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…ทีเ่ ปนหวงนัน้ เพราะแม ในเวลา ๒ ป ทีเ่ ปนปกาญจนาภิเษกก็ไดเห็นสิง่ ทีท่ ำใหเห็นไดวา ประชาชนยังมีความเดือดรอนมาก
และมีสง่ิ ทีค่ วรจะแกไขและดำเนินการตอไปทุกดาน มีภยั จากธรรมชาติกระหน่ำ ภัยธรรมชาตินเ้ี ราคงสามารถทีจ่ ะบรรเทาได
หร�อแกไขได เพียงแตวา ตองใชเวลาพอใช มีภยั ทีม่ าจากจ�ตใจของคน ซ�ง่ ก็แกไขไดเหมือนกัน แตวา ยากกวาภัยธรรมชาติ
ธรรมชาตินั้นเปนสิ่งนอกกายเรา แตนิสัยใจคอของคนเปนสิ่งที่อยูขางใน อันนี้ก็เปนขอหนึ่งที่อยากใหจัดการใหมีความ
เร�ยบรอย แตก็ไมหมดหวัง…

พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
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สารบัญ
การพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำตาลสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
การเลือกและเทคนิคการใช้เครื่องชั่งน�้ำหนักดิจิตอล
Uncertainty of Measurement Fundamental
การทดสอบความช�ำนาญ (Proficiency testing)
การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกิจกรรมการทดสอบความช�ำนาญ
ห้องปฏิบัติการรายการทดสอบค่าโพลและค่าสีในน�้ำตาลทราย
โดยใช้สถิติ Algorithm S
ศาสตร์ของน�้ำตาลทราย
สถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมน�้ำตาลของประเทศไทย

2

วารสารน�้ำตาล

4
8
11
16
19
33
53

บทน�ำ

อุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลของไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ส่งผลให้ผผู้ ลิตน�ำ้ ตาลทรายต้องค�ำนึงถึง
กระบวนการผลิตให้ ได้คณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพของสินค้าจึงมีบทบาทความส�ำคัญ
มากขึน้ ตามล�ำดับเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศประกอบกับปัจจุบนั มีการใช้ระบบมาตรฐาน สาระส�ำคัญ
ในวารสารฉบับนี้จะน�ำเสนอความรู้ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพของการทดสอบ อาทิเช่น การพัฒนา
ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำตาลสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 การเลือกและเทคนิคการใช้เครื่องชั่งน�้ำหนักดิจิตอล
Uncertainty of Measurement Fundamental การทดสอบความช�ำนาญ (Proficiency testing) การหาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกิจกรรมการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการรายการทดสอบค่าโพล และค่าสีในน�้ำตาลทราย โดยใช้สถิติ
Algorithm S เป็นต้น
นอกจากนี้ยังน�ำเสนอความรู้ศาสตร์ของน�้ำตาลทราย สถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมน�้ำตาลของประเทศไทย
วารสารน�ำ้ ตาลทรายของส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายได้จดั พิมพ์ขนึ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่บทความรู้
และบริการวิชาการสู่สังคม บรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ ในเชิงวิชาการ
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เรื่องการพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำตาล

สู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005

นายสันติ สังข์ทอง

หลักการและเหตุผล
การวิเคราะห์คุณภาพน�้ำตาลทรายมีความส�ำคัญใน
ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายของไทย เนือ่ งจากจะ
ใช้ค่าคุณภาพน�้ำตาลทรายที่วิเคราะห์ได้เป็นเกณฑ์ในการ
ก�ำหนดชนิดของน�ำ้ ตาลนัน้ ๆ ซึง่ จะส่งผลต่อราคาอ้อยและราคา
น�้ ำ ตาลทรายด้ วย การประเมินประสิท ธิภาพการผลิตของ
โรงงานน�ำ้ ตาล ก็จำ� เป็นต้องใช้ขอ้ มูลผลวิเคราะห์คณ
ุ ภาพอ้อยและ
น�้ำตาลทรายมาค�ำนวณ หากผลวิเคราะห์มีความคลาดเคลื่อน
ก็ จ ะท� ำ ให้ ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของโรงงานผิ ด พลาด
รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบ
อุ ต สาหกรรมอ้ อ ยและน�้ ำ ตาลทรายโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
หากในอนาคตมีการก�ำหนดประสิทธิภาพของโรงงานในระบบ
แบ่งปันผลประโยชน์ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน�ำผลวิเคราะห์
คุณภาพมาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพโรงงาน ประเด็นสุดท้าย
คือ ด้านการตลาด การซื้อขายน�้ำตาลทรายจ�ำเป็นต้องมีการ
ก�ำหนดราคาและคุณภาพน�ำ้ ตาลทราย ดังนัน้ หากผลวิเคราะห์
มีความคลาดเคลื่อน ก็อาจจะท�ำให้เสียประโยชน์หรือรายได้
โดยไม่จ�ำเป็น เนื่องจากหากผลวิเคราะห์มีความคลาดเคลื่อน
ก็จะท�ำให้การประเมินสถานการณ์การผลิตและรายได้ของ
ระบบผิดพลาด ท�ำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จ�ำเป็นหรือ
สูญเสียโอกาสและรายได้จากข้อมูลทีค่ ลาดเคลือ่ น หากผลวิเคราะห์
คุณภาพน�ำ้ ตาลทรายมีความคลาดเคลือ่ นในระหว่างน�ำ้ ตาล 2 ชนิด
ก็จะกระทบต่อการก�ำหนดชนิดน�ำ้ ตาล ซึง่ รวมถึงรายได้ของระบบ
และการค�ำนวณราคาอ้อย เช่น น�้ำตาลที่ผลิตได้เป็นน�้ำตาล
ทรายขาวบริสทุ ธิ์ แต่ผลวิเคราะห์คลาดเคลือ่ นเป็นน�ำ้ ตาลทรายขาว
น�ำ้ ตาลกองนัน้ ก็จะถูกจัดเป็นน�ำ้ ตาลทรายขาว หรือกรณีกลับกัน
โรงงานผลิตน�้ำตาลทรายขาว แต่ผลวิเคราะห์เป็นน�้ำตาลทราย
ขาวบริสุทธิ์ ก็ต้องจัดชนิดน�้ำตาลเป็นน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
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ส�ำนักพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น�้ำตาลทราย และ
อุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง เป็นหน่วยงานกลางทีใ่ ห้บริการสอบทาน
ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ของห้อง
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านอ้อยและน�้ำตาลทราย ให้กับ
โรงงานน�้ำตาลและชาวไร่อ้อย การวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและ
น�้ ำ ตาลทรายมี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ อุ ต สาหกรรมอ้ อ ยและ
น�ำ้ ตาลทราย ส�ำนักพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น�ำ้ ตาลทราย และ
อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ ง จึ ง มี ก ารพั ฒ นาระบบการวิ เ คราะห์
คุณภาพอ้อยและน�้ำตาลทรายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
โดยน�ำมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 มาเป็นแนวทางใน
การด�ำเนินการ ท�ำให้การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพเป็นไปอย่างมีระบบ
และมุ่งหวังให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยรับรองต่อ
ไป เพือ่ สร้างมาตรฐานการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ ด้วยความถูกต้อง
แม่นย�ำ และรวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นการยอมรับในผลการ
วิเคราะห์คุณภาพกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และเป็น
หน่วยงานกลางในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน�้ำตาลทราย

บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ

บทวิเคราะห์
ส�ำนักพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น�้ำตาลทราย และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีภาระหน้าที่ในการให้บริการสอบทาน
ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ของห้อง
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านอ้อยและน�้ำตาลทราย ให้กับ
โรงงานน�้ำตาลและชาวไร่อ้อย จึงจ�ำเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการวิเคราะห์คุณภาพ
อ้อยและน�้ำตาลทราย และการน�ำวิธีการวิเคราะห์ วิธีการ
บริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล มาใช้เป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินการ เพื่อให้เกิดการยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 เป็นข้อก�ำหนดทัว่ ไปทีว่ า่ ด้วย
ความสามารถของห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบและห้องปฏิบตั กิ าร
ทดสอบให้มีการด�ำเนินการเป็นมาตรฐานไปในทางเดียวกัน
ซึ่งประกอบด้วยข้อก�ำหนดด้านการบริหารงานคุณภาพและ
ข้อก�ำหนดด้านวิชาการ โดยสามารถน�ำมาใช้ในการด�ำเนินกิจกรรม
ทดสอบ เมือ่ ห้องปฏิบตั กิ ารได้รบั การรับรองแล้ว สามารถสร้าง
ความมั่นใจในผลของการทดสอบว่า ถูกต้องตามขอบข่ายที่ได้
รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 โดยรวมระบบ
การบริหารงานห้องปฏิบัติการ ได้แก่ บุคลากร การจัดการ
ตัวอย่าง ความช�ำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ รวมถึงการเก็บ
บันทึก และการรายงานผล ซึง่ มาตรฐานนีเ้ น้นองค์ประกอบด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ การควบคุม
เอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และภาวะ

แวดล้อม เครื่องมือ การประมาณค่าความไม่แน่นอนของ
การวัด การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี ความสอบกลับได้
การจัดการตัวอย่าง และอืน่ ๆ จากการได้การรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 17025: 2005 ช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถสร้าง
ความเชือ่ ถือ พัฒนาประสิทธิภาพ ก้าวไปข้างหน้าโดยทีส่ งั คมรับรูว้ า่
ผลของการทดสอบของห้องปฏิบตั กิ ารมีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ท�ำให้ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบตั กิ ารมีการพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในด้านคุณภาพและความสามารถทางวิชาการ
ของห้องปฏิบัติการและบุคลากร ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ทั้งด้านอ้อยและน�้ำตาลทราย ของส�ำนักพัฒนาอุตสาหกรรม
อ้ อ ย น�้ ำ ตาลทราย และอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ ง มี บุ ค ลากร
ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในด้านการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�ำ้ ตาลทราย
การตรวจสอบเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ หากแต่หน่วยงาน
ยังไม่ได้รับการรับรองก็ท�ำให้ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทั้ง
ด้านอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย ของ ส�ำนักพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย
และน�้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ไม่สามารถยืนยัน
ได้ว่าหน่วยงานมีความน่าเชื่อถือ และมีการด�ำเนินงาน การ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา การป้องกัน การแก้ไขปัญหาต่างๆ
ทีเ่ ป็นระบบ จึงควรให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากรในเรือ่ งการจัดท�ำระบบ
มาตรฐาน การน�ำระบบมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการ
พัฒนาบุคลากรให้สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวความคิด
การน�ำระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
มาใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการด�ำเนินการในทุกขั้นตอน
ได้อย่างมีระบบ มีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขในกรณีทเี่ กิด
ปัญหาต่อการวิเคราะห์ มีการน�ำหลักวิชาการมาใช้ในการวิเคราะห์
เพื่อหาสาเหตุของปัญหาในการวิเคราะห์คุณภาพ การก�ำหนด
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดซ�้ำ ส�ำนัก
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอ้ อ ย น�้ ำ ตาลทราย และอุ ต สาหกรรม
ต่อเนือ่ ง จึงจ�ำเป็นต้องน�ำการพัฒนามาตรฐานระบบการวิเคราะห์
คุณภาพอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายสูม่ าตรฐานสากลมาใช้ เพือ่ ให้ผล
การวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพมี ค วามถู ก ต้ อ งแม่ น ย� ำ เป็ น ไปตาม
มาตรฐาน น่ า เชื่ อ ถื อ และได้ รั บ การยอมรั บ จากทุ ก ฝ่ า ยที่
เกี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานกลางในการ
วิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน�้ำตาลทราย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความ
มั่นใจในผลวิเคราะห์คุณภาพของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและ
น�ำ้ ตาลทรายให้แก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะ

ควรมี ก ารฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในข้อก�ำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 จัดท�ำ
เอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005
ในทุกขั้นตอนจนครบถ้วน ได้แก่ คู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการ
ด�ำเนินงาน วิธีปฏิบัติงานและแบบฟอร์มต่าง ๆ จนได้รับการ
อนุมัติใช้งานจากผู้บริหาร จัดท�ำเอกสารวิธีวิเคราะห์คุณภาพ
น�ำ้ ตาลทรายขาวและน�ำ้ ตาลทรายดิบในค่า Polarization และ
ค่าสี การวิเคราะห์ในกระบวนการผลิตน�้ำตาลทราย (Cane
Sugar Processing Method) ตามมาตรฐานในต่างประเทศ
เช่น ICUMSA Method (International Commission for
Uniform Methods of Sugar Analysis) ขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน
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วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านและแบบฟอร์ ม เอกสาร ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
วิเคราะห์ จัดให้มกี ารประกันและควบคุมคุณภาพ มีรายละเอียด
ดังนี้ สอบเทียบเครือ่ งมือ อุปกรณ์สำ� คัญทีม่ ผี ลต่อการวิเคราะห์
ทดสอบในรายการที่จะขอรับการรับรอง จัดให้มีการเข้าร่วม
โปรแกรมทดสอบความช�ำนาญ (Proficiency Testing) หรือ
จั ด ให้ มี ก ารทดสอบเปรี ย บเที ย บระหว่ า งห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
(Inter-laboratory Comparison) และด้านระบบคุณภาพ และ
วิชาการ อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ วิธีการใช้และ
บ�ำรุงรักษาเครื่องมือ การสอบเทียบเครื่องมือ และระบบการ
สอบกลั บ ได้ การตรวจสอบเครื่ อ งมื อ ระหว่ า งการใช้ ง าน
(Intermediate Check) การใช้ การบ�ำรุงรักษาและการสอบเทียบ/
ทวนสอบเครือ่ งชัง่ , Spectrophotometer, ตูอ้ บ, Polarimeter ,
Refractometer และเทอร์โมมิเตอร์ การควบคุมคุณภาพผล
วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการที่ดี ฯลฯ การตรวจสอบความใช้ได้
ของวิธีทดสอบ (Validation of Methods) การหาค่าความไม่
แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement) การ
ควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) การตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) และการทบทวน
ระบบคุณภาพ ฯลฯ ตรวจประเมินเบื้องต้นของระบบคุณภาพ
และสรุปความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อยื่นขอการรับรอง
ด�ำเนินการขอรับการรับรองจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานห้อง
ปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025 (ISO/IEC17025) แก้ไขข้อ
บกพร่องตามผลการตรวจประเมินจากหน่วยรับรอง จนได้รับ
การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025
(ISO/IEC17025) โดยการจ้างทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 อบรมด้านวิชาการที่มีผล
สนับสนุนการด�ำเนินงานตาม ISO/IEC 17025:2005 เพื่อให้
เข้ า ใจในวิ ธี ก ารด� ำเนิ น การในทุ ก ขั้ น ตอนของการน� ำระบบ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 มาใช้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์
คุ ณ ภาพน�้ ำ ตาลทราย ตามวิ ธี ก ารด� ำ เนิ น งานตามระบบ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ส�ำนักพัฒนาอุตสาหกรรม
อ้อยและน�ำ้ ตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง มีหอ้ งปฏิบตั กิ าร
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�ำ้ ตาลทรายทีไ่ ด้รบั การรับรองตามมาตรฐาน
สากล เพื่อรองรับ AEC และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพในกระบวนการผลิตน�ำ้ ตาลทราย
(Cane Sugar Processing Method) ของส�ำนักพัฒนาอุตสาหกรรม
อ้อย น�้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ใช้วิธีวิเคราะห์
ที่เป็นมาตรฐานสากลคือ ICUMSA Method (International
Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis)
การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�ำ้ ตาลทราย หาค่า Pol ของน�ำ้ ตาลทราย
ขาวและน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ตาม ICUMSA Method GS
2/3-1 (1994) The Braunschweig Method For the
Polarisation of White Sugar by Poralimetry การวิเคราะห์
ค่าสีของน�้ำตาลทราย ตาม ICUMSA Method GS 2/3-10
(2005) The Determination of White Sugar Solution

Colour และตาม ICUMSA Method GS 2/3-9 (2005) The
Determination of Sugar Solution Colour at pH 7.0 การ
วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นของน�้ำตาลโดยวิธีการอบแห้งหา
น�้ำหนักที่หายไป (Loss on drying) ตาม ICUMSA Method
GS 2/1/3-15 (2005) The Determination of Sugar Moisture
by loss on Drying การวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณโลหะหนั ก
ในน�้ำตาลทราย ได้แก่ สารหนู (As) ตาม ICUMSA Method
GS 2/3-23 (2005) แคดเมี่ยม (Cd) ทองแดง (Cu) และ ตะกั่ว
(Pb) ตาม ICUMSA Method GS 2/3-24 (1998) ซึ่งเป็นไป
ตามข้อก�ำหนดของ ISO/IEC 17025:2005 ข้อ 5.4.2 การเลือก
วิธกี ารทดสอบหรือสอบเทียบ ทีก่ ำ� หนดว่า “ห้องปฏิบตั กิ ารต้อง
ใช้วิธีทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ” รวมถึงวิธีการชักตัวอย่าง
ที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีความเหมาะสมกับ
ขอบข่ายการทดสอบ และ/ หรือสอบเทียบทีป่ ฏิบตั อิ ยูโ่ ดยต้อง
เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารที่ เ ป็ น สากล เป็ น ระดั บ ภู มิ ภ าค หรื อ ระดั บ
ประเทศ ห้องปฏิบัติการต้องมั่นใจว่าได้ใช้วิธีที่ได้รับการยืนยัน
การจัดท�ำครั้งล่าสุด

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำตาลทรายของส�ำนักพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น�้ำตาลทราย และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 จากหน่วยรับรอง (Accreditation body) เช่น สมอ.
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึง่ ได้รบั การยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements, MRAs) กับองค์กรภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ
ว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) และองค์กรระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC) อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
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การเลือกและเทคนิค

การใช้เครื่องชั่งน�้ำหนักดิจิตอล
จันทนา บุญยวงศ์วรกิจ

ข้อพิจารณาในการเลือกเครื่องชั่งน�้ำหนักดิจิตอล

1. ขอบเขตการชั่งหรือความสามารถในการชั่ง โดย
ทั่วไปดูจากน�้ำหนักน้อยสุดและมากสุดที่เครื่องสามารถวัดได้
ในการพิจารณาเลือกซือ้ ควรดูจากปริมาณของทีต่ อ้ งการชัง่ เป็น
ส่วนใหญ่ เช่น ต้องการชั่งของน�้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม ควร
เลื อ กเครื่ อ งที่ มี ข อบเขตชั่ ง ได้ ม ากสุ ด 1 หรื อ 2 กิ โ ลกรั ม
เนื่องจากถ้าเลือกเครื่องชั่งที่มีขอบเขตในการชั่งกว้างมากจะ
เป็นปัจจัยหนึ่งให้เครื่องชั่งมีราคาสูง นอกจากนี้การชั่งของที่มี
น�้ำหนักมากกว่าที่เครื่องก�ำหนดจะเกิดผลเสียต่อเครื่อง
2. ความสามารถในการอ่านค่าหรือความแตกต่างของ
น�้ำหนักที่เครื่องสามารถอ่านค่าได้ พิจารณาจากน�้ำหนักของที่
ต้องการชั่งและเลือกเครื่องชั่งที่ให้ความแตกต่างของน�้ำหนักที่
คุณต้องการ เช่น ต้องการชั่งสารเคมี 10.250 กรัม ควรเลือกใช้
เครื่องชั่งที่มีความสามารถในการอ่านค่าที่ 1 มิลลิกรัม ความ
แม่นย�ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้น�้ำหนักที่ได้เกิดความผิดพลาด
พิจารณาจากค่า linearity และค่าความคลาดเคลื่อน เช่น +/10 กรัม หมายถึงน�้ำหนักที่ชั่งได้ 500 กรัม ควรอยู่ในช่วง 490
– 510 กรัม นอกจากนี้
3. สภาวะในการชั่งยังส่งผลต่อความแม่นย�ำของน�้ำ
หนักอีกด้วย เช่น การสัน่ ไหวของพืน้ ทีท่ วี่ างเครือ่ งชัง่ หรือแม้แต่
ลมที่พัดผ่านเข้ามา
4. น�ำ้ หนักเริม่ ต้นเป็นศูนย์ (Tare) หรือการลบน�ำ้ หนัก
ภาชนะที่ใส่ก่อนบรรจุของที่ต้องการชั่ง ในการใช้ปุ่ม tare จะ
ท�ำให้ผู้ใช้เริ่มต้นน�้ำหนักของเครื่องชั่งจากศูนย์โดยหักลบน�้ำ
หนักของภาชนะบรรจุ เช่น จาน หรือถุงพลาสติก เพือ่ ให้ได้คา่ ที่
แท้จริงของน�ำ้ หนักที่ตอ้ งการทราบค่าโดยทัว่ ไปฟังชัน่ นี้ไม่ช่วย
เพิม่ ความสามารถในการชัง่ ของเครือ่ งตัวอย่างเช่น คุณใช้เครือ่ ง
ชั่งที่มีความสามารถในการชั่งมากสุดที่ 100 กรัม จากนั้นวาง
จานซึง่ หนัก 10 กรัมลงไป แล้ว tare เพือ่ ให้ได้คา่ เริม่ ต้นเท่ากับ
ศูนย์ คุณจะสามารถชัง่ ของได้มากทีส่ ดุ อีก 90 กรัมเท่านัน้ โปรด
จ�ำไว้วา่ การชัง่ ของทีม่ นี ำ�้ หนักมากกว่าความสามารถของเครือ่ ง
ชั่งนั้น อาจท�ำให้ความแม่นย�ำและตัวเครื่องชั่งเสียหายได้
5. หน่วย เครื่องชั่งน�้ำหนักดิจิตอลส่วนใหญ่สามารถ
อ่านค่าได้ที่หน่วยกรัม หรือเครื่องชั่งดิจิตอลบางแบบสามารถ
เปลีย่ นหน่วยเป็น ออนซ์ ปอนด์ และนิวตันส์ ในห้องปฏิบตั กิ าร
นั้นมักใช้เครื่องชั่งหน่วยกรัมหรือมิลลิกรัมในการอ่านค่า หรือ
ทางฟิสกิ ส์มกั อ่านค่าเป็นนิวตันส์ ส�ำหรับเครือ่ งชัง่ ในห้องน�ำ้ มัก
อ่านค่าเป็นหน่วยออนซ์ ปอนด์ หรือกิโลกรัม
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ส่วนประกอบของเครื่องชั่งวิเคราะห์ หรือ เครื่อง
ชั่งละเอียดสูง ที่ใช้ในห้องทดลอง

1. ฐานเครือ่ งชัง่ (Balance Main Body) ภายในบรรจุ
อุปกรณ์อเิ ลคทรอนิกส์แม่เหล็ก ตุม้ น�ำ้ หนักและอุปกรณ์สำ� หรับ
เปรียบเทียบน�้ำหนัก
2. กล่องครอบจานชั่ง (Weight Chamber) อาจท�ำ
ด้วยกระจกใส หรือพลาสติกใสครอบจานชั่ง เพื่อป้องกันลม
ท�ำให้น�้ำหนักที่ชั่งได้คงที่ มักใช้กับเครื่องชั่งที่อ่านค่าความ
ละเอียดทศนิยม 3 ต�ำแหน่งขึ้นไป
3. ประตูส�ำหรับ ปิด-เปิด (Door) เครื่องชั่งที่มีกล่อง
ครอบจานชั่งจะมีประตูที่สามารถเปิดได้ 2 หรือ 3 ด้าน คือ
ด้านซ้าย ด้านขวา หรือด้านบน ส่วนด้านหน้าจะไม่มปี ระตู เพือ่
ป้องกันการชั่งตัวอย่างผ่านด้านหน้า ซึ่งอาจท�ำให้ตัวอย่างหก
ใส่หน้าจอแสดงผลและปุ่มป้อนข้อมูล ซึ่งอยู่ด้านหน้าเครื่องชั่ง
4. จานชั่ง (Pan) ส�ำหรับวางสิ่งที่ต้องการชั่งน�้ำหนัก
โดยทัว่ ไปจะไม่วางสิง่ ทีต่ อ้ งการชัง่ บนจานชัง่ โดยตรง แต่จะวาง
ในภาชนะรองรับก่อน
5. วงแหวนป้องกันจานชั่ง (Anti Draft Ring) ใช้
ป้องกันการเลื่อนตัวของจานชั่ง
6. หน้าจอแสดงผลการชั่ง (Display Panel) แสดง
ค่าน�้ำหนักของวัตถุที่ชั่งเป็นตัวเลข
7. ตัวชี้บอกระดับ (Level Indicator) ส่วนใหญ่มี
ลักษณะเป็นฟองอากาศทีข่ งั อยูใ่ นน�ำ้ ทีค่ รอบแก้วไว้สร้างขึน้ มา
เพือ่ เป็นตัวชีบ้ อกการตัง้ ตรงของเครือ่ งชัง่ ถ้าฟองอากาศอยูต่ รง
กลางครอบแก้ว แสดงว่าเครื่องชั่งตั้งตรง ถ้าฟองอากาศไม่อยู่
ตรงกลางครอบแก้วแสดงว่าเครื่องชั่งตั้งเอียงอยู่ เราสามารถ
ปรับเครือ่ งชัง่ ให้ตงั้ ตรงได้โดยการหมุนปุม่ ปรับระดับทีข่ าเครือ่ งชัง่
8. ปุม่ ปรับระดับ (Level Screw) ใช้ปรับระดับเครือ่ ง
ชัง่ ให้ตงั้ ตรง โดยสังเกตจากระดับฟองอากาศ ซึง่ ใช้เป็นตัวชีบ้ อก
ระดับ หรือที่เรียกว่า ลูกน�้ำที่ตัวเครื่องชั่งให้อยู่ตรงกลาง
9. แผ่นป้าย (Label) ระบุรายละเอียดของข้อมูลที่
จ�ำเป็นของเครื่องชั่ง เช่น ความสามารถในการอ่าน

การใช้งานเครื่องชั่งอย่างถูกวิธีต�ำแหน่งการวาง
เครื่องชั่ง

ความแม่นย�ำของค่าน�้ำหนักขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งของ
เครื่องชั่ง เพื่อให้แน่ใจว่าการชั่งนั้นจะแสดงผลได้ดีที่สุด โปรด
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำต่อไปนี้ บนโต๊ะหรือชัน้ วางโต๊ะหรือชัน้ วาง
นั้นจะต้องไปโค้งงอเมื่อวางเครื่องชั่ง และมีการถ่ายเทแรงสั่น
สะเทือนให้น้อยที่สุดไม่มีสนามแม่เหล็กหรือไฟฟ้าสถิตย์ใน
บริเวณนั้นทั้งนี้การวางเครื่องชั่งจะต้องมีความเสถียรเพียงพอ
ถ้ามีคนพิงโต๊ะหรือวางของบนโต๊ะจะต้องไม่ท�ำให้การแสดง
ค่าน�้ำหนักเปลี่ยนแปลง ไม่ควรใช้ แผ่นรองใดๆ วางไว้ใต้เครื่อง
ชั่ง เช่น แผ่นรองเขียนต�ำแหน่งที่เหมาะสม ถ้าวางบนโต๊ะคือ
วางเครื่องชั่งไว้ ณ ต�ำแหน่งขาโต๊ะ เนื่องจากต�ำแหน่งนี้ ถ้ามี
แรงสั่นสะเทือนจะกระทบกับค่าน�้ำหนักน้อยที่สุดอุณหภูมิ
พยายามรักษาอุณหภูมภิ ายในห้องให้คงทีม่ ากทีส่ ดุ อุณหภูมจิ ะ
มีผลต่อค่าน�้ำหนักไม่ควรชั่งน�้ำหนักใกล้กับหน้าต่าง

ความชื้นสัมพัทธ์

ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ใ นอากาศ (%RH) ควรมี ค ่ า อยู ่
ระหว่าง 45% ถึง 60% ไม่อา่ นค่าน�ำ้ หนักถ้ามีความชืน้ สัมพัทธ์
ในอากาศต�่ำกว่า 20% และสูงกว่า 80%

แสงสว่าง

ถ้าเป็นไปได้ควรวางเครื่องชั่งให้ห่างจากหน้าต่าง
เพราะแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ (ความร้อน) อาจท�ำให้ค่าน�้ำ
หนักไม่แม่นย�ำ ควรวางเครือ่ งชัง่ ให้หา่ งจากแหล่งก�ำเนิดแสงสว่าง
เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อน โดยเฉพาะหลอดไฟทังสเตน

กระแสลม

ไม่ควรวางเครือ่ งชัง่ ในทีๆ่ มีกระแสลมจากเครือ่ งปรับ
อากาศ หรืออุปกรณ์ที่มีการระบายอากาศ เช่น คอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ในห้องปฏิบัติการ ไม่ควรวางเครื่องชั่ง
ใกล้กับประตูหลีกเลี่ยงการวางเครื่องชั่งในบริเวณที่มีคนเดิน
ผ่านไปมา เนื่องจากมีกระแสลมจากการเดินผ่าน

ระนาบของเครื่องชั่ง

เครื่องชั่งรุ่นที่มีตัววัดระดับน�้ำ เมื่อวางเครื่องชั่งแล้ว
ควรตรวจสอบฟองอากาศให้อยู่กึ่งกลางของตัววัดระดับน�้ำ ถ้า
หากฟองอากาศยังไม่อยู่กึ่งกลางให้ปรับระนาบของเครื่องชั่ง
ใหม่ โดยการหมุนที่ฐานตั้งเครื่องชั่งทั้ง 4 ด้านจนได้ระนาบ
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ค่าความละเอียดของน�้ำหนัก

การที่จะเลือกใช้เครื่องชั่งชนิดใดในการทดลองให้
เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับว่าการทดลองนั้นต้องการความถูกต้อง
มากน้อยแค่ไหน การใช้เครื่องชั่งต้องมีการระวังและรักษาให้ดี
เพื่อป้องกันการช�ำรุดเสียหายของเครื่องชั่งซึ่งท�ำให้น�้ำหนัก
คลาดเคลื่อนจนไม่สามารถน�ำมาใช้งานได้ ดังนั้นทุกครั้งที่ใช้
เครื่องชั่งผู้ใช้ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. เครื่องชั่งต้องตั้งอยู่ที่บนที่แน่นหนามั่นคง อย่าให้
มีการสะเทือน ไม่ควรตั้งรอมหน้าต่างหรือใกล้ความร้อน อย่า
ให้แสงแดดส่องถูกเครือ่ งชัง่ โดยตรง และฐานของเครือ่ งชัง่ ต้อง
อยู่ในแนวระนาบ
2. ก่อนชัง่ ต้องปรับให้เข็มของเครือ่ งชัง่ อยูท่ ขี่ ดี 0 พอดี
และขณะชั่งต้องนั่งตรงกึ่งกลางของเครื่องชั่งเสมอ เพื่อไม่
ให้การอ่านน�้ำหนักผิดพลาด
3. ห้ามวางสารเคมีที่จะชั่งบนจานเครื่องชั่งโดยตรง
เพราะสารเคมีอาจท�ำให้จานช�ำรุดเสียหายได้ ต้องใส่สารเคมี
บนกระจกนาฬิกาหรือขวดชัง่ สารเสมอ อย่าใช้กระดาษรองสาร
เคมีในการชั่งสารเคมีอย่างเด็ดขาด
4. การชั่งสารที่กัดโลหะต้องใส่สารในขวดชั่งสารที่มี
ฝาปิดมิดชิด
5. ห้ามน�ำวัตถุหรือสารเคมีท่ียังร้อนอยู่ไปชั่ง วัตถุที่
น�ำมาชั่งต้องมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิของห้อง

6. ห้ามใช้มือหยิบตุ้มน�้ำหนักหรือวัตถุที่จะชั่ง เพราะ
น�ำ้ หนักอาจเปลีย่ นแปลงเนือ่ งจากเหงือ่ ทีต่ ดิ อยูท่ นี่ วิ้ มือ ต้องใช้
ปากคีบหยิบตุ้มน�้ำหนักหรือใช้กระดาษพับเป็นแผ่นเล็กๆ คาด
รอบขวดชั่งหรือตุ้มน�้ำหนักเสมอ

7. เมือ่ ชัง่ น�ำ้ หนักของสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องเก็บ
ตุ้มน�้ำหนักและแผ่นน�้ำหนักหรือเลื่อนตุ้มน�้ำหนักมาอยู่ที่ขีด 0
รวมทั้งเก็บวัตถุที่น�ำมาชั่งออกจากเครื่องชั่งให้หมด ถ้าหากมี
สารเคมีหกอยูบ่ นจานหรือพืน้ เครือ่ งชัง่ ต้องท�ำความสะอาดโดย
ทันที
8. อย่าชั่งสารที่มีน�้ำหนักมากกว่าความสามารถของ
เครื่องชั่ง โดยปกติเครื่องชั่งในห้องทดลองจะชั่งได้ตั้งแต่ 100
ถึง 200 กรัม ซึง่ ผูผ้ ลิตจะระบุอตั ราไว้
9. ต้องรักษาเครื่องชั่งให้สะอาดอยู่เสมอหลังจากใช้
ทุกครั้งควรคลุมเครื่องชั่งเพื่อป้องกันฝุ่นละออง

การใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องชั่ง

สาเหตุที่ท�ำให้เครื่องชั่งช�ำรุดเสียหาย
1. เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ เป็นเวลาหลายปี
2. สารเคมีหกลงในตัวเครื่อง ให้รีบปิดเครื่องหรือดึงสายที่เข้าเครื่องออกทันทีและน�ำเครื่องส่งซ่อม
3. เศษผงและวัสดุที่ชั่งตกหล่นลงไปในระบบของเครื่องชั่ง ให้ท�ำการเปิดฝาจานชั่งออกและใช้ลมเป่าแต่ต้อง
4. เกินจากการกระแทก ท�ำให้ระบบ Load Cell ได้รับความเสียหาย
5. เกินจากระบบไฟ Over Load ท�ำให้ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวเครื่องเสียหาย

การตรวจสอบเครื่องชั่งน�้ำหนัก

1. เปิดเครื่อง Warm Up พร้อมกับวางตุ้มน�้ำหนัก
มาตรฐานไว้ข้างเครื่องชั่งประมาณ 20 – 30 นาทีเพื่อให้
อุณหภูมใิ กล้เคียงกับตัวเครือ่ ง และปรับเครือ่ งชัง่ ให้อยูใ่ นระดับ
สมดุลย์
2. การตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเครื่ อ ง
(Reproducibility) โดยการชั่งตุ้มน�้ำหนักมาตรฐาน ค่าต�่ำสุด
10 ครัง้ และค่าสูงสุด 10 ครัง้ ภายใต้เงือ่ นไขและสภาวะเดียวกัน
การตรวจสอบเครื่องชั่งน�้ำหนัก น�ำค่าที่ได้มาค�ำนวณหาค่า
ความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลการชัง่ (Standard division)
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3. การตรวจสอบความถูกต้องของการอ่าน (Linearlity)
น�ำตุม้ น�ำ้ หนักมาตรฐานแต่ละค่าทีต่ อ้ งการตรวจสอบชัง่ ซ�ำ้ ค่าละ
4 ครัง้ ค�ำนวณหาค่าเฉลีย่ และค่าแก้ของเครือ่ งชัง่
4. การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนจากการวางน�้ำ
หนั ก ไม่ ต รงกลางจาน น� ำ ตุ ้ ม น�้ ำ หนั ก มาตรฐานซึ่ ง มี ข นาด
ระหว่าง 1/4 ถึง 1/3 ของน�้ำหนักสูงสุดที่เครื่องชั่งสามารถรับ
ได้ เริ่มชั่ง ณ จุดกลางจานก่อน (ดังรูป) โดยแต่ละจุดจะชั่งซ�้ำ
จุดละ 3 ครัง้ น�ำค่าแต่ละต�ำแหน่งเปรียบเทียบกับจุดทีห่ า่ งจาก
ตรงกลางจานมากที่สุด

Uncertainty of Measurement

Fundamental

โดย : ทิวาภรณ์ ศรีสังข์งาม

บทน�ำ
ในการวัดค่าของสิ่งต่างๆ ด้วยเครื่องมือย่อมเป็นธรรมชาติที่กล่าวได้ว่า
ไม่อาจถูกต้องเที่ยงตรง 100% ได้ จะต้องมีความผิดพลาดจากการวัดเกิดขึ้นเสมอ
หากเป็นการวัดปกติธรรมดาเฉกเช่นในชีวติ ประจ�ำวันเรือ่ งของความผิดพลาดจากการวัด
อาจไม่เป็นทีน่ า่ สนใจเท่าใดนัก แต่หากเป็นการวัดทีต่ อ้ งการความแม่นย�ำและต้องน�ำ
ผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่ต้องการความถูกต้องของข้อมูลสูง ความผิดพลาด
จากการวัดจะเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจ สิ่งที่จ�ำเป็นจะต้องวิเคราะห์ออกมาและจะ
ต้องรายงานแนบไปกับผลของการวัดนั้นถูกเรียกว่า “ความไม่แน่นอนของการวัด”
หรือ (Uncertainty of Measurement) และความไม่ถูกต้องข้างต้นดังกล่าวจะถูก
ระบุไว้ด้วยส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ ขนาดของความไม่แน่นอน (Margin, Interval)
และ ระดับความเชือ่ มัน่ (Confidence Level) ซึง่ ใช้บง่ บอกถึงความเชือ่ มัน่ ว่าผลของ
การวัดจะอยู่ในช่วงของขนาดของความไม่แน่นอน หรือ margin นั้น
เหตุผลในทางปฏิบตั ทิ ตี่ อ้ งให้ความส�ำคัญกับความไม่แน่นอนของการวัด ดัง
เช่น เพือ่ การสอบเทียบทีจ่ ะต้องมีการระบุความไม่แน่นอนของการวัดลงในใบรับรอง
การทดสอบที่จะต้องน�ำค่าความไม่แน่นอนของการวัดมาใช้ตัดสินผลการทดสอบว่า
ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน และเพื่อให้เป็นเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ (Tolerance)
ซึ่งต้องทราบค่าความไม่แน่นอนของการวัดเสียก่อนจึงจะพิจารณาดูค่าที่วัดได้ว่า
อยู่ในช่วงเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้หรือไม่ เป็นต้น

ทฤษฎีการหาค่าความไม่แน่นอน
ความไม่แน่นอนของการวัด หมายถึง พารามิเตอร์ทรี่ ว่ มมากับผลของการ
วัดที่บอกลักษณะการกระจายของค่า ซึ่งสามารถอ้างได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็น
ของปริมาณที่ถูกวัดนั้น (Parameter,associated with the result of a
measurement, that characterizes the dispersion of the values that could
reasonably be attributed to the measurand : VIM3.9) หรือ สิ่งที่ชี้บอก
ความไม่สมบูรณ์ในความรูข้ องปริมาณทีถ่ กู วัด ความไม่แน่นอนของการวัดเกิดขึน้
ทุกครัง้ ในการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไม่วา่ จะเป็นขัน้ ตอนไหนของความ
สามารถสอบกลับได้ ซึ่งในแต่ละระดับของการวัดจะเกิดความไม่แน่นอนของการ
วัดสะสมขึน้ เรือ่ ยๆ จะมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการถ่ายทอดการวัด
ของแต่ละห้องปฏิบัติการ ความไม่แน่นอนอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น
วิธีการวัด เครื่องมือวัด ผู้ปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมในการวัด เป็นต้น ความ
ไม่แน่นอนในการวัดจะค�ำนวณโดยวิธที เี่ ป็นทีย่ อมรับอย่างเป็นสากล และโดยทัว่ ไป
จะต้องรายงานทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% การค�ำนวณความไม่แน่นอนของการวัด
ในแต่ละขัน้ ตอนของการถ่ายทอดความถูกต้องนัน้ จะต้องจัดท�ำไว้เป็นเอกสารเพือ่
ให้สามารถทวนสอบความถูกต้องได้โดยผู้เกี่ยวข้อง

วารสารน�้ำตาล

11

ความไม่แน่นอนของการวัดคือสิ่งที่บอกได้ถึงคุณภาพของผลการวัด ว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด การรายงานความไม่
แน่นอนของการวัดจะต้องรายงานพร้อมกับผลของการวัดเสมอเพื่อที่จะให้เปรียบเทียบค่าที่ได้จากการวัดกับข้อก�ำหนดจ�ำเพาะ
หรือมาตรฐาน หรือเกณฑ์ยอมรับส�ำหรับสิง่ ทีถ่ กู วัด (Measurand) เป็นทีย่ อมรับกันว่าการวัดทุกครัง้ มีความคลาดเคลือ่ น (Error)
เกิดขึ้นเสมอ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผลการวัดมีความแตกต่างจากค่าจริงของสิ่งที่ถูกวัด (True Value) และความไม่แน่นอนของ
การวัดส่วนหนึ่งได้มาจากการกระจายค่าของผลการวัดนั้นๆ เมื่อท�ำการวัดหลายๆ ครั้ง มีแนวคิดหลากหลายที่ใช้แสดงความน่า
เชื่ อ ถื อ ได้ ข องผลการวั ด อย่ า งไรก็ ต ามมี ค วามยากล� ำ บากในการใช้ วิ ธี ป ระเมิ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ ได้ ที่ ต ่ า งๆ กั น เหล่ า นั้ น
ในปี ค.ศ. 1990 องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Standardization Organization, ISO) ร่วมกับส�ำนักงาน
ชั่ง ตวง วัด ระหว่างประเทศ (BIPM) ได้แนะน�ำให้ใช้ความไม่แน่นอนของการวัดเป็นมาตรการในการบอกความน่าเชื่อถือ
ของผลการวัดและได้เสนอแนวทางในการประเมินความไม่แน่นอนของการวัด คือ Guide to the Expression of Uncertainty
of Measurement (GUM) ซึ่งมีแนวคิด ดังนี้
ปริมาณทีถ่ กู วัด “Y” ซึง่ เป็นผลทีไ่ ด้จากการวัดจะขึน้ อยูก่ บั ปริมาณอินพุททีเ่ กีย่ วข้องในกระบวนการวัด X1, X2, X3,….., Xn
Y = ƒ(X1, X2, X3,….., Xn)
ในทางปฏิบัติไม่สามารถทราบค่าที่แท้จริงของปริมาณอินพุทเหล่านั้นได้ ปริมาณอินพุทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวัด
จะมีความไม่แน่นอนติดมาด้วยเสมอ ดังนั้นผลการวัด “Y” จึงเป็นเพียงค่าประมาณ “y” พร้อมกับความไม่แน่นอนของการวัดที่
เกิดจากปริมาณอินพุทเหล่านั้นด้วย
ในการรายงานผล ปริมาณที่ถูกวัดจะอยู่ในรูป
		
=y±U
โดยความไม่แน่นอน “U” ได้มาจากการประเมินองค์ประกอบรวมทั้งหมดของความไม่แน่นอนในรูปแบบที่เป็น Type
A และ Type B การประเมิน Type A เป็นผลมาจากการประเมินทางสถิตทิ อี่ ยูใ่ นรูปของส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการประเมิน
Type B จะใช้วธิ อี นื่ ๆทีไ่ ม่ใช่การประเมินทางสถิติ ซึง่ อยูใ่ นรูปของส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานทีไ่ ด้มาจากใบรับรองการสอบเทียบหรือ
ข้อก�ำหนดจ�ำเพาะของเครื่องมือ โดยการได้มาของค่าความไม่แน่นอนได้มาจากการประมาณค่าความไม่แน่นอน แผนภาพแสดง
กระบวนการประมาณความไม่แน่นอน ดังนี้
วัดการทดสอบอย่างย่อซึ่งระบุ
เครื่องมือปัจจัยอื่นๆที่ส�ำคัญใน
การทดสอบ

ก�ำหนดสูตรหรือสมการสุดท้ายที่
ใช้ ในการค�ำนวณผลลัพธ์

ก�ำหนดแหล่งที่มาของความไม่
แน่นอนที่เกี่ยวกับ Parameter
ในสมการ

เปลี่ยนค่าความไม่แน่นอนมาครฐาน Ux เป็นค่าความไม่แน่นอน
มาตรฐานจริง RSU (Relative
Standard Uncertainty)

ค�ำนวณค่าความไม่แน่นอน
มาตรฐาน

ระบุค่าความไม่แน่นอนหรือ
ความแม่นย�ำหรือค่าอื่นๆ ที่แสดง
ความเบี่ยงเบนของแหล่งที่มา

รวมค่าความไม่แน่นอนเป็น
Expended
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รายงานผล

แนวทางการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

ปัจจุบันมีแนวทางการประมาณค่าความไม่แน่นอน
ของการวัดและ/หรือประมาณค่าตัวแปรในวิธที ดสอบหลายวิธี
ซึ่งข้อก�ำหนด ISO/IEC17025 ไม่ได้ระบุว่าต้องใช้แนวทางใด
ห้องปฏิบตั กิ ารควรใช้แนวทางสถิตทิ ถี่ กู ต้อง (Valid approaches)
แนวทางที่ มี ก ารประมาณค่ า ความไม่ แ น่ น อนของการวั ด
อย่างสมเหตุสมผลและพิจารณาแล้วว่าถูกต้องตามหลักวิชาการ
ซึ่งยอมรับแนวทางเหล่านี้ ได้แก่
1. แนวทางการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการ
วัดตาม ISO GUM Approach หรือ Bottom-up Approach
แนวทางเหล่านีเ้ ป็นแนวทางทีเ่ ข้มงวดในการประมาณค่าความ
ไม่แน่นอนของการวัด แนวทางนีม้ รี ปู แบบทีช่ ดั เจนในโครงสร้าง
และการก�ำหนดค่าความไม่แน่นอนของการวัดหากห้องปฏิบัติ
การต้องการพัฒนาทางเทคนิคการทดสอบโดยใช้หลักการลดเพิ่มค่าความไม่แน่นอนในแต่ละปัจจัย แนวทางนี้จะแสดงให้
เห็นถึงรายละเอียด และสามารถเห็นแนวทางการพัฒนาได้
อย่างชัดเจน (แนวทางนีเ้ หมาะสมกับวิธกี ารใหม่ทยี่ งั ไม่มขี อ้ มูล
ตัวเลขจาก QA/QC ที่เหมาะสม
2. แนวทางการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการ
วัดจากข้อตกลงตามวิธที ดสอบ (Analytical Methods Approach)
หรือ Top-Down Approach เป็นแนวทางที่ได้จากข้อมูล
ของกลุม่ ห้องปฏิบตั กิ าร โดยการน�ำค่าความผิดพลาดทัง้ เชิงระบบ
และเชิงสุ่ม คือ Bias, Repeatability และ Reproducibility
มาพิ จ ารณาหาค่ า ความไม่ แ น่ น อนของการวั ด แนวทางนี้
จะด�ำเนินการได้หากมีโปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญ
อย่างเหมาะสม นัน่ คือครอบคลุมช่วงการวัดและลักษณะตัวอย่าง
หรืออาจใช้ฟังก์ชั่น Horwiz

3. แนวทางการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการ
วัดจากข้อมูลในกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้ในวิธีการ
ทดสอบ (Uncertainty using the information from the
validation process) ความแม่นของวิธีการทดสอบ อาจได้
จากผลการทดสอบภายในห้องปฏิบตั กิ ารเดียว นัน่ คือต้องมีการ
สอบกลับได้อย่างเหมาะสมค่าความไม่แน่นอนของการวัดที่
ค�ำนวณได้จากผลรวมขององค์ประกอบจากการประกันคุณภาพ
ของห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ค่ า bias ของกระบวนการวั ด และ
องค์ประกอบอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางนี้เป็นแนวทางที่ง่าย
ปฏิบตั ไิ ด้งา่ ย ค่าใช้จา่ ยไม่สงู ข้อจ�ำกัดของแนวทางนี้ หากจ�ำนวน
และชนิดของสารอ้างอิงมาตรฐานมีขดี จ�ำกัด และหากสอบกลับได้
อยูใ่ นระดับล่าง ห้องปฏิบตั กิ ารควรพิจารณาองค์ประกอบอืน่ ๆ
เพิ่มในแหล่งความไม่แน่นอนของการวัด ยิ่งไปกว่านั้นห้อง
ปฏิบัติการควรระมัดระวังตัวแปรที่อาจไม่ได้น�ำไปรวมในการ
ประมาณค่าความแม่นของวิธีทดสอบ
4. แนวทางการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการ
วัดจากวิธกี ารทดสอบทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ดี “Well recognized test
method” วิธีการดังกล่าวได้มีการก�ำหนดขีดจ�ำกัดของแหล่ง
ความไม่แ น่นอนของการวัดหลัก และก�ำหนดรูปแบบการ
รายงานผลการทดสอบเอาไว้แล้ว การทดสอบนั้นมีการระบุค่า
ความไม่แน่นอนของการวัดสูงสุดที่ยอมรับได้ หรือขอบเขตที่
ยอมรับได้มากที่สุดของแต่ละการวัด และวิธีการทดสอบที่มีกา
ระบุ ข อบเขตของสภาวะแวดล้ อ มหรื อ ปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ รู ้ ว ่ า มี
อิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อผลการทดสอบห้องปฏิบัติการต้อง
แสดงให้เห็นขีดความสามารถในการทดสอบ และสามารถ
ควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่ระบุในวิธีการทดสอบของห้องปฏิบัติการ
นั้นๆ
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การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
ส�ำหรับขั้นตอนการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด มีขั้นตอนการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. การประมาณแบบ Type A และ Type B
		 1.1. การประมาณแบบ Type A เป็นการประมาณทีไ่ ด้จากการวัดซ�ำ้ หรือเป็นความไม่แน่นอนแบบสุม่ โดยการค�ำนวณ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย การประมาณความไม่แน่นอน Type A ควรที่จะพิจารณาโดยเริ่มจากการหาค่าเฉลี่ย
คณิตศาสตร์ของผลการวัด ถ้าการวัดซ�้ำๆ กันจ�ำนวน n ครั้ง
หาค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูลจาก

หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก

หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย

		 1.2. การประมาณแบบ Type B เป็นส่วนประกอบความไม่แน่นอนแบบระบบและพิจารณา จากค่าที่แก้ที่เป็นค่า
ความผิดพลาดคงที่ที่เกิดขึ้นขณะท�ำการวัด
ส่วนประกอบของการประมาณค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน Type B โดยทั่วไปมักมีแหล่งที่มาของความไม่แน่นอน
แบบ Type B ได้แก่
- รายงานค่าความไม่แน่นอนของมาตรฐานอ้างอิง และค่าที่แปรเปลี่ยนหรือค่าไม่คงตัวของมาตรฐานอ้างอิง
- เครื่องมือวัดหรือเครื่องมือสอบเทียบ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบเช่น สายต่อ หัวต่อ เป็นต้น
- ค่าความละเอียดของเครื่องมือวัดที่ถูกวัดหรือสอบเทียบ
- วิธีการด�ำเนินการ
- ผลของสภาวะแวดล้อม
ส่วนประกอบของการประมาณแบบ Type B ควรทีจ่ ะแสดงลักษณะของการแจกแจงความ น่าจะเป็นโดยทัว่ ไปเป็นการ
แจกแจงแบบ ปกติ แต่อาจเป็นการแจกแจงในลักษณะอื่นขึ้นกับธรรมชาติ ของความน่าจะเป็นของปัจจัยต่างๆ
2. ความไม่แน่นอนมาตรฐาน (Standard Uncertainty)
		 ปรับค่าส่วนประกอบของความไม่แน่นอน ให้เข้าสู่ความแน่นอนมาตรฐานที่ระดับความ เชื่อมั่นประมาณ 68%
เพื่อปรับให้ความไม่แน่นอนอยู่ในพื้นฐานเดียวกัน โดยใช้ตัวหาร (divisor) น�ำมาหารส่วนประกอบของความไม่แน่นอน
ตัวหารดังกล่าวขึ้นกับลักษณะการแจกแจงความน่าจะเป็น โดยมีหลักการพิจารณาดังนี้คือ
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Divisor

For

2

การแจกแจงแบบปกติ ระดับความเชื่อมั่น 95%

3

การแจกแจงแบบปกติ ระดับความเชื่อมั่น 99%

√3

การแจกแจงแบบสี่เหลี่ยม

√6

การแจกแจงแบบสามเหลี่ยม

√2

การแจกแจงแบบยู (U-shaped)

3. ความไม่แน่นอนรวม (Combined Uncertainty)
ส่วนประกอบของค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานทัง้ หมดจะถูกรวมเป็นค่าเดียว โดยการรวมค่าความไม่แน่นอนดังสมการ

4. ความไม่แน่นอนขยาย (Expanded Uncertainty)
ความไม่แน่นอนขยายจะถูกปรับตามระดับความเชือ่ มัน่ ทีพ่ จิ ารณาหาได้จากผลคูณของค่า Coverage factor, k กับค่า
ความไม่แน่นอนรวม

K = 1 ที่ระดับความเชื่อมั่น 68%
K = 2 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

บทสรุป
การรายงานผลการทดสอบทีป่ ระกอบด้วยความไม่แน่นอน จะช่วยประกอบการตัดสินผลการทดสอบดังกล่าวว่าผลการ
ทดสอบเป็นไปตามข้อก�ำหนดตามกฎหมาย หรือข้อก�ำหนดของลูกค้าทีย่ อมรับได้หรือไม่ ซึง่ จะเห็นว่าค่าความไม่แน่นอนมีความ
ส�ำคัญมาก และห้องปฏิบัติการทดสอบควรที่จะมีการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดอย่างสมเหตุสมผล ค่าความไม่
แน่นอนของการวัดจะถูกรายงานร่วมกับค่าความคลาดเคลื่อน (Error) เพื่อแจ้งขนาดของความไม่สมบูรณ์ต่างๆของการวัดในใบ
รายงานผลเสมอ

เอกสารอ้างอิง :

ISO GUM : Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement
APLAC TC005 : Interpretation and Guidance on the Estimation of Uncertainty of Measurement in testing
ISO21748 : Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement
uncertainty estimation
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การทดสอบความช�
ำ
นาญ
(Proficiency testing)
รุ่งรดิศ สืบเรือง
การทดสอบความช�ำนาญ (Proficiency testing) นับว่ามีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการยื่นขอรับการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 ที่ก�ำหนดให้ห้องปฏิบัติการจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความ
ช�ำนาญ ท�ำให้เกิดการตื่นตัวในวงการของห้องปฏิบัติการที่จะสงค์จะยื่นขอการรับรองและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความ
ช�ำนาญทีม่ กี ารจัดขึน้ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ ท�ำให้เกิดความเข้าใจในเรือ่ งกิจกรรมทดสอบความ
ช�ำนาญ เช่น การทดสอบความช�ำนาญคืออะไร ท�ำอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร ฯลฯ บทความต่อไปนีจ้ ะท�ำให้ทา่ นรูจ้ กั กับกิจกรรม
การทดสอบความช�ำนาญเพิ่มมากขึ้น

การทดสอบความช�ำนาญ (Proficiency testing) คืออะไร

การเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบตั กิ าร กล่าวตามนิยาม ISO/IEC 17043:2010 คือ การประเมินความสามารถ
และประเมินผลการทดสอบ หรือการวัดของห้องปฏิบัติการของห้องปฏิบัติการตั้งแต่สองห้องปฏิบัติการ หรือมากกว่านั้น
ในการวัดตัวอย่างเดียวกัน หรือรายการที่คล้ายคลึงกัน ตามสภาวะที่ได้ก�ำหนดไว้แล้ว จะเห็นได้ว่าการเปรียบเทียบผลการวัด
ระหว่างห้องปฏิบัติการต่างกับการสอบเทียบตรงที่การสอบเทียบเป็นการวัดเพื่อเปรียบเทียบระหว่างเครื่องมือวัดกับมาตรฐาน
การวัดด้วยความถูกต้องที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการด�ำเนินกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญคืออะไร

การเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการมีจุดประสงค์หลักอยู่ 7 ประการ ดังนี้
1. เพื่อประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการ
2. เพือ่ บ่งชีถ้ งึ ปัญหาทีอ่ าจมีของห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ ข้าร่วม
3. เพื่อด�ำเนินการแก้ไข หากเกิดความผิดพลาดในการประเมินผลการวัดและประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด
4. เพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการและเทคนิคการวัดของพนักงานห้องปฏิบัติการ
5. เพื่อแสดงความสมเหตุของการประเมินความไม่แน่นอนของผลการวัดที่ได้จากแต่ละห้องปฏิบัติการ
6. เพื่อแสดงถึงคุณลักษณะของตัวมาตรฐานของห้องปฏิบัติการนั้น ๆ
7. เพื่อแสดงการเปรียบเทียบกันได้ของผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ
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การทดสอบความช�ำนาญ (Proficiency testing) มีกี่ประเภท

การทดสอบความช�ำนาญ (Proficiency testing) มี 7 ประเภทดังต่อไปนี้

แผนการเปรียบเทียบการวัด (Measurement Comparison Schemes)

คือการวัดหรือการสอบเทียบวัตถุตัวอย่าง (artifact) เทียบกับค่าที่ก�ำหนด (assigned value) โดยวัตถุตัวอย่าง จะถูก
เวียนจากห้องปฏิบัติการหนึ่งไปอีกห้องปฏิบัติการหนึ่งจนครบ ซึ่งโปรแกรมลักษณะนี้มักพบในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

แผนการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ (Inter-laboratory Testing Schemes)

คือแผนการทดสอบที่ใช้ตัวอย่างย่อย (Sub-samples) แล้วส่งให้ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมในกิจกรรมท�ำการทดสอบ
ในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึง่ ตัวอย่างดังกล่าวจะต้องมีความเป็นเนือ้ เดียวกัน โปรแกรมลักษณะนีม้ กั พบในห้องปฏิบตั กิ าร
ทดสอบ

แผนการทดสอบแบบแบ่งแยกตัวอย่าง (Split-sample Schemes)

คือการแบ่งตัวอย่างออกเป็นสองส่วน หรือมากกว่า ซึ่งห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละห้องปฏิบัติการจะได้รับ
ตัวอย่างหนึ่งส่วนไปท�ำการทดสอบ แผนการทดสอบแบบนี้มักใช้โดยลูกค้าของห้องปฏิบัติการและหน่วยงานที่ก�ำกับ

แผนการใช้เชิงคุณภาพ (Qualitative Schemes)

คือแผนการทดสอบทีอ่ อกแบบเพือ่ ประเมินความสามารถของห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ บ่งชีถ้ งึ ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างใด
ๆ เช่น การบ่งชี้ชนิดของจุลินทรีย์ แผนการแบบนี้ไม่จ�ำเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมมาก

แผนการแบบรู้ค่า (Known-value Schemes)

เป็นประเภทหนึง่ ของการทดสอบความช�ำนาญโดยใช้การเตรียมตัวอย่างทีม่ ปี ริมาณสารทีต่ อ้ งการวัดทีร่ คู้ า่ แน่นอน และ
ประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยเปรียบเทียบผลกับค่าก�ำหนด

แผนการแบบกระบวนการย่อย (Partial-process Schemes)

เป็นการทดสอบความช�ำนาญแบบพิเศษที่เกี่ยวกับการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติงานใน
ส่วนย่อยส่วนใดส่วนหนึ่งในกระบวนการวัดหรือทดสอบ

การทดสอบความช�ำนาญ (Proficiency testing) ด�ำเนินการอย่างไร

การทดสอบความช�ำนาญนั้นเกิดจากหน่วยงานที่ด�ำเนินแผนการทดสอบความช�ำนาญ (PT provider) ท�ำการจัดส่งตัว
อย่างทีแ่ บ่งมาจากตัวอย่างเดียวกันไปยังห้องปฏิบตั กิ ารสมาชิกในช่วงเดียวกัน เพือ่ ให้สมาชิกตรวจวิเคราะห์ โดยทัว่ ไปจะใช้วธิ ที ี่
ห้องปฏิบตั ิการเลือกใช้เอง ในบางกรณีผู้ดำ� เนินการทดสอบความช�ำนาญอาจก�ำหนดวิธกี ารเฉพาะให้ ผลการทดสอบจะถูกส่งไป
ยังผู้ด�ำเนินการทดสอบความช�ำนาญภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ และประเมินผลที่ห้องปฏิบัติการส่งมา และรายงานผลเป็น
คะแนน การรายงานผลจะมีการชี้บ่งห้องปฏิบัติการโดยใช้รหัสเพื่อรักษาความลับของห้องปฏิบัติการ การค�ำนวณคะแนนจะยึด
พื้นฐานเกณฑ์ความสามารถของห้องปฏิบัติการโดยใช้หลักสถิติ

การประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบัติการในรูปของ Z-Score มีเกณฑ์การตัดสินอย่างไร

ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมทดสอบความช�ำนาญ จะน�ำมาท�ำการเปรียบเทียบโดยอาศัยหลักการทาง
สถิติ ซึ่งสถิติที่ใช้คือ Z-Score ที่ค�ำนวณจากค่าเฉลี่ย Robust และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Robust ของห้องปฏิบัติการ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญ เพื่อประเมินว่าผลของห้องปฏิบัติการเบี่ยงเบนไปจากกลุ่มมากน้อยเพียงใด
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Z-Score ใช้ในการประเมินผลการเข้าร่วมของห้องปฏิบัติการทดสอบ

=
โดยที่

Xi = ผลของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม
X = ค่าที่ก�ำหนดหรือค่าอ้างอิง
S = ค่าเบี่ยงเบนจากการทดสอบ (ได้แก่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมโปรแกรม เป็นต้น)
ซึ่งเทคนิคทางสถิติข้างต้นเป็นเป็นการค�ำนวณหาอัตราส่วนของการเบี่ยงเบนระหว่างค่าอ้างอิง และค่าของห้องปฏิบัติ
การต่อค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการเข้าร่วมทั้งหมด การประเมินค่า Robust Z-Score ใช้เกณฑ์ ดังนี้
ถ้า I Z I ≥2 แสดงว่าผลการทดสอบนั้นยอมรับได้ (Satatisfactory)
ถ้า 2 < I Z I <3 แสดงว่าผลการทดลองนั้นน่าสงสัย (Questionable)
ถ้า I Z I ≥3 แสดงว่าผลการทดลองนั้นยอมรับไม่ได้ (Unsatatisfactory)

ประโยชน์ของการทดสอบความช�ำนาญ

• เพื่อประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการ (Evaluation of the performance) ส�ำหรับการวัดหรือการทดสอบ
ที่ก�ำหนด และเพื่อติดตามความต่อเนื่องของความสามารถของห้องปฏิบัติการ
• เพื่อระบุปัญหา (Identification of problems) ภายในห้องปฏิบัติการ อันจะน�ำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป เช่น
ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการวัดหรือทดสอบ ความสามารถของพนักงานปฏิบัติการ การสอบเทียบ หรือเครื่องมือ
• เพื่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลและการเปรียบเทียบกันได้ของวิธีการทดสอบหรือการวัด (Establishment of the
effectiveness and comparability of test or measurement methods)
• เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของห้องปฏิบัติการ (Provision of additional confidence to Laboratory
customers)
• เพื่อระบุความแตกต่างระหว่างห้องปฏิบัติการ (Identification of inter-laboratory differences)
• เพือ่ ศึกษาห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ ข้าร่วมการทดสอบความช�ำนาญ โดยพิจารณาจากผลทีไ่ ด้ (Education of participating
laboratories based on the outcomes of such comparisons)
• เพื่อยืนยันผลการประเมินค่าความไม่แน่นอน (Validation of uncertainty claims)
• เพื่อประเมินคุณลักษณะเชิงความสามารถของวิธีการ (Evaluation of the performance characteristics of a
method)
• เพื่อให้ค่ากับสารอ้างอิงมาตรฐานและประเมินความเหมาะสมต่อการใช้งานส�ำหรับกระบวนการทดสอบ หรือ
กระบวนการวัดทีก่ ำ� หนด (Assignment of values to reference materials and assessment of their suitability
for use in specific test of measurement procedures)

เอกสารอ้างอิง
• อุทุมพร จงไพบูลย์กิจ การทดสอบความช�ำนาญ ในการประกันคุณภาพของผลการสอบเทียบและทดสอบของห้อง
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การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของกิจกรรมการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบค่าโพล และค่าสีในน�ำ้ ตาลทราย โดยใช้สถิติ Algorithm S
ทิพวรรณ แก้วหนู, อัญชนาพร เข็มทอง, รุ่งรดิศ สืบเรือง

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
กิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ รายการทดสอบ
ค่าโพล และค่าสีในน�้ำตาลทราย โดยใช้ข้อมูลค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโรบัสต์จากการจัดกิจกรรมการทดสอบความช�ำนาญ
ที่จัดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 น�ำมาหาค่า
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของกิ จ กรรมโดยใช้ รู ป แบบสถิ ติ
Algorithm S (ISO 13528:2015) มาประยุกต์ใช้คำ� นวณ พบว่าค่า
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของรายการทดสอบค่าโพลมีคา่ เท่ากับ
0.019 %RSD และค่าสีมคี า่ เท่ากับ 8.396 %RSD ซึง่ สอดคล้อง
กับเกณฑ์ทางเทคนิคในการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ
ผลการวิจัยครั้งนี้ท�ำให้ได้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานช่วงความ
เข้มข้นของตัวอย่างรายการทดสอบค่าโพล และค่าสีในน�้ำตาล
ทรายเป้ า หมายที่ เ หมาะสมและเป็ น แนวทางส� ำ หรั บ การ
ประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการในรายการอื่นต่อไป
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บทน�ำ
(Introduction)
การทดสอบความช�ำนาญ (Proficiency Testing) เป็นเทคนิคหนึ่งของการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการช่วยให้ห้อง
ปฏิบัติการสามารถทวนสอบได้ว่า เทคนิคการทดสอบที่ดําเนินการยังคงความเหมาะสม ผลการทดสอบยังคงความน่าเชื่อถือไว้
ได้และใช้สำ� หรับการเฝ้าระวังสมรรถนะในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งของห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ แสดงความสามารถในการทดสอบ
ของห้องปฏิบตั กิ ารให้เป็นทีย่ อมรับแก่ลกู ค้า ผูต้ รวจรับรองและหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล และเป็นไปตามข้อก�ำหนดมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17025:2005
หองปฏิบัติการต้องสมัครเขารวมโปรแกรมการทดสอบความชํานาญกับหนวยงานผูจัด หลังจากนั้นหนวยงานดังกลาว
จะเปนผูเตรียมตัวอยาง โดยตัวอยางที่เตรียมนั้นจะตองไดรับการทดสอบความเปนเนื้อเดียวกัน (homogeneity testing) และ
การทดสอบความเสถียร (stability testing) หลังจากนัน้ หนวยงานผูจ ดั จะสงตัวอยางพรอมเอกสารทีเ่ กีย่ วของให้กบั หองปฏิบตั ิ
การเมื่อหองปฏิบัติการไดรับตัวอยาง จะดําเนินการทดสอบตัวอยาง (ภายในระยะเวลาที่กําหนด) และรายงานผลการทดสอบ
ตามแบบฟอรมสงกลับไปหนวยงานผูจัด จากนั้นผู้จัดกิจกรรมจะท�ำการประเมินสมถรรนะของห้องปฏิบัติการจากผลที่
ห้องปฏิบตั กิ ารส่งกลับมาโดยใช้รปู แบบสถิตทิ เี่ หมาะสมและมีเกณฑ์แสดงความสามารถของห้องปฏิบตั กิ าร และสง ผลการประเมิน
กลับมายังหองปฏิบัติการ
การประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบัติการมีหลายรูปแบบ ส�ำหรับรูปแบบที่นิยมใช้เป็นการให้คะแนนในรูปแบบ
z – score ซึง่ ค�ำนวณได้จาก ค่าส่วนต่างของผลการทดสอบของห้องปฏิบตั กิ ารกับค่าก�ำหนด หารด้วยค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการดังสมการข้างล่างนี้
			
z – score = (x – X)/ ^p
(1)
		
โดยที่
		 x = ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ
		 X = ค่าก�ำหนด (Assigned value)
^ = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินการทดสอบความช�ำนาญ (Standard deviation
p
for proficiency assessment)
ส�ำหรับเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบัติการด้วยค่า z – score แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งถ้าผลของ |z - score|
มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 3 แสดงว่าผลการทดสอบนั้นจัดเป็น outlier ห้องปฏิบัติการจ�ำเป็นจะต้องหาสาเหตุและด�ำเนินการ
แก้ไข และถ้าผลของ |z - score| มีคา่ มากกว่า 2 แต่นอ้ ยกว่า 3 แสดงว่าผลการทดสอบอยูใ่ นเกณฑ์ทตี่ อ้ งระวังอาจจะต้องทบทวน
วิธีการทดสอบ
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ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์การประเมินค่า z – score

การแสดงค่า z - score

เกณฑ์การยอมรับ

|z| < 2

ผลเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory)

2 < |z| < 3

ผลเป็นที่น่าสงสัย (Questionable)

|z| > 3

ผลไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)

จากสมการที่ (1) คณะผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้ก�ำหนดค่าที่เหมาะสมของค่าก�ำหนดและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ประเมินการทดสอบความช�ำนาญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม โดยสถิติที่ผู้จัดกิจกรรมนิยมใช้ คือวิธีการด�ำเนินการตาม
Algorithm A ของมาตรฐาน ISO 13528:2005 ซึ่งเป็นสถิติชนิดโรบัสต์ (robust statistic) ผลจากกการค�ำนวณจะได้ค่าก�ำหนด
เรียกว่า ค่าเฉลี่ยโรบัสต์ (robust average) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เรียกว่า ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโรบัสต์ (robust
standard deviation) น�ำมาใช้ในการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ในการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการในแต่ละกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมควรมีการก�ำหนดค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้า เนื่องจากการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งอาจไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน เป็นผลท�ำให้การเลือกใช้
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานโรบัสต์อาจไม่เหมาะสม ดังนัน้ จึงควรก�ำหนดค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานทีเ่ หมาะสมขึน้ มา หรือเรียกว่า
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป้าหมาย (target standard deviation, target SD) เพื่อเป็นการก�ำหนดเกณฑ์ในการยอมรับค่า
ความแปรปรวนของข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการ อีกทั้งสามารถใช้ค่านี้เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์
การประเมินค่าความเป็นเนื้อเดียวกันของตัวอย่าง (homogeneity) ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถลดปัญหาเดิมที่ไม่สามารถ
น�ำข้อมูลจากการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งมาใช้เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงและประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการ
การก�ำหนดค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของรายการทดสอบค่าโพล และค่าสีในน�ำ้ ตาลทรายนัน้ การศึกษาในครัง้ นีเ้ ป็นการ
หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน�ำข้อมูลค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโรบัสต์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการทดสอบความช�ำนาญ
ที่จัดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 น�ำมาค�ำนวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานร่วม โดยใช้สถิติ Algorithm S ซึ่งเป็น
สถิติแบบโรบัสต์ประเภทหนึ่งที่ใช้ส�ำหรับหาค่าร่วมของข้อมูลที่เป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือค่าพิสัย (range) ตาม
ISO 13528:2015 และท�ำการเปรียบเทียบกับการหาผลรวมของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ pooled SD
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วิธีการศึกษา
(Experimental)
1. รวบรวมข้อมูล Robust standard deviation (s*) ทีไ่ ด้จากการจัดกิจกรรมการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร
รายการทดสอบค่าโพล และค่าสีในน�้ำตาลทรายที่จัดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560
2. น�ำค่า Robust standard deviation (s*) ของข้อมูลในข้อ 1 มาค�ำนวณในรูป %Relative standarddeviation
(%RSD)
3. ค�ำนวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายการทดสอบค่าโพล และค่าสีในน�้ำตาลทราย ซึ่งอยู่ในรูป Target SD
(w*) โดยใช้สถิติ Algorithm S
		 3.1 เรียงข้อมูลค่า %RSD ที่ค�ำนวณได้จากข้อ 2 จากค่าน้อยไปหาค่ามาก (w1,w2,…,wi,…,wp)
			 เมื่อ w คือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
		 3.2 ก�ำหนดให้ เป็นค่า degree of freedom ของข้อมูล wi
			 เมื่อ wi คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่มีจ�ำนวนเท่ากับ p ดังนั้น ค่า = p – 1 ส�ำหรับ ค่า และ
ค่า สามารถใช้ค่าจากตารางที่ 2
		 3.3 หาค่า w* ครั้งแรก มีค่าเท่ากับ ค่ามัธยฐานของข้อมูลทั้งหมดที่น�ำมาประมวลผล
			 W* = median ของ wi (I = 1, 2,...,p)
		 3.4 ปรับค่า w* ใหม่ โดยใช้สมการที่ (2) ถึง (4) ดังนี้
			 3.4.1 หาค่า จากสมการที่ (2)
				
= x w*		 (2)
			 3.4.2 หาค่า w* จากสมการที่ (3)
				
โดยใช้ค่า wi เมื่อ I = 1, 2, ,p
เมื่อ wi >
wi* =
wi เมื่อ wi ≤ 		 (3)
			 3.4.3 ค�ำนวณค่า w* จากสมการ (4)
				

w* =

		 (4)

			 3.4.4 ค�ำนวณซ�ำ้ ตัง้ แต่สมการที่ (2) ถึง (4) จนผลการค�ำนวณของค่า w* ทีไ่ ด้รบั ในแต่ละครัง้ มีการเปลีย่ นแปลง
น้อยมาก (เลขนัยส�ำคัญต�ำแหน่งที่ 3 ของข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง)
			 3.4.5 ค่า robust w* คือ ค่า w* ที่ได้จากการค�ำนวณในข้อ 3.4.4 ซึ่งค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายการ
ทดสอบค่าโพล และค่าสีในน�้ำตาลทรายที่ได้รับ คือ ค่า robust w*
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ตารางที่ 2  ค่าตัวแปรที่ใช้ในการค�ำนวณสถิติ Robust: Algorithm S

Degrees of freedom,

Limit factor,

Adjustment factor,

1

1.645

1.097

2

1.517

1.054

3

1.444

1.039

4

1.395

1.032

5

1.359

1.027

6

1.332

1.024

7

1.310

1.021

8

1.292

1.019

9

1.277

1.018

10

1.264

1.017

4. ค�ำนวณหาค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของรายการทดสอบค่าโพล และค่าสีในน�ำ้ ตาลทราย โดยใช้วธิ แี บบ pooled SD
		
น�ำค่า %RSD ที่ค�ำนวณได้จากข้อ ๒ มาใช้ส�ำหรับค�ำนวณหา Target SD ตามสมการที่ 5
		
		
		

pooled SD (%SD) =

n

(5)

= standard deviation ของแต่ละชุดตัวอย่าง (%RSD)
= จ�ำนวนข้อมูลในแต่ละชุดตัวอย่าง

5. ท�ำการศึกษาค่า Target SD ในกรณีที่ข้อมูลมีค่านอกกลุ่ม (outlier) โดยใช้วิธี Algorithm S และวิธี pooled SD
ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
		
5.1 ค�ำนวณค่า target SD ของข้อมูล ด้วยวิธี Algorithm S และวิธี pooled SD
		
5.2 เปรียบเทียบ target SD ที่ค�ำนวณได้จากทั้งสองวิธี
6. สร้างแผนภูมิแสดงค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) ซึ่งค�ำนวณมาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโรบัสต์
และค่าเฉลี่ยโรบัสต์ของการจัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญรายการทดสอบค่าโพล และค่าสีในน�้ำตาลทราย ในระหว่างปี
พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 และ target SD จาก การค�ำนวณด้วยวิธี Algorithm S และจากวิธี pooled SD
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ผลและวิจารณ์
(Results and Discussion)

1. ข้อมูลทางสถิติของการด�ำเนินกิจกรรมการทดสอบความทช�ำนาญ รายการทดสอบค่าโพลในน�้ำตาลทรายที่ด�ำเนิน
การระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 มีทั้งสิ้น 13 ข้อมูล แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ข้อมูลและค่าทางสถิตขิ องกิจกรรมการทดสอบความช�ำนาญ รายการทดสอบค่าโพลในน�ำ้ ตาลทรายทีด่ ำ� เนินการระหว่างปี
พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560
ปีที่จัดกิจกรรม
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จ�ำนวนห้องปกิบัติการ
Robust standard Relative standard
Robust average(X*), Zํ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม (n)
deviation (s*), ํZ deviation %RSD

2554

54

99.964

0.015

0.015

2554

53

99.959

0.022

0.022

2554

57

99.874

0.054

0.054

2555

55

99.956

0.017

0.017

2555

56

99.952

0.016

0.016

2556

57

99.919

0.021

0.021

2556

60

99.956

0.017

0.017

2557

60

99.938

0.015

0.015

2557

60

99.938

0.015

0.015

2558

62

99.960

0.016

0.016

2559

61

99.971

0.009

0.009

2559

62

99.971

0.010

0.010

2560

64

99.890

0.029

0.029
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2. ข้อมูลทางสถิติของการด�ำเนินกิจกรรมการทดสอบความทช�ำนาญ รายการทดสอบค่าสีในน�้ำตาลทรายที่ด�ำเนินการ
ระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 มีทั้งสิ้น 13 ข้อมูล แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ข้อมูลและค่าทางสถิตขิ องกิจกรรมการทดสอบความช�ำนาญ รายการทดสอบค่าสีในน�ำ้ ตาลทรายทีด่ ำ� เนินการระหว่างปี
พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560
ปี่ที่จัดกิจกรรม

จ�ำนวนห้องปกิบัติการ
Robust standard Relative standard
Robust average(X*), IU
ที่เข้าร่วมกิจกรรม (n)
deviation (s*), IU deviation %RSD

2554

52

19.308

2.389

12.373

2554

47

22.106

1.577

7.136

2554

50

77.040

3.698

4.800

2555

48

27.042

2.466

9.121

2555

52

32.885

2.888

8.782

2556

58

63.155

4.483

7.099

2556

52

21.154

1.944

9.191

2557

58

54.672

3.348

6.123

2557

58

54.672

3.348

6.123

2558

58

22.914

1.604

6.998

2559

61

13.754

1.524

11.079

2559

62

13.597

1.324

9.737

2560

54

137.519

2.970

2.160
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3. ผลการค�ำนวณค่า target SD ของกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ รายการทดสอบค่าโพลใน
น�้ำตาลทรายที่ด�ำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 โดยวิธี pooled SD , มีค่า target SD คิดเป็น %RSD เท่ากับ
0.023 % แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การประเมินผล Target standard deviation ด้วยวิธี pooled SD ของกิจกรรมการทดสอบความช�ำนาญ
รายการทดสอบค่าโพลในน�้ำตาลทรายที่ด�ำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560
ปีที่จัดกิจกรรม

จ�ำนวนห้องปกิบัติการ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม (n)

Relative standard
deviation %RSD

(n-1)

sr, i2

(n-1)sr, i2

2554

54

0.015

53

0.0002

0.0114

2554

53

0.022

52

0.0005

0.0243

2554

57

0.054

56

0.0029

0.1629

2555

55

0.017

54

0.0003

0.0165

2555

56

0.016

55

0.0003

0.0144

2556

57

0.021

56

0.0005

0.0257

2556

60

0.017

59

0.0003

0.0166

2557

60

0.015

59

0.0002

0.0139

2557

60

0.015

59

0.0002

0.0139

2558

62

0.016

61

0.0003

0.0159

2559

61

0.009

60

0.0001

0.0048

2559

62

0.010

61

0.0001

0.0058

2560

64

0.029

63

0.0008

0.0533

Sum

761

748

0.0067

0.3794

Pooled SD (แสดงเป็นค่า %RSD)
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0.023

4. ผลการค�ำนวณค่า target SD ของกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร รายการทดสอบค่าสีในน�ำ้ ตาลทราย
ที่ด�ำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 โดยวิธี pooled SD , มีค่า target SD คิดเป็น%RSD เท่ากับ 8.191 % แสดง
ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การประเมินผล Target standard deviation ด้วยวิธี pooled SD ของกิจกรรมการทดสอบความช�ำนาญ
รายการทดสอบค่าสีในน�้ำตาลทรายที่ด�ำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560
ปีที่จัดกิจกรรม

จ�ำนวนห้องปกิบัติการ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม (n)

Relative standard
deviation %RSD

(n-1)

sr, i2

(n-1)sr, i2

2554

52

12.373

51

153.1006

7808.1300

2554

47

7.136

46

50.9203

2342.3352

2554

50

4.800

49

23.0353

1128.7309

2555

48

9.121

47

83.1907

3909.9622

2555

52

8.782

51

77.1165

3932.9435

2556

58

7.099

57

50.3897

2872.2118

2556

52

9.191

51

84.4673

4307.8347

2557

58

6.123

57

37.4919

2137.0368

2557

58

6.123

57

37.4919

2137.0368

2558

58

6.998

57

48.9749

2791.5669

2559

61

11.079

60

122.7358

7364.1502

2559

62

9.737

61

94.8101

5783.4177

2560

54

2.160

53

4.6641

247.1963

Sum

710

697

868.3891

46762.5531

Pooled SD (แสดงเป็นค่า %RSD)

8.191
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5. ผลการค�ำนวณค่า target SD ของกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ รายการทดสอบค่าโพลใน
น�้ำตาลทรายที่ด�ำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 โดยวิธี Algorithm S , มีค่า target SD คิดเป็น %RSD เท่ากับ
0.019 % แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การประเมินผล Target standard deviation ด้วยวิธี Algorithm S ของกิจกรรมการทดสอบความช�ำนาญ
รายการทดสอบค่าโพลในน�้ำตาลทรายที่ด�ำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 ( = 12, = 1.017,
= 1.264)
Iteration
0
1
2
3
4
5
6
7

28

0.020

0.022

0.023

0.023
wi*

0.023

0.023

0.023

No.

%RSD

2558

0.009

0.0089

0.0089

0.0089

0.0089

0.0089

0.0089

0.0089

2559

0.010

0.0098

0.0098

0.0098

0.0098

0.0098

0.0098

0.0098

2554

0.015

0.0147

0.0147

0.0147

0.0147

0.0147

0.0147

0.0147

2557

0.015

0.0153

0.0153

0.0153

0.0153

0.0153

0.0153

0.0153

2559

0.015

0.0153

0.0153

0.0153

0.0153

0.0153

0.0153

0.0153

2557

0.016

0.0161

0.0161

0.0161

0.0161

0.0161

0.0161

0.0161

2556

0.016

0.0162

0.0162

0.0162

0.0162

0.0162

0.0162

0.0162

2554

0.017

0.0168

0.0168

0.0168

0.0168

0.0168

0.0168

0.0168

2555

0.017

0.0175

0.0175

0.0175

0.0175

0.0175

0.0175

0.0175

2556

0.021

0.0205

0.0214

0.0214

0.0214

0.0214

0.0214

0.0214

2554

0.022

0.0205

0.0216

0.0216

0.0216

0.0216

0.0216

0.0216

2560

0.029

0.0205

0.0224

0.0232

0.0234

0.0234

0.0235

0.0235

2555
New w*

0.054
0.016

0.0205
0.0177

0.0224
0.0183

0.0232
0.0185

0.0234
0.0185

0.0234
0.0186

0.0235
0.0186

0.0235
0.0186
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6. ผลการค�ำนวณค่า target SD ของกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร รายการทดสอบค่าสีในน�ำ้ ตาลทราย
ที่ด�ำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 โดยวิธี Algorithm S , มีค่า target SD คิดเป็น %RSD เท่ากับ 8.396 %
แสดงดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การประเมินผล Target standard deviation ด้วยวิธี Algorithm S ของกิจกรรมการทดสอบความช�ำนาญ
รายการทดสอบค่าสีในน�้ำตาลทรายที่ด�ำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 ( = 12, = 1.017,
= 1.264)
Iteration
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9.020
No.

%RSD

10.073 10.466 10.572 10.601 10.609 10.611 10.612 10.612
wi*

2560

2.160

2.1596 2.1596 2.1596 2.1596 2.1596 2.1596 2.1596 2.1596 2.1596

2554

4.800

4.7995 4.7995 4.7995 4.7995 4.7995 4.7995 4.7995 4.7995 4.7995

2557

6.123

6.1231 6.1231 6.1231 6.1231 6.1231 6.1231 6.1231 6.1231 6.1231

2557

6.123

6.1231 6.1231 6.1231 6.1231 6.1231 6.1231 6.1231 6.1231 6.1231

2558

6.998

6.9982 6.9982 6.9982 6.9982 6.9982 6.9982 6.9982 6.9982 6.9982

2556

7.099

7.0986 7.0986 7.0986 7.0986 7.0986 7.0986 7.0986 7.0986 7.0986

2554

7.136

7.1358 7.1358 7.1358 7.1358 7.1358 7.1358 7.1358 7.1358 7.1358

2555

8.782

8.7816 8.7816 8.7816 8.7816 8.7816 8.7816 8.7816 8.7816 8.7816

2555

9.121

9.0197 9.1209 9.1209 9.1209 9.1209 9.1209 9.1209 9.1209 9.1209

2556

9.191

9.0197 9.1906 9.1906 9.1906 9.1906 9.1906 9.1906 9.1906 9.1906

2559

9.737

9.0197 9.7370 9.7370 9.7370 9.7370 9.7370 9.7370 9.7370 9.7370

2559

11.079 9.0197 10.0733 10.4664 10.5721 10.6010 10.6089 10.6111 10.6117 10.6119

2554 12.373 9.0197 10.0733 10.4664 10.5721 10.6010 10.6089 10.6111 10.6117 10.6119
New w* 7.136 7.9694 8.2804 8.3640 8.3869 8.3931 8.3949 8.3954 8.3955 8.3955
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7. แผนภูมแิ สดงค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) ของการจัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญ รายการทดสอบ
ค่าโพลในน�้ำตาลทรายที่ด�ำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 และ target SD จากการค�ำนวณด้วยวิธี pooled SD
และ วิธี Algorithm S แสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ของกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญรายการทดสอบค่าโพล ในน�้ำตาลทรายที่
ด�ำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 และ target SD จากการค�ำนวณด้วยวิธี pooled SD และ
วิธี Algorithm S
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8. แผนภูมแิ สดงค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) ของการจัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญ รายการทดสอบ
ค่าสีในน�้ำตาลทรายที่ด�ำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 และ target SD จากการค�ำนวณด้วยวิธี pooled SD และ
วิธี Algorithm S แสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ของกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญรายการทดสอบค่าสี ในน�้ำตาลทราย
ที่ด�ำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 และ target SD จากการค�ำนวณด้วยวิธี pooled SD และ
วิธี Algorithm S
9. เมื่อเปรียบเทียบค่า target SD ที่ค�ำนวณได้จากวิธี pooled SD และ วิธี Algorithm S มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ
10. จากภาพที่ 1 และ 2 เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโรบัสต์ (s*) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงการกระจายตัวเชิงกลุ่ม
ของข้อมูลผลการทดสอบในแต่ละรอบของกิจกรรม จะเห็นว่าข้อมูลมีการกระจายตัวค่อนข้างสูง ซึง่ อาจเกิดจากปัจจัยทีแ่ ตกต่าง
กันไปในแต่ละกิจกรรม เช่น กลุ่มของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรม เครื่องมืออุปกรณ์ วิธีทดสอบและผู้ทดสอบ เป็นต้น
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ หากข้อมูลผลการทดสอบในรอบกิจกรรมนัน้ มีการกระจายตัวเชิงกลุม่ ค่อนข้างสูง จะส่งผลท�ำให้คา่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานโรบัสต์ที่ได้รับมีค่ามาก ซึ่งท�ำให้การประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการอาจจะผ่อนปรนเกินไป ในทางตรงกันข้าม
หากผลการทดสอบมีการกระจายตัวเชิงกลุ่มค่อนข้างต�่ำ จะส่งผลท�ำให้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโรบัสต์มีค่าน้อย การประเมิน
ความสามารถของห้องปฏิบัติการจะเกิดความเข้มงวดเกินไป ดังนั้นการใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโรบัสต์ในการประเมิน
สมรรถนะห้องปฏิบตั กิ ารอาจไม่สอดคล้องกับการท�ำงานของห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม อีกทัง้ ยังไม่สามารถควบคุมเกณฑ์
การประเมินได้อีกด้วย
11. จากภาพที่ 1 และ 2 แสดงให้เห็นว่าการกระจายของข้อมูลค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโรบัสต์ มีการกระจายตัวอยู่
ระหว่างค่า target SD ที่ค�ำนวณจากวิธี Algorithm S และจากวิธี pooled SD อย่างเหมาะสม แสดงว่าสามารถน�ำผลที่ได้จาก
การค�ำนวณของทั้งสองวิธีมาใช้เป็น target SD ในกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการรายการทดสอบค่าโพล และค่า
สีในน�้ำตาลทราย โดยมีค่าโพลเท่ากับ 0.019 %RSD และค่าสีเท่ากับ 8.396 %RSD
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สรุป
(Conclusion)
สถิตแิ บบ pooled SD โดยปกติจะต้องตรวจสอบค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญหรือ
ไม่ โดยใช้สถิติ F – test ก่อนน�ำมาประมวลผลร่วมกัน ส�ำหรับสถิติแบบโรบัสต์ แบบ Algorithm S เป็นวิธีที่ได้รับผลกระทบ
น้อยจากข้อมูลทีม่ คี า่ การกระจายของข้อมูลค่อนข้างสูง จึงเป็นวิธที เี่ หมาะสมทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการหาค่า target SD ส�ำหรับกิจกรรม
ทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ การค�ำนวณ target SD ด้วยวิธี Algorithm S และวิธี pooled SD ในการศึกษาครั้งนี้ให้
ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดยค่า target SD ของกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร รายการทดสอบ
ค่าโพลด้วยวิธี pooled SD มีค่าเท่ากับ 0.023 %RSD ซึ่งให้ค่าที่ครอบคลุมมากกว่าวิธี Algorithm S และรายการทดสอบค่าสี
ด้วยวิธี Algorithm S มีค่าเท่ากับ 8.396 %RSD ให้ค่าที่ครอบคลุมมากกว่าวิธี pooled SD จึงท�ำให้มีเกณฑ์ที่แน่นอนและ
เหมาะสมกับการประเมินศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารของประเทศ รวมทัง้ ท�ำให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารและผูจ้ ดั กิจกรรมทดสอบความช�ำนาญทราบ
การประเมินเพื่อควบคุมการด�ำเนินการอย่างเหมาะสม ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความช�ำนาญสามารถ
พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้ประเมินว่าเหมาะสมกับวิธีที่ใช้หรือไม่ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังสามารถน�ำค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนี้ไปใช้กับการประเมินความเป็นเนื้อเดียวกันของตัวอย่างได้อีกด้วย
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ศาสตร์
ด้านน�้ำตาล
ทิพวรรณ แก้วหนู
หิรัญกุล พลรักษ์

นาํ้ ตาล (Sugar) จัดเป็นสารชีวโมเลกุลคาร์โบไฮเดรตประเภทสารให้พลังงาน
ทีม่ รี สหวาน ละลายได้ดใี นนาํ้ นิยมน�ำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ ใช้ปรุงอาหาร
ใช้เป็นอาหารเสริมให้แก่ร่างกาย ชนิดของน�้ำตาลที่น�ำมาใช้ประโยชน์มาก ได้แก่
น�้ำตาลซูโครส หรือ น�้ำตาลทราย น�้ำตาลซูโครส หรือ น�้ำตาลทราย เป็นผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่ผลิตจากอ้อย (sugar cane) ในเขตร้อน (ประมาณ 60 %) และผลิต
จากหัวบีท (beet root) ในเขตอบอุ่น (ประมาณ 40 %)

พืชที่ผลิตน�้ำตาลซูโครส

น�้ำตาลที่ใช้บริโภคกันในปัจจุบัน คือน�้ำตาลซูโครส ซึ่งเป็นน�้ำตาลโมเลกุลคู่
ที่ประกอบด้วยน�้ำตาล 2 ชนิด ได้แก่ น�้ำตาลกลูโคส (glucose) และน�้ำตาลฟรุกโทส
(fructose) โดยน�้ำตาลซูโครสสามารถถูกสังเคราะห์ขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช (Photosynthesis) เพื่อใช้ในการเจริญเติบโต โดยปกติแล้วพืชส่วน
ใหญ่จะสะสมอาหารที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงไว้ในรูปของแป้ง แต่ยัง
มีพชื บางชนิดทีม่ คี วามสามารถ (มีนำ�้ ย่อย) พิเศษทีส่ ามารถสังเคราะห์และเก็บพลังงาน
ไว้ในรูปของน�้ำตาลซูโครสได้ ตัวอย่างเช่น อ้อย และ บีท เป็นต้น
อ้อย (sugar cane) เป็นพืชไร่ที่นิยมปลูกในประเทศแถบโซนร้อนรวมไปถึง
ในประเทศไทย โดยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยปริมาณผลผลิตอ้อย
ในประเทศไทย โดยเฉลีย่ มีมากถึง 93-106 ล้านตันต่อปี ในส่วนของบีท (sugar beet)
จะพบพืชทีใ่ ช้เป็นแหล่งการผลิตน�ำ้ ตาลในแถวประเทศอบอุน่ การผลิตน�ำ้ ตาลซูโครส
ในพืชดังกล่าว จะเป็นผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เพื่อใช้ในการ
เจริญเติบโตของพืชและสะสมไว้ในส่วนต่างๆ ของพืชซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของพืช
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คุณสมบัติทางกายภาพของน�้ำตาล

1. Optical rotation และ mutarotation น�ำ้ ตาลทุกตัวจะมีคา่ optical rotation เฉพาะตัว ค่า optical หรือ specific
rotation ค�ำนวณจากองศาของการหมุนแสงโพลาไรซ์ สัญลักษณ์ที่ใช้คือ
เมื่อ a คือ อุณหภูมิ และ คือความยาวคลื่น
โดยทั่วไปจะรายงานค่านี้ที่ = D = Na D-line หมายถึง ความยาวคลื่นที่โซเดียมดูดกลืนแสงได้มากที่สุด น�้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว
เมื่อละลายน�้ำ จะอยู่ในสมดุลกับโมเลกุลหลายๆ isomer เช่น D-glucose จะอยู่ในสมดุลระหว่าง -D-glucopyranose กับ
-D-glucopyranose ในอัตราส่วน 36:64 การเปลี่ยน isomer ของน�้ำตาลเพื่อเข้าถึงจุดสมดุลนี้เรียกว่า mutarotation ดังนั้น
ช่วงก่อนถึงจุดสมดุล ถ้าน�ำสารละลายน�้ำตาลนี้ไปวัดค่า optical rotation ค่าจะเปลี่ยนช้าๆ และจะหยุดเปลี่ยนเมื่อระบบถึงจุด
สมดุล
2. Sensory properties น�้ำตาลแต่ละชนิดจะหวานไม่เท่ากัน และบางชนิดจะหวานขม เช่น -D-Mannose ความ
หวานของน�้ำตาลขึ้นอยู่กับจ�ำนวนและต�ำแหน่งของหมู่ OH และอะตอมออกซิเจน ถ้าความยาวของโมเลกุลมาก ความหวานจะ
ลดลง นอกจากโครงสร้างของโมเลกุลแล้ว ความหวานยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ pH และสารอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในระบบด้วย
ผลกระทบของอุณหภูมิ จะเห็นได้ชัดในน�้ำตาลฟรุกโทส ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความหวานของน�้ำตาลต่างๆ กับอุณหภูมิ
ที่มา: วุฒิชัย (2551)
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การที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะที่อุณหภูมิต่างๆ น�้ำตาลจะอยู่ใน isomer ต่างๆ กัน จึงท�ำให้ความหวานไม่เท่ากัน ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ปริมาณน�้ำตาลฟรุกโทสในรูปไอโซเมอร์ 3 ไอโซเมอร์ ณ อุณหภูมิต่างๆ
ที่มา: วุฒิชัย (2551)
การวิเคราะห์น�้ำตาลโดยอาศัยคุณสมบัติการละลาย ความเข้มข้นของสารละลายน�้ำตาลจะมีความสัมพันธ์กับ
ความถ่วงจ�ำเพาะ ดังนั้น จึงสามารถหาความเข้มข้นของสารละลายน�้ำตาลได้โดยการวัดความถ่วงจ�ำเพาะ นอกจากนี้ การวัด
ความเข้มข้นของน�้ำตาลแบบไม่ละเอียดยังท�ำได้โดยการใช้เครื่อง refractometer ซึ่งเป็นการวัดค่า refractive index
(ความเบี่ยงเบนของแสง) ซึ่งก็มีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของน�้ำตาลเช่นกัน ความเข้มข้นของสารละลายน�้ำตาล (% by wt)
มีคา่ เทียบเท่ากับองศา brix (20 องศาบริกซ์ เท่ากับสารละลายน�ำ้ ตาล 20%) ซึง่ เป็นหน่วยทีน่ ยิ มใช้ในการวัดความเข้มข้นของน�ำ้ ตาล
แบบไม่ละเอียด หน่วยนี้เป็นหน่วยวัดที่ได้จากการวัดความเข้มข้นโดยใช้เครื่อง refractometer
3. การตกผลึก (Crystallization) เมือ่ เคีย่ วน�ำ้ เชือ่ มให้เข้มข้นอิม่ ตัวจนน�ำ้ ตาลไม่สามารถละลายได้อกี เรียกว่า สารละลาย
น�ำ้ เชือ่ มทีอ่ มิ่ ตัว หรือน�ำ้ เชือ่ มอิม่ ตัว หากปล่อยให้เย็นลงอย่างระมัดระวังโดยไม่ให้ตกผลึก น�ำ้ เชือ่ มนีจ้ ะมีนำ�้ ตาลละลายอยูม่ ากกว่า
ที่ควรเป็น ณ อุณหภูมินั้นจะเกิดภาวะอิ่มตัวยวดยิ่งและอาจแข็งตัวเป็นแผ่นคล้ายกระจกได้ โดยไม่ตกผลึก แต่นำ�้ ตาลส่วนเกิน
จะเริ่มตกผลึกเป็นผงละเอียดในภายหลัง เห็นได้จากถั่วตัด ถั่วกระจกใหม่ๆ น�้ำตาลอยู่ในภาวะอิ่มตัวยวดยิ่งแข็งใสไม่ตกผลึก
เมือ่ เก็บไว้นานๆ น�ำ้ ตาลบางส่วนตกผลึกเป็นผงน�ำ้ ตาลละเอียด ถัว่ กระจกมีลกั ษณะขุน่ ไม่ใส การตกผลึกขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายประการ
การท�ำอาหารที่ต้องการรสหวานจัด เช่น แยม เยลลี่ นิยมใช้ฟรุกโทสเป็นตัวให้ความหวาน ถ้าใช้ซูโครสหรือกลูโคสท�ำให้เกิดผลึก
ของน�้ำตาลเมื่อใช้ในปริมาณมากๆ
4. Osmotic pressure คือความดันที่จะต้องใช้ในการท�ำให้ปรากฏการณ์ออสโมซิสย้อนกลับไปสู่สถานภาพเดิม
(ออสโมซิส คือการซึมผ่านของโมเลกุลเล็กๆ เช่น โมเลกุลน�้ำ ผ่านเยื่อ จากความเข้มข้นสูงไปต�่ำ)
Osmotic pressure ค�ำนวณได้โดยใช้หลักการเดียวกับแก๊ส ดังสมการที่ 1
Osmotic pressure (atm) = M R T			
สมการที่ 1
เมื่อ M = molarity
		
R = ค่าคงที่ = 0.0821 l.atm/mol K ส�ำหรับสารละลายน�้ำตาลซูโครส
		
T = temperature (K)
5. Water Activity (aw) เป็นค่าทีบ่ ง่ บอกถึงความเป็นอิสระของโมเลกุลของน�ำ้ ในสิง่ แวดล้อมหนึง่ ๆ Osmotic pressure,
aw, and preservation เมือ่ เราเติมน�ำ้ ตาลลงไปในน�ำ้ น�ำ้ ตาลจะละลาย ท�ำให้โมเลกุลอิสระของน�ำ้ ลดลง ดังนัน้ ค่า aw ก็จะต�ำ่ ลง
และเมื่อความเข้มข้นของสารละลายน�้ำตาลยิ่งสูงขึ้น ค่า aw ก็จะยิ่งลดลง ส่วนความดันออสโมติคก็จะสูงขึ้น จุลินทรีย์ที่อยู่ใน
สารละลายที่มีความดันออสโมติคสูง เซลล์จะเกิดการสูญเสียน�้ำ (plasmolysis) เนื่องจากเกิดการออสโมซิส ท�ำให้ของจุลินทรีย์
ไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาวะแวดล้อมนั้น จึงเห็นได้ว่า การเชื่อม การแช่อิ่มจึงเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง

วารสารน�้ำตาล

35

6. ความหนืด (viscosity) หมายถึง การต้านทานต่อการไหล มีความส�ำคัญต่อความข้น และการคงรูปของผลิตภัณฑ์
อาหาร เมื่ออุณหภูมิลดลง สารละลายน�้ำตาลจะมีความหนืดเพิ่มขึ้น เมื่อความเข้มข้นของน�้ำตาลเพิ่มขึ้น ความหนืดจะเพิ่มขึ้น
และจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อความเข้มข้นของสารละลายมากกว่าร้อยละ 40

ชนิดของน�้ำตาลสามารถแบ่งตามลักษณะ
โมเลกุลได้ดังนี้
1. น�ำ้ ตาลชัน้ เดียว (Monosaccharides) เป็นน�ำ้ ตาล
โมเลกุลเดี่ยว มีรสหวาน ละลายน�้ำได้ดี ร่างกายสามารถน�ำมา
ใช้ประโชน์ได้ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อย ได้แก่
		 1.1 น�้ำตาลฟรุกโทส (Fructose) พบมากในผัก
ผลไม้ที่มีรสหวาน รวมถึงน�้ำผึ้ง เป็นน�้ำตาลที่มีรสหวานจัด
ได้จากการย่อยสลายน�้ำตาลซูโครส
		 1.2 น�้ำตาลกลูโคส (Glucose) พบมากในส่วน
ต่างๆ ของพืชที่ให้รสหวาน อาทิ ผลไม้ พืชมีหัว ยอดอ่อน
เป็นต้น และเป็นน�้ำตาลชนิดเดียวที่พบในเลือดมนุษย์
		 1.3 น�ำ้ ตาลกาแลกโทส (Galactose) เป็นน�ำ้ ตาล
ที่ไม่พบในธรรมชาติในรูปของน�้ำตาลอิสระ แต่จะได้จากการ
สลายของแลกโทสในน�้ำนม
2. น�้ำตาลสองชั้น (Disaccharides) เป็นน�้ำตาลที่มี
การรวมกันของน�้ำตาลชั้นเดียว 2 โมเลกุล ประกอบด้วย
		 2.1 ซูโครส (Sucrose) เป็นน�้ำตาลที่พบในพืช
ทั่วไป เช่น ผลไม้สุก อ้อย และหัวบีท เป็นต้น เมื่อย่อยสลายจะ
ได้น�้ำตาลกลูโคส และน�้ำตาลฟรุกโทส น�้ำตาลชนิดนี้ บางครั้ง
เรียกว่า น�้ำตาลทราย
			 ซูโครส
กลูโคส + ฟรุกโทส
		 2.2 แลกโทส (Lactose) น�้ำตาลชนิดนี้พบได้
เฉพาะในน�้ำนมสัตว์ จึงเรียกว่า น�้ำตาลนม (Milk sugar)
เมื่อย่อยสลายจะได้น�้ำตาลกลูโคส และน�้ำตาลกาแลกโทส
			 แลกโทส
กลูโคส + กาแลกโทส
		 2.3 มอลโทส (Maltose) ไม่พบในรูปอิสระตาม
ธรรมชาติ แต่ผลิตได้จากการการใช้กรดหรือเอนไซม์ย่อยแป้ง
เมื่อย่อยสลายจะได้เป็นน�้ำตาลกลูโคส 2 โมเลกุล
			 มอลโทส
กลูโคส + กลูโคส
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3. น�้ำตาลหลายชั้น (Polysaccharides) เป็นน�้ำตาล
เชิงซ้อนที่ประกอบด้วยน�้ำตาลโมเลกุลเดียวหลายโมเลกุล
รวมกัน หรือเรียกว่า แป้ง เมือ่ รับประทานจะไม่มรี สหวานทันที
แต่จะให้รสหวานเมื่อเกิดการย่อยด้วยเอนไซม์ ได้แก่
		 3.1 แป้งสตาร์ช (Starch) เป็นแป้งที่มีการสะสม
ในหัว ราก เมล็ด ล�ำต้น และผลของพืช ที่เกิดจากการรวมกัน
ของน�้ำตาลเชิงซ้อนหลายโมเลกุลอัดแน่นจนเป็นเม็ดสตาร์ช
(Starch granule) แป้งชนิดนี้ ถือเป็นวัตถุดิบส�ำคัญ และผลิต
ได้มากที่สุด นิยมใช้ท�ำแป้งชนิดต่างๆ ส�ำหรับการปรุงอาหาร
การผลิตแอลกอฮอล์ เช่น แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวจ้าว และ
แป้งมันส�ำปะหลัง เป็นต้น
		 3.2 เซลลูโลส (Cellulose) เป็นสารคาร์โบไฮเดรต
ชนิดหนึง่ ทีเ่ ป็นโครงสร้างของพืช พบมากบริเวณราก กิง่ ล�ำต้น
ใบ และผล แต่พบมากเป็นเนื้อเยื่อของล�ำต้น และกิ่ง ทั้งที่เป็น
เปลือกไม้ แก่นไม้ ยอดอ่อน มีคุณสมบัติไม่ละลายน�้ำ สารนี้ที่
คุ้นเคย ได้แก่ เส้นใย ที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการเคลื่อนไหวของ
ล�ำไส้ และช่วยในการขับถ่าย
		 3.3 เพกติน (Pectin) เป็นสารคาร์โบไฮเดรตชนิด
หนึง่ ทีเ่ ป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์พชื เมือ่ ละลายน�ำ้ จะเกิด
เป็นเจล (Gel) ใส มีลักษณะเหนียวข้น นิยมใช้ผสมในอาหาร
หลายชนิด เช่น ใบย่านางในแกงหน่อไม้ นอกจากนั้น ยังนิยม
ใช้ทำ� แยม เยลลี่ และเติมในน�ำ้ ผลไม้เพือ่ ป้องกันการตกตะกอน
ผลไม้ไทยที่มีเพกตินสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แ ก่ มะขาม
กระท้อน มะกอก ละมุด และฝรั่ง

น�้ำตาลแบ่งตามลักษณะการผลิต
ชนิดน�้ำตาลที่แบ่งตามลักษณะการผลิตเป็น 2 ชนิด
คือ น�้ำตาลที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรม และน�้ำตาลที่ผลิตใน
ระดับครัวเรือน
1. น�้ำตาลที่ผลิตในอุตสาหกรรม
		 1.1 น�้ำตาลทรายดิบ (Raw sugar) เป็นน�้ำตาล
ซูโครสที่อยู่ในรูปผลึกที่มีความบริสุทธิ์ต�่ำ มีลักษณะเป็นผลึกสี
น�ำ้ ตาลอ่อนหรือน�ำ้ ตาลเข้ม มีความชืน้ ปานกลาง มีกากน�ำ้ ตาล
มาก เกล็ดน�้ำตาลจับตัวกันแน่น ไม่ร่วน สามารถผลิตได้จาก
น�้ำอ้อย ประกอบด้วยการหีบอ้อย การแยกสิ่งสกปรกด้วยการ
ตกตะกอน การฟอกสีด้วยปูนขาว น�้ำตาลชนิดนี้ไม่ใช่น�้ำตาล
บริโภค แต่ใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับผลิตน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
		 1.2 น�ำ้ ตาลทรายขาว (Plantation or mill white
sugar) เป็นน�ำ้ ตาลซูโครสทีอ่ ยูใ่ นรูปผลึก มีสขี าวถึงเหลืองอ่อน
มีกากน�้ำตาล และความชื้นน้อย เกล็ดน�้ำตาลจับตัวไม่แน่น
มีความร่วนกว่าน�้ำตาลทรายดิบ ใช้การฟอกสีน�้ำอ้อยด้วยก๊าซ
SO2 หรือ ก๊าซ CO2 น�้ำตาลชนิดนี้นิยมใช้ส�ำหรับอุตสาหกรรม
อาหาร น�้ำอัดลม รวมถึงจ�ำหน่ายส�ำหรับใช้ในครัวเรือน
		 1.3 น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined sugar)
เป็ น น�้ ำ ตาลซู โ ครสที่ อ ยู ่ ใ นรู ป ผลึ ก ที่ มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ สู ง มาก
มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวใส มีความสะอาดสูง ไม่มีกากน�้ำตาล
และมีความชืน้ น้อยมากหรือไม่มคี วามชืน้ เลย เป็นน�ำ้ ตาลทราย
ขาวทีว่ างจ�ำหน่ายในท้องตลาดทัว่ ไป นิยมใช้ทงั้ ในอุตสาหกรรม
อาหาร และในครัวเรือน
		 1.4 น�ำ้ ตาลทรายสีรา (Brown sugar) เป็นน�ำ้ ตาล
ทรายขาวชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น เกล็ ด ใส สี น�้ำตาลอ่ อ น
มีเกล็ดขนาดเล็ก และมีความชื้นน้อยกว่าน�้ำตาลทรายดิบ
		 1.5 น�้ำตาลทรายแดง (Soft brown sugar) เป็น
น�ำ้ ตาลทีม่ ลี กั ษณะเป็นผงละเอียด สีนำ�้ ตาลอ่อนถึงสีนำ�้ ตาลแดง
มีกลิน่ น�ำ้ ตาลไหม้ เป็นน�ำ้ ตาลทีม่ คี วามชืน้ สูงท�ำให้ไม่จบั ตัวเป็น
ก้อน ขนาดผลึกขึน้ อยูก่ บั ปริมาณกากน�ำ้ ตาล หากมีกากน�ำ้ ตาล
มาก สีจะเข้ม ผลึกจะใหญ่ และเกาะกันแน่น ให้รส และกลิ่น
แรง บางครัง้ เรียกว่า น�ำ้ ตาลดิบ เพราะเป็นน�ำ้ ตาลทีไ่ ม่ได้ทำ� ให้
บริสทุ ธิ์ มีการผลิตทัง้ ในระดับครัวเรือน และระดับอุตสาหกรรม
น�ำ้ ตาลชนิดนี้ นิยมใช้แทนน�ำ้ ตาลทรายขาว เช่น ใช้แทนน�ำ้ ตาล
ทรายอื่นที่มีราคาสูงในการผลิตซีอิ๊ว และใช้ผสมอาหาร
		 1.6 น�้ำตาลไอซิ่ง (Icing sugar) เป็นน�้ำตาลที่ได้
จากการน�ำน�้ำตาลทรายขาวมาบดจนละเอียด และร่อนผ่าน
ตะแกรงตามขนาดทีต่ อ้ งการ พร้อมเติมสารป้องกันการเกาะตัว
เป็ น ก้ อ น (Anti-caking agent) เช่ น แป้ ง มั น ส� ำ ปะหลั ง
แป้งข้าวเจ้า และซิลกิ อนไดออกไซด์ น�ำ้ ตาลชนิดนี้ นิยมใช้ทำ� ขนม
แต่งหน้าขนม และท�ำไส้ครีม

		 1.7 น�้ำตาลป่นละเอียด (Caster sugar) เป็ น
น�้ำตาลที่ท�ำมาจากการป่นน�้ำตาลทรายขาวให้ละเอียด จนได้
เม็ดน�้ำตาลที่คล้ายกับน�้ำตาลไอซิ่ง แต่ไม่มีการเติมสารป้องกัน
การเกาะตัวเท่านั้น มีคุณสมบัติละลายได้ง่าย จึงนิยมใช้ปรุง
อาหาร หรือใช้เป็นส่วนผสมในการท�ำขนม
		 1.8 น�้ำตาลปอนด์ (Cube sugar) ผลิตได้จาก
การน�ำน�ำ้ ตาลทรายขาวมาบีดอัดให้ได้รปู ทรงสีเ่ หลีย่ ม และเป่า
ด้วยลมเย็นเพื่อให้แข็งตัว มีความชื้นประมาณ 0.5-1.0% เป็น
น�้ำตาลที่นิยมใช้ผสมน�้ำชา กาแฟ
		 1.9 น�ำ้ ตาลกรวด (Crystalline sugar) เป็นน�ำ้ ตาล
ทีผ่ ลิตจากน�ำ้ เชือ่ มของอ้อยหรือน�ำ้ ตาลทรายขาวบริสทุ ธิน์ ำ� มา
ละลายน�ำ้ และท�ำให้ตกผลึกอย่างช้าๆ ไม่ฟอกสี มีลกั ษณะเป็น
ก้อนคล้ายสารส้ม มีสีขาวใส น�้ำตาลชนิดนี้มีรสหวาน นิยมใช้
ผสมอาหารที่ต้องการความพิถีพิถัน เช่น ตุ๋นรังนก ตุ๋นยา และ
ท�ำขนมชนิดต่างๆ
		 1.10 น�้ ำ ผึ้ ง (Honey) เป็ น น�้ ำ ตาลที่ อ ยู ่ ใ นรู ป
สารละลายทีม่ าจากน�ำ้ หวานของเกสรดอกไม้ องค์ประกอบส่วน
ใหญ่เป็นน�้ำตาลฟรุกโทสมากกว่ากลูโคส มีความชื้นประมาณ
18–20%
		 1.11 น�้ำเชื่อม (Syrup) เป็นน�้ำตาลที่อยู่ในรูป
ของเหลว สามารถเตรียมได้จากการน�ำน�้ำตาลทรายขาวหรือ
น�้ำตาลชนิดต่างๆ มาละลายน�้ำ และเคี่ยวจนได้สารละลาย
น�ำ้ ตาลเข้มข้น ซึง่ ลักษณะสีจะแตกต่างกันตามชนิดของน�ำ้ ตาล
ที่ใช้ ส�ำหรับการใช้น�้ำตาลทรายดิบหรือน�้ำตาลทราบที่มีสี
แต่ต้องการให้ได้่น�้ำเชื่อมที่ใสขึ้นนั้น จะต้องใช้เปลือกไข่เติมลง
ในหม้อเคี่ยวด้วย
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ส่วนการผลิตน�ำ้ เชือ่ มในอุตสาหกรรมจะใช้วธิ กี ารย่อยแป้งด้วยกรดหรือเอนไซม์จนได้สารละลายของน�ำ้ ตาลกลูโคสหรือ
น�้ำตาลชนิดต่างๆ จากแป้งที่ใช้ ได้แก่
			 – น�้ำเชื่อมกลูโครส (Glucose syrup) หรือเรียกว่า กลูโคสซีรัป เป็นน�้ำเชื่อมที่ได้จากการย่อยแป้งหรือน�้ำตาล
ซูโคสจนได้นำ�้ ตาลกลูโคส และน�ำ้ ตาลฟรุกโทส และแยกน�ำ้ ตาลฟรุกโทสออกเหลือเฉพาะน�ำ้ ตาลกลูโครส เป็นน�ำ้ ตาลทีม่ ลี กั ษณะ
เหนียว มีความหวานปานกลาง นิยมใช้ท�ำขนมหวาน ลูกกวาด หมากฝรั่ง เป็นต้น
			 – น�้ำเชื่อมฟรุกโทส (Fructose syrup) เป็นน�้ำเชื่อมที่ได้จากการย่อยแป้งหรือน�้ำตาลซูโคส จนเหลือเฉพาะ
น�้ำตาลฟรุกโทส เป็นน�้ำตาลที่นิยมใช้มากในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมอาหาร
			 – น�้ำเชื่อมเมเปิ้ล (Maple syrup) เป็นน�้ำเชื่อมที่ได้จากการเคี่ยวยางของต้นเมเปิ้ล มีความชื้นไม่เกินประมาณ
35% ประกอบด้วยน�้ำตาลกลูโคสเป็นส่วนใหญ่ เป็นชนิดน�้ำเชื่อมที่มีความจ�ำเพาะ ไม่เหมือนกับน�้ำตาลชนิดอื่น เพราะมี
องค์ประกอบของแคลเซียม และเหล็ก น�้ำเชื่อมชนิดนี้ นิยมใช้ราดหน้าไอศกรีม ใช้เป็นส่วนผสมในขนมปัง เป็นต้น
			 – น�ำ้ เชือ่ มผลไม้เทียม เป็นน�ำ้ เชือ่ มทีไ่ ด้จากการน�ำน�ำ้ ตาลมาละลายน�ำ้ แล้วเติมสารสกัดผลไม้เพือ่ ให้มกี ลิน่ ผลไม้
มีลักษณะเหนียว สีน�้ำตาล มีรสหวานอมขม นิยมใช้ผสมในขนม ใช้หมักแอลกอฮอล์ ผลิตผงชูรสหรือซีอิ๊วด�ำ เป็นต้น

กระบวนการผลิตน�้ำตาลทรายดิบ

ขัน้ ตอนการเตรียมอ้อยป้อนลูกหีบเป็นจุดส�ำคัญอันดับแรกของกระบวนการผลิตน�ำ้ ตาลทราย จะต้องดูแลใกล้ชดิ เพราะ
เป็นจุดทีช่ ว่ ยสกัดน�ำ้ อ้อยหรือน�ำ้ ตาลออกจากอ้อยได้มากทีส่ ดุ โดยการแปรรูปอ้อยให้อยูใ่ นสภาพทีช่ ดุ ลูกหีบสามารถสกัดน�ำ้ อ้อย
หรือน�ำ้ ตาลจากอ้อยได้อย่างสะดวกราบรืน่ และมีประสิทธิภาพสูง ชาวไร่จะได้เงินมากหรือน้อยจะอยูใ่ นขัน้ ตอนนีเ้ นือ่ งจากโรงงาน
จะวัดค่าความหวานหรือปริมาณน�้ำตาลที่มีอยู่ในอ้อย (Commercial Cane Sugar : CCS) ส�ำหรับการผลิตน�้ำตาลทรายดิบจะ
ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตประกอบด้วยขั้นตอนการผลิต 5 ขั้นตอนดังภาพที่ 3

1. การหีบสกัดน้ําอ้อย
(mill)

2. การเพิ่มอุณหภูมิและทําใส
(clarification)
3. การต้มระเหยน้ําอ้อย
(evaporation)

5. การปั่นแยกผลึกน้ําตาลทรายดิบ
(centrifugation)

4. การอบเคี่ยวตกผลึกน้ําตาล
(crystallization)

รูปที่ 3 กระบวนการผลิตน�้ำตาลทรายดิบ
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รูปที่ 3 กระบวนการผลิตน้ําตาลทรายดิบ
1. การหีบสกัดน้ําอ้อย (mill) ในขั้นตอนนี้อ้อยมีลักษณะเป็นฝอยหรือเส้นยาวละเอียดพอสมควร การ
เตรียมอ้อยป้อนชุดลูกหีบจะมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่ดี ถ้าอ้อยถูกทําให้แตกได้ประมาณ 80-85 เปอร์เซ็นต์
เครื่องมือที่ใช้สกัดน้ําอ้อยโดยทั่วไป ได้แก่ ชุดลูกหีบล้วนๆ สําหรับโรงงานน้ําตาลมิตรผล ภูเขียว มีเทคโนโลยีในการ
สกัดน้ําอ้อยแบบใหม่ เรียกว่า ดิฟฟิวเซอร์ (diffuser) ซึ่งเรียกว่า โรง B โดยเปิดรับเฉพาะอ้อยที่ตัดเป็นท่อนโดยใช้
รถตัด เท่า นั้ น แต่โ รงงานน้ํ าตาลทั่ ว ไปยั งนิ ย มใช้ ชุด ลู กหี บล้ ว นๆ ซึ่ง ติ ดตั้ ง เป็ น แถวต่ อ เนื่ อ งกั น แถวหนึ่ งอาจ
ประกอบด้วยชุดลูกหีบ 4-5 ชุดหรือมากกว่า ลูกหีบชุดหนึ่งๆ ใช้ลูกกลิ้ง 3 ลูก เพื่อช่วยจับยึดอ้อยที่ป้อนเข้ามาและ
คายออกไปและช่วยสกัดน้ําอ้อยระบายลงรางรับอ้อย
วารสารน�้ำตาล
2. การเพิ่มอุณหภูมิและทําใส (clarification) จากการสกัดน้ําอ้อยจะได้น้ําอ้อยที่เรียกว่ า น้ําอ้อยรวม
เหตุผลที่จะต้องแยกเอาผงกากอ้อยออกจากน้ําอ้อยก่อนนําไปเข้ากรรมวิธีทําให้ใส คือป้องกันไม่ให้สีของน้ําอ้อยเข้ม

1. การหีบสกัดน�้ำอ้อย (mill) ในขั้นตอนนี้อ้อยมี
ลักษณะเป็นฝอยหรือเส้นยาวละเอียดพอสมควร การเตรียม
อ้อยป้อนชุดลูกหีบจะมีประสิทธิภาพอยูใ่ นระดับทีด่ ี ถ้าอ้อยถูก
ท�ำให้แตกได้ประมาณ 80-85 เปอร์เซ็นต์ เครือ่ งมือทีใ่ ช้สกัดน�ำ้
อ้อยโดยทั่วไป ได้แก่ ชุดลูกหีบล้วนๆ ส�ำหรับโรงงานน�้ำตาล
มิ ต รผล ภู เขี ย ว มี เ ทคโนโลยี ใ นการสกั ด น�้ ำ อ้ อ ยแบบใหม่
เรียกว่า ดิฟฟิวเซอร์ (diffuser) ซึง่ เรียกว่า โรง B โดยเปิดรับเฉพาะ
อ้อยที่ตัดเป็นท่อนโดยใช้รถตัดเท่านั้น แต่โรงงานน�้ำตาลทั่วไป
ยังนิยมใช้ชดุ ลูกหีบล้วนๆ ซึง่ ติดตัง้ เป็นแถวต่อเนือ่ งกัน แถวหนึง่
อาจประกอบด้วยชุดลูกหีบ 4-5 ชุดหรือมากกว่า ลูกหีบชุด
หนึ่งๆ ใช้ลูกกลิ้ง 3 ลูก เพื่อช่วยจับยึดอ้อยที่ป้อนเข้ามาและ
คายออกไปและช่วยสกัดน�้ำอ้อยระบายลงรางรับอ้อย
2. การเพิ่มอุณหภูมิและท�ำใส (clarification) จาก
การสกัดน�ำ้ อ้อยจะได้นำ�้ อ้อยทีเ่ รียกว่า น�ำ้ อ้อยรวม เหตุผลทีจ่ ะ
ต้องแยกเอาผงกากอ้อยออกจากน�ำ้ อ้อยก่อนน�ำไปเข้ากรรมวิธี
ท�ำให้ใส คือป้องกันไม่ให้สีของน�้ำอ้อยเข้มขึ้นขณะผสมกับน�้ำ
ปูนขาวเพราะในกากอ้อยมีสารแซคคาเรติน เมื่อสัมผัสกับด่าง
หรือน�้ำปูนขาวจะละลายออกมาในน�้ำอ้อยและท�ำปฏิกิริยากับ
เหล็กเกิดสีคล�้ำขึ้น การป้องกันระดับความเป็นกรดด่าง (pH)
ของน�้ำอ้อยหลังจากการผสมกับน�้ำปูนขาวและผ่านหม้อท�ำ
น�ำ้ ร้อน ก่อนเข้าพักใสน�ำ้ อ้อยไม่ให้ pH ลดลง ซึง่ ถ้าระดับความ
เป็นกรดด่างของน�้ำอ้อยในถังพักใสเปลี่ยนแปลงจากระดับที่
ก�ำหนดไว้ จะท�ำให้ตะกอนสิง่ บริสทุ ธิท์ แี่ ยกตัวจากน�ำ้ อ้อยกลับ
ละลายตัวได้อกี ทัง้ นีเ้ พราะผงกากอ้อยทีม่ นี ำ�้ อ้อยติดค้างอยูจ่ ะ
ท�ำให้เกลือฟอสเฟตซึง่ มีฤทธิเ์ ป็นกรดอยูด่ ว้ ยละลายออกมาเมือ่
ถูกความร้อนสูงถึงจุดเดือดของน�ำ้ อ้อย เพือ่ ป้องกันไม่ให้ผงกาก
อ้อยติดเข้าไปเป็นส่วนประกอบของตะกอนในเครื่องมือผลิตที่
ใช้ความร้อน เช่น ชุดหม้อต้ม และหม้อเคี่ยว เป็นต้น การมีผง
กากอ้อยเข้าไปเป็นส่วนประกอบของตะกอน จะท�ำให้ตะกอน
นั้นมีสมบัติเป็นฉนวนความร้อนมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุให้สิ้น
เปลืองพลังงานความร้อนและก�ำลังการผลิตตกต�่ำลง การแยก
ผงกากอ้อยออกจากน�ำ้ อ้อยจะช่วยแยกฟองอากาศ เพราะฟอง
อากาศนีท้ ำ� ให้การตกตะกอนช้าลงหรือไม่ตกเลย พนักงานทีท่ ำ�
หน้าที่สกัดน�้ำอ้อยนี้จะต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่าง
ใกล้ชิดไม่ให้มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งเป็นต้นเหตุให้
เกิดการสูญเสียคุณภาพของน�้ำอ้อย ส่วนกากอ้อยที่ผ่านจาก
ลูกหีบชุดสุดท้ายจะถูกป้อนเป็นเชือ้ เพลิงให้กบั เตาหม้อน�ำ้ โดย
มีการควบคุมคุณภาพกากอ้อยทีอ่ อกจากลูกหีบชุดสุดท้ายไม่ให้
มีความชืน้ เกิน 4 เปอร์เซ็นต์ ทัง้ นีเ้ พราะการท�ำให้ความชืน้ กาก
อ้อยต�่ำจะช่วยให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาหม้อน�้ำสูง
ขึ้น

3. การต้มระเหยน�ำ้ อ้อย (evaporation) น�ำ้ อ้อยรวม
ที่ผ ่านตะแกรงแยกผงกากอ้อย จะไปผ่านกรรมวิธีแ ยกสิ่ ง
สกปรกออกมา เทคโนโลยีที่ใช้ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต
น�้ำตาลทรายแบบต่างๆ กระบวนการผลิตน�้ำตาลทรายดิบ
จะใช้กรรมวิธีแยกสิ่งไม่บริสุทธิ์ออกด้วยการท�ำให้ตกตะกอน
ซึง่ ในกรณีนจี้ ะอาศัยปฏิกริ ยิ าทางเคมีและฟิสกิ ส์โดยไม่มงุ่ หวังการ
ฟอกสีโดยตรง เริ่มด้วยการผ่านน�้ำอ้อยเข้าหม้ออุ่นน�้ำอ้อยให้มี
อุณหภูมิประมาณ 55 องศาเซลเซียส ที่ไม่ใช้อุณหภูมิสูงก็เพื่อ
ลดค่าสีทเี่ กิดขึน้ จากการสลายตัวของน�ำ้ ตาลในน�ำ้ อ้อย น�ำ้ อ้อย
อุน่ จะเข้าผสมกับปูนขาวซึง่ ใช้ความเข้มข้นของปูนขาวอยูใ่ นช่วง
46-84 กรัมต่อลิตร การผสมจะไม่ใช้เวลานานเกิน 3 นาที เพราะ
ถ้านานกว่านี้อาจท�ำให้เกิดสีได้ หรือเกิดปฏิกิริยาท�ำให้ได้สาร
อืน่ ขึน้ มาเพิม่ เติมซึง่ จะท�ำให้ได้กากน�ำ้ ตาลมากขึน้ โดยทัว่ ไปจะ
มีการน�ำตัวอย่างน�ำ้ อ้อยจากหีบทดลองมาผสมกับปูนขาวให้ได้
ระดับ pH ตามทีก่ ำ� หนดไว้ แล้วจึงส่งผ่านเข้าหม้อต้มน�ำ้ อ้อยให้
เดือด (อุณหภูมิ 102-105 องศาเซลเซียส) แล้วน�ำไปผสมกับ
สารรวมตะกอน และผ่านเข้าถังระบายไอ (flash tank) เพื่อ
แยกไอหรือฟองอากาศหรือก๊าซที่มีอยู่ในน�้ำอ้อย ไม่ให้ไปติด
รบกวนกับการตกตะกอนในถังตกตะกอน กระบวนการผลิต
น�้ำตาลทรายขาว จะท�ำให้น�้ำอ้อยบริสุทธิ์ได้โดยการเพิ่มเติม
กรรมวิธีการฟอกสีน�้ำอ้อย โดยการฟอกสีน�้ำอ้อยด้วยก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งได้จากเตาเผาก�ำมะถัน หรือใช้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากการฟลิวก๊าซ (flue gas คือไอเสีย
ที่ออกมาตามปล่องไฟ เป็นก๊าซที่ได้จากการเผาไหม้ของน�้ำมัน
และอากาศ อาจมีความร้อนหลงเหลืออยูบ่ า้ ง) ในปล่องเตาหม้อ
น�ำ้ โดยให้ผา่ นเครือ่ งฟอกก๊าซ เพือ่ แยกผงเถ้าและเขม่าออกก่อน
ทั้งสองวิธีนี้ยังคงใช้ปูนขาวและความร้อนในการท�ำน�้ำอ้อยให้
บริสุทธิ์

วารสารน�้ำตาล

39

4. การเคี่ยว (crystallization) น�้ำเชื่อมที่ได้จากชุดหม้อต้มจะส่งเข้าไปถังพัก ในการผลิตน�้ำตาลทรายดิบโดยทั่วไป
น�ำ้ เชือ่ มจะถูกป้อนเข้าหม้อเคีย่ วโดยตรง ยกเว้นในกรณีทตี่ อ้ งการน�ำ้ ตาลทรายดิบคุณภาพสูงและเพือ่ เพิม่ ความสะดวกในการเคีย่ ว
และปัน่ แยกเม็ดน�ำ้ ตาล จะมีการท�ำน�ำ้ เชือ่ มให้บริสทุ ธิเ์ ฉพาะ การแยกสารไม่บริสทุ ธิจ์ ำ� พวกสารของแข็งแขวนลอย ซึง่ เป็นสาเหตุ
ให้นำ�้ เชือ่ มขุน่ มัวและมีความหนืดสูง น�ำ้ เชือ่ มทีไ่ ด้จากการต้มจะถูกน�ำเข้าหม้อเคีย่ วระบบสูญญากาศ (vacuum pan) เพือ่ ระเหย
ตาล
แมสคิ่ผลึทกทีน�่ไ้ำด้ตาลและกากน�
จากการเคี่ย้ำวจะถู
ไปปั่นแยกผลึ
กน้เรีําตาล
น�้ำออกจนน�5.
้ำเชืการปั
่อมถึงจุ่นดแยกผลึ
อิ่มตัว ทีก่จนุ้ดําผลึ
กน�้ำ(centrifugation)
ตาลจะเกิดขึ้นมา โดยที
ตาลทีก่ได้นํจาากการเคี
่ยวนี้รวม
ยกว่า
แมสคิ
ท (messecuite)
ออกจากกากน้
ําตาล โดยใช้เครื่องปั่น (centrifugal) การแยกเม็ดน้ําตาลอาศัยการทํางานของหม้อปั่นน้ําตาลซึ่งมี
5. การปั่นแยกผลึกน�้ำตาล (centrifugation) แมสคิทที่ได้จากการเคี่ยวจะถูกน�ำไปปั่นแยกผลึกน�้ำตาลออกจาก
หลายแบบหลายชนิ
ด โดยทั่ว ไปหม้อน้ํ าตาลมักจะทําด้ว ยเหล็ กอ่อนหรือเหล็กกล้าหรือโลหะผสมนิกเกิล หรือ
กากน�้ำตาล โดยใช้เครื่องปั่น (centrifugal) การแยกเม็ดน�้ำตาลอาศัยการท�ำงานของหม้อปั่นน�้ำตาลซึ่งมีหลายแบบหลายชนิด
เหล็ว่ ไปหม้
กกล้าอไร้น�ำ้ สตาลมั
นิม มีกรจะท�
ูที่ขำ้าด้งหม้
อเป็กอ่นอแถวสํ
หรักบกล้ระบายกากน้
ําตาลขณะหม้
อปัก่นกล้ทําาไร้งาน
โดยทั
วยเหล็
นหรือาเหล็
าหรือโลหะผสมนิ
กเกิลหรือเหล็
สนิมโดยกากน้
มีรทู ขี่ า้ งหม้ําตาลจะแยกตั
อเป็นแถวส�ำหรัวบ
ระบายกากน�
อปั่ย่นงหนี
ท�ำงาน
ทด้วยแรงเหวี
ูนย์กลาง
ทิ้งเม็นดโครงรองรั
น�้ำตาลที่คบ้าง
จากแมสคิ้ำทตาลขณะหม้
ด้วยแรงเหวี
ศูนย์โดยกากน�
กลาง ทิ้ำ้งตาลจะแยกตั
เม็ดน้ําตาลทีวจากแมสคิ
่ค้างบนตะแกรงหม้
อปั่ย่นงหนี
แล้วศลอดผ่
านแผ่
บนตะแกรงหม้อปัน่ แล้วลอดผ่านแผ่นโครงรองรับตะแกรงซึง่ อยูร่ ะหว่างแผ่นตะแกรงกับผนังด้านข้างของตัวหม้อปัน่ ออกไปปะทะ
่ระหว่วากังแผ่
นตะแกรงกัอบงระบายกากน�
ผนังด้านข้างของตั
บถังหุ้มหม้อำปัเลี่ นยงเม็
รวมตั
กันไหล
กับตะแกรงซึ
ถังหุม้ หม้อ่งปัอยู
น่ รวมตั
นไหลออกจากช่
ำ้ ตาลหลัวงหม้
หม้ออปัปั่นน่ ออกไปปะทะกั
การล้างเม็ดน�ำ้ ตาลและการล�
ดน�ำ้ วตาลทราย
ออกจากช่ออปังระบายกากน้
ําตาลหลั
งหม้้ำอตาลทราย
ปั่น การล้า(น�งเม็
ดน้ําตาลและการลํ
ยงเม็
น้ําตาลทรายออกจากหม้
อปั่นบ
ออกจากหม้
่นแตกต่างกันตามชนิ
ดของน�
้ำตาลทราย
เอ บีหรือซีา)เลีผลึ
กน�้ำดตาลที
่ได้นี้จะเป็นน�้ำตาลทรายดิ
น�้ำแตกต่
ตาลทรายดิ
ที่ได้จะถูดกของน้
น�ำไปจั
ดเก็บในที่โกดั
น�้ำตาล เพื่อเอรอจ�บีำหหน่
ให้เป็นน�้ำตาลทรายขาว
างกันบตามชนิ
ําตาลทราย
(น้ํางตาลทราย
รือาซียหรื
) ผลึอกน�น้ำไปละลายและเคี
ําตาลที่ได้นี้จะเป็่ยวใหม่
นน้ําตาลทรายดิ
บ น้ําตาล
หรือน�้ำตาลรีไฟน์ต่อไป

ทรายดิบที่ได้จะถูกนําไปจัดเก็บในที่โกดังน้ําตาล เพื่อรอจําหน่ายหรือนําไปละลายและเคี่ยวใหม่ให้เป็นน้ําตาล
ทรายขาวหรือน้ําตาลรีไฟน์ต่อไป
กระบวนการผลิตน้าตาลทรายขาวหรือน้าตาลรีไฟน์ (น้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์)
กระบวนการผลิตน�้ำตาลทรายขาวหรือน�้ำตาลรีไฟน์ (น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์)
การผลิ
น้ําตาลทรายขาวโดยใช้
น้ําตาลทรายดิ
ตถุกดในการผลิ
ิบหลักในการผลิ
ต ประกอบด้
วยขั้นตอนการผลิ
ต
การผลิ
ตน�ต้ำตาลทรายขาวโดยใช้
น�้ำตาลทรายดิ
บเป็นบวัตเป็ถุดนิบวัหลั
ต ประกอบด้
วยขั้นตอนการผลิ
ต 5 ขั้นตอน
ดัง5ภาพที
่ 4 ดังภาพที่ 4
ขั้นตอน
1. การละลายและกระบวนการทํา
ให้บริสุทธิ์ (dissolving)

2. การเคี่ยวตกผลึก
(crystallization)
3. การปั่นแยกผลึก
(centrifugation)

5. การบรรจุและรูปแบบสินค้า
(packaging)

ภาพที่ 4 กระบวนการผลิตน�้ำตาลทรายขาวและน�้ำตาลรีไฟน์

4. การอบ
(drying and cooling)

ภาพที่ 4 กระบวนการผลิตน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลรีไฟน์
1. การละลายและกระบวนการทําให้บริสุทธิ์ (dissolving) การปั่นละลาย (affinated centrifugation)
นําน้ําตาลทรายดิบมาผสมกับน้ําร้อน หรือน้ําเหลืองจากการปั่นละลาย (green molasses) น้ําตาลทรายดิบที่ผสม
นี้เรียกว่า แมกม่า (magma) และ แมกม่านี้จะถูกนําไปปั่นละลายเพื่อล้างคราบน้ําเหลืองหรือกากน้ําตาลออก
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1. การละลายและกระบวนการท�ำให้บริสทุ ธิ์ (dissolving) การปั่นละลาย (affinated centrifugation) น�ำน�้ำตาลทราย
ดิบมาผสมกับน�้ำร้อน หรือน�้ำเหลืองจากการปั่นละลาย (green molasses) น�้ำตาลทรายดิบที่ผสมนี้เรียกว่า แมกม่า (magma)
และแมกม่านีจ้ ะถูกน�ำไปปัน่ ละลายเพือ่ ล้างคราบน�ำ้ เหลืองหรือกากน�ำ้ ตาลออก และการท�ำความสะอาดและฟอกสี (clarification)
น�้ำเชื่อมที่ได้จากหม้อปั่นละลาย (affinated syrup) จะถูกน�ำไปละลายอีกครั้งเพื่อละลายผลึกน�้ำตาลบางส่วนที่ยังละลาย
ไม่หมดจากการปั่น และผ่านตะแกรงกรองเข้าผสมกับปูนขาว เข้าฟอกสีโดยผ่านเข้าไปในหม้อฟอก (ปัจจุบันนิยมใช้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวฟอก) จากนั้นจะผ่านเข้าสู่การกรองโดยหม้อกรองแบบใช้แรงดัน (pressure filter) เพื่อแยกตะกอน
ออก และน�้ำเชื่อมที่ได้จะผ่านไปฟอกเป็นครั้งสุดท้ายโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนประจุ (ion exchange resin) จะได้น�้ำเชื่อม
รีไฟน์ (refine liquor)
2. การเคี่ยวตกผลึก (crystallization) น�้ำเชื่อมรีไฟน์ที่ได้จะถูกน�ำเข้าหม้อเคี่ยวระบบสุญญากาศ (vacuum pan) เพื่อ
ระเหยน�้ำออกจนน�้ำเชื่อมถึงจุดอิ่มตัว
3. การปั่นแยกผลึกน�้ำตาล (centrifugating) แมสิคริทที่ได้จากการเคี่ยวจะถูกน�ำไปปั่นแยกผลึกน�้ำตาลออกจากกาก
น�้ำตาล โดยใช้เครื่องปั่น (centrifugals) ผลึกน�้ำตาลที่ได้นี้จะเป็นน�้ำตาลรีไฟน์และน�้ำตาลทรายขาว
4. การอบ (drying) ผลึกน�ำ้ ตาลรีไฟน์ และน�ำ้ ตาลทรายขาวทีไ่ ด้จากการปัน่ ก็จะเข้าหม้ออบ (dryer) เพือ่ ไล่ความชืน้ ออก
5. การบรรจุและรูปแบบสินค้า (packaging) บรรจุกระสอบเพือ่ รอจ�ำหน่ายต่อไป โรงงานน�ำ้ ตาลทุกโรงของกลุม่ มิตรผล
หรือบริษทั น�ำ้ ตาลอืน่ ๆ โดยทัว่ ไปมีขนั้ ตอนและกระบวนการผลิตน�ำ้ ตาลทรายดิบ น�ำ้ ตาลทรายขาวและน�ำ้ ตาลรีไฟน์ทคี่ ล้ายคลึง
กัน แต่แตกต่างกันที่ชนิดของเครื่องจักร จ�ำนวนของเครื่องจักร และเทคโนโลยีของเครื่องจักร ซึ่งท�ำให้ความสามารถในการผลิต
(productivity) ระยะเวลาการใช้พลังงานและทรัพยากรที่แตกต่างกัน ดังนั้นในขั้นตอนกระบวนการผลิต โรงงานหลายโรงงาน
ได้พยายามศึกษาถึงต้นทุนของค่าการผลิต ต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนค่าบริหารจัดการ และรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตในแต่ละขั้นตอน โดยให้สามารถวัดเวลาและประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอนของการผลิตเพื่อน�ำไปใช้เป็นเครื่องชี้วัด
ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานน�้ำตาลแต่ละแห่ง
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การตรวจวัดคุณภาพอ้อยและน�้ำตาลทรายเอก�ำหนดราคารับซื้ออ้อยจากชาวไร่อ้อย
1.ก�ำหนดราคารับซื้ออ้อยจากชาวไร่อ้อย
อ้อยเป็นพืชเดียวที่มีการก�ำหนดราคารับซื้อตามคุณภาพอย่างชัดเจนและยุติธรรมที่สุด ทั้งนี้การด�ำเนินการทุกอย่างที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายจะเป็นไปตาม พระราชบัญญัติอ้อยและน�้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 จึงท�ำให้การ
รับซื้ออ้อยจากชาวไร่อ้อยจะต้องมีการก�ำหนดราคาตามคุณภาพ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการประเมินรายรับทั้งหมดของระบบ
ท�ำให้ต้องมีการประกาศราคาอ้อยเป็น 2 ช่วง คือ
1. การประกาศราคาอ้อยขั้นต้น และ
2. การประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้าย
ในปัจจุบนั อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพราะอ้อยเป็นวัตถุดบิ ทีส่ ำ� คัญ
ที่สุดของอุตสาหกรรมผลิตน�้ำตาลทราย ในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้คิดเป็นมูลค่าจากการจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย ประมาณ
180,000 ล้านบาท โดยยังไม่รวมอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ที่ใช้อ้อยหรือผลพลอยได้จากกระบวนการการผลิตน�้ำตาลทรายไป
สร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมากมาย คิดเป็นมูลค่ารวมอีกนับแสนล้านบาท เช่น การใช้กากน�้ำตาลไปผลิตเป็นเอทานอลส�ำหรับใช้เป็น
น�้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตสุรา ซอส ซีอิ๊ว ผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์ หรือใช้กากอ้อยไปผลิตเป็นไม้อัด กระดาษและเชื้อเพลิง
ไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน�้ำตาลหรือเอทานอลให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงอีกมากมาย โดยผลิต
เป็นน�้ำตาลชนิดพิเศษที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา เช่น Mannitol Sorbitol และแปรรูปเอทานอลเป็นพลาสติกชีวภาพ
เป็นต้น รวมทัง้ การแปรรูปสิง่ เหลือใช้จากกระบวนการผลิตเอทานอล เช่น ยีสต์ น�ำมาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์และอาหารเสริมสุขภาพ
มนุษย์ได้ หรือการแปรรูปกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และน�้ำกากส่า (venass) ให้เป็นปุ๋ยหมักและปุ๋ยน�้ำเป็นต้น
จากความส�ำคัญของอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายรวมทัง้ อุตสาหกรรมต่อเนือ่ งต่าง ๆ ดังกล่าว รัฐบาลจึงสร้างกลไก
เพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายของไทย คือ พระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน�ำ้ ตาลทราย พ.ศ. 2527
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยในด้าน
การผลิตและการจ�ำหน่ายอ้อย ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ รวมถึง
สร้างความเป็นธรรมให้แก่ชาวไร่ออ้ ยตลอดจนเจ้าของโรงงานน�ำ้ ตาลและประชาชนผูบ้ ริโภค พระราชบัญญัตฉิ บับนีป้ ระกอบด้วย
11 หมวด 87 มาตรา โดยมีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับชาวไร่อ้อยโดยตรง คือ “ผู้ใดปลูกอ้อยส่งโรงงานต้องจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อย”
และในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในทุกระดับด�ำเนินการประกาศ “ราคาอ้อย
ขั้นสุดท้าย” ซึ่งเกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องท�ำความเข้าใจเพราะเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของทั้งชาวไร่
อ้อยและโรงงานน�้ำตาล
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การประกาศราคาอ้อยขัน้ ต้นและราคาอ้อยขัน้ สุดท้าย
จึ ง นั บ เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการสร้ า งแรงจู ง ใจให้
เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยเพิม่ ขึน้ (ถ้าประกาศราคาอ้อยสุดท้าย)
ในทางตรงกันข้ามถ้าประกาศราคาอ้อยขั้นต้นต�่ำ ก็จะเป็น
ข้อมูลให้เกษตรกรใช้ตัดสินใจว่าปลูกอ้อยหรือหันไปปลูกพืช
ชนิ ด อื่ น ที่ ใ ห้ ร ายได้ สู ง กว่ า การก� ำ หนดราคาอ้ อ ยและผล
ตอบแทนการผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายนัน้ ต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน�ำ้ ตาลทราย พ.ศ. 2527 ในหมวดที่ 7
มาตราที่ 49-57 โดยก่อนเริม่ เข้าสูฤ่ ดูการเก็บเกีย่ วอ้อยหรือเปิดหีบ
ในแต่ละปี การก�ำหนดราคาอ้อยขัน้ ต้นและผลตอบแทนการผลิต
และจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายขั้นต้นนั้น จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการก�ำหนดไว้ โดยราคาอ้อยขัน้ ต้นและ
ผลตอบแทนการผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายนัน้ ต้องไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80 ของประมาณการรายได้ในปีนนั้ ซึง่ ต้องค�ำนึงถึง
ต้นทุนการผลิตอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายด้วย ซึง่ การขมวดท้ายเรือ่ ง
ต้นทุนการผลิตอ้อยนี้ท�ำให้ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น�้ำตาลทรายต้องด�ำเนินการส�ำรวจต้นทุนการผลิตอ้อยตาม
พระราชบัญญัตฉิ บับนีแ้ ละตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและ
น�้ำตาลทรายฉบับที่ 4 พ.ศ. 2532 เรื่องการก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการค�ำนวณต้นทุนในการผลิตอ้อยและ
น�ำ้ ตาลทราย ตามทีล่ งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 106
ตอนที่ 37 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2532 และตามบัญชีที่ 1 ว่าด้วย
ต้นทุนการผลิตอ้อยแนบท้ายประกาศคณะกรรมการอ้อยและ
น�้ำตาลทราย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2532 ซึ่งได้ก�ำหนดให้มีขั้นตอนวิธี
การและแนวทางในการด�ำเนินการส�ำรวจต้นทุนไว้อย่างชัดเจน

ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ การก�ำหนดราคารับซือ้ อ้อยจาก
ชาวไร่ออ้ ยจะมีความสลับซับซ้อนพอสมควร กว่าจะประกาศ
ราคารับซือ้ เป็นราคาอ้อยขัน้ ต้นได้นนั้ ต้องผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองมากมาย ซึ่งหากปฏิบัติให้ครบถ้วนตามพระราช
บัญญัติฉบับนี้แล้วจะสรุปขั้นตอนได้ดังนี้
1. เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ประสงค์จะปลูกอ้อยส่ง
โรงงานน�้ำตาลจะต้องจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อย (ปกติจะ
จดทะเบี ย นได้ ป ี ล ะ 2 ครั้ ง ในเดื อ นพฤษภาคมและ
พฤศจิกายน)
2. ชาวไร่อ้อยจะต้องขอโควต้าการผลิตอ้อยและ
ท�ำสัญญาส่งอ้อยให้กับโรงงานน�้ำตาลที่ตนเองต้องการจะ
ส่งตามปริมาณอ้อยที่สัญญากันไว้
3. ชาวไร่อ้อยควรจะสมัครเป็นสมาชิกสมาคม
ชาวไร่ออ้ ย ซึง่ เป็นสถาบันชาวไร่ออ้ ยตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
โดยสมาคมชาวไร่อ้อยจะท�ำหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของ
ชาวไร่ออ้ ยตามสิทธิท์ ชี่ าวไร่ออ้ ยพึงได้รบั จากโรงงานน�ำ้ ตาล
และทางราชการ
4. การประกาศราคาอ้อยขั้นต้นในแต่ละปี หาก
ราคาอ้อยขั้นต้นต�่ำกว่าต้นทุนการผลิตอ้อย (ที่ สอน.ได้
ประเมินไว้ในปีนั้นๆ) กองทุนอ้อยและน�้ำตาลทรายจะมี
ระบบให้ความฃ่วยเหลือแก่ชาวไร่อ้อยด้วยการพิจารณา
เพิ่มค่าอ้อย ซึ่งเรียกว่า เงินเพิ่ม เพื่อให้ชาวไร่อ้อยสามารถ
ประกอบอาชีพท�ำไร่ออ้ ยต่อไปได้และโรงงานน�ำ้ ตาลมีวถั ดุ บิ
ป้อนโรงงาน ซึง่ เป็นระบบความช่วยเหลือทีส่ ร้างความมัน่ คง
และยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลของไทย แต่
ปัจจุบันภาครัฐไม่สามารถอนุมัติเงินเพิ่มส่วนนี้ให้กับชาวไร่
อ้อยโดยตรงได้อีกแล้วเพราะประเทศบราซิลได้ยื่นฟ้องต่อ
องค์การการค้าโลก (WTO) ว่าประเทศไทยท�ำผิดกฎของ
WTO ในการอุดหนุนชาวไร่อ้อย ทั้งๆที่เงินเพิ่มค่าอ้อยนี้ได้
มาจากการขึ้นราคาน�้ำตาลภายในประเทศ (กิโลกรัมละ 5
บท) รวมกับเงินกูจ้ ากธนาคาร ธกส. ซึง่ จริงๆ แล้วต้องถือว่า
เป็นเงินของชาวไร่อ้อยที่ฝากไว้ในกองทุนอ้อยและน�้ำตาล
ทราย
5. เมื่อขายน�้ำตาลหมดแล้วและหักต้นทุนค่าใช้
จ่ายของระบบ เช่น ค่าขนส่งน�้ำตาลทราย ค่าเก็บรักษา ค่า
ประกันภัย ฯลฯ จะน�ำรายได้สุทธิมาค�ำนวณราคาอ้อยขั้น
สุดท้าย ซึ่งถ้าหากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายสูงกว่าราคาอ้อยขั้น
ต้น ชาวไร่ออ้ ยจะได้รบั เงินส่วนเหลือ่ มนีอ้ กี เรียกว่า เงินตาม
แต่ถ้าราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต�่ำกว่า กองทุนอ้อยและน�้ำตาล
ทรายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง
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ในการก�ำหนดราคาอ้อยขั้นต้นนี่จะประกาศราคาที่มีค่าคุณภาพความหวานเท่ากับ 10 CCS ดังนั้น การวัดค่า CCS ใน
กระบวนการผลิตน�ำ้ ตาล จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับราคารับซือ้ อ้อยโดยตรง ซึง่ ในทางปฏิบตั แิ ล้ว การรับซือ้ อ้อยจากชาวไร่ออ้ ย
ในแต่ละปีการผลิตจะมีการก�ำหนดคุณภาพอ้อยไว้อย่างชัดเจน ซึง่ ถ้าหากไม่ได้คณ
ุ ภาพตามทีก่ ำ� หนดก็จะมีการหักราคาอ้อยดังนี้
1. อ้อยไฟไหม้ ปกติจะถูกตัดราคาประมาณ ตันละ 20 บาท แต่ในอนาคตอาจจะถูกหักราคาสูงกว่านี้เพื่อลดปริมาณ
อ้อยไฟไหม้เพราะกังวลว่าประเทศผู้รับซื้อน�้ำตาลอาจกีดกันผลิตภัณฑ์น�้ำตาลจากประเทศที่มีการผลิตแบบไม่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม
2. อ้อยยอดยาว ปกติจะถูกตัดราคาประมาณ ตันละ 20 บาท เช่นเดียวกัน
3. อ้อยที่มีสิ่งเจือปนมาก เช่น หิน ดิน ทราย ฯลฯ ปกติจะถูกตัดราคาอีกประมาณตันละ 20 บาท หรือบางครั้งโรงงาน
อาจถูกปฏิเสธการรับซื้อถ้ามีสิ่งผิดปกติเจือปนมาก
ดังนั้นหากชาวไร่อ้อยส่งอ้อยไฟไหม้ที่มียอดยาวและมีสิ่งสกปรกเจือปนมากด้วย ก็อาจจะถูกตัดราคาสูงถึงตันละ 60
บาทได้ ในทางตรงกันข้ามหากชาวไร่ตัดอ้อยสดและสะอาดก็จะได้ราคาเพิ่มขึ้น อาจจะสูง 60 บาท ต่อตันได้เช่นกัน

การวัดค่า CCS (Commercial Cane Sugar)
การวัดค่า ccs เป็นระบบการคิดคุณภาพของอ้อย ซึ่งได้น�ำแบบอย่างมาจากระบบการซื้อขายอ้อยของประเทศ
ออสเตรเลีย หมายถึงปริมาณของน�ำ้ ตาลทีม่ อี ยูใ่ นอ้อย ซึง่ สามารถหีบสกัดออกมาได้เป็นน�ำ้ ตาลทรายขาวบริสทุ ธิ์ ซึง่ ตามมาตรฐาน
ccs ก�ำหนดวิธีคิดว่า ในระหว่างผ่านกรรมวิธีการผลิต ถ้ามีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่ละลายอยู่ในอ้อย 1 ส่วน จะท�ำให้สูญเสียน�้ำตาลไป
50% ของจ�ำนวนสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์อ้อย 10 CCS จึงหมายถึง เมื่อน�ำอ้อยมาผ่านกระบวนการผลิต จะได้น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
10% ดังนั้น อ้อย 1 ตัน หรือ 1,000 กิโลกรัม จะได้น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 100 กิโลกรัม
โดยมีสูตรการค�ำนวณ ดังนี้ คือ

CCS = 0.9433 x Pol x (1 - %F) - 0.5 x (0.9660 x Brix x (1 - %F) - 0.9433 x Pol x (1 - %F)) หรือ CCS = 0.9433 *
Pol * (100 - F)100 - 1/2[(0.9660 * Brix * (100 - F)/100) - (0.9433 * Pol * (100 - F)/100] ซึ่งค่า Pol = % น�้ำตาล
ซูโครสในน�้ำอ้อย (ปริมาณร้อยละโดยน�้ำหนักของน�้ำตาลซูโครสที่ละลายอยู่ในน�้ำอ้อย)
Brix = % ของแข็งในน�้ำอ้อย (ปริมาณร้อยละโดยน�้ำหนักของของแข็งทั้งหมดที่ละลายอยู่ในน�้ำอ้อย)
%F = ไฟเบอร์/100 (เปอร์เซ็นต์เส้นใยอ้อย)
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การก�ำหนดราคาอ้อย (ขั้นต้นและขั้นสุดท้าย)

ก่อนเริ่มฤดูการผลิตน�้ำตาลทรายในปีหนึ่ง ๆ นั้น คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีท่ จี่ ะต้อง จัดท�ำประมาณการรายได้จาก
การจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายทีค่ าดว่าจะผลิตได้ในฤดูนนั้ เพือ่ ก�ำหนดราคาอ้อยขัน้ ต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาล
ทรายขั้นต้น ซึ่งวิธีการและหลักเกณฑ์ในการ จัดท�ำนั้น จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทรายก�ำหนด โดยการ
ก�ำหนดราคาอ้อยขัน้ ต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายขัน้ ต้นนัน้ ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละแปดสิบของประมาณ
การรายได้ และต้องค�ำนึงถึงต้นทุนการผลิตอ้อยและน�้ำตาลทรายด้วย
เมื่อคณะกรรมการบริหารได้จัดท�ำประมาณการรายได้และก�ำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและการ
จ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายขัน้ ต้นแล้ว จะต้องแจ้งให้แก่สถาบันชาวไร่ออ้ ย และสมาคมโรงงานทราบ พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารประชุมผูแ้ ทน
สถาบันชาวไร่อ้อย และผู้แทนสมาคมโรงงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อคัดค้าน โดยจะต้องมีการจัดท�ำหนังสือแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันประชุม ซึ่งหากมีการคัดค้านให้ท�ำค�ำคัดค้านเป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลโดยละเอียด ยื่นต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย (สอน.) ก่อนวันประชุม
จากนัน้ ทาง สอน.จะสรุปผลการประชุมพร้อมตัวเลขประมาณการรายได้ และราคาอ้อยขัน้ ต้นและผลตอบแทนการผลิต
และจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายขั้นต้นเสนอต่อคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อไปยังคณะ
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เมือ่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว สอน.ก็จะประกาศราคาอ้อยขัน้ ต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทราย
ขัน้ ต้นในราชกิจจานุเบกษา โดยโรงงานจะใช้ราคาอ้อยขัน้ ต้นทีก่ ำ� หนดไว้นใี้ นการค�ำนวณเงินเพือ่ ช�ำระค่าอ้อยล่วงหน้าให้แก่ชาวไร่
อ้อย และเมือ่ สิน้ เดือนกันยายนของทุกปี คณะกรรมการบริหารก็จะต้องค�ำนวณรายได้สุทธิที่ได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายใน
แต่ละฤดูการผลิต
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จากนั้นในเดือนตุลาคม คณะกรรมการชุดนี้จะต้องก�ำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ�ำหน่าย
น�้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ โดยในการก�ำหนดนั้นจะต้องค�ำนึงถึงรายได้สุทธิที่ค�ำนวณไว้ ต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการผลิตอ้อย ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตน�ำ้ ตาลทราย ราคาอ้อยขัน้ ต้น ผลตอบแทนการผลิตและจ�ำหน่าย
น�้ำตาลทรายขั้นต้น และเงินที่ได้รับจากกองทุน เมื่อคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทรายเห็นชอบกับการก�ำหนดราคาดังกล่าว
แล้วจะต้องน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา เช่นเดียวกับการก�ำหนดราคา
ขั้นต้น ซึ่งหากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายขั้น สุดท้ายต�่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นและ
ผลตอบแทนการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายขั้นต้น กองทุนอ้อยและตาลทรายจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วน
ต่าง ๆ ดังกล่าว โดยที่ชาวไร่อ้อยไม่ต้องส่งคืน ค่าอ้อยที่ได้รับล่วงหน้าและมีราคาเกินกว่านั้นกับโรงงาน
ในทางกลับกันหากราคาอ้อยขัน้ สุดท้าย และผลตอบแทนการผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายขัน้ สุดท้ายสูงกว่าราคาอ้อย
ขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายขั้นต้น โรงงานจะต้องช�ำระค่าอ้อยเพิ่มให้แก่ชาวไร่อ้อยจนครบตาม
ราคาขั้นสุดท้าย
โดยในฤดูการผลิตปี 2540/41 ทางสอน.ได้ประกาศราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาล
ทรายขั้นต้นไว้เป็นราคาเดียวทั่วประเทศ ดังนี้
1. ราคาอ้อยขั้นต้น เมตริกตันละ 600.00 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซีซเี อส. และก�ำหนดให้อตั ราการขึน้ /ลง ของ
ราคาอ้อยเท่ากับ 36.00 บาท ต่อ 1 หน่วย ซีซีเอส. ต่อเมตริกตัน
2. ผลตอบแทนการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายขั้นต้น กระสอบละ 273.47 บาท
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การคิดราคาอ้อยตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์

ในช่วงก่อนปีการผลิต 2525/26 การก�ำหนดราคาอ้อยเป็นไปโดยเสรี ตามกลไกของตลาด ราคาซื้อขายอ้อยขึ้นอยู่กับ
การเจรจาต่อรองระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน�้ำตาล ในแต่ละปีปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ชาวไร่อ้อยและโรงงานน�้ำตาลไม่สามารถ
ตกลงราคากันได้ เนื่องจากราคาน�้ำตาลในตลาดโลกผันผวนอยู่ตลอดเวลา เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับความเดือดร้อนเพราะ
รายได้ที่ได้รับไม่แน่นอนและเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในอาชีพการปลูกอ้อย รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นทุกปี
ซึ่งในบางปีต้องชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ท�ำให้รัฐบาลไม่สามารถจัดระเบียบการบริหารอุตสาหกรรมอ้อยและ
น�้ำตาลทรายให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพและมีแบบแผนที่ดีได้
จากปัญหาดังกล่าวนั้น ท�ำให้เกิดแนวความคิดที่จะจัดท�ำระบบแบ่งปันผลประโยชน์ มาก�ำหนดราคารับซื้ออ้อย
โดยศึกษาจากรูปแบบระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ของประเทศที่ประสบความส�ำเร็จมาแล้ว เช่น ออสเตรเลีย และอัฟริกาใต้
น�ำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายของไทย โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผูเ้ สนอนโยบายนีต้ อ่
คณะรัฐมนตรี และได้รับการอนุมัติให้น�ำมาใช้ตั้งแต่ปีการผลิต 2525/26 ซึ่งท�ำให้ปัญหาต่าง ๆ ลดลงมาก
ในระบบแบ่งปันผลประโยชน์มีการแบ่งน�้ำตาลออกเป็น 3 ส่วน คือ น�้ำตาลโควต้า ก เป็น น�้ำตาลทรายที่ผลิตเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศ น�้ำตาลทรายโควต้า ข และ ค เป็นน�้ำตาลทรายที่ผลิตเพื่อการส่งออก โดยที่น�้ำตาลทรายโควต้า ข คือ
ปริมาณน�้ำตาลทรายดิบที่โรงงานน�้ำตาลต้องส่งมอบให้แก่บริษัท อ้อยและน�้ำตาลไทย จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของเกษตรกร
ชาวไร่อ้อย โรงงานน�้ำตาล และราชการเพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นแนวความคิดที่จะให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเข้าใจ
ระบบการจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายในตลาดโลก และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการตลาด โดยให้ถือว่าราคาน�้ำตาลทรายดิบ
โควต้า ข ในแต่ละฤดูการผลิตเป็นราคาน�้ำตาลมาตรฐานที่ส่งออกและใช้เป็นเกณฑ์ในการก�ำหนดราคาน�้ำตาลโควต้า ค เพื่อใช้
ในการค�ำนวณรายได้ด้วย
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รายได้ทั้งหมดจากการขายน�้ำตาลทรายทั้ง 3 ส่วน หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ยินยอมตกลงกันจะถือเป็นรายได้สุทธิของระบบ
ซึง่ จะน�ำมาแบ่งปันรายได้กนั ระหว่างเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยและโรงงานน�ำ้ ตาล โดยแบ่งให้เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยในอัตราส่วนร้อยละ
70 และโรงงานน�้ำตาลในอัตราส่วน 30 หรือคิดเป็นสูตร ดังนี้
ราคาอ้อย
			

=

0.7 (ร1 + ร2)
อ้อยเข้าหีบ

เมื่อราคาอ้อย
0.7
ร1
ร2
อ้อยเข้าหีบ

= บาท/ตัน
= สัดส่วนของชาวไร่อ้อย
= รายรับสุทธิจากการจ�ำหน่ายน�้ำตาลภายในประเทศ
= รายรับสุทธิจากการจ�ำหน่ายน�้ำตาลไปต่างประเทศ
= ปริมาณตันอ้อยที่เข้าหีบในโรงงานทั้งหมด

ข้อมูลทัง้ หมดยกเว้นส่วนแบ่ง 70/30 เป็นตัวเลขคาดคะเน ท�ำให้ราคาอ้อยทีไ่ ด้ยงั ไม่แน่นอน จึงเรียกว่าราคาอ้อยขัน้ ต้น
ซึง่ ก�ำหนดไว้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของราคาค�ำนวณ เมือ่ ได้ตวั เลขทีแ่ ท้จริงหลังปิดหีบแล้วจึงค�ำนวณราคาใหม่อกี ครัง้ ราคาภาย
หลังนีเ้ ป็นราคาอ้อยทีแ่ ท้จริงเรียกว่า ราคาอ้อยขัน้ สุดท้าย ซึง่ จะประกาศหลังจากปิดบัญชีในวันที่ 30 กันยายน แล้วถ้าราคาอ้อย
ขั้นสุดท้ายสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้น ชาวไร่ก็จะได้ราคาอ้อยเพิ่มอีก แต่ถ้าราคาขั้นสุดท้ายต�่ำกว่าราคาขั้นต้น ราคาอ้อยก็จะถูกหัก
ตามส่วนในปีต่อมา ซึ่งเกิดขึ้นน้อยมาก
ตลอดระยะเวลา 17 ปี ที่ผ่านมา การคิดราคาอ้อยภายใต้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ดังกล่าว ท�ำให้อุตสาหกรรมอ้อย
และน�้ำตาลทรายของไทย มีความมั่นคง และเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพิจารณาได้จากผลผลิตอ้อยและน�้ำตาลทรายที่เพิ่ม
ขึ้นตามล�ำดับ
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ระบบการจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายภายในประเทศและส่งออก
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ในอดีตการจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายขาวภายในประเทศเป็นไปอย่างเสรี รัฐบาลเป็นแค่เพียงผูก้ ำ� หนดปริมาณน�ำ้ ตาลทราย
ขาวไว้ให้โรงงานท�ำการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างเพียงพอเท่านั้น ส่วนราคาจ�ำหน่ายน�้ำตาลก็ได้ก�ำหนดเพียงราคาขั้นสูง เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคโดยอาศัยพระราชบัญญัติป้องกัน การค้าก�ำไรเกินควร พ.ศ. 2509 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2517)
ส่วนราคาที่เกิดขึ้นจริง และปริมาณการจ�ำหน่ายให้เป็นไปตามกลไกของตลาด
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ต่อเมื่อได้น�ำระบบแบ่งปันผลประโยชน์มาใช้ตั้งแต่ฤดูการผลิต 2525/26 เป็นต้นมาระบบการจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย
ภายในประเทศได้เปลีย่ นแปลงไปเป็นระบบทีม่ กี ารควบคุมโดยได้มกี ารจัดตัง้ ส�ำนักงานกลางจัดจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายขาวขึน้ เพือ่
ท�ำหน้าที่เป็นตัวกลาง โดยโรงงานน�้ำตาลทั้งหมดจะต้องขายน�้ำตาลให้แก่ผู้ใช้ เช่น โรงงานน�้ำอัดลม โรงงานผลิตนมข้นหวาน
โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง และผู้ค้าส่ง (หรือยี่ปั๊วน�้ำตาลทราย) ผ่านส�ำนักงานกลางนี้ ซึ่งขั้นตอนการซื้อขายและการส่งมอบจะ
ต้องเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการกลางก�ำหนดราคาและป้องกันการผูกขาดว่าด้วยการควบคุม การผลิต การจ�ำหน่าย
และการเก็บส�ำรอง น�้ำตาลทรายขาว และน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติก�ำหนดราคาสินค้าและ
ป้องกันการผูกขาด พ.ศ.2522
ต่อมาส�ำนักงานกลางจัดจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายขาว ได้ย้ายมาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการน�้ำตาลทราย (2527) และ
ได้เปลี่ยนเป็นศูนย์ควบคุมการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย กระทรวง
อุตสาหกรรม (21 ตุลาคม 2528) จากนัน้ ได้มกี ารมอบหมายให้ไปอยูใ่ นความรับผิดชอบของกองควบคุมการจ�ำหน่าย บริษทั อ้อย
และน�้ำตาลไทย จ�ำกัด (1 มิถุนายน 2529) ซึ่งต่อมาได้ย้ายกลับไปอยู่ในความรับผิดชอบของส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น�้ำตาลทราย อีกครั้ง และได้เปลี่ยนชื่อไปเป็นศูนย์บริหารการผลิตการจ�ำหน่าย และการขนย้ายน�้ำตาลทราย (1 ตุลาคม 2537)
ตามระบบใหม่นี้คณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย ได้เข้าควบคุมการผลิตอ้อยและน�้ำตาลทรายทุกขั้นตอนรวมถึง
การตลาดด้วย เพื่อที่จะน�ำรายได้สุทธิจากการขายน�้ำตาลทรายมาจ่ายเป็นราคาอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อย และน�ำผลตอบแทนการ
ผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายให้แก่โรงงานรัฐบาล จึงมีมาตรการในการควบคุมด้านผลผลิตน�ำ้ ตาล (ยกเว้นผลพลอยได้จากการ
ผลิต คือ กากน�้ำตาล) และการจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายที่ผลิตขึ้นได้ทั้งหมด โดยแบ่งสรรโควต้าปริมาณผลผลิตน�้ำตาลทรายที่ได้ใน
แต่ละฤดูการผลิตออกเป็น 3 ส่วน
1. น�้ำตาลทรายโควต้า ก
		 ได้แก่ น�ำ้ ตาลทรายขาวหรือน�ำ้ ตาลทรายขาวบริสทุ ธิท์ คี่ ณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย ก�ำหนดให้โรงงานน�ำ้ ตาล
ผลิตเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศ ตามปริมาณที่ คณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทรายจะก�ำหนดในแต่ละฤดูการผลิต
2. น�้ำตาลทรายโควต้า ข
ได้แก่ น�้ำตาลทรายดิบที่คณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทรายก�ำหนดให้โรงงานน�้ำตาลผลิตแล้วส่งมอบให้บริษัทอ้อย
และน�้ำตาลไทย จ�ำกัด เพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ
3. น�้ำตาลทรายโควต้า ค
		 ได้แก่ น�้ำตาลทรายดิบ หรือน�้ำตาลทรายขาว หรือน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ที่คณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย
ก�ำหนดให้โรงงานผลิตเพื่อการส่งออกได้ หลังจากที่โรงงานผลิตน�้ำตาลทรายได้ครบตามปริมาณที่จัดสรรให้ตามโควต้า ก และ
โควต้า ข แล้ว
ส�ำหรับระบบการจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายภายในประเทศ หรือการจ�ำหน่ายน�้ำตาลโควต้า ก นั้น คณะกรรมการอ้อยและ
น�้ำตาลทรายได้มอบหมายให้คณะกรรมการน�้ำตาลทราย เป็นผู้วางแผนควบคุม และก�ำหนดวิธีการจ�ำหน่าย และยังมอบให้ศูนย์
บริหารการผลิต การจ�ำหน่าย และการขนย้ายน�ำ้ ตาลทรายเป็นฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งการจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายภายในประเทศนั้น
จะมีลกั ษณะเป็นตลาดกลาง โดยโรงงานน�ำ้ ตาลด�ำเนินการขายอย่างเสรี เพียงแต่คณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายจะควบคุม
ปริมาณน�ำ้ ตาลทรายทีจ่ ะเข้าสูต่ ลาดกลาง และรักษาเสถียรภาพของราคาไว้ โดยคณะกรรมการจะก�ำหนดงวดการน�ำน�ำ้ ตาลทราย
ออกมาจ�ำหน่ายตามความต้องการของตลาด
ปริมาณน�้ำตาลทรายทั้งหมดที่จ�ำหน่ายภายในประเทศ หรือ โควต้า ก ได้ถูกแบ่งออกเป็นงวดจ�ำหน่าย จ�ำนวน 52 งวด
ตามจ�ำนวนสัปดาห์ในรอบปีเพือ่ ให้โรงงานน�ำ้ ตาลน�ำน�ำ้ ตาลออกจ�ำหน่ายสัปดาห์ละ 1 งวด ให้แก่ผคู้ า้ ส่งหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ
ที่ใช้น�้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ โดยศูนย์บริหารฯ จะท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานควบคุมโดยออกใบอนุญาตขนย้ายน�้ำตาลของโรงงาน
น�ำ้ ตาลต่าง ๆ ให้กบั ผูซ้ อื้ ภายหลังจากช�ำระค่าน�ำ้ ตาลให้กบั ตัวแทนของโรงงานแล้ว และผูซ้ อื้ น�ำ้ ตาลจะน�ำใบอนุญาตดังกล่าวของ
โรงงานไปรับน�้ำตาลเพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายต่อไป
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ระบบการจ�ำหน่ายน�้ำตาลในตลาดต่างประเทศ
ลักษณะและวิธกี ารขายน�ำ้ ตาลทรายของประเทศไทย ได้รบั การพัฒนาให้กา้ วหน้าขึน้ เรือ่ ย ๆ จากในระยะแรกทีม่ บี ริษทั
อุตสาหกรรมน�้ำตาลแห่งประเทศไทย จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินการขายเพียงรายเดียวนั้น การท�ำสัญญาขายน�้ำตาลได้ก�ำหนดราคา
ขายโดยใช้ราคาส่งมอบทันที (Spot) เฉลี่ยในช่วงก่อนที่มีการส่งมอบประมาณ 30 ถึง 45 วัน ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขาย ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ อยู่ในลักษณะที่ผู้ซื้อได้เปรียบผู้ขาย
ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งบริษัท ค้าผลผลิตน�้ำตาล จ�ำกัด เพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท และการขายมักกระท�ำในรูปของการเปิด
ประมูลทั่วไป เพราะท�ำให้ผู้ขายได้รับราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ดีกว่าสมัยก่อน หลังจากนั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน วิธีการขาย
น�้ำตาลมักนิยมขายกัน 2 แบบ คือ แบบก�ำหนดราคาขายตายตัว (Fixed price) และแบบที่ผู้ขายสามารถก�ำหนดราคาได้ตาม
ราคาตลาดโลก ซึ่งเรียกว่า Seller’s Executable Order (S.E.O.) และเงื่อนไขอื่นก็ดีขึ้นอีก
น�้ำตาลที่มีการส่งออกไปจ�ำหน่ายในต่างประเทศนั้น จะเป็นน�้ำตาลทรายตามโควต้า ข ที่เป็นน�้ำตาลทราบดิบทั้งหมด
ซึ่งจะด�ำเนินการส่งออกโดยบริษัทอ้อยและน�้ำตาลไทย จ�ำกัด นอกจากนี้ยังมีน�้ำตาลโควต้า ค ที่จะด�ำเนินการส่งออกผ่านทาง 7
บริษัทส่งออก ได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมน�้ำตาลแห่งประเทศไทย จ�ำกัด, บริษัท ค้าผลผลิตน�้ำตาล จ�ำกัด, บริษัท ส่งออกน�้ำตาล
สยาม จ�ำกัด, บริษัท การค้า อุตสาหกรรมน�้ำตาล จ�ำกัด, บริษัท น�้ำตาลแปซิฟิก จ�ำกัด, บริษัท ส่งออก เค.เอส.แอล. จ�ำกัด และ
บริษัท ที.ไอ.เอส.เอส. จ�ำกัด
การด�ำเนินการส่งออกของบริษทั ส่งออกดังกล่าวข้างต้นนีต้ อ้ งเป็นไปตามกฎระเบียบทีก่ ำ� หนด โดยหน่วยงานของรัฐบาล
คือ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ วิธกี ารส่งออกน�ำ้ ตาลของไทยนัน้ จะไม่ได้สง่ ขายโดยตรงไปยังประเทศผูบ้ ริโภค
แต่จะเป็นการขายให้แก่บริษัทนายหน้า และผู้ค้าน�้ำตาลที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงการค้าระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการขายแบบใด ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะอิงราคาน�้ำตาลในตลาด น�้ำตาลล่วงหน้าลอนดอน และ
ตลาดน�ำ้ ตาลล่วงหน้านิวยอร์ค ซึง่ ระยะหลังได้องิ ราคาน�ำ้ ตาลตลาดล่วงหน้านิวยอร์คเกือบทัง้ สิน้ ราคาทีซ่ อื้ ขายในตลาดนิวยอร์ค
เป็นราคา เอฟ.โอ.บี และการขายน�้ำตาลของไทยก็อยู่ในรูปราคา เอฟ.โอ.บี.เช่นกัน
การเจรจาตกลงซื้อขายน�้ำตาล นอกเหนือจากการขาย โดยวิธีการเปิดประมูลทั่วไปที่กระท�ำกันโดยตรงระหว่างเอกชน
ผูซ้ อ้ื และผูข้ าย โดยทีห่ น่วยงานของรัฐบาลมิได้มสี ว่ นเกีย่ วข้อง แต่การซือ้ ขายดังกล่าวนัน้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ของรัฐ ในการตกลงท�ำสัญญาซื้อขายแต่ละครั้งมักจะเจรจาต่อรองกันเฉพาะเรื่องราคา และงวดการส่งมอบส�ำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ
นั้น ส่วนใหญ่เหมือนกับเงื่อนไขที่ถือปฏิบัติกันโดยทั่วไปในวงการค้าน�้ำตาลระหว่างประเทศ

เอกสารอ้างอิง
กล้าณรงค์ ศรีรอต. 2538. การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตน�ำ้ ตาล เคมีนำ�้ ตาล. บริษทั ซูการ์ คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด,
กรุงเทพมหานคร.
กองโภชนาการ
2530. คุณค่าทางอาหารในส่วนที่กินได้. กรมอนามัยม, กระทรวงสาธารณสุข
กองโภชนาการ
2544. ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย. กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข
วุฒชิ ยั นาครักษา 2551 คาร์โบไฮเดรตในอาหาร. คณะอุตสาหกรรมเกษตร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
สมบัติ ขอทวีวัฒนา 2546 เทคโนโลยีน�้ำตาล. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.
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สถานการณ์อุแตสาหกรรมน�
ละแนวโน้
ม
้ำตาลของประเทศไทย
ล�ำภูมิ เทียบชัยภูมิ

น�ำ้ ตาลส่วนใหญ่ในโลกผลิตมาจากอ้อย ทีเ่ หลือเป็นน�ำ้ ตาลทีผ่ ลิตจากชูการ์บตี (ส่วนใหญ่ผลิตในยุโรป) ดังนัน้ สถานการณ์
ของอ้อยจึงมีความส�ำคัญโดยตรงต่อราคาน�้ำตาลโลก น�้ำตาลเป็นสินค้าที่มักซื้อขายกันในตลาดล่วงหน้า (Futures Market)
การเคลือ่ นไหวของราคาน�ำ้ ตาลจึงไม่ได้ขนึ้ อยูเ่ พียงอุปสงค์-อุปทานทีแ่ ท้จริง แต่ยงั เป็นผลมาจากอุปทานเทียม (Pseudo Supply)
ในตลาดล่วงหน้าด้วย
จากความต้องการอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น จึงผลักดันให้ราคาน�้ำตาลโลกสูงขึ้นด้วย และมีผล
ให้เกิดการขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อย การขยายโรงงานและเพิ่มก�ำลังการผลิตน�้ำตาลในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศผู้
ผลิตที่ส�ำคัญ ได้แก่ บราซิล อินเดีย ไทย และจีน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมน�้ำตาลของโลกยังคงเน้นผลิตเพื่อใช้บริโภคภายใน
ประเทศ โดยเฉพาะอินเดียและจีนซึ่งเป็นผู้บริโภครายใหญ่สุดของโลก มีเพียงบางประเทศที่มีสถานะเป็นผู้ส่งออกสุทธิ ได้แก่
บราซิล ไทย และออสเตรเลีย (Petchseechoung, 2016)

รูปที่ 1 สัดส่วนการส่งออกน�้ำตาลทราย พ.ศ.2559
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ส�ำหรับอุตสาหกรรมน�้ำตาลของประเทศไทย ปัจจุบันมีโรงงานน�้ำตาลจ�ำนวน 54 โรง ในปีการผลิต 2559/60 สามารถ
ผลิตน�้ำตาลได้ 10.03 ล้านตัน มีผู้ประกอบการที่ส�ำคัญคือ กลุ่มมิตรผลและกลุ่มไทยรุ่งเรือง มีส่วนแบ่งร้อยละ 20 และ 16 ของ
ก�ำลังการผลิตรวมของประเทศ ตามล�ำดับ โดยทั้ง 2 กลุ่มเป็นผู้ส่งออกส�ำคัญอันดับต้นๆของโลก โดยในปี 2559 กลุ่มมิตรผล
สามารถส่งออกได้เป็นอันดับ 3 ของโลก และกลุ่มไทยรุ่งเรืองสามารถส่งออกได้เป็นอันดับ 4 ของโลก (World’s Top Exports,
2017)
ปัจจุบันการผลิตน�้ำตาลของไทยเน้นส่งออกในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 70-75 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด โดยมีตลาด
หลักในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นตลาดระยะใกล้ที่ไทยได้เปรียบด้านต้นทุนการขนส่ง อาทิ อินโดนีเซีย พม่า จีน และญี่ปุ่น ในขณะ
ที่การบริโภคน�้ำตาลในประเทศกว่าครึ่งหนึ่งเป็นการบริโภคโดยตรงในครัวเรือน ที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
โครงสร้างอุตสาหกรรมน�้ำตาลไทยนับว่ามีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก เนื่องจาก
		 1. ต้นทุนการผลิตอ้อยของไทยค่อนข้างต�่ำ
		 2. ความได้เปรียบคูแ่ ข่ง โดยเฉพาะบราซิล ในด้านระยะทางในการส่งออกน�ำ้ ตาลไปยังเอเชีย โดยเฉพาะอินโดนีเซีย
และจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีความต้องการน�ำเข้าน�้ำตาลสูงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งฤดูการผลิตของไทย (พฤศจิกายน-เมษายน)
เป็นคนละช่วงเวลากับบราซิล (เมษายน-ตุลาคม) จึงช่วยลดภาวะการแข่งขันในตลาดส่งออก
		 3. ระบบอุตสาหกรรมน�้ำตาลไทยอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. อ้อยและน�้ำตาลทราย
พ.ศ.2527 ช่วยให้ชาวไร่ออ้ ยและโรงงานน�ำ้ ตาลยังสามารถมีกำ� ไร แม้ในภาวะราคาน�ำ้ ตาลโลกตกต�ำ่ เช่น 1) การจ�ำกัดใบอนุญาต
ด�ำเนินการทัง้ ในส่วนของโรงงานน�ำ้ ตาลและผูส้ ง่ ออก 2) การจัดสรรโควตาน�ำ้ ตาลเพือ่ ใช้ในประเทศและการส่งออก 3) การก�ำหนด
ราคาจ�ำหน่ายภายในประเทศเป็นราคาคงที่ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาราคาในประเทศสูงกว่าตลาดโลก จึงท�ำให้รายได้รวมเฉลีย่ ของผูป้ ระกอบ
การสูงกว่าแหล่งผลิตอื่น และ 4) การมีระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน�ำ้ ตาล โดยพิจารณาจากราย
ได้จริงทัง้ จากตลาดในประเทศและส่งออก ช่วยให้สดั ส่วนต้นทุนของโรงงานน�ำ้ ตาลค่อนข้างคงที่ นอกจากนี้ ทีผ่ า่ นมาอุตสาหกรรม
น�้ำตาลยังมีรายได้เพิ่มเติมจากการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งใช้ผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้มาเป็นวัตถุดิบ เช่น ผลิต
เอทานอล ผลิตไฟฟ้าชีวมวล เยื่อกระดาษ และปุ๋ย เป็นต้น
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สถานการณ์ที่ผ่านมา

หลังจากปี 2554 ผลของการขยายตัวอย่างมากของอุตสาหกรรมน�้ำตาลโลก และกระแสเก็งก�ำไรในตลาดล่วงหน้าที่
อ่อนแรงลง มีผลให้ราคาน�ำ้ ตาลในตลาดโลกเป็นทิศทางขาลง โดยราคาน�ำ้ ตาลทรายดิบในตลาดโลกปรับลดลงต่อเนือ่ งจากระดับ
สูงสุดที่ 29.74 เซ็นต์/ปอนด์ ในเดือนมกราคม 2554 มาสู่ระดับต�่ำสุดที่ 10.67 เซ็นต์/ปอนด์ ในเดือนสิงหาคม 2558 อย่างไร
ก็ตาม ในช่วงท้ายปี 2558 ราคาน�้ำตาลในตลาดโลกเริ่มมีสัญญาณกลับมาเป็นขาขึ้น หลังจากอุปทานน�้ำตาลโลกมีปริมาณลดลง
จากผลกระทบของปรากฎการณ์เอลนิโญ โดยในช่วงไตรมาส 4/2559 ราคาน�้ำตาลโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 20.87 เซ็นต์/ปอนด์ (Indexmundi, 2017)

รูปที่ 2 สถิติราคาน�้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 - 2560
ในปี 2559 ความต้องการของในตลาดในประเทศขยายตัวเล็กน้อย อยูท่ ี่ 2.60 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 4.57 จากปีกอ่ นหน้า
โดยความต้องการบริโภคของภาคครัวเรือนขยายตัวขึ้นร้อยละ 5.55 จากปี 2558 ขณะที่ความต้องการภาคอุตสาหกรรม
โดยรวมขยายตัวขึ้นร้อยละ 4.57 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์นม และเครื่องดื่ม
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การส่งออกปี 2559 มีการส่งออกน�้ำตาลทั้งหมด 6.72 ล้านตัน ลดลงในภาพรวมร้อยละ 18.74 จากปี 2558 เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ จึงผลิตน�้ำตาลได้ลดลงจากเดิมถึงร้อยละ 13.67 แต่ยังคงมีตลาดส่งออกที่ขยายตัวดี
ได้แก่ อินโดนีเซีย ซึง่ มีความต้องการน�ำเข้าเพิม่ ขึน้ เพือ่ ทดแทนผลผลิตในประเทศทีล่ ดลงมากจากปัญหาภัยแล้งรุนแรง โดยเพิม่ ขึน้
จากปี 2558 ถึงร้อยละ 34.4 รวมถึงกัมพูชาทีม่ คี วามต้องการน�ำเข้าน�ำ้ ตาลเพิม่ ขึน้ ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ และอาหาร
และเพื่อส่งต่อไปยังจีนตอนใต้ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 48.1

รูปที่ 3 ปริมาณการส่งออกน�้ำตาลทรายของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2559

แนวโน้มอุตสาหกรรมน�้ำตาล
ปี 2560 เป็นปีที่มีเหตุการณ์ส�ำคัญเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมน�้ำตาลของประเทศไทย โดยรัฐบาลจะปรับปรุง พ.ร.บ. อ้อย
และน�ำ้ ตาลทรายใหม่ โดยยกเลิกการอุดหนุนด้านราคาอ้อยและน�ำ้ ตาล การควบคุมราคาจ�ำหน่ายในประเทศ และการก�ำกับการ
จ�ำหน่ายที่เคยมีมาหลายสิบปี เนื่องจากโดนโจมตีจากประเทศบราซิลคู่แข่งในตลาดการส่งออก (USDA, 2017) แต่รัฐบาลยังคง
ผลักดันยุทธศาสตร์ที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อย ขยายก�ำลังผลิตน�้ำตาล และขยายการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากอ้อย
โดยในปีนี้คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกน�้ำตาลได้ประมาณ 8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณร้อยละ 13 เนื่องจาก
การเติบโตของเศรษฐกิจโลก และมีปัจจัยสนับสนุนที่ส�ำคัญการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งประเทศส่วนใหญ่จะ
ละเว้นภาษีน�ำเข้าน�้ำตาล ยกเว้นบางประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 5) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 5-10) และพม่า (ร้อยละ 0-5)
(USDA FAS, 2017) โดยในไตรมาสแรกมีปริมาณการส่งออกแล้วทัง้ สิน้ 1.91 ล้านตัน โดยมีตลาดส่งออกหลักๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย
(0.81 ล้านตัน) พม่า (0.23 ล้านตัน) กัมพูชา (0.22 ล้านตัน) และ จีน (0.12 ล้านตัน)
การส่งออกน�้ำตาลไปยังอินโดนีเซียยังคงมีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากอัตราภาษีน�ำเข้าที่ลดลงจากข้อ
ตกลงการค้าเสรีอาเซียน ท�ำให้ราคาน�้ำตาลของไทยถูกกว่าประเทศส่งออกอื่นที่ไม่ได้อยู่ข้อตกลงดังกล่าวประมาณ 15 เหรียญ
สหรัฐ/ตัน การส่งออกน�้ำตาลไปจีนมีอัตราลดลง เนื่องจากน�้ำตาลที่ส่งออกไปยังพม่าและกัมพูชาส่วนหนึ่งจะถูกส่งต่อไปยังจีน
ผ่านรูปแบบการค้าชายแดน ด้วยราคาขายภายในประเทศของจีนสูงกว่าราคาตลาดโลกประมาณร้อยละ 50-80 (USDA FAS, 2017)
OECD/FAO (2016) ได้คาดการณ์ด้านราคาและด้านการค้าน�้ำตาลในตลาดโลก ตั้งแต่ปี 2560 -2568 โดยคาดว่าราคา
น�้ำตาลที่เป็นตัวเงิน (Nominal Terms) จะยังคงต�ำ่ ในตอนต้นของการคาดการณ์ และต่อมาจะมีราคาสูงขึ้นจากเดิมเล็กน้อย แต่
หากพิจารณาราคาที่แท้จริง (Real Terms) จะมีราคาต�่ำกว่าในปี 2558 ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยในปี 2568 ราคาที่เป็นตัวเงิน
ของน�้ำตาลทรายดิบคาดว่าจะอยู่ที่ 342 เหรียญสหรัฐ/ตัน หรือประมาณ 15.5 เซ็นต์/ปอนด์ และน�้ำตาลทรายขาวจะอยู่ที่ 425
เหรียญสหรัฐ/ตัน หรือประมาณ 19.2 เซ็นต์/ปอนด์ การผันผวนของราคาน�้ำตาลโลกน่าจะลดลงในตลอดช่วงเวลาคาดการณ์
สาเหตุหลักมาจากต้นทุนการผลิตทีต่ ำ�่ และการเปลีย่ นแปลงนโยบายด้านน�ำ้ ตาลของประเทศอินเดีย ประเทศทีเ่ ป็นผูบ้ ริโภคน�ำ้ ตาล
อันดับที่ 1 และเป็นผู้ผลิตน�้ำตาลอันดับที่ 2 ของโลก ซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาการขาดดุลของน�้ำตาลในประเทศ แต่ในการ
ประกันราคาอ้อยในปัจจุบันจะช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยได้รับผลก�ำไรที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยควบคุมการผลิตและเกิดความสมดุล
ทางการตลาดได้ดีขึ้น
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ในด้านการค้าน�ำ้ ตาลในตลาดโลก OECD/FAO (2016) ได้คาดการณ์วา่ สถานการณ์การค้าน�ำ้ ตาลจะยังคงมีความเข้มข้นสูง
โดยในปี 2568 บราซิลจะยังคงเป็นผู้น�ำด้านการส่งออกน�้ำตาลของโลก โดยสามารถส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดิมในปี 2558 ถึง
5.7 ล้านตัน โดยคิดเป็นร้อยละ 42 ของการค้าน�้ำตาลโลก ดังแสดงในรูปที่ 5 ส�ำหรับประเทศไทย คาดว่าจะส่งออกน�้ำตาลได้
มากกว่าเดิมประมาณ 3.6 ล้านตัน โดยเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องในการขยายความสามารถในการผลิตและส่งออก
เช่นเดียวกับออสเตรเลียที่มีการลงทุนด้านการชลประทาน ขยายพื้นที่ปลูกอ้อยและก�ำลังการผลิตน�้ำตาล โดยคาดว่าการผลิตที่
สูงขึ้นจะช่วยส่งเสริมการส่งออกน�้ำตาลของออสเตรเลียตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นไป

รูปที่ 4 การคาดการณ์ราคาน�้ำตาลในตลาดโลก
ในสหภาพยุโรป การเพิ่มการผลิตน�้ำตาลและไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัป (HFCS) ร่วมกับการยกเลิกโควตาน�้ำตาลและ
ไอโซกลูโคส (Isoglucose) คาดว่าจะท�ำให้สหภาพยุโรปขึน้ ชือ่ ในด้านการส่งออกน�ำ้ ตาลทรายขาวคุณภาพสูง และลดการน�ำเข้าน�ำ้ ตาล
ลงถึงร้อยละ 46 การค้า HFCS ของสหภาพยุโรปจะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงมากนักแม้มกี ารผลิตเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากเพียงพอต่อความ
ต้องการภายในเท่านั้น ดังนั้นในปี 2568 คาดว่าสหภาพยุโรปจะมีการน�ำเข้าน�้ำตาลลดลงเหลือ 1.5 ล้านตัน ดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 5 การส่งออกน�้ำตาลของประเทศผู้ส่งออกหลักของโลก
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ประเทศผู้น�ำเข้าน�้ำตาลในโลกมีการกระจัดกระจายมากกว่าประเทศผู้ส่งออก โดยมีหลายประเทศที่เริ่มมีการน�ำเข้า
น�้ำตาล จากการคาดการณ์ของ OECD/FAO พบว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกายังคงมีการเติบโตของอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง
ซึ่งท�ำให้ปริมาณการน�ำเข้าน�้ำตาลของภูมิภาคเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นด้วย โดยในปี 2568 คาดว่าอินโดนีเซียจะเป็นประเทศผู้น�ำเข้า
น�้ำตาลอันดับ 1 ของโลก ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยในการส่งออกภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน

รูปที่ 6 การน�ำเข้าน�้ำตาลของประเทศผู้น�ำเข้าหลักของโลก
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