
 

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้านมดิบในถังรวมนมจากศูนย์รวบรวมน้้านมดิบในเขตพื้นที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2561-2562 
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บทคัดย่อ 

การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้้านมเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่ งผลต่อคุณภาพน้้านม การศึกษานี้           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้านมดิบจากถังรวมนมของศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ        
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จากการวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้านมดิบจ้านวน  423 
ตัวอย่าง จากศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ 20 แห่ง ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น เลย มหาสารคาม 
หนองบัวล้าภู สกลนคร และอุดรธานี ระหว่างปีงบประมาณ 2561-2562 พบตัวอย่างน้้านมดิบมีจ้านวน
จุลินทรีย์ทั้งหมดในน้้านม (Total Bacteria Count, TBC) จ้านวนจุลินทรีย์โคลิฟอร์ม (Coliform Count, CC) 
และจ้านวนจุลินทรีย์ทนร้อน (Laboratory Pasteurization Count, LPC) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้้านมโคดิบ 
ในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 71.14, 72.63 และ 74.62 ตามล้าดับ และปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 76.12, 74.77 
และ 76.12 ตามล้าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยของ TBC, CC และ LPC ในปี 2561 เท่ากับ 8.35x105, 10.71x104 และ 
0.85x103 cfu/ml ตามล้าดับ และปี 2562 เท่ากับ 7.34x105, 3.15x104 และ 1.70x103 cfu/ml ตามล้าดับ 
เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้านมดิบระหว่างปี 2561 และปี 2562 พบว่าค่าเฉลี่ยของ TBC 
ในปี 2562 ใกล้เคียงกับปี 2561 ส่วนค่าเฉลี่ยของ CC ในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของ LPC ในปี 2562 สูงขึ้นจากปี 2561 แต่ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้านมดิบในฤดูหนาว ร้อน และฝน พบว่า  TBC, 
CC และ LPC ในแต่ละฤดูกาลไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าการปนเปื้อนเชื้อ 
TBC และ CC ในน้้านมดิบจะลดลง และมีตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในค่า TBC, CC และ LPC มากขึ้น  
แต่ก็ยังพบการปนเปื้อนเชื้อดังกล่าวเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด บ่งชี้ถึงสุขศาสตร์การรีดนมไม่เหมาะสม 
รวมทั้งความบกพร่องในการท้าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการรีดนม ถังบรรจุน้้านม และระบบท่อล้าเลียง
น้้านม จึงควรปรับปรุงแก้ไขสุขศาสตร์การผลิตน้้านมทั้งในระดับฟาร์ม และศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ  
 
 
ค้าส้าคัญ: ถังรวมนม คุณภาพทางจุลชีววิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
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Microbiological quality of the cooling tank milk from the collecting centers 
located in the upper part of Northeast during 2018-2019.  

Pajaree Homkhaw1*  Manasak Sudching2 

Abstract 

Bacterial contamination in milk is one of the  most significant factor effecting milk 
quality. This study aimed to investigate microbiological quality of the cooling tank milk from 
the collecting centers located in the upper part of Northeast. From the microbiological 
quality analysis of total 423 samples collected from 20 collecting centers in 6 provinces 
including Khon Kaen, Loei, Maha Sarakham, Nongbualamphu, Sakon Nakhon, and Udonthani 
during 2018-2019.. The values of total bacteria count (TBC), coliform count (CC), and 
laboratory pasteurization count (LPC) were compared with the raw milk standard. In 2018 
the number of samples which pass the standard of TBC, CC, and LPC as 71.14%, 72.63%, 
and 74.62%, respectively. In 2019 the results were reported as 76.12, 74.77%, and 76.12%, 
respectively. The average of TBC, CC, and LPC were 8.35x105, 10.71x104, and 0.85x103 
cfu/ml, respectively in 2018, and in 2019 were reported as 7.34x105, 3.15x104, and 1.70x103 
cfu/ml, respectively. In 2019, the average of TBC was similar to 2018, whereas the average of 
CC significantly decreased (p<0.05). Moreover, the average of LPC in 2019 tended to increase 
but no significance was observed (p>0.05). The microbiological quality results in winter, 
summer, and rainy seasons were compared and the results indicated that TBC, CC and LPC 
in each season were not significant different (p>0.05). This study indicated that TBC and CC 
of the cooling tank milk in 2019 were tended to decrease when compared to those of 2018, 
and the number of samples which passed the standard of TBC, CC, and LPC were higher. 
However, the results of both 2018 and 2019 were still higher than the standard. indicating 
milking hygiene is not appropriate. Including cleaning and sanitization of milking equipment 
were defected. Thus, milk production hygiene should be improved at both dairy farm and 
the milk collecting centers.  

Keywords: cooling tank milk, microbiological quality, upper part of Northeast. 
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บทน้า 

การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้้านมเป็นสาเหตุหลักในการท้าให้คุณภาพน้้านมและอายุการเก็บรักษา
ลดลง อาจส่งผลไปถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมต่างๆ รวมไปถึงปัญหาสุขภาพของผู้บริโภคจากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ด้วยเหตุนี้ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
(มกอช.) จึงได้ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้านมดิบ (มกษ.6003-2553) เพ่ือควบคุมคุณภาพน้้านมดิบให้
เหมาะสมแก่การน้าไปแปรรูปเพ่ือการบริโภคของมนุษย์ ซึ่งคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้านมดิบเป็นตัวชี้วัด
คุณภาพน้้านมที่ส้าคัญ โดยมีข้อก้าหนดด้านจุลินทรีย์ดังนี้ คือ จ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (TBC) จ้านวนจุลินทรีย์
โคลิฟอร์ม (CC) จ้านวนจุลินทรีย์ทนร้อน (LPC) ต้องไม่มากกว่า 500,000 cfu/ml, 10,000 cfu/ml และ 
1,000 cfu/ml ตามล้าดับ (ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2553) 

ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบเป็นสถานที่รวบรวมน้้านมดิบ คัดกรองและประเมินคุณภาพน้้านมดิบเบื้องต้น
ก่อนที่จะส่งขายให้โรงงานแปรรูป หรือน้าไปผลิตเป็นนมพาณิชย์เพ่ือจ้าหน่าย หรือน้าไปผลิตเป็นนมโรงเรียน
เพ่ือให้นักเรียนบริโภค ซึ่งขณะที่เก็บอยู่ที่ศูนย์รวบรวมนมดิบนั้นมีขั้นตอนการลดอุณหภูมิและควบคุมอุณหภูมิ 
เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและระยะเวลาการเก็บที่นานขึ้น จะมีผลให้แบคทีเรียที่ปนเปื้อนในน้้านมดิบ
เจริญเติบโตเพ่ิมจ้านวนได้รวดเร็วมากขึ้น (Ma et al., 2000) ดังนั้นตามข้อก้าหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี
ส้าหรับศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ มกษ. 6401(G) – 2560 (ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 
2560) ก้าหนดให้ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบจะต้องมีการจัดการให้สามารถน้าน้้านมดิบเข้าสู่กระบวนการ 
ลดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว มีระบบท้าความเย็นเพ่ือลดอุณหภูมิน้้านมดิบที่มีก้าลังท้าความเย็นที่ เหมาะสม 
กับปริมาณน้้านมดิบ อีกทั้งมีมาตรการในการตรวจรับน้้านมดิบ การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในถังรวมนม  
การตรวจคุณภาพก่อนการขนส่ง หากศูนย์รวบรวมน้้านมดิบมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ได้มาตรฐาน
จะเกิดปัญหาด้านคุณภาพ คือ ก่อให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตขึ้นจนท้าให้น้้านมดิบคุณภาพ
ไม่ด ีซึ่งอาจถูกปฏิเสธการรับซื้อจากโรงงานแปรรูป และกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ดังนั้นการ
ตรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้านมดิบจากถังรวมนมจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น รวมถึง
จุดบกพร่องของระบบการผลิตน้้านมของศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ  อันจะน้าไปสู่แนวทางการปรับปรุง  
และพัฒนาให้มีการจัดการที่ดี ทั้งหมดนี้เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค การศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้านมดิบจากถังรวมนมของศูนย์รวบรวม 
น้้านมดิบในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การเก็บตัวอย่าง 
เก็บตัวอย่างน้้านมดิบในถังรวมนมจากศูนย์รวบรวมน้้านมดิบทั้งหมด 20 แห่ง ใน 6 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดขอนแก่น เลย มหาสารคาม หนองบัวล้าภู สกลนคร และอุดรธานี ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตอนบน ระหว่างปีงบประมาณ 2561-2562 จ้านวน 423 ตัวอย่าง โดยมีวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้้านมดิบทาง  
จุลชีววิทยาดังนี้ 

1. วิเคราะห์จ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้้านมด้วยเทคนิค Petrifilm AOAC Official Method 986.33 
Bacterial and Coliform Counts in Milk, 2019 

2. วิเคราะห์จ้านวนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มในน้้านมด้วยเทคนิค Petrifilm AOAC Official Method 
991.14 Coliform and Escherichia coli Counts in Foods, 2019 และ AOAC Official 
Method 986.33 Bacterial and Coliform Counts in Milk, 2019 

3. วิเคราะห์จ้านวนจุลินทรีย์ทนร้อนในน้้านมด้วยเทคนิค Petrifilm APHA Standard methods for 
the examination of dairy products 17th edition 2004 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
วิเคราะห์ดูการกระจายตัวของข้อมูล ด้วยสถิติเปอร์เซนไทล์ วิ เคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาหาค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ โดยน้าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน้้านมโคดิบ (มกษ. 6003-2553) ของส้านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นเกณฑ์ตัดสินตัวอย่างที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ในแต่ละจังหวัดแยกเป็นรายปี เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของค่า TBC, CC และ LPC ในแต่ละปี  
ด้วยวิธี T-Test และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละฤดูกาล โดยก้าหนดฤดูหนาว (ตุลาคม -
มกราคม) ฤดูร้อน (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) และฤดูฝน (มิถุนายน-กันยายน) (ตระการศักดิ์, 2552) ด้วยวิธี 
ANOVA โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel (real statistics) 

ผล 

การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาจากน้้านมดิบในถังรวมนมจากศูนย์รวบรวมน้้านมดิบในเขตพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2561-2562 จ้านวน 423 ตัวอย่าง พบว่าค่า TBC, CC และ 
LPC ในปี 2561 มีค่าเฉลี่ยเลขาคณิต ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8.35x105 ± 25.42x105 cfu/ml, 
10.71x104 ± 49.17x104 cfu/ml และ 0.85x103 ± 2.71x103 cfu/ml ค่าฐานนิยม เท่ากับ 1.30x105 
cfu/ml, 251.00x104 cfu/ml และ 0.00 cfu/ml ค่าต่้าสุด เท่ากับ 0.00 cfu/ml, 0.00 cfu/ml และ 0.00 
cfu/ml ค่าสูงสุด เท่ากับ 280.00x105 cfu/ml, 251.00x104 cfu/ml  และ 23.00x103 cfu/ml  ตามล้าดับ 
และในปี 2562 พบว่ามีค่าเฉลี่ยเลขาคณิต ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 7.34x105 ± 28.52x105 
cfu/ml, 3.15x104 ± 27.62x104 cfu/ml และ 1.70x103 ± 6.97x103 cfu/ml ค่าฐานนิยม เท่ากับ 0.00 
cfu/ml, 1.10x104 cfu/ml  และ 0.00 cfu/ml ค่าต่้าสุด เท่ากับ 0.00 cfu/ml, 0.00 cfu/ml และ 0.00 
cfu/ml ค่าสูงสุด เท่ากับ 260x105 cfu/ml, 410.00x104 cfu/ml  และ 91.00x103 cfu/ml  ตามล้าดับ 
(ตารางท่ี 1) 

เมื่อวิเคราะห์ตัวอย่างน้้านมดิบที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานพบว่า มีตัวอย่างน้้านมดิบที่มีค่า TBC, CC และ 
LPC ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดในปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 71.14, 72.63 และ 74.62 
ตามล้าดับ และในปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 76.12, 74.77 และ 76.12 ตามล้าดับ อย่างไรก็ตาม 
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เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่า ในปี 2561 จังหวัดที่มีตัวอย่างน้้านมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานในภาพรวมสูงที่สุด
ในค่า TBC, CC และ LPC คือจังหวัดหนองบัวล้าภู ซึ่งมีค่าจุลินทรีย์ทั้ง 3 ค่า คิดเป็นร้อยละ 100.00 (11/11) 
ของตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งหมด แต่พบว่า มีจังหวัดที่มีตัวอย่างน้้านมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่้ากว่าร้อยละ 70 
ส้าหรับค่า TBC ได้แก่ จังหวัดเลย มหาสารคาม และอุดรธานี คิดเป็นร้อยละ 27.27 (3/11), 47.62 (10/21) 
และ 69.57 (32/46) ตามล้าดับ ส่วนค่า CC ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม คิดเป็นร้อยละ 62.22 
(56/90) และ 61.90 (13/21) ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาค่า LPC ได้แก่ จังหวัดเลย สกลนคร และอุดรธานี  
คิดเป็นร้อยละ 36.36 (4/11), 50.00 (11/22) และ 58.69 (27/46) ตามล้าดับ และในปี 2562 จังหวัดที่มี
ตัวอย่างน้้านมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานในภาพรวมสูงที่สุดในค่า TBC, CC และ LPC คือจังหวัดหนองบัวล้าภู 
ซึ่งมีค่าจุลินทรีย์ทั้ง 3 ค่า คิดเป็นร้อยละ 100.00 (12/12), 100.00 (12/12) และ 91.67 (11/12) ตามล้าดับ 
ในขณะที่มีจังหวัดที่มีตัวอย่างน้้านมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่้ากว่าร้อยละ 70 ส้าหรับค่า TBC ได้แก่ จังหวัด
เลย มหาสารคาม และอุดรธานี คิดเป็นร้อยละ 50.00 (6/12), 67.86 (19/28) และ 68.89 (31/45) 
ตามล้าดับ ส่วนค่า CC ได้แก่ จังหวัดเลย และมหาสารคาม คิดเป็นร้อยละ 58.33 (7/12) และ 64.29 (18/28) 
ตามล้าดับ และเมื่อพิจารณาค่า LPC ได้แก่ จังหวัดเลย  มหาสารคาม สกลนคร และอุดรธานี คิดเป็นร้อยละ 
41.67 (5/12), 64.29 (18/28), 62.50 (15/24) และ 66.67 (30/45) ตามล้าดับ (ตารางท่ี 2) 

ในปีงบประมาณ 2561 น้้านมดิบมีค่าเฉลี่ยของ TBC, CC และ LPC เท่ากับ 8.35x105, 10.71x104 
และ 0.85x103 cfu/ml ตามล้าดับ และในปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 7.34x105, 3.15x104 และ 1.70x103 
cfu/ml ตามล้าดับ เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยของ TBC, CC และ LPC กับเกณฑ์มาตรฐานน้้านมโคดิบ มกษ.6003-
2553 (มกอช.) ตามรายจังหวัดพบว่า มีเพียงจังหวัดหนองบัวล้าภูที่มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 2 ปี 
ในขณะที่ปี 2561 มีจังหวัดที่ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส้าหรับค่า TBC (≤5.0x105 cfu/ml) ได้แก่ 
จังหวัดขอนแก่น (8.09x105 cfu/ml) เลย (10.87x105 cfu/ml) มหาสารคาม (15.39x 105 cfu/ml) 
สกลนคร (11.50x105 cfu/ml) และอุดรธานี (5.32x105 cfu/ml) ส่วนค่าเฉลี่ย CC สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
(≤1.0x104 cfu/ml) ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น (12.00x104 cfu/ml) มหาสารคาม (25.06x104 cfu/ml) และ
สกลนคร (23.12x104 cfu/ml) และส้าหรับค่าเฉลี่ย LPC สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (≤1.0x103 cfu/ml) ได้แก่ 
จังหวัดเลย (2.50x103 cfu/ml) มหาสารคาม (2.54x103 cfu/ml) และสกลนคร (1.71x103 cfu/ml) ส่วนใน
ปี 2562 มีจังหวัดที่ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานส้าหรับค่า TBC ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น (8.24x105 cfu/ml) 
และเลย (35.58x105 cfu/ml) ค่าเฉลี่ย CC ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น (5.25x104 cfu/ml) เลย (2.71x104 
cfu/ml) มหาสารคาม (2.78x104 cfu/ml) และอุดรธานี (1.06x104 cfu/ml) และค่าเฉลี่ย LPC ได้แก่ 
จังหวัดขอนแก่น (1.05x103 cfu/ml) เลย (4.64x103 cfu/ml) มหาสารคาม (1.28x103 cfu/ml) สกลนคร 
(4.79x103 cfu/ml) และอุดรธานี (1.36x103 cfu/ml) ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง 2 ปีนั้น จังหวัดที่มีค่าเฉลี่ย TBC, CC 
และ LPC สูงที่สุด ได้แก่ จังหวัดเลย (35.58x105 cfu/ml), ขอนแก่น (5.25x104 cfu/ml) และสกลนคร 
(4.79x103 cfu/ml) ตามล้าดับ และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยทั้งหมดรายปีพบว่า ค่าเฉลี่ยของ TBC ในปี 2562  
ใกล้เคียงกับปี 2561 ส่วนค่าเฉลี่ยของ CC ในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
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(p<0.05) ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของ LPC ในปี 2562 สูงขึ้นจากปี 2561 แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 

เมื่อเปรียบเทียบผลของฤดูกาลโดยก้าหนดฤดูหนาว (ตุลาคม-มกราคม), ฤดูร้อน (กุมภาพันธ์-
พฤษภาคม) และฤดูฝน (มิถุนายน-กันยายน) กับคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้านมดิบที่เก็บจากถังรวมนม
พบว่า จ้านวนเชื้อจุลินทรีย์ TBC, CC และ LPC ที่ตรวจพบในแต่ละฤดูไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
(ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 1 ค่าสถิติผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาจากน้้านมดิบในถังรวมนมจากศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ
ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2561-2562 

ค่าสังเกต 
จุลินทรีย์ท้ังหมด (TBC) จุลินทรีย์โคลิฟอร์ม (CC) จุลินทรีย์ทนร้อน (LPC) 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 

เปอร์เซนไทล ์
      1st 0.00 0.00 40.00 13.94 0.00 0.00 

10th 70000.00 0.00 610.00 100.00 0.00 0.00 

20th 92000.00 44400.00 1000.00 610.00 0.00 0.00 

25th 107500.00 80250.00 1200.00 845.00 0.00 0.00 

30th 130000.00 100000.00 1400.00 1030.00 0.00 0.00 

40th 160000.00 150000.00 2100.00 2197.00 0.00 0.00 

50 (Median) 200000.00 200000.00 3600.00 4000.00 0.00 0.00 

60th 280000.00 270000.00 5900.00 6360.00 0.00 400.00 

70th 480000.00 427000.00 9100.00 9200.00 550.00 800.00 

75th 630000.00 497500.00 11150.00 10187.50 820.00 960.00 

80th 810000.00 576000.00 14000.00 15700.00 1013.00 1380.00 

90th 1600000.00 988000.00 29933.00 35450.00 1500.00 2800.00 

95th 2900000.00 1785000.00 49000.00 59850.00 2800.00 8886.65 

99th 13000000.00 20157250.00 2510000.00 163700.00 18000.00 20580.00 

จ้านวนตัวอย่าง 201 222 201 222 201 222 

ค่าเฉลี่ยเลขาคณิต 835366.75 734852.85 107142.33 31526.14 854.24 1703.25 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2541814.82 2852177.02 491708.32 276204.46 2706.48 6967.54 
ฐานนิยม 130000.00 0.00 2510000.00 11000.00 0.00 0.00 

ค่าต่้าสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ค่าสูงสุด 28000000.00 26000000.00 2510000.00 4100000.00 23000.00 91000.00 
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ตารางท่ี 2 ผลการตรวจคุณภาพน้้านมดิบในถังรวมนมจากศูนย์รวบรวมน้้านมดิบในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2561-2562 

จังหวัด ปีงบประมาณ 

จุลินทรีย์ท้ังหมด (TBC) จุลินทรีย์โคลิฟอร์ม (CC) จุลินทรีย์ทนร้อน (LPC) 

ผ่าน 
(จ้านวนตัวอย่าง) 

ร้อยละ  
ที่ผ่านเกณฑ์ 

ค่าเฉลี่ย  
(x105 cfu/ml) 

ผ่าน  
(จ้านวนตัวอย่าง) 

ร้อยละ 
ที่ผ่านเกณฑ์ 

ค่าเฉลี่ย 
(x104 cfu/ml) 

ผ่าน 
(จ้านวนตัวอย่าง) 

ร้อยละ 
ที่ผ่านเกณฑ์ 

ค่าเฉลี่ย 
(x103 cfu/ml) 

ขอนแก่น ปีงบ 2561 n=90 68 75.56 8.09 56 62.22 12.00 80 88.89 0.30 
ปีงบ 2562  n=101 78 77.23 8.24 73 72.78 5.25 90 89.11 1.05 

เลย ปีงบ 2561 n=11 3 27.27 10.87 8 72.73 0.94 4 36.36 2.50 
ปีงบ 2562  n=12 6 50.00 35.58 7 58.33 2.71 5 41.67 4.64 

มหาสารคาม ปีงบ 2561 n=21 10 47.62 15.39 13 61.90 25.06 17 80.95 2.54 
ปีงบ 2562  n=28 19 67.86 4.41 18 64.29 2.78 18 64.29 1.28 

หนองบัวล้าภ ู ปีงบ 2561 n=11 11 100.00 0.84 11 100.00 0.08 11 100.00 0.00 
ปีงบ 2562  n=12 12 100.00 0.48 12 100.00 0.04 11 91.67 0.30 

สกลนคร ปีงบ 2561 n=22 19 86.36 11.50 19 86.36 23.12 11 50.00 1.71 
ปีงบ 2562  n=24 23 95.83 1.85 22 91.67 0.43 15 62.50 4.79 

อุดรธาน ี ปีงบ 2561 n=46 32 69.57 5.32 39 84.78 0.58 27 58.69 0.55 
ปีงบ 2562  n=45 31 68.89 4.38 34 75.56 1.06 30 66.67 1.36 

เฉลี่ยทั้งหมด ปีงบ 2561 n=201 143 71.14 8.35a 146 72.63 10.71a 150 74.62 0.85a 
ปีงบ 2562  n=222 169 76.12 7.34a 166 74.77 3.15b  169 76.12 1.70a 

เกณฑ์มาตรฐานน้้านมโคดิบ มกษ.6003-
2553 (มกอช.) 

≤ 5.0 x 105 cfu/ml ≤ 1.0 x 104 cfu/ml ≤ 1.0 x 103 cfu/ml 

a , b ตัวอักษรของค่าเฉลี่ยทั้งหมดที่แตกต่างกันในแนวตั้งเดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 
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ตารางที่ 3 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้านมดิบในถังรวมนมจากศูนย์รวบรวมน้้านมดิบในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2561-2562 จ้าแนกตามฤดูกาล 

ฤดูกาล จ้านวนตัวอย่าง 
จุลินทรีย์ท้ังหมด (TBC) จุลินทรีย์โคลิฟอร์ม (CC) จุลินทรีย์ทนร้อน (LPC) 

log10 log10 log10 
หนาว 125 4.94 3.54 1.17 
ร้อน 145 5.08 3.43 1.22 
ฝน 153 5.07 3.60 1.46 

p-value 0.68 0.27 0.24 

สรุปและวิจารณ์ 

การวิ เคราะห์คุณภาพน้้ านมดิบที่ เก็บจากถั งรวมนมของศูนย์ รวบรวมน้้ านมดิบใน พ้ืนที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างปีงบประมาณ 2561-2562 จ้านวน 423 ตัวอย่าง พบว่าตัวอย่าง
น้้านมดิบที่น้ามาตรวจวิเคราะห์หาค่า TBC, CC และ LPC ในปี 2562 มีจ้านวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
น้้านมโคดิบ มกษ.6003-2553 มากกว่าจ้านวนตัวอย่างในปี 2561 โดยทั้ง 2 ปีมีจ้านวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทั้ง 3 ค่า มากถึงร้อยละ 70 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ TBC, 
CC และ LPC กลับพบว่า มีเพียงค่าเฉลี่ยของ LPC ในปี 2561 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจาก
มีบางตัวอย่างจากศูนย์รวบรวมน้้านมดิบบางแห่งที่มีค่า TBC, CC และ LPC ที่สูงมาก จึงท้าให้ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น
ตามไปด้วย 

เมื่อพิจารณาค่า TBC ของตัวอย่างน้้านมดิบในปี 2561 และ ปี 2562 พบว่า ตัวอย่างน้้านมดิบจาก  
ถังรวมนมในจังหวัดขอนแก่น หนองบัวล้าภู และสกลนคร มากกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในขณะที่
จังหวัดเลย มหาสารคาม และอุดรธานี มีตัวอย่างน้้านมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่้ากว่าร้อยละ 70 โดยเฉพาะ
จังหวัดเลยมีตัวอย่างน้้านมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานในภาพรวมต่้าที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ แต่ในปี 2562 
พบว่า มีตัวอย่างน้้านมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งจากการสอบถามเกษตรกรและ
เจ้ าหน้ าที่ ศูนย์ รวบรวมน้้ านมดิบใน พ้ืนที่ จั งหวัด เลยพบว่ า  ในปี  2562 ศูนย์ รวบรวมน้้ านมดิบ 
ได้จัดหานักวิชาการ/นักส่งเสริมประจ้าศูนย์ เพ่ือให้ค้าแนะน้าทางวิชาการแก่เกษตรกร ประกอบกับหน่วยงาน
ของกรมปศุสัตว์ เกษตรกร รวมถึงศูนย์รวบรวมน้้านมดิบได้มีความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  
จึงท้าให้มีตัวอย่างน้้านมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมมากขึ้นจากร้อยละ 27.27 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 50.00 
ในปี 2562 ส่วนจังหวัดมหาสารคามนั้นก็พบว่ามีตัวอย่างน้้านมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานในค่า TBC ต่้าเช่นกัน 
ซึ่งมีสาเหตุมาจากระยะเวลาในการขนส่งน้้านมดิบจากฟาร์มถึงศูนย์รวบรวมน้้านมดิบนานเกินไป จากการ
สอบถามเกษตรกรพบว่าบางแห่งไกลถึง 60 กิโลเมตร แต่เนื่องจากในปี 2562 มีการก่อตั้งศูนย์รวบรวม     
น้้านมดิบแห่งใหม่เพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ จึงท้าให้ระยะเวลาในการขนส่งน้้านมดิบจากฟาร์มถึงศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ
สั้นลง เกษตรกรส่งน้้านมดิบในระยะไม่เกิน 10 กิโลเมตร อีกประการหนึ่งที่ส้าคัญคือ ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ         
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ใช้มาตรการเกณฑ์การรับซื้อ โดยก้าหนดให้ราคาแตกต่างกันระหว่างน้้านมคุณภาพสูงกับน้้านมคุณภาพต่้า    
เป็นผลให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพน้้านมให้ดีขึ้น จึงท้าให้มีตัวอย่างน้้านมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น
จากร้อยละ 47.62 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 67.86 ในปี 2562 หากพิจารณาค่า CC ของตัวอย่างน้้านมดิบ     
ทั้ง 2 ปพีบว่า ตัวอย่างน้้านมดิบจากถังรวมนมในจังหวัดหนองบัวล้าภู สกลนคร และอุดรธานี มากกว่าร้อยละ 
70 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่ขณะที่ปี 2561 จังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม รวมทั้งในปี 2562 จังหวัดเลย
และมหาสารคาม มีตัวอย่างน้้านมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่้ากว่าร้อยละ 70 นอกจากนี้ยังพบว่า จังหวัดเลย 
และอุดรธานี มีตัวอย่างน้้านมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 ซึ่งจะต้องรีบด้าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน ส้าหรับค่า LPC นั้น เมื่อพิจารณาในปี 2561 และปี 2562 พบว่า ในจังหวัด
ขอนแก่น และหนองบัวล้าภู มีตัวอย่างน้้านมดิบจากถังรวมนมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มากกว่าร้อยละ 70 แต่ใน
จังหวัดเลย สกลนคร และอุดรธานี กลับพบว่ามีตัวอย่างน้้านมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่้ากว่าร้อยละ 70 
ถึงแม้ว่าตัวอย่างน้้านมดิบที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในค่า LPC ของทั้ง 3 จังหวัดดังกล่าวจะต่้า แต่ในปี 2562     
จะเห็นว่ามีตัวอย่างน้้านมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 บ่งชี้ถึงความพยายามปรับปรุง
คุณภาพน้้านมให้มีคุณภาพดีขึ้น ต่างจากจังหวัดมหาสารคาม ที่มีตัวอย่างน้้านมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานในค่า 
LPC ลดลง ซึ่งควรด้าเนินการหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

จากการวิเคราะห์คุณภาพน้้านมดิบรายจังหวัด จะเห็นได้ว่าจังหวัดหนองบัวล้าภูมีตัวอย่างน้้านมดิบ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในภาพรวมดีที่สุดในทุกค่า เนื่องจากฟาร์มที่ส่งน้้านมดิบมาที่ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ 
มีจ้านวนสมาชิกค่อนข้างน้อย และระยะทางอยู่ใกล้กับศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ ท้าให้ระยะเวลาการขนส่งสั้น 
ประกอบกับมีเกษตรกรรายใหญ่ที่มีการจัดการฟาร์มที่ดี จะเห็นได้จากมีตัวอย่างน้้านมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
มากถึงร้อยละ 100 ทั้ง 2 ปี ในขณะที่จังหวัดเลย มหาสารคาม และอุดรธานี ยังมีปัญหาในระบบการผลิต
น้้านม ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่จากหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ในพ้ืนที่พบว่า เกษตรกร
ยังขาดความเอาใจใส่ในเรื่องสุขศาสตร์การผลิตน้้านม เช่น การเตรียมเต้านมก่อนรีดไม่เหมาะสม ไม่มีการ
เปลี่ยนผ้าเช็ดเต้านม 1 ผืน ต่อโค 1 ตัว การล้างเครื่องมือและอุปกรณ์การรีดไม่สะอาด และจากการลงพ้ืนที่
ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้้านมดิบของผู้ด้าเนินการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี 
พบสาเหตุว่า ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความเข้าใจและ
ขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ซึ่งในพ้ืนที่จังหวัดเลย มหาสารคาม และอุดรธานี ควรจะมีการเก็บ
ตัวอย่างวิเคราะห์ปัญหาตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างสามารถ
น้าไปสู่การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้้านมดิบ เช่น สุขภาพของโค น้้าที่ใช้ในการท้าความสะอาดอุปกรณ์รีดนม
และการจัดเก็บน้้านมดิบ (Jayarao and Wang, 1999) สอดคล้องกับรายงานของ Saran (1995) ที่
ท้าการศึกษาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้้านมดิบ ซึ่งระบุว่าสาเหตุของการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้้านมดิบ
เป็นผลมาจากหลายปัจจัย เช่น การท้าความสะอาดพ้ืนผิวอุปกรณ์รีดนมไม่สะอาด ระบบท้าความเย็นเพ่ือลด
อุณหภูมิน้้านมดิบไม่เหมาะสม มีการท้าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคไม่เพียงพอในกระบวนการ CIP ซึ่งจะเกิด
การสะสมของเชื้อจุลินทรีย์ได้ ฉะนั้นจึงควรมีมาตรการร่วมกันทั้งในฟาร์มและศูนย์รวบรวมน้้านมดิบเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพน้้านมดิบให้ได้มาตรฐานในระดับที่สูงข้ึน 



10 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของ TBC, CC และ LPC ของทั้ง 2 ปี พบว่ายังมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ 
ในน้้านมดิบเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ยกเว้นค่า LPC ในปี 2561 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยจังหวัดที่มี
ค่าเฉลี่ยของ TBC สูงสุดคือจังหวัดเลย ซึ่งหากค่า TBC สูงกว่ามาตรฐานจะบ่งชี้ถึงสุขศาสตร์การรีดนมที่ไม่
เหมาะสม การท้าความสะอาดอุปกรณ์การรีดนมไม่ถูกต้อง และระยะเวลาในการขนส่งน้้านมดิบจากฟาร์มถึง
ศูนย์รวมนมนานเกินไป (ศิริชัย และผกาทิพย์, 2559) สอดคล้องกับชุมพลและคณะ (2552) ที่พบว่า จุลินทรีย์
ทั้งหมดของถังรวมนมของศูนย์รวบรวมน้้านมดิบสหกรณ์โคนมเทพสถิต มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน สะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาด้านการจัดการสุขอนามัยความสะอาดของโรงรีดนม การปนเปื้อนขณะขนส่ง หรือปัญหาการจัดการ
สุขอนามัยความสะอาดของศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ ส่วนจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยของ CC สูงสุดคือจังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งจุลินทรีย์โคลิฟอร์มพบได้ในอุจจาระ ในน้้า ดิน รวมทั้งเป็นเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบที่ส้าคัญ 
(Hogan and Smith, 2003) และกระจายอยู่ทั่วไปในสภาพแวดล้อมของฟาร์ม (Hogan et al., 1989)  
หากตรวจพบค่า CC สูงกว่ามาตรฐาน แสดงว่ามีการปนเปื้อนจากมูลโค หรือมีสุขลักษณะของการรีดนมที่ไม่ดี 
เช่น การเช็ดเต้านมไม่แห้ง การเตรียมเต้านมก่อนรีดไม่สะอาดจึงมีการปนเปื้อนของเชื้อนี้ แต่อย่างไรก็ตาม
พบว่าในปี 2562 ค่าเฉลี่ยของ TBC และ CC ลดลงกว่าปี 2561 โดยเฉพาะค่าเฉลี่ยของ CC ที่ลดลง 
เป็นอย่างมาก แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากฟาร์มรายย่อยในพ้ืนที่มีการจัดการด้าน 
สุขศาสตร์การรีดนมที่ดีขึ้น ประกอบกับศูนย์รวบรวมน้้านมดิบมีการจัดการด้านสุขอนามัยความสะอาดที่ดีขึ้น 
รวมถึงมีมาตรการที่จะลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่จะท้าให้น้้านมดิบคุณภาพไม่ดี ดังจะเห็นได้จาก 
เกือบทุกจังหวัดมีตัวอย่างน้้านมดิบที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2562 เพ่ิมมากขึ้นจากปี 2561 ส่วนค่าเฉลี่ย 
LPC ในปี 2562 สูงขึ้นจากปี 2561 โดยจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยของ LPC สูงสุดคือจังหวัดสกลนคร แสดงถึงความ
บกพร่องในการท้าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการรีดนม และถังบรรจุน้้านม (ศุกลรัตน์ , 2557) ซึ่งสอดคล้อง
กับรายงานของอนิรุธ และพรศิริ (2548) ที่ท้าการศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้านมดิบถังรวมนมในเขต
ภาคเหนือตอนบน พบว่าค่า LPC ที่สูงกว่ามาตรฐาน แสดงถึงความบกพร่องในการท้าความสะอาดถังบรรจุนม 
รวมทั้งคุณภาพเครื่องรีดนมไม่ได้มาตรฐาน  

เมื่อเปรียบเทียบผลของฤดูกาลกับคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้านมดิบที่เก็บจากถังรวมนมโดย  
ใช้สถิติ ANOVA ที่ความเชื่อมั่น 95% พบว่าจ้านวนเชื้อจุลินทรีย์ TBC, CC และ LPC ที่ตรวจพบในแต่ละฤดู 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจัดการด้านสุขอนามัยในกระบวนการรีดนม ระยะเวลาในการ
ขนส่งน้้านมดิบไปยังศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ รวมถึงสุขศาสตร์ในการผลิตน้้านมดิบที่ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ  
ไม่มีความแตกต่างกันทั้งในฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของตระการศักดิ์ (2552) 
ที่พบว่าทุกฤดูกาลมีค่าการปนเปื้อนของ TBC, CC และ LPC  ในน้้านมดิบถังรวมนมในเขตภาคตะวันตก 
ไม่แตกต่างกัน 

จากการศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้้านมดิบในถังรวมนมจากศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ 
ปีงบประมาณ 2561-2562 ท้าให้ทราบถึงสภาวะคุณภาพน้้านมในพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ถึงแม้ว่าการปนเปื้อนเชื้อ TBC และ CC ในน้้านมดิบจะลดลง และมีตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
มากขึ้นในทั้ง 3 ค่า แต่ทั้ง 2 ปีก็ยังพบการปนเปื้อนเชื้อดังกล่าวเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด โดยเฉพาะค่า 
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LPC ที่สูงขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากระยะเวลาในการขนส่งนมนานเกินไป ประกอบกับการควบคุมอุณหภูมิไม่ดีท้า
ให้จุลินทรีย์เพิ่มจ้านวน อีกท้ังเกษตรกรมีสุขศาสตร์การรีดนมที่ไม่เหมาะสม เช่น  ไม่มีการเตรียมเต้าก่อนรีด ไม่
เปลี่ยนผ้าเช็ดเต้า รวมถึงการล้างอุปกรณ์การรีดนมไม่สะอาด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของศูนย์รวบรวมน้้านมดิบยัง
ขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน แต่เมื่อไดม้ีการปรับปรุงพัฒนาจึงท้าให้คุณภาพน้้านมดีขึ้น ดังนั้น สิ่งที่จะ
ท้าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพน้้านมดิบดีขึ้นอย่างยั่งยืนคือ เกษตรกรควรจะต้องมีการจัดการปรับปรุงตั้งแต่
กระบวนการผลิตที่ฟาร์ม การขนส่งน้้านมดิบ ตลอดจนศูนย์รวบรวมน้้านมดิบเองจะต้องเข้มงวดกับการปฏิบัติ
ตามข้อก้าหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ โดยเฉพาะขั้นตอนการลดอุณหภูมิและ
ควบคุมอุณหภูมิ นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk Board) 
จะต้องรับผิดชอบดูแลคุณภาพน้้านมและการผลิตในศูนย์รวบรวมน้้านมดิบให้เป็นไปตามการปฏิบัติที่ดีส้าหรับ
ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ (Good Manufacturing Practice; GMP) (ส้านักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, 
2557) เพ่ือให้ได้น้้านมดิบที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และลดความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้ของ
เกษตรกร 
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