
Developing GHG
Calculation methodology for
Thai Palm Oil Industry

การศึกษาวิธีการคำนวณ
การปลอยกาซเรือนกระจกสำหรับ
อุตสาหกรรมน้ำมันปาลมไทย



กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas)  เปนกาซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความรอน 
กาซเหลานี้มีความจำเปนตอการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกใหคงที่ไมเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน 
กาซเรือนกระจกไมไดมีเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซดเทานั้น ยังคงมีกาซอื่นๆ อีกเชน กาซมีเทน (CH4) 
ซึ่งมีศักยภาพทำใหโลกรอนมากกวาคารบอนไดออกไซดถึง 25 เทา กาซไนตรัสออกไซด (N2O) ที่มีคา
ดังกลาวมากถึง 298 เทา และยังมีกาซฟลูออโรคารบอน ไดแก Hydro�uorocarbon (HFC), Per�uoro-
carbons (PFCs) และ Sulphur hexa�uoride (SF6) ที่มีคาดังกลาวมากกวาหลายพันหลายหมื่นเทา
กิจกรรมตางๆ ของมนุษย กำลังเพิ่มปริมาณกาซเรือนกระจกเหลานี้ ผลที่ตามมาคือ อุณหภูมิเฉลี่ยของ
ชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นดวย หรือที่เรียกกันวา “ภาวะโลกรอน”

Greenhouse gas (GHG) is a gas that capable of absorbing heat wave radiation. This GHG 
is greatly important to maintain the Earth’s temperature. GHG is not include only carbon 
dioxide (CO2) but also other gases such as methane (CH4) which provide the 
Global Warming Potential (GWP) 25 times more than CO2, nitrous oxide (N2O) which provide 
the GWP up to 298 times as well as Fluorocarbon gases, i.e. Hydro�uorocarbon (HFC), 
Per�uorocarbons (PFCs) and Sulphur hexa�uoride (SF6) which provide the GWP 
more than thousand to ten thousand times of CO2. Human activities are increasing the 
level of GHG in the atmosphere. In consequence, the average Earth’s temperature is over
increased which so called "Global Warming".



ดำเนินการภายใต
ความรวมมือระหวาง
หนวยงานพันธมิตร :

Implemented 
Under A Cooperation 
of Key Partners :

เน่ืองจากพลังงานทดแทนอยางไบโอดีเซลไดรับการ
สงเสริมใหใชเปนเครื่องมือเพื่อตอสูกับสภาพภูมิ-
อากาศเปล่ียนแปลง พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ำมันจึงขยาย
ตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในปท่ีผานมา ประเด็นท่ีนา
วิตกกังวลที่สำคัญ คือ การปลอยกาซเรือนกระจก 
(GHG) ที่เกิดจากการใชประโยชนที่ดินและตลอด
ทั้งหวงโซการผลิตอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม 

ดังนั้นการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกที่
เกิดจากกระบวนการผลิตตลอดวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑจึงเปนส่ิงจำเปน เพ่ือใหม่ันใจวากระบวน
การผลิตน้ำมันปาลมจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม
ไทยเปนไปในทิศทางท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
นอยที่สุด

ดวยเหตุนี ้  โครงการการผลิตปาลมน้ำมันและ
น้ำมันปาลมเพื่อพลังงานชีวภาพอยางยั่งยืนจึง
กำหนดใหดำเนินการศึกษาพัฒนาวิธีการคำนวณ
การปลอยกาซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรม
น้ำมันปาลมไทย

Since production of biodiesel is promoted 
as a mean to �ght the climate change, the 
plantation of oil palm has been increased 
rapidly in recent years. However, one major 
concern is the Greenhouse Gas (GHG) 
emissions resulting from land use changes 
and along with its value chain of palm oil 
production. 

This is, therefore, the necessity to assess GHG 
emissions from its product and process 
throughout entire life cycle to ensure that the 
oil palm and palm oil industry performs 
product operation in the way to minimize
negative impacts on environment. 

For this reason, the joint project on Sustai-
nable Palm Oil Production for Bio-energy is 
implemented to develop GHG calculation
methodology for Thai palm oil industry. 



ขอบเขตการศึกษา
การคำนวณการปลอยกาซเรือนกระจก นับเปนตัวชวยหนึ่งในการประเมินการสงผลกระทบตอสภาพภูมิ-
อากาศเปลี่ยนแปลง ในการศึกษาครั้งนี้ ไดกำหนดวิธีการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกตลอดวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ โดยใชหลักการประเมินผลกระทบตอสิ ่งแวดลอมตลอดชวงชีวิตตามหลักสากล 
ISO 14040:2006 Environmental management : Life cycle assessment นั่นหมายถึง การคำนวณ
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการไดมาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใชงาน การขนสง ตลอดจน
การกำจัดของเสีย

ขอบเขตการศึกษา จะครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน การปลูกปาลมน้ำมัน 
ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑเปนน้ำมันเพื่อบริโภคและไบโอดีเซล ดังภาพที่แสดงดานลาง

Scope of work
Greenhouse gas (GHG) emission calculation is an assessing tool for Thai Palm Oil Industry to 
assess their contribution to climate change. In this study, life cycle assessment approach, 
which is in accordance with the international standard ISO14040:2006 Environmental 
management : Life cycle assessment,  was used to quantify amount of GHG emissions caused 
by particular activities across the entire life cycle - from acquiring raw materials, all stages of 
production, use phase, transportation through waste disposal. 

In this study, scope of work includes land use change, oil palm cultivation, and conversion 
palm oil to cooking oil and biodiesel as showed as �gure below.

ผลลัพธ   Outputs

การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
Land use change

GHGs

ไบโอดีเซล
Biodiesel

กลีเซอรีน
Glycerin

น้ำมันปาลมกลั่นบริสุทธิ์
Re�ned oil products

ทะลายปาลมสด
Fruit bunch

น้ำมันปาลมดิบ & เมล็ดใน
CPO & Palm Kernel

สวนปาลมน้ำมัน
Oil palm cultivation

โรงสกัดน้ำมันปาลม
Palm oil mill

ขอบเขตการศึกษา   System boundary

โรงกลั่นน้ำมันปาลม
Palm oil re�nery

โรงผลิตไบโอดีเซล
Biodiesel production

GHGs GHGs GHGs GHGs

GHGs GHGs GHGs

 ฐานการปลอยกาซเรือนกระจก
Baseline emission

คูมือแนวทางลดการปลอยกาซเรือนกระจก
GHG optimization guideline

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
Policy recommendation

คูมือการคำนวณการปลอยกาซเรือนกระจก
GHG calculation guideline



ผลการศึกษา / Study Result
การปลอยกาซเรือนกระจกจากการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน (LUC) เปนการคำนวณคาการปลอยกาซ
เรือนกระจกจากการเปลี่ยนพื้นที่ใดๆ มาทำสวนปาลม การศึกษานี้ไดศึกษารูปแบบ LUC ใน 6 รูปแบบดัง
แสดงในภาพดานลาง พบวารูปแบบ LUC สวนใหญมีศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก อันเนื่อง-
มาจากการเก็บกักคารบอนในตนปาลมและไมไถพรวนดิน พื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการทำสวนปาลม
ในดานสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ ไดแก พื้นที่ไมไดใชสอย ในทางกลับกัน กรณีที่แยที่สุด คือ การเปลี่ยนจาก
ปาไมมาทำสวนปาลม ซึ่งสงผลใหปลอยกาซเรือนกระจกปริมาณมาก

GHG emissions from land use change (LUC) are calculated GHG emissions from a change of 
previous land using to the oil palm plantation. There are 6 considerable LUC patterns in this study. 
Most LUC pattern shows the potential in GHG mitigation due to oil palm’s high carbon stock and 
no-till farming practices. According to the �gure below;  the conversion of unused land to palm 
shows that it is the most suitable LUC for oil palm plantation environmentally and economically. 
On the other hand, the worst situation is to convert forest to oil palm plantation as a result 
in releasing huge amount of carbon stock during land conversion.

24.41

0

-1.79

-2.16

-2.67

-2.98

สวนปาลม / Palm สวนปาลม / Palm

คาการปลอยกาซเรือนกระจก (ตัน CO2 / ha / ป) / Total GHG emission (tons CO2 / ha / yr)

หมายเหตุ:   “-” หมายถึง ลดการปลอย GHG ในขณะที่ “+” หมายถึง เพิ่มการปลอย GHG; ในการศึกษาครั้งนี้ คำนวณจากอายุปาลมที่ 25 ป
อางอิงตาม IPCC guideline for National Greenhouse Gas Inventories, Stock di�erenced approach.

Remark:  “minus” means saving GHG emissions while “plus” means releasing GHG emissions;  GHG emissions is calculated within 
25 years timeframe based on IPCC guideline for National Greenhouse Gas Inventories, Stock di�erenced approach.   
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การปลอยกาซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของอุตสาหกรรมน้ำมันปาลมไทย
GHG emissions from entire life cycle of the Thai palm oil industry
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โรงผลิตไบโอดีเซล
Biodiesel production

โรงกลั่นน้ำมันปาลม
Palm oil re�nery

โรงสกัดน้ำมันปาลม
Palm oil mill

สวนปาลมน้ำมัน
Oil palm cultivation



• ใชไบโอเมทานอล หรือ ไบโอเอทานอล แทนเมทานอลสังเคราะห 
• ติดตั้งระบบดักจับกาซชีวภาพ และนำกาซชีวภาพไปผลิตไฟฟา
  ใชภายในโรงงาน สงผลใหลดหารใชไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค
• ใชเชื้อเพลิงสะอาด (เชน ชีวมวล กาซชีวภาพ และกาซธรรมชาติ) 
  ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิส
• นำเอาระบบพลังงานความรอนกลับมาใชใหม (เชน อุปกรณ
  ถายเทความรอน) มาใชในโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  การใชพลังงานอยางสูงสุด

1. เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต โดยอาศัยหลักการปฏิบัติ
 ทางการเกษตรที่ดี (GAP) ตามที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำ
2.  ใสปุยอยางเหมาะสม โดยวิธีการ ตอไปนี้
 • วิเคราะหดินและใบ สงผลใหใสปุยในปริมาณที่พอดี
   ในเวลาที่เหมาะสม
 • ใชปุยไนโตรเจนแบบละลายชา สามารถลดการสูญเสียปุย 
   ทำใหประสิทธิภาพการใชปุยสูงขึ้น
 • ใชปุยอินทรียที่มีธาตุไนโตรเจนสูง เพื่อทดแทนปริมาณ
   ปุยไนโตรเจนบางสวน

สวนปาลมน้ำมัน
Oil palm cultivation

โรงสกัดน้ำมันปาลม
Palm oil mill

โรงกลั่นน้ำมันปาลม
Palm oil re�nery

โรงผลิตไบโอดีเซล
Biodiesel production

GHG optimization options 
แนวทางการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

ขั้นตอนการผลิต
Process of Production

แหลงปลอย GHG
Source of GHG

แนวทางการลดการปลอย GHG
GHG Optimization Option

7%
Transportation

of raw mat.
to plantation

12%
Others

2%
Others

1%
Others

12%
Chemical substance

2%
CO2 from combustion

2%
Production of energy

1. Increase productivity and quality (%OER) thru Good 
 Agricultural Practice (GAP).   
2. Optimize fertililzer consumption through: 
 • Leaf & soil analysis     Apply fertilizer in the right time 
   at the right amount.  
 • Use slow release (osmocote) N-fertilizer.  
 • Substitute synthesis N-fertilizer by high 
   N- organic fertilizer.

1. คัดสรรทะลายปาลมสดที่มีคุณภาพดี จากแหลงที่อยูใกลโรงงาน
2. พัฒนาการจัดการน้ำเสีย
 • ติดตั้งระบบดักจับกาซชีวภาพ
 • ใชอุปกรณ air stripping tower ที่ใชอากาศเปนตัวไล
   ความรอน เพื่อลดอุณหภูมิน้ำเสียกอนสงเขาบอกาซชีวภาพ 
 • ทำบอเปด (บอพักน้ำกอนเขาบอกาซชีวภาพ) ที่ปลอย
   กาซชีวภาพใหเปนบอกาซชีวภาพดวย
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบดักจับกาซชีวภาพ
 • เปลี่ยนบอผึ่งใหเปนบอเติมอากาศ

• คัดสรร CPO จากโรงงานที่ติดตั้งระบบดักจับกาซชีวภาพ
• พัฒนาการระบบขนสงวัตถุดิบ โดยคัดเลือกแหลงวัตถุดิบ
  ที่ใกลโรงงานมากที่สุด ขนสงทางเรือ หากขนสงโดย
  รถบรรทุก ควรบรรทุกของใหเต็มประสิทธิภาพ  
• ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล (เชน น้ำมันเตา ดีเซล) ดวยเชื้อเพลิง
  สะอาด (เชน กาซธรรมชาติ) หรือ พลังงานทดแทน
  (เชน ชีวมวล กาซชีวภาพ)   

1. Sourcing good FFB from the nearest source
2. Improvement of wastewater management
 • Install biogas system.
 • Use air stripping tower to reduce Temp before 
   pumping to biogas capture pond.
 • Upgrade the open pond (prior biogas capture pond), 
   which produces methane, to be the covered pond.
 • Enhance the performance of biogas system.
 • Change stabilization pond to aerated lagoon.    

• Sourcing CPO from a mill with biogas capture.
• Improve transportation management of raw mat 
  by select the nearest suppliers, transported by marine 
  is preferable, full loading truck, and etc.
• Substitute dirty fossile fuel (crude oil, diesel) by cleaner 
  fuel (NG) or renewable energy (biomass, biogas).     

• Subtitute systhesis Methanol by Bioethanol 
  or Biomethanol.
• Install BG capture system.     generate elec.     reduce 
  imported elec.
• Use cleaner fuel (i.e. biomass, biogas, NGV) instead 
  of dirty fossil fuel.
• Apply Co-generation technology (heat exchanger)
       maximize energy efficiency.   

27%
Production

of N-fertilizer

54%
N2O from

N-fertilizer

57.5% 
CH4 from Wastewater

40.5%
Prod. & Trans. of FFB 

87%
CPO production

 4%
Transportation

(material chemical,
fuel and waste)

3%
Electricity

6%
Fuel production &

Combustion
96%

RBDPO production

2%
Fuel production &

Combustion

2%
Electricity

 RBDPO

Biodiesel

CPO

 FFB

Stearin

83%
Feedstock


