ก

บทสรุปผู้บริหาร
ปาล์มน้ามัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญต่อประเทศไทย ทั้งในด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน โดย
สถานการณ์การผลิตปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มของไทยที่ผ่านมา มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากยุทธศาสตร์ปาล์มน้ามันของภาครัฐ ช่วงปี 2551-2555 รวมไปถึงนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของ
กระทรวงพลังงาน ซึ่งกาหนดเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ร้อยละ 25 ในช่วงเวลา 10 ปี
(ปี 2555-2564) เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้สินค้าเกษตรในการผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพทดแทนเชื้อเพลิงจาก
ฟอสซิล นโยบายดังกล่าว มีส่วนผลักดันให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ามัน เพิ่ม ปริมาณผลผลิตและผลิต
ภาพการผลิตน้ามันปาล์มดิบ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อความมั่นคง
ทางอาหารของประเทศ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ภาครัฐจะให้ความสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและ
น้ามันปาล์มมาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาดังกล่าว ยังคงประสบปัญหาสาคัญหลายประการ และมีปัจจัยเกี่ยวข้องที่
สลับซับซ้อน ทั้งด้านการผลิต การตลาด การแปรรูป โดยปัญหาที่สาคัญ คือเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปาล์มน้ามันและการจัดการสวนปาล์มน้ามัน ส่งผลให้มีผลผลิตต่อไร่ต่า คุณภาพของผลปาล์ม น้ามันสดต่า ทาให้
เปอร์เซ็นต์น้ามันที่สกัดได้ต่ากว่าที่ควรจะเป็น จึงทาให้ต้นทุนการผลิตสูง การวิจัยและพัฒนาในประเด็นสาคัญ ๆยังมี
น้อย เช่น ปัญ หาการก าหนดมาตรฐานการซื้ อขายและราคาผลปาล์ม น้ามั น สดที่ ยุติธรรม ปัญ หาการขาดการ
ประสานงานอย่างมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน และปัญหาการรวมกลุ่มของเกษตรกรราย
ย่อยผู้ปลูกปาล์มน้ามันยังอยู่มีจานวนน้อยและอยู่ในแวดวงที่จากัด เป็นต้น
เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มดังที่กล่า วมาแล้วข้างต้น
จึงจาเป็นต้องมีงานวิจัยและพัฒนาในหลายๆด้าน เพื่อสนับสนุนงานนโยบายของภาครัฐในการรักษาความมั่นคงทาง
อาหารและพลังงาน การรักษาเสถียรภาพราคาทะลายปาล์มน้ามันของเกษตรกร และความเชี่อมโยงของราคาไปยัง
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ การวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ผลผลิตและน้ามันสูง เทคโนโลยีการจัดการการผลิตใน
สวนปาล์มน้ามัน การจัดการชีวมวลเหลือทิง้ และน้าเสียของโรงงานสกัดให้เป็นศูนย์และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การ
รวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันและร่วมมือกันของผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน และการวิจัย
งานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมู ลค่าชีวมวลเหลือทิ้ง ในสวนปาล์มน้ามัน น้าเสีย และการใช้น้ามันปาล์ม ในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ในประเด็นเร่งด่วน
ดัง นั้น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง ชาติ (วช.) จึง ได้จัดสรรทุ นวิจัยแบบมุ่ ง เป้าตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องปาล์มน้ามัน ปีงบประมาณ 2556 จานวน 85.5 ล้านบาท ซึ่งเป็น
การจัดสรรงบประมาณเป็นปีแรก ให้แก่ สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
ภายใต้แผนงานวิจัย 5 ด้าน ได้แก่

ข
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3*
ยุทธสาสตร์ที่ 4
ยุทธสาสตร์ที่ 5

งานวิจัยเชิงนโยบายบริหารจัดการปาล์มน้ามันอย่างเป็นระบบ
งานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ามัน
งานวิจัยเพื่อประเมินและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
งานวิจัยการกาหนดมาตรฐานของคุณภาพและการจัดการแต่ละขั้นตอน
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุเหลือใช้ในสวนปาล์มน้ามันและ
การแปรรูปน้ามันปาล์มเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ สวก. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการด้านปาล์มน้ามันขึ้น
คณะหนึ่ง ทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย ติดตามประเมินผลโครงการวิจัยให้ดาเนินไปอย่างมี
ประสิท ธิภาพ พร้อ มทั้งได้แต่ง ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 34 ท่าน เพื่อประเมิ นข้อเสนอโครงการวิจัยและประเมิ น
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติทุนวิจัย
ปีงบประมาณ 2556 มีโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุน ทั้งสิ้น 41 โครงการ ผ่านการอนุมัติ 29
โครงการ วงเงินงบประมาณ รวม 85,500,000 บาท จัดสรรตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
จานวน 6 โครงการ เป็นเงิน 12,677,586 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.83
ยุทธศาสตร์ที่ 2
จานวน 7 โครงการ เป็นเงิน 19,055,537 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.29
ยุทธศาสตร์ที่ 3*
จานวน 5 โครงการ เป็นเงิน 17,081,975 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.98
ยุทธศาสตร์ที่ 4
จานวน 4 โครงการ เป็นเงิน 18,555,427 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.70
ยุทธศาสตร์ที่ 5
จานวน 7 โครงการ เป็นเงิน 18,129,475 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.20
ผลการดาเนินงานของโครงการวิจัย แบ่งตามรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านงานวิจัยเชิงนโยบายบริหารจัดการปาล์มน้ามันอย่างเป็นระบบ
ได้ผลผลิตเชิงนโยบายระดับมหภาคที่สามารถเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มด้านพลังงานชีวภาพ
และอาหาร การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มเพื่อนาไปสู่การยกร่าง
พระราชบัญ ญัติป าล์ม น้ ามั น การศึ ก ษาเพื่อ การก าหนดกรอบยุ ท ธศาสตร์ ป าล์ม น้ามั น ระดั บ พื้นที่ ของจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช การวิเคราะห์นโยบายด้านราคาทะลายปาล์มสดและน้ามันปาล์ม และแนวทางการลดก๊าซเรือน
กระจกในสวนปาล์มน้ามัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิต
ได้ผลผลิตเรื่องยีนที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึมธาตุอาหาร ยีนควบคุมความทนต่อ น้าท่วม อัตราปุ๋ยที่เ หมาะสมใน
สภาพดินเปรี้ยวจัด การใช้เถ้าปาล์มและเศษวัสดุเหลือใช้ในการปรับปรุงดิน การทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ามันลูกผสมและ
โคลนพันธุ์ปาล์มน้ามันที่ให้ผลผลิตสูง การทดสอบการจัดการธาตุอาหารและการให้น้าในสวนปาล์มน้ามันภาคใต้
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการทดสอบชุดวิธีการป้องกันกาจัดหนูในแปลงปาล์มน้ามันปลูกใหม่
*ยกเลิก 1 โครงการ วงเงิน 2,229,328 บาท โดยสนับสนุน “โครงการออกแบบและพัฒนารถกระเช้าสาหรับเก็บผลปาล์ม ” มาแทน

ค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านประเมินและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ได้ผ ลผลิตในเชิง การจัดการของเสียโรงงานสกั ดให้เ ป็นศูนย์ ได้แก่ เอ็น ไซม์ ในการแยกน้ามั นจากน้าเสี ย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ชี ว ภาพ วิ ธี ก ารตรึ ง จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นถั ง ปฏิ ก รณ์ และวิ ธี ก ารบ าบั ด สี / น้ าทิ้ ง รวมทั้ ง ดั ช นี ชี้ วั ด
ประสิทธิภาพระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ การผลิตผนังดินแบบบดอัดด้วยปูนซีเมนต์ เถ้า และเส้นใยปาล์มน้ามัน การ
สังเคราะห์ซิลคิ อนจากเถ้าปาล์ม การประเมินวัฏจักรชีวิตของการปลูกปาล์มน้ามัน การผลิตเอทานอลจากทางใบและ
ต้นปาล์มน้ามันโค่นทิ้ง และรูปแบบการลดกากตะกอนจากการบาบัดน้าเสีย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 งานวิจัยการก้าหนดมาตรฐานของคุณภาพและการจัดการแต่ละขันตอน
ได้ผ ลผลิตของการพั ฒ นากลุ่ม เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ให้มี ความพร้อ มในการขอรับ การรับ รองกลุ่ม ตาม
มาตรฐาน Good Agricultural Practices และ Roundtable for Sustainable Palm Oil (GAP และ RSPO)
สถานภาพของโซ่อุปทานที่แตกต่างกันของไทยและต่างประเทศและแนวทางเพื่อปิดหรือลดช่องว่างของโซ่อุปทาน
รูปแบบจาลองธุรกิจ ของวิสาหกิจ ชุมชนปาล์มน้ามันทั้ งห่วงโซ่ และได้ข้อเสนอแนะการปฎิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับปาล์มน้ามันและมาตรฐานการผลิตน้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน รวมถึงการประเมินความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการปฏิบัติตามมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 งานวิจัจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุเหลือใช้ในสวนปาล์มน้ามัน
และการแปรรูปน้ามันปาล์มเพือ่ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ได้ลักษณะผลผลิต ประกอบด้วย การผลิตกระดาษปราศจากสารเคมี การผลิตเอทานอล การผลิตพอลิบิวทีลีน
เพื่อใช้เป็นพลาสติกชีวภาพ การผลิตไม้ปาล์มอบแห้ง การผลิตแท่งคอนกรีตผสมเถ้าและหินฝุ่น การผลิตอิฐผลมเส้น
ใยปาล์มและน้ายางธรรมชาติ การผลิตไม้เทียมจากทะลายปาล์มเปล่าและขวดพลาสติก แบบโรงงานที่เหมาะสมใน
การผลิคแคโรทีนอยด์และวิตามินอี การผลิตเซลลูโลสไฮโดรเจลจากส่วนยอดของต้นปาล์มปาล์มน้ามันที่โค่นทิ้ง การ
ผลิตกรดแลคติค การผลิตมีเทนจากการหมักร่วมของน้าทิ้งและเศษวัสดุเหลือใช้ การผลิตวัสดุก่อสร้างจากกะลาและ
เมลามีนเพื่อผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหาร และการผลิตถ่านไม้เซรามิคจากต้นปาล์มปาล์มน้ามันและทางใบ
ผลส้ำเร็จของโครงกำรวิจัยปำล์มน้ำมันมุ่งเป้ำ ปี 2556 สำมำรถน้ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบำย เชิงสำธำรณะ
และเชิงพำณิชย์ เป็นองค์ควำมรู้ที่ก่ อให้เกิดประโยชน์ต่อนักวิจัยของภำครัฐ สถำบันกำรศืกษำ และภำคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรก้ำหนดนโยบำยและกำรพัฒนำค้นคว้ำงำนวิจัยต่อไป นอกจำกนี ยังมี
ผลงำนบำงส่วน สำมำรถน้ำไปพัฒนำต่อยอดงำนวิจัย กำรจดสิทธิบัตรและต่อยอดเชิงพำณิชย์ ได้ อำทิเ ช่น กำร
ออกแบบเครื่อ งต้นแบบระดับ โรงงำนเพื่ อผลิตแคโรที นอยด์เ ข้ม ข้นจำกน้ำมั นปำล์ม ดิบ และวิตำมิ นอีเ ข้ มเข้ น
จำกดิส ทิ ล เลตกรดไขมั นปำล์ม นวัตกรรมกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ ภำชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอำหำรที่เ ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมจำกวัสดุคอมโพสิทชีวภำพปำล์มน้ำมัน และกำรผลิ ต Woodceramics จำกเศษเหลือวัสดุปำล์มน้ำมัน
เป็นต้น
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บทสรุปผู้บริหาร ผลงานวิจัยเรื่องปาล์มน้ามันมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2556
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ยุทธศาสตร์
ที่ 1

งานวิจัยเชิงนโยบายบริหารจัดการปาล์มน้ามันอย่างเป็ นระบบ

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มของประเทศไทย
ดร.สรียา โด อมาเรา และคณะ
สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปาล์มน้้ามันเป็นพืชที่มีความส้าคัญต่อประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน
ประเทศไทยถือเป็นผู้ผลิตที่ส้าคัญอันดับสามของโลกโดยสามารถผลิตน้้ามันปาล์มดิบได้ 1.9 ล้านตัน หรือคิด
เป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 3.3 ของปริมาณผลผลิตน้้ามันปาล์มดิบของทั้งโลกการที่ต้นทุนการผลิตน้้ามันปาล์ม
ของไทยสูงกว่าประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อย่างมาเลเซีย และอินโดนีเซียจึงมีความส้าคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุง
โครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์ม ของไทยให้มีระบบการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้้าจนถึง
ปลายน้้าที่ ชัดเจนภาครัฐควรมีส่วนส้าคัญ ในการสนับ สนุนและก้ าหนดทิ ศทางในการพัฒ นาให้ถูกต้องและ
เหมาะสม เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพของอุตสาหกรรมน้้ามั นปาล์ม ไทยให้ส ามารถแข่ง ขันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)
การใช้ประโยชน์ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า แนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันและ
น้้ามั นปาล์มของประเทศไทยจะต้องเริ่มปรับ ปรุง โครงสร้างตั้งแต่ต้นน้้า โดยมีการก้ าหนดพื้นที่ที่เ หมาะสม
ส้าหรับการปลูกปาล์มน้้ามัน (Zoning areas) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ปาล์ม น้้ามันและสนับสนุน
กล้าพันธุ์ให้แก่เกษตรกร การส่งเสริมการท้าสวนปาล์ม น้้ามั นที่มีป ระสิท ธิภาพอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการ
จัดเก็บผลปาล์มน้้ามันให้ได้น้ามันปาล์มที่มีคุณภาพ การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของอุตสาหกรรมปาล์ม
น้้ามันและน้้ามันปาล์มส่วนแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างของอุตสาหกรรมกลางน้้าประกอบด้วยด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การพัฒนารายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วย
การส่งเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการปลูกปาล์มน้้ามันเพื่อลดต้นทุน การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันและผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์ม การส่งเสริมให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฯ มีแนวทางในการปลูกปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน รวมทั้งการเสริมสร้างแนวคิดทางด้าน
เศรษฐศาสตร์และหลักการตลาดของการค้าเสรีเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดจากระบบกลไกราคา และการ
บริหารสต็อกน้้ามันปาล์ม
แนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง
อุตสาหกรรมต้นน้า
1) การจัดท้าพื้นที่ที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกปาล์ม (Zoning areas)การจัดท้าพื้นที่ที่เหมาะสมส้าหรับ
การปลูกปาล์มน้้ามันและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ จะส่งผลให้ได้น้ามันปาล์ม ที่มีคุณภาพสูง ภาครัฐสามารถ
วางแผนด้านการใช้ การส้ารองน้้ามั นปาล์ม และด้านราคาได้เนื่องจากทราบปริมาณผลผลิตที่แน่นอน และ
สามารถบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) การส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้้ามันและสนับสนุนกล้าพันธุ์ที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร ซึ่ง
จะส่งผลให้ต้นทุนการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกรลดลง
3) การส่ง เสริม การท้ าสวนปาล์ม น้้ามั นที่ มีป ระสิท ธิภาพและอย่างยั่งยืน โดยส่ง เสริม การท้ าสวนตาม
มาตรฐาน RSPO ซึ่งจะท้าให้ประเทศไทยมีทางเลือกในการจ้าหน่ายสินค้ามากขึ้น
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4) การส่งเสริมการจัดเก็บผลปาล์มน้้ามันให้ได้น้ามันปาล์มที่มีคุณภาพโดยการปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
ปาล์มน้้ามันตั้งแต่ต้นทางคือสวนปาล์มน้้ามันไปจนถึงแหล่งรวบรวมผลผลิต จะเป็นการรับรองคุณภาพของผล
ปาล์มน้้ามันสดและสามารถเพิ่มมูลค่าของผลผลิตในเชิงการตลาดได้อีกด้วย
5) การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์ม
6) การเปลี่ยนแปลงของราคาทะลายปาล์มสด ณ โรงงานสกัด ภายใต้ระบบการค้าเสรี
7) การบริหารจัดการปัจจัยที่มีผลต่อราคาทะลายปาล์มสด ประกอบด้วยปัจ จัย ที่ใช้ในการปลูกปาล์ม
น้้ามันเช่น พันธุ์ปาล์มน้้ามันสภาพดินที่เหมาะสม การดูแล วิธีการจัดการสวนปาล์มน้้ามัน เป็นต้น
อุตสาหกรรมกลางน้า
1) การพัฒ นารายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้เกี่ ยวข้องกั บปาล์มน้้ามันโดยการสนับสนุนแนว
ทางการปลูกปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน
2) การพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์โดยการส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรในการท้าสวนปาล์ม น้้ามัน
ผ่านการอบรมและดูงาน
3) การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันและผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามัน
โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมปลายน้า
การพัฒนาระบบโครงสร้างและความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันด้วยความเชื่อมโยงกันและกันของอุป
สงค์สืบเนื่องหรือต่อเนื่อง (Derived demand)คือ อุปสงค์ของปัจจัยการผลิตทุกชนิดจะเป็นอุปสงค์สืบเนื่อง
ทั้งสิ้น เช่น จากอุปสงค์ของน้้ามันปาล์มบริสุทธิ์ จะท้าให้เกิดอุปสงค์สืบเนื่องน้้ามันปาล์มดิบ หรือที่เรียกกันว่า
อุปสงค์น้ามันปาล์มดิบ ซึ่งจะท้าให้เกิดเป็นอุปสงค์ทะลายปาล์มสด ณ โรงงานสกัด ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิต ดังนั้น
อุปสงค์ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้้ามันขั้นสุดท้ายทุกชนิดจะท้าให้เกิดอุปสงค์สืบเนื่องทะลายปาล์มสด ณ โรงงานสกัด
โดยที่แต่ละชนิดของอุปสงค์ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้้ามันขั้นสุดท้ายจะเชื่อมโยงกับอุปสงค์สืบเนื่องทะลายปาล์มสด ณ
โรงงานสกัด ด้วยค่าใช้จ่ายการแปรรูปการตลาดการขนส่ง และก้าไรของผู้ประกอบการ ซึ่งเรียกโดยรวมคือส่วน
เหลื่อมการตลาด (Marketing margin) ที่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น แรงงาน พลังงาน การบรรจุ การขนส่ง การ
โฆษณา และก้าไร ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ผู้ร่วมวิจัยผศ.ดร. บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุลรศ. มานิตย์ จุมปาดร.พิมพ์เพชร รักษาสัตย์ ดร.นฤกมล ภู่ขาวนางสาวพรรัตน์ เพชรภักดี
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ระบบห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม
ทังระบบของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันต์ สุวรรณราชและคณะ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ส่วนใหญ่ทางด้านการเกษตรท้าให้รายได้ของประชากรมาจากภาคการเกษตร
เป็นหลักโดยเฉพาะการท้าสวนยางพารา ท้านา ท้าไร่ ท้าสวนผลไม้ ท้าสวนมะพร้าว การประมงและการเลี้ยง
สัตว์แต่ไม่อ าจยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าได้ร วมอาชีพการท้ าสวนปาล์มน้้ามั นหรือไม่เ พราะภาคราชการเริ่มให้
ความส้ าคัญ และส้า รวจเกี่ ยวกั บ อาชี พ การท้ าสวนปาล์ม น้้า มั นเมื่ อ ปี 2549 ที่ ผ่า นมาการวิจั ยครั้ง นี้ จึง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพื้นที่ปลูกและผลผลิตปาล์ม น้้ามันรวมทั้งพันธุ์ปาล์ม น้้ามัน อายุ การบ้ารุงรักษาสภาพ
ความเหมาะสมของพื้นที่ตลอดจนความสัมพันธ์ของการผลิตการขนส่งสถานที่รับซื้อหรือลานเทการแปรรูปของ
โรงงานอุตสาหกรรมความเชื่อมโยงอื่นๆและการรวมกลุ่มองค์ก รประกอบอาชีพปาล์มน้้ามันที่ยั่งยืนภายใต้
นโยบายและกรอบยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด
เทคโนโลยีการผลิต
ภาคราชการโดยเฉพาะหน่วยราชการที่เ กี่ยวข้อง
ระดับจังหวัดควรน้าข้อมูลเกี่ยวกับปาล์มน้้ามันไป
ถ่ า ยทอดให้ ค วามรู้ แ ก่ เ กษตรกรชาวสวนปาล์ ม
น้้ า มั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและครบวงจรตั้ ง แต่ ก าร
วิเ คราะห์ลักษณะของดินการคัดเลือ กพันธุ์ปาล์ม
น้้ามัน การบ้ารุง ดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวตลอดจน
การสนับสนุนส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ผลได้การเชิงเศรษฐกิจจากอัตราการขยายตัวการปลูก
ปาล์มน้้ามันเพิ่มขึ้นและอัตราการลดลงของพื้นที่นาและ
สวนยางพาราในแต่ละปีจึงเป็นหน้าที่ของภาคราชการที่
เกี่ ย วข้ องในระดั บ จั ง หวั ด ส่ ง เสริ ม เพิ่ม มู ล ค่ าเพิ่ ม ของ
ผลผลิตจากปาล์ม น้้ามั นโดยสนับ สนุนการแปรรูป เป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีความหลากหลายและมีมูลค่าสูงขึ้น
กว่าการแปรรูปเป็นน้้ามันพืชเพียงอย่างเดียว
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การใช้ประโยชน์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความเหมาะสมในการ
ปลูกปาล์มน้้ามันในทุกอ้าเภอเพราะพื้นที่เป็นดินระบายน้้าได้ดีปริมาณ
น้้ามี เ พียงพอและฝนตกที่ต่อเนื่องในปี 2557 มีพื้นที่ 3.7 แสนไร่ ให้
ผลผลิ ต แล้ ว 3.3 แสนไร่ ผลผลิ ตเฉลี่ ย 2,984 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ต่ อ ปี
เกษตรกรชาวสวนปาล์ม น้้ามั นร้อยละ 70.2 มี พื้นที่ ปลูก ปาล์มน้้ามั น
ระหว่าง 1-14 ไร่ ปลูกปาล์มน้้ามัน 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ลูกผสมเดลี่กับลาเม่
และพันธุ์ลูกผสมเดลี่กั บแทนซาเนียเกษตรกรขาดองค์ความรู้เ กี่ยวกั บ
ปาล์ม น้้ามั นครบวงจรและไม่ ได้รับ การแนะน้ าจากทางราชการส่ว น
ท้องถิ่นจึงมักเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันที่ไม่สุก เต็มที่ไปขายและถูกตัดราคา
ดัง นั้ น ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะเป็ น ประโยชน์ กั บ ส้ านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด
ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและองค์กรภาคเอกชนต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อน้าไปก้าหนด
นโยบายและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอาชีพการท้าสวนปาล์มน้้ามันได้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะการเน้นใน
การก้าหนดเขตพื้นที่ปลูก (Zoning) และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีการปลูกผสมผสานกับพืชอื่นๆและการ
เลี้ยงสัตว์พร้อมๆกับการพัฒนาด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้้ามันแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามันอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องจนสามารถรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นองค์กรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้อย่างยั่ง ยืน

ผู้ร่วมวิจัยผศ.ดร. เกศริน มนูญผล อาจารย์สวัสดิ์ สมัครพงศ์ นายพลพนธ์ แตงอ่อน
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การศึกษาผลกระทบของปัจจัยที่มีต่อเสถียรภาพ
ของราคาทะลายปาล์มสดและน้ามันปาล์ม
ผช. ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เ พื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพราคาทะลายปาล์ ม (FFB) และน้้ามันปาล์มดิบ
(CPO) และสร้างระบบโครงสร้างและความสัม พันธ์ของราคาทะลายปาล์ม และน้้ามั นปาล์มดิบ ตลอดจน
ข้อเสนอด้านนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาทะลายปาล์มและน้้ามันปาล์มดิบ
ขันตอนการด้าเนินงานวิจัย ศึกษาค้นคว้าข้อมูลปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทะลายปาล์มและน้้ามันปาล์มดิบ
ทั้งข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ โดยใช้แนวคิดของการวิเคราะห์อนุกรมเวลา Auto Correlation Function;ACF
และPartial Auto Correlation Function;PACF ร่วมกับการวิเคราะห์ สมการถดถอยพหุคูณด้วยโปรแกรม
ส้าเร็จรูป SPSS เพื่อสร้างเป็นแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ น้าแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้มาสร้างเป็น
แบบจ้าลองพลวัตของระบบ (System Dynamics) ด้วยโปรแกรม VENSIM เพื่อท้าการจ้าลองสถานการณ์
และวิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของปัจจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพราคาทะลายปาล์ม (FFB) และน้้ามัน
ปาล์มดิบ (CPO)
ผลการด้าเนินงานวิจัย การพยากรณ์ราคาทะลายปาล์มสดและน้้ามันปาล์ม ดิบ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาทะลายปาล์ม (FFB_T Price) ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของราคาทะลายปาล์มตลาดท้องถิ่น (FFB_L
Price) ที่ช่วงเวลา t ช่วงเวลาก่อนหน้า t-1 และ t-2และราคาน้้ามันปาล์มดิบตลาดกรุงเทพฯ (CPO_T Price)
ที่ช่วงเวลา t ช่วงเวลาก่อนหน้า t-1 และ t-2 โดย มีความสัมพันธ์ของแบบจ้าลองและสมการ ดังนี้

เมื่อพิจารณาราคาทะลายปาล์มของไทย (FFB T) เมื่อราคาทะลายปาล์มตลาดท้องถิ่น (FFB L) เปลี่ยนแปลงไป
+1% และเมื่อราคาน้้ามันปาล์มดิบตลาดกรุงเทพฯ (CPO_T Price) เปลี่ยนแปลงไป +1% พบว่าเมื่อราคา
ทะลายปาล์มตลาดท้ องถิ่นเพิ่มขึ้น 1% จะท้าให้ ราคาทะลายปาล์ม เปลี่ยนแปลงไป 0.83% ในทิศทางตรง
เดียวกัน และเมื่อราคาน้้ามันปาล์มดิบของไทยเพิ่มขึ้น 1% จะท้าให้ ราคาทะลายปาล์มเปลี่ยนแปลงไป 0.75%
ในทิศทางตรงเดียวกัน เช่นกัน
ส่วนการเปลี่ยนแปลงของราคาน้้ามันปาล์มดิบตลาดกรุงเทพฯ (CPO_T Price) ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาน้้ามันปาล์มดิบตลาดโลกคือมาเลเซีย (CPO_M Price) ที่ช่วงเวลา t ช่วงเวลาก่อนหน้า t-1 t-2และ t-3
โดย มีความสัมพันธ์ดังของแบบจ้าลองและสมการดังนี้
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เมื่อพิจารณาราคาน้้ามันปาล์มดิบตลาดกรุงเทพฯ (CPO T) เมื่อราคาน้้ามันปาล์มดิบตลาดโลกคือมาเลเซีย
(CPO M) เปลี่ยนแปลงไป +1%จะท้าให้ราคาน้้ามันปาล์มดิบของไทยเปลี่ยนแปลงไป 1.34% ในทิศทางตรง
เดี ยวกั น ส่ วนการเปลี่ ยนแปลงของปริม าณผลผลิต น้้ ามั นปาล์ม ดิบ (CPO Production) ขึ้น อยู่กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตทะลายปาล์ม (FFB Production) ตามฤดูกาล โดยมีความสัมพันธ์แบบจ้าลอง
และสมการดังนี้

เมื่ อพิจารณาปริม าณผลผลิตน้้ามันปาล์ม ดิบ (CPO Production) เมื่อปริม าณผลผลิตทะลายปาล์ม (FFB
Production) เปลี่ยนแปลงไป +1%จะท้าให้ปริมาณผลผลิตน้้ามันปาล์มดิบของไทยเปลี่ยนแปลงไป 1% ในทิศ
ทางตรงเดียวกัน ความต้องการใช้น้ามันปาล์มในประเทศ (CPO_demand) ในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับจ้านวน
ประชากร (Population) ราคาไบโอดี เ ซล (B100_Price) และปริม าณการส่ ง ออกน้้า มั นปาล์ม โดยรวม
(Tot_CPO_Exportt)โดย ในเดือนที่มีประชากร และปริมาณการส่งออกน้้ามันปาล์มโดยรวมมาก จะมีความ
ต้องการใช้น้ามันปาล์มมากด้วย ในขณะที่หากราคาไบโอดีเซลสูงขึ้น ความต้องการใช้น้ามันปาล์มจะลดลงโดยมี
ความสัมพันธ์ดังสมการข้างล่าง

เมื่ อ พิ จ ารณาความต้ อ งการใช้ น้ า มั น ปาล์ ม ในประเทศ ( CPO_demand) เมื่ อ จ้ า นวนประชากร
(Population)เปลี่ยนแปลงไป +1% และเมื่อราคาไบโอดีเซล (B100_Price)เปลี่ยนแปลงไป +1% และเมื่อ
ปริมาณการส่งออกน้้ามันปาล์มโดยรวม (Tot_CPO_Exportt)เปลีย่ นแปลงไป +1% พบว่าเมื่อจ้านวนประชากร
เพิ่มขึ้น 1% จะท้าให้ความต้องการใช้น้ามันปาล์มเปลี่ยนแปลงไป 17.11% ในทิศทางตรงเดียวกัน เมื่อราคาไบ
โอดีเซลเพิ่มขึ้น 1% จะท้าให้ความต้องการใช้น้ามันปาล์มเปลี่ยนแปลงไป 0.23% ในทิศทางตรงกันข้าม และ
เมื่อปริมาณการส่งออกน้้ามันปาล์มโดยรวมเพิ่มขึ้น 1% จะท้า ให้ความต้องการใช้น้ามันปาล์มเปลี่ยนแปลงไป
0.05% ในทิศทางตรงเดียวกัน
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แนวทางการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปาล์มน้ามัน
ต่อการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานของประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ดร.วิสาขา ภู่จินดา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประเทศไทยเป็นผู้ผ ลิตปาล์มน้้ามันเป็นอันดับ 3 ของโลกปาล์ม น้้ามั นจึง เป็นพืชเศรษฐกิ จที่ มี ความส้าคั ญ
เนื่องจากความต้องการในการใช้น้ามันปาล์มดิบ เพื่อผลิตอาหารและพลังงานทดแทนที่เพิ่มสูงขึ้นการเพาะปลูก
ปาล์มน้้ามันนั้นมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปัจจุบันประเทศไทยก้าลังจะมีการด้าเนินโครงการลดก๊าซ
เรื อ นกระจกตามมาตรฐานของประเทศไทย ( Thailand Verified Emission Reduction:
T-VER) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมด้านการเกษตรเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย จึงควรมีการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันได้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
และส่งเสริมต่อความรับผิดชอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
น้าผลวิจัยมาจัดท้าคู่มือการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันต่อการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตาม
มาตรฐานของประเทศไทย ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติในการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ที่เกษตรกรสามารถน้าไปปฏิบัติได้จริง
ขันตอนและเทคโนโลยีการผลิต
ท้ า การส้ า รวจข้ อ มู ล เกษตรกร และน้ า มา
ค้านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยใช้
โปรแกรมส้าเร็จรูป SimaPro เพื่อช่วยในการ
วิเคราะห์การปลดปล่อ ยก๊าซเรือนกระจกจาก
การเพาะปลูก ปาล์ม น้้ามั นทั้ ง วัฏจัก รชีวิต ใน
ส่วนของแนวทางการส่ง เสริม ปาล์มน้้ามันต่อ
การลดก๊ าซเรือ นกระจก ตามมาตรฐานของ
ประเทศไทยนั้น ได้น้าข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกและการส้ารวจข้อมูล ของเกษตรกรเพื่อ
จัดท้าเป็นแนวทางดังกล่าว
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ทบทวนนโยบายมาตรการและแนวทางที่เกีย่ วข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก
ในภาคเกษตรกรรมเพาะปลูกปาล์มน้ามัน
วิเคราะห์ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
เกษตรกรรมเพาะปลูกปาล์มน้ามัน ตังแต่การเพาะปลูกไปจนถึง
การเก็บเกี่ยวผลผลิต
ขนาดของพื้นที่ในการเพาะปลูก
- มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ไร่
- น้อยกว่า 50 ไร่

สัมภาษณ์ผู้ก้าหนดนโยบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11 หน่ วยงาน จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สมาคมที่เกี่ยวข้อง สภาอุตสาหกรรม องค์การบริหาร
จัด การก๊า ซเรื อ นกระจก ศู น ย์ พั นธุ วิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

การได้รับรองมาตรฐานด้านปาล์มน้้ามัน
- การไม่ได้รับรองมาตรฐาน
- การได้รับรองมาตรฐาน RSPO
- การได้รับรองมาตรฐาน GAP
อายุของต้นปาล์ม
- 0-4 ปี
- 5-12 ปี
- มากกว่า 13 ปี

แนวทางการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมเพาะปลูกปาล์มน้ามัน ตามมาตรฐาน การลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย

ผลการศึกษาปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แนวทางแนวทางการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปาล์มน้ามันต่อการลดก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย
1) สนับสนุนให้มกี ารจัดตั้ง “สวนปาล์มน้้ามันตัวอย่าง”เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบั เกษตรกร
2) สนับสนุนให้เกษตรกรเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการเพาะปลูกปาล์มน้้ามัน เช่น GAPและ RSPO
3) ส่งเสริมการพัฒนาพันธุป์ าล์มน้้ามันที่ให้ผลผลิตสูงขึ้น และลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลง
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ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานด้วยการพัฒนาปาล์มน้ามันอย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จอมภพ แววศักดิ์ ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
โครงการวิจัยนี้มเี ป้าหมายเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้้ามันปาล์มโดยพิจารณาให้ได้
ก้าลังการผลิตตามเป้าหมายของแผนการพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2555-2564 และไม่มี
ผลกระทบกับอุปสงค์ของน้้ามันปาล์มบริโภคโดยมีวัตถุประสงค์
(1) เพื่อพยากรณ์อุปสงค์ของน้้ามันปาล์มในอนาคตของประเทศไทยโดยอาศัยแบบจ้าลองทางสถิติ
(2) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและอุปทานของปาล์มน้้ามันของประเทศไทย
(3) เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการผลิตน้้ามันปาล์มที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานน้อยที่สุด
(4) เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการผลิตไบโอดีเซลที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารน้อยที่สุด
ผลการวิจัยความต้องการน้้ามันปาล์มบรรจุขวดของประเทศไทย โดยใช้แบบจ้าลองเศรษฐมิติ ซึ่งข้อมูลที่ใช้ใน
การวิจัย คือ อนุกรมเวลาปริมาณน้้ามันปาล์มบรรจุขวดรายเดือน เพื่อเปรียบเทียบความถูกต้องกับค่าพยากรณ์
โดยอาศัยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยปัจจัยที่ก้าหนดอุปสงค์ต่อน้้ามันปาล์มบรรจุขวด (Q) เป็นตัวแปรตาม
ส่วนตัวแปรอิสระประกอบด้วย ปัจจัยด้านราคา ได้แก่ ราคาน้้ามันปาล์มบรรจุขวด (PPO) และราคาน้้ามันถั่ว
เหลืองบรรจุขวด (PSOY) ปัจจัยรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร (GDPperCapita:PERCAP) ผลการพยากรณ์พบว่า
ภายในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีความต้องการบริโภคน้้ามันปาล์มขวด 1.02ล้านตันต่อปี และน้้ามันปาล์ม
ดิบส้าหรับผลิตไบโอดีเซล 1.67 ล้านตันต่อปี
ประเทศไทยจะต้องมีพื้นที่ในการเพาะปลูกปาล์มน้้ามันเพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
และการผลิตไบโอดีเซลส้าหรับการตอบสนองยุทธศาสตร์พลังงานทางเลือกของประเทศไทยหรือตามแผนการ
พัฒนาพลังงานทางเลือก รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยไม่กระทบต่อพืชอาหาร ภายในปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น
6.97 ล้านไร่ และจากการวิเ คราะห์พื้นที่ที่ ส ามารถใช้ป ระโยชน์ได้ของประเทศไทยโดยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม Arc GIS 10.2 และการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้้ามันพบว่า
ประเทศไทยมีพื้นที่เหมาะสมมากในการปลูกปาล์มน้้ามัน 6.04 ล้านไร่ และเหมาะสมปานกลาง 3.11 ล้านไร่
รวมเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั้งสิ้น 9.15 ล้านไร่ รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 1 พืนที่ที่เหมาะสมส้าหรับปลูกปาล์มน้ามันรายภาค (หน่วย: ตารางกิโลเมตร)
ภาค
กลาง
เหนือ
ใต้
ตะวันออก
ตะวันตก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม
รวม (ไร่)

เหมาะสมมาก
6,362.51
409.82
51.47
212.33
203.78
2,424.9
9,664.81
6,040,506

เหมาะสมปานกลาง
3,124.29
222.38
38.14
124.03
109.9
1,356.55
4,975.29
3,109,556
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ซึ่ ง เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการใน
ประเด็นต่างๆ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลควรมีแนวทางการแก้ไขกรณีที่
สภาพอาการแปรปรวนอาจเกิ ด
ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบส้าหรับ
การผลิตไบโอดีเซล ซึ่งจะส่งผลให้ไม่
สามารถด้ าเนิ น การตามเป้ า หมาย
แ ล ะ แ ผ น ก า ร พั ฒ น า พ ลั ง ง า น
ทางเลือกของประเทศไทยได้

จะเห็นได้ว่า เมื่อมีการก้าหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนให้มีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น
เพื่อตอบสนองนโยบายพลังงานทางเลือก จึงท้าให้ภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศหันมาปลูกปาล์มน้้ามัน แต่จะต้องมี
การศึกษาการให้ความรู้ พร้อมกับให้ค้าแนะน้า ทั้งในเรื่องของพื้นที่การเพาะปลูกที่เหมาะสม พันธุ์ปาล์มน้้ามัน
ที่ให้เปอร์เซ็นต์น้ามันสูง การบริหารจัดการพื้นที่ปลูกปาล์ม น้้ามันและรัฐบาลจะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าการ
ปลูกปาล์มน้้ามันจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ดังนั้นจึงควรมีมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Landuse) ส้าหรับ
การจ้ากัดเขตพื้นที่เพาะปลูกหรือ Zoning อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถด้าเนินการเพาะปลูกปาล์มน้้ามันให้
เป็นไปตามแผนการพัฒนาพลังงานทางเลือกและความต้องการน้้ามันปาล์ม เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและ
พลังงาน
นอกจากนี้ เพื่อที่จะศึกษาแนวทางการผลิตน้้ามันปาล์มที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานน้อยที่สุดจึง
ควรที่จะมีการปรับปรุงแผนการพัฒนาพลังงานทางเลือกให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
เพื่อให้ข้อมู ล มีความทันสมั ยความเหมาะสมกั บ สถานการณ์โ ลกในปัจจุบัน ซึ่ง ในการปรับแผนการพัฒ นา
พลังงานทางเลือกของประเทศไทยดังกล่าวจ้าเป็นต้องน้าหลักการอุปสงค์ และอุปทานและศักยภาพการผลิต
ปาล์ม น้้ามั นของประเทศเข้าไปพิ จ ารณาด้วย อย่างไรก็ตาม หากกระทรวงพลังงานยัง มุ่ ง มั่นในการพัฒ นา
พลังงานทางเลือกตามแผนการพัฒนาดังกล่าวจ้าเป็นต้องมีการผลักดันและส่งเสริมโดยร่วมมือกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในการผลักดันปาล์มน้้ามันให้เป็นวาระแห่งชาติและการผลักดันพระราชบัญญัติปาล์มน้้ามัน
และน้้ามันปาล์มให้สามารถด้าเนินการได้จริง
อย่างไรก็ตามหากมีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทางเลือกตามแผนเดิมให้ประสบผลสัมฤทธิ์
รัฐบาลควรมีแนวทางในการบริหารจัดการปริมาณน้้ามันปาล์มดิบ (CPO) ส้ารอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางอาหาร โดยการก้าหนดปริมาณการผลิตไบโอดีเซลให้ผันแปรตามปริมาณวัตถุดิบ กล่าวคือการ
ใช้ไบโอดีเซลเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์มในช่วงที่มีปริมาณวัตถุดิบล้นตลาดและลดปริมาณการ
ผลิตไบโอดีเซลในช่วงขาดแคลนวัตถุดิบ ส้าหรับ การแก้ ปัญ หาการน้าเข้าน้้ามั นปาล์มในช่วงปีที่ขาดแคล น
สามารถแก้ไขได้โดยการส้ารองน้้ามันปาล์มในปีที่มีการผลิตปาล์มน้้ามันมากกว่าความต้องการ ซึ่งจ้าเป็นต้องมี
การวิจัยเชิงนโยบายต่อไปส้าหรับปริมาณส้ารองน้้ามันปาล์มที่เหมาะสม

ผู้ร่วมวิจัย รศ. ก้าพล ประทีปชัยกูร ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง ผศ.ดร.วรางคณา กีรติวิบูลย์ ดร.ถาวร จันทโชติ
ผศ.ดร.ธีรยุทธ หลีวิจิตร ผศ.ดร.สรพงศ์ เบญจศรีผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ ดร.ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา
นายฉลอง แก้วประเสริฐ นางสาวปราณี หนูทองแก้ว
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การวิเคราะห์เส้นทางการไหลของปาล์มน้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
ที่ใช้ประโยชน์จากน้ามันปาล์มในด้านพลังงานและด้านอาหาร
ภายใต้แผนงานวิจัย“การศึกษาเพื่อก้าหนดแนวทางการจัดการปาล์มน้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์จาก
น้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน”

นายเสกสรร พาป้อง และคณะส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปาล์มน้้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจส้าคัญที่สามารถแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
เช่น น้้ามันปาล์มบริสุทธิ์ ไขมันปาล์ม ไบโอดีเซล อาหารสัตว์ สบู่ เป็นต้น รัฐบาลเห็นความส้าคัญของปาล์ม
น้้ามันจึงมีนโยบายขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้้ามันจาก 4.5 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่ให้ผล 3.9 ล้านไร่ (พ.ศ. 2555)
เป็นพื้นที่เพาะปลูก 5.5 ล้านไร่ พื้นที่ให้ผล 5.3 ล้านไร่ ภายในปี พ.ศ. 2564 โดยมีก้าลังการผลิตน้้ามันปาล์ม
ดิบ ไม่น้อยกว่า 3.05 ล้านตัน/ปี และส่ง เสริม ให้เพิ่ม ผลผลิตทะลายปาล์มสดไม่น้อยกว่า 3.2 ตัน/ไร่/ปี มี
อัตราส่วนการให้น้ามัน (Oil Content) ไม่ น้อยกว่า 18% เพื่อรองรับ ความต้องการใช้ปาล์ม น้้ามั นและ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากน้้ามันปาล์มที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องศึกษาเส้นทางการไหลของปาล์มน้้ามันเพื่อ
ประเมินการสูญเสียน้้ามันปาล์มรวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้และของเสียเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มและน้า
กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุดตลอดจนท้าการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของการใช้ประโยชน์
ปาล์มน้้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากน้้ามันปาล์ม
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยงานวิจัยนี้ใช้หลักการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ (Material Flow Analysis–
MFA) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ หลักการ
วิเคราะห์มาจากแนวคิดการท้าสมดุลมวลสาร (Mass Balance) ซึ่งเรียกการวิเคราะห์นี้ว่าการท้าบัญชีการไหล
ของวัสดุ (Physical Flow) เพื่อมาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิต โดยใช้มาตรฐาน ISO
14040 พิจ ารณาผลกระทบด้านการเกิดภาวะฝนกรด (Acidification) การเกิ ดภาวะพืชน้้าเจริญผิดปกติ
(Eutrophication) การเกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) การลดลงของชั้นโอโซน (Ozone Layer
Depletion) และการเกิดความเปนพิษตอมนุษย์ (Human Toxicity)
ผลงานวิจัยที่ได้น้ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาโปรแกรมประเภท Freeware เพื่อวิเคราะห์การไหลของ
วัสดุอย่างง่าย(MFA Pro) และประเมินค่าคาร์บอนฟุตพรินต์เบื้องต้น ส้าหรับอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันและ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากน้้ามันปาล์ม

แผนผังการศึกษากระบวนการไหลของปาล์มน้ามันและผลิตภัณฑ์
่อง ตภัณฑ์ต่อเนื่อง พบว่าหากในปี 2564 มีพื้นที่ปลูก
ผลการวิจัยจากผลวิเคราะห์การไหลของปาล์มน้้ามัต่นอเนื
และผลิ
ปาล์ม น้้ามั น 5.5 ล้านไร่ โดยเป็นพื้ นที่ให้ผล 5.3 ล้านไร่ และโรงสกัดน้้ามั นปาล์มดิบสามารถสกัดน้้ามั นได้ที่
18%OER การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นต้นจะได้น้ามันปาล์มดิบ(CPO) ปริมาณ 3.37 ล้านตัน แต่ด้วยแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน (AEDP: 2012-2021)ในปี 2564 มีความต้องการใช้ไบโอดีเซล 7.2 ล้านลิตรต่อวัน หรือคิดเป็น
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CPO 2.26 ล้านตันต่อปี และจากการคาดการณ์ด้วยข้อมูลสถิติความต้องการ CPO เพื่อการบริโภคในครัวเรือน
ในปี 2564 คิดเป็น1.45 ล้านตันต่อปี รวมเป็นปริมาณความต้องการน้้ามันปาล์มดิบเพื่อการบริโภคและภาค
พลังงานทั้งสิ้น 3.71 ล้านลิตรต่อปี จากตัวเลขดังกล่าวจะพบว่านโยบายขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้้ามัน ซึ่ง
ตั้ง เป้าหมายในปี พ.ศ.2564 ให้มี พื้ นที่ ป ลูกปาล์ม ให้ผล 5.3 ล้านไร่นั้น ไม่ส ามารถผลิตน้้ามั นปาล์มดิบ ได้
เพียงพอต่อความต้องการใช้ปาล์มน้้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภายในประเทศ

แผนภาพเส้นทางการไหลของน้ามันปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องตามนโยบายขยายพืนที่เพาะปลูก
กรณีที่มีพืนที่ปาล์มให้ผล 5.3ล้านไร่ (ในปีพ.ศ.2564) และ%OERเท่ากับ 18
ส่วนผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของปาล์มน้้ามันและผลิตภั ณฑ์ต่อเนื่องจากน้้ามันปาล์มพบว่าผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมาจากขั้นตอนการเพาะปลูกเป็นหลัก โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการผลิตและการ
ใช้ปุ๋ยเคมีนั้นจะส่งผลกระทบสืบเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทานของปาล์มน้้ามันด้วย ดังนั้น หากมีการส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยเคมีให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ จะช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของปาล์มน้้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องได้
ตลอดวัฎจักรชีวิต

ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
น้ามันปาล์มดิบ ปริมาณ 1 ตัน โดยใช้
หลักการประเมินตลอดวัฎจักรชีวิต

โปรแกรมวิเคราะห์ผังการไหลของวัสดุอย่างง่าย
(MFA Pro) ส้าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน้ามัน
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์จากน้ามันปาล์ม
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การวิเคราะห์แนวทางการจัดการทรัพยากรและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพจาก
ปาล์มน้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์จากน้ามันปาล์ม
ในด้านพลังงานและด้านอาหาร
ภายใต้แผนงานวิจัย“การศึกษาเพื่อก้าหนดแนวทางการจัดการปาล์มน้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ใช้
ประโยชน์จากน้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยาและคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปาล์มน้้ามันเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศไทย สามารถน้าใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบทั้งการ
บริโภคและอุปโภค อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากน้้ามันปาล์มก่อให้เกิด
ของเสียที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น น้้าเสีย กากตะกอนน้้ามัน ทะลายปาล์มเปล่า กะลา
ปาล์ม และเส้นใยจากเปลือกผลปาล์ม เป็นต้น โดยของเสียดังกล่าวมีศักยภาพในการน้ากลับมาใช้ประโยชน์
ต่อเนื่องได้ ทั้งในเชิงพลังงาน และวัสดุทดแทนทางชีวภาพต่างๆ ดังนั้น การประเมินเปรียบเทียบผลกระทบด้าน
สิ่ง แวดล้ อ ม และเศรษฐศาสตร์ จึง เป็ นข้ อ มู ล เพื่อ สนั บ สนุ นการจั ด ท้ าแนวทางการน้า ของเสี ยที่ เ กิ ด จาก
อุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
การใช้ประโยชน์งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบของเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ของเสีย ที่เกิด
จากกระบวนการผลิตปาล์มน้้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ทั้งทางด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ เพื่ อ เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ป ระกอบการที่ เ กี่ยวข้องเห็นความส้าคัญ และมีก ารน้าของเสียมาใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สามารถจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสม
ขันตอนการด้าเนินงานงานวิจัยนี้ศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนในอนุกรมมาตรฐาน
ISO 14040 ด้านต่างๆ ได้แก่ การเกิดสภาวะโลกร้อน (GWP) การเกิดภาวะฝนกรด (AP) การเกิดภาวะพืชน้้า
เจริญผิดปกติ (EP) และการเกิดความเป็นพิษตอมนุษย์ (HTP)
ก้าหนดหน่วยการวิเคราะห์ คือ น้้าเสียจากกระบวนการสกัดน้้ามันปาล์มดิบ 1 ลบ.ม.

รูปที่ 1 ขอบเขตการประเมินผลกระทบของน้าเสีย

รูปที่ 2 ขอบเขตการประเมินผลกระทบของของเสียที่เป็นของแข็ง

ส่วนของเสียจากกระบวนการผลิตที่เป็นของแข็ง ได้แก่ ทะลายปาล์มเปล่า กะลาปาล์ม และเส้นใยจากเปลือก
ผลปาล์ม ก้าหนดหน่วยการวิเคราะห์ 1 ตัน
[14]

ผลการวิจัย ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมของการจัดการระบบน้้าเสียต่างๆ พบว่า การบ้าบัดน้้าเสียโดยระบบถัง
กวนสมบูรณ์ผสมด้วยแบบยูเอเอสบี (CSTR+UASB) ส่งผลกระทบด้านการก่อให้เกิดภาวะฝนกรด การก่อให้เกิด
ภาวะพืชน้้าเจริญผิดปกติ สภาวะความเป็นพิษตอสุขภาพอนามัยของมนุษย์ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่้า
กว่าการบ้าบัดน้้าเสียด้วยระบบถังกวนสมบูรณ์ (CSTR) ระบบตรึงฟิล์ม (Fixed film) และระบบ Cover
lagoon ตามล้าดับ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการปล่อยน้้าเสียลงสู่บ่อเปิด ซึ่งเป็นระบบบ้าบัดแบบดั้งเดิมของ
อุตสาหกรรมสกั ดน้้ ามั นปาล์ ม พบว่ า ผลกระทบของการจัด การน้้ าเสียโดยระบบบ่อ เปิ ด ส่ง ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสูงที่สุดในทุกด้าน
ส่วนผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มของเสียที่เป็นของแข็งพบว่า การผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพื่ อทดแทนการ
ซื้อปุ๋ยจากภายนอก ส่งผลกระทบด้านการก่อให้เกิดภาวะฝนกรด การก่อให้เกิดภาวะพืชน้้าเจริญผิดปกติ และ
ด้านสภาวะความเป็นพิษต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ต่้ากว่าการน้าไปเผาเป็ นเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้า
และการกองทิ้ง

ส่วนผลกระทบด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พบว่า การน้าของเสียเหล่ านี้ไปผลิตไฟฟ้าส่งผลกระทบต่้ากว่า
การจัดการของเสียด้วยวิธีอื่นๆ
ความคุ้มทุน เมื่อพิจารณาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของการจัดการของเสียเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนภายใน
(IRR)พบว่า การจัดการน้้าเสียด้วยเทคโนโลยีแบบ Cover Lagoon ให้ผลตอบแทนการลงทุน สูงสุด 26.39%
รองลงมา คือ แบบถังกวนสมบูรณ์ 24.76% แบบถังกวนสมบูรณ์ผสมแบบยูเอเอสบี 16.02% และแบบตรึงฟิล์ม
12.32% โดยมีระยะเวลาคืนทุน 3.5-6.5 ปี
ในขณะที่อัตราผลตอบแทนภายในของกลุ่มของเสียที่เป็นของแข็ง พบว่า การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้ผลตอบแทน
การลงทุนสูงสุด 29.56%ระยะเวลาคืนทุ น 3.3 ปี ส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนอยู่ที่
23.01% ระยะเวลาคืนทุน 4 ปี
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2
งานวิจยั และพัฒนาพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตปาล์มนา้ มัน

การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ามัน
ในเขตพืนที่ภาคใต้ตอนบน
นายสุรกิตติ ศรีกุล และคณะ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร
จากแผนยุทธศาสตร์ปาล์มน้ามัน และน้ามันปาล์ม (Road map) ปี 2558-2569 มีเป้าหมายขยายพืนที่ปลูก
ปาล์มน้ามันเพิ่มขึน 3.0 ล้านไร่ รวมพืนที่ปลูกทังประเทศ 7.50 ล้านไร่ และมีอัตราการสกัดน้ามัน จาก 18%
เป็น 20% เพื่อผลิตน้ามันปาล์ม รองรับกับการบริโภคที่เพิ่มขึน และใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล ในปี
2557 มีผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 3.21 ตันต่อไร่ต่อปี (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) แต่ห ากมีการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และในพืนที่ที่มีความเหมาะสมมาก
หากมีการจัดการปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เช่น การใส่ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินและใบ จะช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตได้อย่างมาก โดยเฉพาะต้นทุนด้านปุ๋ยเคมีที่เป็นต้นทุนสูงถึง 50% ของต้นทุนรวม ซึ่งจากผลงานวิจัยในช่วงปี
2549-2555 ที่ผ่านมา พบว่า การจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมโดยใช้ผลจากการวิเคราะห์ดิน/ใบสามารถเพิ่ม
ผลผลิตทะลายเฉลี่ยได้ 4.0 ตันต่อ ไร่ต่อปี และลดต้นทุ นการผลิตได้ 10% รวมทั งการเก็ บเกี่ ยวที่ เหมาะสม
สามารถเพิ่มอัตราการสกัดน้ามันได้
อย่างไรก็ตาม ในการน้าเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ามันไปสู่เกษตรกร จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทดสอบ และ
สาธิตในแปลงเกษตรกรเพื่อการยอมรับ และน้าไปปฏิบัติอย่างกว้างขวางและทั่วถึง รวมทังการเข้าถึงเทคโนโลยี
ของเกษตรกร ยังเป็นปัญหาในการเพิ่มผลผลิตและ
ลดต้ น ทุ น การผลิ ต ของเกษตรกร จึ ง ต้ อ งมี ก าร
ทดสอบและการปรั บ ใช้ เ ทคโนโลยี ต่ อ ไป โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการ
จัดการธาตุอ าหาร และด้านการจัดการสวนปาล์ม
น้ า มั น ที่ เ หมาะสมกั บ เกษตรกรในพื นที่ ภ าคใต้
ตอนบน และเพื่อสร้างองค์ความรู้ส้าหรับการแนะน้า
การจัดการสวนที่เหมาะสมส้าหรับเกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์มน้ามัน
การใช้ประโยชน์
ได้องค์ความรู้ส้าหรับ การแนะน้าการจัดการสวนปาล์มน้ามันที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิต และได้แปลงเรียนรู้
ปาล์มน้ามันในพืนที่ของเกษตรกร เพื่อใช้ในการสาธิตให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจ เข้าศึกษาเรียนรู้ เกษตรกรผู้
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ปลูกปาล์มน้ามันสามารถน้าความรู้ไปเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตในสวนปาล์มน้ามันของตนเอง และเป็น
ต้นแบบในการขยายผลสู่เกษตรกรข้างเคียงและชุมชนท้องถิ่น
เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีก ารจัดการธาตุอาหารปาล์ มน้ามันตามค่าวิเ คราะห์ดิน ใบปาล์มน้ามัน และ
ผลผลิต และเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ามันที่เหมาะสม คือ การควบคุมจ้านวนทางใบ และการจัดการ
อื่นๆ โดยติดตามการตอบสนองการให้ผลผลิตปาล์มน้ามัน และการเปรียบเทียบการให้ปุ๋ยและการจัดการสวน
ปาล์มน้ามันของเกษตรกรในพืนที่ปลูกปาล์มน้ามันแหล่งส้าคัญในเขตภาคใต้ตอนบน เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ามัน
เทคโนโลยีการผลิตดังกล่าว ด้าเนินการในแปลงปาล์มน้ามันที่ให้ผลผลิตแล้ว อายุ 6-8 ปี จ้านวน 16 แปลง ใน
แปลงเกษตรกร จัง หวัด ชุม พร ระนอง พัง งา สุร าษฎร์ธานี กระบี่ สุร าษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อ
เปรียบเที ยบการจัดการธาตุอ าหาร และการจัดการสวนปาล์ม น้ามันตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร
จากผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบปาล์มน้ามันก่อนเริ่มด้าเนินการ พบว่า ธาตุอาหารที่ จ้ากัดการเจริญเติบโต
และการให้ผลผลิตของปาล์มน้ามันในสวนปาล์มน้ามันของเกษตรกร ทัง 16 แปลง คือ ธาตุไนโตรเจน (เฉลี่ย
2.11%) และ โพแตสเซียม (เฉลี่ย 0.72%) ซึ่งต่้ากว่าวิกฤต แสดงการขาดอย่างชัดเจน
จากผลการทดลองในปีแรก พบว่า ผลผลิตที่ได้แต่ละแปลง อยู่ระหว่าง 2,787 – 3,453 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี โดยมี
ค่าเฉลี่ยทุกแปลง 3,120 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี อย่างไรก็ตาม การให้ผลผลิตของปาล์มน้ามันในปีแรกที่ท้าการศึกษา
ยังคงเป็นผลจากการได้รับปัจจัยต่างๆ ในปีที่ผ่านมาก่อนการด้าเนินการทดสอบ จ้าเป็นต้องเก็บข้อมูลต่ อเนื่อง
เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการสวน และธาตุอาหารในระดับค้าแนะน้าทางวิชาการ และระดับที่เกษตรกรปฏิบัติ
ผลได้เชิงเศรษฐกิจ ผลผลิตทะลายปาล์มน้ามันเพิ่มขึนจากเดิม 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เป็น 3,500 กิโลกรัม
ต่อไร่ต่อปี ซึ่งเพิ่มขึน 500 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี รวมทังเพิ่มอัตราการสกัดน้ามัน จากเดิม 17% เป็น 18.5% ซึ่งท้า
ให้เกษตรกรมีรายได้เ พิ่มขึนรวม 4,500 บาทต่อไร่ต่อปี ถ้าคิดเป็นรายได้ของการผลิตปาล์มน้ามันทังประเทศ
4.50 ล้านไร่ จะท้าให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึน ประมาณ 20,000 ล้านบาท

ผู้ร่วมวิจัย: คุณสมคิด ด้าน้อย คุณอุดมพร เสือมาก คุณไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง คุณฐปนีย์ ทองบุญ
คุณจินตนาพร โคตรสมบัติ คุณสโรชา ถึงสุข คุณจิตลักษณ์ เหมะ คุณนายบรรเจิด พูลศิลป์
คุณนายสมชาย ทองเนือห้า คุณอรพิน หนูทอง และคุณสุธีรา ถาวรรัตน์
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การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมหนูศัตรูปาล์มน้ามัน
ในแปลงปลูกปาล์มน้ามันในเขตพืนที่ภาคใต้ตอนบน
นางสาวสุธีรา ถาวรรัตน์ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร
พืนที่ป ลูกปาล์ม น้ามันใหม่ ของประเทศมี แนวโน้ม เพิ่ม ขึนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดมี ความต้องการสูง
รัฐบาลให้การสนับสนุนการปลูก ราคาค่อนข้างดี สามารถเก็บเกี่ยวได้ต่อเนื่องและยาวนาน พืนที่ปลูกใหม่หรือ
ปลูกทดแทนแปลงเดิม ส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการท้ารังของหนูศัตรูปาล์มน้ามัน เช่น พืนที่
นาร้าง ป่าพรุ และกองต้นปาล์มสับในพืนที่ เป็นต้น ฉะนัน เมื่อมีการเข้าท้ารังของหนูในแปลงปลูก จะท้าให้ต้น
กล้าปาล์มน้ามันปลูกใหม่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับความเสียหายจากการท้าลายของหนูศัตรูปาล์มน้ามัน เพราะ
ต้นกล้าปาล์มน้ามันถือว่าเป็นอาหารจานโปรด และกองต้นปาล์มน้ามันจะเป็นที่หลบซ่อน และเป็นที่อยู่อาศัย
ของหนูได้เป็นอย่างดี
ดัง นัน จึง ต้อ งศึก ษาวิจัยเพื่ อ หาเทคโนโลยี
ป้ อ งกั น ก้ า จั ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ เป็ น
เครื่อ งมื อ เป็ นอาวุธ หรื อ ทางเลือ กให้ กั บ
เกษตรกร น้ า ไปใช้ ป้ อ งกั น ก้ า จั ด หนู ศั ต รู
ปาล์ม น้ามั นในแปลงปลูก ของตนเอง และ
เพื่อเป็นเทคโนโลยีส้าหรับการถ่ายทอดขยาย
ผลให้กั บ เกษตรกรในพื นที่ ใ กล้ เ คี ย ง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจต่อไป
การใช้ประโยชน์
ชุดเทคโนโลยีการป้องกันก้าจัดหนูศัตรูปาล์มน้ามัน ในแปลงปลูกปาล์มน้ามันใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ที่ได้จากการ
ทดสอบในพืนที่ปลูกปาล์มน้ามันส้าคัญของประเทศ จะช่วยให้ต้นกล้าปาล์มน้ามันได้รับความเสียหายจากการ
เข้าท้าลายของหนูน้อยลง เกษตรกรมีความเสี่ยงทีจ่ ะต้องเพิม่ ต้นทุนส้าหรับการปลูกซ่อมปาล์มน้ามันลดลง และ
มีความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึน รวมถึงสภาพแวดล้อมไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมี และระบบ
นิเวศน์มีความยั่งยืนตลอดไป
ขันตอนการผลิต
โดยการคัดเลือกเทคโนโลยีการป้องกันก้าจัดหนูศัตรูปาล์มน้า มันที่ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี และจัดกลุ่มเป็นชุด
การป้องกันก้าจัดส้าหรับการทดสอบ แล้วน้าชุดเทคโนโลยีต่างๆ มาทดลองใช้ในแปลงปลูกปาล์มน้ามันปลูกใหม่
เปรียบเทียบผล และประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
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ผลได้เชิงเศรษฐกิจ
ชุดเทคโนโลยีการป้องกัน ก้าจัดหนูศัตรูปาล์มน้ามัน ที่มีประสิทธิภาพจะท้าให้เกษตรกรมี ความเสี่ยงในการ
สูญเสียต้นกล้าพันธุ์ดีหลังปลูกลดลง เหลือเพียง 0-5% หรือลดต้นทุนการซือต้นกล้า ปาล์มน้ามันเพื่อการปลูก
ซ่อมได้ 1,210-3,300 บาท/ไร่ และระบบอุตสาหกรรมมีวัตถุดิบส้าหรับการผลิตเพียงพอและต่อเนื่อง
(ก
)

(ข)

ผูร้ ่วมวิจัย: คุณอาพร คงอิส คุณสมคิด ด้าน้อย คุณอุดมพร เสือมาก คุณไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง คุณฐปนีย์ ทองบุญ
คุณวิริยา ประจิมพันธุ์ คุณพัชราพร หนูวิสัย คุณจินตนาพร โคตรสมบัติ และคุณสุรกิตติ ศรีกุล
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การพัฒนาเทคโนโลยีการให้น้าและการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ
การผลิตปาล์มน้ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดร.นฤทัย วรสถิตย์ และคณะ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพืนที่ปลูกปาล์มน้ามันในปี 2556 จ้านวน 118,123 ไร่ มีพืนที่ให้ผลผลิตแล้วในปี
2557 จ้านวน 77,849 ไร่ และเพิ่มเป็น 107,796 ไร่ ในปี 2558 (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) และ
ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึน แต่เนื่องจากเป็นพืชใหม่ส้าหรับเกษตรกรในเขตนี เกษตรกรยังดูแลจัดการสวนอย่างไม่
ถูกต้อง ทังในระยะปาล์มน้ามันก่อนให้ผลผลิต และในระยะที่ปาล์มน้ามันให้ผลผลิตแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใส่ปุ๋ย ซึ่งจะส่งผลให้ได้ผลผลิตต่อไร่ และเปอร์เซ็นต์น้ามันต่้า
การใช้ประโยชน์ ผลการวิจัยจะท้าให้ได้เทคโนโลยีการจัดการน้า และธาตุอาหารที่เหมาะสมกับพืนที่ เพื่อให้
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันสามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และมีรายได้เพิ่มมากขึน คุ้ม ค่าต่อการ
ลงทุน และเพิ่มทางเลือกในการปลูกพืชเศรษฐกิจส้าหรับพืนที่ที่มีศักยภาพ สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร และ
อาชีพต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน้า และธาตุอาหารในสวนปาล์มน้ามันที่มีอยู่แล้วให้
มีความเฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับพืนที่ปลูกปาล์มน้ามันใหม่มากขึ น ทังยังสร้างการเรียนรู้เทคโนโลยีที่
ถูกต้องให้เกษตรกร เช่น การใส่ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินและใบ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต และให้ได้ผลผลิตดี
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ขันตอนการผลิต ใช้วิธี Technology Verification Experiment (TVE) เพื่อเปรียบเทียบเทคโนโลยีที่น้าไป
ทดสอบกับเทคโนโลยีเดิมของเกษตรกร โดยทดสอบเทคโนโลยีที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของปาล์มน้ามันอย่าง
ชัดเจน 2 เทคโนโลยี คือ การจัดการธาตุอาหารปาล์มน้ามัน และการจัดการน้า วางแผนการทดลองแบบ 2x2
Factorial in RCB จ้านวน 2 ซ้า 2 ปัจจัยทดสอบๆ ละ 2 ระดับ แปลงย่อยละ 2 ไร่
ปัจจัยที่ 1: เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหาร โดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และใบ
ปัจจัยที่ 2: เทคโนโลยีการจัดการน้า โดยการให้น้าตามค่าการวิเคราะห์ ความต้องการน้าของปาล์มน้ามัน
แต่ละปัจจัยทดสอบมี 2 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 เทคโนโลยีของเกษตรกร (Farmer)
ระดับที่ 2 เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร (DOA) ทังหมดมี 4 Treatment combination
o โดยการมีแปลงทดสอบ Set X ซึ่งเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ย และให้น้าตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร
(กรรมวิธีที่ 1) กับการใส่ปุ๋ย และให้น้าตามวิธีเกษตรกร (กรรมวิธีที่ 2) จ้านวน 12 แปลง แปลงละ 8 ไร่
รวม 96 ไร่ และSet Y เปรียบเทียบการใส่ปุ๋ย และให้น้าตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร (กรรมวิธีที่
1) การใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร และให้น้าตามวิธีเกษตรกร (กรรมวิธีที่ 2) การใส่ปุ๋ย
ตามวิธีเกษตรกร และให้น้าตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร (กรรมวิธีที่ 3) และการใส่ปุ๋ยและให้น้า
ตามวิธีเกษตรกร (กรรมวิธีที่ 4) จ้านวน 4 แปลง แปลงละ 16 ไร่ รวม 64 ไร่ รวมพืนที่ทดสอบทังโครงการ
จ้านวน 16 แปลง พืนที่ 160 ไร่ ในพืนที่ 10 จังหวัด
o โดยการคัดเลือกแปลงปาล์มน้ามัน ที่มอี ายุ 5-8 ปี และมีแหล่งน้า หรือสามารถจัดหาแหล่งน้าเสริมได้
ชีแจงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดเกี่ยวกับการด้าเนินงานทดสอบกับเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ วางผัง
แปลงทดสอบ และท้าเครื่องหมายต้นทดสอบ ติดตังระบบให้น้า เก็บตัวอย่างดินและใบส่งวิเคราะห์
ปริมาณธาตุอาหาร เพื่อการใส่ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ใบ ส้าหรับการให้น้า ใช้วิธีให้น้าตามค่าวิเคราะห์
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การขาดน้า (Water deficit) จากสถิตปิ ริมาณน้าฝนรายเดือนย้อนหลัง 10 ปี ของแต่ละพืนที่ โดยใช้สูตร
Rf (ค่าการขาดน้า) = P + Ri – Etp (Surre, 1968)
เมื่อ P = ปริมาณน้าฝนรายเดือน
Ri = ความชืนสะสมในดินที่เหลืออยู่จากเดือนทีผ่ ่านมา
Etp = ค่าการคายระเหย
o โดยการบันทึกข้อมูลพืนฐานแปลงปลูก เช่น พันธุป์ าล์มน้ามัน อายุต้นปาล์มน้ามัน การจัดการสวนปาล์ม
น้ามัน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เช่นปริมาณน้าฝน จ้านวนวันที่ฝนตก ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดินและใบ ข้อมูล
การเจริญเติบโต โดยนับจ้านวนทางใบที่สร้างขึนใหม่ จ้านวนทางใบทังหมด และวัดการเจริญเติบโตของ
ทางใบที่ 17 ได้แก่ จ้านวนใบย่อย ความกว้าง และความยาวของกึ่งกลางใบย่อยเพือ่ ค้านวณพืนที่ใบ
ประเมินการออกดอก อัตราส่วนช่อดอกเพศเมีย ผลผลิตปาล์มน้ามัน และประเมินการระบาดของโรคและ
ศัตรูในแปลง
จากการส้ารวจข้อมูลพืนฐาน พบว่าเกษตรกร
ส่วนใหญ่ยั ง ขาดความรู้เ กี่ ยวกั บ การจั ดการ
สวนปาล์ม น้ามั น มี ก ารใส่ปุ๋ยในอัตราต่้า ไม่
เพียงพอกับความต้องการของพืช และไม่มีการ
ให้ น้ า เสริ ม ในฤดู แ ล้ ง ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ มี ค วาม
แปรปรวนสูง การเจริญเติบโตและการให้ผ ล
ผลิตของปาล์มน้ามันในปีแรกที่ท้ าการศึ กษา
ยังคงเป็นผลจากการได้รับปัจจัย ทังปุ๋ยและน้า
ในปีที่ผ่านมาก่อนการทดสอบ
ภาพ ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย (มิลลิเมตร/เดือน) ในแต่ละพืนที่
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การค้นหาและการแสดงออกของยีนที่ตอบสนอง
ต่อสภาพน้าท่วมในปาล์มน้ามัน
ภายใต้ชุดโครงการ “การค้นหาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่ส้าคัญในปาล์มน้ามัน ”

ผช. ดร. พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ และคณะ ส้านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สภาพน้าท่วมขัง มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของปาล์มน้ามัน แม้ว่าปาล์มน้ามันจะเป็น
พืชที่ต้องการปริมาณน้าสูง แต่เมื่อต้นปาล์มน้ามันต้องจมอยู่ในน้าเป็นเวลานาน รากไม่สามารถปรับตัวต่อ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดูดซึม และส่งผ่านธาตุอาหารเพื่อไปเลียงส่วนต่างๆ ของล้าต้นได้ ส่งผลให้ต้น
ปาล์มน้ามันที่มีอายุน้อยแสดงอาการเหี่ยวตาย ส่วนต้นที่มีอายุมาก ต้องฟื้นตัวก่อนให้ผลผลิตใหม่เป็นเวลา
เกือบ 1 ปี
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย การศึกษาหายีนและการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทน
ต่อสภาพน้าท่วมขังของสายพันธุ์ปาล์มน้ามันที่ปลูกในประเทศไทย จะเป็นข้อมูลพืนฐานให้ นักปรับปรุงพันธุ์
น้าไปใช้ประโยชน์ ในการพั ฒนาสายพั นธุ์ปาล์มน้ามั น และเป็นข้อมู ลในการเลื อกซือพันธุ์ป าล์มน้ามั นของ
เกษตรกร
ขันตอนการวิจัย
1. การตอบสนองทางสรีรวิทยาของปาล์มน้ามันในสภาพน้าท่วมขัง น้าปาล์มน้ามัน จ้านวน 4 สายพันธุ์
ได้แก่ Ghana สุราษฎร์ธานี 1 และ 2 และหนองเป็ด อายุ 12 เดือน มาปลูกในสภาพให้น้าปกติ และให้น้าท่วม
ขังเป็นเวลา 0 30 60 90 และ 120 วัน พบว่า สภาพน้าท่วมขังที่นานขึน ส่งผลให้การตอบสนองทาง
สรีรวิทยาของทุกลักษณะ ได้แก่ อัตราการเพิ่มความสูงต้น อัตราการเพิ่มความกว้างโคนต้น อัตราการเพิ่มทาง
ใบ อั ตราการเพิ่ ม ความกว้ างทรงพุ่ ม และอัตราการคลี่บ านของใบอ่อ น พืนที่ ใบ ปริม าณคลอโรฟิ ล ล์เ อ
คลอโรฟิลล์บี และคลอโรฟิลล์รวม มีแนวโน้มลดลงแตกต่างตามสายพันธุ์ (ภาพที่ 1) แต่ไม่สามารถระบุได้ว่า
สายพันธุ์ไหน มีความทนทานต่อสภาพน้าท่วมขังได้ดีที่สุด และพบว่า สายพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 สร้างรากหายใจ
เพื่อตอบสนองต่อสภาพน้าท่วมขังมากที่สุด (ภาพที่ 2) ดังนันงานวิจัยต่อไปจะมุ่งเน้นไปที่ยีนที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างรากหายใจ

ภาพที่ 1 ต้นปาล์มน้ามันสายพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่
ในสภาพจ้าลองน้าท่วมขังในเวลาต่างๆกัน

ภาพที่ 2 พัฒนาการของรากอากาศใน
สภาวะน้าท่วม
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2. การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทนน้าท่วมในปาล์มน้ามัน จากพันธุ์ Ghana และ สุราษฎร์ธานี 2 ใน
สภาพให้น้าปกติ และน้าท่วมขัง 45 วัน วิเคราะห์หายีน พบว่า Sequencing reads ในรากและใบมีจ้านวน
38 และ 62 ล้านเส้น มีค่าเฉลี่ยความยาวต่อเส้น เท่ ากั บ 140 และ 144 คู่เบส เมื่อ ท้ าการ Alignment
sequencing reads ของรากและใบได้ 87-90 และ 94.93-96.83 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ
o การเปรียบเทียบการแสดงออกของยีนในรากและใบ รากของ Ghana ในสภาวะปกติเทียบกับสภาวะน้า
ท่วม ให้จ้านวนยีนที่แสดงออกแตกต่างกันมากที่ สุด 3,287 ยีน รากของสุราษฎร์ธานี 2 กับ Ghana ใน
สภาวะน้าท่วม มีจ้านวนยีนที่แตกต่างกัน 87 ยีน ส่วนสุราษฎร์ธานี 2 ในสภาวะปกติเทียบกับสภาวะน้า
ท่วม ไม่พบการแสดงออกยีนที่แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ ยีนในใบของ สุราษฎร์ธานี 2 ในสภาวะ
ปกติเทียบกับ Ghana ในสภาวะน้าท่วม มีจ้านวนยีนที่แสดงออกแตกต่างกัน 339 ยีน ในขณะที่ยีนระหว่าง
Ghana ในสภาวะปกติและน้าท่วม ให้จ้านวนยีนที่แสดงออกเท่ากับ 68 ยีน
o การซ้อนทับกันของยีนที่แสดงออกในราก การนับ
จ้านวน Read ที่เกิดการซ้อนทับกันที่ค่า Minimum
mapping quality (MAPQ) เท่ากับ 10 และนับยีน
นันๆ ที่ มี ก ารแสดงออก ≥10 read ต่อหนึ่ง ยี น
พบว่า มียีนที่สามารถนับได้ทังหมด 30,752 ยีน เป็น
ยีนที่แสดงออกเหมือนกัน 13,752 ยีน ส่วน Ghana
และ สุราษฎร์ธานี 2 ในสภาวะปกติมียีนที่แสดงออก
ต่างจากสภาวะน้าท่วม เท่ากับ 1,540 ยีน และ 62
ภาพที่ 3 การซ้อนทับของยีนที่แสดงออกใน
ยีน
ราก
(ภาพที่ 3)
o การศึกษา Ontology ของยีน ศึกษาต้าแหน่ง หน้าที่ ของยีนด้วยโปรแกรม Blast2GO ในBiological
process พบยีนที่แสดงออกแตกต่างกันในใบ 225 กระบวนการ ส่วนมีการแสดงออกของยีน ทังหมด 291
กระบวน และการวิเคราะห์ผลใน Molecular function พบยีนที่แสดงออกแตกต่างกันในใบทังหมด 102
หน้าที่ โดยมีหน้าที่ในส่วนของ Binding สูงที่สุดเท่ากับ 15 ล้าดับ ในขณะที่รากมีการแสดงออกของยีน
128 หน้าที่ มีล้าดับที่ท้าหน้าที่เป็น Catalytic activity สูงที่สุดเท่ากับ 58 ล้าดับ ส่วนในระดับ Cellular
component พบว่า ยีนที่แสดงออกแตกต่างกันในใบมีทังหมด 77 ต้าแหน่ง โดยพบมากที่สุดในบริเวณ
Intercellular part Intercellular cell part และ Cell จ้านวน 12 ล้าดับ ขณะที่ยีนที่แสดงออกแตกต่าง
กันในรากพบทังหมด 98 ต้าแหน่ง โดยพบมากที่สุดใน Cell part และ Cell จ้านวน 27 ล้าดับ ขณะนีอยู่
ระหว่างการเลือกระดับยีนที่แสดงออกแตกต่างมากที่สุด เลือก Pathway และเลือกยีนที่สนใจมาพัฒนา
เป็นเครื่องหมายโมเลกุล รวมถึงศึกษา Full length ของยีนต่อไป
3. การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่มีความจ้าเพาะ กับลักษณะทนน้าท่วมในปาล์มน้ามัน
ท้าการสกัดดีเอ็นเอของปาล์มน้ามันทังหมด 22 สายพันธุ์ และจากตัวอย่างที่จ้าลองสภาพน้าท่วมทังหมด 180
ตัวอย่าง ท้าการออกแบบ และคัดกรองไพรเมอร์จากพืชใบเลียงเดี่ยวจ้านวน 15 คู่ไพรเมอร์ ได้แก่ ADH1
ADH2 ADH3 ACO1 ACO2 ACS1 ACS2 ACS3 ERS1 ERS2 ERS3 ERS4 ACCS และ ACCO พบ ไพร์เมอร์ที่
ออกแบบมาจากยีน ERS ที่สามารถเพิ่มปริมาณชินส่วนดีเอ็นเอได้ในช่วง Annealing ที่อุณหภูมิ 58-64 องศา
เซลเซียส จากนันน้าคู่ไพร์เมอร์ที่ได้มาเพิ่มปริมาณชินส่วนกับดีเอ็นเอปาล์มน้ามันจ้านวน 22 สายพันธุ์ ก่อนน้า
ผลผลิตพีซีอาร์ไปตรวจสอบความแตกต่างด้วยเทคนิค SSCP ขณะนีอยู่ระหว่างการหาต้าแหน่ง SNP ก่อน
พัฒนาเป็นเครื่องหมายโมเลกุล และตรวจสอบกับสายพันธุ์ปาล์มน้ามันก่อนน้าไปใช้ในเชิงการค้า
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การค้นหาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึม การล้าเลียง
และการรักษาสมดุลของแร่ธาตุอาหารในปาล์มน้ามัน
ภายใต้ชุดโครงการ “การค้นหาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่ส้าคัญในปาล์มน้ามัน ”

ดร. ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปาล์มน้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส้าคัญของประเทศไทย ที่ปัจจุบันประสบปัญหาราคาตกต่้า ไม่คุ้มทุน ซึ่ง
สาเหตุของปัญหานี ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการปลูกปาล์มน้ามันของเกษตรกรที่พบว่า มีต้นทุนการผลิตที่เพิ่ม
สูงขึน โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาปุ๋ยเคมีที่เพิ่มขึน และยังมีลักษณะการให้ปุ๋ยในอัตราที่อาจมากเกินความ
ต้อ งการของพื ช ซึ่ง สาเหตุป ระการหนึ่ง อาจเนื่ องจากไม่ ไ ด้เ ข้า ใจถึง ความต้อ งการปุ๋ย ของปาล์ ม น้ ามั น
โดยเฉพาะการขาดข้อมูลพืนฐานเกี่ยวกับการดูดซึม และการใช้แร่ธาตุอาหารของปาล์มน้ามัน โดยเฉพาะใน
ระดับชีวโมเลกุลจึงเป็นเรื่องที่สมควรด้าเนินการศึกษาวิจัยอย่างเร่งด่วน เพื่อค้นหาและศึกษายีนที่ควบคุมการ
ดูดซึม การล้าเลียงและการเก็บรักษาแร่ธาตุอาหารในปาล์มน้ามัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ใน
การให้ปุ๋ยและคัดเลือกพันธุ์ปาล์มน้ามัน
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย จากผลการศึกษาในปีที่ 1 ได้ค้นพบยีนที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึมและการ
ล้าเลียงแร่ธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม โบรอน แมกนีเซียม
และ ทองแดง ในปาล์มน้ามัน 3 พันธุ์ของไทย คือ พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 2 และ 7 โดยจากการศึกษาพบลักษณะ
การแสดงออกของยีนที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละเนือเยื่อทังในรากและใบ และยังพบว่าการแสดงออกของ
ยีนมีลักษณะเฉพาะในแต่ละระยะการเจริญเติบ โต ซึ่งอาจสามารถน้าเอาข้อมูลที่ได้จากงานวิจัย นีไปใช้เป็น
ข้อมูลพืนฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงลักษณะการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับรากและใบ และระยะการ
เจริญเติบโต นอกจากนี ยังสามารถน้าข้อมูลไปใช้เป็นฐานข้อมูลทางพันธุกรรมให้กับนักวิจัยปาล์มน้ามันทังใน
ระดับประเทศและนานาชาติ และอาจสามารถปรับใช้ยีนที่มีลักษณะการแสดงออกที่ มีความโดดเด่นในแต่ละ
สายพันธุ์ และในแต่ละช่วงอายุ เป็นเครื่องหมายโมเลกุลส้าหรับนักปรับปรุงพันธุ์ เพื่อใช้ ในการคัดเลือกต้น
ปาล์มน้ามันสายพันธุ์ที่สามารถดูดซึมและล้าเลียงธาตุอาหารได้ดี เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน การ
ปลูกปาล์มน้ามันได้อย่างยั่งยืน

แผนภาพ
แสดงกลุ่มของยีนที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึมและล้าเลียงธาตุอาหาร
ที่คน้ พบ และศึกษาในปาล์มน้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 2 และ 7
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แผนภาพ แสดงกระบวนการศึกษาการแสดงออกของยีนในปาล์มน้ามันทัง 3 พันธุ์
ในระยะต่างๆและชนิดของเนือเยื่อรากและใบ

แผนภูมิ สีแสดงถึงลักษณะการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึม
และล้าเลียงธาตุอาหารที่พบในเนือเยื่อรากและใบของต้นปาล์มน้ามัน ระยะต้นกล้า

ผู้ร่วมวิจัย ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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การจัดการธาตุอาหารหลักรองและจุลธาตุอาหารในดินเปรียวจัด
ที่ใช้ปลูกปาล์มน้ามันในเขตที่ราบภาคกลางของประเทศไทย
เพื่อให้ได้ผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุนทางด้านธาตุอาหารพืชสูงสุด
ภายใต้แผนงานวิจัย”การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้ามันอย่างยั่งยืนในที่ราบภาคกลางและ
ภาคตะวันออกของประเทศไทย”

ดร. ณัฐพล จิตมาตย์ และคณะ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การปลูกปาล์มน้ามันในดินเปรียวจัดอาจประสบปัญหาต้นปาล์มแคระแกร็นและเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งอาจ
เกิ ดจากทังการขาดธาตุอาหาร และความเป็นพิษของธาตุ อะลูมินัม ที่ล ะลายออกมาในสภาพที่ ดินเป็นกรดจัด
การศึกษาการตอบสนองต่อธาตุอาหารหลัก รอง และจุลธาตุบางตัวที่จ้าเป็นส้าหรับปาล์มน้ามัน เป็นแนวทางหนึ่ง
ในการให้ค้าแนะน้าในการจัดการธาตุอาหารให้มีประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ผลงานวิจัย
ในปีแรกเป็นชุดดินรังสิต (ภาพที่ 1) มีข้อจ้ากัด
ความด้านความอุดมสมบูรณ์ต่อปาล์ม น้ามั น
คือ มี ค่า พีเ อชระดับ ต่้ าหรื อเป็ นกรดรุน แรง
มาก ความมีป ระโยชน์ของโพแทสเซียมและ
แมกนี เ ซียมระดับ ต่้า ดิ นมี ฟอสฟอรั ส ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ในดินบนสูง มีอินทรียวัตถุปานกลาง
มีไนโตรเจนปานกลาง ซึ่งเป็นผลเนื่องจากการ
จัดการปุ๋ยในพืนที่ก่อนการทดลองท้าให้ดินมี
ปริมาณฟอสฟอรัสและไนโตรเจนในระดับทีส่ ูง
ภาพที่ 1 ลักษณะดินเปรียวจัดและต้นปาล์มน้ามันอายุ 28 เดือน
ที่ใช้ในการทดลอง

ความเข้ม ข้นของธาตุอ าหารในใบปาล์มก่ อนการ
ทดลอง ต้าแหน่งใบที่ 17 (ภาพที่ 2) มีความผัน
แปรของความเข้ม ข้นระหว่างพืนที่ แปลงทดลอง
น้อย จึงเป็นต้าแหน่งใบที่ เหมาะสมส้าหรับเป็นใบ
อ้างอิง ส้าหรับ การวิเ คราะห์การดูดใช้ธาตุอาหาร
ของปาล์มน้ามัน
ภาพที่ 2 ความเข้มข้นของธาตุหลัก รองและจุลธาตุในใบปาล์ม
ใบที่ 17 ก่ อนการทดลองในแต่ล ะบล็ อก ค่ าวิ กฤต (Critical
level) เป็นค่าส้าหรับปาล์มอายุน้อยกว่า 6 ปี
อ้างอิงจาก Fairhurst and Mutert (1999)
[28]

ผลการเปรียบเทียบอัตราปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้ามันในปีที่ 1 ของการทดลอง พบว่า การใส่ปุ๋ยธาตุหลัก
N-P-K ตามโดยการใส่ยูเรีย (46-0-0) อัตรา 3,070 กรัม ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) อัตรา 3,260 กรัม
และ โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 4,000 กรัม และบอแรกซ์ 670 กรัม ต่อต้นต่อปี ร่วมกับการใส่ปูนตาม
ความต้องการปูน คือ 2,500 กรัม ต่อต้นต่อปี ท้าให้การเพิ่มขึนของทางใบและความสูงของต้นปาล์มสูงสุด ขณะที่
การใส่ ปุ๋ ย ยู เ รี ย (46-0-0) อั ต รา 2,150 กรัม ไดแอมโมเนี ย มฟอสเฟต (18-46-0) อั ต รา 2,280 กรั ม และ
โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 2,500 กรัม และ และบอแรกซ์ 470 กรัม ต่อต้นต่อปี ร่วมกับการใส่ปูนตาม
ความต้องการปูน คือ 2,500 กรัมต่อต้นต่อปี ท้าให้การเพิ่มขึนของจ้านวนทะลายปาล์มสูงที่สุด
ผลวิเคราะห์การดูดใช้ธาตุอาหาร
ในใบปาล์มน้ามันใบที่ 17 (ภาพ
ที่ 3) พบว่า ความเข้ม ข้นของ
ไนโตรเจนและโบรอน เพิ่ ม ขึ น
เมื่ออัตราปุ๋ยเพิ่มขึน ส่วนสังกะสี
และทองแดง มี แ นวโน้ ม ลดลง
เมื่ อ อั ต ร าปุ๋ ย เพิ่ ม ขึ น ควา ม
เข้ มข้ น ขอ ง ฟอ ส ฟอ รั สแ ล ะ
โพแทสเซียม มี แนวโน้ม เพิ่ม ขึน
เล็ ก น้ อ ย เมื่ อ อั ต ราปุ๋ ย เพิ่ ม ขึ น
ส่ ว นธาตุ อื่ น ๆ มี แ นวโน้ ม คงที่
เมื่ออัตราปุ๋ยเพิ่มขึน แสดงให้เห็น
ว่ า ปาล์ ม มี ก ารตอบสนองต่ อ
อัตราปุ๋ ยที่ ใส่ โดยเฉพาะปุ๋ ยไน
ไตรเจน และส่งผลต่อการลดการ
ภาพที่ 3 ระดับความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบที่ 17 หลังใส่ปุ๋ยตามต้ารับทดลอง
ดูดใช้จุล ธาตุ โดยเฉพาะสังกะสี
และทองแดง แต่มี ผ ลส่ง เสริ ม การดู ดใช้ธ าตุ โ บรอน จ้า นวนผลผลิ ตทะลายปาล์ ม สะสมในปีที่ 1 พบว่า มี
ความสัมพั นธ์เ ชิงบวกกั บปริม าณฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และโบรอน ในใบปาล์มอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
เนื่องจากฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมร่วมกับโบรอน เป็นธาตุที่ ส่งเสริมการเจริญเติบโตด้านล้าต้นและการติด
ทะลาย ส่วนอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เพิ่มขึนส่งผลท้าให้การดูดใช้ธาตุโบรอนได้ดีขึน และส่งผลให้ผลผลิตปาล์มสูงขึน
อย่างไรก็ตาม การศึกษาปีที่ 1 นี ยังไม่สามารถสรุปอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมได้ จ้าเป็นต้องเก็บผลผลิตปาล์มน้ามันใน
ระยะยาว เพื่อศึกษาอิทธิพลของธาตุเหล่านีได้ชัดเจนขึน
ผลได้เชิงเศรษฐกิจ ได้วิธีการแก้ปัญหาที่เ กิ ดขึนกั บดินเปรียวจัดด้านธาตุอาหารในการปลูก ปาล์มน้ามั นอย่าง
เหมาะสม จะสามารถเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ามัน และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน โดยองค์ความรู้ดังกล่าวจะท้าให้การ
ปลูกปาล์มน้ามันได้ผลผลิตที่สูงขึน และสร้างความมั่งคงทางด้านอาหารและพลังงานได้เป็นอย่างดี

[29]

การจัดการดินเปรียวจัดเพื่อส่งเสริมการเติบโตของรากปาล์มน้ามัน
และลดความเป็นกรดจัดและอะลูมินัมเป็นพิษ
ในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย
ภายใต้แผนงานวิจัย”การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้ามันอย่างยั่งยืนในที่ราบภาคกลางและ
ภาคตะวันออกของประเทศไทย”

ศาสตราจารย์ดร. อัญชลี สุทธิประการ และคณะ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปาล์มน้ามันเป็นพืชที่ให้น้ามันสูง มีต้นทุนการผลิตและราคาต่้า และสามารถน้ามาผลิตเป็นไบโอดีเซลได้ ท้าให้
เกษตรกรมีความสนใจ และหันมาปลูกปาล์มน้ามันมากขึน ในการปลูกจ้าเป็นต้อ งพิจารณาถึงความเหมาะสม
ด้านภูมิอากาศ สภาพพืนที่ ลักษณะของดิน และดินเปรียวจัดที่ศึกษานีเป็นดินที่โดยทัว่ ไปอยู่ในพืนที่ที่มีน้าขังได้
และมีอิทธิพลของกรดและอะลูมินัมที่เป็นพิษได้สูง แต่การปลูกปาล์มน้ามันได้ขยายพืนที่ลงมาถึงดินเปรียวจัด
โดยมีการยกร่องปลูกในพืนที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออก จึงได้ท้าการศึกษาแนวทางการลดอิทธิพลของ
กรดและอะลูมินัมเป็นพิษในสภาพดินนี เพื่อปรับสภาพดินให้มีความเหมาะสม และให้สามารถปลูกปาล์มน้ามัน
ได้ และมีความยั่งยืน
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เน้นการศึกษาลักษณะดิน และการตอบสนองของปาล์มน้ามัน ที่ปลูกในดิน
เปรียวจัด ตามกรอบความคิดดังแสดงในภาพที่ 1 ประกอบด้วย การวิเคราะห์ลักษณะดินอย่างครบถ้วน การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพืนที่ การวิเคราะห์น้า และการวิเคราะห์ใบปาล์มน้ามัน เพื่อพิจารณาการขาดธาตุ
อาหาร และความต้องการปูนของดิน การบ่มดินระยะสันและระยะยาว เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ความเป็นกรด และประมวลผลที่ได้ น้ามาสร้างเป็นเทคโนโลยีการจัดการดินและน้า เพื่อการปลูกปาล์มน้ามัน
แล้วทดสอบเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการผลิตปาล์มน้ามันในดินเปรียวจัดที่มีประสิทธิภาพและ
ความยั่งยืน ต่อไป
ผลจากการศึกษา พบว่า ดินเปรียวจัดทังสองพืนที่ มีค่าพีเอชต่้ากว่า 4 และเมื่อถูกออกซิไดส์ พีเอชต่้ามาก คือ
ต่้ากว่า 2.5 ดินมีอินทรียวัตถุและไนโตรเจนรวมสูง ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนสูง บางบริเวณมีอะลูมินัมที่
สกัดได้สูง ดินมีความจุต้านทานการเปลี่ยนแปลงพีเอชสูง (ภาพที่ 2) เกิดจากอิทธิพลของแร่ผสมคือ เคโอลิไนต์
อิลไลต์ และแร่ดินเหนียวในกลุ่ม 1.4 นาโนเมตร (ภาพที่ 3) ปัญหาหลักของดินเปรียวจัดเหล่านีคือ ความเป็น
กรดรุนแรงมาก สมรรถนะความอุดมสมบูรณ์เป็น Ccg คือมีเนือดินเป็นดินเหนียว (C) เป็นดินเหนียวที่มีความ
เป็นกรดรุนแรง (c) และมีลักษณะขังน้า (g) ดินเปรียวจัดที่ปลูกปาล์มน้ามันส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ปาน
กลางถึงสูง การปรับพีเอชและการรักษาระดับน้าในร่องปลูก เป็นแนวทางหลักในการจัดการเบืองต้น
ผลจากการวิเคราะห์ใบปาล์มน้ามัน (ทางใบที่ 17) แสดงว่า ปาล์มน้ามันที่ปลูกในดินเปรียวจัดบริเวณที่ราบภาค
กลาง มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต แต่มีระดับโพแทสเซียมที่
เสี่ยงต่อการขาดธาตุอาหารนี ค่าวิเคราะห์น้า พบว่ามีแคลเซียมและแมกนีเซียมสูงกว่าอะลูมินัมและเหล็กใน
แปลงที่จัดการดี แสดงว่าการใส่ปูนช่วยให้คุณภาพน้าในบริเวณดินเปรียวจัดที่ปลูกปาล์มน้ามันดีขึน
ผลจากการศึกษา สามารถก้าหนดเป็นเทคโนโลยีการจัดการการปลูกปาล์มน้ามันในดินเปรียวจัดได้คือ ใส่ปูน
ปรับพีเอชให้สูงกว่า 5.0 (ความต้องการปูน) ใส่ปูน 2 ครั ง ในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝนร่วมกับจัดการให้
ระดับน้าในร่องน้าอยู่ต่้ากว่า 50 เซนติเมตร จากสันร่องปลูก ส่วนการจัดการโพแทสเซียม ใช้ปุ๋ย NPK (เน้น K)
ไม่เกิน 3 ครังต่อปี ในช่วงที่มีน้า ทังน้าฝนและน้าชลประทาน
[30]

ผลในเชิงเศรษฐกิจ การผลิตปาล์มน้ามันในดินเปรียวจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน รองรับการ
จัดการปุ๋ยและการจัดการวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ดีขึนได้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดและกิจกรรมการวิจัยในการจัดการดินเปรียวจัดเพื่อปลูกปาล์มน้ามันในภาคกลางและภาคตะวันออก

ภาพที่ 2 ค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาการบ่มดิน ของดินเปรียวจัดที่ใช้ปลูกปาล์มนา้ มัน ในบริเวณที่ราบภาคกลาง

ภาพที่ 3 X-ray patterns ของอนุภ าคขนาดดินเหนียวของ
ดินที่ราบภาคกลางที่ระดับความลึก 30-60 เซนติเมตร

ผู้ร่วมวิจัย ดร. กมลวรรณ เหล่าพูลกิจ บ.บางจากปิโตรเลียม จ้ากัด นายบรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ กรมวิชาการเกษตร
ดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์ นายรฐนนท์ เจริฐชาศรี ดร.ณัฐพล จิตมาตย์ และผศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การจัดการและการเพิ่มมูลค่าของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน
ในการผลิตทางการเกษตร
ภายใต้แผนงานวิจัย”การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้ามันอย่างยั่งยืน
ในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย”

ดร. วรชาติ วิศวพิพัฒน์ และคณะ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปาล์ม น้ามันเป็นพืชที่มี ศัก ยภาพสูงในการผลิตไบโอดีเซลเพื่อเป็นแหล่ง ของพลังงานทดแทน ความต้องการ
วัตถุดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลมากขึนเท่าไหร่ ท้าให้มีชีวมวลเหลือทิงมากขึนเท่านัน เช่น ทะลายปาล์มเปล่า กะลา
และขีเถ้าปาล์ม เหล่านี เป็นวัตถุดิบที่มีประโยชน์ทางเกษตรกรรม แต่การวิจัยถึงการเพิ่มมูลค่า และอิทธิพลของ
เศษวัสดุเหลือทิงดังกล่าวยังมีอยู่อย่างจ้ากัด ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย งานวิจัยในปีแรก ประกอบกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1) การศึกษาผลของขีเถ้า
ปาล์มน้ามันต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติและความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชของดินเปรียวจัดที่ใช้ปลูกปาล์ม
น้ามัน และข้าว 2) ศึกษาสมบัติทางเคมีของถ่านชีวภาพจากกะลาและเส้นใยปาล์มน้ามัน และ 3) ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์ ชิงพาณิชย์จากทะลายปาล์มหลังการเพาะเห็ดฟาง
ผลการวิ จั ย พบว่ า เถ้ า ปาล์ ม มี ส มบั ติ เ ป็ น ด่ า ง มี
ปริม าณฟอสฟอรัส ที่ เป็นประโยชน์สูง มาก (2,393
มก./กก.) มี ป ริ ม าณโพแทสเซี ย ม (7.1 %) และ
ซิลิคอนทังหมด (13%) สูงมาก การทดลองบ่มดินกับ
ขีเถ้าปาล์มระยะเวลา 6 เดือน แสดงให้เห็นว่าการใช้
ขี้เ ถ้าปาล์ม ในอัตรา 3 ตันต่อไร่ ช่วยลดสภาพกรด
และความเป็นพิษของอะลูมินัมของดินเปรี้ยวจัด ที่ใช้
ปลู ก ปาล์ มน้ ามั น แล ะข้ า ว ช่ ว ย เพิ่ ม ปริ มา ณ
ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์ในดินสูงขึน และยังเพิ่ม
ปริม าณโพแทสเซียม แมงกานีส แมกนีเ ซียม และ
ซิลิคอนที่ เ ป็นประโยชน์ต่อพืช จึง มี ความเป็นไปได้
ภาพที่ 1 ถ่านชีวภาพที่ผลิตจากเส้นใยผลปาล์ม
ด้ว ยการใช้ ขี เถ้ า เพื่ อ เพิ่ ม ความเป็ น ประโยชน์ ข อง
เส้นใยทะลายปาล์ม กะลาปาล์ม
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดิน
และเถ้าปาล์ม
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ผลการศึกษาสมบัติของถ่านชีวภาพจากปาล์มน้ามัน พบว่า มีความแตกต่างกัน ตามชนิดของวัสดุ โดยกะลาและ
เส้นใยผล มีสภาพความเป็นกรดมากกว่าเส้นใยทะลาย แต่เส้นใยทะลายมีฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์

ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงพีเอช ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ ภายใต้สภาพความจุความชืนสนาม
(จ้าลองสภาพการปลูกปาล์มน้ามัน) และสภาพขังน้า (จ้าลองสภาพการปลูกข้าว) ของดินเปรียว

นอกจากนี ถ่านชีวภาพ ยัง มี ซิลิคอนและโพแทสเซียมสูง ซึ่ง มี ความเป็นไปได้สูง มากในการใช้ผ ลิตเป็น วัส ดุ
ปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มซิลิคอนและโพแทสเซียมให้กับดิ น ด้านการศึกษาสมบัติของทะลายปาล์มก่อนและหลัง
เพาะเห็ด พบว่า วัสดุนีมีสมบัติเป็นกลางถึงเป็นด่าง มีค่าการน้าไฟฟ้าต่้า อินทรียวัตถุสูง อัตราส่วนคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจนแคบ (<20) ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทังหมด มีค่าเท่ากับร้อยละ 1.2, 0.15 และ 1.2
ตามล้าดับ วัสดุนียังมีปริมาณสารหนู โครเมียม ทองแดง และตะกั่วต่้า วัสดุเหล่านีมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งในการ
ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์ แต่จ้าเป็นต้องมีการเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสจากหินฟอสเฟตเพื่อให้เข้าเกณฑ์ปุ๋ย
อินทรีย์มาตรฐาน หรืออาจมีปรับแต่งสูตรเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตรต่างๆ ให้เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจแต่
ละชนิ ด ผลวิ จั ย ในปี แ รก แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพของวั ส ดุ เ หลื อ ทิ งจากอุ ต สาหกรรมปาล์ ม น้ า มั น ต่ อ
การผลิตทางการเกษตร แต่จ้าเป็นต้องมีการวิจัยในภาคสนามเพิ่มเติมถึงอิทธิพลของขีเถ้า ถ่านชีวภาพจากปาล์ม
น้ามัน ต่อความเป็นประโยชน์และการดูดใช้ธาตุอาหาร รวมถึงการเจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน้ามันหรือพืช
เศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ข้าว ซึ่งมีพืนทีเ่ พาะปลูกใกล้เคียงกับพืนที่ปลูกปาล์มน้ามันในดินเปรียวจัด
ผู้ร่วมวิจัย ดร.ณัฐพล จิตมาตย์ ผศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ ศ.ดร. อัญชลี สุทธิประการ
นายรฐนนท์ เจริฐชาศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายบรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ กรมวิชาการเกษตร
ดร.กมลวรรณ เหล่าพูลกิจ บ.บางจากปิโตรเลียม จ้ากัด
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การออกแบบเครื่องต้นแบบระดับโรงงานเพื่อผลิตแคโรทีนอยด์เข้มข้นจาก
น้ามันปาล์มดิบและวิตามินอีเข้มข้นจากดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์ม
รองศาสตราจารย์ดร. พัชรินทร์ ระวียัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การผลิตน้ามันปาล์มเพื่ อการบริโ ภค มี การก้ าจัดสีส้ม แดงของแคโรที นอยด์ออกไป เพื่อให้น้ามั นมีสีอ่อนลง
ในขณะที่แคโรทีนอยด์ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องส้าอาง ซึ่งแคโรที
นอยด์ที่เข้มข้น 100% มีราคาถึง 100,000 บาทต่อกิโลกรัม ดิสทิลเลตเป็นของเหลือทิงจากการผลิตน้ามันปาล์ม
บริโภค มีวิตามินอีเป็นองค์ประกอบ หากน้ามาผลิต วิตามินอี ซึ่งมีราคาถึง 300,000 บาทต่อกิโลกรัม ก็จะเป็น
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเหลือทิงที่สูงมาก อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีการผลิตแคโรทีนอยด์และวิตามินอี ระดับ
อุตสาหกรรม ยังเป็นเทคโนโลยีขันสูงจากต่างประเทศ เครื่องผลิตมีความซับซ้อน และต้องน้าเข้าจากต่างประเทศ
จึงไม่เหมาะกับภาคการผลิตของประเทศไทย ปัจจุบันจึง ยังไม่มีการผลิตแคโรทีนอยด์และวิตามินอีจากน้ามัน
ปาล์ม
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย แบบของเครื่องผลิตแคโรทีนอยด์เข้มข้นจากน้ามันปาล์มดิบ และแบบของเครื่อง
ผลิตวิตามินอีเข้มข้นจากดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์ม ได้ท้าการออกแบบให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จ้าหน่ายหรือสร้างได้
ภายในประเทศ สามารถซ่ อ มบ้ารุง ได้ โ ดยช่ างเทคนิ คในท้ องถิ่น มี ความปลอดภัยต่อผู้ใ ช้ ไม่ เ กิ ดมลพิษต่ อ
สิ่งแวดล้อม มีก้าลังการผลิตครังละ 100 กิโลกรัม ไขมันที่เหลือจากการสกัดแคโรทีนอยด์ สามารถน้าไปผลิต
น้ามันปาล์มบริโ ภค หรือไบโอดีเซลได้ ส่วนกรดไขมันที่เหลือทิงจากการผลิตวิตามินอี สามารถน้าไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีมูลค่าต่อไปได้
เทคโนโลยีการผลิต/นวัตกรรม การออกแบบเครื่องต้นแบบระดับโรงงานเพื่อผลิตแคโรทีนอยด์เข้มข้น ได้พัฒนา
มาจากเครื่องต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากประเทศไทย ส่วน
การออกแบบเครื่องต้นแบบระดับโรงงานเพื่อผลิตวิตามินอีเข้มข้น ได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ ซึ่งได้รับ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลเชิงเศรษฐกิจ การผลิตแคโรทีนอยด์จากเครื่องต้นแบบระดับโรงงานที่ออกแบบนี มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
อาคารโรงงาน ค่าเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายในการเริ่มโครงการ รวม 13,915,750 บาท ซึ่งจากการค้านวณที่
ประสิทธิภาพการสกัด 65% เมื่อท้าการผลิตแคโรทีนอยด์ เข้มข้น 20% จากน้ามันปาล์มดิบที่มี แคโรทีนอยด์
เข้มข้น 1800 ppm และขายที่ราคา 9,000 บาท/กิโลกรัม จะมีระยะเวลาคืนทุน 7 ปี การผลิตวิตามินอีเข้มข้น
มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนรวม 26,340,500 บาท ซึ่งจากการค้านวณเมื่อท้าการผลิตวิตามินอีเข้มข้น 27% ท้าการ
สกัดได้ 100% และขายที่ 300,000 บาท/กิโลกรัม จะมีระยะเวลาคืนทุน 5.67 ปี หากประสิทธิภาพในการสกัด
ต่้ากว่า 100% จะมีระยะเวลาคืนทุนมากกว่า 10 ปี
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การผลิตแคโรทีนอยด์และวิตามินอีจากปาล์มน้ามัน โดยใช้เครื่องสกัดและเทคโนโลยีที่เหมาะสม นอกจากจะช่วย
ให้การท้าสวนปาล์มน้ามันมีความยั่งยืนแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรม น้ามันปาล์มและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ภาพที่ 1 แผนผังอุปกรณ์เครื่องผลิตแคโรทีนอยด์
(ภาพมุมสูงด้านหน้า)

ภาพที่ 2 แผนผังโรงงานต้นแบบของการผลิต
แคโรทีนอยด์ (ภาพด้านหน้า)

ภาพที่ 3 แผนผังอุปกรณ์เครื่องผลิตวิตามินอี
(ภาพมุมสูงด้านหน้า)

ภาพที่ 4 แผนผังโรงงานต้นแบบขิงการผลิต
วิตามินอี (ภาพด้านหน้า)

ผู้ร่วมวิจัย ผศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ อาจารย์สยุมพร รัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ. ทวีชัย นิมาแสง ดร. รัตนา ม่วงรัตน์ อาจารย์ณัฐวุฒิ เนียมสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตและการสร้างประชากรดูราและพิสิเฟอรา
จากโคลนปาล์มน้ามัน
ภายใต้แผนงานวิจัย”ศักยภาพการให้ผลผลิตและการสร้างประชากรดูราและฟิสิเฟอรา
จากโคลนปาล์มน้ามันและปาล์มน้ามันลูกผสม”

นายประสาทพร กออวยชัย และคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
การวิจัยนี มุ่งศึกษาถึงการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตในโคลนปาล์มน้ามัน และศึกษาให้ลึกลงไปถึงผลของ
การแสดงออกทางพั น ธุก รรม สภาพแวดล้ อ ม และสหสั ม พั นธ์ ร ะหว่ างพั นธุ ก รรมและสภาพแวดล้ อ ม
ผลการวิจัยจะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกร เพราะสามารถระบุลงไปได้ว่าโคลนปาล์มน้ามันสายพันธุ์ใดเหมาะสมที่
จะปลูกในสภาพแวดล้อมแบบใด จึง จะให้ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด โคลนปาล์มน้ามันที่น้ามาศึกษา พัฒนาจาก
บริษัท ASD ประเทศคอสตาริกา ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกับประเทศไทย ดังนัน โคลนปาล์มน้ามันน่าจะ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้ดี แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรซึ่งน้า
โคลนปาล์มน้ามันไปปลูก จ้าเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ามันแต่ละ
โคลน และเมื่อทราบข้อมูลเบืองต้นของโคลนปาล์มน้ามันเป็นรายต้นแล้ว จะน้ามาพิจารณาสร้างประชากรดูรา
และพิสิเฟอรา เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ามันต่อไปในอนาคต
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ทราบถึงการปรับตัวของโคลนปาล์มน้ามันพันธุ์ต่างๆต่อสภาพแวดล้อมของ
จังหวัดชุมพร สามารถระบุเป็นการเฉพาะเจาะจงลงไปว่า โคลนปาล์มน้ามันพันธุ์ใดเหมาะสมในพืนที่ใดและควร
หลีกเลี่ยงสภาพปลูกในพืนที่ใด สามารถน้าข้อมูลลักษณะทางการเกษตร ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต
ของโคลนปาล์มน้ามันแต่ละต้น มาใช้สร้างประชากรดูราและพิสิเฟอร่า เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงปาล์ม
น้ามันในอนาคต
เทคโนโลยีการผลิต บันทึกข้อมูลลักษณะผลผลิตทะลาย ลักษณะองค์ประกอบทะลาย ลักษณะผลผลิตน้ามัน
ปาล์ม ข้อมูลการเจริญเติบโตของโคลนปาล์มน้ามันแต่ละพันธุ์ จัดการตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร
อาศัยปริมาณน้าฝนตามปริมาณธรรมชาติในแต่ละสถานที่ วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี RCB ของโคลน
ปาล์มน้ามัน เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของโคลนปาล์มน้ามันแยกในแต่ละสถานที่ โดยน้าข้อมูลลักษณะผลผลิต
องค์ประกอบผลผลิต และการเจริญเติบโต มาเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิต สร้างประชากรดูราและฟิสิเฟอราไป
ใช้เพื่อพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ามันที่ปรับตัวเข้า กับภูมิอากาศของประเทศไทยได้ สามารถน้าไปต่อยอดโดยการ
ปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ามัน ให้มีลักษณะทางใบสัน มีการเจริญเติบโตด้านความสูงของล้าต้นช้า มีเปอร์เซ็นต์
น้ามั นสูง และมี ก รดไขมั นแบบไม่ อิ่ ม ตัวในน้ามั นสูง ประชากรดูร าและฟิสิเ ฟอรา จากโคลนปาล์ม น้ามั น
สามารถน้าไปสร้างปาล์มน้ามันพันธุ์ใหม่ได้ในอนาคต
ผลได้เชิงเศรษฐกิจ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนในลักษณะผลผลิตทะลายสด พบว่า มีนัยส้าคัญทาง
สถิติ โดยโคลน Emerald ให้ผลผลิตทะลายสดสูงที่สุดเฉลี่ยเท่ ากับ 4,196 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี แต่ไม่แตกต่าง
กับโคลน Titan, Nemo, Azteca และพันธุ์ Deli x Lamae ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 3,555 3,204 3,043
และ 2,949 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตามล้าดับ แต่แตกต่างกับโคลน Eagle และ Tornado ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย
เท่ากับ 2,014 และ 1,987 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี
[36]

ผลผลิตทะลายสด (กิโลกรัม/ไร่/ปี)

รูปที่ 1 ผลผลิตทะลายสดของโคลนปาล์มน้ามัน 6 โคลน และพันธุ์ Deli x Lamae
หากพิจารณาเฉพาะในดินปลูกที่มีความเหมาะสม พบว่า โคลน Emerald ให้ผลผลิตสูงที่สุด เท่ากับ 5,970
กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ผลผลิตดังกล่าวข้างต้น มากกว่าผลผลิตของพันธุ์ปาล์มน้ามันเทเนอร่าทั่วไป ประมาณ 2
เท่า ดังนัน เกษตรกรจะมีรายได้จากการจ้าหน่ายผลผลิตเพิ่มขึนเป็น 2 เท่า โดยปกติ หากปลูกพันธุ์เทเนอร่า
ทั่วไป เกษตรกรจะได้รับผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ราคาเฉลี่ยรับซือทะลายสดอยู่ที่
กิโ ลกรัม ละ 4 บาท เกษตรกรจะมีร ายได้ เท่ ากับ 12,000 บาทต่อไร่ต่อปี และหากปลูก โคลน Emerald
เกษตรกรจะมีรายได้ เท่ากับ 23,880 บาทต่อไร่ต่อปีดังนันเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึน 11,880 บาทต่อไร่
ต้นที่ให้ผลผลิตทะลายสดสูงและให้เปอร์เซ็นต์น้ามันต่อไร่ต่อปีสูงที่สุดของทัง 6 โคลนถูกน้ามาสร้างประชากร
ดูราและฟิสิเฟอราเพื่อใช้ส้าหรับพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ามันที่ปรับตัวเข้ากับภูมิอากาศของประเทศไทยต่อไป

ผู้ร่วมวิจัย นางปิยนุช จันทรัมพร นายรังสิวุฒิ สิงห์ค้า นางสาวฐิติมา ศรีพร จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้–ชุมพร
นางไซนีย๊ะ สะมาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
[37]

ศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตและสร้างประชากรดูราและพิสิเฟอรา
ของปาล์มน้ามันลูกผสม
Elaeis oleifera X Elaeis guineensis และ Elaeis oleifera
ภายใต้แผนงานวิจัย”ศักยภาพการให้ผลผลิตและการสร้างประชากรดูราและฟิสิเฟอรา
จากโคลนปาล์มน้ามัน และปาล์มน้ามันลูกผสม”

นางปิยนุช จันทรัมพร และคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
จากการพยากรณ์ปริมาณการผลิตน้ามันพืชของโลกล่วงหน้า 20 ปี พบว่า อัตราการเพิ่มปริมาณการผลิต
น้ามันต่อปี จะอยู่ระหว่าง 1.8 - 2.8 % ปริมาณการผลิตน้ามันพืชของโลก มีสหสัมพันธ์ทางบวกอย่างสูงกับ
จ้านวนประชากรโลก (r = 0.991) ดังนันปริมาณการผลิตน้ามันพืชของโลก จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึนตามจ้านวน
ประชากรโลกที่เพิ่มขึนตลอดเวลา ปัจจุบันนักปรับปรุงพันธุ์พืช สามารถเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ามันโดยการ
พัฒนาปาล์มน้ามันโดยได้พันธุ์คอมแพ็ค ซึ่งเป็นปาล์มน้ามันลูกผสมระหว่าง ชนิด Elaeis guineensis กับ
ชนิด Elaeis oleifera ปาล์มน้ามันพันธุ์คอมแพ็คนี มีทางใบสัน จึงสามารถปลูกที่ระยะ 8 x 8 x 8 เมตร
ได้ จ้านวนต้นเท่ ากับ 28 ต้นต่อไร่ ให้ผ ลผลิตประมาณ 4 ตันต่อไร่ต่อปี นอกจากนี ยังพัฒนาสร้าง
ประชากรดูราและพิ สิเฟอร่า จาก Elaeis oleifera X Elaeis guineensis และ Elaeis oleifera เพื่อ
ประโยชน์ส้าหรับการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ามัน ต่อไป
การใช้ ประโยชน์จากผลงานวิจัย ทราบถึง การปรับตัวของปาล์ม น้ามั นลูกผสมระหว่าง ชนิด Elaeis
guineensis กับชนิด Elaeis oleifera พันธุ์ต่างๆ ต่อสภาพแวดล้อมของจังหวัดชุมพร สามารถระบุเป็นการ
เฉพาะเจาะจงลงไปว่า โคลนปาล์มน้ามันพันธุ์ใดเหมาะสมในพืนที่ใด และควรหลีกเลี่ยงสภาพปลูกในพืนที่ใด
สามารถน้าข้อมูลลักษณะทางการเกษตร ผลผลิต และองค์ประกอบของผลผลิต ของปาล์มน้ามันลูกผสม
ระหว่าง ชนิด Elaeis guineensis กับชนิด Elaeis oleifera แต่ละต้น มาใช้สร้างประชากรดูรา และพิสิ
เฟอร่า เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงปาล์มน้ามันในอนาคต
เทคโนโลยีการผลิต บันทึกข้อมูล ลักษณะผลผลิตทะลาย ลักษณะองค์ประกอบทะลาย ลักษณะผลผลิต
น้ามันปาล์ม ข้อมูล การเจริญเติบโตของปาล์มน้ามันลูก ผสมระหว่าง ชนิด Elaeis guineensis กั บชนิด
Elaeis oleifera แต่ละพันธุ์ ใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร อาศัยปริมาณน้าฝนตามธรรมชาติ
ในแต่ล ะสถานที่ วิเ คราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี RCB ของปาล์ม น้ามั นลูก ผสมระหว่าง ชนิด Elaeis
guineensis กั บชนิด Elaeis oleifera เพื่อเปรียบเที ยบค่าเฉลี่ยของปาล์มน้ามั นลูก ผสมระหว่าง ชนิด
Elaeis guineensis กั บ ชนิ ด Elaeis oleifera แยกในแต่ล ะสถานที่ โดยน้า ข้ อมู ล ลั ก ษณะผลผลิ ต
องค์ประกอบผลผลิต และการเจริญเติบโต มาเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิต
ผลได้เชิงเศรษฐกิจ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนในลักษณะผลผลิตทะลายสด พบว่า มีนัยส้าคัญทาง
สถิติ โดยพันธุ์ Compact x Nigeria ให้ผลผลิตทะลายสดสูงที่สุด เฉลี่ยเท่ากับ 4,435 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี
แต่ไม่แตกต่างกับพันธุ์ Compact x Ghana และ Deli x Compact ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 3,992
[38]

และ 3,795 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตามล้าดับ แต่แตกต่างกับพันธุ์ Deli x Lamae ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ
2,949 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี
ผลผลิตทะลายสด (กิโลกรัม/ไร่/ปี)

รูปที่ 1 ผลผลิตทะลายสดของปาล์มน้ามันพันธุ์ Compact 3 พันธุ์ และพันธุ์ Deli x
Lamae
หากพิจารณาเฉพาะในดินปลูกที่มีความเหมาะสม พบว่า พันธุ์ Compact x Nigeria ให้ผลผลิตสูงที่สุด
เท่ากับ 4,990 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ผลผลิตดังกล่าวข้างต้น มากกว่าผลผลิตของพันธุ์ปาล์มน้ามันเทเนอร่า
ทั่วไปประมาณ 1.6 เท่า โดยปกติหากปลูกพันธุ์เทเนอร่าทั่ว ไป เกษตรกรจะได้รับผลผลิตเฉลี่ยประมาณ
3,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ราคาเฉลี่ยรับซือทะลายสดอยู่ทกี่ ิโลกรัมละ 4 บาท เกษตรกรจะมีรายได้ เท่ากับ
12,000 บาทต่อไร่ต่อปี และหากปลูกพันธุ์ Compact x Nigeria เกษตรกรจะมีรายได้ เท่ากับ 19,960
บาทต่อไร่ต่อปี ดังนัน เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึน 7,960 บาทต่อไร่ต่อปี
ต้นที่ ให้ผ ลผลิตทะลายสดสูงและให้เปอร์เซ็นต์น้ามันต่อไร่ต่อปีสูง ที่สุดของทัง 3 พันธุ์ จะถูกน้ามาสร้าง
ประชากรดูร าและฟิ สิเ ฟอรา เพื่ อ พั ฒ นาพั นธุ์ป าล์ ม น้ามั นที่ ป รับ ตัวเข้าภูมิ อ ากาศของประเทศไทยได้

ผู้ร่วมวิจัย นายประสาทพร กออวยชัย นายรังสิวุฒิ สิงห์ค้า นางสาวฐิติมา ศรีพร จา มหาวิทยาลัยแม่โจ้–ชุมพร
นางไซนีย๊ะ สะมาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
[39]

ยุทธศาสตร์
ที่ 3

งานวิจยั เพือ่ ประเมินและลดผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม

การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ตลอดวัฏจักรชีวิตของการปลูกปาล์มน้้ามันในประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.แชบเบียร์ กีวาลา และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปัจจุบัน ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมได้ถูกนามาใช้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขการค้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึง
สินค้าเกษตร ปาล์มนามันนับเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของไทย ซึ่งมีข้อกังวลถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อันเนื่องมาจากการขยายพืนที่ปลูกปาล์มนามัน เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรดินและนา การ
บุกรุกพืนที่ป่า และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ จึงจาเป็นต่อการประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ของการปลูกปาล์มนามัน โดยอาศัยตัวชีวัดความยั่งยืน ในระดับสากล คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏ
จักรชีวิต หรือ Carbon footprint Water footprint และการประเมินเบืองต้นถึงความเสี่ยงต่อพืนที่ที่มีคุณค่า
สูงต่อการอนุรักษ์
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
(1) นาไปสู่การจัดทาเป็นฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตการปลูกปาล์มนามันของไทย โดยจาแนกรายจังหวัด/ภูมิภาค ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตด้านเกษตรและอาหารระดับชาติ
(2) เป็นเครื่องมือสาหรับการคานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิต สาหรับการปลูกปาล์มนามัน
ของไทย เพื่อสนับสนุนผู้ปลูกปาล์มนามันในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการผลิตนามันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO)
หรือมาตรฐานการผลิตเชือเพลิงชีวภาพอย่างยั่งยืนที่เริ่มมีการบังคับใช้ในสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา
(3) ผลการประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนาไปสู่การจัดทาข้อเสนอแนะสาหรับแนวทางการส่งเสริมเพื่อให้
เกิดการปลูกปาล์มนามันอย่างยั่งยืนของไทยในอนาคต
ขั้นตอนและสรุปผลการศึกษา
LCA
การศึกษา อาศัยหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของการปลูกปาล์มนามัน คือตังแต่การ
เตรียมกล้า การปลูก การดูแลรัก ษา และการเก็ บเกี่ยวผลผลิต ตลอดอายุของปาล์ม
นามัน ตลอดจนการขนส่งที่เกี่ยวข้องในทุกขันตอน โดยได้ดาเนินการสารวจข้อมูลปฐม
ภูมิจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนามันใน 21 จังหวัด ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ค่าเฉลี่ยของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันปาล์ม นามันสด (หน้าสวน) ในแต่ละ
พืนที่จะมีความแตกต่างกันไป ช่วงระหว่าง 64-225 กิโลกรัมคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ขึนกับลักษณะพืนที่
แนวปฏิบัติในการปลูกปาล์มนามันและผลผลิตที่แตกต่างกันไป สาเหตุหลักของการเกิดก๊าซเรือนกระจกมาจาก
การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้เชือเพลิงในกิจกรรมการเกษตรและการขนส่งวัตถุดิบ ต่าง โดยพบว่าในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีผ ลกระทบด้านการขนส่งมากที่สุด นอกจากนี การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภท
ต่างๆ ของไทยเพื่อไปปลูกปาล์มนามัน อาจเป็นไปได้ทังการเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอน เช่น การเปลี่ยนพืนที่ปลูก
พืชไร่หรือข้าวไปเป็นปาล์ม นามัน และแหล่งกาเนิดก๊าซเรือนกระจก กรณีการบุก รุกป่าไม้เ พื่อ การปลูกปาล์ม
นามัน
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Water footprint ค่าเฉลี่ยความต้องการนาชลประทานของปาล์มนามันในประเทศไทยจะอยู่ 183-1,749 ลบ.
ม.ต่อตัน แตกต่างกันไปตามแต่ละพืนที่ ผลการประเมิน Blue water x Water Stress Index ของแต่ละพืนที่
พบว่า การขยายการปลูกปาล์มนามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบางจังหวัด จะมีผลกระทบด้าน
Water deprivation potential สูงกว่าพืนที่ปลูกอื่น มีโอกาสเกิดความตึงเครียดด้านนาของพืนที่ในอนาคต
จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม พบว่า ประมาณร้อยละ 3.5 ของพืนที่ปลูกปาล์มนามันของไทยทับซ้อนกับเขตพืนที่
อนุรัก ษ์ ซึ่ง ประเด็นนี จ าเป็น ต้องมี การศึก ษาเชิง พืนที่จ ริง ต่อไปในอนาคต แต่ที่ ผลส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง
เกษตรกร พบว่า พืนที่ปลูกปาล์มนามันใหม่ ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากพืนที่การเกษตรเดิม เช่น นาข้าว
เป็นปาล์มนามั น ส่วนพืนที่อ นุรักษ์ โดยเกษตรกรยังไม่ท ราบถึงประเภทของพืนที่ อนุรัก ษ์ รวมถึง ขาดความรู้
เกี่ยวกับ การจัดการพืนที่อนุรักษ์ต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

กรอบการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของการปลูกปาล์มน้้ามันในประเทศไทย

การน้าเสนอผลการศึกษาโครงการและรับฟังข้อคิดเห็น เพื่อจัดท้าข้อเสนอแนะการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของการปลูกปาล์มน้้ามัน

ผู้ร่วมวิจัย ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ม.เกษตรศาสตร์
กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ ม.เกษตรศาสตร์
ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พัชราพร พงษ์พัฒน์
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ณปภัช เพิ่มพูล
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปิยานนทน์ แก่นจันทน์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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การผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากวัสดุเศษเหลือของสวนปาล์ม
และโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม
ภายใต้ชุดโครงการ “การใช้วัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้้ามัน ปาล์มเพื่อผลิตสารอาหารร่วมและหัวเชื้อเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ”

ศาสตราจารย์ ดร. พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ และคณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปาล์มนามัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญชนิดหนึ่ง ปลูกมากในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล ตรัง ประจวบคีรีขันธ์
ระนอง สงขลา นครศรีธรรมราช และพังงา ในปี พ.ศ.2556 มีพืนที่ปลูกปาล์มนามันทังหมด 4.72 ล้านไร่ เนือที่ให้ผลผลิต
4.11 ล้านไร่ คิดเป็นผลผลิต 12.02 ล้านตันต่อปี
ขั้นตอนการด้าเนินงาน
ทางใบและลาต้นปาล์มนามันสด
ตัดเป็นชินเล็กๆ
ย่อยด้วยเครื่องย่อยปุ๋ยพืชสด
นาไปคัน
นาคัน

ตังทิงไว้
เก็บตัวอย่างศึกษาโครงสร้างประชากรจุลินทรีย์
วิเคราะห์นาตาลและกิจกรรมของเอนไซม์

กากที่ผ่านการคันนา
แปรสภาพด้วยกรด

คัดเลือกหัวเชือย่อยสลายสารชีวมวล
นาย่อย
ผลิตนาตาล

ผลิตเอนไซม์

ผลิตเอธานอล + CO2

ลาต้นปาล์มนามันที่โค่นทิง (อายุเกิน 25 ปี) และทางใบปาล์มนามันเป็นวัสดุเศษเหลือจากสวนปาล์มนามัน ซึ่งมี
องค์ประกอบของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน สามารถนามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มได้
อาทิเช่น นาตาล เอนไซม์ และเอทานอล
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1) การผลิตน้้าตาลจากล้าต้นและทางใบปาล์มน้้ามัน ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ปริมาณน้้าตาลจากล้าต้นและทางใบปาล์มน้้ามัน

2) การผลิตเอทานอลจากน้้าย่ อย (ไฮโดรไลเสต) ที่ได้จากการแปรสภาพ กากล าต้นและกากทางใบปาล์ม จาก
การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการแปรสภาพลาต้นและทางใบปาล์ม พบว่า มีนาตาลในไฮโดรไลเสตทังหมด
35.71 และ 29.84 กรัมต่อลิตร ตามลาดับ เมื่อนาไปหมักเป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่า การใช้เชือผสมให้ค่าเอทานอล
สูงกว่าการใช้เชือเดี่ยวทังสองกรณี โดยได้คา่ เอทานอลสูงสุดเท่ากับ 8.54 และ11.61 กรัมต่อลิตร ตามลาดับ
3) การศึกษาโครงสร้างประชากรจุลินทรีย์และการแยกจุลินทรีย์ที่เร่งอัตราการย่อยสลายสารชีวมวล การศึกษา
โครงสร้างประชากรจุลินทรีย์ ด้วยเทคนิค PCR-DGGE พบว่า แบคทีเรียที่พบจากลาต้นปาล์มมีความหลากหลาย
กว่าที่ พบในทางใบปาล์ม โดยแบ่ง เป็นกลุ่ม หลัก ๆ ได้แก่ แบคที เ รียที่ ผ ลิต กรดอะซิติก แบคที เ รียกลุ่ม แลคติก
แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ย่อยแป้ง แบคทีเรียที่ไม่ใช้อากาศ ยีสต์ และรา
4) การผลิตเอนไซม์ย่อยชีวมวลจากเชื้อที่แยกได้และการขยายขนาดการผลิตเอนไซม์ แยกได้เชือราที่เจริญบน
กองต้นปาล์มและทางใบปาล์ม (รูปที่ 2) รวมทังผลิตลิกโนเซลลูโลไลสิกเอนไซม์ในปริมาณสูง จานวน 20 สายพันธุ์ และ
คัดเลือกได้ 3 สายพันธุ์ (TT1 TT2 และ TM3) เพื่อผลิตหัวเชือจุลินทรีย์ ที่ใช้ย่อยสลายสารชีวมวลชนิดผง (รูปที่ 3) และใช้
เพื่อผลิตเอนไซม์ในปริมาณมากต่อไป

รูปที่ 2 ลักษณะของเชื้อที่เจริญบนกองต้นปาล์มเมื่อตั้ง
ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน

รูปที่ 3 หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ย่อยสลายสารชีวมวลชนิดผง

การใช้ประโยชน์ วัสดุเศษเหลือจากสวนปาล์มนามัน (ทางใบและลาต้นปาล์มนามันที่โค่นทิง) และจากโรงงานสกัด
นามันปาล์ม (ทะลายปาล์มเปล่าและเส้นใยปาล์ม) เป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ได้แก่ นาตาล
เอนไซม์ เอทานอล และหัวเชือจุลินทรีย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารชีวมวล และการผลิตเอนไซม์
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเหล่านีจะเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมนามันปาล์มโดยรวม และอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้
ผู้ร่วมวิจัย ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดร. ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และ ดร. มณีวรรณ สุวรรณสะอาด[45]Bowling Green State University

น้้ามันจากน้้าเสียโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มโดยใช้เอนไซม์
ภายใต้ชุดโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้้าเสียโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม ”

ใหม่ๆ ขึ้นด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญ หันพงศ์กิตติกูล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปาล์มนามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญทังทางด้านอาหารและพลังงาน การสกัดนามันปาล์มมีนาเสียเกิดขึน
โดยนาเสียจะมีนามันปนอยู่ 7-15 กรัม/ลิตร ขึนอยู่กับประสิทธิภาพในการควบคุมการผลิต นามันส่วนนีแยกออก
ได้ยาก เนื่องจาก เกิดอิมัลชันกับสารแขวนลอยที่มาจากชินส่วนของผลปาล์มหลังการบีบอัด ซึ่งประกอบด้วย
เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส ปัจจุบัน โรงงานสกัดนามันปาล์ม แยกนามันส่วนนีออกจากนาเสียโดยปล่อยให้เกิด
การลอยตัวในถังดักนามัน ซึ่งการลอยตัวและแยกชันของนามันเกิดช้ามาก งานวิจัยนี จึงศึกษาการใช้เอนไซม์
เซลลูเลสและไซลาเนสย่อยเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสในนาเสีย และใช้การอัดอากาศละลาย (Dissolved air
floatation) เพื่อช่วยในการแยกนามันออกจากนาเสียของโรงงานสกัดนามันปาล์มให้เร็วขึน
การใช้ประโยชน์ ผลของงานวิจัยนีจะแยกนามันออกจากนาเสียโรงงานสกัดนามันปาล์มได้มากขึนและเร็วขึน ถ้า
โรงงานสกัดนามันปาล์มมีขนาดการผลิต 45 ตันปาล์มทะลายสด ทาการผลิ ต 10 ชั่วโมงต่อวัน และใช้ทะลาย
ปาล์มสด 1 ตัน เกิดนาเสีย 0.5 ลูกบาศก์เมตร จะมีนาเสีย 225 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ถ้านาเสียนีมีนามันปนอยู่
10 กรัมต่อลิตร ก็จะมีนามันในนาเสีย 2,250 กิโลกรัม หากสามารถแยกนามันส่วนนีออกจากนาเสียแล้วนากลับ
เข้าระบบได้ 20-30% ก็จะได้นามันปาล์มดิบเพิ่มขึน
เทคโนโลยีการผลิต
1. การแยกนามันจากนาเสียของโรงงานสกัดนามันปาล์มโดยใช้เอนไซม์ทางการค้า iKnowZyme Z (เซลลูเลส
และไซลาเนส) เพื่อย่อยสารแขวนลอยในนาเสีย ทาให้นามันในนาเสียลอยตัวได้ง่ายขึน
2. การใช้เทคนิคการอัดอากาศละลาย (Dissolved air floatation, DAF) เข้าไปในนาเสีย โดยเกิดฟองอากาศ
ขนาดเล็กมาก จึงพาอนุภาคของนามันและสารแขวนลอยขนาดเล็กลอยตัวขึน เกิดการแยกชันนามันเร็วขึน
ผลการทดลอง
1. เอนไซม์ที่ใช้เป็นเอนไซม์ทางการค้า iKnoZyme Xylanase ทางานดีที่ 50 องศาเซลเซียส และที่ 70 องศา
เซลเซียส เอนไซม์ยังมีกิจกรรมอยู่ 25%
2. การทดลองระดับเล็กทีโ่ รงงานสกัดนามันปาล์มของบริษัทล่าสูง (มหาชน) ใช้เครื่อง DAF ขนาด 1000 ลิตร อัด
อากาศที่ความดัน 1 บาร์ ความเร็ว 66 ลิตรต่อนาที (ภาพที่ 1) ทดลองใน 4 กรณี คือ
2.1 แบบกะไม่เติมเอนไซม์ เก็บนามันได้ 12% ของปริมาณนามันในนาเสียปาล์มใน 4 ชั่วโมง
2.2 แบบกะเติมเอนไซม์ เก็บนามันได้ 36% ของปริมาณนามันในนาเสียปาล์มใน 4 ชั่วโมง
2.3 แบบต่อเนื่องไม่เติมเอนไซม์ เก็บนามันได้ 13% ของปริมาณนามันในนาเสียปาล์มใน 4 ชั่วโมง
2.4 แบบต่อเนื่องเติมเอนไซม์ เก็บนามันได้ 21% ของปริมาณนามันในนาเสียปาล์มของปริมาณนามันในนา
เสียปาล์มใน 4 ชั่วโมง
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ผลได้เชิงเศรษฐศาสตร์ เอนไซม์ราคากิโลกรัมละ 680 บาท 1 ชั่วโมงใช้เอนไซม์ 285 กรัม เป็นเงิน 194 บาท
เครื่อง DAF ต้นแบบราคา 400,000 บาท ความจุ 1000 ลิตร ประกอบด้วยเครื่องอัดอากาศขนาด 0.75 kW ปั๊ม
ขนาด 1.5 kW มอร์เตอร์กวาดนามัน ขนาด 0.5 kW เดินเครื่อง 1 ชั่วโมง ใช้ไฟฟ้า 2.75 kW 8.25 บาท ถ้านา
เสียมีนามัน 10 กรัมต่อลิตร และเดินเครื่องแบบต่อเนื่อง ให้นาเสียเข้า 60 ลิตรต่อนาที โดยไม่เติมเอนไซม์ จะได้
นามัน 1.2 กิโลกรัม/ชั่วโมง แต่ถ้าคิดราคานามันดิบ 15 บาทต่อกิโลกรัม จะได้รายได้ 18 บาท ดังนันจะได้รายได้
เพิ่ม 9.75 บาท/ชั่วโมง ถ้าเดินเครื่องแบบต่อเนื่อง โดยเติมเอนไซม์ จะได้นามัน 2.1 กิโลกรัม/ชั่วโมง เป็นเงิน
31.50 บาท แต่มี ต้นทุ นเอนไซม์เ พิ่ม 194 บาท/ชั่วโมง ดังนันการเดินเครื่องโดยการเติม เอนไซม์ จะขาดทุ น
เนื่องจากเอนไซม์มีราคาแพง
ดังนั้น ควรเลือกวิธีการใช้เครื่อง DAF แบบไม่เติมเอนไซม์
ตัวกวำดโฟม

ถังอัดอำกำศ

จุดเก็บโฟม
น ้ำเสียออก

น ้ำเสียเข้ ำ

ปั๊ ม
ตัวให้ อำกำศ

ป

ปั๊
ปั๊ ม

ภาพที่ 1 แสดงเครื่องอัดอากาศละลาย

ผู้ร่วมวิจัย วิริยะ ดวงสุวรรณ และพูนสุข ประเสริฐสรรพ์
[47]

การสังเคราะห์พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตสายโซ่กลางจากน้้าเสียโรงงานสกัดน้้ามัน
ปาล์มเพื่อใช้ผลิตเมทิลเอสเทอร์โดยใช้ Rummeliibacillus pycnus TS8
ภายใต้ชุดโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้้าเสียโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม ”

ผศ. ดร. ปิยะรัตน์ บุญแสวง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Polyhydroxyalkanoate (PHA) จัดอยู่ในกลุ่ม Polyesters ของ Hydroxyalkanoates ที่ เ ก็ บสะสมภายใน
เซลล์แบคทีเรียหลายชนิด มีทังพอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์สายโซ่สัน (Short chain length PHA; scl-PHA)
และที่เกิดจากมอนอเมอร์สายโซ่กลาง (Medium chain length; mcl-PHA) โดยจุลินทรีย์จะสะสม PHA ภายใน
เซลล์เ พื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานส ารอง อย่างไรก็ ตาม ในการผลิต PHA มีร าคาสูง เนื่องจากเลียงในอาหาร
สังเคราะห์ซึ่งมีราคาแพง จึงมีการประยุกต์ใช้แหล่งคาร์บอนอินทรีย์จากนาเสีย บ่อทิงรวม ที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตนามันปาล์มของโรงงานสกัดนามันปาล์ม
การใช้ประโยชน์ ผลการวิจัยสามารถได้พอลิเมอร์ชนิด P(HB-co-HV-co-HHX) ที่มีมอเนอร์ชนิด 3Hydroxybutyrate (3HB), 3-Hydroxyvalerate (3HV) และ 3-Hydroxyhexanoate (3HHx) โดยนาไปใช้ผลิต
พลาสติกชีวภาพ และ เมทิลเอสเทอร์ สาหรับไบโอดีเซล
เทคโนโลยีการผลิต/นวัตกรรม
การผลิตพอลิเมอร์
สารตังต้น : นาเสียโรงงานสกัดนามันปาล์ม แอมโมเนียมซัลเฟต (NH4SO4) โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต
(KH2PO4) (C/N:P= 10:0.1)
การควบคุม : อัตราการให้อากาศ เท่ากับ 1 vvm
การผลิตพลาสติกชีวภาพ
อุณหภูมิ 29±2˚C และ พีเอช 7.0±0.2

[48]

การผลิตเมทิลเอสเทอร์ส้าหรับไบโอดีเซล

แยกนา และ
ระเหยคลอโรฟอร์ม

คุณสมบัติพลาสติกชีวภาพ
คุณสมบัติคล้ายกับสมบัติของพอลิโพรพิลีน โดยมีค่า Tg Tm Tensile strength Young’s modulus และ
Elongation at break เท่ากับ -21˚ซ 147˚ซ 27.67 Mpa 1260 Mpa และ 9.47% ตามลาดับ
คุณสมบัติเมทิลเอสเทอร์
มีค่าความร้อนจากการเผาไหม้ ด้วยเครื่อง Bomb calorimeter เท่ากับ 32.9 KJ/g จุดเดือดของสาร Flash point
และ Pour point เท่ากับ 132°ซ และ 7°ซ ตามลาดับ คุณสมบัตดิ ังกล่าว ผ่านมาตรฐานของไทยและ ASTM
D6751-07 ยกเว้น การกัดกร่อนคอปเปอร์และสีไม่พงึ ประสงค์
ผลได้เชิงเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์ความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ พบว่า
- การนาพอลิเมอร์ที่ผลิตได้ไปผลิตพลาสติกชีวภาพยังไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
- การนาพอลิเมอร์ที่ผลิตได้ไปผลิตเมทิลเอสเทอร์ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ที่ระยะเวลาคืนทุน 2.2 ปี
แต่ก่อนนาไปประยุกต์ใช้จริง ต้องมีการทดสอบกับเครื่องยนต์

ผู้ร่วมวิจัย นายพิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์
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การบูรณาการวิธีการทางชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าชชีวภาพ
การบ้าบัดน้้าเสีย และการใช้ประโยชน์ของน้้าทิ้ง
จากโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม
ภายใต้ชุดโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้้าเสียโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม ”

ดร.อรมาศ สุทธินุ่น และคณะ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อุตสาหกรรมสกั ดนามันปาล์ม ดิบก่ อ ให้เ กิ ด นาเสียที่ มีองค์ป ระกอบของสารอินทรีย์ สูง และมี สีนาตาลคล า
โดยเฉพาะสารประกอบฟีนอลิคที่ถูกสกัดออกมาจากผลปาล์มนามัน จัดเป็นสารอินทรีย์กลุ่มหนึ่ง ที่มีส่วนทาให้
เกิดสีคลาในนาเสีย อีกทังสารประกอบฟีนอลิคมีผลยับยังการทางานของจุลินทรีย์ที่ผลิตก๊าซมีเทนและจุลินทรีย์
กลุ่มสร้างกรดในระบบก๊าซชีวภาพ ทาให้การย่อยสลายทางชีวภาพลดลง ส่งผลต่อปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพ
และก๊าซมีเทน ที่ผลิตได้จากระบบบาบัดนาเสียที่มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงานสกัดนามันปาล์ม ในทาง
ปฏิบัติ โรงงานสกัดนามันปาล์มยังไม่มีเทคโนโลยี ในการบาบัดสารประกอบฟีนอลิคขันต้น ก่อนนานาเสียเข้าสู่
ระบบก๊ าชชีวภาพ นอกจากนี จุลิน ทรีย์ในระบบบ าบั ดนาเสียไม่ มี ความจ าเพาะเจาะจงในการย่อยสลาย
สารประกอบฟี น อลิ ค จึ ง ตรวจพบสารดัง กล่า วตกค้ างในนาเสีย ที่ ผ่ านการบ าบั ดแล้ว โครงการวิ จัย นี มี
จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าชชีวภาพ การบาบัดนาเสีย และการใช้ประโยชน์ของนา
เสียที่ผ่านการบาบัด โดยการบูรณาการวิธีการทางชีวภาพ ได้แก่ การใช้แบคทีเรีย รา และหญ้า โดยเน้นการ
แก้ไขที่แหล่งกาเนิด ตังแต่ปัญหาการปนเปื้อนของสารประกอบฟีนอลิคในนาเสียจากกระบวนการผลิต การลด
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคจะทาให้ระบบผลิตก๊าชชีวภาพมีประสิทธิภาพสูง รวมทังกับลดปัญหาสีและซีโอดี
ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน



+



+




Internal loop airlift bioreactor

Temporary immersion bioreactor
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การใช้ประโยชน์ การบาบัดนาเสียแบบบูรณาการที่พัฒนาขึน จากการใช้แบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายฟีนอล
ได้แก่ Methylobacterium sp. NP3 และ Acinetobacter sp. PK1 ตรึงในซิลิกาสาหรับบาบัดสารประกอบฟี
นอลิคขันต้นในนาเสียจากกระบวนการสกัดนามันปาล์ม ก่อนเข้าสู่ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ พบว่า แบคทีเรีย
ย่อยสลายสารประกอบฟีนอลิคได้ดีและใช้ได้อย่างต่อเนื่องในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบ Internal loop airlift
bioreactor การบาบัดสารประกอบฟีนอลิคขันต้นในนาเสีย สามารถเพิ่มปริมาณก๊าซชีวภาพและผลผลิตก๊าซ
มีเทนสูงกว่านาเสียที่ ไม่ผ่านการบาบัด ส่วนการบาบัดนาเสียที่ ผ่านระบบก๊ าซชีวภาพและ/หรือระบบบ่อปรับ
เสถียรของโรงงานแล้ว ใช้ราไวท์รอทร่วมระหว่าง T. hirsuta AK4 และ P. ostreatus ตรึงบนเส้นใยปาล์มนามัน
ควบคู่ห รือ ต่ อ เนื่อ งกั บ การใช้ ห ญ้า ซิก แนลเลื อยและจุลิน ทรี ย์ดิน ราร่วมที่ ถู กตรึ งในถัง ปฏิ กรณ์ ชีวภาพแบบ
Temporary immersion bioreactor กาจัดสีได้ดีเท่าเทียมกับการกาจัดสารประกอบฟีนอลิค และประหยัดพืนที่
ในการดาเนินการ ในขณะเดียวกัน อาจนาหญ้าซิกแนลเลือยไปปลูกรอบบ่อปรับเสถียร หญ้าซิกแนลที่ผ่านการใช้
งานแล้ว สามารถใช้เป็นหญ้าอาหารสัตว์ร่วมกับหญ้าอาหารสัตว์อื่นยามขาดแคลน ดังนันการบูรณาการวิธีการที่
กล่าวมาข้างต้น จึงมีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้บาบัดนาเสียจากโรงงานสกัดนามันปาล์มแบบครบวงจร ซึ่ง
เป็นประโยชน์ทังต่อการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสารประกอบฟีนอลิคสี และซีโอดี สามารถสร้างพลังงาน
จากนาเสีย และใช้ประโยชน์นาเสียได้สูงสุด ทังนีวิธีการทางชีวภาพ สามารถกาจัดสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายยากได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนดาเนินการไม่สูงมากและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนจากน้้าเสียกระบวนการสกัดน้้ามันปาล์มที่
ไม่ผ่านและผ่านการบ้าบัดสารประกอบฟีนอลิคขั้นต้น

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิค (A) และสี (B) ในน้้าทิ้งโรงงานสกัดน้้ามัน
ปาล์มก่อนและหลังจากการบ้าบัดด้วยดินและหญ้าซิกแนลเลื้อย
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หลังจากการบ้าบัดด้วยราไวท์รอท (B)

0

ผู้ร่วมวิจัย ผศ.ดร.เอกวัล ลือพร้อมชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.บุญลือ คะเชนทร์ชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ธิดารัตน์ บุญศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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BB

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม
โดยกระบวนการทางกายภาพเคมีเพื่อการน้ากลับมาใช้ใหม่
ภายใต้ชุดโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้้าเสียโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม ”

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการวิจัยนีมีจุดมุ่งหมายประยุกต์วิธีการทางกายภาพเคมีในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบาบัดนาเสียด้วย
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากนาเสียโรงงานสกัดนามันปาล์มดิบ รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบาบัดสีและสารอินทรีย์
การใช้ประโยชน์ กระบวนการ Pretreatment สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตก๊าซชีวภาพจากนาเสียโรงงานสกัดนามัน
ปาล์มดิบได้ ซึ่งจะทาให้ลดค่าไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานและมีรายได้เพิ่มจากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เทคโนโลยี การผลิต กระบวนการบ าบัดนาเสี ยขันต้น ด้วยวิธี ก ารตกจม ร่วมกั บ วิธีก ารทางกายภาพเคมี 3
กระบวนการ ได้แก่ อัลตราโซนิค โคอะเลสเซอร์ และตะกอนลอยแบบอัดอากาศ ซึ่งสามารถกาจัดไขมันและนามัน
ในนาเสียได้ 50.3% 53.1% และ 68.2% ตามลาดับ และค่าไขมันในนาเสียลดลงอยู่ในช่วงของค่าแนะนาในการเดิน
ระบบแบบไม่ใช้อากาศของโรงงานสกัดนามันปาล์มดิบ (น้อยกว่า 10 g/L) ประสิทธิภาพการผลิตมีเทนและการย่อย
สลายสารอินทรีย์หลังผ่านการหมักในระดับห้องปฏิบัติการแบบกะที่อุณหภูมิ 35 °c พบว่า นาเสียที่ผ่านบาบัด
ขันต้นทัง 3 กระบวนการ ทาให้ผลผลิตมีเทนเพิ่มขึน 29.7% 16.4% และ 10.1% ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชุดที่ไม่ผ่านการบาบัดขันต้น โดยการบาบัดขันต้นด้วยอัลตราโซนิคให้ผลผลิตมีเทนสูงสุด 3.05 LCH4/L นาเสีย
รองลงมาคือ ตะกอนลอยแบบอัดอากาศ และโคอะเลสเซอร์มีค่า 2.65 และ 2.74 LCH4/นาเสีย ตามล าดับ
นอกจากนี พบว่า การบาบัดขันต้นด้วยอัลตราโซนิค ทาให้นาตาลรีดิวซ์ในนาเสียเพิ่มขึน 76% ส่วนประสิทธิภาพ
การกาจัดสารอิ นทรีย์เมื่อเทียบกับชุดที่ไม่ผ่านการบาบัดขันต้นในรูปของบีโอดีมีค่าเพิ่มขึน 22.2% 12.1% และ
11.5% ตามล าดับ และประสิท ธิภาพการก าจัดซีโ อดีมี ค่า
เพิ่ม ขึน 30.5% 21.1% และ 20.4% ตามล าดับ สาหรับ
ประสิทธิภาพการกาจัดของแข็งแขวนลอยและการกาจัดสีใน
หน่วย ADMI มีค่าเพิ่มขึน 10.5% 11.1% และ 21.6% และ
10.7% 9.7% และ 9.9% ตามลาดับ สารอินทรีย์ในรูปอื่นๆ
หลั ง ผ่ า นการหมั ก แบบไร้ อ ากาศ พบว่ า การตกจมตาม
ธรรมชาติร่วมกับอัลตราโซนิคสามารถกาจัดสารประกอบฟี
นอล ฟลาโวนอยด์ แอนโทไซยานิน ลิกนิน และสารฮิวมิค ได้
เพิ่ม ขึน 10.5% 10.2% 14.4% 21.1% และ 21.5%
ตามล าดั บ เมื่ อ เที ย บกั บ ชุ ด ควบคุ ม ส่ ว นการตกจมตาม
ธรรมชาติร่ วมกั บ โคอะเลสเซอร์ ห รือ ตะกอนลอยแบบอั ด
อากาศสามารถกาจัด แอนโทไซยานิน ลิกนิน และสารฮิวมิค
ได้เพิ่มขึนประมาณ 10% เมื่อเทียบกับชุดควบคุม
การทดลองในถังปฏิกรณ์แบบ CSTR ดัง ภาพที่ 1 เดินระบบแบบกึ่ งต่ อเนื่อง ควบคุมอุณหภูมิ ที่ 35°C และ
ระยะเวลากักเก็บ 8 16 และ 32 วัน (OLR 1.00-6.30 gVS/L/day) พบว่า นาเสียที่ผ่านการบาบัดขันต้นด้วยอัล
ตราโซนิค โคอะเลสเซอร์และตะกอนลอยแบบอัดอากาศ ให้ผลผลิตมีเทนสูงสุด 3.21 LCH4/L นาเสีย 2.87 L
CH4/L นาเสีย และ 2.77 LCH4/L นาเสีย ตามลาดับ ที่ระยะเวลากักเก็บ 16 วัน จะให้ผลผลิตมี เทนเพิ่มขึน
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30.2% 15.1% และ 11.1% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับชุดควบคุม ประสิทธิภาพการกาจัดสารอินทรีย์หลังผ่านระบบ
หมักแบบกึ่งต่อเนื่องในรูปของบีโอดีมีค่า 82.2% 75.1% และ 71.5% และประสิทธิภาพการกาจัดซีโอดี มีค่า
90.5% 86.1% และ 85.4% ตามลาดับ
สาหรับประสิทธิภาพการกาจัดของแข็งแขวนลอยและการกาจัดสีในหน่วย ADMI มีค่าเท่ากับ 80.5% 71.1% และ
71.6% ตามลาดับ และ 60.7% 54.7% และ 51.9% ตามลาดับ ส่วนสารอินทรีย์ในรูปของสารประกอบฟีนอล
ฟลาโวนอยด์ แอนโทไซยานิน ลิกนิน และสารฮิวมิค หลังผ่านการหมักแบบกึ่งต่อเนื่อง พบว่า นาเสียที่ผ่านการ
บาบัดขันต้นด้วยการตกจมตามธรรมชาติร่วมกับอัลตราโซนิค มีประสิทธิภาพกาจัด 31.3% 20.9% 24.5% 31.5%
และ 35.2% ตามลาดับ ส่วนโคอะเลสเซอร์ มีประสิทธิภาพกาจัด 29.1% 20.2% 23.6% 30.1% และ 32.5%
ตามลาดับ และตะกอนลอยแบบอัดอากาศ พบว่า มีประสิทธิภาพกาจัด 28.8% 20.4% 23.1% 30.1% และ
32.4% ตามลาดับ
จากการตรวจวัดค่าของนาเสียหลังผ่านระบบผลิตก๊าซชีวภาพในระบบจริง เมื่อเปรียบเทียบกับนาเสียที่ผ่านการ
บาบัดขันต้นในห้องปฏิบัติการ พบว่า ระบบบาบัดนาเสียของโรงงานที่ได้ ทาการศึกษา สามารถกาจัดสีในหน่วย
ADMI เท่ากับ 48.5% ประสิทธิภาพการกาจัดสารอินทรีย์ในรูปของบีโอดี ซีโอดี และของแข็งแขวนลอย มีค่า
77.01% 82.2% และ 75.4% ตามลาดับ ส่วนสารอินทรีย์ในรูปของสารประกอบฟีนอล ฟลาโวนอยด์ แอนโทไซยา
นิน ลิกนิน และสารฮิวมิค หลังผ่านระบบผลิตก๊าซชีวภาพ มีประสิทธิภาพกาจัด 22.3% 15.7 % 19.8% 27.2%
และ 28.5% ตามลาดับ การบาบัดขันต้นด้วยวิธีการดังกล่าว ส่งผลต่อประสิท ธิภาพการกาจัดสีและสารอินทรีย์
เพิ่มขึน ซึ่งการนาไปใช้จริงในระบบบาบัดนาเสียจะมีการบาบัดในขันต่อไปหลังจากผ่านระบบหมักก๊าซชีวภาพแล้ว
คือ ระบบบ่อปรับเสถียรจึงมีแนวโน้มที่จะทาให้นาในบ่อสุดท้ายมีค่าสีและสารอินทรีย์ลดลงด้วย
ผลได้เชิงเศรษฐกิจ โรงงานสกัดนามันปาล์ม
ดิบที่มีขนาด 45 ตันทะลายปาล์มสดต่อชั่วโมง
no
pretreatment
จะมีนาเสียประมาณ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อ
DAF
วัน ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ประมาณ 2,000,000
pretreatment
kWhต่อปี และจากรายงานของสานักงานสถิติ
coalescer
แห่ ง ชาติ ไทยมีก ารใช้ไ ฟฟ้า ในครัว เรือ น
pretreatment
เ ฉ ลี ่ย 6,780 กิโ ล วัต ต ์ชั ่ว โ ม ง ต ่อ ป ี ได้
ultrasonic
pretreatment
ประมาณ 295 ครัวเรือน และผลการทดลอง
วิธีก ารที่ให้ป ระสิท ธิภาพสูง สุด (การบาบัด
ขันต้นด้วยอัลตราโซนิค ) ทาให้ก ารผลิตก๊าซ
จ้านวนครัวเรือน
ชีวภาพเพิ่ม ขึน 30.2% (หรือ 610,000 kWh
ภาพที่ 2 เทคโนโลยีการผลิตเพื่อรองรับการบริโภค
ต่ อ ปี ) และจะสามารถรองรั บ ครั ว เรื อ นได้
พลังงานไฟฟ้าของครัวเรือน
เพิ่มขึนอีก 90 ครัวเรือน ดังภาพที่ 2
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การจัดท้าระบบชี้วัดประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพและการใช้ประโยชน์
จากน้้าเสียในกลุ่มโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มดิบ
ภายใต้ชุดโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้้าเสียโรงงานสกัดน้้ามัน ปาล์ม”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในช่วงปี 2548-2552 ผลผลิตนามันปาล์มของ
โลกเพิ่ม ขึนในอั ตราร้อ ยละ 6.30 ต่อ ปี โดยมี
ประเทศอินโดนีเ ซียและมาเลเซียเป็นผู้นาใน
การผลิตคิดเป็นร้อยละ 86.90 ของผลิตนามัน
ปาล์มทังหมด และประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ
2.82 ของผลผลิตนามั นปาล์ม โลก ปัจ จุบัน
ประเทศไทยมี โ รงงานสกั ด น ามั น ปาล์ ม ดิ บ
ประมาณ 52 แห่ง มี โ รงงานร้อ ยละ 80 ที่ มี
ระบบผลิ ต พลั ง งานทดแทนจากน าเสี ย ใน
รู ป แบบก๊ า ซชี ว ภาพ โดยแต่ ล ะโรงงานมี
ประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพที่แตกต่าง
กัน และโครงการวิจัยนี ใช้เทนนิคเบนซ์มาร์ก
กิ ง (Benchmarking) เพื่ อ เที ย บเคี ย ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต และใช้ ง านก๊ า ซ
ชีวภาพในกลุ่มโรงงานสกัดนามันปาล์มดิบ
ใ น ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ ก า ร ท า
Benchmarking แบ่ง การเก็บ วิเ คราะห์ข้อมู ล
ออกเป็น 4 ขันตอนตามหน่วยปฏิบัติงาน ดัง
แสดงในรูปที่ 1

ประชาสัมพันธ์โครงการและ
คัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการที่สนใจ
1. การวางแผน

ตรวจเยี่ยมโรงงานเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาจัดทาร่าง
ดัชนีชีวัด
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างดัชนีชวัี ด

2. การเก็บข้อมูล

จัดทาแบบสอบถามศึกษาข้อมูลพืนฐานของโรงงาน
เก็บข้อมูลภาคสนามตามดัชนีชีวัดที่เป็นที่ยอมรับ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบฯ
3. การวิเคราะห์ผล

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้พร้อมทังจัดทา Benchmark
และแนวทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
และการจัดการระบบผลิตและใช้งานก๊าซชีวภาพ
และการใช้ประโยชน์จากนาเสียตามดัชนีชีวัดที่กาหนด

สรุปผลและจัดสัมมนาต่อกลุ่มโรงงานที่ร่วม
โครงการ

การใช้ ป ระโยชน์ โรงงานสามารถปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพให้เพิ่มสูงขึน
สามารถจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และลดปัญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ดขึ นจากการ
ดาเนินกิจกรรมการผลิต

4. การด้าเนินการ

คัดเลือกโรงงานสกัดนามันปาล์มเพื่อวิเคราะห์แนว
ทางการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ
สรุปผลและจัดทารายงานของโครงการฯ

รูปที่ 1 ขั้นตอนการท้า Benchmarking
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การประชุมสัณจรและเยี่ยมชมระบบผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ

ดัชนีชี้ วัดประสิทธิภาพฯ ดัชนีที่ ใช้ส าหรับการประเมิ นประสิท ธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพฯ มี ทังหมด 5
ตัวชี วัดได้แ ก่ สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารผลิ ตก๊ า ซชี วภาพและมี เ ทนต่อ ปริม าณปาล์ ม สด และต่อ COD ที่ ถูก ก าจั ด
ประสิทธิภาพการบาบัด COD ของหน่วยผลิตก๊าซซีวภาพ ความเข้มข้นของ H2S ที่ผ่านหน่วยกาจัด H2S และ
อัตราการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซซีวภาพ
ผลด้า เนินงาน พบว่า หน่วยผลิตก๊าซชีวภาพ (AD) การ
ผลิตก๊าซชีวภาพต่อตันทะลายปาล์มสดและต่อ การก าจัด
COD มีค่าอยู่ในช่วง 25.90-7.73 m3/tonFFB และ 0.800.35 m3/kgCOD removed ตามลาดับ คิดเป็นดัชนี
สัม ประสิท ธิ์การผลิตก๊ าซซีวภาพ (Biogas yield) มี ค่า
เท่ า กั บ 16.08 m3/tonFFB (รู ป ที่ 2) and 0.51
m3/kgCOD removed นอกจากนีการผลิตก๊าซมีเทนต่อ
ตันทะลายปาล์มสดและต่อการกาจัด COD มีค่าอยู่ในช่วง
15.76-4.26 m3/tonFFB และ 0.46-0.20 m3/kgCOD
รูปที่ 2 จัดอันดับประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพต่อ
removed ตามลาดับ คิดเป็นค่าดัชนีค่าสัมประสิท ธิ์การ
Biogas yield (m3/tonFFB)
ผลิ ต มี เ ทน 8.52 (รู ป ที่ 3) m3/tonFFB and 0.30
m3/kgCOD removed โดยประสิทธิภาพการบาบัด COD
มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 97.31-76.31 คิดเป็นค่าดัชนีการ
บ าบั ดซี โ อดีเ ท่ ากั บ ร้ อยละ 89.10 ส าหรับ หน่ว ย H2S
removal unit มีค่าดัชนี H2S output อยู่ในช่วง 228.791.70 ppm คิดเป็นค่าดัชนี H2S output เท่ากับ 30.64
ppm และหน่วยผลิตไฟฟ้า (GEN) มีค่าดัชนีอัตราการผลิต
ไฟฟ้าได้อยู่ในช่วง 2.58-1.40 kWh/m3 biogas คิดเป็นค่า
ดั ช นี เ ท่ า กั บ 1.96±0.14 kWh/m3 biogas การจั ด ท า
ตัวชีวัดประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพฯ ทัง 5 ตัวชีวัด
รูปที่ 3 จัดอันดับประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพต่อ
นีสามารถน าไปเป็น การยกระดั บ ความสามารถในการ
Methane yield (m3/tonFFB)
แข่งขันของอุตสาหกรรมสกัดนามันปาล์มดิบของไทยได้ใน
ระยะยาวต่อไป
ผู้ร่วมวิจัย ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ คุณจิราพร ศิริวัฒน์ คุณกัญญารัตน์ สฤษฎ์พงศ์ทรีฆ
และคุณอมรพรรณ แถมเงิน
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คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรังปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 และเถ้าปาล์มน้้ามันเพื่อใช้เป็นผนังดินแบบบดอัด
ภายใต้ชุดโครงการ “การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
เถ้าปาล์มน้้ามันและเส้นใยปาล์มน้้ามัน เพื่อใช้เป็นผนังดินแบบบดอัด”

นายสนธยา กงกองแก้ว และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย
ความตื่นตัวเรื่องการใช้พลังงานทดแทนจากพืชเพื่อลดการใช้นามันปิโตรเลียม “ไบโอดีเซล” ซึ่งใช้นามันปาล์ม
เป็นวัตถุดิบสาคัญในการผลิต กลายเป็นแหล่งพลังงานสาคัญ หลายประเทศจึงเร่งรณรงค์และออกมาตรการ
ผลักดันให้ป ระชาชนหันมาใช้ไบโอดีเ ซล ในประเทศไทย รัฐบาลได้ประกาศเรื่องพลัง งานทดแทนเป็นวาระ
แห่งชาติ เนื่องจากปัญหาเรื่องนามันในตลาดโลกมีราคาแพง และประเทศไทยต้องเสียเงินตราต่างประเทศในการ
นาเข้านามัน การส่งเสริมและสนับสนุนใช้นามันจากพืชซึ่งเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตได้เองใน
ประเทศ มาใช้เ ป็นเชือเพลิงทดแทน เป็นการรัก ษาเงินตราต่างประเทศ สร้างความมั่ นคงและสามารถพึ่งพา
ตนเองด้านพลังงานของประเทศ อีกทังยังช่วยสร้างตลาดที่มั่นคงให้กับผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย กระทรวง
พลังงานจึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กาหนดพืนที่ปลูก จัดหาพันธุ์ปาล์มนามันที่เหมาะสมกับพืนที่ปลูก เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้เศษเหลือใช้ของปาล์มนามัน ได้แก่ กะลา เส้นใย และทลายปาล์มเปล่า มี
ปริมาณเพิ่มมากขึน ซึ่งถูกนาไปเป็นเชือเพลิงให้กบั หม้อกาเนิดไอนาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า หลังจากการเผา พบว่า
เถ้าปาล์มนามันที่ เกิ ดขึน มีป ริมาณสูง ถึง 2 แสนตันต่อปี เถ้าปาล์ม นามั นมี ลักษณะเป็นผงฝุ่น นาหนัก เบา
สามารถฟุ้งกระจายได้ง่าย เถ้าปาล์มนามันมีการนามาใช้ประโยชน์น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณที่เกิดขึนในแต่ละ
ปี ส่วนใหญ่ทาให้เกิดปัญหาการกาจัดทิง เช่น ปัญหาด้านมลพิษต่อสภาวะแวดล้อม เป็นต้น ดังนัน การนาเถ้า
ปาล์มนามันมาเป็นส่วนผสมของวัตถุดิบที่หาได้จากท้องถิ่น เช่น ดินลูกรัง เป็นส่วนประกอบผนังอาคาร จะเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม และเป็นการนาวัตถุเ หลือทิงกลับ มาใช้ใหม่ ที่ จะก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาวัสดุเหลือทิงจากโรงงานนามันปาล์มและพัฒนาต่อยอดเป็นวัสดุก่อสร้างผนังชนิ ดใหม่ได้
เป็นอย่างดี
การใช้ประโยชน์ สามารถนาเถ้าปาล์มนามันมาใช้แทนที่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ในการปรับปรุง
คุณภาพดินลูกรังเพื่อนามาใช้เป็ นผนังดินแบบบดอัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทาให้เถ้าปาล์มนามันซึ่งเป็นวัสดุ
เหลือทิงในโรงงานอุตสาหกรรมนามันปาล์มมีคุณค่าที่เพิ่มขึน
ขั้นตอนการผลิต
ดินลูกรัง เถ้าปาล์มนามันและปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์
ประเภท 1 ที่ใช้ในการวิจัย
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ภาพขยาย Scanning Electron Microscope
(SEM) ของอนุภาคเถ้าปาล์มนามัน กาลังขยาย
500 เท่า และ 1,500 เท่า
การเตรียมตัวอย่างดินลูกรัง เถ้าปาล์มนามันและ
ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 เพื่อทดสอบ
กาลังอัด โดยการบดอัดในแบบหล่อ

การบ่มตัวอย่างทีบ่ ดอัดแล้ว ในถุงพลาสติก
ก่อนนาไปทดสอบกาลังอัด

การทาผนังดินแบบบดอัดในอาคารที่ก่อสร้างจริง โครงการ
สร้างโบสถ์ดินวัดตอยาง จ. สระบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

การทดสอบกาลังรับแรงอัด

ผลที่ได้เชิงเศรษฐกิจ การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรัง โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 และเถ้าปาล์มนามัน
ช่วยให้สามารถนาดินลูกรังที่พบได้ในหลากหลายพืนที่ ของประเทศไทย มาสร้างเป็นผนังอาคารที่มีความแข็งแรง
เป็นไปตามมาตรฐาน ช่วยลดการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษจากการก่อสร้างที่ใช้อิฐดินเผาและคอนกรีตที่ใช้พลังงาน
สะสมเพื่อการผลิตและก่อให้เกิดมลพิษจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์

ผู้ร่วมวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทวัส สิทธิกูล
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คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรังปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 เถ้าและเส้นใยปาล์มน้้ามันเพื่อใช้เป็นผนังดินแบบบดอัด
ภายใต้ชุดโครงการ “การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
เถ้าปาล์มน้้ามันและเส้นใยปาล์มน้้ามัน เพื่อใช้เป็นผนังดินแบบบดอัด ”

นายเสกสรร ปลื้มสวาสดิ์ และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย
นับตังแต่การตื่นตัวเรื่องการใช้พลังงานทดแทนจากพืชเพื่อลดการใช้นามันปิโตรเลียม “ไบโอดีเซล” ซึ่งส่วนใหญ่
ใช้ปาล์มนามันเป็นวัตถุดิบสาคัญในการผลิต ได้กลายเป็นแหล่งพลังงานสาคัญในอันดับต้นๆ หลายประเทศจึงเร่ง
รณรงค์และออกมาตรการผลักดันให้ประชาชนหันมาใช้ไบโอดีเซล เพื่อทดแทนนามันปิโตรเลียม ที่นับวันก็ยิ่งมี
ราคาสูงขึน ประเทศไทย โดยรัฐบาลได้ประกาศให้เรื่องพลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากปัญหาเรื่อง
นามันในตลาดโลกมีราคาแพง และประเทศไทยต้องเสียเงินตราต่างประเทศในการนาเข้านามัน การส่งเสริมและ
สนับสนุนนามันจากพืชซึ่งเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตได้เองในประเทศมาใช้เ ป็นเชือเพลิงทดแทน
เป็นการรักษาเงินตราต่างประเทศ สร้างความมั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานของประเทศ อีกทังยัง
ช่วยสร้างตลาดที่มั่นคงให้กับ ผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย กระทรวงพลังงานจึงได้ป รับปรุง ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโดยความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กาหนดพืนที่ปลูก และจัดหาพันธุ์ปาล์มนามันที่เหมาะสมกับพืนที่ปลูก เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้เศษเหลือใช้ของผลปาล์มนามัน ได้แก่ เศษกะลา เส้นใย และทลายปาล์ม
เปล่า มีปริมาณเพิ่มมากขึน ซึ่งถูกนาไปเผาเป็นเชือเพลิงให้กับหม้อกาเนิดไอนาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า หลังจาก
การเผา พบว่าเถ้าปาล์ม นามันที่ เกิ ดขึนมีป ริมาณสูงถึง 2 แสนตันต่อปี เถ้าปาล์มนามันมีลักษณะเป็นผงฝุ่น
นาหนักเบา สามารถฟุ้งกระจายได้ง่าย เถ้าปาล์มนามันมีการนามาใช้ประโยชน์ น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณที่
เกิดขึนในแต่ละปี ส่วนใหญ่ทาให้เกิดปัญหาการกาจัดทิง เช่น ปัญหาด้านมลพิษต่อสภาวะแวดล้อม เป็นต้น
ดังนัน การนาเถ้าปาล์มนามันและเส้นใยปาล์มนามัน มาเป็นส่วนผสมของวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปจากท้องถิ่น เช่น
ดินลูกรัง มาใช้เป็นส่วนประกอบผนังอาคาร จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม เป็นการนา
วัตถุเหลือทิงกลับมาใช้ใหม่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวัสดุเหลือทิงจากโรงงานนามันปาล์มและพัฒนา
เป็นวัสดุก่อสร้างผนังชนิดใหม่ได้
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย สามารถนาเถ้าปาล์มนามันและเส้นใยปาล์มนามันมาใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ ประเภท 1 ในการปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังเพื่อนามาใช้เป็ นผนังดินแบบบดอัดให้ เป็นไปตามมาตรฐาน
ทาให้เถ้าปาล์มนามันและเส้นใยปาล์มนามัน ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิงในโรงงานอุตสาหกรรมนามันปาล์มมีคุณค่าที่
เพิ่มขึน นอกจากนี เส้นใยปาล์มนามัน ยังเสริมกาลังและลดการแตกร้าวให้กับผนังดินแบบบดอัดได้ด้วย
ขั้นตอนการผลิต
ดินลูกรัง เถ้าปาล์มนามันและปูนซีเมนต์ ปอร์ต
แลนด์ ประเภท 1 และเส้นใยปาล์มนามัน ที่ใช้ใน
การวิจัย
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ภาพขยายเส้นใยปาล์มนามัน
250 เท่าและ500 เท่า

การบ่ ม ตั ว อย่ า งหลั ง จากการบดอั ด ดิ น ลู ก รั ง ผสม
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเถท 1 เถ้าปาล์มนามั น
และเส้นใยปาล์มนามัน ที่อายุการบ่มที่ 7 14 และ 28
วัน ก่อนนามาทดสอบค่ากาลังรับแรงอัดทิศทางเดียว
ตัวอย่างดินลูกรังปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ร้อยละ 5 และเส้นใย
ปาล์มนามันร้อยละ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 และ
2.5 ที่อายุการบ่มที่ 28 วัน ตามลาดับ

การทาผนังดินแบบบดอัดในอาคารที่ก่อสร้างจริง
โครงการสร้างโบสถ์ดินวัดตอยาง จ.สระบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
ผลที่ได้เชิงเศรษฐกิจ สามารถนาดินลูกรังที่พบได้ในหลากหลายพืนที่ของประเทศไทย มาสร้างเป็นผนังอาคารที่มี
ความแข็ง แรงเป็นไปตามมาตรฐาน ช่วยลดการใช้วัส ดุที่ ก่อให้เ กิดมลพิษ จากการก่ อสร้างที่ ใช้อิฐดินเผาและ
คอนกรีต ที่ใช้พลังงานสะสมเพื่อการผลิตและก่อให้เกิดมลพิษจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ การนาเส้นใย
ปาล์มนามันผสมเพิ่มลงไป ช่วยทาให้ชินตัวอย่างมีความเหนียวมากขึน และช่วยลดการแตกร้าวในตัวดินบดอัดได้
เป็นอย่างดี

ผู้ร่วมวิจัย นายสนธยา กงกองแก้ว
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การพัฒนาประสิทธิภาพความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของผนังดินลูกรัง
ผสมเถ้าปาล์มน้้ามัน และเส้นใยปาล์มน้้ามัน เพือ่ ใช้เป็นผนังรับน้้าหนักแบบบดอัด
ภายใต้ชุดโครงการ “การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
เถ้าปาล์มน้้ามันและเส้นใยปาล์มน้้ามัน เพื่อใช้เป็นผนังดินแบบบดอัด ”

นายพู่กัน สายด้วง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย
การปรับปรุงยุทธศาสตร์พฒ
ั นาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลของกระทรวงพลังงาน ที่เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ทาให้เศษเหลือใช้ของผลปาล์มนามัน ได้แก่ เศษกะลา เส้นใย และทลายปาล์มเปล่า
มีปริมาณเพิ่มมากขึน ซึ่งถูกนามาเผาเป็นเชือเพลิงให้กับหม้อกาเนิดไอนาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า มีอุณหภูมิที่ใช้ใน
การเผาไหม้ประมาณ 800-9,000 °C ทาให้เกิดเถ้าปาล์มนามัน (Oil Palm Fuel Ash) เป็นจานวนมาก ข้อมูล
จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ในปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีพืนที่ปลูกปาล์มประมาณ
2,885,000ไร่ และมีผลผลิตเป็นอันดับ 3 ของโลก ประมาณ 9,271,000 ตันต่อปี ทาให้เศษเหลือใช้ของผลปาล์ม
นามั น มี ป ริมาณที่ สูง หรือ ประมาณ 4 ล้านตันต่อปี ขณะเดียวกั นได้ มี การนาเถ้าปาล์ม นามั น มาใช้ในงาน
คอนกรีตอย่างแพร่หลาย และมีงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่องจากหลายสถาบัน จนเป็นที่ทราบกันดีว่า เถ้าปาล์ม
นาสามารถใช้แทนปูนซีเมนต์บางส่วนในงานคอนกรีตได้ดี ดังนันการนาเถ้านามันปาล์ม และเส้น ใยปาล์มนามัน
มาเป็นส่วนผสมของวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปจากพืนที่ท้องถิ่น เช่น ดินลูกรัง เป็นส่วนประกอบผนังอาคาร จะเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมจากวัตถุเหลือทิงกลับมาใช้ใหม่ หากมีการพัฒนาให้เกิดประโยชน์
และประสิทธิภาพเพิ่มในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อน จะช่วยเพิ่มมูลค่าของงานสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์
และเป็นแรงจูงใจในการนาไปใช้จริง เพื่อให้การใช้ที่ว่างในอาคารเกิดภาวะน่าสบายมากยิ่งขึน
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย การใช้ผนังดินรับนาหนักแบบบดอัด ที่มีส่วนผสมของวัสดุดินลูกรัง ผสมเถ้า
ปาล์มนามัน และเส้นใยปาล์มนามัน จะมีความแข็งแรง สัดส่วนที่ดีในการนาไปออกแบบสถาปัตยกรรม และใช้ใน
การก่อสร้างได้ส ะดวก เป็นฉนวนที่ มีป ระสิทธิภาพสูงสุดในการใช้เป็นองค์ประกอบอาคารเพื่อการประหยัด
พลังงาน จะเป็นนวัตกรรมการก่อสร้างอาคารที่ช่วยในการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติตังแต่กระบวนการผลิต
ช่วยลดมลพิษและสิ่งตกค้างที่มีผลเสียต่อสภาพแวดล้อม โดยการนาวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาให้เกิดเป็นวัสดุที่ใช้
ประโยชน์ได้ ทังนีรวมไปถึงงานสถาปัตยกรรมในชุมชน ปลูกสร้างอาคารด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องใช้องค์ความรู้
และฝีมือทางช่างมากนัก อย่างเช่น งานผสมคอนกรีต งานฉาบที่ต้องใช้ช่างที่ชานาญการในการก่อสร้าง และ
สามารถหาวัสดุได้ในท้องถิ่น อาคารที่นาวัสดุประเภทนีไปใช้ จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางสถาปัตยกรรม และ
ช่วยให้มีสภาวะน่าสบายในการอยู่อาศัย
ขั้นตอนการผลิต

การคัดกรองส่วนผสมในห้องทดลอง
(ภาพแสดงบางส่วนของการคัดกรองสัดส่วนปริมาณวัสดุ)
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การทดสอบส่วนผสมในห้องทดลอง
(ภาพแสดงบางส่วนของการทดสอบวัสดุ)

การเตรียมวัสดุ สรุปส่วนผสมในห้องทดลอง

การผสมส่วนผสมในสถานที่ก่อสร้าง

ผลที่ได้เชิงเศรษฐกิจ การนาวัสดุเหลือใช้ที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า คือ เถ้าปาล์มนามัน และเส้นใยปาล์มนามัน มา
ผสมกับดินและซีเมนต์ เพิ่มมูลค่าโดยการใช้ในการก่อสร้างผนังอาคาร และช่วยลดปริมาณซีเมนต์ที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง นอกจากนี ยังเพิ่มคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ให้สถาปัตยกรรม ทังนีหากชุมชนนาไปใช้กับอาคารใน
ชุมชนอย่างแพร่ หลาย จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและเพิ่มรายได้ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
ต่อไป จึงเป็นการนาผลการวิจัยเรื่องนีมาเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างอาคาร

ภาพ แสดงการก่อสร้างอาคารโดยใช้ผนังดินแบบบดอัด
โดยอาจารย์แ ละนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

*หมายเหตุ

การวิ จัย นี เป็ นเพี ย งการนาผลการทดลองบางส่ วนไปใช้ กับ การก่ อสร้ างอาคาร เนื่ องจากยั ง ไ ม่ ส รุป อั ต ราส่ วนที่
เหมาะสมจากการทดลอง โดยจะทาการสรุปและทดลองใช้กับอาคารในปีที่ 2 ของโครงการ ต่อไป
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ยุทธศาสตร์ท่ี4

งานวิจัยการกาหนดมาตรฐานคุณภาพ
และการจัดการแต่ละขั้นตอน

โครงการระบบบริหารจัดการปาล์มน้ามันอย่างมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน
เพื่อเตรียมพร้อมการรับรอง GAP และ RSPO
รองศาสตราจารย์ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเทศไทย มีจ้ำนวนเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มน้ำมันมำกกว่ำ 1.28 แสนครัวเรือน มีพืนที่เพำะปลูก และพืนที่ให้
ผลผลิตประมำณ 4.28 และ 3.98 ล้ำนไร่ ตำมล้ำดับ โดยผลผลิตน้ำมันปำล์มดิบของไทยในปี 2555 มีแนวโน้ม
ขยำยตัวร้อยละ 5-7 จำกปีก่อนหน้ำ ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกที่ภำครัฐได้มีกำรด้ำเนินยุทธศำสตร์ปำล์มน้ำมัน ซึ่ง
ระบบกำรผลิตปำล์ม น้ำมัน ยังไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ ท้ำให้เกษตรกรและผู้ประกอบกำรในธุรกิจน้ำมั น
ปำล์มจ้ำเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต ทังระบบ ตังแต่ระดับเกษตรกรผู้ปลูก โรงสกัดและโรงกลั่น
น้ำมันปำล์มบริสุทธิ์ โดยเน้นกำรลดต้นทุน และเพิ่มปริมำณผลผลิตที่ได้จำกกำรผลิต เพื่อให้ระบบกำรผลิตมี
ควำมพร้อมที่จะขอกำรรับรอง GAP และ RSPO เพื่อน้ำไปสู่ระบบกำรผลิตปำล์มน้ำมัน ที่ยั่งยืน
การใช้ประโยชน์ โครงกำรนีจะเป็นโครงกำรน้ำร่องในปีถัดไป เพื่อขยำยไปสู่วิสำหกิจอื่นโดยกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และกำรรวมกลุ่ม (Cluster) ปำล์มน้ำมันให้เข้มแข็งและมีมำตรฐำน GAP และ RSPO อันจะน้ำไปสู่
ควำมเข้มแข็งในระบบกำรบริหำรอย่ำงมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนในระยะยำวอย่ำงแท้จริง
ขั้นตอนการดาเนินงาน วิธีกำรด้ำเนินกำรวิจัย เริ่มด้วยกำรคัดเลือกวิสำหกิจชุมชนน้ำร่อง จำกนันท้ำกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล สัง เครำะห์ข้อมูล และด้ำเนินกำรศึกษำ ซึ่งแบ่งกลุ่มกำรศึกษำไว้ 5 โมดูล ได้แก่ 1) กำรเพิ่ม
ศักยภำพในกำรผลิตปำล์มน้ำมันอย่ำงมีส่วนร่วมของชุมชน 2) รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรสกัดปำล์ม
น้ำมันต้นแบบอย่ำงมีส่วนร่วม 3) กำรศึกษำหำต้ำแหน่งที่ตังโรงงำนสกัดน้ำมันปำล์ม และจุดรวบรวมน้ำมัน
ปำล์มดิบ 4) กำรศึกษำผลกระทบเชิงเศรษฐศำสตร์ในด้ำนเศรษฐกิจชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และ 5) กำร
รำยงำนผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม และสังคม
ผลที่ได้รับจากโครงการ
โมดูล 1

โมดูล 3

รูป แบบ (Model) กำรผลิ ตปำล์ มน้ำ มันที่ได้ ผ ล
ผลิตสูงและเปอร์เซ็ นต์น้ำมันที่สูง ด้วยระบบกำร
จัดกำรที่ดีและมีควำมยั่งยืน

รู ป แบบกำรจั ด กำรโลจิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ กำรจั ด สรร
ผลผลิตปำล์มน้ำมันไปยังจุดรวบรวมและโรงงำน
สกั ด เพื่อท้ำ ให้ เกิ ดกำรลดต้ น ทุ นกำรขนส่ งและ
เพื่อรักษำคุณภำพของผลผลิตปำล์มน้ำมัน

โมดูล 2
แผนกลยุ ทธ์ข องกลุ่มเครื อข่ำ ยปำล์ มน้ ำ มั นภำค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เพื่อให้ กำรบริ ห ำรจัด กำร
กำรปลูกปำล์มน้ำมันเป็นไปอย่ำงยั่งยืน
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โมดูล 4 และ5
ประเมิ น5 ผลกระทบด้ ำ นเศรษฐกิ จ ชุ มชน สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม ส้ำหรับพืนที่ปลูกปำล์มน้ำมันและ
โรงงำนสกัดน้ำมันปำล์มในพืนที่ชุมชนน้ำร่อง

หน้าโปรแกรมหลัก

หน้าแสดงข้อมูลพื้นที่

หน้าแสดงข้อมูลสมาชิก

หน้าแสดงรายงาน

ภาพ ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร

โครงสร้างระบบบัญชี

หน้
หน้าาโปรแกรมหลั
โปรแกรมหลักก

หน้าข้อมูลสมาชิก

หน้าข้อมูลการตลาด

ภาพ ระบบบัญชีกลุ่มปาล์มน้ามัน
หน้านาเข้าข้อมูล

โครงสร้างการตัดสินใจ
หน้าผลการคานวณ

อธิบายวิธีใช้โปรแกรม

ภาพ โครงสร้างของระบบการตัดสินใจเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ผู้ร่วมวิจัย : คณะมหำวิทยำลัยขอนแก่นและมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
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การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและการประเมินการใช้มาตรฐานคุณภาพ
ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน
ผศ. ดร. เบญจมาภรณ์ พิมพา และคณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
กำรวิจัยในครังนี มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ และกำรประเมินกำรใช้มำตรฐำน
คุณภำพของอุ ตสำหกรรมปำล์มน้ำมัน โดยมุ่ง เน้นกำรศึก ษำมำตรฐำนที่เ กี่ยวข้องกับปำล์มน้ำมันจ้ำนวน 3
มำตรฐำน ประกอบด้วย มำตรฐำนสินค้ำเกษตรทะลำยปำล์มน้ำมัน มำตรฐำนสินค้ำเกษตรว่ำด้วยกำรปฏิบัติที่ดี
ส้ำหรับลำนเทปำล์มน้ำมัน และมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส้ำหรับปำล์มน้ำมัน กำรวิจัยในครังนีมี
กำรใช้แบบสอบถำมเกษตรกรจ้ำนวน 256 รำย ลำนเทจ้ำนวน 77 ลำนเท และโรงงำนสกัดน้ำมันปำล์มดิบ
จ้ำนวน 10 โรงงำน ท้ ำกำรสุ่มตัวอย่ำงทะลำยปำล์ม น้ำมั น เพื่อวิเ ครำะห์เ ปอร์เ ซ็นต์น้ำมั นต่อทะลำยใน
ห้องปฏิบัติกำรจ้ำนวน 628 ทะลำย โดยคัดเลือกทะลำยปำล์มน้ำมันที่มีคุณภำพดีที่สุดจำกเกษตรกรหรือผู้
รับจ้ำงตัดปำล์มที่น้ำมำจ้ำหน่ำยยังลำนเท เก็บตัวอย่ำงน้ำมันปำล์มดิบจำกโรงงำน เพื่อวิเครำะห์คุณภำพจ้ำนวน
33 โรงงำน
การใช้ประโยชน์ งำนวิจัยนีสำมำรถน้ำไปใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย เพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมปำล์มน้ำมัน
ให้มีควำมอย่ำงยั่งยืน
ผลการวิจัย ผลผลิตทะลำยปำล์มสดเมื่อปี พ.ศ. 2557 มีปริมำณ 12.5 ล้ำนตัน รำคำน้ำมันปำล์มดิบเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 28.57 บำท หำกโรงงำนสกัดน้ำมันปำล์มดิบมีอัตรำกำรสกัด (Oil Extraction Rate; OER) 20% จะ
คิดเป็นมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 71,425 ล้ำนบำท อัตรำกำรสกัดของโรงงำนสกัดน้ำมันปำล์มดิบเฉลี่ยเมื่ อปี พ.ศ.
2557 17.18% คิดเป็นมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 61,844.9 ล้ำนบำท ดังนัน ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยเกิดกำร
สูญเสียทำงเศรษฐกิจเป็นมูลค่ำสูงถึง 10,151.5 ล้ำนบำท ผลกำรวิเครำะห์เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่อทะลำยปำล์ม
น้ำมันในห้องปฏิบัติกำรจ้ำนวน 628 ทะลำย พบว่ำมีค่ำเฉลี่ย 23.25% ซึ่งได้มำจำกกำรสุ่มตัวอย่ำงทะลำย
ปำล์มน้ำมันจำกจังหวัดต่ำงๆ โดยมีค่ำเฉลี่ย ดังต่อไปนี 1) กระบี่ 23.25% 2) ชุมพร 21.35% 3) สุรำษฎร์ธำนี
21.78% 4) ปทุมธำนี 23.30% 5) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 19.71% 6) ชลบุรี 26.40% 7) กำญจนบุรี
25.58% 8) เชียงรำย 26.11% 9) ตำก 24.19% และ 10) สุโขทัย 22.80% ทะลำยปำล์มที่สุ่มตัวอย่ำงที่ลำน
เทโรงงำนจังหวัดชลบุรี มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงที่สุด 26.40% จำกกำรสอบถำม พบว่ำมีผลมำจำกหลำยปัจจัย
เช่น กำรได้รับกำรส่งเสริมเรื่องกำรจัดกำรสวนที่ดี กำรเลือกตัดทะลำยปำล์มสุกมำจ้ำหน่ำยที่โรงงำนโดยตรง
และลำนเทของโรงงำนมีกำรคัดคุณภำพ ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ำมันปำล์มดิบ พบว่ำกรดไขมันอิสระของ
น้ำมันปำล์มดิบอยู่ในช่วง 2.39-11.56% ค่ำไอโอดีนของน้ำมันปำล์มดิบที่สกัดได้มีค่ำ 50.84-55.89 ค่ำควำมชืน
ของน้ ำ มั น ปำล์ ม ดิ บ มี ค่ ำ อยู่ ใ นช่ ว ง 0.017-0.80% ค่ ำ สิ่ ง สกปรกเจื อ ปนอยู่ ใ นช่ ว ง 0.01-0.16% ค่ ำ
Deterioration Bleachability Index อยู่ในช่วง 0.85-2.98 ค่ำแคโรทีนอยด์ของน้ำมันปำล์มดิบอยู่ในช่วง
287.05-520.98 ppm ผลกำรศึกษำกำรรับรู้และกำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับมำตรฐำน พบว่ำเกษตรกรรับรู้และ
ปฏิบัติสอดคล้องกั บมำตรฐำนสินค้ำ เกษตรทะลำยปำล์ม น้ำมั นร้อยละ 79.60 สำเหตุที่เ กษตรกรไม่ ได้น้ำ
ข้อก้ำหนดบำงข้อไปปฏิบัติ เนื่องจำก ในทำงปฏิบัติตำมข้อก้ำหนดในมำตรฐำนนันท้ำได้ยำก เช่น กำรวิเครำะห์
คุณภำพทั่วไปของทะลำยปำล์ม ข้อก้ำหนดที่เป็นข้อมูลที่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ทรำบแน่ชัด คือข้อมูลที่เกี่ยวกับ
เปอร์เซ็นต์น้ำมัน หรือกำรชักตัวอย่ำงเพื่อน้ำไปวิเครำะห์หำสัดส่วนของน้ำมันในทะลำย
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มุมมองเกษตรกร ร้อยละ 91.23 รับรู้กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสินค้ำเกษตรกำรปฏิบัติที่ดีส้ำหรับ
ลำนเทปำล์ม น้ำมั น ร้อยละ 91.84 รับรู้และปฏิบัติสอดคล้องกับ มำตรฐำนกำรปฏิบัติท ำงกำรเกษตรที่ ดี
ส้ำหรับ ปำล์ม น้ำมัน เกษตรกรมี ควำมเห็นว่ำ มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส้ำหรับ ปำล์ม น้ำมันมี
ประโยชน์ในเรื่องของกำรดูแลจัดกำรสวนปำล์มให้เกิดคุณภำพและเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรท้ำงำน
มุมมองผู้ประกอบการลานเท ร้อยละ 86.04 รับรู้และปฏิบัติสอดคล้องกับมำตรฐำนสินค้ำเกษตรทะลำยปำล์ม
น้ำมัน สำเหตุที่ไม่สำมำรถน้ำข้อก้ำหนดบำงข้อไปปฏิบัติได้ เนื่องจำก ในทำงปฏิบัติตำมข้อก้ำหนดในมำตรฐำน
นันท้ำได้ยำก เช่น กำรวิเครำะห์คุณภำพทั่วไปของทะลำยปำล์ม ร้อยละ 97.34 รับรู้และปฏิบัติสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสินค้ำเกษตรกำรปฏิบัติที่ ดีส้ำหรับ ลำนเทปำล์มน้ำมั น เนื่องจำกลำนเทส่วนใหญ่เป็นลำนเทของ
โรงงำนที่มำเปิดให้บริกำรเกษตรกรในพืนที่
มุมมองโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบ ร้อยละ 95.33 รับรู้ว่ำมีมำตรฐำนทะลำยปำล์มน้ำมัน แต่ไม่สำมำรถน้ำ
ข้อก้ำหนดบำงข้อไปปฏิบัติได้ เนื่องจำก มีข้อจ้ำกัดด้ำนเวลำในเรื่องกำรวิเครำะห์คุณภำพ ร้อยละ100 รับรู้และ
ปฏิบัติสอดคล้องกับมำตรฐำนสินค้ำเกษตรกำรปฏิบัติที่ดีส้ำหรับลำนเทปำล์มน้ำมัน
ข้อเสนอแนะของเกษตรกร เสนอแนะให้ทุก ภำคส่วนร่วมมือกันในกำรพัฒนำคุณภำพปำล์ม โดยให้ส่งเสริม
ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรสวนปำล์ม น้ำมัน ควบคุมลำนเทไม่ให้รดน้ำ และแยกลูกร่วง ควบคุมตำชั่งและไม่ให้
โรงงำนสกัดรับซือทะลำยปำล์มดิบ
ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการลานเท เสนอแนะให้มีกำรก้ำหนดมำตรกำรจำกภำครัฐเพื่อควบคุมตรวจสอบ
กำรท้ำงำนของทุกภำคส่วนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน เหตุผลที่ลำนเทไม่คัดทะลำยปำล์มดิบ เนื่องจำกในพืนที่มี
กำรแข่งขันสูง

ผลได้เชิงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น หำกทุกฝ่ำยร่วมมือกันพัฒนำและปฏิบัติตำมแนวทำงของมำตรฐำน โดยตัด
ทะลำยปำล์มสุก ไม่รดน้ำ ไม่ท้ำลำยคุณภำพปำล์ม อัตรำกำรสกัดน้ำมันของโรงงำนเพิ่มขึนจะท้ำให้มีรำยได้
เพิ่มขึนไม่ต่้ำกว่ำปีละ 10,000 ล้ำนบำทส้ำหรับอุตสำหกรรมปำล์มน้ำมันและน้ำมันปำล์ม
ผู้ร่วมวิจัย : คุณวิชณีย์ ออมทรัพย์สิน คุณนนทิภัค เพียรโรจน์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี
และ คุณภำสกร ธรรมโชติ กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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การพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วม
ในการผลิตปาล์มน้ามันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน GAP และ RSPO
รองศาสตราจารย์ดร. สุธัญญา ทองรักษ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปำล์มน้ำมัน เป็นพืชอุตสำหกรรมที่ส้ำคัญของไทย ในปี 2557 มีพืนที่ปลูกมำกกว่ำ 4 ล้ำนไร่ มีเกษตรกรผู้ปลูก
ปำล์มน้ำมันมำกกว่ำ 2 แสนรำย และมีปัญหำหลักคือผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่้ำ คือประมำณ 3 ตัน/ไร่/ปี ผลผลิต
ปำล์มสดไม่มีคุณภำพ โรงงำนจึงรับในรำคำต่้ำ และต้นทุนกำรผลิตสูง โดยมีสำเหตุมำจำก กำรขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรสวนปำล์ม น้ำมันที่ดีและยั่งยืน รำคำปุ๋ยสูง โรงงำนสกัดหลำยโรงไม่ซือปำล์ม น้ำมัน
ตำมคุณภำพ และประกำรส้ำคัญ เกษตรกรรำยย่อยส่วนใหญ่ ยังขำดกำรรวมกลุ่ม
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เนื่องจำกงำนวิจัยนีเป็นแนว Action Research และเน้นกำรมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรรำยย่อยและโรงงำนสกัดน้ำมันปำล์มดิบ สรุปผลงำนวิจัยได้ ดังนี
1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร มีกำรผลิตปำล์มน้ำมันบนฐำนข้อมูลและควำมรู้ ท้ำให้เกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่
เพิ่มขึนจำกก่อนเข้ำร่วมโครงกำร ในกลุ่มที่ก่อตังก่อนหน้ำ เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มขึนจำกเดิม ส่วนหนึ่งได้ผล
ผลิตปำล์มน้ำมันเฉลี่ยมำกกว่ำ 5 ตัน/ไร่/ปี บำงรำยนัน อำยุปำล์มเพียง 6 ปี ได้ผลผลิตสูงถึง 6.78 ตัน/ไร่/ปี
ซึ่งในระยะต่อไปของโครงกำร จะได้คัดเลือกเกษตรกรที่มีกำรจัดกำรที่ดีเพื่อจัดท้ำเป็นกรณีตัวอย่ำง ส้ำหรับ
เกษตรกรกลุ่มใหม่ที่เริ่มจัดตัง นอกจำกเริ่มกระบวนกำรกลุ่มแล้ว เกษตรกรได้เริ่มมีกำรปรับกำรจัดกำรสวน
ปำล์มน้ำมันโดยเฉพำะกำรใส่ปุ๋ย กำรอนุรักษ์ดินและน้ำ แต่ยังไม่ส่งผลกระทบในปีนีมำกนัก ต้องอำศัยเวลำใน
กำรประเมิ น ผลจำกกำรเปลี่ ย นแปลงกำรจั ด กำร 2) เกษตรกรมี ก ำรบริ ห ำรต้ น ทุ น กำรผลิ ต ได้อ ย่ ำ งมี
ประสิท ธิภำพมำกขึ น โดยที่ ต้นทุ นต่อ หน่วยผลปำล์ ม
น้ำมันสดลดลง กำรจัดกำรที่ดี ท้ำให้ลดกำรสูญเสียทำง
เศรษฐกิจได้ 3) คุณภำพผลผลิตปำล์มน้ำมันดีขึน ขำย
ได้รำคำสูงขึนตำมเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่สูงขึน และโรงงำน
เครือ ข่ำยจะรั บ ซือผลผลิ ตปำล์ม น้ ำมั น จำกเกษตรกร
สมำชิกกลุ่มที่ผลิตปำล์มน้ำมันตำมมำตรฐำน RSPO สูง
กว่ำ เกษตรกรทั่ ว ไปอย่ำ งน้อ ย 10-20 สตำงค์ /กก 4)
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีรำยได้เพิ่มขึนกว่ำเกษตรกร
ทั่ ว ไป มี ค วำมเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ นจำกสภำพแวดล้ อ มกำร
ท้ ำ งำนที่ ดี และอำชี วอนำมั ยที่ ป ลอดภั ย และถู ก ต้ อ ง
นอกจำกนี เกษตรกรมีเ ครือข่ำยที่ให้บริกำรด้ำนควำมรู้และค้ำแนะน้ำ และจัดหำปัจจัยกำรผลิต รวมทังได้
เกษตรกรมืออำชีพด้ำนกำรผลิตปำล์มน้ำมั น ภำยในกลุ่มขึน 5) กลุ่มเดิมยังคงรักษำระบบควบคุมภำยในได้
เนื่องจำกยังมีกำรจ้ำงพี่เลียงเกษตรกรและบำงกลุ่มจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ช่วยเรื่องข้อมูลด้วย ในปี 2557 กลุ่มน้ำร่อง
เดิมอย่ำงน้อย 3 กลุ่มได้ผ่ำนกำรตรวจติดตำมประจ้ำปี (Surveillance Audit) ตำมมำตรฐำน RSPO ส่วนกลุ่ม
ใหม่จะได้พัฒนำระบบเตรียมพร้อมขอรับ กำรรับรองในปีที่ 2 ของโครงกำร ต่อไป และ 6) โรงงำนสกัดที่เข้ำ
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ร่วมโครงกำร ได้รับทะลำยปำล์มน้ำมันที่มีคุณภำพมำกขึน ท้ำให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่สกัดได้เพิ่มขึน น้ำมันมี
คุณภำพมำกขึน และมีปริมำณวัตถุดิบเข้ำสู่โรงงำนมำกขึน ต้นทุนต่อหน่วยในกำรสกัดลดลง และมีภำพลักษณ์
ที่ดีในกำรผลิตน้ำมันปำล์มตำมมำตรฐำนกำรผลิตน้ำมันปำล์มอย่ำงยั่งยืนของ RSPO
ขั้นตอนการวิจัย 1) กลุ่มนาร่องเดิม 4 กลุ่ม ในจังหวัดกระบี่ สุรำษฎร์ธำนี และสระแก้ว มีสมำชิกรวม 508
รำย สวนปำล์มน้ำมัน 940 แปลง พืนที่ปลูกปำล์ม 21,190.97 ไร่ ในปี 2557 เน้นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
กลุ่ม เพื่อให้กลุ่มสำมำรถรักษำระบบควบคุมภำยในไว้ได้ดังเดิม มีกำรจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมใน 5 หลักสูตร ได้แก่
1) กำรจัดกำรสวนปำล์ม 2) กำรใช้ปุ๋ยในสวนปำล์ม 3) กำรเป็นผู้ประกอบกำรด้ำนกำรผลิตปำล์มน้ำมัน 4) กำร
บริหำรจัดกำรข้อมูลและฐำนข้อมูล และ 5) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่ม รวมทังกำรให้ค้ำแนะน้ำปรึกษำ
กลุ่ม และติดตำมผลกำรด้ำเนินงำนของกลุ่มและสมำชิก
2) กลุ่มใหม่ 4 กลุ่ม ในจังหวัดกระบี่ ตรัง สุรำษฎร์ธำนี มีเกษตรกรรำยย่อยสมำชิกรวม 430 รำย มีพืนที่ ปลูก
ปำล์มน้ำมันรวม 16,872 ไร่ จัดหลักสูตรกำรอบรมให้ 10 หลักสูตร ในจ้ำนวนนีมี 5 หลักสูตรเหมือนกับ ที่
อบรมให้กับกลุม่ น้ำร่องเดิม และอีก 5 หลักสูตรใหม่ คือ 1) อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 2) กำรอนุรักษ์ดนิ
น้ำ และทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรจัดกำรศัตรูพืชแบบผสมผสำน 3) แนวปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรผลิต
ปำล์มน้ำมันอย่ำงยั่งยืน เช่น GAP/RSPO 4) พืนที่ที่มีคุณค่ำสูงต่อกำรอนุรักษ์ และ 5) ระบบควบคุมภำยใน
และกำรดูงำนได้น้ำสมำชิกจำกกลุ่มใหม่ไปเยี่ยมสวนในกลุ่มเดิมที่มีกำรจัดกำรสวนดีมำก
ผลได้เชิงเศรษฐกิจ แม้ว่ำโครงกำรวิจัยจะผ่ำนไปเพียงปี
แรก และยังไม่ได้ประเมินผลลัพธ์ของโครงกำรอย่ำงเต็ม
รู ป แต่ พ อที่ จ ะคำดกำรณ์ ไ ด้ ว่ ำ ผลจำกกำรด้ ำ เนิ น
โครงกำรวิจัยนี จะมี ควำมคุ้ม ค่ำทำงเศรษฐศำสตร์เป็น
อย่ำงยิ่ง จำกผลที่เกิดขึนกับเกษตรกรที่กล่ำวข้ำงต้น ซึ่ง
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และเป็นโครงกำรที่สมควร
ได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะเป็นโครงกำรที่
เน้นแก้ปัญหำให้แก่เกษตรกรรำยย่อยที่ต้นเหตุของปัญหำ
คู่มือการอบรม
คือกำรผลิตปำล์มน้ำมันบนฐำนควำมรู้และข้อมูล
นอกจำกนีอุตสำหกรรมปำล์มน้ำมัน กำรท้ำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงเกษตรกร กลุ่ม เกษตรกร โรงงำนสกั ด และ
ภำครัฐ เพื่อพัฒนำกำรผลิตปำล์มนำ้ มันอย่ำงยั่งยืน และ
มีรูปแบบซึ่งสำมำรถเป็นต้นแบบในกำรด้ำเนินกำรที่เป็น
จริ ง ใ น ท ำง ป ฏิ บั ติ เ กิ ด ป ร ะโ ย ชน์ กั บส่ วน ร วม
ระดับประเทศ และผู้ที่เ กี่ยวข้องทุก ฝ่ำย และที่ส้ำคัญ
กำรผลิตของอุตสำหกรรมน้ำมั นปำล์มสำมำรถเข้ำถึง
ตลำดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน
การนาความรู้ไปสู่ภาคปฏิบัติ
ผู้ร่วมวิจัย : ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และนำยธีระพงศ์ จันทรนิยม
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การศึกษาระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม
ในการปรับตัวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ดร. ชโย ตรังอดิศัยกุล และคณะ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปำล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้ำคัญของกลุ่มประเทศ ASEAN ที่มีศักยภำพกำรผลิตสูง โดยเฉพำะอินโดนี เซีย
มำเลเซีย และไทย ในปี พ.ศ.2556/57 อินโดนีเซียเป็นผู้น้ำกำรผลิตน้ำมันปำล์ม คือ 31 ล้ำนตัน รองลงมำ คือ
มำเลเซีย 19.90 ล้ำนตัน และไทย 2.15 ล้ำนตัน โดยก้ำลังกำรผลิตของทัง 3 ประเทศรวมกันคิดเป็น ร้อยละ
89.47 ของก้ำลังกำรผลิตทั่วโลก เมื่ อพิจ ำรณำจำกควำมต้องกำรใช้ น้ำมั นปำล์มของโลกปี พ.ศ.2547/482556/57 มีแนวโน้มควำมต้องกำรเพิ่มขึนโดยเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 6.44 (USDA, 2014) อีกทังโซ่อุปทำนของ
อุตสำหกรรมน้ำมันปำล์มของไทยมีผู้เกี่ยวข้องอยู่เป็นจ้ำนวนมำก เช่น เกษตรกร อุตสำหกรรมสกัดน้ำมันปำล์ม
ดิบ อุตสำหกรรมโรงกลั่นน้ำมั นบริ สุท ธิ์ ตลอดจนเป็นแหล่งพลังงำนทดแทนในอนำคตของประเทศในกำร
ผลิตไบโอดีเ ซล ซึ่ง กำรศึก ษำถึง โครงสร้ ำงต้นทุ นตลอดทั งโซ่อุป ทำนของอุตสำหกรรมน้ำมั นปำล์ม ยัง มี
ควำมส้ำคัญและกำรน้ำโซ่อุปทำนอุตสำหกรรมน้ำมันปำล์มของไทยเทียบเคียง (Benchmarking) กับโซ่อุปทำน
ของอินโดนีเซีย มำเลเซีย อันจะท้ำให้เกิดควำมเข้ำใจถึงช่วงห่ำง (Gaps) ของสมรรถนะโซ่อุปทำน เช่น ต้นทุน
โซ่อุปทำน (Supply Chain Cost) ของไทยกับอินโดนีเซีย มำเลเซีย และน้ำไปสู่กำรปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบ
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทำนของอุตสำหกรรมน้ำมันปำล์มของประเทศไทย ที่อำจจะเกิดขึนได้เมื่อมีกำรรวมกัน
เป็น AEC
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
มุ่งเน้นเพื่อที่จะเตรียมควำมพร้อมให้แก่ หน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมน้ำมั น
ปำล์มของไทยได้ทรำบถึงแนวโน้ม และทิศทำงในกำรด้ำเนินงำนที่จะปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึนภำยใต้บริบทของ AEC เพื่อท้ำให้ผู้ประกอบกำรและประเทศไทยได้รับประโยชน์จำกควำมร่วมมือของ
กลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โดยประเมินช่วงห่ำง (Gaps) ที่เกิดขึนในโซ่อุปทำนอุตสำหกรรมน้ำมันปำล์ม
ของไทย เมื่ อ เที ยบเคียงกั บ อิ นโดนีเ ซีย มำเลเซีย โดยเฉพำะในกระบวนกำรโลจิส ติก ส์ขำเข้ำ (Inbound
Logistics) ดังตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระบบโลจิสติกส์ขาเข้าของอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันของแต่ละประเทศ
โลจิสติกส์
ไทย
ขาเข้า
พืนที่ให้ 3,982,623 ไร่
ผลผลิต
ลักษณะ  เกษตรกรรำย
เกษตรกร ย่อย 49 %
 เกษตรกร
กลุ่มสหกรณ์
16%
 บริษัทเอกช
น 35 %
ผลผลิต

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

27,205,450 ไร่ 57,186,994 ไร่
 บริษัทเอกชน

62%
 หน่วยงำน
เฉพำะทำงของ
ภำครัฐ18%
 เกษตรกรรำย
ย่อย14%
 องค์กรภำครัฐ
6%
3.15 ตัน/ไร่/ปี 3.84 ตัน/ไร่/ปี

บริษัทเอกช
น 48 %
 เกษตรกร
รำยย่อย 44 %
 องค์กร
ภำครัฐ 8 %


3.24 ตัน/ไร่/ปี

โลจิสติกส์
ไทย
มาเลเซีย
ขาเข้า
ลำนเท  สำมำรถตังโดย มีระเบียบใน
ไม่ต้องขอ
กำรตังลำนเท
อนุญำตจำกรัฐ อย่ำงชัดเจน
 จ่ำยเงินให้กับ จ่ำยเงิหลังจำก
เกษตรกรทันที ทรำบ %นำ้ มัน
FFB ประมำณ
2-4สัปดำห์
กำรขนส่ง มีกำรขนส่งข้ำม ขนส่งภำยใน
ขำเข้ำ พืนที่
รัศมีไม่เกิน 50
กม.
กำรจัดซือ  ตัดเอง ส่งเอง ลำนเทขนส่ง
ของ
วัตถุดิบจำสวน
 ลำนเทตัด
ลำนเท
มำยังลำนเท
เก็บ ส่งเอง
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อินโดนีเซีย
N/A

N/A

N/A

และจำกกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมปำล์มน้ำมัน และน้ำมันปำล์ม โดย
Diamond Model Framework สำมำรถสรุปได้ ดังรูปที่ 1
Firm Strategy, Structure and Rivalry
Chance
(-) กำรขยำยพืนที่กำร
เพำะปลูกในภำคใต้

(+) กำรปรับปรุงประสิทธิภำพอุตสำหกรรมปลำยน้ำ
(+) ประเทศไทยยังมีพืนทีท่ ี่สำมำรถขยำยกำรเพำะปลูกปำล์มน้ำมันได้
(+) ควบคุมกำรน้ำเข้ำน้ำมันปำล์ม
(-) เกิดกำรแย่งซือวัตถุดิบระหว่ำงลำนเทและโรงสกัด
(-) เกษตรกรรำยย่อยมีต้นทุนกำรผลิตสูง
(-) ไม่มีรูปแบบควำมร่วมมืออย่ำงเป็นรูปธรรมของผู้ประกอบกำร

Factor Conditions

Demand Conditions

(+) กระบวนกำรจัดกำรโรงสกัดมีคุณภำพ
(-) กระบวนกำรไหลของวัตถุดิบ
(-) มีผู้เกี่ยวข้องใน chain หลำยรำย
(-) องค์ควำมรู้ในเรื่องเกษตรกรรมของ
เกษตรกร
(-) พฤติกรรมของต้นน้ำ
(-) แรงงำนกลุ่มรับจ้ำงตัดปำล์มน้ำมัน
(-) กำรพยำกรณ์ผลผลิตของปำล์มไม่แน่นอน
(-) กำรขยำยพืนที่ปลูกจ้ำกัดด้วยสภำพ
ภูมิศำสตร์
(-) กำรจัดตังโรงงำนไม่มีกำรควบคุม
(-) ระบบกำรรับซือวัตถุดิบที่สะท้อนไปถึง
คุณภำพวัตถุดิบ

(+) ส่งเสริมกำรขยำยพืนที่ปลูกเพื่อรองรับ
นโยบำยไบโอดีเซล
(+) ตลำดผลิตภัณฑ์มูลค่ำสูงในอุตสำหกรรมปลำย
น้ำและมีตลำดใหม่ๆ รองรับ
(+) ตลำดเติบโตจำกผลผลิตของปำล์มทุกส่วน
(+) ได้รับควำมไว้ใจด้ำน Food Safety
(-) ลักษณะของโรงสกัดท้ำให้เกิดกำรแยก
ประเภทวัตถุดิบ
(-) นโยบำย RSPO อยู่ในช่วงผลักดัน

Related and Supporting Industries
(+) ไม่มีของเสีย
(-) นโยบำยพืชบริโภคและพืชพลังงำนไม่ชัดเจน
(-) ปุ๋ย เครื่องจักรกลกำรเกษตร กำรแชร์ข้อมูลร่วมกัน
(-) ไม่มีกำรส่งเสริมสร้ำงฐำนข้อมูลร่วมกันทัง chain
(-) โครงสร้ำงพืนฐำนและบริกำรของท่ำเรือ

Government
(-) กำรบริหำร stock ในแต่ละส่วนของโซ่อุปทำน
(-) นโยบำยควบคุมกำรจัดตังโรงงำน
(-) รัฐบำลไม่มีนโยบำยโปรโมทภำคธุรกิจ
(-) รัฐบำลเข้ำมำแทรกแซงรำคำ
(-) นโยบำยกำรสนับสนุนจำกภำครัฐไม่มีกำร
ผลักดันให้เกิดแนวปฏิบัติอย่ำงชัดเจน

รูปที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน
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ยุทธศาสตร์ท ี่ 5
งานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุเหลือใช้ในสวนปาล์มน้ามัน
และการแปรรูปน้ามันปาล์มเพือ่ เพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์

การผลิตกระดาษปราศจากเคมีจากเศษเหลือชีวมวลจากปาล์มน้ามัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชิต สมบูรณ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เศษเหลือทิ้งชีวมวลปาล์มน้้ามันเช่น ทะลายปาล์มเปล่าและทางใบ เป็นวัสดุเส้นใยประเภทลิกโนเซลลูโลส สามารถน้ามา
เพิ่มมูลค่ามากกว่าการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแยกเส้นใยออกมาจากเศษ
เหลื อทิ้ง เพื่อน้าไปใช้ ในอุ ตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ เน้ นกระบวนการผลิ ตเยื่ อกระดาษโดยไม่ ใช้ส ารเคมี ซึ่งเรีย ก
กระบวนการผลิตนี้ว่า กระบวนการผลิตเยื่อเชิงกล เยื่อที่ผลิตได้ สามารถน้าไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพผู้บริโภค แต่เนื่องจากปัจจุบัน เทคโนโลยีการผลิตเยื่อเชิงกล ไม่เหมาะสมกับวัตถุดิบที่เป็ นเศษเหลือทิ้งชีวมวล
ปาล์มน้้ามัน จึงมีความจ้าเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสามารถใช้เศษเหลือทิ้งชีวมวลปาล์มน้้ามันเป็นวัตถุดิบ
ได้ ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงศึกษากระบวนการผลิตเยื่อเชิงกลจากเศษเหลือชีวมวลปาล์มน้้ามัน การเตรียมวัตุดิบ การผลิต
เส้นใย และการปรับแต่งคุณภาพเส้นใยให้เหมาะสมกับการน้าไปผลิตกระดาษที่ปลอดภัยส้าหรับผู้บริโภค

วัตถุดิบที่ใช้ในงานวิจัย
วัตถุดิบเศษเหลือทิ้งชีวมวลปาล์มน้้ามันที่ใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ ทางใบ และทะลายปาล์มเปล่า ดังแสดงในภาพ
ที่ 1

ภาพที่ 1 วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทางใบ(ซ้าย) และทะลายผลเปล่า(ขวา)
กระบวนการผลิต กระบวนการผลิตกระดาษจากเศษเหลือทิง้ ชีวมวลปาล์มน้้ามัน แบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น
3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) กระบวนการเตรียมวัตถุดบิ (2) กระบวนการผลิตเยื่อขั้นปฐมภูมิ และ(3)กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพเส้นใยและผลิตกระดาษ โดยปีที่ 1 จะเป็นการด้าเนินการในขั้นตอนที่ 1และ 2 ดังนี้
(1) กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ
วัตถุดิบเศษเหลือทิ้งชีวมวลปาล์มน้้ามัน ทางใบ และทะลายปาล์มเปล่า ประกอบไปด้วย มัดเส้นใย (Fiber bundles)
และขุย (Pith: Parenchyma tissue) ดังนั้น ในกระบวนการเตรียมวัตุดิบ จ้าเป็นจะต้องมีการแยกขุยออกจากมัดเส้น
ใย (Depithing process) ดั งแสดงในภาพที่ 2 จากนั้น จึงจะสามารถน้ ามัดเส้นใยมาใช้ในกระบวนการผลิ ตเยื่ อ
กระดาษ
S e p a r a to r

F r o n d c h ip s

F r o n d c h ip s

D e p ith e r

D e p ith e r

E m p t y f r u it b u n c h

E m p ty fr u it b u n c h

F ib e r b u n d le
S te a m

H o t a ir

S te a m

S c re e n

• P ith / F in e s s ilo
H o t a ir

P ith / F in e s

• F ib e r b u n d le s ilo

ภาพที่ 2 กระบวนแยกขุยและเตรียม Fiber bundles
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ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการแยกขุย ในกระบวนการ Depithing process ได้แก่ ชนิด Plates ที่ใช้แยกขุย
ระยะห่างของ Plates และปริมาณไอน้้าที่ใช้ ผลผลิตที่ได้ในกระบวนการนี้ ได้แก่ Fiber bundles เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นมี
ขนาดความยาวประมาณ 1- 2 เซนติเมตร เหมาะส้าหรับน้าเข้าไปผลิตเยื่อ ดังแสดงในภาพที่ 3-4 และสามารถแยก
Pith เพื่อน้าไปในในการผลิตอื่นได้ ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 3 Fiber bundles จาก Frond chips
tissue)

ภาพที่ 4 Fiber bundles จาก Empty fruit
bunch
(2) กระบวนการแยกเส้นใย
ในการศึ กษากระบวนการแยกเส้ นใยขั้ นปฐมภู มิ ได้ ท้า การ
ออกแบบการแยกเส้นใย และสามารถแยกเยื่อออกจากมัดเส้น
ใย (Fiber bundles) ดังแสดงในภาพที่ 6 โดยคุณภาพเยื่อขั้น
ปฐมภูมิเมื่ อน้ ามาผ่า นเครื่ องคั ดแยก (Fiber classifier) มี
คุ ณ ภาพใกล้ เ คี ย งกั บ เยื่ อ จากไม้ ส นที่ ผ ลิ ต ในโรงงานใน
ต่างประเทศ แต่ปริมาณ Fines ที่สูงกว่า และ Long fiber
fraction ที่ต่้ากว่า

ภาพที่ 5 Pith (Parenchyma tissue)
Fiber bundles
Refiner

Circulated pulp

Steam

ภาพที่ 6 กระบวนการผลิตเยื่อเชิงกล และเยื่อที่ได้จากการแยกเส้นใยในขันปฐมภูมิ
(3) กระบวนการปรับแต่งเส้นใยและผลิตกระดาษ
ในกระบวนการปรั บแต่ งเส้ นใยหรือเยื่อกระดาษให้เ หมาะสมกับผลิตภั ณฑ์ที่จะน้ าไปผลิต และการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์
กระดาษ ซึ่งจะน้าเยื่อที่ได้จากการแยกเส้นใยในขั้นปฐมภูมิ ไปด้าเนินงานในปีที่ 2 ต่อไป

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม สามารถน้าเยื่อเชิงกลจากเศษเหลือชีวมวลปาล์มน้้ามันมาผลิตกระดาษชนิด
ใหม่ ๆ สามารถน้า เยื่ อเชิ งกลมาใช้ ทดแทนเยื่ อ เชิ ง กลน้ า เข้า จากต่ า งประเทศ เพื่อช่ วยลดปริ มาณการน้ า เข้า จาก
ต่างประเทศ สามารถลดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม สามารถลดปริมาณการใช้ไม้ในการผลิตเยื่อกระดาษ และ
สามารถสร้างผลิตภัณฑ์กระดาษที่ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

[75]

สมบัติของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วย
เซลลูโลสวิสเกอร์จากกากปาล์มน้ามัน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร. พรนภา เกษมศิริ และคณะ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยังยืนและภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเทศไทย มีการปลูกปาล์ม น้ามันทังภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากปาล์ม
น้ามันเป็นพืชที่ใช้ได้ทังการบริโภคและใช้เป็นไบโอดีเซล ในกระบวนการสกัดน้ามันจากปาล์ม ก่อให้เกิดกาก
ปาล์มเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีองค์ประกอบหลักของเซลลูโ ลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน ซึ่งเป็นแหล่ง
วัตถุดิบตังต้นที่ส้าคัญในการผลิตเส้นใยธรรมชาติ การประยุกต์ใช้งานของเซลลูโลสที่มีขนาด และการจัดเรียงตัว
เป็นผลึกอยู่ในช่วงนาโน/ไมโครเมตรหรือที่เรียกว่า “วิสเกอร์” ได้มีการน้ามาใช้ในงานหลากหลายประเภท อาทิ
เช่น วัสดุทางการแพทย์ ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ และวัสดุเสริมแรงในพอลิเมอร์ ทังนี เนื่องจากวิสเกอร์มีสมบัติทางกลที่
โดดเด่นท้าให้เซลลูโลสวิสเกอร์มีราคาสูงถึง 120 ดอลลาร์ (SGD) ต่อ 500 กรัม การสังเคราะห์ วิสเกอร์สามารถ
ท้าได้ทังวิธีทางเคมีและวิธีทางกล เช่น การใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Sonication) เป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องก้าจัด
สารเคมีที่ ใช้ในการสังเคราะห์ นับได้ว่าเป็นวิธีที่ เป็นมิ ตรต่อสิ่ง แวดล้อม ดัง นันการพัฒนาต่อยอดการเตรียม
เซลลูโลสวิสเกอร์จากกากปาล์มน้ามันด้วยวิธีทางกลนี จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะท้าให้ได้เซลลูโลสวิสเกอร์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากอุตสหกรรมปาล์มน้ามัน โดย
การประยุกต์ใช้เซลลูโลสวิสเกอร์จากกากปาล์มน้ามันเป็นวัสดุเสริมแรงในไบโอพอลิเมอร์คอมพอสิต
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เซลลูโลสวิสเกอร์สามารถเตรียมได้ด้วยวิธีทางกลโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง
ซึ่งกากปาล์มที่ผ่านกระบวนการก้าจัดไข และการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงที่เวลา 30 นาที ท้าให้สามารถก้าจัด
ลิกนินและเฮมิเซลลูโลส ท้าให้ได้เซลลูโลสวิสเกอร์ที่มีความเป็นผลึกสูงสุดถึงร้อยละ 63.56 และมีเสถียรภาพการ
สลายตัวทางความร้อนที่เพิ่มขึน เมื่อน้าเซลลูโลสวิสเกอร์ที่สังเคราะห์มาใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในพอลิบิวทิลีนซัคซิ
เนต พบว่าฟิล์มพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (PBS) เสริมแรงด้วยเซลลูโลสวิสเกอร์ มีค่ามอดูลัสสะสมและอุณหภูมิ
เปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วที่เพิ่มสูงขึน เมื่อมีการเติมเซลลูโลสวิสเกอร์ที่ 2% โดยน้าหนัก นอกจากนี ยังพบว่า การ
เติมเซลลูโลสวิสเกอร์ในฟิล์มคอมพอสิตที่ได้นัน เกิดงานร่วมในเสถียรภาพทางความร้อนของ PBS และเซลลูโลส
วิสเกอร์ส่งผลให้มีอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนที่เพิ่มขึนสูงกว่าทัง PBS และเซลลูโลสวิสเกอร์ที่เป็นวัสดุ
เริ่มต้นของฟิล์มคอมพอสิต

ภาพ ฟิล์มพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วยเซลลูโลสวิสเกอร์จากกากปาล์มน้ามัน
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ตารางเปรียบเทียบสมบัตขิ องฟิล์มพอลิเมอร์เสริมแรงด้วยเซลลูโลสวิสเกอร์
ฟิล์มคอมพอสิตที่เสริมแรงด้วยเซลลูโลส
วิสเกอร์
PBS เสริมแรงด้วยเซลลูโลสวิสเกอร์ที่
เตรียมจากกากปาล์มน้ามัน 2
เปอร์เซนต์โดยน้าหนัก
PBS เสริมแรงด้วยเซลลูโลสวิสเกอร์ที่
เตรียมจากฝ้าย 2 ถึง 20 เปอร์เซนต์โดย
น้าหนัก
พอลิยูรีเทนเสริมแรงด้วยเซลลูโลส
วิสเกอร์ที่เตรียมจากฝ้าย 0.4เปอร์เซนต์
โดยน้าหนัก
พอลิแลคติกแอซิดด้วยเซลลูโลสวิสเกอร์
ที่เตรียมจากฝ้าย5เปอร์เซนต์โดยน้าหนัก

มอดูลัสสะสม
(Storage
modulus)

อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้าย
แก้ว (Tgองศาเซลเซียส)

เสถียรภาพทางความ
ร้อน
(Td องศาเซลเซียส)

เอกสาร
อ้างอิง

3557.04
เมกะปาสคาล

-28.47

365.06

จาก
งานวิจัยนี

3.64 ถึง
3.68
เมกะปาสคาล

-22.9 ถึง -23.9

-

[1]

3000
เมกะปาสคาล

-28

-

[2]

9.4ปาสคาล

60

290

[3]

[1] Lin N, Yu JH, Chang PR, Li JL, Huang J.PolymerComposites.2011, 32(3).472-482., [2] Petersson L, Kvien I, Oksman K. Composites Science
and Technology, 2007. 67(11-12).2535-2544., [3] Wang Y, Tian H, Zhang L. Carbohydrate Polymers, 2010. 80(3). 665-671.

ขันตอนการผลิต

Sonicator
กากปาล์มขนาด
150 ไมครอน

การก้าจัดไขและลิกนินด้วย
วิธีการสกัดโดยใช้สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์

เตรียมเซลลูโลสวิสเกอร์
โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง

PBS
+
เซลลูโลส
วิสเกอร์
ฟิล์มคอมโพสิท
ขึนรูปชินงานฟิล์มคอมโพสิท
ด้วยเครื่องผสมอัดรีด

ความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาการลงทุนส้าหรับ สมบัติที่ดีที่สุด ของฟิล์มพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต
เสริมแรงด้วยเซลลูโลสวิสเกอร์จากกากปาล์มน้ามัน 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก โดยสามารถน้าไปผลิตเป็น
ผลิตภัณ ฑ์ ที่ย่อ ยสลายได้ท างชีวภาพ เช่น ถุงพลาสติก ฟิล์มห่ออาหาร และฟิล์มพลาสติก คลุม ดินทาง
การเกษตร เป็นต้น จากการคาดการการเติบโตของกลุ่มธุรกิจพลาสติกชีวภาพที่คาดว่า ในระยะเวลา 5 ปีนี
จะมี ก ารเติบ โตของการผลิตพลาสติก ชีวภาพเพิ่ม ขึน 3% ดัง นัน การวิเ คราะห์จุดคุ้ม ทุ นในครังนี จึง
ก้าหนดให้การเพิ่มของรายได้เพิ่มขึนปีละ 3% จากการประเมินผลตอบแทนและต้นทุนของของโครงการ
พบว่า จ้านวนปีที่คืนทุนคือ 3.57 ปี เมื่อพิจารณาถึง อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ อัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน และมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิจากข้อมูลที่ได้สามารถแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นไปได้ในการลงทุนของโครงการการผลิตฟิล์มพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วยเซลลูโลสวิสเกอร์ ในรูป
ฟิล์มคอมโพสิท

ผู้ร่วมวิจัย: ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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อัตราการซึมผ่านน้าในคอนกรีตผสมเถ้าปาล์มและหินฝุ่น
ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้ของโรงงานสกัดน้ามันปาล์มในการผลิตวัสดุก่อสร้าง
(คอนกรีต อิฐ ไม้เทียม)”

นายอรรถพล มาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ในปัจจุบัน การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ นิยมใช้คอนกรีตเป็นวัสดุสาหรับโครงสร้างหลัก โดยมวล
รวมหรือวัสดุผสม (Aggregate) ได้แก่ หิน ทราย กรวด เป็นต้น เป็นส่วนผสมที่สาคัญของคอนกรีต เนื่องจาก
มวลรวมมีปริมาตร 70-80% ของปริมาณของส่วนผสมทั้งหมด ซึ่งส่วนผสมเหล่านี้ เป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ
เมื่อมีการนามาใช้ ก็ย่อมจะต้องมีจานวนลดลงตามกาลเวลา และมีราคาสูงขึ้นด้วย ประเทศไทย นิยมใช้หินปูน
ในงานก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีภูเขาหินปูนกระจายอยู่ทั่วประเทศ การจะนาหินที่อยู่ตามธรรมชาติมา
ใช้นั้น จะต้องผ่านการแปรรูปให้มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การนาไปใช้งานซึ่งต้องทาการระเบิดภูเขาหินปูน แล้ว
เข้าสู่กระบวนการโม่หิน ทาการโม่หินจนมีขนาดที่ต้องการเพื่อนาไปใช้งานต่อไป ซึ่งขั้นตอนการโม่หินนี้ มีเศษ
ฝุ่นหินที่เล็กมาก จะไม่ผ่านตะแกรงร่อนแต่ปลิวออกมาตกกองทับถมอยู่ด้านใต้เครื่องโม่ซึ่งหินฝุ่นนี้ ถือว่าเป็น
เศษวัสดุเหลือใช้ต้องขนออกไปทิ้ง ทาให้สิ้นเปลืองพื้นที่และค่าใช้จ่ายจานวนมาก นอกจากนั้นแล้ว ยัง มีเถ้า
ปาล์ม 400-500 ตันต่อปี ซึ่งเถ้าปาล์มเหล่านี้ส่วนใหญ่จะต้องนาไปทิ้ง แต่การนาไปทิ้งค่อนข้างยาก เนื่องจากมี
ลักษณะเป็นฝุ่นผง สามารถฟุ้งกระจายได้ง่าย จึงก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสภาวะแวดล้อมกับบริเวณโดยรอบ
อีกทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนทิ้งหรือกาจัดอีกด้วย
การใช้ประโยชน์ ศึก ษาความต้านทานการซึม ผ่านของน้าในคอนกรีตผสมเถ้าปาล์ม น้ามั นและหินฝุ่น ซึ่ง
ทดสอบโดยใช้วิธีการไหลแบบคงที่ เมื่อน้าไม่สามารถซึมผ่านเข้าเนื้อคอนกรีตได้หรือซึมผ่านได้ช้าลงก็สร้าง
ความเสียหายต่อคอนกรีตได้น้อยลง เนื่องจากสารละลายต่างๆจะเข้าสู่เนื้อคอนกรีตได้น้อยตามไปด้วย เป็นผล
ให้เหล็กเสริม ในคอนกรีตเป็นสนิม ได้ยากขึ้น ผลงานวิจัยนี้ เป็นการศึก ษาเพื่อเป็นแนวทางในการนาไปใช้
ประโยชน์ในงานโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และในงานทางวิศวกรรมโยธาทั่วไปได้ในอนาคต อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเถ้าปาล์มน้ามันและหินฝุ่นอีกด้วย
ขั้นตอนการผลิต ใช้เถ้าปาล์มน้ามันและหินฝุ่นเป็นส่วนผสม ซึ่งเถ้าปาล์มจะถูกนาไปแทนที่ในปูนซีเมนต์ใน
อัตราร้อยละ 0 10 20 และ 30 โดยน้าหนักของปูนซีเมนต์ และหินฝุ่นจะถูกนาไปแทนที่ในทรายในอัตราร้อย
ละ 100 90 80 และ 70 โดยน้าหนักของทราย หลังจากนั้นจะนาไปทดสอบความต้านทานการซึมผ่านของน้า
ในคอนกรีตที่อายุ 28 วัน
การจัดเตรียมวัสดุและขั้นตอนการดาเนินการทดลอง มีดังต่อไปนี้
1. ออกแบบส่วนผสม และจัดเตรียมปูนซีเมนต์ หิน ทราย หินฝุ่น และเถ้าปาล์มน้ามัน หลังจากนั้นทาการลงมือ
ผสม โดยนามาชั่งน้าหนักหาปริมาณเพื่อใส่ปูนซีเมนต์ ทราย และน้า ลงในเครื่องโม่ผสม แล้วผสมให้เข้ากัน
2. ทาการตรวจสอบค่าการยุบตัวให้มีค่าระหว่าง 5 – 10 เซนติเมตร
3. นาคอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้ว มาใส่ในแบบหล่อก้อนตัวอย่างทดสอบ
4. หลังจากหล่อแบบก้อนตัวอย่างเสร็จแล้ว ให้นาไปเก็บไว้ในห้องบ่มชื้น หรือใช้ผ้าชุบน้าพอหมาดๆ คลุม ทิ้งไว้
24 ชั่วโมง จึงแกะแบบแล้วนาก้อนตัวอย่างไปบ่มน้าสะอาดในภาชนะที่เตรียมไว้
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5. ทดสอบอัตราการซึมผ่ านน้าของก้อนตัวอย่างที่อายุ 28 วัน โดยนาตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอกมาตัด
บริเวณกึ่งกลางความสูง ให้ได้ขนาดความหนาเท่ ากับ 4 เซนติเมตร จากนั้นหล่ออีพ็อกซี่หนาประมาณ 2.5
เซนติเ มตร โดยรอบผิวด้านข้างของตัวอย่างดังกล่าว
แล้วทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง
6. เมื่อครบ 24 ชั่วโมงแล้ว จึงนามาประกอบเซลล์
บล็อกในน้า
7. นาเซลล์บล็อกทีป่ ระกอบเสร็จแล้ว ไปติดตั้งที่เครื่อง
ทดสอบ (ดัง แสดงในภาพที่ 1) โดยงานวิ จัย นี้จ ะใช้
ความดันของน้าเท่ากับ 5 เมกะปาสคาล ซึ่งเป็นความ
ดันที่ Concrete Society ได้แนะนาไว้
ภาพที่ 1 นาเซลล์บล็อกติดตั้งที่เครื่องทดสอบ
8. นาหินฝุ่น และเถ้าปาล์มน้ามันมาผสมแทนที่ทราย และปูนซีเมนต์ ตามลาดับ โดยให้กระทาแบบเดียวกัน
ตั้งแต่ขั้นตอนแรก เพียงแต่ว่าปริมาณน้าเราจะต้องใช้วิธีลองผิดลองถูก เพื่อให้ได้ค่าการยุบตัว อยู่ระหว่าง 5 –
10 เซนติเมตร จึงจะสามารถใช้ส่วนผสมนั้นได้
ผลที่ได้เชิงเศรษฐกิจ
1. ทราบถึงการซึมผ่านน้าของคอนกรีตผสมเถ้าปาล์มน้ามันที่ใช้หินฝุ่นเป็นมวลรวมละเอียดแทนทราย
2. ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยการนาเถ้าปาล์มน้ามันและหินฝุ่นที่เป็นวัสดุ
เหลือทิ้งไปใช้ในงานก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น
3. สามารถเลือกใช้อัตราส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าปาล์มน้ามันที่ใช้หินฝุ่นเป็นมวลรวมละเอียดแทนทราย
ให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ ได้
4. สามารถใช้เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยเรื่องวัสดุทดแทนในงานคอนกรีต และงานคอนกรีตกาลังสูงต่อไปใน
อนาคต
5. ลดค่าใช้จ่ายในการกาจัดหินฝุ่นและเถ้าปาล์มน้ามันของผู้ประกอบการบริษัทให้มีผลกาไรเพิ่มมากขึ้น
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การพัฒนาคุณสมบัติของอิฐดินดิบด้วยเส้นใยปาล์มและยางพารา
ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้ของโรงงานสกัดน้ามันปาล์มในการผลิตวัสดุก่อสร้าง
(คอนกรีต อิฐ ไม้เทียม)”

นายอรรถพล มาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปัจจุบัน กระแสการประหยัดพลังงานมีแนวโน้ม ที่ เ พิ่ม ขึ้น ซึ่ง ทาให้ก ารเลือกใช้วัสดุเพื่อการอนุรัก ษ์พลัง งาน
สาหรับบ้านเรือ น และอาคารประเภทต่างๆ มีเพิ่ม มากขึ้นด้วย โดยส่วนใหญ่วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้วัส ดุ
เหล่านี้ ก็เพื่อการประหยัดพลังงานเป็นหลัก โดยไม่ได้คานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต
หรือต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์
อิฐดินดิบ (Adode) เป็นวัสดุฉนวนกันความร้อนชนิดหนึ่งที่เป็นภูมิ
ปัญ ญาท้ องถิ่น เป็นวั ส ดุที่ ม าจากธรรมชาติ ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และต่ อ สุ ข ภาพมนุ ษ ย์ แต่ ยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ นิ ย มใช้ กั น
เนื่องมาจากการป้องกันการรั่วซึมหรือการกัดเซาะจากน้าที่ต่าของ
อิฐดินดิบ ซึ่งปัจจัยนี้เป็นตัวแปรสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อกาลังหรือ
การรับน้าหนักของโครงสร้างอิฐดินดิบโดยตรง
การใช้ประโยชน์ พัฒนาระบบการก่อสร้างบ้านดินให้มีมาตรฐานและเป็นสากลมากขึ้น โดยการพัฒนาระบบการ
สร้างบ้านดินด้วยอิฐดินดิบที่มีการใช้การก่อสร้างด้วยระบบผนังรับน้าหนัก ใช้การขึ้นรูปดินเหนียวโดยใช้บล็อก
พิมพ์ เพื่อให้ได้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 35 × 20 ×10 ซม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นรูปแบบของก้อนอิฐดิน
ดิบ และเห็นควรที่จะทาการปรับปรุงประสิทธิภาพในระบบการก่อสร้าง โดยการนาระบบการก่ออิฐแบบประสาน
(Lock block) ที่มีการใช้กับอิฐ ดิน ซีเมนต์ เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ
กันของก้อนอิฐดินให้มีความแข็งแรงมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแรงของก้อนอิฐดินดิบ การก่อสร้าง
ระบบนี้เกิดขึ้นมาจากการใช้การขึ้นรูปก้อนอิฐดินดิบที่ได้จะมีเดือยในการยึดเกาะกัน ซึ่งจะช่วยให้ทาการก่อสร้าง
ได้สะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น และยังเป็นการช่วยให้บ้านดินที่ก่อสร้างด้วยระบบผนังรับน้าหนักด้วยอิฐดินดิบมี
ความแข็งแรง และมีมาตรฐานสูงขึ้นกว่าการใช้ระบบการก่อสร้างในรูปแบบเดิม
เทคโนโลยีการผลิต/นวัตกรรม การพัฒนาความเป็นฉนวน
กันความร้อน ป้องกันการรั่วซึมจากน้า และกาลังของอิฐดิน
ดิบ โดยใช้น้ายางพารา และเส้นใยปาล์มเป็นส่วนผสม ซึ่ง
วัสดุทั้งสองนี้ จะถูกนาไปแทนที่บางส่วนของดินเหนียวแห้ง
ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของอิฐดินดิบ ในอัตราร้ อยละ 5 10
และ 15 โดยน้าหนักทั้งหมด หลังจากนั้นจะนาไปทดสอบ
คุณสมบั ติท างกายภาพ (การดู ดซึม การยืดหดตั ว และ
สัมประสิทธิ์การนาความร้อน) และคุณสมบัติทางกล (กาลัง
รับแรงอัด และกาลังรับแรงดัด)
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การจัดเตรียมวัสดุ และขันตอนการทดลอง มีดังต่อไปนี้
1. นาดินเหนียวเข้าตู้อบ แล้วนามาบดให้ละเอียด เพื่อร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 เพื่อให้ได้ดินที่เป็นลักษณะ
คล้ายผง ซึ่งจะทาให้ก้อนอิฐดินมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมวลละเอียดขึ้น
2. เตรียมยางพาราสังเคราะห์ในปริมาณร้อยละ 5 10 และ 15 ของส่วนผสมทั้งหมดของก้อนอิฐ โดยขณะทา
การเตรียมยางพารา ควรใส่ถุงมือ เพื่อความปลอดภัยในการสัมผัสยางพาราโดยตรง
3. ทาการชั่งน้าหนักของผงดินเหนียว ใยปาล์ม ยางพารา
และน้า
4. ทาการเทส่วนผสมของก้อนอิฐดินดิบลงในโม่ โดยการใส่
ส่วนผสม ที่ เป็นฝุ่นผงก่อ นแล้วจึงค่อยตามด้ วยส่วนที่ เป็น
ของเหลว และใส่ยางพาราลงไปเป็นส่วนผสมสุดท้าย
5. เมื่อผสมให้เข้ากันแล้วจึงนาเข้าเครื่องอัดมือโยกเพื่อขึ้น
รูปขนาด 12x24x10 เซนติเมตร
6. ทาการเทส่วนผสมใส่ในเครื่องอัดแรงมือโยก โดยเว้นที่ขอบด้านบนของเครื่องอัดไว้ประมาณ 2-3 เซนติเมตร
7. ทาการโยกเครื่องอัดแรงมือโยก โดยให้ใช้การโยกให้สุดแรงพอดี แล้วจึงปล่อย หากเกิดการกดเครื่องอัดแรง
ไม่ลงนั้น แสดงว่า เราใส่ดินเต็มเครื่องโม่มากเกินไป ต้องนาดินออกบางส่วน และถ้าหากเราใส่ดินน้อยเกินไปก็
จะสังเกตได้ จากการที่ไม่มีแรงเสียดทานในขณะที่เราทาการโยกเครื่องอัดแรงมื อโยก
8. นาก้อนอิฐดินดิบที่ได้จากการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดอิฐมือ
โยก มาทาการตากแดดเพื่อให้ก้อนอิฐดินดิบแห้ง โดยในส่วน
ของขั้ น ตอนนี้ จ ะใช้ เ วลาในการตากอิ ฐ ดิ น ให้ แ ห้ ง สนิ ท
ประมาณ 2-3 วัน
9. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติเชิงกลของ
ก้อนอิฐดินเหนียวดิบที่ได้
ผลที่ได้เชิงเศรษฐกิจ
1. เป็นแนวทางในการเพิ่มมาตรฐานของการก่อสร้างผนังรับน้าหนักของบ้านดินที่ก่อสร้างด้วยอิฐดินเหนียวดิบ
ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในระดับชนบทของประเทศ
2. ได้วัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนที่ดีและมีราคาถูก
3. ทราบความเหมาะสมในการที่จะนาดินเหนียว ยางธรรมชาติ และเส้นใยปาล์ม มาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง
และสามารถใช้เป็นองค์ความรู้สาหรับการพัฒนาคุณสมบัติของอิฐดินดิบให้ดีขึ้นได้
4. เป็นแนวทางการลดมลพิษที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่เกิดจากการใช้วัสดุสังเคราะห์ในการสร้างที่อยู่อาศัย
5. เป็นทางเลือกในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้าน ให้กับผู้มีรายได้น้อยทั่วภูมิภาคของประเทศไทย
6. เพื่อส่งเสริมสถาปัตยกรรมทางเลือก (บ้านดิน) ให้เป็นที่ยอมรับในด้านความปลอดภัยและมาตรฐานในการ
ก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยมากขึ้น
7. เพื่อเป็นการลดต้นทุนในเรื่องค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากปัญหาวิกฤตการณ์ราคาน้ามันในประเทศ
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ไม้เทียมจากทะลายปาล์มและขวดพลาสติกใช้แล้ว
ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้ของโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มในการผลิตวัสดุก่อสร้าง
(คอนกรีต อิฐ ไม้เทียม)”

นายอรรถพล มาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ในปัจจุบัน ปัญหาการตัดไม้ทาลายป่าในประเทศไทยยังคงเกิดขึ้น ซึ่งการตัดไม้ทาลายป่าจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยตรง เช่น น้าท่วมฉับพลัน โคลนถล่ม น้าป่าไหลหลาก อากาศเสีย และภาวะโลกร้อน เป็นต้น
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลูกปาล์ม น้ามันเป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งหลังจากการสกัดน้ามันปาล์มแล้ว จะ
เหลือทะลายปาล์มเปล่า โดยปกติทะลายปาล์มเปล่าจะถูกนาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานสกัด หรือนากลับไป
ใช้ในสวนปาล์มน้ามันเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ส่วนการใช้ประโยชน์เศษวัสดุเหลือใช้ในการเพิม่ มูลค่า ยังมี
น้อย
การใช้ประโยชน์ กรอบแนวความคิดในการวิจัยครั้งนี้ จะนาทะลายปาล์ม เปล่ามาบดอัด ทาการอัดขึ้นรูปกับ
พลาสติก โพลีเ อทธิลีนที่ใช้แล้ว เป็นไม้เ ที ยม เนื่องจาก ชิ้นงานทั่ วไปที่ใช้ไม้เ ที ยมแบบนี้ไม่ มี ความจาเป็นที่
ต้องการกาลังมากในการใช้งาน แต่จะเน้นในส่วน
ของลวดลายไม้ให้สวยงามมากกว่า ซึ่งประโยชน์ ที่
ได้คือจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ เป็นผลิตภัณฑ์
OTOP ออกมาเป็นชิ้นงานได้ทันที อีก ทั้ งนาไป
ดั ด แ ปล งใ ช้ ใ น งา นเ ฟอร์ นิ เ จอ ร์ ห รื อ เป็ น
ส่วนประกอบการตกแต่งบ้านได้อีกด้วย และเป็น
การสร้า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้กั บ ทะลายปาล์ ม เปล่ า ที่
เหลือทิ้งเป็นจานวนมากในท้องถิ่น ผสมผสานกับ
เศษขยะขวดน้าขาวขุ่น ซึ่งเป็นขยะไม่ มีค่าหรือมี
ค่า น้ อ ยมาก ที่ ถู ก ทิ้ ง ขว้ า งอยู่ ทั่ ว ไปในชุม ชนได้
อย่างลงตัวมากที่ สุด และยังเป็นการตอบสนอง
กระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวที่ ทรงรับสั่งในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ทันท่วงที เพื่อที่จะได้บูรณาการสร้างเสริมชุมชนให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ขั้นตอนการผลิต
การจัดเตรียมวัสดุและขั้นตอนการทดลอง มีดังต่อไปนี้
1. เตรียมขวดพลาสติกที่ ใช้แล้วเพื่อนามาย่อยให้เป็น
เศษพลาสติกย่อย
2. เตรียมใยทะลายปาล์มเปล่า
3. เตรียมกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ เพื่อใช้ยึดประสานกัน
4. ออกแบบส่วนผสม โดยทดลองทั้งหมด 8 สัดส่วน ดังแสดงในตารางที่ 1
5. นาใยปาล์มน้ามัน และพลาสติกย่อยไปคลุกกับกาวตามอัตราส่วนต่างๆ ตามตารางที่ 1
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6. หลังจากนั้นนาไปเข้าเครื่องขึ้นรูปไม้อัด และให้ความหนาของชิ้นตัวอย่างอยู่ที่ 10 มิลลิเมตร
7. ทดสอบหาคุณสมบัติต่างๆของไม้เทียมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 966 – 2547
ตารางที่ 1 ปริมาณส่วนผสมไม้เทียมจากทะลายปาล์มและขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว
ล้าดับ

สัญลักษณ์

สัดส่วนโดยปริมาณ
PP (%)
15
10
5
0
15
10
5
0

PF (%)
70
75
80
85
65
70
75
80

1 F70-P15-UF15
2 F75-P10-UF15
3
F80-P5-UF15
4
F85-P0-UF15
5 F65-P15-UF20
6 F70-P10-UF20
7
F75-P5-UF20
8
F80-P0-UF20
หมายเหตุ: PF คือ ใยปาล์ม
PP คือ ขวดพลาสติกย่อย
UR คือ กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์

UR (%)
15
15
15
15
20
20
20
20

ผลที่ได้เชิงเศรษฐกิจ
1. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขวดน้าสีขาวขุ่นและทะลายปาล์มเปล่า
2. ลดค่าใช้จ่ายในการขนทิ้ง และทาลายขยะเหลือทิ้งจากภาคเกษตรและชุมชน
3. ลดปริมาณขยะที่เป็นอันตราย และย่อยสลายยากลงได้
4. ทราบถึงแนวทางการได้วัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ “ไม้เทียม” ที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุทดแทนไม้ ในราคาถูก
5. ดาเนินการวิจัยในขั้นสูงต่อไป โดยดาเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น และให้มี
ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้น
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การพัฒนาคุณสมบัติทางกลของไม้ปาล์มน้ามันด้วยคลื่นไมโครเวฟ
เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร
ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปาล์มน้ามัน เป็นไม้ยืนต้นที่รัฐบาลไทยได้ส่งเสริมให้เกษตรกรภาคใต้และภาคตะวันออกปลูกเป็นจ้านวนมาก
เพื่อน้าน้ามันปาล์มไปผลิตไบโอดีเซล ดังนัน พืนที่ปลูกปาล์มน้ามันจึงขยายตัวมาโดยตลอด ปกติต้นปาล์มน้ามัน
ใช้ระยะเวลาการเติบโตประมาณ 3 ปี จึงให้ผลปาล์มน้ามันที่จะน้าไปสกัดเอาน้ามันปาล์มออกจากทะลายปาล์ม
โดยทั่วไป ปาล์มน้ามันจะถูกตัดโค่นเพื่อปลูกใหม่ที่อายุประมาณ 25-30 ปี หรือต้นมีความสูงเกิน 12 เมตรขึน
ไป ในปัจจุบัน ยังไม่มีการใช้ประโยชน์จากต้นปาล์มน้ามันเลย เนื่องจากเป็นไม้ที่มีความหนาแน่นต่้าและความ
แข็งแรงต่้า การใช้ประโยชน์จากต้นปาล์มน้ามันในรูปของไม้แปรรูปเหมือนไม้ ทั่วไปจึงเป็นไปได้ยาก และต้น
ปาล์มยังเป็นแหล่งสะสมของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนินอยู่ในปริมาณมาก

รูปที่ 1 ต้นปาล์มน้ามันที่มีอายุ 20 ปี
งานวิจัยนี เป็นการปรับ ปรุง ประสิท ธิภาพของคุณสมบัติท างกายภาพและเชิ ง กลของไม้ ป าล์ม น้ามั นให้ มี
คุณสมบัติเทียบเท่ากับไม้เนือแข็ง เพื่อใช้ในการทดแทนไม้เนือแข็งที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคารด้วยคลื่นไมโครเวฟ

รูปที่ 2 ไม้ปาล์มน้ามันที่แปรรูป
ไม้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยเอาค่าความแข็งแรงในการดัดของไม้แห้ง (ความชืนประมาณ 12 %) และความ
ทนทานตามธรรมชาติของไม้นัน เป็นเกณฑ์ดงั นี
ความแข็งแรงในการดัด
ความทนทานตามธรรมชาติ
ประเภทไม้
2
(กก./ซม )
(ปี)
ไม้เนือแข็ง
สูงกว่า 1,000
สูงกว่า 6
ไม้เนือแข็ง
600 - 1,000
2-6
ปานกลาง
ไม้เนืออ่อน
600
ต่้ากว่า 2
ต่้ากว่า
[84]

รูปที่ 3 ลักษณะของไม้เนืออ่อนและไม้เนือแข็ง
ประเภทแรงส้าคัญ และพบการเกิดขึนในสิ่งก่อสร้าง คือแรงบีบขนานเสียน และแรงดัด รองลงมา คือแรงเชือด
โดยเฉพาะแรงดัดซึ่งสามารถท้าให้ไม้หักเสียรูปโดยสินเชิงนัน เป็นแรงที่มีปัจจัยต่างๆ ในสิ่งก่อสร้างมาเกี่ยวข้อง
อยู่เป็นอันมาก แรงดัดสูงสุดที่ท้าให้ไม้หักจึงเป็นที่มาของการทดสอบส้าคัญ

รูปที่ 4 การทดสอบแรงอัด

รูปที่ 5 คุณสมบัติทางกลของไม้ปาล์มที่ผ่านการอบด้วยไมโครเวฟ

ผู้ร่วมวิจัย: นายทวีศักดิ์ รุ่งศักดิ์ทวีกุล
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การสกัดแยกไลเปสจากผลปาล์มหลังการเก็บเกี่ยว และการประยุกต์ใช้
สาหรับการผลิตไบโอดีเซล
ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มน้ามันในการผลิตพลาสติก
และพลังงานทดแทนทางชีวภาพ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กนกพร สังขรักษ์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การใช้ประโยชน์ การศึกษาปริมาณ และกิจกรรมของไลเปสจากผลปาล์มน้ามัน ตังแต่เก็บเกี่ยวจนกระทั่งเน่า
เสีย จากผลปาล์มน้ามันสายพันธุ์ผสมเทเนอราซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมเพาะปลูกในประเทศไทย และยังไม่
มีงานวิจัยใดได้ศึกษามาก่อน ข้อมูลดังกล่าว จะท้าให้ทราบถึงกระบวนการที่เหมาะสมต่อการสกัดไลเปสจากผล
ปาล์มน้ามันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณมากที่สุด ไลเปสที่สกัดได้ จะน้าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
จากน้ามันปาล์มใช้แล้ว นอกจากนี ไลเปสที่ได้จะถูกน้ามาศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเร่งปฏิกิริยาในการ
ผลิตไบโอดีเซล ข้อมูลจากการศึกษานี จะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลปาล์มน้ามัน ลดปัญหาปาล์มน้ามันล้นตลาด อีก
ทังยังช่วยเพิ่มทางเลือกในการน้าผลปาล์มน้ามันไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากการบริโภค ได้แก่
การน้าไปสกัดเอนไซม์ และการผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น
ผลได้เชิงเศรษฐกิจ วิธีการสกัดไลเปสที่ไม่ยงุ่ ยาก สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมได้ และลด
การใช้สารเคมี จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนการผลิต
ท้าให้เอนไซม์บริสุทธิบบางส่วนด้วย
ระบบสารละลายสองวัฏภาค

ผลปาล์มหลังการเก็บเกี่ยว
Postharvest 0-240 h

สกัดเอนไซม์ด้วยบัฟเฟอร์
Tris-HCl pH 9.0

เอนไซม์ไลเปสบริสุทธิบบางส่วน
น้าเอนไซม์บริสุทธิบบางส่วนมาใช้เป็นตัวเร่ง
ในกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน

ศึก ษาคุ ณสมบั ติ บ างประการ
ของเอนไซม์

ไบโอดีเซล
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 ไลเปสจากผลปาล์มน้ามันท้างานได้ดีในช่วงอุณหภูมิห้อง (30-35 องศาเซลเซียส )
 มีความสามารถในการทนอุณหภูมิสูงที่ 50-80 องศาเซลเซียส
 ท้างานได้ดีในสภาวะที่มี Tributyrin เป็นสับสเตรท และมีแคลเซียมที่ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์

แสดงแถบข้อมูลการดูดกลืนแสงที่ส้าคัญของไบโอดีเซลที่ได้จากน้ามันที่ใช้
แล้วในครัวเรือนร่วมกับการเร่งด้วยเอนไซม์ไลเปส

ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง นางนิษา ไพจิตร ดร.ศุภชัย นิธิพันธ์ และดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์
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การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของไฮโดรเจลที่เตรียมจากต้นปาล์มน้้ามันโค่นทิ้ง
เพื่อการปลูกใหม่
ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มน้้ามันในการผลิตพลาสติก
และพลังงานทดแทนทางชีวภาพ”

ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ยอดปาล์มน้้ามั นที่ ถูกโค่นทิ้ ง เพื่ อ การปลูก ต้นใหม่ เป็นอีก ทางเลือกส้าหรับ ใช้เ ป็นแหล่ง วัตถุดิบ ในการผลิต
เซลลูโลส
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย การเตรียมเซลลูโลสจากยอดของต้นปาล์มน้้ามันที่ถูกโค่นทิ้งเพื่อการปลูกใหม่
นั้น เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางจากยอดปาล์มน้้ามัน เพิ่มมูลค่าให้กับยอดปาล์มน้้ามัน ลดปัญหา
การจัดการวัสดุเศษเหลือในสวนปาล์มน้้ามัน จากการศึกษาเพื่อผลิตเซลลูโลสจากยอดปาล์มน้้ามัน และเพื่อเป็น
วัตถุดิบเริ่มต้นในการเตรียมไฮโดรเจลนั้น พบว่า ยอดปาล์มน้้ามันประกอบด้วย เซลลูโลสประมาณ 5.86  0.40
% ต่อมาท้าการปรับสภาพ และก้าจัดส่วนของเฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และอื่นๆ พบว่า เซลลูโลสที่ได้มีปริมาณมาก
ที่สุดเท่ากับ 60.36 % เมื่อ (1) ก้าจัดลิกนินด้วย EtOH : H2O : Aniline ในอัตรส่วน 100 : 5 : 5 โดยปริมาตร
(2) ฟอกขาว และก้าจัดเฮมิเซลลูโลสที่เหลือ ด้วย 2% H2O2 : 0.2 Tetraacetyl ethylene diamine (TAED) ที่
อุณหภูมิ 28C เป็นเวลา 12 ชั่วโมง และ (3) ก้าจัด ,  - เซลลูโลส ด้วย 17.5% NaOH เพื่อให้ได้แอลฟา
เซลลูโลส แอลฟาเซลลูโลสที่ได้ มีลักษณะเป็นผงสีขาว ซึ่ง ถูกศึกษาคุณลักษณะด้วยเทคนิค FTIR (รูปที่ 1) และ
XRD (รูปที่ 2) คุณสมบัติทางความร้อน (รูปที่ 3) และมีลักษณะสัณฐานวิทยาดังรูปที่ 4(ข) จากผลการศึกษา
พบว่า สามารถผลิตเซลลูโลสจากยอดปาล์มน้้ามันได้ 50% (5.4 กรัม) เมื่อเปรียบเทียบกับยอดปาล์มสดเริ่มต้น
10 กรัม ซึ่งสามารถน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นในการเตรียมไฮโดรเจล วัสดุเชิงประกอบ และอื่นๆ เพื่อลดการ
น้าเข้าเและเป็นแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเซลลูโลส
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วิธีการวิจัย

ผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย

ยอดปาล์มสด

ระเบิดด้วยไอน้้า
ยอดปาล์มสดหลังปรับสภาพ
รูปที่ 1. FTIR สเปกตรัมเซลลูโลส

ก้าจัดลิกนิน ด้วย EtOH : H2O : Catalyst
(100:50:5 V:V:V) ที่ 95C, 6 hr

รูปที่ 2. XRD สเปกตรัมเซลลูโลส

ฟอกขาวด้วย 2% H2O2: 0.2 0.4 หรือ
0.6%TAED ที่อุณหภูมิ 28 หรือ 50C
เป็นเวลา 12 ชั่วโมง แล้วน้าไปล้างด้วย
น้้า DI และ EtOH

รูปที่ 3. FTIR สเปกตรัมเซลลูโลส
ก้าจัด, - เซลลูโลส ด้วย 17.5%
แอลฟา-เซลลูโลส

รู ป ที่ 4 ภาพ SEM เซลลู โ ลสของยอดปาล์ มสด
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การเตรียมชีวมวลปาล์มน้ามันเพื่อการผลิตเอทานอล
โดยใช้ถังปฏิกรณ์เมมเบรนสกัดเอทานอล
ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มน้ามันในการผลิตพลาสติก
และพลังงานทดแทนทางชีวภาพ”
\

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สมพงศ์ โอทอง และคณะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน มีวัสดุเศษเหลือที่เป็นมวลชีวภาพประเภทลิกโนเซลลูโลสจ้านวนมาก เช่น ต้นปาล์มที่
ตัดทิงหลังจากต้นปาล์มมีอายุมาก (>25 ปี) ให้ชีวมวลประมาณ 70 ตันต่อไร่ นอกจากโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม
ดิบมีชีวมวลเศษเหลือจ้านวนมากอย่างเช่น เส้นใยปาล์ม กะลาปาล์ม ทะลายปาล์มเปล่า ประมาณ 9.66 5.20
และ 17.08 ล้านตันต่อปี ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของชีวมวลจากส่วนต่างๆ ของต้นปาล์มน้ามัน
พบว่า มี องค์ประกอบหลัก เป็นเซลลูโลส (40-50%) เฮมิเ ซลลูโลส (20-35%) และลิก นิน (16-29%) ซึ่ง
เซลลูโลส สามารถถูกย่อยด้วยเอนไซม์เซลลูเลสให้น้าตาลกลูโคส มีศักยภาพในการน้าผลิตเอทานอลได้ ประเทศ
ไทย มีพืนที่ปลูกปาล์มน้ามันพร้อมโค่นทิงประมาณ 20,000-45,000 ไร่ต่อปี ดังนันในแต่ละปีจะมีมวลชีวภาพ
จากล้าต้นปาล์มประมาณ 1 ล้านตันต่อปี งานวิจัยนี จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับ
สภาพมวลชีวภาพปาล์มน้ามันที่เป็นของแข็ง เพื่อให้ได้ปริมาณเซลลูโลสจากชีวมวลปาล์มน้ามันที่มากที่สุด และ
คุณภาพดี เพื่อน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล
การใช้ประโยชน์ ต้นปาล์มน้ามัน มีเซลล์เก็บน้าตาลประมาณร้อยละ 70 ของน้าหนักต้น เมื่อน้าไปคันสดได้
น้าตาลมีความเข้มข้น 83 กรัมต่อลิตร การน้าล้าต้นปาล์มโค่นทิงไปบ่มเป็นเวลา 30 วัน จะส่งเสริมการย่อย
สลายแป้งภายในล้าต้น และส่งผลให้มี ความเข้ม ข้นของน้าตาลสูงถึง 153 กรัมต่อลิตร น้าคันล้าต้นปาล์ม
ประกอบด้วยน้าตาล กลูโคส ซูโครส ฟรุกโตส และกาแลกโตส ซึ่งเป็นน้าตาลที่สามารถน้าไปหมักด้วยยีสต์เพื่อ
ผลิตเอทานอลได้ น้าคันล้าต้นปาล์มน้ามันสด มีความเข้มข้นน้าตาลทังหมด 85.2 กรัมต่อลิตร ไปผลิตเอทานอล
ด้วยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ได้เอทานอล 32 กรัมต่อลิตร ต้นปาล์มหนึ่งต้น ให้น้าคันประมาณ
250 ลิตรต่อต้น และเหลือกากที่เป็นของแข็งประมาณ 1,400 กิโลกรัมต่อต้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของ
มวลชีวภาพของล้าต้นปาล์มคงเหลืออยู่ในรูปของแข็ง มีองค์ประกอบเป็นปริมาณลิกนินร้อยละ 16 เซลลูโลส ร้อย
ละ 41 และ เฮมิเซลลูโลส ร้อยละ 34
ผลได้เชิงเศรษฐกิจ ผลิตเอทานอล ได้จากเซลลูโลสมวลชีวภาพปาล์มน้ามัน ท้าให้ได้พลังงานทดแทนจากวัสดุ
ชีวมวลซึ่งเป็นพลัง งานที่ยั่งยืน ก่ อให้เ กิดแนวทางการใช้ป ระโยชน์จ ากวัส ดุเหลือใช้จ้าพวกลิก โนเซลลูโ ลส
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การขยายขนาดการย่อยล้าต้นปาล์มน้ามันที่เตรียมด้วยร้อยละ 2 ของ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ร่วมกับ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ร่วมกั บคลื่น
ไมโครเวฟ (700 W) เป็นเวลา 30 นาที ด้วยเอนไซม์ Cellulase และ
β-glucosidases เป็น 1.5 ลิตร ให้ความเข้ม ข้นของน้าตาลทังหมด
1 0 8 . 3 ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร จ า ก นั น เ มื่ อ น้ า ไ ป ห มั ก ต่ อ ด้ ว ย เ ชื อ
Saccharomyces cerevisiae ที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 96
ชั่วโมง ให้ผลผลิตเอทานอล 52 กรัมต่อ ลิตร การผลิตเอทานอลจาก
การเตรียมล้าต้นปาล์มโดยการแช่ ร้อยละ 2 ของโซเดียมไฮดรอกไซด์
ร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ร่วมกับคลื่นไมโครเวฟ (700 W) เป็น
เวลา 30 นาที มีความคุ้มทางเศรษฐศาสตร์ และค่าใช้จ่ายในการก้าจัด
ต้นปาล์มแก่โค่นทิงเพื่อการปลูกใหม่

ผู้ร่วมวิจัย: ดร.ชัยสิทธิ์ นิยสม และ นางสาวสุรีพรย์ ก้าเนิดกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
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การผลิตกรดแลคติกจากชีวมวลปาล์มน้้ามัน
ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มน้้ามันในการผลิตพลาสติก
และพลังงานทดแทนทางชีวภาพ”

ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ชีวมวลปาล์มน้ามัน (Oil Palm Biomass) เป็นแหล่งของลิกโนเซลลูโลสชันดี ประกอบด้วย เซลลูโลส ร้อยละ
30-50 เฮมิเซลลูโลส ร้อยละ 20-35 และลิกนิน ร้อยละ 10-29 เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส สามารถใช้เป็นซับส
เตรตส้าหรับการหมักผลิตภัณฑ์ห ลายชนิดที่มีป ระโยชน์ทางอุตสาหกรรมได้ เช่น กรดแลคติก ซึ่งสามารถใช้
ประโยชน์ได้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พบว่าร้อยละ 85 ของกรดแลคติกที่ผลิตได้จากกระบวนการหมัก ถูกน้ามาใช้
ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจาก มีบทบาทในการปรับความเป็นกรดของอาหาร เป็นสารปรุงแต่ง
กลิ่นรส และใช้เป็นสารป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์อาหารได้
การใช้ประโยชน์ของงานวิจัย คัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียที่สามารถผลิตกรดแลคติก โดยใช้ชีวมวลปาล์มน้ามัน
เป็นตัวตังต้น เป็นการเพิ่มมูลค่าของเศษวัสดุเหลือทิงชีวมวลปาล์มน้ามันหลังจากการโค่นต้นปาล์มที่หมดอายุการ
เก็บเกี่ยว ช่วยลดการน้าเข้ากรดแลคติกจากต่างประเทศ สามารถน้ากรดแลคติกเพื่อวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพต่างๆ
ขั้นตอนการผลิต
o การเตรียมตัวอย่างล้าต้นปาล์มน้ามัน
o การเตรียมเฮมิเซลลูโลสไฮโดรไลเซตจากล้าต้นปาล์มน้ามัน
o คัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียแลคติกที่สามารถใช้น้าตาลไซโลส (Xylose) และกลูโคส (Glucose)
o แบคทีเรียสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้น้ามาผลิตกรดแลคติกโดยใช้เฮมิเซลลูโลสไฮโดรไลเซตที่ผ่านกระบวนการ
ปรับสภาพชีวมวลปาล์มน้ามัน และอาหารเลียงเชือในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดกระบวนการ
ผลิตกรดแลคติกจาก
ชิวมวลปาล์มน้ามัน
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ผลได้เชิงเศรษฐกิจ

แบคทีเรียแลคติก 9 สายพันธุ์ ประกอบด้วย Lactobacillus sp. TISTR 1320 L. plantarum TISTR 926 L.
delbrueckil TISTR 326 L. bulgaricus TISTR 1339 L. casei TISTR 1340 L. lactis TISTR 420 L.
casei subsp. rhamnosus TISTR 047 L. amylovorans TISTR 1110 และ L. pentosus TISTR 853
พบว่า สามารถเจริญและสร้างกรดแลคติกโดยใช้น้าตาลไซโลส และเชือทีม่ ีความสามารถดีที่สุด คือ L. pentosus
TISTR 853 ซึ่งสามารถใช้เฮมิเซลลูโลสไฮโดรไลเซตผสมกับอาหารเลียงเชือในสัดส่วน 50:50 ผลิตกรดแลคติก ได้
5.629 g/L และเมื่อลดสัดส่วนอาหารเลียงเชือเป็น 80:20 ได้กรดแลคติก 3.753 g/L

ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.บุษกร อุตรภิชาติ
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นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสิทชีวภาพปาล์มน้ามัน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร. สิงห์ อินทรชูโต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากการขยายพื้ นที่ ปลูก ปาล์ม น้้ามั นในพื้นที่ ม ากกว่า 26 จัง หวัดทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบพื้นฐานใน
อุตสาหกรรมอาหารแล้ว ยังเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกส้าหรับน้าไปผลิตเป็นไบโอดีเซล เนื่องจากเป็นพืชน้้ามัน
ที่ให้ผลผลิตน้้ามันต่อหน่วยพื้นที่สูงกว่าพืชน้้ามันทุกชนิ ด ท้าให้เล็งเห็นได้ว่า จะมีทะลายปาล์มเปล่าปริมาณ
เพิ่มขึ้น ซึ่งพบว่า ทะลายปาล์มเปล่าเป็นของเสียมีมูลค่าต่้าและยังไม่มีการน้ามาใช้ประโยชน์ และมีปริมาณสูง
ถึง 5.4 ล้านตันต่อปี จึงน้าไปสู่การวิจัยค้นคว้าหาทางเลือกในการน้าทะลายปาล์ม เปล่า มาใช้ประโยชน์จาก
คุณสมบัติทางเคมีที่เป็นพอลีเมอร์ธรรมชาติ สามารถใช้เสริมแรงในพอลีเมอร์เคมีได้ นอกจากนี้ ต้องค้านึงถึง
คุณสมบัติเชิงกลของทะลายปาล์มเปล่าที่มีน้าหนักเบา ความหนาแน่นต่้า ประกอบการวิเคราะห์ ในขณะที่
ทะลายปาล์มเปล่าสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ ท้าให้น้าไปสู่แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฯ ได้น้าหลัก การออกแบบเชิง สร้างสรรค์เ พื่อสิ่ง แวดล้อม (Creative
design) เป็น การออกแบบที่ ค้ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ และบูรณาการร่วมกับการ
ประเมินวัฏจัก รชีวิต (Life Cycle Assessment) ซึ่ง
เป็ น การประเมิ น ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มของ
ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เกิดจนตาย เพื่อน้าประเด็น
ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มมาพิ จ ารณาร่ว มด้ว ย ตั้ ง แต่ เ ริ่ม ต้ น
กระบวนการออกแบบ โดยมี แ รงบั นดาลใจมาจาก
วั ฒ นธรรมประเพณี อั น เก่ า แก่ ข องญี่ ปุ่ น ในการพั บ
กระดาษแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส หลากสีเป็นรูปทรงต่ างๆ
เรียก แบบโอริกามิ (Origami) เพื่อสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่ผสานกับวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของญี่ปุ่น และ
แบบที่ 2 อาศัยแรงบันดาลใจในการเลียนแบบธรรมชาติจาก เห็ด ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารญี่ปุ่น
เรียก แบบออร์แกนิค เพื่อสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ในความเป็น
ธรรมชาติ ตามแนวคิด WabiSabi หรือ ความงามในความไม่
สมบูรณ์ (Beauty in the imperfection) ของวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ท้าให้ได้นวัตกรรมการออกแบบเครื่อ งใช้บนโต๊ะอาหาร 2 ชุด
จากวัส ดุคอมโพสิตชีวภาพปาล์มน้้ามันกั บเมลามีน ที่เ ป็นการ
พัฒ นาวัส ดุนี้ เ ป็น ครั้ ง แรกของโลก สามารถน้ า ไปต่อ ยอดเชิ ง
พาณิชย์ เพื่อตอบสนองต่อกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์รักษ์
โลกได้ อันเป็นการเพิ่ มมูลค่าให้กั บวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์ม
น้้ามัน
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การใช้ ประโยชน์ การระดมสมองระหว่างผู้เ ชี่ยวชาญด้านวิศกรรมวัส ดุ การออกแบบเชิงสร้างสรรค์เ พื่อ
สิ่งแวดล้อม (การออกแบบที่ค้านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) และ การประเมินวัฏจักรชีวิต (การประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เกิดจนตาย) ร่วมกับ บริษัทเอกชนผู้ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะ
อาหารจากเมลามีน ผสานแนวคิดสู่ การพัฒนานวัตกรรมวัสดุใหม่ คือ วัสดุคอมโพสิตชีวภาพปาล์มน้้ามันกั บเม
ลามีน
ขันตอนการผลิต เตรียมวัสดุจากทะลายปาล์มเปล่าให้มีขนาดเล็กมากที่สุดเท่าที่จะท้าได้ เป็นผงได้ยิ่งดี เริ่ม
จากการน้าทะลายปาล์มเปล่าที่ขนมาจากโรงงานสกัดปาล์มน้้ามั น มาตากแดดให้แห้ง เพื่อลดความชื้น แล้ว
น้าไปเข้าสู่กระบวนการจัดเตรียมวัสดุ โดยใช้เทคนิค
การระเบิดด้วยไอน้้าที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส
ความดัน 18 บาร์ เป็นเวลา 10 นาที จากนั้น น้าไป
บดย่อ ยด้ วยเครื่อ งปั่ นที่ มี ร อบความเร็ว สูง แล้ว จึ ง
น้าไปผสมกับผงเมลามีนให้เข้ากัน ขึ้นรูปเพื่ อทดสอบ
คุณสมบัติทางคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่ง
งานนี้กว่าจะขึ้นรูปได้ก็ต้องทดลองด้าเนินการจนกว่า
จะหาสภาวะที่เหมาะสม ทั้งด้านการขึ้นรูป สีสัน และ
ความแข็งแรง ท้าให้เกิดนวัตกรรมวัสดุใหม่ คือ วัสดุคอมโพสิตชีวภาพปาล์มน้้ามันกับเมลามีน นอกจากนี้ ผล
การประเมินวัฏจักรชีวิต พบว่า วัสดุคอมโพสิตชีวภาพปาล์มน้้ามันกับเมลามีน ช่วยลดผลกระทบทุกด้านภาวะ
โลกร้อน ร้อยละ 12 ด้านค่าความเป็นพิษต่อมนุษย์ ร้อยละ 0.3 ด้านค่าความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ ร้อยละ
0.3 ทั้งนี้ วัสดุคอมโพสิตชีวภาพปาล์มน้้ามันกับเมลามีนนั้น
มี ศั ก ยภาพในการน้ า ไปพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ได้ อี ก
นอกเหนือจากเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เพื่อให้สามารถขยาย
โอกาสการประยุกต์ใช้การตอบโจทย์นวัตกรรมเชิงสังคมได้
อาทิเช่น ชุดกาแฟ ชุดอาหารว่าง แก้วกาแฟ เก้าอี้พลาสติก
โต๊ะพลาสติก และ วัสดุบุผิวหน้าเคาน์เตอร์ เป็นต้น อันเป็น
การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั เศษวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการ
สกัดน้้ามันปาล์มของโรงงานสกัดปาล์มน้้ามัน ป้อนสู่ตลาด
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันอย่างครบวงจร
ผลได้เชิ งเศรษฐกิจและมู ลค่า ที่เ พิ่ม ขึ น เมื่ อประเมิ นสถานการณ์ท างการตลาดของร้านอาหารญี่ปุ่นที่ มี
แนวโน้มสูงขึ้น โดยประเทศไทยมีร้านอาหารญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับที่ 5 ในโลก ท้าให้ตั้งโจทย์การออกแบบ
เป็นชุดผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารส้าหรับร้านอาหารญีป่ ุ่น ได้แก่ จานข้าว จานวางอาหาร ชามซุป
ถ้วยน้้าจิ้ม ตะเกียบ และที่วางตะเกียบ โดยมีศักยภาพที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าเศษทะลายปาล์มได้จาก ราคา
เพียง 1 บาทต่อกิโลกรัม เป็นวัสดุคอมโพสิตชีวภาพปาล์มน้้ามันกับเมลามีนที่มีปาล์มผสมอยู่ ร้อยละ 20 โดย
น้้าหนัก (สามารถขึ้นรูปเป็นจานได้ 3 ใบ ใบละ 120 บาท) ในขณะที่ราคาต้นทุนการผลิตจากผงเมลามีน คิด
เป็น 40.20 บาท จะเห็นได้ว่า สามารถเพิ่มมูลค่าได้สูงถึง 9 เท่าต่อกิโลกรัม
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การผลิต Woodceramics จากเศษเหลือวัสดุปาล์มน้ามัน
ดร. พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์ และคณะ
ศูนย์วิทยาการขันสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปาล์มน้ามัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญชนิดหนึ่งของไทย ปัจจุบันมีการขยายพืนที่การปลูกปาล์มอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้มีเศษเหลือจ้านวนมาก และยังไม่มกี ารน้าไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ดังนัน การน้าเศษวัสดุปาล์มน้ามัน
สามชนิดคือ ล้าต้น ทางปาล์ม และกะลาปาล์ม มาผลิต เป็น Woodceramics ที่มีคุณสมบัติอันโดดเด่น เช่น
การต้านทานความร้อ นและการขัด สีขีดข่วน ทนต่อ การกั ดกร่อนจากสารเคมี มี คุณสมบัติท างไฟฟ้าและ
คลื่นไฟฟ้าที่น่าสนใจ สามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้หลากหลายอุตสาหกรรม
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ในการผลิต Woodceramics นัน มีกรรมวิธีในการผลิตคร่าว ๆ ดัง ภาพที่ 1
โดยเริ่มจากการเตรียมตัวอย่างชินไม้ น้ามาอัดด้วยเรซิ่น จากนันน้าไปผ่านกระบวนการ Pyrolysis ที่อุณหภูมิสูง
(600-1,000 °C) โดยมีการควบคุมการเพิ่มขึนของความร้อน (Heating rate) ที่ 3 ระดับคือ 1 5 และ 10
°C/min ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ Woodceramics ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกมา จากนัน จึงน้า Woodceramics
ที่ได้ไปทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ทั งคุณสมบัติเ ชิง กล (Mechanical properties) คุณสมบัติทางกายภาพ
(Physical properties) และคุ ณ สมบั ติท างด้า นไฟฟ้ า และคลื่ น แม่ เ หล็ก ไฟฟ้า รวมถึ ง โครงสร้ างทาง
Microstructures ก า ร ท ด ส อ บ คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
Woodceramics ในเชิงลึก จะอยู่ในปีที่ 2 ของงานวิจัยชิ้นนี้

ภาพที่ 1 ขันตอนการผลิต Woodceramics

ภาพที่ 2 Woodceramics จากทางใบปาล์มน้ามัน
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ภาพที่ 3 แผนการทดลองการผลิต Woodceramics
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพเบืองต้นของ Woodceramics จากเศษเหลือปาล์มแต่ละชนิด
Woodceramics

15.62

0.40

ความ
ถ่วงจ้าเพาะ
0.34

13.69
11.12

0.66
1.01

0.58
0.91

ความชืน % ความหนาแน่น

จากล้าต้นปาล์มน้ามัน
จากแผ่นใยไม้อัดจากทางใบปาล์มน้ามัน
จากแผ่นชินไม้อัดจากกะลาปาลม์

Woodceramics ที่ผลิตได้ คาดว่าจะสามารถรองรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์
ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า วัสดุดูดซับ ฉนวนกันความร้อน เป็นต้น

ภาพที่ 4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก Woodceramics
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก ม.เกษตรศาสตร์
นายณัฐณรงค์ เอี่ยมมี
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