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บทคัดยอ 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพน้ํานมดิบของฟารมโคนมในจงัหวัดชัยภูมิ 

โดยเก็บตัวอยางน้ํานมดิบ 1,206 ตัวอยาง เปนน้ํานมดิบรายฟารม 1,176 ตัวอยาง และจากถังรวมนมศูนย 
รวบรวมน้ํานมดิบสหกรณโคนมเทพสถิตและสหกรณโคนมจงัหวัดชัยภูมิ จํานวน 30 ตัวอยาง ในระหวางเดือน 
ตุลาคม 2550 ถึง สิงหาคม 2552 ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํานมดิบรายฟารม ตรวจองคประกอบ 
น้ํานม โซมาติกเซลล ตรวจหายาปฏิชีวนะตกคาง และการปนเปอนอะฟลาทอกซิน พบวาองคประกอบน้ํานม 
ดิบรายฟารม มีคาเฉลี่ยรอยละของไขมัน  โปรตีน  แลคโตส  เนื้อนมไมรวมมันเนย  เนื้อนมทั้งหมด เปน 
3.61±0.61 3.07±0.22 4.72±0.33 8.50±0.39 12.11 ± 0.71 ตามลําดับ และปริมาณโซมาติกเซลล 
293500x10 3 cells/mlผลการเปรียบเทียบกบัเกณฑมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) เกณฑตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ 265 (2545) สํานักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา(อย.) และเกณฑมาตรฐานสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
(มกอช.) พบวาคาเฉลี่ยรอยละไขมัน  โปรตีน และเนื้อนมไมรวมมันเนย สูงกวาเกณฑมาตรฐานของสมอ. อย. 
และมกอช. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05) ในขณะที่คาเฉลี่ยรอยละของเนือ้นมทัง้หมด สูงกวาเกณฑ 
มาตรฐานของสมอ.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05) แตต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของมกอช.อยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ (p< 0.05) ในสวนคาโซมาติกเซลล พบวา คาเฉลีย่เรขาคณิตของโซมาติกเซลลผานเกณฑมาตรฐาน 
ของ มกอช. โดยมีคาตํ่ากวาคามาตรฐานของ มกอช. อยางมีนัยสําคัญสถิติ (p<0.05) การตรวจคุณภาพน้ํานม 
ดิบจากถังรวมนมของศูนยรวบรวมน้ํานมดิบในจังหวัดชัยภูมิ แยกเปนตัวอยางจากศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ 
สหกรณโคนมเทพสถิต จํานวน 14 ตัวอยาง และศูนยรวบรวมน้ํานมดบิสหกรณโคนมจงัหวัดชัยภูมิ จํานวน 
16 ตัวอยาง เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ํานมดิบ พบวาไมพบยาปฏิชีวนะตกคางและการปนเปอนสารอะฟลา 
ทอกซินในทกุตัวอยาง สวนคุณภาพน้ํานมดิบดานจลุินทรียของศูนยรวบรวมน้ํานมดบิสหกรณโคนมจงัหวัด 
ชัยภูมิและศูนยรวบรวมน้ํานมดิบสหกรณโคนมเทพสถิต มีคุณภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) สวนคุณภาพดานองคประกอบน้ํานมดิบ พบวามปีริมาณไขมัน โปรตีน แลคโตส และเนื้อนมไมรวม 
มันเนยมีความแตกตางกันระหวางสองศูนยฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตคาเนื้อนมทัง้หมดและคา 
โซมาติกเซลลไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
คําสําคัญ : คุณภาพน้ํานมดิบ มาตรฐานน้ํานมดิบ โคนม 
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Abstract 
The objective of this study was to examined raw  milk quality of dairy farms and 

Milk collecing centers in Chaiyaphum Province. A total of 1,206 bulkmilk samples, including 
1,176 herd bulkmilk samples from dairy farms and 30 bulkmilk samples from Thepsatit 
and Chaiyaphum collecting centers, were collected during October 2007 to August 2009 . 
The results from the analysis of the herd bulk milk samples from dairy farms showed that 
the mean percentages of fat, protein, lactose, solid not fat, and total solid were 
3.61±0.61, 3.07±0.22, 4.72±0.33, 8.50±0.39 and 12.11±0.71, respectively and the geometric 
mean of somatic cells was 293500 x10 3 cells/ml. The results of milk compositions, 
compared to standard regulation  of Thai Industrial Standard Institute (TISI), Food and Drug 
Adminstration (FDA) and The National Bureau of Agriculture Commodity and Food Standard 
(NACFS), showed that the mean percentages of fat, protein and solid not fat were higher 
than those of TISI and FDA significantly (p <0.05). The mean percentage of total solid was 
higher than that of TISI significantly (p <0.05) but lower than that of  NACFS significantly (p 
<0.05). Moreover the geometric mean of somatic cells was within NACFS significantly (p 
<0.05). The comparison of the milk quality between 14 bulk milks of Thepsatit milk 
collecting center and 16 bulk milks of Chaiyapum milk collecting center expressed that 
the microbiological  aspects of the herd bulkmilk were different between two collecting 
milk centers significantly (p<0.05). The milk compositions including the mean percentages of 
fat, protein, lactose and solid not fat were also different between two collecting milk 
centers significantly (p<0.05), but solid  fat and somatic cell were not different significantly 
(p>0.05) . Both collecting milk centers were not found antibiotic residues and aflatoxin 
contamination in milk. 
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บทนํา 

น้ํานมดิบและผลิตภัณฑน้ํานม เปนแหลงอาหารที่มีความสําคัญตอการเจรญิเติบโตของรางกาย 
โดยเฉพาะ หญงิมีครรภ ผูสูงอายุและในเด็ก ซึ่งชวยในการพัฒนาการดานสมองใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยงัเปนแหลงแคลเซียม โซเดียมและแมกนีเซียม ซึ่งอยูในรปูของฟอสเฟตคลอไรค และเคซีนเอท มี 
มากในนํ้านมปกติ (สมจิต, 2549) การผลิตนํ้านมดิบใหมีคณุภาพดีนั้น มีปจจัยมาเกี่ยวของทัง้ที่ควบคุมไดและ 
ควบคุมไมได เชน สุขภาพแมโค สายพันธุ การจัดการฟารมที่ดี รวมทั้งการจัดการดานอาหาร เปนปจจัยที่ 
สามารถควบคุมได สวนระดบัสายเลอืดโค  และฤดูกาลเปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได  ในปจจบุันพบวา 
คุณภาพองคประกอบน้ํานมโคในประเทศไทย มีแนวโนมลดลงตลอดชวงเวลาหลายปทีผ่านมา (ประวีรและ 
คณะ, 2546) นอกจากนี้คุณภาพน้ํานมดิบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางแหลงที่มาของตัวอยางแต 
ละจงัหวัดหรือแตละศูนยรวบรวมน้ํานมดบิ และมีความแปรปรวนตามเดอืนที่เก็บตัวอยาง(กิตติศักดิ์และคณะ, 
2547) น้ํานมที่มีคุณภาพตองสะอาดไมมียาหรอืสารตกคางในน้ํานม ไมมีเช้ือโรคติดตอถึงคน  มีรสหวาน 
เล็กนอย  มีกลิ่นหอมของน้ํานม  มีปริมาณไขมันเนย (%Fat) โปรตีนนม (% Protein) เนื้อนมพรองมันเนย 
(%Solid  not  Fat  :  SNF) และเนื้อนม (%Total  Solid :  TS) ตามเกณฑมาตรฐานซึง่ปจจบุัน มีหลาย 
หนวยงานกําหนดคุณภาพมาตรฐานองคประกอบน้ํานมเพื่อการบริโภคที่มผีลตอสุขภาพอนามัยและ 
คุณประโยชนทีผู่บริโภคจะไดรบั ไดแก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  หรือ มอก. 7382547 สํานักงาน 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (2547) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 265 สํานักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา (2545) และมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ หรอืมกอช 60032005 
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (2548) 

จากการรายงานขาวปญหานมโรงเรียนเนาเสีย ในโรงเรียนแหงหนึง่ของอําเภอเกษตรสมบรูณจังหวัด 
ชัยภูมิ ทางสื่อโทรทัศนและทางหนงัสอืพิมพเมื่อวันที่ 14 มนีาคม 2552 ทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดสง 
ตัวอยางนมโรงเรียนใหสํานักงานปศุสัตวจงัหวัดชัยภูมิ สงตรวจคุณภาพทางหองปฏิบัติการ พบวานมโรงเรียน 
ชุดดังกลาว มีคาองคประกอบน้ํานม  คาเนื้อนมไมรวมมนัเนย(SNF) มีคาต่ํากวามาตรฐานตามประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265) พ.ศ. 2545 เรื่องนมโค ถึงแมกรมปศุสัตวจะไมไดควบคุม กํากับ ดูแล 
โรงงานนมแปรรปูหรือนมโรงเรียนโดยตรง แตมีกรอบหนาทีดู่แลฟารมโคนม จะตองประเมินคุณภาพน้ํานมดิบ 
ของฟารมโคนมจงัหวัดชัยภูมิได จึงเปนทีม่าของการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาคุณภาพ 
น้ํานมดิบ ดานองคประกอบน้ํานมดิบรายฟารม กับเกณฑมาตรฐานของหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย 
และเปรียบเทียบคุณภาพน้ํานมดิบถังนมรวมของศูนยรวบรวมน้ํานมดิบกบัเกณฑมาตรฐาน   ดานจลุชีววิทยา 
องคประกอบน้ํานมดิบ คาโซมาติกเซลลและ การตกคางของ 
ยาปฏิชีวนะและสารอะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) ในน้ํานมดิบ เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรงุและแกปญหา 
คุณภาพและองคประกอบน้ํานมดิบสําหรับฟารมโคนมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิตอไป



วิธีการดําเนินการศึกษา 
กลุมตัวอยางและการเกบ็ตัวอยาง 

1. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ ทําการเกบ็ตัวอยางน้ํานมดิบจากฟารมโคนมรายฟารมจํานวน 
1,176 ตัวอยาง  จากศูนยรวบรวมน้ํานมดบิสหกรณโคนมจังหวัดชัยภูมิ  ตําบลหวยไร  อําเภอคอนสวรรค 
จํานวน 16 ตัวอยาง และสหกรณโคนมเทพสถิต ตําบลวะตะแบก  อําเภอเทพสถิต จํานวน 14 ตัวอยาง 
ระหวางเดือนตุลาคม 2550 – สิงหาคม 2552 

2. เก็บตัวอยางน้ํานมเดือนละ 1 ครั้ง ตัวอยางละ 30 มิลลิลติรในขวดพลาสติกเพื่อตรวจองคประกอบ 
องคประกอบน้ํานมดิบและโซมาติกเซลลในน้ํานมรวมรายฟารมและเกบ็ตัวอยางจากถังนมรวมของศูนย 
รวบรวมน้ํานมดิบสหกรณโคนมเทพสถิตและสหกรณโคนมจงัหวัดชัยภูมิ ตัวอยางละ 200 มิลลิลิตร ในขวด 
แกวที่ผานการฆาเช้ือแลว เพื่อตรวจทางจลุชีววิทยา ยาตกคาง การปนเปอนอะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) 
องคประกอบน้ํานม และโซมาติกเซลล 

3. นําขวดตัวอยางใสถุงพลาสติก 3 ช้ัน  ผูกปากถุงใหแนนปองกันไมใหน้ําทีล่ะลายจากน้ําแข็งซึม 
เขาไปในขวดตัวอยาง  บรรจุในกระตกิน้ําแข็ง และสงตรวจที่หองปฏิบัตกิาร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  จังหวัดสรุินทร 

วิธีการตรวจวิเคราะห 
1. ตรวจวิเคราะหองคประกอบน้ํานมดิบ  โดยใชเครื่องตรวจวิเคราะหน้ํานมอัตโนมัติ Milkoscan 

FT  6000, Foss  Electric® ซึ่งทํางานดวยหลกัการ mid – rang  infrared  FTIR (Fourier  Transfer 
Infrared  Spectroscopy) โดยเครื่องจะทําการวัดแสง infrared ซึ่งความแตกตางของการดูดกลืนแสงจะ 
ข้ึนอยูกับความแตกตางขององคประกอบน้ํานม  และแสดงคาที่วัดไดในเครื่องคอมพิวเตอร (Foss  Electric 
A/S 2001) การตรวจวิเคราะหดังกลาวมีการควบคุมคณุภาพ  โดยการทดสอบระหวางหองปฏิบัติการ 
(ring  test) กับหองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ํานม  สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศสุัตวเปนประจํา 
ทุก 3 เดือน  และตรวจสอบ บํารุงรักษาการทํางานของเครื่องทกุ 6 เดือน 

2. ตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจลุชีววิทยา โดยวิธีการตรวจนับเช้ือแบคทีเรียทั้งหมด (Standard 
plate count: SPC) ตรวจนับเช้ือทนรอน (Laboratory pasteurizedation count : LPC) และตรวจนับเช้ือ 
โคไลฟอรม (Coliform  count : CC) 

3. ตรวจหายาปฏิชีวนะตกคาง  โดยใชชุดทดสอบ Delvotest ® 

4. ตรวจหาอะฟลาท็อกซิน (Alfratoxin) ปนเปอนในน้ํานม โดยวิธี Immunoaffinity Columun 
Assay โดยใชเครื่อง Fluorometry 

5. ตรวจคาโซมาตกิเซลลดวยเครื่องนับเซลลโซมาติกอัตโนมัติ (Fossomatic 5000, Foss 
Electric®)



วิธีวิเคราะหขอมูล 
 เปรียบเทียบคาองคประกอบน้ํานม  ไดแก  ปริมาณไขมันเนย (%Fat) โปรตีนนม (%Protein) 

เนื้อนมพรองมันเนย (%Solid  not  Fat  :  SNF) และเนื้อนมทั้งหมด (% Total  Solid :TS) และคาโซ 
มาติกเซลล (Somatic Cell Count : SCC) กับคามาตรฐานของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก. 
7382547) กระทรวงอุตสาหกรรม  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ 265 (2545) สํานักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  และมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช 
60032548) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดวยสถิติ OneSample T Test ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 

 เปรียบเทียบคุณภาพน้ํานมดิบ จากถังรวมนมของศูนยรวบรวมน้ํานมดิบของสหกรณโคนมจังหวัด 
ชัยภูมิ กับสหกรณโคนมเทพสถิต ในดานจุลชีววิทยา องคประกอบน้ํานมดิบ คาโซมาติกเซลล การตกคางของ 
ยาปฏิชีวนะและการปนเปอนอะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) ในน้ํานมดิบ ทดสอบความแตกตางระหวางศูนย 
รวบรวมน้ํานมดิบ โดยใชสถิติไรพารามิเตอร (nonparametric statistics) MannWhitney U test ที่ความ 
เช่ือมั่น 95% 

ผลการศึกษา 
จากผลการตรวจองคประกอบน้ํานมดบิรายฟารม  จํานวน 1,176 ตัวอยางพบวานํ้านมดิบรายฟารม 

มีคาเฉลี่ยขององคประกอบน้ํานมดบิ และคาเฉลี่ยเรขาคณิตของโซมาตกิเซลล ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยเมื่อ 
เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานของ มอก. 7382547 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เกณฑตาม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ 265 (2545) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเกณฑ 
มาตรฐาน สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.6003 – 2548) พบวา เปอรเซ็นต 
ไขมัน  โปรตีน และเนื้อนมไมรวมมันเนย ของฟารมโคนมของจังหวัดชัยภูมิ ผานเกณฑมาตรฐานของสมอ. อย. 
และ มกอช. โดยมีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐานดังกลาว อยางมีนัยสําคัญยิง่ (p< 0.001) ในขณะที่ เปอรเซ็นต 
ของเนื้อนมทั้งหมด จากการศึกษานี้ พบวา สงูกวาเกณฑมาตรฐานของสมอ. อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p< 0.001) 
แตต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของ มกอช.อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p< 0.001) เมื่อพิจารณาถึงคาโซมาติกเซลล 
พบวา คาเฉลี่ยเรขาคณิตของโซมาตกิเซลลจากการศึกษานี้ ผานเกณฑมาตรฐานของ มกอช. โดยมีคาตํ่ากวา 
คามาตรฐานของ มกอช. อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p< 0.001)



ตารางที่ 1 แสดงคาสถิติ และเปรียบเทียบคาเฉลี่ย /คาเฉลีย่เรขาคณิต ของ องคประกอบน้ํานมดิบรายฟารม ในจังหวัดชัยภูมิ ระหวางปงบประมาณ 2550 2552 กับ 
เกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.7382547 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.) เกณฑตามประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข  ฉบับที่ 265 (2545) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข (อย.) และ เกณฑมาตรฐาน สํานักงานมาตรฐานสินเกษตรและอาหาร 
แหงชาติ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ(มกอช. 60032548) 

องคประกอบน้ํานมดิบ 
จํานวน 
ตัวอยาง 

คาต่ําสุด คา สูงสุด คาเฉลี่ย 
คา เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ประมาณคา 
ประชากร 

ที่ C.I. 95% 

เกณฑ 

มาตรฐานสมอ. 

เกณฑ 
มาตรฐาน 

อย. 

เกณฑ 

มาตรฐานมกอช. 

ไขมัน (%) 1,176 0.80 6.34 3.61 
ก 0.61 3.583.65 3.40 

ข 
3.20 

ค 
3.20 

ง 

โปรตีน (%) 1,176 2.22 4.15 3.07 
ก 0.22 3.063.09 3.00 

ข 
2.80 

ค 
3.00 

ง 

แลคโตส (%) 1,176 3.74 6.01 4.72 0.33 4.70 4.74 ไมกําหนด ไมกําหนด ไมกําหนด 
เนื้อนมไมรวมมันเนย (%) 1,176 6.95 9.83 8.50 

ก 0.39 8.48  8.52 ไมกําหนด 8.25 
ข 

8.25 
ค 

เนื้อนมทั้งหมด (%) 1,176 8.97 15.43 12.11 
ก 

0.71 12.07 12.15 12.00 
ข ไมกําหนด 12.30 

ค 

โซมาติกเซลล (x 10 3 cells/ml) 1,176 3 4,964 382 
ก 582 361405 ไมกําหนด ไมกําหนด 500 

ข 

 คาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) แสดงโดยตัวอักษรทีต่างกนัในแตละแถว



ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคุณภาพน้ํานมจากถังรวมนมการวเิคราะหถงันมรวม  ทางจลุินทรีย องคประกอบ 
น้ํานมดิบ และ คาโซมาติกเซลล 

รายการตรวจวิเคราะห สหกรณ จํานวนตัวอยาง Median (Min  max) pvalue 

SPC สหกรณโคนมชัยภูมิ 16 31.5 (1.0290)x10 
4 

0.048 

(cells/ml) สหกรณโคนมเทพสถิต 14 135 (1.016,000) x10 
4 

รวม 30 35.5 (116,000)x10 
4 

LPC สหกรณโคนมชัยภูมิ 16 10 (2.242)x10 
2 

0.002 

(cells/ml) สหกรณโคนมเทพสถิต 14 20 (8.23,000)x10 
2 

รวม 30 10 (2.23,000)x10 
2 

COLIFROM สหกรณโคนมชัยภูมิ 16 1.7 (0.12.0)x10 
3 

0.002 

(cells/ml) สหกรณโคนมเทพสถิต 14 14.5 (2.2300)x10 
3 

รวม 30 5.9 (0.1300)x10 
3 

FAT สหกรณโคนมชัยภูมิ 16 3.80 (2.724.31) 0.004 
(%) สหกรณโคนมเทพสถิต 14 3.30 (3.024.39) 

รวม 30 3.64 (2.724.39) 

PROTEIN สหกรณโคนมชัยภูมิ 16 2.80 (2.663.32) 0.002 
(%) สหกรณโคนมเทพสถิต 14 3.03 (2.853.19) 

รวม 30 2.95 (2.663.32) 

LACTOSE สหกรณโคนมชัยภูมิ 16 4.63 (4.305.55) 0.025 
(%) สหกรณโคนมเทพสถิต 14 4.78 (4.345.68) 

รวม 30 4.69 (4.305.68) 

SOLID NOT FAT สหกรณโคนมชัยภูมิ 16 8.19 (3.038.96) 0.023 
(%) สหกรณโคนมเทพสถิต 14 8.55 (8.029.32) 

รวม 30 8.42 (3.039.32) 

TOTAL SOLID สหกรณโคนมชัยภูมิ 16 11.93 (11.5212.71) 0.429 
(%) สหกรณโคนมเทพสถิต 14 11.88 (11.5012.96) 

รวม 30 11.91 (11.5012.96) 

SOMATIC  CELL สหกรณโคนมชัยภูมิ 16 329 (31603)x10 
5 

0.212 

(cells/ml) สหกรณโคนมเทพสถิต 14 487 (163799)x10 
5 

รวม 30 337 (31799)x10 
5 

เมื่อพจิารณาผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฎิบัติการ ซึ่งทางศูนยวิจัยและพฒันาการสัตวแพทย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จังหวัดสุรินทร ไดดําเนินการตรวจวิเคราะหตัวอยางคุณภาพน้ํานมดิบ 
ถังนมรวมของศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ ทั้งสองศูนย คือ  สหกรณโคนมเทพสถิต  อําเภอเทพสถิต และสหกรณ 
โคนมจังหวัดชัยภูมิ  อําเภอคอนสวรรค ตามตารางที่ 2 พบวา คุณภาพน้ํานมทางดานจุลินทรียมี จํานวนเชื้อ 
แบคทีเรียทั้งหมด (SPC) จํานวนเชื้อทนรอน (LPC) และจํานวนเชื้อโคไลฟอรม (CC) ของทั้งสองศูนยรวบรวม 
น้ํานมดิบ มีคุณภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนในดานองคประกอบน้ํานมดิบของ



ทั้งสองศูนยฯ พบวา คาเฉลี่ยของรอยละของไขมัน โปรตีน แลคโตสและเนื้อนมไมรวมมันเนย มีความ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนคาเฉลีย่เปอรเซ็นต เนื้อนมทัง้หมดและคาโซมาติกเซลล 
ของศูนยรวบรวมน้ํานมดิบทัง้สอง พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) นอกจากนี้ 
ศูนยรวบรวมน้ํานมดบิทั้งสองไมพบยาปฏิชีวนะตกคางในนํ้านมดิบและไมพบการปนเปอนสารอะฟลาทอกซิน 
ในน้ํานม  ทั้งสองศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ 

วิจารณและสรุปผล 
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบคาเฉลี่ยขององคประกอบน้ํานมดิบโคนมรายฟารม ในพื้นทีจ่ังหวัด 

ชัยภูมิ  มีคาไขมัน  รอยละ 3.61 โปรตีน รอยละ 3.07 แลคโตส รอยละ 4.72 เนือ้นมไมรวมมันเนย รอย 
ละ 8.50 และเนื้อนมทั้งหมด รอยละ 12.11 ซึ่งสงูกวาเกณฑมาตรฐาน มอก. 7382547 และประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ 265 (2545) แตเมื่อเทียบกบัมาตรฐาน มกอช. 6003 – 2548 พบวาคาเฉลี่ย 
เนื้อนมทัง้หมด มีคา 12.11ซึ่งต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด (12.30) สวนคาเฉลี่ยของไขมัน โปรตีนและเนื้อนม 
ไมรวมมันเนยมีคาสงูกวาเกณฑมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ นัฐฐา และคณะ (2552) ก ในป 
2549 และ 2550 คาเฉลี่ยขององคประกอบน้ํานมดิบโคในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลางมีคาสงูกวา 
เกณฑ มกอช. 6003 – 2548 ทุกองคประกอบน้ํานม ยกเวนเนื้อนมทั้งหมด จากขอมูลดงักลาวช้ีใหเห็นวา 
ฟารมโคนมในจังหวัดชัยภูมิ ยังขาดการจัดการฟารมที่ดี เพราะปญหาคุณภาพน้ํานมดิบ มีปจจัยมาเกี่ยวของ 
ทั้งที่ควบคุมไดและไมได ในกรณีควบคุมไมได ไดแกฤดูกาลหรืออิทธิพลจากสภาพแวดลอม เชน ปญหาภัย 
แลง หรือฤดูกาลทีร่อนหรือหนาวจนเกินไป สวนในกรณีควบคุมได ไดแกการจัดการอาหารที่ถูกตองเหมาะสม 
ซึ่งวิสุทธิ์และคณะ (2540) ไดรายงานวา การจัดสัดสวนของอาหารหยาบไดแกหญาหรอืวัสดุเหลือใชในทาง 
การเกษตรกบัอาหารขน จําเปนตองมีสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อใหโคไดรับโภชนะทีจ่ําเปนครบถวนตามความ 
ตองการของรางกายจงึจะเพิ่มพลผลิตได นอกจากนี้อาจเนื่องจากเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมมีที่ดินในการ 
เพาะปลูกหญาไมเพียงพอ วัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตวมีราคาแพงมากขึ้น และปญหาภาวะเศรษฐกิจที่ 
ตกต่ํา ประกอบรัฐบาลไดลดราคารบัซื้อน้ํานมดิบลดลงทําใหขาดเงินทุนในการจัดการในดานอาหารสัตว 
นอกจากนี้ยงัมีปจจัยอื่นๆทีม่ีผลตอคุณภาพองคประกอบน้ํานม ไดแกสายพันธุโค อาหาร การจัดการฟารม 
สุขภาพแมโค อายุและระยะของการใหนม และประสิทธิภาพของเทคโนโลยกีารรีดนม (Nickerson,1995) 

ในสวนคาโซมาติกเซลลรายฟารมมีคาเฉลี่ย (382 x10 3 
cells/ml 3 ) ต่ํา กวามาตรฐาน มกอช. 6003– 

2548 มีความแตกตางจากการศึกษาของ นัฐฐาและคณะ(2552)ข ที่พบวาในป 2549 และ2550 คาเฉลี่ย 
โซมาติกเซลลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีคาสงูกวาเกณฑมกอช.6003 – 2548และไมแตกตางกัน 
ทั้ง 2 ป จากขอมูลดังกลาวช้ีใหเห็นวาในปงบประมาณ 2551 และ 2552 สหกรณสามารถที่จะจัดการ 
คุณภาพน้ํานมในเรื่องโซมาติกเซลลไดดีข้ึน หรืออาจจะเนือ่งจากปญหาสุขภาพเตานมในฟารมโคนมในจังหวัด 
ชัยภูมิลดลง อยางไรก็ตามจังหวัดชัยภูมิจะตองดําเนินการตดิตามและควบคุมปญหาน้ีตอไป 

เมื่อประเมินคุณภาพน้ํานมดิบจากถังรวมนมของทัง้สองศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ ตามหลกัเกณฑ 
การแบงช้ันคุณภาพน้ํานมดิบตาม มกอช. 6003 – 2548 ซึ่งไดแบงช้ันคุณภาพน้ํานมดิบเปน 3 ระดับ คือ 
ช้ันมาตรฐาน (Standard) ช้ันดี (Good) ช้ันดีมาก (Premiun) ตามตารางภาคผนวกที่ 1 แลว พบวา 
คุณภาพดานจํานวนจุลินทรียทั้งหมด ของศูนยรวบรวมน้ํานมดิบสหกรณโคนมจงัหวัดชัยภูมิ มีคุณภาพอยูใน 
ระดับชั้นดี แตสหกรณโคนมเทพสถิต มีคุณภาพอยูในระดับต่ํากวาช้ันมาตรฐาน สวนคุณภาพดานไขมัน 
พบวาศูนยรวบรวมน้ํานมดิบสหกรณโคนมจังหวัดชัยภูมิมีคุณภาพระดับชั้นดี แตศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ 
สหกรณโคนมเทพสถิตมีคุณภาพระดับชั้นมาตรฐาน สวนคุณภาพดานโปรตีน พบวาศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ



สหกรณโคนมจังหวัดชัยภูมิมีคุณภาพอยูในระดับต่ํากวาช้ันมาตรฐาน แตของศูนยรวบรวมน้ํานมดบิสหกรณ 
โคนมเทพสถิตมีคุณภาพระดบัช้ันมาตรฐาน ในสวนคาเฉลี่ยโซมาติกเซลลและคาเนื้อนมทั้งหมดพบวาศูนย 
รวบรวมน้ํานมดิบของทั้งสองสหกรณ มีคุณภาพอยูในระดับช้ันตํ่ากวามาตรฐาน ในสวนจํานวนจุลินทรีย 
ทั้งหมดของถังนมรวมของศูนยรวบรวมน้ํานมดิบสหกรณโคนมเทพสถิต มีคาสูงกวามาตรฐานมาก ซึง่ไมผาน 
เกณฑมาตรฐาน สะทอนใหถึงปญหาดานการจัดการสุขอนามัยความสะอาดของโรงรีดนมและการรีดนมที่ 
ฟารม หรอืการปนเปอนขณะขนสง หรือปญหาการจัดการสุขอนามัยความสะอาดของศูนยรวบรวมน้ํานมดบิ 
ซึ่งจะตองดําเนินการตรวจสอบและเก็บตัวอยางมาตรวจวิเคราะหรวมกันระหวางฟารมกับศูนยรวบรวมน้ํานม 
ดิบเพื่อแกไขปญหาดังกลาวตอไป 

ขอเสนอแนะ 
การศึกษาคุณภาพน้ํานมดิบในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงคุณภาพน้ํานมดิบซึง่จําเปนตองมีการปรับปรงุ 

ระบบการเลี้ยงโคนม  เพื่อใหไดนํ้านมดบิที่มีคุณภาพดีผานเกณฑมาตรฐาน เพื่อใหเด็กไทยไดบริโภคนมที่มี 
คุณภาพ และเกษตรกรสามารถขายนํ้านมดบิไดในราคาทีสู่งข้ึน โดยปรบัปรุงตั้งแตการผลิตทีฟ่ารม ศูนย 
รวบรวมน้ํานมดิบ และการขนสงน้ํานมดบิ รวมทัง้ระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบกอนการสงเขาสู 
โรงงานแปรรูป ทั้งนีเ้ปนการเตรียมความพรอมของเกษตรกรที่จะตองเผชิญกับการแขงขันในตลาดการคาเสรี 
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกลนี้ 

เนื่องจากคามาตรฐานของน้ํานมดบิของประเทศไทย มี 3 มาตรฐาน คือ” นมสด” ตามมาตรฐาน 
มอก 7382547 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม “นมโค”ตามประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุขฉบบัที่ 265 พ.ศ. 2545 โดยคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และ 
มาตรฐานน้ํานมดบิ มอก 60032005 ออกโดยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ถึงแมจะมีเปาประสงคในการประกาศใชแตกตางกัน แตก็ควรทีจ่ะกําหนดไปใน 
ทิศทางเดียวกันไปในทางเดียวกัน เนื่องจากความผันแปรขององคประกอบน้ํานมดบิข้ึนอยูหลายประการ ซึ่งมี 
ทั้งปจจัยที่ควบคุมไมไดและควบคุมได  การกําหนดคามาตรฐานตางๆ ควรอยูบนพื้นฐานของความเปนจรงิซึง่ 
เปนเกณฑทีส่ากลยอมรับและสอดคลองกับสภาพการผลิตนํ้านมดิบในปจจบุัน 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ สพ.ญ.ศรสีมัย โชติวนิช  ปศุสัตวจงัหวัดชัยภูมิ ที่ใหการสนบัสนุนในการทําการศึกษา 

วิจัย และเจาหนาที่กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว ที่ชวยเก็บตัวอยางน้ํานมดบิและรวบรวมขอมูล 
ขอขอบคุณ เจาหนาทีง่านตรวจวเิคราะหคุณภาพน้ํานม ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ที่ชวยตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการและขอมลูสนับสนุนการศึกษาวิจัย 
และขอขอบคุณ น.สพ.บุญญกฤช  ปนประสงค ที่ชวยตรวจแกตนฉบับในครัง้นี้ 
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ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบในภาคตะวันตกของประเทศไทย.ประมวลบทคัดยอการประชุมวิชาการ 
ทางสัตวแพทยและการเลี้ยงสัตว ครั้งที่ 30 ประจําป 2547 ,1012 พฤศจิกายน 2547 ณ ศูนย
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ภาคผนวก 
ภาคผนวกที่ 1 แสดงการแบงช้ันคุณภาพน้ํานมดิบตามคุณลักษณะ ดังนี้ 

คุณลักษณะ 
ช้ันคุณภาพ 

ช้ันดีมาก (premium) ช้ันดี(good) ช้ันมาตรฐาน(standard) 
จํานวนจุลินทรียทั้งหมด 

(standard plate 
count) 

< 200,000 
colony/ml 

200,000 ถึง 
<400,000 
colony/ml 

400,000 ถึง 600,000 
colony/ml 

เซลลโซมาติก 
(somatic cell) 

< 200,000 
cell/ml 

200,000 ถึง 
<350,000 cell/ml 

350,000 ถึง 500,000 
cell/ml 

โปรตีน 
(protein) 

> 3.4% > 3.2 ถึง 3.4% 3.0 ถึง 3.2% 

ไขมัน 
(fat) 

> 4% > 3.6 ถึง 4% 3.2 ถึง 3.6% 

เนื้อนมทัง้หมด 
(total solids) 

> 12.7% > 12.5 ถึง 12.7% 12.3 ถึง12.5% 

ที่มา : มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ มกอช. 60032548 เรื่อง น้ํานมดิบ


