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1. การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสต็อกน ้ามันปาล์มและโครงสร้างภาษีของอุตสาหกรรม 2 
ปาล์มน ้ามันอย่างเป็นระบบ 
โดย ผศ.ดร.จอมภพ แววศักด์ิ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 

2. การศึกษาความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนประกอบของต้นปาล์มน ้ามันของ 4 
กลุ่มอาชีพในพื นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดย นายปิยะ เพชรสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

3. การวิเคราะห์การลงทุนทางการเงินและระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกทดแทนของสวน 6 
ปาล์มน ้ามันขนาดเล็ก จังหวัดกระบี่ 
โดย รศ.ศศิวิมล สุขบท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

4. การวิเคราะห์การลงทุนทางการเงินและระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกทดแทนของสวน 8 
ปาล์มน ้ามันขนาดเล็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดย ดร.สุทธิจิตต์ เชิงทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

5. แผนงานวิจัย การศึกษาเพื่อก้าหนดแนวทางการจัดการปาล์มน ้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง  
ที่ใช้ประโยชนจ์ากน ้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน 
โดย นายเสกสรร พาป้อง  ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

5.1 การวิเคราะห์แนวทางการจัดการทรัพยากรและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพจากปาล์มน ้ามัน 10 
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์จากน ้ามันปาล์มในด้านพลังงานและด้านอาหาร 
โดย ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

5.2 การวิเคราะห์เส้นทางการไหลของปาล์มน ้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์ 12 
จากน ้ามันปาล์มในด้านพลังงานและด้านอาหาร 
โดย นายเสกสรร พาป้อง  ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

6. การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามัน 14 
โดย ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 

สารบัญ 

กรอบการวิจัยที่ กรอบการวิจัยที่ 11  งานวจัิยเชิงนโยบายการบรหิารจัดการปาล์มน ้ามนัอย่างเป็นระบบงานวจัิยเชิงนโยบายการบรหิารจัดการปาล์มน ้ามนัอย่างเป็นระบบ  

 

บทสรุปผู้บรหิาร ผลงานวิจัยเรื่องปาล์มน า้มันมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2557 

 

ก-จ 
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7. การประเมินศักยภาพความทนแล้งของปาล์มน ้ามันลูกผสมเทเนอราสายต้น สวก.1 ถึง สวก.16 18 
โดย ดร.สมเจตน์ ประทุมมินทร์ กรมวิชาการเกษตร 

8. การจัดการแมลงศัตรูปาล์มน ้ามันในพื นที่ภาคตะวันออกโดยวิธีการควบคุมแบบผสมผสาน 20 
โดย ดร.ชามา พานแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

9. การพัฒนาการขยายพันธุ์ปาล์มน ้ามันโดยวิธีเพาะเลี ยงเนื อเยื่อในอาหารเหลว (Liquid culture) 22 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์ปาล์มน ้ามันในอนาคต 
โดย ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง สถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 

10. แผนงานวิจัย การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน ้ามันอย่างยั่งยืน  
ในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ปีที่ 2 
โดย ศ.ดร.อัญชลี สุทธิประการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10.1 โครงการย่อยที่ 1 การจัดการธาตุอาหารหลัก รอง และจุลธาตุอาหารในดินเปรี ยวจัดที่ใช้ปลูก 24 
ปาล์มน ้ามันในเขตที่ราบภาคกลางของประเทศไทยเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ากับการลงทุนทางด้าน 
อาหารพืชสูงสุด 
โดย ดร.ณัฐพล จิตมาตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

10.2 โครงการย่อยที่ 2 การจัดการดินเปรี ยวจัดเพื่อส่งเสริมการเติบโตของรากปาล์มน ้ามันและลด 26 
ความเป็นกรดจัดและลดอะลูมินัมเป็นพิษในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศ 
โดย ศ.ดร.อัญชลี สุทธิประการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

10.3 โครงการย่อยที่ 3 การจัดการและการเพิ่มมูลค่าของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามัน 28 
ในการผลิตทางการเกษตร 
โดย ดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

11. แผนงานวิจัยการค้นหาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่ส้าคัญในปาล์มน ้ามัน 
โดย ผศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช 

11.1 โครงการย่อยที่ 1 การค้นหาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึม  30 
การล้าเลียง และรักษาสมดุลของแร่ธาตุอาหารในปาล์มน ้ามัน 
โดย ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 
 
 

กรอบการวิจักรอบการวิจัยยที่ 2 งานวจัิยและพัฒนาปรับปรุงพนัธุ์ และเทคโนโลยกีารผลิตปาล์มน า้มัน 
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11.2 โครงการย่อยที่ 2 การค้นหาและการแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อ 32 
สภาพน ้าท่วมในปาล์มน ้ามัน 
โดย ผศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช 

 

12. การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน ้ามันในพื นที่ภาคใต้ตอนบน 34 
โดย นายสุรกิตติ ศรีกุล ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร 

13. การพัฒนาเทคโนโลยีการให้น ้า และการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 36 
ปาล์มน ้ามันในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 2 
โดย ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร 
 

14. การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมหนูศัตรูปาล์มในแปลงปลูกปาล์มน ้ามันในเขตพื นที่ภาคใต้ 38 
โดย นางสุธีรา ถาวรรัตน์ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7 กรมวิชาการเกษตร 
 

15. การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน ้ามันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่ 40 
โดย ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
16. การใช้ประโยชน์จากของเสียจากโรงงานสกัดน ้ามันปาล์มเพื่อการผลิตแก๊สเชื อเพลงชีวภาพ 
โดย ดร.ประวิทย์ คงจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

16.1 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนากระบวนผลิตก๊าซชีวภาพจากการย่อยสลายไร้อากาศ 43 
ของสภาวะของแข็งจากชีวมวลปาล์มน ้ามัน 
โดย ผศ.ดร.สมพงษ์ โอทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

16.2 โครงการย่อยที่ 2 การผลิตแก๊สเชื อเพลิงชีวภาพจากการย่อยสลายร่วมแบบไร้อากาศ 45 
ของน ้าทิ งโรงงานสกัดน ้ามันปาล์มและสาหร่ายพุงชะโด 

โดย  ดร.ประวิทย์ คงจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 

16.3 โครงการย่อยที่ 3 การท้าความสะอาดแก๊สชีวภาพโดยใช้สารละลายด่างจากเถ้าปาล์ม 47 
โดย ดร.รัตนา จริยาบูรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 

17. การจัดท้าระบบชี วัดประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพและการใช้ประโยชน์ 49 
โดย รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

18. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากน ้าทิ งโรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม โดยใช้ 51 
เชื อจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้ร่วมกับสารอาหารร่วม 
โดย รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 

กรอบการวิจัยกรอบการวิจัยที่ 3 งานวจัิยประเมินและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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19. การพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วมในการผลิตปาล์มน ้ามันอย่างยั่งยืน 56 
ตามมาตรฐาน GAP และ RSPO 
โดย รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 
 
20. การพัฒนาคุณสมบัติทางกลของอิฐดินดิบด้วยพลาสติกย่อยและซีเมนต์ผสมเถ้าปาล์มน ้ามัน 60  

โดย ผศ.อรรถพล มาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

21. การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาผสมเม็ดโฟมพลาสติกและเถ้าน ้ามันปาล์ม 62 
โดย ผศ.อรรถพล มาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

22. เชื อเพลิงอัดเม็ดจากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อเป็นพลังงานเขียว 64 
โดย ดร.รัฐศักด์ิ พรหมมาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

23. ผนังอาคารกันกระสุนปืนจากยางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มเปล่า 66 
โดย ดร.รัฐศกัด์ิ พรหมมาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

24. การประยุกต์ใช้เส้นใยทะลายปาล์มเปล่าเสริมก้าลังของแผ่นหลังคาซิงเกิ ลทดแทนใยแก้ว 68 
โดย นายสุธน รุ่งเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

25. การผลิตสารเสริมพลังงานสูงส้าหรับลูกสุกรน ้ามันในเมล็ดในปาล์ม 70 
โดย รศ.ดร.วันดี ทาตระกูล มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

26. วัสดุก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์ส้าหรับงานตกแต่งภายในจากเศษวัสดุเหลือใช้ของสวนปาล์มน ้ามัน 72 
โดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

27. การคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตกรดฟูมาริคและกรดอิทาโคนิค 74 
จากทะลายปาล์มน ้ามัน 
โดย ดร.อันธิกา บุญแดง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

28. การใช้กากปาล์มน ้ามันและยูเรียอัดเม็ดเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนกากถ่ัวเหลืองในอาหารข้น 76 
ส้าหรับโครีดนม 
โดย ดร.รัชตาภรณ์ ลุนสิน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
 
 
 

กรอบการวิจัยที่ 5 งานวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตวัสดุเหลือใช้ในสวนปาล์มน ้ามนัและ
การแปรรูปน ้ามนัปาล์มเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ 

กรอบการวิจัยกรอบการวิจัยที่ 4 งานวจัิยการมาตรฐาน คุณภาพและการจัดการแต่ละขั นตอน 
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29. การผลิตน ้ามันปาล์มแดงผสมเพื่อสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาน ้าสลัดและมาการีน 78 
โดย รศ.ดร.พัชรินทร์ ระวียัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

30. การพัฒนาคอมพอสิทกรีนอีพอกซีเสริมแรงด้วยเส้นใยจากทะลายปาล์มน ้ามันเพื่อปรับปรุง 80 
สมบัติทางเชิงกลและความร้อน ส้าหรับชิ นส่วนกันชนในรถยนต์ 
โดย ดร.รังสิมา ชลคุป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

31. การออกแบบและพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ต้นแบบชนิด Downflow Liquid-Liquid Contactor 82 

ส้าหรับการผลิตไบโอดีเซลชุมชน 
โดย รศ.ดร.ก้าชัย นุ้ยธิติกุล ส้านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

32. การพัฒนาคาร์บอนไฟเบอร์และคาร์บอนมอร์ต้าคอมโพสิตจากชีวมวลเหลือทิ งของกากปาล์ม 84 
โดย ผศ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

33. พฤติกรรมแรงเค้น ความเครียดและการรับก้าลังของขยะชีวมวลประเภทเถ้าปาล์มน ้ามัน 86  
ปรับปรุงคุณภาพด้วยหินฝุ่นและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุมวลเบา 
โดย นายสนธยา กงกองแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 
 

34. ความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตผสมเถ้าปาล์มน ้ามันและหินฝุ่นแทนทราย 88 
โดยนายประชุม ค้าพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

35. การศึกษาการใช้กากสลัดจ์ปาล์มน ้ามันเป็นวัตถุดิบอาหารปลานิลเค็มสายพันธุ์ปทุมธานี 90 
โดย นายยุทธนา สว่างอารมณ์ สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร 
 

36. การผลิตถ่านแท่ง จากปาล์มน ้ามัน 92 
โดย นายสุรพงษ์ โซ่ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
 

37. การใช้ประโยชน์ล้าต้นปาล์มน ้ามันและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของไม้ปาล์มน ้ามัน 94 
โดยการอัดกาวและเพิ่มความหนาแน่นโดยใช้แรงอัดเพื่อไม้แปรรูป 
โดย ผศ.ดร.มยุรี ดวงเพชร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

38. การพัฒนาเครื่องแยกผลปาล์มสดออกจากทะลายปาล์มน ้ามัน และเครื่องแยกเนื อปาล์ม 96 
เปลือกนอกออกจากผลปาล์ม 
โดย นางสาวรยากร นกแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

39. การผลิต Woodceramics จากเศษเหลือวัสดุปาล์มน ้ามัน 98 
โดย ดร.พงษ์ศักด์ิ เฮงนิรันดร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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40. การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มน ้ามันในการผลิตพลาสติกและพลังงานทดแทน 
ทางชีวภาพ 
โดย ดร.สมพงษ์ โอทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 

40.1 โครงการย่อยที่ 1 การสกัดแยกไลเปสจากผลปาล์มหลังการเก็บเกี่ยวและการประยุกต์ 100 
ใช้ส้าหรับการผลิตไบโอดีเซล 
โดย ผศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

40.2 โครงการย่อยที่ 2 การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของไฮโดรเจลที่เตรียม 102 
จากต้นปาล์มน ้ามันโค่นทิ งเพื่อการปลูกใหม่  
โดย นางสาวนันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

40.3 โครงการย่อยที่ 3 การเตรียมชีวมวลปาล์มน ้ามันเพื่อการผลิตเอทานอลโดย 104 
ใช้ถังปฏิกรณ์เมมเบรนสกัดเอทานอล 
โดย ผศ.ดร.สมพงษ์ โอทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 

40.4 โครงการย่อยที่ 4 การผลิตกรดแลคติกจากเฮมิเซลลูโลสไฮโดรไลเซตร่วมกับน ้าคั น 106 
จากล้าต้นปาล์มน ้ามัน ด้วยเชื อ Lactobacillus Pentosus TISTR 853 
โดย ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 

41. การผลิตกระดาษปราศจากเคมีจากเศษเหลือชีวมวลจากปาล์มน ้ามัน 108 
โดย ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

42. การคัดเลือกจุลชีพทางทะเลที่มีศักยภาพและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญ 110 
และสร้างกรดไขมันจ้าเป็นโดยใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอน 
โดย ดร.จันทนา ไพรบูรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

43. การใช้กลีเซอรอลดิบคุณภาพสูงเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว 112 
โดย ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก้าแพงแสน 
 

44. ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์กลีเซอรอลที่ได้จากการผลิตไบโอดีเซลจากน ้ามันปาล์ม 114 
มาใช้เป็นสารต้านการซึมน ้าในแผ่นไม้ชิ นอัด 
โดย ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
 
 
 

โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนา 
ประเทศโดยเร่งด่วน กลุม่เรื่องปาล์มน ้ามนั 

ปีงบประมาณ 2557 



บทสรุปผู้บริหาร 
  
   
 
 

รัฐบาลได้ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาปาล์มน ้ามันเป็นล้าดับ โดยในช่วงแรกของการก้าหนดนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ  เป็นความส้าคัญเกี่ยวกับการขยายพื นที่ปลูก  และการส่งเสริมการปลูกในภาคใต้ และในช่วง 25 
ปีที่ผ่านมา  จึงเริ่มให้ความส้าคัญกับการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน ้ามัน  และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ปาล์มน ้ามัน รวมทั งมีการก้าหนดนโยบายท่ีมีความชัดเจนมากขึ น เมื่อเริ่มมีการจัดท้าแผนพัฒนาปาล์มน ้ามันและ
น ้ามันปาล์ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม การพัฒนาปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มได้
ด้าเนินการมาอย่างตอ่เนื่องจนถึงปัจจุบัน 

แผนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยกลุ่มเรื่องปาล์มน ้ามัน ปี 2557 เป็นการด้าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  
โดยปี  2556 ได้รับงบประมาณสนับสนุน 85.5 ล้านบาท จัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยรวม  29 โครงการ และปี 
2557 ได้รับงบประมาณสนับสนุน 76 ล้านบาท จัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 47 โครงการ โครงการวิจัยเรื่อง
ปาล์มน ้ามัน ได้ก้าหนดกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 

 กรอบการวิจัยท่ี 1 งานวิจัยเชิงนโยบายการบริหารจัดการปาล์มน ้ามันอย่างเป็นระบบ 
 กรอบการวิจัยท่ี 2  งานวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน ้ามัน 
 กรอบการวิจัยท่ี 3 งานวิจัยเพื่อประเมินและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
 กรอบการวิจัยท่ี 4 งานวิจัย การมาตรฐาน คุณภาพและการจัดการแต่ละขั นตอน 
 กรอบการวิจัยท่ี 5  งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเศษวัสดุเหลือใช้ในสวนปาล์มและ 
     การแปรรูปน ้ามันปาล์ม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

ส้าหรับแนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัยของ คอบช. โดยสวก. ได้สนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการ
วิจัยทั ง 5 ด้าน ดังกล่าว ซึ่งผลการวิจัยที่ได้ ต้องมีเป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถน้าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และเชิงสาธารณะเป็นหลัก มีตัวชี วัดของผลผลิตและผลลัพธ์ที่คุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั งเชิงปริมาณและคุณภาพ ต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะน้าผลผลิตจาก
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย 

ด้านการด้าเนินงาน สวก. ได้แต่งตั ง คณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ กลุ่มเรื่องปาล์ม
น ้ามัน ท้าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยติดตามประเมินผลโครงการวิจัย ให้ด้าเนินการไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั ง ได้แต่งตั ง ผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน 34 ท่าน เพื่อท้าหน้าที่ประเมินให้ความเห็นข้อเสนอ

ก 



โครงการ ประเมินความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ไดร้ับการสนับสนุนทุนวิจัย และตรวจสอบผลงานวิจัยให้เป็นไป 
ตามวตัถปุระสงค์ของโครงการวิจัยที่ตั งไว้ 

ส้าหรับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนในปีงบประมาณ 2557 มีทั งสิ น 61 โครงการ โดยได้รับมาจากการ
เสนอโครงการ  ผ่านการประกาศรับทุนสนับสนุนของ วช. 26 โครงการ สวก.ประกาศรับข้อเสนอโครงการเป็นครั งที่ 
2 จ้านวน 16 โครงการ และการสรรหาเพิ่มเติมโดยวิธี Select Topic จ้านวน 5 โครงการ รวมทั ง มีโครงการต่อเนื่อง
ปี 2556 (ปีที่2) ที่เห็นชอบให้ด้าเนินการต่ออีก 14 โครงการ ซึ่งข้อเสนอโครงการทั ง 61 โครงการ ผ่านความ
เห็นชอบตามขั นตอนของ สวก. และคณะกรรมการก้ากับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องปาล์มน ้ามัน จ้านวน 47 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 73.13 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 96.23 ของงบประมาณที่ได้รับทั งหมด ที่เหลือเป็นค่าบริหารจัดการ 2.87 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.77 ของ
งบทั งหมดที่ได้รับ โดยจ้านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนและงบประมาณ สามารถแยกได้ตามกรอบการ
วิจัย ดังนี  

 กรอบการวิจัยท่ี 1   จ้านวน   6 โครงการ  เป็นเงิน   8,008,190 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.54 
 กรอบการวิจัยท่ี 2   จ้านวน   9 โครงการ  เป็นเงิน 22,784,956 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.98 
 กรอบการวิจัยท่ี 3   จ้านวน   4 โครงการ  เป็นเงิน   7,231,350 บาท คิดเป็นร้อยละ   9.51 
 กรอบการวิจัยท่ี 4   จ้านวน   2 โครงการ  เป็นเงิน   7,571,244 บาท คิดเป็นร้อยละ   9.96 
 กรอบการวิจัยท่ี 5   จ้านวน 26 โครงการ  เป็นเงิน 27,539,021 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.24 

ผลส าเร็จของโครงการแยกตามกรอบการวิจัย 5 ด้าน มีดังน้ี 

 
 

กรอบงานวิจัยด้านนโยบายมีโครงการวิจัยจ้านวน 6 โครงการใช้งบประมาณ 8.01 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 10.54 
ของวงเงินงบประมาณทั งหมด ผลส้าเร็จที่ได้จากงานวิจัยของกรอบนี ที่ส้าคัญ ได้แก่ การก้าหนดโครงสร้างภาษี
ของอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์มภายในประเทศที่เหมาะสม อาจใช้เป็นกลไกในการบริหารจัดการสต๊อกน ้ามันปาล์ม
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ น ซึ่งผลที่ได้จะสามารถช่วยให้รัฐควบคุมราคาน ้ามันปาล์มที่จ้าหน่ายใน
ท้องตลาด ผู้บริโภคไม่เดือดร้อน และราคาผลปาล์มสดที่เกษตรกรขายได้มีเสถียรภาพไม่ตกต้่า  

นอกจากนี  ยังมีการวิจัยรูปแบบการประกันภัยพืชผลปาล์มน ้ามันและรูปแบบการจัดการความเสี่ยงด้านราคา ซึ่ ง
จะช่วยให้เกษตรการขายผลปาล์มน ้ามันได้ราคาที่ เป็นระบบมากยิ่งขึ น ส้าหรับผลได้จากโครงการการลงทุนทาง
การเงินและระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกทดแทนของสวนปาล์มน ้ามันขนาดเล็กจังหวัดกระบี่ และสุราษฎร์

กรอบการวิจัยกรอบการวิจัยที่ ที่ 11  งานวจัิยเชิงนโยบายงานวจัิยเชิงนโยบายการการบรหิารจัดการบรหิารจัดการปาล์มน้ ามนัอย่างเป็นระบบปาล์มน้ ามนัอย่างเป็นระบบ  

ข 



ธานี ของเกษตรกรรายย่อยขนาดไม่เกิน 50 ไร่ จะได้ทราบสภาพพื นที่ดินตามลักษณะดินของเกษตรกร ช่วงอายุที่
เหมาะสมในการปลูกปาล์มใหม่ทดแทนสวนเก่า ท้าให้ได้แนวคิดในการจัดการสวนปาล์มอย่างยั่งยืน ภาครัฐได้
ข้อเสนอแบบเชิงนโยบายระดับพื นที่เพื่อใช้ส่งเสริมการปลูกและขยายพื นที่ปลูกในเชิงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
ของพื นที่ 3 ระดับ ได้แก่ พื นที่ที่มีความเหมาะสม เหมาะสมปานกลางและเหมาะสมน้อย ส่วนงานวิจัยการจัดการ
ทรัพยากรและของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตปาล์มน ้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง จะท้าให้ผู้ประกอบการเห็น
ความส้าคัญและมีการน้าของเสียมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมคุ้มค่าได้ 

    
 

กรอบงานวิจัยด้านพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมี จ้านวน 9 โครงการใช้งบประมาณ 22.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 29.98 ของงบประมาณทั งหมด ผลส้าเร็จที่ได้จากงานวิจัยกรอบนี  ที่ส้าคัญได้แก่ เทคโนโลยีการขยายพันธุ์
ปาล์มน ้ามัน ลดต้นทุนของแรงงานในการผลิตต้นกล้าปาล์มขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ ผลผลิต
เทคโนโลยีด้านพันธุกรรมหรือยีน 3 กลุ่มเกี่ยวกับการดูดซึมธาตุอาหาร ความทนน ้าท่วมและแล้ง พันธุ์ปาล์มน ้ามัน
ทนแล้งสายต้น สวก 1 ถึง 16 และปาล์มน ้ามันพันธุ์ให้ผลผลิตสูง ส้าหรับด้านเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน ้ามัน 
ผลผลิตที่ได้ ได้แก่ เทคโนโลยีการจัดการดินเปรี ยวและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมในพื นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก 
การใช้เถ้าปาล์มและเศษวัสดุเหลือใช้ในการปรับปรุงดิน การจัดการธาตุอาหาร วิธีการคลุมโคลนและการตัดแต่ง
ทางใบที่เหมาะสมในสวนปาล์มพื นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การป้องกันก้าจัดหนูในแปลงปาล์ม
น ้ามันปลูกใหม่ และการจัดการศัตรูปาล์มน ้ามันแบบผสมผสานในภาคตะวันออก 

 
 

กรอบงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม มีจ้านวน 4 โครงการ งบประมาณ 7.23 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.51 ของ
งบประมาณทั งหมด ผลส้าเร็จที่ได้ คือ โรงงานสกัดน ้ามันปาล์มสามารถผลิตก๊าซไธโดรเจนและมีเทน จากของเสีย
ที่เกิดขึ นในอุตสาหกรรมสกัดน ้ามันปาล์ม การใช้ทางใบและต้นปาล์มน ้ามันในการผลิตน ้าตาล และเอทานอล 
รวมทั งการใช้หัวเชื อจุลินทรีย์จากโครงการวิจัยในการเพิ่มปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม
ร่วมกับเศษวัสดุเหลือใช้ทางใบสกัดปาล์มกลีเซอรอล การน้าสารละลายด่างจากเถ้าปาล์มมาใช้ประโยชน์ในการ
ท้าความสะอาดก๊าซชีวภาพ และคู่มือตัวชี วัดประสิทธิภาพและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้ก๊าซ
ชีวภาพของโรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม 

 

 

กรอบการวิจัยกรอบการวิจัยที่ 3 งานวจัิยประเมินและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ค 

กรอบการวิจัยกรอบการวิจัยที่ 2 งานวจัิยและพัฒนาปรับปรุงพนัธุ์ และเทคโนโลยกีารผลิตปาล์มน้ ามัน 



 

มีจ้านวน 2 โครงการงบประมาณ 7.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.96 ของงบประมาณทั งหมด ผลส้าเร็จที่ได้
คือได้ผลผลิตในการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามันให้มีความรู้ความสามารถใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ทั งผลผลิตสวนปาล์ม และคุณภาพผลผลิตเพิ่มมากขึ น ท้าให้ราคาผลผลิตที่
ขายได้สูงขึ น ร่วมกับโรงงานสกัดน ้ามันปาล์มที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับวัตถุดิบทะลายปาล์มน ้ามันสดที่มี
คุณภาพมากขึ น สามารถสกัดน ้ามันได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ น นอกจากนี  กลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มในโครงการยังมี
ความพร้อมในการขอรับรองกลุ่มมาตรฐาน GAP และ RSPO ซึ่งจะมีผลท้าให้การผลิตปาล์มน ้ามันของเกษตรกรมี
ความยั่งยืนทั งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

ในกรอบการวิจัยนี มีจ้านวนโครงการ 26 โครงการ งบประมาณ 27.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.42 มี
ผลส้าเร็จจากโครงการ แยกตามเทคโนโลยีการผลิต ได้ดังนี  

5.1 เทคโนโลยีการผลิตวัสดุเหลือใช้ในสวนปาล์มน้ ามันส าหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เป็นผลิตภัณฑ์ 

ได้แก่ การผลิตกระดาษบรรจุอาหาร การผลิต Woodceramics การผลิตเชื อเพลิงอัดเม็ดจากทะลายปาล์ม การ

ผลิตแท่งถ่านจากปาล์มน ้ามัน การผลิตเอทานอลและกรดแลตติคและการอัดกาวต้นปาล์มเพื่อผลิตเป็นไม้ปาล์ม

น ้ามันแปรรูป 

5.2 เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้เกิดของเสียเป็นศูนย์ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผลพลอย
ได้ของโรงงานสกัด  

ได้แก่ ต้นแบบหลังคาซิงเกิ ลจากเส้นใยทะลายปาล์มเปล่า วัสดุก่อสร้างส้าหรับตกแต่งภายในจากเส้นใยปาล์ม

น ้ามัน ผนังอาคารกันกระสุนจากเส้นใยทะลายปาล์ม วัสดุมวลเบาจากเถ้าปาล์มน ้ามันปรับปรุง การผลิตอิฐดินดิบ

ด้วยพลาสติก ซีเมนต์และเถ้าปาล์มน ้ามัน สูตรอาหารลูกสุกรจากน ้ามันเมล็ดในปาล์ม และการใช้กากสลัดจ์ปาล์ม

น ้ามันเป็นอาหารปลานิลทนเค็ม 

5.3 เทคโนโลยีการผลิตน้ ามันดีเซลและผลิตผลพลอยได้อย่างครบวงจร  

ได้แก่ เครื่องปฎิกรณ์ต้นแบบชนิด Downflow liquid-liquid contactor ส้าหรับการผลิตไบโอดีเซลชุมชน เทคนิค

การใช้กลีเซอรอลทดแทนพาราฟินแว๊กซ์การผลิตกรดไขมันจ้าเป็นและการใช้กลีเซอรอลในอาหารไก่ไข่ 

ง 

กรอบการวิจัยกรอบการวิจัยที่ 4 งานวจัิยการมาตรฐาน คุณภาพและการจัดการแต่ละขัน้ตอน 

 

กรอบการวิจัยที่ 5 งานวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตวัสดุเหลือใช้ในสวนปาล์มน้ ามนัและ
การแปรรูปน้ ามนัปาล์มเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ 



ผลงานวิจัยของโครงการวิจัยปาล์มน ้ามันภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดย

เร่งด่วน ปีงบประมาณ 2557 สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ทั งในด้านเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ เป็น

องค์ความรู้ภาครัฐ สถาบันการศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการภาคเอกชนและเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง น้าไปเป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการด้าเนินการด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

อุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์ม รวมทั ง สนับสนุนให้มีการจดสิทธิบัตรงานวิจัยที่ได้ เช่น การจดสิทธิบัตร

การผลิตสารเสริมพลังงานสูงส้าหรับลูกสุกรจากน ้ามันเมล็ดในปาล์ม สูตรอาหารข้นส้าหรับโครีดนมโดยใช้กาก

ปาล์มน ้ามันและยูเรียอัดเม็ดทดแทนกากถั่วเหลือง สูตรการผลิตอาหารสุขภาพประเภทเนยเทียมและน ้าสลัดครีม 

ความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตผสมเถ้าปาล์มน ้ามันและหินฝุ่นแทนทราย การผลิตกระดาษปราศจากเคมีจาก

เศษเหลือชีวมวลปาล์มน ้ามัน และการผลิตภาชนะอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

นอกจากนี  ยังมีการสนับสนุนนักวิจัยน้าผลงานและสิ่งประดิษฐ์ไปจัดนิทรรศการในเวทีระหว่างประเทศ เช่น การ

น้าผลงานและสิ่งประดิษฐ์ไปน้าเสนอในงาน ITEX 2016 (International Invention and Innovation Exhibition 

2016) และผลงานที่น้าเสนอ ได้รับรางวัล Excellence Award จาก Russian House for International Scientific 

and Technological Corporation เป็นต้น 
 

                 
หมายเหตุ จาก 47 โครงการ มี 3 โครงการ ที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ ได้แก่ 

1. การพัฒนาระบบการตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาล์มน ้ามันเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของ

โรงงานสกัดน ้ามันปาล์มชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ) โดย รศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ 

2. นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสิท 

ชีวภาพปาล์ น ้ามัน (ปีท่ี2) (อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ) โดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต 

          3. การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เถ้าปาล์มน ้ามันและเส้นใยปาล์มน ้ามัน 

เพื่อใช้เป็นผนังดินแบบบดอัด (ปีท่ี 2) โดยนายสนธยา กงกองแก้ว 

          

 

จ 



 

กรอบวิจัยท่ี 
1 
 

 

งานวิจยัเชงินโยบายบรหิารจดัการปาลม์น า้มนัอย่างเป็นระบบ 

 



 
 

  
 

การบริหารจัดการสต็อกน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ของประเทศไทย มีผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ โรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม คลัง

รับฝาก โรงงานกลั่นน ้ามัน และโรงงานผลิตไบโอดีเซล โดยมีกรมการค้าภายในเป็นผู้ควบคุมดูแลและตรวจสอบปริมาณ

สต็อก ทั งนี  สต็อกน ้ามันปาล์มจัดเก็บในหลายลักษณะ อาทิ น ้ามันดิบ น ้ามันกึ่งบริสุทธิ์ น ้ามันบริสุทธิ์ หรือไขมันปาล์ม 

บริสุทธ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สต็อกน ้ามันปาล์มถูกจัดเก็บในรูปของน ้ามันดิบ โดยมีโรงงานสกัดน ้ามันปาล์มเป็นผู้

จัดเก็บมากที่สุด งานวิจัยนี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการสต็อกน ้ามันปาล์ม ปัญหาในการ

สต็อกน ้ามันปาล์มของโรงงานสกัดน ้ามันปาล์มในภาคใต้ รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างภาษีของอุตสาหกรรม

น ้ามันปาล์มของไทย ทั งนี  เพื่อเชื่อมโยงผลการศึกษาสู่การวางแผนการบริหารจัดการอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม และ

เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานทดแทนของประเทศต่อไป  

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงงานสกัดน ้ามันปาล์มในภาคใต้ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจงเฉพาะจ้านวน 37 ราย เพื่อทราบการบริหารจัดการสต๊อกและปัญหาการจัดการสต๊อกน ้ามันปาล์มในภาคใต้ 

ส่วนการศึกษาโครงสร้างภาษีของอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์มของไทย ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่

เกี่ยวข้อง และใช้สถิติพรรณาอย่างง่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย การศึกษาพบว่า โรงงานสกัดน ้ามันปาล์มมีการสต็อกน ้ามันปาล์มดิบ 2 ช่องทาง 

คือ การเก็บไว้ที่ถังสต็อกภายในโรงงาน และที่คลังรับฝาก แต่ส่วนใหญ่เก็บสต็อกไว้ที่โรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

เพื่อรอส่งมอบให้คู่ค้า และเก็งก้าไร ส้าหรับปัจจัยที่ก้าหนดปริมาณสต็อกแบ่งเป็น ปัจจัยภายใน ได้แก่ ปริมาณเงินสด

ส้ารอง ลักษณะการจ้าหน่ายน ้ามัน ปริมาตรถังสต็อก ส่วน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ แนวโน้มราคาน ้ามันปาล์มดิบและ

ปริมาณผลปาล์มที่เข้าโรงงาน ต้นทุนในการสต็อกน ้ามันปาล์มดิบ ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาถังสต็อก ค่าเสียโอกาส

กรณีราคาน ้ามันปาล์มในตลาดปรับลดลง และค่าดูแลรักษาคุณภาพน ้ามัน นอกจากนี  โรงงานที่มีขนาดแตกต่างกัน 

จะมีการบริหารจัดการสต็อกแตกต่างกันเช่นกัน 

ส้าหรับปัญหาในการบริหารจัดการสต็อกน ้ามันปาล์มของโรงงานสกัด ประกอบด้วย (1) จ้านวนถังสต็อกน้อยและไม่ได้

มาตรฐาน ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาการบริหารจัดการวัตถุดิบ (FFB) ของโรงงานสกัดเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงงานที่

ไม่มีสวนปาล์มเป็นของตนเอง จะประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ จนส่งผลให้มีการหยุดการผลิตบางช่วงเวลา 

เป็นเหตุผลให้โรงงาน ไม่มีการจัดเตรียมถังสต็อกที่มีมาตรฐานและมีปริมาณมากเพียงพอที่จะรองรับผลผลิตในช่วงที่

ผลปาล์มออกสู่ตลาดมาก เนื่องจากไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั งปี (2) ต้นทุนการรักษาและควบคุมคุณภาพ

น ้ามันที่สต็อก และ (3) ขาดแคลนและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารการสต๊อก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลด้านปริมาณผลปาล์ม ข้อมูลด้านราคาปัจจัยการผลิต และราคาน ้ามันปาล์มดิบ ตลอดจน 

ปริมาณสต็อกน ้ามันปาล์มรวมของประเทศ 

การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสตอ็กน้า้มนัปาลม์และโครงสร้างภาษี 
ของอุตสาหกรรมน้้ามันปาลม์อย่างเป็นระบบ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์ ศูนยว์ิจัยพลงังานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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โครงสร้างภาษีของอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์มของไทย  
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ภาพที่ 1 โครงสร้างภาษีของอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์มของไทย 
 
จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างภาษีของอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์มของประเทศไทย ประกอบด้วย ภาษีธุรกิจ ภาษี

ศุลกากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใต้กรอบความร่วมมือทางการค้าเสรี รวมถึงภาวะการแข่งขันด้านการส่งออกน ้ามัน

ปาล์มที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ น ส่งผลให้ไทยไม่สามารถใช้มาตรการด้านภาษีในการควบคุมปริมาณการน้าเข้าและ

ส่งออกน ้ามันปาล์มดิบได้ จึงควรปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีในส่วนอื่น หรืออาจใช้มาตรการอื่นๆ เช่น การจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นเครื่องมือในการควบคุมปริมาณผลผลิต และบริหารจัดการสต็อกน ้ามันปาล์มของประเทศ 

รวมถึง ควรหาแนวทางเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ผลิตในประเทศ เพื่อให้ต้นทุนการผลิตลดต่้าลงและสามารถ

แข่งขันได้ในระยะยาว 

ผลการศึกษาวิจัย การบริหารจัดการสต็อกน ้ามันปาล์มของโรงงานสกัด นับว่าเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการ

บริหารจัดการสต็อกน ้ามันปาล์มของประเทศ อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการสต็อกน ้ามันปาล์มของประเทศให้มี

ประสิทธิภาพนั นจ้าเป็นต้องอาศัยข้อมูลและความร่วมมือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั งนี  การก้าหนด

โครงสร้างภาษีของอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์มภายในประเทศที่เหมาะสม อาจใช้เป็นกลไกหนึ่งในการบริหารจัดการ

สต็อกน ้ามันปาล์มของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ นได้ 

 
 
 
 
                                                                            
 
 ผู้ร่วมวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง 

นางสาวปราณี หนูทองแก้ว     นางสาวรุ่งนภา หมัดเจริญ 
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การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มอาชีพเกษตรกร/เกษตรกร 

(2) ต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้จากการน้าวัสดุเหลือใช้จากต้นปาล์มน้้ามันไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (3) 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคจากการน้าเศษวัสดุเหลือใช้จากต้นปาล์มน้้ามันผลิตสินค้าและบริการ โดยเก็บ

รวบรวมข้อมูลแบบ Snowball Sampling Technique จากเกษตรกร 10 ต้าบล 3 อ้าเภอ จ้านวน 62 ราย 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ใช้เป็นข้อมูลประกอบการก้าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาและส่งเสริม

ศักยภาพของกลุ่มอาชีพเกษตรกรให้ยั่งยืน 

ผลการศึกษาวิจัย เกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการน้าเอาเศษวัสดุเหลือใช้จากต้นปาล์มน้้ามันมาใช้ในการ

สร้างมูลค่าเพิ่มใน 3 ด้าน คือ เลี้ยงโคขุน เลี้ยงแพะขุน และเพาะเห็ดฟาง โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีการศึกษาต่้ากว่า

ระดับปริญญาตรี มีสมาชิก เฉลี่ยครอบครัวละ 4 คน และมีการถือครองที่ดินขนาด 0-10 ไร่ มีทั้งที่เป็นของตนเอง และ

ได้รับสิทธิให้เข้าท้าประโยชน์แบบให้เปล่า รายได้หลักได้มาจากการการเลี้ยงสัตว์และการท้าการท้าสวนยางพารา มี

ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายหลักภายในครัวเรือน มีธนาคารเพื่อการเกษต รและสหกรณ์

การเกษตรเป็นแหล่งสินเชื่อหลักของเกษตรกร ซึ่งนับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก และส่วนใหญ่มีสถานะเป็นลูกบ้าน 

ต้นทุนการผลิต เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนมีต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ย 23,882.05บาทต่อการเลี้ยง 1 ตัว 1 รุ่น ผู้เลี้ยงแพะ

ขุนมีต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ย 3,575.57 บาทต่อการเลี้ยง 1 ตัว 1 รุ่น ผู้เพาะเห็ดฟางมีต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ย

12,636.00  บาทต่อการเพาะเห็ด 1 รุ่น 

รายได้ท่ีเกษตรกรได้รับการการผลิต เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนมีรายได้เฉลี่ย 32,126.98 บาทต่อการเลี้ยง 1 ตัว 1 รุ่น 

ผู้เลี้ยงแพะขุนมีรายได้เฉลี่ย 3,598.00 บาทต่อการเลี้ยง 1 ตัว 1 รุ่น ผู้เพาะเห็ดฟางมีรายได้เฉลี่ย 32,730.00 บาทต่อ

การเพาะเห็ด 1 รุ่น 

ผลตอบแทนท่ีได้ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนมีผลตอบแทนเหนือรายจ่ายจริงเฉลี่ย 16,268.03 บาทต่อการเลี้ยง 1 ตัว 1 

รุ่น มีผลตอบแทนเหนือรายจ่ายทั้งหมดเฉลี่ย 8,479.93 บาทต่อการเลี้ยง 1 ตัว 1 รุ่น ผู้เลี้ยงแพะขุนมีผลตอบแทนเหนือ

รายจ่ายจริงเฉลี่ย 3,160.69 บาทต่อการเลี้ยง 1 ตัว 1รุ่น มีผลตอบแทนเหนือรายจ่ายทั้งหมดเฉลี่ย 22.43 บาทต่อการ

เลี้ยง 1 ตัว 1 รุ่น ผู้เพาะเห็ดฟางมีผลตอบแทนเหนือรายจ่ายจริงเฉลี่ย 27,526.00 บาทต่อการเพาะเห็ด 1 รุ่น มี

ผลตอบแทนเหนือรายจ่ายทั้งหมดเฉลี่ย 20,094.00บาทต่อการเพาะเห็ด 1 รุ่น 

 

 

 

 

ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนประกอบของต้นปาล์มน ้ามัน 

ของกลุ่มอาชีพในพื นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายปิยะ  เพชรสงค์ และคณะ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4



 
ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนประกอบของต้นปาล์มน ้ามัน เกษตรกรผู้ เลี้ยงโคขุน มี

ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนประกอบของต้นปาล์มน้้ามันเฉลี่ย 635.45 บาทต่อ 1 ตัว 1 รุ่น ผู้เลี้ยง

แพะขุน มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มเฉลี่ย 3.49 บาทต่อ 1 ตัว 1 รุ่น ผู้เพาะเห็ดฟาง มีความสามารถในการ

สร้างมูลค่าเพิ่มเฉลี่ย 2,614.23 บาท ต่อการเพาะเห็ด 1 รุ่น 

 

สภาพแวดล้อมในการผลิต  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท้าการเลี้ยงโคขุนมากที่สุดได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท้าการเลี้ยงแพะขุนมากที่สุดได้แก่ ปัจจัยด้านจ้านวนผู้ผลิต  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจท้าการเพาะเห็ดฟางมากที่สุดได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  เมื่อน้ามาใช้วิเคราะห์ SWOT พบว่า กลุ่ม

เกษตรกรในพื้นที่มีจุดแข็ง คือ ปัจจัยการผลิตสามารถหาได้ง่ายในพื้นที่ จุดอ่อน คือ การรวมกลุ่มยังขาดประสิทธิภาพ 

โอกาส คือ ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด และอุปสรรค คือ ตลาดเป็นของผู้ซื้อ 

 
 

 

ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.สุวรรณี โภชากรณ์ นายสิทธิชัย นวลเศรษฐ นายภูเด่น แก้วภิบาล นางสาวปิยภรณ์ คงศรีทอง 

นางสาวสารภี ทองศรีแก้ว คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิีชัย 
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ประเทศไทย ปลูกปาล์มน้้ามันครั้งแรก พ.ศ. 2472 ที่สถานีทดลองยางคอหงส์ จังหวัดสงขลา และสถานีกสิกรรมพลิ้ว 

จังหวัดจันทบุรี โดยปลูกปาล์มน้้ามันเป็นไม้ประดับ และมีการปลูกปาล์มน้้ามันในเชิงพาณิชย์ พ.ศ.2511โดยกรม

ประชาสงเคราะห์ได้มีโครงการปลูกปาล์มน้้ามันประมาณ  20,000 ไร่ ในเขตนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ อ้าเภอ

ควนกาหลง จังหวัดสตูล  รวมทั้งภาคเอกชนได้ขอสัมปทานพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณต้าบลปลายพระยา อ้าเภออ่าว

ลึก จังหวัดกระบี่  เพื่อปลูกปาล์มน้้ามันจ้านวน 16,262 ไร่ พื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันในจังหวัดกระบี่ เริ่มขยายตัวอย่าง

รวดเร็ว เพราะเกษตรกรเห็นว่าต้นปาล์มน้้ามันเจริญเติบโตดีและให้รายได้ดีกว่าพืชอื่น ซึ่งการขยายตัวของการปลูก

ปาล์มน้้ามัน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกต่อครัวเรือนไม่มากนัก ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ จึงมุ่งวิเคราะห์ภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันขนาดเล็กจังหวัดกระบี่ ความยั่งยืนในการประกอบ

อาชีพ และความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว  ส่วนความคุ้มค่าและความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ

ปลูกปาล์มน้้ามันไดแ้ยกการศึกษาตามสภาพพื้นที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้้ามัน 3 ระดับ คือ พื้นที่เหมาะสม พื้น

ทีเหมาะสมปานกลาง และพื้นที่เหมาะสมน้อย  รวมทั้ง ศึกษาหาอายุปาล์มน้้ามันที่เหมาะสมในการปลูกทดแทน 

และวิเคราะห์เชิงนโยบายในการจัดการปลูกปาล์มน้้ามันทดแทนสวนเก่า  

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย  เกษตรกรได้ทราบสภาพพื้นที่ดิน วิธีการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม

ลักษณะดิน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการสวนปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน ทราบความคุ้มค่าและความเสี่ยงในการ

ประกอบอาชีพปลูกปาล์มน้้ามัน ทราบช่วงอายุที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้้ามันใหม่ทดแทนสวนปาล์มน้้ามันเก่า 

ท้าให้ได้แนวคิดในการจัดการสวนปาล์มอย่างยั่งยืน เพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 

หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิเช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรม

พัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม

น้้ามันขนาดเล็ก จังหวัดกระบี่ วิธีการจัดการสวนปาล์มน้้ามัน สภาพดิน การใช้ปุ๋ย และระดับความรู้ของเกษตรกร  

เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบวิธีการถ่ายทอดความรู้ การให้ค้าแนะน้าการจัดการสวนปาล์มน้้ามัน และ

ความคุ้มค่าในการลงทุนอย่างเข้าถึงเกษตรกรแต่ละราย 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวม ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับพื้นที่เพื่อใช้ในการส่งเสริมการปลูก 

การขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามัน ในเชิงความคุ้มค่าตามสภาพพื้นที่ 3 ระดับ คือ พื้นที่ที่มีความเหมาะสม เหมาะสม

ปานกลาง และเหมาะสมน้อย  

 

การวิเคราะห์การลงทุนทางการเงินและระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกทดแทน 

ของสวนปาล์มน ้ามันขนาดเล็ก จังหวัดกระบี่ 
 

รองศาสตราจารย์ ศศิวิมล สุขบท และคณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ผลการศึกษาวิจัย เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันขนาดเล็ก จังหวัดกระบี่ มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 50-54 ปี จบการศึกษา

ระดบัประถมศึกษาร้อยละ 43-73   เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 60-83 ใช้เงินลงทุนของตนเองในการปลูกปาล์มน้้ามัน 

ที่เหลือร้อยละ 27-40 กู้ยืมเงินมาลงทุน โดยกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ วงเงินกู้ระหว่าง  156,000 - 

362,000 บาท เกษตรกรมีที่ดินเป็นของตนเองและมีแปลงปลูกปาล์มน้้ามันเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 1.70 แปลง ๆ ละ 

14.83 - 21.93 ไร่  โดยพื้นที่เหมะสมน้อยมีความเสี่ยงด้านต้นทุนและด้านรายได้สูงกว่าพื้นที่เหมาะสมปานกลางและ 

เหมาะสมมาก  ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนเรียงตามล้าดับจากมากไปน้อยในพื้นที่เหมาะสม เหมาะสมปาน

กลาง และเหมาะสมน้อย เท่ากับ 32.02%, 26.90%, และ 12.19%  และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 80,604.22 

บาท 66,552.92 บาท และ 12,014.69 บาท ตามล้าดับ อายุที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้้ามันทดแทนสวนเก่า 

ส้าหรับพื้นที่เหมาะสม และปานกลาง เท่ากับ 25 ปี พื้นที่เหมาะสมน้อย เท่ากับ 24 ปี (ทั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยคือเก็บ

ข้อมูลถึงปาล์มอายุปีที่ 25) นอกจากนี้ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันขนาดเล็กจังหวัดกระบี่ในสภาพพื้นที่ทั้ง 3 ระดับ

มีความมั่นคงทางรายได้และการลงทุน แม้ว่าการปลูกปาล์มน้้ามันในพื้นที่เหมาะสมน้อยจะมีความเสี่ยงมาก

พอสมควรต่อรายได้และต้นทุน แต่ผลตอบแทนการลงทุนปลูกปาล์มน้้ามันยังเป็นแรงจูงใจของเกษตรกร ดังนั้น จาก

การวิเคราะห์เชิงนโยบาย มีข้อเสนอแนะให้เกษตรกรสร้างภูมิรู้โดยด่วน โดยการให้ค้าแนะน้าอย่างเข้าถึงแบบสวนต่อ

สวนจากนักวิชาการเกษตรระดับพื้นที่ ถึงจุดที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน สวนขนาดเล็กระดับพื้นที่ต้องปลูกปาล์ม

น้้ามันอย่างมืออาชีพ มีความรู้จริง และหากไม่เพิ่มภูมิรู้และไม่มีภาพอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์มระดับอาเซียนและ

ระดับโลกแล้ว ก็จะรับมือกับการแข่งขันเสรีไม่ได้ 
 

 

ผู้ร่วมวิจัย: รองศาสตราจารย์ นงนุช อังยุรีกุล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.สายทิพย์  โสรัตน์  นางสาวอัจราพร  ทรปุ่น  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ   
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สุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันมากที่สุดของประเทศไทย  คิดเป็นร้อยละ 23 ของพื้นที่ปลูกปาล์ม
น้้ามันของประเทศ จากสถิติของส้านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พศ.2558 พบว่า พื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นของจังหวัด อย่างไรก็ตาม นโยบายสนับสนุนและ
ส่งเสริมการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันปีละ 10,000 ไร่ การปลูกปาล์มน้้ามันพันธุ์ดีทดแทนสวนปาล์มน้้ามันเก่าที่มี
อายุมากกว่า 20 ปี พื้นที่ 10,000 ไร่ อยู่ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร กระบี่ สุราษฎร์ธานี ตรัง และสตูล  การจัดท้าเขต
เหมาะสมส้าหรับปลูกปาล์มน้้ามันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จ้าแนกความเหมาะสมของดินกับปัจจัยความ
ต้องการของปาล์มน้้ามัน เป็นชั้นเหมาะสมมาก (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม 
(N)  ซึ่งการด้าเนินการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้้ามันตามเขตเหมาะสมดังกล่าว มีประเด็นท่ีน่าสนใจว่า เกษตรกร

ผู้ปลูกรายย่อย ขนาดไม่เกิน 50 ไร่ สามารถพึ่งพาตนเองได้หรือไม่ในระยะยาว  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี 
วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ความยั่งยืนในการปลูกปาล์มน้้ามัน ความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองได้ ความคุ้มค่าและความเสี่ยงในการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน้้ามัน  รวมทั้งอายุที่เหมาะสมในการปลูก
ปาล์มน้้ามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก้าหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการท้าสวน
ปาล์มน้้ามันขนาดเล็กในสภาพพื้นที่ต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ และผู้ปลูกปาล์มน้้ามันรายย่อยได้ข้อมูลเพื่อใช้ใน
การตัดสินใจในการจัดการสวนปาล์มน้้ามัน ต่อไป  

ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากผลงานวิจัย   ใช้เป็นข้อมูลประกอบการก้าหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการ
ท้าสวนปาล์มน้้ามันขนาดเล็กในสภาพพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ พื้นที่ที่มีความเหมาะสม เหมาะสมปานกลาง และไม่
เหมาะสม ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ตลอดจนใช้เป็นต้นแบบในการน้าไปประยุกต์เพื่อการจัดการ พัฒนา และ
ส่งเสริมอาชีพการท้าสวนปาล์มน้้ามันขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ และผู้ปลูกปาล์มน้้ามันขนาดเล็ก  เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจในการจัดการสวนปาล์มน้้ามันให้มีความยั่งยืน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย ส้ารวจต้นทุนการผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกไม่เกิน 50 ไร่ โดยจ้าแนก
สภาพเหมาะสมของพื้นที่เป็น 3 ระดับ คือ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง และไม่เหมาะสม ที่
ก้าหนดตามการจัดโซน (Zoning) ของกรมพัฒนาที่ดิน (2556) แสดงในภาพที่ 1 โดยการเก็บข้อมูลรายปีของอายุ
ปาล์มน้้ามันตั้งแต่การลงทุนเริ่มแรก จนกระทั่งอายุปาล์มน้้ามัน 25 ปี  ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน ใช้แนวคิดของการวิเคราะห์บัญชีฟาร์ม การวิเคราะห์ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
ใช้แนวคิด TERMS Model การวิเคราะห์ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ใช้แนวคิดทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอน การ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน และอัตราความเสี่ยง ใช้แนวคิดในการวิเคราะห์โครงการลงทุน การวิเคราะห์อายุที่
เหมาะสมในการปลูกทดแทน โดยใช้แนวคิด Capital Recovery Factor (CRF) การวิเคราะห์เชิงนโยบายในการ
จัดการ ใช้แนวคิดในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis และ TOWS Matrix  
นอกจากนี้ ยังได้เก็บตัวอย่างดินจากสวนปาล์มเพื่อน้าไปวิเคราะห์ตรวจธาตุอาหาร และแจ้งผลการวิเคราะห์ แก่
เจ้าของสวนปาล์ม ตลอดจน จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดิน โดยเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ดร. สุทธิจิตต์  เชิงทอง และคณะ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 

การวิเคราะห์การลงทุนทางการเงินและระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกทดแทน 
ของสวนปาล์มน้้ามันขนาดเล็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 

8



ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่า ความเสี่ยงของการปลูกปาล์มน ้ามัน
แยกตามระดับความเหมาะสม 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าปุ ย

  3 . 2 %
แรงงานดแูล

รักษา

  12.31 %
แรงงานเก็บ
เก่ียว  12. 5 

%

แรงงานจ้าง
เก็บเก่ียว
พร้อมขนสง่

  1 . 5 %

ต้นทนุผนั
แปร อ่ืนๆ

  20.3 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เหมาะสม 
มาก 

เหมาะสม
ปานกลาง 

พื้นที่ไม่
เหมาะสม 

จ้านวนตัวอย่าง (ราย)  0 33 25 
พื้นที่ปลูก (ไร่/ราย) 14.09 12.92 18.30 
ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร่/ปี) 4.30 4.40 3.60 
ราคาเฉลี่ย (บาทต่อตัน) 3,906.08 3,   .42 3,784.60 
ค่าลงทุนในช่วงเริ่มปลูก 
(บาท/ไร่/ปี) 

3,519.3  2,733.13 4,447.75 

ต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่/ปี) 5,980.58 6,649.88 5,286.49 
    ร้อยละต้นทุนเงินสด  86.67   .    1.3  
    ร้อยละต้นทุนผันแปร 93.0  91.23  9.21 
รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 
(บาท/ไร/ปี) 

9,582.30 10,114.19 7,214.73 

NPV (บาท) 95,091.95 98,922.75 71,604.66 
ความเสี่ยงด้านรายได้……..
ด้านรายจ่าย 

> > > 

ระยะเวลาปลูกแทนท่ี
เหมาะสม 

+25  ปี +25  ปี +25  ปี 

ผลการศึกษาวิจัย ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ได้จัดท้าเขตแผนที่เหมาะสมส้าหรับปลูกปาล์มน้้ามันจังหวัดสุราษฎร์
ธานี แบ่งเป็น พื้นที่มีความเหมาะสมมาก (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) และไม่เหมาะสม (N)  จ้านวน 2.9, 0.1  และ 
2.55 ล้านไร่ ตามล้าดับ โดยพบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีการปลูกปาล์มน้้ามันแล้วคิดเป็นร้อยละ  33.3 ร้อยละ 28.4 และ
ร้อยละ 8.0 ของพื้นที่ จึงกล่าวได้ว่า พื้นทีปลูกปาล์มน้้ามันส่วนใหญ่อยู่ในเขตเหมาะสมมาก  ส้าหรับโครงสร้างต้นทุน
การผลิตปาล์มน้้ามัน พบว่า ต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ  9-93 เป็นต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าแรงงานและ
ปุ๋ย และส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนเงินสด ส้าหรับระยะเวลาที่เหมาะสมของการปลูกทดแทนแสดงในตารางที่ 1  โดยใช้
อัตราคิดลดร้อยละ   ต่อปี พบว่า  ในทุกสภาพความเหมาะสมดิน  ยังมีความคุ้มค่าในการเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันได้
จนถึงปีที่ 25 ขึ้นไป  เกษตรกรผู้ปาล์มน้้ามันมีความเห็นต่อความยั่งยืนและการพึ่งพาตนเองในอาชีพปลูกปาล์มน้้ามัน
ว่า มีความยั่งยืนระดับปานกลาง และสามารถพึ่งพาตนเองได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันใน
เขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม มีความยั่งยืนและความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ต่้ากว่า เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันในเขต
พื้นที่ที่เหมาะสม เนื่องจากขาดความม่ันคง และไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยการปลูกปาล์มเป็นอาชีพหลักอย่างเดียว 

ภาพที่ 1 การกระจายตวัของพื นที่เหมาะสมในการปลูก 
ปาล์มน ้ามันจังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

ท่ีมา: กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาที่ดิน 2556 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน  ทุกสภาพดิน พบปัญหาในเรื่องค่า pH มีสภาพความเป็นกรดสูงและมีอินทรียวัตถุ
ค่อนข้างต่้า  ตลอดจนการขาดธาตุฟอสฟอรัส เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันไม่เคยมีการด้าเนินการปรับสภาพ
ความเป็นกรดของดินหรือใช้ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอกในการปรับปรุงดิน นอกจากนี้ ยังพบว่า  ธาตุอาหารหลายชนิดในพื้นที่
ความเหมาะสมปานกลางมีค่าสูงกว่าพื้นที่ความเหมาะสมสูง  เนื่องจากการจ้าแนกพื้นที่ ความเหมาะสมใช้ปัจจัย
หลายอย่างมาจ้าแนก ไม่ได้ใช้ความสมบูรณ์ของธาตุอาหารเพียงอย่างเดียว พื้นที่เหมาะสมปานกลางที่ท้าการส้ารวจ 
มีข้อจ้ากัดเรื่องน้้าท่วม แต่มีธาตุอาหารสูงพอประมาณ 

ผู้ร่วมวิจัย: ดร.สุชาติ เชิงทอง1/    รศ. นงนุช  อังยุรีกลุ2/     และ     ดร. สายทพิย์  โสรัตน์ 3/ 
1/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์    2/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      3/ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
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ปาล์มน ้ามัน เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศไทย สามารถน้ามาแปรรูปเป็นน ้ามันปาล์ม ซึ่งสามารถใช้
ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั งการบริโภค อุปโภค และพลังงาน อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตปาล์มน ้ามัน
และน ้ามันปาล์ม ก่อให้เกิดของเสียที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น น ้าเสีย กากตะกอนน ้ามัน 
ทะลายปาล์มเปล่า กะลาปาล์ม และเส้นใยจากเปลือกผลปาล์ม เป็นต้น โดยของเสียดังกล่าว  มีศักยภาพในการน้า
กลับมาใช้ประโยชน์ได้ ทั งในเชิงพลังงาน และวัสดุทดแทนต่างๆ ดังนั น การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ จึงเป็นข้อมูลสนับสนุนที่ส้าคัญในการเสนอทางเลือกการน้าของเสียที่
เกิดจากกระบวนการผลิตไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย งานวิจัยนี  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบของเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตปาล์มน ้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ทั งทางด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ได้เห็นความส้าคัญ และมีการน้าของเสียมา
ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดย
ด้าเนินการตามขั นตอนในอนุกรมมาตรฐาน ISO14040 โดยพิจารณา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการเกิดภาวะโลก
ร้อน (GWP) การเกิดภาวะฝนกรด (AP) การเกิดภาวะพืชน ้าเจริญผิดปกติ (EP) และการเกิดความเป็นพิษต่อมนุษย์ 
(HTP) น ้าเสียจากกระบวนการผลิต ได้ก้าหนดหน่วยการวิเคราะห์ คือ น ้าเสียจากกระบวนการสกัดน ้ามันปาล์มดิบ 
1 ลบ.ม. 

 

 

 

 

 

 

ส่วนของเสียจากกระบวนการผลิตที่เป็นของแข็ง ได้แก่ ทะลายปาล์มเปล่า กะลาปาล์ม และเส้นใยจากเปลือกผล
ปาล์ม ได้ก้าหนดหน่วยการวิเคราะห์ เป็น 1 ตัน 

 

การวิเคราะห์แนวทางการจัดการทรัพยากรและของเสียอย่างมีประสทิธิภาพ 
จากปาล์มน้้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์จากน้้ามันปาล์ม 

ในด้านพลังงานและด้านอาหาร 
ภายใต้แผนงานวิจัย “การศึกษาเพื่อกา้หนดแนวทางการจัดการปาล์มน้้ามันและผลิตภัณฑต์่อเนื่อง 

ที่ใช้ประโยชนจ์ากน้้ามันปาลม์อย่างยั่งยืน” 

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยาและคณะ 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 

ภาพที่ 1 ขอบเขตการประเมินผลกระทบของน ้าเสีย ภาพที่ 2 ขอบเขตการประเมินผลกระทบของของเสีย 

ชีวมวล 
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การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ พิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) อัตราผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate of Return: IRR) และระยะเวลาคืนทุน 

ผลการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการจัดการน ้าเสีย พบว่า การบ้าบัดน ้าเสียโดย
ระบบถังกวนสมบูรณ์ผสมด้วยแบบยูเอเอสบี (CSTR+UASB) ส่งผลกระทบด้านการก่อให้เกิดภาวะฝนกรด การเกิด
ภาวะพืชน ้าเจริญผิดปกติ ความเป็นพิษต่อมนุษย์ และการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ต่้ากว่า การบ้าบัดน ้าเสียด้วยระบบถังกวน
สมบูรณ์ (CSTR) ระบบตรึงฟิล์ม (Fixed film) และระบบ Covered 
lagoon ตามล้าดับ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการบ้าบัดน ้าเสียในบ่อ
เปิด (Open pond) ซึ่งเป็นระบบบ้าบัดแบบดั งเดิมของโรงงานสกัด
น ้ามันปาล์มดิบ พบว่า ผลกระทบของการจัดการน ้าเสียโดยระบบ
บ่อเปิด ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมสูงสุดในทุกด้าน 

ส้าหรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มของเสียชีวมวล พบว่า การน้าของเสียชีวมวลจากกระบวนการผลิตน ้ามัน
ปาล์มดิบไปผลิตปุ๋ยชีวภาพเอง เพื่อทดแทนการซื อปุ๋ยมาใช้ ส่งผลกระทบด้านการก่อให้เกิดภาวะฝนกรด และการ
ก่อให้เกิดภาวะพืชน ้าเจริญผิดปกติ ต่้ากว่า การน้าไปเผาเป็นเชื อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้า การผลิตวัสดุทดแทน
ไม้และการกองทิ ง ในขณะที่ ผลกระทบด้านความเป็นพิษต่อมนุษย์ของการน้าชีวมวลไปผลิตเป็นวัสดุทดแทนไม้ มี
ค่าผลกระทบ ต่้าสุด เม่ือเปรียบเทียบกับการจัดการของเสียวิธีอื่นๆ 

ส่วนผลกระทบด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สรุปได้ว่า การน้าของ
เสียชีวมวลไปผลิตไฟฟ้าส่งผลกระทบ ต่้ากว่า การจัดการของเสียวิธี
อื่นๆ 

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของการจัดการ

น ้าเสีย สรุปได้ว่า เทคโนโลยี CSTR มีค่า NPV สูงสุด 82 ล้านบาท 

รองลงมาคือ Covered lagoon เท่ากับ 76 ล้านบาท CSTR+UASB 

63 ล้านบาท และแบบตรึงฟิล์ม เท่ากับ 44 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) และ

ระยะเวลาคืนทุน พบว่า เทคโนโลยี Covered lagoon มีค่า IRR สูงสุด 28% และระยะเวลาคืนทุน 3.3 ปี รองลงมา 

คือ CSTR มีค่า IRR 26% ระยะเวลาคืนทุน 3.5 นอกจากนี  การน้าของเสียชีวมวลมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ไฟฟ้า และวัสดุ

ทดแทนไม้ นอกจากช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสียชีวมวลด้วย โดยการ

ลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ต้องใช้เงินลงทุนสูง มีค่า IRR เท่ากับ 23% NPV เท่ากับ 725 ล้านบาท ซึ่งมีค่าสูงที่สุด

เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆ และระยะเวลาคืนทุน 4 ปี ในขณะที่ การน้าไปผลิตปุ๋ย มีค่า IRR เท่ากับ 29% NPV 

เท่ากับ 156 ล้านบาท ระยะเวลาคืนทุน 3.3 ปี 

 

ผู้ร่วมวิจัย: นายเสกสรร พาปอ้ง นางสาวฤทัย ตรังควชิรกุล และนางสาวประกายธรรม สุขสถิตย์ 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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ปาล์มน ้ามัน เป็นพืชเศรษฐกิจส้าคัญสามารถแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบทั งทางตรงและทางอ้อม เช่น 
น ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ ไขมันปาล์ม ไบโอดีเซล อาหารสัตว์ สบู่ เป็นต้น รัฐบาลเล็งเห็นความส้าคัญของปาล์มน ้ามันจึงมี
นโยบายขยายพื นที่เพาะปลูกปาล์มน ้ามันจาก 4.5 ล้านไร่ โดยมีพื นที่ให้ผล 3.9 ล้านไร่ (พ.ศ.2555) เป็นพื นที่
เพาะปลูก 5.5 ล้านไร่ พื นที่ให้ผล 5.3 ล้านไร่ ภายใน พ.ศ. 2564 และมีผลผลิตน ้ามันปาล์มดิบ ไม่น้อยกว่า 3.05 
ล้านตัน/ปี ผลผลิตทะลายปาล์มสดไม่น้อยกว่า 3.2 ตัน/ไร่/ปี คุณภาพการให้น ้ามัน (Oil Content) ไม่น้อยกว่า 18% 
ทั งนี  เพื่อรองรับความต้องการใช้น ้ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากน ้ามันปาล์มที่เพิ่มขึ น ดังนั น จึงจ้าเป็นต้อง
ศึกษา เส้นทางการไหลของปาล์มน ้ามันเพื่อประเมินการสูญเสียน ้ามันปาล์ม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้
และของเสียเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และน้ากลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุด ตลอดจน ท้าการประเมินผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมของการใช้ประโยชน์ปาล์มน ้ามัน และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากน ้ามันปาล์ม 

 

 

 

 

 
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย  งานวิจัยนี  ใช้หลักการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ (Material Flow Analysis–
MFA) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ หลักการวิเคราะห์
ใช้แนวคิดการท้าสมดุลมวลสาร (Mass Balance) ซึ่งเรียกการวิเคราะห์นี ว่า การท้าบัญชีการไหลของวัสดุ (Physical 
Flow) และบัญชีการไหลของวัสดุที่ได้ จะน้ามาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิต โดยใช้มาตรฐาน 
ISO 14040 เพื่อพิจารณาผลกระทบด้านการเกิดภาวะฝนกรด (Acidification) การเกิดภาวะพืชน ้าเจริญผิดปกติ 
(Eutrophication) การเกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) การลดลงของชั นโอโซน (Ozone Layer Depletion) 
และการเกิดความเป็นพิษต่อมนุษย์ (Human Toxicity)  ผลงานวิจัยที่ได้ น้ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา
โปรแกรมประเภท Freeware เพื่อวิเคราะห์การไหลของวัสดุอย่างง่าย (MFA Pro) และประเมินค่าคาร์บอนฟุตพรินต์
เบื องต้น ส้าหรับอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากน ้ามันปาล์ม 

 
 

การวิเคราะห์เส้นทางการไหลของปาล์มน ้ามันและผลติภัณฑต์่อเน่ืองที่ใช้ประโยชน์ 
จากน ้ามันปาล์มในด้านพลังงานและด้านอาหาร 

ภายใต้แผนงานวิจัย “การศึกษาเพื่อกา้หนดแนวทางการจัดการปาล์มน ้ามันและผลิตภัณฑต์่อเนื่อง 
ที่ใช้ประโยชนจ์ากน ้ามันปาลม์อย่างยั่งยืน” 

เสกสรร  พาป้อง และคณะ 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 

แผนผังการศึกษากระบวนการไหลของปาล์มน ้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง 
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ผลการวิจัย  ผลวิเคราะห์การไหลของปาล์มน ้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง พบว่า  ถ้า พ.ศ.2564 มีพื นที่ปลูกปาล์ม
น ้ามัน 5.5 ล้านไร่ พื นที่ให้ผล 5.3 ล้านไร่ และโรงงานสกัดน ้ามันปาล์มดิบสามารถสกัดน ้ามันได้ที่ 18% OER ตาม
นโยบาย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั นต้นจะได้น ้ามันปาล์มดิบ (CPO) ประมาณ 3.26 ล้านตัน ดังภาพ 

จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP: 2012-2021) พ.ศ.2564 คาดว่าความต้องการ CPO เพื่อผลิตไบโอดีเซล 
(B100) เท่ากับ 2.35 ล้านตัน และเพื่อการบริโภค1.20 ล้านตัน ดังนั น ความต้องการรวมเท่ากับ 3.55 ล้านตัน เมื่อ
เทียบกับปริมาณ CPO ที่ผลิตได้ปริมาณ 3.26 ล้านตัน (คิดอัตราการสกัดที่ 18%) ปริมาณ CPO ที่ผลิตได้ ต่้ากว่า
ความต้องการ เท่ากับ 0.28 ล้านตัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังนั น ขยายพื นที่เพาะปลูกปาล์มน ้ามัน ซึ่งตั งเป้าหมายในปี พ.ศ.2564 ยังไม่สามารถผลิตน ้ามันปาล์มดิบได้
เพียงพอต่อความต้องการใช้น ้ามันปาล์มภายในประเทศ ส้าหรับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของปาล์มน ้ามันและ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากน ้ามันปาล์ม พบว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดขึ นจากขั นตอนการเพาะปลูกเป็นหลัก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ นในขั นตอนการปลูกปาล์มน ้ามัน จะส่งผลกระทบ
ตลอดห่วงโซ่อุปทานของปาล์มน ้ามันด้วย ดังนั น หากมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เหมาะสมกับแต่ละ
พื นที่ จะช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของปาล์มน ้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องได้ตลอดวัฎจักรชีวิต 

 

แผนภาพเสน้ทางการไหลของน ้ามันปาล์มดิบและผลิตภัณฑต์่อเนื่องในปี 2564 (ประเมินจาก AEDP 2555-2564) 
 

ผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์
ปริมาณ 1 ตนั โดยใชห้ลักการประเมินตลอดวัฎจกัรชีวติ 

 

โปรแกรมวิเคราะห์ผังการไหลของวัสดุอยา่งง่าย  
(MFA Pro) ส้าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน ้ามัน  
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องทีใ่ช้ประโยชน์จากน ้ามันปาล์ม 

 ผู้ร่วมวิจัย: ดร. เอ็จ สโรบล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นางสาวประกายธรรม สุขสถิต นางสาวทัศนีย์วรรณ ชมอินทร์ และนางสุทธิวรรณ ธรรมสกนธ์ 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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โครงการวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์มใน
รูปแบบของ การจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตของสินค้าเกษตรจากภัยธรรมชาติในรูปของการประกันภัยพืชผล 
(Crop Insurance) การจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ อันเนื่องมาจากการขาดแคลนแรงงานที่มีความช้านาญ
ในการตัดทะลายปาล์มสด และความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตรในรูปของ Swaps  

   �                  
 Production Risk)

   �         
      

                                   �     

   � �                      �          �        

   �                        
(Operational risk)

                                                          �   �        �
                   �         �       

   �                      
 Market/price risk)

   �      
        

                                
                   

       �  :                    Crop Insurance)

       �  :             �                SWAP  

รูปแบบการประกันภัยพืชผลท่ีเป็นไปได้ส้าหรับปาล์มน ้ามัน ประกอบด้วยการประกันภัยแบบดั้งเดิม ที่มีการ
จ่ายสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Indemnity-Based Insurance) ที่ครอบคลุมภัยน้้าท่วมในกรณี
ต้นปาล์มยังไม่ให้ผลผลิต และการประกันภัยที่มีการใช้ดัชนีสภาพอากาศ (Weather Index-Based Insurance) ทีมี
การจ่ายสินไหมทดแทนตามค่าที่วัดได้จากตัวแปรสภาพอากาศ เช่น ปริมาณน้้าฝน ส้าหรับต้นปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามัน 

ประกันภัยน ้าท่วมส้าหรับปาล์มอายุน้อย 

ประเภทประกันภัย : น ้าท่วม 

การประเมินความเสียหาย : ตรวจแปลงจริง 

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน : เกิดภัยน ้าท่วมและ
ต้นปาล์มน ้ามันตาย 

 
เกษตรกรมีต้นทุนปลูกใหม่ 
 

 
ภัยน ้าท่วม ปาล์มน ้ามันตาย 

หากท้าประกันเกษตรกร
ได้ค่าสินไหมชดเชย
ต้นทุนปลูกใหม่บางส่วน 

ประกันภัยแล้งด้วยดัชนีน ้าฝน 

ประเภทประกันภัย : ภัยแล้ง 

การประเมินความเสียหาย : ใช้ปริมาณน ้าฝน 

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน : เกษตรกรได้รับเงิน
ชดเชยหากค่าปริมาณน ้าฝนท่ีวัดได้จากสถานีวัด
น ้าฝนต้่ากว่าค่าที่ก้าหนด 
เกษตรกรผู้สูญเสียรายไดจ้ากผลผลิตลดลง 
 

 
     ภัยแล้ง ผลผลิตลดลง 

หากท้าประกันเกษตรกร
ได้ค่าสินไหมชดเชย
รายได้ที่สูญเสียบางส่วน 

ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ และคณะ 
หน่วยวิจัยยุทธศาสตร์การเกษตร ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ข้อดีและ
ข้อจ้ากัด/
ข้อมูลท่ีต้องใช ้

การประกันภยัแบบดั งเดิมท่ีมกีารจ่ายคา่
สินไหมทดแทนตามความเสยีหายท่ีเกิดขึ นจริง 

แบบก้าหนดชนิดภัย (ภัยน ้าท่วม) 

การประกันท่ีใช้ดัชนีสภาพอากาศท่ีจ่ายสินไหมทดแทนตามคา่ท่ีวัดได้จากตัวแปรสภาพ
อากาศ 

ข้อด ี  มีการจ่ ายค่าสินไ ห มทดแทนตามควา ม
เสียหายที่เกิดขึ้นจริง ท้าให้ไม่มีปัญหาความ
เสี่ยงพื้นฐาน (basis risk) ที่มีการจ่ายค่า
สินไหมไม่ตรงกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
และการก้าหนดชนิดภัยเดียว 

 มักจะไม่ประสบปัญหาด้านศีลธรรม (moral 
hazard) ที่ผู้เอาประกันมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไม่ดูแลฟาร์ม เพื่อได้รับค่าสินไหม
ทดแทน  

 มีจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามคา่ทีว่ดัไดจ้ากตวัแปรสภาพอากาศ เช่น ปริมาณน้้าฝนจากค่าที่
วัดได้ในสถานนี้้าฝน ซึ่งมีความโปร่งใส วัดได้รวดเร็ว ท้าให้สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้
เร็ว  

 มีต้นทุนการด้าเนินงานที่ต่้า เนื่องจากไม่ต้องตรวจแปลงจริง  
 

ข้อจา้กัด  ต้องมีการตรวจแปลงจริง ว่าภัยน้้าท่วมส่งผล
ให้ต้นปาล์มอายุน้อยตายหมด ท้าให้มีต้นทุน
การด้าเนินงานสูง และปัญหาความโปร่งใสใน
การตรวจแปลง 

 มีปัญหาด้านศีลธรรม ที่ผู้เอาประกันมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ดูแลฟาร์ม เพื่อได้รับค่า
สินไหมทดแทน 

 มีโอกาสที่ค่าดัชนีน้้าฝนที่วัดได้จากสถานทีไม่ตรงกับปริมาณน้้าฝนที่ตกที่แปลงของ
เกษตรกร จึงต้องมีการลงทุนในการติดตั้งสถานีน้้าฝนให้ครอบคลุมหลายพื้นที่ในระยะที่ใกล้
กับแปลงเกษตรกร  

 ผลผลิตปาล์มมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้้าฝน โดยปริมาณน้้าฝนจะส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตปาล์มในอีก 6-24เดือนข้างหน้า และหากเกิดภัยแล้งและปริมาณฝนทิ้งช่วงมีความ
รุนแรงในช่วงต้นปีจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาละอองเกสรของต้นปาล์มส่งผลต่อน้้าหนัก
ทะลาย ท้าให้การประเมินผลกระทบต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิคในการค้านวณค่าดัชนีน้้าฝน
สะสมขั้นต่้าและขั้นสูง ในการใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายเงินชดเชยในแต่ละระยะของอายุ
ปาล์ม  

ข้อมูลที่ตอ้งใช ้ ความถ่ีและความรุนแรงของภัยน้้าท่วม ข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้้าฝนรายวันย้อนหลัง 

รูปแบบการจัดการความเสี่ยงด้านราคา: Swaps มีฐานความคิดมาจาก
แบบจ้าลอง Plain Vanilla โดยประกอบด้วย 3 ฝ่ายด้วยกัน คือ ฝ่ายผู้ซื้อ 
ฝ่ายผู้ขาย และ Swap dealer ซึ่งเป็นฝ่ายที่มีบทบาทอย่างมากและต้องมี
ความน่าเชื่อถือใน Swaps นอกจากนี้ Swaps จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ ทั้งผู้ซื้อ 
และผู้ขายต้องการที่จะท้าการค้าร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์จาก
การด้าเนินการดังกล่าว (ภาพที่ 1) โดยทั่วไป Swaps สามารถเกิดได้ใน
หลายรูปแบบและการคิดก้าไรขาดทุนจะใช้ส่วนต่างของราคาเป็นตัวก้าหนด 
โดยไม่ค้านึงถึงการส่งมอบสินค้า โดยคิดส่วนต่างระหว่างราคาที่ก้าหนดใน
ตลาดเงินสด (cash market) กับราคาที่ตกลงกันไว้โดยไม่ค้านึงถึงการส่ง
มอบสินค้า โดยปกติเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม และโรงสกัดจะท้าการค้า โดย
ผ่านตลาดเงินสด (cash market) ที่มีอยู่ในส่วนบนของภาพที่ 2 ในขณะที่ 
Swap อยู่ในส่วนล่างของภาพที่ 2 จะดูแลก้าไรขาดทุนจากราคาระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น โรงสกัดจ่ายราคาที่ก้าหนดในอัตรา 4.05 บาท/
กิโลกรัม ในขณะที่เกษตรกรจะได้รับ 4.00 บาท/กิโลกรัม ตามที่ตกลง และ 
swap dealer จะได้รับ 0.05 บาท/กิโลกรัม เป็นค่าด้าเนินการ การด้าเนินการ
ในตลาดเงินสด เป็นการเปล่ียนมือของมูลค่าการจัดการระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งสาม ในกรณีน้ี ปาล์มสดจะถูกส่งไปยังโรงสกัดโดยเกษตรกร รูปแบบนี้จะ
ด้าเนินการได้อย่างดีหากมีการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 
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ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล รศ.อภิวันท์ ก้าลังเอก ผศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ ดร.รวิสสาข์ สชุาโต และ
ดร.ภาสกร ธรรมโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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งานวิจยัและพฒันาปรบัปรงุพนัธุ์ และเทคโนโลยกีารผลติปาลม์น า้มนั 

 

กรอบวิจัยท่ี 
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การประเมินศักยภาพความทนแล้งของปาล์มน ้ามันลูกผสมสายต้น สวก.1 ถึง สวก.16 ด้าเนินการ โดยใช้แปลง
ทดสอบพันธุ์ปาล์มน ้ามันลูกผสมเทเนอร่า ในโครงการศึกษาและพัฒนาปาล์มน ้ามันก้าวกระโดด ที่ได้รับทุนสนับสนุน
งานวิจัยจาก สวก.  พ.ศ. 2553-2556 จ้านวน 5 แปลง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
ขอนแก่น (ศปผ.ขอนแก่น: KK) ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ (ศวส.ศรีสะเกษ: SK) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน 
(ศวพ.น่าน: NN) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส (ศวพ.นราธิวาส: NR) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
หนองคาย (ศวพ.หนองคาย: NK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะพันธุกรรมของแม่ดูรา(Dura) และพ่อฟิสิเฟอรา(Pisifera) ที่ใช้เป็นแม่พ่อของปาล์มน ้ามันลูกผสมเทเนอร่า
จ้านวน 16 คู่ผสม และลักษณะพันธุกรรมที่คาดว่าจะถ่ายทอดสู่ลูกผสมเทเนอร่า 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย  ได้ข้อมูลเบื องต้น เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ปาล์มน ้ามันทนแล้ง 

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย 
แนวคิดการวิจัย คือการศึกษาระดับความต้องการน ้าของปาล์ม
น ้ามันในแต่ละพื นที่  ความสมดุลน ้าในดิน และค้านวณหา
ปริมาณการขาดน ้าในดินแต่ละแปลงตามลักษณะของดินและ

ภูมิอากาศ น้าค่าที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์กับลักษณะที่
ปาล์มน ้ามันแสดงออก อาทิ จ้านวนใบธง จ้านวนใบ 

ผลผลิต เป็นต้น เพื่อน้ามาหาความสัมพันธ์กับปริมาณการ
ขาดน ้าสมการที่ใช้ในการค้านวณ ได้แก่ STe = STi + Peff – Eta 

โดยก้าหนดให้ Ste คือปริมาณน ้าในดินเมื่อเริ่มต้นของช่วงเวลาที่
ค้านวณ (วันที่ 1 ของแต่ละช่วง) STi คือ ปริมาณน ้าคงเหลือเมื่อสิ นสุด

ช่วงเวลาที่ค้านวณ Peff คือปริมาณน ้าฝนที่เป็นประโยชน์ต่อปาล์มน ้ามัน Eta 

ดร. สมเจตน์ ประทุมมินทร์ และคณะ  กรมวิชาการเกษตร 
 

 

การประเมินศักยภาพความทนแล้งของปาลม์น้้ามันลูกผสมเทเนอรา 

สายต้น สวก.1 ถึง สวก.16 
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คือ ปริมาณน ้าที่ปาล์มน ้ามันต้องการใช้ (ค้านวณจากสภาพภูมิอากาศ) โดยใช้โปรแกรม EToCal ของ FAO เป็น
พื นฐานในการค้านวณค่า ETo และก้าหนดให้ Kc มีค่าเท่ากับ 1.1 ส้าหรับปาล์มที่มีอายุมากกว่า 5 ปี 

ผลการศึกษาวิจัย จ้านวนใบธงของปาล์มน ้ามัน ในสภาพปกติ จะมีไม่เกิน 2 ใบต่อเดือน กล่าวคือ เมื่อใบใหม่โผล่
สมบูรณ์ใบเก่าก็จะคลี่ขยายเต็มที่ และพัฒนาเป็นทางใบที่ 1 ในเดือนที่ 2 แต่จากการศึกษา พบว่า ในพื นที่ที่มีปริมาณ
การขาดน ้าสูงในแปลงปลูกที่ ศวพ.น่าน ศวพ.หนองคาย และ ศปผ.ขอนแก่น มีจ้านวนใบธง 3-5 ใบ เฉลี่ยสูงสุด 3.9 
ใบ ส่วนแปลงปลูกในพื นที่ที่มีระดับน ้าใต้ดินสูงที่ ศวส.ศรีสะเกษ ศวพ.นราธิวาส ค่าเฉลี่ยของจ้านวนใบธงมากกว่า 3 
ใบในเกือบทุกคู่ผสมเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พันธุ์ปาล์มน ้ามันสวก. ทุกสายต้นไม่ทนทานต่อสภาวะน ้าขัง ส้าหรับ
การศึกษาสัดส่วนเพศ พบว่า แปลงปลูกที่ ศวพ.หนองคาย ศปผ.ขอนแก่น และ ศวส.ศรีสะเกษ ที่มีปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย
423, 306 และ 365 มิลลิเมตร ตามล้าดับ มีปาล์มน ้ามันหลายคู่ผสม คือ สวก.12 สวก.16 สวก.11 และ สวก.14 ทุกช่อ
ดอกเป็นเพศเมีย  ส่วนการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในทุกแปลงทดลอง ซึ่งจากทฤษฎี
การเกิดดอก  การวิเคราะห์ผลกระทบของสภาวะการขาดน ้า ต้องด้าเนินการมากกว่า 3 ปีขึ นไป อย่างไรก็ตาม ถึงแม้
ข้อมูลยังไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาวะความแล้งกับผลผลิตปาล์มน ้ามัน แต่จากการศึกษา
ปริมาณผลผลิตปาล์มน ้ามันของแปลงทดลองทั ง 5 แปลง พบว่าพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่ให้ผลผลิตสูงสุดในพื นที่แห้งแล้ง 
คือ สวก. 14 โดยแปลงที่ ศวพ.หนองคาย ได้ผลผลิต 3,444 กิโลกรัม/ไร่   ศวพ.น่าน 2,622 กิโลกรัม/ไร่ และ ศปผ.
ขอนแก่น 2,272 กิโลกรัม/ไร่  ส่วน ศวพ. นราธิวาส พันธุ์ปาล์มน ้ามันที่ให้ผลผลิตสูงกว่า 3 ตัน คือ สวก.1 ผลผลิต 
3,047 กิโลกรัม/ไร่ สวก.15 ผลผลิต 3,049 กิโลกรัม/ไร่ และ พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงกว่า 2.5 ตัน คือ สวก.2 ผลผลิต 2,629
กิโลกรัม/ไร่ สวก.3 ผลผลิต 2,675 กิโลกรัม/ไร่ สวก.5 ผลผลิต 2,809 กิโลกรัม/ไร่ สวก.6 ผลผลิต 2,517 กิโลกรัม/ไร่ 
สวก.8 ผลผลิต 2,636 กิโลกรัม/ไร่ สวก.9 ผลผลิต 2,647 กิโลกรัม/ไร่ สวก.11 ผลผลิต 2,521 กิโลกรัม/ไร่ และสวก.13 
ผลผลิต 2,895 กิโลกรัม/ไร่ ผลการศึกษาข้างต้น เป็นข้อมูลเบื องต้น ยังไม่สามารถสรุปลักษณะทางพฤกษศาสตร์ กับ
ปริมาณการขาดน ้าในช่วงแล้งได้ เพราะจ้าเป็นจะต้องมีการศึกษาและเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ตั งแต่ช่วงการสร้างใบ
ถึงพัฒนาเป็นผลผลิต ซึ่งมรีะยะเวลาไม่น้อยกว่า 36 เดือน 
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ผู้ร่วมวิจัย: นางอุชฎา สุขจันทร์ ศูนย์วิจัยและพฒันาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น 
นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ศนูย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  นายโสพล ทองรักทอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 

นายนิสิต ศิวกุล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย นายตราครุฑ ศิลาสุวรรณ ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรน่าน 
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ปาล์มน ้ามัน เป็นพืชเศรษฐกิจส้าคัญของประเทศ สถานการณ์ปัจจุบัน ความต้องการปาล์มน ้ามันเพื่อผลิตเป็นอาหาร

และไบโอดีเซลมากเกินก้าลังการผลิตภาคเกษตรกรรม เนื่องมาจากสาเหตุที่ส้าคัญหนึ่ง คือ ศัตรูปาล์มน ้ามัน  ยังคง

เป็นปัญหาส้าคัญ มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นปาล์มน ้ามัน ท้าให้ได้ผลผลิตที่ลดน้อยลง และท้าลายผลผลิต

โดยตรง สร้างความเสียหายต่อผลปาล์มน ้ามัน การป้องกันก้าจัดศัตรูปาล์มน ้ามัน จึงเป็นสิ่งส้าคัญยิ่ง ซึ่งแนวทาง

ป้องกันและก้าจัดโดยสารเคมี เป็นสิ่งที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน ้ามันสามารถปฏิบัติได้อย่างสะดวก และเห็นผลได้

อย่างรวดเร็ว แต่การจัดการอย่างยั่งยืน โดยการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติของศัตรูปาล์มน ้ามันนั น ก็เป็นสิ่งส้าคัญและ

สามารถปฏิบัติได้ การศึกษาความหลากหลายของแมลงศัตรูธรรมชาติของศัตรูปาล์มน ้ามัน จึงเป็นสิ่งที่จ้าเป็นด้วย 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย   การศึกษาถึงชนิดของศัตรูปาล์มน ้ามัน และข้อมูลแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

สถานการณ์การระบาดของศัตรูปาล์มน ้ามัน หรือแผนที่การระบาดของศัตรูปาล์มน ้ามันในพื นที่ภาคตะวันออก ซึ่ง

เป็นพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามันหลัก รองจากภาคใต้จึงมีความส้าคัญมาก เพื่อการวางแผนการจัดการศัตรูปาล์มน ้ามัน

แบบผสมผสานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ การจัดการศัตรูปาล์มน ้ามันแบบผสมผสานจึงมีประโยชน์ต่อ

เกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม รวมทั งภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

 

ตัวอย่าง ศัตรูปาล์มน ้ามันในพื นที่ปลูกภาคตะวันออก  

 

 

 

ดร.ชามา พานแก้ว และคณะ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

(1) 

แมลงค่อมทอง,  

Sepiomus sp.  
(Coleoptera: Curculionidae) 
 

(2) 

ด้วงแรดมะพร้าว; 
Oryctes rhinoceros (L.) 
(Coleoptera: Sacarabaeidae) 

(3) 

เพลี้ยอ่อน  

(Hemiptera: Aphididae) 
 (4) 

 เพลี้ยจักจั่น  

(Hemiptera: Cicadellidae) 

(5) 

เพลี้ยหอย; 

Coccus sp. 
(Hemiptera: Coccidae) 

(6) 

ผีเสื้อหนอนปลอกใหญ่, 

Metisaplana Walker 
(Lepidoptera:Psychidae) 

การจัดการแมลงศัตรูปาล์มน้้ามันในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยวิธีการ 
ควบคุมแบบผสมผสาน 

 

20



 

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย  การส้ารวจชนิดของศัตรูปาล์มน ้ามันในทุกจังหวัดภาคตะวันออก ระบุชนิดของศัตรูปาล์ม

น ้ามันที่ส้าคัญ และระบุพิกัดต้าแหน่งที่พบแมลงศัตรู เพื่อจัดท้าแผนที่การกระจายตัว และสามารถประเมิน

สถานการณ์การระบาดของศัตรูปาล์มน ้ามัน 

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ  แผนที่สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในพื นที่ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ซึ่งเป็นเขตที่เหมาะสมต่อ

การปลูกปาล์มน ้ามัน และวางแผนการจัดการศัตรูปาล์มน ้ามันแบบผสมผสานในปีต่อไป เพื่อสามารถเพิ่มผลผลิต

ปาล์มน ้ามัน และช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมทั งเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน ้ามัน และแวดวงวิชากา ร 

ท้าให้ผู้ปลูกปาล์มน ้ามันสามารถจัดการพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

สภาพพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามันที่ควรเฝ้าระวังและให้ความรู้ที่ถูกต้อง เนื่องจากการปลูกต้นใหม่ทดแทนต้นเก่า ท้าให้ต้น

เก่าเป็นแหล่งขยายพันธุ์ด้วงแรด สาเหตุการกัดเจาะทางปาล์มน ้ามัน และมีการระบาดรุนแรงในบางพื นที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ผู้ร่วมวิจัย: ดร.เบญจคุณ แสงทองพราว ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.พนัญญา พบสุข กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเกบ็เกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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การเพาะปลูกปาล์มน้้ามันในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเนื่องและมีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันไปใน

ภาคต่างๆของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เนื่องจากผลตอบแทนจากการปลูกปาล์ม

น้้ามันอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับพืชอื่น การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามัน ส่งผลให้ความต้องการเมล็ดปาล์ม

น้้ามันพันธุ์ดี และต้นกล้าปาล์มน้้ามันพันธุ์ดีเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การผลิตเมล็ดปาล์มน้้ามัน

พันธุ์ดีและต้นกล้าปาล์มน้้ามันพันธุ์ดี ต้องใช้ระยะเวลาในการด้าเนินการที่ยาวนาน และไม่ทันกับความต้องการใช้

เมล็ดปาล์มน้้ามันพันธุ์ดี แต่จากโครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้้ามันแบบก้าวกระโดด ท้าให้ได้พันธุ์ปาล์มน้้ามันที่

ตอบสนองดีต่อสภาพแวดล้อมในภาคะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการต้นแบบในการผลิตต้นกล้าปาล์มน้้ามันโดย

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนอาหารแข็ง ซึ่งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนอาหารแข็ง แม้จะสามารถผลิตต้นกล้าพันธุ์ปาล์ม

น้้ามันได้ในระดับ Large scale แตม่ีต้นทุนการผลิตสูงและใช้แรงงานมาก จนไม่สามารถที่จะขยายการผลิตต้นกล้า

ปาล์มน้้ามันพันธุ์ดี ได้ตามจ้านวนที่ต้องการภายในระยะเวลาที่จ้ากัด ดังนั้น การใช้ระบบอาหารเหลว (Liquid 

culture) ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาในการขยายพันธุ์ปาล์มน้้ามันให้ปริมาณ

ที่เป็นเป้าหมายของประเทศ 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ปาล์มน้้ามันโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารเหลว 

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย เริ่มจากการคัดเลือก Embryogenic callus ที่พัฒนาจากใบอ่อนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ประมาณ 2 มิลลิเมตร น้ามาเพาะเลี้ยงโดยใช้สูตรอาหารเหลวที่พัฒนาขึ้นเฉพาะ ภายใต้สภาพเขย่าใน Incubator 

shaker เพื่อเพิ่มจ้านวนและกระตุ้นให้เกิดแคลลัสใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปเป็น Embryo โดย Somatic 

embryo จะถูกย้ายลงอาหารแข็งที่ชักน้าให้เกิดการเจริญจนพัฒนาไปเป็นต้นสมบูรณ์ 

แผนภาพแสดงระยะการพัฒนาของ Embryogenic callus ในอาหารเหลวจนถึงการชักน าให้เกิดต้น 

ระยะการพัฒนา ลักษณะการพัฒนา 

Initial culture of 
embryogenic callus 

 

แคลลัสเริ่มต้นมีลักษณะกลม 
แน่น สีขาว  ขนาดไม่เกิน 3 
มิลลิเมตร 

Embyrogenic 
callusmultiplicationinliquid
culture 

 

แคลลัสที่พัฒนาใหม่จะขยาย 
จ้านวนถึง 4 เท่า /1 เดือน 
และเริ่มพัฒนาเป็น embryo 

ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง และคณะ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. 
 

การพัฒนาการขยายพันธุ์ปาล์มน้ ามันโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อในอาหารเหลว (Liquid 

culture) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์ปาล์มน้ ามันในอนาคต 
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ผลการวิจัยปีที่ 1 การพัฒนาวิธีการและสูตรอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้้ามันในระบบอาหารเหลว พบว่า 

ระบบอาหารเหลวที่พัฒนาขึ้น สามารถเพิ่มจ้านวน Embryogenic callus ได้มากกว่าการพัฒนาบนอาหารแข็ง และ

สามารถชักน้าให้เกิดการพัฒนาไปเป็นต้นสมบูรณ์ได้เร็วกว่าวิธีปกติ ช่วยลดระยะเวลาในการขยายต้นพันธุ์ปาล์ม

น้้ามัน ลดต้นทุนและแรงงานในการผลิตต้นกล้าปาล์มน้้ามันในระดับขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระยะการพัฒนา ลักษณะการพัฒนา 

Somatic embryo 
maturation in solid 
medium 

 

Somatic embryo  
เริ่มพัฒนาจุดเขียว 
และมีขนาดใหญ่ขึ้น 

 

จุดเขียวพัฒนาเจริญขึ้นเป็น 
coleoptile 
 

Mature embryo 
regeneration 

 

Coleoptile ที่หุ้มยอดของต้น
อ่อนพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด 

Plant regeneration 

 

ต้ น อ่ อ น พั ฒ น า เ ป็ น ย อ ด
สมบูรณ์ 

ผู้ร่วมวิจัย: ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ดร.ยี่โถ ฉวีวรรณ  Dr.Mya Thuzar ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. 
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การปลูกปาล์มน้้ามันในดินเปรี้ยวจัด อาจประสบปัญหาต้นปาล์มน้้ามันแคระแกร็น การเจริญเติบโตและให้ผลผลิต
ไม่ดี ทั้งนี้ เนื่องจากการขาดธาตุอาหาร และความเป็นพิษของธาตุอะลูมินัมที่ละลายออกมาในสภาพที่ดินเป็นกรด
จัด ดังนั้น  การศึกษาการตอบสนองต่อธาตุอาหารหลัก รอง และจุลธาตุบางตัวที่จ้าเป็นส้าหรับปาล์มน้้ามัน จึงเป็น
แนวทางหนึ่งในการจัดการธาตุอาหารให้มีประสิทธิภาพ  

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ศึกษาการจัดการปุ๋ย 8 อัตรา (ตารางที่ 1) ประกอบด้วย T1=ควบคุม: ไม่ใส่ปุ๋ย 

T2=ใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ T3=ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (กรมวิชาการเกษตร) T4=ใส่ปุ๋ยอัตรา 40% T5=ใส่

ปุ๋ยอัตรา 70% T6=ใส่ปุ๋ยตามอัตรา 100% T7=ใส่ปุ๋ยอัตรา 140% และ T8=ใส่ปุ๋ยอัตรา 170% ของอัตราที่แนะน้า

ส้าหรับปาล์มน้้ามัน พันธุ์เทเนอร่าที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัด ชุดดินรังสิตกรดจัด (ภาพที่ 1) ผลที่ได้จากการศึกษา พบว่า 

อิทธิพลของการปรับอัตราปุ๋ยในต้ารับทดลอง ท้าให้การเจริญเติบโตของปาล์มน้้ามันระหว่างต้ารับทดลองไม่แตกต่าง

กันทางสถิติ (ตารางที่ 2) อย่างไรก็ตาม ความสูงและพื้นที่ใบปาล์มเพิ่มสูงขึ้นตามอายุของปาล์มน้้ามันทุกต้ารับ

ทดลอง นอกจากนี้ ผลผลิตปาล์มน้้ามัน คือ จ้านวนทะลายสะสม น้้าหนักทะลายปาล์มสะสม แตกต่างกันอย่างมี

นัยส้าคัญระหว่างต้ารับทดลอง (ตารางที่ 3) โดยการทดลองที่ให้ผลผลิตปาล์มน้้ามันสูงที่สุดคือ ต้ารับที่ 3 ซึ่งเป็น

ต้ารับที่ปรับอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยท้าให้ทราบว่า สัดส่วนธาตุไนโตรเจน (N) : ฟอสเฟต (P2O5) :โพแทช 

(K2O) : บอเรต (BO3) เท่ากับ 1.3 : 1 : 3.9 : 0.14 ตามล้าดับ หรืออัตรา N=598 P2O5 = 460 K2O = 1,800 และ 

BO3= 62 กรัม/ต้น/ปี เหมาะส้าหรับปาล์มน้้ามันอายุ 39 - 52 เดือน ที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัด  

ผลการศึกษาในปีที่ 2 นี้ ท้าให้ทราบว่า ควรวิเคราะห์ใบปาล์มและดินทุกปี เนื่องจากหลังจากที่มีการใส่ปุ๋ยตามต้ารับ

ทดลอง และปาล์มน้้ามันให้ผลผลิตทะลาย ท้าให้ความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และ

โบรอน ซึ่งเป็นธาตุที่จ้าเป็นส้าหรับปาล์มน้้ามันมีค่าลดลงต่้ากว่าค่าวิกฤตในทุกต้ารับทดลอง (ภาพที่ 2) 

ผลได้เชิงเศรษฐกิจ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (T3) ปาล์มน้้ามันให้ผลผลิตสูงที่สุด และมีต้นทุนการจัดการธาตุ

ปุ๋ยต่้าที่สุด ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้หลังหักค่าปุ๋ยสูงสุดเช่นกัน และรองลงมา คือการใช้ปุ๋ยตามอัตราแนะน้า (T6) 

(ตารางที่ 4) ฉะนั้น การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและวิเคราะห์ใบปาล์มน้้ามันก่อนการใส่ปุ๋ยในดินเปรี้ยวจัด ส่งผลให้

ได้ผลตอบแทนหลังหักค่าปุ๋ยสูงที่สุด ดังนั้น จึงควรมีการวิเคราะห์ดินและใบปาล์มทุกปี เพื่อประเมินความต้องการ

ธาตุอาหารส้าหรับปาล์มน้้ามันที่อายุมากขึ้น 

 

 

ดร. ณัฐพล จิตมาตย์ และคณะ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

การจัดการธาตุอาหารหลักรองและจุลธาตุอาหารในดินเปร้ียวจัดที่ใช้ปลูกปาล์ม
น้้ามันในเขตที่ราบภาคกลางของประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลผลติคุ้มค่า 

กับการลงทุนทางด้านธาตุอาหารพืชสูงสดุ 
ภายใต้แผนงานวิจัย “การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้้ามนัอย่างยั่งยืน 

ในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ปีที่ 2” 

 

24



 

ภาพที ่1 ลักษณะต้นปาล์ม และผลปาล์ม และทะลาย
ปาล์มที่ได้จากการทดลอง 

 

ภาพที่ 2 ความเข้มข้นของธาตุN-P-K และโบรอน ในใบ
ปาล์มใบท่ี 17 ก่อนและหลังการใส่ปุ๋ยปีท่ี 2  

ตารางที่ 1 ต้ารับทดลองและสูตรและอัตราปุ๋ยที่ใช้ 

ต้ารับทดลอง 
สูตรปุ๋ยและปริมาณที่ใส่ (กรัม/ต้น/ปี) 

21-
7-
18 

Ure
a 

DA
P 

KCl Bor
ax 

T1 (ไม่ใส่ปุ๋ย) - - - - - 

T2 (แบบเกษตรกร) 4,00
0 

- - - - 

T3 (ตามค่าวิเคราะห์ดนิ) - 910 1,00
0 

3,00
0 

130 

T4 (0.4 เท่าของอัตรา
แนะน้า) 

- 570 600 1,20
0 

40 

T5 (0.7 เท่าของอัตรา
แนะน้า) 

- 990 1,05
0 

2,10
0 

70 

T6 (อัตราแนะน้า1/) - 1,41
0 

1,50
0 

3,00
0 

100 

T7 (1.4 เท่าของอัตรา
แนะน้า) 

- 1,98
0 

2,10
0 

4,20
0 

140 

T8 (1.7 เท่าของอัตรา
แนะน้า) 

- 2,40
0 

2,55
0 

5,10
0 

170 

หมายเหตุ Urea (46-0-0), DAP (18-46-0), KCl (0-0-60), Borax (48% as BO3) 
1/อัตราแนะน้าส้าหรับปาล์มน้้ามันอายุ 4 ปี อ้างอิงจาก von Uexkull and Fairhurst 
(1991)

ตารางที่ 2 เปรียบเทยีบการเจรญิเติบโตปาล์มน้า้มัน 

ต้ารั
บ 

ทดล
อง 

การเจริญเติบโตปาล์มน้ามัน 

ความสูงเฉล่ีย (ซม.) ค่าเฉล่ียพื้นท่ีใบ 17 (ตร.ม.) น้้าหนัก
แห้ง 

ใบที ่17 
(กก.) 
(พ.ย. 
58) 

ก่อน 
ใส่ปุ๋ย 
(ก.พ. 
58) 

หลัง 
ใส่ปุ๋ย 
(พ.ย. 
58) 

หลัง 
ใส่ปุ๋ย 
(ธ.ค. 
57) 

หลัง 
ใส่ปุ๋ย 
(ก.พ. 
58) 

หลัง 
ใส่ปุ๋ย 
(พ.ย. 
58) 

1 123.1 159.6 2.1 2.3 3.6 1.54 
2 122.6 175.3 2.0 3.1 4.3 1.91 
3 122.6 176.2 2.5 2.8 4.3 1.95 
4 123.7 183.8 2.7 2.8 4.1 1.88 
5 118.0 167.3 2.0 3.1 4.0 1.66 
6 128.5 183.3 2.2 2.6 4.3 1.89 
7 111.9 171.2 2.0 2.4 3.9 1.71 
8 118.1 173.2 1.9 2.6 3.7 1.73 

*F-
test 

ns ns ns ns ns ns 
CV 6 9 14 21 9 14 

*เปรียบเทียบท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

ตารางที่ 3 ผลผลิตปาล์มน้้ามัน 

ต้ารั
บ 

ทดล
อง 

ผลผลิตต่อ 9 ต้น ผลผลิตต่อไร่1/ 

จ้านวน 
ทะลาย
สะสม 

(ทะลาย/ 9 
ต้น) 

น้้าหนัก 
ทะลาย
สะสม 
(กก./9 
ต้น) 

น้้าหนัก 
ต่อ

ทะลาย 
(กก./

ทะลาย) 

จ้านวน 
ทะลาย 
(ทะลาย
ต่อไร่) 

น้้าหนั
ก 

ทะลา
ย 

(ตัน
ต่อไร่) 

1 183b 650c 3.5 447b 1.6c 
2 228a 989ab 4.3 557a 2.4a

b 3 233a 1142a 4.8 570a 2.8a 
4 204ab 877ab 4.3 499ab 2.1a

b 5 200ab 873ab 4.3 490ab 2.1a
b 6 228a 1072a 4.7 557a 2.6a 

7 221a 835ab 3.8 541a 2.0a
b 8 202ab 739bc 3.7 494ab 1.8b
c F-

test 
* * ns * * 

CV 8 19 13 8 19 
1/ผลผลิตต่อไร่ได้จากการค้านวณ เทียบปาล์ม 22 ต้นต่อพื้นท่ี 1 ไร่ 
*เปรียบเทียบท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

ตารางที่ 4 ต้นทุนการจัดการปุ๋ย รายได้ต่อไร่ และรายได้
หลังหักต้นทุนปุ๋ย ช่วงเดือน มี.ค.-ต.ค. พ.ศ.2558 

ต้ารับ 
ทดลอง 

ต้นทุน 
การจัดการปุ๋ย 

(บาท/ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

รายได้หลังหัก 
ต้นทุนปุ๋ย1/ 
(บาท/ไร่) 

T1 0 11,835 11,835 
T2 832 20,066 19,234 
T3 827 23,015 22,187 
T4 380 18,411 18,031 
T5 664 17,968 17,304 
T6 947 22,307 21,359 
T7 1,327 16,796 15,469 
T8 1,611 14,752 13,141 

หมายเหตุ 1/รายได้ไม่รวมค่าจัดการแรงงาน และค่าจ้างอื่นๆ 

ผู้ร่วมวิจัย: ศ.ดร. อัญชลี สทุธปิระการ ดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์ ผศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ 
ดร. สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์  นายรฐนนท ์เจริญชาศรี และดร.กมลวรรณ เหล่าพลูกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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การศึกษาวิจัยการจัดการดินเปรี้ยวจัด เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากปาล์มน้้ามัน และลดความเป็นกรดจัด
และอะลูมินัมเป็นพิษ ในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ปีที่ 2 เป็นการใช้ผลที่ได้จากการศึกษา
ในปีที่ 1 โดยปีที่ 2 ด้าเนินการวิจัยดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย (1) การทดสอบชุดเทคโนโลยีที่ก้าหนดได้
จากผลการศึกษาปีที่ 1 (2) การวิเคราะห์ลักษณะดินเปรี้ยวจัดในพื้นที่ราบภาคกลาง และภาคตะวันออกที่ใช้ท้านา 
และเริ่มมีการปลูกปาล์มน้้ามันอย่างครบถ้วน (3) วิเคราะห์น้้า (4) วิเคราะห์ใบปาล์มน้้า มันเพิ่มเติม และ (5) 
ประสานความรู้กับเกษตรกรผู้น้าในการปลูกปาล์มน้้ามันเพื่อปรับปรุงชุดเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ใช้เป็นพื้นฐานข้อมูลในการจัดการดิน และพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่มีประสิทธิภาพ
และความยั่งยืนในการปลูกปาล์มน้้ามัน 

ผลการศึกษาวิจัย (1) การทดสอบ ชุดเทคโนโลยีในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดในพื้นที่ภาคกลาง 7 พื้นที่ ได้ผลเชิงบวก

ทั้งหมดกับปาล์มน้้ามัน โดยทุกพื้นที่ปาล์มน้้ามันมีการเจริญเติบโตดี และให้ผลผลิต (2) ผลการวิเคราะห์ดิน และ

ทดสอบดินเปรี้ยวจัดทั้งในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออก พบว่า มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับดินในพื้นที่ที่ท้าการ

ทดสอบเทคโนโลยี จึงสามารถที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อใช้ในการปลูกปาล์มน้้ามันได้ ดินเปรี้ยวจัดเหล่านี้  เป็นดินเนื้อ

ละเอียด เป็นกรดรุนแรง พีเอช ต่้ากว่า 4 มีสมบัติทางเคมีอื่น ๆ โดยเฉพาะธาตุอาหารพืช และความจุแลกเปลี่ยน

แคตไอออนในระดับปานกลางถึงสูง มีอะลูมินัมที่สกัดได้สูง และมีปริมาณซัลเฟตสูง ดินมีความจุต้านทางการ

เปลี่ยนแปลงพีเอชสูง (ภาพที่ 2) และมีลักษณะเชิงแร่เป็นแบบแร่ผสม (mixed) (ภาพที่ 3) เป็นดินขังน้้า มีความ

ต้องการปูนสูง (3) การวิเคราะห์น้้า พบว่าสมบัติของน้้าไม่เป็นอุปสรรคต่อการปลูกปาล์มน้้ามัน และ(4) การ

วิเคราะห์ใบปาล์มน้้ามัน แสดงว่า ต้องมีการจัดการโพแทสเซียมในดินที่ราบภาคกลาง และอาจต้องมีการจัดการ

ศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี สุทธิประการ และคณะ 
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดและกิจกรรมการวิจัยในการจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกปาล์มน้้ามันในท่ีราบภาคกลาง  
 และภาคตะวันออกในปีที่ 2 

 

 

การจัดการดินเปร้ียวจัดเพื่อส่งเสริมการเติบโตของรากปาล์มน้้ามันและลดความเป็น
กรดจัดและอะลูมินัมเปน็พิษในท่ีราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย 

ภายใต้แผนงานวิจัย “การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้้ามนัอย่างยั่งยืน 
ในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ปีที่ 2” 
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ฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยวจัดภาคตะวันออก โดยต้องมีการปรับพีเอช และการรักษาระดับน้้าข้างร่องปลูก เป็นแนวทาง

ในการจัดการ รวมทั้ง ต้องมีการใส่ปูนเพื่อช่วยให้คุณภาพน้้าในบริเวณดินเปรี้ยวจัดที่ปลูกปาล์มน้้ามันดีขึ้น 

เทคโนโลยีการจัดการ ชุดเทคโนโลยีที่ท้าการทดสอบในพื้นที่ที่ราบภาคกลางคือ ใส่ปูนปรับพีเอชให้สูงกว่า 5.0 

(ตามความต้องการปูน) ใส่ปูน 2 ครั้งในช่วงต้นและปลายฤดูฝน จัดการให้ระดับน้้าอยู่ต้่ากว่า 50 เซนติเมตร จากสัน

ร่องปลูก ใส่ปุ๋ย NPK (เน้น K) 3 ครั้งต่อปี ในช่วงที่มีน้้า ทั้งน้้าฝนและน้้าชลประทาน   

การศึกษาพบว่า ต้องมีการจัดการ Mg, B เพิ่มเติมในที่ราบภาคกลาง และจัดการ P เพิ่มขึ้น ส้าหรับการทดสอบชุด

เทคโนโลยีในภาคตะวันออกในปีที่ 3 

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ ได้ชุดเทคโนโลยีการจัดการในการปลูกปาล์มน้้ามันในดินเปรี้ยวจัดอย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งท้าให้เกิดการน้าพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดมาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ผลิตปาล์ม

น้้ามันในดินเปรี้ยวจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน กับสามารถพัฒนาพื้นที่ในการปลูกปาล์มน้้ามันได้ 

ในบริเวณดินเปรี้ยวจัดในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออก โดยใช้เทคโนโลยีการจัดการดังกล่าว เพื่อรองรับการ

จัดการปุ๋ยและการจัดการวัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ดีขึ้นได้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงความจตุ้านทานการเปล่ียนแปลง (buffering capacity) สภาพกรดของดินเปร้ียวจัดที่ปลูกปาล์มน้า้มัน 
เปรียบเทียบระหว่างดินในท่ีราบภาคกลาง (2.1) และในภาคตะวนัออก (2.2) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 ผู้ร่วมวิจัย: ดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์ ดร.ณฐัพล จิตมาตย์ ผศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ 
ดร. ดาวจรัล เกตุโรจน ์นายรฐนนท์ เจริญชาตรี ดร.กมลวรรณ เหล่าพูลกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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Degree 

 

ภาพที่ 3 องค์ประกอบเชงิแร่ของกลุ่มอนุภาคขนาดดินเหนียวของดินเปร้ียวจดัที่ปลูกปาล์มน้า้มัน เปรียบเทียบ

ระหว่างดิน ในท่ีราบภาคกลาง (3.1) และในภาคตะวันออก (3.2) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบผสม (mixed mineralogy) 
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กระบวนการผลิตปาล์มน้้ามัน  น้้ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์จากน้้ามันปาล์ม ได้ก่อให้เกิดเศษวัสดุเหลือทิ้ง จ้านวน
มาก  อาทิเช่น ทะลายปาล์มเปล่า กะลาปาล์มและขี้เถ้าปาล์ม เป็นต้น โดยวัสดุเหลือทิ้งเหล่านี้  มีศักยภาพในการ
น้ามาใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม  อย่างไรก็ตาม การวิจัยการเพิ่มมูลค่า และอิทธิพลของเศษวัสดุเหลือทิ้ง
ดังกล่าวต่อการผลิตทางการเกษตร ยังมีอยู่อย่างจ้ากัดในประเทศไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อการเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตของต้นปาล์มน้้ามัน  ดังนั้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อให้สามารถน้าวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิต
ปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มมาใช้ประโยชน์ในการผลิตปาล์มน้้ามันในพื้นที่ดินเปรี้ยวได้อย่างยั่งยืน 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย  ขี้เถ้าปาล์ม และถ่านชีวภาพที่ผลิตจากทะลายปาล์มเปล่า สามารถใช้เป็นวัสดุ

ในการเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขี้เถ้าปาล์มมีศักยภาพในการใช้เป็นแหล่งของ

ปุ๋ยโพแทสเซียม ส้าหรับการน้าทะลายปาล์มเปล่ามาผลิตเป็นถ่านชีวภาพ จะช่วยเพิ่มความสามารถของดินในการ

กักเก็บธาตุอาหาร และลดความรุนแรงของสภาพกรดในดินเปรี้ยวจัดได้ 

ผลการศึกษาวิจัย การทดลองในปีที่ 2  ใช้ขี้เถ้าปาล์มน้้ามัน และถ่านชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่าเป็นวัสดุ
ปรับปรุงดินในสวนปาล์มน้้ามัน เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ผลการใช้วัสดุทั้งสอง ต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต
ของปาล์มน้้ามันที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัดชุดดินรังสิต (ภาพที่ 1) โดยใช้การทดลองแบบ RCBD จ้านวน 10 ต้ารับการ
ทดลอง 4 ซ้้า (ภาพที่ 2) จากการศึกษาดินก่อนท้าการทดลองพบว่า ค่าโดยเฉลี่ยของดินที่ท้าการทดลองมีสภาพ
ความเป็นกรดรุนแรงมาก (pH = 3.3) มอีินทรียวัตถุค่อนข้างสูง (3.0 ก./กก.) ไนโตรเจนรวมปานกลาง (2.9 ก./กก.)
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ค่อนข้างสูง (25 มก./กก.) ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนสูงมาก ( 48 เซนติโมล/กก.) ร้อย
ละความอิ่มตัวเบสต่้า (ร้อยละ 4.4) และกรดที่สกัดได้ค่อนข้างสูง (51 เซนติโมล/กก.) ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณ
แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง แมงกานีส และสังกะสีในดิน พบว่าธาตุ
แมกนีเซียม เหล็ก และแมงกานีสมีความแตกต่างกันในแต่ละต้ารับการทดลอง เนื่องจากการผันแปรของพื้นที่ดิน 

ส้าหรับการเจริญเติบโตของต้นปาล์มน้้ามัน  พบว่า ค่าเฉลี่ย ความสูง น้้าหนักแห้งทางใบ และพื้นที่ทางใบในเดือน
เมษายน 2558 มีค่าเฉลี่ยของทุกต้ารับการทดลองเท่ากับ 121 เซ็นติเมตร  1.4 กิโลกรัม และ 2.7 ตารางเมตร 
ตามล้าดับ และในเดือนพฤศจิกายน 2558 ค่าเฉลี่ยของทุกต้ารับการทดลองเพิ่มขึ้นเป็น 161 เซนติเมตร 1.9 
กิโลกรัม และ 4.5 ตารางเมตร ตามล้าดับ ส้าหรับผลผลิตปาล์มน้้ามันในช่วง 5 เดือนแรก (ระหว่างเดือนพฤษภาคม 
ถึงกันยายน 2558) มีน้้าหนักทะลายสะสมรวม เท่ากับ 42 กิโลกรัมต่อต้น ส่วนปริมาณธาตุอาหารในทางใบที่ 17 
ของต้นปาล์มน้้ามันในเดือนเมษายน ปี 2558 มีความผันแปรในระดับต่้า ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าหน่วยทดลองมีความ
สม่้าเสมอของดินและพืชในหน่วยทดลอง ส่วนการใส่วัสดุปรับปรุงดินทั้งสองชนิดในแปลงปลูกปาล์มน้้ามันในเดือน
พฤศจิกายน 2558 ยังไม่สามารถสรุปผลของวัสดุปรับปรุงดินทั้งสองชนิดต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน การสะสม
ธาตุอาหารในใบปาล์มน้้ามันการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มได้ ซึ่งเรื่องนี้จ้าเป็นต้องมีการศึกษาและประเมิน
อย่างต่อเนื่องในระยาว ต่อไป 

ดร. วรชาติ วิศวพิพัฒน์ และคณะ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

การจัดการและการเพิ่มมูลค่าของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามัน 
ในการผลิตทางการเกษตร 

ภายใต้แผนงานวิจัย “การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้้ามนัอย่างยั่งยืน 
ในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ปีที่ 2” 
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Treatment

Rate of fertilizer and oil palm waste (kg plant-1)
Urea

(46-0-0)
DAP

(18-46-0)
KCl

(0-0-60)
Oil palm 

ash
Biochar Organic 

fertilizer

T1 (control)

3 1

T2 3

T3 5

T4 10

T5 15

T6 20

T7 3 2

T8 3 5

T9 3 10

T10 3 10  

ภาพที่ 1 สภาพพื้นที่ทดลองและลักษณะต้นปาล์มน้้ามัน
สายพันธุ์ โกลเด้นเทอเนอราอายุ 45 เดือน ที่ใช้ในการ
ทดลอง 

ภาพที่ 2 ภาพแสดงต้ารับการทดลองปุ๋ย และขี้เถ้า และ
ถ่านชีวภาพจากปาล์มน้้ามัน 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 
 

ผู้ร่วมวิจัย: ศ.ดร.อัญชลี สุทธปิระการ ดร.ณฐัพล จิตมาตย์ ดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์ 
ดร.ทมทอง ดรุณสนธยา  นายรฐนนท์ เจริญชาตรี ดร.กมลวรรณ เหล่าพูลกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ภาพที่ 3 ความสูง น้้าหนัก

แห้งทางใบ และพื้นที่ทางใบ 

ของต้นปาล์มในเดือนเมษายน

และพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

ภาพที่ 4 ปริมาณธาตุอาหารในทางใบท่ี 17 ของต้นปาล์มน้า้มันในเดือนเมษายน ปี 2558 
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การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของดินและอายุของต้นปาล์ม แต่ในทางปฏิบัติ

เกษตรกรอาจมีการใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เกินกว่าความต้องการของต้นปาล์ม และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย

ของปาล์มน้้ามัน ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการดูดซึมและการใช้แร่ธาตุอาหารของปาล์ม

น้้ามัน โดยเฉพาะในระดับชีวโมเลกุล ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการงานวิจัยนี้ คือการศึกษาการแสดงออกของยีนกลุ่มที่

เกี่ยวข้องกับการดูดซึม (Uptake) และการล้าเลียง (Transportation) N, P, K และ B, Mg, Cu ในเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของ

ปาล์มน้้ามัน รวมถึงการศึกษาผลของการเจริญเติบโตของปาล์มน้้ามันที่ตอบสนองต่อชุดการทดลองการให้ปุ๋ย  และ

ภาวะแล้ง 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย  ข้อมูลที่ได้ สามารถน้าไปใช้วิเคราะห์ร่วมกับการวิเคราะห์ดินและเนื้อเยื่อพืช เพื่อใช้

ในการลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้้ามัน นอกจากนี้ นักปรับปรุงพันธุ์ ยังสามารถน้าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการ

คัดเลือกต้นปาล์มน้้ามันสายพันธุ์ที่สามารถดูดซึมและล้าเลียงแร่ธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการค้นหา

พันธุ์ปาล์มน้้ามันที่สามารถทนต่อภาวะแล้งได้ดี  

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย 

1. การศึกษาการแสดงออกของยีนท่ีเกี่ยวข้องกับการดูดซึม และการล าเลียงธาตุอาหารหลักและธาตุอาหาร
รองในระยะการเจริญเติบโตต่างๆ และการตอบสนองต่อการให้ปุ๋ยและภาวะแล้ง 
จากการค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึม การล้าเลียง และการรักษาสมดุลของแร่ธาตุอาหารในปาล์มน้้ามันพบยีนที่
เกี่ยวข้องกับการดูดซึม การล้าเลียง และรักษาสมดุลแร่ธาตุหลักและรอง ดังนี้  NRT1, NRT2, AMT1, AMT2, PT1, 
PT3, PT4, HAK1, HAK6, BT2, CuT และ MgT โดยยีนที่น่าจะมีบทบาทส้าคัญในการดูดซึมแร่ธาตุในปาล์มน้้ามัน
ได้แก่ NRT1, NRT2, AMT1, AMT2, PT1, HAK6, BT2  และ MgT การให้ปุ๋ยแก่ปาล์มน้้ามัน ท้าให้มีการเพิ่มขึ้นของ
การเจริญเติบโตและการสะสมแร่ธาตุอาหาร โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และพบว่า การแสดงออกของยีนที่
เกี่ยวข้องกับการดูดซึมธาตุไนโตรเจนมีความสัมพันธ์กับการสะสมธาตุในโตรเจน การแสดงออกของยีน NRT1, NRT2 
และ PT1 มีค่าเพิ่มขึ้นในภาวะขาดธาตุไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัส ตามล้าดับ และปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1, 2 
และ 7 มีการตอบสนองต่อการให้ปุ๋ยไนโตรเจนในแบบที่ต่างกัน และแสดงให้เห็นถึงความเฉพาะเจาะจงกับชนิดปุ๋ย
ไนโตรเจน โดยดูจากรูปแบบการแสดงออกของยีนและการสะสมธาตุไนโตรเจน 
 
 
 

ดร. ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข และคณะ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
และ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

การค้นหาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึม การล าเลียง                  
และการรักษาสมดุลของแร่ธาตุอาหารในปาล์มน้ ามัน 

ภายใต้ชุดโครงการ “การค้นหาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่ส าคัญในปาล์มน้ ามัน ” 
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2. การศึกษาการผลของการเจริญเติบโตของปาล์มน้ ามันท่ีตอบสนองต่อภาวะแล้ง 
ปาล์มน้้ามันเป็นพืชที่มีความทนแล้งน้อย โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทนแล้ง คือความชื้นในอากาศ
และอุณหภูมิ การตรวจสอบความสามารถต่อการทนแล้งของปาล์มน้้ามัน ต้องใช้ดัชนี้ คือค่าปริมาณน้้าสัมพัทธ์ (RWC) 
ปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมด ปริมาณแคโรทินอยด์ ลักษณะปากใบ ร่วมกันในการพิจารณา ซึ่งพบว่า ปาล์มน้้ามันพันธุ์  
สุราษฎร์ธานี 7 น่าจะมีความสามารถในการทนแล้งได้ดีกว่าพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 และ 2 ภาวะแล้งท้าให้เกิดการ
แสดงออกของยีนกลุ่มนี้ที่เปลี่ยนไปทั้งในรากและใบ เพื่อรักษาการเจริญเติบโต การควบคุมการแสดงออกของยีนเหล่านี้ 
เกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย ได้แก่ ปริมาณแร่ธาตุในดิน ปริมาณแร่ธาตุในต้นพืช พันธุ์ ปริมาณน้้าในดิน รวมถึงระยะการ
เจริญเติบโต 

                      
ภาพที่ 1 ภาพแสดงระดับการแสดงออกของยีน (Heat map)   NRT1, NRT2, AMT1, AMT2, PT1, PT3, PT4, HAK1, 
HAK6, ของปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1, 2 และ 7   
 
ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ   ข้อมูลที่พัฒนาได้จากงานวิจัยนี้ นักปรับปรุงพันธุ์จะสามารถน้าไปใช้ในการคัดเลือกต้นปาล์ม

น้้ามันสายพันธุ์ที่สามารถดูดซึม และล้าเลียงแร่ธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่ ต้นปาล์มน้้ามันยังเป็น

ต้นกล้าโดยไม่ต้องรอให้ต้นโต ซึ่งจะช่วยย่นระยะการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้้ามันให้สั้นลงได้ พันธุ์ปาล์มน้้ามันที่มีลักษณะ

ตามต้องการที่แม่นย้ามากขึ้น และลดงบประมาณในการปรับปรุงพันธุ์ให้น้อยลง รวมถึงการได้พันธุ์ปาล์มที่ทนต่อภาวะ

แล้งได้ด ีเพื่อใช้ในการแนะน้าเกษตรกรเพื่อปลูกในพื้นที่ที่มีความแล้งได้  

 
 

ผู้ร่วมวิจัย: ผช.ดร.สุวิทย์ วุฒสิทุธิเมธาวี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
นางสาวญดา เทพบุตร นายศุภวัช ปิ่นแก้ว และนางสาวอัจฉราพร บัวส่อง มหาวิทยาลัยมหดิล 
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สภาพน ้าท่วมขังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตของต้นปาล์มน ้ามันซึ่งการคัดเลือกสายพันธุ์ปาล์ม

น ้ามันที่ทนสภาพน ้าท่วมต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน ดังนั น การน้าเครื่องหมายโมเลกุลมาใช้ร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์

จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยร่นระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล จ้าเป็นต้อง

เข้าใจยีนและกลไกการตอบสนองในระดับโมเลกุลของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะนั น  ๆ  งานศึกษาวิจัยนี  จึงท้าการ

ค้นหายีน การแสดงออกของยีน และการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะน ้าท่วมในปาล์ม

น ้ามัน 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย นักปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน ้ามันสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสายพันธุ์

ปาล์มน ้ามันของประเทศได้เร็วขึ น และเป็นข้อมูลในการเลือกซื อพันธุ์ปาล์มน ้ามันของเกษตรกร 

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย 

1. การค้นหาและการแสดงออกยีนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะทนน้้าท่วมในปาล์มน้้ามัน 
ใช้โปรแกรม Blast2GO วิเคราะห์การแสดงออกของยีน พบว่า ยีนมีการแสดงออกในรากปาล์มน ้ามัน สายพันธุ์สุ
ราษฎร์ธานี 1 มากกว่าในใบ ทั งในระดับ Biological process molecular function และ Cellular component ส่วน
การศึกษาการแสดงออกของยีนด้วยเทคนิค Semi-quantitative PCR พบว่า ยีน ACS3 ACO XTH22 ERF2 ERF3 
ERF071 ERF105 และ ERF/RAP2.3 มีการแสดงออกสูงในรากปาล์มน ้ามันทุกสายพันธุ์  และทุกช่วงเวลาที่ขังน ้า 
(ภาพที่ 1) จึงได้น้ายีนเหล่านี ไปพัฒนาเป็นเครื่องหมายโมเลกุล 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 1  การแสดงออกของยีนต่างๆ ในสภาพใหน้ ้าท่วมขังในเวลาที่แตกต่างกัน ของปาล์มน ้ามันสายพันธุ์ต่างๆ 
Lane 1 = Surat 1, Lane 2 = Surat 2, Lane 3 = Nong Peg, Lane 4= Ghana 

 

 

 

ผศ. ดร. พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ และ คณะ ส้านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

การค้นหาและการแสดงออกของยีนท่ีตอบสนองต่อสภาพน้้าท่วมในปาล์มน้้ามัน 
ภายใต้ชุดโครงการ “การค้นหาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่ส้าคัญในปาล์มน้้ามัน ” 
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2. การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลท่ีมีความจ้าเพาะกับลักษณะทนน้้าท่วมในปาล์มน้้ามัน 

ได้ท้าการออกแบบไพร์เมอร์จากยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทนน ้าท่วม 15 ยีน หลังจากท้าการคัดกรองไพร์เมอร์ แยก

ความแตกต่างของล้าดับเบสด้วยเทคนิค SSCP หาล้าดับนิวคลีโอไทค์ วิเคราะห์ต้าแหน่งสนิปส์ และพัฒนา

เครื่องหมายโมเลกุลแล้ว พบว่า มียีน ADH เพียง 1 ยีนเท่านั น ที่สามารถพัฒนาให้เป็นเครื่องหมายโมเลกุลได้ โดยใช้

วิธีการตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ้าเพาะ Fnu4HI (ตารางที่ 1)  

ตารางท่ี 1 ต้าแหน่งสนิปส์ของปาล์มน้้ามันสายพันธุ์การค้า 21 สายพันธุ์ท่ีจ้าแนกได้จากการตรวจสอบด้วย
เอนไซม์ตัดจ้าเพาะ Fnu4HI     

สายพันธุ์ ต้าแหน่งสนิปส์ 
Suratthani 1 C/C C/C C/C C/C 
Suratthani 2 C/C C/C C/C C/C 
Suratthani 4 C/C C/C C/C C/C 
Suratthani 5 C/C C/C C/C C/C 
Suratthani 7 C/C C/C C/C C/C 
Tenera from Malaysia Lowland C/C C/C C/C C/C 
Golden tenera C/C C/C C/C C/C 
CPI C/C C/C C/C C/C 
Lame C/C C/C C/C C/T 
Tenera from Malaysia Highland C/C C/C C/T C/T 
DLM Advance C/C C/C C/T C/T 
Deli Nigeria C/C C/C C/T C/T 
Nigeria black C/C C/C C/T - 
Nong-Ped C/C C/T C/T C/T 
Suratthani 3 C/T C/T C/T C/T 
Suratthani 6 C/T C/T C/T C/T 
DLM Mininium C/T C/T C/T C/T 
Compact Ghana C/T C/T C/T C/T 
UTi C/T C/T T/T T/T 
Ghana C/C C/T - - 
Univanich C/C C/C - - 

- ไม่สามารถหาล้าดับเบสได้ 
 

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ  สามารถน้าเครื่องหมายโมเลกุลมาใช้เพื่อตรวจและคัดเลือกสายพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่ทนและไม่
ทนต่อสภาพน ้าท่วมขัง ย่นระยะเวลา และลดการใช้พื นที่เพื่อปลูกคัดเลือกต้นปาล์มน ้ามันของนักปรับปรุงพันธุ์ รวมทั ง 
ลดค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน ้ามัน จากงานวิจัยนี  ยืนยันการต้านทานต่อสภาพน ้าท่วมขังของปาล์ม
น ้ามัน และสายพันธุ์ สุราษฎร์ธานี 1 มียีนที่ต้านทานต่อสภาพน ้าท่วมขังได ้
 

ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒสิุทธิเมธาวี นายสัญญา นวลละออง นายนภนต์ กล่อมเกล้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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แผนยุทธศาสตร์ปาล์มน ้ามัน และน ้ามันปาล์ม (Road map) ปี 2558-2569 มีเป้าหมายขยายพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามัน

เพิ่มขึ น 3.0 ล้านไร่ พื นที่ปลูกรวมทั งประเทศ 7.50 ล้านไร่ และเพิ่มอัตราการสกัดน ้ามัน จาก 18% เป็น 20% ทั งนี  

เพื่อให้มีปริมาณผลผลิตน ้ามันปาล์มเพียงพอรองรับ กับความต้องการที่เพิ่มขึ น ทั งเพื่ออาหารและพลังงาน ส้านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร  รายงานตัวเลขผลผลิตทะลายปาล์มสดต่อไร่ต่อปีของประเทศไทย ในช่วงปี2553-2559 เท่ากับ 

2.86 ตัน อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื นที่ที่มีความเหมาะสมมาก หากมีการจัดการปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง เช่น การใส่ปุ๋ยตามผล

วิเคราะห์ดินและใบ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ยเคมี และลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ 50% ของต้นทุนรวม จาก

งานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรในช่วงปี 2549-2555 พบว่า การจัดการธาตุอาหารตามผลการวิเคราะห์ดิน/ใบ จะ

สามารถเพิ่มผลผลิตทะลายเป็น 4.0 ตันต่อไร่ต่อปี และลดต้นทุนการผลิตได้ 10% ส่วนการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 

สามารถเพิ่มอัตราการสกัดน ้ามันได้ อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตไปสู่

เกษตรกรในแต่ละพื นที่ จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตามสภาพภูมิศาสตร์เกษตร ดังนั น จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง ที่

จะต้องมีการทดสอบ และสาธิตในแปลงเกษตรกรเพื่อให้เกิดการยอมรับ และน้าไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง  ดังนั น 

โครงการนี  จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหาร การจัดการสวนปาล์มน ้ามันที่

เหมาะสมกับเกษตรกรในพื นที่ภาคใต้ตอนบน  รวมทั ง เพื่อสร้างองค์ความรู้ส้าหรับการแนะน้าการจัดการสวนที่

เหมาะสมส้าหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน ้ามัน 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย องค์ความรู้ส้าหรับแนะน้าการจัดการสวนปาล์มน ้ามันที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิต

และลดต้นทุนการผลิต  เกษตรกรและผู้สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้การจัดการสวนปาล์มน ้ามันจากแปลงสาธิตต้นแบบใน

พื นที่  ท้าให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน้าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

วิธีการศึกษาวิจัย งานวิจัยนี เป็นการทดสอบเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารปาล์มน ้ามันตามค่าวิเคราะห์ดิน ใบพืช 

ผลผลิตพืช และเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน ้ามันที่เหมาะสม คือ การควบคุมจ้านวนทางใบ และการจัดการอื่นๆ 

โดยติดตามการตอบสนอง การให้ผลผลิตปาล์มน ้ามัน ของแปลงที่ปฏิบัติตามค้าแนะน้า กับแปลงปลูกของเกษตรกรที่

ปฏิบัติตามความรู้ความเข้าใจของตนเอง ในเรื่องการให้ปุ๋ย การจัดการสวนปาล์มน ้ามัน ในพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามันใน

เขตภาคใต้ตอนบน ในแปลงปาล์มน ้ามันที่ให้ผลผลิตแล้ว อายุ 5-8 ปี จ้านวน 16 แปลง ในแปลงเกษตรกรจังหวัด

ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ และนครศรีธรรมราช   ทั งนี  เพื่อเปรียบเทียบการจัดการธาตุอาหาร และการ

จัดการสวนปาล์มน ้ามันตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร จากผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบปาล์มน ้ามันก่อน

นายสุรกิตติ ศรีกุล และคณะ  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7 กรมวิชาการเกษตร 
 

การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน  ามัน 
ในเขตพื นท่ีภาคใต้ตอนบน 
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เริ่มด้าเนินการ ปี 2557 จากการศึกษาข้อเท็จจริงในพื นที่ปลูก พบว่า ธาตุอาหารที่เป็นปัจจัยจ้ากัดการเจริญเติบโต 

และการให้ผลผลิตของปาล์มน ้ามันในสวนเกษตรกร ทั ง 16 แปลง คือ ธาตุไนโตรเจนมีค่าเฉลี่ย 2.11% และ โพแต

สเซียมมีค่าเฉลี่ย 0.72% ซึ่งต่้ากว่าค่าวิกฤตต้นปาล์มน ้ามันแสดงการขาดธาตุอาหารดังกล่าวอย่างชัดเจน อย่างไรก็

ตาม ในปี 2558 หลังจากมีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบ พบว่า ต้นปาล์มน ้ามันมีธาตุไนโตรเจนเพิ่มขึ นเป็น 2.31% 

และ โพแตสเซียมมีค่าเพิ่มขึ นเป็น 0.83% ดังนั น การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบ สามารถท้าให้ค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารใน

ใบปาล์มน ้ามันเพิ่มขึ น และจากการเก็บข้อมูลผลผลิตปาล์มน ้ามัน  พบว่า ผลผลิตปาล์มน ้ามันเฉลี่ยต่อไร่ต่อปี ของ

แปลงที่ท้าตามวิธีการแนะน้า ปีที่ 1 และ ปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 3,131 กิโลกรัม และ 3,493 กิโลกรัม ตามล้าดับ  ส่วนแปลง

ที่มวิีธีการจัดการสวนปาล์มน ้ามันตามความรู้ของเกษตรกรเอง ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีของ ปีที่ 1 และ ปีที่ 2  มีค่า

เท่ากับ 3,096 กิโลกรัม และ 3,228 กิโลกรัม ตามล้าดับ  จากข้อมูลที่ได้ แสดงให้เห็นว่า การจัดการสวนปาล์มน ้ามัน

ตามวิธีการที่แนะน้า ให้ผลผลิตต่อไร่ต่อปีสูงกว่าวิธีการ การจัดการสวนปาล์มน ้ามันของเกษตรกรเองในปีที่ 1 และ ปีที่ 

2 เท่ากับ 34 กิโลกรัม และ 265 กิโลกรัม ตามล้าดับ และเมื่อคิดรายได้สุทธิ พบว่า แปลงที่ท้าตามวิธีการแนะน้า มี

รายได้สุทธิสูงกว่าแปลงที่ท้าตามวิธีการของเกษตรกรเอง ในปีที่ 1 และในปีที่  2 เท่ากับ 307บาทต่อไร่ต่อปี และ 1,134 

บาทต่อไร่ต่อปี 

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ  

แปลงปลูกปาล์มน ้ามันที่ปฏิบัติตามวิธีที่แนะน้า จะสร้างรายได้เพิ่มขึ นสองส่วนคือ ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ นและคุณภาพดี

ขึ นกล่าวคือ ผลผลิตทะลายปาล์มน ้ามันเพิ่มขึ นจากไร่ละ 3,000 กิโลกรัมต่อปี เป็นไร่ละ 3,500 กิโลกรัมต่อปี หรือ

เพิ่มขึ นไร่ละ 500 กิโลกรัมต่อปี คุณภาพผลปาล์มน ้ามันดีขึ น  โดยอัตราการสกัดน ้ามันจากผลปาล์มน ้ามันเพิ่มขึ น จาก

เดิม 17%เป็น 18.5% ดังนั น แปลงปลูกที่ปฏิบัติตามวิธีแนะน้า สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ นประมาณไร่ละ 4,500 บาท 

ถ้าคิดเป็นรายได้ของการผลิตปาล์มน ้ามันทั งประเทศ 4.5 ล้านไร่ จะท้าให้รายได้เพิ่มขึ น ประมาณ 20,000 ล้านบาท

ต่อป ี

 

 

 

 

ผู้ร่วมวิจัย: นางอรพิน หนทูอง นายสมชาย ทองเนื อห้า นางฐปนีย์ ทองบุญ นางสาวสุธีรา ถาวรรัตน์ นายอุดมพร เสือมาก 
นายสมคิด ด้าน้อยนายบรรเจดิ พูลศิลป์ นางสโรชา ถึงสุข นายไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง นางจิตลกัษณ์ เหมะ 

นางจินตนาพร โคตรสมบัติ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันใหม่ เกษตรกรในภาคนี้มีการดูแลจัดการสวนปาล์มน้้ามันที่ไม่

ถูกต้อง ทั้งในระยะปาล์มน้้ามันก่อนให้ผลผลิต และในระยะที่ให้ผลผลิตแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การใส่ปุ๋ย ซึ่งจะ

ส่งผลให้ได้ผลผลิตต่อไร่ และเปอร์เซ็นต์น้้ามันต่้า ดังนั้น จึงควรมีการน้าเทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้อง ได้แก่ การ

จัดการน้้า และธาตุอาหารไปทดสอบในแปลงเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ และสามารถปรับใช้เทคโนโลยี

การผลิตปาล์มน้้ามันได้ถูกต้อง ซึ่งควรด้าเนินการดังกล่าว จะท้าให้ได้ผลผลิตและผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้้ามันโดยใช้

เทคโนโลยีการจัดการน้้า และธาตุอาหารที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วิธีการศึกษาวิจัย เปรียบเทียบเทคโนโลยีที่น้าไปทดสอบกับเทคโนโลยีเดิมของเกษตรกร คือ การจัดการธาตุอาหาร

ปาล์มน้้ามัน และการจัดการน้้า วางแผนการทดลองแบบ 2x2 Factorial in RCB จ้านวน 2 ซ้้า 2 ปัจจัยทดสอบๆ ละ 

2 ระดับ แปลงย่อยละ 2 ไร่ ปัจจัยที่ 1: เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหาร โดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และใบ  

ปัจจัยที่ 2: เทคโนโลยีการจัดการน้้า โดยการให้น้้าตามค่าการวิเคราะห์ความต้องการน้้าของปาล์ม น้้ามัน แต่ละ

ปัจจัยทดสอบมี 2 ระดับ คือ   ระดับที่ 1 เทคโนโลยีของเกษตรกร (Farmer)  ระดับที่ 2 เทคโนโลยีของกรมวิชาการ

เกษตร (DOA) ทั้งหมดมี 4 Treatment combination  โดยแปลงทดสอบ Set X เปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยและให้น้้าตาม

ค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร (กรรมวิธีที่ 1) กับ การใส่ปุ๋ยและให้น้้าตามวิธีเกษตรกร (กรรมวิธีที่ 2) จ้านวน 12 

แปลง แปลงละ 8 ไร่ รวม 96 ไร่ และ Set Y เปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยและให้น้้าตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 

(กรรมวิธีที่ 1) การใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร และให้น้้าตามวิธีเกษตรกร (กรรมวิธีที่ 2) การใส่ปุ๋ย

ตามวิธีเกษตรกรและให้น้้าตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร (กรรมวิธีที่ 3) และการใส่ปุ๋ยและให้น้้าตามวิธี

เกษตรกร (กรรมวิธีที่ 4) จ้านวน 4 แปลงๆ ละ 16 ไร่ รวม 64 ไร่ รวมพื้นที่ทดสอบทั้งโครงการ จ้านวน 16 แปลง พื้นที่ 

160 ไร่ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ในการศึกษาครั้งนี้ (1) ส้ารวจและคัดเลือกแปลงปาล์มน้้ามัน ให้ได้แปลงที่ต้นปาล์ม

น้้ามัน อายุ 5-8 ปี ติดต้ังระบบให้น้้า เก็บตัวอย่างดินและใบ วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารเพื่อค้านวณปริมาณการใส่

ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ใบ ให้น้้าตามค่าวิเคราะห์การขาดน้้า (Water deficit) โดยน้าปริมาณน้้าฝนรายเดือน

ย้อนหลัง 10 ปี ของแต่ละพื้นที่ มาค้านวณค่าการขาดน้้า โดยใช้สูตร Rf  =  P + Ri – Etp    (Surre, 1968)    

                  เม่ือ Rf  =  ค่าการขาดน้้า     P  = ปริมาณน้้าฝนรายเดือน          

                             Ri  = ความชื้นสะสมในดินที่เหลืออยู่จากเดือนที่ผ่านมา      Etp = ค่าการคายระเหย 

บันทึกข้อมูลพื้นฐานแปลงปลูก เช่น พันธุ์ อายุต้น การจัดการสวน ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดินและใบ  ข้อมูลการ

เจริญเติบโต เช่น จ้านวนทางใบเพิ่ม จ้านวนทางใบทั้งหมด และพื้นที่ใบ ประเมินการออกดอก อัตราส่วนช่อดอกเพศ

เมีย ผลผลิตปาล์มน้้ามัน และการระบาดของโรคและศัตรู หากพบในแปลง (2) การส้ารวจข้อมูลพื้นฐาน พบว่า

ดร.นฤทัย  วรสถิตย์  และคณะ 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

การพัฒนาเทคโนโลยีการให้น  าและการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตปาล์มน  ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีท่ี 2 
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1 = ใส่ปุ๋ยและให้น ้ำตำมค้ำแนะน้ำของกรมวิชำกำรเกษตร      2 = ใส่ปุ๋ยและให้น ้ำตำมวิธีเกษตรกร     * = เก็บเกี่ยวผลผลติไม่ได้ 
 

เกษตรกรส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนปาล์มน้้ามัน มีการใส่ปุ๋ยในอัตราต่้า ไม่เพียงพอกับความ

ต้องการของพืช และไม่มีการให้น้้าเสริมในฤดูแล้ง ผลผลิตที่ได้มีความแปรปรวนสูง แต่การให้ผลผลิตของปาล์ม

น้้ามัน ในแปลงทดสอบ Set X ในปีที่ 2 เริ่มแสดงให้เห็นว่า กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยและให้น้้าตามค้าแนะน้าของกรม

วิชาการเกษตร ให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีการใส่ปุ๋ยและให้น้้าของเกษตรกร แต่การเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของปาล์ม

น้้ามันในช่วงปลายปีที่ 2 เท่านั้นที่เป็นผลจากปัจจัยที่น้ามาทดสอบ 

 

 

 

 

 
 

     
 

ตารางแสดงคา่เฉลี่ยจ านวนใบทั งหมด พื นที่ใบ และผลผลิตของปาล์มน  ามันในแปลงทดสอบ Set X ปี 2557 และ 2558 

ตารางแสดงคา่เฉลี่ยจ านวนใบทั งหมด พื นที่ใบ และผลผลิตของปาล์มน  ามันในแปลงทดสอบ Set Y ปี 2557 และ 2558 

T1 = ใส่ปุ๋ยและให้น ้ำตำมค้ำแนะน้ำของกรมวิชำกำรเกษตร             T2 = ใส่ปุ๋ยตำมค้ำแนะน้ำของกรมวิชำกำรเกษตรและให้น ้ำตำมวิธีเกษตรกร   
T3 = ใส่ปุ๋ยตำมวิธีเกษตรกรและให้น ้ำตำมค้ำแนะน้ำของกรมวิชำกำรเกษตร    T4 = ใส่ปุ๋ยและให้น ้ำตำมวิธีเกษตรกร         - = ไม่มีข้อมูล 
 

ผู้ร่วมวิจัย: ดร.อุดม ค้าชา คุณกาญจนา ทองนะ คุณนิยม ไข่มุกข์ คุณบุญเชิด วิมลสุจริต 
คุณสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์  คุณโสภิตา สมคิด และคุณรัตนต์ิยา พวงแก้ว 

ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร 
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จากความต้องการปลูกปาล์มน้้ามันในหลายพื้นที่ของประเทศ  ทั้งในพื้นที่ปลูกใหม่และปลูกทดแทน (Replanting) 

เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนต่อเนื่อง (ทุก 15-20 วัน) และยาวนาน (25 ปี) สามารถผลิตและแปรรูป

ในอุตสาหกรรมบริโภคและอุปโภคได้หลายอย่าง อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายขยายพื้นที่ปลูกเพื่อผลิตเป็นพลังงาน

ทดแทนของประเทศด้วย ดังนั้น เกษตรกรที่มีประสบการณ์ปลูกน้อยและเป็นพื้นที่ปลูกใหมจ่ึงมีความเสี่ยงต่อการเข้า

ท้าลายของศัตรูพืช ได้แก่ หนู ด้วงแรด เป็นต้น ซึ่งหากต้นกล้าถูกท้าลายจะส่งผลให้เกษตรกรต้องปลูกซ่อมทดแทน

ท้าให้เสียเวลาและเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต  

กรมวิชาการเกษตรมีเทคโนโลยีการป้องกันก้าจัดหนูศัตรูปาล์มน้้ามัน ด้วยวิธีเขตกรรม วิธีการใช้สารเคมี และวิธี

ชีวภาพ ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องเร่งด้าเนินการทดสอบการป้องกันก้าจัดที่มีประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ

เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ จึงได้ท้าการทดสอบชุดเทคโนโลยีในพื้นที่แปลงปลูกของเกษตรกรภาคใต้

ตอนบน เพื่อให้ได้ชุดเทคโนโลยีการป้องกันก้าจัดที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของเกษตรกร ซึ่งจะเป็น

การช่วยให้เกษตรกรมีจุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพได้อย่างความม่ันคงต่อไป 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ผลการวิจัยจะท้าใหไ้ด้ชุดเทคโนโลยีการป้องกันก้าจัดหนูในแปลงปลูกปาล์มใหม่

หรือปลูกทดแทนที่มีประสทิธิภาพเหมาะส้าหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันในพืน้ที่ภาคใตต้อนบน และเปน็การลด

ความเสี่ยงในการเพิ่มต้นทุนการผลิตในระยะปลูกสร้างให้กับเกษตรกร 

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย  ด้าเนินการทดสอบชุดเทคโนโลยีการป้องกันก้าจัดหนูศัตรูปาล์มน้้ามัน วางแผนการทดลอง
แบบ RCB 3 ซ้้า 4 กรรมวิธี คือ 

 กรรมวิธีที่ 1 วิธีวางเหยื่อโปรโตซัว ร่วมกับ การก้าจัดวัชพืช ทุกๆ 3 เดือน หรือ 4 ครั้ง/ปี  
 กรรมวิธีที่ 2 วิธีหุ้มโคนต้นด้วยตาข่ายเหล็ก ร่วมกับ การก้าจัดวัชพืช ทุกๆ 3 เดือน หรือ 4 ครั้ง/ปี 
 กรรมวิธีที่ 3 วิธีวางเหยื่อโปรโตซัว ร่วมกับ วิธีหุ้มโคนต้นด้วยตาข่ายเหล็ก ร่วมกับ การก้าจัดวัชพืช ทุกๆ 3 เดือน  
     หรือ 4 ครั้ง/ปี 
 กรรมวิธีที่ 4 วิธีการป้องกันก้าจัดของเกษตรกร 

ในแปลงปลูกปาล์มน้้ามันปลูกใหม่และปลูกทดแทนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จ้านวน 4 แปลงๆ ละ 120 ไร่ และ

ด้าเนินการบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ผลทางสถิติ ใน 4 ส่วน คือ 1. ชนิดและประชากรหนูก่อนและหลังให้กรรมวิธี 2. 

ระดับความเสียหายจากการเข้าท้าลายต้นของหนู 3. ต้นทุนการป้องกันก้าจัด และ 4.ความพึงพอใจของเกษตรกร 

พบว่า ก่อนให้กรรมวิธี มีหนูในพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันภาคใต้ตอนบน 2 ชนิด คือ หนูท้องขาวและหนูพุกใหญ่ โดยพบ

หนูท้องขาวร้อยละ 75 และหนูพุกใหญ่ร้อยละ 25 หลังให้กรรมวิธี เฉลี่ยในรอบปี พบหนู 2 ชนิดเดิม โดยเป็นหนู

ท้องขาวร้อยละ 87.3 และหนูพุกใหญ่ร้อยละ 9.5 พบต้นปาล์มน้้ามันที่ถูกท้าลายจากหนู ในระดับ 1, 3 และ 4 พบ

นางสุธีรา ถาวรรัตน์ และคณะ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7 กรมวิชาการเกษตร 

การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมหนูศัตรูปาล์มน้ ามันในแปลงปลูกปาล์มน้ ามันใหม่ 
ในเขตพื้นท่ีภาคใต้ตอนบน ปีท่ี 2 
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มากที่สุดในกรรมวิธีที่ 4 ส่วนในระดับ 2 พบมากที่สุดในกรรมวิธีที่ 1 และพบว่าต้นทุนการผลิตสูงที่สุดในกรรมวิธีที่ 3 

คือ 4,852 บาท/ไร่/ปี ต้นทุนต่้าที่สุดในกรรมวิธีที่ 4 คือ 1,680 บาท/ไร่/ปี 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ชนิดหนูศัตรูปาล์มน้า้มัน; ก.หนทู้องขาว ข.หนูพุกใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ระดับการท้าลายต้นกล้าปาล์มน้้ามันจากหนูศัตรูปาล์มน้้ามัน; ก.ระดับ 3 (75%) ข.ระดับ 4 (100%) 

 

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนมีความเสี่ยงในการสูญเสียต้นกล้าพันธุ์ดีลดลงเหลือ ร้อยละ  

0-5 หรือคิดเป็นเงินทุนการผลิต 1,210 - 3,300 บาท/ไร่ ประเทศมีผลผลิตปาล์มน้้ามันป้อนเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิต การ

แปรรูป และพลังงานทดแทน ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ส่งผลให้ประเทศมีเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจและมั่นคงตลอดไป 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ก ข 

ก ข 

ผู้ร่วมวิจัย: คุณอาพร คงอิสโร คุณสมคิด ด้าน้อย คุณอุดมพร เสือมาก คุณจินตนาพร โคตรสมบัต ิ  
คุณวิริยา ประจิมพันธุ์  คุณฐปนีย์ ทองบุญ  คุณพชัราพร หนวิูสัย  คุณไพบรูณ์ เปรียบยิ่งและคุณสุรกิตติ ศรีกุล 

ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร 
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ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) รัฐบาลได้ส่งเสริมการ

ปลูกปาล์มน ้ามันผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการปลูกปาล์มน ้ามันพันธุ์ดีทดแทนแปลงปาล์มเก่าที่มีอายุมาก 

(Replanting) อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อสงสัยในการเลือกใช้พันธุ์ปาล์มที่เหมาะสมที่ให้ผลผลิตสูงเนื่องจากมีการพัฒนา

พันธุ์ปาล์มใหมอ่ย่างต่อเนื่องทั งในและต่างประเทศ และยังขาดการปลูกทดสอบในสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ

ของไทยอย่างจริงจัง การทดลองนี จึงเป็นการทดสอบเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน ้ามันพันธุ์การค้าที่เป็นที่นิยมของ

เกษตรกร จ้านวน 9 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์แนะน้าของราชการจ้านวน 2 พันธุ์ (G1 และ G2) ใช้เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ พันธุ์

ที่น้าเข้าจากต่างประเทศจ้านวน 4 พันธุ์ (F1 ถึง F4) และพันธุ์ที่ขึ นทะเบียนของบริษัทเอกชนไทยจ้านวน 3 พันธุ์ (T1 

ถึง T3) ในสภาพแปลงทดลองเชิงพาณิชย์และศึกษาถึงผลของอายุกล้าปาล์มน ้ามันในขณะย้ายปลูก เพื่อน้ามา

วิเคราะห์หาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของปาล์มน ้ามันในแต่ละพันธุ์ 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย  สามารถน้าไปใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริม หรือแนะน้าปาล์มน ้ามันพันธุ์ดีที่

ให้ผลผลิตและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แก่เกษตรกรในพื นที่ทางภาคใต้ของไทย  พบว่า ต้นปาล์มที่อายุ 28 

เดือนหลังย้ายปลูก มีค่าเฉลี่ยจ้านวนทางใบทั งหมดอยู่ในช่วง 42– 48 ทางใบ/ต้น ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตปกติของ

ต้นปาล์มที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายปลูกในช่วงแรก โดยพันธุ์ T2 มีจ้านวนทางใบสูงที่สุดเท่ากับ 47.99 ทางใบ/

ต้น ในขณะที่พันธุ์ F4 มีจ้านวนทางใบต่้าสุดเท่ากับ 42.22 ทางใบ/ต้น และต้นกล้าปาล์มที่อายุ 10 เดือนในขณะ

ย้ายปลูกจะมีจ้านวนทางใบสูงกว่าต้นกล้าที่อายุ 21 เดือน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (ภาพที่ 1) 

 

ภาพท่ี 1 จ้านวนทางใบทั งหมด ของต้นปาล์มน ้ามันที่อายุ 28 เดือนหลังย้ายปลูก 

ab ab 
bc 

ab 

c 
ab 

a 
bc 

ab 

ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ และคณะ 
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน  ามันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่ 
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ลักษณะจ้านวนช่อดอก พบว่า อายุต้นกล้าในขณะย้ายปลูกไม่ส่งผลต่อจ้านวนช่อดอกของต้นปาล์มที่อายุ 28 เดือน  

แต่พันธุ์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อจ้านวนช่อดอกอย่างมีนัยส้าคัญ โดยพันธุ์ T2 มีจ้านวนช่อดอกสูงสุดเท่ากับ 7.87 ช่อ/

ต้น ในขณะที่พันธุ์ T1 มีจ้านวนช่อดอกต้่าสุดเท่ากับ 5.99 ช่อ/ต้น แม้ว่าพันธุ์ T1 มีจ้านวนช่อดอกต่้าสุดแต่กลับมีค่า

สัดส่วนดอกเพศเมีย (sex ratio) สูงสุด เท่ากับ 0.93 ส่วนพันธุ์ที่มีค่า sex ratio ต่้าสุด ได้แก่พันธุ์ F4 เท่ากับ 0.51 

(ตารางที่ 1) โดยปกต ิปาล์มน ้ามันในระยะก่อนให้ผลผลิต (immature stage) จะมีค่า sex ratio อยู่ในช่วงประมาณ 

0.7 – 0.8 และค่าดังกล่าวจะมีแนวโน้มลดลง เมื่อต้นปาล์มมีอายุมากขึ นจนเข้าสู่ระยะการเก็บผลผลิต (5 – 6 ปี)  

นอกจากนี  ยังพบว่ามคี่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพันธุ์และอายุกล้า ในข้อมูล sex ratio แสดงให้เห็นว่าอายุกล้า

ปาล์มในขณะย้ายปลูกส่งผลต่อค่า sex ratio ในปาล์มน ้ามันแต่ละพันธุ์แตกต่างกัน  

ตารางท่ี 1 จ้านวนช่อดอกทั งหมด และ sex ratio ของต้นปาล์มน ้ามันที่อายุ 28 เดือนหลังย้ายปลูก 

พันธุ ์
ช่อดอกทั งหมด   Sex ratio 
อายุกล้า  
10 เดือน 

อายุกล้า  
21 เดือน 

เฉลี่ย 
 

อายุกล้า  
10 เดือน 

อายุกล้า  
21 เดือน 

เฉลี่ย 

G1 7.31 5.54 6.43bcd 
 

0.84 0.70 0.77b 
G2 7.80 6.87 7.33ab 

 
0.76 0.56 0.66bc 

F1 7.60 6.86 7.23ab 
 

0.59 0.78 0.69bc 
F2 6.77 6.57 6.67bcd 

 
0.67 0.67 0.67bc 

F3 8.05 6.53 7.29ab 
 

0.66 0.58 0.62cd 
F4 6.19 6.35 6.27cd 

 
0.38 0.65 0.51d 

T1 6.61 5.37 5.99d  0.92 0.94 0.93a 

T2 8.09 7.65 7.87a 
 

0.83 0.72 0.78b 
T3 7.65 6.71 7.18abc  0.56 0.97 0.77bc 

เฉลี่ย 7.34 6.49 
  

0.69 0.73   
F-test 
age 

ns 
  

ns 
 

F-test 
var 

** 
  

** 
 

age*var ns 
  

**   
 

ข้อมูลที่น้าเสนอนี  ยังอยู่ในช่วงแรกของการทดลอง ซึ่งยังขาดข้อมูลทางด้านน ้าหนักมวลรวม (biomass) ปริมาณ

ธาตุอาหารในใบ น ้าหนักทะลายสด และเปอร์เซ็นต์น ้ามันต่อทะลาย ซึ่งข้อมูลเหล่านี  มีความส้าคัญอย่างมาก

ส้าหรับใช้ประกอบการคัดเลือกพันธุ์ปาล์มที่เหมาะสม ส้าหรับปลูกในสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศทางภาคใต้

ของไทย  

 

 
ผู้ร่วมวิจัย: นางสาวพัชรินทร์ ตัยยะ นางพรศิริ เลี ยงสกลุ นายอนุรักษ์ อรัญญานาค 

นายรพี ดอกไม้เทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายสมคิด ด้าน้อย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กระบี่ 
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 กรอบวิจัยท่ี 
3 

งานวิจยัเพือ่ประเมินและลดผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม 
 

 



 
 
 
 
 

  
 

โรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม ก่อให้เกิดวัสดุเศษเหลือที่เป็นของแข็งจ้านวนมาก ได้แก่ ทะลายเปล่าปาล์มน ้ามัน เส้นใย

ปาล์ม กะลาปาล์ม กากตะกอนดีแคนเตอร์  นอกจากนี  ยังมีชีวมวลของแข็งที่เกิดขึ นจากสวนปาล์มน ้ามัน ได้แก่ ต้น

ปาล์มโค่นทิ งเพื่อการปลูกใหม่ และทางใบปาล์ม โดยชีวมวลเศษเหลือที่เป็นของแข็งเหล่านี  คิดเป็นร้อยละ 70-80 

ของชีวมวลทั งหมดจากสวนปาล์มน ้ามันและโรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม  ซึ่ง วัสดุเศษเหลือเหล่านี  มีการน้ามาใช้

ประโยชน์บ้าง  เช่น ใช้ทะลายเปล่าปาล์มน ้ามันในการเพาะเห็ด  ต้นปาล์มน ้ามันสับให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยในสวน เป็น

ต้น วัสดุเศษเหลือเหล่านี  มีปริมาณของแข็งทั งหมดสูง  การย่อยสลายด้วยกระบวนการทางชีวภาพท้าได้ยาก  จึง

จ้าเป็นต้องหาวิธีการก้าจัดที่เหมาะสม และเกิดการประโยชน์มากที่สุด  ดังนั น งานวิจัยนี  จึงได้ท้าการศึกษาศักยภาพ  

การผลิตก๊าชมีเทนจากชีวมวลปาล์มน ้ามัน ประเภทของแข็งผ่านกระบวนการย่อยสลายไร้อากาศในสภาวะของแข็ง 

และการย่อยสลายร่วมของเสียจากอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์มประเภทของแข็งแต่ละชนิด กับ น ้าทิ งโรงงานสกัดน ้ามัน

ปาล์ม กลีเซอรอล และเถ้าปาล์ม ผ่านกระบวนการย่อยสลายไร้อากาศในสภาวะของแข็ง 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย    โรงงานสกัดน ้ามันปาล์มสามารถผลิตก๊าซชีวภาพจากชีวมวลชนิดของแข็ง ที่มี

ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ   ลดปริมาณวัสดุเศษเหลือที่เป็นของแข็งจากสวนปาล์มน ้ามันและจากกระบวนการ

ผลิตน ้ามันปาล์มดิบ 

 

ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง และคณะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

การพัฒนากระบวนผลิตก๊าซชีวภาพจากการย่อยสลายไร้อากาศ 
สภาวะของแข็งจากชีวมวลปาล์มน ้ามัน 

ภายใต้ชุดโครงการ “การใช้ประโยชน์จากของเสียจากโรงงานสกดัน ้ามันปาล์มเพื่อการผลติแก๊สเชื อเพลิงชวีภาพ” 

 

ภาพที่ 1 การผลิตมเีทนจากชวีมวลปาล์มน ้ามันแต่ละชนดิผ่านกระบวนการย่อยสลายไร้อากาศสถานะของแข็ง 
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ผลท่ีได้ทางเศรษฐกิจและมูลค่าที่เพิ่มขึ น  งานวิจัยนี  เป็นการน้าวัสดุเศษเหลือที่เป็นของแข็งจากสวนปาล์มน ้ามัน  

และจากกระบวนการผลิตน ้ามันปาล์มดิบมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซเชื อเพลิงชีวภาพ และท้าปุ๋ยหมัก เมื่อ

เปรียบเทียบต้นทุนการผลิต กับรายได้จากการผลิตก๊าซเชื อเพลิงชีวภาพ  พบว่า ให้ผลตอบแทนสุทธิ 495.99 บาทต่อ

กิโลกรัมชีวมวล ดังนั น จึงมีความเป็นไปได้สูงในการขยายการผลิตไปสู่ระดับอุตสาหกรรม เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ไม่

ซับซ้อน และไม่มีการใช้วัสดุสารเคมีและน ้าเพิ่มเติม สามารถประยุกต์ใช้กับระบบผลิตแก๊สชีวภาพแบบของเหลวที่มี

อยู่แล้ว ส้าหรับการผลิตปุ๋ยหมัก จากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ พบว่า มีปริมาณฟอสฟอรัสสูง มีปริมาณโปแตสเซียม

ปานกลางถึงสูง แต่มีปริมาณไนโตรเจนต่้า 
  

 
 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 2 ผลผลิตมีเทนจากชวีมวลปาล์มน ้ามันผ่านกระบวนการย่อยสลายไร้อากาศสถานะของแข็ง 

ภาพที่ 3 ผลผลิตมีเทนจากการหมักร่วมระหว่างชวีมวลปาล์มน ้ามันกับเถา้ปาล์ม กลีเซอรอล และน ้าทิ ง 

 
ผู้ร่วมวิจัย: ดร.ศุภชัย นิติพันธ ์นางสาวชลธิชา มามิมิน นางสาวศรีสุดา ไชยกิจแก้ว นายวรรธนศักดิ์ สุขสง 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
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การประยุกต์เทคโนโลยีการย่อยสลายร่วมไร้อากาศสองขั้นตอนที่อุณหภูมิต่างกัน (Two-Stage Temperature Phased 

Anaerobic Co-Digestion) ของน้้าทิ้งโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม และสาหร่ายพุงชะโด เพื่อผลิตไฮโดรเจนที่อุณหภูมิ

เทอร์โมฟิลิก (55°C) ในขั้นตอนที่หนึ่ง และผลิตมีเทนที่สภาวะอุณหภูมิห้อง (25-30°C) ในขั้นตอนที่สอง โดยใช้เถ้า

ปาล์มเป็นสารบัพเฟอร์ในระบบ (ภาพที่ 1) ศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนและมีเทน ในถังหมักแบบแบทช์ขนาด 120

มิลลิลิตรและ 500 มิลลิลิตร ตามล้าดับ และศึกษาการหมักแบบต่อเนื่อง  ผลิตไฮโดรเจนในถังปฏิกรณ์ Continuous 

Stirred Tank Reactor (CSTR) ขนาด 10 ลิตร และผลิตมีเทนในถังปฏิกรณ์ Plug Flow Reactor (PFR) ขนาด 43 

ลิตร 

 
ภาพที่ 1 ผังกระบวนการย่อยสลายร่วมไร้อากาศสองขั้นตอน 

ศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนสูงสุด 63 mL-H2/g-VSadded จากการหมักแบบแบทช์ขั้นตอนที่หนึ่ง ที่อัตราส่วนการผสม

ของน้้าทิ้งโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มและสาหร่ายพุงชะโด เท่ากับ 9:1 (VS basis) และความเข้มข้น 

ซับสเตรทรวมเริ่มต้น 10 g-VS/Lsubstrate  ผลผลิตไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับการหมัก

เฉพาะ POME และสาหร่ายพุงชะโด ตามล้าดับ และให้ผลผลิตมีเทนแบบแบทช์เท่ากับ 359 mL-CH4/g-VSadded  และ

จากการศึกษา การผลิตไฮโดรเจน และการผลิตมีเทนแบบต่อเนื่องในระบบถังปฏิกรณ์ CSTR-PFR ที่ระยะเวลากักเก็บ

น้้า (HRT) 4 วัน และ 52.5 วัน ตามล้าดับ โดยใช้ความเข้มข้นของสาหร่ายร้อยละ 10 (VS basis) ของซับสเตรทรวม 

ให้ผลผลิตไฮโดรเจน 66 mL-H2/g-VSadded  และมีเทน 390 mL-CH4/g-VSadded (ตารางที่1) 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย อุตสาหกรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการวิจัยการย่อยสลายร่วมไร้

อากาศระหว่างน้้าทิ้งโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มและสาหร่ายพุงชะโด เพื่อการควบคุมระบบการผลิตแก๊สชีวภาพ ด้วยถัง

ปฏิกรณ์ PFR ให้มีเสถียรภาพ และออกแบบระบบผลิตไฮโดรเจนถังปฏิกรณ์ CSTR ในขั้นตอนที่หนึ่ง ของกระบวนการ

ย่อยสลายไร้อากาศสองขั้นตอน เพื่อปรับคุณภาพของแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นไบโอไฮเทน 

ดร.ประวิทย์ คงจันทร์และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   

 

การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพจากการย่อยสลายร่วมแบบไร้อากาศของน้้าทิ้ง 
โรงงานสกัดน้้ามันปาล์มและสาหร่ายพุงชะโด 

ภายใต้แผนงานวิจัย “การใช้ประโยชน์จากของเสียจากโรงงานสกดัน้้ามันปาล์มเพื่อการผลติแก๊สเชื้อเพลิงชวีภาพ” 
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ตารางท่ี 1 สมรรถนะของระบบถังปฏิกรณ์ CSTR-PFR 

Reactor Configuration H2-CSTR CH4-PFR 

HRT (day) 5 4 52.5 

OLR (g-VS/d·l) 14.8 18.0 1.4 

H2/CH4Yield (mL/g -VS) 57.11.2 66.42.1 3907.1 

H2/CH4Rate (mL-H2/d·l) 802.016.0 119725.1 549.310.1 

Energy Rate (kJ/d·l) 10.3 15.4 22.0 

% H2/CH4 53-55 56-58 65-70 

pH 5.320.05 5.220.01 7.590.07 

Acetate (mM) 320.0  24.0 203 54.0 17.11.6 

Butyrate (mM) 77.328.6 45.7511.7 ND 

Propionate (mM) 152.824.6 69.716.7 18.92.3 

Lactate (mM) 132.818.6 41893.0 8.02.3 

 

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ ผลผลิตของไฮโดรเจน 4.9 L-H2/L-Substrate และมีเทน 28.9 L-CH4/L-Substrate ที่ได้จาก

กระบวนการย่อยสลายร่วมไร้อากาศสองขั้นตอนของ POME และสาหร่าย มีความเป็นไปได้ ที่จะพัฒนากระบวนการ

ย่อยสลายร่วมไร้อากาศสองขั้นตอนในระดับอุตสาหกรรม เพราะผลผลิตไฮโดรเจนและมีเทนที่ได้ สูงกว่า ค่าผลผลิต

เฉลี่ยของจุดคุ้มทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์ของ Angelidaki and Ellegaard (2003) นอกจากนี้  การใช้น้้าทิ้งจากโรงงาน

สกัดน้้ามันปาล์ม ร่วมกับ สาหร่ายพุงชะโด และเถ้าปาล์ม เพื่อผลิตแก๊สไฮโดรเจนที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 14 โดย

ปริมาตรของแก๊สเชื้อเพลิงผสม ระหว่างไฮโดรเจนและมีเทน ซึ่งแก๊สไบโอไฮเทนที่ได้ มีคุณภาพที่สามารถน้าไปใช้ได้

ในครื่องยนต์สันดาปภายใน ที่ใช้แก๊สธรรมชาติ/แก๊สชีวภาพได้ โดยไม่ต้องปรับแต่งเครื่องยนต์  

  

 

 

 

ผู้ร่วมวิจัย: ดร.รัตนา จริยาบูรณ์ นางสาวนิกานต์ ณภัสอุสมันบาฮา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ โอทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตปัตตานี 
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กระบวนการของระบบท าความสะอาดแก๊สชีวภาพ โดยภาพรวมของงานวิจัย ภาพที่ 1 เริ่มต้น จากศึกษาการละลาย

ของเถ้าปาล์มในน  าเสีย จากบ่อบ่ม และ การท าความสะอาดแก๊สชีวภาพจากบ่อผลิตแก๊สชีวภาพ ด้วยคอลัมน์บรรจุ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. สูง 2 ม. ตามภาพที่ 2 โดยใช้การดูดซึมทางเคมีของสารละลายด่างจากเถ้าปาล์ม

และน  าเสียจากบ่อบ่ม เปรียบเทียบกับ การใช้น  าเสียจากบ่อบ่มเพียงอย่างเดียว และบ าบัดน  าเสียจากระบบท าความ

สะอาดแก๊สชีวภาพ ด้วยการน าไปเพาะเลี ยงสาหร่ายพุงชะโด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ดร.รัตนา จริยาบูรณ์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   

 

การทดลองท าความสะอาดแก๊สชีวภาพ โดยใช้น  าเสีย
บ่อบ่ม และน  าเสียบ่อบ่มละลายเถ้าปาล์ม ในอัตราการไหล
ของแก๊สชีวภาพเท่ากับ 5 L/min   อัตราส่วน 0.3 กิโลกรัม
ต่อน  า 1 ลิตร พบว่า ประสิทธิภาพการก าจัดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยน  าเสียจากบ่อบ่ม และน  าเสียจาก
บ่อบ่มละลายเถ้าปาล์ม เท่ากับ 33% และ 53% ตามล าดับ 
ส าหรับการก าจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ให้ได้ 100% ต้องใช้
อัตราการไหลของน  าเสียจากบ่อบ่มอย่างน้อย 210 L/h 
ในขณะที่ ใช้อัตราการไหลของสารละลายด่างจากเถ้า
ปาล์มและน  าเสียจากบ่อบ่มเพียง 90 L/h ดังนั น การใช้น  า
เสียจากบ่อบ่มละลายเถ้าปาล์ม ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า
การใช้น  าเสียจากบ่อบ่มเพียงอย่างเดียว (ภาพที่ 3)  

ภาพที่ 1 การปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวภาพโดยบูรณาการการดูดซึมดว้ยสารละลายด่างจากเถา้ปาล์ม 

                    และการเพาะเลี ยงสาหร่ายพุงชะโด 

 

ภาพที ่2 ระบบท าความสะอาดแก๊สชีวภาพ 

 

การท าความสะอาดแกส๊ชีวภาพโดยใช้สารละลายด่างจากเถา้ปาลม์ 
ภายใต้ชุดโครงการ“การใช้ประโยชน์จากของเสียจากโรงงานสกดัน้ ามันปาล์มเพื่อการผลติแก๊สเชื้อเพลิงชวีภาพ” 
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การใชป้ระโยชน์จากผลงานวิจัย  อุตสาหกรรมสกัดน  ามันปาล์ม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากกระบวนท า

ความสะอาดแก๊ส ด้วยสารละลายเถ้าปาล์ม เพื่อการท าความสะอาดแก๊สชีวภาพที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพได ้

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ  การน าของเสียที่เกิดขึ นในอุตสาหกรรมสกัดน  ามันปาล์ม ไปปรับปรุงคุณภาพแก๊สเชื อเพลิง
ชีวภาพที่ผลิตได้ ให้มีคุณภาพสูง และมีความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ และสามารถขยายการผลิตไปสู่ระดับ
อุตสาหกรรม เนื่องจาก เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน และไมม่ีการใช้วัสดุ สารเคมี และน  าเพิ่มเติม สามารถประยุกต์ใช้
กับระบบผลิตแก๊สชีวภาพ และไบโอสครับเบอร์ที่ทางโรงงานสกัดน  ามันปาล์มมีอยู่  

การบ าบัดน  าเสียขั นสุดท้าย ด้วยการเพาะเลี ยงสาหร่ายพุงชะโด จนได้น  าทิ งที่ผ่านมาตรฐาน ชีวมวลสาหร่ายที่เกิดขึ น 

สามารถน าไปหมักร่วมกับน  าเสียโรงงานสกัดน  ามันปาล์ม เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตแก๊สเชื อเพลิงชีวภาพ ส าหรับเถ้า

ปาล์มที่เหลือจากการใช้เป็นสารละลายดูดซึม สามารถก าจัดทิ งได้ โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาดินเค็ม เนื่องจากเถ้าปาล์ม

ที่เหลือมีคุณสมบัติเป็นกลาง 

 
 
 

ส่วนการเพาะเลี ยงสาหร่ายพุงชะโด ตามภาพที่ 4 โดยใช้น  า
เสียเจือจางที่ความเข้มข้นเริ่มต้นที่ COD เท่ากับ 550 mg/L 
พบว่า เมื่อใช้น  าหนักสาหร่ายพุงชะโด เริ่มต้น 50 กรัมต่อ
น  าเสีย 30 ลิตร เพาะเลี ยงเป็นเวลาสามสัปดาห์ มีอัตราการ
เติบโตจ าเพาะ 3.51% ต่อวัน ค่า COD ปริมาณไนเตรท 
และปริมาณฟอสเฟต  ลดลง 76%,  76% และ  53% 
ตามล าดับ นอกจากนี  ยังพบว่า สามารถลดความขุ่นและสี
ของน  าเสีย ได้มากกว่า ชุดควบคุมที่ไม่มีการเพาะเลี ยง
สาหร่าย   

ภาพที่ 4 การเพาะเลี ยงสาหร่ายพุงชะโด 

ผู้ร่วมวิจัย: ดร.ประวิทย์ คงจนัทร์ นายทิวะ รัตนยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
       รองศาสตราจารย์ ดร.จรญั  บุญกาญจน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

                                    นางสาวมุทิตา เทพเสาร์ บริษัท ปาลม์พัฒนาชายแดนใต้  จ ากัด 
  

 

ภาพที่ 3 
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รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ และ ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ บุญแสวง 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 

 

ในช่วงปี 2548 - 2552 ผลผลิตน ้ำมันปำล์มของโลก
มีอัตรำเพิ่มขึ นร้อยละ 6.30 ต่อปี โดยประเทศ
อินโดนีเซีย และมำเลเซีย มีส่วนแบ่งกำรผลิตคิด
เป็นร้อยละ 86.90 ของผลผลิตน ้ำมันปำล์มโลก 
และประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 2.82 ของผลผลิต
น ้ำมันปำล์มโลก ปัจจุบัน ประเทศไทยมีโรงงำนสกัด
น ้ำมันปำล์ม ประมำณ 52 แห่ง มีโรงงำนร้อยละ 80 
ที่มี ระบบผลิตพลังงำนทดแทนจำกน ้ ำเสียใน
รูปแบบก๊ำซชีวภำพ โดยแต่ละโรงงำนมีระบบกำร
ผลิตก๊ำซชีวภำพ และกำรใช้ประโยชน์จำกน ้ำเสียที่
แตกต่ำงกัน ดังนั น แต่ละโรงงำนจึงมีประสิทธิภำพ
กำรผลิตก๊ำซชีวภำพที่ต่ำงกัน โครงกำรวิจัยนี  จึงมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเทียบเคียงประสิทธิภำพในกำร
ผลิตและใช้งำนก๊ำซชีวภำพในกลุ่มโรงงำนสกัด
น ้ ำ มั นป ำล์ ม โดย ใช้ เ ท คนิ ค แบนซ์ ม ำ ร์ ก กิ ง 
(Benchmarking) มีขั นตอน ดังภำพที่ 1 
 
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย  กำรจัดท้ำ
ตัวชี วัดประสิทธิภำพระบบผลิตก๊ำซชีวภำพฯ 
สำมำรถช่วยให้โรงงำนเกิดกำรปรับปรุงแบบ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ ให้เพิ่มสูงขึ น 
ลดเวลำในกำรวิเครำะห์ หรือกำรลองผิดลองถูก 
และสำมำรถเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจำกกำรเยี่ยมชม
โรงงำนที่มีประสิทธิภำพสูงในกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ 
และสำมำรถน้ำมำประยุกต์ใช้ได้ทันที  รวมทั ง 
โรงงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร มีแนวทำงกำรจัดกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และลดปัญหำ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ นจำกกำรด้ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ 

   ภาพที่ 1 ขั นตอนกำรท้ำ Benchmarking 

1. การวางแผน 

 

ประชาสัมพันธ์โครงการและ 
คัดเลือกโรงงานท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 

  
ตรวจเยีย่มโรงงานเพื่อน าข้อมูลมาจัดท าร่าง 

ดัชนีชี้วัด 

    
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างดัชนีชีวั้ด 

2. การเก็บข้อมูล 

 

 

จัดท าแบบสอบถามศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโรงงาน 

                                       
เกบ็ข้อมูลภาคสนามตามดชันีชี้วัดท่ีเป็นท่ียอมรับ 

3.  การวิเคราะห์

ผล 
 

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบฯ 

  
 

วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้พร้อมท้ังจัดท า Benchmark 
และแนวทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพฯและการ
จัดการระบบผลิตและใชง้านก๊าซชีวภาพและการใช้

ประโยชน์จากน้ าเสียตามดัชนีชี้วัดท่ีก าหนด 

สรุปผลและจัดสัมนาต่อกลุ่มโรงงานท่ีร่วม
โครงการ 

  
คัดเลือกโรงงานสกดัน้ ามันปาล์มเพื่อวิเคราะห์แนว

ทางการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ 

  
สรุปผลและจัดท ารายงานของโครงการฯ 

 

4.  การด าเนินการ 

การจัดท าระบบชี้วัดประสิทธิภาพระบบผลิตกา๊ซชีวภาพและการใช้ประโยชน์ 

จากน้ าเสียในกลุ่มโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบ  
ภายใต้โครงการ ”การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้ าเสียโรงงานสกดัน้ ามันปาลม์ ปีที่ 2” 
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กำรประชุมสัญจรและเยีย่มชมระบบผลิตก๊ำซชวีภำพของโรงงำนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
 

ผลจากการศึกษาวิจัย 
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตก๊ำซชีวภำพโดยใช้
เงินลงทุนไม่สูง และด้ำเนินกำรได้ในระยะเวลำสั น 
กล่ำวคือ  
(1) ในวันที่หยุดกำรผลิต ให้เปลี่ยนจุดที่สูบน ้ำเสียจำก
บ่อสุดท้ำย เป็นบ่อ Cooling pond และ บ่อผึ่งบ่อแรก 
เข้ำสู่บ่อก๊ำซชีวภำพ (ภำพที่ 2)  
(2) ดึงตะกอนจำกก้นบ่อน้ำไปผสมกับน ้ำเสียก่อนเข้ำ
ระบบประมำณ 10 นำที/ครั ง เป็นประจ้ำทุกวันเพื่อ
เพิ่มกำรกวนผสมและปรับอัตรำส่วนของอำหำรต่อ
จุลินทรีย์  
(3) ปรับลดขนำดบ่อ Cooling pond ให้เล็กลง และ 
(4) หมั่นตรวจสอบดูแลแผ่นผ้ำใบคลุมบ่อผลิตก๊ำซ
ชีวภำพ เพื่อซ่อมแซมกำรรั่วไหลได้ทันกำรณ์ ซึ่งกำร
ด้ำเนินกำรดังกล่ำว สำมำรถเพิ่มอัตรำกำรผลิตก๊ำซ
ชีวภำพได้เพิ่มขึ นอย่ำงน้อย ร้อยละ 10 จำกปัจจุบันที่
มีสัมประสิทธ์ก๊ำซชีวภำพ 7.12 m3/ton FFB  
ดังนั น กำรจัดท้ำตัวชี วัดประสิทธิภำพระบบผลิตก๊ำซ
ชีวภำพฯ ช่วยให้โรงงำนเกิดกำรปรับปรุงแบบ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตก๊ำซชีวภำพให้เพิ่มสูงขึ น 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพฯ ดัชนีประเมินประสิทธิภำพระบบผลิตก๊ำซชีวภำพฯ มี 5 ตัวชี วัด ได้แก่ (1) สัมประสิทธิ์
กำรผลิตก๊ำซชีวภำพ และมีเทน ต่อปริมำณผลปำล์มน ้ำมันทั งทะลำย (2) สัมประสิทธิผลผลิตก๊ำซชีวภำพ และ
มีเทน ต่อ COD ที่ถูกก้ำจัด (3) ประสิทธิภำพกำรบ้ำบัด COD ของหน่วยผลิตก๊ำซีวภำพ (4) ควำมเข้มข้นของ H2S 
ที่ผ่ำนหน่วยก้ำจัด H2S และ (5) อัตรำกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซซีวภำพ 
 

AD2 

น ้ำเสียเข้ำ

ระบบผลิต

ก๊าซชีวภาพ 

จุดหมุนเวียน
น ้ำกลับ 

สูบน ้ำเข้ำระบบ
ในวันหยุด 

Cooling 
pond 

ดึง

ตะกอน

กลับ 

น้ าทิ้งจากระบบ 
AD 

(บ่อผึ่งที่ 1) 

AD1 

ภาพที่ 2 ผังปรับเปล่ียนกำรสูบน ้ำเสีย เขำ้ระบบผลิตกำ๊ซ 
ชีวภำพของโรงงำนต้นแบบ 

 

ผู้ร่วมวิจัย: ดร. กัญญำรัตน ์สฤษฎ์พงศ์ทรีฆ  จิรำพร ศิริวัฒน์  อมรพรรณ แถมเงิน  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
   

 

กำรลงพื นที่ ให้คำ้แนะน้ำ และปรึกษำ ส้ำหรับปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรผลิตก๊ำซชวีภำพของโรงงำนต้นแบบ 
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ชนิดจุลินทรีย์ และความเข้มข้นของสารอาหาร เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ ดังนั้น

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ ศึกษาโครงสร้างประชากรจุลินทรีย์

ด้วยเทคนิค PCR-DGGE และพัฒนาระบบชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ รวมทั้ง ศึกษาหาแหล่งสารอาหารใหม่ 

เพื่อเติมเป็นสารอาหารร่วม ในการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยใช้วัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม 

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1. คัดเลือกกลุ่มจุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการผลิตก๊าซชีวภาพ และศึกษาโครงสร้าง
ประชากรกลุ่มจุลินทรีย์ จากการศึกษาการผลิต
ก๊าซมีเทน จากตะกอนจุลินทรีย์ของโรงงานสกัด
น้ ามันปาล์ม 5 โรงงาน พบว่า ตะกอนจุลินทรีย์จาก
โรงงาน  E มีประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซมีเทนได้ดี
ที่สุด และจุลินทรีย์กลุ่มอาเคียร์ Methanosaeta sp. 
เป็นกลุ่มเชื้อที่มีความโดดเด่น และมีบทบาทส าคัญ
ในการสร้างก๊าซมีเทน จากการใช้กรดอะซิติก เป็น
สับสเตรท (Acetoclastic methanogen)  

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบโครงสร้างประชากรจุลินทรีย์กลุ่มอา
เคียรข์องตะกอนจุลินทรียส์ าหรับผลิตก๊าซชีวภาพของ 5 โรงงาน
สกัดน้ ามันปาล์ม 

ศาสตราจารย์ ดร. พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ และคณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

 

 

วิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตก๊าซชวีภาพ 

คัดเลือกหวัเชื้อที่มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาหัวเชื้อจุลินทรียช์นิดผง 

ศึกษาโครงสร้างประชากรจุลินทรยี์ 

ศึกษาโครงสร้างประชากรจุลินทรยี์ 

ผลิตก๊าซชวีภาพ 

  

 

กลีเซอรอลดิบ 

เอนไซม ์

เอทานอล 

น้ าย่อยกากทางใบปาล์ม 

และล าต้นปาล์มน้ ามัน 

 

 

 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้้าท้ิงโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม 

โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้ร่วมกับสารอาหารร่วม 
ภายใต้ชุดโครงการ “การใช้วัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์มเพือ่ผลิตสารอาหารร่วมและหัวเชื้อ

เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม” 
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2. พัฒนาหัวเชื้อจุลินทรีย์ท่ีใช้ในการผลิตก๊าซ

ชีวภาพจากน้้าทิ้งโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม 

         

3. การเติมสารอาหารร่วมต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ 
และศึกษาโครงสร้างประชากรกลุ่มจุลินทรีย์ 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 โครงสร้างประชากรจุลินทรีย์กลุ่มอาร์เคียร์ในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากการเติมเอทานอลเป็นสารอาหาร 
 

จากการใช้กลีเซอรอลดิบ เอนไซม์ เอทานอล น้ าย่อยกาก
ทางใบ และกากล าต้นปาล์มน้ ามัน เป็นสารอาหารร่วมกับ
น้ าทิ้งโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม พบว่า การใช้เอทานอลที่
ความเข้มข้น 5 % เป็นสารอาหารร่วม สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยมีการผลิตก๊าซมีเทน
สะสมเพิ่มขึ้น 96.85 % และก าจัดสารอินทรีย์ได้ดีที่สุด 
(77.9 %) 

 

ภาพที่ 2 หัวเชื้อจุลินทรีย์ส าหรับผลิตก๊าซชีวภาพ
ชนิดผง 
 

พัฒนาหัวเชื้อที่คัดเลือกได้เป็นหัวเชื้อชนิดผง เก็บ
ในที่แห้งที่อุณหภูมิห้องนาน 60 วัน พบว่า หัวเชื้อ
ผงมีประสิทธิภาพในการผลิตมีเทนได้ดี ให้ผลผลติ 
37ลิตรมีเทน ต่อลิตร น้ าทิ้งโรงงานสกัดน้ ามัน
ปาล์ม 

4. การพัฒนาระบบชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากการใช้สารอาหารร่วม  
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าการวิเคราะห์หาค่า COD balance และ 
ค่า Biochemical Methane Potential (BMP) 
ของกลุ่มเชื้อที่คัดเลือกได้ และน ามาท าดัชนีชี้วัด
ในรูปปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ และผลผลิต
ก๊าซชีวภาพ รวมทั้งศึกษาโครงสร้างประชากร
จุลินทรีย์เครื่องหมาย (Microbial marker) พบว่า 
แถบดีเอ็นเอของจุลินทรีย์กลุ่มอาเคียร์สามารถ
ผลิตก๊าซมีเทนที่มีความโดดเด่นมากที่สุด  

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย มีการน าวัสดุเศษเหลือทิ้งในสวนปาล์มน้ ามัน ได้แก่ ทางใบและล าต้นปาล์ม

น้ ามัน และผลพลอยได้จากโรงงานผลิตไบโอดีเซล คือ กลีเซอรอลดิบ มาสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้ง หัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิด

ผงที่พัฒนาขึ้น จะช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

ภาพที ่4 การวิเคราะห์ COD balance ของการผลิตกา๊ซชีวภาพจากการใช้เอทานอล 5 เปอร์เซ็นต์เป็นสารอาหารร่วม 

CODgas  = 17.90gCOD/L 
CH4 production = 50 m3/m3substrate 
CH4 Yields = 0.36 m3/m3VSadded 

CODinfluent 

= 43.60gCOD/L 
CODeffluent=9.64gCOD/L 
CODremoval = 77.90% 
 

Anaerobic
reactor 

CODsludge = 18.11gCOD/L 

ผู้ร่วมวิจัย: ดร.พงศักดิ์ นพรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ดร.ศุภลักษ ์สัตยสมิทสถิต  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พชืพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร 

 52



 

 

 

 

 

 



 

 

 

กรอบวิจัยท่ี 4 

งานวิจยัการมาตรฐาน คุณภาพและการจดัการ

แต่ละข ัน้ตอน 
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เกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน ้ามัน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยและมปีัญหาในการผลิต เช่น ผลผลิตต่อไร่ต ้า ไม่มีคุณภาพ  

ต้นทุนการผลิตสูง  สาเหตุหลักมาจาก เกษตรกรขาดความรู้  ความเข้าใจในการจัดการสวนปาล์ม ไม่มีการรับซื อปาล์ม

ตามคุณภาพ  รวมทั ง เกษตรกรรายย่อยขาดการรวมกลุ่ม   โครงการวิจัยนี จึงมุ่งเน้น การพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายย่อย

อย่างมีส่วนร่วม  เพื อ  1) พัฒนากลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรอง GAP และ RSPO 2) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรที 

ผ่านการรับรอง RSPO ให้ยึดมั น และรักษาระบบควบคุมภายใน 3) เพิ มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ามันบนฐานความรู้ 

และ 4) เกษตรกรมืออาชีพด้านการผลิตปาล์มน ้ามัน โครงการได้ด้าเนินการมาแล้ว 2 ปี (ระยะเวลาโครงการ 2 ปี 6 เดือน) 

มีกลุ่มเกษตรกรในโครงการ 8 กลุ่ม ใน 4 จังหวัด คือ กระบี  สุราษฎร์ธานี ตรัง และสระแก้ว 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย โครงการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แตส่รุปผลประโยชน์ที เกิดขึ นได้เพียงบางส่วน  ดังนี  
  ผลประโยชน์ท่ีเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้รับ 

1. กลุ่มน าร่องเดิม 4 กลุ่ม ปี 2558 มีสมาชิก 537 ราย พื นที สวนปาล์มรวม 24,911 ไร่ ผลผลิตรวม 
64,087 ตัน ได้ผลผลิตเฉลี ย 3.19 ตัน/ไร่ (ส้าหรับ 3 กลุ่มในภาคใต้) ซึ งสูงกว่าค่าเฉลี ยของประเทศ (2.6 ตัน/ไร่) โดย 

   สมาชิกในกลุ่ม มีการน้าความรู้ที ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติ  มีการจัดการสวนที ดีตามมาตรฐาน GAP 
และ RSPO  โดยมีการเปลี ยนแปลงการด้าเนินการในเรื อง  การจัดการสวน การตัดปาล์มสุก การใช้แม่ปุ๋ยแทนการใช้
ปุ๋ยผสม  การจัดซื อปุ๋ยเคมีผ่านโรงงาน/กลุ่ม การลดการใช้สารเคมี และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  

   คัดเลือกเกษตรกรมืออาชีพ และจัดท้าเป็นกรณีศึกษา เพื อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและกลุ่ม
เกษตรกรรายอื นๆ จ้านวน 9 ราย โดยเกษตรกรมืออาชีพ มีคุณสมบัติ และความสามารถในการจัดการการผลิตปาล์ม
น ้ามันอย่างยั งยืน บนฐานความรู้  มีผลผลิตต่อไร่ต่อปีค่อนข้างสูง มีทัศนคติที ดี  มีความภูมิใจและมีความสุขในการ
ประกอบอาชีพด้านปาล์มน ้ามัน   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุธัญญา  ทองรักษ์ และคณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

การพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วมในการผลิตปาล์มน  ามันอย่างยั่งยืน

ตามมาตรฐาน GAP และ RSPO 
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 กลุ่มเกษตรกรยังคงรักษาระบบควบคุมภายใน  โดยกลุ่มเกษตรกร 3 กลุ่มในภาคใต้ ผ่านการตรวจติดตาม
ประจ้าปี (Surveillance audit) ตามมาตรฐาน RSPO และมีรายได้จากการขายใบรับรอง ผ่านบริษัทกรีนปาล์มซึ งเป็น
พันธมิตรของ RSPO  สามารถน้ารายได้มาบริหารจัดการกลุ่ม และพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็งมากขึ น   ส่วนกลุ่ม
เกษตรกรใน จ. สระแก้ว ไม่ได้ขอรับการตรวจติดตามประจ้าปี  เนื องจากมีปัญหาเรื องแรงงานต่างด้าว  แต่คาดว่าจะ
ขอรับการตรวจรับรองกลุ่มไดใ้นปี 2559  

2. กลุ่มจัดตั งใหม่ 4 กลุ่ม ปี 2558 มีสมาชิกลงทะเบียน 364 ราย พื นที สวนปาล์มรวม 14,536 ไร่ การ
รวบรวมผลผลิตยังไม่สมบูรณ์   เนื องจาก สมาชิกบางส่วนบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน   และคาดว่าจะด้าเนินการได้
ครบถ้วนในช่วงก่อนสิ นสุดโครงการ โดย 

 การประเมินเบื องต้น การน้าความรู้ที ได้จากการอบรมไปปฏิบัติ พบว่า เกษตรกรมากกว่า 70% มีการ
ปรับเปลี ยนการปฏิบัติในการจัดการสวน  เช่น มีการปรับเปลี ยนการใช้ปุ๋ย(มากกว่า 50% ) มีการปรับเปลี ยนการ
ปฏิบัติในการเก็บเกี ยวผลปาล์มน ้ามันสุก (มากกว่า 80%) มีการด้าเนินการที ค้านึงถึงความปลอดภัย สิ งแวดล้อม มี
การจดบันทึกข้อมูลการขายปาล์มให้กับโรงงานเครือข่าย  และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม   โดยจะมีการคัดเลือก
เกษตรกรในกลุ่มนี  เพื อจัดท้าเป็นกรณีศึกษาเกษตรกรมืออาชีพ ด้านการผลิตปาล์มน ้ามัน 

 ทั ง 4 กลุ่มได้รับการตรวจประเมินเตรียมความพร้อม (Pre-audit)  เพื อน้าไปสู่การรับรองมาตรฐาน RSPO  

  ผลประโยชน์ท่ีโรงงานสกัดน  ามันปาล์มได้รับ 
ปริมาณและคุณภาพของผลปาล์มน ้ามันเข้าสู่โรงงานเพิ มขึ น คุณภาพดีขึ น  อัตราน ้ามันจากผลปาล์มน ้ามันที สกัดได้

เพิ มขึ น  ต้นทุนต่อหน่วยการสกัดน ้ามันลดลง รวมทั งมีภาพลักษณ์ที ดีในการผลิตน ้ามันปาล์มอย่างยั งยืน 

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ 

1) เกิดการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผลผลิตต่อไร่เพิ มขึ น (จาก 2.60 ตัน/ไร่/ปี เป็น 3.19  

ตัน/ไร่/ปี) ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง คุณภาพผลปาล์มดีขึ น (จาก16-17% เป็น 18-19%) ต้นทุนการผลิตน ้ามัน

ปาล์มของโรงงานสกัดน ้ามันปาล์มลดลง 

2)  เกษตรกรมีรายได้เพิ มขึ น จากปริมาณผลปาล์มน ้ามันที เพิ มขึ น และราคาผลปาล์มน ้ามันเพิ มขึ นจากคุณภาพที ดีขึ น   

3)  ขยายตลาดส่งออกน ้ามนัปาล์มและผลิตภัณฑ์ที ใช้น ้ามันปาล์มที ได้มาตรฐาน RSPO  

4)  การขยายผลการด้าเนินโครงการ ในลักษณะการรวมกลุ่มในพื นที ปลูกปาล์มน ้ามันใหม่ โดยผ่านการอบรมและ

การเผย แพร่เอกสาร จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันทั งระบบได้

 

 
 

 

 

 
ผู้ร่วมวิจัย: นายธีระพงศ์ จนัทรนิยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริรัตน์  เกียรติปฐมชัย และ ธติินัย พงศ์พิริยะกิจ 

ตัวอย่างเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
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กรอบวิจยัท่ี 5 

 

 

 

งานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลติวสัดุเหลอืใชใ้นสวนปาลม์น า้มนั 

และการแปรรปูน า้มนัปาลม์เพือ่เพิม่มูลค่าผลติภณัฑ ์

 



 
 
 
 
 

ในอดีต ประเทศไทยมีการก่อสร้างอาคารด้วยดิน ทั้งที่เป็นอาคารขนาดเล็ก เช่น การสร้างยุ้งข้าวด้วยไม้ไผ่ฉาบด้วย
ดินผสมขี้วัว การสร้างบ้านด้วยดินของชนกลุ่มน้อยในภาคเหนือและภาคอีสาน  การสร้างร้านค้าของชาวจีนในภาค
อีสานใต้ เป็นต้น แต่การก่อสร้างอาคารด้วยดินค่อยๆหายไป ทั้งๆที่ อิฐดินดิบ เป็นวัสดุที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อ
ป้องกันความร้อนและประหยัดพลังงาน  โดยอิฐดินดิบเป็นวัสดุฉนวนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่คนส่วนใหญ่ไม่เห็น
ความส าคัญในการที่จะน ามาใช้งาน เพราะมีความยุ่งยากที่จะท าการก่อสร้างอาคารจากบ้านดิน อีกทั้งไม่มีความ
มั่นใจถึงความปลอดภัยในการอยู่อาศัยเกี่ยวกับความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ  อย่างไรก็ตาม แนวคิด
ในการก่อสร้างบ้านดิน เริ่มมีการกล่าวถึง และมีศึกษาอย่างกว้างขวางมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่ง ส าหรับการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวิถีการด ารงชีวิต ให้กับผู้มีรายได้น้อยในชนบท รวมทั้ง มีการพัฒนา
คุณภาพของวัสดุให้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการเพิ่มความสามารถใน
การรับก าลัง และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ าของอิฐดินดิบ ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุง
คุณสมบัติด้านการรับก าลังแรงอัด และการป้องกันน้ าของอิฐดินดิบด้วยพลาสติกย่อยและซีเมนต์ผสมเถ้าปาล์ม
น้ ามัน 
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ก้อนอิฐดินดิบที่ได้มาตรฐาน และสามารถน ามาใช้ก่อสร้างบ้านขนาดเล็ก หรือ
บ้านชั้นเดียว ที่มีความปลอดภัยในการอยู่อาศัยในเรื่องของความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย ปรับปรุงอิฐดินดิบด้วยการใช้เถ้าปาล์มน้ ามันเข้าไปแทนที่ปูนซีเมนต์ ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 
5, 10, 15, 20 และ 25 โดยน้ าหนัก และใส่พลาสติกย่อยเป็นวัสดุเพิ่มในอัตราส่วนร้อยละ 0.4 โดยน้ าหนักของดิน
แห้ง และใช้อัตราส่วน น้ าต่อดินแห้ง เท่ากับ ร้อยละ 11  

  อัดอิฐดินเหนียวดิบเพื่อขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดอิฐมือโยก 

  น าก้อนอิฐดินดิบที่ได้จากการขึ้นรูปมาท าการตากแดด ประมาณ 2-3 วัน เพื่อให้ก้อนอิฐดินดิบแห้งสนิท 

  ท าการขึ้นรูปก้อนอิฐดินดิบซ้ าอีกครั้งโดย ใส่พลาสติกตามปริมาณที่ก าหนด ดังนี้ 

วัสดุ ร้อยละต่อน้ าหนักดินแห้ง 
พลาสติกย่อย 0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
ซีเมนต์ 0 2 2 2 2 2 2 
เถ้าปาล์มน้ ามัน 0 0 2 4 6 8 10 

  ทดสอบโดยใช้เกณฑ์ก าหนดทางกายภาพของการรับแรงอัดต่ าสุดของก้อนอิฐกลวงรับน้ าหนักตามมาตรฐาน 
มอก. 102 – 2517 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  มาลัย และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

การพัฒนาคุณสมบัติทางกลของอฐิดินดิบด้วยพลาสติกย่อย 

และซีเมนต์ผสมเถ้าปาล์มน้้ามัน 
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ภาพท่ี 1 ภาพขยายโพรงของคอนกรีตบล็อกมวล
เบาผสมเถ้ าปาล์มและ เม็ดโฟมจากกล้ อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่ก าลังขยาย 
50 เท่า 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงการทดสอบการรับแรงอัด 
 

ผลการศึกษาวิจัย  จากการทดสอบตามมาตรฐาน  มอก. 102 – 2517 ผลการทดสอบก าลังอัด พบว่า ที่อัตราส่วน
ผสมของ ดินลูกรัง 8: ปูนซีเมนต์1: พลาสติกย่อย 0.4 และ เถ้าปาล์มน้ ามันแทนปูนซีเมนต์ที่ร้อยละ 25 และที่อัตรา
ส่วนผสมของ ดินลูกรัง 8: ปูนซีเมนต์ 1: พลาสติกย่อย 0.4 มีค่าก าลังอัดของอิฐดินดิบผสมที่อายุ 14 วัน อยู่ที่ 60 กก/
ตร.ซม. และ 58 กก/ตร.ซม. ตามล าดับ และค่าก าลังอัดของอิฐดินดิบผสมที่อายุ 28 วัน อยู่ที่ 68 กก/ตร.ซม และ 63 
กก/ตร.ซม. ตามล าดับ  

ผลการทดสอบค่าการชะล้างของอิฐดินดิบที่ผสมด้วยพลาสติกย่อยและซีเมนต์ผสมเถ้าปาล์มน้ ามัน ดังกล่าว ค่าการ
สูญเสียการชะล้างของก้อนอิฐดินดิบผสมที่อายุ 28 วัน อัตราส่วนของปูนซีเมนต์ที่ร้อยละ 12.5 ของน้ าหนักดินแห้ง มี
ความสามารถในการป้องกันน้ าดีที่สุด และค่าความลึกของผิวหน้าก้อนดินอยู่ในเกณฑ์ดีมากในเรื่องชะล้าง  

อย่างไรก็ตาม การน าพลาสติกย่อย เถ้าปาล์มน้ ามันและปูนซีเมนต์มาเป็นส่วนผสมในการท าก้อนอิฐดินดิบ ยังไม่มี
การน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิศวกรรม จึงควรมีการน าไปพัฒนาต่อยอด เพื่อให้มีการน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ก่อสร้างในอนาคต เนื่องจากอิฐดินดิบ สามารถเพิ่มค่าหน่วยแรงอัดและค่าการสูญเสียการชะล้างได้ดี   

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ มีวัสดุวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ที่ดี และมีราคาถูก ได้มาตรฐานตาม มอก. 102 – 2517 ท าให้ ผู้มี
รายได้น้อยในชนบท มีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวิถีการด ารงชีวิต หรือน าไปประกอบธุรกิจการผลิตอิฐดิน
ดิบผสมในท้องถิ่นที่มีส่วนลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากเศษเหลือใช้ของอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มได้ 

500 µm 

ผู้ร่วมวิจัย: ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ ผช.น้ าฝน เสานางคนิกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
นายประชุม ค าพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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พลาสติก เมื่อผ่านกระบวนการที่ใช้สารขยายตัว จะท าให้พลาสติกกลายเป็นโฟม ปัจจุบัน มีการใช้โฟมกันอย่าง
แพร่หลายในหลายรูปแบบ เช่น ฟองน  า กล่องโฟม โฟมแผ่น เป็นต้น ซึ่งปริมาณการใช้โฟม มีแนวโน้มเพิ่มขึ น และ
ส่งผลให้ปริมาณขยะโฟม เพิ่มมากขึ นเช่นกัน ถึงแม้ว่า จะมีการน าขยะโฟมกลับมารีไซค์เคิล แต่โดยคุณสมบัติของ
โฟมที่ย่อยสลายยาก และมีความหนาแน่นต่ า ท าให้การน ากลับมาใช้ใหม่ มีข้อจ ากัด  ในขณะเดียวกัน เถ้าปาล์ม
น  ามันที่เกิดจากการน าวัสดุเหลือทิ งจากโรงงานสกัดน  ามันปาล์ม ได้แก่ เศษกะลา เส้นใย และ ทะลายปาล์มเปล่า ไป
เผาเป็นเชื อเพลิงให้กับหม้อก าเนิดไอน  าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า มีปริมาณเพิ่มขึ นทุกปี ดังนั น เพื่อลดปริมาณขยะโฟม 
และเถ้าปาล์มน  ามันที่เกิดขึ นในแต่ละปี งานวิจัยนี  จึงมีวัตถุประสงค์ ที่จะน าวัสดุเหลือทิ งทั ง 2 ชนิด มาพัฒนา
คุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกให้มีน  าหนักเบา และยังคงมีความแข็งแรงตามมาตรฐาน มอก.58-2533 เรื่องคอนกรีต
บล็อกชนิดไม่รับน  าหนัก โดยเม็ดโฟมเป็นมวลรวมน  าหนักเบา และเถ้าปาล์มน  ามันเป็นวัสดุปอซโซลานในคอนกรีต
บล็อก การพัฒนาคอนกรีตบล็อกมวลเบาผสมเถ้าปาล์มน  ามันและเม็ดโฟม เป็นแนวทางหนึ่งในการน าวัสดุเหลือทิ ง
จากอุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และลดค่าใช่จ่ายในการก าจัดวัสดุเหลือทิ งดังกล่าว รวมทั ง  ยังเป็นการ
พัฒนาวัสดุก่อสร้างประเภทมวลเบาที่มีคุณสมบัติดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย  สามารถน าไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้างแทนคอนกรีตบล็อกมวลเบา 

วิธีการศึกษาวิจัย   
1. วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 เถ้าปาล์มน  ามัน ทรายหยาบ ที่มีสัดส่วน
มวลคละ ตามมาตรฐาน ASTM C 33 เม็ดโฟมชนิด EPS ที่บดด้วยเครื่องบดพลาสติก โดยใช้ตะแกรงเบอร์ 4 เครื่อง
ผสมคอนกรีต เครื่องอัดคอนกรีตบล็อกแบบกึ่งอัตโนมัติ เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ (UTM) กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) 
2. ออกแบบส่วนผสม คอนกรีตบล็อกมวลเบาผสมเถ้าปาล์มน  ามันและเม็ดโฟม จ านวน 10 อัตราส่วน ในแต่ละ
อัตราส่วน จะใช้ปริมาณเถ้าปาล์มน  ามัน จ านวน 4 อัตราส่วน 
3. วิธีการด าเนินงาน ผสมส่วนผสมด้วยเครื่องผสมคอนกรีต อัดขึ นรูปคอนกรีตบล็อกด้วยเครื่องอัดแบบกึ่งอัตโนมัติ 
และบ่มคอนกรีตบล็อกก่อนน าไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก.58-2533 การทดสอบครอบคลุมเรื่อง ความหนาแน่น 
การดูดซึมน  า การเปลี่ยนแปลงความยาว ความต้านทานแรงอัด และต้นทุนวัตถุดิบ 
 
 
 
 
 

500 µm 

ภาพที่ 1 ภาพขยายเม็ดโฟมที่แทรกอยู่ในคอนกรีตบล็อกมวล
เบาผสมเถ้าปาล์มและเมด็โฟมจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แบบส่องกราดทีก่ าลังขยาย 50 เท่า 
 

การพัฒนาคอนกรีตบล็อกมวลเบาผสมเม็ดโฟมพลาสติกและเถา้น ้ามนัปาล์ม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  มาลัย และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ผลการศึกษาวิจัย 
1. 1. การเสริมเม็ดโฟมชนิด EPS ลงในคอนกรีตมวลเบาผสมเถ้าปาล์มน  ามัน สามารถเสริมได้ ไม่เกิน 0.010 โดย

น  าหนักของปูนซีเมนต์ หรือไม่เกินอัตราส่วน PS 0.010 เพราะเป็นปริมาณที่มีสมบัติผ่านตามที่มาตรฐาน มอก.58-
2533 

2. 2. ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางกลของคอนกรีตมวลเบาผสมเถ้าปาล์มน  ามันและเม็ดโฟม เมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก.58-2533 พบว่า เม็ดโฟมที่ผสมลงในคอนกรีตบล็อก ส่งผลต่อแนวโน้มของความ
หนาแน่น การดูดซึมน  า และความต้านทานแรงอัดที่ลดต่ าลง  

3. 3. กระบวนการผลิตคอนกรีตบล็อกทุกขั นตอน สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เช่นเดียวกับกระบวนการ
ผลิตคอนกรีตบล็อกทั่วไป ดังนั น ผู้ประกอบการไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต 

ผลได้เชิงเศรษฐกิจ 
1. ลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะโฟมและเถ้าปาล์มน  ามัน และน าขยะทั งสองชนิดมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม 
2. ได้วัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรักษาระบบนิเวศน์ 
3. ต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาเถ้าปาล์มที่ไม่ผสมเม็ดโฟม (อัตราส่วน PS 0.000) เท่ากับ 5.97 บาทต่อ
ก้อน แต่เม่ือผสมเม็ดโฟมในการผลิต ต้นทุนการผลิตลดลงก้อนละ 0.84 บาท ถึง 1.91 บาท หรือลดลงร้อยละ 14.10 
ถึง ร้อยละ 31.99 โดยอัตราส่วนคอนกรีตบล็อกมวลเบาเถ้าปาล์มน  ามันที่ผสมเม็ดโฟมที่มีคุณสมบัติผ่านมาตรฐาน 
มอก. 58-2533 (อัตราส่วน PS 0.010) จะมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4.82 บาทต่อก้อน ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิต
คอนกรีตบล็อกมวลเบา 

500 µm 

ภาพที่ 2 ภาพขยายเม็ดโฟม EPS จากกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่ก าลังขยาย 50 เทา่ 

ภาพที่ 3 ลักษณะส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกมวลเบา 
ที่มีเถา้ปาล์มน  ามันและเม็ดโฟม 

 

ภาพที่ 4 คอนกรีตบล็อกมวลเบาผสมเถา้ปาล์มและเม็ดโฟม
ส าหรับน าไปบ่มและทดสอบสมบัติต่างๆ 

 

ผู้ร่วมวิจัย: ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ ผช.น  าฝน เสานางคนิกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
นายประชุม ค าพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ประเทศไทย มีการส่งเสริมปลูกปาล์มน ้ามัน และแนวโน้มการปลูกปาล์มเพิ่มขึ นทุกปี ปาล์มน ้ามันเป็นพืชที่ให้ผลผลิต

น ้ามันต่อหน่วยพื นที่มากกว่าพืชน ้ามันอื่นๆทุกชนิด และสามารถปลูกได้เฉพาะในพื นที่เขตร้อนชื นเท่านั น  ส้าหรับ

ประเทศไทย ปาล์มน ้ามันได้ถูกน้าเข้ามาปลูกในภาคใต้เมื่อประมาณ  40 ปีที่ผ่านมา และมีการขยายพื นที่การ

เพาะปลูกจนในปัจจุบัน หากพิจารณากระบวนการผลิตน ้ามันปาล์ม จะพบว่า มีเศษวัสดุเหลือทิ งจากกระบวนการผลิต

ทั งในรูปของ ทะลายปาล์มเปล่า เส้นใย กะลาและกากตะกอน โดยเป็นเศษวัสดุเหลือทิ งจากกระบวนสกัดน ้ามัน

มากกว่า 70 % ดังนั น การน้าเศษวัสดุเหลือทิ งดังกล่าว มาใช้ประโยชน์ นอกจากเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมแล้ว ยัง

เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มทั งระบบ 

งานวิจัย เรื่องการแปรรูปทะลายปาล์มเป็นเชื อเพลิงอัดเม็ดเพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทน จึงเป็นการน้าทะลายเปล่า

ปาล์มปาล์มน ้ามัน ซึ่งเป็นเศษวัสดุเหลือทิ ง จากกระบวนการสกัดปาล์มน ้ามันมาแปรรูป และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

เชื อเพลิงอัดเม็ด โดยการน้าทะลายเปล่าปาล์มน ้ามัน มาผ่านกระบวนการย่อย ลดความชื นและน้ามาอัดเป็นเม็ด 

จากนั น น้ามาลดอุณหภูมิก่อนการจัดเก็บเข้าไซโล (Silo) เชื อเพลิงอัดเม็ดจากทะลายเปล่าปาล์มน ้ามัน สามารถรักษา

ความชื นและให้ค่าความร้อนสูง เหมาะกับการน้าไปใช้งานเป็นเชื อเพลิงในหม้อไอน ้า (Boiler) หรือใช้ในเตาเผา 

(Stove) ส้าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี  การน้าวัสดุเหลือทิ งจากกระบวนการสกัดปาล์มน ้ามัน มาผลิตเป็น

เชื อเพลิงอัดเม็ด มีราคาถูก และจัดหาได้ง่าย รวมทั งกรรมวิธีในการน้ามาใช้ประโยชน์ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน จึงเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทย 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ใช้เป็นเชื อเพลิงในครัวเรือน และเป็นเชื อเพลิง (Co-firing) ในอุตสาหกรรม เพราะ

เชื อเพลิงอัดเม็ดจากทะลายเปล่าปาล์มน ้ามัน มีค่าความร้อนสูง แต่มีขี เถ้า และควันน้อย 

วิธีการศึกษาวิจัย การวิจัยเชื อเพลิงอัดเม็ดจากทะลายเปล่าปาล์มน ้ามัน เพื่อเป็นพลังงานเขียว โดยน้าทะลายเปล่า

ปาล์มน ้ามัน มาแปรรูปเป็นเชื อเพลิงอัดเม็ด และประเมินคุณภาพ คุณสมบัติของเชื อเพลิงที่ได้ โดยพิจารณาจาก

ปริมาณเถ้า ความชื น ค่าความร้อน ค่าความหนาแน่นของวัสดุ ปริมาณมวล และคาร์บอนเสถียร 

เชื้อเพลิงอัดเมด็จากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อเป็นพลังงานเขียว 
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ขั้นตอนการผลิต  

น้าทะลายเปล่าปาล์มน ้ามันมาผ่านกระบวนการย่อย และลดความชื น จากนั นน้ามาอัดเม็ดด้วยเครื่องอัดแบบสกรู โดย

กรรมวิธีอัดแท่งเชื อเพลิงตามกระบวนการอัดร้อน ที่เป็นการอัดวัสดุโดยให้ความร้อนตลอดเวลาที่ท้าการอัด โดยใช้

อุณหภูมิประมาณ 350 องศาเซลเซียส เพื่อให้ยึดเกาะขึ นรูปเป็นแท่งได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวประสาน 

ท้าการทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพและคุณสมบัติทางด้านเชื อเพลิง คุณสมบัติทางกายภาพของเชื อเพลิงอัดเม็ดจาก

ทะลายเปล่าปาล์มน ้ามันที่ผลิตได้ 

ผลการศึกษาวิจัย จากการวิจัยเชื อเพลิงอัดเม็ดจากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อเป็นพลังงานเขียวนี  มีองค์ประกอบ Ash 

Content     (เถ้า (  4.19 % Acid-insoluble lignin (ลิกนินที่ไม่ละลายในกรด 27.18%) Holocellulose (โฮโลเซลลูโลส 

61.59%) และ Cellulose (เซลลูโลส 24.95%)  

ผลได้เชิงเศรษฐกิจ 

1. เชื อเพลิงอัดเม็ดจากทะลายเปล่าปาล์มน ้ามัน มีข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับเชื อเพลิงชนิดอื่น คือ สะดวกในการขนส่ง
และประหยัดค่าขนส่ง เพราะมีความหนาแน่นสูง ประมาณ 650-700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ ชิ นไม้สับมี
ความหนาแน่น 300 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
2. ประสิทธิภาพของอัตราการเผาไหม้มาก 80% ของเตาเผา สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่าย เพราะขนาด
เชื อเพลิงเท่ากัน    
3. ขี เถ้าน้อยกว่าชีวมวลอื่นท้าให้ลดค่าใช้จ่ายในการก้าจัดขี เถ้า    
4. ให้ค่า Net Calorifie Value มากกว่า 16.5 mg/kg ซึ่งสูงกว่าเชื อเพลิงประเภทอื่นที่มีค่าพลังงาน ประมาณ 10.9 
mg/kg เช่น ไม้ฟืน ไม้สับ ขี เลื่อย ขี กบ เป็นต้น 
 

 

ภาพที่ 1 เชื อเพลิงอัดเม็ด 

ผู้ร่วมวิจัย: นายสุธน รุ่งเรือง และนางสาวณิชาภา มินาบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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การก่อการร้ายเป็นภัยคุกคามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และสร้างความหวาดกลัวให้กับนานาประเทศทั่วโลก ประเทศไทยเป็น

ประเทศหนึ่ง ที่ประสบปัญหาความไม่สงบและความไม่ปลอดภัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การก่อการร้าย

เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น การยิงสุ่มไม่มีเป้าหมายที่แน่นอน การใช้อาวุธสงคราม  การใช้วัตถุระเบิด เป็นต้น ภัย

เหล่านี้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ทั้งภาครัฐ และประชาชน ฉะนั้น การสร้างความปลอดภัยใน

ชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ท างานในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว สามารถด าเนินการได้โดยการติดตั้งผนังกัน

กระสุนไว้รอบสิ่งก่อสร้าง ส านักงาน หรือ อาคารของทางราชการ ดังนั้น  งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา

ออกแบบ และผลิตผนังอาคารกันกระสุนปืน จากส่วนผสมยางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มน้ ามัน ซึ่งวัสดุทั้งสองชนิด

เป็นวัสดุท้องถิ่นที่หาได้ง่ายในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ได้ผนังอาคารกันกระสุนปืนชนิด M16 A1 ที่มีระยะห่างจากจุดเป้าหมาย 500 

เมตรจากส่วนผสมยางพาราและเส้นใยทะลายเปล่าปาล์มน้ ามัน อัตราส่วนโดยน้ าหนักของเส้นใยปาล์มน้ ามัน ต่อ 

ยางพาราที่ 25 ต่อ 75 ที่ความหนา 10 มิลลิเมตร 

ขั้นตอนการผลิต งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาคุณสมบัติทางกล และความสามารถในการทะลุผ่านของกระสุนปืน และ

การรับแรงกระแทกของแผ่นผนังอาคารที่เป็นวัสดุผสม เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น  และป้องกันแรงกระแทกจากยางพารา

และเส้นใยทะลายปาล์มเปล่า จุดมุ่งหมายส าคัญ เพื่อดูดซับแรงที่เกิดจากความเร็วของกระสุนปืน โดยไม่สามารถทะลุ

ผ่านผนังได้ โดยใช้หลักการ คือ การน าเส้นใยจากทะลายเปล่าปาล์มน้ ามันมาจัดเรียงเป็นชั้น ๆ ในทิศทางตั้งฉาก และ

แนวทแยงมุมสลับกัน โดยไม่มีช่องว่าง และใช้น้ ายางพาราหล่อทับเส้นใยดังกล่าว น าเหล็กแผ่นมาปิดทับทั้งสองด้าน 

โครงสร้างผนังอาคารกันกระสุนปืนที่ศึกษาเป็นแผ่นผนัง 4 ชั้นประกอบด้วย 

1. ไม้กระดานอัดหนา 5 มม.  

2. แผน่อลูมิเนียมออกไซด์หนา 2 มม.  

3. แผน่เส้นใยทะลายปาล์มเปล่าผสมน้ ายางพารา หนา 10 มม. 
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โดยแผ่นผนังเส้นใยจากทะลายเปล่าปาล์มน้ ามันผสมน้ ายางพารา ที่มีความหนาหนา 10 มม. ใช้อัตราส่วนผสมโดย

น้ าหนักใน 3 อัตรา คือ เส้นใยจากทะลายเปล่าปาล์มน้ ามันต่อน้ ายางพารา ในอัตราผสมที่  25 : 75, 50 : 50 และ 75 : 

25  โดยการทดลองใช้ปืนชนิด M16 A1 ที่มีระยะห่างจากจุดเป้าหมาย 500 เมตร โดยใช้การยิงจ านวน 1 นัดต่อ 1 

ตัวอย่างของแผ่นผนังกันกระสุน 

                   

ผลการวิจัย   

จากการทดสอบ การทะลุผ่านของกระสุนปืนของแผ่นผนังเส้นใยจากทะลายเปล่าปาล์มน้ ามัน ต่อ น้ ายางพารา ใน
อัตราผสมที่  25 : 75, 50 : 50 และ 75 : 25 ความหนา 10 มม. ระยะห่างจากเป้าหมาย 500 เมตร  คือ อัตราส่วน
ของเส้นใยจากทะลายเปล่าปาล์มน้ ามัน ต่อ น้ ายางพารา ที่มีการต้านทานการทะลุของกระสุนได้ดีที่สุด คือ  25 : 75 
และผนังสามารถป้องกันกระสุนปืนได้ในระดับ III ตามมาตรฐาน NU 
 

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ  
ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เสี่ยงภัยจากการก่อการร้าย โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นที่ รวมทั้ง  
เป็นการน าวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างการจ้างงานในพื้นที่  และสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนจากการที่สามารถท าเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างผนังอาคารกัน
กระสุนปนื 
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ความต้องการใช้หลังคาชิงเกิ้ล ที่ท าจากเส้นใยแก้วค่อนข้างจ ากัด เป็นตลาดเฉพาะ หลังคาชนิดนี้ น าเข้าจาก
ต่างประเทศ และน ามาขายในรูปแบบพร้อมติดตั้ง ตลาดมีอัตราการเติบโตไม่มากนัก ผู้ใช้หลังคาประเภทนี้  ร้อยละ 
80 คือ โรงแรมและรีสอร์ท ร้อยละ 20  คือบ้านจัดสรรและบ้านส่วนตัว สาเหตุที่หลังคาชิงเกิ้ลไม่เป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภค ทั้งๆที่หลังคาชิงเกิ้ล เป็นวัสดุที่ดีมีคุณภาพ ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน  เนื่องจาก ราคาหลังคาชิงเกิ้ล
ค่อนข้างสูง และราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการมุงหลังคาในรูปแบบต่างๆ โดยราคาหลังคาชิงเกิ้ลเฉลี่ยตาราง
เมตรละ 400-700 บาท เมื่อเทียบกับหลังคาประเภทลอนคู่ที่นิยมใช้กันทั่วไป ราคาเฉลี่ยตารางเมตรละ 100 บาท 
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ในการน าเศษวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการสกัดน้ ามันปาล์มมาใช้
ประโยชน์เป็นวัสดุมุงหลังคา พบว่า เส้นใยปาล์มมีความเหมาะสมที่จะน ามาผลิตแผ่นหลังคาชิงเกิ้ลทดแทนเส้นใย
แก้ว เพราะเส้นใยมีความเหนียว ทนทาน อากาศไหลเวียนผ่านได้ดี อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยการน าเส้นใยปาล์ม
มาเป็นองค์ประกอบของวัสดุมุงหลังคา ยังมีการพัฒนาค่อนข้างจ ากัด ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ ในการใช้เส้นใยทะลายปาล์มเปล่าเสริมก าลังของแผ่นหลังคาชิงเกิ้ลทดแทนเส้นใยแก้ว (Fiber 
Glass) เนื่องจาก เส้นใยจากปาล์มเป็นเส้นใยที่แข็งแรง สามารถน าไปใช้ในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอได้  และหาก
สามารถน าเส้นใยปาล์มแทนที่เส้นใยแก้ว (Fiber Glass) ในชั้นเสริมก าลังของหลังคาชิงเกิ้ล (หลังคายางมะตอย) ซึ่ง
บริเวณชั้นเสริมก าลังของหลังคาชิงเกิ้ล จะอยู่ชั้นล่างสุดของแผ่นหลังคา  ท าหน้าที่เป็นโครงสร้างของแผ่นหลังคา
ประกอบด้วย ยางมะตอย และเส้นใยแก้ว (Fiber Glass) ซึ่งเป็นการเสริมแรงดึง ป้องกันการฉีกขาด หดตัว หรือโก่ง
ตัว การศึกษานี้ เป็นการตอบสนอง ในการรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาหลังคาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็น
การสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อที่อยู่อาศัย 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย  เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกใช้หลังคาชิงเกิ้ลที ่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยแผ่นหลังคาชิงเกิ้ลยังคงความความคงทน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แต่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติใน
การผลิต  ลดปริมาณการน าเข้าหลังคาชิงเกิ้ลจากต่างประเทศ สร้างการจ้างงานในท้องถิ่น  รวมทั้งช่วยลดปัญหา
สภาพแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการสกัดน้ ามันปาล์ม  

ขั้นตอนการผลิต 

    
 

 

เส้นใยทะลายปาล์มเปล่า+หินเกร็ด 
+ยางมะตอย (วัสดุที่ใช้ในการวิจยั) 

ภาพขยายองค์ประกอบทางเคมี
ของเส้นใยทะลายปาล์มเปล่า  

การประยุกต์ใช้เส้นใยทะลายปาล์มเปลา่เสริมก าลัง 

ของแผ่นหลังคาชิงเกิ้ลทดแทนเส้นใยแก้ว 
 

นายสุธน  รุ่งเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ต้นแบบแผ่นหลังคาซิงเกิ้ลจากเส้นใยทะลายปาล์มเปล่า โดยคุณสมบัติที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย มิติความหนา
ของแผ่นกระเบื้อง ลักษณะทางกายภาพของแผ่นกระเบื้อง การรั่วซึมน้ าของแผ่นกระเบื้อง การดูดซึมน้ าของแผ่น
กระเบื้อง การรับแรงดึงของแผ่นกระเบื้อง การถ่ายเทความร้อนของแผ่นกระเบื้อง  
จากการศึกษา พบว่า แผ่นหลังคาเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ  เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะทางด้านอุตสาหกรรม และของเหลือทางด้านเกษตรกรรม โดย

น าขยะและของเหลือทิ้งเหล่านั้น มาเป็นวัสดุทางเลือกในการผลิตกระเบื้องหลังคา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส าหรับ

ต้นทุนการผลิตหลังคาชิงเกิ้ลจาก เส้นใยทะลายปาล์มเปล่า เมื่อเปรียบเทียบกับหลังคาซิงเกิ้ลใยแก้ว ในพื้นที่ 1 

ตารางเมตร หลังคาชิงเกิ้ลจากเส้นใยทะลายเปล่าปาล์มน้ ามัน ต่ ากว่าหลังคาซิงเกิ้ลใยแก้วประมาณ 240 บาท ทั้งนี้ 

ไม่รวมค่าขนส่งและค่าด าเนินการต่างๆ  

Chemical compositions Results 
(% based on o.d. OPEFB) 

Testing Methods 

1. Ash Content 4.19 TAPPI T 211 om-07 
2. Acid-insoluble lignin 27.18 TAPPI T 222 om-11 
3. Holocellulose 61.59 Wise et al. (1946) 
4. Cellulose 24.95 Updegraff (1969) 

รายละเอียดการวิเคราะหค์ุณสมบัติทางเคมแีละมาตรฐานการทดลอง 

 

ต้นแบบแผ่นหลังคาซิงเกิ้ลจากเส้นใยทะลายปาล์มเปล่า 
 

ผู้ร่วมวิจัย: นางสาวณิชาภา  มนิาบูลย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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สภาวะถดถอยของระบบการย่อย และการดูดซึมอาหารของการหย่านมลูกสุกรอายุ 18-21 วัน ท าให้การกินอาหารของ
ลูกสุกรลดลง เมื่อปริมาณพลังงานที่ลูกสุกรได้รับไม่เพียงพอ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเจริญเติบโต ดังนั้น การใช้
อาหารที่มีพลังงานเข้มข้น จึงเป็นแนวทางหนึ่ง ในการแก้ปัญหาการหยุดชะงักการเจริญเติบโตของลูกสุกร น้ ามันเมล็ด
ในปาล์มเป็นน้ ามันที่มีกรดไขมันสายยาวปานกลาง (Medium-chain fatty acids; MCFAs) ในปริมาณสูง ซึ่งไขมันชนิด
นี้จะถูกใช้ในการเผาผลาญให้เกิดพลังงานแก่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การศึกษาวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาสูตรสารเสริมประเภทพลังงานส าหรับลูกสุกร ที่มีส่วนผสมของน้ ามันเมล็ดในปาล์ม 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ได้สูตรอาหารเสริมพลังงานสูงประเภทน้ ามันผสม ในอาหารลูกสุกรหย่านมที่มี
ส่วนผสมของน้ ามันเมล็ดในปาล์ม ที่ช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพของลูกสุกรหย่านม โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรสามารถผสม
ใช้เองได้ 

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย จัดท าไขมันผสม 5 สูตร คือสูตร A, B, C, D และ E โดย: 

ไขมัน A (สูตรควบคุม) ประกอบด้วยน้ ามันถั่วเหลือง (Soybean oil; SO) และ ไขวัว (Beef tallow; BT)  

ไขมันสูตร B ประกอบด้วย SO+BT+PKO+กรดเบนโซอิค (Benzoic acid; BA) เพื่อให้มี MCFAs จาก PKO 0.25% 

ไขมันสูตร C ส่วนประกอบเช่นเดียวกับ B แต่เติมสารกันหืน Butylatedhydroxytoluene (BHT)  

ไขมันสูตร D ประกอบด้วย SO+PKO+BA เพื่อให้มีปริมาณ MCFAs จาก PKO 0.50%  

ไขมันสูตร E ส่วนประกอบสูตรเดียวกับ D แต่เติมสารกันหืน BHT โดยท าการทดลอง 2 การทดลอง: 

การทดลองแรก ทดลองในสุกรหลังหย่านม (ดูร็อค x แลนด์เรซ x ลาร์จไวท์) จ านวน 80 ตัว (อายุ 21 ±1 วัน) แบ่งเป็น 5 
กลุ่มทดลองๆ ละ 4 ซ้ าๆ ละ 4 ตัว ขังคอกรวมที่เป็นเพศเดียวกัน ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ให้อาหารผสม
อัดเม็ดที่เสริมไขมันสูตรต่างๆ 5% ในสูตรอาหาร ทดลองเลี้ยงสุกรเป็นเวลา 6 สัปดาห์  

การทดลองที่ 2 เป็นการศึกษาการย่อยได้ของโภชนะในอาหารทดลองในสุกร ที่อายุหลังหย่านมสัปดาห์ที่ 3 จ านวน 20 
ตัว ขังในกรงแบบขังเดียว และใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) 0.5% ผสมในอาหารเพื่อเป็น Indigestible Marker  

ผลการศึกษาวิจัย การทดลองในช่วงสัปดาห์แรกของสุกรหลังหย่านม อาหารเสริมไขมันที่มี MCFAs ผสม BHT (สูตร C 

และ E) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของอาหาร (Feed Efficiency; FE) (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม

ควบคุม A อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการผลิตและ FE ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ระหว่างกลุ่มทดลอง เมื่อคิดเฉลี่ย

ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-3 ของการทดลอง และค่าอัตราแลกน้ าหนัก (Feed Conversion Ratio; FCR) และ FE ของสุกรที่

เสริมไขมันสูตร E ดีกว่า (p<0.05) กลุ่มควบคุม A และสุกรในกลุ่มที่กินอาหารเสริมไขมันสูตร B เมื่อคิดเฉลี่ยในช่วง

รองศาสตราจารย์ ดร. วันดี ทาตระกูล และคณะ 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

การผลิตสารเสริมพลังงานสูงส าหรับลูกสุกรจากน้ ามันเมล็ดในปาล์ม 
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สัปดาห์ที่ 4-6 ของการทดลอง แต่ผลการทดลองเฉลี่ย 6 สัปดาห์ สุกรที่กินอาหารเสริมไขมันสูตร D มีค่า FCR และ FE 

(p<0.05) ดีกว่ากลุ่มควบคุม A  

ปริมาณ Coliform Bacteria, Escherichia coli และ Salmonella spp.ที่เก็บจากมูลทวารหนักของลูกสุกร พบว่า สุกรที่

กินอาหารเสริมไขมันสูตร E ต่ าที่สุด (p<0.05) เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และสุกรที่กินอาหารเสริมไขมันสูตร B เมื่อ

วัดในสัปดาห์ที่ 6 ของการทดลอง อย่างไรก็ตาม สุกรที่กินอาหารเสริมไขมันสูตร E มีแนวโน้มของ Coliform Bacteria, 

Escherichia coli และ Salmonella spp.ต่ าสุด เม่ือสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 3 และที่ 6 ของการทดลอง   

นอกจากนี้พบว่า อาหารที่เสริมไขมันสูตร A มีค่าการย่อยได้ของวัตถุแห้งดีที่สุด (p<0.001) แต่การย่อยได้ของเยื่อใย 

(p<0.001) และพลังงาน (p<0.004) ต่ าสุด ค่าสูงที่สุดของพลังงานย่อยได้ และพลังงานใช้ประโยชน์ได้ (p<0.001) คือ 

อาหารที่เสริมไขมันสูตร D  

จากผลการศึกษาวิจัย สรุปได้ว่า ไขมันผสมสูตร E ซึ่งประกอบด้วย SO + BT + KPO + BHT และ MCFAs 0.50% จาก 

PKO มีศักยภาพสูงที่สุด ในการน ามาเสริมในอาหารสุกรหลังหย่านมในปริมาณ 5% ในอาหาร โดยอาหารเสริมพลังงาน

สูงที่มีส่วนประกอบของกรดไขมันสายยาวปานกลาง (MCFAs) ในปริมาณ 0.50% จากน้ ามันเมล็ดในปาล์ม (PKO) ให้มี

ชื่อเรียกว่า “EsupMCFAs2” เพื่อใช้ในการจดอนุสิทธิบัตรต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ  ต้นทุนสารเสริมพลังงานสูง EsupMCFAs2 เท่ากับ 61.70 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นต้นทุนในอาหาร 
3.085 บาทต่ออาหาร 1 กิโลกรัม สามารถเป็นแหล่งพลังงานส าหรับลูกสุกรได้ 400 กิโลแคลลอรีต่อกิโลกรัม  เมื่อใช้ใน
ระดับ 5% ในอาหาร โดย EsupMCFAs2 มีคุณสมบัติช่วยปรับปรุงสุขภาพทางเดินอาหารลูกสุกรหย่านม ให้มีสุขภาพ
ทางเดินอาหารที่ดี อัตราแลกน้ าหนักหรือประสิทธิภาพการใช้อาหารสูงขึ้น 

 

 

EsupMCFAs2 

ผู้ร่วมวิจัย: อาจารย์กุลยาภัสร์ วุฒิจารี ดร.อมรรัตน์ วันอังคาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าทะลายปาล์มเปล่า  มาพัฒนาผลิตเป็นวัสดุต้นแบบประเภทวัสดุก่อสร้าง 

ส าหรับงานตกแต่งภายใน ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยอาศัยแนวคิด

จากคุณสมบัติของเส้นใยปาล์มที่มีปริมาณ โฮโลเซลลูโลสและลิกนินสูง เหมาะสมส าหรับการเตรียมด้วยวิธีการ

ระเบิดเยื่อด้วยไอน้ า และการท าแผ่นแบบแห้ง โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีของลิกนินและเฮมิเซลลูโลส ใช้ความร้อนใน

การอัดร้อน ซึ่งท าให้เกิดการประสานกันระหว่างเส้นใย กลายเป็นแผ่นไม้อัดที่มีความแข็งแรง จึงช่วยหลีกเลี่ยงการ

เติมวัสดุเชื่อมประสาน ทางเคมี หรือสารประเภทกาวที่มีส่วนประกอบของฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งฟอร์มัลดีไฮด์เป็นสาร

มลพิษที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในอาคาร  

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย  วัสดุต้นแบบประเภทวัสดุก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับงานตกแต่งภายใน ที่มี

ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง สร้างทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าและ

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ จากเศษวัสดุเหลือใช้ของสวนปาล์มน้ ามัน เป็นแผ่นไม้อัด หรือแผ่นเส้นใยอัด 

กระบวนการแปรรูปทะลายปาล์มเปล่า  

สับทะลายปาล์มเปล่าให้มีขนาดเล็ก และย่อยด้วยเครื่องย่อยทะลายปาล์ม  น าไปตากจนแห้ง ก่อนน าไประเบิดด้วย

ไอน้ า จากนั้น น าไปหาสภาวะที่เหมาะสม โดยทดลองที่ระดับความหนาแน่น อุณหภูมิ และเวลา ที่แตกต่างกัน คือ 

ก าหนดความหนาแน่นลูกบาศก์เมตรละ 900 กิโลกรัม 1500 กิโลกรัม และ 2000 กิโลกรัม ระดับอุณหภูมิ 100 และ 

110 องศาเซลเซียส กรณีเส้นใยผ่านการระเบิดด้วยไอน้ าและอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส และกรณีเส้นใยไม่ผ่าน

การระเบิดด้วยไอน้ า ระยะเวลา 10 นาที เพื่อค้นหาสภาวะที่เหมาะสม  

นอกจากนี้  ได้ทดลองใช้ทะลายปาล์มเปล่า  มาตีสางและอบด้วยวิธีกล น าเส้นใยไปใช้ในลักษณะของ 

Reinforcement คล้ายเส้นใยจากกาบมะพร้าว เพื่อท าให้กระบวนการแปรรูปเส้นใยง่ายและสะดวกขึ้น ท าการ

ทดลองขึ้นรูปโดยใช้กาว Methylene Diphenyl Diisocyanate (MDI) 

ผลการศึกษาวิจัย แผ่นประกอบจากเส้นใยปาล์มทั้งที่ผ่านการระเบิดไอน้ า และไม่ผ่านการระเบิดไอน้ า มาเทียบกับ

เกณฑ์มาตรฐาน พบว่า ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 876-2547) จึงศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้กาว 

MDI ในกระบวนการขึ้นรูป ท าให้แผ่นไม้จากเส้นใยปาล์มมีความแข็งแรงมากขึ้น และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต และคณะ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

วัสดุก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์ส าหรับงานตกแต่งภายใน 

จากเศษวัสดุเหลือใช้ของสวนปาล์มน  ามัน 
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ภาพที่ 1 กระบวนการขึน้รูปแผ่นตัวอย่าง 

การประเมินวัฏจักรชีวิต  การประเมินวัฏจักรชีวิตในกระบวนการขึ้นรูปแบบไม่ใช้กาว เทียบกับ กระบวนการขึ้น

รูปแบบใช้กาว โดยก าหนดหน่วยผลิตภัณฑ์แผ่นตัวอย่างจากเส้นใยทะลายปาล์มเปล่า คือ 1 แผ่น ขนาด 35×35 

เซนติเมตร ความหนา 10 มิลลิเมตร พบว่า กระบวนการขึ้นรูปแบบใช้กาว เส้นใยต้องผ่านการระเบิดไอน้ า ซึ่งใช้

พลังงานไฟฟ้าสูง และก่อให้เกิดผลกระทบสูงกว่ากระบวนการขึ้นรูปแบบไม่ใช้กาวในด้าน Climate change, 

Terrestrial acidification, Freshwater eutrophication และ Freshwater  ecotoxicity ส่วนกระบวนการขึ้นรูปแบบ

ใช้กาว เส้นใยไม่จ าเป็นต้องผ่านการระเบิดไอน้ า โดยน าเส้นใยที่ผ่านการเตรียมมาผสมกาวและขึ้นรูปได้ทันที การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ส าหรับงานตกแต่งภายในใช้กาว MDI เป็นตัวประสาน เพื่อจะช่วยให้การขึ้นรูปให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และแผ่นตัวอย่างมีความแข็งแรงส าหรับการออกแบบเป็นวัสดุตกแต่งภายใน 

 

ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคัง่ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ทะลายเปล่าปาล์มน ้ามัน เป็นวัสดุชีวมวลเหลือทิ งที่มีปริมาณมากที่สุด จากโรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม กล่าวคือปาล์ม

น ้ามันทั งทะลายจะเป็นทะลายเปล่าปาล์มน ้ามัน ประมาณร้อยละ 20 ดังนั น ประเทศไทยจะมีปริมาณทะลายเปล่า

ปาล์มน ้ามันเหลือทิ งปีละประมาณ 2 ล้านตัน ทะลายเปล่าปาล์มน ้ามันมีองค์ประกอบหลัก เป็นเซลลูโลส ร้อยละ 41-

47 เฮมิเซลลูโลส ร้อยละ 24-34 และ ลิกนิน ร้อยละ 18-22 โดยเซลลูโลสมีองค์ประกอบหลักเป็นน ้าตาล และเม่ือน้ามา

ผ่านกระบวนการปรับสภาพ (Pretreatment) ที่เหมาะสม จะสามารถน้าไปใช้เป็นวัตถุดิบตั งต้นในกระบวนการหมัก

เพื่อผลิตกรดฟูมาริค และกรดอิทาโคนิค 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ได้สายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการสร้างกรดฟูมาริค และกรดอิทาโคนิค
จากแหล่งธรรมชาติ โดยใช้วัตถุดิบเหลือทิ งทางการเกษตร ได้แก่ ทะลายเปล่าปาล์มน ้ามันมาผ่านกระบวนการปรับ
สภาพที่เหมาะสม  

ขั้นตอนการผลิตกรดฟูมาริคหรือกรดอิทาโคนิค 

1. คัดแยกจุลินทรีย์จากแหล่งธรรมชาติที่มีความสามารถในการผลิตกรดฟูมาริค หรือกรดอิทาโคนิค 
2. เปรียบเทียบการผลิตกรดฟูมาริค หรือกรดอิทาโคนิค โดยสายพันธุ์คัดเลือกจากธรรมชาติกับเชื อ Rhizopusoryzae 
TISTR 3535, R. arrhizus TISTR 3198 และ Aspergillus terreus TISTR 3109 ตามล้าดับ 
3. เปรียบเทียบการหมักโดยใช้เซลล์อิสระ (Free-cell) และเซลล์ตรึงรา (Immobilized cell)   
4. เตรียมทะลายเปล่าปาล์มน ้ามันจากการระเบิดด้วยไอน ้า 
5. ด้าเนินการไฮโดรไลซ์และผลิตกรด โดยกระบวนการหมักแบบไม่ต่อเนื่อง (Separate Hydrolysis and 
Fermentation, SHF) 
6. หาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดฟูมาริค และกรดอิทาโคนิค จากทะลายเปล่าปาล์มน ้ามัน โดยวิธีพื นผิว
ตอบสนองโดยเชื อสายพันธุ์คัดเลือกจากธรรมชาติ 
7. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตกรดทั งสองชนิด จากน ้าตาลกลูโคสบริสุทธิ์ และน ้าตาลกลูโคสที่ได้จากทะลาย
เปล่าปาล์มน ้ามัน โดยจุลินทรีย์คัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 

ดร. อันธิกา  บุญแดงและคณะ  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

การคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตกรดฟูมาริค 
และกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้้ามัน 
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รูปภาพ แสดงขัน้ตอนการผลติกรดฟูมาริคหรือกรดอทิาโคนิค 
 
ผลการศึกษาวิจัย  การวิจัยเซลลูโลสจากทะลายเปล่าปาล์มน ้ามัน เพื่อเป็นวัตถุดิบตั งต้นในการผลิตกรดฟูมาริค หรือ

กรดอิทาโคนิค พบว่า ราคัดเลือกจากธรรมชาติไอโซเลท K20 สามารถผลิตกรดฟูมาริคได้มากกว่าราทางการค้า R. 

oryzae TISTR 353 และ R. arrhizus TISTR 3198 โดยเซลล์อิสระสามารถผลิตกรดฟูมาริคได้สูงสุดเท่ากับ 5.30 กรัม

ต่อลิตร เพิ่มขึ น 4.86 เท่า เมื่อเทียบกับปริมาณกรดฟูมาริคเริ่มต้นที่ผลิตได้ 1.09 กรัมต่อลิตร และราคัดเลือกจาก

ธรรมชาติไอโซเลท K17 สามารถกรดอิทาโคนิคได้มากกว่าราทางการค้า A. terreus TISTR 3109 โดยเซลล์ตรึงราของ 

K17 สามารถผลิตกรดอิทาโคนิคได้สูงสุดเท่ากับ 7.43 กรัมต่อลิตร  เพิ่มขึ น 4.17 เท่า เมื่อเทียบกับปริมาณกรดอิทาโค

นิคเริ่มต้นที่ผลิตได้ 1.78 กรัมต่อลิตร นอกจากนี  ราทั งสองไอโซเลท ยังมีประสิทธิภาพในการใช้น ้าตาลกลูโคสที่ได้จาก

การย่อยทะลายเปล่าปาล์มน ้ามัน เทียบเท่ากับการใช้น ้าตาลกลูโคสบริสุทธิ์อีกด้วย 

 
 
 
 

ผู้ร่วมวิจัย: ดร.พลิาณี ไวยถนอมสัตย์ นางสาววราภรณ์  อภิวัฒนาภิวัต นางสาวชนาพร ตระกูลแจะ และ 
นางสาวอันฟาล ตาเละ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

นางสาวปณิดา อู่ไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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กากปาล์มน ้ามันที่ใช้ในการวิจัย คือกากปาล์มน ้ามันที่เป็นผลพลอยได้ จากโรงงานสกัดน ้ามันแบบหีบรวมเมล็ดใน
ปาล์ม  โดยกากชนิดนี จะเป็นกากรวมของกากผลปาล์มน ้ามันกับกากเมล็ดปาล์มน ้ามัน  ซึ่งปัจจุบัน เกษตรกรนิยม
น้ากากปาล์มน ้ามันชนิดนี   มาใช้เป็นแหล่งโปรตีนและพลังงานส้าหรับเลี ยงสัตว ์  เนื่องจาก  มีราคาถูก และมีคุณค่า
ทางโภชนะในการน้ามาเป็นอาหารสัตว์เคี ยวเอื อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการเลี ยงโคนม อย่างไรก็ตาม กากปาล์ม
น ้ามันจากโรงงานสกัดน ้ามันแบบหีบรวมเมล็ดในปาล์ม  จะมีเยื่อใยและกะลาเป็นองค์ประกอบหลัก และมีโปรตีน
ค่อนข้างต่้า เมื่อเทียบกับกากปาล์มน ้ามันชนิดอื่น กากชนิดนี มีองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความชื น 9.7-12.8% 
โปรตีน 7.1-10.2% ไขมัน 6.9-10.2% เยื่อใย 21.1-30.6% และเถ้า 4.3-4.5% ดังนั น การน้ากากปาล์มน ้ามันชนิดนี 
มาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ จึงต้องหากรรมวิธีในการเพิ่มปริมาณโปรตีนในกากปาล์มน ้ามันให้สูงขึ น และมีปริมาณ
ที่เหมาะสม ส้าหรับน้ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ ทดแทนแหล่งโปรตีนที่มีราคาแพง เช่น กากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศและมีราคาสูง  

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ได้วิธีการผลิต และระดับที่เหมาะสมในการใช้กากปาล์มน ้ามัน และยูเรียอัดเม็ด
(Oil palm meal and urea pellet, PMUP) เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนทางเลือกทดแทนกากถั่วเหลือง ในสูตรอาหาร
ข้น ส้าหรับใช้เป็นอาหารโคนม และสัตว์เคี ยวเอื องชนิดอ่ืน เช่น โคเนื อ กระบือ แพะ และ แกะ รวมทั ง แนวทางในการ
เพิ่มศักยภาพการน้าผลพลอยได้ จากโรงงานสกัดน ้ามันปาล์มแบบหีบรวมเมล็ดในปาล์มมาใช้ประโยชน์มากขึ น  

 

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย  

 

   
 
 
 
                             
 

1. เตรียมอาหารทดลอง โดยการอัดเม็ด

กากปาล์มน ้ามันร่วมกับยูเรีย (PMUP) 

ด้วยเครื่ องอัด เม็ดอาหารสัต ว์  เพื่ อ

น้าไปใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนกากถั่ว

เหลืองในสูตรอาหารข้น 

ดร.รัชตาภรณ์ ลุนสิน และคณะ  
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

การใช้กากปาล์มน้้ามันและยูเรียอัดเม็ดเป็นแหล่งโปรตีนทดแทน 
กากถั่วเหลืองในอาหารข้นส้าหรับโครีดนม 
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ผลการศึกษาวิจัย  การใช้ PMUP เป็นแหล่งโปรตีน ทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารข้น ส้าหรับโครีดนมต่อปริมาณ
การกินได้  การย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และสมรรถนะการให้ผลผลิตน ้านมของโคนม 
โดยใช้ PUMP ทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารข้นที่ระดับ 0, 25, 50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ พบว่า สามารถใช้ 
PMUP เป็นแหล่งโปรตีน ทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารข้นส้าหรับโครีดนมได้ ตั งแต่  25-75 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มี
ผลกระทบต่อสัตว์ และไม่ท้าให้สมรรถนะการให้ผลผลิตของโคนมด้อยลง การใช้ PMUP เป็นแหล่งโปรตีน ทดแทน
กากถั่วเหลืองในสูตรอาหารข้นที่ระดับ 50 เปอร์เซ็นต์  จะท้าให้ปริมาณการกินได้ การใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ และ
กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน มีประสิทธิภาพสูงที่สุด รวมทั ง มีปริมาณผลผลิตน ้านม และผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจจากการเลี ยงโคนมสูงที่สุดเช่นกัน ดังนั น การใช้ PMUP เป็นแหล่งโปรตีน ทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารข้น 
ส้าหรับโครีดนม จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการน้ากากปาล์มน ้ามัน จากโรงงานสกัดน ้ามันปาล์มแบบหีบรวมเมล็ดใน
ปาล์ม มาใช้เป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกในอาหารสัตว์ ทดแทนแหล่งโปรตีนจากกากถั่วเหลืองที่มีราคาแพงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อการเลี ยงสัตว์ 

 
 

PMUP 

อาหารข้น 2. น้า PUMP ไปประกอบสูตร

อาหารข้นส้าหรับโครีดนม ตามระดับ

การทดแทนกากถั่วเหลือง คือ 0, 25, 

50, 75 และ 100% ตามล้าดับ  

 

 

3. ท้าการศึกษา ปริมาณการกินได้

ของอาหาร การย่อยได้ของโภชนะใน

อาหาร กระบวนการหมักในกระเพาะรู

เมน ผลผลิตน ้านม และองค์ประกอบ

ท า ง เ ค มี ข อ ง น ้ า น ม  ต ล อ ด จ น

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครีด

นมที่ได้รับอาหารทดลองทั ง 5 สูตร 

ผู้ร่วมวิจัย: รศ.ดร.สุนทรีพร ดวนใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การผลิตน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์จากน ้ามันปาล์มดิบ โดยผ่านกระบวนการฟอกสี ท้าให้สารแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสาร 
ตั งต้นของวิตามินเอ และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลดลงเกือบหมด ดังนั น การผลิตน ้ามันปาล์มแดง และผลิตภัณฑ์จาก
น ้ามันปาล์มแดง จึงเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดใหม่ อย่างไรก็ตาม น ้ามันปาล์มแดง มีข้อจ้ากัดคือ มีความคงตัว
ต่้า และจะเกิดการตกผลึก เม่ือท้าการเก็บรักษาไประยะหนึ่ง ท้าให้น ้ามันปาล์มแดงไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และ
ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรม การเพิ่มความคงตัวให้แก่น ้ามันปาล์มแดง สามารถท้าได้ โดยการ
เตรียมให้อยู่ในรูปของน ้ามันผสมกับน ้ามันพืชชนิดอื่น แต่การผสมต้องมีสัดส่วนของกรดไขมันที่เหมาะสม ดังนั น 
งานวิจัยนี  จึงได้น้าน ้ามันร้าข้าว และน ้ามันงา ที่สามารถหาได้ง่ายในประเทศ และมีสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มา
ผสมกับน ้ามันปาล์มแดง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั ง พัฒนาน ้ามันผสมเป็นน ้ามันสลัดเพื่อสุขภาพ และผลิตมากา
รีนปราศจากไขมันทรานส์ ทั งนี  เพื่อเพิ่มมูลค่าน ้ามันผสม ให้สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี ความ
หลากหลายยิ่งขึ น 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย การผลิตน ้ามันผสมจากน ้ามันปาล์มแดง การผลิตน ้ามันสลัด และมาการีน
ปราศจากไขมันทรานส์จากน ้ามันผสม 

ขั้นตอนและผลการศึกษาวิจัย การผลิตน ้ามันปาล์มแดงที่สามารถน้าไปผลิตในเชิงพาณิชย์ ด้าเนินการโดยการ
ก้าจัดยางเหนียวในน ้ามันปาล์มดิบด้วยกรด ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที เติมน ้าร้อยละ 5 โดย
น ้าหนัก จากนั น ลดอุณหภูมิเหลือ 35 องศาเซลเซียส ท้าการลดกรดไขมันอิสระโดยการท้าปฏิกิริยาซาปอนิฟิเคชัน
ด้วยด่าง จากผลการศึกษา พบว่า น ้ามันผสมที่มอีัตราส่วนน ้ามันปาล์มแดง : น ้ามันร้าข้าว : น ้ามันงา เท่ากับ 40 : 32 
: 28 โดยปริมาตร เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการผสมในอัตราส่วนอื่น โดยมีสัดส่วนของกรด
ไขมันอิ่มตัว กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียว และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเท่ากับ 1.10 : 1.33 : 1.03 และมีปริมาณ
แกมมาโอรีซานอล โทโคฟีรอลเซซามิน และแคโรทีนอยด์ เท่ากับ 524.47 ppm., 454.39 ppm., 362.53 ppm และ 
254.80 ppm. ตามล้าดับ น ้ามันผสมที่ได้ มีความคงตัวดี มีปริมาณกรดไขมันอิสระร้อยละ 0.80 มีความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระร้อยละ 70.98 มีค่าเปอร์ออกไซด์ 1.89 มิลลิอิควิวาเลนท์ต่อกิโลกรัม และมีคะแนนความชอบอยู่
ในระดับความชอบปานกลาง อย่างไรก็ตาม เม่ือน้าน ้ามันดังกล่าวไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 
120 วัน พบว่า ค่าความหนืด ปริมาณกรดไขมันอิสระ และค่าเปอร์ออกไซด์ เพิ่มขึ น (P<0.05) 

 
    

ภาพที่ 1 ลักษณะปรากฏของ (ก) น ้ามันปาล์มดิบ (ข) น ้ามันปาล์มที่ผ่านการก้าจัดกัม 
(ค) น ้ามันผสมจากน ้ามันปาล์มแดง น ้ามันร้าข้าว และน ้ามันงา 

รองศาสตราจารย์ดร. พัชรินทร์ ระวียัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

การผลิตน้้ามันปาล์มแดงผสมเพื่อสุขภาพและการประยุกต์ใช้ 

ในการพัฒนาน้้าสลัดและมาการีน 
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จากการเปรียบเทียบน ้าสลัดที่ท้าจากน ้ามันผสมกับน ้าสลัดที่ท้าจากน ้ามันปาล์มแดง พบว่า น ้าสลัดที่ท้าจากน ้ามัน

ผสมมีค่าความหนืด ความคงตัวของอิมัลชัน ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และคะแนนความชอบ สูงกว่าน ้า

สลัดที่ท้าจากน ้ามันปาล์มแดง เมื่อน้าน ้าสลัดทั งสองชนิดเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส นาน 45 วัน 

ปรากฏว่า ยังคงมีคุณภาพด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 
 

ภาพที่ 2 ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์น ้าสลัด (ก) ผลิตภณัฑ์น ้าสลัดจากน ้ามันปาล์มแดง 
(ข) ผลิตภัณฑ์น ้าสลัดจากน ้ามันผสม 

มาการีนที่ผลิตจากน ้ามันผสมที่มีอัตราส่วนของน ้ามันปาล์มแดง น ้ามันร้าข้าว น ้ามันงา ที่อัตราส่วน 8: 1: 1 โดย

ปริมาตร เมื่อน้าไปดัดแปรโครงสร้างของน ้ ามันด้วยเอนไซม์  พบว่า การใช้ เอนไซม์ไลเปส  ตรึงรูปจาก 

Rhizomucormiehei ในปริมาณร้อยละ 8 ได้มาการีนที่ปราศจากไขมันทรานส์ ที่มีค่าไขมันแข็งใกล้เคียง กับมาการีน

ทางการค้ามากที่สุด มาการีนที่ผลิตจากน ้ามันที่ผ่านการดัดแปรโครงสร้าง ได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบทาง

ประสาทสัมผัส สูงกว่ามาการีนที่ผลิตจากน ้ามันปาล์มแดง และมีสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และจุลินทรีย์อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
 

 

ภาพที่ 3 ลักษณะปรากฏของมาการีนที่ผลิตจาก (ก) น ้ามันปาล์มแดง (ข) น ้ามันผสม 
และ (ค) น ้ามันที่ผ่านการดัดแปรโครงสร้างด้วยเอนไซม์ 

 

ผู้ร่วมวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ด้ารงวัฒนกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง 
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แนวโน้มยานยนต์ในอนาคตจะเน้นหนักในสามด้านคือ ยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานสะอาด และ
ปลอดภัย ดังนั้น จึงมีการค้นคว้าน าเส้นใยธรรมชาติเสริมแรงหรือพอลิเมอร์คอมพอสิทมาใช้ทดแทนวัสดุสังเคราะห์ใน
อุตสาหกรรมรถยนต์ เช่น การใช้เป็นส่วนประกอบของกันชน และโครงสร้างรถยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพราะเส้นใยธรรมชาติ
มีน้ าหนักเบา ท าให้น้ าหนักรถยนต์เบาขึ้น  เมื่อเทียบกับการใช้เส้นใยสังเคราะห์ที่ใช้ในปัจจุบัน  งานวิจัยนี้ จึงมี
วัตถุประสงค์ เพื่อสกัดเส้นใยจากทะลายปาล์ม เพื่อน ามาเสริมแรงให้กับอีพอกซีเรซิน เนื่องจากอีพอกซีเป็นพอลิเมอร์ช
นิดเทอร์โมเซตติ้ง เป็นที่นิยมใช้ส าหรับเป็นชิ้นส่วนกันกระแทกด้านหน้ารถยนต์ (Bumper beam) ประกอบกับปริมาณ
เส้นใยจากทะลายปาล์มน้ ามัน ซึ่งเป็นหนึ่งในผลพลอยได้จากโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณการ
ผลิตปาล์มน้ ามัน โดยปริมาณทะลายปาล์มเปล่ามีประมาณ 399,373.94 ตันต่อปี 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย  เส้นใยธรรมชาติที่ได้จากทะลายปาล์มเปล่า สามารถน ามาใช้ทดแทนวัสดุ
สงเคราะห์ในอุตสาหกรรมต่างๆได้ ส่งผลให้โรงงานผลิตเส้นใยสามารถใช้ทะลายปาล์มเปล่าในการเตรียมเส้นใยเพื่อส่ง
ให้อุตสาหกรรมผลิตคอมพอสิท Bumper beam ซึ่งการใช้เส้นใยทะลายปาล์มน้ ามันแทนการใช้เส้นใยแก้วในโรงงาน
ประกอบรถยนต์ จะท าให้น้ าหนักของกันชนเบากว่าเดิม และส่งผลให้น้ าหนักของรถยนต์ในการขนส่งเบาขึ้น นอกจากนี้ 
การใช้เส้นใยจากพืชจะไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง และการหายใจ เมื่อเทียบกับเส้นใยแก้ว จึงช่วยลดความเสี่ยงของการ
ระคายเคืองของพนักงานในโรงงานประกอบรถยนต์ 

ผลการศึกษาวิจัย  เตรียมเส้นใยจากทะลายปาล์มเปล่าด้วยวิธีทางเคมี และทางเชิงกล วิธีทางเคมีโดยใช้ด่าง
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 10-30% โดยน้ าหนัก และวิธีทางเชิงกลโดยการระเบิดด้วยไอน้ าที่ 12-20 kgf/cm2 
นาน 5 นาที  จากนั้น ท าการฟอกขาวเส้นใยที่ได้ทั้งสองวิธีด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แล้วน าเส้นใยมา
ทดสอบสมบัติทางกายภาพ พบว่า การเตรียมเส้นใยด้วยวิธีทางเคมี สามารถก าจัดลิกนินได้ดีกว่า มีความแข็งแรงของ
เส้นใยมากกว่า โดยการใช้ปริมาณด่างมากขึ้น มีผลท าให้ปริมาณลิกนินลดลง และปริมาณแอลฟาเซลลูโลสมากขึ้น แต่
ไม่มีผลต่อขนาดและความแข็งแรงของเส้นใย เม่ือเปรียบเทียบกับการเตรียมเส้นใยทางเชิงกล  ดังนั้น จึงเลือกเส้นใยจาก
ทะลายปาล์มน้ ามันที่ผ่านการสกัดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นด่าง 30% มาท าคอมพอสิทเสริมแรงกับอีพอก
ซี แปรปริมาณเส้นใย 0-10% โดยน้ าหนัก ด้วยการสางเป็นแผ่นเส้นใยนอนวูฟเวน เปรียบเทียบกับเส้นใยแก้วขนิด E-
Glass น ามาขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ที่อุณหภูมิห้อง โดยอัตราส่วน เรซินอีพอกซี และ Hardener เป็น 100:33 นาน 12 ชั่วโมง 
ภายใต้ความดัน 125 kg/cm2 (ภาพที่ 1) คอมพอสิทที่ได้ น ามาศึกษาสมบัติทางกายภาพ เชิงกล และความร้อนของคอม
พอสิท พบว่า ค่ามอดูลัสของการโค้งงอ (Flexural modulus) ไม่เพิ่มขึ้นตามปริมาณเส้นใยที่ใช้ (ภาพที่ 2) แต่เส้นใย
ปาล์มที่เตรียมด้วยวิธีทางเคมี สามารถช่วยพยุงชิ้นตัวอย่างคอมพอสิทไม่ให้หลุดจากกัน หลังจากทดสอบเช่นเดียวกับ
การใช้เส้นใยแก้ว (ภาพที่ 3) ค่าความแข็งแรงต่อแรงกระแทก (Impact strength) มีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อผสมเส้นใยจาก
ทะลายปาล์มสกัดทางเคมีตั้งแต่ 7.5% ขึ้นไป (ภาพที่ 2) เช่นเดียวกับพลังงานสะสมที่แสดงด้วยค่ามอดูลัสสะสม

ดร. รังสิมา ชลคุป และคณะ  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การพัฒนาคอมพอสิทกรีนอีพอกซีเสริมแรงด้วยเส้นใยจากทะลายปาล์มน ้ามัน 
เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเชิงกลและความร้อน สา้หรับชิ นส่วนกันชนในรถยนต์ 
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(Storage modulus) ส าหรับสมบัติทางความร้อนของคอมพอสิท วิเคราะห์ด้วยเทคนิค DSC ให้ผลเช่นเดียวกับ
การศึกษาด้วยเทคนิค DMA คือ การใช้เส้นใย ท าให้อุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยนสภาวะจากคล้ายแก้วเป็นคล้ายยาง 
(Glass transition temperature :Tg) มีค่าเพิ่มขึ้น จากการทดลองสมบัติทางเชิงกล และความร้อน คอมพอสิทอีพอกซี
ผสมเส้นใยปาล์มที่สกัดด้วยวิธีทางเคมี เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานของการใช้วัสดุคอมพอสิทอีพอกซีผสมเส้น
ใยแก้วที่ใกล้เคียงกัน พบว่า ยังไม่มีการทดสอบค่ามาตรฐาน มีแต่ในงานวิจัย โดยมีการอ้างอิงว่า  วัสดุที่ใช้ในการท า 
Bumper ควรมีค่า Flexural modulus มากกว่า 2.1 GPa ซึ่งในงานวิจัยของการใช้อีพอกซีผสมเส้นใยปาล์มที่ผ่าน
กระบวนการเตรียมทางเคมี มีค่า Flexural modulus มากกว่า 4 GPa ดังนั้น อีพอกซีผสมเส้นใยปาล์มที่ผ่าน
กระบวนการเตรียมทางเคมี สามารถน ามาใช้ได้ โดยปริมาณของเส้นใยปาล์มที่ใช้ ควรมีค่าต่ ากว่า 10% และถ้ามีการ
ปรับปรุงสมบัติของพื้นผิวด้วยการท า Coupling และมีการลดขนาดเส้นใยปาล์ม ให้มีค่า Aspect ratio มากขึ้น จะท าให้
สมบัติทางเชิงกลเพิ่มขึ้น  

 
 

ภาพที่ 1 a) ภาพถ่าย SEM พื้นที่หน้าตัดของเส้นใยทะลายปาล์มน้ ามันหลังสกดัดว้ยวธิีทางเคม ีb) การเตรียมคอมพอสิทอีพอกซเีสริม
เส้นใยทะลายปาล์มน้ ามัน 
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ภาพที่ 2 ค่า Flexural modulus และ Impact strength ของคอมพอสิทเสริมเส้นใยทะลายปาล์มน้ ามันและเสริมเส้นใยแก้ว 

 
 
 
       

ภาพที่ 3 คอมพอสิทอีพอกซีเสรมิเส้นใยทะลายปาล์มน้ ามันและเสริมเส้นใยแกว้ปริมาณตา่ง ๆ (0-10%) 

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ  สามารถเพิ่มมูลค่าทะลายปาล์มน้ ามันที่เหลือจากการสกัดน้ ามัน และเป็นทางเลือกในการใช้
เส้นใยธรรมชาติที่มีราคาถูก แทนการใช้เสน้ใยแก้ว ซึ่งสามารถลดการน าเข้าของเส้นใยแก้ว 

 

b) 

Epoxy/Palm 
fiber 

Epoxy/Glass 
fiber 

  

ผู้ร่วมวิจัย: วุฒินันท์ คงทัด, รตันา ตันฑเทอดธรรม, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์และ สุธีรา วิทยากาญจน ์
 

 

a) b) 
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การผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน  )Transesterification) ของน ้ามันกับแอลกอฮอล์ ด้วยเครื่อง
ปฏิกรณ์ชนิดถังกวน )Stirred tank reactor) จ้าเป็นต้องอาศัยการกวนผสมอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดการสัมผัสที่ดี
ระหว่างเฟสน ้ามันกับแอลกอฮอล์ และเกิดปฏิกิริยาที่รวดเร็วเพียงพอ การใช้มอเตอร์และใบพัดในการกวนผสม ท้าให้
สิ นเปลืองพลังงาน อีกทั งเวลาที่ใช้ในการท้าปฏิกิริยาค่อนข้างนาน และท้าปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูง เช่น 60oC เป็นต้น 
ดังนั น หากสามารถพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ชนิดใหม่ ที่ให้การกวนผสมที่ดี ระหว่างเฟสน ้ามันกับแอลกอฮอล์ โดยไม่
จ้าเป็นต้องอาศัยมอเตอร์และใบกวน ก็จะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานในการผลิตไบโอดีเซล ลดค่าใช้จ่า ยในการ
บ้ารุงรักษามอเตอร์และใบกวน ตลอดจน เพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาและอัตราการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งถือว่าเป็น
ทางเลือกที่จะช่วยส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลให้เพิ่มมากขึ น เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการผลิตไบโอดีเซลในปัจจุบันยังคง
สูงและถือว่าเป็นอุปสรรคที่ส้าคัญ 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ระบบเครื่องปฏิกรณ์ต้นแบบชนิด Downflow liquid-liquid contactor ขนาด
ประมาณ 10 ลิตร สามารถน้าไปใช้ผลิตไบโอดีเซล จากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน ้ามันปาล์มกับเมทานอล
โดยไบโอดีเซลที่ผลิตได้ มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานประเภทเมทิลเอสเทอร์ ส้าหรับ
เครื่องยนต์การเกษตร )ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ.2549   ดังแสดงในตาราง 

 

คุณสมบัติ หน่วย ค่ามาตรฐาน ค่าที่ได้จากการ
ทดลอง 

สรุป 

ความหนาแน่นที่ 15 oC kg/m3 860-900 878.8 ± 0.0 ผ่าน 
ความหนืดที่ 40 oC cSt 1.9-8.0 5.003 ± 0.001 ผ่าน 
จุดวาบไฟ (Flash point) oC ≥ 120 171 ผ่าน 
ก้ามะถัน (Sulphur) %wt ≤ 0.0015 < 0.0002 ผ่าน 
เถ้าซัลเฟต (Sulphated ash) %wt ≤ 0.02 0.002 ± 0.0025 ผ่าน 
ปริมาณน ้าและตะกอน %vol ≤ 0.2 0.0925 ± 0.0006 ผ่าน 
ค่าความเป็นกรด (Acid number) mg 

KOH/g 
≤ 0.80 0.10 ± 0.01 ผ่าน 

กลีเซอรีนอิสระ (Free glycerine) %wt ≤ 0.02 ไม่พบ ผ่าน 
กลีเซอรีนทั งหมด (Total glycerine) %wt ≤ 1.5 0.69 ± 0.01 ผ่าน 

 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ก าชัย นุ้ยธิติกุล และคณะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ต้นแบบชนิด Downflow Liquid-Liquid Contactor 

ส าหรับการผลิตไบโอดเีซลชุมชน 
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ระบบเครื่องปฏิกรณ์ชนิด Downflow liquid-liquid contactor ส าหรับการผลิตไบโอดีเซลชุมชน 
 

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ 

การผลิตไบโอดีเซลด้วยเครื่องปฏิกรณ์ชนิด Downflow liquid-liquid contactor ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลด
เวลาในการท้าปฏิกิริยา เม่ือเทียบกับเครื่องปฏิกรณ์ชนิดถังกวนที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

ชั้นไบโอดเีซลและกลีเซอรอล 

ไบโอดเีซลกอ่นและหลังล้าง 

ผู้ร่วมวิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าชัย นุ้ยธิติกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ มหาวิทยาลัยมหดิล 
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ปัจจุบัน ปริมาณการผลิตน ้ามันปาล์มดิบของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง แต่ในกระบวนการผลิตน ้ามัน
ปาล์ม ได้ก่อให้เกิดเศษวัสดุเหลือทิ งในลักษณะของทะลายปาล์มเปล่า เปลือกผลปาล์ม ในปริมาณที่สูงกว่าปริมาณ
น ้ามันที่ผลิตได้ ท้าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในธุรกิจน ้ามันปาล์มต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก้าจัดเศษวัสดุเหลือ
ทิ งเหล่านี  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของเศษวัสดุเหลือทิ งดังกล่าว  พบว่า มีเซลลูโลส เฮมิ
เซลลูโลสและลิกนิน ที่สามารถพัฒนาและน้ามาใช้ผลิตคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อเสริมแรงในวัสดุก่อสร้างได้ แต่ยังไม่มี
งานวิจัยใด ที่จะน้าวัสดุทั งสองชนิดนี  มาสังเคราะห์เป็นคาร์บอนไฟเบอร์  เพื่อใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในคอนกรีต  
เนื่องจาก เทคนิคและวิธีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเส้นใย ให้กลายเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีโครงสร้างของ
แกรไฟต์เป็นวิธีการที่ท้าได้ยาก ท้าให้คาร์บอนไฟเบอร์และวัสดุนาโนคาร์บอนมีราคาสูง ดังนั น งานวิจัยนี  จึงมี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคาร์บอนมอร์ต้าร์ซีเมนต์คอมโพสิตจากทะลายปาล์มเปล่า และเปลือกปาล์ม มาใช้ในการ
ผลิตคาร์บอนไฟเบอร์ และวัสดุนาโนคาร์บอน ในการเสริมแรงของซีเมนต์ และมอร์ต้าร์  โดยมอร์ต้าร์ที่ได้ จะมี
คุณสมบัติทางกายภาพ และทางกลที่ดี ใกล้เคียงกับคาร์บอนไฟเบอร์ทางการค้า 

การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย  ผลิตภัณฑ์คาร์บอนไฟเบอร์มอร์ต้าคอมโพสิต จากคาร์บอนไฟเบอร์ที่สังเคราะห์
จากทะลายปาล์มเปล่า และเปลือกผลปาล์ม สามารถน้ามาใช้งานได้จริง และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นการ
ออกแบบโครงสร้างที่ต้องการรับแรง (Load capacity) น ้าหนักเบา มีความสามารถในการยึดเกาะกันได้ดี ปลอดภัย 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถเสริมก้าลังคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง เหล็กและไม้ได้ และยังประยุกต์การ
เพิ่มเส้นในคาร์บอนในคอนกรีตมอร์ต้าด้วยกาวลาเท็กซ์ในการเสริมแรงโมดูลัสยืดหยุ่นได้เพิ่มขึ นอีกด้วย 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
(ก) CBN-ARC-T 

 
(ข) CBN-ARC-P 

 
(ก) HTC-ARC-T 

 
(ข) HTC-ARC-P 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ และคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

การพัฒนาคาร์บอนไฟเบอร์และคาร์บอนมอรต์้าร์คอมโพสิต 

จากชีวมวลเหลือทิ้งของกากปาล์ม 

 

ภาพท่ี 1 ลักษณะรูปร่างอนุภาคของ (ก) คาร์บอนไฟเบอร์จากทะลายปาล์มและ (ข) เปลือกผลปาล์ม 
ที่ผ่านการสังเคราะห์ด้วยวิธี CBN-ARC 

ภาพท่ี 2 ลักษณะรูปร่างอนุภาคของ (ก) คาร์บอนไฟเบอร์จากทะลายปาล์มและ (ข) เปลือกผลปาล์ม 
ที่ผ่านการสังเคราะห์ด้วยวิธี HTC-ARC 
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ขั้นตอนการศึกษาวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล ส่วนการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วนที่ด้าเนินการ
คู่ขนานกัน คือ (1) การสังเคราะห์คาร์บอนไฟเบอร์ ด้วยวิธีตกสะสมไอเคมี (Chemical Vapor Deposition, CVD) 
วิธีคาร์บอนไนเซชัน (Carbonization, CBN) วิธีไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชัน (Hydrothermal Carbonization, 
HTC) วิธีคาร์บอไนเซชันร่วมกับวิธีอาร์คดิสชาร์จ (Carbonization Arc-discharge, CBN-ARC) และวิธีไฮโดรเทอร์
มอลคาร์บอไนเซชันร่วมกับวิธีอาร์คดิสชาร์จ (Hydrothermal Carbonization Arc-discharge, HTC-ARC) และ (2) 
การผลิตมอร์ต้าร์ซีเมนต์ และคาร์บอนมอร์ต้าร์คอมโพสิต 

ผลการศึกษาวิจัย  สามารถสังเคราะห์คาร์บอนไฟเบอร์จากทะลายปาล์มเปล่าและเปลือกผลปาล์ม ที่มีคุณสมบัติ
เทียบเท่ากับคาร์บอนไฟเบอร์ทางการค้า ทั งการรองรับแรงอัด แรงดึงของวัสดุ และสามารถน้าคาร์บอนไฟเบอร์ที่
สังเคราะห์ได้ ไปใช้ผลิตคาร์บอนมอร์ต้าร์คอมโพสิต เพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง 

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่า และลดค่าใช้จ่ายในการก้าจัดเศษวัสดุเหลือทิ งจากโรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม 
รวมทั งลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากเศษวัสดุเหลือทิ ง  นอกจากนี  ราคาต่อกรัมของคาร์บอนไฟเบอร์ที่สังเคราะห์
ด้วยวิธีการ CBN-ARC และ HTC-ARC มีค่าเท่ากับกรัมละ 28.50 บาท และ 25.22 บาท ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับ
ราคาคาร์บอนไฟเบอร์ทางการค้าที่กรัมละ 5-50 บาท จึงเห็นได้ว่า คาร์บอนไฟเบอร์ที่สังเคราะห์ได้ มีความเป็นไปได้
ในเชิงการค้า  

 

 
(ก) คาร์บอนไฟเบอร์ทางการค้า

บริษัท Sigma Aldrich 

 
(ข) คาร์บอนไฟเบอร์ทางการค้า

บริษัท New Bright 
ภาพท่ี 3 ลักษณะรูปร่างอนุภาคของคาร์บอนไฟเบอร์ทางการค้า 

 
 
 
 

 

 

 
ภาพท่ี 4 ผลิตภัณฑ์ (ก) คาร์บอนไฟเบอร์มอร์ต้าร์คอมโพสิตจากคาร์บอนไฟเบอร์ทีส่ังเคราะห์ 

ด้วยวิธี CBN-ARC และ (ข) มอร์ต้าร์ซีเมนต์ทั่วไป 

 (ก) 

 (ข) 
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ปัจจุบัน มีการน าวัสดุมวลเบา (Lightweight material) มาใช้งานก่อสร้างกันอย่างกว้างขวาง เพราะสามารถน ามาใช้

เป็นวัสดุถมกลับส าหรับก่อสร้างก าแพงกันดิน หรือวัสดุถมบริเวณคอสะพาน และการก่อสร้างคันทางที่วางอยู่บนดิน

เหนียวอ่อน เพื่อลดแรงดันคันทางที่กระท าต่อชั้นดินเดิม และป้องกันการทรุดตัวของดินเดิม วัสดุมวลเบามีหลาย

ประเภท เช่น กลุ่มเถ้าอุตสาหกรรม ได้แก่  เถ้าถ่านหิน ซึ่งมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมของเถ้าถ่านหินที่ถูกบดอัด จะมี

ความหนาแน่นต่ า เนื่องจากขนาดของช่องว่าง และความถ่วงจ าเพาะของเถ้าถ่านหินมีค่าต่ ากว่าดินปกติ จึงสามารถ

น าไปใช้เป็นวัสดุมวลเบาส าหรับการสร้างคันทางของถนน และดินถมกลับของก าแพงดิน อย่างไรก็ตาม ยังมีวัตถุดิบ

ทางการเกษตรที่สามารถน ามาผลิตเป็นวัสดุมวลเบา เช่น ชีวมวลปาล์มน้ ามันจากอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม ได้แก่ 

เศษกะลา เส้นใยและทะลายของผลปาล์มน้ ามัน ซึ่งชีวมวลเหล่านี้ มีการน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับหม้อก าเนิดไอ

น้ าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และมีผลพลอยได้คือ เถ้าปาล์มน้ ามัน ซึ่งเถ้าเหล่านี้ มีการน ามาใช้ประโยชน์น้อยมากเมื่อ

เทียบกับปริมาณที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องการก าจัดทิ้งและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบ

กับ มีเศษหินบะซอลต์ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปหินให้มี ขนาดตามมาตรฐานในการใช้ใน

อุตสาหกรรมก่อสร้าง ส่วนหินที่ไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน จะถูกน าไปกองทิ้งไว้ ท าให้สิ้นเปลืองพื้นที่และค่าใช้จ่าย 

ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการน าเถ้าปาล์มน้ ามันมาปรับปรุงคุณภาพด้วยเศษหินบะซอลต์และ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 เพื่อน ามาใช้เป็นวัสดุถม หรือวัสดุคันทาง โดยการทดสอบการบดอัด การทดสอบ

แบบเฉือนโดยตรง การทดสอบก าลังรับแรงแบกทาน CBR และการทดสอบก าลังรับแรงอัดแกนเดียว (UCS) โดยมี

ตัวแปร คือ อัตราส่วนผสมระหว่างเถ้าปาล์มน้ ามันและเศษหินบะซอลต์ ปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 

และอายุการบ่ม  

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า เถ้าปาล์มน้ ามันที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยเศษหินบะซอลต์  และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

ประเภท 1 สามารถน ามาใช้เป็นวัสดุถม หรือวัสดุสร้างคันทางของถนนได้  

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เถ้าปาล์มน้ ามันที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยเศษหินบะซอลต์และปูนซีเมนต์ปอร์ต

แลนด์ ประเภท 1สามารถใช้เป็นวัสดุถมและวัสดุคันทาง ที่มีความแข็งแรง เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ดังนั้น 

หากมีการน าผลการศึกษานี้ไปใช้ประโยชน์ จะเป็นการลดปัญหาในเรื่องการก าจัดทิ้งของเหลือจากอุตสาหกรรม ลด

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้น าของเหลือทิ้งมาสร้างมูลค่าเพิ่ม 

 
 
 

นายสนธยา กงกองแก้ว สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย 

 

พฤติกรรมแรงเค้น ความเครียดและการรับก าลังของขยะชีวมวลประเภท 
เถ้าปาล์มน  ามันปรับปรุงคุณภาพด้วยหินฝุ่นและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 

เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุมวลเบา 
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ขั นตอนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต 

 
1. เถ้าปาล์มน้ ามันและเศษหินบะซอลต์ของโรงงาน 

 
2. เถ้าปาล์มน้ ามันและเศษหินบะซอลต์ 

ที่น ามาใช้ในงานวิจัย 

 
3. ผสมเถ้าปาล์มน้ ามัน เศษหินบะซอลต์และปูนซีเมนต์

ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ให้เข้ากัน 

 
4. ผสมน้ าลงในส่วนผสมทีป่ระกอบด้วยเถ้าปาล์มน้ ามัน
เศษหินบะซอลต์และปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 

 

 
 

 
5. บดอัดตัวอย่าง (เถ้าปาล์มน้ ามัน เศษหินบะซอลต์และ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1) ที่ ผสมกับน้ าใน
ปริมาณที่เหมาะสม 

 
6. ทดสอบก าลังรับแรงอัดแกนเดียว (Unconfined 
Compression Test) 

 
7. ทดสอบก าลังรับแรงแบกทาน (California Bearing 
Ration: CBR) 

 

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ การปรับปรุงคุณภาพเถ้าปาล์มน้ ามันด้วยเศษหินบะซอลต์และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

ประเภท 1 เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุมวลเบา ช่วยให้สามารถน าเถ้าปาล์มน้ ามันและเศษหินบะซอลต์ มาใช้ประโยชน์

เป็นวัสดุถมและวัสดุคันทาง ที่มีความแข็งแรง เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ลดปัญหาการก าจัดทิ้งและลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ช่วยลดการใช้วัสดุตามธรรมชาติ เช่น ดินลูกรัง ที่ใช้แล้วหมดไปด้วย 

 

ผู้ร่วมวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทวัส สิทธิกลู 
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คอนกรีต เป็นวัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ ทราย (มวลรวมละเอียด) หินปูนย่อย (มวลรวมหยาบ) และน ้าประปา 

ปัจจุบัน วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตมีปริมาณลดน้อยลง ดังนั น การหาวัตถุดิบอื่นมาทดแทนจึงเป็นเรื่องจ้าเป็น

เร่งด่วน จากการส้ารวจวัตถุดิบที่มีความเป็นไปได้ ในการน้ามาใช้ทดแทนส่วนผสมของคอนกรีตได้ เช่น เศษหินฝุ่น 

หรือฝุ่นหินปูน ที่เหลือทิ งจากกระบวนการโม่หินภายในเหมืองหินปูน และกากผลปาล์มน ้ามันซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ งจาก

โรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม โดยเถ้าเหล่านี  มีลักษณะเป็นฝุ่นผง ฟุ้งกระจายได้ง่าย และมักก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

(ภาพที่ 1) ดังนั น การศึกษาวิจัย เพื่อน้าหินฝุ่นหรือฝุ่นหินปูนและเถ้าปาล์มน ้ามัน มาใช้ประโยชน์แทนที่ทราย และ

ปูนซีเมนต์ในการผลิตคอนกรีต จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการน้าวัสดุเหลือทิ งจากภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมมา

ใช้ประโยชน์ ลดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตคอนกรีต และเป็นการพัฒนาคอนกรีตที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน

อนาคต  

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทที่ด้าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง บริเวณพื นที่ใกล้เคียงกับแหล่งวัสดุ เถ้าปาล์ม

น ้ามัน และหินฝุ่น โดยเฉพาะจังหวัดในภาคใต้ ที่มีทั งเหมืองแร่หินปูนและโรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม  

   
ภาพท่ี 1 เถ้าปาล์มน ้ามันก่อนการ
ร่อนผ่านตะแกรง 

ภาพท่ี 2 เถ้าปาล์มน ้ามันก้าลังขยาย 
1,000 เท่า 

ภาพท่ี 3 คอนกรีตอัตราส่วน P 0.1 Q 
1.8 ก้าลังขยาย 1,000 เท่า 

ผลการศึกษาวิจัย เถ้าปาล์มน ้ามันและหินฝุ่น สามารถพัฒนาสมบัติของคอนกรีตได้ดี โดยเฉพาะด้านการดูดซึมน ้า

และความต้านทานแรงอัด แต่เม่ือผสมเถ้าปาล์มน ้ามันและหินฝุ่นในปริมาณที่มากเกินไป จะท้าให้คุณสมบัติดังกล่าว

ด้อยลง โดยปริมาณเถ้าปาล์มน ้ามันที่เหมาะสมที่สุด ส้าหรับพัฒนาความต้านทานแรงอัดของคอนกรีต คือ ปริมาณไม่

เกิน 0.2 โดยน ้าหนัก ส่วนปริมาณหินฝุ่นก็ไม่ควรเกิน 1.8 โดยน ้าหนัก ทั งนี  อัตราส่วนคอนกรีตเถ้าปาล์มน ้ามันผสมหิน

ฝุ่นที่ดีที่สุด คือ อัตราส่วนปูนซีเมนต์ ต่อ เถ้าปาล์มน ้ามัน ต่อ ทราย ต่อ หินฝุ่น ต่อ หินปูนก่อสร้าง ต่อ น ้าประปา 

เท่ากับ 0.9 : 0.1 : 0.2 : 1.8 : 4 : 0.55 โดยน ้าหนัก โดยค่าความต้านทานแรงอัด เท่ากับ 415.28 กิโลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร ซึ่งสูงกว่าคอนกรีตปกติที่มีความต้านทานแรงอัดเพียง 355.04 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

 

อาจารย์ประชุม  ค าพุฒ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

ความตา้นทานแรงอัดของคอนกรีตผสมเถ้าปาล์มน  ามันและหินฝุ่นแทนทราย 
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0.3 0.2 0.1 0.0 

 

ภาพที่ 5 การทดสอบความต้านทานของแท่งคอนกรีตแรงอัด     ภาพที่ 4 ลักษณะคอนกรีตผสมเถ้าปาล์มในปริมาณต่างๆ     

 

ภาพที่ 7 ความหนาแน่นของคอนกรีตที่อายกุารบ่ม 28 วัน 

 

ภาพที่ 6 ขนาดคละมาตรฐานของมวลรวมละเอยีดและ

 หินฝุ่น (หินฝุ่น มีค่า Cu = 22 และ ค่า Cc = 3.68)  
 

 ภาพที่ 8 การดูดซึมน า้ของคอนกรีตที่อายกุารบ่ม 28 วัน     
 

ภาพที่ 9  ความตา้นทานแรงอดัของคอนกรีตที่อายุการบ่ม  28 วัน 
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การผลิตน ้ามันปาล์ม โรงงานสกัดน ้ามันปาล์มจะได้ผลิตภัณฑ์สองชนิด คือ น ้ามันปาล์มดิบและผลพลอยได้ ซึ่ง
ปัจจุบันมีการน้าผลพลอยได้จากโรงงานสกัดน ้ามันปาล์มไปใช้ประโยชน์ เช่นการใช้ทะลายปาล์มเปล่าในการผลิต
กระแสไฟฟ้า เพาะเห็ด กากเยื่อใยปาล์ม และกะลาปาล์มน ้ามัน ใช้เป็นเชื อเพลิงในโรงงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยัง
มีผลพลอยได้จากโรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม ที่ยังไม่ได้มีการน้าไปใช้ประโยชน์ คือกากสลัดจ์ปาล์มน ้ามัน โดยกาก
สลัดจ์ มีองค์ประกอบ คือ โปรตีน เยื่อใย ไขมันและเถ้า ปัจจุบัน ปริมาณกากสลัดจ์ปาล์มน ้ามันมีแนวโน้มเพิ่มขึ น
ตามปริมาณผลปาล์มน ้ามันที่ผลิตได้ในแต่ละปี  โดยทะลายปาล์มสด 100 กิโลกรัม เมื่อแปรรูปเป็นน ้ามันปาล์มดิบ
จะได้ กากสลัดจ์ปาล์มน ้ามันประมาณ 2 กิโลกรัม หรือคิดเป็นปริมาณกากสลัดจ์ปีละประมาณ 226,000 ตัน และ
การทิ งกากสลัดจ์ปาล์มน ้ามัน ไว้เพียง 3 วัน กากเหล่านี จะเกิดเชื อราสีส้มที่ผิว  ดังนั น  การวิจัยเพื่อน้าการสลัดจ์
เหล่านี มาใช้ประโยชน์  จึงเป็นสิ่งจ้าเป็นเพื่อลดปริมาณกากสลัดจ์ที่ต้องมีการก้าจัดทิ ง งานวิจัยนี  จึงมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาการแปรรูปกากสลัดจ์ปาล์มน ้ามัน เพื่อยืดอายุ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ  และน้าไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตอาหารปลานิลทนเค็มสายพันธุ์ปทุมธานี 

การใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย โรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม และเกษตรกรผู้เลี ยงปลา มีองค์ความรู้ในการน้ากาก
สลัดจ์จากโรงงานสกัดน ้ามันปาล์มมาใช้ประโยชน์  โรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม สามารถน้ากากสลัคจ์มาจ้าหน่ายในเชิง
การค้า และลดค่าใช้จ่ายในการก้าจัดกากสลัดจ์ เกษตรกรผู้เลี ยงปลานิล มีต้นทนุการผลิตลดลง อันเนื่องจากต้นทุน
ค่าอาหารสัตว์ที่ลดลง 

ผลการศึกษาวิจัย การศึกษาการใช้กากสลัดจ์ปาล์มน ้ามันเป็นวัตถุดิบอาหารปลานิลทนเค็มสายพันธุ์ปทุมวัน 
พบว่า วิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรักษากากสลัดจ์ปาล์มน ้ามันคือ เก็บบรรจุไว้ในถุงพลาสติกโดยมัดปากถุงให้แน่น 
จัดวางเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง หรืออัดเป็นเม็ด แล้วน้าไปลดความชื น โดยการตากแดด หรืออบด้วยความร้อนให้
แห้งซึ่งทั งสองวิธี  จะท้าให้กากสลัดจ์ปาล์มน ้ามัน  ไม่เกิดเชื อราและตัวอ่อนแมลง   

การเลี ยงปลานิลทนเค็มฯ ด้วยอาหารที่มีกากสลัดจ์ปาล์มน ้ามัน 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารจะส่งผลให้ปลานิลทน
เค็มฯ มี น ้าหนักตัวเฉลี่ยสุดท้าย ความยาวตัวเฉลี่ยสุดท้าย อัตราการเจริญเติบโตและ ผลผลิตปลาสุทธิ มีค่าสูงสุด 
เท่ากับ 574.44±51.97 กรัม 29.12±0.56 เซนติเมตร 3.71±0.36 กรัมต่อวัน และ 48.77±6.54 กิโลกรัมต่อถัง 
ตามล้าดับ แต่มีค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อ เพียง 1.22±0.15   

ปลานิลทนเค็มฯที่เลี ยงด้วยอาหารที่มีกากสลัดจ์ปาล์มน ้ามัน 20 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร จะมีค่าอัตราการรอดตาย
สูงสุด เท่ากับ 93.67±3.51เปอร์เซ็นต์   

ปลานิลทนเค็มฯที่เลี ยงด้วยอาหารที่มีกากสลัดจ์ปาล์มน ้ามัน30เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร จะมีค่าต้นทุนค่าอาหารต่อ
หน่วยผลผลิตต่้าสุด เท่ากับ 19.14±0.84 บาทต่อกิโลกรัม  

ดังนั น สูตรอาหารปลานิลทนเค็มสายพันธุ์ปทุมธานี สามารถมีส่วนผสมของกากสลัดจ์ปาล์มน ้ามันได้สูงถึง 50 
เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร แต่ที่เหมาะสม ควรเลือกใช้ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร ดังกล่าวข้างต้น 

นายยุทธนา สว่างอารมณ์ และคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร   
 

การใช้กากสลัดจ์ปาล์มน ้ามันเป็นวัตถุดิบอาหารปลานิลทนเค็มสายพันธุ์ปทุมธานี 
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การใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย การท้าอาหารปลานิลที่มีส่วนผสมของกากสลัดจ์ปาล์มน ้ามนัส้าหรับเกษตรกรผู้เลี ยง
ปลานิลทนเค็มสายพันธุ์ปทุมธานี ให้มีต้นทนุการเลี ยงลดลงจากค่าอาหารสัตว์  

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การท้าอาหารที่มีส่วนผสมของ
กากสลัดจ์ปาล์มน า้มัน การจดัอบรมถา่ยทอดความรู้ฯ 

ปลานิลทนเค็มฯ ท่ีเลี ยง 
นาน 143 วัน 

 

เกิดเชื อราสีส้ม 
หลังผ่านไป 3 วัน 

เกิดตวัอ่อนแมลง 
หลังผ่านไป 20 วัน 

วิธีที ่1 ใส่ถุงพลาสติก
แล้วมัดปากถงุให้แน่น
เก็บที่อุณหภูมิห้อง 

 

วิธีที ่2 อัดเป็นเม็ดแล้ว
ตากแดด 

แนวทางการใช้ประโยชน ์

วิธีทีเ่หมาะสมในการเกบ็รักษา การจัดการที่ไม่เหมาะสม 

 

+ 

ผู้ร่วมวิจัย: กมลวรรณ ศุภวิญญ และ ชัยวิชิต เพชรศิลา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร   
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การเพาะปลูกปาล์มน ้ามันในประเทศไทย ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งของเกษตรกร ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั ง

ขนาดของพื นที่ปลูก และมูลค่าทางเศรษฐกิจ  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตั งแต่กระบวนการผลิตต้นน ้า ถึง

กระบวนการแปรรูป จะมีเศษวัสดุเหลือทิ งในกระบวนการผลิตจ้านวนมาก และมีแนวโน้มจนเป็นปัญหาต่อการ

บริหารจัดการ  ดังนั น การแก้ปัญหาที่เกิดขึ น และก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรมากที่สุด คือ การแปรรูปเศษ

วัสดุเหลือทิ ง ในกระบวนการผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ในครัวเรือน  โดยพลังงานพื นฐานที่เกษตรกรใช้ในการด้ารง

ชีพ คือ เชื อเพลิงในกระบวนการหุงต้ม ซึ่งเชื อเพลิงที่มีการใช้มาก ได้แก่ ถ่าน เพราะ มีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับ

กา๊ซ รวมทั งสามารถเก็บไว้ได้นาน  

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย  วัสดุที่ใช้ในการผลิตถ่านหาได้ง่าย และมีราคาถูก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแหล่ง

ปลูกปาล์มน ้ามัน กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนเกษตรกรสามารถท้าการผลิตได้เอง หรือท้าเป็นอาชีพเสริมใน

ครัวเรือน ลดปัญหาการตัดไม้เพื่อน้ามาใช้เป็นเชื อเพลิงในรูปถ่าน ลดปัญหาการขาดแคลนเชื อเพลิงในท้องถิ่น  

ขั้นตอนการผลิต 

การทดลองประกอบด้วย  2 ส่วน คือ การสร้างเครื่องพร้อมการขึ นรูปถ่านแท่งจากปาล์มน ้ามัน และการทดสอบหา

ค่าพลังงานความร้อนของถ่านอัดแท่งที่ได้จากการน้า ทะลายปาล์ม และทางปาล์ม มาท้าการเผา 

 
 
 
 
 
 
 

 น้าทะลายปาล์มเปล่าจากโรงงานสกัดน ้ามัน
ปาล์มมาเผา  ใช้เวลาเผา 8 ถึง 11 ชั่วโมง  

 ทางปาล์มจากการตัดแต่ง ใช้เวลาในการเผา 
12 ถึง 16 ชั่วโมง ตามความชื นของวัสดุ 

 ปิดเตาเผาเมื่อสีควันที่ออกจากเตาเผาเป็น
ควันใส ไม่มีสี  
 

นายสุรพงษ์  โซ่ทอง  และคณะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

การผลิตถ่านแท่ง จากปาล์มน้้ามัน 
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           หมายเหตุ  

1. สูตรผสมที่ 1  ทะลายปาล์มเปล่า 5.50 กิโลกรัม แป้งมัน 1.50 กิโลกรัม และ น ้าเปล่า 3.00 กิโลกรัม 
2. สูตรผสมที่ 2  ทะลายปาล์มเปล่า 2.75 กิโลกรัม ทางปาล์ม 2.75 กิโลกรัม แป้งมัน 1.5 กิโลกรัม และ น ้าเปล่า  3  
กิโลกรัม 
3. ส่วนผสมที่ 3  ทางปาล์มน ้ามัน 5.50 กิโลกรัม แป้งมัน 1.50 กิโลกรัม และ น ้าเปล่า 3.00 กิโลกรัม 

ผลการศึกษาวิจัย ถ่านอัดแท่งที่ได้ มีขนาดที่เหมาะสมส้าหรับการใช้งาน มีค่าความร้อนที่ดีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
(มผช. 238/2547) ที่ก้าหนดขั นต่้า คือ 5,000 แคลลอรี่ต่อกรัม 

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการสร้างเคร่ืองอัดถ่านแท่งในเชิงธุรกิจ  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของเครื่องอัด
ถ่านแท่งที่สร้างขึ น โดยพิจารณาจากราคาเครื่องจักร ความเร็ว 160 รอบต่อนาที ความสามารถของเครื่อง 65 
กิโลกรัมต่อชั่วโมง ทดสอบตามวิธีของ ASTM: Coal and Coke, 2010, Volume 05.06 จะมีระยะเวลาคืนทุน 5 
เดือน 

กระบวนการอัดข้ึนรูป   

 น้าผงถ่านที่ผสมตามสูตรต่างๆ มาอัดขึ น
รูป ด้วยเครื่องอัดถ่านแท่งที่สร้างขึ น  

 ถ่ า น ที่ อั ด ขึ น รู ป  มี ข น า ด  ก ว้ า ง  5 
เซ็นติเมตร ยาว 7.5 เซ็นติเมตร และมีรูกลวง
ด้านในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.5 
เซ็นติเมตร 
 

ผู้ร่วมวิจัย: นายบุญฤทธิ์  บัวระบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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b 

 

 

 

ปาล์มน ้ามัน เป็นไม้ยืนต้นที่ให้ผลผลิตตั งแต่อายุ 3 ปี ถึงอายุ 25 ปี และจะถูกโค่นทิ ง เม่ือให้ผลผลิตน้อยลง และหรือ
ล้าต้นสูง จนท้าให้การเก็บเกี่ยวผลผลิต มีค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มรายได้ที่ควรได้รับ  ซึ่งการโค่นทิ งโดยวิธีการฉีดสารเคมี  
การสับท่อนและลากกองเพื่อปล่อยให้ผุกร่อนตามธรรมชาติ  เป็นภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกร นอกจากนี  เนื อไม้ของ
ล้าต้นปาล์มน ้ามัน ยังเป็นเนื อไม้ที่มีความหนาแน่นต่้า และมีความแข็งแรงของเนื อไม้ต่้า  จึงง่ายต่อการเจริญเติบโต 
และการเข้าท้าลายของ เชื อรา แมลง และปลวก  ดังนั น เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากล้าต้นปาล์มที่เป็นวัสดุเหลือ
ทิ งจากสวนปาล์มน ้ามัน และสร้างมูลค่าของล้าต้นปาล์มน ้ามัน  งานวิจัยนี  จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ของไม้จากล้าต้นปาล์มน ้ามัน เพื่อน้ามาใช้ประโยชน์ในลักษณะไม้แปรรูป เพื่อท้าผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่า  โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการอบไม้  การป้องกันรักษาเนื อไม้ การอัดกาวเข้าในเนื อไม้  และการอัดร้อน ซึ่งท้าให้สมบัติ
ทางกายภาพ เช่น ความหนาแน่นของเนื อไม้เพิ่มขึ น  สมบัติเชิงกล เช่น ความแข็งแรงเนื อไม้เพิ่มขึ น   

 

ภาพท่ี 1 วัตถุดิบเนื อปาล์มแปรรูปจากต้นปาล์มน ้ามัน อายุ   
มากกว่า 25 ปี 

 

 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย  เนื อไม้จากล้าต้นปาล์ม ที่พัฒนาเพิ่มคุณสมบัติด้วยการอัดกาว และอัดร้อนที่มีค่า
ความหนาแน่น ค่าความแข็งแรง ค่าความแข็งของเนื อไม้เพิ่มขึ น และมีความเหมาะสมที่จะน้ามาผลิตเป็นไม้แปรรูป  
ใช้ส้าหรับท้าโต๊ะ เก้าอี  ชั นวางของ และสามารถน้ามาใช้ได้ทั งส่วนผิวหน้า และส่วนกลางของชิ นผลิตภัณฑ์ 

 

ภาพท่ี 2 เนื อไมอ้ัดด้วยกาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ (ซ้าย) และ เนื อไม้อัดด้วยกาวฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ (ขวา) 

ขั้นตอนการผลิต   น้าล้าต้นปาล์มน ้ามันที่แปรรูปเป็นแผ่น ทาน ้ายาป้องกันเชื อราและรักษาเนื อไม้  และน้าเข้าอบใน
เตาอบไม้ประมาณ 10 วัน จากนั น น้าไปผ่านขบวนการอัดกาว ใช้ระยะเวลา 6 ชั่วโมง และผ่านการอัดร้อนที่อุณหภูมิ 

ซ้าย ขวา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ดวงเพชร คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

การใช้ประโยชน์ล้าต้นปาล์มน้้ามันและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิของไม้ปาลม์
น้้ามันโดยการอัดกาวและเพิ่มความหนาแน่นโดยใช้แรงอัดเพื่อไม้แปรรูป 
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140 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 6 นาที จากนั น น้าเข้าห้องปรับสภาวะก่อนท้าการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และ
สมบัติเชิงกล 

 

 

 

 

                

                                          

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

                            

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ  ลดค่าใช้จ่ายในการก้าจัดล้าต้นปาล์มน ้ามันที่เหลือทิ งจากสวนปาล์มน ้ามัน ลดปัญหาการ

ก้าจัดต้นปาล์มน ้ามัน  รวมทั งมีการน้าล้าต้นปาล์มน ้ามัน มาเป็นรายได้ให้กบัเกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน  สร้าง

งานในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้  และเพิ่มวัสดุใหม่ในอุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร ์ทดแทนการโค่นไม้ป่าเพื่อมาใช้

แปรรูป  

การอัดร้อน 

อัดกาวเข้าเนื้อไม ้

การอบไม ้

ทาน้้ายาปอ้งกัน 

และรักษาเนื้อไม ้
วัตถุดบิจากล้าตน้ปาล์ม 

การปรับสภาวะของตวัอย่างทดสอบ 

การทดสอบสมบตัทิาง

กายภาพและสมบัตเิชิงกล 
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โรงสกัดน ้ำมันปำล์มในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โรงสกัดน ้ำมันปำล์มเกรดเอ เป็นกำรสกัดน ้ำมัน

ปำล์มแบบแยกระหว่ำงเนื อปำล์มเปลือกนอกและเมล็ดในปำล์ม ท้ำให้ผลิตน ้ำมันได้ 2 ชนิดคือ น ้ำมันปำล์มดิบและ

น ้ำมันเมล็ดในปำล์ม และโรงสกัดน ้ำมันปำล์มเกรดบี เป็นกำรสกัดน ้ำมันจำกผลปำล์มทั งลูก น ้ำมันที่ได้เป็นน ้ำมันที่

ผสมระหว่ำงน ้ำมันปำล์มดิบและน ้ำมันเมล็ดในปำล์ม ดังนั น วัตถุประสงค์ของงำนวิจัยนี  คือ กำรพัฒนำโรงงำนสกัด

กำรสกัดน ้ำมันปำล์มเกรดบี ให้สำมำรถเพิ่มก้ำลังกำรผลิต เพิ่มมูลค่ำน ้ำมันที่สกัดได้เป็นน ้ำมันเกรดเอ ภำพที่ 1 

แสดงกำรผลิตน ้ำมันในโรงสกัดน ้ำมันปำล์มขนำดเล็กเกรดเอ ที่มีกำรแยกผลปำล์มน ้ำมันออกจำกทะลำยปำล์ม

น ้ำมัน และเครื่องแยกเนื อปำล์มเปลือกนอกออกจำกผลปำล์ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 1 ขั นตอนกำรผลิตน ำ้มันปำล์มของโรงสกดัขนำดเล็กเกรดเอ 
 

 

การใช้ประโยชน์ของงานวิจัยการพัฒนา

เทคโนโลยี 

1. สร้ำงองค์ควำมรู้เทคโนโลยีกำรแยกผลปำล์มสด
ออกจำกทะลำยปำล์มน ้ำมันและเทคโนโลยีกำร
แยกเนื อปำล์มเปลือกนอกออกจำกผลปำล์ม 

2. เพิ่มประสิทธิภำพโรงสกัดน ้ำมันเกรดบีให้สำมำรถ
แขง่ขันกับโรงสกัดน ้ำมันเกรดเอ 

3. สำมำรถน้ำต้นแบบที่สร้ำงขึ น คือ เครื่องแยกผล
ปำล์มสดออกจำกทะลำยปำล์มน ้ำมัน และเครื่อง
แยกเนื อปำล์มเปลือกนอกออกจำกผลปำล์ม ไปใช้
ร่วมกับระบบอบให้ควำมร้อน เช่น กำรย่ำงไฟ 
ระบบกำรใช้ลมร้อน และระบบกำรใช้คลื่ น
ไมโครเวฟ  โดยโรงสกัดชนิดนี จะไม่มีปัญหำน ้ำ
เสียจำกกำรผลิต 

นางสาวรยากร นกแก้ว และคณะ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน ้ามัน          
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

เนื อปาล์ม 
 

เมล็ดในปาล์ม 

เครื่องสกดัน ้ามัน 

น ้ามันปาล์มดิบ 

เครื่องแยกเนื อปาล์ม
เปลือกนอกออกจากผล

ปาล์ม 

เครื่องอบความร้อน  

ทะลายปาล์มเปล่า ผลปาล์ม 

ทะลายปาล์มสุก 

เครื่องแยกผลปาล์ม
สดออกจากทะลาย

ปาล์ม 

การพัฒนาเครื่องแยกผลปาล์มสดออกจากทะลายปาล์มน ้ามัน  
และเครื่องแยกเนื อปาล์มเปลือกนอกออกจากผลปาล์ม 
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ขั นตอนการด้าเนินงาน ภำพที่ 2 และ ภำพที่ 3 แสดงลักษณะกำรท้ำงำนและองค์ประกอบต่ำงๆ ของเครื่องต้นแบบ
ทั ง 2 ประเภท 

M
M

Motor

�            (Diagram)                            :                                          

Motor

                      

                

            24                    
                 3      

                          

                

                  
                

                         

                       

                             

               
              

            
                       

                      

           

            

          

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะกำรท้ำงำนและองค์ประกอบต่ำงๆของเครื่องแยกผลปำล์มสดออกจำกทะลำยปำล์มน ำ้มันกำ้ลังกำร

ผลิต 1.5 ตัน/ชม. 

           
�            (Diagram)                            :                                 
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ภาพที่ 3 แสดงลักษณะกำรท้ำงำนและองค์ประกอบต่ำงๆของเครื่องแยกเนื อปำล์มเปลือกนอกออกจำกผลปำล์ม 

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐศาสตร์ โรงงำนสกัดน ้ำมันปำล์มเกรดบี สำมำรถปรับเปลี่ยนกำรผลิตเป็นน ้ำมันเกรดเอ โดย

น ้ำมันปำล์มที่ผลิตได้จะมีคุณภำพดีขึ น เป็นที่ยอมรับของตลำดทั งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั งเพิ่มศักยภำพ

ในกำรแข่งขันในเวทีโลก นอกจำกนี  ยังส่งผลให้ต้นทุนกำรกลั่นน ้ำมันปำล์มบริสุทธิ์ลดลง ลดปริมำณน ้ำเสียของ

อุตสำหกรรม และโรงงำนสกัดเกรดบี สำมำรถขำยน ้ำมันปำล์มได้ในรำคำที่สูงขึ น จำกคุณภำพน ้ำมันที่ดีขึ น  

 
ผู้ร่วมวิจัย: นส. มัลลิกำ  ตะพำนวงศ์ ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรด้ำนปำล์มน ้ำมัน  

นส.วนิดำ รัตนรังษี ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรด้ำนปำล์มน ้ำมัน 
นำยพรเทพ  ดวงขวัญ บริษัท เอส.พี.อำร์ อินเตอร์เซอร์วิส จ้ำกัด 
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ปาล์มน ้ามัน เป็นพืชเศรษฐกิจส้าคัญอีกชนิดหนึ่งที่มีการขยายพื นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ นทุกปี  เศษเหลือปาล์มน ้ามัน จึงมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ น และยังไม่มีการน้าไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง งานวิจัยนี  ศึกษาการน้าเศษเหลือปาล์มน ้ามัน คือ ล้า
ต้น ทางปาล์ม และกะลาปาล์ม มาผลิตเป็น Woodceramics ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นหลายประการ และมีราคาต่อหน่วย
สูงกว่าการน้าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ทั งนี  เพื่อการสร้างมูลค่าให้กับเศษเหลือปาล์มน ้ามัน รวมทั ง เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันในระยะยาว 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย การผลิต Woodceramics มีพื นฐานมาจากการผลิตถ่านไม้ (Wood charcoal) ซึ่ง
ถ่านไม ้จะมีคุณสมบัติดีเด่นในหลาย ๆ ด้าน แต่ก็มีข้อจ้ากัด คือ ไม่สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ (600˚ C) เนื่องจาก
จะมีค่าความแข็งแรงต่้าลง และเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ง่าย ดังนั น หากเปลี่ยนถ่านไม้ให้เป็น Woodceramics ก็จะ
สามารถน้าไปใช้อุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น Gas filters,  Absorbents,  Humidity และ Temperature sensors,  
Catalyst carrier materials, Self-lubricating materials, Heat insulating materials, Damping materials, 
Electromagnetic shielding materials, Light structural ceramics และ Machinable ceramics เป็นต้น 

วิธีการศึกษาวิจัย เลื่อยล้าต้นปาล์มให้เป็นแผ่น น้ามาอัดด้วยเรซิ่น ให้เรซิ่นแทรกซึมเข้าไปในเนื อไม้ จากนั น น้าไปผ่าน
กระบวนการ Pyrolysis เพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็น Woodceramics ส้าหรับกะลาน้ามาย่อย แล้วผลิตเป็น 
Particleboards ส่วนทางใบท้าการแยกให้ได้เยื่อและขึ นรูปเป็น MDF จากนั น น้ามาอัดด้วยเรซิ่น และเผาให้กลายเป็น 
Woodceramics โดยการควบคุมอุณหภูมิสูงสุดที่ใช้ในกระบวนการ Pyrolysis คือ 600, 800 และ 1,000 °C อัตราการ
เพิ่มของอุณหภูมิในเตาเผาอยู่ที่ 1, 5 และ 10 °C/min จากนั น วิเคราะห์คุณสมบัติเบื องต้นของ Woodceramics ที่ผลิต
ได ้

ผลการศึกษาวิจัย  Woodceramics จากเศษเหลือปาล์มน ้ามัน มีลักษณะแข็งมาก ทนทานต่อการสึกหรอ และการขีด
ข่วน มีคุณสมบัติด้านไฟฟ้าอยู่ในกลุ่ม Semiconductors ดังภาพข้างล่าง 

 

ดัดแปลงจาก : http://www.britannica.com/science/electrical-conductivity/images-videos 

ดร.พงษ์ศักดิ์  เฮงนิรันดร์  และคณะ 
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การผลิต Woodceramics จากเศษเหลือวัสดุปาล์มน้้ามัน ปีท่ี 2 
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ผลได้เชิงเศรษฐกิจและมูลค่าการใช้งานท่ีเพิ่มขึ้น woodceramics ที่ได้สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ดังนี  

Woodceramics การน้าไปใช้ประโยชน์และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 

 

Woodceramics จากล้าต้น มีลักษณะคล้ายถ่านที่สุด 
และถ่านคุณภาพดี 
จะสามารถใช้เป็นตัวดูดซับสารเคมีต่าง ๆ หรือใช้ในงาน
การดูดซับ 

 Woodceramics จากทางใบ มีลักษณะเรียบมัน แข็ง
มาก ขัดแล้วจะคุมความหนาได้ดี  
เหมาะกับการน้าไปใช้ในงานป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
หรือใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

Woodceramics จากกะลาปาล์ม มีลักษณะแข็งแต่ไม่
เรียบ เหมาะกับการน้าไปใช้ในงานตบแต่งสถานที่ หรือ
กับห้องที่ต้องการ การป้องกันคลื่น เช่น ห้องขังนักโทษ 
หน่วยงานทหาร หรือหน่วยงานความม่ันคง 

 

 

ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก และ ผศ.ดร.ไตรรัตน ์เนียมสุวรรณ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นายณัฐณรงค์ เอ่ียมมี  บริษัท ทรีเทคโนโลยี จ้ากัด 
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ผลผลิตน ้ำมันปำล์มส่วนใหญ่ใช้ในรูปน ้ำมันพืชเพื่อกำรบริโภคและเป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมต่อเนื่อง อย่ำงไรก็
ตำม ปำล์มน ้ำมันในประเทศไทย ยังประสบปัญหำผลผลิตล้นตลำด และรำคำตกต่้ำ ดังนั น แนวทำงหนึ่งในกำร
แก้ปัญหำผลปำล์มล้นตลำดและรำคำปำล์มตกต่้ำ คือ กำรศึกษำถึงองค์ประกอบทำงเคมี และชีวภำพ จำกผล
ปำล์ม ซึ่งเป็นกำรช่วยเพิ่มมูลค่ำให้แก่ผลปำล์ม เพิ่มรำยได้ให้แก่เกษตรกร อีกทั ง  ยังได้ผลผลิตมูลค่ำสูงจำกผล
ปำล์มซึ่งสำมำรถน้ำไปใช้ประโยชน์ในอุตสำหกรรม กล่ำวคือ ในผลปำล์ม มีเอมไซม์ไลเปส ที่สำมำรถน้ำไปใช้เป็น
ตัวเร่งในกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซล แต่ยังไม่มีรำยงำนใดที่กล่ำวถึงกำรสกัดไลเปสจำกผลปำล์มหลังกำรเก็บเกี่ยว 
และกำรน้ำไปใช้ประโยชน์ 

 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย  กำรศึกษำปริมำณและกิจกรรมของไลเปสจำกผลปำล์ม ตั งแต่เก็บเกี่ยว
จนกระทั่งเน่ำเสียจำกผลปำล์มสำยพันธุ์ผสมเทเนอรำ จะท้ำให้ทรำบกระบวนกำรที่เหมำะสมต่อกำรสกัดไลเปส
จำกผลปำล์ม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ในปริมำณมำกที่สุด ไลเปสท่ีสกัดได้ จะน าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอ
ดีเซลจากน  ามันปาล์มใช้แล้ว นอกจำกนี  ไลเปสที่ได้ จะน้ำมำศึกษำปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำรเร่งปฏิกิริยำใน
กำรผลิตไบโอดีเซล ข้อมูลจำกกำรศึกษำนี  จะช่วยเพิ่มมูลค่ำของผลปำล์มน ้ำมัน ลดปัญหำปำล์มล้นตลำด อีกทั ง
ยังช่วยเพิ่มทำงเลือกในกำรน้ำผลปำล์มไปใช้ประโยชน์ในด้ำนอื่น ๆ  นอกเหนือจำกกำรบริโภค ได้แก่ กำรน้ำไปสกัด
เอนไซม์ และกำรผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น 

ขั นตอนการผลิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ และคณะ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

การสกัดแยกไลเปสจากผลปาล์มหลังการเก็บเกี่ยวและการประยุกต์ใช้ 
ส าหรับการผลิตไบโอดเีซล 

ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มน  ามันในการผลิตพลาสติก 
และพลังงานทดแทนทางชีวภาพ” 

 

เอนไซม์ไลเปสบรสิุทธิ์บำงส่วน 

ผลปำล์มหลังกำรเก็บเกี่ยว 

Postharvest 0-240 h 

ท้ำให้เอนไซม์บริสุทธิ์บำงส่วนด้วย
ระบบสำรละลำยสองวัฏภำค 

สกัดเอนไซม์ด้วยบัฟเฟอร์Tris-

HClpH 9.0 
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ผลการศึกษาวิจัย 

1. ไลเปสจำกผลปำล์มท้ำงำนได้ดีในช่วงอุณหภูมิห้อง (30-35 องศำเซลเซียส)       

2. มีควำมสำมำรถในกำรทนอุณหภูมิสูงที่ 50-80 องศำเซลเซียส 

3. ท้ำงำนได้ดีในสภำวะที่มี Tributyrin เป็นสับสเตรทและมีแคลเซียมที่ควำมเข้มข้น 20 มิลลิโมลำร์ 

 

 

 

 

 

 

 

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ สำมำรถน้ำมำประยุกต์ใช้ในระดับอุตสำหกรรมได้ เพรำะวิธีกำรสกัดไลเปสที่ไม่ยุ่งยำก และ
ลดกำรใช้สำรเคมี จึงเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

แสดงแถบข้อมูลกำรดูดกลืนแสงที่ส้ำคัญของไบโอดีเซลที่ไดจ้ำกน ้ำมันที่ใช้แล้วในครัวเรือน ร่วมกับกำรเร่งด้วย
เอนไซม์ไลเปส 
 

ผู้ร่วมวิจัย:  ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง   นำงนิษำ ไพจิตร    ดร.ศภุชัย นิธิพนัธ์   ดร.นนัทรัตน์ พฤกษำพิทักษ์ 
มหำวิทยำลัยทักษิณ 

 
 

ศึกษำคุณสมบัติบำงประกำรของ
เอนไซม์ 

น้ำเอนไซม์บริสทุธิ์บำงส่วนมำใช้เป็นตัวเร่ง
ในกระบวนกำรทรำนส์เอสเทอริฟิเคชัน 

ไบโอดีเซล 

101



 

 

 
 
ไฮโดรเจล เป็นพอลิเมอร์ชนิดไฮโดฟิลิก มีคุณสมบัติที่ดีในการดูดซับน ้า และของเหลวทางชีวภาพ และจาก
คุณลักษณะเด่นของไฮโดรเจล ด้านโครงสร้างที่เป็นโครงร่างตาข่ายสามมิติ และประกอบด้วยหมู่ฟังก์ชันที่มี
ความชอบน้ าอยู่ภายในโครงสร้าง จึงท้าให้มีการน้าไฮโดรเจล ไปประยุกตใช้งานในหลายด้าน เช่นทางการเกษตร
อุตสาหกรรม และทางการแพทย์ เป็นต้น และจากการศึกษาองค์ประกอบหลักทางเคมีของล้าต้นปาล์มน ้ามันของ
Abe และคณะ (2013) พบว่า ล้าตันปาล์มน ้ามัน ประกอบด้วย แอลฟาเซลลูโลส 42.51% เฮมิเซลลูโลส 37.62% 
และ ลิกนิน 16.11% ซึ่งเหมาะที่จะใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตไฮโดรเจลได้  โดยไฮโดรเจลที่ได้  สามารถย่อย
สลายได้ง่าย เมื่อหมดอายุการใช้งาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั น งานวิจัยนี  จึงมีเป้าหมายการใช้เซลลูโลส
จากยอดของต้นปาล์มน ้ามันที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติ ราคาถูก มีอยู่เป็นจ้านวนมาก และหา
ง่าย มาใช้ทดแทนการใช้โพลิเมอร์สังเคราะห์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทั งนี  เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถย่อยสลายได้  

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย การผลิตไฮโดรเจลจากเซลลูโลสของล้าต้นปาล์มน ้ามัน เพื่อใช้ทดแทนพอลิเมอร์
สังเคราะห์ และน้าไปสู่การพัฒนาการผลิตอื่นๆ ได้ เช่น วัสดุดูดซับ  วัสดุเชิงประกอบ และย่อยสลายได้  

วิธีการศึกษาวิจัย การเตรียมไฮโดรเจลจากเซลลูโลสของล้าต้นปาล์มน ้ามัน โดยการสกัดเซลลูโลสจากล้าต้นปาล์ม
น ้ามันด้วยวิธีทางเคมี จากนั น ท้าการละลายเซลลูโลสที่ได้ด้วยสารละลายผสม 7% LiCl/DMAC ปริมาณ 10 ml ที่
อุณหภูมิ  150 oC เป็นเวลา  1 ชั่วโมง แล้วเทลงบน Petri Disc เพื่อให้เกิดเป็นแผ่นเซลลูโลส น้าแผ่นเซลลูโลสที่ได้แช่
ในน ้าไปแช่ใน Isopropyl alcohol  3 วัน เมทานอล 3 ชั่วโมง และน ้ากลั่น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อก้าจัดสารละลาย 
7% LiCl/DMAC  จากนั น น้าไปแช่ในสารละลาย (NH4)2SO4 ที่ความเข้มข้น 1, 3, 5, 8 หรือ 10 เปอร์เซ็นต์โดย
น ้าหนักต่อปริมาตร เป็นเวลา 5 หรือ 10 นาที 

ผลการศึกษาวิจัย 

 

 
 

 
 

 

 

ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ และคณะ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะทั่วไปของไฮโดรเจลที่เตรียม
ได้ 

 

ภาพที่ 2 สเปกตรัม FTIR (a) NONE  (b) 10C10M   และ (c) 5C8M 
 

การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของไฮโดรเจลที่เตรียมจากต้นปาล์มน้้ามันโค่นท้ิง 
เพื่อการปลูกใหม่ 

ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มน้้ามันในการผลิตพลาสติก 
และพลังงานทดแทนทางชีวภาพ” 
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ไฮโดรเจลจากเซลลูโลส มีสีน ้าตาลอ่อน มีความแข็งเฉลี่ยประมาณ 70 shore A ซึ่งสามารถพิสูจน์หมู่ฟังก์ชันที่ส้าคัญ

ต่างๆ ได้ ด้วยเทคนิค ATR-FTIR และการท้าให้เกิดรูพรุนภายในโครงสร้างด้วยการแช่ในสารละลาย (NH4)2SO4 ที่

ความเข้มข้น และเวลาต่างๆ ปรากฎว่า ที่ความเข้มข้นสารละลาย 8 เปอร์เซ็นต์โดยน ้าหนักต่อปริมาตร และใช้เวลา 5 

นาที สามารถท้าให้เกิดเปอร์เซ็นต์การบวมน ้าสูงสุด เท่ากับ 95% ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาด้วยภาพถ่าย SEM ที่ม ี

รูพรุนมากที่สุด

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ การน้าวัสดุเหลือทิ งทางการเกษตร มาใช้เป็นวัสดุตั งต้นในการผลิตไฮโดเจลทดแทนโพลิเมอร์

ที่มาจากกระบวนการปิโตรเลียม จะส่งผลดีต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม เนื่องจาก ไม่ก่อให้เกิดปัญหา

เกี่ยวกับสถานที่จัดทิ ง ลดการเกิดมลภาวะ และแหล่งเพาะพันธุ์ศัตรูปาล์มจากการทับถมเป็นเวลานานของวัสดุเหลือ

ทิ งเหล่านั นในพื นที่ปลูกปาล์ม รวมทั งภาคอุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุนการซื อวัตถุดิบจากต่างประเทศ  และลดการ

ใช้วัสดุโพลิเมอรท์ที่มาจากกระบวนการปิโตรเลียม นอกจากนั น ผลการศึกษา ท้าให้ทราบถึงกระบวนการ วิธีการ และ

สภาวะที่เหมาะสมส้าหรับการเตรียมไฮโดรเจลจากเซลลูโลสล้าต้นปาล์มน ้ามัน ยังสามารถเป็นวิธีต้นแบบการผลิต

ไฮโดรเจลในระดับขั นสูง (Large scale) ต่อไป 

(a) NONE 

(b) 8P5M 

(C) 10P5M 

ภาพที่ 3 เปอร์เซ็นต์การบวมน า้ของไฮโดรเจล เมื่อใช้เวลาในการเกิดรูพรุนตา่งกัน (a) 5 นาที และ (b) 10 นาที 

(a) (b) 

ภาพที่ 4 เทอร์โมแกรม DSC ของไฮโดรเจล 
(a) NONE, (b) 8P5M และ (c) 10P5M 

 

ภาพที่ 5 ภาพตัดขวางจากเทคนคิ SEM ของ (a) None, 
(b) 1P5M, (c) 8P5M, (d) 8P10M, (e) 10P5M 
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อุตสาหกรรมปาล์มน ้ามัน มีวัสดุเศษเหลือที่เป็นมวลชีวภาพ ประเภทลิกโนเซลลูโลสจ้านวนมาก เช่น ต้นปาล์มน ้ามัน

ที่ตัดทิ ง เมื่ออายุมาก (>25 ปี) ให้ชีวมวลประมาณ 70 ตันต่อไร่ โรงงานสกัดน ้ามันปาล์มดิบมีชีวมวลเศษเหลือ เช่น 

เส้นใยปาล์ม กะลาปาล์ม ทะลายปาล์มเปล่า ประมาณปีละ 9.66 ล้านตัน 5.20 ล้านตัน และ 17.08 ล้านตัน 

ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบชีวมวลจากส่วนต่างๆ ของต้นปาล์มน ้ามัน พบว่า มีองค์ประกอบหลักเป็น

เซลลูโลส 40-50% เฮมิเซลลูโลส 20-35% และลิกนิน 16-29% โดยเซลลูโลส เมื่อถูกย่อยด้วยเอนไซม์จะได้น ้าตาล

กลูโคสที่สามารถน้ามาผลิตเอทานอลได้ ประเทศไทยมีพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามันพร้อมโค่นทิ งประมาณ 20,000-45,000 

ไร่ต่อปี ดังนั น ในแต่ละปี จะมีชีวมวลจากล้าต้นปาล์มประมาณ 1 ล้านตันต่อปี งานวิจัยนี  จึงจะศึกษาสภาวะที่

เหมาะสมในการปรับสภาพมวลชีวภาพปาล์มน ้ามันที่เป็นของแข็ง  เพื่อให้ได้ปริมาณเซลลูโลสจากชีวมวลปาล์ม

น ้ามันที่มากที่สุด และคุณภาพดี เพื่อน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล  

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย  ต้นปาล์มน ้ามัน มีเซลล์เก็บน ้าตาลประมาณร้อยละ 70 ของน ้าหนักต้น เมื่อ

น้าไปคั นสด ได้น ้าตาลมีความเข้มข้น 83 กรัมต่อลิตร แต่หากน้าล้าต้นปาล์มโค่นทิ งไปบ่มเป็นเวลา 30 วัน จะท้าให้

ไดค้วามเข้มข้นของน ้าตาล 153 กรัมต่อลิตร น ้าคั นล้าต้นปาล์มน ้ามันประกอบด้วยน ้าตาล กลูโคส ซูโครส ฟรุกโตส 

และกาแลกโตส ซึ่งเป็นน ้าตาลที่สามารถน้าไปหมักด้วยยีสต์เพื่อผลิตเอทานอลได้ น ้าคั นล้าต้นปาล์มน ้ามันสด มี

ความเข้มข้นน ้าตาลทั งหมด เท่ากับ 85.2 กรัมต่อลิตร ไปผลิต เอทานอลด้วยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ได้

เอทานอล 32 กรัมต่อลิตร ต้นปาล์มน ้ามันหนึ่งต้น ให้น ้าคั นประมาณ 250 ลิตร และเหลือกากที่เป็นของแข็งประมาณ 

1,400 กิโลกรัมต่อต้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของมวลชีวภาพของล้าต้นปาล์มน ้ามันที่คงเหลืออยู่ในรูปของแข็ง 

ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นปริมาณลิกนิน ร้อยละ 16 เซลลูโลสร้อยละ 41 และ เฮมิเซลลูโลสร้อยละ 34 

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ 

ผลิตเอทานอลได้จากเซลลูโลสมวลชีวภาพปาล์มน ้ามัน ท้าให้ได้พลังงานทดแทนจากวัสดุชีวมวล ซึ่งเป็นพลังงานที่

ยั่งยืน ก่อให้เกิดแนวทางการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จ้าพวกลิกโนเซลลูโลส

 

ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง และคณะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

การเตรียมชีวมวลปาล์มน ้ามันเพื่อการผลิตเอทานอล 
โดยใช้ถังปฏิกรณ์เมมเบรนสกัดเอทานอล 

ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มน ้ามันในการผลิตพลาสติก 
และพลังงานทดแทนทางชีวภาพ” 
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ขั นตอนการศึกษาวิจัย  การขยายขนาดการย่อยล้าต้นปาล์มที่เตรียม 

ด้วยร้อยละ 2 ของโซเดียมไฮดรอกไซด์ร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ร่วมกับคลื่นไมโครเวฟ (700 W) เป็นเวลา 30 นาที ด้วยเอนไซม์ 

Cellulase และβ-glucosidases เป็น 1.5 ลิตร ให้ความเข้มข้นของ

น ้าตาลทั งหมด 108.3 กรัมต่อลิตร จากนั น เมื่อน้าไปหมักต่อด้วยเชื อ 

Saccharomyces cerevisiae ที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 96 ชั่วโมง 

ให้ผลผลิตเอทานอล 52 กรัมต่อลิตร การผลิตเอทานอลจากการเตรียม

ล้าต้นปาล์มโดยการแช่ ร้อยละ 2 ของโซเดียมไฮดรอกไซด์ร่วมกับ

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร่วมกับคลื่นไมโครเวฟ (700 W) เป็นเวลา 30 

นาที มีความคุ้มทางเศรษฐศาสตร์ และค่าใช้จ่ายในการก้าจัดต้นปาล์ม

แก่โค่นทิ งเพื่อการปลูกใหม่ 

 

ผู้ร่วมวิจัย: ดร.ชัยสิทธิ ์นิยสม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
นางสาวสุรีพรย์ ก้าเหนิดกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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กรดแลคติกและสารประกอบของกรดแลคติก สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆได้ เช่น อุตสาหกรรม
อาหาร ใช้เป็นส่วนผสม เพื่อปรับค่าความเป็นกรด และเพิ่มรสชาต ิหรือ ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์เพื่อยืดเวลาในการ
เก็บรักษาอาหารให้ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ กรดแลคติก ยังสามารถน ามาผ่านกระบวนการ ให้กลายเป็นพอลิแลคติกแอ
ซิด (Polylactic acid; PLA) และน ามาขึ้นรูปใช้เป็นวัสดุชีวภาพทดแทนวัสดุเคมีที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ อย่างไรก็ตาม 
กระบวนการผลิตกรดแลคติกที่ใช้กลูโคสเป็นสารตั้งต้น มีต้นทุนการผลิตที่สูง ไม่คุ้มทุน จึงท าให้มีการศึกษาเพื่อค้นหา
วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร หรือจากอุตสาหกรรม มาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตกรดแลคติก (Li et al.,2012; Li et al., 
2010; Wang et al., 2010a; Wang et al., 2010b) อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีวัสดุเศษเหลือที่
เป็นมวลชีวภาพประเภทลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulosic biomass) จ านวนมาก และมนี ามาใช้ประโยชน์มากมาย โดย
กระบวนการเตรียมลิกโนเซลลูโลส เป็นการสกัดเอาส่วนที่เป็นเฮมิเซลลูโลสออกมา ซึ่งได้ทั้งของเหลวไฮโดรไลเสตและ
ของแข็งที่มีโครงสร้างเป็นลิกนินยึดติดกับเซลลูโลส ซึ่งประมาณร้อยละ 60 โดยในองค์ประกอบของเฮมิเซลลูโลส
ไฮโดรไลเสต มีน้ าตาลไซโลสและกลูโคสเป็นส่วนประกอบส าคัญ สามารถน ามาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตกรดแลคติก 
ดังนั้น การศึกษา จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ เฮมิเซลลูโลสไฮโดรไลเซตเหลือทิ้งจาก
กระบวนการปรับสภาพชีวมวลจากปาล์มน้ ามัน (ล าต้นปาล์ม ทางปาล์ม เส้นใย และทะลายปาล์มเปล่า) ด้วยกรด 
H2SO4 เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นในการผลิตกรดแลคติก  

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย กระบวนการผลิต สายพันธุ์ของแลคติกแบคทีเรีย และสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต
กรดแลคติก รวมถึงการผลิตกรดแลคติกจากเฮมิเซลลูโลสไฮโดรไลเซต เพื่อน าไปพัฒนากระบวนการแยกแลคติกบริสุทธ์ 
ส าหรับใช้ประโยชน์เป็นวัสดุชีวภาพต่อไป 

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย 
1. ตัวอย่างชีวมวลปาล์มน้ ามัน (ล าต้นปาล์ม ทางปาล์ม เส้นใย และทะลายปาล์มเปล่า) หลงักระบวนการปรับสภาพ
ด้วยกรด H2SO4 
2. แยกของแข็งหลังกระบวนการปรับสภาพ เพื่อเตรียมเฮมิเซลลูโลสไฮโดรไลเซตจากล าต้นปาล์มน้ ามัน 
3. ทดสอบความสามารถของเชื้อสายพันธุ์ Lactobacillus sp. ทั้งหมด 9 สายพันธุ์ เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่สามารถใช้
น้ าตาลไซโลสและกลูโคส รวมถึง สามารถเจริญได้ในเฮมิเซลลูโลสไฮโดรไลเซต  
4. สภาวะที่เหมาะสมของเชื้อ Lactobacillus pentosus TISTR 853 ใหผ้ลิตกรดแลคติกไดสู้งกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ  
5. ทดสอบความเป็นพิษของสารพิษในเฮมิเซลลูโลสไฮโดรไลเซตต่อการผลิตกรดแลคติก และผลการเติมถ่านกัมมันต์ 
(Activated charcoal) เพื่อดูดซับสารพิษในเฮมิเซลลูโลสไฮโดรไลเซตต่อการผลิตกรดแลคติก 

ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ สาขาชีววิทยา คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

การผลิตกรดแลคติกจากเฮมิเซลลูโลสไฮโดรไลเซตร่วมกับน้้าคั้น 
จากล้าต้นปาล์มน้้ามัน ด้วยเชื้อ Lactobacillus pentosus TISTR 853 

ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มน้้ามันในการผลิตพลาสติก 
และพลังงานทดแทนทางชีวภาพ” 

 

106



6. ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเฮมิเซลลูโลสไฮโดรไลเซตต่อน้ าคั้นจากล าต้นปาล์มน้ ามัน อัตราส่วนที่ส่งเสริมการ
ผลิตกรดแลคติก 
7. สัดส่วนของกล้าเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ Lactobacillus pentosus TISTR 853 ต่อการผลติกรดแลคติก 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่าสายพันธุ์เชื้อ Lactobacillus pentosus TISTR 853 สามารถเจริญได้ดีในเฮมิเซลลูโลส
ไฮโดรไลเซต และเปลี่ยนน้ าตาลไซโลสและกลูโคส เป็นกรดแลคติกได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่น อุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิต
กรดแลคติกที่ 30OC  pH เริ่มต้น เท่ากับ 5-6 เป็นเวลา 96 ชั่วโมง การเติมผงถ่านกัมมันต์ อัตราส่วน 15 g/L เพิ่มผลผลิต
กรดแลคติกให้สูงขึ้น และเมื่อใช้น้ าคั้นจากล าต้นปาล์มน้ ามันเป็นส่วนผสมร่วมกับเฮมิเซลลูโลสไฮโดรไลเซตอัตราส่วน 
50:50 (v/v) เป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุด โดยให้ผลผลิตกรดแลคติกสูงสุดเป็น 14.46 กรัมต่อลิตร สอดคล้องกับปริมาณ
น้ าตาลทั้งหมดที่ลดลงจาก 16.22 กรัมต่อลิตร เป็น 3.42 กรัมต่อลิตร ให้ pH ลดลงจาก 5.41 เป็น 3.89 ที่เวลา 96 
ชั่วโมง (ภาพที่ 2) 

 
 
 
 
“การหมักกรดแลคติกจากเฮมิเซลลูโลสไฮโดรไลเซต 
ร่วมกับน้้าคั้นจากล้าต้นปาล์มน้้ามัน  อัตราส่วนท่ีดีท่ีสุด  
คือ ร้อยละ 50:50 (v/v) ด้วยเชื้อ L. pentosus TISTR 853” 

 
ภาพที่ 2 การเปล่ียนแปลงกรดแลคติก น้ าตาล และ pH จากการหมักเฮมิเซลลูโลสไฮโดรไลเซตต่อน้ าคั้นล าต้นปาล์มน้ ามัน ใน
อัตราส่วนร้อยละ 50:50 (ปริมาตรต่อปริมาตร) โดยเชื้อ L. pentosus TISTR 853 

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ ลดค่าจ่ายในการก าจัดวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม และกรด  
แลคติกที่ผลิตได้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการพัฒนาเป็นวัสดุชีวภาพ เพื่อ
น ามาใช้ทดแทนวัสดุสังเคราะห์ ที่เป็นปัญหามลพิษอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ การใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
วัสดุเหลือทิ้ง จะส่งผลดีต่อรายได้ของเกษตรกร และผู้ประกอบการ 

 

ผู้ร่วมวิจัย:  ผศ.บุษกร อุตรภิชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 

ภาพที่ 1 แผนผังกระบวนการผลิต
กรดแลคติกจากเฮมิเซลลูโลส

ไฮโดรไลเสต 
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ทางใบปาล์มน ้ามันและทะลายปาล์มเปล่า เป็นวัสดุเหลือทิ งจากสวนปาล์มน ้ามันและโรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม วัสดุทั ง
สองชนิด เป็นเศษเหลือทิ งชีวมวลที่มีเส้นใยประเภทลิกโนเซลลูโลส เส้นใยดังกล่าว  สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษได้  โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแยกเส้นใยออกจากเศษวัสดุเหลือทิ ง  ดังนั น 
งานวิจัยนี  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเยื่อเชิงกลจากเศษเหลือชีวมวลปาล์มน ้ามันโดยไม่ใช้สารเคมี 
และผลิตกระดาษปราศจากสารเคมี เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษสัมผัสอาหาร และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนสามารถ
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเศษเหลือทิ งชีวมวลปาล์มน ้ามัน  

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย   สามารถน้าเยื่อเชิงกลจากเศษเหลือชีวมวลปาล์มน ้ามันมาผลิตกระดาษชนิด
ใหม่ๆ สามารถน้าเยื่อเชิงกลมาใช้ทดแทนเยื่อเชิงกลน้าเข้าจากต่างประเทศ เพื่อลดปริมาณการน้าเข้าจากต่างประเทศ 
สามารถลดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม สามารถลดปริมาณการใช้ไม้ในการผลิตเยื่อกระดาษ   และสามารถสร้าง
ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

การเตรียมวัตถุดิบ การศึกษาการผลิตเยื่อเชิงกลจากเศษเหลือชีวมวลปาล์มน ้ามันและการผลิตกระดาษ ในปีที่ 2 
เป็นการด้าเนินการโดยใช้ทะลายปาล์มเปล่า และทางใบปาล์มน ้ามัน โดยวัตถุดิบทั งสองชนิด ท้าการเตรียม มัดเส้นใย 
(Fiber bundles) โดยผ่านกระบวนการแยกขุย ที่ด้าเนินการในปีแรก จากนั น น้ามัดเส้นใย เข้าสู่กระบวนการผลิตเยื่อ
และกระดาษ โดยใช้กระบวนการผลิตเยื่อเชิงกล แบ่งออกเป็นสองกระบวนการ คือ กระบวนการแยกเส้นใย และ 
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย จากนั น น้าเยื่อที่ผลิตได้น้ามาขึ นรูปแผ่นกระดาษ ทดสอบในห้องปฏิบัติการ และ
ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและความแข็งแรงของงาน  ซึ่งวัตถุดิบในการผลิตเยื่อโดยใช้มัดเส้นใย จากเศษเหลือ
ทิ งชีวมวลปาล์มน ้ามันนี   ได้แก่ ทางใบปาล์มน ้ามัน และทะลายปาล์มเปล่า ดังแสดงในภาพที่ 1 คือการเตรียมวัตถุดิบ 
มัดเส้นใยโดยใช้กระบวนการแยกขุย (Depithing process) การเตรียมมัดเส้นใย มีขนาดความยาวประมาณ 1-3 
เซนติเมตร ขึ นอยู่กับชนิดของจานบด ระยะห่างระหว่างจานบด และการใช้ไอน ้า ซึ่งด้าเนินงานในปีแรก เมื่อได้มัดเส้น
ใย แล้ว ท้าการตากแห้ง และจัดเก็บในอาคาร เพื่อป้องกันการเปียกชื นและการเกิดเชื อรา  

    
ภาพที่ 1 วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทางใบ(ซ้าย) และทะลายปาล์มเปล่า(ขวา) 

การผลิตเยื่อและกระดาษ กระบวนการผลิตเยื่อเชิงกล เริ่มจากการน้า มัดเส้นใย เข้าสู่กระบวนการแยกเส้นใย 
(Defibering stage) โดยท้าการบดแยกเส้นใยที่สภาวะการบดเยื่อในระดับความเข้มข้นสูง ดังแสดงในตารางที่ 1 แล้ว
จึงน้าเยื่อที่ได้ เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย (Fibrillation stage) การบดเยื่อ ท้าให้เส้นใยมีการแตกแขนง
ตามผนังเส้นใยเพิ่มพื นที่ในการยึดจับ  และท้าให้เส้นใยอ่อนนุ่ม เหมาะส้าหรับน้าไปผลิตกระดาษ โดยท้าการบดเยื่อที่
สภาวะการบดเยื่อในระดับความเข้มข้นปานกลาง พร้อมให้ความร้อนด้วยไอน ้า จากนั นน้าเยื่อเชิงกลที่ผ่าน

ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

การผลิตกระดาษปราศจากเคมีจากเศษเหลือชีวมวลจากปาล์มน ้ามนั ปีท่ี 2 
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กระบวนการปรับปรุงเส้นใย มาขึ นรูปแผ่นกระดาษในห้องปฏิบัติการ โดยไม่ใช้สารเคมี และทดสอบคุณสมบัติทาง
กายภาพ และความแข็งแรงของแผ่นกระดาษ ผลการทดสอบคุณสมบัติของแผ่นกระดาษทดสอบ พบว่า มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับเยื่อเชิงกลที่ผลิตในภาคอุตสาหกรรม ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 1 สภาวะที่ใช้ในการผลิตเยื่อเชิงกลจากเศษเหลือชีวมวลปาล์มน ้ามัน   
กระบวนการแยกเส้นใย (Defibering stage) และ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย (Fibrillation stage) 

Refining conditions Defibering stage Fibrillation stage 

  1. Plate type Fine bar plate Fine bar plate 
  2. Feed material consistency 25-35% 10 % 
  3. Steam pressure 0-2 bars 2 bars 
  4. Gap clearance 150-300 micron 60-120 micron 
  5. Number of pulp circulation 1-2 Pass 1-8 Pass 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กระบวนการบดเยื่อเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติเสน้ใย (ซ้าย)  เยื่อที่ผลิตได้และแผ่นกระดาษทดสอบ (ขวา) 

ตารางท่ี 2 คุณสมบัติของเยื่อเชิงกล และ แผ่นกระดาษทดสอบ ที่ได้จากการผลิต 

Pulp 
circulation 

Pulp quality Paper properties 
CSF 
(mL) 

Fiber length 
(mm) 

Basis 
weight 
(g/m2) 

Thickness 
(micron) 

Density 
(Kg/m3) 

Tensile index 
(Nm/g) 

Tear index 
(mN*m2/g) 

4 pass 233 0.81 61.75 217 284.56 14.14 3.91 
6 Pass 151 0.79 63.10 208 302.78 17.85 4.28 
8 Pass 93 0.76 65.09 203 320.64 21.39 4.44 

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม อันเนื่องจาก มีการน้าวัสดุ
เหลือทิ งจากกระบวนการผลิตปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์ม มาสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี  ยังช่วยลดมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายในการก้าจัดวัสดุเหลือทิ งจากอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์ม รวมทั ง การผลิต
กระดาษปราศจากเคมีจากเศษเหลือทิ งชีวมวลจากปาล์มน ้ามัน ท้าให้การน้าเข้าเยื่อเชิงกลจากต่างประเทศลดลง ลด
การสูญเสียเงินตราต่างประเทศจากปริมาณการน้าเข้าที่ลดลง  ลดปริมาณการใช้ไม้เพื่อผลิตกระดาษ อีกทั ง สามารถ
สร้างผลิตภัณฑ์กระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
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นโยบายการส่งเสริมการใช้น ้ามันไบโอดีเซลทดแทนน ้ามันดีเซล ส่งผลให้ปริมาณการผลิตไบโอดีเซล และผลพลอยได้ 
คือ กลีเซอรอลดิบเพิ่มขึ น ปัจจุบัน ปริมาณกลีเซอรอลดิบ มีมากเกินความต้องการของตลาด และราคามีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง  ดังนั น การน้ากลีเซอรอลดิบมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการขยายตลาด
กลีเซอรอลดิบ และจากการศึกษาในต่างประเทศ พบว่า สาหร่ายและจุลชีพบางชนิด เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ หรือรา มี
ความสามารถในการใช้กลีเซอรอล เป็นแหล่งคาร์บอนและเปลี่ยนเป็นสารที่มีมูลค่าสูงได้ เช่น กรดไขมันจ้าเป็นที่
ส้าคญั ได้แก่  Eicosapentaenoic acid (EPA) และ Docosahexaenoice acid (DHA) ซึ่งกรดไขมันจ้าเป็นดังกล่าว 
สามารถน้ามาเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ เพื่อให้ได้ผลผลิตสัตว์น ้า หรือปศุสัตว์ที่มีคุณภาพสูงขึ น  หรือ การน้ามาใช้
ประโยชน์ในการบริโภคของมนุษย์  เช่น การน้าไปผลิตเป็นอาหารเสริมสุขภาพได้ ดังนั น การพัฒนาจุลชีพทางทะเลที่

มีคุณสมบัติในการผลิตกรดไขมันจ้าเป็น ด้วยการเลี ยงแบบ
เฮทเทอโรโทรฟิก โดยใช้กลีเซอรอล จึงมีความส้าคัญอย่าง
ยิ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมไบโอดีเซล 
ร ว ม ทั ง ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ด้ า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ เพื่อทดแทนการน้าเข้ากรด
ไขมันจ้าเป็นจากต่างประเทศ  
 
 

ภาพที่ 1 กลีเซลรอลบริสุทธิ์ และ กลีเซอรอลดิบที่ใช้ในการศึกษา 

การใช้ประโยชน์จากผลงาวิจัย   ได้สายพันธุ์จุลชีพทางทะเลที่สามารถผลิตกรดไขมันจ้าเป็น โดยใช้กลีเซอรอลเป็น
แหล่งคาร์บอน  โดยจุลชีพที่ได้ สามารถน้าไปศึกษาและพัฒนาต่อยอด เพื่อผลิตกรดไขมันจ้าเป็น ในระดับ
อุตสาหกรรมและลดการน้าเข้าน ้ามันปลา (Fish oil) จากต่างประเทศ รวมทั งเพิ่มปริมาณความต้องการใช้กลีเซอรอล
ภายในประเทศ และแก้ไขปัญหาปริมาณการผลิตกลีเซอรอลล้นตลาด  

ขั้นตอนการศึกษา และผลการวิจัย  คัดแยกจุลชีพทางทะเลจากป่าชายเลนในพื นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ของ
ประเทศไทย โดยสามารถคัดแยกจุลชีพทางทะเลได้ 188 ไอโซเลท ประกอบด้วย แบคทีเรีย ยีสต์ รา และกลุ่ม 
Thrusatochytrid และสามารถคัดแยกสาหร่ายขนาดเล็กได้ 34 ไอโซเลท ในจ้านวนนี มีจุลชีพบางชนิดที่สามารถผลิต
สารสีในกลุ่ม Carotenoid, Quinones และ Prodigiosin ได้ และมีจุลชีพที่สามารถสะสมกรดไขมัน DHA ได้มากกว่า 
25% (ของกรดไขมันทั งหมด) รวมทั งสิ น 12 ไอโซเลท โดยจุลชีพในกลุ่มของ Thrusatochytrids สามารถเจริญเติบโต
โดยใช้กลีเซอรอลทั งในรูปกลีเซอรอลดิบและกลีเซอรอลบริสุทธิ์เป็นแหล่งคาร์บอนได้ 

ดร.จันทนา ไพรบูรณ์ และคณะ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

การคัดเลือกจุลชีพทางทะเลที่มีศักยภาพและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญ 
และการสร้างกรดไขมนัจ าเป็นเพื่อใช้ประโยชน์ในอาหารสัตว์และ 

การบริโภคของมนุษย์โดยใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอน 
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ภาพที่ 2  
ตัวอย่างจุลชีพทางทะเล 
ที่สามารถผลิตสารสไีด ้

 
 
 

 
น ้าตาลกลูโคส   กลีเซอรอลบริสุทธิ ์   กลีเซอรอลดิบ  

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
ST11LA02 

   

 
 
ST11LA03 

   

 
 
ST11LA04 

 

   

 
 
ST11LC03 

 
ภาพที่ 3 การเจริญและปริมาณมวลชีวภาพของจุลชีพทางทะเลที่สามารถเจริญแบบเฮทเทอโรโทรฟิก 

และใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอน เปรียบเทียบกับ น ้าตาลกลูโคส 

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ  การค้นพบจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการผลิตกรดไขมันจ้าเป็น จากแหล่งธรรมชาติของ
ประเทศไทย จะท้าให้สามารถลดการน้าเข้าน ้ามันปลาจากต่างประเทศ และลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ในภาค
การเกษตร หรือน้าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตอาหารเสริมสุขภาพส้าหรับมนุษย์  นอกจากนี  ยังเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้แก่กลีเซอรอล ซึ่งเป็นผลพลอยได/้ของเหลือจากอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซล 

 

ผู้ร่วมวิจัย: อาจารย์สรณัฏฐ ์ศิริสวย นางสาวณัฐนันท ์สร้อยทรัพย์ ผศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานชิ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน 
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ตามที่ กระทรวงพลังงาน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทน โดยประกาศนโยบายให้ใช้น  ามันไบโอ
ดีเซล (บี2) ทั่วประเทศในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป ท าให้ความต้องการน  ามันไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึ น  และ
การวางมาตรการในการส่งเสริมและผลักดันด้านการผลิตไบโอดีเซลนั น เปน็ไปอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลได้สนับสนุน
ทุนค้นคว้าวิจัยด้านการพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มน  ามันและพืชน  ามันอื่น ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และอัตราการให้น  ามัน 
มีโครงการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลระดับชุมชน รวมทั งมีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล  การผลิตไบโอดีเซลทั งในประเทศและต่างประเทศ ได้มี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  และกลีเซอรอลดิบ ก็เป็นผลผลิตร่วมที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ได้จาก
การผลิตไบโอดีเซล  ในการผลิตไบโอดีเซล 1 ลิตร จะได้กลีเซอรอลดิบประมาณ 80-100 กรัม ในปัจจุบัน กลีเซอรอล
ดิบ ได้ถูกน าไปท าให้บริสุทธิ์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยา  สบู่ และเครื่องส าอาง นอกจากนั นแล้ว กลีเซอรอล
ดิบ ยังมีศักยภาพที่จะน ามาใช้เป็นวัตถุดิบแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์ได้  แต่ต้องมีการก าจัดเมทานอลซึ่งปนเปื้อน
อยู่ในกลีเซอรอลดิบ อันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลออกเสียก่อน 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ผลงานวิจัยครั งนี  จะท าให้ได้ทราบถึงข้อมูลเบื องต้นของความเป็นไปได้ในการน า
กลีเซอรอลดิบ คุณภาพสูง มาใช้เป็นวัตถุดิบแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว ซึ่งจะสามารถเอื อประโยชน์
ให้เกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์และอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ สามารถประกอบสูตรอาหารได้อย่างมั่นใจว่า อาหาร
สัตวน์ั น มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายสัตว์ อีกทั ง ผลจากงานวิจัย สามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน 
เพื่อให้เกิดการพัฒนากลีเซอรอลดิบ ที่เป็นผลิตผลพลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซล ให้เป็นกลีเซอรอลดิบ คุณภาพสูง 
เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะเกิดผลดีทั งต่อความยั่งยืนในการผลิตไบโอดีเซลเอง รวมทั ง  ไม่ก่อผลเสียต่อ
สภาพแวดล้อม อันเนื่องมาจาก การทิ งของเหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลออกสู่สิ่งแวดล้อม  

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย การวิจัยในครั งนี แบ่งออกเป็น 2 ปี คอื ปีที่ 1 ประกอบด้วย 

1. การส ารวจและเก็บตัวอย่างกลีเซอรอลดิบ คุณภาพสูง จากโรงงานผลิตไบโอดีเซล  

2. ศึกษาค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของกลีเซอรอล คุณภาพสงูในไก่เนื อ 

3. ศึกษาผลของระดับกลีเซอรอลในสูตรอาหารไก่เนื อ ต่อลักษณะทางกายภาพของอาหารสัตว ์ สภาวะการผลิต

คลุกไอน  าอัดเม็ด และสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื อ(อยู่ในระหว่างด าเนินการวิจัย) 

4. ศึกษาผลของการใช้กลีเซอรอลในอาหารไก่ไข่ ต่อลักษณะทางกายภาพของอาหารสัตว ์ สมรรถภาพการผลิต

ของไก่ไข่และคุณภาพไข่ (ยังไม่ได้ด าเนินการวิจัย) 

 

 

ผศ. ดร. ยุวเรศ  เรืองพานิช  และคณะ 
คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตก าแพงแสน 

 

การใช้กลีเซอรอลดิบคณุภาพสูงเป็นแหล่งพลงังานทางเลือก 
ในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว 
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ผลการศึกษาวิจัย 
1. จากการศึกษาและวิเคราะห์ตัวอย่างกลีเซอรอลจาก บ.วีระสุวรรณ จ ากัด เกี่ยวกับคุณภาพทางกายภาพ และเคมี
ของกลีเซอรอลดิบ คุณภาพสูง ที่ได้ พบว่า มีปริมาณกลีเซอรอลเป็น 84.6%  มีปริมาณเมทานอล< 0.01%  มีน  า
ประมาณ 0.6% มีเกลือโซเดียมคลอไรด์ 5.7% มีเถ้า 1.42% พีเอช ที่ 5.8 เป็นกรดเล็กน้อย ค่า Imputities (MONG : 
Matter Organic Non Glycerin) มีค่าเป็น 10.4%  ความหนืดอยู่ที่ประมาณ 760 Centipoises  และมีค่าพลังงาน
รวมประมาณ 6,340 kcal/kg 

              

2. ค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ไดข้องกลีเซอรอลดิบ คุณภาพสูง ในไก่เนื อ มีค่าประมาณ 3,698 kcal/kg 

            

ผลท่ีได้เชิงเศรษฐกิจ ในภาวะที่วัตถุดิบแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์ เช่น น  ามันพืช มีราคาแพง กลีเซอรอลดิบ

คุณภาพสูง เป็นวัตถุดิบแหล่งพลังงานทางเลือกชนิดหนึ่ง ที่มีศักยภาพสูงในการน ามาเป็นวัตถุดิบพลังงานได้ โดยมี

ค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของค่าการใช้ประโยชน์ได้ของน  ามัน แต่มีราคาที่ถูกกว่ามาก  ซึ่ง

สามารถช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกในการน าวัตถุดิบมาใช้ในสูตรอาหารสัตว์ ในภาวะที่น  ามันพืช มีราคาสูงขึ น 

รวมทั ง ยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์ 

 

ผู้ร่วมวิจัย: รศ.ดร.เนรมิตร สุขมณี นางสาวทิพย์มนต์ ใยเกษ นายเกรียงศักดิ์ สะอาดรักษ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ อาจารย์พิเชษฐ ศรีบุญยงค ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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โครงการนี้ มีเป้าหมายเพื่อประเมินการใช้ประโยชน์กลีเซอรอล เพื่อเป็นสารต้านทานการซึมน้้าในกระบวนการผลิตแผ่น
ชิ้นไม้อัด มีวัตถุประสงค์หลักของการศึกษา คือ (1) ความเป็นไปได้ในการใช้กลีเซอรอลเป็นสารต้านการซึมน้้า (2) การ
หาสภาวะและปริมาณสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้กลีเซอรอลทดแทนพาราฟินแว็กซ์ (3) ความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นไปได้ในการใช้กลีเซอรอลทดแทนแว็กซ์เชิงพาณิชย์ และ (4) การใช้ประโยชน์เศษไม้ปาล์มน้้ามันจากล้าต้นใน
การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด 

ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ การใช้กลีเซอรอลเป็นองค์ประกอบของสารต้านทานการซึมน้้า ต้องค้านึงถึงคุณภาพและ
ต้นทุนการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด กล่าวคือ ควรใช้กลีเซอรอลที่ไม่ผ่านกระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งจะท้าให้ต้นทุนไม่สูงมากนัก 
ท้าให้มีความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงควรเน้นการใช้กลีเซอรอลดิบหรือมีความบริสุทธิ์
ไม่มาก  

การพัฒนาเทคโนโลยี การใช้กลีเซอรอลร่วมกับแว็กซ์ เป็นสารต้านการซึมน้้าในอุตสาหกรรม แว็กซ์เป็นสารผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากการกลั่นน้้ามัน แต่จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพ และคุณสมบัติบางประการก่อนน้ามาใช้ เช่น การปรับค่า
ความเป็นกรด-ด่าง ความหนืด และการท้าเป็นอิมัลชั่น หรือท้าการผสมร่วมกับสารปรับปรุงคุณภาพอื่นๆ (Additives) 
เช่น การผสมร่วมกับกาวสังเคราะห์ สารหน่วงไฟ น้้ายาถนอมเนื้อไม้  เป็นต้น การปรับสภาวะ และสัดส่วนที่เหมาะสม 
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต้านการซึมน้้า การลดต้นทุนการผลิตและความรวดเร็วในกระบวนการผลิต การศึกษา
เน้นการหาสูตร และสภาวะที่เหมาะสมของสารต้านทานการซึมน้้าที่มีกลีเซอรอลเป็นองค์ประกอบ (ภาพที่ 1) 

    
ภาพที่ 1 ลักษณะของแวก็ซ์ที่อยูใ่นรูปของแขง็และอิมัลชั่น 

การเติมกลีเซอรอลในพาราฟินแว็กซ์ต่อคุณสมบัติการซึมน้้า และเชิงกลแผ่นชิ้นไม้อัดซึ่งใช้อัตราส่วนพาราฟินแว็กซ์ต่อ
กลีเซอรอล 100:0 เติมพาราฟินแว็กซ์ 2% มีค่าการพองตัวด้านความหนาและการดูดซึมน้้าน้อยที่สุด การพองตัวด้าน
ความหนา เท่ากับ 11.5% ส่วนการดูดซึมน้้า เท่ากับ 13.2% (แช่น้้า 2 ชั่วโมง) การพองตัวด้าน 
 

ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์กลีเซอรอลที่ได้จากการผลิตไบโอดีเซล 
จากน ้ามันปาล์มมาใช้เป็นสารต้านการซึมน ้าในแผ่นชิ นไม้อัด 
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ความหนาเท่ากับ 44.6% และการดูดซึมน้้า เท่ากับ 79.2% (แช่น้้า 24 ชั่วโมง) เมื่อเติมกลีเซอรอลผสมในพาราฟินแว็กซ์
ท้าให้ค่าการดูดซึมน้้าเพิ่มขึ้น (120.6%) ทั้งนี้ เพราะกลีเซอรอลเป็นสารที่มีความเป็นขั้วสูง รวมทั้ง ยังมีปัจจัยอื่น เช่น 
ความหนาของชิ้นไม้ การใช้แรงดันในขณะอัดร้อน โครงสร้างของแผ่นชิ้นไม้อัดไม่สม่้าเสมอ เป็นต้น ส่วนคุณสมบัติ
เชิงกล ค่าความต้านแรงดัด มอดูลัสยืดหยุ่น และความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าที่มีค่ามากที่สุด คือ 10.7 MPa, 
28.7 MPa และ0.3 MPa ตามล้าดับ (ภาพที่ 2-3) อย่างไรก็ตาม ค่าที่ได้จากการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดในสภาวะต่างๆ พบว่า
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ ทั้งนี้ เพราะอิทธิพลของขนาดชิ้นไม้ ปริมาณกาว และอัตราส่วนผสม เป็นต้น การ
เพิ่มประสิทธิภาพการต้านการซึมน้้า ต้องปรับคุณสมบัติบางประการของกลีเซอรอลก่อนน้ามาใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 การดดูซมึน้้าของแผ่นชิ้นไม้อัดในอตัราส่วนท่ีแตกตา่งกนักับปริมาณการเติมสารปรับปรุงคุณภาพ  
   1% (A) และ 2% (B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 การพองตัวด้านความหนาของแผ่นชิ้นไม้อัดในอัตราส่วนที่แตกต่างกันกับปริมาณการเติมสารกันน้้า  

1% (A) และ 2% (B) 

ผลการศึกษาวิจัย  จากการวิเคราะห์คุณสมบัติเบื้องต้นของแผ่นชิ้นไม้อัดที่ใช้กลีเซอรอลดิบเป็นสารต้านการซึมน้้า 

พบว่า แผ่นชิ้นไม้อัดที่ใช้กลีเซอรอลดิบไม่มีผลเชิงบวกแก่การต้านการซึมน้้า ดังนั้น จึงต้องมกีารปรับแผนการทดลองโดย

น้ากลีเซอรอลมาดัดแปลงเพื่อการเอาเมทานอลและน้้าออกก่อนน้ามาใช้เป็นสารต้านทานน้้าในแผ่นชิ้นไม้อัด 

 
 
 

ผู้ร่วมวิจัย: ดร. พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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