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มาตรฐานสินคาเกษตร 

การปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดสีําหรบัฟารมโคนม 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดเกณฑการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโคนม ครอบคลุมตั้งแตการ

เลี้ยงที่ฟารมจนถึงการขนสงน้ํานมดิบไปยัง ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ หรือโรงงานแปรรูป วัตถุประสงคเพ่ือใหได

โคนมที่มีสุขภาพดี ผลิตน้ํานมโคที่ปลอดภัยและเหมาะสมสําหรับผูบริโภคหรือการนําไปแปรรูป พรอมทั้งไม

กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

2 นิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1  โคนม (dairy cow) หมายถึง สัตวที่จัดอยูในสกุล บอส (Bos) เพศเมียที่เลี้ยงไวเพ่ือใชผลิตน้ํานม

สําหรับบริโภคเปนอาหาร  

2.2  ฟารมโคนม (dairy cattle farm) หมายถึง สถานประกอบการที่เลี้ยงโคนมที่มีวัตถุประสงคหลักในการผลิต

โคนมและน้ํานมดิบ ซึ่งครอบคลุมถึงพ้ืนที่เก็บอาหารสัตว เลี้ยงสัตว รีดน้ํานม ทําลายซากสัตว บริเวณรวบรวม

ขยะและสิ่งปฏิกูล อาคารสํานักงาน และบานพักอาศัย เปนตน 

2.3  ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ (milk collecting center) หมายถึง สถานที่รับน้ํานมดิบจากสมาชิก โดยมีอุปกรณ 

ภาชนะ ที่ใชสําหรับเก็บรักษาน้ํานมดิบอยางเพียงพอ มีระบบการควบคุมอุณหภูมิ และการควบคุมคุณภาพ

ของน้ํานมดิบไดอยางมีประสิทธิภาพ กอนนําสงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมตอไป   
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3 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน 

เกณฑกําหนด และวธิีตรวจประเมนิ ใหเปนไปตามตารางที ่1 

ตารางที ่1 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน 

(ขอ 3) 

รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมนิ 

1. องคประกอบฟารม 

1.1 สถานที่ตั้ง 

 

1.1 ตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเสี่ยงจาก

การปนเปอนของอันตรายทางกายภาพ เคมี 

และชีวภาพ 

 

1.1 ตรวจพินิจสถานที่ตั้งฟารม  

1.2 ผังและลักษณะฟารม 

 

 

1.2.1 มีพื้นที่ขนาดเพียงพอและเหมาะใน

การเลี้ยง โคนม และไมกอใหเกิดปญหา

สิ่งแวดลอม 

1.2.1 ตรวจพินิจขนาดพ้ืนที่และ

สภาพแวดลอม 

1.2.2 มีการวางผังฟารมที่เอ้ือตอการปฏิบัติ

อยางถูกสุขลักษณะและแยกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

เปนสัดสวน เชน พ้ืนที่สําหรับบริเวณเลี้ยงโค 
เก็บอาหารโค ทําลายซากสัตว ที่พักอาศัย 

1.2.2 ตรวจผังฟารมและตรวจพินิจ

พื้นที่ปฏิบัติงาน                         

 

1.3 โรงเรือน 

1.3.1 มีพ้ืนที่เพียงพอในการเลี้ยงโคนมใหถูก

สุขลักษณะ 

1.3.1 ตรวจพินิจขนาดพ้ืนที่ในการ

เลี้ยงโคนม  
1.3.2 ตองแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ งายตอการ

บํารุงรักษาและทําความสะอาด พื้นโรงรีดนมมี

ความลาดเอียง มีระบบระบายน้ําที่ดี หลังคา

โรงเรือนยกสูงโปรง อากาศสามารถถายเทไดดี 

ไมมีสิ่งกอสรางหรือวัตถุบังทางลม 

1.3.2 ตรวจพินิจโครงสรางโรงเรือน 

 

1.3.3 ตองมีแสงสองสวางเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน 

1 .3 .3  ตร วจ พินิ จแสง สว า ง ใ น

โรงเรือน 
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รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมนิ 

 1.3.4 มีเครื่องมือและอุปกรณเพียงพอ และ

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีสถานที่

เก็บเปนสัดสวน โดยเฉพาะอุปกรณเกี่ยวกับ

การรีดนม ใหเก็บอยางถูกสุขลักษณะ 

1.3.4 ตรวจพินิจสถานที่เก็บเครื่องมือ

และอุปกรณ 
 

2. อาหารสําหรับโคนม 

 
 

2.1 ตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

2.1 ตรวจบันทึกแหล งที่มาของ

อาหารโคนม  หรือบันทึกผลการ

วิเคราะหคุณภาพ 

2.2 ในกรณีที่ผสมอาหารสัตวเอง หามใช

สารตองห ามตามกฎหมายว าด วยการ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

2.2 ตรวจบันทึกประจําฟารม 

2.3 ภาชนะบรรจุอาหารโคนมตองสะอาดไม

กอใหเกิดอันตรายตอตัวโค และการปนเปอนสู

น้ํานมโค รถบรรทุกที่ใชขนสงอาหารสัตว

ตองแหงและสะอาด 

2.3 ตรวจพินิจภาชนะบรรจุอาหาร

โค และรถบรรทุกที่ใชขนสงอาหาร

โค กรณีที่มีหลักฐานหรือมีเหตุอัน

ควรสงสัยวาภาชนะ อาจกอใหเกิด

อันตร าย ให สุ ม วิ เคร าะหต รว จ  

สารตกคางในอาหารโคนั้นๆ 

2.4 ตรวจสอบคุณภาพอาหารโคนมทาง

กายภาพในเบ้ืองตน  

2.4 ตรวจบันทึกการตรวจรับอาหาร

โคนม  

2.5 มีสถานที่เก็บอาหารโคนมแยกตางหาก

และเก็บในสภาพที่ปองกัน การถูกทําลาย 

การปนเปอนและเสื่อมสภาพ 

2.5 ตรวจพินิจสถานที่ เก็บรักษา

อาหารโคนม สะอาด แหง ระบาย

อากาศดี ปลอดจากแมลงและสัตว

ตางๆ อาหารบรรจุถุงควรมีวัสดุรอง

ดานลาง เชน พาเลท (pallet) รอง

ภาชนะบรรจุอาหารโค 
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รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมนิ 

 
2.6 โคนมทุกตัวเขากินอาหารได และไดรับ

สารอาหารอยางเพียงพอและเหมาะสมกับ

ชวงอายุและสายพันธุ ตามหลักวิชาการ 

2.6 ตรวจพินิจการปฏิบัติงานตรวจสอบ

บันทึ กข อมู ลการให อาหารสั ตว

เปรียบเทียบกับคูมือ และพิจารณา

รวมกับผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพ

น้ํานม 
3. น้ํา 

3.1 แหลงน้ําใชในฟารมตองอยูในบริเวณที่

ปองกันการปนเปอนจากสิ่งที่เปนอันตราย 

3.1 ตรวจพินิจแหลงน้ํา 

3.2 มีน้ําสะอาดและเพียงพอสําหรับโคกิน
และเหมาะสมสําหรับใช ในฟารมตาม

วัตถุประสงค 

3.2 ตรวจพินิจ กรณีสงสัยใหสงตรวจ

วิเคราะหในหองปฏิบัติการ 

4. การจัดการฟารม 

4.1 คูมือการจัดการฟารม 

 

4.1 ใหมีคูมือการจัดการฟารมที่แสดงให

เห็นรายละเอียดการปฏิบัติงานที่สําคัญ

ภายในฟารม ไดแก ระบบการเลี้ยงอาหาร

และน้ําสําหรับโคนม   การจัดการฟารม 

การจัดการดานสุขภาพโคนม และการรีดนม

และเก็บรักษาน้ํานมดิบ 

 

4.1 ตรวจสอบเอกสารคูมือและ

รายละเอียดวิธีการที่เกี่ยวของ 
 

4.2 บุคลากร 

4.2.1 มีบุคลากรเหมาะกับจํานวนโคนมที่เลี้ยง 4.2.1 ตรวจพินิจ  

4.2.2 บุคลากรที่ทําหนาที่เลี้ยงโค ตองมี

ความรู และไดรับการฝกอบรมในการเลี้ยง  

โคนมเพื่อใหจัดการฟารมได 

4.2.2 ตรวจบันทึกการฝ กอบรม

หลักสูตรด านการเลี้ ยงโคนมจาก

สถาบันหรือหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ 
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 4.2.3  มีสัตวแพทยที่มีใบอนุญาตเปนผูควบคุม

ฟารมโคนมกํากับดูแลดานสุขภาพโคนม 

4.2.3 ตรวจใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง และ

ใบอนุญาตผูควบคุมฟารมโคนม 

4.2.4 บุคลากรตองมีสุขลักษณะสวนบุคคล

ที่ดี เพ่ือปองกันไมใหเกิดการปนเปอนและ

แพรเชื้อ 

4.2.4 ตรวจพินิจสุขลักษณะสวน

บุคคล ตรวจบันทึกการเจ็บปวยและ

ผลการตรวจสุขภาพประจําปของ

บุคลากร 
4.3 การทําความสะอาด 

และบํารุงรักษา  

 4.3.1 โรงเรือน อุปกรณ ตองสะอาด และ

บํ า รุ ง รั กษ า ให อ ยู ใ น สภ าพดี แล ะถู ก

สุขลักษณะ 

4.3.1 ตรวจพินิจ และตรวจบันทึกการ

ทําความสะอาด โรงเรือน อุปกรณตาม

โปรแกรมการทําความสะอาดและ

บํารุงรักษา 

4.3.2 โรงรีดนม และอุปกรณตองสะอาด

และมีการฆาเชื้อ 
4.3.2 ตรวจพินิจและตรวจบันทึกการทํา

ความสะอาดฆาเชื้อ โรงรีดนม อุปกรณ

ตามโปรแกรมการทําความสะอาดและ

บํารุงรักษา  

5. สุขภาพสัตว 

5.1 การปองกันและ

ควบคมุโรค 

 

5.1.1  มีการเฝาระวัง ปองกันและควบคุม
โรคไดอยางมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งมี

มาตรการปองกันโรคเขาสูฟารมจากบุคคล

และยานพาหนะ 

 

5.1.1 ตรวจพินิจการปองกันโรค

กอนเขาฟารมตรวจบันทึกการเขา-

ออกฟารม และบันทึกผลเก่ียวกับ

สุขภาพสัตว เชน ผลการตรวจโรค

วัณโรคและโรคแทงติดตอ การใช

วัคซีน 

5.1.2 ระบุแหลงที่มาของโคนม มีการกักโรค

และตรวจรับรองสุขภาพโคนมที่ซื้อเขาใหม 
5.1.2 ตรวจบันทึกแหลงที่มาของโคนม 
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 5.1.3 ตรวจติดตามสุขภาพโคนมประจําวัน 5.1.3 ตรวจบันทึกรายงานผลการ

ตรวจสอบสุขภาพโคนมและการระบุ

สัตวที่ปวย 

5.1.4 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยวาเกิด

โรคระบาดใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

โรคระบาดสัตว  

5.1.4 ตรวจบันทึกการปฏิบัติตามที่

กฎหมายกําหนด 

5.2 การบําบัดโรค 5.2 ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตวแพทยผู

ควบคุมฟารม  

5.2 ตรวจบันทึกการบําบัดโรค และ

บันทึกการใชยา  

6. สวัสดิภาพสัตว 6. ดูแลโคนมใหมีความเปนอยูที่สบายและ

หากไดรับบาดเจ็บ  ปวย หรือพิการ ให

ปฏิบัติอยางเหมาะสม เพ่ือไมใหเกิดการ

ทรมานสัตว 

6. ตรวจพินิจและตรวจสอบเอกสาร 

7. สิ่งแวดลอม 

7.1 กําจัดขยะ ของเสีย เชน มูลโค โดยวิธีที่

เหมาะสม ไมใหเปนแหลงของกลิ่นและเชื้อ

โรค จนเกิดผลกระทบตอผูอยูอาศัยและผูอยู 

ขางเคียง หรือสิ่งแวดลอม 

7.1 ตรวจพินิจ  

7.2  กรณีปล อยน้ํ า เสี ยออกสู แหล งน้ํ า

สาธารณะ ใหมีการบําบัดน้ําเสียจากฟารมกอน

7.2 ตรวจพินิจ  

8. การผลิตน้ํานมดิบ 

8.1 ผูรีดนม 

 

8.1.1 ผู รีดนมตองมีสุขภาพดี ปราศจาก

โรคติดตอที่จะแพรกระจายเชื้อมายังโคนมหรือ

น้ํานม 

 

8.1.1 ตรวจพินิจสุขภาพของผูรีดนม 

และตรวจบันทึกสุขภาพ 

8.1.2 ผูรีดนมตองปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะ

สวนบุคคลที่ดี   

8.1.2 ตรวจพินิจการปฏิบัติตามหลัก

สุขลักษณะสวนบุคคลของผูรีดนม 
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รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมนิ 

8.2 การเตรียมแมโค

กอนการรีด 

8.2.1 ตองเตรียมแมโคกอนทําการรีดนม 

ใหสะอาด และไมเครียด มีการทดสอบ

ความผิดปกติของน้ํานมกอนรีดลงถังรวม 

8.2.1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานขณะ

เตรียมการรีดนม 

8.2.2 กรณีที่ใชยากับโคนม ตองพนระยะ

หยุดยากอนรีดน้ํานมเพ่ือจําหนาย และให

สงน้ํานมตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกคาง 

8.2.2 ตรวจสอบบันทึกการปวย การ

ใชยา ประวัติการรักษาและบันทึกผล

การตรวจยาปฏิชีวนะตกคางในน้าํนม 

8.3 การรีดนม 

8.3.1 รีดนมใหถูกตองตามหลักวิธี และ

หลังรีดนมเสร็จตองจุมหัวนมในน้ํายาจุม

หัวนมทุกครั้ง 

8.3.1 ตรวจพินิจการปฏิบัติงานขณะ

รีดนม 

8.3.2 อุปกรณและภาชนะรองรับน้ํานมดิบ

ตองสะอาด ไมมีกลิ่นอับหรือบูด ผิวเรียบ 

ไมมีรอยเชื่อมตอ ไมทําปฏิกิริยากับน้ํานม

ดิบ และทําความสะอาดฆาเชื้อกอนและหลัง

การใช 

8.3.2 ตรวจพินิจการปฏิบัติงานและ

ตรวจอุปกรณ 

8.3.3 หลังจากรีดนมเสร็จตองทําความสะอาด

อุปกรณ รีดนม กรณีใช เครื่ องรี ดนมให  

ถอดชิ้นสวนออกลางและผึ่งลมใหแหงทุกครั้ง 

8.3.3 ตรวจพินิจการปฏิ บัติ งาน

ภายหลังรีดนมเสร็จ 

8.4 การขนสงน้ํานมดิบ 

8.4.1 น้ํานมดิบที่รีดไดและบรรจุในถัง ตองรีบ

ขนสงไปยังศูนย รวบรวมน้ํ านมดิบหรือ

โรงงานแปรรูปใหเร็วที่สุด 

8.4.1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานขณะ

ขนสงน้ํานมดิบ 

8.4.2 หลังจากสงน้ํานมแลว ตองทําความ

สะอาดถังนมโดยเร็ว 

8.4.2 ตรวจสอบการปฏิ บัติ งาน

ภายหลังขนสงน้ํานมดิบเสร็จแลว 
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รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมนิ 

8.5 คุณภาพน้ํานมดิบ 8.5 ตองมีคุณภาพไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนด

ในภาคผนวก ข 

8.5 ตรวจผลการวิเคราะหคุณภาพ

น้ํานมดิบ 

9. การบันทึกขอมูล 

 
9.1 ใหบันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงานใน

ขั้นตอนที่สําคัญในการจัดการฟารม ที่มีผล

ตอสุขภาพและการควบคุมโรค 

9.1 ตรวจบันทึกขอมูล 

9.2 ใหเก็บรักษาบันทึกเปนเวลาอยางนอย 

3 ป ยกเวนขอมูลทะเบียนประวัติโคนมให
เก็บไวตลอดอายุโคนม 

9.2 ตรวจการเก็บรักษาบันทึก 

 

4 คําแนะนาํการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํหรับฟารมโคนม  

คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโคนม มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูประกอบการเลี้ยงสัตว

เกษตรกร และบุคลากรในฟารมโคนม ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือใหสามารถจัดการและปฏิบัติการใน

ฟารมโคนมไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ทําใหโคนมมีสุขภาพ สุขอนามัย และสุขลักษณะที่

ดี ใหผลผลิตน้ํานมดิบเต็มศักยภาพ สามารถนําไปแปรรูปเปนน้ํานมและผลิตภัณฑนมที่มีคุณภาพ มีความ

ปลอดภัยตอผูบริโภค รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยรายละเอียดคําแนะนําหลักการ

ปฏิบัติที่ดีอธิบายไวในภาคผนวก ก และตามระเบียบของกรมปศุสัตวและหนวยงานที่เก่ียวของ  
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ภาคผนวก ก 

คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

สําหรับฟารมโคนม 

(ขอ 4) 

ก.1  องคประกอบฟารม 

ก.1.1  สถานที่ตั้ง  

ก.1.1.1  ตั้งอยูในพ้ืนที่ที่เหมาะสําหรับการจัดการเลี้ยงโคนม เชน การคมนาคมสะดวก ไมมีน้ําทวมขัง และ

ควรไดรับความยินยอมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ก.1.1.2  อยูในสภาพแวดลอมที่ไมเสี่ยงจากการปนเปอนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพที่อาจ

เปนอันตรายตอสุขอนามัยของโคนมและน้ํานมปนเปอน เชน โรงงานอุตสาหกรรม แหลงรวมขยะ และควร

ตรวจสอบประวัติพ้ืนที่กอนตั้งฟารม  

ก.1.1.3  ควรอยูหางจากแหลงชุมชน โรงฆาสัตว ตลาดคาสัตว ไมนอยกวา 5 km (กิโลเมตร) และสามารถ

ปองกันการแพรระบาดของโรคจากภายนอกที่จะเขามาในฟารม  

ก.1.1.4  อยูใกลศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ ในรัศมีที่สามารถสงน้ํานมดิบใหมีคุณภาพ และไดรับบริการอยาง

เหมาะสม ทั้งนี้ไมควรหางจากศูนยรวบรวมน้ํานมดิบเกิน 20 km  

ก.1.2  ผังและลักษณะฟารม 

ก.1.2.1  พ้ืนที่ของฟารมมีขนาดเพียงพอ และเหมาะสมกับการเลี้ยงโคนม ไมกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม

และสุขภาพโคนม มีรั้วรอบบริเวณของฟารม และควรมีทางเขาออกฟารมทางเดียว 

ก.1.2.2  มีการวางผังฟารมที่ดี จัดแบงพื้นที่อยางมีระเบียบสอดคลองกับการปฏิบัติงาน บริเวณโรงเรือนเลี้ยง 

โรงพัก ลูกโค โครุน โคสาว ที่เก็บอาหารและเวชภัณฑ แยกเปนสัดสวนและไมใหสัตวเลี้ยงที่อาจเปนพาหะนําโรค 

เชน สุนัข แมว เขาไปในโรงเรือนเลี้ยงโคนม  
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ก.1.2.3  ควรเปนบริเวณที่โปรง อากาศถายเทไดดี มีพ้ืนที่แปลงหญาพอเหมาะ มีรมเงาในฟารมเพียงพอ  

ก.1.2.4  เปนเจาของพ้ืนที่หรือมีสิทธิการใชพ้ืนที่ที่ถูกตอง  

ก.1.2.5  บานพักอาศัยและอาคารสํานักงานควรอยูบริเวณอาศัยโดยเฉพาะ แยกเปนสดัสวนและไมมกีารเขาอยู

อาศัยในบริเวณโรงเรือนเลี้ยงโคนม บานพักควรแข็งแรง สะอาด เปนระเบียบ   

ก.1.3  โรงเรือน  

ก.1.3.1  คอกพักควรมีพื้นที่สําหรับโคนม ไมนอยกวา 4 m2
 (ตารางเมตร) ตอตัว  

ก.1.3.2  โรงเรือน ควรมีโครงสรางแข็งแรง สรางดวยวัสดุถาวร งายตอการทําความสะอาดและบํารุงรักษา 

และไมกอใหเกิดอันตรายตอตัวสัตวและบุคลากรที่ทํางานในฟารม สามารถปองกันความรอนจากแสงแดดและ

ฝนได  

ก.1.3.3  พ้ืนโรงรีดนมตองทําดวยคอนกรีตไมขัดมัน มีความลาดเอียง มีระบบระบายน้ําที่ดี เพ่ือปองกันไมให

เกิดการสะสมของเสียขึ้นภายในโรงเรือน และยกระดับสูงข้ึนกวาระดับพ้ืนดินเชนเดียวกับพ้ืนโรงเรือนเลี้ยงโคนม 

จัดสรางระบบการกําจัดของเสียที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันการหมักหมมของของเสียที่อาจเปนแหลงเพาะ

โรคได  

ก.1.3.4  หลังคาโรงเรือนควรยกสูงโปรง ชายคาควรสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 3 m (เมตร) เพ่ือใหอากาศ

สามารถถายเทไดดี ไมมีสิ่งกอสรางหรือวัตถุบังทางลม  

ก.1.3.5  ออกแบบและสรางรางอาหารและน้ํา ใหสะดวกในการทําความสะอาด และมีพอเพียงกับจํานวนของ

โคที่เลี้ยงในแตละโรงเรือน  

ก.1.3.6  บริเวณที่ติดกับรางอาหารสําหรับใหโคยืนกินอาหาร ควรเปนพ้ืนคอนกรีต มีขนาดกวางไมนอยกวา 

1.5 m เพ่ือใหสะดวกตอการทําความสะอาด  

ก.1.3.7   ควรมีแสงสองสวางเพียงพอในการปฏิบัติงาน ถาแสงธรรมชาติไมเพียงพอ ควรใชแสงสวางจาก

ไฟฟาชวย เพ่ือใหสามารถดูแลและตรวจสุขภาพไดตลอดเวลา และควรมีไฟฟาฉุกเฉินใชกรณีไฟฟาขัดของ 

ก.1.3.8   มีเครื่องมือและอุปกรณเพียงพอตอการใชในการปฏิบัติงานในฟารม อยูในสภาพที่ใชงานไดดี  

ไมกอใหเกิดอันตรายแกตัวโคนม 

ก.1.3.9  มีสถานที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณเปนสัดสวน สะดวกในการปฏิบัติงาน สะอาด และไมกอใหเกิด

การปนเปอนในน้ํานม 
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ก.2  อาหารสําหรับโคนม 

ก.2.1  อาหารโคนม ตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

ก.2.2 เมื่อซื้ออาหารโคนม ตองซื้อจากผูผลิตที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว  

ก.2.3  ในกรณีผสมอาหารโคนมเอง วัตถุดิบที่ใช หรือสิ่งที่เติมในอาหารตองมีคุณภาพ ไมใชสารตองหาม

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว และหามใชยาสัตวทุกชนิดผสมอาหาร 

ก.2.4  ภาชนะบรรจุอาหารโคนมควรสะอาด สภาพสมบูรณ ไมเคยใชบรรจุวัตถุมีพิษ ปุย หรือวัตถุอ่ืนใดที่

อาจเปนอันตรายตอโคนม สะอาด แหง กันความชื้นได ไมมีสารที่จะปนเปอนกับอาหารโคนมและถาถูกเคลือบ

ดวยสารอ่ืน สารดังกลาวตองไมเปนอันตรายตอโคนมและมีฉลากที่ถูกตอง 

ก.2.5  รถบรรทุกที่ใชในการขนสงอาหารโคนม สวนที่ใชบรรทุกตองทําใหแหงและสะอาด ไมมีการตกคาง

ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสวนที่บรรทุก  

ก.2.6  มีการตรวจสอบทางกายภาพในเบื้องตน เชน ภาชนะบรรจุไมฉีกขาด มีฉลากถูกตอง และไมยอมรับ

อาหารโคนมที่ปนเปอนเชื้อราและมีการกําจัดอาหารโคนมที่ปนเปอนอยางเหมาะสม เก็บตัวอยางอาหารโคนม

เพ่ือไวใชวิเคราะหกรณีพบปญหาในระดับฟารม  

ก.2.7  มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารโคนม  โดยการสุมตัวอยางอาหารโคนมสงหองปฏิบัติการ  

เพ่ือตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพและสารตกคางโดยกรมปศุสัตว ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว และเก็บบันทึกผลการตรวจวิเคราะหไวใหตรวจสอบได  

ก.2.8  ควรมีสถานที่เก็บอาหารโคนมแยกตางหาก และการเก็บรักษาสามารถรักษาสภาพของอาหารโคนม

ไมใหเปลี่ยนแปลง สะอาด แหง ปลอดจากแมลงและสัตวตางๆ กรณีที่เปนอาหารบรรจุถุงควรมีวัสดุรอง

ดานลางเชน พาเลท รองถุงที่บรรจุอาหารโคนมเพื่อใหอากาศถายเทได 

ก.2.9  จัดใหมีอาหารหยาบคุณภาพดีเพียงพอกับความตองการของโคนมและสอดคลองกับอาหารขน       

โดยเหมาะสมกับชวงอายุและสายพันธุ ตามหลักวิชาการ 

ก.2.10 ภาชนะหรืออุปกรณใหอาหาร ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ 
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ก.3  นํ้า 

ก.3.1  แหลงน้ําที่ใชในฟารมตองอยูในบริเวณที่สามารถปองกันการปนเปอนมูลโคนมหรือน้ําเสียจาก

โรงเรือนรวมทั้งบานพักอาศัย นอกจากนี้แหลงน้ําควรหางจากโรงฆาสัตวหรือโรงงานอุตสาหกรรมดวย  

หากเปนบอบาดาลตองมีฝาปดมิดชิด 

ก.3.2  โคนมมีน้ํากินอยางเพียงพอ น้ําใชอุปโภคและบริโภคในฟารมโคนม มีลักษณะใส สะอาด ปราศจาก 

สิ่งแขวนลอย  

ก.3.3  น้ําสําหรับใชทําความสะอาดเตานม และลางเครื่องมือ อุปกรณ ที่สัมผัสกับน้ํานมโดยตรง ตองสะอาด 

ไมมีความกระดา ง เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ํ าบาดาลที่ ใชบริ โภค ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกัน

ดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 

ก.3.4  ภาชนะหรืออุปกรณใหน้ํา ควรสะอาด และมีจํานวนเพียงพอ 

ก.4  การจัดการฟารม 

ก.4.1  คูมือการจัดการฟารม 

ผูประกอบการตองมีคูมือการจัดการฟารม ที่มีรายละเอียดของการจัดการเลี้ยง การจัดการฟารม การใหอาหาร 

การปองกันและควบคุมโรค การดูแลสุขภาพโคนม สุขอนามัยในฟารมโคนม ระบบการบันทึกขอมูล และขอควรระวัง

ของโคนม เพ่ือที่จะสามารถใชประเมินประสิทธิภาพของฟารมโคนมซึ่งมีรายละเอยีดการปฏบัิตแิตละระยะ ดงันี ้ 
(1) การจัดการลูกโคแรกคลอด ถึง หยานม  
(2)  การจัดการโครุน-โคสาว (ตั้งแตหยานม-ผสมพันธุได)  

(3)  การจัดการโคทอง  
(4)  การจัดการโครีดนม  

(5)  การจัดการแมโคแหงนม  

ก.4.2  บุคลากร 

ก.4.2.1  มีบุคลากรพอเพียงและเหมาะสมกับจํานวนโค ทั้งนี้จํานวนบุคลากรอาจขึ้นกับปจจัยตางๆ ไดแก 

ชนิดของโรงเรือน ระบบการเลี้ยง อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในฟารม 
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ก.4.2.2  บุคลากรที่ทําหนาที่ดูแลเลี้ยงโคนมควรไดรับการฝกอบรมหลักสูตรดานการเลี้ยงโคนมจากสถาบัน

หรือหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ มีความรู ความชํานาญ ในการดูแลโคนมเปนอยางดี มีการฝกอบรมและพัฒนา

บุคลากรอยางตอเนื่อง และใหบันทึกขอมูลการฝกอบรมในประวัติบุคลากร 

ก.4.2.3  มีสัตวแพทย ควบคุมกํากับดูแลดานสุขภาพโคนมและสุขอนามัยภายในฟารม เพ่ือใหคาํแนะนาํหรอื

ดูแลดานการปองกันโรค รักษาโรค และการใชยา ภายในฟารมไดอยางถูกตอง ซึ่งจบการศึกษาทางสัตวแพทย 

มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง และไดรับใบอนุญาตสัตวแพทยผูควบคุมฟารม    

โคนมจากกรมปศุสัตว  

ก.4.2.4  บุคลากรภายในฟารมโคนมทุกคนตองไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป และไมเปนโรควัณโรค 

(Tuberculosis)  

ก.4.2.5  บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในฟารม ตองปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะสวนบุคคลที่ดี คือ แตงกายสะอาด

ลางมือใหสะอาดและเช็ดใหแหงทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน ดูแลสุขอนามัยของมือและเล็บใหสะอาดอยูเสมอ 

หามสูบบุหรี่ หามถมน้ําลาย ไอหรือจาม หรือขบเคี้ยวและรับประทานอาหารในขณะปฏิบัติงาน  

ก.4.3  การทําความสะอาดและบํารุงรักษา  

ก.4.3.1  ทําความสะอาดโรงเรือน อุปกรณ ลางรางอาหารและรางน้ํา อยางสม่ําเสมอ ไมใหมีเศษอาหารเกา 

เชื้อรา หรือมูลโค สะสม 

ก.4.3.2  ควรตัดหญา และทําความสะอาดรอบๆ รั้วของโรงเลี้ยง เพ่ือมิใหเปนแหลงเพาะเชื้อโรคและแมลงตาง  ๆ

ที่เปนพาหะของโรค  

ก.4.3.3  มีการทําความสะอาดและฆาเชื้อในโรงรีดนม บริเวณโดยรอบ และอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพ และ

ตองดูแลโรงเรือน อุปกรณ ใหถูกสุขลักษณะ สะดวกและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณการ

รีดนมดวยเครื่องอัตโนมัติ ตองทําความสะอาดและมีการตรวจสภาพการทํางานทุกวัน ถาพบวาชํารุดหรือ

หมดอายุการใชงานตองดําเนินการแกไขทันที  

ก.5  สุขภาพสัตว  

ก.5.1  การปองกันและควบคุมโรค 

ก.5.1.1  มีการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติดังนี้ 
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(1) มีระบบการทําลายเชื้อโรคกอนเขาและออกจากฟารม โดยมีบอน้ํายาฆาเชื้อโรค หรือมีการพนน้ํายา    

ฆาเชื้อโรคกอนเขาฟารม รวมถึงมีการบันทึกบุคคลและยานพาหนะเขา-ออกฟารมที่ตรวจสอบได 

(2) ปองกันบุคคลภายนอกหรือผูไมไดรับอนุญาตเขา เชน มีรั้วรอบบริเวณพ้ืนที่เลี้ยงโคนมหรือสัญลักษณ

เตือนไมใหบุคคลหรือพาหนะที่ไมไดรับอนุญาตเขาในบริเวณเลี้ยงโคนม  

(3) มีการตรวจโรควัณโรคและโรคแทงติดตอโดยกรมปศุสัตว เปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

(4) มีโปรแกรมการใหวัคซีนโรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย (Hemorrhagic Septicemia) 

และมีโปรแกรมกําจัดพยาธิภายในและภายนอกโดยกรมปศุสัตว รวมทั้งมีการดูแลการตัดแตงกีบโคทุกตัวที่มี

ปญหา เพ่ือใหโคเดินไดสะดวก ไมเปนการทรมานสัตว 

(5) ควรปองกัน ควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อไมใหเปนแหลงของเชื้อโรคที่มีผลกระทบตอสุขภาพและ

สุขลักษณะ เชน ดูแลบริเวณโดยรอบโรงเรือนไมใหมีบริเวณน้ําขัง หรือน้ําเนา ซึ่งจะเปนแหลงของแมลงตางๆ 

ทั้งนี้ควรมีแผนการและวิธีการกําจัดสัตวพาหะนําเชื้ออยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

(6) มีการจัดการโคนมปวย ตาย และการทําลายซากอยางเหมาะสม ควบคุมโรคใหสงบโดยเร็วและไมใหแพร

ระบาดจากฟารม กรณีสัตวแพทยผูควบคุมฟารมแนะนําใหทําลายซาก ใหฝงซากสัตวใตระดับผิวดิน ไมนอยกวา 

50 cm (เซนติเมตร) ใชยาฆาเชื้อโรคที่เหมาะสมราด หรือ โรยไปบนซากสัตวนั้นจนทั่วถึง แลวกลบดินปดปาก

หลุมและพูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไมนอยกวา 50 cm  

ก.5.1.2  ระบุแหลงที่มาของโคนม โคนมที่ซื้อเขาฟารมจะตองไดรับการกักโรคและตรวจรับรองสุขภาพจาก

สัตวแพทยผูควบคุมฟารม ควรตรวจสอบที่มาของโคนมที่จะนําเขาฝูงเพ่ือใหมั่นใจวาปลอดจากโรคติดตอตางๆ 

และทราบรายละเอียดเก่ียวกับตัวโค เพ่ือประโยชนตอการจัดการการเลี้ยงตอไป 

ก.5.1.3 ตรวจติดตามสุขภาพโคนมเปนประจําทุกวัน เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติของโคนม เชน มีอาการ

ของโรค ลักษณะตัวสัตว   

ก.5.1.4  ในกรณีเกิดโรคระบาด ตองแจงสตัวแพทยประจาํทองที ่และปฏิบัตติามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสตัว  

ก.5.2  การบําบัดโรค 

ก.5.2.1 สัตวแพทยผูควบคุมฟารม ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2545   

หรือฉบับแกไขเพ่ิมเติม และตามขอกําหนดใน มกษ. 9032 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง ขอปฏิบัติการ

ควบคุมการใชยาสัตว  

ก.5.2.2 การบําบัดโรคและการใชยาสัตวรวมถึงวัตถุอันตรายที่ใชในฟารม ใหอยูภายใตการควบคุมของ   

สัตวแพทยที่มีใบอนุญาตเปนสัตวแพทยผูควบคุมฟารมโคนม หรือบุคคลที่สัตวแพทยมอบหมาย การใชยา
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สําหรับสัตวโดยสัตวแพทยตองใหคําแนะนําและเขียนใบสั่งยาสําหรับโคนมโดยมอบหมายเปนลายลักษณ

อักษร และใหบันทึกขอมูลการใชยาสําหรับสัตวในระบบการบันทึกขอมูล สัตวแพทยผูควบคุมฟารมจะตอง

คํานึงถึงสารตกคางในน้ํานม โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ ยาถายพยาธิและอื่นๆ  

ก.6  สวัสดิภาพสัตว 

ก.6.1 โคนมที่เลี้ยงในฟารมควรมีอิสระในการเคลื่อนไหว อยูอยางสบายและปลอดภัย  

ก.6.2  ตรวจสอบสุขภาพอยางสม่ําเสมอ ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม สําหรับโคนมที่ปวย บาดเจ็บหรือพิการ 

ควรมีการดาํเนินการอยางเหมาะสมและรีบดวนเพ่ือไมใหเกิดการทรมานสัตว 

ก.6.3 จัดการดานสวัสดิภาพสัตว โดยปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการคุมครองและดแูลสวสัดภิาพ

โคนม ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ. 2544 

ก.7  ส่ิงแวดลอม 

ก.7.1 มภีาชนะใสขยะที่มีฝาปดมิดชิด แลวทําการเก็บรวบรวมนําไปทิ้งในบริเวณที่ทิ้งของเทศบาล สุขาภิบาล 

หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือรวบรวมและกําจัดขยะในพ้ืนที่กําจัดขยะซึ่งแยกไวเปนสัดสวนแยกออก

จากบริเวณที่เลี้ยงโค  

ก.7.2 เก็บกวาดมูลโคนมไมใหเกิดการหมักหมมภายในโรงเรือน หรือที่อยูของโค เพ่ือไมใหสะสมเปนแหลง

ของกลิ่นและเชื้อโรคแพรออกสูภายนอก  

ก.7.3 ในกรณีน้ําเสียที่ตองการจะปลอยลงแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีระบบบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสมและมคีณุภาพ

น้ําตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งที่ราชการกําหนด   

ก.8  การผลิตนํ้านมดิบ 

ก.8.1  ผูรีดนม 

ก.8.1.1 ถามีอาการปวยหรือสงสัยวาปวย หรือเปนพาหะนําโรคสูน้ํานม เชน โรคดีซาน อาการทองรวง 

อาเจียน เจ็บคอ มีไข เปนแผลติดเชื้อที่ผิวหนัง มีน้ํามูก หูน้ําหนวก หรือตาแฉะ หามเขาในบริเวณการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับน้ํานม ในกรณีที่แสดงอาการปวยหรือมีการระบาดของโรค ใหตรวจสุขภาพของผูปฏิบตังิาน

กอนรีดนมหรือปฏิบัติงานเก่ียวกับน้ํานมทุกครั้ง  
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ก.8.1.2 ผูรีดนมตองปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะสวนบุคคลที่ดี คือ แตงกายสะอาด ลางมือและแขนทั้งสอง

ขางจนถึงขอศอกบอยๆ และเช็ดใหแหงทุกครั้งกอนรีดนม ดูแลสุขอนามัยของมือและเล็บใหสะอาดอยูเสมอ 

หามสูบบุหรี่ หามถมน้ําลาย ไอหรือจาม หรือขบเคี้ยวและรับประทานอาหารในขณะปฏิบัติงาน  

ก.8.2  การเตรียมแมโคกอนการรีด 

ก.8.2.1 กอนรีดนมควรทําความสะอาดเตานม หัวนม ซอกขาหลัง สีขาง และสวนทองของโคดวยน้ําสะอาด 

และฆาเชื้อบริเวณเตานมดวยน้ํายาฆาเชื้อกอนทําการรีดนมทุกครั้ง 

ก.8.2.2 กอนรีดนมทุกครั้ง ใหรีดนมจากเตา 2 ครั้ง ถึง 3 ครั้ง ใสภาชนะตรวจสอบน้ํานม เพ่ือดูลักษณะ

น้ํานม และชวยลดปริมาณเชื้อโรคที่ปลายหัวนม   

ก.8.2.3 มีการตรวจสอบเตานมอักเสบเปนประจําดวยน้ํายา ซีเอ็มที (California Mastitis Test (CMT)) กอนรีด

นมทุกครั้ง ทุกตัว ทุกเตา โคนมที่มีผล ซีเอ็มที เปนบวก ตองรีดนมโคตัวนั้นเปนตัวสุดทาย และตองรีดน้ํานม

ใหหมดเตา และไมควรนําน้ํานมนั้นมาใชบริโภคและจําหนาย 

ก.8.2.4 ทุกครั้งที่รีดน้ํานมเสร็จ ควรชั่งน้ําหนักและจดบันทึกปริมาณน้ํานมที่รีดไดของโคนม แตละตวัในแต

ละมื้อและแตละวัน  

ก.8.2.5 กรณีใชยากับโคนม ตองพนระยะหยุดยากอนรีดน้ํานมเพ่ือจาํหนาย และใหสงน้ํานมตรวจสอบยา

ปฏิชีวนะตกคาง 

ก.8.3  การรีดนม 

ก.8.3.1 รีดนมใหถูกตองตามหลักวิธี ทั้งแบบการรีดนมดวยมือ และแบบการรีดนมดวยเครื่องรีดนม     

โดยหลังรีดนมเสร็จตองจุมหัวนมในน้ํายาจุมหัวนมทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการทําใหเนื้อเยื่อของเตานม และหัวนม

เกิดการบาดเจ็บ ในระหวางการรีดนมควรปองกันการปนเปอนจากสิ่งแวดลอม จากมูลสัตวหรือฝุนผงตางๆ 

เชน การใหอาหารโคนม การเปลี่ยนวัสดุรองพ้ืน 

ก.8.3.2 อุปกรณและภาชนะรองรับน้ํานมดิบตองสะอาด ไมมีกลิ่นอับหรือกลิ่นบูด มีผิวเรียบ ไมมีรอย

เชื่อมตอ ไมทําปฏิกิริยากับน้ํานมดิบ  

ก.8.3.3 หลังจากรีดนมเสร็จตองทําความสะอาดและฆาเชื้ออุปกรณและภาชนะรองรับน้ํานมดิบอยางทั่วถึง 

และทําใหแหงตามความเหมาะสม หากใชสารทําความสะอาดและน้ํายาฆาเชื้อ ภายหลังทําความสะอาดและฆา

เชื้อ ใหลางอุปกรณถังเก็บน้ํานมดวยน้ําเพ่ือขจัดสารทําความสะอาด และน้ํายาฆาเชื้อ ยกเวนกรณีที่ระบุวา

น้ํายาฆาเชื้อนั้นไมตองชะลางดวยน้ํา กรณีใชเครื่องรีดนมตองถอดชิ้นสวนอุปกรณออกมาทาํความสะอาดอยาง
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ทั่วถึง เชน วาลว (valve) เปด-ปดลมในถวยรวมนม ยางไลเนอร เปนตน เพ่ือไมใหเกิดการสะสมของ

เชื้อจุลินทรีย 

ก.8.3.4 มีการทําความสะอาดระบบทอลมและอุปกรณรีดนม ไมใหเกิดการตกคางของน้ํานมเพ่ือไมใหเกิด
การสะสมของเชื้อจุลินทรีย 

ก.8.3.5 หมั่นตรวจสอบอุปกรณของเครื่องรีดนมใหอยูในสภาพที่เหมาะสมในการใชงานอยางสม่ําเสมอ  

โดยมั่นใจวาจะไมทําใหหัวนมและเตานมบาดเจ็บในระหวางการรีดนม และเปลี่ยนอะไหลเมื่อครบอายุการใชงาน 

ก.8.4  การขนสงนํ้านมดิบ  

ก.8.4.1 หลังจากรีดนมโคเสร็จ ในกรณีที่ทําน้ํานมใหเย็นที่อุณหภูมิ 4
o
C (องศาเซลเซียส) ที่ฟารมไมได 

ควรรีบเก็บรวบรวมและสงน้ํานมไปยัง ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ หรือโรงงานแปรรูป ภายในหนึง่ชัว่โมงหรอืนาํสู

กระบวนการผลิตใหเร็วที่สุด ไมควรปลอยใหถังนมนั้นถูกทิ้งตากแดด ควรวางถังนมไวใตรมเงา  

ก.8.4.2 ผูสงน้ํานมตองปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะที่ดี สวมเสื้อผาที่สะอาด ทําความสะอาดยานพาหนะที่ใช

ขนสงน้ํานมอยางสม่ําเสมอ   

ก.8.4.3 หลังจากสงน้ํานมแลวตองรีบลางถังนมใหสะอาด ฆาเชื้อ และคว่ําผึ่งใหแหง เก็บถังนมไวในที่แหง 

สะอาด มีการปองกัน แมลง หนู และการปนเปอนจากฝุนละอองไดเปนอยางดีเพ่ือนํามาใชในครั้งตอไป  

ก.8.5  คุณภาพนํ้านมดิบ 

คุณภาพน้ํานมดิบโดยรวมของฟารมโคนม ตองมีคุณภาพไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดในภาคผนวก ข  

ก.9  การบันทึกขอมูล  

มีระบบการบันทึกและเก็บบันทึกขอมูลที่สําคัญ โดยตองเก็บรักษาไวอยางนอย 3 ป เพ่ือสามารถตรวจสอบ

ยอนหลังได ทั้งนี้ครอบคลุม 
9.1 ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารฟารม เชน ขอมูลดานบุคลากร การฝกอบรม ขอมูลดานสุขภาพ 

9.2 ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการดานการผลิต เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวโคนม (ขอมูลทะเบียนประวัติโคนมให

เก็บไวตลอดอายุโคนม) อาหารและน้ําสําหรับโคนม การจัดการฟารม สุขภาพสัตว การใหผลผลิตและผลการ

วิเคราะหคุณภาพน้ํานมดิบ (ใบรายงานผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํานมดิบที่ไดจากศูนยรวบรวมน้ํานมดิบหรือ

กรมปศุสัตว) 
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ภาคผนวก ข 

 คุณภาพน้ํานมดิบ 
(เกณฑกําหนดขอ 8.5) 

คุณภาพน้ํานมดิบ พิจารณาจากการตรวจสอบคณุสมบตัิของน้ํานม ดังตอไปนี ้ 

ข.1 องคประกอบน้ํานม ไดแก  

ข.1.1  โปรตนี (protein) ไมนอยกวารอยละ 2.8  

ข.1.2  เนื้อนมไมรวมมนัเนย (solid not fat) ไมนอยกวารอยละ 8.25  

ข.1.3  เนื้อนมทั้งหมด (total solid) ไมนอยกวารอยละ 12  

ข.2 ความสะอาดน้ํานมและสารปนเปอนในน้าํนม  

ข.2.1  จุดเยือกแข็ง หรือ คาความถวงจําเพาะ  

ข.2.1.1  จุดเยือกแข็ง ควรมีคาระหวาง -0.520 °C ถึง -0.525 °C  

ข.2.1.2  ความถวงจําเพาะที ่20 °C มีคา 1.028  

ข.2.2  ชั่วโมงการเปลีย่นสีของเมธิลนีบลู (methylene blue) มากกวา 4 ชัว่โมง หรือ รีซาซรูิน (resazurin) 

ไมนอยกวา 4.5 จุด อานผลที ่1 ชัว่โมง  

ข.2.3  ปริมาณจุลนิทรยีทัง้หมด ไมมากกวา 400,000 cfu/ml (โคโลนีตอมิลลลิิตร)   

ข.2.4  ปริมาณจุลนิทรยีโคลิฟอรม (coliform) ไมมากกวา 10,000 cfu/ml  

ข.2.5  ปริมาณจุลนิทรยีทนรอน ไมมากกวา 1,000  cfu/ml  

ข.2.6  ปริมาณเซลลโซมาติก ไมควรเกิน 500,000 cell/ml (เซลลตอมิลลลิิตร) 

ข.2.7  ยาปฏิชีวนะใหผลลบเมื่อทดสอบดวย Delvo test หรือเทียบเทา หรือสูงกวา  
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ภาคผนวก ค 

ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลประจําฟารม 
(ก.9) 

ค.1 ตัวอยางแบบบันทึกขอมลูทะเบียนประวัติโคนม 
 

ชื่อเจาของฟารม/เกษตรกร.....................................................ชื่อฟารม ........................................... เลขทะเบียนฟารม................................

สัญลักษณ/เครื่องหมายฟารม.............................ที่ตั้งฟารมเลขที.่....................... ถนน....................... ตําบล......................อําเภอ...................

จังหวัด .................................หมายเลขโทรศัพท..............................................ลักษณะการเลี้ยง.................................................................. 
 

ลําดับ

ที ่

หมายเลข 
ประจําตัว 

ชื่อโค เพศ พันธุ วัน เดือน 

ป 

เกิด 

น้ําหนัก 

แรกเกิด 

(kg) 

หมายเลข 

พอ 

หมายเลข 

แม 

วัน เดือน ป 

หยานม 

น้ําหนัก 

หยานม 

(kg) 

หมายเหตุ 

 

            

            

            

            

            

ผูบันทึก ………………………………………
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ค.2 ตัวอยางแบบบนัทึกขอมลูประวัติการใหผลผลิต (รายตัว) 

 
หมายเลขประจําตวั.............................ครั้งทีข่องการใหนม..........ผูบันทึก............................................. 

ลักษณะการเลี้ยง............................................................................................................................ 

 

วัน เดือน ป ปริมาณนม (kg) หมายเหต ุ

เชา เย็น รวม 
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ค.3 ตัวอยางแบบบันทึกขอมลูประวัติการใหผลผลิต (รายฟารม) 

 

ชื่อเจาของฟารม/เกษตรกร.....................................................ชื่อฟารม........................................... 

เลขทะเบียนฟารม............................ สญัลักษณ/เครื่องหมายฟารม....................................................

ที่ตั้งฟารมเลขที.่...................... ถนน................. ตําบล.................................อําเภอ ..........................

จังหวัด .........................................................หมายเลขโทรศัพท......................................................

ลักษณะการเลี้ยง............................................................................................................................ 
 
ลําดับที ่ หมายเลข

ประจําตวั 

ครั้งท่ีของ

การใหนม 

จํานวนวันให

ผลผลติ 

(วัน) 

ปริมาณ

น้ํานม 

(kg) 

หมายเหต ุ

 

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ผูบันทึก............................ 



                                                                                 22                                                   มกษ. 6402-2552 
 

ค.4 ตัวอยางแบบบนัทึกขอมลูการสืบพันธุของแมพนัธุ 

 

หมายเลขประจําตวั................................ พันธุ .....................................หมายเลขพอ................................หมายเลขแม..........................................

ลักษณะการเลี้ยง.................................................................................................................................................................................... 

 

ผสม 

ครั้งที ่

วัน เดือน ป 

ที่ผสมพันธุ 

พอพันธุ 

ที่ใชผสม 

อายุ 

เมื่อผสมพันธุ 

น้ําหนัก 

เมื่อผสมพันธุ

กําหนดวัน 

คลอด 

ลูกที่เกิด หมายเหตุ 

 วัน เดือน ป หมายเลข เพศ 

          

          

  ผูบันทึก……………………………………… 

 

ค.5 ตัวอยางแบบบันทึกขอมลูอาหารโคนม 
 
ชื่อฟารม.....................................เลขทะเบียนฟารม...............................................สัญลักษณ/เครื่องหมายฟารม................................................ชื่อ

เจาของฟารม................................................ลักษณะการเลี้ยง............................................................................................................................... 

 

ลําดับที ่ ชนิดอาหาร แหลงที่มาของอาหารโค

นม 

(ตรา/วันที่ผลติ) 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน หมายเลข 

ตัวอยางที่สุม

เก็บ 

หมายเหตุ 

ส ี กลิ่น แหง/ชื้น ลักษณะภาชนะบรรจุ

ปกต/ิไมปกต ิ

การ

ปลอมปน 

          

          

ผูบันทึก……………………………………..
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ค.6 ตัวอยางแบบบนัทึกขอมลูการรับ-จายเวชภัณฑและสารเคม ี
 
ชื่อฟารม.........................เลขทะเบียนฟารม..................สญัลักษณ/เครื่องหมายฟารม............................................................................................. 

ชื่อเจาของฟารม .................................................................................................................................................................................... 
ลักษณะการเลี้ยง.................................................................................................................................................................................... 

 

ลําดับที ่ ชื่อของเวชภัณฑ/สารเคม ี จํานวนที่ซื้อ 

วัน เดือน ป 

จํานวนที่ใช 

วัน เดือน ป 

คงเหลือ 

 

ผูบันทึก หมายเหตุ 

 

       

       

       

 

 
ค.7 ตัวอยางแบบบนัทึกขอมลูการใชวัคซีน และการถายพยาธ ิ

 
ชื่อฟารม.......................เลขทะเบียนฟารม...................สัญลักษณ/เครื่องหมายฟารม....................ชื่อเจาของฟารม.......................................... 

ลักษณะการเลี้ยง..................................................................................................................................................................................... 

 

วัน เดือน ป คอก/ฝูง การใชวัคซีน การถายพยาธ ิ ผูปฏิบตัิงาน ผูควบคุม 

  ชนิด/ชื่อวัคซีน จํานวนโค (ตัว) ชนิด/ชื่อยา จํานวนโค (ตัว)   
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ค.8 ตัวอยางแบบบนัทึกขอมลูการรักษาโรคและการใชยา 

 
ชื่อฟารม.......................................เลขทะเบียนฟารม ...............................สัญลักษณ/เครื่องหมายฟารม........................................................ชื่อเจาของ

ฟารม..................................................................................................................................................................................... 

ลักษณะการเลี้ยง.................................................................................................................................................................................... 

 

วัน เดือน ป หมายเลข 

ประจําตวั 

 

เพศ อาการ การรกัษาและผลการรักษา การใชยา ผูรักษา 
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ค.9 ตัวอยางแบบบันทึกประวัติบุคลากร 

 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).........................................นามสกุล....................................อายุ..........ป 

วุฒิการศึกษา..............................หนาที่การปฏิบัติงานในฟารม..................................................... 

วันที่เขาทํางาน.............................................................................................................................. 

 

เรือ่งท่ี

ฝกอบรม 

วันท่ีฝกอบรม ระยะเวลาใน 

การฝกอบรม 

สถานทีฝ่กอบรม ผูจัดการฟารม/ 

ผูประเมินผล 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ค.10 ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลการทําความสะอาด ฆาเชือ้  

และการตรวจเชค็สภาพโรงเรือน และอุปกรณ 
 
ช่ือฟารม....................................................เลขทะเบียนฟารม ......................................................

สัญลักษณ/เครือ่งหมายฟารม.......................................ช่ือเจาของฟารม...................................... 

ลักษณะการเลีย้ง........................................................................................................................... 

 

วันท่ี การทาํความสะอาด การฆาเชื้อ ตรวจเช็คสภาพ ซอมบํารุง บันทึกหมายเหตุ ผูปฏิบตั ิ

 โรงเรือน อุปกรณ โรงเรือน อุปกรณ โรงเรือน อุปกรณ โรงเรือน อุปกรณ   
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ค.11 ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํานมดิบ 

 
ชื่อฟารม....................................................เลขทะเบียนฟารม .......................................สัญลักษณ/เครื่องหมายฟารม..................................

ชื่อเจาของฟารม...................................ลักษณะการเลีย้ง.......................................................................................................................... 

 

วันที่ เวลา 

สงนม 

อุณหภูม ิ

 

ความถวงจําเพาะ MB Rz pH ยา

ปฏิชวีนะ 

alcohol test TS SCC SPC จุดเยือกแข็ง 

(°C) ที่(....°C) (ชั่วโมง) (point) (+/-) (ผาน/ไมผาน) (รอยละ) (cell/

ml) 

(cfu/ml) (°C) 
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ค.12 ตัวอยางแบบบันทึกการเขา-ออก ฟารม 

 
ชื่อฟารม...........................เลขทะเบียนฟารม ............................สัญลักษณ/เครื่องหมายฟารม..............

ชื่อเจาของฟารม...................................ลักษณะการเลีย้ง.................................................................. 

 

วัน เดือน ป ช่ือ-สกุล วัตถุประสงค 

การเขา-ออก ฟารม 

เลขทะเบียน

รถยนต 

จํานวนคน ลายเซ็น 

      

      

      

      

      

      

      

 

ค.13 ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลบัญชีฟารม 

 
ชื่อฟารม...........................เลขทะเบียนฟารม ............................สัญลักษณ/เครื่องหมายฟารม..................

ชื่อเจาของฟารม...................................ลักษณะการเลีย้ง............................................................................. 
 

ว/ด/ป จํานวน จํานวน 

การสญูเสีย 

จํานวน 

ลูกโคเกิด 
จํานวนแม

โครีดนม 

จํานวน

ปวย 

รวม ผูบันทกึ 

เขา  ออก 
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ภาคผนวก ง 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้และหนวยที่ SI (International System of Units หรือ Le Système 

International d’Unités; SI) ยอมรับใหใชได มีดังนี้ 

รายการ ช่ือหนวย สัญลกัษณหนวย  

ความยาว 

กิโลเมตร  (kilometer) km 

เมตร (meter) m 

เซนติเมตร (centimeter) cm 

พ้ืนที ่ ตารางเมตร (square meter) m
2 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส (degree Celsius) °C 

ปริมาตร มิลลลิิตร (milliliter) ml 

มวล กิโลกรมั (kilogram) kg 
 

 


