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น้ํานมแพะ เปนสินคาเกษตรที่มีแนวโนมการผลิตและการบริโภคมากขึ้นในประเทศ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่
สําคัญคือมีเม็ดไขมันขนาดเล็ก ทําใหยอยงาย อีกทั้งยังนิยมนําไปใชผลิตผลิตภัณฑประเภทเครื่องสําอาง ซึ่ง
ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานที่ครอบคลุมขอกําหนดทั้งดานคุณภาพและความปลอดภัยอยางชัดเจนสําหรับ
น้ํานมแพะดิบเพื่อใชอางอิงในทางการคา กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานน้ํานม
แพะดิบ เพ่ือใหเกษตรกรและผูประกอบการรวมถึงหนวยงานที่เก่ียวของ สามารถนําไปใชเปนแนวทางใน
การผลิตและใชอางอิงในทางการคา เพ่ือสรางความมั่นใจวาน้ํานมแพะดิบเปนวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม
สําหรับนําไปแปรรูปตอไป 

มาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้กําหนดขึ้นโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง  

ผลการศึกษาโครงการศึกษาการเลี้ยงแพะนมและองคประกอบน้ํานมแพะของประเทศไทย ของสํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ซึ่งไดรับความรวมมือการดําเนินงานจากศูนยวิจัยและพัฒนา
ผลิตผลจากสัตว สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาการผลิตปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 
(สวพป.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน 
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
นํ้านมแพะดิบ 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดคุณภาพที่ตองการของน้ํานมดิบที่ไดจากแพะ     
เพ่ือผลิตเปนอาหาร   

2 นิยาม   

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ มีดังตอไปนี้ 

น้ํานมแพะดิบ (raw goat milk) หมายถึง น้ํานมที่รีดจากแมแพะสกุลคาปรา (Capra spp.) หลังจากคลอด
ลูกแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 วัน โดยไมแยกองคประกอบของน้ํานมแพะออก หรือเติมวัตถุอ่ืนใดและ
ไมไดผานกรรมวิธีใดๆ ยกเวนการทําใหเย็น ทั้งนี้ตองไมมีนมน้ําเหลือง (colostrum) ปน 

3 คุณภาพ 

3.1 ขอกําหนดทั่วไป 

น้ํานมแพะดบิตองมีคณุภาพเหมาะตอการบริโภค ดังตอไปนี ้ 

3.1.1 อยูในสภาพปกต ิสะอาด มีสีขาวหรือสีขาวนวล 

3.1.2 มีกล่ินรส (flavor) ตามธรรมชาติ ปราศจากสิ่งแปลกปลอม (foreign matter) และการปลอมปน 
(adulteration)  

3.1.3  เมื่อตรวจโดยวิธีทดสอบดวยแอลกอฮอล (alcohol test) ดูปฏิกิริยาของน้ํานมแพะดิบกับ         
เอธิลแอลกอฮอล ตะกอนตองมีขนาดละเอียดหรือขนาดเล็กเทานั้น หากพบตะกอนขนาดกลางหรือขนาด
ใหญ ใหตรวจซ้ําดวยวิธีทดสอบการตกตะกอนดวยการตม (clot on boiling test) 

3.1.4  มีคาความเปนกรด-เบส (pH) ระหวาง 6.5 ถึง 6.8 

3.1.5  เนื้อนมไมรวมมันเนย (solids not fat) ไมนอยกวา 8.25% 

3.1.6  จุดเยือกแข็งไมสูงกวา -0.530 oC  
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3.1.7  คาความถวงจําเพาะ (specific gravity) ไมต่ํากวา 1.028 ที่อุณหภูมิ 20 oC  

3.1.8  ชวงเวลาการเปลี่ยนสีของเมทธีลีนบลูตองมากกวา 4 ช่ัวโมง 

3.1.9  การเปลี่ยนสีของรีซาซูรินที่ 1 ช่ัวโมงตองไมนอยกวา เกรด 4.5  

3.2 ช้ันคุณภาพ 

น้ํานมแพะดิบแบงตามจํานวนจุลินทรียทั้งหมด เซลลโซมาติก (somatic cells) จากเตานมแพะ โปรตีน ไขมัน 
และเนื้อนมทั้งหมด (total solids) และใชเปนแนวทางในการกําหนดเกณฑการซื้อขายน้ํานมแพะดิบเปน      
3 ช้ันคุณภาพ ตามตารางที่ 1 คือ  

3.2.1 ช้ันดีมาก (premium)  

3.2.2 ช้ันดี (good)  

3.2.3 ช้ันมาตรฐาน (standard)  

ตารางที่ 1 แสดงการแบงช้ันคุณภาพน้ํานมแพะดิบตามคุณลักษณะ 
(ขอ 3.2) 

                    ช้ันคุณภาพ 
คุณลักษณะ 

ดีมาก  ดี มาตรฐาน  

1. จํานวนโคโลนีของ        จุ
ลินทรียทั้งหมด 
(cfu/ml) 

< 5 x 104  5 x 104 ถึง 105    > 105 ถึง 2 x 105   

2. จํานวนเซลลโซมาติก  
(cells/ml) 

< 7 x 105  7 x 105 ถึง 106  > 106 ถึง 1.5 x 106  

3. โปรตีน (%) > 3.7  > 3.4 ถึง 3.7 3.1 ถึง 3.4  

4. ไขมัน (%) > 4  > 3.5 ถึง 4  3.25 ถึง 3.5  

5. เนื้อนมทั้งหมด (%) > 13  > 12 ถึง 13  11.7 ถึง 12  
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4 วัตถุเจือปนอาหาร 

หามใชวัตถุเจือปนอาหาร   

5 สารพิษตกคาง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกคาง ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ และมกอช. 9002 
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด และ     
มกอช. 9003 มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเล่ียงได  

6 สารปนเปอน 

ชนิดและปริมาณสารปนเปอน ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของ
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง สารปนเปอน  

7 ยาสัตวตกคาง 

7.1 ไมพบการปนเปอนของยาตานจุลชีพ 

7.2 ชนิดและปริมาณยาสัตวตกคาง ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนด
ของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง ยาสัตวตกคาง  

8 สุขลักษณะ 

8.1 การผลิต การบรรจุ และการเก็บรักษาน้ํานมแพะดิบ ตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกัน    
การปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค 

8.2 ภาชนะบรรจุน้ํานมแพะดิบตองสะอาด ไมมีกล่ินอับหรือบูด มีผิวเรียบ ไมมีรอยเชื่อมตอ ไมทํา
ปฏิกิริยากับน้ํานมแพะดิบ และหลังใชงานทุกครั้งตองทําความสะอาดทันที 

8.3 จํานวนจุลินทรียที่ปนเปอนในน้ํานมแพะดิบ ควรเปนไปตามขอกําหนด ดังนี้ 

8.3.1 จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ตองไมเกิน 2 x 105 cfu/ml  

8.3.2 จํานวนโคลิฟอรมแบคทีเรีย ตองไมเกิน 103 cfu/ml 

8.3.3 จํานวนแบคทีเรียทนรอน ตองไมเกิน 103 cfu/ml  
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8.4 ปราศจากจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคติดตอระหวางสัตวและคน (zoonosis) เชน วัณโรค โรคแทงติดตอ  

9 การบรรจุและการเก็บรักษา 

9.1 ใหรวมน้ํานมแพะดิบที ่ได จากการรีดไวในภาชนะบรรจ ุที ่สะอาด  ซึ ่งมีการจัดการทาง
สุขลักษณะที่ดีกอนและหลังการใช   

9.2 น้ํานมแพะดิบที่ไดจากการรีดนมใหขนสงไปยังศูนยรวบรวมน้ํานมโดยเร็ว หากไมไดสงน้ํานมให
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 oC หรือต่ํากวาไดเปนเวลาไมเกิน 24 ช่ัวโมง1/ 

9.3 น้ํานมแพะดิบที่เก็บในถังของศูนยรวบรวมน้ํานม ตองเก็บรักษาโดยการแชเย็นไวที่อุณหภูมิ 4 oC หรือ
ต่ํากวา เปนเวลาไมเกิน 24 ช่ัวโมง กอนการขนสงไปยังโรงงานแปรรูป   

9.4 น้ํานมแพะดิบที่ไมเปนไปตามมาตรฐานนี้ในขอ 3 หามนํามารวมกับน้ํานมแพะที่รีดในครั้งตอไป 

10 การขนสง 

10.1  ยานพาหนะที่ใชขนสงน้ํานมแพะดิบจากฟารมไปยังศูนยรวบรวมน้ํานม ตองเปนยานพาหนะที่
สะอาด ปลอดภัยตอการขนยายภาชนะบรรจุน้ํานม กรณีที่ไมทําใหเย็นควรขนสงโดยเร็วภายในเวลา 
ไมเกิน 2 ช่ัวโมง  

10.2  ยานพาหนะหรือภาชนะที่ใชขนสงน้ํานมแพะดิบจากศูนยรวบรวมไปโรงงาน ตองรักษาอุณหภูมิ
น้ํานมไดอยางมีประสิทธิภาพ และปองกันไมใหเกิดการปนเปอนระหวางการขนสง   

11  วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง 

11.1  การชักตัวอยางใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของและขอกําหนดของมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง การชักตัวอยาง 

11.2  วิธีวิเคราะหคณุภาพน้าํนมแพะดิบทีศ่นูยรวบรวมน้าํนมแพะดิบและโรงงานแปรรูป ใหเปนไปตาม
ภาคผนวก ก หรือวิธีอ่ืนที่ผานการยืนยนัความใชไดของวิธี (validation) ตามมาตรฐานสากล 

 

                                                 
1/ กรณีท่ีตองเก็บน้ํานมแพะดิบเปนเวลานานกวา 24 ชั่วโมง อาจเก็บรักษาโดยการแชเยือกแข็งท่ีอุณหภูมิ    -18 oC หรือ
ต่ํากวา ท้ังนี้ระยะเวลาจากฟารมแพะนมถึงโรงงานแปรรูปควรใชเวลาไมเกิน 15 วัน 
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ภาคผนวก ก 
วิธีวิเคราะหคุณภาพน้ํานมแพะดิบ 

(ขอ 11) 

ก.1 วิธีการตรวจโดยใชประสาทสัมผัส (organoleptic tests) เพ่ือตรวจสอบคุณลักษณะน้ํานมแพะดิบ
โดยการนําน้ํานมใสในภาชนะแลว ดมกลิ่น ดูสี และลักษณะที่ปรากฏภายนอก  

ก.2 วิธีการหาคาความถวงจําเพาะของน้ํานม ใหใชแลคโตมิเตอร (lactometer) วัดคาความ
ถวงจําเพาะ ซึ่งปกติคาความถวงจําเพาะของน้ํานมอยูระหวาง 1.028 ถึง 1.034 ที่อุณหภูมิ 20 oC  โดยมีวิธี
ดังนี้  

(1) นําตัวอยางน้ํานมที่มีอุณหภูมิ 20 oC เทลงในกระบอกตวง (cylinder) ขนาด 100 ml  
(2) ใสแลคโตมิเตอรลงในกระบอกตวง ขณะอานผลตองไมใหแลคโตมิเตอรสัมผัสกับดานขางของ
กระบอกตวง เพราะจะทําใหคาที่ไดผิดพลาดไป  

(3) การอานผลคาความถวงจําเพาะจากกานแลคโตมิเตอร ตัวเลขจะเปนทศนิยมที่ 2 และ 3 โดยจะละ 
1.0 ไวในฐานที่เขาใจ เชน ตัวเลขที่อานได 28 แสดงวาคาความถวงจําเพาะของน้ํานมมีคาเทากับ 1.028 

ก.3 วิธีการหาปริมาณไขมันของน้ํานม 

(1) ตวงกรดซัลฟวริก (sulfuric acid: H2SO4) จํานวน 10 ml ใสลงในขวดทดสอบเกอรเบอร  

(2) ดูดน้ํานมจํานวน 11 ml ใสลงไปในขวดทดสอบคอยๆ ปลอยใหน้ํานมไหลลงชาๆ ไปสัมผัสกับ
กรดจนสังเกตเห็นชั้นของน้ํานมอยูเหนือกรด 
(3) เติมเอมิลแอลกอฮอลล (amyl alcohol) จํานวน 1 ml ลงไปในขวดทดสอบ  

(4) อุดจุกขวดทดสอบใหแนน เขยาผสมใหกรดยอยน้ํานม นานประมาณ 2 นาที  

(5) นําขวดทดสอบเขาในซองเครื่องเหวี่ยง จัดใหอยูในสมดุล แลวเดินเครื่องเหวี่ยง 1,100 รอบ/นาที  
เปนเวลา 5 นาที  
(6) ภายหลังการเหวี่ยงครบเวลา 5 นาทีแลว นําขวดทดสอบออกมาแชในเครื่องอังน้ํา (water bath) ที่
อุณหภูมิประมาณ 57 oC ถึง 60 oC เปนเวลา 5 นาที ตอไปนําขวดทดสอบขึ้นมาจากเครื่องอังน้ํา เพ่ือ
อานเปอรเซ็นตไขมัน โดยจับขวดทดสอบในแนวตั้งแลวจัดระดับคอลัมนของไขมันใหระดับลางสุดอยูที่
เลขศูนย หรือใกลเคียงที่สุด แลวอานตัวเลขจากขอบบนของคอลัมนไขมันน้ํานมถึงขอบลาง จะไดคาเปน
เปอรเซ็นตไขมันของน้ํานม 
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ก.4 การหาปริมาณเนื้อนมทั้งหมดและเนื้อนมไมรวมมันเนย มีวิธีดังนี้  

(1) โดยใชเครื่องตรวจวิเคราะหน้ํานมอัตโนมัติ ระบบอัลตราโซนิก มิลค อนาไลเซอร (ultrasonic 
milk analyzer) หรืออินฟราเรด สเปกโทรมิเตอร (infrared spectrometer) เพ่ือตรวจหาองคประกอบ
น้ํานม  

(2) กรณีที่ไมมีเครื่องตรวจวิเคราะหน้ํานมอัตโนมัติเพ่ือหาปริมาณองคประกอบของน้ํานม สามารถนํา   
คาความถวงจําเพาะและคาเปอรเซ็นตไขมันน้ํานมที่ไดจากการวิเคราะห มาคาํนวณหาคาเนือ้นมทัง้หมดและ
เนื้อนมไมรวมมันเนย  

ก.5  วิธีทดสอบดวยแอลกอฮอล มีดังนี้  

ก.5.1 เตรียมอลิซาริน  จํานวน 1 g ผสมกับเอธิลแอลกอฮอลความเขมขน 68% จํานวน 1 ℓ ซึ่ง
เตรียมจากแอลกอฮอล 99.96%  

ก.5.2 นําสารละลายจากขอ ก.5.1 ที่เตรียมไดผสมกับน้ํานมในอัตราสวน 1:1 สังเกตปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น 
ถาน้ํานมเปนกรด จะเกิดตะกอนโปรตีนแขวนลอย ดังนี้ 

(1) น้ํานมที่มีคาความเปนกรด-เบส 6.4 ถึง 6.5 เมื่อเกิดปฏิกิริยาจะเห็นตะกอนละเอียดสีเหลือง
น้ําตาล  

(2) น้ํานมที่มีคาความเปนกรด-เบส 6.6 ถึง 6.8 เมื่อเกิดปฏิกิริยาจะเห็นตะกอนละเอียดสีน้ําตาลแดง 

(3) น้ํานมที่มีคาความเปนกรด-เบส มากกวา 6.9 เมื่อเกิดปฏิกิริยาจะเห็นตะกอนละเอียดสีมวงแดง   

ก.5.3 ถาเกิดตะกอนขนาดกลางหรือขนาดใหญใหทดสอบยืนยันโดยวิธีทดสอบการตกตะกอนดวยการตม  

ก.6 วิธีทดสอบการตกตะกอนดวยการตม มีวิธีการดังนี้ 

นําน้ํานมที่คนใหเขากันดีแลวใสในหลอดทดลองปริมาตร 5 ml แลวตมในหมอน้ําเดือดนาน 5 นาที       
ถาน้ํานมที่มีความเปนกรดเทากับหรือมากกวา 0.2% ของกรดแลคติก เมื่อผานความรอนจะเกิดตะกอน 
จึงไมควรนําไปใชทําผลิตภัณฑ 

ก.7 การวัดคาความเปนกรด-เบส 

ตรวจสอบคาความเปนกรด-เบส ของน้ํานม ใหใชมาตรวัดความเปนกรด-เบส (pH meter)  
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ก.8 วิธีทดสอบความเปนกรด (acidity test)  

เพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ํานม โดยทดสอบกรดในน้ํานม โดยวิธีไทเทรต มีวิธีการดังนี้  

ใสน้ํานมปริมาตร 9 ml ในภาชนะ เติม 1% สารละลายฟนอฟทาลีน (phenolphthalein solution) 1 หยด 
และไทเทรตดวย 0.1 N โซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide) จนน้ํานมเปนสีชมพูเปนเวลา 30 s แลว
อานคาปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซดที่ใชเพ่ือคํานวณความเปนกรด เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
การตรวจรับน้ํานมและแปรรูปเปนผลิตภัณฑตอไป  

ก.9  วิธีทดสอบดวยเมธิลีนบลู (methylene blue test)2/ 

(1)  นําเมธิลีนบลูชนิดเม็ด (methylene blue tablet) เตรียมตามวิธีที่ผูผลิตกําหนดไวในฉลาก เก็บไว
ในขวดสีชาและแชตูเย็น (การเตรียมแตละครั้งใชไดไมเกิน 7 วัน) 

(2)  ใชปเปตนึ่งฆาเช้ือที่แหงและสะอาดดูดน้ํานม 10 ml ผสมกับสารละลายขอ (1) 1 ml ในหลอดแกวที่
อบแหง ปดฝาหลอดแลวกลับหลอดใหสารละลายและน้ํานมเขากันกอนบมที่เครื่องอังน้ําควบคุมอุณหภูมิ 
37 oC 
(3)  หลังจากนั้นอานผลทุกๆ ช่ัวโมง จนถึง 6 ช่ัวโมง ตัวอยางที่มีจุลินทรียมากจะเปลี่ยนสีของน้ํายา 
จากสีฟาอมเขียวเปนสีขาว เมื่ออานผลแตละคร้ังแลวใหกลับหลอด ถาน้ํานมเปลี่ยนสีเร็วกวา 4 ช่ัวโมง 
แสดงวาน้ํานมมีคุณภาพไมดี 

ก.10  วิธีทดสอบดวยรีซาซูริน (resazurin test) 2/  

(1)  เตรียมสารละลายรีซาชูรินโดยนําเม็ดสีรีซาซูริน เตรียมตามวิธีที่ผูผลิตกําหนดในฉลาก บรรจุในขวด 
สีชา ใหเตรียมเฉพาะพอใชแตละครั้ง 

(2)  ใชปเปตที่นึ่งฆาเช้ือแลวที่แหงและสะอาดดูดน้ํานม 10 ml ผสมกับสารละลายขอ (1) 1 ml ในหลอดแกว
ที่อบแหง กลับหลอดไปมาใหสารละลายและน้ํานมเขากันกอนบมที่เครื่องอังน้ําควบคุมอุณหภูมิ 37 oC 

(3)  อานผลหลังจากบม 1 ช่ัวโมง ในชั่วโมงที่ 2 ใหกลับหลอด และอานผลชั่วโมงที่ 3 การเปลี่ยนสี
ของสารละลายรีซาซูลินจะเปลี่ยนจากสีมวงน้ําเงิน เปนสีมวงแดง ชมพู หรือขาว โดยเทียบสีกับแถบสีของ 
Lovibond (Lovibond comparator) ตามจํานวนเชื้อจุลินทรียที่มีอยูในน้ํานมนั้น โดยกลับหลอดทุกครั้งที่
อานผลเสร็จ  
__________________ 
2/ ขอควรระวัง 1) ระดับน้ําในเครื่องอังน้ําตองอยูเหนือระดับน้ํานมในหลอดประมาณ  2.5 cm 

2) ทุกครั้งท่ีตรวจควรเตรียมหลอดควบคุมลบ และควบคุมบวก เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
สารละลายที่ใช 

3) ตรวจสอบอุณหภูมิของเครื่องอังน้ํา 
 4) เริ่มจับเวลาเมื่ออุณหภูมิของตัวอยางได 37 oC 
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ก.11  วิธีทดสอบยาตานจุลชีพเบื้องตน 

ก.11.1  การตรวจสอบยาตานจุลชีพดวยโยเกิรต เพ่ือตรวจสอบการปนเปอนของยาตานจุลชีพ โดยวิธี
เบื้องตน ในกรณีที่ไมมีชุดทดสอบยาตานจุลชีพเบื้องตน (test kit) มีวิธีดังนี้ 
(1) เตรียมสารละลายจากโยเกิรตที่ไมไดปรุงแตง (ควรใชโยเกิรตที่ผลิตใหม และมีวันหมดอายุมากกวา 
10 วัน) 1 ถวย (150 g) ผสมกับน้ํากล่ัน 150 ml คนใหเขากัน (อัตราสวน 1:1)   

(2) นําน้ํานมที่ตองการตรวจ 10 ml ตมในน้ําเดือด 5 นาที ถึง 10 นาที จากนั้นนําไปแชในน้ําเย็น 
เพ่ือใหอุณหภูมิน้ํานมในหลอดทดลองเปน 35 oC ถึง 37 oC  

(3) นําสารละลายโยเกิรตขอ (1) 1 ml ใสในตัวอยางน้ํานมขอ (2) แลวเขยาใหเขากัน จากนั้นนํา
หลอดทดลองอุนในเครื่องอังน้ําที่อุณหภูมิ 43 oC เปนเวลา 3 ช่ัวโมง   

(4) ถาน้ํานมมีการจับตัวเปนกอน แสดงวาไมมียาตานจุลชีพ ถาสารละลายยังเหลวเหมือนเดิมแสดงวา
มียาตานจุลชีพปนเปอน  

ก.11.2  การทดสอบยาตานจุลชีพโดยใชชุดทดสอบเบื้องตนที่มีผลการประเมินความใชได (validation) 
ของผลการทดสอบวามีความถูกตองและเหมาะสม   

ก.12 วิธีทดสอบจุลินทรียทั้งหมด ใหปฏิบัติตาม Standard Methods for the Examination of Dairy 
Products ฉบับลาสุด ของ American Public Health Association หรือวิธีอื่นที่เทียบเทา  

ก.13 วิธีทดสอบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม ใหปฏิบัติตาม Standard Methods for the Examination of 
Dairy Products ฉบับลาสุด ของ American Public Health Association หรือวิธีอ่ืนที่เทียบเทา 

ก.14 วิธีทดสอบแบคทีเรียชนิดทนรอน ใหปฏิบัติตาม Standard Methods for the Examination of 
Dairy Products ฉบับลาสุด ของ American Public Health Association หรือวิธีอ่ืนที่เทียบเทา  

 

 

หมายเหตุ  วิธีวิเคราะหคณุภาพน้ํานมแพะดิบ 

1) ขอ ก.2 ถึง ก.10 อางอิงวิธีวิเคราะหจาก รศ.ทองยศ อเนกะเวียง. คูมือปฏิบัติการนม
และผลิตภัณฑนม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพฯ, 2529. 

2) ขอ ก.11 อางอิงวิธีวิเคราะหจาก Atherton, H.V. and Newlander, J.A. Chemistry and 
Testing of Dairy Product. 4th Edn. AVI, Westport, CT, 1977. 
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ภาคผนวก ข 
หนวย 

หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of units หรือ Le Système 
International d'Unités) ที่ยอมรับใหใชได มีดังนี้ 
 

รายการ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 
มวล กรัม (gram) g 

ลิตร (liter) ℓ ปริมาตร 
มิลลิลิตร (milliliter) ml 

ความยาว เซนติเมตร (centimeter) cm 
เวลา วินาที (second) s 

อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส (degree celsius) oC 
จํานวนจุลินทรีย จํานวนโคโลนตีอมิลลิลิตร 

(colony forming unit per milliliter)  
cfu/ml 

ความเขมขนของ
สารละลาย 

 นอรแมลลิต ี(normality) N 

 

 
 

 




