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ลักษณะการตัดแตงและเพิ่มมูลคาการคาขาย รวมทั้งมีความปลอดภัยตอผูบริโภค จึงเห็นสมควรจัดทํา
มาตรฐานเนื้อแกะ
มาตรฐานนี้กําหนดขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากผลการศึกษาโครงการศึกษาเกณฑชี้วัดมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ เนื้อแพะ เนื้อแกะ และผลการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมแพะ ฟารมแกะ
ของสํ า นั ก งานมาตรฐานสิ น ค า เกษตรและอาหารแห ง ชาติ ซึ่ ง ได รั บ ความร ว มมื อ การดํ า เนิ น งานจาก
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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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

เนื้อแกะ
1. ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดใชกับเนื้อแกะในสกุลโอวิส (Ovis spp.) ชนิดที่เลี้ยงเปน
อาหาร ในลักษณะของรางแกะที่ตัดแตงเปนชิ้นสวนขนาดใหญ โดยยังไมผานกระบวนการแปรรูป

2. นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เนื้อแกะ มีดังตอไปนี้
2.1 รางแกะ (sheep carcass) หมายถึง สวนของรางกายทั้งหมดของแกะ ที่ผานกระบวนการฆาแบบไม
ทรมาน เพื่อใชเปนอาหารมนุษย โดยนําเลือด หนัง หัว หาง ขอเทาหนา ขอเทาหลัง รวมทั้งอวัยวะภายใน
ออก
2.2 ชิ้นสวนขนาดใหญ (wholesale cut) หมายถึง ชิ้นสวนของรางแกะที่ตัดแตง (dressing) เพื่อการ
ขายสง
2.3 เนื้อแกะ (sheep meat) หมายถึง ชิ้นสวนขนาดใหญของรางแกะที่ผานการตรวจสอบแลววา
สามารถบริโภคเปนอาหารได โดยมีกลามเนื้อโครงราง (skeletal muscle) เปนสวนใหญ

3. ประเภท
เนื้อแกะตามมาตรฐานนี้แบงออกเปน 8 ประเภท ดังนี้
3.1 สันสะเอว (loins) เปนชิ้นสวนซึ่งไดจากการตัดผานกระดูกสันหลัง ระหวางกระดูกซี่โครงซี่ที่ 12
กับซี่ที่ 13 จนถึงกระดูกสันหลังขอสุดทายที่ตอกับสวนสะโพก (chump)
3.2 ขาหลัง (hind leg) เปนชิ้นสวนซึ่งไดจากการตัดขวางตั้งฉากกับแนวยาวของกระดูกขาหลังที่กระดูกสัน
หลังขอสุดทายตอกระดูกหาง โดยมีสวนหัวกระดูกขาหลัง (femur) ขนาดประมาณ 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) เปนชิ้นสวนซึ่งไดจากการตัดตามขวางกระดูกซี่โครงใหขนานกับแนวกระดูกสันหลัง
กวางประมาณ 1 ใน 3 ของความกวางของกระดูกอกถึงกระดูกสันหลัง ใหติดเนื้อสวนพื้นทอง
3.8 คอ (neck) เปนชิ้นสวนของเนื้อซึ่งไดจากการตัดแยกผานกระดูกสวนคอตอกับกระดูกสันหลัง
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รูปที่ 1 การตัดแตงรางแกะเปนชิ้นสวนขนาดใหญ
1 สันสะเอว (lions)
2 ขาหลัง (hind leg)
3 สะโพก (chump)
4 สันซี่โครง (rack)

4.

5 ไหล (shoulder)
6 ขาหนา (fore leg)
7 อก (breast)
8 คอ (neck)

คุณภาพ

4.1 ขอกําหนดคุณภาพเนื้อแกะ
4.1.1 ไดจ ากรางแกะที่ผานการฆาและตัด แตงจากโรงฆา สัต วที่ถูกสุขลักษณะตามพระราชบัญ ญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
4.1.2 สวนที่เปนกลามเนื้อมีสีแดงสดจนถึงสีแดงเขมตามชั้นคุณภาพ สะอาด ปราศจากกลิ่นผิดปกติ
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4.2 ชั้นคุณภาพ
มี 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
4.2.1 ชั้นคุณภาพดีมาก หรือ “excellent” เปนเนื้อที่ไดจากรางแกะอายุนอยกวา 1 ป โดยดูที่รางแกะมี
หลังกวางและหนา กลามเนื้ออวบแนนมาก ขาหลังเต็ม ไหลหนาและเต็ม แกะที่ขุนเต็มที่แลวมีลายไขมัน
(feathering) ในระหวางซี่โครงพอประมาณ มีระดับไขมันแทรก (marbling score) สูงระดับ 4 (slightly
abundant) เนื้อมีสีแดงอิฐ (brick red) มีไขมันหุมรางพอประมาณ
4.2.2 ชั้นคุณภาพดี หรือ “select” เปนเนื้อที่ไดจากรางแกะอายุระหวาง 1 ป ถึง 2 ป โดยดูที่รางแกะมี
หลังกวางและหนา คอนขางสัมพันธกับความยาวราง กลามเนื้อคอนขางอวบแนน ขาหลังเต็ม ไหล
คอนขางหนาและเต็ม แกะที่ขุนเต็มที่แลวมีลายไขมัน (feathering) ระหวางซี่โครงนอย มีระดับไขมัน
แทรก (marbling score) ปานกลางระดับ 3 (moderate) เนื้อมีสีแดง (red) มีไขมันหุมรางคอนขางนอย
4.2.3 ชั้นคุณภาพทั่วไป หรือ “general commercial” เปนเนื้อที่ไดจากรางแกะอายุมากกวา 2 ป โดยดูที่
รางแกะมีหลังคอนขางแคบ ขาหลังคอนขางเรียวบาง ไหลคอนขางแคบ แกะที่โตเต็มวัยมีลายไขมัน
(feathering) ระหวางซี่โครงคอนขางนอย มีระดับไขมันแทรก (marbling score) ต่ําหรือไมมีเลย ระดับ
2 หรือ ระดับ 1 (small or slight ) เนื้อมีสีแดงเขม (dark red) มีไขมันหุมรางนอย

5.

สุขลักษณะ

การผลิตเนื้อแกะตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานโรงฆาสัตว (มกอช.6400)
5.1 ขอกําหนดดานจุลินทรีย1 ตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้
--------------1

/ขอกําหนดเรื่องจุลินทรีย

คา n หมายถึง จํานวนตัวอยางขั้นต่ําที่ตองนํามาตรวจสอบแตละรุน (lot)
คา m หมายถึง จํานวนจุลินทรียที่ยอมรับไดในตัวอยางที่ตรวจสอบ
คา c หมายถึง จํานวนตัวอยางสูงสุดที่พบจุลินทรียในตัวอยางที่ตรวจสอบไดในระดับสูงกวา 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
ชนิด

n

c

m

M

plate

5

2

5x105
cfu/g

5x106
cfu/g

2. โคลิฟอรม (Coliform) คา MPN

5

0

5x103
cfu/g

-

3 . ส แ ต ฟ โ ล ค็ อ ก คั ส อ อ เ ลี ย ส
(Staphyllococcus aureus)

5

0

1 x 102
cfu/g

-

4.
แซลโมเนลลาไทฟ มู เรีย ม
(Salmonella typhimurium) แซล
โ ม เ น ล ล า พ า ร า ไ ท ฟ มู เ รี่ ย ม
Salmonella paratyphimurium) และ
แซลโมเนลลา เอนเทอไรทิ ดิ ส
(Salmonella enteritidis)

5

0

ต อ ง ไ ม พ บ ใ น
ตัวอยาง 25 g

-

1. จุลินทรียทั้งหมด (Total
count)

5.2 ตองปราศจากปรสิต
5.3 ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่อาจเปนอันตรายตอผูบริโภคโดยการตรวจพินิจ

6. สารพิษตกคาง
ปริมาณของสารพิษตกคางในเนื้อแกะ ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนด
ของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง สารพิษตกคาง

7. สารปนเปอน
ปริมาณของสารปนเปอนที่พบในเนื้อแกะ ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนด
ของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง สารปนเปอน
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8. ยาสัตวตกคาง
ปริมาณยาสัตวตกคางที่พบในเนื้อแกะ ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนด
ของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง ยาสัตวตกคาง

9. การชักตัวอยาง
การชักตัวอยางใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ เรื่อง วิธีชักตัวอยาง

10. วิธีวิเคราะห
10.1 วิธีวิเคราะหดานจุลินทรีย ใหใชวิธีที่กําหนดในตารางที่ 2 โดยใหอางอิงเอกสารฉบับลาสุด
ตารางที่ 2 วิธีวิเคราะหดานจุลินทรีย
ชนิด

วิธีวิเคราะห

1. จุลินทรียทั้งหมด (Total plate count)

AOAC (2000) ขอ 966.23C
หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา

2. โคลิฟอรม (Coliform) คา MPN

AOAC (2000) ขอ 966.24
หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา

3. สแตฟโลค็อกคัสออเลียส (Staphyllococcus aureus

AOAC (2000) ขอ 975.55
หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา

4. แซลโมเนลลาไทฟมูเรียม (Salmonella typhimurium)
แซลโมเนลลา พาราไทฟมูเรีย่ ม Salmonella
paratyphimurium) และแซลโมเนลลา เอนเทอไรทิดิส
(Salmonella enteritidis)

AOAC (2000) ขอ 967.26
หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา

10.2 วิ ธี วิ เ คราะห ข อ กํ า หนดนอกเหนื อ จากที่ กํ า หนดในข อ 10.1 ให เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง วิธีวิเคราะห
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11. การบรรจุและเก็บรักษา
11.1 เนื้ อ แกะที่ เ ป น ชิ้ น ส ว นขนาดใหญ ต อ งหุ ม ห อ ด ว ยวั ส ดุ ที่ ป ด มิ ด ชิ ด ที่ มี คุ ณสมบั ติ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่เกี่ยวกับภาชนะบรรจุ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2532
เพื่อปองกันการปนเปอนและกลิ่นแปลกปลอมจากภายนอก เนื้อแกะที่บรรจุในภาชนะบรรจุแลว ตองเก็บ
ที่อุณหภูมิต่ํา ใจกลางเนื้อไมสูงกวา 4๐C โดยใหเก็บไดไมเกิน 7 วัน แตถาอุณหภูมิใจกลางเนื้อเกินกวา 4
๐
C แตไมเกิน 10๐C ใหเก็บไดไมเกิน 24 ชั่วโมง
11.2 ภาชนะบรรจุตองมีคุณภาพ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีคุณสมบัติทนทานตอการปฏิบัติการ
ขนสงและรักษาสภาพของเนื้อแกะ

12. การแสดงเครื่องหมายและฉลาก
12.1 บรรจุภัณฑตองมีขอความแสดงรายละเอียดที่อานไดงา ย ชัดเจน ไมลอกหลุด ไมเปนเท็จหรือ
หลอกลวง ดังตอไปนี้
(1) ชื่อผลิตภัณฑ
(2) ประเภทของชิ้นสวนขนาดใหญ
(3) ชั้นคุณภาพ
(4) น้ําหนักสุทธิ เปนกรัม หรือ กิโลกรัม
(5) วัน เดือน ป ที่ผลิต และวันเดือนปทบี่ ริโภคกอน
(6) อุณหภูมิที่เก็บรักษา
(7) ชื่อผูผลิต ฟารมที่ผลิต ผูจัดจําหนายหรือเครื่องหมายการคา และสถานที่ตั้ง ในกรณีที่ฉลากใช
ภาษาตางประเทศตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไว
12.2 การแสดงเครื่องหมายการตรวจรับรอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของหนวยตรวจหรือ
หนวยรับรองและเปนไปตามมาตรฐานนี้ และไดการยอมรับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ
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13. การขนสง
13.1 ตองขนสงเนื้อแกะดวยความระมัดระวัง โดยใชพาหนะที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันการ
ปนเปอนที่เปนอันตรายตอผูบริโภค
13.2 ระหวางการขนสงตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใจกลางเนื้อใหมีอุณหภูมิไมเกิน 4๐C ตลอดเวลา
13.3 ภายหลังการขนสงตองรีบลางทําความสะอาดพาหนะทันที
………………………………….

8

มกอช.6004-2549

ภาคผนวก ก
ก.1 การแบงรางแกะตามอายุ
เนื้อจากแกะที่มีสุขภาพดีซึ่งรับมาจากโรงฆาสัตวที่ถูกสุขลักษณะ เปนรางแกะที่มีลักษณะโครงรางสมบูรณ
สามารถนําไปใชประโยชนตามลักษณะการตัดแตง โดยอายุของแกะมีความสําคัญในการจัดชั้นคุณภาพ
ของเนื้อแกะ
เกณฑ ตั ด สิ น อายุ ข องร า งแกะใช วิ ธี ก ารตรวจพิ นิ จ จากรอยแตกจากข อ ต อ ของแข ง หน า ลั ก ษณะ
พื้นที่หนาตัดเนื้อสัน และลักษณะของกระดูกซี่โครง ดังนี้ (รูปที่ ก 1,2,3)
ก.1.1 แกะอายุนอยกวา 1 ป หรือที่เรียกวาแกะเล็ก (lamb) เปนรางแกะที่มนี ้ําหนักแชเย็นประมาณ 7 kg
ถึง 8 kg
ก.1.1.1 ขอตอแขงหนา ขอตอจะมีสีแดงปานกลาง ชื้น และพรุน
ก.1.1.2 พื้นที่หนาตัดเนื้อสัน มีขนาดของพื้นที่หนาตัดประมาณ 8.8 cm2
ก.1.1.3 สวนกระดูกซี่โครงจะมีรูปรางคอนขางกลมและมีสีแดง (รูปที่ ก 3)
ก.1.2 แกะอายุระหวาง 1 ป ถึง 2 ป หรือที่เรียกวาแกะรุน (young mutton) เปนรางแกะที่มีนา้ํ หนักแชเย็น
ประมาณ 10 kg
ก.1.2.1 ขอตอของแขงหนาจะมีรอยแตก มีลักษณะเปนหลอดมวน (spool joint) หรือมีการแตกแบบ
ไมสมบูรณ
ก.1.2.2 พื้นที่หนาตัดเนื้อสัน มีขนาดของพื้นที่หนาตัดประมาณ 9.25 cm2
ก.1.2.3 กระดูกซี่โครงมีลักษณะคอนขางแบน และมีสีแดงออน (รูปที่ ก 3)
ก.1.3 แกะอายุมากกวา 2 ป หรือที่เรียกวาแกะเต็มวัย (mutton) เปนรางแกะที่มีน้ําหนักแชเย็น
มากกวา 20 kg
ก.1.3.1 ขอตอของแขงหนาเปนแบบหลอดมวน
ก.1.3.2 พื้นที่หนาตัดเนื้อสัน มีขนาดของพื้นที่หนาตัดประมาณ 12.81 cm2
ก.1.3.3 กระดูกซี่โครงกวางแบน และมีสีขาวขุน (รูปที่ ก 3)
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1 แกะเล็ก อายุนอยกวา 1ป น้าํ หนักแชเย็นประมาณ 7 kg ถึง 8 kg

2 แกะรุน อายุระหวาง 1 ป ถึง 2 ป น้าํ หนักแชเย็นประมาณ 10 kg

3 แกะเต็มวัย อายุมากกวา 2ป น้ําหนักแชเย็นมากกวา 20 kg

รูปที่ ก 1 ลักษณะรางแกะแยกตามอายุ
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ก.2 การแบงรางแกะตามลักษณะเพศ

ก.2.1 รางแกะเพศเมีย (ewe) สามารถแยกไดโดยดูเตานมที่มีอยู แกะเพศเมียที่อายุมาก (mutton)
เตานมจะเปยกอยูเสมอ และมีของเหลวสีคอนขางเหลืองซึมออกมา ซึ่งถาเปยกมากจะเอาออกในระหวาง
กระบวนการฆา สําหรับแกะเพศเมียที่อายุนอย (lamb and young mutton) ไขมันที่บริเวณเตานมมี
ลักษณะเรียบ
ก.2.2 รางแกะเพศผูตอน ไขมันที่บริเวณเตานมมีลักษณะขรุขระ และหยาบ มีรูปรางไมแนนอน และมี
ไขมันสะสมที่เตานมนอยกวา สําหรับแกะเพศผู (ram) มีไขมันสะสมนอยที่สุด มีน้ําหนักไหลมาก และ
คอหนา

1 แกะ อายุนอ ยกวา 1 ป
พื้นที่หนาตัดเนื้อสันมีขนาดประมาณ 8.8 cm2

2 แกะ อายุระหวาง 1 ป ถึง 2 ป
พื้นที่หนาตัดเนื้อสันมีขนาดประมาณ 9.25 cm2

3 แกะ อายุระหวาง 1ป ถึง 2 ป
พื้นที่หนาตัดเนื้อสันมีขนาดประมาณ 12.81 cm2

รูปที่ ก 2 หนาตัดเนื้อสันแกะแยกตามอายุ
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1 เปนลักษณะกระดูกซี่โครงแกะ อายุนอยกวา 1 ป
2 เปนลักษณะกระดูกซี่โครงแกะ อายุระหวาง 1 ป ถึง 2 ป
3 เปนลักษณะกระดูกซี่โครง แกะ อายุมากกวา 2 ป
รูปที่ ก 3 ลักษณะกระดูกซีโ่ ครงแกะแยกตามอายุ

ก.2 การตัดแตงรางแกะจากชิ้นสวนขนาดใหญเปนชิ้นสวนขนาดยอย
รางแกะมีการตัดแตงเปนชิ้นสวนขนาดใหญจํานวน 8 ชิ้น มีลักษณะของชิ้นสวน ไดแก สันสะเอว (loins)
ขาหลัง (hind leg) สะโพก (chump) สันซี่โครง (rack) ไหล (shoulder) ขาหนา (fore leg) อก
(breast) และคอ (neck) โดยเรียงลําดับตามคุณภาพและความนิยมของชิ้นเนื้อ และแตละชิ้นเนื้อแกะ
ขนาดใหญสามารถตัดเปนเนื้อชิ้นสวนยอย ดังนี้ (รูปที่ ก 4)
ก.2.1 เนื้อแวนสันสะเอว (loins chops) เปนสวนของเนื้อสันสะเอวที่ตัดเปนแวน
ก.2.2 เนื้อแวนขาหลัง (hind leg chops) เปนสวนของเนื้อขาหลังที่ตัดเปนแวน
ก.2.3 เนื้อแวนสะโพก (chump chops) เปนสวนของเนื้อสะโพกที่ตัดเปนแวน
ก.2.4 ชิ้นเนื้อซี่โครง (rib cutlets) เปนสวนของเนื้อสันซี่โครงที่ตัดออกเปนชิ้นตามแนวซี่โครง
ก.2.5 ชิ้นเนื้อสวนไหล (shoulder chops) เปนสวนของเนื้อไหลที่ตัดตามขวางเปนชิ้น
ก.2.6 ชิ้นเนื้อขาหนา (fore leg chops) เปนสวนของเนื้อขาหนาทั้งขาที่ตดั ติดกระดูกเปนชิ้น
ก.2.7 ชิ้นเนื้ออก (breast chops) เปนสวนของเนือ้ อกที่ตัดออกเปนชิ้นตามแนวซี่โครง
ก.2.8 ชิ้นเนื้อสวนคอ (neck rosettes) เปนสวนของคอที่ตัดตามขวางเปนชิน้
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รูปที่ ก 4 การตัดแตงรางแกะจากชิ้นสวนขนาดใหญเปนชิ้นสวนขนาดยอย
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คํายอ
คํายอ (abbreviation) ที่ใชในมาตรฐานนี้ มีดังนี้
cfu/g

colony forming unit per gram

MPN/g

most probable number per gram
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มกอช.6004-2549

14

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

ปริมาณ

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย SI

กรัม (gram)

g

กิโลกรัม (kilogram)

kg

เมตร (meter)

m

เซนติเมตร (centimeter)

cm

ตารางเมตร (square meter)

m2

ตารางเซนติเมตร (square centimeter)

cm2

องศาเซลเซียส (degree Celsius)

๐

มวล

ความยาว

พื้นที่
อุณหภูมิ

C

