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คํานํา
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ม.อ.) ไดทําการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปาลม
น้ํามันอยางครบวงจรมาอยางตอเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มทําการสนใจศึกษามาตั้งแตป พ.ศ.
2518 ซึ่งเริ่มจากการที่นิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใต อ.ควนกาหลง จ.สตูล ไดสั่งซื้อเครื่องหีบ
ผลปาล มน้ํ า มั น จากประเทศเนเธอร แลนด เพื่ อจะทําการหี บ น้ํ ามั น จากผลปาล มน้ํ ามั นของ
เกษตรในนิคมฯ ที่เริ่ มจะใหผลผลิตแลว แตเจาหนาที่ของนิคมฯ ไมสามารถประกอบเครื่ อง
เพื่ อใช งานได หั วหน านิ คมฯได ป รึ ก ษากั บ ท านอธิ การบดี ม.อ. ในขณะนั้ น (ผศ.ดร.ผาสุ ข
กุลละวณิชย) ทานอธิการบดีจึงขอใหนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัย นําโดย
รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล ไปชวยประกอบเครื่องดังกลาวจนสามารถใชงานได
ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดเสด็จทอดพระเนตรสวนปาลม และเครื่องหีบ
น้ํามันปาลมที่นิคมฯ เมื่ อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2518 พระองคไดมี พระราชกระแสรับสั่งให
นั กวิจั ยของมหาวิ ทยาลั ยสร างเครื่ องจั กรหรืออุ ปกรณ อื่ นๆ ที่ สามารถทําการสกั ดน้ํามันจาก
ผลปาลม เพื่อนําไปใชกับสวนปาลมขนาดเล็กในทองถิ่นตางๆ ซึ่งจะสรางรายไดใหกับเกษตรกร
แทนที่เกษตรกรตองเดินทางนําผลปาลมไปจําหนายใหแกโรงงานสกัดปาลมน้ํามันซึ่งในขณะนั้น
มีอยู ไมกี่ แหง และอยู ไกลจากสวนปาลมมาก ทําใหผลปาลมเสื่ อมคุณภาพเพราะตองใชเวลา
ในการเดินทางนานเกินไป
จากวันนั้ นเปนตนมานักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ก็สนใจที่ จะทําการศึกษา
เกี่ ยวกั บปาล มน้ํามัน เพื่ อจะสนองพระราชดําริของพระองค อยางครบวงจร ทั้ งเรื่ องเกี่ ยวกับ
การพยายามศึกษาวิจัยเพื่อคนหาพันธปาลมที่ มีคุณภาพ มีผลผลิตดี ใหน้ํามันในปริมาณมาก
การศึกษาวิจัยวิธีการปลูก การจัดการสวนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การนําน้ํามันปาลมไปผลิต
เปนไบโอดีเซล เพื่ อชวยประหยัดการนําเขาพลังงานเชื้อเพลิง และสามารถทําให มูลคาปาลม
น้ํามันเพิ่มมากขึ้น การทดลองประสิทธิภาพของเครื่องยนตที่ใชกับน้ํามันไบโอดีเซล การจัดทํา
เครื่ องผลิ ตไบโอดี เซล และน้ํ ามั นพื ชใช แล วแบบเคลื่ อนที่ ได ไปใช ในชุ มชนต างๆ ให ชุม ชน
สามารถผลิตไบโอดีเซลไปใชไดเอง ตลอดจนการศึกษาวิจัยเพื่อนําวัษดุเศษเหลือจากโรงงาน
สกั ด น้ํ ามั นปาล ม ไปใช ประโยชน ผลิ ตเป นผลิ ตภั ณฑ ต างๆ ที่ ไ ม ใช น้ํ ามั น ปาล ม ได อี ก หลาย
ผลิตภัณฑ
องค ความรู เกี่ ยวกับปาล มน้ํามัน ที่ นักวิจัยของมหาวิ ทยาลัยสงขลานครินทรไดทําการ
ศึ กษาวิ จั ยดั งกล าวข างต น สํานั กวิ จั ยและพั ฒนา มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร ได นํามา
รวบรวมจัดเปนหนังสือชุดความรูปาลมน้ํามัน ม.อ. ตีพิมพ เผยแพรแลว 3 เลม ดังนี้

เลมแรก เรื่อง “6 คําถามงานวิ จัยใน ม.อ.” จัดพิ มพในป 2533
เลมที่ 2 เรื่อง “ปาล ม น้ํ า มั น : การปรั บ ปรุ ง พั น ธ การปลู ก และการจั ด สวน”
จัดพิมพในป 2553
เลมที่ 3 เรื่อง “กว า จะได ม าเป น น้ํ า มั นไบโอดี เ ซลสายพั น ธ ม.อ.”
จัดพิมพในป 2554
และเล มที่ 4 ที่ ท านกําลั งอ านอยู นี้ มี ชื่ อเรื่ องว า “ปาล มน้ํา มั น: ทุ กส วนของปาล ม
น้ํ า มั นล วนนําไปใช ประโยชน ไ ด ทั้ งสิ้ น ” จะนําเสนอองค ความรู เกี่ ยวกั บผลิ ตภั ณฑ ที่ ได จาก
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันในสวนที่ ไมใชน้ํามันปาลม ซึ่ งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการนําเอาวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลมไปใชประโยชนในดานตางๆ
เชน นําไปผลิตเปนเอนไซม ปุยหมัก พลาสติกชีวภาพ พอลิเมอร สารสีเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ
พลังงาน เชน น้ําตาลและเอทานอล กาซไฮโดรเจน เปนตน สําหรับชิ้นสวนตางๆ ที่ไดจาก
ตนปาลมน้ํามันก็มีการศึกษาวิจัย นําไปใชเปนผลิตภัณฑกระดาษ เยื่อขึ้นรูป ผลิตภัณฑแทนไม
ตลอดจนการนําทุกชิ้นสวนที่ไดจากปาลมน้ํามันไปใชเปนอาหารสัตวไดอยางหลากหลาย
ขอมูลที่นําเสนอนี้ เปนขอมูลโดยยอ ผูสนใจที่ตองการรายละเอียดเพิ่มเติมอาจศึกษา
ค นคว าจากรายการเอกสารอ างอิ งตามทายบทความ หรื อติ ดต อผู เขี ยนตาม E-mail ผู เขี ยน
ในหนาแรกของบทความ และสําหรับผูอานที่ตองการรายละเอียดของรูปประกอบในบทความ
ที่เปนภาพสี สามารถติดตามไดที่ เว็บไซตสํานักวิจัยและพัฒนา เขาไปที่ เมนูสารสนเทศวิจัย
หัวขอหนังสือชุดความรู ม.อ.
มหาวิ ทยาลั ยสงขลานครินทร หวังเปนอยางยิ่ งวา หนั งสือชุดความรู ด านปาลมน้ํามั น
เลมนี้จะไดทําหนาที่เผยแพรความรูดานปาลมน้ํามันที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ไดทําการศึกษาวิจัยตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงตองการ
ชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันมาตั้งแตป 2518 เปนตนมา
นิรันดร สุมาลี
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ผลิตภัณฑชีวภาพที่ไดจากวัสดุเศษเหลือ
ของโรงงานสกัดน้าํ มันปาลม
รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
E-mail: pounsuk.p@psu.ac.th

ป จจุบั นโรงงานสกั ดน้ํามั นปาลมในประเทศไทยมีจํานวนประมาณ 80 โรงงาน เกื อบ
ทั้ งหมดอยู ในภาคใตซึ่งเปนแหลงวัตถุดิบ ผลผลิตน้ํามันปาล มดิบอยู ในชวง 15-20% มีกําลัง
การผลิตรวมทั้งสิ้ นประมาณ 10-12 ลานตันผลปาลมสด/ป จากกระบวนการสกัดน้ํามันปาลม
จะมีวัสดุเศษเหลือเกิดขึ้น ไดแก ทะลายปาลมเปลา เสนใยปาลม กะลาผลปาลม และตะกอน
จากเครื่ องดีแคนเตอร โดยมีปริมาณ 20, 11, 6 และ 4% ของทะลายปาล มสด ตามลําดับ
วัสดุเศษเหลือของแข็งเหลานี้คิดเปนปริมาณมากกวา 40% ของทะลายปาลมสด และจัดเปน
แหลงวัตถุดิบชีวมวลที่สําคัญ โดยมีองคประกอบหลักไดแก เซลลูโลส (25-50%) เฮมิเซลลูโลส
(20-35%) และลิกนิน (18-35%) รวมทั้ งสารอื่นที่เปนสารอินทรียที่มีน้ําหนักโมเลกุลที่ถูกยอย
สลายไดงาย เชน แปงและเพคติน ซึ่งมีปริมาณนอยเมื่อเทียบกับปริมาณคารบอนทั้งหมด
สวนปริมาณเฉลี่ยของน้ําทิ้งที่เกิดจากการสกัดน้ํามันปาลมดิบเทากับ 0.87 ลบ.เมตร/ตันทะลาย
ปาลมสด (อรัญ และคณะ, 2537) โดยมีแหลงที่มาหลักๆ คือ จากหมอนึ่งปาลม (น้ํานึ่งปาลม)
และน้ําทิ้ งจากเครื่ องดี แคนเตอร สวนน้ําทิ้งจากเครื่ องกําจั ดน้ําออกจากน้ํามันมีปริ มาณเพียง
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
1
ปาลมน้ํามัน: ผลิตภัณฑที่ไมใชน้ํามันปาลม

วัสดุ เศษเหลื อของโรงงานสกั ดน้ํามันปาล มทั้ งที่ เป นของแข็งและของเหลว สามารถใช
เปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑชีวภาพไดหลายชนิด ในบทนี้ เปนการรวบรวมผลการวิจัย
ที่ใชวัสดุเศษเหลือเหลานี้ในการผลิตกาซชีวภาพ เอนไซม ปุยหมัก พลาสติกชีวภาพ และ
พอลิเมอรชนิดพอลิแซคคาไรค

องคประกอบของวัสดุเศษเหลือ
วั สดุ เศษเหลือที่ ได จากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมแบงออกเป น 2 ชนิด คื อ ชนิดที่ เป น
ของแข็ งและชนิ ดที่ เปนของเหลว โดยชนิดที่ เป นของแข็ งหรื อชีวมวลมีองคประกอบที่ สําคั ญ
3 สวน ได แก เซลลู โลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิ น โดยหนวยยอยหลักของเซลลูโลสและ
เฮมิเซลลูโลสเปนน้ําตาลชนิดตางๆ ไดแก กลูโคส ไซโลส แมนโนส อะราบิโนส กาแลคโทส
ซึ่งนํามาเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการหมักไดเปนอยางดี
1 . เซลลูโลส เปนสารประกอบพอลิแซคคาไรด ประกอบดวย หนวยยอยที่เปนน้ําตาล
6 อะตอม คือ ดี-กลูโคสเชื่อมตอกันโดยพันธะเบตา 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% และมีชื่อเรียกตามกลุมของ
น้ําตาล เชน ไซแลน แมนแนน กาแลกแทน และอะราบิแนน
3 . ลิกนิ น เปนสารประกอบพอลิฟ นนอลที่ มี โครงสร างซับซอน เป นพอลิ เมอรของ
พารา-ไฮดรอกซีฟ นิลโพรเพน พันธะที่ พบภายในโครงสรางหลักนั้ นมีมากกว า 10 ชนิด และ
พั นธะที่ สําคั ญคื อ พั นธะเอสเตอร (C-O-C) ซึ่ งทนต อการถู กย อยสลายด วยกรด และพั นธะ
คารบอน (C-C) ซึ่งทนตอการยอยสลายดวยกรดหรือดาง เปนเหตุใหลิกนินมีโครงสรางที่แข็งแรง
สวนวัสดุเศษเหลือที่เปนของเหลวคือ น้ําทิ้ง มีลักษณะสีน้ําตาลเขม พีเอชต่ํา (พีเอช 4.5)
มีปริมาณสารอินทรียสูง (ซีโอดีและบีโอดีเทากับ 58,000 และ 110,000 มก./ลิตร ตามลําดับ)
รวมทั้ งปริมาณของแข็ง (ของแข็งทั้ งหมดและของแข็งแขวนลอย เทากับ 70,000 และ 40,000
มก./ลิตร ตามลําดับ) และมีปริมาณน้ํามันที่หลงเหลือจากการสกัดเทากับ 25,600 มก./ลิตร
(2.5%) (Pechsuth et al., 2001) องคประกอบของน้ําทิ้ งที่ แตกตางกันขึ้ นกับรายละเอียดของ
กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมและแหลงที่มา ไดแก น้ําทิ้งจากหมอฆาเชื้อ น้ําทิ้งจากเครื่อง
ดีแคนเตอร และน้ําทิ้งจากบอรวมน้ําเสีย ดังแสดงในตารางที่ 1 (พูนสุข และคณะ, 2533)
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ตารางที่ 1 ลักษณะของน้ําทิ้งจากขั้นตอนตางๆ ในการสกัดน้ํามันปาลมและน้ําทิ้งจากบอรวม
ของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
พารามิเตอร
สี
pH
BOD
COD
กรดไขมันระเหย
(ในรูปกรดอะซิติก)
ความเปนดาง
(ในรูป CaCO3)
ไขมัน
ของแข็งทั้งหมด
ของแข็งระเหยได
ของแข็งแขวนลอย
ไนโตรเจน
- แอมโมเนีย
- อินทรียสาร

น้ําทิ้ งจาก
หมอฆาเชื้อ

น้ําทิ้ งจาก
เครื่องดีแคนเตอร

น้ําทิ้ งจาก
บ อรวม

น้ําตาลคล้ํา
4.05-4.62
54,750-60,000
80,523-115934

น้ําตาล
4.84-5.35
22,800-41,985
45,360-80,146

น้ําตาลหรือน้ําตาลปนดํา
4.61-4.89
21,000-45,375
38,246-67,567

3,128-5,870

998-7,125

1,838-2,273

68-200
16-2,449
49,063-88,508
42,063-81,872
18,500-52,000

37-1,576
20-1,165
26,367-76,733
24,415-67,635
2,600-6,100

86-480
4
25,634-47,242
23,056-39,617
2,900-20,300

27-61
551-1,172

7-66.3
22-1,287

22-23
518

หมายเหตุ ทุกหนวยมีคาเปน มก./ลิตร ยกเวนสี และ pH
ที่มา: พูนสุข และคณะ, (2533)

ผลิตภัณฑจากวัสดุเศษเหลือโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
1 . การผลิ ต ก า ชไฮโดรเจน
กาซไฮโดรเจนเกิ ดจากปฏิ กิริยาการยอยสลายสารอินทรี ยภายใต สภาวะไรอากาศ
จัดเปนพลั งงานที่ เป นมิ ตรต อสิ่ งแวดลอมหรื อเชื้ อเพลิ งสะอาด เนื่ องจากได น้ําเป นผลิ ตภั ณฑ
สุ ดท ายและไม ก อป ญหาก าซเรื อนกระจกเหมื อนกั บก าซมี เทน และมี ขอเด นที่ ให ค าพลั งงาน
ความรอนการเผาไหมอยางสมบูรณสูงถึง 141 กิโลจูลล/ลบ.เมตร (kJ/m3) ซึ่งสูงกวาคาพลังงาน
จากกาซมีเทน ไฮโดรเจนสามารถใชในการผลิตไฟฟาในรูปเซลลเชื้อเพลิงไดดวย
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ก าซไฮโดรเจนเกิ ดจากกระบวนการหมั ก 2 ประเภทภายใต สภาวะไร อากาศ คื อ
การหมั กในสภาวะมื ดหรื อไร แสง และการหมั กในสภาวะที่ ให แสง ซึ่ งอาศั ยการทํางานของ
แบคทีเรียสังเคราะหแสงเปนหลักและกลุมเซลลสาหรายขนาดเล็ก
1.1 การผลิ ต ก า ซไฮโดรเจนในสภาวะไร แ สง
มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนจากน้ําทิ้ งโรงงานสกัดน้ํามันปาลมใน
สภาวะไรแสง โดยศึกษาปจจัยใน 5 หัวขอ ดังนี้
1) วิธีการเตรียมหัวเชื้อ
ในการศึ กษาวิธีการเตรี ยมหั วเชื้ อเพื่ อให ไดเชื้ อที่ ผลิ ตกาซไฮโดรเจนไดสู ง
ใชหัวเชื้อจากกากตะกอนจุลินทรียของระบบบอไรอากาศ โดยเปรียบเทียบวิธีการเตรียมหัวเชื้อ
ที่เคยมีรายงานกอน 5 วิธี พบวา วิธีการใหภาระสารอินทรียสูง ไดกลุมเชื้อที่ผลิตไฮโดรเจนได
สูงสุด รองลงมาคือ การใหความรอน การใชสารเคมี BESA การใชกรด การใชดางและชุด
ควบคุม (ไมเติมหัวเชื้อ) ตามลําดับ วิธีการใหภาระสารอินทรียสูงและวิธีการใหความรอนไดเชื้อ
Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum เปนเชื้ อเดน ในขณะที่ การใชกรดและดาง
ไดเชื้อเดนเปน Clostridium sp. สวนการใชสารเคมี BESA ไดเชื้อเดนเปน Bacillus sp. (O-Thong
et al., 2009)
2) คาที่เหมาะสมของปริมาณเหล็ก อัตราสวน C/N และ C/P
ค าที่ เหมาะสมสําหรั บผลิ ตไฮโดรเจนควบคู กั บการบําบั ด น้ําเสี ย (ลดค า
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) เมื่ อเปรี ยบเทียบกั บชุ ดควบคุ ม พบวาการเติมสารอาหารที่ เหมาะสมนี้ ทําใหการผลิต
ไฮโดรเจนเพิ่มจาก 1.6 เปน 2.24 โมล/โมลเฮกโซส และอัตราการผลิตไฮโดรเจนเพิ่มจาก 4.4
เปน 6.1 ลิตร/ลิตรน้ําทิ้ง/วัน (O-Thong et al., 2007)
เมื่ อวิ เคราะห โครงสร างกลุ มจุ ลิ นทรี ย ที่ เกี่ ยวข องกั บการผลิ ตไฮโดรเจน
โดยใชเทคนิคทางชีวโมเลกุลหรือ DGGE เปรียบเทียบระหวางการใชน้ําทิ้งที่ไมมีการเติมสารใดๆ
(ชุดควบคุม) กับน้ําทิ้งที่เติมสารอาหารที่เหมาะสม (รูปที่ 1) พบเชื้อ Thermoanaerobacterium
thermosaccharolyticum, Clostridium sp. (96%) และ Bacillus ในอาหารเลี้ยงเชื้อทั้งสองสูตร
สวนในสภาวะที่เติมสารอาหารที่เหมาะสม เชื้อที่พบเพิ่มเติม คือ Thermoanaerobacterium sp.
และ Desulfotomaculum (O-Thong et al., 2008a) เชื้อเดนจําแนกไดเปน T. thermosaccharolyticum PSU-2 (O-Thong et al., 2008b)
3) คาที่เหมาะสมของอุณหภูมิและพีเอช
อุณหภูมิที่เหมาะสม เทากับ 60oC และพีเอชที่เหมาะสมเทากับ 6.25 ผลิต
ไฮโดรเจนไดสูงสุดระหวางชั่วโมงที่ 8-16 เมื่อใชซูโครสเขมขน 20 กรัม/ลิตร เชื้ อ T. thermosaccharolyticum PSU-2 ใหผลผลิตไฮโดรเจนเทากับ 2.53 โมลไฮโดรเจน/โมลเฮกโซส และ
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รูปที่ 1 เปรี ยบเที ยบโครงสร างกลุ มเชื้ อจุ ลิ นทรี ยในน้ํา ทิ้ งโรงงานสกั ดน้ํา มั นปาล ม (A) และใน
น้ําทิ้งโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่มีการเติมสารอาหารตางๆ ในปริมาณที่เหมาะสมของเหล็ก
อัตราสวน C/N และอัตราสวน C/P

อัตราการผลิตไฮโดรเจนเปน 12.12 มิลลิโมล H2 /ลิตร/ชั่วโมง (O-Thong et al., 2008b)
4) ค าที่ เหมาะสมของระยะเวลาการบําบั ด (HRT) และอั ตราภาระบรรทุ ก
สารอินทรีย (OLR) สําหรับการใชถังหมักไรอากาศแบบเอสบีอาร (ASBR)
จากการหมักในถั งหมั กไร อากาศแบบเอสบี อาร พบวา ค าที่ เหมาะสมคือ
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/
ชั่วโมง) มีปริมานไฮโดรเจนมากกวา 54% และเปลี่ยนสับสเตรทเปนไฮโดรเจนไดมากกวา 92%
สายพั นธุ เด นที่ พบในระบบ คื อ Thermoanaerobacterium (72.5%) โดยประกอบด วย 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) การผลิตไฮโดรเจนจากเชื้อ T. thermosaccharolyticum PSU-2 แบบตอเนื่อง
ในอัตราสูง
จากการผลิตไฮโดรเจนจาก T..thermosaccharolyticum PSU-2 ในถั งหมัก
แบบ UASB เปรียบเทียบกั บการใชถังหมักไรอากาศแบบไหลขึ้ นโดยไมมี ตัวพา (carrier-free
upflow anaerobic reactor, UA) ในระบบ UASB การเตรียมแกรนูลเปนตัวพาสําหรับตรึงเชื้อ
PSU-2 ใชวิธีการแปรสภาพดวยความรอนสําหรับถังหมักแบบ UASB ที่ มีคา HRT 0.75-24
ชั่วโมง สอดคลองกับอัตราการปอนซูโครสจาก 58.5 เปน 2.4 มิลลิโมลซูโครส/ลิตร/ชั่วโมง
ไดอัตราการผลิตไฮโดรเจนเพิ่ มขึ้นเปน 152 มิลลิโมล H2 /ลิ ตร/ชั่ วโมง ซึ่ งมากกวาการผลิต
ที่ไดจากการใชระบบ UA 12 เทา (12.1 มิลลิโมล H2 /ลิตร/ชั่วโมง) (O-Thong et al. 2008c)
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1.2 การผลิ ต ก า ซไฮโดรเจนในสภาวะให แ สง
จากการแยกเชื้ อแบคทีเรี ยสั งเคราะหแสงที่ ผลิ ตไฮโดรเจนจากตั วอยางน้ําใน
ทะเลสาบสงขลา โดยใช กรดอะซิ ติ กเป นแหล งคาร บอนหลั ก และเลี้ ยงเชื้ อภายใต สภาวะไร
อากาศ-ใหแสงต่ํา (3000 ลักซ) ที่อุณหภูมิ 30oC พบวา แยกไดเชื้อจํานวน 19 สายพันธุที่ผลิต
กาซไฮโดรเจนไดในชวง 4-326 มล./ลิตร/วัน โดยสายพันธุ TN1 ใหประสิทธิภาพสูงสุดในอัตรา
43 ลิตร H2 /ลิตร/ชั่วโมงและใหผลผลิตเทากับ 1.85 โมล H2 /โมลอะซิเตท ในระหวางการ
เลี้ ยงเชื้ อสายพั นธุ นี้ ค าพี เอชไม มี การเปลี่ ยนแปลงและตรวจไม พ บก าซคาร บอนไดออกไซด
(Suwansa-ard et al., 2009) เมื่อนําเชื้อ 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 . การผลิ ต เอนไซม
การยอยสลายวั สดุ เศษเหลือของแข็ งของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมซึ่ งเป นสารลิ กโน
เซลลูโลส ตองอาศัยเอนไซมลิกนิโนไลติก ไดแก เซลลูเลส ไซลาเนส แลกเคส ลิกนินเปอร
ออกซิเดส
ในการแยกเชื้ อที่ ผลิ ตเอนไซม เซลลูเลสจากกากปาล มและน้ํานึ่ งปาล ม เอนไซม
เหลานี้ สามารถผลิตโดยใช วัสดุเศษเหลือทางโรงงานสกัดน้ํามั นปาลม สามารถแยกไดเชื้ อรา
34 สายพันธุ โดยสายพันธุ F11 เจริญและผลิตเอนไซมไดดีที่ สุด (Prasertsan et al., 1992)
แตประสิทธิ ภาพการผลิตยังไมสู งมากนัก จึงทดลองเปรียบเทียบเชื้ อรา 2 สายพันธุ คือ
Myceliophthora thermophila IFO 31843 และAspergillus niger ATCC 6275 พบวา A. niger
ผลิตเอนไซมเซลลูเลส (CMCase) ไซลาเนส และเบตา-กลูโคซิเดสไดสูงสุดทั้งการเลี้ยงเชื้อแบบ
อาหารเหลวและอาหารแข็ง โดยกากปาลมเปนสับสเตรทที่ดีกวาเสนใยปาลม (Prasertsan and
Oi, 1992) เชื้ อใหผลผลิ ตเอนไซมในการเลี้ ยงแบบอาหารแข็ งสูงกว าในการเลี้ ยงแบบอาหาร
เหลว สภาวะที่เหมาะสม/การผลิตเอนไซมคือเติมยูเรีย 2% ความชื้นสําหรับการผลิตไซลาเนส
และเซลลูเลสคือ 60% และ 50% ตามลําดับ ปริมาณเชื้อเริ่มตนที่เหมาะสมคือ 1x108 สปอร/
กรัมกากปาลม ที่พีเอชเริ่มตน 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)
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รูปที่ 2 ผลของการใชเอนไซมจาก A. niger ATCC 6275 ในการแยกของแข็งและน้ํามันจากน้ําทิ้ง
จากเครื่องดีแคนเตอร (DE) เปรียบเทียบกับการใชเอนไซมทางการคา 3 ชนิด และชุดควบคุม
ที่มา: พูนสุข และคณะ, (2533)

ทําการผลิ ตเอนไซม โดยการเลี้ ย งเชื้ อ A. niger ATCC6275 บนกากปาล ม ที่ เติ ม
กลูโคส 0.2% และยูเรีย 2.0% เลี้ ยงเปนเวลา 3 วัน จากนั้ นนํามาทําแหงแบบแช เยื อกแข็ง
ไดผลผลิตของเอนไซมผงปริมาณ 38% โดยน้ําหนัก เอนไซมนี้สูญเสียกิจกรรม 50% หลังการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4oC เปนเวลา 9 เดือน เมื่อนําเอนไซมผงที่ผลิตไดนี้ทดลองกับน้ําทิ้งจาก
เครื่องดีแคนเตอรที่มีลักษณะตางกันจํานวน 2 โรงงานโดยคัดเลือกน้ําทิ้งที่มีสารแขวนลอยสูง
และมีน้ํามันปริมาณต่ํา (9.5 กรัม/ลิตร) และศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการแยกสารแขวนลอย
และน้ํามันในลักษณะตะกอนลอย พบว าน้ําทิ้ งต องมี ปริมาณน้ํามั นไม ต่ํากว า 15 กรั ม/ลิตร
จึงทําใหเกิดตะกอนลอยจากปฏิกิริยาของเอนไซม (ไซลาเนสเทากับ 200 ยูนิต/มล.) หลังการ
บมที่อุณหภูมิ 40oC เปนเวลา 6 ชั่วโมง โดยตองใชเอนไซมที่ผลิตไดนี้ในความเขมขนต่ําสุด 200
ยูนิต/มิลลิลิตร ในขณะที่ใชเอนไซมไซลาเนสทางการคา 400 ยูนิต/มล. สวนคาพีเอชที่เหมาะสม
คือ พีเอช 4.5 เอนไซมที่ผลิตไดสามารถแยกน้ํามันได 95% ลดปริมาณสารแขวนลอยได 78%
และทําใหคาซีโอดีลดลง 35% (พูนสุข และคณะ, 2544)
นอกจากนี้เอนไซมที่ผลิตไดยังใชเพื่อยอยสลายวัสดุเศษเหลือของโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาล มให ได น้ําตาล เนื่ องจากชี วมวลเหล านี้ มี องค ประกอบหน วยย อยเป นน้ําตาลหลายชนิ ด
การยอยสลายเพิ่ มขึ้ นไดโดยการแปรสภาพวัตถุดิ บที่ มีผลให เอนไซมย อยไดงายขึ้ น จากการ
แปรสภาพเสนใยปาลมและกากปาลมด วยวิธีการผ านไอน้ําที่ มี ความดั นสู งที่ อุ ณหภู มิ 200 oC
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)
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3 . การผลิ ต ปุ ยหมั ก
การทําปุ ยหมั กเป นการใช ประโยชน จากวั สดุ เศษเหลื อชี วมวลได โดยตรง วั สดุ
เศษเหลื อของแข็ งจากโรงงานสกั ดน้ํ ามั น ปาล มมี ป ริ มาณคาร บอนสู งแต มี ไนโตรเจนต่ํามาก
จึงแกไขโดยเติมแหลงไนโตรเจน เชน ยู เรีย ตะกอนดีแคนเตอร ตะกอนจุลินทรี ยจากระบบ
บําบัดน้ําเสีย น้ําเสียที่มีไนโตรเจนสูง หรือแหลงอื่นๆ การเติมหัวเชื้อปุยหมักทางการคาหรือ
มูลสัตว ชวยใหอัตราการยอยสลายในกองปุยหมักเพิ่มขึ้ นและรนระยะเวลาการหมักขี้เถาจาก
การเผาเสนใยปาลม (เพื่ อผลิตไอน้ํา) หรือเผาทะลายปาลมเปลาใชในการปรับพีเอชของวัสดุ
หมัก หรือใชเป นแหล งของแรธาตุโดยเฉพาะอย างยิ่ งโปแตสเซี ยม (พู นสุ ข และคณะ, 2533)
หลังการหมักพบว าปริมาณของกองทะลายปาลมเปลาลดลงซึ่ งเปนประโยชนในการขนสงและ
การจัดการปุยหมักและวัสดุที่ไดจากการเพาะเห็ดเปนฮิวมัสที่มีความคงตัวสําหรับการเพาะปลูก
จากการศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การผลิ ต ปุ ยหมั ก จากเส น ใยปาล ม และตะกอน
ดีแคนเตอรที่มีการปรับพีเอชเปน 6.0-8.0 ดวยการใชขี้เถาปาลม (พีเอช 9) ใชน้ําปรับความชื้น
ใหได 50-70% เติมไนโตรเจน (ยูเรีย) ปรับคาอัตราสวนคารบอน/ไนโตรเจนใหได 30-40 : 1
เติมหัวเชื้อปุยหมัก พ.ด.1 ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยเตรียมหัวเชื้อ100 กรัม/น้ํา 20 ลิตร/วัสดุหมัก
1,000 กก. หมักเปนเวลา 40-60 วัน และกลับกองปุยหมักพรอมปรับความชื้นทุก 10 วัน (รูปที่ 3)
(Bangrak et al., 2005) เมื่อนําไปขยายผลในขนาดใหญขึ้นในรูปกองปุยหมักกองละ 1,000 กก.
และทดสอบการใหอากาศ 3 แบบ คื อ พ นอากาศเข าใต กองปุ ยหมั กโดยไมมี การคลุ มกอง
พนอากาศเขาใตกองปุยหมักโดยมีการคลุมกองดวยพลาสติกดํา และใหอากาศโดยการกลับ
กอง (ทุก 10 วัน) (รูปที่ 4) พบวา การใหอากาศดวยวิธีการพนอากาศเขาใตกองปุยหมัก (155
ลิตร/วินาที วันละ 2 ครั้งๆ ละ 15 นาที) โดยไมมีการคลุมกอง มีความเหมาะสมตอการผลิต
ปุ ยหมั กมากที่ สุด เมื่ อสิ้ นสุดกระบวนการหมัก (60 วั น) ปุ ยหมั กที่ ไดมี อัตราส วนคารบอน/
ไนโตรเจนเทากับ 19.2 : 1 และมีธาตุอาหาร N-P-K 1.59% - 1.61% - 1.76% ของน้ําหนักแหง
ตามลําดับ ปุยหมักมีลักษณะรวนซุย เปอยยุย สีดําเขม (Juansai and Prasertsan, 2010) ดังนั้น
การใหอากาศแกกองปุ ยหมักแทนการกลั บกองที่ สิ้ นเปลื องแรงงาน ก็ให ปุ ยหมั กที่ ดี และ
สามารถใช น้ําเสี ยหรื อตะกอนจุ ลิ นทรี ย จากบ อบําบั ดน้ําเสี ยในการปรั บความชื้ นของกองปุ ย
ซึ่ งใหผลการทดลองที่ดีกวาการใชน้ําประปา (ชุ ดควบคุม) นอกจากนี้ เมื่ อทําปุ ยหมักโดยใช
ทะลายปาลมเปลาแทนเสนใยปาลมไดพบการเจริญของเห็ดหมึกดวย ดังแสดงในรูปที่ 5
4 . การผลิ ต พลาสติ ก ชี ว ภาพ (PHB และ PHBV)
พอลิ ไฮดรอกซี บิ วทิ เรตหรื อพี เอชบี (polyhydroxybutyrate, PHB) เป นพอลิ เมอร
ภายในเซลลจุลินทรีย ประกอบดวย หนวยยอยของพอลิ (R)-3- ไฮดรอกซิบิวทิริกแอซิด P(3-HB)
PHB เปนอนุ พันธของพอลิ ไฮดรอกซีอั ลคาโนเอต (PHA) มี คุณสมบั ติคล ายกับพอลิโพรพิ ลีน
จึงเรียกพอลิเมอรนี้วาพลาสติกชีวภาพ น้ําทิ้งจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่ผานการบําบัดแบบ
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รูป ที่ 3 ขั้ นตอนการผลิตปุ ยหมักจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม

ไรอากาศมีปริมาณกรดไขมันระเหยงาย (VFA) สวนใหญเปนกรดอะซิติกและกรดโพรพิโอนิก
ซึ่ง VFA เหลานี้สามารถใชเปนอาหารเลี้ยงแบคทีเรียสังเคราะหแสงเพื่อผลิตสาร PHB ได
จากการเลี้ ยงแบคที เรี ยสั งเคราะห แสงสายพั นธุ กลายที่ ทนเค็ ม 2 สายพั น ธุ คื อ
Rhodobacter sphaeroides N20 และ U7 ในอาหารเลี้ ยงเชื้ อกลูตาเมต-มาเลต (GM) พบว า
สายพันธุกลายเกิดการสะสม PHB ไวภายในเซลล (53.9% และ 42.0% ของน้ําหนักเซลลแหง
ตามลําดับ) ไดสูงกวาสายพันธุดั้ งเดิม R. sphaeroides E16 (19.5%) 3.8 เทา และ 2.8 เทา
ตามลําดับ (Sangkharak and Prasertsan, 2008) ตอมามีการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการ
ผลิต PHB จากเชื้อ R. sphaeroides N20 พบวาความเขมขนของอะซิติกเทากับ 4 กรัม/ลิตร
และแอมโมเนียมซัลเฟต 0.01 กรัม/ลิตร ที่อุณหภูมิ 35oC ไดคาสูงสุดของ PHB และชีวมวล
9
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รูปที่ 4 เปรียบเทียบผลของการให อากาศกับกองปุ ยหมั กที่ มี สวนผสมของเส นใยปาล มกั บ
ตะกอนดีแคนเตอรในการทดลองผลิตขนาดกองละ 1 ตัน

รูปที่ 5 ลักษณะของเห็ดหมึ กที่ เจริญระหวางการทําปุ ยหมักจากทะลายปาล มเปลาผสมกับ
ตะกอนดี แคนเตอร

ปริมาณ PHB ในเซลลของสายพันธุ N20 สูงถึง 93.2% สวนผลของสภาวะแวดลอมเมื่อเลี้ยง
ในถังหมักขนาด 5 ลิตร พบวา คาพีเอชเริ่มตนที่เหมาะสมคือ 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)
เมื่ อเลี้ ยงแบคทีเรี ยสั งเคราะห แสงสายพั นธุ กลาย R. sphaeroides U7 ในอาหาร
เลี้ยงเชื้อกลูตาเมท-อะซิเตทภายใตสภาวะที่มีอากาศ-ไมใหแสง บนเครื่องเขยา (200 รอบ/นาที)
ที่ อุณหภู มิ 37oC เชื้ อสามารถสะสมพอลิ เมอรชนิ ด PHB และเมื่ อเติมแหล งคาร บอนร วม
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รูปที่ 6 ภาพจากเครื่อง Light stereomicroscope แสดงพอลิเมอรภายในเซลลของเชื้อ Rhodobacter
sphaeroides ES16 (a) และ N20 (b) โดยยอมดวยสี Sudan Black
ที่ม า: Sangkharak and Prasertsan, 2009

(กรดโพรพิโอนิ กและกรดวาเลอริก) ในอาหารเลี้ ยงเชื้อ 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)
ผลการศึ กษาหาสภาวะที่ เหมาะสม พบวาไมจําเปนตองเติ มแอมโมเนี ยมซัลเฟต อุ ณหภูมิ ที่
เหมาะสมคือ 30oC เลี้ยงเชื้อภายใตสภาวะไรอากาศ-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 เชื้อผลิต PHA ไดเพิ่มขึ้น 3.86 เทา (จาก 0.69 เปน 2.66 กรัม/ลิตร) ในขณะที่ปริมาณ
PHA ภายในเซลลเพิ่มขึ้น 1.5 เทา เมื่อทําพอลิเมอรที่ผลิตไดใหบริสุทธิ์และศึกษาคุณลักษณะ
พบวาเปนโคพอลิเมอร PHBV ประกอบดวย HB 84.8 mol% และ HV 15.2 mol% โคพอลิเมอร
ที่ผลิตไดมีน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ย 200,000-500,000 ดาลตัน (Kemavongse et al., 2008)
เมื่อเลี้ยงเชื้อ R. sphaeroides U7 ในน้ําทิ้งของโรงงานน้ํามันปาลม พบวาระดับสาร
อินทรียที่เหมาะสมคือ ใหมีคาซีโอดี 18,000 มก./ลิตร และเติมกรดวาเลอริก 40 มิลลิโมลาร
เป นสั บสเตรทร วม เลี้ ยงเชื้ อภายใต สภาวะไร อากาศ-มี แสง (ใช แสงธรรมชาติ ) และไม มี
กระบวนการฆาเชื้ อน้ําเสีย พบวาเชื้ อเจริญใหชีวมวล 3.10 กรั ม/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)
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5 . การผลิ ต พอลิ เ มอร ช นิ ด พอลิ แ ซคคาไรค
น้ําทิ้งโรงงานสกัดน้ํามันปาลมยังสามารถใชในการผลิตพอลิเมอรจากเชื้อราทนรอน
2 สายพันธุ คือ ST4 และ ST29 ที่อุณหภูมิ 45oC เชื้ อผลิตพอลิเมอรนอกเซลลที่ สามารถ
เก็บเกี่ ยวน้ํามั นในน้ําทิ้ งรวมทั้ งของแข็งต างๆ ผสมกั บไมซี เลียมของเชื้ อรา (รู ปที่ 7) (ปรีชา,
2540) เมื่อทําการจําแนกชนิดของสายพันธุ ST29 ดวยวิธีดูรูปรางภายใตกลองจุลทรรศน และ
ใชเทคนิ คเชิงโมเลกุลโดยจําแนกที่ บริ เวณ ternaltranscribed spacer (TIS) และใช เครื่ องพน
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
จะมีคาต่ํากวาปริมาณเซลลที่ไดจากการเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ 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
จะเห็ นได ว างานวิ จั ย เกี่ ยวกั บการผลิ ต ผลิ ตภั ณ ฑ ด วยความรู ด านเทคโนโลยี ชี วภาพ
โดยใชวัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ไดแก การผลิตกาซไฮโดรเจน (ซึ่งเปน
พลังงานสะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม) จากน้ําทิ้งของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม การผลิต
เอนไซมจากน้ําทิ้ งของโรงงานสกัดน้ํามั นปาลมดิ บแบบเป ยก และจากกากปาลมของโรงงาน
สกั ดน้ํามั นปาล มดิ บแบบแห ง เพื่ อใช ในการแยกน้ํามั นหรือใช ในการผลิ ตน้ําตาลจากชีวมวล
การผลิตปุยหมักจากเสนใยปาลมหรือทะลายปาลมเปลาผสมตะกอนดีแคนเตอรและปรับพีเอช
ดวยเถาปาลมเพื่อใชประโยชนทางการเกษตร การผลิตพอลิเมอร PHB และ PHBV จากกรด
ไขมันระเหยในน้ําทิ้ งของโรงงานสกั ดน้ํามั นปาล มเพื่ อใชเป นสารพลาสติ กชีวภาพ การผลิ ต
พอลิ เมอร ชนิ ดพอลิ แซคคาไรคจากเชื้ อราที่ ประยุกต ใช ในการแยกน้ํามันและของแข็งออกจาก
น้ําทิ้ งของโรงงานสกัดน้ํามั นปาลม ดั งนั้ นวัสดุ เศษเหลื อจากโรงงานสกั ดน้ํามั นปาล มจึงเป น
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แหลงวั ตถุ ดิบที่ มี ศักยภาพสู งในการผลิตผลิ ตภัณฑ ที่ มีมู ลค าเพิ่ ม เพื่ อเพิ่ มศั กยภาพในการ
แขงขันของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
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E-mail: soawaluck.j@psu.ac.th

น้ํามันปาลมดิบเปนน้ํามันที่ไดจากการสกัดน้ํามันแบบใชไอน้ําหรือแบบเปยกคือ การนํา
ผลปาลมไปนึ่ งแลวบีบน้ํามันออกจากเสนใยชั้นมีโซคารป (mesocarp) ของผลปาลม โดยที่ให
เมล็ดปาลมแตกนอยที่สุด แลวจึงนําเมล็ดไปกระเทาะเอากะลาออกและบีบน้ํามันจากเมล็ดใน
อีกครั้งหนึ่งไดเปนน้ํามันเมล็ดใน โดยมีวัสดุเศษเหลือคือ เสนใย ทะลายเปลา กะลา และกาก
เมล็ดใน และยังมีน้ํามันปาลมอีกชนิดหนึ่ง เรียกวา น้ํามันปาลมดิบผสมหรือน้ํามันปาลมดิบ
หีบรวม (mixed crude palm oil, MCPO) เปนน้ํามันปาลมผสมระหวางน้ํามันปาลมดิบกับน้ํามัน
เมล็ ดในได จากการสกั ดน้ํามั นแบบแห ง โดยอบผลปาล มเพื่ อลดความชื้ นและหยุ ดปฏิ กิ ริยา
เอนไซม แล วจึงบีบน้ํามั นออกจากเสนใยและเมล็ ดรวมกัน กากที่ เหลือเรียกวากากปาลม
น้ํ ามั นปาล ม ดิ บ น้ํ ามั นปาล มดิ บผสมจะมี สี เหลื องส ม หรื อเหลื องแดง เนื่ อ งจากมี ส ารสี
(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 เมื่อนําน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลมดิบผสมไปกลั่นบริสุทธิ์
จะทําให ปริ มาณแคโรที นและโทโคฟ รอลลดลงมาก ดั งนั้ นหากสามารถแยกแคโรที นและ
โทโคฟรอลออกจากน้ํามั นปาลมดิ บและน้ํามันปาล มดิบผสมกอนแลวนําไปใชประโยชน ก็จะ
เปนการเพิ่มมูลคาใหกับการสกัดน้ํามันปาลม นอกจากนี้ในเสนใยและกากปาลมก็ยังมีน้ํามัน
หลงเหลืออยูระดับหนึ่งหากสกัดออกมาใชประโยชนก็จะเพิ่มรายไดใหกับอุตสาหกรรมการสกัด
น้ํามันปาลมอีกทางหนึ่ง
การสกัดสารสีจากน้ํามันปาลม ทําไดโดยการทําปฏิกิริยาสปอนิฟเคชัน (saponification)
ระหวางน้ํามั นกับดางเกิ ดเปนสบู หรื อการทําปฏิกิ ริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน (transesterification) ระหวางน้ํามันกับเมทานอล การแยกสารสีทั้งสองวิธีจะสูญเสียน้ํามันเนื่ องจากน้ํามัน
ถู กทําปฏิ กิริยา การสกั ดสารสี จากน้ํามั นปาล มโดยที่ ไม มี การสู ญเสี ยน้ํามั น ทําได โดยการ
แยกด วยเทคนิ คคอลัมน โครมาโทกราฟ (column chromatography) ซึ่ งดูดซั บสารที่ ตองการ
โดยพอลิเมอรสังเคราะห เชน styrene-divinyl benzene copolymers HP-20 งานวิจัยนี้จึงศึกษา
หาสภาวะการแยกสารสีจากน้ํามั นปาล มดิบ น้ํามั นปาล มดิบผสม และจากน้ํามั นที่ สกั ดจาก
เสนใยและกากปาลมซึ่งเปนวัสดุเศษเหลือของกระบวนการสกัด น้ํามันปาลมดิบทั้ งสองแบบ
โดยใช การทําปฏิ กิ ริยาสปอนิ ฟ เคชั น และการแยกด วยคอลั มน โครมาโทกราฟ แล วจึ งแยก
สารประกอบแคโรทีนและโทโคฟรอลออกจากสารสี ดังกลาว นอกจากนี้ ไดศึกษาการเตรียม
ผลิตภัณฑสารสีที่แยกไดเพื่อใชเปนสารเสริมสุขภาพดวย

1. การแยกสารสีจากน้ํามันปาลมดิบ
การแยกสารสี จากน้ํามันปาลมดิบและน้ํามั นปาล มดิบผสม โดยใช คอลัมนโครมาโทกราฟ (รูปที่1) ในขั้นตนทําโดยนําน้ํามันไปผานการกําจัดยางเหนียว (degumming) ไดผลผลิต
น้ํามัน 75-80% ของเริ่มตน จากนั้นนําน้ํามันดิบที่ไดไปผานตัวดูดซับ (เรซิน) ซึ่งเปนสารพอลิเมอร
สังเคราะห Diaion (HP-20) ที่บรรจุอยูในคอลัมนขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 ซม. เรซินสูง 20 ซม.
ควบคุมอุณหภูมิตัวอยางที่อุณหภูมิ 50oC โดยใชน้ํารอนไหลผานชองวางระหวางชั้นของคอลัมน
ชะด วยตั วทําละลายอินทรีย ชนิ ดต างๆ พบว า ตั วทําละลายอินทรียที่ เหมาะสมที่ ใชเปนตั วชะ
เริ่มตนคือ ไอโซโปรปานอล (isopropanol) ซึ่งจะชะน้ํามันออกมากอน ไดผลผลิตน้ํามันประมาณ
70-75% แลวใชเฮกเซน (hexane) ชะตามไดสารสีประมาณ 25% จากนั้นนําสารสีที่แยกไดไป
วัดปริมาณของแคโรทีน (โดยวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 446 นาโนเมตร ดวยเครื่อง
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
18
ปาลมน้ํามัน: ผลิตภัณฑที่ไมใชน้ํามันปาลม

ผสมเรซิน HP20 800 กรัม ในเอทานอล แลว sonicate ที่อุณหภูมิ 40oC เวลา 15 นาที


บรรจุเรซินลงคอลัมนสูง 25 ซม. (เสนผานศูนยกลาง 9 ซม.) เปดน้ําอุณหภูมิ 50oC หลอรอบคอลัมน


เติมตัวอยางน้ํามันปาลม (ทีผ่ า นการกําจัดยางเหนียว) 200 กรัมลงในคอลัมน


เมือ่ ตัวอยางเคลือ่ นทีผ่ า นหมดแลวชะดวยไอโซโปรปานอล 3000 มล.
ใชอตั ราการไหล 6 มล./นาที


สวนทีเ่ ปนกลีเซอไรดจะเคลือ่ นทีอ่ อกมา สวนทีเ่ ปนสารสี จะถูกดูดซับบนเรซิน

ชะสวนทีเ่ ปนสารสีออก ดวยเฮกเซน 1500 มล. ใชอัตราการไหล มล./นาที


นําสารละลายทีไ่ ดจากคอลัมนทงั้ สองสวนไประเหยตัวทําละลายออก
โดยใชเครื่องระเหยระบบสุญญากาศที่อุณหภูมิ < 60oC


อบและชัง่ น้าํ หนักน้าํ มันและสารสีทไี่ ดแลวคํานวณหาปริมาณผลผลิต

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการแยกสารสีจากน้ํามันปาลมดิบโดยใชคอลัมนโครมาโทกราฟ
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ชั่งตัวอยางน้ํามัน


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


เติม 1% ascorbic acid solution 1 มล.และใสลูกแกวกันกระแทก


กลั่นไหลกลับ (reflux) 1 ชั่วโมง (เริ่มนับเวลาตั้งแตเริ่มเดือด)


ทําใหเย็น ที่อุณหภูมิหองแลวเติมไดเอทิลอีเทอร (อัตราสวน 1:4) เขยาใหเขากัน


เติมน้ําในอัตราสวน 1:1 เขยาแลวตั้งไวประมาณ 2 ชั่วโมงใหแยกชั้น


นําของเหลวสวนบนสุดมาทําการระเหยตัวทําละลายด วยเครื่องระเหยระบบสุญญากาศ
เติมอะซิโตน (อัตราสวน 1:1) และ Na2SO4 พอประมาณ


ทิ้งไวที่หองเย็นภายใตบรรยากาศไนโตรเจน 1 คืน


นําไปกรอง และระเหยตัวทําละลาย


อบและชั่งจนไดน้ําหนักคงที่ และคํานวณหาผลผลิต
รูปที่ 2 ขั้นตอนการแยกสารสีจากน้ํามันปาลมดิบดวยกระบวนการสปอนิฟเคชัน
การสกัดน้ํามั นจากเส นใยปาล มและกากปาลมซึ่ งเปนวัสดุเศษเหลือ พบว า มีปริ มาณ
ผลผลิตน้ํามันเทากับ 9.32±1.92% และ 6.62±1.08% ตามลําดับ เมื่ อนําน้ํามั นที่ สกั ดได
ไปแยกสารสี เช นเดี ยวกั บการทดลองที่ ผ านมา พบว าการแยกด วยคอลั มน โครมาโทกราฟ
ไมสามารถแยกสารสี จากตั วอยางน้ํามั นจากเส นใยปาลมและกากปาลมได ชัดเจน และเรซิ น
20
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มีสารสีตดิ แนนทําใหเปนปญหาในการนําเรซินมาใชซ้ํา สวนการแยกสารสีดวยการสปอนิฟเคชัน
ของน้ํามันจากเสนใยและกากปาลม ไดผลผลิตประมาณ 10 และ 15% โดยมีความเขมขนของ
แคโรทีนเทากับ 35,316±337.56 และ 4,952±54.01 ไมโครกรัม/กรัม ตามลําดับ

2. การเตรียมผลิตภัณฑสารสีในรูปอัดเม็ดและแคปซูล
นําสารสี ที่ แยกได จากน้ํามันของเส นใยไปศึกษาหาสูตรตํารับที่ เหมาะสมในการทําเปน
ผลิตภัณฑอัดเม็ดและแคปซูล โดยกําหนดใหผลิตภัณฑแตละหนวยยอยมีน้ําหนักไมเกิน 0.5 กรัม
และผู บริ โภคควรได รับแคโรที นจากผลิ ตภั ณฑ ดั งกล าววั นละ 4.8 มก. (ตามคําแนะนําจาก
กระทรวงสาธารณสุข) ผลการศึกษาพบวาสูตรตํารับผลิตภั ณฑอั ดเม็ดและแคปซูลของสารสีที่
แยกไดจากน้ํามั นของเส นใยตามที่ ระบุ ในตารางที่ 1 ทําใหได ผลิ ตภั ณฑ อั ดเม็ ดมี สวนผสม
เกาะตัวกันดี ไมรวนแตกและไมชื้น สวนแคปซูลมีสวนผสมรวนแหง และทั้ งสองผลิตภัณฑมี
เวลาในการแตกตัวไมเกิน 5 นาที เมื่อรับประทานผลิตภัณฑเพียงวันละ 2 เม็ดหรือแคปซูล
ก็จะไดปริมาณแคโรทีนที่เหมาะสมในการบริโภคตอวัน
จึงคัดเลือกผลิตภัณฑอัดเม็ดและแคปซูลจากสารสีของน้ํามันจากเสนใย (รูปที่ 3) มาเก็บ
รักษาที่ อุณหภูมิห อง โดยบรรจุ ในขวดสี ชาเปนเวลา 30 วัน แลวทดสอบสมบัติ การยับยั้ ง
ออกซิเดชันตามวิธีการ -carotene/linoleic acid method system (Duarte-Almeida et al., 2007)
ตารางที่ 1 สูตรตํารับผลิตภัณฑอัดเม็ดและแคปซูลของสารสีที่แยกจากน้ํามันของเสนใย
สวนประกอบ

อัดเม็ด

แคปซูล

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

1. สารสี(ความเขมขน 35,316 g/g)
2. Avicel PH 101 (สารดูดซับ)
3. Aerosil (สารดูดซับ)
4. Lactose (สารเพิ่มปริมาณ)
5. Avicel PH101(สารเพิ่มปริมาณ)
6. Corn starch (สารชวยแตกตัว)
7. PVP K90 (สารยึดเกาะ)
8. Talcum (สารหลอลื่น)
9. Magnesium stearate (สารหลอลื่น)
10.E.C.G 505 หรือ Kolidon CL

8.16

5.32
5.32
1.76
3.02
0.99
0.33
1.67

10.2
13.742.18 7.5
12.75
20.25
-

น้ําหนัก/หนวย

0.35

0.34
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พบวาทั้ งสองผลิตภัณฑมี สมบัติการยับยั้ งออกซิเดชั นลดลงตามระยะเวลาการเก็ บรักษา และ
ผลิตภัณฑในรูปแบบแคปซูลจะคงสมบัติการยับยั้งออกซิเดชันในระหวางการเก็บรักษาไดดีกวา
ในรูปแบบผลิตภัณฑอัดเม็ดและรูปแบบของเหลว (รูปที่ 4)

สรุป
น้ํามันปาลมดิบ น้ํามันปาลมดิบผสม ตลอดจนน้ํามันจากวัสดุเศษเหลือจากการสกัด
น้ํามั นปาล มแบบเป ยกคื อเส นใยปาล ม และการสกั ดแบบแห งคื อกากปาล ม สามารถนํามา
แยกสารสี ที่ มีแคโรที นและโทโคฟ รอลเป นองคประกอบออกโดยใช วิธีสปอนิ ฟเคชั นหรื อการ
แยกโดยใชคอลัมนโครมาโทกราฟ ทั้งนี้การแยกสารสีดวยเทคนิคคอลัมนโครมาโทกราฟ จะได
ผลผลิตทั้งน้ํามันและสารสี สวนการแยกสารสีดวยกระบวนการสปอนิฟเคชันจะสูญเสียน้ํามัน
จึงไดผลผลิตเปนสารสีเทานั้น แตผลผลิตสารสีจากกระบวนการสปอนิฟเคชันของน้ํามันที่สกัด
ไดจากวัสดุเศษเหลือจะมีความเขมขนของสารประกอบแคโรทีนสูง และสามารถนําไปผลิตเปน
ผลิตภัณฑอัดเม็ดและแคปซูล เพื่อใชเปนสารเสริมสุขภาพได อยางไรก็ดีตองมีการศึกษาวิจัย
เพื่อหาขอมูลดานสรรพคุณและความปลอดภัยในการบริโภคกอน

รูปที่ 3 ผลิตภัณฑอัดเม็ดและแคปซูลของสารสีที่แยกจากน้ํามันของเสนใยปาลม

รูปที่ 4 ความสามารถในการยั บยั้ งออกซิเดชั นของสารสี และผลิ ตภั ณฑ อัดเม็ดและแคปซูล
ของสารสีของน้ํามั นจากเสนใยปาลมระหวางการเก็ บรั กษา
PF crude = สารสีที่ แยกจากน้ํามันของเสนใย(ของเหลว)
PF cap = ผลิตภัณฑสารสีในรูปแคปซูล
PF tab = ผลิตภัณฑสารสีในรูปอัดเม็ด
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ผลิตภัณฑกระดาษและเยื่อขึ้นรูป
จากเสนใยปาลมน้าํ มัน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัญู ศรีเดช
E-mail: waranyou.s@psu.ac.th

ปาลมน้ํามันเปนไมยืนตนใบเลี้ยงเดี่ ยวที่จัดอยูในวงศปาลม (Palmae หรือ Arecaceae)
ซึ่ งมีแหลงกําเนิ ดในปาเขตรอนชายฝ งทะเลตะวั นตกของทวีปแอฟริ กา นํามาปลู กครั้ งแรกใน
ทวีปเอเชีย ที่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อป พ.ศ. 2391 และนํามาปลูกเปนการคาครั้ง
แรกในประเทศไทยที่จังหวัดสตูลเมื่อป พ.ศ. 2511 ประโยชนสวนใหญที่ไดจากปาลมน้ํามันคือ
น้ํามันปาลมซึ่งสกัดจากผลปาลม และนํามาใชประโยชนไดหลากหลายทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมที่ ไม ใช อาหาร นอกจากน้ํามั นปาล มที่ สกั ดจากผลปาล มแลว ชิ้ นส วนอื่ นๆ
จากตนปาลมก็สามารถนํามาใชประโยชนไดเชนกัน งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ได นําเส นใยปาลมมาผลิ ตเปนกระดาษบรรจุ ภั ณฑ เยื่ อขึ้ นรู ป และผลิ ตภัณฑ ทดแทนไม โดย
ลักษณะและสมบัติทางกลของเนื้อไมจากตนปาลมเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเนื้อไมจากตนยาง
พาราจะใหลักษณะแสดงดังตารางที่ 1
ป จจุ บั นปาล มน้ํามั นจั ดเป นพื ชเศรษฐกิ จที่ สามารถนํามาใช ประโยชน ได ทุ กส วน เช น
ผลปาลมนํามาสกัดเปนน้ํามันปาลม ตนปาล มนํามาผลิตเปนเฟอรนิเจอรและแผนไมบาง
สําหรับทําผนังหอง ทะลายเปลาปาลมน้ํามันนํามาผลิตเปนปุยชีวภาพ กากเนื้อเมล็ดในปาลม
ใชเปนอาหารสัตว เส นใยและกะลาปาล มสามารถใชเปนเชื้ อเพลิง ซึ่ งจากการวิ เคราะห
D.Tech.Sci.(Pulp and Paper Technology) ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112
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ตารางที่ 1 สมบัติทางกลของไมยางพาราและปาลมน้ํามัน
สมบัติทางกล

ไมยางพารา

ความถวงจําเพาะที่ความชื้ น 12%
0.70
โมดูลัสความยืดหยุน (kg/cm2)
9.6 x 104
การรับแรงสูงสุด (kg/cm2)
600
โมดูลัสการแตกหัก (kg/cm2)
973
3
พลังงานการแตกหัก (kg-cm/cm )
2.4
ความแข็งแรงดึงในแนวขวางกับ
การจัดเรียงตัวของเสนใย (kg/cm2) 28
ความแข็งแรงกดในแนวขนานกับ
การจัดเรียงตัวของเสนใย (kg/cm2) 478
การทดสอบความแข็ง (kg)
532
ความสามารถในการดูดซับ
พลังงานรวม (kg-m)
2.9

ไมปาลมน้ํามัน
โคนตน

กลางตน

ปลายตน

0.51
0.45
0.38
1.9 x 104 4.63 x 104 5.37 x 104
335.2
308.8
286.2
475.4
437.5
384.6
0.52
0.34
0.28
10.53

8.57

6.41

210.6
198.5

190.6
161.0

308.3
113.0

0.75

0.55

0.99

ที่มา: Ratanawilai et al., 2006
องคประกอบทางเคมีของปาลมน้ํามัน (ตารางที่ 2) พบวาวัสดุชีวมวลจากตนปาลมน้ํามันจัดเปน
แหลงของคารโบไฮเดรตจําพวกเสนใย (fiber) และเซลลูโลส (cellulose) ที่สําคัญ ซึ่ งสามารถ
นํามาใชประโยชนไดหลากหลาย

องคประกอบหลักของเสนใยปาลม
เสนใยหรือไฟเบอร เปนสารประกอบคารโบไฮเดรตประเภทหนึ่งที่พบมากในพืช ซึ่งจะ
ทําหนาที่ เปนโครงสร างในสวนตางๆ ของพื ช ทําให พืชคงรู ปรางอยู ได องคประกอบหลักที่
สําคัญของเสนใย ไดแก เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน คารโบไฮเดรตประเภทนี้จะมี
สูตรโครงสราง ประกอบดวย ธาตุคารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน โดยที่อัตราสวนระหวาง
ธาตุไฮโดรเจนกับออกซิเจนเปน 2:1 เทากับในโมเลกุลของน้ํา สัตวโดยทั่วไปใชคารโบไฮเดรต
ชนิดนี้ ไมได เพราะไมมีน้ํายอยในระบบยอยอาหารของสัตว ยกเวนสัตวเคี้ ยวเอื้อง มา และ
สัตวพวกกระตาย โดยในกระเพาะรวมของสัตวเคี้ยวเอื้อง มา และไสติ่งของสัตวพวกกระตาย
จะมีจุลินทรียที่สามารถยอยคารโบไฮเดรตชนิดนี้ได
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ตารางที่ 2 องคประกอบทางเคมีบางประการของเสนใยที่จากสวนตางๆ
ของปาลมน้ํามัน
องคประกอบ (%)
แอลฟา-เซลลูโลส
โฮโลเซลลูโลส
เพนโตแซน
ลิกนิน
เถา
สารแทรก

เสนใยจาก
ลําตน1

ทางใบ2

ทะลายเปลา3

ผล4

55.97
66.36
30.50
22.32
3.19
2.60

56.5
73.6
23.2
18.2
2.9
5.5

47.8
85.3
14.7
2
-

34.6
8.9
18.4
4.2
-

และ 2 อางอิงจาก กิติพงศ, 2543
3
อางอิงจาก Aziz, 2002
4
อางอิงจาก สิทธิพงศ, 2551
1

1 . เซลลู โ ลส (Cellulose)
เซลลูโลส เปนสารประกอบหลักของเนื้อไม ซึ่งมีสัดสวนประมาณ 40% ของเนื้อไม
โดยมีโครงสร างเป นสารประกอบพอลิ แซคคาไรด (polysaccharides) ที่ ประกอบด วยกลู โคส
(glucose) จํานวน 1000-4000 หน วย มาต อกั นเป นเสนตรงด วยพั นธะเบต า-ไกลโคซิดิ ก ( glycosidic linkage) โดยหน วยย อยของเซลลู โลสจะเรี ยกวา เซลโลไบโอส (cellobiose unit)
แสดงดังรูปที่ 1

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

โดยทั่วไปเซลลูโลสจะจัดเรียงตัวอยางเปนระเบียบ ทําใหเซลลูโลสมีความเปนผลึก
สู ง อุ ณหภู มิ การหลอมตั วจึ งสู งมากมั กจะเกิ ดการสลายตั วก อนถึ งอุ ณหภู มิ หลอมตั ว และมี
ความสามารถในการละลายต่ํา เซลลูโลสในธรรมชาติ จะมีน้ําหนักโมเลกุลแตกตางกันตาม
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ระดับของการเกิดพอลิเมอร (degree of polymerization) หรือการเรียงตอกันของหนวยกลูโคส
ซึ่ งน้ําหนั กโมเลกุ ลของกลู โคสจะมี ความสําคัญต อสมบั ติ ทางกายภาพของเส นใย เซลลูโลส
ในพืชจะพบอยูรวมกับลิกนิน เพนโตแซน และสารแทรก
2 . เฮมิ เ ซลลู โ ลส (Hemicellulose)
เฮมิ เซลลูโลส เปนสารพอลิ แซคคาไรด ที่ มีลั กษณะคลายเซลลูโลล แตจะประกอบ
ดวยน้ําตาลโมเลกุลเดี่ ยวหลายชนิด เชน กลูโคส กาแลกโตส แมนโนส อะราบิโนส ไซโลส
รวมทั้งกรดกลูคูโลนิก และกรดกาแลกทูโรนิก (รูปที่ 2) เฮมิเซลลูโลสที่สําคัญซึ่งพบในไมเนื้อ
แข็ง (hardwood) คือ ไซเลน (xylan) และเฮมิเซลลูโลสที่ พบในไมเนื้ อออน (softwood) คือ
กลูโคแมนแนน (glucomannan)
เฮมิเซลลูโลสจะทําหน าที่ เปนสารยึดเซลลู โลสไว ด วยกั น และใหความแข็ งแรงกั บ
เสนใย นอกจากนี้ยังมีประโยชนในการแปรรูปเสนใยเปนผลิตภัณฑ เชน การผลิตเยื่อกระดาษ
เฮมิเซลลูโลสจะทําหน าที่ เพิ่ มความแข็ งแรงให กับเยื่ อและกระดาษ เนื่ องจากเฮมิ เซลลู โลสมี
โครงสร างเปนอสั ญรู ป (amorphous) คือ อยู รวมกันอย างหลวมๆ ทําใหเยื่ อกระดาษพองตัว
อุ มน้ําไดดี และทําให ไมโครไฟบริลบริ เวณผิวของเสนใยที่ ผานกระบวนการตีบดเยื่ อ (pulp refining) เกิดการประสานกันดวยพันธะไฮโดรเจนเพิ่มมากขึ้น กระดาษจึงมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น

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

3 . ลิ ก นิ น (Lignin)
ลิกนินเป นสารประกอบเชิงซอนอะโรมาติกที่ มีน้ําหนักโมเลกุลสูง (รูปที่ 3) ลิกนิน
มักพบอยู รวมกับเซลลู โลส โดยจะทําหนาที่ เปนสารยึ ดหรื อกาวเชื่ อมประสานระหว างเสนใย
และให ความแข็งแรงกับเนื้ อเยื่ อของไม นอกจากนี้ ลิกนินยั งชวยทําใหกระดาษมี ความทึบแสง
ดีเหมาะสําหรับกระดาษที่ใชพิมพสองดาน แตในการผลิตเยื่อกระดาษจําเปนตองกําจัดลิกนิน
ออกเนื่องจากลิกนินเปนสาเหตุหลักที่ทําใหกระดาษมีสีเหลืองหรือคล้ํา และมีความแข็งแรงลด
ต่ําลง
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โดยทั่วไปจะพบลิกนินในชั้นมิดเดิล ลาเมลา (middle lamella) ของพืช ซึ่งลิกนินจะ
ไมละลายน้ํา และมีสมบัติเปนสารเทอโมพลาสติก (thermoplastic) ที่ มีอุณหภูมิออนตัวอยู ใน
ชวง 120-200๐C จากการศึกษาพบวาไมที่มีอายุมาก จะมีปริมาณลิกนินในเนื้อไมเพิ่มสูงขึ้น

รูป ที่ 3 ลักษณะโครงสรางของสารประกอบลิกนิน
ที่ม า: http://www.chm.bris.ac.uk/motm/vanillin/vanillinh.htm

4 . สารแทรก (Extractives)
สารแทรกเป นส วนประกอบในไม ยื นต นหรือไม ลมลุ กที่ สามารถละลายไดในตัวทํา
ละลายอินทรีย (organic solvents) เชน อะซีโตน (acetone) แอลกอฮอล (alcohol) คลอโรฟอรม
(chloroform) เปนตน โดยทั่ วไปสารแทรกในพื ชหรื อตนไมจะประกอบด วยเรซิน (resin acid)
และกรดไขมันอิสระ (free fatty acid) น้ํามันระเหย (volatile oil) และสารประกอบฟนอลิก
(phenolic compounds) เปนตน
แหลงของเส นใยซึ่ งเปนองคประกอบหลักที่ สําคัญในปาล มน้ํามัน ได แก ลําต น
ทางใบปาลมน้ํามัน ทะลายปาลม และเส นใยจากผลปาล ม ซึ่ งเส นใยที่ ได จากสวนต างๆ
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 เช น กระดาษ บรรจุภั ณฑ เยื่ อขึ้ นรูป และผลิ ตภัณฑทดแทนไมแปรรูป เพื่ อขั บเคลื่ อน
เศรษฐกิจของประเทศได
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ผลิตภัณฑทไี่ ดจากเสนใยปาลมน้าํ มัน
1 . กระดาษ (paper)
กระบวนการผลิ ตกระดาษ ทําโดยการนําเยื่ อกระดาษหรื อเส นใยมาผสมกั บ น้ํา
เพื่ อให เยื่ อกระดาษแขวนลอยอยู ในน้ํา แล วผสมสารเติมแต งตางๆ หลังจากนั้ นนําไปขึ้ นรู ป
เปนแผนบางใหมีน้ําหนักมาตรฐาน (grammage) ประมาณ 35-250 กรัม/ ตร.ม. ซึ่งสวนของเยื่อ
หรื อเส นใยซึ่ งเป นองค ประกอบหลั กของกระดาษสามารถผลิ ตได จากการนําส วนต างๆ ของ
ปาล มน้ํามั นซึ่ งเปนแหลงของเส นใยมาผานกระบวนการทางเคมี หรือกระบวนการเชิงกลเพื่ อ
แปรรูปเป นเยื่ อกระดาษ กระบวนการผลิ ตเยื่ อกระดาษแบงออกไดเป น 3 ประเภท คื อ
กระบวนการเชิงกล (mechanical pulping process) กระบวนการกึ่งเคมี (semi-chemical pulping
process) และกระบวนการเชิงเคมี (chemical pulping process)
1.1 กระบวนการเชิ ง กล (Mechanical pulping process)
กระบวนการเชิงกลจะใชการบดขัดสี (grinding) เพื่อแยกเสนใย (fiber) ในเนื้อไม
ออกจากกัน เยื่ อไมบดที่ ไดจะมีองคประกอบของเสนใยเหมือนกับไม คุณสมบัติดานความ
เหนียวของกระดาษที่ผลิตไดไมดีนักเพราะไมใชเยื่อเซลลูโลสบริสุทธิ์ ยังมีสิ่งเจือปน เชน ลิกนิน
เกลือแร และยางไม เปนตน เยื่อกระดาษที่ไดจากกระบวนการนี้มีปริมาณผลผลิตสูงที่สุดคือ
85% ขึ้นไป เยื่อกระดาษที่ผลิตโดยกระบวนการเชิงกลสวนใหญจะใชในการผลิตกระดาษ
หนั งสือพิ มพ และทํ ากระดาษพิ มพ เขี ยน เพราะมี ความทึบแสงสู ง หรื อใชผลิ ตกระดาษกั น
กระแทก (partition) สําหรับปองกันการแตกหักของผลิตภัณฑที่บรรจุในกลอง
1.2 กระบวนการกึ่ งเคมี (Semi-chemical pulping process)
กระบวนการกึ่ งเคมี เปนกระบวนการผสมระหวางการใชสารเคมีและพลังงาน
กลในการแยกเสนใยใหเปนเสนใยเดี่ยวที่มีอิสระ โดยการนําไมมาแชในสารเคมีบางชนิด เชน
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดหรือสารละลายโซเดียมซัลไฟทที่มีความเขมขนเหมาะสมเพื่อให
สารเคมีซึมเขาไปสกัดแยกสารที่ยึดเหนี่ยวเสนใยในไมบางสวนออก หลังจากนั้ นนําไปแยกให
เปนเสนใยเดี่ยวโดยกระบวนการเชิงกล ซึ่งเยื่อกระดาษที่ไดจากกระบวนการนี้มีปริมาณผลผลิต
ประมาณ 70-80%
1.3 กระบวนการเชิ ง เคมี (Chemical pulping process)
กระบวนการทางเคมี เป นกรรมวิ ธีการผลิ ตเยื่ อกระดาษที่ ใช ส ารเคมี ล ะลาย
ลิกนินซึ่งเปนสารยึดเหนีย่ วเสนใยในเนื้อไมใหละลายออกมา เพื่อแยกเสนใยใหเปนอิสระจากกัน
โดยจะนํ าชิ้ นไม ม าต ม กั บ สารเคมี ใ นหม อ ต ม เยื่ อ ความดั น สู ง (high pressure digester)
กระบวนการผลิตเยื่อทางเคมีนี้แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
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1) กระบวนการกรด (acidic process) เช น กระบวนการซั ลไฟท (sulfite
process)
2) กระบวนการดาง (alkaline process) เชน กระบวนการโซดา (soda process)
และกระบวนการคราฟท (kraft process)
เยื่ อกระดาษที่ ได จากกระบวนการทางเคมี จะมี องค ประกอบของเซลลู โลสสู ง
ลิกนินและสารอินทรียอื่ นๆ ปนอยู นอยมาก กระดาษที่ ผลิตจากเยื่ อประเภทนี้ จะมีความ
แข็ งแรงและความเหนียวสู ง แต ผลผลิ ตของเยื่ อกระดาษที่ ได จากกระบวนการนี้ จะมีปริ มาณ
คอนขางต่ําคือ ประมาณ 40–60%
ตัวอยางลักษณะสมบัติของกระดาษที่ผลิตจากเยื่อซึ่งไดจากทะลายปาลมเปลา
โดยวิธีโซดาเปรียบเทียบกับกระดาษที่ ผลิตจากเยื่อรีไซเคิลที่ผลิตจากกลองกระดาษ กระดาษ
หนังสือพิมพและกระดาษปอนด แสดงดังตารางที่ 3
2 . ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ยื่ อ ขึ้ นรู ป (Pulp molding or molded pulp)
ผลิตภัณฑเยื่อขึ้ นรู ป เปนผลิตภัณฑที่ ได จากการนําเยื่ อกระดาษหรือเส นใยบริสุทธิ์
มาขึ้นรูปใหมีรูปรางตางๆ เพื่อใชเปนบรรจุภัณฑหรือวัสดุกันกระแทกสําหรับบรรจุภัณฑ ดังนั้น
บรรจุภัณฑประเภทนี้จึงจัดเปนบรรจุภัณฑยอยสลายไดทางชีวภาพประเภทหนึ่งที่ผลิตจากวัสดุ
ธรรมชาติ
ตารางที่ 3 สมบัติของกระดาษที่ ผลิตจากเสนใยทะลายปาลมเปลา ดวยวิธีโซดาเปรียบเทียบกับ
กระดาษรี ไซเคิลจากแหล งต างๆ
สมบัติของกระดาษ
ความหนาแนน (g/cm3)
ดัชนีความตานทานแรงดึง (Nm/g)
ดัชนีความตานทานแรงดันทะลุ
(kPa.m2/g)
ความทนทานตอการพับ
คาความสวาง (%)
คาความทึบแสง (%)
สัมประสิทธิ์การกระเจิงแสง (m2/ kg)
สัมประสิทธิ์การดูดซับแสง (m2/ kg)

กระดาษรี ไซเคิ ลจาก
เยื่ อจากทะลาย
ปาลมเปลา กล องกระดาษ หนังสือพิมพ กระดาษเขียน
0.67
44.95

0.48
31.08

0.41
21.66

0.40
33.10

4.14
455.00
37.27
95.26
33.09
8.53

1.96
12.86
26.17
99.38
29.42
15.84

1.15
14.00
54.02
98.69
43.86
7.28

7.11
28.81
64.48
98.91
43.12
8.13

ที่มา: Ibrahim, 2003.
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พัฒนาการของผลิตภัณฑเยื่อขึ้นรูป คาดวานาจะถูกคิดคนขึ้ นเมื่อประมาณป ค.ศ.
1700 โดยนาย Papier Zeitung ชาวเยอรมัน ไดคิดคนขึ้นเพื่อใชสอยในครัวเรือนโดยนํากลอง
มาตอกันดวยกาว และเริ่มมีการผลิตในระดับโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อป ค.ศ. 1839 โดยทําให
มีลักษณะรูปรางเปนภาชนะ (Mosher and Davis, 1997) เชน ถาดแบบตางๆ แสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 ผลิตภัณฑเยื่อขึ้นรูป
ที่ม า: http://www.indiamart.com/kombyne-transpak/moulded-packaging-products.html
เยื่อขึ้นรูปสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทตามความหนาแนน (อมรรัตน และคณะ, 2549)
คื อ
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

กระบวนการขึ้นรูปที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑเยื่อขึ้นรูปมี 2 วิธีที่แตกตางกัน คือ
1) กระบวนการขึ้นรูปแบบฉีดดวยความดัน (Pressure injection process)
กระบวนการขึ้ นรู ปเยื่ อแบบฉี ดด วยความดั น เป นกระบวนการขึ้ นรู ปแบบกึ่ ง
อัตโนมัติ เยื่อและน้ําจะถูกผสมใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน และจะถูกสงผานไปยังแมพิมพเพื่อฉีด
ขึ้นรูปดวยแรงดันประมาณ 50 ปอนด/ตร.นิ้ว ที่อุณหภูมิประมาณ 480oC ผลิตภัณฑเยื่อขึ้นรูป
จะถูกนําออกจากแมพิมพโดยมีความชื้ นประมาณ 45-50% หลังจากนั้ นเยื่ อขึ้ นรู ปจะถูกทําให
แห งและทําให ปราศจากเชื้ อ ผลิ ตภั ณฑ เยื่ อขึ้ นรู ปที่ ผ านการขึ้ นรู ปด วยกระบวนการนี้ จะมี
น้ําหนักเบาแตมีความแข็ งแรงสูง โดยมีความหนาอยูที่ ประมาณ 2.5 มม. แตยังสามารถเพิ่ ม
หรือลดความหนาได นอกจากนี้เยื่ อขึ้ นรูปที่ ขึ้นรูปดวยกระบวนการนี้ยังสามารถออกแบบและ
ผลิตในรูปแบบตางๆ ไดหลากหลาย เชน ผลิตเปนของเลนหรือหมวก เปนตน (Paine, 1990)
2) กระบวนการขึ้นรูปแบบดูด (Suction moulding process)
กระบวนการขึ้นรูปเยื่อแบบดูด เปนกระบวนการขึ้นรูปเยื่ อแบบอัตโนมัติโดยใช
ระบบสุญญากาศดูดน้ําเยื่อใหติดกับแมพิมพ เยื่อจะซอนทับกันเปนชั้นตามลักษณะรูปทรงของ
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แมพิมพดวยระบบสุญญากาศซึ่งติดตั้งอยูอีกดานหนึ่งของแมพิมพ เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ
เยื่ อขึ้ นรูปซึ่ งขึ้ นรู ปดวยวิธีแบบดู ดขึ้ นรู ปและวิ ธีฉี ดด วยความดั น พบว าผลิ ตภั ณฑเยื่ อขึ้ นรู ปที่
ผลิ ต ด วยวิ ธีดู ดขึ้ นรู ปจะมี ปริ ม าณความชื้ นของผลิ ตภั ณ ฑ ภายหลั งนําออกมาจากแม พิ มพ สู ง
โดยทั่ วไปจะมี ปริ ม าณความชื้ น อยู ที่ 85% ความชื้ นนี้ จะถู กกําจั ด ไปโดยการอบให แห ง
ผลิ ตภั ณฑ เยื่ อขึ้ นรู ปที่ ผ านกระบวนการทําให แห งแล วจะมี ความแข็ งแรงและเรี ยบมากยิ่ งขึ้ น
ทําใหสามารถพิมพขอความตางๆ ได (Paine, 1990)
เครื่องจักรสําหรับการขึ้นรูปเยื่อดวยวิธีดูดขึ้นรูปนี้ ประกอบดวย แมพิมพจํานวน
2 ตัว (ตัวผูและตัวเมีย) ซึ่งจะชวยในการขึ้นรูปผลิตภัณฑแตละครั้ง และแมพิมพอีก 1 ตัว ในการ
สงผานเยื่อที่ขึ้นรูปเรียบรอยแลวไปยังสวนทําแหง โดยปกติแลวจะมีการใชแมพิมพจํานวน
24 ตัว/เครื่องจักร 1 เครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของเครื่องจักร ดังนั้นในการผลิตแตละครั้งจะได
ชิ้นงานจํานวนมาก โดยทั่วไปแลวผลิตภัณฑที่ผลิตดวยกระบวนการนี้จะเปนผลิตภัณฑประเภท
ถาดเปดฝาดานบน (open-top-tray) (Paine, 1990)
3 . ผลิ ต ภั ณ ฑ ท ดแทนไม (Wood replacement products)
ผลิตภัณฑทดแทนไม เปนวัสดุที่ไดจากการนําเศษสิ่งเหลือที่ไดจากการแปรรูปไมมา
อั ดขึ้ นรูปเป นแผ นไม มี คุ ณสมบั ติใกล เคียงกั บไม และสามารถใช ทดแทนไม ได ซึ่ งผลิ ตภัณฑ
ทดแทนไมที่ไดจากวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปไมที่สําคัญ ไดแก แผนเสนใยไมอัด
และพาติเกิลบอรด
3.1 แผ น เส น ใยไม อั ด (Fiberboard)
แผนเสนใยไมอัดผลิตจากการนําเสนใยของไมหรือเสนใยของวัสดุที่มีเซลลูโลส
และลิกนินเปนองคประกอบมาผสมกับกาว แลวทําการอัดเปนแผนโดยใชความรอนเพื่อใหเกิด
การยึ ดเหนี่ ยวระหวางเส นใย ซึ่ งกระบวนการผลิ ตเส นใยไมอั ดจะมี ลั กษณะใกล เคี ยงกั บการ
ผลิตกระดาษ แตเสนใยที่ใชในการผลิตไมอัดไมตองผานการฟอกสี ซึ่งวิธีการผลิตแผนเสนใย
ไมอัดทําโดยการนําชิ้นไมสับ (wood chip) ไปเขาเครื่องบดใหเปนเยื่อ หรืออาจใชวิธีการระเบิด
เยื่อดวยไอน้ํา แลวทําการโรยเยื่อไมใหเปนแผนกอนนําเขาเครื่องอัด ซึ่งกระบวนการผลิตแผน
เสนใยไมอัดสามารถทําได 2 วิธี คือ
1 ) กระบวนการแบบเป ย ก (Wet process)
วิธีการนี้ จะมีการปลอยเยื่ อที่ บดละเอียดในรูปของน้ําเยื่อขนใหไหลมาตาม
สายพาน เยื่ อจะถูกสงเขาเครื่ องอัดในลั กษณะที่ เปยก จึงจําเป นตองใช ตะแกรงเหล็กรองรั บ
แผนเยื่ อระหวางชั้ นของเครื่ องอั ดเพื่ อให ไอน้ําระเหยออก ดังนั้ นแผนใยไมอัดที่ ผลิตดวยวิธีนี้
จะมีความเรียบเพียงดานเดียว สวนอีกดานจะมีลายตะแกรงติดอยู ดั งนั้ นบางครั้งจึงเรียก
แผนเสนใยไมอัดที่ผลิตดวยวิธีนี้วา Screen-back hard board
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2 ) กระบวนการแบบแห ง (Dry process)
วิ ธี ก ารนี้ จ ะขี้ น รู ป แผ น ไม โ ดยการผสมเยื่ อไม กั บ กาวที่ เ ป น พอลิ เมอร
ประเภทเทอรโมเซ็ต แลวนําไปโปรยเยื่อไมใหเปนแผน แผนเยื่อที่ ไดจะถูกนําเขาเครื่องอบให
แหงกอนนําเขาเครื่ องอัดใหแนนแข็งตัว ดั งนั้ นจึงไม จําเปนต องมีตะแกรงรองรับ แผนเส นใย
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) มีคาความหนาแนน 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.
ผลิตภัณฑแผ นเสนใยไม อัด (รู ปที่ 5) สามารถนําไปประยุกตใชประโยชนทดแทน
ไม และไม ประกอบได ดี พื้ นผิ วของแผนใยไม อั ดสามารถตกแตงให มี ลั กษณะสวยงามได โดย
การปดทับดวยไมบาง กระดาษตกแตงฟอรไมกาเคลือบเมลามีนหรือแผนวัตถุกันความรอน
ซึ่งจะทําใหแผนใยไมอัดมีลักษณะและสมบัติใกลเคียงกับไมจากธรรมชาติ

รูปที่ 5 ผลิตภัณฑแผนเสนใยไมอัด
ที่ม า: http://www.asiawood.com

ตัวอยางลั กษณะของแผนเส นใยไม อัดที่ผลิตจากลําต นปาลม ทะลายปาล มเปลา
และทางใบปาล มน้ํามั น โดยการระเบิดเยื่ อดวยไอน้ําและขึ้ นรู ปแผ นโดยไมใช กาวเปนตั ว
ประสาน จะใหสมบัติทางกลของแผนเสนใยไมอัด แสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สมบัติเชิงกลของแผนไมอัดที่ไมใชกาวเปนตัวประสานโดยวิธีการระเบิดเยื่ อดวย
ไอน้ําจากวั สดุเศษเหลือชี วมวลของปาลมน้ํามั น
วัตถุดิบ

ทางใบปาลม

สภาวะการ
ระเบิดเยื่ อ
(MPa)

ความ
หนาแนน
(g/cm3)

คาความ
แข็งแรงดัด
(N/mm2)

2.0

0.6
0.9
1.2
0.6
0.9
1.2
0.6
0.9
1.2

2.1447
6.6222
11.0997
2.1876
8.6889
15.1902
1.2496
7.6519
14.0542

399.50
1086.35
1773.20
420.80
1488.35
2555.90
447.98
2063.72
3679.46

0.0267
0.1308
0.4045
0.0365
0.1598
0.4551
0.0349
0.2938
1.3323

0.6
0.9
1.2
0.6
0.9
1.2
0.6
0.9
1.2

2.8126
8.4661
14.1196
1.4202
7.1703
12.9204
2.0660
11.1455
20.2250

433.48
1302.77
2162.06
281.76
1006.14
1730.52
278.70
1768.35
3258.00

0.0393
0.1094
0.2262
0.0192
0.1480
0.6308
0.0319
0.1886
0.6656

0.6
0.9
1.2
0.6
0.9
1.2
0.6
0.9
1.2

2.5440
12.2835
22.0230
3.5156
12.1544
20.7932
0.9736
8.3089
15.6042

399.88
1879.57
3359.26
608.92
1918.93
3228.94
188.78
1741.52
3294.26

0.1160
0.2566
0.3847
0.2352
0.2972
0.0778
0.0122
0.0994
0.4143

2.4
2.8

ทะลายเปลา

2.0
2.4
2.8

ลําต น

2.0
2.4
2.8

ค ามอดู ลั ส คาแรงดึง
ยื ดหยุ น ตั้ งฉากผิ วหนา
(N/mm2)
(N/mm2)

ที่มา: กิติพงศ, 2543
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3.2 แผ น พาติ เ กิ ล บอร ด (Particle board or Chipboard)
ปารติเกิลบอรดจัดเปนไฟเบอรบอรดชนิดหนึ่ง แตลักษณะของปารติเกิลบอรด
จะประกอบดวยชิ้นไมที่มีขนาดใหญกวาไฟเบอรบอรด ซึ่งถานําปารติเกิลบอรดมาเปรียบเทียบ
กั บไม จริ งจากธรรมชาติ และไม อั ด พบว า ปาร ติ เกิ ลบอร ดจะมี ราคาถู กกว า ความหนาแน น
มากกว า แต จะมี ความแข็ งแรงน อยกว าไม ธรรมชาติ และไม อั ด โดยทั่ วไปการผลิ ตแผ น
ปาร ติ เกิ ลบอร ดจะเริ่ มจากขั้ นตอนการเตรี ยมชิ้ นไม เมื่ อได ไม ท อนมาจะถู กส งเข าเครื่ องตั ด
เป นชิ้ น แต ถ าเป นเศษไม จ ะส งเข าเครื่ องตั ดชิ้ น ไม อี ก ประเภทหนึ่ งซึ่ งมี ลั กษณะแตกต างไป
หลังจากนั้นจะถูกส งไปอบดวยเครื่ องอบชิ้ นไมจนเหลือความชื้นประมาณ 2-3% แลวสงตอไป
ยังเครื่องคัดขนาด (air separator) ชิ้ นไมที่มีขนาดใหญจะถูกสงเขาเครื่ องยอยชิ้ นไม (knifflink
flaker) ใหไดขนาดตามที่ ตองการก อนถูกสงไปผสมกับกาวแลวผานเขาเครื่ องทําแผ น (mathforming machine) แผนชิ้นไมจะเคลื่อนตัวบนสายพานเหล็กของเครื่องทําแผนไปเขา mende
press ซึ่งชิ้นไมจะถูกอัดระหวางลูกกลิ้งรอนตัวใหญ (heated press drum) กับลูกกลิ้งอัดตัวเล็ก
(pressure rolls) ตอเนื่องกันโดยควบคุมอุณหภูมิประมาณ 180oC ซึ่งจะไดแผนปารติเกิลบอรด
ที่มีความยาวตอเนื่องกันไป แผนปารติเกิลบอรดที่ผลิตขึ้นจะถูกตัดตามขนาดที่ตองการตอไป
ลักษณะโครงสรางของแผนปารติเกิลบอรด แบงไดดังนี้
1. แผ น ปาร ติ เ กิ ล บอร ด ชั้ น เดี ย ว (single layer particleboard) เป น แผ น
ปาร ติเกิลบอร ดที่ ผลิ ตจากไม ที่ มีลั กษณะและขนาดเหมือนกัน มีส วนผสมของกาวและสาร
เติมแตงอยางเดียวกันตลอดความหนาของแผนปารติเกิลบอรด
2. แผนปารติเกิลบอรด 3 ชั้น (three layers particleboard) เปนแผนปารติเกิล
บอร ดที่ แบงตามลั กษณะของชิ้ นไม แบ งออกเป น 3 ชั้ น ตลอดความหนาของแผน แต ละชั้ น
ประกอบดวย ชิ้นไมที่มีลักษณะและขนาด ตลอดจนสวนผสมของกาวเหมือนกัน ปกติใชชิ้นไม
ขนาดเล็ กและบาง เป น ชั้ นผิ วด านหน าและด านหลั ง ส วนชั้ นไส ใช ชิ้ นไม หยาบและใหญ กว า
ไมที่ใชทําชั้นไสอาจเปนชนิดที่ตางกับที่ใชทําชั้นผิวก็ได ปริมาณกาวที่ใชผสมในชั้นผิวทั้ง 2 หนา
จะมีมากกวาชั้นไส เพื่อใหโครงสรางที่สมดุลกัน มีผิวแข็งและแนนขึ้น
3. แผนชิ้นไมอัดหลายชั้น (multilayer particleboards) เปนแผนปารติเกิลบอรด
ที่แบงตามลักษณะของชิ้นไม ซึ่งมีจํานวนชั้นมากกวา 3 ชั้น
4. แผนปารติ เกิลบอรดขนาดลดหลั่ น (graduated layer particleboard) เป น
แผนปารติเกิลที่ ผลิตจากชิ้นไมที่ มีขนาดและลักษณะตางกัน โดยโครงสรางของแผนประกอบ
ดวย ชิน้ ไมขนาดใหญและหยาบจะอยูตรงแนวกลางแผนขณะที่ชิ้นไมขนาดเล็กจะจัดเรียงลดหลั่น
ไปหาผิวทั้งสองดานโดยไมมีการแบงชั้นแนนอน
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รูปที่ 6 ผลิตภัณฑแผนพาติเกิลบอรด
ที่มา: http://www.bajajecotec.com/?page=plain_particle_board

ปาล มน้ํามั นจั ดเปนแหล งเส นใยที่ สําคั ญ โดยเฉพาะเส นใยที่ ได จากวัสดุ เศษ
เหลือในการจัดการสวนปาลม เชน ทางใบและลําตนของปาลมน้ํามันที่มีอายุมากแลว รวมถึง
วัสดุเศษเหลือจากโรงงานผลิตน้ํามันปาลม อันไดแก ทะลายปาลมเปลา หรือเสนใยจาก
ผลปาล มที่ ผานการสกัดน้ํามั นออกแลว ซึ่ งวั สดุ เศษเหลือเหลานี้ สามารถนําไปเพิ่ มมูลคาโดย
การผลิ ต เป นผลิ ตภั ณฑ เพื่ อ การนําไปใช ประโยชน ได ห ลากหลาย ซึ่ งจะส งผลต อการพั ฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต อีกทั้งยังเปนการลดการนําเขาผลิตภัณฑจากไมและเสนใย
จากตางประเทศ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
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ปาลมน้ํามันเป นพื ชเศรษฐกิ จที่ สําคั ญ ปลู กมากในจั งหวัดภาคใต ของไทย ซึ่ งจั งหวัดที่
ถื อว าเป นเขตเศรษฐกิ จปาล ม น้ํ ามั น ได แก จั งหวั ดกระบี่ สุ ราษฎร ธานี ชุ ม พร สตู ล ตรั ง
ประจวบคีรีขันธ ระนอง นครศรีธรรมราช สงขลา และพังงา ในชวงหลายปที่ผานมา การปลูก
ปาล มน้ํามั นได ขยายพื้ นที่ ปลู กไปยั งภาคเหนือ ได แก จั งหวั ดเชี ยงราย เลย และพิ ษณุ โลก
ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ แถบลุ มแมน้ําโขงในจังหวั ดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม เปนตน
(สํานักงาน ก.ล.ต. ปาลมน้ํามัน, 2556) จนมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันรวมทั้งประเทศกวา 4 ลานไร
เปนเนื้อที่ ใหผลผลิตประมาณ 3.84 ลานไร ซึ่งนับวานอยมากหากเปรียบเทียบกับอินโดนีเซีย
และมาเลเซี ยที่ ผลิตน้ํามันปาลมมากเปนอันดั บหนึ่ งและอันดับสองของโลกตามลําดับ โดยมี
พื้นที่ปลูกในแตละประเทศประมาณมากกวา 20 ลานไร
อุ ตสาหกรรมปาล มน้ํามั นมีวัสดุ เศษเหลื อที่ เป นชี วมวลประเภทลิกโนเซลลู โลสจํานวน
มากในโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีชีวมวล เชน เสนใยปาลม กะลาปาลม ทะลายปาลมเปลา
ประมาณ 11%, 5% และ 20% ของปริมาณทะลายปาลมสด ตามลําดับ สําหรับสวนปาลม
จะมีการตัดทางใบทิ้ งทุ กๆ 15 วันพร อมกั บการเก็ บเกี่ ยวทะลายปาล มสด และมี การโค นทิ้ ง
ตนปาลมที่อายุมากกวา 25 ป ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งตองหมุนเวียนตัดปละประมาณ 1.5 แสนไร
ทําให มีต นปาล มน้ํามั นที่ เป นวัสดุ เหลื อทิ้ งเป นจํานวนมาก ซึ่ งยากตอการย อยสลายเองตาม
Ph.D.(Biotechnology) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112
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รูป ที่ 1 การโคนทิ้งตนปาลมน้ํามันเพื่อปลูกทดแทน

ธรรมชาติ แต เนื่ องจากตนปาล มน้ํามั นแหงมี องคประกอบทางเคมี ที่ สําคั ญ ประกอบด วย
เซลลูโลส 42% เฮมิเซลลูโลส 25% และลิกนิน 18% จึงนับไดวาเปนแหลงชีวมวลแหลงใหญอีก
แหล งหนึ่ งของประทศไทย ดังนั้ นจึงควรหาแนวทางในการนําต นปาลมน้ํามั นที่ โค นทิ้ งเหล านี้
นํามาสรางมูลคาเพิ่ม โดยมีงานวิจัยเกี่ยวกับการนําตนปาลมน้ํามันมาใหประโยชนในดานตางๆ
ได แก ในกระบวนการหมั กเพื่ อผลิ ตพลั งงานทดแทนคื อ 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 นํ า ไปใช ประโยชน ด านพลั งงานที่
นั ก วิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ทํ า การวิ จั ย มี 2 ด า นคื อ การนํ า ไปผลิ ต
น้ํ า ตาลและเอทานอลกั บ การนํ า ไปผลิ ต น้ํ า ตาลและไฮโดรเจน
1 . การผลิ ต น้ํ า ตาลและเอทานอล
วิธีการผลิ ตเอทานอล เริ่ มจากการแปรสภาพเยื่ อตนปาล มด วยวิธีทางเคมี และวิธี
การใชเอนไซมซึ่งเปนแบบ 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก 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% ขั้ นตอนที่ สองเปนการยอยด วยเอนไซม ไดปริมาณน้ําตาลกลูโคสและไซโลสเทากับ
23 และ 15 กรัม/ลิตร ตามลําดับ เมื่อศึกษาการผลิตเอทานอลโดยใชยีสต 2 สกุลรวมกัน คือ
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Saccharomyces cerevesiae กับ Candida shehatae ในอาหารเลี้ ยงเชื้ อที่ มี น้ํายอยตนปาลม
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/
ชั่วโมง ที่เวลา 48 ชั่วโมง (Noparat et al., 2011)
2 . การผลิ ต น้ํ า ตาลและไฮโดรเจน
สภาวะที่ เหมาะสมของการผลิ ต น้ํ าตาลจากต นปาล มน้ํ า มั นโดยใช วิ ธี ทางเคมี คื อ
ใชกรดซัลฟวริก 0.1% ที่อุณหภูมิ 121oC เปนเวลา 15 นาที ใหปริมาณน้ําตาลไซโลส กลูโคส
และอะราบิโนส เทากับ 17.04, 5.11 และ 1.87 กรัม/ลิตร ตามลําดับ จากการศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมต อการผลิ ต ไฮโดรเจนจากไฮโดรไลเสทของต นปาล มน้ํ ามั นจากเชื้ อ 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 ชั่วโมง
พบวา HRT 24 ชั่วโมง สามารถใหผลผลิตไฮโดรเจนสูงสุด เทากับ 228 มล./กรัมน้ําตาลทั้งหมด
เมื่อเทียบกับ HRT อื่นๆ พบวา ที่ HRT 12 ชั่วโมง ใหผลผลิตเอทานอล เทากับ 192 มล./กรัม
น้ําตาลทั้งหมด และ HRT 6 ชั่วโมง ใหผลผลิตไฮโดรเจน เทากับ 147 มล./กรัมน้ําตาลทั้งหมด
สําหรับที่ HRT 48 ชั่วโมง ใหผลิตไฮโดรเจนต่ําสุด เทากับ 87 มล./กรัมน้ําตาลทั้งหมด จากการ
ศึกษาระยะเวลาที่ สารอาหารอยู ในระบบ (HRT) คือ 24 ชั่ วโมง ได อัตราการผลิตไฮโดรเจน
สูงสุดเทากับ 2966 มล./ลิตร/วัน และมีปริมาณไฮโดรเจนในกาซชีวภาพ เทากับ 47%
นั กวิ จั ยมหาวิ ทยาลั ยได ศึ กษาการผลิ ตไฮโดรเจนจากแบคที เรี ยที่ แยกได จากบ อ
น้ําพุรอน โดยใชน้ําตาลไซโลสเปนแหล งคารบอนรวมกับน้ําคั้ นเยื่อตนปาล มน้ํามัน (oil palm
sap) จากการทดลองพบวากลุมเชื้อจาก 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 /ลิตรของอาหารเลี้ยงเชื้อ ตามลําดับ
และเมื่อนําทั้ง 2 ตัวอยางไปผลิตไฮโดรเจนจากน้ําตาลไซโลสที่ความเขมขน 10 กรัม/ลิตร พบวา
กลุมเชื้อสองแหลงดังกลาวใหผลผลิตไฮโดรเจนสูงสุดเทากับ 1.02 และ 0.85 โมล H2 /โมลไซโลส
ตามลําดับ กลุมของแบคทีเรีย 89SR3-2 สามารถผลิตไฮโดรเจนจากน้ําคั้นเยื่อตนปาลมน้ํามัน
ไดเทากับ 750 มล. H2/ลิตรของน้ําคั้ นเยื่ อตนปาลม การผลิตไฮโดรเจนจากกลุ มแบคทีเรีย
สามารถผลิตไดในชวงอุณหภูมิ 30-45oC ที่คาพีเอช 7 จากการศึกษากลุมของแบคทีเรียโดยใช
เทคนิ ค PCR-DGGE พบว าตั วอย างจากบ อน้ําพุ รอนที่ ส ามารถผลิ ตไฮโดรเจนได อยู ใ นสกุ ล
Clostridium
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เมื่ อศึ กษาการผลิ ตไฮโดรเจนโดยใช กลุ มแบคที เรี ยที่ คั ดเลื อกได จากบ อน้ําพุ รอน
พบวา มี 2 กลุมเชื้อ 89SR3-2 (วัดโพธาราม, สุราษฎรธานี) และ 112YL1 (ตาเนาะแมเราะ,
ยะลา) ที่สามารถผลิตไฮโดรเจนได เทากับ 1,523 และ 1,267 มล. H2 /ลิตรของอาหารเลี้ยงเชื้อ
ตามลําดับ และมีปริมาณไฮโดรเจน เทากับ 58.96 และ 59.32% ตามลําดับ จากการทดสอบ
กลุ มเชื้ อ 89SR3-2 ในน้ําคั้นเยื่อตนปาลมน้ํามัน พบวาเชื้ อเจริญและผลิตไฮโดรเจนได ดังนั้น
น้ําคั้นเยื่อตนปาลมน้ํามันจึงเปนอีกหนึ่งซับสเตรทที่เหมาะแกการนํามาผลิตเปนแกสไฮโดรเจน
ในอนาคต
จากการพัฒนากลุมเชื้ อผลิตไฮโดรเจนอุณหภูมิสูงจากตัวอยางตะกอนของน้ําพุรอน
ในภาคใตของไทยโดยการเลี้ยงเชื้อแบบกึ่งกะที่อุณหภูมิ 60oC ในกลูโคส ไซโลส และน้ําตาล
ผสม 2 ชนิดนี้ พบวากลุมเชื้อรหัส PGR และ YLT ใหผลผลิตไฮโดรเจนสูงสุดเทากับ 241.4 และ
231.6 มล H2/กรัมน้ําตาลที่ใชไป ตามลําดับ หลังการเลี้ยงแบบกึ่งกะ กลุมเชื้อ PGR ใหผลผลิต
ไฮโดรเจนในน้ําตาลผสมเพิ่มเปน 375 มล H2/กรัมน้ําตาลที่ใชไป ซึ่งสูงกวาคาที่ไดจากกลุมเชื้อ
YLT 30% (287 มล H2/กรัมน้ําตาลที่ ใชไป สารเมแทบอไลทที่ไดคือ กรดบิวทิริก อะซิติก
แลคติก และบิวทานอล การศึกษาชนิดของเชื้อโดยใช PCR-DGGE พบวากลุมเชื้อ PGR ในสาร
อาหารทั้ง 3 แบบมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย (Hniman et al., 2011a) เมื่อศึกษาชนิดของ
เชื้อโดยใช PCR-DGGE พบวากลุมเชื้อ PGR ในน้ําตาลผสมมีเชื้อแบงไดเปน 3 กลุมหลักๆ คือ (A)
เชื้อที่สัมพันธกับเชื้อ Bacillus sp. และ Anoxybacillus sp. (B) เชื้อที่สัมพันธกับเชื้อ Caloramater
sp. และ Clostridium sp. และ (C) เชื้อที่สัมพันธกับเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจน
คือ Thermoanaerobacterium sp., และ Caldicellulosiruptor sp. (Hniman et al., 2011b)
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น้ํ า มั นปาล มเป น ผลิ ต ภั ณฑ ที่ ไ ด จ ากการสกั ด ผลปาล ม น้ํ ามั นแล วนําไปกลั่ นบริ สุ ท ธิ์
น้ํามั นปาล มที่ ไดสามารถนําไปใชประโยชน หลั ก 2 ด าน คื อ ใช ในอุ ตสาหกรรมอาหาร เช น
น้ํามันทอด เนยเทียม ครีมเทียม เปนตน และใชในอุตสาหกรรมที่ไมใชอาหาร เชน ไบโอดีเซล
สบู เครื่องสําอาง เปนตน เนื่องจากน้ํามันปาลมเปนสารประกอบเอสเทอรของกรดไขมันและ
กลี เซอรอล จึ งมี การใช ประโยชน จากน้ํ ามั น ปาล ม โดยใช เป นวั ตถุ ดิ บ ในการผลิ ต กรดไขมั น
โมโนกลีเซอไรด เอสเตอรของน้ําตาลกับกรดไขมัน ไตรกลีเซอไรดโครงสราง (structured
triglyceride) และไบโอดีเซล ในการผลิตสารประกอบที่มีมูลคาเพิ่มเหลานี้ จะใชวิธีการผลิต
ทางเคมี ซึ่ งต องใช ตัวเร งทําปฏิ กิริยาในสภาวะที่ เปนกรดหรื อดาง อาจมี การใช อุณหภู มิและ
ความดันสู ง (Chetpattananondh et al., 2005; Parker et al., 1973; Heesen et al., 1976)
ทําใหไดผลผลิตนอยและมีการปนป อนมาก การแยกสารประกอบเหลานี้ใหบริสุทธิ์ ก็มีหลาย
ขั้ นตอน อยางไรก็ตามสารประกอบเหลานี้ ก็สามารถผลิตได โดยใชเอนไซมไลเปสในการเรง
ปฏิกิริยา การใชเอนไซมไลเปสในการผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มเหลานี้จากน้ํามันปาลมมีขอดีคือ
การทําปฏิ กิ ริยามี ความจําเพาะและไม รุนแรง สามารถทําปฏิ กิ ริยาได ที่ ความดั นบรรยากาศ
และที่อุณหภูมิหอง การใชเอนไซมไลเปสในการผลิตจึงเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และกอใหเกิด
ภาวะโลกรอนนอยกวาการใชวิธีการทางเคมี แตการใชเอนไซมไลเปสอิสระก็มีขอจํากัดดาน
Ph.D (Biotechnology),ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112
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ราคาและความคงตัวของเอนไซม การแกไขปญหานี้ทําไดโดยการตรึงเอนไซม ทําใหสามารถ
นําเอนไซม กลั บมาใชใหมและใช งานไดอยางต อเนื่ องซึ่ งชวยลดต นทุนการผลิต ทําใหการใช
เอนไซมไลเปสในการผลิตสารประกอบเหลานี้ในระดับอุตสาหกรรมมีความเปนไปได

เอนไซมไลเปส
เอนไซม ไลเปส (lipase, EC3.1.1.3) หรื อเรี ย กอี กอย างหนึ่ งว า กลี เซอรอลเอสเทอร
ไฮโดรเลส (glycerol ester hydrolase) เปนเอนไซมที่ทําหนาที่เรงปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolysis) โมเลกุลของเอซิลกลีเซอไรด เอนไซมไลเปสเปนตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพที่มีความจําเพาะ
กับการยอยพันธะเอสเทอรของน้ํามันและไขมัน ไดเปนกรดไขมันและกลีเซอรอล ดังแสดงใน
รูปที่ 1 นอกจากนี้ เอนไซม ไลเปสยั งสามารถทําปฏิกิ ริยาสังเคราะห เอสเทอร (esterification)
และทรานสเอสเทอริฟ เคชัน (transesterification) ดังแสดงในรูปที่ 2 การที่ เอนไซม ไลเปส
สามารถทําหนาที่ ได หลายอยาง จึงมี การนําเอนไซม ไลเปสไปใชประโยชน ในการย อยและ
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
จากพื ชและจากสั ตว สามารถผลิ ตได งายและคุ ณภาพสม่ําเสมอ นอกจากนี้ ยั งสามารถเพิ่ ม
ผลผลิตตอหนวยโดยวิธีการทางพันธุวิศวกรรมของจุลินทรีย จุลินทรียที่ใชผลิตเอนไซมไลเปส
ทางการคามีทั้งยีสต รา และแบคทีเรีย ยีสตที่ใชผลิตไลเปส ไดแก Candida cylindracea C.
rugosa C. antarctica ราที่ผลิตใชผลิตไลเปสอยูในกลุม Rhizomucor และ Aspergillu สําหรับ
แบคทีเรียที่ใชผลิตไลเปสทางการคา ไดแก แบคทีเรียในกลุม Pseudomonas และ Staphylococcus
ผลิตภัณฑที่ไดจากน้ํามันปาลมโดยใชเอนไซมไลเปสมีหลายชนิด เชน กรดไขมัน โมโน
เอซิลกลีเซอรอล เอสเทอรของน้ําตาลและกรดไขมัน ไตรกลีเซอไรดโครงสรางและไบโอดีเซล
ตามรายละเอียดดังนี้
1 . การผลิ ต กรดไขมั น
กรดไขมัน (fatty acids) เปนกรดคารบอกซิลิก (carboxylic acid) พบในน้ํามันและ
ไขมัน น้ํามันปาลมประกอบดวยกรดไขมันชนิดตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยมีกรดปาลมิติก
และกรดโอเลอิกเปนองคประกอบหลัก
ตารางที่ 1 องคประกอบกรดไขมันของน้ํามันปาลม (palm olein)
กรดไขมัน

*(%)

**(%)

กรดไมรีสติก
กรดปาลมิติก (C16:0)
กรดสเตียริก (C18:0)
กรดโอเลอิก (C18:1)
กรดลิโนเลอิก (C18:2)

0.0
43.70
2.19
45.76
8.35

0.84
38.28
10.08
46.19
4.30

ที่มา: * Kaewthong, 2004, ** Chaiyaso, 2007
กรดไขมั น เป นเคมี ภั ณ ฑ ที่ มี การผลิ ตกั นมากและใช เป น วั ตถุ ดิ บตั้ งต นในการผลิ ต
ผลิ ตภั ณฑ อื่ น มี การใช กรดไขมั นในการผลิตยาง เที ยนไข สบู และผสมในเครื่ องสําอาง
การผลิตกรดไขมันจากน้ํามันพืชหรือไขสัตวโดยวิธีเคมีจะใชอุณหภูมิและความดันสูง กรดไขมัน
และกลีเซอรอลทีไ่ ดจะมีสีเขมและคุณภาพไมดี และมีปฏิกิรยิ าที่ไมตอ งการเกิดขึ้นเมือ่ ใชอุณหภูมิ
สูง จึงมีการใชเอนไซมไลเปสในการยอยสลายน้ํามันปาลมเพื่ อผลิตกรดไขมันและกลีเซอรอล
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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 ครั้ ง จึงทําให
กิจกรรมการยอยลดลงครึ่ งหนึ่ งของกิ จกรรมเริ่ มต น และแอคคู เรลที่ ใชแลวก็สามารถนํากลับ
มาใชในการตรึงเอนไซมไลเปสไดอีก 5 ครั้ง
นอกจากนี้ ยังมีการผลิตกรดไขมันจากน้ํามันปาลมโดยการยอยดวยเอนไซมไลเปส
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 ชั่วโมง
(H-Kittikun et al., 2000)
2 . การผลิ ต โมโนเอซิ ล กลี เ ซอรอล
โมโนเอซิลกลีเซอรอลหรือโมโนกลีเซอไรด (monoacylglcerols or monoglycerides)
มี โครงสร างคล ายน้ํ ามั นคื อ ประกอบด วยกลี เซอรอลกั บกรดไขมั น แต มี ก รดไขมั น เป น
องค ประกอบเพียง 1 โมเลกุล ดังแสดงในรู ปที่ 3 โมโนเอซิ ลกลีเซอรอลจึงมีความชอบน้ํา
มากกว าน้ํามั น นิ ยมใชโมโนเอซิ ลกลีเซอรอลเป นสารอิ มั ลซิ ไฟเออรในผลิ ตภั ณฑ อาหารและ
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

รูปที่ 3 โครงสรางทางเคมีของโมโนเอซิลกลีเซอรอล

การผลิ ตโมโนเอซิ ลกลี เซอรอลทางเคมี ใช ป ฏิ กิ ริย ากลี เซอโรไลซี ส (glycerolysis)
ระหว างน้ํามันกั บกลี เซอรอลในสภาวะที่ เปนด างที่ อุ ณหภู มิ สูง 220-250 oC ในบรรยากาศของ
ไนโตรเจน ไดผลผลิตเปนโมโนเอซิลกลีเซอรอล 30-40% (Sonnntag, 1982) การผลิตโมโนเอซิล
กลีเซอรอลโดยใชเอนไซมไลเปสก็ทําไดโดยใชปฏิกิยากลีเซอโรไลซิสเชนกัน เมื่อตรึงเอนไซม
ไลเปส PS จาก Pseudomonas sp. กับแอคคูเรล EP-100 แลวนําไปผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอล
โดยใช น้ํามั นปาล มโอเลอิน 10% ละลายในไอโซออคเทน/อะซี โตน (3:1) ทําปฏิ กิริยากั บ
กลีเซอรอลที่มีน้ํา 10% ในอัตราสวนโมลของน้ํามันปาลมตอกลีเซอรอล 1:8 ที่อุณหภูมิ 45oC
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เป นเวลา 24 ชั่ วโมง พบว าได ผลผลิ ตเป นโมโนเอซิ ลกลี เซอรอล 56% (Keawthong and
H-Kittikun, 2004) เมื่ อทําการผลิตแบบต อเนื่ องในถังปฏิกิ ริยาแบบ packed bed โดยใช โมล
น้ํามันปาลมตอกลีเซอรอล 1:12 สามารถผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลได 60% และเมื่อเพิ่ม
ขนาดการผลิต 10 เทา ไดผลผลิตเปน 70% (H-Kittikun et al., 2008) แตเมื่อทําการผลิตโมโน
เอซิลกลีเซอรอลแบบตอเนื่ อง โดยใชน้ํามันปาลมผสมกับกลีเซอรอลโดยตรง อัตราสวนโมล
เปน 1:2.7 ไดผลผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอล 14% (Keawthong et al., 2005) เปนที่นาสังเกตคือ
การใชวิธีผลิตแบบสองเฟสจะใหผลผลิตสูงกวา ทั้ งนี้ เนื่ องจากการใชสารละลายอินทรียทําให
เกิดอีมัลชั่นของน้ํามันและกลีเซอรอลดีกวา เอนไซมจึงทําปฏิกริยาไดดี
3 . การผลิ ต เอสเทอร ข องน้ํ า ตาลและกรดไขมั น
เอสเทอรของน้ําตาลและกรดไขมัน (fatty acid-sugar esters) เปนสารประกอบที่ มี
น้ําตาลและกรดไขมันเชื่อมตอกันดวยพันธะเอสเทอร มีคุณสมบัติเปนอิมัลซิไฟเออรที่ดี จัดเปน
สารลดแรงตึงผิวชนิ ดที่ ไมมีขั้ว มีการใช เอสเทอร ของน้ําตาลและกรดไขมั นทั้ งในผลิตภั ณฑ
อาหาร ผงซักฟอก และเครื่ องสําอาง การสังเคราะหเอสเทอรของน้ําตาลและกรดไขมันทาง
เคมี ใ ช การทําปฏิ กิ ริ ยาที่ อุ ณหภู มิ สู งและได ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ หลากหลาย (Parker et al., 1973)
สําหรับการสังเคราะหทางเอนไซมใชน้ําตาลทําปฏิกิริยากับกรดไขมันจะไดผลิตภัณฑที่จําเพาะ
กวา จึงมีการนํากรดปาลม (palm fatty acid distillates, PFAD) ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการ
กลั่ นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ มาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอสเทอรของน้ําตาลและกรดไขมันโดย
ใชเอนไซมไลเปส เมื่อใชเอนไซมไลเปส Novozyme 435 จาก Candida antarctica 150 หนวย/
มล. พบวาสามารถผลิตเอสเทอรของ PFAD กับน้ําตาลกลูโคสไดเปนอยางดี โดยใช PFAD:
น้ําตาลกลูโคส เทากับ 1:1 ในอะซิโตนที่ 40oC เปนเวลา 74 ชั่วโมง พบวาสามารถผลิตเอสเทอร
ของกลูโคสและกรดปาลมิติกได 76% (Chaiyaso et al., 2006)
4 . การผลิ ต ไตรกลี เ ซอไรด โ ครงสร า ง
ไตรกลี เซอไรด โ ครงสร าง (structured triglycerides) เป น น้ํ า มั น สั งเคราะห ที่ มี
โครงสรางเฉพาะเพื่อเพิ่มคุณคาทางอาหาร หรือเพื่อใหมีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพตามที่
ตองการ สําหรับไตรกลีเซอไรดโครงสรางที่มีกรดไขมันสายยาวปานกลางตรงตําแหนงที่ 1
และ 3 และกรดไขมันสายยาวตรงตําแหนงที่ 2 ของกลีเซอรอลเปนที่ตองการทางดานสุขภาพ
เนื่ องจากเป นน้ํามันที่ ย อยสลายงายและให พลังงานแก รางกายโดยตรง กรดไขมันสายยาว
ปานกลางที่นิยมใชคือ กรดคาปริลิก (caprylic acid, C8:0) และกรดลอริก (lauric acid, C12:0)
มีการใชเอนไซมไลเปสในการสังเคราะหไตรกลีเซอไรดโครงสรางโดยทําปฏิกิริยาแอซิโดไลซิส
ของน้ํ ามั นพื ชกั บกรดไขมั น ทั้ งสองชนิ ดโดยตรงพบว าได ผลผลิ ตต่ํ า จึ งมี การผลิ ตแบบสอง
ขั้ นตอน โดยในขั้ นตอนแรกเป นการผลิ ต 2-โมโนกลี เซอไรด (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 ชั่วโมง ไดผลผลิตเปน 2-MAG 60% และ 2-MAG ที่ผลิตไดประกอบดวยกรดโอเลอิก
55% และกรดลิโนเลอิก 18-21% (Wongsakul et al., 2003) เมื่อนํา 2-MAG ที่ไดไปทําปฏิกิริยา
กั บกรดไขมั นที่ ต องการก็ จะทําใหได ไตรกลี เซอไรด โครงสรางเพิ่ มขึ้ น นอกจากนี้ ยั งสามารถ
สังเคราะหไตรกลีเซอไรดโครงสรางจาก 1,3-ไดกลีเซอไรด (1,3-diacylglycerides, DAG) ซึ่งจัด
เปนวิธีการใหม โดยเริ่ มจากการสั งเคราะห 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 . การผลิ ต ไบโอดี เ ซล
ไบโอดี เซล (biodiesel) เป นเชื้ อเพลิ งชี วภาพ เป นสารประกอบเอสเทอร ของกรด
ไขมั นและแอลกอฮอล มี คุ ณสมบั ติ คล ายน้ํ ามั นดี เซล จึ งสามารถใช ทดแทนน้ํ ามั นดี เซลได
การผลิตไบโอดีเซลในปจจุบันใชวิธีทรานสเอสเทอริฟเคชัน โดยทําปฏิกริยาแอลกอฮอไลซิสของ
น้ํามันพืชกับแอลกอฮอล นิยมใชเมทานอลในสภาวะที่เปนกรดหรือเบส ไดเปนเมทิลเอสเทอร
ของกรดไขมัน ดังแสดงในรูปที่ 4

รูป ที่ 4 การเกิดเมทิลเอสเทอรของกรดไขมันจากน้ํามันปาลมโดยปฏิกิ ริยาแอลกอฮอไลซิส

ข อเสี ยของการใช กรดหรื อเบสในการเร งปฏิ กิ ริยาคื อ จะมี น้ํ าเสี ยมากและน้ําเสี ย
มี ค วามเป นกรดหรื อเบสสู งมากซึ่ งเป นอั นตรายต อสิ่ งแวดล อม และมี ค วามยุ งยากในการ
เก็บเกี่ ยวไบโอดี เซลและกลีเซอรอล การผลิตไบโอดีเซลยังทําไดโดยใชเอนไซม ไลเปสในการ
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เรงปฏิกิริยา สามารถทําปฏิกริยาไดที่ อุณหภูมิหอง 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 ชั่วโมง พบวาการใชเอนไซมไลเปส PS ใหผลผลิตเมธิลเอสเทอร
สู งสุ ด 30.23% และเมื่ อนําเอนไซมนี้ ไปตรึงรู ปกั บแอคคู เรล EP-100 ใช ผลิ ตเมทิ ลเอสเทอร
แบบกะ พบวาสภาวะที่เหมาะสมตอการผลิตเมทิลเอสเทอรจากไขปาลมคือใชสับสเตรทระหวาง
ปาลมสเตียรินตอเมทานอลเปน 1: 3 5 กรัม ใชไลเปส PS ตรึงรูป 60 ยูนิต บมในที่มีน้ําใน
ปฏิกิริยา 20% ของน้ําหนักสับสเตรทที่ 50oC นาน 24 ชั่วโมง สามารถผลิตเมธิลเอสเทอรได
92.20% (วิภาวดี, 2546)
นอกจากนี้ มี การศึ กษาการผลิ ตไบโอดี เซลจากไขมั นจากบ อบําบัดน้ําเสี ยโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลม โดยไขมันจากบอบําบัดบอแรกของระบบบําบัดน้ําเสียโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
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 ชั่วโมง ไดเมทิลเอสเทอร 72.33% แตเมื่อนําไขปาลมจากบอไปแยกตอโดยการ
กลั่นลําดับสวนแลวทําปฏิกิริยากับเมทานอล 1:1 จะไดเมทิลเอสเทอร 87.36% (ญาใจ, 2548)

สรุป
น้ํามันปาลมมีการใชประโยชนหลักๆ เปนอาหาร ปจจุบันมีการใชน้ํามันปาลมผลิตเปน
ไบโอดีเซลโดยวิธีการทางเคมี น้ํามันปาลมยังสามารถใชเปนสารตั้งตนในการผลิตสารประกอบ
ตางๆ ไดหลากหลาย ในปจจุบันการผลิตสารประกอบพวกกรดไขมัน โมโนเอซิลกลีเซอรอล
ไตรกลี เซอไรดโครงสรางและไบโอดี เซล ใชวิธีเคมี จากงานวิจั ยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรที่ นําเสนอนี้ แสดงใหเห็นวาสามารถใชเอนไซมไลเปสเปนตัวเรงปฏิกิ ริยาของ
กระบวนการทางชีวภาพโดยทําปฏิ กิริยากั บน้ํามันปาล มเพื่ อผลิตสารตั้ งตนดั งกลาว การใช
เอนไซมไลเปสในการเรงปฏิกิ ริยาแทนการใชวิธีเคมีจะทําให สามารถลดกาซเรือนกระจกที่ กอ
ใหเกิดภาวะโลกรอน แตขอจํากัดจากการใชเอนไซมไลปสในการทําปฏิกิริยาคือเอนไซมไลเปส
ยั งมี ราคาแพงถึ งแม จ ะเป น เอนไซม ต รึ งรู ป และในการทํ าปฏิ กิ ริ ย าสภาวะที่ ทํ าปฏิ กิ ริ ย า
ค อนข างจําเพาะ การศึ กษาการผลิ ต ไลเปสในปริ ม าณมากให มี ราคาถู ก และการปรั บ ปรุ ง
51
ปาลมน้ํามัน: ผลิตภัณฑที่ไมใชน้ํามันปาลม

คุณสมบัติของเอนไซมืไลเปสโดยใชเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมใหมีความคงทนตอสภาพแวดลอม
จึ งเป นสิ่ งจําเป น จึ งจะเป นหนทางในการใช ไลเปสผลิ ตผลิตภั ณฑ มูลค าเพิ่ มจากน้ํามั นปาล ม
ในระดับอุตสาหกรรม
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ผลิตภัณฑไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมใชแลว
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ปจจุบั นพลั งงานเชื้ อเพลิ งจากฟอสซิ ล ซึ่ งไดแก น้ํามัน กาซธรรมชาติ รวมถึงถานหิน
กําลั งลดปริ มาณลงมาก และมี แนวโน ม ว าจะหมดลงภายในไม กี่ สิ บ ป ข างหน า โดยมี การ
คาดการณวาหากมีการใชพลังงานในอัตราที่สูงอยูในปจจุบัน จะเหลือพลังงานในรูปของน้ํามัน
ปโตรเลียมและกาซธรรมชาติสําหรับใชไดอีกเพียง 40 และ 64 ปตามลําดับ (Vasudevan and
Briggs, 2008) จากวิกฤตการณดังกลาวกอใหเกิดการตื่นตัวที่จะหาพลังงานทดแทนเพื่อจะนํา
มาใชในอนาคต ไมวาจะเปนพลังงานจากลม แสงอาทิตย น้ําหรือชีวมวล ซึ่งหนึ่ งในพลังงาน
ทดแทนที่ ป ระเทศต างๆ กําลั งให ค วามสนใจกั น อย างแพร ห ลายในป จจุ บั นคื อ ไบโอดี เซล
เนื่องจากไบโอดีเซลมีคุณสมบัติที่ใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลและสามารถใชแทนกันได อีกทั้งยังมี
คุ ณสมบั ติ บางประการที่ ดีกว าอีกด วย โดยการเผาไหม ของไบโอดีเซลจะไม ก อให เกิ ดก าซ
ซัลเฟอรไดออกไซด เนื่องจากองคประกอบของไบโอดีเซลไมมีธาตุกํามะถัน เกิดกาซคารบอน
มอนอกไซดและฝุนละอองที่นอยกวามากเมื่อเทียบกับดีเซลปกติ
ไบโอดี เซลเป นผลิ ตภั ณฑ ที่ ได จากการนําน้ํ ามั นพื ชหรื อน้ํามั นจากสั ตว มาทําปฏิ กิ ริยา
ทรานส เอสเทอริ ฟ เคชั่ น ด วยแอลกอฮอล เช น เอทานอล หรื อเมทานอล โดยอาศั ยตั วเร ง
ปฏิกิริยาที่เปนกรด ดาง หรือเอนไซมไลเปส การผลิตไบโอดีเซลในระดับอุตสาหกรรมจะนิยม
Ph.D.(Biotechnology Engineering) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112
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ใชดาง เนื่องจากสามารถผลิตไบโอดีเซลไดในปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว แตกระบวนการ
ดังกล าวจะกอให เกิดผลิตภั ณฑที่ ไมตองการอยางสบู ออกมามาก ใชอุณหภู มิและความดันสูง
รวมทั้งตองอาศัยขั้ นตอนในการแยกและกําจั ดดางที่ ยุ งยาก ปจจุบั นจึงมีผู สนใจทําการศึกษา
การผลิตไบโอดี เซลโดยใช เอนไซม ไลเปสที่ ได จากจุ ลิ นทรี ย เป นตัวเร งปฏิ กิริยา เนื่ องจาก
กิจกรรมการทํางานของเอนไซมจะมีความจําเพาะสูง เกิดสารที่ไมตองการจากการทําปฏิกิริยา
นอย การแยกผลิ ตภัณฑและการทําใหบริสุทธิ์ ก็สามารถทําได งาย นอกจากนี้เอนไซม เป นสิ่ ง
ที่ไดจากสิ่งมีชวี ิตในธรรมชาติจึงไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
1 . ปฏิ กิ ริ ย าการทํ า งานของเอนไซม ไ ลเปส
ปฏิ กิ ริ ยาที่ เกิ ด จากการทํางานของเอนไซม ไลเปส (รู ปที่ 1) แบ งออกได เป น 3
ปฏิกิริยาหลักคือ ปฏิกิริยาการยอยสลายน้ํามัน (hydrolysis) ซึ่งตองอาศัยน้ําในการเรงปฏิกิริยา
ปฏิกิริยาการสังเคราะหเอสเทอร (esterification) ซึ่งมักเกิดในสภาวะที่มีน้ํานอยเนื่องจากมีน้ํา
เปนผลผลิตจากการเกิดปฏิกิริยา และปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนหมู เอสเทอร (transesterification) ซึ่ งจําแนกออกได เป น 3 ปฏิ กิ ริ ยาตามชนิ ดของซั บสเตรทที่ ใ ช ได แก (1) ปฏิ กิ ริ ย า
อิ นเตอร เอสเทอริ ฟ เคชั่ น (interesterification) เป นการแลกเปลี่ ยนหมู เอสเทอร ระหว างสาร
เอสเทอรดวยกัน เชน การแลกเปลี่ยนกรดไขมันระหวางไตรกลีเซอไรดสองชนิด (2) ปฏิกิริยา
แอลกอฮอลไลซีส (alcoholysis) เปนการแลกเปลี่ยนหมูเอสเทอรที่มีแอลกอฮอลเปนซับสเตรท
ซึ่ งการผลิ ตไบโอดี เซลจั ดอยู ในปฏิ กิ ริยาชนิ ดนี้ และ (3) ปฏิ กิ ริยาอะซิ โดไลซี ส (acidolysis)
ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนหมูเอสเทอรที่มีกรดอินทรียเปนซับสเตรท

รูปที่ 1 การเรงปฏิกิริยาโดยเอนไซมไลเปส (Gandhi 1997 อางโดย Reis et al., 2009)
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ปฏิ กิ ริยาการผลิ ตไบโอดี เซลประกอบไปด วยซั บสเตรท 2 ชนิ ด คื อ น้ํามั น และ
แอลกอฮอล ดังนั้ นการทํางานของเอนไซม จึงมีความซับซอนมากกว าปกติ เนื่ องจากเอนไซม
สามารถจับกับซับสเตรทได ครั้ งละ 1 ชนิด ดั งนั้ นจึงมีผู สนใจศึกษาถึงกลไกการทํางานของ
เอนไซมไลเปสในการผลิตไบโอดีเซล โดย Al-Zuhair (2005) กลาววา การทํางานของเอนไซม
ไลเปสในการเรงปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่น กรดไขมันบนโมเลกุลของไตรกลีเซอไรดกับ
แอลกอฮอล สามารถอธิบายไดดวยแบบจําลองของสมการในทางจลนพลศาสตรของเอนไซม
ที่ ชื่อ Ping-Pong kinetic model ดั งแสดงในรู ปที่ 2 โดยเอนไซม (E) จะเข าจั บกั บซั บสเตรท
ตัวแรกคือน้ํามัน (S) กรณีนี้เปนไตรกลีเซอไรดเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนระหวางเอนไซมกับ
ซั บสเตรท (E.S) จากนั้ น เอนไซม จ ะย อยน้ํ ามั น และปล อยกลี เซอรอลที่ ถู ก ย อ ยแล วออกมา
แตยังคงจับกับกรดไขมันอยู (E.F) จากนั้นจึงจับกับโมเลกุลของแอลกอฮอล (A) เกิดเปนสาร
ประกอบเชิ งซ อน (E.F.A) และเอนไซม จะทําปฏิ กิ ริย าเกิ ดเป นผลผลิ ต (E.Bd.G) และปล อย
ผลิตภัณฑออกมาเปนกลีเซอรอล (G) และเอสเทอรหรือไบโอดีเซล (Bd) ตามลําดับ นอกจากนี้
เอนไซมยังสามารถจับกับแอลกอฮอล (E.A) แตไมเกิดผลิตภัณฑ โดยคา k แสดงถึงคาคงที่
ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาของแตละปฏิกิริยา

รูปที่ 2 กลไกการเร งปฏิ กิริ ยาทรานสเอนเทอริฟ เคชั่ นโดยเอนไซม ไลเปสเพื่ อผลิ ตไบโอดีเซลจาก
น้ํามัน E: เอนไซม, F: สารที่เกิดขึ้นระหวางการเกิดปฏิกิริยา, Bd: ไบโอดีเซล (Al-Zuhair,
2005)

2 . การผลิ ต ไบโอดี เ ซลจากน้ํ า มั น ปาล ม ใช แ ล ว
ป จ จุ บั น น้ํ า มั น ปาล ม เป น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ของการผลิ ต ไบโอดี เซลในประเทศไทย
เนื่ องจากมีปริมาณมาก แตการใชน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ในการผลิตไบโอดีเซลมี ขอจํากัดเรื่ อง
ตนทุนที่มีราคาสูง อีกทั้งยังทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ํามันปาลมเพื่อการบริโภค สงผล
ใหราคาน้ํามันปาลมยิ่ งสู งขึ้ นไปอีก ดังนั้ นการนําน้ํามันปาล มใชแล วมาใชเป นวัตถุดิ บในการ
ผลิตไบโอดีเซลจึงเปนทางเลือกที่มีศักยภาพมากกวา โดยเปนการลดปญหาการใชน้ํามันทอด
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ซ้ํา ซึ่ งจะกอใหเกิดอั นตรายตอสุขภาพของผู บริโภคและสามารถลดการปลอยของเสียออกสู
สิ่ งแวดล อม สําหรับวั ตถุดิ บแอลกอฮอล ที่ นิ ยมนํามาใชในการผลิตไบโอดี เซลทางการคาคื อ
เมทานอล เนื่ องจากหาไดงายและมี ราคาถู ก แต ในอนาคตเอทานอลจะเปนแอลกอออล ที่ มี
ความเหมาะสมในการผลิ ตไบโอดี เซลมากกว า เนื่ องจากเอทานอลมี ความเป นพิ ษน อยกว า
จึ งเป นมิ ตรต อสิ่ งแวดล อม ทั้ งยั งสามารถผลิ ตได จากวัสดุ เศษเหลื อที่ มาจากภาคการเกษตร
หรือจากภาคอุตสาหกรรม
ดั งนั้ นในงานวิ จั ยนี้ จึ งสนใจศึ ก ษาการผลิ ต ไบโอดี เซลจากน้ํ ามั นปาล ม ใช แล วกั บ
เอทานอลโดยใชเอนไซมไลเปสตรึงรูป คณะผูวิจัยไดคัดเลือกเอนไซมไลเปสทางการคา 5 ชนิด
คือเอนไซมไลเปสอิสระ Lipase PS, Lipase AK และ Lipase AY จากเชื้อ Pseudomonas cepacia,
Pseudomonas fluorescens และ Candida rugosa ตามลําดั บ ที่ ผ านการตรึงรูปดวยตัวพยุง
แอคคูเรล EP 100 กับเอนไซมไลเปสตรึงรูปทางการคา Lipozyme TL IM จากเชื้อ Thermomysis
lauginosa และ Novozym 435 จากเชื้อ Candida antarctica ผลการทดลองเปรียบเทียบความ
จําเพาะของเอนไซมไลเปสทั้ง 5 ชนิด ในการเรงปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส ทรานสเอสเทอริฟเคชั่น
และเอสเทอริฟเคชั่นดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 การเปรี ยบเที ยบความสามารถในการเร งปฏิ กิ ริ ยาโดยเอนไซม ไลเปสตรึ งรู ปทั้ ง 5 ชนิ ด
(A) ปฏิกิริยาการยอยน้ํามันปาลมใชแลว (B) ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่น และ (C)
ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่น (Tongboriboon และคณะ, 2010)

ผลการทดลอง พบว า เอนไซม ต รึ ง รู ป ที่ สามารถเร งปฏิ กิ ริ ย าการย อ ยสลาย
ไตรกลีเซอไรดในน้ํามันปาลมใชแลวไดดีที่สุดคือ Lipase AY (รูปที่ 3A) ในขณะที่เอนไซมชนิด
อื่ นมีความสามารถในการย อยสลายไตรกลีเซอไรด ที่ น อยกว า อย างไรก็ตามเอนไซมไลเปส
ชนิ ด นี้ ไ ม เหมาะสมในการผลิ ต เอทิ ล เอสเทอร เนื่ อ งจากเมื่ อ มี การเติ ม เอทานอลในระบบ
กิจกรรมของเอนไซมจะลดลงเหลือเพียง 4 และ 6% เมื่อเปรียบเทียบกับเอนไซมที่ใหกิจกรรม
สูงสุดในปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่น (รูปที่ 3B) และทรานสเอสเทอริฟเคชั่น (รูปที่ 3C) ตามลําดับ
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ทั้ งนี้ อาจเนื่ องมาจากเอนไซม Lipase AY มี โครงสร างของบริ เวณเรงที่ เกิดการสัมผั สและถูก
ยับยั้งโดยแอลกอฮอลไดงาย
ในขณะที่ ในปฏิกิริยาเอสเทอริฟ เคชั่ น เอนไซมตรึงรูป Novozym 435 สามารถเรง
ปฏิ กิ ริยาได สู งสุ ด และรองลงมาคื อ Lipase PS และเอนไซมที่ สามารถเร งปฏิ กิ ริยาทรานส
เอสเทอริฟเคชั่นไดดีที่สุดคือ Lipase AK ในขณะที่เอนไซม Lipase PS ใหกิจกรรมที่ 83% เมื่อ
เทียบกับกิจกรรมของ Lipase AK โดยจะเห็นไดวา Lipase PS และ Lipase AK ซึ่งเปนเอนไซม
ที่ ผลิตจากเชื้ อจุ ลินทรียสกุลเดียวกันคือ Pseudomonas เปนเอนไซมที่ มีความสามารถในการ
ย อยสลายน้ํ ามั น ได ดี ทั้ งยั งสามารถทํางานได ใ นสภาวะที่ มี เอทานอลเป นซั บสเตรทและมี
เฮกเซนเปนตัวทําละลาย
การทดลองครั้ งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่ อศึกษาคุ ณสมบัติของเอนไซม ไลเปสตรึ งรู ปใน
การเรงปฏิกิริยาที่สภาวะตางๆ และคัดเลือกเอนไซมไลเปสตรึงรูปเพื่อการผลิตเอทิลเอสเทอร
จากน้ํามันปาลมใชแลว ซึ่งกลไกในการทําปฏิกิริยายังไมมีการรายงานที่แนชัด แตจากรายงาน
ของ Al-Zuhair และคณะ (2007) กลาววา กลไกการเรงปฏิกิริยาของเอนไซมไลเปสในการผลิต
ไบโอดี เซลอาจเกิ ดขึ้ นได ทั้ งจากการไฮโดรไลซี สน้ํามั นเป นกรดไขมั นอิ สระก อน แล วจึ งเกิ ด
ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่นระหวางกรดไขมันอิสระและแอลกอฮอล หรืออาจเกิดปฏิกิริยาทรานส
เอสเทอริฟ เคชั่ นของน้ํามันกั บแอลกอฮอล โดยตรง จากผลการทดลองขางตนทําใหทราบค า
ความจําเพาะของเอนไซม แต ละชนิ ด ในปฏิ กิ ริยาไฮโดรไลซี ส ทรานส เอสเทอริ ฟ เคชั่ น และ
เอสเทอริ ฟ เคชั่ น ซึ่ งเป นปฏิ กิ ริยาที่ เกี่ ยวข องในการผลิ ตไบโอดี เซล โดยสามารถสรุ ปความ
จําเพาะไดดังนี้ คือ Lipase AY มี ความสามารถในการเรงปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสได สูงที่ สุด ใน
ขณะที่ Novozym 435 มีความสามารถเรงปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่นไดสูงสุด และ Lipase AK
มี ความสามารถในการเรงปฏิ กิริยาทรานสเอสเทอริ ฟ เคชั่ นได ดี ที่ สุ ด ดั งนั้ นในงานวิจั ยนี้ จึ ง
คัดเลือกเอนไซมไลเปสที่เหมาะสมในการเรงปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส มาศึกษาการทํางานรวมกับ
เอนไซมที่สามารถเรงปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่นและทรานสเอสเทอริฟเคชั่นไดดี เพื่ อใชในการ
ผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมใชแลว อยางไรก็ตามเนื่องจากเอนไซม Lipase AY เปนเอนไซม
ที่ ถู กยับยั้ งการทํางานโดยเอทานอล ดั งนั้ นในขั้ นตอนต อไปจึ งศึ กษาเวลาที่ จะเติมเอทานอล
เพื่อลดปญหาดังกลาวลง พรอมกับศึกษาการทํางานรวมกันของเอนไซมผสม
จากรู ปที่ 4 พบว าในการใช เอนไซม ผสมทําให เอนไซมสามารถทํางานร วมกั นไดดี
โดยพบว าเอนไซม ผ สมระหว าง Lipase AY และ Lipase AK สามารถเร งปฏิ กิ ริ ยาทรานส
เอสเทอริฟเคชั่ นไดสูงกวาการใชเอนไซม Lipase AK เดี่ ยว เมื่ อพิจารณากรดไขมันอิสระที่
เกิดขึ้ นพบว าในระบบที่ มีการเติมเอนไซม ผสมของ Lipase AY และ Lipase AK และชุ ดการ
ทดลองที่ ใช Lipase AY ร วมกั บ Novozym 435 จะทําใหมี ปริ มาณกรดไขมั นอิสระสูงในสอง
ชั่วโมงแรกของการทําปฏิกิริยาที่ 45% (รูปที่ 4A และ 4B) ซึ่งมากกวาในระบบอื่น ทั้งนี้เนื่อง
มาจาก Lipase AY สามารถเรงปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสไดดี ทําใหเกิดเปนกรดไขมันอิสระมากกวา
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ชุ ดการทดลองที่ ใช Lipase AK เพี ยงชนิ ดเดี ยว โดยเมื่ อมี การเติ มเอทานอลลงในปฏิ กิ ริยา
ปริมาณกรดไขมันอิสระก็ลดลงอยางเห็นไดชัด เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่ นระหวาง
กรดไขมันอิสระและเอทานอลเกิดเปนเอทิลเอสเทอรหรือไบโอดีเซล อยางไรก็ตาม การใช
เอนไซม Lipase AY รวมกับ Lipase AK ใหผลผลิตไบโอดีเซลสูงกวาชุดการทดลองที่ใช Lipase
AY รวมกับ Novozym 435 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในระบบยังคงมีไตรเอซิลกลีเซอรอลเหลืออยู
ซึ่ง Lipase AK จะทําปฏิกิริยากับไตรเอซิลกลีเซอรอลไดดีกวา Novozym 435 (รูปที่ 3B)
จากการทดลองเติมเอทานอลที่ชั่วโมงแรก (รูปที่ 4D และ 4C) พบวาการใชเอนไซม
ผสมระหวาง Lipase AY และ Lipase AK ก็ยังใหผลผลิตไบโอดีเซลสูงกวาการใชเอนไซมเดี่ยว

รูปที่ 4 การเปรี ยบเที ยบการผลิ ตไบโอดี เซลจากน้ํา มั นปาล มใช แล ว โดยใช เอนไซม ไลเปสผสม
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 สี่เหลี่ ยมขาวหลามตัด
สีขาวคือไดเอซิลกลีเซอรอล สามเหลี่ ยมสีขาวคือโมโนเอซิ ลกลีเซอรอล ดาวคือกรดไขมัน
อิสระ และวงกลมสีดําคือเอทิลเอสเทอรหรือไบโอดีเซล (Tongboriboon และคณะ, 2010)
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และสูงกวาชุดการทดลองที่ใช Lipase AY รวมกับ Novozym 435 ทั้งนี้อาจมาจากการทํางาน
รวมกั นของ Lipase AY และ Lipase AK โดย Lipase AK สามารถเปลี่ ยนกรดไขมันอิสระที่
เกิดขึ้นจากการทํางานของ Lipase AY และเอทานอลใหเปนไบโอดีเซลไดทันที กอนที่เอทานอล
จะมีผลไปยับยั้งการทํางานของเอนไซม Lipase AY
ในการทดลองผลิ ต ไบโอดี เ ซลแบบต อ เนื่ องโดยทํ า การทดลองในระดั บ ห อ ง
ปฏิบัติการ ดังแสดงในรูปที่ 5 พบวาเอนไซมไลเปสที่ผสมกันสามารถนํากลับมาใชใหมได
15 ครั้ง โดยยังคงกิจกรรมมากกวา 50% และพบวาในระบบการหมักแบบตอเนื่องที่ใชเอนไซม
ไลเปสที่ผสมกันบรรจุในปฏิกรณสามารถผลิตไบโอดีเซลมากกวา 67%

รูปที่ 5 ระบบการผลิตไบโอดีเซลโดยเอนไซมไลเปสตรึงรูปผสมแบบตอเนื่อง (A) น้ํามันใชแลว (B)
คอลัมนเอนไซมผสม (C) ปม (เกษรา, 2552)
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ปาล มน้ํามั นเป นทั้ งพื ชอาหารและพื ชพลั งงาน เนื่ องจากสามารถแปรรู ปน้ํามั นปาล ม
เป น ไบโอดี เซลหรื อเอสเทอร ของกรดไขมั น ด วยปฏิ กิ ริ ย าทรานส เอสเทอริ ฟ เคชั่ น ระหว าง
ไตรกลีเซอไรด (ในน้ํามัน) กับแอลกอฮอล (เมทานอลหรือเอทานอล) ไดไบโอดีเซลกับกลีเซอรอล
(รูปที่ 1) กลีเซอรอลจัดเปนวัสดุเศษเหลือของโรงงานผลิตไบโอดีเซล มีปริมาณ 10% ของ
ไบโอดีเซลที่ผลิตได จากความตองการไบโอดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน สงผลให
กลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน กลีเซอรอลดิบมีสีน้ําตาลและ
มีสิ่ งเจือปนที่ เปนสารอินทรียปะปนอยู จึงใชเปนสารตั้ งต นหรือวัตถุดิ บในการผลิตผลิตภัณฑ
ชีวภาพตางๆ ไดหลายชนิด ไดแก 1,3-โพรเพนไดออล เอทานอล กาซไฮโดรเจน กรดซัคซินิค
2,3-บิวเทนไดออล พอลิกลีเซอรอล ไดไฮดรอกซีอะซิโตน เปนตน

ผลิตภัณฑทไี่ ดจากกลีเซอรอลดิบ
ผลิตภัณฑที่ไดจากกลีเซอรอลดิบมีหลายชนิด งานวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่
นําเสนอในบทความนี้มี 2 ผลิตภัณฑหลัก ไดแก 1,3 โพรเพนไดออล และเอทานอล
Ph.D.(Biotechnology) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112
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รูปที่ 1 ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่นระหวางไตรกลีเซอไรดกับแอลกอฮอล
ที่มา: Fukuda et al. (2001)

1 . 1,3 โพรเพนไดออล
1,3 โพรเพนไดออล หรือที่รูจักในชื่อไตรเมทิลีนไกลคอลเปนสารประกอบอินทรียที่
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) มีลักษณะเปนพอลิเมอรสายตรงที่ เปนผลึกและมีจุดหลอมเหลวเทากับ 228๐C
และมีอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคลายแกว (glass transition) ประมาณ 50๐C พอลิเมอรชนิดนี้
นําไปใชประโยชนไดหลากหลาย โดยเฉพาะการนําไปทําเสนใย สิ่ งทอ ซึ่งมีสมบัติพิเศษ เชน
สามารถย อมสี ได งายขึ้ น และเสนใยมีความทนทานต อการเปรอะเป อนได โดยไมต องมี การ
เคลื อบพื้ นผิ วเส นใย และทนต อการเสื่ อมสลายเมื่ อสั มผั สแสงแดด ซึ่ งดี ก ว าเส นใยอื่ นๆ
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติลดการดูดซับน้ําและลดไฟฟาสถิตได สิ่งทอที่ไดจะมีคุณสมบัติพิเศษ
เชน มีความนุมของเสนใยเพิ่มขึ้น 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)
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8) ใชเปนสารปองกันการแข็งตัวของสีทาไม
9) ใชเปนสารผสมในน้ํามันหลอลื่นเพื่อชวยเพิ่มความทนทานตอน้ําและความดันสูง
10) ใชเปนผสมน้ําหมึกพิมพ
11) ใชเปนสารใหความชุมชื้นในเครื่องสําอาง
12) ใชเปนสารยึดเกาะ
13) ใชเปนสารเคลือบพื้นผิว พอลิเอสเตอรสายตรงและโคพอลิเอสเตอร
การวิจัยและพัฒนาผลิตสาร 1,3-โพรเพนไดออล (1,3-PD) จากกลีเซอรอลดิบ (รูปที่
2) เริ่มโดยการแยกเชื้อจากตัวอยางดินและน้ําเสีย แยกเชื้อได 100 สายพันธุ และคัดเลือกได
สายพันธุ SU6 ซึ่งสังเคราะห 1,3 โพรเพนไดออลไดสูง รวมทั้งมีคาเอนไซม 1,3-โพรเพนไดออล
ออกซิโดรีดักเทสสูงดวย เมื่อจําแนกเชื้อโดยอาศัยลักษณะทางชีวเคมีและการวิเคราะหลําดับยีน
rRNA พบวาเปน Klebsiella pneumoniae เมื่ อพัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตรเพื่ อศึกษาผลของ
องคประกอบแตละชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อในการผลิต 1,3-PD และ 2,3 บิวเทนไดออล (2,3BD) ภายใตสภาวะที่มีอากาศเล็กนอยและสภาวะไรอากาศ พบวาความเขมขนสูงสุดของ 1,3PD และ 2,3-BD ภายใตสภาวะมีอากาศเล็กนอย มีคาสูงกวาคาที่ไดจากการเลี้ยงเชื้ อภายใต
สภาวะไรอากาศ ผลผลิตสูงสุดของ 1,3-PD (24.98 กรัม/ลิตร) ไดจากสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อที่
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
การทวนสอบผลที่ไดในอาหารเลีย้ งเชื้อที่เหมาะสมนี้ ไดคาสูงสุดของ 1,3-PD และ 2,3-BD เทากับ
24.14 และ 9.16 กรัม/ลิตร ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตกอนการศึกษาหาสภาวะที่
เหมาะสม พบวาผลที่ไดเพิ่มขึ้น 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 จากเชื้อ K. pneumoniae SU6
โดยมีตัวแปรคือ ความเขมขนของกลีเซอรอลดิบ (40-100 กรัม/ลิตร) พีเอช (6.5-7.5) และอุณหภูมิ
(31-40๐C) รวมกั บการควบคุ มพี เอชเป นสองระยะ (two-phases) และการศึ กษาผลของอั ตรา
การปอน (0.10-0.15 ลิตร/ชั่วโมง) ในการหมักแบบกึ่งกะ (fed-batch) พบวา สภาวะที่เหมาะสม
คือ ความเขมขนของกลีเซอรอลดิบ 60 กรัม/ลิตร ควบคุมพีเอชที่ 6.5 และเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิ
37๐C คาสูงสุดของ 1,3-PD เทากับ 20 กรัม/ลิตร ไดผลผลิต 0.34 กรัม 1,3-PD /กรัมกลีเซอรอล
ที่ใชไป และอัตราการผลิต 1.25 กรัม/ลิตร/ชั่วโมง หลังการเลี้ยงเชื้อ 66 ชั่วโมง ผลพลอยไดที่
เกิดขึ้นคือ 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/ชั่วโมง) ที่ดีกวาการใชวิธีการควบคุมพีเอชแบบคงที่ (20 กรัม/ลิตร และ 1.25 กรัม/
ลิตร/ชั่วโมง ตามลําดับ) หลังการบม 16 ชั่วโมง ในการหมักแบบกึ่งกะไดคา 1,3-PD สูงสุดเทากับ
45.35 กรัม/ลิตร โดยมีอัตราการปอนคงที่ที่ 0.1 ลิตร/ชั่วโมง ไดผลผลิตและอัตราการผลิต
เทากับ 0.44 กรัม/กรัม และ 1.94 กรัม/ลิตร/ชั่วโมง ตามลําดับ จากการใชวิธีการควบคุมพีเอช
แบบสองระยะ พบวาการเลี้ยงแบบกึ่งกะที่อัตราการปอนคงที่ที่ 0.1 ลิตร/ชั่วโมง ไดความเขมขน
ของ 1,3-PD เปน 2.2 เทาของการหมักแบบกะ ดังนั้นการใชวิธีการควบคุมพีเอชรวมกับอัตรา
การปอนที่เหมาะสมในการหมักแบบกึ่งกะ สามารถกระตุนการผลิต 1,3-โพรเพนไดออลไดดี
(Sattayasamitsathit et al., 2011b) นอกจากนี้ งานวิจัยไดครอบคลุมถึงการปรับปรุงสายพันธุ
จุ ลินทรีย ที่ ผลิต 1,3-โพรเพนไดออล โดยการสร าง recombinant Escherichia coli ใหมี การ
แสดงออกของโปรตีนที่เกิดจากการหลอม (fusion protein) (Rujananon et al., 2011)
2 . เอทานอล
กลีเซอรอลใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลได และยังสามารถใชเอทานอลแทน
การใชเมทานอลในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล (รูปที่ 3) งานวิจัยและพัฒนาเริ่มจากการเปรียบ
เทียบประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากแบคทีเรียจํานวน 5 สายพันธุ พบวา Enterobacter
aerogenes TISTR1468 ให ก ารผลิ ตเอทานอลจากกลี เซอรอลที่ ความเข มข น 20 กรั ม /ลิ ตร
สูงกวาสายพันธุ Klebsiella pneumoniae SU32 Klebsiella terrigena SU3 Citrobacter freundii
SU17 และ Klebsiella oxytoca TISTR556 โดย E. aerogenes TISTR1468 สามารถผลิ ต
เอทานอลไดสูงสุดเทากับ 7.54 กรัม/ลิตร จากกลีเซอรอลบริสุทธิ์ และ 7.24 กรัม/ลิตร จาก
กลีเซอรอลดิบ ซึ่ งไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ดั งนั้ นจึ งคัดเลื อกเชื้ อนี้เพื่ อผลิตเอทานอล
จากกลีเซอรอลดิบ สวนการผลิตเอทานอลจากกลีเซอรอลของแบคทีเรียสายพันธุอื่นๆ แสดง
ในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 การผลิตเอทานอลจากกลีเซอรอลดิบของโรงงานผลิตไบโอดีเซลโดยจุลินทรีย
สายพันธุตางๆ
จุลินทรีย

ความเขมขนของ
กลีเซอรอล
(กรัม/ลิตร)

ผลผลิตของ
เอทานอล

เอกสารอางอิง

Aerobacter aerogenes 1033
10
Enterobacter agglomerans CNCM 1210
20
Clostridium pasteurianum DSM 525
50
Klebsiella pneumoniae M5a1
20
Enterobacter aerogenes HU-101
- 1.7 (waste glycerol)
- 5.0 (pure glycerol)
Engineering E. coli SY03
10

0.86 mol/mol
0.23 mol/mol
0.265 mol /mol
34.0 mmol/L
0.96 mol/mol
1.00 (mol/mol)
1.01 mol/mol

Engineering E. coli SY04
Klebsiella sp. HE1

0.92 mol/mol
0.80 mol/mol Wu et al. (2011)

10

Makasanik et al. (1953)
Barbirato et al. (1997)
Biebl (2001)
Lin et al. (2005)
Ito et al. (2005)
Yanzalez,
Gonzalez (2008)

ที่มา: ดัดแปลงจาก Saisa-ard (2012)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการผลิตเอทานอลจากกลีเซอรอลโดยจุลินทรียสายพันธุตางๆ
จุลินทรีย

Enterobacter aerogenes HU-101
Klebsiella oxytoca M5a1
Escherichia coli EH05
Klebsiella pneumonia GEM167
Klebsiella pneumonia GEM167
Kluyvera cryocrescens S26

ประเภท
การผลิต
อัตรา
เอกสารอางอิง
ของการหมัก เอทานอล
การผลิต
(กรัม/ลิตร) (กรัม/ลิตร/ชั่วโมง)
Batch
Fed-batch
Batch
Fed-Batch
Batch
Batch

10.0
19.5
20.7
21.5
8.6
27.0

0.83
0.56
0.22
0.93
0.72
0.78

Ito et al. (2005)
Yang et al.(2007)
Durmin et al. (2009)
Oh et al. (2011)
Oh et al. (2011)
Choi et al. (2011)

ที่มา: ดัดแปลงจาก Saisa-ard (2012)

เมื่ อ ศึ กษาหาสภาวะอาหารที่ เหมาะสมต อการผลิ ตเอทานอลของ Enterobacter
aerogenes TISTR1468 ที่ อุ ณหภู มิ 37๐C เลี้ ยงเชื้ อบนเครื่ องเขย า 120 รอบ/นาที พบว ามี
องคประกอบดังนี้ กลีเซอรอลดิบ 30 กรัม/ลิตร แอมโมเนียมฟอสเฟต 2.0 กรัม/ลิตร และยีสต
สกัด 5.0 กรัม/ลิตร เชื้อผลิตใหการผลิตเอทานอลสูงสุดเทากับ 14.53 กรัม/ลิตร ผลผลิตของ
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รูปที่ 3 ขั้ นตอนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามั นพื ชที่ ใช แลวและการผลิตเอทานอลจาก
กลีเซอรอลดิ บที่ ได จากการผลิตไบโอดีเซล

ที่มา: Saisa-ard and Prasertsan (2012)
ผลิตภัณฑเทากับ 0.478 กรัม/กรัม และอัตราการผลิตเอทานอลเทากับ 0.73 กรัม/ลิตร/ชั่วโมง
เมื่ อใช หลั กการพื้ นผิวตอบสนอง (RSM) ศึ กษาหาสภาวะอาหารที่ เหมาะสม พบว าป จจัยที่
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/ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับการใชอาหารเริ่มตน พบวาเชื้อผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น 2.24
และอัตราการผลิต 1.50 เทา (Saisa-ard, 2012)
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ปาลมจะมี การตั ดทางใบทิ้ งทุกๆ 15 วันพรอมกั บการเก็ บเกี่ ยวผลปาล ม และมีการโค นทิ้ ง
Ph.D.(Biotechnology) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112
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รูป ที่ 1 การโคนทิ้งตนปาลมน้ํามันเพื่อการปลูกทดแทนและนําตนปาลมน้ํามันมาใชประโยชน

ตนปาลมที่อายุมากกวา 25 ป ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งตองหมุนเวียนตัดปละ 1.5 แสนไร ทําให
มี ต นปาล มน้ํ ามั นที่ เป น วั สดุ เหลื อทิ้ งจํานวนมากซึ่ งยากต อการย อ ยสลายเองตามธรรมชาติ
แตเนื่องจากตนปาลมน้ํามันแหงมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ประกอบดวย เซลลูโลส 42%
เฮมิเซลลูโลส 25% และลิกนิน 18% จนนับไดวาเปนแหลงชีวมวลแหลงใหญอีกแหลงหนึ่งของ
ประทศไทย ดังนั้นจึงควรหาแนวทางในการนําเศษเหลือทิ้งจากตนปาลมน้ํามันเหลานี้ มาสราง
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

ผลิตภัณฑพลังงานทีไ่ ดจากตนปาลมน้ํามันทีโ่ คนทิง้
1 . การผลิ ต เป น เอทานอล
วิธีการแปรสภาพเยื่ อตนปาลมแบบ 2 ขั้นตอน คือ ใชกรดซัลฟวริ กที่ ความเขมขน
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 ในอาหารเลี้ ยงเชื้ อที่ มี น้ํายอยตนปาลม
ดวยเอนไซม มีน้ําตาลทั้งหมด 35.4 กรัม/ลิตร ประกอบดวย กลูโคส 23.6 กรัม/ลิตร และไซโลส
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11.8 กรัม/ลิตร สามารถผลิตเอทานอลไดสูงสุด เทากับ 15.61 กรัม/ลิตร ผลผลิตเอทานอล
เทากับ 0.44 กรัมเอทานอล/กรัมน้ําตาล และอัตราการผลิตเอทานอล เทากับ 0.33 กรัม/ลิตร/
ชั่วโมง ที่เวลา 48 ชั่วโมง (Noparat et al., 2011)
2 . การผลิ ต เป น ไฮโดรเจน
ศึ กษาการผลิ ตไฮโดรเจนจากแบคที เรี ยที่ แยกได จากบ อน้ํ าพุ รอน โดยใช น้ําตาล
ไซโลสเปนแหลงคารบอนรวมกับน้ําคั้นเยื่อตนปาลมน้ํามัน (oil palm sap) จากการทดลองพบวา
กลุมเชื้อจาก 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 /ลิตรของอาหารเลี้ยงเชื้อ ตามลําดับ และเมื่อนําทั้ง 2 ตัวอยาง
ไปผลิ ตไฮโดรเจนจากน้ําตาลไซโลสที่ ความเข มขน 10 กรั ม/ลิ ตร พบว า กลุ มเชื้ อสองแหล ง
ดังกลาวใหผลผลิตไฮโดรเจนสูงสุ ดเทากับ 1.02 และ 0.85 โมล H2 /โมลไซโลส ตามลําดับ
กลุมของแบคทีเรีย 89SR3-2 สามารถผลิตไฮโดรเจนจากน้ําคั้ นเยื่ อตนปาลมน้ํามันไดเทากับ
750 มล. H2 /ลิตรของน้ําคั้นเยื่อตนปาลม การผลิตไฮโดรเจนจากกลุมแบคทีเรียสามารถผลิต
ไดในชวงอุณหภูมิ 30-45๐C ที่คาพีเอช 7 จากการศึกษากลุมของแบคทีเรียโดยใชเทคนิค PCRDGGE พบวาตัวอยางจากบอน้ําพุรอนที่สามารถผลิตไฮโดรเจนไดอยูในสกุล Clostridium
เมื่ อศึ กษาการผลิ ตไฮโดรเจนโดยใช กลุ มแบคที เรี ยที่ คั ดเลื อกได จากบ อน้ําพุ รอน
พบวา มี 2 กลุ มเชื้ อ 89SR3-2 (วั ดโพธาราม, สุราษฎรธานี) และ 112YL1 (ตาเนาะแมเราะ,
ยะลา) ที่สามารถผลิตไฮโดรเจนได เทากับ 1,523 และ 1,267 มล. H2 /ลิตรของอาหารเลี้ยงเชื้อ
ตามลําดับ และมีปริมาณไฮโดรเจน เทากับ 58.96 และ 59.32% ตามลําดับ จากการทดสอบ
กลุ มเชื้ อ 89SR3-2 ในน้ําคั้นเยื่อตนปาลมน้ํามัน พบวาเชื้ อเจริญและผลิตไฮโดรเจนได ดังนั้น
น้ําคั้นเยื่อตนปาลมน้ํามันจึงเปนอีกหนึ่งซับสเตรทที่เหมาะแกการนํามาผลิตเปนแกสไฮโดรเจน
ในอนาคต
สภาวะที่ เหมาะสมต อการผลิ ตน้ําตาลจากต นปาล มน้ํามันโดยใชวิธีทางเคมี คือ 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
เหมาะสมต อการผลิ ต ไฮโดรเจนจากไฮโดรไลเสทของต นปาล มน้ํ ามั นจากเชื้ อ 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 ชั่วโมง
พบวา HRT 24 ชั่วโมง สามารถใหผลผลิตไฮโดรเจนสูงสุดเทากับ 228 มล./กรัมน้ําตาลทั้งหมด
เมื่อเทียบกับ HRT อื่นๆ พบวา ที่ HRT 12 ชั่วโมง ใหผลผลิตเอทานอลเทากับ 192 มล./กรัม
73
ปาลมน้ํามัน: ผลิตภัณฑที่ไมใชน้ํามันปาลม

น้ําตาลทั้งหมด และ HRT 6 ชั่วโมง ใหผลผลิตไฮโดรเจนเทากับ 147 มล./กรัมน้ําตาลทั้งหมด
สําหรับที่ HRT 48 ชั่วโมง ใหผลิตไฮโดรเจนต่ําสุดเทากับ 87 มล./กรัมน้ําตาลทั้งหมด จากการ
ศึกษาระยะเวลาที่สารอาหารอยูในระบบ (HRT) คือ 24 ชั่วโมง โดยใหอัตราการผลิตไฮโดรเจน
สูงสุดเทากับ 2966 มล./ลิตร/วัน และมีปริมาณไฮโดรเจนในแกสชีวภาพเทากับ 47%
จากการพัฒนากลุมเชื้ อผลิตไฮโดรเจนอุณหภูมิสูงจากตัวอยางตะกอนของน้ําพุรอน
ในภาคใตของไทยโดยการเลี้ยงเชื้อแบบกึ่งกะที่อุณหภูมิ 60 ๐C ในกลูโคส ไซโลส และน้ําตาล
ผสม 2 ชนิดนี้ พบวากลุมเชื้อ รหัส PGR และ YLT ใหผลผลิตไฮโดรเจนสูงสุดเทากับ 241.4 และ
231.6 มล H2/กรัมน้ําตาลที่ใชไป ตามลําดับ หลังการเลี้ยงแบบกึ่งกะ กลุมเชื้อ PGR ใหผลผลิต
ไฮโดรเจนในน้ําตาลผสมเพิ่มเปน 375 มล H2/กรัมน้ําตาลที่ใชไป ซึ่งสูงกวาคาที่ไดจากกลุมเชื้อ
YLT 30% (287 มล H2/กรัมน้ําตาลที่ใชไป) สารเมแทบอไลทที่ไดคือ กรดบิวทิริก อะซิติก
แลคติก และบิวทานอล การศึกษาชนิดของเชื้อโดยใช PCR-DGGE พบวากลุมเชื้อ PGR ในสาร
อาหารทั้ง 3 แบบมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย (Hniman et al., 2011a) เมื่อศึกษาชนิดของ
เชื้อโดยใช PCR-DGGE พบวากลุมเชื้อ PGR ในน้ําตาลผสมมีเชื้อแบงไดเปน 3 กลุมหลักๆ คือ (A)
เชื้อที่สัมพันธกับเชื้อ Bacillus sp. และ Anoxybacillus sp. (B) เชื้อที่สัมพันธกับเชื้อ Caloramater
sp. และ Clostridium sp. และ (C) เชื้อที่สัมพันธกับเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจน
คือ Thermoanaerobacterium sp., และ Caldicellulosiruptor sp. (Hniman et al., 2011b)
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กระบวนการสกัดน้ํามันแบบมาตรฐาน เริ่มจากการนึ่งผลปาลมดวยไอน้ํา จากนั้นจะถูก
สงเขาเครื่องนวดแยกทะลายจากผลปาลม ผลปาล มที่ ไดก็จะถูกสงลงหมอกวน เมื่อผานการ
กวนจนนิ่มแลว ก็จะถูกปอนเขาเครื่องบีบสกัดน้ํามันทําใหไดน้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil,
CPO) ซึง่ ขั้นตอนนีเ้ องที่น้ํามันปาลมจะถูกแยกออกจากสวนที่เปนเมล็ดในที่ยังไมไดกะเทาะเมล็ด
(nut) และสวนที่เปนเสนใย (fiber) ซึ่งน้ํามันปาลมที่ไดจะนําไปผานกระบวนการกรองแยกน้ํามัน
และสิ่งเจือปนออกจากน้ํามันปาลม สวนเมล็ดในปาลมน้ํามันที่ยังไมกระเทาะเปลือก จะถูกสง
เขาไซโลอบเมล็ดใน (nut silo) เพื่อใหการกระเทาะดวยเครื่องกระเทาะเมล็ดในงายขึ้น สวนผสม
ของเมล็ ด ใน (kernel) กั บ กะลา (shell) จะใช วิ ธี การแยกออกจากกั นโดยผ านเครื่ อ งแยก
ไฮโดรไซโคลน (hydrocyclone) ที่ ใชดินขาวเปนตัวกลางในการแยกในอ างดินขาว (clay bath)
หลังจากนั้นเมล็ดที่อบแหงแลวก็จะเขาสูกระบวนการบีบน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ (Crude Palm
Kernel Oil, CPKO) ตอไป
กระบวนการแยกเมล็ ดในออกจากกะลา อาศั ยวิ ธีการแยกโดยใช มั ชฌิ มหนั ก (heavy
media separation - HMS) ที่ใชหลักการความตางกันของความถวงจําเพาะ (ถ.พ.) ระหวางกะลา
ปาลมและเมล็ดในปาลมโดยใชดินขาว (kaolin) เปนตัวกลางในการแยก (สุขพงศ, 2545) ดินขาว
Ph.D.(Biotechnology) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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
ออกจากกะลาปาลมน้ํามั นจะใช ดิ นขาวเป นจํานวนมาก ทําให ต นทุนในการผลิตน้ํามั นปาล ม
สูงขึ้น นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจึงไดทําการวิจัยเพื่อปรับสภาพดินขาวที่ใชแลว
ใหสามารถนํากลับมาใชใหม เพื่อชวยลดตนทุนในกระบวนการผลิตน้ํามันปาลมของโรงงาน

คุณสมบัตขิ องดินขาว
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. ล างขวดสําหรั บ หาความถ วงจําเพาะให สะอาดแล วอบให แห งในเตาอบประมาณ
o
100 C เปนเวลา 1 ชั่วโมง แลวทําใหเย็นในภาชนะทําแหง (desiccator)
2. ชั่งน้ําหนักขวดสําหรับหาความถวงจําเพาะพรอมฝาจุกเปนน้ําหนักขวดเปลา บันทึก
น้ําหนักไวเปนคา, A
3. ใส ตัวอย างที่ ตองการหาความถวงจําเพาะซึ่ งบดเป นผงละเอียดลงในขวดประมาณ
2-3 กรัม แลวชั่งน้ําหนักขวดสําหรับหาความถวงจําเพาะพรอมฝาจุกซึ่งมีตัวอยางบรรจุอยูแลว
บันทึกน้ําหนักไวเปนคา, C
4. ใสน้ํากลั่ นจนเต็มขวดแลวไลฟองอากาศซึ่งอาจจะเกิดจนหมดแล วปดฝาจุกใหสนิท
เช็ดขวดใหแหงชั่งน้ําหนักขวดอีกครั้ง บันทึกน้ําหนักไวเปนคา, D
5. ถายน้ําผสมกับตัวอยางออกจากขวดจนหมด ลางขวดใหสะอาดแลวลางดวยน้ํากลั่น
อีกครัง้ หนึ่ง ใสน้ํากลั่นลงไปในขวดจนเต็มแลวปดฝาจุกอีกครั้งหนึ่ง เช็ดขวดภายนอกใหแหงสนิท
ชั่งน้ําหนักอีกครั้ง บันทึกน้ําหนักไวเปนคา, B
6. คํานวณหาความถวงจําเพาะของตัวอยางของแข็งไดจากสูตร
(C-A)
ความถวงจําเพาะ =
(B-A) - (C-D)
สูตรคํานวณหาปริมาณของดินขาวเพื่อเตรียมใหไดความถวงจําเพาะของผสมเทากับ
1.13 (เล็กและสมภพ, 2534)
น้ําหนักของน้ํา + น้ําหนักของดินขาว = น้ําหนักของของผสม
ถ.พ. ของน้ํา
ถ.พ. ของน้ํา
ถ.พ. ของของผสม
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1 . ขั้ นตอนการทดลองปรั บ สภาพดิ น ขาวที่ ใช แ ล ว
1.1 เปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพของดิ น ขาวทางการค า
นําตัวอยางดินขาวทางการคาจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลม จํานวน 2 โรงงาน
มาวิเคราะหองคประกอบตางๆไดแก SiO2, Al2O3, Fe2O3,K2O, MgO, CaO, Na2O, P2O5, TiO2,
Cl,SO3, SrO และ Rb โดยใชเครื่องมือ X-ray fluorescence spectrometer สงตัวอยางวิเคราะห
ที่ ศูนยเครื่ องมือวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดผลดั งแสดงในตารางที่ 1 จะ
เห็ นว าองค ประกอบของดิ นขาวเริ่ มต น มี ความแตกต างกั นตามแหล งที่ โรงงานจั ดซื้ อวั ตถุ ดิ บ
โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณขององคประกอบหลัก ไดแก ซิลิกา(SiO2) และอะลูมินา (Al2O3) ซึ่งมี
ปริมาณสูงถึง 76.18% และ 14.27% ตามลําดับ ในดินขาวคุณภาพดีของโรงงานที่ 1 ในขณะที่
ดินขาวของโรงงานที่ 2 มี ปริ มาณสารประกอบทั้ ง 2 ชนิ ดต่ํากวามาก (8.71 และ 2.21 ตาม
ลําดับ) โดยดินขาวนี้มีองคประกอบหลักเปนแคลเซียมออกไซด (52.93%) ดังนั้ นจึงใชดินขาว
ที่มีคุณภาพดีในการทดลองการปรับสภาพเพื่อการนํากลับมาใชใหม
1.2 การปรั บ สภาพดิ น ขาวที่ ใช แ ล ว ด ว ยน้ํ า ร อ นที่ อุ ณ หภู มิ ต า งๆ
จากการนําดิ นขาวที่ ผ านการใช งานแล วมาปรั บ สภาพโดยใช น้ํ าร อ นที่ อุ ณหภู มิ ใน
ชวง 50-100๐C (ตารางที่ 2) พบวาการใชอุณหภูมิ 100๐C ทําใหดินขาวมีคาความถวงจําเพาะ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความเขมขนขององคประกอบตางๆ ของ
ตัวอยางดินขาวจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลม 2 โรง
สารประกอบ
Al2O3
SiO2
K2O
Fe2O3
Na2O
TiO2
ZrO2
Rb
CaO
MgO
MnO2
SrO

ความเขมขน (%)
ดินขาวของโรงงานที่ 1

ดินขาวของโรงงานที่ 2

14.27
76.18
4.16
1.88
0.72
0.20
0.04
0.02
-

2.21
8.71
1.71
0.16
52.93
0.70
0.18
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
ดินขาวบริสุทธิ์ 2.29 เทา (230 กรัม/ลิตร) การตกตะกอนดิ นขาวจนไดปริมาตรคงที่ ใชเวลา
ประมาณ 6 ชั่ วโมง และเวลาที่ ใชในการอบแหงดินขาวจนไดน้ําหนั กคงที่ ใชเวลาประมาณ 12
ชั่วโมง ลักษณะของดินขาวบริสุทธิ์ (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
ดินขาวบริสุทธิ์มาก (ถ.พ. 2.60) ทั้งนี้อาจเนื่องจากการใชน้ํารอนเปนการปรับสภาพทางฟสิกส
อาจจะไมเหมาะสมสําหรับการปรับสภาพดินขาวที่ใชแลว
1.3 การปรั บ สภาพดิ น ขาวที่ ใช แ ล ว ด ว ยด า งที่ ความเข ม ข น ต า งๆ
นําดิ นขาวที่ ผ านการใช งานแลวมาปรั บสภาพโดยใช ด างโซเดี ยมไฮดรอกไซด
(NaOH) ที่ความเขมขน 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 โมลาร พบวา ไดคาความถวงจําเพาะที่
ใกลเคียง (2.55-2.59) กับดินขาวบริสุทธิ์ (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
ชุ ดการทดลอง

ลั กษณะของดิ นขาว %ผลผลิ ต pH %ความชื้ น ถ.พ. ปริมาณดินขาว*

ดินขาวบริสุทธิ์
ไมมีกลิ่น สีขาวเทา
ไมลางน้ํา
กลิ่นหืน เหม็น สีเทา
o
ลางน้ํารอน 50 C
กลิ่นหืน สีเทาเขม
o
ลางน้ํารอน 70 C
กลิ่นหืน สีเทาเขม
o
ลางน้ํารอน 90 C กลิ่นหืนลดลง สีเทาออน
ลางน้ํารอน 100oC กลิ่นหืนลดลง สีเทาออน

100
75
81
78
79
83

7.8
6.5
7.2
7.4
6.8
7.1

88.55
45.83
61.50
56.05
49.91
88.22

2.60E
1.20A
1.30B
1.35B
1.40C
1.50D

230 A
2230 E
994 D
797 D
674 C
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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รูปที่ 1 ลักษณะของดินขาวบริสุทธิ์ (A) และดินขาวที่ผานการปรับสภาพดวยน้ํารอนที่อุณหภูมิตางๆ
ดังนี้ ไมลางน้ํา (B), ลางน้ํารอน 50oC (C), น้ํารอน 70oC (D), น้ํารอน 90oC (E) และน้ํารอน
100oC (F)

ซึ่ งดินขาวมีค าความถ วงจําเพาะสู งสุ ดเท ากั บ 2.59 ซึ่ งเท ากั บค าความถ วงจําเพาะของดิ นขาว
บริสุทธิ์ (2.60) และใชปริมาณดินขาวเพื่อใหได ถ.พ. 1.14 เทากับ 232 กรัม ซึ่ งใกลเคียงกับ
ปริมาณของดินขาวบริสุทธิ์ (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
ความเข ม 1.5 M เพื่ อเป นการประหยั ดค าใช จ าย เวลาที่ ใช ในการตกตะกอนดิ นขาวจนได
ปริมาตรคงที่ ใชเวลาประมาณ 6 ชั่ วโมง และเวลาที่ ใชในการอบแหงดินขาวจนไดน้ําหนักคงที่
ใชเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง ดินขาวบริสุทธิ์มีสีขาวเทา (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
กับดินขาวบริสุทธิ์ (รูปที่ 2 F)
วิธีการใชสารเคมีที่เปนดาง (โซเดียมไฮดรอกไซด) เปนการปรับสภาพดินโดย
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินดวยการเพิ่มของแข็งหรือของเหลวเขาไปในดิน ซึ่งเกิดผลไดโดย
การแทรกซึมเขาไปในองคประกอบของดิน (Ingles and Metcalf, 1972) ดังนั้น จึงเลือกวิธีนี้
ในการปรับสภาพดินขาวที่ ผานการใชงานแลว
1.4 การวิ เ คราะห องค ป ระกอบของดิ น ขาวบริ สุ ทธิ์ ดิ น ขาวที่ ผ านการใช งาน
แล ว และดิ น ขาวที่ ปรั บ ภาพแล ว ของโรงงานสกั ด น้ํ า มั น ปาล ม
นําตัวอยางดินขาวบริสุทธิ์ ดินขาวที่ผานการใชงานแลว และดินขาวที่ปรับสภาพ
แลวของโรงงานเอเชียนน้ํามันปาลม จังหวัดกระบี่ มาวิเคราะหองคประกอบตางๆ (เชนเดียว
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ตารางที่ 3 ผลของความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดตอการปรับสภาพดินขาวที่ใชแลว
ชุดการทดลอง

ลั กษณะ
ของดิ นขาว

%ผลผลิ ต

pH

%ความชื้ น

ถ.พ.

ปริมาณ
ดินขาว*

A ดินขาวบริสุทธิ์

ไมมี กลิ่ น
สีขาวเทา
กลิ่ นหื น
สีเทา
กลิ่ นหื น
สีเทาเข ม
กลิ่ นหื นลดลง
สี เทาอ อน
กลิ่ นหื นลดลง
สี เทาอ อน
กลิ่ นหื นลดลง
สีขาวเทา

100

7.8

88.55

2.60 B

230 A

78

6.4

64.10

2.55 A

240 B

83

6.8

75.77

2.56 A

236 B

76
87

7.1
7.3

87.32
87.43

2.58 B
2.58 B

234 A
234 A

87

6.5

88.22

2.59 B

232 A

B ปรับสภาพดวย
NaOH 0.5 M
C ปรับสภาพดวย
NaOH 1.0 M
D ปรับสภาพดวย
NaOH 1.5 M
E ปรับสภาพดวย
NaOH 2.0 M
F ปรับสภาพดวย
NaOH 2.5 M

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 ผลของความเข มขนของโซเดี ยมไฮดรอกไซด ตอการปรั บสภาพของดินขาวบริสุ ทธิ์
(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) พบวาดินขาวบริสุทธิ์ประกอบดวยสารประกอบทั้งหมด 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 มีสารประกอบเพิ่มขึ้น 2 ชนิด คือ Cl (0.31%) และ P2O5 (0.37%)
โดยมี SiO2 ลดลงจากเดิ ม 21.9% ทั้ งนี้ อาจทําให คุ ณ สมบั ติ ของดิ น ขาวเปลี่ ย นไปจึ งทําให
ประสิ ทธิ ภาพในการใช งานลดลง แต เมื่ อวิ เคราะห สารประกอบของดิ นขาวที่ ปรั บสภาพแล ว
พบวามีสารประกอบเพิ่มขึ้นมา 4 ชนิด คือ Cl (0.33 %), P2O5 (0.28 %), Na2O (0.81), และ SO3
(0.24 %) โดยมี SiO2 ลดลงจากดินขาวบริสุทธิ์ 17.8% ซึ่งนอยกวาดินขาวที่ยังไมผานการปรับ
สภาพ สวนดินขาวที่ปรับสภาพแลวมีสารประกอบเพิ่มขึ้น1 ชนิด คือ Na2O ซึ่งอาจเกิดจาก
NaOH ที่ ใช ในการปรั บสภาพดิ นขาว และ Na+ อาจแทรกซึ มเข าไปในองค ประกอบของดิ น
ทําใหดินมีความแข็งเพิ่ มขึ้ น (Ingles and Metcalf, 1972) จึงสงผลใหดินขาวที่ปรับสภาพดวย
NaOH มีประสิทธิภาพการใชงานใกลเคียงกับดินขาวบริสุทธิ์
2 . การทดลองใช ดิ น ขาวที่ ป รั บ สภาพด ว ยด า งที่ ค วามเข ม ข น ต า งๆ ในการแยก
เมล็ ด ในปาล ม และกะลา
นําดินขาวที่ ปรับสภาพแลวดวยดางที่ความเขมขน 0.5-2.5 M มาทดลองแยกกะลา
และเมล็ดใน โดยผสมกะลาและเมล็ดในปาลมในอัตราสวน 1:1 (โดยน้ําหนัก) ปริมาณ 20 กรัม
คอยๆ ปอนสวนผสมที่แยกลงไปในบิกเกอรที่เตรียมสารละลายขน (slurry) ของดินขาวไวแลว
ในขณะที่ มี การกวนอย างช าๆ เพื่ อใหเมล็ ดในและกะลาแยกออกจากกั น หลั งจากนั้ นเก็ บ
ตัวอยางที่ลอยไปลางและอบใหแหงแลวนํามาชั่ งน้ําหนักไว แยกกะลาปาลมออกจากเมล็ดใน
ที่ลอยขึ้นมา นําไปชั่งน้ําหนัก นําขอมูลที่ไดไปหาคา %Recovery (เปอรเซ็นตเมล็ดในปาลมที่
เก็บเกี่ยวได) โดยใชสูตรดังนี้
%Recovery = น้ําหนักของเมล็ดในทีล่ อย x 100
น้ําหนักของเมล็ดในทัง้ หมด
เมื่ อวิเคราะหคาความถวงจําเพาะของกะลาและเมล็ดในปาลม พบวามีคาความถวง
จําเพาะเฉลี่ยเทากับ 1.44 และ 1.14 ตามลําดับ
เมื่ อทดลองนําของผสมกะลาปาล ม และเมล็ ด ปาล มในที่ ออกจากเครื่ องกระเทาะ
เมล็ด (ripple mill) มาแยก โดยใชดินขาวที่ปรับสภาพแลวเปนมัชฌิมในระบบแขวนลอย โดย
ปรับความถวงจําเพาะอยูในชวง 1.14-1.16 ซึ่งทําใหสามารถแยกเมล็ดในไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยเก็ บเกี่ ยวเมล็ ดในไดถึ ง 95-100% (ตารางที่ 5) โดยดินขาวที่ ปรับสภาพด วย NaOH ที่มี
ความเขมขน 1.5, 2.0 และ 2.5 M สามารถแยกเมล็ดในออกได 100%
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ตารางที่ 4 แสดงความเขมแข็งสารประกอบของดินขาวบริสุทธิ์ ดินขาวที่ผานการใชงานแลว
และดินขาวที่ ปรับสภาพแลวของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่จังหวัดกระบี่
ความเขมขน (%)

a

สารประกอบ

ดินขาวบริ สุทธิ์

SiO2
Al2O3
Fe2O3
K2O
MgO
CaO
Na2O
P2O5
TiO2
Cl
SO3
SrO
Rb

73.05
15.63
3.39
2.43
0.90
0.81
0.34
0.07
0.04

ดินขาวที่
ผานการใชงานแลว
56.98
12.75
3.13
0.37
0.84
1.26
0.37
0.29
0.31
0.05
0.04

ดินขาวที่
ปรั บสภาพแล วa
59.11
12.24
3.17
4.09
0.84
1.59
0.81
0.28
0.39
0.33
0.24
0.08
0.04

ดินขาวปรับสภาพดวย 1.5 M NaOH ในระดับหองปฎิบัติการ

3 . ผลของการขยายขนาดการทดลอง
เมื่ อขยายขนาดของการปรับสภาพดินขาวจากหองปฎิบัติ การ (1 ลิตร) ไปสู ระดับ
อุตสาหกรรมในถัง 2500 ลิตร (รูปที่ 3) ในโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่จังหวัดกระบี่ โดยปมน้ํา
ดิ นขาวที่ ใชแล วปริ มาตร 400 ลิ ตร จากถั งพักน้ําดิ นขาว จากนั้ นนําไปผ านตะแกรงละเอียด
เบอร 40 เพื่อแยกเศษกะลาและเมล็ดในออกในถังปรับสภาพดินขาว ทําการปรับสภาพดินขาว
ดวยดาง NaOH 1.5 โมลาร โดยใชปริมาณดาง 4 ลิตร/น้ําดินขาวที่ใชแลว 400 ลิตร กวนผสม
ใหเขากันนาน 15 นาที ตั้ งทิ้งใหตกตะกอน นําตะกอนดินขาวที่ไดไปผึ่งแดดใหแหง (ใชเวลา
ประมาณ 5 วัน) นํามาบดใหละเอียด และนําตัวอยางดินขาวที่ปรับสภาพแลวไปวิเคราะหสมบัติ
และองคประกอบที่ได พบวาไดดินขาวที่ผานการปรับสภาพแลวรวม 75 กก. จากตารางที่ 6
พบวาดินขาวบริสุทธิ์ประกอบดวยสารประกอบทั้งหมด 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
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ตารางที่ 5 เปอรเซ็นตของการแยกเมล็ดในออกจากกะลาเมื่อใชดินขาวที่ปรับสภาพแลว
ชุดการทดลอง

ปริมาณดินขาว

pH

% เมล็ดในที่ลอย

ดินขาวบริ สุทธิ์
ปรับสภาพดวย NaOH 0.5 M
ปรับสภาพดวย NaOH 1.0 M
ปรับสภาพดวย NaOH 1.5 M
ปรับสภาพดวย NaOH 2.0 M
ปรับสภาพดวย NaOH 2.5 M

230 A
240 B
236 B
234 A
234 A
232 A

7.8
6.4
6.8
7.1
7.3
6.5

100
95
98
100
100
100

คาเฉลี่ยตัวเลขในคอลัมนเดียวกันที่กํากับดวยตัวอักษรที่ตางกัน มีความแตกตางกัน
ทางสถิติจากการเปรียบเทียบโดย Scheffe test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
หมายเหตุ pH = pHของสารละลายดินขาวเมื่อมีคา ถ.พ. เทากับ 1.14
*ปริมาณดินขาว หมายถึง ปริมาณดินขาวที่ใช (กรัม) /น้ํา 1 ลิตร
เพื่อใหไดคา ถ.พ. เทากับ 1.14

รูป ที่ 3 ขั้นตอนการปรับสภาพดินขาวที่ใชแลวดวยดางในระดับอุตสาหกรรม

สวนดินขาวที่ ปรับสภาพแลว พบวามีสารประกอบหลั กๆ ต่ํากวาในดินขาวบริสุทธิ์
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%)
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ตารางที่ 6 แสดงความเขมขนของสารประกอบของดินขาวบริสุทธิ์ และดินขาวที่
ปรับสภาพแลวของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมในระดับอุตสาหกรรม
สารประกอบ
SiO2
Al2O3
K2O
MgO
CaO
TiO2
Fe2O3
Rb
SrO
Cl
Na2O
P2O5
SO3

ความเขมขน (%)
ดินขาวบริ สุทธิ์

ดินขาวที่ ปรับสภาพแลว

73.05
15.63
2.43
0.90
0.81
0.34
3.39
0.04
0.07
-

58.78
12.26
5.21
1.00
1.28
0.40
3.08
0.04
0.04
0.30
1.16
0.47
0.22

ดินขาวที่ไดมลี ักษณะสีเทาเปนกอน ดังนัน้ กอนนําไปใชงานตองผานการบดใหละเอียด
เพื่องายตอการเตรี ยมความถวงจําเพาะของสารละลายข น (Slurry) ดินขาวที่ ไดมีค าความถวง
จําเพาะเทากับ 2.58 และแยกเมล็ดในไดประมาณ 95% (ตารางที่ 7) ซึ่งเมื่อผสมน้ําแลวใหพีเอช
7.5 และมี การกระจายของอนุภาคดิ นขาวเป นอย างดีเช นเดียวกั บการใช ดิ นขาวบริสุ ทธิ์ ทําให
ไมเกิดการจับตัวเปนกอนจึงไมตองใชสารชวยกระจายตัว
4 . การคิ ด ต น ทุ น การปรั บ สภาพดิ น ขาวและค า ใช จ า ยที่ ประหยั ด ได
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
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ตารางที่ 7 ดินขาวที่ปรับสภาพแลวโดยใชโซเดียมไฮดรอกไซดที่ความเขมขน 1.5 M
ในระดับอุตสาหกรรม
ชุดการทดลอง

ปริมาณดินขาว

pH

% เมล็ดในที่ลอย

ดินขาวบริ สุทธิ์
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
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.
ราคาดิ นขาวที่ ปรับสภาพแล ว = 0.4 บาท/กก.
สมมุติวาปรับสภาพดินขาวไดครึ่งหนึ่งของดินขาวบริสุทธิ์
ดังนัน้ ตองใชดนิ ขาวใหมครึ่งหนึ่ง = 593,926.17 กก./ป
คิดเปนคาใชจาย
= 1,781,778.50 บาท/ป
ถาใชดิ นขาวที่ ปรับสภาพแลว
= 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
กับปริมาณดินขาวที่ ใชไปในแตละกะของการผลิ ตน้ํามันปาล ม เนื่ องจากในกระบวนการผลิต
นั้นเกิดการสูญเสียปริมาณดินขาวไปกับกะลาปาลมและเมล็ดในปาลมน้ํามัน จึงทําใหปริมาณ
ดิ นขาวที่ ถายทิ้ งมีปริ มาณนอย ดั งนั้ นเมื่ อนําไปปรั บสภาพแล วอาจทําให ไม เพียงพอต อการ
ใชงานได
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สรุป
ในกระบวนการสกัดน้ํามันปาลม นิยมใชสารละลายขน (slurry) ของดินขาวที่มีความถวง
จําเพาะในช วง 1.12-1.14 เพื่ อ แยกเมล็ ด ในออกจากกะลา ระหว างการใช งานจะเกิ ด การ
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) เท ากับดิ นขาวบริ สุ ทธิ์ (2.60) ดิ นขาวบริ สุ ทธิ์ และดิ นขาวที่ ใชงานแล ว มี องค ประกอบ
หลักของดินขาวคือ ซิลิกา (SiO2) และอะลูมินา (Al2O3) สําหรับดินขาวที่ผานการปรับสภาพแลว
มีองคประกอบหลักคือ SiO2 59.11%, Al2O3 12.24% และ K2O 4.09% เมื่อนําไปทดลองแยก
กะลา (ความถวงจําเพาะเฉลี่ย 1.44) และเมล็ดใน (ความถวงจําเพาะเฉลี่ ย 1.14) ของปาลม
น้ํามัน โดยใชดินขาวที่ ปรับสภาพแลวเปนมัชฌิมในระบบแขวนลอย (มีคา ถ.พ. 1.14) พบวา
สามารถแยกเมล็ดในได 100% โดยไมมีกะลาปนอยูเลย เมื่อศึกษาผลของการขยายขนาดใน
โรงงานโดยปรับสภาพดินขาวที่ ใชแลวดวยดาง NaOH ที่ มีความเขมขน 1.5 M พบวาดินขาว
ที่ไดมีคาความถวงจําเพาะเทากับ 2.58 และสามารถแยกเมล็ดในได 95% โดยมีกะลาปนอยู
5%
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ผลิตภัณฑกาซชีวภาพจากน้ําเสีย
ของโรงงานสกัดน้าํ มันปาลม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะรัตน บุญแสวง
E-mail: piyarat.b@psu.ac.th

กาซชีวภาพ หมายถึง กาซที่ไดจากการยอยสลายสารอินทรียตางๆ ในสภาพไรอากาศ
(anaerobic digestion) สารอิ นทรียจะประกอบดวยคารบอนและไฮโดรเจนเปนสวนใหญ เมื่ อ
ผ านการยอยสลายในสภาพไร อากาศสารอิ นทรี ย จะถู กยอยสลายเป นโมเลกุลที่ เล็ กลง และ
เกิดการสร างเป นก าซมีเทนและคารบอนไดออกไซด รวมทั้ งก าซอื่ นๆ บางชนิ ด 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/ชั่วโมง นํ้ามันเบนซิน ประมาณ 0.6 ลิตร นํ้ามันเตาประมาณ 0.55 ลิตร และกาซ LPG
ประมาณ 0.46 กก. (นันทิยา, 2545)
ในการนํากาซชีวภาพมาใชประโยชนดานพลังงาน คาพลังงานที่ไดจากกาซชีวภาพจะขึ้น
กับสั ดส วนของก าซมี เทนที่ มีอยู ในก าซชี วภาพ คุ ณสมบัติ ทั่ วไปของกาซชีวภาพและก าซมี เทน
แสดงในตารางที่ 1 และ 2
อย างไรก็ ตาม การผลิ ตก าซชี วภาพจากสารอิ นทรี ย และของแข็ งที่ มี ความเข ม ข นสู ง
ทําใหการใชถังปฏิกรณแบบถังเดียวในการผลิตกาซชีวภาพอาจตองใชเวลาในการผลิตกาซและ
Ph.D.(Chemical Engineering) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติทั่วไปของกาซชีวภาพ
คุณสมบัติกาซชีวภาพ

ค า

คาความรอน (Heating Value) (อางอิงที่ CH4 60%)
ความเร็วเปลวไฟ
อัตราสวนอากาศตอเชื้อเพลิงในการเผาไหมทางทฤษฎี (A/F)
อุณหภูมิเผาไหมในอากาศ
คาความจุความรอน (Cp)
ความหนาแนน

21.5 MJ/m3
25 cm/s
6.19 m3-air/m3-gas
650 o C
1.6 kJ/m3- oC
1.15 kg/m3

ที่มา: ศูนยประสานงานโครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ (2551)
ตารางที่ 2 ลักษณะทางกายภาพและเคมีของกาซมีเทน
คุณสมบัติของกาซมีเทน

ค า

สูตรเคมี
น้ําหนักโมเลกุล
จุดเดือดที่ 14.696 psia (760 mm Hg.)
จุดเยือกแข็งที่ 14.696 psia (760 mm Hg.)
ความถวงจําเพาะ : 15.5oC และ 760 mm Hg.
คาความรอน : 15.5oC และ 760 mm Hg.
อัตราออกเทน
อุณหภูมิการเผาไหม

CH4
16.042
161.49 oC
182.48 oC
1.47 L/g
38130.71 kJ/m3
130
650 o C

ที่มา: จิรวัฒน (2546)
การบําบัดน้ําทิ้งนาน และมีอัตราการผลิตกาซชีวภาพต่ํา ในขณะที่การเลือกใชถังปฏิกรณแบบ
สองถังที่แยกถังผลิตกรดและถังผลิตมีเทนออกจากกัน โดยระบบแบบสองขั้นตอนจะแบงเปน
ถั งปฏิ ก รณ ใบแรกทําหน าที่ ควบคุ มให เกิ ดการย อยสลายสารประกอบคาร โบไฮเดรต ไขมั น
โปรตีน และสรางกรด ขณะที่ถังปฏิกรณใบที่สองทําหนาที่ควบคุมใหเกิดการสรางมีเทนโดยใช
กรดที่ สร างขึ้ นในถังปฏิกรณใบแรก วิ ธีการแยกถังปฏิกรณออกจากกันนี้ จะสามารถควบคุม
สภาวะภายในระบบให เหมาะสมกั บ การทํางานของจุ ลิ น ทรี ย ที่ ผลิ ตกรดและผลิ ตก าซมี เทน
ในแตละถัง และเปนการชวยปองกันถังสรางมีเทนจากสภาวะที่กอใหเกิดอันตรายตอแบคทีเรีย
สรางมีเทน เชน การรับน้ําเสียที่มีปริมาณสารอินทรียสูง เปนตน
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กระบวนการผลิตกาซชีวภาพ
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 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
1 ) การย อ ยสลาย (Hydrolysis)
โมเลกุลของอินทรียสารบางชนิดจะถูกดูดซึมเขาสูเซลลแบคทีเรียไดโดยตรง สําหรับ
การยอยสารอินทรียที่มีโมเลกุลใหญ ไดแก ไขมัน โพลีแซคคาไรด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก
ใหอยูในรูปสารอินทรียที่มีขนาดเล็กลง เชน กรดไขมัน โมโนแซคคารไรด ไดแซคคาไรด กรด
อะมิโนพิวรีน และไพริมิดีน โดยอาศัยกลุมแบคทีเรียพวกไมสรางมีเทน เชน Clostridium sp.
ชนิดของแบคทีเรียที่พบในแตละขั้นตอนนี้จะขึ้นอยูกับคุณลักษณะของน้ําเสีย โดยขั้นตอนนี้เปน
เพียงการเปลี่ยนรูปของสารประกอบอินทรียเทานั้น (Gray, 1981)
2 ) การสร า งกรด (Acidogenisis)
สารอินทรียที่มีขนาดเล็กลงจากขั้นตอนที่ 1 จะถูกแบคทีเรียสรางกรดใชเปนอาหาร
และเปลี่ยนเปนกรดไขมันระเหยงาย (volatile fatty acid: VFA) เชน กรดอะซิติก กรดบิวทิริก
และกรดโพรพิโอนิก เปนตน และผลิตไฮโดรเจนกับคารบอนไดออกไซดออกมาดวยกระบวน
การทางชีวเคมี โดยจุลินทรียในกลุม fermentative bacteria หรือ acid forming bacteria
3 ) การสร า งกรดอะซิ ติ ก จากกรดไขมั น ระเหยอื่ นๆ (Acetogenesis)
กรดไขมันระเหยงายที่มีคารบอนมากกวา 2 อะตอม ไมสามารถถูกเปลี่ยนเปนกาซ
มีเทนไดโดยตรง แบคทีเรียจะตองเปลี่ยนกรดอินทรียระเหยงายตางๆ ใหเปนกรดอะซิติกหรือ
ไฮโดรเจนเสียกอนจึงจะใชผลิตกาซมีเทนได แบคทีเรียอะซิโตจีนิกมีความสามารถในการยอย
สลายกรดไขมันระเหยงายที่ มีคารบอนมากกวา 2 อะตอมใหกลายเปนกรดอะซิติก คารบอน
ไดออกไซด และไฮโดรเจน ซึ่งเปนสารอาหารในการผลิตมีเทน
4 ) การสร า งมี เ ทน (Methanogenesis)
การผลิตมีเทนสามารถเกิดขึ้นไดจากการยอยสลายกรดอะซิติกใหเปนกาซมีเทนกับ
คารบอนไดออกไซด และการทําปฏิกิริยาของไฮโดรเจนกับคารบอนไดออกไซดภายใตสภาวะ
ไรออกซิเจนโดยประมาณ 2 ใน 3 สวน กาซมีเทนไดมาจากกรดอะเซติกที่แปรเปลี่ยนรูปโดย
Acetotrophic Methanogens ส วนที่ เหลื อ เป นผลมาจากกระบวนการรี ดั กชั่ นก าซคาร บอน
ไดออกไซดโดยไฮโดรเจน จุลินทรียสรางมีเทนสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้

93
ปาลมน้ํามัน: ผลิตภัณฑที่ไมใชน้ํามันปาลม

- Hydrogenotropic Methanogenic หรื อ Hydrogen-Utilizing Chemolithotrophs
มีหนาที่เปลี่ยนไฮโดรเจนและคารบอนไดออกไซด ใหเปนมีเทน
- Acetotrophic Methanogens อาจเรียกวา Acetoclastic Bacteria หรือ AcetateSplitting Bacteria ทําหนาที่เปลี่ยนกรดอะเซติกใหเปนมีเทนและคารบอนไดออกไซด

กระบวนการยอยสลายของระบบไรอากาศแบบสองขัน้ ตอน
ขั้ นตอนการย อยสลายสารอิ นทรียโดยกระบวนการบําบั ดน้ําเสียแบบไรอากาศมีอยู 2
ขั้ นตอนคื อ ขั้ นตอนที่ ยอยสลายแล วทําใหไดกรดและขั้ นตอนการยอยสลายแล วทําใหไดกาซ
มีเทน อัตราการยอยสลายในขั้นที่ทําใหเกิดกาซมีเทนจะชามากเมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนการ
ยอยสลายที่ทําใหเกิดกรด ดังนั้นในระบบบําบัดน้ําเสียแบบไรอากาศโดยทั่ วไปซึ่งเปนแบบ
ขั้ นตอนเดียวหรื อใช ถั งปฏิ กิ ริยาเพี ยงถั งเดียว ปฏิกิ ริยาชีวเคมีทั้ ง 2 ขั้ นตอนจะเกิดขึ้ นในถั ง
ปฏิกิริยาพรอมๆ กัน ปฏิกิริยาชีวเคมีของการบําบัดน้ําเสี ยแบบไรอากาศ จึงถูกควบคุ มดวย
ขั้นตอนยอยสลายที่ทําใหเกิดกาซมีเทนโดยในทางปฏิบัติที่กระทํากันคือ การควบคุมสภาวะให
เหมาะสมกับการทํางานของจุลินทรียที่ สรางมี เทนโดยการควบคุ มอั ตราการปอนน้ําเสียไม ให
สูงเกินไป เพื่อใหจุลินทรียที่สรางมีเทนสามารถใชกรดอินทรียที่เกิดจากขั้นตอนการยอยสลาย
ที่ ทําให เกิดกรดไดทั น เพราะถ าอั ตราการป อนน้ําเสี ยสู งเกินไป จะทําให กรดอิ นทรีย ซึ่ งเป น
ผลผลิตจากขั้นตอนการยอยสลายที่ทําใหเกิดกรดเกิดขึ้นมากเกินที่จะนําไปใชไดทัน การสะสม
ของกรดนี้ จ ะไประงั บ การเจริ ญ เติ บโตของจุ ลิ น ทรี ย ในขั้ นตอนการผลิ ต ก าซมี เทน ทําให ไ ม
สามารถเกิ ดขั้ น ตอนการย อยสลายในขั้ นตอนที่ สองได เรี ยกว า Stuck Digestion ทําให การ
ทํางานของระบบลมเหลวในที่สุด
ดังนั้นการใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบไรอากาศสองขั้นตอน เปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถ
แกไขปญหาการทํางานของจุลินทรียที่ผลิตกรดและผลิตกาซมีเทนได เพราะเปนการแยกการ
ทํางานของจุลินทรียเปน 2 ถัง โดยถังแรกจะถูกควบคุมใหเกิดกระบวนการยอยสลายที่ทําให
เกิดกรดซึ่งจะเรียกถังปฏิกรณนี้วาถังปฏิกรณสรางกรด และถังที่สองจะควบคุมใหเกิดกระบวน
การยอยสลายที่ทําใหเกิดมีเทนซึ่งจะเรียกถังปฏิกรณนี้วา ถังปฏิกรณสรางมีเทนซึ่งจะสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบใหสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากจุลินทรียสรางกรดและจุลินทรีย
สร างมี เทนในถั งปฏิ ก รณ จ ะถู กแยกออกจากกั น ทําให ส ามารถควบคุ ม สภาวะแวดล อ มที่
เหมาะสมต อการทํางานของจุลิ นทรียแตละชนิดได และยังสามารถยอยสลายสารอินทรีย ที่มี
องคประกอบซับซอน ยอยสลายยากไดเร็ว เชน พวกไขมัน โปรตีน เปนตน สงผลใหผลผลิต
ปริมาณกาซมีเทนมากขึ้น และชวยลดความเปนพิษของสารยับยั้งในปฏิกิริยาการสรางกาซมีเทน
(ธนาวัฒน, 2549) ในการศึกษาที่ ผานมาพบวาไมสามารถที่ จะแยกจุลินทรียทั้ งสองชนิดออก
จากกั นไดอย างเด็ ดขาด เพราะจุ ลินทรี ยที่ สรางมี เทนจะใช ก าซไฮโดรเจนซึ่ งเป นผลผลิ ตจาก
ปฏิกิริยาสรางกรดมาเปนสารตั้งตน
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ในการบําบั ดน้ําเสี ยแบบนี้ น้ําเสี ยจะถู กปอนเข าสู ถั งปฏิ กรณ สร างกรดก อน จากนั้ น
น้ํ าจากถั งปฏิ กรณ ส ร างกรดจะป อนเข าสู ถั งปฏิ กรณ สร างมี เทน เพื่ อบําบั ดสารอิ น ทรี ย และ
ผลิตกาซมีเทนตอไป โดยปกติถังปฏิกรณสรางมีเทนจะมีขนาดใหญกวาถังปฏิกรณสรางกรด
เนื่ องจากปฏิ กิ ริ ยาชี วเคมี ในขั้ นตอนการย อยสลายที่ ทําให เกิ ดก าซมี เทนจะช ากว าปฏิ กิ ริ ยา
ชีวเคมีในขั้นตอนยอยสลายที่ทําใหเกิดกรด (ธนาวัฒน, 2549)
จากการเปรี ยบเที ยบการใช ระบบการผลิ ตมี เทนจากน้ําเสี ยโรงงานสกั ดน้ํ ามั นปาล ม
โดยใชระบบการยอยสลายแบบหนึ่งกับสองขั้นตอน (Boonsawang and Chaisri, 2007) ในระบบ
หนึ่ งขั้นตอนจะใชถังหมักแบบ upflow anaerobic sludge blanket (UASB) สําหรับระบบการ
ย อยสลายแบบสองขั้ นตอนประกอบดวยขั้ นตอนแรกเปนการผลิ ตกรดโดยใชถั งหมั ก UASB
หลังจากนั้ นน้ําเสียที่ ออกจากถังแรกจะถูกเก็บในถังพักกอนปอนเขาสูถังผลิตกาซมีเทนโดยใช
ถังหมักแบบ upflow anaerobic filter (UFAF) ดังแสดงในรูปที่ 1 ทําการเดินระบบดังตารางที่ 3
โดยมีภาระบรรทุกสารอินทรีย (organic loading rate, OLR) เทากับ 10.0 และ 9.38 กรัมซีโอดี/
ลิตร/วัน สําหรับระบบแบบขั้ นตอนเดียวและสองขั้ นตอนตามลําดับ และระยะเวลาเก็บกัก
น้ําเสีย (Hydraulic retention time, HRT) เทากับ 5.0 และ 5.33 วัน สําหรับระบบแบบขั้นตอนเดียว
และสองขั้นตอน ตามลําดับ

รูปที่ 1 ระบบการผลิตก าซชีวภาพแบบสองขั้ นตอน (A) ถังหมักUASB และ (B) ถังหมัก UFAF
(1 = น้ําเสียโรงงานสกัดน้ํามันปาลม, 2 = ปม, 3 = ตะกอนจุลินทรียในถังหมัก UASB,
4 = สวนบนสําหรับแยกกาซของถัง UASB, 5 = กาซออกจากถังหมัก, 6 = ถังเก็บกาซ,
7 = น้ําทิ้ งออกจากถังหมัก UASB, 8 = ถังปรับเสถียรน้ําเสียออกจากถังหมัก UASB
กอนเขาถังหมัก UFAF, 9 = จุลินทรียยึดเกาะกับตัวกลางในถังหมัก UFAF, 10 = น้ําทิ้ง
ออกจากถั งหมั กUFAF)
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการผลิตมีเทนในระบบการยอยสลาย
แบบขั้นตอนเดียวและแบบสองขั้นตอน
พารามิเตอร

UASB

UASB/UFAF

OLR (g COD/l/day)
HRT (day)
Working volume of reactor (l)
Methane production (l/day)
Methane yield (l CH4)/g COD removal)
COD removal (%)

10.0
5.00
10
5.34
0.116
87.8

9.38
5.33
15
14.5
0.372
80.0

จากผลการทดลองจะเห็นวา ระบบแบบสองขั้นตอนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มีเทนไดมากกวาระบบแบบขั้นตอนเดียว โดยมีผลผลิตมีเทนเพิ่มขึ้นจาก 0.116 เปน 0.372 ลิตร/
กรัมซีโอดีที่ถูกกําจัด

สรุป
จะเห็นว าการพั ฒนาระบบก าซชี วภาพจากน้ําเสี ยของโรงงานสกัดปาล มน้ํามั น โดยใช
ระบบการยอยสลายแบบไรอากาศสองขั้ นตอนมีความเปนไปไดที่ จะเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต
มีเทนใหสูงขึ้น โดยเฉพาะกับน้ําเสียที่มีปริมาณสารอินทรียสูง อยางไรก็ตามผลการทดลองที่ได
เป นเพี ยงการทดลองในระดั บห องปฏิ บั ติ การ ยั งคงต องมี การพั ฒนาในระดั บต นแบบ (pilot
scale) และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบแบบขั้นตอนเดียวและแบบสองขั้ นตอนยัง
ต อ งพิ จ ารณาถึ งการเดิ น ระบบที่ เหมาะสมรวมทั้ งภาระบรรทุ กสารอิ นทรี ย และระยะเวลา
เก็บกักน้ําเสียซึ่งแปรผันไปตามชนิดและลักษณะของน้ําเสีย
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การสกัดน้าํ มันปาลมของประเทศไทย
ปจจุบันวิธีการหลักๆที่ใชในการสกัดน้ํามันปาลมในประเทศไทย มี 2 วิธี คือ
1 . การสกั ดน้ํามั นปาล มแบบแหง วิธีนี้ เมื่ อเก็ บเกี่ ยวปาลมทะลายสดแล ว เกษตรกร
จะต องแยกเอาผลปาล มออกจากทะลาย แลวสงโรงงานภายใน 24 ชั่ วโมง โรงงานจะนําผล
ปาลมไปอบแหง แลวจึงบีบน้ํามันจากผลปาลมแหงโดยใชเครื่องบีบเกลียวเดี่ยว (single screw
press) น้ํามันที่ ได จะเปนน้ํามันผสมของน้ํามันปาล มดิ บและน้ํามั นเมล็ดใน (mixed palm oil)
และมีกากปาลมซึ่งเปนของผสมของเสนใย กะลา และเนื้อเม็ดใน (palm meal or palm cake)
ขั้นตอนการสกัดน้ํามันปาลมแบบแหง แสดงในรูปที่ 1 คาใชจายหลักๆ นอกจากจะมาจากคา
วัตถุดิบแลว ก็จะมีคาเชื้อเพลิงที่ใชในการอบผลปาลมและคาไฟฟาที่ใชในการเดินเครื่องจักร

รูปที่ 1 กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมแบบแหง

2 . การสกั ดน้ํา มั นปาล มแบบเป ย ก วิ ธีนี้ เป นวิ ธีมาตรฐานที่ โรงงานสกั ดน้ํามั นปาล ม
ขนาดใหญใชกันอยู โดยวัตถุดิบคือปาลมทะลายสด ทางโรงงานจะนําปาลมทะลายสดไปนึ่ง
ในหมอนึ่ง (sterilizer) ใหผลปาลมสุก เมื่อแยกผลปาลมสุกออกจากทะลายก็นําเขาหมอยอย
(digester) แลวส งไปสกัดน้ํามันโดยใช เครื่ องบีบเกลียวคู (twin screw press) น้ํามันที่ บีบได
ถูกสงผานตะแกรงสั่นไปยังถังตกจม (settling tank) ซึ่งแยกน้ํามันที่ลอยตัวออก และแยกน้ํามัน
ในน้ําสลัดจโดยการป นเหวี่ยงดวยเครื่ องเซพาเรเตอร (separator) หรือดีแคนเตอร (decanter)
น้ํามันที่ไดถูกปนเหวี่ยงดวยความเร็วสูงและกําจัดความชื้นไดเปนน้ํามันปาลมดิบ (crude palm oil)
สวนกากใยที่ ได จาการบีบน้ํามันจะนํามาแยกเมล็ดออกจากเสนใยดวยไซโคลน และนําเมล็ด
ไปกะเทาะเปลือกดวยเครื่องกะเทาะเมล็ด (ripple mill) แลวแยกเมล็ดในจากเศษกะลาโดยผาน
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อางดินขาวไดเปนเมล็ดใน บางโรงงานจะมีการบีบน้ํามันจากเมล็ดในตอไดเปนน้ํามันเมล็ดใน
(palm kernel oil) และกากเนื้อเมล็ดใน (palm kernel meal) ขั้นตอนการสกัดน้ํามันปาลมแบบ
เปยกแสดงในรูปที่ 2

รูป ที่ 2 กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมแบบเปยก
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วัสดุเศษเหลือและของเสียจากการสกัดน้าํ มันปาลมแบบเปยก
ในการสกั ดน้ํ ามั นปาล ม ผู ประกอบการในป จจุ บั นจะมุ งเน น ให ได น้ํามั น ปาล มดิ บใน
ปริ มาณมากเมื่ อเที ยบกั บปาล มทะลายสด เดิมอั ตราการสกั ดน้ํามั นปาล มเฉลี่ ยมี ค า 18%
แตในปจจุบันมีอัตราการสกัดลดลง บางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมไดเพียง 14-16% สาเหตุที่
อัตราการการสกัดน้ํามันปาลมลดลง นอกจากจะมาจากวัตถุดิบคือพันธุปาลมแลว ยังมาจาก
การตั ดปาล มทะลายสดที่ ไม สุ กเต็ มที่ และการขนส งปาล มทะลายสด การมี พ อค าคนกลาง
รับซื้ ออี กทอดหนึ่ ง ทําให คุณภาพปาล มทะลายสดลดลง และในโรงงานสกั ดน้ํามันปาล มเอง
เมื่ อการผลิตไมมีประสิทธิภาพ 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
ในการผลิ ตน้ํามั น ปาล มดิ บ โดยเฉลี่ ยเมื่ อใช ทะลายปาล มสด 1 ตั น จะมี เส นใย 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) และในน้ําเสี ย 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

การสูญเสียน้าํ มันในกระบวนการสกัดน้าํ มันปาลม
ในการสกัดน้ํามันปาลม มีการสูญเสียน้ํามันในกระบวนการผลิตดังนี้
1) การสูญเสียน้ํามันในการนึ่งปาลมทะลายสด
2) การสูญเสียน้ํามันในทะลายเปลา
3) การสูญเสียน้ํามันในเสนใยปาลม
4) การสูญเสียน้ํามันในกากตะกอนดีแคนเตอร
5) การสูญเสียน้ํามันในน้ําเสีย
การที่ จะลดการสู ญเสี ยน้ํ ามั นในกระบวนการผลิ ต ต อ งเข าใจกระบวนการผลิ ต แต ละ
ขั้นตอน และหาสาเหตุที่ทําใหเกิดการสูญเสียแลวแกไข
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การใชเทคโนโลยีสะอาดในการเพิม่ ประสิทธิภาพการสกัดและการลดการสูญเสียน้าํ มัน
เทคโนโลยีสะอาดคือ เทคโนโลยีการผลิตที่เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการ
ลดมลพิษที่แหลงกําเนิด นอกจะชวยลดตนทุนการผลิตแลวยังชวยลดมลภาวะทางสิ่งแวดลอม
ดวย สําหรับการใชเทคโนโลยี สะอาดกั บโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีรายละเอียดใน Environmental Management of Palm Oil Mill (H-Ktiikun et al., 2000) และคู มื อการจัดการ
สิ่งแวดลอมสําหรับอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม (สํานักเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2540)
1 . คุณภาพปาลมน้ํามัน ทางโรงงานจะตองประสานงานกั บเกษตรกรในการตัดปาลม
ทะลายสดเพื่ อใหนําสงปาล มที่ สุกพอดีมาถึงโรงงาน และนําไปนึ่ งภายใน 24 ชั่ วโมง ปาลม
ทะลายสดหากสุ กเกิ นไปหรือเน า เมื่ อนําไปนึ่ งก็จะทําใหน้ํามันออกมาอยู ในน้ํานึ่ งปาล มมาก
ถาดิบเกินไปก็จะมีปริมาณน้ํามันนอย
2 . การนึ่ งปาลมทะลายสด ปาลมทะลายสดถูกนําไปนึ่งในหมอนึ่ง วัตถุประสงคหลัก
เพื่ อหยุดปฏิกิริยาการเกิ ดกรดไขมันในผลปาลม และทําให ผลปาล มออนนุ ม หลุดจากขั้ วผล
และทะลายไดงาย การนึ่งปาลมทะลายสด มีการใชอุณหภูมิ 130-140๐C ความดัน 3 บาร และ
ใชเวลานึ่ง 50-70 นาที การนึ่งที่นอยเกินไปก็จะทําใหผลปาลมยังติดกับทะลาย แตถานึ่งนาน
เกิ นไปน้ํามั นจะก็ จะออกจากผลปาล มมาก และไปดู ซั บอยู กับทะลายเปล า และอยู ในน้ํานึ่ ง
ปาลมมาก จึงทําใหเกิดการสูญเสียน้ํามันปาลมไปในทะลายเปลาและน้ํานึ่งปาลม นอกจากนี้
การใชไอน้ําที่มากเกินไปก็จะทําใหสิ้นเปลืองน้ําและพลังงานเพิ่มขึ้น
2.1 การลดการสู ญ เสี ย น้ํ า มั น ในน้ํ า นึ่ ง ปาล ม การนึ่ งปาล ม ทะลายสดด วย
อุณหภูมิ ความดัน และเวลาที่นานเกินไป ทําใหน้ํามันออกจากผลปาลมมาอยูในน้ํานึ่งปาลม
หรื อปาล มทะลายสดที่ สุกเกิ นไปเมื่ อนํามานึ่ งก็ จะมี น้ํามั นออกมามาก ควรจะรวบรวมน้ํานึ่ ง
ปาล ม ที่ มี น้ํ า มั น อยู ไ ว ใ นถั งพั ก เพื่ อ แยกน้ํ า มั นออก และนํ ากลั บเข าระบบการผลิ ต ต อ ไป
สวนน้ํานึ่งปาลมที่ แยกน้ํามันออกแลวยังรอนอยู ก็สามารถใชแทนน้ํารอนผสมในชวงการยอย
ผลปาลมหรื อเติมในถังตกจมหลั งจากการบี บน้ํามันปาล ม ก็จะชวยลดการใชน้ําในโรงงานได
ทางหนึ่ง
2.2 การลดการสู ญ เสี ย น้ํ า มั นในทะลายเปล า เมื่ อ นึ่ งปาล ม ทะลายสดแล ว
ก็จะมีการแยกผลปาลมสุกออกจากทะลายเปลาโดยเครื่องแยกทะลาย ตองแยกผลปาลมออก
ใหหมด ในกรณี ที่ บางทะลายยั งมี ผลปาลมติดอยู จําเปนตองนํากลับไปนึ่ งใหม สาเหตุที่ มี
น้ํามันดูดซับในทะลายเปลามากก็เชนเดียวกับการมีน้ํามันในน้ํานึ่งปาลมมาก ทะลายเปลาที่มี
น้ํามันดูดซับอยูนั้น โรงงานสกัดน้ํามันปาลมหลายโรงงานจะมีเครื่องบีบและฉีกทะลาย ทําให
ไดน้ํามันสวนนี้กลับมาเล็ กนอย และไดทะลายที่ฉี กแลวไปใชเปนเชื้ อเพลิง แตเครื่ องบีบและ
ฉี กทะลายเป นเครื่ องจักรที่ ใช กําลั งสู งมากทําให สิ้ นเปลื องพลั งงาน ดังนั้ นควรคํานึงถึ งความ
คุมทุนที่จะนําไปใช
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3 . การสกัดน้ํามันปาลม ผลปาลมที่แยกมาแลวจะถูกนําเขาหมอยอยซึ่งเปนหมอกวน
มีการผสมน้ํารอนและไอน้ํา ควรใชอุณหภูมิอยูที่ 95๐C และกวนนาน 20-30 นาที แลวจึงเขา
เครื่องบีบเกลียวคู (double screw press) เพื่อบีบน้ํามันออกจากเสนใย การควบคุมเครื่องบีบ
มีความสําคัญมากตอการสกัดน้ํามันปาลมดิบ หากบีบดวยแรงอัดที่ มากไปก็จะทําใหเมล็ดใน
แตก ทําให เกิ ดการสู ญเสียเมล็ดไปกั บเสนใย แตถาบีบดวยแรงอั ดที่ นอยไปก็จะทําให บีบ
น้ํามันออกมาไมหมด เกิดการสูญเสียน้ํามันไปในเสนใย
การลดการสู ญ เสี ย น้ํ า มั นในเส น ใยปาล ม การที่ เส น ใยมี น้ํ า มั นมากเกิ ดขึ้ นใน
ขั้ นตอนการสกัดน้ํามันออกจากผลปาลมโดยใชเครื่องบีบอั ดเกลี ยวคู ไดของผสมเปนน้ําและ
น้ํามัน เสนใยและเมล็ด การที่ จะมีน้ํามันในเส นใยมากหรือนอย เกี่ ยวเนื่ องมาตั้ งแตการนึ่ ง
ปาล มทะลายสด จะต องทําใหผลปาลมสุกนุ ม และเมื่ อนํามายอยในถังยอยก็ต องกวนผสม
ไอน้ําและน้ํารอนที่อุณหภูมิสูงกวา 95๐C เพื่อใหผลปาลมยุย งายตอการบีบอัดเอาน้ํามันออก
การบีบน้ํามันตองควบคุมเครื่องบีบอัดใหมีความเร็วและแรงอัดที่เหมาะสม โดยทั่วไปจะควบคุม
ความเร็วของเกลียวอัดที่ 10.33-11.00 รอบ/นาที และควบคุมกระแสไฟฟาของเครื่องบีบที่ 40
แอมแปร
ในการบีบน้ํามัน ตองควบคุมอัตราสวนของเมล็ดแตกตอเมล็ดสมบูรณ โดยควรอยูที่
20:80 ถาจะใหดีควรอยูที่ 10:90 แตก็จะมีโอกาสจะทําใหน้ํามันสูญเสียไปในเสนใยมาก
4 . การแยกน้ํ า มั น จากถั ง ตกจม และการแยกน้ํ า มั น จากน้ํ า สลั ด จ หลั งจากการ
บี บน้ํามั นออกจากผลปาล ม ของผสมที่ ได จะถู กกรองผานตะแกรงสั่ น แล วเขาสู ถั งตกจม
(settling tank) เพื่ อแยกน้ํามันออกโดยการลอยตัว หากในของผสมมี ของแข็ งแขวนลอยอยู
มาก การลอยตั วของน้ํ ามั น ก็ จะเกิ ดได ยาก จึ งมี การเติ ม น้ํ าร อนลงไปช วยเจื อจางของแข็ ง
อยางไรก็ตามเมื่อแยกน้ํามันที่ลอยตัวออกไปแลว ก็ยังคงมีน้ํามันบางสวนอยูในน้ําสลัดจในถัง
ตกจม การแยกน้ํามันในน้ําสลัดจจะใชเครื่องเหวี่ยงแยก อาจเปนเซพาเรเตอรซึ่งเปนเครื่องแยก
แบบ 2 สถานะ (น้ํามันและน้ํากับของแข็งแขวนลอย) หรือดีแคนเตอรซึ่งเปนเครื่องแยกแบบ 3
สถานะ (น้ํามัน น้ําและของแข็ง)
การลดการสู ญเสี ย น้ํ า มั น ในกากตะกอนดี แ คนเตอร ในน้ํ า สลั ด จ มี ก รวดทราย
ปนอยูจะตองกําจัดออกโดยใชเครื่องแยกทราย (Desander) กอน ในกรณีที่ใชดีแคนเตอรแยก
น้ํามันในน้ําสลัดจ ควรควบคุมน้ําสลัดจที่ออกจากถังตกจม ใหมีของแข็งตอของเหลวเปน 1:1
และมีอุณหภูมิ 95๐C เพื่อใหการแยกน้ํามันเกิดขึ้นไดดี ลักษณะของน้ําสลัดจ อัตราการปอน
น้ําสลัดจเขาเครื่อง อุณหภูมิและความดันที่ ใช ลวนมีผลตอการแยกน้ํามัน และทําใหมีน้ํามัน
ติดไปกับน้ําเสียหรือกากตะกอนดีแคนเตอรมากหรือนอย ในกรณีที่ใชเซพาเรเตอรตองมีการ
เจือจางของแข็ งเพิ่ มขึ้นจึงจะแยกน้ํามั นออกไดงาย การใชเซพาเรเตอรจึงมีน้ําเสียมากกวา
การใช ดี แคนเตอร ทั้ งเครื่ องแยกทราย ดีแคนเตอร และเซพาเรเตอร ตองมี การดู แลรักษา
เชิงปองกันและมีการใชงานตามขอกําหนด
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5 . น้ํ า เสี ย ของโรงงานสกั ดน้ํ า มั นปาล ม น้ํ าเสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ นในระหว างการสกั ดน้ํ ามั น
ปาลม ประกอบดวย น้ําเสียจากการนึ่งปาลม น้ําเสียจากการแยกน้ํามันโดยดีแคนเตอรหรือ
เซพาเรเตอร และน้ําเสียจากการลางอุปกรณและเครื่องจักร นอกจากนี้อาจมีน้ํามันรั่วไหลจาก
อุบตั ิเหตุ
การลดการสู ญเสี ย น้ํา มันในน้ํา เสีย ในการสกั ดน้ํามั นมีน้ําเสียเกิ ดขึ้ นจากหลาย
กรณี เชน
5.1 น้ํา เสี ย จากหม อนึ่ งปาล มทะลายสด ในการนึ่ งปาล มทะลายสด จะได น้ํานึ่ ง
ปาล มที่ มี น้ํามั นอยู ควรมี ถังพักน้ํานึ่ งปาล มเพื่ อแยกเอาน้ํามั นออก และนําน้ํารอนที่ เหลือ
กลับไปใชผสมในการยอยผลปาลมหรือในถังตกจมดังไดกลาวมาแลวในขอ 2
5.2 น้ํ า เสี ย จากการป นแยกน้ํ า มั นจากน้ํา สลั ดจ การใช เครื่ องดี แคนเตอร ห รื อ
เซพาเรเตอร ตองควบคุมการปนตามขอกําหนดในการใชเครื่องจักรใหมีอัตราสวนผสมของแข็ง
ตอของเหลว อุ ณหภูมิ อัตราการป อน และความดั นที่ เหมาะสม ตองทําการล างเครื่ องตาม
เวลาที่กําหนดและดูแลรักษาเครื่องจักรเชิงปองกัน
5.3 น้ํ า เสี ย จากการล า งเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ เช น เครื่ อ งกํ าจั ด ทรายต อ ง
ลางตามเวลาที่ กําหนด ควรใชเครื่องกําจัดทรายที่มีการลางแบบอัตโนมัติ และการลางเครื่ อง
เซพาเรเตอรหรือดีแคนเตอรต องทําตามข อกําหนดการใชงาน การล างภาชนะและอุปกรณ
ควรทําการลางเท าที่ จําเปน
5.4 น้ํา เสี ยจากป มท อและเครื่ องจั กรที่ รั่ วไหล หากเกิดอุ บั ติ เหตุ หรื อเครื่ องจั กร
ชํารุ ดต องรี บแกไข จําเปนต องมี การดู แลรั กษาเครื่ องจักรเชิ งปองกั น และมี การตรวจเช็ ค
เครื่องจักรใหอยูในสภาพใชงานไดดอี ยูเสมอ
สําหรั บน้ํ าเสี ย จากการสกั ด น้ํามั นปาล มซึ่ งมี ปริ มาณมากและมี ค าบี โอดี และ
ซีโอดีสูง ปจจุบันโรงงานสวนใหญใชวิธีบําบัดน้ําเสียแบบปด โดยผลิตเปนกาซชีวภาพและนําไป
ผลิตไฟฟาขายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค นอกจากจะทําใหมีรายไดเพิ่มขึน้ แลวยังชวยลดภาวะ
โลกร อนที่ เกิ ดจากก าซมี เทน โรงงานสกั ดน้ํามั นปาล มที่ ยั งใช วิธีบําบั ดน้ําเสี ยตามธรรมชาติ
จึงควรเปลี่ ยนมาใชวิธีการบําบัดน้ําเสียแบบปด
6 . เมล็ ดใน เมล็ดในจัดเป นผลิตภั ณฑ รวมของการสกั ดน้ํามั นปาลม หลั งจากการบีบ
น้ํามันจากผลปาลม ก็จะมี เสนใยและเมล็ดปาลมผสมกันอยู มีการแยกเสนใยออกจากเมล็ด
โดยใชแรงดันลม แลวนําเมล็ดไปกระเทาะเอากะลาออกไดเปนเมล็ดใน
การลดการสูญเสียเมล็ดใน การสูญเสียเมล็ดในเกิดขึ้นจากหลายกรณี เชน
6.1 การสกั ด น้ํ า มั น ในขณะที่ สกั ด น้ํ ามั นออกจากผลปาล มโดยใช เครื่ องบี บอั ด
เกลียวคู ถาใชแรงอัดมากเกินไปก็จะทําใหเมล็ดแตก ไดเมล็ดดีนอย และเศษเมล็ดที่แตกก็จะ
ติดไปกับเสนใย
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6.2 การแยกเส นใย การแยกเส นใยออกจากเมล็ ด จะใช ระบบไซโคลนอาศั ย
แรงลม หากควบคุมความเร็วลมที่ไมเหมาะสม เชน ใชความเร็วลมสูง และการตีปนเสนใยไมดี
ก็ จะทําให มีเมล็ดติ ดไปกั บเส นใยมาก แตการใช ความเร็วลมต่ํา ก็ จะทําใหมี เสนใยปนมากั บ
เมล็ดมาก ก็จะเปนปญหาตอการกะเทาะเมล็ด
6.3 การกระเทาะเมล็ ด และการกํ า จั ด ฝุ น เมล็ ด ที่ แยกจากการกํ าจั ด เส น ใย
จะถูกนําไปกระเทาะเอากะลาออกโดยเครื่ องกระเทาะเมล็ด เนื่ องจากเมล็ ดมีขนาดไมเทากัน
เมล็ ด ที่ เล็ กเกิ นไปก็ จะไม โดนกระเทาะ เมล็ ดที่ ใหญ เกิ นไปก็ อ าจโดนกระเทาะเมล็ ด ในแตก
ถาจะลดการสูญเสียเมล็ดในขั้นตอนนี้ ทําไดโดยแยกขนาดของเมล็ดในเปนสองหรือสามขนาด
และปรั บเครื่ องกระเทาะเมล็ ดให เหมาะสม หลั งจากนั้ นจะมี การกําจั ดฝุ นโดยใช ไซโคลน
ตองระวังอยาใหมีฝุนติดไปกับเมล็ดและกะลามาก เพราะฝุนจะไปมีผลทําใหความถวงจําเพาะ
ในอางดินขาวเพิ่มขึ้น
6.4 การแยกเมล็ ดในในอ างดิ นขาว อ างดิ น ขาวใช ในการแยกเมล็ ด ในออกจาก
กะลา โดยเมล็ ดในสภาพดีก็ จะแยกไดงาย แต เมล็ดในแตกและที่ ติดกับกะลาก็ จะแยกยาก
คุ ณภาพดิ น ขาว และการควบคุ มความถ วงจําเพาะมี ค วามสําคั ญต อการแยก ควรตรวจเช็ ค
คุณภาพและความถวงจําเพาะของน้ําดินขาวที่ ใชทุกวัน สภาวะที่ เหมาะสมในการแยกเมล็ดใน
และกะลาของอ างดิ นขาวคื อ มี ค วามถ วงจําเพาะ 1.08-1.14 ถ าความถ วงจําเพาะสู งไปก็ จะ
แยกเมล็ดในออกจากกะลาไมได ตองเปลี่ยนน้ําดินขาว

สรุป
การเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการสกั ด น้ํ า มั น ปาล ม โดยการลดการสู ญ เสี ยน้ํ า มั น และการ
สู ญเสียเมล็ ดในในระหว างกระบวนการผลิ ต ก็ จะทําให ไดผลผลิ ตน้ํามั นและเมล็ ดในเพิ่ มขึ้ น
แตประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาตอไปคือ การเพิ่มประสิทธิภาพของหมอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพ
การเผาไหม อย างน อย 75-80% การติ ดตั้ งฉนวนกั นความร อนกั บทอ วาล วและอุ ปกรณ ที่ ใช
ไอน้ํา การใชไฟฟาตองจัดการใหหมอแปลงไฟฟามีคาตัวประกอบกําลังสู ง อาจตองติ ดตั้ ง
ตัวเก็บประจุ และมีการใชไฟฟาอยางประหยัด ไมเดินเครื่ องจักรเปลาและดูแลเครื่ องจักรเชิง
ปองกัน การจัดการวัสดุเศษเหลือและของเสีย ควรพิจารณาเรื่องการใชซ้ํา การนําไปใชใหม
เชน ทะลายปาลมนําไปเพาะเห็ ด หรื อใชรวมกับกากตะกอนดีแคนเตอรทําเปนปุ ยหมั ก และ
โรงงานสกัดน้ําควรมีการบําบัดน้ําเสียแบบปดและนํากาซมีเทนที่ไดไปผลิตไฟฟา
หากโรงงานสกั ดน้ํามั นปาล มของประเทศไทยใช เทคโนโลยี สะอาดในการผลิ ต ก็จะมี
ผลผลิ ตน้ํามันปาล มและเมล็ ดในปาล มสูง เมื่ อมี การใชพลั งงานที่ มีประสิ ทธิภาพ มี การผลิต
ไฟฟ าขายให แกการไฟฟ า และมี การใช ประโยชน จากวั สดุ เศษเหลือ ก็ จะทําให อุ ตสาหกรรม
น้ํามันปาลมของไทยอยูอยางยั่งยืนและแขงขันไดในตลาดโลก
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การนึ่งผลปาลมสดในโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
ประวัติ ลีธนะกุล และ ธวัชชัย ขวัญจันทร
ผลปาล มทะลายสด (FFB = Fresh Fruit Bunch) ที่ รับเขาสู โรงงานสกัดน้ํามันปาล ม
จะต องผานกระบวนการแรกของการสกั ดน้ํามั นปาล ม คื อ การนึ่ ง (sterilization) ดวยไอน้ํา
โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ ตองการยับยั้งการเพิ่ มขึ้ นของกรดไขมันอิสระ (FFA = free fatty
acid) ในน้ํามันปาลมดิบ (CPO = crude palm oil) ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของโรงงาน
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมสวนใหญในปจจุบันนิยมใชกระบวนการนึ่งแบบเปนชุด (batch)
มากกวาแบบตอเนื่อง (continuous) ดังนั้นหากโรงงานมีการออกแบบและวางผัง ในสวนของ
การนึ่งที่ดีก็จะสามารถทําการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มกําลังการผลิต ในทางตรงขาม
หากไมไดรับการออกแบบที่ดี นอกจากจะไมสามารถทําการผลิตไดตามกําลังผลิตที่ออกแบบ
ไวแลว ยังจะเกิดการสูญเสียทั้งน้ํามันปาลมและเมล็ดในไปกับกระบวนการผลิตอีกดวย
ด วยเป นที่ ยอมรั บโดยทั่ วไปแล วว า การนึ่ งที่ ไ ม ถู กต องและไม เหมาะสมจะมี ผลเสี ย
อย างรุ นแรงต อประสิ ทธิ ภาพการสกั ดน้ํ า มั นและเมล็ ดในปาล มดั งกล าวข างต น
บทความนี้ จึ งแนะนําสิ่ งที่ ควรให ความสําคั ญเพื่ อสามารถทําการนึ่ งผลปาล มได อย างถู กต อง
และเหมาะสม

บริษัท เอส.ที.อี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่
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วัตถุประสงคของการนึง่ ผลปาลมสด
กระบวนการนึ่งผลปาลมสด มีวัตถุประสงคที่สําคัญดังนี้
1. เพือ่ ยับยั้งการทํางานของเอมไซมยอ ยสลายน้ํามัน (liplytic enzymes) ที่ทําใหกรดไขมัน
อิสระในน้ํามันปาลมดิบเพิ่มขึ้น ซึ่งตองการอุณหภูมิอยางนอย 55๐C
2. ทําให ผลปาล ม หลุ ดร วงจากทะลายได ง ายซึ่ งจะทําให การแยกผลปาล มออกจาก
ทะลายในกระบวนการนวดมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ทั้ งนี้ ต องการการให ความร อนแก ผ ลปาล มด วย
ตัวกลางที่มีความชื้นที่อุณหภุมิ 110๐C เปนเวลาอยางนอย 20 นาที
3. ปรั บสภาพเนื้ อผลปาล ม (mesocarp) เพื่ อความเหมาะสมต อการสกั ดน้ํ ามั น โดย
เนื้ อ ผลปาล มจะอ อนนุ ม ระหว างการนึ่ ง และสามารถแยกออกจากเมล็ ด ระหว า งการกวน
(digestion) ทําใหเซลลน้ํามันแตก ซึ่งทําใหการแยกน้ํามันในสวนกรองแยกน้ํามัน (oil clarification) ทําไดงาย ในขณะเดียวกันเสนใยปาลม (fiber) ก็สามารถแยกออกจากเมล็ดไดอยางสะอาด
4. ปรั บสภาพเมล็ ด (nut) เพื่ อความเหมาะสมแก การกระเทาะ โดยทั่ วไปการนึ่ งที่
ความดัน 40 psig เปนเวลาประมาณ 90 นาที ก็จะเพียงพอสําหรับการนวดผลปาลมและทําให
เมล็ ดในหลุดลอนออกจากกะลาบางส วนหรือทั้ งหมดที่ หอหุ มอยู จึ งเป นเหตุใหการกระเทาะ
มี ประสิ ทธิ ภาพดี ลดส วนที่ เป นเมล็ ดแตกบางส วน (half-cracked nut) หรื อเมล็ ดไม แตก
(un-cracked nut)
เงื่ อนไขและความเหมาะสมในการนึ่ งผลปาล ม สด
1. เพื่อใหการนึ่งไดผลดีในทางปฏิบัติ จึงตองการเงื่อนไขดังตอไปนี้
1.1 อุ ณหภู มิ สู งพอที่ จะยั บยั้ งการทํางานของเอนไซม ที่ ทําให ก รดไขมั นอิ ส ระใน
น้ํามันปาลมดิบเพิ่มขึ้น
1.2 อุ ณ หภู มิ และระยะเวลาที่ ให ความร อนเพี ย งพอที่ จ ะทําให ผลปาล มหลุ ดร วง
จากทะลายไดงาย
1.3 การไล อ ากาศที่ มี ป ระสิ ทธิ ผลระหว างการนึ่ งผลปาล ม เพื่ อให ได อุ ณหภู มิ สู ง
เต็มที่ ณ ความดันไอน้ําที่ใชงาน เนื่องจากอากาศเปนตัวนําความรอนที่ไมดี
1.4 ระยะเวลาการนึ่ ง ที่ เ พี ย งพอและสั้ นที่ สุ ด เพื่ อ ให โ รงงานสามารถทํ าการ
ผลิตที่อัตราการผลิตสูงสุด และเปนผลดีเกี่ยวกับการฟอกสีน้ํามันในโรงกลั่น
1.5 อุณหภูมิต่ําที่สุดเพื่ อไมใหเมล็ดในไหม
2 . ความเหมาะสมในทางปฏิ บั ติ
จากเงื่ อนไขที่ ต องการในการนึ่ งเพื่ อให ได ผลดี ขางต น จะเห็ นได วามี เงื่ อนไขบาง
รายการขัดแยงกันเอง จึ งจําเปนตองหาจุดสมดุลเพื่ อใหสามารถปฏิบัติ ได โดยตองพิ จารณา
ประเด็นดังนี้
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2.1 ระยะเวลาการนึ่ ง พิ จารณาได จ าก
- ขนาดของผลปาล มทะลายสด หากทะลายเล็ กการรั บความร อนในการ
นึ่งจะดีกวา จึงสามารถลดเวลาการนึ่งไดเมื่อเทียบกับทะลายใหญ
- ความสุกผลปาล มทะลายสดที่ สุกดี ผลปาล มที่ สุ กดี พร อมที่ จะหลุดจาก
ทะลาย จึงทําใหสามารถลดเวลาการนึ่งได ซึ่งตรงขามกับทะลายปาลมที่ตัดมาในขณะที่ยังดิบ
2.2 อุณหภูมิ พิจารณาจากการระวั งไมใหเมล็ดในไหมซึ่ งจะมีผลทําใหน้ํามันเมล็ด
ในมีสเี ขมฟอกสียาก
ในอดีต ก อนมีการนําแมลงมาผสมเกสรในสวนปาล ม ทางปฏิ บัติ ที่ เหมาะสมสําหรั บ
ผลปาลมที่ตัดมาสุกพอดีคือ นึ่งที่ความดันไอน้ํา 40 psig อยางนอย 45 นาที ก็เปนการเพียงพอ
แตหลั งจากการผสมเกสรด วยแมลงทําใหทะลายปาลมมีผลปาลมที่ อัดแน นและขนาดทะลาย
ใหญขึ้น ทําใหตองมีการออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณสําหรับการนึ่งที่เหมาะสม และที่สําคัญ
ต องทําการนึ่ งให ถู กต องเปนสิ่ งที่ สําคั ญมากกว าในอดี ต มิ ฉะนั้ นจะทําให มี ปริ มาณทะลายที่
นวดไมออกมาก เป นผลใหเกิดการสู ญเสียน้ํามันและเมล็ดในไปในกระบวนการผลิตมากกวา
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
เพิ่มขึ้นของความดันไอน้ําในหมอนึ่งเมื่อเริ่มปลอยไอน้ําเขาหมอนึ่งจากนาทีที่ 0 จนถึงนาทีที่ 25
จะถึงความดันสูงสุดที่ ประมาณ 3 bar แลวรักษาความดันนี้ ตลอดไปจนถึงนาทีที่ 65 จึงหยุด
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การปลอยไอเขาแลวถายไอน้ําที่คางในหมอนึ่งออกจนหมดที่นาที 75 เปนการเสร็จสิ้นการนึ่ง
หนึ่ งหม อและพร อมที่ จ ะนําผลปาล มที่ นึ่ งสุ กแล วเพื่ อเข ากระบวนการผลิ ตถั ดไปคื อการนวด
การใช วิ ธีการเป ดไอน้ําเข าหม อนึ่ งครั้ งเดี ยวแล วปล อยออกเมื่ อสิ้ นสุ ดเวลาการนึ่ ง จึ งเรี ยก
รูปแบบการนึ่งนี้วา Single peak ในขณะที่กราฟดานลางแสดงการเปดไอน้ําเขาหมอนึ่งครั้งแรก
เมื่อความดันน้ําถึง 1.5 bar จะทําการปลอยไอน้ําในหมอนึ่งทิ้งครั้งที่หนึ่ง แลวเปดไอน้ําเขาใหม
จนความดันขึ้นถึง 2.5 bar ก็จะทําการปลอยไอน้ําในหมอนึ่งทิ้งครั้งที่สอง และเปดไอน้ําเขาจน
ความดันขึ้ นถึ ง 3 bar แลวรั กษาระดับนี้ ไปจนถึ งนาที ที่ 65 จึ งปดไอน้ําเขาแล วปล อยไอน้ํา
ที่เหลือในหมอนึ่งออกครั้งที่สามจนหมด เปนอันเสร็จสิ้นการนึ่งรูปแบบที่เรียกวา Triple peak
ซึ่งเปนรูปแบบที่มีการถายไอน้ําทิ้งสามครั้ง
ข อ แนะนํ า เพื่ อการนึ่ งอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อใหการนึ่งมีประสิทธิภาพ จึงแนะนําใหดูแลประเด็นตอไปนี้อยางใกลชิด
1 . การไลอากาศ มีเหตุผล 3 ประการหลักที่จําเปนตองไลอากาศกอนการนึ่ง คือ
- ไมใหน้ํามันปาลมถูกออกซิไดซ (oxidized)
- อากาศเปนตัวนําความรอนที่ไมดี ทําใหผลปาลมรับความรอนไดไมเต็มที่
- การมีอากาศอยูดวยจะทําใหอุณหภูมิของไอน้ําในหมอนึ่ งไมสูงเทาที่ควร จะเปน
การออกแบบระบบทอไอน้ําและทอระบายอากาศที่เหมาะสม รวมกับการปฏิบัติงานที่ถูกตอง
เปนเรื่องสําคัญเปนอยางยิ่ง
2 . การถ ายคอนเดนเสท (condensate) ออกจากหม อ นึ่ ง ไอน้ํ าที่ ป อนเข าหม อนึ่ ง
จะกลั่ นตัวเป นคอนเดนเสท ซึ่ งจะไดเปนน้ํานึ่งปาล มจึ งจําเป นต องมีการถ ายออกดวยเหตุผล
ดังตอไปนี้
- เพื่อลดการกัดกรอนภายในหมอนึ่ง
- เพื่ อลดไอน้ําระเหยใหม (flash steam) ขณะทําการถ ายไอน้ําออก ซึ่ งจะทําให
เสียเวลาเกินความจําเปน
- เพื่ อ ป อ งกั นคอนเดนเสทมี ระดั บสู งเกิ นไป ซึ่ งจะมี ผ ลทําให ลู ก ป น ล อ กระบะ
เสียหาย ชะลางน้ํามั นจากผลปาล มเกิดการสู ญเสียน้ํามัน และเพื่ อความปลอดภั ยในการ
ทํางานของพนักงานขณะเปดประตูหมอนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการนึ่ง
- คอนเดนเสทที่ ขั งตลอดความยาวหม อนึ่ งมี อุ ณหภู มิ ต่ํากว าอุ ณหภู มิ ไอน้ํ าที่ อ ยู
ดานบน ทําใหตัวหมอนึ่งเกิดการขยายตัวไมเทากันระหวางสวนบนกับสวนลาง ทําใหเกิดปญหา
กับรอยเชื่อม ซึ่งควรตองหลีกเลี่ยง
3 . การถ ายไอน้ํ า ทิ้ ง การลดความชื้ นในผลปาล ม ที่ นึ่ งเป นผลสําคั ญ จากการนึ่ ง
จึงจําเปนที่ จะตองถายไอน้ําออกจาหมอนึ่งใหเร็วที่ สุด ซึ่งอาจกอใหเกิ ดเสียงดังรําคาญ แตก็
แกไขไดโดยติดตัง้ อุปกรณเก็บเสียง
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4 . อั ตราการเพิ่ มความดั นไอน้ํา การออกแบบระบบท อจ ายไอน้ําเข าหมอนึ่ งจะต อง
ทําอย างดี เพื่ อ ให สามารถเพิ่ มความดั น ไอน้ํ าในหม อนึ่ งในระยะเวลาที่ เพี ยงพอเพื่ อที่ จะลด
ความชื้นในผลปาลม และรักษาความดันที่ 3 bar ตามรูปแบบการนึ่งที่เลือกใช
5 . ช ว งรั ก ษาความดั น คงที่ การรั กษาความดั นคงที่ ที่ 3 barg ตลอดเวลาที่ นึ่ งตาม
รูปแบบการนึ่งที่เลือกมีความสําคัญเปนอยางยิ่ ง ไมเชนนั้ นผลการนึ่ งจะไมบรรลุวัตถุประสงค
ตามที่ตองการ

เอกสารอางอิง
เอกสารประกอบการฝกอบรม Palm Oil Milling Technology สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
รวมกับบริษัท เอส.ที.อี.อินเตอรเนชั่นแนล 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) พลั งงานสิ้ นเปลื อ งหรื อพลั งงานฟอสซิ ล (fossil energy) ได แก น้ํ ามั น ถ านหิ น
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
ความรอนเปนพลังงานขั้ นปฐมภู มิ สามารถนํามาแปลงเป นพลั งงานกลและพลั งงาน
ไฟฟาได พลังงานความรอนไดจากการสันดาปเชื้อเพลิงน้ํามัน ถานหิน ไมฟน หรือกาซเชื้อเพลิง
ความรอนเกิดไดเพราะการสันดาปซึ่งเปนปฏิกิริยาที่ธาตุเชื้อเพลิง (H C และ S) ทําปฏิกิริยากับ
ออกซิเจน ไดผลผลิตเปน H2O, CO 2 และ SO2
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
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พลั งงานสามารถแปลงรูปได เช น ความร อนเปลี่ ยนเป นพลั งงานกลแล วเปลี่ ยนเป น
พลังงานไฟฟา และพลังงานไฟฟาก็สามารถแปลงกลับไปเปนพลังงานกลและความรอนอีกครั้ง
ได การแปลงรูปพลังงานในแตละครั้ งจะมีการสูญเสีย ไมสามารถแปลงได 100% เชน เรา
สามารถแปลงรูปพลังงานจากน้ํามันเปนพลังงานไฟฟา โดยมีประสิทธิภาพประมาณ 80% ใน
ทุกขั้นตอน พลังงานไฟฟาที่ไดในขัน้ ตอนสุดทายจะเหลือพลังงานเพียง 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 ปกติการผลิ ตพลังงานไฟฟาดวยความร อนจะมีประสิทธิ ภาพ
ประมาณ 30% ดังนั้นไฟฟาจะตองแพงกวาความรอนประมาณ 3 เทา
คาใชจ ายพลั งงานเป นตนทุนอยางหนึ่ งของโรงงานอุ ตสาหกรรม แมจะมีสั ดสวนไม
มากนักเมื่อเทียบกับตนทุนอยางอื่น เชน คาวัตถุดิบ คาจาง คาการตลาด ตนทุนดานพลังงาน
สามารถลดลงไดดวยมาตรการการอนุรักษพลังงาน โดยใชวิธีการจัดการพลังงาน
การประหยั ดพลั งงาน หมายถึ ง การลดค าใช จ ายพลั งงานมากกว าการลดระดั บการ
ใช พลั งงาน โดยไม ทําให ผ ลผลิ ตเสี ยหาย และรั กษาระดั บความสบายของผู ใ ช อยู ใ นระดั บ
มาตรฐาน บางครั้ งอาจไม ได ลดปริ มาณการใชพลังงาน เชน การเปลี่ ยนเปนใชเชื้อเพลิ งชนิด
ราคาถู ก
พลังงานที่ ใชสวนมากจะมีจุดเริ่มตนจากเชื้อเพลิง คุณภาพของเชื้อเพลิงบอกไดดวยคา
พลังงานในตัวมัน (energy content) หรือคาความรอน (heat value) เชื้ อเพลิงที่ ใช ทั่ วไปมี คา
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 ขี้เลื่อย (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 “เนื่องจากความตองการใชพลังงานเพื่ อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไดเพิ่ มขึ้ นในอัตราที่สูง อันเปนภาระแกประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหา
พลังงานทั้ งในและนอกประเทศไวใช ตามความต องการที่ เพิ่ มขึ้ นดังกลาว และป จจุบั นการ
ดํ าเนิ นการอนุ รั ก ษ พ ลั งงานเพื่ อ ให มี ก ารผลิ ต และการใช พ ลั งงานอย างประหยั ด และมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนกอใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ และวัสดุที่ใช
ในการอนุรกั ษพลังงานขึน้ ภายในประเทศนัน้ ยังไมสามารถเรงรัดดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได
สมควรกําหนดมาตรการในการกํากั บ ดู แล ส งเสริ ม และช วยเหลื อเกี่ ยวกั บการใชพลั งงาน
โดยมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบ
และวิเคราะหการอนุรักษพลังงาน วิ ธีปฏิบั ติในการอนุ รักษพลังงาน การกําหนดระดั บการใช
พลั งงานในเครื่ องจั กรและอุ ปกรณ การจัดตั้ งกองทุ นเพื่ อพั ฒนาและอนุรักษ พลั งงานเพื่ อให
การอุดหนุน ชวยเหลือในการอนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการ
ใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกําหนดมาตรการเพื่อสงเสริมใหมี
การอนุ รักษ พลั งงาน หรื อผลิ ตเครื่ องจั กรอุ ปกรณ ที่ มี ประสิทธิ ภาพสู งหรือวั สดุ เพื่ อใช ในการ
อนุรักษพลังงาน” พ.ร.บ. นี้มี 6 หมวด 61 มาตรา ซึ่งมีมาตราที่สมควรทราบคือ หมวด 1 มาตรา
7-16 การอนุรักษพลังงานในโรงงาน และหมวด 9 มาตรา 53-61 ซึ่งเปนบทกําหนดโทษ
ขณะนี้ โ รงงานหรื ออาคารที่ อ ยู ใ นข า ยถู ก ควบคุ ม คื อ โรงงานหรื อ อาคารที่ ติ ดตั้ ง
มิ เ ตอร ขนาดมากกว า 1 MW หรื อ หม อ แปลงรวมมากกว า 1175 kVA หรื อใช พลั ง งาน
รวมทั้ ง ไฟฟ า และความร อ นและพลั ง งานสิ้ น เปลื อ งอย า งอื่ นมากกว า 20 ล า น MJ/ป
พรบ.การส งเสริ มอนุ รักษ พลั งงาน พ.ศ. 2535 ได กําหนดหน าที่ ของผู ที่ เกี่ ยวข องคื อ
เจาของโรงงานควบคุม เจาของอาคารควบคุม และผูรับผิดชอบดานพลังงาน ไวดังนี้
เจ าของโรงงานหรื ออาคารควบคุ ม ต องดําเนิ นการดั งนี้
1. อนุรักษ พลังงาน ตรวจสอบและวิเคราะห การใชพลังงานในโรงงานหรืออาคารของ
ตนใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนด
2. จั ดใหมี ผู รับผิ ดชอบด านพลั งงานที่ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กฎหมายกําหนด อย างน อย
1 คน ประจําที่โรงงานหรืออาคาร
3. สงขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การใชพลังงาน และการอนุรักษพลังงานใหแกกรมพัฒนา
และสงเสริมพลังงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
4. จัดใหมีการบันทึกการใชพลังงาน การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ
ที่มีผลตอการใชพลังงานและอนุรักษพลังงาน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
5. กําหนดเป าหมายและแผนอนุ รักษ พลั งงานของโรงงานควบคุ มหรื ออาคารควบคุ ม
และสงใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ตามเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
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6. ตรวจสอบและวิ เคราะห การปฏิ บั ติ ตามเป าหมาย และแผนการอนุ รั กษ พลั งงาน
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งาน
ผูที่ เจาของโรงงานหรืออาคารควบคุม แตงตั้งใหรับผิดชอบพลังงานประจําโรงงานหรือ
อาคารควบคุม คือ ผูรับผิดชอบดานพลังงาน โดยมีหนาที่ดังนี้คือ
1. บํารุ งและตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจั กรและอุ ปกรณ ก ที่ ใช พลั งงานเป น
ระยะๆ
2. ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงานข
3. รับรองขอมูล ที่เจาของโรงงานควบคุมสงใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
4. ควบคุมดูแลการบันทึกขอมูลค เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ ตรวจสอบได และรับรอง
ความถูกตองของการบันทึกดังกลาว
5. ช วยเจาของโรงงงานหรืออาคารควบคุม ในการกําหนดเป าหมายและแผนอนุ รักษ
พลังงานง
6. รับรองผลการตรวจสอบ และวิเคราะหเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานง
7. ช วยเจ าของโรงงานหรื ออาคารควบคุ ม ปฏิ บัติ ตามคําแนะนําของกรมพั ฒนา และ
สงเสริมพลังงาน ที่ใหแกไขปรับปรุงเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานใหถูกตอง
หมายเหตุ
ก. เครื่ องจักรและอุปกรณในโรงงานและอาคารควบคุ ม คื อ หมอไอน้ํา ระบบปรั บอากาศ
ระบบแสงสวาง มอเตอร และเครื่องอัดอากาศ
ข. หลักการอนุรักษพลังงาน เชน กําหนดใหคาตัวประกอบกําลัง (Power Factor) ทางออก
ของหมอแปลง เครื่องจักรหรืออุปกรณไฟฟาหลัก ตองไมต่ํากวา 0.85 กําหนดใหกําลังไฟฟาสองสวาง
สูงสุดไมเกิน 16 W/m2 บนพื้นที่การใชงานไมรวมพื้นที่จอดรถ กําหนดคาอัตราสวนอากาศที่ใชเผาไหม
เชื้อเพลิงแข็ง 1.3 และอื่นๆ
ค. การบันทึกการใชพลังงาน ควรคํานึงถึง
- จุ ดประสงค เพื่ อ ใช แสดงพลั ง งานต อหน ว ยผลผลิ ต ปริ มาณการใช พลั ง งานทั้ งหมด
คาใชจายและปริมาณในแตละชวงเวลาการทํางาน สภาพการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ
- 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
การประหยัดพลั งงาน เปนงานสวนหนึ่ งของการบริหารการใชพลังงานหรือการจัดการ
ดานพลังงาน ซึ่ งเปนเรื่องที่ เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน อาจรวมถึงการ
ควบคุมนโยบายการใช พลั งงาน เช น ระบบผลิ ตพลั งงานรวม (cogeneration) ระหว างไฟฟ า
และความรอนในเวลาเดียวกัน เพื่อลดการซื้ อพลังงานไฟฟา ในการบริหารโครงการใหญๆ
ควรจั ดให มี คณะกรรมการหรื อที มงานเข ามารั บผิ ดชอบโดยตรง ทําหน าที่ กําหนดเป าหมาย
ควบคุ มการดําเนิ นการ ติ ดตามผล และประเมิ นผล จึ งจะทําให โครงการดําเนิ นไปได อย าง
ราบรื่ นและประสบผลสําเร็ จ คณะกรรมการชุ ดนี้ เรี ยกว า คณะกรรมการจั ดการพลั งงาน
และมีผูจัดการพลังงานเปนประธาน รูปแบบการบริหารแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 การจัดรูปแบบการบริหารโรงงานขนาดเล็ก ผูจัดการโรงงาน ผูจัดการฝายผลิต ผูจัดการ
ฝายซอมบํารุง ผูจัดการฝายจัดซื้อ ผูจัดการดานพลังงาน หรือผูประสานงาน

การจัดการพลังงานที่ไดผล บุคลากรในองคกรตระหนักถึงความสําคัญและรวมกิจกรรม
การอนุรักษพลังงาน ขั้นตอนกิจกรรมการอนุรักษพลังงาน ไดดังรูปที่ 3
นโยบายหรื อเป า หมายการประหยั ดพลั ง งาน อาจกําหนดได 4 วิ ธี
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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รูปที่ 3 แผนภูมิการบริหารการจัดการพลังงาน

การตรวจวิ เ คราะห ส ถานภาพการใช พ ลั ง งานในป จ จุ บั น
เปนงานแรกของการสํารวจและตรวจวิเคราะหการใช พลั งงาน ซึ่ งมี ขั้นตอนการดําเนิน
งาน 3 ระดับ คือ
1 . สํ า รวจและตรวจวิ เ คราะห ข อ มู ล การใช พ ลั ง งาน
ใชขอมูลจากใบเสร็จคาไฟฟา คาน้ํามันเชื้อเพลิง ตลอดจนขอมูลปริมาณการผลิตใน
อดีตที่ผานมา ไดแก รวบรวมขอมูลการใชพลังงานในชวง 12 เดือน และหาดัชนีการใชพลังงาน
(การใชพลังงานตอผลผลิต) เพื่อใหทราบการใชในอดีต และดูแนวโนมในอนาคต
2 . การตรวจสอบและวิ เ คราะห ก ารใช พ ลั ง งานเบื้ องต น
เพื่ อใช ศึ กษาการใช พลั งงานในโรงงาน ซึ่ งใช เวลาตรวจวั ด ประมาณ 2-3 วั น การ
ตรวจสอบเบื้ อ งต น เป น การสํารวจตรวจสภาพการใช งานของอุ ปกรณ และเครื่ อ งจั กรเป น
เบื้องตน อาจมีการวัดอยางคราว ประกอบดวย
2.1 การเดินสํารวจสถานที่ และสํารวจสภาพการใชงานเครื่ องจักร เรี ยกว า Walkthrough Audit โดยปกติเดินสํารวจใชเวลา 1 วัน คือ เดินสํารวจในชวงทํางาน และในชวงหลัง
เลิกงาน
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2.2 การตรวจวัดการใชพลังงานชั่วขณะของอุปกรณและเครื่องจักรหลัก
ระบบสงจายไฟฟา
หมอไอน้ํา
ระบบแสงสว าง
ระบบลมอัด
อื่น ๆ
3 . การตรวจสอบและวิ เ คราะห ก ารใช พ ลั ง งานโดยละเอี ย ด
เพื่ อประเมินศักยภาพในการอนุรักษพลังงานหลักที่ ใหผลการประหยัดไดสูง แตจะ
มีคาใชจายในการติดตั้ งและดําเนิ นการสูงด วย การตรวจสอบโดยละเอียดดังแสดงในรูปที่ 3
เปนการตรวจวัดและบันทึกการใชพลังงานอยางตอเนื่องอยางนอย 1 สัปดาห เพื่อใหไดขอมูล
ไปประเมิ นมาตรการการประหยั ดพลั งงาน เพื่ อการปรั บเปลี่ ยนเครื่ องจั กร หรื อเพื่ อการ
ปรับปรุงการผลิต
ผลลั พธ ของการตรวจสอบโดยละเอี ยด ทําให ทราบลั ก ษณะการใช พลั งงานของ
เครื่ องจั กรที่ เวลาตางๆ ได ทราบสมดุ ลพลั งงานของโรงงาน (sankey diagram) และทราบ
ประสิทธิภาพของระบบหลัก ดังแสดงในรูปที่ 4 และ 5

รูปที่ 4 การใชพลังงานระบบตางๆ

2. การวิเคราะหคาใชจายพลังงาน
ในการวิ เคราะห ค าใช จ ายพลั งงาน จะแปลงหน วยเชื้ อ เพลิ งให เป น หน วยเดี ย วกั น
เพื่ อใหงายตอการประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงาน และใชเปรียบเทียบการใชเชื้ อเพลิง
แตละชนิด โดยทั่วไปแสดงในหนวย MJ
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รูปที่ 5 สมดุลพลังงานของโรงงาน (sankey diagram) (ที่มา: วัชระ มั่งวิทิตกุล)

วิธีที่ งายสุ ดในการวิ เคราะห คือ การพิจารณาการเพิ่ มขึ้ นหรือลดลงของการใช พลั งงาน
เทียบกับเวลา โดยดูขอมูลรายเดือนในอดีตอยางนอย 1 ป ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากบิลคาใชจาย
พลังงาน แต การวิเคราะหดังกลาวบอกใหทราบเพียงวาเดือนใดหรือปใดใชพลั งงานผิดปกติ
ซึ่งปริมาณการใชพลังงานเพิ่ มขึ้นอาจมีสาเหตุมาจากการเพิ่ มปริมาณการผลิต หรือเครื่ องจักร
ทํางานผิดพลาด ดังนั้นการวิเคราะหควรใชดัชนีการใชพลังงาน (energy use index)
ดั ชนี ก ารใช พลั งงาน คื อ สั ดส วนของพลั งงานที่ ใช ต อป จจั ยที่ มี ผลกระทบต อการใช
พลังงาน เชน พลังงานที่ใชตอพื้นที่ปรับอากาศ พลังงานที่ใชตอจํานวนผูอาศัยหรือจํานวน
หองพัก พลังงานที่ใชตอปริมาณผลผลิต หรือพลังงานที่ใชตอวัตถุดิบ
โหลดแฟกเตอร (Load Factor, LF) ซึ่งก็คือ สัดสวนของพลังไฟฟาเฉลี่ยตอพลังไฟฟา
สูงสุด ดัชนีนี้แสดงใหเห็นศักยภาพในการยายโหลด
คาใชจายพลังงาน มีขอมูลจํานวนมากทั้ งขอมูลเชื้ อเพลิงแตละชนิด ขอมูลผลผลิตราย
เดือน ในการวิเคราะหจะใชกราฟในการชวยแสดงผล ซึ่งทําใหเขาใจลักษณะของการใชพลังงาน
และสามารถวิเคราะหคาใชจายไดรวดเร็ว
กราฟที่ใชแสดงผลมีหลายประเภท ไดแก กราฟแทง กราฟเสนตรง กราฟแทงและ
เสนตรง กราฟวงกลม และกราฟกระจาย
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3. การประหยัดพลังงานความรอน
ระบบที่ เกี่ ยวกั บพลั งงานความร อนในโรงงาน ที่ ควรนํามาพิ จารณาคื อ การเผาไหม
ระบบไอน้ํา การใชไอน้ําในกระบวนการผลิต และการนําความรอนกลับมาใชใหม
3.1 การเผาไหม
การเผาไหมเชื้อเพลิงที่ตองการคือ การเผาไหมสมบูรณ (perfect combustion) ซึ่งจะ
เกิดขึ้ นไดก็ตอเมื่ออากาศปอนมีปริ มาณพอดี ที่ ออกซิ เจนในอากาศทุกตัวทําปฏิกิริยากับธาตุ
ตางๆ (C, H, S) ในเชื้อเพลิงไดหมด จนกลายเปนกาซ CO2 , H2O Vapor, และ SO2 โดยไมมี
อะไรอื่นเหลืออยูเลย บางครั้งเรียกวาเปนการเผาไหมแบบใชอากาศพอดีในเชิงทฤษฎี ในการ
เผาไหมจริงๆ แลว หากปอนอากาศเขาเผาไหมในปริมาณที่พอดีในเชิงทฤษฎี จะเปนการยาก
ที่จะทําใหออกซิเจนทุกตัวพบกับธาตุตางๆ ในเชื้อเพลิงไดหมดและทั่วถึงกัน เปนผลใหเกิดการ
เผาไหม ในลั กษณะอากาศไม เพียงพอ ขาดออกซิ เจนจะทําใหอนู ของคารบอนบางตั วรวมกับ
ออกซิเจนอนูเดียวเกิดเปนกาซคารบอนมอนนอกไซด (CO)
บางสวนของเชื้อเพลิงอาจไมเผาไหมและไปสิ้ นสุดลงเปนคารบอนชิ้นเล็กๆ ที่รูจัก
กั นว า เขม า (unburned carbon or soot) เปนก าซไฮโดรเจน (H2) หรื อสารประกอบไฮโดร
คารบอนตางๆ (Cx Hy) และถาเชื้อเพลิงมีกํามะถันก็อาจจะไดสารประกอบตางๆ เชน ไฮโดรเจน
ซัลไฟด (H2S)
การเผาไหม ที่ อากาศไม เพี ยงพอนี้ จะให พลังงานความร อนออกมาน อยกว าการ
เผาไหมสมบูรณ ดวยเหตุนี้ในทางปฏิบัติจริงๆ จําเปนตองปอนอากาศใหเกินกวาความตองการ
ในเชิงทฤษฎีเล็กนอย ปริมาณอากาศที่ เกิน (excess air) จะถูกปรับแตงควบคุมไมใหนอยจน
เกินไปจนเกิดการเผาไหมไม สมบูรณ และไม ให มากจนเกิ นไปจนสู ญเสี ยพลั งงานความรอน
ออกไปกับกาซเสียอยางมาก
อากาศ ประกอบด วย ออกซิเจน 21% และไนโตรเจน 79% โดยปริมาตร ซึ่ งมี
ไนโตรเจนมากกวาออกซิเจนประมาณ 3.76 เทา ไนโตรเจนเปนกาซเฉื่ อย มีสวนในปฏิกิริยา
การเผาไหม นอยมาก แต N2 มีส วนอยางมากตอประสิทธิภาพของการเผาไหม เพราะ N2 ที่
ติดมากับอากาศที่ ใชในการเผาไหม จะดูดเก็บความรอนจากการเผาไหม และพาทิ้ งออกทาง
ปล องควั นด วยอุ ณหภู มิ เท ากาซเสี ย ซึ่ งประมาณ 200-300 oC นอกจากนี้ ไนโตรเจนยั งมี ส วน
ทําให อุ ณหภู มิ เปลวไฟลดต่ําลง ด วยเหตุ นี้ ในอุ ตสาหกรรมหลอม, ถลุ งแร เหล็ ก ที่ ต องการ
ความรอนที่อุณหภูมิสูง จึงนิยมใชกาซออกซิเจนลวนๆ ในการเผาไหมเชื้อเพลิง
3.2 ระบบการผลิ ต ไอน้ํ า
ไอน้ํา (steam) คือ น้ําที่ไดรับความรอนจนถึงจุดเดือดและกลายเปนไอ โดยทั่วไป
มี 2 ชนิด คือ ไอน้ําอิ่มตัวแหง (saturated steam) และไอน้ํายิ่งยวด (superheated steam)
ระบบการผลิตไอน้ํา ประกอบดวย หมอไอน้ํา การสงจายไอน้ํา และการใชไอน้ํา
ในกระบวนการผลิ ต โดยน้ําถูกป มมารั บความรอนกลายเปนไอน้ําที่ หม อไอน้ํา ซึ่ งความรอน
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ไดจากการเผาไหมเชื้ อเพลิง ไอน้ําที่ ผลิตไดที่ หม อไอน้ําจะมีอุ ณหภู มิสู งและความดั นสู งดวย
จึงสามารถไหลไปไดเองสงจายไปที่จุดใชงานตางๆ โดยทอสงไอน้ํา
ที่อุปกรณจะดึงความรอนจากไอน้ําไปใช ทําใหไอน้ําที่สูญเสียความรอนกลายสภาพ
เปนน้ํารอน ที่เรียกวา คอนเดนเสท (condensate)
การเปลี่ยนจากไอน้ําเปนน้ํารอนจะไดความรอนจํานวนมาก ซึ่งคํานวณคาไดจากคา
ความร อนแฝงของการควบแน น คอนเดนเสทจะถู กระบายออกจากระบบหรื ออุ ปกรณ ใช
ความรอนโดยใชอุปกรณดักไอน้ํา (steam trap) เพื่อใหเกิดการควบแนนอยางตอเนื่องในอุปกรณ
ปองกันไม ไหคอนเดนเสทไปขั ดขวางการถ ายเทความรอนจากไอน้ําสู ภายนอก และปองกัน
การไหลปนไปกับไอแหง
หมอไอน้ํา (boiler) เปนอุปกรณผลิตไอน้ําดวยการเผาไหมเชื้อเพลิง และถือเปน
อุ ปกรณ ควบคุ มที่ ต องมี วิศวกรรั บผิ ดชอบและตรวจสอบเป นทุ กป เนื่ องจากไอน้ําภายในมี
ความดันและอุณหภูมิสูง อาจเกิดระเบิดไดหากใชงานไมถูกตองหรือผิดวิธี โดยทั่วไปหมอไอน้ํา
จัดแบงเปน 2 ประเภทหลัก คือ
- หมอไอน้ําชนิดทอน้ํา คือ หมอไอน้ําชนิดน้ําอยูภายในทอ
- หมอไอน้ําชนิดทอไฟ คือ หมอไอน้ําชนิดไฟหรือกาซรอนอยูในทอ
การสู ญ เสี ย ความร อ นที่ หม อ ไอน้ํ า
จะเริ่มจากการพิจารณาการสูญเสียความรอนที่มีโอกาสเกิดขึ้นที่หมอไอน้ํา การ
สูญเสียความรอนดังกลาวมีดังนี้
- การสูญเสียความรอนไปกับไอเสีย (ประมาณ 10-45%) สัมพันธกับประสิทธิภาพ
ของหมอไอน้ํา
- การสู ญ เสี ยความร อนผ านผนั งหม อ ไอน้ํ า (ประมาณ 0.2-10%) สั มพั นธ กั บ
ประสิทธิภาพหมอไอน้ํา
- การสูญเสียจากคารบอนที่ไมถูกเผาไหมสําหรับเชื้อเพลิงแข็ง (1-5%) สัมพันธกับ
ประสิทธิภาพหมอไอน้ําและการควบคุมการเผาไหม
- การสูญเสียความรอนจาการปลอยน้ําทิ้งที่กนหมอไอน้ํา (blow down) เพื่อลด
ระดับความเขมข นของสารละลายของน้ําในหมอไอน้ํา (ประมาณ 1-3%) สัมพั นธ กั บการเดิ น
หมอไอน้ํา
การประหยั ด พลั ง งานที่ หม อ ไอน้ํ า
- เลือกซื้อเครื่องผลิตไอน้ําที่มีประสิทธิภาพสูง
- ผลิตไอน้ําใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และตนทุนต่ําสุด
- ปรับการเผาไหมใหสมบูรณโดยวัด CO2 , O2
- ใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่หนืด เพราะราคาถูกกวาน้ํามันใส
- ปลอยโบลว ดาวน นอยที่สุด
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- ถาโบล ดาวน มาก หาวิธีนําความรอนจากการโบลว ดาวน กลับมาใชงาน
- นําความรอนจากปลองกลับมาใชงาน โดยติด economizer หรือ air heater
- น้ําเขาหมอน้ําจะตองมีคุณภาพดี ลดการเกิดตะกรันซึ่งเปนตัวขัดขวางการถายเท
ความรอน
การประหยั ด พลั ง งานในระบบจ า ยไอน้ํ า ไปใช ง าน
โดยทั่ วไปจะใช ท อไอน้ํ าต อระหว างอุ ป กรณ ใช ไอน้ําในกระบวนการผลิ ต กั บหม อ
ไอน้ํา และติดตั้ งอุ ปกรณ ดักไอน้ําเปนช วงๆ เพื่ อระบายไอน้ําที่ ควบแนนระหว างที่ ไหลในท อ
เนื่ องจากมี การสู ญเสี ยความร อนผ านผนั งท อไอน้ําแม จะหุ มฉนวนแล วก็ ตาม แนวทางการ
ประหยัดพลังงาน มีดังนี้
- เดินหมอน้ําความดันสูงสุดใหเพียงพอสําหรับเครื่องจักรตัวที่ตองใชความดันสูง
- เลือกขนาดทอไอน้ําเหมาะสมกับการไหลของปริมาณไอน้ําที่ตองการใช
- เดินทอเมนไอน้ํา เอียงนอน 1 : 250 เพื่อใหคอนเดนเสทไหลมารวมกันได
- ใชอุปกรณระบายคอนเดนเสทออกจากทอเมนไอ
- หุมฉนวนทอไอน้ําดวยความหนาที่เหมาะสม
- ตอทอแยกเพื่อนําไอน้ําไปใชงาน ตองตอจากสวนบนของทอเมน
การใช ไ อน้ํ า อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
- ไอน้ําที่เขาเครื่องจักรควรมีความดันต่ําสุดเทาที่เครื่องจักรจะทํางานได
- มีการไลลมออกจากเครื่องจักร
- ระบายคอนเดนเสทออกจากเครื่องจักรใหรวดเร็ว และตองเลือกใชอุปกรณดัก
(trap) ที่เหมาะสม
- เลือกชนิดของอุปกรณดัก (trap) ใหถูกตองกับชนิดของเครื่องจักรแตละแบบ
- นําไอน้ําที่ไดจากการลดความดันคอนเดนเสท (flash steam) กลับมาใชงาน
- นําคอนเดนเสท (condensate) ที่ปลอยทิ้งกลับมาใชงาน ถาไมมีสิ่งเจือปน ควร
นํากลับใหหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานทุกๆ 6oC ของอุณหภูมิ น้ําที่ปอนหมอน้ํา
สูงขึ้น เนื่องจากการนําคอนเดนเซอรกลับ จะลดเชื้อเพลิงลงได 1% เชน น้ําเขาปกติ อุณหภูมิ
30oC เมื่อนําคอนเดนเซอรกลับอุณหภูมิ สูงขึ้นเปน 90oC จะลดเชื้อเพลิงได 10%
- ซอมแซมบํารุงและปรับปรุง ตามแผนที่กําหนดไว
3.3 การนํ า ความร อ นกลั บ มาใช ใ หม
เปนแนวทางหนึ่งในการประหยัดพลังงาน ความรอนเหลือทิ้ งเหลานี้ มักเปนความ
รอนอุณหภูมิไมสูงนัก ที่ตองปลอยทิ้งออกจากระบบ เชน ไอเสียจากปลองเตาเผา คอนเดนเสท
และน้ําจากระบบหลอเย็น เปนตน
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4. การประหยัดพลังงานไฟฟา
ในโรงงานจะมีอุปกรณหลายชนิดที่ใชพลังงานไฟฟา แตจะพิจารณาดําเนินการประหยัด
จากอุปกรณที่ใชพลังงานไฟฟามากสุด
การประหยั ดพลั งงานไฟฟ า เปนการประหยั ดตนทุ นการผลิ ต เพราะพลังงานไฟฟามี
ราคาสูงกวาพลังงานความรอน การประหยัดพลังงานไฟฟาแบงไดเปน 2 สวน คือ
1. การประหยัดโดยการจัดโหลดไฟฟารวม
2. การประหยัดในอุปกรณและเครื่องจักรกลไฟฟาตางๆ เชน ระบบปรับอากาศ ระบบ
แสงสวาง มอเตอร หมอแปลงไฟฟา และอื่น ๆ
4.1 แนวทางการประหยั ด โดยการจั ด โหลดไฟฟ า รวม
การจัดโหลดไฟฟารวมทําใหประสิทธิภาพการใชไฟฟาสูงขึ้น คาตัวประกอบโหลด
สูงขึ้น คาไฟฟาเฉลี่ยตอหนวยต่ําลง คาพลังไฟฟาสูงสุดลดลง การจัดการโหลดมีการดําเนิน
การดังนี้
1 . ตรวจสอบลั ก ษณะการใช ไ ฟฟ า รวมของโรงงาน และคํ านวณตั วประกอบ
โหลด
2 . ตรวจสอบการใช พลั ง ไฟฟ า และลั กษณะการใช งานของโหลดต างๆ
3 . ควบคุ มการทํา งานในช ว ง On Peak หลี กเลี่ ย งการใช โหลดที่ ใช พลั งไฟฟ า
มาก การสตารทโหลดที่ใชพลังไฟฟามากพรอมๆ กัน และปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ
และเครื่องจักรกลไฟฟา
การปรั บ ปรุ ง ค า โหลดแฟกเตอร
โหลดแฟกเตอร (load factor, LF) คือ คาอัตราสวนของพลังไฟฟาเฉลี่ยตอคาพลัง
ไฟฟาสูงสุดในชวงเวลาเดียวกัน เปนคาที่ใชบอกความสม่ําเสมอของการใชไฟฟา

ถาสามารถใชพลังไฟฟาคาใกลเคียงกันตลอดวัน ก็จะทําใหคาโหลดแฟกเตอรดีขึ้น
การปรับปรุงโหลดแฟกเตอรอาจทําได 2 วิธี คือ
1. ลดคาพลังไฟฟาสูงสุด โดยการยายโหลด
2. การปรั บปรุ งวิ ธีการทํางานและการผลิ ต พร อมทั้ งเปลี่ ยนช วงการเดิ นเครื่ อง
ใหเหมาะสม เพื่อลดคาพลังงานไฟฟา (kWh)
โดยปกติโรงงานที่ทํางาน 24 ชม./วัน มีโหลดแฟกเตอรประมาณ 80% ที่ทํางาน
16 ชม./วัน มีโหลดแฟกเตอรประมาณ 53% และที่ทํางาน 8 ชม./วัน มีโหลดแฟกเตอรประมาณ
26% ถ าคํานวณโหลดแฟกเตอร ต่ํากว าค าที่ กําหนดไว แสดงว าโรงงานยังสามารถจัดการให
คาโหลดแฟกเตอรเพิ่มไดอีกโดยการลดคาพลังไฟฟาสูงสุด
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การควบคุ ม ความต อ งการพลั ง ไฟฟ า สู ง สุ ด
แนวทางในการควบคุมสรุปไดดังนี้
1. ยายเวลาเดินเครื่ องจักรบางตัวหรือบางชุ ดใหทํางานเร็วขึ้ นหรือชาลงเพื่อหลีก
เลี่ยงการใชงานในชวง On Peak
2. ปลดการทํางานของเครื่ องจักรบางตัว เมื่ อปริ มาณการใช พลั งงานไฟฟาเฉลี่ ย
ในชวงเวลา 15 นาทีเกินคาที่กําหนดไว ซึ่งอาจถูกควบคุมโดยเครื่องควบคุมพลังไฟฟาอัตโนมัติ
(automatic demand controller)
3. จัดเวลาเดินเครื่องใหมใหคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดแตละชุดเหลื่อมกัน
4. ปลดเครื่องจักรที่เดินตัวเปลา
5. สําหรับผูใชไฟฟาที่มีการใชไฟฟาเปลี่ยนแปรงตามฤดูกาล จําเปนตองวางแผน
การใชไฟใหเหมาะสม เนื่องจากอาจเสียคาไฟฟาสูงโดยไมจําเปน
การแก ไ ขค า เพาเวอร แ ฟคเตอร
พลังไฟฟามี 2 สวน คือ พลังไฟฟาจริง (kW) ซึ่งสามารถแปลงโดยอุปกรณไฟฟา
เปนพลังงานรูปอื่ นได เชน ความรอน กําลังงานกล และพลังไฟฟาเสมือน (reactive power)
มีหนวยวัดเปน (kVAR) ซึ่งเปนพลังไฟฟาที่ไมสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานรูปอื่นได
อุ ปกรณไฟฟ า ต องใช พลั งไฟฟ าเสมื อนนี้ สรางสนามแม เหล็ กไฟฟ า ผลรวมของ
พลังไฟฟาทั้งสอง เรียกวา พลังไฟฟาปรากฏ (apparent power) มีหนวยเปนโวลลแอมป (kVA)
ซึ่งเปนพลังไฟฟาที่เราจายใหอุปกรณไฟฟา มีคาเทากับแรงดันไฟฟา x กระแส
สัดสวนของพลังไฟฟาจริงตอพลังไฟฟาปรากฏ เรียกวา เพาเวอรแฟคเตอร (power
factor) ระบบไฟฟ าที่ มี ค าเพาเวอร แฟคเตอรสู งเป นระบบมี ประสิ ทธิ ภาพการใช ไฟฟ าดี กว า
ระบบที่มีคาเพาเวอรแฟคเตอรต่ํา
อุปกรณไฟฟาที่ตองการพลังไฟฟาเสมือน คือ มอเตอรซิงโครนัส ใชคะแปซิเตอร
กําลั งในการจ ายพลังไฟฟาเสมือนใหแกระบบ ดังนั้ นการปรับปรุงคาเพาเวอร แฟคเตอร ของ
ระบบทําไดโดยการติ ดตั้ งคะแปซิเตอรกําลั ง ประโยชน ที่ ได จากการปรั บปรุงค าเพาเวอร
แฟคเตอรระบบใหสูงขึ้นคือ
1. ลดกระแสไฟฟาที่ไหลในวงจรระหวางแหลงจายพลังไฟฟา ติดตั้งคะแปซิเตอร
กําลัง
2. ลดการสูญเสียในระบบไฟฟา
3. ลดแรงดันไฟฟาตก
4. ลดคาไฟฟา โดยเฉพาะเมื่อคาเพาเวอรแฟคเตอรต่ํากวา 0.85
4.2 แนวทางการประหยั ด พลั ง งานที่ หม อ แปลง
แมวาหมอแปลงจะเปนอุปกรณไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แตถาใชงานอยางไม
เหมาะสมก็จะทําใหประสิทธิภาพการใชงานต่ําลงได ดังนั้นควรปฏิบัติในการใชหมอแปลงดังนี้
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1. ปลดหมอแปลงที่ไมใชงานออกจากระบบ เพื่อลดกําลังสูญเสียในหมอแปลงที่
ไมมโี หลด ซึง่ เปนการสูญเสียในแกนเหล็ก
2. จัดโหลดของหมอแปลงใหสมดุล เพื่ อใหเกิดการใช เต็ มความสามารถและลด
ปญหาแรงดันไฟฟาไมสมดุล
3. ถาโหลดมีการเปลี่ยนแปลงมาก ควรเลือกใชหมอแปลง 2 ตัว ตัวใหญไวสําหรับ
โหลดสูง และตัวเล็กสําหรับโหลดต่ํา
4. เลือกใชหมอแปลงชนิดประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพสูง
4.3 แนวทางการประหยั ด พลั ง งานที่ มอเตอร ไ ฟฟ า
โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญใชมอเตอรกระแสสลับ ซึ่งทํางานโดยอาศัยหลักการ
เหนี่ ยวนําทางแม เหล็ กไฟฟ าเปลี่ ยนพลังงานไฟฟ าฟ าเปนพลังงานกล มอเตอรกระแสสลับมี
2 ชนิด คือ มอเตอรเหนี่ยวนํา (induction motor) และมอเตอรซิงโคนัส (synchronous motor)
โดยทั่วไปมอเตอรมีประสิทธิภาพสูงสุ ดที่ โหลดประมาณ 80% ของพิกั ดมอเตอร ถาใชโหลด
มากกวาหรือนอยกวานี้ ประสิทธิภาพจะตก
การสูญเสียที่เกิดขึ้นในมอเตอร ไดแก พลังไฟฟาสูญเสียในแกนเหล็ก ในขดลวด
ความฝด และการหมุนตานอากาศ การสูญเสียในมอเตอรอาจทําใหมีคานอยลงไดในขั้นตอน
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
ในแกนเหล็กมากขึน้
4.4 แนวทางการประหยั ด พลั ง งานในระบบแสงสว า ง
- เลือกวิธีใหแสงสวางที่เหมาะสมและตรงตามตองการ
- เลือกใชหลอดไฟฟาที่เหมาะสม
- ออกแบบใหมีสวิตซเปดปดที่สะดวกและมาก
- เลือกเปดปดหลอดบางดวงในโคมเดียวกัน
- ตัดไฟเขาวงจรหลอดที่เสียหรือไมใช
- ใชการควบคุมการเปดปดอัตโนมัติ
- ใชแสงอาทิตยใหเปนประโยชน
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- แกไขสภาพโรงงานไมใหขัดขวางการใชแสงสวาง
- ใชอุปกรณประสิทธิภาพสูง
- ติดตัง้ หลอดไฟและสายไฟใหถูกตอง

เอกสารอางอิง
วัชระ มั่งวิทิตกุล. กระบวนการและเทคนิคการลดคาใชจายพลังงานสําหรับอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรม. ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย
บริษัทเอ็นเนอร คอนซัลแตนท จํากัด. เอกสารประกอบการฝกอบรม: การอนุรักษพลังงาน
ในโรงงาน. กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน, กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม.
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การใชประโยชนจากผลพลอยไดของ
อุตสาหกรรมน้าํ มันปาลมเพือ่ เปนอาหารสัตว
รองศาสตราจารย ดร.โอภาส พิมพา
E-mail: opimpa@hotmail.com

การเกษตรกรรมถือเป นสวนที่มี ความสําคัญตอการพั ฒนาของเกือบทุกประเทศทั่ วโลก
เพราะมนุ ษย ต องกิ น ต องอาศั ยผลผลิ ต จากการเกษตรเป นป จจั ยเบื้ องต นในการดํารงชี วิต
การเกษตรของประเทศไทยมีจุดเดนมาก ถึงแมวาสวนใหญจะเปนการทําเกษตรแบบรายยอย
แตมี ความหลากหลายของกิจกรรมและมี การบริหารจั ดการตามขนาดพื้ นที่ ตามศั กยภาพของ
เกษตรกร ซึ่ งไม วาจะเป นข าว ยางพารา อ อย มันสําปะหลั ง ผลไม แม กระทั่ งปาล มน้ํามั น
รวมทั้งดานปศุสัตว ประเทศไทยมีการพัฒนาความกาวหนามาเปนลําดับ อยางไรก็ตาม ใน
สภาวะที่โลกมีทรัพยากรที่นอยลง ความอุดมสมบูรณลดลง ในทางตรงกันขามประชากรมนุษย
กลับเพิ่ มมากขึ้ นเรื่อยๆ นั่นหมายถึงพื้ นที่ ตอจํานวนประชากรยอมลดลง ในขอจํากัดนี้ มนุษย
ย อ มต อ งดิ้ นรนหาแนวทางหรื อ วิ ธี การดําเนิ น กิ จ การต างๆ ให มี ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ นเพื่ อ
ตอบสนองตอปจจัยความตองการและแกปญหาในขอจํากัดดังกลาว
การใช ผลพลอยได ท างการเกษตรเพื่ อเป นอาหารสั ตว เป นส วนหนึ่ งที่ ช วยลดป ญหา
การแย งชิ งแหล งอาหารระหว างมนุ ษย และสั ตว เลี้ ยง เพราะถึ งแม วาวั ตถุ ประสงค ของการ
เลี้ ยงสั ตวหลายชนิ ดจะมีไว เพื่ อเป นอาหารของมนุ ษย แตสั ตว เลี้ ยงเหล านั้ นยั งตองใช อาหาร
Ph.D.(Ruminant Nutrition),
หนวยวิจัยปาลมน้ํามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฏรธานี
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มนุษยเปนแหลงอาหารของสัตวในการเจริญเติบโตและใหผลผลิตเชนเดียวกัน ไมวาจะเปนขาว
ขาวโพด ถั่ว หรือจําพวกสัตวทะเล ฯลฯ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติ และ
แนวทางงานวิ จั ยของหลายๆ สถาบั น ล วนสนั บสนุ นให มี ก ารประยุ กต ใช วัตถุ ดิ บในประเทศ
และในระดับทองถิ่ นเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะผลพลอยไดจากระบบการ
เกษตรและอุตสาหกรรมในทองถิ่ น ซึ่ งในพื้ นที่ ภาคใต ผลพลอยไดจากการปลูกปาลมและ
อุ ตสาหกรรมน้ํามั นปาล มเป นผลพลอยได ที่ มีคุ ณค ามหาศาล ถ ามี การศึ กษาการนํามาใช
ประโยชนในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนสาขาดานพลังงาน ผลิตภัณฑจากเทคโนโลยี
ชีวภาพ เชน ดานอาหารสัตว เปนตน ซึ่งการนําผลพลอยไดจากระบบดังกลาวมาใชประโยชนนี้
จะสามารถสงผลดีตอสภาวะสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออมดวย
ในหนวยวิจัยปาลมน้ํามันของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ม.อ.) วิทยาเขตสุราษฏรธานี
ไดมีการศึกษาวิจัยการใชประโยชนจากปาลมน้ํามันอยางตอเนื่อง เชน การสํารวจผลพลอยได
จากโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลมในพื้นที่ภาคใตเพื่อหาแนวทางการนํามาใชประโยชน
(โอภาส และคณะ, 2548) การใชทางใบปาลมน้ํามันมาเปนอาหารเลี้ยงโค (โอภาส และคณะ,
2549) การใช กากปาล มและทางใบปาล มเพื่ อผลิ ตอาหารสั ตว และการศึ กษาความต องการ
โภชนะของโคเนือ้ โดยใชผลพลอยไดจากปาลมน้ํามันเปนอาหารหลัก (Pimpa et al., 2008) การใช
กากตะกอนน้ํามันปาลมมาผลิตอาหารสัตว (Pimpa et al., 2009) การใชประโยชนจากกลีเซอรีน
เพื่อผลิตไขมันไหลผานในอาหารโคนมเปนตน (โอภาส และคณะ, 2553) ซึ่งการใชประโยชนของ
ผลพลอยไดในแตละสวนเพื่อเปนอาหารสัตวของหนวยวิจัยปาลมน้ํามันของ ม.อ. สุราษฏรธานี
สรุปไดดงั นี้
1 . ทางใบปาล ม น้ํ า มั น
1.1 การนํ า ทางใบปาล ม น้ํ า มั น เป น อาหารสั ต ว โ ดยตรง
ในการปลูกปาลมน้ํามั นจะมี ทางใบปาล มน้ํามั น (oil palm frond, OPF) เป น
ผลพลอยไดในระบบการเก็บเกี่ยว โดยทางใบที่ตัดทิ้งจะมีน้ําหนักแหง ประมาณ 15 ทางใบ/ตน/
ป คิดเปนน้ําหนักได 3 กก./ทางใบ ในสภาพเปนจริงทางใบที่ตัดไดจากปาลมที่เริ่มตัดแลว 1 ป
จะมีน้ําหนักประมาณ 1.6 ตัน/ไร โดยทางใบในแตละตนจากปาลมอายุ 1-6 ป จะมี ทางใบ
56-64 ทางใบ และในปาลมอายุ 7 ปขึ้นไป จะมีทางใบ 36-48 ทางใบ ซึ่งทางใบปาลมเหลานี้
สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายดาน เชน ทําเปนวัสดุคลุมดิน ทําปุยหมัก ทําเยื่อกระดาษ
และใช ทําเป นเชื้ อเพลิ ง นอกจากนี้ การนํามาใชเป นอาหารหยาบทดแทนหญ าในช วงที่ อาหาร
หยาบหลักขาดแคลนก็เปนอีกแนวทางหนึ่ง
ทางใบปาลมมีโปรตีนคอนขางต่ํา คือประมาณ 3-5% (โอภาส และคณะ, 2549)
ดังนั้นเมื่อใหสัตวกินทางปาลมน้ํามันอยางเดียวจึงมีโภชนะไมเพียงพอตอความตองการของสัตว
และปญหาเรื่ องการยอยไดต่ําก็เปนปญหาใหญในการนํามาใชประโยชน โดยขอมูลพื้ นฐาน
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ทางใบปาลมจะสามารถถูกยอยไดประมาณ 35% (คิดเปนวัตถุแหง) ดังนั้นหากตองการนํามา
ใช ป ระโยชน จึ งควรจะมี ก ารพั ฒ นาหรื อ แปรรู ป ก อ นเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพและเพิ่ ม การย อ ยได
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 และเสริ มด วยอาหารข น (รู ปที่ 1) หรื อนําทางใบปาล มน้ํามั นมาสั บและทําการ
หมักประมาณ 30-60 วัน โดยไมตองเสริมวัตถุดิบอื่นๆ ในการหมัก (รูปที่ 2) หรือสามารถเติม
กากน้ําตาลในอั ตราสวน 5% ของทางปาลมน้ําหนั กแห ง การใหสั ตว กินทางใบปาล มเป น
อาหารหยาบตองมีการเสริ มอาหารข นให มากขึ้ นประมาณ 25% เมื่ อเที ยบกั บการใชหญาสด
เปนอาหารหยาบ การหมักทางใบปาลมเปนอีกวิธีการหนึ่ งที่จะเก็บรักษาทางใบปาลมเพื่อเปน
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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ปาลมแห ง) หรื อใช การหมั กโดยไม เติ มอะไรเลยก็สามารถทําได เช นกั น เพราะการหมั กด วย
ยู เรี ยหรือกากน้ําตาลจะไม ไดชวยใหทางใบปาล มย อยไดดี ขึ้นมากนัก โดยเฉพาะยูเรี ยแล ว
พบวามีการยอยไดของทางใบปาลมหมักลดลงและสัตวไมชอบกินทางใบปาลมที่หมักดวยยูเรีย
แตการหมักดวยกากน้ําตาลพบวาสัตวกินไดมากกวา
การหมักที่ดีควรมีการเติมเกลือประมาณ 2 กก./ทางใบปาลม 100 กก. รวมดวย
โดยใช วิธีโรยทั บส วนบนของทางใบปาล มที่ หมั ก เกลื อจะละลายและซึ มผ านลงไปในทางใบ
ปาลมที่ หมัก และจะชวยเพิ่ มความอรอยในการกินอาหารของในสัตว เคี้ ยวเอื้อง และที่ สําคัญ
ชวยลดการเกิดเชื้ อราหรือการเนาเสียของทางใบปาลมหมักจากสวนบนของถังได สรุปวาการ
หมักดวยกากน้ําตาลสามารถเพิ่ มการกินไดและการยอยไดของทางใบปาลมไดดีกวาการหมัก
ธรรมดาและการหมั กด วยยู เรี ย การหมั กทางใบปาล มด วยกากน้ําตาลจะทําให โปรตี นใน
ทางใบปาลมหมักสูงขึ้นจาก 4% เปน 6-7% และหากมีการเสริมยูเรียลงไป 1-2% ในการหมัก
จะทําให ระดั บโปรตี นในทางใบปาล ม หมั กเพิ่ มขึ้ นเป น 12% และช วยป องกั นการเกิ ดเชื้ อรา
และหากใชยูเรียรวมในการหมัก 5% จะทําใหระดับโปรตีนในทางใบปาลมหมักเพิ่มขึ้นเปน 20%
การนําทางใบปาลมสด และทางใบปาล มหมักมาใช เปนอาหารโคและแพะ ไมควรใชมากกวา
60% ของอาหารที่กินไดทั้งหมด เพราะมีผลทําใหการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของสัตว
ลดลงซึ่งโคเนื้อระยะเจริญเติบโตและโคขุน สามารถใชทางใบปาลมน้ํามันหมัก 50% เสริมดวย
อาหารขนที่มีกากเนื้อในเมล็ดปาลมเปนสวนประกอบ จะทําใหโคมีปริมาณเนื้อแดงสูงขึ้น
สําหรับแพะนมและโคนมสามารถใชทางใบปาลมหมัก 30% รวมกับการเสริม
อาหารข น นอกจากการหมั กด วยกากน้ําตาลหรื อแหล งพลั งงานแล ว การหมั กทางใบปาล ม
ดวยดาง NaOH นั้น Oshio และ Abu Hassan (1990) รายงานวาถาเพิ่มดางมากขึ้นจาก 0-10.5%
จะชวยเพิ่มการยอยไดของอินทรียวัตถุ (Organic matter) ในทางใบปาลมจาก 20% เปน 56%
ในการเติมดางในการหมักนั้นจะเปนการปรับปรุงการยอยได จากการศึกษาสีของทางใบปาลม
หมัก พบวาการหมักธรรมดามีสีน้ําตาลอมเขียว การหมักรวมกับกากน้ําตาลมีกลิ่นกากน้ําตาล
และสีน้ําตาล และหากสูตรที่มียูเรียจะไดกลิ่นแอมโมเนีย มีสีน้ําตาลเขมกวาสูตรอื่น
1.2 การนําทางใบปาล มไปทําอาหารผสมเสร็ จ หรื อ total mix ration (TMR)
ปกติการใชทางใบปาลมเปนอาหารหยาบสําหรับสัตวเคี้ ยวเอื้ อง จะทําใหสัตว
กินไดในปริมาณที่จํากัด เพราะขึ้นอยูกับความนุม ความอรอย และการยอยไดที่ต่ํา เมื่อเทียบ
กับหญาและฟางขาว การใชอัตราสวนของทางใบปาลมสั บตออาหารขนที่ ไดรับการผสมใน
อัตราสวนที่ แนนอนกอนนําไปใชเปนอาหารสัตวนี้ เรียกวา อาหารผสมเสร็จ หรือ total mix
ration (TMR) ซึ่งการผสมที่ใชอัตราสวนแนนอนนี้จะทําใหสัตวกินอาหารที่ มีโภชนะไดโดยรวม
แล วใกล เคี ยงกั บความต องการของสั ตว มากที่ สุ ด เมื่ อเที ยบกั บ การแยกอาหารหยาบและ
อาหารขนใหในเวลาที่แตกตางกันหรือไมมีการผสมกัน ทําใหสัตวเลือกกินอาหารอยางใดอยาง
หนึ่งไดซึ่งในที่สุดก็จะสงผลตอปริมาณโภชนะที่สัตวไดรับหลังจากมีการยอยไดแลว อัตราสวน
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ระหว างทางใบปาล ม/อาหารข น คื อ 40/60 เป นอั ต ราส วนที่ ส มควรจะใช ใ นการผสม TMR
การผสมให กินในอั ตรานี้ จะทําใหโคกินทางใบปาลมไดมากขึ้ น สภาวะการหมักในกระเพาะก็
เกิดขึ้นไดอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับการทํางานของจุลินทรีย เมื่อเทียบกับการใหโดยการ
แยกอาหารหยาบและอาหารขน
1.3 การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของทางใบปาล ม น้ํ า มั น
Paengkoum (2003) รายงานว า ผลของการอบทางใบปาลมน้ํามั นด วยไอน้ํา
แรงดั นสูง เปรี ยบเที ยบกั บการอัดเม็ดพรอมอบดวยไอน้ําแรงดันสู ง ไมมี ผลตอคุณภาพของ
ทางปาลม เมื่อเปรียบเทียบกับทางใบปาลมสับธรรมดา พบวามีระดับโปรตีนไมแตกตางกันคือ
4.6% มีเยื่อใย NDF 67% และ ADF 42% แตพบวาเมื่อนึ่งทางใบปาลมน้ํามันดวยไอน้ําแรงดัน
สูง ทําใหความสามารถในการยอยไดในกระเพาะรูเมนของโคที่เวลาตางๆ สูงกวาทางใบปาลม
น้ํามันธรรมดา โดยพบวาการยอยไดของวัตถุแหงเพิ่มสูงขึ้นจาก 45% เปน 56% สอดคลองกับ
หลักการที่นําทางใบปาลมน้ํามันมานึ่ งดวยแรงดันสูง จะมีผลใหการยอยไดเพิ่ มขึ้ น เนื่ องจาก
ทําให พั นธะการเกาะกั นของเซลลู โลส เฮไมเซลลู โลส ที่ เกาะกั บลิ กนินลดลง แต ทั้ งนี้ ความ
คุมทุนในการอบทางใบปาลมน้ํามันดวยไอน้ําแรงดันสูง คงยังไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในการ
เตรียมอาหารหยาบสําหรับสัตวเพราะมีตนทุนที่สูงมาก การปรับปรุงอาหารขนหรือเสริมแหลง
พลั งงานหรื อโปรตี นในอาหารที่ ใช ทางใบปาล มเป นอาหารหยาบเป นสวนหนึ่ งที่ สามารถช วย
ทําใหมีการกินและยอยทางใบปาลมใหมากขึ้ นได จากสภาพความเหมาะสมในกระเพาะรูเมน
ของสัตวเคี้ยวเอื้อง เชน การใชทางปาลมน้ํามันรวมกับแหลงไนโตรเจนระดับที่สูงขึ้น
เนื่ องจากทางปาล มน้ํ ามั น ประกอบด วย ไนโตรเจนหรื อโปรตี นค อนข างต่ํา
ดังนั้นจึงไดมีการเสริมไนโตรเจน หรือยูเรียในอาหาร โดย Paengkoum (2003) ไดทดลองใช
ทางใบปาล มอบไอน้ําแรงดั นสู งเป นอาหารหยาบสําหรั บแพะ และมี การเสริ มยู เรี ยร วมกั บ
ทางปาลมน้ํามันในอาหารแพะพันธุซาเนน พบวาการใชยูเรียเสริมในอาหารสูงถึง 3% คือ 48.6
กรั ม/วั น แพะมี การเจริ ญเติ บโตสู งขึ้ น แต มี แนวโน มลดลงเมื่ อเสริ มยู เรี ยสู งถึง 4 และ 5%
โดยเฉพาะระดั บ 5% ทําใหน้ําหนั กลดลง ซึ่ งสามารถอธิ บายไดด วยระดั บปริ มาณการกิ นได
การยอยได การสังเคราะหจุลินทรียโปรตีนในรูเมนลดลง รวมทั้งสมดุลของโปรตีนและพลังงาน
โดยการใชทางใบปาลมเปนอาหารควรมี การเสริมไนโตรเจน (ยูเรีย) และพลั งงานที่หมักยอย
ไดเร็วจําพวกแปงหรือน้ําตาลใหเหมาะสม จากการศึกษาโดยการเสริมพลังงานรวมกับการใช
ยูเรียในระดับสูง ในแพะที่ไดรับทางปาลมน้ํามันเปนแหลงอาหารหยาบ พบวาการใชพลังงาน
ในระดับสูงมากๆ สามารถใช รวมกั บยูเรียในระดับสูงได ถึง 4% แตไมควรใชยูเรียสูงถึง 5%
เพราะจะทําให การเจริ ญเติ บโตลดลง รวมทั้ งปริ มาณการกิ นได การย อยได การสั งเคราะห
จุลินทรีย ลดลงดวย ในการเสริมโปรตีนไหลผานโดยใชกากถั่วเหลืองในระดับสูง 4% ในสูตร
อาหารก็ชวยในการกินไดและการเจริญเติบโตของแพะไดเชนกัน
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รูปที่ 3 การกินทางใบปาลมน้ํามัน
หมั กของโคเนื้ อ

รูปที่ 4 แสดงสภาพส วนของกล ามเนื้ อโค
หลั งการเลี้ ยงทดลอง

รูป ที่ 5 การอบรมสงเสรอมเกษตรกรใชทางใบปาลมเพื่อการเลี้ยงสัตว

2 . ผลปาล ม ร ว งและผลปาล ม ดิ บ ที่ ไม ไ ด คุ ณ ภาพ
ในสวนปาลมจะมีลู กปาล มสวนหนึ่ งที่ ไม สามารถนํามาขายได เช น ทะลายที่ มีหนู
และศัตรูปาลมกัดกินในขณะยังไมแก หรือลูกปาลมรวงสุกเกินไป เกษตรกรสามารถนํามาสับ
ใหละเอียดและใชเสริมเปนอาหารสัตวเคี้ยวเอื้องได โดยเฉพาะปาลมดิบที่กะลายังไมแข็งมาก
จะมี แป งเปนสวนประกอบอยู สูง ซึ่ งสามารถนํามาสับใหกิ นหรือผสมในส วนประกอบของการ
หมักทางใบปาลมไดถึง 10% แตปาลมสุกรวงนั้นจะมีไขมันสูงโดยปกติจะสูงมากกวา 40% ของ
น้ําหนักลูกปาลม จึงควรใหสัตวกินโดยประเมินถึงปริมาณไขมันที่ไมควรเกิน 5% ของอาหารที่
สัตวกินไดทั้งหมด นอกจากนี้การนําลูกปาลมมาบดและหมักกับกากน้ําตาลโดยเสริมจุลินทรีย
กลุมโปรไบโอติกหมักไวยังสามารถใชเปนอาหารเสริมสําหรับสัตวเลี้ยงได (โอภาส และคณะ,
2554)
3 . ต น ปาล ม
ตนปาลมไดจากการโคนสวนปาลมเพื่อปลูกใหม (replanting) ซึ่งโดยปกติสวนปาลม
จะปลูกใหมทุก 15-20 ป ซึ่งมีงานวิจัยที่นําตนปาลมมาตัดเปนชิ้นและตีนวดใหเปนใยขนาดเล็ก
เพื่อนํามาใชเปนอาหารสัตว พบวา ใยจากตนปาลมมีองคประกอบทางโภชนะต่ํา และยอยได
ต่ํามาก จึงไม เหมาะที่ จะนํามาใชเปนอาหารสั ตว ถึงแม จะมีงานวิ จัยบางสวนที่ ระบุวาการบด
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ตนปาล มและนํามานึ่ งดวยหมอนึ่ งความดั นไอน้ําสู งจะชวยใหการย อยไดของใยจากต นปาลม
ดีขึ้นในการนํามาใชเปนอาหารโคเนื้อ แตก็ยังไมมีความคุมคาหรือเหมาะสมที่จะนําเอาวิธีการนี้
มาใชในเชิงปฏิบัติ (Abu Hassan et al., 1991)
4 . ทะลายปาล ม เปล า (empty fruit bunch)
ทะลายปาล มเปล าเป นผลพลอยได จากส วนของทะลายปาล มสดที่ มี ก ารแยกเอา
ผลปาล มออก การนําไปใช ประโยชน จะนําไปใช ในการเพาะเห็ ดฟางและทําปุ ยหมั ก หรื อ
บางโรงงานจะมี การสั บย อยเพื่ อใชเป นแหลงพลังงานเชื้ อเพลิงในโรงงาน จากการวิเคราะห
องค ประกอบทางเคมี ของทะลายปาล มสดที่ ได จากการนึ่ งและตี นวดเอาผลปาล มออกใหม ๆ
พบวามีไขมัน 6.9% โปรตีน 3.3% เยื่อใย NDF 92% ADF 73% จากลักษณะทางกายภาพ
ที่ แข็ งและการย อ ยได ของวั ต ถุ แห งที่ ต่ํ ากว า 30% จึ งไม สามารถนํามาใช เป นอาหารสั ตว ได
(เบญจมาภรณ และคณะ, 2552)
5 . เส น ใยของผลปาล ม (palm press fiber, PPF)
เส นใยของผลปาล มที่ เป นผลพลอยได จากการหี บน้ํามั นจากผลปาล มจะนําไปทํา
เชื้อเพลิงในขั้ นตอนการผลิตในโรงงานเองเพราะจะไดเชื้ อเพลิงที่มีคุณภาพดี เนื่ องจากเสนใย
ของผลปาลมยังมีน้ํามันเหลืออยู ดังนั้ นในปจจุบันโรงงานสกัดน้ํามันปาลมสวนใหญจะไมขาย
ผลพลอยได สวนนี้ เนื่ องจากจะใช ทําเชื้ อเพลิงทั้ งหมด นอกจากนี้ หากจะนําไปใช ประโยชน
สวนอื่นสามารถนํามารองพื้นคอกเลี้ยงสัตวโดยเฉพาะหมูหลุม จากการศึกษาของ โอภาส
(2554) พบวาจากการนําเสนใยปาลมมาหมักดวยยูเรีย 5% หรือหมักดวยดาง NaOH 5% และ
นํามาใชทดลองเลี้ยงโคเนื้อ พบวาโคกินเสนใยหมักนอยมาก และยังมีผลกระทบตอการยอยได
ตลอดทั้ งสุ ขภาพของโคด วย โดยพบว าการเคี้ ยวเอื้ อ งลดลง การย อ ยได ของอาหารลดลง
โดยเฉพาะสูตรที่ หมักดวยยูเรีย โคจะกิ นได นอยกว าเส นใยที่ ไมผ านการหมัก 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
มากกว าฟางข าวหรื อหญ าบางชนิ ด จึ งคาดว าน าจะสามารถนํามาเป นแหล งอาหารหยาบได
ในรูปอาหารผสมสําเร็จรูป TMR ได แตหลังจากการนํามาใชทดลองแลวพบวาไมสงผลดีตอ
ตัวสัตวที่ใชในการทดลองเพราะมีการกินและยอยไดต่ํามาก (โอภาส, 2554)
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6 . กากปาล ม น้ํ า มั น
กระบวนการผลิตน้ํามันปาลมจะมีผลพลอยไดที่เรียกวากากปาลมน้ํามัน ซึ่งในสวนนี้
สามารถนํามาใช ในการเลี้ ยงสัตวได กากปาลมประกอบดวยโปรตีนเฉลี่ยประมาณ 16-20%
จากการศึ กษากากปาลมของโรงงานในพื้ นที่ ภาคใต ในป 2551 ที่ รายงานโดย เบญจมาภรณ
และคณะ (2552) พบวามีองคประกอบโปรตีน 14.5% ไขมัน 5.4% เยื่อใย NDF 77.9% ADF
47.2% ADL 18.3% และมีพลังงาน 4590 cal/g และระดับของไขมันจะขึ้นกับกรรมวิธีในการ
สกัดน้ํามั น เช น กากปาลมที่ ได จากวิธีการบี บอัด (expeller) จะประกอบไขมั นถึง 8-10% มี
โปรตีน 16-17% สวนกากปาลมน้ํามันวิธีการสกัดโดยสารละลาย (solvent extraction) ประกอบ
ดวยไขมันประมาณ 1-2% โปรตีน 17.4-20.6% และการยอยไดของกากปาลมทีผ่ านกระบวนการ
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% สามารถใช ปรั บปรุงการใชประโยชนของอาหารหยาบคุณภาพต่ําไดดีเมื่ อมี การใช กาก
เมล็ดเนื้อในปาลมน้ํามันเสริมในอาหาร
อยางไรก็ตาม กระบวนการผลิตน้ํามันปาลมในบางโรงงานยังไมสามารถแยกกะลา
ออกได หมด กากปาล มชนิดนี้ จะมี โปรตี นรวมประมาณ 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
ลิกโนเซลลู โลส (52-66%) ดังนั้ นกากเนื้ อในเมล็ดปาลมน้ํามันจึงสามารถนํามาใช เป นแหลง
วั ตถุ ดิ บหลักในอาหารข น หรื ออาจใช รวมกั บวั ตถุ ดิ บอื่ นในอาหารผสมสําเร็ จรู ปสําหรั บสั ตว
เคี้ยวเอื้องได ซึ่งจากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปแนวทางการนํากากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามัน
ไปใช เป นอาหารสั ตว เคี้ ยวเอื้ องในอาหารโคเนื้ อ/โคขุ น จะสามารถใช กากเนื้ อในเมล็ ดปาล ม
น้ํามันไดสูงถึง 80-100% ในอาหารโคเนื้อเสริมดวยแรธาตุและวิตามิน ซึ่งทําใหโคมีอัตราการ
เจริญเติบโตประมาณ 400-800 กรัม/วัน แตทั้งนี้การจะใชไดมากหรือนอยนั้นจะมีปจจัยขึ้นอยู
กับคุ ณภาพของกากเนื้ อในปาล มของแต ละโรงงาน และการปรับพลังงานและโปรตีนที่ หมัก
สลายไดเร็วในสูตรอาหารโคอีกดวย
สวนการใชกากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามันรวมกับผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลมอื่ นๆ เช น ใชกั บกากตะกอนปาลมน้ํามันในอั ตราส วน 60:40 หรือใช รวมกั บหญ าแห ง
ในอัตราสวน 50:50 เปนอาหารโคเนื้อ ซึ่งสงผลใหโคมีอัตราการเจริญเติบโตประมาณ 500-800
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กรัม/วัน ในอาหารโคนมสามารถใชกากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามันไดไมเกิน 30-50% นอกจากนี้
ยั งสามารถใช กากเนื้ อในเมล็ ด ปาล มน้ํ ามั นร วมกั บแหล งวั ตถุ ดิ บอื่ นๆ ในพื้ นที่ จั ดทําเป น
อาหารขนที่ประกอบดวยกากเนื้ อในเมล็ดปาลมน้ํามัน หรืออาหารขนที่ ประกอบดวยกากเนื้ อ
ในเมล็ดปาลมน้ํามันรวมกับมันเสน/กากน้ําตาล ซึ่งใชเปนแหลงพลังงาน ในสวนของผลผลิต
และคุณภาพน้ํานม พบวา โคนมที่ไดรับอาหารขนที่ประกอบดวยกากเนื้อในเมล็ดปาลมน้ํามัน
ใหผลผลิตและคุณภาพน้ํานมไมแตกตางจากโคนมที่ไดรับอาหารขนสูตรที่ใชกันอยูทั่วไป แตมี
ตนทุนในการผลิตน้ํานมที่ถูกกวา

รูปที่ 6 กลุมเครือขายเกษตรกรที่ ใชกากปาลมเปนอาหารโคเนื้อ

7 . กากตะกอนน้ํ า มั น ปาล ม หรื อ ขี้ เ ค ก (Decanter cake)
กากตะกอนน้ํามั น ปาล ม หรื อขี้ เค ก สามารถนํามาใช ผลิ ตปุ ยหมั ก ใช กั บ ต นปาล ม
น้ํามันหรื อพืชชนิดอื่นๆ ได เพราะมีธาตุ อาหารของพืชและเหมาะต อการชวยในการหมั กยอย
สลายของวัชพืชอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถใชกากตะกอนน้ํามันปาลมไปเลี้ยงสัตวได โดยเปน
สวนผสมกับวัตถุดิบอื่นๆ ในการทําใหกากตะกอนน้ํามันปาลมแหงเพื่อเก็บรักษา อาจทําไดโดย
การตากแดดหรืออบกอน แตทั้ งนี้ เนื่ องจากมีไขมันบางสวนเหลืออยู จึงทําใหแหงชา และอาจ
เปนอาหารของกลุ มจุ ลินทรีย พวกเชื้ อรา เขามาย อยทําใหเกิ ดการเนาเสียได เร็ ว จากการ
สํารวจโดย โอภาส และคณะ (2548) พบวาโรงงานในจังหวัดภาคใตสวนใหญจะมีผลพลอยได
กากตะกอนน้ํามันปาลม ในแตละเดือนจะมีกากตะกอนน้ํามันปาลมหรือขี้เคกเกิดขึ้นไมนอยกวา
30,000 ตั น /เดื อ น หากคิ ด จากจํานวนโรงงานอุ ตสาหกรรมปาล มน้ํ า มั น ทั้ 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
ยอยไดของวั ตถุ แห ง 63% ในการผสมเปนอาหารข นสําหรับโคเนื้ อจะใช ได 60-70% ในสูตร
อาหารขน แตหลังจากผสมจะตองใหสัตวกินทันที เนื่องจากอาหารจะขึ้นรางาย เพราะมีความ
ชื้ นสูงและมี ไขมันเปนสวนที่ทําใหแห งยาก การนํามาเปนอาหารใหโคกินโดยไม มีการผสมกับ
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วัตถุดิบอาหารอื่นๆ ควรใหกินไดไมเกิน 2% ของน้ําหนักตัว หากกินมากจะทําใหมูลเหลวมาก
คลายทองเสีย จากองคประกอบทางเคมีพบวากากตะกอนน้ํามันปาลมมีพลังงานที่ใชประโยชน
ไดเทียบเทากับรําขาว ที่สําคัญมีการยอยไดของวัตถุแหงในกระเพาะหมักของโคมากถึง 63%

รูป ที่ 7 กากตะกอนน้ํามันปาลมหรือขี้เคก

การจัดทําแรธาตุผสม หรืออาหารกอน (UMMB; urea molasses multi nutrient block)
ที่ ใชกากตะกอนน้ํามันปาลมในสวนผสมรวมกับแรธาตุปลีกยอย กากน้ําตาลและยูเรีย โดย
รั ฐกิ จ และคณะ (2552) จะแตกต างไปจากการทํา UMMB ในประเทศไทยจะมีการใชรําขาว
เปนสวนผสม (Wanapat, 1999) หรือที่มีการสงเสริมของกรมปศุสัตว แตในภาคใตรําขาวจะมี
ราคาแพงมาก ดังนั้ นกากตะกอนน้ํามันปาลมจึงถูกนํามาทดแทนไดเชนเดียวกัน ในสวนผสม
อาหารขนอัดเม็ดก็เปนผลิตภัณฑหนึง่ ทีใ่ ชกากตะกอนน้ํามันปาลมนีม้ าเปนสวนผสมได การจัดทํา
อาหารกอน UMMB จะใชกากน้ําตาลผสม 20-30% ใชปูนซีเมนต 10% ปุยยูเรีย 12-15% และ
ส วนที่ เหลื อจะใช กากตะกอนน้ํามั นปาล มและเกลื อ การจั ดทําอาหารก อน UMMB เริ่ มจาก
การนําสวนประกอบปลีกยอย เชน เกลือ และแรธาตุมาผสมกัน แลวนําไปผสมกับปูนซีเมนต
ตลอดทั้ งส วนประกอบที่ มี ลักษณะแหง จากนั้ นนํายู เรียและกากน้ําตาลผสมกั นคลุ กเคลาให
เขากันและนํามาผสมกับกากตะกอนน้ํามันปาลมจนเปนเนื้อเดียวกันกอนผสมกับกลุ มวัตถุดิบ
ที่ แห งที่ ผสมไว ในส วนแรก เมื่ อทําการนวดเป นเนื้ อเดี ยวกั นแล วนําไปบรรจุ ในกล องไม แบบ
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
เปนแหล งวั ตถุ ดิบในอาหารก อน UMMB ไม สามารถใชได สูงกว า 30% เพราะมี ความชื้ นสู ง
ทําใหขึ้นรูปเปนกอนยาก และไมมีความแข็ง ถึงแมจะใชปูนเปนสวนผสมถึง 15% ในสูตรก็ตาม
และจากการที่ กากตะกอนน้ํามั นปาล ม มี ไขมั นเป น ส วนประกอบอยู สู ง จึ งทําให ก ารจั บหรื อ
ดูดซับกากน้ําตาลไดไมดีเทากับรําขาวหรื อวั ตถุ ดิบอื่ น จากการใชกากตะกอนน้ํามันปาล มใน
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สูตรอาหารกอน UMMB ที่ระดับ 20, 25 และ 30% ใหโคกินโดยเปรียบเทียบกับโคที่ไมไดรับ
การเสริมอาหารกอน UMMB เลย พบวาไมมีผลตอการกินไดของอาหารหยาบคุณภาพต่ํา เชน
ทางใบปาลม แตการยอยไดระดับ pH และระดั บ NH3-N ในกระเพาะรูเมนของโคที่ ได รับ
อาหารก อ น UMMB มี ก ารเพิ่ มขึ้ น สั ม พั น ธ กั บ ระดั บ กากตะกอนน้ํ า มั นปาล มแบบเส น ตรง
รวมทั้ งระดั บยู เรี ยในกระแสเลือด ตลอดทั้ งประชากรของโปรตัวซัวในของเหลวจากรู เมนของ
โคก็เพิ่มขึน้ ดวย
ดังนั้นการใชกากตะกอนปาลม สามารถใชในสวนผสมของอาหารกอน UMMB ได
30% โดยไมสงผลกระทบถึงการจัดทํา การอุมกากน้ําตาล และยังสงผลดีตอการใหโคพื้นเมือง
ไดเลียกินเพื่อเพิ่มการยอยได ระดับ NH3-N และจุลินทรียในกระเพาะรูเมนของโคพืน้ เมืองภาคใต

รูปที่ 8

แสดงการจัดทําอาหารกอน UMMB จากกากตะกอนน้ํามันปาลมหรือขี้เคก

การใชกากตะกอนน้ํามั นปาลมจากโรงงานปาลมน้ํามันเป นแหลงวัตถุดิบในอาหาร
ขนของโคเนื้ อที่ ระดั บแตกต างกั น คือ 0, 40, 60 และ 80% เพื่ อศึกษาผลต อการกิ นได ของ
อาหารหยาบและการยอยไดของอาหารในโคเนื้ อ พบวาการใชในระดับที่ สูงขึ้นถึง 60% มีผล
ตอการกินไดของอาหารหยาบเพิ่มขึ้นเล็กนอย โดยมีคาเฉลี่ย 2.29, 2.51, 2.66 และ 2.25 กก./
วัน ตามลําดับ และมีผลตอการกินไดของอาหารโดยรวมทั้งหมด ดังนั้นการใชขี้เคกระดับ 60%
ในสูตรอาหารขนจะมีผลทําใหการกินไดของวัตถุแหงสูงที่สุด แตการยอยไดมีปญหาจากการใช
ขี้เคกที่มากขึ้นทั้งๆ ที่การกินไดมากขึ้น กลับพบวาการยอยไดของอาหารลดลง สูตรที่สมควร
นําขี้เคกมาผสมอาหารโคจะประกอบดวย กากปาลม 20% ขี้เคก 60% มันเสน 18% ยูเรีย
0.5% แรธาตุ 0.5% เกลือ 1%
8 . กลี เ ซอรี น (Glycerin)
กลี เซอรี น เป น ผลพลอยได จากอุ ตสาหกรรมการผลิ ตไบโอดี เซลจากน้ํ ามั นปาล ม
ปกติกลีเซอรีนมีการใชในสวนผสมของอาหารสัตวเพื่อใชเปนแหลงพลังงานและชวยในกระบวน
การอัดเม็ดอาหารของโรงงานผลิตอาหารสัตว จากการศึกษาของ โอภาส และคณะ (2553)
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รูปที่ 9

การผลิตอาหารขนโดยใชโดยมีสวนผสมของกากตะกอนน้ํามันปาลมหรือขี้ เคก

ไดทดลองใชกลีเซอรีนที่ ไดจาการทําไบโอดีเซลมาผลิตเปนไขมันไหลผานเพื่อเปนอาหารเสริม
ของโคนม พบวาโดยคุณสมบัติเบื้องตนกลีเซอรีนมีคาความเปนดางอยูในชวงที่จะทําไขมันไหล
ผาน หรือ bypass fat ไดอยูแลวโดยมี pH ประมาณ 8.2 จึงไมตองใชสวนผสมของไขมันอื่น
หรือลางโซเดียมไฮดรอกไซดออกไป แตจะตองมีการตมเพื่อระเหยเมทธิลแอลกอฮอลออกไป
กอนนํามาสรางผลิตภัณฑ bypass fat และในการจัดทําพบวาการใชโซเดียมไฮดรอกไซดเพิ่ม
สูงขึ้น พรอมกับเปลือกหอยมีผลตอการแข็งตัวและการจัดทําไขมันไหลผานมากยิ่ งขึ้ น พบวา
สูตรที่จัดทํามีผลใหไขมันคงตัวไมถูกยอยในกระเพาะรูเมนได โคกลุ มที่ไดรับการเสริมไขมัน
ไหลผาน 200 กรัม/วัน จะมีการกินอาหารหยาบไดมากที่สุด สวนโคกลุมที่ไมไดรับการเสริม
ไขมันไหลผานเลยจะมีการกินไดของวัตถุแหงนอยกวา การเสริมไขมันไหลผานที่มากขึ้นพบวา
มีผลตอการกินไดของอาหารหารทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นดวย โดยสูงที่สุดเมื่อมีการเสริมไขมันไหลผาน
3% ของการกินอาหารทั้งหมด เมื่อนําไขมันไหลผานมาศึกษาในโคนมพบวาเมื่อทําการรีดนม
ติดตอกันเปนเวลา 90 วัน โคที่เสริมไขมันไหลผาน 300 กรัม/วัน จะมีระดับน้ํานมเฉลี่ย 9.14 กก.
ซึ่งมากกวาโคที่ไมไดรับการเสริมไขมันไหลผาน (8.69 กก./วัน) นอกจากนี้ในเวลาที่เปลี่ยนไป
เมื่ อรี ดนมครบสามเดือนพบวาปริ มาณน้ํานมของโคที่ ได รับการเสริ มไขมันไหลผานมีแนวโนม
ลดลงชากวาน้ํานมของโคที่ไมไดรับการเสริมไขมันไหลผาน

รูปที่ 10 การใชอาหารเสริมไขมันไหลผานเสริมในอาหารโคนม
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9 . ผลพลอยได จ ากกระบวนการสกั ด หรื อ หี บ น้ํ า มั น ปาล ม แบบดั้ งเดิ ม
การหีบน้ํามันปาลมแบบดั้งเดิม พบวามีผลพลอยไดเกิดขึ้นคือกากเนื้อปาลมน้ํามัน
(รู ปที่ 11) ซึ่ งได จากการครู ดเอาเนื้ อปาล มออกจากกะลาเพื่ อ นํามาบดละเอี ยดก อนทําการ
บีบอัดดวยไฮโดรลิคใหไดน้ํามันปาลมดิบออกมา และผลพลอยไดเนื้อปาลมหลังการหีบนี้
มีความนุม กลิ่นหอม สีเหลืองอมน้ําตาล ซึ่งคาดวาจะมีวิตามินเอและอีจากผลปาลมสุกสูงดวย
นอกจากนี้ คาดวาจะมีแปงจากเนื้อปาลมและเยื่ อใยบางสวน (รูปที่ 12) ในเบื้ องต นจากการ
วิเคราะหพบวามีโปรตีน 6.5% และมีไขมันสูงถึง 45% และเมื่อทําการอัดเม็ดพบวาสามารถ
อัดเปนเม็ดไดดีมาก โดยใชสวนผสมกับแปงมันสําปะหลังเพียงเล็กนอย (รูปที่ 13) จึงถือวาเปน
สวนหนึ่งของประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาในชุดโครงการวิจัย (โอภาส และคณะ, 2553)

รูปที่ 11 การครูดเนื้อผลปาลมออกจากกะลากอนนําไปบีบอัดเอาน้ํามันปาลม

รูปที่ 12 กากเนื้อปาลมที่ ไดหลังจากการบีบเอาน้ํามันดิบออกไปแลว

รูปที่ 13 กากเนื้อปาลมหลังจากนํามาอัดเม็ดเพื่อใชเปนอาหารสัตว
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การนําทางใบปาลมน้ํามันไปหมัก
เพือ่ เปนอาหารหยาบสําหรับสัตวเคีย้ วเอือ้ ง
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ทางใบปาลมน้ํามัน (oil palm frond) เปนผลพลอยไดจากการจัดการสวนปาลมน้ํามัน
ซึ่งถูกตัดแตงออกจากตนปาลมน้ํามัน โดยทั่วไปทางใบปาลมน้ํามันจะถูกวางทิ้งไวคลุมดินหรือ
วางทิ้งไวระหวางแถวปาลมเพื่อชวยรักษาความชื้นในดิน ลดการชะลางของหนาดิน ซึ่งใชเวลา
นานกวา 6 เดือน จึงจะถู กจุ ลินทรีย ยอยสลายจนกลายเป นปุ ยเพื่ อใหธาตุอาหารที่ ตนปาลม
น้ํามันนําไปใชประโยชนได นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชเปนอาหารสัตวได (Abu Hassan et al.,
1994)
ทางใบปาลมน้ํามันมี ลั กษณะใบแบบขนนก (pinnate leaf) ประกอบด วยสวนของกาน
ทางใบ (petiole) สวนนี้จะไมมีใบยอยแตจะมีหนามแหลมเล็กอยูที่ดานขอบของกานใบ ในสวน
ทางใบที่มีใบยอย (rachis) ประกอบดวยใบยอย (leaflet) (รูปที่ 1) ซึ่งจะมีจํานวนมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับอายุปาลมน้ํามัน ที่สวนปลายทางใบมีใบยอยที่มีลักษณะเปนรูปไข (ovate leaflet)
1-2 ใบ และเนื่องจากปาลมน้ํามันที่ถูกตัดเพื่อเอาผลผลิตมีอายุอยูในชวง 5-6 ป เปนตนไป
จากการศึ กษาถึ งลั กษณะทั่ วไปของทางใบปาล มน้ํามันที่ มีอายุ 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 ความยาวของทางใบปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นเมื่ออายุ
ของปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นแบบ exponential โดยมีคาเทากับ 7.00 * (1 – exp (-0.17 * อายุของ
ตนปาลมน้ํามัน)) ทั้งนี้ความยาวของทางใบปาลมสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 7 เมตร
เมื่ อวิ เคราะห เพื่ อหาองค ประกอบทางเคมี ของทางใบปาล มน้ํ ามั น โดยแบ งออกเป น
ทางใบปาล มน้ํามั นทั้ งทางใบ (หมายถึ งรวมกานใบ) ทางใบปาล มน้ํามันไม รวมก านใบ 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) เท ากั บ 68.26, 61.45 และ 75.28% ของวั ตถุ แห ง
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 จะผันแปรไปตามส วนประกอบของใบ หมายความว าทางใบปาลมน้ํามั นทั้ ง
ทางใบจะมี ปริมาณเยื่ อใยมากกวาทางใบปาล มที่ ตัดส วนกานใบออก ขณะที่ สวนก านใบจะมี
ปริมาณเยื่อใยมากที่สุดและมีโปรตีนต่ําสุด อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติมีเกษตรกรที่นิยมนํา
ทางใบปาลมน้ํามันทั้งทางใบมาสับเพื่อเลี้ยงสัตว เพราะสะดวกในการจัดการมากกวา

รูปที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของทางใบปาลมน้ํามัน (ภาพโดย ไชยวรรณ วัฒนจันทร, 2554)
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ตารางที่ 1 ขนาด และน้ําหนักแหงของทางใบปาลมน้ํามันสดอายุตางๆ
(คาพิสัย และคาเฉลี่ย ± sd)
อายุของปาลมน้ํามัน

ขอมูล
ขนาด, ซม.
- ความยาว

6

7

8

9

10

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)

น้ําหนัก, 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
สวนตางๆ ของ
ทางใบปาลม2/
1. ทางใบปาลม
(ทั้งทางใบ)
2. ทางใบปาลม
(ไมรวมกานใบ)
3. กานใบ
(Petiole)

องคประกอบทางเคมี
%DM
(สด)

%DM
(แหง)

39.06± 92.40±
1.34
0.98
39.98± 92.93±
1.51
1.26
25.40± 92.10±
2.01
1.15

1/

%ของวัตถุแหง
CP

EE

NDF

ADF

ADL

4.83± 1.66± 68.26± 56.96± 41.56±
0.92 1.23
2.15
2.59
2.65
5.98± 2.28± 61.45± 50.50± 37.86±
0.88 0.23
2.02
1.70
1.34
1.47± 0.58± 75.28± 55.61± 49.08±
0.54 0.10
2.65
2.03
1.79

Ash
9.52±
1.05
8.54±
1.14
5.10±
0.92

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 ซ้ํา/ตัวอยาง
ที่มา ดัดแปลงจาก ไชยวรรณ และคณะ (2554)
1/
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ข อ มู ล ข างต น แสดงว าทางใบปาล ม น้ํ า มั น สามารถนํ ามาใช เป น แหล งอาหารหยาบ
สําหรับเลี้ ยงสัตวเคี้ ยวเอื้ องไดระดับหนึ่ ง แตความสามารถในการใช ประโยชน ได ของทางใบ
ปาลมน้ํามันอาจเพิ่มขึ้นไดโดยการปรับปรุงคุณภาพกอนนําไปใหสัตวกิน (Dahlan et al., 2000;
Islam et al., 2000) สําหรับบทความนี้ขอนําเสนอผลการปรับปรุงคุณภาพของทางใบปาลม
น้ํามันโดยการนําไปหมักกอนนําไปเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้อง
1 . ลั กษณะทางกายภาพและองค ประกอบทางเคมี ของทางใบปาล มน้ํ า มั น
หมั ก
1.1 ลั ก ษณะทางกายภาพของทางใบปาล ม น้ํ า มั น หมั ก
ไชยวรรณ และคณะ (2554) ได นําทางใบปาล ม น้ํ า มั น สดไปสั บ ให มี ขนาด
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
ทางเคมี

OPF1/

วัตถุแหง, %
36.4
โปรตีนรวม, %ของวัตถุแหง 5.8
เยื่อใย, %ของวัตถุแหง
44.8
ไขมัน, %ของวัตถุแหง
1.2
เถา, %ของวัตถุแหง
6.6
ผนังเซลล, %ของวัตถุแหง
ลิกนูเซลลูโลส, %ของวัตถุแหง เฮมิเซลลูโลส, %ของวัตถุแหง ลิกนิน, %ของวัตถุแหง
IVDMD (%)*
35.6
ME (MJ/kg)
4.9

OPF
OPF หญาแพงโกลา หญาเนเปยร ฟางขาว6/
(อายุ 5 ป (อายุ 10 ป (อายุ 45 วัน)4/ (อายุ 60 วัน)5/
ไมรวม ทัง้ ทางใบ)3/
กานใบ)2/
38.6
7.9
43.3
3.0
10.7
67.0
55.6
11.4
25.5
1.1 **

39.1
4.8
45.4
1.7
9.5
68.3
56.9
11.4
41.6
-

22.6
47.8
7.9
10.9
2.2
10.7
7.1
72.4
68.6
41.8
48.8
20.8
4.34
8.4
8.38*** 5.95****

39.9
4.0
36.8
1.4
16.9
75.6
30.7
45.1
5.2
46.4
-

หมายเหตุ * IVDMD : In vitro dry matter digestibility (การยอยไดของวัตถุแหงนอกตัวสัตว);
** ไดจากการวิเคราะหผลผลิตแกส และศึกษาในแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน;
*** ศึกษาในแกะ; **** ศึกษาในโค; - หมายถึงไมมีขอมูลการศึกษา
ที่ ม า: 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 สําหรับขั้ นตอนในการหมักทางใบปาลมน้ํามัน
ไดแสดงไวในรูปที่ 3
ผลการศึ กษาดั งกลาวแสดงในตารางที่ 4 โดยพบว าทางใบปาล มน้ํามั นหมั ก
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) การสับทางใบปาลมน้ํามันดวยเครื่องยอยปุยพืชสด (รูปขวา) และลักษณะชิ้นสวน
ของทางใบปาลมน้ํามันที่ผานการสับซึ่งมีขนาด 2-3 ซม.
ที่มา: ดัดแปลงจาก ไชยวรรณ และคณะ (2554)

รูปที่ 3 การทําทางใบปาลมน้ํามันหมักจะสับทางใบปาลมน้ํามันดวยเครื่องสับใบไม หรือเครื่องยอย
ปุยพืชสดใหมีขนาด 2-3 ซม. จากนั้นจึงนําไปใสในถังพลาสติกชนิด หรืออาจจะผสมกับกาก
น้ําตาลประมาณ 2% โดยคลุกให เขากันกอน จากนั้ นอัดใหแน น ปดฝาถังหมักเพื่อไมให
อากาศเขา ทิ้งไวประมาณ 30 วัน จึงจะเปดออกเพื่อนําไปใหสัตวกิน
(ภาพโดย ไชยวรรณ วัฒนจันทร, 2554)
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กากน้ําตาลที่ เสริ มลงไปจะถู ก นําไปใช ในกระบวนการหมั กในช วงแรกของการหมั ก ซึ่ งมี ผล
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
ซึ่ งมี คาเป นด างเพราะผลของการเสริ มยูเรี ย จึ งถื อว าการหมั กเช นนี้ ไม อยู ในนิ ยามของคําว า
พืชหมัก แต การหมักทางใบปาล มน้ํามั นโดยเสริ มยู เรียก็สามารถนํามาใช เลี้ ยงสั ตว ได (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
ปาลมน้ํามันหมักรวมกั บกากน้ําตาลที่ ระดับ 0% มีลักษณะแน น สีเหลื อง มี กลิ่ นหอมเปรี้ยว
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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ตารางที่ 4 ลักษณะทางกายภาพของทางใบปาลมน้ํามันหมักรวมกับกากน้ําตาลที่
ระดับตางๆ
ลักษณะทางกายภาพ
ความเปนกรด-ดาง (pH)
ค าสี 3/
สีในระบบ CIE4/
L* (lightness)
b* (yellowness)
กลิ่ น5/
การประเมินลักษณะ
การจับตัวของทางใบ
ปาล มน้ํา มันดวยสายตา6/

ทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรที่ 1/ 2/
1

2

3

4

5

6

4.43c
4.38c
4.40c
7.98b
8.73a
9.05a
เขี ยวอม เขี ยวอม เขี ยวอม น้ําตาล น้ําตาลคล้ํา น้ําตาลคล้ํา
เหลื อง น้ําตาล น้ําตาล
และมีสภาพ
ค อนขางชื้ น
49.68a
22.17a
1
F

49.24a
21.53b
1
F

47.28b
20.68b
1
F

45.43c
18.90c
2
E

44.17c
17.85cd
2-3
E

42.33d
17.60d
3
E

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 ซ้ํา/ตัวอยาง;
ตรวจวัดภายในเวลา 3-5 หลังจากเปดครั้งแรก; 4/ ตรวจวัดดวยเครื่อง Hunter ColorFlex จํานวน 5
ครั้ง/ซ้ํา; 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
ออกมาเลยถึ งแมจะบี บอยางแรง แต ถุ งมื อเป ยก และ F = น้ําไม ไหลออกมาเลย และถุ งมื อก็ ไม
เปยกแมจะบีบเต็มแรงก็ตาม
ที่มา: ดัดแปลงจาก ไชยวรรณ และคณะ (2556)
1/

1.2 องค ป ระกอบทางเคมี ข องทางใบปาล ม น้ํ า มั น หมั ก
เมื่ อพิ จารณาเปรี ย บเที ย บองค ป ระกอบทางเคมี ของทางใบปาล มน้ํ า มั นสด
(ไมหมัก) และทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรตางๆ พบวา ทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรที่เสริมยูเรีย
(สูตรที่ 4-6) มีเปอรเซ็นตโปรตีนสูงกวาทางใบปาลมน้ํามันหมักที่ไมเสริมยูเรีย (สูตรที่ 1-3) ทั้งนี้
การเสริมกากน้ําตาลไมมผี ลทําใหทางใบปาลมน้ํามันหมักมีเปอรเซ็นตโปรตีนเพิ่มขึน้ (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 องคประกอบทางเคมีของทางใบปาลมน้ํามันสดเปรียบเทียบกับทางใบปาลม
น้ํามันหมัก
ขอมูล

ทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรที่ 1/ 2/

ทางใบปาลม
น้ํามันไมหมัก

วัตถุแหง (DM), %
โปรตีนรวม, %DM
ไขมัน, %DM
เยื่อใย, %DM
เถา, %DM
ผนังเซลล, %DM
ลิกโนเซลลูโลส, %DM
ลิกนิน, %DM

39.59
5.05
3.13
42.21
10.02
60.20
54.10
26.35

P-Value

1

2

3

4

5

6

39.37b
5.22d
3.10
3.38
11.70
60.03
53.46
24.82

38.77b
4.97d
2.86
43.23
11.02
60.20
55.02
24.61

38.63b
5.13d
2.95
43.18
11.52
59.89
53.93
25.46

41.78a
9.63c
3.16
42.43
11.16
60.77
53.90
25.90

42.97a
11.03b
3.11
43.45
11.09
59.95
53.51
24.48

43.50a
15.01a
2.81
43.50
11.79
60.10
54.00
25.11

0.0002
0.0001
0.1256
0.1560
0.0905
0.1581
0.3101
0.3524

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 ซ้ํา/ตัวอยาง
ที่มา: ดัดแปลงจาก ไชยวรรณ และคณะ (2556)
1/

ตารางที่ 6 ปริมาณกรดอะซิติก โพรพิโอนิก และกรดแลคติกในทางใบปาลมน้ํามันหมัก
รายการ
กรดแอซิติก, %
กรดบิวทีริก, %
กรดแลคติก, %

ทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรที่ 1/ 2/
1

2

3

4

5

6

7.87 b 8.67 a 9.22 a 6.02c 4.94 d 4.10 e
0.93 c 0.95 c 0.87c 4.17b 4.21 b 7.01 a
80.55 c 85.38b 88.78 a 22.82d 17.63e 14.45f

P-Value
0.001
0.001
0.0105

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)
1/
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เมื่ อวิเคราะห หาปริ มาณกรดแอซิติ กและกรดแลคติก เพื่ อใช ประเมินคุ ณภาพ
ตามวิธีการของบุญลอม และบุญเสริม (2525) พบวาทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรที่ 1, 2 และ 3
มีคุณภาพอยูในเกณฑดีมาก (very good) ขณะที่ทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรที่ 4, 5 และ 6
ซึ่ งเสริ มยู เรี ยมี คุ ณภาพอยู ในเกณฑ คอนข างพอใช (rather fair) คื อ มีคุ ณภาพในเชิ งพื ชหมั ก
ค อนข างต่ํา (ตารางที่ 5) ทั้ งนี้ เพราะมีปริมาณกรดแลคติ กต่ําอันเป นผลมาจาการเสริมยู เรี ย
แตขอดีของทางใบปาลมน้ํามันหมักสูตรที่ 4 ถึง 6 คือ มีเปอรเซ็นตโปรตีนสูงกวา (ตารางที่ 5)
2 . ผลการประเมิ น การย อ ยได และพลั ง งานใช ป ระโยชน ไ ด ข องทางใบปาล ม
น้ํ า มั น หมั ก ในห อ งปฏิ บั ติ ก าร
ผลการประเมิ นหาค าการย อยได และพลั งงานที่ ใช ประโยชน ได ของทางใบปาล ม
น้ํามันหมักรวมกับกากน้ําตาลที่ระดับ 0, 2, 4 และ 6% โดยใชเทคนิคผลผลิตแกส (Gas production technique) ซึ่งดัดแปลงจากวิธีการของ Menke และ Steingass (1988) พบวาแพะเนื้อ
ลูกผสมพื้ นเมื อง-แองโกลนูเบียน มีค าอิ นทรียวัตถุที่ ยอยของทางใบปาล มน้ํามั นหมักรวมกับ
กากน้ําตาลที่ระดับ 0 (หมายถึง ไมเสริมกากน้ําตาล), 2, 4 และ 6 ไมแตกตางกัน (P>0.05)
โดยมี ค าเฉลี่ ยเท ากั บ 32.30, 33.42, 32.93 และ 36.08% ตามลําดั บ และมี พลังงานที่ ใช
ประโยชน ได ไม แตกตางกันทางสถิ ติ (P>0.05) โดยมี คาเท ากับ 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)
เมื่ อนําทางใบปาล มน้ํามั นหมั ก (ไม เสริ มกากน้ําตาล) ไปผสมกั บอาหารข นในรู ป
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 ทุ กสู ตรมี โปรตี นรวม 14.78-15.29% จากนั้ นนําไปวิ เคราะหหาปริ มาณผลผลิ ตแก ส
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) เมื่ อตรวจวัดปริมาณ
ผลผลิตแกสในชั่วโมงที่ 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 คาคงทีข่ องคุณลักษณะการผลิตแกส ปริมาณผลผลิตแกส พลังงานทีใ่ ชประโยชนได
และอินทรียวัตถุที่ยอยไดของอาหาร TMR ที่ใชทางใบปาลมน้ํามันหมักเปนอาหาร
หยาบสําหรับเลี้ยงแพะ
ปจจัยที่ศึกษา
ลักษณะรูปแบบการผลิตแกส
a 2, มล.
b 3, มล.
c 4, %/ ชั่วโมง
d 5, มล.
ปริมาณผลผลิตแกส (มล.)
24 ชั่วโมง
48 ชั่วโมง
96 ชั่วโมง
พลังงานที่ใชประโยชนได
เมกะจูล/กก.วัตถุแหง 6
เมกะแคลอรี/กก.วัตถุแหง 7
อินทรียวัตถุที่ยอยได (%) 8

อาหารทดลองสูตร1
1

2

3

4

-2.34a
73.29b
0.06 b
75.88b

-2.98a
80.42b
0.06 b
83.40b

-7.67b
104.46 a
0.07 a
112.13 a

-7.44b
106.31 a
0.06 b
113.74 a

SEM P-value

1.80
7.98
0.00
48.96

0.0001
0.0001
0.0181
0.0001

51.77 c 58.62b 75.09 a 72.49 a 4.96 0.0001
65.50b 72.72b 91.77 a 92.17 a 5.99 0.0001
70.35b 77.04b 96.39 a 98.40 a 6.95 0.0001
4.90 5.16 5.03 5.09 0.18 0.7881
1.17 1.23 1.22 1.20 0.04 0.7913
36.28 37.85 37.02 37.38 1.09 0.7870

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 (%/ชั่งโมง); 5 d = |a|+b; 2/ 24 h = ปริมาณแกสสะสมที่เวลา 24 ชั่วโมง, 48 h =
ปริมาณแกสสะสมที่ 48 ชั่วโมง, 96 h = ปริมาณแกสสะสมที่ 96 ชั่วโมง; 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)
1
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เยื่อใย (fibrolytic enzymes ผลิตจากเชื้อ Aspergillus spp. BCC274 ประกอบไปดวยเอนไซม
ไซแลนเนส (xylanase) เบตากลูแคนเนส (-glucanase) เซลลูเลส (cellulase) แมนนาเนส
(mannanase) และอะไมเนส (amylase) ในปริ มาณ 1x107, 9x106, 2x106, 1x106 และ 2x106
ยูนิต/กก.แหง ตามลําดับ) ที่ระดับ 0, 2, 4 และ 6 กรัม/กก.วัตถุแหงของ TMR จากนั้นจึงนํา
ไปวิ เคราะห หาปริ มาณผลผลิ ตแก ส พลั งงานที่ ใช ประโยชน ได และอิ นทรี ยวั ตถุ ที่ ย อยได
ซึ่ งจากผลการศึกษาพบว าการเสริมเอนไซมย อยเยื่ อใยมีผลทําใหอั ตราการย อยสลายอาหาร
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 . ผลการประเมิ น หาการกิ น ได การย อ ยได และสมรรถภาพในการผลิ ต ของ
สั ต ว ที่ ได รั บ ทางใบปาล ม น้ํ า มั น หมั ก เป น อาหารหยาบหลั ก
การศึ กษาเพื่ อหาแนวทางใช ป ระโยชน ทางใบปาล มน้ํ า มั น เพื่ อ ใช เป นอาหารสั ต ว
เคี้ยวเอื้ องเริ่มตนขึ้นกว าสองทศวรรษมาแลว สําหรับการศึกษาการใชทางใบปาลมน้ํามันเปน
อาหารสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้องที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรนั้น ณัฐฐา และคณะ (2552) ได
ศึกษาถึงผลของระดับกากน้ําตาลในทางใบปาลมน้ํามันหมักรวมกับกากน้ําตาล 0, 2, 4 และ
6% ตอปริมาณการกินได สัมประสิทธิ์ การยอยไดของโภชนะ สมดุลไนโตรเจน และกระบวน
การหมักในกระเพาะรูเมน ในแพะลูกผสมพื้นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 50% เพศผู อายุ 2.72.8 ป น้ําหนักเฉลี่ย 35.1±1.6 กก. จํานวน 4 ตัว วางแผนการทดลองแบบ 4x4 ลาตินสแควร
(Latin Square Design) โดยแพะไดรับทางใบปาลมน้ํามั นหมั กแบบเต็ มที่ ( ad libitum) และ
เสริมอาหารขนในระดับ 0.5% ของน้ําหนักตัว ผลการทดลองพบวาปริมาณอาหารที่กินได และ
สัมประสิทธิ์ยอยไดของวัตถุแหง 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) ได ศึกษาถึงผลของระดั บกากน้ําตาลในทางใบปาลมน้ํามัน
หมักรวมกับกากน้ําตาล 0, 2, 4 และ 6% ตอปริมาณการกินได สัมประสิทธิ์การยอยไดของ
โภชนะ สมดุ ลไนโตรเจน และกระบวนการหมักในกระเพาะรู เมน ในโคพื้ นเมื องที่ ได รับการ
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
จะมี ค าสั มประสิ ทธิ์ การย อยได ของวั ตถุ แห ง และอิ นทรี ยวั ตถุ สู งกว าโคที่ ได รับทางใบปาล ม
น้ํามันหมักรวมกับกากน้ําตาลที่ระดับ 0% (P>0.05)
จากผลการศึกษาของ ณัฐฐา และคณะ (2552) และสันติ และคณะ (2554) แสดงวา
การหมั กทางใบปาลมน้ํามันร วมกับกากน้ําตาลที่ ระดับ 0-6% ไมมีผลทําใหองคประกอบทาง
เคมี เปอรเซ็นตอินทรียวัตถุที่ยอยได และพลังงานที่ใชประโยชนไดของทางใบปาลมน้ํามันหมัก
แตกตางกัน (P>0.05)
สุ นทร (2555) ได ศึ ก ษาถึ งสมรรถภาพการเติ บและคุ ณภาพซากของแพะลู กผสม
พื้นเมือง-แองโกลนูเบียน เพศผูอายุประมาณ 6 เดือน มีน้ําหนักตัวเฉลี่ย 14.7±1.37 กก. ที่ได
ตารางที่ 8 สัมประสิทธิ์การยอยไดและโภชนะที่ยอยไดตอวันของโคพื้นเมืองที่ไดรับทางใบ
ปาลมน้ํามันหมักที่เสริมกากน้ําตาลที่ระดับ 0, 2, 4 และ 6%
รายการ

ระดับการเสริมกากน้ําตาลในทางใบปาลมน้ํามันหมัก, %

สัมประสิทธิ์การยอยได, %
วัตถุแหง
อินทรียวัตถุ
โปรตีนรวม
ไขมัน
ผนังเซลล
ลิกโนเซลลูโลส
โภชนะที่ยอยได
อินทรียวัตถุ
-กก./วัน
-กรัม/กก.น้ําหนักตัว0.75/ตัว
โปรตีนรวม
-กก./วัน
-กรัม/กก.น้ําหนักตัว0.75/ตัว

2

4

6

49.05
51.33
56.16
60.55
68.21
25.27

52.52
54.04
50.19
64.82
60.66
30.88

51.63
52.43
51.33
62.98
62.65
30.88

49.25
50.68
45.04
56.14
64.04
22.84

3.30
3.25
4.00
4.35
3.85
4.61

1.67
5.87

1.97
6.90

1.91
6.66

1.82
6.35

0.12
0.41

0.16
0.57

0.21
0.72

0.22
0.75

0.19
0.65

0.02
0.06

ที่มา: ดัดแปลงจาก สันติ และคณะ (2554)
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SEM

0

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) มีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น
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 ที่ มีขาวโพดหมัก หมักมีอั ตราการเจริญเติบโตเทากับ 106.4 กรัม/วัน สวนแพะที่ไดรับ
หญาเนเปยรหมักมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเทากับ 102.1 กรัม/วัน ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
ถึ งประสิ ท ธิ ภ าพการใช อาหารของแพะที่ ไ ด รั บอาหาร TMR ที่ ใ ช ท างใบปาล มน้ํ า มั น หมั ก
เป นอาหารหยาบร วมกั บอาหารข นทั้ ง 4 สู ตร พบว าแพะที่ ได รั บอาหาร TMR สู ตรที่ 4 มี
ประสิทธิภาพการใชอาหารสู งสุด (7.53) แต ไม แตกต างจากแพะที่ ไดรับอาหาร 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 มีปริมาณไขมั นมากกวาแพะที่ ไดรับอาหารสูตรที่ 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%
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ตารางที่ 9 สมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะที่ไดรับอาหาร TMR สูตรตางๆ ที่ใชทางใบ
ปาลมน้ํามันหมักเปนอาหารหยาบหลัก (เลี้ยงนาน 180 วัน)
รายการ
จํานวนแพะ (ตัว)
น้ําหนักตัวเริ่มทดลอง (กก.)*
น้ําหนักตัวสิ้นสุดการทดลอง (กก.)
น้ําหนักตัวเพิ่มตลอดการทดลอง (กก.)
อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)
อัตราการเจริญเติบโต
(กรัม/กก.น้ําหนักตัว0.75/วัน)
ปริมาณอาหารที่ไดรับ
กรัม/วัน
% น้ําหนักตัว
กรัม/กก.น้ําหนักตัว0.75/วัน
ประสิ ทธิ ภาพการใชอาหาร

สูตรอาหาร TMR 1

SEM P-value

1

2

3

4

5
13.64
19.44b
4.40 c
24.44 c

5
16.26
19.28b
4.28 c
32.75 c

5
13.48
26.72 a
9.11 b
50.61b

5
15.48
27.48 a
12.07 a
67.06 a

0.12
0.21
0.06
0.31

0.22
0.01
0.01
0.01

6.77

5.44

7.23

6.21

1.16

0.70

392.58 b
2.13
44.2
17.53b

392.94 b
1.94
41.12
16.49b

481.31 a
2.34
49.75
9.51 a

501.31 a
2.16
47.36
7.53 a

3.25
0.02
0.38
0.16

0.05
0.37
0.27
0.01

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)
1

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
ผลิตจากเชื้อ Aspergillus spp. BCC274 มาผสมกั บอาหาร TMR ที่ มีทางใบปาลมน้ํามันเปน
อาหารหยาบหลัก โดยคาดวาเอนไซมยอยเยื่อใยจะชวยสลายโครงสรางของเยื่อได ซึ่ งจะชวย
ใหสัตวเคี้ยวเอื้องสามารถใชประโยชนของอาหารหยาบไดดีขึ้น ตามรายงานของ Beauchemin
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ตารางที่ 10 ลักษณะซากและองคประกอบของซากแพะที่เลี้ยงดวยอาหาร TMR สูตรตางๆ
ใชทางใบปาลมน้ํามันหมักอาหารหยาบหลัก
รายการ
จํานวนแพะ (ตัว)
น้ําหนักตัวกอนอดอาหาร (กก.)
น้ําหนักตัวหลังอดอาหาร (กก.)
น้ําหนักซากอุน (กก.)
เปอรเซ็นตซากอุน
องค ประกอบซาก
เปอรเซ็นตเนื้อแดง
เปอรเซ็นตไขมันในซาก
เปอรเซ็นตกระดูก
สัดสวนเนื้อแดง : กระดูก

สูตรอาหาร TMR
1

2

3

4

SEM P-value

3
3
3
3
b
b
a
20.13 20.07 25.20 26.67 a
18.00b 18.00b 23.67 a 24.83 a
6.67 c 7.33 bc 9.83 ab 11.17 a
36.94 40.56 41.54 44.88

1.41
1.30
0.78
1.86

0.02
0.01
0.01
0.15

56.08
3.03 b
23.32
2.42

2.23
1.17
0.04
0.18

0.87
0.03
0.13
0.68

55.23
5.21 ab
20.95
2.69

54.45
9.26 a
20.19
2.70

53.14
8.67 a
19.25
2.77

ที่มา: ดัดแปลงจาก สุนทร (2555)
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 ที่ มี สั ดส วนระหว างทางใบปาลมน้ํามั นหมั กและอาหารขน 60:40 และผสมกั บ
เอนไซมยอยเยื่อใยในปริมาณ 0 (อาหารควบคุมไมเสริมเอนไซม) (สูตรที่ 1) 2 (สูตรที่ 2), 4 (สูตร
ที่ 3) และ 6 (สูตรที่ 4) กรัม/กก.วัตถุแห งของอาหาร TMR โดยแพะไดรับอาหารสู ตรตางๆ
อยางเต็มที่ เปนเวลา 90 วัน พบวาการเสริมเอนไซมยอยสลายเยื่อใยในปริมาณ 0, 2, 4 และ
6 กรัม/กก. วั ตถุแหงของอาหาร TMR ที่ ใชทางใบปาล มน้ํามั นหมักเปนอาหารหยาบไมมีผล
ทําใหแพะทดลองมีปริมาณการกินไดทั้งในหนวยของเปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว และบนฐานของ
น้ําหนักเมแทบอลิกแตกตางกัน (P>0.05) โดยมีคาอยูในชวง 2.72-2.90% ของน้ําหนักตัว และ
54.21-57.37 กรัม/กก.น้ําหนักตัว0.75/ตัว/วัน ซึง่ ยังถือวาต่ําตามขอสรุปของ Domingue et al. (1991)
ที่ สรุปวา แพะมีปริ มาณการกินของอาหารหยาบที่ มีคุ ณภาพต่ําเฉลี่ ยเทากับ 56.00 กรัม/กก.
น้ําหนักตัว0.75/วัน และเปนไปในทิศทางเดียวกับขอสรุปของ Devendra and Burns (1983) ที่
สรุ ปว าแพะเนื้ อที่ เลี้ ยงในเขตร อนมี ปริ มาณอาหารที่ ได รับในรู ปวัตถุ แห งอยู ในชวง 1.9-3.8%
ของน้ําหนั กตั ว หรื อเทากั บ 40-128 กรั ม/กก.น้ําหนั กตั ว 0.75/วั น เมื่ อพิ จารณาถึ งปริ มาณการ
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กินไดของอินทรียวัตถุ (organic matter intake; OMI) ของโปรตีนรวม (crude protein intake; CPI)
และของพลั งงานที่ ใช ประโยชน ได (metabolizable energy intake; MEI) พบว ามี ปริ มาณไม
แตกตางกัน (P>0.05) และยังใกลเคียงกับผลการศึกษาของ Dahlan และคณะ (2000) ที่รายงาน
วาแพะพื้นเมืองมาเลเซียที่ไดรับทางใบปาลมน้ํามันหมักรวมกับกากน้ําตาลมีปริมาณการกินได
ของอิ นทรี ยวั ตถุ เทากับ 51.5 กรั ม/กก.น้ําหนักตัว0.75/ตัว/วัน ในส วนปริมาณการกินไดของ
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
ตองการโปรตีนรวมเพื่อการดํารงชี พของ NRC (1981) ซึ่งมีค าเทากับ 4.15 กรัม/กก.น้ําหนัก
ตัว0.75/ตัว/วัน แตมีคา MEI มีคาอยูในชวง 2.18-2.38 MJ/วัน ซึ่งต่ํากวาความตองการพลังงาน
ที่ ใชประโยชนไดเพื่ อการดํารงชีพของแพะเนื้อที่ Devendra และ McLeroy (1982 อางถึงโดย
Hango et al., 2007) สรุปวาควรมีคาอยูในชวง 3.25-6.47 MJ/วัน ดังนั้นการที่แพะทดลองครั้งนี้
ได รับพลั งงานที่ ใช ป ระโยชน ได ต อวั นไม เพี ยงพอย อมมี ผ ลกระทบต อระดั บความสมดุ ล ของ
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
เพิ่ มขึ้ นตลอดระยะเวลาทดลอง และอั ตราการเจริ ญเติบโตตอวั นเฉลี่ ย พบวาแพะทุกกลุ มมี
น้ําหนักตัวที่ เพิ่มขึ้น แตมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ ยตอวันไมแตกตางกัน (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 ที่ มีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ย เทากับ 50.61 กรัม/วัน การที่ แพะที่ไดรับอาหาร TMR มีสมรรถภาพการ
เติบโตที่ต่ํามีความสัมพันธกับคุณภาพของอาหารหยาบ รวมทั้ งระดับโปรตีนรวมและ 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) ที่ แนะนําวา หากตองการให แพะน้ําหนักตัวประมาณ 15 กก. ที่เลี้ ยงแบบ
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-พื้ นเมืองที่ไดรับอาหาร TMR
ที่ ใช ทางใบปาล มน้ํามันหมักเป นอาหารหยาบหลั กเสริมเอนไซม ยอยเยื่ อใยใน
ระดับตางๆ (เลี้ยงนาน 90 วัน)
รายการ

สูตรอาหาร TMR 1
1

2

จํานวนแพะ (ตัว)
4
4
น้ําหนักตัวเริ่มทดลอง (กก.)*
13.27 13.25
น้ําหนักตัวสิ้นสุดการทดลอง (กก.)
18.07 18.4
น้ําหนักเพิม่ (กก.)
4.80 5.20
อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)
53.33 57.78
ปริมาณอาหารที่กิน (dry matter feed intake)
กรัม/ตัว/วัน
465.16 439.26
% น้ําหนักตัว
2.90 2.72
0.75
กรัม/กก.น้ําหนักตัว /ตัว/วัน
57.37 54.37
อินทรียวัตถุที่กินได (organic matter intake; OMI)
กรัม/ตัว/วัน
404.11 396.88
กรัม/กก.น้ําหนักตัว0.75/ตัว/วัน
50.62 49.81
โปรตีนที่กินได (Crude protein intake; CPI)
กรัม/ตัว/วัน
73.55 72.67
0.75
กรัม/กก.น้ําหนักตัว /ตัว/วัน
9.22 9.13
Metabolizable energy intake (MEI)
MJ/วัน
2.38 2.25
MJ/กก.น้ําหนักตัว0.75/ตัว/วัน
0.30 0.28
FCR
9.21 8.02
Body condition score3/
2.54 2.56

3

4

SEM2 P-value

4
4
13.55 13.38 1.00 0.99
17.25 17.08 1.02 0.55
3.70 3.71 0.32 0. 30
41.67 41.11 2.31 0.35
425.51 440.39 2.78
2.73 2.88 0.47
54.21 56.79 1.34

0.83
0.24
0.18

377.02 400.98 10.46 0.80
48.41 50.68 1.28 0.78
71.97 72.28 0.97
9.25 9.12 0.10

0.25
0.19

2.18 2.26 0.93
0.28 0.29 1.13
10.93 11.31 1.00
2.53 2.50 0.13

0.18
0.30
0.10
0.66

Mean with different superscript within the same row are significantly different (P<0.05);
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)
a,b
1/
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สรุปและขอเสนอแนะ
ประเด็ น ที่ 1 การใช ท างใบปาล ม น้ํ า มั น หมั ก เป น อาหารหยาบหลั ก เลี้ ยงสั ต ว
เคี้ ย วเอื้ อ ง
การนําทางใบปาลมน้ํามันไปหมักในรูปของพืชหมักเพื่อเปนอาหารสัตว โดยหมักรวมกับ
กากน้ําตาลที่ระดับ 0, 2, 4 และ 6 % ไมมีผลทําใหสัตว (แพะและโคพื้นเมือง) มีปริมาณการ
กินได สัมประสิทธิ์ การยอยได ของวัตถุแหง อินทรียวัตถุ โปรตีนรวม ผนังเซลล และลิกโน
เซลลูโลส แตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)
ประเด็ น ที่ 2 การเลี้ ย งแพะด ว ยอาหาร TMR ที่ ใ ช ทางใบปาล ม น้ํ า มั นเป น แหล ง
ของอาหารหยาบ
เมื่อนําทางใบปาลมน้ํามันหมัก (ไมใสกากน้ําตาล) ไปผสมกับอาหารขนในรูปอาหาร TMR
โดยมีสัดสวนระหวางทางใบปาลมน้ํามันหมักกับอาหารขน เทากับ 80:20, 70:30, 60:40 และ
50:50 และกําหนดใหมีโปรตีนรวมประมาณ 14% ไปเลี้ยงแพะ พบวาแพะที่ไดรับอาหาร TMR
ที่ มีสัดสวนของทางใบปาลมน้ํามันกับอาหารขนเทากับ 60:40 และ 50:50 มีการเติบโตดีกวา
แพะที่ไดรับอาหาร TMR สูตรที่เหลือ แตในภาพรวมแพะทุกกลุมที่ไดรับอาหาร TMR ทุกสูตร
ก็ยังมีอัตราการเจริญเติบโตที่ต่ํา (24.44-67.06 กรัม/ วัน) ทั้งนี้นาจะเปนเพราะ (ก) จุลินทรีย
ในกระเพาะรูเมนอาจจะตองใชเวลาในการเขาเกาะและยอยสลายเยื่ อใยในทางใบปาลมน้ํามัน
หมักนาน (ข) อาหาร TMR ทุกสูตรมีพลังงานที่ใชประโยชนไดประมาณ 5.52 MJ (หรือ 1.32
Mcal) /กก.วัตถุแหง ต่ํา ดังนั้นเพื่อใหแพะใชประโยชนอาหาร TMR ที่มีทางใบปาลมน้ํามันเปน
แหล งของอาหารหยาบ การปรั บสมดุลโปรตีนและพลังงานในสู ตรอาหารใหเหมาะสมจึ งมี
ความจําเปน
ประเด็ น ที่ 3 การเลี้ ย งแพะด ว ยอาหาร TMR ใช ท างใบปาล ม น้ํ า มั น เป น แหล ง
ของอาหารหยาบและเสริ ม เอนไซม ย อ ยเยื่ อใย
เมื่อนําเอนไซมยอยเยื่อใยมาผสมกับอาหาร TMR สูตรที่ใชทางใบปาลมน้ํามันหมักกับ
อาหารขนในสั ดส วน 60:40 (กําหนดใหมี โปรตีนรวม 14% และมีโภชนะที่ ยอยไดรวม 60%)
โดยเสริมปริมาณ 0, 2, 4 และ 6 กรัม/กก.อาหาร TMR ผลปรากฏวาการเสริมเอนไซมใหผล
ตอบสนองที่ดีเมื่อใชในปริมาณไมเกิน 2 กรัม/กก.อาหาร TMR แตแพะก็ยังมีอัตราการเติบโต
ที่ต่ํา ทั้งนี้นาจะเปนเพราะความไมสมดุลในเรื่องเกี่ยวกับระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสม
สําหรับแพะ

ขอเสนอแนะ
แมวาทางใบปาลมน้ํามันจะสามารถใชเปนอาหารหยาบสําหรับการเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้ อง
ในภาคใตโดยเฉพาะในชวงที่ขาดแคลนหญาสด แตการใชทางใบปาลมน้ํามันหมักยังมีขอจํากัด
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ซึ่งจําเปนตองวิจัยและพัฒนารูปแบบเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการใชประโยชนสูงสุดตอไป
ซึ่ งผู มี วิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ (1) ควรมีการศึกษาถึงระดั บโปรตีนและพลั งงานที่ เหมาะสมใน
สู ตรอาหาร TMR สําหรับนําไปเลี้ ยงแพะและโคเนื้ อ (2) ควรมีการศึ กษาในเรื่ องการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพยอยได และระบบนิเวศนในกระเพาะรูเมนของสัตวเคี้ยวเอื้องที่ไดรับอาหาร TMR
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเขาใจในกระบวนการใชประโยชนของอาหารตอไป และ (3) ควรมีการพัฒนา
รูปแบบของการนําทางใบปาลมน้ํามันมาใชเปนอาหารสัตวที่ เหมาะสมกวาการใชทางใบปาลม
น้ํามันหมักในรูป TMR
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