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เนื้อแพะเปนสินคาเกษตรดานปศุสัตวที่มีการบริโภคแพรหลายภายในประเทศ โดยยังไมมีการตัดแตงเนื้อ
แพะใหเปนมาตรฐาน ดังนั้นเพื่อสงเสริมการผลิตเนื้อแพะใหมีคุณภาพสามารถนําไปใชประโยชนตาม
ลักษณะการตัดแตงและเพ่ิมมูลคาการคาขาย รวมทั้งมีความปลอดภัยตอผูบริโภค จึงเห็นสมควรจัดทํา
มาตรฐานเนื้อแพะ  

มาตรฐานนี้กําหนดขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากผลการศึกษาโครงการศึกษาเกณฑช้ีวัดมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ เนื้อแพะ เนื้อแกะ และผลการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแพะ ฟารมแกะ 
ของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ซึ่งไดรับความรวมมือการดําเนินงานจาก 
ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และใชแนวทางตามเอกสารตอไปนี้ 

FAO/WHO. 1994. Codex Alimentarius Volume 10. Meat and Meat Products Including Soups and 
Broths. pp. 33-75. (Part 2 – Codes of Practice and Guidelines for Processed Meat and Poultry 
Products). Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome.  
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ 

เนื้อแพะ 

1. ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดใชกับเนื้อจากแพะในสกุลคาปรา (Capra spp.) 
ชนิดที่ เ ล้ียงเปนอาหาร ในลักษณะของรางแพะท่ีตัดแตงเปนชิ้นสวนขนาดใหญ โดยยังไมผาน
กระบวนการแปรรูป 

2. นิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เนื้อแพะ มดีังตอไปนี ้

2.1   เนื้อแพะ (goat meat) หมายถึง เนื้อที่ไดจากแพะสุขภาพดีและไมมีโรคที่ผานกระบวนการฆาแบบ
ไมทรมาน เพ่ือใชเปนอาหารมนุษย โดยนําเลือด หนัง หัว หาง ขอเทาหนา ขอเทาหลัง รวมทั้งอวัยวะ
ภายในออก แลวตัดแตง (cutting) เปนชิ้นสวนขนาดใหญ โดยผานการตรวจสอบแลววาสามารถบริโภค
เปนอาหารได และมีกลามเนื้อโครงราง (skeletal muscle) เปนสวนใหญ 

2.2 ช้ินสวนขนาดใหญ (wholesale cut) หมายถึง ช้ินสวนที่ไดจากการตัดแตงเนื้อแพะเพ่ือการขายสง 

3. ประเภท

เนื้อแพะตามมาตรฐานนี้แบงเปน 8 ประเภท (รูปที่ 1) ดังนี้ 

3.1 สันสะเอว (loins) เปนชิ้นสวนซึ่งไดจากการตัดผานกระดูกสันหลัง ตรงกระดูกซี่โครงซี่ที่ 12 และ 
13 จนถึงกระดูกสันหลังขอสุดทายที่ตอกับสวนสะโพก (chump) 

3.2 ขาหลัง (hind leg) เปนชิ้นสวนซึ่งไดจากการตัดขวางตั้งฉากกับแนวยาวของกระดูกขาหลังตรงกระดูก
ใตกระเบนเหน็บ (sacrum) ตอกระดูกหาง โดยมีสวนหัวกระดูกขาหลัง (femur) ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 2.5 cm ติดอยูดวย 

3.3 สะโพก (chump) เปนชิ้นสวนซึ่งไดจากการตัดผานกระดูกสันหลังสวนเอวขอสุดทาย  
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3.4 สันซี่โครง (rack) เปนชิ้นสวนซึ่งไดจากการตัดตามยาวผานกระดูกสันหลังระหวางซี่โครงซี่ที่ 3 
และ 4 ถึงซี่โครงซี่ที่ 12 โดยตัดแยกสวนอกออก 

3.5 ไหล (shoulder) เปนชิ้นสวนซึ่งไดจากการตัดตามยาวจากบริเวณสวนคอตอกับกระดูกสันหลัง ถึง
กระดูกซี่โครงซี่ที่ 3 

3.6  ขาหนา (fore leg) เปนชิ้นสวนซึ่งไดจากการตัดขาหนาที่ติดกระดูกใบพายแยกจากสวนไหล  

3.7 อก (breast) เปนชิ้นสวนของเนื้อสวนพื้นทองซึ่งไดจากการตัดตามขวางกระดูกซี่โครงใหขนานกับ
กระดูกสันหลัง กวางประมาณ 1 ใน 3  

3.8 คอ (neck) เปนชิ้นสวนของเนื้อซึ่งไดจากการตัดผานกระดูกสวนคอตอกับกระดูกสันหลัง 

 

 

5 

8 

4 1 6 3 
2 

7 

รูปที่ 1 แสดงการตัดแตงแพะเปนชิ้นสวนขนาดใหญ 

1 สันสะเอว (loins)  5 ไหล (shoulder) 
2 ขาหลัง (hind leg)  6 ขาหนา (fore leg) 
3 สะโพก (chump)  7 อก (breast) 
4 สันซี่โครง (rack)  8 คอ (neck) 

4. คุณภาพ 

4.1 ขอกําหนดคณุภาพเนื้อแพะ  

4.1.1 ไดจากแพะทีผ่านการฆาและตัดแตงจากโรงฆาสัตวที่ถูกสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติการ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  
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4.1.2 สวนที่เปนกลามเนื้อมีสีแดงสดจนถึงสีแดงเขมตามชั้นคณุภาพ สะอาด ปราศจากกลิ่นผิดปกต ิ

4.2 ช้ันคุณภาพ   

มี 3 ช้ันคุณภาพ ดังนี ้

4.2.1  ช้ันคุณภาพดีมาก หรือ “excellent” เปนเนื้อที่ไดจากแพะอายุนอยกวา 1 ป (ภาคผนวก ก.1) 
โดยดูที่สวนกระดูกซี่โครงจะมีรูปรางคอนขางกลม รางแพะมีหลังกวางและหนา กลามเนื้ออวบแนนมาก 
ขาหลังเต็ม ไหลหนาและเต็ม เนื้อบริเวณสีขางเต็มและแนน เนื้อมีสีแดงอิฐสด (brick red) 

4.2.2 ช้ันคุณภาพดี หรือที่เขาใจกันทั่วไปวา “select” เปนเนื้อที่ไดจากแพะอายุระหวาง 1 ถึง 2 ป โดย
ดูที่สวนกระดูกซี่โครงมีรูปรางโคงปานกลางคอนขางแบน รางแพะมีหลังกวางและหนา กลามเนื้อคอนขาง
อวบแนน ขาหลังเต็ม ไหลคอนขางหนาและเต็ม เนื้อบริเวณสีขางคอนขางเต็ม และมีสีแดง (red) 

4.2.3 ช้ันคุณภาพทั่วไป หรือ “general commercial” เปนเนื้อที่ไดจากแพะเต็มวัย อายุมากกวา 2 ป 
โดยดูที่กระดูกซี่โครงมีรูปรางกวางแบน ลําตัวคอนขางแคบเมื่อเทียบกับความยาว ขาหลังคอนขางเรียว
บาง หลังและไหลคอนขางแคบและหนา เนื้อมีสีแดงเขม (dark red) 

5. สุขลักษณะ 

การผลิตเนื้อแพะตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานโรงฆาสัตว (มกอช.6400)  

5.1 ขอกําหนดดานจุลินทรีย1 ตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในตารางที่ 1 ดังนี้ 

 

--------------- 
1/ขอกําหนดดานจุลินทรีย 

คา   n  หมายถึง จํานวนตัวอยางขั้นต่ําท่ีตองนํามาตรวจสอบแตละรุน (lot) 

คา m  หมายถึง จํานวนจุลินทรียที่ยอมรับไดในตัวอยางท่ีตรวจสอบ 

คา  c  หมายถึง จํานวนตัวอยางสูงสุดที่พบจุลินทรียในตัวอยางท่ีตรวจสอบไดในระดับสูงกวา m 

คา M  หมายถึง จํานวนจุลินทรียสูงสุดที่ยอมใหพบในตัวอยางตรวจสอบ มีผลใหไมยอมรับสินคารุนนั้น 

   -กรณีที่ไมไดกําหนดคา M ไวใหใชคา m คูกับคา c เปนเกณฑตัดสิน 

   -กรณีที่กําหนดคา M ไว หากตรวจพบจุลินทรียในตัวอยางสูงกวาคา m จํานวนตัวอยางตองไมเกินคา c แต
ทั้งนี้ จํานวนจุลินทรียตองไมเกินคา M 

   -การนําขอกําหนดเรื่องจุลิทรียไปใช อาจลดจํานวนตัวอยางที่ตรวจสอบได ขึ้นกับระบบการผลิตและประวัติ
ของผูผลิตสินคาเกษตรและอาหาร 
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ตารางที่ 1 ขอกําหนดดานจุลินทรีย  

ช n c m M นิด  

1. 
count)

5 2 5
c

จุลินทรียทั้งหมด (Total plate 
 

 x105

fu/g 
5
c
x106

fu/g 

2. ิฟ 5 0  
c

-โคล อรม (Coliform) คา MPN    5x103

fu/g 
  

3 .
(Staph

5 0 1
c

- ส แตฟ โ ล ค็ อ ก คั ส อ อ เ ลี ย ส 
yllococcus aureus) 

   x 102

fu/g 
 

4. 
(Salm
โ ม เ น
Salmonella paratyphimurium) และ
แซลโ
(Salm

5 0 ต อ
ตัวอยา

-แซลโมเนลลาไทฟมูเรียม 
onella typhimurium) แซล
ล ล า  พ า ร า ไ ท ฟ มู เ ร่ี ย ม 

มเนลลา  เอน เทอไรทิดิ ส 
onella enteritidis) 

  ง ไ ม พ บ ใ น
ง 25 g 

 

5.2  ตองปราศจากปรสิต 

ี่อาจเปนอนัตรายตอผูบริโภคโดยการตรวจพนิิจ  

6. สารพิษตกคาง 

ปริมาณของสารพิษตกคางในเนื้อแพะ ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนด

7. สารปนเปอน 

ปริมาณของสารปนเปอนที่พบในเนื้อแพะ ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนด

5.3 ปราศจากสิ่งแปลกปลอมท

ของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง สารพิษตกคาง  

ของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง สารปนเปอน  
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8. ยาสัตวตกคาง 

ปริมาณยาสัตวตกคางที่พบในเนื้อแพะ ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนด
ของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง ยาสัตวตกคาง 

9. การชักตัวอยาง 

การชักตัวอยางใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง วิธีชักตัวอยาง 

10 วิธีวิเคราะห 

10.1 วิธีวิเคราะหดานจุลินทรีย ใหใชวิธีที่กําหนดในตารางที่ 2 โดยใหอางอิงเอกสารฉบับลาสุด  

ตารางที่ 2 วิธีวิเคราะหดานจุลินทรีย  

ช วนิด ิธีวิเคราะห 

1. AO
หรือวิธ

จุลินทรียทั้งหมด (Total plate count) AC (2000) ขอ 966.23C  
ีทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

2. AO
หรือวิธ

โคลิฟอรม (Coliform) คา MPN  AC (2000) ขอ 966.24  
ีทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

3. AO
หรือวิธ

สแตฟโลค็อกคัสออเลียส (Staphyllococcus aureus) AC (2000) ขอ 975.55  
ีทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

4. imurium) 
แซลโม
paraty
(Salm

AO
หรือวิธ

แซลโมเนลลาไทฟมูเรียม (Salmonella typh
เนลลา พาราไทฟมูเร่ียม Salmonella 
phimurium) และแซลโมเนลลา เอนเทอไรทิดิส 
onella enteritidis) 

AC (2000) ขอ 967.26  
ีทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

10.2  วิธีวิเคราะหขอกําหนดนอกเหนือจากที่กําหนดในขอ 10.1 ใหเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง วิธีวิเคราะห  
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11. การบรรจุและเก็บรักษา   

11.1  เนื้อแพะที่เปนชิ้นสวนขนาดใหญ ตองหุมหอดวยวัสดุที่ปดมิดชิดที่มีคุณสมบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่เก่ียวกับภาชนะบรรจุ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2532 
เพ่ือปองกันการปนเปอนและกลิ่นแปลกปลอมจากภายนอก เนื้อแพะที่บรรจุในภาชนะบรรจุแลว ตอง
เก็บในที่อุณหภูมิต่ํา ใจกลางเนื้อไมสูงกวา 4๐C โดยใหเก็บไดไมเกิน 7 วัน แตถาอุณหภูมิใจกลางเนื้อ
เกินกวา 4๐C แตไมเกิน 10๐C ใหเก็บไดไมเกิน 24 ช่ัวโมง 

11.2  ภาชนะบรรจุตองมีคุณภาพ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีคุณสมบัติทนทานตอการปฏิบัติการ
ขนสงและรักษาสภาพของเนื้อแพะ 

12. การแสดงเครื่องหมายและฉลาก 

12.1 บรรจุภัณฑตองมีขอความแสดงรายละเอียดที่อานไดงาย ชัดเจน ไมลอกหลุด ไมเปนเท็จหรอื
หลอกลวง ดังตอไปนี ้

(1) ช่ือผลิตภณัฑ 

(2) ประเภทของชิ้นสวนขนาดใหญ 

(3) ช้ันคุณภาพ  

(4) น้ําหนักสุทธิ เปนกรัม หรือ กิโลกรัม  

(5) วัน เดือน ป ที่ผลิต และวันเดือนปทีบ่ริโภคกอน 

(6) อุณหภูมิที่เก็บรักษา 

(7) ช่ือผูผลิต ฟารมที่ผลิต ผูจัดจําหนายหรือเคร่ืองหมายการคา และสถานที่ตั้ง ในกรณีที่ฉลากใช
ภาษาตางประเทศตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไว 

12.2 การแสดงเครื่องหมายการตรวจรับรอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของหนวยตรวจหรือ
หนวยรับรองและเปนไปตามมาตรฐานนี้ และไดการยอมรับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ  
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13. การขนสง  

13.1 ตองขนสงเนื้อแพะดวยความระมัดระวังโดยใชพาหนะที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันการ
ปนเปอนที่เปนอันตรายตอผูบริโภค 

13.2 ระหวางการขนสง ตองควบคุมอุณหภูมิกลางเนื้อไมใหเกิน 4๐C ตลอดเวลา

13.3 ภายหลังการขนสงตองรีบลางทําความสะอาดพาหนะทันท ี
 

............................................. 
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ภาคผนวก ก 
การแบงเนื้อแพะตามอายุ 

ก.1  การแบงเน้ือแพะตามอายุ 

เนื้อจากแพะที่มีสุขภาพดีซึ่งรับมาจากโรงฆาสัตวที่ถูกสุขลักษณะ เปนแพะที่มีลักษณะโครงรางสมบูรณ 
สามารถนําไปใชประโยชนตามลักษณะการตัดแตง โดยอายุของแพะมีความสําคัญในการจัดชั้นคุณภาพ
ของเนื้อแพะ 

เกณฑตัดสินอายุของแพะใชวิธีการตรวจพินิจจากขอตอของแขงหนา ลักษณะพื้นที่หนาตัดของเนื้อสัน 
และลักษณะของกระดูกซี่โครง ดังนี้ (รูปที่ ก 1,2,3)  

ก.1.1 แพะอายุนอยกวา 1 ป หรือแพะเล็ก (kid goat) เปนรางแพะที่มีน้ําหนักแชเย็นประมาณ 8 kg ถึง  
9 kg 

ก.1.1.1 ขอตอของแขงหนา จะมีสีแดงปานกลาง ช้ืน และพรุน (รูปที่ ก 1) 

ก.1.1.2 พ้ืนที่หนาตัดเนื้อสัน มีขนาดของพื้นที่หนาตัดประมาณ 5 cm2 ถึง 6 cm2 (รูปที่ ก 2) 
ก.1.1.3 กระดูกซี่โครงจะมีลักษณะคอนขางกลม สีขาวอมชมพู (รูปที่ ก 3) 

ก.1.2 แพะอายุระหวาง 1 ถึง 2 ป หรือแพะรุน (yearling goat) เปนรางแพะที่มีน้ําหนักแชเย็นประมาณ  
17 kg ถึง18 kg 

ก.1.2.1 ขอตอของแขงหนาจะมีรอยแตก มีลักษณะเปนหลอดมวน (spool joint) หรือมีการแตกแบบ
ไมสมบูรณ  

ก.1.2.2 หนาตัดเนื้อสัน มีขนาดของพื้นที่หนาตัดประมาณ 12 cm2 ถึง 13 cm2 (รูปที่ ก 2) 

ก.1.2.3 กระดูกซี่โครง มีลักษณะคอนขางแบน สีแดงออน (รูปที่ ก 3) 

ก.1.3 แพะอายุมากกวา 2 ป หรือแพะเต็มวัย (adult goat) เปนรางแพะที่มีน้ําหนักแชเย็นประมาณ 19 kg 
ถึง 20 kg 

ก.1.3.1 ขอตอของแขงหนาเปนแบบหลอดมวน (รูปที่ ก 1) 
ก.1.3.2 พ้ืนที่หนาตัดเนื้อสัน มีขนาดของพื้นที่หนาตัดประมาณ 14 cm2 ถึง 15 cm2 (รูปที่ ก 2) 

ก.1.3.3 กระดูกซี่โครง มีลักษณะกวางแบน สีขาวขุน (รูปที่ ก 3) 
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1  แพะอายุนอยกวา 1 ป น้าํหนักแชเย็นประมาณ 8 kg ถึง 9 kg

 
 

 
2  แพะอายุระหวาง 1 ถึง 2 ป น้าํหนักแชเย็นประมาณ 17 kg ถึง 18 kg

 
 

3  แพะอายุมากกวา 2 ป น้าํหนักแชเย็นประมาณ 19 kg ถึง 20 kg 

 

 

รูปที่ ก 1 แสดงลักษณะรางแพะแยกตามอายุ 
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2

 
รูปที่ ก 2 แสดงหนาตัด

2 
  

1 

1   เปนล
2   เปนล

3   เปนล

รูปที่  ก 3 ลักษณะกระด
 

 

 

 
2  แพะ อายุระหวาง 1ป ถึง 2 ป  
พ้ืนที่หนาตัดเนื้อสันมีขนาดประมาณ 12 cm2 ถึง 13 cm
เ

ูก
1 แพะ อายุนอยกวา 1 ป  
พ้ืนที่หนาตัดเนื้อสันมีขนาดประมาณ 5 cm2 ถึง 6 cm2
 

 

 

 

3 แพะ อายุมากกวา 2 ป 
พ้ืนที่หนาตัดเนื้อสันมีขนาดประมาณ 14 cm2 ถึง 15 cm2  

น้ือสันแพะแยกตามอายุ 

 3 

ักษณะกระดูกซีโ่ครงแพะอายุ 1 ป 

ักษณะกระดูกซีโ่ครงแพะอายุระหวาง 1ป ถึง 2 ป 

ักษณะกระดูกซีโ่ครงแพะอายุมากกวา 2 ป 
 
 
ซี่โครงแพะแยกตามอายุ 



มกอช.6005-2549                             11

ก.2  การตัดแตงเน้ือแพะจากชิ้นสวนขนาดใหญเปนช้ินสวนขนาดยอย  

การตัดแตงเนื้อแพะที่เปนชิ้นสวนขนาดใหญจํานวน 8 ช้ิน ออกเปนชิ้นสวนขนาดยอย อาจจัดเรียงลําดับ
ตามคุณภาพความนิยม และราคาของชิ้นเนื้อ ช้ินสวนยอย ดังนี้ (รูปที่ ก 4) 

ก.2.1 เนื้อแวนสันสะเอว (loins chops) เปนสวนของเนื้อสันสะเอวที่ตัดเปนแวน  

ก.2.2 เนื้อแวนขาหลงั (hind leg chops) เปนสวนของเนื้อขาหลังที่ตัดเปนแวน 

ก.2.3 เนื้อแวนสะโพก (chump chops) เปนสวนของเนื้อสะโพกท่ีตัดเปนแวน 

ก.2.4 ช้ินเนื้อซี่โครง (rib cutlets) เปนสวนของเนื้อสันซี่โครงที่ตัดออกเปนชิ้นตามแนวซี่โครง 

ก.2.5 ช้ินเนื้อสวนไหล (shoulder chops) เปนสวนของเนื้อไหลที่ตัดตามขวางเปนชิ้น 

ก.2.6 ช้ินเนื้อขาหนา (fore leg chops) เปนสวนของเนื้อขาหนาทั้งขาที่ตดัตดิกระดูกเปนชิ้น 

ก.2.7 ช้ินเนื้ออก (breast chops) เปนสวนของเนือ้อกที่ตัดออกเปนชิ้นตามแนวซี่โครง 

ก.2.8 ช้ินเนื้อสวนคอ (neck rosettes) เปนสวนของเนื้อคอที่ตัดตามขวางเปนชิ้น  
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4 
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6 

2 

สัน 

7 

รูปที่ ก 4 การตัดแตงแพะจากชิ้นสวนขนาดใหญเปนช้ินสวนขนาดยอย 
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ภาคผนวก ข 
คํายอ 

คํายอ (Abbreviation) ที่ใชในมาตรฐานนี ้มีดังนี ้

cfu/g   colony forming unit per gram 

MPN/g   most probable number per gram 
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ภาคผนวก ค 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานฯ นี้และหนวยที่ SI (International System of Units หรือ Le 
Systeme International d’Unites; SI) ยอมรับใหใชได มีดังนี้ 

ปริมาณ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย SI 

กรัม (gram) g 
มวล 

กิโลกรัม (kilogram) kg 

เมตร (meter) m 
ความยาว 

เซนติเมตร (centimeter) cm 
ตารางเมตร (square meter) m2  

พ้ืนที่ 
ตารางเซนติเมตร (square centimeter) cm2

อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส (degree Celsius) ๐C 

 
 

 


