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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

ไขนกกระทา
1. ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดขึ้นเพื่อใหใชกับไขทไี่ ดจากนกกระทา (quail) ซึง่ เปน
สัตวปกในวงศ Phasianidae มีชื่อวิทยาศาสตรวา Coturnix coturnix japonica โดยครอบคลุมไขทั้ง
ฟอง(whole egg) เพื่อการบริโภค และไมผานกระบวนการแปรรูป

2. นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ไขนกกระทา มีดังตอไปนี้
2.1 ไขนกกระทาเพื่อการบริโภค (table egg) หมายถึง ไขนกกระทาทั้งฟอง ซึ่งสวนใหญมีลายประ
เปนจุดหรือปนสีดําสลับสีน้ําตาลเขมหรือสีเทากระจายทั่วทั้งฟอง
2.2 ไขแดง (egg yolk) หมายถึง สวนประกอบภายในไขที่มีรูปรางกลม มีสีเหลืองตามธรรมชาติ
ลอยอยูในของเหลวตรงกลางไข
2.3 ไขขาว (egg albumen) หมายถึง สวนประกอบภายในไข แบงออกเปนสวนขน (firm)
ที่โอบลอมรอบไขแดง และสวนที่เปนของเหลวขนนอยกวา อยูลอมรอบอีกชั้นหนึ่ง
2.4 ไขนกกระทามีเชื้อ (fertile quail egg) หมายถึง ไขที่ไดรับการผสมพันธุ โดยจะพบจุดสีขาวลักษณะ
คลายขนมโดนัทบนไขแดง เมื่อนําไปฟกตอจะมีการเจริญเปนลูกนกกระทาตอไป
2.5 ไขนกกระทาไมมีเชื้อ (infertile quail egg) หมายถึง ไขจากแมนกกระทาที่ไดรับการผสมพันธุ
เมื่อนําไปฟกตอจะไมมีการปฏิสนธิเกิดขึ้น
2.6 ไข บุ บ ไข ร าว หรื อไข บุ บและร าว หมายถึ ง ไข ที่ เปลื อกนอกบุ บหรื อร าว หรื อทั้ งบุ บและร าว
โดยเยื่อใตเปลือก (shell membrane) ยังไมฉีกขาด
2.7 จุดเลือด (blood spot) หมายถึง จุดเลือดที่ติดบนไขแดง เกิดจากการแตกของเสนเลือดที่อยู
รอบเยื่อหุมไขแดงในรังไข (ovary)
2.8 จุดเนื้อ (meat spot) หมายถึง รองรอยการฉีกขาดของเศษเยื่อของรังไขหรือทอนําไขที่ตกคาง
อยูในไขขณะไขเคลื่อนตัวมายังชองทวาร
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2.9 ชองอากาศ (air cell) หมายถึง ชองวางภายในไขทางดานปาน อยูระหวางเยื่อหุมไขชั้นใน (inner
shell membrane) กับเยื่อหุมไขชั้นนอก (outer shell membrane)

รูปที่ 1 ลักษณะไขนกกระทาเพื่อบริโภค

3. คุณภาพ
3.1 คุณภาพขั้นต่ําของไขนกกระทาโดยการตรวจพินิจคุณลักษณะภายนอก และคุณลักษณะภายใน
โดยการตอยไข
คุณลักษณะภายนอก
3.1.1 รูปทรงปกติ
3.1.2 มีกลิ่นตามธรรมชาติ
3.1.3 เปลือกมีสีหรือลายตามลักษณะของสายพันธุ
3.1.4 เปลือกแข็งปกติ สะอาด
3.1.5 ไมแตก บุบ หรือราว
3.1.6 ผิวเปลือกเรียบ สม่ําเสมอทั้งฟอง
คุณลักษณะภายใน
ไขแดงนูนเดนอยูกลางไขขาว ไขแดงไมแตก ไมเหลว ไมติดเปลือก ไขขาวสวนขนโอบลอมไขแดง
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ไขขาวขน
ไขแดง
เยื่อหุมไขแดง
ชองอากาศ

ขั้วไข

เยื่อหุมเปลือกไข
เปลือกไข
รูปที่ 2 โครงสรางและสวนประกอบของไขนกกระทา
3.2 การแบงชั้นคุณภาพ
สามารถแบงชั้นคุณภาพของไขนกกระทาตามลักษณะภายนอกและลักษณะภายในเปน 3 ระดับ ไดแก
ชั้นคุณภาพเอ (A) ชั้นคุณภาพบี (B) และชั้นคุณภาพซี (C) ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ชั้นคุณภาพไขนกกระทา
(ขอ 3.2)

คุณลักษณะ

ชั้นคุณภาพเอ

ชั้นคุณภาพบี

ชั้นคุณภาพซี

1. ลักษณะภายนอก
ไขทั้งฟองและ

รูปทรงปกติ

รูปทรงปกติ

เปลือกไข

สะอาด ไมแตกราว

สะอาด ไมแตกราว

โปรงแสง สะอาด

โปรงแสง สะอาด

รู ป ทรงฐานกว า ง ไม
แตกราว อาจเบี้ยวบาง
ใ น ก ร ณี ที่ ไ ข เ ป น สี
เดี ย ว อาจมี ร อยด า ง
บางแตไมเปรอะเปอน

2. ลักษณะภายใน
2.1 ไขขาว

โปรงแสง สะอาด

ไขขาวสวนขนเห็นขอบ ไขขาวสวนขนเห็นขอบ ไ ข ข า ว ส ว น ข น มี
ชัดเจน
ไมชัดเจน
ลั ก ษณะเหลว จนไม
เห็นขอบ
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คุณลักษณะ
2.2 ไขแดง

ชั้นคุณภาพเอ

ชั้นคุณภาพบี

ชั้นคุณภาพซี

รู ป ท ร ง ป ก ติ ต า ม
ลักษณะของไขนูนเดน
อยูกลางไขขาว ไมมีจุด
เลือดหรือจุดเนื้อ

ไข แดงมี ค วามโค งนู น
น อ ยลง รู ป ทรงฐาน
กว า ง อาจอยู ก ลางไข
ขาว ไข แ ดงไม มี จุ ด
เลือดหรือจุดเนื้อ

ไข แ ดงมี รู ป ทรงฐาน
กวาง แบน และไมอยู
ตรงกลาง อาจอยูขา ง
เปลือกไข ไขแดงอาจ
มีจุดเลือดหรือจุดเนื้อ
เล็กๆบาง

3.3 เกณฑความคลาดเคลื่อน
3.3.1 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ
3.3.1.1 ชั้นคุณภาพเอ
ไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของไขนกกระทาที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้น
คุณภาพเอ แตเปนไปตามชั้นคุณภาพบี หรือคุณภาพอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของชั้นคุณภาพบี
3.3.1.2 ชั้นคุณภาพบี
ไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของไขนกกระทาที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้น
คุณภาพบี แตเปนไปตามชั้นคุณภาพซี หรือคุณภาพอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของชั้นคุณภาพซี
3.3.1.3 ชั้นคุณภาพซี
ไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของไขนกกระทาที่มีคุณภาพไมเปนไปตาม ขอกําหนดของชั้น
คุณภาพซี แตตองไมมีไขที่เนาเสีย หรือมีลักษณะที่ไมเหมาะสมสําหรับการบริโภค
3.3.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด
ไขทุกรหัสขนาดมีไขขนาดที่ใหญหรือเล็กกวาในชั้นถัดไปปนมาไดไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ําหนัก
3.3.3 เกณฑความคลาดเคลื่อนจากการขนสง
ไขนกกระทาทุกชั้นคุณภาพ และทุกขนาด ตองไมมีไขบุบ ไขราว หากมีไขบุบ ไขราว เนื่องมาจากการ
ขนสงตองไมเกิน 2%

4. ขนาด
4.1 ขนาดของไขนกกระทาแบงตามน้ําหนักตอฟอง และน้ําหนักตอ 100 ฟอง ตามตารางที่ 2

5

มกอช.6704-2549

ตารางที่ 2 แสดงขนาดของไขนกกระทาตามน้ําหนัก
(ขอ 4.1)
รหัส
ขนาด

น้ําหนักเฉลี่ยตอฟอง
(g)

น้ําหนักเฉลี่ยตอ 100 ฟอง
(g)

1

>9

> 900

2

8-9

800-900

5. สุขลักษณะ
5.1 การปฏิบัติตอไขนกกระทาตองกระทําอยางถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันการปนเปอนที่อาจเปน
อันตรายตอผูบริโภค
5.2 ตองไมพบจุลินทรีย แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ในตัวอยาง 25 g ของสวนที่ใชบริโภค
การทดสอบตัวอยางน้ําไข วิธีทดสอบใหปฏิบัติตาม US FDA, Bacteriological Analytical Manual Chapter
5. 2003 (Online) หรือวิธีการทดสอบที่เทียบเทา

6. สารพิษตกคาง
ชนิดและปริมาณสารพิษตกคางในสวนที่ใชบริโภคใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง สารพิษตกคาง

7. สารปนเปอน
ชนิดและปริมาณสารปนเปอนในสวนที่ใชบริโภคใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และ
ขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง สารปนเปอน

8. ยาสัตวตกคาง
ชนิดและปริมาณยาสัตวตกคางในสวนที่ใชบริโภคใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง ยาสัตวตกคาง

9. การชักตัวอยางและวิธีวิเคราะห
การชักตัวอยางและวิธีวิเคราะหใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของ
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง วิธีชักตัวอยางและวิธีวิเคราะห
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10. การบรรจุและการจัดเรียงเสนอ
10.1 หากไมไดมีการกําหนดเปนอยางอื่น ใหบรรจุไขนกกระทาในแตละบรรจุภัณฑ จํานวน 30
ฟอง 50 ฟอง หรือ 100 ฟอง
10.2 บรรจุภัณฑไขนกกระทาตองใหม สะอาด ปราศจากกลิ่นอับชื้น มีคุณสมบัติทนตอการขนสง
ปองกันฝุนละออง และสามารถเก็บรักษาไขนกกระทาไมใหเสียหาย
10.3 การจัดเรียงเสนอไขนกกระทาที่บรรจุในบรรจุภัณฑ ตองมีชั้นคุณภาพและขนาดเดียวกัน

11. การเก็บรักษา
ไขนกกระทาที่บรรจุในบรรจุภัณฑแลว ตองเก็บรักษาไวในสถานที่ที่แหงและสะอาด อากาศถายเทไดดี
ไมมีกลิ่นผิดปกติจากสภาพแวดลอม สามารถปองกันน้ําและสัตวที่เปนพาหะนําโรค เชน นก หนู ไมให
เขาสูบริเวณที่เก็บรักษา รวมทั้งยังสามารถปองกันฝุนละอองไมใหปนเปอนผิวเปลือกไขกอนสงถึง
ผูบริโภค

12. การแสดงเครื่องหมายและฉลาก
12.1 บรรจุภัณฑตองมีขอความแสดงรายละเอียดที่เห็นไดงาย ชัดเจน ไมลอกหลุด ไมเปนเท็จหรือ
หลอกลวง ดังตอไปนี้
(1) ชื่อผลิตภัณฑ ตามมาตรฐาน “ไขนกกระทา”
(2) ชั้นคุณภาพ และขนาด
(3) ปริมาณสุทธิ เปนกรัม หรือจํานวนฟอง
(4) วัน เดือน ป ที่ผลิต และวัน เดือน ปที่ควรบริโภคกอน
(5) ขอแนะนําในการเก็บรักษา
ใหเก็บรักษาไวในหองที่ควบคุมอุณหภูมิอยูระหวาง (12±2)๐C และความชื้นสัมพัทธอยูระหวาง 70%
ถึง 85%
12.2 ชื่อผูผลิต ฟารมที่ผลิต ผูจัดจําหนายหรือเครื่องหมายการคา และสถานที่ตั้ง ในกรณีที่ฉลากใช
ภาษาตางประเทศตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไว
12.3 การแสดงเครื่องหมายการตรวจรับรอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไขของหนวยตรวจหรือ
หนวยรับรองและเปนไปตามมาตรฐานนี้ และไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ
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13. การขนสง
13.1 พาหนะที่ ใ ช ข นส ง ไข น กกระทา มี ห ลั ง คากั น แดด กั น ฝน ส ว นที่ บ รรทุ ก ต อ งแห ง สะอาด
ปราศจากกลิ่นผิดปกติ มีการระบายอากาศดี สามารถปองกันฝุนละอองได สะดวกในการทําความ
สะอาด และฆาเชื้อโรค
13.2 ภายหลังการขนสง ตองลางทําความสะอาดพาหนะทันที ดวยน้ํากับสารทําความสะอาด ตาม
ดวยการใชน้ํายาฆาเชื้อโรค ราด หรือฉีดพนใหทั่ว แลวปลอยทิ้งไวใหแหง
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ภาคผนวก ก
ก.1 วิธีวิเคราะหไขนกกระทา
เพื่อตรวจสอบคุณภาพไขนกกระทา โดยการสุมเก็บไขจากกรงแมนกกระทา 1 ฟองตอกรง สุมแบบ
กรงเวนกรง แลวนําไขนกกระทามาตรวจสอบลักษณะภายนอกและภายใน ดวยวิธีการ ดังนี้
รายการ
1. เปลือกไข

ขอกําหนดของมาตรฐาน
วิธีการตรวจ
หลักการที่ตรวจ
ตรวจพินิจดวยสายตา ใ ช มื อ ห ยิ บ ไ ข ขึ้ น ม า
สะอาด มีลายและสีตาม
สายพันธุ ไดแก สีลายประ และดมกลิน่ ทีเ่ ปลือกไข ตรวจดู ใ นสถานที่ ที่ มี
แสงสวางพอดี
แปง สีลายประเล็ก สีลาย
ประใหญ สีเรียบ

- รูปทรง

รูปทรงปกติ ไมแตก บุบ
หรือราว ไมมกี ลิ่นเนาเสีย

-ชั่งน้ําหนัก

มีน้ําหนักตามชั้นคุณภาพ

ชั่งน้ําหนักดวยเครื่องชั่ง วางไขที่ละฟองบน
(digital balance)
เครื่องชัง่ จํานวน 5ฟอง
และคํานวณน้าํ หนัก
เฉลี่ย นําไปคํานวณคา
ฮอยจ ยูนติ

2. ไขแดงและไขขาว โดยการตอกไข แลวใชนิ้วมือแยกเปลือกไขตรงรอยราว เทของเหลวในไขลงบน
กระจกเงา
-วัดความสูง
วัดความสูงของไขแดงและ
ไขแดงและไขขาว ไขขาวดวย Tripoid
Micrometer ไขแดงมี
ลักษณะนูนเดนอยูตรง
กลางไขขาว

ไขแดงใชเครือ่ งมือวัดที่ หาความสูงของไขแดง
จุดสูงสุด
และไขขาว เพือ่ นําไป
ไขขาวใชเครื่องมือวัด 3 คํานวณหาคาฮอยจ
ยูนิต ซึ่งมีมาตรฐาน
จุด รอบไขแดงใน
บริเวณใกลไขมากที่สุด คาความสัมพันธของ
ฮอยจ ยูนติ กับคะแนน
แลวหาคาเฉลีย่
และชั้นคุณภาพของไข
Haugh unit. H.U.
หรือคาความสดไข
H.U.= 100 log(H1.7xW0.37+7.6)
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ขอกําหนดของมาตรฐาน
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วิธีการตรวจ

หลักการที่ตรวจ
H=ความสูงของไขขาว
เฉลี่ย (mm)
W=น้ําหนักไขทั้งฟอง
(g)

- วัดความกวาง วัดความกวาง ยาว ของไข
ยาว หรือเสนผาน ขาวดวยเวอรเนีย
ศูนยกลาง
ไขขาวสวนขนโอบลอมไข
แดง ไมแบนราบ

ใชเครื่องมือวัดความ
กวาง ยาว ของไขขาว
สวนขนมาก

วัดเสนผาศูนยกลางของไข ใชเครื่องมือวัด
แดง ดวยเวอรเนีย
เสนผาศูนยกลางของไข
แดง
ไขแดงนูนเดน เนื้อแนน
-ชั่งน้ําหนัก
แยกไขแดงออกจากไขขาว
ไขแดง ไขขาว
ดวยมือ
เปลือกไข แยกกัน 1. ชั่งน้าํ หนักไขแดง ดวย
เครื่องชั่ง Digital balance

ชั่งน้ําหนักไขแดง
ชั่งน้ําหนักเปลือกไข
คํานวณหาน้าํ หนักไข
ขาว

ตรวจคุ ณ ภาพของไข
ซึ่ ง จ ะ เ สื่ อ ม ล ง ต า ม
ระยะเวลาและอุณหภูมิ
การเก็บรักษา
น้ําหนักไขจะลดลงตาม
ระยะเวลาและอุณหภูมิ
การเก็บรักษาหลังเก็บ
ไวนาน 20 วัน

2. หาน้ําหนักไขขาวจาก
สูตร (น้ําหนักไขทั้งฟองน้ําหนักไขแดง-น้ําหนัก
เปลือกไข)
ไขแดงและไขขาวมีเนื้อ
แนน (firm) ไมเหลว
3. หาน้ําหนักเปลือกไข
หลังจากลางเปลือกดวยน้ํา
ทิ้งไวใหแหงในบริเวณที่
อากาศถายเทไดดี 24h
แลวนํามาชั่งดวยเครื่องชั่ง

3. ความหนา
เปลือกไข

เปลือกไขมีความหนา
สม่ําเสมอทั้งฟอง ผิวเรียบ
วัดความหนาเปลือกไขดวย
เครื่องมือ micrometer

วัดความหนาเปลือกไข
3 จุด คือสวนดานปาน
ดานแหลม และ
สวนกลางฟองไข โดย

เปลือกไขที่มีความหนา
สม่ํ า เสมอได ม าจาก
แมสัตวปกที่มีสุขภาพดี
และได รั บ อาหารที่ มี
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รายการ

4. วัดสีไขแดง

ขอกําหนดของมาตรฐาน

วิธีการตรวจ
หลักการที่ตรวจ
การแกะเปลือกไขออก ป ริ ม า ณ แ ค ล เ ซี ย ม
ที่จุดทั้ง 3 ออกจากเยื่อ พอเพียง
หุมไข แลวคํานวณหา
คาเฉลี่ย

ไขแดงมีสีเขมตามความ
ปกติ วัดสีไขแดงดวย
Roche Color Fan

วัดสีของไขแดงดวย
เครื่องมือที่มีคาระหวาง
1-15 โดยคาจํานวน 1
มีสีออนที่สุด และคา
จํานวน 15 มีสีเขมที่สุด

ไ ข แ ด ง อุ ด ม ด ว ย
ส า ร อ า ห า ร ที่ เ ป น
ประโยชน ต อ ร า งกาย
สีของไขแดงควรมีสีเขม
ตามปกติ การที่ไขแดง
มีสีเขมมาก อาจจะเกิด
จากมี ส ารบางอย า งใน
อาหารมากเกินไป

ก.2 ความสัมพันธของคาฮอยจ ยูนิต กับคะแนนและชัน้ คุณภาพของไข ดังตารางที่ ก.2
ตารางที่ ก.2 คุณภาพภายในไขเทียบคาของฮอยจ ยูนิต (Haugh unit) กับวิธีการใหคะแนน
ไขนกกระทาตามมาตรฐาน
เอ

บี

ซี

ฮอยจ ยูนติ
100
81
83
75
67
59
51
43
35

คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ที่มา:
สุวรรณ เกษตรสุวรรณ, ประทีป ราชแพทยาคม, กระจาง วิสุทธารมณ, บุญธง ศิริพานิช,
วรรณดา สุจริต และสุภาพร อิสริโยดม. 2526. การเลี้ยงไก.พิมพครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
โรงพิมพชวนพิมพ.กรุงเทพฯ.หนา 373-376.
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ภาคผนวก ข
หนวย
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานฯนี้และหนวยที่ SI (International System of Units หรือ Le
Systeme International d’Unites; SI) ยอมรับใหใชได มีดังนี้

ปริมาณ

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย SI

กรัม (gram)

g

กิโลกรัม (kilogram)

kg

เมตร (meter)

m

เซนติเมตร (centimeter)

cm

มิลลิเมตร (millimeter)

mm

ตารางเมตร (square meter)

m2

องศาเซลเซียส (degree Celsius)

๐

มวล

ความยาว

พื้นที่
อุณหภูมิ

C

