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เปรียบเทียบคุณภาพน้า้นมดิบระหว่างฟาร์มมาตรฐานกับฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐานในจังหวัดพัทลุง  

จิรวัฒน์ พัฒนพงศ์1/   วิสูตร นวลขาว2/ 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้้านมดิบในฟาร์มโคนมในจังหวัดพัทลุงระหว่างฟาร์มมาตรฐานกับ
ฟาร์มท่ีไม่ได้มาตรฐาน อาศัยข้อมูลผลการทดสอบคุณภาพน้้านมโคดิบรายเดือนย้อนหลัง 3 ปี ในฟาร์มโคนมท่ี
ได้รับรองมาตรฐานและฟาร์มท่ีไม่ได้รับรองมาตรฐาน กลุ่มละ 25 ฟาร์ม องค์ประกอบด้านคุณภาพท่ีศึกษา ได้แก่ 
ปริมาณไขมัน  โปรตีน แลคโต๊ส ธาตุน้้านมไม่รวมไขมัน ธาตุน้้านมท้ังหมด และเซลล์โซมาติก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา อธิบายค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคุณภาพ
น้้านมแต่ละองค์ประกอบในแต่ละช่วงเวลา ทดสอบความแตกต่างด้วย F-test ก้าหนดให้ความแตกต่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ ท่ี P≤0.05 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าค่าไขมัน  โปรตีน แลคโต๊ส ธาตุน้้านมไม่รวมไขมัน ธาตุน้้านม
ท้ังหมด ในระหว่างฟาร์มโคนมที่ได้รับรองมาตรฐานและฟาร์มที่ไม่ได้รับรองมาตรฐาน โดยภาพรวมอยู่ในลักษณะท่ี
ดีและไม่มีความแตกต่างกัน  ส้าหรับค่าเซลล์โซมาติกมีความแตกต่างกัน โดยท่ีในปี 2560 ฟาร์มโคนมท่ีได้รับรอง
มาตรฐานมีค่าเซลล์โซมาติกต้่ากว่าฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม (p<0.05) ท้ังนี้ การเข้มงวดการปฏิบัติ
ตามสุขลักษณะกระบวนการรีดนมท่ีดี ความสะอาดของโรงรีดนม การล้างเครื่องรีดนม และถังส่งน้้านมดิบ  ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เป็นปัจจัยหลักท่ีท้าให้ฟาร์มโคนมท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มมีค่าเซลล์โซมาติกต้่ากว่าฟาร์ม
โคนมท่ีไม่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม ผลการศึกษานี้จึงสนับสนุนแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาฟาร์มให้ได้
รับรองมาตรฐานฟาร์มเพิ่มขึ้น 
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Compare of milk quality between standard and non-standard dairy farms 
in Phattalung Province 

Jirawat Patthanapong1/ Visute Nuankhao2/ 

Abstract 

The study compared milk quality between standard (certified Thai agricultural standard 
dairy farms) and non-standard (non-certified Thai agricultural standard farms) dairy farms in 
Phattalung Province. The dairy farms were randomly selected to include each of 25 standard 
dairy farms, non-standard dairy farms. Three consecutive year data of monthly milk quality tests 
from those sampled farms on the content of components: fat, protein, lactose, solids-not-fat, 
total solid and somatic cell count were collected. The data were analyzed and described by 
mean and standard deviation. Difference in means of each milk quality parameters between the 
two groups of farms were tested using F statistics. The study showed both groups of farms had a 
good and similar milk quality on the content of fat, protein, lactose, solids-not-fat and total 
solid. However, the somatic cell count in standard dairy farms was lower than that in non- 
standard dairy farms (p<0.05). The results suggested that procedures applied on standard farms 
help improving milk quality by reducing the somatic cell count. The results supported the 
introducing of standard dairy farms to all dairy farms in Phattalung Province.  
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บทน้า 

การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาฟาร์มโคนมในจังหวัดพัทลุงให้มีมาตรฐานฟาร์มท่ีค้านึงถึงส่ิงแวดล้อม 
และให้การส่งเสริมการจัดการฟาร์มของเกษตรกร สู่ฟาร์มมาตรฐานเพื่อให้ได้น้้านมดิบคุณภาพ ท่ีมีคุณภาพรองรับ
ความต้องการของการผลิต และการพัฒนาสหกรณ์ในอนาคต  เป็นเปูาหมายในการส่งเสริมการเล้ียงโคนมในจังหวัด
พัทลุง จะต้องพัฒนาฟาร์มเกษตรกรให้ได้รับมาตรฐานฟาร์มทุกฟาร์ม ฟาร์มท่ีจะได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
ต้องผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มตามข้อก้าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส้าหรับฟาร์มโคนมตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 โดยระบุว่า สถานท่ีต้ังฟาร์มอยู่ในท่ีท่ีไม่เส่ียงจากการปนเปื้อน
ของอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ อาหารส้าหรับโคนมต้องมีบันทึกผลการวิเคราะห์คุณภาพ น้้าท่ีสะอาด
เพียงพอส้าหรับโคกิน การจัดการฟาร์มมีการท้าความสะอาดและบ้ารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ สุขภาพสัตว์มี
การเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ สวัสดิภาพสัตว์ดูแลโคนมให้มีความเป็นอยู่ท่ีสบาย 
ส่ิงแวดล้อมมีการก้าจัดของเสียท่ีเหมาะสมการผลิตน้้านมดิบการรีดนมให้ถูกตามหลักวิธี น้้านมดิบท่ีรีดได้และบรรจุ
ในถังต้องรีบขนส่งไปยังศูนย์รวบรวมน้้านมดิบให้เร็วท่ีสุด การบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนท่ีส้าคัญใน
การจัดการฟาร์ม ท่ีมีผลต่อสุขภาพและการควบคุมเก็บรักษาบันทึกเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี การท่ีจะท้าให้ผลผลิต
น้้านมดิบให้มีคุณภาพดี  ผู้บริโภคมีความพอใจและเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมมีรายได้ดี ซึ่งคุณภาพน้้านมดิบขึ้นอยู่กับ
การจัดการฟาร์มและการปฏิบัติกับน้้านมโดยตรง ในการยกระดับฟาร์มเพื่อให้ได้มาตรฐานนั้นจะต้องมีการปฏิบัติ
และควบคุมดูแลด้านองค์ประกอบของฟาร์ม การจัดการฟาร์ม การจัดการสุขภาพโคนม การจัดการส่ิงแวดล้อมและ
ด้านการผลิตการเก็บรักษาและการขนส่งน้้านมดิบ (พัชรี, 2558)  

ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องมาตรฐานการรับซื้อน้้านมโค พ.ศ. 2554  ระบุว่า 
องค์ประกอบน้้านมโคท่ีจะใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาด้านราคา ก้าหนดราคาตามปริมาณของแข็งรวม  (Total 
Solids : TS) ร้อยละของปริมาณของแข็งรวม (TS) น้อยกว่า 12.00 ลดลง 0.10 บาท/กิโลกรัม ร้อยละของปริมาณ
ของแข็งรวม (TS)  12.00 ถึง 12.59 ไม่ลด/ไม่เพิ่ม ร้อยละของปริมาณของแข็งรวม (TS) มากกว่า 12.59 เพิ่มขึ้น 
0.10 บาท/กิโลกรัม ตามจ้านวนเม็ดเลือดขาว (Somatic Cell Count) น้อยกว่า 200,000 เซลล์ ต่อ ลบ.ซม 
เพิ่มขึ้น 0.20 บาท/กิโลกรัม 200,000 ถึง 400,000 เซลล์ ต่อ ลบ.ซม เพิ่มขึ้น 0.10 บาท/กิโลกรัม 400,000 ถึง 
500,000 เซลล์ ต่อ ลบ.ซม ไม่ลด/ไม่เพิ่ม มีความพยายามท่ีจะให้เกษตรกรปฏิบัติให้ได้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม
(GAP) เพิ่มข้ึน โดยมีมาตรการสร้างแรงจูงใจในเรื่องของราคาน้้านมดิบท่ีรับซื้อ แต่เนื่องจากเป็นมาตรฐานสมัครใจ
จึงท้าให้จ้านวนฟาร์มที่ผ่านมาตรฐาน GAP ยังเพิ่มขึ้นได้ไม่มากเท่าท่ีควร ในส่วนของคุณภาพน้้านมดิบ ผู้ศึกษาไม่
สามารถหาข้อมูลรายงานได้ว่าฟาร์มท่ีผ่านมาตรฐาน GAP สามารถผลิตน้้านมดิบท่ีมีคุณภาพดีกว่าฟาร์มท่ีไม่ได้รับ
มาตรฐาน GAPอย่างไร (สุณีรัตน์ และคณะ, 2556) 

ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร น้้านมโคดิบ (มกษ.6003-2553) ระบุว่า คุณภาพของน้้านมโคดิบท่ีได้จากโคนม 
เพื่อน้ามาผ่านกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพรองรับความต้องการของการผลิต ต้องมีสีขาวหรือสีขาวนวล กล่ิน รส
ตามธรรมชาติ สะอาดปราศจากส่ิงปลอมปน ไม่มีการตกตะกอนโปรตีน มีจ้านวนเซลล์โซมาติกในร่างกาย 
(somatic cell) ไม่เกิน 500,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร (cells/ml) ปริมาณโปรตีนไม่ต้่ากว่า 3.00 % โดยน้้าหนัก  
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ปริมาณไขมัน ไม่ต้่ากว่า 3.35 % โดยน้้าหนัก ปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนย หรือของแข็งไม่รวมไขมันนม (milk 
solids not fat) ไม่ต้่ากว่า 8.25 % โดยน้้าหนัก ท้ังนี้ในการตรวจคุณภาพน้้านมดิบและปริมาณน้้านมดิบ ปศุสัตว์
เขต 8 ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บ
ตัวอย่างและส่งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน (ศวพ.) อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้านมดิบด้วยเครื่องตรวจส่วนประกอบน้้านม (Milkoscan FT 6000) โดยมีการเก็บตัวอย่าง
น้้านมดิบภายในฟาร์มเป็นประจ้าทุกเดือนๆ ละ 2 ครั้ง และได้มีการสรุปรายงานสถานการณ์คุณภาพและความ
ปลอดภัยให้ทราบถึงคุณภาพและส่วนท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข ซึ่งข้อมูลท่ีได้จาก ศวพ.ภาคใต้ตอนบน รายงานผลตรวจ
ไปยังส้านักงานปศุสัตว์เขต 8 ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง และสหกรณ์โคนมพัทลุง จ้ากัด เพื่อน้าข้อมูลไปใช้ใน
การปรับปรุงการผลิตและคุณภาพน้้านมดิบของฟาร์ม  

การผลิตน้้านมดิบให้มีคุณภาพดี ผลผลิตสูง ผู้บริโภคมีความพอใจ และเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมมีรายได้ดีเป็น
เปูาหมายท่ีส้าคัญของการส่งเสริมการเล้ียงโคนมในจังหวัดพัทลุง ซึ่งคุณภาพน้้านมดิบขึ้นอยู่กับการจัดการฟาร์ม
และการปฏิบัติกับน้้านมโดยตรง ซึ่งผู้ศึกษาต้ังสมมุติฐานว่าเกษตรกรท่ีปฏิบัติตามข้อก้าหนดการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดีส้าหรับฟาร์มโคนมท่ีได้รับการรับรองฟาร์มมาตรฐาน มีผลผลิตน้้านมดิบท่ีมีคุณภาพสูงกว่าฟาร์มท่ี
ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ด้วยเหตุนี้การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้้านมดิบระหว่างฟาร์มท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานกับฟาร์มท่ีไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานในจังหวัดพัทลุงจึงเป็นส่ิงจ้าเป็น และมีบทบาทส้าคัญ เพื่อทราบ
ว่าคุณภาพน้้านมดิบท่ีผลิตจากฟาร์มโคนมท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดพัทลุงเป็นอย่างไร และมี
ความแตกต่างของคุณภาพน้้านมดิบจากฟาร์มท่ีได้รับรองมาตรฐานและฟาร์มท่ีไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ ใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มโคนมต่อไป 

วิธีการศึกษา 

ตัวอย่างที่ศึกษา 

การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้้านมดิบระหว่างฟาร์มท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มและไม่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานฟาร์มในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุง โดยนิยามของฟาร์มโคนมที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม หมายถึง ฟาร์มโค
นมท่ีได้รับรองมาตรฐานฟาร์มตามเกณฑ์ท่ีก้าหนดโดยส้านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (มกษ.6402-2552) ท่ีตรวจรับรองโดยส้านักงานปศุสัตว์เขต 8   

จ้านวนประชากรฟาร์มโคนมในจังหวัดพัทลุง มีจ้านวนท้ังส้ิน 87 ฟาร์ม จ้าแนกเป็นฟาร์มท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐาน จ้านวน 25 ฟาร์ม และฟาร์มที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จ้านวน 62 ฟาร์ม ท้าการคัดเลือก
ฟาร์มโคนมในการศึกษาครั้งนี้ จ้านวน 50 ฟาร์ม โดยฟาร์มโคนมท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานทุกฟาร์ม จ้านวน 25 
ฟาร์ม และสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) จากฟาร์มท่ีไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จ้านวน 
25 ฟาร์ม 
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การเก็บตัวอย่าง 

ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงได้ด้าเนินการเก็บตัวอย่างน้้านมจากฟาร์มท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นตัวอย่าง
ในการศึกษา การเก็บตัวอย่างน้้านมตามคู่มือการเก็บและส่งตัวอย่างน้้านมดิบ และการตรวจสอบปริมาณน้้านมดิบ 
ณ ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ ประจ้าเดือน ตามโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน สรุปสาระส้าคัญว่าใช้อุปกรณ์
ส้าหรับกวนตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกัน (Stirrer Plunger) ใช้อุปกรณ์ส้าหรับตักนมหรือ Dipper มีขนาดบรรจุ 200 
มิลลิลิตร ใช้คนน้้านมและตักเก็บตัวอย่างน้้านม ตักน้้านมท้ิงลงถัง 2-3 ครั้ง แล้วตักใส่ลงในขวดแก้วฆ่าเช้ือท่ีใหม่
สะอาดโดยบรรจุตัวอย่างละประมาณ 200 ซีซี ให้เหลือช่องว่างภายในส้าหรับให้ mixed ก่อนการตรวจวิเคราะห์  
และต้องระบุรายละเอียดตัวอย่างให้ชัดเจนและปูองกันไม่ให้ลบเลือนเมื่อโดนหยดน้้าจากความเย็น บรรจุในกล่อง
บรรจุตัวอย่างและใส่น้้าแข็งส้าหรับขนส่ง เพื่อรักษาอุณหภูมิของตัวอย่างน้้านมดิบให้อยู่ในช่วง 0 - 4 องศาเซลเซียส 

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  

การเก็บตัวอย่างรายเดือนๆ ละ 2 ครั้ง ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ หาปริมาณไขมัน (Milk Fat; Fat%) 
โปรตีน (Milk Protein; Prot%) แลคโต๊ส (Lactose; Lact%) ธาตุน้้านมไม่รวมไขมัน (Solid Not Fat; SN%) ธาตุ
น้้านมท้ังหมด (Total Solid; TS%) ด้วยเครื่อง Milkoscan FT 6000 (Foss Electric, Denmark) และเครื่อง 
Fossomatic 5000 basic (Foss Electric, Denmark) ตรวจเซลล์โซมาติก (Somatic Cell Count; SCC,103

เซลล์/มล.)  การรายงานผลค่าท่ีตรวจวิเคราะห์ให้ส้านักงานปศุสัตว์เขต ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด และสหกรณ์โคนม
พัทลุง จ้ากัด ทราบภายใน 3 วันท้าการ โดยมีค่ามาตรฐานในการตรวจ ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ค่ามาตรฐานน้้านมโคดิบ (ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2553)  

องค์ประกอบน้้านม หน่วย ค่ามาตรฐาน มกอช 
โปรตีน % ไม่น้อยกว่า 3.00 
ไขมัน % ไม่น้อยกว่า 3.35 
แล็คโตส % ไม่น้อยกว่า 4.5 (ค่าท่ัวไป) 
ธาตุน้้านมไม่รวมไขมัน %  ไม่น้อยกว่า 8.25 
ธาตุน้้านมท้ังหมด % ไม่น้อยกว่า 12 
การนับจ้านวนเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้้านมดิบ เซลล์ต่อมิลลิลิตร ไม่เกิน 500,000 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

รวบรวมข้อมูลผลการทดสอบคุณภาพน้้านมในฟาร์มที่ศึกษาแต่ละฟาร์ม ย้อนหลัง 3 ปี จากผลการทดสอบ
รายเดือน ในระหว่าง พฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2561 ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทางสถิติเชิงพรรณนา เป็น
ค่าเฉล่ีย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต้่าสุด ค่าสูงสุด ขององค์ประกอบน้้านม ได้แก่ ไขมัน โปรตีน แลคโต๊ส ธาตุ
น้้านมไม่รวมไขมัน ธาตุน้้านมท้ังหมด และเซลล์โซมาติก โดยใช้โปรแกรม R version 3.4.4 (package 
“tidyverse”, “ggpubr” และ “dplyr”) 
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ผลและวิจารณ์ผล 

ในภาพรวมค่าองค์ประกอบน้้านมจากฟาร์มโคนมท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มและไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุงในระหว่างปี 2558 – 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่าว่าค่าไขมัน  
โปรตีน แลคโต๊ส ธาตุน้้านมไม่รวมไขมัน ธาตุน้้านมท้ังหมด โดยภาพรวมอยู่ในลักษณะท่ีดีค่าใกล้เคียงกัน ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ มีค่าองค์ประกอบน้้านมทุกค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานน้้านมโคดิบ  (ส้านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2553)  

ค่า Somatic Cell Count ปี 2558 ในฟาร์มท่ีได้รับมาตรฐาน มีค่าเฉล่ีย 238.92 x 103เซลล์/มล. ค่า
ต้่าสุด 77.71 x 103 เซลล์/มล. ค่าสูงสุด 427.08 x 103 เซลล์/มล. ในฟาร์มที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานมีค่าเฉล่ีย 
301.43 x 103 เซลล์/มล. ค่าต้่าสุด 126.63 x 103 เซลล์/มล. ค่าสูงสุด 596.58 x 103 เซลล์/มล. 

ค่า Somatic Cell Count ปี 2559 ในฟาร์มโคนมท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน มีค่าเฉล่ีย 197.47 x 103

เซลล์/มล. ค่าต้่าสุด 64 x 103 เซลล์/มล. ค่าสูงสุด 393 x 103 เซลล์/มล. ในฟาร์มท่ีไม่ได้รับการรับองมาตรฐาน 
มีค่าเฉล่ีย 214.80 x 103 เซลล์/มล. ค่าต้่าสุด 86 x 103 เซลล์/มล. ค่าสูงสุด 340 x 103 เซลล์/มล. 

 ค่า Somatic Cell Count ปี 2560 ในฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน มีค่าเฉล่ีย 198.07 x 103เซลล์/มล. 
ค่าต้่าสุด 81.04 x 103 เซลล์/มล. ค่าสูงสุด 376.32 x 103 เซลล์/มล. ในฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐาน มีค่าเฉล่ีย 257.24 x 
103 เซลล์/มล. ค่าต้่าสุด 119.68 x 103 เซลล์/มล. ค่าสูงสุด 533.60 x 103 เซลล์/มล. 

 ส้าหรับค่าเซลล์โซมาติกปี 2560 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) โดยฟาร์มโคนมท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐาน มีค่า SCC ต้่ากว่าฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม ผลจากการศึกษา พบว่า กรมปศุสัตว์
ให้ความส้าคัญกับการส่งเสริมคุณภาพนมโรงเรียนจึงได้จัดต้ังหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) เริ่มเข้า
ท้างานประจ้าส้านักงานปศุสัตว์เขต 8 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ผลการด้าเนินงานของหน่วย HHU พัทลุง ดูแล
สุขภาพโคนมท้าให้คุณภาพน้้านมดิบดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ส้าหรับฟาร์มโคนมท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
เข้มงวดการปฏิบัติตามสุขลักษณะกระบวนการรีดนม โดยในปี 2560 มีการฝึกอบรมให้เกษตรกรตรวจสอบแก้ไข
แรงดันปั๊มลมและจังหวะเครื่องรีดนม ล้างท้าความสะอาดอุปกรณ์รีดนม ออกล้างผ่ึงลมให้แห้งทุกครั้ง HHU พัทลุง
ออกปฏิบัติการล้างท้าความสะอาด หัวใจเครื่องรีดนม ตรวจสอบแรงดันลมในท่อรีดนมให้มีแรงดันท่ีเหมาะสม ล้าง
ทุกครั้งท่ีมีน้้านมดิบล้นเข้าไปในระบบหัวใจ และให้เกษตรกรล้างหัวใจเครื่องรีดนมทุกๆ 3 เดือน ร่วมกับสหกรณ์โค
นมพัทลุง จ้ากัด จัดเจ้าหน้าท่ีล้างถังนมหลังส่งนมทุกใบ ท้าให้ค่าเซลล์โซมาติกในภาพรวมของฟาร์มโคนมสมาชิก
สหกรณ์โคนมพัทลุง จ้ากัด มีค่าต้่ากว่าค่ามาตรฐานน้้านมดิบ 
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รูปที่ 1 การกระจายตัวของค่าเฉล่ีย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบน้้านม ได้แก่ ไขมัน (Fat), โปรตีน 
(Protein), แล๊คโตส (Lactose), ธาตุน้้านมไม่รวมไขมัน (SNF) ธาตุน้้านมท้ังหมด (TS) และเซลล์โซมาติก (SCC) 
เปรียบเทียบระหว่างฟาร์มโคนมท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (S) และไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (NS) 
ในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุงในปี 2558 - 2560 
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สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้้านมดิบระหว่างฟาร์มท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม  และไม่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานฟาร์มในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุง ค่าปริมาณเซลล์โซมาติก Somatic Cell Count ปี 2560 ในฟาร์มท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีค่าเฉล่ีย 198.07 ค่าต้่าสุด 81.04 ค่าสูงสุด 376.32 ในฟาร์มท่ีไม่ได้มาตรฐาน มี
ค่าเฉล่ีย 257.24 ค่าต้่าสุด 119.68 ค่าสูงสุด 533.60 ส้าหรับค่าเซลล์โซมาติกมีความแตกต่างกันในปี 2560 มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05)  สอดคล้องกับการศึกษาของ สุชาติ และคณะ (2551) อุบัติการณ์ของโรคเต้านม 
อักเสบในพื้นท่ีปุาพะยอม จังหวัดพัทลุง จากผลการศึกษาปริมาณเซลล์โซมาติกในตัวอย่างน้้านมดิบและตรวจหา
เช้ือสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบ พบว่า ฟาร์มท่ีมีจ้านวนผลผลิตน้้านมดิบต่อวันในปริมาณมาก  (มากกว่า 100 
กิโลกรัมต่อวัน) จะพบจ้านวนเซลล์โซมาติกมากกว่าฟาร์มที่ให้ผลผลิตน้้านมน้อยกว่า และผลการตรวจหาเช้ือสาเหตุ
ของโรคเต้านมอักเสบ พบเช้ือ Staphylococus aureus มากกว่า Staphylococcus spp. โดยคิดเป็นร้อยละ 
48.7 และ 18.0 นอกจากนี้ยังตรวจพบเช้ือ Streptococcus spp. คิดเป็นร้อยละ 59.0 ขณะท่ีไม่มีการตรวจพบ
เช้ือ Staphylococcus agalactiae ในทุกตัวอย่าง ปัญหาท่ีส้าคัญของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมในอ้าเภอปุาพะยอม 
จังหวัดพัทลุง คือ ปัญหาด้านการจัดการฟาร์ม อันได้แก่ การจัดการเกี่ยวกับสุขอนามัยของเต้านม และการจัดการ
ด้านอาหาร นอกจากนี้ในกรณีของการจัดการด้านสุขศาสตร์ของการรีดนมพบว่า สารละลายคลอรีนท่ีเกษตรกรใช้
ในการฆ่าเช้ือโรคมีประสิทธิภาพต่้าโดยมีความเข้มข้นของคลอรีนอิสระต้่ากว่า 200 มิลลิกรัม/ลิตร  

ฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ผู้รีดนมต้องปฏิบัติตามลักษณะส่วนบุคคลท่ีดี ต้องเตรียมแม่
โครีดนมก่อนท้าการรีดนมให้สะอาด รีดนมถูกต้องตามหลักวิธี และหลังรีดนมเสร็จต้องจุ่มหัวนมในน้้ายาจุ่มหัวนม
ทุกครั้ง ส่ิงแวดล้อมและคอกท่ีโคอยู่จะต้องสะอาดถูกสุขลักษณะท่ีสุดในขณะรีดนม จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า 
ฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานฟาร์มมีค่าปริมาณเซลล์โซมาติกต่้ากว่าฟาร์มท่ีไม่ได้รับมาตรฐานฟาร์มทุกค่า ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
ค่าต้่าสุด ค่าสูงสุด และค่าเฉล่ียปริมาณเซลล์โซมาติกในกลุ่มฟาร์มโคนมท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มในปี 
2559 และ 2560 มีค่าน้อยกว่า 200,000 เซลล์ ต่อ ลบ.ซม. มีผลให้ราคารับซื้อน้้านมโคตามประกาศคณะกรรมการ
โคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องมาตรฐานการรับซื้อน้้านมโค พ.ศ.2554 เพิ่มขึ้น 0.20 บาท/กิโลกรัม จึงเป็นแนวทาง
ส่งเสริมให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพิ่มขึ้นต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

 1. สนับสนุนให้ฟาร์มโคนมทุกแห่งในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุงปฏิบัติตามแนวทางการจัดการฟาร์มท่ีดีและขอรับ
การรับรองฟาร์มมาตรฐาน   

2. เกษตรกรควรได้รับการตรวจติดตามและให้ค้าปรึกษาแนะน้า โดยเจ้าหน้าท่ีผู้มีความรู้ความช้านาญใน
เรื่องการจัดการท่ีถูกต้องเหมาะสมอย่างสม่้าเสมอ เช่น ล้างระบบเครื่องรีดนมทุกครั้งท่ีมีน้้านมดิบล้นเข้าไปในระบบ
หัวใจ และล้างหัวใจเครื่องรีดนมทุกๆ 3 เดือน เป็นต้น  
 3. ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของจ้านวนโคท่ีเล้ียงกับปริมาณอาหารหยาบท่ีมีหรือท่ีหาได้ เพื่อให้แม่
โคได้กินอย่างเต็มท่ีซึ่งจะส่งผลท้าให้เกษตรกรได้น้้านมท่ีมีคุณภาพตลอดไป เนื่องจากคุณภาพน้้านมท่ีดีมีปัจจัยมา
จากแม่โคนมได้รับอาหารที่ดีอีกด้วยนอกเหนือจากการจัดการท่ีถูกสุขอนามัยด้านอื่น 



9 
 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง และสหกรณ์โคนมพัทลุง ในการ
สนับสนุนด้านข้อมูลเกษตรกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ในการสนับสนุนด้านข้อมูลผลค่าท่ีตรวจ
วิเคราะห์ นางสาวอรพรรณ อาจค้าภา นายสัตวแพทย์ช้านาญการ ส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอบางปะอินในการ
สนับสนุนวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล นายสุเมธ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 นางสาววันดี คงแก้ว ผู้อ้านวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ นายสมมิตร ถาวรวงศ์ นายสัตวแพทย์ช้านาญการพิเศษ และนายสิทธิ
โชค เอกผักนาค นายสัตวแพทย์ช้านาญการพิเศษ ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ท่ีปรึกษางานวิจัย 
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มกษ.6003-2553 น้้านมโคดิบ. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 131 
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ภาคผนวก 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียค่าองค์ประกอบน้้านมระหว่างฟาร์มโคนมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (S)  
                และไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (NS) ในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุงเป็นรายปี 

องค์ประกอบน้้านม ปี ค่าเฉล่ียในกลุ่ม  
S 

ค่าเฉล่ียในกลุ่ม  
NS 

df p-value 95%CI 

Fat  
(%) 

2558 4.07 4.22 45.96 0.09 -0.02-3.32 
2559 4.02 4.12 45.98 0.15 -0.03-0.24 
2560 3.96 4.08 45.77 0.19 -0.06-0.29 

Protein  
(%) 

2558 3.10 3.11 41.13 0.94 -0.05-0.06 
2559 3.17 3.15 40.70 0.41 -0.07-0.03 
2560 3.09 3.08 40.83 0.75 -0.07-0.05 

Lactose  
(%) 

2558 4.58 4.57 45.75 0.70 -0.05-0.03 
2559 4.64 4.62 45.91 0.57 -0.06-0.03 
2560 4.65 4.64 45.78 0.75 -0.05-0.04 

SNF  
(%) 

2558 8.39 8.38 41.17 0.90 -0.09- 0.08 
2559 8.51 8.48 44.56 0.28 -0.11-0.03 
2560 8.45 8.43 45.99 0.70 -0.09-0.06 

TS  
(%) 

2558 12.46 12.63 41.96 0.13 -0.05-0.39 
2559 12.54 12.57 43.62 0.74 -0.15-0.22 
2560 12.41 12.51 45.86 0.38 -0.12-0.32 

SCC (x103cell/ml) 2558 238.92  301.43       44.83 0.06 -3.56-128.59 
2559 197.47 214.80        45.87 0.46 -29.97- 64.61 
2560 198.07 257.24         43.85 0.03* 5.44-112.89 

 


