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กากถั่วเหลืองเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกชนิดของไทย เนื่องจากกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบส าหรับใช้

เป็นอาหารสัตว์ การผลิตและการน าเข้ากากถั่วเหลืองที่มีคุณภาพและปลอดภัยจึงมีความส าคัญ              

ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี ่ยวข้องกับถั ่วเหลือง       

ไว้แล้ว 1 ฉบับ คือ มกษ. 4701-2556 เรื่อง ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร

จึงเห็นสมควรก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กากถั่วเหลือง เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้ากากถั่วเหลือง

ให้เหมาะสม และมีความปลอดภัยส าหรับน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อเป็นการสร้าง

ความเชื่อม่ันให้กับผู้ใช้กากถั่วเหลือง และเพื่อให้การก าหนดมาตรฐานครอบคลุมตลอดวงจรการผลิตของ

สินค้าและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง  

ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ที่เป็นตัวอย่างเพื่อทดสอบตรวจ หรือวิเคราะห์

คุณภาพ พ.ศ. 2546. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนพิเศษ 100ง (ลงวันที่ 3 กันยายน 2546)   

The National Oilseed Processors Association (NOPA). 2557. Specification for Soybean Meal. 
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ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง กากถั่วเหลือง  

มาตรฐานสินค้าเกษตร 

กากถั่วเหลือง 

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ใช้กับกากถั่วเหลือง (soybean meal) ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งได้จาก

อุตสาหกรรมการผลิตน้้ามันโดยวิธีการสกัดด้วยตัวท้าละลายจากเมล็ดถั่วเหลือง ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า 

Glycine max L. Merrill  

2. นิยาม 

ความหมายของค้าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้  

กากถั่วเหลือง (soybean meal) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองท่ีได้จากการน้าน้้ามันออกจากเมล็ดถั่วเหลือง 

ซึ่งอาจน้าเปลือกกลับเข้าไปรวมกับกาก ที่เรียกว่ากากถั่วเหลืองรวมเปลือก (non dehulled soybean meal) 

หรือไม่น้าเปลือกกลับไปรวมกับกาก ที่เรียกว่า กากถั่วเหลืองไม่รวมเปลือก (dehulled soybean meal) 
แล้วน้าไปผ่านกระบวนการลดขนาด 

3  ประเภท 

กากถั่วเหลืองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

(1)  กากถั่วเหลืองรวมเปลือก  

(2) กากถั่วเหลืองไม่รวมเปลือก 

4. คุณภาพ 

4.1  ข้อก้าหนดขั้นต่้า 

กากถั่วเหลืองต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดดังต่อไปนี้  

(1)  ไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง 

(2) มีสีสม่้าเสมอ และไม่มีสีผิดปกติ 

(3) ไม่มีกล่ินผิดปกติ  

(4) ไม่พบเชื้อราที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 

(5)  ไม่มีส่ิงปลอมปน 
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4.2 กากถั่วเหลืองแต่ละประเภทต้องมีคุณลักษณะเป็นตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 คุณลักษณะของกากถั่วเหลือง 

(ข้อ 4.2) 

คุณลักษณะ 
ประเภท 

กากถั่วเหลืองรวมเปลือก กากถั่วเหลืองไม่รวมเปลือก 

ปริมาณความชื้น (moisture content)
 1
 ≤ 12.5% ≤ 12.5% 

ปริมาณโปรตีน(crude protein content)
 1
 ≥ 42.0% ≥ 45.0% 

ปริมาณไขมัน(crude fat content)
1
 ≤ 2.5% ≤ 2.5% 

ปริมาณกาก (crude fiber content)
 1
 ≤ 8.0% ≤ 4.5% 

ปริมาณเถ้า (ash content)
 1
 ≤ 8.0% ≤ 8.0% 

ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด
1
 

(sand/silica content) 

≤ 2.5% ≤ 2.5%  

 
ค่ายูริเอส แอกติวิตี้ (urease activity value) 0.01-0.30 0.01-0.30 

หมายเหต ุ
1
ค้ำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของน ้ำหนักเปียก (wet basis) 

5. การบรรจุ 

5.1 ภาชนะบรรจุต้องมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ไม่มีกล่ินและส่ิงแปลกปลอม มีคุณสมบัติทนทานต่อการ

ขนส่ง และรักษาคุณภาพของกากถั่วเหลืองได้เม่ือถึงปลายทาง วัสดุที่ใช้ภายในภาชนะบรรจุต้องสะอาดและ

มีคุณภาพ สามารถป้องกันความเสียหายที่จะมีผลต่อคุณภาพของกากถั่วเหลือง การใช้วัสดุโดยเฉพาะ

กระดาษหรือตราประทับที่มีข้อก้าหนดทางการค้าสามารถท้าได้ หากมีการพิมพ์หรือการแสดงฉลากต้องใช้

หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็นพิษ 

5.2 กากถั่วเหลืองในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องมีคุณภาพสม่้าเสมอส่วนของกากถั่วเหลืองที่มองเห็นจาก

ภายนอกภาชนะบรรจุต้องเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด  

6. ฉลากและเครื่องหมาย 

6.1  ผลิตภัณฑ์ทีจ่้าหน่ายโดยตรงให้กับผู้ใช้กากถั่วเหลือง 

ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุ ส่ิงห่อหุ้ม ส่ิงผูกมัด ป้ายสินค้าโดยต้องมองเห็นได้ง่าย 

ชัดเจน ไม่หลุดลอก และไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้ 
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(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ 

ให้ระบุข้อความว่า “กากถั่วเหลือง”  

(2) ประเภท 

(3) น้้าหนักสุทธิ 

(4) ข้อมูลผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จ้าหน่าย 

ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ้าหน่าย และหมายเลขรหัสสินค้า (ถ้ามี) ทั้งนี้

อาจแสดงชื่อและที่อยู่ของส้านักงานใหญ่ของผู้ผลิต หรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีที่น้าเข้า ให้ระบุชื่อและที่อยู่

ของผู้น้าเข้า  

(5) ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตเพื่อจ้าหน่ายในประเทศ 

(6) ส่วนผสม (ถ้าม)ี 

กรณีที่มีการใช้วัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว์ (feed additive) ให้ระบุชนิดและปริมาณทีใ่ช ้

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ้าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่

ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

(8) วันเดือนปีที่ผลิตหรือบรรจุ 

6.2 ผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่ได้จ้าหน่ายโดยตรงให้กับผู้ใช้กากถั่วเหลือง 

ต้องมีข้อความที่ระบุในเอกสารก้ากับสินค้า ฉลาก หรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ โดยข้อความต้องมองเห็น

ชัดเจน อ่านง่ายไม่หลุดลอก และไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ 

ให้ระบุข้อความว่า “กากถั่วเหลือง”  

(2) ประเภท 

(3) น้้าหนักสุทธิ 

(4) ข้อมูลผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จ้าหน่าย 

ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ้าหน่าย และหมายเลขรหัสสินค้า (ถ้ามี) ทั้งนี้

อาจแสดงชื่อและที่อยู่ของส้านักงานใหญ่ของผู้ผลิต หรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีที่น้าเข้า ให้ระบุชื่อและที่อยู่

ของผู้น้าเข้า  
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(5) ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตเพื่อจ้าหน่ายในประเทศ 

(6) ส่วนผสม(ถ้าม)ี 

กรณีที่มีการใช้วัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว์ (feed additive) ให้ระบุชนิดและปริมาณทีใ่ช ้

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ้าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่

ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

(8) วันเดือนปีที่ผลิตหรือบรรจุ 

6.3 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก้าหนดลักษณะของ

เครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2553 และ

ประกาศส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

7. วัตถุที่เติมในอาหารสตัว ์

หากมีการใช้วัตถุท่ีเติมอาหารสัตว์ ให้เป็นไปตามข้อ 6 และข้อก้าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

8. สารปนเปื้อน 

ชนิดและปริมาณสารปนเปื้อน ให้เป็นไปตามข้อก้าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

9. สารพิษตกค้าง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในกากถั่วเหลืองให้เป็นไปตามข้อก้าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 

มกษ. 9002 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได ้

10.สุขลักษณะ 

10.1 การผลิต การเก็บรักษากากถั่วเหลืองให้ปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ โดยเป็นไปตาม มกษ. 9017 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีในการผลิตและการให้อาหารสัตว์ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

เพื่อให้ได้กากถั่วเหลืองที่มีคุณภาพเหมาะสม ลดการปนเปื้อนทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพที่จะ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ 
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10.2 ข้อก้าหนดเกณฑ์จุลินทรีย์ ให้เป็นไปตามข้อก้าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

11.วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง 

11.1 วิธีวิเคราะห์ 

ให้ใช้วิธีวิเคราะห์ที่ก้าหนดในตารางที่ 2 โดยให้อ้างอิงเอกสารฉบับล่าสุด หรือใช้วิธีวิเคราะห์อื่นที่ถูกต้อง

เทียบเท่า และเป็นที่ยอมรับ ดังนี้ 

11.2 วิธีชักตัวอย่าง 

ให้เป็นไปตามภาคผนวก ข วิธีชักตัวอย่างที่จ้าเป็นนอกเหนือจากที่ระบุให้เป็นไปตามข้อก้าหนด            

ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ตารางที่ 2 วิธีวิเคราะห์กากถั่วเหลือง 

(ข้อ 10.1) 

ข้อก าหนด วิธีวิเคราะห ์ หลักการ 

1. ปริมาณความชื้น  

(moisture content) 

AOAC Method 930.15 

หรือวิธีที่มีความถูกต้องเทียบเท่า   

Gravimetry 

2. ปริมาณโปรตีน 

(crude protein content) 

AOAC Method 2001.11 

หรือวิธีที่มีความถูกต้องเทียบเท่า 

 

Titrimetry (Kjeldahl 

digestion) 

 

3. ปริมาณไขมัน 

(crude fat content) 

AOCS Method Ba 3-38 หรือ 

(ISO 1999 : 649.2) หรือ 

วิธีท่ีมีความถูกต้องเทียบเท่า 

Gravimetry 

4. ปริมาณกาก  

(crude fiber content) 

 AOAC Method 978.10 

หรือวิธีที่มีความถูกต้องเทียบเท่า 

Gravimetry 

5. ปริมาณเถ้า  

(ash content) 

 AOAC Method 942.05 

หรือวิธีที่มีความถูกต้องเทียบเท่า 

Gravimetry 

6. ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายใน

กรด (sand/silica content) 

 AOAC Method 941.12 

หรือวิธีที่มีความถูกต้องเทียบเท่า 

Gravimetry 

7. ค่ายูริเอส แอกติวิตี้  

(urease activity value) 

AOCS Method Ba-9-58  หรือ     

วิธีท่ีมีความถูกต้องเทียบเท่า 

Potentiometry 

หมายเหตุ หลักกำรเลือกใช้วิธีวิเครำะห์อื่น 

1. เป็นวิธีวิเครำะห์ที่ประกำศโดยองค์กรแห่งชำติ หรือองค์กรระหว่ำงประเทศด้ำน

มำตรฐำน หรือตีพิมพ์ในเอกสำรคู่มือ หรือ ส่ิงตีพิมพ์ท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 
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2. เป็นวิธีวิเครำะห์ที่มีผลกำรประเมินควำมใช้ได้ (validation) ของผลกำรทดสอบว่ำมี

ควำมถูกต้อง และเหมำะสม โดยห้องปฏิบัติกำรที่มีกำรร่วมศึกษำกับเครือข่ำย (collaborative study)  

ตำมหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับองค์กรระหว่ำงประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

3. กรณีไม่มีวิธีวิเครำะห์ตำมข้อ 1. หรือ 2. ให้ใช้วิธีวิเครำะห์ที่ได้ประเมินควำมใช้ได้ของ

ผลกำรทดสอบว่ำมีควำมถูกต้องและเหมำะสมโดยห้องปฏิบัติกำรที่มีระบบคุณภำพแห่งเดียว (single 

laboratory validation) ตำมหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับระหว่ำงประเทศ 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตัวอย่างกากถั่วเหลือง 

 

 
 

 

  ภาพที่ ก.1 กากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือก 

 

         ภาพที่ ก.2 กากถั่วเหลืองรวมเปลือก 

 

 

 
     

 

          ภาพที่ ก.3 กากถั่วเหลืองที่มีความชื้นสูง 

 

ภาพที่ ก.4 กากถั่วเหลืองขึ้นรา 
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ภาคผนวก ข 

การชักตัวอย่างกากถั่วเหลือง 

 

ข.1 การชักตัวอย่างกากถั่วเหลือง ให้ปฏิบัติตามตารางที่ ข.1 ดังนี้ 

ตารางที่ ข.1 การชักตัวอย่างกากถั่วเหลืองแบบกอง และแบบบรรจุในบรรจุภัณฑ์ 

กากถั่วเหลืองแบบกอง กากถั่วเหลืองแบบบรรจุในบรรจุภัณฑ์ 

ชักตัวอย่างรอบๆกอง อย่างน้อยกองละ 5 จุด และ

เก็บลึกเข้าไปในกองอย่างน้อย 1 เมตร 3 จุด แล้ว

น้ามารวมกันชนิดละ 1 ตัวอย่าง น้้าหนักประมาณ       

3 kg (กิโลกรัม) 

ชักตัวอย่างกากถั่วเหลืองจากหีบ ห่อ หรือภาชนะ

บรรจุที่พร้อมจะน้าออกจ้าหน่ายไม่น้อยกว่า 5% 

ของจ้านวนบรรจุภัณฑ์  แล้วน้ามารวมกันเป็น         

1 ตัวอย่าง น้้าหนักประมาณ 3 kg 

ข.2 ส้าหรับการตรวจวิเคราะห์ให้แบ่งตัวอย่างกากถั่วเหลืองตามข้อ ข.1 ที่ชักได้ออกอย่างน้อย 2 ส่วน 

ขึ้นกับวัตถุประสงค์ เพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยแต่ละส่วนถือเป็น            

1 ตัวอย่าง ท่ีมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 0.5 kg แต่ไม่เกิน 1 kg 

ข.3  ภาชนะบรรจุที่ใช้เก็บตัวอย่างกากถั่วเหลือง  
ข.3.1 ใช้ถุงพลาสติกและถุงกระดาษหรือภาชนะบรรจุใดๆ ท่ีทึบแสงและป้องกันความชื้นได้ และเมื่อเก็บ

ตัวอย่างแล้วจะต้องปิดผนึกถุงให้เรียบร้อย 

ข.3.2   ใชภ้าชนะที่เหมาะสมส้าหรับเก็บรวบรวมตัวอย่างทั้งหมดตามข้อ ข.3.1 

ข.4  อุปกรณ์เครื่องมือหรือวัสดุอย่างอื่นที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตัก ตวง หรือเจาะเพื่อเก็บตัวอย่าง

กากถั่วเหลืองจะต้องสะอาดไม่มีสนิม  
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