใด
ก. โปรตีนและกรดอะมิโน
ข. พลังงาน
ค. ไขมัน
ง. วิตามิน
จ. วัตถุดิบจาพวกสารเสริมและรักษาคุณภาพอาหาร
4. หน่วยงานใดมีหน้าที่ตรวจสอบและให้การรับรองผลิตผล/ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล
ก. กรมวิชาการเกษตร
ข. กรมปศุสัตว์
ค. กรมส่งเสริมการเกษตร
ง. สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
จ. สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
5. กิจกรรมการเผาทาลายกิ่งพืชที่เป็นโรคนอกแปลงปลูก จัดอยู่ในข้อกาหนดในแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดีสาหรับพืชในหัวข้อใด
ก. การใช้วัสดุอันตรายทางการเกษตร
ข. การกาจัดของเสียและวัสดุเหลือใช้
ค. การจัดการปัจจัยการผลิต
ง. การจัดการในขั้นตอนการผลิต
จ. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

25

6. การปฏิบัติด้านการเลี้ยง การสุขาภิบาล จัดอยู่ในเกณฑ์ข้อกาหนดในหัวข้อใด
ก. องค์ประกอบของฟาร์ม
ข. การจัดการฟาร์ม
ค. การจัดการด้านสุขภาพสัตว์
ง. การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์
จ. การจัดการสิ่งแวดล้อม
7. การจัดระบบน้าทิ้งที่เหมาะสมจัดอยู่ในเกณฑ์ข้อกาหนดในหัวข้อใด
ก. องค์ประกอบของฟาร์ม
ข. การจัดการฟาร์ม
ค. การจัดการด้านสุขภาพสัตว์น้า
ง. การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์น้า
จ. การจัดการสิ่งแวดล้อม
8. สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ให้ความสาคัญกับการผลิตจะต้องสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ ตรงกับมิติของ
เกษตรอินทรีย์ในด้านใด
ก. มิติด้านสุขภาพ
ข. มิติด้านนิเวศวิทยา
ค. มิติด้านความเป็นธรรม
ง. มิติด้านการดูแลเอาใจใส่
จ. ถูกทุกข้อ
9. ในขณะจับสัตว์น้าต้องทาให้สัตว์น้าเครียดน้อยที่สุด ไม่ทรมานก่อนตายและไม่ให้เกิดผลทางลบต่อ
สภาพแวดล้อม จัดอยู่ในองค์ประกอบของหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์ในข้อใด
ก. การแปรรูปผลผลิตสัตว์น้าอินทรีย์
ข. การจับและการขนส่ง
ค. การจัดการสุขภาพสัตว์น้าและการปูองกันโรค
ง. การจัดการของเสีย ตะกอนจากการเพาะเลี้ยง
จ. ความรับผิดชอบต่อสังคม
10. การใช้พันธุ์สัตว์น้าที่ต้านทานโรค จัดอยู่ในข้อกาหนดวิธีการผลิตสัตว์น้าอินทรีย์ในหัวข้อใด
ก. ระยะการปรับเปลี่ยน
ข. การเลือกพันธุ์สัตว์น้า
ค. การวางแผนจัดการและการปรับปรุงฟาร์ม
ง. แผนการจัดการด้านสุขภาพสัตว์น้า
จ. การเลือกพื้นที่ที่ผลิตสัตว์น้าอินทรีย์
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 11
ก่อนเรียน
1. จ
2. ง
3. ก
4. ง
5. ข
6. ก
7. ค
8. จ
9. ข
10. จ

หลังเรียน
1. ข
2. ก
3. จ
4. จ
5. ข
6. ข
7. จ
8. ข
9. ข
10. ค

บรรณานุกรม
กรมปศุสัตว์ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เว็บไซต์ http:// www.dld.go.th ค้นหาเมื่อ มิถุนายน 2553
กรมประมง มาตรฐานการปฏิ บั ติ ท างการประมงที่ ดี ส าหรั บ ฟาร์ ม เลี้ ย งสั ต ว์ น้ า เว็ บ ไซต์
http://
www.nicaonline.com/foodsafety6.html ค้นหาเมื่อ มิถุนายน 2553
ก ร ม วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร ก า ร จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ ก า ร ป ฏิ บั ติ ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร ที่ ดี ส า ห รั บ เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://gap.doae.go.th/toon/page3.html ค้นหาเมื่อ สิงหาคม 2553
2545 เกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับพืชต่างๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ
เกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) สาหรับกล้วยไม้ เว็บไซต์ http://as.doa.go.th/hort/database/orchid/gapm.html ค้นหาเมื่อ สิงหาคม 2553
กรมส่ งเสริ มการเกษตร การจั ด การคุ ณภาพการปฏิบั ติท างการเกษตรที่ ดีส าหรับ พืช เว็บ ไซต์ http://
www.doae.go.th ค้นหาเมื่อ สิงหาคม 2553
“ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ จี เอ พี ต้องปฏิบัติ 8 ข้อต่อไปนี้” เว็บไซต์ http:// www.doae.go.th
ค้นหาเมื่อ สิงหาคม 2553
ชยาพร วัฒนศิริ “เกษตรทางเลือก” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เล่ม 1 หน่วยที่ 2 นนทบุรี สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2538
นุ ช นารถ กั ง พิ ส ดาร การจั ด การสวนยางพาราอย่ า งยั่ ง ยื น : ดิ น น้ าและธาตุ อ าหารพื ช เอกสา รวิ ช าการ
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 2552
ปราการ วีรกุล “มาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและนาเข้า” ใน เอกสารการสอนชุดธุรกิจการเกษตร
ระหว่ า งประเทศ เล่ ม 1 หน่ ว ยที่ 6 นนทบุ รี สาขาวิ ช าส่ ง เสริ ม การเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550
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มณฑิชา พุทซาคา “กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม” ใน
เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม เล่ม 2 หน่วยที่ 12 ตอนที่
12.2 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552
วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล และคณะ การผลิตพืชคุณภาพตามระบบ GAP มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน นครปฐม 2547
วิฑูรย์ ปัญญากุล เกษตรอินทรีย์ทาอย่างไรจึงได้รับการรับรอง กรุงเทพมหานคร สานักพิมพ์มูลนิธิสายใย
แผ่นดิน/สหกรณ์กรีนเนท จากัด ม.ป.ป.
ศิ ริ ลั ก ษณ์ วงส์ พิ เ ชษฐ “การจั ด การการผลิ ต สั ต ว์ ” ใน เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าการจั ด การการเกษตร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เล่ ม 1 หน่ ว ยที่ 4 นนทบุ รี สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538
ส ห ก ร ณ์ ก รี น เ น ท มู ล นิ ธิ ส า ย ใ ย แ ผ่ น ดิ น แ น ว ท า ง เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์ เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://www.greennet.or.th/producer/t4103.htm ค้นหาเมื่อ สิงหาคม 2553
สุ กั ญ ญา แย้ ม ประชา “การจั ด การการผลิ ต พื ช ” ใน เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าการจั ด การการเกษตร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เล่ ม 1 หน่ ว ยที่ 3 นนทบุ รี สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538
สุ ท ธิ ชั ย ฤทธิ ธ รรม “การจั ด การการผลิ ต สั ต ว์ น้ า” ใน เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าการจั ด การการเกษตร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เล่ ม 1 หน่ ว ยที่ 5 นนทบุ รี สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538
สานักงานพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ “ระเบียบมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่” ใน คู่มือ ระเบียบ
การปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร 2545
“ระเบียบมาตรฐานฟาร์มสุกร” ใน คู่มือ ระเบียบการปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร 2542
สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เว็บไซต์ http://www.actorganic.org ค้นหาเมื่อ
สิงหาคม 2553
ส านั ก งานมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ การปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี เว็ บ ไซต์
http://www.acfs.go.th/standard/list_standard_system.php ค้นหาเมื่อ สิงหาคม 2553
“เกษตรอินทรี ย์ ” ในมาตรฐานสิ น ค้าเกษตร เล่ ม 1: การผลิ ต แปรรูป แสดงฉลาก และจาหน่าย
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ กรุงเทพมหานคร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2552
“เกษตรอิ น ทรี ย์ ” ใน มาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ เล่ ม 2: ปศุ สั ต ว์ อิ น ทรี ย์
กรุงเทพมหานคร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2552
Good Agriculture Practices Website http://www.greennet.or.th/ ค้นหาเมื่อ สิงหาคม 2553

