
 
 

การศึกษาองค์ประกอบ และคุณภาพน้้านมดิบของสหกรณ์โคนมแม่ออน จ้ากัด    

อนุชาติ  ค ามา1/   

บทคัดย่อ 
                  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินค่าองค์ประกอบ และคุณภาพน้ านมดิบของ   
สหกรณ์โคนมแม่ออน จ ากัด อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการเก็บข้อมูลตัวอย่างน้ านมดิบจาก    
ถังนมรวมจ านวน 38 ตัวอย่าง และข้อมูลน้ านมดิบรายฟาร์มจ านวน 6,213 ตัวอย่าง รวม 6,251 ตัวอย่าง 
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมิถุนายน  2562  ท าการตรวจวิเคราะห์ค่าคุณภาพน้ านมดิบ โดยตรวจ
องค์ประกอบของน้ านม ค่าเซลล์โซมาติก พบว่าค่าเฉลี่ยไขมันมีค่าระหว่าง 3.73 – 3.82 ในฤดูฝนมีค่ามาก
ที่สุด รองลงมาฤดูหนาว และต่ าสุดฤดูร้อน  ค่าโปรตีนมีค่าระหว่าง 2.99 – 3.03 ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน
โดยในฤดูฝนมีค่ามากท่ีสุด ฤดูหนาว และฤดูร้อน พบค่าน้อยลงมาตามล าดับ ค่าเฉลี่ยน้ าตาลนม Lactose ใน
ฤดูร้อนพบมากที่สุด รองลงมาคือฤดูหนาว และฤดูฝนตามล าดับ ส่วนค่าของแข็งในน้ านม (Solid Non Fat) 
มีค่าเฉลี่ยที่ 8.55 – 8.60 มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน พบมากในหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝนตามล าดับ ซึ่งค่าทั้งหมด
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  ส่วนค่าของแข็งในน้ านม (Total Solid) มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<0.05) ระหว่างฤดูร้อน (12.3%) และฤดูหนาว (12.8%) ในการหา
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบน้ านม พบว่าค่าของแข็งในน้ านมทั้งหมด (Total Solid) มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญกับโปรตีน แลคโทส ของแข็งไม่รวมไขมัน และค่าโซมาติกเซลล์ โดยมีความสัมพันธ์
กับไขมันที่มีความเชื่อมั่นสูงสุด 88.5% และระดับของแข็งไม่ไขมันนม Solid Non Fat ในน้ านมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับโปรตีน  lactose,   Total solid และ Somatic cell count  อย่างมีนัยส าคัญกัน 
โดยมีความสัมพันธ์กับ โปรตีน สูงสุดที่ความเชื่อมั่น 77.8 % 
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  A Study of Raw Milk Composition and Milk Quality of Maeon Dairy Cooperative    

Anuchart Khamma1/    

 
Abstract 

  The main objective of this study were to evaluate the raw milk composition 
and quality in Maeon Dairy cooperative, Maeon district, Chiangmai province. The 38 Bulk 
tank milk samples and 6,213 farm milk samples during april 2016 to june 2019 were 
measured the milk composition and somatic cell counts. The results are affected by 
seasonal changes (CI=95%) and showed that the mean values of protein in the rainy (3.73-
3.82) was higher than the winter and summer (2.99 – 3.03), respectively. The mean value of 
lactose in the summer was higher than winter and and rainy season, respectively. The 
mean value of solid non fat (8.55–8.60) was higher than the mean of raw cow milk of Thai 
agricultural standard (TAS 6003-2010) that showed the winter was higher than summer and 
rainy season, respectively (CI=95%). The mean value of total solid in the winter and 
summer as 12.8% 12.3%, respectively (CI=95%). The mean value of total solid was 
significantly related to the mean value of protein, lactose, solid non fat and somatic cell 
counts (CI=88.5%), and the mean value of solid non fat was significantly related to the 
mean value of protein, lactose, total solid and somatic cell counts.(CI=77.8%) 
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ค้าน้า 
 

น้ านมเป็นอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดที่สร้างข้ึนในธรรมชาติ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสร้างน้ านม เพ่ือใช้เลี้ยง
ลูกอ่อน ท าให้ลูกสามารถมีชีวิตรอดและเจริญเติบโต น้ านมมีลักษณะเป็นของเหลว ปกติมีสีขาว แต่บางครั้ง
อาจจะมีสีเหลืองนวล มีรสหวานเล็กน้อย (นรินทร์, 2531) น้ านมเป็นแหล่งของสารอาหารที่ส าคัญ ได้แก่ 
โปรตีน, ไขมัน, น้ าตาลแล็กโทส, วิตามิน และเกลือแร่ องค์ประกอบทางเคมีของน้ านมค่อนข้างสลับซับซ้อน 
กระเปาะสร้างน้ านมจะสกัดธาตุอาหารต่างๆ จากเลือดที่ไหลผ่านเส้นเลือดฝอยซึ่งพันอยู่โดยรอบ  แล้ว
เปลี่ยนเป็นส่วนประกอบของน้ านม ซึ่งองค์ประกอบทางเคมีที่ส าคัญของน้ านมมีค่าปริมาณไขมัน (Fat; F), 
โปรตีน (Protein; P),  น้ าตาลแล็กโทส (Lactose; L), เถ้า (Ash; A) และน้ า (Water; W) ประมาณ 3.5, 3.7, 
4.9, 0.7 และ 87.2% ตามล าดับ (นรินทร์, 2531) จากการรายงานของ (ภาวิน และคณะ, 2549) พบว่า
องค์ประกอบของน้ านม ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น พันธุ์โคนม, อาหาร และสภาวะทางสรีรวิทยาของ
แม่โค ส่วนคุณภาพน้ านมดิบ มีปัจจัยมาเกี่ยวข้องทั้งที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ เช่น สุขภาพแม่โค, การ
จัดการฟาร์ม, การจัดการด้านอาหาร และฤดูกาล (ประวีร์ และคณะ, 2546) นอกจากนี้คุณภาพน้ านมดิบมี
ความแตกต่างกันระหว่างแหล่งที่มาของตัวอย่าง และมีความแปรปรวนตามเดือนที่เก็บตัวอย่าง  (กิตติศักดิ์ 
และคณะ, 2547) น้ านมดิบเป็นสินค้าเกษตร และเป็นอาหารที่มีความส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของประเทศไทย 
เนื่องจากน้ านมดิบทีผ่ลิตจากเกษตรกรในประเทศส่วนใหญ่ใช้ผลิตนมพร้อมดื่มในโครงการนมโรงเรียน ดังนั้น
ในขบวนการผลิตจึงต้องค านึงถึงคุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการผลิต (ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2553) น้ านมที่ดีมีคุณภาพต้องสะอาดไม่มียาหรือสารตกค้างใน
น้ านม ไม่มีเชื้อโรคติดต่อถึงคน มีเปอร์เซ็นต์ไขมันเนย, เปอร์เซ็นต์โปรตีน, เปอร์เซ็นต์เนื้อนมพร่องมันเนย 
(Solid  not  fat, SNF) และเปอร์เซ็นต์เนื้อนม (Total  Solid, TS)  ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจคุณภาพน้ านมควรเริ่มที่
ระดับฟาร์มเพ่ือเกษตรกรจะได้ทราบสถานะของโคนมแต่ละตัว นอกเหนือจากการตรวจที่ศูนย์รับน้ านมหรือ
สหกรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือแยกน้ านมท่ีมีคุณภาพต่ าไม่ให้ปะปนกับน้ านมคุณภาพดี เพ่ือตัดสินราคาน้ านม 
และแบ่งระดับคุณภาพน้ านมของสมาชิก ส่วนการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ เป็นการ
ตรวจสอบติดตามด้านสุขภาพอนามัย  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของศูนย์น้ านมหรือสหกรณ์โคนมและเกษตรกร
สามารถน าผลการตรวจไปใช้ในการปรับปรุงสุขาภิบาลในคอก ช่วยในการจัดการฟาร์มป้องกันสภาวะโรคฝูง
โคนม การให้อาหาร และการคัดเลือกพันธุ์ (กรมปศุสัตว์, 2550) จากการรายงานของ  กิตติศักดิ์และคณะ 
(2547) ได้กล่าวไว้ว่าคุณภาพน้ านมดิบที่ได้จะมีความแตกต่างกันระหว่างแหล่งที่มาของตัวอย่างมีความ
แปรปรวนตามช่วงระยะเวลาที่เก็บตัวอย่าง สอดคล้องกับ (ธวัชชัย, 2554) พบว่าฤดูกาลมีผลต่อค่า
องค์ประกอบ คุณภาพ และปริมาณน้ านมดิบ ซึ่งประเทศไทยโดยทั่ว ๆ ไปสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 
ฤดู . คือ ฤดูร้อนเริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม   ฤดูฝนเริ่มต้นประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคม   ถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ (กรมอุตุนิยมวิทยา,2560) นอกจากนี้องค์ประกอบและคุณภาพน้ านมดิบยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอีก
หลายปัจจัยได้แก่สายพันธุ์โคนมที่เลี้ยง อาหารที่โคได้รับ สภาพแวดล้อมต่างๆ และการจัดการภายในฟาร์ม
ของเกษตรกรแต่ละคน (Nickerson, 1999) จากข้อมูลการรายงานสถานการณ์โคนมของส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่ามีเกษตรกรเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสิ้น 927 ราย 
สังกัดสหกรณ์โคนม 9 แห่ง รัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง และบริษัทเอกชน 2 แห่ง กระจายอยู่ตามอ าเภอต่างๆ ซึ่ง
อ าเภอที่มีการเลี้ยงโคนมเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  ได้แก่ อ าเภอไชยปราการ อ าเภอแม่ออน          
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อ าเภอสันก าแพง อ าเภอแม่วาง อ าเภอสันทราย อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอพร้าว อ าเภอฝาง 
อ าเภอแม่ริม อ าเภอแม่แตง อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสารภี และอ าเภอจอมทอง  มีจ านวนโคนมทั้งหมด 
44,744 ตัว แยกเป็นโครีดนม 19,869 ตัว โคแห้งนม 3,488 ตัว โคสาว 4,183 ตัว โครุ่น 4,797 ตัว ลูกโค 
3,709 และ โคนมเพศผู้ 500 ตัว ปริมาณน้ านมดิบที่ผลิตได้ประมาณ 246 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 60 ของ
ผลผลิตน้ านมดิบที่ผลิตได้ในเขตปศุสัตว์ที่ ๕ ที่มีการเลี้ยง   โคนมได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน เชียงราย 
ล าปาง แพร่ และพะเยา   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้รับนโยบายจากกรมปศุสัตว์ให้เฝ้าระวัง
คุณภาพน้ านมดิบโดยด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ านมรายฟาร์มและ  ถังรวมเพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านม
ดิบให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานนมโรงเรียน ซึ่งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ภาคเรียนที่ 
2/2561 ได้ก าหนดให้น้ านมดิบที่จะเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ต้องมีจ านวนเซลล์โซมาติก
ไม่เกิน 500,000 เซลล์/ลบ.ซม.  มีปริมาณเนื้อนมรวม (Total Solid) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 12.25 (องค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย, 2561) เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพดี เกษตรกรผู้เลี้ยงโ ค
นมจ าหน่ายน้ านมดิบได้ตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 (องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย, 2552)     

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและคุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์           
โคนมแม่ออน จ ากัด อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ และคุณภาพน้ านมดิบกับฤดูกาล (ฤดูร้อน; มีนาคม-พฤษภาคม, ฤดูฝน; 
มิถุนายน-ตุลาคม และฤดูหนาว; พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา และปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาคุณภาพ และองค์ประกอบน้ านมดิบ ส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม นอกจากนี้จะช่วยให้เกษตรกร      
ผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมแม่ออน จ ากัด ได้มีการพัฒนาระบบการเลี้ยง และการจัดการ
ฟาร์มโคนมของตนเองให้ดีขึ้นเพ่ือทีจ่ะสามารถผลิตน้ านมดิบที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ต่อไป 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
การเก็บตัวอย่างน้้านมดิบ  

 เก็บตัวอย่างน้ านมดิบของสหกรณ์โคนมแม่ออน จ ากัด จากถังนมรวมจ านวน 38 ตัวอย่างและนมดิบ
รายฟาร์มจ านวน 6,213 ตัวอย่างรวม 6,251 ตัวอย่าง จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์     
โคนมแม่ออน จ ากัด ซึ่งมีสมาชิก 138 ราย เดือนละ 1 ครั้งตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 
วิธีการเก็บตัวอย่างใช้อุปกรณ์ตักตัวอย่างน้ านมเก็บโดยจะเก็บในเวลาเช้าจ านวน 1 ส่วน และในเวลาเย็นอีก   
จ านวน 1 ส่วน น าตัวอย่างนมทั้ง 2 ส่วนมาผสมรวมกันให้ได้ตัวอย่างน้ านมจ านวน 30 มิลลิลิตร เก็บบรรจุใส่ใน
ขวดพลาสติก จากนั้นน าขวดตัวอย่างใส่ถุงพลาสติก 2 ชั้น มัดปากถุงให้แน่นป้องกันไม่ให้น้ าที่ละลายจาก
น้ าแข็งเข้าไปในขวดตัวอย่าง บรรจุตัวอย่างในกระติกน้ าแข็ง และส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์
องค์ประกอบน้ านมดิบ และจ านวนเซลล์โซมาติก ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

1. ตรวจวิเคราะห์เพ่ือหาค่าองค์ประกอบน้ านม ได้แก่ ค่าร้อยละของไขมัน (%Fat), โปรตีน 
(%Protein), น้ าตาลแล็กโทส (%Lactose) เนื้อนมไม่รวมมันเนย (%Solid not fat; SNF) และเนื้อนม
ทั้งหมด (%Total solid; TS)    

2. ตรวจนับจ านวนเซลล์โซมาติก (Somatic cell count; SCC) ด้วยเครื่องตรวจนับปริมาณเซลล์  
โซมาติกแบบอัตโนมัติ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือหาค่าความแปรปรวนแบบทางเดียวของ
คุณภาพองค์ประกอบน้ านม ค่าเฉลี่ยของส่วนประกอบน้ านมในแต่ละฤดูกาลเพ่ือเทียบค่าเฉลี่ยดังกล่าวกับ
เกณฑ์มาตรฐานของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกอช. 
6003-2553) และศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและคุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนมแม่ออน จ ากัด 
น าค่าเฉลี่ยส่วนประกอบน้ านมทั้งหมดที่เก็บข้อมูลจากการวิจัยมาวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation) แบบ
เพียร์สัน Pearson’s correlation coefficient (ฉัตรศิริ, 2548) โดยการก าหนดฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดูกาล 
ได้แก่ ฤดูร้อน 3 เดือนอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงประมาณเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน 5 เดือน) อยู่ในช่วงเดือน
มิถุนายนถึงประมาณเดือนตุลาคม และฤดูหนาว 4 เดือนอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2550)  
  

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบ และคุณภาพน้้านมดิบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส าเร็จรูปจากการใช้ข้อมูลที่เก็บระหว่างเดือนเมษายน 2559 – มิถุนายน 2562 จากตารางที่ 1 เป็นการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยองค์ประกอบน้ านมที่ฤดูกาลต่างๆ โดยมีฤดูกาลเป็นตัวแปรคงที่และ
องค์ประกอบน้ านมเป็นตัวแปรตาม ได้ผลวิเคราะห์ดังตารางที่  1 ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบน้ านมมีความ
แตกต่างระหว่างฤดูกาลอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (P<0.01) ค่า F ค านวณโดยค่า MS ของระหว่างฤดูกาล/MS    
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ของค่าภายในและซ้ า แล้วเปรียบเทียบค่า F จากในตารางซึ่งพบว่ามีค่ามากกว่าในทุกๆ ตัวแปรแบบมี
นัยส าคัญ 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของคุณภาพองค์ประกอบน้ านมทั้ง 6 ตัวแปร 
SOV SS df MS F Sig 

Fat 
      ระหว่างฤดู  
      ภายใ นฤดู 
      รวม 

 
11.339 
867.048 
878.387 

 
2 

6348 
6350 

 
5.670 
.137 

 
41.509 

 
0.00 

Protein 
      ระหว่างฤด ู
      ภายในฤด ู
      รวม 

 
1.991 

223.175 
225.165 

 
2 

6348 
6350 

 
.995 
.035 

 
28.315 

 
0.00 

Lactose       
      ระหว่างฤดู 
      ภายในฤดู 
      รวม 
     

 
4.618 

117.753 
122.371 

 
2 

6348 
6350 

 
2.309 
.019 

 
124.468 

 
0.00 

 
 

SNF 
      ระหว่างฤดู 
      ภายในฤดู 
      รวม 
 

 
2.879 

342.589 
345.469 

 
2 

6348 
6350 

 
1.440 
.054 

 
26.677 

 
0.00 

TS 
      ระหว่างฤดู 
      ภายในฤดู 
      รวม 

 
6.067 

1473.882 
1479.948 

 
2 

6348 
6350 

 

 
3.033 
.232 

 
13.065 

 
0.00 

SCC 
      ระหว่างฤด ู
      ภายในฤด ู
      รวม 

 
1369168.3 
5E+088 
5E+008 

 
2 

6348 
6350 

 
684584.166 
72327.692 

 

 
9.465 

 
0.00 

 
ไขมัน(Fat), โปรตีน(Protein), น้ าตาลแล็กโทส(Lactose), ของแข็งทั้งหมดไม่รวมมันเนย(SNF), ของแข็ง
ทั้งหมด(TS), โซมาติกเซลล์(SCC),  มกอช. 6003-2553  
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยของส่วนประกอบน้ านมที่ฤดูกาลต่างกัน 
 
รายการ ฤดูร้อน (N=1748) ฤดูฝน (N=2444) ฤดหูนาว (N=

2159) 
SEM 

Fat,% 3.72a 3.82b 3.78c 0.005 
Protein,% 2.99a 3.03b 3.00c 0.003 
Lactose,% 4.84a 4.77b 4.82c 0.002 
SNF,% 8.58b 8.55a 8.60b 0.003 
TS,% 12.30a 12.38b 12.37b 0.006 
SCC,cells 357.57b 361.20b 328.84a 3.38 
abc

ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีอกัษรยกก าลังแตกต่างกัน คือมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
SEM , standard error of mean  
ไขมัน(Fat), โปรตีน(Protein), น้ าตาลแล็กโทส(Lactose), ของแข็งทั้งหมดไม่รวมมันเนย(SNF), ของแข็ง
ทั้งหมด(TS), โซมาติกเซลล์(SCC),  มกอช. 6003-2553  
 จากตารางที ่2 พบว่า   ค่าเฉลี่ยไขมันน้ านม (Fat) ในทุกฤดูกาลมีค่าระหว่าง 3.73-3.82 ซึ่งแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีค่ามากที่สุดในฤดูฝน รองลงมาคือฤดูหนาว และต่ าสุดในฤดูร้อน 
และในทุกฤดูกาลมีค่าสูงกว่ามาตรฐานก าหนดแสดงถึงการที่โคได้รับเยื่อใยจากอาหารหยาบเพียงพอกับการ
น าไปสร้างไขมันในร่างกายซึ่งน่าจะมาจากผลการกินอาหารหยาบได้มากในฤดูฝนและฤดูหนาวตลอดจนได้รับ
อาหารข้นที่มีไขมันเพียงพอ ซึ่งอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมจะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับปริมาณไขมัน และโปรตีน
ในน้ านม Mirzaden et al. (2010) สอดคล้องกับการรายงานของ Najafi et al. (2009) ค่าเฉลี่ยของโปรตีน
ในน้ านมนม (Protein) ของโคนมพบว่ามีค่าระหว่าง 2.99-3.03% มีค่าใกล้เคียงกับมาตรฐานนมโคมีโปรตีน
เฉลี่ยมากท่ีสุดในฤดูฝน รองลงมาคือ ฤดูหนาว และฤดูร้อนตามล าดับ ซึ่งแตกต่างกัน (p<0.05) การมีโปรตีน
นมอยู่ในช่วงใกล้เคียงมาตรฐานก าหนดแสดงถึงการที่โคได้รับอาหารที่มีโปรตีนพอเพียง และสามารถน าไปใช้
ในร่างกายได้ดี ความแตกต่างที่ตรวจพบอาจเนื่องมาจากปริมาณการกินอาหารเพราะโคจะกินอาหารได้มาก
ในฤดูฝนซึ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์ และกินได้มากในฤดูหนาวเพราะอากาศเย็นสบาย ส่วนฤดูร้อนนั้นจะกินอาหาร
ได้น้อย 

ค่าเฉลี่ยน้ าตาลนม (lactose) พบว่ามีค่าระหว่าง 4.77-4.84 ฤดูที่มีค่าเฉลี่ยปริมาณ Lactose ใน
น้ านมมากที่สุด คือ ฤดูร้อน รองลงมาคือ ฤดูหนาว และฤดูฝน ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธวัชชัย (2554) นมในทุกฤดูกาลมีค่าน้ าตาลนมตามมาตรฐาน
ก าหนด แสดงถึงการที่โคได้รับคาร์โบไฮเดรทที่สลายตัวง่ายในปริมาณพอเพียง ซึ่งมีที่มาเป็นส่วนใหญ่จาก
อาหารข้น การที่โคกินอาหารหยาบได้มากในฤดูฝนอาจท าให้เกษตรกรลดปริมาณอาหารข้นลง ท าให้ค่าเฉลี่ย
น้ าตาลนมในฤดูฝนต่ ากว่าฤดูอ่ืน  

ค่าของแข็งไม่รวมไขมันในนม (Solid Non Fat) พบว่ามีค่าเฉลี่ยระหว่าง 8.55-8.60 ปริมาณ Solid 
Non Fat มีค่ามากที่สุดในฤดูหนาวและฤดูร้อนสอดคล้องกับปริมาณน้ าตาลนมที่สูงกว่าในทั้งสองฤดูกาลดังที่
กล่าวมาแล้ว รองลงมาคือฤดูฝน ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ เกรียงศักดิ์ และสุรจิต (2548) ค่า SNF มีค่าสูงกว่ามาตรฐานก าหนด ในทุกฤดูกาล แสดงถึง 
การที่โคได้รับโภชนะพอเพียงกับการสร้างน้ านม โดยเฉพาะโปรตีน และคาร์โบไฮเดรท  
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ค่า Total solid พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ระหว่างค่า TS ของ
น้ านมในฤดูร้อน (12.3%) เทียบกับฤดูหนาวและฤดูฝน (12.8%)   ซึ่งเป็นไปตามปริมาณน้ าตาลนม โปรตีน 
และไขมันนม ดังที่กล่าวมาแล้ว ทุกฤดูกาลน้ านมมีค่า TS ค่อนข้างสูงกว่ามาตรฐานก าหนดค่าเฉลี่ยของนม
เกษตรกรทั่วประเทศ  
 ค่าเซลในน้ านม (Somatic cell count)     พบว่า ฤดูที่มีค่าเฉลี่ย (mean) ปริมาณ SCC มากที่สุด
ในฤดูฝน (361.2)  รองลงมาคือฤดูร้อน (357.6) และแตกต่างจากฤดูหนาว (328.8) ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนีส้อดคล้องกับผลการศึกษาอ่ืนที่พบ SCC ที่มีค่าสูง (นัทมน 2556, ธีรพงศ์, 
2559) ค่า SCC น้ านมมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่ามาตรฐาน ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีที่น้ านมมีความสะอาดจากที่ปรากฏพบว่า
ในฤดูฝนพ้ืนคอกและบริเวณมีความสกปรกและชื้นแฉะ แต่ในฤดูหนาวบริเวณคอกจะแห้ง ท าความสะอาด
ง่ายท าให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคมีน้อย 
 

กราฟที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยองค์ประกอบน้ านมตามฤดูกาล 

 
  

เพ่ือให้เห็นภาพขององค์ประกอบน้ านมที่คล้ายคลึงกันในแต่ละฤดูกาล จึงแสดงผลในรูปกราฟ จะ
เห็นว่าฤดูกาลมีผลท าให้ส่วนประกอบของน้ านมมีความแตกต่างกันไม่มากนัก   และมีความแปรปรวนของ
ค่าเฉลี่ย (SEM) ขององค์ ประกอบระหว่างฤดูไม่สูงคือระหว่าง 0.002-0.006 ดังแสดงในตารางที่ 1 แสดงว่า
การจัดการด้านอาหารของเกษตรกรมีความสม่ าเสมอตลอดปี  

 
 จากผลการวิเคราะห์เห็นได้ว่า ส่วนประกอบน้ านมอย่างหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมและลดของ
ส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งค่อนข้างชัดเจน  จึงได้น าค่าเฉลี่ยส่วนประกอบน้ านมทั้งหมดที่เก็บข้อมูลจากการ
วิจัย มาวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation)  แบบเพียร์สันและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r)  ดังแสดงในตารางที่ 3     
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    ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบน้ านม 
Correlations 

    Fat Prot Lactose SNF TS SCC 
Fat r 1 0.402 -0.257 0.243 0.885 0.107 

N 6,351 6,351 6,351 6,351 6,351 6,351 
Protein r 0.402 1 -0.043 0.778 0.685 0.156 

N 6,351 6,351 6,351 6,351 6,351 6,351 
Lactose r -0.257 -0.043 1 0.486 0.035 -0.150 

N 6,351 6,351 6,351 6,351 6,351 6,351 
SNF R 0.243 0.778 0.486 1 0.665 0.009 

N 6,351 6,351 6,351 6,351 6,351 6,351 
TS R 0.885 0.685 0.035 0.665 1 0.086 

N 6,351 6,351 6,351 6,351 6,351 6,351 
SCC r 0.107 0.156 -0.150 0.009 0.086 1 

N 6,351 6,351 6,351 6,351 6,351 6,351 
 Correlation in all cases are significant at the 0.01 level (2-tailed). 

r คือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
N คือจ านวนซ้ าที่ใช้ในการทดสอบ 
 จากตารางที่ 3 พบว่า  % fat ในน้ านมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางบวกกับโปรตีน Solid 
Non Fat และค่า Total solid  แต่มีความสัมพันธ์ในทางลบกับ lactose คือถ้าไขมันนมเพ่ิม lactose จะ
ลดลงแต่มีระดับความเชื่อมั่นเพียง 25% โดยไขมันนมมีความสัมพันธ์กับ Total solid ในระดับสูงสุดที่ความ
เชื่อมั่น 88.5 % 
 โปรตีนในน้ านมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางลบกับ lactose แต่สัมพันธ์ทางบวกกับ Solid 
Non Fat , Total solid และค่า Somatic cell count โดยมีความสัมพันธ์สูงสุดกับ Solid Non Fat  ที่
ความเชื่อมั่น 77.8 % 
 ระดับ lactose ในน้ านมมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับโปรตีน  Solid Non Fat, Total solid และ
ค่า Somatic cell count  อย่างมีนัยส าคัญ  โดยมีความสัมพันธ์กับ Solid Non Fat  สูงสุดที่ความเชื่อมั่น 
48.6 % 
 ระดับ Solid Non Fat ในน้ านมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับโปรตีน  lactose,   Total solid และ 
Somatic cell count  อย่างมีนัยส าคัญกับ โดยมีความสัมพันธ์กับ โปรตีน สูงสุดที่ความเชื่อม่ัน 77.8 % 
 ระดับ Total solid ในน้ านมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ กับโปรตีน  lactose,  Solid 
Non Fat และค่า Somatic cell count  โดย,uความสัมพันธ์กับ Fat ที่ความเชื่อมั่นสูงสุด 88.5 % 
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 ปริมาณ Somatic cell count ในน้ านมมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับองค์ประกอบอื่นเช่นโปรตีน 
lactose  Solid Non Fat, Total solid  อย่างมีนัยส าคัญ แต่มีระดับความเชื่อม่ันไม่สูงมากนัก ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากมีความแปรปรวนสูง และสื่อความหมายว่านมที่มีองค์ประกอบน้ านมดี ไม่สามารถบอกได้ว่ามีความ
สะอาดเพียงพอ ในขณะเดียวกันนมท่ีมีความสะอาดดีก็ไม่สามารถโยงไปได้ว่ามีองค์ประกอบน้ านมดีได้เช่นกัน 
 

สรุปผลการทดลอง 
   

จากการศึกษาค่าองค์ประกอบ และคุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนมแม่ออน จ ากัด พบว่าค่าเฉลี่ย
องค์ประกอบคุณภาพน้ านม ได้แก่ปริมาณของแข็งทั้งหมด, ปริมาณของแข็งในน้ านมไม่รวมไขมัน , ปริมาณ
ไขมัน, ปริมาณโปรตีน, ปริมาณน้ าตาลแลคโทส  และจ านวนเซลล์โซมาติก  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มกอช. 
6003-2553  ยกเว้นค่าเฉลี่ยโปรตีนในฤดูร้อนทีม่ีค่าต่ าเล็กน้อยเท่านั้น ท าให้เห็นว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของ
สหกรณ์โคนมแม่ออน จ ากัด มีศักยภาพสามารถบริหารจัดการฟาร์มโคนมของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการจัดการอาหารก าหนดสัดส่วนของอาหารหยาบกับอาหารข้นให้มีความสมดุลกัน โคนมได้รับปริมาณ
โปรตีนที่โครีดนมได้รับต่อวันที่เพียงพอจึงท าให้คุณภาพน้ านมถังรวมของสหกรณ์มีคุณภาพดีเกินเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด ประกอบกับสหกรณ์ได้ตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพน้ านมจึงมีมาตรการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่สมาชิกโดยการบวกราคาเพ่ิมให้แก่สมาชิกที่มีน้ านมมีคุณภาพดี ส่วนประกอบน้ านมเกินค่า
มาตรฐาน จ านวนเซลล์โซมาติก (SCC) ไม่เกิน 500000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร และผ่านการรับรองการพัฒนา
ฟาร์มเข้าสู่การจัดการที่ดี หรือมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) จึงท าให้คุณภาพน้ านมของสหกรณ์โคนม        
แม่ออน จ ากัด มีคุณภาพใกล้เคียงกันทุกฤดูกาล สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวยึดเป็นอาชีพหลักได้
อย่างมั่นคงต่อไป ส่วนฤดูกาลต่างๆ ที่มีผลต่อองค์ประกอบและคุณภาพน้ านมดิบเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
สามารถน ามูลที่ได้จากการศึกษาน าไปใช้เพ่ือบริหารจัดการด้านอาหารโคนมของตนเอง เพ่ือให้น้ านมมี
คุณภาพดีตลอดปี 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ถ้าหากมีการศึกษาทดลองครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างสหกรณ์โคนมใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน การเก็บตัวอย่างควรมีความถี่เพ่ิมข้ึนซึ่งจะท าให้สามารถศึกษาได้ในเชิงลึกมากข้ึน 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ออน  ที่ให้การสนับสนุนใน
การท าการวิจัยในครั้งนี้รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของสหกรณ์โคนมแม่ออน จ ากัด  

ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่างน้ านมดิบ และให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์น้ านม  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ
ตอนบน อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ที่ช่วยตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบน้ านมทางห้องปฏิบัติการ 
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