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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

น้ํานมดิบ
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ใชกับน้ํานมที่ไดจากโคนมเพื่อนํามาใชเปนอาหารและมาจาก
ฟารมโคนมที่ไดมาตรฐาน

2 บทนิยาม
น้ํานมดิบ (raw milk) หมายถึง น้ํานมที่รีดจากแมโคหลังจากคลอดลูกแลวไมนอยกวา 3 วัน และตอง
ปราศจากน้ํานมเหลือง (colostrum) โดยมิไดแยกออกหรือเติมวัตถุอื่นใด และไมไดผานกรรมวิธีใดๆ
ยกเวนการทําใหเย็น

3 คุณภาพ
3.1 น้ํานมดิบตามมาตรฐานนี้ ตองมีคุณสมบัติขั้นต่าํ ดังนี้
3.1.1 อยูในสภาพปกติ สะอาด มีสีขาวหรือสีขาวนวล
3.1.2 ปราศจากกลิน่ รสที่นารังเกียจ และสิ่งแปลกปลอม
3.1.3 ไมมีการตกตะกอนของโปรตีน
เมื่อทดสอบขั้น ตนดวยการดูป ฏิกิริยาของน้ํานมดิบ กับ
เอธิลอัลกอฮอลที่ความเขมขน 68 % ถาไมผานใหตรวจซ้ําดวยวิธีตมเพื่อดูตะกอน (clot on boiling test)
3.1.4 มีคาความเปนกรดดาง (pH) ระหวาง 6.6 – 6.9
3.1.5 เนื้อนมไมรวมมันเนย (solids not fat) ไมนอยกวา รอยละ 8.25
3.1.6 จุดเยือกแข็งตองมีคาไมสูงกวา -0.525 oC
3.1.7 คาความถวงจําเพาะที่ 20 oC ตองมีคา ไมต่ํากวา 1.028
3.1.8 ชั่วโมงการเปลีย่ นสีของเมทธีลีนบลูตองมากกวา 4 ชั่วโมง
3.1.9 การเปลี่ยนสีของรีซาซูรินที่ 1 ชั่วโมงตองไมนอยกวา เกรด 4.5
3.1.10 ปราศจากจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคติดตอระหวางสัตวและคน เชน วัณโรค เปนตน
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3.1.11 ปราศจากฮอรโมน ยาตานจุลชีพ ยากลอมประสาท
3.1.12 ปราศจากวัตถุเจือปนอาหาร
3.2 การแบงชั้นคุณภาพ
น้ํานมดิบแบงออกเปน 3 ชั้นคุณภาพ (quality grade) ตามจํานวนจุลินทรีย เซลลโซมาติก โปรตีน ไขมัน
และเนื้อนมทั้งหมด คือ ชั้นดีมาก (premium) ชั้นดี (good) และชั้นมาตรฐาน (standard) ตามตารางที่ 1
โดยใชเปนแนวทางในการกําหนดเกณฑการซื้อ ขายน้ํานมดิบตามชั้นคุณภาพ
แสดงการแบงชั้นคุณภาพน้าํ นมดิบตามคุณลักษณะ ดังนี้

ตารางที่ 1

ชั้นคุณภาพ
คุณลักษณะ

ชั้นดีมาก
(premium)

ชั้นดี
(good)

ชั้นมาตรฐาน
(standard)

1. จํานวนจุลินทรียทั้งหมด
(standard plate count)

< 200,000 colony/ml

200,000 ถึง < 400,000
colony/ml

400,000 ถึง 600,000
colony/ml

2. เซลลโซมาติก
(somatic cell )

< 200,000 cell/ml

200,000 ถึง < 350,000
cell/ml

350,000 ถึง 500,000
cell/ml

3. โปรตีน (protein)

> 3.4 %

> 3.2 ถึง 3.4 %

3.0 ถึง 3.2 %

4. ไขมัน (fat)

> 4%

> 3.6 ถึง 4 %

3.2 ถึง 3.6 %

5. เนื้อนมทั้งหมด
(total solids)

> 12.7 %

> 12.5 ถึง 12.7 %

12.3 ถึง 12.5 %

4 เกณฑการตัดสิน
เกณฑการตัดสินชั้นคุณภาพน้ํานมดิบ ทุกชั้นคุณภาพตองผานเกณฑตามสุขลักษณะและองคประกอบทุก
หัวขอจึงจัดอยูในชั้นคุณภาพนั้นๆ กรณีมีเกณฑใดๆต่ํากวาชั้นคุณภาพนั้นใหจัดอยูในชั้นคุณภาพต่ําลงไป
หนึ่งลําดับชั้น

5 สารพิษตกคาง
ชนิดและปริมาณสารพิษ ตกคา งในน้ํา นมดิบใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่ เกี่ยวของ และ
ขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง สารพิษตกคาง
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6 สารปนเปอน
ชนิ ด และปริ ม าณสารปนเป อ นในน้ํ า นมดิ บ ให เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง และ
ขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง สารปนเปอน

7. ยาสัตวตกคาง
ชนิดและปริมาณยาสัตวตกคางในน้ํานมดิบใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง ยาสัตวตกคาง

และ

8. สุขลักษณะ
8.1 การผลิตน้ํานมดิบ การบรรจุ การเก็บรักษา ตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะเพื่อปองกันการ
ปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค
8.2 ภาชนะบรรจุน้ํานมดิบตองสะอาดไมมีกลิ่นอับหรือบูด มีผิวเรียบ ไมมีรอยตะเข็บ ไมทําปฏิกิริยา
กับน้ํานมดิบ และหลังใชงานทุกครั้งตองทําความสะอาดทันที
8.3 ขอกําหนดดานจุลินทรีย จํานวนจุลินทรียที่ปนเปอนในน้ํานมดิบ ควรเปนไปตามขอกําหนด ดังนี้
8.3.1 จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ตองไมเกิน 600,000 colony/ml
8.3.2 จํานวนแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม ตองไมเกิน 10,000 colony/ml
8.3.3 จํานวนแบคทีเรียชนิดทนรอน ตองไมเกิน 1,000 colony/ml

9 การบรรจุและการเก็บรักษา
9.1 น้ํา นมดิบ ภายหลัง การรีด นมจากแมโ คแตล ะตัว ใหร วมไวใ นภาชนะบรรจุที่ส ะอาด โดย
ภาชนะมีการจัดการทางสุขลักษณะที่ดีกอนและหลังการใช
9.2 น้ํานมดิบที่ไดจากฟารมโคนมภายหลังการรีดนมควรขนสงไปยังศูนยรวบรวมน้ํานมดิบโดยเร็ว แตถา
ไมไดสงน้ํานมดิบควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิไมเกิน 4 oC เปนเวลาไมเกิน 24 ชั่วโมง
9.3 น้ํานมดิบที่เก็บในถังของศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ ตองเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิไมสูงกวา 4 oC ตลอดเวลา
กอนการขนสงไปยังโรงงานแปรรูป
9.4 น้ํานมดิบที่ถูกปฏิเสธการรับ หามนํามารวมกับน้ํานมที่รีดในชวงเวลาตอไป
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10 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง
วิธีวิเคราะหและชักตัวอยางเปนเกณฑทใี่ ชชักตัวอยางและตรวจคุณภาพน้าํ นมดิบ ณ ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ
และโรงงานแปรรูป
10.1 การชักตัวอยางใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของและขอกําหนดของมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง การชักตัวอยางผลิตภัณฑจากสัตว
10.2 วิธีการตรวจโดยใชประสาทสัมผัส (Organoleptic tests) เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะน้ํานมดิบโดยการ
นําน้ํานมดิบใสในภาชนะแลว ดมกลิ่น ดูสี และลักษณะที่ปรากฏภายนอก
10.3 วิธีการหาคาความถวงจําเพาะของน้ํานมดิบ (Specific gravity) มีวิธีดังนี้
10.3.1 ใชเครื่องมือแลคโตมิเตอร (Lactometer) วัดความถวงจําเพาะ ซึ่งปกติความถวงจําเพาะของ
น้ํานมอยูระหวาง 1.028 ถึง 1.034 g/ml ที่อุณหภูมิ 20 oC
10.3.2 กรณีที่ไมมีเครื่องมือตรวจวิเคราะหน้ํานม ใหนําคาความถวงจําเพาะที่ไดมาคํานวณหาปริมาณ
ของเนื้อนมทั้งหมด (total solids) และเนื้อนมไมรวมมันเนย(solids not fat)
10.4 วิธีการดูปฏิกิริยาของน้ํานมดิบกับแอลกอฮอล (Alcohol test) มีวิธีการดังนี้
10.4.1 เตรียมอลิซาริน (Alizarin น้ําหนักโมเลกุล 240.22) จํานวน 1 g ผสมกับเอธิลอัลกอฮอล
ความเขมขน 68% จํานวน 1 ลิตร
10.4.2 นําสารละลายที่เตรียมไดผสมกับน้ํานมดิบในอัตราสวน 1:1 สังเกตปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ถาน้ํานม
ดิบเปนกรด จะเกิดตะกอนโปรตีนแขวนลอย ดังนี้
น้ํานมดิบที่มีคาความเปนกรด 6.4
เมื่อเกิดปฏิกิริยาจะเห็นตะกอนสีเหลืองน้าํ ตาล
น้ํานมดิบที่มีคาความเปนกรด 6.6-6.8
เมื่อเกิดปฏิกิริยาจะเห็นตะกอนสีชมพูมวง
น้ํานมดิบที่มีคาความเปนกรด มากกวา 6.9 เมื่อเกิดปฏิกิริยาจะเห็นตะกอนสีมวงแดง
ถาเกิดตะกอนใหทดสอบยืนยันโดยการตมเพื่อดูตะกอน (Clot on boiling test)
10.5 วิธีตมเพื่อดูตะกอน (Clot on boiling test) มีวิธีการดังนี้
นําน้ํานมดิบที่คนใหเขากันดีแลวใสในหลอดทดลองปริมาณ 2 ml แลวตมในหมอน้ําเดือดนาน 5 นาที ถา
น้ํานมดิบที่มีความเปนกรดเทากับหรือมากกวา 0.1% ของกรดแลคติก เมื่อผานความรอนจะเกิดตะกอน
จึงไมควรนําไปใชทําผลิตภัณฑ
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10.6 วิธีตรวจความเปนกรด (Acidity test) เพื่อตรวจสอบสุขลักษณะของน้ํานมดิบ โดยทดสอบกรด
ในน้าํ นมดิบ โดยวิธีการไตเตรท (titration) มีวิธีการดังนี้
ใสน้ํานมในภาชนะปริมาณ 9 ml เติม 1% น้ํายา Phenolphthalene solution 1 หยด และหยดดวย 0.1 N
Sodium hydroxide จนเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนสี ถาน้ํานมเปนสีชมพูแสดงวามีฤทธิ์เปนกรด แตถาเปลี่ยนเปน
สีน้ําเงินแสดงวามีฤทธิ์เปนดาง
10.7 การตรวจโดยวิธีเมธิลีนบูล (Methylene blue test)
10.7.1 เตรียมน้ํายาเมธิลีนบูลโดยนําเมธิลีนบลู (BDH product number 33073) จํานวน 1 เม็ด
ละลายในน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ 200 ml ตองเตรียมกอนและเก็บไวเปนหัวเชื้อ ควรเก็บไวในขวดสีชาและแช
ตูเย็นเมื่อจะนํามาใชใหเจือจางในอัตราสวนน้ํายาหัวเชื้อ 1 สวน ตอน้ํากลั่นที่ฆาเชื้อ 3 สวน
10.7.2 ใชปเปตนึ่งฆาเชื้อที่แหงและสะอาดดูดน้ํานม 10 ml ผสมกับน้ํายา 1 ml ในหลอดแกวที่อบแหง
ปดฝาหลอดแลวกลับหลอดใหน้ํายาและน้ํานมดิบเขากันกอนบมที่อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ 37 oC
10.7.3 อานผลหลังจากการบมไปแลวครึ่งชั่วโมงและอานผลหลังจากนั้นทุกๆ ชั่วโมง จนถึง 6 ชั่วโมง
ตัวอยางที่มีจุลินทรียมากจะเปลี่ยนสีของน้ํายา จากสีฟาอมเขียวเปนสีขาว เมื่ออานผลแลวใหกลับหลอด
ถาน้ํานมเปลี่ยนสีเร็วกวา 4 ชั่วโมง แสดงวาน้ํานมมีคุณภาพไมดี
ขอควรระวัง

- ระดับน้ําในอางตองอยูเหนือระดับน้ํานมในหลอดประมาณ 1 นิ้ว
- ทุกครัง้ ที่ตรวจควรเตรียมหลอดควบคุมลบ และควบคุมบวก เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของน้ํายาที่ใช
- ตรวจสอบอุณหภูมิของอางน้ํา
- เริ่มจับเวลาเมื่ออุณหภูมิของตัวอยางได 37 oC

10.8 การตรวจโดยวิธีรีซาซูริน (Resazurin test)
10.8.1 เตรียมสีรีซาชูรินโดยนําเม็ดสีรีซาซูริน (BDH product number 33088) จํานวน 1 เม็ด ละลาย
ในน้ํากลั่นฆาเชื้อ 50 ml บรรจุในขวดสีชา เตรียมเฉพาะพอใช
10.8.2 ใชปเปตนึ่งฆาเชื้อที่แหงและสะอาดดูดน้ํานมดิบ 10 ml ผสมกับน้ํายา 1 ml ในหลอดแกวที่
อบแหง กลับหลอดใหน้ํายาและน้ํานมดิบเขากันกอนบมที่อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ 37 oC
10.8.3 อานผลหลังจากบม 1 ชั่วโมง หรืออานผลในชั่วโมงที่ 1 และ 3 การเปลี่ยนสีของน้ํายารีซาซูลิน
จะเปลี่ยนจากสีมวงน้ําเงิน เปนสีมวงทอง ชมพู หรือขาว ตามจํานวนเชื้อจุลินทรียที่มีอยูในน้ํานมดิบนั้น
ทุกครั้งที่อานผลเสร็จและชั่วโมงที่ 2 ใหกลับหลอด
ขอควรระวัง เชนเดียวกับเมธิลีนบูล
10.9 การตรวจสอบยาตานจุลชีพดวยโยเกิรต เพื่อตรวจสอบการปนเปอนของยาตานจุลชีพ หรือยา
ปฏิชีวนะโดยวิธีเบื้องตนในกรณีที่ไมมีชุดทดสอบยาตานจุลชีพเบื้องตน
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10.9.1 เตรียมสารละลายจากโยเกิรตรสจืด (วันหมดอายุนับจากวันที่ใชงานมากกวา 10 วัน) 1 ถวย
(150 g) ผสมกับน้ํากลั่น 150 ml คนใหเขากัน (อัตราสวน 1:1)
10.9.2 นําน้ํานมดิบ ที่ตองการตรวจ 10 ml ตมในน้ํา เดือด 5-10 นาที จากนั้น นําไปแชในน้ํา เย็น
เพื่อใหอุณหภูมินมในหลอดทดลองเปน 35-37 oC
10.9.3 นําสารละลายโยเกิรต 1 ml ใสในตัวอยางน้ํานมดิบแลวเขยาใหเขากัน จากนั้นนําหลอดทดลอง
อุนในอางน้ําที่อุณหภูมิ 43 oC เปนเวลา 3 ชั่วโมง
10.9.4 ถาน้ํานมดิบมีการจับตัวเปนกอน แสดงวาไมมียาตานจุลชีพ ถาสารละลายยังเหลวเหมือนเดิม
แสดงวามียาปฏิชีวนะปนเปอน
10.10 วิธีทดสอบจุลินทรียทั้งหมด ใหปฏิบัติตาม Standard Methods for the Examination of Dairy
Products (1992) ของ American Public Health Association หรือวิธีการที่เทียบเทา
10.11 วิธีทดสอบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม ใหปฏิบัติตาม Standard Methods for the Examination of
Dairy Products (1992) ของ American Public Health Association หรือวิธีการที่เทียบเทา
10.12 วิธีทดสอบแบคทีเรียชนิดทนรอน ใหปฏิบัติตาม Standard Methods for the Examination of Dairy
Products (1992) ของ American Public Health Association หรือวิธีการที่เทียบเทา

11 การขนสง
11.1 พาหนะที่ใชขนสงน้ํานมดิบจากฟารมโคนมไปยังศูนยรวบรวมน้ํานมดิบควรเปนพาหนะที่สะอาด
ปลอดภัยตอการขนยายภาชนะบรรจุน้ํานมดิบ และควรขนสงโดยเร็วจากจุดรับน้ํานมดิบแหงแรกถึง
ศูนยฯ ภายในเวลาไมเกิน 2 ชั่วโมง
11.2 พาหนะที่ใชขนสงน้ํานมดิบจากศูนยรวบรวมน้ํานมดิบไปโรงงาน ควรเปนรถบรรทุกที่ออกแบบ
เฉพาะมีฉนวนหุมโดยรอบที่สามารถรักษาอุณหภูมิของน้ํานมดิบในถังอยางมีประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก
ภาคผนวกนี้แสดงขอมูล สารพิษตกคาง สารปนเปอน และยาสัตวตกคาง ที่มีกําหนดไวในกฎหมาย
มาตรฐานที่เกี่ยวของ เพื่อการใชประโยชนไดสะดวก อยางไรก็ตาม ขอมูลตามภาคผนวกนี้ไมถือวาเปน
สวนหนึ่งของขอกําหนดตามขอ 5 6 และ 7 ในมาตรฐานฉบับนี้ ทั้งนี้ขอมูลเหลานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
การนําไปใชอางอิง ใหยึดถือตามเอกสารอางอิงฉบับลาสุด

1 สารพิษตกคาง
ชนิดและปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่กําหนดใหมไี ดในน้ํานมดิบ ดังนี้
1.1 ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได (Extraneous Maximum
Residue Limit, EMRL)
ชนิดของสารพิษตกคาง
คลอรเดน (Chlordane)
ดีดีที (DDT)
ดีลดริน (Dieldrin)
อัลดริน (Aldrin)
เฮปทาคลอร (Heptachlor)

ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่กําหนดใหมีได
(mg/kg)
0.002
0.02
0.006
0.006
0.006

ที่มา : มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่
ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได (มกอช. 9003-2547)
1.2 ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดเนื่องจากการใช (Maximum Residue Limit, MRL)
ชนิดของสารพิษตกคาง
คลอรไพริฟอส (Chlorpyrifos)
คารบาริล (Carbaryl)
ไซเฟอรเมทริน (Cypermethrin)
ไดโคโฟล (Dicofol)
ไดเมโทเอต (Dimethoate)
ไตรอะโซฟอส (Triazophos)
โพรฟโนฟอส (Perfenofos)
เมโทมิล (Methomyl)

ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่กําหนดใหมีได
(mg/kg)
0.02
0.05
0.05
0.1
0.05
0.01
0.01
0.02
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ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่กําหนดใหมีได
(mg/kg)
0.02

ที่มา : มาตรฐานสินคาเกษตรและแหงชาติ เรื่อง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด
(มกอช. 9002-2547)

2 สารปนเปอน
ชนิดและปริมาณสารปนเปอนที่กําหนดใหมีไดในน้าํ นมดิบ ดังตอไปนี้
ชนิดของสารปนเปอน

ปริมาณสารปนเปอนสูงสุดที่กําหนดใหมีได

ตะกั่ว (Lead)1.
อะฟลาทอกซิน เอ็มวัน (Aflatoxin M1)2.

0.02 mg/kg
0.5 µg/kg

ที่มา : 1. Codex Alimentarius. Maximum Levels for Lead. Codex Stan 230-2001, Rev.1-2003
2.
Codex Alimentarius. Aflatoxin M1 in Milk. Codex Stan 232-2001

3 ยาสัตวตกคาง
3.1 น้ํานมตองตรวจไมพบการปนเปอนยาสัตว ดังตอไปนี้
3.1.1 คลอแรมเฟนิคอลและเกลือของสารนี้ (Chloramphenicol and its salts)
3.1.2 ไนโทรฟวราโซนและเกลือของสารนี้ (Nitrofurazone and its salts)
3.1.3 ไนโทรฟวแรนโทอินและเกลือของสารนี้ (Nitrofurantoin and its salts)
3.1.4 ฟวราโซลิโดนและเกลือของสารนี้ (Furazolidone and its salts)
3.1.5 ฟวแรลทาโดนและเกลือของสารนี้ (Furaltadone and its salts)
ที่มา: ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 268 พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอน
สารเคมีบางชนิด
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3.2 ยาสัตวตกคางสูงสุดที่กําหนดใหมไี ดในน้าํ นม ดังตอไปนี้
ชนิดของยาสัตวตกคาง
คลอรเตตระไซคลิน (Chlortetracycline)
เจนตาไมซิน ซัลเฟต (Gentamicin sulfate)
เซฟทิโอเฟอร (Ceftiofur)
ไดไฮโดรสเตรปโตไมซิน (Dihydrostreptomycin)
โดราเมกติน (Doramectin)
เตตระไซคลิน (Tetracycline)
ไทอะเบนดาโซล (Thiabendazole)
ทิลมิโคซิน (Tilmicosin)
นีโอไมซิน (Neomycin)
เพนิซิลิน จี (Peniciline G)
เฟนเบนดาโซล (Fenbendazole)
ฟแบนเทล (Febantel)
ลินโคไมซิน (Lincomycin)
สเตรปโตไมซิน (Streptomycin)
สเปคติโนไมซิน (Spectinomycin)
ออกซิเตตระไซคลิน (Oxytetracycline)
ออกเบนดาโซล (Oxbendazole)
อัลเบนดาโซล (Albendazole)
อีพริโนเมคทิน (Eprinomectin)
ไอเวอรเมคติน (Ivermectin)

ปริมาณยาสัตวตกคางสูงสุดที่กําหนดใหมีได
(mg/kg)
0.1
0.2
0.1
0.2
0.015
0.1
0.1
0.05
0.5
0.004
0.1
0.1
0.15
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.02
0.01

ที่มา : Codex Alimentarius. Maximum Residue Limits for Veterinary Drug in Food (CAC/MRL).
Update as at 26th Session of the Codex Alimentarius Commission.

