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บทคัดย่อ
จำกกำรศึกษำข้อมูลผลกำรตรวจสอบคุณภำพนำนมดิบทำงกำยภำพรำยเดือนจำกถังนมรวม
รำยฟำร์มของฟำร์มโคนมในจังหวัดพิจิตร ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2554 ถึงกรกฎำคม 2556 จำนวน
391 ตัวอย่ำง พบว่ำค่ำเฉลี่ยของร้อยละปริมำณไขมัน โปรตีน แลคโตส ธำตุนำนมไม่รวมไขมัน
ธำตุนำนมทังหมด และจำนวนเซลล์โซมำติก (x103 เซลล์/มล.) เท่ำกับ 3.60 ± 0.59, 3.22 ± 0.43,
4.72 ± 0.51, 8.64 ± 0.52, 14.64 ± 25.23 และ 314.00 ± 344.43 ตำมลำดับ ซึ่งค่ำองค์ประกอบ
น ำนมดิ บ ผ่ ำ นเกณฑ์ ม ำตรฐำนของส ำนั ก งำนมำตรฐำนสิ น ค้ ำ เกษตรและอำหำรแห่ ง ชำติ
ปี พ.ศ.2553 ทุกตัวอย่ำง ยกเว้น จำนวนเซลล์โซมำติก ฤดูกำลไม่มีผลต่อปริมำณไขมัน โปรตีน
แลคโตส ธำตุนำนมไม่รวมไขมัน และจำนวนเซลล์โซมำติก แต่มีผลต่อธำตุนำนมทังหมด โดยมีค่ำเฉลี่ย
ต่ำที่สุดในฤดูร้อนอย่ำงมีนัยสำคัญ (p<0.05) ส่วนฤดูฝนและฤดูหนำวไม่มีควำมแตกต่ำงกัน
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A Study on Milk Composition and Somatic Cell Count of Farm Bulk Milk
Tank in Phichit Province during October 2011 to July 2013
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The study of raw milk quality from 391 samples of farm bulk milk tank in
Phichit dairy farms during October 2011 to July 2013 revealed that the mean of
percentage of milk fat, milk protein, lactose, solid not fat, total solid and somatic cell
count (x103 cells/ml.) were 3.60 ± 0.59, 3.22 ± 0.43, 4.72 ± 0.51, 8.64 ± 0.52, 14.64 ±
25.23 and 314.00 ± 344.43, respectively. The results of milk compositions were within
standard regulation of The National Bureau of Agriculture Commodity and Food
Standard (2010) except for somatic cell count. Total solid was significantly influenced
by seasons which reached the lowest point in summer (p<0.05), but there were not
different between winter and rainy seasons. Nevertheless, milk fat, milk protein,
lactose, solid not fat and somatic cell count did not vary significantly in relation to
seasons.
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บทน้า
อำชีพกำรเลียงโคนมถือเป็นอำชีพเกษตรกรรมของไทยอำชีพหนึ่งที่ถือว่ำมีควำมยั่งยืน แต่
อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลียงโคนมต้องปรับตัวเพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกับกำรแข่งขันที่มำก
ขึนจำกกำรเปิดตลำดกำรค้ำเสรี (Free trade area : FTA) และกำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
(Asean Economic Community : AEC) ในปี พ.ศ.2558 เกษตรกรจึงมีควำมจำเป็นต้องปรับตัวทัง
ในด้ำนระบบกำรผลิตและกำรจัดกำร ต้นทุนกำรผลิต และคุณภำพนำนม รัฐบำลโดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้ให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำระบบกำรผลิตนำนมดิบของประเทศตำมนโยบำยควำม
ปลอดภัยด้ำนอำหำร (Food safety) โดยดำเนินกำรทังด้ำนกำรพัฒนำมำตรฐำนฟำร์มโคนมและกำร
ผลิ ต น ำนมดิบ กำรพั ฒ นำมำตรฐำนศู น ย์ ร วบรวมน ำนมดิ บ รวมไปถึ ง โรงงำนแปรรู ป เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสำมำรถแข่งขันได้ คุณภำพนำนมดิบ
ถือเป็นพำรำมิเตอร์สำคัญที่ใช้กำหนดรำคำรับซือนำนมดิบของเกษตรกร เช่น ไขมันนม ธำตุนำนม
ไม่รวมไขมัน ธำตุนำนมทังหมด และปริมำณเซลล์โซมำติก (สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก, 2548 : กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2555) รำยได้จำกกำรขำยนำนมดิบของเกษตรกร
จึงได้รับอิทธิพลโดยตรงจำกควำมผันแปรของคุณภำพนำนมดิบ (อำมีนำ และศกร, 2550; Rhone et
al., 2007)
จังหวัดพิจิตรเริ่มมีกำรเลียงโคนมครังแรกในปี พ.ศ.2538 โดยกรมปศุสัตว์ได้มีโครงกำร
ส่งเสริมกำรเลียงโคนมตำมแผนปรับโครงสร้ำงระบบกำรผลิตกำรเกษตร (คปร.) โดยสนับสนุนด้ำน
สินเชื่อเพื่อกำรจัดซือแม่โคสำวท้องให้แก่เกษตรกรรำยละ 5 ตัว และสนับสนุนงบประมำณเพื่อสร้ำง
โรงเรือน ซึ่งแรกเริ่มมีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรกว่ำ 70 รำย ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ยังคงเลียงโคนม
เพียง 20 รำยเท่ำนัน ปัญหำด้ำนคุณภำพนำนมดิบที่สำคัญของฟำร์มโคนมจังหวัดพิจิตร คือ คุณภำพ
นำนมดิบมีคุณภำพไม่สม่ำเสมอ และขำดกำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับคุณภำพนำนมดิบเพื่อกำรแก้ไข
ปัญหำอย่ำงถูกต้อง ดังนัน กำรศึกษำวิจัยครังนีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสถำนกำรณ์คุณภำพนำนม
ดิบของเกษตรกร และจำแนกอิทธิพลของปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมที่มีผลต่อองค์ประกอบนำนมและ
จำนวนเซลล์โซมำติกที่ผลิตได้จำกเกษตรกรผู้เลียงโคนมที่เป็นสมำชิกของศูนย์ส่งเสริมกิจกำรโคนม
โพทะเล จังหวัดพิจิตร

อุปกรณ์และวิธีการ
ข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรศึกษำครังนี เป็นข้อมูลผลกำรวิเครำะห์คุณภำพนำนมดิบจำกถัง นม
รวมรำยฟำร์มของเกษตรกร (Farm bulk milk tank) (ผลผลิตจำกโครีดนมทุกตัวในฟำร์ม หรือนม
รวมถัง) ที่เป็นสมำชิกของศูนย์รวบรวมนำนมดิบ ศูนย์ส่งเสริมกิจกำรโคนมโพทะเล จังหวัดพิจิตร
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ซึ่งเก็บตัวอย่ำงเป็นรำยเดือน ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2554 ถึง กรกฎำคม 2556 จำนวน 391 ตัวอย่ำง
ส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนือตอนล่ำง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจวิเครำะห์
ปริมำณไขมัน (Milk Fat, %) โปรตีน (Milk Protein, %) แลคโตส (Lactose, %) ธำตุนำนมไม่รวม
ไขมัน (Solid Not Fat; SNF, %) ธำตุนำนมทังหมด (Total Solid; TS, %) และจำนวนเซลล์โซมำติก
(Somatic Cell Count, SCC; x103 เซลล์/มล.)
ข้อมูลผลกำรวิเครำะห์คุณภำพนำนมดิบถูกนำมำจัดกำรข้อมูลโดยอำศัยโปรแกรม Microsoft
Excel 2007 กำรวิเครำะห์ข้อมูลค่ำองค์ประกอบนำนมและจำนวนเซลล์โซมำติก ใช้สถิติเชิงพรรณนำ
ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เปอร์เซ็นต์ไทล์
กำรศึกษำปัจจัยของฤดูกำลที่มีผลต่อองค์ประกอบนำนมและจำนวนเซลล์โซมำติก จำแนก
ฤดูกำลตำมวิธีของ Yeamkong, S. et al (2008) ได้แก่ ฤดูร้อน (มีนำคม ถึง มิถุนำยน) ฤดูฝน
(กรกฎำคม ถึง ตุลำคม) และฤดูหนำว (พฤศจิกำยน ถึง กุมภำพันธ์) ค่ำเฉลี่ยขององค์ประกอบนำนม
และเซลล์โซมำติกถูกคำนวณและเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงทำงสถิติด้วยวิธี One-way ANOVA

ผลการศึกษาและวิจารณ์
น ำนมดิ บ ที่ ผ ลิ ต ได้ โ ดยเกษตรกรแต่ ล ะรำยที่ เ ป็ น สมำชิ ก ของศู น ย์ ร วบรวมน ำนมดิ บ
ศูนย์ส่งเสริมกิจกำรโคนมโพทะเล จังหวัดพิจิตร จำนวน 391 ตัวอย่ำง มีค่ำเฉลี่ยปริมำณไขมัน (%)
โปรตีน (%) แลคโตส (%) ธำตุน ำนมไม่รวมไขมัน (%) ธำตุนำนมทังหมด (%) และจำนวนเซลล์
โซมำติก (x103 เซลล์/มล.) เท่ำกับ 3.60 ± 0.59, 3.22 ± 0.43, 4.72 ± 0.51, 8.64 ± 0.52, 14.64
± 25.23 และ 314.00 ± 344.43 ตำมลำดับ (ตำรำงที่ 1) จะเห็นว่ำค่ำเฉลี่ยขององค์ประกอบนำนม
ทุกค่ำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนของสำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ปี พ.ศ.2553
ยกเว้นจำนวนเซลล์โซมำติก
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ตารางที่ 1 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำต่ำสุด-สูงสุด ขององค์ประกอบนำนม และจำนวน
เซลล์โซมำติกของถังนมรวมฟำร์มโคนมจังหวัดพิจิตร (จำนวน 391 ตัวอย่ำง)
Trait
Mean
Standard Minimum Maximum เกณฑ์มำตรฐำน
Deviation
มกอช. พ.ศ.2553
Fat (%)
Protein (%)
Lactose (%)
SNF (%)
TS (%)
SCC (x103 cells/ml)

3.60
3.22
4.72
8.64
14.64
314.00

0.59
0.43
0.51
0.52
25.23
344.43

1.32
2.08
3.73
7.78
10.09
11.00

5.45
5.54
8.66
12.28
360.00
2663.00

≥ 3.35
≥ 3.00
≥ 4.50*
≥ 8.25
≥12.00
<500

* คุณภำพนำนมดิบสู่โรงงำน (สุเมธ, 2540)
กำรวิเครำะห์ โดยเรี ยงลำดับตัวอย่ำงจำกน้อยไปมำก แบ่งกลุ่มด้ว ยวิธีคำนวณค่ำที่ระดับ
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5 ถึง 100 (ตำรำงที่ 2) พบว่ำร้อยละของจำนวนตัวอย่ำงที่ ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
(สุเมธ, 2540 และ สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ, 2553) ของปริมำณไขมัน
โปรตีน แลคโตส ธำตุนำนมไม่รวมไขมัน ธำตุนำนมทังหมด และจำนวนเซลล์โซมำติก ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนที่ร้อยละ 70, 70, 75, 85, 55 และ 80 ตำมลำดับ
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ตารางที่ 2 ค่ำต่ำสุด-สูงสุด และค่ำเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5 ถึง 100 ขององค์ประกอบนำนมและจำนวน
เซลล์โซมำติกของถังนมรวมรำยฟำร์มโคนมจังหวัดพิจิตร (จำนวน 391 ตัวอย่ำง)
%
%
%
%
%
SCC
3
Fat Protein Lactose SNF
TS
(x10 cells/ml.)
Minimum
5.45 4.44
5.54
9.95
14.47
2663.0
Maximum
1.32 2.08
3.73
7.78
10.09
11.0
Percentiles
5
2.63 2.46
4.26
8.08
11.07
46.5
10 2.88 2.62
4.36
8.18
11.44
59.0
15 3.10 2.84
4.42
8.25 11.57
70.5
20 3.22 2.90
4.47
8.29
11.69
87.0
25 3.28 2.98
4.52
8.35
11.78
103.0
30 3.35 3.05
4.56
8.41
11.85
119.0
35 3.41 3.10
4.60
8.45
11.91
138.5
40 3.46 3.14
4.63
8.50
11.96
172.0
45 3.52 3.17
4.65
8.53 12.02
192.5
50 3.60 3.19
4.67
8.58
12.11
207.0
55 3.68 3.23
4.70
8.63
12.19
228.5
60 3.74 3.26
4.72
8.67
12.25
257.0
65 3.80 3.32
4.77
8.71
12.36
295.5
70 3.91 3.37
4.80
8.75
12.43
327.0
75 3.97 3.42
4.83
8.79
12.55
374.5
80 4.07 3.48
4.86
8.84
12.66
428.0
85 4.15 3.53
4.90
8.90
12.81
513.5
90 4.28 3.64
4.97
8.97
12.92
691.0
95 4.50 3.76
5.08
9.11
13.22
1016.5
100 5.45 4.44
5.54
9.95
14.47
2663.0
ตำรำงที่ 3 แสดงให้เห็นว่ำฤดูกำลมีผลกระทบต่อธำตุนำนมทังหมด โดยพบว่ำ ฤดูร้อนมี
ค่ำเฉลี่ยธำตุนำนมทังหมดต่ำที่สุด (p<0.05) ส่วนในฤดูฝนและฤดูหนำวไม่มีควำมแตกต่ำงกัน ทังนี
เนื่องจำกฤดูร้อนมักขำดแคลนอำหำรหยำบคุณภำพดีและอำกำศที่ร้อนมีผลต่อกำรกินอำหำรของ
โคนมได้ลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อธำตุนำนมทังหมด ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของอรอวล และคณะ
(2535) ; สุทธิศักดิ์ และคณะ (2544) ; Collier (1985) และ Nickerson (1995) ซึ่งได้รำยงำนว่ำ
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ฤดูร้ อนมี ค่ำเปอร์ เซ็น ต์ธ ำตุน ำนมทังหมดต่ำกว่ำ ฤดูกำลอื่ น อย่ำ งไรก็ตำม ฤดูก ำลไม่ส่ ง ผลต่อค่ ำ
องค์ประกอบนำนม คือ โปรตีน ไขมัน แลคโตส และธำตุนำนมไม่รวมไขมัน
จะเห็น ว่ำฤดูฝ นมีค่ำเฉลี่ย องค์ประกอบนำนม (ปริมำณโปรตีน ธำตุนำนมไม่รวมไขมัน
ธำตุนำนมทังหมด) สูงกว่ำฤดูหนำวและฤดูร้อนตำมลำดับ แต่ไม่มีนัยสำคัญทำงสถิติ (P>0.05) ทังนี
อำจเนื่ องมำจำกในฤดูฝ นพืช อำหำรหยำบมีปริมำณเพียงพอและคุณภำพสู งกว่ำช่ว งฤดูกำลอื่น ๆ
(เกรียงศักดิ์ และสุรจิต, 2548) ปริมำณไขมันนมในฤดูหนำวสูงกว่ำฤดูร้อนและฤดูฝนตำมลำดับ แต่ไม่
มีนัยสำคัญทำงสถิติ (P>0.05) ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรศึกษำของเกรียงศักดิ์ และสุรจิต (2548) ที่พบว่ำ
โคนมให้ นำนมที่มีปริ มำณไขมันสู งสุ ดในฤดูฝ น อำจเนื่องมำจำกพืชอำหำรสัตว์เจริญเติบโตดีและ
มีคุณภำพสูงในช่วงดังกล่ำว ปริมำณไขมันนมสัมพันธ์กับคุณภำพอำหำรและปริมำณอำหำรหยำบที่
แม่โคได้รับ เนื่องจำกอำหำรหยำบเป็นแหล่งของสำรตังต้นในกำรสังเครำะห์ไขมันในนำนมในปริ มำณ
สูงขึน (จีระชัย, 2542 และ นัทธมน, 2556)
จำนวนเซลล์โซมำติกในแต่ละฤดูกำลไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ (P>0.05) แต่พบว่ำในฤดูหนำวมี
ค่ำเฉลี่ยจำนวนเซลล์โซมำติก สูงว่ำฤดูร้อนและฤดูฝนตำมลำดับ ซึ่งแตกต่ำงจำกรำยงำนของ วัชระ
และกฤษณะ (2540) ; เกรียงศักดิ์ และสุรจิต (2548) ; วีรพล และภักดี (2548) และ นัทธมน (2556)
ที่ พ บว่ ำ ฤดู ฝ นมี ค่ ำ เฉลี่ ย จ ำนวนเซลล์ โ ซมำติ ก สู ง ที่ สุ ด ทั งนี เนื่ อ งมำจำกช่ ว งฤดู ห นำวในปลำยปี
พ.ศ.2554 เกิดภำวะฝนตกหนักและฟำร์มโคนมถูกนำท่วม ส่งผลให้สภำพพืนคอกเปียกชืนตลอดเวลำ
และโน้มนำให้เกิดปัญหำโรคเต้ำนมอักเสบตำมมำ
ตารางที่ 3 ค่ำเฉลี่ยขององค์ประกอบนำนมและจำนวนเซลล์โซมำติกของถังนมรวมรำยฟำร์มโคนม
จังหวัดพิจิตร จำแนกตำมฤดูกำล ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95%
ค่ำเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ฤดูหนำว
ฤดูร้อน
ฤดูฝน
Fat (%)
3.64 ± 0.54
3.61 ± 0.55
3.53 ± 0.68
Protein (%)
3.13 ± 0.38
3.01 ± 0.30
3.45 ± 0.32
Lactose (%)
4.75 ± 0.22
4.70 ± 0.26
4.54 ± 0.21
SNF (%)
8.58 ± 0.30
8.50 ± 0.36
8.69 ± 0.29
a
b
TS (%)
12.219 ± 0.61
12.027 ± 0.56
12.222 ± 0.80 a
SCC (x103 cells/ml) 340.66 ± 387.22
315.52 ± 337.74
276.41 ± 283.75
a, b

ตัวอักษรที่ต่ำงกันในบรรทัดเดียวกันมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p<0.05)

จำกข้อมูลดังกล่ำวชีให้เห็นว่ำฟำร์มโคนมในจังหวัดพิจิตรยังขำดกำรจัดกำรฟำร์มที่ดี โดย
ปัญหำด้ำนคุณภำพนำนมดิบที่เห็นได้ชัดเจน คือ องค์ประกอบนำนมดิบส่วนใหญ่ยังมีค่ำ ธำตุนำนม
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ทังหมดต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนสูงถึงร้อยละ 45 ซึ่งน่ำจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้ำนอำหำรเป็นสำคัญ
โดยเฉพำะปัญหำกำรขำดแคลนอำหำรหยำบคุณภำพดีในพืนที่
ในส่ ว นของสุ ข ศำสตร์ ของน ำนมซึ่ง สำมำรถชีวั ดได้ จำกค่ ำ โซมำติ กเซลล์ นัน จะเห็ นว่ ำ มี
ตัวอย่ำงร้อยละ 20 ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ซึ่งสำมำรถใช้เป็นตัวชีวัดโรคเต้ำนมอักเสบทังแบบ
แสดงอำกำรและไม่แสดงอำหำรของแม่โคได้ (วัชระ และกฤษณะ, 2540; Dohoo and Meek, 1982;
Emanuelson and Funke, 1991) เกษตรกรจึงควรให้ควำมสำคัญในด้ำนสุขลักษณะกำรผลิตนำนม
รวมทังต้องเฝ้ำระวังปัญหำโรคเต้ำนมอักเสบภำยในฟำร์ม เพื่อลดควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจที่เกิดจำก
โรคเต้ำนมอักเสบ

สรุป
จำกกำรศึกษำข้อมูลผลกำรตรวจสอบคุณภำพนำนมดิบทำงกำยภำพรำยเดือนจำกถังนมรวม
รำยฟำร์มของฟำร์มโคนมในจังหวัดพิจิตร ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2554 ถึงกรกฎำคม 2556 จำนวน
ทังสิน 391 ตัวอย่ำง พบว่ำค่ำเฉลี่ยด้ำนองค์ประกอบนำนม ได้แก่ ร้อยละของไขมัน โปรตีน แลคโตส
ธำตุนำนมไม่รวมไขมัน ธำตุนำนมทังหมด และจำนวนเซลล์โซมำติก (x103 เซลล์/มล.) เท่ำกับ
3.60 ± 0.59, 3.22 ± 0.43, 4.72 ± 0.51, 8.64 ± 0.52, 14.64 ± 25.23 และ 314.00 ± 344.43
ตำมลำดับ ซึ่งค่ำองค์ประกอบนำนมดิบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนของสำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
และอำหำรแห่งชำติ ปี พ.ศ.2553 ทุกตัวอย่ำง ยกเว้นจำนวนเซลล์โซมำติก ฤดูกำลไม่มีผลต่อปริมำณ
ไขมัน โปรตีน แลคโตส ธำตุนำนมไม่รวมไขมัน และจำนวนเซลล์โซมำติก แต่ฤดูกำลมีผลต่อธำตุนำนม
ทังหมด โดยมีค่ำเฉลี่ยต่ำที่สุดในฤดูร้อนอย่ำงมีนัยสำคัญ (p<0.05) ส่วนในฤดูฝนและฤดูหนำวไม่มี
ควำมแตกต่ำงกัน

ข้อเสนอแนะ
1. เกษตรกรควรมีกำรปรับปรุงด้ำนกำรจัดกำรอำหำรอย่ำงถูกต้อง และมีกำรเตรียมกำรด้ำน
อำหำรหยำบสำรองในช่วงที่ขำดแคลนโดยเฉพำะช่วงฤดูร้อน
2. เกษตรกรควรมีกำรปรับปรุงระบบกำรเลียงโคนมในด้ำนของสุขศำสตร์กำรผลิตนำนม
เพื่อให้สำมำรถผลิตนำนมที่สะอำดได้มำตรฐำน
3. ควรมีกำรศึกษำเพิ่มเติมเพื่อให้ทรำบถึงปัจจัย ต่ำงๆ ที่อำจมีผลต่อคุณภำพนำนมดิบที่ต่ำ
กว่ำเกณฑ์มำตรฐำน เพื่อสำมำรถนำไปสู่แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้องมำกที่สุด และควรมี
ศึกษำถึงแนวโน้มกำรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงคุณภำพนำนมดิบในระยะยำวต่อไป
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