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ข้าว 

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานฉบับนี้ได้ก าหนดนิยาม ค าจ ากัดความ การแบ่งประเภท เงื่อนไขด้านคุณภาพ    
วิธีตรวจสอบ หลักการตรวจสอบ รวมทั้งเงื่อนไขของบรรจุภัณฑ์ ฉลาก การเก็บรักษาและ     
การขนส่ง 

มาตรฐานฉบับนี้ใช้ส าหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเพ่ือการบริโภคท่ีแปรรูปมาจากข้าวเปลือก      
ข้าวกล้อง และข้าวกึ่งส าเร็จรูป แต่ไม่รวมถึงข้าวชนิดพิเศษ ข้าวเพ่ือจุดประสงค์พิเศษ      
ข้าวสายพันธุ์พิเศษและข้าวที่ถูกเติมสารปรุงแต่ง 

2. เอกสารมาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 

3. นิยามและค าจ ากัดความ 

นิยามและค าจ ากัดความต่อไปนี้ ใช้ส าหรับมาตรฐานฉบับนี้ ได้แก่ 

3.1 ระดับการสี milling degree 

หมายถึง ระดับปริมาณเอ็มบริโอ้คงเหลือ ผิวเมล็ดข้าว และชั้นเปลือกทีค่งเหลือบริเวณ
ร่องหลังเมล็ดภายหลังจากการสี โดยน ามาตรวจสอบเทียบกับตัวอย่างมาตรฐานแสดงระดับ
การสีที่ทางการจัดท า ในการจัดท าตัวอย่างมาตรฐานแสดงระดับการสี ต้องอ้างอิงและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 

ชั้น 1 - ร่องหลังเมล็ดไม่มีเปลือก หรือมเีปลือกแต่ไม่เป็นเส้น โดยเอ็มบริโอ และ     
ชั้นเปลือกบนผิวเมล็ดทีถู่กสีจนสะอาดมีปริมาณ 90% ขึ้นไป 

ชั้น 2 - ร่องหลังเมล็ดมีเปลือก โดยเอ็มบริโอ และชั้นเปลือกบนผิวเมล็ดที่ถูกสีจน
สะอาดมีปริมาณ 85% ขึ้นไป 

ชั้น 3 – ร่องหลังเมล็ดมีเปลือก โดยชั้นเปลือกบนผิวเมล็ดคงเหลือทีไ่ม่เกิน 1 ใน 5        
มีปริมาณ 80% ขึ้นไป 

ชั้น 4 - ร่องหลังเมล็ดมีเปลือก โดยชั้นเปลือกบนผิวเมล็ดคงเหลือทีไ่ม่เกิน 1 ใน 3        
มีปริมาณ 75% ขึ้นไป 

3.2 เมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ unsound kernel 

หมายถึง เมล็ดข้าวที่ยังสามารถใช้บริโภคได้ ได้แก ่ 

- ข้าวเมล็ดอ่อน immature kernel หมายถึง เมล็ดข้าวที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มเมล็ด   
ภายนอกมีลักษณะเป็นแป้ง 

- ข้าวที่แมลงกัดกิน injured kernel หมายถึง เมล็ดข้าวที่ถูกแมลงกัดกิน 

- ข้าวที่มีร่องรอยของโรคพืช spotted kernel หมายถึง เมล็ดข้าวที่มีร่องรอยของ
เชื้อโรคพืชบริเวณผิวเมล็ด 
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- ข้าวที่ขึ้นรา moldy kernel หมายถึง เมล็ดข้าวที่มีร่องรอยของเชื้อราบริเวณผิว
เมล็ด 

- ข้าวกล้อง brown kernel หมายถึง เมล็ดข้าวที่ผ่านการกระเทาเอาเปลือกออก
เท่านั้น 

3.3 ร าข้าว rice bran powder หมายถึง ส่วนของข้าวที่ร่อนผ่านตะแกรงร่อนรูกลมขนาด  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 มิลลิเมตร รวมถึง ส่วนที่มีลักษณะเป็นแป้งที่ติดอยู่บนตะแกรงร่อน 

3.4 วัตถุอื่น foreign matter หมายถึง วัตถุอ่ืนที่นอกเหนือไปจากเมล็ดข้าว ได้แก่ ร าข้าว     
แร่ธาตุ (mineral substances)  เมล็ดวัชพืชติดเปลือก และข้าวเปลือก เป็นต้น 

3.5 ข้าวเต็มเมล็ด whole kernel หมายถึง ข้าวเต็มเมล็ดที่นอกจากส่วนของเอ็มบริโอแล้ว 
ส่วนที่เหลือยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์  

3.6 ความยาวเฉลี่ย average length หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความยาวของข้าวเต็ม
เมล็ดที่น ามาตรวจสอบ 

3.7 ข้าวหัก broken kernel หมายถึง ข้าวไม่เต็มเมล็ดที่ติดอยู่บนตะแกรงร่อนรูกลมขนาด  
1.0 มิลลิเมตร และมีความยาวน้อยกว่า 3 ใน 4 ของความยาวเฉลี่ยของข้าวล๊อตเดียวกัน 

3.8 ปลายข้าว small broken kernel หมายถึง ข้าวไม่เต็มเมล็ดที่ร่อนผ่านตะแกรงร่อนรูกลม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 มิลลิเมตร แต่ติดอยู่บนตะแกรงร่อนรูกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
1.0 มิลลิเมตร 

3.9 ข้าวเมล็ดเหลือง yellow – colored kernel หมายถึง เมล็ดข้าวที่เอ็มโดสเปริมเป็น      
สีเหลือง โดยมีสีแตกต่างจากสีข้าวปกติอย่างชัดเจน 

3.10  ข้าวเจ้าเมล็ดยาว milled long - grain nonglutinous rice หมายถึง ข้าวทีแ่ปรรูป
จากข้าวเปลือกเจ้าชนิดอินดิกา โดยเมล็ดข้าวมีลักษณะเป็นวงรียาว หรือ เรียวยาว 

3.11  ข้าวเจ้าเมล็ดส้ัน milled medium to short - grain nonglutinous rice หมายถึง
ข้าวทีแ่ปรรูปจากข้าวเปลือกเจ้าชนิดเจปอนิกา โดยเมล็ดข้าวมีลักษณะเป็นวงรี 

3.12  ข้าวเหนียว Waxy rice หมายถึง ข้าวทีแ่ปรรูปจากข้าวเปลือกเหนียว  แบ่งเป็น 2 ชนิด 
ได้แก่  

- ข้าวเหนียวเมล็ดยาว หมายถึง ข้าวที่แปรรูปจากข้าวเปลือกเหนียวชนิดอินดิกา 
โดยเมล็ดข้าวมีลักษณะเป็นวงรียาว หรือ เรียวยาว สีขาวขุ่น ไม่โปร่งแสง บางชนิด
ที่มีลักษณะกึ่งโปร่งแสง มีความเหนียวสูง 

- ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น หมายถึง ข้าวที่แปรรูปจากข้าวเปลือกเหนียวชนิดเจปอนิกา 
โดยเมล็ดข้าวมีลักษณะเป็นวงรี สีขาวขุ่น ไม่โปร่งแสง บางชนิดที่มีลักษณะกึ่งโปร่ง
แสง มีความเหนียวสูง 
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3.13  เปอร์เซนต์ข้าวเมล็ดท้องไข่ chalky kernel percentage ข้าวเมล็ดท้องไข่ หมายถึง 
เมล็ดข้าวที่เอ็นโดสเปิร์มมีส่วนที่ไม่โปร่งแสงสีขาว (ได้แก ่ท้องสีขาว ใจกลางสีขาวและหลัง 
สีขาว) เปอร์เซนต์ข้าวเมล็ดท้องไข่ หมายถึง ร้อยละของ จ านวนข้าวเมล็ดท้องไข่ ต่อ จ านวน
ตัวอย่างเมล็ดข้าวที่ตรวจสอบ 

3.14  ค่าการประเมินทดสอบ taste evaluated value หมายถึง ผลรวมของค่าการประเมิน
ในแต่ละปัจจัย ได้แก่ สี กลิ่น รูปลักษณ์ภายนอก และรสชาติ เป็นต้น ของข้าวที่น ามาหุงเพ่ือ
ตรวจสอบ 

3.15  ปริมาณอมิโลส amylose content หมายถึง ร้อยละของ มวลอมิโลสในตัวอย่างข้าว ต่อ 
มวลรวมของตัวอย่างข้าว 

3.16  เมล็ดข้าวชนิดอ่ืน other kind rice kernel หมายถึง เมล็ดข้าวชนิดอื่นปนที่อยู่ใน
ข้าวล๊อตเดียวกัน 

3.17  สีและกลิ่น color and odour หมายถึง สี ความเป็นมันวาว และ กลิ่นโดยภาพรวมของ
ข้าวทั้งล๊อต 

4. การแบ่งประเภท classification 

แบ่งตามชนิดของข้าว ได้แก่ ข้าวเจ้าเมล็ดยาว ข้าวเจ้าเมล็ดสั้น และข้าวเหนียว           
โดยข้าวเหนียวยังแบ่งได้อีก 2 ชนิดคือ ข้าวเหนียวเมล็ดยาว และ ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น 

แบ่งตามคุณภาพการบริโภค ได้แก่ ข้าวสาร และ ข้าวสารชั้นดี 

5. เงื่อนไขด้านคุณภาพ 

5.1 ดัชนีด้านคุณภาพ 

5.1.1 ดัชนีคุณภาพข้าวสาร เป็นไปตามตารางที่ 1 ในตารางนี้ก าหนดให้ระดับการสี ข้าวหัก
และปลายข้าว เมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ และปริมาณสูงสุดของวัตถุอ่ืน เป็นดัชนีสมการ 
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ตารางท่ี 1 ดัชนีคุณภาพข้าวสาร 

ชนิด ข้าวเจ้าเมล็ดยาว ข้าวเจ้าเมล็ดสั้น 
ข้าวเหนียว      
เมลด็ยาว 

ข้าวเหนียว      
เมลด็สั้น 

ช้ันคุณภาพ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
ระดับการส ี ปริมาณเปลือกข้าวที่เหลือ เมื่อตรวจสอบกับตัวอย่างมาตรฐาน 

ข้าวหัก 
ปริมาณรวม (%)≤  15.0 20.0 25.0 30.0 7.5 10.0 12.5 15.0 15.0 20.0 25.0 7.5 10.0 12.5 
ปริมาณปลายข้าว
ในข้าวหัก (%)≤ 

1.0 1.5 2.0 2.5 0.5 1.0 1.5 2.0 1.5 2.0 2.5 0.8 1.5 2.3 

เมลด็ข้าวท่ีไมส่มบรูณ ์(%) ≤ 3.0 4.0 6.0 3.0 4.0 6.0 3.0 4.0 6.0 3.0 4.0 6.0 

ปริมาณ
สูงสุด
ของวัตถุ
อื่น 

ปริมาณรวม (%)≤  0.25 0.3 0.4 0.25 0.3 0.4 0.25 0.3 0.25 0.3 
ร าข้าว (%)≤ 0.15 0.2 0.15 0.2 0.15 0.2 0.15 0.2 
แร่ธาตุ (mineral 

substances)  (%)≤ 
0.02 

เมล็ดวัชพืชติดเปลือก 

(เมล็ด/Kg) ≤ 
3 5 7 3 5 7 3 5 3 5 

ข้าวเปลือก 
(เมล็ด/Kg)≤ 

4 6 8 4 6 8 4 6 4 6 

ความช้ืน (%)≤ 14.5 15.5 14.5 15.5 
ข้าวเมลด็เหลือง (%)≤ 1.0 
เมลด็ข้าวชนิดอื่น (%)≤ 5.0 

สีและกลิ่น ไม่มสีีและกลิ่นท่ีผิดปกติ 

 

5.1.2 ดัชนีคุณภาพข้าวสารชั้นดี เป็นไปตามตารางที่ 2 ในตารางนี้ ก าหนดให้ระดับการสี 
ข้าวหักและปลายข้าว เมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ เปอร์เซนต์ข้าวเมล็ดท้องไข่ ค่าประเมินการ
ทดสอบ และปริมาณสูงสุดของวัตถุอ่ืนของ ข้าวเจ้าเมล็ดยาวชั้นดี และข้าวเจ้าเมล็ดสั้นชั้นดี 
เป็นดัชนีสมการ รวมถึง ก าหนดให้ ระดับการสี ข้าวหักและปลายข้าว เมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ 
และปริมาณสูงสุดของวัตถุอ่ืนของ ข้าวเหนียวเมล็ดยาวชั้นดี และ ข้าวเหนียวเมล็ดสั้นชั้นดี 
เป็นดัชนีสมการ 
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ตารางท่ี 2 ดัชนีคุณภาพข้าวสารชั้นดี 

ชนิด ข้าวเจ้าเมล็ดยาว ข้าวเจ้าเมล็ดสั้น 
ข้าวเหนียว     
เมลด็ยาว 

ข้าวเหนียว      
เมลด็สั้น 

ช้ันคุณภาพ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ระดับการส ี ปริมาณเปลือกข้าวที่เหลือ เมื่อตรวจสอบกับตัวอย่างมาตรฐาน 

ข้าวหัก 
ปริมาณรวม (%)≤  5.0 10.0 15.0 2.5 5.0 7.5 5.0 10.0 15.0 2.5 5.0 7.5 
ปริมาณปลายข้าวในข้าวหัก (%)≤ 0.2 0.5 1.0 0.1 0.3 0.5 0.5 1.0 1.5 0.2 0.5 0.8 

เมลด็ข้าวท่ีไมส่มบรูณ ์(%) ≤ 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 
ข้าวเมลด็ท้องไข่ (%) 10.0 20.0 30.0 10.0 20.0 30.0 - - - - - - 
ค่าประเมินการทดสอบ (คะแนน) ≥ 90 80 70 90 80 70 75 
ปริมาณอมิโลส (dry basis) (%) 14.0 – 24.0 14.0 – 20.0 ≤2.0 

ปริมาณ
สูงสุด
ของ 
วัตถุอ่ืน 

ปริมาณรวม (%)≤  0.25 0.3 0.25 0.3 0.25 0.3 0.25 0.3 
ร าข้าว (%)≤ 0.15 0.2 0.15 0.2 0.15 0.2 0.15 0.2 
แร่ธาตุ(mineral substances)(%) ≤ 0.02 
เมล็ดวัชพืชติดเปลือก (เมล็ด/Kg) ≤ 3 5 3 5 3 5 3 5 
ข้าวเปลือก (เมล็ด/Kg)≤ 4 6 4 6 4 6 4 6 

ความช้ืน (%)≤ 14.5 15.5 14.5 15.5 
ข้าวเมลด็เหลือง (%)≤ 1.0 
เมลด็ข้าวชนิดอื่น (%)≤ 5.0 

สีและกลิ่น ไม่มสีีและกลิ่นท่ีผิดปกต ิ

5.2 ดัชนีสุขอนามัย 

5.2.1 ดัชนีสุขอนามัยและวิธีการตรวจสอบ – ปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดในมาตรฐาน 
GB 2715 และ กฏระเบียบแห่งชาติที่เก่ียวข้อง   

5.2.2 การกักกันพืช – ปฎิบัติตามมาตรฐาน และกฏระเบียบแห่งชาติที่เก่ียวข้อง 

5.3 ข้อก าหนดด้านสุขอนามัยในการกระบวนการผลิตและแปรรูป 

5.3.1 วัตถุดิบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน GB 1350 และ GB/T 17891 

5.3.2 กระบวนการผลิตต้องเป็นไปตามมาตรฐาน GB 14881 

5.3.3 กระบวนการผลิต นอกจาก น้ า ซึ่งก าหนดในมาตรฐาน GB 5749 แล้ว ห้ามเติม
วัตถุปรุงแต่งอ่ืนใด 

6. วิธีการตรวจสอบ 

6.1 การตรวจสอบทางประสาทสัมผัส – ปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดในมาตรฐาน GB/T 5009.36 

6.2 การตรวจสอบสีและกลิ่น – ปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดในมาตรฐาน GB/T 5492 

6.3 การตรวจสอบเมล็ดข้าวชนิดอื่น –ปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดในมาตรฐาน GB/T 5493 
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6.4 การตรวจสอบวัตถุอ่ืน และเมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ –ปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดในมาตรฐาน 
GB/T 5494 

6.5 การตรวจสอบข้าวเมล็ดเหลือง –ปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดในมาตรฐาน GB/T 5496 

6.6 การตรวจสอบน้ า –ปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดในมาตรฐาน GB/T 5497 

6.7 การตรวจสอบระดับการสี - ปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดในมาตรฐาน GB/T 5502 

6.8 การตรวจสอบความยาวเฉลี่ย – สุ่มตัวอย่างข้าวเต็มเมล็ด 10 เมล็ด วางไว้แนวราบบน
กระดานที่มีพ้ืนหลังสีด า โดยวางแบบหัวต่อหัว หางต่อหาง ไม่ซ้อนทับ ไม่เหลือช่องว่าง เป็น
1 แถวใกล้ชิดกับไม้บรรทัด ความคลาดเคลื่อนของการตรวจสอบ 2 ครั้งต้องไม่เกิน 0.5 
มิลลิเมตร จากนั้นหาค่าเฉลี่ยก็จะได้ความยาวเฉลี่ยของข้าวสาร 

6.9 การตรวจสอบข้าวหัก – ปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดในมาตรฐาน GB/T 5503 

6.10  ค่าการประเมินทดสอบ - ปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดในมาตรฐาน GB/T 15682 

6.11  การตรวจสอบปริมาณอมิโลส - ปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดในมาตรฐาน GB/ T15683 

6.12  เปอร์เซนต์ข้าวเมล็ดท้องไข่ - ปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดในมาตรฐาน GB/T 17891 

7. หลักการตรวจสอบ 

7.1 การเก็บตัวอย่าง การแบ่งตัวอย่าง - ปฏิบัติตามมาตรฐาน GB 5491 

7.2 หลักการทั่วไปของการตรวจสอบ – ปฏิบัติตามมาตรฐาน GB/T 5490 

7.3 ล๊อตของผลิตภัณฑ์ – ผลิตภณัฑ์ที่มาจากวัตถุดิบชุดเดียวกัน วิธีการแปรรูปเหมือนกัน 
เครื่องมืออุปกรณ์เดียวกัน และแปรรูปครั้งเดียวกัน ถือเป็น ผลิตภัณฑ์ล๊อตเดียวกัน 

7.4 ex-factory test – รายการ ex-factory test ปฏิบัติตามข้อ 5.1 

7.5 เกณฑ์การตัดสิน 

7.5.1 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน GB 2715 รวมถึงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบด้านสุขอนามัยและการกักกันพืชแห่งชาติ ให้ถือว่าเป็น “ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เพ่ือ
การบริโภค” 

7.5.2 ข้าวสาร - หากพบว่า ผลิตภัณฑ์มีดัชนีรายการใด ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของ    
ชั้นคุณภาพนั้นในดัชนีสมการของข้าว ให้ถือว่าผลิตภัณฑ์นั้นตกไปอยู่ในอีก 1 ชั้นคุณภาพ  

หากพบว่าผลิตภัณฑ์มีดัชนีรายการใด ต่ ากว่าดัชนีสมการของชั้นคุณภาพที่ต่ าที่สุด 
ให้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ชั้นคุณภาพ  

ส าหรับดัชนีอื่น ๆ หากมีรายการใดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในตารางที่ 1 ให้ถือว่า
ผลิตภัณฑ์นั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ชั้นคุณภาพ 
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7.5.3 ข้าวสารชั้นดี - หากพบว่าผลิตภัณฑ์มีดัชนีรายการใด ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของ
ชั้นคุณภาพนั้นในดัชนีสมการของข้าว ให้ถือว่าผลิตภัณฑ์นั้นตกไปอยู่ในอีก 1 ชั้นคุณภาพ 

หากพบว่าผลิตภัณฑ์มีดัชนีรายการใด ต่ ากว่าดัชนีสมการของชั้นคุณภาพที่ต่ าที่สุด 
ให้ท าการพิจารณาโดยอ้างอิงจาก “ตารางที่ 1 ดัชนีคุณภาพข้าวสาร” 

ส าหรับดัชนีอื่น ๆ หากมีรายการใดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในตารางที่ 2 ให้ถือว่า
ผลิตภัณฑ์นั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ชั้นคุณภาพ 

7.5.4 หากผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่ผ่าน สามารถสุ่มตัวอย่างอีกเท่าตัว เพื่อตรวจสอบ
ซ้ า และให้ใช้ผลการตรวจสอบซ้ าเป็นหลัก 

8. บรรจุภัณฑ์และฉลาก 

8.1  บรรจุภัณฑ์ 

8.1.1 บรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน GB/T 17109 ข้อก าหนดด้านสุขอนามัย 

8.1.2 หากบรรจุภัณฑ์เป็นถุง จะต้องแข็งแรงทนทาน และปิดปากถุงได้สนิทมิดชิด 

8.2 ฉลาก 

8.2.1 ฉลากของบรรจุภัณฑ์ข้าวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน GB 7718 

8.2.2 น้ าหนักสุทธิที่ระบุ ต้องเป็น น้ าหนัก ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข “ปริมาณน้ าสูงสุด        
ทีอ่นุญาตให้มีได้ในผลิตภัณฑ์” 

8.2.3 ผลิตภัณฑ์ข้าวที่ใช้มาตรฐานนี้ในการอ้างอิง ต้องมีการระบุชื่อและชั้นคุณภาพ
ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานนี้ 

9. การเก็บรักษาและการขนส่ง 

9.1 ผลิตภัณฑ์ชนิดบรรจุถุง ต้องเก็บรักษาในโกดังที่สะอาด แห้ง กันฝน กันความชื้น กันแมลง 
กันหนู ไม่มีกลิ่นผิดปกติ ห้ามเก็บรักษาปนกับวัตถุที่มีพิษ มีอันตราย หรือวัตถุที่มีน้ า
ค่อนข้างมาก 

9.2 ต้องใช้ยานพาหนะและตู้สินค้าที่เป็นไปตามข้อก าหนดด้านสุขอนามัย ในการขนส่งผลิตภัณฑ์
ข้าว ในการขนส่งต้องระวังฝนและการปนเปื้อน 

9.3 อายุของผลิตภัณฑ์เมื่อเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติ ต้องไม่ต่ ากว่า 3 เดือน 

เอกสารอ้างอิง 

[1] ISO 7301 : 2002 Rice – Specification. 

[2] CODEX STAN 198 – 1995 Codex Standard for Rice.  

แปลโดย ดร. นพรัตน์ บัวหอม กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร 20 ตุลาคม 2558 


