เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๖ ง
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มาตรฐานสินคาเกษตร

ทะลายปาลมน้ํามัน
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ใชกับ ทะลายปาลมน้ํามัน (oil palm bunch) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Elaeis guineensis
Jacq. ชนิดที่ผลิตเปนการคา ไดแก ลูกผสมเทเนอรา (Tenera) และรวมถึงลูกผสมที่ไดจากการปรับปรุง
พันธุโดยการผสมระหวาง Elaeis guineensis Jacq. กับ Elaeis oleifera สําหรับจําหนายในลักษณะของ
ทะลายสด

2 นิยาม
2.1 ทะลายปาลมสุก (ripe bunch) หรือที่เรียกวาปาลมสุก1/ หมายถึง ผลปาลมน้ํามันที่สวนใหญ
ผิวเปลือกสีสมหรือสีแดง2/และเนื้อปาลม (mesocarp) มีสีสม
2.2 ทะลายปาลมกึ่งสุก (underripe bunch) หรือที่เรียกวาปาลมกึ่งสุก1/ หมายถึง ผลปาลมน้ํามันที่
สวนใหญผิวเปลือกสีสมแดงหรือสีแดงมวง

3 คุณภาพ
3.1 คุณภาพทั่วไป
3.1.1 ทะลายปาลมน้ํามันทุกชั้นคุณภาพตองมีคุณภาพดังตอไปนี้
(1) ลักษณะตรงตามพันธุ
(2) เปนทะลายปาลมสุก หรือทะลายปาลมกึ่งสุก
(3) มีความสด3/ โดยไมผานการรดน้ํา หรือมีการกระทําใดๆ ที่เปนการเรงใหดูเหมือนผลสุกหรือผลรวง
เชน บมแกส
1/

ทะลายปาลมสุกมีจํานวนผลรวง อยางนอย 10 ผลตอทะลาย และทะลายปาลมกึ่งสุกมีผลรวงนอยกวา 10 ผลตอทะลาย
ผลปาลมน้ํามันดิบที่เปลือกเปนสีเขียว เมื่อสุกจะเปนสีสม สวนผลปาลมน้ํามันดิบที่เปลือกเปนสีดํา เมื่อสุกจะเปนสีแดง
3/
ทะลายปาลมน้ํามันจะคงความสดเมื่อขนสงถึงโรงงานภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเก็บเกี่ยว
2/
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(4) สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได
(5) ไมมีความเสียหายอันเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบตอคุณภาพผลิตผล
(6) ความยาวของกานทะลายไมเกิน 5 cm (เซนติเมตร)
3.1.2 ทะลายปาลมน้ํามัน ควรไดรับการเก็บเกี่ยวตามกระบวนการเก็บเกี่ยวและดูแลภายหลังการ
เก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และขนสงอยางถูกตอง เพื่อใหผลิตผลอยูในสภาพที่ยอมรับไดเมื่อถึงปลายทาง
3.2 การแบงชั้นคุณภาพ
ทะลายปาลมน้ํามันตามมาตรฐานนี้ แบงเปน 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
3.2.1 ชั้นพิเศษ (extra class)
ทะลายปาลมน้ํามันชั้นนี้ตองมีคุณภาพดีที่สุด มีทะลายปาลมสุกไมนอยกวา 90% และทะลายปาลมกึ่งสุก
ไม เ กิ น 10% ของจํ า นวนทะลายปาล ม น้ํ า มั น ในรุ น (lot) และ/หรื อ มี สั ด ส ว นน้ํ า มั น ต อ ทะลาย 4/
(oil/bunch) ไมนอยกวา 24%
3.2.2 ชั้นหนึ่ง (class I)
ทะลายปาลมน้ํามันชั้นนี้ตองมีคุณภาพดี มีทะลายปาลมสุกไมนอยกวา 80% และทะลายปาลมกึ่งสุกไมเกิน
20% ของจํานวนทะลายปาลมน้ํามันในรุน และ/หรือ มีสัดสวนน้ํามันตอทะลาย ไมนอยกวา 22%
3.2.3 ชั้นสอง (class II)
ทะลายปาลมน้ํามันชั้นนี้ตองมีคุณภาพตามขอ 3.1 มีทะลายปาลมสุกไมนอยกวา 70% และทะลายปาลมกึ่งสุก
ไมเกิน 30% ของจํานวนทะลายปาลมน้ํามันในรุน และ/หรือ มีสัดสวนน้ํามันตอทะลาย ไมนอยกวา 20%

4 เอกสารนําสงสินคา
อยางนอยตองมีขอความที่ระบุในเอกสารนําสงทะลายปาลมน้ํามัน ที่อานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จ
หรือหลอกลวง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
4.1 ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต หรือผูรวบรวม
4.2 ชั้นคุณภาพ

4/

สัดสวนน้ํามันตอทะลาย คือ ผลการคํานวณที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบของทะลายปาลมน้ํามันกับเปอรเซ็นต
น้ํามันซึ่งสกัดจากผลปาลมน้ํามัน โดยไมรวมเมล็ดปาลม (palm kernel)
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5 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด หรือใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขของหนวยตรวจ หรือหนวยรับรอง

6 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง
6.1 วิธีวิเคราะห
ใหใชวิธีที่กําหนดในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 วิธีวิเคราะหทะลายปาลมน้ํามัน
(ขอ 6.1)
ขอกําหนด

วิธีวิเคราะห

1. คุณภาพทั่วไป
ตรวจพินิจและตรวจโดยวิธที าง
(ขอ (1) ถึง ขอ (5) ของขอ 3.1.1 ) ประสาทสัมผัส
2. คุณภาพทั่วไป
(ขอ (6) ของขอ 3.1.1 )

ใชอุปกรณวัดความยาว เชน ไม
บรรทัด สายวัด

3. เปอรเซ็นตน้ํามันซึ่งสกัดจากผล
ปาลมน้าํ มันโดยไมรวมเนื้อในเมล็ด
ปาลม (ขอ 3.2)

American Oil Chemists Society
(AOCS) official method
Ac-3–44

6.2 วิธีชักตัวอยาง
ใหเปนไปตามภาคผนวก ก

หลักการ
ตรวจพินิจและตรวจโดยวิธี
ทางประสาทสัมผัส
Solvent Extraction
(Soxtec System)
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ภาคผนวก ก
วิธีชักตัวอยาง
(ขอ 6.2)
ก.1 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในวิธีชักตัวอยางทะลายปาลมน้ํามัน มีดังนี้
ก.1.1 รุน (lot) ในที่นี้ หมายถึง สินคาที่สงมอบหรือซื้อขายในคราวเดียวกัน เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพ
และคุณลักษณะสม่ําเสมอ
ก.1.2 วิธีการชักตัวอยาง (sampling procedure) หมายถึง การกําหนดวิธีการเก็บและจํานวนหนวย
ตัวอยางจากรุนสินคาเพื่อตรวจสอบใหไดขอมูลที่นํามาใชตัดสินการยอมรับรุนสินคา แบงเปน 2 ระดับ คือ
(1) วิธีการชักตัวอยางขั้นตน หมายถึง การเก็บตัวอยางจากรุนสินคาโดยตรงเพื่อเปนตัวแทนที่ดีของรุน
สิ น ค า ในปริ ม าณที่ เ พี ย งพอต อ การประเมิ น คุ ณ ภาพทั่ ว ไปตามข อ 3.1 และเพื่ อ แบ ง ชั้ น คุ ณ ภาพตาม
ขอ 3.2 (เปอรเซ็นตความสุก) และตัดสินการยอมรับรุนสินคา
(2) วิ ธี การชั กตั ว อย า งขั้น ที่ส อง หมายถึ ง การเก็ บ ตั ว อยา งจากการชัก ตัว อย า งขั้ น ต น เพื่ อ การตรวจ
วิเคราะหและตัดสินการยอมรับรุนสินคา
ก.2 การชักตัวอยางขั้นตน
การชักตัวอยางขั้นตนมี 3 ขั้นตอนหลัก คือ
ก.2.1 ขนาดของตั ว อย า งจากแต ล ะรุ น ที่ จ ะต อ งแบ ง ชั้ น คุ ณ ภาพขึ้ น กั บ น้ํ า หนั ก ของปาล ม รุ น นั้ น ๆ
กลาวคือ ถาน้ําหนักสุทธิของรุนนั้น นอยกวา 5 t (ตัน) จํานวนทะลายที่ตองเก็บเปนตัวอยางเทากับ 50
ทะลาย แตถาน้ําหนักสุทธิของทะลายปาลมน้ํามันรุนนั้น เกิน 5 t จํานวนทะลายที่ตองเก็บตัวอยางเทากับ
100 ทะลาย
ก.2.2 ชักตัวอยางทะลายปาลมน้ํามัน โดยสุมเลือกตัวอยาง 50 ทะลาย ถึง 100 ทะลาย จากทะลาย
ปาลมน้ํามันที่สงมาเพื่อแบงชั้นคุณภาพแตละครั้ง ตัวอยางที่เลือกมาควรมาจากทะลายปาลมน้ํามันที่อยู
ดานบน ตรงกลาง และดานลางของแตละรุนที่ตองประเมินคุณภาพตามขอ 3.1 และเพื่อแบงชั้นคุณภาพ
ตามขอ 3.2 (เปอรเซ็นตความสุก)
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ก.2.3 หากผลการตรวจสอบของตัวอยางเปนไปตามขอ 3.1 และขอ 3.2 (เปอรเซ็นตความสุก) จึงจะถือ
วาทะลายปาลมน้ํามันรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ก. 3 การชักตัวอยางขั้นที่สอง
ชักตัวอยางเพื่อสงหนวยปฏิบัติการตรวจวิเคราะหองคประกอบทะลายปาลมน้ํามัน และวิเคราะหน้ํามันใน
เนื้อปาลมจากตัวอยางขั้นตน เพื่อคํานวณหาสัดสวนน้ํามันตอทะลายตอไป
ก.3.1 หากผลวิ เ คราะห เ ป น ไปตามข อ 3.2 จึ ง จะถื อ ว า ทะลายปาล ม น้ํ า มั น เป น ไปตามชั้ น คุ ณ ภาพ
ตามขอ 3.2.1 ขอ 3.2.2 และ ขอ 3.2.3
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ภาคผนวก ข
หนวย
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ Le Systéme
International d’ Unités) ยอมรับใหใชไดมีดังนี้
รายการ

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย

ความยาว

เซนติเมตร (centimeter)

cm

มวล

ตัน (tonne)

t

