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  ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหน่ึง จัดเปนพืชนํ้ามันที่สามารถใหผลผลิตออกมาในรูปของ
น้ํามันไดปริมาณสูงสุดตอพ้ืนที่ตอปเมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้ํามันชนิดอื่นๆ และเปนพืชท่ีจะมีคาใชจายในการ
ดูแลรักษาหลังจากที่ตนปาลมนํ้ามันใหผลผลิตแลวลดนอยลงอยางตอเนื่อง การใหผลผลิตของปาลมน้ํามัน 
เร่ิมตนหลังจากปลูกปาลมแลวประมาณ 3 ป และเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดยาวนานตอเน่ืองถึง 20-
25 ป ภายใตการดูแลรักษาและการจัดการดินและน้ําอยางถูกหลักวิชาการ 

   ประเทศไทยเริ่มปลูกปาลมน้ํามันมาประมาณ 40 ป โดยวัตถุประสงคของการผลิตเพ่ือบริโภคเปนอาหาร 
ผลิตภัณฑหลักคือ น้ํามันปาลม เนยเทียม และมีบางสวนนําไปผลิตเปน
สบูและใชในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ปจจุบันไดมีการนําน้ํามันปาลมไปใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลเพ่ือใชทดแทนนํ้ามันเช้ือเพลิงจาก
ฟอส    ซิลซ่ึงมีราคาแพง เนื่องจากพืชที่มีศักยภาพในการนํามาเปน
พลังงานทดแทนมี 2 กลุม ไดแก พืชที่สามารถนํามาทําเปนน้ํามันดีเซล
คือพืชน้ํามันท่ัวไป ไดแก ปาลมน้ํามัน และสบูดํา สวนพืชที่สามารถ
นํามาแปรรูปเปนน้ํามันเบนซินที่เรียกแกสโซฮอล คือพืชที่ใหนํ้าตาลหรือแปง ไดแก ออย และมันสําปะหลัง 

  จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหความตองการผลผลิตปาลมน้ํามันของประเทศมีปริมาณมากขึ้น และ
พ้ืนที่ปลูกปาลมน้ํามันไดขยายเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ในป 2550 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกปาลมน้ํามัน 3.20 ลานไร 
นับเปนอันดับที่ 4 ของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไนจีเรีย และพ้ืนที่ปลูกสวนใหญอยูใน
ภาคใตของประเทศ ไดแก  จังหวัดกระบี่ ชุมพร และสุราษฎรธานี เนื่องจากภาคใตมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของปาลมนํ้ามัน พ้ืนที่ที่ปลูกปาลมน้ํามันมีเนื้อที่ที่ใหผลผลิตแลว 2.66 
ลานไร ไดผลผลิตปาลมทะลายสด 6.39 ลานตัน โดยให ผลผลิตทะลายสดปาลมน้ํามันเฉล่ีย 2.4 ตันตอไร 
เทานั้นซึ่งอยูในเกณฑตํ่าทั้งนี้อาจมาจากสาเหตุหลายประการ เชน การจัดการดิน น้ํา และดูแล รักษาไมถูก
หลักวิชาการและพันธุปาลมที่ปลูกอาจมีคุณภาพที่ไมดี ดังนั้นเพ่ือใหไดผลผลิตทะลายสดปาลมมีปริมาณ
เพียงพอตอความตองการของประเทศ จําเปนตองเพิ่มพ้ืนที่เพาะปลูกปาลมน้ํามัน และเพ่ิมศักยภาพในการ
ใหผลผลิตทะลายสดของปาลมน้ํามันใหสูงขึ้นดวยการจัดการดินและจัดการน้ําใหถูกตองตามหลักวิชาการและ
เลือกปลูกปาลมนํ้ามันพันธุสงเสริมที่มีคุณภาพสามารถใหผลผลิตสูงขึ้นมากกวา 3.0 ตันตอไรตอป 



 เลือกพ้ืนที่ปลูกปาลมอยางไร ใหไดผลผลิตสูง 

  กรมวิชาการเกษตรไดรายงานไววาสภาพ ภูมิประเทศและลักษณะดินที่เหมาะสมสําหรับ การปลูกปาลม
น้ํามัน ควรเปนที่ราบที่มีความลาดชันไมเกิน 12 เปอรเซ็นต  เนื้อดินรวนถึงรวนเหนียวมีการระบายน้ําดี หนาตัด
ดินลึกมากกวา 75 เซนติเมตร ไมมีช้ันศิลาแลงและมีความเปนกรด-
ดาง ระหวาง 5.0-6.0 สําหรับสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตและการใหผลผลิตของปาลมน้ํามันคือ มีปริมาณน้ําฝน
เฉล่ียมากกวา 1,800 มิลลิเมตรตอป  การกระจายของฝนสม่ําเสมอ มี
ชวงแลงติดตอกันไมเกิน 3 เดือน ความช้ืนสัมพัทธเฉล่ีย 75 เปอรเซ็นต 
และอุณหภูมิเฉล่ียระหวาง 25-30 องศาเซลเซียส 

  การปลูกปาลมน้ํามันใหไดผลผลิตสูง ความช้ืนของดินเปนส่ิงที่จําเปน การขาดน้ําทําใหผลผลิตปาลม
น้ํามันลดตํ่าลง ดังนั้นในการเลือกพ้ืนที่ปลูกปาลมน้ํามันหากปริมาณนํ้าฝนไมเพียงพอ ตองมีแหลงน้ําเสริมและ
มีระบบการใหนํ้าที่ดี สามารถใหน้ําปาลมน้ํามันไดสม่ําเสมอตลอดป 

  นอกจากสภาพภูมิอากาศและลักษณะดินที่เหมาะสมแลว พันธุปาลมน้ํามันก็เปนปจจัยสําคัญอีกอยาง
หนึ่งในการเพ่ิมผลผลิตใหสูงขึ้น พันธุปาลมน้ํามันที่ดีและไดรับการแนะนําสงเสริมใหปลูกเปนพันธุลูกผสมเท
เนอราท่ีผสมไดระหวางพันธุพอพิสิเฟอราและพันธุแมดูรา ซ่ึงศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี กรมวิชาการ
เกษตรไดทําการคัดเลือกพันธุปาลมน้ํามันที่ดีใหเกษตรกรนําไปปลูกมีหลายพันธุ ไดแกพันธุสุราษฎรธานี1 พันธุ
สุราษฎรธานี2 และพันธุสุราษฎรธานี3 ซ่ึงแตละพันธุมีขอดีที่แตกตางกัน การเลือกซ้ือกลาปาลมน้ํามัน
จําเปนตองเลือกพันธุใหเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในทองถิ่นนั้นๆ จึงจะไดผลผลิตสูงตามตองการ 

 ผลิตภัณฑน้ํามันปาลม  

  น้ํามันปาลมดิบที่สกัดไดจากผลสดปาลมนํ้ามันไดมาจาก 2 สวน คือสวนแรกสกัดจากสวนของเปลือก 
(mesocarp) ซึ่งน้ํามันที่สกัดออกมา เรียกวา น้ํามันปาลม (palm oil) สวนที่ 2 น้ํามันที่สกัดจากสวนของเมล็ด
ใน(kernel) เรียกน้ํามันเมล็ด ในปาลม(kernel palm oil) น้ํามันจากทั้ง 2 สวนนี้ มีคุณสมบัติตางกันและ
นํามาใชประโยชนท่ีแตกตางกัน  ปาลมน้ํามันในแตละทะลายสด (FFB: Fresh Fruit Bunch) จะมีน้ํามันในช้ัน
เปลือกประมาณ 22 เปอรเซ็นตซ่ึงโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมในประเทศไทย สามารถสกัดน้ํามันปาลมดิบ (CPO) 
ไดประมาณ 17.6 เปอรเซ็นต สวนน้ํามันในเนื้อเมล็ด(kernel) ที่เปนสวนของน้ํามันเมล็ดในปาลมที่เรียกวา 
KPO นั้นจะมีประมาณ 25 เปอรเซ็นตของน้ําหนักทั้งทะลายสดปาลมนํ้ามัน จะเห็นไดวาปาลมน้ํามนัเปนพืชทีม่ี
ศักยภาพสูงที่สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบ ในการผลิตน้ํามันเพ่ือทําเปนน้ํามันไบโอดีเซล  



    ปจจุบันมีการกําหนดยุทธศาสตรพลังงาน ทดแทนเปนวาระแหงชาติ ซ่ึงรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานมี
เปาหมายใหใชไบโอดีเซลรอยละ 3 ของการ ใชน้ํามันดีเซลทั้งหมดในป 2554 หรือวันละ 2.4 ลานลิตร โดย
กลุมเปาหมายท่ีรัฐบาลจะสงเสริมใหใชไบโอดีเซลในรอยละ 2 ของปริมาณการใชน้ํามันดีเซล กลุมแรกคือกลุม
รถบรรทุกโดยกําหนดใหผสมไบโอดีเซลรอยละ 2 ซ่ึงคิดเปนปริมาณน้ํามันปาลม ประมาณวันละ 1.6 ลานลิตร 
โดยจะบังคับใชในพ้ืนที่เฉพาะในป 2549-2553 จากนั้นในป 2554 เปนตนไป จะบังคับใชทั่วประเทศ ขณะนี้
ประเทศไทยผลิตไบโอดีเซล (B100)ไดสูงถึง 1.19 ลานลิตร สามารถใชผสมเปนน้ํามันดีเซล B5 ได 11.9 ลาน
ลิตรตอวัน และในป 2555 รัฐบาลมีแผนการผลิตนํ้ามันดีเซล B10 ซึ่งตองใชไบโอดีเซลผสมรอยละ 10   ดังนั้น
ถามีการใชนํ้ามันดีเซลเทาเดิมก็จะตองใชไบโอดีเซลประมาณ 2 ลานลิตร ซ่ึงในการผลิตไบโอดีเซล 1 ลิตร ตอง
ใชน้ํามันปาลมดิบประมาณ 1 กิโลกรัม และในการผลิตไบโอดีเซล 2 ลานลิตรตอวัน  ตองใชวัตถุดิบเร่ิมตนคือ 
ปาลมทะลายสด 2 หมื่นตันตอวัน ทั้งนี้ตองมีพ้ืนที่ปลูกปาลมน้ํามันที่ใหผลผลิตไมนอยกวา 3 ลานไร จึงจะได
น้ํามันปาลมดิบเพียงพอตอความตองการในอีก 3-4 ปขางหนา รัฐบาลจึงไดมีแผนสงเสริมใหขยายพ้ืนที่
เพาะปลูก ปาลมน้ํามันเปน 5 ลานไรในป 2555 (สังวาล  ชาทองยศ และวิชาการ.คอม (www.vcharkarn. 
com) 

  

ชนิดและคุณภาพของผลิตภัณฑ น้ํามันปาลม 

  ในกระบวนการสกัดน้ํามันปาลมจะไดผลิตภัณฑน้ํามันปาลมท่ีมีคุณสมบัติ คุณภาพและการใช 
ประโยชน ที่แตกตางกัน  5 ชนิด (ภาพที่ 1 และ 2) ดังรายละเอียดตอไปนี้  

  ผลิตภัณฑท่ี 1 น้ํามันปาลมดิบ (ผลิตภัณฑ สีสมขวดท่ี 1) เปนนํ้ามันดิบที่สกัดจากเปลือกนอกของปาลม
สด (CPO) ใชเปนวตัถุดิบในการผลิต ไบโอดีเซล มีประมาณ 17 เปอรเซ็นตของผลผลิตปาลมสด 

  ผลิตภัณฑที่ 2 กรดไขมัน (PFAD) ผลพลอยไดจากการนําน้ํามันปาลมดิบไปผานกระบวนการกล่ัน
บริสุทธิ์ไดกรดไขมัน (มีสีเหลือง, ขวดที่ 2)  มีประมาณ  5  เปอรเซ็นตของน้ํามันดิบ ใชทําอาหารสัตว  สบู  และ
ใชในการสกัดวิตามินอีในอุตสาหกรรมออริโอเคมิคอล 

  ผลิตภัณฑที่ 3 น้ํามันปาลมขน (RBD) จากกระบวนการกล่ันบริสุทธิ์นํ้ามันปาลมดิบ ไดน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ผลิตภัณฑสีขาวและสีใส(ขวดที่ 3) เรียกนํ้ามันปาลมขน(RBD) มีประมาณ 95 เปอรเซ็นตของน้ํามันดิบ 
ซ่ึงนําไปใชประโยชนในการผลิตนมขนหวานและโรงงานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือนําไปผานกระบวนการเล้ียงไข 

  ผลิตภัณฑที่ 4 ปาลมสเตอรีน (Palm sterine)  นํ้ามันปาลมขนที่นําไปผานกระบวนการเลี้ยงไขได
ผลิตภัณฑสีขาว (ในขวดที่ 4)  เรียก Palm sterine มีประมาณ 30 เปอรเซ็นตของน้ํามันปาลมขน ใชประโยชน
ในการทําเทียนไข เนย เปนตน 



  ผลิตภัณฑที่ 5 น้ํามันพืช น้ํามันปาลมขนที่นําไปผานกระบวนการเลี้ยงไขไดผลิตภัณฑสีเหลืองใส อีก
สวนหนึ่ง(ในขวดที่ 5)  มีประมาณ 70 เปอรเซ็นต ใชประโยชนเปนน้ํามันพืชสําหรับปรุงอาหาร 

 การเพิ่มมูลคาของวัสดุเศษเหลือและน้ํา เสียจากกระบวนการสกัดน้ํามันปาลม 

  ปาลมน้ํามันเปนพืชที่มคุีณคาสูง นอกจากสกัดนํ้ามันปาลมเพ่ือใชเปนพลังงานทดแทนหรือเปนน้ํามันพืช
ปรุงอาหาร เนยเทียมและอ่ืนๆแลว ปาลมน้ํามันยังใหคุณคาจากการนําวัสดุเศษเหลือและน้ําเสียที่เกิดจาก
กระบวนการสกัดนํ้ามันปาลมไปใชใหเกิดประโยชนไดอีก การปลูกปาลมน้ํามันแบบครบวงจรสามารถเพิ่ม
มูลคาจากผลผลิตของปาลมน้ํามันไดอยางมากมาย นับต้ังแตเก็บผลผลิตทะลายปาลมสดสงเขาโรงงานแยก

ผลปาลมไปสกัดน้ํามันปาลมซ่ึงตองดําเนินการภายใน 24 ชั่วโมงเพ่ือ
ไมใหคุณภาพนํ้ามันปาลมลดลง สวนที่คงเหลือคือทะลายเปลาที่ถูกคัด
แยกออกมา เสนใยปาลมจากเปลือกที่ถูกสกัดน้ํามันออกไปและกะลา ซ่ึง
ทั้ง 3 สวนน้ี สามารถนําไปแปรรูปและใชประโยชนดานอ่ืนๆ และให
คุณคาอยางมหาศาล  ดังนี้ 

  1. ทะลายเปลาปาลมที่ไดจากการคัดผลปาลมออกแลวสามารถ
นําไปทําเปนเชื้อเพลิงอัดแทง หรือที่เรียกวาเช้ือเพลิงแทงตะเกียบ แลวนําไปใชในโรงงานไฟฟาหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆที่มี Boiler  นอกจากทําเช้ือเพลิงอัดแทงแลวยังสามารถนําทะลายเปลาไปใชเปนวัสดุปลูก
พืช หมักเปนปุยหมักหรือใชคลุมดินในแปลงปลูกพืช ทําใหดินมีสมบัติทางกายภาพดีขึ้น ชวยปรับปรุง
โครงสรางดิน ลดความหนาแนนรวมของดิน เพ่ิมความจุความช้ืนที่เปนประโยชนตอพืช เพ่ิมความเปนประโยชน
ของธาตุอาหาร สามารถใชทดแทนปุยเคมีไดดวย เนื่องจากทะลายเปลาปาลมมีธาตุอาหารอยูสูง คือ มี
ไนโตรเจน 0.158  เปอรเซ็นต  ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน  0.08 เปอรเซ็นต โพแทสเซียม  0.70  เปอรเซ็นต  
และแมกนีเซียม 0.08 เปอรเซ็นต ดังน้ัน การใชทะลายเปลาปาลมน้ําหนัก 1,000 กิโลกรัมคิด เปนปริมาณ
ปุยเคมีที่ไดรับ คือ ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต 7.45 กิโลกรัม ปุยหินฟอสเฟต 2.3 กิโลกรัม ปุยโพแทสเซียมคลอไรด 
11.7 กิโลกรัม และกีเซอรไรด  2.7  กิโลกรัม(Hornus, 1992) ชวยลดตนทุนคาปุยเคมี และ เพ่ิมผลผลิตปาลม
น้ํามันไดสูงขึ้นดวย 

  2. เสนใยปาลม เปนวัสดุเศษเหลือที่ไดจากเปลือกที่ถูกสกัดนํ้ามันออกไป สามารถนําไปใชเปนวัสดุปลูก
พืชไดดี คลายใยเปลือกมะพราว ใชผสมลงดินปรับกายภาพดินใหรวนซุยขึ้นรักษาความช้ืนในดิน 

  3. สวนของกะลาปาลม กะลาปาลมที่เหลือจากการสกัดน้ํามันแลวนั้นจัดเปนวัสดุท่ีมีคุณภาพดี สําหรับ
ใชเปนถานดูดกล่ินที่สามารถใชในอุตสาหกรรมอ่ืนๆได โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ  



  4. การบําบัดน้ําเสีย 

  นอกจากวัสดุเศษเหลือดังกลาวขางตนที่สามารถนําไปใชประโยชนไดแลว ในกระบวนการสกัดน้ํามัน
ปาลมจะมีน้ําเสียเกิดขึ้น โดยเฉล่ียผลปาลมสด 1 ตัน จะมีน้ําเสียเกิดขึ้นประมาณ 0.4 ลูกบาศกเมตร หรือคิด
เปน 40 % ของผลปาลมสด ปกติน้ําเสียจะมีส่ิงสกปรกในรูปของไขมัน น้ํามันและสารอินทรียปนเปอนอยูใน
ปริมาณสูง  ดังน้ัน เพ่ือเปนการปองกันการเกิดปญหาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจําเปนตองทําการบําบัดน้ําเสีย
โดยใชเทคโนโลยีกาซชีวภาพ ซ่ึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถจัดการน้ําเสียท่ีเกิดจากกระบวนการสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบได   เทคโนโลยีกาซชีวภาพระบบถัง ปฏิกรณแบบ CSTR (Completely Stirred Tank Reactor) เปน
ระบบบําบัดแบบไรออกซิเจน (Anaerobic System) โดยน้ําเสีย 1 ลูกบาศกเมตร จะสามารถผลิตกาซชีวภาพ
ได 35 ลูกบาศกเมตร กาซชีวภาพที่ไดจากระบบบําบัดแบบไรออกซิเจน เปนเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตไฟฟา
และใชประโยชนในการหุงตมได สวนของกากตะกอนท่ีเหลือจากการหมักในถังปฏิกรณนั้นสามารถนําไปเพ่ิม
คาโดยนําตะกอนไปตากเพ่ือทําการแยกตะกอนอินทรียท่ีหมักยอยแลว และบางสวนที่ยอยยากออกเมื่อตากจน
แหงแลวกากตะกอนเหลานี้จะกลายเปนปุยอินทรียอยางดี สามารถนํามาใชประโยชนในการปรับหนาดิน
สําหรับการเพาะปลูกของเกษตรกรไดอีกทางหนึ่งดวย 

  จากขอมูลตางๆดังกลาวขางตนชี้ใหเห็นวา ปาลมน้ํามันจัดเปนพืชนํ้ามันที่มีมูลคาสูงและมีแนวโนมการ
ขยายตัวของความตองการของอุตสาหกรรมตอเนื่องอยางโดดเดน เมื่อเทียบกับบรรดาพืชน้ํามันอ่ืนๆ เนื่องจาก
การขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ตองการปาลมน้ํามันเปนวัตถุดิบทั้งน้ํามันพืชเพ่ือการบริโภค และอุตสาหกรรม
ตอเน่ืองอ่ืนๆที่สําคัญที่สุดปาลมน้ํามันเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตไบโอดีเซลที่สามารถใชทดแทนน้ํามันดีเซล
ได ลดการนําเขาน้ํามันดีเซลจากตางประเทศได  อีกทั้งตนทุนการผลิตที่ไมสูงมากนักทั้งในสวนของเกษตรกรผู
ปลูกและสวนของอุตสาหกรรมการผลิต จึงเหมาะอยางยิ่งตอการสงเสริมการปลูกปาลมนํ้ามันในพ้ืนท่ีที่มีความ
เหมาะสมทางภาคใต พ้ืนที่ทิ้งรางหรือพ้ืนที่สวนสมรางในภาคกลาง และหากสามารถรวมกลุมดําเนินการได
แบบครบวงจร เกษตรกรผูปลูกจะไดรับผลประโยชนตอบแทนเปนมูลคามหาศาลจากผลิตภัณฑตางๆ 
นอกจากนั้นการทําสวนปาลมน้ํามัน ซ่ึงเปนไมยืนตนที่มีขนาดลําตนใหญ อายุยืนยาว มีการสะสมอินทรีย
คารบอนในตนสูง จึงชวยลดปญหาการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศ ชวยลดปญหาภาวะ
โลกรอนไดอีกทางหนึ่งดวย 

    

 

 

 



ขั้นตอนและกระบวนการสกัดน้ํามันปาลม 

  1. ทะลายปาลมสดจากสวนปาลมถึงโรงงานภายใน 24 ช่ัวโมง  

  2. นําผลผลิตปาลมสดเขาผานเคร่ืองอบดวยดวยไอน้ํา(sterilization) ที่อุณหภูมิ 130-135 องศา
เซลเซียส เพ่ือหยุดปฏิกิริยาไลโปโลซิสที่ทําใหเกิดกรดไขมันอิสระและใหผลปาลมออนนุมหลุดจากขั้วไดงาย 

  3. นําผลผลิตปาลมท่ีอบไอน้ําไปทําการแยกผล (stripping) เหลือทะลายเปลาปาลมท่ีถูกแยกออกไป 
และนําผลไปผานกระบวนการแยกเมล็ด 

  4. การสกัดน้ํามัน(oil extraction) นําสวนเปลือกเขาเคร่ืองหีบ จะไดน้ํามันปาลมดิบที่มีน้ําและของแข็ง
เปนองคประกอบ 

  5. นําน้ํามันปาลมดิบนําไปผานกระบวนการ ขั้นตอไปไดนํามันปาลมขน ...สเตอรีน+น้ํามันพืช 
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