ปาลมน้ํามัน พืชพลังงาน (และพืชอาหาร) ที่นาจับตามอง
นงคราญ มณีวรรณ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กรมพัฒนาที่ดิน

ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่ง จัดเปนพืชน้ํามันที่สามารถใหผลผลิตออกมาในรูปของ
น้ํามันไดปริมาณสูงสุดตอพื้นที่ตอปเมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้ํามันชนิดอื่นๆ และเปนพืชที่จะมีคาใชจายในการ
ดูแลรักษาหลังจากที่ตนปาลมน้ํามันใหผลผลิตแลวลดนอยลงอยางตอเนื่อง การใหผลผลิตของปาลมน้ํามัน
เริ่มตนหลังจากปลูกปาลมแลวประมาณ 3 ป และเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดยาวนานตอเนื่องถึง 2025 ป ภายใตการดูแลรักษาและการจัดการดินและน้ําอยางถูกหลักวิชาการ
ประเทศไทยเริ่มปลูกปาลมน้ํามันมาประมาณ 40 ป โดยวัตถุประสงคของการผลิตเพื่อบริโภคเปนอาหาร
ผลิตภัณฑหลักคือ น้ํามันปาลม เนยเทียม และมีบางสวนนําไปผลิตเปน
สบูและใชในอุตสาหกรรมอื่นๆ ปจจุบันไดมีการนําน้ํามันปาลมไปใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลเพื่อใชทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงจาก
ฟอส ซิลซึ่งมีราคาแพง เนื่องจากพืชที่มีศักยภาพในการนํามาเปน
พลังงานทดแทนมี 2 กลุม ไดแก พืชที่สามารถนํามาทําเปนน้ํามันดีเซล
คือพืชน้ํามันทั่วไป ไดแก ปาลมน้ํามัน และสบูดํา สวนพืชที่สามารถ
นํามาแปรรูปเปนน้ํามันเบนซินที่เรียกแกสโซฮอล คือพืชที่ใหน้ําตาลหรือแปง ไดแก ออย และมันสําปะหลัง
จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหความตองการผลผลิตปาลมน้ํามันของประเทศมีปริมาณมากขึ้น และ
พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันไดขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในป 2550 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน 3.20 ลานไร
นับเปนอันดับที่ 4 ของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไนจีเรีย และพื้นที่ปลูกสวนใหญอยูใน
ภาคใตของประเทศ ไดแก จังหวัดกระบี่ ชุมพร และสุราษฎรธานี เนื่องจากภาคใตมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของปาลมน้ํามัน พื้นที่ที่ปลูกปาลมน้ํามันมีเนื้อที่ที่ใหผลผลิตแลว 2.66
ลานไร ไดผลผลิตปาลมทะลายสด 6.39 ลานตัน โดยให ผลผลิตทะลายสดปาลมน้ํามันเฉลี่ย 2.4 ตันตอไร
เทานั้นซึ่งอยูในเกณฑต่ําทั้งนี้อาจมาจากสาเหตุหลายประการ เชน การจัดการดิน น้ํา และดูแล รักษาไมถูก
หลักวิชาการและพันธุปาลมที่ปลูกอาจมีคุณภาพที่ไมดี ดังนั้นเพื่อใหไดผลผลิตทะลายสดปาลมมีปริมาณ
เพียงพอตอความตองการของประเทศ จําเปนตองเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามัน และเพิ่มศักยภาพในการ
ใหผลผลิตทะลายสดของปาลมน้ํามันใหสูงขึ้นดวยการจัดการดินและจัดการน้ําใหถูกตองตามหลักวิชาการและ
เลือกปลูกปาลมน้ํามันพันธุสงเสริมที่มีคุณภาพสามารถใหผลผลิตสูงขึ้นมากกวา 3.0 ตันตอไรตอป

เลือกพื้นที่ปลูกปาลมอยางไร ใหไดผลผลิตสูง
กรมวิชาการเกษตรไดรายงานไววาสภาพ ภูมิประเทศและลักษณะดินที่เหมาะสมสําหรับ การปลูกปาลม
น้ํามัน ควรเปนที่ราบที่มีความลาดชันไมเกิน 12 เปอรเซ็นต เนื้อดินรวนถึงรวนเหนียวมีการระบายน้ําดี หนาตัด
ดินลึกมากกวา 75 เซนติเมตร ไมมีชั้นศิลาแลงและมีความเปนกรดดาง ระหวาง 5.0-6.0 สําหรับสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตและการใหผลผลิตของปาลมน้ํามันคือ มีปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยมากกวา 1,800 มิลลิเมตรตอป การกระจายของฝนสม่ําเสมอ มี
ชวงแลงติดตอกันไมเกิน 3 เดือน ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 75 เปอรเซ็นต
และอุณหภูมิเฉลี่ยระหวาง 25-30 องศาเซลเซียส
การปลูกปาลมน้ํามันใหไดผลผลิตสูง ความชื้นของดินเปนสิ่งที่จําเปน การขาดน้ําทําใหผลผลิตปาลม
น้ํามันลดต่ําลง ดังนั้นในการเลือกพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันหากปริมาณน้ําฝนไมเพียงพอ ตองมีแหลงน้ําเสริมและ
มีระบบการใหน้ําที่ดี สามารถใหน้ําปาลมน้ํามันไดสม่ําเสมอตลอดป
นอกจากสภาพภูมิอากาศและลักษณะดินที่เหมาะสมแลว พันธุปาลมน้ํามันก็เปนปจจัยสําคัญอีกอยาง
หนึ่งในการเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น พันธุปาลมน้ํามันที่ดีและไดรับการแนะนําสงเสริมใหปลูกเปนพันธุลูกผสมเท
เนอราที่ผสมไดระหวางพันธุพอพิสิเฟอราและพันธุแมดูรา ซึ่งศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี กรมวิชาการ
เกษตรไดทําการคัดเลือกพันธุปาลมน้ํามันที่ดีใหเกษตรกรนําไปปลูกมีหลายพันธุ ไดแกพันธุสุราษฎรธานี1 พันธุ
สุราษฎรธานี2 และพันธุสุราษฎรธานี3 ซึ่งแตละพันธุมีขอดีที่แตกตางกัน การเลือกซื้อกลาปาลมน้ํามัน
จําเปนตองเลือกพันธุใหเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในทองถิ่นนั้นๆ จึงจะไดผลผลิตสูงตามตองการ
ผลิตภัณฑน้ํามันปาลม
น้ํามันปาลมดิบที่สกัดไดจากผลสดปาลมน้ํามันไดมาจาก 2 สวน คือสวนแรกสกัดจากสวนของเปลือก
(mesocarp) ซึ่งน้ํามันที่สกัดออกมา เรียกวา น้ํามันปาลม (palm oil) สวนที่ 2 น้ํามันที่สกัดจากสวนของเมล็ด
ใน(kernel) เรียกน้ํามันเมล็ด ในปาลม(kernel palm oil) น้ํามันจากทั้ง 2 สวนนี้ มีคุณสมบัติตางกันและ
นํามาใชประโยชนที่แตกตางกัน ปาลมน้ํามันในแตละทะลายสด (FFB: Fresh Fruit Bunch) จะมีน้ํามันในชั้น
เปลือกประมาณ 22 เปอรเซ็นตซึ่งโรงงานสกัดน้ํามันปาลมในประเทศไทย สามารถสกัดน้ํามันปาลมดิบ (CPO)
ไดประมาณ 17.6 เปอรเซ็นต สวนน้ํามันในเนื้อเมล็ด(kernel) ที่เปนสวนของน้ํามันเมล็ดในปาลมที่เรียกวา
KPO นั้นจะมีประมาณ 25 เปอรเซ็นตของน้ําหนักทั้งทะลายสดปาลมน้ํามัน จะเห็นไดวาปาลมน้ํามันเปนพืชทีม่ ี
ศักยภาพสูงที่สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบ ในการผลิตน้ํามันเพื่อทําเปนน้ํามันไบโอดีเซล

ปจจุบันมีการกําหนดยุทธศาสตรพลังงาน ทดแทนเปนวาระแหงชาติ ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานมี
เปาหมายใหใชไบโอดีเซลรอยละ 3 ของการ ใชน้ํามันดีเซลทั้งหมดในป 2554 หรือวันละ 2.4 ลานลิตร โดย
กลุมเปาหมายที่รัฐบาลจะสงเสริมใหใชไบโอดีเซลในรอยละ 2 ของปริมาณการใชน้ํามันดีเซล กลุมแรกคือกลุม
รถบรรทุกโดยกําหนดใหผสมไบโอดีเซลรอยละ 2 ซึ่งคิดเปนปริมาณน้ํามันปาลม ประมาณวันละ 1.6 ลานลิตร
โดยจะบังคับใชในพื้นที่เฉพาะในป 2549-2553 จากนั้นในป 2554 เปนตนไป จะบังคับใชทั่วประเทศ ขณะนี้
ประเทศไทยผลิตไบโอดีเซล (B100)ไดสูงถึง 1.19 ลานลิตร สามารถใชผสมเปนน้ํามันดีเซล B5 ได 11.9 ลาน
ลิตรตอวัน และในป 2555 รัฐบาลมีแผนการผลิตน้ํามันดีเซล B10 ซึ่งตองใชไบโอดีเซลผสมรอยละ 10 ดังนั้น
ถามีการใชน้ํามันดีเซลเทาเดิมก็จะตองใชไบโอดีเซลประมาณ 2 ลานลิตร ซึ่งในการผลิตไบโอดีเซล 1 ลิตร ตอง
ใชน้ํามันปาลมดิบประมาณ 1 กิโลกรัม และในการผลิตไบโอดีเซล 2 ลานลิตรตอวัน ตองใชวัตถุดิบเริ่มตนคือ
ปาลมทะลายสด 2 หมื่นตันตอวัน ทั้งนี้ตองมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่ใหผลผลิตไมนอยกวา 3 ลานไร จึงจะได
น้ํามันปาลมดิบเพียงพอตอความตองการในอีก 3-4 ปขางหนา รัฐบาลจึงไดมีแผนสงเสริมใหขยายพื้นที่
เพาะปลูก ปาลมน้ํามันเปน 5 ลานไรในป 2555 (สังวาล ชาทองยศ และวิชาการ.คอม (www.vcharkarn.
com)
ชนิดและคุณภาพของผลิตภัณฑ น้ํามันปาลม
ในกระบวนการสกัดน้ํามันปาลมจะไดผลิตภัณฑน้ํามันปาลมที่มีคุณสมบัติ
ประโยชน ที่แตกตางกัน 5 ชนิด (ภาพที่ 1 และ 2) ดังรายละเอียดตอไปนี้

คุณภาพและการใช

ผลิตภัณฑที่ 1 น้ํามันปาลมดิบ (ผลิตภัณฑ สีสมขวดที่ 1) เปนน้ํามันดิบที่สกัดจากเปลือกนอกของปาลม
สด (CPO) ใชเปนวัตถุดิบในการผลิต ไบโอดีเซล มีประมาณ 17 เปอรเซ็นตของผลผลิตปาลมสด
ผลิตภัณฑที่ 2 กรดไขมัน (PFAD) ผลพลอยไดจากการนําน้ํามันปาลมดิบไปผานกระบวนการกลั่น
บริสุทธิ์ไดกรดไขมัน (มีสีเหลือง, ขวดที่ 2) มีประมาณ 5 เปอรเซ็นตของน้ํามันดิบ ใชทําอาหารสัตว สบู และ
ใชในการสกัดวิตามินอีในอุตสาหกรรมออริโอเคมิคอล
ผลิตภัณฑที่ 3 น้ํามันปาลมขน (RBD) จากกระบวนการกลั่นบริสุทธิ์น้ํามันปาลมดิบ ไดน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ผลิตภัณฑสีขาวและสีใส(ขวดที่ 3) เรียกน้ํามันปาลมขน(RBD) มีประมาณ 95 เปอรเซ็นตของน้ํามันดิบ
ซึ่งนําไปใชประโยชนในการผลิตนมขนหวานและโรงงานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือนําไปผานกระบวนการเลี้ยงไข
ผลิตภัณฑที่ 4 ปาลมสเตอรีน (Palm sterine) น้ํามันปาลมขนที่นําไปผานกระบวนการเลี้ยงไขได
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
ปาลมน้ํามันเปนพืชที่มคี ุณคาสูง นอกจากสกัดน้ํามันปาลมเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนหรือเปนน้ํามันพืช
ปรุงอาหาร เนยเทียมและอื่นๆแลว ปาลมน้ํามันยังใหคุณคาจากการนําวัสดุเศษเหลือและน้ําเสียที่เกิดจาก
กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมไปใชใหเกิดประโยชนไดอีก การปลูกปาลมน้ํามันแบบครบวงจรสามารถเพิ่ม
มูลคาจากผลผลิตของปาลมน้ํามันไดอยางมากมาย นับตั้งแตเก็บผลผลิตทะลายปาลมสดสงเขาโรงงานแยก
ผลปาลมไปสกัดน้ํามันปาลมซึ่งตองดําเนินการภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อ
ไมใหคุณภาพน้ํามันปาลมลดลง สวนที่คงเหลือคือทะลายเปลาที่ถูกคัด
แยกออกมา เสนใยปาลมจากเปลือกที่ถูกสกัดน้ํามันออกไปและกะลา ซึ่ง
ทั้ง 3 สวนนี้ สามารถนําไปแปรรูปและใชประโยชนดานอื่นๆ และให
คุณคาอยางมหาศาล ดังนี้
1. ทะลายเปลาปาลมที่ไดจากการคัดผลปาลมออกแลวสามารถ
นําไปทําเปนเชื้อเพลิงอัดแทง หรือที่เรียกวาเชื้อเพลิงแทงตะเกียบ แลวนําไปใชในโรงงานไฟฟาหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆที่มี Boiler นอกจากทําเชื้อเพลิงอัดแทงแลวยังสามารถนําทะลายเปลาไปใชเปนวัสดุปลูก
พืช หมักเปนปุยหมักหรือใชคลุมดินในแปลงปลูกพืช ทําใหดินมีสมบัติทางกายภาพดีขึ้น ชวยปรับปรุง
โครงสรางดิน ลดความหนาแนนรวมของดิน เพิ่มความจุความชื้นที่เปนประโยชนตอพืช เพิ่มความเปนประโยชน
ของธาตุอาหาร สามารถใชทดแทนปุยเคมีไดดวย เนื่องจากทะลายเปลาปาลมมีธาตุอาหารอยูสูง คือ มี
ไนโตรเจน 0.158 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 0.08 เปอรเซ็นต โพแทสเซียม 0.70 เปอรเซ็นต
และแมกนีเซียม 0.08 เปอรเซ็นต ดังนั้น 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 เพิ่มผลผลิตปาลม
น้ํามันไดสูงขึ้นดวย
2. เสนใยปาลม เปนวัสดุเศษเหลือที่ไดจากเปลือกที่ถูกสกัดน้ํามันออกไป สามารถนําไปใชเปนวัสดุปลูก
พืชไดดี คลายใยเปลือกมะพราว ใชผสมลงดินปรับกายภาพดินใหรวนซุยขึ้นรักษาความชื้นในดิน
3. สวนของกะลาปาลม กะลาปาลมที่เหลือจากการสกัดน้ํามันแลวนั้นจัดเปนวัสดุที่มีคุณภาพดี สําหรับ
ใชเปนถานดูดกลิ่นที่สามารถใชในอุตสาหกรรมอื่นๆได โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ

4. การบําบัดน้ําเสีย
นอกจากวัสดุเศษเหลือดังกลาวขางตนที่สามารถนําไปใชประโยชนไดแลว ในกระบวนการสกัดน้ํามัน
ปาลมจะมีน้ําเสียเกิดขึ้น โดยเฉลี่ยผลปาลมสด 1 ตัน จะมีน้ําเสียเกิดขึ้นประมาณ 0.4 ลูกบาศกเมตร หรือคิด
เปน 40 % ของผลปาลมสด ปกติน้ําเสียจะมีสิ่งสกปรกในรูปของไขมัน น้ํามันและสารอินทรียปนเปอนอยูใน
ปริมาณสูง ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันการเกิดปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจําเปนตองทําการบําบัดน้ําเสีย
โดยใชเทคโนโลยีกาซชีวภาพ ซึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถจัดการน้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบได เทคโนโลยีกาซชีวภาพระบบถัง ปฏิกรณแบบ CSTR (Completely Stirred Tank Reactor) เปน
ระบบบําบัดแบบไรออกซิเจน (Anaerobic System) โดยน้ําเสีย 1 ลูกบาศกเมตร จะสามารถผลิตกาซชีวภาพ
ได 35 ลูกบาศกเมตร กาซชีวภาพที่ไดจากระบบบําบัดแบบไรออกซิเจน เปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตไฟฟา
และใชประโยชนในการหุงตมได สวนของกากตะกอนที่เหลือจากการหมักในถังปฏิกรณนั้นสามารถนําไปเพิ่ม
คาโดยนําตะกอนไปตากเพื่อทําการแยกตะกอนอินทรียที่หมักยอยแลว และบางสวนที่ยอยยากออกเมื่อตากจน
แหงแลวกากตะกอนเหลานี้จะกลายเปนปุยอินทรียอยางดี สามารถนํามาใชประโยชนในการปรับหนาดิน
สําหรับการเพาะปลูกของเกษตรกรไดอีกทางหนึ่งดวย
จากขอมูลตางๆดังกลาวขางตนชี้ใหเห็นวา ปาลมน้ํามันจัดเปนพืชน้ํามันที่มีมูลคาสูงและมีแนวโนมการ
ขยายตัวของความตองการของอุตสาหกรรมตอเนื่องอยางโดดเดน เมื่อเทียบกับบรรดาพืชน้ํามันอื่นๆ เนื่องจาก
การขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ตองการปาลมน้ํามันเปนวัตถุดิบทั้งน้ํามันพืชเพื่อการบริโภค และอุตสาหกรรม
ตอเนื่องอื่นๆที่สําคัญที่สุดปาลมน้ํามันเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตไบโอดีเซลที่สามารถใชทดแทนน้ํามันดีเซล
ได ลดการนําเขาน้ํามันดีเซลจากตางประเทศได อีกทั้งตนทุนการผลิตที่ไมสูงมากนักทั้งในสวนของเกษตรกรผู
ปลูกและสวนของอุตสาหกรรมการผลิต จึงเหมาะอยางยิ่งตอการสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมทางภาคใต พื้นที่ทิ้งรางหรือพื้นที่สวนสมรางในภาคกลาง และหากสามารถรวมกลุมดําเนินการได
แบบครบวงจร เกษตรกรผูปลูกจะไดรับผลประโยชนตอบแทนเปนมูลคามหาศาลจากผลิตภัณฑตางๆ
นอกจากนั้นการทําสวนปาลมน้ํามัน ซึ่งเปนไมยืนตนที่มีขนาดลําตนใหญ อายุยืนยาว มีการสะสมอินทรีย
คารบอนในตนสูง จึงชวยลดปญหาการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศ ชวยลดปญหาภาวะ
โลกรอนไดอีกทางหนึ่งดวย

ขั้นตอนและกระบวนการสกัดน้ํามันปาลม
1. ทะลายปาลมสดจากสวนปาลมถึงโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง
2. นําผลผลิตปาลมสดเขาผานเครื่องอบดวยดวยไอน้ํา(sterilization) ที่อุณหภูมิ 130-135 องศา
เซลเซียส เพื่อหยุดปฏิกิริยาไลโปโลซิสที่ทําใหเกิดกรดไขมันอิสระและใหผลปาลมออนนุมหลุดจากขั้วไดงาย
3. นําผลผลิตปาลมที่อบไอน้ําไปทําการแยกผล (stripping) เหลือทะลายเปลาปาลมที่ถูกแยกออกไป
และนําผลไปผานกระบวนการแยกเมล็ด
4. การสกัดน้ํามัน(oil extraction) นําสวนเปลือกเขาเครื่องหีบ จะไดน้ํามันปาลมดิบที่มีน้ําและของแข็ง
เปนองคประกอบ
5. นําน้ํามันปาลมดิบนําไปผานกระบวนการ ขั้นตอไปไดนํามันปาลมขน ...สเตอรีน+น้ํามันพืช
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