
  

(สําเนา)  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524) 
เร่ือง  นํ้ามันมะพราว 

-----------------------------------------------  

                     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 (1)(2)(4)(5)(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.
ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้  
                     ขอ 1  ใหน้ํามันมะพราวที่ไดจากเนื้อของมะพราวที่มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา โคคอสนิวซิเฟอรา (Cocos nucifera
เปนอาหารควบคุมเฉพาะ  
                     ขอ 2  การผลิตน้ํามันมะพราวใหทําไดดังนี้ 
                               (1)  วิธีธรรมชาติ ทําโดยการบีบอัดหรือโดยใชความรอนหรือวิธีธรรมชาติอื่น ตามที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และนํามาทําใหสะอาดโดยการลาง การต้ังไวใหตกตะกอน การกรอง หรือการหมุนเหวี่
                               (2)  วิธีผานกรรมวิธี ทําโดยนําน้ํามันมะพราวที่ไดจากวิธีธรรมชาติ หรือที่ไดจากการสกัดดวยสารละลาย
ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และนํามาผานกรรมวิธทีําใหบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง
                               (3)  วิธีอื่นตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
                     ขอ 3  นํ้ามันมะพราวที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย เพื่อใชรับประทานหรือใชปรุงแตง
อาหาร ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้ 
                               (1)  มีคาของกรด (Acid value) ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัม โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ตอน้ํามัน 1 กรัม สําหรั
นํ้ามันมะพราวที่ทําโดยวิธีธรรมชาติ และไมเกิน 0.6 มิลลิกรัม โพแทสเซียมไฮดรอกไซด      ตอน้ํามัน 1 กรัม สําหรับน้ํามันมะพร
ที่ทําโดยวิธีผานกรรมวิธี 
                               (2)  มีคาเพอรออกไซด  (Peroxide value) ไมเกิน 10.0 มิลลิกรัมสมมูลยเพอรออกไซดออกซิเจน ตอ
นํ้ามัน 1 กิโลกรัม 
                               (3)  มีสวนประกอบของกรดไขมันเปนรอยละของกรดไขมันทั้งหมด โดยใชวิธีกาซลิควิดโครมาโตกราฟฟ
หรือ จี แอล ซี (Gas Liquid Chromatography หรือ G L C) ดังนี้

กรดคาโปรอิค (Caproic acid) ไมเกิน 1.2
กรดคาปรีลิค  (Caprylic acid) ระหวาง 3.4 ถึง 15
กรดคาปริค   (Capric acid) ระหวาง 3.2 ถึง 15
กรดลอริค    (Lauric acid) ระหวาง 41 ถึง 56
กรดไมริสติค  (Myristic acid) ระหวาง 13 ถึง 23
กรดปาลมมิติค (Palmitic acid) ระหวาง 4.2 ถึง 12
กรดสเตียริค  (Stearic acid) ระหวาง 1.0 ถึง 4.7
กรดโอลีอิค (Oleic acid) ระหวาง 3.4 ถึง 12

กรดไลโนลีอิค (Linoleic acid) ระหวาง 0.9 ถึง 3.7
                               (4)  มีคาสปอนิฟเคชั่น (Saponification value) ระหวาง 248 ถึง 265 มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซ
ตอน้ํามัน 1 กรัม 
                               (5)  มีคาไอโอดีนแบบวิจส (Iodine value, Wijs) ระหวาง 6 ถึง 11
                               (6)  มีสารที่สปอนิฟายไมได (Unsaponifiable matter) ไมเกินรอยละ 1.5 ของน้ําหนัก
                               (7)  มีสิ่งที่ระเหยได (Volatile matter) ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ไมเกินรอยละ 0.2 ของน้ําหนัก
                               (8)  มีปริมาณสบู (Soap content) ไมเกินรอยละ 0.005 ของน้ําหนัก
                               (9)  มีกล่ินและรสตามลักษณะเฉพาะสําหรับน้ํามันมะพราว
                               (10)  มีสิ่งอื่นที่ไมละลาย (Insoluble impurities) ไมเกินรอยละ 0.05 ของน้ําหนัก 
                               (11)  ไมมีกล่ินหืน 
                               (12)  ไมมีน้ํามันแร 
                                        นํ้ามันมะพราวที่ผลิตตามวิธีอื่นในขอ 2(3) ใหไดรับการยกเวนไมตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม
(3)(4)(5)(6) และ (9) แตตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
                     ขอ 4  นํ้ามันมะพราวที่ใชวัตถุเจือปนอาหาร  (Food additives)  หรือที่มีสารปนเปอน (Contaminants) ตองใช
หรือมีไดตามชนิดและปริมาณที่กําหนดไวในบัญชีทายประกาศนี้เทานั้น
                     ขอ 5  นํ้ามันมะพราวที่ใชประโยชนอยางอื่นนอกจากใชรับประทานหรือใชปรุงแตงอาหาร ใหไดรับการยกเวนไม
ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอกําหนดที่ระบุไวในขอ 3 และขอ 4 แตตองแสดงฉลากไวที่ภาชนะบรรจุวา "หามใชรับประทาน
ดวยตัวอักษรสีแดง ขนาดไมเล็กกวา 1 เซนติเมตร ในกรอบพื้นสีขาว และในฉลากนั้นใหแสดงเครื่องหมายที่สํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาออกใหไวดวย 
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                     ขอ 6  ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุน้ํามันมะพราวที่ใชรับประทานหรือใชปรุงแตงอาหาร ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ 
                     ขอ 7  การแสดงฉลากของน้ํามันมะพราวที่ใชรับประทานหรือใชปรุงแตงอาหาร  ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก 
                     ประกาศฉบับนี้ไมกระทบกระเทือนถึงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ซ่ึงออกใหตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2522) เร่ือง กําหนดน้ํามันและไขมันเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธี
การผลิต และฉลาก สําหรับน้ํามันและไขมัน เวนแตเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับน้ํามันมะพราวอยางเดียว ใหผูที่ไดรับใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหารตามประกาศกระทรวง       สาธารณสุขฉบับดังกลาวมาดําเนินการแกไขตํารับอาหารใหมีรายละเอียดถูกตอง
ตามประกาศฉบับนี้     ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
                     ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

                                             ประกาศ ณ วันที่ 20  มกราคม  พ.ศ.2524 

 

                                                                                                                                                                  

หยด  จิตตวีระ  

                                                                                                                                                          รัฐมนต

วาการกระทรวงสาธารณสุข 
(98 ร.จ.823 ตอนที่ 46 (แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2524) 

บัญชีวัตถุเจือปนในอาหาร (Food Additives)

อันดับ ประเภทวัตถุเจือปนในอาหาร ชื่อวัตถุเจือปนใน
อาหาร 

ปริมาณสูงสุดที่ใหใช
ได เปนรอยละของ

น้ําหนัก 

หมายเหตุ 

1. สี (Colour) : ใหใชไดเพื่อความมุง
หมายที่จะทําใหผลิตภัณฑ 

มีสีเหมือนธรรมชาต ิ

ก) เบตา-คาโรทีน (beta-
carotene) 

ไมกําหนด   

ข) สีคําแสด (annatto) ไมกําหนด 

ค) เคอรคิวมิน 
(curcumin) 

ไมกําหนด 

ง) แคนธาแซนธีน 
(canthaxanthine) 

ไมกําหนด 

จ) เบตา-อะโป-8’-คาโรที
นาล (beta-apo-8’-

carotenal) 

ไมกําหนด 

ฉ) เมทิลและเอทิลเอส
เทอรของกรดเบตา-อะ
โป-8’-คาโรทีโนอิคแอซิด 

(methyl and ethyl 
ester of beta-apo-8’-

carotenoic  

acid) 

ไมกําหนด 

2. กล่ิน (Flavours) : ใหใชสาร
แตงกลิ่นสังเคราะหที่ไมเปน

อันตรายตอสุขภาพ เพื่อแตงกล่ิน
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ตามขอ 3(9)  

3. วัตถุกันหืน (Antioxidants) ก) โพรพิล ออคติล และ
โดเดซิล แกลเลท 

(propyl, octyl 
anddodecyl gallates)  

0.01 จะใชอยางใด
อยางหนึ่ง 

หรือใชรวมกัน
ไดไมเกินรอย
ละ 0.01 ของ
นํ้าหนัก 

ข) บิวทิเลเตด ไฮดรอกซี
โทลูอีน (butylated 
hydroxytoluene,  

BHT) บิวทิเลเตด ไฮดร
อกซีอะนีโซล (butylated 
hydroxyanisole, BHA)  

0.02 จะใชอยางใด
อยางหนึ่งหรือ
ใชรวมกันได
ไมเกินรอยละ 
0.02 ของน้ํา

หนัก 

ค) สารพวกแกลเลท 
(gallates) รวมกับ BHA 
หรือ BHT หรือ รวมทั้ง
สองอยางใชรวมกัน 

0.02 
แตจะใชแกลเลทได 

ไมเกินรอยละ 0.01 ของ
นํ้าหนัก  

  

ง) แอสคอรบิลพัลมิเตท 
(ascorbyl palmitate) 

0.05 วัตถุกันหืน
ตาม (ง) และ 

(จ) จะใช
อยางใดอยาง
หนึ่งหรือใช
รวมกันไดไม
เกินรอยละ 
0.05 ของ
นํ้าหนัก  

จ) แอสคอรบิลสเตียเรท 
(ascorbyl stearate) 

0.05   

ฉ) โทโคเฟอรอลสชนิด
ธรรมชาติและชนิด

สังเคราะห  

(natural and synthetic 
tocopherols) 

ไมกําหนด   

ช) ไดลอริล ไทโอไดโพ
รพิโอเนต (dilauryl 
thiodipropionate) 

  

  

0.02   

  

  

  

Page 3 of 4ประกาศกระทรวงสาธารณสข(ฉบับที่ 271)พ.ศ.2546

6/3/2549http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/food/ntfmoph/ntf057.htm



  

  

บัญชีสารปนเปอน (Contaminants) 

4. สารเสริมฤทธิ์วัตถุกันหืน 
(Antioxidant Synergists) 

ก) กรดซิตริคและ
โซเดียมซิเตรต (citric 

acid and sodium  

citrate) 

ไมกําหนด สารเสริมฤทธิ์ 
วัตถุกันหืน 
(ข)(ค) และ 
(ง) จะใช
อยางใดอยาง
หนึ่งหรือใช
รวมกันไดไม
เกินรอยละ 
0.01 ของน้ํา
หนัก 

ข) ไอโซโพรพิลซิเตรท 
(isopropyl citrate) 

0.01 

ค) กรดฟอสฟอริค 
(phosphoric acid) 

0.01 

ง) โมโนกลีเซอไรดซิเต
รต (monoglyceride 

citrate) 

0.01 

5. วัตถุกันฟอง 
(Antifoaming Agents)  

ไดเมทิลโพลีซิลอกเซน 
(dimethyl polysiloxane) 
อยางเดียวหรือผสมกับ
ซิลิคอนไดออกไซด 
(silicon dioxide) 

0.001   

อันดับ สารปนเปอน ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได 

เปนมิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

หมายเหตุ 

1. ปริมาณเหล็ก : ในน้ํามันมะพราว (วิธีธรรมชาติ) 5.0  

 ในน้ํามันมะพราว (วิธีผานกรรมวิธี) 2.5  

2. ปริมาณทองแดง : ในน้ํามันมะพราว (วิธีธรรมชาติ) 0.4  

 ในน้ํามันมะพราว (วิธีผานกรรมวิธี) 0.1  

3. ปริมาณตะกั่ว 0.1  

4. ปริมาณสารหนู 0.1  

5. ปริมาณอฟลาทอกซิน (aflatoxin)  ไมเกิน 20 ไมโครกรัม 
ตอ 1 กิโลกรัม 

(ไมเกิน 20 สวนในพันลานสวน) 

 

Page 4 of 4ประกาศกระทรวงสาธารณสข(ฉบับที่ 271)พ.ศ.2546

6/3/2549http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/food/ntfmoph/ntf057.htm


