
มาตรฐานข ั�นพื�นฐานดา้นสวสัดภิาพสตัว ์(Responsible Minimum
Standards: RMS) สาํหรบัโคนม
เอกสารแนบนี�ครอบคลมุขอ้กําหนดสําคญัดา้นสวสัดภิาพสตัวสํ์าหรับโคนม ผู ้
ศกึษาควรอา่นเอกสารหลกัการของมาตรฐานขั �นพื�นฐานสําหรับโคนมควบคูก่บั
เอกสารแนบชิ�นนี� เนื�องจากเนื�อหาในเอกสารหลกัการกลา่วถงึขอ้กําหนดโดยรวม
ของสตัวใ์นฟารม์ทกุประเภท

เกี�ยวกบั FARMS Initiative และมาตรฐานข ั�นพื�นฐานดา้นสวสัดภิาพสตัว ์
Farm Animal Responsible Minimum Standard (FARMS) initiative ถกู
พัฒนาขึ�นเพื�อขบัเคลื�อนใหส้ถาบนัการเงนิสนับสนุนผูผ้ลติเนื�อสตัว์ นม ไข่ และ
บรษัิทผูผ้ลติอาหารอื�น ๆ ตลอดหว่งโซอ่ปุทาน เพื�อนําไปสูก่ารประกอบธรุกจิตาม
มาตรฐานขั �นพื�นฐานดา้นสวสัดภิาพสตัว์ และแนวทางการปฏบิตัทิี�ดตีอ่สตัวใ์น
ฟารม์ ซึ�งรวมถงึวธิกีารขนสง่ และการฆา่
ภาคเีครอืขา่ยดา้นสวสัดภิาพสตัวร์ว่มกนัพัฒนา FARMS Initiative โดยมาตรฐาน
ทั �งหมดถกูกําหนดขึ�นตามกรอบและแนวทางการปฏบิตัริะดบัสากล และขอ้มลูจาก
องคก์รพทิกัษ์สตัวแ์หง่โลก และองคก์รดา้นสวสัดภิาพสตัวท์ี�ไดรั้บการรับรอง
เอกสารหลกัการของมาตรฐานขั �นพื�นฐานดา้นสวสัดภิาพสตัวฉ์บบันี�อธบิายถงึ
ขอ้กําหนดที�ครอบคลมุชวีติของสตัวใ์นฟารม์หลายสายพันธุ์ ผูศ้กึษาควรอา่นควบคู่
กบัเอกสารชี�แจงรายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรฐานขั �นพื�นฐานดา้นสวสัดภิาพเฉพาะ
สตัวแ์ตล่ะประเภท

มาตรฐานข ั�นพื�นฐานดา้นสวสัดภิาพสตัวส์าํหรบัโคนม
ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 1: ขอ้จํากดัเรื�องพื�นที�
มาตรฐานในการจัดการความเสี�ยงขอ้ 1:

● 1.1 หา้มการเลี�ยงแบบผกูลา่ม (Tethering)

● 1.2 หา้มการเลี�ยงแบบผกูยนื (Tie stall)

● 1.3 โรงเรอืนแบบซองนอน (Cubicle) ตอ้งมคีวามยาวมากพอ เพื�อ
ป้องกนัไมใ่หโ้คนมเอนตวั หรอืยนืทิ�งนํ�าหนักลงขาหลงั ในขณะ
เดยีวกนัซองนอนควรมขีนาดกวา้งมากพอใหโ้คนมสามารถลกุขึ�นยนื
หรอืทิ�งตวัลงนอน โดยไมก่ระแทกกบัซองนอน

● 1.4 ตอ้งมคีอกเหมาะสมกบัจํานวนโคนม หรอืมากกวา่ 5%

● 1.5 หา้มการเลี�ยงลกูโคนมแบบขงัคอก หรอืแบบผกูยนื

● 1.6 ลกูโคนมควรถกูจับใหอ้ยูเ่ป็นคูด่ว้ยกนัจนกวา่จะอายคุรบ 8
สปัดาห ์กอ่นปลอ่ยเลี�ยงรวมกบัฝงู

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 2: สภาพแวดลอ้มยํ�าแยแ่ละไมเ่หมาะสม
มาตรฐานในการจัดการความเสี�ยงขอ้ 2:



● 2.1 ปลอ่ยใหโ้คนมหากนิในทุง่หญา้อยา่งอสิระในฤดกูาลเพาะปลกู
ยกเวน้ชว่งที�สภาพอากาศอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของสตัวไ์ด ้

● 2.2 ปพูื�นโรงเรอืนใหโ้คนมและลกูโคนมดว้ยวสัดทุี�ชว่ยใหส้ตัว์
สามารถอาศยัอยูอ่ยา่งสะดวกสบาย เชน่ ฟาง หรอืทราย

● 2.3 พื�นตอ้งไมห่ยาบหรอืลื�นจนเกนิไป เพื�อป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตุ
แกส่ตัว์

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 3: โภชนาการที�ไมเ่หมาะสม
มาตรฐานในการจัดการความเสี�ยงขอ้ 3:

● 3.1 ปรมิาณธญัชพีในอาหารที�โคนมไดรั้บในแตล่ะวนัไมค่วรเกนิ
40%

● 3.2 ลกูโคนมตอ้งไดรั้บนํ�านมเหลอืงคณุภาพอยา่งนอ้ย 4.5 ลติร
(หรอื 10% ของนํ�าหนักตวั หรอืในปรมิาณมากกวา่) (อมิมโูนโกลบลูนิ
50 มลิลกิรัม/มลิลลิติร) ภายใน 6 ชั�วโมงแรกหลงัคลอด ควรปฏบิตั ิ
อยา่งเดยีวกนัตอ่ลกูโคนมที�ตอ้งถกูขนสง่เคลื�อนยา้ย ถกูการณุยฆาต
หรอืถกูสง่ไปโรงเชอืด

● 3.3 ลกูโคนมที�ไมไ่ดรั้บนํ�านมจากแม่ (Non-suckled) ตอ้งไดรั้บ
อาหารเหลวอยา่งนอ้ย 8 สปัดาหห์ลงัคลอด ในขณะที�ลกูโคนมที�
มอีายมุากกวา่ 2 สปัดาหต์อ้งไดรั้บใยอาหาร และธาตเุหล็กในปรมิาณ
มากพอเพื�อควบคมุใหค้า่ฮโีมโกลบนิในเลอืดอยูท่ี�อยา่งนอ้ย 9 กรัม/
เดซลิติร

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 4: ขั �นตอนการเลี�ยงดสูตัวท์ี�กอ่ใหเ้กดิความ
เจ็บปวด
มาตรฐานในการจัดการความเสี�ยงขอ้ 4:

● 4.1 หา้มตดัหางโคนม

● 4.2 การคดัเลอืกโคนมไมม่เีขา (Polled cattle) ดกีวา่การทําลายเขา
ของโคนม

● 4.3 หา้มทําลายเขาโคนม

● 4.4 สําหรับการทําลายเขาโคนม ตอ้งใหย้าสลบและยาแกป้วดแก่
สตัว ์และตอ้งทําในขณะที�สตัวอ์ายยุงันอ้ย (ประมาณ 3 สปัดาห)์

● 4.5 การกําจัดขนบรเิวณเตา้นมโคดว้ยเปลวไฟ (Udder flaming)

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 5: การเพาะพันธุแ์ละการปรับปรงุพันธุ์
มาตรฐานในการจัดการความเสี�ยงขอ้ 5:



● 5.1 หา้มปรับปรงุสายพันธุโ์คนมเพื�อใหป้รมิาณนํ�านมมากเกนิไป แต่
ควรเป็นสายพันธุท์ี�ปรับตวัตอ่สภาพอากาศ โภชนาการ และโรคใน
ทอ้งถิ�นไดด้ี

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 6: ปัญหากบีและขาเจ็บ (Lameness) และโรค
เตา้นมอกัเสบ (Mastitis)
มาตรฐานในการจัดการความเสี�ยงขอ้ 6:

● 6.1 ตอ้งมกีระบวนการจัดการที�มปีระสทิธภิาพเพื�อลดปัญหากบีและ
ขาเจ็บ รวมถงึโรคเตา้นมอกัเสบ

● 6.2 ความชกุของปัญหากบีและขาเจ็บควรตํ�ากวา่ 10% ของจํานวน
โคนมทั �งหมด

● 6.3 อตัราการเกดิโรคเตา้นมควรอยูน่อ้ยกวา่ 25 เคสตอ่โคนม 100
ตวั

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 7: การขนสง่
มาตรฐานในการจัดการความเสี�ยงขอ้ 7:

● 7.1 การขนสง่โคนมทางบกตอ้งใชเ้วลาสงูสดุไมเ่กนิ 8 ชั�วโมง

● 7.2 การขนสง่โคนมทางทะเลตอ้งมสีตัวแพทยต์ดิตาม และตอ้งถงึ
ปลายทางภายใน 24 ชั�วโมง

● 7.3 เนื�องจากแมโ่คนม/โคนมเพศเมยีเป็นสตัวท์ี�มคีวามเปราะบาง
สภาพรา่งกายของสตัวจ์งึตอ้งพรอ้มสําหรับการเคลื�อนยา้ย และไดรั้บ
การปฏบิตัดิแูลดว้ยความทะนุถนอม

● 7.4 หา้มขนสง่โคนมและลกูโคนมที�ไมส่ามารถยนืหรอืเดนิได ้
(Non-ambulatory) นอกจากการพาสตัวไ์ปพบสตัวแพทย์

● 7.5 หา้มใชว้ธิดีงึขา หวั หรอืหางของโคนมที�ไมส่ามารถยนืหรอืเดนิ
ได ้(Non-ambulatory) ตอ้งเคลื�อนยา้ยโคนมดว้ยยานพาหนะที�ถกู
สรา้งขึ�นมาเพื�อวตัถปุระสงคน์ี�เทา่นั�น เชน่ เปล/แครเ่คลื�อนยา้ยโค

● 7.6 หาวธิชีว่ยไมใ่หส้ตัวเ์กดิความเครยีด และงดการใชเ้ครื�อง
ชอ็ตไฟฟ้า

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 8: การฆา่
มาตรฐานในการจัดการความเสี�ยงขอ้ 8:

● 8.1 ควรออกแบบ กอ่สรา้ง และบํารงุรักษาโรงพักสตัว ์โดยคํานงึ
ถงึขนาดและอายขุองโคเนื�อ เพื�อลดความเครยีดและโอกาสเกดิ
อบุตัเิหตุ



● 8.2 ตอ้งทําใหโ้คนมและลกูโคนมหมดสตใินทนัทแีละตายอยา่งสงบ
กอ่นสง่เขา้โรงเชอืด

● 8.3 หา้มใชอ้ปุกรณห์ยดุการเคลื�อนไหวของสตัวด์ว้ยไฟฟ้า
(Electro-immobilisation)

ความเสี�ยงดา้นสวสัดภิาพสตัวข์อ้ 9: การปฏบิตัติามกฎระเบยีบและความโปรง่ใส
มาตรฐานในการจัดการความเสี�ยงขอ้ 9:

● 9.1 ปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นบนและไดรั้บการตรวจสอบโดยบคุคลที�
3 หรอืหน่วยงานภายนอก พรอ้มจัดทํารายงานประจําปี เพื�อเผยแพร่
ผลการตรวจสอบและความพยายามในการรักษามาตรฐานสวสัดภิาพ
สตัวต์อ่สาธารณะ


