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มาตรฐานสินคาเกษตร 

น้ํานมโคดิบ 

1 ขอบขาย 

1.1  มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ครอบคลุมน้าํนมโคดิบท่ีไดจากโคนม เพือ่นํามาผานกระบวนการทําเปน

อาหารตอไป 

1.2  มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ควรใชรวมกับ มกษ. 6402 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทาง

การเกษตรท่ีดีสําหรับฟารมโคนม  

2 นิยาม   

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังนี้ 

น้าํนมโคดิบ (raw cow milk) หมายถึง น้ํานมท่ีไดจากแมโคหลังคลอดลูกแลวไมนอยกวา 3 วัน      

ตองไมมีน้ํานมเหลือง (colostrum) ปน ไมผานการแยกองคประกอบอยางใดอยางหนึ่งของน้ํานมออก

หรือเติมสารอื่นใด และไมผานกรรมวิธีใดๆ ยกเวนการทําใหเย็น  ซ่ึงในมาตรฐานนี้จะใชคําวาน้ํานมดิบ 

3 คุณภาพ 

3.1 มีสีขาวหรือสีขาวนวล กล่ิน รส ตามธรรมชาติ  

3.2 ตองสะอาด ปราศจากส่ิงแปลกปลอม   

3.3  ไมมีการตกตะกอนของโปรตีน เมื ่อทดสอบข้ันตน ดวยการทําปฏิกิริยาของน้ ํานมดิบกับ

เอทิลแอลกอฮอลท่ีเขมขน 70 % ถาไมผานใหตรวจยืนยันดวยวิธีทําใหรอนทีอุ่ณหภูมิ 100 o

3.4 มีคาความเปนกรด (titratable acid) ไมเกิน 0.16% และมีคาความเปนกรด-เบส (pH) อยู 

ในชวง 6.6 ถึง 6.8 

C (องศาเซลเซียส) 

เพื่อดูการจับกันเปนกอน (clot on boiling test) 

3.5 มีจุดเยือกแข็งไมสูงกวา -0.520 o

3.6 มีความถวงจําเพาะไมต่ํากวา 1.028 ท่ีอุณหภูมิ 20 

C  

oC 
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3.7 ใชเวลาการเปลีย่นสีของเมทิลีนบลู (methylene blue) มากกวาส่ีชั่วโมง หรือมีการเปลีย่นสีของ    

รซีาซูลีน (resazurin) ท่ีหนึ่งชั่วโมงไมนอยกวา เกรด 4.5  

3.8 มีจํานวนเซลลโซมาติกหรือเซลลรางกาย (somatic cell) ไมเกิน 500,000 เซลลตอมิลลิลิตร 

(cells/ml)  

3.9 ปริมาณโปรตีน ไมต่ํากวา 3.00% โดยน้ําหนัก 

3.10 ปรมิาณไขมัน ไมต่ํากวา 3.35% โดยน้ําหนัก 

3.11 ปริมาณเนือ้นมไมรวมมันเนยหรือของแข็งไมรวมไขมันนม (milk solids not fat) ไมต่ํากวา 

8.25% โดยน้ําหนัก 

4 วัตถุเจือปนอาหาร  

หามใชวัตถุเจือปนอาหาร 

5 สารพิษตกคาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของและ มกษ. 9002 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง สารพิษ

ตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง สารพิษตกคาง: 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดท่ีปนเปอนจากสาเหตุท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได 

6 สารปนเปอน 

ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรท่ีเกี่ยวกับ 

สารปนเปอน  

7 ยาสัตวตกคาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกีย่วของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรที่เกี่ยวกับ  

ยาสัตวตกคาง 

ไมพบยาตานจุลชีพ จากการทดสอบโดยชุดทดสอบเบื้องตนท่ีมีผลการประเมินความใชได 
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8 สุขลักษณะ 

8.1 การผลิตน้ํานมดิบ การบรรจุ การเก็บรักษา ตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ ควรเปนไปตาม     

มกษ. 6407 หลักปฏิบัติดานสุขลักษณะสําหรับน้าํนมและผลิตภัณฑ เลม 2: แนวทางสําหรับการผลิต

น้ํานมข้ันตน เพื่อปองกันการปนเปอนท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค  

8.2 ภาชนะบรรจุน้าํนมดิบตองสะอาด ไมมีกลิน่อับหรือบูดหรือกลิน่แปลกปลอม มีผิวเรียบ ไมมีรอย

ตะเข็บ ทําจากวัสดุท่ีไมทําปฏิกิริยากับน้ํานมดิบ และหลังใชงานทุกครั้งตองทําความสะอาดทันที 

8.3 ขอกําหนดดานจุลินทรีย  

8.3.1 จํานวนจุลินทรียทีมี่ชีวิตทั้งหมด โดยวิธี standard plate count  ตองไมมากกวา 5 x 105

8.3.2 จํานวนโคลิฟอรม โดยวิธี coliform count ตองไมมากกวา 10

 โคโลนี

ตอมิลลิลิตร (cfu/ml, colony forming unit/millitre)  
4

8.3.3 จํานวนแบคทีเรียชนิดทนรอน โดยวิธี thermoduric count ตองไมมากกวา 10

 cfu/ml  

3

8.3.4 จุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรคสัตวสูคน เชน วัณโรค ตองไมพบ 

 cfu/ml  

9 การเก็บรักษาและการขนสง 

9.1 น้ํานมดิบท่ีไดจากแมโคแตละตัว ใหรวมไวในภาชนะบรรจุทีส่ะอาด (ตามขอ 8.2) และตองขนสง

ไปยังศูนยรวบรวมน้ํานมดิบโดยเร็ว ระยะเวลาจากจุดรับน้ํานมดิบแหงแรกถึงศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ  

ไมเกินสองชั่วโมง หากไมไดสง ใหลดอุณหภูมิน้ํานมดิบใหไมสูงกวา 4 o

9.2 น้ํานมดิบท่ีเก็บในถังของศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ ตองเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิไมสงูกวา 4 

C ภายในเวลาสองชั่วโมงหลัง

การรีด และนําสงศูนยรวบรวมน้ํานมดิบภายในเวลาย่ีสิบส่ีชั่วโมง  

o

9.3 หามนําน้าํนมดิบที่ถูกปฏิเสธการรับซ้ือ มารวมกับน้าํนมดิบท่ีมีคุณภาพ ความปลอดภัยเพื ่อ

จําหนายสําหรับการบริโภค 

C ตลอดเวลา 

และควรขนสงไปยังโรงงานแปรรูปภายในเวลาย่ีสิบส่ีชั่วโมง 

9.4 พาหนะขนสงน้าํนมดิบจากฟารมโคนมไปยังศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ ตองสะอาด และปลอดภัยตอ

การขนยายภาชนะบรรจุน้ํานมดิบ  

9.5 พาหนะทีใ่ชขนสงน้าํนมดิบจากศูนยรวบรวมน้าํนมดิบไปโรงงาน สวนท่ีใชบรรจุตองออกแบบ      

ใหรักษาอุณหภูมิของน้ํานมดิบในถังไดอยางมีประสิทธิภาพ ปองกันการปนเปอนและปลอมปนระหวาง   

การขนสงได 
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10 วิธวีิเคราะหและชักตัวอยาง 

10.1 การชักตัวอยางใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของหรือตามขอกําหนดของมาตรฐาน

สินคาเกษตรเกี่ยวกับการชักตัวอยาง  

10.2 การวิเคราะหคุณภาพน้ํานมดิบท่ีศูนยรวบรวมน้ํานมดิบและโรงงานแปรรูป ใหใชวิธีที่กําหนด      

ดังตารางท่ี 1 ตอไปนี้ (โดยใหอางอิงเอกสารฉบับลาสุด) หรือวิธีอื ่นที่มีความถูกตองเทียบเทา    

(equivalent method)  

ตารางที่ 1 วิธีวิเคราะหนํ้านมดิบ 

(ขอ 10) 

ขอกําหนด วิธีวิเคราะห หลักการ 

1. คุณภาพท่ัวไป  

(ขอ 3.1และขอ 3.2) 

IDF Special Issue No.9002 

Handbook on Milk Collection  

ตรวจพินิจ 

2. การตกตะกอนของโปรตีน

(ขอ 3.3)  
 

 

 

2.1 การทดสอบข้ันตนโดยดู

ปฏิกิริยาของน้ ํานมดิบกับ

เอทิลแอลกอฮอล  

IDF Special Issue No.9002 

Handbook on Milk Collection 

ความเสถียรของโปรตีนในน้ํานม 

2.2 การตรวจยืนยันโดยวิธี

ทําใหรอนเพื่อดูการจับตัว

เปนกอน 

IDF Special Issue No.9002 

Handbook on Milk Collection 

ความเสถียรของโปรตีน 

ในน้ํานม  

3. ความเปนกรด  (ขอ 3.4) Standard Methods for the 

Examination of Dairy Products, 

chapter 15.3 A Acidity: Titratable, 

American Public Health 

Association (APHA) 

Titrimetry 

4. จุดเยือกแข็ง (ขอ 3.5) ISO 5764/IDF 108 Thermistor Cryoscopy  

5. ความถวงจําเพาะ 

(ขอ 3.6) 

Standard Methods for the 

Examination of Dairy Products, 

chapter 15.10 G Solid in Milk : 

lactometric method, APHA 

Densitometry 

 

6. ชั่วโมงการเปล่ียนสีของ 

เมทิลีนบลู (ขอ 3.7) 

Standard Methods for the 

Examination of Dairy Product, 

chapter 13 Reduction method, APHA 

Dye reduction  
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ขอกําหนด วิธีวิเคราะห หลักการ 

7. ชั่วโมงการเปล่ียนสีของ   

รซีาซูลีน (ขอ 3.7) 

Standard Methods for the 

Examination of Dairy Product, 

chapter 13 Reduction method, 

APHA 

Dye reduction 

8. จํานวนเซลลโซมาติก   

(ขอ 3.8) 

ISO 13366-1 Direct microscopy 

9. ปริมาณโปรตีน (ขอ 3.9) ISO 8968/IDF 20 Titrimetry (Kjeldahl) 

10. ปรมิาณไขมัน         

(ขอ 3.10) 

ISO 1211  Gravimetry 

11. ปริมาณเนื้อนมไมรวม

มันเนย (ขอ 3.11) 

มาจากการคํานวณ คํานวนจากคาเนื้อนมท้ังหมดและ

ไขมัน 

12. ยาสัตวตกคาง (ขอ 7) 

- ยาตานจุลชีพ 

 

 

ชุดทดสอบเบื้องตนท่ีมีผลการประเมิน

ความใชได

 

    

 

13. จํานวนจุลินทรียท่ีมีชีวิต

ท้ังหมด (ขอ 8.3.1) 

ISO 4833 Pour plate  

14. จํานวน โคลิฟอรม    

(ขอ 8.3.2) 

ISO 4832 Pour plate  

 

15. จํานวนแบคทีเรียชนิด

ทนรอน (ขอ 8.3.3) 

Standard Methods for the 

Examination of Dairy Product, 

chapter 8.3 Thermoduric bacteria, 

APHA 

Pour plate  
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ภาคผนวก 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณทีใ่ชในมาตรฐานนี ้และหนวย SI (International System of units หรือ Le Système 

International d'Unités) ท่ียอมรับใหใชได มีดังนี้  

 

รายการ ชือ่หนวย สัญลักษณหนวย 

ปรมิาตร มิลลิลิตร (milliliter) ml 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส (degree Celsius) oC 
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