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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของน้้านมดิบในระบบฟาร์มโคนมอินทรีย์ที่    
ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ขอบข่ายระบบการผลิตโคนมและน้้านมดิบอินทรีย์ จ้านวนทั้งหมด ๔ แห่ง 
ด้าเนินการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้้านมของโคนมรายฟาร์ม ข้อมูลอาหารสัตว์อินทรีย์ และผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบของน้้านมดิบทางห้องปฏิบัติการ โดยรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง ระหว่างเดือนมกราคม 2559 – ธันวาคม 2559
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SAS® University Edition software ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า น้้านมดิบที่ผลิตในระบบฟาร์มโคนมอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ มี
ปริมาณน้้านมดิบเฉลี่ย 10.76 กิโลกรัม/ตัว/วัน ปริมาณไขมันเฉลี่ย 3.60 ± 0.36 % ปริมาณโปรตีนเฉลี่ย             
3.09 ± 0.26 % ปริมาณแลคโตสเฉลี่ย 4.89 ± 0.15 % ปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนยเฉลี่ย 8.65 ± 0.19 % 
ปริมาณเนื้อนมทั้งหมดเฉลี่ย 12.30 ± 0.52 % และจ้านวนเซลล์โซมาติกในน้้านมถังรวมเฉลี่ย 5.1x105 ± 5.9x105 
เซลล์/มิลลิลิตร ความผันแปรขององค์ประกอบน้้านมดิบที่ศึกษามีปริมาณโปรตีนเฉลี่ย และปริมาณแลคโตสเฉลี่ย
ได้รับอิทธิพลจากความแตกต่างของฤดูกาล  
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เลขทะเบียนวิจัย (วิชาการ) : 61(2)-0312-028 
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Study on the composition of raw milk in organic dairy farm system 
certified by the Department of Livestock Development. 

 
Wanwisa Yaemmeeklin1/  Wansiri Maikheaw1/  Santhasiri Rianthong2/    

 
 

Abstract 
 
Objectives of the study were the composition of raw milk in organic dairy farm system 

certified by the Department of Livestock Development (DLD) scope dairy and organic raw milk 
production system. The data were obtained from 4 farms.  Collection of data on milk yield of 
dairy cows farms, organic animal feed, composition of raw milk in laboratory.  By during 
January to December 2016. Statistical procedures used to analyze the data include     
SAS® University Edition software .  The mean difference of Duncan's New Multiple Range Test 
was 0.05. 

The study found that the average raw milk production from DLD certify organic dairy 
farming system was 10.76 kg./head/day. The mean value of milk composition fat, protein, 
lactose, solids not fat, total solid and bulk tank somatic cell count (Cells/ml.) were 3.60 ± 0.36 %,        
3.09 ± 0.26 %, 4.89 ± 0.15 %, 8.65 ± 0.19 %, 12.30 ± 0.52 % and 5 .1x10 5± 5 .9x10 5 cells/ml. 
respectively. Variability of raw milk composition studied average protein and average lactose 
content was influenced by seasonal differences. 

 
 
 
 
 
 
 
Keywords: raw milk composition, organic dairy farm, certified by the Department of Livestock 
Development (DLD) 
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บทน้า 
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านความปลอดภัยของอาหาร  ก้าหนดให้ปี พ.ศ. 2560      

เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร มุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิต โดยกรมปศุสัตว์ได้
ด้าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ            
พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งก้าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศให้ประเทศไทยเป็นผู้น้าในระดับ
ภูมิภาค ด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น 
ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตสินค้าท่ีตรงกับความต้องการของผู้บริโภค            

อุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย ฟาร์มโคนมส่วนใหญ่เป็นฟาร์มเกษตรกรรายย่อย นอกจากนี้
เกษตรกรยังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารหยาบที่มีคุณภาพ สถานที่เลี้ยงมีขนาดพ้ืนที่จ้ากัด รวมถึง    
อาหารข้นมีราคาแพงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตน้้านมดิบอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ ใช้นมผงที่มีราคา
ถูกกว่าทดแทนน้้านมดิบ ดังนั้น หากส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ หรือ      
เลี้ยงโคนมอินทรีย์ โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ที่ผลิตจากพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ในท้องถิ่น     
ลดการใช้อาหารข้น สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตน้้านมดิบได้ ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
นมอินทรีย์ ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ให้ความส้าคัญในการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานปศุสัตว์
อินทรีย์ของไทย ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) และพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองให้เทียบเท่าในระดับสากล 

ฟาร์มโคนมอินทรีย์ (Organic dairy farm) เป็นการเลี้ยงสัตว์แบบธรรมชาติ ปล่อยให้โคนมแทะเล็ม 
อย่างอิสระ หลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะเพ่ือการรักษาหรือป้องกันโรค มีระบบการจัดการผลิตปศุสัตว์ที่มุ่งเน้น
ความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างผืนดิน พืช และสัตว์ อย่างเหมาะสม เน้นการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์              
ลดความเครียดที่เกิดกับตัวสัตว์ให้มากที่สุด น้้านมดิบที่ผลิตได้จะเป็นน้้านมดิบอินทรีย์ (Oruganti, 2011) โดย
ผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์สามารถจ้าหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์นมทั่วไป ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคนมที่มีความพร้อม และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี และสามารถ
พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ส้าคัญในระดับภูมิภาค ทั้งนี้การผลิตน้้านมอินทรีย์ต้องมี
การควบคุมระบบการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่ฟาร์มถึงขบวนการแปรรูป เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนและท้าให้สูญเสีย
ความเป็นอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้จัดท้า
เป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ภายใต้
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 แบ่งเป็น มกษ. 9000 เล่ม 1 - 2552 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก 
และจ้าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  (มกอช., 2552 ; มกอช., 2557) มกษ. 9000 เล่ม 2 - 2554 : 
ปศุสัตว์อินทรีย์ (มกอช., 2554) เพ่ือเป็นข้อก้าหนดวิธีการผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
อินทรีย์ให้เกษตรกร และเจ้าหน้าที่น้าไปเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์จากกรมปศุสัตว์              
มีความถูกต้องและเหมาะสม 
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ปัจจุบันยังไม่มีการรายงานองค์ประกอบของน้้านมดิบจากฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
อินทรีย์ ดังนั้นจึงท้าการศึกษาคุณภาพของน้้านมดิบจากระบบฟาร์มโคนมอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์  
เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อ้างอิงในการวิเคราะห์องค์ประกอบของน้้านมดิบที่ได้จาก ระบบ
ฟาร์มโคนมอินทรีย์ เพ่ิมความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อินทรีย์ให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลพ้ืนฐานนี้สามารถน้าไปหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของน้้านมดิบ  โดย
Ozrenk และ Selcuk Inci (2008) รายงานปัจจัยที่มีผลต่อองค์ประกอบของน้้านม เช่น สายพันธุ์ ลักษณะทาง
พันธุกรรม ระยะเวลาการให้นม ล้าดับท้อง การจัดการด้านอาหาร สุขภาพแม่โค และฤดูกาล เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบฟาร์มโคนมอินทรีย์ ด้านการจัดการฟาร์ม อาหารสัตว์ และสุขภาพโคนม ซึ่งจะ
ช่วยยกระดับการผลิตน้้านมดิบในฟาร์มของเกษตรกรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสากล สามารถแข่งขันในภูมิภาค
อาเซียนได ้

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1. ข้อมูลปริมาณน้้ านมดิบของโคนมรายฟาร์ม ข้อมูลอาหารสัตว์อินทรีย์  และผลการวิเคราะห์
อ งค์ป ร ะกอบ ของน้้า นม ดิบ ท า งห้อ งป ฏิบ ัต ิก า ร  โด ย รวบ รวม ข้อมูล ย้อนห ลัง ทุก เด ือน ร ะห ว่า ง                             
เดือนมกราคม 2559 – ธันวาคม 2559 จากฟาร์มโคนมอินทรีย์ที่ ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์  ซึ่งมี        
ทั้งหมด 4 แห่ง ที่ได้รับการรับรองขอบข่ายระบบการผลิตโคนมและน้้านมดิบอินทรีย์ 

2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา เพ่ือให้ทราบถึงปริมาณน้้านมและองค์ประกอบน้้านม 
ได้แก่ ปริมาณไขมัน (% Fat) ปริมาณโปรตีน (% Protein) ปริมาณแลคโตส (Lactose) ปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนย   
(% Solid not Fat : SNF) ปริมาณเนื้อนมทั้งหมด (% Total Solid : TS) และจ้านวนเซลล์โซมาติกในน้้านมถังรวม  
(Bulk tank somatic cell count : BTSCC) 

3. ศึกษาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบน้้านมดิบโดยจ้าแนกตามฤดูร้อน (มีนาคม ถึง 
มิถุนายน) ฤดูฝน (กรกฎาคม ถึง ตุลาคม) และฤดูหนาว (พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์) 

4. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SAS® University Edition software  
5. ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี ่ยโดยวิธ ี Duncan’s New Multiple Range Test ที ่ระดับ

นัยส้าคัญ 0.05 
6. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสินคาเกษตรน้้านมโคดิบ มกษ. 6003-2553 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ปริมาณน ้านมดิบของโคนมรายฟาร์ม 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้้านมดิบของโคนมรายฟาร์ม เพ่ือค้านวณปริมาณน้้านมเฉลี่ย            
ต่อแม่โครีดนม ระหว่างเดือนมกราคม 2559 – ธันวาคม 2559 จากระบบฟาร์มโคนมอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจาก
กรมปศุสัตว์ พบว่าปริมาณน้้านมดิบเฉลี่ย 10.76 กิโลกรัม/ตัว/วัน โดยฟาร์มโคนม 1 มีปริมาณน้้านมดิบ         
เฉลี่ย 11.68 กิโลกรัม/ตัว/วัน ฟาร์มโคนม 2 มีปริมาณน้้านมดิบเฉลี่ย 9.98 กิโลกรัม/ตัว/วัน ฟาร์มโคนม 3         
มีปริมาณน้้านมดิบเฉลี่ย 9.92 กิโลกรัม/ตัว/วัน และฟาร์มโคนม 4 มีปริมาณน้้านมดิบเฉลี่ย 11.44 กิโลกรัม/ตัว/วัน 
โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณน้้านมดิบของโคนมรายฟาร์ม ของฟาร์มโคนม 1 และฟาร์มโคนม 4 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยของปริมาณน้้านมดิบแตกต่างกับฟาร์มโคนม 2 และฟาร์มโคนม 3 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของปริมาณน ้านมดิบของโคนมอินทรียร์ายฟาร์ม  
 
 

ปริมาณน ้านมดิบเฉลี่ย 
(n = 69 ตัว) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต้่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยราย
ฟาร์ม 

ค่าเฉลี่ย 
(กก./ตัว/วัน) 

p-value 

ฟาร์มโคนม 1 1.26 10.45 14.17 11.68a 10.76 <0.001 
ฟาร์มโคนม 2 1.16 8.46 12.33 9.98b  
ฟาร์มโคนม 3 0.95 8.29 11.06 9.92b  
ฟาร์มโคนม 4 0.45 10.64 12.19 11.44a  

หมายเหตุ : p-value < 0.001 แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยของน้้านมแต่ละฟาร์มอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน (p<0.05) 
          a b ตัวอักษรที่ต่างกันในแต่ละคอลัมนม์ีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
องค์ประกอบของน ้านมดิบ 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบในน้้านมดิบของฟาร์มโคนม ระหว่างเดือนมกราคม 2559 – ธันวาคม 2559 
จากระบบฟาร์มโคนมอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ พบว่าปริมาณไขมันเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ± 0.36 % 
ปริมาณโปรตีนเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 ± 0.26 % ปริมาณแลคโตสเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 ± 0.15 % ปริมาณเนื้อนมไม่รวม
มันเนยเฉลี่ยเท่ากับ 8.65 ± 0.19 % ปริมาณเนื้อนมทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 12.30 ± 0.52 % และจ้านวน          
เซลล์โซมาติกในน้้านมถังรวมเฉลี่ย 5.1x105 ± 5.9x105 เซลล์/มิลลิลิตร ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าองค์ประกอบน้้านมดิบ
ค่าอื่นอยู่ในเกณฑ์ที่ก้าหนด ทั้งนี้จ้านวนเซลล์โซมาติก มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ส้านักงานมาตรฐานสินค้าและ
อาหารแห่งชาติก้าหนดไว้ ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 วิเคราะห์ค่าองค์ประกอบน ้านมดิบของฟาร์มโคนมอินทรีย์ 
 

องค์ประกอบน ้านมดิบ 
 

ค่ามาตรฐาน* ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต้่าสุด ค่าสูงสุด 

Fat (%) ≥ 3.35 % 3.60 0.36 2.54 4.32 
Protein (%) ≥ 3.00 % 3.09 0.26 2.46 3.50 
Lactose (%) ≥ 4.50 % 4.89 0.15 4.48 5.17 
Solids Not Fat (%) ≥ 8.25% 8.65 0.19 8.13 8.98 
Total Solid (%) ≥ 12% 12.30 0.52 11.40 13.10 
Bulk tank Somatic  
cell count (cells/ml.) 

≤ 5x105 cells/ml 5.1x105 5.9x105 4.6x104 3.2 x106 

หมายเหตุ : *ค่ามาตรฐานตามมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง น้้านมดิบ (มกษ. 6003-2553) 
          a b ตัวอักษรที่ต่างกันในแต่ละคอลัมน์มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

จากการ วิ เ ค ร าะห์อ งค์ป ร ะกอบ ในน้้า นม ดิบ ขอ งฟ าร์ม โ คน ม ใน แต่ล ะฤดูก าล ระห ว่า ง                              
เดือนมกราคม 2559 – ธันวาคม 2559 จากระบบฟาร์มโคนมอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ พบว่า
ปริมาณโปรตีนเฉลี่ยของฤดูร้อนและฤดูหนาวไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่น้อยกว่าฤดูฝนซึ่งแตกต่างกัน   
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ขณะที่ปริมาณแลคโตสเฉลี่ยของฤดูฝนและฤดูหนาวไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) แต่น้อยกว่าฤดูร้อนซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้พบว่าปริมาณ       
ไขมันเฉลี่ย ปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนยเฉลี่ย ปริมาณเนื้อนมทั้งหมดเฉลี่ย และจ้านวนเซลล์โซมาติกเฉลี่ยไม่
แตกต่างกันทั้ง 3 ฤดูกาล ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 วิเคราะห์ค่าองค์ประกอบน ้านมดิบของฟาร์มโคนมอินทรีย์ แยกตามฤดูกาล  
 

ฤดูกาล % Fat % Protein % Lactose % SNF % TS SCC 
(Cells/ml.) 

ฤดูร้อน 
มีนาคม–มิถุนายน 

ฤดูฝน 
กรกฎาคม–ตุลาคม 

3.56 
 

3.56 
 

3.06a 
 

3.15b 

4.94b 

 
4.84a 

8.66 
 

8.67 
 

12.21 
 

12.36 

4.5x105 
 

5.9x105 

ฤดูหนาว 
พฤศจิกายน–กุมภาพันธ์ 

3.70 
 

3.06a 4.88a 8.62 12.32 4.7x105 

หมายเหตุ : a b ตัวอักษรที่ต่างกันในแต่ละคอลัมน์มีความแตกตา่งอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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บันทึกข้อมูลอาหารสัตว์อินทรีย์ 

การตรวจสอบบันทึกข้อมูลอาหารสัตว์อินทรีย์ โดยอาหารสัตว์อินทรีย์ที่ผลิตในฟาร์ม ใช้ในการเลี้ยงโคนม
เป็นทุ่งหญ้าที่ปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง โดยโคนมได้รับอาหารหยาบในรูป หญ้าสด หญ้าหมัก หญ้าแห้งหรือ
ฟางข้าวเป็นหลัก ซึ่งอย่างน้อยมีอาหารหยาบไม่ต่้ากว่า 60 % ของวัตถุแห้งของอาหารต่อวัน ส้าหรับอาหารข้น 
กลุ่มอาหารพลังงาน ได้แก่ มันส้าปะหลัง (มันเส้น) ที่ผลิตได้ภายในฟาร์มหรือจากเครือข่ายสมาชิก และร้าอินทรีย์ที่
ผ่านการรับรอง กลุ่มอาหารโปรตีน ได้แก่ กากเบียร์ซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ไม่ใช่อินทรีย์  ซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ผสมในสูตรอาหารส้าหรับการเลี้ยงโคนมอินทรีย์ 

 

วิจารณผ์ลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เปรียบเทยีบข้อมูลปริมาณผลผลติน้้านมดิบเฉลี่ยต่อแม่โครีดนม ระหว่างเดือนมกราคม 2559 – ธันวาคม 2559 

จากระบบฟาร์มโคนมอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ พบว่า มีปริมาณน้้านมดิบเฉลี่ย 10.76 กิโลกรัม/ตัว/วัน 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Ebbesvik (1993) ศึกษาเกี่ยวกับระบบฟาร์มโคนมอินทรีย์ในประเทศนอร์เวย์ 
พบว่า ผลผลิตน้้านมฝูงโคนมระบบอินทรีย์จะต่้ากว่าระบบการผลิตน้้านมโคแบบดั้งเดิม แต่มีอัตราการเกิดโรคเต้า
นมอักเสบ ไข้น้้านม และคีโตซิสต่้ากว่า และการศึกษาของ อรัญ และคณะ (2554) พบว่าปริมาณน้้านมรายวันของ
แม่โคนมที่เลี้ยงแบบอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.61 กิโลกรัม/ตัว/วัน ซึ่งมีค่าต่้ากว่าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับ
ของแม่โคนมที่เลี้ยงแบบดั้งเดิม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.79 กิโลกรัม/ตัว/วัน ทั้งนี้การศึกษาของ ทิพวรรณ (2557) 
ในฟาร์มโคนมของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมมวกเหล็กจ้ากัด  พบว่ามีปริมาณน้้านมดิบเฉลี่ย 12.82 
กิโลกรัม/ตัว/วัน ซึ่งสูงกว่าปริมาณน้้านมดิบเฉลี่ยของฟาร์มโคนมอินทรีย์เช่นกัน สาเหตุของปริมาณผลผลิตน้้านม
ดิบจากการเลี้ยงโคนมระบบอินทรีย์มีค่าเฉลี่ยต่้ากว่าโคนมแบบดั้งเดิม เนื่องจากการเลี้ยงโคนมระบบอินทรีย์ให้
ปริมาณอาหารข้นต่้ากว่าปริมาณอาหารหยาบ (Ferlay et al., 2008) 

เปรียบเทียบองค์ประกอบในน้้านมดิบของฟาร์มโคนม ระหว่างเดือนมกราคม 2559 – ธันวาคม 2559 
จากระบบฟาร์มโคนมอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ พบว่าปริมาณไขมันเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ± 0.36 % 
ปริมาณโปรตีนเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 ± 0.26 % ปริมาณแลคโตสเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 ± 0.15 % ปริมาณเนื้อนมไม่รวม
มันเนยเฉลี่ยเท่ ากับ 8.65 ± 0.19 % ปริมาณ เนื้ อนมทั้ งหมดเฉลี่ย เท่ ากับ  12.30 ± 0.52 % และจ้านวน          
เซลล์ โซมาติกในน้้านมถังรวมเฉลี่ย 5 .1x105 ± 5 .9x105 เซลล์/มิลลิลิตร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ           
สุภาวดี และคณะ (2551) รายงานเรื่องความผันแปรขององค์ประกอบในน้้านมดิบ (% Fat, % Protein,            
% Lactose, % SNF, % TS, SCC (Cells/ml.)) ที่ผลิตได้จากฟาร์มที่มีขนาดและตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่แตกต่างกันในชุด
ข้อมูลที่น้ามาศึกษานี้ อาจเป็นผลมาจากความแตกต่างกันในด้านสภาพภูมิประเทศ ขณะเดียวกันการศึกษาของ    
Nam et al. (2009) แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของน้้านมดิบได้รับอิทธิพลอย่างชัดเจนจากทั้งฤดูกาลและ
สภาพภูมิประเทศ ดังนั้นจากอิทธิพลดังกล่าวนั้นควรพัฒนาระบบการให้อาหารโคนมอย่างเหมาะสมเพ่ือผลิตน้้านม
ที่มคีุณภาพ 
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เปรียบเทียบองค์ประกอบในน้้านมดิบตามฤดูกาล พบว่าปริมาณไขมันเฉลี่ย ปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนย 
ปริมาณเนื้อนมทั้งหมดเฉลี่ย และจ้านวนเซลล์โซมาติกเฉลี่ย ไม่แตกต่างกันทั้ง 3 ฤดูกาล โดยการเปลี่ยนแปลงตาม
ฤดูกาลส่งผลให้องค์ประกอบต่างๆ ของน้้านมดิบแตกต่างกันไป สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากการจัดการด้านอาหารสัตว์ 
ส้าหรับช่วงฤดูร้อนสัตว์กินหญ้าสด ในขณะที่ในฤดูหนาวสัตว์กินหญ้าแห้งมากกว่าการปล่อยให้โคนมแทะเล็ม      
ซึ่งส่งผลต่อองค์ประกอบของน้้านมโดยตรง (Nateghi, 2014; Patel .et al., 2013)  

ความผันแปรขององค์ประกอบน้้านมดิบที่ศึกษาในระบบฟาร์มโคนมอินทรีย์ ปริมาณไขมันเฉลี่ยแต่ละ
ฤดูกาลไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เช่นเดียวกับการศึกษาในระบบฟาร์มโคนมปกติ ปริมาณไขมันในฤดูร้อน
และฤดูหนาวมีรายงานว่าเป็น 3.39 % และ 3.41 % ตามล้าดับซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (Nateghi, 2014) 
นอกจากนี้การศึกษาของ  Heinrichs (2017) รายงานว่าฤดูกาลมีผลกระทบต่อปริมาณไขมัน และปริมาณโปรตีนซึ่ง
กล่าวคือเดือนที่ร้อนชื้นปริมาณไขมันและโปรตีนจะลดลง และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในสภาพอากาศหนาวเย็น ส้าหรับ
ปริมาณเนื้อนมทั้งหมดเฉลี่ยแต่ละฤดูกาลไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ         
ฟาร์มโคนมปกติ Azad et al. (2007) ตรวจสอบรูปแบบของฤดูกาลพบว่าปริมาณเนื้อนมทั้งหมดไม่แตกต่างกัน
ในแต่ละฤดูกาล นอกจากนี้จ้านวนเซลล์โซมาติกในน้้านมถังรวมเฉลี่ยที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน อาจเกิดจาก  
การจัดการสิ่งแวดล้อมในเรื่องสุขอนามัยในการรีดนม และโรคเต้านมอักเสบ โดย Zagarska และ Ciprovica 
(2008) พบว่าฟาร์มโคนมแบบดั้งเดิม และฟาร์มโคนมแบบอินทรีย์ มีอุบัติการณ์การเกิดโรคเต้านมอักเสบ ไม่
แตกต่างกัน นอกจากนี้การศึกษาของ Ruegg (2009) ส้าหรับความชุกของโรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการใน
ระบบฟาร์มโคนมอินทรีย์ มีรายงานการพบน้อยกว่าระบบฟาร์มโคนมแบบดั้งเดิม 

ความผันแปรขององค์ประกอบน้้านมดิบที่ศึกษาในระบบฟาร์มโคนมอินทรีย์ ปริมาณแลคโตสเฉลี่ยของ   
ฤดูร้อนมากกว่าฤดูฝนและฤดูหนาวแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งผลการศึกษาในระบบฟาร์ม
โคนมปกต ิปริมาณแลคโตสเฉลี่ยระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวไมแ่ตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (Nateghi, 2014) 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 1.  ปริมาณน้้านมเฉลี่ยของแม่โคนมอินทรีย์มีความแตกต่างกันในแต่ละฟาร์ม ซึ่งอาจเนื่องมาจากการ
จัดการทางด้านอาหารสัตว์ที่แตกต่างกัน ในขณะที่องค์ประกอบในน้้านมดิบ (% Fat, % Protein, % Lactose,    
% SNF, % TS) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง น้้านมดิบ (มกษ. 6003-2553) ขณะที่
จ้านวนเซลล์โซมาติกเฉลี่ย (Cells/ml.) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย ทั้งนี้หากฟาร์มโคนมได้รับการรับรอง
ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ มีการจัดการฟาร์มท่ีดีก็สามารถปรับปรุงค่าดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ 

2. การจดบันทึกทะเบียนประวัติโคนมของทุกฟาร์ม ฟาร์มโคนมมีการจดบันทึกไว้ประจ้าฟาร์มและเป็น
ข้อมูลน้้านมดิบรายฟาร์ม ดังนั้นหากทางฟาร์มมีการเก็บข้อมูลน้้านมดิบโคนมรายตัวจะท้าให้สามารถวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการผลิตของแม่โคนมแต่ละตัวได้ดียิ่งข้ึน 
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