เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๖ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร :
การปฏิบัติที่ดีสําหรับการรมผลลําไยสดดวยกาซซัลเฟอรไดออกไซด
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ดวยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร เห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง
การปฏิบัติที่ดีสําหรับการรมผลลําไยสดดวยกาซซัลเฟอรไดออกไซด เปนมาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อสงเสริมสินคาเกษตรใหไดคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญั ติ
มาตรฐานสิน คาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงออกประกาศ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสําหรับการรมผลลําไยสดดวยกาซซัลเฟอรไดออกไซด
มาตรฐานเลขที่ มกษ. 1002 - 2553 ไวเปนมาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ธีระ วงศสมุทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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มาตรฐานสินคาเกษตร
การปฏิบัติที่ดีสําหรับการรมผลลําไยสด
ดวยกาซซัลเฟอรไดออกไซด
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดการปฏิบัติที่ดีสํา หรับการรมผลลํา ไยสดดวยกา ซซัลเฟอรไดออกไซด
ตั้ง แตการรับวัต ถุดิบ การผลิต การเก็บรักษา และการขนสง เพื่อใหไ ดผลิต ผลที่ปลอดภัย มีคุณภาพ
เหมาะสมแกการจําหนายสําหรับการบริโภคสด

2 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 สถานประกอบการ หมายถึง สํานักงาน อาคารผลิต หองรม สวนกําจัดกาซ และสถานที่เก็บรักษาผลิตผล
2.2 อาคารผลิต หมายถึง บริเวณที่ใชปฏิบัติการผลิต โดยครอบคลุมถึงพื้นที่รับวัตถุดิบ คัดแยก บรรจุ
เตรียมเขาหองรม พื้นที่วางสินคาผานการรมแลว พื้นที่และ/หรือหองเก็บสินคารอขนสง หองเก็บภาชนะ
บรรจุ หองเก็บสารเคมี หองเก็บวัสดุอื่นๆ ทั้งนี้ไมรวมถึงหองรม และสวนกําจัดกาซ
2.3 ซัลเฟอรไดออกไซด (sulphur dioxide) หมายถึง กาซที่ไ ดจากการเผากํามะถัน ไมมีสี ไมติด ไฟ
มีกลิ่นฉุนรุนแรง มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย

3 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน
เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน ใหเปนไปตามตารางที่ 1

มกษ. 1002-2553
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ตารางที่ 1 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน
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1. สถานประกอบการ
1.1 ทําเลที่ตั้ง

1.1 อยู ใ นบริ เ วณที่ ไ ม ทํ า ให เ กิ ด การ
ปนเปอนตอคุณภาพ ความปลอดภัยของ 1.1.1 ตรวจพินิจสภาพแวดลอม
ผ ลิ ต ผ ล แ ล ะ ไ ม ส ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ 1.1.2 ต รว จพิ นิ จ มาต รก า ร
สภาพแวดลอม โดยมีมาตรการปองกัน ปองกันการปนเปอน

1.2 อาคารผลิต/หองรม/
สวนกําจัดกาซ
1.2.1 อาคารผลิตมีพื้นที่พอเพียงสําหรับ 1.2.1 ตรวจพิ นิ จ อาคารผลิ ต
การปฏิบั ติ ง านและจั ด แบง พื้ น ที่ใ ช ง าน
เปนสัดสวน
1.2.2 การออกแบบภายในและวางผั ง 1.2.2 ต ร ว จ พิ นิ จ แ ผ น ผั ง
ของอาคารผลิ ต เอื้ อ ต อ การปฏิ บั ติ ง าน อาคารผลิต
อยางถูกสุขลักษณะ และสามารถปองกัน
การปนเปอนระหวางปฏิบัติงานที่สงผลตอ
ความปลอดภัยของผลิตผล
1.2.3 โครงสรางภายในอาคารผลิต หองรม 1.2.3 ตรวจพินิจโครงสรางอาคาร
และสวนกําจัดกา ซ ตองแข็งแรง งายตอ
การทําความสะอาด และบํารุงรักษา
1.2.4 ห องรมต องสามารถป อ งกั น การ 1.2.4 ตรวจพินิจสภาพหองรม
รั่วซึมของกาซ ใชวัสดุที่ทนตอการกัดกรอน
มี ช องกระจก และแสงสว า งให ส ามารถ
สังเกตการณ ในระหวางการรมได
1.2.5 มีระบบกําจัดกาซที่มีประสิทธิภาพ
และมีการทดสอบระบบ
1.2.5.1 ตรวจพิ นิ จ ส ว นกํ า จั ด
กาซ
1.2.5.2 ตรวจบันทึก การทดสอบ
การกําจัดกาซ
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1 . 3 เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
อุปกรณ
1.3.1 มี จํ า นวนเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ 1.3.1 ตรวจพินิจเครื่องมือ และ
เพี ย งพอต อ การปฏิ บั ติ ง าน และอยู ใ น อุปกรณ
สภาพพรอมใชงาน
1.3.2 เครื่องมือและอุปกรณที่ทํา ความ 1.3.2 ตรวจพิ นิ จเครื่ องมื อและ
สะอาดไดงาย และเอื้อตอการบํารุงรักษา อุปกรณ
1.3.3 มีเครื่องชั่งและนาฬิกาที่ไดมาตรฐาน 1.3.3 ตรวจสอบความถูกตองของ
เครื่องชั่ง และนาฬิกา
1.4 ระบบความปลอดภัย
และสิ่ ง อํ า นวยควา ม 1.4.1 มี ร ะบบความปลอดภั ย สํ า หรั บ 1.4.1 ตรวจพิ นิ จ ระบบความ
ผูปฏิบตั ิงานอยางมีประสิทธิภาพ
สะดวก
ปลอดภัย
1.4.2 มีหนา กากปองกันกาซพิษที่อยูใน 1.4.2 ตรวจสภาพหนากากปองกัน
สภาพพรอมใชงาน
กาซพิษ
1.4.3 มี แ ส ง สว า ง เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร 1.4.3 ตรวจพินิจความเพียงพอ
ปฏิบัติงาน
ของแสงสวาง
1.4.4 มีการระบายอากาศที่เหมาะสมใน 1.4.4 ตรวจพินิจความเหมาะสม
บริเวณผลิต
การระบายอากาศ
1.4.5 มีสิ่ง อํา นวยความสะดวกในการ 1.4.5 ตรวจพินิ จ การระบายน้ํ า
ระบายน้ํ า และการกํ า จั ด ของเสี ย อย า ง และการกําจัดของเสีย
เพียงพอไมเสี่ยงที่จะปนเปอนสูผลิตผล
1.4.6 มี สิ่ง อํา นวยความสะดวกสํา หรั บ 1.4.6 ตรวจพินิจอุปกรณการทํา
การทําความสะอาดอยางเพียงพอ
ความสะอาด
1.4.7 มี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกด า น 1.4.7 ตรวจพิ นิจสุ ขลั กษณะส ว น
สุ ข ลั ก ษณะส ว นบุ ค คล และห อ งสุ ข า บุคคล
เพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงาน
1.4.8 เก็บรักษาสารเคมี ไวในที่ปลอดภัย 1.4.8 ตรวจพิ นิ จ สถานที่ เ ก็ บ
แสดงป า ยให ชั ด เจนและแยกเก็ บ เป น รักษาสารเคมี
หมวดหมู

มกษ. 1002-2553
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2 . ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร
ปฏิบัติงาน
2.1 วัตถุดิบ
2.1.1 มี วิ ธี ก ารรั บ วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพ 2.1.1 ตรวจบัน ทึ ก การรั บ และ
แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย ต า ม เ ก ณ ฑ ที่ ส ถ า น คัดเลือกวัตถุดิบ
ประกอบการกําหนด
2.1.2 มี วิ ธี ก ารควบคุ ม การปฏิ บั ติ ต อ 2.1.2 ตรวจพินิจการปฏิบัติงาน
วัตถุดิบมิใหเกิดการปนเปอน
2.2 ภาชนะบรรจุ
2.3 กระบวนการรม
ซัลเฟอรไดออกไซด

2.2 ภาชนะบรรจุตองปองกันการเสียหาย 2.2 ตรวจพินิจภาชนะบรรจุ
และการปนเปอนของผลิตผล
2.3.1 ต อ งทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของ 2.3.1 ตรวจบันทึกผลการทดสอบ
หองรมเปลากอนฤดูกาลผลิต
หองรม
2.3.2 ตองทดสอบประสิทธิภาพหองรมที่ 2.3.2 ตรวจบันทึกผลการทดสอบ
มีผลิตผลกอนฤดูการผลิต
ผลิตผลหลังรม
2.3.3 มีการตรวจสอบความพรอมของ 2.3.3 ตรวจบัน ทึกความพรอ ม
หองรม
ของหองรม
2.3.4 ต อ งมี ผู ค วบคุ ม การรมที่ มี ค วาม
ชํานาญ และสามารถควบคุมการปฏิบัติงาน 2.3.4.1 ตรวจบั นทึ กประวั ติ ก าร
ฝกอบรม/การฝกงาน
ไดถูกตอง
2.3.4.2 ตรวจพิ นิ จ และบั น ทึ ก
การปฏิบัติงาน
2.3.5 ตองควบคุมปริมาณการใชกํามะถัน 2.3.5 ตรวจบันทึกปริมาณการใช
เพื่อมิใหมีการตกคางที่ผลิตผลเกินเกณฑที่ กํามะถัน
กฎหมายและ/หรือประเทศคูคากําหนด
2.3.6 มีระบบควบคุมความสม่ําเสมอของ 2.3.6 ตรวจพิ นิ จ และบันทึกการ
การกระจายก า ซซั ล เฟอร ไ ดออกไซด ปฏิบัตงิ าน
ทั่วหองรมและไมรั่วออกสูภายนอก
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2.3.7 มีเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานที่ 2 . 3 .7 ตรวจเอกสารขั้ นตอน
ถูกตองและชัดเจนสําหรับการปฏิบัติงาน การดําเนินงาน
และการตรวจเฝาระวัง
2 . 4 ก า รป ฏิ บั ติ หลั ง
การรม
2.4.1 มีการกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด
ออกจากห อ งรมอย า งรวดเร็ ว และมี 2.4.1.1 ตรวจพินจิ การปฏิบัตงิ าน
2.4.1.2 ตรวจบันทึกขอมูลการ
ประสิทธิภาพ
กําจัดกาซ
2.4.2 ตอ งนํ า ผลิ ต ผลออกจากห องรม 2.4.2 ตรวจพินิจการระบายกาซ
และระบายก า ซ ที่หลงเหลือในผลิ ต ผล
เพื่อปองกันการตกคา งของกา ซซัลเฟอร
ไดออกไซดเ กิ น เกณฑที่ กฎหมายและ/
หรือประเทศคูคากําหนด
2.4.3 ต องมี ก ารสุ มผลิ ต ผลเพื่ อตรวจ 2.4.3 ตรวจบันทึกผลการวิเคราะห
วิเคราะหซัลเฟอรไดออกไซดที่ตกคาง
ซัลเฟอรไดออกไซดที่ตกคาง
3. การบํารุงรักษา และ
การสุขาภิบาล
3.1 การบํารุงรักษา

3.1 มีแผนการปฏิบัติง าน เกี่ย วกับการ 3.1 ตรวจบัน ทึก แผนการปฏิบัติ
งาน
ใชงาน การตรวจเช็คและการซอมบํารุง

3.2 การทําความสะอาด 3.2 มีการทําความสะอาด และบํารุงรักษา
สถานประกอบการ รวมถึงเครื่องมือ และ 3.2.1 ตรวจพิ นิ จ สถานที่ และ
อุปกรณ
อุปกรณ
3.2.2 ตรวจบั นทึกการทําความ
สะอาด
3.3 การควบคุ ม สั ต ว 3.3 มีมาตรการปองกันสัตวพาหะนําเชื้อ
พาหะนําเชื้อ
ไมใหเขามาในบริเวณผลิต
3.3.1 ตรวจพินิจมาตรการปองกัน
สัตวพาหะนําเชื้อ
3.3.2 ตรวจบั น ทึ ก การป อ งกั น
สัตวพาหะนําเชื้อ
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3.4 การจัดการของเสีย 3.4 มีวิธีการจัดการขยะและสวนที่เหลือ 3.4 ตรวจพินิจสถานที่
จากการผลิต
4. สุขลักษณะสวนบุคคล
4.1 ผูปฏิบัติง าน และบุคคลภายนอกที่ 4.1 ตรวจพินิจผูปฏิบัติงาน
เข า ไปในบริ เ วณปฏิ บั ติ ง านต อ งรั ก ษา
ความสะอาดสวนบุคคล
4.2 ผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติงานอยางถูก 4.2 ตรวจพินิจการปฏิบัติงาน
สุขลักษณะ
5. การเก็บรักษา

5. มีมาตรการในการปองกันการปนเปอน 5. ตรวจพินิจ มาตรการปองกั น
และการเสื่อมคุณภาพของผลิตผลระหวาง การปนเปอน
การเก็บรักษา

6. การขนสง

6. มีการปองกัน การปนเปอน และการ 6. ตรวจพิ นิ จ การป อ งกั น การ
เสื่อมคุณภาพของผลิตผลระหวางขนสง ปนเปอ น

7. การบันทึกขอมูล
7.1 บันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
7.1.1 การทดสอบการกําจัดกาซซัลเฟอร
ไดออกไซด
7.1.2 การรับและคัดเลือกวัตถุดิบ บรรจุ
และจําหนาย
7.1.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพหอง
รมเปลา และผลิตผลหลังรม
7.1.4 ความพรอมของหองรม
7.1.5 ประวัติการฝกอบรม/การฝกงาน
ของผูควบคุมการรมซัลเฟอรไดออกไซด
7.1.6 การปฏิบัติงาน
7.1.7 ปริมาณการใชกํามะถัน
7.1.8 การกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด
ที่เหลือในหองรมหลังการรม

7.1 ตรวจบันทึกขอมูล
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7.1.9 ผลการวิ เ คราะห ซั ล เฟอร ไ ด
ออกไซดตกคางที่ผลิตผล
7.1.10 การทํ า ความสะอาด และการ
บํารุงรักษาเครื่องมือ
7.1.11 การปองกันสัตวพาหะนําเชื้อ
7.2 เก็บบันทึกไวอยางนอย 1 ป

7.2 ตรวจการเก็บบันทึก

4 คําแนะนําหลักการปฏิบัติที่ดีสําหรับการรมผลลําไยสดดวยกาซซัลเฟอรไดออกไซด
คําแนะนําการปฏิบัติที่ดีสําหรับการรมผลลําไยสดดวยกาซซัลเฟอรไดออกไซดนี้ มีไวเพื่อใหผูปฏิบัติงาน
ใช เ ป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ท างสุ ข ลั ก ษณะที่ ดี สํ า หรั บ สถานประกอบการรมซั ล เฟอร ไ ดออกไซด
เพื่อใหผลิตผลที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมตอการบริโภค โดยรายละเอียดอธิบายไวเปนคําแนะนําใน
ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข
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ภาคผนวก ก
คําแนะนําการปฏิบัติที่ดีสําหรับการรมผลลําไยสด
ดวยกาซซัลเฟอรไดออกไซด
(ขอ 4)

ก.1 สถานประกอบการ
ก.1.1 ทําเลที่ตั้ง
ก.1.1.1 สถานที่ตั้งของสถานประกอบการควรตั้งอยูในพื้นที่หางจากชุมชน ไมกอใหเกิดความเดือดรอน
อันเนื่องมาจากกลิ่นซัลเฟอรไดออกไซด มีบริเวณปฏิบัติงานเพียงพอ และอยูในบริเวณที่ไมทําใหผลิตผล
เกิ ด การปนเปอ น หากไม สามารถหลี ก เลี่ ย งได ตอ งมีม าตรการป องกั น การปนเป อ นจากสั ต วพ าหะ
นําเชื้อและสิ่งปนเปอนตางๆ ที่อาจมีผลตอคุณภาพสินคา ทั้งนี้สถานที่ตั้งสถานประกอบการควรเปนไป
ตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
ก.1.1.2 ไมควรเปนบริเวณที่น้ําทวมถึง สภาพพื้นที่ควรมีความคงตัว ไมทรุด ไมแยกตัวหรือหดตัวที่จะทํา
ใหเกิดการแตกราวหรือทรุดตัวของอาคารไดงาย
ก.1.1.3 การเลือกบริเวณหรือพื้นที่ตั้ง ควรเตรียมพื้นที่วางใหเพียงพอ สามารถแยกพื้นที่การปฏิบัติงาน
ออกจากสํานักงาน อาคารที่พักอาศัย บริเวณที่จอดรถ บอบําบัดน้ําเสีย และปจจัยอื่นๆ ที่จําเปน
ก.1.1.4 การคมนาคมสะดวก มีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ
ก.1.2 อาคารผลิต หองรม และสวนกําจัดกาซ
ก.1.2.1 อาคารผลิต
ก.1.2.1.1 ควรจะมีบริเวณกวางขวางพอที่จะรับวัตถุดิบและวางสินคาที่ผานการรมซัลเฟอรไดออกไซดแลว
รอขนถายสินคาอยางนอย 3 เทาของพื้นที่หองรมที่ใชงานอยู
ก.1.2.1.2 โครงสรางอาคารสถานที่ผลิตควรทําจากวัสดุที่คงทน แข็งแรง มีผิวหนาเรียบ ไมเปนพิษตอการ
ใชง าน สามารถทํา ความสะอาดไดงา ย สะดวกตอการบํารุง รักษา พื้นควรสรางใหสามารถระบายน้ําได
เพียงพอ
ก.1.2.1.3 ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด บริเวณพื้นไมมีน้ําขังแฉะ สกปรก และมีระบบระบายน้ําทิ้ง
อยางเหมาะสม ไมปลอยใหมีการสะสมขยะและสิ่งที่ไมใชแลว
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ก.1.2.1.4 ควรจั ด แบ ง พื้ น ที่ ใ ช ง านในอาคารผลิ ต ให ชั ด เจน และป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด การปนเป อ น
และสะดวกตอการปฏิบัติงาน เชน พื้นที่รับวัตถุดิบ พื้นที่คัดบรรจุ พื้นที่เตรียมสินคาเขาหองรม พื้นที่วาง
สินคาผานการรม พื้นที่และ/หรือหองเก็บสินคารอขนสง สวนจอดรถขนถายสินคาและวัตถุดิบ หองเก็บ
ภาชนะบรรจุ หองเก็บสารเคมี หองเก็บวัสดุอื่นๆ เชน เครื่องชั่ง ถาดเผา ฉลาก
ก.1.2.1.5 สถานประกอบการควรมีรั้วกั้นรอบบริเวณอาคารเพื่อปองกันมิใหสัตวเลี้ยงและสัตวพาหะนํา
เชื้อตางๆ เขาไปภายในสถานประกอบการ
ก.1.2.1.6 จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศที่เหมาะสมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในบริเวณผลิต
ก.1.2.2 หองรม
ก.1.2.2.1 หองรมที่ดีตองมีโครงสรางหองรมที่มั่นคง แข็ง แรง ประกอบดวยเตาเผากํามะถัน ระบบ
หมุนเวียนอากาศ อุปกรณสําหรับการรม สวนกําจัดกาซหลังการรม และขนาดของหองรมขึ้นอยูกับปริมาณ
ของผลิตผลที่ตองการรม
ก.1.2.2.2 พื้นผนังทุกดานของหองรมตองแข็งแรง พื้นผิวเรียบ ไมมีรอยราว ใชวัสดุที่ทนตอการกัดกรอน
ปองกันการดูดซึมกาซไดดี
ก.1.2.2.3 ประตู ตองใชวัสดุที่สามารถปองกันการรั่วของกาซไดดี เชน เหล็กปลอดสนิม ไมอัด โฟเมกา
ก.1.2.2.4 ควรปองกัน การรั่ว ตามรอยตอตางๆ โดยใชวัสดุที่เหมาะสม ไดแก ยางขอบประตู ซิลิโคน
หรือวัสดุคงทนอุดตามรอยตางๆ
ก.1.2.2.5 อุปกรณเพื่อใหแสงสวางตองอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ควรตรวจสอบใหอยูในสภาพดีทุกครั้ง
กอนใชงาน
ก.1.2.2.6 ควรมีชองกระจกเพื่อสังเกตการทํางานของกาซในหองรม
ก.1.2.2.7 เตาเผากํามะถันอาจใชไฟฟา หรือกาซ อาจติดตั้งอยูภ ายในหรือนอกหองรม เตาเผาพรอม
อุปกรณตองอยูในสภาพสมบูรณดี มีประสิทธิภาพ เผากํามะถันไดหมด
ก.1.2.2.8 ควรมีชองกระจก เพื่อสังเกตการเผาไหมกํามะถันใหเผาไหมจนหมด
ก.1.2.2.9 ส ว นกํ า จั ด ก า ซควรกํ า จั ด ก า ซได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี โ ครงสร า งแข็ ง แรง ไม ชํ า รุ ด
สวนประกอบแตละสวนชัด เจน และใชงานได เชน ทอดูดอากาศ พัดลมดูดอากาศ หอพนน้ํา ถังพักน้ํา
สามารถเปลี่ยนถายน้ําปูนขาว และตรวจสอบการทํางานไดตามระยะเวลาที่เหมาะสม
ก.1.2.2.10 ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซดตกคางจากการรมผลลําไยสดในสิ่งแวดลอมตองเปนไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ก.1.3 เครื่องมือและอุปกรณ
ก.1.3.1 เครื่องมือและอุปกรณมีอยางเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และอยูในสภาพพรอมใชงาน รวมทั้งการ
ติดตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกตอการปฏิบัติงาน
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ก.1.3.2 เครื่ อ งมื อ และอุป กรณ ควรทํา จากวัส ดุ ที่เ อื้ ออํ า นวยตอ การทํ าความสะอาด บํ า รุ ง รัก ษา
และตรวจสอบ
ก.1.3.3 เครื่องมือการชั่ง ตวง วัด และจับเวลา ตองเหมาะสมกับการใชงานโดยเฉพาะเครื่องชั่งกํามะถัน
ควรใชเครื่องชั่งที่มีความละเอียด ควรมีการตรวจสอบเครื่องชั่งและนาฬิกาใหสามารถชั่งน้ําหนัก และจับเวลา
ไดถูกตองแมนยําเสมอ
ก.1.4 ระบบความปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวก
ก.1.4.1 มีระบบความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงาน เชน อุปกรณ และเครื่องมือ รวมถึงสัญลักษณบงชี้
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
ก.1.4.2 ควรมีหนากากปองกันกาซพิษที่อยูในสภาพพรอมใชงานและเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน
ก.1.4.3 มีแสงสวางเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ก.1.4.4 มีการระบายอากาศที่เหมาะสมในบริเวณผลิต
ก.1.4.5 มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการระบายน้ําและการกําจัดของเสีย
ก.1.4.5.1 อาคารและบริเวณโดยรอบตองมีการระบายน้ําที่ดี ไมควรใหมีเศษที่เหลือจากการผลิตติดคาง
ในทอ
ก.1.4.5.2 สิ่ง ที่ไ มใชแลวหรือสิ่งปฏิกูล ตองแยกออกจากพื้น ที่ที่ทําการผลิต ภายในอาคารผลิตควรมี
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในจํานวนที่เพียงพอ มีการกําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
ก.1.4.6 มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการทําความสะอาดที่เพียงพอ อุปกรณที่ทําความสะอาดควรเก็บ
ใหเปนสัดสวนในสถานที่เหมาะสม
ก.1.4.7 มีสิ่งอํานวยความสะดวกดานสุขลักษณะบุคคล และหองสุขาเพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงาน
ก.1.4.7.1 ที่ตั้งหองสุขาควรแยกออกจากบริเวณผลิตหรือไมเปดสูบริเวณผลิตโดยตรง
ก.1.4.7.2 ลักษณะหองสุขาตองสะอาดถูกสุขลักษณะอยูในสภาพที่ใชงานได และมีอางลางมือหนาหองน้ํา
พรอมอุปกรณในการลางมือและทําใหมือแหง
ก.1.4.8 การจัด เก็บ สารเคมี และสารอัน ตรายไวที่ปลอดภัย แสดงปายใหชัด เจนและแยกเก็บเปน
หมวดหมูเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอน
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ก.2 การควบคุมการปฏิบัติงาน
ก.2.1 วัตถุดิบ
ก.2.1.1 วั ต ถุ ดิ บ ต อ งมี ก ารคั ด เลื อ ก ขนาดและคุ ณ ภาพที่ เ หมาะสม ต อ งมี ก ารระบุ ข อ กํ า หนด
คุณลักษณะเฉพาะ เชน สภาพของวัตถุดิบ การถูกน้ําหรือการเปยกฝน คุณภาพและน้ําหนัก
ก.2.1.2 วัตถุดิบไมควรวางกับพื้นโดยตรง บริเวณที่รับวัตถุดิบควรสะอาด ไมมีน้ําขังและสิ่งปฏิกูลอื่นๆ
ก.2.1.3 ควรมีขอมูลการสุมวิเคราะหสารพิษตกคางในวัตถุดิบ และเก็บรวบรวมขอมูลไว
ก.2.1.4 ควรมีการสุมตัว อยา งวัตถุดิบมาตรวจคุณ ภาพทางกายภาพ และศัตรูพืชที่ติด มากับวัต ถุดิบ
เพื่อใหไดวัตถุดิบตรงตามคุณลักษณะที่ตองการ
ก.2.2 ภาชนะบรรจุ
ก.2.2.1 ภาชนะบรรจุตองสะอาดทํามาจากวัสดุที่ไมเปนอันตรายสามารถปองกันผลิตผลไดเพียงพอ เพือ่ ลดการ
ปนเปอ น ไมใชบรรจุสารพิษหรือวัตถุอันตรายมากอน อยูในสภาพที่พรอมใชงาน และไมชํารุด
ก.2.2.2 มีการควบคุมคุณภาพของภาชนะบรรจุ และควรเก็บในที่สะอาด
ก.2.3 กระบวนการรมซัลเฟอรไดออกไซด
ก.2.3.1 ตองมีผูควบคุมการรมที่มีความชํานาญสามารถควบคุมการปฏิบัติงานไดถูกตอง
ก.2.3.2 มีเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานที่ถูกตองสําหรับการปฏิบัติไวอยางชัดเจน รายละเอียด ดังนี้
ก.2.3.2.1 ทดสอบประสิทธิภาพหองรมเปลา อุปกรณตางๆ ที่ใชในการรม เชน ความเร็วรอบพัดลม
แรงดันลม เพื่อทดสอบระบบควบคุมความสม่ําเสมอของการกระจายของกาซซัลเฟอรไดออกไซดรวมถึง
การรั่วไหลของกาซกอนปฏิบตั ิงาน และบันทึกขอมูลตามตัวอยางแบบบันทึกที่ 1 (การตรวจสอบความ
พรอมของหองรมและอุปกรณกอนการรมกาซซัลเฟอรไดออกไซด)
ก.2.3.2.2 ทดสอบห องรมที่ มีผ ลิต ผล เตาเผากํา มะถั น และอุป กรณ ภ ายใน มีค วามสม่ํ า เสมอของ
การกระจายกาซทั่วหองรมและเก็บกาซไมใหรั่วออกมาภายนอก
ก.2.3.2.3 ตรวจสอบความพรอมของหองรม เชน ความสะอาด ยางขอบประตูกันรั่วซึม พัดลมกระจาย
อากาศ แสงสวาง เตาเผากํามะถัน พัดลมดูดอากาศ ความเขมขนน้ําปูนใส หัวฉีดน้ํา เครื่องชั่ง และนาฬิกา
ก.2.3.2.4 ตารางแสดงการควบคุมปริมาณการใชกํามะถัน และระยะเวลาที่ใชในการรมที่สัมพันธกับ
ปริมาณผลิตผลและระยะเวลาการเก็บรักษา/ขนสง
ก.2.3.2.5 การเรียงผลิตผลในตะกรา ขนาดตะกรา การวางและจํานวนตะกราในหองรม
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ก.2.3.2.6 การรมผลิตผลดวยซัลเฟอรไดออกไซด เชน ปริมาณกํามะถันที่ใช ระยะเวลาการเผากํามะถัน
ระยะเวลาการรม และบันทึกขอมูลตามตัวอยางแบบบันทึกที่ 2 (การปฏิบัติงานรมกาซซัลเฟอรไดออกไซด)
ก.2.4 การปฏิบัติหลังการรม
ก.2.4.1 เมื่อครบเวลาการรมตองกํา จัด กา ซซัลเฟอรไ ดออกไซดที่คงเหลือจากหองรมอยา งรวดเร็ว
โดยผานระบบกําจัดกาซ
ก.2.4.2 ตองนําผลิตผลออกจากหองรม และระบายกาซที่หลงเหลือในผลิตผลเพื่อปองกันการตกคางของ
กาซซัลเฟอรไดออกไซดเกินที่กฎหมายและ/หรือประเทศคูคากําหนด
ก.2.4.3 เก็บรักษาผลิตผลในสภาวะที่เหมาะสมปองกันการปนเปอนได
ก.2.4.4 ควรมีการสุมผลิตผลเพื่อตรวจวิเคราะหซัลเฟอรไดออกไซดที่ตกคาง
ก.3 การบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล
ก.3.1 การบํารุงรักษา
ก.3.1.1 มีแ ผนการปฏิบัติง าน เกี่ย วกับการใชง าน การตรวจเช็ค การซอม การบํารุงรัก ษาเครื่องจักร
และอุปกรณ
ก. 3.1.2 เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณในการผลิตตองมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ก.3.2 การทําความสะอาด
ก.3.2.1 อาคารผลิต หองรม จัด ใหมีการทํา ความสะอาด การบํา รุง รักษาซอมแซม พื้น ผนัง เพดาน
อุปกรณที่ยึดติดกับผนังหรือเพดาน มีการตรวจสอบรอยรั่วตามรอยตอตางๆ ของหองรมอยางสม่ําเสมอ
ควรมีโปรแกรมการทําความสะอาดโดยระบุวิธีการและความถี่ข องการทํา ความสะอาด การบํารุงรักษา
รวมถึงผูรับผิดชอบ
ก.3.2.2 เครื่องมือ เครื่องจักร สวนกําจัดกาซ และอุปกรณตองทําความสะอาดและดูแลใหมีประสิทธิภาพ
ในการทํางานอยางดี อุปกรณที่ทําความสะอาดแลวควรเก็บใหเปนสัดสวนในสถานที่เหมาะสม
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ก.3.3 การควบคุมพาหะนําเชื้อ
ก.3.3.1 มีการปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะเพื่อหลีกเลี่ยงการกอใหเกิดสภาพแวดลอมที่จะชักนําแมลงและ
สัตวพาหะนําเชื้อเขามา เชน รักษาบริเวณทั้งภายในและภายนอกใหสะอาด เศษของที่ไมใชแลวควรเก็บใน
ภาชนะที่ปดฝาและเปนภาชนะที่สามารถปองกันสัตวพาหะนําเชื้อได
ก.3.3.2 มีมาตรการปองกันและกําจัดสัตวพาหะนําเชื้อเขาในบริเวณผลิต เชน มีการซอมแซมบํารุงอาคาร
ใหอยูในสภาพดีเ พื่อปอ งกัน สัต วพ าหะนํา เชื้อ เขา มา และเพื่อกํา จั ด แหลง ที่อ าจเปน แหล ง เพาะพัน ธุ
ปดชองตางๆ ทางระบายน้ํา และบริเวณที่สัตวพาหะนําเชื้อสามารถเขามาไดใหสนิท เชน การติดมุงลวด
เปนตน
ก.3.3.3 การกําจัดแมลงและสัตวพาหะนําเชื้อโดยการใชสารเคมี ชีวภาพ หรือวิธีทางกายภาพ ควรทําโดย
ไมทําใหเกิด ผลตอความปลอดภัย ของผลิต ผล หากมีการใชสารฆาแมลงในบริเวณผลิต ตองคํานึง ถึง
โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปอนในผลิตผล
ก.3.4 การจัดการของเสีย
ก.3.4.1 ควรมีการระบายน้ําในอาคารและบริเวณโดยรอบ และการกําจัดของเสียอยางเหมาะสม ไมควรให
มีเศษที่เหลือจากการผลิตติดคางในทอ
ก.3.4.2 สิ่งที่ไมใชแลวหรือสิ่งปฏิกูล ตองแยกออกจากพื้นที่ที่ทําการผลิต ภายในอาคารผลิตควรมีภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอยในจํานวนที่เพียงพอ และมีการกําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
ก.3.4.3 ภาชนะบรรจุของเสีย สารเคมี ควรมีการแยกเก็บเปนสัดสวนและมีปายบงชี้ชัดเจน ไมปนเปอน
สูผลิตผล
ก.4 สุขลักษณะสวนบุคคล
ก.4.1 สุขลักษณะของผูปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบสุขลักษณะของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดโดยลด
โอกาสการปนเปอนสูผลิตผล รวมถึงมีบันทึกไวตรวจประเมินไดอยางสม่ําเสมอ ดังนี้
ก.4.1.1 ผูปฏิบัติงานตองมีสุขภาพดี ไมเปนโรคที่สามารถเปนพาหะนําเชื้อได
ก.4.1.2 แตงกายดวยเสื้อผาที่เหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ โดยเฉพาะพนักงานที่ควบคุมการรม
ก.4.1.3 ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ ทํ า การผลิ ต ต อ งปฏิ บั ติ ง านอย า งถู ก สุ ข ลั ก ษณะ เช น ไม สู บ บุ ห รี่ ถ ม น้ํ า ลาย
เคี้ยวหมากฝรั่ง ขณะที่ทําการปฏิบัติงานเพื่อปองกันไมใหเกิดการปนเปอนผลิตผล
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ก.5 การเก็บรักษา
ผลิตผลที่รอการขนสงตองเก็บรักษาในสภาพที่เหมาะสม มีมาตรการในการปองกันการปนเปอนและการ
เสื่อมคุณภาพของผลิตผลระหวางการเก็บรักษา เปนระเบียบ สะดวกในการเคลื่อนยาย และควรมีการ
ควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม
ก.6 การขนสง
ก.6.1 สภาพของตูขนสง ควรอยูในสภาพพรอมใชง าน ไดรับการดูแล รักษาความสะอาด อยูในสภาพ
ที่เหมาะสม และควรมีการควบคุมอุณหภูมิ
ก.6.2 การขนสงสามารถเก็บรักษาผลิตผลไดโดยไมเกิดความเสียหาย มีมาตรการปองกันการปนเปอนจาก
แมลง สัตวพาหะนําเชื้อหรือสิ่งสกปรกระหวางการขนสง
ก.7 การบันทึกขอมูล
ก.7.1 ควรมี ก ารบั น ทึ ก ข อ มู ล ต า งๆ ครบถ ว นในกระบวนการผลิ ต ได แ ก การทดสอบการกํ า จั ด
กา ซซัลเฟอรไ ดออกไซด การรับและคัด เลือกวัตถุดิบ บรรจุและจําหนาย ผลการทดสอบหองรมเปลา
และผลิตผลหลังรม ความพรอมของหองรม ประวัติการฝกอบรม/การฝกงานของผูควบคุมการรมซัลเฟอร
ไดออกไซด การปฏิบัติงาน ปริมาณการใชกํามะถัน การกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดที่เหลือในหองรมหลัง
การรม ผลการวิเคราะหซัลเฟอรไดออกไซดตกคางที่ผลิตผล การทําความสะอาด การบํารุงรักษาเครื่องมือ
การปองกันสัตวพาหะนําเชื้อ และขอมูลที่เปนประโยชนที่สามารถตามสอบเมื่อเกิดปญหาได
ก.7.2 บั น ทึก ต า งๆ ต อ งมี ก ารบั น ทึ ก อยา งถูก ต องตามบั น ทึ ก ขอ มู ลตามตั ว อย า งแบบบั น ทึก ที่ 1
(การตรวจสอบความพรอมของหองรมและอุปกรณกอนการรมกาซซัลเฟอรไดออกไซด) และบันทึกขอมูลตาม
ตัวอยางแบบบันทึกที่ 2 (การปฏิบัติงานรมกาซซัลเฟอรไดออกไซด) และควรมีลายเซ็นตผูปฏิบัติงาน
ผูควบคุม
ก.7.3 ควรเก็บบันทึกขอมูลตางๆ อยางมีระเบียบ คนหางาย และควรเก็บบันทึกไวอยางนอย 1 ป
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ตัวอยางแบบบันทึกที่ 1
การตรวจสอบความพรอมของหองรมและอุปกรณกอนการรมกาซซัลเฟอรไดออกไซด
(ภาคผนวก ก ขอ ก.2.3 และ ก.7 )
ชื่อสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………………เลขรหัสการรับรอง......................................................................................

วัน/เดือน/ป หมายเลข ความสะอาด
หองรม

ยางขอบประตู
กันรั่วซึม

พัดลมกระจาย
อากาศ

แสงสวาง

เตาเผา

พัดลมดูด
กาซ

ความเขมขน
น้ําปูนใส

หัวฉีดน้ํา

เครื่องชั่ง

นาฬิกา

ผูบันทึก

หมายเหตุ: ใหทําเครื่องหมาย √ ตรงหัวขอที่มีความพรอม
( ลงชื่อ )...........................................................................ผูตรวจสอบ/ผูควบคุม
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ตัวอยางแบบบันทึกที่ 2
การปฏิบัติงานรมกาซซัลเฟอรไดออกไซด
(ภาคผนวก ก ขอ ก.2.3 ก.2.4 และ ก.7 )
ชื่อสถานประกอบการ…………………………………………………………………………………..........เลขรหัสการรับรอง......................................................................................
วัน/เดือน/ป รุนสินคา

หมายเลข
หองรม

จํานวน
ตะกรา

น้ําหนักลําไยตอตะกรา
กิโลกรัม (kg)

สภาพลําไยกอนการรม
ปกติ
ไมปกติ
เนื่องจาก

น้ําหนักกํามะถัน
กิโลกรัม (kg)

เวลารม

เวลากําจัดกาซ

เวลาสิน้ สุด
กระบวนการ

( ลงชื่อ )...........................................................................ผูควบคุม/ผูตรวจสอบ

ผูบันทึก
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ตัวอยางแบบบันทึกที่ 3
บันทึกประวัติบุคคล
(ภาคผนวก ก ขอ ก.2.3 และ ก.7 )

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)...............................นามสกุล....................................อายุ............ป
วุฒิการศึกษา.............................................วันที่เขาทํางาน................................................
เรื่อง/หัวขอ
ที่ฝกอบรม

วัน/เดือน/ป
ที่ฝกอบรม

ระยะเวลา
การอบรม

หนวยงานที่จดั อบรม/
ผูประเมิน
สถานที่ฝกอบรม

( ลงชื่อ )...........................................................................ผูบันทึก
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ภาคผนวก ข
ตัวอยางการใชกํามะถันในการรมผลลําไยสด
ข.1 ตารางคําแนะนําปริมาณการใชกาํ มะถัน
ขนาดของหองรม
(ยาว xกวาง xสูง)
เมตร (m)
3.6x2.4x2.4

4.8x2.4x2.4

3.6x3.6x2.4

4.8x4.8x2.4

ปริมาตรหอง
ลูกบาศกเมตร (m3)

20.7

จํานวนตะกราที่เขารม
10 กิโลกรัม (kg)/ตะกรา

ปริมาณกํามะถัน
กิโลกรัม (kg)

100

0.75

150

0.90

200

1.05

150

1.02

200

1.20

250

1.35

300

1.50

300

1.80

350

1.95

400

2.10

400

2.35

450

2.50

500

2.70

550

2.85

27.6

41.5

55.3

ที่มา: การผลิตลําไยนอกฤดูเพื่อการสงออก กรมวิชาการเกษตร. (2551)
หมายเหตุ: 1. ขอมูลนี้ไดจากการศึกษาการรมลําไยพันธุอีดอที่ทําใหปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดตกคางใน
เนื้อลําไยไมเกิน 50 mg/kg (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)
2. ปริมาณการใชกํามะถันอาจเพิ่มหรือลด 10% ถึง 20% ตามความเหมาะสม
3. ศึกษาเกณฑขอกําหนดการตกคา งของกา ซซัลเฟอรไดออกไซดของกฎหมายและ/หรือ
ประเทศคูคา
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ข.2 สูตรการคํานวณปริมาณการใชกํามะถัน
ข.2.1 การคํานวณหาปริมาณกํามะถันที่ใช (Basic dosage)
การคํานวณหาปริมาณกํามะถันขึ้นอยูกับปริมาณสารซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ตกคางสูงสุดที่ตองการ
(maximum residue level ; MRL) ซึ่งขึ้นกับระยะเวลาการจัดเก็บ การขนสง และขอกําหนดของประเทศคู
คา เชน อนุญาตใหมีปริมาณสาร SO2 ตกคาง 350 mg/kg ของการวัดทั้งผล (whole fruit basis) สวนที่
สองเปนปริมาณของ SO2ในอากาศภายในหอง ซึ่งคางไวเมื่อสิ้นสุดการรมควัน โดยมีสูตรคํานวณดังนี้
น้ําหนักของซัลเฟอรไดออกไซด (กรัม) = M+S
= (W x A) + (C x F x D)
โดย

M= MRL (ปริมาณ SO2 ตกคางสูงสุดในผลลําไยทั้งผลเมื่อสิ้นสุดการรม เปน g(กรัม))
S = Space dosage (ความเขมขนของกาซ SO2 ในอากาศภายในหองซึ่งเหลือตกคางเมื่อสิ้นสุดการรม)
W = Weight of fruit (น้ําหนักของลําไยทีเ่ ขารมควัน เปน kg)
A = Absorption of fruit (ปริมาณการดูดซึมของกาซ SO2 ในลําไย เปน g/kg)

C = Concentration of SO2 to maintain (ความเขมขนของกาซ SO2 ในอากาศเมื่อสิ้นสุดการรม
กาซเปนเปอรเซ็นต)
F = Free space in the room (ปริมาตรชองวางในหอง เปน L (ลิตร))
D = Density of SO2 (ความถวงจําเพาะของ SO2)
ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของหองที่ 25 oC D = 2.618 g/l (กรัมตอลิตร)
ที่ 27 oC D = 2.601 g/l
ที่ 30 oC D = 2.575 g/l
สามารถคํานวณหาน้ําหนักของกํามะถันที่จะตองนํามาเผา = น้ําหนักของ SO2 (g)/2
ข.2.2 อัตราสวนของหองกับน้าํ หนักลําไย
เพื่อใหมีที่วางพอสําหรับการแพรและการกระจายตัวของซัลเฟอรไดออกไซด โดยทั่วไปอัตราสวนของหอง
(m3) ตอน้ําหนักของลําไยที่รมควัน (ตัน) ที่แนะนําจะอยูร ะหวาง 10:1 ถึง 15:1
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ข.2.3 คาปรับปรุง
คาปรับปรุง เปนการเพิ่มปริมาณกํามะถันที่ใชขึ้นอีก 10 % ถึง 20% โดยขึ้นอยูกับองคประกอบของหอง
การดูดซึมของผนังหอง การดูดซึมของกานของผลลําไย วัสดุที่ใชบรรจุ การรั่วไหลผานรูรั่วตางๆของหอง
และประตูหอง ตลอดจนความบริสุทธิ์ของผงกํามะถันที่ใช ซึ่ง คาการปรับปรุง นี้จะหาไดจากการทําการ
ทดสอบรมและตรวจสอบปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด ในผลลําไยหลังสิ้นสุดการรม
ข.2.4 ระยะเวลาการรม
ภายหลังจากการเผากํามะถันใหเปนกาซซัลเฟอรไดออกไซดโดยสมบูรณแลว โดยมีความเขมขนสุดทาย
ของกาซซัลเฟอรไดออกไซดในหองรมเทากับ 1.5% หรือ 15,000 mg/kg หรือโดยสังเกตจากควันจะเริ่ม
เจือจางจนใส สามารถมองเห็นภายในหองไดชัดเจน ระยะเวลาการรมประมาณ 40 นาที ถึง 60 นาที จึงจะ
ถือวาการรมสิ้นสุดและสามารถระบายอากาศภายในหองไปสูสวนกําจัดกาซได ระยะเวลาการรมขึ้นอยูกับ
ความเขมขนของกาซ และปริมาณตกคางของซัลเฟอรไดออกไซด
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ภาคผนวก ค
หนวย
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ Le Systéme
International d’ Unités) ยอมรับใหใชไดมีดังนี้
รายการ

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย

ความยาว กวาง สูง

เมตร (meter)

m

มิลลิกรัม (milligram)

mg

กรัม (gram)

g

กิโลกรัม (kilogram)

kg

ตัน (tonne)

t

มวล

ลูกบาศกเมตร (cubic meter)

m3

ลิตร (liter)

L

ปริมาตร
องศาเซลเซียส
อุณหภูมิ
(degree Celcius)

o

C

