ความเปนไปไดของการผลิตเนื้อโคอินทรียในประเทศไทย
ผศ.ดร.สุริยะ สะวานนท
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การเลี้ยงโคขุนเพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพดีในประเทศไทยนั้น โดยการใชโคเนื้อพันธุดีและอาหารพลังงาน
สูง (อาหารขนหรืออาหารผสมเสร็จ) เพื่อใหโคมีการสะสมไขมันในกลามเนื้อสูงๆและทําใหเนื้อโคนุมมีความนา
กินไดมกี ารพัฒนามากวายี่สบิ ปแลว อยางไรก็ตามเนื้อโคที่มีการสะสมไขมันในปริมาณสูงอาจจะไมเปนผลดีตอ
สุขภาพอนามัยของผูบริโภค เนื่องจากไขมันที่สะสมในกลามเนื้อในระดับสูงนั้นจะเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคอวน
โรคหลอดเลือดอุดตันได ดังนั้นปจจุบนั ผูบริโภคในประเทศที่พัฒนาแลว เชนประเทศในกลุมสหภาพยุโรป (EU)
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งญี่ปุน ไดตระหนักและใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง ผูบริโภค
สวนใหญของประเทศที่พัฒนาแลวจึงเริ่มใหความสนใจในการบริโภคเนื้อโคที่มีไขมันนอย และมีความปลอดภัย
จากการปนเปอ นของจุลินทรียและสารตกคางตางๆ เนื้อโคที่มีลักษณะดังกลาวสวนใหญจะไดมาจาก “การผลิต
โคเนื้อในระบบการทําเกษตรอินทรียหรือเกษตรธรรมชาติ” ดังนั้นการผลิตเนื้อโคในในรูปแบบนีจ้ งึ เปนการเลี้ยง
โคเนื้อรูปแบบใหมที่กําลังมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
สําหรับประเทศไทยเราเองผูบ ริโภคบางกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีกําลังซื้อสูง (มีรายไดมาก) ก็เริ่มมอง
หาเนื้อโคที่มีคณ
ุ ภาพดีแตมไี ขมันต่ํา นอกจากนี้ประเทศไทยก็เปนประเทศที่มีการขยายตัวของธุรกิจการทองเที่ยว
และรานอาหารอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจการทองเทีย่ วสําหรับคนตางชาติจากประเทศในกลุม
สหภาพยุโรป หรือประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งนักทองเที่ยวกลุมนี้ที่มีความตองการบริโภคเนื้อโคที่มีคุณภาพดีแตมี
ไขมันต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อโคที่ไดจากการเลี้ยงภายใตระบบการทําเกษตรอินทรีย ดังนัน้ ในปจจุบันจึงเริ่มมี
การนําเขาเนื้อโคอินทรียจากตางประเทศเขามาในประเทศและคาดวาจะมีแนวโนมเพิม่ สูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่
นโยบายของประเทศไทยเอง
ก็ตองการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตภายในประเทศเพื่อผลิตอาหารปอน
ตลาดโลกใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยมีเปาหมายทีจ่ ะเปนครัวของโลกดวย ดังนั้นเพื่อเตรียมความพรอมใน
ทุกๆดาน จึงจําเปนอยางยิ่งทีเ่ ราจะตองเริ่มมีการพัฒนาระบบการเลี้ยงและการผลิตเนื้อโคในระบบเกษตรอินทรีย
เพื่อตอบสนองความตองของผูบริโภคที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

หลักการผลิตเนื้อโคอินทรีย
การเลี้ยงโคเนือ้ อินทรียเพื่อผลิตเนื้ออินทรียน ั้นมีหลักการทั่วไป คือ เปนการเลี้ยงและการจัดการที่เนน
ความสัมพันธระหวางการใชพื้นที่ พืชอาหารสัตว และสัตวใหสอดคลองกัน โดยคํานึงถึงความตองการทาง
กายภาพและความตองการขัน้ พื้นฐานของโคเนื้อเปนสําคัญ
รวมถึงการใหอาหารคุณภาพดีที่ผลิตจากระบบ
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เกษตรอินทรีย (USDA, 2008) ดังนั้นการเลี้ยงโคในระบบเกษตรอินทรียจึงมีความแตกตางจากการเลี้ยงโคเนื้อใน
ระบบทั่วไป ดังสรุปในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงความแตกตางระหวางการผลิตโคเนื้อในระบบปกติกับระบบเกษตรอินทรีย
ลักษณะการผลิตหรือการจัดการ
ระบบปกติ
ระบบเกษตรอินทรีย
มีพื้นที่ใหสัตวอยูอยางอิสระ
พื้นที่ในการเลี้ยง
ไมมีขอจํากัด
ใชได
การใชวัคซีนในการปองกันโรค
ใชได
ใชไดเทาทีจ่ ําเปน
การใชยาปฏิชวี นะเพื่อการรักษาโรค
ใชได
หามใช
การใชยาปฏิชวี นะเพื่อกระตุน การเจริญเติบโต
ใชได
หามใช
การใชฮอรโมน
ใชได
หามใช
สารสังเคราะหตางๆ
ใชได
หามใช
อาหารสัตวที่ผลิตในระบบทัว่ ไป
ใชได
ใชได
หามใช
ผลพลอยไดจากโรงงานฆาสัตว หรือของเสีย
มีความหลากหลาย
ใชอาหารหยาบเปนหลัก
สัดสวนของอาหารหยาบตออาหารขน
ไมมี
ตองมี
หนวยงานรับรองการผลิต
ที่มา : (Boland, 2003; Troxel, 2008)
การเลี้ยงโคเนือ้ ในระบบเกษตรอินทรีย เปนการเลี้ยงโคที่คํานึงถึงสวัสดิภาพของสัตวเปนสําคัญ นั่นคือ
สัตวตองมีพื้นที่มากเพียงพอเพื่อใหสัตวไดอยูอยางอิสระ มีระบบปองกันและควบคุมโรคที่ดี เพื่อใหสัตวมีสุขภาพ
ดี ซึ่งจะลดการเจ็บปวยของสัตว แตถาสัตวมีอาการเจ็บปวยก็ใหใชยาปฏิชีวนะรักษาเทาที่จําเปนเทานั้น ไมใหใชยา
ปฏิชีวนะหรือฮอรโมนหรือสารสังเคราะหตางๆเพื่อกระตุนการเจริญเติบโต สวนอาหารที่ใหโคกินก็ใหเปนไปตาม
สภาพธรรมชาติของโค คือตองใหโคไดรบั อาหารหยาบเปนหลัก และอาหารนั้นตองมาจากระบบเกษตรอินทรีย
(ไมใชสารเคมี หรือสารสังเคราะหตางๆ ในระบบการผลิต) และหามใชผลพลอยไดจากโรงงานฆาสัตว เชนเลือด
หรือกระดูกปน รวมทั้งหามใชของเสียจากสัตวหรือจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใชเปนอาหารสัตว และที่สําคัญ
ที่สุดที่การผลิตเนื้อโคในระบบเกษตรอินทรียจะตองมี คือ “หนวยงานที่รับรองการผลิต”
การเลี้ยงโคเนือ้ ที่คํานึงถึงสวัสดิภาพของสัตวเปนสําคัญนั้นจะทําใหสตั วดํารงชีพอยางสุขสบายและเกิด
ความเครียดนอยที่สุด ไมวา จะเปนความเครียดจากการเรงการเจริญเติบโต หรือความเครียดจากการจัดการตางๆ
เพื่อใหเกิดผลตอบแทนในทางธุรกิจสูงที่สุด และนอกจากนี้โอกาสทีโ่ คจะมีการเจ็บปวยภายในฟารมก็ลดนอยลง
ทําใหลดคาใชจายในการรักษาโรคตางๆ
ดังนั้นการเลี้ยงโคเนือ้ ในระบบเกษตรอินทรียเพื่อทําการผลิตเนื้อโค
อินทรียนั้น จึงทําใหไดเนื้อโคมีคุณสมบัติดีตอสุขภาพของผูบริโภคหลายประการ (Mulvihill, 2001; Tanaka, 2005;
Acevedo et al., 2006) ดังนี้
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1. เนื้อโคมีการสะสมของไขมันในกลามเนื้อต่ํา โดยเฉพาะไขมันทีเ่ ปนโทษตอรางกาย
2. เนื้อโคมีวิตามินเอ และวิตามินบีตางๆ สูงกวาเนื้อโคที่เลี้ยงในระบบปกติ
3. เนื้อโคมีสัดสวนของกรดไขมันที่มีประโยชนระหวาง กรดไขมันโอเมกา 3 และ โอเมกา 6 อยาง
เหมาะสม โดยเฉพาะกรดไขมันโอเมกา 3 พบในปริมาณสูง ซึ่งกรดไขมันโอเมกา 3 เปนกรดไขมันที่มีประโยชน
ตอรางกาย
4. เนื้อโคมีกรดไขมัน CLA (Cojugated Linoleic Acid) ในปริมาณสูง เนื่องจาก CLA เปนกรดไขมันไม
อิ่มตัวที่มีประโยชนตอผูบริโภคหลายประการ เชน ปองกันการเกิดโรคมะเร็ง ปองกันการอุดตันขอเสนเลือดโดย
ลดการสะสมของโคเลสเตอลอนในหลอดเลือด ลดการสะสมของไขมันในรางกาย ทําใหการตอบสนองของระบบ
ภูมิคุมกันดีขึ้น เปนสารกระตุนการเจริญเติบโตโดยเพิ่มการสะสมของโปรตีนในรางกาย และปองกันการเกิด
โรคเบาหวาน
5. เนื้อโคมีความปลอดภัยจากเชื้อโรคตางๆ เชนเชื้อโรควัวบา เนื่องจากอาหารที่ใชเลี้ยงสัตวไมไดใชผล
พลอยไดจากโรงฆาสัตว
6. เนื้อโคปลอดภัยจากการใชฮอรโมน ยาปฏิชีวนะ สารสังเคราะหตางๆ หรือสารเคมีตางๆ
แตอยางไรก็ตามการเลี้ยงโคเนื้อในระบบเกษตรอินทรียก ็มีขอจํากัดหลายประการ เชน ตองใชพื้นที่ในการ
เลี้ยงมากกวาการเลี้ยงโคในระบบปกติ
อาหารที่ใชในการเลี้ยงโคที่ตองเปนอาหารคุณภาพดีและมาจากระบบ
เกษตรอินทรีย โดยปกติแลวอาหารเหลานี้จะมีราคาแพงกวาอาหารสัตวปกติทวั่ ไป และการเลีย้ งโคเนื้อในระบบ
เกษตรอินทรียป กติจะใชระยะเวลาในการเลี้ยงนานกวาการเลี้ยงโคในระบบปกติ ดังนั้นตามทฤษฎีแลวการเลี้ยงโค
เนื้อในระบบเกษตรอินทรียเ พื่อผลิตเนื้อโคอินทรียนั้นจะสงผลใหตนทุนการผลิตสูงกวาเนื้อโคที่ไดจากการเลี้ยงใน
ระบบปกติทั่วไป (Acevedo et al., 2006; Boland, 2003)
ดังนั้นจากเหตุผลขั้นตนดังกลาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยศูนยวจิ ัยและพัฒนาการผลิตกระบือ
และโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รวมกับสหกรณโคเนือ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด จึงริเริ่มที่จะผลิตโคเนื้ออินทรีย โดยมีมาตรฐานการผลิต
โคอินทรียภายใตการรับรองของ “สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.)”

มาตรฐานการผลิตเนื้อโคอินทรีย มีดังนี้
หลักการทั่วไป
การเลี้ยงโคเนือ้ อินทรีย เปนการเลี้ยงการจัดการที่เนนความสัมพันธระหวางพื้นที่ พืช และสัตวให
สอดคลองกัน โดยคํานึงถึงความตองการทางกายภาพและความตองการขั้นพื้นฐานของโคเนื้อ รวมถึงการให
อาหารคุณภาพดีที่ผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย
1. มาตรฐานในเรื่องการจัดการทั่วไป
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1.1 การจัดการพื้นที่ฟารมและพื้นที่เลี้ยงสัตว ตองจัดใหโคมีสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก อัตรา
การเลี้ยง และขนาดของฝูง ที่เหมาะสมกับความตองการพื้นฐานของโคในระยะตางๆ ไดแก มีพนื้ ที่
ใหโคเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ มีอาหารและน้ําดื่มกินอยางเพียงพอ มีอากาศและแสงธรรมชาติใหแก
สัตว จัดใหมที ี่พักหรือรมเงาสําหรับกันฝน แดด ลม อยางเหมาะสม ตลอดจนวัสดุอุปกรณที่ใชไม
เปนอันตรายตอสุขภาพของคนหรือสัตว
1.2 ในพื้นทีฟ่ ารมตองมีแปลงหญา หรือพืน้ ที่เปดโลงใหสัตวไดออกกําลังกาย
1.3 มีโรงเรือนที่มีหลังคาอยางนอย 6 ตารางเมตรตอตัว และมีลานปลอยนอกชายคา ตองมีขนาดเหมาะสม
หรือมีพื้นที่รวมกันแลวตองไมนอยกวา 12 ตารางเมตรตอตัว โรงเรือนตองมีน้ําสะอาด อาหารอยาง
เพียงพอ และพื้นทีว่ างใหสัตวทําความสะอาดรางกายและเคลื่อนไหวไดปกติ พื้นคอกตองไมเปน
โคลนตม
1.4 ไมอนุญาตใหผูกลามโคไวตลอดเวลา
1.5 ตองดูแลและปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินในระบบการผลิตพืชอาหารสัตวในระยะยาว เพื่อ
พัฒนาใหเปนการผลิตแบบยัง่ ยืน โดยไมใชสารเคมี
1.6 สัตวที่เลี้ยงในพื้นทีเ่ ดียวกัน ตองเลี้ยงในระบบเกษตรอินทรียเทานัน้
1.7 ในกรณีที่ตองการเลี้ยงในระบบทัว่ ไปรวมกับระบบอินทรีย ผูผลิตตองมีมาตรการปองกันการปะปน
กันของสัตว และตองแยกระบบการจัดการ รวมถึงระบบบัญชีออกจากกันอยางชัดเจน
1.8 ตองมีการจัดการของเสียภายในฟารม โดยนํามาหมุนเวียนใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และปองกัน
ไมใหเกิดมลพิษจากการปนเปอนของสารอินทรีย ไนเตรท และแบคทีเรียในแหลงน้าํ และดิน
2. มาตรฐานในเรื่องระยะปรับเปลี่ยน
2.1 การเลี้ยงโคเนื้อในระบบอินทรียตองผานระยะปรับเปลี่ยน 12 เดือน โดยผลผลิตที่ไดจากสัตวในระยะ
ปรับเปลี่ยนนีจ้ ะยังไมสามารถจําหนายเปนผลิตผลอินทรีย
2.2 ผลผลิตจากสัตวที่เลี้ยงในระบบอินทรีย จะจําหนายเปน “ผลิตภัณฑอินทรีย” ไดหลังจากพื้นที่การ
ผลิตและสัตวพนระยะปรับเปลี่ยนแลว
2.3 พื้นที่การผลิตและสัตว สามรถปรับเปลี่ยนเปนอินทรียพรอมกันได
2.4 สําหรับฟารมที่มีการเลี้ยงในระบบทั่วไปมากอน ตองผานระยะปรับเปลี่ยนอยางนอย 1 ครั้ง จึงจะ
สามารถจําหนายผลผลิตเปนอินทรียได
3. มาตรฐานในเรื่องแหลงทีม่ าของสัตว
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3.1 เปนโคเนื้อพันธุกําแพงแสน หรือโคเนื้อพันธุอื่นที่มีระดับเลือดโคเมืองหนาวประมาณ 50 % ที่
สามารถปรับตัวเขากับสภาพสิ่งแวดลอมในทองถิ่น และสามารถตานทานโรคไดดี
3.2 สัตวตองไดรับการดูแลในระบบอินทรียตั้งแตแรกเกิด ในกรณีที่หาพันธุสัตวอินทรียไมไดเนื่องจากใน
พื้นที่แถบนั้นเพิ่งเริ่มมีการเลี้ยงโคอินทรีย อนุโลมใหใชโคจากแหลงทั่วไปได โดยกําหนดอายุของ
ลูกโคเนื้อที่จะนําเขามาเลี้ยงตองไมเกิน 8 เดือนและหยานมแลว ในกรณีนี้เกษตรกรตองมีแผนในการ
จัดหาหรือผลิตลูกโคอินทรียสําหรับเลี้ยงในฟารมของตนเองดวย
3.3 ในกรณีมีความจําเปนตองนําพอแมพันธุเขามาจากแหลงทัว่ ไป (อาจเปนการทดแทนหรือเพิ่มใหม)
สามารถนําเขามาไดไมเกิน 10% ของจํานวนสัตวโตเต็มวัยในแตละป ทั้งนี้อาจอนุญาตใหนําเขาพอ
แมพันธุจากแหลงทั่วไปไดมากกวา 10% ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปน เชน เกิดภัยธรรมชาติรายแรง หรือ
เหตุที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาได หรือตองการขยายฟารม หรือเพิ่มประเภทการผลิตของสัตว
หรือกรณีที่ฟารมมีจํานวนสัตวนอยกวา 10 ตัว
4. มาตรฐานในเรื่องการขยายพันธุ
4.1 อนุญาตใหใชวิธีการผสมเทียม
4.2 ไมอนุญาตใหใชวิธียายฝากตัวออนและโคลนนิ่ง
4.3 ไมอนุญาตใหใชฮอรโมนกระตุน การตกไขและกระตุนการคลอดลูก ยกเวน เปนการรักษาสัตวเปน
รายๆไป โดยอยูภายใตการดูแลของสัตวแพทย
5. มาตรฐานในเรื่องการจัดการกับตัวสัตว
5.1 ไมอนุญาตใหมีการจัดการกับอวัยวะของสัตว ยกเวนในกรณีที่เปนประโยชนตอการรวมฝูงและ
สุขภาพของโค ไดแก
5.1.1 อนุญาตใหตอนโคอายุไมเกิน 12 เดือน โดยใชคีมตอนโคโดยเฉพาะเทานั้น
5.1.1 อนุญาตใหทําลายเขาโคที่มีอายุไมเกิน 2 เดือน
5.1.1 การทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว ไมอนุญาตใหใชวิธีตีเบอรรอน ขลิบใบหู
6. มาตรฐานในเรื่องอาหาร
6.1 อาหารที่ใชในการเลี้ยงสัตว ตองเปนผลิตผลที่ไดจากเกษตรอินทรีย
6.2 ในกรณีทอี่ าหารอินทรียใ นทองถิ่นมีไมเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือในพื้นที่เพิ่งเริ่มตน
ทําเกษตรอินทรีย อาจอนุญาตใหใชอาหารทั่วไปไดในสัดสวนไมเกิน 10% ของน้ําหนักแหงของ
อาหารทั้งหมด
6.3 โคตองไดรับอาหารหยาบทุกวัน เฉลี่ยอยางนอย 60 % ของน้ําหนักแหงของอาหารทั้งหมด
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6.4 อาหารสัตวไมนอยกวา 50 % ตองผลิตไดเองภายในฟารม หรือมาจากฟารมเกษตรอินทรีย
6.5 ไมอนุญาตใหใชสารดังตอไปนี้เปนสวนผสมในอาหารสัตว ไดแก
6.5.1 ของเหลือทิ้งหรือสิ่งที่ไดจากการชําแหละสัตวชนิดเดียวกัน
6.5.2 ผลพลอยไดจากสัตวเลี้ยงทุกชนิด เชน ผลพลอยไดจากโรงงานฆาสัตว
6.5.3 สิ่งขับถายทุกชนิด
6.5.4 อาหารที่ไดจากการสกัดดวยตัวทําละลาย (เชน เฮกเซน) หรือการเติมสารเคมีตัวชวย
6.5.5 กรดอะมิโนสังเคราะห
6.5.6 ยูเรียและสารประกอบไนโตรเจนสังเคราะห
6.5.7 สารสังเคราะหกระตุนการเจริญเติบโต
6.5.8 สารสังเคราะหกระตุนความอยากอาหาร
6.5.9 สารกันบูด ยกเวนกรณีใชเปนสารชวยแปรรูป
6.5.10 สารใหสีสังเคราะห
6.6 อนุญาตใหใชวติ ามิน แรธาตุ และสารเสริมที่เปนสารจากแหลงธรรมชาติได ทั้งนี้อาจอนุโลมใหใช
วิตามิน แรธาตุ และสารเสริมที่เปนสารสังเคราะหไดเฉพาะในกรณีในกรณีทผี่ ูประกอบการไม
สามารถหาจากแหลงธรรมชาติไดเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ
6.7 อนุญาตใหใชสารเสริมและสารชวยกรรมวิธีการผลิตหญาหมัก เชน แบคทีเรีย เชื้อรา และเอนไซม ผล
พลอยไดจากอุตสาหกรรมอาหาร เชน กากน้ําตาล เปนตน
6.8 อนุญาตใหใชสารสังเคราะหตอไปนี้ เชน กรดอะซีติก ฟอรมิก และโพรพิออนิก รวมถึงวิตามินและ
เกลือแร เฉพาะในกรณีที่เกิดสภาพอากาศแปรปรวนผิดธรรมชาติ
6.9 ลูกโคตองไดรับน้ํานมจากแมเปนเวลาอยางนอย 3 เดือน หรือในกรณีที่แมโคไมมีน้ํานมเลี้ยงลูก
เพียงพอ อนุญาตใหใชน้ํานมจากแมโคที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรียใหนํามาเลี้ยงลูกโคได
6.10 กรณีที่ไมสามารถหาน้ํานมอินทรียได อาจอนุโลมใหใชน้ํานมจากแหลงทัว่ ไปได และเฉพาะในกรณี
ฉุกเฉินอาจใหสารแทนนมหรือสารอื่นแทน แตตองไมมีสารปฏิชีวนะ สารปรุงแตงสังเคราะห หรือ
สิ่งที่ไดจากการชําแหละสัตว เปนสวนประกอบ
6.11 อาหาร สวนผสมในอาหาร สารปรุงแตง และสารชวยแปรรูปในอาหารสัตวทุกชนิด ตองไมมาจาก
กระบวนการพันธุวิศวกรรม
7. มาตรฐานในเรื่องการจัดการสุขภาพสัตว
7.1 การดูแลสุขภาพและความเปนอยูของสัตว ใหเนนทีก่ ารปองกันเปนสําคัญ
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7.2 เมื่อสัตวปวย หรือไดรับบาดเจ็บ สัตวนั้นตองไดรับการรักษาทันที่และเพียงพอ โดยสามารถใชพืช
สมุนไพรหรือยาแผนโบราณที่เหมาะสมกับสภาพและระยะของสัตว ถาจําเปนใหแยกสัตวปว ยออก
จากฝูง และจัดใหอยูในโรงเรือนหรือพื้นที่ที่เหมาะสม แมวาผลการรักษานี้จะทําใหสัตวตองพนจาก
สภาวะการเปนอินทรียก็ตาม
7.3 ในกรณีที่ใชมาตรการปองกันและการรักษาดวยวิธีการขางตนแลวจนเห็นวาไมไดผล สามารถใชยา
แผนปจจุบนั หรือยาปฏิชีวนะไดภายใตการดูแลของสัตวแพทย และตองบันทึกวิธกี ารรักษาและการ
ใชยาไวทุกครัง้ รวมถึงตองมีระยะการหยุดยาเพิ่มเปนสามเทาของที่ระบุไวในเอกสารกํากับยา หรือ
อยางนอย 72 ชั่วโมง (แลวแตอยางไหนนานกวากัน) กอนการจําหนายผลผลิตเปนเนื้ออินทรีย
7.4 ในกรณีทใี่ ชยาแผนปจจุบันในการรักษา อนุญาตใหใชไดไมเกิน 1 ครั้งตอป ถาใชเกินกวานีใ้ หสัตวตัว
นั้นพนจากความเปนอินทรีย
7.5 หามใชยาแผนปจจุบนั เพื่อเปนการกระตุนการเจริญเติบโต
7.6 หามใชสารสังเคราะหกระตุนการผลิต หรือยับยั้งการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ
7.7 ในพืน้ ที่ทมี่ ีโรคระบาดหรือคาดวาจะเกิดปญหาที่ไมสามารถควบคุมโดยวิธีอื่นได อนุญาตใหใชวัคซีน
เฉพาะที่กฎหมายกําหนด และวัคซีนนั้นตองไมไดมาจากกระบวนการพันธุวิศวกรรม
8. มาตรฐานในเรื่องการขนสงและการฆาชําแหละ
8.1 การขนสงและเขาโรงเชือด สัตวตองอยูในสภาวะที่เหมาะสมและเกิดผลกระทบจากสิ่งตางๆเหลานี้
นอยที่สุด ไดแก ความเครียดจากการขึ้น-ลง การปะปนระหวางกลุมสัตวหรือระหวางสัตวตางเพศ
คุณภาพและความเหมาะสมของอุปกรณทใี่ ชในการขนสงและจัดการ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ
ความหิวอาหารและกระหายน้ํา และความตองการเฉพาะของโคแตละตัว
8.2 ตองสามารถจัดการจําแนกสัตวแตละตัวหรือแตละกลุม ตลอดขั้นตอนการขนสงจนถึงการทําใหสัตว
ตาย
8.3 หามไมใหใชสารสังเคราะหเพื่อการกระตุน หรือทําใหสัตวสลบ ทั้งกอนหรือระหวางการขนสง
8.4 การขนสงสัตวไปยังโรงเชือดตองใชเวลาไมเกิน 8 ชั่วโมง ในกรณีที่ไมมีโรงงานฆาสัตวที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ในรัศมีการเดินทาง 8 ชั่วโมง อาจสามารถขนสงสัตวไดมากกวา 8
ชั่วโมงได แตตองมีการพักการขนยายทุกๆ 8 ชั่วโมง
8.5 ในการทําใหสัตวตาย ตองไมทําใหสัตวทรมาน และหามใชไฟฟาชอต (electric prods) หรืออุปกรณที่
ทําหนาที่คลายกันนี้ในการทําใหสัตวสลบ
9. มาตรฐานการตรวจสอบยอนกลับ
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9.1 โคที่เลี้ยงในระบบเกษตรอินทรียที่เปนพอ-แมพันธุ ลูกโคที่เกิดขึ้นภายในฟารมหรือลูกโคที่นําเขามา
ภายในฟารมเพื่อใชทําพันธุ หรือเพื่อทําการผลิตเนื้อโคอินทรีย ตองทําทะเบียนประวัติและติดไมโครชิป
9.2 โคที่จะนํามาผลิตเนื้อโคอินทรียตองมีหมายเลขไมโครชิป เพื่อการตรวจสอบประวัตยิ อนหลัง และ
ทําการเลี้ยงในระบบอินทรียจ นกระทั้งมีนา้ํ หนักไมนอยกวา 450 กิโลกรัม แตไมเกิน 600 กิโลกรัม และตองมีอายุ
ไมเกิน 4 ป ถึงจะสงโคเขาฆาได
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