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การนําผลผลิตจากปาลมน้ํามันไปใชประโยชน
การใชประโยชนจากปาลมน้ํามันสวนใหญใชในการบริโภคโดยตรง คือ น้ํามันทีใ่ ชในการประกอบ
อาหาร หรือใชเปนวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมอาหารตางๆ เชน ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป นมขนหวาน ครีม
และเนยเทียม แปรรูปเปน สบู ผงซักฟอก เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑเคมีภัณฑตางๆ และอาหารสัตว กะลาปาลม
เปนวัตถุดิบเชือ้ เพลิง ทะลายปาลมใชเพาะเห็ด นอกจากนี้ยังเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซล
รวมถึงเปนสวนผสมในเพื่อชวยลดการใชน้ํามันดีเซล ทดแทนการนําเขาน้ํามัน
น้ํามันปาลม เปนน้ํามันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนําไปใชประโยชนไดหลายอยาง เนื่องจากมี
ความแตกตางระหวางองคประกอบของกรดไขมัน ลักษณะทางเคมีและกายภาพ และคุณสมบัติอื่นๆ ดังนี้
- มีความคงตัวตอการเกิดออกซิเดชั่น
- มีปริมาณไขมันแข็งตัวตามธรรมชาติ
- มีความคงตัวในการเกิดผลึกเบตาไพรม (β´)
- ราคาถูก หาไดงาย และมีการผลิตเพิ่มมากขึ้นในแตละป
- มีคุณคาทางโภชนาการ
จากที่กลาวมา น้ํามันปาลมจึงไดรับการยอมรับ จากภาคอุสาหกรรมในการนําไปผลิตผลิตภัณฑ
ตางๆมากมาย และสามารถแบงการนําไปใชออกเปน 2 แบบ คือ
1. อุตสาหกรรมอาหาร (food use)
การใชประโยชนจากน้ํ ามันปาลม น้ํามันเมล็ด ในปาลม และผลิตภั ณฑที่มีการดัด แปร แบ ง
ออกเปน 9 ประเภท ดังนี้
1.1 เนยขาว (Shortening) เป น ผลิ ต ภั ณฑ ที่ มี เ ฉพาะไขมั นและหรื อ น้ํ า มั น เท า นั้ น แบ ง
ออกเปน 3 ชนิด คือ Plastic shortening, Superglycerinated shortening และ Pumpable shortening
ในการผลิตเนยขาวจะมีการเติมน้ํามันปาลมประมาณ 15-20% เพื่อเหนี่ยวนําใหเกิด การ
ตกผลึกแบบเบตา ซึ่งเปนผลึกแบบที่ตองการ เนื่องจากจะทําใหเนยขาวมีลักษณะเนื้อเนียนเรียบ และเมื่อนําไป
ผสมในขนมอบ จะทําใหขนมอบนั้นมีลักษณะปรากฏที่ดี
1.2 มาการีน (Margarines) หรือเนยเทียม เปนผลิตภัณฑไขมันชนิดหนึ่งที่มีปริมาณไขมันไม
นอยกวา 80% ในอดีตการทํามาการีนใชไขมันสัตวเปนวัตถุดิบ แตในปจจุบันนิย มใชน้ํามันพืชแทนไขมันสัต ว
โดยใชน้ํามันผสมกับไขมัน และเติมน้ําหรือสวนที่เปน aqueous phase ซึ่งอาจเปนน้ํานมที่ปราศจากไขมัน
หรือนมผงละลายน้ํา และมีการเติมน้ําเกลือ เพื่อชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียและเพิ่มรสชาติ
และมีการเติมวิตามินเอ วิตามินดี สี สารที่ใหกลิ่นรส และอิมัลซิไฟเออร
ไขมันและน้ํามันที่นํามาใชผลิต มาการีน ตองมีสวนผสมระหวางของแข็งและของเหลว
และมีปริมาณไขมันแข็งในสัดสวนที่ตองการ จึงตองใชน้ํามันพืชที่ผานการเติมไฮโดรเจนใหมีสวนของไขมันแข็ง
ซึ่งน้ํามันปาลมและปาลมสเตียรินมีปริมาณไขมันแข็งตามธรรมชาติอยูแลว จึงสามารถใชเปนวัตถุดิบไดโดยตรง
หรืออาจมีการเติมไฮโดรเจนเล็กนอย เพื่อชวยลดอัต ราเสี่ยงตอการไดรับกรดไขมันแบบทรานส (trans fatty
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acid) น้ํามันปาลมหรือน้ํามันปาลมผสมกับน้ํามันถัว่ เหลือง หรือน้ํามันปาลมโอเลอินผสมกับปาลมสเตียริน ผสม
กับน้ํามันพืชที่เปนของเหลวอื่นๆแลวนําไปอินเทอรเอสเทอริฟเคชั่น จะไดผลิตภัณฑรูปแบบใหมที่เมื่อนํ าไปทํา
มาการีน จะไดมาการีนที่มีความนุม มีลักษณะปรากฏและความสามารถในการทาที่ดี โดยทั่วไปมีการเติมเบตา
แคโรทีน (β -Carotene) เพื่อ ใหสี แกมาการิน แต เนื่องจากน้ํามัน ปาล มมีส ารคาโรทีนนอยดในปริ มาณมาก
จึงสามารถใชเปนสารใหสีแกมาการินได
น้ํามันปาลมและน้ํามันเมล็ดในปาลม จัดเปนน้ํามันที่เหมาะสมในการทํามาการีนหลาย
ชนิด เนื่ องจากมี ป ริ มาณไขมั นแข็ ง ตามตอ งการ โดยอาจไม ต อ งเติ มไฮโดรเจน หรื อเติ มเพี ย งเล็ กนอ ย มี
ผลึกเบตาที่จําเปนตอโครงสรางของมาการิน ทําใหมาการินมีความเนียนเรียบ
1.3 ไขมันและน้ํามันทอด น้ํามันปาลมมีความคงตัวทีอ่ ุณหภูมิสูง มีกรดลิโนเลอิกซึ่งเปนกรด
ไขมันไมอิ่มตัวในปริมาณนอย ทําใหเกิดกลิ่นนอยมาก และมีสารกันหืนธรรมชาติคือ วิตามินอีสูง จึงเหมาะสม
ตอการนํามาใชในการทอดทีใ่ ชน้ํามันมาก (deep frying) และสามารถชวยยืดอายุของอาหารทอด ทําใหไมเกิด
โพลิเมอรและฟอง รวมทั้งน้ํามันปาลมไมสรางกลิ่นที่ไมดีที่อุณหภูมิหอง มีจุด เกิด ควันสูง สามารถใชซ้ําครั้งได
มากกวาน้ํามันชนิดอื่น นอกจากนี้ในการผลิต ของขบเคี้ยว อาหารวาง (snack) และบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป มีการ
นิยมใชน้ํามันปาลมที่ผานการเติมไฮโดรเจนเพิ่มขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติเหมาะสมในการทอด และราคาถูกเมื่อ
เทียบกับน้ํามันพืชชนิดอื่น
นอกจากน้ํามันทอดแลว มาเลเซีย ไดมีการผลิต red palm oil สําหรับใชในการปรุง
อาหารที่มีการใชอุณหภูมิไมสูงมาก ซึ่ง red palm oil ดังกลาวมีสารอาหารที่มีคุณคาสูงประกอบอยู ไดแก
วิตามินเอ วิตามินอี และ Coenzyme Q10
1.4 Confectionary Fats ผลิ ตภัณฑ ช็ อคโกแลตที่ มีกลิ่ นจากการอบเมล็ ด โกโก และมี
ลักษณะเนื้อสัมผั สที่ไดจากไขมันคุณสมบั ติที่ดี ละลายในปากได อยางรวดเร็ว และไม รูสึกเป นไขในปาก ซึ่ ง
คุณสมบัติเหลานี้ปรากฏในกลีเซอไรดที่ไดจากการฟอรมตัวมากกวา 75% ของโกโกบัต เตอร ดังนั้นจึงไดมีการ
หาไขมันที่มีลักษณะคลายกับโกโกบัตเตอร ซึ่งแบงออกเปน 2 ชนิด คือ
1.4.1 Cocoa butter equivalent fats เปนไขมันที่สามารถผสมกับโกโกบัต เตอรได
หลายสั ดส วน องคป ระกอบหลัก คือ mid-fraction ของน้ํ ามัน ปาล มที่ ไดจากการแยกส วนครั้ งที่ 2 ซึ่ง มี
กลีเซอไรดไขมันไมอิ่มตัวพันธะคู 1 ตําแหนง 2 ชนิด ที่ตองการ
1.4.2 Cocoa butter extenders หรือ replacers เปนไขมันที่ส ามารถผสมโกโก
บัตเตอรไดแตมีขอกําจัดวาจะตองไมออนนิ่ม และมีผลทําใหสูญเสียลักษณะปรากฏที่ดีในระหวางการเก็บรักษา
ดังนั้นจึงมีการผลิตผลิตภัณฑจากปาลมโอเลอีนที่ไดจากการแยกสวนครั้งที่ 2 แลวเติมไฮโดรเจนบางสวนลงไป
ซึ่งทํา ใหมีสัดส วนของกรดปาลมมิติกและกรดสเตี ยริก คล ายกั บโกโกบั ตเตอรแ ละผสมกับ โกโกบัต เตอรได
บางสวน (10-15%) และมีชวงจุดหลอมเหลวแคบ ใชเปนสารเคลือบช็อคโกแลตและไอศครีมแทง
1.5 ครีมเทียม (Coffee whitener) การทําครีมเทียมจากน้ํามันเมล็ดในปาลมที่ผานการเติม
ไฮโดรเจน พบวา ครีมเทียมผงที่ไดมีลักษณะถูกปาก และไมรูสึกเปนไขในปาก คงตัวตอการออกซิเดชั่น ทําได
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โดยการผสมสวนผสมทัง้ หมดเขาดวยกันจนมีลักษณะเปนอิมัลชัน่ และนําเขาเครื่อง spray dry จะไดครีมเทียม
ผงที่มี slip point 20-40 องศาเซลเซียส
1.6 วาสนาปาติ เปนไขมันพืชที่ผานการเติมไฮโดรเจน จากนั้นทําใหเย็นและบรรจุกระปอง
ใชเปนไขมันเนย สําหรับการปรุงอาหาร นิยมบริโภคมากในประเทศอินเดียและปากีสถาน รวมถึงประเทศแถบ
เมดิเตอรเรเนียนตะวันออก เชน ประเทศยูโกสลาเวีย ตุรกี มอร็อคโค
1.7 วิ ต ามิ นอี ในปาล ม น้ํ ามั น จะพบวิ ต ามิ นอี ในรูป ของ tocols (tocopherol และ
tocotrienol) และพบทั้งในสวนของผลและใบ โดยพบวาน้ํามันดิบ palm fatty acid distillate และใบยอยมี
ปริมาณ tocols 0.08 , 0.4 และ 0.5% ของน้ําหนัก วิตามินอีเปนสารที่มีคุณสมบัติในการตอตานอนุมูลอิสระ
ทําใหสามารถชวยปองกันโรคตางๆได เชน โรคมะเร็ง โรคเสนเลือดอุดตัน ดังนั้นประเทศมาเลเซีย จึงไดผ ลิต
วิตามินอีออกมาจําหนายทั้งในรูปผง ของเหลว เม็ดหรือแคปซูล เพื่อเปนอาหารเสริมสุขภาพ
1.8 อุตสาหกรรมอาหารสัตว ในสวนปาล มน้ํามันและอุ ต สาหกรรมการสกั ด และการทํ า
บริสุทธิ์น้ํามันปาลม มีผลผลิตและผลพลอยไดจากปาลมน้ํามัน ที่สามารถนําไปเลี้ยงสัตวแบงออกเปน 4 ชนิด
1.8.1 ใบปาลมน้ํามัน ในสวนปาลมน้ํามันเมื่อมีการแตงทางใบ เราสามารถสับ ยอยทาง
ใบและนําไปเลี้ยงสัตวจําพวกวัว ควาย และมาได โดยทางใบเปนแหลงของเสนใยและวิตามินอีที่สําคัญ
1.8.2 น้ํามันปาลมดิบ การผสมน้ํามันปาลมดิบในอาหารสัตวเลี้ยง สัตวปก และสุกร จะ
ใหพลังงาน,วิตามินเอ และอี ที่ชวยใหสัตวมีสุขภาพที่ดีขึ้น และชวยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารสัตว
1.8.3 เมล็ดในปาลมน้ํามัน การผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลม จะได palm kernel pellets
(ไขมัน 3%) และpalm kernel cake (ไขมัน 6-15%) ซึ่งนําไปผสมในอาหารสําหรับสัตวเลี้ยงพวกวัวและควาย
1.8.4 PFAD และ PKFAD (palm และ palm kernel fatty acid distillates) จาก
โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม เปนแหลงพลังงานที่ดีสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้อง และสัตวปก และผลิต ภัณฑ calcium
soap จาก PFAD และ PKFAD ดังกลาวสามารถนําไปเลี้ยงวัวนมได
1.9 อุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ มีการนํา น้ํามันปาล ม และน้ํ ามั นเมล็ ดในปาลมไปผสมกั บ
สวนประกอบอื่นในสัดสวนตางๆกัน เพื่อผลิตผลิตภัณฑหลากหลายชนิด เชน การทําเนยถั่ว มีการผสมปาลม
สเตียรินปริมาณ 2% ในสวนผสมเพื่อใชเปน stabilizer สําหรับปองกันการแยกตัวของน้ํามันในระหวางการเก็บ
รักษา การทําครีมช็อคโกแลต การทํา non dairy cream ที่ใชในเบเกอรี่เพื่อผลิตไสขนม การทําขนมปง
ไอศครีม บิสกิต พาย ลูกกวาด พุดดิ้ง คุกกี้ และขาวโพดคั่ว เปนตน
2. อุตสาหกรรมที่ไมใชในอาหาร (non food use)
มีการใชประโยชนน้ํามันปาลมในผลิต ภัณฑที่ไมใชในอาหารประมาณ 10-20% ซึ่งเมื่อเทียบ
กับการใชประโยชนในผลิตภัณฑที่เปนอาหารแลว ถือวามีปริมาณนอย อยางไรก็ตาม การแปรรูปน้ํามันปาลมใน
สวนนี้ เปนการแปรรูปที่สามารถเพิ่มมูลคาไดสูงมาก และแบงเปน 2 แบบ คือ
2.1 การใชประโยชนโดยตรง
2.1.1 การใชแทนน้ํามันดีเซล สามารถใชไดในเครื่องยนตที่ผานการดัดแปลงสภาพใหมี
ความเหมาะสมกับน้ํามันปาลม และจากการทดสอบพบวาไอเสียจากเครื่องยนต มีความสะอาดกวาเครื่องยนต
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ที่ใชน้ํามันดีเซลและที่สําคัญคือ ไมมีซัลเฟอร หรือ ไนโตรเจนออกไซดในไอเสีย มีราคาถูกและมีจุด วาบไฟสูง
(230 องศาเซลเซียส) กวาน้ํามันดีเซล (52 องศาเซลเซียส) จึงปลอดภัยตอการขนสง
2.1.2 Drilling Mud เปนการนําน้ํามันปาลมไปใชเปนโคลนสําหรับเครื่องขุดเจาะ ซึ่ง
น้ํามันปาล มมีคุณสมบัติที่ดี คือ มีความคงตัวของการเปนอิ มัล ชั่นสูงกวาน้ํามันดีเซลและควบคุมการสูญเสี ย
ของเหลวไดดี
2.1.3 สบู เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ เ กลื อ โซเดี ย มของกรดไขมั น ได จ ากการทํ า ปฏิ กิ ริ ย า
saponification ระหวางไขมันน้ํามันและโซเดียมไฮดรอกไซด (โซดาไฟ) ที่อุณหภูมิ 80-100 องศาเซลเซียส
องคประกอบกรดไขมันที่สําคัญในสบูประกอบดวย กรดปาลมมิติก กรดสเตียริก กรดลอริค และกรดไมริส ติก
ซึ่งมีคุณสมบัตทิ ี่สาํ คัญคือ มีความสามารถในการทําความสะอาด ละลายน้ําได และเปนฟอง ในสมัยกอนนิยมใช
ไขวัวและน้ํามันมะพราวผลิตสบู เนื่องจากมีองคประกอบของกรดไขมันดังกลาว แตในปจจุบันไดมีการนําน้ํามัน
ปาลม น้ํามันเมล็ดในปาลม และน้ํามันเมล็ดในปาลมโอเลอีน มาใชในการผลิตสบูแทน เนื่องจากมีองคประกอบ
กรดไขมันคลายไขวัวและน้ํามันมะพราว ราคาถูก ไดสบูที่มีฟอง สี และกลิ่นหอมดีกวาสบูที่ผลิตจากไขวัว
2.1.4 Epoxidized Palm Oil and Products (EPO/EPOP) EPOP ไดจากการทํา
ปฏิกิริย าระหวางน้ํามันปาลม ปาลมสเตีย ริน หรือน้ํามันปาลมโอเลอีนที่มีพันธะคูดวย peroxyacetic acid
และ/หรือ peroxyformic acid นิ ยมใช เปน plasticizer/stabilizer หรื อใชผ สมในการผลิ ต polyvinyl
chloride (PVC) ที่ ใชในอุต สาหกรรมพลาสติ ก และสามารถนํา EPOP ดังกลา วไปดัด แปรไดผ ลิต ภัณฑ
3 ประเภท คือ
1) Polyol เปนผลิตภั ณฑที่ไดจากการทําปฏิกิริยาระหวาง EPOP กับ short
chain poly hydric alcohols และสารเรงปฏิกิริยา ซึ่งการใชอัตราสวนของ EPOP และชนิดของ polyhydric
alcohol ที่ตางกันจะได polyol ที่มีคา hydrosy1 และความหนืดแตกตางกันไปดวย
2) Polyurethanes ได จ ากการทํ า ปฏิ กิ ริ ย าระหว า ง polyols
และ
isocyanates สามารถนําไปใชผลิตผลิตภัณฑตางๆได เชน โฟมยูรีเทน
3) Polyacrylate resins ไดจากการทํ าปฏิกิ ริย าระหว าง EPOP และกรด
acrylic ใชในการฉาบผิวของแข็ง และถาหากบมภายใตแสงอัลตราไวโอเลตจะไดผลิตภัณฑที่สามารถนําไปใชใน
อุต สาหกรรมเคลือบได และหากมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณและชนิดของ crosslinkers และความเขมของ
แสงอัลตราไวโอเลตในการผลิตจะไดผลิตภัณฑที่มีความแข็งและความเหนียวเพิ่มมากขึ้น
2.2 การใชประโยชนโดยผานทางอุตสาหกรรมออริโอเคมิคอล
ปาลมน้ํามัน เปนวัตถุดิบในการผลิตสารตางๆในอุตสาหกรรมออริโอเคมิคอล ดังนี้
2.2.1 กรดไขมัน (Fatty acid) และอนุพันธของกรดไขมัน มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ
สรางผลิตภัณฑ 6 ชนิด ไดแก
1) Medium Chain Triglycerides (MCT) ผลิตโดยนํากรดไขมันที่มีความยาว
โซปานกลาง เชน C6-C10 ในน้ํามันเมล็ดในปาลม มาสังเคราะหใหมอีกครั้ง จะได MCT ซึ่งมีความสําคัญมาก

- 107 -

ในวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถใชประโยชนไดหลากหลาย เชน อุต สาหกรรมแปง เครื่องหอม การ
เคลือบขนม การอบขนมปง และใชผลิตสารหลอลื่นในเครื่องยนต
2) กรดไขมันในกระบวนการผลิตยาง ใชผ สมในผลิต ภัณฑที่เกี่ยวกับยาง ซึ่งมี
คุณสมบัติทําใหผลิตภัณฑยางมีความออนนุมและยืดหยุน และใชเปนสารหลอลื่นภายนอก
3) กรดไขมันสําหรับผลิตเทียนไข สมัยกอนเทียนไขทํามาจากไขผึ้งและไขมัน แต
การเผาไขมันทําใหเกิดกลิ่นฉุนและมีควัน จึงพัฒนามาใชไขมันปาลมในการผลิตเทียนไข โดยใชกรดปาลมมิติก
และกรดสเตียริก ในอัตราสวน 7:2 ซึ่งจะทําใหเทียนไขหลุดจากพิมพไดงาย มีอายุการติดไฟที่นาน มีควัน และ
น้ําตาเทียนนอย
4) กรดไขมันสําหรับผลิตภัณฑเครื่อ งสําอาง กรดไขมันที่ใชตองมีคุณภาพดี มี
ความบริสุทธิ์สูง สวนใหญนิยมใชกรดไมริสติก กรดปาลมมิติก กรดสเตียริก ซึ่งมีคุณสมบัติในการปรับสภาพผิว
ใหดูดีขึ้น บํารุงความชุมชื้นใหแกผิวพรรณ
5) กรดไขมันสําหรับผลิตสบู การผลิตสบูคุณภาพดี เชน white soap ตองใช
กรดไขมันที่ผานการฟอกสีและมีความบริสุท ธิ์สูง โดยตองผานการกลั่นลําดับสวน เพื่อใหไดกรดไขมันที่มีคา
SCV ต่ํากวา 3R จึงสามารถใชผลิต white soap ได และในปจจุบันมีการใชกรดสเตียริกในการผลิตสบูท ี่มีความ
ใส และโปรงแสง ซึ่งนิยมใชมากในแถบอเมริกาใต
6) กรดไขมันสําหรับผลิต metal soaps หรือสบูที่ไมมีสวนผสมของโซเดียม
หรือโปตัสเซียมใชมากในการผลิตสารหลอลื่น จาระบี สี น้ํามันทาไม หรือพลาสติก และในปจจุบันนิย มใชผ สม
ในอาหารสัตว เนื่องจากเปนแหลงที่ใหพลังงานสูง
2.2.2 เอสเทอรของกรดไขมัน (Fatty Acid Esters) สามารถนําไปใชไดในอุตสาหกรรม
หลายประเภท เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องสําอาง ยาและเคมีภัณฑ พลาสติก และสารหลอลื่น ดังนี้
1) Fatty ester สําหรับผลิตสบู การผลิตสบูคุณภาพสูง เชน white soap นิยม
ใช fatty ester มากกวากรดไขมัน เนื่องจากใหคุณภาพสบูที่ดีกวา
2) Alpha-sulphonated methyl esters (SMEs) จั ด เป น anionic
surfactant ที่นิยมใชกันมากในผลิตภัณฑซักลางและทําความสะอาด เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนี้
- มีการแพรกระจายตัวที่ดี
- เปนผงซักฟอกที่ใชไดดี ถึงแมน้ําที่ใชเปนน้ํากระดาง
- เอสเทอรของกรดไมริสติก กรดปาลมมิติก และกรดสเตีย ริก มีคุณสมบัติ
ซักฟอกที่ดีที่สุด ละลายน้ําไดดี และไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม
ปาลมสเตียรินมีความเหมาะสมในการผลิต SMEs เนื่องจากมีราคาถูก และ
ผลิตภัณฑที่ไดใชไดดีในน้ํากระดาง
3) Methyl ester ใชกับเครื่องยนตดีเซลไดโดยตรง โดยไมตองมีการดัด แปลง
เครื่องยนต เนื่องจากมีคาความหนืดใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล หรือใชโดยผสมกับน้ํามันดีเซลไดในทุกอัต ราส วน
จากรายงานการทดสอบการใชเมทิลเอสเทอรที่ผลิตจากน้ํามันพืช (น้ํามันปาลม ถั่วเหลือง และเมล็ดเรพ) พบวา
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ขอดีของการใชคือ เครื่องยนตเดินเรียบ สตารทติดงาย ชวยลดปริมาณอนุภาคคารบอนในไอเสีย มีควันนอย
และสะอาดกวาน้ํามันดีเซล
เมทิลเอสเทอร นอกจากใชในดานการทดแทนพลังงานแลว สามารถนําไปกลั่น
ลําดับสวนเพื่อผลิตเมทิลเอสเทอรที่มีองคประกอบของกรดไขมันที่แตกตางกัน คือ saturated methyl ester
หรือ unsaturated methyl ester fraction เชน methyl oleate ที่ใชผ ลิตน้ํามันหลอลื่นสังเคราะห หรือ
นําไปสกัดวิตามินอี หรือผลิต Alpha-sulphonated methyl esters ที่ใชเปน active ingredient ในการผลิต
ผงซักฟอก หรือ fatty amines ที่ใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2.2.3 Fatty alcohol มากกวา 90% ใชเปน anionic surfactants ซึ่งไดแ ก fatty
alcohol sulphates (FAS) และ fatty alcohol ether sulphates (FAES) และ nonionic surfactants ซึ่ง
ไดแก fatty alcohol ethoxylates (FAE) สําหรับ cetyl และ stearyl alcohol ใชเปนสวนผสมในการผลิต
สารปองกันการระเหยน้ํา ในขณะที่ unsaturated alcohol ใชเปนอิมัลซิไฟเออรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2.2.4 Fatty nitrogen compounds โดยทั่วไปมีหลายชนิด เชน
- Fatty acid amides เปนสารที่มีคุณสมบัตชิ ว ยกันน้ําและมีจุดหลอมเหลวสูง
เชน oleamide และ stearamide มีจุด หลอมเหลว 75.9 องศาเซลเซี ยส และ 108.5 องศาเซลเซีย ส
ตามลําดับ ใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ การผลิตกระดาษ ไมอัด โลหะ ยาง และอื่นๆ
- Fatty amines ไดจากกรดไขมัน ทําปฏิกิริยากับแอมโมเนีย ซึ่งจะได nitrile
และน้ํา และเติมไฮโดรเจนใหกับ nitrile โดยใชออกไซดของนิเกิลเรงปฏิกิริย า จะได fatty amines ใชใน
อุต สาหกรรมสิ่งทอ (กันน้ํา) การยับยั้งการเกิดสนิม สารปองกันเชื้อราในผลิตภัณฑยาง การผลิตพลาสติก
น้ํามันหลอลื่น สารควบคุมเชื้อราและแบคทีเรีย และอื่นๆ
- Quarternary ammonium compounds มีความสําคัญมาก สามารถใช
แทน quarts ในการผลิตน้ํายาปรับผานุม ซึ่ง quarts มีคุณสมบัติที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากไมสามารถ
ละลายน้ําไดอยางสมบูรณ หรือ palm-based imidazolines ที่มีความสามารถในการปองกันพื้นผิว และ
ปองกันสนิมไดดีกวา imidazolines ที่ผลิตจากไขมันสัตว
2.2.5 กลีเซอรอล (Glycerol) เปนผลผลิตพลอยไดที่สําคัญ จากการผลิตเมทิลเอสเทอร
ในอุต สาหกรรมออริโอเคมิค อลและทํ าให บริสุ ทธิ์โ ดยการกลั่ นลํา ดับส วน หรือ แลกเปลี่ย นอิอ อน เพื่อใหได
กลีเซอรอลที่มีคุณภาพ เพื่อใชเปนตัวทําละลายหรือตัวพาในผลิตภัณฑยา เปนสารใหความชื้นในเครื่องสําอาง
และยาสูบ เปนสวนผสมในการผลิตวัตถุระเบิดเปน plasticizer หรือ stabilizer สําหรับโพลิเมอรบางชนิด เปน
สารกันการแข็งตัว หรือสารถายเทความรอนสูง นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการลดแรงตึงผิวของน้ําและ
น้ํามัน จึงใชเปนอิมัลซิไฟเออร
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โรงงานสกัดน้ํามันปาลม

น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
(Crude Palm Kernel

สงออก

โรงงานสกัดน้ํามันปาลม

กรดปาลม
(PFAD)

น้ํามันปาลมดิบ
(Crude Palm Oil)

อุตสาหกรรม
- ครีมเทียม
- สบู
- อาหารสัตว

โรงงานกลั่นน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบ
(ผสมน้ํามันมะพราว)

น้ํามันปาลมบริสทุ ธิ์ไมแยกไข
(RBD Palm Oil)

อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ

สงออก

โรงงานผลิต
ไบโอดีเซล

- ขนมขบเคี้ยว
- บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
- นมขนหวาน-นมจืด
- ไอศกรีม
- ไบโอดีเซล

ไขมันปาลมบริสุทธิ์
(RBD Palm Stearine)

ไขมันปาลมบริสุทธิ์
(RBD Palm Stearine)

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

สงออก

- ครีมเทียม
- สบู
- อาหารสัตว
- ไบโอดีเซล

ภาพที่ 59 การแปรรูปและใชประโยชนจากปาลมน้ํามัน

บริโภคในประเทศ
Modern Trade/ รานขายสง/
รานอาหาร/ ภัตตาคาร/ ครัวเรือน
(ปป , ขวด, ถุง)

สงออก
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สําหรับเศษวัสดุ เหลือจากกระบวนการผลิต คือ เสนใยของผลปาลม กะลาปาลม และทะลาย
ปาลมเปลา โดยเสนใยของผลปาลมและกะลาปาลม ทางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมสวนใหญนําไปใชเปนเชื้อเพลิง
ในหมอไอน้ํ า เพื่ อผลิ ต ไฟฟ าใชในโรงงานเองเกือ บทั้ งสิ้ น อย า งไรก็ ต าม ราคาของกะลาปาลมในปจจุบั นมี
แนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันปโตรเลียมที่มีราคาสูงขึ้น สงผลใหโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลมนํากะลาปาลมออกขายแทนการนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา ทั้งนี้เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ในบางโรงงานยังมีการปรับปรุงหมอไอน้ําเพื่อใหสามารถใชท ะลายปาลมเปลา
เปนเชื้อเพลิงได แทนการใชเสนใยของผลปาลมเพียงอยางเดียว การใชพลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวมวล
ดังกลาว สามารถลดปริมาณการใชน้ํามันปโตรเลียมลงได นอกจากจะเปนการลดตนทุนในการผลิตน้ํามันปาลม
ดิบแลว ยังสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษพลังงานอีกดวย

