
การพฒันาศูนย์รวบรวมน า้นมดบิในพืน้ทีป่ศุสัตว์เขต 3  
ให้เข้าสู่ระบบการปฏิบัตทิีด่ ี(GMP) ส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ 

Developing the Good Manufacturing Practice (GMP) for 
Milk Collecting Center in The Livestock Office of The 

Region 3 area. 

นายสตัวแพทย์อภิเษก คงศิลา 
นายสตัวแพทย์ ช านาญการ 

ส านกังานปศสุตัว์เขต 5 

2 พฤศจิกายน 2559 



เน้ือหา 

• บทน า 

• วตัถปุระสงค์การวิจยั 

• อปุกรณ์และวิธีการ 

• สรุปผล วิจารณ์ ข้อเสนอแนะ 



บทน า 
• การปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวมรวมน า้นมดิบ (Good Manufacturing Practice for 

Milk Collecting Center ; GMP) เป็นวิธีปฏิบตัิวา่ด้วยข้อก าหนดทัว่ไปของศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ
มาตรฐานท่ีพงึมี วิธีปฏิบตัิในศนูย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีดีและถกูสขุลกัษณะ เพ่ือให้ได้น า้นมดิบท่ีมีคณุภาพ ถกู
สขุลกัษณะ และปลอดภยัต่อผู้บริโภค 

• โรงงานแปรรูปและผลติภณัฑ์นมมีการก ากบัดแูลมาตรฐานโดยกระทรวงสาธารณสขุ ซึง่เป็นมาตรฐานบงัคบัตาม
กฎหมายภายใต้พระราชบญัญตัิอาหาร พ.ศ. 2522  

• ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบมี มีมาตรฐานการผลติประกาศใช้มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2548 ได้มีการพฒันาเข้าสูม่าตรฐาน
นบัตัง้แตปี่ 2549 เป็นเวลามากวา่ 10 ปี 

• ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแหง่ชาติ : การปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวมรวมน า้นมดิบ พ.ศ. 2548 (มกษ. 6401-
2548) เพ่ือก ากบัดแูลการผลิตน า้นมดิบ วิธีการปฏิบตัิการจดัการศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ การตรวจสอบน า้นม
ดิบ และพฒันาการจดัการคณุภาพน า้นมดิบให้มีประสทิธิภาพ เป็นการอ านวยความสะดวกทางการค้า และการ
คุ้มครองผู้บริโภค 



จ านวนศนูยร์วบรวมน ้านมดิบในประเทศไทย 

พ.ศ. สหกรณ์ เอกชน อ่ืน ๆ รวม 

2544 113 35 11 159 

2555 117 63 16 196 

บทน า 



จ านวนโรงงานแปรรูปน ้านมดิบในประเทศไทย 

• โรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรส์ จ านวน 60 แหง่ 

• โรงงานแปรรูปนมยเูอชที จ านวน 15 แหง่  

บทน า 



โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 
• ต้องใช้น า้นมดิบท่ีผลิตในประเทศเป็นวตัถดุิบ  

• ไมมี่การปลอมปนนมผงหรือวตัถอ่ืุนใด 

• ใช้น า้นมดิบเฉลี่ย 1,100 ตนัตอ่วนั  คิดเป็นร้อยละ 46 ของปริมาณน า้นมดิบที่ผลติได้ในประเทศ 

• น า้นมดิบท่ีผลิตได้ในประเทศประมาณ 2,500-2,600 ตนัตอ่วนั 
 

บทน า 



บทน า 

• ในพืน้ที่ปศสุตัว์เขต 3  
• จ านวนศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 49 ศนูย์ จากจ านวนทัง้ประเทศ 195 ศนูย์  
• โรงงานแปรรูปน า้นม 27 แห่ง จากจ านวนทัง้ประเทศ 92 แห่ง  
• พืน้ท่ีท่ีมีจ านวนศนูย์รวบรวมน า้นมดิบและโรงงานแปรรูปน า้นมมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 25 และ 29 ตามล าดบั 

• ปริมาณการผลิตน า้นมดิบได้เฉลี่ย 171,991 ตนั/ปี  
• เป็นเขตพืน้ที่ที่มีการผลิตน า้นมดิบเป็นอนัดบัสอง  

• เป็นพืน้ที่ที่มีโคนมทัง้หมดมากเป็นอนัดบัสามของประเทศ  

• มีแหลง่ผลติน า้นมดิบท่ีส าคญัอยูท่ี่จงัหวดันครราชสีมา  

• ปี 2558 จงัหวดันครราชสีมาสามารถผลติน า้นมดิบได้ 147,196 ตนั/ปี 



วตัถุประสงคก์ารศึกษาวิจยั 

• เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุงพฒันาศนูย์รวบรวมน า้นมดิบในพืน้ที่ปศสุตัว์เขต 3 ให้เข้าสูร่ะบบการ
ปฏิบตัิท่ีดี (GMP) ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบได้ตรงประเดน็และคงความยัง่ยืนของมาตรฐานได้อยา่ง
ถกูต้อง  

• ศกึษาปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่การปรับปรุงพฒันาศนูย์รวบรวมน า้นมดิบเข้าสูม่าตรฐานการปฏิบตัิท่ีดีส าหรับ
ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ  

• วิเคราะห์ผลการด าเนินงานมาตรฐานการปฏิบตัิท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบในพืน้ที่ส านกังานปศสุตัว์
เขต 3  

• น าข้อมลูหรือบทสรุปที่ได้ไปปรับใช้ในการวางแผนการด าเนินงานตอ่ไป 



อุปกรณ์และวธีิการ 

• ทวนสอบข้อมูล 

• การตรวจประเมนิและรับรอง 
• การตรวจประเมนิ 
• ค าสัง่กรมปศสุตัว์ ท่ี 1000/2549 เร่ือง แต่งตัง้คณะผู้ตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะที่ดีส าหรับศนูย์รวบรวม
น า้นมดิบ  
ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2549 และ ท่ี 240/2556 เร่ือง แต่งตัง้คณะผู้ตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะที่ดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2556  

• การรับรอง 
• ค าสัง่กรมปศสุตัว์ ท่ี 239/2556  เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ลง

วนัที่ 15 มีนาคม 2556  

 



อุปกรณ์และวธีิการ 

• ข้อมูล 
• แบบฟอร์มค าขอรับการรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะที่ดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ (แบบ ศ.ร.น. 1) 
• ผลการตรวจประเมินจากบนัทกึผลการตรวจประเมินการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบตาม
หลกัเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบตัิท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ รหสั DOC-MCC-AUD-002 และ  
F-MCC-AUD01 

• แบบฟอร์มบนัทกึข้อบกพร่องการตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะที่ดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ รหสั F-
AUD-006  

• แบบฟอร์มบนัทกึข้อบกพร่อง(Corrective Action Request) การตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ(F-AUD-MCC-03) 

• เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 – เดือน กนัยายน พ.ศ. 2558  
• เปรียบเทียบข้อบกพร่องที่ตรวจพบตามมาตรฐานการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะที่ดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ พ.ศ. 

2548 (มกอช. 6401-2548)  
 



การวเิคราะห์ข้อมูลและประเมนิผล 

• ข้อมลูท่ีรวบรวมได้น ามาวิเคราะห์แบบ Descriptive analysis  
• Microsoft excel 2013  
• การวิเคราะห์สถิติใช้วิธีการทดสอบค่าที(t-test) ด้วยโปรแกรม Minitab® 17.1.0 เพ่ือเปรียบเทียบแต่ละ
ข้อก าหนดหลกัของ GMP ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ต่อการพิจารณามาตรฐานศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ น าเสนอในรูปแบบ
ร้อยละ สดัส่วนเปรียบเทียบ ตาราง และกราฟ 

 



สรุปผลการศึกษาและวจิารณ์ ข้อเสนอแนะ 
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จงัหวดั 

สหกรณ ์

เอกชน 

จ ำนวน(แห่ง) 

แสดงจ านวนศูนย์รวบรวมน า้นมดบิที่ ย่ืนค าขอแบบ ศ.ร.น. 1 แยกตามชนิด และจังหวัดที่ศูนย์รวบรวม
น า้นมดบิตัง้อยู่ 



จ านวนศูนย์รวบรวมน า้นมดบิทีย่ืน่ค าขอแบบ ศ.ร.น. 1 แยกตามประเภทศูนย์  
และจงัหวดัทีศู่นย์รวบรวมน า้นมดบิตั้งอยู่/จ านวนศูนย์ทีผ่่านการรับรอง 

จังหวดั 
จ านวนศูนย์ทีย่ืน่/ศูนย์ทีผ่่าน แยกตามประเภท 

สหกรณ์ เอกชน รวมจ านวนท่ีผา่นการรับรอง(%) 
ชัยภูม ิ 2/2 0/0 2(100.00) 

นครราชสีมา 14/13 13/6 19(70.37) 
บุรีรัมย์ 3/2 0/0 2(66.66) 
ศรีสะเกษ 1/1 0/0 1(100.00) 
สุรินทร์ 1/1 1/0 1(50.00) 

อุบลราชธานี 1/0 1/0 0(0.00) 
อ านาจเจริญ 0/0 0/0 0(0.00) 
ยโสธร 0/0 0/0 0(0.00) 
รวม 22/19 15/6 25(67.56) 



จ านวนศูนย์รวบรวมน า้นมดบิทีย่ืน่ค าขอแบบ ศ.ร.น. 1 จ าแนก
ลกัษณะของศูนย์รวบรวมน า้นมดบิตามขนาดของศูนย์ 

ขนาดของศูนย์
รวบรวมน า้นมดิบ* 

จ านวนศูนย์แยกตามประเภท 

สหกรณ์(%) เอกชน(%) รวม(%) 
ขนาดเลก็มาก 8(21.62) 5(13.51) 13(35.13) 
ขนาดเลก็ 6(16.22) 2(5.41) 8(21.63) 
ขนาดกลาง 6(16.22) 7(18.92) 13(35.14) 
ขนาดใหญ่ 2(5.41) 1(2.70) 3(8.10) 
รวมทั้งหมด 22(59.47) 15(40.54) 37(100) 

หมายเหตุ :  *ศนูย์ฯ ขนาดเล็กมาก คือ ศนูย์ฯท่ีสามารถรวบรวมน า้นมดบิได้ไมเ่กิน 5 ตนัตอ่วนั,  ศนูย์ฯ ขนาดเล็ก คือ ศนูย์ฯท่ีสามารถรวบรวมน า้นมดบิได้ >5-10 ตนัตอ่วนั,            
ศนูย์ฯ ขนาดกลาง คือ ศนูย์ฯท่ีสามารถรวบรวมน า้นมดบิได้ >10-30 ตนัตอ่วนั, ศนูย์ฯ ขนาดใหญ่ คือ ศนูย์ฯท่ีสามารถรวบรวมน า้นมดบิได้ >30 ตนัตอ่วนัขึน้ไป (วินยั และคณะ, 2549) 



ขนาดพืน้ที่ทั้งหมด พืน้ที่อาคารรับนม และจ านวนสมาชิก  

ข้อมูล 
สหกรณ์ เอกชน ≤0.05 

(x  SD) (x SD) 
ขนาดพืน้ศูนย์ฯที่ทัง้หมด(ตรม.) 4,487.23 3,341.97 9543.19 31,068.73 0.20 

พืน้ที่อาคารรับน า้นมดบิ(ตรม.) 617.78  1,730.53 324.72 359.80 0.389 

เวลาการรับน า้นมดบิเช้า(ช่ัวโมง) 1.52  0.54 2.11 0.64 0.00 

เวลาการรับน า้นมดบิเยน็
(ช่ัวโมง) 

1.800.40 1.890.58 0.43 

จ านวนสมาชกิ(ราย) 67.68  58.88 91.63 74.52 0.126 



ข้อมูลระบบการจัดการภายในศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ 

ข้อมูล สหกรณ์ เอกชน 

จ านวนฟาร์มโคนมมาตรฐาน(%) 67.74 32.26 

ระบบน า้ใช้     
- ระบบผลิตน า้สะอาด(%) 48.05 22.08 

- การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้(%) 48.05 25.97 

ระบบน า้เสีย(%) 49.35 27.27 

ระบบป้องกันสัตว์พาหะ(%) 57.14 31.17 



ข้อมูลจ านวนพนักงาน ห้องเปลีย่นชุด การตรวจสุขภาพ และการฝึกอบรมพนักงาน 

ข้อมูล สหกรณ์ เอกชน -value1 

จ านวนพนักงานในศูนย์(คน) 3.96 2.29* 6.19 4.90* 0.08 

จ านวนพนักงานควบคุมคุณภาพ(คน) 1.58 1.28* 2.07 1.03* 0.12 

จ านวนห้องเปล่ียนเสือ้ผ้าพนักงาน(ห้อง) 1.04 0.20* 0.85 0.60* 0.05 

การตรวจสุขภาพ       
- ใบรับรองแพทย์(%) 46.75 27.27   
- การตรวจสุขภาพประจ าปี(%) 48.05 29.87   
- การเอก็ซ์เรย์ปอด(%) 53.25 29.87   
- การตรวจหาเชือ้ในทางเดนิอาหาร(%) 42.86 24.68   
การฝึกอบรม(%) 59.74 29.87   

หมำยเหตุ : 1≤0.05, *คำ่เฉลีย่ของข้อมลู  คำ่เบีย่งเบนมำตรฐำน 
(xSD)  



ข้อมูลก าลงัการผลติน า้นมดบิ การส่งออก และความจุของถังจัดเกบ็ทั้งสองแบบ 

ข้อมูล 
สหกรณ์ เอกชน 

-value* 
(x SD) (x SD) 

ปริมาณการรับน า้นมดบิ(ตัน/วัน) 11.89  10.72 15.91  12.72 0.15 

ความจุถังเก็บแบบ Storage tank (ตัน) 23.38  21.60 37.89  25.44 0.01 

ความจุถังเก็บแบบ Cooling tank(ตัน) 4.19  8.32 5.40  11.03 0.59 

ปริมาณการส่งน า้นมดบิออกจากศูนย์ 41,595  267,830.10 10,223.41  31,058.96 0.55 

หมำยเหตุ : ≤0.05 



ประเภทแหล่งน า้ใช้ส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ 

แหล่งน า้ใช้ในศูนย์ สหกรณ์ เอกชน รวม(%) 
น า้ผิวดนิ 1 1 2(5.41) 
น า้บาดาล 13 10 23(62.16) 
น า้ประปา 7 2 9(24.32) 

อื่นๆ(น า้ประปาและบาดาล) 1 2 3(8.11) 
รวม 22 15 37(100.00) 



ผลการตรวจประเมินการปฏิบัตทิางสุขลกัษณะทีด่สี าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ 

• การตรวจประเมิน 132 ครัง้  
• ข้อก าหนดหลกัท่ี 1.) องค์ประกอบของศนูย์รวมรวมน า้นมดิบ จากการตรวจประเมินทัง้หมด 132 ครัง้ 
ศนูย์รวมรวมน า้นมดิบสว่นใหญ่พบข้อบกพร่อง 3-7 จดุ โดยพบใน 44 ครัง้ ของการตรวจประเมิน คิด
เป็น 33% 

• ข้อก าหนดหลกัท่ี 2.) การจดัการภายในศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 3.) การจดัการเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และ
อปุกรณ์รับน า้นมดิบ 4.) การจดัการระบบท าความเย็นน า้นมดิบ 5.) การจดัการถงัเก็บน า้นมดิบ 6.) 
การจดัการระบบท าความสะอาดเฉพาะท่ี (CIP) 7.) การจดัการระบบบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
8.) การจดัการระบบสาธารณปูโภค 9.) การจดัการระบบขนสง่และรถขนสง่น า้นมดิบ 10.) การจดัการ
ระบบรับซือ้น า้นมดบิ 11.) การจดัการด้านบคุลากร ศนูย์รวมรวมน า้นมดบิสว่นใหญ่พบข้อบกพร่อง 1 
จดุ โดยพบใน 69 25 67 99 62 33 50 100 118 และ43 ครัง้ ตามล าดบั 



ผลการตรวจประเมินการปฏิบัตทิางสุขลกัษณะทีด่สี าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ 

• ข้อก าหนดหลกัที่ 12.) มาตรฐานความปลอดภยัและการจดัการ
ระบบสิ่งแวดล้อม ศนูย์รวมรวมน า้นมดิบสว่นใหญ่พบข้อบกพร่อง 2 
จดุ และ 3 จดุ ใน 17 ครัง้ 
• ข้อก าหนดหลกัที่ 13.) การจดัการควบคมุคณุภาพน า้นมดิบ ศนูย์
รวมรวมน า้นมดิบสว่นใหญ่พบข้อบกพร่อง 14 จดุ ใน 6 ครัง้ ของ
การตรวจประเมิน 



ผลการตรวจประเมินการปฏิบัตทิางสุขลกัษณะทีด่สี าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ 
• จ านวนข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบสว่นใหญ่ตรวจพบข้อบกพร่อง 14 ข้อ มีจ านวน 6 ศนูย์ ศนูย์รวบรวม
น า้นมดิบท่ีพบข้อบกพร่องมากที่สดุจ านวน 190 ข้อ และพบน้อยที่สดุมีจ านวน 1 ข้อ แสดงวา่มีศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 1 
ศนูย์ท่ีไมพ่บข้อบกพร่องจากการตรวจประเมิน จากการตรวจ 132 ครัง้ 
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สรุป วิจารณ์ 

• ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบในพืน้ที่ปศสุตัว์เขต 3 มีทัง้หมด 37 ศนูย์  
• ศนูย์ฯสหกรณ์ และศนูย์ฯเอกชน  
• มีการกระจายทกุจงัหวดัในพืน้ท่ีปศสุตัว์เขต 3 ตามพืน้ที่ท่ีมีการเลีย้งโคนมหนาแน่น 
• จงัหวดัยโสธร และจงัหวดัอ านาจเจริญไม่มีศนูย์รวบรวมน า้นมดบิตัง้อยู ่ 
• จงัหวดันครราชสีมาเป็นจงัหวดัท่ีมีจ านวนศนูย์รวบรวมน า้นมดบิมากท่ีสดุเน่ืองจากเป็น
จงัหวดัท่ีมีปริมาณการเลีย้ง 
โคนมและมีการผลติน า้นมดบิมากสงูสดุเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ  



สรุป วิจารณ์ 

• ขนาดพืน้ที่ จ านวนสมาชิก พืน้ที่อาคารรับน า้นมดิบ ของศนูย์ฯ ประเภทสหกรณ์ 
เปรียบเทียบกบัศนูย์ฯประเภทเอกชน พบวา่ไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  
• ขนาดพืน้ที่ของศนูย์รวบรวมน า้นมดิบมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) มากเนื่องจาก
พืน้ที่ของศนูย์รวบรวมน า้นมดิบมีความหลากหลายบางแหง่มีการรวมพืน้ที่ของ
อาคารประกอบอื่น ๆ เช่น โรงงานอาหาร ส านกังาน พืน้ที่วา่งเข้าอยูใ่นเขตรัว้
เดียวกบัศนูย์ฯเข้าไปด้วยท าให้พืน้ที่ของศนูย์ฯ มีความแตกตา่งกนัมาก  



สรุป วิจารณ์ 

• ระยะเวลารับน า้นมดิบในช่วงเวลาเช้าพบวา่คา่เฉลี่ยมีความแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิต(ิp≤0.05) 
• การจดัการด้านสขุลกัษณะสว่นบคุคล การควบคมุสตัว์พาหะ การฝึกอบรมพนกังาน 
การควบคมุคณุภาพน า้ใช้ภายในศนูย์ ทัง้สองประเภทมีการจดัการได้สอดคล้องกบั
มาตรฐานที่ก าหนด แตไ่ม่สามารถระบไุด้วา่มีการปฏิบตัิได้สอดคล้องกบัผลการ
ตรวจประเมินและร้อยละที่มีการจดัการยงัอยูใ่นระดบัน้อยกวา่ร้อยละ 50 ซึง่ควรมี
การพิจารณาเอกสารที่เก่ียวข้องเพิ่มขึน้ เช่นบนัทกึการตรวจสขุลกัษณะพนกังาน
ก่อนเข้าปฏิบตัิงาน บนัทกึการส ารวจสตัว์พาหะ บนัทกึการฝึกอบรมหรือแผนการ
ฝึกอบรม และการปฏิบตัิจริงภายในศนูย์ฯวา่มีความสอดคล้องกบับนัทกึหรือไม ่ 



สรุป วิจารณ์ 

• ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมากที่สดุจ าแนกตามเป็นข้อก าหนดหลกัหลกัๆ 13 
ข้อก าหนดหลกั 
• ข้อก าหนดหลกัท่ี 10.) การจดัการระบบรับซือ้น า้นมดบิ คดิเป็น 89.39%  
• ข้อก าหนดหลกัท่ี 9.) การจดัการระบบขนสง่และรถขนสง่น า้นมดบิ คดิเป็น 75.76%  
• สว่นข้อก าหนดหลกัข้ออ่ืน ๆ มีจ านวนความถ่ีในการตรวจพบลดหลัน่กนัไป  
• ข้อก าหนดหลกัท่ี 10 ตรวจพบมากท่ีสดุ 



สรุป วิจารณ์ 

• ข้อก าหนดหลกัที่ 10 ตรวจพบมากที่สดุ เน่ืองจาก 

• เกษตรกรของแต่ละศนูย์รับน า้นมดิบในพืน้ที่ปศสุตัว์เขต 3 มีเกณฑ์การรับซือ้ที่ไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ เร่ือง น า้นมดิบ หรือไมม่ีเกณฑ์การรับซือ้หรือมีเกณฑ์การรับซือ้ที่ไมช่ดัเจน  
• การก าหนดเกณฑ์การรับซือ้ขัน้ต ่าบงัคบัให้เป็นแนวทางเดียวกนัจะท าให้การควบคมุคณุภาพของแตล่ะศนูย์มีความไมแ่ตกต่างกนั  
• การรับซือ้น า้ดิบของศนูย์สว่นใหญ่ยงัไมม่ีการรับซือ้จากฟาร์มท่ีได้รับการรับรองฟาร์มโคนมมาตรฐานจากกรมปศสุตัว์ เน่ืองจาก
ผู้ประกอบการฟาร์มไมส่ามารถท าฟาร์มโคนมให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มโคนมได้ จากเหตดุงักลา่วท าให้การรับรอง GMP 
ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบในครัง้แรกสามารถให้การรับรองได้แม้ศนูย์นัน้จะไมม่ีการรับน า้นมดิบจากฟาร์มโคนมมาตรฐาน  

• กรมปศสุตัว์ได้มีการออกคูม่ือกรมปศสุตัว์ เร่ือง การปฏิบตัิทางสขุลกัษณะที่ดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ใหมใ่นปี พ.ศ. 2556 
ท าให้ศนูย์ที่ขอการรับรองใหมแ่ละตอ่อายกุารรับรองต้องมีการรับน า้นมดิบจากฟาร์มโคนมมาตรฐานเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขการรับรองข้อ 13.1 ข้อย่อย 1 ท าให้การตอ่อายกุารรับรองด าเนินไปได้ช้า และศนูย์ฯ ต้องถกูยกเลิกการรับรองจาก
การท่ีไมส่ามารถสง่เสริมสมาชิกให้ท ามาตรฐานฟาร์มโคนมได้ตามข้อก าหนด 



แนวทางการพฒันาศนูยร์วบรวมน ้านมดิบในพ้ืนท่ีปศุสตัวเ์ขต 3 ให้
เขา้สู่ระบบการปฏิบติัท่ีดี (GMP)  
• พืน้ที่และขนาดของอาคารรับน า้นมดิบมีขนาดเลก็ท าให้ไมส่ามารถปรับปรุงหรือขยายโครงสร้างของศนูย์ให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานได้  

• สมาชิกท่ีเลิกกิจการขายววัทัง้หมดท าให้ปริมาณน า้นมดิบที่รับได้น้อยลง  

• ไมมี่เงินหมนุเวียนเพื่อพฒันาปรับปรุงศนูย์ฯ  

• ภาระหนีส้นิของศนูย์  

• การบริหารงานของศนูย์ท่ีมีปัจจยัภายในไมเ่อือ้อ านวยโดยเฉพาะศนูย์ประเภทสหกรณ์ ท าให้ศนูย์ฯในพืน้ที่
ยงัไมผ่า่นการรับรองทัง้หมด 

• มาตรฐาน มกษ. 6401 - 2548 ยงัเป็นมาตรฐานสมคัรใจ  



ข้อเสนอแนะ 

• ไมไ่ด้ให้ความส าคญักบัคณุภาพน า้นมดิบของแตล่ะสหกรณ์หรือของสมาชิกแตล่ะราย  
• ควรมีการปรับปรุง 

• ค าสัง่กรมปศสุตัว์ท่ี 239/2556 ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2558 เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการรับรองการปฏิบตัิทาง
สขุลกัษณะที่ดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ  

• ค าสัง่กรมปศสุตัว์ท่ี 240/2556 ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2558 เร่ือง แต่งตัง้คณะผู้ตรวจรับรองการปฏิบตัิทาง
สขุลกัษณะที่ดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ  

• ค าสัง่กรมปศสุตัว์ท่ี 241/2556 ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2558 เร่ือง แต่งตัง้ผู้ตดัสินการรับรองการปฏิบตัิทาง
สขุลกัษณะที่ดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ  

• ไมใ่ห้เกิดความซ า้ซ้อนกนัระหวา่งคณะผู้ตรวจรับรองและคณะกรรมการรับรองหรือผู้ตดัสนิการรับรอง ซึง่ไม่
สามารถปฏิบตัิได้ในทางปฏิบตัิ และไมส่อดคล้องกบัมาตรฐาน มอก. 17065-2556 ท่ีก าหนดให้ผู้
ตดัสนิการรับรอง คณะกรรมการรับรอง และคณะผู้ตรวจรับรองต้องเป็นมีความเป็นกลาง 



ข้อเสนอแนะ 

• แยกหน่วยสง่เสริมไมใ่ห้มีสว่นเก่ียวข้องกบัการตรวจประเมิน  
• แนวทางแก้ไขอาจก าหนดคณะผู้ตรวจรับรองเป็นกรรมการร่วมระหว่างส านกังานปศสุตัว์เขตและส านกังานปศสุตัว์
จงัหวดั ส าหรับคณะกรรมการรับรอง และผู้ตดัสินการรับรองควรเป็นกรรมการท่ีอยู่ในหน่วยงานสว่นกลาง และหน่วย
รับรองควรมีการสอบเทียบคณุภาพและตรวจสอบภายใน(Internal Audit) ของแตล่ะหน่วยตรวจประเมินเพ่ือให้มี
ความสามารถการตรวจประเมินทดัเทียมกนัทกุเขตอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

• ควรมีการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะที่ดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 
รหสั F-MCC-AUD-01 ให้มีความถกูต้องไมมี่ความซ า้ซ้อนกนัในหวัข้อการประเมิน  

• หรือมีการก าหนดระดบัเกณฑ์การตดัสนิ Major Minor หรือ Recommend ให้ชดัเจน ซึง่
ข้อก าหนดบางข้อมีการก าหนดระดบัความรุนแรงแตกตา่งกนัแม้จะเป็นข้อก าหนดเดียวกนั เช่น ข้อก าหนด 
5.3.1 ในข้อ 4.2.1 และข้อ 4.3.2 ก าหนดความรุนแรงเป็น Minor แตใ่นข้อ 5.3.5 ก าหนดความ
รุนแรงเป็น Major เป็นต้น  



ข้อเสนอแนะ 

• หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการร่วมกนัพิจารณาก าหนดเกณฑ์การตรวจรับน า้นมดิบท่ีศนูย์ซือ้จากสมาชิกให้
ชดัเจน 

• ในกรณีเป็นศนูย์ใหมก่่อนการก่อสร้างควรมีการพิจารณาแบบแปลนโดยคณะกรรมการท่ีกรม 
ปศสุตัว์มอบหมายรับผิดชอบและควรมีมาตรการหรือก าหนดให้ผู้ประกอบต้องย่ืนแบบแผนผงัศนูย์รวบรวม
น า้นมดิบให้หน่วยงานของกรมปศสุตัว์ท่ีรับผิดชอบตรวจสอบและพิจารณาแบบแปลนก่อนก่อสร้างเพื่อให้
โครงสร้างสอดคล้องกบัมาตรฐาน GMP และไมมี่ปัญหาในขัน้ตอนการตรวจประเมินเม่ือโครงสร้างไม่
สอดคล้องกบัมาตรฐานอาจต้องมีการทบุรือ้ปรับเปลี่ยนซึง่ท าให้ผู้ประกอบการต้องเสียคา่ใช้จ่ายเพิ่ม  

• การควบคมุจ านวนศนูย์รวบรวมน า้นมดิบไมใ่ห้มากเกินไปโดยเฉพาะศนูย์รวบรวมน า้นมดิบขนาดเลก็ท าให้
ยากตอ่การควบคมุและจดัการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

 



ข้อเสนอแนะ 

• หน่วยงานที่เก่ียวข้องเช่น กรมปศสุตัว์ กรมสง่เสริมสหกรณ์ กรมการค้าภายใน ควรมีนโยบายสร้าง
มาตรฐาน หรือสร้างแรงจงูใจ มีนวตักรรมใหม่ๆ  สร้างเครือข่ายอาชีพให้เกษตรกรยินดีเข้าสูร่ะบบมาตรฐาน
ฟาร์มโคนมตามมาตรฐานการปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม มกษ. 6402-2552 แตค่วรมี
การปรับเปลี่ยนมาตรฐานให้สอดคล้องกบัสภาพการเลีย้งของประเทศไทยมากยิ่งขึน้ และต้องมีมาตรการ
ลงโทษท่ีชดัเจนเพื่อตดัวงจรศนูย์ไมไ่ด้มาตรฐาน 





ฟาร์ม 



ฟาร์ม 



เร่ิมตน้ 



โครงสร้าง เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 



ถงัเกบ็ และการควบคุมอุณหภมิู ระหวา่งจดัเกบ็ 



การทวนสอบการบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัร 



การลา้งท าความสะอาด 



ระบบการควบคุมและก าจดัสตัวพ์าหะ 



น ้าใช ้



สารเคมี 



รับน ้ านมดิบ 



การตรวจคุณภาพน ้านม การเกบ็ตวัอยา่ง และ
การขนส่งตวัอยา่ง 



สุขลกัษณะส่วนบุคคล 



การจดัการขยะ ของเสีย น ้ าเสีย  



การควบคุมการขนส่ง 



การทวนสอบเอกสาร บนัทึก  



ไม่เขา้ใจ จาก Auditor จะเปล่ียนเป็น Trainer  


