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บทคัดยอ 

         ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูผลิตน้ํามันปาลมรายใหญของโลกรองจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไนจีเรีย โดยมี
ผลผลิตอยูที ่ 4.9 ลานตันในป พ.ศ. 2547 และเพิ่มขึ้นเปน 9.26 ลานตันในป พ.ศ. 2551 นั่นคือภายในระยะเวลา
เพียง 5 ป มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนี้สงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมหลายดาน 
กลาวคือ มีการทําลายปาไมเพื่อปลูกปาลมน้ํามัน เกิดการปลดปลอยมลพิษเปนจํานวนมากจากสวนปาลมและ
โรงงานแปรรูปน้ํามันปาลม ในรูปของน้ําเสียที่มีคา BOD และ COD สูง เกิดขยะของแข็งชีวภาพและกาซเรือนกระจก
ตางๆ เชน CO, CO2 และ CH4 โดยเฉพาะในสวนของกาซเรือนกระจกซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดสภาวะโลกรอนตามมาซึ่ง
ประเทศไทยไดลงนามในสนธิสัญญาลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกโดยมีมาตรการตางๆ รองรับ เชน จัดตั้ง
องคกรบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (TGO) สนับสนุนกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) และเริ่มจัดทํามาตรฐาน
เพื่อออกมาตรการใชฉลากคารบอน (Carbon Label) งานวิจัยนีจ้ึงจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาวิเคราะหหาปริมาณการ
ปลดปลอยกาซเรอืนกระจกจากน้ํามันปาลมโอเลอินซึ่งแสดงผลในรูปของคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอหนึ่งตัน
น้ํามันปาลมโอเลอิน โดยใชหลักการวิเคราะหวัฏจักรชีวิต (Life cycle assessment, LCA) ตามมาตรฐาน ISO 
14040 โดยเก็บขอมูลจากบริษัทมหาชนที่ผลิตน้ํามันปาลมแบบครบวงจร ตั้งแตปลูก ขนสง เขาสู กระบวนการผลิต
น้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil Mill) และกระบวนการผลิตน้ํามันปาลมโอเลอิน (Refinery & Fractionation) โดย
ไมรวมบรรจุภัณฑ ซึ่งปริมาณคารบอนไดออกไซดเทียบเทาที่ไดอยูทีป่ระมาณ 1.768 ตัน CO2 e ตอตันน้ํามันปาลม
โอเลอิน 
 
คําสําคัญ :  การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA), น้ํามันปาลมโอเลอิน (ROL), กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 
 

Abstract 
Thailand is one of the world’s largest palm oil producers after Malaysia, Indonesia and Nigeria. 

With production amount of 4.9 million tons in 2004 and 9.26 million tons in 2008, the productivity has 
shown an increase of almost 90% within 5 years. The fast growing productivity has raised various 
environmental issues such as deforestation, pollutants releasing from oil palm plantation, waste water 
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and solid waste resulting from palm oil mill, and green house gases by production process. The green 
house gases lead to global warming and hence are of particular interest worldwide.  For instance, Kyoto 
Protocol, initiated to combat global warming, was signed and ratified by 187 states.  Under Kyoto 
Protocol, Thai government has placed various measures such as the set up of Thailand Green House 
Gas Management Organization (TGO), supporting clean development mechanisms (CDM) in Thailand 
and establishing the standards of carbon label.  This paper, therefore, aimed to investigate the amount 
of greenhouse gases associated with production of olein palm oil.  Life Cycle Assessment was adopted 
in this study in accordance with ISO 14040  Data was collected at the palm oil manufacturer which 
manages both oil palm plantation and palm oil production. The palm oil production consists of crude 
palm oil mill, refinery and fractionation plant, biogas plant and electricity plant.  Inaddition, biomass 
wastes were used as fuel.  The results obtained show that production of 1 ton of olein palm oil (without 
packaging) generates 1.768 Ton CO2 equivalent. 
 
Keywords : Life cycle assessment (LCA), Palm oil, Carbon dioxide 
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คํานํา 

           ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูผลิตน้ํามันปาลมรายใหญของโลกรองจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไนจีเรีย โดยมี
ผลผลิตอยูที่ 4.9 ลานตันในป พ.ศ. 2547 และเพิ่มขึ้นเปน 9.26 ลานตันในป พ.ศ. 2551 นั่นคือภายในระยะเวลา
เพียง 5 ป มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนี้สงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมหลายดาน
โดยเฉพาะปญหาโลกรอนซึ่งเปนปญหาใหญในปจจุบันทําใหมีการวิจัยเรื่องผลกระทบทางดานนี้กันมาก เชน L. 
Reijnders และ M.A.J. Huijbregts [1] ใชสูตรอยางงายคํานวณหาคา CO2 equivalent จากการผลิตน้ํามันปาลมได 
2.6 – 18.2 ตัน CO2 equivalent ตอตันน้ํามันปาลม K. Hayashi [2] ไดทําการวิจัยผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจาก
กระบวนการผลิตน้ํามันปาลมในประเทศอินโดนีเซีย พบวา มีการปลอย CO2 จากเครื่องยนตและการเผาไหมที่หมอ
ไอน้ําเปนปริมาณ 0.0062 ตัน/ตัน FFB S. Yusoff และ S. Hansen [3] ทําการวิเคราะหผลกระทบจากการผลิต
น้ํามันปาลมดิบในประเทศมาเลเซียโดยใชวิธีประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) พบวาเกิดผลกระทบมากจากการใชปุย 
รองลงมาคือการขนสงและหมอไอน้ําตามลําดับ J. Germer  และ J. Sauerborn [4] ทําการเปรียบเทียบ CO2 
equivalent จากการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ตางๆ พบวาการเผาปาที่มีซากพืชซากสัตวทับถม (On peat) เพื่อปลูก
ปาลมน้ํามันมีการปลอย CO2 equivalent มากที่สุดถึง 1,335 + 690 Mg/Ha รองลงมาคือปลูกปาลมบนพื้นที ่On 
peat แบบไมเผาปลอย CO2 1,314 + 679 Mg/Ha และ K.Chuchuoy และคณะ [5] ทําการวิจัยศึกษาความเปนไป
ไดในการใชฉลากลดการปลดปลอยคารบอนในประเทศไทย (Thailand Carbon Reduction Label) โดยใช
กระบวนการผลิตน้ํามันปาลมดิบเปนกรณีศึกษา พบวาถากระบวนการผลิตมีการติดตั้งระบบไบโอแกสจะปลอย 
0.698 ตัน CO2 equivalent ตอตันน้ํามันปาลมดิบและถาไมมีระบบไบโอแกสจะอยูที ่1.009 ตัน CO2 equivalent 
ตอตันน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งในการใหฉลากตองลดใหได 10% 
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สําหรับประเทศไทยยังไมมีขอมูลปริมาณการปลอย CO2 equivalent ของน้ํามันปาลมโอเลอินดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงจัดทําขึ้นเพื่อวิเคราะหหาปริมาณการปลอย CO2 equivalent ตอตันน้ํามันปาลมโอเลอินเพื่อใชเปน
ฐานขอมูลสําหรับตอยอดงานวิจัยและกําหนดนโยบายในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

     ใชหลักการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life cycle assessment, LCA) ตามมาตรฐาน ISO 14040 และแนวทาง
การประเมินคารบอนฟุตปริ้นขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (TGO) แบบ B2B โดยเก็บขอมูลจากบริษัท
มหาชนที่ผลิตน้ํามันปาลมแบบครบวงจร ตั้งแตปลูก ขนสง เขาสู กระบวนการผลิตน้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil 
Mill) และกระบวนการผลิตน้ํามันปาลมโอเลอิน (Refinery & Fractionation) โดยไมรวมบรรจุภัณฑ 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

          จากการเก็บขอมูลจากบริษัทมหาชนที่ผลิตน้ํามันปาลมแบบครบวงจร ตั้งแตการปลูก ขนสง เขาสู 
กระบวนการผลิตน้ํามันปาลมดิบ (CPO Mill) และน้ํามันปาลมโอเลอิน (Refinery & Fractionation) โดยไมรวมบรรจุ
ภัณฑ สามารถนํามาคํานวณหาปริมาณการการปลอย CO2 equivalent ไดเทากับ 1.768 ตัน CO2 equivalent ตอ
ตันน้ํามันปาลมโอเลอินและพบวามีการปลอย CO2 equivalent มากในขั้นตอนการผลิต การปลูก และการขนสง 
ตามลําดับ โดยเฉพาะในขั้นตอนการผลิตนั้นพบวามีการปลอย CO2 equivalent มากสุดจากการเผาไหมที่หมอไอน้ํา 
และในขั้นตอนปลูกมีการปลอย CO2 equivalent มากสุดจากการใชปุย 
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ตารางที่ 1   แสดงขอมูลสสารและพลังงานเขา-ออกในวัฏจักรชีวิตของน้ํามันปาลมโอเลอินแบบ B2B 
 

ขาเขา ขาออก 
 
ขั้นตอนปลูกปาลมน้ํามัน 
ปุยไนโตรเจน                                    34,152.74       ตัน 
ปุยฟอสฟอรัส                                     9,540.19       ตัน 
ปุยโปแตสเซียม                                24,273.85       ตัน 
ขี้แปง                                                 2,121.00       ตัน 
กากดีแคนเตอร                                 22,015.82       ตัน 
ขี้เถา                                                     350.00       ตัน 
น้ํามันดีเซล                                         3,650.00       ลิตร 
ไฟฟาจากการไฟฟา                         362,080.00       กิโลวัตต
ขั้นตอนขนสง 
ขนสงผลปาลมสด                                    30.00       กิโลเมตร 
ขนสงน้ํามันปาลมโอเลอิน                       450.00       กิโลเมตร 
ขั้นตอนการผลิต 
ผลปาลมสด                                    733,860.56     ตัน 
เกลือ                                                      167.00      ตัน 
โมลาท                                                       3.60      ตัน 
แปงฟอกส ี                                          1,738.50      ตัน 
กรดฟอสฟอริก                                        142.31     ตัน 
กรดซิตริก                                                 26.73      ตัน 
น้ํามันเตา                                               362.49      ตัน 
แกสแอลพีจี                                            198.97      ตัน 
โซดาไฟ                                                    19.21      ตัน 
ซิลิกาผง                                                     8.00     ตัน 
สารปองกันตะกรัน (HT-B100)                    7.88      ตัน 
น้ําดิบ (ทรัพยากร)                                  684.48      ตัน 
โพลีเมอร                                                   0.20      ตัน 
คลอรีน                                                      2.32      ตัน 
แพค (PAC)                                               1.63      ตัน 
เรซ่ินผลิตน้ําออน                                3,900.00      ตัน 
สารปองกันตะกรัน (TCE)                           2.16      ตัน 
สารปองกันตะไครน้ํา                                  0.26      ตัน 
สารฆาตะไครน้ํา                                        0.20      ตัน  
ไฟฟาจากการไฟฟา                      6,247,150.00      กิโลวัตต 
น้ํามันดีเซล                                       14,219.00      ลิตร 
น้ํามันหลอลื่น                                     1,596.00      ลิตร 
จาระบ ี                                                      0.46      ตัน 
ขั้นตอนการกําจัดขยะ 
ขยะอนินทรีย                                              5.00     ตัน 

 
ขั้นตอนปลูกปาลมน้ํามัน 
ผลปาลมสด                                    733,860.56       ตัน 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนขนสง 
CO2                                                24,274.53      ตัน 
 
ขั้นตอนการผลิต    
น้ํามันปาลมโอเลอิน                         99,605.62      ตัน 
น้ํามันปาลมสเตอรีน                         41,061.65      ตัน 
กรดไขมันปาลม                                 6,680.11      ตัน 
น้ําเสีย (BOD 91.75 Kg./m.3)                134.45     m.3 
กากดีแคนเตอร                                22,015.82      ตัน 
ขี้เถา                                                    350.00      ตัน 
ขี้แปง                                                2,121.00      ตัน 
CO2                                              114,905.19      ตัน 
ขยะอนินทรีย                                             5.00     ตัน 
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รูปที่ 2   รูปแสดงเปอรเซ็นตการปลอย CO2 ของน้ํามันปาลมโอเลอินในป 2552 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
         ปริมาณคารบอนไดออกไซดเทียบเทาของน้ํามันปาลมโอเลอินเทากับ 1.768 ตัน CO2 equivalent ตอตัน
น้ํามันปาลมโอเลอิน และเสนอแนะใหทําการปรับปรุงลด CO2 ในกระบวนการผลิตเปนอันดับแรก โดยการปรับปรุง
กระบวนการผลิตตางๆใหสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาและไอน้ําภายในโรงงานเพื่อลดการเผาไหมเชื้อเพลิง 

 
เอกสารอางอิง 

[ 1 ] L. Reijnders and M.A.J. Huijbregts (2006) “Palm oil and the emission of carbon-based greenhouse 
gases,” Journal of  Cleaner  Production 16 (2008) 477-482. 

[ 2 ] K. Hayashi. (2007) “Environmental Impact of  Palm Oil Industry in Indonesia,” Proceeding of  
International Symposium on Eco Topia Science 2007, ISETS07 (2007) 646-651. 

รูปที่ 1 รูปแสดงปริมาณการปลอย CO2 ตอตันน้ํามันปาลมโอเลอินในป 2552 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 806 

[ 3 ] S. Yusoff  and S. Hansen. (2007) “Feasibility Study of  Performing an Life Cycle Assessment on 
Crude Palm Oil Production in Malaysia,” Int J LCA 12 (1) 50-58. 

[ 4 ] J. Germer  and J. Sauerborn. (2007) “Estimation of the impact of oil palm plantation establishment 
on greenhouse gas balance,” Environ Dev Sustain 10 (2008) 697-716. 

[ 5 ] K. Chuchuoy, W. Paengjuntuek, P. Usubharatana and H. Phungrassami. (2009) “Preliminary Study 
of Thailand Carbon Reduction Label : A Case Study of Crude Palm Oil Production,” European 
Journal of Scientific Research ISSN 1450-216X  Vol.34 No.2 (2009)    252-259 

 


