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การเฝ้าระวังคุณภาพน ้านมดิบในฟาร์มโคนม จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี  2560-2562 

ก าชัย กิจศิลป1*  อิสมาแอล ยุมาดีน1 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเฝ้าระวังและน าข้อมูลใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ านมดิบ โดย
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของค่าคุณภาพน้ านมดิบในฟาร์มโคนมเป็นรายฟาร์มอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง จ านวน 
115 ฟาร์ม ในจังหวัดพัทลุง ระหว่างช่วงเดือนมกราคม 2560 ถึง ธันวาคม 2562 โดยค่าที่วิเคราะห์คือ จ านวน
เซลล์โซมาติก (SCC) โปรตีน (Protein) ไขมัน (Fat) เนื้อนมท้ังหมด (TS) น้ าตาลแลคโตส (Lactose) และของแข็ง
ในน้ านมที่ไม่รวมไขมัน (SNF) ผลจากการเฝ้าระวังคุณภาพน้ านมดิบระหว่างปี 2560-2562 พบว่าค่าเฉลี่ยคุณภาพ
น้ านมดิบรายฟาร์มตลอดการศึกษามีค่า 238x103 cells/ml, 3.09%, 3.91%, 12.3%, 4.63% และ 8.43% 
ตามล าดับ ส าหรับการเฝ้าระวังระหว่างปีพบว่าค่า SCC มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ถึง 2562 ตามล าดับ 
(P<0.001) ในทางกลับกันค่า Fat และ TS มีแนวโน้มลดลงจากปี 2560 ถึง 2562 (P<0.001) ส่วนค่า Protein, 
Lactose และ SNF ของปี 2561 มีค่าเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จากนั้นมีค่าลดลงในปี 2562 (P<0.001) เมื่อน า
คุณภาพน้ านมดิบมาเทียบกับชั้นคุณภาพน้ านมดิบของ มกอช. 6003-2548 พบว่าปีที่เก็บตัวอย่างมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพน้ านมดิบที่ถูกแบ่งตามชั้นคุณภาพทุกค่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01) นอกจากนี้คุณภาพน้ านม
ดิบส าหรับค่า SCC, Protein, Fat และ TS มีแนวโน้มลดต่ าลง การวิเคราะห์แผนภาพมาตรวัดพหุมิติท าให้เห็นว่า
ค่าคุณภาพน้ านมส่วนใหญ่ในแต่ละฟาร์มมีความคล้ายคลึงกัน และยังแสดงให้เห็นฟาร์มที่แตกต่างจากกลุ่มหลัก  
ท าให้เห็นว่าเป็นฟาร์มท่ีควรเข้าไปให้ค าปรึกษาและพัฒนาส่งเสริมเป็นล าดับแรก จากผลการทดลองนี้ท าให้เห็นว่า
คุณภาพน้ านมดิบในพ้ืนที่ศึกษามีคุณภาพลดต่ าลง อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ท าให้เห็นค่ามาตรฐานคุณภาพน้ านม
ในพ้ืนที่ศึกษาซึ่งเป็นองค์ความรู้ส าคัญในการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพต่อไป 
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Surveillance of raw milk quality in dairy farms, Phatthalung province,  

2017-2019  

Kamchai Kidsin1* Ismael Yumadeen1 

Abstract 

 This study aimed to surveillance and use data to improve raw milk quality. Data analysis 
of raw milk quality values which included Somatic Cell Counts (SCC), Protein, Fat, Total solids 
(TS), Lactose and Solid Not Fat (SNF), were performed on each farm at least twice a month for 
115 farms in Phatthalung Province between January 2017 and December 2019. As a surveillance 
results, means of Somatic Cell Counts (SCC), Protein, Fat, Total solids (TS), Lactose and Solid 
Not Fat (SNF) were 238 x 103 cells/ml, 3.09%, 3.91%, 12.3%, 4.63% and 8.43% respectively. For 
the analysis by year, SCC values tended to increase from 2017 to 2019 respectively (P <0.001). 
On the other hand, Fat and TS tended to decline from 2017 to 2019 (P <0.001).  Protein, 
Lactose and SNF of 2018 increased from 2017 then decreased in 2019 (P <0.001). When 
compare quality of raw milk with the raw milk quality of TACFS 6003-2005, It was found that 
the year of sampling was significantly related to the quality of the raw milk that was classified 
by all quality classes (P <0.01). Moreover, the raw milk quality for SCC, Protein, Fat and TS 
values tended to decline. In addition, the analysis of the Non-metric multidimensional scaling 
showed that most of milk quality values were similar in each farm. It also showed the farms 
that were out of the group and should be consulted and promoted firstly. From the results of 
this experiment, the quality of raw milk in the study area had declined. However, this study 
also showed the milk quality standards in the area, which is important for planning to improve 
the quality efficiently.  
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บทน้า 

 น้ านมดิบ เป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง (Haug et al., 2007) ยังเป็นวัตถุดิบ
หลักในการน ามาใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมหลากหลายชนิด ในรูปแบบนมพาสเจอร์ไรซ์ โยเกิร์ต นมเปรี้ยว เนย
แข็ง เป็นต้น ถือเป็นเครื่องดื่มและอาหารที่ได้รับความนิยมในการบริโภคอย่างแพร่หลาย การผลิตน้ านมดิบจาก
ฟาร์มโคนม ให้มีความน่ากิน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค คุณภาพน้ านมดิบในฟาร์มโคนม จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้
ความส าคัญ  

 ค านิยามของ น้ านมโคดิบ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องน้ านมโคดิบ (มกษ. 6003-2553) หมายถึง 
น้ านมที่ได้จากแม่โคหลังคลอดลูกแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน ต้องไม่มีนมน้ าเหลืองปน ไม่ผ่านการแยกองค์ประกอบ
อย่างใดอย่างหนึ่งของน้ านมออก หรือเติมสารอ่ืนใด และไม่ผ่านกรรมวิธีใดๆ ยกเว้นการท าให้เย็น ในด้านคุณภาพ
ของน้ านมดิบ ต้องสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน ไม่มีการตกตะกอนของโปรตีนเมื่อทดสอบด้วยการท าปฏิกิริยากับ
เอทิลแอลกอฮอล์ที่เข้มข้น 70 % มีค่าความเป็นกรด-เบส (pH) อยู่ในช่วง 6.6 ถึง 6.8 มีจุดเยือกแข็งไม่สูงกว่า      
-0.520 องศาเซลเซียส มีความถ่วงจ าเพาะไม่ต่ ากว่า 1.028 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ใช้เวลาการเปลี่ยนสีของ
เมทิลีนบลู มากกว่าสี่ชั่วโมง มีจ านวนเซลล์โซมาติก หรือเซลร่างกาย (somatic cell) ไม่เกิน 500,000 เซลล์ต่อ
มิลลิลิตร (cells/ml) ปริมาณโปรตีน ไม่ต่ ากว่า 3.00% โดยน้ าหนัก ปริมาณไขมัน ไม่ต่ ากว่า 3.35% โดยน้ าหนัก 
ปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนยหรือของแข็งไม่รวมไขมันนม (milk solids not fat) ไม่ต่ ากว่า 8.25% โดยน้ าหนัก 

 จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีการเลี้ยงโคนมเป็นจ านวนมาก ถือเป็นอาชีพ
เกษตรกรรมหลักอีกอาชีพหนึ่งที่อยู่คู่กับเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงมายาวนานไม่น้อยกว่า 30 ปี มีสหกรณ์โคนม
พัทลุง จ ากัด เป็นศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ให้กับผู้บริโภคในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดทาง
ภาคใต้ สร้างรายได้ให้กับคนในจังหวัดพัทลุงเป็นจ านวนมาก หนึ่งในปัจจัยที่ท าให้สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด 
สามารถจ าหน่ายน้ านมและผลิตภัณฑ์นมมาได้อย่างต่อเนื่องคือ การรักษาคุณภาพของน้ านมดิบตามค าแนะน าและ
หลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์ และคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม เรื่องมาตรฐานการรับซื้อน้ านมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบปี พ .ศ. 2559 ได้ก าหนดราคารับซื้อ
น้ านมดิบของเกษตรกรตามคุณภาพน้ านมดิบที่เกษตรกรผลิตได้จากฟาร์มของตนเอง ก าหนดไว้ ส่งผลให้เกิดการ 
ใส่ใจในการตรวจคุณภาพน้ านมจากฟาร์มที่เข้มงวดจริงจัง การเฝ้าระวังคุณภาพน้ านมดิบในฟาร์มโคนมอย่าง
ต่อเนื่อง จะท าให้น้ านมดิบที่ได้มีคุณภาพดี เด็กนักเรียนและผู้บริโภคจะได้บริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ
ต่อไป จากเหตุดังกล่าวการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ านมดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวจึงมีความส าคัญ
และเป็นจุดประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

รูปแบบการศึกษา  
 การศึกษาแบบตัดขวาง (Cross-sectional study) 
กลุ่มประชากร 
 ฟาร์มเกษตรกรโคนมทั้งหมดจ านวน 115 ฟาร์ม ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด ที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัด พัทลุง และด าเนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2562  โดยนับรวมฟาร์มทั้งหมดทั้งที่ยังด าเนินกิจการ
และยกเลิกกิจการไปแล้วในระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2562 

การเก็บตัวอย่างและข้อมูล 
 เก็บข้อมูลผลการตรวจคุณภาพน้ านมดิบรายฟาร์มจากห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ     
สัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน กรมปศุสัตว์ เป็นระยะเวลา 3 ปี (มกราคม 2560 - ธันวาคม 2562) ซึ่งแต่ละเดือนจะมี
การสุ่มเก็บวิเคราะห์น้ านมดิบรายฟาร์ม จากฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดพัทลุง จ านวนไม่น้อยกว่า 2 
ครั้ง ต่อเดือน โดยตัวอย่างทั้งหมดจะถูกตรวจวิเคราะห์ค่า SCC (Somatic cell count) ด้วยเครื่อง Fossomatic 
5000® (Foss Electric, Hillerod, Denmark) และวิเคราะห์หาค่าองค์ประกอบในน้ านมดิบ ได้แก่ โปรตีน
(Protein), ไขมัน (Fat), ของแข็งทั้งหมดที่ไม่รวมไขมัน (SNF) และปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total solid) โดยใช้
เครื่อง Milkoscan FT6000 (N. Electric, Denmark) 

การค้านวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
1. วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ านมดิบจากถังนมรวมและค่าเฉลี่ยน้ านมดิบรายฟาร์มของฟาร์มโคนม จังหวัด

พัทลุง ระหว่างปี  2560-2562 (n=115) ประกอบด้วยค่า SCC, Protein, Fat, Total solid, Lactose และ SNF 
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) น าเสนอเป็น ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation; SD) ค่าน้อยที่สุด (Minimum) มากที่สุด (Maximum) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด 
(Standard error of mean) นอกจากนี้ด าเนินวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างค่าคุณภาพน้ านมที่ตรวจวัด
ระหว่างน้ านมดิบจากถังนมรวมและค่าเฉลี่ยน้ านมดิบรายฟาร์ม (Fixed factors) ด้วย Student's t-test ข้อมูลใน
การทดลองนี้มีการกระจายตัวปกติ (Normal distribution) และความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน 
(Homogeneity of Variance) จากการทดสอบด้วย Kolmogorov-Smirnov test และ Levene’s test 
ตามล าดับ ก าหนดค่ายอมรับนัยส าคัญทางสถิติที่ P<0.05 การวิเคราะห์สถิติส าหรับการทดลองนี้ใช้โปรแกรม    
R-statistic ภายใต้ R-studio พร้อมกับ Rcmdr Package 

2. เปรียบเทียบคุณภาพน้ านมดิบระหว่างปี 2560, 2561 และ 2562 (Fixed factors) ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ซึ่งข้อมูลมีลักษณะที่กระจายตัวปกติ และเป็นเอกพันธ์ของความ
แปรปรวน จากนั้นน ามาหาความแตกต่างระหว่างปีด้วย Duncan’s multiple range test (Post-hoc analysis) 

3. น าข้อมูลของแต่ละฟาร์มมาเปรียบเทียบกับค่าคุณภาพน้ านมแบ่งตามชั้นคุณภาพน้ านมดิบของ มกอช 
6003-2548 โดยแสดงเป็นจ านวนนับและร้อยละว่าถูกจัดในชั้นมาตรฐานใด จากนั้นน าข้อมูลระหว่างปีในแต่ละชั้น
มาตรฐานมาหาความสัมพันธ์ระหว่างปีในแต่ละค่าที่ตรวจวัดด้วยการทดสอบไคสแคว์ (Chi-Square test)        
ซึ่งข้อมูลในแต่ละช่องมีค่า Expected value ของ Observed value มากกว่า 5 ทุกช่อง 
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4. สร้างแผนภาพมาตรวัดพหุมิติ (Non-metric multidimensional scaling: nMDS) ด้วยการใช้        
Bray-Curtis dissimilarity จากข้อมูลคุณภาพน้ านมที่ตรวจวัดของแต่ละฟาร์ม ส าหรับการสร้างแผนภาพนี้ใช้ 
vegan packages 

ผลการศึกษา 

 ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยน้ านมดิบรายฟาร์มของฟาร์มโคนม จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี  2560-2562 (n=115) 

ค่าค านวณ 

 

ค่าสถิติเชิงพรรณนาของคณุภาพน้ านม   

ค่าเฉลี่ย 95% Confidence interval Std. 
Deviation 

Minimum Maximum Standard error of 
mean 

 

 

Lower Upper   

รายฟาร์ม (n=115)        

 

SCC (x103cells/ml) 238 233 242 198 4.00 6696 2.193  

 

Protein (%) 3.09 3.09 3.10 0.195 2.17 4.05 0.002  

 

Fat (%) 3.91 3.90 3.92 0.426 2.00 7.65 0.004  

 

Total Solid (%) 12.3 12.3 12.4 0.560 8.99 15.8 0.005  

 

Lactose (%) 4.63 4.63 4.63 0.139 3.28 5.18 0.001  

 

SNF (%) 8.43 8.42 8.43 0.247 6.39 9.30 0.002  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาของคุณภาพน้ านมดิบจากค่าเฉลี่ยน้ านมดิบรายฟาร์มของฟาร์มโคนม 
จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี  2560-2562 ได้น าเสนอในตารางที่ 1 โดยพบว่า ข้อมูลเชิงพรรณนาของค่าเฉลี่ยน้ านมดิบ
รายฟาร์มของฟาร์มโคนมมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ SCC, Protein, Fat, Total Solid, Lactose 
และ SNF อยู่ที่ 238x103±198 cells/ml, 3.09±0.195%, 3.91±0.426%, 12.3±0.560%, 4.63±0.139% และ 
8.43±0.247% ตามล าดับ และมีค่าในช่วงความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ที่ 233-242 x103 cells/ml, 3.09-3.10%, 
3.90-3.92%, 12.30-12.40%, 4.63% และ 8.42-8.43% ตามล าดับ  

ตารางที่ 2 การเฝ้าระวังคุณภาพน้ านมดิบระหว่างปี 2560-2562 ของฟาร์มโคนม จังหวัดพัทลุง  
ค่าคุณภาพน้ านม ปีท่ีเก็บข้อมูล1 

 

Standard error of mean P-value 

 

2560 (n=105) 2561 (n=101) 2562 (n=103) 

  SCC(x103cells/ml) 192a 222b 283c 2.214 <0.001 

Protein(%) 3.10b 3.11c 3.08a 0.002 <0.001 

Fat(%) 4.01c 3.94b 3.84a 0.005 <0.001 

TS(%) 12.44c 12.40b 12.21a 0.006 <0.001 

Lactose(%) 4.63b 4.66c 4.60a 0.002 <0.001 

SNF(%) 8.43b 8.47c 8.38a 0.003 <0.001 

1ตัวยกที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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การเฝ้าระวังคุณภาพน้ านมดิบระหว่างปี 2560-2562 ของฟาร์มโคนม จังหวัดพัทลุง ได้น าเสนอในตาราง
ที่ 2 จากการวิเคราะห์พบว่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติส าหรับทุกค่าองค์ประกอบน้ านมที่ตรวจวัด
ระหว่างปีที่เก็บตัวอย่าง (P<0.001) ค่า SCC มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ถึง 2562 ตามล าดับ (P<0.001) 
ในทางกลับกันค่า Fat และ TS มีแนวโน้มลดลงจากปี 2560 ถึง 2562 (P<0.001) ส่วนค่า Protein, Lactose 
และ SNF ของปี 2561 มีค่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จากนั้นมีค่าลดลงในปี 2562 (P<0.001)  

จ านวนและร้อยละของฟาร์มโคนม จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี  2560-2562 ของค่าคุณภาพน้ านมแบ่งตาม
ชั้นคุณภาพน้ านมดิบของ มกอช 6003-2548 ได้น าเสนอในตารางที่ 3 จากการวิเคราะห์จ านวนและร้อยละของ
ฟาร์มโคนม จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี 2560-2562 ของค่าคุณภาพน้ านมดิบแบ่งตามชั้นคุณภาพน้ านมดิบของ    
มกอช. 6003-2548 พบว่าปีที่เก็บตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ านมดิบที่ถูกแบ่งตามชั้นคุณภาพทุกค่าอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ค่า SCC ระหว่างปี 2560-2562 ในชั้นคุณภาพน้ านมดิบที่ต่ า
กว่ามาตรฐานและชั้นมาตรฐาน พบว่า มีจ านวนและร้อยละของฟาร์มโคนม ที่เพ่ิมมากขึ้น แต่ในชั้นดีมาก พบว่ามี
จ านวนและร้อยละของฟาร์มโคนมท่ีลดลง  

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของฟาร์มโคนม จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี  2560-2562 ของค่าคุณภาพน้ านมแบ่งตามช้ันคุณภาพ 
น้ านมดิบของ มกอช. 6003-25481 

ค่าคุณภาพน้ านมดิบ ปีท่ีเก็บข้อมูล P-value ค่ามาตรฐาน มกอช. 6003-2548 

  
2560 (n=105) 2561 (n=101) 2562 (n=103)   

SCC       
 ต่ ากว่ามาตรฐาน 1(0.95%) 2(1.98%) 6(5.82%) <0.01 >500,000 cell/ml 

 
ช้ันมาตรฐาน 4(3.81%) 10(9.90%) 22(21.36%) <0.01 350,000-500,000 cell/ml 

 
ช้ันดี 37(35.24%) 36(35.64%) 45(43.69%) <0.01 200,000-350,000 cell/ml 

 
ช้ันดีมาก 63(60.00%) 53(52.48%) 30(29.13%) <0.01 <200,000 cell/ml 

Protein       
 ต่ ากว่ามาตรฐาน 23(21.90%) 25(24.75%) 31(30.10%) <0.01 <3.0% 

 
ช้ันมาตรฐาน 63(60.00%) 57(56.44%) 48(46.60%) <0.01 3.0-3.2% 

 
ช้ันดี 16(15.24%) 17(16.83%) 23(22.33%) <0.01 >3.2-3.4% 

 
ช้ันดีมาก 3(2.86%) 2(1.98%) 1(0.97%) <0.01 >3.4% 

Fat       
 ต่ ากว่ามาตรฐาน 1(0.95%) 0(0.00%) 1(0.97%) <0.01 <3.2% 

 
ช้ันมาตรฐาน 8(7.62%) 10(9.90%) 22(21.36%) <0.01 3.2-3.6% 

 
ช้ันดี 36(34.29%) 51(50.50%) 48(46.60%) <0.01 >3.6-4% 

 
ช้ันดีมาก 60(57.14%) 40(39.60%) 32(31.07%) <0.01 >4% 

TS       

 
ต่ ากว่ามาตรฐาน 35(33.33%) 42(41.59%) 52(50.49%) <0.01 <12.3% 

 
ช้ันมาตรฐาน 25(23.81%) 17(16.83%) 21(20.39%) <0.01 12.3-12.5% 

 
ช้ันดี 20(19.05%) 21(20.79%) 24(23.30%) <0.01 >12.5-12.7% 

 
ช้ันดีมาก 25(23.81%) 21(20.79%) 6(5.82%) <0.01 >12.7% 
พบนัยส าคัญทางสถิติในทุกค่าคณุภาพน้ านมจากการทดสอบไคสแคว ์(Chi-Square test) ระหว่างปีท่ีเก็บตัวอย่าง 

1ค่าคุณภาพน้ านมแบ่งตามช้ันคุณภาพน้ านมดิบของ มกอช. 6003-2548 ได้ก าหนดดังนี้ส าหรับค่า SCC ส าหรับช้ันดีมาก ช้ันดี 
และช้ันมาตรฐานท่ี <200,000, 200,000-350,000 และ 350,000-500,000 cell/ml ตามล าดับ ส าหรับค่า Protein ส าหรับช้ันดี
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มาก ช้ันดี และช้ันมาตรฐานที่ >3.4%, >3.2-3.4%,  และ 3.0-3.2% ตามล าดับ ส าหรับค่า fat ส าหรับช้ันดีมาก ช้ันดี และช้ัน
มาตรฐานที่ >4%, >3.6-4%,  และ 3.2-3.6% ตามล าดับ ส าหรับค่า Total solid (TS) ส าหรับช้ันดีมาก ช้ันดี และช้ันมาตรฐานที่ 
>12.7%, >12.5-12.7%,  และ 12.3-12.5% ตามล าดับ 

ค่า Protein ระหว่างปี 2560-2562 ในชั้นคุณภาพน้ านมดิบที่ต่ ากว่ามาตรฐานและชั้นดี พบว่า มีจ านวน
และร้อยละของฟาร์มโคนม ที่เพ่ิมมากขึ้น แต่ในชั้นมาตรฐาน และชั้นดีมาก พบว่ามีจ านวนและร้อยละของฟาร์ม
โคนม ที่ลดลง ค่า Fat ระหว่างปี 2560-2562 ในชั้นคุณภาพน้ านมดิบชั้นมาตรฐาน พบว่า มีจ านวนและร้อยละ
ของฟาร์มโคนม ที่เพ่ิมขึ้น แต่ในชั้นดีมาก พบว่ามีจ านวนและร้อยละของฟาร์มโคนม ที่ลดลง ค่า TS ระหว่าง      
ปี 2560-2562 ในชั้นคุณภาพน้ านมดิบที่ต่ ากว่ามาตรฐานและชั้นดี พบว่ามีจ านวนและร้อยละของฟาร์มโคนม     
ที่เพ่ิมมากข้ึน แต่ในชั้นดีมาก พบว่ามีจ านวนและร้อยละของฟาร์มโคนมที่ลดลง 

 

รูปที่ 1 แผนภาพมาตรวัดพหุมิติ (Non-metric multidimensional scaling: nMDS) แสดงการจัดกลุ่มฟาร์ม   
โคนม จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี  2560-2562 (n=115) โดยใช้ค่า SCC Protein Fat TS Lactose และ SNF มาใช้
ในการค านวณ (Stress < 0.01) 

 แผนภาพมาตรวัดพหุมิติ (nMDS) แสดงการจัดกลุ่มฟาร์มโคนมได้น าเสนอในตารางที่ 1จากการวิเคราะห์ 
nMDS พบว่าฟาร์มส่วนใหญ่มีรูปแบบของค่าคุณภาพน้ านมทั้งหมดที่ตรวจวัดมีค่าใกล้เคียงกันยกเว้นฟาร์ม
หมายเลข F501 F758 F495 F759 F606 F658 F731 ที่ค่อนข้างแตกต่างออกมาจากกลุ่มหลัก ซึ่งถ้าการกระจาย
ตัวของกลุ่มลดลงแสดงว่าฟาร์มสามารถท าให้น้ านมมีความใกล้เคียงกันได้มากขึ้นหรือลดความแปรปรวนของ
คุณภาพน้ านมให้ลดลงได้นั่นเอง 
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วิจารณ ์

 จากผลการเฝ้าระวังพบว่ามีแนวโน้มของ SCC ที่สูงเพ่ิมขึ้นซึ่งคาดว่ามีสาเหตุมาจากแม่โครีดนมภายใน
ฟาร์ม ที่ยังมีปัญหาเต้านมอักเสบ ทั้งแบบที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ หลักๆเกิดจากขั้นตอนการรีดนมที่   
ไม่ถูกสุขลักษณะ (ศุภชาติ และ ธนู, 2544) เต้านมและหัวนมไม่แห้งสะอาด อุปกรณ์เครื่องรีดนมไม่สะอาดและ
ระบบเครื่องรีดนมไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด (สุวิชัย และคณะ, 2549)  โรงรีดนมและคอกพักโคสกปรก   
ไม่แห้ง เพ่ิมโอกาสให้เชื้อโรคเข้าไปในเต้านมได้ หากเซลล์  SCC ต่ า จะส่งผลให้แม่โครีดนมมีสุขภาพเต้านมที่ดี    
ได้น้ านมดิบที่มีคุณภาพ ได้ราคาน้ านมดิบมากขึ้นตามคุณภาพของน้ านมดิบที่สูงขึ้น (อามีนา และ ศกร, 2550) 
และลดการคัดทิ้งโคที่มีปัญหาเต้านมอักเสบ ดังนั้นการเพ่ิมขึ้นของค่าดังกล่าวจึงน่าจะเป็นมาจากสาเหตุที่ได้กล่าว
ไปซึ่งถือว่าเป็นการจัดการที่เปลี่ยนไปจากปี 2560 ถึง 2562 ดังนั้นการแนะน าเกษตรกรให้เน้นการจัดการฟาร์มที่
ดีขึ้นก็น่าจะเป็นวิธีการที่ท าให้ค่า SCC ลดลงมาได้ 
 ปัญหา TS ต่ า เกิดจากน้ านมดิบมีค่า ไขมัน โปรตีน ที่ต่ า สาเหตุหลักเกิดจากการจัดการด้านอาหารสัตว์ที่
ไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอต่อความต้องการ หากไขมันต่ าแสดงว่าการได้รับอาหารหยาบคุณภาพดีไม่มีเพียงพอ หรือ
เกิดจากสัดส่วนการให้อาหารหยาบต่ออาหารข้นที่ไม่เหมาะสม (Plamquist et al., 1993) หากโปรตีนต่ า แสดง
ว่าสูตรอาหารที่ให้แม่โครีดนมกินมีโปรตีนต่ า ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณของน้ านมดิบในฟาร์ม 
ดังนั้นการแนะน าให้เกษตรกรปรับอาหารและเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพก็เป็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ 
 กรมปศุสัตว์เก็บตัวอย่างน้ านมดิบรายฟาร์มทุกเดือน เพ่ือน าผลการตรวจที่ได้ไปวิเคราะห์ เฝ้าระวัง
คุณภาพน้ านมดิบรายฟาร์ม ผลคุณภาพน้ านมดิบรายฟาร์มของฟาร์มโคนม ในจังหวัดพัทลุง ที่ได้จากการตรวจ
วิเคราะห์ พบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีกว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ ผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ านมดิบระหว่างปี 2560-
2562 ของฟาร์มโคนม จังหวัดพัทลุง จากตารางที่ 2 พบว่าค่าคุณภาพน้ านมดิบ SCC Fat Protein Lactose TS 
SNF มีแนวโน้มในทางที่ลดลง ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจมีสาเหตุจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความแตกต่างของ
สภาพอากาศในแต่ละปี คุณภาพและปริมาณของอาหารที่โครีดนมได้รับในแต่ละปี การแพร่ระบาดของโรค     
ปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนมในปี พ.ศ. 2562 ที่พบการแพร่ระบาดในฟาร์มโคนม จังหวัดพัทลุง จ านวน
มากกว่าในปีอ่ืนๆ และสถานการณ์อ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของน้ านมดิบในฟาร์มโคนมในภาพรวม (Thomson 
and Van der Poel, 2000) และ ความเข้มงวดในเรื่องมาตรฐานการรับซื้อน้ านมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ    
ปี พ.ศ. 2559 ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ที่ลดน้อยลง เป็นต้น จึงต้องมีการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ านมดิบในฟาร์มโคนม จังหวัดพัทลุง อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ต่อไป 

สรุปผล 
 การศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบค่ามาตรฐานของคุณภาพน้ านมดิบในพ้ืนที่ที่ศึกษาพร้อมกันแนวโน้มของ
คุณภาพน้ านมที่ลดลง นอกจากนี้ยังทราบฟาร์มที่มีความแตกต่างของคุณภาพน้ านมดิบจากฟาร์มประชากรส่วน
ใหญ่ซึ่งเป็นฟาร์มที่ควรได้รับการสนับสนุนก่อน ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน        
ที่ชัดเจนเพ่ือที่จะน าไปใช้ในการวางแผน การจัดการ และส่งเสริมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพน้ านมดิบอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 

 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่มีการจัดการเรื่องคุณภาพน้ านมดิบในฟาร์มของตนเองได้
ค่อนข้างดี เนื่องจากนโยบายในการรับซื้อน้ านมดิบจากฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด มุ่งเน้น
ให้เจ้าของฟาร์มผลิตน้ านมดิบที่มีคุณดี โดยมีเกณฑ์ราคาการรับซื้อน้ านมดิบ ตามคุณภาพน้ านมที่ก าหนดไว้ จึงเป็น
แรงจูงใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดพัทลุง ให้ความส าคัญกับเรื่องของคุณภาพน้ านมดิบเป็นส าคัญ เช่น     
มีการตรวจคัดกรองน้ านมดิบภายในฟาร์มของตนเองเบื้องตน ด้วยการตรวจน้ านมดิบด้วยน้ ายา CMT (California 
Mastitis Test) เป็นการตรวจสุขภาพเต้านมเบื้องต้นว่าโคนมภายในฟาร์มมีปัญหาเต้านมอักเสบหรือไม่ ก่อนน ามา
ส่งที่หน้าศูนย์รับซื้อน้ านมดิบของสหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด ท าให้ค่า SCC ที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์ ผลน้ านม
ดิบรายฟาร์ม มีค่าท่ีดกีว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนค่าองค์ประกอบน้ านม TS และค่า Protein หลายฟาร์มยังมีค่าที่ต่ า
อยู่ สาเหตุมาจากเรื่องการจัดการอาหารส าหรับแม่โครีดนมภายในฟาร์ม เช่น ปัญหาคุณภาพและปริมาณของพืช
อาหารสัตว์ที่มีไม่เพียงพอ และการจัดสัดส่วนของอาหารหยาบและอาหารข้นที่ไม่เหมาะสม ท าให้องค์ประกอบใน
น้ านมดิบของฟาร์ม มีค่าท่ียังไม่สูง (Pawel and Gavan, 2011) ดังนั้นการให้ความส าคัญในการจัดการด้านอาหาร
สัตว์ ส ารับฟาร์มโคนมในจังหวัดพัทลุง จึงเป็นเรื่องท่ีต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาต่อไป ซึ่งการศึกษาหาปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพของน้ านมดิบก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจเพ่ือศึกษาท าให้การวางแผนการจัดการท าได้อย่าง
แม่นย ามากขึ้น 

กิติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่และผู้บริหารส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
ส านักงาน ปศุสัตว์เขต 8 คณะกรรมการวิชาการส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์และคณะกรรมการ
วิชาการส านักงานปศุสัตว์เขต 8 ที่กรุณาให้ค าแนะน าและสนับสนุนในการศึกษาครั้งนี้  ขอขอบคุณสหกรณ์โคนม
พัทลุง จ ากัด ทีอ่ านวยความสะดวกในการเก็บน้ านมดิบรายฟาร์ม และน้ านมดิบจากถังนมรวมของสมาชิกสหกรณ์ 
ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบนที่อนุเคราะห์ผลการตรวจคุณภาพน้ านมดิบจาก
ห้องปฏิบัติการ ขอขอบคุณ ผศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส าหรับค าปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนงานวิจัย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง ที่ร่วมกันเก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูล รวมถึงบุคคลอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ไม่ได้กล่าวถึง จนท าให้การศึกษานีลุ้ล่วงด้วยดี 
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