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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

น้าํ มันงา
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะน้ํามันงาสําหรับบริโภคที่บรรจุในภาชนะบรรจุ

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ น้ํามัน งา หมายถึง น้ํามัน ที่ไ ดจ ากการนําเมล็ดงามาผา นกรรมวิธีตางๆ เชน บีบ อัด ใหความรอน
เพื่อ ใหไ ดน้ํามันงา แลวนํามาแยกตะกอน

๓. คุณลักษณะที่ตองการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองใส ไมมีตะกอนหรือแยกชั้น
๓.๒ สี
ตองมีสีที่ดีตามธรรมชาติของน้ํามันงา
๓.๓ กลิ่น
ตองมีกลิ่นที่ดีตามธรรมชาติของน้ํามันงา ปราศจากกลิ่นหืนหรือกลิ่นอื่นที่ไมพึงประสงค
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๘.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๔ สิ่งแปลกปลอม
ตองไมพบสิง่ แปลกปลอมทีไ่ มใชสว นประกอบทีใ่ ช เชน เสนผม ดิน ทราย กรวด ชิน้ สวนหรือสิง่ ปฏิกลู จากสัตว
๓.๕ น้ําและสิ่งที่ระเหยไดที่อุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส
ตองไมเกินรอยละ ๐.๒ ของน้ําหนัก
๓.๖ คาเพอรออกไซด
ตองไมเกิน ๑๐ มิลลิกรัมสมมูลเพอรออกไซดออกซิเจนตอกิโลกรัม
๓.๗ สารปนเปอน
๓.๗.๑ ตะกั่ว ตองไมเกิน ๐.๑ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๗.๒ สารหนู ตองไมเกิน ๐.๑ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
-๑-
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๓.๘ วัตถุเจือปนอาหาร
หากมีการใชวัตถุเจือปนอาหาร ใหใชไดตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกําหนด
๓.๙ คาของกรด
ตองไมเกิน ๔ มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซดตอกรัม
๓.๑๐ อะฟลาทอกซิน
ตองไมเกิน ๒๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
๓.๑๑ จุลินทรีย
จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ตองไมเกิน ๑.๕ × ๑๐๓ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ ลูกบาศกเซนติเมตร

๔. สุขลักษณะ
๔.๑ สุขลักษณะในการทําน้ํามันงา ใหเปนไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก.

๕. การบรรจุ
๕.๑ ใหบรรจุน้ํามันงาในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปดไดสนิท และสามารถปองกันการปนเปอนจากสิ่งสกปรกภาย
นอกได
๕.๒ ปริมาตรสุทธิหรือน้ําหนักสุทธิของน้ํามันงาในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

๖. เครื่องหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุน้ํามันงาทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ให
เห็นงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ เชน น้ํามันงา น้ํามันงาธรรมชาติ
(๒) สวนประกอบที่สําคัญ
(๓) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถามี)
(๔) ปริมาตรสุทธิหรือน้ําหนักสุทธิ
(๕) วัน เดือน ปที่ทํา
(๖) ชื่อผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

-๒-
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๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง น้ํามันงาที่ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบสิ่งแปลกปลอม การบรรจุ และเครื่องหมายและ
ฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวทุก
ตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๔ ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวาน้ํามันงารุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด
๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี และกลิ่น ใหใชตัวอยางที่ผาน
การทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตอง
เปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๓ จึงจะถือวาน้ํามันงารุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบน้ําและสิ่งที่ระเหยไดที่อุณหภูมิ ๑๐๕ องศา
เซลเซียส คาเพอรออกไซด สารปนเปอน วัตถุเจือปนอาหาร คาของกรด และอะฟลาทอกซิน ใหชัก
ตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมี
ปริมาตรรวมหรือน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๕๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตรหรือ ๕๐๐ กรัม กรณีตัวอยางไม
พอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มีปริมาตรรวมหรือน้ําหนักรวมตามที่
กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๕ ถึงขอ ๓.๑๐ จึงจะถือวาน้ํามันงารุนนั้น
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๔ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบจุลินทรีย ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียว
กัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมีปริมาตรรวมหรือน้ําหนักรวมไม
นอยกวา ๒๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตรหรือ ๒๐๐ กรัม กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุม
จากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มีปริมาตรรวมหรือน้ําหนักรวมตามที่กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัว
อยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑๑ จึงจะถือวาน้ํามันงารุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางน้ํามันงาตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ ขอ ๗.๒.๒ ขอ ๗.๒.๓ และขอ ๗.๒.๔ ทุกขอ จึงจะถือวาน้ํา
มันงารุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้
๘. การทดสอบ
๘.๑ การสอบลักษณะทั่วไป สี และกลิ่น
๘.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบน้าํ มันงาอยางนอย ๕ คน
แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๘.๑.๒ เทตัวอยางน้ํามันงาลงในจานกระเบื้องสีขาว ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิ ๓๐ องศาเซลเซียส นาน ๒๔ ชั่วโมง
ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจ
๘.๑.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
-๓-
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ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๘.๑.๓)

ลักษณะที่ตรวจสอบ
ลักษณะทั่วไป
สี
กลิ่น

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ดีมาก
ดี
พอใช ตองปรับปรุง
ตองใส ไมมีตะกอนหรือแยกชั้น
๔
๓
๒
๑
ตองมีสีที่ดีตามธรรมชาติของน้ํามันงา
๔
๓
๒
๑
ตองมีกลิ่นที่ดีตามธรรมชาติของน้ํามัน ๔
๓
๒
๑
งา ปราศจากกลิ่นหืน หรือกลิ่นอื่นที่ไม
พึงประสงค
เกณฑที่กําหนด

๘.๒ การทดสอบสิ่งแปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ
๘.๓ การทดสอบน้ําและสิ่งที่ระเหยไดที่อุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส คาเพอรออกไซด และคาของกรด
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOCS หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ
๘.๔ การทดสอบสารปนเปอน วัตถุเจือปนอาหาร และอะฟลาทอกซิน
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ
๘.๕ การทดสอบจุลินทรีย
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ
๘.๖ การทดสอบปริมาตรสุทธิหรือน้ําหนักสุทธิ
ใหใชเครื่องวัดปริมาตรหรือเครื่องชั่งที่เหมาะสม

-๔-
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ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๔.๑)
ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารที่ทํา
ก.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง อยูในที่ที่จะไมทําใหผลิตภัณฑที่ทําเกิดการปนเปอนไดงาย โดย
ก.๑.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก
ก.๑.๑.๒ อยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุน เขมา ควัน มากผิดปกติ
ก.๑.๑.๓ ไมอยูใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ เชน บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว แหลงเก็บหรือกําจัดขยะ
ก.๑.๒ อาคารที่ทํามีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแกการบํารุงรักษา การทํา
ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย
ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทํา กอสรางดวยวัสดุที่คงทน เรียบ ทําความสะอาด และ
ซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา
ก.๑.๒.๒ แยกบริเวณที่ทําออกเปนสัดสวน ไมอยูใกลหองสุขา ไมมีสิ่งของที่ไมใชแลวหรือไมเกี่ยวของกับ
การทําอยูในบริเวณที่ทํา
ก.๑.๒.๓ พื้นที่ปฏิบัติงานไมแออัด มีแสงสวางเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการทํา
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการทําที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ ทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ลางทําความ
สะอาดไดงาย
ก.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใช สะอาด เหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน
ติดตั้งไดงาย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถทําความสะอาดไดงายและทั่วถึง
ก.๓ การควบคุมกระบวนการทํา
ก.๓.๑ วัตถุดิบและสวนผสมในการทํา สะอาด มีคุณภาพดี มีการลางหรือทําความสะอาดกอนนําไปใช
ก.๓.๒ การทํา การเก็บรักษา การขนยาย และการขนสง ใหมีการปองกันการปนเปอนและการเสื่อมเสียของ
ผลิตภัณฑ
ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
ก.๔.๑ น้ําที่ใชลางทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และมือของผูทํา เปนน้ําสะอาดและมี
ปริมาณเพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเชื้อ แมลงและฝุนผง ไมใหเขาในบริเวณที่ทําตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีการกําจัดขยะ สิง่ สกปรก และน้าํ ทิง้ อยางเหมาะสม เพือ่ ไมกอ ใหเกิดการปนเปอ นกลับลงสูผ ลิตภัณฑ
ก.๔.๔ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนําเชื้อและแมลง ใชในปริมาณที่เหมาะสม และเก็บ
แยกจากบริเวณที่ทํา เพื่อไมใหปนเปอนลงสูผลิตภัณฑได
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผูทํา
ผูทําทุกคน ตองรักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเสื้อผาที่สะอาด มีผาคลุมผมเพื่อปองกันไมให
เสนผมหลนลงในผลิตภัณฑ ไมไวเล็บยาว ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน หลังการใชหองสุขา
และเมื่อมือสกปรก
-๕-

