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ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
เรื่อง ก้าหนดชนิดและคุณภาพน้าตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย เรื่อง การก้าหนด
ชนิ ด และคุ ณ ภาพน้ า ตาลทรายที่ ใ ห้ โ รงงานผลิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกับ สภาวการณ์ ปัจ จุ บั นและเป็นการ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
อาศั ย อ้ า นาจตามความในมาตรา 17 (13) แห่ ง พระราชบั ญญัติอ้ อยและน้าตาลทราย
พ.ศ. 2527 คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี จึ งก้าหนดชนิดและ
คุณภาพน้าตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ประกาศฉบับนีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย เรื่อง ก้าหนด
ชนิดและคุณภาพน้าตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต พ.ศ. 2562
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย เรื่อง ก้าหนดชนิดและคุณภาพน้าตาลทราย
ที่ให้โรงงานผลิต พ.ศ. 2559
(2) ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย เรื่อง ก้าหนดชนิดและคุณภาพน้าตาลทราย
ที่ให้โรงงานผลิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อ 4 ในประกาศนี
“โพลาไรเซชั่น ” หมายความว่า ความบริสุทธิ์ของน้าตาลทรายซึ่งมีคุณสมบัติในการหมุน
ระนาบแสงโพลาไรซ์ (Plane of Polarized Light) และเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณน้าตาลทราย
ในสารละลายนัน
“ค่าสี” หมายความว่า ความเข้มของสีของน้าตาลทรายซึ่งวิเคราะห์ด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์
“ความชื น” หมายความว่ า น้ า หนั ก ของน้ า ที่ มี อ ยู่ ใ นน้ า ตาลทรายมี ห น่ ว ยเป็ น ร้ อ ยละ
โดยน้าหนัก
“ขนาดผลึก” หมายความว่า ขนาดของเม็ดน้าตาลทรายมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร
“น้าตาลอินเวิร์ต” หมายความว่า สารผสมที่มีน้าตาลโมเลกุลเดี่ยวสองชนิด คือ น้าตาลฟรุคโตส
กับน้าตาลกลูโคสในอัตราส่วนที่เท่ากัน
ข้อ 5 น้าตาลทรายตามประกาศนีมี 5 ชนิด คือ
(๑) น้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หมายความว่า ผลึกซูโครสที่มีความบริสุทธิ์สูงมากสีขาวสะอาด
มีสิ่งเจือปนอื่น ๆ ติดอยู่เป็นส่วนน้อยที่สุด
(๒) น้าตาลทรายขาว หมายความว่า ผลึกซูโครสที่มีความบริสุทธิ์สูง สีขาวมีสิ่งเจือปนอื่น ๆ
ติดอยู่เป็นส่วนน้อย
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(๓) น้าตาลทรายดิบ หมายความว่า ผลึกซูโครสที่มีความบริสุทธิ์ต่้า มีสีอ่อนถึงสีเข้มตามสี
ของกากน้าตาลที่หุ้มอยู่รอบผลึก
(4) น้าเชื่อมส้าหรับใช้เป็นวัตถุดิบ หมายความว่า น้าตาลทรายที่อยู่ในรูปของของเหลวและ
ไม่สามารถน้าไปบริโภคได้โดยตรง
(5) น้าตาลทรายชนิดพิเศษ หมายความว่า น้าตาลที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากน้าตาลทรายขาว
บริ สุ ท ธิ์ น้ า ตาลทรายขาว น้ า ตาลทรายดิบ ไม่ ว่ า จะอยู่ ใ นรู ป แบบใด และไม่ ใ ช่ น้ า เชื่ อ มส้าหรับ
ใช้เป็นวัตถุดิบ
ข้อ 6 ให้โรงงานผลิตน้าตาลทรายมีคุณภาพขณะท้าการผลิต ดังนี
(1) น้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ต้องมีโพลาไรเซชั่น ไม่น้อยกว่า 99.80oZ และค่าสี ตังแต่ 0
ถึง 45 หน่วย ICUMSA ที่ 420 nm.
(2) น้าตาลทรายขาว
2.1 เกรด 1 ต้ อ งมี โ พลาไรเซชั่ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 99.50 oZ และค่ า สี ตั งแต่ 46
ถึง 200 หน่วย ICUMSA ที่ 420 nm.
2.2 เกรด 2 ต้ อ งมี โ พลาไรเซชั่ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 99.50 oZ และค่ า สี ตั งแต่ 201
ถึง 400 หน่วย ICUMSA ที่ 420 nm.
2.3 เกรด 3 ต้ อ งมี โ พลาไรเซชั่ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 99.00 oZ และค่ า สี ตั งแต่ 401
ถึง 1,000 หน่วย ICUMSA ที่ 420 nm.
(3) น้าตาลทรายดิบ ต้องมีโพลาไรเซชั่น ไม่น้อยกว่า 97.00oZ และค่าสีตังแต่ 1,001 หน่วย
ICUMSA ที่ 420 nm.
(4) น้าเชื่อมส้าหรับใช้เป็นวัตถุดิบ ต้องผ่านการต้มระเหย (Evaporation) ที่ค่าความเข้มข้น
ของของแข็งที่ละลาย (% Brix) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
(5) น้าตาลทรายชนิดพิเศษ ต้องมีโพลาไรเซชั่น ไม่น้อยกว่า 60.00 oZ หรือต้องมีน้าตาล
ทังหมด (Total Sugar as Invert Sugar) ไม่น้อยกว่า 70.00
ข้อ 7 น้ า ตาลทรายที่ผ ลิต ได้ไม่เ ป็นไปตามที่ ก้าหนดในข้อ 6 ให้ จั ด เป็นน้า ตาลทราย
ที่ไ ม่ไ ด้คุณภาพ เว้น แต่กรณีที่มีเหตุอันสมควรและจ้าเป็น คณะกรรมการน้าตาลทรายอาจอนุญาต
ให้โรงงานผลิตน้าตาลทรายที่มีคุณภาพแตกต่างไปจากที่ก้าหนดก็ได้
น้าตาลทรายที่ไม่ได้คุณภาพตามวรรคหนึ่ง ให้จัดการตามระเบียบที่คณะกรรมการก้าหนด
ตามมาตรา 17 (16)
ข้อ 8 การวิเคราะห์คุณภาพน้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้าตาลทรายขาว น้าตาลทรายดิบ
และน้าตาลทรายชนิดพิเศษ ให้ถือผลวิเคราะห์ของโรงงานโดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไ ข และ
รายละเอียด ดังนี
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(1) การตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือ อุปกรณ์ในการวิเคราะห์ และการสุ่มเก็บตัวอย่าง
น้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้าตาลทรายขาว น้าตาลทรายดิบ และน้าตาลทรายชนิดพิเศษ เพื่อวิเคราะห์
คุณภาพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี
(2) ให้ โ รงงานท้ า การวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ า ตาลทรายทุ ก ชนิ ด ตาม ICUMSA Methods
ให้ แ ล้ว เสร็จ ณ โรงงานนั น และแจ้งผลการวิเคราะห์ให้ผู้แทนทัง 3 ฝ่ายทราบภายใน 1 วัน
นับตังแต่วันที่ได้รับตัวอย่างน้าตาลทรายตาม 8 (1)
ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้แทนฝ่ ายใดไม่เห็นด้วยกับผลการวิเคราะห์ตามข้อ 8 ให้คณะท้างาน
ควบคุ ม การผลิ ต ประจ้ า โรงงานเป็ น ผู้ ชี ขาดโดยมติ 2 ใน 3 ของคณะท้ า งานควบคุ ม การผลิ ต
ประจ้าโรงงาน การตัดสิน ของคณะท้างานควบคุมการผลิตประจ้าโรงงานให้ถือเป็นข้อยุติ
ข้อ 10 ให้ประธานคณะกรรมการน้าตาลทรายรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี
ทังนี ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
เรื่อง ก้าหนดชนิดและคุณภาพน้าตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต พ.ศ. 2562
1. การตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือ อุปกรณ์ในการวิเคราะห์ และการสุ่มเก็บตัวอย่างน้าตาลทราย
(1) ให้โรงงานน้้าตาลทุกโรงงาน ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิเคราะห์คุณภาพน้้าตาลทราย
ณ โรงงาน
(2) ให้ ส้ า นั ก งานคณะกรรมการอ้ อ ยและน้้า ตาลทราย เป็ น ผู้ ต รวจสอบและรั บรองมาตรฐาน
เครื่องมือและอุปกรณ์ของโรงงานที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นประจ้าทุกปีก่อนเปิดท้าการผลิต และในช่ วงเปิด
ท้าการผลิตให้ด้าเนินการตรวจสอบตามความเหมาะสม
(3) ให้คณะท้างานควบคุมการผลิตประจ้าโรงงาน เป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างจากกระพ้อน้้าตาลอย่างน้อย
วันละ 1 ตัวอย่าง หรือตามความเหมาะสม ตัวอย่างที่เก็บให้คลุกเคล้าจนเป็นเนื้อเดียวกันบรรจุภายในภาชนะ
ปิดผนึกให้เรียบร้อยและลงนามรับรองตัวอย่างร่วมกัน แล้วตรวจสอบการวิเคราะห์และรับรองผลวิเคราะห์ตัวอย่าง
น้้าตาลนั้น ๆ
(4) ให้ส้านักงานสุ่มเก็บตัวอย่างประมาณ 800 กรัม และท้าการวิเคราะห์ตัวอย่างน้้าตาลทรายทุกชนิด
ขณะผลิตเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ส้าหรับใช้เป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพ
น้้าตาลทรายต่อไป
2. หน่วยที่ใช้วัดคุณภาพน้าตาลทราย
(1) ICUMSA Unit เป็นหน่วยที่ใช้วัดค่าสี (ICUMSA ย่อมาจาก The International Commission
for Uniform Methods of Sugar Analysis)
(2) Sugar Degree ( oS) เป็ น หน่ ว ยที่ ใ ช้ วั ด ค่ า โพลาไรเซชั่ น ซึ่ ง เมื่ อ ชั่ ง น้้ า ตาลซู โ ครสบริ สุ ท ธิ์
(Pure Sucrose) จ้านวน 26.000 กรัม ในสภาวะความดันปรกติมาละลายน้้าให้มีปริมาตรครบ100 มิลลิลิตร
ที่ 20 องศาเซลเซียส แล้ววัดค่าโพลาไรเซชั่นด้วยเครื่อง Saccharimeter หรือ Polarimeter ชนิดใช้มาตราส่วน
น้้าตาลสากล (International Sugar Scale) โดยใช้หลอดบรรจุตัวอย่าง (Observation Tube) ขนาดความยาว
200 มิลลิเมตร ค่าที่อ่านได้ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส จะเท่ากับ 100 oS
(3) ค่าโพลาไรเซชั่น (oZ) (Z มาจาก Zucker ในภาษาเยอรมัน Zucchero ในภาษาอิตาเลียนและ
Azucar ในภาษาสเปน) โดยที่ 1 oS มีค่าเท่ากับ 0.99971 oZ
3. สูตรที่ใช้ในการค้านวณหาค่าสีของน้าตาลทราย
ค่าสีของน้้าตาลทราย =
(Ac)420 x 1,000
bc
(Ac)420
=
Attenuancy (Absorbance or Optical Density)
ของสารละลายน้้าตาล วัดด้วยความยาวคลื่นแสงที่ 420 nm.
b
=
ความยาวของหลอดบรรจุตัวอย่างสารละลายน้้าตาลเป็นเซนติเมตร
c
=
ความเข้มข้นของสารของแข็งทั้งหมด (Total Solids) ในสารละลาย
ของน้้าตาลจ้านวนนั้น (กรัม/มิลลิลิตร)

