เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๖ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : ชาใบหมอน
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ดวยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร เห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง
ชาใบหม อ น เป น มาตรฐานทั่ ว ไป ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานสิ น ค า เกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อสงเสริมสินคาเกษตรใหไดคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญั ติ
มาตรฐานสิน คาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงออกประกาศ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสิน คาเกษตร : ชาใบหมอน มาตรฐานเลขที่ มกษ. 3000 - 2552 ไวเปน
มาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ธีระ วงศสมุทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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มาตรฐานสินคาเกษตร

ชาใบหมอน
1 ขอบขาย
1.1 มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ใชกับชาจากใบหมอน (mulberry leaf tea) ที่ทําใหแหง ไมเติมสารแตงกลิ่นรส
และไมมีสวนประกอบอื่นที่ไมใชใบหมอน ใชตมหรือชงกับน้ําเปนเครื่องดื่มเพื่อการบริโภคเทานั้น
1.2 มาตรฐานนี้ ไมรวมชาใบหมอนผงสําเร็จรูป (mulberry leaf instant tea)

2 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 ใบหมอน (mulberry leaf) หมายถึง ใบของตนหมอน ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตรวา Morus spp. อยูในวงศ
Moraceae ใบหมอนประกอบดวย สวนของแผนใบ เสนใบ และกานใบ (ภาพที่ ก.1)
2.2 ชาใบหมอน (mulberry leaf tea) หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําใบหมอนสด มาแปรรูปเปนชิ้นแหง
หรือผงแหง เพื่อใชตมหรือชงกับน้ําเปนเครื่องดื่ม
2.3 ชาเขียวใบหมอน (mulberry leaf green tea) หมายถึง ชาใบหมอนที่ผลิตจากการนําใบหมอนสด มาตัด
หรือหั่น แลวอบหรือนึ่งดวยไอน้ํา หรือลวกดวยน้ํารอน ทําใหเย็นโดยการผึ่งลม คั่วใหแหง หรือคั่วนวดใหใบ
หมอนช้ํา แลวอบดวยลมรอนใหแหง
2.4 ชาดําใบหมอน (mulberry leaf black tea) หมายถึง ชาใบหมอนที่ผลิตจากการนําใบหมอนสดมาตัดหรือหั่น
คั่วใหแหงหรือคั่วนวดใหใบหมอนช้ํา แลวอบดวยลมรอนใหแหง

3 ชนิด
ชาใบหมอน แบงตามกระบวนการแปรรูปเปน 2 ชนิด ดังนี้
3.1 ชาเขียวใบหมอน (mulberry leaf green tea)
3.2 ชาดําใบหมอน (mulberry leaf black tea)

มกษ.3000-2552

2

4 ลักษณะที่ตองการ
4.1

ลักษณะทั่วไป

4.1.1 เปนชิน้ แหงหรือผงแหง
4.1.2 ไมมีสวนประกอบอื่นที่ไมใชใบหมอน
4.1.3 น้ําชาใบหมอน มีรสตามธรรมชาติ ไมมีรสขม และมีสีตรงตามชนิดที่ระบุ ดังนี้
(1)

ชาเขียวใบหมอน น้าํ ชามีสีเขียวออน หรือสีเขียวออนปนน้ําตาล

(2)

ชาดําใบหมอน น้ําชามีสีเหลืองออนปนน้ําตาล หรือสีนา้ํ ตาล

4.2

มีความชื้นไมเกิน 7% โดยน้ําหนัก

4.3

สิ่งแปลกปลอม

4.3.1 ไมมีแมลงหรือชิ้นสวนของแมลง โดยเฉพาะมอดยาสูบ (ภาพที่ ก.2)
4.3.2 ไมมีชิ้นสวนหรือสิง่ ปฏิกูลของสัตวพาหะนําโรคหรือสัตวอนื่
4.3.3 ไมมีสิ่งแปลกปลอม เชน เสนผม ดิน ทราย กรวด หรือสวนตางๆทีเ่ ปนชิน้ สวนของพืชที่ไมใชใบหมอน

5 วัตถุเจือปนอาหาร
ไมใหใชวัตถุเจือปนอาหารทุกชนิด

6

สารปนเปอน

ใหเ ปนไปตามขอกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชาสมุนไพร และขอกําหนดของมาตรฐาน
สินคาเกษตรที่เกี่ยวกับสารปนเปอน

7

สารพิษตกคาง

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดใน มกษ. 9002 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง
สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง สารพิษตกคาง :
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
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สุขลักษณะ

8.1 การปฏิบัติในการแปรรูปชาใบหมอน ใหเปนไปตาม มกษ. 9023 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง
หลักเกณฑการปฏิบตั ิ : หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร
8.2 จุลินทรียในชาใบหมอนตองไมเกินเกณฑกําหนดในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 จุลินทรียในชาใบหมอน
(ขอ 8.2)
ชนิดจุลินทรีย
สตาฟโลคอคคัส ออเรียส
(Staphylococcus aureus)
แซลโมเนลลา
(Salmonella spp.)

n

c

m

M

5

0

ไมพบใน 0.1 g (กรัม)

-

5

0

ไมพบใน 25 g (กรัม)

-

หมายเหตุ
n หมายถึง จํานวนตัวอยางที่นาํ มาตรวจสอบจากชาใบหมอนแตละรุน (lot)
c หมายถึง จํานวนตัวอยางสูงสุดที่ยอมใหพบจุลินทรียใ นระดับสูงกวาคากําหนด m
m หมายถึง จํานวนจุลนิ ทรียที่ยอมรับไดในตัวอยางทีต่ รวจสอบ
M หมายถึง จํานวนจุลินทรียสูงสุดที่พบในตัวอยางที่ตรวจสอบและมีผลใหไมยอมรับชาใบหมอนรุนที่ตรวจสอบ
กรณีที่ไมไดกําหนด M ไว ใหใชคา m คูกับคา c เปนเกณฑตัดสิน
กรณีที่กําหนดคา M ไว หากตรวจพบจุลินทรียในตัวอยางสูงกวาคา m จํานวนตัวอยางที่ตรวจพบจุลินทรีย
เกินคา m ตองไมเกินคา c แตทั้งนี้ จํานวนจุลินทรียที่พบตองไมเกินคา M
กรณีผูประกอบการมีระบบการประกันคุณภาพในการผลิต (เชน Good Manufacturing Practice: GMP/
Hazard Analysis and Critical Control Points: HACCP) และประวัติการผลิตที่ดี อาจลดจํานวนครั้ง
ในการชักตัวอยางเพื่อตรวจสอบขอกําหนดเรื่องจุลินทรีย

9

การบรรจุ

ใหบรรจุชาใบหมอนในภาชนะบรรจุที่ สะอาด แหง ผนึกไดเรียบรอย สามารถปองกันความชืน้ และการปนเปอน
ที่ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค
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10 ฉลาก
ใหแสดงฉลากตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และอยางนอยตองมีขอความ ที่แสดงรายละเอียดให
เห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง ดังตอไปนี้
10.1 ภาชนะบรรจุที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ใหแสดงขอความที่ภาชนะบรรจุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
10.1.1 ชื่อเรียกผลิตภัณฑ “ชาเขียวใบหมอน” หรือ “ชาดําใบหมอน”
10.1.2 ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต หรือผูนําเขา หรือผูแบงบรรจุ สําหรับสินคาที่จําหนายในประเทศ ชื่อและที่ตั้ง
ของผูผลิต หรือผูนําเขา หรือผูจัดจําหนาย สําหรับสินคาที่ผลิตเพื่อการสงออก แลวแตกรณี
10.1.3 น้ําหนักสุทธิ เปนหนวยในระบบเมตริก (metric system)
10.1.4 วัน เดือน ป ที่ผลิต และ/หรือ ขอความวา “ควรบริโภคกอน วัน เดือน ป”
10.1.5 คําแนะนําในการเก็บรักษา
10.1.6 คําแนะนําในการบริโภค
10.1.7 กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย และกรณีที่ผลิตเพื่อการสงออกให
แสดงขอความเปนภาษาตางประเทศได 
10.2 ภาชนะบรรจุที่ไมไดจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ใหแสดงขอความในเอกสารกํากับสินคา หรือแสดงไว
ที่ภาชนะบรรจุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
10.2.1 ชื่อเรียกผลิตภัณฑ “ชาเขียวใบหมอน” หรือ “ชาดําใบหมอน”
10.2.2 ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต สําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้งของผูนําเขา และประเทศผูผลิต
สําหรับการนําเขา แลวแตกรณี
10.2.3 น้ําหนักสุทธิ เปนหนวยในระบบเมตริก
10.2.4 วัน เดือน ป ที่ผลิต
10.2.5 กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย และกรณีที่ผลิตเพื่อการสงออกให
แสดงขอความเปนภาษาตางประเทศได
10.3 การกลาวอางทางสุขภาพ
ตองไมมีขอความที่มีความหมายใหเขาใจวาเปนการกลาวอางทางสุขภาพ เวนแตมขี อมูลทางวิทยาศาสตรที่ได
พิสูจนและเปนที่ยอมรับแลว และเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ
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11 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง
ใหเปน ไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด หรือใหเปน ไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขของหนวยตรวจ หรือหนวยรับรอง

12 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง
12.1 วิธีวเิ คราะห
ใหใชวิธีที่กําหนดในตารางที่ 2 (โดยใหอางอิงเอกสารฉบับลาสุด) ดังนี้
ตารางที่ 2 วิธีวิเคราะหชาใบหมอน
(ขอ 12.1)
ขอกําหนด
1. ลักษณะทั่วไป

วิธีวิเคราะห

หลักการ

ใหแตงตั้งคณะผูต รวจสอบ ประกอบดวยผูที่มี
ความชํานาญในการตรวจสอบชาใบหมอน
อยางนอย 5 คน แตละคนแยกกันตรวจและ
ใหคะแนนโดยอิสระ

1.1 ลักษณะของชาใบหมอนแหง 1.1 ใหเทตัวอยางชาใบหมอนในจานกระเบื้อง ตรวจพินิจ
(ขอ 4.1.1 และ ขอ 4.1.2)
สีขาว ตรวจพินิจลักษณะทั่วไปและสวนประกอบ
อื่นที่ไมใชใบหมอน
1.2 ลักษณะของน้าํ ชาใบหมอน
ไดแก สี รส และการปรุงแตง
กลิ่นรสดวยวัตถุเจือปนอาหาร
(ขอ 4.1.3 และ ขอ 5)

1.2 เตรียมน้ําชาใบหมอนตามคําแนะนําที่ระบุใน การตรวจพินิจและ
ฉลาก หรือชั่งตัวอยางชาใบหมอนจํานวน 1.5 g การประเมินทางประสาท
ถึง 2 g ใสในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม เติมน้ํา
สัมผัส
เดือดปริมาณ 150 ml (มิลลิลิตร) แลวทิ้งไว
6 นาที ตรวจสอบสี รส และการปรุงแตงกลิ่นรส
จากนํ้าชาที่ได

2. ความชื้น (ขอ 4.2)

AOAC 925.19 หรือวิธีที่มีความถูกตอง
เทียบเทา (equivalent method)

Gravimetry

3. สิ่งแปลกปลอม (ขอ 4.3)

AOAC 981.18 หรือวิธีที่มีความถูกตอง
เทียบเทา

Flotation method
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ขอกําหนด

วิธีวิเคราะห

หลักการ

4. สี (ขอ 5)

เทชาใบหมอนประมาณ 0.5 g ถึง 1 g ลงบน การละลาย
กระดาษกรอง พับกระดาษกรองเขา หากัน แลว
ขยี้ เทชาใบหมอนออกจากกระดาษกรองใหหมด
พนน้ําลงบนกระดาษกรองพอเปย ก ตองไมมีสี
ติดและเห็นไดชัดบนกระดาษกรองนั้น

5. สตาฟโลคอคคัส ออเรียส
(Staphylococcus aureus)
(ขอ 8.2)

Bacteriological Analytical Manual (BAM)
Chapter 12 หรือวิธีที่มีความถูกตองเทียบเทา

Plate counting method
หรือ Detection by
enrichment

6. แซลโมเนลลา
(Salmonella spp.)
(ขอ 8.2)

Bacteriological Analytical Manual (BAM)
Chapter 5 หรือวิธีที่มีความถูกตองเทียบเทา

Pre-enrichment/
enrichment และ
Biochemical

7. น้ําหนักสุทธิ
(ขอ 10.1 และ ขอ 10.2)

ชั่งน้ําหนัก

Gravimetry

12.2 วิธีชักตัวอยาง
ใหเปนไปตามภาคผนวก ข
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ภาคผนวก ก
ภาพประกอบ
(ขอ 2.1 และ 4.3.1)

แผนใบ
เสนใบ

กานใบ
ดานหนาใบ

ดานหลังใบ

ภาพที่ ก.1 ใบหมอน

2 mm
ภาพที่ ก.2 มอดยาสูบ
ที่มา : ไดรับความอนุเคราะหภาพจาก
สถาบันหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ
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ภาคผนวก ข
คําแนะนําวิธีชกั ตัวอยาง
(ขอ 12.2)
ข.1 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในวิธีชักตัวอยางชาใบหมอน มีดังตอไปนี้
ข.1.1 รุน (lot) หมายถึง ชาใบหมอนที่มาจากแหลงผลิตเดียวกัน ผลิตโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุในภาชนะ
บรรจุชนิดเดียวกัน
ข.1.2 การชักตัวอยาง (sampling procedure) หมายถึง การกําหนดวิธีเก็บและกําหนดขนาดตัวอยางจากรุน
สินคาเพื่อตรวจสอบใหไดขอมูลที่นํามาใชตัดสินการยอมรับรุนสินคา แบงเปน 2 ระดับ ดังนี้
(1) การชักตัวอยางขั้นตน หมายถึง การเก็บตัวอยางจากรุนสินคาโดยตรงเพื่อเปนตัวแทนของรุนสินคาใน
ปริมาณที่เพียงพอตอการวิเคราะหและตัดสินการยอมรับรุนสินคา
(2) การชักตัวอยางขั้นที่สอง หมายถึง การรวมตัวอยางขั้นตนใหเปนเนื้อเดียวกัน และลดจํานวนตัวอยางลงใน
ปริมาณที่เหมาะสม เพื่อการตรวจวิเคราะหและตัดสินการยอมรับรุนสินคา
ข.2 วิธีการชักตัวอยางขั้นตน
ข.2.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากชาใบหมอนในรุนเดียวกันตามการชักตัวอยางขั้นตนที่กําหนดในตารางที่ ข.1
สําหรับภาชนะบรรจุขนาดไมเกิน 1 kg (กิโลกรัม) หรือ ตารางที่ ข.2 สําหรับภาชนะบรรจุขนาดเกิน 10 kg
สําหรับภาชนะบรรจุขนาดเกิน 1 kg แตไมเกิน 10 kg ใหชักตัวอยางตามตารางที่ ข.1 หรือ ตารางที่ ข.2 ก็ได
นําตัวอยางขั้นตนมาตรวจสอบภาชนะบรรจุ ฉลาก น้ําหนักสุทธิ การกลาวอางทางสุขภาพ และเครื่องหมายการ
ตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง
ข.2.2 หากผลการตรวจสอบตัวอยางเปนไปตามขอกําหนด ขอ 9 และขอ 10 ใหถือวาชาใบหมอนรุนนั้น
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ขอ 9 และขอ 10

9

มกษ.3000-2552

ตารางที่ ข.1 การชักตัวอยางขั้นตน สําหรับภาชนะบรรจุขนาดไมเกิน 1 kg
(ขอ ข.2.1)
ขนาดรุน
(จํานวนหนวยภาชนะบรรจุ)
ไมเกิน 500
500 ถึง 1,000
มากกวา 1,000

ขนาดตัวอยาง
(จํานวนหนวยภาชนะบรรจุ)
10
15
20

ตารางที่ ข.2 การชักตัวอยางสําหรับภาชนะบรรจุขนาดเกิน 10 kg
(ขอ ข.2.1)
ขนาดรุน
(จํานวนหนวยภาชนะบรรจุ)
ไมเกิน 10
11-50
50 -100
ตั้งแต 101 ขึน้ ไป

ขนาดตัวอยาง
(จํานวนหนวยภาชนะบรรจุ)
2
3
5
7

ข.3 วิธีการชักตัวอยางขั้นที่สอง
ใหสุมชักตัวอยางชาใบหมอนแบบกระจายจากตัว อยางขั้น ตน (ขอ ข.2.1) เพื่อสง หนว ยปฏิบัติการตรวจ
วิเ คราะหคุณ ภาพ สํา หรับการวิเคราะหสารปนเปอน และสารพิษตกคา ง ใหเ ปน ไปตามวิธีชักตัว อยางใน
มาตรฐานสินคาเกษตรที่เกี่ยวของ
วิธีการชักตัวอยางสําหรับภาชนะบรรจุขนาดไมเกิน 1 kg
หากภาชนะบรรจุมีขนาดไมเกิน 200 g การชักตัวอยางเพื่อวิเคราะหจุลินทรียใหชักตัวอยางทั้งภาชนะบรรจุ
โดยไมตองเปดภาชนะบรรจุ ใหไดจํานวนตัวอยางตามที่กําหนด
หากภาชนะบรรจุมีขนาดเกิน 200 g การชักตัวอยางเพื่อวิเคราะหจุลินทรียใหชักตัวอยางทั้งภาชนะบรรจุโดย
ไมต องเปดภาชนะบรรจุ ใหไดจํานวนตัวอยางตามที่กําหนด หรือสุมชักตัวอยางในแตละภาชนะบรรจุเพื่อ
วิเคราะหจุลินทรียกอน โดยใชเครื่องมือที่เหมาะสมใหไดจํานวนตัวอยางตามที่กําหนด
จากนั้นนําตัวอยางขั้นตนที่เหลือมารวมใหเปนเนื้อเดียวกัน และชักตัวอยางจนไดน้ําหนักเพียงพอตอการ
วิเคราะหคุณภาพดานอื่นๆ หากขนาดตัวอยางไมเพียงพอสําหรับการวิเคราะหใหชักตัวอยางขั้นตนเพิ่ม จนได
น้ําหนักเพียงพอตอการวิเคราะห
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วิธีการชักตัวอยางสําหรับภาชนะบรรจุขนาดเกิน 10 kg และภาชนะบรรจุขนาดเกิน 1 kg แตไมเกิน 10 kg
ใหสุมชักตัวอยางในแตละภาชนะบรรจุเพื่อวิเคราะหจุลินทรียกอนโดยใชเครื่องมือที่เหมาะสมใหไดจํานวน
ตัวอยางตามที่กําหนด จากนั้นใหสุมชักตัวอยางในแตละภาชนะบรรจุมารวมใหเปนเนื้อเดียวกันจนไดน้ําหนัก
เพียงพอตอการวิเคราะหคุณภาพดานอื่นๆ
ข.3.1 จุลินทรีย (ขอ 8.2)
ข.3.1.1 ใหชักตัวอยางชาใบหมอนจากตัวอยางขั้นตน (ขอ ข.2.1) จํานวน 5 ตัวอยาง ตัวอยางละไมนอยกวา
150 g บรรจุในภาชนะปดสนิท เพื่อสงตรวจวิเคราะหจุลินทรีย
ข.3.1.2 หากผลการวิเคราะหตัวอยางเปนไปตามขอกําหนด ขอ 8.2 ใหถือวาชาใบหมอนรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด ขอ 8.2
ข.3.2 ลักษณะทั่วไปและสิ่งแปลกปลอม (ขอ 4.1 และ ขอ 4.3) สีและการปรุงแตงกลิ่นรส (ขอ 5)
ข.3.2.1 ใหชักตัวอยางชาใบหมอนจากตัวอยางขั้นตน (ขอ ข.2.1) จนไดน้ําหนัก 300 g เพื่อตรวจวิเคราะห
ลักษณะทั่วไป สิ่งแปลกปลอม การใสสี และการปรุงแตงกลิ่นรส
ข.3.2.2 หากผลการวิเคราะหตัวอยางเปนไปตามขอกําหนด ขอ 4.1 ขอ 4.3 และ ขอ 5 ใหถือวาชาใบหมอน
รุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ขอ 4.1 ขอ 4.3 และ ขอ 5
ข.3.3 ความชื้น (ขอ 4.2)
ข.3.3.1 ใหชักตัวอยางชาใบหมอนจากตัวอยางขั้นตน (ขอ ข.2.1) จํานวน 2 ตัวอยาง ตัวอยางละ 50 g บรรจุ
ในภาชนะปดสนิท เพื่อตรวจหาความชื้น
ข.3.3.2 หากผลการตรวจตัวอยางเปนไปตามขอกําหนด ขอ 4.2 ใหถือวาชาใบหมอนรุนนั้นเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด ขอ 4.2
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ภาคผนวก ค
หนวย
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวยที่ SI (International System of Units หรือ Le Système
international d' unités) ยอมรับใหใชได มีดังนี้
รายการ

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย

กรัม (gram)

g

กิโลกรัม (kilogram)

kg

ความยาว

มิลลิเมตร (millimeter)

mm

ปริมาตร

มิลลิลิตร (milliliter)

ml

มวล

