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นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ม.อ.) ไดทําการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปาลม
น้ํามันอยางครบวงจรมาอยางตอเนื่องและยาวนาน โดยเร่ิมทําการสนใจศึกษามาตั้งแตป พ.ศ.
2518 ซึ่งเร่ิมจากการที่นิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใต อ.ควนกาหลง จ.สตูล ไดสั่งซื้อเคร่ืองหีบ
ผลปาลมน้ํามันจากประเทศเนเธอรแลนด เพื่อจะทําการหีบน้ํามันจากผลปาลมน้ํามันของ
เกษตรในนิคมฯ ที่เร่ิมจะใหผลผลิตแลว  แตเจาหนาที่ของนิคมฯ ไมสามารถประกอบเคร่ือง
เพื่ อใชงานได หัวหนานิคมฯไดปรึกษากับทานอธิการบดี ม.อ. ในขณะนั้น (ผศ.ดร.ผาสุข
กุลละวณิชย) ทานอธิการบดีจึงขอใหนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัย นําโดย
รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล ไปชวยประกอบเคร่ืองดังกลาวจนสามารถใชงานได

ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดเสด็จทอดพระเนตรสวนปาลม และเคร่ืองหีบ
น้ํามันปาลมที่นิคมฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2518 พระองคไดมีพระราชกระแสรับสั่งให
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสรางเคร่ืองจักรหรืออุปกรณอื่นๆ ที่สามารถทําการสกัดน้ํามันจาก
ผลปาลม เพื่อนําไปใชกับสวนปาลมขนาดเล็กในทองถิ่นตางๆ ซึ่งจะสรางรายไดใหกับเกษตรกร
แทนที่เกษตรกรตองเดินทางนําผลปาลมไปจําหนายใหแกโรงงานสกัดปาลมน้ํามันซึ่งในขณะนั้น
มีอยูไมกี่แหง และอยูไกลจากสวนปาลมมาก ทําใหผลปาลมเสื่อมคุณภาพเพราะตองใชเวลา
ในการเดินทางนานเกินไป

จากวันนั้นเปนตนมานักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรก็สนใจที่จะทําการศึกษา
เกี่ยวกับปาลมน้ํามัน เพื่อจะสนองพระราชดําริของพระองคอยางครบวงจร ทั้งเร่ืองเกี่ยวกับ
การพยายามศึกษาวิจัยเพื่อคนหาพันธปาลมที่มีคุณภาพ มีผลผลิตดี ใหน้ํามันในปริมาณมาก
การศึกษาวิจัยวิธีการปลูก การจัดการสวนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การนําน้ํามันปาลมไปผลิต
เปนไบโอดีเซล เพื่อชวยประหยัดการนําเขาพลังงานเช้ือเพลิง และสามารถทําใหมูลคาปาลม
น้ํามันเพิ่มมากข้ึน การทดลองประสิทธิภาพของเคร่ืองยนตที่ใชกับน้ํามันไบโอดีเซล การจัดทํา
เคร่ืองผลิตไบโอดีเซล และน้ํามันพืชใชแลวแบบเคลื่อนที่ ไดไปใชในชุมชนตางๆ ใหชุมชน
สามารถผลิตไบโอดีเซลไปใชไดเอง ตลอดจนการศึกษาวิจัยเพื่อนําวัษดุเศษเหลือจากโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลมไปใชประโยชนผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ ที่ ไมใชน้ํามันปาลมไดอีกหลาย
ผลติภัณฑ

องคความรูเกี่ยวกับปาลมน้ํามัน ที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดทําการ
ศึกษาวิจัยดังกลาวขางตน   สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดนํามา
รวบรวมจัดเปนหนังสือชุดความรูปาลมน้ํามัน ม.อ. ตีพิมพ เผยแพรแลว 3 เลม ดังนี้



เลมแรก เร่ือง “6 คําถามงานวิจัยใน ม.อ.” จัดพิมพในป 2533
เลมที่ 2 เร่ือง “ปาลมน้ํามัน: การปรับปรุงพันธ  การปลูก และการจัดสวน”

จัดพิมพในป 2553
เลมที่ 3 เร่ือง “กวาจะไดมาเปนน้ํามันไบโอดี เซลสายพันธ  ม.อ.”

จัดพิมพในป 2554
และเลมที่  4 ที่ทานกําลังอานอยูนี้  มีช่ือเร่ืองวา “ปาลมน้ํามัน: ทุกสวนของปาลม

น้ํามันลวนนําไปใชประโยชนไดทั้ งสิ้น” จะนําเสนอองคความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ไดจาก
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันในสวนที่ไมใชน้ํามันปาลม ซึ่งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการนําเอาวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลมไปใชประโยชนในดานตางๆ
เชน นําไปผลิตเปนเอนไซม ปุยหมัก พลาสติกชีวภาพ พอลิเมอร สารสีเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ
พลังงาน เชน น้ําตาลและเอทานอล กาซไฮโดรเจน เปนตน  สําหรับช้ินสวนตางๆ ที่ไดจาก
ตนปาลมน้ํามันก็มีการศึกษาวิจัย นําไปใชเปนผลิตภัณฑกระดาษ เยื่อข้ึนรูป ผลิตภัณฑแทนไม
ตลอดจนการนําทุกช้ินสวนที่ไดจากปาลมน้ํามันไปใชเปนอาหารสัตวไดอยางหลากหลาย

ขอมูลที่นําเสนอนี้ เปนขอมูลโดยยอ  ผูสนใจที่ตองการรายละเอียดเพิ่มเติมอาจศึกษา
คนควาจากรายการเอกสารอางอิงตามทายบทความ หรือติดตอผูเขียนตาม E-mail ผู เขียน
ในหนาแรกของบทความ และสําหรับผูอานที่ตองการรายละเอียดของรูปประกอบในบทความ
ที่เปนภาพสี สามารถติดตามไดที่ เว็บไซตสํานักวิจัยและพัฒนา เขาไปที่ เมนูสารสนเทศวิจัย
หัวขอหนังสือชุดความรู ม.อ.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือชุดความรูดานปาลมน้ํามัน
เลมนี้จะไดทําหนาที่เผยแพรความรูดานปาลมน้ํามันที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ไดทําการศึกษาวิจัยตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงตองการ
ชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันมาตั้งแตป 2518 เปนตนมา

นิรันดร สุมาลี
 บรรณาธิการ



สารบัญ
หนา

ผลิตภัณฑชีวภาพที่ ได จากวัสดุ เศษเหลือของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ ........................................................ 1

ผลิตภัณฑสารสี จากน้ํามันปาลมดิบเพื่ อเปนสารเสริมสุ ขภาพ
รองศาสตราจารยเสาวลักษณ จิตรบรรเจิดกุล ........................................................ 17

ผลิตภัณฑกระดาษและเยื่ อขึ้ นรูปจากเสนใยปาลมน้ํามัน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัญู  ศรีเดช ................................................................... 25

ผลิตภัณฑพลังงานจากตนปาลมน้ํามัน
รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ ........................................................ 39

ผลิตภัณฑที่ ไดจากน้ํามันปาลมโดยใชไลเปส
รองศาสตราจารย ดร.อรัญ หันพงศกิตติกูล ........................................................... 45

ผลิตภัณฑไบโอดี เซลจากน้ํามันปาลมใชแลวโดยเอนไซมไลเปสตรึ งรูป
รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส  เชียรศิลป .......................................................... 55

ผลิตภัณฑที่ ไดจากกลี เซอรอลดิบของโรงงานไบโอดี เซล
รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ ......................................................... 63

ผลิตภัณฑพลังงานจากตนปาลมน้ํามันที่ โคนทิ้ ง
รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ ......................................................... 71

การปรับสภาพดินขาวในโรงงานสกัดน้ํามันปาลมเพื่ อการนํากลับมาใช ใหม
รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ และ นายพงษศักดิ์ นพรัตน .......... 77

ผลิตภัณฑกาซชี วภาพจากน้ํา เสียของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะรัตน บุญแสวง ............................................................ 91

การเพิ่ มประสิทธิภาพและการลดการสูญเสียโรงงานสกัดน้ํ ามันปาลม
โดยใช เทคโนโลยีสะอาด

รองศาสตราจารย ดร.อรัญ หันพงศกิตติกูล .......................................................... 99



การนึ่ งผลปาลมสดในโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
ประวัติ ลีธนะกุล และ ธวัชชัย ขวัญจันทร ............................................................... 109

การอนุ รั กษพลั งงานในโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
รองศาสตราจารยไพโรจน  คีรีรัตน ........................................................................... 115

การใชประโยชนจากผลพลอยได ของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเพื่ อเปนอาหารสัตว
รองศาสตราจารย ดร.โอภาส พิมพา ...................................................................... 313

การนําทางใบปาลมน้ํามันไปหมักเพื่ อเปนอาหารหยาบสําหรับสัตว เคี้ ยวเอื้ อง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร ....................................................... 147



 1
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ผลิตภัณฑชีวภาพที่ไดจากวัสดุเศษเหลือ
ของโรงงานสกดัน้าํมนัปาลม

รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
E-mail: pounsuk.p@psu.ac.th

ปจจุบันโรงงานสกัดน้ํามันปาลมในประเทศไทยมีจํานวนประมาณ 80 โรงงาน เกือบ
ทั้งหมดอยูในภาคใตซึ่งเปนแหลงวัตถุดิบ ผลผลิตน้ํามันปาลมดิบอยูในชวง 15-20% มีกําลัง
การผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 10-12 ลานตันผลปาลมสด/ป จากกระบวนการสกัดน้ํามันปาลม
จะมีวัสดุเศษเหลือเกิดข้ึน ไดแก ทะลายปาลมเปลา เสนใยปาลม กะลาผลปาลม และตะกอน
จากเคร่ืองดีแคนเตอร โดยมีปริมาณ 20, 11, 6 และ 4% ของทะลายปาลมสด ตามลําดับ
วัสดุเศษเหลือของแข็งเหลานี้คิดเปนปริมาณมากกวา 40% ของทะลายปาลมสด และจัดเปน
แหลงวัตถุดิบชีวมวลที่สําคัญ โดยมีองคประกอบหลักไดแก เซลลูโลส (25-50%) เฮมิเซลลูโลส
(20-35%) และลิกนิน (18-35%) รวมทั้งสารอื่นที่เปนสารอินทรียที่มีน้ําหนักโมเลกุลที่ถูกยอย
สลายไดงาย  เชน  แปงและเพคติน  ซึ่งมีปริมาณนอยเมื่อเทียบกับปริมาณคารบอนทั้งหมด
สวนปริมาณเฉลี่ยของน้ําทิ้งที่เกิดจากการสกัดน้ํามันปาลมดิบเทากับ 0.87 ลบ.เมตร/ตันทะลาย
ปาลมสด (อรัญ และคณะ, 2537) โดยมีแหลงที่มาหลักๆ คือ จากหมอนึ่งปาลม (น้ํานึ่งปาลม)
และน้ําทิ้งจากเคร่ืองดีแคนเตอร สวนน้ําทิ้งจากเคร่ืองกําจัดน้ําออกจากน้ํามันมีปริมาณเพียง
เล็กนอย  มีรายงานวาน้ํานึ่งปาลมมีปริมาณ 0.20 ลบ.เมตร/ตันทะลายปาลมสด  หรือ 0.90
ลบ.เมตร/ตันน้ํามัน (Fries, 1990)

Ph.D.(Biotechnology) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
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วัสดุเศษเหลือของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมทั้งที่ เปนของแข็งและของเหลว สามารถใช
เปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑชีวภาพไดหลายชนิด   ในบทนี้เปนการรวบรวมผลการวิจัย
ที่ใชวัสดุเศษเหลือเหลานี้ในการผลิตกาซชีวภาพ  เอนไซม  ปุยหมัก  พลาสติกชีวภาพ  และ
พอลิเมอรชนิดพอลิแซคคาไรค

องคประกอบของวสัดุเศษเหลอื
วัสดุเศษเหลือที่ไดจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมแบงออกเปน 2 ชนิด คือ ชนิดที่ เปน

ของแข็งและชนิดที่ เปนของเหลว  โดยชนิดที่เปนของแข็งหรือชีวมวลมีองคประกอบที่สําคัญ
3 สวน ไดแก เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน   โดยหนวยยอยหลักของเซลลูโลสและ
เฮมิเซลลูโลสเปนน้ําตาลชนิดตางๆ ไดแก กลูโคส ไซโลส แมนโนส อะราบิโนส กาแลคโทส
ซึ่งนํามาเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการหมักไดเปนอยางดี

1 . เซลลูโลส เปนสารประกอบพอลิแซคคาไรด ประกอบดวย หนวยยอยที่เปนน้ําตาล
6 อะตอม คือ ดี-กลูโคสเช่ือมตอกันโดยพันธะเบตา 1,4-ไกลโคซิดิก มีจํานวนกลูโคส 15-14000
หนวย เซลลูโลสมีปริมาณมากคิดเปน 30-45% ของปริมาณลิกโนเซลลูโลส

2 . เฮมิเซลลูโลส เปนพอลิแซคคาไรดที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา เปนพอลิเมอรของน้ําตาล
คารบอน 5 อะตอม (ไซโลส อะราบิโนส)    น้ําตาลคารบอน 6 อะตอม (กลูโคส แมนโนส
กาแลคโทส)  และกรดยูโรนิก เฮมิเซลลูโลสมีปริมาณ 20-40%  และมีช่ือเรียกตามกลุมของ
น้ําตาล เชน ไซแลน แมนแนน กาแลกแทน และอะราบิแนน

3 . ลิกนิน  เปนสารประกอบพอลิฟนนอลที่มีโครงสรางซับซอน  เปนพอลิเมอรของ
พารา-ไฮดรอกซีฟนิลโพรเพน พันธะที่พบภายในโครงสรางหลักนั้นมีมากกวา 10 ชนิด และ
พันธะที่สําคัญคือ พันธะเอสเตอร (C-O-C) ซึ่งทนตอการถูกยอยสลายดวยกรด และพันธะ
คารบอน (C-C) ซึ่งทนตอการยอยสลายดวยกรดหรือดาง เปนเหตุใหลิกนินมีโครงสรางที่แข็งแรง

สวนวัสดุเศษเหลือที่เปนของเหลวคือ น้ําทิ้ง มีลักษณะสีน้ําตาลเขม พีเอชต่ํา (พีเอช 4.5)
มีปริมาณสารอินทรียสูง (ซีโอดีและบีโอดีเทากับ 58,000 และ 110,000 มก./ลิตร ตามลําดับ)
รวมทั้งปริมาณของแข็ง (ของแข็งทั้งหมดและของแข็งแขวนลอย เทากับ 70,000 และ 40,000
มก./ลิตร ตามลําดับ)  และมีปริมาณน้ํามันที่หลงเหลือจากการสกัดเทากับ 25,600 มก./ลิตร
(2.5%) (Pechsuth et al., 2001) องคประกอบของน้ําทิ้งที่แตกตางกันข้ึนกับรายละเอียดของ
กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมและแหลงที่มา  ไดแก  น้ําทิ้งจากหมอฆาเช้ือ  น้ําทิ้งจากเคร่ือง
ดีแคนเตอร  และน้ําทิ้งจากบอรวมน้ําเสีย  ดังแสดงในตารางที่ 1 (พูนสุข และคณะ, 2533)
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ผลติภัณฑจากวสัดุเศษเหลอืโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
1 . การผลิตก าชไฮโดรเจน

กาซไฮโดรเจนเกิดจากปฏิกิริยาการยอยสลายสารอินทรียภายใตสภาวะไรอากาศ
จัดเปนพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือเช้ือเพลิงสะอาด เนื่องจากไดน้ําเปนผลิตภัณฑ
สุดทายและไมกอปญหากาซเรือนกระจกเหมือนกับกาซมีเทน และมีขอเดนที่ใหคาพลังงาน
ความรอนการเผาไหมอยางสมบูรณสูงถึง 141 กิโลจูลล/ลบ.เมตร (kJ/m3) ซึ่งสูงกวาคาพลังงาน
จากกาซมีเทน  ไฮโดรเจนสามารถใชในการผลิตไฟฟาในรูปเซลลเช้ือเพลิงไดดวย

ตารางที่  1 ลักษณะของน้ําทิ้งจากข้ันตอนตางๆ ในการสกัดน้ํามันปาลมและน้ําทิ้งจากบอรวม
ของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม

พารามิเตอร น้ําทิ้งจาก น้ําทิ้งจาก น้ําทิ้งจาก
หมอฆาเช้ือ เคร่ืองดีแคนเตอร บอรวม

สี น้ําตาลคล้ํา น้ําตาล น้ําตาลหรือน้ําตาลปนดํา
pH 4.05-4.62 4.84-5.35 4.61-4.89
BOD 54,750-60,000 22,800-41,985 21,000-45,375
COD 80,523-115934 45,360-80,146 38,246-67,567
กรดไขมันระเหย
(ในรูปกรดอะซิติก) 3,128-5,870 998-7,125 1,838-2,273
ความเปนดาง
(ในรูป CaCO3) 68-200 37-1,576 86-480
ไขมนั 16-2,449 20-1,165 4
ของแข็งทั้งหมด 49,063-88,508 26,367-76,733 25,634-47,242
ของแข็งระเหยได 42,063-81,872 24,415-67,635 23,056-39,617
ของแข็งแขวนลอย 18,500-52,000 2,600-6,100 2,900-20,300
ไนโตรเจน
     - แอมโมเนีย 27-61 7-66.3 22-23
    - อินทรียสาร 551-1,172 22-1,287 518

หมายเหตุ  ทุกหนวยมีคาเปน มก./ลิตร ยกเวนสี และ pH
ที่มา: พูนสุข และคณะ, (2533)
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กาซไฮโดรเจนเกิดจากกระบวนการหมัก 2 ประเภทภายใตสภาวะไรอากาศ คือ
การหมักในสภาวะมืดหรือไรแสง และการหมักในสภาวะที่ ใหแสง ซึ่งอาศัยการทํางานของ
แบคทีเรียสังเคราะหแสงเปนหลักและกลุมเซลลสาหรายขนาดเล็ก

1 . 1 การผลิตก าซไฮโดรเจนในสภาวะไรแสง
มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนจากน้ําทิ้งโรงงานสกัดน้ํามันปาลมใน

สภาวะไรแสง โดยศึกษาปจจัยใน 5 หัวขอ ดังนี้
1) วิธีการเตรียมหัวเช้ือ

ในการศึกษาวิธีการเตรียมหัวเช้ือเพื่อใหไดเช้ือที่ผลิตกาซไฮโดรเจนไดสูง
ใชหัวเช้ือจากกากตะกอนจุลินทรียของระบบบอไรอากาศ โดยเปรียบเทียบวิธีการเตรียมหัวเช้ือ
ที่เคยมีรายงานกอน 5 วิธี พบวา วิธีการใหภาระสารอินทรียสูง ไดกลุมเช้ือที่ผลิตไฮโดรเจนได
สูงสุด   รองลงมาคือ การใหความรอน การใชสารเคมี BESA การใชกรด การใชดางและชุด
ควบคุม (ไมเติมหัวเช้ือ) ตามลําดับ  วิธีการใหภาระสารอินทรียสูงและวิธีการใหความรอนไดเช้ือ
Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum เปนเช้ือเดน  ในขณะที่การใชกรดและดาง
ไดเช้ือเดนเปน Clostridium sp.  สวนการใชสารเคมี BESA ไดเช้ือเดนเปน Bacillus sp. (O-Thong
et al., 2009)

2) คาที่เหมาะสมของปริมาณเหล็ก อัตราสวน C/N และ C/P
คาที่ เหมาะสมสําหรับผลิตไฮโดรเจนควบคูกับการบําบัดน้ําเสีย (ลดคา

ซีโอดี)  คือ  ปริมาณเหล็ก 257 มก./ลิตร อัตราสวน C/N เทากับ 74 และ C/P เทากับ 559
สามารถผลิตไฮโดรเจนได 6.33 ลิตร/ลิตรน้ําเสีย และลดคาซีโอดีได 55% (O-Thong et al.,
2008a) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม พบวาการเติมสารอาหารที่เหมาะสมนี้ทําใหการผลิต
ไฮโดรเจนเพิ่มจาก 1.6 เปน 2.24 โมล/โมลเฮกโซส และอัตราการผลิตไฮโดรเจนเพิ่มจาก 4.4
เปน 6.1 ลิตร/ลิตรน้ําทิ้ง/วัน (O-Thong et al., 2007)

เมื่อวิเคราะหโครงสรางกลุมจุลินทรียที่ เกี่ยวของกับการผลิตไฮโดรเจน
โดยใชเทคนิคทางชีวโมเลกุลหรือ DGGE เปรียบเทียบระหวางการใชน้ําทิ้งที่ไมมีการเติมสารใดๆ
(ชุดควบคุม) กับน้ําทิ้งที่เติมสารอาหารที่เหมาะสม (รูปที่ 1) พบเช้ือ Thermoanaerobacterium
thermosaccharolyticum, Clostridium sp. (96%) และ Bacillus ในอาหารเลี้ยงเช้ือทั้งสองสูตร
สวนในสภาวะที่เติมสารอาหารที่เหมาะสม เช้ือที่พบเพิ่มเติม คือ Thermoanaerobacterium sp.
และ Desulfotomaculum (O-Thong et al., 2008a) เช้ือเดนจําแนกไดเปน T. thermosaccharo-
lyticum PSU-2 (O-Thong et al., 2008b)

3) คาที่เหมาะสมของอุณหภูมิและพีเอช
อุณหภูมิที่เหมาะสม เทากับ 60oC และพีเอชที่เหมาะสมเทากับ 6.25 ผลิต

ไฮโดรเจนไดสูงสุดระหวางช่ัวโมงที่ 8-16 เมื่อใชซูโครสเขมขน 20 กรัม/ลิตร เช้ือ T. thermo-
saccharolyticum PSU-2 ใหผลผลิตไฮโดรเจนเทากับ 2.53 โมลไฮโดรเจน/โมลเฮกโซส และ
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อัตราการผลิตไฮโดรเจนเปน 12.12 มิลลิโมล H2 /ลิตร/ช่ัวโมง (O-Thong et al., 2008b)
4) คาที่ เหมาะสมของระยะเวลาการบําบัด (HRT)   และอัตราภาระบรรทุก

สารอินทรีย (OLR) สําหรับการใชถังหมักไรอากาศแบบเอสบีอาร (ASBR)
จากการหมักในถังหมักไรอากาศแบบเอสบีอาร พบวา คาที่เหมาะสมคือ

HRT 2 วัน และ OLR 60 กรัม COD /ลิตร/วัน  ไดคาผลผลิตไฮโดรเจนสูงสุดเทากับ 0.27 ลิตร
ไฮโดรเจน/กรัม COD และมีอัตราการผลิตไฮโดรเจน 9.1 ลิตร/ลิตร/วัน (16.9 มิลลิโมล/ลิตร/
ช่ัวโมง) มีปริมานไฮโดรเจนมากกวา 54% และเปลี่ยนสับสเตรทเปนไฮโดรเจนไดมากกวา 92%
สายพันธุเดนที่พบในระบบ  คือ  Thermoanaerobacterium (72.5%)  โดยประกอบดวย T.
thermosaccharolytium (32.6%) T. aotearoense (20.4%) Thermoanaerobacterium sp. (10.6%)
และ T. thermosulfurigenes สวนอีก 27.5% อยูในสกุล Clostridiaceae (Prasertsan et al., 2008)

5) การผลิตไฮโดรเจนจากเช้ือ T. thermosaccharolyticum PSU-2 แบบตอเนื่อง
ในอัตราสูง

จากการผลิตไฮโดรเจนจาก T..thermosaccharolyticum PSU-2 ในถังหมัก
แบบ UASB เปรียบเทียบกับการใชถังหมักไรอากาศแบบไหลข้ึนโดยไมมีตัวพา (carrier-free
upflow anaerobic reactor, UA) ในระบบ UASB การเตรียมแกรนูลเปนตัวพาสําหรับตรึงเช้ือ
PSU-2   ใชวิธีการแปรสภาพดวยความรอนสําหรับถังหมักแบบ UASB ที่มีคา HRT 0.75-24
ช่ัวโมง  สอดคลองกับอัตราการปอนซูโครสจาก 58.5 เปน 2.4 มิลลิโมลซูโครส/ลิตร/ช่ัวโมง
ไดอัตราการผลิตไฮโดรเจนเพิ่มข้ึนเปน 152 มิลลิโมล H2 /ลิตร/ช่ัวโมง ซึ่งมากกวาการผลิต
ที่ไดจากการใชระบบ UA 12 เทา (12.1 มิลลิโมล H2 /ลิตร/ช่ัวโมง) (O-Thong et al. 2008c)

รูปที่ 1 เปรียบเทียบโครงสรางกลุมเชื้อจุลินทรียในน้ําทิ้งโรงงานสกัดน้ํามันปาลม (A)  และใน
น้ําทิ้งโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่มีการเติมสารอาหารตางๆ ในปริมาณที่เหมาะสมของเหล็ก
อัตราสวน C/N และอัตราสวน  C/P
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1 . 2 การผลิตก าซไฮโดรเจนในสภาวะใหแสง
จากการแยกเช้ือแบคทีเรียสังเคราะหแสงที่ผลิตไฮโดรเจนจากตัวอยางน้ําใน

ทะเลสาบสงขลา โดยใชกรดอะซิติกเปนแหลงคารบอนหลัก และเลี้ยงเช้ือภายใตสภาวะไร
อากาศ-ใหแสงต่ํา (3000 ลักซ) ที่อุณหภูมิ 30oC พบวา แยกไดเช้ือจํานวน 19 สายพันธุที่ผลิต
กาซไฮโดรเจนไดในชวง 4-326 มล./ลิตร/วัน โดยสายพันธุ TN1 ใหประสิทธิภาพสูงสุดในอัตรา
43 ลิตร H2 /ลิตร/ช่ัวโมงและใหผลผลิตเทากับ 1.85 โมล H2 /โมลอะซิเตท   ในระหวางการ
เลี้ยงเช้ือสายพันธุนี้คาพีเอชไมมีการเปลี่ยนแปลงและตรวจไมพบกาซคารบอนไดออกไซด
(Suwansa-ard et al., 2009) เมื่อนําเช้ือ Rhodopseudomonas palustris TN1 มาผลิตไฮโดรเจน
จากกรดไขมันระเหยงาย (VFA) ที่มีความเขมขนของบิวทิเรต อะซิเตท และโพรพิโอเนต เทากับ
20 มิลลิโมลาร ผลิตไฮโดรเจนไดในปริมาณ 4.7. 2.5. และ 1.7 โมล /โมลของกรดไขมันระเหย
งาย และมีสภาวะที่เหมาะสมคือ พีเอช 7 ความเขมแสง 3000 ลักซ ปริมาณคารบอนไดออกไซด
ไมเกิน 9 มิลลิโมล/โมลของกรดไขมันระเหย (Suwansaard et al., 2010)

2 . การผลิตเอนไซม
การยอยสลายวัสดุเศษเหลือของแข็งของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมซึ่งเปนสารลิกโน

เซลลูโลส  ตองอาศัยเอนไซมลิกนิโนไลติก ไดแก เซลลูเลส ไซลาเนส แลกเคส ลิกนินเปอร
ออกซิเดส

ในการแยกเช้ือที่ผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากกากปาลมและน้ํานึ่งปาลม   เอนไซม
เหลานี้สามารถผลิตโดยใชวัสดุเศษเหลือทางโรงงานสกัดน้ํามันปาลม สามารถแยกไดเช้ือรา
34 สายพันธุ โดยสายพันธุ F11 เจริญและผลิตเอนไซมไดดีที่สุด (Prasertsan et al., 1992)
แตประสิทธิภาพการผลิตยังไมสูงมากนัก    จึงทดลองเปรียบเทียบเช้ือรา 2 สายพันธุ คือ
Myceliophthora thermophila IFO 31843 และAspergillus niger ATCC 6275 พบวา A. niger
ผลิตเอนไซมเซลลูเลส (CMCase) ไซลาเนส และเบตา-กลูโคซิเดสไดสูงสุดทั้งการเลี้ยงเช้ือแบบ
อาหารเหลวและอาหารแข็ง โดยกากปาลมเปนสับสเตรทที่ดีกวาเสนใยปาลม (Prasertsan and
Oi, 1992) เช้ือใหผลผลิตเอนไซมในการเลี้ยงแบบอาหารแข็งสูงกวาในการเลี้ยงแบบอาหาร
เหลว  สภาวะที่เหมาะสม/การผลิตเอนไซมคือเติมยูเรีย 2%  ความช้ืนสําหรับการผลิตไซลาเนส
และเซลลูเลสคือ 60% และ 50% ตามลําดับ  ปริมาณเช้ือเร่ิมตนที่เหมาะสมคือ 1x108 สปอร/
กรัมกากปาลม  ที่พีเอชเร่ิมตน 4.5-5.0 ไดกิจกรรมของไซลาเนสและเซลลูเลส เทากับ 283 และ
24 ยูนิต/กรัม ตามลําดับ   เอนไซมที่ไดสามารถนําไปใชแยกน้ํามัน (99%) และสารแขวนลอย
(71%) ออกจากน้ําทิ้งของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมได (รูปที่ 2) เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
กับเอนไซมทางการคา พบวาใกลเคียงกับ Meicelase และดีกวา Sumyzyme (Prasertsan et al.,
1997)



 7
ปาลมนํ้ามัน: ผลิตภัณฑที่ไมใชน้ํามันปาลม

ทําการผลิตเอนไซมโดยการเลี้ยงเช้ือ A. niger ATCC6275 บนกากปาลมที่ เติม
กลูโคส 0.2% และยูเรีย 2.0% เลี้ยงเปนเวลา 3 วัน จากนั้นนํามาทําแหงแบบแชเยือกแข็ง
ไดผลผลิตของเอนไซมผงปริมาณ 38% โดยน้ําหนัก เอนไซมนี้สูญเสียกิจกรรม 50% หลังการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4oC เปนเวลา 9 เดือน  เมื่อนําเอนไซมผงที่ผลิตไดนี้ทดลองกับน้ําทิ้งจาก
เคร่ืองดีแคนเตอรที่มีลักษณะตางกันจํานวน 2 โรงงานโดยคัดเลือกน้ําทิ้งที่มีสารแขวนลอยสูง
และมีน้ํามันปริมาณต่ํา (9.5 กรัม/ลิตร) และศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการแยกสารแขวนลอย
และน้ํามันในลักษณะตะกอนลอย  พบวาน้ําทิ้งตองมีปริมาณน้ํามันไมต่ํากวา 15 กรัม/ลิตร
จึงทําใหเกิดตะกอนลอยจากปฏิกิริยาของเอนไซม (ไซลาเนสเทากับ 200 ยูนิต/มล.) หลังการ
บมที่อุณหภูมิ 40oC เปนเวลา 6 ช่ัวโมง โดยตองใชเอนไซมที่ผลิตไดนี้ในความเขมขนต่ําสุด 200
ยูนิต/มิลลิลิตร ในขณะที่ใชเอนไซมไซลาเนสทางการคา 400 ยูนิต/มล.  สวนคาพีเอชที่เหมาะสม
คือ พีเอช 4.5  เอนไซมที่ผลิตไดสามารถแยกน้ํามันได 95%  ลดปริมาณสารแขวนลอยได 78%
และทําใหคาซีโอดีลดลง 35% (พูนสุข และคณะ, 2544)

นอกจากนี้เอนไซมที่ผลิตไดยังใชเพื่อยอยสลายวัสดุเศษเหลือของโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมใหไดน้ําตาล เนื่องจากชีวมวลเหลานี้มีองคประกอบหนวยยอยเปนน้ําตาลหลายชนิด
การยอยสลายเพิ่มข้ึนไดโดยการแปรสภาพวัตถุดิบที่มีผลใหเอนไซมยอยไดงายข้ึน จากการ
แปรสภาพเสนใยปาลมและกากปาลมดวยวิธีการผานไอน้ําที่มีความดันสูงที่อุณหภูมิ 200oC
เปนเวลา 10 นาทีและลดความดันอยางรวดเร็ว (steam explosion) สามารถเพิ่มระดับการยอย
สลายใหไดน้ําตาลเปน 98% เมื่อยอยสลายเสนใยปาลม(ที่ผานการแปรสภาพ) ดวยเอนไซม
Cellulosin AC และมีคา 53% จากการยอยสลายกากปาลม (ที่ผานการแปรสภาพ) ดวยเอนไซม
Meicelase P-1 (Oi et al., 1994)

รูปที่ 2 ผลของการใชเอนไซมจาก A. niger ATCC 6275 ในการแยกของแข็งและน้ํามันจากน้ําทิ้ง
จากเคร่ืองดีแคนเตอร (DE) เปรียบเทียบกับการใชเอนไซมทางการคา 3 ชนิด และชุดควบคุม
ที่มา: พูนสุข และคณะ, (2533)
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3 . การผลิตปุ ยหมัก
การทําปุยหมักเปนการใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือชีวมวลไดโดยตรง   วัสดุ

เศษเหลือของแข็งจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมมีปริมาณคารบอนสูงแตมีไนโตรเจนต่ํามาก
จึงแกไขโดยเติมแหลงไนโตรเจน เชน ยูเรีย ตะกอนดีแคนเตอร ตะกอนจุลินทรียจากระบบ
บําบัดน้ําเสีย น้ําเสียที่มีไนโตรเจนสูง หรือแหลงอื่นๆ  การเติมหัวเช้ือปุยหมักทางการคาหรือ
มูลสัตว ชวยใหอัตราการยอยสลายในกองปุยหมักเพิ่มข้ึนและรนระยะเวลาการหมักข้ีเถาจาก
การเผาเสนใยปาลม (เพื่อผลิตไอน้ํา) หรือเผาทะลายปาลมเปลาใชในการปรับพีเอชของวัสดุ
หมัก หรือใชเปนแหลงของแรธาตุโดยเฉพาะอยางยิ่งโปแตสเซียม (พูนสุข และคณะ, 2533)
หลังการหมักพบวาปริมาณของกองทะลายปาลมเปลาลดลงซึ่งเปนประโยชนในการขนสงและ
การจัดการปุยหมักและวัสดุที่ไดจากการเพาะเห็ดเปนฮิวมัสที่มีความคงตัวสําหรับการเพาะปลูก

จากการศึกษาปจจัยที่ มีผลตอการผลิตปุ ยหมักจากเสนใยปาลมและตะกอน
ดีแคนเตอรที่มีการปรับพีเอชเปน 6.0-8.0 ดวยการใชข้ีเถาปาลม (พีเอช 9) ใชน้ําปรับความช้ืน
ใหได 50-70%  เติมไนโตรเจน (ยูเรีย) ปรับคาอัตราสวนคารบอน/ไนโตรเจนใหได 30-40 : 1
เติมหัวเช้ือปุยหมัก พ.ด.1 ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยเตรียมหัวเช้ือ100 กรัม/น้ํา 20 ลิตร/วัสดุหมัก
1,000 กก. หมักเปนเวลา 40-60 วัน และกลับกองปุยหมักพรอมปรับความช้ืนทุก 10 วัน (รูปที่ 3)
(Bangrak et al., 2005) เมื่อนําไปขยายผลในขนาดใหญข้ึนในรูปกองปุยหมักกองละ 1,000 กก.
และทดสอบการใหอากาศ 3 แบบ คือ พนอากาศเขาใตกองปุยหมักโดยไมมีการคลุมกอง
พนอากาศเขาใตกองปุยหมักโดยมีการคลุมกองดวยพลาสติกดํา  และใหอากาศโดยการกลับ
กอง (ทุก 10 วัน) (รูปที่ 4) พบวา การใหอากาศดวยวิธีการพนอากาศเขาใตกองปุยหมัก (155
ลิตร/วินาที วันละ 2 คร้ังๆ ละ 15 นาที) โดยไมมีการคลุมกอง มีความเหมาะสมตอการผลิต
ปุยหมักมากที่สุด  เมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมัก (60 วัน) ปุยหมักที่ไดมีอัตราสวนคารบอน/
ไนโตรเจนเทากับ 19.2 : 1 และมีธาตุอาหาร  N-P-K 1.59% - 1.61% - 1.76% ของน้ําหนักแหง
ตามลําดับ ปุยหมักมีลักษณะรวนซุย เปอยยุย สีดําเขม (Juansai and Prasertsan, 2010) ดังนั้น
การใหอากาศแกกองปุยหมักแทนการกลับกองที่สิ้นเปลืองแรงงาน  ก็ใหปุยหมักที่ดี  และ
สามารถใชน้ําเสียหรือตะกอนจุลินทรียจากบอบําบัดน้ําเสียในการปรับความช้ืนของกองปุย
ซึ่งใหผลการทดลองที่ดีกวาการใชน้ําประปา (ชุดควบคุม)  นอกจากนี้ เมื่อทําปุยหมักโดยใช
ทะลายปาลมเปลาแทนเสนใยปาลมไดพบการเจริญของเห็ดหมึกดวย ดังแสดงในรูปที่ 5

4 . การผลิตพลาสติกชีวภาพ (PHB และ PHBV)
พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตหรือพีเอชบี (polyhydroxybutyrate, PHB) เปนพอลิเมอร

ภายในเซลลจุลินทรีย ประกอบดวย หนวยยอยของพอลิ (R)-3- ไฮดรอกซิบิวทิริกแอซิด P(3-HB)
PHB เปนอนุพันธของพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHA) มีคุณสมบัติคลายกับพอลิโพรพิลีน
จึงเรียกพอลิเมอรนี้วาพลาสติกชีวภาพ น้ําทิ้งจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่ผานการบําบัดแบบ
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รูปที่ 3  ขั้นตอนการผลิตปุยหมักจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม

ไรอากาศมีปริมาณกรดไขมันระเหยงาย (VFA)  สวนใหญเปนกรดอะซิติกและกรดโพรพิโอนิก
ซึ่ง VFA เหลานี้สามารถใชเปนอาหารเลี้ยงแบคทีเรียสังเคราะหแสงเพื่อผลิตสาร PHB ได

จากการเลี้ยงแบคทีเรียสังเคราะหแสงสายพันธุกลายที่ทนเค็ม 2 สายพันธุ คือ
Rhodobacter sphaeroides N20 และ U7 ในอาหารเลี้ยงเช้ือกลูตาเมต-มาเลต (GM) พบวา
สายพันธุกลายเกิดการสะสม PHB ไวภายในเซลล (53.9% และ 42.0% ของน้ําหนักเซลลแหง
ตามลําดับ) ไดสูงกวาสายพันธุดั้งเดิม R. sphaeroides E16 (19.5%) 3.8 เทา และ 2.8 เทา
ตามลําดับ (Sangkharak and Prasertsan, 2008) ตอมามีการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการ
ผลิต PHB จากเช้ือ R. sphaeroides N20 พบวาความเขมขนของอะซิติกเทากับ 4 กรัม/ลิตร
และแอมโมเนียมซัลเฟต 0.01 กรัม/ลิตร ที่อุณหภูมิ 35oC ไดคาสูงสุดของ PHB และชีวมวล
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ปริมาณ PHB ในเซลลของสายพันธุ N20 สูงถึง 93.2% สวนผลของสภาวะแวดลอมเมื่อเลี้ยง
ในถังหมักขนาด 5 ลิตร พบวา คาพีเอชเร่ิมตนที่เหมาะสมคือ 7.0 และอัตราการใหอากาศ 1.0
ปริมาตรอากาศ/ปริมาตรน้ําหมัก/นาที (vvm) ไดคาสูงสุดของปริมาณ PHB เทากับ 8.76 กรัม/
ลิตร และความเขมขนภายในของ PHB ภายในเซลลสูงถึง 95.4% ของน้ําหนักเซลลแหง (รูปที่ 6)
รวมทั้งผลผลิตของผลิตภัณฑ (Yp/x) เทากับ 0.72  คาเหลานี้เปนคาสูงสุดเทาที่เคยมีรายงาน
จากแบคทีเรียสังเคราะหแสง (Sangkharak and Prasertsan, 2007)

เมื่อเลี้ยงแบคทีเรียสังเคราะหแสงสายพันธุกลาย R. sphaeroides U7 ในอาหาร
เลี้ยงเช้ือกลูตาเมท-อะซิเตทภายใตสภาวะที่มีอากาศ-ไมใหแสง บนเคร่ืองเขยา (200 รอบ/นาที)
ที่อุณหภูมิ 37oC  เช้ือสามารถสะสมพอลิเมอรชนิด PHB  และเมื่อเติมแหลงคารบอนรวม

รูปที่ 4 เปรียบเทียบผลของการใหอากาศกับกองปุยหมักที่มีสวนผสมของเสนใยปาลมกับ
ตะกอนดีแคนเตอรในการทดลองผลิตขนาดกองละ 1 ตัน

รูปที่ 5 ลักษณะของเห็ดหมึกที่เจริญระหวางการทําปุยหมักจากทะลายปาลมเปลาผสมกับ
ตะกอนดีแคนเตอร
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(กรดโพรพิโอนิกและกรดวาเลอริก) ในอาหารเลี้ยงเช้ือ เซลลเกิดการสะสมโคพอลิเมอรชนิด
พอลิ-เบตา-ไฮดรอกซีบิวทีเรท-โค-เบตา-ไฮดรอกซีวาเลอเรท หรือเรียกยอๆ วา พีเอชบีวี (PHBV)
ไดสูงสุด 77.68% เมื่อใชอะซิเตทรวมกับกรดโพรพิโอนิกในอัตราสวนโมล 40/40 รองลงมาคือ
การใชอะซิเตทรวมกับกรดวาเลอริกที่อัตราสวนโมลเดียวกัน (ได 77.42%) โดยใชกรดวาเลอริก
ความเขมขน 40 มิลลิโมลาร ไดสวนที่เปนไฮดรอกซีวาเลอเรท (HV fraction unit) สูงกวาถึง 4
เทา (84.7%) เมื่อใชกรดโพรพิโอนิกที่ความเขมขนเดียวกัน (19.1%) (Kemavongse et al., 2007)
ผลการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม พบวาไมจําเปนตองเติมแอมโมเนียมซัลเฟต  อุณหภูมิที่
เหมาะสมคือ 30oC  เลี้ยงเช้ือภายใตสภาวะไรอากาศ-ใหแสง (3000 ลักซ)  อัตราการใหอากาศ
ที่ 1.0 vvm อัตราการกวนที่ 200 รอบ/นาทีสําหรับการผลิต PHA (2.5 กรัม/ลิตร) ความเขมขน
ของ PHA ภายในเซลลมีคาสูงสุด (65.15%) ที่อัตราการใหอากาศ 0.5 vvm ภายใตสภาวะที่
เหมาะสมนี้ เช้ือผลิต PHA ไดเพิ่มข้ึน 3.86 เทา (จาก 0.69 เปน 2.66 กรัม/ลิตร) ในขณะที่ปริมาณ
PHA ภายในเซลลเพิ่มข้ึน 1.5 เทา เมื่อทําพอลิเมอรที่ผลิตไดใหบริสุทธ์ิและศึกษาคุณลักษณะ
พบวาเปนโคพอลิเมอร PHBV ประกอบดวย HB 84.8 mol% และ HV 15.2 mol% โคพอลิเมอร
ที่ผลิตไดมีน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ย 200,000-500,000 ดาลตัน (Kemavongse et al., 2008)

เมื่อเลี้ยงเช้ือ R. sphaeroides U7 ในน้ําทิ้งของโรงงานน้ํามันปาลม พบวาระดับสาร
อินทรียที่เหมาะสมคือ ใหมีคาซีโอดี 18,000 มก./ลิตร และเติมกรดวาเลอริก 40 มิลลิโมลาร
เปนสับสเตรทรวม  เลี้ยงเช้ือภายใตสภาวะไรอากาศ-มีแสง (ใชแสงธรรมชาติ)  และไมมี
กระบวนการฆาเช้ือน้ําเสีย พบวาเช้ือเจริญใหชีวมวล 3.10 กรัม/ลิตร และสะสมโคพอลิเมอร
ไดสูงสุด 0.27 กรัม/ลิตร โดยมีปริมาณ 85 % ของน้ําหนักเซลลแหง เมื่อวิเคราะห PHBV ที่ได
พบวาประกอบดวย HB 30.05% และ HV 69.95% และมีน้ําหนักโมเลกุล 230,000 ดาลตัน
(พูนสุข และคณะ, 2550; Kemavongse et al., 2007)

รูปที่ 6 ภาพจากเคร่ือง Light stereomicroscope แสดงพอลิเมอรภายในเซลลของเชื้อ Rhodobacter
sphaeroides ES16 (a) และ N20 (b) โดยยอมดวยสี Sudan Black
ที่มา: Sangkharak and Prasertsan, 2009
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5 . การผลิตพอลิ เมอรชนิดพอลิแซคคาไรค
น้ําทิ้งโรงงานสกัดน้ํามันปาลมยังสามารถใชในการผลิตพอลิเมอรจากเช้ือราทนรอน

2 สายพันธุ คือ ST4 และ ST29 ที่อุณหภูมิ 45oC   เช้ือผลิตพอลิเมอรนอกเซลลที่สามารถ
เก็บเกี่ยวน้ํามันในน้ําทิ้งรวมทั้งของแข็งตางๆ ผสมกับไมซีเลียมของเช้ือรา (รูปที่ 7) (ปรีชา,
2540) เมื่อทําการจําแนกชนิดของสายพันธุ ST29 ดวยวิธีดูรูปรางภายใตกลองจุลทรรศน และ
ใชเทคนิคเชิงโมเลกุลโดยจําแนกที่บริเวณ ternaltranscribed spacer (TIS)  และใชเคร่ืองพน
เพื่อใหเขากันได (Blast) จาก NCBI website (http://www.ncri.nlm.nih.gov) พบวา เปน Rhizopus
oryzae โดย R. oryzae ST29 เจริญไดดีในน้ําทิ้งโรงงานสกัดน้ํามันปาลม (3.29 กรัม/ลิตร) แมวา
จะมีคาต่ํากวาปริมาณเซลลที่ไดจากการเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือ Yeast Malt (YM) (4.87 กรัม/
ลิตร) Sabourand Dextrose Broth (SDB) (4.25 กรัม/ลิตร) และ Potato Dextrose Broth (PDB)
(4.10 กรัม/ลิตร) ทั้งนี้อาจเนื่องจากในน้ําทิ้งมีสารอินทรียคารบอนสูงแตมีปริมาณไนโตรเจนต่ํา
(1.04 กรัม/ลิตร) (Suyala et al., 2008)

รูปที่ 7 การเจริญและการผลิตพอลิเมอรของเชื้อราทนรอนที่แยกไดสองสายพันธุคือ ST4 และ ST29
จากการเลี้ยงในน้ําทิ้งโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่อุณหภูมิ 45oC

สรุป
จะเห็นไดวางานวิจัยเกี่ ยวกับการผลิตผลิตภัณฑดวยความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพ

โดยใชวัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม  ไดแก  การผลิตกาซไฮโดรเจน  (ซึ่งเปน
พลังงานสะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม) จากน้ําทิ้งของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม การผลิต
เอนไซมจากน้ําทิ้งของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบแบบเปยก และจากกากปาลมของโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลมดิบแบบแหง เพื่อใชในการแยกน้ํามันหรือใชในการผลิตน้ําตาลจากชีวมวล
การผลิตปุยหมักจากเสนใยปาลมหรือทะลายปาลมเปลาผสมตะกอนดีแคนเตอรและปรับพีเอช
ดวยเถาปาลมเพื่อใชประโยชนทางการเกษตร  การผลิตพอลิเมอร PHB และ PHBV จากกรด
ไขมันระเหยในน้ําทิ้งของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมเพื่อใชเปนสารพลาสติกชีวภาพ  การผลิต
พอลิเมอรชนิดพอลิแซคคาไรคจากเช้ือราที่ประยุกตใชในการแยกน้ํามันและของแข็งออกจาก
น้ําทิ้งของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ดังนั้นวัสดุเศษเหลือจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมจึงเปน
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แหลงวัตถุดิบที่มีศักยภาพสูงในการผลิตผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่ม  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
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น้ํามันปาลมดิบเปนน้ํามันที่ไดจากการสกัดน้ํามันแบบใชไอน้ําหรือแบบเปยกคือ การนํา
ผลปาลมไปนึ่งแลวบีบน้ํามันออกจากเสนใยช้ันมีโซคารป (mesocarp) ของผลปาลม โดยที่ให
เมล็ดปาลมแตกนอยที่สุด แลวจึงนําเมล็ดไปกระเทาะเอากะลาออกและบีบน้ํามันจากเมล็ดใน
อีกคร้ังหนึ่งไดเปนน้ํามันเมล็ดใน โดยมีวัสดุเศษเหลือคือ เสนใย ทะลายเปลา กะลา และกาก
เมล็ดใน   และยังมีน้ํามันปาลมอีกชนิดหนึ่ง เรียกวา น้ํามันปาลมดิบผสมหรือน้ํามันปาลมดิบ
หีบรวม (mixed crude palm oil, MCPO) เปนน้ํามันปาลมผสมระหวางน้ํามันปาลมดิบกับน้ํามัน
เมล็ดในไดจากการสกัดน้ํามันแบบแหง โดยอบผลปาลมเพื่อลดความช้ืนและหยุดปฏิกิริยา
เอนไซม  แลวจึงบีบน้ํามันออกจากเสนใยและเมล็ดรวมกัน  กากที่เหลือเรียกวากากปาลม
น้ํามันปาลมดิบ  น้ํามันปาลมดิบผสมจะมีสีเหลืองสมหรือเหลืองแดง  เนื่องจากมีสารสี
(pigment) ที่มีแคโรทีน (carotene) อยู และยังมีโทโคฟรอล (tocopherol) อยูดวย  แคโรทีน
เปนสารตั้งตนของวิตามินเอ มีประโยชนตอระบบการมองเห็นและเปนสารตานออกซิเดชัน  และ
ใชเปนสารสีในอาหาร ในปจจุบันมีแคโรทีนจําหนายในรูปเบตาแคโรทีนซึ่งไดจากการสังเคราะห
ทางเคมีสําหรับโทโคฟรอลก็คือวิตามินอี มีความสําคัญกับระบบเลือดและระบบสืบพันธุ และ

วท.ม.(เคมีคลินิก)  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112
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เปนสารตานออกซิเดชันดวย  เมื่อนําน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลมดิบผสมไปกลั่นบริสุทธ์ิ
จะทําใหปริมาณแคโรทีนและโทโคฟรอลลดลงมาก   ดังนั้นหากสามารถแยกแคโรทีนและ
โทโคฟรอลออกจากน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลมดิบผสมกอนแลวนําไปใชประโยชน ก็จะ
เปนการเพิ่มมูลคาใหกับการสกัดน้ํามันปาลม  นอกจากนี้ในเสนใยและกากปาลมก็ยังมีน้ํามัน
หลงเหลืออยูระดับหนึ่งหากสกัดออกมาใชประโยชนก็จะเพิ่มรายไดใหกับอุตสาหกรรมการสกัด
น้ํามันปาลมอีกทางหนึ่ง

การสกัดสารสีจากน้ํามันปาลม ทําไดโดยการทําปฏิกิริยาสปอนิฟเคชัน (saponification)
ระหวางน้ํามันกับดางเกิดเปนสบู หรือการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน (transesterifi-
cation) ระหวางน้ํามันกับเมทานอล  การแยกสารสีทั้งสองวิธีจะสูญเสียน้ํามันเนื่องจากน้ํามัน
ถูกทําปฏิกิริยา  การสกัดสารสีจากน้ํามันปาลมโดยที่ไมมีการสูญเสียน้ํามัน ทําไดโดยการ
แยกดวยเทคนิคคอลัมนโครมาโทกราฟ (column chromatography) ซึ่งดูดซับสารที่ตองการ
โดยพอลิเมอรสังเคราะห เชน  styrene-divinyl benzene copolymers HP-20 งานวิจัยนี้จึงศึกษา
หาสภาวะการแยกสารสีจากน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันปาลมดิบผสม และจากน้ํามันที่สกัดจาก
เสนใยและกากปาลมซึ่งเปนวัสดุเศษเหลือของกระบวนการสกัด  น้ํามันปาลมดิบทั้งสองแบบ
โดยใชการทําปฏิกิริยาสปอนิฟเคชัน และการแยกดวยคอลัมนโครมาโทกราฟ แลวจึงแยก
สารประกอบแคโรทีนและโทโคฟรอลออกจากสารสีดังกลาว  นอกจากนี้ไดศึกษาการเตรียม
ผลิตภัณฑสารสีที่แยกไดเพื่อใชเปนสารเสริมสุขภาพดวย

1. การแยกสารสีจากน้ํามันปาลมดิบ
การแยกสารสีจากน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลมดิบผสม  โดยใชคอลัมนโครมาโท-

กราฟ (รูปที่1)  ในข้ันตนทําโดยนําน้ํามันไปผานการกําจัดยางเหนียว (degumming) ไดผลผลิต
น้ํามัน 75-80% ของเร่ิมตน จากนั้นนําน้ํามันดิบที่ไดไปผานตัวดูดซับ (เรซนิ) ซึ่งเปนสารพอลิเมอร
สังเคราะห Diaion (HP-20) ที่บรรจุอยูในคอลัมนขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 ซม. เรซินสูง 20 ซม.
ควบคุมอุณหภูมิตัวอยางที่อุณหภูมิ 50oC  โดยใชน้ํารอนไหลผานชองวางระหวางช้ันของคอลัมน
ชะดวยตัวทําละลายอินทรียชนิดตางๆ พบวา ตัวทําละลายอินทรียที่ เหมาะสมที่ใชเปนตัวชะ
เร่ิมตนคือ ไอโซโปรปานอล (isopropanol) ซึ่งจะชะน้ํามันออกมากอน ไดผลผลิตน้ํามันประมาณ
70-75% แลวใชเฮกเซน (hexane) ชะตามไดสารสีประมาณ 25%  จากนั้นนําสารสีที่แยกไดไป
วัดปริมาณของแคโรทีน (โดยวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 446 นาโนเมตร ดวยเคร่ือง
สเปคโตรโฟโตมิเตอร) พบวา ตัวอยางน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลมดิบผสมมีความเขมขน
แคโรทีน(คิดคํานวณในรูปเบตาแคโรทีน) เทากับ 5,708±46.15 และ 5,814±32.30 ไมโครกรัม/
กรัม ตามลําดับ   สวนการแยกสารสีดวยกระบวนการสปอนิฟเคชันของน้ํามันปาลมดิบและ
น้ํามันปาลมดิบผสม (รูปที่ 2) ไดผลผลิตสารสีใกลเคียงกันประมาณ 35% และมีความเขมขน
ของแคโรทีนเทากับ 4,665±67.72 และ 4,815±56.68 ไมโครกรัม/กรัม ตามลําดับ
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ผสมเรซิน HP20 800 กรัม ในเอทานอล แลว sonicate  ที่อุณหภูมิ  40oC เวลา 15 นาที



บรรจุเรซนิลงคอลมันสูง 25 ซม. (เสนผานศูนยกลาง 9 ซม.) เปดน้ําอุณหภมูิ 50oC หลอรอบคอลัมน



  เตมิตวัอยางน้ํามนัปาลม (ทีผ่านการกําจัดยางเหนยีว) 200 กรมัลงในคอลมัน



  เมือ่ตวัอยางเคลือ่นทีผ่านหมดแลวชะดวยไอโซโปรปานอล 3000 มล.

ใชอตัราการไหล 6 มล./นาที



   สวนทีเ่ปนกลเีซอไรดจะเคลือ่นทีอ่อกมา สวนทีเ่ปนสารสี จะถกูดดูซบับนเรซนิ

   ชะสวนทีเ่ปนสารสีออก ดวยเฮกเซน 1500 มล. ใชอัตราการไหล มล./นาที



นําสารละลายทีไ่ดจากคอลมันทัง้สองสวนไประเหยตวัทาํละลายออก
โดยใชเครื่องระเหยระบบสุญญากาศที่อุณหภมูิ < 60oC



อบและชัง่น้าํหนกัน้าํมนัและสารสทีีไ่ดแลวคํานวณหาปรมิาณผลผลติ

รูปที่ 1   ขัน้ตอนการแยกสารสจีากน้ํามันปาลมดิบโดยใชคอลัมนโครมาโทกราฟ
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การสกัดน้ํามันจากเสนใยปาลมและกากปาลมซึ่งเปนวัสดุเศษเหลือ พบวา มีปริมาณ
ผลผลิตน้ํามันเทากับ 9.32±1.92% และ 6.62±1.08% ตามลําดับ   เมื่อนําน้ํามันที่สกัดได
ไปแยกสารสีเชนเดียวกับการทดลองที่ผานมา  พบวาการแยกดวยคอลัมนโครมาโทกราฟ
ไมสามารถแยกสารสีจากตัวอยางน้ํามันจากเสนใยปาลมและกากปาลมไดชัดเจน และเรซิน

 ช่ังตัวอยางน้ํามัน



เติม 10% KOH ใน   95% เอทานอล (อัตราสวนน้ํามัน: 10% KOH 1:1)



เติม 1% ascorbic acid solution 1 มล.และใสลูกแกวกันกระแทก



กลั่นไหลกลับ (reflux) 1 ช่ัวโมง (เร่ิมนับเวลาตั้งแตเร่ิมเดือด)



ทําใหเย็น ที่อุณหภูมิหองแลวเติมไดเอทิลอีเทอร (อัตราสวน 1:4)  เขยาใหเขากัน



เติมน้ําในอัตราสวน 1:1 เขยาแลวตั้งไวประมาณ 2 ช่ัวโมงใหแยกช้ัน



นําของเหลวสวนบนสุดมาทําการระเหยตัวทําละลายดวยเคร่ืองระเหยระบบสุญญากาศ
เติมอะซิโตน (อัตราสวน 1:1) และ Na2SO4 พอประมาณ



ทิ้งไวที่หองเย็นภายใตบรรยากาศไนโตรเจน 1 คืน



นําไปกรอง และระเหยตัวทําละลาย



อบและช่ังจนไดน้ําหนักคงที่ และคํานวณหาผลผลิต

รูปที่ 2  ข้ันตอนการแยกสารสีจากน้ํามันปาลมดิบดวยกระบวนการสปอนิฟเคชัน
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มีสารสีตดิแนนทําใหเปนปญหาในการนําเรซินมาใชซ้ํา  สวนการแยกสารสีดวยการสปอนิฟเคชัน
ของน้ํามันจากเสนใยและกากปาลม ไดผลผลิตประมาณ 10 และ 15% โดยมีความเขมขนของ
แคโรทีนเทากับ 35,316±337.56 และ 4,952±54.01 ไมโครกรัม/กรัม ตามลําดับ

2. การเตรียมผลติภัณฑสารสีในรูปอัดเม็ดและแคปซลู
นําสารสีที่แยกไดจากน้ํามันของเสนใยไปศึกษาหาสูตรตํารับที่เหมาะสมในการทําเปน

ผลิตภณัฑอัดเม็ดและแคปซูล โดยกําหนดใหผลิตภณัฑแตละหนวยยอยมีน้ําหนักไมเกิน 0.5 กรัม
และผูบริโภคควรไดรับแคโรทีนจากผลิตภัณฑดังกลาววันละ 4.8 มก. (ตามคําแนะนําจาก
กระทรวงสาธารณสุข) ผลการศึกษาพบวาสูตรตํารับผลิตภัณฑอัดเม็ดและแคปซูลของสารสีที่
แยกไดจากน้ํามันของเสนใยตามที่ระบุในตารางที่  1  ทําใหไดผลิตภัณฑอัดเม็ดมีสวนผสม
เกาะตัวกันดี ไมรวนแตกและไมช้ืน  สวนแคปซูลมีสวนผสมรวนแหง และทั้งสองผลิตภัณฑมี
เวลาในการแตกตัวไมเกิน 5 นาที  เมื่อรับประทานผลิตภัณฑเพียงวันละ 2 เม็ดหรือแคปซูล
ก็จะไดปริมาณแคโรทีนที่เหมาะสมในการบริโภคตอวัน

จึงคัดเลือกผลิตภัณฑอัดเม็ดและแคปซูลจากสารสีของน้ํามันจากเสนใย (รูปที่ 3) มาเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิหอง โดยบรรจุในขวดสีชาเปนเวลา 30 วัน   แลวทดสอบสมบัติการยับยั้ง
ออกซิเดชันตามวิธีการ -carotene/linoleic acid method system (Duarte-Almeida et al., 2007)

ตารางที่  1 สูตรตํารับผลิตภัณฑอัดเม็ดและแคปซูลของสารสีที่แยกจากน้ํามันของเสนใย

อดัเมด็ แคปซูล
                สวนประกอบ

น้ําหนัก (กรัม) / 120 เม็ด น้ําหนัก (กรัม) / 150 แคปซูล

1. สารสี(ความเขมขน 35,316 g/g) 8.16 10.2
2. Avicel PH 101 (สารดูดซับ) 13.74-
3. Aerosil (สารดูดซับ) 2.18 7.5
4. Lactose  (สารเพิ่มปริมาณ) 5.32 -
5. Avicel PH101(สารเพิ่มปริมาณ) 5.32 12.75
6. Corn starch (สารชวยแตกตัว) 1.76 -
7. PVP K90 (สารยึดเกาะ) 3.02 -
8. Talcum (สารหลอลื่น) 0.99 20.25
9. Magnesium stearate (สารหลอลื่น) 0.33 -
10.E.C.G 505 หรือ Kolidon CL 1.67 -

น้ําหนัก/หนวย 0.35 0.34
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พบวาทั้งสองผลิตภัณฑมีสมบัติการยับยั้งออกซิเดชันลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา และ
ผลิตภัณฑในรูปแบบแคปซูลจะคงสมบัติการยับยั้งออกซิเดชันในระหวางการเก็บรักษาไดดีกวา
ในรูปแบบผลิตภัณฑอัดเม็ดและรูปแบบของเหลว (รูปที่ 4)

สรุป
น้ํามันปาลมดิบ  น้ํามันปาลมดิบผสม  ตลอดจนน้ํามันจากวัสดุเศษเหลือจากการสกัด

น้ํามันปาลมแบบเปยกคือเสนใยปาลม และการสกัดแบบแหงคือกากปาลม สามารถนํามา
แยกสารสีที่มีแคโรทีนและโทโคฟรอลเปนองคประกอบออกโดยใชวิธีสปอนิฟเคชันหรือการ
แยกโดยใชคอลัมนโครมาโทกราฟ  ทั้งนี้การแยกสารสีดวยเทคนิคคอลัมนโครมาโทกราฟ จะได
ผลผลิตทั้งน้ํามันและสารสี   สวนการแยกสารสีดวยกระบวนการสปอนิฟเคชันจะสูญเสียน้ํามัน
จึงไดผลผลิตเปนสารสีเทานั้น แตผลผลิตสารสีจากกระบวนการสปอนิฟเคชันของน้ํามันที่สกัด
ไดจากวัสดุเศษเหลือจะมีความเขมขนของสารประกอบแคโรทีนสูง และสามารถนําไปผลิตเปน
ผลิตภัณฑอัดเม็ดและแคปซูล เพื่อใชเปนสารเสริมสุขภาพได   อยางไรก็ดีตองมีการศึกษาวิจัย
เพื่อหาขอมูลดานสรรพคุณและความปลอดภัยในการบริโภคกอน

รูปที่ 3  ผลิตภัณฑอัดเม็ดและแคปซูลของสารสีที่แยกจากน้ํามันของเสนใยปาลม

รูปที่ 4 ความสามารถในการยับย้ังออกซิเดชันของสารสี และผลิตภัณฑอัดเม็ดและแคปซูล
ของสารสีของน้ํามันจากเสนใยปาลมระหวางการเก็บรักษา
PF crude = สารสีที่แยกจากน้ํามันของเสนใย(ของเหลว)
PF cap = ผลิตภัณฑสารสีในรูปแคปซูล
PF tab = ผลิตภัณฑสารสีในรูปอัดเม็ด
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กิตติกรรมประกาศ
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ผลิตภัณฑกระดาษและเย่ือขึ้นรูป
จากเสนใยปาลมน้าํมนั

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัญู  ศรีเดช
E-mail: waranyou.s@psu.ac.th

ปาลมน้ํามันเปนไมยืนตนใบเลี้ยงเดี่ยวที่จัดอยูในวงศปาลม (Palmae หรือ Arecaceae)
ซึ่งมีแหลงกําเนิดในปาเขตรอนชายฝงทะเลตะวันตกของทวีปแอฟริกา นํามาปลูกคร้ังแรกใน
ทวีปเอเชีย ที่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อป พ.ศ. 2391  และนํามาปลูกเปนการคาคร้ัง
แรกในประเทศไทยที่จังหวัดสตูลเมื่อป พ.ศ. 2511 ประโยชนสวนใหญที่ไดจากปาลมน้ํามันคือ
น้ํามนัปาลมซึ่งสกัดจากผลปาลม และนํามาใชประโยชนไดหลากหลายทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมที่ไมใชอาหาร นอกจากน้ํามันปาลมที่สกัดจากผลปาลมแลว ช้ินสวนอื่นๆ
จากตนปาลมก็สามารถนํามาใชประโยชนไดเชนกัน งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ไดนําเสนใยปาลมมาผลิตเปนกระดาษบรรจุภัณฑเยื่อข้ึนรูป และผลิตภัณฑทดแทนไม โดย
ลักษณะและสมบัติทางกลของเนื้อไมจากตนปาลมเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเนื้อไมจากตนยาง
พาราจะใหลักษณะแสดงดังตารางที่ 1

ปจจุบันปาลมน้ํามันจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สามารถนํามาใชประโยชนไดทุกสวน เชน
ผลปาลมนํามาสกัดเปนน้ํามันปาลม    ตนปาลมนํามาผลิตเปนเฟอรนิเจอรและแผนไมบาง
สําหรับทําผนังหอง ทะลายเปลาปาลมน้ํามันนํามาผลิตเปนปุยชีวภาพ กากเนื้อเมล็ดในปาลม
ใชเปนอาหารสัตว  เสนใยและกะลาปาลมสามารถใชเปนเช้ือเพลิง    ซึ่งจากการวิเคราะห

D.Tech.Sci.(Pulp and Paper Technology) ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112
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องคประกอบทางเคมีของปาลมน้ํามัน (ตารางที่ 2) พบวาวัสดุชีวมวลจากตนปาลมน้ํามันจัดเปน
แหลงของคารโบไฮเดรตจําพวกเสนใย (fiber) และเซลลูโลส (cellulose) ที่สําคัญ ซึ่งสามารถ
นํามาใชประโยชนไดหลากหลาย

องคประกอบหลกัของเสนใยปาลม
เสนใยหรือไฟเบอร เปนสารประกอบคารโบไฮเดรตประเภทหนึ่งที่พบมากในพืช ซึ่งจะ

 ทําหนาที่เปนโครงสรางในสวนตางๆ ของพืช ทําใหพืชคงรูปรางอยูได  องคประกอบหลักที่
 สําคัญของเสนใย ไดแก เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน  คารโบไฮเดรตประเภทนี้จะมี

สูตรโครงสราง ประกอบดวย ธาตุคารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน โดยที่อัตราสวนระหวาง
ธาตุไฮโดรเจนกับออกซิเจนเปน 2:1 เทากับในโมเลกุลของน้ํา สัตวโดยทั่วไปใชคารโบไฮเดรต

 ชนิดนี้ไมได เพราะไมมีน้ํายอยในระบบยอยอาหารของสัตว ยกเวนสัตวเคี้ยวเอื้อง มา และ
สัตวพวกกระตาย โดยในกระเพาะรวมของสัตวเคี้ยวเอื้อง มา และไสติ่งของสัตวพวกกระตาย
จะมีจุลินทรียที่สามารถยอยคารโบไฮเดรตชนิดนี้ได

ตารางที่  1 สมบัติทางกลของไมยางพาราและปาลมน้ํามัน

ไมปาลมน้ํามัน
         สมบัติทางกล ไมยางพารา

โคนตน กลางตน ปลายตน

ความถวงจําเพาะที่ความช้ืน 12% 0.70 0.51 0.45 0.38
โมดูลัสความยืดหยุน (kg/cm2) 9.6 x 104 1.9 x 104 4.63 x 104 5.37 x 104

การรับแรงสูงสุด (kg/cm2) 600 335.2 308.8 286.2
โมดูลัสการแตกหัก (kg/cm2) 973 475.4 437.5 384.6
พลังงานการแตกหัก (kg-cm/cm3) 2.4 0.52 0.34 0.28
ความแข็งแรงดึงในแนวขวางกับ
   การจัดเรียงตัวของเสนใย  (kg/cm2) 28 10.53 8.57 6.41
ความแข็งแรงกดในแนวขนานกับ
   การจัดเรียงตัวของเสนใย  (kg/cm2) 478 210.6 190.6 308.3
การทดสอบความแข็ง (kg) 532 198.5 161.0 113.0
ความสามารถในการดูดซับ
   พลังงานรวม (kg-m) 2.9 0.75 0.55 0.99

ที่มา: Ratanawilai et al., 2006
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1 . เซลลู โลส (Cellulose)
เซลลูโลส เปนสารประกอบหลักของเนื้อไม ซึ่งมีสัดสวนประมาณ 40% ของเนื้อไม

โดยมีโครงสรางเปนสารประกอบพอลิแซคคาไรด (polysaccharides) ที่ประกอบดวยกลูโคส
(glucose) จํานวน 1000-4000 หนวย มาตอกันเปนเสนตรงดวยพันธะเบตา-ไกลโคซิดิก (-
glycosidic linkage) โดยหนวยยอยของเซลลูโลสจะเรียกวา เซลโลไบโอส (cellobiose unit)
แสดงดังรูปที่ 1

ตารางที่  2 องคประกอบทางเคมีบางประการของเสนใยที่จากสวนตางๆ
ของปาลมน้ํามัน

เสนใยจาก
องคประกอบ (%)

ลําตน1 ทางใบ2 ทะลายเปลา3 ผล4

แอลฟา-เซลลูโลส 55.97 56.5 47.8 34.6
โฮโลเซลลโูลส 66.36 73.6 85.3 -
เพนโตแซน 30.50 23.2 - 8.9
ลกินนิ 22.32 18.2 14.7 18.4
เถา 3.19 2.9 2   4.2
สารแทรก 2.60 5.5 - -
1 และ 2 อางอิงจาก กิติพงศ, 2543
3 อางอิงจาก Aziz, 2002
4 อางอิงจาก สิทธิพงศ, 2551

รูปที่ 1  โครงสรางของเซลโลไบโอส
ที่มา: ดัดแปลงจาก http://www.vcharkarn.com/vcafe/38686

โดยทั่วไปเซลลูโลสจะจัดเรียงตัวอยางเปนระเบียบ ทําใหเซลลูโลสมีความเปนผลึก
สูง อุณหภูมิการหลอมตัวจึงสูงมากมักจะเกิดการสลายตัวกอนถึงอุณหภูมิหลอมตัว และมี
ความสามารถในการละลายต่ํา   เซลลูโลสในธรรมชาติจะมีน้ําหนักโมเลกุลแตกตางกันตาม
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ระดับของการเกิดพอลิเมอร (degree of polymerization) หรือการเรียงตอกันของหนวยกลูโคส
ซึ่งน้ําหนักโมเลกุลของกลูโคสจะมีความสําคัญตอสมบัติทางกายภาพของเสนใย  เซลลูโลส
ในพืชจะพบอยูรวมกับลิกนิน เพนโตแซน และสารแทรก

2 . เฮมิ เซลลู โลส (Hemicellu lose)
เฮมิเซลลูโลส เปนสารพอลิแซคคาไรดที่มีลักษณะคลายเซลลูโลล แตจะประกอบ

ดวยน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวหลายชนิด เชน กลูโคส กาแลกโตส แมนโนส อะราบิโนส ไซโลส
รวมทั้งกรดกลูคูโลนิก และกรดกาแลกทูโรนิก (รูปที่ 2) เฮมิเซลลูโลสที่สําคัญซึ่งพบในไมเนื้อ
แข็ง (hardwood) คือ ไซเลน (xylan)  และเฮมิเซลลูโลสที่พบในไมเนื้อออน (softwood) คือ
กลูโคแมนแนน (glucomannan)

เฮมิเซลลูโลสจะทําหนาที่ เปนสารยึดเซลลูโลสไวดวยกัน และใหความแข็งแรงกับ
เสนใย นอกจากนี้ยังมีประโยชนในการแปรรูปเสนใยเปนผลิตภัณฑ เชน การผลิตเยื่อกระดาษ
เฮมิเซลลูโลสจะทําหนาที่เพิ่มความแข็งแรงใหกับเยื่อและกระดาษ เนื่องจากเฮมิเซลลูโลสมี
โครงสรางเปนอสัญรูป (amorphous) คือ อยูรวมกันอยางหลวมๆ ทําใหเยื่อกระดาษพองตัว
อุมน้ําไดดีและทําใหไมโครไฟบริลบริเวณผิวของเสนใยที่ผานกระบวนการตีบดเยื่อ (pulp re-
fining) เกิดการประสานกันดวยพันธะไฮโดรเจนเพิ่มมากข้ึน กระดาษจึงมีความแข็งแรงเพิ่มข้ึน

รูปที่ 2  องคประกอบทางเคมีของเฮมิเซลลูโลส
ที่มา: http://www.buranapagroup.com/knowledge_chemical.php

3 . ลิกนิน (Lignin)
ลิกนินเปนสารประกอบเชิงซอนอะโรมาติกที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูง (รูปที่ 3) ลิกนิน

มักพบอยูรวมกับเซลลูโลส โดยจะทําหนาที่เปนสารยึดหรือกาวเช่ือมประสานระหวางเสนใย
และใหความแข็งแรงกับเนื้อเยื่อของไม นอกจากนี้ลิกนินยังชวยทําใหกระดาษมีความทึบแสง
ดีเหมาะสําหรับกระดาษที่ใชพิมพสองดาน  แตในการผลิตเยื่อกระดาษจําเปนตองกําจัดลิกนิน
ออกเนื่องจากลิกนินเปนสาเหตุหลักที่ทําใหกระดาษมีสีเหลืองหรือคล้ํา และมีความแข็งแรงลด
ต่ําลง
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โดยทั่วไปจะพบลิกนินในช้ันมิดเดิล ลาเมลา (middle lamella) ของพืช ซึ่งลิกนินจะ
ไมละลายน้ํา และมีสมบัติเปนสารเทอโมพลาสติก (thermoplastic) ที่มีอุณหภูมิออนตัวอยูใน
ชวง 120-200๐C  จากการศึกษาพบวาไมที่มีอายุมาก จะมีปริมาณลิกนินในเนื้อไมเพิ่มสูงข้ึน

รูปที่ 3  ลักษณะโครงสรางของสารประกอบลิกนิน
ที่มา: http://www.chm.bris.ac.uk/motm/vanillin/vanillinh.htm

4 . สารแทรก (Extractives)
สารแทรกเปนสวนประกอบในไมยืนตนหรือไมลมลุกที่สามารถละลายไดในตัวทํา

ละลายอินทรีย (organic solvents) เชน อะซีโตน (acetone) แอลกอฮอล (alcohol) คลอโรฟอรม
(chloroform) เปนตน โดยทั่วไปสารแทรกในพืชหรือตนไมจะประกอบดวยเรซิน (resin acid)
และกรดไขมันอิสระ (free fatty acid)  น้ํามันระเหย (volatile oil)  และสารประกอบฟนอลิก
(phenolic compounds) เปนตน

แหลงของเสนใยซึ่งเปนองคประกอบหลักที่สําคัญในปาลมน้ํามัน  ไดแก  ลําตน
ทางใบปาลมน้ํามัน ทะลายปาลม และเสนใยจากผลปาลม    ซึ่งเสนใยที่ไดจากสวนตางๆ
เหลานี้จะมีสมบัติทางกลที่แตกตางกัน เชน เสนใยที่ไดจากทะลายปาลมเปลาของปาลมน้ํามัน
(oil palm empty fruit bunch fiber) จะมีคาความแข็งแรงดึง (tensile strength) เทากับ 248
เมกะปาสคาล (MPa)  คาระยะยืดเมื่อขาด (elongation at break) เทากับ 14%  และคาความ
เหนียว (toughness) เทากับ 2000 Mpa ขณะที่เสนใยจากผลปาลม (oil palm mesocarp fiber)
จะมีคาความแข็งแรงดึง เทากับ 80 Mpa คาระยะยืดเมื่อขาด เทากับ 17% และคาความเหนียว
เทากับ 500 Mpa (Sreekala et al., 1997) เสนใยเหลานี้สามารถนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ตางๆ เชน กระดาษ บรรจุภัณฑเยื่อข้ึนรูป และผลิตภัณฑทดแทนไมแปรรูป เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศได
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ผลติภัณฑท่ีไดจากเสนใยปาลมน้าํมัน
1 . กระดาษ (paper )

กระบวนการผลิตกระดาษ  ทําโดยการนําเยื่อกระดาษหรือเสนใยมาผสมกับน้ํา
เพื่อใหเยื่อกระดาษแขวนลอยอยูในน้ํา แลวผสมสารเติมแตงตางๆ หลังจากนั้นนําไปข้ึนรูป
เปนแผนบางใหมีน้ําหนักมาตรฐาน (grammage) ประมาณ 35-250 กรัม/ ตร.ม. ซึ่งสวนของเยื่อ
หรือเสนใยซึ่งเปนองคประกอบหลักของกระดาษสามารถผลิตไดจากการนําสวนตางๆ ของ
ปาลมน้ํามันซึ่งเปนแหลงของเสนใยมาผานกระบวนการทางเคมี หรือกระบวนการเชิงกลเพื่อ
แปรรูปเปนเยื่อกระดาษ    กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ
กระบวนการเชิงกล (mechanical pulping process) กระบวนการกึ่งเคมี (semi-chemical pulping
process)  และกระบวนการเชิงเคมี (chemical pulping process)

1 . 1 กระบวนการเชิ งกล (Mechanical pulp ing process)
กระบวนการเชิงกลจะใชการบดขัดสี (grinding) เพื่อแยกเสนใย (fiber) ในเนื้อไม

ออกจากกัน  เยื่อไมบดที่ไดจะมีองคประกอบของเสนใยเหมือนกับไม  คุณสมบัติดานความ
เหนียวของกระดาษที่ผลิตไดไมดีนักเพราะไมใชเยื่อเซลลูโลสบริสุทธ์ิ ยังมีสิ่งเจือปน เชน ลิกนิน
เกลือแร และยางไม เปนตน  เยื่อกระดาษที่ไดจากกระบวนการนี้มีปริมาณผลผลิตสูงที่สุดคือ
85% ข้ึนไป    เยื่อกระดาษที่ผลิตโดยกระบวนการเชิงกลสวนใหญจะใชในการผลิตกระดาษ
หนังสือพิมพและทํากระดาษพิมพเขียน  เพราะมีความทึบแสงสูง  หรือใชผลิตกระดาษกัน
กระแทก (partition) สําหรับปองกันการแตกหักของผลิตภัณฑที่บรรจุในกลอง

1 . 2 กระบวนการกึ่ งเคมี  (Semi-chemical pulping process)
กระบวนการกึ่งเคมี เปนกระบวนการผสมระหวางการใชสารเคมีและพลังงาน

กลในการแยกเสนใยใหเปนเสนใยเดี่ยวที่มีอิสระ โดยการนําไมมาแชในสารเคมีบางชนิด เชน
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดหรือสารละลายโซเดียมซัลไฟทที่มีความเขมขนเหมาะสมเพื่อให
สารเคมีซึมเขาไปสกัดแยกสารที่ยึดเหนี่ยวเสนใยในไมบางสวนออก หลังจากนั้นนําไปแยกให
เปนเสนใยเดี่ยวโดยกระบวนการเชิงกล ซึ่งเยื่อกระดาษที่ไดจากกระบวนการนี้มีปริมาณผลผลิต
ประมาณ 70-80%

1 . 3 กระบวนการเชิงเคมี  (Chemical pulping process)
กระบวนการทางเคมี เปนกรรมวิธีการผลิตเยื่อกระดาษที่ใชสารเคมีละลาย

ลิกนนิซึ่งเปนสารยึดเหนีย่วเสนใยในเนื้อไมใหละลายออกมา เพื่อแยกเสนใยใหเปนอิสระจากกัน
โดยจะนําช้ิ นไมมาตมกับสารเคมีในหมอตมเยื่ อความดันสูง (high pressure digester)
กระบวนการผลิตเยื่อทางเคมีนี้แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
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1) กระบวนการกรด (acidic process)  เชน  กระบวนการซัลไฟท (sulfite
process)

2) กระบวนการดาง (alkaline process) เชน กระบวนการโซดา (soda process)
และกระบวนการคราฟท (kraft process)

เยื่อกระดาษที่ไดจากกระบวนการทางเคมีจะมีองคประกอบของเซลลูโลสสูง
ลิกนินและสารอินทรียอื่นๆ ปนอยูนอยมาก    กระดาษที่ผลิตจากเยื่อประเภทนี้จะมีความ
แข็งแรงและความเหนียวสูง แตผลผลิตของเยื่อกระดาษที่ไดจากกระบวนการนี้จะมีปริมาณ
คอนขางต่ําคือ ประมาณ 40–60%

ตัวอยางลักษณะสมบัติของกระดาษที่ผลิตจากเยื่อซึ่งไดจากทะลายปาลมเปลา
โดยวิธีโซดาเปรียบเทียบกับกระดาษที่ผลิตจากเยื่อรีไซเคิลที่ผลิตจากกลองกระดาษ กระดาษ
หนังสือพิมพและกระดาษปอนด แสดงดังตารางที่ 3

2 . ผลิตภัณฑเยื่ อขึ้ นรูป (Pulp molding or molded pulp)
ผลิตภัณฑเยื่อข้ึนรูป เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการนําเยื่อกระดาษหรือเสนใยบริสุทธ์ิ

มาข้ึนรูปใหมีรูปรางตางๆ เพื่อใชเปนบรรจุภัณฑหรือวัสดุกันกระแทกสําหรับบรรจุภัณฑ  ดังนั้น
บรรจุภัณฑประเภทนี้จึงจัดเปนบรรจุภัณฑยอยสลายไดทางชีวภาพประเภทหนึ่งที่ผลิตจากวัสดุ
ธรรมชาติ

ตารางที่  3 สมบัติของกระดาษที่ผลิตจากเสนใยทะลายปาลมเปลา ดวยวิธีโซดาเปรียบเทียบกับ
กระดาษรีไซเคิลจากแหลงตางๆ

กระดาษรีไซเคิลจาก
        สมบัติของกระดาษ

กลองกระดาษ หนังสือพิมพ กระดาษเขียน

ความหนาแนน (g/cm3) 0.67 0.48 0.41 0.40
ดัชนีความตานทานแรงดึง (Nm/g) 44.95 31.08 21.66 33.10
ดัชนีความตานทานแรงดันทะลุ
   (kPa.m2/g) 4.14 1.96 1.15 7.11
ความทนทานตอการพับ 455.00 12.86 14.00 28.81
คาความสวาง (%) 37.27 26.17 54.02 64.48
คาความทึบแสง (%) 95.26 99.38 98.69 98.91
สัมประสิทธ์ิการกระเจิงแสง (m2/ kg) 33.09 29.42 43.86 43.12
สัมประสิทธ์ิการดูดซับแสง (m2/ kg) 8.53 15.84 7.28 8.13

ที่มา: Ibrahim, 2003.

เย่ือจากทะลาย
ปาลมเปลา
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พัฒนาการของผลิตภัณฑเยื่อข้ึนรูป  คาดวานาจะถูกคิดคนข้ึนเมื่อประมาณป ค.ศ.
1700 โดยนาย Papier Zeitung ชาวเยอรมัน ไดคิดคนข้ึนเพื่อใชสอยในครัวเรือนโดยนํากลอง
มาตอกันดวยกาว และเร่ิมมีการผลิตในระดับโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อป ค.ศ. 1839 โดยทําให
มีลักษณะรูปรางเปนภาชนะ (Mosher and Davis, 1997) เชน ถาดแบบตางๆ แสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 4  ผลิตภัณฑเย่ือขึ้นรูป
ที่มา: http://www.indiamart.com/kombyne-transpak/moulded-packaging-products.html

เย่ือขึ้นรูปสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทตามความหนาแนน (อมรรัตน และคณะ, 2549)
คือ

1. แบบ Soft มีความหนาแนน 0.2-0.5 ก/มล. เชน ถาดวางไข และถาดผลไม  เปนตน
2. แบบ Hard มีความหนาแนน 0.5-1.2 ก/มล. เชน หมวกกันน็อค และชั้นวางทีวี เปนตน
3. แบบ Full molded มีความหนาแนน 1.2-1.35 ก/มล. เชน จาน ชาม และถวย เปนตน

กระบวนการข้ึนรูปที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑเยื่อข้ึนรูปมี 2 วิธีที่แตกตางกัน คือ
1) กระบวนการข้ึนรูปแบบฉีดดวยความดัน  (Pressure injection process)

กระบวนการข้ึนรูปเยื่อแบบฉีดดวยความดัน  เปนกระบวนการข้ึนรูปแบบกึ่ง
อัตโนมัติ เยื่อและน้ําจะถูกผสมใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน และจะถูกสงผานไปยังแมพิมพเพื่อฉีด
ข้ึนรูปดวยแรงดันประมาณ 50 ปอนด/ตร.นิ้ว ที่อุณหภูมิประมาณ 480oC ผลิตภัณฑเยื่อข้ึนรูป
จะถูกนําออกจากแมพิมพโดยมีความช้ืนประมาณ 45-50% หลังจากนั้นเยื่อข้ึนรูปจะถูกทําให
แหงและทําใหปราศจากเช้ือ   ผลิตภัณฑเยื่อข้ึนรูปที่ผานการข้ึนรูปดวยกระบวนการนี้จะมี
น้ําหนักเบาแตมีความแข็งแรงสูง โดยมีความหนาอยูที่ประมาณ 2.5 มม. แตยังสามารถเพิ่ม
หรือลดความหนาได นอกจากนี้เยื่อข้ึนรูปที่ ข้ึนรูปดวยกระบวนการนี้ยังสามารถออกแบบและ
ผลิตในรูปแบบตางๆ ไดหลากหลาย เชน ผลิตเปนของเลนหรือหมวก เปนตน (Paine, 1990)

2) กระบวนการข้ึนรูปแบบดูด (Suction moulding process)
กระบวนการข้ึนรูปเยื่อแบบดูด เปนกระบวนการข้ึนรูปเยื่อแบบอัตโนมัติโดยใช

ระบบสุญญากาศดูดน้ําเยื่อใหติดกับแมพิมพ เยื่อจะซอนทับกันเปนช้ันตามลักษณะรูปทรงของ
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แมพิมพดวยระบบสุญญากาศซึ่งติดตั้งอยูอีกดานหนึ่งของแมพิมพ  เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ
เยื่อข้ึนรูปซึ่งข้ึนรูปดวยวิธีแบบดูดข้ึนรูปและวิธีฉีดดวยความดัน พบวาผลิตภัณฑเยื่อข้ึนรูปที่
ผลิตดวยวิธีดูดข้ึนรูปจะมีปริมาณความช้ืนของผลิตภัณฑภายหลังนําออกมาจากแมพิมพสูง
โดยทั่วไปจะมีปริมาณความช้ืนอยู ที่  85%   ความช้ืนนี้ จะถูกกําจัดไปโดยการอบใหแหง
ผลิตภัณฑเยื่อข้ึนรูปที่ผานกระบวนการทําใหแหงแลวจะมีความแข็งแรงและเรียบมากยิ่งข้ึน
ทําใหสามารถพิมพขอความตางๆ ได (Paine, 1990)

เคร่ืองจักรสําหรับการข้ึนรูปเยื่อดวยวิธีดูดข้ึนรูปนี้ ประกอบดวย แมพิมพจํานวน
2 ตัว (ตัวผูและตัวเมีย) ซึ่งจะชวยในการข้ึนรูปผลิตภัณฑแตละคร้ัง และแมพิมพอีก 1 ตัว ในการ
สงผานเยื่อที่ข้ึนรูปเรียบรอยแลวไปยังสวนทําแหง   โดยปกติแลวจะมีการใชแมพิมพจํานวน
24 ตัว/เคร่ืองจักร 1 เคร่ือง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดของเคร่ืองจักร ดังนั้นในการผลิตแตละคร้ังจะได
ช้ินงานจํานวนมาก โดยทั่วไปแลวผลิตภัณฑที่ผลิตดวยกระบวนการนี้จะเปนผลิตภัณฑประเภท
ถาดเปดฝาดานบน (open-top-tray) (Paine, 1990)

3 . ผลิตภัณฑทดแทนไม  (Wood replacement products)
ผลิตภัณฑทดแทนไม เปนวัสดุที่ไดจากการนําเศษสิ่งเหลือที่ไดจากการแปรรูปไมมา

อัดข้ึนรูปเปนแผนไม มีคุณสมบัติใกลเคียงกับไมและสามารถใชทดแทนไมได ซึ่งผลิตภัณฑ
ทดแทนไมที่ไดจากวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปไมที่สําคัญ ไดแก แผนเสนใยไมอัด
และพาติเกิลบอรด

3 . 1 แผนเสนใยไมอัด (Fiberboard)
แผนเสนใยไมอัดผลิตจากการนําเสนใยของไมหรือเสนใยของวัสดุที่มีเซลลูโลส

และลิกนินเปนองคประกอบมาผสมกับกาว แลวทําการอัดเปนแผนโดยใชความรอนเพื่อใหเกิด
การยึดเหนี่ยวระหวางเสนใย ซึ่งกระบวนการผลิตเสนใยไมอัดจะมีลักษณะใกลเคียงกับการ
ผลิตกระดาษ แตเสนใยที่ใชในการผลิตไมอัดไมตองผานการฟอกสี ซึ่งวิธีการผลิตแผนเสนใย
ไมอัดทําโดยการนําช้ินไมสับ (wood chip) ไปเขาเคร่ืองบดใหเปนเยื่อ หรืออาจใชวิธีการระเบิด
เยื่อดวยไอน้ํา แลวทําการโรยเยื่อไมใหเปนแผนกอนนําเขาเคร่ืองอัด ซึ่งกระบวนการผลิตแผน
เสนใยไมอัดสามารถทําได 2 วิธี คือ

1 ) กระบวนการแบบเปยก (Wet process)
วิธีการนี้จะมีการปลอยเยื่อที่บดละเอียดในรูปของน้ําเยื่อขนใหไหลมาตาม

สายพาน เยื่อจะถูกสงเขาเคร่ืองอัดในลักษณะที่เปยก จึงจําเปนตองใชตะแกรงเหล็กรองรับ
แผนเยื่อระหวางช้ันของเคร่ืองอัดเพื่อใหไอน้ําระเหยออก ดังนั้นแผนใยไมอัดที่ผลิตดวยวิธีนี้
จะมีความเรียบเพียงดานเดียว  สวนอีกดานจะมีลายตะแกรงติดอยู  ดังนั้นบางคร้ังจึงเรียก
แผนเสนใยไมอัดที่ผลิตดวยวิธีนี้วา Screen-back hard board
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2 ) กระบวนการแบบแห ง (Dry process)
วิ ธีการนี้ จะข้ี นรูปแผนไม โดยการผสมเยื่ อไมกับกาวที่ เปนพอลิ เมอร

ประเภทเทอรโมเซ็ต แลวนําไปโปรยเยื่อไมใหเปนแผน แผนเยื่อที่ไดจะถูกนําเขาเคร่ืองอบให
แหงกอนนําเขาเคร่ืองอัดใหแนนแข็งตัว ดังนั้นจึงไมจําเปนตองมีตะแกรงรองรับ แผนเสนใย
ไมอัดที่ผลิตดวยวิธีนี้จึงมีความเรียบทั้งสองดานเรียกวา S-2-S type hard board

แผนเสนใยไมอัด สามารถแบงออกไดตามลักษณะความหนาแนนของแผนใยไมอัด
ไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ

1. แผนไฟเบอรบอรดอัดแนน สามารถแบงไดเปน 3 ประเภทยอย คือ
1) Special density hard board มีคาความหนาแนน 1.20 – 1.45 ก./ลบ.ซม.
2) Hard board มีคาความหนาแนน 0.80 – 1.20 ก./ลบ.ซม.
3) Medium density fiber board (MDF) มคีาความหนาแนน 0.60 – 0.80 ก./ลบ.ซม.

2. แผนไฟเบอรบอรดไมอัดแนน สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทยอย คือ
1) Rigid insulation board มีความหนาแนน 0.15- 0.40 ก./ลบ.ซม.
2) Semi-rigid insulation board มีความหนาแนน 0.02 – 0.15 ก./ลบ.ซม.

ผลิตภัณฑแผนเสนใยไมอัด (รูปที่  5) สามารถนําไปประยุกตใชประโยชนทดแทน
ไมและไมประกอบไดดี พื้นผิวของแผนใยไมอัดสามารถตกแตงใหมีลักษณะสวยงามไดโดย
การปดทับดวยไมบาง  กระดาษตกแตงฟอรไมกาเคลือบเมลามีนหรือแผนวัตถุกันความรอน
ซึ่งจะทําใหแผนใยไมอัดมีลักษณะและสมบัติใกลเคียงกับไมจากธรรมชาติ

รูปที่ 5  ผลิตภัณฑแผนเสนใยไมอัด
ที่มา:  http://www.asiawood.com

ตัวอยางลักษณะของแผนเสนใยไมอัดที่ผลิตจากลําตนปาลม  ทะลายปาลมเปลา
และทางใบปาลมน้ํามัน   โดยการระเบิดเยื่อดวยไอน้ําและข้ึนรูปแผนโดยไมใชกาวเปนตัว
ประสาน  จะใหสมบัติทางกลของแผนเสนใยไมอัด แสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่  4 สมบัติเชิงกลของแผนไมอัดที่ไมใชกาวเปนตัวประสานโดยวิธีการระเบิดเย่ือดวย
ไอน้ําจากวัสดุเศษเหลือชีวมวลของปาลมน้ํามัน

     วัตถุดิบ สภาวะการ ความ คาความ คามอดูลัส คาแรงดึง
ระเบิดเย่ือ หนาแนน แข็งแรงดัด ยืดหยุน ตั้งฉากผิวหนา

(MPa) (g/cm3) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)

ทางใบปาลม 2.0 0.6 2.1447 399.50 0.0267
0.9 6.6222 1086.35 0.1308
1.2 11.0997 1773.20 0.4045

2.4 0.6 2.1876 420.80 0.0365
0.9 8.6889 1488.35 0.1598
1.2 15.1902 2555.90 0.4551

2.8 0.6 1.2496 447.98 0.0349
0.9 7.6519 2063.72 0.2938
1.2 14.0542 3679.46 1.3323

ทะลายเปลา 2.0 0.6 2.8126 433.48 0.0393
0.9 8.4661 1302.77 0.1094
1.2 14.1196 2162.06 0.2262

2.4 0.6 1.4202 281.76 0.0192
0.9 7.1703 1006.14 0.1480
1.2 12.9204 1730.52 0.6308

2.8 0.6 2.0660 278.70 0.0319
0.9 11.1455 1768.35 0.1886
1.2 20.2250 3258.00 0.6656

ลําตน 2.0 0.6 2.5440 399.88 0.1160
0.9 12.2835 1879.57 0.2566
1.2 22.0230 3359.26 0.3847

2.4 0.6 3.5156 608.92 0.2352
0.9 12.1544 1918.93 0.2972
1.2 20.7932 3228.94 0.0778

2.8 0.6 0.9736 188.78 0.0122
0.9 8.3089 1741.52 0.0994
1.2 15.6042 3294.26 0.4143

ที่มา: กิติพงศ, 2543
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3 . 2 แผนพาติ เกิลบอรด (Particle board or Chipboard)
ปารติเกิลบอรดจัดเปนไฟเบอรบอรดชนิดหนึ่ง แตลักษณะของปารติเกิลบอรด

จะประกอบดวยช้ินไมที่มีขนาดใหญกวาไฟเบอรบอรด ซึ่งถานําปารติเกิลบอรดมาเปรียบเทียบ
กับไมจริงจากธรรมชาติและไมอัด พบวา ปารติเกิลบอรดจะมีราคาถูกกวา ความหนาแนน
มากกวา  แตจะมีความแข็งแรงนอยกวาไมธรรมชาติและไมอัด   โดยทั่วไปการผลิตแผน
ปารติเกิลบอรดจะเร่ิมจากข้ันตอนการเตรียมช้ินไม เมื่อไดไมทอนมาจะถูกสงเขาเคร่ืองตัด
เปนช้ิน แตถาเปนเศษไมจะสงเขาเคร่ืองตัดช้ินไมอีกประเภทหนึ่ งซึ่ งมีลักษณะแตกตางไป
หลังจากนั้นจะถูกสงไปอบดวยเคร่ืองอบช้ินไมจนเหลือความช้ืนประมาณ 2-3% แลวสงตอไป
ยังเคร่ืองคัดขนาด (air separator) ช้ินไมที่มีขนาดใหญจะถูกสงเขาเคร่ืองยอยช้ินไม (knifflink
flaker) ใหไดขนาดตามที่ตองการกอนถูกสงไปผสมกับกาวแลวผานเขาเคร่ืองทําแผน (math-
forming machine)  แผนช้ินไมจะเคลื่อนตัวบนสายพานเหล็กของเคร่ืองทําแผนไปเขา mende
press ซึ่งช้ินไมจะถูกอัดระหวางลูกกลิ้งรอนตัวใหญ (heated press drum) กับลูกกลิ้งอัดตัวเล็ก
(pressure rolls) ตอเนื่องกันโดยควบคุมอุณหภูมิประมาณ 180oC ซึ่งจะไดแผนปารติเกิลบอรด
ที่มีความยาวตอเนื่องกันไป  แผนปารติเกิลบอรดที่ผลิตข้ึนจะถูกตัดตามขนาดที่ตองการตอไป

ลักษณะโครงสรางของแผนปารติเกิลบอรด แบงไดดังนี้
1. แผนปารติ เกิลบอรดช้ันเดียว (single layer particleboard) เปนแผน

ปารติเกิลบอรดที่ผลิตจากไมที่มีลักษณะและขนาดเหมือนกัน   มีสวนผสมของกาวและสาร
เติมแตงอยางเดียวกันตลอดความหนาของแผนปารติเกิลบอรด

2. แผนปารติเกิลบอรด 3 ช้ัน (three layers particleboard) เปนแผนปารติเกิล
บอรดที่แบงตามลักษณะของช้ินไม แบงออกเปน 3 ช้ัน ตลอดความหนาของแผน แตละช้ัน
ประกอบดวย ช้ินไมที่มีลักษณะและขนาด ตลอดจนสวนผสมของกาวเหมือนกัน ปกติใชช้ินไม
ขนาดเล็กและบาง เปนช้ันผิวดานหนาและดานหลัง สวนช้ันไสใชช้ินไมหยาบและใหญกวา
ไมที่ใชทําช้ันไสอาจเปนชนิดที่ตางกับที่ใชทําช้ันผิวก็ได ปริมาณกาวที่ใชผสมในช้ันผิวทั้ง 2 หนา
จะมีมากกวาช้ันไส เพื่อใหโครงสรางที่สมดุลกัน มีผิวแข็งและแนนข้ึน

3. แผนช้ินไมอัดหลายช้ัน (multilayer particleboards) เปนแผนปารติเกิลบอรด
ที่แบงตามลักษณะของช้ินไม ซึ่งมีจํานวนช้ันมากกวา 3 ช้ัน

4. แผนปารติเกิลบอรดขนาดลดหลั่น (graduated layer particleboard) เปน
แผนปารติเกิลที่ผลิตจากช้ินไมที่มีขนาดและลักษณะตางกัน โดยโครงสรางของแผนประกอบ
ดวย ช้ินไมขนาดใหญและหยาบจะอยูตรงแนวกลางแผนขณะที่ช้ินไมขนาดเล็กจะจัดเรียงลดหลั่น
ไปหาผิวทั้งสองดานโดยไมมีการแบงช้ันแนนอน
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รูปที่ 6  ผลิตภัณฑแผนพาติเกิลบอรด
ที่มา: http://www.bajajecotec.com/?page=plain_particle_board

ปาลมน้ํามันจัดเปนแหลงเสนใยที่สําคัญ โดยเฉพาะเสนใยที่ไดจากวัสดุเศษ
เหลือในการจัดการสวนปาลม เชน ทางใบและลําตนของปาลมน้ํามันที่มีอายุมากแลว รวมถึง
วัสดุเศษเหลือจากโรงงานผลิตน้ํามันปาลม  อันไดแก  ทะลายปาลมเปลา  หรือเสนใยจาก
ผลปาลมที่ผานการสกัดน้ํามันออกแลว ซึ่งวัสดุเศษเหลือเหลานี้สามารถนําไปเพิ่มมูลคาโดย
การผลิตเปนผลิตภัณฑเพื่อการนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย ซึ่ งจะสงผลตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต อีกทั้งยังเปนการลดการนําเขาผลิตภัณฑจากไมและเสนใย
จากตางประเทศ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
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รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
E-mail: pounsuk918@yahoo.com

ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ปลูกมากในจังหวัดภาคใตของไทย ซึ่งจังหวัดที่
ถือวาเปนเขตเศรษฐกิจปาลมน้ํามัน ไดแก จังหวัดกระบี่  สุราษฎรธานี ชุมพร สตูล ตรัง
ประจวบคีรีขันธ ระนอง นครศรีธรรมราช สงขลา และพังงา  ในชวงหลายปที่ผานมา การปลูก
ปาลมน้ํามันไดขยายพื้นที่ปลูกไปยังภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงราย เลย และพิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถบลุมแมน้ําโขงในจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม เปนตน
(สํานักงาน ก.ล.ต. ปาลมน้ํามัน, 2556) จนมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันรวมทั้งประเทศกวา 4 ลานไร
เปนเนื้อที่ใหผลผลิตประมาณ 3.84 ลานไร ซึ่งนับวานอยมากหากเปรียบเทียบกับอินโดนีเซีย
และมาเลเซียที่ผลิตน้ํามันปาลมมากเปนอันดับหนึ่งและอันดับสองของโลกตามลําดับ โดยมี
พื้นที่ปลูกในแตละประเทศประมาณมากกวา 20 ลานไร

อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันมีวัสดุเศษเหลือที่ เปนชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสจํานวน
มากในโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีชีวมวล เชน เสนใยปาลม กะลาปาลม ทะลายปาลมเปลา
ประมาณ 11%, 5% และ 20% ของปริมาณทะลายปาลมสด ตามลําดับ  สําหรับสวนปาลม
จะมีการตัดทางใบทิ้งทุกๆ 15 วันพรอมกับการเก็บเกี่ยวทะลายปาลมสด และมีการโคนทิ้ง
ตนปาลมที่อายุมากกวา 25 ป ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งตองหมุนเวียนตัดปละประมาณ 1.5 แสนไร
ทําใหมีตนปาลมน้ํามันที่ เปนวัสดุเหลือทิ้งเปนจํานวนมาก ซึ่งยากตอการยอยสลายเองตาม

Ph.D.(Biotechnology) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112
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ธรรมชาติ   แตเนื่องจากตนปาลมน้ํามันแหงมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ประกอบดวย
เซลลูโลส 42% เฮมิเซลลูโลส 25% และลิกนิน 18% จึงนับไดวาเปนแหลงชีวมวลแหลงใหญอีก
แหลงหนึ่งของประทศไทย ดังนั้นจึงควรหาแนวทางในการนําตนปาลมน้ํามันที่โคนทิ้งเหลานี้
นํามาสรางมูลคาเพิ่ม โดยมีงานวิจัยเกี่ยวกับการนําตนปาลมน้ํามันมาใหประโยชนในดานตางๆ
ไดแก ในกระบวนการหมักเพื่อผลิตพลังงานทดแทนคือ ไฮโดรเจน (Hniman et al., 2010;
Noparat et al., 2011; Khamtib et al., 2011) และเอทานอล (Kosugi et al., 2010) รวมทั้งการ
ผลิตน้ําตาล (Pumiput et al., 2008; H,ng et al., 2011) เพื่อใชเปนสารตั้งตนในการผลิตเปน
ผลิตภัณฑตาง ๆ

ผลิ ตภั ณฑ จากต นปาล มน้ํ า มั นในส วนที่ นําไปใช ประโยชน ด านพลั งงานที่
นั กวิ จั ยของมหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทรทําการวิ จั ย มี  2 ด านคื อ การนําไปผลิต
น้ํ าตาลและเอทานอลกับการนําไปผลิตน้ํ าตาลและไฮโดรเจน

1 . การผลิ ตน้ํ าตาลและเอทานอล
วิธีการผลิตเอทานอล เร่ิมจากการแปรสภาพเยื่อตนปาลมดวยวิธีทางเคมี และวิธี

การใชเอนไซมซึ่งเปนแบบ 2 ข้ันตอน โดยข้ันตอนแรก ใชกรดซัลฟวริกที่ความเขมขน 0.1% (v/v)
อุณหภูมิ 121oC เปนเวลา 15 นาที    ตามดวยโซเดียมไฮดรอกไซดที่ความเขมขน 2% (v/v)
อุณหภูมิ 121oC เปนเวลา 60 นาที ใหปริมาณเซลลูโลสสูงสุด 68.5% และปริมาณลิกนินต่ําสุด
4.75%  ข้ันตอนที่สองเปนการยอยดวยเอนไซม ไดปริมาณน้ําตาลกลูโคสและไซโลสเทากับ
23 และ 15 กรัม/ลิตร ตามลําดับ   เมื่อศึกษาการผลิตเอทานอลโดยใชยีสต 2 สกุลรวมกัน คือ

รูปที่ 1  การโคนทิ้งตนปาลมน้ํามันเพื่อปลูกทดแทน
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Saccharomyces cerevesiae กับ Candida shehatae ในอาหารเลี้ยงเช้ือที่มีน้ํายอยตนปาลม
ดวยเอนไซม มีน้ําตาลทั้งหมด 35.4 กรัม/ลิตร ประกอบดวย กลูโคส 23.6 กรัม/ลิตร และไซโลส
11.8 กรัม/ลิตร  สามารถผลิตเอทานอลไดสูงสุด เทากับ 15.61 กรัม/ลิตร  ผลผลิตเอทานอล
เทากับ 0.44 กรัมเอทานอล/กรัมน้ําตาล และอัตราการผลิตเอทานอล เทากับ 0.33 กรัม/ลิตร/
ช่ัวโมง ที่เวลา 48 ช่ัวโมง (Noparat et al., 2011)

2 . การผลิตน้ํ าตาลและไฮโดรเจน
สภาวะที่ เหมาะสมของการผลิตน้ําตาลจากตนปาลมน้ํามันโดยใชวิธีทางเคมีคือ

ใชกรดซัลฟวริก 0.1% ที่อุณหภูมิ 121oC เปนเวลา 15 นาที ใหปริมาณน้ําตาลไซโลส กลูโคส
และอะราบิโนส เทากับ 17.04, 5.11 และ 1.87 กรัม/ลิตร ตามลําดับ จากการศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมตอการผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรไลเสทของตนปาลมน้ํามันจากเช้ือ Clostridium
beijerinckii PS-3 โดยใชวิธีการพื้นผิวผลตอบสนอง (RSM) พบวามีคาที่เหมาะสม ประกอบดวย
เปปโตน 3.25 กรัม/ลิตร  FeSO4.7H2O 0.63 มิลลิโมลาร  และ NiCl2.6H2O 0.74 มิลลิโมลาร
ไดปริมาณไฮโดรเจนสะสมสูงสุด เทากับ 2832 มล./ลิตร

จากการศึกษาระยะเวลาที่สารอาหารอยูในระบบ (HRT) ที่ 6, 12, 24 และ 48 ช่ัวโมง
พบวา HRT 24 ช่ัวโมง สามารถใหผลผลิตไฮโดรเจนสูงสุด เทากับ 228 มล./กรัมน้ําตาลทั้งหมด
เมื่อเทียบกับ HRT อื่นๆ พบวา ที่ HRT 12 ช่ัวโมง ใหผลผลิตเอทานอล เทากับ 192 มล./กรัม
น้ําตาลทั้งหมด และ HRT 6 ช่ัวโมง ใหผลผลิตไฮโดรเจน เทากับ 147 มล./กรัมน้ําตาลทั้งหมด
สําหรับที่ HRT 48 ช่ัวโมง ใหผลิตไฮโดรเจนต่ําสุด เทากับ 87 มล./กรัมน้ําตาลทั้งหมด จากการ
ศึกษาระยะเวลาที่สารอาหารอยูในระบบ (HRT) คือ 24 ช่ัวโมง ไดอัตราการผลิตไฮโดรเจน
สูงสุดเทากับ 2966 มล./ลิตร/วัน และมีปริมาณไฮโดรเจนในกาซชีวภาพ เทากับ 47%

นักวิจัยมหาวิทยาลัยไดศึกษาการผลิตไฮโดรเจนจากแบคทีเรียที่แยกไดจากบอ
น้ําพุรอน โดยใชน้ําตาลไซโลสเปนแหลงคารบอนรวมกับน้ําคั้นเยื่อตนปาลมน้ํามัน (oil palm
sap) จากการทดลองพบวากลุมเช้ือจาก 4 แหลง ไดแก 85RN5, 112YL1, 89SR3-2 และ 81RN1
สามารถผลิตไฮโดรเจนได และมีเพียง 2 ตัวอยางที่ใหผลผลิตไฮโดรเจนสูงสุดคือ 89SR3-2 และ
112YL1 โดยผลิตไฮโดรเจนได 1,523 และ 1,267 มล. H2 /ลิตรของอาหารเลี้ยงเช้ือ ตามลําดับ
และเมื่อนําทั้ง 2 ตัวอยางไปผลิตไฮโดรเจนจากน้ําตาลไซโลสที่ความเขมขน 10 กรัม/ลิตร พบวา
กลุมเช้ือสองแหลงดังกลาวใหผลผลิตไฮโดรเจนสูงสดุเทากับ 1.02 และ 0.85 โมล H2 /โมลไซโลส
ตามลําดับ กลุมของแบคทีเรีย 89SR3-2 สามารถผลิตไฮโดรเจนจากน้ําคั้นเยื่อตนปาลมน้ํามัน
ไดเทากับ 750 มล. H2/ลิตรของน้ําคั้นเยื่อตนปาลม  การผลิตไฮโดรเจนจากกลุมแบคทีเรีย
สามารถผลิตไดในชวงอุณหภูมิ 30-45oC ที่คาพีเอช 7 จากการศึกษากลุมของแบคทีเรียโดยใช
เทคนิค PCR-DGGE พบวาตัวอยางจากบอน้ําพุรอนที่สามารถผลิตไฮโดรเจนไดอยูในสกุล
Clostridium
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เมื่อศึกษาการผลิตไฮโดรเจนโดยใชกลุมแบคทีเรียที่คัดเลือกไดจากบอน้ําพุรอน
พบวา มี 2 กลุมเช้ือ 89SR3-2 (วัดโพธาราม, สุราษฎรธานี)  และ 112YL1 (ตาเนาะแมเราะ,
ยะลา) ที่สามารถผลิตไฮโดรเจนได เทากับ 1,523 และ 1,267 มล. H2 /ลิตรของอาหารเลี้ยงเช้ือ
ตามลําดับ และมีปริมาณไฮโดรเจน เทากับ 58.96 และ 59.32% ตามลําดับ จากการทดสอบ
กลุมเช้ือ 89SR3-2 ในน้ําคั้นเยื่อตนปาลมน้ํามัน พบวาเช้ือเจริญและผลิตไฮโดรเจนได ดังนั้น
น้ําคั้นเยื่อตนปาลมน้ํามันจึงเปนอีกหนึ่งซับสเตรทที่เหมาะแกการนํามาผลิตเปนแกสไฮโดรเจน
ในอนาคต

จากการพัฒนากลุมเช้ือผลิตไฮโดรเจนอุณหภูมิสูงจากตัวอยางตะกอนของน้ําพุรอน
ในภาคใตของไทยโดยการเลี้ยงเช้ือแบบกึ่งกะที่อุณหภูมิ 60oC ในกลูโคส ไซโลส และน้ําตาล
ผสม 2 ชนิดนี้ พบวากลุมเช้ือรหัส PGR และ YLT ใหผลผลิตไฮโดรเจนสูงสุดเทากับ 241.4 และ
231.6 มล H2/กรัมน้ําตาลที่ใชไป ตามลําดับ  หลังการเลี้ยงแบบกึ่งกะ กลุมเช้ือ PGR ใหผลผลิต
ไฮโดรเจนในน้ําตาลผสมเพิ่มเปน 375 มล H2/กรัมน้ําตาลที่ใชไป ซึ่งสูงกวาคาที่ไดจากกลุมเช้ือ
YLT 30% (287 มล H2/กรัมน้ําตาลที่ใชไป   สารเมแทบอไลทที่ไดคือ กรดบิวทิริก อะซิติก
แลคติก และบิวทานอล  การศึกษาชนิดของเช้ือโดยใช PCR-DGGE พบวากลุมเช้ือ PGR ในสาร
อาหารทั้ง 3 แบบมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย (Hniman et al., 2011a) เมื่อศึกษาชนิดของ
เช้ือโดยใช PCR-DGGE พบวากลุมเช้ือ PGR ในน้ําตาลผสมมีเช้ือแบงไดเปน 3 กลุมหลักๆ คือ (A)
เช้ือที่สัมพันธกับเช้ือ Bacillus sp. และ Anoxybacillus sp. (B) เช้ือที่สัมพันธกับเช้ือ Caloramater
sp. และ Clostridium sp. และ (C) เช้ือที่สัมพันธกับเช้ือที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจน
คือ Thermoanaerobacterium sp., และ Caldicellulosiruptor sp. (Hniman et al., 2011b)
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ผลิตภัณฑที่ไดจากน้ํามันปาลมโดยใชไลเปส

รองศาสตราจารย ดร.อรัญ หันพงศกิตติกูล
E-mail: aran.h@psu.ac.th

น้ํามันปาลมเปนผลิตภัณฑที่ ไดจากการสกัดผลปาลมน้ํามันแลวนําไปกลั่ นบริสุทธ์ิ
น้ํามันปาลมที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนหลัก 2 ดาน คือ ใชในอุตสาหกรรมอาหาร เชน
น้ํามันทอด เนยเทียม ครีมเทียม เปนตน  และใชในอุตสาหกรรมที่ไมใชอาหาร เชน ไบโอดีเซล
สบู เคร่ืองสําอาง เปนตน เนื่องจากน้ํามันปาลมเปนสารประกอบเอสเทอรของกรดไขมันและ
กลีเซอรอล จึงมีการใชประโยชนจากน้ํามันปาลมโดยใชเปนวัตถุดิบในการผลิตกรดไขมัน
โมโนกลีเซอไรด   เอสเตอรของน้ําตาลกับกรดไขมัน  ไตรกลีเซอไรดโครงสราง (structured
triglyceride) และไบโอดีเซล   ในการผลิตสารประกอบที่มีมูลคาเพิ่มเหลานี้จะใชวิธีการผลิต
ทางเคมีซึ่งตองใชตัวเรงทําปฏิกิริยาในสภาวะที่ เปนกรดหรือดาง  อาจมีการใชอุณหภูมิและ
ความดันสูง (Chetpattananondh et al., 2005; Parker et al., 1973; Heesen et al., 1976)
ทําใหไดผลผลิตนอยและมีการปนปอนมาก การแยกสารประกอบเหลานี้ใหบริสุทธ์ิก็มีหลาย
ข้ันตอน  อยางไรก็ตามสารประกอบเหลานี้ก็สามารถผลิตไดโดยใชเอนไซมไลเปสในการเรง
ปฏิกิริยา  การใชเอนไซมไลเปสในการผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มเหลานี้จากน้ํามันปาลมมีขอดีคือ
การทําปฏิกิริยามีความจําเพาะและไมรุนแรง สามารถทําปฏิกิริยาไดที่ความดันบรรยากาศ
และที่อุณหภูมิหอง การใชเอนไซมไลเปสในการผลิตจึงเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และกอใหเกิด
ภาวะโลกรอนนอยกวาการใชวิธีการทางเคมี   แตการใชเอนไซมไลเปสอิสระก็มีขอจํากัดดาน
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112
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ราคาและความคงตัวของเอนไซม  การแกไขปญหานี้ทําไดโดยการตรึงเอนไซม ทําใหสามารถ
นําเอนไซมกลับมาใชใหมและใชงานไดอยางตอเนื่องซึ่งชวยลดตนทุนการผลิต  ทําใหการใช
เอนไซมไลเปสในการผลิตสารประกอบเหลานี้ในระดับอุตสาหกรรมมีความเปนไปได

เอนไซมไลเปส
เอนไซมไลเปส (lipase, EC3.1.1.3) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา กลีเซอรอลเอสเทอร

ไฮโดรเลส (glycerol ester hydrolase) เปนเอนไซมที่ทําหนาที่เรงปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydroly-
sis) โมเลกุลของเอซิลกลีเซอไรด เอนไซมไลเปสเปนตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพที่มีความจําเพาะ
กับการยอยพันธะเอสเทอรของน้ํามันและไขมัน ไดเปนกรดไขมันและกลีเซอรอล  ดังแสดงใน
รูปที่ 1 นอกจากนี้เอนไซมไลเปสยังสามารถทําปฏิกิริยาสังเคราะหเอสเทอร (esterification)
และทรานสเอสเทอริฟเคชัน (transesterification) ดังแสดงในรูปที่ 2   การที่เอนไซมไลเปส
สามารถทําหนาที่ไดหลายอยาง   จึงมีการนําเอนไซมไลเปสไปใชประโยชนในการยอยและ
สังเคราะหสารประกอบตางๆ

รูปที่ 1  ปฏิกิริยาการยอยน้ํามันโดยเอนไซมไลเปส

รูปที่ 2  การเรงปฏิกิริยาตางๆ ของเอนไซมไลเปส, Yamane (1987)
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เอนไซมไลเปสพบไดทั่วไปทั้งในพืช สัตว และจุลินทรีย   ไลเปสจากพืช ไดแก ไลเปสจาก
เมล็ดละหุง เมล็ดฝาย และจากธัญพืชพวกขาวสาลี ขาวไรย และขาวบารเลย   ไลเปสจากสัตว
จะพบในเนื้อเยื่ออวัยวะ สวนตางๆ ของสัตว เชน ตับออน หัวใจ ไต สมอง กลามเนื้อ และซีรัม
ปจจุบันไลเปสจากจุลินทรียไดรับความสนใจเปนอยางมากเนื่องจากมีความคงตัวสูงกวาไลเปส
จากพืชและจากสัตว สามารถผลิตไดงายและคุณภาพสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่ม
ผลผลิตตอหนวยโดยวิธีการทางพันธุวิศวกรรมของจุลินทรีย   จุลินทรียที่ใชผลิตเอนไซมไลเปส
ทางการคามีทั้งยีสต รา และแบคทีเรีย   ยีสตที่ใชผลิตไลเปส ไดแก Candida cylindracea C.
rugosa  C. antarctica  ราที่ผลิตใชผลิตไลเปสอยูในกลุม Rhizomucor และ Aspergillu  สําหรับ
แบคทีเรียที่ใชผลิตไลเปสทางการคา ไดแก แบคทีเรียในกลุม Pseudomonas และ Staphylo-
coccus

ผลิตภัณฑที่ไดจากน้ํามันปาลมโดยใชเอนไซมไลเปสมีหลายชนิด เชน กรดไขมัน โมโน
เอซิลกลีเซอรอล เอสเทอรของน้ําตาลและกรดไขมัน ไตรกลีเซอไรดโครงสรางและไบโอดีเซล
ตามรายละเอียดดังนี้

1 . การผลิตกรดไขมัน
กรดไขมัน (fatty acids) เปนกรดคารบอกซิลิก (carboxylic acid)  พบในน้ํามันและ

ไขมัน  น้ํามันปาลมประกอบดวยกรดไขมันชนิดตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยมีกรดปาลมิติก
และกรดโอเลอิกเปนองคประกอบหลัก

ตารางที่  1 องคประกอบกรดไขมันของน้ํามันปาลม (palm olein)

กรดไขมนั *(%) **(%)

กรดไมรีสติก 0.0 0.84
กรดปาลมิติก (C16:0) 43.70 38.28
กรดสเตียริก (C18:0) 2.19 10.08
กรดโอเลอิก (C18:1) 45.76 46.19
กรดลิโนเลอิก (C18:2) 8.35 4.30

ที่มา:  * Kaewthong, 2004, ** Chaiyaso, 2007

กรดไขมันเปนเคมีภัณฑที่มีการผลิตกันมากและใชเปนวัตถุดิบตั้ งตนในการผลิต
ผลิตภัณฑอื่น  มีการใชกรดไขมันในการผลิตยาง เทียนไข  สบู  และผสมในเคร่ืองสําอาง
การผลิตกรดไขมันจากน้ํามันพืชหรือไขสัตวโดยวิธีเคมีจะใชอุณหภูมิและความดันสูง กรดไขมัน
และกลเีซอรอลทีไ่ดจะมสีีเขมและคุณภาพไมดี และมปีฏิกิริยาที่ไมตองการเกดิข้ึนเมือ่ใชอุณหภูมิ
สูง จึงมีการใชเอนไซมไลเปสในการยอยสลายน้ํามันปาลมเพื่อผลิตกรดไขมันและกลีเซอรอล
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จากการศึกษาการผลิตกรดไขมันจากน้ํามันปาลมของ วุฒิชัย (2546) พบวา เอนไซมไลเปส OF
ที่ผลิตโดย Candida rugosa เมื่อนําไปตรึงกับแอคคูเรล EP-100 (Accurel) ซึ่งเปนสารประกอบ
พอลิโพรพิลีน (polypropylene) จะมีกิจกรรมสูงกวาเมื่อตรึงกับตัวพยุงชนิดอื่น เมื่อนําเอนไซม
ไลเปส OF ตรึงรูปยอยน้ํามันปาลมในถังปฏิกริยาแบบ packed bed โดยใชน้ํามันปาลม 80%
ตอบัฟเฟอร pH 7.5 20% และใชเอนไซมตรึงรูป 5930 หนวย การไหล 1 มล./ นาที สามารถ
ยอยน้ํามันปาลมได 82% และสามารถนําเอนไซมตรึงรูปกลับมาใชใหมได 12 คร้ัง จึงทําให
กิจกรรมการยอยลดลงคร่ึงหนึ่งของกิจกรรมเร่ิมตน และแอคคูเรลที่ใชแลวก็สามารถนํากลับ
มาใชในการตรึงเอนไซมไลเปสไดอีก 5 คร้ัง

นอกจากนี้ยังมีการผลิตกรดไขมันจากน้ํามันปาลมโดยการยอยดวยเอนไซมไลเปส
OF ตรึงรูปกับแอคคูเรล EP-100 ในระบบสารละลายสองสารโดยละลายน้ํามันปาลม 20% ใน
ไอโซออคเทน และมีบัฟเฟอร คือ 100 mM Tris/maleate buffer พีเอช 7.0 พบวาเมื่อใชการ
ผลิตแบบตอเนื่องโดยมีอัตราไหลของน้ํามันปาลมในไอโซออคเทน 0.08 มล./นาที และ Tris/
maleate 0.04 มล./นาที จะยอยน้ํามันปาลมเปนกรดไขมันได 95% เปนเวลามากกวา 250 ช่ัวโมง
(H-Kittikun et al., 2000)

2 . การผลิตโมโนเอซิลกลี เซอรอล
โมโนเอซิลกลีเซอรอลหรือโมโนกลีเซอไรด (monoacylglcerols or monoglycerides)

มีโครงสรางคลายน้ํามันคือ  ประกอบดวยกลีเซอรอลกับกรดไขมัน  แตมีกรดไขมันเปน
องคประกอบเพียง 1 โมเลกุล ดังแสดงในรูปที่ 3  โมโนเอซิลกลีเซอรอลจึงมีความชอบน้ํา
มากกวาน้ํามัน นิยมใชโมโนเอซิลกลีเซอรอลเปนสารอิมัลซิไฟเออรในผลิตภัณฑอาหารและ
ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง

รูปที่ 3  โครงสรางทางเคมีของโมโนเอซิลกลีเซอรอล

การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลทางเคมีใชปฏิกิ ริยากลีเซอโรไลซีส (glycerolysis)
ระหวางน้ํามันกับกลีเซอรอลในสภาวะที่เปนดางที่อุณหภูมิสูง 220-250oC ในบรรยากาศของ
ไนโตรเจน ไดผลผลิตเปนโมโนเอซิลกลีเซอรอล 30-40% (Sonnntag, 1982) การผลิตโมโนเอซิล
กลีเซอรอลโดยใชเอนไซมไลเปสก็ทําไดโดยใชปฏิกิยากลีเซอโรไลซิสเชนกัน เมื่อตรึงเอนไซม
ไลเปส PS จาก Pseudomonas sp. กับแอคคูเรล EP-100 แลวนําไปผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอล
โดยใชน้ํามันปาลมโอเลอิน 10%  ละลายในไอโซออคเทน/อะซีโตน (3:1)  ทําปฏิกิริยากับ
กลีเซอรอลที่มีน้ํา 10%  ในอัตราสวนโมลของน้ํามันปาลมตอกลีเซอรอล 1:8  ที่อุณหภูมิ 45oC
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เปนเวลา 24 ช่ัวโมง  พบวาไดผลผลิตเปนโมโนเอซิลกลีเซอรอล 56% (Keawthong and
H-Kittikun, 2004) เมื่อทําการผลิตแบบตอเนื่องในถังปฏิกิริยาแบบ packed bed โดยใชโมล
น้ํามันปาลมตอกลีเซอรอล 1:12  สามารถผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลได 60%  และเมื่อเพิ่ม
ขนาดการผลิต 10 เทา ไดผลผลิตเปน 70% (H-Kittikun et al., 2008) แตเมื่อทําการผลิตโมโน
เอซิลกลีเซอรอลแบบตอเนื่อง โดยใชน้ํามันปาลมผสมกับกลีเซอรอลโดยตรง อัตราสวนโมล
เปน 1:2.7 ไดผลผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอล 14%  (Keawthong et al., 2005) เปนที่นาสังเกตคือ
การใชวิธีผลิตแบบสองเฟสจะใหผลผลิตสูงกวา ทั้งนี้เนื่องจากการใชสารละลายอินทรียทําให
เกิดอีมัลช่ันของน้ํามันและกลีเซอรอลดีกวา  เอนไซมจึงทําปฏิกริยาไดดี

3 . การผลิตเอสเทอร ของน้ํ าตาลและกรดไขมัน
เอสเทอรของน้ําตาลและกรดไขมัน (fatty acid-sugar esters) เปนสารประกอบที่มี

น้ําตาลและกรดไขมันเช่ือมตอกันดวยพันธะเอสเทอร มีคุณสมบัติเปนอิมัลซิไฟเออรที่ดี จัดเปน
สารลดแรงตึงผิวชนิดที่ไมมีข้ัว   มีการใชเอสเทอรของน้ําตาลและกรดไขมันทั้งในผลิตภัณฑ
อาหาร ผงซักฟอก และเคร่ืองสําอาง  การสังเคราะหเอสเทอรของน้ําตาลและกรดไขมันทาง
เคมีใชการทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงและไดผลิตภัณฑที่หลากหลาย (Parker et al., 1973)
สําหรับการสังเคราะหทางเอนไซมใชน้ําตาลทําปฏิกิริยากับกรดไขมันจะไดผลิตภัณฑที่จําเพาะ
กวา  จึงมีการนํากรดปาลม (palm fatty acid distillates, PFAD) ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการ
กลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิ มาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอสเทอรของน้ําตาลและกรดไขมันโดย
ใชเอนไซมไลเปส เมื่อใชเอนไซมไลเปส Novozyme 435 จาก Candida  antarctica 150 หนวย/
มล. พบวาสามารถผลิตเอสเทอรของ PFAD กับน้ําตาลกลูโคสไดเปนอยางดี โดยใช PFAD:
น้ําตาลกลูโคส เทากับ 1:1 ในอะซิโตนที่ 40oC เปนเวลา 74 ช่ัวโมง พบวาสามารถผลิตเอสเทอร
ของกลูโคสและกรดปาลมิติกได 76% (Chaiyaso et al., 2006)

4 . การผลิตไตรกลี เซอไรด โครงสร าง
ไตรกลี เซอไรดโครงสราง (structured triglycerides) เปนน้ํามันสังเคราะหที่ มี

โครงสรางเฉพาะเพื่อเพิ่มคุณคาทางอาหาร หรือเพื่อใหมีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพตามที่
ตองการ   สําหรับไตรกลีเซอไรดโครงสรางที่มีกรดไขมันสายยาวปานกลางตรงตําแหนงที่ 1
และ 3 และกรดไขมันสายยาวตรงตําแหนงที่ 2 ของกลีเซอรอลเปนที่ตองการทางดานสุขภาพ
เนื่องจากเปนน้ํามันที่ยอยสลายงายและใหพลังงานแกรางกายโดยตรง  กรดไขมันสายยาว
ปานกลางที่นิยมใชคือ กรดคาปริลิก (caprylic acid, C8:0) และกรดลอริก (lauric acid, C12:0)
มีการใชเอนไซมไลเปสในการสังเคราะหไตรกลีเซอไรดโครงสรางโดยทําปฏิกิริยาแอซิโดไลซิส
ของน้ํามันพืชกับกรดไขมันทั้ งสองชนิดโดยตรงพบวาไดผลผลิตต่ํา จึงมีการผลิตแบบสอง
ข้ันตอน   โดยในข้ันตอนแรกเปนการผลิต 2-โมโนกลีเซอไรด (2-monoglyceride, 2-MAG)
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จากน้ํามันปาลมโดยการทําปฏิกิริยาแอลกอฮอไลซิสกับเอทานอลกอน โดยใชเอนไซมไลเปส
ที่มีความจําเพาะตรงตําแหนง 1,3 แลวแยก 2-MAG ออกมาโดยการตกผลึกที่อุณหภูมิต่ํา แลว
นําไปทําปฏิกิริยาแอซิโดไลซิสกับกรดไขมันสายยาวปานกลางตอ ก็จะทําใหไดไตรกลีเซอไรด
โครงสรางที่ตองการ (Samanou et al., 1998)  การใชเอนไซมไลเปส D จาก Rhizopus delimar
ตรึงบนแอคคูเรล EP-100 สามารถเรงปฏิกิริยาแอลกอฮอไลซิสของน้ํามันปาลมที่ 40oC เปน
เวลา 12 ช่ัวโมง ไดผลผลิตเปน 2-MAG  60% และ 2-MAG ที่ผลิตไดประกอบดวยกรดโอเลอิก
55% และกรดลิโนเลอิก 18-21% (Wongsakul et al., 2003) เมื่อนํา 2-MAG ที่ไดไปทําปฏิกิริยา
กับกรดไขมันที่ตองการก็จะทําใหไดไตรกลีเซอไรดโครงสรางเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ยังสามารถ
สังเคราะหไตรกลีเซอไรดโครงสรางจาก 1,3-ไดกลีเซอไรด (1,3-diacylglycerides, DAG) ซึ่งจัด
เปนวิธีการใหม โดยเร่ิมจากการสังเคราะห 1,3-dilaurin และ 1,3-diacaprylin กอน โดยการ
เอสเทอริฟเกชันกรดคาปริลิกหรือกรอลอลิกกับกลีเซอรอลกอน แลวจึงนําไปทําเอสเทอริไฟด
กับ 2-MAG ที่ได พบวาสามารถสรางไตรกลีเซอไรดโครงสรางที่มี 1,3-dicapryloyl-2-oleylglycerol
และ 1,3-dilauroyl-2-oleylglycerol ไดผลผลิต 87 และ 88 mole%  เมื่อใชไลเปส PS-D จาก
Burkhoderia cepacia ในเฮกเซนที่ 60oC (Wongsakul et al., 2004)

5 . การผลิตไบโอดี เซล
ไบโอดีเซล (biodiesel) เปนเช้ือเพลิงชีวภาพ เปนสารประกอบเอสเทอรของกรด

ไขมันและแอลกอฮอล มีคุณสมบัติคลายน้ํามันดีเซล จึงสามารถใชทดแทนน้ํามันดีเซลได
การผลิตไบโอดีเซลในปจจุบันใชวิธีทรานสเอสเทอริฟเคชัน โดยทําปฏิกริยาแอลกอฮอไลซิสของ
น้ํามันพืชกับแอลกอฮอล นิยมใชเมทานอลในสภาวะที่เปนกรดหรือเบส ไดเปนเมทิลเอสเทอร
ของกรดไขมัน ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4  การเกิดเมทิลเอสเทอรของกรดไขมันจากน้ํามันปาลมโดยปฏิกิริยาแอลกอฮอไลซิส

ขอเสียของการใชกรดหรือเบสในการเรงปฏิกิริยาคือ จะมีน้ําเสียมากและน้ําเสีย
มีความเปนกรดหรือเบสสูงมากซึ่ งเปนอันตรายตอสิ่ งแวดลอม  และมีความยุ งยากในการ
เก็บเกี่ยวไบโอดีเซลและกลีเซอรอล การผลิตไบโอดีเซลยังทําไดโดยใชเอนไซมไลเปสในการ
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เรงปฏิกิริยา สามารถทําปฏิกริยาไดที่อุณหภูมิหอง และปฏิกิริยามีความจําเพาะสูง สามารถ
แยกไบโอดีเซลและกลีเซอรอลไดงาย

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมโดยใชเอนไซมไลเปสในการเรงปฏิกิริยาทรานส
เอสเทอริฟเคชัน มีปจจัยเกี่ยวของคือชนิดของเอนไซมไลเปสและสภาวะที่ใชในการทําปฏิกิริยา
จากการคัดเลือกเอนไซมไลเปสทางการคา 7 ชนิด คือ ไลเปส AY (Candida rugosa)  ไลเปส PS
(Pseudomonas sp.)  ไลเปส AK (Pseudomonas fluorescences)  ไลเปส D (Rhizopus delinar)
ไลเปส M (Mucor javanicus)  ไลเปส OF (Candida rugosa)  และไลเปส FAP-15 (Rhizopus
oryzae) ในการผลิตเมทิลเอสเทอรจากน้ํามันปาลมโอเลอิน หรือปาลมสเตียริน/เมธานอล 1:2
โมล/โมล ที่ 45oC เปนเวลา 12 ช่ัวโมง พบวาการใชเอนไซมไลเปส PS ใหผลผลิตเมธิลเอสเทอร
สูงสุด 30.23% และเมื่อนําเอนไซมนี้ไปตรึงรูปกับแอคคูเรล EP-100 ใชผลิตเมทิลเอสเทอร
แบบกะ พบวาสภาวะที่เหมาะสมตอการผลิตเมทิลเอสเทอรจากไขปาลมคือใชสับสเตรทระหวาง
ปาลมสเตียรินตอเมทานอลเปน 1: 3   5 กรัม  ใชไลเปส PS ตรึงรูป 60 ยูนิต บมในที่มีน้ําใน
ปฏิกิริยา 20% ของน้ําหนักสับสเตรทที่ 50oC นาน 24 ช่ัวโมง สามารถผลิตเมธิลเอสเทอรได
92.20% (วิภาวดี, 2546)

นอกจากนี้ มีการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากไขมันจากบอบําบัดน้ําเสียโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลม โดยไขมันจากบอบําบัดบอแรกของระบบบําบดัน้ําเสียโรงงานสกัดน้ํามนัปาลม
มีคาความเปนกรดสูง และประกอบดวยกรดไขมัน 74.26% ไตรกลีเซอไรด 4.57% และโมโน
กลีเซอไรด 15.6%  เมื่อใชเอนไซมไลเปส PS ตรึงรูปบนแอคคูเรล ในการทําปฏิกิริยาโดยใช
สับสเตรท 1:1.26 โมล/โมล ในฟอสเฟตบัฟเฟอร พีเอช 7 บมที่ 45oC และเขยาที่ 300 รอบ/
นาที นาน 12 ช่ัวโมง ไดเมทิลเอสเทอร 72.33% แตเมื่อนําไขปาลมจากบอไปแยกตอโดยการ
กลั่นลําดับสวนแลวทําปฏิกิริยากับเมทานอล 1:1 จะไดเมทิลเอสเทอร 87.36% (ญาใจ, 2548)

สรุป
น้ํามันปาลมมีการใชประโยชนหลักๆ เปนอาหาร ปจจุบันมีการใชน้ํามันปาลมผลิตเปน

ไบโอดีเซลโดยวิธีการทางเคมี  น้ํามันปาลมยังสามารถใชเปนสารตั้งตนในการผลิตสารประกอบ
ตางๆ ไดหลากหลาย  ในปจจุบันการผลิตสารประกอบพวกกรดไขมัน โมโนเอซิลกลีเซอรอล
ไตรกลีเซอไรดโครงสรางและไบโอดีเซล ใชวิธีเคมี  จากงานวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรที่นําเสนอนี้ แสดงใหเห็นวาสามารถใชเอนไซมไลเปสเปนตัวเรงปฏิกิริยาของ
กระบวนการทางชีวภาพโดยทําปฏิกิริยากับน้ํามันปาลมเพื่อผลิตสารตั้งตนดังกลาว  การใช
เอนไซมไลเปสในการเรงปฏิกิริยาแทนการใชวิธีเคมีจะทําใหสามารถลดกาซเรือนกระจกที่กอ
ใหเกิดภาวะโลกรอน แตขอจํากัดจากการใชเอนไซมไลปสในการทําปฏิกิริยาคือเอนไซมไลเปส
ยังมีราคาแพงถึงแมจะเปนเอนไซมตรึงรูป และในการทําปฏิกิ ริยาสภาวะที่ ทําปฏิกิ ริยา
คอนขางจําเพาะ  การศึกษาการผลิตไลเปสในปริมาณมากใหมีราคาถูกและการปรับปรุง
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คุณสมบัติของเอนไซมืไลเปสโดยใชเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมใหมีความคงทนตอสภาพแวดลอม
จึงเปนสิ่งจําเปน จึงจะเปนหนทางในการใชไลเปสผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากน้ํามันปาลม
ในระดับอุตสาหกรรม
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ผลิตภัณฑไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมใชแลว
โดยเอนไซมไลเปสตรงึรปู
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ปจจุบันพลังงานเช้ือเพลิงจากฟอสซิล ซึ่งไดแก น้ํามัน กาซธรรมชาติ รวมถึงถานหิน
กําลังลดปริมาณลงมาก และมีแนวโนมวาจะหมดลงภายในไมกี่ สิบปขางหนา โดยมีการ
คาดการณวาหากมีการใชพลังงานในอัตราที่สูงอยูในปจจุบัน จะเหลือพลังงานในรูปของน้ํามัน
ปโตรเลียมและกาซธรรมชาติสําหรับใชไดอีกเพียง 40 และ 64 ปตามลําดับ (Vasudevan and
Briggs, 2008)  จากวิกฤตการณดังกลาวกอใหเกิดการตื่นตัวที่จะหาพลังงานทดแทนเพื่อจะนํา
มาใชในอนาคต ไมวาจะเปนพลังงานจากลม แสงอาทิตย น้ําหรือชีวมวล ซึ่งหนึ่งในพลังงาน
ทดแทนที่ประเทศตางๆ กําลังใหความสนใจกันอยางแพรหลายในปจจุบันคือ ไบโอดีเซล
เนื่องจากไบโอดีเซลมีคุณสมบัติที่ใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลและสามารถใชแทนกันได อีกทั้งยังมี
คุณสมบัติบางประการที่ดีกวาอีกดวย   โดยการเผาไหมของไบโอดีเซลจะไมกอใหเกิดกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด เนื่องจากองคประกอบของไบโอดีเซลไมมีธาตุกํามะถัน เกิดกาซคารบอน
มอนอกไซดและฝุนละอองที่นอยกวามากเมื่อเทียบกับดีเซลปกติ

ไบโอดีเซลเปนผลิตภัณฑที่ ไดจากการนําน้ํามันพืชหรือน้ํามันจากสัตวมาทําปฏิกิริยา
ทรานสเอสเทอริฟเคช่ันดวยแอลกอฮอล เชน เอทานอล หรือเมทานอล โดยอาศัยตัวเรง
ปฏิกิริยาที่เปนกรด ดาง หรือเอนไซมไลเปส การผลิตไบโอดีเซลในระดับอุตสาหกรรมจะนิยม

Ph.D.(Biotechnology Engineering) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112
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ใชดาง เนื่องจากสามารถผลิตไบโอดีเซลไดในปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว แตกระบวนการ
ดังกลาวจะกอใหเกิดผลิตภัณฑที่ไมตองการอยางสบูออกมามาก ใชอุณหภูมิและความดันสูง
รวมทั้งตองอาศัยข้ันตอนในการแยกและกําจัดดางที่ยุงยาก ปจจุบันจึงมีผูสนใจทําการศึกษา
การผลิตไบโอดีเซลโดยใชเอนไซมไลเปสที่ไดจากจุลินทรียเปนตัวเรงปฏิกิริยา   เนื่องจาก
กิจกรรมการทํางานของเอนไซมจะมีความจําเพาะสูง เกิดสารที่ไมตองการจากการทําปฏิกิริยา
นอย การแยกผลิตภัณฑและการทําใหบริสุทธ์ิก็สามารถทําไดงาย นอกจากนี้เอนไซมเปนสิ่ง
ที่ไดจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติจึงไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม

1 . ปฏิกิ ริ ยาการทํางานของเอนไซม ไลเปส
ปฏิกิ ริยาที่ เกิดจากการทํางานของเอนไซมไลเปส (รูปที่  1) แบงออกไดเปน 3

ปฏิกิริยาหลักคือ ปฏิกิริยาการยอยสลายน้ํามัน (hydrolysis) ซึ่งตองอาศัยน้ําในการเรงปฏิกิริยา
ปฏิกิริยาการสังเคราะหเอสเทอร (esterification) ซึ่งมักเกิดในสภาวะที่มีน้ํานอยเนื่องจากมีน้ํา
เปนผลผลิตจากการเกิดปฏิกิริยา และปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนหมูเอสเทอร (transesterifica-
tion) ซึ่ งจําแนกออกไดเปน 3 ปฏิกิ ริยาตามชนิดของซับสเตรทที่ ใช ไดแก (1) ปฏิกิ ริยา
อินเตอรเอสเทอริฟเคช่ัน (interesterification) เปนการแลกเปลี่ยนหมู เอสเทอรระหวางสาร
เอสเทอรดวยกัน เชน การแลกเปลี่ยนกรดไขมันระหวางไตรกลีเซอไรดสองชนิด (2) ปฏิกิริยา
แอลกอฮอลไลซีส (alcoholysis) เปนการแลกเปลี่ยนหมูเอสเทอรที่มีแอลกอฮอลเปนซับสเตรท
ซึ่งการผลิตไบโอดีเซลจัดอยูในปฏิกิริยาชนิดนี้  และ (3) ปฏิกิริยาอะซิโดไลซีส (acidolysis)
ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนหมูเอสเทอรที่มีกรดอินทรียเปนซับสเตรท

รูปที่ 1  การเรงปฏิกิริยาโดยเอนไซมไลเปส (Gandhi 1997 อางโดย Reis et al., 2009)
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ปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซลประกอบไปดวยซับสเตรท 2 ชนิด คือ น้ํามัน และ
แอลกอฮอล ดังนั้นการทํางานของเอนไซมจึงมีความซับซอนมากกวาปกติ เนื่องจากเอนไซม
สามารถจับกับซับสเตรทไดคร้ังละ 1 ชนิด  ดังนั้นจึงมีผูสนใจศึกษาถึงกลไกการทํางานของ
เอนไซมไลเปสในการผลิตไบโอดีเซล โดย Al-Zuhair (2005) กลาววา การทํางานของเอนไซม
ไลเปสในการเรงปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคช่ัน กรดไขมันบนโมเลกุลของไตรกลีเซอไรดกับ
แอลกอฮอล สามารถอธิบายไดดวยแบบจําลองของสมการในทางจลนพลศาสตรของเอนไซม
ที่ ช่ือ Ping-Pong kinetic model ดังแสดงในรูปที่ 2 โดยเอนไซม (E) จะเขาจับกับซับสเตรท
ตัวแรกคือน้ํามัน (S) กรณีนี้เปนไตรกลีเซอไรดเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนระหวางเอนไซมกับ
ซับสเตรท (E.S) จากนั้นเอนไซมจะยอยน้ํามันและปลอยกลีเซอรอลที่ถูกยอยแลวออกมา
แตยังคงจับกับกรดไขมันอยู (E.F) จากนั้นจึงจับกับโมเลกุลของแอลกอฮอล (A) เกิดเปนสาร
ประกอบเชิงซอน (E.F.A) และเอนไซมจะทําปฏิกิริยาเกิดเปนผลผลิต (E.Bd.G) และปลอย
ผลิตภัณฑออกมาเปนกลีเซอรอล (G) และเอสเทอรหรือไบโอดีเซล (Bd) ตามลําดับ นอกจากนี้
เอนไซมยังสามารถจับกับแอลกอฮอล (E.A) แตไมเกิดผลิตภัณฑ โดยคา k แสดงถึงคาคงที่
ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาของแตละปฏิกิริยา

รูปที่ 2 กลไกการเรงปฏิกิริยาทรานสเอนเทอริฟเคชั่นโดยเอนไซมไลเปสเพื่อผลิตไบโอดีเซลจาก
น้ํามัน E: เอนไซม, F: สารที่เกิดขึ้นระหวางการเกิดปฏิกิริยา, Bd: ไบโอดีเซล (Al-Zuhair,
2005)

2 . การผลิตไบโอดี เซลจากน้ํามันปาลมใชแล ว
ปจจุบันน้ํามันปาลมเปนวัตถุดิบหลักของการผลิตไบโอดี เซลในประเทศไทย

เนื่องจากมีปริมาณมาก  แตการใชน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิในการผลิตไบโอดีเซลมีขอจํากัดเร่ือง
ตนทุนที่มีราคาสูง อีกทั้งยังทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ํามันปาลมเพื่อการบริโภค สงผล
ใหราคาน้ํามันปาลมยิ่งสูงข้ึนไปอีก ดังนั้นการนําน้ํามันปาลมใชแลวมาใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตไบโอดีเซลจึงเปนทางเลือกที่มีศักยภาพมากกวา โดยเปนการลดปญหาการใชน้ํามันทอด
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ซ้ํา ซึ่งจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภคและสามารถลดการปลอยของเสียออกสู
สิ่งแวดลอม สําหรับวัตถุดิบแอลกอฮอลที่นิยมนํามาใชในการผลิตไบโอดีเซลทางการคาคือ
เมทานอล เนื่องจากหาไดงายและมีราคาถูก แตในอนาคตเอทานอลจะเปนแอลกอออลที่มี
ความเหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลมากกวา เนื่องจากเอทานอลมีความเปนพิษนอยกวา
จึงเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทั้งยังสามารถผลิตไดจากวัสดุเศษเหลือที่มาจากภาคการเกษตร
หรือจากภาคอุตสาหกรรม

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมใชแลวกับ
เอทานอลโดยใชเอนไซมไลเปสตรึงรูป คณะผูวิจัยไดคัดเลือกเอนไซมไลเปสทางการคา 5 ชนิด
คือเอนไซมไลเปสอิสระ Lipase PS, Lipase AK และ Lipase AY จากเช้ือ Pseudomonas cepacia,
Pseudomonas fluorescens และ Candida rugosa ตามลําดับ ที่ผานการตรึงรูปดวยตัวพยุง
แอคคูเรล EP 100 กับเอนไซมไลเปสตรึงรูปทางการคา Lipozyme TL IM จากเช้ือ Thermomysis
lauginosa และ Novozym 435 จากเช้ือ Candida antarctica ผลการทดลองเปรียบเทียบความ
จําเพาะของเอนไซมไลเปสทั้ง 5 ชนิด ในการเรงปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส ทรานสเอสเทอริฟเคช่ัน
และเอสเทอริฟเคช่ันดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการเรงปฏิกิ ริยาโดยเอนไซมไลเปสตรึงรูปทั้ง 5 ชนิด
(A) ปฏิกิริยาการยอยน้ํามันปาลมใชแลว  (B) ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่น  และ  (C)
ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่น (Tongboriboon และคณะ, 2010)

ผลการทดลอง พบวา เอนไซมตรึงรูปที่ สามารถเร งปฏิกิ ริยาการยอยสลาย
ไตรกลีเซอไรดในน้ํามันปาลมใชแลวไดดีที่สุดคือ Lipase AY (รูปที่ 3A) ในขณะที่เอนไซมชนิด
อื่นมีความสามารถในการยอยสลายไตรกลีเซอไรดที่นอยกวา อยางไรก็ตามเอนไซมไลเปส
ชนิดนี้ ไม เหมาะสมในการผลิตเอทิลเอสเทอร เนื่ องจากเมื่ อมีการเติมเอทานอลในระบบ
กิจกรรมของเอนไซมจะลดลงเหลือเพียง 4 และ 6% เมื่อเปรียบเทียบกับเอนไซมที่ใหกิจกรรม
สูงสุดในปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ัน (รูปที่ 3B) และทรานสเอสเทอริฟเคช่ัน (รูปที่ 3C) ตามลําดับ
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ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเอนไซม Lipase AY มีโครงสรางของบริเวณเรงที่เกิดการสัมผัสและถูก
ยับยั้งโดยแอลกอฮอลไดงาย

ในขณะที่ในปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ัน เอนไซมตรึงรูป Novozym 435 สามารถเรง
ปฏิกิริยาไดสูงสุด และรองลงมาคือ Lipase PS และเอนไซมที่สามารถเรงปฏิกิริยาทรานส
เอสเทอริฟเคช่ันไดดีที่สุดคือ Lipase AK  ในขณะที่เอนไซม Lipase PS ใหกิจกรรมที่ 83% เมื่อ
เทียบกับกิจกรรมของ Lipase AK โดยจะเห็นไดวา Lipase PS และ Lipase AK ซึ่งเปนเอนไซม
ที่ผลิตจากเช้ือจุลินทรียสกุลเดียวกันคือ Pseudomonas เปนเอนไซมที่มีความสามารถในการ
ยอยสลายน้ํามันไดดี ทั้ งยังสามารถทํางานไดในสภาวะที่มีเอทานอลเปนซับสเตรทและมี
เฮกเซนเปนตัวทําละลาย

การทดลองคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติของเอนไซมไลเปสตรึงรูปใน
การเรงปฏิกิริยาที่สภาวะตางๆ และคัดเลือกเอนไซมไลเปสตรึงรูปเพื่อการผลิตเอทิลเอสเทอร
จากน้ํามันปาลมใชแลว ซึ่งกลไกในการทําปฏิกิริยายังไมมีการรายงานที่แนชัด แตจากรายงาน
ของ Al-Zuhair และคณะ (2007) กลาววา กลไกการเรงปฏิกิริยาของเอนไซมไลเปสในการผลิต
ไบโอดีเซลอาจเกิดข้ึนไดทั้งจากการไฮโดรไลซีสน้ํามันเปนกรดไขมันอิสระกอน แลวจึงเกิด
ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ันระหวางกรดไขมันอิสระและแอลกอฮอล  หรืออาจเกิดปฏิกิริยาทรานส
เอสเทอริฟเคช่ันของน้ํามันกับแอลกอฮอลโดยตรง จากผลการทดลองขางตนทําใหทราบคา
ความจําเพาะของเอนไซมแตละชนิดในปฏิกิ ริยาไฮโดรไลซีส ทรานสเอสเทอริฟเคช่ัน และ
เอสเทอริฟเคช่ัน ซึ่งเปนปฏิกิริยาที่ เกี่ยวของในการผลิตไบโอดีเซล โดยสามารถสรุปความ
จําเพาะไดดังนี้คือ Lipase AY มีความสามารถในการเรงปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสไดสูงที่สุด ใน
ขณะที่ Novozym 435 มีความสามารถเรงปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ันไดสูงสุด และ Lipase AK
มีความสามารถในการเรงปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคช่ันไดดีที่สุด  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง
คัดเลือกเอนไซมไลเปสที่เหมาะสมในการเรงปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส มาศึกษาการทํางานรวมกับ
เอนไซมที่สามารถเรงปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ันและทรานสเอสเทอริฟเคช่ันไดดี เพื่อใชในการ
ผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมใชแลว อยางไรก็ตามเนื่องจากเอนไซม Lipase AY เปนเอนไซม
ที่ถูกยับยั้งการทํางานโดยเอทานอล ดังนั้นในข้ันตอนตอไปจึงศึกษาเวลาที่จะเติมเอทานอล
เพื่อลดปญหาดังกลาวลง พรอมกับศึกษาการทํางานรวมกันของเอนไซมผสม

จากรูปที่ 4 พบวาในการใชเอนไซมผสมทําใหเอนไซมสามารถทํางานรวมกันไดดี
โดยพบวาเอนไซมผสมระหวาง Lipase AY และ Lipase AK สามารถเรงปฏิกิริยาทรานส
เอสเทอริฟเคช่ันไดสูงกวาการใชเอนไซม Lipase AK เดี่ยว   เมื่อพิจารณากรดไขมันอิสระที่
เกิดข้ึนพบวาในระบบที่มีการเติมเอนไซมผสมของ Lipase AY และ Lipase AK และชุดการ
ทดลองที่ใช Lipase AY รวมกับ Novozym 435 จะทําใหมีปริมาณกรดไขมันอิสระสูงในสอง
ช่ัวโมงแรกของการทําปฏิกิริยาที่ 45% (รูปที่ 4A และ 4B) ซึ่งมากกวาในระบบอื่น ทั้งนี้เนื่อง
มาจาก Lipase AY สามารถเรงปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสไดดี ทําใหเกิดเปนกรดไขมันอิสระมากกวา
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ชุดการทดลองที่ใช Lipase AK เพียงชนิดเดียว โดยเมื่อมีการเติมเอทานอลลงในปฏิกิริยา
ปริมาณกรดไขมันอิสระก็ลดลงอยางเห็นไดชัด เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ันระหวาง
กรดไขมันอิสระและเอทานอลเกิดเปนเอทิลเอสเทอรหรือไบโอดีเซล   อยางไรก็ตาม การใช
เอนไซม Lipase AY รวมกับ Lipase AK ใหผลผลิตไบโอดีเซลสูงกวาชุดการทดลองที่ใช Lipase
AY รวมกับ Novozym 435 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในระบบยังคงมีไตรเอซิลกลีเซอรอลเหลืออยู
ซึ่ง Lipase AK จะทําปฏิกิริยากับไตรเอซิลกลีเซอรอลไดดีกวา Novozym 435 (รูปที่ 3B)

จากการทดลองเติมเอทานอลที่ช่ัวโมงแรก (รูปที่ 4D และ 4C) พบวาการใชเอนไซม
ผสมระหวาง Lipase AY และ Lipase AK ก็ยังใหผลผลิตไบโอดีเซลสูงกวาการใชเอนไซมเดี่ยว

รูปที่ 4 การเปรียบเทียบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมใชแลว โดยใชเอนไซมไลเปสผสม
เปรียบเทียบกับการใชเอนไซม Lipase AK ชนิดเดียว (A) ใชเอนไซม Lipase AY 5% ผสมกับ
Lipase AK 5% ในระบบ 2 ขั้นตอนที่เติมเอทานอลที่ชั่วโมงที่ 2 (B) ใชเอนไซม Lipase AY
5% ผสมกับ Novozym 435 5% ในระบบ 2 ขั้นตอนที่เติมเอทานอลที่ชั่วโมงที่ 2 (C) ใช
เอนไซม Lipase AK ชนิดเดียว 10% (D) ใชเอนไซม Lipase AY 5% ผสมกับ Lipase AK 5%
ในระบบ ขั้นตอนเดียวที่เติมเอทานอลที่ชั่วโมงแรก (E) ใชเอนไซม Lipase AY 5% ผสมกับ
Novozym 435 5% ในระบบขั้นตอนเดียวที่เติมเอทานอลที่ชั่วโมงแรก (F) ใชเอนไซม Lipase
AK ชนิดเดียว 5% สัญลักษณวงกลมสีขาวคือไตรเอซิลกลีเซอรอล สี่เหลี่ยมขาวหลามตัด
สีขาวคือไดเอซิลกลีเซอรอล สามเหลี่ยมสีขาวคือโมโนเอซิลกลีเซอรอล ดาวคือกรดไขมัน
อิสระ และวงกลมสีดําคือเอทิลเอสเทอรหรือไบโอดีเซล (Tongboriboon และคณะ, 2010)
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และสูงกวาชุดการทดลองที่ใช Lipase AY รวมกับ Novozym 435 ทั้งนี้อาจมาจากการทํางาน
รวมกันของ Lipase AY และ Lipase AK โดย Lipase AK สามารถเปลี่ยนกรดไขมันอิสระที่
เกิดข้ึนจากการทํางานของ Lipase AY และเอทานอลใหเปนไบโอดีเซลไดทันที กอนที่เอทานอล
จะมีผลไปยับยั้งการทํางานของเอนไซม Lipase AY

ในการทดลองผลิ ตไบโอดี เซลแบบต อเนื่ องโดยทําการทดลองในระดับหอง
ปฏิบัติการ  ดังแสดงในรูปที่ 5  พบวาเอนไซมไลเปสที่ผสมกันสามารถนํากลับมาใชใหมได
15 คร้ัง โดยยังคงกิจกรรมมากกวา 50% และพบวาในระบบการหมักแบบตอเนื่องที่ใชเอนไซม
ไลเปสที่ผสมกันบรรจุในปฏิกรณสามารถผลิตไบโอดีเซลมากกวา 67%

รูปที่ 5 ระบบการผลิตไบโอดีเซลโดยเอนไซมไลเปสตรึงรูปผสมแบบตอเนื่อง (A) น้ํามันใชแลว (B)
คอลัมนเอนไซมผสม (C) ปม (เกษรา, 2552)
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ผลิตภัณฑที่ไดจากกลีเซอรอลดิบ
ของโรงงานไบโอดีเซล

รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
E-mail: poonsuk.p@psu.ac.th

ปาลมน้ํามันเปนทั้งพืชอาหารและพืชพลังงาน เนื่องจากสามารถแปรรูปน้ํามันปาลม
เปนไบโอดีเซลหรือเอสเทอรของกรดไขมันดวยปฏิกิ ริยาทรานสเอสเทอริฟเคช่ันระหวาง
ไตรกลีเซอไรด (ในน้ํามัน) กับแอลกอฮอล (เมทานอลหรือเอทานอล) ไดไบโอดีเซลกับกลีเซอรอล
(รูปที่ 1)   กลีเซอรอลจัดเปนวัสดุเศษเหลือของโรงงานผลิตไบโอดีเซล มีปริมาณ 10% ของ
ไบโอดีเซลที่ผลิตได จากความตองการไบโอดีเซลที่เพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็วในปจจุบัน สงผลให
กลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตมีปริมาณเพิ่มข้ึนดวยเชนกัน กลีเซอรอลดิบมีสีน้ําตาลและ
มีสิ่งเจือปนที่เปนสารอินทรียปะปนอยู จึงใชเปนสารตั้งตนหรือวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ
ชีวภาพตางๆ ไดหลายชนิด ไดแก 1,3-โพรเพนไดออล เอทานอล กาซไฮโดรเจน กรดซัคซินิค
2,3-บิวเทนไดออล พอลิกลีเซอรอล ไดไฮดรอกซีอะซิโตน เปนตน

ผลติภัณฑท่ีไดจากกลเีซอรอลดิบ
ผลิตภัณฑที่ไดจากกลีเซอรอลดิบมีหลายชนิด   งานวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่

นําเสนอในบทความนี้มี 2 ผลิตภัณฑหลัก ไดแก 1,3 โพรเพนไดออล และเอทานอล

Ph.D.(Biotechnology) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112
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1 . 1,3 โพรเพนไดออล
1,3 โพรเพนไดออล หรือที่รูจักในช่ือไตรเมทิลีนไกลคอลเปนสารประกอบอินทรียที่

มีสูตรโครงสรางเปน CH2(CH2OH)2 มีน้ําหนักโมเลกุล 76 ดาลตัน จุดเยือกแข็ง -27๐C จุดเดือด
210๐C  และมีความหนืด 1.053 เซ็นติพอยต  1,3 โพรเพนไดออลมีลักษณะใส  สีเหลืองออน
ขนเหนียว มีความเปนกรดออน สามารถละลายน้ําไดดี กลาวไดวาสาร 1,3 โพรเพนไดออลเปน
สารโมเลกุลเชิงเดี่ยว (monomer) ที่มีการนําไปใชประโยชนอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมตางๆ
อาทิ

1) ใชผสมกับพอลิเอสเตอรไดสารชนิดใหมที่เรียกวา 3GT หรือ Sorona 3GT polymer
(Kurian, 2005) มีลักษณะเปนพอลิเมอรสายตรงที่เปนผลึกและมีจุดหลอมเหลวเทากับ 228๐C
และมีอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคลายแกว (glass transition) ประมาณ 50๐C พอลิเมอรชนิดนี้
นําไปใชประโยชนไดหลากหลาย โดยเฉพาะการนําไปทําเสนใย สิ่งทอ ซึ่งมีสมบัติพิเศษ เชน
สามารถยอมสีไดงายข้ึน  และเสนใยมีความทนทานตอการเปรอะเปอนไดโดยไมตองมีการ
เคลือบพื้นผิวเสนใย  และทนตอการเสื่อมสลายเมื่อสัมผัสแสงแดด  ซึ่งดีกวาเสนใยอื่นๆ
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติลดการดูดซับน้ําและลดไฟฟาสถิตได  สิ่งทอที่ไดจะมีคุณสมบัติพิเศษ
เชน มีความนุมของเสนใยเพิ่มข้ึน ยอมสีงาย ทนตอสารคลอรีนและรังสียูวี  นอกจากนี้นํามา
ผสมกับเสนใยธรรมชาติอื่นๆ เชน ฝาย หรือขนแกะ เปนตน หรือเสนใยสังเคราะห เชน PET,
acrylics เปนตน เพื่อเพิ่มความนุมและความยืดหยุน

2) ใชเปนสารหลอลื่น (lubricant) สามารถใชปรับปรุงดานความเสถียรตอความรอน
ทนตอการกัดกรอนจึงนําไปสูการผสมกับโลหะบัดกรี และยังมีความเปนพิษนอยเมื่อเทียบกับ
สารหลอลื่นที่เปนเอทิลีนไกลคอล

3) ใชเปนตัวทําละลาย (solvent)
4) ใชทําพลาสติกที่ยอยสลายได
5) ใชเปนพอลิเอสเตอรสายตรงและโคพอลิเอสเตอร
6) ใชเปนสารรักษาความคงตัวในสารประเภทซักลาง
7) ใชเปนสารปองกันการแข็งตัวจากการแชเยือกแข็ง (anti-freeze)

รูปที่ 1  ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่นระหวางไตรกลีเซอไรดกับแอลกอฮอล
ที่มา:  Fukuda et al. (2001)
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8) ใชเปนสารปองกันการแข็งตัวของสีทาไม
9) ใชเปนสารผสมในน้ํามันหลอลื่นเพื่อชวยเพิ่มความทนทานตอน้ําและความดันสูง

10) ใชเปนผสมน้ําหมกึพมิพ
11) ใชเปนสารใหความชุมช้ืนในเคร่ืองสําอาง
12) ใชเปนสารยึดเกาะ
13) ใชเปนสารเคลือบพื้นผิว พอลิเอสเตอรสายตรงและโคพอลิเอสเตอร
การวิจัยและพัฒนาผลิตสาร 1,3-โพรเพนไดออล (1,3-PD) จากกลีเซอรอลดิบ (รูปที่

2) เร่ิมโดยการแยกเช้ือจากตัวอยางดินและน้ําเสีย แยกเช้ือได 100 สายพันธุ และคัดเลือกได
สายพันธุ SU6 ซึ่งสังเคราะห 1,3  โพรเพนไดออลไดสูง รวมทั้งมีคาเอนไซม 1,3-โพรเพนไดออล
ออกซิโดรีดักเทสสูงดวย เมื่อจําแนกเช้ือโดยอาศัยลักษณะทางชีวเคมีและการวิเคราะหลําดับยีน
rRNA พบวาเปน Klebsiella pneumoniae เมื่อพัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตรเพื่อศึกษาผลของ
องคประกอบแตละชนิดของอาหารเลี้ยงเช้ือในการผลิต 1,3-PD และ 2,3  บิวเทนไดออล (2,3-
BD) ภายใตสภาวะที่มีอากาศเล็กนอยและสภาวะไรอากาศ พบวาความเขมขนสูงสุดของ 1,3-
PD และ 2,3-BD ภายใตสภาวะมีอากาศเล็กนอย มีคาสูงกวาคาที่ไดจากการเลี้ยงเช้ือภายใต
สภาวะไรอากาศ ผลผลิตสูงสุดของ 1,3-PD  (24.98 กรัม/ลิตร) ไดจากสูตรอาหารเลี้ยงเช้ือที่
ประกอบดวยกลีเซอรอลดิบ (27%) 200 กรัม/ลิตร  ยีสตสกัด 1.96 กรัม/ลิตร  แอมโมเนียม
ฟอสเฟต 2.87 กรัม/ลิตร และโซเดียมฟูมาเรต 2.16 กรัม/ลิตร และได 2,3-BD 9.54 กรัม/ลิตร
การทวนสอบผลที่ไดในอาหารเลีย้งเช้ือที่เหมาะสมนี้ ไดคาสูงสุดของ 1,3-PD และ 2,3-BD เทากับ
24.14 และ 9.16 กรัม/ลิตร ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตกอนการศึกษาหาสภาวะที่
เหมาะสม พบวาผลที่ไดเพิ่มข้ึน 6.1 เทา และ 2.9 เทา ตามลําดับ (Sattayasamitsathit et al.,
2011a)

รูปที่ 2  กระบวนการผลิตสาร 1,3-โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลดิบของโรงงานผลิตไบโอดีเซล
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เมื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการหมักเพื่อผลิต 1,3-PD จากเช้ือ K. pneumoniae SU6
โดยมีตัวแปรคือ ความเขมขนของกลีเซอรอลดิบ (40-100 กรัม/ลิตร) พีเอช (6.5-7.5) และอุณหภูมิ
(31-40๐C) รวมกับการควบคุมพีเอชเปนสองระยะ (two-phases) และการศึกษาผลของอัตรา
การปอน (0.10-0.15 ลิตร/ช่ัวโมง) ในการหมักแบบกึ่งกะ (fed-batch) พบวา สภาวะที่เหมาะสม
คือ ความเขมขนของกลีเซอรอลดิบ 60 กรัม/ลิตร ควบคุมพีเอชที่ 6.5 และเลี้ยงเช้ือที่อุณหภูมิ
37๐C คาสูงสุดของ 1,3-PD เทากับ 20 กรัม/ลิตร ไดผลผลิต 0.34 กรัม 1,3-PD /กรัมกลีเซอรอล
ที่ใชไป และอัตราการผลิต 1.25 กรัม/ลิตร/ช่ัวโมง หลังการเลี้ยงเช้ือ 66 ช่ัวโมง ผลพลอยไดที่
เกิดข้ึนคือ ไดกรดอะซิติกและกรดซัคซินิกเทากับ 2.7 และ 1.1 กรัม/ลิตร ตามลําดับ การควบคุม
พีเอชแบบ 2 ระยะ ใหผลการทดลอง (24.95 กรัม/ลิตรของ 1,3-PD และอัตราการผลิต 1.78
กรัม/ลิตร/ช่ัวโมง) ที่ดีกวาการใชวิธีการควบคุมพีเอชแบบคงที่ (20 กรัม/ลิตร และ 1.25 กรัม/
ลิตร/ช่ัวโมง ตามลําดับ) หลังการบม 16 ช่ัวโมง ในการหมักแบบกึ่งกะไดคา 1,3-PD สูงสุดเทากับ
45.35 กรัม/ลิตร  โดยมีอัตราการปอนคงที่ที่ 0.1 ลิตร/ช่ัวโมง  ไดผลผลิตและอัตราการผลิต
เทากับ 0.44 กรัม/กรัม และ 1.94 กรัม/ลิตร/ช่ัวโมง ตามลําดับ  จากการใชวิธีการควบคุมพีเอช
แบบสองระยะ พบวาการเลี้ยงแบบกึ่งกะที่อัตราการปอนคงที่ที่ 0.1 ลิตร/ช่ัวโมง ไดความเขมขน
ของ 1,3-PD เปน 2.2 เทาของการหมักแบบกะ  ดังนั้นการใชวิธีการควบคุมพีเอชรวมกับอัตรา
การปอนที่เหมาะสมในการหมักแบบกึ่งกะ   สามารถกระตุนการผลิต 1,3-โพรเพนไดออลไดดี
(Sattayasamitsathit et al., 2011b)  นอกจากนี้ งานวิจัยไดครอบคลุมถึงการปรับปรุงสายพันธุ
จุลินทรียที่ผลิต 1,3-โพรเพนไดออล โดยการสราง recombinant Escherichia coli ใหมีการ
แสดงออกของโปรตีนที่เกิดจากการหลอม (fusion protein) (Rujananon et al., 2011)

2 . เอทานอล
กลีเซอรอลใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลได และยังสามารถใชเอทานอลแทน

การใชเมทานอลในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล (รูปที่ 3) งานวิจัยและพัฒนาเร่ิมจากการเปรียบ
เทียบประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากแบคทีเรียจํานวน 5 สายพันธุ พบวา Enterobacter
aerogenes TISTR1468 ใหการผลิตเอทานอลจากกลีเซอรอลที่ความเขมขน 20 กรัม/ลิตร
สูงกวาสายพันธุ Klebsiella pneumoniae SU32 Klebsiella terrigena SU3 Citrobacter freundii
SU17 และ Klebsiella oxytoca TISTR556 โดย E. aerogenes TISTR1468 สามารถผลิต
เอทานอลไดสูงสุดเทากับ 7.54 กรัม/ลิตร จากกลีเซอรอลบริสุทธ์ิ และ 7.24 กรัม/ลิตร จาก
กลีเซอรอลดิบ ซึ่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นจึงคัดเลือกเช้ือนี้เพื่อผลิตเอทานอล
จากกลีเซอรอลดิบ  สวนการผลิตเอทานอลจากกลีเซอรอลของแบคทีเรียสายพันธุอื่นๆ แสดง
ในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
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เมื่อศึกษาหาสภาวะอาหารที่ เหมาะสมตอการผลิตเอทานอลของ Enterobacter
aerogenes TISTR1468 ที่อุณหภูมิ 37๐C เลี้ยงเช้ือบนเคร่ืองเขยา 120 รอบ/นาที พบวามี
องคประกอบดังนี้ กลีเซอรอลดิบ 30 กรัม/ลิตร แอมโมเนียมฟอสเฟต 2.0 กรัม/ลิตร และยีสต
สกัด 5.0 กรัม/ลิตร เช้ือผลิตใหการผลิตเอทานอลสูงสุดเทากับ 14.53 กรัม/ลิตร ผลผลิตของ

ตารางที่  1 การผลิตเอทานอลจากกลีเซอรอลดิบของโรงงานผลิตไบโอดีเซลโดยจุลินทรีย
สายพันธุตางๆ

            จุลินทรีย ความเขมขนของ ผลผลิตของ เอกสารอางอิง
กลีเซอรอล เอทานอล
(กรัม/ลิตร)

Aerobacter aerogenes  1033 10 0.86 mol/mol Makasanik et al. (1953)
Enterobacter agglomerans CNCM 1210 20 0.23 mol/mol Barbirato et al. (1997)
Clostridium pasteurianum DSM 525 50 0.265 mol /mol Biebl (2001)
Klebsiella pneumoniae M5a1 20 34.0 mmol/L Lin et al. (2005)
Enterobacter aerogenes HU-101 - 1.7 (waste glycerol) 0.96 mol/mol

- 5.0 (pure glycerol) 1.00 (mol/mol) Ito et al. (2005)
Engineering E. coli SY03 10 1.01 mol/mol Yanzalez,

Gonzalez (2008)
Engineering E. coli SY04 0.92 mol/mol
Klebsiella sp. HE1 10 0.80 mol/mol Wu et al. (2011)

ที่มา: ดัดแปลงจาก Saisa-ard (2012)

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบการผลิตเอทานอลจากกลีเซอรอลโดยจุลินทรียสายพันธุตางๆ

             จุลินทรีย ประเภท การผลิต อัตรา เอกสารอางอิง
ของการหมัก เอทานอล การผลิต

(กรัม/ลิตร) (กรัม/ลิตร/ช่ัวโมง)

Enterobacter aerogenes HU-101 Batch 10.0 0.83 Ito et al. (2005)
Klebsiella oxytoca M5a1 Fed-batch 19.5 0.56 Yang et al.(2007)
Escherichia coli EH05 Batch 20.7 0.22 Durmin et al. (2009)
Klebsiella pneumonia GEM167 Fed-Batch 21.5 0.93 Oh et al. (2011)
Klebsiella pneumonia GEM167 Batch 8.6 0.72 Oh et al. (2011)
Kluyvera cryocrescens S26 Batch 27.0 0.78 Choi et al. (2011)

ที่มา: ดัดแปลงจาก Saisa-ard (2012)
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รูปที่ 3 ขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชที่ใชแลวและการผลิตเอทานอลจาก
กลีเซอรอลดิบที่ไดจากการผลิตไบโอดีเซล
ที่มา: Saisa-ard and Prasertsan (2012)

ผลิตภัณฑเทากับ 0.478 กรัม/กรัม และอัตราการผลิตเอทานอลเทากับ 0.73 กรัม/ลิตร/ช่ัวโมง
เมื่อใชหลักการพื้นผิวตอบสนอง (RSM) ศึกษาหาสภาวะอาหารที่ เหมาะสม  พบวาปจจัยที่
เหมาะสมสําหรับการผลิตเอทานอลคือ กลีเซอรอลดิบ 38.28 กรัม/ลิตร แอมโมเนียมฟอสเฟต
2.1 กรัม/ลิตร และยีสตสกัด 7.2 กรัม/ลิตร โดยใหการผลิตเอทานอลสูงสุดเทากับ 16.19 กรัม/
ลิตร ผลผลิตของผลิตภัณฑเทากับ 0.67 กรัม/กรัม และอัตราการผลิตเอทานอลเทากับ 0.80
กรัม/ลิตร/ช่ัวโมง เมื่อเปรียบเทียบกับการใชอาหารเร่ิมตน พบวาเช้ือผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึน 2.24
และอัตราการผลิต 1.50 เทา (Saisa-ard, 2012)
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ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย   ปลูกมากในจังหวัดภาคใต
จังหวัดที่ถือวาเปนเขตเศรษฐกิจปาลมน้ํามัน ไดแก จังหวัดกระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร สตูล ตรัง
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หนึ่งและอันดับสองของโลกตามลําดับ โดยมีพื้นที่ปลูกในแตละประเทศประมาณมากกวา 20
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4.5 ลานไร ในป พ.ศ.2554 เปนเนื้อที่ใหผลผลิตประมาณ 3.84 ลานไร เพื่อเพิ่มปริมาณวัตถุดิบ
ทะลายปาลมที่จะปอนเขาสูโรงงานสกัดน้ํามันปาลม  เพื่อใหมีน้ํามันปาลมดิบสําหรับการแปรรูป
เปนไบโอดีเซล
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จํานวนมาก  โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีชีวมวลปริมาณมาก เชน เสนใยปาลม กะลาปาลม
ทะลายปาลมเปลา ประมาณ 9.66, 5.20 และ 17.08 ลานตัน/ป ตามลําดับ  นอกจากนี้ในสวน
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ตนปาลมที่อายุมากกวา 25 ป ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งตองหมุนเวียนตัดปละ 1.5 แสนไร ทําให
มีตนปาลมน้ํามันที่ เปนวัสดุเหลือทิ้ งจํานวนมากซึ่ งยากตอการยอยสลายเองตามธรรมชาติ
แตเนื่องจากตนปาลมน้ํามันแหงมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ประกอบดวย เซลลูโลส 42%
เฮมิเซลลูโลส 25% และลิกนิน 18% จนนับไดวาเปนแหลงชีวมวลแหลงใหญอีกแหลงหนึ่งของ
ประทศไทย ดังนั้นจึงควรหาแนวทางในการนําเศษเหลือทิ้งจากตนปาลมน้ํามันเหลานี้มาสราง
มูลคาเพิ่ม โดยนําตนปาลมน้ํามันมาใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ ไดแก ในกระบวนการหมัก
เพื่อผลิตพลังงานทดแทนคือ ไฮโดรเจน (Hniman et al., 2010; Noparat et al., 2011; Khamtib
et al., 2011)  และเอทานอล (Kosugi et al., 2010)  รวมทั้งการผลิตน้ําตาล (Pumiput et al.,
2008; H,ng et al., 2011) เพื่อใชเปนสารตั้งตนในการผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ

ผลติภัณฑพลงังานท่ีไดจากตนปาลมน้ํามันท่ีโคนท้ิง
1 . การผลิ ตเปนเอทานอล

วิธีการแปรสภาพเยื่อตนปาลมแบบ 2 ข้ันตอน คือ ใชกรดซัลฟวริกที่ความเขมขน
0.1 % (v/v) อุณหภูมิ 121๐C เปนเวลา 15 นาที แลวตามดวยโซเดียมไฮดรอกไซดที่ความเขมขน
2% (v/v) อุณหภูมิ 121๐C เปนเวลา 60 นาที ใหปริมาณเซลลูโลสสูงสุด 68.5% และปริมาณ
ลิกนินต่ําสุด 4.75% หลังจากยอยดวยเอนไซม ไดปริมาณน้ําตาลกลูโคสและไซโลสเทากับ 23
และ 15 กรัม/ลิตร ตามลําดับ   เมื่อศึกษาการผลิตเอทานอลโดยใชยีสต 2 สกุลรวมกัน คือ
Saccharomyces cerevesiae กับ Candida shehatae ในอาหารเลี้ยงเช้ือที่มีน้ํายอยตนปาลม
ดวยเอนไซม มีน้ําตาลทั้งหมด 35.4 กรัม/ลิตร ประกอบดวย กลูโคส 23.6 กรัม/ลิตร และไซโลส

รูปที่ 1  การโคนทิ้งตนปาลมน้ํามันเพื่อการปลูกทดแทนและนําตนปาลมน้ํามันมาใชประโยชน



 73
ปาลมนํ้ามัน: ผลิตภัณฑที่ไมใชน้ํามันปาลม

11.8 กรัม/ลิตร  สามารถผลิตเอทานอลไดสูงสุด เทากับ 15.61 กรัม/ลิตร  ผลผลิตเอทานอล
เทากับ 0.44 กรัมเอทานอล/กรัมน้ําตาล และอัตราการผลิตเอทานอล เทากับ 0.33 กรัม/ลิตร/
ช่ัวโมง ที่เวลา 48 ช่ัวโมง (Noparat et al., 2011)

2 . การผลิตเปนไฮโดรเจน
ศึกษาการผลิตไฮโดรเจนจากแบคทีเรียที่แยกไดจากบอน้ําพุรอน โดยใชน้ําตาล

ไซโลสเปนแหลงคารบอนรวมกับน้ําคั้นเยื่อตนปาลมน้ํามัน (oil palm sap) จากการทดลองพบวา
กลุมเช้ือจาก 4 แหลง ไดแก 85RN5, 112YL1, 89SR3-2 และ 81RN1 สามารถผลิตไฮโดรเจนได
และมีเพียง 2 ตัวอยางที่ใหผลผลิตไฮโดรเจนสูงสุดคือ 89SR3-2 และ112YL1 โดยผลิตไฮโดรเจน
ได 1,523 และ 1,267 มล. H2 /ลิตรของอาหารเลี้ยงเช้ือ ตามลําดับ  และเมื่อนําทั้ง 2 ตัวอยาง
ไปผลิตไฮโดรเจนจากน้ําตาลไซโลสที่ความเขมขน 10 กรัม/ลิตร พบวา กลุมเช้ือสองแหลง
ดังกลาวใหผลผลิตไฮโดรเจนสูงสุดเทากับ 1.02 และ 0.85 โมล H2 /โมลไซโลส ตามลําดับ
กลุมของแบคทีเรีย 89SR3-2 สามารถผลิตไฮโดรเจนจากน้ําคั้นเยื่อตนปาลมน้ํามันไดเทากับ
750 มล. H2 /ลิตรของน้ําคั้นเยื่อตนปาลม การผลิตไฮโดรเจนจากกลุมแบคทีเรียสามารถผลิต
ไดในชวงอุณหภูมิ 30-45๐C ที่คาพีเอช 7 จากการศึกษากลุมของแบคทีเรียโดยใชเทคนิค PCR-
DGGE พบวาตัวอยางจากบอน้ําพุรอนที่สามารถผลิตไฮโดรเจนไดอยูในสกุล Clostridium

เมื่อศึกษาการผลิตไฮโดรเจนโดยใชกลุมแบคทีเรียที่คัดเลือกไดจากบอน้ําพุรอน
พบวา มี 2 กลุมเช้ือ 89SR3-2 (วัดโพธาราม, สุราษฎรธานี) และ 112YL1 (ตาเนาะแมเราะ,
ยะลา) ที่สามารถผลิตไฮโดรเจนได เทากับ 1,523 และ 1,267 มล. H2 /ลิตรของอาหารเลี้ยงเช้ือ
ตามลําดับ และมีปริมาณไฮโดรเจน เทากับ 58.96 และ 59.32% ตามลําดับ จากการทดสอบ
กลุมเช้ือ 89SR3-2 ในน้ําคั้นเยื่อตนปาลมน้ํามัน พบวาเช้ือเจริญและผลิตไฮโดรเจนได ดังนั้น
น้ําคั้นเยื่อตนปาลมน้ํามันจึงเปนอีกหนึ่งซับสเตรทที่เหมาะแกการนํามาผลิตเปนแกสไฮโดรเจน
ในอนาคต

สภาวะที่เหมาะสมตอการผลิตน้ําตาลจากตนปาลมน้ํามันโดยใชวิธีทางเคมีคือ ใช
กรดซัลฟวริก 0.1% ที่อุณหภูมิ 121๐C เปนเวลา 15 นาที ใหปริมาณน้ําตาลไซโลส กลูโคส และ
อะราบิโนส เทากับ 17.04, 5.11 และ 1.87 กรัม/ลิตร ตามลําดับ   จากการศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมตอการผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรไลเสทของตนปาลมน้ํามันจากเช้ือ Clostridium
beijerinckii PS-3โดยใชวิธีการพื้นผิวผลตอบสนอง (RSM) พบวามีคาที่เหมาะสมดังนี้ เปปโตน
3.25 กรัม/ลิตร FeSO4.7H2O 0.63 มิลลิโมลาร และ NiCL2.6H2O 0.74 มิลลิโมลาร ไดปริมาณ
ไฮโดรเจนสะสมสูงสุดเทากับ 2832 มล./ลิตร

จากการศึกษาระยะเวลาที่สารอาหารอยูในระบบ (HRT) ที่ 6, 12, 24 และ 48 ช่ัวโมง
พบวา HRT 24 ช่ัวโมง สามารถใหผลผลิตไฮโดรเจนสูงสุดเทากับ 228 มล./กรัมน้ําตาลทั้งหมด
เมื่อเทียบกับ HRT อื่นๆ พบวา ที่ HRT 12 ช่ัวโมง ใหผลผลิตเอทานอลเทากับ 192 มล./กรัม
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น้ําตาลทั้งหมด และ HRT 6 ช่ัวโมง ใหผลผลิตไฮโดรเจนเทากับ 147 มล./กรัมน้ําตาลทั้งหมด
สําหรับที่ HRT 48 ช่ัวโมง ใหผลิตไฮโดรเจนต่ําสุดเทากับ 87 มล./กรัมน้ําตาลทั้งหมด จากการ
ศึกษาระยะเวลาที่สารอาหารอยูในระบบ (HRT) คือ 24 ช่ัวโมง โดยใหอัตราการผลิตไฮโดรเจน
สูงสุดเทากับ 2966 มล./ลิตร/วัน และมีปริมาณไฮโดรเจนในแกสชีวภาพเทากับ 47%

จากการพัฒนากลุมเช้ือผลิตไฮโดรเจนอุณหภูมิสูงจากตัวอยางตะกอนของน้ําพุรอน
ในภาคใตของไทยโดยการเลี้ยงเช้ือแบบกึ่งกะที่อุณหภูมิ 60 ๐C ในกลูโคส ไซโลส และน้ําตาล
ผสม 2 ชนิดนี้ พบวากลุมเช้ือ รหัส PGR และ YLT ใหผลผลิตไฮโดรเจนสูงสุดเทากับ 241.4 และ
231.6 มล H2/กรัมน้ําตาลที่ใชไป ตามลําดับ  หลังการเลี้ยงแบบกึ่งกะ กลุมเช้ือ PGR ใหผลผลิต
ไฮโดรเจนในน้ําตาลผสมเพิ่มเปน 375 มล H2/กรัมน้ําตาลที่ใชไป ซึ่งสูงกวาคาที่ไดจากกลุมเช้ือ
YLT 30% (287 มล H2/กรัมน้ําตาลที่ใชไป)   สารเมแทบอไลทที่ไดคือ กรดบิวทิริก อะซิติก
แลคติก และบิวทานอล  การศึกษาชนิดของเช้ือโดยใช PCR-DGGE พบวากลุมเช้ือ PGR ในสาร
อาหารทั้ง 3 แบบมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย (Hniman et al., 2011a) เมื่อศึกษาชนิดของ
เช้ือโดยใช PCR-DGGE พบวากลุมเช้ือ PGR ในน้ําตาลผสมมีเช้ือแบงไดเปน 3 กลุมหลักๆ คือ (A)
เช้ือที่สัมพันธกับเช้ือ Bacillus sp. และ Anoxybacillus sp. (B) เช้ือที่สัมพันธกับเช้ือ Caloramater
sp. และ Clostridium sp. และ (C) เช้ือที่สัมพันธกับเช้ือที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจน
คือ Thermoanaerobacterium sp., และ Caldicellulosiruptor sp. (Hniman et al., 2011b)
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รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ และ นายพงษศักด์ิ นพรัตน
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กระบวนการสกัดน้ํามันแบบมาตรฐาน เร่ิมจากการนึ่งผลปาลมดวยไอน้ํา จากนั้นจะถูก
สงเขาเคร่ืองนวดแยกทะลายจากผลปาลม ผลปาลมที่ไดก็จะถูกสงลงหมอกวน เมื่อผานการ
กวนจนนิ่มแลว ก็จะถูกปอนเขาเคร่ืองบีบสกัดน้ํามันทําใหไดน้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil,
CPO) ซึง่ข้ันตอนนีเ้องที่น้ํามนัปาลมจะถกูแยกออกจากสวนที่เปนเมล็ดในที่ยังไมไดกะเทาะเมล็ด
(nut) และสวนที่เปนเสนใย (fiber) ซึ่งน้ํามันปาลมที่ไดจะนําไปผานกระบวนการกรองแยกน้ํามัน
และสิ่งเจือปนออกจากน้ํามันปาลม  สวนเมล็ดในปาลมน้ํามันที่ยังไมกระเทาะเปลือก จะถูกสง
เขาไซโลอบเมล็ดใน (nut silo) เพื่อใหการกระเทาะดวยเคร่ืองกระเทาะเมล็ดในงายข้ึน สวนผสม
ของเมล็ดใน (kernel) กับกะลา (shell) จะใช วิธีการแยกออกจากกันโดยผานเคร่ืองแยก
ไฮโดรไซโคลน (hydrocyclone) ที่ใชดินขาวเปนตัวกลางในการแยกในอางดินขาว (clay bath)
หลังจากนั้นเมล็ดที่อบแหงแลวก็จะเขาสูกระบวนการบีบน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ (Crude Palm
Kernel Oil, CPKO) ตอไป

กระบวนการแยกเมล็ดในออกจากกะลา อาศัยวิธีการแยกโดยใชมัชฌิมหนัก (heavy
media separation - HMS) ที่ใชหลักการความตางกันของความถวงจําเพาะ (ถ.พ.) ระหวางกะลา
ปาลมและเมล็ดในปาลมโดยใชดินขาว (kaolin) เปนตัวกลางในการแยก (สุขพงศ, 2545)  ดินขาว
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112
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ที่ผานการใชงานจนประสิทธิภาพการแยกกะลาและเมล็ดในลดลง จะมีการเติมดินขาวเพิ่มเพื่อ
ปรับใหสารละลายดินขาวมีคา ถ.พ. ที่กําหนด (ชวง 1.12-1.14) เมื่อใชงาน จนไมสามารถปรับ
ใหมีคา ถ.พ. ตามที่กําหนดจะตองมีการเปลี่ยนดินขาว จะเห็นไดวากระบวนการแยกเมล็ดใน
ออกจากกะลาปาลมน้ํามันจะใชดินขาวเปนจํานวนมาก ทําใหตนทุนในการผลิตน้ํามันปาลม
สูงข้ึน นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจึงไดทําการวิจัยเพื่อปรับสภาพดินขาวที่ใชแลว
ใหสามารถนํากลับมาใชใหม  เพื่อชวยลดตนทุนในกระบวนการผลิตน้ํามันปาลมของโรงงาน

คุณสมบัติของดินขาว
ดินขาวมีลักษณะเปนดินสีขาว เปนแรอะลูมิเนียมซิลิเกต (hydrous aluminium silicate)

ประกอบดวย ซิลิกา (SiO2) 46%, อะลูมินา (Al2O3) 40% และน้ํา (H2O) 14% มีความถวงจําเพาะ
2.6  ความแข็ง 2.0-2.5  และมีจุดหลอมเหลวประมาณ 1,785๐C

วิธีการวัดความถวงจําเพาะ (ถ.พ.)
ในงานวิจัยนี้ ใชวิธีการวัดความถวงจําเพาะของดินของเล็กและสมภพ (2533) ดังนี้
1. ลางขวดสําหรับหาความถวงจําเพาะใหสะอาดแลวอบใหแหงในเตาอบประมาณ

100oC เปนเวลา 1 ช่ัวโมง แลวทําใหเย็นในภาชนะทําแหง (desiccator)
2. ช่ังน้ําหนักขวดสําหรับหาความถวงจําเพาะพรอมฝาจุกเปนน้ําหนักขวดเปลา บันทึก

น้ําหนักไวเปนคา, A
3. ใสตัวอยางที่ตองการหาความถวงจําเพาะซึ่งบดเปนผงละเอียดลงในขวดประมาณ

2-3 กรัม แลวช่ังน้ําหนักขวดสําหรับหาความถวงจําเพาะพรอมฝาจุกซึ่งมีตัวอยางบรรจุอยูแลว
บันทึกน้ําหนักไวเปนคา, C

4. ใสน้ํากลั่นจนเต็มขวดแลวไลฟองอากาศซึ่งอาจจะเกิดจนหมดแลวปดฝาจุกใหสนิท
เช็ดขวดใหแหงช่ังน้ําหนักขวดอีกคร้ัง บันทึกน้ําหนักไวเปนคา, D

5. ถายน้ําผสมกับตัวอยางออกจากขวดจนหมด ลางขวดใหสะอาดแลวลางดวยน้ํากลั่น
อีกคร้ังหนึ่ง ใสน้ํากลั่นลงไปในขวดจนเต็มแลวปดฝาจุกอกีคร้ังหนึ่ง เช็ดขวดภายนอกใหแหงสนิท
ช่ังน้ําหนักอีกคร้ัง บันทึกน้ําหนักไวเปนคา, B

6. คํานวณหาความถวงจําเพาะของตัวอยางของแข็งไดจากสูตร
(C-A)

(B-A) - (C-D)
สูตรคํานวณหาปริมาณของดินขาวเพื่อเตรียมใหไดความถวงจําเพาะของผสมเทากับ

1.13 (เล็กและสมภพ, 2534)
น้ําหนักของน้ํา + น้ําหนักของดินขาว =  น้ําหนักของของผสม
ถ.พ. ของน้ํา ถ.พ. ของน้ํา      ถ.พ. ของของผสม

ความถวงจําเพาะ  =
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1 . ขั้ นตอนการทดลองปรับสภาพดินขาวที่ ใช แล ว
1 . 1 เปรียบเทียบคุณภาพของดินขาวทางการค า

นําตัวอยางดินขาวทางการคาจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลม จํานวน 2 โรงงาน
มาวิเคราะหองคประกอบตางๆไดแก SiO2, Al2O3, Fe2O3,K2O, MgO, CaO, Na2O, P2O5, TiO2,
Cl,SO3, SrO และ Rb โดยใชเคร่ืองมือ X-ray fluorescence spectrometer สงตัวอยางวิเคราะห
ที่ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดผลดังแสดงในตารางที่ 1 จะ
เห็นวาองคประกอบของดินขาวเร่ิมตนมีความแตกตางกันตามแหลงที่ โรงงานจัดซื้อวัตถุดิบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณขององคประกอบหลัก ไดแก ซิลิกา(SiO2) และอะลูมินา (Al2O3) ซึ่งมี
ปริมาณสูงถึง 76.18% และ 14.27% ตามลําดับ ในดินขาวคุณภาพดีของโรงงานที่ 1 ในขณะที่
ดินขาวของโรงงานที่ 2 มีปริมาณสารประกอบทั้ง 2 ชนิดต่ํากวามาก (8.71 และ 2.21 ตาม
ลําดับ) โดยดินขาวนี้มีองคประกอบหลักเปนแคลเซียมออกไซด (52.93%) ดังนั้นจึงใชดินขาว
ที่มีคุณภาพดีในการทดลองการปรับสภาพเพื่อการนํากลับมาใชใหม

1 . 2 การปรับสภาพดินขาวที่ ใชแลวดวยน้ําร อนที่ อุณหภูมิตางๆ
จากการนําดินขาวที่ผานการใชงานแลวมาปรับสภาพโดยใชน้ํารอนที่อุณหภูมิใน

ชวง 50-100๐C (ตารางที่ 2) พบวาการใชอุณหภูมิ 100๐C ทําใหดินขาวมีคาความถวงจําเพาะ

ตารางที่  1 ผลการวิเคราะหความเขมขนขององคประกอบตางๆ ของ
ตัวอยางดินขาวจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลม 2 โรง

   ความเขมขน (%)
สารประกอบ

ดินขาวของโรงงานที่ 1 ดินขาวของโรงงานที่ 2

Al2O3 14.27 2.21
SiO2 76.18 8.71
K2O 4.16 -

Fe2O3 1.88 1.71
Na2O 0.72 -
TiO2 0.20 0.16
ZrO2 0.04 -
Rb 0.02 -
CaO - 52.93
MgO - 0.70
MnO2 - 0.18
SrO - 0.07
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สูงสุดคือ 1.50 ไดผลผลิตสูงสุด 83% คาพีเอชของสารละลายดินขาวเมื่อมีคา ถ.พ. 1.14 เทากับ
7.1  และตองใชปริมาณดินขาว 527 กรัม/น้ํา 1 ลิตร เพื่อใหไดคา ถ.พ. 1.14  ซึ่งมากกวาการใช
ดินขาวบริสุทธ์ิ 2.29 เทา (230 กรัม/ลิตร)  การตกตะกอนดินขาวจนไดปริมาตรคงที่ใชเวลา
ประมาณ 6 ช่ัวโมง และเวลาที่ใชในการอบแหงดินขาวจนไดน้ําหนักคงที่ใชเวลาประมาณ 12
ช่ัวโมง   ลักษณะของดินขาวบริสุทธ์ิ (ทางการคา) มีสีขาวเทา (รูปที่ 1A)  ดินขาวที่ไมลางน้ํา
(ดินขาวที่ใชแลว) มีสีเทา (รูปที่ 1B)  สวนดินขาวที่ใชแลวและผานการปรับสภาพดวยน้ํารอน
ที่อุณหภูมิ 50-70 และ 90-100๐C มีสีเทาเขม (รูปที่ 1C และ 1D) และสีเทาออน (รูปที่ 1E และ
1F) ตามลําดับ  ดินขาวที่ผานการปรับสภาพดวยน้ํารอน 100๐C ใหคา ถ.พ. 1.50 ซึ่งต่ํากวา
ดินขาวบริสุทธ์ิมาก (ถ.พ. 2.60) ทั้งนี้อาจเนื่องจากการใชน้ํารอนเปนการปรับสภาพทางฟสิกส
อาจจะไมเหมาะสมสําหรับการปรับสภาพดินขาวที่ใชแลว

1 . 3 การปรับสภาพดินขาวที่ ใช แล วด วยด างที่ ความเขมขนต างๆ
นําดินขาวที่ผานการใชงานแลวมาปรับสภาพโดยใชดางโซเดียมไฮดรอกไซด

(NaOH) ที่ความเขมขน 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 โมลาร พบวา ไดคาความถวงจําเพาะที่
ใกลเคียง (2.55-2.59) กับดินขาวบริสุทธ์ิ (2.60) ผลผลิตดินขาว เทากับ 78, 83, 76, 87 และ
87% ตามลําดับ  คาพีเอชของสารละลายดินขาวเมื่อ ถ.พ. 1.14 เทากับ 6.4, 6.8, 7.1, 7.3 และ
6.5 ตามลําดับ และปริมาณดินขาวที่ใชเพื่อใหได ถ.พ. 1.14 เทากับ 240, 236, 234, 234 และ
232 กรัม/ลิตร ตามลําดับ (ตารางที่ 2) จะเห็นวาความเขมขนของดางที่เหมาะสมคือ 2.5 โมลาร

ตารางที่  2 ผลของอุณหภูมิของน้ํารอนที่ใชในการปรับสภาพดินขาวที่ใชแลวตอคุณสมบัติ
ของดินขาว

ชุดการทดลอง ลักษณะของดินขาว %ผลผลิต pH %ความชื้น ถ.พ. ปริมาณดินขาว*

ดินขาวบริสุทธ์ิ ไมมีกลิ่น สีขาวเทา 100 7.8 88.55 2.60E 230 A

ไมลางน้ํา กลิ่นหืน เหม็น สีเทา 75 6.5 45.83 1.20A 2230 E

ลางน้ํารอน 50oC กลิ่นหืน สีเทาเขม 81 7.2 61.50 1.30B 994 D

ลางน้ํารอน 70oC กลิ่นหืน สีเทาเขม 78 7.4 56.05 1.35B 797 D

ลางน้ํารอน 90oC กลิ่นหืนลดลง สีเทาออน 79 6.8 49.91 1.40C 674 C

ลางน้ํารอน 100oC กลิ่นหืนลดลง สีเทาออน 83 7.1 88.22 1.50D 527 B

คาเฉลี่ยตัวเลขในคอลัมนเดียวกันที่กํากับดวยตัวอักษรที่ตางกัน  มีความแตกตางกันทางสถิติ
จากการเปรียบเทียบโดย  Scheffe test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
หมายเหตุ: pH = pH ของสารละลายดินขาวเมื่อมีคาความถวงจําเพาะ (ถ.พ.) เทากับ 1.14

*ปริมาณดินขาว หมายถึง ปริมาณดินขาวที่ใช (กรัม) /น้ํา 1 ลิตร เพื่อใหไดคา
ถ.พ. 1.14
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ซึ่งดินขาวมีคาความถวงจําเพาะสูงสุดเทากับ 2.59 ซึ่งเทากับคาความถวงจําเพาะของดินขาว
บริสุทธ์ิ (2.60) และใชปริมาณดินขาวเพื่อใหได ถ.พ. 1.14 เทากับ 232 กรัม ซึ่งใกลเคียงกับ
ปริมาณของดินขาวบริสุทธ์ิ (230 กรัม)  อยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหคาทางสถิติ พบวาการใช
NaOH ที่ระดับความเขมขน 1.5, 2.0 และ 2.5 โมลาร  คาความถวงจําเพาะที่ได (2.58, 2.58
และ 2.59 ตามลําดับ) มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  ดังนั้นจึงเลือกที่ระดับ
ความเขม 1.5 M เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย  เวลาที่ใชในการตกตะกอนดินขาวจนได
ปริมาตรคงที่ใชเวลาประมาณ 6 ช่ัวโมง และเวลาที่ใชในการอบแหงดินขาวจนไดน้ําหนักคงที่
ใชเวลาประมาณ 12 ช่ัวโมง ดินขาวบริสุทธ์ิมีสีขาวเทา (รูปที่ 2A) ดินขาวที่ผานการปรับสภาพ
ดวยดาง 0.5 โมลาร มีสีเทา (รูปที่ 2B) ดินขาวที่ผานการปรับสภาพดวยดาง 1.0 โมลาร มี
สีเทาเขม (รูปที่ 2C)  ดินขาวที่ผานการปรับสภาพดวยดาง 1.5 และ 2.0 โมลาร มีสีเทาออน
(รูปที่ 2D และ 2E)  สําหรับดินขาวที่ผานการปรัสภาพดวยดาง 2.5 โมลาร มีสีขาวเทาเหมือน
กับดินขาวบริสุทธ์ิ (รูปที่ 2 F)

วิธีการใชสารเคมีที่เปนดาง (โซเดียมไฮดรอกไซด) เปนการปรับสภาพดินโดย
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินดวยการเพิ่มของแข็งหรือของเหลวเขาไปในดิน ซึ่งเกิดผลไดโดย
การแทรกซึมเขาไปในองคประกอบของดิน (Ingles and Metcalf, 1972)  ดังนั้น จึงเลือกวิธีนี้
ในการปรับสภาพดินขาวที่ผานการใชงานแลว

1 . 4 การวิเคราะหองคประกอบของดินขาวบริสุทธิ์   ดินขาวที่ ผานการใชงาน
แล ว และดินขาวที่ ปรับภาพแล วของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม

นําตัวอยางดินขาวบริสุทธ์ิ ดินขาวที่ผานการใชงานแลว และดินขาวที่ปรับสภาพ
แลวของโรงงานเอเชียนน้ํามันปาลม จังหวัดกระบี่ มาวิเคราะหองคประกอบตางๆ (เชนเดียว

รูปที่ 1 ลักษณะของดินขาวบริสุทธ์ิ (A) และดินขาวที่ผานการปรับสภาพดวยน้ํารอนที่อุณหภูมิตางๆ
ดังนี้ ไมลางน้ํา (B), ลางน้ํารอน 50oC (C), น้ํารอน 70oC (D), น้ํารอน 90oC (E) และน้ํารอน
100oC (F)
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ตารางที่  3 ผลของความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดตอการปรับสภาพดินขาวที่ใชแลว

  ชุดการทดลอง ลักษณะ %ผลผลิต pH %ความชื้น ถ.พ. ปริมาณ
ของดินขาว ดินขาว*

A ดินขาวบริสุทธ์ิ ไมมีกลิ่น 100 7.8 88.55 2.60 B 230 A

สีขาวเทา
B ปรับสภาพดวย กลิ่นหืน

NaOH  0.5 M สีเทา 78 6.4 64.10 2.55 A 240 B

C ปรับสภาพดวย กลิ่นหืน
NaOH  1.0 M สีเทาเขม 83 6.8 75.77 2.56 A 236 B

D ปรับสภาพดวย กลิ่นหืนลดลง
NaOH  1.5 M สีเทาออน 76 7.1 87.32 2.58 B 234 A

E ปรับสภาพดวย กลิ่นหืนลดลง 87 7.3 87.43 2.58 B 234 A

NaOH  2.0 M สีเทาออน
F ปรับสภาพดวย กลิ่นหืนลดลง 87 6.5 88.22 2.59 B 232 A

NaOH  2.5 M สีขาวเทา

คาเฉลี่ยตัวเลขในคอลัมนเดียวกันที่กํากับดวยตัวอักษรที่ตางกัน  มีความแตกตางกันทางสถิติ
จากการเปรียบเทียบโดย  Scheffe test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
หมายเหตุ : pH = pH ของสารละลายดินขาวเมื่อมีคา ถ.พ. เทากับ 1.14

*ปริมาณดินขาว หมายถึง ปริมาณดินขาวที่ใช (กรัม) /น้ํา 1 ลิตรเพื่อใหไดคา ถ.พ. 1.14

รูปที่ 2 ผลของความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดตอการปรับสภาพของดินขาวบริสุทธ์ิ
(A), 0.5 M (B), 1.0 M (C), 1.5 M (D), 2.0 M (E) และ 2.5 M (F)
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กับขอ 1.1) (ตารางที่ 4) พบวาดินขาวบริสุทธ์ิประกอบดวยสารประกอบทั้งหมด 9 ชนิด คือ
มี SiO2 สูงสุด (73.05 %) รองลงมาคือ Al2O3 (15.63 %), Fe2O3 (3.39 %), K2O (2.43 %), MgO
(0.90 %), CaO (0.81 %), TiO2 (0.34 %), SrO (0.07 %) และ Rb (0.04 %) ตามลําดับ จะเห็นวา
ดินขาวที่ผานการใชงานแลว มีสารประกอบเพิ่มข้ึน 2 ชนิด คือ Cl (0.31%) และ P2O5 (0.37%)
โดยมี SiO2 ลดลงจากเดิม 21.9% ทั้ งนี้อาจทําใหคุณสมบัติของดินขาวเปลี่ยนไปจึงทําให
ประสิทธิภาพในการใชงานลดลง แตเมื่อวิเคราะหสารประกอบของดินขาวที่ปรับสภาพแลว
พบวามีสารประกอบเพิ่มข้ึนมา 4 ชนิด คือ Cl (0.33 %), P2O5 (0.28 %), Na2O (0.81), และ SO3

(0.24 %) โดยมี SiO2 ลดลงจากดินขาวบริสุทธ์ิ 17.8% ซึ่งนอยกวาดินขาวที่ยังไมผานการปรับ
สภาพ  สวนดินขาวที่ปรับสภาพแลวมีสารประกอบเพิ่มข้ึน1 ชนิด คือ  Na2O  ซึ่งอาจเกิดจาก
NaOH ที่ใชในการปรับสภาพดินขาว และ Na+ อาจแทรกซึมเขาไปในองคประกอบของดิน
ทําใหดินมีความแข็งเพิ่มข้ึน (Ingles and Metcalf, 1972) จึงสงผลใหดินขาวที่ปรับสภาพดวย
NaOH มีประสิทธิภาพการใชงานใกลเคียงกับดินขาวบริสุทธ์ิ

2 . การทดลองใชดินขาวที่ ปรับสภาพดวยดางที่ ความเขมขนตางๆ ในการแยก
เมล็ดในปาล มและกะลา

นําดินขาวที่ปรับสภาพแลวดวยดางที่ความเขมขน 0.5-2.5 M มาทดลองแยกกะลา
และเมล็ดใน โดยผสมกะลาและเมล็ดในปาลมในอัตราสวน 1:1 (โดยน้ําหนัก) ปริมาณ 20 กรัม
คอยๆ ปอนสวนผสมที่แยกลงไปในบิกเกอรที่เตรียมสารละลายขน (slurry) ของดินขาวไวแลว
ในขณะที่มีการกวนอยางชาๆ เพื่อใหเมล็ดในและกะลาแยกออกจากกัน   หลังจากนั้นเก็บ
ตัวอยางที่ลอยไปลางและอบใหแหงแลวนํามาช่ังน้ําหนักไว แยกกะลาปาลมออกจากเมล็ดใน
ที่ลอยข้ึนมา นําไปช่ังน้ําหนัก นําขอมูลที่ไดไปหาคา %Recovery (เปอรเซ็นตเมล็ดในปาลมที่
เก็บเกี่ยวได) โดยใชสูตรดงันี้

น้ําหนักของเมลด็ในทีล่อย
น้ําหนกัของเมล็ดในทัง้หมด

เมื่อวิเคราะหคาความถวงจําเพาะของกะลาและเมล็ดในปาลม พบวามีคาความถวง
จําเพาะเฉลี่ยเทากับ 1.44 และ 1.14 ตามลําดับ

เมื่อทดลองนําของผสมกะลาปาลมและเมล็ดปาลมในที่ออกจากเคร่ืองกระเทาะ
เมล็ด (ripple mill) มาแยก โดยใชดินขาวที่ปรับสภาพแลวเปนมัชฌิมในระบบแขวนลอย โดย
ปรับความถวงจําเพาะอยูในชวง 1.14-1.16 ซึ่งทําใหสามารถแยกเมล็ดในไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยเก็บเกี่ยวเมล็ดในไดถึง 95-100% (ตารางที่ 5) โดยดินขาวที่ปรับสภาพดวย NaOH ที่มี
ความเขมขน 1.5, 2.0 และ 2.5 M สามารถแยกเมล็ดในออกได 100%

%Recovery   = x 100
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3 . ผลของการขยายขนาดการทดลอง
เมื่อขยายขนาดของการปรับสภาพดินขาวจากหองปฎิบัติการ (1 ลิตร) ไปสูระดับ

อุตสาหกรรมในถัง 2500 ลิตร (รูปที่ 3) ในโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่จังหวัดกระบี่ โดยปมน้ํา
ดินขาวที่ใชแลวปริมาตร 400 ลิตร จากถังพักน้ําดินขาว จากนั้นนําไปผานตะแกรงละเอียด
เบอร 40 เพื่อแยกเศษกะลาและเมล็ดในออกในถังปรับสภาพดินขาว ทําการปรับสภาพดินขาว
ดวยดาง NaOH 1.5 โมลาร โดยใชปริมาณดาง 4 ลิตร/น้ําดินขาวที่ใชแลว 400 ลิตร กวนผสม
ใหเขากันนาน 15 นาที ตั้งทิ้งใหตกตะกอน นําตะกอนดินขาวที่ไดไปผึ่งแดดใหแหง (ใชเวลา
ประมาณ 5 วัน) นํามาบดใหละเอียด และนําตัวอยางดินขาวที่ปรับสภาพแลวไปวิเคราะหสมบัติ
และองคประกอบที่ได พบวาไดดินขาวที่ผานการปรับสภาพแลวรวม 75 กก. จากตารางที่ 6
พบวาดินขาวบริสุทธ์ิประกอบดวยสารประกอบทั้งหมด 9 ชนิด โดย มี SiO2 สูงสุด (73.05%)
รองลงมาคือ Al2O3 (15.63%), Fe2O3 (3.39%), K2O (2.43%), MgO (0.90%), CaO (0.81%),
TiO2 (0.34%), SrO (0.07%) และ Rb (0.04%) ตามลําดับ

ตารางที่  4 แสดงความเขมแข็งสารประกอบของดินขาวบริสุทธ์ิ ดินขาวที่ผานการใชงานแลว
และดินขาวที่ปรับสภาพแลวของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่จังหวัดกระบี่

ความเขมขน (%)

สารประกอบ ดินขาวบริสุทธ์ิ ดินขาวที่ ดินขาวที่
ผานการใชงานแลว ปรับสภาพแลวa

SiO2 73.05 56.98 59.11
Al2O3 15.63 12.75 12.24
Fe2O3 3.39 3.13 3.17
K2O 2.43 0.37 4.09
MgO 0.90 0.84 0.84
CaO 0.81 1.26 1.59
Na2O - - 0.81
P2O5 - 0.37 0.28
TiO2 0.34 0.29 0.39
Cl - 0.31 0.33

SO3 - - 0.24
SrO 0.07 0.05 0.08
Rb 0.04 0.04 0.04

a ดินขาวปรับสภาพดวย 1.5 M NaOH  ในระดับหองปฎิบัติการ
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สวนดินขาวที่ปรับสภาพแลว พบวามีสารประกอบหลักๆ ต่ํากวาในดินขาวบริสุทธ์ิ
โดยมีคาซิลิกา (SiO2) และอะลูมินา (Al2O3) เทากับ 58.78% และ 12.26% ตามลําดับ ซึ่งลดลง
เทากับ 19.5% และ 21.5% ตามลําดับ และมีสารอื่นๆ เพิ่ม 4 ชนิด คือ Cl (0.30 %), P2O5

(0.47%), Na2O (1.16), และ SO3 (0.22%)

ตารางที่  5 เปอรเซ็นตของการแยกเมล็ดในออกจากกะลาเมื่อใชดินขาวที่ปรับสภาพแลว

           ชุดการทดลอง ปริมาณดินขาว pH % เมล็ดในที่ลอย

ดินขาวบริสุทธ์ิ 230 A 7.8 100
ปรับสภาพดวย NaOH 0.5 M 240 B 6.4 95
ปรับสภาพดวย NaOH  1.0 M 236 B 6.8 98
ปรับสภาพดวย NaOH  1.5 M 234 A 7.1 100
ปรับสภาพดวย NaOH  2.0 M 234 A 7.3 100
ปรับสภาพดวย NaOH  2.5 M 232 A 6.5 100

คาเฉลี่ยตัวเลขในคอลัมนเดียวกันที่กํากับดวยตัวอักษรที่ตางกัน  มีความแตกตางกัน
ทางสถิติจากการเปรียบเทียบโดย  Scheffe test ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 %
หมายเหตุ pH = pHของสารละลายดินขาวเมื่อมีคา ถ.พ. เทากับ 1.14

*ปริมาณดินขาว หมายถึง ปริมาณดินขาวที่ใช (กรัม) /น้ํา 1 ลิตร
เพื่อใหไดคา ถ.พ. เทากับ 1.14

รูปที่ 3  ขั้นตอนการปรับสภาพดินขาวที่ใชแลวดวยดางในระดับอุตสาหกรรม
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ดนิขาวที่ไดมลีักษณะสเีทาเปนกอน ดงันัน้กอนนําไปใชงานตองผานการบดใหละเอยีด
เพื่องายตอการเตรียมความถวงจําเพาะของสารละลายขน (Slurry) ดินขาวที่ไดมีคาความถวง
จําเพาะเทากับ 2.58 และแยกเมล็ดในไดประมาณ 95% (ตารางที่ 7) ซึ่งเมื่อผสมน้ําแลวใหพีเอช
7.5 และมีการกระจายของอนุภาคดินขาวเปนอยางดีเชนเดียวกับการใชดินขาวบริสุทธ์ิทําให
ไมเกิดการจับตัวเปนกอนจึงไมตองใชสารชวยกระจายตัว

4 . การคิดตนทุนการปรับสภาพดินขาวและค าใช จ ายที่ ประหยัดได
ปริมาณการใชดินขาวเฉลี่ย = 5  กก./ตันทะลายปาลมสด
ราคาดินขาว = 3  บาท/กก.

คาใชจายของดินขาวในป 2551
ปริมาณผลปาลมสด = 237,570.47  ตัน/ป
ใชดินขาวทั้งหมด = 1,187,852.33  กก./ป
คิดเปนคาใชจายทั้งหมด = 3,563,556.99 บาท/ป

ตารางที่  6 แสดงความเขมขนของสารประกอบของดินขาวบริสุทธ์ิ และดินขาวที่
ปรับสภาพแลวของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมในระดับอุตสาหกรรม

ความเขมขน (%)
สารประกอบ

ดินขาวบริสุทธ์ิ ดินขาวที่ปรับสภาพแลว

SiO2 73.05 58.78
Al2O3 15.63 12.26
K2O 2.43 5.21
MgO 0.90 1.00
CaO 0.81 1.28
TiO2 0.34 0.40
Fe2O3 3.39 3.08
Rb 0.04 0.04
SrO 0.07 0.04
Cl - 0.30

Na2O - 1.16
P2O5 - 0.47
SO3 - 0.22
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ดังนั้น นําดินขาวที่ใชแลวกลับมาใชใหม โดยใชตนทุนในการปรับสภาพดังนี้
ราคา  NaOH (เกรดทางการคา) = 125  บาท/กก.
NaOH 1.5 M 10 ลิตร ใช NaOH = 600  กรัม
ดังนั้น NaOH 1.5 M = 7.5  บาท/ลิตร
น้ําดินขาวใชแลว = 400  ลิตร
ใช NaOH 1.5 M = 4  ลิตร
คิดเปน = 0.075  บาท/ลิตรของน้ําดินขาว
คิดเปนคาใชจาย = 30  บาท/400  ลิตรน้ําดินขาว
ไดดินขาวปรับสภาพแลว = 75  กก.
ราคาดินขาวที่ปรับสภาพแลว = 0.4  บาท/กก.

สมมุติวาปรับสภาพดินขาวไดคร่ึงหนึ่งของดินขาวบริสุทธ์ิ
ดังนัน้ ตองใชดนิขาวใหมคร่ึงหนึ่ง = 593,926.17  กก./ป
คิดเปนคาใชจาย = 1,781,778.50  บาท/ป
ถาใชดินขาวที่ปรับสภาพแลว = 593,926.17  กก./ป
คิดเปนคาใชจาย = 237,570.47  บาท/ป
รวมเปนคาใชจายทั้งหมด = 2,019,348.97  บาท/ป
ประหยัดคาใชจาย = 1,544,208.03  บาท/ป

ดังนั้น เมื่อปรับสภาพดินขาวแลวไดดินขาวในราคากิโลกรัมละ 0.4 บาท ซึ่งมีราคา
ถูกวาดินขาวใหม (3 บาท) ประมาณ 7.5 เทา อยางไรก็ตามดินขาวที่ไดมีปริมาณนอยเมื่อเทียบ
กับปริมาณดินขาวที่ใชไปในแตละกะของการผลิตน้ํามันปาลม เนื่องจากในกระบวนการผลิต
นั้นเกิดการสูญเสียปริมาณดินขาวไปกับกะลาปาลมและเมล็ดในปาลมน้ํามัน จึงทําใหปริมาณ
ดินขาวที่ถายทิ้งมีปริมาณนอย  ดังนั้นเมื่อนําไปปรับสภาพแลวอาจทําใหไมเพียงพอตอการ
ใชงานได

ตารางที่  7 ดินขาวที่ปรับสภาพแลวโดยใชโซเดียมไฮดรอกไซดที่ความเขมขน 1.5 M
ในระดับอุตสาหกรรม

      ชุดการทดลอง ปริมาณดินขาว pH % เมล็ดในที่ลอย

ดินขาวบริสุทธ์ิ 230 7.8 100
ปรับสภาพดวย NaOH 1.5 M 210 7.5 95

หมายเหตุ pH = pH ของสารละลายดินขาวเมื่อมีคา ถ.พ. เทากับ 1.14
*ปริมาณดินขาว หมายถึง ปริมาณดินขาวที่ใช (กรัม) / น้ํา 1 ลิตร
เพื่อใหไดคา ถ.พ. 1.14
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สรุป
ในกระบวนการสกัดน้ํามันปาลม นิยมใชสารละลายขน (slurry) ของดินขาวที่มีความถวง

จําเพาะในชวง 1.12-1.14 เพื่ อแยกเมล็ดในออกจากกะลา ระหวางการใชงานจะเกิดการ
ปนเปอนของน้ํามันและสิ่งสกปรกอื่นๆ  ซึ่งสงผลตอคาความถวงจําเพาะของดินขาว และทําให
ประสิทธิภาพการแยกลดลง จึงตองมีการเปลี่ยนดินขาวใหม

จากการศึกษาวิธีการปรับสภาพดินขาวโดยใชน้ํารอน (50–100๐C) และใชดาง (โซเดียม
ไฮดรอกไซด) (0.5-2.5 โมลาร) พบวาการใชดาง NaOH ใหผลดีกวาการใชน้ํารอน โดยดินขาว
ที่ผานการปรับสภาพดวยดางมีความเขมขน 2.5 โมลาร ไดดินขาวที่มีคาความถวงจําเพาะสูงสุด
(2.59) เทากับดินขาวบริสุทธ์ิ (2.60) ดินขาวบริสุทธ์ิและดินขาวที่ใชงานแลว มีองคประกอบ
หลักของดินขาวคือ ซิลิกา (SiO2) และอะลูมินา (Al2O3) สําหรับดินขาวที่ผานการปรับสภาพแลว
มีองคประกอบหลักคือ SiO2 59.11%, Al2O3 12.24% และ K2O 4.09% เมื่อนําไปทดลองแยก
กะลา (ความถวงจําเพาะเฉลี่ย 1.44) และเมล็ดใน (ความถวงจําเพาะเฉลี่ย 1.14) ของปาลม
น้ํามัน โดยใชดินขาวที่ปรับสภาพแลวเปนมัชฌิมในระบบแขวนลอย (มีคา ถ.พ. 1.14) พบวา
สามารถแยกเมล็ดในได 100% โดยไมมีกะลาปนอยูเลย เมื่อศึกษาผลของการขยายขนาดใน
โรงงานโดยปรับสภาพดินขาวที่ใชแลวดวยดาง NaOH ที่มีความเขมขน 1.5 M พบวาดินขาว
ที่ไดมีคาความถวงจําเพาะเทากับ 2.58 และสามารถแยกเมล็ดในได 95% โดยมีกะลาปนอยู
5%
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ผลิตภัณฑกาซชีวภาพจากน้ําเสีย
ของโรงงานสกดัน้าํมนัปาลม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะรัตน บุญแสวง
E-mail: piyarat.b@psu.ac.th

กาซชีวภาพ หมายถึง กาซที่ไดจากการยอยสลายสารอินทรียตางๆ ในสภาพไรอากาศ
(anaerobic digestion) สารอินทรียจะประกอบดวยคารบอนและไฮโดรเจนเปนสวนใหญ เมื่อ
ผานการยอยสลายในสภาพไรอากาศสารอินทรียจะถูกยอยสลายเปนโมเลกุลที่ เล็กลง และ
เกิดการสรางเปนกาซมีเทนและคารบอนไดออกไซดรวมทั้งกาซอื่นๆ บางชนิด ประกอบดวย
กาซมีเทน (CH4) 55-65% กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 30-45% และกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
(H2S) กาซไฮโดรเจน (H2) กาซไนโตรเจน (N2) และไอน้ํา ในปริมาณเล็กนอย ซึ่งใหคาความรอน
22-26 MJ/m3 (Kapdi et al., 2005)  กาซชีวภาพสามารถทดแทนพลังงานไฟฟาไดประมาณ 1.2
กิโลวัตต/ช่ัวโมง  นํ้ามันเบนซิน ประมาณ 0.6 ลิตร นํ้ามันเตาประมาณ 0.55 ลิตร และกาซ LPG
ประมาณ 0.46 กก. (นันทิยา, 2545)

ในการนํากาซชีวภาพมาใชประโยชนดานพลังงาน คาพลังงานที่ไดจากกาซชีวภาพจะข้ึน
กับสัดสวนของกาซมีเทนที่มีอยูในกาซชีวภาพ คุณสมบัติทั่วไปของกาซชีวภาพและกาซมีเทน
แสดงในตารางที่ 1 และ 2

อยางไรก็ตาม การผลิตกาซชีวภาพจากสารอินทรียและของแข็งที่ มีความเขมขนสูง
ทําใหการใชถังปฏิกรณแบบถังเดียวในการผลิตกาซชีวภาพอาจตองใชเวลาในการผลิตกาซและ

Ph.D.(Chemical Engineering) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112
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การบําบัดน้ําทิ้งนาน และมีอัตราการผลิตกาซชีวภาพต่ํา ในขณะที่การเลือกใชถังปฏิกรณแบบ
สองถังที่แยกถังผลิตกรดและถังผลิตมีเทนออกจากกัน โดยระบบแบบสองข้ันตอนจะแบงเปน
ถังปฏิกรณใบแรกทําหนาที่ควบคุมใหเกิดการยอยสลายสารประกอบคารโบไฮเดรต ไขมัน
โปรตีน และสรางกรด  ขณะที่ถังปฏิกรณใบที่สองทําหนาที่ควบคุมใหเกิดการสรางมีเทนโดยใช
กรดที่สรางข้ึนในถังปฏิกรณใบแรก  วิธีการแยกถังปฏิกรณออกจากกันนี้จะสามารถควบคุม
สภาวะภายในระบบใหเหมาะสมกับการทํางานของจุลินทรียที่ผลิตกรดและผลิตกาซมีเทน
ในแตละถัง และเปนการชวยปองกันถังสรางมีเทนจากสภาวะที่กอใหเกิดอันตรายตอแบคทีเรีย
สรางมีเทน เชน การรับน้ําเสียที่มีปริมาณสารอินทรียสูง เปนตน

ตารางที่  1 คุณสมบัติทั่วไปของกาซชีวภาพ

                        คุณสมบัติกาซชีวภาพ คา

คาความรอน (Heating Value) (อางอิงที่ CH4 60%) 21.5 MJ/m3

ความเร็วเปลวไฟ 25 cm/s
อัตราสวนอากาศตอเช้ือเพลิงในการเผาไหมทางทฤษฎี (A/F) 6.19 m3-air/m3-gas
อุณหภูมิเผาไหมในอากาศ 650oC
คาความจุความรอน (Cp) 1.6 kJ/m3- oC
ความหนาแนน 1.15 kg/m3

ที่มา:  ศูนยประสานงานโครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ (2551)

ตารางที่  2 ลักษณะทางกายภาพและเคมีของกาซมีเทน

               คุณสมบัติของกาซมีเทน คา

สูตรเคมี CH4

น้ําหนกัโมเลกลุ 16.042
จุดเดือดที่ 14.696 psia (760 mm Hg.) 161.49oC
จุดเยือกแข็งที่ 14.696 psia (760 mm Hg.) 182.48oC
ความถวงจําเพาะ : 15.5oC และ 760 mm Hg. 1.47 L/g
คาความรอน : 15.5oC และ 760 mm Hg. 38130.71 kJ/m3

อัตราออกเทน 130
อุณหภูมิการเผาไหม 650oC

ที่มา: จิรวัฒน (2546)
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กระบวนการผลติกาซชีวภาพ
แบคทีเรียที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ แบงเปน 2 กลุมใหญคือ จุลินทรีย

กลุมไมสรางมีเทน โดยเฉพาะแบคทีเรียชนิดสรางกรด (acid forming microorganisms) จะยอย
สลายสารอินทรียโมเลกุลใหญจนไดกรดอะซิติก และจุลินทรียกลุมที่สรางกาซมีเทน (methane
forming microorganisms) ซึ่งจุลินทรียทั้งสองกลุมนี้ตองการสารอาหารและมีลักษณะการเจริญ
และสภาวะในการเจริญที่แตกตาง เชน จุลินทรียกลุมสรางกรดจะเจริญไดเร็วกวาจุลินทรียกลุม
ที่สรางมีเทน เปนตน (Lun และคณะ, 1995)

กระบวนการผลิตกาซชีวภาพ แบงเปน 4 ข้ันตอน ดังตอไปนี้
1 ) การยอยสลาย (Hydrolysis)

โมเลกุลของอินทรียสารบางชนิดจะถูกดูดซึมเขาสูเซลลแบคทีเรียไดโดยตรง สําหรับ
การยอยสารอินทรียที่มีโมเลกุลใหญ ไดแก ไขมัน โพลีแซคคาไรด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก
ใหอยูในรูปสารอินทรียที่มีขนาดเล็กลง เชน กรดไขมัน โมโนแซคคารไรด ไดแซคคาไรด กรด
อะมิโนพิวรีน และไพริมิดีน โดยอาศัยกลุมแบคทีเรียพวกไมสรางมีเทน เชน Clostridium sp.
ชนิดของแบคทีเรียที่พบในแตละข้ันตอนนี้จะข้ึนอยูกับคุณลักษณะของน้ําเสีย โดยข้ันตอนนี้เปน
เพียงการเปลี่ยนรูปของสารประกอบอินทรียเทานั้น (Gray, 1981)

2 ) การสร างกรด (Acidogenis is )
สารอินทรียที่มีขนาดเล็กลงจากข้ันตอนที่ 1 จะถูกแบคทีเรียสรางกรดใชเปนอาหาร

และเปลี่ยนเปนกรดไขมันระเหยงาย (volatile fatty acid: VFA) เชน กรดอะซิติก กรดบิวทิริก
และกรดโพรพิโอนิก เปนตน  และผลิตไฮโดรเจนกับคารบอนไดออกไซดออกมาดวยกระบวน
การทางชีวเคมี โดยจุลินทรียในกลุม fermentative bacteria หรือ acid forming bacteria

3 ) การสร างกรดอะซิติกจากกรดไขมันระเหยอื่ นๆ (Acetogenesis)
กรดไขมันระเหยงายที่มีคารบอนมากกวา 2 อะตอม ไมสามารถถูกเปลี่ยนเปนกาซ

มีเทนไดโดยตรง แบคทีเรียจะตองเปลี่ยนกรดอินทรียระเหยงายตางๆ ใหเปนกรดอะซิติกหรือ
ไฮโดรเจนเสียกอนจึงจะใชผลิตกาซมีเทนได แบคทีเรียอะซิโตจีนิกมีความสามารถในการยอย
สลายกรดไขมันระเหยงายที่มีคารบอนมากกวา 2 อะตอมใหกลายเปนกรดอะซิติก คารบอน
ไดออกไซด และไฮโดรเจน ซึ่งเปนสารอาหารในการผลิตมีเทน

4 ) การสร างมี เทน (Methanogenesis)
การผลิตมีเทนสามารถเกิดข้ึนไดจากการยอยสลายกรดอะซิติกใหเปนกาซมีเทนกับ

คารบอนไดออกไซด และการทําปฏิกิริยาของไฮโดรเจนกับคารบอนไดออกไซดภายใตสภาวะ
ไรออกซิเจนโดยประมาณ 2 ใน 3 สวน กาซมีเทนไดมาจากกรดอะเซติกที่แปรเปลี่ยนรูปโดย
Acetotrophic Methanogens สวนที่ เหลือเปนผลมาจากกระบวนการรีดักช่ันกาซคารบอน
ไดออกไซดโดยไฮโดรเจน  จุลินทรียสรางมีเทนสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
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- Hydrogenotropic Methanogenic หรือ Hydrogen-Utilizing Chemolithotrophs
มีหนาที่เปลี่ยนไฮโดรเจนและคารบอนไดออกไซด ใหเปนมีเทน

- Acetotrophic Methanogens อาจเรียกวา Acetoclastic Bacteria หรือ Acetate-
Splitting Bacteria ทําหนาที่เปลี่ยนกรดอะเซติกใหเปนมีเทนและคารบอนไดออกไซด

กระบวนการยอยสลายของระบบไรอากาศแบบสองข้ันตอน
ข้ันตอนการยอยสลายสารอินทรียโดยกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไรอากาศมีอยู 2

ข้ันตอนคือ ข้ันตอนที่ยอยสลายแลวทําใหไดกรดและข้ันตอนการยอยสลายแลวทําใหไดกาซ
มีเทน อัตราการยอยสลายในข้ันที่ทําใหเกิดกาซมีเทนจะชามากเมื่อเปรียบเทียบกับข้ันตอนการ
ยอยสลายที่ทําใหเกิดกรด   ดังนั้นในระบบบําบัดน้ําเสียแบบไรอากาศโดยทั่วไปซึ่งเปนแบบ
ข้ันตอนเดียวหรือใชถังปฏิกิริยาเพียงถังเดียว ปฏิกิริยาชีวเคมีทั้ง 2 ข้ันตอนจะเกิดข้ึนในถัง
ปฏิกิริยาพรอมๆ กัน ปฏิกิริยาชีวเคมีของการบําบัดน้ําเสียแบบไรอากาศ จึงถูกควบคุมดวย
ข้ันตอนยอยสลายที่ทําใหเกิดกาซมีเทนโดยในทางปฏิบัติที่กระทํากันคือ การควบคุมสภาวะให
เหมาะสมกับการทํางานของจุลินทรียที่สรางมีเทนโดยการควบคุมอัตราการปอนน้ําเสียไมให
สูงเกินไป เพื่อใหจุลินทรียที่สรางมีเทนสามารถใชกรดอินทรียที่เกิดจากข้ันตอนการยอยสลาย
ที่ทําใหเกิดกรดไดทัน เพราะถาอัตราการปอนน้ําเสียสูงเกินไป จะทําใหกรดอินทรียซึ่งเปน
ผลผลิตจากข้ันตอนการยอยสลายที่ทําใหเกิดกรดเกิดข้ึนมากเกินที่จะนําไปใชไดทัน การสะสม
ของกรดนี้จะไประงับการเจริญเติบโตของจุลินทรียในข้ันตอนการผลิตกาซมีเทน ทําใหไม
สามารถเกิดข้ันตอนการยอยสลายในข้ันตอนที่สองไดเรียกวา Stuck Digestion ทําใหการ
ทํางานของระบบลมเหลวในที่สุด

ดังนั้นการใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบไรอากาศสองข้ันตอน เปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถ
แกไขปญหาการทํางานของจุลินทรียที่ผลิตกรดและผลิตกาซมีเทนได เพราะเปนการแยกการ
ทํางานของจุลินทรียเปน 2 ถัง โดยถังแรกจะถูกควบคุมใหเกิดกระบวนการยอยสลายที่ทําให
เกิดกรดซึ่งจะเรียกถังปฏิกรณนี้วาถังปฏิกรณสรางกรด และถังที่สองจะควบคุมใหเกิดกระบวน
การยอยสลายที่ทําใหเกิดมีเทนซึ่งจะเรียกถังปฏิกรณนี้วา ถังปฏิกรณสรางมีเทนซึ่งจะสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบใหสูงข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากจุลินทรียสรางกรดและจุลินทรีย
สรางมี เทนในถังปฏิกรณจะถูกแยกออกจากกัน ทําใหสามารถควบคุมสภาวะแวดลอมที่
เหมาะสมตอการทํางานของจุลินทรียแตละชนิดได และยังสามารถยอยสลายสารอินทรียที่มี
องคประกอบซับซอน ยอยสลายยากไดเร็ว เชน พวกไขมัน โปรตีน เปนตน สงผลใหผลผลิต
ปริมาณกาซมีเทนมากข้ึน และชวยลดความเปนพิษของสารยับยั้งในปฏิกิริยาการสรางกาซมีเทน
(ธนาวัฒน, 2549)  ในการศึกษาที่ผานมาพบวาไมสามารถที่จะแยกจุลินทรียทั้งสองชนิดออก
จากกันไดอยางเด็ดขาด เพราะจุลินทรียที่สรางมีเทนจะใชกาซไฮโดรเจนซึ่งเปนผลผลิตจาก
ปฏิกิริยาสรางกรดมาเปนสารตั้งตน
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ในการบําบัดน้ําเสียแบบนี้ น้ําเสียจะถูกปอนเขาสูถังปฏิกรณสรางกรดกอน จากนั้น
น้ําจากถังปฏิกรณสรางกรดจะปอนเขาสูถังปฏิกรณสรางมีเทน เพื่อบําบัดสารอินทรียและ
ผลิตกาซมีเทนตอไป  โดยปกติถังปฏิกรณสรางมีเทนจะมีขนาดใหญกวาถังปฏิกรณสรางกรด
เนื่องจากปฏิกิริยาชีวเคมีในข้ันตอนการยอยสลายที่ทําใหเกิดกาซมีเทนจะชากวาปฏิกิริยา
ชีวเคมีในข้ันตอนยอยสลายที่ทําใหเกิดกรด (ธนาวัฒน, 2549)

จากการเปรียบเทียบการใชระบบการผลิตมีเทนจากน้ําเสียโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
โดยใชระบบการยอยสลายแบบหนึ่งกับสองข้ันตอน (Boonsawang and Chaisri, 2007) ในระบบ
หนึ่งข้ันตอนจะใชถังหมักแบบ upflow anaerobic sludge blanket (UASB)  สําหรับระบบการ
ยอยสลายแบบสองข้ันตอนประกอบดวยข้ันตอนแรกเปนการผลิตกรดโดยใชถังหมัก UASB
หลังจากนั้นน้ําเสียที่ออกจากถังแรกจะถูกเก็บในถังพักกอนปอนเขาสูถังผลิตกาซมีเทนโดยใช
ถังหมักแบบ upflow anaerobic filter (UFAF) ดังแสดงในรูปที่ 1 ทําการเดินระบบดังตารางที่ 3
โดยมีภาระบรรทุกสารอินทรีย (organic loading rate, OLR) เทากับ 10.0 และ 9.38 กรัมซีโอดี/
ลิตร/วัน สําหรับระบบแบบข้ันตอนเดียวและสองข้ันตอนตามลําดับ   และระยะเวลาเก็บกัก
น้ําเสีย (Hydraulic retention time, HRT) เทากับ 5.0 และ 5.33 วัน  สําหรับระบบแบบข้ันตอนเดียว
และสองข้ันตอน ตามลําดับ

รูปที่ 1 ระบบการผลิตกาซชีวภาพแบบสองขั้นตอน (A) ถังหมักUASB และ (B) ถังหมัก UFAF
(1 = น้ําเสียโรงงานสกัดน้ํามันปาลม,  2 = ปม,  3 = ตะกอนจุลินทรียในถังหมัก UASB,
4 = สวนบนสําหรับแยกกาซของถัง UASB,  5 = กาซออกจากถังหมัก,  6 = ถังเก็บกาซ,
7 = น้ําทิ้งออกจากถังหมัก UASB,  8 = ถังปรับเสถียรน้ําเสียออกจากถังหมัก UASB
กอนเขาถังหมัก UFAF,  9 = จุลินทรียยึดเกาะกับตัวกลางในถังหมัก UFAF,  10 = น้ําทิ้ง
ออกจากถังหมักUFAF)
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จากผลการทดลองจะเห็นวา ระบบแบบสองข้ันตอนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มีเทนไดมากกวาระบบแบบข้ันตอนเดียว โดยมีผลผลิตมีเทนเพิ่มข้ึนจาก 0.116 เปน 0.372 ลิตร/
กรัมซีโอดีที่ถูกกําจัด

สรุป
จะเห็นวาการพัฒนาระบบกาซชีวภาพจากน้ําเสียของโรงงานสกัดปาลมน้ํามัน โดยใช

ระบบการยอยสลายแบบไรอากาศสองข้ันตอนมีความเปนไปไดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต
มีเทนใหสูงข้ึน โดยเฉพาะกับน้ําเสียที่มีปริมาณสารอินทรียสูง อยางไรก็ตามผลการทดลองที่ได
เปนเพียงการทดลองในระดับหองปฏิบัติการ ยังคงตองมีการพัฒนาในระดับตนแบบ (pilot
scale) และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบแบบข้ันตอนเดียวและแบบสองข้ันตอนยัง
ตองพิจารณาถึงการเดินระบบที่ เหมาะสมรวมทั้ งภาระบรรทุกสารอินทรียและระยะเวลา
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ซึ่งสามารถทําไดโดยใชเทคโนโลยีสะอาด

Ph.D.(Biotechnology) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112
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การสกัดน้าํมันปาลมของประเทศไทย
ปจจุบันวิธีการหลักๆที่ใชในการสกัดน้ํามันปาลมในประเทศไทย มี 2 วิธี คือ
1 . การสกัดน้ํามันปาลมแบบแหง วิธีนี้เมื่อเก็บเกี่ยวปาลมทะลายสดแลว เกษตรกร

จะตองแยกเอาผลปาลมออกจากทะลาย แลวสงโรงงานภายใน 24 ช่ัวโมง โรงงานจะนําผล
ปาลมไปอบแหง แลวจึงบีบน้ํามันจากผลปาลมแหงโดยใชเคร่ืองบีบเกลียวเดี่ยว (single screw
press) น้ํามันที่ไดจะเปนน้ํามันผสมของน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดใน (mixed palm oil)
และมีกากปาลมซึ่งเปนของผสมของเสนใย กะลา และเนื้อเม็ดใน (palm meal or palm cake)
ข้ันตอนการสกัดน้ํามันปาลมแบบแหง แสดงในรูปที่ 1 คาใชจายหลักๆ นอกจากจะมาจากคา
วัตถุดิบแลว ก็จะมีคาเช้ือเพลิงที่ใชในการอบผลปาลมและคาไฟฟาที่ใชในการเดินเคร่ืองจักร

รูปที่ 1  กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมแบบแหง

2 . การสกัดน้ํามันปาลมแบบเปยก วิธีนี้ เปนวิธีมาตรฐานที่โรงงานสกัดน้ํามันปาลม
ขนาดใหญใชกันอยู โดยวัตถุดิบคือปาลมทะลายสด  ทางโรงงานจะนําปาลมทะลายสดไปนึ่ง
ในหมอนึ่ง (sterilizer) ใหผลปาลมสุก  เมื่อแยกผลปาลมสุกออกจากทะลายก็นําเขาหมอยอย
(digester) แลวสงไปสกัดน้ํามันโดยใชเคร่ืองบีบเกลียวคู (twin screw press) น้ํามันที่บีบได
ถูกสงผานตะแกรงสั่นไปยังถังตกจม (settling tank) ซึ่งแยกน้ํามันที่ลอยตัวออก และแยกน้ํามัน
ในน้ําสลัดจโดยการปนเหว่ียงดวยเคร่ืองเซพาเรเตอร (separator) หรือดีแคนเตอร (decanter)
น้ํามนัที่ไดถูกปนเหว่ียงดวยความเร็วสูงและกําจัดความช้ืนไดเปนน้ํามันปาลมดิบ (crude palm oil)
สวนกากใยที่ไดจาการบีบน้ํามันจะนํามาแยกเมล็ดออกจากเสนใยดวยไซโคลน และนําเมล็ด
ไปกะเทาะเปลือกดวยเคร่ืองกะเทาะเมล็ด (ripple mill)  แลวแยกเมล็ดในจากเศษกะลาโดยผาน
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อางดินขาวไดเปนเมล็ดใน บางโรงงานจะมีการบีบน้ํามันจากเมล็ดในตอไดเปนน้ํามันเมล็ดใน
(palm kernel oil) และกากเนื้อเมล็ดใน (palm kernel meal) ข้ันตอนการสกัดน้ํามันปาลมแบบ
เปยกแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2  กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมแบบเปยก
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วสัดุเศษเหลอืและของเสยีจากการสกัดน้าํมันปาลมแบบเปยก
ในการสกัดน้ํามันปาลม ผูประกอบการในปจจุบันจะมุ งเนนใหไดน้ํามันปาลมดิบใน

ปริมาณมากเมื่อเทียบกับปาลมทะลายสด  เดิมอัตราการสกัดน้ํามันปาลมเฉลี่ยมีคา 18%
แตในปจจุบันมีอัตราการสกัดลดลง บางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมไดเพียง 14-16%  สาเหตุที่
อัตราการการสกัดน้ํามันปาลมลดลง นอกจากจะมาจากวัตถุดิบคือพันธุปาลมแลว ยังมาจาก
การตัดปาลมทะลายสดที่ไมสุกเต็มที่  และการขนสงปาลมทะลายสด การมีพอคาคนกลาง
รับซื้ออีกทอดหนึ่ง ทําใหคุณภาพปาลมทะลายสดลดลง และในโรงงานสกัดน้ํามันปาลมเอง
เมื่อการผลิตไมมีประสิทธิภาพ ก็ทําใหเกิดการสูญเสียน้ํามันในระหวางการผลิตไปกับทะลาย
เปลา เสนใย กากตะกอนดีแคนเตอร และน้ําเสีย

โดยทั่วไปในการสกัดน้ํามันปาลมดิบเมื่อใชปาลมทะลายสด 1 ตัน จะไดน้ํามันปาลมดิบ
160-200 กก. เมล็ดใน 55-60 กก. (H-Kittikun et al., 2000) และมีวัสดุเศษเหลือคือทะลายเปลา
230-250 กก. เสนใย 130-150 กก. กะลา 60-65 กก.  จากการศึกษาของ E3 Agro พบวา
ในการผลิตน้ํามันปาลมดิบ โดยเฉลี่ยเมื่อใชทะลายปาลมสด 1 ตัน จะมีเสนใย 130 กก.
ทะลายปาลมเปลา 210 กก. กะลา 60 กก. และน้ําเสีย 0.56 ลบ.ม. นอกจากนี้ยังพบวามีการ
สูญเสียน้ํามันไปกับทะลายเปลา 7.4% (น้ําหนักแหง) เสนใย 6.1% (น้ําหนักแหง) กากตะกอน
ดีแคนเตอร 11.8% (น้ําหนักแหง) และในน้ําเสีย 7,500 กรัม/ลิตร อยางไรก็ตามโรงงานที่มี
กระบวนการผลิตที่ดี มีการสูญเสียน้ํามันไปกับทะลายเปลา 4.7% (น้ําหนักแหง) เสนใย 3.7%
(น้ําหนักแหง)  กากตะกอนดีแคนเตอร 8.2% (น้ําหนักแหง) และในน้ําเสีย 4,500 กรัม/ลิตร
(อรัญ และพูนสุข, 2549) แสดงใหเห็นวาหากมีการจัดการที่ดีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมก็สามารถ
ลดการสูญเสียน้ํามันในระหวางการผลิตได

การสญูเสยีน้าํมันในกระบวนการสกัดน้าํมันปาลม
ในการสกัดน้ํามันปาลม มีการสูญเสียน้ํามันในกระบวนการผลิตดังนี้
1) การสูญเสียน้ํามันในการนึ่งปาลมทะลายสด
2) การสูญเสียน้ํามันในทะลายเปลา
3) การสูญเสียน้ํามันในเสนใยปาลม
4) การสูญเสียน้ํามันในกากตะกอนดีแคนเตอร
5) การสูญเสียน้ํามันในน้ําเสีย
การที่จะลดการสูญเสียน้ํามันในกระบวนการผลิตตองเขาใจกระบวนการผลิตแตละ

ข้ันตอน และหาสาเหตุที่ทําใหเกิดการสูญเสียแลวแกไข
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การใชเทคโนโลยีสะอาดในการเพ่ิมประสทิธิภาพการสกัดและการลดการสญูเสยีน้าํมัน
เทคโนโลยีสะอาดคือ เทคโนโลยีการผลิตที่เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการ

ลดมลพิษที่แหลงกําเนิด นอกจะชวยลดตนทุนการผลิตแลวยังชวยลดมลภาวะทางสิ่งแวดลอม
ดวย  สําหรับการใชเทคโนโลยีสะอาดกับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีรายละเอียดใน Envi-
ronmental Management of Palm Oil Mill (H-Ktiikun et al., 2000)   และคูมือการจัดการ
สิ่งแวดลอมสําหรับอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม (สํานักเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2540)

1 . คุณภาพปาลมน้ํามัน ทางโรงงานจะตองประสานงานกับเกษตรกรในการตัดปาลม
ทะลายสดเพื่อใหนําสงปาลมที่สุกพอดีมาถึงโรงงาน และนําไปนึ่งภายใน 24 ช่ัวโมง ปาลม
ทะลายสดหากสุกเกินไปหรือเนา เมื่อนําไปนึ่งก็จะทําใหน้ํามันออกมาอยูในน้ํานึ่งปาลมมาก
ถาดิบเกินไปก็จะมีปริมาณน้ํามันนอย

2 . การนึ่งปาลมทะลายสด ปาลมทะลายสดถูกนําไปนึ่งในหมอนึ่ง วัตถุประสงคหลัก
เพื่อหยุดปฏิกิริยาการเกิดกรดไขมันในผลปาลม และทําใหผลปาลมออนนุม หลุดจากข้ัวผล
และทะลายไดงาย  การนึ่งปาลมทะลายสด มีการใชอุณหภูมิ 130-140๐C ความดัน 3 บาร และ
ใชเวลานึ่ง 50-70 นาที การนึ่งที่นอยเกินไปก็จะทําใหผลปาลมยังติดกับทะลาย แตถานึ่งนาน
เกินไปน้ํามันจะก็จะออกจากผลปาลมมาก และไปดูซับอยูกับทะลายเปลา และอยูในน้ํานึ่ง
ปาลมมาก จึงทําใหเกิดการสูญเสียน้ํามันปาลมไปในทะลายเปลาและน้ํานึ่งปาลม นอกจากนี้
การใชไอน้ําที่มากเกินไปก็จะทําใหสิ้นเปลืองน้ําและพลังงานเพิ่มข้ึน

2 . 1 การลดการสูญเสียน้ํามันในน้ํานึ่ งปาลม   การนึ่ งปาลมทะลายสดดวย
อุณหภูมิ ความดัน และเวลาที่นานเกินไป ทําใหน้ํามันออกจากผลปาลมมาอยูในน้ํานึ่งปาลม
หรือปาลมทะลายสดที่สุกเกินไปเมื่อนํามานึ่งก็จะมีน้ํามันออกมามาก ควรจะรวบรวมน้ํานึ่ง
ปาลมที่ มีน้ํามันอยู ไว ในถังพักเพื่ อแยกน้ํามันออก และนํากลับเขาระบบการผลิตตอไป
สวนน้ํานึ่งปาลมที่แยกน้ํามันออกแลวยังรอนอยู ก็สามารถใชแทนน้ํารอนผสมในชวงการยอย
ผลปาลมหรือเติมในถังตกจมหลังจากการบีบน้ํามันปาลม ก็จะชวยลดการใชน้ําในโรงงานได
ทางหนึ่ง

2 . 2 การลดการสูญเสียน้ํามันในทะลายเปลา   เมื่ อนึ่ งปาลมทะลายสดแลว
ก็จะมีการแยกผลปาลมสุกออกจากทะลายเปลาโดยเคร่ืองแยกทะลาย ตองแยกผลปาลมออก
ใหหมด  ในกรณีที่บางทะลายยังมีผลปาลมติดอยูจําเปนตองนํากลับไปนึ่งใหม  สาเหตุที่มี
น้ํามันดูดซับในทะลายเปลามากก็เชนเดียวกับการมีน้ํามันในน้ํานึ่งปาลมมาก ทะลายเปลาที่มี
น้ํามันดูดซับอยูนั้น โรงงานสกัดน้ํามันปาลมหลายโรงงานจะมีเคร่ืองบีบและฉีกทะลาย ทําให
ไดน้ํามันสวนนี้กลับมาเล็กนอย และไดทะลายที่ฉีกแลวไปใชเปนเช้ือเพลิง แตเคร่ืองบีบและ
ฉีกทะลายเปนเคร่ืองจักรที่ใชกําลังสูงมากทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน ดังนั้นควรคํานึงถึงความ
คุมทุนที่จะนําไปใช
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3 . การสกัดน้ํามันปาลม  ผลปาลมที่แยกมาแลวจะถูกนําเขาหมอยอยซึ่งเปนหมอกวน
มีการผสมน้ํารอนและไอน้ํา ควรใชอุณหภูมิอยูที่ 95๐C และกวนนาน 20-30 นาที แลวจึงเขา
เคร่ืองบีบเกลียวคู (double screw press) เพื่อบีบน้ํามันออกจากเสนใย การควบคุมเคร่ืองบีบ
มีความสําคัญมากตอการสกัดน้ํามันปาลมดิบ หากบีบดวยแรงอัดที่มากไปก็จะทําใหเมล็ดใน
แตก ทําใหเกิดการสูญเสียเมล็ดไปกับเสนใย   แตถาบีบดวยแรงอัดที่นอยไปก็จะทําใหบีบ
น้ํามันออกมาไมหมด เกดิการสญูเสียน้ํามันไปในเสนใย

การลดการสูญเสียน้ํามันในเสนใยปาลม  การที่ เสนใยมีน้ํามันมากเกิดข้ึนใน
ข้ันตอนการสกัดน้ํามันออกจากผลปาลมโดยใชเคร่ืองบีบอัดเกลียวคู ไดของผสมเปนน้ําและ
น้ํามัน เสนใยและเมล็ด  การที่จะมีน้ํามันในเสนใยมากหรือนอย เกี่ยวเนื่องมาตั้งแตการนึ่ง
ปาลมทะลายสด จะตองทําใหผลปาลมสุกนุม  และเมื่อนํามายอยในถังยอยก็ตองกวนผสม
ไอน้ําและน้ํารอนที่อุณหภูมิสูงกวา 95๐C เพื่อใหผลปาลมยุย งายตอการบีบอัดเอาน้ํามันออก
การบีบน้ํามันตองควบคุมเคร่ืองบีบอัดใหมีความเร็วและแรงอัดที่เหมาะสม โดยทั่วไปจะควบคุม
ความเร็วของเกลียวอัดที่ 10.33-11.00 รอบ/นาที และควบคุมกระแสไฟฟาของเคร่ืองบีบที่ 40
แอมแปร

ในการบีบน้ํามัน ตองควบคุมอัตราสวนของเมล็ดแตกตอเมล็ดสมบูรณ โดยควรอยูที่
20:80 ถาจะใหดีควรอยูที่ 10:90 แตก็จะมีโอกาสจะทําใหน้ํามันสูญเสียไปในเสนใยมาก

4 . การแยกน้ํามันจากถังตกจม และการแยกน้ํามันจากน้ําสลัดจ  หลังจากการ
บีบน้ํามันออกจากผลปาลม   ของผสมที่ไดจะถูกกรองผานตะแกรงสั่น แลวเขาสูถังตกจม
(settling tank) เพื่อแยกน้ํามันออกโดยการลอยตัว  หากในของผสมมีของแข็งแขวนลอยอยู
มาก การลอยตัวของน้ํามันก็จะเกิดไดยาก จึงมีการเติมน้ํารอนลงไปชวยเจือจางของแข็ง
อยางไรก็ตามเมื่อแยกน้ํามันที่ลอยตัวออกไปแลว ก็ยังคงมีน้ํามันบางสวนอยูในน้ําสลัดจในถัง
ตกจม  การแยกน้ํามันในน้ําสลัดจจะใชเคร่ืองเหว่ียงแยก อาจเปนเซพาเรเตอรซึ่งเปนเคร่ืองแยก
แบบ 2 สถานะ (น้ํามันและน้ํากับของแข็งแขวนลอย) หรือดีแคนเตอรซึ่งเปนเคร่ืองแยกแบบ 3
สถานะ (น้ํามัน น้ําและของแข็ง)

การลดการสูญเสียน้ํามันในกากตะกอนดีแคนเตอร  ในน้ําสลัดจมีกรวดทราย
ปนอยูจะตองกําจัดออกโดยใชเคร่ืองแยกทราย (Desander) กอน  ในกรณีที่ใชดีแคนเตอรแยก
น้ํามันในน้ําสลัดจ ควรควบคุมน้ําสลัดจที่ออกจากถังตกจม ใหมีของแข็งตอของเหลวเปน 1:1
และมีอุณหภูมิ 95๐C เพื่อใหการแยกน้ํามันเกิดข้ึนไดดี  ลักษณะของน้ําสลัดจ  อัตราการปอน
น้ําสลัดจเขาเคร่ือง อุณหภูมิและความดันที่ใช ลวนมีผลตอการแยกน้ํามัน และทําใหมีน้ํามัน
ติดไปกับน้ําเสียหรือกากตะกอนดีแคนเตอรมากหรือนอย  ในกรณีที่ใชเซพาเรเตอรตองมีการ
เจือจางของแข็งเพิ่มข้ึนจึงจะแยกน้ํามันออกไดงาย   การใชเซพาเรเตอรจึงมีน้ําเสียมากกวา
การใชดีแคนเตอร ทั้งเคร่ืองแยกทราย ดีแคนเตอร และเซพาเรเตอร ตองมีการดูแลรักษา
เชิงปองกันและมีการใชงานตามขอกําหนด
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5 . น้ําเสียของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม น้ําเสียที่ เกิดข้ึนในระหวางการสกัดน้ํามัน
ปาลม ประกอบดวย น้ําเสียจากการนึ่งปาลม น้ําเสียจากการแยกน้ํามันโดยดีแคนเตอรหรือ
เซพาเรเตอร และน้ําเสียจากการลางอุปกรณและเคร่ืองจักร นอกจากนี้อาจมีน้ํามันร่ัวไหลจาก
อุบตัิเหตุ

การลดการสูญเสียน้ํามันในน้ําเสีย  ในการสกัดน้ํามันมีน้ําเสียเกิดข้ึนจากหลาย
กรณี เชน

5 . 1 น้ําเสียจากหมอนึ่ งปาลมทะลายสด ในการนึ่งปาลมทะลายสด จะไดน้ํานึ่ง
ปาลมที่มีน้ํามันอยู  ควรมีถังพักน้ํานึ่งปาลมเพื่อแยกเอาน้ํามันออก  และนําน้ํารอนที่เหลือ
กลับไปใชผสมในการยอยผลปาลมหรือในถังตกจมดังไดกลาวมาแลวในขอ 2

5 . 2 น้ําเสียจากการปนแยกน้ํามันจากน้ําสลัดจ  การใชเคร่ืองดีแคนเตอรหรือ
เซพาเรเตอร ตองควบคุมการปนตามขอกําหนดในการใชเคร่ืองจักรใหมีอัตราสวนผสมของแข็ง
ตอของเหลว อุณหภูมิ อัตราการปอน และความดันที่เหมาะสม  ตองทําการลางเคร่ืองตาม
เวลาที่กําหนดและดูแลรักษาเคร่ืองจักรเชิงปองกัน

5 . 3 น้ําเสียจากการลางเครื่ องจักรและอุปกรณ  เชน เคร่ืองกําจัดทรายตอง
ลางตามเวลาที่กําหนด ควรใชเคร่ืองกําจัดทรายที่มีการลางแบบอัตโนมัติ และการลางเคร่ือง
เซพาเรเตอรหรือดีแคนเตอรตองทําตามขอกําหนดการใชงาน   การลางภาชนะและอุปกรณ
ควรทําการลางเทาที่จําเปน

5 . 4 น้ําเสียจากปมทอและเครื่องจักรที่รั่วไหล หากเกิดอุบัติเหตุหรือเคร่ืองจักร
ชํารุดตองรีบแกไข  จําเปนตองมีการดูแลรักษาเคร่ืองจักรเชิงปองกัน  และมีการตรวจเช็ค
เคร่ืองจักรใหอยูในสภาพใชงานไดดอียูเสมอ

สําหรับน้ําเสียจากการสกัดน้ํามันปาลมซึ่งมีปริมาณมากและมีคาบีโอดีและ
ซีโอดีสูง  ปจจุบันโรงงานสวนใหญใชวิธีบําบัดน้ําเสียแบบปด โดยผลิตเปนกาซชีวภาพและนําไป
ผลิตไฟฟาขายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค  นอกจากจะทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึนแลวยงัชวยลดภาวะ
โลกรอนที่ เกิดจากกาซมีเทน โรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่ยังใชวิธีบําบัดน้ําเสียตามธรรมชาติ
จึงควรเปลี่ยนมาใชวิธีการบําบัดน้ําเสียแบบปด

6 . เมล็ดใน เมล็ดในจัดเปนผลิตภัณฑรวมของการสกัดน้ํามันปาลม หลังจากการบีบ
น้ํามันจากผลปาลม ก็จะมีเสนใยและเมล็ดปาลมผสมกันอยู มีการแยกเสนใยออกจากเมล็ด
โดยใชแรงดันลม  แลวนําเมล็ดไปกระเทาะเอากะลาออกไดเปนเมล็ดใน

การลดการสูญเสียเมล็ดใน  การสูญเสียเมล็ดในเกิดข้ึนจากหลายกรณี เชน
6 . 1 การสกัดน้ํามัน ในขณะที่สกัดน้ํามันออกจากผลปาลมโดยใชเคร่ืองบีบอัด

เกลียวคู ถาใชแรงอัดมากเกินไปก็จะทําใหเมล็ดแตก ไดเมล็ดดีนอย และเศษเมล็ดที่แตกก็จะ
ตดิไปกับเสนใย
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6 . 2 การแยกเสนใย   การแยกเสนใยออกจากเมล็ด จะใชระบบไซโคลนอาศัย
แรงลม หากควบคุมความเร็วลมที่ไมเหมาะสม เชน ใชความเร็วลมสูง และการตีปนเสนใยไมดี
ก็จะทําใหมีเมล็ดติดไปกับเสนใยมาก แตการใชความเร็วลมต่ํา ก็จะทําใหมีเสนใยปนมากับ
เมล็ดมาก ก็จะเปนปญหาตอการกะเทาะเมล็ด

6 . 3 การกระเทาะเมล็ดและการกําจัดฝุ น  เมล็ดที่ แยกจากการกําจัดเสนใย
จะถูกนําไปกระเทาะเอากะลาออกโดยเคร่ืองกระเทาะเมล็ด เนื่องจากเมล็ดมีขนาดไมเทากัน
เมล็ดที่ เล็กเกินไปก็จะไมโดนกระเทาะ เมล็ดที่ใหญเกินไปก็อาจโดนกระเทาะเมล็ดในแตก
ถาจะลดการสูญเสียเมล็ดในข้ันตอนนี้ ทําไดโดยแยกขนาดของเมล็ดในเปนสองหรือสามขนาด
และปรับเคร่ืองกระเทาะเมล็ดใหเหมาะสม   หลังจากนั้นจะมีการกําจัดฝุนโดยใชไซโคลน
ตองระวังอยาใหมีฝุนติดไปกับเมล็ดและกะลามาก เพราะฝุนจะไปมีผลทําใหความถวงจําเพาะ
ในอางดินขาวเพิ่มข้ึน

6 . 4 การแยกเมล็ดในในอางดินขาว อางดินขาวใชในการแยกเมล็ดในออกจาก
กะลา โดยเมล็ดในสภาพดีก็จะแยกไดงาย  แตเมล็ดในแตกและที่ติดกับกะลาก็จะแยกยาก
คุณภาพดินขาว และการควบคุมความถวงจําเพาะมีความสําคัญตอการแยก ควรตรวจเช็ค
คุณภาพและความถวงจําเพาะของน้ําดินขาวที่ใชทุกวัน สภาวะที่เหมาะสมในการแยกเมล็ดใน
และกะลาของอางดินขาวคือ มีความถวงจําเพาะ 1.08-1.14 ถาความถวงจําเพาะสูงไปก็จะ
แยกเมล็ดในออกจากกะลาไมได  ตองเปลี่ยนน้ําดินขาว

สรุป
การเพิ่ มประสิทธิภาพการสกัดน้ํามันปาลม โดยการลดการสูญเสียน้ํามันและการ

สูญเสียเมล็ดในในระหวางกระบวนการผลิต ก็จะทําใหไดผลผลิตน้ํามันและเมล็ดในเพิ่มข้ึน
แตประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาตอไปคือ การเพิ่มประสิทธิภาพของหมอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพ
การเผาไหมอยางนอย 75-80% การติดตั้งฉนวนกันความรอนกับทอ วาลวและอุปกรณที่ใช
ไอน้ํา  การใชไฟฟาตองจัดการใหหมอแปลงไฟฟามีคาตัวประกอบกําลังสูง  อาจตองติดตั้ง
ตัวเก็บประจุ และมีการใชไฟฟาอยางประหยัด ไมเดินเคร่ืองจักรเปลาและดูแลเคร่ืองจักรเชิง
ปองกัน  การจัดการวัสดุเศษเหลือและของเสีย ควรพิจารณาเร่ืองการใชซ้ํา การนําไปใชใหม
เชน ทะลายปาลมนําไปเพาะเห็ด หรือใชรวมกับกากตะกอนดีแคนเตอรทําเปนปุยหมัก และ
โรงงานสกัดน้ําควรมีการบําบัดน้ําเสียแบบปดและนํากาซมีเทนที่ไดไปผลิตไฟฟา

หากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมของประเทศไทยใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิต ก็จะมี
ผลผลิตน้ํามันปาลมและเมล็ดในปาลมสูง เมื่อมีการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีการผลิต
ไฟฟาขายใหแกการไฟฟา และมีการใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือ ก็จะทําใหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลมของไทยอยูอยางยั่งยืนและแขงขันไดในตลาดโลก
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การนึ่งผลปาลมสดในโรงงานสกัดน้ํามันปาลม

ประวัติ ลีธนะกุล และ ธวัชชัย ขวัญจันทร

ผลปาลมทะลายสด (FFB = Fresh Fruit Bunch) ที่รับเขาสูโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
จะตองผานกระบวนการแรกของการสกัดน้ํามันปาลม คือ การนึ่ง (sterilization) ดวยไอน้ํา
โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ ตองการยับยั้งการเพิ่มข้ึนของกรดไขมันอิสระ (FFA = free fatty
acid) ในน้ํามันปาลมดิบ (CPO = crude palm oil) ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของโรงงาน

โรงงานสกัดน้ํามันปาลมสวนใหญในปจจุบันนิยมใชกระบวนการนึ่งแบบเปนชุด (batch)
มากกวาแบบตอเนื่อง (continuous) ดังนั้นหากโรงงานมีการออกแบบและวางผัง ในสวนของ
การนึ่งที่ดีก็จะสามารถทําการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มกําลังการผลิต   ในทางตรงขาม
หากไมไดรับการออกแบบที่ดี นอกจากจะไมสามารถทําการผลิตไดตามกําลังผลิตที่ออกแบบ
ไวแลว ยังจะเกิดการสูญเสียทั้งน้ํามันปาลมและเมล็ดในไปกับกระบวนการผลิตอีกดวย

ดวยเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปแลววา การนึ่งที่ ไมถูกตองและไมเหมาะสมจะมีผลเสีย
อย างรุ นแรงต อประสิ ทธิ ภาพการสกั ดน้ํ า มั นและเมล็ ดในปาล มดั งกล าวข างต น
บทความนี้จึงแนะนําสิ่งที่ควรใหความสําคัญเพื่อสามารถทําการนึ่งผลปาลมไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม

บริษัท เอส.ที.อี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่
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วตัถุประสงคของการนึง่ผลปาลมสด
กระบวนการนึ่งผลปาลมสด มีวัตถุประสงคที่สําคัญดังนี้
1. เพือ่ยบัยั้งการทํางานของเอมไซมยอยสลายน้ํามัน (liplytic enzymes) ที่ทําใหกรดไขมัน

อิสระในน้ํามันปาลมดิบเพิ่มข้ึน ซึ่งตองการอุณหภูมิอยางนอย 55๐C
2. ทําใหผลปาลมหลุดรวงจากทะลายไดงายซึ่ งจะทําใหการแยกผลปาลมออกจาก

ทะลายในกระบวนการนวดมีประสิทธิภาพ ทั้ งนี้ตองการการใหความรอนแกผลปาลมดวย
ตัวกลางที่มีความช้ืนที่อุณหภุมิ 110๐C เปนเวลาอยางนอย 20 นาที

3. ปรับสภาพเนื้อผลปาลม (mesocarp) เพื่อความเหมาะสมตอการสกัดน้ํามันโดย
เนื้อผลปาลมจะออนนุมระหวางการนึ่ ง และสามารถแยกออกจากเมล็ดระหวางการกวน
(digestion) ทําใหเซลลน้ํามันแตก ซึ่งทําใหการแยกน้ํามันในสวนกรองแยกน้ํามัน (oil clarifica-
tion) ทําไดงาย ในขณะเดียวกันเสนใยปาลม (fiber) ก็สามารถแยกออกจากเมล็ดไดอยางสะอาด

4. ปรับสภาพเมล็ด (nut) เพื่อความเหมาะสมแกการกระเทาะ  โดยทั่วไปการนึ่งที่
ความดัน 40 psig เปนเวลาประมาณ 90 นาที ก็จะเพียงพอสําหรับการนวดผลปาลมและทําให
เมล็ดในหลุดลอนออกจากกะลาบางสวนหรือทั้งหมดที่หอหุมอยู  จึงเปนเหตุใหการกระเทาะ
มีประสิทธิภาพดี   ลดสวนที่ เปนเมล็ดแตกบางสวน (half-cracked nut) หรือเมล็ดไมแตก
(un-cracked nut)

เงื่ อนไขและความเหมาะสมในการนึ่ งผลปาลมสด
1. เพื่อใหการนึ่งไดผลดีในทางปฏิบัติ จึงตองการเง่ือนไขดังตอไปนี้

1 . 1 อุณหภูมิสูงพอที่ จะยับยั้ งการทํางานของเอนไซมที่ทําใหกรดไขมันอิสระใน
น้ํามันปาลมดิบเพิ่มข้ึน

1.2 อุณหภูมิและระยะเวลาที่ ใหความรอนเพียงพอที่จะทําใหผลปาลมหลุดรวง
จากทะลายไดงาย

1 . 3 การไลอากาศที่มีประสิทธิผลระหวางการนึ่ งผลปาลมเพื่อใหไดอุณหภูมิสูง
เต็มที่ ณ ความดันไอน้ําที่ใชงาน  เนื่องจากอากาศเปนตัวนําความรอนที่ไมดี

1 . 4 ระยะเวลาการนึ่ งที่ เพียงพอและสั้ นที่ สุด เพื่ อใหโรงงานสามารถทําการ
ผลิตที่อัตราการผลิตสูงสุด และเปนผลดีเกี่ยวกับการฟอกสีน้ํามันในโรงกลั่น

1 . 5 อุณหภูมิต่ําที่สุดเพื่อไมใหเมล็ดในไหม
2 . ความเหมาะสมในทางปฏิบัติ

จากเง่ือนไขที่ตองการในการนึ่งเพื่อใหไดผลดีขางตน  จะเห็นไดวามีเง่ือนไขบาง
รายการขัดแยงกันเอง จึงจําเปนตองหาจุดสมดุลเพื่อใหสามารถปฏิบัติได โดยตองพิจารณา
ประเด็นดังนี้
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2 . 1 ระยะเวลาการนึ่ ง พิจารณาไดจาก
- ขนาดของผลปาลมทะลายสด หากทะลายเล็กการรับความรอนในการ

นึ่งจะดีกวา จึงสามารถลดเวลาการนึ่งไดเมื่อเทียบกับทะลายใหญ
- ความสุกผลปาลมทะลายสดที่สุกดี ผลปาลมที่สุกดี พรอมที่จะหลุดจาก

ทะลาย จึงทําใหสามารถลดเวลาการนึ่งได ซึ่งตรงขามกับทะลายปาลมที่ตัดมาในขณะที่ยังดิบ
2 . 2 อุณหภูมิ พิจารณาจากการระวังไมใหเมล็ดในไหมซึ่งจะมีผลทําใหน้ํามันเมล็ด

ในมีสเีขมฟอกสียาก

ในอดีต กอนมีการนําแมลงมาผสมเกสรในสวนปาลม ทางปฏิบัติที่ เหมาะสมสําหรับ
ผลปาลมที่ตัดมาสุกพอดีคือ นึ่งที่ความดันไอน้ํา 40 psig อยางนอย 45 นาที ก็เปนการเพียงพอ
แตหลังจากการผสมเกสรดวยแมลงทําใหทะลายปาลมมีผลปาลมที่อัดแนนและขนาดทะลาย
ใหญข้ึน ทําใหตองมีการออกแบบเคร่ืองจักรและอุปกรณสําหรับการนึ่งที่เหมาะสม และที่สําคัญ
ตองทําการนึ่งใหถูกตองเปนสิ่งที่สําคัญมากกวาในอดีต มิฉะนั้นจะทําใหมีปริมาณทะลายที่
นวดไมออกมาก เปนผลใหเกิดการสูญเสียน้ํามันและเมล็ดในไปในกระบวนการผลิตมากกวา
คามาตรฐานที่ยอมรับได  การนึ่งแบบ Multiple peak ซึ่งอาจเปน Double peak หรือ Triple
peak โดยใชเวลา 60-70 นาที จึงเปนทางออกที่ดี

รูปที่ 1  รูปแบบการนึ่ง เปรียบเทียบ Single peak กับ Triple peak

จากรูปที่ 1 แสดงรูปแบบการนึ่ง ดานบนเปนการนึ่งแบบ Single peak กราฟแสดงการ
เพิ่มข้ึนของความดันไอน้ําในหมอนึ่งเมื่อเร่ิมปลอยไอน้ําเขาหมอนึ่งจากนาทีที่ 0 จนถึงนาทีที่ 25
จะถึงความดันสูงสุดที่ประมาณ 3 bar แลวรักษาความดันนี้ตลอดไปจนถึงนาทีที่ 65 จึงหยุด
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การปลอยไอเขาแลวถายไอน้ําที่คางในหมอนึ่งออกจนหมดที่นาที 75 เปนการเสร็จสิ้นการนึ่ง
หนึ่งหมอและพรอมที่จะนําผลปาลมที่นึ่งสุกแลวเพื่อเขากระบวนการผลิตถัดไปคือการนวด
การใชวิธีการเปดไอน้ําเขาหมอนึ่งคร้ังเดียวแลวปลอยออกเมื่อสิ้นสุดเวลาการนึ่ง จึงเรียก
รูปแบบการนึ่งนี้วา Single peak  ในขณะที่กราฟดานลางแสดงการเปดไอน้ําเขาหมอนึ่งคร้ังแรก
เมื่อความดันน้ําถึง 1.5 bar จะทําการปลอยไอน้ําในหมอนึ่งทิ้งคร้ังที่หนึ่ง แลวเปดไอน้ําเขาใหม
จนความดันข้ึนถึง 2.5 bar ก็จะทําการปลอยไอน้ําในหมอนึ่งทิ้งคร้ังที่สอง และเปดไอน้ําเขาจน
ความดันข้ึนถึง 3 bar แลวรักษาระดับนี้ไปจนถึงนาทีที่ 65 จึงปดไอน้ําเขาแลวปลอยไอน้ํา
ที่เหลือในหมอนึ่งออกคร้ังที่สามจนหมด เปนอันเสร็จสิ้นการนึ่งรูปแบบที่เรียกวา Triple peak
ซึ่งเปนรูปแบบที่มีการถายไอน้ําทิ้งสามคร้ัง

ขอแนะนําเพื่ อการนึ่ งอย างมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหการนึ่งมีประสิทธิภาพ จึงแนะนําใหดูแลประเด็นตอไปนี้อยางใกลชิด
1 . การไลอากาศ มีเหตุผล 3 ประการหลักที่จําเปนตองไลอากาศกอนการนึ่ง คือ

- ไมใหน้ํามันปาลมถูกออกซิไดซ (oxidized)
- อากาศเปนตัวนําความรอนที่ไมดี ทําใหผลปาลมรับความรอนไดไมเต็มที่
- การมีอากาศอยูดวยจะทําใหอุณหภูมิของไอน้ําในหมอนึ่งไมสูงเทาที่ควร จะเปน

การออกแบบระบบทอไอน้ําและทอระบายอากาศที่เหมาะสม รวมกับการปฏิบัติงานที่ถูกตอง
เปนเร่ืองสําคัญเปนอยางยิ่ง

2 . การถายคอนเดนเสท (condensate) ออกจากหมอนึ่ ง ไอน้ําที่ปอนเขาหมอนึ่ ง
จะกลั่นตัวเปนคอนเดนเสท ซึ่งจะไดเปนน้ํานึ่งปาลมจึงจําเปนตองมีการถายออกดวยเหตุผล
ดงัตอไปนี้

- เพื่อลดการกัดกรอนภายในหมอนึ่ง
- เพื่อลดไอน้ําระเหยใหม (flash steam) ขณะทําการถายไอน้ําออก ซึ่งจะทําให

เสียเวลาเกินความจําเปน
- เพื่อปองกันคอนเดนเสทมีระดับสูงเกินไป  ซึ่ งจะมีผลทําใหลูกปนลอกระบะ

เสียหาย  ชะลางน้ํามันจากผลปาลมเกิดการสูญเสียน้ํามัน  และเพื่อความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานขณะเปดประตูหมอนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการนึ่ง

- คอนเดนเสทที่ ขังตลอดความยาวหมอนึ่ งมีอุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิไอน้ําที่อยู
ดานบน ทําใหตัวหมอนึ่งเกิดการขยายตัวไมเทากันระหวางสวนบนกับสวนลาง ทําใหเกิดปญหา
กับรอยเช่ือม ซึ่งควรตองหลีกเลี่ยง

3 . การถายไอน้ําทิ้ ง   การลดความช้ืนในผลปาลมที่นึ่ งเปนผลสําคัญจากการนึ่ ง
จึงจําเปนที่จะตองถายไอน้ําออกจาหมอนึ่งใหเร็วที่สุด ซึ่งอาจกอใหเกิดเสียงดังรําคาญ แตก็
แกไขไดโดยติดตัง้อุปกรณเก็บเสียง
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4 . อัตราการเพิ่มความดันไอน้ํา การออกแบบระบบทอจายไอน้ําเขาหมอนึ่งจะตอง
ทําอยางดีเพื่อใหสามารถเพิ่มความดันไอน้ําในหมอนึ่ งในระยะเวลาที่ เพียงพอเพื่อที่จะลด
ความช้ืนในผลปาลม และรักษาความดันที่ 3 bar ตามรูปแบบการนึ่งที่เลือกใช

5 . ชวงรักษาความดันคงที่  การรักษาความดันคงที่ที่  3 barg ตลอดเวลาที่นึ่งตาม
รูปแบบการนึ่งที่เลือกมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ไมเชนนั้นผลการนึ่งจะไมบรรลุวัตถุประสงค
ตามที่ตองการ

เอกสารอางอิง
เอกสารประกอบการฝกอบรม  Palm Oil Milling Technology สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

รวมกับบริษัท เอส.ที.อี.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด โรงแรมคริสตัส จังหวัดกระบี่ 12-14
มีนาคม 2550.
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การอนุรักษพลังงานในโรงงานสกัดน้ํามันปาลม

รองศาสตราจารยไพโรจน  คีรีรัตน

พลังงาน (Energy) มีความสําคัญตอการผลิตในโรงงาน เชน ไฟฟาที่ใชขับเคลื่อนมอเตอร
กําลังกลจากเพลามอเตอรขับเคลื่อนสานพาน พลังงานในรูปกาซชีวภาพ (จากการบําบัดน้ําเสีย)
ที่ใชทดแทนน้ํามันเตา หรือปนผลิตไฟฟาไอน้ําความดันสูงที่ใชขับกังหันไอน้ํา เปนตน

พลังงานมีหลายรูปแบบ เชน
(1) พลังงานสิ้ นเปลืองหรือพลังงานฟอสซิล (fossil energy) ไดแก น้ํามัน ถานหิน

กาซธรรมชาติ ที่เรียกวาพลังงานสิ้นเปลืองเพราะใชแลวหมดไป ตองใชเวลาเปนลานปในการ
แปรสภาพ เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ เปนตน

(2) พลังงานหมุนเวียน (renewable energy) หรือพลังงานที่ใชไมหมด ไดแก พลังงานน้ํา
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานชีวมวล เปนพลังงานที่สามารถทดแทนได เชน
ไม กระดาษ ชานออย แกลบ กาซชีวภาพ ขยะ ฯลฯ

พลังงานที่ใชมากจะอยูในรูปพลังงานความรอน พลังงานกล และพลังงานไฟฟา
ความรอนเปนพลังงานข้ันปฐมภูมิ  สามารถนํามาแปลงเปนพลังงานกลและพลังงาน

ไฟฟาได พลังงานความรอนไดจากการสันดาปเช้ือเพลิงน้ํามัน ถานหิน ไมฟน หรือกาซเช้ือเพลิง
ความรอนเกิดไดเพราะการสันดาปซึ่งเปนปฏิกิริยาที่ธาตุเช้ือเพลิง (H C และ S) ทําปฏิกิริยากับ
ออกซิเจน ไดผลผลิตเปน H2O, CO 2 และ SO2

วศ.ม.(วิศวกรรมเคร่ืองกล) ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา  90112
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พลังงานสามารถแปลงรูปได เชน ความรอนเปลี่ยนเปนพลังงานกลแลวเปลี่ยนเปน
พลังงานไฟฟา และพลังงานไฟฟาก็สามารถแปลงกลับไปเปนพลังงานกลและความรอนอีกคร้ัง
ได  การแปลงรูปพลังงานในแตละคร้ังจะมีการสูญเสีย ไมสามารถแปลงได 100% เชน เรา
สามารถแปลงรูปพลังงานจากน้ํามันเปนพลังงานไฟฟา โดยมีประสิทธิภาพประมาณ 80% ใน
ทุกข้ันตอน พลังงานไฟฟาที่ไดในข้ันตอนสุดทายจะเหลือพลงังานเพียง 41% ของน้ํามัน ดังแสดง
ในรูปที่ 1

รูปที่ 1  ผังการแปลงพลังงานจากน้ํามันเปนไฟฟา

ดังนั้นในปริมาณที่เทากัน พลังงานไฟฟาจึงแพงกวาความรอน ตัวอยางเชน ไฟฟาตาม
บานยูนิต (kWh) ละ 2 บาท หรือ 0.55 บาท/MJ (1 kWh = 3.6 MJ) ในขณะที่น้ํามันเตาลิตรละ
6 บาท หรือ 0.15 บาท/MJ   ปกติการผลิตพลังงานไฟฟาดวยความรอนจะมีประสิทธิภาพ
ประมาณ 30% ดังนั้นไฟฟาจะตองแพงกวาความรอนประมาณ 3 เทา

คาใชจายพลังงานเปนตนทุนอยางหนึ่งของโรงงานอุตสาหกรรม   แมจะมีสัดสวนไม
มากนักเมื่อเทียบกับตนทุนอยางอื่น เชน คาวัตถุดิบ คาจาง คาการตลาด ตนทุนดานพลังงาน
สามารถลดลงไดดวยมาตรการการอนุรักษพลังงาน โดยใชวิธีการจัดการพลังงาน

การประหยัดพลังงาน หมายถึง การลดคาใชจายพลังงานมากกวาการลดระดับการ
ใชพลังงาน โดยไมทําใหผลผลิตเสียหาย และรักษาระดับความสบายของผู ใชอยู ในระดับ
มาตรฐาน บางคร้ังอาจไมไดลดปริมาณการใชพลังงาน เชน การเปลี่ยนเปนใชเช้ือเพลิงชนิด
ราคาถูก

พลังงานที่ใชสวนมากจะมีจุดเร่ิมตนจากเช้ือเพลิง คุณภาพของเช้ือเพลิงบอกไดดวยคา
พลังงานในตัวมัน (energy content) หรือคาความรอน (heat value) เช้ือเพลิงที่ใชทั่วไปมีคา
พลังงานหรือคาความรอนดังนี้

LPG 26.62 MJ/l  เบนซิน (Gasoline) 31.43 MJ/l  ดีเซล (Diesel) 36.42 MJ/l  Fuel oil
39.77 MJ/l  ลิกไนต (Lignite) 10-18 MJ/kg  Fuel wood 15.99 MJ/kg  ถาน (Charcoal) 28.88
MJ/kg  Paddy husk 14.4 MJ/kg  ชานออย (Bagasse) 7.53 MJ/kg  ข้ีเลื่อย (Saw dust) 10.88
MJ/kg
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พระราชบัญญัติสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535
ใน พ.ศ. 2535 ประเทศไทยไดผานกฎหมาย พ.ร.บ. สงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยให

เหตุผลดังนี้ “เนื่องจากความตองการใชพลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไดเพิ่มข้ึนในอัตราที่สูง อันเปนภาระแกประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหา
พลังงานทั้งในและนอกประเทศไวใชตามความตองการที่ เพิ่มข้ึนดังกลาว   และปจจุบันการ
ดําเนินการอนุ รักษพลังงานเพื่ อใหมีการผลิต  และการใชพลังงานอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนกอใหเกิดการผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ และวัสดุที่ใช
ในการอนุรักษพลังงานข้ึนภายในประเทศนัน้ ยงัไมสามารถเรงรัดดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได
สมควรกําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล สงเสริม และชวยเหลือเกี่ยวกับการใชพลังงาน
โดยมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบ
และวิเคราะหการอนุรักษพลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษพลังงาน การกําหนดระดับการใช
พลังงานในเคร่ืองจักรและอุปกรณ การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาและอนุรักษพลังงานเพื่อให
การอุดหนุน ชวยเหลือในการอนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการ
ใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกําหนดมาตรการเพื่อสงเสริมใหมี
การอนุรักษพลังงาน หรือผลิตเคร่ืองจักรอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการ
อนุรักษพลังงาน” พ.ร.บ. นี้มี 6 หมวด 61 มาตรา ซึ่งมีมาตราที่สมควรทราบคือ หมวด 1 มาตรา
7-16 การอนุรักษพลังงานในโรงงาน และหมวด 9 มาตรา 53-61 ซึ่งเปนบทกําหนดโทษ

ขณะนี้โรงงานหรืออาคารที่ อยู ในขายถูกควบคุมคือ โรงงานหรืออาคารที่ ติดตั้ ง
มิเตอรขนาดมากกวา 1 MW หรือหมอแปลงรวมมากกวา 1175 kVA หรือใชพลังงาน
รวมทั้ งไฟฟาและความรอนและพลังงานสิ้ นเปลืองอยางอื่ นมากกวา 20 ล าน MJ/ป

พรบ.การสงเสริมอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ไดกําหนดหนาที่ของผูที่ เกี่ยวของคือ
เจาของโรงงานควบคุม เจาของอาคารควบคุม และผูรับผิดชอบดานพลังงาน ไวดังนี้

เจาของโรงงานหรืออาคารควบคุม ตองดําเนินการดังนี้
1. อนุรักษพลังงาน ตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานในโรงงานหรืออาคารของ

ตนใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนด
2. จัดใหมีผู รับผิดชอบดานพลังงานที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด อยางนอย

1 คน ประจําที่โรงงานหรืออาคาร
3. สงขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การใชพลังงาน และการอนุรักษพลังงานใหแกกรมพัฒนา

และสงเสริมพลังงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
4. จัดใหมีการบันทึกการใชพลังงาน การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ

ที่มีผลตอการใชพลังงานและอนุรักษพลังงาน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
5. กําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

และสงใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ตามเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
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6. ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย และแผนการอนุรักษพลังงาน
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด

ผู รับผิดชอบด านพลังงาน
ผูที่เจาของโรงงานหรืออาคารควบคุม แตงตั้งใหรับผิดชอบพลังงานประจําโรงงานหรือ

อาคารควบคุม คือ ผูรับผิดชอบดานพลังงาน โดยมีหนาที่ดังนี้คือ
1. บํารุงและตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรและอุปกรณ  ก ที่ ใชพลังงานเปน

ระยะๆ
2. ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงานข

3. รับรองขอมูล ที่เจาของโรงงานควบคุมสงใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
4. ควบคุมดูแลการบันทึกขอมูลค  เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได และรับรอง

ความถูกตองของการบันทึกดังกลาว
5. ชวยเจาของโรงงงานหรืออาคารควบคุม ในการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ

พลังงานง

6. รับรองผลการตรวจสอบ และวิเคราะหเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานง

7. ชวยเจาของโรงงานหรืออาคารควบคุม ปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมพัฒนา และ
สงเสริมพลังงาน ที่ใหแกไขปรับปรุงเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานใหถูกตอง

หมายเหตุ
ก. เคร่ืองจักรและอุปกรณในโรงงานและอาคารควบคุม คือ หมอไอน้ํา ระบบปรับอากาศ

ระบบแสงสวาง มอเตอร และเคร่ืองอัดอากาศ
ข. หลักการอนุรักษพลังงาน เชน กําหนดใหคาตัวประกอบกําลัง (Power Factor) ทางออก

ของหมอแปลง เคร่ืองจักรหรืออุปกรณไฟฟาหลัก ตองไมต่ํากวา 0.85  กําหนดใหกําลังไฟฟาสองสวาง
สูงสุดไมเกิน 16 W/m2 บนพื้นที่การใชงานไมรวมพื้นที่จอดรถ กําหนดคาอัตราสวนอากาศที่ใชเผาไหม
เชื้อเพลิงแข็ง 1.3 และอื่นๆ

ค. การบันทึกการใชพลังงาน ควรคํานึงถึง
- จุดประสงคเพื่อใชแสดงพลังงานตอหนวยผลผลิต ปริมาณการใชพลังงานทั้ งหมด

คาใชจายและปริมาณในแตละชวงเวลาการทํางาน สภาพการทํางานของเคร่ืองจักรและอุปกรณ
- แหลงขอมูล ไดแก ใบเสร็จคาเชื้อเพลิง ใบเสร็จไฟฟา  การใชอุปกรณไดแก อุณหภูมิ

ความดัน อัตราการไหล ความชื้น เปนตน
- รูปแบบการจดบันทึก

ง. เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน ตองมีการกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงค
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1. การจัดการพลังงาน
การจัดการพลังงาน หมายถึง การทําใหผูเกี่ยวของดานพลังงานมีความเขาใจ ตลอดจน

สามารถควบคุมและลดคาใชจายดานพลังงานในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
การประหยัดพลังงาน เปนงานสวนหนึ่งของการบริหารการใชพลังงานหรือการจัดการ

ดานพลังงาน ซึ่งเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน อาจรวมถึงการ
ควบคุมนโยบายการใชพลังงาน เชน ระบบผลิตพลังงานรวม (cogeneration) ระหวางไฟฟา
และความรอนในเวลาเดียวกัน เพื่อลดการซื้อพลังงานไฟฟา   ในการบริหารโครงการใหญๆ
ควรจัดใหมีคณะกรรมการหรือทีมงานเขามารับผิดชอบโดยตรง ทําหนาที่กําหนดเปาหมาย
ควบคุมการดําเนินการ ติดตามผล และประเมินผล จึงจะทําใหโครงการดําเนินไปไดอยาง
ราบร่ืนและประสบผลสําเร็จ  คณะกรรมการชุดนี้ เรียกวา คณะกรรมการจัดการพลังงาน
และมีผูจัดการพลังงานเปนประธาน รูปแบบการบริหารแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 การจัดรูปแบบการบริหารโรงงานขนาดเล็ก ผูจัดการโรงงาน ผูจัดการฝายผลิต ผูจัดการ
ฝายซอมบํารุง ผูจัดการฝายจัดซ้ือ ผูจัดการดานพลังงาน หรือผูประสานงาน

การจัดการพลังงานที่ไดผล บุคลากรในองคกรตระหนักถึงความสําคัญและรวมกิจกรรม
การอนุรักษพลังงาน  ข้ันตอนกิจกรรมการอนุรักษพลังงาน ไดดังรูปที่ 3

นโยบายหรือเปาหมายการประหยัดพลังงาน อาจกําหนดได 4 วิธี
1. เปาหมายทางนามธรรม เชน เปนโรงงานตัวอยางของการอนุรักษพลังงาน
2. เปาหมายเฉพาะ เชน ตองการปรับปรุงตัวประกอบโหลดใหมีคาสูง
3. เปาหมายสมบูรณ เชน ตองการลดพลังงานใหเหลือเพียง 100 GJ/ตันของผลผลิต
4. เปาหมายสัมพัทธ เชน ตองการประหยัดพลังงานในป 2545 ใหไดอีก 10%
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การตรวจวิ เคราะหสถานภาพการใชพลั งงานในปจจุบัน
เปนงานแรกของการสํารวจและตรวจวิเคราะหการใชพลังงาน ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนิน

งาน 3 ระดับ คือ
1 . สํารวจและตรวจวิ เคราะห ข อมูลการใชพลั งงาน

ใชขอมูลจากใบเสร็จคาไฟฟา คาน้ํามันเช้ือเพลิง ตลอดจนขอมูลปริมาณการผลิตใน
อดีตที่ผานมา ไดแก รวบรวมขอมูลการใชพลังงานในชวง 12 เดือน และหาดัชนีการใชพลังงาน
(การใชพลังงานตอผลผลิต) เพื่อใหทราบการใชในอดีต และดูแนวโนมในอนาคต

2 . การตรวจสอบและวิ เคราะหการใชพลั งงานเบื้ องตน
เพื่อใชศึกษาการใชพลังงานในโรงงาน ซึ่งใชเวลาตรวจวัดประมาณ 2-3 วัน การ

ตรวจสอบเบื้ องตน เปนการสํารวจตรวจสภาพการใชงานของอุปกรณและเคร่ืองจักรเปน
เบื้องตน อาจมีการวัดอยางคราว ประกอบดวย

2.1 การเดินสํารวจสถานที่และสํารวจสภาพการใชงานเคร่ืองจักร เรียกวา Walk-
through Audit โดยปกติเดินสํารวจใชเวลา 1 วัน คือ เดินสํารวจในชวงทํางาน และในชวงหลัง
เลิกงาน

รูปที่ 3  แผนภูมิการบริหารการจัดการพลังงาน
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2.2 การตรวจวัดการใชพลังงานช่ัวขณะของอุปกรณและเคร่ืองจักรหลัก
ระบบสงจายไฟฟา
หมอไอน้ํา
ระบบแสงสวาง
ระบบลมอัด
อื่น ๆ

3 . การตรวจสอบและวิ เคราะหการใชพลั งงานโดยละเอียด
เพื่อประเมินศักยภาพในการอนุรักษพลังงานหลักที่ใหผลการประหยัดไดสูง แตจะ

มีคาใชจายในการติดตั้งและดําเนินการสูงดวย การตรวจสอบโดยละเอียดดังแสดงในรูปที่ 3
เปนการตรวจวัดและบันทึกการใชพลังงานอยางตอเนื่องอยางนอย 1 สัปดาห เพื่อใหไดขอมูล
ไปประเมินมาตรการการประหยัดพลังงาน  เพื่อการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร  หรือเพื่อการ
ปรับปรุงการผลิต

ผลลัพธของการตรวจสอบโดยละเอียด  ทําใหทราบลักษณะการใชพลังงานของ
เคร่ืองจักรที่ เวลาตางๆ  ไดทราบสมดุลพลังงานของโรงงาน (sankey diagram)  และทราบ
ประสิทธิภาพของระบบหลัก ดังแสดงในรูปที่ 4 และ 5

รูปที่ 4  การใชพลังงานระบบตางๆ

2. การวิเคราะหคาใชจายพลังงาน
ในการวิเคราะหคาใชจายพลังงาน จะแปลงหนวยเช้ือเพลิงให เปนหนวยเดียวกัน

เพื่อใหงายตอการประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงาน และใชเปรียบเทียบการใชเช้ือเพลิง
แตละชนิด โดยทั่วไปแสดงในหนวย MJ
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วิธีที่งายสุดในการวิเคราะหคือ การพิจารณาการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการใชพลังงาน
เทียบกับเวลา โดยดูขอมูลรายเดือนในอดีตอยางนอย 1 ป ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากบิลคาใชจาย
พลังงาน  แตการวิเคราะหดังกลาวบอกใหทราบเพียงวาเดือนใดหรือปใดใชพลังงานผิดปกติ
ซึ่งปริมาณการใชพลังงานเพิ่มข้ึนอาจมีสาเหตุมาจากการเพิ่มปริมาณการผลิต หรือเคร่ืองจักร
ทํางานผิดพลาด ดังนั้นการวิเคราะหควรใชดัชนีการใชพลังงาน (energy use index)

ดัชนีการใชพลังงาน คือ สัดสวนของพลังงานที่ ใชตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใช
พลังงาน  เชน  พลังงานที่ใชตอพื้นที่ปรับอากาศ  พลังงานที่ใชตอจํานวนผูอาศัยหรือจํานวน
หองพัก  พลังงานที่ใชตอปริมาณผลผลิต  หรือพลังงานที่ใชตอวัตถุดิบ

โหลดแฟกเตอร (Load Factor, LF) ซึ่งก็คือ สัดสวนของพลังไฟฟาเฉลี่ยตอพลังไฟฟา
สูงสุด ดัชนีนี้แสดงใหเห็นศักยภาพในการยายโหลด

คาใชจายพลังงาน มีขอมูลจํานวนมากทั้งขอมูลเช้ือเพลิงแตละชนิด ขอมูลผลผลิตราย
เดือน ในการวิเคราะหจะใชกราฟในการชวยแสดงผล ซึ่งทําใหเขาใจลักษณะของการใชพลังงาน
และสามารถวิเคราะหคาใชจายไดรวดเร็ว

กราฟที่ใชแสดงผลมีหลายประเภท  ไดแก  กราฟแทง  กราฟเสนตรง  กราฟแทงและ
เสนตรง กราฟวงกลม และกราฟกระจาย

รูปที่ 5  สมดุลพลังงานของโรงงาน (sankey diagram) (ที่มา: วัชระ มั่งวิทิตกุล)
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3. การประหยัดพลังงานความรอน
ระบบที่ เกี่ยวกับพลังงานความรอนในโรงงาน ที่ควรนํามาพิจารณาคือ การเผาไหม

ระบบไอน้ํา การใชไอน้ําในกระบวนการผลิต และการนําความรอนกลับมาใชใหม
3 . 1 การเผาไหม

การเผาไหมเช้ือเพลิงที่ตองการคือ การเผาไหมสมบูรณ (perfect combustion) ซึ่งจะ
เกิดข้ึนไดก็ตอเมื่ออากาศปอนมีปริมาณพอดี ที่ออกซิเจนในอากาศทุกตัวทําปฏิกิริยากับธาตุ
ตางๆ (C, H, S) ในเช้ือเพลิงไดหมด จนกลายเปนกาซ CO2 , H2O Vapor, และ SO2 โดยไมมี
อะไรอื่นเหลืออยูเลย บางคร้ังเรียกวาเปนการเผาไหมแบบใชอากาศพอดีในเชิงทฤษฎี ในการ
เผาไหมจริงๆ แลว หากปอนอากาศเขาเผาไหมในปริมาณที่พอดีในเชิงทฤษฎี จะเปนการยาก
ที่จะทําใหออกซิเจนทุกตัวพบกับธาตุตางๆ ในเช้ือเพลิงไดหมดและทั่วถึงกัน เปนผลใหเกิดการ
เผาไหมในลักษณะอากาศไมเพียงพอ  ขาดออกซิเจนจะทําใหอนูของคารบอนบางตัวรวมกับ
ออกซิเจนอนูเดียวเกิดเปนกาซคารบอนมอนนอกไซด (CO)

บางสวนของเช้ือเพลิงอาจไมเผาไหมและไปสิ้นสุดลงเปนคารบอนช้ินเล็กๆ ที่รูจัก
กันวา เขมา (unburned carbon or soot) เปนกาซไฮโดรเจน (H2) หรือสารประกอบไฮโดร
คารบอนตางๆ (Cx Hy) และถาเช้ือเพลิงมีกํามะถันก็อาจจะไดสารประกอบตางๆ เชน ไฮโดรเจน
ซัลไฟด (H2S)

การเผาไหมที่อากาศไมเพียงพอนี้ จะใหพลังงานความรอนออกมานอยกวาการ
เผาไหมสมบูรณ ดวยเหตุนี้ในทางปฏิบัติจริงๆ จําเปนตองปอนอากาศใหเกินกวาความตองการ
ในเชิงทฤษฎีเล็กนอย ปริมาณอากาศที่เกิน (excess air) จะถูกปรับแตงควบคุมไมใหนอยจน
เกินไปจนเกิดการเผาไหมไมสมบูรณ  และไมใหมากจนเกินไปจนสูญเสียพลังงานความรอน
ออกไปกับกาซเสียอยางมาก

อากาศ ประกอบดวย ออกซิเจน 21% และไนโตรเจน 79% โดยปริมาตร ซึ่งมี
ไนโตรเจนมากกวาออกซิเจนประมาณ 3.76 เทา ไนโตรเจนเปนกาซเฉื่อย มีสวนในปฏิกิริยา
การเผาไหมนอยมาก แต N2 มีสวนอยางมากตอประสิทธิภาพของการเผาไหม เพราะ N2 ที่
ติดมากับอากาศที่ใชในการเผาไหม จะดูดเก็บความรอนจากการเผาไหม และพาทิ้งออกทาง
ปลองควันดวยอุณหภูมิเทากาซเสีย ซึ่งประมาณ 200-300oC นอกจากนี้ไนโตรเจนยังมีสวน
ทําใหอุณหภูมิเปลวไฟลดต่ําลง ดวยเหตุนี้ในอุตสาหกรรมหลอม, ถลุงแรเหล็ก ที่ตองการ
ความรอนที่อุณหภูมิสูง จึงนิยมใชกาซออกซิเจนลวนๆ ในการเผาไหมเช้ือเพลิง

3.2 ระบบการผลิตไอน้ํา
ไอน้ํา (steam) คือ น้ําที่ไดรับความรอนจนถึงจุดเดือดและกลายเปนไอ โดยทั่วไป

มี 2 ชนิด คือ ไอน้ําอิ่มตัวแหง (saturated steam) และไอน้ํายิ่งยวด (superheated steam)
ระบบการผลิตไอน้ํา ประกอบดวย หมอไอน้ํา การสงจายไอน้ํา และการใชไอน้ํา

ในกระบวนการผลิต โดยน้ําถูกปมมารับความรอนกลายเปนไอน้ําที่หมอไอน้ํา ซึ่งความรอน
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ไดจากการเผาไหมเช้ือเพลิง ไอน้ําที่ผลิตไดที่หมอไอน้ําจะมีอุณหภูมิสูงและความดันสูงดวย
จึงสามารถไหลไปไดเองสงจายไปที่จุดใชงานตางๆ โดยทอสงไอน้ํา

ที่อุปกรณจะดึงความรอนจากไอน้ําไปใช ทําใหไอน้ําที่สูญเสียความรอนกลายสภาพ
เปนน้ํารอน ที่เรียกวา คอนเดนเสท (condensate)

การเปลี่ยนจากไอน้ําเปนน้ํารอนจะไดความรอนจํานวนมาก ซึ่งคํานวณคาไดจากคา
ความรอนแฝงของการควบแนน   คอนเดนเสทจะถูกระบายออกจากระบบหรืออุปกรณใช
ความรอนโดยใชอุปกรณดักไอน้ํา (steam trap) เพื่อใหเกิดการควบแนนอยางตอเนื่องในอุปกรณ
ปองกันไมไหคอนเดนเสทไปขัดขวางการถายเทความรอนจากไอน้ําสูภายนอก  และปองกัน
การไหลปนไปกับไอแหง

หมอไอน้ํา (boiler) เปนอุปกรณผลิตไอน้ําดวยการเผาไหมเช้ือเพลิง และถือเปน
อุปกรณควบคุมที่ตองมีวิศวกรรับผิดชอบและตรวจสอบเปนทุกป  เนื่องจากไอน้ําภายในมี
ความดันและอุณหภูมิสูง อาจเกิดระเบิดไดหากใชงานไมถูกตองหรือผิดวิธี โดยทั่วไปหมอไอน้ํา
จัดแบงเปน 2 ประเภทหลัก คือ

- หมอไอน้ําชนิดทอน้ํา คือ หมอไอน้ําชนิดน้ําอยูภายในทอ
- หมอไอน้ําชนิดทอไฟ คือ หมอไอน้ําชนิดไฟหรือกาซรอนอยูในทอ
การสูญเสียความรอนที่ หมอไอน้ํา
จะเร่ิมจากการพิจารณาการสูญเสียความรอนที่มีโอกาสเกิดข้ึนที่หมอไอน้ํา  การ

สูญเสียความรอนดังกลาวมีดังนี้
- การสูญเสียความรอนไปกับไอเสีย (ประมาณ 10-45%) สัมพันธกับประสิทธิภาพ

ของหมอไอน้ํา
- การสูญเสียความรอนผานผนังหมอไอน้ํา (ประมาณ 0.2-10%) สัมพันธกับ

ประสิทธิภาพหมอไอน้ํา
- การสูญเสียจากคารบอนที่ไมถูกเผาไหมสําหรับเช้ือเพลิงแข็ง (1-5%) สัมพันธกับ

ประสิทธิภาพหมอไอน้ําและการควบคุมการเผาไหม
- การสูญเสียความรอนจาการปลอยน้ําทิ้งที่กนหมอไอน้ํา (blow down) เพื่อลด

ระดับความเขมขนของสารละลายของน้ําในหมอไอน้ํา (ประมาณ 1-3%) สัมพันธกับการเดิน
หมอไอน้ํา

การประหยัดพลั งงานที่ หมอไอน้ํา
- เลือกซื้อเคร่ืองผลิตไอน้ําที่มีประสิทธิภาพสูง
- ผลิตไอน้ําใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และตนทุนต่ําสุด
- ปรับการเผาไหมใหสมบูรณโดยวัด CO2 , O2

- ใชน้ํามันเช้ือเพลิงที่หนืด เพราะราคาถูกกวาน้ํามันใส
- ปลอยโบลว ดาวน นอยที่สุด
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- ถาโบล ดาวน มาก หาวิธีนําความรอนจากการโบลว ดาวน กลับมาใชงาน
- นําความรอนจากปลองกลับมาใชงาน โดยติด economizer หรือ air heater
- น้ําเขาหมอน้ําจะตองมคีุณภาพดี  ลดการเกิดตะกรันซึ่งเปนตัวขัดขวางการถายเท

ความรอน
การประหยัดพลั งงานในระบบจ ายไอน้ํ าไปใช งาน
โดยทั่วไปจะใชทอไอน้ําตอระหวางอุปกรณใชไอน้ําในกระบวนการผลิตกับหมอ

ไอน้ํา และติดตั้งอุปกรณดักไอน้ําเปนชวงๆ เพื่อระบายไอน้ําที่ควบแนนระหวางที่ไหลในทอ
เนื่องจากมีการสูญเสียความรอนผานผนังทอไอน้ําแมจะหุมฉนวนแลวก็ตาม  แนวทางการ
ประหยัดพลังงาน มีดังนี้

- เดินหมอน้ําความดันสูงสุดใหเพียงพอสําหรับเคร่ืองจักรตัวที่ตองใชความดันสูง
- เลือกขนาดทอไอน้ําเหมาะสมกับการไหลของปริมาณไอน้ําที่ตองการใช
- เดินทอเมนไอน้ํา เอียงนอน 1 : 250 เพื่อใหคอนเดนเสทไหลมารวมกันได
- ใชอุปกรณระบายคอนเดนเสทออกจากทอเมนไอ
- หุมฉนวนทอไอน้ําดวยความหนาที่เหมาะสม
- ตอทอแยกเพื่อนําไอน้ําไปใชงาน ตองตอจากสวนบนของทอเมน
การใช ไอน้ํ าอย างมีประสิทธิภาพ
- ไอน้ําที่เขาเคร่ืองจักรควรมีความดันต่ําสุดเทาที่เคร่ืองจักรจะทํางานได
- มีการไลลมออกจากเคร่ืองจักร
- ระบายคอนเดนเสทออกจากเคร่ืองจักรใหรวดเร็ว  และตองเลือกใชอุปกรณดัก

(trap) ที่เหมาะสม
- เลือกชนิดของอุปกรณดัก (trap) ใหถูกตองกับชนิดของเคร่ืองจักรแตละแบบ
- นําไอน้ําที่ไดจากการลดความดันคอนเดนเสท (flash steam) กลับมาใชงาน
- นําคอนเดนเสท (condensate) ที่ปลอยทิ้งกลับมาใชงาน ถาไมมีสิ่งเจือปน ควร

นํากลับใหหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานทุกๆ 6oC ของอุณหภูมิ น้ําที่ปอนหมอน้ํา
สูงข้ึน เนื่องจากการนําคอนเดนเซอรกลับ จะลดเช้ือเพลิงลงได 1% เชน น้ําเขาปกติ อุณหภูมิ
30oC  เมื่อนําคอนเดนเซอรกลับอุณหภูมิ สูงข้ึนเปน 90oC จะลดเช้ือเพลิงได 10%

- ซอมแซมบํารุงและปรับปรุง ตามแผนที่กําหนดไว
3 . 3 การนําความรอนกลับมาใช ใหม

เปนแนวทางหนึ่งในการประหยัดพลังงาน ความรอนเหลือทิ้งเหลานี้มักเปนความ
รอนอุณหภูมิไมสูงนัก ที่ตองปลอยทิ้งออกจากระบบ เชน ไอเสียจากปลองเตาเผา คอนเดนเสท
และน้ําจากระบบหลอเย็น เปนตน
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4. การประหยัดพลังงานไฟฟา
ในโรงงานจะมีอุปกรณหลายชนิดที่ใชพลังงานไฟฟา แตจะพิจารณาดําเนินการประหยัด

จากอุปกรณที่ใชพลังงานไฟฟามากสุด
การประหยัดพลังงานไฟฟา เปนการประหยัดตนทุนการผลิต เพราะพลังงานไฟฟามี

ราคาสูงกวาพลังงานความรอน  การประหยัดพลังงานไฟฟาแบงไดเปน 2 สวน คือ
1. การประหยัดโดยการจัดโหลดไฟฟารวม
2. การประหยัดในอุปกรณและเคร่ืองจักรกลไฟฟาตางๆ เชน ระบบปรับอากาศ ระบบ

แสงสวาง มอเตอร หมอแปลงไฟฟา และอื่น ๆ
4 . 1 แนวทางการประหยัดโดยการจั ดโหลดไฟฟ ารวม

การจัดโหลดไฟฟารวมทําใหประสิทธิภาพการใชไฟฟาสูงข้ึน คาตัวประกอบโหลด
สูงข้ึน คาไฟฟาเฉลี่ยตอหนวยต่ําลง คาพลังไฟฟาสูงสุดลดลง  การจัดการโหลดมีการดําเนิน
การดังนี้

1 . ตรวจสอบลักษณะการใช ไฟฟ ารวมของโรงงาน และคํานวณตัวประกอบ
โหลด

2 . ตรวจสอบการใชพลังไฟฟาและลักษณะการใชงานของโหลดตางๆ
3 . ควบคุมการทํางานในชวง On Peak หลีกเลี่ยงการใชโหลดที่ใชพลังไฟฟา

มาก การสตารทโหลดที่ใชพลังไฟฟามากพรอมๆ กัน และปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ
และเคร่ืองจักรกลไฟฟา

การปรับปรุ งค าโหลดแฟกเตอร
โหลดแฟกเตอร (load factor, LF) คือ คาอัตราสวนของพลังไฟฟาเฉลี่ยตอคาพลัง

ไฟฟาสูงสุดในชวงเวลาเดียวกัน  เปนคาที่ใชบอกความสม่ําเสมอของการใชไฟฟา

ถาสามารถใชพลังไฟฟาคาใกลเคียงกันตลอดวัน ก็จะทําใหคาโหลดแฟกเตอรดีข้ึน
การปรับปรุงโหลดแฟกเตอรอาจทําได 2 วิธี คือ

1. ลดคาพลังไฟฟาสูงสุด โดยการยายโหลด
2. การปรับปรุงวิธีการทํางานและการผลิต พรอมทั้งเปลี่ยนชวงการเดินเคร่ือง

ใหเหมาะสม เพื่อลดคาพลังงานไฟฟา (kWh)
โดยปกติโรงงานที่ทํางาน 24 ชม./วัน มีโหลดแฟกเตอรประมาณ 80% ที่ทํางาน

16 ชม./วัน มีโหลดแฟกเตอรประมาณ 53% และที่ทํางาน 8 ชม./วัน มีโหลดแฟกเตอรประมาณ
26% ถาคํานวณโหลดแฟกเตอรต่ํากวาคาที่กําหนดไว แสดงวาโรงงานยังสามารถจัดการให
คาโหลดแฟกเตอรเพิ่มไดอีกโดยการลดคาพลงัไฟฟาสูงสุด
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การควบคุมความตองการพลั งไฟฟ าสู งสุด
แนวทางในการควบคุมสรุปไดดังนี้
1. ยายเวลาเดินเคร่ืองจักรบางตัวหรือบางชุดใหทํางานเร็วข้ึนหรือชาลงเพื่อหลีก

เลี่ยงการใชงานในชวง On Peak
2. ปลดการทํางานของเคร่ืองจักรบางตัว เมื่อปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ย

ในชวงเวลา 15 นาทีเกินคาที่กําหนดไว ซึ่งอาจถูกควบคุมโดยเคร่ืองควบคุมพลังไฟฟาอัตโนมัติ
(automatic demand controller)

3. จัดเวลาเดินเคร่ืองใหมใหคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดแตละชุดเหลื่อมกัน
4. ปลดเคร่ืองจักรที่เดินตัวเปลา
5. สําหรับผูใชไฟฟาที่มีการใชไฟฟาเปลี่ยนแปรงตามฤดูกาล จําเปนตองวางแผน

การใชไฟใหเหมาะสม เนื่องจากอาจเสียคาไฟฟาสูงโดยไมจําเปน
การแก ไขค าเพาเวอร แฟคเตอร
พลังไฟฟามี 2 สวน คือ พลังไฟฟาจริง (kW) ซึ่งสามารถแปลงโดยอุปกรณไฟฟา

เปนพลังงานรูปอื่นได เชน ความรอน กําลังงานกล และพลังไฟฟาเสมือน (reactive power)
มีหนวยวัดเปน (kVAR) ซึ่งเปนพลังไฟฟาที่ไมสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานรูปอื่นได

อุปกรณไฟฟา ตองใชพลังไฟฟาเสมือนนี้สรางสนามแมเหล็กไฟฟา ผลรวมของ
พลังไฟฟาทั้งสอง เรียกวา พลังไฟฟาปรากฏ (apparent power) มีหนวยเปนโวลลแอมป (kVA)
ซึ่งเปนพลังไฟฟาที่เราจายใหอุปกรณไฟฟา มีคาเทากับแรงดันไฟฟา x กระแส

สัดสวนของพลังไฟฟาจริงตอพลังไฟฟาปรากฏ เรียกวา เพาเวอรแฟคเตอร (power
factor)  ระบบไฟฟาที่มีคาเพาเวอรแฟคเตอรสูงเปนระบบมีประสิทธิภาพการใชไฟฟาดีกวา
ระบบที่มีคาเพาเวอรแฟคเตอรต่ํา

อุปกรณไฟฟาที่ตองการพลังไฟฟาเสมือน คือ มอเตอรซิงโครนัส ใชคะแปซิเตอร
กําลังในการจายพลังไฟฟาเสมือนใหแกระบบ  ดังนั้นการปรับปรุงคาเพาเวอรแฟคเตอรของ
ระบบทําไดโดยการติดตั้งคะแปซิเตอรกําลัง    ประโยชนที่ไดจากการปรับปรุงคาเพาเวอร
แฟคเตอรระบบใหสูงข้ึนคือ

1. ลดกระแสไฟฟาที่ไหลในวงจรระหวางแหลงจายพลังไฟฟา ติดตั้งคะแปซิเตอร
กําลัง

2. ลดการสูญเสียในระบบไฟฟา
3. ลดแรงดนัไฟฟาตก
4. ลดคาไฟฟา โดยเฉพาะเมื่อคาเพาเวอรแฟคเตอรต่ํากวา 0.85

4 . 2 แนวทางการประหยัดพลั งงานที่ หมอแปลง
แมวาหมอแปลงจะเปนอุปกรณไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แตถาใชงานอยางไม

เหมาะสมก็จะทําใหประสิทธิภาพการใชงานต่ําลงได  ดังนั้นควรปฏิบัติในการใชหมอแปลงดังนี้
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1. ปลดหมอแปลงที่ไมใชงานออกจากระบบ เพื่อลดกําลังสูญเสียในหมอแปลงที่
ไมมโีหลด ซึง่เปนการสูญเสยีในแกนเหล็ก

2. จัดโหลดของหมอแปลงใหสมดุล เพื่อใหเกิดการใชเต็มความสามารถและลด
ปญหาแรงดันไฟฟาไมสมดุล

3. ถาโหลดมีการเปลี่ยนแปลงมาก ควรเลือกใชหมอแปลง 2 ตัว ตัวใหญไวสําหรับ
โหลดสูง และตัวเล็กสําหรับโหลดต่ํา

4. เลือกใชหมอแปลงชนิดประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพสูง
4 . 3 แนวทางการประหยัดพลั งงานที่ มอเตอร ไฟฟ า

โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญใชมอเตอรกระแสสลับ ซึ่งทํางานโดยอาศัยหลักการ
เหนี่ยวนําทางแมเหล็กไฟฟาเปลี่ยนพลังงานไฟฟาฟาเปนพลังงานกล มอเตอรกระแสสลับมี
2 ชนิด คือ มอเตอรเหนี่ยวนํา (induction motor) และมอเตอรซิงโคนัส (synchronous motor)
โดยทั่วไปมอเตอรมีประสิทธิภาพสูงสุดที่โหลดประมาณ 80% ของพิกัดมอเตอร ถาใชโหลด
มากกวาหรือนอยกวานี้ประสิทธิภาพจะตก

การสูญเสียที่เกิดข้ึนในมอเตอร ไดแก พลังไฟฟาสูญเสียในแกนเหล็ก ในขดลวด
ความฝด และการหมุนตานอากาศ การสูญเสียในมอเตอรอาจทําใหมีคานอยลงไดในข้ันตอน
การออกแบบและการผลิต มอเตอรประสิทธิภาพสูงจึงมีขอดีมอเตอรมาตรฐานทั่วไป

การใชมอเตอรอยางมีประสิทธิภาพ ควรปฏิบัติดังนี้
1. เลือกใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง และใหเหมาะสมกับโหลด (ความเร็วรอบและ

แรงบิด)
2. ควบคุมความเร็วรอบดวยวิธีทางไฟฟา เชน การเปลี่ยนความถี่
3. หลีกเลี่ยงการใชมอเตอรขนาดโตเกินไป
4. บํารุงรักษาสม่ําเสมอ เชน ปรับแรงตึงสายพาน การหลอลื่น
5. มีการระบายความรอนของมอเตอรอยางดี
6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟาที่จายใหมอเตอร ถาสูงเกินกวาพิกัดจะเกิดการสูญเสีย

ในแกนเหลก็มากข้ึน
4 . 4 แนวทางการประหยั ดพลั งงานในระบบแสงสว าง

- เลือกวิธีใหแสงสวางที่เหมาะสมและตรงตามตองการ
- เลือกใชหลอดไฟฟาที่เหมาะสม
- ออกแบบใหมีสวิตซเปดปดที่สะดวกและมาก
- เลือกเปดปดหลอดบางดวงในโคมเดียวกัน
- ตัดไฟเขาวงจรหลอดที่เสียหรือไมใช
- ใชการควบคุมการเปดปดอัตโนมัติ
- ใชแสงอาทิตยใหเปนประโยชน
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- แกไขสภาพโรงงานไมใหขัดขวางการใชแสงสวาง
- ใชอุปกรณประสิทธิภาพสูง
- ติดตั้งหลอดไฟและสายไฟใหถูกตอง
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การใชประโยชนจากผลพลอยไดของ
อตุสาหกรรมน้าํมนัปาลมเพือ่เปนอาหารสตัว

รองศาสตราจารย ดร.โอภาส พิมพา
E-mail: opimpa@hotmail.com

การเกษตรกรรมถือเปนสวนที่มีความสําคัญตอการพัฒนาของเกือบทุกประเทศทั่วโลก
เพราะมนุษยตองกิน ตองอาศัยผลผลิตจากการเกษตรเปนปจจัยเบื้องตนในการดํารงชีวิต
การเกษตรของประเทศไทยมีจุดเดนมาก ถึงแมวาสวนใหญจะเปนการทําเกษตรแบบรายยอย
แตมีความหลากหลายของกิจกรรมและมีการบริหารจัดการตามขนาดพื้นที่ตามศักยภาพของ
เกษตรกร ซึ่งไมวาจะเปนขาว ยางพารา ออย มันสําปะหลัง ผลไม แมกระทั่งปาลมน้ํามัน
รวมทั้งดานปศุสัตว ประเทศไทยมีการพัฒนาความกาวหนามาเปนลําดับ   อยางไรก็ตาม ใน
สภาวะที่โลกมีทรัพยากรที่นอยลง ความอุดมสมบูรณลดลง ในทางตรงกันขามประชากรมนุษย
กลับเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ นั่นหมายถึงพื้นที่ตอจํานวนประชากรยอมลดลง ในขอจํากัดนี้มนุษย
ยอมตองดิ้ นรนหาแนวทางหรือวิธีการดําเนินกิจการตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่ อ
ตอบสนองตอปจจัยความตองการและแกปญหาในขอจํากัดดังกลาว

การใชผลพลอยไดทางการเกษตรเพื่อเปนอาหารสัตว เปนสวนหนึ่ งที่ชวยลดปญหา
การแยงชิงแหลงอาหารระหวางมนุษยและสัตวเลี้ยง  เพราะถึงแมวาวัตถุประสงคของการ
เลี้ยงสัตวหลายชนิดจะมีไวเพื่อเปนอาหารของมนุษย แตสัตวเลี้ยงเหลานั้นยังตองใชอาหาร

Ph.D.(Ruminant Nutrition),
หนวยวิจัยปาลมน้ํามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฏรธานี
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มนุษยเปนแหลงอาหารของสัตวในการเจริญเติบโตและใหผลผลิตเชนเดียวกัน ไมวาจะเปนขาว
ขาวโพด ถั่ว หรือจําพวกสัตวทะเล ฯลฯ  ดังนั้นแนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
แนวทางงานวิจัยของหลายๆ สถาบันลวนสนับสนุนใหมีการประยุกตใช วัตถุดิบในประเทศ
และในระดับทองถิ่นเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะผลพลอยไดจากระบบการ
เกษตรและอุตสาหกรรมในทองถิ่น   ซึ่งในพื้นที่ภาคใต ผลพลอยไดจากการปลูกปาลมและ
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเปนผลพลอยไดที่มีคุณคามหาศาล   ถามีการศึกษาการนํามาใช
ประโยชนในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนสาขาดานพลังงาน ผลิตภัณฑจากเทคโนโลยี
ชีวภาพ เชน ดานอาหารสัตว เปนตน ซึ่งการนําผลพลอยไดจากระบบดังกลาวมาใชประโยชนนี้
จะสามารถสงผลดีตอสภาวะสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออมดวย

ในหนวยวิจัยปาลมน้ํามันของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ม.อ.) วิทยาเขตสุราษฏรธานี
ไดมีการศึกษาวิจัยการใชประโยชนจากปาลมน้ํามันอยางตอเนื่อง เชน การสํารวจผลพลอยได
จากโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลมในพื้นที่ภาคใตเพื่อหาแนวทางการนํามาใชประโยชน
(โอภาส และคณะ, 2548) การใชทางใบปาลมน้ํามันมาเปนอาหารเลี้ยงโค (โอภาส และคณะ,
2549) การใชกากปาลมและทางใบปาลมเพื่อผลิตอาหารสัตว และการศึกษาความตองการ
โภชนะของโคเนือ้โดยใชผลพลอยไดจากปาลมน้ํามันเปนอาหารหลัก (Pimpa et al., 2008)  การใช
กากตะกอนน้ํามันปาลมมาผลิตอาหารสัตว (Pimpa et al., 2009) การใชประโยชนจากกลีเซอรีน
เพื่อผลิตไขมันไหลผานในอาหารโคนมเปนตน (โอภาส และคณะ, 2553) ซึ่งการใชประโยชนของ
ผลพลอยไดในแตละสวนเพื่อเปนอาหารสัตวของหนวยวิจัยปาลมน้ํามันของ ม.อ. สุราษฏรธานี
สรุปไดดงันี้

1 . ทางใบปาลมน้ํ ามัน
1 . 1 การนําทางใบปาลมน้ํ ามันเปนอาหารสัตว โดยตรง

ในการปลูกปาลมน้ํามันจะมีทางใบปาลมน้ํามัน (oil palm frond, OPF) เปน
ผลพลอยไดในระบบการเก็บเกี่ยว โดยทางใบที่ตัดทิ้งจะมีน้ําหนักแหง ประมาณ 15 ทางใบ/ตน/
ป คิดเปนน้ําหนักได 3 กก./ทางใบ ในสภาพเปนจริงทางใบที่ตัดไดจากปาลมที่เร่ิมตัดแลว 1 ป
จะมีน้ําหนักประมาณ 1.6 ตัน/ไร  โดยทางใบในแตละตนจากปาลมอายุ 1-6 ป จะมีทางใบ
56-64 ทางใบ และในปาลมอายุ 7 ปข้ึนไป จะมีทางใบ 36-48 ทางใบ ซึ่งทางใบปาลมเหลานี้
สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายดาน เชน ทําเปนวัสดุคลุมดิน ทําปุยหมัก ทําเยื่อกระดาษ
และใชทําเปนเช้ือเพลิง นอกจากนี้การนํามาใชเปนอาหารหยาบทดแทนหญาในชวงที่อาหาร
หยาบหลักขาดแคลนก็เปนอีกแนวทางหนึ่ง

ทางใบปาลมมีโปรตีนคอนขางต่ํา คือประมาณ 3-5% (โอภาส และคณะ, 2549)
ดังนั้นเมื่อใหสัตวกินทางปาลมน้ํามันอยางเดียวจึงมีโภชนะไมเพียงพอตอความตองการของสัตว
และปญหาเร่ืองการยอยไดต่ําก็เปนปญหาใหญในการนํามาใชประโยชน   โดยขอมูลพื้นฐาน
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ทางใบปาลมจะสามารถถูกยอยไดประมาณ 35% (คิดเปนวัตถุแหง) ดังนั้นหากตองการนํามา
ใชประโยชนจึงควรจะมีการพัฒนาหรือแปรรูปกอนเพื่ อเพิ่ มคุณภาพและเพิ่ มการยอยได
จากการวิเคราะหองคประกอบของโภชนะในทางใบปาลม  พบวามีโปรตีน 4.7%  เยื่อใย 38.5%
ผนังเซลล 78.7%  ลิกโนเซลลูโลส 55.6%  เถา 3.2%  คารโบไฮเดรตที่ละลายไดงาย 20%
และพลังงานใชประโยชนได 5.66  เมกะจูล/กก.น้ําหนักแหง

แนวทางการนําทางใบปาลมไปใชเลี้ยงสัตวโดยตรงมีหลายวิธี เชน การแขวน
ใหแพะดึงกินคลายกับปลอยใหกินในธรรมชาติ หรือนํามาสับใหมีขนาด 2 ถึง 5 ซม. ใหสัตวกิน
ในสภาพสด และเสริมดวยอาหารขน (รูปที่ 1) หรือนําทางใบปาลมน้ํามันมาสับและทําการ
หมักประมาณ 30-60 วัน โดยไมตองเสริมวัตถุดิบอื่นๆ ในการหมัก (รูปที่ 2) หรือสามารถเติม
กากน้ําตาลในอัตราสวน 5% ของทางปาลมน้ําหนักแหง   การใหสัตวกินทางใบปาลมเปน
อาหารหยาบตองมีการเสริมอาหารขนใหมากข้ึนประมาณ 25% เมื่อเทียบกับการใชหญาสด
เปนอาหารหยาบ การหมักทางใบปาลมเปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะเก็บรักษาทางใบปาลมเพื่อเปน
อาหารหยาบไวใชในยามขาดแคลนหรือประสบภัยทางธรรมชาติ การหมักทางใบปาลมที่ผาน
การสับละเอียดแลวโดยไมเติมอะไรเลย เทียบกับการผสมกากน้ําตาล หรือผสมปุยยูเรียลงไป
ดวย พบวาการหมักดวยกากน้ําตาล 2 ถึง 3 กก./ทางใบปาลมสด 100 กก.จะดีที่สุด (คิดเปน
5% ของทางใบปาลมแหง)  เพราะการหมักดวยกากน้ําตาลจะทําใหโคกินทางใบปาลมไดมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับการหมักดวยยูเรีย 2 กก./ทางใบปาลม 100 กก.สด (คิดเปน 5% ของทางใบ

รูปที่ 1  สวนทางใบปาลมที่ไมมีหนามแข็งที่นํามาใชเลี้ยงสัตว (3/4 ของทางทั้งหมด)

รูปที่ 2   การสับทางใบปาลมและการหมักเพื่อใชเลี้ยงสัตว
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ปาลมแหง) หรือใชการหมักโดยไมเติมอะไรเลยก็สามารถทําไดเชนกัน เพราะการหมักดวย
ยูเรียหรือกากน้ําตาลจะไมไดชวยใหทางใบปาลมยอยไดดีข้ึนมากนัก  โดยเฉพาะยูเรียแลว
พบวามีการยอยไดของทางใบปาลมหมักลดลงและสัตวไมชอบกินทางใบปาลมที่หมักดวยยูเรีย
แตการหมักดวยกากน้ําตาลพบวาสัตวกินไดมากกวา

การหมักที่ดีควรมีการเติมเกลือประมาณ 2 กก./ทางใบปาลม 100 กก. รวมดวย
โดยใชวิธีโรยทับสวนบนของทางใบปาลมที่หมัก เกลือจะละลายและซึมผานลงไปในทางใบ
ปาลมที่หมัก และจะชวยเพิ่มความอรอยในการกินอาหารของในสัตวเคี้ยวเอื้อง และที่สําคัญ
ชวยลดการเกิดเช้ือราหรือการเนาเสียของทางใบปาลมหมักจากสวนบนของถังได สรุปวาการ
หมักดวยกากน้ําตาลสามารถเพิ่มการกินไดและการยอยไดของทางใบปาลมไดดีกวาการหมัก
ธรรมดาและการหมักดวยยูเรีย   การหมักทางใบปาลมดวยกากน้ําตาลจะทําใหโปรตีนใน
ทางใบปาลมหมักสูงข้ึนจาก 4% เปน 6-7% และหากมีการเสริมยูเรียลงไป 1-2% ในการหมัก
จะทําใหระดับโปรตีนในทางใบปาลมหมักเพิ่มข้ึนเปน 12% และชวยปองกันการเกิดเช้ือรา
และหากใชยูเรียรวมในการหมัก 5% จะทําใหระดับโปรตีนในทางใบปาลมหมักเพิ่มข้ึนเปน 20%
การนําทางใบปาลมสด และทางใบปาลมหมักมาใชเปนอาหารโคและแพะ ไมควรใชมากกวา
60% ของอาหารที่กินไดทั้งหมด เพราะมีผลทําใหการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของสัตว
ลดลงซึ่งโคเนื้อระยะเจริญเติบโตและโคขุน สามารถใชทางใบปาลมน้ํามันหมัก 50% เสริมดวย
อาหารขนที่มีกากเนื้อในเมล็ดปาลมเปนสวนประกอบ  จะทําใหโคมีปริมาณเนื้อแดงสูงข้ึน

สําหรับแพะนมและโคนมสามารถใชทางใบปาลมหมัก 30% รวมกับการเสริม
อาหารขน นอกจากการหมักดวยกากน้ําตาลหรือแหลงพลังงานแลว การหมักทางใบปาลม
ดวยดาง NaOH นั้น Oshio และ Abu Hassan (1990) รายงานวาถาเพิ่มดางมากข้ึนจาก 0-10.5%
จะชวยเพิ่มการยอยไดของอินทรียวัตถุ (Organic matter) ในทางใบปาลมจาก 20% เปน 56%
ในการเติมดางในการหมักนั้นจะเปนการปรับปรุงการยอยได   จากการศึกษาสีของทางใบปาลม
หมัก พบวาการหมักธรรมดามีสีน้ําตาลอมเขียว การหมักรวมกับกากน้ําตาลมีกลิ่นกากน้ําตาล
และสีน้ําตาล  และหากสูตรที่มียูเรียจะไดกลิ่นแอมโมเนีย มีสีน้ําตาลเขมกวาสูตรอื่น

1 . 2 การนําทางใบปาลมไปทําอาหารผสมเสร็จ หรือ total mix ration (TMR)
ปกติการใชทางใบปาลมเปนอาหารหยาบสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้อง จะทําใหสัตว

กินไดในปริมาณที่จํากัด เพราะข้ึนอยูกับความนุม ความอรอย และการยอยไดที่ต่ํา เมื่อเทียบ
กับหญาและฟางขาว   การใชอัตราสวนของทางใบปาลมสับตออาหารขนที่ไดรับการผสมใน
อัตราสวนที่แนนอนกอนนําไปใชเปนอาหารสัตวนี้ เรียกวา อาหารผสมเสร็จ หรือ total mix
ration (TMR) ซึ่งการผสมที่ใชอัตราสวนแนนอนนี้จะทําใหสัตวกินอาหารที่มีโภชนะไดโดยรวม
แลวใกลเคียงกับความตองการของสัตวมากที่สุด  เมื่อเทียบกับการแยกอาหารหยาบและ
อาหารขนใหในเวลาที่แตกตางกันหรือไมมีการผสมกัน ทําใหสัตวเลือกกินอาหารอยางใดอยาง
หนึ่งไดซึ่งในที่สุดก็จะสงผลตอปริมาณโภชนะที่สัตวไดรับหลังจากมีการยอยไดแลว อัตราสวน
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ระหวางทางใบปาลม/อาหารขนคือ 40/60 เปนอัตราสวนที่สมควรจะใชในการผสม TMR
การผสมใหกินในอัตรานี้จะทําใหโคกินทางใบปาลมไดมากข้ึน สภาวะการหมักในกระเพาะก็
เกิดข้ึนไดอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับการทํางานของจุลินทรีย เมื่อเทียบกับการใหโดยการ
แยกอาหารหยาบและอาหารขน

1 . 3 การปรั บปรุ งคุณภาพของทางใบปาลมน้ํ ามั น
Paengkoum (2003) รายงานวา ผลของการอบทางใบปาลมน้ํามันดวยไอน้ํา

แรงดันสูง เปรียบเทียบกับการอัดเม็ดพรอมอบดวยไอน้ําแรงดันสูง ไมมีผลตอคุณภาพของ
ทางปาลม เมื่อเปรียบเทียบกับทางใบปาลมสับธรรมดา  พบวามีระดับโปรตีนไมแตกตางกันคือ
4.6% มีเยื่อใย NDF 67% และ ADF 42% แตพบวาเมื่อนึ่งทางใบปาลมน้ํามันดวยไอน้ําแรงดัน
สูง ทําใหความสามารถในการยอยไดในกระเพาะรูเมนของโคที่เวลาตางๆ สูงกวาทางใบปาลม
น้ํามันธรรมดา โดยพบวาการยอยไดของวัตถุแหงเพิ่มสูงข้ึนจาก 45% เปน 56% สอดคลองกับ
หลักการที่นําทางใบปาลมน้ํามันมานึ่งดวยแรงดันสูง จะมีผลใหการยอยไดเพิ่มข้ึน เนื่องจาก
ทําใหพันธะการเกาะกันของเซลลูโลส เฮไมเซลลูโลส ที่ เกาะกับลิกนินลดลง แตทั้งนี้ความ
คุมทุนในการอบทางใบปาลมน้ํามันดวยไอน้ําแรงดันสูง คงยังไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในการ
เตรียมอาหารหยาบสําหรับสัตวเพราะมีตนทุนที่สูงมาก  การปรับปรุงอาหารขนหรือเสริมแหลง
พลังงานหรือโปรตีนในอาหารที่ใชทางใบปาลมเปนอาหารหยาบเปนสวนหนึ่งที่สามารถชวย
ทําใหมีการกินและยอยทางใบปาลมใหมากข้ึนได จากสภาพความเหมาะสมในกระเพาะรูเมน
ของสัตวเคี้ยวเอื้อง เชน การใชทางปาลมน้ํามันรวมกับแหลงไนโตรเจนระดับที่สูงข้ึน

เนื่องจากทางปาลมน้ํามัน ประกอบดวย ไนโตรเจนหรือโปรตีนคอนขางต่ํา
ดังนั้นจึงไดมีการเสริมไนโตรเจน หรือยูเรียในอาหาร  โดย Paengkoum (2003) ไดทดลองใช
ทางใบปาลมอบไอน้ําแรงดันสูงเปนอาหารหยาบสําหรับแพะ  และมีการเสริมยูเรียรวมกับ
ทางปาลมน้ํามันในอาหารแพะพันธุซาเนน พบวาการใชยูเรียเสริมในอาหารสูงถึง 3% คือ 48.6
กรัม/วัน แพะมีการเจริญเติบโตสูงข้ึน แตมีแนวโนมลดลงเมื่อเสริมยูเรียสูงถึง 4 และ 5%
โดยเฉพาะระดับ 5% ทําใหน้ําหนักลดลง ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยระดับปริมาณการกินได
การยอยได การสังเคราะหจุลินทรียโปรตีนในรูเมนลดลง รวมทั้งสมดุลของโปรตีนและพลังงาน
โดยการใชทางใบปาลมเปนอาหารควรมีการเสริมไนโตรเจน (ยูเรีย) และพลังงานที่หมักยอย
ไดเร็วจําพวกแปงหรือน้ําตาลใหเหมาะสม จากการศึกษาโดยการเสริมพลังงานรวมกับการใช
ยูเรียในระดับสูง ในแพะที่ไดรับทางปาลมน้ํามันเปนแหลงอาหารหยาบ พบวาการใชพลังงาน
ในระดับสูงมากๆ สามารถใชรวมกับยูเรียในระดับสูงไดถึง 4% แตไมควรใชยูเรียสูงถึง 5%
เพราะจะทําใหการเจริญเติบโตลดลง รวมทั้งปริมาณการกินได การยอยได การสังเคราะห
จุลินทรีย ลดลงดวย  ในการเสริมโปรตีนไหลผานโดยใชกากถั่วเหลืองในระดับสูง 4% ในสูตร
อาหารก็ชวยในการกินไดและการเจริญเติบโตของแพะไดเชนกัน
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รูปที่ 3 การกินทางใบปาลมน้ํามัน
หมักของโคเนื้อ

รูปที่ 4 แสดงสภาพสวนของกลามเนื้อโค
หลังการเลี้ยงทดลอง

รูปที่ 5  การอบรมสงเสรอมเกษตรกรใชทางใบปาลมเพื่อการเลี้ยงสัตว

2 . ผลปาลมรวงและผลปาลมดิบที่ ไม ไดคุณภาพ
ในสวนปาลมจะมีลูกปาลมสวนหนึ่งที่ไมสามารถนํามาขายได เชน ทะลายที่มีหนู

และศัตรูปาลมกัดกินในขณะยังไมแก หรือลูกปาลมรวงสุกเกินไป  เกษตรกรสามารถนํามาสับ
ใหละเอียดและใชเสริมเปนอาหารสัตวเคี้ยวเอื้องได โดยเฉพาะปาลมดิบที่กะลายังไมแข็งมาก
จะมีแปงเปนสวนประกอบอยูสูง ซึ่งสามารถนํามาสับใหกินหรือผสมในสวนประกอบของการ
หมักทางใบปาลมไดถึง 10% แตปาลมสุกรวงนั้นจะมีไขมันสูงโดยปกติจะสูงมากกวา 40% ของ
น้ําหนักลูกปาลม จึงควรใหสัตวกินโดยประเมินถึงปริมาณไขมันที่ไมควรเกิน 5% ของอาหารที่
สัตวกินไดทั้งหมด  นอกจากนี้การนําลูกปาลมมาบดและหมักกับกากน้ําตาลโดยเสริมจุลินทรีย
กลุมโปรไบโอติกหมักไวยังสามารถใชเปนอาหารเสริมสําหรับสัตวเลี้ยงได (โอภาส และคณะ,
2554)

3 . ตนปาลม
ตนปาลมไดจากการโคนสวนปาลมเพื่อปลูกใหม (replanting) ซึ่งโดยปกติสวนปาลม

จะปลูกใหมทุก 15-20 ป ซึ่งมีงานวิจัยที่นําตนปาลมมาตัดเปนช้ินและตีนวดใหเปนใยขนาดเล็ก
เพื่อนํามาใชเปนอาหารสัตว พบวา ใยจากตนปาลมมีองคประกอบทางโภชนะต่ํา และยอยได
ต่ํามาก จึงไมเหมาะที่จะนํามาใชเปนอาหารสัตว ถึงแมจะมีงานวิจัยบางสวนที่ระบุวาการบด
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ตนปาลมและนํามานึ่งดวยหมอนึ่งความดันไอน้ําสูงจะชวยใหการยอยไดของใยจากตนปาลม
ดีข้ึนในการนํามาใชเปนอาหารโคเนื้อ แตก็ยังไมมีความคุมคาหรือเหมาะสมที่จะนําเอาวิธีการนี้
มาใชในเชิงปฏิบัติ (Abu Hassan et al., 1991)

4 . ทะลายปาลมเปล า (empty frui t bunch)
ทะลายปาลมเปลาเปนผลพลอยไดจากสวนของทะลายปาลมสดที่มีการแยกเอา

ผลปาลมออก   การนําไปใชประโยชนจะนําไปใชในการเพาะเห็ดฟางและทําปุยหมัก หรือ
บางโรงงานจะมีการสับยอยเพื่อใชเปนแหลงพลังงานเช้ือเพลิงในโรงงาน  จากการวิเคราะห
องคประกอบทางเคมีของทะลายปาลมสดที่ไดจากการนึ่งและตีนวดเอาผลปาลมออกใหมๆ
พบวามีไขมัน 6.9%  โปรตีน 3.3%  เยื่อใย NDF 92%  ADF 73%  จากลักษณะทางกายภาพ
ที่แข็งและการยอยไดของวัตถุแหงที่ต่ํากวา 30% จึงไมสามารถนํามาใชเปนอาหารสัตวได
(เบญจมาภรณ และคณะ,  2552)

5 . เสนใยของผลปาลม (palm press fiber, PPF)
เสนใยของผลปาลมที่ เปนผลพลอยไดจากการหีบน้ํามันจากผลปาลมจะนําไปทํา

เช้ือเพลิงในข้ันตอนการผลิตในโรงงานเองเพราะจะไดเช้ือเพลิงที่มีคุณภาพดี เนื่องจากเสนใย
ของผลปาลมยังมีน้ํามันเหลืออยู ดังนั้นในปจจุบันโรงงานสกัดน้ํามันปาลมสวนใหญจะไมขาย
ผลพลอยไดสวนนี้เนื่องจากจะใชทําเช้ือเพลิงทั้งหมด   นอกจากนี้หากจะนําไปใชประโยชน
สวนอื่นสามารถนํามารองพื้นคอกเลี้ยงสัตวโดยเฉพาะหมูหลุม    จากการศึกษาของ โอภาส
(2554) พบวาจากการนําเสนใยปาลมมาหมักดวยยูเรีย 5% หรือหมักดวยดาง NaOH 5% และ
นํามาใชทดลองเลี้ยงโคเนื้อ พบวาโคกินเสนใยหมักนอยมาก และยังมีผลกระทบตอการยอยได
ตลอดทั้ งสุขภาพของโคดวย โดยพบวาการเคี้ ยวเอื้องลดลง การยอยไดของอาหารลดลง
โดยเฉพาะสูตรที่หมักดวยยูเรีย โคจะกินไดนอยกวาเสนใยที่ไมผานการหมัก เสนใยของผล
ปาลมมีองคประกอบของธาตุอาหารคือ ไนโตรเจน 23% ฟอสฟอรัส 0.1% โปแตสเซียม 2%
และแมกนีเซียม 0.4%  จากการเก็บตัวอยาง PPF สดๆ จากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมในภาคใต
พบวา  มีโปรตีน 7%  ไขมัน 6.4%  เยื่อใย NDF 91%  ADF 71%  และADL 16%  การยอยได
วัตถุแหง 43%  การยอยไดของ NDF 37%  ซึ่งก็เปนที่นาสนใจเพราะระดับโปรตีนและไขมัน
มากกวาฟางขาวหรือหญาบางชนิด จึงคาดวานาจะสามารถนํามาเปนแหลงอาหารหยาบได
ในรูปอาหารผสมสําเร็จรูป TMR ได แตหลังจากการนํามาใชทดลองแลวพบวาไมสงผลดีตอ
ตัวสัตวที่ใชในการทดลองเพราะมีการกินและยอยไดต่ํามาก (โอภาส, 2554)
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6 . กากปาลมน้ํ ามัน
กระบวนการผลิตน้ํามันปาลมจะมีผลพลอยไดที่เรียกวากากปาลมน้ํามัน ซึ่งในสวนนี้

สามารถนํามาใชในการเลี้ยงสัตวได  กากปาลมประกอบดวยโปรตีนเฉลี่ยประมาณ 16-20%
จากการศึกษากากปาลมของโรงงานในพื้นที่ภาคใตในป 2551 ที่รายงานโดย เบญจมาภรณ
และคณะ (2552) พบวามีองคประกอบโปรตีน 14.5% ไขมัน 5.4% เยื่อใย NDF 77.9%  ADF
47.2% ADL 18.3% และมีพลังงาน  4590 cal/g  และระดับของไขมันจะข้ึนกับกรรมวิธีในการ
สกัดน้ํามัน เชน กากปาลมที่ไดจากวิธีการบีบอัด (expeller) จะประกอบไขมันถึง 8-10% มี
โปรตีน 16-17%  สวนกากปาลมน้ํามันวิธีการสกัดโดยสารละลาย (solvent extraction) ประกอบ
ดวยไขมันประมาณ 1-2%  โปรตีน 17.4-20.6%  และการยอยไดของกากปาลมทีผ่านกระบวนการ
บีบอัดจะต่ํากวาการสกัดดวยสารละลาย (O’Mara et al., 1999) ไดมีการศึกษาการใชกากเนื้อ
ในเมล็ดปาลมน้ํามันที่ไดจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมสําหรับเปนสวนประกอบอาหารไก (วินัย
และคณะ, 2526; ประพจน, 2543; นิวัต, 2531) และอาหารสุกร (วินัย และคณะ, 2528; ทวีศักดิ์,
2529; ทวีศักดิ์, 2543; ยุทธนา, 2530) มาแลว และมีการศึกษาการใชกากปาลมน้ํามันในอาหาร
โครุน (สมพงษ, 2526) ในการศึกษาการยอยไดของกากเมล็ดเนื้อในปาลมน้ํามันในอาหารสัตว
เคี้ยวเอื้อง สุมิตรา (2543) พบวากากเมล็ดเนื้อในปาลมน้ํามันมีการยอยไดของวัตถุแหงที่ดีถึง
74.2% สามารถใชปรับปรุงการใชประโยชนของอาหารหยาบคุณภาพต่ําไดดีเมื่อมีการใชกาก
เมล็ดเนื้อในปาลมน้ํามันเสริมในอาหาร

อยางไรก็ตาม กระบวนการผลิตน้ํามันปาลมในบางโรงงานยังไมสามารถแยกกะลา
ออกไดหมด  กากปาลมชนิดนี้จะมีโปรตีนรวมประมาณ 14-16% ไนโตรเจนฟรีแอกซแทรก
30-60% ผนังเซลล 60-66% และลิกโนเซลลูโลส 40-44%  และจากการศึกษาการยอยไดของ
โภชนะในกากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามันในสัตวเคี้ยวเอื้อง พบวา โค แพะ และแกะ สามารถยอย
วัตถุแหง (60-70%)  อินทรียวัตถุ (67-72%)  โปรตีนรวม (51-70%)  ผนังเซลล (53-71%)  และ
ลิกโนเซลลูโลส (52-66%)  ดังนั้นกากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามันจึงสามารถนํามาใชเปนแหลง
วัตถุดิบหลักในอาหารขน หรืออาจใชรวมกับวัตถุดิบอื่นในอาหารผสมสําเร็จรูปสําหรับสัตว
เคี้ยวเอื้องได  ซึ่งจากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปแนวทางการนํากากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามัน
ไปใชเปนอาหารสัตวเคี้ยวเอื้องในอาหารโคเนื้อ/โคขุน จะสามารถใชกากเนื้อในเมล็ดปาลม
น้ํามันไดสูงถึง 80-100% ในอาหารโคเนื้อเสริมดวยแรธาตุและวิตามิน ซึ่งทําใหโคมีอัตราการ
เจริญเติบโตประมาณ 400-800 กรัม/วัน  แตทั้งนี้การจะใชไดมากหรือนอยนั้นจะมีปจจัยข้ึนอยู
กับคุณภาพของกากเนื้อในปาลมของแตละโรงงาน  และการปรับพลังงานและโปรตีนที่หมัก
สลายไดเร็วในสูตรอาหารโคอีกดวย

สวนการใชกากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามันรวมกับผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลมอื่นๆ เชน ใชกับกากตะกอนปาลมน้ํามันในอัตราสวน 60:40 หรือใชรวมกับหญาแหง
ในอัตราสวน 50:50 เปนอาหารโคเนื้อ  ซึ่งสงผลใหโคมีอัตราการเจริญเติบโตประมาณ 500-800
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กรัม/วัน ในอาหารโคนมสามารถใชกากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามันไดไมเกิน 30-50% นอกจากนี้
ยังสามารถใชกากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามันรวมกับแหลงวัตถุดิบอื่นๆ ในพื้นที่   จัดทําเปน
อาหารขนที่ประกอบดวยกากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามัน หรืออาหารขนที่ประกอบดวยกากเนื้อ
ในเมล็ดปาลมน้ํามันรวมกับมันเสน/กากน้ําตาล ซึ่งใชเปนแหลงพลังงาน  ในสวนของผลผลิต
และคุณภาพน้ํานม พบวา โคนมที่ไดรับอาหารขนที่ประกอบดวยกากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามัน
ใหผลผลิตและคุณภาพน้ํานมไมแตกตางจากโคนมที่ไดรับอาหารขนสูตรที่ใชกันอยูทั่วไป  แตมี
ตนทุนในการผลิตน้ํานมที่ถูกกวา

รูปที่ 6  กลุมเครือขายเกษตรกรที่ใชกากปาลมเปนอาหารโคเนื้อ

7 . กากตะกอนน้ํามันปาลมหรือขี้ เคก (Decanter cake)
กากตะกอนน้ํามันปาลมหรือข้ีเคก สามารถนํามาใชผลิตปุยหมักใชกับตนปาลม

น้ํามันหรือพืชชนิดอื่นๆ ได เพราะมีธาตุอาหารของพืชและเหมาะตอการชวยในการหมักยอย
สลายของวัชพืชอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถใชกากตะกอนน้ํามันปาลมไปเลี้ยงสัตวได โดยเปน
สวนผสมกับวัตถุดิบอื่นๆ ในการทําใหกากตะกอนน้ํามันปาลมแหงเพื่อเก็บรักษา อาจทําไดโดย
การตากแดดหรืออบกอน แตทั้งนี้เนื่องจากมีไขมันบางสวนเหลืออยูจึงทําใหแหงชา และอาจ
เปนอาหารของกลุมจุลินทรีย พวกเช้ือรา เขามายอยทําใหเกิดการเนาเสียไดเร็ว   จากการ
สํารวจโดย โอภาส และคณะ (2548) พบวาโรงงานในจังหวัดภาคใตสวนใหญจะมีผลพลอยได
กากตะกอนน้ํามันปาลม ในแตละเดือนจะมีกากตะกอนน้ํามันปาลมหรือข้ีเคกเกิดข้ึนไมนอยกวา
30,000 ตัน/เดือน หากคิดจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันทั้ งหมดในประเทศ
ปจจุบันจะมีเกษตรกรในพื้นที่ใกลโรงงานมาซื้อกากดังกลาวเพื่อนําไปผสมใชเปนอาหารของโค
หรือนําไปใชทําปุย  กากตะกอนน้ํามันปาลมมีโปรตีน 14.8% ไขมัน 10.7% เยื่อใย NDF 62.9%
ADF 56.8%  ADL 15.8%  พลังงาน 4,175 cal/g (เบญจมาภรณ และคณะ, 2552) และการ
ยอยไดของวัตถุแหง 63% ในการผสมเปนอาหารขนสําหรับโคเนื้อจะใชได 60-70% ในสูตร
อาหารขน แตหลังจากผสมจะตองใหสัตวกินทันที เนื่องจากอาหารจะข้ึนรางาย เพราะมีความ
ช้ืนสูงและมีไขมันเปนสวนที่ทําใหแหงยาก การนํามาเปนอาหารใหโคกินโดยไมมีการผสมกับ
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วัตถุดิบอาหารอื่นๆ ควรใหกินไดไมเกิน 2% ของน้ําหนักตัว หากกินมากจะทําใหมูลเหลวมาก
คลายทองเสีย  จากองคประกอบทางเคมีพบวากากตะกอนน้ํามันปาลมมีพลังงานที่ใชประโยชน
ไดเทียบเทากับรําขาว ที่สําคัญมีการยอยไดของวัตถุแหงในกระเพาะหมักของโคมากถึง 63%

รูปที่ 7  กากตะกอนน้ํามันปาลมหรือขี้เคก

การจัดทําแรธาตุผสม หรืออาหารกอน (UMMB; urea molasses multi nutrient block)
ที่ใชกากตะกอนน้ํามันปาลมในสวนผสมรวมกับแรธาตุปลีกยอย กากน้ําตาลและยูเรีย  โดย
รัฐกิจ และคณะ (2552) จะแตกตางไปจากการทํา UMMB ในประเทศไทยจะมีการใชรําขาว
เปนสวนผสม (Wanapat, 1999) หรือที่มีการสงเสริมของกรมปศุสัตว  แตในภาคใตรําขาวจะมี
ราคาแพงมาก ดังนั้นกากตะกอนน้ํามันปาลมจึงถูกนํามาทดแทนไดเชนเดียวกัน ในสวนผสม
อาหารขนอดัเม็ดกเ็ปนผลิตภณัฑหนึง่ทีใ่ชกากตะกอนน้ํามนัปาลมนีม้าเปนสวนผสมได  การจัดทํา
อาหารกอน UMMB จะใชกากน้ําตาลผสม 20-30% ใชปูนซีเมนต 10% ปุยยูเรีย 12-15% และ
สวนที่เหลือจะใชกากตะกอนน้ํามันปาลมและเกลือ การจัดทําอาหารกอน UMMB เร่ิมจาก
การนําสวนประกอบปลีกยอย เชน เกลือ และแรธาตุมาผสมกัน แลวนําไปผสมกับปูนซีเมนต
ตลอดทั้งสวนประกอบที่มีลักษณะแหง จากนั้นนํายูเรียและกากน้ําตาลผสมกันคลุกเคลาให
เขากันและนํามาผสมกับกากตะกอนน้ํามันปาลมจนเปนเนื้อเดียวกันกอนผสมกับกลุมวัตถุดิบ
ที่แหงที่ผสมไวในสวนแรก เมื่อทําการนวดเปนเนื้อเดียวกันแลวนําไปบรรจุในกลองไมแบบ
เพื่อทําการอัดใหแนนโดยใชแรงจากคน ปลอยอาหารใหแหงโดยใชเวลา 1-2 สัปดาห จากการ
ศึกษาพบวาสูตรการทํา UMMB โดยใชกากตะกอนน้ํามันปาลม ควรจะใชสูตรที่ประกอบดวย
กากตะกอนน้ํามันปาลม 30% (แหง)  ปูนซีเมนต 15%  เกลือ 10%  เปลือกหอยปน 5%
แรธาตุผสมปลีกยอย 2% กากน้ําตาล 11% ยูเรีย 7% กากปาลม 20%  ปจจุบันอาหารกอน
UMMB จําหนายราคากิโลกรัมละ 8 บาท

โดยภาพรวมของการศึกษาพบวา การใชกากตะกอนปาลมจากโรงงานน้ํามันปาลม
เปนแหลงวัตถุดิบในอาหารกอน UMMB ไมสามารถใชไดสูงกวา 30% เพราะมีความช้ืนสูง
ทําใหข้ึนรูปเปนกอนยาก และไมมีความแข็ง ถึงแมจะใชปูนเปนสวนผสมถึง 15% ในสูตรก็ตาม
และจากการที่กากตะกอนน้ํามันปาลมมีไขมันเปนสวนประกอบอยูสูง จึงทําใหการจับหรือ
ดูดซับกากน้ําตาลไดไมดีเทากับรําขาวหรือวัตถุดิบอื่น จากการใชกากตะกอนน้ํามันปาลมใน
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สูตรอาหารกอน UMMB ที่ระดับ 20, 25 และ 30% ใหโคกินโดยเปรียบเทียบกับโคที่ไมไดรับ
การเสริมอาหารกอน UMMB เลย พบวาไมมีผลตอการกินไดของอาหารหยาบคุณภาพต่ํา เชน
ทางใบปาลม   แตการยอยไดระดับ pH และระดับ NH3-N ในกระเพาะรูเมนของโคที่ไดรับ
อาหารกอน UMMB มีการเพิ่ มข้ึนสัมพันธกับระดับกากตะกอนน้ํามันปาลมแบบเสนตรง
รวมทั้งระดับยูเรียในกระแสเลือด ตลอดทั้งประชากรของโปรตัวซัวในของเหลวจากรูเมนของ
โคกเ็พิ่มข้ึนดวย

ดังนั้นการใชกากตะกอนปาลม สามารถใชในสวนผสมของอาหารกอน UMMB ได
30% โดยไมสงผลกระทบถึงการจัดทํา การอุมกากน้ําตาล และยังสงผลดีตอการใหโคพื้นเมือง
ไดเลยีกินเพื่อเพิ่มการยอยได ระดบั NH3-N และจุลินทรียในกระเพาะรูเมนของโคพืน้เมืองภาคใต

รูปที่ 8   แสดงการจัดทําอาหารกอน UMMB จากกากตะกอนน้ํามันปาลมหรือขี้เคก

การใชกากตะกอนน้ํามันปาลมจากโรงงานปาลมน้ํามันเปนแหลงวัตถุดิบในอาหาร
ขนของโคเนื้อที่ระดับแตกตางกัน คือ 0, 40, 60 และ 80% เพื่อศึกษาผลตอการกินไดของ
อาหารหยาบและการยอยไดของอาหารในโคเนื้อ พบวาการใชในระดับที่สูงข้ึนถึง 60% มีผล
ตอการกินไดของอาหารหยาบเพิ่มข้ึนเล็กนอย โดยมีคาเฉลี่ย 2.29, 2.51, 2.66 และ 2.25 กก./
วัน ตามลําดับ และมีผลตอการกินไดของอาหารโดยรวมทั้งหมด ดังนั้นการใชข้ีเคกระดับ 60%
ในสูตรอาหารขนจะมีผลทําใหการกินไดของวัตถุแหงสูงที่สุด แตการยอยไดมีปญหาจากการใช
ข้ีเคกที่มากข้ึนทั้งๆ ที่การกินไดมากข้ึน กลับพบวาการยอยไดของอาหารลดลง สูตรที่สมควร
นําข้ีเคกมาผสมอาหารโคจะประกอบดวย กากปาลม 20%  ข้ีเคก 60%  มันเสน 18%  ยูเรีย
0.5%  แรธาตุ 0.5%  เกลือ 1%

8 . กลี เซอรีน (Glycerin)
กลีเซอรีนเปนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลม

ปกติกลีเซอรีนมีการใชในสวนผสมของอาหารสัตวเพื่อใชเปนแหลงพลังงานและชวยในกระบวน
การอัดเม็ดอาหารของโรงงานผลิตอาหารสัตว  จากการศึกษาของ โอภาส และคณะ (2553)
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ไดทดลองใชกลีเซอรีนที่ไดจาการทําไบโอดีเซลมาผลิตเปนไขมันไหลผานเพื่อเปนอาหารเสริม
ของโคนม  พบวาโดยคุณสมบัติเบื้องตนกลีเซอรีนมีคาความเปนดางอยูในชวงที่จะทําไขมันไหล
ผาน หรือ bypass fat ไดอยูแลวโดยมี pH ประมาณ 8.2  จึงไมตองใชสวนผสมของไขมันอื่น
หรือลางโซเดียมไฮดรอกไซดออกไป แตจะตองมีการตมเพื่อระเหยเมทธิลแอลกอฮอลออกไป
กอนนํามาสรางผลิตภัณฑ bypass fat  และในการจัดทําพบวาการใชโซเดียมไฮดรอกไซดเพิ่ม
สูงข้ึน พรอมกับเปลือกหอยมีผลตอการแข็งตัวและการจัดทําไขมันไหลผานมากยิ่งข้ึน พบวา
สูตรที่จัดทํามีผลใหไขมันคงตัวไมถูกยอยในกระเพาะรูเมนได  โคกลุมที่ไดรับการเสริมไขมัน
ไหลผาน 200 กรัม/วัน จะมีการกินอาหารหยาบไดมากที่สุด สวนโคกลุมที่ไมไดรับการเสริม
ไขมันไหลผานเลยจะมีการกินไดของวัตถุแหงนอยกวา การเสริมไขมันไหลผานที่มากข้ึนพบวา
มีผลตอการกินไดของอาหารหารทั้งหมดที่เพิ่มข้ึนดวย โดยสูงที่สุดเมื่อมีการเสริมไขมันไหลผาน
3% ของการกินอาหารทั้งหมด  เมื่อนําไขมันไหลผานมาศึกษาในโคนมพบวาเมื่อทําการรีดนม
ติดตอกันเปนเวลา 90 วัน โคที่เสริมไขมันไหลผาน 300 กรัม/วัน จะมีระดับน้ํานมเฉลี่ย 9.14 กก.
ซึ่งมากกวาโคที่ไมไดรับการเสริมไขมันไหลผาน (8.69 กก./วัน)  นอกจากนี้ในเวลาที่เปลี่ยนไป
เมื่อรีดนมครบสามเดือนพบวาปริมาณน้ํานมของโคที่ไดรับการเสริมไขมันไหลผานมีแนวโนม
ลดลงชากวาน้ํานมของโคที่ไมไดรับการเสริมไขมันไหลผาน

รูปที่ 9   การผลิตอาหารขนโดยใชโดยมีสวนผสมของกากตะกอนน้ํามันปาลมหรือขี้เคก

รูปที่ 10  การใชอาหารเสริมไขมันไหลผานเสริมในอาหารโคนม
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9 . ผลพลอยไดจากกระบวนการสกัดหรือหีบน้ํ ามันปาลมแบบดั้ งเดิม
การหีบน้ํามันปาลมแบบดั้งเดิม พบวามีผลพลอยไดเกิดข้ึนคือกากเนื้อปาลมน้ํามัน

(รูปที่  11) ซึ่ งไดจากการครูดเอาเนื้อปาลมออกจากกะลาเพื่อนํามาบดละเอียดกอนทําการ
บีบอัดดวยไฮโดรลิคใหไดน้ํามันปาลมดิบออกมา   และผลพลอยไดเนื้อปาลมหลังการหีบนี้
มีความนุม กลิ่นหอม สีเหลืองอมน้ําตาล ซึ่งคาดวาจะมีวิตามินเอและอีจากผลปาลมสุกสูงดวย
นอกจากนี้คาดวาจะมีแปงจากเนื้อปาลมและเยื่อใยบางสวน (รูปที่ 12)  ในเบื้องตนจากการ
วิเคราะหพบวามีโปรตีน 6.5% และมีไขมันสูงถึง 45% และเมื่อทําการอัดเม็ดพบวาสามารถ
อัดเปนเม็ดไดดีมาก โดยใชสวนผสมกับแปงมันสําปะหลังเพียงเล็กนอย (รูปที่ 13) จึงถือวาเปน
สวนหนึ่งของประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาในชุดโครงการวิจัย (โอภาส และคณะ, 2553)

รูปที่ 11  การครูดเนื้อผลปาลมออกจากกะลากอนนําไปบีบอัดเอาน้ํามันปาลม

รูปที่ 12  กากเนื้อปาลมที่ไดหลังจากการบีบเอาน้ํามันดิบออกไปแลว

รูปที่ 13  กากเนื้อปาลมหลังจากนํามาอัดเม็ดเพื่อใชเปนอาหารสัตว
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การนําทางใบปาลมน้ํามันไปหมัก
เพือ่เปนอาหารหยาบสําหรบัสตัวเคีย้วเอือ้ง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร
E-mail: chai_tum@yahoo.com

ทางใบปาลมน้ํามัน (oil palm frond) เปนผลพลอยไดจากการจัดการสวนปาลมน้ํามัน
ซึ่งถูกตัดแตงออกจากตนปาลมน้ํามัน โดยทั่วไปทางใบปาลมน้ํามันจะถูกวางทิ้งไวคลุมดินหรือ
วางทิ้งไวระหวางแถวปาลมเพื่อชวยรักษาความช้ืนในดิน ลดการชะลางของหนาดิน ซึ่งใชเวลา
นานกวา 6 เดือน จึงจะถูกจุลินทรียยอยสลายจนกลายเปนปุยเพื่อใหธาตุอาหารที่ตนปาลม
น้ํามันนําไปใชประโยชนได นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชเปนอาหารสัตวได (Abu Hassan et al.,
1994)

ทางใบปาลมน้ํามันมีลักษณะใบแบบขนนก (pinnate leaf) ประกอบดวยสวนของกาน
ทางใบ (petiole) สวนนี้จะไมมีใบยอยแตจะมีหนามแหลมเล็กอยูที่ดานขอบของกานใบ ในสวน
ทางใบที่มีใบยอย (rachis) ประกอบดวยใบยอย (leaflet) (รูปที่ 1) ซึ่งจะมีจํานวนมากหรือนอย
ข้ึนอยูกับอายุปาลมน้ํามัน   ที่สวนปลายทางใบมีใบยอยที่มีลักษณะเปนรูปไข (ovate leaflet)
1-2 ใบ  และเนื่องจากปาลมน้ํามันที่ถูกตัดเพื่อเอาผลผลิตมีอายุอยูในชวง 5-6 ป เปนตนไป
จากการศึกษาถึงลักษณะทั่วไปของทางใบปาลมน้ํามันที่มีอายุ 6, 7, 8, 9 และ 10 ป โดย
ไชยวรรณ และคณะ (2554) พบวา ทางใบปาลมน้ํามันที่มีอายุ 6, 7, 8, 9 และ 10 ป มีความยาว
ของทางใบเฉลี่ยเทากับ 4.62, 5.13, 5.52, 6.01 และ 6.29 เมตร ตามลําดับ และมีน้ําหนักเฉลี่ย

Ph.D.(Animal Production)
ภาควิชาสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112
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เทากับ 2.58, 2.88,  3.17, 3.31 และ 4.03 กก. ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งไปในทิศทาง
เดียวกับรายงานของ Dahlan (1989) ที่ระบุวา ความยาวของทางใบปาลมน้ํามันเพิ่มข้ึนเมื่ออายุ
ของปาลมน้ํามันเพิ่มข้ึนแบบ exponential โดยมีคาเทากับ 7.00 * (1 – exp (-0.17 * อายุของ
ตนปาลมน้ํามัน)) ทั้งนี้ความยาวของทางใบปาลมสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 7 เมตร

เมื่อวิเคราะหเพื่อหาองคประกอบทางเคมีของทางใบปาลมน้ํามัน โดยแบงออกเปน
ทางใบปาลมน้ํามันทั้งทางใบ (หมายถึงรวมกานใบ) ทางใบปาลมน้ํามันไมรวมกานใบ และ
กานใบ พบวาเมื่ออยูในรูปสดมีวัตถุแหง (dry matter; DM) เทากับ 39.06, 39.98 และ 25.40%
มีปริมาณโปรตีน (crude protein; CP) เทากับ 4.83, 5.98 และ 1.47% ของวัตถุแหง มีปริมาณ
ไขมัน (crude fat หรือ ether extract; EE) 1.66, 2.28 และ 1.47% ของวัตถุแหง  ปริมาณผนัง
เซลล (neutral detergent fifer; NDF) เทากับ 68.26, 61.45 และ 75.28% ของวัตถุแหง
ปริมาณลิกโนเซลลูโลส (acid detergent fiber; ADF) เทากับ 56.96, 50.50 และ 55.61% ของ
วัตถุแหง และปริมาณลิกนิน (acid detergent lignin; ADL) เทากับ 41.56, 37.86 และ 49.08%
ของวัตถุแหง ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ทั้งนี้องคประกอบทางเคมีโดยเฉพาะโปรตีน เยื่อใยชนิด
NDF และ ADF จะผันแปรไปตามสวนประกอบของใบ หมายความวาทางใบปาลมน้ํามันทั้ง
ทางใบจะมีปริมาณเยื่อใยมากกวาทางใบปาลมที่ตัดสวนกานใบออก ขณะที่สวนกานใบจะมี
ปริมาณเยื่อใยมากที่สุดและมีโปรตีนต่ําสุด  อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติมีเกษตรกรที่นิยมนํา
ทางใบปาลมน้ํามันทั้งทางใบมาสับเพื่อเลี้ยงสัตว เพราะสะดวกในการจัดการมากกวา

รูปที่ 1  ลักษณะทางกายภาพของทางใบปาลมน้ํามัน (ภาพโดย ไชยวรรณ วัฒนจันทร, 2554)



 149
ปาลมนํ้ามัน: ผลิตภัณฑที่ไมใชน้ํามันปาลม

ตารางที่  1 ขนาด และน้ําหนักแหงของทางใบปาลมน้ํามันสดอายุตางๆ
(คาพิสัย และคาเฉลี่ย ± sd)

อายุของปาลมน้ํามัน
             ขอมูล

6 7 8 9 10

ขนาด, ซม.
- ความยาว 4.36-4.75 4.85-5.34 5.21-5.78 5.80-6.15 6.05-6.43

(4.62±0.12) (5.13±0.18) (5.52±0.19) (6.01±0.12) (6.29±0.11)
น้ําหนกั, กก.
- ของทางใบปาลมสด 2.43-2.68 2.70-3.03 3.01-3.29 3.31-3.79 3.80-4.25

(2.58±0.09) (2.88±0.11) (3.17±0.09) (3.52±0.14) (4.03±0.15)
จํานวนตัวอยาง 20 20 20 20 20

ที่มา  ดัดแปลงจาก ไชยวรรณ และคณะ (2554)

ตารางที่  2 องคประกอบทางเคมีของใบปาลมน้ํามัน

องคประกอบทางเคมี 1/

      %ของวัตถุแหง

CP EE NDF ADF ADL Ash

1. ทางใบปาลม 39.06± 92.40± 4.83± 1.66± 68.26± 56.96± 41.56± 9.52±
(ทั้งทางใบ) 1.34 0.98 0.92 1.23 2.15 2.59 2.65 1.05

2. ทางใบปาลม 39.98± 92.93± 5.98± 2.28± 61.45± 50.50± 37.86± 8.54±
(ไมรวมกานใบ) 1.51 1.26 0.88 0.23 2.02 1.70 1.34 1.14

3. กานใบ 25.40± 92.10± 1.47± 0.58± 75.28± 55.61± 49.08± 5.10±
(Petiole) 2.01 1.15 0.54 0.10 2.65 2.03 1.79 0.92

1/CP = โปรตีนรวม (crude protein); EE = ไขมัน (ether extract หรือ crude fat); NDF = ผนังเซลล
(neutral detergent fiber); ADF = ลิกโนเซลลูโลส (acid detergent fiber); ADL = ลิกนิน (acid detergent
lignin); ash = เถา; DM = วัตถุแหง (dry matter); 2/ คาเฉลี่ย ± sd ที่ไดจากการวิเคราะห 3 ซํ้า/ตัวอยาง
ที่มา  ดัดแปลงจาก ไชยวรรณ และคณะ (2554)

%DM
(สด)

%DM
(แหง)

สวนตางๆ ของ
ทางใบปาลม2/
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ขอมูลขางตนแสดงวาทางใบปาลมน้ํามันสามารถนํามาใช เปนแหล งอาหารหยาบ
สําหรับเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้องไดระดับหนึ่ง  แตความสามารถในการใชประโยชนไดของทางใบ
ปาลมน้ํามันอาจเพิ่มข้ึนไดโดยการปรับปรุงคุณภาพกอนนําไปใหสัตวกิน (Dahlan et al., 2000;
Islam et al., 2000)   สําหรับบทความนี้ขอนําเสนอผลการปรับปรุงคุณภาพของทางใบปาลม
น้ํามันโดยการนําไปหมักกอนนําไปเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้อง

1 . ลั กษณะทางกายภาพและองค ประกอบทางเคมี ของทางใบปาล มน้ํ า มั น
หมัก

1 . 1 ลักษณะทางกายภาพของทางใบปาล มน้ํ ามันหมัก
ไชยวรรณ และคณะ (2554) ไดนําทางใบปาลมน้ํามันสดไปสับใหมีขนาด

ประมาณ 2-3 ซม. (รูปที่ 2) แลวนําไปหมักรวมกับกากน้ําตาล (ที่ระดับ 0, 2 และ 4%) และ/
หรือยูเรีย (ที่ระดับ 2 และ 4%) โดยแยกออกเปน 6 คือ สูตรที่ 1 ทางใบปาลมไมเสริมกาก

ตารางที่  3 องคประกอบทางเคมีของทางใบปาลมน้ํามัน (OPF) เปรียบเทียบกับ
หญาเนเปยรธรรมดาและฟางขาว

       องคประกอบ OPF1/ OPF OPF หญาแพงโกลา หญาเนเปยร ฟางขาว6/

          ทางเคมี (อายุ 5 ป (อายุ 10 ป  (อายุ 45 วัน)4/ (อายุ 60 วัน)5/

ไมรวม ท้ังทางใบ)3/

กานใบ)2/

วัตถุแหง, % 36.4 38.6 39.1 22.6 47.8 39.9
โปรตีนรวม, %ของวัตถุแหง 5.8 7.9 4.8 7.9 10.9 4.0
เยื่อใย, %ของวัตถุแหง 44.8 43.3 45.4 - - 36.8
ไขมัน, %ของวัตถุแหง 1.2 3.0 1.7 2.2 - 1.4
เถา, %ของวัตถุแหง 6.6 10.7 9.5 10.7 7.1 16.9
ผนังเซลล, %ของวัตถุแหง - 67.0 68.3 72.4 68.6 75.6
ลิกนูเซลลูโลส, %ของวัตถุแหง - 55.6 56.9 41.8 48.8 30.7
เฮมิเซลลูโลส, %ของวัตถุแหง - 11.4 11.4 - 20.8 45.1
ลิกนิน, %ของวัตถุแหง - 25.5 41.6 4.34 8.4 5.2
IVDMD (%)* 35.6 - - - - 46.4
ME (MJ/kg) 4.9 1.1 ** - 8.38*** 5.95**** -

หมายเหตุ * IVDMD : In vitro dry matter digestibility (การยอยไดของวัตถุแหงนอกตัวสัตว);
** ไดจากการวิเคราะหผลผลิตแกส และศึกษาในแพะลูกผสมพ้ืนเมือง-แองโกลนูเบียน;
*** ศึกษาในแกะ;  **** ศึกษาในโค; - หมายถึงไมมีขอมูลการศึกษา

ที่ มา: ดัดแปลงจาก 1/ Wan Zahari and Alimon (2004); 2/ ณัฐฐา (2552);3/ ไชยวรรณ และคณะ (2554);
4/ Tikam และคณะ (2010); 5/Ansah และคณะ (2010); 6/ Wanapat (1990)
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น้ําตาล และยูเรีย (control) สูตรที่ 2 ทางใบปาลมน้ํามัน + กากน้ําตาล 2% สูตรที่ 3 ทางใบ
ปาลมน้ํามัน + กากน้ําตาล 4%  สูตรที่ 4 ทางใบปาลมน้ํามัน + กากน้ําตาล 0% + ยูเรีย 2%
สูตรที่ 5 ทางใบปาลมน้ํามัน + กากน้ําตาล 2% +  ยูเรีย 2% และสูตรที่ 6 ทางใบปาลมน้ํามัน
+ กากน้ําตาล 2% + ยูเรีย 4% หมักนาน 30 วัน แลวนําไปศึกษาลักษณะทางกายภาพของ
ทางใบปาลมน้ํามันหมัก ไดแก คาความเปนกรด-ดาง (pH) สี กลิ่นของไซเรจ (silage odour)
และลักษณะการจับตัวของทางใบปาลมน้ํามัน  สําหรับข้ันตอนในการหมักทางใบปาลมน้ํามัน
ไดแสดงไวในรูปที่ 3

ผลการศึกษาดังกลาวแสดงในตารางที่ 4 โดยพบวาทางใบปาลมน้ํามันหมัก
สูตรที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 มีคา pH เทากับ 4.43, 4.38, 4.40, 8.75, 8.56 และ 8.98 ตามลําดับ
เห็นไดชัดเจนวาการหมักทางใบปาลมน้ํามันรวมกับกากน้ําตาลสูตรที่ 2 และ 3 ไมไดมีผลทําให
คา pH สุดทายของทางใบปาลมน้ํามันมีคาแตกตางกัน รวมทั้งไมแตกตางจากสูตรที่ 1  ดังนั้น

รูปที่ 2 (รูปซาย) การสับทางใบปาลมน้ํามันดวยเคร่ืองยอยปุยพืชสด (รูปขวา) และลักษณะชิ้นสวน
ของทางใบปาลมน้ํามันที่ผานการสับซ่ึงมีขนาด 2-3 ซม.
ที่มา: ดัดแปลงจาก ไชยวรรณ และคณะ (2554)

รูปที่ 3 การทําทางใบปาลมน้ํามันหมักจะสับทางใบปาลมน้ํามันดวยเคร่ืองสับใบไม หรือเคร่ืองยอย
ปุยพืชสดใหมีขนาด 2-3 ซม. จากนั้นจึงนําไปใสในถังพลาสติกชนิด หรืออาจจะผสมกับกาก
น้ําตาลประมาณ 2% โดยคลุกใหเขากันกอน จากนั้นอัดใหแนน ปดฝาถังหมักเพื่อไมให
อากาศเขา ทิ้งไวประมาณ 30 วัน จึงจะเปดออกเพื่อนําไปใหสัตวกิน
(ภาพโดย ไชยวรรณ วัฒนจันทร, 2554)
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กากน้ําตาลที่ เสริมลงไปจะถูกนําไปใชในกระบวนการหมักในชวงแรกของการหมัก ซึ่งมีผล
ทําใหคา pH ในสัปดาหที่ 2 ของทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรที่ 2  และ 3 มีคาลดต่ํากวาทาง
ใบปาลมน้ํามันหมักสูตรอื่นๆ แตในสัปดาหสุดทายทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรที่ 1, 2 และ 3
มีคา pH ไมแตกตางกัน ซึ่งถือวาเปนชวงที่เหมาะสมกับการหมักพืชหมัก (silage) คือมีคาพิสัย
อยูในชวง 3.9-4.5 (สายัณห, 2540) แตมีคาต่ํากวาทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรที่ 4, 5 และ 6
ซึ่งมีคาเปนดางเพราะผลของการเสริมยูเรีย จึงถือวาการหมักเชนนี้ไมอยูในนิยามของคําวา
พืชหมัก  แตการหมักทางใบปาลมน้ํามันโดยเสริมยูเรียก็สามารถนํามาใชเลี้ยงสัตวได (Abu
Hassan and Ishida, 1991)

ในสวนของสีและกลิ่น พบวาทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรที่ 1 มีสีเขียวอมเหลือง
และมีกลิ่นหอมออนๆ ปกติเชนเดียวกับหญาหมักทั่วไป สวนทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรที่ 2
และ 3 สีเขียวอมน้ําตาล และสีเขียวอมน้ําตาล โดยมีกลิ่นหอมปกติ และมีกลิ่นของกากน้ําตาล
เล็กนอย ตามลําดับ  ซึ่งผลการศึกษานี้ใกลเคียงกับรายงานของ ณัฐฐา (2552) ที่พบวาทางใบ
ปาลมน้ํามันหมักรวมกับกากน้ําตาลที่ระดับ 0% มีลักษณะแนน สีเหลือง มีกลิ่นหอมเปร้ียว
ออนๆ   ทางใบปาลมน้ํามันหมักรวมกับกากน้ําตาลที่ระดับ 2% มีลักษณะแนน สีเหลืองอม
น้ําตาล มีกลิ่นหอมออนๆ ขณะที่ทางใบปาลมน้ํามันหมักรวมกับกากน้ําตาลที่ระดับ 4 และ 6%
มีลักษณะแนน สีเหลือง มีกลิ่นหอม  ขณะที่ทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรที่ 4 มีสีน้ําตาล และมี
กลิ่นฉุนของแอมโมเนีย (ระดับ 2) ขณะที่ทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรที่ 5 และ 6 มีสีน้ําตาลคล้ํา
และน้ําตาลคล้ํา และมีกลิ่นฉุนของแอมโมเนีย (ระดับ 2 ถึง 3) ดังแสดงในตารางที่ 4 และรูปที่ 4

รูปที่ 4 ลักษณะสีของทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรสูตรที่ 1 ทางใบปาลม (OPF) ไมเสริมสารใดๆ,
สูตรที่ 2 OPF + กากน้ําตาล 2%; สูตรที่ 3 OPF + กากน้ําตาล 4%; สูตรที่ 4 OPF +
กากน้ําตาล 0% + ยูเรีย 2%; สูตรที่ 5 OPF + กากน้ําตาล 2% + ยูเรีย 2%; สูตรที่ 6 OPF
+ กากน้ําตาล 2% + ยูเรีย 4%
ที่มา: ไชยวรรณ และคณะ (2554)
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1 . 2 องคประกอบทางเคมี ของทางใบปาลมน้ํ ามันหมัก
เมื่ อพิจารณาเปรียบเทียบองคประกอบทางเคมีของทางใบปาลมน้ํามันสด

(ไมหมัก) และทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรตางๆ พบวา ทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรที่เสริมยูเรีย
(สูตรที่ 4-6) มีเปอรเซ็นตโปรตีนสูงกวาทางใบปาลมน้ํามันหมักที่ไมเสริมยูเรีย (สูตรที่ 1-3) ทั้งนี้
การเสริมกากน้ําตาลไมมผีลทําใหทางใบปาลมน้ํามันหมักมเีปอรเซ็นตโปรตีนเพิ่มข้ึน (ตารางที ่5)

ตารางที่  4 ลักษณะทางกายภาพของทางใบปาลมน้ํามันหมักรวมกับกากน้ําตาลที่
ระดับตางๆ

         ทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรที่ 1/ 2/

ลักษณะทางกายภาพ
 1 2 3 4 5 6

ความเปนกรด-ดาง (pH) 4.43c 4.38c 4.40c 7.98b 8.73a 9.05a

คาสี3/ เขียวอม เขียวอม เขียวอม น้ําตาล น้ําตาลคล้ํา น้ําตาลคล้ํา
เหลือง น้ําตาล น้ําตาล และมีสภาพ

คอนขางชื้น
สีในระบบ CIE4/

     L* (lightness) 49.68a 49.24a 47.28b 45.43c 44.17c 42.33d

     b* (yellowness) 22.17a 21.53b 20.68b 18.90c 17.85cd 17.60d

กลิ่น5/ 1 1 1 2 2-3 3
การประเมินลักษณะ F F F E E E
การจับตัวของทางใบ
ปาลมน้ํามันดวยสายตา6/

1/ สูตรที่ 1 ทางใบปาลม (OPF) ไมเสริมสารใดๆ, สูตรที่ 2 OPF + กากน้ําตาล 2%; สูตรที่ 3 OPF +
กากน้ําตาล 4%; สูตรที่ 4 OPF + กากน้ําตาล 0% + ยูเรีย 2%; สูตรที่ 5 OPF + กากน้ําตาล 2% +
ยูเรีย 2%; สูตรที่ 6 OPF + กากน้ําตาล 2% + ยูเรีย 4%; 2/ คาเฉลี่ย ± sd ที่จํานวน 3 ซํ้า/ตัวอยาง;
ตรวจวัดภายในเวลา 3-5 หลังจากเปดคร้ังแรก; 4/ ตรวจวัดดวยเคร่ือง Hunter ColorFlex จํานวน 5
คร้ัง/ซํ้า; 5/ จําแนกกลิ่นออกเปน 4 ระดับ คือ 1 = กลิ่นปกติของการหมักที่สมบูรณ หมายถึง มีคลาย
กลิ่นผลไมหมัก, 2 = กลิ่นปกติ และมีกลิ่นแอมโมเนีย และ 3 = กลิ่นอับชื้น และ 4 = กลิ่นเชื้อรา
(อับชื้น+รา);  6/ การประเมินลักษณะการจับตัวของทางใบปาลมน้ํามัน (ความแหง-ความเปยกชื้น) โดย
พิจารณาจากดวยสายตา กําหนดให A = น้ําไหลออกมาขณะหยิบพืชหมัก, B = น้ําไหลออกมาเมื่อ
บีบเบาๆ, C = น้ําไหลออกมาเมื่อบีบปานกลาง, D = น้ําไหลออกมาเมื่อบีบอยางแรง, E = น้ําไมไหล
ออกมาเลยถึงแมจะบีบอยางแรง แตถุงมือเปยก และ F = น้ําไมไหลออกมาเลย และถุงมือก็ไม
เปยกแมจะบีบเต็มแรงก็ตาม
ที่มา: ดัดแปลงจาก ไชยวรรณ และคณะ (2556)
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ตารางที่  5 องคประกอบทางเคมีของทางใบปาลมน้ํามันสดเปรียบเทียบกับทางใบปาลม
น้ํามนัหมกั

           ทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรที่ 1/ 2/

          ขอมูล P-Value
1 2 3 4 5 6

วัตถุแหง (DM), % 39.59 39.37b 38.77b 38.63b 41.78a 42.97a 43.50a 0.0002
โปรตีนรวม, %DM 5.05 5.22d 4.97d 5.13d 9.63c 11.03b 15.01a 0.0001
ไขมัน, %DM 3.13  3.10 2.86 2.95 3.16 3.11 2.81 0.1256
เย่ือใย, %DM 42.21 3.38 43.23 43.18 42.43 43.45 43.50 0.1560
เถา, %DM 10.02 11.70 11.02 11.52 11.16 11.09 11.79 0.0905
ผนังเซลล, %DM 60.20 60.03 60.20 59.89 60.77 59.95 60.10 0.1581
ลิกโนเซลลูโลส, %DM 54.10 53.46 55.02 53.93 53.90 53.51 54.00 0.3101
ลิกนิน, %DM 26.35 24.82 24.61 25.46 25.90 24.48 25.11 0.3524

1/ สูตรที่ 1 ทางใบปาลมหมัก (OPF) ไมเสริมสารใดๆ, สูตรที่ 2  OPF + กากน้ําตาล 2%; สูตรที่ 3 OPF
+ กากน้ําตาล 4%; สูตรที่ 4 OPF + กากน้ําตาล 0% + ยูเรีย 2%; สูตรที่ 5 OPF + กากน้ําตาล 2% +
ยูเรีย 2%; สูตรที่ 6 OPF + กากน้ําตาล 2% + ยูเรีย 4%;
2/ คาเฉลี่ย ± sd ที่ไดจากการวิเคราะหจํานวน 3 ซํ้า/ตัวอยาง
ที่มา: ดัดแปลงจาก ไชยวรรณ และคณะ (2556)

ทางใบปาลม
น้ํามันไมหมัก

ตารางที่ 6  ปริมาณกรดอะซิติก  โพรพิโอนิก และกรดแลคติกในทางใบปาลมน้ํามันหมัก

          ทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรที่ 1/ 2/
     รายการ P-Value

1 2 3 4 5 6

กรดแอซิติก, % 7.87b 8.67a 9.22a 6.02c 4.94d 4.10e 0.001
กรดบิวทีริก, % 0.93c 0.95c 0.87c 4.17b 4.21b 7.01a 0.001
กรดแลคติก, % 80.55c 85.38b 88.78a 22.82d 17.63e 14.45f 0.0105

1/ สูตรที่ 1 ทางใบปาลมหมัก (OPF) ไมเสริมสารใดๆ, สูตรที่ 2 OPF + กากน้ําตาล 2%;
สูตรที่ 3 OPF + กากน้ําตาล 4%; สูตรที่ 4 OPF + กากน้ําตาล 0% + ยูเรีย 2%; สูตรที่ 5
OPF + กากน้ําตาล 2% + ยูเรีย 2%; สูตรที่ 6 OPF + กากน้ําตาล 2% + ยูเรีย 4%;
2/ คาเฉลี่ย ± sd วิเคราะหจํานวน 3 ซ้ํา/ตัวอยาง
ที่มา: ดัดแปลงจาก ไชยวรรณ และคณะ (2556)
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เมื่อวิเคราะหหาปริมาณกรดแอซิติกและกรดแลคติก เพื่อใชประเมินคุณภาพ
ตามวิธีการของบุญลอม และบุญเสริม (2525) พบวาทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรที่ 1, 2 และ 3
มีคุณภาพอยูในเกณฑดีมาก (very good)  ขณะที่ทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรที่ 4, 5 และ 6
ซึ่งเสริมยูเรียมีคุณภาพอยูในเกณฑคอนขางพอใช (rather fair) คือ มีคุณภาพในเชิงพืชหมัก
คอนขางต่ํา (ตารางที่ 5) ทั้งนี้ เพราะมีปริมาณกรดแลคติกต่ําอันเปนผลมาจาการเสริมยูเรีย
แตขอดีของทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรที่ 4 ถึง 6 คือ มีเปอรเซ็นตโปรตีนสูงกวา (ตารางที่ 5)

2 . ผลการประเมิ นการย อยได  และพลั งงานใชประโยชน ได ของทางใบปาลม
น้ํามันหมักในหองปฏิบัติการ

ผลการประเมินหาคาการยอยได และพลังงานที่ใชประโยชนไดของทางใบปาลม
น้ํามันหมักรวมกับกากน้ําตาลที่ระดับ 0, 2, 4 และ 6% โดยใชเทคนิคผลผลิตแกส (Gas produc-
tion technique)  ซึ่งดัดแปลงจากวิธีการของ Menke และ Steingass (1988)  พบวาแพะเนื้อ
ลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน มีคาอินทรียวัตถุที่ยอยของทางใบปาลมน้ํามันหมักรวมกับ
กากน้ําตาลที่ระดับ 0 (หมายถึง ไมเสริมกากน้ําตาล), 2, 4 และ 6 ไมแตกตางกัน (P>0.05)
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 32.30, 33.42, 32.93 และ 36.08% ตามลําดับ  และมีพลังงานที่ใช
ประโยชนไดไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีคาเทากับ 4.75, 4.93, 4.86 และ 5.33
เมกะจูล/กก.วัตถุแหง ตามลําดับ ขณะที่โคพื้นเมืองมีคาอินทรียวัตถุที่ยอยไดของทางใบปาลม
น้ํามันหมักรวมกับกากน้ําตาลที่ระดับ 0, 2, 4 และ 6 ไมแตกตางกัน (P>0.05) โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 31.74, 33.98, 31.73 และ 32.24% ตามลําดับ มีพลังงานที่ใชประโยชนไดเทากับ 4.67,
5.02, 4.67 และ 4.74 เมกะจูล/กก.วัตถุแหง ตามลําดับ (ไชยวรรณ และคณะ, 2554)

เมื่อนําทางใบปาลมน้ํามันหมัก (ไมเสริมกากน้ําตาล) ไปผสมกับอาหารขนในรูป
อาหารผสมสําเร็จ (total mixed ration; TMR) โดยแบงสูตรอาหาร TMR ออกเปน 4 สูตร คือ
สูตรที่ 1 ทางใบปาลมน้ํามันหมัก 80% ผสมกับอาหารขน 20%  สูตรที่ 2 ทางใบปาลมน้ํามัน
หมัก 70% ผสมกับอาหารขน 30%  สูตรที่ 3 ทางใบปาลมน้ํามันหมัก 60% ผสมกับอาหารขน
40%  และสูตรที่ 4 ทางใบปาลมน้ํามันหมัก 50% ผสมกับอาหารขน 50% โดยกําหนดใหอาหาร
TMR ทุกสูตรมีโปรตีนรวม 14.78-15.29%   จากนั้นนําไปวิเคราะหหาปริมาณผลผลิตแกส
พลังงานที่ใชประโยชนได และอินทรียวัตถุที่ยอยได (ตารางที่ 7)  จากการศึกษาพบวาอาหาร
TMR สูตรที่ 3 และ 4 มีคาพลศาสตรการผลิตแกส ไดแก คา a (ความสามารถในการยอยสลาย
องคประกอบที่สามารถละลายน้ํา),  b (ความสามารถในการยอยสลายของอาหาร)  และ  d
(คํานวณจาก |a|+b) สูงกวาอาหาร TMR สูตรที่ 1 และ 2  แตอาหาร TMR สูตรที่ 3 มีคา c
(อัตราการเกิดแกส) สูงกวาอาหาร TMR สูตรที่ 1, 2 และ 4 (P<0.05) เมื่อตรวจวัดปริมาณ
ผลผลิตแกสในช่ัวโมงที่ 24, 48 และ 96 พบวาอาหาร TMR สูตรที่ 3 และ 4 มีปริมาณผลผลิต
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แกสสูงกวาอาหาร TMR สูตรที่ 1 และ 2 (P<0.01) โดยอาหาร TMR ทั้ง 4 สูตร มีคาพลังงาน
ที่ใชประโยชนได และอินทรียวัตถุที่ยอยไดไมแตกตางกัน (P>0.05) (สุนทร และคณะ, 2554)

Boonthep และคณะ (2011) ไดนําอาหารผสมสําเร็จ (total mixed ration; TMR) ซึ่ง
ประกอบดวยทางใบปาลมน้ํามันหมัก 60 สวน และอาหารขน 40 สวน มาผสมกับเอนไซมยอย

ตารางที่  7 คาคงทีข่องคณุลกัษณะการผลติแกส ปริมาณผลผลติแกส พลังงานทีใ่ชประโยชนได
และอินทรียวัตถุที่ยอยไดของอาหาร TMR ที่ใชทางใบปาลมน้ํามันหมักเปนอาหาร
หยาบสําหรับเลี้ยงแพะ

     อาหารทดลองสูตร1

           ปจจัยที่ศึกษา SEM P-value
1 2 3 4

ลักษณะรูปแบบการผลิตแกส
a 2, มล. -2.34a -2.98a -7.67b -7.44b 1.80 0.0001
b 3, มล. 73.29b 80.42b 104.46a 106.31a 7.98 0.0001
c 4, %/ ช่ัวโมง 0.06b 0.06b 0.07a 0.06b 0.00 0.0181
d 5, มล. 75.88b 83.40b 112.13a 113.74a 48.96 0.0001

ปริมาณผลผลิตแกส (มล.)
24 ช่ัวโมง 51.77c 58.62b 75.09a 72.49a 4.96 0.0001
48 ช่ัวโมง 65.50b 72.72b 91.77a 92.17a 5.99 0.0001
96 ช่ัวโมง 70.35b 77.04b 96.39a 98.40a 6.95 0.0001

พลังงานที่ใชประโยชนได
เมกะจูล/กก.วัตถุแหง 6 4.90 5.16 5.03 5.09 0.18 0.7881
เมกะแคลอรี/กก.วัตถุแหง 7 1.17 1.23 1.22 1.20 0.04 0.7913
อินทรียวัตถุที่ยอยได (%) 8 36.28 37.85 37.02 37.38 1.09 0.7870

1 สูตรที่ 1 ทางใบปาลมน้ํามันหมัก 80% ผสมกับอาหารขน 20%, สูตรที่ 2 ทางใบปาลมน้ํามัน
หมัก 70% ผสมกับอาหารขน 30%, สูตรที่ 3 ทางใบปาลมน้ํามันหมัก 60% ผสมกับอาหารขน
40% และสูตรที่ 4 ทางใบปาลมน้ํามันหมัก 50% ผสมกับอาหารขน 50%; 2 a = จุดตัดแกน y
(มล.); 3 b = คาปริมาณแกส ณ จุดที่เสนกราฟราบเรียบ (asymptote) (มล.); 4 c = คาอัตราการ
ผลิตแกส (%/ช่ังโมง); 5 d = |a|+b; 2/ 24 h = ปริมาณแกสสะสมที่เวลา 24 ช่ัวโมง, 48 h =
ปริมาณแกสสะสมที่ 48 ช่ัวโมง, 96 h = ปริมาณแกสสะสมที่ 96 ช่ัวโมง; 6 MEration (MJ/kg DM)
= 1.242 + (0.146 x Gv) + (0.007 x %CP) + (0.0224 x %CF); 7 ME (Mcal/kg DM) = (MJ/kg
DM)/4.184; 8 DOM (%) = 14.88 + (0.889 x Gv) + (0.045 x %CP) + (0.065 x %Ash)
ที่มา: ดัดแปลงจาก สุนทร และคณะ (2554)
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เยื่อใย (fibrolytic enzymes ผลิตจากเช้ือ Aspergillus spp. BCC274 ประกอบไปดวยเอนไซม
ไซแลนเนส (xylanase)  เบตากลูแคนเนส (-glucanase)  เซลลูเลส (cellulase)  แมนนาเนส
(mannanase) และอะไมเนส (amylase) ในปริมาณ 1x107, 9x106, 2x106, 1x106 และ 2x106

ยูนิต/กก.แหง ตามลําดับ) ที่ระดับ 0, 2, 4 และ 6 กรัม/กก.วัตถุแหงของ TMR  จากนั้นจึงนํา
ไปวิเคราะหหาปริมาณผลผลิตแกส  พลังงานที่ใชประโยชนได  และอินทรียวัตถุที่ยอยได
ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาการเสริมเอนไซมยอยเยื่อใยมีผลทําใหอัตราการยอยสลายอาหาร
TMR สูงกวาไมเสริมเอนไซมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อคํานวณหาคาพลังงานที่
ใชประโยชนได และอินทรียวัตถุที่ยอยได พบวามีคาสูงสุด)  เมื่อเสริมเอนไซมยอยเยื่อใยใน
ปริมาณ 2 กรัม/กก.วัตถุแหงของ TMR  (4.71 MJ/กก.วัตถุแหง และ 36.30%)

3 . ผลการประเมินหาการกินได  การยอยได  และสมรรถภาพในการผลิตของ
สัตวที่ ได รับทางใบปาลมน้ํามันหมักเปนอาหารหยาบหลัก

การศึกษาเพื่อหาแนวทางใชประโยชนทางใบปาลมน้ํามันเพื่อใชเปนอาหารสัตว
เคี้ยวเอื้องเร่ิมตนข้ึนกวาสองทศวรรษมาแลว สําหรับการศึกษาการใชทางใบปาลมน้ํามันเปน
อาหารสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้องที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรนั้น   ณัฐฐา และคณะ (2552) ได
ศึกษาถึงผลของระดับกากน้ําตาลในทางใบปาลมน้ํามันหมักรวมกับกากน้ําตาล 0, 2, 4 และ
6% ตอปริมาณการกินได สัมประสิทธ์ิการยอยไดของโภชนะ สมดุลไนโตรเจน และกระบวน
การหมักในกระเพาะรูเมน ในแพะลูกผสมพื้นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 50% เพศผู อายุ 2.7-
2.8 ป น้ําหนักเฉลี่ย 35.1±1.6 กก. จํานวน 4 ตัว วางแผนการทดลองแบบ 4x4 ลาตินสแควร
(Latin Square Design) โดยแพะไดรับทางใบปาลมน้ํามันหมักแบบเต็มที่ (ad libitum) และ
เสริมอาหารขนในระดับ 0.5% ของน้ําหนักตัว ผลการทดลองพบวาปริมาณอาหารที่กินได และ
สัมประสิทธ์ิยอยไดของวัตถุแหง อินทรียวัตถุ โปรตีนรวม ผนังเซลล และลิกโนเซลลูโลสของ
แพะทั้ง 4 กลุม ไมแตกตางกัน (P>0.05)  นอกจากนี้สมดุลไนโตรเจน ความเปนกรด-ดาง และ
ความเขมขนของแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในของเหลวจากกระเพาะรูเมน ปริมาตรเม็ดเลือดแดง
อัดแนน ความเขมขนของยูเรีย-ไนโตรเจนและกลูโคสในเลือดของแพะทั้ง 4 กลุมไมแตกตางกัน
(P>0.05)

สันติ และคณะ (2554) ไดศึกษาถึงผลของระดับกากน้ําตาลในทางใบปาลมน้ํามัน
หมักรวมกับกากน้ําตาล 0, 2, 4 และ 6% ตอปริมาณการกินได สัมประสิทธ์ิการยอยไดของ
โภชนะ สมดุลไนโตรเจน และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน ในโคพื้นเมืองที่ไดรับการ
ฝงทออาหารถาวรที่กระเพาะรูเมน เพศผูอายุ 2.7-2.8 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 280±5 กก. จํานวน 4
ตัว วางแผนการทดลองแบบ 4x4 ลาตินสแควร โดยโคทดลองไดรับทางใบปาลมน้ํามันหมัก
แบบเต็มที่  และเสริมอาหารขนในระดับ 0.5% ของน้ําหนักตัว (ตารางที่ 8)  ผลการทดลอง
พบวาทางใบปาลมน้ํามันหมักรวมกับกากน้ําตาลที่ระดับ 0, 2, 4 และ 6% ไมมีผลตอปริมาณ
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การกินได การใชประโยชนไดของโภชนะ สมดุลไนโตรเจน และกระบวนการหมักในกระเพาะ
รูเมนของโคพื้นเมืองที่ไดรับทางใบปาลมน้ํามันหมักทุกสูตร (P>0.05) แตมีแนวโนมวาโคที่ไดรับ
ทางใบปาลมน้ํามันรวมกับกากน้ําตาลที่ 2, 4 และ 6% เสริมอาหารขน 0.5% ของน้ําหนักตัว
จะมีคาสัมประสิทธ์ิการยอยไดของวัตถุแหง และอินทรียวัตถุสูงกวาโคที่ไดรับทางใบปาลม
น้ํามันหมักรวมกับกากน้ําตาลที่ระดับ 0% (P>0.05)

จากผลการศึกษาของ ณัฐฐา และคณะ (2552) และสันติ และคณะ (2554) แสดงวา
การหมักทางใบปาลมน้ํามันรวมกับกากน้ําตาลที่ระดับ 0-6% ไมมีผลทําใหองคประกอบทาง
เคมี เปอรเซ็นตอินทรียวัตถุที่ยอยได และพลังงานที่ใชประโยชนไดของทางใบปาลมน้ํามันหมัก
แตกตางกัน (P>0.05)

สุนทร (2555) ไดศึกษาถึงสมรรถภาพการเติบและคุณภาพซากของแพะลูกผสม
พื้นเมือง-แองโกลนูเบียน  เพศผูอายุประมาณ 6 เดือน มีน้ําหนักตัวเฉลี่ย 14.7±1.37 กก. ที่ได

ตารางที่  8 สัมประสิทธ์ิการยอยไดและโภชนะที่ยอยไดตอวันของโคพื้นเมืองที่ไดรับทางใบ
ปาลมน้ํามันหมักที่เสริมกากน้ําตาลที่ระดับ 0, 2, 4 และ 6%

 ระดับการเสริมกากน้ําตาลในทางใบปาลมน้ํามันหมัก, %
            รายการ SEM

0 2 4 6

สัมประสิทธ์ิการยอยได, %
วัตถุแหง 49.05 52.52 51.63 49.25 3.30
อินทรียวัตถุ 51.33 54.04 52.43 50.68 3.25
โปรตีนรวม 56.16 50.19 51.33 45.04 4.00
ไขมนั 60.55 64.82 62.98 56.14 4.35
ผนงัเซลล  68.21 60.66 62.65 64.04 3.85
ลกิโนเซลลูโลส 25.27 30.88 30.88 22.84 4.61
โภชนะที่ยอยได

อินทรียวัตถุ
-กก./วัน 1.67 1.97 1.91 1.82 0.12
-กรัม/กก.น้ําหนักตัว0.75/ตัว 5.87 6.90 6.66 6.35 0.41

โปรตีนรวม
-กก./วัน 0.16 0.21 0.22 0.19 0.02
-กรัม/กก.น้ําหนักตัว0.75/ตัว 0.57 0.72 0.75 0.65 0.06

ที่มา: ดัดแปลงจาก สันติ และคณะ (2554)
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รับอาหาร TMR จํานวน 4 สูตร คือ สูตรที่ 1 ทางใบปาลมน้ํามันหมัก 80% ผสมกับอาหารขน
20%  สูตรที่ 2 ทางใบปาลมน้ํามันหมัก 70% ผสมกับอาหารขน 30%  สูตรที่ 3 ทางใบปาลม
น้ํามันหมัก 60% ผสมกับอาหารขน 40%  และสูตรที่ 4 ทางใบปาลมน้ํามันหมัก 50% ผสมกับ
อาหารขน 50% โดยใชเวลาเลี้ยงนาน 180 วัน   ผลการศึกษาพบวาแพะที่ไดรับอาหาร TMR
สูตรที่ 3 และ 4 (26.72 และ 27.48 กก.; 9.11 และ 12.07 กก. ตามลําดับ) มีน้ําหนักตัวเพิ่มข้ึน
สูงกวาแพะที่ไดรับอาหาร TMR สูตรที่ 1 และ 2 (19.44 และ 19.28 กก.; 4.40 และ 4.28 กก.
ตามลําดับ) (P<0.01) โดยแพะที่ไดรับอาหาร TMR สูตรที่ 4 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวา
แพะที่ไดรับอาหาร TMR สูตรที่ 3, 2 และ 1 (67.06, 50.61, 32.75 และ 24.44 กรัม/วัน ตาม
ลําดับ) (P<0.01) แตแพะที่ไดรับอาหาร TMR ทุกสูตรมีอัตราการเจริญเติบโตต่ํากวา  ผลการ
ศึกษาของกันยารัตน (2546) ที่รายงานวา แพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียนที่ไดรับอาหาร
TMR ที่มีขาวโพดหมัก หมักมีอัตราการเจริญเติบโตเทากับ 106.4 กรัม/วัน สวนแพะที่ไดรับ
หญาเนเปยรหมักมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเทากับ 102.1 กรัม/วัน ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
ถึงประสิทธิภาพการใชอาหารของแพะที่ ได รับอาหาร TMR ที่ ใชทางใบปาลมน้ํามันหมัก
เปนอาหารหยาบรวมกับอาหารขนทั้ง 4 สูตร พบวาแพะที่ไดรับอาหาร TMR สูตรที่  4 มี
ประสิทธิภาพการใชอาหารสูงสุด (7.53) แตไมแตกตางจากแพะที่ไดรับอาหาร TMR สูตร 3
โดยแพะทดลองทั้งสองกลุมมีประสิทธิภาพการใชอาหารดีกวาแพะที่ไดรับอาหาร TMR สูตรที่
1 และ 2 (P<0.01) ดังแสดงในตารางที่ 9

สําหรับลักษณะของซากและองคประกอบของซากแพะที่ไดรับอาหาร TMR ทั้ง 4 สูตร
(ตารางที่ 10) นั้น สุนทร (2555) รายงานวาแพะทดลองที่ไดรับอาหาร TMR สูตรที่ 3 และ 4
มีน้ําหนักตัวกอนอดอาหาร น้ําหนักตัวหลังอดอาหาร 24 ชม. และน้ําหนักซากอุน มากกวาแพะ
ที่ไดรับอาหาร TMR สูตรที่ 1 และ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตแพะทุกกลุมมีเปอรเซ็นต
ซากอุนไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ขณะที่แพะทดลองที่ไดรับอาหาร TMR สูตรที่ 3 และ 4
มีปริมาณไขมันรวมในซาก (ไขมันอุงเชิงกราน+ไขมันหุมไต+ไขมันในชองทอง) มากกวาแพะที่
ไดรับอาหาร TMR สูตรที่ 1 และ 2   สําหรับองคประกอบของซาก พบวาแพะที่ไดรับอาหาร
TMR ทั้งนี้สูตรมีปริมาณเนื้อแดง เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และกระดูก ไมแตกตางกัน แตแพะที่ไดรับ
อาหารสูตรที่ 3 และ 4 มีปริมาณไขมันมากกวาแพะที่ไดรับอาหารสูตรที่ 1 และ 2 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตามแพะที่ไดรับอาหาร TMR ทุกสูตรมีน้ําหนักตัวหลังอดอาหาร
น้ําหนักซาก และองคประกอบของซาก (เมื่อคํานวณบนฐานกิโลกรัม) ต่ํากวารายงานของ สาธิต
และคณะ (2553) ซึ่งเลี้ยงแพะลูกผสมแองโกลนูเบียน-พื้นเมือง เพศผู น้ําหนักตัวเฉลี่ย 15.52 กก.
ดวยหญาพลิแคททูลั่มแบบเต็มที่และเสริมอาหารขนในปริมาณ 1.5% ของน้ําหนักตัว นาน 180
วัน  แพะมีน้ําหนักตัวหลังอดอาหาร และน้ําหนักซากอุน เทากับ 28.37 และ 14.51 กก. ตาม
ลําดับ และมีเปอรเซ็นตซากอุนเทากับ 51.06%



 160
ปาลมนํ้ามัน: ผลิตภัณฑที่ไมใชน้ํามันปาลม

จากผลการศึกษาของ สุนทร (2555) ที่รายงานวาแพะทดลองซึ่งไดรับอาหาร TMR
มีสมรรถภาพการเติบโตต่ํา อาจจะเกิดจากสาเหตุหากประการ เชน ระดับโปรตีนรวมในสูตร
อาหาร TMR อาจจะต่ําเกินไป นอกจากนี้ปริมาณเยื่อใยที่มีอยูในอาหาร TMR ที่ใชทางใบปาลม
น้ํามันเปนอาหารหยาบหลักอาจจะสูง และมีโครงสรางจับตัวกันอยางเหนียวแนน จึงสงผลตอ
การเขาสลาย (degrade) ของจุลินทรียในกระเพาะรูเมนอาหาร มีผลทําใหอาหารตองคางอยูใน
กระเพาะสวนตนนานกวาการใชอาหารหยาบชนิดอื่น จึงสงผลกระทบตอการใชประโยชนโภชนะ
ของสัตวเคี้ยวเอื้องดวย  ดังนั้น ไชยวรรณ และวันวิศาข (2556) จึงไดนําเอนไซมที่ยอยเยื่อใยที่
ผลิตจากเช้ือ Aspergillus spp. BCC274 มาผสมกับอาหาร TMR ที่มีทางใบปาลมน้ํามันเปน
อาหารหยาบหลัก โดยคาดวาเอนไซมยอยเยื่อใยจะชวยสลายโครงสรางของเยื่อได ซึ่งจะชวย
ใหสัตวเคี้ยวเอื้องสามารถใชประโยชนของอาหารหยาบไดดีข้ึน ตามรายงานของ Beauchemin

ตารางที่  9 สมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะที่ไดรับอาหาร TMR สูตรตางๆ ที่ใชทางใบ
ปาลมน้ํามันหมักเปนอาหารหยาบหลัก (เลี้ยงนาน 180 วัน)

       สูตรอาหาร TMR 1

                รายการ SEM P-value
1 2 3 4

จํานวนแพะ (ตัว) 5 5 5 5 - -
น้ําหนักตัวเร่ิมทดลอง (กก.)* 13.64 16.26 13.48 15.48 0.12 0.22
น้ําหนักตัวสิ้นสุดการทดลอง (กก.) 19.44b 19.28b 26.72a 27.48a 0.21 0.01
น้ําหนักตัวเพิ่มตลอดการทดลอง (กก.) 4.40c 4.28c 9.11b 12.07a 0.06 0.01
อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน) 24.44c 32.75c 50.61b 67.06a 0.31 0.01
อัตราการเจริญเติบโต

(กรัม/กก.น้ําหนักตัว0.75/วัน) 6.77 5.44 7.23 6.21 1.16 0.70
ปริมาณอาหารที่ไดรับ
   กรัม/วัน 392.58b 392.94b 481.31a 501.31a 3.25 0.05
   % น้ําหนักตัว 2.13 1.94 2.34 2.16 0.02 0.37
   กรัม/กก.น้ําหนักตัว0.75/วัน 44.2 41.12 49.75 47.36 0.38 0.27
ประสิทธิภาพการใชอาหาร 17.53b 16.49b 9.51a 7.53a 0.16 0.01
1  อาหาร TMR ทั้ง 4 สูตร มีโปรตีนรวมเฉลี่ย 15.03%  มีไขมันเฉลี่ย 11.44% มีผนังเซลลเฉลี่ย
58.63% ลิกโลเซลลูโลสเฉลี่ย 45.61% และมีพลังงานรวมเฉลี่ย 4.2
a,b,c  คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรที่แตกตางกันในแถวเดียวกันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
(P<0.01);  * ไดผานการวิเคราะห covariance แลว
ที่มา: สุนทร (2555)
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และคณะ (1995) และRode และคณะ (1999)  โดยใชแพะลูกผสมบอร-พื้นเมือง เพศผู จํานวน
16 ตัว มีอายุประมาณ 10-12 เดือน ที่มีน้ําหนักตัวเฉลี่ย 13.37±1.40 กก. จัดแพะเขาศึกษา
ตามแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ โดยสุมแบงแพะทดลองออกเปน 4 กลุม กําหนดไดรับ
อาหาร TMR ที่มีสัดสวนระหวางทางใบปาลมน้ํามันหมักและอาหารขน 60:40 และผสมกับ
เอนไซมยอยเยื่อใยในปริมาณ 0 (อาหารควบคุมไมเสริมเอนไซม) (สูตรที่ 1) 2 (สูตรที่ 2), 4 (สูตร
ที่ 3) และ 6 (สูตรที่ 4) กรัม/กก.วัตถุแหงของอาหาร TMR โดยแพะไดรับอาหารสูตรตางๆ
อยางเต็มที่ เปนเวลา 90 วัน พบวาการเสริมเอนไซมยอยสลายเยื่อใยในปริมาณ 0, 2, 4 และ
6 กรัม/กก. วัตถุแหงของอาหาร TMR ที่ใชทางใบปาลมน้ํามันหมักเปนอาหารหยาบไมมีผล
ทําใหแพะทดลองมีปริมาณการกินไดทั้งในหนวยของเปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว และบนฐานของ
น้ําหนักเมแทบอลิกแตกตางกัน (P>0.05) โดยมีคาอยูในชวง 2.72-2.90% ของน้ําหนักตัว และ
54.21-57.37 กรัม/กก.น้ําหนักตัว0.75/ตัว/วัน  ซึง่ยังถือวาต่ําตามขอสรุปของ Domingue et al. (1991)
ที่สรุปวา แพะมีปริมาณการกินของอาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ําเฉลี่ยเทากับ 56.00 กรัม/กก.
น้ําหนักตัว0.75/วัน และเปนไปในทิศทางเดียวกับขอสรุปของ Devendra  and Burns (1983) ที่
สรุปวาแพะเนื้อที่ เลี้ยงในเขตรอนมีปริมาณอาหารที่ไดรับในรูปวัตถุแหงอยูในชวง 1.9-3.8%
ของน้ําหนักตัว หรือเทากับ 40-128 กรัม/กก.น้ําหนักตัว0.75/วัน เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการ

ตารางที่  10 ลักษณะซากและองคประกอบของซากแพะที่เลี้ยงดวยอาหาร TMR สูตรตางๆ
ใชทางใบปาลมน้ํามันหมักอาหารหยาบหลัก

       สูตรอาหาร TMR
                รายการ SEM P-value

1 2 3 4

จํานวนแพะ (ตัว) 3 3 3 3 - -
น้ําหนักตัวกอนอดอาหาร (กก.) 20.13b 20.07b 25.20a 26.67a 1.41 0.02
น้ําหนักตัวหลังอดอาหาร (กก.) 18.00b 18.00b 23.67a 24.83a 1.30 0.01
น้ําหนักซากอุน (กก.) 6.67c 7.33bc 9.83ab 11.17a 0.78 0.01
เปอรเซ็นตซากอุน 36.94 40.56 41.54 44.88 1.86 0.15
องคประกอบซาก
     เปอรเซ็นตเนื้อแดง 56.08 55.23 54.45 53.14 2.23 0.87
     เปอรเซ็นตไขมันในซาก 3.03b 5.21ab 9.26a 8.67a 1.17 0.03
     เปอรเซ็นตกระดูก 23.32 20.95 20.19 19.25 0.04 0.13
     สัดสวนเนื้อแดง : กระดูก 2.42 2.69 2.70 2.77 0.18 0.68

ที่มา: ดัดแปลงจาก สุนทร (2555)
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กินไดของอินทรียวัตถุ (organic matter intake; OMI) ของโปรตีนรวม (crude protein intake; CPI)
และของพลังงานที่ ใชประโยชนได (metabolizable energy intake; MEI) พบวามีปริมาณไม
แตกตางกัน (P>0.05)  และยังใกลเคียงกับผลการศึกษาของ Dahlan และคณะ (2000) ที่รายงาน
วาแพะพื้นเมืองมาเลเซียที่ไดรับทางใบปาลมน้ํามันหมักรวมกับกากน้ําตาลมีปริมาณการกินได
ของอินทรียวัตถุ เทากับ 51.5 กรัม/กก.น้ําหนักตัว0.75/ตัว/วัน  ในสวนปริมาณการกินไดของ
โปรตีนรวม (crude protein intake; CPI) พบวาแพะที่ไดรับอาหาร TMR ทุกสูตรมีคา CPI อยู
ในชวง 71.97-73.55 กรัม/วัน หรือ 9.12-9.25 กรัม/กก.น้ําหนักตัว0.75/ตัว/วัน ซึ่งมีคาสูงกวาความ
ตองการโปรตีนรวมเพื่อการดํารงชีพของ NRC (1981) ซึ่งมีคาเทากับ 4.15 กรัม/กก.น้ําหนัก
ตัว0.75/ตัว/วัน  แตมีคา MEI มีคาอยูในชวง 2.18-2.38 MJ/วัน ซึ่งต่ํากวาความตองการพลังงาน
ที่ใชประโยชนไดเพื่อการดํารงชีพของแพะเนื้อที่ Devendra และ McLeroy (1982 อางถึงโดย
Hango et al., 2007) สรุปวาควรมีคาอยูในชวง 3.25-6.47 MJ/วัน ดังนั้นการที่แพะทดลองคร้ังนี้
ได รับพลังงานที่ ใชประโยชนไดตอวันไมเพียงพอยอมมีผลกระทบตอระดับความสมดุลของ
โปรตีนและพลังงานดวย

สําหรับสมรรถภาพการเติบโตของแพะ ไชยวรรณ และวันวิศาข (2556) รายงานวา
แพะที่ไดรับอาหาร TMR ที่มีสัดสวนระหวางทางใบปาลมน้ํามันหมักและอาหารขน 60:40 ผสม
กับเอนไซมยอยเยื่อใยในปริมาณ 0, 2, 4 และ 6 กรัม/กก.วัตถุแหงของอาหาร TMR มีน้ําหนัก
ตัวสุดทายไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) โดยแพะที่ไดรับอาหาร TMR สูตรที่ 2 มีน้ําหนัก
สุดทาย (18.45 กก.) มากที่สุด   รองลงมาคือ แพะที่ไดรับอาหาร TMR สูตรที่ 1 (18.07 กก.)
สูตรที่ 3 (17.25 กก.) และสูตรที่ 4 และ 17.08 กก.) ตามลําดับ  เมื่อคํานวณหาน้ําหนักตัวที่
เพิ่มข้ึนตลอดระยะเวลาทดลอง และอัตราการเจริญเติบโตตอวันเฉลี่ย พบวาแพะทุกกลุมมี
น้ําหนักตัวที่เพิ่มข้ึน แตมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันไมแตกตางกัน (P>0.05) โดยมีคา
อยูในชวง 3.71-4.80 กก. และ 41.12-53.33 กรัม/วัน ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 11 ซึ่งผล
การศึกษานี้ใกลเคียงกับรายงานของสุนทร (2555) ที่เลี้ยงแพะลูกผสมแองโกลนูเบียน-พื้นเมือง
ดวยอาหาร TMR  ที่ใชทางใบปาลมน้ํามันหมักและอาหารขนในสัดสวน 60:40 ที่มีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ย เทากับ 50.61 กรัม/วัน การที่แพะที่ไดรับอาหาร TMR มีสมรรถภาพการ
เติบโตที่ต่ํามีความสัมพันธกับคุณภาพของอาหารหยาบ รวมทั้งระดับโปรตีนรวมและ ME ใน
สูตรอาหาร (โปรตีนรวมเทากับ 14.82%; และพลังงานที่ใชประโยชนได (ME) เทากับ  5.10 MJ/
อาหาร TMR 1 กก. หรือ 1.22 Mcal /อาหาร TMR 1 กก.) ซึ่งคา ME ดังกลาวต่ํากวารายงาน
ของ NRC (1981) ที่แนะนําวา หากตองการใหแพะน้ําหนักตัวประมาณ 15 กก. ที่เลี้ยงแบบ
ขังคอกมีอัตราการเจริญเติบโต 50 กรัม/วัน แพะควรไดรับพลังงานที่ใชประโยชนไดประมาณ
5.52 MJ (หรือ 1.32 Mcal) /กก.วัตถุแหง ดังนั้นเพื่อแพะจะสามารถใชประโยชนอาหาร TMR
ที่มีทางใบปาลมน้ํามันเปนแหลงของอาหารหยาบ  การปรับสมดุลโปรตีนและพลังงานในสูตร
อาหารใหเหมาะสมจึงมีความจําเปน
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ตารางที่  11 สมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะลูกผสมบอร-พื้นเมืองที่ไดรับอาหาร TMR
ที่ใชทางใบปาลมน้ํามันหมักเปนอาหารหยาบหลักเสริมเอนไซมยอยเยื่อใยใน
ระดับตางๆ (เลี้ยงนาน 90 วัน)

       สูตรอาหาร TMR 1

                รายการ SEM2 P-value
1 2 3 4

จํานวนแพะ (ตัว) 4 4 4 4 - -
น้ําหนักตัวเร่ิมทดลอง (กก.)* 13.27 13.25 13.55 13.38 1.00 0.99
น้ําหนักตัวสิ้นสุดการทดลอง (กก.) 18.07 18.4 17.25 17.08 1.02 0.55
น้ําหนักเพิม่ (กก.) 4.80 5.20 3.70 3.71 0.32 0. 30
อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน) 53.33 57.78 41.67 41.11 2.31 0.35
ปริมาณอาหารที่กิน (dry matter feed intake)
   กรัม/ตัว/วัน 465.16 439.26 425.51 440.39 2.78 0.83
   % น้ําหนักตัว 2.90 2.72 2.73 2.88 0.47 0.24
   กรัม/กก.น้ําหนักตัว0.75/ตัว/วัน 57.37 54.37 54.21 56.79 1.34 0.18
อินทรียวัตถุที่กินได (organic matter intake; OMI)
   กรัม/ตัว/วัน 404.11 396.88 377.02 400.98 10.46 0.80
   กรัม/กก.น้ําหนักตัว0.75/ตัว/วัน 50.62 49.81 48.41 50.68 1.28 0.78
โปรตีนที่กินได (Crude protein intake; CPI)
   กรัม/ตัว/วัน 73.55 72.67 71.97 72.28 0.97 0.25
   กรัม/กก.น้ําหนักตัว0.75/ตัว/วัน 9.22 9.13 9.25 9.12 0.10 0.19
Metabolizable energy intake (MEI)
   MJ/วัน 2.38 2.25 2.18 2.26 0.93 0.18
   MJ/กก.น้ําหนักตัว0.75/ตัว/วัน 0.30 0.28 0.28 0.29 1.13 0.30
FCR 9.21 8.02 10.93 11.31 1.00 0.10
Body condition score3/ 2.54 2.56 2.53 2.50 0.13 0.66

a,b Mean with different superscript within the same row are significantly different (P<0.05);
1/ Treatment 1 = TMR + enzyme 0 g/kg DM, Treatment 2 = TMR + enzyme 2 g/kg DM,
Treatment 3 = TMR + enzyme 4 g/kg DM  and Treatment 4 = TMR + enzyme 6 g/kg DM;
2/ SEM = standard error of the mean; 3/ using a five point-scale when 1 = very thin, 2 =
thin, 3 = good condition, 4 = fat and 5 = obese ตามวิธีการของ Russel et al. (1969)
ที่มา: ดัดแปลงจาก ไชยวรรณ และวันวิศาข (2556)
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สรุปและขอเสนอแนะ
ประเด็นที่  1 การใช ทางใบปาล มน้ํ ามั นหมั กเป นอาหารหยาบหลั กเลี้ ยงสั ตว

เคี้ ยวเอื้ อง
การนําทางใบปาลมน้ํามันไปหมักในรูปของพืชหมักเพื่อเปนอาหารสัตว โดยหมักรวมกับ

กากน้ําตาลที่ระดับ 0, 2, 4 และ 6 % ไมมีผลทําใหสัตว (แพะและโคพื้นเมือง) มีปริมาณการ
กินได สัมประสิทธ์ิการยอยได ของวัตถุแหง อินทรียวัตถุ โปรตีนรวม ผนังเซลล และลิกโน
เซลลูโลส แตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)

ประเด็นที่  2 การเลี้ ยงแพะดวยอาหาร TMR ที่ ใชทางใบปาลมน้ํามันเปนแหลง
ของอาหารหยาบ

เมื่อนําทางใบปาลมน้ํามันหมัก (ไมใสกากน้ําตาล) ไปผสมกบัอาหารขนในรูปอาหาร TMR
โดยมีสัดสวนระหวางทางใบปาลมน้ํามันหมักกับอาหารขน เทากับ 80:20, 70:30, 60:40 และ
50:50 และกําหนดใหมีโปรตีนรวมประมาณ 14% ไปเลี้ยงแพะ พบวาแพะที่ไดรับอาหาร TMR
ที่มีสัดสวนของทางใบปาลมน้ํามันกับอาหารขนเทากับ 60:40 และ 50:50 มีการเติบโตดีกวา
แพะที่ไดรับอาหาร TMR สูตรที่เหลือ  แตในภาพรวมแพะทุกกลุมที่ไดรับอาหาร TMR ทุกสูตร
ก็ยังมีอัตราการเจริญเติบโตที่ต่ํา (24.44-67.06 กรัม/ วัน) ทั้งนี้นาจะเปนเพราะ (ก) จุลินทรีย
ในกระเพาะรูเมนอาจจะตองใชเวลาในการเขาเกาะและยอยสลายเยื่อใยในทางใบปาลมน้ํามัน
หมักนาน (ข) อาหาร TMR ทุกสูตรมีพลังงานที่ใชประโยชนไดประมาณ 5.52 MJ (หรือ 1.32
Mcal) /กก.วัตถุแหง ต่ํา ดังนั้นเพื่อใหแพะใชประโยชนอาหาร TMR ที่มีทางใบปาลมน้ํามันเปน
แหลงของอาหารหยาบ   การปรับสมดุลโปรตีนและพลังงานในสูตรอาหารใหเหมาะสมจึงมี
ความจําเปน

ประเด็นที่  3 การเลี้ ยงแพะด วยอาหาร TMR ใชทางใบปาลมน้ํามันเปนแหลง
ของอาหารหยาบและเสริมเอนไซมยอยเยื่ อใย

เมื่อนําเอนไซมยอยเยื่อใยมาผสมกับอาหาร TMR สูตรที่ใชทางใบปาลมน้ํามันหมักกับ
อาหารขนในสัดสวน 60:40 (กําหนดใหมีโปรตีนรวม 14% และมีโภชนะที่ยอยไดรวม 60%)
โดยเสริมปริมาณ 0, 2, 4 และ 6 กรัม/กก.อาหาร TMR  ผลปรากฏวาการเสริมเอนไซมใหผล
ตอบสนองที่ดีเมื่อใชในปริมาณไมเกิน 2 กรัม/กก.อาหาร TMR แตแพะก็ยังมีอัตราการเติบโต
ที่ต่ํา ทั้งนี้นาจะเปนเพราะความไมสมดุลในเร่ืองเกี่ยวกับระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสม
สําหรับแพะ

ขอเสนอแนะ
แมวาทางใบปาลมน้ํามันจะสามารถใชเปนอาหารหยาบสําหรับการเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้อง

ในภาคใตโดยเฉพาะในชวงที่ขาดแคลนหญาสด แตการใชทางใบปาลมน้ํามันหมักยังมีขอจํากัด
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ซึ่งจําเปนตองวิจัยและพัฒนารูปแบบเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการใชประโยชนสูงสุดตอไป
ซึ่งผูมีวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ (1) ควรมีการศึกษาถึงระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมใน
สูตรอาหาร TMR สําหรับนําไปเลี้ยงแพะและโคเนื้อ   (2) ควรมีการศึกษาในเร่ืองการเพิ่ม
ประสิทธิภาพยอยได  และระบบนิเวศนในกระเพาะรูเมนของสัตวเคี้ยวเอื้องที่ไดรับอาหาร TMR
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเขาใจในกระบวนการใชประโยชนของอาหารตอไป และ (3) ควรมีการพัฒนา
รูปแบบของการนําทางใบปาลมน้ํามันมาใชเปนอาหารสัตวที่เหมาะสมกวาการใชทางใบปาลม
น้ํามันหมักในรูป TMR

บรรณานกุรม
กันยารัตน ไชยแสน. 2546. การใชขาวโพดหมักหรือหญาเนเปยรหมักเปนแหลงอาหารหยาบ

ในอาหารผสมสําเร็จรูปสําหรับแพะ. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร, สงขลา.

คณะทํางานจัดทํามาตรฐานอาหารสัตวเคี้ยวเอื้องของประเทศไทย. 2551. ความตองการโภชนะ
ของโคเนื้อในประเทศไทย. โรงพิมพคลังนานาวิทยา. 193 หนา.

ไชยวรรณ วัฒนจันทร, วันวิศาข งามผองใส และสมชาย พิมพธนาประทีป. 2556. ลักษณะทาง
กายภาพและองคประกอบทางเดิมของทางใบปาลมน้ํามันหมักรวมกับกากน้ําตาล และ/
หรือ ยูเรีย. ว.วิท.กษ. 44: 1 (พิเศษ): 55-58.

ไชยวรรณ วัฒนจันทร และวันวิศาข งามผองใส. 2556. ผลของการใชอาหารผสมสําเร็จที่ใช
ทางใบปาลมน้ํามันหมักเปนแหลงอาหารหยาบรวมกับการเสริมเอนไซมยอยเยื่อใยตอ
สมรรถภาพการเจริญเติบโต และลักษณะซากแพะ.  เอกสารรอการตีพิมพในวารสาร
แกนเกษตร ฉบับปที่ 41.

ไชยวรรณ วัฒนจันทร, วันวิศาข งามผองใส, เสาวนิต คูประเสริฐ, ธีระพงศ จันทรนิยม และ
สมชาย พิมพธนาประทีป. 2554. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เร่ือง “การใชทางใบปาลม
น้ํามันเปนอาหารผสมสําเร็จสําหรับเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้อง. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,
สงขลา.

ณัฐฐา รัตนโกศล. 2552. การใชทางใบปาลมน้ํามันหมักรวมกับกากน้ําตาลเปนอาหารหยาบ
สําหรับแพะ. วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,
สงขลา.

ณัฐฐา รัตนโกศล, วันวิศาข งามผองใส, ไชยวรรณ วัฒนจันทร และ เสาวนิต คูประเสริฐ. 2552.
ผลการหมักทางใบปาลมน้ํามันรวมกับกากน้ําตาลระดับตางๆ ตอการกินได และการใช
ประโยชนไดของโภชนะในแพะ. แกนเกษตร 37: 235-244.

บุญลอม ชีวะอิสระกุล  และ  บุญเสริม ชีวะอิสระกุล.  2525.  การประเมินคุณภาพพืชหมัก.



 166
ปาลมนํ้ามัน: ผลิตภัณฑที่ไมใชน้ํามันปาลม

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.
สาธิต เขาไขแกว  ไชยวรรณ วัฒนจันทร และวันวิศาข งามผองใส. 2553.  ผลของพันธุและ

ระบบการเลี้ยงแพะเพศผูที่มีตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต  ลักษณะซาก  ตนทุน
และผลตอบแทนจากการเลี้ยง. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 29(1): 32-43.

สุนทร รอดดวง.  2555.  ผลของการใชทางใบปาลมน้ํามันหมักในอาหารผสมสําเร็จตอ
สมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากแพะ. วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, สงขลา.

สุนทร รอดดวง, ไชยวรรณ วัฒนจันทร และ วันวิศาข งามผองใส. 2554. การประเมินอินทรีย-
วัตถุที่ยอยไดและพลังงานที่ใชประโยชนไดของอาหารผสมสําเร็จ (TMR) ที่ใชทางใบ
ปาลมนํ้ามันหมักเปนแหลงอาหารหยาบโดยใชเทคนิคผลผลิตแกส. แกนเกษตร 39: 251-
260

สันติ หมัดหมัน,  ไชยวรรณ วัฒนจันทร, วันวิศาข งามผองใส  และ เสาวนิต คูประเสริฐ. 2555.
ผลของการหมักทางใบปาลมน้ํามันรวมกับกากน้ําตาลระดับตางๆ ตอปริมาณการกินได
และการใชประโยชนไดของโภชนะในโคพื้นเมือง. แกนเกษตร 40: 79-92.

สายัณห ทัดศรี. 2540. พืชอาหารสัตวเขตรอน การผลิตและการจัดการ. กรุงเทพฯ: คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

Abu Hassan, O. and Ishida, M. 1991. Effect of water, molasses and urea addition on oil
palm frond silage quality – fermentation characteristics and palatability to Kedah –
Kelantan bulls. Proceedings of the 3rd International Symposium on the Nutrition of
Herbivores, Penang, Malaysia, 25-30 August 1991, p. 94

Ansah, T., Osafo, E.L.K. and Hansen, H.H. 2010. Herbage yield and chemical composition
of four varieties of Napier (Pennisetum purpureum) grass harvested at three differ-
ent days after planning. Agric. Biol. J. N. Am. 1(5): 923-929.

Beauchemin, K.A., L.M. Rode, and V.J.H. Sewalt. 1995. Fibrolytic enzymes increase fiber
digestibility and growth rate of steers fed dry forages. Can. J. Anim. Sci. 75: 641-
644.

Boonthep, K., Ngampongsai, W., Wattanachant, C., Visessanguan, W. and Boonpayung, S.
2011. Effects of enzyme levels in total mixed ration containing oil palm frond silage
on kinetics of gas production. In Proceedings of the 3rd International Conference on
Sustainable Animal Agriculture for Development Countries (SAADC2011) (Abstract),
26-29th July 2011 at Nakhon Ratchasima, Thailand, 563-567.

Dahlan, I. 1989. Modeling and Simulation of Herbage and Cattle Production Systems under



 167
ปาลมนํ้ามัน: ผลิตภัณฑที่ไมใชน้ํามันปาลม

Oil Palm Plantation in Malaysia. A Dissertation Presented to Kyoto University, Japan.
Dahlan, I. 1996. Oil Palm by-product: its utilization and contribution for livestock industry.

p. 269-274. In: Proceedings of the Agricultural Conference on International Palm
Oil Congress 23-28th September 1996. Kuala Lumpur.

Dahlan, I., M. Islam, and A. M. Rajion. 2000. Nutrient intake and digestibility of fresh,
ensiled and pelleted oil palm (Elaeis guineensis) frond by goats. Asian-Aust. J.
Anim. Sci. 13:1407-1413.

Devendra, C., and G.B. Burns. 1983. Goat Production in Tropic. Commonwealth Agricultural
Bureaux, Farmham Royal, U.K.

Domingue, B.M.F., D.W. Dellow, and T.N. Barry. 1991. Voluntary intake and rumen diges-
tion of a low-quality roughage by goats and sheep. J. Agricultural Sci. 117: 111-
120.

Hango, A., L.A. Mtenga, G.C. Kifaro, J. Safari, D.E. Mushi, and V.R.M. Muhikambele. 2007.
A study on growth performance and carcass characteristics of Small East African
goats under different feeding regimes. Livestock Research for Rural Development
volume 19. Article No. 130. Available: http://www.lrrd.org/lrrd19/ 9/hang19130.htm.
Accessed May 22, 2012.

Islam, M., I. Dahlan, A. M.Rajion, and A. Z. Jelan. 1998. Influence of urea and molasses
on preservation of oil palm (Elaeis guineensis) frond. p. 147-148. In: Proceedings
of the International Science Conference 7-9th May 1998. Kuala Lumpur.

Islam, M., I. Dahlan, A.and  M.A. Rajion. 2000. Effect of ensiling and pelleting on nutrient
utilization of oil palm (Elaeis guineensis) frond by goats. Asian-Aust. J. Anim. Sci.
13: 133-136.

Menke, K. H. and Steingass, H. 1988. Estimation of energetic feed value obtained from
chemical analysis and gas production using rumen fluid. Anim. Res. Dev. 28: 7-55.

Nasir, H. M., Dahlan, I. and Alimon., A.R. 1997. Maintenance requirement of pen-fed
Sannen goat in Malaysia. Malaysian J. Anim. Sci. 3: 47-51.

NRC. 1981. Nutrient Requirement for Goats: Angora, Dairy and Meat Goats in Temperate
and Tropical Countries. National Academy Press, Washington, D. C.

Tikan, K., Mikled, C., Vearasilp, T., Phatsara, C. and Sudekum, K-H. 2010. Digestibility of
nutrient and evaluation of Pangola grass in sheep compared with Napier grass.
In ETH Zurich Conference of International Research on Food Security, Natural
Resource Management and Rural Development. http://www.tropentag.de/2010/



 168
ปาลมนํ้ามัน: ผลิตภัณฑที่ไมใชน้ํามันปาลม

abstract/full/583.pdf.
Rode, L.M., McAllister, T.A., Beauchemin, K.A., Morgaui, D.P., Nsereko, V.L., Yang, W.Z.,

Iwaasa, A.D. and Wang, Y. 2001. Enzyme as direct – Feed additives for ruminants.
In Biotechnology in Animal Husbandry, p. 301 -332.

Wanapat, M. 1990. Chapter 3: Improving rice straw quality as ruminant feed by urea-
treatment in Thailand. In Nutritional Aspects of Ruminant Production in Southeast
Asia with Specials Reference to Thailand. Funny Press, Bangkok., 25-47.


