


มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
มกอช. 7018-2550 

THAI AGRICULTURAL COMMODITY AND FOOD STANDARD 
TACFS 7018-2007 

 
 

 

หอยแมลงภู 
GREEN MUSSEL  

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ICS 67.120.30        ISBN XXX-XXX-XXX-X 

 



มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
มกอช.7018-2550 

THAI AGRICULTURAL COMMODITY AND FOOD STANDARD 
TACFS 7018-2007 

หอยแมลงภู 
GREEN MUSSEL  

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท 0 2283 1600 โทรสาร 0 2280 3877 

www.acfs.go.th 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เลม 125 ตอนพิเศษ 3 ง   
วันที่  4  มกราคม  พุทธศกัราช 2551 

 



(2) 
 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณารางมาตรฐานสินคาสัตวนํ้าสด เร่ือง หอยแมลงภู 

1. นางมะลิ บณุยรัตผลิน                     ประธานอนุกรรมการ 

2. ผูแทนกรมประมง         อนุกรรมการ 
    (นางเพ็ญศรี  บญุเรือง 
    นายสุเมธ  สุพิชญางกูร 
    นางกฤษณา  สุขุมพานิช 
    นายลือชัย  ดรุณชู) 

3. ผูแทนสํานกังานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ    อนุกรรมการ 
    (นางอรทัย  ศิลปนภาพร 
     นางอุษา  บํารุงพืช) 

4. ผูแทนคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      อนุกรรมการ 
    (ผูชวยศาสตราจารยพงษเทพ  วิไลพันธ 
     นางสาววรรณวิมล  คลายประดษิฐ) 

5. ผูแทนคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร    อนุกรรมการ 

6. ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย       อนุกรรมการ 
    - 

7. ผูแทนสมาคมผูผลติอาหารสําเร็จรูป       อนุกรรมการ 
    (นางปราณี  ศรีสมบูรณ) 

8. ผูแทนสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย         อนุกรรมการ 
   (นางกาญจนา  ศรีบญุสม)      

9.  รองศาสตราจารยประเสริฐ  สายสิทธิ ์       อนุกรรมการ 

10. ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูแทนเกษตรกร หรือผูแทนภาคเอกชน (เฉพาะคราวประชุม)  อนุกรรมการ 
      (ผูชวยศาสตราจารยมยุรี  จัยวัฒน  
       ผูชวยศาสตราจารยสุริยัน  ธญักิจจานุกิจ) 

 
 
 



(3) 

11. ผูแทนสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ     อนุกรรมการและเลขานุการ 
      (เรือโทมนัส  ลาภผล    
       นายชัยศักดิ์  รินเกลือ่น) 

12.  ผูแทนสาํนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ       อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
      (นางสาวปวีณา  ปนแกว 
   นางสาวจติรลดา  บญุเจริญ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (4) 
 
หอยแมลงภูเปนหอยสองฝาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ จัดอยูในประเภทอาหารทะเลชั้นดี มีโภชนาการ
สูง เปนที่นิยมบริโภคกันอยางแพรหลาย สามารถนํามาประกอบการอาหาร หรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑ  
ตาง ๆ ปจจุบันไดมีการสงเสริมการผลิตเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสงออกไปยังตางประเทศมีแนวโนมการ
ขยายตัวเปนจํานวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ เร่ือง หอยแมลงภู เพ่ือใชเปนแนวทางในการผลิตหอยแมลงภูใหมีคุณภาพ และความ
ปลอดภัยสําหรับผูบริโภค  
 
มาตรฐานนี้ กําหนดขึน้โดยอาศัยขอมูลจากเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง 
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ
หอยแมลงภู 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดคุณภาพที่ตองการของหอยสองฝาที่มีช่ือภาษาไทยวา 
หอยแมลงภู และมีช่ือสามัญวา กรีนมัสเซล (Green mussel) หรือ ซีมัสเซล (Sea mussel) หรือ มัสเซล 
(Mussel) ในวงศ Mytilidae สกุล Perna และ Mytilus สําหรับจําหนายสด หรือนําไปแปรรูปตอใน
อุตสาหกรรม  

2 นิยาม  

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 หอยแมลงภู (green mussel) หมายถึง หอยแมลงภูมีชีวิต และเนื้อหอยแมลงภูสด 

2.1.1 หอยแมลงภูมีชีวิต (live mussel) หมายถึง หอยแมลงภูที่มีเปลือกหรือฝาปดสนิทไดเมื่อมีแรง
กระตุนภายนอก ปกติใชเนื้อสําหรับการบริโภค  
2.1.2 เนื้อหอยแมลงภูสด (shell-off mussel) หมายถึง หอยแมลงภูตามขอ 2.1 ที่เอาเปลือก และเสน
ยึดเกาะ (byssus) ออกไป  

2.2 การตรวจพินิจ (visual inspection) หมายถึง การตรวจลักษณะปรากฏภายนอกของสิ่งใดส่ิงหนึ่ง เชน 
เนื้อ ผลผลิต สภาพแวดลอมที่ปรากฏ โดยการตรวจดวยตาเปนหลัก แตอาจใชประสาทสัมผัสอ่ืนประกอบ 
หรืออาจใชเครื่องมือประกอบ เชน แวนขยายชวยในการตรวจสอบ ข้ึนกับปจจัยคุณภาพที่ตองการ
ตรวจสอบ 

3 ประเภท 

หอยแมลงภูที่มีการซื้อขายสวนใหญมี 2 ประเภท ดังตอไปนี ้

3.1 หอยแมลงภูมีชีวิต 
3.2 เนื้อหอยแมลงภูสด 
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4 คุณภาพ  

4.1 ขอกําหนดทั่วไป 

หอยแมลงภูตามขอ 3 ทุกประเภท ตองมีคุณภาพเหมาะตอการบริโภค ดังตอไปนี้ เวนแตจะมีขอกําหนด
เฉพาะของแตละช้ันคุณภาพ และเกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบุไว  

4.1.1  หอยแมลงภูมีชีวิต  

4.1.1.1  มีสวนประกอบของตัวหอยครบถวน ตามภาคผนวก ข ยกเวนเสนยึดเกาะที่อาจถูกตดัใหส้ันจนชิด
กับเปลือกหอย 
4.1.1.2  ไมมีตําหนทิี่เห็นไดชัดเจน  เชน รอยแตกของเปลือกหอย  
4.1.1.3  เปลือกหอยสะอาด ไมมีส่ิงแปลกปลอม  
4.1.1.4  ไมมีกล่ินที่ไมพึงประสงค หรือกล่ินที่ผิดธรรมชาติของหอย 

4.1.2  เนื้อหอยแมลงภูสด 

4.1.2.1  มีสวนประกอบของเนื้อหอยครบถวน ยกเวนกลามเนื้อปดเปดฝาหอย (กลามเนื้อดึงดานหัวและ
กลามเนื้อดึงดานทาย) ตามภาคผนวก ข 
4.1.2.2 ไมมตีําหนิที่เห็นไดชัดเจน ยกเวนตาํหนิที่เกิดจากการนาํเสนยึดเกาะออก 
4.1.2.3  เนื้อหอยสะอาด ไมมีส่ิงแปลกปลอม และไมมช้ิีนสวนที่ไมใชเนื้อหอยแมลงภู เชน เปลือกหอย 
4.1.2.4 ไมมกีล่ินที่ไมพึงประสงค หรือกล่ินที่ผิดธรรมชาติของเนื้อหอย 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและดมกลิ่น 

4.2 ช้ันคุณภาพและเกณฑความคลาดเคลื่อน  

การประเมินใหคะแนนการแบงช้ันคุณภาพตองประเมินโดยบุคคลที่มีความชํานาญ 

4.2.1 ช้ันคุณภาพ 

หอยแมลงภูตามมาตรฐานนี้ จําแนกไดเปน 2 ช้ันคุณภาพ ดังนี้ 

4.2.1.1  คุณภาพช้ันพิเศษ 
เปนหอยแมลงภูที่มีขนาดใหญสม่ําเสมอตามขอ 5 โดยทุกคุณลักษณะตองมีคะแนนระดับ 4 ตาม
หลักเกณฑการใหคะแนนในภาคผนวก ก  

4.2.1.2  คุณภาพช้ันหนึ่ง 
เปนหอยแมลงภูที่มีคุณภาพรองจากคุณภาพชั้นพิเศษ โดยทุกคุณลักษณะตองมีระดับคะแนนไมต่ํากวา 3 
ตามหลักเกณฑการใหคะแนนในภาคผนวก ก  
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4.2.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 

เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพหอยแมลงภูในแตละภาชนะบรรจุที่ยอมรับได ใหเปนดังนี ้

4.2.2.1 ช้ันพิเศษ 
ไมเกิน 5% ของจํานวนหอยแมลงภูทั้งหมด ที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดชั้นพิเศษ แตเปนไปตาม
คุณภาพของชั้นหนึ่ง ซึ่งมีคะแนนในระดับ 3 ทุกคุณลักษณะ  
4.2.2.2 ช้ันหนึ่ง  
ไมเกิน 5% ของจํานวนหอยแมลงภูทั้งหมด ที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดชั้นหนึ่ง ซึ่งมีคะแนนไมต่ํากวา
ระดับ 2 ในทุกคุณลักษณะ  

5 ขนาด   
หากไมไดมีการตกลงกันเปนอยางอ่ืนระหวางผูซื้อและผูขาย ขนาดของหอยแมลงภูมีชีวิต และเนื้อหอยแมลงภู
สด ใหเปนไปตามตารางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ดังนี ้

    ตารางที่ 1 ขนาดหอยแมลงภูมีชีวิต 

ขนาด จํานวนตัวตอกิโลกรัม 
ใหญ นอยกวา 30 
กลาง 30 ถึง 60 
เล็ก 61 ถึง 100 

  ตารางที่ 2 ขนาดเนื้อหอยแมลงภูสด 

ขนาด จํานวนตัวตอกิโลกรัม 
ใหญ นอยกวา 100 
กลาง 100 ถึง 200 
เล็ก 201 ถึง 300 

6 แหลงกําเนิด 
ใหระบุแหลงจบั หรือแหลงที่มา หรือช่ือและสถานทีต่ั้งของฟารม หรือทะเบียนฟารม โดยการระบทุี่ฉลาก
หรือมีหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (aquatic animal movement document) 

7 การบรรจุและภาชนะบรรจุ 
(1)   ภาชนะบรรจุตองทําจากวัสดุไมดูดซับน้ํา สะอาด และถูกสุขลักษณะ ปราศจากกลิ่นและวัตถุ 
    แปลกปลอม ทนทานตอการขนสงและรักษาคุณภาพของหอยแมลงภูได  
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(2)   ในภาชนะบรรจุเดียวกัน ตองเปนหอยชนิดเดียวกันและมาจากแหลงจับเดียวกัน 
(3)   หอยแมลงภูมีชีวิต ใหบรรจุหอยในภาชนะที่สามารถเก็บรักษาใหมีชีวิต รักษาสภาพความสด  
    และรักษาคุณภาพได 
(4)   เนื้อหอยแมลงภูสด ตองเก็บในสภาพที่มีความเย็น และถูกสุขลักษณะ  

8 สารปนเปอน 
ชนิดและปริมาณสารปนเปอนในหอยแมลงภู ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของและ
ขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง สารปนเปอน  

9 สุขลักษณะ 
9.1 การเลี้ยง การจับ การดูแลรักษาหอยแมลงภูหลังการจับ การบรรจุ การขนสงและจัดจําหนาย ตอง
ปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะเพื่อปองกันการเสื่อมคุณภาพของหอยแมลงภู และปองกันการปนเปอนที่จะ
กอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค 

9.2 จุลินทรียที่ตรวจพบจากตัวอยางหอยแมลงภู ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และ
ขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง ขอกําหนดเกณฑทางจุลชีววิทยาในสินคา
เกษตรและอาหาร 

10  สารชีวพิษ 

ตองไมเกินคาตามที่กําหนดตอไปนี ้
1. สารชีวพิษชนิด Paralytic Shellfish Poison (PSP) ตองไมเกิน 0.8 mg/kg 
2. สารชีวพิษชนิด Diarrhetic Shellfish Poison (DSP) ตองไมเกิน 0.16 mg/kg  
3. สารชีวพิษชนิด Amnesic Shellfish Poison (ASP) ตองไมเกิน 20 mg/kg  

11  เครื่องหมายหรือฉลาก 

ที่ภาชนะบรรจุหอยแมลงภูทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือขอความแสดงรายละเอียดใหเห็น   
ไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง ดังตอไปนี้ 

11.1 หอยแมลงภูสําหรับขายสง 

(1) ใหมีขอความวา “หอยแมลงภู” และระบุรูปประเภทตามขอ 3  
(2) ใหระบุช่ือและที่อยูของผูขายสง หรือผูบรรจุ โดยระบุหมายเลขรหัสสินคา (ถามี) 

(3) ใหระบุวนัที่จับ และวันที่ขนสง  

(4) ใหระบุช้ันคณุภาพตามขอ 4.2 ขนาดตามขอ 5 และน้ําหนักสุทธิเปนกโิลกรัม 
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11.2 หอยแมลงภูสําหรับผูบริโภค 
(1) ใหมีขอความวา “หอยแมลงภู” และระบุประเภทตามขอ 3  
(2) แสดงชื่อและที่ตั้งของผูจําหนาย หรือผูแบงบรรจุ หรือแสดงเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน 
(3)  ใหระบุช้ันคณุภาพตามขอ 4.2 ขนาดตามขอ 5 และน้ําหนักสุทธิเปนกโิลกรัม  
(4) ใหมีขอความแนะนําการเก็บรักษา 

(4.1)  หอยแมลงภูมีชีวิตใหเก็บไวในที่ช้ืน สะอาด และอากาศถายเทไดดี  
(4.2)  เนื้อหอยแมลงภูสด ใหเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิใกลเคียง 0 ๐C และระบุวันทีค่วรบริโภคกอน 

          หรือวนัหมดอาย ุ  

11.3 ภาษา   

กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณทีี่ผลิตเพื่อการสงออกใหใชขอความ
เปนภาษาที่ประเทศคูคากําหนด 

11.4 การแสดงเครื่องหมายการตรวจรับรองจากทางราชการ 

การแสดงเครือ่งหมายการตรวจรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของหนวยตรวจหรือหนวย
รับรอง และเปนไปตามมาตรฐานนี ้และไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ  

12  การชักตัวอยางและการวิเคราะห   

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และเปนไปตามมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ  
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ภาคผนวก ก 
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจชั้นคุณภาพ 

 
ก.1  หอยแมลงภูมีชีวิต 

คุณลักษณะ 
ระดับ
คะแนน 

ลักษณะทั่วไป 
-   เปนหอยมีชีวิต เปลือกมีสีธรรมชาติ เชน สีเขียวเขม หรือน้ําตาลไหม  
     ผิวเรียบ เนื้อนูนเต็มเปลือก  
-  เปนหอยมีชีวิต เปลือกมสีีธรรมชาติ เชน สีเขียวเขมหรือน้ําตาลไหม 
    ผิวเปลือกอาจขรุขระเล็กนอยหรือมีรอยเพรียงเกาะ เนื้อเต็มเปลือก  
- เปนหอยที่เปลือกมีสีธรรมชาติ และ/หรือมีส่ิงแปลกปลอม อาจมีโคลนปะปน 

เล็กนอย เนื้อใสบางจนมองเห็นสีเปลือกดานใน 
-    เปนหอยที่เปลือกมีสีธรรมชาติ ผิวเปลือกขรุขระหรือมีเพรียง หรือรอยเพรียงเกาะมาก        

มีส่ิงแปลกปลอมอื่นเห็นไดชัดเจน เนื้อนอย ใสบางจนมองเห็นสีเปลือกดานใน  

 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 
 

คุณลักษณะ ระดับ
คะแนน 

กลิ่น 
- มีกล่ินตามธรรมชาติของหอยแมลงภู      
- มีกล่ินตามธรรมชาติของหอยแมลงภูจางลงและไมมีกล่ินผิดปกติใด ๆ  
- มีกล่ินคาวของไตรเมทิลเอมีนเล็กนอย      
- มีกล่ินคาวชัดเจนหรือกล่ินผิดปกติ อ่ืนๆ เชน กล่ินน้ํามัน    
  

 
4 
3 
2 
1 
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ก.2 เน้ือหอยแมลงภูสด 

คุณลักษณะ 
ระดับ
คะแนน 

ลักษณะทั่วไป 
- เนื้อหอย ตองสมบูรณ มีสีตามธรรมชาติ เชน ขาวอมเหลืองหรือชมพูอมสม   
- เนื้อหอย ตองสมบูรณ มีสีตามธรรมชาติ มตีําหนิเล็กนอย เชน รอยฉีกขาดของเนือ้    
- เนื้อหอยไมสมบูรณ มีสีของเนื้อจางลงจากสีตามธรรมชาติ มีตําหนิ เชน รอยฉีก 
ขาดของเนื้อ       

- เนื้อหอยไมสมบูรณ มีสีผิดธรรมชาติ มีตําหนิชัดเจน       
  

 
4 
3 
2 
 
1 

 
 

คุณลักษณะ 
ระดับ
คะแนน 

กลิ่น 
- มีกล่ินตามธรรมชาติของหอยแมลงภู          
- มีกล่ินตามธรรมชาติของหอยแมลงภูจางลง แตไมมีกล่ินผิดปกติใด ๆ     
- มีกล่ินคาวของไตรเมทิลเอมีนเล็กนอย         
- มีกล่ินคาวชัดเจนหรือกล่ินผิดปกติอ่ืนๆ เชน กล่ินน้ํามัน       
 

 
4 
3 
2 
1 
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ภาคผนวก ข 

ภาพแสดงอวัยวะภายในของหอยแมลงภู  

ขอ 4.1.1.1 และ ขอ 4.1.2.1 
ดานหัว 

 

 
 

ดานทาย 
 
 
ที่มา : จาก  Quayle และ Newkirk, 1989 
 
 
 
 

กนหอย (umbo) 

ปาก (mouth) 

กลามเน้ือยึดดานหัว 
(anterior retractor muscle) 

พุง (visceral mass) 

กลามเน้ือยึดดานทาย 
(posterior retractor muscle) 

กลามเน้ือดึงดานทาย 
(posterior adductor muscle) 

เปลือก (shell) 

กลามเน้ือดึงดานหัว  
(anterior adductor muscle) 

ลาเบียล พัลพ (labial palps) 

เทา หรือ เกสรหอย (foot) 

เสนยึดเกาะ (byssus) 

แมนเทิล (mantle) 

เหงือก (gills) 

เสนเย่ือพัลเลียล (pallial muscle) 
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ภาคผนวก ค 
 
ภาคผนวก ค นี้ แสดงจํานวนจุลินทรียที่มีกําหนดไวในกฎหมายหรือมาตรฐานที่เก่ียวของ เพ่ือการใช
ประโยชนไดสะดวก ทั้งนี้ จํานวนจุลินทรียเหลานี้อาจมีการเปล่ียนแปลง การนําไปใชอางอิงใหยึดถือ
เอกสารอางอิงฉบับลาสุด 
 
จุลินทรียตองไมเกินเกณฑที่กําหนดตอไปนี้ 

 
รูปแบบผลิตภัณฑ จุลินทรีย n c m M 

เอสเคอริเคีย โคไล 
(Escherichia coli) 5 2 10 

MPN/g 
100 

MPN/g 
หอยแมลงภูมีชีวิต 
 

แซลโมเนลลา (Salmonella  spp.) 5 0 ไมพบใน 25g  
จุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมด  
(Total viable count) 5 2 5x104 5x105 

เอสเคอริเคีย โคไล 
(Escherichia coli) 5 1 3.6 

MPN/g 
10 

MPN/g 
สตาฟโลคอกคัส ออเรียส 
(Staphylococcus aureus) 

5 1 100 
MPN/g 

1,000 
MPN/g 

เนื้อหอยแมลงภูสด 

แซลโมเนลลา (Salmonella  spp.) 5 0 ไมพบใน 25g  

หมายเหต ุ
(1) n หมายถึง จํานวนตัวอยางที่ตองนํามาตรวจสอบในแตละรุน (lot) 
(2)  c หมายถึง จํานวนตัวอยางสูงสุดที่พบจุลินทรียที่ตรวจสอบไดในระดบัที่สูงกวา m แตไมเกิน M  
(3) m หมายถึง จํานวนจุลินทรียที่ยอมรับไดในตัวอยางทีต่รวจสอบ 
(4) M หมายถึง จํานวนจุลินทรียสูงสุดที่พบในตัวอยางทีต่รวจสอบ มีผลใหไมยอมรับสินคารุนนั้น 

- กรณทีี่ไมไดกําหนด M ไว ใหใช m คูกับ c เปนเกณฑตัดสนิ 
- กรณีที่กําหนด M ไว หากตรวจพบจุลินทรียในตัวอยางสูงกวา m จํานวนตัวอยางที่เกิน m ตอง

    ไมเกิน c แตทั้งนี้จํานวนจุลินทรียที่พบตองไมเกิน M 
- กรณีที่ผูประกอบการมีระบบการประกันคุณภาพในการผลิตและประวัติการผลติทีด่ี การนํา 

    ขอกําหนดเรื่องจุลินทรียไปใช อาจลดจาํนวนครั้งในการชักตัวอยางหรือลดจํานวนตัวอยางที่
    ตรวจสอบได 

(5) cfu/g (colony forming unit per gram)  หมายถึง  จาํนวนโคโลนตีอกรัม  
(6) MPN/g (most probable number per gram) หมายถึง  จํานวนที่เปนไปไดมากทีสุ่ดตอกรัม  
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ภาคผนวก ง 

หนวย 
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวยที่ SI (International System of Units หรือ  
Le Systeme International  d’ Unites) ยอมใหใชได มดีังนี ้

 

ปริมาณ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 

มวล กิโลกรัม (kilogram) kg 

- มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(milligram/kilogram) 

mg/kg  

อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส  
(degree Celcius) 

๐C 

 

 

 

 

 
 




