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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

เนื้อลําไยสดอบแหง
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ใชกับ เนื้อลําไยสดอบแหง (Dried Longan Flesh) ที่ผลิตจาก
ผลลําไยสด ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตรวา “Dimocarpus longan Lour.” อยูในวงศ Sapindaceae
เปนผลิตภัณฑพรอมบริโภคโดยตรงหรือสําหรับนําไปแบงบรรจุ แตไมรวมถึงผลิตภัณฑที่ตองนําไปผาน
กระบวนการแปรรูปอีก

2 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เนื้อลําไยสดอบแหง มีดังตอไปนี้
2.1 เนื้อลําไยสดอบแหง หรือมีชื่อในทางการคาวา เนื้อลําไยอบแหงสีทอง หมายถึง ผลิตภัณฑทผี่ ลิตจาก
ผลลําไยสดทีแ่ กไดที่ ผานการคัดคุณภาพ นํามาปอกเปลือกและควานเมล็ดออก และผานกรรมวิธีลด
ความชื้น ไดผลิตภัณฑที่มคี ุณลักษณะตามที่กําหนด เหมาะสมตอการบริโภค อยูในบรรจุภัณฑที่ปองกัน
การปนเปอนและความชื้น
2.2 วอเตอรแอกติวิตี (water activity; aw) หมายถึง ตัวเลขที่แสดงคาน้าํ อิสระที่มผี ลตอการเจริญเติบโต
ของจุลินทรียและการเปลี่ยนแปลงของอาหาร คํานวณจากอัตราสวนของความดันไอของน้ําในอาหารตอ
ความดันไอของน้ําบริสุทธิ์ ทีอ่ ุณหภูมิเดียวกัน

3 คุณภาพ
3.1 คุณภาพทั่วไป
เนื้ อ ลํ า ไยสดอบแห ง ทุ ก ชั้ น คุ ณ ภาพ มี สี เ หลื อ งตั้ ง แต สี เ หลื อ งอ อ น เหลื อ งทอง จนถึ ง เหลื อ งทองเข ม
ในบรรจุ ภั ณ ฑ เ ดี ย วกั น ต อ งมี สี ส ม่ํ า เสมอ มี ก ลิ่ น รสและเนื้ อ สั ม ผั ส ตามลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ
มีลักษณะแหง ไมเหนียวติดมือ ไมมีรสเปรี้ยว มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเนื้อลําไยสดอบแหง ไมมีกลิ่น
แปลกปลอม รสชาติไมผิดปกติ และไมมีสิ่งแปลกปลอม เชน แมลง ชิ้นสวนของแมลง ขนสัตว ดิน ทราย
เศษโลหะ
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3.2 คุณลักษณะทางเคมี

เนื้อลําไยสดอบแหงทุกชั้นคุณภาพใหเปนไปตามขอกําหนด ดังนี้
3.2.1 ความชื้น ไมตา่ํ กวา 12% และไมเกิน 18 %
3.2.2 วอเตอรแอกติวิตี ไมเกิน 0.6
3.2.3 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด (total soluble solids) ไมตา่ํ กวา 80°Brix
3.2.4 ความเปนกรด-เบส (pH) ไมต่ํากวา 6.2
3.3 ชั้นคุณภาพ
เนื้อลําไยสดอบแหงตามมาตรฐานนี้ แบงเปน 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
3.3.1 ชั้นหนึ่ง (Class I)
3.3.2 ชั้นสอง (Class II)
3.3.3 ชั้นสาม (Class III)
การแบงชั้นคุณภาพเนื้อลําไยสดอบแหงพิจารณาตามคุณลักษณะทางกายภาพในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางกายภาพของเนื้อลําไยสดอบแหงแตละชั้นคุณภาพ
คุณลักษณะทีต่ องการ
ปจจัยคุณภาพ
ชั้นหนึ่ง

ชั้นสอง

ชั้นสาม

ความหนาของเนื้อ

หนา ไมนอยกวา 2 mm

หนา นอยกวา 2 mm

หนา นอยกวา 2 mm

ความสม่ําเสมอของ
ขนาดเนื้อลําไยอบแหง

สม่ําเสมอ
มีความแตกตางจากขนาด
เนื้อลําไยอบแหงที่ระบุ
ในทางการคาไมเกิน 1%
โดยจํานวนหรือน้ําหนัก
ของเนื้อลําไยสดอบแหง

ไมสม่ําเสมอ
คอนขางสม่ําเสมอ
มีความแตกตางจากขนาด มีความแตกตางจากขนาด
เนือ้ ลําไยอบแหงที่ระบุ
เนื้อลําไยอบแหงที่ระบุ
ในทางการคาไมเกิน 10% ในทางการคาเกิน 10%
โดยจํานวนหรือน้ําหนัก
โดยจํานวนหรือน้ําหนัก
ของเนื้อลําไยสดอบแหง
ของเนื้อลําไยสดอบแหง
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ทั้งนี้ ขอบกพรองในเนื้อลําไยสดอบแหงแตละชั้นคุณภาพพบไดไมเกินเกณฑการยอมรับขอบกพรองที่กําหนดใน
ตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 เกณฑการยอมรับขอบกพรองของเนื้อลําไยสดอบแหงแตละชั้นคุณภาพ
ขอบกพรอง
ของเนื้อลําไยอบแหง

เกณฑที่ยอมใหมีไดไมเกิน (รอยละของน้ําหนัก)
ชั้นหนึ่ง

ชั้นสอง

ชั้นสาม

ฉีกขาด

1

3

15

มีเศษขั้วเมล็ดติดมา

1

2

5

4 การบรรจุ
บรรจุเนื้อลําไยสดอบแหงในบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสามารถรักษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑได

5 วัตถุเจือปนอาหาร
ชนิ ด และปริ ม าณวั ต ถุ เ จื อ ปนอาหารในเนื้ อ ลํ า ไยสดอบแห ง ให เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดของกฎหมายที่
เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร

6 สารปนเปอน
ชนิดและปริมาณสารปนเปอนในเนื้อลําไยสดอบแหงใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และ
ขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง สารปนเปอน

7 สารพิษตกคาง
ชนิดและปริมาณสารพิษตกคางในเนื้อลําไยสดอบแหงใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง สารพิษตกคาง
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8 สุขลักษณะ
8.1 การผลิตและการปฏิบัติตอเนื้อลําไยสดอบแหงในขั้นตอนตาง ๆ รวมถึงการเก็บรักษา และการขนสง
ตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค
8.2 จุลินทรียในเนือ้ ลําไยสดอบแหงทุกชั้นคุณภาพตองไมเกินเกณฑกําหนดในตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 เกณฑกําหนดจุลนิ ทรียในเนื้อลําไยสดอบแหง
ชนิดจุลินทรีย

n

c

m

M

ยีสต

5

2

1x104 cfu/g1/

1x106 cfu/g

รา

5

0

500 cfu/g

-

เอสเคอริเคีย โคไล
(Escherichia coli)

5

0

นอยกวา
3 MPN/g2/

-

สตาฟโลคอกคัส ออเรียส
(Staphylococcus aureus)

5

0

นอยกวา
10 cfu/g

-

แซลโมเนลลา
(Salmonella spp.)

5

0

ไมพบใน 25 g

-

คลอสตริเดียม เพอรฟริงเจนส
(Clostridium perfringens)

5

0

นอยกวา
10 cfu/g

-

------------------1/
2/

cfu/g : colony forming unit per gram
MPN/g : most probable number per gram

หมายเหตุ
n

หมายถึง จํานวนตัวอยางทีต่ อ งนํามาตรวจสอบจากสินคาแตละรุน (lot)

c

หมายถึง จํานวนตัวอยางสูงสุดที่พบจุลนิ ทรียในตัวอยางที่ตรวจสอบไดในระดับสูงกวา m

m

หมายถึง จํานวนจุลินทรียที่ยอมรับไดในตัวอยางที่ตรวจสอบ

M

หมายถึง จํานวนจุลินทรียสูงสุดที่พบในตัวอยางที่ตรวจสอบ ที่มีผลใหไมยอมรับสินคารุนนั้น

5
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กรณีที่ไมไดกําหนด M ไว ใหใช m คูกับ c เปนเกณฑตัดสิน
กรณีที่กําหนด M ไว หากตรวจพบจุลินทรียในตัวอยางสูงกวา m จํานวนตัวอยางที่เกิน m ตองไม
เกิน c แตทั้งนี้ จํานวนจุลินทรียที่พบตองไมเกิน M
กรณี ที่ ผู ป ระกอบการมี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพในการผลิ ต และประวั ติ ก ารผลิ ต ที่ ดี การนํ า
ขอกําหนดเรื่องจุลินทรียไปใช อาจลดจํานวนครั้งในการชักตัวอยางหรือลดจํานวนตัวอยางที่ตรวจสอบได

9 การแสดงฉลาก
9.1 บรรจุภัณฑสําหรับผูบริโภค
อยางนอยตองมีขอความแสดงรายละเอียดใหเห็นไดงา ย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง ดังตอไปนี้
(1)

ชื่อผลิตภัณฑ “เนื้อลําไยสดอบแหง” หรือ “เนื้อลําไยอบแหงสีทอง”

(2)

สวนประกอบที่สําคัญ แสดงเปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณ

(3)

วัตถุเจือปนอาหาร (ถาใช) เปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ

(4)

ชั้นคุณภาพ

(5)

น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม

(6) ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุ สําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้งของ
ผูนําเขาสําหรับสินคานําเขา แลวแตกรณี
(7)

ประเทศผูผลิต

(8)

รุนของผลิตภัณฑ โดยอาจระบุเปนรหัสได

(9)

วันเดือนปที่ผลิต หรือวันเดือนปที่หมดอายุหรือที่ควรบริโภคกอน

(10) คําแนะนําในการใชหรือเก็บรักษา เชน การเก็บไวที่อุณหภูมิ 2◦C ถึง 10◦C จะชวยรักษาสี
และยืดอายุการเก็บ
(11) มีขอ ความเปน ภาษาไทย กรณีฉ ลากผลิต ภัณฑที่ ผ ลิต เพื่อ สงออกจะแสดงขอ ความเป น
ภาษาตางประเทศก็ได
9.2 บรรจุภัณฑสําหรับขายสง
แตละบรรจุภณ
ั ฑอยางนอยตองประกอบดวยขอความแสดง ชื่อผลิตภัณฑ “เนื้อลําไยสดอบแหง” หรือ
“เนื้อลําไยอบแหงสีทอง” รุน ชื่อและที่ตั้งผูผลิต หรือผูแบงบรรจุ สําหรับสินคาทีผ่ ลิตในประเทศ
ชื่อและที่ตั้งของผูนําเขาและประเทศผูผลิตสําหรับสินคานําเขา แลวแตกรณี วันเดือนปที่ผลิต หรือวันเดือน
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6

ปที่หมดอายุหรือที่ควรบริโภคกอน วัตถุเจือปนอาหาร (ถาใช) และคําแนะนําการเก็บรักษา ซึ่งจะระบุใน
เอกสารกํากับสินคา หรือฉลาก หรือแสดงไวที่บรรจุภัณฑก็ได อยางไรก็ตามการระบุ รุน ชื่อและทีต่ ั้งผูผลิต
หรือแบงบรรจุ อาจแสดงดวยเครื่องหมายแทนไดหากมีการระบุอยางชัดเจนในเอกสารกํากับสินคานัน้

10

วิธีชักตัวอยาง

วิธีชักตัวอยางใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ เรื่อง วิธีชักตัวอยาง

11

วิธีวิเคราะห

วิธีวิเคราะห ใหใชวิธีที่กําหนดในตารางที่ 4 (โดยใหอางอิงเอกสารฉบับลาสุด) ดังนี้
ตารางที่ 4 วิธีวิเคราะห
ขอกําหนด

วิธีวิเคราะห

หลักการ

1. คุณภาพทั่วไป (ขอ 3.1) ตรวจพินิจและตรวจโดยวิธที างประสาทสัมผัส Subjective Measurement
2. ความชื้น (ขอ 3.2.1)

AOAC 934.06 หรือใชวิธีวิเคราะหที่มี
คุณลักษณะเทียบเทากัน

Gravimetry

3. วอเตอรแอกติวิตี
(ขอ 3.2.2)

ใชเครื่องวัดวอเตอรแอกติวติ ี

aw -Value Analyzer

4. ปริมาณของแข็งที่ละลาย AOAC 932.12 หรือใชวิธีวิเคราะหที่มี
น้ําไดทั้งหมด (ขอ 3.2.3) คุณลักษณะเทียบเทากัน

Refractometry

5. pH (ขอ 3.2.4)

AOAC 970.21 หรือใชวิธวี ิเคราะหที่มี
คุณลักษณะเทียบเทากัน

Electrometry

6. ความหนาของเนื้อ
(ขอ 3.3)

ตรวจพินิจหรือวัดดวยไมโครมิเตอร
(micrometer)

Subjective Measurement
หรือ Objective
Measurement

7. ความสม่ําเสมอของ
ขนาดเนื้อลําไยอบแหง
(ขอ 3.3)

ตรวจพินิจ หรือคัดแยกเนื้อลําไยอบแหงที่มี Subjective Measurement
ขนาดแตกตางจากขนาดที่ระบุในทางการคา หรือ Gravimetry
ชั่งน้ําหนักหรือจํานวนเนื้อลําไยสดอบแหง คิด
เปนรอยละ

7
ขอกําหนด
8. เนื้อลําไยอบแหงฉีกขาด
(ขอ 3.3)
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วิธีวิเคราะห

หลักการ

ตรวจพินิจ คัดแยกเนื้อลําไยอบแหงฉีกขาด
Subjective Measurement
ชั่งน้ําหนัก คิดเปนรอยละของน้ําหนักตัวอยาง และ Gravimetry

9. เนื้อลําไยอบแหงที่มีเศษ ตรวจพินิจ คัดแยกเนื้อลําไยอบแหงที่มีเศษขั้ว Subjective Measurement
ขั้วเมล็ดติดมา (ขอ 3.3)
เมล็ดติดมา ชัง่ น้ําหนัก คิดเปนรอยละของ
และ Gravimetry
น้ําหนักตัวอยาง
10. ยีสต (ขอ 8.2)

BAM (Bacteriological Analytical Manual) Direct Plating
(2001) Chapter 18 หรือใชวิธีวิเคราะหที่มี
คุณลักษณะเทียบเทากัน

11. รา (ขอ 8.2)

BAM (Bacteriological Analytical Manual) Direct Plating
(2001) Chapter 18 หรือใชวิธีวิเคราะหที่มี
คุณลักษณะเทียบเทากัน

12. เอสเคอริเคีย โคไล
(Escherichia coli)
(ขอ 8.2)

BAM (Bacteriological Analytical Manual) MPN
(2002) Chapter 4 หรือใชวิธีวิเคราะหทมี่ ี
คุณลักษณะเทียบเทากัน

13. สตาฟโลคอกคัส
ออเรียส (Staphylococcus
aureus) (ขอ 8.2)

BAM (Bacteriological Analytical Manual) Direct Plating
(2001) Chapter 12 หรือใชวิธีวิเคราะหที่มี
คุณลักษณะเทียบเทากัน

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

BAM (Bacteriological Analytical Manual) Pre-enrichment/
(2003) Chapter 5 หรือใชวิธีวิเคราะหทมี่ ี
enrichment และ
คุณลักษณะเทียบเทากัน
Biochemical และ
Serological Confirmation

15. คลอสตริเดียม เพอร
ฟริงเจนส (Clostridium
perfringens) (ขอ 8.2)

BAM (Bacteriological Analytical Manual) Plating และหรือ
(2001) Chapter 16 หรือใชวิธีวิเคราะหที่มี Enrichment และ
คุณลักษณะเทียบเทากัน
Biochemical Confirmation

16. น้ําหนักสุทธิ
(ขอ 9.1)

ชั่งน้ําหนัก

Gravimetry

8
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ภาคผนวก ก
วิธีชักตัวอยาง
ภาคผนวก ก นี้ แสดงวิธีชักตัวอยางเนื้อลําไยสดอบแหง เพื่อการใชประโยชนไดสะดวก
ก.1 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชมีดังตอไปนี้
ก.1.1 รุน (lot) ในที่นี้หมายถึง สินคาที่มาจากแหลงผลิตเดียวกัน ผลิตโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุใน
บรรจุภัณฑชนิดเดียวกัน สงมอบหรือซื้อขายในคราวเดียวกัน เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพและคุณลักษณะ
สม่ําเสมอ
ก.1.2 แผนการชักตัวอยาง (sampling plan) หมายถึง การกําหนดวิธีการเก็บและจํานวนหนวยตัวอยาง
จากรุนสินคาเพื่อตรวจสอบใหไดขอมูลที่นํามาใชตดั สินการยอมรับรุนสินคา แบงเปน 2 ระดับ คือ
(1) แผนการชักตัวอยางขั้นตน หมายถึง การเก็บตัวอยางจากรุนสินคาโดยตรงในสัดสวนตาม
ปริมาณรุนสินคา หรืออาจใชแผนการชักตัวอยางอื่นที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว
(2) แผนการชักตัวอยางขั้นที่สอง หมายถึง การเก็บตัวอยางจากตัวอยางขั้นตนเพื่อการตรวจ
วิเคราะห และตัดสินการยอมรับสินคา
ก.2 การชักตัวอยางขั้นตน
ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมแบบกระจายจากเนื้อลําไยสดอบแหงรุนเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่
ก.1 หรือ ตารางที่ ก.2 นําตัวอยางไปตรวจสอบบรรจุภัณฑ เครื่องหมายและฉลาก และน้ําหนักสุทธิกอน
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางขั้นตน สําหรับเนื้อลําไยสดอบแหงขนาดบรรจุภณ
ั ฑ 10 kg ขึ้นไป
ขนาดรุน
(จํานวนหนวยบรรจุภัณฑ)

ขนาดตัวอยางขั้นตน
(จํานวนหนวยบรรจุภัณฑ)

ไมเกิน 100
ตั้งแต 101 ถึง 500
ตั้งแต 501 ถึง 2,500
มากกวา 2,500

3
8
13
อยางนอย 18

9
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ตารางที่ ก.2 แผนการชักตัวอยางขั้นตน สําหรับเนื้อลําไยสดอบแหงขนาดบรรจุภณ
ั ฑไมเกิน 10 kg
ขนาดรุน
(จํานวนหนวยบรรจุภัณฑ)

ขนาดตัวอยางขั้นตน
(จํานวนหนวยบรรจุภัณฑ)

ไมเกิน 500
ตั้งแต 501 ถึง 3,200
ตั้งแต 3,201 ถึง 35,000
มากกวา 35,000

8
13
18
อยางนอย 25

ก.3 การชักตัวอยางขั้นที่สอง
ชักตัวอยางสําหรับสงหนวยปฏิบัติการตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพดานตางๆ จากตัวอยางขั้นตน ดังนี้
ก.3.1 การชั ก ตั ว อย า งและการยอมรั บ สํ า หรั บ การวิ เ คราะห ท างกายภาพ ได แ ก คุ ณ ภาพทั่ ว ไป
ความหนาของเนื้อ ความสม่ําเสมอของขนาดเนื้อลําไยอบแหง เนื้อลําไยอบแหงฉีกขาด และเนื้อลําไย
อบแหงที่มีเศษขั้วเมล็ดติดมา
ทําการสุมชักตัวอยางตามตารางที่ ก.3 จากตัวอยางขั้นตน แลวบรรจุในภาชนะปดสนิท ตัวอยางละ 500 g
ตรวจสอบคุณภาพตามขอ 3.1 และ ขอ 3.3 (ตารางที1่ และ ตารางที่ 2) หากมีตวั อยางที่ไมเปนไปตาม
ขอกําหนด ตองมีตัวอยางไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับตามที่กําหนดในตารางที่ ก.3 จึงจะถือวาเนื้อลําไยสด
อบแหงรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ขอ 3.1 และขอ 3.3
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ตารางที่ ก.3 แผนการชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบทางกายภาพของเนื้อลําไยสดอบแหง
[ขอ 3.1 และ ขอ 3.3 (ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2)]
ขนาดตัวอยางขั้นตน
(จํานวนหนวยบรรจุภัณฑ)

ขนาดตัวอยางขั้นที่สอง
(จํานวนหนวยบรรจุภัณฑ)

เลขจํานวนที่ยอมรับ
(จํานวนหนวยบรรจุภัณฑ)

3
8
13
18
อยางนอย 25

1
3
8
13
อยางนอย 20

0
0
1
2
3

ก.3.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบทางเคมี ไดแก ความชื้น วอเตอรแอกติวิตี
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด และคา pH
ชักตัวอยางเนือ้ ลําไยสดอบแหงตัวอยางขั้นตนจํานวนเทาๆ กัน จนไดน้ําหนักเนื้อลําไยสดอบแหง 300 g
เพื่อนําไปใชในการตรวจวิเคราะหทางเคมี หากผลการวิเคราะหของตัวอยางเปนไปตามขอกําหนด ขอ 3.2
ใหถือวาเนื้อลําไยสดอบแหงรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กาํ หนด ขอ 3.2
ก.3.3

การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการวิเคราะหทางจุลชีววิทยา

ชักตัวอยาง ตัวอยางละ 300 g จากตัวอยางขั้นตน แบบกระจาย เตรียมใหไดจํานวน 5 บรรจุภัณฑ แลว
บรรจุในภาชนะปดสนิท เพื่อสงตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา หากผลการวิเคราะหของตัวอยาง
เปนไปตามขอกําหนด ขอ 8.2 จึงจะถือวาเนื้อลําไยสดอบแหงรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ขอ 8.2

11
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ภาคผนวก ข
หนวย
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานฯ นี้ และหนวยที่ SI (International System of Units
หรือ Le Système International d’ Unités; SI) ยอมรับใหใชได มีดงั นี้

ปริมาณ

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย SI

มวล

กรัม (gram)

g

มวล

กิโลกรัม (kilogram)

kg

ความยาว

มิลลิเมตร (millimeter)

mm

อุณหภูมิ

องศาเซลเซียส
(degree Celsius)

◦C

