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มาตรฐานสินคาเกษตร

น้ํานมโคดิบ
1 ขอบขาย
1.1 มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ครอบคลุมน้าํ นมโคดิบที่ไดจากโคนม เพือ่ นํามาผานกระบวนการทําเปน
อาหารตอไป
1.2 มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ควรใชรวมกับ มกษ. 6402 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโคนม

2 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังนี้
น้าํ นมโคดิบ (raw cow milk) หมายถึง น้ํานมที่ไดจากแมโคหลังคลอดลูกแลวไมนอยกวา 3 วัน
ตองไมมีน้ํานมเหลือง (colostrum) ปน ไมผานการแยกองคประกอบอยางใดอยางหนึ่งของน้ํานมออก
หรือเติมสารอื่นใด และไมผานกรรมวิธีใดๆ ยกเวนการทําใหเย็น ซึ่งในมาตรฐานนี้จะใชคําวาน้ํานมดิบ

3 คุณภาพ
3.1 มีสีขาวหรือสีขาวนวล กลิ่น รส ตามธรรมชาติ
3.2 ตองสะอาด ปราศจากสิง่ แปลกปลอม
3.3 ไม มี ก ารตกตะกอนของโปรตี น เมื ่อ ทดสอบขั้ น ต น ด ว ยการทํ า ปฏิ กิ ริ ย าของน้ ํา นมดิ บ กั บ
เอทิลแอลกอฮอลท่ ีเขมขน 70 % ถาไมผานใหตรวจยืนยันดวยวิธีทําใหรอนทีอ่ ุณหภูมิ 100 oC (องศาเซลเซียส)
เพื่อดูการจับกันเปนกอน (clot on boiling test)
3.4 มีคาความเปนกรด (titratable acid) ไมเกิน 0.16% และมีคาความเปนกรด-เบส (pH) อยู
ในชวง 6.6 ถึง 6.8
3.5 มีจุดเยือกแข็งไมสูงกวา -0.520 oC
3.6 มีความถวงจําเพาะไมต่ํากวา 1.028 ที่อุณหภูมิ 20 oC
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3.7 ใชเวลาการเปลีย่ นสีของเมทิลีนบลู (methylene blue) มากกวาสี่ชั่วโมง หรือมีการเปลีย่ นสีของ
รีซาซูลีน (resazurin) ที่หนึ่งชั่วโมงไมนอยกวา เกรด 4.5
3.8 มีจํานวนเซลลโซมาติกหรือเซลลรางกาย (somatic cell) ไมเกิน 500,000 เซลลตอมิลลิลิตร
(cells/ml)
3.9 ปริมาณโปรตีน ไมต่ํากวา 3.00% โดยน้ําหนัก
3.10 ปริมาณไขมัน ไมต่ํากวา 3.35% โดยน้ําหนัก
3.11 ปริมาณเนือ้ นมไมรวมมันเนยหรือของแข็งไมรวมไขมันนม (milk solids not fat) ไมต่ํากวา
8.25% โดยน้ําหนัก

4 วัตถุเจือปนอาหาร
หามใชวัตถุเจือปนอาหาร

5 สารพิษตกคาง
ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของและ มกษ. 9002 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง สารพิษ
ตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง สารพิษตกคาง:
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได

6 สารปนเปอน
ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรที่เกี่ยวกับ
สารปนเปอน

7 ยาสัตวตกคาง
ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกีย่ วของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรที่เกี่ยวกับ
ยาสัตวตกคาง
ไมพบยาตานจุลชีพ จากการทดสอบโดยชุดทดสอบเบื้องตนที่มีผลการประเมินความใชได
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8 สุขลักษณะ
8.1 การผลิตน้ํานมดิบ การบรรจุ การเก็บรักษา ตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ ควรเปนไปตาม
มกษ. 6407 หลักปฏิบัติดานสุขลักษณะสําหรับน้าํ นมและผลิตภัณฑ เลม 2: แนวทางสําหรับการผลิต
น้ํานมขั้นตน เพื่อปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค
8.2 ภาชนะบรรจุน้าํ นมดิบตองสะอาด ไมมีกลิน่ อับหรือบูดหรือกลิน่ แปลกปลอม มีผิวเรียบ ไมมีรอย
ตะเข็บ ทําจากวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับน้ํานมดิบ และหลังใชงานทุกครั้งตองทําความสะอาดทันที
8.3 ขอกําหนดดานจุลินทรีย
8.3.1 จํานวนจุลินทรียทีม่ ีชีวิตทั้งหมด โดยวิธี standard plate count ตองไมมากกวา 5 x 10 5 โคโลนี
ตอมิลลิลิตร (cfu/ml, colony forming unit/millitre)
8.3.2 จํานวนโคลิฟอรม โดยวิธี coliform count ตองไมมากกวา 104 cfu/ml
8.3.3 จํานวนแบคทีเรียชนิดทนรอน โดยวิธี thermoduric count ตองไมมากกวา 103 cfu/ml
8.3.4 จุลินทรียที่กอใหเกิดโรคสัตวสูคน เชน วัณโรค ตองไมพบ

9 การเก็บรักษาและการขนสง
9.1 น้ํานมดิบที่ไดจากแมโคแตละตัว ใหรวมไวในภาชนะบรรจุทีส่ ะอาด (ตามขอ 8.2) และตองขนสง
ไปยังศูนยรวบรวมน้ํานมดิบโดยเร็ว ระยะเวลาจากจุดรับ น้ํา นมดิบ แหงแรกถึงศูน ยร วบรวมน้ํา นมดิบ
ไมเกินสองชั่วโมง หากไมไดสง ใหลดอุณหภูมิน้ํานมดิบใหไมสูงกวา 4 oC ภายในเวลาสองชั่วโมงหลัง
การรีด และนําสงศูนยรวบรวมน้ํานมดิบภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง
9.2 น้ํานมดิบที่เก็บในถังของศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ ตองเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิไมสงู กวา 4 oC ตลอดเวลา
และควรขนสงไปยังโรงงานแปรรูปภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง
9.3 หา มนํ า น้ าํ นมดิ บ ที ่ถู ก ปฏิ เ สธการรั บ ซื้อ มารวมกับ น้ าํ นมดิบ ที่ มี คุ ณ ภาพ ความปลอดภั ยเพื ่อ
จําหนายสําหรับการบริโภค
9.4 พาหนะขนสงน้าํ นมดิบจากฟารมโคนมไปยังศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ ตองสะอาด และปลอดภัยตอ
การขนยายภาชนะบรรจุน้ํานมดิบ
9.5 พาหนะทีใ่ ชขนสงน้าํ นมดิ บจากศู นยร วบรวมน้าํ นมดิบไปโรงงาน สวนที่ใชบรรจุ ตองออกแบบ
ใหรักษาอุณหภูมิของน้ํานมดิบในถังไดอยางมีประสิทธิภาพ ปองกันการปนเปอนและปลอมปนระหวาง
การขนสงได
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10 วิธวี ิเคราะหและชักตัวอยาง
10.1 การชักตัวอยางใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของหรือตามขอกําหนดของมาตรฐาน
สินคาเกษตรเกี่ยวกับการชักตัวอยาง
10.2 การวิเคราะหคุณ ภาพน้ํานมดิบ ที่ศูนยร วบรวมน้ํานมดิบและโรงงานแปรรูป ใหใชวิธีที่กํา หนด
ดั ง ตารางที่ 1 ต อ ไปนี้ (โดยให อ างอิ งเอกสารฉบั บล าสุ ด) หรื อ วิ ธี อื ่น ที ่มี ความถู ก ต อ งเที ยบเท า
(equivalent method)
ตารางที่ 1 วิธีวิเคราะหน้ํานมดิบ
(ขอ 10)
ขอกําหนด
1. คุณภาพทั่วไป
(ขอ 3.1และขอ 3.2)
2. การตกตะกอนของโปรตีน
(ขอ 3.3)
2.1 การทดสอบขั้นตนโดยดู
ปฏิ กิ ริ ย าของน้ ํา นมดิ บ กั บ
เอทิลแอลกอฮอล
2.2 การตรวจยืนยันโดยวิธี
ทําใหรอนเพื่อดูการจับตัว
เปนกอน
3. ความเปนกรด (ขอ 3.4)

4. จุดเยือกแข็ง (ขอ 3.5)
5. ความถวงจําเพาะ
(ขอ 3.6)
6. ชั่วโมงการเปลีย่ นสีของ
เมทิลนี บลู (ขอ 3.7)

วิธีวิเคราะห
IDF Special Issue No.9002
Handbook on Milk Collection

หลักการ
ตรวจพินิจ

IDF Special Issue No.9002
Handbook on Milk Collection

ความเสถียรของโปรตีนในน้ํานม

IDF Special Issue No.9002
Handbook on Milk Collection

ความเสถียรของโปรตีน
ในน้ํานม

Standard Methods for the
Examination of Dairy Products,
chapter 15.3 A Acidity: Titratable,
American Public Health
Association (APHA)
ISO 5764/IDF 108
Standard Methods for the
Examination of Dairy Products,
chapter 15.10 G Solid in Milk :
lactometric method, APHA
Standard Methods for the
Examination of Dairy Product,
chapter 13 Reduction method, APHA

Titrimetry

Thermistor Cryoscopy
Densitometry

Dye reduction
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ขอกําหนด
7. ชั่วโมงการเปลีย่ นสีของ
รีซาซูลีน (ขอ 3.7)

วิธีวิเคราะห
Standard Methods for the
Examination of Dairy Product,
chapter 13 Reduction method,
APHA
ISO 13366-1
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หลักการ
Dye reduction

8. จํานวนเซลลโซมาติก
(ขอ 3.8)
9. ปริมาณโปรตีน (ขอ 3.9) ISO 8968/IDF 20

Direct microscopy

10. ปริมาณไขมัน
(ขอ 3.10)
11. ปริมาณเนื้อนมไมรวม
มันเนย (ขอ 3.11)
12. ยาสัตวตกคาง (ขอ 7)
- ยาตานจุลชีพ

ISO 1211

Gravimetry

มาจากการคํานวณ

คํานวนจากคาเนื้อนมทั้งหมดและ
ไขมัน

ชุดทดสอบเบื้องตนที่มีผลการประเมิน
ความใชได
13. จํานวนจุลินทรียที่มีชีวิต ISO 4833
ทัง้ หมด (ขอ 8.3.1)
14. จํานวน โคลิฟอรม
ISO 4832
(ขอ 8.3.2)
15. จํานวนแบคทีเรียชนิด Standard Methods for the
ทนรอน (ขอ 8.3.3)
Examination of Dairy Product,
chapter 8.3 Thermoduric bacteria,
APHA

Titrimetry (Kjeldahl)

Pour plate
Pour plate
Pour plate
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ภาคผนวก
หนวย
หนวยและสัญลักษณทีใ่ ชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of units หรือ Le Système
International d'Unités) ที่ยอมรับใหใชได มีดังนี้
รายการ
ปริมาตร
อุณหภูมิ

ชือ่ หนวย
มิลลิลติ ร (milliliter)
องศาเซลเซียส (degree Celsius)

สัญลักษณหนวย
ml
o
C

