
ความแตกต่างขององค์ประกอบน ้านมดิบและจ้านวนเซลล์โซมาตกิ                 
ระหว่างนมมื อเช้าและมื อเย็นในถังนมรายฟาร์มของเกษตรกร                                                 

ในพื นที่อ้าเภอสันก้าแพงและอ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ทราบความแตกต่างขององค์ประกอบน้้านมดิบ ได้แก่ 
ไขมัน โปรตีน น้้าตาลแลคโตส เนื้อนมรวมทั้งหมดและจ้านวนเซลล์โซมาติก ระหว่างนมม้ือเช้าและมื้อ
เย็นในถังนมรายฟาร์มของเกษตรกร โดยด้าเนินการเก็บตัวอย่างน้้านมดิบในเดือนพฤษภาคม 2559 ถึง 
เดือนมกราคม 2560 จากถังนมรวมรายฟาร์ม ณ ห้องรับน้้านมที่ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ ตัวอย่างน้้านม
ดิบ 534 ตัวอย่าง (น้้านมดิบมื้อเช้า 267 ตัวอย่างและน้้านมดิบมื้อเย็น 267 ตัวอย่าง) ถูกน้าไปตรวจ
วิเคราะห์องค์ประกอบน้้านมดิบและจ้านวนเซลล์โซมาติกโดยใช้เครื่อง MilkoScan FT6000® และ 
Fossomatic 5000basic® พบว่า ค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบน้้านมดิบ ได้แก่ ไขมัน โปรตีน น้้าตาลแลค
โตส เนื้อนมรวมทั้งหมดในมื้อเช้าเท่ากับ 3.54±0.34, 3.02±0.15, 4.91±0.11 และ 12.17±0.41  
ตามล้าดับ และในมื้อเย็นเท่ากับ 4.05±0.44, 3.06±0.16, 4.91±0.11 และ 12.72±0.54 ตามล้าดับ 
ค่าเฉลี่ยของค่าลอการิทึมจ้านวนเซลล์โซมาติกในนมมื้อเช้าและม้ือเย็นเท่ากับ 5.55±0.36 และ 
5.71±0.33 ตามล้าดับ จากผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบน้้านมดิบค่าไขมัน โปรตีน เนื้อนมรวม
ทั้งหมดและค่าลอการิทึมจ้านวนเซลล์โซมาติกระหว่างนมมื้อเช้าและม้ือเย็นนั้น มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) แต่น้้าตาลแลคโตสพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน (p>0.05) 
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Milking Period (Morning and Evening) Variations in Milk Compositions 
and Somatic Cell Count in Dairy Farms at San Kamphaeng               

and San Pa Tong District in Chiang Mai Province. 
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Abstract 
The objective of this study was to determine milking period variation in dairy 

milk compositions including fat, protein, lactose, total solid and somatic cell count in 
farm level between morning and evening milking. A total of 534 milk samples (267 
samples from morning milking and 267 samples from evening milking) were collected 
from milk collecting bulk at milk collecting center during May 2016 to January 2017. 
All samples were analyzed by MilkoScan FT6000® and Fossomatic 5000basic®. The 
average of milk compositions including fat, protein, lactose, total solid in the morning 
milking were 3.54±0.34, 3.02±0.15, 4.91±0.11 and 12.17±0.41 respectively and in the 
evening milking were 4.05±0.44, 3.06±0.16, 4.91±0.11 and 12.72±0.54 respectively. The 
average of logarithm of somatic cell count in the morning and evening milking were 
5.55±0.36 and 5.71±0.33 respectively. Data revealed that milk fat, protein, total solid 
and somatic cell count in the morning milking were significantly difference from the 
evening milking (p<0.05). However, milk lactose was not difference (p>0.05) 
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บทน้า 

ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของน้้านม คือ น้้าซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 87 ส่วนที่เหลือคือ ไขมัน
และเนื้อนมไม่รวมมันเนย (milk solid not fat) ซึ่งประกอบด้วย โปรตีน น้้าตาลแลคโตส เกลือแร่
และวิตามิน (พิมพ์เพ็ญและนิธิยา, 2561) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบน้้านมดิบของโคนั้น
ประกอบด้วยหลายปัจจัย ซึ่งได้แก่ ปัจจัยจากตัวโค (จ้านวนวันรีดนม สายพันธุ์ สุขภาพของโคและ
ความสมบูรณ์ของการให้นม) ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม (ฤดูกาลและการจัดการอาหาร) และปัจจัยที่
ส้าคัญ คือ ด้านโภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณและสัดส่วนของอาหารที่โคได้รับ (Pawel and 
Gavan, 2011) มีรายงานก่อนหน้านี้พบว่าปริมาณอาหารหยาบ สัดส่วนระหว่างอาหารหยาบต่อ
อาหารข้น ปริมาณพลังงานในอาหารข้น ปริมาณไขมันในอาหาร จ้านวนวันที่รีดนม การกินได้ของโค
และความถี่ในการให้อาหาร ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าไขมันในน้้านม (Sutton, 1989; Plamquist 
et al., 1993) ส่วนปัจจัยที่ส้าคัญที่ส่งผลต่อค่าโปรตีนในน้้านม ได้แก่ อายุของโคและจ้านวนวันที่รีด
นม (Ng-Kwai-Hang et al., 1982) ส้าหรับปริมาณพลังงานในอาหารที่โคได้รับนั้น ส่งผลเล็กน้อยต่อ
ค่าโปรตีนในน้้านม (Sutton, 1989)  

นอกจากองค์ประกอบน้้านมดิบแล้ว ยังสามารถพบเซลล์โซมาติกปะปนออกมากับน้้านม ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการป้องกันของร่างกายประกอบด้วย lymphocytes, macrophages, 
polymorphonuclear cells และ epithelial cells การติดเชื้อนั้นจะส่งผลอย่างรุนแรงต่อจ้านวน
เซลล์โซมาติกในน้้านม แม้ว่าจะเป็นการติดเชื้อแค่ช่วงสั้นๆ (Pawel and Gavan, 2011)  และปัจจัย
อ่ืนที่ส่งผลต่อเซลล์โซมาติกในน้้านมได้แก่ จ้านวนครั้งที่คลอด (parity) (Koc, 2008) การจัดการการ
รีด (Skrzypek et al., 2004) ส่วนจ้านวนวันให้นม อายุโค ฤดูกาลและความเครียดนั้น ซึ่งส่งผลต่อ
จ้านวนเซลล์โซมาติกในน้้านมน้อยมาก (Harmon, 1994) 

สหกรณ์โคนม ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบและบริษัทเอกชนในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน เก็บ
ตัวอย่างน้้านมดิบรายฟาร์ม เพ่ือตรวจคุณภาพเป็นประจ้าทุกวันและส่งตรวจองค์ประกอบน้้านมดิบที่ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดล้าปาง (ศวพ. ล้าปาง) เดือนละ 1 ครั้ง 
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ก้าหนดราคาในการรับซื้อน้้านมดิบจากเกษตรกรตามประกาศเรื่อง มาตรฐานการรับ
ซื้อน้้านมโค พ.ศ. 2558 (คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม, 2558) โดยส้านักงานปศุสัตว์เขต 5 
ร่วมกับศวพ. ล้าปาง ก้าหนดแผนการส่งตัวอย่างน้้านมดิบรายฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบนพร้อมกัน ซ่ึงแต่ละแห่งนั้นมีการเก็บตัวอย่างน้้านมดิบที่ไม่มีแบบแผนชัดเจน โดยใน
แต่ละเดือนเจ้าหน้าที่ท้าการเก็บตัวอย่างน้้านมดิบของเกษตรกร 1 ครั้งโดยไม่ได้ก้าหนดว่าจะเป็นนม
มื้อเช้าหรือมื้อเย็น  

ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบความแตกต่างขององค์ประกอบน้้านมดิบ ได้แก่ ไขมัน 
โปรตีน น้้าตาลแลคโตส เนื้อนมรวมทั้งหมดและจ้านวนเซลล์โซมาติกในน้้านมดิบรายฟาร์มระหว่างนม
มื้อเช้าและมื้อเย็น ในถังนมรายฟาร์มของเกษตรกรพ้ืนที่อ้าเภอสันก้าแพงและอ้าเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการเก็บตัวอย่างที่เหมาะสม 

อุปกรณ์และวิธีการ 
วิธีการศึกษา 
1. ด้าเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 โดยท้าการสุ่มเก็บตัวอย่าง
น้้านมดิบจากฟาร์มโคนมที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ อ้าเภอสันก้าแพง 50 ฟาร์มและอ้าเภอสันป่า

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1189/protein-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
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ตอง 50 ฟาร์ม รวม 100 ฟาร์ม ส่วนใหญ่เป็นโคลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน (Holstein-Friesian) มีการ
รีดนม 2 ครั้งต่อวัน โดยใช้เครื่องรีดแบบรีดนมลงถังเป็นรายตัว (bucket type)   

2. สหกรณ์โคนม ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบและบริษัทเอกชน เก็บตัวอย่างน้้านมดิบจากถังรวมนมราย
ฟาร์มมื้อเช้า 1 ตัวอย่างและมื้อเย็น 1 ตัวอย่าง รวม 2 ตัวอย่างต่อฟาร์มต่อครั้ง ท้าการเก็บ 3 ครั้ง 
รวมตัวอย่างน้้านมดิบในพ้ืนที่อ้าเภอสันก้าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 274 ตัวอย่าง (น้้านมดิบมื้อเช้า 137 
ตัวอย่างและมื้อเย็น 137 ตัวอย่าง) และในพ้ืนที่อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 260 ตัวอย่าง 
(น้้านมดิบมื้อเช้า 130 ตัวอย่างและม้ือเย็น 130 ตัวอย่าง) 

3. เก็บตัวอย่างน้้านมดิบจากถังรวมนมรายฟาร์ม ณ ห้องรับน้้านมโดยเทน้้านมดิบทุกถังของฟาร์มใส่
ในถังรวมนมท่ีห้องรับน้้านมดิบ ท้าการเก็บตัวอย่างน้้านมดิบโดยใช้ที่ตักกวนให้ทั่ว ตักตัวอย่างน้้านม
ดิบใส่ขวดพลาสติกที่แห้งและสะอาด ขนาด 30 มิลลิลิตร ที่มี sodium azide 8 มิลลิกรัมอยู่ น้าส่ง
ตรวจภายใน 24 ชั่วโมง (อรรถยา และคณะ, 2550)  

4. น้าส่งศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ กรมปศุสัตว์ เพ่ือตรวจวิเคราะห์
องค์ประกอบน้้านมดิบ ได้แก่ ไขมัน โปรตีน น้้าตาลแลคโตส เนื้อนมรวมทั้งหมด ใช้วิธี fourier 
transform infrared spectroscopy (FTIR) โ ด ย เ ค รื่ อ ง  MilkoScan FT6000® (Foss Electric, 
Hillerød, Denmark) และตรวจวิเคราะห์จ้านวนเซลล์โซมาติก ใช้หลักการนับจ้านวนเซลล์ที่ผ่าน 
cytometry โดยอ้างอิงเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของ ISO/IDF และ FDA/NCIMS standards โดย
เครื่อง Fossomatic 5000basic® (Foss Electric, Hillerød, Denmark) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของ

องค์ประกอบน้้านมดิบ ได้แก่ ไขมัน โปรตีน น้้าตาลแลคโตส เนื้อนมรวมทั้งหมดและจ้านวนเซลล์โซ
มาติกในน้้านม วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างน้้านมมื้อเช้าและมื้อเย็น ใช้สถิติวิเคราะห์โดยวิธี 
paired t-test โดยโปรแกรม R (R Core Team, 2018) 

ผลการศึกษา 

จากตารางที่ 1 ในพ้ืนที่อ้าเภอสันก้าแพง พบว่าค่าไขมัน โปรตีน เนื้อนมรวมทั้งหมด ระหว่าง
น้้านมดิบมื้อเช้าและมื้อเย็นนั้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ซึ่งมีความแตกต่างโดย
เฉลี่ยเท่ากับ 0.64±0.40, 0.04±0.15, 0.68±0.43 และ 0.17±0.29 ตามล้าดับ แต่น้้าตาลแลคโตสนั้น
ไม่มีความแตกต่าง (p=0.633) 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบน้้านมดิบในมื้อเช้าและมื้อเย็น ถังนม
รายฟาร์มของเกษตรกรในพื้นที่อ้าเภอสันก้าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
องค์ประกอบ

น ้านมดิบ 
(ร้อยละ) 

มื อเช้า (n=137) มื อเย็น (n=137) difference* 
p-value 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ไขมัน 3.55 ±0.36 4.18 ±0.39 0.64 ±0.40 <0.001** 
โปรตีน 3.05 ±0.14 3.09 ±0.15 0.04 ±0.15 0.003** 

น ้าตาลแลคโตส 4.93 ±0.11 4.93 ±0.11 0 ±0.10 0.633 
เนื อนมรวม

ทั งหมด 
12.22 ±0.42 12.90 ±0.47 0.68 ±0.43 <0.001** 



*ส่วนต่างของค่าร้อยละขององค์ประกอบน้้านมดิบระหว่างมื้อเย็นและมื้อเช้า (มื้อเย็น–มื้อเช้า)       
**มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 

 จากตารางที่ 2 พ้ืนที่อ้าเภอสันป่าตอง พบว่าค่าไขมันและเนื้อนมรวมทั้งหมด ระหว่างนมม้ือ
เช้าและม้ือเย็นนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ซ่ึงมีความแตกต่างโดยเฉลี่ยเท่ากับ 
0.39±0.57 และ 0.42±0.64 ตามล้าดับ ส่วนค่าโปรตีนและน้้าตาลแลคโตสนั้นไม่มีความแตกต่าง 
(p=0.121 และ p=0.435 ตามล้าดับ) 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบน้้านมดิบในมื้อเช้าและมื้อ
เย็น ถังนมรายฟาร์มของเกษตรกรในพื้นที่อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
องค์ประกอบ

น ้านมดิบ 
(ร้อยละ) 

มื อเช้า (n=130) มื อเย็น (n=130) difference*  
p-value  

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ไขมัน 3.53 ±0.33 3.91 ±0.45 0.39 ±0.57 <0.001** 
โปรตีน 3.00 ±0.15 3.02 ±0.17 0.02 ±0.17 0.121 

น ้าตาลแลคโตส 4.89 ±0.11 4.90 ±0.11 0.01 ±0.13 0.435 
เนื อนมรวม

ทั งหมด 
12.12 ±0.40 12.54 ±0.54 0.42 ±0.64 <0.001** 

*ส่วนต่างของค่าร้อยละขององค์ประกอบน้้านมดิบระหว่างมื้อเย็นและมื้อเช้า (มื้อเย็น–มื้อเช้า)       
**มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 

จากตารางที่ 3 ข้อมูลของทั้งสองพ้ืนที่ พบว่ามีเพียงค่าน้้าตาลแลคโตสเท่านั้นที่ไม่มีความ
แตกต่าง (p=0.362) ระหว่างนมมื้อเช้าและมื้อเย็น แต่ค่าไขมัน โปรตีนและเนื้อนมรวมทั้งหมดนั้นมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ซึ่งมีส่วนต่างโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.51±0.51 0.04±0.16 
และ 0.55±0.56 ตามล้าดับ 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบน้้านมดิบในมื้อเช้าและมื้อเย็น ถังนม
รายฟาร์มของเกษตรกรในพื้นที่อ้าเภอสันก้าแพงและอ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
องค์ประกอบ

น ้านมดิบ 
(ร้อยละ) 

มื อเช้า (n=267) มื อเย็น (n=267) difference*  
p-value  

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ไขมัน 3.54 ±0.34 4.05 ±0.44 0.51 ±0.51 <0.001** 
โปรตีน 3.02 ±0.15 3.06 ±0.16 0.04 ±0.16 0.016** 

น ้าตาลแลคโตส 4.91 ±0.11 4.91 ±0.11 0 ±0.12 0.362 
เนื อนมรวม

ทั งหมด 
12.17 ±0.41 12.72 ±0.54 0.55 ±0.56 <0.001** 

*ส่วนต่างของค่าร้อยละขององค์ประกอบน้้านมดิบระหว่างมื้อเย็นและมื้อเช้า (มื้อเย็น–มื้อเช้า)       
**มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 

จากข้อมูลรวมของทั้งสองพ้ืนที่ในจังหวัดเชียงใหม่นั้น พบว่าค่าลอการิทึมของจ้านวนเซลล์โซ
มาติกระหว่างนมมื้อเช้าและมื้อเย็นนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) โดยมีความ
แตกต่างโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.16±0.41 ดังตารางที่ 4 โดยข้อมูลฟาร์มโคนมในพ้ืนที่อ้าเภอสันก้าแพง



และอ้าเภอสันป่าตอง ในแต่ละพ้ืนที่นั้นมีความแตกต่างโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.17±0.29 และ 0.14±0.49 
ตามล้าดับ 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าลอการิทึมของจ้านวนเซลล์โซมาติกในมื้อเช้า
และมื้อเย็น ถังนมรายฟาร์มของเกษตรกรในพ้ืนที่อ้าเภอสันก้าแพงและอ้าเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ 

จ้านวน 
เซลล์โซมาติก* 

มื อเช้า มื อเย็น difference**  

p-value  
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

อ้าเภอสันก้าแพง 5.60 ±0.30 5.77 ±0.28 0.17 ±0.29 <0.001*** 
อ้าเภอสันป่าตอง 5.50 ±0.40 5.64 ±0.37 0.14 ±0.49 0.008*** 

รวม 5.55 ±0.36 5.71 ±0.33 0.16 ±0.41 <0.001*** 
*หน่วย ลอการิทึมเซลล์ต่อมิลลิลิตร **ส่วนต่างของค่าร้อยละของค่าลอการิทึมของจ้านวนเซลล์โซ
มาติกระหว่างนมมื้อเย็นและมื้อเช้า (มื้อเย็น–มื้อเช้า) ***มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 

วิจารณ์ผล 
ผลการศึกษานี้พบว่าองค์ประกอบค่าไขมัน โปรตีนและเนื้อนมรวมทั้งหมดระหว่างนมม้ือเช้า

และมื้อเย็นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) และพบว่าค่าเฉลี่ยของค่าร้อยละของค่า
ไขมันและโปรตีนในนมมื้อเย็นนั้นมากกว่ามื้อเช้า เช่นเดียวกับการศึกษาของ Gilbert et al. (1973) 
Verdi et al. (1987) Lollivier et al. (2002) และ Quist et al. (2008) สาเหตุของความแตกต่าง
ขององค์ประกอบน้้านมดิบระหว่างนมมื้อเช้าและมื้อเย็นนั้น ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่มีการศึกษา
ก่อนหน้านี้ที่พบว่ามีหลายๆปัจจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับคน (Andrée, 2009) เช่น การ
จัดการช่วงระยะเวลาระหว่างมื้อไม่เท่ากัน โดยนมมื้อเช้ามักจะมีช่วงระยะเวลาระหว่างมื้อนาน (ตั้งแต่
รีดนมมื้อเย็นเสร็จจนถึงเริ่มรีดนมมื้อเช้า) ไขมันที่ติดอยู่ในถุงนมจะไม่ลงมายังท่อน้้านมในการรีดนมมื้อ
เช้าจนหมดและส่วนที่เหลือจะถูกรีดในมื้อเย็น (Lollivier et al., 2002) ปัจจัยเกี่ยวกับปริมาณน้้านม
นั้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าร้อยละขององค์ประกอบในน้้านม โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับความ 
สัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้านมและค่าร้อยละขององค์ประกอบค่าไขมันในน้้านมพบว่ามีความสัมพันธ์
กันในเชิงลบ (Hargrove et al., 1981) 

จากการศึกษานี้พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของค่าร้อยละขององค์ประกอบน้้านมดิบค่า
ไขมันระหว่างนมมื้อเย็นและมื้อเช้าเท่ากับ 0.51±0.5 และมกีารศึกษาก่อนหน้านี้ของ Gilbert et al. 
(1973) และ Ng-Kwai-Hang et al. (1984) นั้นพบความแตกต่างเท่ากับ 0.321±0.20 และ 0.65 
ตามล้าดับ ปัจจัยเรื่องช่วงเวลาในการรีดนม (ม้ือเช้าและม้ือเย็น) จึงเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผล
องค์ประกอบน้้านมดิบโดยเฉพาะค่าไขมัน  

ในพ้ืนที่ทั้งสองอ้าเภอในจังหวัดเชียงใหม่ที่ท้าการศึกษา พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของค่า
ร้อยละขององค์ประกอบค่าโปรตีนระหว่างนมมื้อเย็นและมื้อเช้าเท่ากับ 0.04±0.16 ซึ่งพบว่าเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของ Gilbert et al. (1973) และ Ng-Kwai-Hang et al. (1984) ที่พบ
ความแตกต่างเท่ากับ 0.086±0.03 และ 0.26 ตามล้าดับ แต่เมื่อจ้าแนกการศึกษาในแต่ละพ้ืนที่พบว่า
ฟาร์มโคนมในพ้ืนที่อ้าเภอสันก้าแพงที่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) แต่ฟาร์มโค



นมในพ้ืนที่อ้าเภอสันป่าตองนั้นพบว่าไม่แตกต่างกัน (p=0.121) โดยมีความแตกต่างระหว่างมื้อเช้า
และม้ือเย็นเท่ากับ 0.04±0.15 และ 0.02±0.17 ตามล้าดับ 

ค่าน้้าตาลแลคโตสระหว่างนมมื้อเช้าและมื้อเย็นในการศึกษานี้พบว่าไม่แตกต่างกัน 
(p=0.362) ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาก่อนหน้านี้ที่พบว่าน้้าตาลแลคโตสในน้้านมนั้นมี
ปริมาณค่อนข้างคงที่ (Linn, 1988) 

ค่าเนื้อนมรวมทั้งหมดจากผลการศึกษาทั้งสองพ้ืนที่ในจังหวัดเชียงใหม่นั้น พบว่าค่าเฉลี่ยของ
ค่าร้อยละขององค์ประกอบค่าเนื้อนมรวมทั้งหมดในน้้านมมื้อเย็นนั้นมากกว่ามื้อเช้าเท่ากับ 
0.55±0.56 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบค่าไขมัน เท่ากับ 0.51±0.51 และค่าโปรตีน
เท่ากับ 0.04±0.16 ค่าร้อยละของค่าโปรตีนระหว่างนมม้ือเช้าและม้ือเย็นนั้น มีความแตกต่างเพียง
เล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับค่าไขมัน เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ Pawel and Gavan (2011) ค่า
ไขมันจึงเป็นองค์ประกอบหลักที่ส้าคัญ ที่ส่งผลต่อความแตกต่างกันของค่าเนื้อนมรวมทั้งหมดระหว่าง
นมมื้อเช้าและมื้อเย็น 

จ้านวนเซลล์โซมาติกจากการศึกษา ในพ้ืนที่อ้าเภอสันก้าแพง และอ้าเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าค่าเฉลี่ยของจ้านวนเซลล์โซมาติกจากนมมื้อเย็นสูงกว่าในมื้อเช้าเช่นเดียวกับการศึกษา
ของ Koc (2008) โดยก่อนหน้านี้มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้านมและจ้านวนเซลล์โซ
มาติกในน้้านม พบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงผกผัน (Guo et al., 2010) ท้าให้มีสมมุติฐานหนึ่งที่อาจ
เกี่ยวข้องถูกกล่าวถึง คือ ปัจจัยที่เกิดจากการเจือจางจากปริมาณน้้านม (Riekerink et al., 2007) ที่
ส่งผลท้าให้จ้านวนเซลล์โซมาติกในนมมื้อเช้าและมื้อเย็นแตกต่างกัน 

ในการศึกษานี้พบว่าองค์ประกอบน้้านมดิบค่าไขมัน โปรตีน เนื้อนมรวมทั้งหมดและจ้านวน
เซลล์โซมาติกระหว่างนมม้ือเช้าและม้ือเย็นนั้นมีความแตกต่างกัน การเก็บตัวอย่างน้้านมดิบเพียง 1 
ครั้งต่อวันนั้นย่อมส่งผลต่อการประเมินราคารับซื้อน้้านมดิบของเกษตรกร หากเก็บตัวอย่างน้้านมดิบ
ในมือ้เช้าเกษตรกรจะได้ราคารับซื้อน้้านมดิบทีต้่่า ในทางตรงข้ามหากเก็บตัวอย่างน้้านมดิบในมื้อเย็น
เกษตรกรจะได้ราคารับซื้อน้้านมดิบทีสู่ง ดังนั้นช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่างน้้านมดิบ (มื้อเช้าและมื้อ
เย็น) จึงมีความส้าคัญต่อการประเมินราคารับซื้อน้้านมดิบจากเกษตรกร 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาสามารถใช้ข้อมูลและเป็นแนวทางในการก้าหนดแนวปฏิบัติในการเก็บ
ตัวอย่างน้้านมดิบของเกษตรกรรายฟาร์มและถังรวมของสหกรณ์โคนมได ้โดยหากมีจุดประสงค์เพ่ือ
การเปรียบเทียบองค์ประกอบน้้านมดิบและจ้านวนเซลล์โซมาติก ควรเปรียบเทียบตัวอย่างน้้านมดิบที่
เกบ็ในช่วงเวลาเดียวกัน และหากมีจุดประสงค์เพ่ือใช้เป็นตัวแทนก้าหนดราคารับซื้อน้้านมจาก
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ส่งนมวันละ 2 ครั้ง (มื้อเช้าและม้ือเย็น) ควรเก็บตัวอย่างน้้านมดิบรายฟาร์มทั้ง
สองมื้อ ค้านวณหาค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบน้้านมดิบและจ้านวนเซลล์โซมาติก เพ่ือให้ได้ค่าท่ีเป็น
ตัวแทนขององค์ประกอบน้้านมดิบและจ้านวนเซลล์โซมาติกในวันนั้น เพ่ือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้
ราคาขายน้้านมดิบอย่างเป็นธรรม 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 และนายสัตวแพทย์ศราวุธ เขียวศรี 

ผู้อ้านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ส้านักงานปศุสัตว์เขต 5 ที่ให้ค้าแนะน้าและสนับสนุนการศึกษานี้ 
นายสัตวแพทย์สราวุธ  ฉายประสาท ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ



เชียงใหม่ ที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการตรวจองค์ประกอบน้้านม 
เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนม ที่ให้ความร่วมมือใน
การด้าเนินการที่เก่ียวข้อง  
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ภาคผนวก 

 
                               มื อเช้า      มื อเย็น 
 

 
                               มื อเช้า      มื อเย็น 

รูปที่ 1 แผนภาพเปรียบเทียบระหว่างค่าร้อยละของ
องค์ประกอบน้้านมดิบค่าไขมันในนมมื้อเช้าและม้ือเย็น ถัง
นมรายฟาร์มของเกษตรกรในพ้ืนที่อ้าเภอสันก้าแพงและ
อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

รูปที่ 2 แผนภาพเปรียบเทียบระหว่างค่าร้อยละของ
องค์ประกอบน้้านมดิบค่าโปรตีนในนมมื้อเช้าและมื้อ
เย็น ถังนมรายฟาร์มของเกษตรกรในพ้ืนที่อ้าเภอสัน
ก้าแพงและอ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
                               มื อเช้า      มื อเย็น 

 
                                  มื อเช้า      มื อเย็น 
 

รูปที่ 3 แผนภาพเปรียบเทียบระหว่างค่าร้อยละของ
องค์ประกอบน้้านมดิบค่าเนื้อนมรวมทั้งหมดในนมมื้อเช้า
และม้ือเย็น ถังนมรายฟาร์มของเกษตรกรในพ้ืนที่อ้าเภอ
สันก้าแพงและอ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

รูปที่ 4 แผนภาพเปรียบเทียบระหว่างค่าลอการิทึม
ของจ้านวนเซลล์โซมาติกในนมม้ือเช้าและมื้อเย็น ถัง
นมรายฟาร์มของเกษตรกรในพ้ืนที่อ้าเภอสันก้าแพง
และอ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 


