เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๖ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : ขาวโพดเมล็ดแหง
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ดวยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร เห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง
ขาวโพดเมล็ดแหง เปนมาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสิน คาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อสงเสริมสินคาเกษตรใหไดคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญั ติ
มาตรฐานสิน คาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงออกประกาศ
เรื่อ ง กํ าหนดมาตรฐานสิ น ค าเกษตร : ขา วโพดเมล็ด แห ง มาตรฐานเลขที่ มกษ. 4002 - 2552
ไวเปนมาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ธีระ วงศสมุทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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มาตรฐานสินคาเกษตร

ขาวโพดเมล็ดแหง
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ใชกับขาวโพด (maize or corn) ที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Zea mays L. อยูในวงศ
Gramineae โดยครอบคลุมฝกขาวโพด และเมล็ดขาวโพด ที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว วัตถุดิบอาหาร หรือ
วัตถุดิบอาหารสัตว

2 แบบ
ขาวโพดเมล็ดแหงที่มีการซื้อขาย มี 2 แบบ ดังนี้
2.1 ฝกขาวโพด (maize ear or corn ear) หมายถึง ฝกขาวโพดที่เก็บจากตนเมื่อมีอายุแกจัด และปอกเปลือกแลว
แตยังไมไดกะเทาะเมล็ด
2.2 เมล็ดขาวโพด (maize kernel or corn kernel) หมายถึง เมล็ดของขาวโพดที่กะเทาะออกจากฝกแลว
ไมรวมถึงเมล็ดที่ใชทําพันธุ

3 คุณภาพ
3.1 คุณภาพทั่วไป
ขาวโพดเมล็ดแหง ตองมีคุณภาพทั่วไปดังตอไปนี้
3.1.1 ฝกขาวโพด
(1) เมื่อกะเทาะเปนเมล็ดแลว เมล็ดตองไมมีกลิ่นหรือสีผิดปกติ
(2) ไมพบแมลงศัตรูพืชที่มีชีวิต
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3.1.2 เมล็ดขาวโพด
(1) ไมมีสี หรือกลิ่นผิดปกติ
(2) ความชื้นสูงสุด ตองไมมีสวนใดสวนหนึ่งเกินสัดสวนโดยน้ําหนัก 14.5%
(3) มีเมล็ดสีอื่นไมเกินสัดสวนโดยน้ําหนัก 5%
(4) ไมพบแมลงศัตรูพืชที่มีชีวิต
3.2 ขอบกพรอง
3.2.1 นิยามขอบกพรอง
(1) ฝกเสีย (damaged ear) หมายถึง ฝกขาวโพดที่มีเมล็ดงอก เมล็ดแตก ฝกเสียจากเชื้อรา ฝกถูกแมลง
และศัตรูพืชอื่นๆ ทําลายอยางชัดเจน หรือฝกมีสีและกลิ่นผิดปกติ (ภาพที่ ก.1)
(2) ฝกเสียจากเชื้อรา (moldy ear) หมายถึง ฝกขาวโพดที่มีรองรอยการทําลายของเชื้อราอยางชัดเจน
เมื่อตรวจดวยสายตา (ภาพที่ ก.2)
(3) เมล็ดเสีย (damaged kernel) หมายถึง เมล็ดขาวโพดที่ถูกทําลาย และ/หรือเปลี่ยนสภาพไปจากปกติ
เชน เมล็ดงอก เมล็ด เนา เมล็ด ไหม เมล็ดเสีย จากเชื้อรา เมล็ด มอดเจาะ เมล็ดถูกแมลงศัตรูพืชอื่น ๆ
ทําลาย รวมทั้งเมล็ดที่มีสี หรือกลิ่นผิดปกติ (ภาพที่ ก.4)
(4) เมล็ดเสียจากเชื้อรา (moldy kernel) หมายถึง เมล็ดขาวโพดที่พบเชื้อรา หรือรองรอยการทําลายของ
เชื้อราอยางชัดเจน เมื่อตรวจดวยสายตา (ภาพที่ ก.5)
(5) เมล็ดมอดเจาะ (weevil damaged kernel) หมายถึง เมล็ดขาวโพดที่พบรองรอยการเขาทําลายจาก
แมลงศัตรูในโรงเก็บ เชน ดวงงวงขาวโพด (maize weevil) (ภาพที่ ก.6)
(6) เมล็ดแตก (broken kernel) หมายถึง สวนของเมล็ดขาวโพดที่แตกออกจากเมล็ดเต็ม และไมใชเมล็ดลีบ
เมล็ดเสีย หรือเมล็ดที่ถูกศัตรูพืชทําลาย (ภาพที่ ก.7)
(7) เมล็ดลีบ (undeveloped kernel) หมายถึง เมล็ดขาวโพดที่มีการพัฒนาไมสมบูรณ มีรูปราง และ
ขนาดเล็กผิดปกติ (ภาพที่ ก.8)
(8) สิ่งแปลกปลอม (foreign matter) หมายถึง วัตถุอื่นๆ ที่ไมใชฝก และเมล็ดขาวโพด เชน สวนของตน
ใบ และซังขาวโพด เมล็ดพืชอื่น เศษชิ้นสวนของพืชอื่น ดิน เม็ดกรวด และทราย
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3.2.2 เกณฑขอบกพรอง
3.2.2.1 ฝกขาวโพดแตละชั้นคุณภาพมีขอบกพรองไดไมเกินขอบกพรองที่แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑขอบกพรองของฝกขาวโพดแตละชั้นคุณภาพ
(ขอ 3.2.2.1)
ขอบกพรอง

สัดสวนโดยน้ําหนัก (%)

ฝกเสีย

ชั้น 1
3

ชั้น 2
7

ชั้น 3
10

ฝกเสียจากเชื้อรา

0

1

2

สิ่งแปลกปลอม

1

2

3

3.2.2.2 เมล็ดขาวโพดแตละชั้นคุณภาพมีขอบกพรองไดไมเกินขอบกพรองที่แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เกณฑขอบกพรองของเมล็ดขาวโพดแตละชัน้ คุณภาพ
(ขอ 3.2.2.2)
ขอบกพรอง
เมล็ดเสีย
เมล็ดเสียจากเชื้อรา
เมล็ดมอดเจาะ
เมล็ดแตก และเมล็ดลีบรวมกัน
สิ่งแปลกปลอม

สัดสวนโดยน้ําหนัก (%)
ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4
3
6
8
10
0
2
3
3
0
1
1.5
2
3
6
8
10
0.5
1
2
3

เมล็ดขา วโพดที่จะใชเปนอาหารหรือวัต ถุดิบอาหาร ใชไดเฉพาะเมล็ด ขาวโพดที่มีคุณภาพไมต่ํากวาชั้น
คุณภาพ 2 เทานั้น
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4 สารปนเปอน
ปริมาณอะฟลาทอกซินรวม (total aflatoxin) ที่ปนเปอนไดสูงสุดในขาวโพดเมล็ดแหงทุกชั้นคุณภาพ ให
เปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และปริมาณอะฟลาทอกซินรวมในเมล็ดขาวโพดชั้นคุณภาพ
1, 2 และ 3 ตองมีปริมาณสูงสุดไมเกิน 15, 20 และ 50 µg/kg (ไมโครกรัมตอกิโลกรัม) ตามลําดับ

5 สารพิษตกคาง
ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนด มกษ. 9002 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง
สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคา งสูงสุด และมกษ. 9003 มาตรฐานสินคา เกษตร เรื่องสารพิษ
ตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได

6 สุขลักษณะ
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติตอขาวโพดเมล็ดแหงในขั้นตอนตางๆ รวมถึงการเก็บรักษา และการขนสง
ขา วโพดเมล็ด แหงตองปฏิบัติอยางถูกสุข ลักษณะ เพื่อปองกันการปนเปอนที่จ ะกอใหเ กิด อัน ตรายตอ
ผูบริโภค
6.1 การเก็บรักษา
ภาชนะที่ใชบรรจุหรือหุมหอฝกหรือเมล็ดขาวโพด เชน กระสอบ และ/หรือ สถานที่เก็บรักษา รวมถึงไซโล
ตูคอนเทนเนอร ควรสะอาด ถูกสุขลักษณะ สามารถปองกันขาวโพดจากการปนเปอนจากวัตถุอันตราย
ตลอดจนสิ่งแปลกปลอมที่อาจกอใหเกิดอันตราย การปนเปอนจากสัตวพาหะนําเชื้อ เชน หนู แมลง นก
รวมทั้งสัตวอื่นๆ ได
สถานที่เก็บรักษา และวิธีการเก็บรักษา ควรมีการหมุนเวียนอากาศที่ดี เพื่อไมใหเกิดความชื้นและความรอน
สะสม ทําความสะอาดและรมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในโรงเก็บกอนนําเขาเก็บรักษา กรณีเก็บขาวโพดใน
กระสอบ ตองระวังความชื้นจากพื้น โดยวางบนฐานรองหรือวัสดุที่ปองกันความชื้นได จัดวางเปนกองใหมี
ชองวางระหวางกอง และจัดเรียงใหหางจากผนังและหลังคา เพื่อใหเกิดการระบายอากาศไดดี และเอื้อตอ
การทําความสะอาด และตรวจสอบความเรียบรอยได ควรตรวจสอบขาวโพดที่เก็บรักษาเปนระยะๆ เพื่อ
ประเมิน ความเสีย หายที่อาจมีขึ้น รวมทั้ง สํา รวจการอยูอาศัย ของสัต วพาหะนํา เชื้ อเพื่อการตัด สิน ใจ
ดําเนินการแกไขตอไป หากเก็บขาวโพดเปนเวลานานเกิน 1 เดือน ควรรมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตามวิธกี าร
ที่ถูกตอง
เมล็ดขาวโพดที่จะเก็บรักษานานเกิน 1 เดือน จะตองมีความชื้นไมเกินสัดสวนโดยน้ําหนัก 13%
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6.2 การขนยาย
6.2.1 พาหนะที่ใชขนยายขาวโพดตองสะอาด ปดมิดชิด และปองกันการปนเปอนตลอดจนปองกันการ
เปยกน้ําจากภายนอกได
6.2.2 เครื่องมือที่ใชขนยายขาวโพดตองสะอาด และไมมีการปนเปอนจากวัตถุอันตราย

7 ฉลาก
ใหแสดงฉลากตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และอยางนอยตองมีขอความที่แสดงรายละเอียดให
เห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง ดังนี้
7.1 ภาชนะบรรจุที่จําหนา ยโดยตรงตอผูบริโภค ใหแ สดงขอความที่ภ าชนะบรรจุ โดยมีรายละเอีย ด
ดังตอไปนี้
7.1.1 วัตถุประสงคการใชวาใชเปนอาหาร หรือ อาหารสัตว
(1) ชั้นคุณภาพ
(2) น้ําหนักสุทธิตามระบบเมตริก (metric system)
(3) ใหระบุชื่อ ที่ตั้งของผูผลิต หรือผูบรรจุ หรือผูจัดจําหนาย
(4) วัน เดือน ป ที่ผลิตหรือบรรจุ
7.2 ภาชนะบรรจุที่ไมไดจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ใหแสดงขอความที่เอกสารกํากับสินคา หรือฉลาก
หรือแสดงไวที่ภาชนะบรรจุ

8 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด หรือใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขของหนวยตรวจ หรือหนวยรับรอง

9 วิธีวิเคราะห และชักตัวอยาง
9.1 วิธีวิเคราะห
ใหเปนไปตามวิธีที่กําหนดในตารางที่ 3 (โดยใหอางอิงเอกสารฉบับลาสุด) ดังนี้
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ตารางที่ 3 วิธีวิเคราะหและทดสอบขาวโพดเมล็ดแหง
(ขอ 9.1)

ขอกําหนด

วิธีวิเคราะห

หลักการ

1. เกณฑขอบกพรองของ
ฝกขาวโพด (ฝกเสีย ฝกเสีย
จากเชื้อรา สิ่งแปลกปลอม)
(ขอ 3.2.2.1)

ชักตัวอยางฝกขาวโพดอยางนอย 30 kg การตรวจพินิจและประเมิน
(กิโลกรัม) ตรวจพินิจ คัดแยกฝกเสีย
ทางประสาทสัมผัส
และสิ่งแปลกปลอม ชั่งน้ําหนัก และคํานวณ
เปนรอยละโดยน้ําหนัก

2. ขอบกพรองของเมล็ด
ขาวโพด (เมล็ดเสีย เมล็ดเสีย
จากเชื้อรา เมล็ดมอดเจาะ)
(ขอ 3.2.2.2)

ชักตัวอยางเมล็ดขาวโพดอยางนอย 100 g การตรวจพินิจและประเมิน
(กรัม) ตรวจพินจิ คัดแยกเมล็ดบกพรอง
ทางประสาทสัมผัส
และสิ่งแปลกปลอม ชั่งนําหนัก และคํานวณ
เปนรอยละโดยน้ําหนัก

3. เมล็ดแตก เมล็ดลีบ และ
สิ่งแปลกปลอม
(ขอ 3.2.2.2)

1) ชักตัว อย า งเมล็ด ขาวโพดอยา งนอ ย การตรวจพินิจและประเมิน
500 g รอนผานตะแกรงขนาดเสนผาน
ทางประสาทสัมผัส
ศู น ย ก ลาง 4.8 mm (มิ ลลิ เ มตร) และ
2.4 mm
2) ชั่ ง น้ํ า หนั กเมล็ ด ข าวโพดที่ ลอดผ า น
ตะแกรงขนาด 4.8 mm และคางบนตะแกรง
ขนาด 2.4 mm แลวคํานวณเปนรอยละโดย
น้ํ า หนั ก ของเมล็ ด แตก และเมล็ ด ลี บ
ตอน้ําหนักตัวอยางทั้งหมด
3) ชั่งน้ําหนักตัวอยางที่ลอดผานตะแกรง
ขนาด 2.4 mm รวมกับส วนที่ ไม ใชเมล็ ด
ขาวโพดที่คางบนตะแกรงขนาด 4.8 mm และ
2.4 mm แลวคํานวณเปนรอยละโดยน้ําหนัก
ของสิ่งแปลกปลอม ต อ น้ํา หนัก ตั ว อย า ง
ทั้งหมด

4. ความชื้นเมล็ดขาวโพด

ISO 6540 หรือใชวิธีวิเคราะหที่มีความ
ถูกตองเทียบเทา (equivalent method)

Gravimetry โดยการอบใน
ตูอบลมรอน *

7

ขอกําหนด
5. อะฟลาทอกซิน

วิธีวิเคราะห
AOAC 991.31
AOAC 993.17
ISO 16050
AOAC 975.36
AOAC 979.18

มกษ. 4002-2552

หลักการ
Immunoaffinity Column
(Aflatest)
TLC
HPLC
Romer minicolumn
Holaday-Velaseo
minicolumn

หรือใชวิธีวิเคราะหอื่นที่มีคุณลักษณะถูกตอง
และเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถใน
การวิเคราะหอะฟลาทอกซินตามปริมาณที่
กําหนดในมาตรฐานได1/
หมายเหตุ * กรณีที่มีการวิเคราะหปริมาณความชื้นโดยวิธีอื่น เชน การใชเครื่องวัดความชื้น ตองมีการ
ทวนสอบความถูกตองของเครื่องมือเปรียบเทีย บกับวิธีการอบในตูอบลมรอน ความถี่ในการทวนสอบ
ขึ้นกับปจจัยหลายอยาง เชน ความถี่ในการวัด ปริมาณตัวอยางที่วัด ความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัด
9.2 วิธีชักตัวอยาง
ใหเปนไปตามภาคผนวก ข

1/

หลักการเลือกใชวิธีวิเคราะหอื่น
1. เปนวิธีวิเคราะหที่ประกาศโดยองคกรแหงชาติ หรือองคกรระหวางประเทศดานมาตรฐาน หรือตีพิมพในเอกสาร
คูมือ หรือสิ่งตีพิมพที่เปนที่ยอมรับระดับสากล
2. เปนวิธีวิเคราะหที่มีผลการประเมินความใชได (validation) ของผลการทดสอบวามีความถูกตอง และเหมาะสม
โดยหองปฏิบัติการที่มีการรวมศึกษากับเครือขาย (collaborative study) ตามหลักเกณฑที่สอดคลองกับองคกร
นานาชาติซึ่งเปนที่ยอมรับทั่วไป
3. กรณีไมมีวิธีวิเคราะหต ามขอ 1. หรือ 2. ใหใชวิธีวิเคราะหที่ไดป ระเมินความใชไดของผลการทดสอบวามีความ
ถูกต องและเหมาะสมโดยห องปฏิ บั ติ การที่ มีระบบคุ ณภาพแหง เดี ยว (single laboratory validation) ตาม
หลักเกณฑที่เปนที่ยอมรับในระดับระหวางประเทศ
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ภาคผนวก ก
รูปภาพ
(ขอ 3)

ภาพที่ ก.1 ฝกเสีย

ภาพที่ ก.3 เมล็ดดี

ภาพที่ ก.2 ฝกเสียจากเชื้อรา

ภาพที่ ก.4 เมล็ดเสีย

9

ภาพที่ ก.5 เมล็ดเสียจากเชื้อรา

มกษ 4002-2552

ภาพที่ ก.6 เมล็ดมอดเจาะ

เมล็ดดี

เมล็ดลีบ

ภาพที่ ก.7 เมล็ดแตก

ภาพที่ ก.8 เปรียบเทียบระหวางเมล็ดดีกับเมล็ดลีบ

มกษ 4002-2552
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ภาคผนวก ข
การชักตัวอยางเมล็ดขาวโพด
(ขอ 9)
ข. 1 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในวิธีชักตัวอยางขาวโพดเมล็ดแหง มีดังนี้
ข.1.1 รุน (lot) หมายถึง สินคาที่สงมาพรอมกันในแตละครั้ง และเจาหนาที่ชักตัวอยางทราบ หรือ
ตั้งสมมติฐานวา มีลักษณะสม่ําเสมอกัน เชน แหล งกําเนิด ผูผลิต ชนิด ผู บรรจุ ชนิด ของบรรจุภัณฑ
เครื่องหมายผูขนสง
ข. 1.2 ตัวอยางขั้นตน (increment) หมายถึง เมล็ดขาวโพดที่ไดจากชักตัวอยางจากแตละกระสอบ/ ถุง ในแตละรุน
ข.1.3 ตัวอยางรวม (bulk sample) หมายถึง ปริมาณเมล็ดขาวโพดที่ไดจากการรวมตัวอยางขั้นตนในแตละรุน
ข.1.4 ตัวอยางสงหองปฏิบัติการ (laboratory sample) หมายถึง ปริมาณเมล็ดขาวโพดอยางนอย 1 kg
ที่ไดจากการลดปริมาณตัวอยางจากตัวอยางรวมที่ผสมกันเปนอยางดีในแตละรุนลงอยางเหมาะสม
ข. 2 ขั้นตอนการปฏิบัติ
วิธีชักตัวอยางเมล็ดขาวโพด ควรดําเนินการเพื่อใหไดตัวอยางที่เปนตัวแทนของรุนที่มากที่สุดเทาที่จะปฏิบัติ
ได โดยการชักตัวอยางขั้นตนตางๆ ในรุนแบบสุมใหกระจายทั่วถึงทั้งรุน นําตัวอยางขั้นตนที่ไดทั้งหมดมา
รวมกัน ผสมใหเขากันดีใหไดเปนตัวอยางรวม และนําตัวอยางรวมมาลดปริมาณลงอยางเหมาะสมเพื่อใหได
ตัวอยางสงหองปฏิบัติการอยางนอย 1 kg เพื่อนําไปตรวจสอบตอไป ควรเก็บตัวอยางสงหองปฏิบัติการไว
เพื่อใชในการทวนสอบหากเกิดปญหา
จํานวนตัวอยางขั้นตนที่เก็บจากหลายๆตําแหนงในรุน แตละประเภทใหมีจํานวนอยางนอยตามตารางที่ ข.1
ข.2 และ ข. 3
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ตารางที่ ข.1 จํานวนตัวอยางขั้นตนสําหรับเมล็ดขาวโพดบรรจุกระสอบ หรือถุง

จํานวนกระสอบ/ถุง ในรุน

จํานวนกระสอบ/ถุงที่ชักตัวอยาง

1 ถึง 10

ทุกกระสอบ/ถุง

11 ถึง 100

10

> 100

คํานวณจากรากที่สองของจํานวนกระสอบ/ถุง

ตารางที่ ข.2 จํานวนตัวอยางขั้นตน สําหรับเมล็ดขาวโพดที่ขนสงมาในพาหนะ (เชน รถ เรือ)

ปริมาณ (ตัน)

จํานวนตัวอยางขั้นตนที่ชัก

<15

5

15 - 30

8

>30 - 500

11

>500

ดูตารางที่ ข.3

ตารางที่ ข.3 จํานวนตัวอยางขั้นตนสําหรับเมล็ดขาวโพดปริมาณมาก เปนกองขนาดใหญ หรือไซโลเรือ

ปริมาณ (ตัน)

จํานวนตัวอยางขั้นตนที่ชัก

500

12

1,000

16

2,000

23

4,000

32

6,000

39

8,000

45

10,000

50
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หมายเหตุ กรณีปริมาณเมล็ดขาวโพดนอกเหนือจากตารางที่ ข.1 ข.2 และ ข. 3 กําหนดจํานวนตัวอยาง
ขั้นตนที่ชักเปนครึ่งหนึ่งของรากที่สองของปริมาณตอเมล็ดขาวโพด (ตัน) และปดจํานวนขึ้นใหเปนจํานวนเต็ม
√ปริมาณเมล็ดขาวโพด (ตัน)
2
รายละเอียดขอแนะนําการใชเครื่องมือชักตัวอยาง วิธีชักตัวอยาง และวิธีการลดปริมาณตัวอยางรวมเพื่อให
ไดตัวอยางสงหองปฏิบัติการ ใหใชแนวทางตาม ISO 13690:1999 Cereal, Pulses and Milled Products
Sampling of Static Batches
จํานวนตัวอยางขั้นตนที่ชัก =

การชัก ตั ว อย า งเพื่ อ ตั ด สิ น ความสอดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนดปริ ม าณอะฟลาทอกซิ น ใหใ ช วิ ธี
ชักตัวอยางที่กําหนดในภาคผนวกของเอกสาร CODEX STAN 193-1995 Codex General Standard for
Contaminants and Toxins in Foods
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ภาคผนวก ค
หนวย
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of units หรือ Le Système
Intenational d’ Unités) ที่ยอมรับใหใชได มีดังนี้

รายการ
มวล
ความยาว
อุณหภูมิ
ปริมาณ

ชื่อหนวย
กิโลกรัม (kilogram)
กรัม (gram)
มิลลิเมตร (millimeter)
องศาเซลเซียส (degree Celsius)
ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
(microgram/kilogram)

สัญลักษณหนวย
kg
g
mm
°C
μg/kg

