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ขาวหอมเปนสินคาเกษตรที่ประเทศไทยเปนผูผลิตและสงออกที่สําคัญของโลก นอกจากขาวหอมมะลิไทย 
ตามมาตรฐาน มกอช. 4000 แลว ยังมีขาวหอมพันธุอ่ืนที่ประเทศไทยผลิตและสงออก ดังนั้นเพื่อใหมี
มาตรฐานที่ครอบคลุมขาวหอมพันธุอ่ืนดวย ซึ่งจะชวยพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของขาวหอมไทย 
สรางความเชื่อถือใหเปนที่ยอมรับมากขึ้นทั้งในประเทศและการคาระหวางประเทศ และเพ่ือคุมครอง
ผูบริโภค กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานขาวหอมไทยขึ้น 

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากผลการศึกษาโครงการศึกษา
ดัชนีช้ีวัดคุณลักษณะสําคัญที่ใชเปนเกณฑในการบงช้ีคุณภาพ การแบงช้ันคุณภาพ และการกําหนดรหัส
ขนาดของขาว (กลุมขาวหอม) ของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ซึ่งไดรับความ
รวมมือการดําเนินงานจากกรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้กําหนดขึ้นโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง 
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ
ขาวหอมไทย 

1 ขอบขาย 

1.1  มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ครอบคลุมขาวหอมไทย (Thai aromatic rice)  
ซึ่งไดแก ขาวเจาหอม และขาวเหนียวหอม ที่มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Oryza sativa L. อยูในวงศ 
Gramineae หรือ Poaceae ซึ่งมีกล่ินหอมตามธรรมชาติของขาวใหมหรือขาวเกา โดยรวมถึงขาวเปลือก ขาว
กลอง ขาวขาว ที่แปรสภาพมาจากขาวเปลือกหอม ซึ่งผลิตในประเทศไทย และกรมวิชาการเกษตร หรือ
กรมการขาว หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศรับรองพันธุวา
เปนขาวหอม  

1.2  มาตรฐานนี้ไมครอบคลุมถึงขาวหอมมะลิไทยที่ไดกําหนดเปนมาตรฐานไวตาม มกอช. 4000
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง ขาวหอมมะลิไทย และไมครอบคลุมขาวที่เติมวิตามิน  

2 นิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี ้มีดังตอไปนี ้ 

2.1  ขาวเจาหอม (non glutinous aromatic rice or non waxy aromatic rice) หมายถึง ขาวขาวหอม 
ขาวกลองหอมและขาวเปลือกหอม ซึ่งเปนพันธุที่เมล็ดขาวขาวมีลักษณะใส อาจมีหรือไมมีจุดขุนขาวของ
ทองไขปรากฏอยู   

2.2 ขาวเหนียวหอม (glutinous aromatic rice) หมายถึง ขาวเหนียวขาวหอม ขาวกลองหอมและ
ขาวเปลือกหอม ซึ่งเปนพันธุที่เมล็ดขาวเหนียวขาวมีลักษณะขุนขาวทั้งเมล็ด เมื่อนึ่งสุกเมล็ดจะเหนียวและ
จับติดกัน 

2.3 ขาวเปลือกหอม  (paddy or rough aromatic rice or unhusked aromatic rice) หมายถึง ขาวเจาหอม 
หรือขาวเหนียวหอม ที่เมล็ดขาวยังมีเปลือกหุมอยู   

2.4 ขาวกลองหอม (husked aromatic rice or brown aromatic rice or cargo aromatic rice or 
loonzain aromatic rice) หมายถึง เมล็ดขาวเจาหอมหรือขาวเหนียวหอม ที่ผานการกะเทาะเปลือกออก
เทานั้น ทั้งนี้กระบวนการกะเทาะเปลือกอาจทําใหเย่ือรําบางสวนหลุดออกไป 
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2.5 ขาวขาวหอมหรือขาวสารเจาหอม (white aromatic rice or milled aromatic rice or polished 
aromatic rice) หมายถึง เมล็ดขาวที่ไดจากการนําขาวกลองเจาหอมไปขัดเยื่อรําออก  

2.6 ขาวเหนียวขาวหอมหรือขาวสารเหนียวหอม (white glutinous aromatic rice or milled glutinous 
aromatic rice or polished glutinous aromatic rice) หมายถึง เมล็ดขาวที่ไดจากการนําขาวกลองเหนียวหอม
ไปขัดเยื่อรําออก 

2.7 สวนของเมล็ดขาว (parts of rice kernels) หมายถึง เมล็ดขาวที่ไมมีสวนใดหัก โดยแบงตามความยาว
ของเมล็ดออกเปน 10 สวนเทาๆ กัน 

2.8 ขาวเต็มเมล็ด (whole kernels) หมายถึง เมล็ดขาวที่อยูในสภาพเต็มเมล็ดที่ไมมีสวนใดหัก 
และใหรวมถึงเมล็ดขาวที่มีความยาวตั้งแต 9 สวนขึ้นไป 

2.9 ตนขาว (head rice) หมายถึง เมล็ดขาวที่มีความยาวมากกวาขาวหักของแตละช้ันคุณภาพแตไมถึง
ความยาวของขาวเต็มเมล็ด และใหรวมถึงเมล็ดขาวแตกเปนซีกที่มีเนื้อที่เหลืออยูตั้งแต 80% ของเมล็ดขึ้นไป 

2.10 ขาวหัก (brokens) หมายถึง เมล็ดขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 2.5 สวนขึ้นไป แตไมถึงความยาวของ
ตนขาว และใหรวมถึงเมล็ดขาวแตกเปนซีกที่มีเนื้อที่เหลืออยูไมถึง 80% ของเมล็ด เปนไปตามเกณฑที่
ระบุในภาคผนวก ข 

2.11 ขาวเมล็ดแดง (red kernels) หมายถึง  เมล็ดขาวกลองที่มีเย่ือรําสีแดงหุมอยูทั้งเมล็ดหรือขาวที่สี
แลวมีเย่ือรําสีแดงติดอยูเปนบางสวนของเมล็ด 

2.12 ขาวเมล็ดทองไข หรือ ขาวเมล็ดทองปลาซิว (chalky kernels) หมายถึง เมล็ดขาวเจาที่มีจุดสีขาวขุน
คลายชอลก ตั้งแต 50% ข้ึนไปของเนื้อที่เมล็ดขาว 

2.13 ขาวเมล็ดลีบ (undeveloped kernels) หมายถึง เมล็ดขาวที่ไมเจริญเติบโตตามปกติที่ควรเปน มี
ลักษณะแฟบ แบน  

2.14 ขาวเมล็ดเสีย (damaged kernels) หมายถึง เมล็ดขาวที่เสียอยางเห็นไดชัดเจนดวยตาเปลา ซึ่งเกิด
จากความชื้น ความรอน เช้ือรา แมลง หรืออ่ืนๆ 

2.15 ขาวเมล็ดเหลือง (yellow kernels) หมายถึง เมล็ดขาวที่มีบางสวนของเมล็ดกลายเปนสีเหลือง 
อยางชัดเจน รวมทั้งขาวนึ่งที่เปนสีน้ําตาลออนบางสวนหรือทั้งเมล็ด 

2.16 ขาวเมล็ดออน (immature kernels) หมายถึง เมล็ดขาวที่ยังไมสุกแกเต็มที่ ขาวกลองมีสีเขียวออน
และมีขนาดเล็กกวาปกติ 



 

 

3 มกอช. 4001- 2551

2.17 ขาวเปลือกหอมสด (wet grain aromatic rice /wet paddy aromatic rice) หมายถึง ขาวเปลือกหอม
ที่เก็บเกี่ยวและนวดทันทีโดยไมผานกระบวนการลดความชื้น โดยปกติเมล็ดขาวเปลือกมีความชื้นไมต่ํากวา 
18% โดยน้ําหนัก  

2.18 วัตถุอ่ืน (foreign matter) หมายถึง ส่ิงอ่ืนๆ ที่มิใชเมล็ดขาว รวมทั้งแกลบและรําที่หลุดจากเมล็ดขาว  
 

2.19 อมิโลส (amylose) หมายถึง แปงชนิดหนึ่งที่มีอยูในเมล็ดขาว มีผลใหเมื่อหุงสุกแลวขาวสวยมี 
ความแข็งหรือออนนุมแตกตางกันไปตามปริมาณอมิโลส 

2.20 คาการสลายเมล็ดในดาง (alkali spreading value) หมายถึง อัตราการสลายของแปงในเมล็ดขาว
เมื่อแชขาวขาว หรือขาวเหนียวขาวในสารละลายโปแตสเซียมไฮดรอกไซดเขมขน 1.7% นาน 23 ช่ัวโมง  
ที่อุณหภูมิ 30 °C  

3 การแบงประเภทและกลุมขาวหอม 

3.1  ประเภทขาวหอม แบงเปน 3 ประเภท ตามลักษณะการสีขาว ดังนี้ 

3.1.1  ขาวเปลือกหอม  
3.1.2  ขาวกลองหอม 
3.1.3  ขาวขาวหอมและขาวเหนียวขาวหอม  

3.2  กลุมขาวหอม แบงเปน 4 กลุม ดังนี้ 

(1) ขาวเจาหอมประเภทนุม แปงของขาวขาวมีปริมาณอมิโลสต่ํา (ตั้งแต 13% จนถึงนอยกวา 20 %  
โดยน้ําหนัก ที่ระดับความชื้น 14%) และขาวมีคาการสลายเมล็ดในดางระดับ 6 ถึงระดับ 7 เมื่อหุงสุกเปน
ขาวสวยแลวเมล็ดจะออนนุม คอนขางเหนียว  

(2) ขาวเจาหอมประเภทรวน แปงของขาวขาวมีปริมาณอมิโลสปานกลาง (ตั้งแต 20% จนถึงนอยกวา 25% 
โดยน้ําหนัก ที่ระดับความชื้น 14%) เมื่อหุงสุกเปนขาวสวยแลวเมล็ดขาวจะรวนคอนขางนุม 
(3) ขาวเจาหอมประเภทแข็ง แปงของขาวขาวมีปริมาณอมิโลสสูง (ตั้งแต 25% ข้ึนไปโดยน้ําหนัก ที่ระดับ
ความชื้น 14%) เมื่อหุงสุกเปนขาวสวยแลวเมล็ดขาวรวนและแข็ง 
(4) ขาวเหนียวหอม ขาวมีคาการสลายเมล็ดในดางระดับ 6 ถึงระดับ 7 เมื่อนึ่งสุกเมล็ดขาวเหนียวและจับ
ติดกัน  

รายชื่อพันธุและลักษณะประจําพันธุของขาวที่จัดอยูในแตละกลุมขางตน ดูในภาคผนวก ก 

การวิเคราะหปริมาณอมิโลส คาการสลายในดาง ความชื้น ใหเปนไปตามขอ 11 
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4 คุณภาพ 

4.1  ขอกําหนดทั่วไป  

4.1.1  ขาวเจาหอม และขาวเหนียวหอม ทั้งขาวเปลือก ขาวกลอง ขาวขาว และขาวเหนียวขาว ตองมีคุณภาพข้ันต่ํา 
ดังตอไปนี ้
(1)  มีความปลอดภัยและคุณภาพเหมาะสมตอการบริโภคตามขอ 7, ขอ 8 และขอ 9 

(2)  เมล็ดขาวมีลักษณะปรากฏสม่ําเสมอ เปนไปตามชัน้คุณภาพตามขอ 4.2 
(3)  มีคุณลักษณะตรงตามพนัธุ รายละเอียดตามภาคผนวก ก 

4.2  ขอกําหนดเฉพาะ 

4.2.1 ขาวเปลือกหอม ตองมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังตอไปนี ้

(1) เมื่อสีเปนขาวขาวหรือขาวเหนียวขาวแลว ตองมีกล่ินหอมโดยธรรมชาติของขาวใหมหรือขาวเกา และ
ไมมีกล่ินแปลกปลอม การทดสอบความหอมใหเปนไปตามขอ 11 

(2)  ความชื้นไมเกิน 15% สําหรับการซื้อขายขาวเปลือก ยกเวนขาวเปลือกหอมสด ผูซื้อจะตองนําไปผาน
กระบวนการลดความชื้นที่เหมาะสมใหไดไมเกิน 15% ทันที การทดสอบความชื้นใหเปนไปตามขอ 11 
(3)   กรณีขาวเปลือกที่จะนําไปเก็บรักษาจะตองมีความชื้นไมเกิน 14% 

(4)  มีขาวในกลุมเดียวกันตามขอ 3.2 ไมนอยกวา 95% 

(5)  มีขาวและวัตถุอ่ืนที่อาจมีปนได ไมเกินตามที่ระบุในตารางที่ 1 
(6)  มีขาวเต็มเมล็ดและตนขาวที่ไดจากการสีไมต่ํากวา 34% 

ตารางที่ 1 ขาวและวัตถุอ่ืนที่อาจมีปนได  
(ขอ 4.2.1(5)) 

เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ขาวและวัตถอ่ืุนที่อาจมีปนได 
ขาวเปลือกเจาหอม ขาวเปลือกเหนียวหอม 

ขาวเมล็ดแดง 2.0 2.0 
ขาวเมล็ดเหลือง 1.0 1.0 
วัตถุอ่ืนและขาวเมล็ดลีบ 2.0 2.0 
ขาวเมล็ดทองไข 6.0 - 
ขาวเหนียวปนในขาวเจาหอม 2.0 - 
ขาวเจาปนในขาวเหนียวหอม - 5.0 

 หมายเหต ุ การทดสอบใหเปนไปตามภาคผนวก ขอ 11 
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4.2.2  ขาวกลองหอม ขาวขาวหอม และขาวเหนียวขาวหอมตองมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังตอไปนี ้
(1)  มีกล่ินหอมโดยธรรมชาติ ของขาวใหมหรือขาวเกา และไมมีกล่ินแปลกปลอม เชน กล่ินเหม็นเปรี้ยว 

(2)  ปราศจากแมลงและไรที่มีชีวิต  
(3)  ความชื้นไมเกิน 14% 

(4)  มีขาวในกลุมเดียวกันตามขอ 3.2 ไมนอยกวา 90% 

4.3  การแบงช้ันคณุภาพ  

4.3.1  ช้ันคุณภาพขาวเปลือกหอม 

แบงเปน 10 ช้ันคุณภาพ ตามคุณภาพการสีขาว (คิดเปนเปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของขาวเต็มเมล็ดและตน
ขาวตอขาวเปลือก) ตามตารางที่ 2 ทั้งนี้ในทางการคา ขาวเปลือกช้ันที่ 1 ที่มีขาวเต็มเมล็ดและตนขาวจาก
การสีสูงกวา 52% อาจจัดแบงช้ันคุณภาพยอยเพิ่มเติมได โดยใหเปนไปตามขอตกลงของคูคา 

ตารางที่ 2 ช้ันคุณภาพขาวเปลือก 
(ขอ 4.3.1) 

ช้ันที่ คุณภาพการสขีาวไมนอยกวา (เปอรเซนต) 
1 52 
2 50 
3 48 
4 46 
5 44 
6 42 
7 40 
8 38 
9 36 
10 34 

 หมายเหต ุ การทดสอบใหเปนไปตามขอ 11 

4.3.2  ช้ันคุณภาพขาวกลองหอม ขาวขาวหอม และขาวเหนียวขาวหอม 

ช้ันคุณภาพขาวกลองหอม ขาวขาวหอม ขาวเหนียวขาวหอม ขอกําหนดสวนผสม สวนของตนขาว สวนของ
ขาวหัก วัตถุอ่ืนที่อาจมีปนได และระดับการสีของขาวหอมแตละช้ันคุณภาพ ใหเปนไปตามขอกําหนดใน
ภาคผนวก ข 
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5 การบรรจุ 

5.1  ขาวเปลือกหอม  

หากมีการบรรจุ เชน การใชกระสอบบรรจุ กระสอบควรจะสะอาด แข็งแรงและมีการเย็บ หรือปดผนึกที่
แข็งแรง เพ่ือปองกันการปนเปอน การปนของขาวอื่นจากภายนอก และปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

5.2  ขาวกลองหอม ขาวขาวหอม และขาวเหนียวขาวหอม 

ตองบรรจุในภาชนะบรรจุที่เก็บรักษาเมล็ดขาวไดเปนอยางดี วัสดุที่ใชตองสะอาด มีคุณภาพที่สามารถ
ปองกันการปนเปอนจากภายนอก มีคุณสมบัติทนทานตอการขนสง และสามารถปองกันความเสียหายอันจะ
มีผลตอคุณภาพของเมล็ดขาว การแสดงฉลากตองใชหมึกพิมพหรือกาวที่ไมทําใหเกิดการปนเปอนที่
กอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค 

6 เครื่องหมายและฉลาก 

6.1  ภาชนะบรรจุสําหรับผูบริโภค 

ตองมีขอความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จ หรือหลอกลวง ดังตอไปนี้ 
(1)  ประเภทขาวหอมตามขอ 3.1 
(2)  กลุมขาวหอมตามขอ 3.2 
ในกรณีที่ตองการระบุช่ือพันธุขาวหอม ตองมีขาวหอมพันธุที่ระบุช่ือไมนอยกวา 90% 

(3)  ช้ันคุณภาพ  

(4)  น้ําหนักสุทธิเปนกรัมหรือกิโลกรัม 
(5)  ขอมูลผูผลิตหรือผูจําหนาย  
ใหระบุช่ือ ทีต่ัง้ของผูผลิตหรือผูบรรจุ หรือผูจัดจาํหนาย 
(6)  วัน เดือน ป ทีผ่ลิต หรือบรรจุ และ/หรือ วัน เดือน ป ทีค่วรบริโภคกอน ยกเวนกรณขีองขาวกลอง
หอมใหระบุ วนั เดือน ป ทีค่วรบริโภคกอน 

(7)  คําแนะนาํการหุงตม  
(8)  กรณีที่ผลิตเพือ่จําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย และกรณีที่ผลิตเพือ่การสงออกให
แสดงขอความเปนภาษาตางประเทศได 
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6.2  ภาชนะบรรจุสําหรับขายสง  

แตละภาชนะบรรจุตองมีขอความที่ระบุในเอกสารกํากับสินคา หรือแสดงไวที่ภาชนะบรรจุ โดยขอความ
ตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จ หรือหลอกลวง โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

(1)  ประเภทขาวหอมตามขอ 3.1 
(2)  กลุมขาวหอมตามขอ 3.2 

ในกรณีที่ตองการระบุช่ือพันธุขาวหอม ตองมีขาวหอมพันธุที่ระบุช่ือไมนอยกวา 90%  
(3)  ช้ันคุณภาพสําหรับขาวกลองหอม ขาวขาวหอม และขาวเหนียวขาวหอม (และช้ันคุณภาพสําหรับ
ขาวเปลือกหอม ถามีการแบงช้ันคุณภาพ) 

(4)  น้ําหนักสุทธิเปนกิโลกรัม 
(5)  ขอมูลผูผลิตหรือผูจําหนาย  
ใหระบุช่ือ ทีต่ัง้ของผูผลิตหรือผูบรรจุ หรือผูจัดจาํหนาย 

(6)  วัน เดือน ป ทีผ่ลิตหรือบรรจุ 
(7)  กรณีที่ผลิตเพือ่จําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย และกรณีที่ผลิตเพือ่การสงออกให
แสดงขอความเปนภาษาตางประเทศได 

6.3 การแสดงเครือ่งหมายรับรองคุณภาพ  

การแสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพตามมาตรฐานนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่
คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด 

7  สารปนเปอน 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ืองสารปนเปอน  

8  สารพิษตกคาง  

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของ มกอช. 9002 มาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ เร่ือง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด และ มกอช. 9003 มาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไม
อาจหลีกเล่ียงได 
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9  สุขลักษณะ 

9.1  การเก็บรักษา 

สถานที่เก็บรักษาตองสะอาด ถูกสุขลักษณะ สามารถปองกันขาวจากการเปยกน้ํา ปองกันการเกิดอันตราย
จากการปนเปอนจากสัตวพาหะนําเช้ือ เชน หนู แมลง นก รวมทั้งสัตวเล้ียงได ที่จะทําใหเกิดอันตรายและ
ไมเหมาะสมตอการบริโภค สถานที่เก็บรักษาและวิธีการเก็บรักษา ควรใหเกิดการหมุนเวียนอากาศที่ดี เพ่ือ
ไมใหเกิดความชื้นและความรอนสะสม กรณีเก็บขาวในกระสอบควรจัดเรียงกระสอบใหหางจากผนัง
เพียงพอเพ่ือใหเกิดการระบายอากาศไดดี และสะดวกตอการเขาไปทําความสะอาด และตรวจสอบความ
เรียบรอยได ควรตรวจสอบขาวที่เก็บรักษาเปนระยะเพื่อประเมินความเสียหายที่อาจมีข้ึนดวย เพ่ือการ
ดําเนินการแกไขตอไป  

9.2  การขนยาย 

พาหนะที่ใชขนยายขาว ตองสะอาด ปดมิดชิด และปองกันการปนเปอนจากวัตถุอันตรายตลอดจนกันการ
เปยกน้ําจากภายนอกได  

10  วิธีชักตัวอยาง 

วิธีชักตัวอยางขาวหอมสําหรับการตรวจวิเคราะหตามรายการในขอ 11 ใหเปนไปตามภาคผนวก ค 
วิธีชักตัวอยางที่จําเปนนอกเหนือจากที่ระบุ ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ  

11  วิธีวิเคราะห 

11.1 วิธีวิเคราะหใหใชวิธีที่กําหนดในตารางที ่3 ดังนี ้
ตารางที่ 3 วิธีวิเคราะห 

ขอกําหนด หลักการ วิธีวิเคราะห/ 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

1. ปริมาณอมโิลส (ขอ 3) สเปกโทรโฟโตเมตรี
(spectrophotometry) 

ภาคผนวก ง.1 

2. ปริมาณความชื้น (ขอ 4) การอบในตูอบลมรอน ภาคผนวก ง.2 
3. วัตถุอ่ืนปนในขาวเปลือก (ขอ 4) 
 

ใชเครื่องเปาทาํความสะอาด 
และตะแกรงรอน และการ
ตรวจพินิจดวยสายตา 

ภาคผนวก ง.3 

4. ความหอมของขาว (ขอ 4) ตมในน้ําเกลือ และดมกลิน่ ภาคผนวก ง.4 
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ขอกําหนด หลักการ วิธีวิเคราะห/ 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

5. คุณภาพการสีขาว (ขอ 3 และขอ 4) กะเทาะขาวเปลือกเปนขาว
กลอง หรือขาวขาว และช่ัง
น้ําหนักของขาวเต็มเมล็ดและ
ตนขาวเปรียบเทียบกับ
น้ําหนักขาวเปลือก  

ภาคผนวก ง.5 

6. คาการสลายเมล็ดขาวในดาง (สําหรับ
ขาวเจาหอมประเภทนุมและขาวเหนียว
หอม)  

การสลายของเมล็ดขาวในดาง ภาคผนวก ง.6 

7. ปริมาณขาวรวนและขาวแข็งในขาวนุม  วิธีการยอมสี (สําหรับ
ขาวเปลือก และสําหรับขาว
กลอง ตองสีเปนขาวขาวกอน) 

ภาคผนวก ง.7 

11.2 วิธีวิเคราะหทีจ่ําเปนนอกเหนือจากที่ระบุใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และ
ขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ืองวิธีวิเคราะหและชักตวัอยาง 
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ภาคผนวก ก 

ลักษณะประจําพันธุขาวหอม 
(ใชเปนขอมูลประกอบ ขอ 3 และ 4) 

ตารางที่ ก.1 กลุมขาวเจาหอมประเภทนุม 

ลักษณะประจําพันธุสําหรับขาวหอมแตละพันธุ 
รายการ 

ขาวปทุมธานี 1 ขาวเจาหอมคลอง
หลวง 1 

ขาวเจาหอม
สุพรรณบุรี 

ขาวเจาหอม
พิษณุโลก 1 

ขาว กข33  
(หอมอุบล 80) 

ฤดูการผลิตได ตลอดป ตลอดป ตลอดป ฤดูนาป ตลอดป 
สีของขาวเปลือก ฟาง ฟาง ฟาง ฟาง ฟาง 
หางขาวเปลือก มีบาง ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี
ความยาวขาวเปลือก 
(มิลลิเมตร) 9.3 ถึง 12.0 10.1 ถึง 11.5 10.3 ถึง 11.3 9.8 ถึง 10.8 9.7 ถึง 11.5 

ความยาวขาวกลอง 
(มิลลิเมตร) 6.7 ถึง 8.4 7.2 ถึง 8.3 7.0 ถึง 8.2 6.9 ถึง 7.7 7.0 ถึง 7.9 

อัตราสวนความยาวตอ
ความกวางของเมล็ด 3.3 ถึง 3.7 3.3 ถึง 3.5 3.5 ถึง 3.7 3.3 ถึง 3.5 3.4 ถึง 3.6 

น้ําหนักเฉลีย่ของ
ขาวเปลือก 100 เมล็ด 
(กรัม) 

2.7 3.2 3.0 2.9 2.8 

ปริมาณอมิโลส 
(เปอรเซ็นต) 15 ถึง 19 15 ถึง 20 17 ถึง 20 14 ถึง 17 14 ถึง 18 

ระดับคาการสลายเมล็ด
ในดาง 6 ถึง 7 6 ถึง 7 6 ถึง 7 6 ถึง 7 6 ถึง 7 
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ตารางที่ ก.2 กลุมขาวเจาหอมประเภทรวน 

ลักษณะประจําพันธุสําหรับขาวแตละพันธุ  
รายการ นางมล เอส- 4  ดอกพะยอม  

ฤดูการผลิตได ฤดูนาป ฤดูนาป 
สีของขาวเปลือก ฟาง ฟางกนจุด(ยอดเมล็ดมสีีน้ําตาลเขม) 
หางขาวเปลือก ไมมี ไมมี 
ความยาวขาวเปลือก (มิลลเิมตร) 9.9 ถึง 10.7 9.5 ถึง 10.6 
ความยาวขาวกลอง (มิลลิเมตร) 7.2 ถึง 7.9 6.6 ถึง 8.0 
อัตราสวนความยาวตอความกวางของ
เมล็ด 

3.1 ถึง 3.3 3.1 ถึง 3.7 

น้ําหนักเฉลีย่ของขาวเปลือก 100 เมล็ด 
(กรัม) 

3.3 2.8 

ปริมาณอมิโลส (เปอรเซ็นต) 19 ถึง 21 20 ถึง 25 
ระดับคาการสลายเมล็ดในดาง 6 ถึง 7 5 ถึง 6 
 
 
 

ตารางที่ ก.3 กลุมขาวเจาหอมประเภทแข็ง 

ลักษณะประจําพันธุสําหรับขาวแตละพันธุ  
รายการ 

ปทุมธานี 60 ชัยนาท 2  
ฤดูการผลิตได ฤดูนาป ผลิตไดตลอดป 
สีขาวเปลือก ฟาง ฟาง 
หางขาวเปลือก ไมม ี ไมม ี
ความยาวขาวเปลือก (มิลลเิมตร) 9.4 ถึง 10.3 10.4 ถึง 11.2 
ความยาวขาวกลอง (มิลลิเมตร) 6.9 ถึง 7.7 7.5 ถึง 8.2 
อัตราสวนความยาวตอความกวางของเมล็ด 3.2 ถึง 3.4 3.4 ถึง 3.8 
น้ําหนักเฉลีย่ของขาวเปลือก 100 เมล็ด 
(กรัม) 

3.0 3.0 

ปริมาณอมิโลส (เปอรเซ็นต) 26 ถึง 30 27 ถึง 30 
ระดับคาการสลายเมล็ดในดาง 6 ถึง 7 6 ถึง 7 
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ตารางที่ ก.4 กลุมขาวเหนียวหอม 

ลักษณะประจําพันธุสําหรับขาวแตละพันธุ 
รายการ 

กข 6  สกลนคร  ขาวโปงไคร  อาร 258  
ฤดูการผลิตได ฤดูนาป ตลอดป ฤดูนาป ผลิตไดตลอดป 
หางขาวเปลือก ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 
สีขาวเปลือก น้ําตาล ฟาง ฟาง ฟาง 
ความยาวขาวเปลือก 
(มิลลิเมตร) 9.6 ถึง 10.2 9.8 ถึง 11.9 9.5 ถึง 12.0 7.8 ถึง 11.3 

ความยาวขาวกลอง
(มิลลิเมตร) 6.7 ถึง 7.2 6.8 ถึง 8.8 7.1 ถึง 8.7 6.0 ถึง 7.7 

อัตราสวนความยาว 
ตอความกวางของเมล็ด 3.0 ถึง 3.2 3.5 ถึง 3.7 2.4 ถึง 2.6 2.1 ถึง 2.3 

น้ําหนักเฉลีย่ของขาวเปลือก 
100 เมล็ด (กรัม) 2.7 3.1 4.6 3.4 

ระดับคาการสลายเมล็ด 
ในดาง 6 ถึง 7 6 ถึง 7 6 ถึง 7 6 ถึง 7 
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 ภาคผนวก ข 
การแบงชั้นคุณภาพขาวขาวหอม ขาวกลองหอม และขาวเหนียวขาวหอม 

ขอกําหนดสวนผสม สวนของตนขาว สวนของขาวหกั  
ขาวและวตัถุอื่นที่อาจมีปนได และระดับการสีของขาวหอมแตละชั้นคุณภาพ 

(ขอ 4.3.2) 

ข.1  นิยาม (เพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวในขอ 2 ของมาตรฐานนี้) 

ข.1.1  ปลายขาวซีวัน (small broken C1) หมายถึง เมล็ดขาวหักขนาดเล็กที่รอนผานตะแกรงเบอร 7 

ข.1.2   ตะแกรงเบอร 7 (seive No.7) หมายถึง ตะแกรงโลหะรูกลม หนา 0.79 mm  และเสนผาน
ศูนยกลางรู 1.75 mm  

ข.1.3  เมล็ดพืชอื่น (other seeds) หมายถึง เมล็ดพืชอื่นๆ ที่มิใชเมล็ดขาว 

ข.1.4  ระดับการสี (milling degree) หมายถึง ระดับของการขัดสีขาว 

ข.1.4.1  สีดีพิเศษ (extra well milled) หมายถึง การขัดสีเอารําออกทั้งหมดจนเมล็ดขาวมีลักษณะ
สวยงามเปนพิเศษ 

ข.1.4.2  สีดี (well milled) หมายถึง การขัดสีเอารําออกทั้งหมดจนเมล็ดขาวมีลักษณะสวยงามดี 

ข.1.4.3  สีดีปานกลาง (reasonably well milled) หมายถึง การขัดสีเอารําออกเปนสวนมากจนเมล็ดขาว 
มีลักษณะสวยงามพอสมควร 

ข.1.4.4  สีธรรมดา (ordinarily milled) หมายถึง การขัดสีเอารําออกแตเพียงบางสวน 

ข.1.4.5  สีต่ํากวามาตรฐาน (undermilled) หมายถึง การขัดสีต่ํากวาระดับการสีที่กําหนดไวสําหรับขาว 
แตละชนิด 
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ข.2  ขาวหอม ประเภทขาวขาว แบงเปน 6 ช้ันคุณภาพ ดังน้ี 

ข.2.1  ขาวขาว 100% 

ข.2.2  ขาวขาว 5% 

ข.2.3  ขาวขาว 10% 

ข.2.4  ขาวขาว 15% 

ข.2.5  ขาวขาวหักเอวันเลิศพิเศษ 

ข.2.6  ขาวขาวหักเอวันเลิศ 

ข.3  ขาวหอม ประเภทขาวกลอง แบงเปน 4 ช้ันคุณภาพ ดังน้ี 

ข.3.1  ขาวกลอง 100% 

ข.3.2  ขาวกลอง 5%  

ข.3.3  ขาวกลอง 10% 

ข.3.4  ขาวกลอง 15% 

ข. 4 ขาวหอม ประเภทขาวเหนียว แบงเปน 2 ช้ันคุณภาพ ดังน้ี 

ข.4.1  ขาวเหนียว 10% 

ข.4.2  ขาวเหนียว 25%  

ข.51/  ขอกําหนดสวนผสม สวนของตนขาว สวนของขาวหัก ขาวและวัตถอ่ืุนที่อาจมีปนได และระดับ
การสีของขาวหอมแตละชั้นคุณภาพใหเปนไปตามตารางที่ ข.1, ข.2, ข.3 และ ข.4  

 

                                                           
1/

 แหลงขอมูล : ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง มาตรฐานสินคาขาว ณ วนัที ่31 มีนาคม 2540 
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ตารางที่ ข.1 ขาวขาว 

สวนผสม(%) ขาวและวัตถุอื่นทีอ่าจมีปนไดไมเกิน  (%) 
ขาวหักและปลายขาว C1  

ชั้น
คุณ 
ภาพ
ขาว
ขาว 

ขา
วเต

็มเ
มล

ด็ 

ตน
ขา
ว 

รวม 
 

ขาวหักที่มี 
ความยาวต่ํา
กวากาํหนด
และไมผาน
ตะแกรง
เบอร 7 

ปลาย 
ขาว 
C1 

สวนของ 
ตนขาว 

 

สวนของ 
ขาวหัก 

 
เมล็ดแดง 
และ/หรือ 
เมล็ดสตี่ํา

กวา
มาตรฐาน 

(%) 

 
 

เมล็ด
เหลือง 
(%) 

 
 

ทองไข 
(%) 

 
 

เมล็ด
เสีย 

(%) 

 
 

ขาว 
เหนียว 
ขาว 
(%) 

 
เมล็ด
ลีบ 

เมล็ด
ออน 

วัตถุอื่น 
(%) 

 
 

ขาว 
เปลือก 
(เมล็ด/
กก.) 

ระดับ
การส ี

100% ≥60.0 - ≤4.5 ≤0.5 ≤ 0.1 ≥8.0 ≥5.0 ถึง
<8.0 

0 0.2 6.0 0.25 1.5 0.2 7 สีดี
พิเศษ 

5% ≥60.0 - ≤7.0 ≤0.5 ≤ 0.1 ≥7.5 ≥3.5 ถึง
<7.5 

2.0 0.5 6.0 0.25 1.5 0.3 10 สีดี 

10% ≥55.0 - ≤12.0 ≤0.7 ≤ 0.3 ≥7.0 ≥3.5 ถึง
<7.0 

2.0 1.0 7.0 0.5 1.5 0.4 15 สีดี 

15% ≥55.0 - ≤17.0 ≤2.0 ≤ 0.5 ≥6.5 ≥3.0 ถึง
<6.5 

5.0 1.0 7.0 1.0 2.0 0.4 15 สีดีปาน
กลาง 

 
 

ตารางที่ ข.2 ขาวขาวหัก 

สวนผสม % 
ขาวและวัตถุอื่นทีอ่าจมีปนไดไมเกิน

(%) 
ขาวเหนียวขาว  

ชั้นคุณภาพขาว
หัก 

ขาว
เต็ม
เมล็ด 

ขาวเต็มเมลด็
รวมกับ ขาวหัก
ที่มีความยาว 
> 6.5 สวน 

ขาวหักที่มี
ความยาว 
> 5.0 สวน 

ขาวหักที่มีความ
ยาว< 6.5 สวน
และไมผาน

ตะแกรง No. 7 

ขาวหักที่มีความ
ยาว< 5.0 สวน
และไมผาน

ตะแกรง No. 7 

ปลาย
ขาว 
C1 

ทั้งหมด 
(รวมปลายขาว 

C1) 

ปลาย
ขาว 
C1 

 
วัตถุ
อื่น 

A 1 เลิศ
พิเศษ ≤15 - ≥74.0 - ≤10 ≤1.0 1.5 0.5 0.5 

A1 เลิศ - ≤15.0 - ≥80.0 - ≤5.0 1.5 0.5 0.5 
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ตารางที่ ข.3 ขาวกลอง 

สวนผสม(%) ขาวและวัตถุอื่นทีอ่าจมีปนไดไมเกิน  (%) 

ชั้นคุณภาพ
ขาวกลอง ขาวเต็ม

เมล็ด 
ตน
ขาว 

ขาวหัก 

สวน
ของ

ตนขาว 

สวนของ 
ขาวหัก 

เมล็ด 
แดง 
(%) 

เมล็ด
เหลือง 
(%) 

ทองไข 
(%) 

เมล็ดเสีย 
(%) 

ขาว 
เหนียว 
ขาว 
(%) 

เมล็ดลีบ 
เมล็ดออน 
วัตถุอื่น 
(%) 

 
ขาว 

เปลือก 
(%) 

100% ≥80.0 - ≤4.5 ≥8.0 ≥5.0 ถึง <8.0 1.5 0.75 6.0 0.75 1.5 5.0 1.0 
5% ≥75.0 - ≤7.0 ≥7.5 ≥3.5 ถึง <7.5 2.0 1.0 6.0 1.0  1.5 6.0 1.0 
10% ≥70.0 - ≤12.0 ≥7.0 ≥3.5 ถึง <7.0 2.0 1.0 7.0 1.0 1.5 7.0 2.0 
15% ≥65.0 - ≤17.0 ≥6.5 ≥3.0 ถึง <6.5 5.0 1.0 7.0 1.5 2.5 8.0 2.0 

 
 

ตารางที่ ข.4 ขาวเหนียวขาว 

สวนผสม (%) ขาวและวัตถุอื่นทีอ่าจมีปนไดไมเกิน  (%) 
ขาวหักและปลายขาว C1 ชั้น

คุณภา
พขาว
เหนียว
ขาว 

ขาว
เต็ม
เมล็ด 

ตน
ขาว รวม 

 

ขาวหักที่มี 
ความยาวต่ํา
กวากาํหนด
และไมผาน
ตะแกรง
เบอร 7 

ปลาย 
ขาว 
C1 

สวน
ของ
ตน
ขาว 

สวน
ของ 
ขาว
หัก 

ขาว
เจา
ขาว 

เมล็ดแดง
หรือขาว
เมล็ดสตี่ํา

กวา
มาตรฐาน 

เมล็ด
เหลือง 

เมล็ด
เสีย 

 
เมล็ดลีบ 
เมล็ดออน
วัตถุอื่น 

ขาว 
เปลือก 
(เมล็ด
/กก.) 

ระดับ
การส ี

10% >55.0 - <12.0 <0.7 <0.3 >7.0 >3.5
ถึง

<7.0 

5.0 2.0 1.5 0.5 0.5 10 สีดี 

25% > 40.0 - <28.0 - <2.0 >5.0 <5.0 15.0 6.0 4.0 2.0 3.0 20 สี
ธรรมดา 

 



 

 

17 มกอช. 4001- 2551

ภาคผนวก ค 

การชักตัวอยางขาวหอม 
(ขอ 10) 

ค.1   นิยาม 

รุน (lot) หมายถึง สินคาที่สงมาพรอมกันในแตละครั้ง และเจาหนาที่ชักตัวอยางทราบหรือตั้งสมมติฐานวา
มีลักษณะที่สม่ําเสมอกัน เชน แหลงกําเนิด ผูผลิต ชนิด ผูบรรจุ ชนิดของบรรจุภัณฑ เครื่องหมาย ผูขนสง 

ค.2   ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

วิธีการชักตัวอยางขาวเปลือกหอม ขาวกลองหอม ขาวขาวหอม ควรดําเนินการเพื่อใหไดตัวอยางที่เปน
ตัวแทนของรุนที่มากที่สุดเทาที่จะปฏิบตัไิดโดยการชักตัวอยางข้ันตนจากตําแหนง (increment) ตางๆใน
รุนแบบสุมใหกระจายทั่วถึงทั้งรุน นําตัวอยางข้ันตนทีไ่ดทั้งหมดมารวมกัน ผสมใหเขากันดี และนํามาลด
ปริมาณลงอยางเหมาะสม เพ่ือนําไปตรวจสอบตอไป จํานวนตัวอยางข้ันตนที่เก็บจากตาํแหนงตางๆในรุน
แตละประเภทใหมีจํานวนอยางนอยเปนตามตารางที่ ค.1 ถึง ค.3  

ตารางที่ ค.1 จํานวนตัวอยางขั้นตนสําหรับขาวบรรจุกระสอบหรือถุง 

จํานวนกระสอบ/ถุง ในรุน จํานวนกระสอบ/ถุงที่ชักอยาง 
1 ถึง 10 ทุกกระสอบ/ถุง 

11 ถึง 100 10 
> 100 คํานวณจากรากที่สองของจํานวนกระสอบ/ถุง 

ตารางที่ ค.2 จํานวนตัวอยางขั้นตน สําหรับขาวที่ขนสงมาในพาหนะ (เชน รถ เรือ) 

ปริมาณ (ตัน) จํานวนตําแหนงที่ชักตัวอยางขั้นตน 
นอยกวา 15 5 
15 ถึง 30 8 

> 30 ถึง 500 11 
> 500 ดูตารางที่ ค.3 
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ตารางที่ ค.3 จํานวนตัวอยางขั้นตน สําหรับขาวที่เปนปริมาณขนาดใหญ กองขนาดใหญหรือไซโลเรือ) 

ปริมาณ (ตัน) จํานวนตําแหนงที่ชักตัวอยางขั้นตน 
500 12 

1,000 16 
2,000 23 
4,000 32 
6,000 39 
8,000 45 
10,000 50 

 หมายเหตุ กรณีปริมาณขาวนอกเหนือจากตารางที่ ค.3 ใหกําหนดจํานวนตําแหนงที่ชักตัวอยาง
 ข้ันตนเปนครึ่งหนึ่งของรากที่สองของปริมาณ (ตัน) ขาว และปดจํานวนขึ้นใหเปนจํานวนเต็ม 

จํานวนตาํแหนงที่ชักตัวอยางข้ันตน =   ปริมาณขาวเปนตัน 
                   2 

รายละเอียดขอแนะนําการใชเครื่องมือชักตัวอยาง วิธีชักตัวอยาง และวิธีการลดปริมาณตัวอยางเพ่ือสง
ตรวจสอบใหใชเปนแนวทางตาม ISO 13690 : 1999 Cereal, Pulses and Milled Products Sampling of 
Static Batches 
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ภาคผนวก ง 

วิธีวิเคราะห 
(ขอ 11 ) 

ง.1  การวิเคราะหปริมาณอมิโลส 

ง.1.1  เครื่องมือ 

ง.1.1.1  สเปกโทรโฟโตมิเตอร (spectrophotometer) 

ง.1.1.2 เครื่องช่ัง ที่ช่ังไดละเอียดถึง 0.0001 g  

ง.1.1.3  เครื่องปนกวนระบบแมเหล็ก (magnetic stirrer) 

ง.1.1.4  เครื่องบดเมล็ดขาวที่บดใหละเอียดไดถึง 80 เมช ถึง 100 เมช 

ง.1.1.5  ขวดแกวปริมาตร (volumetric flask) ขนาดความจุ 100 ml  

ง.1.1.6  ปเปต แบบ volumetric pipette ขนาดความจุ 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, และ 5 ml  

ง.1.1.7 ปเปต แบบ measuring pipette ขนาดความจุ 1 ml ถึง 10 ml  

ง.1.2  สารเคมี 

ง.1.2.1  เอทธิลแอลกอฮอล (ethyl alcohol) 95% 

ง.1.2.2  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (sodiumhydroxide) เขมขน 2 N 

ง.1.2.3  กรดเกลเชียลอะซิติก (glacial acetic acid) เขมขน 1 N 

ง.1.2.4  สารละลายไอโอดีน (ไอโอดีน(iodine) 0.2 g และโปแตสเซียมไอโอไดด (potassiumiodide) 
2.0 g ในสารละลาย 100 ml) 

ง.1.2.5  อมิโลส 

ง.1.3   วิธีวิเคราะห 

ง.1.3.1  บดเมล็ดขาวขาวดวยเครื่องบด ใหเปนแปง ช่ังแปงมา 0.1000 g ใสในขวดแกวปริมาตรที่ 
แหงสนิท 
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ง.1.3.2  เติมเอทธิลแอลกอฮอล 95% ปริมาตร 1 ml เขยาเบาๆ  

ง.1.3.3  เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ปริมาตร 9 ml  

ง.1.3.4  ปนกวนตัวอยางดวยเครื่องปนกวนระบบแมเหล็ก นาน 10 นาที ใหเปนน้ําแปง แลวเติมน้ํากล่ัน
เพ่ือปรับปริมาตรใหเปน 100 ml  

ง.1.3.5  เตรียมขวดปริมาณขนาด 100 ml ชุดใหม เติมน้ํากล่ันประมาณ 70 ml กรดเกลเชียลอะซิติก
ปริมาณ 2 ml และสารละลายไอโอดีน 2 ml  

ง.1.3.6 ดูดน้ําแปง ตามขอ ง.1.3.4 ปริมาตร 5 ml ใสในขวดแกวปริมาตรที่เตรียมไวตาม 
ขอ ง.1.3.5 เติมน้ํากล่ันเพื่อปรับปริมาตรเปน 100 ml แลวตั้งทิ้งไว 10 นาที 

ง.1.3.7  วัดความเขมของสีของสารละลายตามขอ ง.1.3.6 ดวยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร โดยอานคา
เปนคาการดูดกลืนแสง (absorbance) ที่ความยาวคลื่นแสง 620 nm หลังปรับเครื่องดวย blank ใหไดคา
การดูดกลืนแสงเทากับศูนย 

ง.1.3.8 ทํา blank โดยเติมกรดเกลเชียลอะซิติก ปริมาตร 2 ml และสารละลายไอโอดีน 2 ml  
ปรับปริมาตรเปน 100 ml ดวยน้ํากล่ัน 

ง.1.3.9 นําคาการดูดกลืนแสง  ไปหาปริมาณ (เปอรเซนต) อมิโลส โดยเทียบกับกราฟมาตรฐานที่เตรียม
ไวตาม ขอ ง.1.4 

ง.1.4  การเขียนเสนกราฟมาตรฐาน 

ง.1.4.1 ช่ังอมิโลส 0.0400 g ใสในขวดแกวปริมาตรที่แหงสนิทแลวดําเนินการเชนเดียวกับตัวอยางตาม
ขอ ง.1.3.2 ถึงขอ ง.1.3.4 เปนสารละลายมาตรฐาน 

ง.1.4.2 เตรียมขวดแกวปริมาตรขนาดความจุ 100 ml   จํานวน 5 ขวด เติมน้ํากล่ันขวดละ 70 ml เติม
กรดเกลเชียลอะซิติก  ปริมาตร 0.4 ml ในขวดที่ 1 ปริมาตร 0.8 ml ในขวดที่ 2 ปริมาตร 1.2 ml ใน 
ขวดที่ 3 ปริมาตร 1.6 ml ในขวดที่ 4 และปริมาตร 2.0 ml ในขวดที่ 5 ตามลําดับ แลวเติมสารละลาย
ไอโอดีน 2 ml ลงในแตละขวด 

ง.1.4.3 ดูดสารละลายมาตรฐานตามขอ ง.1.4.1 ปริมาตร 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml และ 5 ml  
ซึ่งเทียบเทาปริมาณอมิโลส  8%,  16%,  24%,  32%  และ 40% ตามลําดับ  ใสในขวดที่เตรียมไวใน 
ขอ ง.1.4.2  เติมน้ํากล่ันเพื่อปรับปริมาตรใหเปน 100 ml และวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 620 nm หลังปรับ
เครื่องดวย blank ใหไดคาการดูดกลืนแสง เทากับศูนย เชนเดียวกับ ง.1.3.7 
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ง.1.4.4 นําคาการดูดกลืนแสง  กับปริมาณอมิโลสในสารละลายมาตรฐานตามขอ ง.1.4.3 มาเขียนเปน
เสนกราฟมาตรฐาน 

ง.1.4.5 นําเสนกราฟมาตรฐานทีไ่ดจากขอ ง.1.4.4 มาใชแปลงคาการดูดกลืนแสงใหเปนปริมาณ 
(เปอรเซนต) 

ง.2   การวิเคราะหปริมาณความชื้น  

ง.2.1  เครื่องมือ 

ง.2.1.1 ตูอบ (oven) 

ง.2.1.2  เครื่องช่ัง ที่ช่ังไดละเอียดถึง 0.0001 g 

ง.2.1.3  เดซิกเคเตอร (desiccator) 

ง.2.1.4  เครื่องบดเมล็ดขาวที่บดใหละเอียดไดถึง 80 เมช ถึง 100 เมช 

ง.2.1.5  กลองอลูมิเนียมมีฝาปด 
หมายเหตุ  กรณีที่มีการวิเคราะหปริมาณความชื้นโดยใชวิธีอ่ืน เชน การใชเครื่องวัดความชื้น เครื่องวัด
ความชื้นตองไดมาตรฐานโดยผานการสอบเทียบหรือไดรับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงาน
อ่ืนที่มีอํานาจหนาที่ 

ง.2.2  วิธีวิเคราะห 

ง.2.2.1  บดเมล็ดขาวขาวดวยเครื่องบด ใหเปนแปง 

ง.2.2.2  เปดฝากลองอลูมิเนียม โดยเอาฝาซอนไวใตกลอง แลวนําไปอบในตูอบที่อุณหภูมิ 130 °C 
เปนเวลา 1 ช่ัวโมง ทิ้งไวใหเย็นในเดซิกเคเตอร แลวชั่งน้ําหนักใหไดน้ําหนักที่แนนอน  

ง.2.2.3 ตักแปงมาประมาณ 1 g ใสในกลองอลูมิเนียม แลวชั่งใหไดน้ําหนักที่แนนอน 

ง.2.2.4 อบกลองแปง ในตูอบที่อุณหภูมิ 130 °C โดยเปดฝาไวเปนเวลา 1 ช่ัวโมง แลวปดฝาทิ้งไวให
เย็นในเดซิกเคเตอร ช่ังใหไดน้ําหนักที่แนนอน  
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ง.2.2.5 คํานวณหาปริมาณความชื้นจากสูตร 
  เปอรเซนตของความชื้น  = (B – C) X 100 
                  (B – A) 

   เมื่อ A = น้ําหนักกลองอลูมิเนียมพรอมฝา 
    B = น้ําหนักกลองอลูมิเนียมพรอมฝาและแปงกอนอบ 
   C = น้ําหนักกลองอลูมิเนียมพรอมฝาและแปงหลังอบ 

ง.3   การตรวจสอบวัตถุอ่ืนปนในขาวเปลือก 

ง.3.1  เครื่องมือ 

ง.3.1.1  เครื่องเปาทําความสะอาด 

ง.3.1.2  ตะแกรงรอน 

ง.3.2   ข้ันตอนการปฏิบัต ิ
ง.3.2.1 สุมตัวอยางขาวเปลือก ช่ังน้ําหนัก ประมาณ 100 g บันทึก 

ง.3.2.2 นําตัวอยางขาวดังกลาว ผานตะแกรงรอนเพื่อแยกสิ่งเจือปนที่หนัก เชน เศษดิน ทราย กรวด 
และเมล็ดที่แตกหัก ออก 

ง.3.2.3 นําตัวอยางที่ผานตะแกรงรอน เขาเครื่องเปาทําความสะอาด เพ่ือแยกสิ่งเจือปนที่มีน้ําหนักเบา 
เชน เศษฟาง ระแง และขาวลีบ ออก 

ง.3.2.4 หากยังมีส่ิงเจือปนเหลืออยู แยกดวยสายตาอีกครั้ง บันทึกน้ําหนักขาวเปลือกที่สะอาดแลว
คํานวณปริมาณสิ่งเจือปน ดังนี้ 

เปอรเซ็นตของสิ่งเจือปน = (น้ําหนักขาวเปลือก+ส่ิงเจือปน) – น้ําหนักขาวเปลือก X 100 
            (น้ําหนักขาวเปลือก+ส่ิงเจือปน) 

ง.4   การทดสอบความหอม 

ง.4.1  เครื่องมือ 
ง.4.1.1 หลอดทดลองขนาด 16 mm X 100 mm 

ง.4.1.2  อางน้ําสแตนเลสพรอมเตาแกส 

ง.4.1.3  จุกยาง 
ง.4.1.4  แผนพลาสติกใสบางๆ ขนาด 5.08 cm (2 นิ้ว) X 5.08 cm (2 นิ้ว) 
ง.4.1.5  เครื่องช่ังอานไดละเอียดเปนกรัม 
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ง.4.1.6 ปเปต ขนาดความจุ 1 ml ถึง 10 ml 

ง.4.2  ข้ันตอนการปฏิบัต ิ

ง.4.2.1  ช่ังขาว 5 g ใสในหลอดทดลองขนาด 16 mm X 100 mm 

ง.4.2.2  เติมน้ําเกลือความเขมขน 10% จํานวน 4 ml 

ง.4.2.3  ปดหลอดทดลองดวยจุกยางที่มีแผนพลาสติกใสบางๆ รอง 

ง.4.2.4  นําหลอดทดลองไปตมน้ําเดอืด นาน 3 นาที 

ง.4.2.5  ยกขึ้นมาทิ้งใหเย็น แลวดมกลิ่น “หอม” หรือ “ไมหอม” 

หมายเหตุ   กรณีขาวเปลือกสามารถทดสอบไดโดยนาํขาวกลองไปบดแลวนําไปทดสอบ 

ง.5   การตรวจสอบคุณภาพการสี 

วิธีนี้ใชเฉพาะขาวเปลือกที่มีความชื้นไมเกิน 18% 

ง.5.1 เครื่องมือ 

ง.5.1.1  เครื่องเปาทําความสะอาด 

ง.5.1.2  เครื่องกะเทาะขาวเปลือก  

ง.5.1.3  เครื่องขัดขาว  

ง.5.1.4  เครื่องคัดแยก  

ง.5.2  ข้ันตอนการปฏิบัต ิ

ง.5.2.1  ทําความสะอาดขาวเปลือก ดวยเครื่องเปาทําความสะอาด เพ่ือกําจัดเมล็ดลีบ ระแง และ
ส่ิงเจือปนตางๆ (วัตถุหนักควรเลือกออกดวยมือ) 

ง.5.2.2  วัดความชื้น ถามากกวา 14% ตองนาํไปลดความชื้น โดยอุณหภูมิไมควรเกิน 45 °C 

ง.5.2.3  ช่ังขาวเปลือกที่ทําความสะอาดแลว 125 g 

ง.5.2.4  กะเทาะขาวเปลือกดวยเครื่องกะเทาะ จนเปลือกออกหมด ช่ังน้ําหนักขาวกลอง บันทึก 



 

 

24มกอช. 4001- 2551 

ง.5.2.5  ขัดขาวกลองดวยเครื่องขัดขาว วิธีการตามคําแนะนําในการใชเครื่องแตละรุน ทิ้งขาวสารไวใหเย็น 
ช่ังน้ําหนัก บันทึก  

ง.5.2.6  นําขาวสารทั้งหมดไปแยกขาวเต็มเมล็ด ตนขาว และขาวหัก ดวยเครื่องคัดแยก  
 

ง.5.2.7  เมื่อขาวผานตะแกรงหมดแลว ตองคดัเลือกขาวเต็มเมล็ด ตนขาวและขาวหักดวยมืออีกครั้ง 
เนื่องจากอาจมีเหลือปนอยู 

ง.5.2.8  ช่ังน้ําหนักขาวเต็มเมล็ด ตนขาว บันทึก 

ง.5.2.9  นําน้าํหนักขาวเปลือก ขาวกลอง ขาวสาร และขาวเต็มเมล็ด ตนขาว ไปคาํนวณหาปริมาณแกลบ 
รํา และขาวเตม็เมล็ด ตนขาว ดังตอไปนี ้
 เปอรเซ็นตของแกลบ   = น้ําหนักขาวเปลอืก – น้ําหนักขาวกลอง X 100 
 น้ําหนักขาวเปลือก 

 เปอรเซ็นตของรํา    = น้ําหนักขาวกลอง – น้ําหนักขาวสาร X 100  
 น้ําหนักขาวเปลือก  
 เปอรเซนตของขาวเต็มเมล็ด ตนขาว  = น้ําหนักขาวเตม็เมล็ด ตนขาว X 100 
    น้ําหนักขาวเปลือก 

หมายเหตุ  การใชเครื่องกะเทาะขาวเปลือก และเคร่ืองขัดขาวติดตอกันนานๆจะทําใหเครื่องรอน  
จึงควรพักเคร่ืองทุกๆ 10 ตัวอยาง 

ง.6  การวิเคราะหคาการสลายเมล็ดขาวในดาง  

ง.6.1  เครื่องมือ 

ง.6.1.1  เครื่องช่ัง ที่ช่ังไดละเอียดถึง 0.0001 g 

ง.6.1.2  ตูอบ (oven) 

ง.6.1.3  ขวดแกวปริมาตร (volumetric flask) ขนาด 1,000 ml 

ง.6.1.4  จานพลาสติกใสพรอมฝาปด (petri dish) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 14.5 cm  

ง.6.1.5  บีกเกอรแกว (beaker) ขนาด 1 l  ถึง 2 l 

ง.6.1.6  เดซิกเคเตอร (desiccator) 
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ง.6.2  สารเคมี 

ง.6.2.1  โปตัสเซียมไฮดรอกไซด (potassium hydroxide) 87% 

ง.6.2.2  โปตัสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท (potassium hydrogen phthalate) 

ง.6.2.3  ฟนอลฟธาลีน (phenolphtalein) 

ง.6.3  การเตรียมสารละลายโปตัสเซียมไฮดรอกไซด เขมขน 1.7% ± 0.05% 

ง.6.3.1  การเตรียมสารละลายโปตัสเซียมไฮดรอกไซด อาจทําได 2 วิธี 

ง.6.3.1.1  เตรียม working solution โดยตรง ช่ังโปตัสเซียมไฮดรอกไซด 19.54 g ละลายในน้ํากล่ันที่
ผานการตมใหเดือดแลวปดฝาทิ้งไวใหเย็น เติมน้ํากล่ันเพื่อปรับปริมาตรเปน 1,000 ml 

ง.6.3.1.2  เตรียม working solution จาก stock solution 

(1)  ช่ังโปตัสเซียมไฮดรอกไซด 588.2 g ละลายในน้ํากล่ันที่ผานการตมใหเดือดแลวปดฝาทิ้งไวใหเย็น 
เติมน้ํากล่ันเพื่อปรับปริมาตรเปน 1,000 ml เก็บไวเปน stock solution สําหรับเจือจางตอไป 

(2)  นํา stock solution จากขอ ง.6.3.1.2 ปริมาตร 33 ml มาเจือจางดวยน้ํากล่ันใหไดปริมาตร   
1,000 ml สําหรับใชเปน working solution 

ง.6.3.2  การหาความเขมขนของสารละลาย working solution 

ง.6.3.2.1 อบสารโปตัสเซียมไฮโดรเจนพทาเลทที่อุณหภูมิ 130 °C เปนเวลา 1 ช่ัวโมง  แลวทิ้งไวใหเย็น
ในเดซิกเคเตอร 
ง.6.3.2.2  ช่ังสารโปตัสเซียมไฮโดรเจนพทาเลทตามขอ ง.6.3.2.1 ประมาณ 0.5000 g โดยอานใหได
น้ําหนักที่แทจริง 
ง.6.3.2.3  ละลายสารโปตัสเซียมไฮโดรเจนพทาเลทตามขอ ง.6.3.2.2 ในน้ํากล่ัน 50 ml หยด
สารละลายฟนอลฟธาลีน เขมขน 1% ลงไป 3 หยด ไทเทรตกับสารละลาย working solution จน
สารละลายเปลี่ยนจากไมมีสีเปนสีชมพู บันทึกปริมาตรของ working solution ที่ใชไปเปนมิลลิลิตร 

ง.6.3.2.4  ทํา blank ตามวิธีการเดียวกับขอ ง.6.3.2.3 โดยไมใชสารโปตัสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท 

ง.6.3.2.5  คํานวณหาความเขมขนของ working solution ดังนี้ 
% โปตัสเซียมไฮดรอกไซด   =     P      X   56.109  X  100 

204.23 V - B  
  เมื่อ   V  =    ปริมาตรของ working solution ที่ใชในการไทเทรตกับโปตัสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท 
         B  =    ปริมาตรของ working solution ที่ใชในการไทเทรตกับ blank 
  P =    น้ําหนักของสารโปตัสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท (กรัม) 
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ง.6.4  วิธีวิเคราะห 

ง.6.4.1  สุมเมล็ดขาวขาวมา 100 เมล็ด แบงใสในจานพลาสติกใส จํานวน 4 จานๆ ละ 25 เมล็ด แลว
วางบนพื้นราบสีดํา 

ง.6.4.2  เติมสารละลายโปตัสเซียมไฮดรอกไซดลงในจานพลาสติกตามขอ ง.6.4.1 ประมาณจานละ 100 ml 
ใหเมล็ดขาวทุกเมล็ดจมอยูในสารละลาย และใหแตละเมล็ดอยูหางกันพอสมควร แลวปดฝาทิ้งไวใหอยูกับที่
ที่อุณหภูมิหอง 30 °C โดยไมขยับเขยื้อนเปนเวลา 23 ช่ัวโมง 

ง.6.4.3  ตรวจเมล็ดขาวตามขอ ง.6.4.2 โดยพิจารณาระดับการสลายของเมล็ดขาวในดางแตละเมล็ดตาม
ลักษณะการสลายตามตารางที่ ง.1 

ตารางที่ ง.1 ระดับของการสลายของเมล็ดขาวในดางแตละเมล็ด 

การสลายของเมล็ดขาว 
ระดับ ลักษณะของเมล็ดขาวที่สลายในดาง 

1 ลักษณะของเมล็ดขาวไมเปลี่ยนแปลงเลย 
2 เมล็ดขาวพองตัว 
3 เมล็ดขาวพองตัวและมีแปงกระจายออกมาจากบางสวนของเมล็ดขาว 
4 เมล็ดขาวพองตัวและมีแปงกระจายออกมารอบเมล็ดขาวเปนบริเวณกวาง 
5 ผิวของเมล็ดขาวปริทางขวางหรือทางยาวและมีแปงกระจายออกมารอบ

เมล็ดเปนบริเวณกวาง 
6 เมล็ดขาวสลายตัวตลอดทั้งเมล็ด  มีลักษณะเปนเมือกขุนขาว 
7 เมล็ดขาวสลายตัวตลอดทั้งเมล็ดและมีลักษณะเปนแปงเปยกใส 

ง.7  การวิเคราะหปริมาณขาวรวนและขาวแข็งในขาวนุม 

การวิเคราะหโดยวิธีการยอมสี เพ่ือการตรวจสอบขาวเปลือก และขาวกลอง ขาวขาวในกรณีขาวหกั  

ง.7.2.1 เครื่องมือ 
ง.7.2.1.1 บีกเกอรแกว (beaker) ขนาด 100 ml หรือ ถวยพลาสตกิใสที่มีขนาดใกลเคียงกัน 

ง.7.2.1.2  หลอดหยด (dropper) พลาสติก ขนาด 1 ml 

ง.7.2.1.3  ขวดปริมาตร (volumetric flask) ขนาด 100 ml และ 2,000 ml 

ง.7.2.1.4  ปเปต (pipette) ขนาดความจุอานได 1 ml ถึง 10 ml 

ง.7.2.1.5 ขวดใสสารละลายสีชา ขนาดประมาณ 100 ml 

ง.7.2.1.6  กระบอกตวง (cylinder) ขนาด 50 ml 
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ง.7.2.1.7  ปากคบี (forcep) 

ง.7.2.1.8  กระดาษซับหรือกระดาษทิชชู 

ง.7.2.1.9  เครื่องช่ังอานไดละเอียด 0.01 g 

ง.7.2.2  สารเคมี 

ง.7.2.2.1  โซเดียมไฮดรอกไซด (sodiumhydroxide) 

ง.7.2.2.2  กรดเกลเซียลอะซีติก (glacial acetic acid) 

ง.7.2.2.3  โปแตสเซียมไอโอไดด (potassiumiodide) 

ง.7.2.2.4  ไอโอดีน (iodine) 

ง.7.2.2.5  ไทมอลบลู (thymol blue) 

ง.7.2.2.6  เอธิลแอลกอฮอล (ethyl alcohol) 95%  

ง.7.2.2.7  ไอโซโปรปลแอลกอฮอส (isopropyl alcohol) 70%  

ง.7.2.2.8  น้ํากล่ันหรือน้ํากรองที่มีคุณภาพสําหรับใชในหองปฏิบัติการ 

ง.7.2.3  วิธีการเตรียมสารละลาย 
ง.7.2.3.1  เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด เขมขน 1 N : ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  4.00 g ใน
น้ํากล่ันประมาณ 80 ml ถายใสขวดปริมาตร 100 ml ทิ้งใหเย็น แลวปรับปริมาตรใหเปน 100 ml 

ง.7.2.3.2 เตรียมสารละลายกรดอะซีติก เขมขน 1 N : ตวงกรดเกลเซียลอะซีติกเขมขน ปริมาณ  
6 ml ใสลงในน้ํากล่ันแลวปรับปริมาตรใหเปน 100 ml 
ง.7.2.3.3 เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด เขมขน 0.05 N : ดูดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 
เขมขน 1 N (ขอ ง.7.2.3.1) ปริมาณ 5 ml แลวเจือจางดวยน้ํากล่ันใหเปน 100 ml ในขวดปริมาตร 

ง.7.2.3.4 เตรียมสารละลายกรดอะซีติก เขมขน 0.05 N : ดูดสารละลายกรดอะซีติก เขมขน 1 N (ขอ 
ง.7.2.3.2) ปริมาณ 5 ml แลวเจือจางดวยน้ํากล่ันใหเปน 100 ml ในขวดปริมาตร 

ง.7.2.3.5 เตรียม working solution :  ผสมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด เขมขน 1 N (ขอ ง.7.2.3.1) 
ปริมาณ 10 ml กับสารละลายกรดอะซีติก เขมขน 1 N (ขอ ง.7.2.3.2) ปริมาณ 10 ml แลวปรับปริมาตร
ดวยน้ํากล่ันใหเปน 2,000 ml 

ง.7.2.3.6 เตรียมสารละลายอินดิเคเตอร : ช่ังไทมอลบลู  0.10  g ละลายในขวดปริมาตร 100 ml ที่มี
เอธิลแอลกอฮอล 95% อยู 53 ml แลวปรับปริมาตรใหเปน 100 ml 



 

 

28มกอช. 4001- 2551 

ง.7.2.3.7  เตรียมสารละลายไอโอดีน : ช่ังไอโอดีน 0.20 g และโปแตสเซียมไอโอไดด  จํานวน 2.00 g ใส
ในขวดปริมาตร 100 ml และละลายในน้ํากล่ัน ประมาณ 80 ml ทิ้งไวคางคืนในที่มืด แลวจึงปรับปริมาตร
ใหเปน 100 ml  เก็บสารละลายนี้ไวในขวดสีชา 
หมายเหตุ   สารละลายไอโอดีนนี้ไมควรเก็บนานเกิน 2 เดือน 

ง.7.2.3.8 ไอโซโปรปลแอลกอฮอล 70% 

ง.7.2.4 วิธีวิเคราะห 
ง.7.2.4.1 การเตรียมสารละลายสําหรับยอมสีเมล็ดขาว 

(1)  ตวงสารละลาย working  solution ปริมาณ 30 ml  

(2)  เติมสารละลายอินดิเคเตอร จํานวน 3 หยด 

(3)  เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด เขมขน 0.05 N ทีละหยด เขยาใหเขาเมื่อสารละลาย
เปลี่ยนเปนสีฟาออนใหยุติการหยดทันที 
(4)  เติมสารละลายกรดอะซีติก เขมขน 0.05 N ลงไป ทีละหยดเขยาใหเขากันทําเชนนี้จนกวาสีฟาของ
สารละลายหายไป 
(5)  เติมสารละลายไอโอดีน (ขอ ง.7.2.3.7) จํานวน 1.5 ml เขยาใหเขากัน สารละลายที่ไดจะใช
สําหรับยอมสีเมล็ดขาว (ควรยอมทันที) 

ง.7.2.4.2 วิธีการยอมสีเมล็ดขาว 
(1)  สุมตัวอยางขาวขาวที่ผานการสีมาใหม 3.0 g ใสในบีกเกอร ขนาด 100 ml หรือ ถวยพลาสติกใสที่
มีขนาดใกลเคียง  
(2)  เติมไอโซโปรปลแอลกอฮอล 70% ปริมาณ 15 ml แกวงบีกเกอร หรือ ถวยพลาสติกใส นาน 45 s แลว
รินแอลกอฮอลทิ้ง (แอลกอฮอลที่ใชแลวควรรวบรวมไวในขวดปดฝา) 

(3)  เติมน้ํากล่ัน ปริมาณ 15 ml แกวงนาน 30 s แลวรินน้ําทิ้ง 

(4)  เติมสารละลายสําหรับยอมสีเมล็ดขาว ปริมาณ 15 ml แกวงนาน 45 s แลวรินสารละลายทิ้ง 

(5)  เติมน้ํากรองปริมาณ 15 ml รินน้ําทิ้งจนแหง 
(6)  เทเมล็ดขาวลงบนกระดาษทิชชู หรือ กระดาษซับ เอากระดาษทิชชูอีกแผนมาซับดานบน  
แลวพลิกกลับ เพ่ือเข่ียเมล็ดขาวลงบนกระดาษทิชชูแผนหลัง ปลอยใหขาวแหงนานประมาณ 5 นาที 
(7)  คัดแยกเมล็ดขาวดวยปากคีบ  แยกออกเปน 2 สวน คือ 
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สวนที่ 1 เมล็ดขาวติดสีชมพูออนถึงไมติดสี เปนขาวอมิโลสต่ําอยูในกลุมขาวเจาประเภทนุม เชน ขาว
ปทุมธานี 1  

สวนที่ 2 เมล็ดขาวติดสีน้ําเงินหรือมวงเขม เปนขาวอมิโลสปานกลาง หรืออมิโลสสูงในกลุมขาวเจา
ประเภทรวน หรือขาวเจาหอมประเภทแข็ง 

(8)  นําขาวที่คัดแยกไดไปชั่งน้ําหนักทั้ง 2 สวน 

(9)  คํานวณหาเปอรเซ็นตขาวกลุมอื่นปนในขาวกลุมขาวเจาหอมประเภทนุม 

 ขาวชนิดอื่นปน (%)  =                      น้ําหนักขาวสวนที่ 2             X 100 
   น้ําหนักขาวสวนที่ 1 + น้ําหนักขาวสวนที่ 2 
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ภาคผนวก จ 

หนวย 
 หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of units หรือ 
  Le Système Intenational d’ Unités) ที่ยอมรับใหใชได มีดังนี ้

รายการ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 

มวล กรัม (gram) g 

ปริมาตร ลิตร (liter) l 

 มิลลิลิตร (mililiter) ml 

ความยาว เซนติเมตร (centimeter) cm 

 นาโนเมตร (nanometer) nm 

เวลา วินาที (second) s 

อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส (degree celsius) °C 

ความเขมขนของสารละลาย นอรแมลลิตี (normality) N 

 




