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 ปาล์มน�้ามัน เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจส�ำคัญของประเทศไทย ผลผลิตที่ได้จำกโรงงำนสกัดน�้ำมัน

ปำล์ม คือ น�้ำมันปำล์มดิบ เมื่อน�ำมำแปรรูปเป็นน�้ำมันปำล์ม ซึ่งสำมำรถใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำย 

รูปแบบ ทั้งกำรบริโภค อุปโภค และพลังงำน เช่น น�้ำมันปำล์มบริสุทธิ์ ไขมันปำล์มอำหำรสัตว์ มำกำรีน 

สบู่ กำรผลิต ไบโอ-ดีเซลเพื่อทดแทนน�้ำมันดีเซล กำรผลิตแก๊สชีวภำพจำกกระบวนกำรบ�ำบัดน�้ำเสียของ

โรงงำนสกัดปำล์มน�้ำมันปำล์มดิบเพื่อน�ำไปผลิตไฟฟ้ำ กำรผลิตไฟฟ้ำและควำมร้อนจำกทะลำยปำล์มเก่ำ 

เป็นต้น 
 แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) ของ

กระทรวงพลังงำน จะต้องเพิ่มปริมำณผลผลิต ส่งเสริมกำรปลูกปำล์มน�้ำมันในพื้นที่ที่เหมำะสมโดยไม่แย่ง

พื้นที่พืชอำหำร และส่งเสริมให้มีพื้นที่ปลูกปำล์ม 5.5 ล้ำนไร่ โดยมีพื้นที่ให้ผลผลิตรวม 5.3 ล้ำนไร่ ภำยใน

ปี 2564 และมีผลผลิตน�้ำมันปำล์มดิบ ไม่น้อยกว่ำ 3.05 ล้ำนตัน/ปี ผลผลิตทะลำยปำล์มสดไม่น้อยกว่ำ 

3.2 ตัน/ไร่/ปี คุณภำพกำรให้น�้ำมัน (Oil Content) ไม่น้อยกว่ำ 18% เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้น�้ำมัน

ปำล์มและผลติภณัฑ์ต่อเนือ่งจำกน�ำ้มนัปำล์มทีเ่พ่ิมขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง ทัง้นี ้ ตลอดเส้นทำงกำรไหลของปำล์ม

น�้ำมันจะก่อให้เกิดของเสียและผลพลอยได้ต่ำงๆ จ�ำนวนมำกซึ่งสำมำรถน�ำกลับมำใช้ประโยชน์ได้

 ดังนั้น“กำรศึกษำเพื่อก�ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรปำล ์มน�้ำมันและผลิตภัณฑ์ต ่อเนื่อง          

ที่ใช้ประโยชน์จำกน�้ำมันปำล์มอย่ำงยั่งยืน” จะช่วยในกำรวิเครำะห์กำรไหลของวัสดุ (Material Flow 

Analysis : MFA) เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลและกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบจำกกำรประเมิน                                                                                                                                      

ผลกระทบของเทคโนโลยีกำรใช้ประโยชน์ของเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตปำล์มน�้ำมันและผลิตภัณฑ์

ต่อเนื่อง ทั้งทำงด้ำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมและควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้      

ผูป้ระกอบกำรท่ีเกีย่วข้องในอตุสำหกรรมน�ำ้มนัปำล์มและผลติภณัฑ์ต่อเนือ่งจำกน�ำ้มนัปำล์ม ได้ตระหนกัถึง

ควำมส�ำคัญและมีกำรน�ำของเสียมำใช้ประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและคุ้มค่ำ ประกอบกับเพื่อช่วยสนับสนุน

กระบวนกำรตัดสินใจให้เกิดใช้ประโยชน์จำกปำล์มน�้ำมันและน�้ำมันปำล์มอย่ำงยั่งยืน

การจัดการทรัพยากรและของเสียจากปาล์มน�้ามัน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
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  กลุ่มผู้ปลูกปาล์มน�้ามัน (การผลิตวัตถุดิบต้นน�้า) แบ่งประเภทได้ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) บริษัท

เอกชนผู้ปลูกปำล์ม ที่มีกำรบริหำรจัดกำรเชิงธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเป็นอีกธุรกิจของโรงงำนสกัดปำล์มน�้ำมัน

ที่มีสวนปำล์มเป็นของตนเอง มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูง 2) เกษตรกรรำยย่อย ที่มีพื้นที่

ปลูกปำล์มตั้งแต่ 5 ไร่ ถึง 20,000 ไร่ แต่ส่วนใหญ่พื้นที่ปลูกเฉลี่ยรำยละ 10 – 20 ไร่ เกษตรกรในกลุ่มนี้

มีจ�ำนวนมำกและหลำกหลำย พื้นที่ปลูกปำล์มกระจัดกระจำย มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต�่ำ ประมำณ 2 – 2.5 

ตัน/ไร่ ส่วนรูปแบบกำรจ�ำหน่ำยผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มนี้จะจ�ำหน่ำยทะลำยปำล์มให้กับพ่อค่ำท้องถิ่น 

หรือลำนเท และขำยให้กับโรงงำนสกัดน�้ำมันปำล์มโดยตรง 3) กลุ่มเกษตรกรในรูปสหกรณ์ผู้ปลูกปำล์ม

น�้ำมัน ที่มีกำรรวมพ้ืนที่เพำะปลูกเป็นลักษณะแปลงใหญ่ อย่ำงชัดเจน มีอ�ำนำจกำจต่อรองสูง เพรำะ

ท�ำงำนระบบกลุ่ม มีกรรมกำรบริหำร ผู้จัดกำร มีประสิทธิภำพกำรผลิตอยู่ในระดับกลำง

 กลุ่มผู้แปรรูปผลปาล์มสด (อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นต้น) ได้แก่ โรงงำนสกัดน�้ำมัน

ปำล์ม ซึ่งปัจจุบันมีโรงงำนหีบสกัดน�้ำมันปำล์มกว่ำ 80 โรงงำน ตั้งอยู่ในพื้นที่ปลูกปำล์ม โรงงำนสกัด

น�ำ้มันปำล์มส่วนใหญ่จะผลิตน�ำ้มนัปำล์มดบิเพือ่ขำยต่อให้โรงกลัน่น�ำ้มนัปำล์มบรสิทุธิ ์ หรอือตุสำหกรรมอืน่                                                                                                                                     

เพื่อน�ำไปผลิตไบโอดีเซลต่อไป ผู้ประกอบกำรสกัดน�้ำมันปำล์มมีกำรรวมตัวในลักษณะสมำคมโรงงำน

สกัดน�้ำมันปำล์ม

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน
และน�้ามันปาล์มของประเทศไทย
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ที่มำของข้อมูล : กรมกำรค้ำภำยในและส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (2556)
ที่มำของภำพ : ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำสินค้ำเกษตร, กระทรวงพำณิชย์

 กลุ่มผู้แปรรูปน�้ามันปาล์มดิบ (อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง) ได้แก่ โรงงำนกลั่น

น�ำ้มนัปำล์มบรสิทุธิ ์ โดยผูป้ระกอบกำรกลุม่น้ีมทีัง้ส่วนทีร่บัซ้ือน�ำ้มนัปำล์มดิบจำกโรงงำนสกัดน�ำ้มนัปำล์ม

มำกลั่น ซื้อผลปำล์มมำสกัดในโรงงำนก่อนที่จะส่งน�้ำมันปำล์มดิบเข้ำโรงกลั่น หรือมีสวนปำล์มเป็นของ

ตนเองเพื่อบริหำรจัดกำรวัตถุดิบเข้ำโรงงำนได้อย่ำงเพียงพอตั้งแต่ต้นทำง 

 กลุ่มผู้แปรรูปอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย) ได้แก่ กำรผลิต

ไบโอดีเซล ซึ่งปัจจุบันมีก�ำลังกำรผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยที่ได้รับกำรรับรองจำกกรมธุรกิจพลังงำน 

มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 12 รำย (กันยำยน, 2559) โดยมีวัตถุดิบหลักจำกอุตสำหกรรมปำล์มน�้ำมันหลัก ได้แก่ 

ผลิตจำกน�้ำมันปำล์มดิบ (CPO) น�้ำมันปำล์มกึ่งบริสุทธิ์ (Refine Bleaching Palm oil: RBDPO) Palm 

stearin และน�้ำมันพืชใช้แล้ว 
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สถานการณ์ปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม

  จำกข้อมูลสถำนกำรณ์สินค้ำเกษตรที่ส�ำคัญของส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (2558) ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปำล์มน�้ำมันของประเทศไทย พบว่ำ

 กำรผลิตปำล์มน�้ำมัน ในปี พ.ศ. 2554 – 2558 เนื้อที่ให้ผลและผลผลิตปำล์มน�้ำมันของไทย 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.56 และร้อยละ 1.45 ต่อปี ตำมล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบเนื้อที่ให้ผลระหว่ำง

ปี 2557 มีจ�ำนวน 4.02 ล้ำนไร่ และ ปี 2558 มีจ�ำนวน 4.28 ล้ำนไร่ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.47 ต่อมำ

เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตระหว่ำงปี 2557 มีจ�ำนวน 12.47 ล้ำนตัน และ ปี 2558 มีจ�ำนวน 11.01 ล้ำนตัน 

ลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.71 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ภัยแล้งตั้งแต่ปี 2557 ต่อเนื่องถึงปี 2558 ส่งผลท�ำให้

กำรออกจั่นตัวเมียและกำรติดผลปำล์มในปี 2558 ลดลง จึงส่งผลท�ำให้เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่

ระหว่ำงปี 2557 มีประมำณ 3.1 ตัน/ไร่ และ ปี 2558 มีประมำณ 2.58 ตัน/ไร่ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.90 

 กำรตลำดน�ำ้มนัปำล์ม ในปี พ.ศ. 2554 – 2558 ควำมต้องกำรใช้น�ำ้มนัปำล์มของไทยมแีนวโน้ม

เพิ่มขึ้นทั้งเพ่ือกำรบริโภคและกำรผลิตไบโอดีเซลร้อยละ 2.05 และร้อยละ 20.03 ต่อปี ตำมล�ำดับ    

เมื่อเปรียบเทียบควำมต้องกำรใช้น�้ำมันปำล์มเพื่อกำรบริโภคระหว่ำงปี 2557 มีจ�ำนวน 939,368 ตัน และ 

ปี 2558 มีจ�ำนวน 988,547 ตัน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.24 ต่อมำเมื่อเปรียบเทียบควำมต้องกำรใช้น�้ำมัน

ปำล์มเพือ่กำรผลติไบโอดีเซลระหว่ำงปี 2557 มจี�ำนวน 842,397 ตนั และ ปี 2558 มจี�ำนวน 809,137 ตนั 

ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.95 เนื่องจำกกระทรวงพลังงำนประกำศสัดส่วนกำรใช้ไบโอดีเซลจำก B7 เป็น B3.5 

ต้ังแต่ในช่วงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงวันที่ 22 เมษำยน 2558 ส่งผลท�ำให้ควำมต้องกำรใช้น�้ำมันปำล์ม                                                                                                                                

เพื่อผลิตไบโอดีเซลในปี 2558 ลดลงเล็กน้อย โดยภำพรวมกำรใช้น�้ำมันปำล์มเพื่อกำรบริโภคและกำรผลิต

ไบโอดีเซล ระหว่ำงปี 2557 มีจ�ำนวน 1,781,765 ตัน และ ปี 2558 มีจ�ำนวน 1,797,684 ตัน เพิ่มขึ้น   

คิดเป็นร้อยละ 0.89
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การวิเคราะห์กระบวนการไหลของปาล์มน�้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเนือ่ง

 กำรบริหำรจัดกำรปำล์มน�้ำมันอย่ำงยั่งยืน จ�ำเป็นต้องพิจำรณำปัญหำและผลกระทบที่เกิดขึ้น

อย่ำงครบถ้วน ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและด้ำนส่ิงแวดล้อม จึงต้องมีควำมเข้ำใจในภำพรวมของปำล์มน�้ำมัน 

ทั้งระบบ และส่ิงส�ำคัญที่สุดที่จะช่วยสนับสนุนกระบวนกำรตัดสินใจ คือ กำรมีข้อมูลที่มีควำมแม่นย�ำ  

และเครื่องมือวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อน�ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม  กำรวิเครำะห์กำรไหลของ

วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ (Material Flow Analysis : MFA) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถใช้ใน 

กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงเป็นระบบ

 กำรวิเครำะห์กำรไหลของวัสดุ (Material Flow Analysis : MFA) สำมำรถอธิบำยเส้นทำงเข้ำ

ออกของผลิตภัณฑ์ จำกจุดที่วัสดุ/ผลิตภัณฑ์น้ันเริ่มต้นผ่ำนขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนกำรผลิตน�ำไปใช้                                                                                                                             

เป็นส่วนผสม หรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ สินค้ำ และบริกำรต่ำงๆ เพื่ออุปโภค บริโภค จนถึงขั้นตอน

กำรก�ำจัด รวมถึงกำรปล่อยสำรนั้นออกสู่ส่ิงแวดล้อม โดยใช้แนวคิดสมดุลมวลสำร (Mass Balance) 

ตำมกฎกำรอนรุกัษ์มวลสำรว่ำ “สสำรต้องไม่สญูหำย หรอืถกูท�ำลำย” กำรวเิครำะห์น้ีเรยีกว่ำ กำรท�ำบญัชี                                                                                                                            

กำรไหลของวัสดุ (Physical Flow) ผลที่ได้รับจะน�ำมำประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต 

เพื่อพิจำรณำผลกระทบจำกกำรเกิดภำวะฝนกรด (Acidification) กำรเกิดภำวะพืชน�้ำเจริญผิดปกติ 

(Eutrophication) กำรเกิดภำวะโลกร้อน (Global Warming) กำรลดลงของชั้นโอโซน (Ozone Layer 

Depletion) และกำรเกิดควำมเป็นพิษต่อมนุษย์ (Human Toxicity)

แผนผังกำรวิเครำะห์กระบวนกำรไหลของปำล์มน�้ำมันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
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 ผลวิเคราะห์ของปาล์มน�า้มันและผลติภัณฑ์ต่อเน่ือง เพือ่คาดการณ์ปรมิาณน�า้มันทีส่ญูเสยี
ในห่วงโซ่การผลิต พบว่ำ กำรสูญเสียในกระบวนกำรผลิตเกิดขึ้นมำกที่สุดในกระบวนกำรสกัดน�้ำมัน

ปำล์มดิบ โดยมีกำรสูญเสียเฉลี่ยร้อยละ 1.38 ของน�้ำหนักทะลำยปำล์มสดที่เข้ำสู่กระบวนกำรหีบ ปัจจุบัน

โรงงำนสกัดน�้ำมันปำล์มดิบสำมำรถสกัดน�้ำมันปำล์มดิบได้ในช่วงร้อยละ 17-19 เฉลี่ยร้อยละ 17.54  

(กรมกำรค้ำภำยใน, 2556) และเมือ่น�ำมำรวมกับน�ำ้มนัส่วนทีสู่ญเสยีไปกับกระบวนกำรผลติ (ร้อยละ 1.38) 

จะพบว่ำ สำมำรถประเมินปริมำณมวลสำรของน�้ำมันท่ีหน้ำโรงงำนสกัดได้ประมำณร้อยละ 19 ท�ำให้

สรุปได้ว่ำ เปอร์เซ็นต์น�้ำมันเฉลี่ยของทะลำยปำล์มสดที่หน้ำโรงงำน คิดเป็นร้อยละ19 ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับข้อมูลเปอร์เซ็นต์น�้ำมันของพันธุ์ปำล์มชนิดต่ำงๆที่มีค่ำอยู่ที่ร้อยละ 20 ทั้งน้ีสัดส่วนน�้ำมันที่หำยไป 

อำจเนื่องมำจำกเกิดกำรสูญเสียเปอร์เซ็นต์น�้ำมันตั้งแต่ขั้นตอนกำรเก็บเก่ียวและขนส่งผลผลิตจำกสวน

ปำล์มและลำนเทมำยังโรงงำนสกัดน�้ำมันปำล์ม ซึ่งกำรขนส่งทะลำยปำล์มสดหลังเก็บเกี่ยวเกิน 24 ชั่วโมง 

จะส่งผลให้สกัดน�ำ้มนัได้ลดลง ส่วนกำรสญูเสยีในกระบวนกำรกลัน่และกระบวนกำรผลติไบโอดเีซล พบว่ำ 

ในกระบวนกำรกลั่นน�้ำมันปำล์มนั้น มีกำรสูญเสียเกิดขึ้นในปริมำณน้อย เนื่องจำกกระบวนกำรผลิตเป็น

ระบบปิดและมีผลิตภัณฑ์ร่วมเกิดขึ้นด้วย

 ผลวิเคราะห์การไหลของปาล์มน�้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ภายใต้แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP ปี 2555-2564) พบว่ำ หำกในปี 2564 มีกำรขยำยพื้นที่

ปลูกปำล์มเป็น 5.5 ล้ำนไร่ และมีพื้นที่ให้ผลผลิต 5.3 ล้ำนไร่ และโรงงำนสกัดน�้ำมันปำล์มมีอัตรำกำร

สกัดน�้ำมัน (Oil Extraction Rate: OER) ที่ 18%  จะสำมำรถแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นต้นได้น�้ำมันปำล์มดิบ 

(CPO) ปริมำณ 3.26 ล้ำนตัน 

 ข้อมูลจำกแผนพัฒนำพลังงำนฯ คำดว่ำควำมต้องกำรน�้ำมันปำล์มดิบ (CPO) เพื่อผลิตไบโอดีเซล 

(B100) เท่ำกับ 2.35 ล้ำนตัน และเพื่อกำรบริโภค เท่ำกับ 1.20 ล้ำนตัน ดังนั้นควำมต้องกำรรวมเท่ำกับ 

3.55 ล้ำนตัน เมื่อเทียบกับปริมำณน�้ำมันปำล์มดิบ (CPO) ที่ผลิตได้ปริมำณ 3.26 ล้ำนตัน (คิดอัตรำกำร

สกัดที่ 18%) ปริมำณน�้ำมันปำล์มดิบ (CPO) ที่ผลิตได้จึงยังต�่ำกว่ำควำมต้องกำรเท่ำกับ 0.28 ล้ำนตัน
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 ดังนั้น กำรขยำยพื้นที่ปลูกปำล์มน�้ำมัน ซึ่งตั้งเป้ำหมำยไว้ในปี พ.ศ. 2564 จึงยังไม่สำมำรถผลิต

น�้ำมันปำล์มดิบได้เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้น�้ำมันภำยในประเทศ

แผนผังเส้นทำงกำรไหลของน�้ำมันปำล์มดิบและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
(ประเมินจำกแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก ปี 2555-2564)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการผลิต

น�้ามันปาล์มบริสุทธิ์ ปริมาณ 1 ตัน 

โดยใช้หลักการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต

 ผลกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักกำรประเมินวัฏจักรชีวิต พบว่ำ ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดขึ้นจำกขั้นตอนกำรเพำะปลูกเป็นหลัก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งผล 

กระทบสิง่แวดล้อมทีเ่กิดขึน้ในข้ันตอนกำรปลกูปำล์มน�ำ้มนั จะส่งผลกระทบตลอดห่วงโซ่อปุทำนของปำล์ม                                                                                                                                   

น�ำ้มันด้วย ดังนัน้ หำกมีกำรส่งเสรมิกำรใช้ปุย๋เคมใีนปรมิำณทีเ่หมำะสมกับแต่ละพืน้ที ่จะช่วยลดผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมของปำล์มน�้ำมันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องได้ตลอดวัฏจักรชีวิต
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โปรแกรมวิเคราะห์ผังการไหลของวัสดุอย่างง่าย (MFA Pro) 
ส�าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน�้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเนือ่ง

 MFA Pro เป็นเครือ่งมอืกำรวเิครำะห์ข้อมลูในรปูแบบโปรแกรมส�ำเรจ็รปู ใช้หลกั                                                                                                                                             

กำรสมดลุมวลสำร ในกำรวิเครำะห์กำรไหลของวสัดอุย่ำงง่ำย เพือ่ใช้ในกำรบรหิำรจัดกำร

สิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ ส�ำหรับอุตสำหกรรมน�้ำมันปำล์มและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ใช้

ประโยชน์จำกน�้ำมันปำล์ม

 โปรแกรม MFA Pro ประกอบด้วย 1) ฐำนข้อมูลรำยกำรสำรขำเข้ำ-สำรขำออก

ของกระบวนกำรผลติในอตุสำหกรรมปำล์มน�ำ้มนัและผลิตภณัฑ์ต่อเนือ่ง 2) กำรประเมนิ

ผลกระทบสิง่แวดล้อมตลอดวฏัจกัรชีวิต และ 3) ทำงเลือกเทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสีย 

 จุดเด่นของโปรแกรม MFA Pro คือ สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรประเมินกำรไหล

ของวัสดุ กำรประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมตลอดวัฏจักรชวิีต กำรประเมนิค่ำคำร์บอน

ฟตุพริน้ท์เบือ้งต้น และกำรประเมนิรำคำของต้นทุนในแต่ละกระบวนกำรผลิต
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เทคโนโลยีก�าจัดของเสียจากการผลิตปาล์มน�้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเนือ่ง

 กระบวนกำรผลิตปำล์มน�้ำมันและน�้ำมันปำล์ม ก่อให้เกิดของเสียท่ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมได้ เช่น น�้ำเสีย กำกตะกอนน�้ำมัน ทะลำยปำล์มเก่ำ กะลำปำล์ม และเส้นใยจำกเปลือก   

ผลปำล์ม เป็นต้น โดยของเสียดังกล่ำวมีศักยภำพในกำรน�ำกลับมำใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพลังงำนและวัสดุ                                                                                                                                            

ทดแทนต่ำงๆ ดงันัน้ กำรวิเครำะห์เปรยีบเทยีบผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมและควำมคุม้ค่ำททำงเศรษฐศำสตร์                                                                                                                                      

จึงเป็นข้อมูลสนับสนุนที่ส�ำคัญในกำรเสนอทำงเลือกกำรน�ำของเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตไปใช้

ประโยชน์ในอนำคต

 การจัดการน�้าเสียในอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม โดยเฉพำะโรงงำนสกัดน�้ำมัน

ปำล์มดิบส่วนใหญ่จะใช้ระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยีแบบผลติก๊ำซชวีภำพ เนือ่งจำกน�ำ้เสยีทีอ่อกจำกระบวนกำรสกดั                                        

มีค่ำซีโอดี (Chemical Oxygen Demand: COD) 80,000-100,00 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีค่ำสูงมำก เหมำะ

แก่กำรผลิตก๊ำซชีวภำพ และระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบผลิตก๊ำซชีวภำพน้ีมีประสิทธิภำพในกำรบ�ำบัดสูง

โดยใช้ระยะเวลำสั้น เทคโนโลยีหลักที่ใช้ ได้แก่ ระบบบ่อปิดแบบไร้ออกซิเจน (Anaerobic Covered 

Lagoon หรือ Covered Lagoon) ระบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อำกำศ (Anaerobic Fixed Film 

หรือ Anaerobic Filter) ระบบยูเอเอสบี (Up-flow Anaerobic Sludge Blanket หรือ UASB) และ

ระบบถังกวนสมบูรณ์ (Continuous Stirred Tank Reactor หรือ CSTR)

 กำรประยกุต์ใช้เทคโนโลยีบ�ำบดัน�ำ้เสยีแต่ละแบบ ข้ึนอยูก่บัข้อจ�ำกดัของโรงสกดัน�ำ้มนัปำล์มดบิเอง            

กล่ำวคือ ระบบ Covered Lagoon เหมำะสมส�ำหรับโรงงำนที่มีพื้นที่ไม่จ�ำกัดส�ำหรับระบบบ�ำบัดน�้ำ

เสีย กำรเดินระบบไม่ซับซ้อน และกำรลงทุนต�่ำ แต่ต้องมีกำรบริหำรจัดกำรกำกตะกอนที่สะสมในบ่อด้วย 

ส่วนระบบ Anaerobic Filter ระบบยูเอเอสบี และระบบ CSTR ต้องกำรกำรดูแลรักษำระบบที่ซับซ้อน

กว่ำ กำรลงทุนหรือต้นทุนกำรด�ำเนินงำนสูงกว่ำ แต่มีประสิทธิภำพในกำรบ�ำบัดโดยเฉลี่ยสูงกว่ำ อย่ำงไร

ก็ตำม เทคโนโลยีที่เป็นที่นิยมและโรงงำนสกัดน�้ำมันปำล์มดิบส่วนใหญ่เลือกใช้ คือ ระบบ CSTR เนื่องจำก

เทคโนโลยีนี้จะมีกำรกวนน�้ำเสียที่มีน�้ำมันปำล์มผสมอยู่ เพ่ือให้จุลินทรีย์สำมำรถย่อยหรือบ�ำบัดน�้ำเสีย 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ แต่ต้องพึงระวังกำรสึกกร่อนของใบกวนซ่ึงเป็นปัญหำหลักของเทคโนโลยีน้ี ส่วนน�้ำ                                                                                                                                              

เสียที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดด้วยระบบผลิตก๊ำซชีวภำพแล้ว ยังต้องถูกส่งไปบ�ำบัดต่อในระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบ

บ่อเปิดที่ต่ออนุกรมกัน เพื่อให้น�้ำเสียมีค่ำ COD อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนน�้ำทิ้ง หรืออยู่ในเกณฑ์ที่น�ำไปใช ้

ในกำรเกษตรกรรมได้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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 ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการจัดการน�้าเสีย พบว่ำ กำรเปลี่ยนระบบบ�ำบัดน�้ำ

เสียจำกระบบดั้งเดิม (บ่อเปิด หรือ Open Pond) มำใช้ระบบบ�ำบัดแบบไม่ใช้อำกำศและผลิตก๊ำซชีวภำพ

เพื่อน�ำไปผลิตกระแสไฟฟ้ำ ช่วยลดผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมในทุกด้ำน โดยระบบถังกวนสมบูรณ์

ผสมด้วยระบบยูเอเอสบี (CSTR + UASB) ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งด้ำนกำรก่อให้เกิด

ภำวะฝนกรด กำรเกิดภำวะพืชน�้ำเจริญผิดปกติ ควำมเป็นพิษต่อมนุษย์ และกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

รองลงมำคือ กำรบ�ำบัดน�้ำเสียด้วยระบบถังกวนสมบูรณ์ (CSTR) ระบบตรึงฟิล์ม (Fixed Film) และระบบ 

Covered Lagoon ตำมล�ำดับ 

 ผลการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการจัดการน�้าเสีย พบว่ำระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย                                                                                                                                             

แบบไร้อำกำศสำมำรถช่วยสร้ำงรำยได้เพ่ิมให้กับผูป้ระกอบกำร เน่ืองจำกระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยีแบบไร้อำกำศ

สำมำรถน�ำก๊ำซชีวภำพที่ได้ไปผลิตกระแสไฟฟ้ำ เพื่อขำยเข้ำระบบสำยส่งของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคได ้

ซึ่งจะให้ผลตอบแทนในกำรลงทุน 15-28% และมีระยะเวลำคืนทุน 3.3-5.2 ปี ขึ้นกับเทคโนโลยีที่เลือกใช้  

โดยระบบถังกวนสมบูรณ์ (CSTR) มีค่ำมูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV) สูงสุด 82 ล้ำนบำท รองลงมำคือ ระบบ 

Covered Lagoon เท่ำกับ 76 ล้ำนบำท และแบบ Fixed Film เท่ำกับ 44 ล้ำนบำท และเมื่อพิจำรณำ 

ถึงอัตรำผลตอบแทนภำยใน (IRR) และระยะเวลำคืนทุน พบว่ำเทคโนโลยีแบบ Covered Lagoon มีค่ำ 

IRR สูงสุด เท่ำกับ 28% และระยะเวลำคืนทุน 3.3 ปี รองลงมำ คือ ระบบถังกวนสมบูรณ์ (CSTR) มีค่ำ 

IRR เท่ำกับ 26% และระยะเวลำคืนทุน 3.5 ปี
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 การจดัการกากของเสยีในอตุสาหกรรมปาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์ม กำกของเสยีจ�ำพวกทะลำย

ปำล์มเปล่ำ เส้นใยเปลือกผลปำล์ม กะลำปำล์ม กำกเนื้อเมล็ดในปำล์ม และกำกตะกอนน�้ำมันปำล์ม 

มีศักยภำพในกำรน�ำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อน หรือผลิตวัสดุทดแทนไม้ ซึ่งเป็น                                                                                                                                   

กำรจัดกำรของเสียที่ช่วยลดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการจัดการของเสียชีวมวล พบว่ำ กำรใช้ของเสียชีวมวลจำก

กระบวนกำรผลิตน�้ำมันปำล์มดิบไปผลิตปุ๋ยชีวภำพ เพื่อทดแทนกำรซื้อปุ๋ยมำใช้นั้น ส่งผลกระทบด้ำน

กำรก่อให้เกิดภำวะฝนกรด และกำรก่อให้เกิดภำวะพืชน�้ำเจริญผิดปกติต�่ำกว่ำ กำรน�ำไปเผำเป็นเชื้อเพลิง 

ชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้ำ กำรผลิตวัสดุทดแทนไม้ และกำรกองทิ้ง ในขณะที่ ผลกระทบด้ำนควำมเป็นพิษต่อ

มนุษย์ของกำรน�ำชีวมวลไปผลิตเป็นวัสดุทดแทนไม้ มีค่ำผลกระทบต�่ำสุด เมื่อเปรียบเทียบกับกำรจัดกำร

ของเสียด้วยวิธีอื่น

 ผลการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการจัดการของเสียชีวมวล พบว่ำ กำรน�ำ

ของเสียชีวมวลมำผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ไฟฟ้ำ และวัสดุทดแทนไม้ นอกจำกจะช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพำะด้ำนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ยังช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับของเสียชีวมวลด้วย โดยกำรลงทุน

สร้ำงโรงไฟฟ้ำชีวมวลต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้ำงสูง มีอัตรำผลตอบแทนภำยใน (IRR) เท่ำกับ 23% ค่ำมูลค่ำ

ปัจจุบันสุทธิ (NPV) ที่ 15 ปี เท่ำกับ 725 ล้ำนบำท ซึ่งมีค่ำสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่น และระยะ

เวลำคืนทุน 4 ปี 

 ส�ำหรับกำรลงทุนตั้งโรงงำนผลิตวัสดุทดแทนไม้จำกทะลำยปำล์มเปล่ำและเส้นใยจำกเปลือกผล

ปำล์ม จะให้ผลตอบแทนในกำรลงทุนสูงถึง 33% ค่ำ NPV เท่ำกับ 410 ล้ำนบำท และมีระยะเวลำคืนทุน 

3 ปี ในขณะที่กำรลงทุนตั้งโรงงำนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มีค่ำ IRR เท่ำกับ 29% ค่ำ NPV เท่ำกับ 156 ล้ำนบำท 

และระยะเวลำคืนทุน 3.3 ปี
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ข้อเสนอแนวทางการจัดการปาล์มน�้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเนือ่งอย่างยัง่ยืน

 กำรจัดกำรปำล์มน�ำ้มนัและผลติภัณฑ์ต่อเนือ่งจำกน�ำ้มนัปำล์มอย่ำงยัง่ยนื มแีนวทำงในกำรวำงแผน

หรือก�ำหนดมำตรกำร เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรของเสียตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทำน ดังนี้

 1. การใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์การไหลของปาล์มน�้ามัน (Material Flow Analysis) 

 เพื่อบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต 

  คำดกำรณ์ปริมำณน�้ำมันที่สูญเสียจำกกระบวนกำรสกัดน�้ำมันปำล์ม และสำมำรถน�ำผล

ไปใช้วำงแผนกำรผลิตเพื่อลดกำรสูญเสียน�้ำมันที่เกิดขึ้นได้

  วำงแผนและก�ำหนดมำตรกำรรองรับเพื่อลดควำมสูญเสียจำกกระบวนกำรสกัดน�้ำมัน

ปำล์ม ตลอดจนก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่ำงๆ ทั้งภำคกำรผลิตและกำร

แปรรูป เช่น เกษตรกร พ่อค้ำคนกลำง (ลำนเท) และผู้ประกอบกำร เป็นต้น

 2. การใช้ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร ์
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• จากนโยบายการเพ่ิมพื้นท่ีปลูกปาล์มน�้ามันของภาครัฐ คาดว่าในปี 2564 จะมี

ปริมาณการผลิตน�้ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอีกจ�านวนมาก รวมทั้ง

ก่อให้เกิดของเสียและผลพลอยได้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์ได้

• ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์ ปริมาณ 1 ตัน โดย

ใช้หลักการประเมนิวฏัจกัรชีวติ เหน็ได้ชัดว่าผลกระทบส่วนใหญ่มาจากการเพาะปลกู 

ซ่ึงเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคม ีแต่หากส่งเสรมิให้ใช้ปุย๋เคมีในปรมิาณทีเ่หมาะสม จะช่วยลด

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้ตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตปาล์มน�้ามันและผลิตภัณฑ์

ต่อเนื่อง

• การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

เป็นข้อมลูส�าคญัในการตดัสนิใจเลือกเทคโนโลยีการน�าของเสยีท่ีเกิดจากกระบวนการ

ผลิตไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
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