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บทคัดย่อ 

ปาลม์น า้มนัเป็นสนิคา้เกษตรส  าคญัของประเทศ อีกทัง้ขอ้มลูทางเศรษฐกิจยงัชีใ้หเ้ห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพใน
การผลิตและส่งออกน า้มันปาลม์เป็นอันดับตน้ๆ ของโลก และสืบเนื่องจากการประชุม Codex Committee on Fats and 
Oils (CCFO) ครัง้ที่ 24 มีประเทศสมาชิกไดเ้สนอใหแ้กไ้ขคุณลกัษณะด้านคุณภาพส าหรบัน  า้มันปาลม์ดิบโดยใชค่้ากรด
ไขมนัอิสระเป็นดชันีบ่งชีค้ณุภาพ ประเทศไทยจงึจ าเป็นตอ้งเตรยีมความพรอ้มของหอ้งปฏิบัติการส  าหรบัความเปลี่ยนแปลง
ของมาตรฐาน CODEX ดงักลา่ว ดงันัน้การศึกษานีจ้ึงมีวัตถุประสงคเ์พื่อประเมินความสามารถและประเมินผลการทดสอบ
ของหอ้งปฏิบติัการในการวิเคราะหก์รดไขมนัอิสระในน า้มนัปาลม์ โดยด าเนินการ 2 รอบในปี พ.ศ. 2560 มีหอ้งปฏิบัติการที่
เขา้รว่มในแต่ละรอบ 13 แห่งจากทั่วประเทศ ทัง้ภาครฐัและเอกชน ตัวอย่างทดสอบที่ใชใ้นรอบที่ 1 คือ น  า้มันปาลม์ดิบและ
น ้ า มั น ป า ล์ม ดิ บ จ า ก เ ม ล็ ด ป า ล์ม  อ ย่ า ง ล ะ  1  ตั ว อ ย่ า ง  ร อ บ ที่  2  คื อ  น  ้ า มั น ป า ล์ม บ ริ สุ ท ธ์ิ  จ  า น ว น  
2 ตัวอย่าง ด าเนินการประเมินความสามารถหอ้งปฏิบัติการ โดยใชค้ะแนน z-score เป็นเกณฑใ์นการตัดสิน ซึ่งพบว่าทั้ง  
2 รอบด าเนินการ หอ้งปฏิบัติการ 8 แห่ง คิดเป็นรอ้ยละ 62 มีความสามารถอยู่ในเกณฑน์่าพอใจ ( |z-score| ≤ 2.0) ขอ้มูล
จากการศกึษาในครัง้นี ้หอ้งปฏิบติัการที่เก่ียวขอ้งกับการตรวจวิเคราะหก์รดไขมันอิสระในประเทศไทยสามารถน าไปใชเ้ป็น
ขอ้มลูเพื่อช่วยระบปัุญหาในการตรวจวิเคราะห ์อันจะน าไปสู่การปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มความเชื่อมั่นและ
การเตรยีมความพรอ้มของหอ้งปฏิบติัการในประเทศไทย  
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Abstract 
Oil palm is a national important agricultural commodity. Economic data also indicates that Thailand  

is among top of the world in producing and exporting palm oil. Due to the submission of proposed amendment 
related to quality specification of virgin palm oil by a member state during the 24thsession Codex Committee on 
Fats and Oils (CCFO) to practices free fatty acids as a quality index, laboratory preparedness is then required 
for Thailand in response to amendment of that CODEX standard. This study therefore aimed to evaluate 
performance and test result of laboratory on analysis of free fatty acids in palm oil. Two rounds of comparison 
were conducted in 2017 with 13 laboratories from both government and private sectors participating in each 
round. Crude palm oil and crude palm kernel oil (1 sample per each) in round 1 and refined palm oil  
(2 samples) in round 2 were used as test materials. Laboratory performance was assessed using z-score as the 
judgment criteria. It was found that in both rounds 8 laboratories (62%) were regarded as satisfactory (|z-score| 
≤ 2.0). The result from this study enables laboratories involving testing of free fatty acids to identify problems  
in analysis, contributing to improvement and development of competence. It is also expected to increase 
reliability and help implement laboratory preparedness in Thailand as well. 
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