เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๖ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : เห็ดหูหนูแหง
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ดวยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร เห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง
เห็ ดหู หนู แ ห ง เปน มาตรฐานทั่ว ไป ตามพระราชบัญ ญัติ ม าตรฐานสิน คา เกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อสงเสริมสินคาเกษตรใหไดคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญั ติ
มาตรฐานสิน คาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงออกประกาศ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสิน คาเกษตร : เห็ดหูหนูแหง มาตรฐานเลขที่ มกษ. 1511 - 2552 ไวเปน
มาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ธีระ วงศสมุทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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มาตรฐานสินคาเกษตร

เห็ดหูหนูแหง
1

ขอบขาย

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ใชกับ เห็ดหูหนูแหง (dried jelly mushroom หรือ dried black jelly fungus หรือ
dried wood ear mushroom) ที่มาจากเห็ดหูหนูสด มีชื่อวิทยาศาสตรวา Auriculari spp. อยูในวงศ Auriculariaceae
ตองเปนพันธุที่บริโภคได และนําไปคืนรูปเพื่อปรุงเปนอาหาร

2

นิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 เห็ดหูหนูแหง หมายถึง ผลิตภัณฑที่ผลิตจากเห็ดหูหนูสดที่มีคุณภาพที่ดี ตัดแตงใหมีรูปรางตาม
ตองการ ผานกรรมวิธีทําแหง เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีลักษณะตามที่กําหนด บรรจุในภาชนะบรรจุที่ปองกัน
การปนเปอน และความชื้น คืนรูปไดเมื่อแชน้ํา
2.2 วอเตอรแอกติวิตี (water activity; aw) หมายถึง ตัวเลขที่แสดงคาน้ําอิสระที่มีผลตอการเจริญเติบโต
ของจุลินทรียและการเปลี่ยนแปลงของอาหาร คํานวณจากอัตราสวนของความดันไอของน้ําในอาหารตอ
ความดันไอของน้ําบริสุทธิ์ ที่อุณหภูมิเดียวกัน

3

แบบ

เห็ดหูหนูแหง มี 5 แบบดังตอไปนี้
3.1

แบบกลุมดอก หมายถึง เห็ดหูหนูแหงที่ประกอบดวยดอกเห็ดมากกวา 1 ดอก

3.2 แบบดอกเดี่ยว หมายถึง เห็ดหูหนูแหงที่เปนดอกเดี่ยวและมีสวนที่กวางที่สุดไมนอยกวา 2 cm
(เซนติเมตร)
3.3

แบบเสน หมายถึง เห็ดหูหนูแหงที่เปนเสนยาว

3.4

แบบสี่เหลี่ยม หมายถึง เห็ดหูหนูแหงที่เปนสี่เหลี่ยมจตุรัสโดยประมาณ

3.5 แบบอื่น หมายถึง เห็ดหูหนูแหงที่มีแบบแตกตางจากที่ระบุในขอ 3.1 ถึงขอ 3.4 อยางชัดเจน
โดยเปนไปตามขอกําหนดอื่นทั้งหมดของมาตรฐาน และระบุชื่อแบบไวในฉลาก

2
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4

คุณภาพ

4.1 คุณภาพทั่วไป
4.1.1 มีลักษณะแหง สะอาด
4.1.2 มีสี กลิ่น และลักษณะเนื้อตรงตามลักษณะของผลิตภัณฑ และไมมีกลิ่นอับ
4.1.3 เมื่อแชน้ํา คืนรูปไดใกลเคียงเห็ดหูหนูสด
4.1.4 มีวอเตอรแอกติวิตีนอยกวา 0.6
4.2 ขอบกพรอง
ขอบกพรองของเห็ดหูหนูแหงพบไดไมเกินเกณฑการยอมรับขอบกพรองในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑการยอมรับขอบกพรองของเห็ดหูหนูแหง
(ขอ 4.2)
เกณฑที่ยอมใหมีได
ขอบกพรอง

เห็ดหูหนูแหงแบบกลุม ดอก
และแบบดอกเดี่ยว

เห็ดหูหนูแหงแบบเสน
แบบสี่เหลี่ยม และแบบอื่น

สิ่งแปลกปลอม เชน แมลง ชิ้นสวน
ของแมลง ขนสัตว และเสนผม

ไมพบ

ไมพบ

ชิ้นสว นแตกหักของเห็ดหูหนูแห ง
จนไมเปนรูปทรงของเห็ด (เห็ดหูหนู
แหงที่มีสวนที่กวางที่สุด ระหวาง 0.5
cm ถึง นอยกวา 2 cm)

ไมเกินสัดสวนโดยน้ําหนัก 1%

ไมกําหนด

ชิ้ น ส วนของเห็ ดหู หนู แห งป น
(เห็ ดหู หนู แห งที่ ผ านตะแกรงที่ มี
ชองเป ดขนาด 0.5 cm ได ) และ
เศษวัสดุที่ใชในการเพาะเห็ดหูหนู

ไมเกินสัดสวนโดยน้ําหนัก 1%

ไมกําหนด

5

วัตถุเจือปนอาหาร

หากมีการใช ใหเปนไปตามขอกํา หนดในกฎหมายที่เกี่ยวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตร
ที่เกี่ยวกับ วัตถุเจือปนอาหาร

3

6
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สารปนเปอน

ใหเ ปน ไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เ กี่ย วของและขอกํา หนดของมาตรฐานสินคา เกษตรที่เ กี่ย วกับ
สารปนเปอน

7

สารพิษตกคาง

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

8

สุขลักษณะ

8.1 การผลิตและการปฏิบัติตอเห็ดหูหนูแหง ใหเปนไปตาม มกษ. 9023 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง
หลักเกณฑการปฏิบัติ: หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร
8.2 เห็ดหูหนูแหงตองไมมีจุลินทรียเกินเกณฑกําหนดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เกณฑกําหนดจุลินทรียในเห็ดหูหนูแหง
(ขอ 8.2)
ชนิดจุลินทรีย

n

c

m

M

รา

5

0

1x103 cfu/g

-

แซลโมเนลลา (Salmonella spp.)

5

0

ไมพบใน 25 g

-

สตาฟโลคอคคัส ออเรียส
(Staphylococcus aureus)

5

2

1x102 cfu/g

1x103 cfu/g

หมายเหตุ
n

หมายถึง

จํานวนตัวอยางที่นํามาตรวจสอบจากสินคาแตละรุน (lot)

c

หมายถึง

จํานวนตัวอยางสูงสุดที่ยอมใหพบจุลินทรียในระดับสูงกวาคากําหนด m

m

หมายถึง

จํานวนจุลินทรียที่ยอมรับไดในตัวอยางที่ตรวจสอบ

M

หมายถึง

จํานวนจุลินทรียที่พบในตัวอยางที่ตรวจสอบและมีผลใหไมยอมรับสินคารุนที่ตรวจสอบ

cfu/g หมายถึง

colony forming unit per gram
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4

กรณีที่ไมไดกําหนดคา 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 Point; HACCP) และประวัติการผลิตที่ดี อาจลดจํานวนครั้งในการ
ชักตัวอยาง เพื่อตรวจสอบขอกําหนดเรื่องจุลินทรีย

9

การบรรจุ

9.1 ความสม่ําเสมอ
เห็ดหูหนูแหงที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจุ ตองมีความสม่ําเสมอทั้งในเรื่องคุณภาพ ขนาด และสี
9.2 ภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุตองสะอาด ไมมีสิ่งแปลกปลอม และไมมีกลิ่นผิดปกติที่จะมีผลตอคุณภาพของเห็ดหูหนูแหง
มีคุณ สมบัติทนทานตอการขนสง ปองกันการปนเปอนที่จ ะกอใหเ กิด อัน ตรายตอผูบริโภค และรักษา
คุณภาพเห็ดหูหนูแหงได

10 ฉลาก
ใหแสดงฉลากตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และอยางนอยตองมีขอความระบุในเอกสารกํากับ
สินคา หรือฉลาก หรือแสดงไวที่ภาชนะบรรจุก็ได โดยขอความตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จ
หรือหลอกลวง โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
10.1 ภาชนะบรรจุที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ใหแสดงขอความที่ภาชนะบรรจุ โดยมีรายละเอีย ด
ดังตอไปนี้
10.1.1 ชื่อผลิตภัณฑ “เห็ดหูหนูแหง” รวมถึงระบุแบบของเห็ดหูหนูแหงใหชัดเจน
10.1.2 น้ําหนักสุทธิเปนหนวยในระบบเมตริก (metric system)
10.1.3 ใหระบุชื่อประเภทของวัตถุเจือปนอาหาร (ถามีการใช) พรอมดวยชื่อเฉพาะหรือหมายเลขของ
วัต ถุเ จือปนอาหารตามขอกํา หนดของคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวา งประเทศของโครงการ
มาตรฐานอาหาร เอฟเอโอ/ดับเบิลยูเอชโอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food
Standards Programme; Codex) ที่ระบุในเอกสาร CAC/GL 36-1989 Codex Alimentarius: Class
Names and the International Numbering System for Food Additives
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10.1.4 ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุ สําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้งของผูนําเขา
สําหรับสินคานําเขา แลวแตกรณี
10.1.5 ประเทศผูผลิต
10.1.6 รุนของผลิตภัณฑ โดยอาจระบุเปนรหัสได
10.1.7 วัน เดือน ป ที่ผลิต หรือ วัน เดือน ป ที่หมดอายุ หรือที่ควรบริโภคกอน
10.1.8 คําแนะนําในการใชหรือเก็บรักษา
10.1.9 กรณีที่ผลิต เพื่อจํา หนายในประเทศ ตองใชขอความเปน ภาษาไทย และกรณีที่ผ ลิต เพื่อการ
สงออก ใหแสดงขอความเปนภาษาตางประเทศได
10.2 ภาชนะบรรจุที่ไมไ ดจําหนา ยโดยตรงตอผูบริโภค ใหแสดงขอความที่เ อกสารกํากับสินคา หรือ
ฉลาก หรือแสดงไวที่ภาชนะบรรจุ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
10.2.1 ชื่อผลิตภัณฑ “เห็ดหูหนูแหง” รวมถึงระบุแบบของเห็ดหูหนูแหงใหชัดเจน
10.2.2 น้ําหนักสุทธิเปนหนวยในระบบเมตริก
10.2.3 ใหระบุชื่อประเภทของวัตถุเจือปนอาหาร (ถามีการใช) พรอมดวยชื่อเฉพาะหรือหมายเลขของ
วัต ถุเ จือปนอาหารตามขอกํา หนดของคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวา งประเทศของโครงการ
มาตรฐานอาหาร เอฟเอโอ/ดับเบิลยูเอชโอ ที่ระบุในเอกสาร CAC/GL 36-1989 Codex Alimentarius:
Class Names and the International Numbering System for Food Additives
10.2.4 ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุ สําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้งของผูนําเขา
สําหรับสินคานําเขา แลวแตกรณี
10.2.5 ประเทศผูผลิต
10.2.6 รุนของผลิตภัณฑ โดยอาจระบุเปนรหัสได
10.2.7 วัน เดือน ป ที่ผลิต หรือ วัน เดือน ป ที่หมดอายุ หรือที่ควรบริโภคกอน
10.2.8 คําแนะนําในการใชหรือเก็บรักษา
10.2.9 กรณีที่ผลิต เพื่อจํา หนายในประเทศ ตองใชขอความเปน ภาษาไทย และกรณีที่ผ ลิต เพื่อการ
สงออก ใหแสดงขอความเปนภาษาตางประเทศได

11 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด หรือใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขของหนวยตรวจ หรือหนวยรับรอง
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12 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง
12.1 วิธีวิเคราะห

ใหใชวิธีที่กําหนดในตารางที่ 3 (โดยใหอางอิงเอกสารฉบับลาสุด) ดังนี้
ตารางที่ 3 วิธีวิเคราะหและทดสอบเห็ดหูหนูแหง
(ขอ 12.1)
ขอกําหนด
1. คุณภาพทัว่ ไป
(ขอ 4.1.1 และขอ 4.1.2)

วิธีวิเคราะห

หลักการ

ตรวจพินิจ

-

2. การคืนรูป
(ขอ 4.1.3)

นําเห็ดหูหนูแหงมาแชในน้ําที่อุณหภูมิหอง
ตามระยะเวลาที่ระบุไวที่ฉลาก ตรวจสอบ
ลั กษ ณะเ ห็ ด หู หนู แห ง ที่ คื นรู ป แล ว
เปรียบเทียบกับเห็ดหูหนูสด

-

3. วอเตอรแอกติวิตี
(ขอ 4.1.4)

ใชเครื่องวัดวอเตอรแอกติวิตี

-

4. สิ่งแปลกปลอม
(ขอ 4.2)

ตรวจพินิจ

-

5. ชิ้นสวนแตกหักของ
เห็ดหูหนูแหงจนไมเปน
รูปทรงของเห็ด
(ขอ 4.2)

ตรวจพิ นิจ คัด แยกชิ้น สว นแตกหักของ Gravimetry
เห็ด หูหนูแหง จนไมเ ปน รูปทรงของเห็ด
ชั่งน้ําหนัก คิดเปนสัดสวนโดยน้ําหนัก

6. ชิ้นสวนของเห็ดหูหนูแหง
ปน และเศษวัสดุที่ใชใน
การเพาะเห็ดหูหนู
(ขอ 4.2)

ร อ นผ า นตะแกรงที่ มี ช อ งเป ด ขนาด Gravimetry
0.5 cm ชั่ง น้ํา หนักเศษที่ผา นรูต ะแกรง
คิดเปนสัดสวนโดยน้ําหนัก

7. รา
(ขอ 8.2)

BAM (Bacteriological Analytical
Enumeration Method
Manual) Chapter 18 หรือใชวิธีที่มีความ
ถูกตองเทียบเทา (equivalent method)

7
ขอกําหนด

วิธีวิเคราะห

มกษ. 1511-2552
หลักการ

8. แซลโมเนลลา
(ขอ 8.2)

BAM Chapter 5 หรือใชวิธีที่มีความ
ถูกตองเทียบเทา

Detection Method

9. สตาฟโลคอคคัส ออเรียส
(ขอ 8.2)

BAM Chapter 12 หรือใชวิธีที่มีความ
ถูกตองเทียบเทา

Enumeration Method

10. น้ําหนักสุทธิ
(ขอ 10.1.2 และ
ขอ 10.2.2)

ชั่งน้ําหนัก

Gravimetry

12.2 วิธีชักตัวอยาง
ใหเปนไปตามภาคผนวก ข
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ภาคผนวก ก
ภาพแสดงเห็ดหูหนูแหง
(ขอ 3)

ภาพที่ ก.1
เห็ดหูหนูแหงแบบกลุม ดอก

2 cm

ภาพที่ ก.2
เห็ดหูหนูแหงแบบดอกเดี่ยว
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ภาคผนวก ข
วิธีชักตัวอยาง
(ขอ 12.2)
ข.1

นิยาม

ความหมายของคําที่ใชมีดังตอไปนี้
ข.1.1 รุน (lot) ในที่นี้ หมายถึง สินคาที่มาจากแหลงผลิตเดียวกัน ผลิตโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุใน
ภาชนะบรรจุชนิดเดียวกัน เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพและคุณลักษณะสม่ําเสมอ
ข.1.2 วิธีการชักตัว อยา ง (sampling procedure) หมายถึง การกํา หนดวิธีการเก็บและจํา นวนหนว ย
ตัวอยางจากรุนสินคาเพื่อตรวจสอบใหไดขอมูลที่นํามาใชตัดสินการยอมรับรุนสินคา แบงเปน 2 ระดับ คือ
(1) วิธีการชักตัวอยางขั้นตน หมายถึง การเก็บตัวอยางจากรุนสินคาโดยตรงเพื่อเปนตัวแทนที่ดีของรุน
สินคาในปริมาณที่เพียงพอตอการวิเคราะหและตัดสินการยอมรับรุนสินคา
(2) วิธีการชักตัวอยางขั้นที่สอง หมายถึง การรวมตัวอยางขั้นตนใหเปนเนื้อเดียวกันและลดจํานวนตัวอยาง
ลงในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อการตรวจวิเคราะหและตัดสินการยอมรับรุนสินคา
ข.2

การชักตัวอยางขั้นตน

ข.2.1 ใหชักตัวอยางเห็ดหูหนูแหงรุนเดียวกันตามขนาดรุนที่กําหนดในตารางที่ ข.1 หรือตารางที่ ข.2
จะไดตัวอยางขั้นตน นําไปตรวจสอบภาชนะบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก และน้ําหนักสุทธิ
ข.2.2 หากผลการตรวจสอบของตัวอยางเปนไปตามขอ 9 และ ขอ 10 จึงจะถือวาเห็ดหูหนูแหงรุนนั้น
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ตารางที่ ข.1 การชักตัวอยางขั้นตน สําหรับเห็ดหูหนูแหงขนาดภาชนะบรรจุ 10 kg (กิโลกรัม) ขึ้นไป
(ขอ ข.2.1)
ขนาดรุน
(จํานวนหนวยภาชนะบรรจุ)
ไมเกิน 100
ตั้งแต 101 ถึง 500
ตั้งแต 501 ถึง 2,500
มากกวา 2,500

ขนาดตัวอยางขั้นตน
(จํานวนหนวยภาชนะบรรจุ)
8
13
18
อยางนอย 23

มกษ. 1511-2552

10

ตารางที่ ข.2 การชักตัวอยางขั้นตน สําหรับเห็ดหูหนูแหงขนาดภาชนะบรรจุไมเกิน 10 kg
(ขอ ข.2.1)
ขนาดรุน
(จํานวนหนวยภาชนะบรรจุ)
ไมเกิน 500
ตั้งแต 501 ถึง 3,200
ตั้งแต 3,201 ถึง 35,000
มากกวา 35,000
ข.3

ขนาดตัวอยางขั้นตน
(จํานวนหนวยภาชนะบรรจุ)
13
18
23
อยางนอย 30

การชักตัวอยางขั้นที่สอง

ชักตัวอยา งเพื่อสงหนว ยปฏิบัติการตรวจวิเคราะหคุณภาพดานตา งๆ จากตัวอยา งขั้นตน (ขอ ข.2.1)
โดยใหชักตัวอยา งเพื่อวิเ คราะหจุลิน ทรียกอน สําหรับการวิเคราะหวัต ถุเ จือปนอาหาร โลหะหนัก และ
สารพิษตกคาง ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางของขอกําหนดในกฎหมายและขอกําหนดของมาตรฐาน
สินคาเกษตรที่เกี่ยวของ ดังนี้
ข.3.1 ใหนํา ตัว อยา งขั้น ตน ขอ ข.2.1 มารวมกัน จากนั้น สุมชักตัว อยา งแบบกระจาย เพื่อวิเ คราะห
คุณภาพ ดังนี้
ข.3.1.1 จุลินทรีย (ขอ 8.2)
ข.3.1.1.1 ใหชักตัวอยางเห็ดหูหนูแหงจากตัวอยางขอ ข.3.1 จํานวน 5 หนวยภาชนะบรรจุ โดยตัวอยาง
มีน้ําหนักไมนอยกวา 300 g (กรัม) ตอภาชนะบรรจุ ตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย
ข.3.1.1.2 หากผลวิเคราะหของตัวอยางเปนไปตามขอ 8.2 จึงจะถือวาเห็ดหูหนูแหงรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
ข.3.1.2 คุณภาพทั่วไป (ขอ 4.1.1 ถึงขอ 4.1.3) และขอบกพรอง (ขอ 4.2)
ข.3.1.2.1 ใหชักตัวอยางเห็ดหูหนูแหงจากตัวอยางขอ ข.3.1 จนไดน้ําหนัก 300 g บรรจุในภาชนะปดสนิท
ตรวจสอบคุณภาพทั่วไปและขอบกพรองของเห็ดหูหนูแหง
ข.3.1.2.2 หากผลการตรวจสอบของตัวอยางเปนไปตามขอ 4.1.1, ขอ 4.1.2, ขอ 4.1.3 และขอ 4.2
จึงจะถือวาเห็ดหูหนูแหงรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ข.3.1.3 วอเตอรแอกติวิตี (ขอ 4.1.4)
ข.3.1.3.1 ใหชักตัวอยางเห็ดหูหนูแหงจากตัวอยางขอ ข.3.1 จนไดน้ําหนัก 500 g บรรจุในภาชนะปดสนิท
ตรวจวิเคราะหวอเตอรแอกติวิตี
ข.3.1.3.2 หากผลการวิเคราะหของตัวอยางเปนไปตามขอ 4.1.4 จึงจะถือวาเห็ดหูหนูแหงรุนนั้นเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด

11

มกษ. 1511-2552

ภาคผนวก ค
หนวย
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวยที่ SI (International System of Units หรือ Le Systéme
International d’ Unités) ยอมรับใหใชได มีดังนี้
รายการ

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย

กรัม (gram)

g

กิโลกรัม (kilogram)

kg

เซนติเมตร (centimeter)

cm

มวล
ความยาว

