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การปฏิบัติทีดีทางการเกษตรสาหรับพืชอาหารสัตว์
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สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
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มาตรฐานสินค้าเกษตร

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับ
พืชอาหารสัตว์
1. ขอบข่าย
มาตรฐานสิ น ค้า เกษตรนี้ ครอบคลุม เกณฑ์ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรั บ พืชอาหารสัตว์ ได้แ ก่
พืชตระกูลหญ้า และพืชตระกูลถั่ว ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ตั้งแต่กระบวนการปลูกถึงการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว1
เพื่อให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการใช้เลี้ยงสัตว์

2. นิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1 พืชอาหารสัตว์ (forage crops) หมายถึง พืชที่นามาใช้เป็นอาหารสัตว์ ทั้งลักษณะสดหรือแห้งหรือหมัก
ได้แก่ พืชตระกูลหญ้า เช่น หญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซี่ หญ้ากินนี และพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเซนโตร ถั่วสไตโล
กระถิน
2.2 วัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย (hazardous substances) หมายถึง วัตถุหรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์
เชื้อจุลินทรีย์ สารพิษจากจุลินทรีย์ ที่อาจทาให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม
2.3 วัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticides) หมายถึง วัตถุอันตรายที่ใช้ในทางการเกษตร ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ
2.4 ศัตรูพืช (pests) หมายถึง สิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นอันตรายแก่พืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ได้แก่ โรคพืช
แมลง สัตว์ และวัชพืช
2.5 วัชพืช (weeds) หมายถึง พืชทุกชนิดที่ไม่ต้องการให้พบภายในแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์

1

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเริ่มตั้งแต่หลังเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตว์ ขนย้าย จนถึงเก็บรักษา
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2.6 การตามสอบ (traceability/product tracing) หมายถึง ความสามารถในการติดตามที่มา ที่ไป ของ
สินค้าเกษตร ผ่านขั้นตอนหนึ่งหรือหลายขั้นตอนที่ดาเนินการ

3. ข้อกาหนด
ข้อกาหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 รายการข้อกาหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชอาหารสัตว์
รายการ
1. แหล่งน้า

ข้อกาหนด
1.1 น้ าใช้ต้อ งได้จากแหล่งที่ไม่เสี่ยงจากการปนเปื้ อนของวัตถุหรือสิ่งที่เป็ น
อันตรายจากสภาพแวดล้อมในระดับที่จะทาให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพสัตว์ กรณีที่
แหล่งน้าอาจมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตราย ให้เก็บตัวอย่างน้า
อย่ า งน้ อ ย 1 ครั้ ง ส่ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพเพื่ อ
วิเคราะห์การปนเปื้อน เช่น โลหะหนัก วัตถุอันตรายทางการเกษตร และเก็บ
ใบแจ้งผลการวิเคราะห์น้าไว้เป็นหลักฐาน
1.2 ไม่ ใ ช้ น้ าเสี ย จากโรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
การปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตราย กรณีจาเป็นต้องใช้ ให้มีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์
ที่ ชั ด เจนว่ า น้ านั้ น ได้ ผ่ า นการบ าบั ด น้ าเสี ยมาแล้ ว และสามารถน ามาใช้ ใ น
กระบวนการผลิตได้ ทั้งนี้ ให้มีการตรวจติดตาม (monitor) คุณภาพน้ าอย่าง
สม่าเสมอ และบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
1.3 แหล่ ง น้ าส าหรั บ การปลู ก พื ช อาหารสั ต ว์ ค วรมี ป ริ ม าณน้ าเพี ย งพอต่ อ
การผลิต
1.4 ในระยะเริ่ ม จั ด ระบบการผลิ ต ควรเก็ บ ตั ว อย่ า งน้ าอย่ า งน้ อ ย 1 ครั้ ง
ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์คุณภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอาหารสัตว์

2. พื้นที่ปลูก

2.1 ต้องไม่เป็นพื้นที่ต้องห้ามตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2 ไม่อยู่ในพื้น ที่เสี่ยงจากการปนเปื้อนของวัตถุหรือสิ่งที่เป็น อันตรายจาก
สภาพแวดล้อมในระดับที่จะทาให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพสัตว์ กรณีพื้นที่ปลูกมี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่เป็นอันตราย เช่น อยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม ในระยะ
เริ่มจัดระบบการผลิตให้มีการวิเคราะห์ดินอย่างน้อย 1 ครั้ง และเก็บผลวิเคราะห์
ไว้เป็นหลักฐาน
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ข้อกาหนด
2.3 กรณีพื้นที่ปลูกมีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายสูง
และมี ก ารใช้พื้ น ที่ป ลูก ติด ต่อ เป็ น ระยะเวลานาน ให้ ตรวจติดตาม (monitor)
คุณภาพดินอย่างสม่าเสมอ และบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
2.4 ให้จั ดทารหัสแปลงปลูกและข้อมูลประจาแปลง โดยระบุชื่อเจ้ าของพื้นที่
เพาะปลูก ชื่อผู้ดูแลแปลง (ถ้ามี) สถานที่ติดต่อ ที่ตั้งของแปลง แผนผังแปลงปลูก
ชนิดและพันธุ์ที่ปลูก
2.5 เก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อประโยชน์ใน
การปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูก เช่น ความเป็นกรด-เบส (pH)
ของดิน อินทรียวัตถุ ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ที่ใช้ประโยชน์ได้ โพแทสเซียมที่
ละลายน้าได้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.6 มีประวัติการใช้ทดี่ ินย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ที่ดินที่ปนเปื้อน
สารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

3. วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร

3.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในการเตรียม การใช้ และการกาจัดวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรที่ถูกต้อง
3.2 วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ต้องเป็นวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมาย
3.3 เก็บรักษาวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดต่างๆ ในสถานที่เฉพาะที่เป็น
สั ด ส่ ว น หลี ก เลี่ ย งจากแสงแดดและฝน สามารถควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ย
การนาไปใช้ได้ ไม่ทาให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผลและไม่เกิดอันตรายต่อบุคคล
3.4 กาจัดภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และระมัดระวัง
การปนเปื้อนสู่แหล่งน้าสาธารณะ

4. การจัดการคุณภาพ
ในกระบวนการผลิต
ก่อนการเก็บเกี่ยว
(1) เมล็ดพันธุ์หรือ
ส่วนขยายพันธุ์

4.1 ใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ เช่น ลาต้น เหง้า ไหล ที่มีลักษณะตรงตามพันธุ์
4.2 เมล็ด พั น ธุ์ห รือ ส่ว นขยายพัน ธุ์ค วรมี ลั กษณะและคุณ ภาพเหมาะสมต่ อ
การนาไปเพาะปลูก
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4.3 เมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์มาจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ ดังนี้
- ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่
- กรณีที่เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์เอง
ให้ทาแปลงผลิตเป็นการเฉพาะ แยกจากการผลิตตามปกติ หรือหากไม่ได้แยก
แปลงผลิ ตเมล็ ดพั นธุ์ หรื อส่ วนขยายพั นธุ์ เ ป็ น การเฉพาะ ให้ เ ลื อ กแปลงที่ พื ช
เจริญเติบโตอย่างสม่าเสมอกัน และมีการกาจัดวัชพืชอย่างสม่าเสมอ

(2) การปลูกและ
การดูแลบารุงรักษา
พืชอาหารสัตว์

4.4 เลือกใช้วิธีปลูกและดูแลพืชอาหารสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ลุ่มหรือ
พื้นที่ดอน ตั้งแต่การเตรียมดิน จนถึงการดูแลบารุงรักษา
4.5 ช่วงการเตรียมดิน ก่อนการปลูก ให้ป รับ พื้น ที่ให้มีความสม่าเสมอ และ
กาจัดวัชพืช สิ่งแปลกปลอม เช่น เศษหิน รากไม้ พลาสติก ฯลฯ ด้วยวิ ธีการที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.6 กรณีใช้ปุ๋ยเคมี ต้องใช้ปุ๋ยเคมีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
4.7 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก และปุ๋ยชีวภาพ ให้มีการจัดการ การเก็บรักษาที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย
4.8 ให้ปรับค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ของดินให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตที่ดีของพืชอาหารสัตว์
4.9 ให้ใช้ชนิดและปริมาณปุ๋ย โดยพิจารณาจากผลวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน
และความต้องการของพืชอาหารสัตว์แต่ละชนิด
4.10 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด หรือปุ๋ยคอก
หรือก่อนปลูกพืชอาหารสัตว์ให้ปลูกพืชปรับปรุงบารุงดิน เช่น โสนแอฟริกัน ปอเทือง
หรือถั่วพร้า และไถกลบในระยะเวลาที่เหมาะสม
4.11 มีมาตรการควบคุม ป้องกัน และกาจัดศัตรูพืชก่อนและหลังการปลูกอย่าง
ถูกต้อง
4.12 กาจัดวัชพืชอย่างเหมาะสม เช่น การถอน ขุด หรือตัดทิ้งทั้งต้นหรือ ทั้งกอ
หรือใช้สารเคมี
4.13 ในการกาจัดวัชพืช ให้กาจัดก่อนวัชพืช ออกดอกติดเมล็ด เพื่อป้องกัน
การแพร่ขยาย
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4.14 หากพบพืชอาหารสัตว์และวัชพืชที่เป็นโรคระบาดที่สาคัญ รวมถึงวัชพืชที่
เป็นพิษ เช่น สกุลไมยราบ สาบหมา ให้เก็บไปเผาทาลายนอกแปลงปลูก
4.15 มี ก ารควบคุ ม ปริ ม าณวั ช พื ช ที่ พ บในแปลงให้ เ หมาะสมตามชนิ ด ของ
พืชอาหารสัตว์

(3) เครื่องมือและ
อุปกรณ์

4.16 จัดให้มีอุปกรณ์การเกษตรที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
4.17 จั ดให้มีสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือและอุป กรณ์ การเกษตรเป็ นสัดส่วน
ปลอดภัยและง่ายต่อการนาไปใช้งาน
4.18 จัดทาแผนการซ่อมบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร และมี
การบารุงรักษาและตรวจสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร ตามแผนที่
กาหนดไว้ พร้อมบันทึกข้อมูลการบารุงรักษาทุกครั้ง
4.19 มีการตรวจสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานทุกครั้งก่อนการนาไปใช้
4.20 มีการทาความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งภาชนะที่ใช้
ในการบรรจุและขนส่งผลิตผลทุกครั้งก่อนการใช้งานและหลังใช้งานเสร็จแล้ว
ก่อนนาไปเก็บ

5. การเก็บเกี่ยวและ
การปฏิบัติการหลัง
การเก็บเกี่ยว

5.1 ให้สารวจแปลงก่อนการเก็บเกี่ยว เพื่อกาจัดวัชพืชและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ
เช่น ขวดแก้ว เศษโลหะ พลาสติก
5.2 เก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตว์ในช่วงเวลาที่ไม่มีน้าค้างเกาะ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
ความชื้นที่สูงเกินไป
5.3 หลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวในวันฝนตก โดยตรวจสอบสภาพภูมิอากาศก่อน
การเก็บเกี่ยว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพืชอาหารสัตว์
5.4 เก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากอายุการเก็บเกี่ยวที่
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของพืชอาหารสัตว์
5.5 หลั งการตั ดปรั บ ครั้งแรก ควรเก็ บ เกี่ยวพืช ตระกูลหญ้ า ทุก 40-60 วั น
และพืชตระกูลถั่วทุก 50-90 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและการเจริญเติบโตของ
พืชอาหารสัตว์
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5.6 วิ ธี ก ารเก็ บ เกี่ ย วและการปฏิ บั ติ ห ลั ง การเก็ บ เกี่ ย วต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนจากวัตถุ
หรือสิ่งที่เป็นอันตราย
5.7 ต้องคัดแยกพืชอาหารสัตว์ที่ไม่ได้คุณภาพออกก่อนการจาหน่าย
5.8 หากมีก ารจาหน่ า ยตามชั้ น คุณ ภาพ มีวิธี การที่เหมาะสมในการคั ดแยก
ชัน้ คุณภาพของพืชอาหารสัตว์ เช่น บันทึกอายุของพืชอาหารสัตว์ที่เก็บเกี่ยว
5.9 แยกบริเวณเก็บภาชนะบรรจุของเสียและวัตถุอันตรายทางการเกษตรออก
จากบริเวณเก็บภาชนะบรรจุพืชอาหารสัตว์ในการเก็บเกี่ยวและการขนย้าย เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อน
5.10 ห้ามใช้ภาชนะที่เคยบรรจุวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย และวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรมาบรรจุพืชอาหารสัตว์

6. การเก็บรักษา
การขนย้าย และการขนส่ง
(1) การเก็บรักษา

6.1 ต้องเก็ บรั กษาพื ชอาหารสั ตว์สดแยกจากสถานที่ เก็บรั กษาวัตถุอั นตรายทาง
การเกษตร ปุ๋ย หรือสารเคมีอื่นที่เป็นอันตราย หรือมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนได้
6.2 เก็บรักษาพืชอาหารสัตว์สดในสถานทีเ่ หมาะสม ไม่ชื้นแฉะ ไม่อยู่ใกล้ แหล่งปฏิกูล
มีการระบายอากาศ สามารถป้องกันแดดและฝน
6.3 มีมาตรการป้องกันนก หนู เข้ามาทาให้เกิดความเสียหาย
6.4 พืชอาหารสัตว์ที่อยู่ระหว่างรอการขนส่ง ควรติดรหัสหรือเครื่องหมายแสดง
แหล่งที่มาและวันที่ เก็บเกี่ยว เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและการหมุนเวียน
ผลิตผลอย่างมีประสิทธิภาพ
6.5 ควรจัดเรียงพืชอาหารสัตว์ให้เป็นระเบียบ แยกตามชนิด เพื่อความสะดวก
ต่อการนาออกไปใช้หรือจัดจาหน่าย

(2) การขนย้าย

6.6 อุปกรณ์และพาหนะในการขนย้ายต้องสะอาด ไม่ปนเปื้อนวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ
6.7 มีมาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์
ระหว่างการขนย้าย
6.8 การขนส่งพืชอาหารสัตว์สด ควรส่งถึงที่หมายภายใน 24 ชั่วโมง
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6.9 ในระหว่ างการเก็ บรั กษาและการขนย้ ายพื ช อาหารสั ต ว์ ไม่ค วรอัด แน่ น
เนื่ อ งจากความร้ อ นที่ เ กิ ด จากการหายใจของพื ช ที่ จ ะมี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพและ
การเสื่อมสภาพของพืชอาหารสัตว์

7. สุขลักษณะส่วน
บุคคล

มี ม าตรการป้ อ งกั น และดู แ ลสุ ข ภาพให้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งเหมาะสมและ
เพียงพอ

8. การบันทึกข้อมูล

8.1 ต้องมีการบันทึกข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจประเมินและตามสอบได้ดังนี้
- รายละเอียดที่สาคัญของปัจจัยการผลิต
- การได้มาและการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร
- การเตรียมดิน การปลูก การเก็บเกี่ยว และการดูแลบารุงรักษา
- ข้อมูลผู้รับซื้อพืชอาหารสัตว์ หรือแหล่งที่นาพืชอาหารสัตว์ แต่ละรุ่นไปจาหน่าย
- ข้อมูลการขนส่ง
8.2 เก็บรักษาบันทึกข้อมูลไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี
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ภาคผนวก ก
ภาพแสดงตัวอย่างพืชอาหารสัตว์

(ก) หญ้ารูซี่

(ข) หญ้ากินนีสีม่วง

(ค) หญ้าเนเปียร์

(ง) หญ้าโรดส์

(จ) หญ้าอะตราตัม
ภาพที่ 1 ภาพแสดงพืชตระกูลหญ้า

9
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(ก) ถั่วสไตโล

(ข) ถั่วฮามาต้า

(ค) ถัว่ คาวาเคด

(ง) ถั่วไมยรา

(จ) กระถิน

(ฉ) ถัว่ ลิสงเถา
ภาพที่ 2 ภาพแสดงพืชตระกูลถั่ว

