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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัครัF งนีF มีวตัถุประสงคเ์พื0อพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํF ามนัปาล์มดิบ 
ศึกษาสมรรถนะการผลิต  ศึกษาคุณภาพไบโอดีเซลก่อนและหลงัการพฒันากระบวนการผลิต 
ไบโอดีเซลของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํF ามนัปาล์มขนาดเล็กเพื0อผลิตไบโอดีเซล ในพืFนที0
จงัหวดัตราด  การศึกษาเพื0อวิเคราะห์กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํF ามนัปาล์มดิบ โดยศึกษาดูงาน
จากโครงการโรงงานตน้แบบ ณ โรงงานสกดันํF ามนัพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชยัพฒันา 
อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะการผลิตภายหลงัการพฒันา
กระบวนการผลิตเพิ0มขึFน โดยปริมาณผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลเพิ0มขึFนคิดเป็นร้อยละ 120 จาํนวน แรงงาน 
ที0ใชใ้นกระบวนการผลิตลดลงคิดเป็นร้อยละ 42.86 และระยะเวลาในกระบวนการผลิตลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 33.96 ตน้ทุนการผลิตไบโอดีเซลลดลง โดยก่อนการพฒันามีตน้ทุนการผลิต 79.34 บาทต่อ
ลิตร ภายหลงัการพฒันาตน้ทุนการผลิตลดลงเหลือ 32.28 บาทต่อลิตร และผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล  
มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เรื0องกาํหนดลกัษณะและคุณภาพของไบโอดีเซล
สาํหรับเครื0องยนตก์ารเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ. 2549 
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Abstract 

 

 Development of biodiesel from crude palm oil of the project for promotion of small-scale 

palm oil industrial to produce biodiesel in Trad province were studied the efficiency of production 

process. Quality of biodiesel were compared between before and after the development.  The study 

analyzed the production of biodiesel from crude palm oil by observing activities from the model 

scheme at oil extraction plant and biodiesel production factory of Chaipattana foundation at Hua Hin 

District, Prachuap Khiri Khan. The results revealed that manufacturing process development can 

enhance efficiency of production and increasing quantity of  biodiesel with 120%. Manpower  

reduced by 42.86% and decreased production time by 33.96%. The cost of biodiesel production 

decreased from 79.34 baht/liter to 32.28 baht/liter. The qualification of biodiesel product based on the 

proclamation of the Department of Energy Business, Ministry of Energy in 2006 with regard to the 

nature and quality of biodiesel for agricultural engines (Biodiesel Community).          
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บทนํา 

 

ความเป็นมา 

 นํ� ามนัดีเซล เป็นพลงังานที�สําคญัสําหรับภาคการผลิตและภาคขนส่ง สําหรับประเทศไทย 

ตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และ

ส่งผลกระทบอยา่งรุนแรง ซึ� งรัฐบาลไดมี้นโยบายให้ทุกภาคส่วนร่วมกนัรณรงคป์ระหยดัพลงังาน และ

ส่งเสริมความมั�นคงดา้นพลงังานชีวภาพเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตพลงังานจากพืชพลงังาน 

และการใชพ้ลงังานชีวภาพที�เกี�ยวเนื�องกบัภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนปลูกจิตสํานึกในการใช้

พลงังานชีวภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ และคุม้ค่า 

 จากสถานการณ์ปัจจุบนั ประเทศไทยมีความตอ้งการใช้นํ� ามนัเชื�อเพลิงในปริมาณมาก 

และความตอ้งการก็มีอตัราสูงขึ�นทุกปีตามสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที�เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

จากรายงานของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน พบวา่ ปี 2554 มีการนาํเขา้นํ� ามนัดิบ 46,089,832 

ลา้นลิตร ปี 2555 มีการนาํเขา้นํ� ามนัดิบ 50,055,995 ลา้นลิตร และในปี 2556 มีการนาํเขา้นํ� ามนัดิบ 

50,373,541 ลา้นลิตร อตัราการนาํเขา้นํ�ามนัดิบในปี 2555 เพิ�มขึ�นมากกวา่ปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 8.6 

และอตัราการนาํเขา้นํ�ามนัดิบในปี 2556 เพิ�มขึ�นมากกวา่ปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 9.29 (กรมธุรกิจพลงังาน.  

ออนไลน์.  2556) และจากการจาํกดัการผลิตของกลุ่มประเทศโอเปค ส่งผลให้ประเทศไทยประสบ

สภาวะวิกฤตจากการขาดแคลนนํ� ามนั ดงันั�นเพื�อลดการพึ�งพานํ� ามนัจากต่างประเทศ จึงจาํเป็นตอ้ง

หานํ� ามนัจากแหล่งอื�น ประกอบกบัประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที�มีผลิตผลทางการเกษตร

จาํนวนมาก อีกทั�งราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ�า จึงเหมาะที�จะนาํเอาผลผลิตทางการเกษตรมาใช้

เป็นวตัถุดิบในการผลิตนํ� ามนัพืชและแปรรูปการผลิตเป็นไบโอดีเซล (Biodiesel) ที�เป็นพลงังาน

ทดแทนทางเลือกหนึ�ง และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐ ในการใชพ้ลงังานทดแทนที�สามารถผลิต

ขึ�นเองในประเทศ ช่วยประหยดัเงินตรา ลดการพึ�งพานํ� ามนัดิบจากต่างประเทศ ช่วยลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก คือ คาร์บอนไดออกไซด์ และมลพิษทางอากาศอื�น ที�อาจก่อให้เกิดความเสี�ยงต่อ

สุขอนามยั จากงานวิจยัเพื�อแปรรูปนํ� ามนัปาล์มเป็นนํ� ามนัเชื�อเพลิงทดแทนนํ� ามนัดีเซลสําหรับ

เครื�องจกัรกลการเกษตร (ชาคริต  ทองอุไร และคณะ.  2545 : บทคดัยอ่) พบวา่ไบโอดีเซลหรือเมทิล

เอสเตอร์จากนํ�ามนัปาลม์ดิบที�ผลิตได ้มีคุณสมบติั เชิงนํ�ามนัเชื�อเพลิง ไม่ต่างจากนํ� ามนัดีเซลมากนกั 

การทดลองใช้เป็นเชื�อเพลิงในเครื�องจกัรกลการเกษตร และเครื�องยนต์ดีเซลภายในศูนยก์ารพฒันา

พิกุลทอง เป็นระยะเวลานานมากกวา่ 4 เดือน ไม่พบปัญหา และอุปสรรคการใชง้านแต่อยา่งใด 
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จงัหวดัตราดตั�งอยูภ่าคตะวนัออกของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพฯ 315 กิโลเมตร มีเนื�อที�
ประมาณ 2,819 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื�น กล่าวคือ ไม่ร้อนหรือหนาว
จนเกินไปและมีปริมาณฝนมาก จากรายงานขอ้มูลวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัตราด ปี 2554 รายงานโดย
สาํนกังานเกษตรจงัหวดัตราด พบวา่มีพื�นที�การเกษตรประมาณ 497,741 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร 20,928 
ครัวเรือน อาชีพของเกษตรกรคือ การปลูกขา้ว ทาํสวนผลไม ้ประเภททุเรียน เงาะ ลองกอง สวนยางพารา 
และปาล์มนํ� ามนั ฯลฯ โดยเฉพาะปาล์มนํ� ามนัมีเนื�อที�ปลูกรวม 50,681 ไร่ พื�นที�ให้ผลผลิตปาล์มนํ� ามนั
แลว้ 35,546 ไร่ และผลผลิตที�เก็บได ้78,201 ตนัต่อปี (ศุภกร  มานะพรหม.  2554 : 5 - 7) และโดย
สภาพภูมิประเทศที�มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี ซึ� งเหมาะกบัการปลูกปาล์มนํ� ามนัจึงทาํให้ผลผลิตทะลกั
เกิดปัญหาการลน้ตลาด มีผลให้ราคาปาล์มนํ� ามนัตกตํ�าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม
นํ�ามนัอยา่งต่อเนื�อง 

ปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากสํานกังาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ประเภททุนวิจยันวมินทร์ด้านพลงังานทดแทน ประจาํปี 2551 
เรื�อง “โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์มขนาดเล็กเพื�อผลิตไบโอดีเซลในพื�นที�จงัหวดัตราด” 

(พอพนัธ์  สุทธิวฒันะ สมบูรณ์  ไพบูลย ์และเดชา  วงศแ์กว้.  2553 : บทคดัยอ่) สถานที�ดาํเนินการ
วจิยัอยูที่�โรงเรียนเนินทรายวิทยาคมเลขที� 152 หมู่ 4 ตาํบลเนินทราย อาํเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด 
ซึ� งต่อมาไดเ้ป็นสถานศึกษาที�ผา่นเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษา
แบบอยา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง 2554” (กระทรวงศึกษาธิการ.  ประกาศ.  2555) โดยยึดแนวทางตามโครงการ
อนัเนื�องมาจากพระราชดาํริดา้นพลงังานทดแทน ซึ� งเป็นจุดเริ�มตน้การสกดันํ� ามนัปาล์มดิบแปรรูป 
การผลิตไบโอดีเซล ในรูปของโรงงานขนาดเล็กในพื�นที�ภาคตะวนัออกสู่ชุมชนทอ้งถิ�นผูป้ลูกปาล์ม
ในพื�นที�จงัหวดัตราด โดยมีสถาบนัการศึกษาเป็นศูนยก์ลางเพื�อนอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดา้นพลงังานทดแทนสู่ชุมชนทอ้งถิ�น มีกาํลงัการผลิตไบโอดีเซลจากนํ� ามนัปาล์มดิบ 200 ลิตร 
ถึง 250 ลิตรต่อรอบการผลิต โดยใชถ้งัปฏิกิริยาขนาด 300 ลิตร แต่เนื�องจากโครงการวิจยัดงักล่าว
เป็นโครงการเริ�มตน้ ในลกัษณะเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการโครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์มขนาดเล็กเพื�อผลิตไบโอดีเซลในพื�นที�จงัหวดัตราด กบัชุมชนท้องถิ�น       
ผูป้ลูกปาล์ม ร่วมกนัผลิตไบโอดีเซลเพื�อแลกเปลี�ยนและนาํไปใช้งานในภาคเกษตรกรรมระดบั
ชุมชน ซึ� งในกระบวนการผลิตยงัขาดเทคโนโลยีการผลิตและอุปกรณ์เครื�องจกัรที�สําคญั ส่งผล
กระทบต่อจาํนวนแรงงานและระยะเวลาในแต่ละรอบการผลิต มีผลให้ตน้ทุนการผลิตสูง และ
สมรรถนะการผลิตไม่เป็นไปตามกาํลงัการผลิตที�กาํหนด (ผลิตไดป้ระมาณ 100 ลิตรต่อรอบการ
ผลิต) ซึ� งกระทบต่อตน้ทุนการผลิต นอกจากนี� อุปกรณ์เครื�องมือตรวจวิเคราะห์และทดสอบทาง
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ห้องปฏิบติัการเคมีที�ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมนัอิสระในผลปาล์ม ซึ� งใช้งานอยู ่       
มีคุณภาพตํ�า ทาํใหเ้กิดความคลาดเคลื�อนในการตรวจวิเคราะห์ ส่งผลต่อปริมาณสารเคมีที�ใชใ้นการ
ทาํปฏิกิริยาไบโอดีเซล และมีผลต่อคุณภาพไบโอดีเซล 

ดงันั�นหากมีการพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ� ามนัปาล์มดิบ เพื�อส่งเสริม
อุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์มขนาดเล็กในพื�นที�จงัหวดัตราด ให้สามารถเพิ�มสมรรถนะการผลิตไดต้าม
กาํลงัการผลิตของเครื�องจกัรในโครงการฯ (200 ถึง 250 ลิตรต่อรอบการผลิต) และไบโอดีเซลที�ผลิตได้
สามารถนาํไปใชก้บัเครื�องจกัรกลการเกษตรโดยไม่เกิดผลกระทบต่อเครื�องยนต ์จะสามารถลดตน้ทุน
การผลิตไบโอดีเซลของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาลม์ขนาดเล็กเพื�อผลิตไบโอดีเซลใน
พื�นที�จงัหวดัตราด และเกิดความเชื�อมั�นต่อคุณภาพไบโอดีเซลที�ผลิตได ้ซึ� งนาํไปสู่การขยายผล และ
ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตปาล์มนํ� ามนัเป็นไบโอดีเซล ซึ� งเป็นพลงังานชีวภาพ ในช่วง
สภาวะวกิฤตราคาผลิตผลปาลม์นํ�ามนัตกตํ�าอยา่งย ั�งยืน อีกทั�งยงัช่วยลดผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ
จากการลดค่าใชจ่้ายค่านํ� ามนัเชื�อเพลิงในภาคเกษตรกรรมของเกษตรกร และช่วยลดผลกระทบทางดา้น
สิ�งแวดลอ้มจากการช่วยลดภาวะโลกร้อน เพราะเนื�องจากไบโอดีเซลมีการเผาไหมส้มบูรณ์กวา่นํ� ามนั
ดีเซลจากซากฟอสซิล รวมทั�งไบโอดีเซลเป็นพลงังานทางเลือกหนึ�งที�มีศกัยภาพสูงมากในปัจจุบนั 

 จากเหตุผลดงักล่าว จึงเป็นแรงจูงใจให้ผูว้ิจยัมุ่งศึกษากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจาก
นํ� ามนัปาล์มดิบ โดยศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งศึกษากระบวนการผลิตก่อน
การพฒันาของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์มขนาดเล็กเพื�อผลิตไบโอดีเซลในพื�นที�
จงัหวดัตราด และขอเขา้ศึกษาดูงานโครงการโรงงานตน้แบบ ณ โครงการโรงงานสกดันํ� ามนัพืช
และผลิตไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชยัพฒันา อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพื�อศึกษาและ
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที�เกิดขึ�นในแต่ละขั�นตอนการผลิตไบโอดีเซล และกาํหนดวิธีดาํเนินการวิจยั 
เพื�อพัฒนากระบวนผลิตไบโอดีเซลจากนํ� ามันปาล์มดิบ เปรียบเทียบสมรรถนะการผลิต และ
คุณภาพไบโอดีเซลของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์มขนาดเล็กเพื�อผลิตไบโอดีเซล    
ในพื�นที�จงัหวดัตราด 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงันี�  
 1.  เพื�อพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ�ามนัปาลม์ดิบ 

 2.  เพื�อเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิต และคุณภาพไบโอดีเซลของโครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์มขนาดเล็กเพื�อผลิตไบโอดีเซลในพื�นที�จงัหวดัตราด ก่อนและหลงัการพฒันา
กระบวนการผลิต 
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ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
 ผลที�ไดจ้ากการวิจยัในครั� งนี� จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ� ามนั
ปาลม์ขนาดเล็กเพื�อผลิตไบโอดีเซลในพื�นที�จงัหวดัตราด เป็นการเพิ�มสมรรถนะการผลิตไบโอดีเซล
จากนํ� ามนัปาล์มดิบ ในดา้นปริมาณผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลที�เพิ�มขึ�น ดา้นระยะเวลาการผลิตที�ลดลง 
และจาํนวนแรงงานที�ลดลงในแต่ละรอบการผลิต ซึ� งมีผลต่อตน้ทุนการผลิตไบโอดีเซล สามารถลด
ค่าใช้จ่ายค่านํ� ามนัเชื�อเพลิงในภาคเกษตรกรรมของเกษตรกร โดยการใช้พลงังานทดแทนจากพืช
พลงังาน ที�สามารถผลิตขึ�นเองในประเทศ นอกจากนี�  คุณภาพไบโอดีเซลที�ผลิตได ้สามารถนาํไปใช้
กบัเครื�องจกัรกลการเกษตร โดยไม่ตอ้งผสมกบัปิโตรเลียมดีเซล และไม่เกิดผลกระทบต่อเครื�องยนต ์
เป็นการลดผลกระทบทางด้านสิ� งแวดล้อมจากการช่วยลดการปล่อยก๊า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก  คือ 
คาร์บอนไดออกไซด์ และมลพิษทางอากาศอื�นที�อาจก่อให้เกิดความเสี�ยงต่อสุขอนามยั เช่น ฝุ่ นละออง 
คาร์บอนมอนอกไซด ์ไฮโดรคาร์บอน และซลัเฟอร์ออกไซด ์เป็นตน้ อีกทั�งเป็นแนวทางหนึ�งในการ
แกปั้ญหาช่วงสภาวะวกิฤตผลิตผลปาลม์นํ�ามนัราคาตกตํ�าอยา่งย ั�งยนื โดยการนาํผลิตผลปาล์มนํ� ามนั
เป็นวตัถุดิบในการผลิตนํ� ามนัพืชและแปรรูปการผลิตเป็นไบโอดีเซล ที�เป็นพลงังานทดแทนทางเลือก  
เป็นการส่งเสริมความมั�นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจาก 
พืชพลงังาน และการใช้พลงังานชีวภาพที�เกี�ยวเนื�องกบัภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนปลูกจิตสํานึก
ในการใชพ้ลงังานชีวภาพอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่าตามนโยบายของรัฐบาล 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์ม
ขนาดเล็กเพื�อผลิตไบโอดีเซลในพื�นที�จงัหวดัตราด ซึ� งเป็นเกษตรกรที�มีเครื�องจกัรกลการเกษตร
สําหรับใช้งานภาคเกษตรกรรมในครัวเรือน และเป็นเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มรายย่อยซึ� งมีผลิตผล
ปาลม์นํ�ามนัในพื�นที�ขา้งเคียงสถานที�ดาํเนินการวจิยั เพื�อลดค่าใชจ่้ายดา้นการขนส่งวตัถุดิบผลปาล์ม
ทะลาย และนาํผลิตภณัฑไ์บโอดีเซลที�ผลิตไดก้ลบัไปทดลองใชง้านกบัเครื�องจกัรกลการเกษตร 

  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์ม
ขนาดเล็กเพื�อผลิตไบโอดีเซลในพื�นที�จงัหวดัตราด ซึ� งเป็นเกษตรกรที�มีเครื�องจกัรกลการเกษตร
สําหรับใช้งานภาคเกษตรกรรมในครัวเรือน และเป็นเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มรายย่อย ซึ� งมีผลิตผล
ปาลม์นํ�ามนัในพื�นที�ขา้งเคียงสถานที�ดาํเนินการวจิยั เพื�อลดค่าใชจ่้ายดา้นการขนส่งวตัถุดิบผลปาล์ม
ทะลาย และนาํผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลที�ผลิตไดก้ลบัไปทดลองใช้งานกบัเครื�องจกัรกลการเกษตร    
อีกทั�งเพื�อความสะดวกในการติดตามประเมินผลการทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ จาํนวน 4 คน ได้จาก      
การเลือกแบบเจาะจง 
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 2. ขอบเขตด้านเนื&อหา 

  เนื�อหาในการวิจยัครั� งนี�  มุ่งศึกษากระบวนการผลิตไบโอดีเซลเพื�อศึกษาตวัแปรและ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรที�มีผลต่อสมรรถนะการผลิตไบโอดีเซลจากนํ� ามนัปาล์มดิบ โดยกาํหนด
เนื�อหาที�จะศึกษาดงันี�  
  2.1 ศึกษากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ� ามนัปาล์มดิบของโครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์มขนาดเล็กเพื�อผลิตไบโอดีเซลในพื�นที�จงัหวดัตราด เพื�อหาสมรรถนะการผลิต
ก่อนการพฒันา 

  2.2 ศึกษากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ� ามนัปาล์มดิบ ณ โครงการโรงงานสกดั
นํ�ามนัพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชยัพฒันา อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึ� งเป็น
โครงการตน้แบบเพื�อจดัทาํเครื�องมือวจิยัประกอบการพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ� ามนั
ปาลม์ดิบเพื�อส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาลม์ขนาดเล็กในพื�นที�จงัหวดัตราด 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
  เพื�อศึกษาและวิเคราะห์การพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ� ามนัปาล์มดิบ 
เพื�อส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาลม์ขนาดเล็กในพื�นที�จงัหวดัตราด จึงกาํหนดขอบเขตดา้นตวัแปร
ที�ศึกษาดงันี�  
  3.1 ตวัแปรอิสระ 

   3.1.1 ศึกษากระบวนการคดัเลือกวตัถุดิบผลปาลม์ทะลายที�มีคุณภาพ 

   3.1.2 ศึกษากระบวนการคดัแยกผลปาล์มออกจากทะลายปาล์ม และการควบคุม
เพื�อลดความสูญเสียของวตัถุดิบผลปาลม์ ซึ� งเป็นวตัถุดิบตั�งตน้ 

   3.1.3 ศึกษากระบวนการยบัย ั�งปฏิกิริยาเอนไซมที์�สร้างกรดไขมนัอิสระในผลปาล์ม 
โดยการใหค้วามร้อนดว้ยการทอด 

   3.1.4 ศึกษากระบวนการหีบสกดันํ� ามนัปาล์มดิบโดยเครื�องหีบสกดัแบบรวม
นํ�ามนัเปลือกและนํ�ามนัเมล็ดใน 

   3.1.5 ศึกษากระบวนการกรองแยกสิ�งปนเปื� อนในนํ� ามนัปาล์มดิบ ที�ไดจ้ากการ
หีบสกดันํ�ามนัปาลม์ดิบ แบบรวมนํ�ามนัเปลือกและนํ�ามนัเมล็ดใน 

   3.1.6 ศึกษากระบวนการไทเทรตทางหอ้งปฏิบติัการเคมี เพื�อตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
กรดไขมนัอิสระ (Free Fatty Acid) ในนํ� ามนัปาล์มดิบภายหลงัการกรองแยกสิ�งปนเปื� อนในนํ� ามนั
ปาลม์ดิบ   
   3.1.7 ศึกษากระบวนการแยกยางเหนียวในนํ� ามนัปาล์มดิบหรือการทาํปฏิกิริยาดีกมั 
ภายหลงัการกรองแยกสิ�งปนเปื� อนในนํ� ามนัปาล์มดิบ โดยใชก้รดฟอสฟอริกความเขม้ขน้ร้อยละ 85 

และนํ�า 
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   3.1.8  ศึกษากระบวนการขจดัสารปนเปื� อน และกรดฟอสฟอริกในนํ�ามนัปาล์ม 

ภายหลงัการทาํปฏิกิริยาดีกมั โดยวธีิการลา้งดว้ยนํ�าอุ่นอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

   3.1.9  ศึกษากระบวนการในการทาํปฏิกิริยาการเกิดไบโอดีเซลหรือการทาํปฏิกิริยา 

ทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั แบบกระบวนการ 2 ขั�นตอน (Two-stage Process) ในถงัปฏิกิริยาแบบกึ�งปิด 

   3.1.10 ศึกษากระบวนการแยกกลีเซอรอลออกจากเมทิลเอสเตอร์ 

   3.1.11 ศึกษากระบวนการขจดัสารเคมีปนเปื� อน และนํ� าในเมทิลเอสเตอร์ภายหลงั

การทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั 

   3.1.12 ศึกษาการวเิคราะห์คุณภาพความบริสุทธิQ ไบโอดีเซล โดยใชก้ารทดสอบดว้ย

เตาไมโครเวฟ เรียกวา่ “กระบวนการทดสอบแบบประมาณการปริมาณกลีเซอรีนโดยกระบวนการ 

ทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัดว้ยเตาไมโครเวฟ” 

  3.2 ตวัแปรตาม 

   3.2.1 สมรรถนะการผลิตไบโอดีเซลของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์ม
ขนาดเล็กเพื�อผลิตไบโอดีเซลในพื�นที�จงัหวดัตราด ดา้นปริมาณการผลิตเพิ�มขึ�น ระยะเวลาและจาํนวน

แรงงานในกระบวนการผลิตลดลง 

   3.2.2 ผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลที�ผลิตได ้มีคุณภาพตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเรื�อง 
กาํหนดลกัษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลสําหรับเครื�องยนตก์ารเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ. 

2549 

 4. ขอบเขตด้านสถานที� 

  สถานที�ดาํเนินการวิจยั ใช้สถานที�ของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์ม
ขนาดเล็กเพื�อผลิตไบโอดีเซลในพื�นที�จงัหวดัตราด ณ โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม เลขที� 152 หมู่ 4 

ตาํบลเนินทราย อาํเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด 

 5. ขอบเขตด้านเวลา 

  ขอบเขตดา้นเวลา กาํหนดช่วงเวลาศึกษาและดาํเนินการวิจยัระหวา่งเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2554 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. การหีบสกัดนํ&ามันปาล์มดิบ (Extruder) คือ กระบวนการหีบสกดันํ� ามนัปาล์มดิบ

ออกจากผลปาล์มทอดสุกแบบหีบรวม ผลผลิตที�ไดจ้ะมีนํ� ามนัปาล์มดิบ ประมาณร้อยละ 55 ของผล
ปาลม์ทอดสุก ที�เหลือแยกเป็นกากปาล์มจากการหีบสกดั ประมาณร้อยละ 35 ของผลปาล์มทอดสุก 

และกากสลดัจป์าลม์ชนิดหยาบรวมกบัชนิดละเอียด ประมาณร้อยละ 10 ของผลปาลม์ทอดสุก 

       2. นํ&ามันปาล์มดิบ คือ นํ� ามนัจากส่วนเปลือกและเมล็ดในของผลปาล์มที�ไดจ้ากการหีบ
สกดัผลปาลม์ทอดสุกแบบหีบรวม โดยเครื�องหีบสกดันํ�ามนัปาลม์ดิบ 

 3. การกรองนํ&ามันปาล์มดิบ คือ กระบวนการกรองแยกกากสลดัจ์ปาล์ม ทั�งชนิดหยาบ
และชนิดละเอียดออกจากนํ�ามนัปาลม์ดิบ 

 4.  การอุ่นนํ&ามันปาล์มดิบ คือ กระบวนการเพิ�มอุณหภูมิในนํ� ามนัปาลม์ดิบ เพื�อลดความ
หนืดในนํ�ามนัพืช ก่อนนาํไปผา่นกระบวนการกรองแยกกากสลดัจป์าลม์ 
 5.  กระบวนการแยกยางเหนียว (Degumming Process) คือ การแยกสารไม่พึงประสงค์
ประเภทสารฟอสฟาไทต ์ (Phosphatides) หรือยางเหนียว (Gum) ออกจากนํ� ามนัปาล์ม ซึ� งมีผลต่อ
การเก็บรักษานํ� ามนัปาล์ม เนื�องจากยางเหนียวจะทาํปฏิกิริยากบัอากาศส่งผลให้มีกลิ�นหืน และยาง
เหนียวจะเกาะติดภาชนะเป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน นอกจากนี� ยางเหนียวที�ตกคา้งในไบโอดีเซล  
จะไม่เกิดการเผาไหม ้และจะกลายเป็นถ่านในหอ้งเผาไหม ้

 6. ถังปฏิกริิยา คือ ถงัลกัษณะทรงกระบอกกน้รูปทรงกรวยทาํจากวสัดุโลหะสแตนเลส
แลว้บุดว้ยฉนวนภายใน ติดตั�งใบพดักวนนํ� ามนัและอุปกรณ์ให้ความร้อน ใชท้าํปฏิกิริยาแยกยางเหนียว
ในระบบเปิด และทาํปฏิกิริยาลดกรดไขมนัอิสระต่อเนื�องถึงปฏิกิริยาการเกิดไบโอดีเซล ในระบบ
กึ�งปิด 

 7. การล้างนํ&า (Washing) คือ กระบวนการชะลา้งแอลกอฮอล์ กลีเซอรีน สารเร่งปฏิกิริยา  
สิ�งปนเปื� อน และทาํใหน้ํ�ามนัมีสภาพเป็นกลาง 

 8. การระเหยนํ&า คือ กระบวนการขจดันํ� าปนเปื� อนในนํ� ามนัที�อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส  
หลงัจากผา่นกระบวนการลา้งนํ�า 

 9. กลีเซอรีน คือ ส่วนที�เกิดพร้อมกบัปฏิกิริยาไบโอดีเซล และแยกชั�นจากไบโอดีเซล 
มีลกัษณะสีดาํขน้เนื�องจากเป็นกลีเซอรีนที�ไม่บริสุทธิQ  (กลีเซอรีน+นํ� า+ไบโอดีเซล เกิดจากกรดไขมนั
อิสระในนํ� ามนัปาล์มทาํปฏิกิริยากบัสารละลายเมทานอล) ซึ� งสามารถนาํไปผา่นกระบวนการแยกชั�น 
เพื�อนาํไบโอดีเซลที�ปนเปื� อนกลบัสู่กระบวนการผลิตใหม่ไดป้ระมาณร้อยละ 40 
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 10. การกรองเกลือ (Salt Filter) คือ กระบวนการกรองดกัแยกนํ� าและความชื�นออกจาก   
ไบโอดีเซลดว้ยเกลือ เนื�องจากเกลือมีคุณสมบติัช่วยดูดซบัความชื�นและไม่ละลายในนํ� ามนั เกลือจะ
ทาํหนา้ที�ดูดซบัความชื�นและละลายกลายเป็นนํ� าเกลือ โดยนํ� าเกลือซึ� งมีนํ� าหนกัมากกวา่ไบโอดีเซล
จะแยกชั�นตกลงสู่ดา้นล่างตามหลกัแรงโนม้ถ่วงเป็นการขจดัความชื�นในไบโอดีเซล 

 11. การกรองไขไบโอดีเซล คือ กระบวนการกรองดกัแยกไขไบโอดีเซล โดยปกติไบโอดีเซล
ที�ผลิตจากนํ�ามนัปาลม์เป็นไตรกลีเซอไรดที์�มีองคป์ระกอบของกรดไขมนัอิ�มตวัสูง จะเปลี�ยนสภาพ
กลายเป็นไขไบโอดีเซลเมื�ออุณหภูมิตํ�า ซึ� งไขไบโอดีเซลนี� มีผลต่อระบบเครื�องยนต์ที�นาํไปใช้งาน 
จึงตอ้งนาํไปตกผลึกไขไบโอดีเซลที�อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ก่อนนาํไปกรองดกัแยกไขไบโอดีเซล 
และตะกอนดว้ยเครื�องกรองความดนัสูง ความละเอียดผา้กรอง 1 ไมครอน ซึ� งเป็นการแยกส่วนกรด
ไขมนัอิ�มตวัออกไปจะช่วยลดจุดขุ่นไบโอดีเซล 

 12. การกรองผ่านไส้กรองนํ&ามันเชื&อเพลิง คือ กระบวนการกรองไบโอดีเซล ในขั�นตอน
สุดทา้ยก่อนนาํไปใช้งาน โดยสามารถกรองกลีเซอรีนเหลือไม่เกินร้อยละ 0.24 โดยมวลทาํให้      
ไบโอดีเซลที�ผลิตไดมี้ความบริสุทธิQ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 96.5 และไม่มีสารแขวนลอยปนเปื� อน 

 13. โพแทสเซียมไฮดรอกไชด์ มีสูตรทางเคมี KOH มีคุณสมบติัเป็นด่าง ใช้เป็นสารเร่ง
ปฏิกิริยาไบโอดีเซล 

 14.  ไบโอดีเซล (Biodiesel) คือ นํ�ามนัเชื�อเพลิงที�ผลิตไดจ้ากการนาํนํ� ามนัปาล์มดิบที�ผา่น
กระบวนการแยกยางเหนียวแลว้หรือนํ� ามนัที�ใชป้รุงอาหารแลว้มาแปรสภาพ โดยผา่นกระบวนการ
เคมีที�เรียกวา่ ทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั (Transesterification Process) โดยให้นํ� ามนัพืชทาํปฏิกิริยากบั
แอลกอฮอล์ เช่น เมทานอลหรือเอทานอล และมีด่างเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ไดเ้ป็นนํ� ามนัที�อยู่ในรูป 
เมทิลเอสเตอร์หรือเอทิลเอสเตอร์ 

 15. B100 คือ ไบโอดีเซลในอตัราส่วนร้อยละ 100 ซึ� งไม่มีอตัราส่วนผสมของนํ� ามนัเชื�อเพลิง
ปิโตรเลียมดีเซล ส่วน B5 หมายความวา่ มีไบโอดีเซลในอตัราส่วนร้อยละ 5 และปิโตรเลียมดีเซล
ในอตัราส่วนร้อยละ 95 
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สัญลกัษณ์และคําย่อที�ใช้ในการวจัิย 

 

สัญลกัษณ์และคําย่อ        ความหมาย 

 g          กรัม 

 kg          กิโลกรัม 

 m3          ลูกบาศกเ์มตร 

 cm3          ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

 ml          มิลลิลิตร 

 mm          มิลลิเมตร 

 mol          โมล 

 L           ลิตร 

 h          ชั�วโมง 

 %          เปอร์เซ็นตห์รือร้อยละ 
 KOH         โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์

 H3PO4         กรดฟอสฟอริก 

 H2SO4         กรดซลัฟิวริก 
 H2O         นํ�า 

 FFA           กรดไขมนัอิสระ 

 W          วตัต ์(หน่วยพลงังานไฟฟ้า) 
 V          โวลท ์(หน่วยแรงดนัไฟฟ้า) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 

 การวิจยัเรื� อง การพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ� ามนัปาล์มดิบเพื�อส่งเสริม
อุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์มขนาดเล็กในพื�นที�จงัหวดัตราด ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้จากเอกสาร ทฤษฎี และ
งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงันี�  
 1.   ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของปาลม์นํ�ามนั 
 2.   การเก็บเกี�ยวปาลม์นํ�ามนัและคุณภาพทะลายปาลม์ 

 3.   อุตสาหกรรมผลิตนํ�ามนัปาลม์ดิบ (Crude Palm Oil, CPO) 

 4.   กระบวนการแยกสกดันํ�ามนัจากพืชนํ�ามนั 

 5.   กระบวนการทาํใหน้ํ�ามนัพืชบริสุทธิ5  
 6.   กระบวนการผลิตไบโอดีเซล 

 7.   เปรียบเทียบคุณสมบติัของไบโอดีเซลกบันํ�ามนัดีเซล 

 8.   การใชไ้บโอดีเซลในเครื�องยนต ์

 9.   คุณภาพของไบโอดีเซลที�มีผลต่อเครื�องยนต ์

 10.  กาํหนดลกัษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลสาํหรับเครื�องยนตก์ารเกษตร 

 11.  การตรวจวดัสมรรถนะและการปล่อยมลพิษของรถยนตที์�ใชไ้บโอดีเซล 

 12.  การวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 
 13.  งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของปาล์มนํ$ามัน 
 สถานวิจยัพืชกรรมปาล์มนํ� ามนั คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
(ธีระพงศ ์ จนัทรนิยม.  2553 ก : 6 - 8) ไดส้รุปลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของปาลม์นํ�ามนัดงันี�  
 1. ทะลายปาล์ม ประกอบดว้ยกา้นทะลาย ช่อทะลายย่อย และผลปาล์ม โดยมีนํ�าหนกั      
ผลปาล์มร้อยละ 45 ถึง 80 ตามความสมบูรณ์และขนาดของทะลายปาล์ม เมื�อสุกแก่เต็มที�มีนํ� าหนกั
ประมาณ 1 ถึง 60 กิโลกรัม แปรตามชนิดของสายพนัธ์ุ อายุและปัจจยัสิ�งแวดลอ้ม ทะลายปาล์มที�
เหมาะสมควรมีนํ�าหนกัระหวา่ง 15 ถึง 25 กิโลกรัม เนื�องจากเป็นขนาดที�ใหส้ัดส่วนของผลปาล์มต่อ
ทะลายมากที�สุด และมีค่าร้อยละของปริมาณนํ� ามนัสูงสุด จาํนวนทะลายต่อตน้มีความแตกต่างกนั
ตามชนิดของพนัธ์ุหรือความสมบูรณ์ โดยมีสหสัมพนัธ์ทางลบกบันํ� าหนกัทะลาย คือ ขนาดทะลายใหญ่
จะให้จ ํานวนทะลายน้อย และจํานวนทะลายมากจะให้ทะลายเล็ก ลักษณะทะลายปาล์มดัง
ภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1  ทะลายปาลม์นํ�ามนั 
ที�มา : ธีระพงศ ์ จนัทรนิยม.  2553 ก : 6 

 

 2.  ผลปาล์มนํ� ามนั ไม่มีกา้นผล (Sessile Drup) รูปร่างมีหลายแบบ ตั�งแต่รูปเรียวแหลม
จนถึงรูปไข่หรือรูปยาวรี ความยาวผลประมาณ 2 ถึง 5 เซนติเมตร นํ� าหนกัผลประมาณ 3 ถึง 30 กรัม 
ผลปาล์มประกอบดว้ยผิวเปลือกนอก (Exocarp) ชั�นเปลือกนอก (Mesocarp) ซึ� งเป็นเนื�อเยื�อเส้นใย    
สีส้มแดง เมื�อสุกและมีนํ� ามนัอยูใ่นชั�นนี�  (เรียกวา่นํ� ามนัเปลือกนอก) ปาล์มนํ� ามนัที�ปลูกเป็นการคา้
โดยทั�วไปพบวา่ มีสีผลที�ผิวเปลือกนอก 3 ลกัษณะ คือ แบบที� 1 เมื�อผลดิบเป็นสีเขียว ซึ� งจะเปลี�ยน 
เป็นสีส้มเมื�อสุกเรียกลกัษณะนี�วา่ Virescens โดยทั�วไปพบนอ้ยกวา่ แบบที� 2 ซึ� งเรียกวา่ Nigrescens 
ผลดิบมีสีดาํปลายผลมีสีงาชา้ง และจะเปลี�ยนเป็นสีแดงเมื�อสุกแลว้ส่วนแบบที� 3 เรียกวา่ Albescens 

มีสีเปลือกเมื�อสุกเป็นสีเหลืองซีด ทั�วไปพบนอ้ยมากลกัษณะผลปาลม์ ดงัภาพประกอบ 2 
 

 
 

ภาพประกอบ 2  ลกัษณะผลปาลม์แบบต่างๆ 
ที�มา : ธีระพงศ ์ จนัทรนิยม.  2553 ก : 7 
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 จากลกัษณะของผลปาล์มทาํให้แบ่งชนิดของปาล์มนํ� ามนัได ้3 ชนิด ดงัภาพประกอบ 3
ไดแ้ก่ 

  2.1 ดูรา (Dura) มีกะลาหนา 2 ถึง 8 มิลลิเมตร และไม่มีวงเส้นประสีดาํอยูร่อบกะลา 
มีชั�นเปลือกนอกบางร้อยละ 35 ถึง 60 ของนํ� าหนกัผล มียีนควบคุมเป็นลกัษณะเด่น (Dominant, 

Sh+Sh+) ซึ� งใชเ้ป็นแม่พนัธ์ุ 

  2.2 พิสิเฟอรา (Pisifera) มียีนควบคุมเป็นลกัษณะดอ้ย (Recessive, Sh-Sh-) ลกัษณะ
ผลไม่มีกะลาหรือมีกะลาบาง มีขอ้เสียคือ ช่อดอกตวัเมียมกัเป็นหมนั (Abortion) ทาํให้ผลฝ่อลีบ 
ทะลายเล็กเนื�องจากผลไม่พฒันา ผลผลิตทะลายตํ�ามากไม่ใชป้ลูกเป็นการคา้ แต่ใชเ้ป็นตน้พ่อพนัธ์ุ
ในการผลิตลูกผสม 

  2.3 เทเนอรา (Tenera) มีกะลาบาง ตั�งแต่ 0.5 ถึง 4 มิลลิเมตร มีวงเส้นประสีดาํอยู่
รอบกะลา มีชั�นเปลือกนอกมากร้อยละ 60 ถึง 90 ของนํ� าหนกัผล ลกัษณะเทเนอรา (Sh+Sh-) เป็น
พนัธ์ุทาง (Heterozygous) เกิดจากการผสมขา้มระหวา่งลกัษณะดูรากบัพิสิเฟอรา 
 

 
 

ภาพประกอบ 3  ลกัษณะผลปาลม์ชนิดต่างๆ 

ที�มา : ธีระพงศ ์ จนัทรนิยม.  2553 ก : 8 

 

 3. เมล็ดปาล์ม มีลกัษณะแข็งประกอบดว้ยกะลา (Endocarp) และเนื�อในขนาดของเมล็ด
ขึ�นอยู่กบัความหนาของกะลาและขนาดของเนื�อใน กะลาจะประกอบดว้ยอาหารตน้อ่อน (Endosperm) 

หรือเนื�อในสีขาวอมเทาซึ� งมีนํ�ามนัสะสมอยู ่(เรียกวา่นํ�ามนัเมล็ดใน)  
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การเกบ็เกี�ยวปาล์มนํ$ามันและคุณภาพทะลายปาล์ม 
 สถานวิจยัพืชกรรมปาล์มนํ� ามนั คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
(ธีระพงศ ์ จนัทรนิยม.  2553 ข : 1 - 6) ไดส้รุปวธีิการเก็บเกี�ยวปาลม์นํ�ามนัและคุณภาพทะลายปาล์ม
ดงันี�  
 การเก็บเกี�ยวทะลายปาล์มที�ถูกต้องจะทาํให้ทะลายปาล์มมีคุณภาพ มีค่าร้อยละของ
ปริมาณนํ�ามนัสูง ซึ� งมีผลต่อราคาทะลายปาล์มดว้ย (ร้อยละของปริมาณนํ� ามนั หมายถึง ร้อยละของ
นํ� าหนักนํ� ามนัที�หีบได้เมื�อเปรียบเทียบกับนํ� าหนักทะลายปาล์มสดที�เกษตรกรนํามาขายให้กับ
โรงงาน) ปัจจยัที�กาํหนดค่าร้อยละของปริมาณนํ� ามนัในทะลายจะประกอบด้วย 3 ปัจจยั ได้แก่ 
องค์ประกอบของผลปาล์มนํ� ามนั องคป์ระกอบของทะลายปาล์ม และความสุกของผลในทะลาย 
ซึ� งแต่ละปัจจยัต่างก็มีผลต่อค่าร้อยละของปริมาณนํ�ามนัทั�งสิ�น 

 1. ปัจจยัที�มีผลต่อค่าร้อยละของปริมาณนํ�ามนั 

  1.1 องคป์ระกอบของผลปาลม์นํ�ามนั ประกอบดว้ย 4 ส่วนดงัภาพประกอบ 4 ไดแ้ก่ 

   1.1.1 ผิวเปลือกนอก (Exocarp) องคป์ระกอบส่วนนี� เป็นผิวนอกของปาล์ม มีผล
ต่อค่าร้อยละของปริมาณนํ�ามนันอ้ยมาก 

   1.1.2 เปลือกนอก (Mesocarp) เป็นชั�นเนื�อเยื�อเส้นใยสีแดงส้มเมื�อปาล์มสุกจะมี
นํ� ามนัในชั�นนี�  ความหนาของชั�นเปลือกนอกจะเป็นปัจจยัที�สําคญัในการกาํหนดค่าร้อยละของ
ปริมาณนํ� ามนั ผลปาล์มที�มีชั�นเปลือกนอกหนา จะให้ค่าร้อยละของปริมาณนํ� ามนัมากกวา่ผลปาล์มที�มี
เปลือกนอกบาง 

   1.1.3 กะลา (Endocarp) เป็นเปลือกแขง็ซึ� งห่อหุม้เนื�อเยื�อภายใน เมล็ดผลปาล์มที�มี
กะลาหนาจะมีค่าร้อยละของปริมาณนํ�ามนัของทะลายนอ้ยกวา่ผลปาลม์ที�มีกะลาบาง 

   1.1.4 เมล็ดใน (Kernel) เป็นเนื�อในที�มีสีขาวอมเทา เนื�อส่วนนี�จะมีนํ� ามนัสะสมอยู ่
ซึ� งไม่ค่อยมีผลต่อค่าร้อยละของปริมาณนํ� ามนัมากนกั เพราะองคป์ระกอบนี�จะผกผนักบัเปลือกนอก 
หากเมล็ดมีขนาดใหญ่ก็จะทาํใหเ้ปลือกนอกบางลง ซึ� งทั�ง 2 ส่วน จะมีนํ�ามนัอยู ่
 จะเห็นไดว้่าการที�ค่าร้อยละของปริมาณนํ� ามนัจะมีมากหรือน้อยจะตอ้งคาํนึงตั�งแต่การ
คดัเลือกพนัธ์ุปาลม์ที�จะนาํมาปลูก  
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ภาพประกอบ 4  ส่วนประกอบของผลปาลม์ที�มีนํ�ามนั 

ที�มา : ธีระพงศ ์ จนัทรนิยม.  2553 ข : 1 

 

 2. องคป์ระกอบของทะลายปาล์มประกอบดว้ย แกนทะลาย แขนงทะลาย ผลปาล์มลีบ 
และผลปาล์มสมบูรณ์ ดงัภาพประกอบ 5 โดยผลปาล์มจะเป็นส่วนที�มีนํ� ามนั ดงันั�นหากองคป์ระกอบ
ของทะลายมีค่าร้อยละของผลปาล์มมาก ก็จะทาํให้ปาล์มมีค่าร้อยละของปริมาณนํ� ามนัมาก แต่ในทาง
ตรงกนัขา้มหากทะลายปาล์มมีค่าร้อยละของแขนง แกนทะลาย และของผลลีบมาก ก็จะทาํให้ค่า   
ร้อยละของปริมาณนํ�ามนัตํ�า 

 

ภาพประกอบ 5  องคป์ระกอบของทะลายปาลม์นํ�ามนั 

ที�มา : ธีระพงศ ์ จนัทรนิยม.  2553 ข : 2 
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 3. ความสุกของผลปาล์ม โดยปกติพฒันาการของผลปาล์มตั�งแต่ระยะติดผลจนกระทั�ง  
ผลปาลม์สุก จะใชเ้วลาประมาณ 20 สัปดาห์ โดยช่วง 3 สัปดาห์แรกจะมีพฒันาการในดา้นความยาว
ผลปาล์ม หลงัจาก 3 สัปดาห์แลว้ผลปาล์มจะมีการพฒันาของชั�นเปลือกนอกและเนื�อใน โดยการขยาย
ของเปลือกจะดําเนินไปพร้อมกับการพัฒนาของเนื� อในและการสังเคราะห์นํ� ามันในเนื� อใน 
จนกระทั�ง 13 ถึง 14 สัปดาห์ ผลจะหยุดการขยายของเปลือกนอก หลงัจากสัปดาห์ที� 14 จะมีการ
สังเคราะห์นํ� ามนัในเปลือกชั�นนอก โดยในสัปดาห์ที� 15 จะมีการสะสมนํ� ามนัอยา่งรวดเร็วจนกระทั�ง
สัปดาห์ที� 20 การสังเคราะห์นํ�ามนัในชั�นเปลือกนอกจะสิ�นสุดลง และเริ�มมีการร่วงของผล ระยะนี� ถือวา่
เป็นระยะที�สุกและเหมาะสมที�จะเก็บเกี�ยว 

 4. คุณภาพของทะลายปาลม์กบัปริมาณนํ�ามนัปาลม์ดิบที�ต่างกนั ปริมาณนํ� ามนัปาล์มดิบ
ที�ผลิตไดแ้ต่ละครั� งขึ�นอยูก่บัคุณภาพของวตัถุดิบ ไดแ้ก่ ความสุกของผลปาล์ม คุณภาพพนัธ์ุปาล์ม 
ปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ และค่าร้อยละของนํ� ามนัของผลปาล์ม เช่น  โรงงานสกดัมีทะลายปาล์มสด      
4 ชนิด ซึ� งมีค่าร้อยละของนํ�ามนัที�ต่างกนั คือ ร้อยละ13 15 18 และ 21 ทะลายปาล์มสดที�มีค่าร้อยละ
ของนํ� ามนัที� 13 อาจเกิดจากเกษตรกรตดัปาล์มดิบ ทะลายเน่าหรือมีสิ� งเจือปนมาก ในขณะเดียวกนั
ทะลายที�สุกพอดี คุณภาพพนัธ์ุดีจะมีค่าร้อยละของนํ� ามนัที� 21 ดงัตาราง 1 ซึ� งหากวตัถุดิบส่วนใหญ่ 
ที�นาํเขา้กระบวนการผลิตมีคุณภาพตํ�า จะทาํให้ปริมาณนํ� ามนัปาล์มดิบที�ผลิตไดต้ ํ�าไปดว้ย ซึ� งมีผล
ต่อตน้ทุนการผลิตโดยรวม 

 

ตาราง 1  เปรียบเทียบปาลม์ทะลายที�มีค่าร้อยละของนํ�ามนัต่างกนัและนํ�าหนกันํ�ามนัปาลม์ดิบ 

 

รายละเอยีด 
ค่าร้อยละของนํ$ามันจากทะลายสด 

13 15 18 21 

1) นํ�ามนัที�สกดัไดจ้ากปาลม์ทะลาย 100 kg 

2) นํ�าหนกัทะลายปาลม์ที�จะใหน้ํ�ามนั 
ปาลม์ดิบ 1 กิโลกรัม 

13 kg 

7.69 kg 
15 kg 

6.67 kg 
18 kg 

5.55 kg 
21 kg 

4.76 kg 

 

ที�มา : ธีระพงศ ์ จนัทรนิยม.  2553 ข : 6 
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อุตสาหกรรมผลตินํ$ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) 
 ปาลม์นํ�ามนัเป็นพืชที�ปลูกไดต้ลอดปี เริ�มให้ผลผลิตเมื�ออายุ 2.5 ถึง 3 ปี และเก็บเกี�ยวผลผลิต
ไดน้านถึง 25 ปี ตน้ปาล์มที�ปลูกให้นํ� ามนัไร่ละประมาณ 800 กิโลกรัมต่อปี ซึ� งสูงกว่าพืชนํ� ามนัอื�น ๆ 
ถึง 5 เท่า ผลปาล์มนํ� ามนัสามารถให้ผลผลิตนํ� ามนั 2 ชนิด คือ นํ� ามนัปาล์มสกดัจากเนื�อปาล์มและ
นํ� ามนัเมล็ดในปาล์มสกดัจากเมล็ดปาล์ม โดยเฉลี�ยปาล์ม 1 ผล จะมีนํ� ามนัปาล์ม 9 ส่วน และนํ� ามนั
เมล็ดในปาล์ม 1 ส่วน นํ� ามนัที�สกดัจากผลปาล์มสดจะมีเบตา้แคโรทีนโปรวิตามินเอ และวิตามินอี
ในปริมาณสูง นํ� ามนัปาล์มประกอบดว้ยกรดไขมนัไม่อิ�มตวั และกรดไขมนัอิ�มตวัในสัดส่วนที�สมดุล 
ด้วยเหตุที�มีวิตามินอีสูง จึงทาํให้นํ� ามนัปาล์มมีเสถียรภาพสูง กรดไขมนัไม่อิ�มตวัส่วนใหญ่จะ
ประกอบดว้ยกรดไขมนัไม่อิ�มตวัพนัธะเดี�ยวโอเลอิกร้อยละ 40 ขณะที�กรดไขมนัอิ�มตวั ประกอบดว้ย
กรดปาลม์มิติก ร้อยละ 44 และกรดสเตรียริกร้อยละ 5 

 อุตสาหกรรมผลิตนํ�ามนัปาลม์ดิบมีกระบวนการผลิตที�สามารถสรุปเป็น 5 ขั�นตอนดงันี�  
 1. การอบนึ�งผลปาล์ม (Fruit Bunch Sterilization) ปาล์มสดจะถูกส่งจากลานเทเขา้สู่หมอ้อบ
โดยใชร้าง (Rail Track) ทาํการอบในหมอ้อบนึ�งรับแรงดนัดว้ยไอนํ�าที�ความดนั 3 บาร์ อุณหภูมิ 130 
ถึง 150 องศาเซลเซียส ใชเ้วลา 70 ถึง 90 นาที รวมเวลาการอบนึ�ง 2 ชั�วโมงต่อรอบ 

 2. การนวดแยกทะลายจากผลปาล์ม (Bunch Threshing) ผลปาล์มสดที�นึ� งเสร็จแลว้จะถูก
ลาํเลียงเขา้เครื�องนวดแยกทะลายจากผลปาลม์ โดยทะลายปาล์มเปล่าจะถูกแยกไปใชป้ระโยชน์เพื�อ
เป็นวสัดุเพาะเห็ดหรือนาํไปถมดินในสวนปาลม์ ส่วนผลปาลม์จะถูกส่งไปขั�นตอนที� 3 ต่อไป 

 3. การกวนผลปาลม์ (Fruit Digestion) ผลปาล์มที�ถูกแยกจากเครื�องนวดแยกจะถูกส่งเขา้
หมอ้กวนซึ�งมีใบกวนผลปาล์มให้ยุย่ ระหวา่งการกวนจะเพิ�มความร้อนดว้ยไอนํ� าอุณหภูมิประมาณ 
80 ถึง 90 องศาเซลเซียส และกวนไวป้ระมาณ 15 นาทีในหมอ้กวน เพื�อช่วยให้ส่วนที�เป็นนํ� ามนัหรือ
เนื�อเยื�อของผลปาล์มแยกออกจากส่วนที�เป็นเมล็ดใน (Nut) ง่ายต่อการหีบหรือบีบนํ� ามนัออกในขั�นตอน
ต่อไป 

 4. การหีบหรือบีบนํ� ามนัจากผลปาล์ม (Pressing) ผลปาล์มจากหมอ้กวนจนนิ�มแลว้จะถูก
ส่งเขา้เครื�องบีบนํ�ามนั (Screw Press) นํ�ามนัปาล์มจะถูกแยกออกจากส่วนที�เป็นของแข็งซึ� งประกอบ 
ดว้ยเมล็ดและไฟเบอร์ และส่วนของแข็งจะถูกแยกออกจากกนัโดยใชร้ะบบแยกดว้ยลม จากนั�นนาํ
เมล็ดปาล์มแยกเขา้เครื�องกะเทาะให้เมล็ดแตก ไดเ้มล็ดใน (Kernel) และกะลา (Shell) จากนั�นนาํ
เมล็ดในและกะลาเขา้เครื�องแยกดว้ยลมและความถ่วงจาํเพาะ (Clay Bath) เพื�อแยกเมล็ดในและกะลา
ออกจากกนั เส้นใยที�เหลือจากการหีบนํ� ามนัจะนาํไปใช้เป็นเชื�อเพลิงสําหรับหมอ้ไอนํ� าในโรงงาน 
ส่วนกะลาก็จะนาํไปขายเพื�อใชเ้ป็นเชื�อเพลิงต่อไป สําหรับนํ� ามนัปาล์มดิบที�สกดัหรือบีบออกมาได้
จะส่งไปกรองเพื�อแยกสิ�งสกปรกหรือสิ�งเจือปน 
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 5. การกลั�นกรองแยกสิ�งสกปรกหรือสิ�งเจือปนออกจากนํ� ามนัปาล์ม (Clarification and 

Centrifugation) ประกอบดว้ยขั�นตอนยอ่ย ๆ ดงันี�  
  5.1 การกรองนํ�ามนัดิบ นํ� ามนัปาล์มดิบที�บีบไดจ้ะผา่นตะแกรงสั�นเพื�อแยกกากเส้นใย
และอนุภาคของแขง็ขนาดเล็ก เช่น เศษทรายออกจากนํ�ามนัดิบ 

  5.2 การแยกนํ�ามนัในถงัจม นํ� ามนัปาล์มที�ผา่นการแยกเศษทรายจะเขา้ไปยงัถงัดกัจม 
(Setting Tank) เพื�อแยกนํ� ามนัและส่วนปนเปื� อนออกจากกนั โดยให้ความร้อนดว้ยไอนํ� าโดยตรง
หรืออาจจะใหค้วามร้อนผา่นท่อปิด การแยกนํ� าและนํ� ามนัออกจากกนัอาศยัแรงโนม้ถ่วงในการแยก 
นํ� าและอนุภาคของแข็งจะจมอยูด่า้นล่างของถงัจมส่วนนํ� ามนัที�ลอยอยูด่า้นบนของถงัจะนาํไปผา่น
กรวยดกัเก็บเพื�อทาํให้บริสุทธิ5 ต่อไป เนื�องจากนํ� าที�แยกไดจ้ากถงัจมยงัมีนํ� ามนัและอนุภาคของแข็ง
เจือปนอยู ่(นํ� าสลดัจ)์ จึงตอ้งนาํไปผา่นเขา้เครื�อง Decanter เพื�อแยกเอานํ� า นํ� ามนั และกากของแข็ง
(Decanter Cake) ออกจากกนั นํ� ามนัที�ไดจ้ากเครื�องแยกดงักล่าว จะนาํไปรวมกบันํ� ามนัอีกครั� งโดยใช้
บ่อซึ� งมีการพ่นไอนํ� าผสมลงไปเพื�อเพิ�มอุณหภูมิ ส่งผลให้นํ� ามนัแยกตวัจากนํ� าไดดี้ นํ� ามนัที�ไดจ้าก
การแยกนี�จะนาํกลบัไปรวมกบันํ�ามนัที�ถงัจม ส่วนนํ�าที�เหลือจะส่งไปที�ระบบบาํบดันํ�าเสีย 

  5.3 การทาํนํ� ามนัให้บริสุทธิ5  นํ� ามนัที�ได้จากการแยกโดยใช้ถงัจมยงัมีความชื�นและ
สิ�งเจือปนต่าง ๆ อยู ่จึงตอ้งนาํไปผา่นเขา้เครื�องทาํนํ�ามนัใหบ้ริสุทธิ5  เพื�อเหวี�ยงแยกสิ�งเจือปนออก 

  5.4 การกาํจดัความชื�น นํ�ามนัปาลม์ดิบที�ไดจ้ากการทาํนํ�ามนัใหบ้ริสุทธิ5 ยงัมีนํ� าเจือปน
อยูเ่ล็กนอ้ย การกาํจดันํ� าออกทาํไดโ้ดยการระเหยนํ� าภายใตสุ้ญญากาศ (Vacuum) โดยค่าความชื�น
และสิ�งสกปรกในนํ�ามนัปาลม์ดิบมีค่ารวมกนัไม่เกินร้อยละ 0.5  
  5.5 การบีบนํ� ามนัจากเมล็ดในปาล์มดิบ เป็นการนาํเมล็ดใน (Kernel) ที�อบแห้งแลว้
ไปทาํการบีบเอานํ� ามนัเมล็ดในออก โดยตีให้แตกดว้ยเครื�องตีเมล็ดใน (Grinder) แลว้นาํไปบดดว้ย
เครื�องบดเมล็ดใน (Roller Crucher) ก่อนนาํเขา้เครื�องบีบเมล็ดใน นํ� ามนัที�ไดจ้ะส่งเขา้ถงัเพื�อรอ
จาํหน่าย ซึ� งเรียกวา่นํ�ามนัปาลม์ดิบ 

 ขั�นตอนทั�งหมดนี�จาํเป็นตอ้งใชน้ํ� าและพลงังานในการขบัเคลื�อนเครื�องจกัรค่อนขา้งมาก 
ทาํให้เกิดนํ� าเสียที�เกิดจากขั�นตอนการนึ� งผลปาล์มและการแยกนํ� าออกจากนํ� ามนั ซึ� งเป็นนํ� าเสียที�มี
สิ�งสกปรกอยูใ่นรูปของไขมนั นํ�ามนั และสารอินทรียป์นเปื� อน หากไม่มีการบาํบดัความสกปรกใน
นํ� าเสียเหล่านี�  ก่อนระบายลงสู่แหล่งนํ� าสาธารณะ ก็จะส่งผลกระทบต่อสิ� งมีชีวิตในนํ� าและ
สิ�งแวดลอ้ม รวมทั�งก่อใหเ้กิดกลิ�นเหมน็รบกวน (สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน.  2551 : 7)  
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ภาพประกอบ 6  ขั�นตอนของกระบวนการสกดันํ�ามนัปาลม์ 

ที�มา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน.  2551 : 8 

 

กระบวนการแยกสกดันํ$ามันจากพชืนํ$ามัน 

 กระบวนการแยกสกดันํ�ามนัจากพืชนํ�ามนั (Oil Extraction) มีวธีิการแยกได ้2 วธีิดงันี�  

 1. การสกดันํ� ามนัดว้ยการบีบอดั (Pressing) เหมาะสําหรับพืชนํ� ามนัที�มีปริมาณนํ� ามนั

เป็นองคป์ระกอบมากกวา่ร้อยละ 25 เช่น เนื�อมะพร้าวแหง้ ผลปาล์มนํ� ามนั ถั�วลิสง เมล็ดละหุ่ง โดยการ

บีบอดันํ�ามนัออกจากเมล็ดหรือผลของพืชนํ�ามนันั�น ๆ ดว้ยเครื�องสกดัแบบเกลียวอดั (Expeller) 

 2. การสกดัดว้ยตวัทาํละลาย (Solvent Extraction) เหมาะสําหรับพืชนํ� ามนัที�มีปริมาณ

นํ� ามนัตํ�ากว่าร้อยละ 25 เช่น ถั�วเหลือง รําขา้ว เมล็ดฝ้าย เมล็ดนุ่น โดยใชต้วัทาํละลาย เช่น เฮกเซน 

สกดันํ� ามนัออกจากเมล็ดพืชนํ� ามนันั�น ๆ ดว้ยการละลายในเครื�องสกดั (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย.  2550 : 10) 

ทะ ลา ยป าล์ม ก า ร อ บ นึ� ง

การนวดแยกทะลายจากผล

การกวนผล

การหีบหรือบีบนํ�ามนัจาก

การกลั�นกรองแยก

การแยกนํ�ามนัใน

การทาํใหน้ํ�ามนัปาลม์

การกาํจดัความชื�น 

ทะลายปาลม์

เส้นใย เมล็ด การแยก 

การกะเทาะ

การสกดั

เส้น

นํ�ามนัเมล็ดใน
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กระบวนการทาํให้นํ$ามันพชืบริสุทธิ0 (Purification) 
 นํ� ามนัพืชแต่ละชนิดที�สกดัจากเมล็ดหรือผลพืชนํ� ามนั ยงัเป็นนํ� ามนัพืชดิบที�มีส่วนประกอบ
ของกรดไขมนัอิสระ สี กลิ�น และสิ�งเจือปนอื�น ๆ ซึ� งไม่เหมาะที�จะใชเ้พื�อการบริโภค รวมทั�งใชใ้น
การผลิตไบโอดีเซล จาํเป็นตอ้งกาํจดัสิ�งที�ไม่พึงประสงคอ์อกหรือทาํให้บริสุทธิ5 ก่อน จึงสามารถใช้
และเก็บรักษาไวเ้ป็นระยะเวลานานได ้ซึ� งมี 2 วธีิ คือ 

 1. การทาํใหบ้ริสุทธิ5 โดยวธีิทางเคมีหรือทาํปฏิกิริยากบัด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ เมื�อทาํ
ปฏิกิริยากบักรดไขมนัอิสระในปริมาณที�พอเหมาะกบัปริมาณกรดไขมนัอิสระที�มีอยูจ่ะไดเ้อสเทอร์
หรือไบโอดีเซลที�ตอ้งการ แต่จะตอ้งลา้งสบู่และด่างที�มากเกินพอออกจนนํ� ามนัมีสภาพเป็นกลาง วิธีนี�
จึงมีการสูญเสียนํ�ามนัสูง และตอ้งทาํการฟอกสีและดูดกลิ�นตามลาํดบั 

 2. การทาํใหบ้ริสุทธิ5 ดว้ยวิธีทางกายภาพ เป็นกรรมวิธีที�นิยมใชใ้นปัจจุบนัโดยนาํนํ� ามนั
มะพร้าวหรือนํ� ามนัปาล์มดิบจากกระบวนการสกดั เขา้ทาํการกาํจดัยางเหนียวดว้ยกรดฟอสฟอริก 
ฟอกสีดว้ยผงฟอกสี จากนั�นจึงส่งนํ� ามนัเขา้สู่กระบวนการกลั�นที�อุณหภูมิสูงและความดนัตํ�ากว่า
บรรยากาศ เพื�อแยกกรดไขมนั กลิ�น และสีออก แลว้กรองอีกครั� งจึงไดน้ํ� ามนับริสุทธิ5  (สถาบนัวิจยั
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย.  2550 : 12) 
 

กระบวนการผลติไบโอดีเซล  
 กระบวนการผลิตไบโอดีเซล ประกอบดว้ยขั�นตอนดงันี�  
 1. Pre-treatment เป็นการสกดัยางเหนียว สิ�งสกปรกและนํ�าออกจากนํ�ามนัปาลม์ดิบ 

 2. Reaction Step เป็นการทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชั�น โดยการเติมเมทานอลหรือ
ใชเ้อทานอลพร้อมทั�งสารเร่งปฏิกิริยา เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ภายใตอุ้ณหภูมิสูงไดเ้ป็นเมทิลเอสเตอร์ 
หรือเอทิลเอสเตอร์ พร้อมทั�งไดก้ลีเซอรีนในสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ซึ� งจะถูกแยกออกจากไบโอดีเซล
หลงัจากที�ปล่อยใหเ้กิดการแยกชั�น 

 3. Washing เป็นการนาํเอาไบโอดีเซลที�ไดจ้ากปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชั�นไปลา้งนํ� า
เพื�อกาํจดักลีเซอรีน และสารปนเปื� อนอื�น ๆ ที�สามารถละลายนํ�าได ้

 4. Methanol Recovery เป็นกระบวนการกลั�น เพื�อดึงเมทานอลที�เหลือจากปฏิกิริยากลบัมา
ใชใ้หม่ 
 5. Drying เป็นการกาํจดันํ�าออกจากไบโอดีเซล 

 6. Glycerin Evaporation Unit เป็นการทาํกลีเซอรีนใหบ้ริสุทธิ5 ที�ร้อยละ 80 

 7. Glycerin Distillation Unit เป็นการทาํกลีเซอรีนบริสุทธิ5 ที�ร้อยละ 99.7 (กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน.  ม.ป.ป. : 12) 
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เปรียบเทยีบคุณสมบัติของไบโอดีเซลกบันํ$ามันดีเซล 

 ไบโอดีเซลเป็นผลผลิตที�ไดจ้ากนํ� ามนัพืชที�ผา่นกระบวนการทางเคมีให้มีคุณสมบติัใกลเ้คียง

กบันํ� ามนัดีเซล อยา่งไรก็ตามเนื�องจากนํ� ามนัดีเซลและไบโอดีเซล มีองคป์ระกอบและโครงสร้างที�

แตกต่างกนั ทาํให้ไบโอดีเซลยงัคงมีคุณสมบติัที�แตกต่างจากนํ� ามนัดีเซล ซึ� งบางคุณสมบติัเป็นขอ้

ไดเ้ปรียบและบางคุณสมบติัเป็นขอ้เสียเปรียบ เมื�อนาํไบโอดีเซลมาใชเ้ป็นเชื�อเพลิง เปรียบเทียบกบั

นํ�ามนัดีเซล เช่น ไบโอดีเซลมีจุดวาบไฟสูงกวา่นํ� ามนัดีเซลทาํให้มีความปลอดภยั ในการขนส่งมากกวา่ 

เป็นตน้ โดยทั�วไปแลว้สามารถเปรียบเทียบคุณสมบติัของไบโอดีเซลกบันํ�ามนัดีเซลไดด้งันี�  

 1. ไบโอดีเซลเป็นเชื�อเพลิงสะอาด ไม่มีกาํมะถนัเป็นองคป์ระกอบ ทาํให้ไอเสียที�ปล่อย

ออกจากเครื�องยนตไ์ม่ก่อให้เกิดภาวะฝนกรด เมื�อเปรียบเทียบนํ� ามนัดีเซลที�มีกาํมะถนัเป็นองคป์ระกอบ 

เมื�อถูกเผาไหมแ้ลว้กาํมะถนัในนํ� ามนัดีเซลจะเปลี�ยนรูปเป็นซลัเฟอร์ไดออกไซด์ และกรดซลัฟิวริก

หรือกรดกาํมะถนั ตามลาํดบั เกิดเป็นมลพิษทางอากาศ เมื�อฝนตกจะชะลา้งมลพิษเหล่านี� เกิดเป็น

ฝนกรดได ้

 2. นํ�ามนัดีเซลไม่มีออกซิเจนอยูใ่นโครงสร้างโมเลกุล และมีองคป์ระกอบของสาร Aromatic 

Compound ร้อยละ 20 ถึง 40 ขณะที�ไบโอดีเซลไม่มีสารประกอบประเภท Aromatic Compound แต่มี

ออกซิเจนอยูใ่นโครงสร้างโมเลกุล ร้อยละ 10 ถึง 12 ทาํให้เมื�อใชไ้บโอดีเซลเป็นเชื�อเพลิง ไอเสียที�

เกิดขึ�นมีปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กและมีควนัดาํตํ�ากวา่การใชน้ํ�ามนัดีเซล 

 3.   ไบโอดีเซลมีจุดวาบไฟสูงกวา่นํ� ามนัดีเซล จึงมีค่าการจุดระเบิดในเครื�องยนตช์า้กว่า

นํ�ามนัดีเซล 

 4.   นํ� ามนัดีเซลไม่มีพนัธะคู่ในโครงสร้างโมเลกุล แต่ไบโอดีเซลมีพนัธะคู่ในนํ� ามนัพืช  

ซึ� งมีปริมาณที�แตกต่างกนัตามชนิดของนํ� ามนัพืช ทาํให้ไบโอดีเซลไม่เสถียรตวัเกิดออกซิเดชนัได้

เร็วกวา่นํ�ามนัดีเซล และมีระยะการเก็บรักษาหลงัการผลิตสั�นกวา่นํ�ามนัดีเซล 

 5.   ไบโอดีเซลมีคุณสมบติัในการหล่อลื�นเครื�องยนตดี์กวา่นํ� ามนัดีเซล ทาํให้ช่วยลดการ

สึกหรอของเครื�องยนตไ์ดดี้ ไบโอดีเซลที�ผลิตจากนํ� ามนัพืชต่างชนิดกนัจะมีคุณสมบติัแตกต่างกนั ทั�งนี�

เนื�องจากนํ� ามนัพืชเป็นสารประกอบไตรกลีเซอไรด์ที�มีกรดไขมนัอยูใ่นโครงสร้างของไตรกลีเซอไรด ์

ร้อยละ 94 ถึง 96 ของนํ� าหนกัโมเลกุล ทาํให้นํ� ามนัมีคุณสมบติัทั�งทางเคมี และกายภาพเป็นไปตาม

กรดไขมนัที�เป็นองค์ประกอบอยู่ ดงันั�นเมื�อนาํนํ� ามนัพืชชนิดนั�น ๆ มาเป็นวตัถุดิบตั�งตน้ ในการ

ผลิตไบโอดีเซล จะได้ไบโอดีเซลที�มีคุณสมบัติตามกรดไขมันที�เป็นองค์ประกอบนั� น ๆ ด้วย 

(สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย.  2550 : 14) 
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การใช้ไบโอดีเซลในเครื�องยนต์ 
 การใช้ไบโอดีเซลเป็นผลดีต่อเครื�องยนต์ดีเซล และยืดอายุการใช้งานของเครื�องยนต์ เพราะ 
ไบโอดีเซลเป็นเชื�อเพลิงที�มีคุณสมบติัในการหล่อลื�นดีกวา่เชื�อเพลิงดีเซล สามารถใชแ้ทนเชื�อเพลิง
ดีเซลไดร้้อยละ 100 โดยไม่มีความเปลี�ยนแปลงในด้านกาํลงัเครื�องยนต์ ความสามารถในการติด
เครื�องยนตแ์ละกาํลงัการหมุนของเครื�อง ไบโอดีเซลให้พลงังานจากค่าซีเทนที�สูงกวา่เชื�อเพลิงดีเซล 
(ค่าซีเทน 53 หรือมากกวา่เทียบกบัค่าซีเทน 47 สําหรับดีเซลเครื�องยนตห์มุนเร็ว) มีความหนืดใกลเ้คียง
กับเชื�อเพลิงดีเซล มีความคงตัวที�ดี มีค่าจุดวาบไฟสูงกว่าเชื� อเพลิงดีเซลมาก (167 องศาเซลเซียส       
เทียบกบั มากกว่า 52 องศาเซลเซียส) จึงมีความปลอดภยัในการขนส่งและเก็บรักษา ไบโอดีเซล       
มีคุณสมบติัในการหล่อลื�นเป็นเยี�ยม ถนอมรักษาเครื�องยนต ์ลดการเสียดสีของโลหะในเครื�องยนตไ์ด้
ดีกว่าการใช้เชื�อเพลิงดีเซล รายงานจากประเทศมาเลเซียกล่าวว่า การใช้ไบโอดีเซลแมเ้พียงร้อยละ 5       
ก็ลดการเสียดสีระหว่างโลหะในระบบได้อย่างมีนัยสําคญั การใช้ไบโอดีเซลหล่อลื�นเครื� องยนต ์
สามารถแทนที�หวัเชื�อผสมเชื�อเพลิงดีเซลได ้โดยสามารถผลิตไดเ้องในประเทศ ไบโอดีเซลใช้เป็น
เชื�อเพลิงในเครื�องยนต์ดีเซลได้ทุกชนิดทั�งรอบหมุนเร็วและหมุนช้า เมื�อใช้งานในประเทศไทย 
(อุณหภูมิกลางวนั 15 ถึง 40 องศาเซลเซียส จะใชใ้นอตัราส่วนเท่าใดก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งทาํการดดัแปลง
ชิ�นส่วนเครื�องยนตแ์ต่อยา่งใด (สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน.  2551 : 15) 
 

คุณภาพของไบโอดีเซลที�มีผลต่อเครื�องยนต์ 
 1. ปริมาณเมทิลเอสเตอร์ (Methyl Ester) แสดงถึงความบริสุทธิ5 ของไบโอดีเซลและการ
เกิดปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซลที�สมบูรณ์ มาตรฐานกาํหนดไวใ้ห้มีปริมาณมากกว่าร้อยละ 96.5     
โดยนํ� าหนกั เมื�อปริมาณเอสเตอร์น้อยกว่าที�กาํหนดชี� บอกถึงยงัมีโมโนกลีเซอไรด์ ไดกลีเซอไรด์
หรือไตรกลีเซอไรด ์อยูใ่นไบโอดีเซลในปริมาณสูงกวา่ที�กาํหนดส่งผลใหค้วามหนืดของไบโอดีเซล
มีค่าสูง และเกี�ยวเนื�องกบัการอุดตนัในหวัฉีดหรือกระบอกสูบของเครื�องยนต ์

 2. ความหนาแน่น ณ อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส (Density at 15
o 
C) เป็นตวัแปรที�สําคญั

ในการออกแบบระบบหัวฉีดจ่ายนํ� ามนัเชื�อเพลิงดีเซล ค่าความหนาแน่นเป็นตวับ่งบอกถึงปริมาณ
ของพลงังานเชื�อเพลิง เมื�อค่าความหนาแน่นมีค่ามากก็จะให้พลงังานความร้อนมากขึ�นตามไปดว้ย 
เมื�อเทียบกบัปริมาณนํ� ามนัเชื�อเพลิงในปริมาณเดียวกนั ความหนาแน่นของไบโอดีเซลจากวตัถุดิบ
นํ� ามนัพืช แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกนั นอกจากนี�ปริมาณเมทานอลที�ตกคา้งในไบโอดีเซลยงัเป็น
สาเหตุใหค้วามหนาแน่นมีค่าตํ�าอีกดว้ย 

 3. ความหนืด ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส (Viscosity at 40
o 

C) เกี�ยวขอ้งกบัการไหล 
การฉีดเป็นฝอยของหัวฉีดในห้องเผาไหม ้การฉีดเป็นฝอยขนาดเล็กจะทาํให้การเผาไหมส้มบูรณ์
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ความหนืดของไบโอดีเซลที�ผลิตได ้ขึ�นอยู่กบัชนิดของนํ� ามนัพืชที�เป็นวตัถุดิบ ความหนืดยงัเป็น
ดชันีแสดงการเสื�อมสภาพของไบโอดีเซล เนื�องจากปฏิกิริยาออกซิเดชนัอีกทางหนึ�ง 

 4. จุดวาบไฟ (Flash point) เป็นค่าอุณหภูมิตํ�าสุดเมื�อเปลวไฟผา่นเหนือไอของนํ� ามนัแลว้
ทาํใหน้ํ�ามนัติดไฟ มาตรฐานกาํหนดให้มีค่าจุดวาบไฟมากกวา่ 120 องศาเซลเซียส ปริมาณเมทานอล
ที�หลงเหลือในไบโอดีเซลในปริมาณมากกวา่ร้อยละ 0.2 ส่งผลให้จุดวาบไฟมีค่าตํ�ากวา่ 100 องศา
เซลเซียส ซึ� งมีผลต่อการขนส่งเคลื�อนยา้ยและการจดัเก็บไบโอดีเซล 
 5. กาํมะถนั (Sulphur) ไบโอดีเซลเป็นเชื�อเพลิงที�มีปริมาณกาํมะถนัตํ�า เนื�องจากนํ� ามนัพืช
ที�ใชใ้นการผลิตมกัมีองคป์ระกอบของกาํมะถนัตํ�ากว่า 15 ppm องค์ประกอบกาํมะถนัในนํ� ามนั    
เมื�อถูกเผาไหมจ้ะเปลี�ยนเป็นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ� งถูกปล่อยออกมาพร้อมไอเสียเครื�องยนต์
และส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม 

 6.   กากถ่านร้อยละ 10 ของกากที�เหลือจากการกลั�น (Cabon Residue, on 10 % Distillation 

Residue) ปริมาณกากถ่านมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณกลีเซอไรด์ กรดไขมนัอิสระ สบู่ ตวัเร่งปฏิกิริยา
ตกคา้งในไบโอดีเซล โดยหากมีปริมาณกากถ่านสูงกว่าขอ้กาํหนด แสดงวา่ยงัคงมีสารที�กล่าวขา้งตน้
หลงเหลืออยูใ่นไบโอดีเซล และแสดงถึงปริมาณของกากถ่านที�เหลืออยูห่ลงัจากการเผาไหมใ้นห้อง
เผาไหม ้กากถ่านมีผลต่อการอุดตนัในหวัฉีดหรือที�ลูกสูบทาํให้กาํลงัของเครื�องยนตล์ดลง เครื�องยนต์
สกปรกและตอ้งเปลี�ยนถ่ายนํ�ามนัเครื�องบ่อยครั� ง 

 7.   เถา้ซลัเฟต (Sulfated Ash) เกิดจากการเผาไหมข้องสารปนเปื� อนตกคา้งในไบโอดีเซล
เช่น สบู่และตวัเร่งปฏิกิริยา ปริมาณเถา้ซลัเฟตมีผลต่อการอุดตนัในเครื�องยนต ์

 8.   นํ�า (Water) ปริมาณนํ�าในนํ�ามนัทาํใหก้ารเผาไหมไ้ม่ดี นอกจากนั�น นํ� าในไบโอดีเซล
ยงัเป็นสาเหตุใหเ้กิดปฏิกิริยาไฮโดรไลติกระหวา่งนํ�ากบัเอสเทอร์ เกิดเป็นกรดไขมนัอิสระ ซึ� งส่งผล
ต่อการกดักร่อนในเครื�องยนต์ และเป็นตวัเร่งให้เกิดการเจริญเติบโตของจุลินทรียใ์นถงัเก็บนํ� ามนั
ซึ� งเป็นสาเหตุหนึ�งที�ทาํใหห้วัฉีดอุดตนั 

 9.   สิ�งปนเปื� อนทั�งหมด (Total Contaminate) สารปนเปื� อนในไบโอดีเซล ส่วนใหญ่เป็นผล
มาจากกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั และปฏิกิริยาขา้งเคียง เช่น ปฏิกิริยาการเกิดสบู่ของกรด
ไขมนัอิสระ และตวัเร่งปฏิกิริยาเบส ตวัเร่งปฏิกิริยาและสารที�ไม่สะปอนิฟาย ไดแ้ก่ ไขมนัที�ไม่อยู่
ในรูปของกลีเซอไรด์ กรดไขมนัอิสระ Fatty Alcohol สารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์
อยา่งแข็ง Triterpene Alcohol สารประกอบแคโรทีน วิตามิน และอื�น ๆ ซึ� งขึ�นอยูก่บัคุณสมบติัของ
วตัถุดิบนํ� ามนัพืชเริ�มตน้ โดยทั�วไปสิ�งปนเปื� อนทั�งหมดจะถูกกาํจดัออกจากไบโอดีเซล ในขั�นตอน
การลา้งนํ�า สิ�งปนเปื� อนในไบโอดีเซลมีผลเสียต่อเครื�องยนตห์ลายดา้น เช่น คุณสมบติัดา้นความเสถียร
ของไบโอดีเซลระหวา่งการเก็บรักษา เนื�องจากสารประกอบของสารที�ไม่สะปอนิฟายเปลี�ยนสภาพ
กลายเป็นสารที�มีผลในการลดคุณสมบติัดา้นความเสถียรของไบโอดีเซล 
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 10.  การกดักร่อนแผน่ทองแดง (Corrosion Strip Copper) แสดงการกดักร่อนของนํ� ามนัต่อ
โลหะที�ใชเ้ป็นชิ�นส่วนในเครื�องยนตดี์เซล เนื�องจากปริมาณกรด เช่น กรดไขมนัอิสระ และสารประกอบ
ซลัเฟอร์ในนํ�ามนั ซึ� งค่าการกดักร่อนนี� มีผลต่อการทาํงานของเครื�องยนต ์

 11.  เสถียรภาพการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั�น ณ อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส (Oxidation 

Stability at 110
o 

C) การเปลี�ยนแปลงคุณสมบติัจากปฏิกิริยาออกซิเดชนั เนื�องจากการเกิดสาร
ประเภทเพอร์รอกไซด์ (Peroxide Linkage) ขึ�นระหว่างพนัธะคู่ของกรดไขมนัไม่อิ�มตวัที�อยู่ใน
โครงสร้างของไบโอดีเซล ปฏิกิริยาดงักล่าวเกิดเมื�อนํ� ามนัสัมผสักบัออกซิเจนในอากาศโดยที�ความ
ร้อนและแสงแดดมีผลช่วยเร่งปฏิกิริยา ในขณะที�โลหะ เช่น ทองแดงและตะกั�ว ก็เป็นตวัเร่งให้
ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ�น ผลของปฏิกิริยาทาํให้เกิดสารพอลิเมอร์ (Oxidation Polymerization) และ
ของแข็งที�ไม่ละลายในไบโอดีเซล เสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนอกจากจะขึ�นกบั
ประเภทและคุณสมบัติของนํ� ามันพืชที� เป็นวตัถุดิบแล้ว ยงัขึ� นกับกระบวนการผลิตอีกด้วย            
โดยกระบวนการผลิตที�มีการให้ความร้อนสูงแก่ไบโอดีเซลเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลให้
เสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมีค่าตํ�ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที�กาํหนดให้มีค่าสูงกว่า          

6 ชั�วโมงที�อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส 

 12.  ค่าของกรด (Acid Value) แสดงความเป็นกรดในไบโอดีเซล เป็นผลมาจากปริมาณ
กรดไขมนัอิสระในวตัถุดิบนํ� ามนัพืชและปริมาณกรดที�ใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล  ซึ� งมีผล
ต่อการกดักร่อนในเครื�องยนต์ ทาํให้อายุการใช้งานของปัGมและไส้กรองนํ� ามนัลดลง นอกจากนี�           
ยงัแสดงถึงการเสื�อมสภาพของนํ� ามนัเนื�องจากเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลติกจากปริมาณนํ� าที�ปนอยูใ่น
นํ�ามนั และผลของสภาวะในการจดัเก็บ 

 13.  ค่าไอโอดีน (Iodine Value) แสดงพนัธะคู่ในนํ� ามนั  ซึ� งเป็นคุณสมบติัเฉพาะของ
นํ� ามนัพืช ที�ใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล ค่าไอโอดีนตํ�าแสดงถึงการมีสัดส่วนกรดไขมนั
อิ�มตวัในโครงสร้างไบโอดีเซลสูง ทาํใหไ้ม่มีแนวโนม้ในการเกิดออกซิเดชนั นอกจากนี�ค่าไอโอดีน
ยงัมีความสัมพนัธ์กบัจุดขุ่น ซึ� งแสดงถึงอุณหภูมิ ที�นํ� าม ันเ ริ� ม เ กิดไขหรือจับตัว เป็นก้อนแข็ง              
ไบโอดีเซลที�มีค่าไอโอดีนตํ�าจะมีจุดขุ่นสูง ซึ� งมีผลต่อการใช้งานสภาพอากาศเยน็ ไบโอดีเซลจาก
นํ� ามนัปาล์มดิบมีค่าไอโอดีน 50 ถึง 55 โดยประกาศกรมธุรกิจพลงังานกาํหนดให้ค่าไอโอดีนตอ้ง
ไม่สูงกวา่ 120 กรัมไอโอดีนต่อ 100 กรัม 

 14.  กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์ (LinolenicAcid Methyl Ester) แสดงถึงพนัธะคู่หรือ
ความไม่อิ�มตวัของไบโอดีเซล ซึ� งมีแนวโนม้ทาํให้เกิดพอลิเมอร์ในเครื�องยนต ์ทาํให้เกิดการอุดตนั
และการเสื�อมสภาพของนํ�ามนัเครื�อง ปริมาณกรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์ ขึ�นอยูก่บัชนิดของนํ� ามนั
พืชที�เลือกมาใชเ้ป็นวตัถุดิบ 
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 15.  เมทานอล (Methanol) เป็นสารตั�งตน้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ซึ� งจาํเป็นตอ้ง
กาํจดัออกใหห้มดก่อนนาํไบโอดีเซลไปใชง้าน จุดวาบไฟขั�นตํ�าของไบโอดีเซล คือ 130 องศาเซลเซียส 
ถา้ไบโอดีเซลยงัมีเมทานอลปะปนอยู่จะทาํให้ไบโอดีเซลมีจุดวาบไฟตํ�าลงดว้ย ซึ� งมีผลต่อความ
ปลอดภยัในการเก็บรักษาการขนส่ง และการนาํมาใชใ้นเครื�องยนต ์เมทานอลมีค่าความเขม้ขน้มากกวา่
ร้อยละ 5 จะมีผลกระทบต่อค่าซีเทนและความหล่อลื�นของนํ�ามนั 

 16.  ปริมาณโมโนกลีเซอไรด ์(Monoglyceride) ไดกลีเซอไรด์ (Diglyceride) และไตรกลี
เซอไรด ์(Triglyceride) แสดงถึงความสมบูรณ์ของปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซล ปริมาณโมโนกลี
เซอไรด์ ไดกลีเซอไรด์ และไตรกลีเซอไรด์ ที�เหลือจากการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั ที�ไม่
สมบูรณ์ส่งผลใหเ้กิดการอุดตนับริเวณหวัฉีดกระบอกสูบและวาลว์ภายในเครื�องยนต ์

 17.  กลีเซอรีนอิสระ (Free Glycerin) คือ ปริมาณกลีเซอรีนที�ตกคา้งในไบโอดีเซล ซึ� งมี
สาเหตุจากการแยกกลีเซอรีนไม่สมบูรณ์ ทาํให้มีปัญหาการแยกชั�นของกลีเซอรีนในการจดัเก็บ     
ไบโอดีเซล รวมถึงการสะสมที�บริเวณด้านล่างของถงันํ� ามนัและมีผลต่อการอุดตนัที�หัวฉีดและ
ระบบลาํเลียงนํ�ามนั 

 18.  กลีเซอรีนทั�งหมด (Total Glycerin) คือ ปริมาณของกลีเซอรีนอิสระและปริมาณของ
กลีเซอรีนในโมเลกุล โมโนกลีเซอไรด ์ไดกลีเซอไรด ์และไตรกลีเซอไรด์ ที�เจือปนในองคป์ระกอบ   
ไบโอดีเซล ซึ� งเป็นผลจากการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัไม่สมบูรณ์ มีผลก่อให้เกิดการ  
อุดตนัที�บริเวณหวัฉีดและไส้กรอง และปัญหาการใชง้านในสภาพอากาศเยน็ 

 19.  โลหะกลุ่ม 1 (โซเดียมและโพแทสเซียม)โลหะกลุ่ม 2 (แคลเซียมและแมกนีเซียม) 

เป็นการวดัปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาเบส สบู่ และโลหะหนกั จากนํ�าที�ใชใ้นขั�นตอนการลา้งไบโอดีเซล
ที�หลงเหลือในผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล แคลเซียมยงัมีคุณสมบัติเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที�ดีสําหรับ
กระบวนการพอลิเมอไรด์ของเอสเทอร์อีกด้วย ขอ้กาํหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซล          
ตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานกาํหนดให้ปริมาณโลหะกลุ่ม 1 และโลหะกลุ่ม 2 ไม่สูงกวา่อยา่งละ     

5.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

 20.  ฟอสฟอรัส (Phosphorus) เป็นสารปนเปื� อนในวตัถุดิบนํ� ามนัพืชตั�งแต่เริ�มตน้ หากไม่
ทาํการกาํจดัออกจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล จะทาํให้ไบโอดีเซลที�ผลิตไดมี้ฟอสฟอรัสปะปน
อยูด่ว้ยซึ� งจะทาํความเสียหายใหก้บัอุปกรณ์คะตะไลติกส์คอนเวอเตอร์ (Catalytic Converter) ซึ� งเป็น
อุปกรณ์ที�ใชใ้นการควบคุมการแพร่มลพิษ ตามมาตรฐานขอ้บงัคบัของการแพร่มลพิษ 

 21.  จุดขุ่น (Cloud Point) หมายถึงอุณหภูมิที�เริ�มปรากฏให้เห็นความขุ่นจากการตกผลึก
เป็นไขในนํ� ามนัเชื�อเพลิง โดยการทาํให้อุณหภูมิเยน็ลงภายใตก้ารควบคุมอุณหภูมิ หากนํ� ามนัมีจุด
ขุ่นมวัหรือจุดหมอกสูงเกินไป จะทาํให้เกิดการตกผลึกไดง่้าย มีไขก่อตวัอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของท่อ   
ทาํใหก้ารฉีดพน่นํ�ามนัใหเ้ป็นฝอยไดย้ากในหอ้งเครื�องยนตแ์ละเกิดการเผาไหมที้�ไม่สมบูรณ์ 
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 22.  จุดไหลเท (Pour Point) หมายถึงอุณหภูมิตํ�าสุดที�นํ� ามนัเป็นของเหลวพอที�จะไหลได้
เมื�อไดรั้บความเยน็ในเครื�องมือการหาจุดไหลเท ซึ� งเป็นการบ่งบอกถึงความสามารถในการไหล
ของนํ� ามนัภายในท่อนํ� ามนัของรถยนต์ได้ที�อุณหภูมิตํ�า ๆ นํ� ามนัเชื�อเพลิงไม่ควรมีจุดไหลเทสูง 
เนื�องจากในสภาพภูมิอากาศและสิ� งแวดล้อมในประเทศเขตหนาว จะทาํให้นํ� ามนัหนืด จนไม่
สามารถไหลผ่านท่อต่าง ๆ ได้ จนส่งผลให้เครื�องยนต์สตาร์ทไม่ติด อย่างไรก็ตามจุดไหลเทของ       
ไบโอดีเซลขึ�นกบัความอิ�มตวัของนํ�ามนั โดยที�นํ�ามนัที�มีความอิ�มตวัสูงจะมีจุดไหลเทสูงเช่นกนั 

 23.  ไส้กรองเกิดการอุดตนั (Cold Filter Plugging Point) จุดอุดตนัไส้กรองที�อุณหภูมิตํ�า
และการทดสอบการไหลที�อุณหภูมิตํ�า ทั� งสองพารามิเตอร์นี�  เป็นการอธิบายถึงสภาพการกรอง 
(Filterability) ของนํ�ามนัเชื�อเพลิงที�อุณหภูมิรอบขา้งที�ต ํ�า โดยกาํหนดอุณหภูมิสูงสุดที�เชื�อเพลิง
ส่วนหนึ�งไม่ผา่นเครื�องกรองมาตรฐานภายในเวลาที�กาํหนด เมื�อถูกทาํให้เยน็ภายใตส้ภาวะมาตรฐาน 
แสดงใหเ้ห็นวา่ CFPP มีความสัมพนัธ์กบัจุดขุ่น 

 24.  ค่าซีเทน (Cetane Number) เป็นค่าดชันีชี�บ่งถึงคุณสมบติัในการจุดติดไฟ (Ignition 

Quality) ของนํ�ามนั โดยนํ�ามนัดีเซลที�มีค่าซีเทนสูง จะมีระยะเวลาในการจุดติดไฟสั�น ซึ� งจะช่วยให้
เครื�องยนต์สตาร์ทติดง่ายแมใ้นสภาวะที�อุณหภูมิตํ�า ทาํให้เครื�องยนตร้์อนไดเ้ร็วขึ�นโดยไม่เกิดการ
สะดุด ไม่เกิดควนัขาว คราบยางเหนียว (Varnish) และคราบเขม่าในเครื�องยนต์ แต่หากนํ� ามนัมี     
ค่าซีเทนสูงเกินไป อาจทาํใหก้ารเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์และทาํใหเ้กิดควนัที�ท่อไอเสีย 

 25.  ปริมาณนํ� าและตะกอน (Water and Sediment) หมายถึงปริมาณนํ� าและอนุภาคของ
ตะกอนหรือของแขง็ในเกณฑที์�ต ํ�าที�สุดที�สามารถยอมรับได ้โดยปกติตามมาตรฐานสากลของไบโอ
ดีเซลจะมีค่าเท่ากนักบันํ� ามนัดีเซล หากในนํ� ามนัมีปริมาณนํ� าและตะกอนเจือปนอยูสู่ง จะทาํให้เกิด
ตะกรันในเครื�องยนต ์ซึ� งการเกิดตะกรันดงักล่าวจะขดัขวางการไหลของนํ� ามนัเชื�อเพลิง จากถงัเก็บ
ไปยงัห้องเผาไหม ้และอาจทาํให้เกิดการผุกร่อนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครื�องยนต์ทาํให้อายุการ     
ใชง้านของเครื�องยนตส์ั�นลง (สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย.  2550 : 25) 
 

กาํหนดลกัษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลสําหรับเครื�องยนต์การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) 
 กรมธุรกิจพลงังาน ไดก้าํหนดชนิดของไบโอดีเซลและชนิดของเครื�องยนตที์�ราชการอนุญาต
ให้ใชก้บัไบโอดีเซล B100 โดยประกาศไวใ้นราชกิจจานุเบกษาตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เรื�อง 
กาํหนดลกัษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลสําหรับเครื�องยนตก์ารเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) เล่ม 123 

ตอนพิเศษ 79 ง. ประกาศ ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 โดยวตัถุประสงคข์องประกาศดงักล่าว
เพื�อเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ชุมชนไดมี้การผลิตและการใชไ้บโอดีเซลสําหรับเครื�องยนต์
การเกษตร ทั�งนี� เครื�องยนตก์ารเกษตรให้เป็นไปตามนิยามขอ้ 3 ในประกาศคือ “เครื�องยนตก์ารเกษตร” 
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หมายความวา่เครื�องยนตสู์บเดียว 4 จงัหวะสูบนอนระบายความร้อนดว้ยนํ� า โดยกาํหนดลกัษณะ
และคุณภาพของไบโอดีเซลสําหรับเครื�องยนต์การเกษตรไวด้งันี�  (กรมธุรกิจพลงังาน.  ประกาศ.  
2549) 

1. ความหนาแน่น ณ อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส (กิโลกรัม/ลูกบาศกเ์มตร)  
 (Density at 15 

o 
C, kg/m3)      = 860 - 900 

 2.   ความหนืด ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส (เซนติสโตกส์ (มม.2
/วนิาที))  

  (Viscosity at 40 
o 
C, cSt)      = 1.9 - 8.0 

 3.   จุดวาบไฟ (องศาเซลเซียส)       

   (Flash Point,
o
C)        = > 120 

 4.   กาํมะถนั (ร้อยละโดยนํ�าหนกั)    

  (Sulphur, %wt.)        = < 0.0015 

 5.   ค่าซีเทน (Cetane Number)      = > 47.0 

 6.  เถา้ซลัเฟต (ร้อยละโดยนํ�าหนกั)    

  (Sulphated Ash, %wt.)      = < 0.02 

 7.   นํ�าและตะกอน (ร้อยละโดยปริมาตร) 
   (Water and Sediment, %vol.)     = < 0.2 

 8.   การกดักร่อนแผน่ทองแดง (Copper Strip Corrosion)   = < NO.3 

 9.   ค่าความเป็นกรด (มิลลิกรัมโปแตสเซียมไฮดรอกไซด/์กรัม)   

  (Acid Number, mg KOH/g)      = < 0.80 

 10.  กลีเซอรีนอิสระ (ร้อยละโดยนํ�าหนกั) 
  (Free Glycerin,%wt.)      = < 0.02 

 11.  กลีเซอรีนทั�งหมด (ร้อยละโดยนํ�าหนกั) 

   (Total Glycerin, %wt.)      = < 1.5 

 

การตรวจวดัสมรรถนะและการปล่อยมลพษิของรถยนต์ที�ใช้ไบโอดีเซล 

 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (2551 : ออนไลน์) ไดว้า่จา้งที�ปรึกษา 2 

หน่วยงาน คือ กรมอู่ทหารเรือ และกรมควบคุมมลพิษ เพื�อทดสอบสมรรถนะและการปล่อยมลพิษ
ของรถยนต์ที�ใช้ไบโอดีเซล โดยทาํการทดสอบการใช้ไบโอดีเซลในสัดส่วนที�แตกต่างกนั คือ B2 

B5 B20 B40 B50 และ B100 ผลการทดสอบ ดงันี�  
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 1.   สมรรถนะเครื�องยนต ์

  ผลการทดสอบรถยนตข์องกรมอู่ทหารเรือ พบวา่ รถยนตที์�ใช ้B100 เครื�องยนตจ์ะมี

กาํลงัมากที�สุดทุกความเร็วรอบ รองลงมา คือ รถยนตที์�ใช ้B40 B20 และ B5 ตามลาํดบั ส่วนนํ� ามนั

ดีเซลทาํให้เครื� องยนต์มีกําลังน้อยที�สุด กล่าวคือ เมื�อใช้นํ� ามันที�มีส่วนผสมของไบโอดีเซล            

ในสัดส่วนที�เพิ�มขึ�นจะทาํให้เครื�องยนต์มีกาํลงัสูงขึ�น ซึ� งผลการทดสอบดงักล่าวมีความขดัแยง้กบั

ผลการทดสอบของกรมควบคุมมลพิษ โดยผลการทดสอบของกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า หากใช้

นํ� ามนัที�มีส่วนผสมของไบโอดีเซล จะทาํให้เครื�องยนต์มีกาํลงัลดลง โดยนํ� ามนัที�มีส่วนผสมของ   

ไบโอดีเซลมากขึ�น ยิ�งทาํใหเ้ครื�องยนตมี์กาํลงัลดลง 

 2.   อตัราการสิ�นเปลืองนํ�ามนัเชื�อเพลิง 

  ผลการทดสอบรถยนตข์องกรมอู่ทหารเรือ พบวา่ รถยนตที์�ใชน้ํ� ามนัดีเซลและนํ� ามนั

ดีเซลที�มีส่วนผสมของไบโอดีเซลมีอตัราการสิ�นเปลืองไม่แตกต่างกนั ประมาณ 12 ลิตรต่อกิโลเมตร 

ขณะที�ผลการทดสอบของกรมควบคุมมลพิษ พบวา่ นํ�ามนัดีเซลที�มีส่วนผสมของไบโอดีเซลมีอตัรา

การสิ�นเปลืองนอ้ยกวา่นํ�ามนัดีเซล ทาํใหร้ถยนตส์ามารถวิ�งไดใ้นระยะทางที�เพิ�มขึ�น 

 3.   การปล่อยมลพิษควนัดาํ 

  ผลการทดสอบรถยนต์ของกรมอู่ทหารเรือ พบว่า รถยนต์ที�ใช้นํ� ามันดีเซลที�มี

ส่วนผสมของไบโอดีเซลมีค่าของควนัดําน้อยกว่ารถยนต์ที�ใช้นํ� ามันดีเซล โดยรถยนต์ที�ใช ้           

ไบโอดีเซลในสัดส่วนที�เพิ�มขึ�น ยิ�งทาํให้ค่าควนัดาํลดลง กล่าวคือ ควนัดาํของรถยนต์ที�ใช้ B100      

มีค่าตํ�าที�สุด สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบของกรมควบคุมมลพิษ 

 4.   ก๊าซจากท่อไอเสีย (THC CO และ CO2) 

  ผลการทดสอบรถยนตข์องกรมอู่ทหารเรือพบวา่รถยนตที์�ใชน้ํ� ามนัดีเซลที�มีส่วนผสม

ของไบโอดีเซลมีปริมาณการปล่อยก๊าซส่วนที�เป็นก๊าซพิษ คือ CO และ TCH นอ้ยมาก และตํ�ากวา่

ค่ามาตรฐานที�กรมควบคุมมลพิษกาํหนด ส่วนก๊าซที�ไม่ใช่ก๊าซพิษ คือ CO2 มีปริมาณการปล่อยก๊าซ

สูงกวา่นํ�ามนัดีเซลเล็กนอ้ย สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบของกรมควบคุมมลพิษ 

 

การวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 

 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมเป็นการวเิคราะห์เพื�อให้เกิดการประหยดัทรัพยากรโดยเนน้ความ

คุม้ค่าและก่อให้เกิดประโยชน์มากที�สุด แต่เสียค่าใช้จ่ายนอ้ยที�สุดเป็นการประเมินตน้ทุนเทียบกบั

ผลตอบแทนที�ไดรั้บจากการลงทุน ประกอบไปดว้ย 
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 1.   ค่าใชจ่้ายเริ�มตน้ (First cost) คือตน้ทุนเริ�มแรกเป็นค่าใชจ่้ายสําหรับลงทุนเริ�มตน้ เช่น 

เครื�องจกัร ที�ดิน เป็นตน้ 

 2.   ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ (Operating cost) ตน้ทุนในการดาํเนินการ คือค่าใชจ่้ายที�

ตอ้งเตรียมไวเ้พื�อดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นที�ตอ้งลงทุนไปเพื�อใหเ้กิดผลการผลิตแบ่งเป็น 

  2.1  ค่าใช้จ่ายคงที� (Fixed cost) คือค่าใช้จ่ายที�คงที�ไม่แปรไปตามปริมาณการผลิต 

เช่น ค่าเสื�อมราคาค่าเสียโอกาสของทุนในเครื�องจกัร 

  2.2  ค่าใชจ่้ายผนัแปร (Variable cost) คือค่าใชจ่้ายที�แปรไปตามปริมาณการผลิต เช่น 
ค่าไฟฟ้าค่าใชจ่้ายเหล่านี�จะแปรเปลี�ยนตามการผลิต 

 ค่าใชจ่้ายทั�งหมดที�เกิดขึ�นในการผลิตหาไดจ้าก 

  AC = FC+VC  

 เมื�อ 

  AC = ค่าใชจ่้ายทั�งหมดที�เกิดขึ�นในกระบวนการผลิตต่อปี (บาท/ปี) 
  FC = ค่าเสื�อมราคาของเครื�องจกัร (D) + ค่าเสียโอกาสในการลงทุน (R) 

  VC = ค่าแรงงาน (W) + ค่าไฟฟ้า (E) + ค่าเชื�อเพลิง + ค่าบาํรุงรักษา (M) + ตน้ทุนอื�น  ๆ

 ค่าเสื�อมราคา (คิดวธีิเส้นตรง) 
  D = (P-S)/L 

 ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 

  R = (P+S)/2) x i 

 จากสมการเมื�อ 

  P = ราคาซื�อหรือสร้างเครื�องจกัร (บาท) 
  L = อายกุารใชง้านเครื�องจกัร (สึกหรอนอ้ย) = 10 ปี 

  S = ราคาเครื�องจกัรเมื�อครบ 10 ปี = 0.1P (บาท) 

  D = ค่าเสื�อมราคาต่อปี (บาท/ปี) 
  R = ค่าเสียโอกาสในการลงทุนต่อปี (บาท/ปี) 

  i =  อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 8 ต่อปี (ธนาคารกรุงเทพ.  ออนไลน์.  2555) 

 ตน้ทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) คือมูลค่าของผลตอบแทนจากกิจกรรมที�สูญเสีย

โอกาสไปในการเลือกทาํกิจกรรมอย่างหนึ� งตน้ทุนค่าเสียโอกาสเป็นตน้ทุนที�ถูกอา้งถึงในวิชา

เศรษฐศาสตร์เพราะมนับ่งบอกถึงการเลือกตวัเลือกที�เป็นที�ตอ้งการทั�งหมดแต่ไม่สามารถเลือก
พร้อมกนัไดแ้ละเป็นแนวคิดที�สําคญัในการที�จะใช้ทรัพยากรที�มีจาํกดัให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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ตน้ทุนค่าเสียโอกาสไม่ได้หมายถึงมูลค่ารวมแต่หมายถึงเฉพาะมูลค่าที�ให้ผลตอบแทนดีที�สุดใน

บรรดาตวัเลือกอื�นที�เสียโอกาสไปเท่านั�น 

 การคาํนึงถึงตน้ทุนค่าเสียโอกาสเป็นความแตกต่างที�สําคญัที�สุดของตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์
และตน้ทุนทางบญัชี ตน้ทุนค่าเสียโอกาสนบัว่าเป็นตน้ทุนที�แทจ้ริงในการทาํกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม
เพราะมนัทาํให้เห็นถึงโอกาสซึ� งเป็นตน้ทุนที�ถูกซ่อนอยู่ อยา่งไรก็ตามการคาํนวณหาตน้ทุนค่าเสีย
โอกาสนั�น ส่วนใหญ่ทาํไดย้ากเป็นการคาํนวณคาดคะเนเหตุการณ์ที�ไม่ไดเ้กิดขึ�นจริง 

 จุดคุม้ทุน (Break Even Point : BEP) ในการหาจุดคุม้ทุนในครั� งนี� ใชส้มการดงัต่อไปนี�  
  BEPs  =  FC/(SUu-VCu)  

 เมื�อ 

  BEPs  =  จุดคุม้ทุน (หน่วย) 
  FC      =  ค่าใช่จ่ายคงที� (บาท) 
  SUu    =  ราคาขายต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 
  VCu    =  ค่าใชจ่้ายแปรผนัต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 
 ระยะเวลาในการคืนทุน ใชส้มการดงัต่อไปนี�  
  PBP  =  MC/P  เมื�อ 

  PBP  =  ระยะเวลาในการคืนทุน (ปี) 
  MC   =  ราคาซื�อหรือสร้างเครื�องจกัร (บาท) 
  P      =  กาํไร (บาท/ปี) 
 ในการวเิคราะห์เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมมีการตั�งสมมุติฐานของการลงทุนดงันี�  
 1.   ราคาผลิตภณัฑค์งที� เพราะฉะนั�น รายไดจ้ากการวเิคราะห์จะเป็นเส้นตรง 

 2.   ผลิตภณัฑส์ามารถขายไดห้มดไม่วา่จะผลิตเท่าไร 

 3.   อตัราดอกเบี�ยคงที� 
 4.   ตน้ทุนคงที�และตน้ทุนแปรผนัแยกออกจากกนัไดช้ดัเจน 

 5.   การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่มีผลต่อราคาผลิตภณัฑ ์

 6.   นโยบายระดบับริหาร วิทยาการ และประสิทธิภาพของการดาํเนินงานไม่เปลี�ยนแปลง
(วนัชยั  วจิิรวนิช และชอุ่ม  พลอยมีค่า.  2538 : 22) 
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งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 สําหรับในประเทศไทยไดมี้การพฒันาเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล มาอย่างต่อเนื�อง
ตั�งแต่ปี 2545 ซึ� งไดแ้ก่ 

 โครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดา (2551) ไดศึ้กษาเกี�ยวกบัการผลิตไบโอดีเซล โดยเริ�มจาก
การที�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงมีพระราชดาํริให้นาํนํ�ามนัปาล์มบริสุทธิ5 มาทดลองใช้กบั
เครื�องยนตดี์เซลในปี พ.ศ. 2543 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให้มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็น 
ผูริ้เริ�มดาํเนินการสร้างโรงงานขนาดเล็กสําหรับผลิตนํ� ามนัปาล์มบริสุทธิ5  จึงไดมี้การศึกษาทดลอง
นาํนํ� ามนัพืชมาใช้เป็นเชื�อเพลิง โดยเริ�มศึกษาจากปาล์มนํ� ามนัพบวา่สามารถนาํนํ� ามนัพืชมาใชเ้ป็น
เชื�อเพลิงไดแ้ต่ตอ้งกาํจดัยางเหนียว (Gum) ในนํ� ามนัพืชออกก่อน ต่อมาในปี 2547 เริ�มทาํการศึกษา
เกี�ยวกบัการผลิตไบโอดีเซลจากนํ� ามนัพืชใชแ้ลว้ โดยกรมอู่ทหารเรือกองทพัเรือร่วมกบับริษทัราชา 
ไบโอดีเซลจาํกดั ดาํเนินการดา้นอุปกรณ์การผลิตและงานทดลองวจิยัเบื�องตน้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 

บริษทับางจากปิโตรเลียมจาํกดั (มหาชน) ไดน้อ้มเกลา้ ฯ ถวายเกี�ยวกบัการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
ไบโอดีเซล เพื�อใหไ้ดไ้บโอดีเซลที�มีคุณภาพดีขึ�นและตน้ทุนการผลิตลดลง โดยวตัถุดิบใชน้ํ� ามนัพืช
ใชแ้ลว้ กระบวนผลิตใชเ้อทธิลแอลกอฮอล์ ความบริสุทธิ5 ร้อยละ 99.5 เป็นตวัทาํปฏิกิริยาและใช้
โซเดียมไฮดรอกไซดเ์ป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ผลิตภณัฑ์ที�ไดคื้อ เอทธิลเอสเตอร์ และกลี เซอรีน ซึ� ง       
ไบโอดีเซลที�ไดต้อ้งผ่านกระบวนการลา้งนํ� าประปาเพื�อแยกเอทธิลแอลกอฮอล์กบัโซดาไฟที�ผสมอยู ่
จากนั�นนําไปผ่านเครื� องแยกนํ� าเพื�อแยกนํ� าที�ยงัเหลือออกจากไบโอดีเซล และผ่านเครื� องทาํความ
สะอาดไบโอดีเซล (ภายในบรรจุเกลือสินเธาวที์�มีลกัษณะเป็นผลึก) จะไดไ้บโอดีเซลที�สะอาดพร้อม
นาํไปใชง้าน โดยผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลที�ได ้(สูตร B100) มีคุณสมบติัดงันี�  คือ มีค่าซีเทนเท่ากบั 55 
มีความหนืดสูงกวา่นํ�ามนัดีเซลเหมาะกบัเครื�องยนตร์อบตํ�า และไม่มีส่วนประกอบของสารซลัเฟอร์ 
ดงันั�นในการเผาไหมจึ้งไม่เกิดก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดเ์ป็นการเผาไหมที้�สมบูรณ์ไม่เกิดควนัดาํและ
มีสารช่วยหล่อลื�น 

 ชาคริต  ทองอุไร และคณะ (2544) ไดศึ้กษาการผลิตไบโอดีเซลจากผลิตผลปาล์มนํ� ามนั 
โดยเมทิลเอสเตอร์ไดถู้กผลิตจากผลิตผลปาล์มนํ� ามนัหลายชนิด คือ นํ� ามนัทอดใชแ้ลว้ นํ� ามนัปาล์ม
รีไฟน์ นํ� ามนัปาล์มแยกกมั และลดกรดชนิดหีบรวม (เกรดบี) ไขปาล์มสเตียริน และ Superhard Stearin 

การผลิตใช้กระบวนการทรานเอสเตอริฟิเคชั�นแบบแบทช์ โดยใชเ้มทิลเอสเตอร์เป็นสารเขา้ทาํปฏิกิริยา
และใชโ้ซดาไฟเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา กรรมวิธีการผลิตแบ่งเป็น 6 ขั�นตอน คือ การเตรียมนํ� ามนั การเตรียม
สารละลาย การทาํปฏิกิริยา การแยกกลีเซอรัล การลา้ง และการขจดันํ� า ผลผลิตถูกตรวจวดัองคป์ระกอบ
ดว้ยเทคนิค Thin Layer Chromatograph พบวา่เมทิลเอสเตอร์ที�ผลิตไดมี้ความบริสุทธิ5 เกือบร้อยละ 100 

เมื�อการผลิตเหมาะสม โดยใช้สัดส่วนเชิงโมลของนํ� ามนัต่อเมทิลแอลกอฮอล์เป็น 1 : 6 หรือ
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เมทิลแอลกอฮอล์ประมาณร้อยละ 20 โดยนํ� าหนกั และโซดาไฟ ร้อยละ 0.5 ถึง 1 ของนํ� ามนั อุณหภูมิ
การทาํปฏิกิริยาเท่ากบั 60 ถึง 80 องศาเซลเซียส โดยมีการกวนประมาณ 15 ถึง 30 นาที และปล่อย
ใหเ้กิดปฏิกิริยาต่อ 3 ถึง 4 ชั�วโมง เมทิลเอสเตอร์ที�ไดมี้สมบติัหลายประการใกลเ้คียงกบันํ� ามนัดีเซล
หมุนเร็ว เช่น ความหนืด ค่าความหนาแน่น ค่าความร้อน และช่วงอุณหภูมิการกลั�น แต่จุดไหลเทจะ
สูงกวา่นํ�ามนัดีเซล เนื�องจากการมีสัดส่วนเมทิลเอสเตอร์ที�อิ�มตวัที�มีจุดหลอมเหลวสูงในปริมาณที�สูง 

 ชาคริต  ทองอุไร และคณะ (2545) ไดศึ้กษาการวิจยัเพื�อแปรรูปนํ� ามนัปาล์มเป็นนํ� ามนั
เชื�อเพลิงทดแทนนํ� ามนัดีเซลสําหรับเครื�องจกัรกลการเกษตร โดยมีว ัตถุประสงค์ในการผลิต      
เมทิลเอสเตอร์จากนํ� ามนัปาล์มดิบ เพื�อใช้ทดแทนนํ� ามนัดีเซลในเครื� องจกัรกลการเกษตรและ
เครื�องยนตดี์เซล นํ� ามนัปาล์มดิบถูกผา่นกระบวนการแยกยางเหนียว (Degum) และลดกรดก่อนเขา้
ทาํปฏิกิริยา ใชเ้มทานอลเป็นแอลกอฮอล์ในการทาํปฏิกิ ริยาและโซดาไฟเป็นตัว เ ร่งปฏิกิ ริยา         
ทรานเอสเตอริฟิเคชั�น สัดส่วนการทาํปฏิกิริยาของนํ� ามนั : เมทานอล: และโซดาไฟ โดยนํ� าหนกัเท่ากบั 
100 : 20 : 1 ถงัปฏิกรณ์ใชอุ้ปกรณ์กระบวนการกลั�นนํ� ามนัปาล์มของศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทอง 
และอุปกรณ์อื�น ๆ ที�มีอยูแ่ลว้ เมทิลเอสเตอร์ที�ผลิตไดมี้สมบติัเชิงนํ� ามนัเชื�อเพลิงไม่ต่างจากนํ� ามนั
ดีเซลมากนกั การทดลองใช้เป็นเชื�อเพลิงในเครื�องจกัรกลการเกษตรและเครื�องยนต์ดีเซลภายใน
ศูนยก์ารพฒันาพิกุลทองไดด้าํเนินการนานมากกวา่ 4 เดือน โดยไม่พบปัญหาและอุปสรรคของการ
ใชง้านแต่อยา่งใด 

 วิชณีย ์ ออมทรัพยสิ์น และคณะ (2549) ไดศึ้กษาการผลิตไบโอดีเซลจากนํ� ามนัปาล์มดิบ
โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาปัจจยัการผลิตที�มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของไบโอดีเซล การทดลอง
ดาํเนินการในห้องปฏิบติัการที�ศูนยว์ิจยัปาล์มนํ� ามนัสุราษฎร์ธานี ระหวา่งปี 2548 ถึงปี 2549 โดย
ศึกษาอิทธิพลของชนิดและปริมาณสารเร่งปฏิกิริยา 2 ชนิด คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์และโปตสัเซียม
ไฮดรอกไซด์ ที�อตัราร้อยละ 1.0 1.2 และ 1.4 โดยนํ� าหนกั ความเร็วในการทาํปฏิกิริยา 3 ระดบั คือ 
350 400 และ 450 รอบต่อนาที การทาํปฏิกิริยาครั� งนี� ใชเ้มทานอลปริมาณร้อยละ 20 โดยนํ� าหนกั 
อุณหภูมิ 65 องซาเซลเซียส เวลาทาํปฏิกิริยา 30 นาที ปรากฏวา่การผลิตไบโอดีเซลโดยใชโ้ซเดียม 
ไฮดรอกไซด์และโปตสัเซียมไฮดรอกไซด์อตัราร้อยละ 1.0 โดยนํ� าหนกั ความเร็ว 350 รอบต่อนาที 
ให้ผลผลิตไบโอดีเซลปริมาณสูงสุดร้อยละ 89.47 และ 90.67 โดยมีค่าความบริสุทธิ5 ร้อยละ 98.97 

และ 96.16 ตามลาํดบั และจากผลการวิเคราะห์คุณสมบติันํ� ามนัเชื�อเพลิงพบวา่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 
ไบโอดีเซลต่างประเทศ และมาตรฐานของกรมธุรกิจพลงังาน 

 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (2551) ไดศึ้กษาโครงการ
ศึกษาและสาธิตการทดลองผลิตไบโอดีเซลระดบัชุมชน โดยใชพ้ื�นที�ศูนยท์ดลองทางวิชาการพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ตาํบลคลองหลา อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา วตัถุดิบที�ใชใ้น
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การทดลอง คือ นํ� ามนัปาล์มดิบซึ� งมีค่ากรดไขมนัอิสระ (คิดเทียบเท่ากรดปาล์มมิติก) ร้อยละ 7.24 

โดยนํ� าหนกั การผลิตไบโอดีเซลในเครื�องตน้แบบประกอบดว้ยการทาํปฏิกิริยาแบบ 2 ขั�นตอน คือ 
ขั�นตอนแรกทาํปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชนั โดยมีกรดซลัฟูริกเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเพื�อให้กรดไขมนัอิสระ
ในนํ� ามนัปาล์มเปลี�ยนเป็นไบโอดีเซล ขั�นตอน 2 ทาํปฏิกิริยาทรานเอสเตอริฟิเคชนัโดยใชโ้ซเดียม 
ไฮดรอกไซดเ์ป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเพื�อเปลี�ยนไขมนัซึ� งเป็นองคป์ระกอบหลกัในนํ�ามนัปาล์มให้เปลี�ยน
รูปเป็นไบโอดีเซล โดยไบโอดีเซลที�ผา่นการแยกชั�นจากกลีเซอรีนแลว้ จะตอ้งผา่นการลา้งด่างจาก 
ไบโอดีเซลโดยนํ� าอุ่นที�อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส เพื�อกาํจดักลีเซอรีนที�ยงัหลงเหลือ โซเดียม 
ไฮดรอกไซด ์และสบู่ จากนั�นกาํจดันํ� าที�หลงเหลืออยูด่ว้ยเครื�องระเหยนํ� า ไบโอดีเซลที�ผา่นขั�นตอน
การผลิตทั�งหมดแลว้จะผ่านชุดกรองไบโอดีเซลเพื�อกาํจดัตะกอนแข็ง สิ�งเจือปนที�อาจมีอยู ่ไบโอดีเซล 
ที�ผลิตไดมี้คุณภาพตามมาตรฐาน ผลไดข้องกระบวนการผลิตมีค่าร้อยละ 88 โดยนํ� าหนกัของนํ� ามนั
ปาล์มที�เขา้กระบวนการผลิต ปริมาณการสูญเสียไบโอดีเซลที�เกิดขึ�นเป็นผลมาจากสบู่จากปฏิกิริยา 
สะปอนิฟิเคชนัของไตรกลีเซอไรด ์และกรดไขมนัอิสระในนํ� ามนัปาล์มดิบ ที�หลงเหลือจากปฏิกิริยา
เอสเตอริฟิเคชนักบัโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ� งเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาด่างสําหรับปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอ
ริฟิเคชนั ปริมาณสบู่ดงักล่าวส่งผลต่อขั�นตอนการแยกชั�นกลีเซอรีน และขั�นตอนการลา้งไบโอดีเซล 
ทาํใหมี้ปริมาณไบโอดีเซลสูญเสียไปกบัชั�นกลีเซอรีน และนํ�าลา้งจาํนวนหนึ�ง 

 



อปุกรณ์และวธีิการ 
 
แผนผงัการดําเนินการวจัิย 
 การดาํเนินการวิจยัเรื� อง การพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ� ามนัปาล์มดิบ      
เพื�อส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาลม์ขนาดเล็กในพื�นที�จงัหวดัตราด มีแผนผงัการการวจิยัดงันี�  

 
ภาพประกอบ 7  การพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ�ามนัปาลม์ดิบ เพื�อส่งเสริม

อุตสาหกรรมนํ�ามนัปาลม์ขนาดเล็กในพื�นที�จงัหวดัตราด 
 เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยัเรื�อง การพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซล
จากนํ�ามนัปาลม์ดิบเพื�อส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาลม์ขนาดเล็กในพื�นที�จงัหวดัตราด ผูว้จิยัดาํเนินการ
วจิยัดงันี�  
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 ตอนที� 1 ศึกษาแนวทางการพฒันาและจดัทาํเครื�องมือประกอบการพฒันากระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซลจากนํ� ามนัปาล์มดิบเพื�อส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์มขนาดเล็กในพื�นที�จงัหวดั
ตราด 
 ตอนที� 2 ดาํเนินการวิจยัพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซลของโครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมนํ�ามนัปาลม์ขนาดเล็กในพื�นที�จงัหวดัตราด 
 ตอนที� 3 รวบรวมวตัถุดิบตั�งตน้ผลปาลม์ทะลายจากกลุ่มตวัอยา่งและทดลองกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซลจากนํ�ามนัปาลม์ดิบ 
 ตอนที� 4 การทดสอบความบริสุทธิ4 ของไบโอดีเซลและการทดลองใชง้านไบโอดีเซล 
 ตอนที� 5 จดัอบรมเชิงปฏิบติัการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลของโครงการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาลม์ขนาดเล็กในพื�นที�จงัหวดัตราด 
 ตอนที� 6 การวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 
  
ตอนที� 1  ศึกษาแนวทางการพัฒนาและจัดทําเครื�องมือประกอบการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลจากนํ*ามันปาล์มดิบเพื�อส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ*ามันปาล์มขนาดเลก็ในพื*นที�จังหวดัตราด 
 เครื�องมือในงานวจัิย 
 ใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามในการวิจยัเชิงคุณภาพจะใชว้ิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ 
และจดัทาํเครื�องมือวจิยัประกอบการพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซล 

 วธีิดําเนินการ 

 1.   ศึกษากระบวนการผลิตไบโอดีเซลก่อนการพฒันาของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
นํ�ามนัปาลม์ขนาดเล็กเพื�อผลิตไบโอดีเซลในพื�นที�จงัหวดัตราด โดยศึกษาเทคโนโลยีการผลิต อุปกรณ์
เครื�องจกัรที�สาํคญั ทกัษะและความชาํนาญของผูค้วบคุมการผลิตที�มีผลต่อสมรรถนะการผลิต           
ไบโอดีเซล ตลอดจนแนวทางการพฒันากระบวนการผลิต 
 2.   ศึกษาดูงานโครงการอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์มขนาดเล็กอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 
จากโครงการโรงงานตน้แบบ ณ โรงงานสกดันํ� ามนัพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชยัพฒันา 
อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (ภาคผนวก ก) โดยเชิญผูค้วบคุมการผลิต และหน่วยงาน
สนบัสนุน คือ บุคลากรโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ซึ� งเป็นสถานที�ดาํเนินการวิจยั ร่วมศึกษาดูงาน
เพื�อเสริมทกัษะความชาํนาญของผูค้วบคุมการผลิต 
 3.   จดัทาํเครื�องมือวิจยั ประกอบการพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ� ามนัปาล์มดิบ 
เพื�อส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์มขนาดเล็กในพื�นที�จงัหวดัตราด ตรวจสอบเครื�องมือวิจยัโดย
ผูเ้ชี�ยวชาญ คุณจีระพงศ ์ รักประสูตร ผูจ้ดัการโรงงานสกดันํ� ามนัพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร 
มูลนิธิชยัพฒันา อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (ภาคผนวก ข) 
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ตอนที� 2  ดําเนินการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
นํ*ามันปาล์มขนาดเลก็ในพื*นที�จังหวดัตราด 
 1.   พัฒนาพื*นที�การหีบสกัดนํ*ามันปาล์มดิบ เพื�อให้มีพื�นที�ติดตั�งระบบกรองแยกกาก
สลดัจป์าลม์ดว้ยตะแกรงสั�นแทนแรงงานคน 
  1.1  วสัดุอุปกรณ์ 
   1.1.1 เหล็กรางนํ�า ขนาดความหนา 6 มิลลิเมตร ยาว 2.10 เมตร จาํนวน 9 ท่อน  
   1.1.2 เครื�องเชื�อมเหล็ก 
  1.2  วธีิดาํเนินการ 
   จากการศึกษาเทคโนโลยกีารผลิตไบโอดีเซลจากผลปาลม์ทะลาย พบวา่พื�นที�การ
หีบสกดันํ�ามนัปาลม์ดิบ จาํเป็นตอ้งพฒันาติดตั�งระบบกรองแยกกากสลดัจป์าล์มดว้ยเครื�องจกัรแทน
แรงงานคน จึงดาํเนินการพฒันาเพิ�มพื�นที�ส่วนการหีบสกดันํ� ามนัปาล์มดิบ โดยยกระดบัพื�นที�วางเครื�อง
หีบปาลม์ จากความสูงเดิม 1.05 เมตร เพิ�มเป็นความสูง 2.10 เมตร ทาํให้มีพื�นที�วา่งเพิ�มขึ�นใตเ้ครื�อง
หีบปาลม์ ขนาดพื�นที�กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.10 เมตร เพื�อให้มีพื�นที�ติดตั�งระบบกรอง
แยกกากสลดัจป์าลม์ดว้ยตะแกรงสั�นแทนแรงงานคน ดงัภาพประกอบ 8 
 

 
 

ภาพประกอบ 8  พฒันายกระดบัพื�นที�วางเครื�องหีบปาลม์เพื�อใหมี้พื�นที�ติดตั�งระบบกรองแยก 
       กากสลดัจป์าลม์ดว้ยตะแกรงสั�นแทนแรงงานคน 
 2.  พัฒนาระบบผลิตนํ*ามันปาล์มดิบ แบ่งเป็น 2 ขั�นตอน คือ ขั�นตอนการพฒันาการผลิต
นํ�ามนัปาลม์ดิบ ดงัภาพประกอบ 9 และขั�นตอนการพฒันาการผลิตไบโอดีเซล ดงัภาพประกอบ 10 



36 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9  ขั�นตอนการพฒันาการผลิตนํ�ามนัปาลม์ดิบ 

ขั
นตอนการพฒันาการผลตินํ
ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) 
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ภาพประกอบ 10  ขั�นตอนการพฒันาการผลิตไบโอดีเซล 

ขั
นตอนการพฒันาการผลติไบโอดีเซล 
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  2.1  ขั�นตอนการพฒันาการผลิตนํ�ามนัปาลม์ดิบ 
   2.1.1  พฒันาระบบตีแยกผลปาลม์ออกจากทะลายปาลม์  
       วตัถุดิบใช้ผลปาล์มทะลายในการทดลอง จาํนวน 1,000 กิโลกรัม โดย
ควบคุมคดัเลือกวตัถุดิบตามลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของปาล์มนํ3 ามนั และวิธีการเก็บเกี8ยวปาล์ม
นํ3ามนัและคุณภาพทะลายปาลม์ 
       วสัดุอุปกรณ์ 
        (1) โต๊ะสับปาล์ม ขนาดความสูง 50 เซนติเมตร ปรับสูงตํ8าได ้ทาํจากโลหะ
จาํนวน 2 ชุด ดงัภาพประกอบ 11 
 

 

 

ภาพประกอบ 11  โตะ๊สับปาลม์ทาํจากโลหะ ปรับสูงตํ�าได ้
 

     (2) มีดสับปาลม์ทาํจากโลหะเหล็ก จาํนวน 4 เล่ม ดงัภาพประกอบ 12 

 

 

 
ภาพประกอบ 12  มีดสับปาลม์ทาํจากโลหะ 
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     (3) เครื�องตีแยกผลปาลม์ ตวัถงัภายนอกทาํจากโลหะแผ่นเหล็กหนา      

2 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 60 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร ภายในตวัถงัทาํจากเหล็กหนา 

3.1 มิลลิเมตร มว้นเป็นทรงกระบอกเส้นผา่นศูนยก์ลาง 45 เซนติเมตร รองรับดว้ยแบริ�ง มีท่อนเหล็ก

ตนัยาว 5 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลาง 1/2 นิ�ว วางเป็นแนวตามทรงกระบอก จาํนวน 4 แถว ๆ ละ 

16 ท่อน เป็นชุดเคลื�อนที� และมีท่อนเหล็กตนัยาว 10 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลาง 1/2 นิ�ว ยึดติด

กบัโครงตวัถงั จาํนวน 4 แถว รวม 53 ท่อน เป็นชุดอยูก่บัที� ทาํงานสัมพนัธ์กนัคอยเกี�ยวลูกปาล์ม

ออกจากช่อทะลายปาล์ม ตน้กาํลงัจากมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 แรงมา้ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส ทดรอบ

ความเร็วดว้ยเกียร์ทด อตัราทด 60 ต่อ 1 คงเหลือความเร็วรอบ 25 รอบต่อนาที  

     (4) สายพานลาํเลียง ขบัเคลื�อนดว้ยมอเตอร์ 2 แรงมา้ 3 เฟส ทดรอบความเร็ว

ดว้ยเกียร์ทด อตัราทด 60 ต่อ 1 จาํนวน 1 ชุด ดงัภาพประกอบ 13 

 

 
 

ภาพประกอบ 13  เครื�องตีแยกผลปาลม์ และสายพานลาํเลียงคดัแยกผลปาลม์ 

 

     วธีิดาํเนินการ 

     (1) เพื�อให้กระบวนการตีแยกผลปาล์มนํ� ามนัออกจากทะลายปาล์มดว้ย

เครื�องตีแยกผลปาลม์สามารถทาํงานไดต่้อเนื�องไม่หยดุชะงกัเนื�องจากการชาํรุดของเครื�องตีผลปาล์ม 

วตัถุดิบผลปาล์มนํ� ามนัไม่ชาํรุดเสียหาย ลดการเกิดกรดไขมนัอิสระในผลปาล์มนํ� ามนั จึงตอ้งลด

ขนาดผลปาล์มทะลาย โดยการทดลองสับแยกเป็นช่อผลปาล์ม ด้วยมีดและโต๊ะสําหรับสับช่อ

ทะลายปาลม์นํ�ามนั ทาํการบนัทึกผลการทดลอง 

     (2) นาํช่อทะลายปาลม์ที�ผา่นการสับแยกเป็นช่อผลปาลม์ ไปผึ�งทิ�งไวบ้น

ลานตากในร่ม ประมาณ 3 วนั ดงัภาพประกอบ 14 และภาพประกอบ 15 
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ภาพประกอบ 14  คดัแยกวตัถุดิบ สับแยกทะลายปาลม์ออกเป็นช่อผลปาลม์ และผึ�งบนลานตาก 
 

ภาพประกอบ 15  ลกัษณะช่อผลปาลม์และการผึ�งช่อผลปาลม์บนพื�นที�ลานในร่ม 
 

     (3) ทดลองตีแยกผลปาล์มด้วยเครื�องตีแยกผลปาล์ม และคดัแยกกาก
ทะลายปาลม์ออกจากผลปาลม์นํ�ามนัที�ถูกตีหลุดร่วงดว้ยระบบสายพานลาํเลียง ดงัภาพประกอบ 16 

 

ภาพประกอบ 16  ทดลองตีแยกผลปาลม์และคดักากช่อปาลม์ขนาดใหญ่บนสายพานลาํเลียง 
 

     (4) ทาํการบนัทึกผลการทดลอง เพื�อเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิต
ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา  
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   2.1.2  พฒันาระบบเตาทอดผลปาลม์นํ�ามนั 
        วสัดุอุปกรณ์ 
        (1) เตาทอดผลปาล์มนํ� ามนัโดยใช้การก่ออิฐมอญและฉาบด้วยปูน 
ขนาดกวา้ง 1.5 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 0.8 เมตร สําหรับวางกระทะทอดผลปาล์มนํ� ามนัเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 80 เซนติเมตร จาํนวน 3 ใบ และก่อปล่องควนัสูง 3 เมตร 
         (2) เศษไมฟื้น 150 กิโลกรัม   
         (3) ผลปาล์มนํ� ามนัที�ไดจ้ากกระบวนการตีคดัแยกออกจากทะลายปาล์ม
         (4) นํ�ามนัพืชใชแ้ลว้จากผลปาลม์นํ�ามนั จาํนวน 5 ปีJ บ 
          วธีิดาํเนินการ 
          ทดลองทอดผลปาล์มนํ� ามนัที�ไดจ้ากกระบวนการตีคดัแยกออกจากทะลาย
ปาล์มเพื�อขจดัความชื�นในผลปาล์ม ดงัภาพประกอบ 17 บนัทึกผลการทดลองเพื�อเปรียบเทียบ
สมรรถนะการผลิตก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา  

ภาพประกอบ 17  ลกัษณะเตาทอดผลปาลม์ภายหลงัการพฒันาและผลปาลม์ทอดสุก 
 

   2.1.3  พฒันาการหีบสกดันํ�ามนัปาลม์ดิบ 
     วสัดุอุปกรณ์ 
     (1) เครื�องหีบสกดั ขนาดโครงเครื�อง 0.75 x 3.00 x 1.08 เมตร ทาํจาก
เหล็กเหนียวนํ�าหนกั 1,500 กิโลกรัม กาํลงัการผลิต  2 ตันต่อว ัน  ขับเคลื�อนด้วยมอเตอร์ขนาด           
30 แรงมา้ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ชุดเกียร์ ชุดเกลียวบีบสกดันํ� ามนั และชุดแหวนสกดันํ� ามนัทาํจาก
เหล็กชุบแข็ง ทาํการบีบสกดันํ� ามนัปาล์มดิบแบบหีบรวม โดยใส่ผลปาล์มทอดสุกซึ� งไม่แยกเมล็ด
ทางช่องใส่ดา้นบนของเครื�อง เครื�องหีบสกดัจะบีบอดัผลปาล์มทอดสุก ไดเ้ป็นนํ� ามนัปาล์มดิบที�
อุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียส และกากปาลม์แหง้จากการหีบ ดงัภาพประกอบ 18 
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ภาพประกอบ 18  เครื�องหีบสกดันํ�ามนัปาลม์ดิบ 
 
     (2) ท่อส่งลาํเลียง (Screw Conveyor) ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 12 นิ3ว 
ยาว 4 เมตร ทาํดว้ยเหล็กหนา 3 มิลลิเมตร มีชุดกรวยรับดา้นล่างขบัเคลื�อนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิด
เกียร์มอเตอร์ ขนาด 3 แรงมา้ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส จาํนวน 1 ชุด ดงัภาพประกอบ 19 
 

    
 

ภาพประกอบ 19  ท่อส่งลาํเลียงผลปาลม์ทอดสุกขึ3นสู่เครื8องหีบสกดันํ�ามนัปาลม์ดิบ 
 

     (3) ระบบอุ่นนํ�ามนัปาลม์ดิบทาํดว้ยท่อเหล็ก ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4 นิ�ว 
ยาว 80 เซนติเมตร ให้ความร้อนดว้ย Heater (Immersion Heater With Thermostat 8x300 mm., 220 V, 
3000 W, Tube SUS 304) ต่อท่อแยกขึ�นขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1.5 นิ�ว ดว้ยระบบนํ� าลน้เพื�ออุ่น
นํ�ามนัปาลม์ดิบที�อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จาํนวน 1 ชุด ดงัภาพประกอบ 20 
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ภาพประกอบ 20  ระบบอุ่นนํ�ามนัปาลม์ดิบทาํดว้ยท่อเหล็กใหค้วามร้อนดว้ย Heater ขนาด 3,000 วตัต ์
 
     (4) เครื�องกรองแบบตะแกรงสั�น ความละเอียดตะแกรงกรอง 0.5 x 0.5 
มิลลิเมตร ทาํงานระบบสั�นโดยถ่วงแกนเพลาดว้ยชุดตุม้เหวี�ยง ขบัเคลื�อนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 
1/2 แรงมา้ ระบบไฟฟ้า 220 โวลต ์จาํนวน 1 ชุด ดงัภาพประกอบ 21 

 

   
 

ภาพประกอบ 21  เครื�องกรองแบบตะแกรงสั�น ความละเอียดตะแกรงกรอง 0.5 x 0.5 มิลลิเมตร 
 

     (5) ถงัเหล็กสี� เหลี�ยม ขนาดความจุ 450 ลิตร พร้อมติดตั�งระบบให้ความ
ร้อนดว้ย Heater (Immersion Heater With Thermostat 8x300 mm., 220 V, 3000 W, Tube SUS 
304) จาํนวน 1 ชุด 

     (6) ใบกวนนํ�ามนัพร้อมติดตั�งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1/3 แรงมา้ 220 โวลต ์   
ลดความเร็วใบกวนนํ� ามนัเหลือ 50 รอบต่อนาที ดว้ยระบบสายพานทดรอบ จาํนวน 2 ชุด ดงัภาพ 
ประกอบ 22 

 



44 
 

   
 

ภาพประกอบ 22  ถงัเหล็กสี� เหลี�ยม ขนาดความจุ 450 ลิตร พร้อมติดตั�งระบบให้ความร้อนดว้ย 
Heater ขนาด 3,000 วตัต ์และใบกวนนํ�ามนั 50 รอบต่อนาที ดว้ยระบบสายพานทดรอบ 

 

     (7) เครื�องกรองความดนัสูง (Filter Press) กรองแยกดว้ยผา้กรองความ
ละเอียด 1 ไมครอน จาํนวน 28 ผนื พร้อมวาล์วเปิดนํ3 ามนั จาํนวน 14 ตวั จาํนวน 1 ชุด (Model :  
YBLL 1.6, Shaoxing Food Machinery Work, Made in China)  ดงัภาพประกอบ 23 
 

    
 

ภาพประกอบ 23  เครื�องกรองความดนัสูง กรองแยกดว้ยผา้กรองความละเอียด 1 ไมครอน 
 

     (8)  ปัjมมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 แรงมา้ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส จาํนวน 1 ชุด 
     (9)   ปัJมลม จาํนวน 1 ชุด 
     (10)  ถงัพกันํ�ามนัปาลม์ดิบ ขนาด 250 ลิตร จาํนวน 1 ใบ 
     (11) ผลปาลม์นํ�ามนัทอดสุก ที�ไดจ้ากกระบวนการทอดผลปาลม์ 
     (12) ตูค้อนโทรลแผงควบคุมระบบไฟฟ้า 3 เฟส 
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     วธีิดาํเนินการ 

     (1)  พฒันาติดตั�งระบบลาํเลียงผลปาล์มนํ� ามนัทอดสุกขึ�นสู่เครื�องหีบสกดั

ดา้นบนโรงงานแทนแรงงานคนดว้ยท่อส่งลาํเลียงผลปาลม์ (Screw Conveyor) 

     (2)  พฒันาติดตั�งระบบอุ่นนํ� ามนัปาล์มดิบที�ไหลออกจากเครื�องหีบสกดั 

ที�อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เพื�อลดความหนืดและไม่ให้นํ� ามนัปาล์มดิบแปรสภาพเกิดเป็นไข   

ก่อนไหลลงสู่เครื�องกรองแยกกากสลดัจห์ยาบดว้ยตะแกรงสั�น 

     (3)  พฒันาระบบกรองแยกกากสลดัจป์าลม์หยาบออกจากนํ�ามนัปาลม์ดิบ 

แทนแรงงานคนในการตกัแยกกากสลดัจ์ปาล์มออกจากตะแกรงกรอง โดยติดตั�งเครื�องกรองแบบ

ตะแกรงสั�น 

     (4)  พฒันาติดตั�งถงัเหล็กสี� เหลี�ยม ขนาดความจุ 450 ลิตร เพื�อรองรับ

นํ�ามนัปาลม์ดิบจากเครื�องกรองแบบตะแกรงสั�น พร้อมระบบใหค้วามร้อนเพื�อระเหยนํ� าปนเปื� อนใน

นํ� ามนัปาล์มดิบ ที�อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ใช้ใบกวนนํ� ามนัช่วยกระจายความร้อนดว้ยมอเตอร์

ไฟฟ้าความเร็วรอบใบกวน 50 รอบต่อนาที ก่อนปัJมส่งนํ� ามนัปาล์มดิบเขา้สู่เครื�องกรองความดนัสูง    

(Filter Plate) ในขั�นตอนต่อไป 

     (5)  พฒันาติดตั�งเครื�องกรองความดนัสูง กรองแยกกากสลดัจป์าล์มละเอียด

ออกจากนํ� ามนัปาล์มดิบดว้ยผา้กรองความละเอียด 1 ไมครอน จาํนวน 1 ชุด ทาํงานสูบนํ� ามนัดว้ย

มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 แรงมา้ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส และติดตั�งระบบปัJมลมช่วยไล่นํ� ามนัในผา้กรอง     

1 ระบบพร้อมติดตั�งถงัพกันํ�ามนัปาลม์ดิบ ขนาด 250 ลิตร เพื�อรองรับนํ� ามนัปาล์มดิบก่อนปัJมส่งขึ�น

สู่ถงัปฏิกิริยาดีกมั 

     (6)  ทดลองระบบการหีบสกดันํ� ามนัปาล์มดิบ โดยใชผ้ลปาล์มทอดสุก   

ที�ไดจ้ากกระบวนการทอดขจดัความชื�น  

     (7)  บนัทึกผลการทดลองเพื�อเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตก่อนการ

พฒันาและหลงัการพฒันา  

   2.1.4  พฒันาระบบดีกมั 

     วสัดุอุปกรณ์ 

     (1) ระบบท่อ (Piping) ทาํดว้ยเหล็ก ขนาด 1 นิ3ว สูบนํ�ามนัปาล์มดิบสู่ถงั

ดีกมั ดว้ยเกียร์ปัJมมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 แรงมา้ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลต ์จาํนวน 1 ชุด 

     (2) นํ�ามนัปาล์มดิบ ที�ไดจ้ากกระบวนการหีบสกดั กรองแยกกากสลดัจ์

หยาบ และกากสลดัจล์ะเอียด      
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     วธีิดาํเนินการ 

     (1) พฒันาติดตั�งระบบท่อ (Piping) ปัJมส่งนํ� ามนัปาล์มดิบที�ได้จาก
กระบวนการหีบสกดั กรองแยกกากสลดัจห์ยาบ และกากสลดัจล์ะเอียด สู่ถงัดีกมัแทนแรงงานคน  
     (2) ทดลองระบบปัJมส่งนํ� ามนัปาล์มดิบสู่กระบวนการดีกัม  ดังภาพ 
ประกอบ 24 

     (3) บนัทึกผลการทดลองเพื�อเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตก่อนการ
พฒันาและหลงัการพฒันา  
 

ภาพประกอบ 24  นํ�ามนัปาลม์ดิบภายหลงัการกรองแยกกากสลดัจ ์ถูกสูบขึ�นสู่ถงัดีกมั 
 
  2.2  ขั�นตอนการพฒันาการผลิตไบโอดีเซล 
   2.2.1  พฒันาการไทเทรตวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมนัอิสระในนํ� ามนัปาล์มดิบ
ก่อนและหลงัการทาํปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชั�น 
     วสัดุอุปกรณ์ 
     (1)  เครื�องชั�งอิเล็กทรอนิกส์ (ยี�ห้อ OHAUS ความละเอียด 0.01 กรัม)
จาํนวน 1 เครื�อง 
     (2)  Hot Plate With Magnetic Stirrer (ยี�หอ้ LMS รุ่น HTP-1003) 
     (3)  บิวเรตขนาด 25 มิลลิลิตรพร้อมขาตั�ง  จาํนวน 1 ชุด 
     (4)  ขวดรูปชมพูข่นาด 250 มิลลิลิตร จาํนวน 3 ใบ 
     (5)  กระบอกตวงขนาด 5 มิลลิลิตร จาํนวน 1 อนั 
     (6)  กระบอกตวงขนาด 50 มิลลิลิตร จาํนวน 1 อนั 
     (7)  กรวยแยกขนาด 250 มิลลิลิตร พร้อมขาตั�ง จาํนวน 1 ชุด 
     (8)  บีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร จาํนวน 1 ใบ 
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     (9)  บีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร จาํนวน 1 ใบ 
     (10) ขวดวดัปริมาตร ขนาด 1,000 มิลลิลิตร จาํนวน 1 ใบ 
     (11) หลอดหยด จาํนวน 1 อนั 
     (12) แท่งแกว้คนสารเคมี จาํนวน 1 อนั 
     (13) ชอ้นตกัสารเคมี เบอร์ 1 จาํนวน 1 อนั 
     (14) นํ�ามนัปาลม์ดิบ จาํนวน 10 กรัม 
     (15) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์จาํนวน 5.61 กรัม 

     (16) นํ�ากลั�น จาํนวน 1,000 มิลลิลิตร 
     (17) สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน อินดิเดตอร์เขม้ขน้ 1 เปอร์เซ็นต ์จาํนวน
 6 มิลลิลิตร 

     (18) เอทานอล ร้อยละ 95 จาํนวน 200 มิลลิลิตร 

     วธีิดาํเนินการ 
     (1) จดัหาอุปกรณ์การไทเทรตวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมนัอิสระในนํ� ามนั
ปาลม์ดิบ ดว้ยการสั�งซื�อจากบริษทัจาํหน่ายเครื�องมือและอุปกรณ์วทิยาศาสตร์ ดงัภาพประกอบ 25 

     (2)  ทดลองวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมนัอิสระในนํ� ามนัปาล์มดิบก่อน
และหลงัการทาํปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชั�น ดงัภาพประกอบ 26 
     (3)  บนัทึกผลการทดลองเพื�อเปรียบเทียบคุณภาพไบโอดีเซล ก่อนการ
พฒันาและหลงัการพฒันา  
 

 
 

ภาพประกอบ 25  อุปกรณ์เครื�องชั�งอิเลคทรอนิกส์ และ Hot Plate With Magnetic Stirrer 
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ภาพประกอบ 26  การไทเทรตเพื�อหาค่าร้อยละของกรดไขมนัอิสระในนํ�ามนัปาลม์ดิบ 
 

   2.2.2 พฒันาการตรวจสอบคุณภาพของไบโอดีเซล โดยวิธีการทดสอบดว้ยเตา
ไมโครเวฟ เรียกว่า “กระบวนการทดสอบแบบประมาณการปริมาณกลีเซอรีน โดยกระบวนการ 
ทรานส์เอสเทอริฟิเคชั�นดว้ยเตาไมโครเวฟ” 
     วสัดุอุปกรณ์ 
     1) เครื8องอบไมโครเวฟ (ยี8หอ้ LG รุ่น MS2029GW) จาํนวน 1 เครื8อง 

     (2) หลอด Centrifuge ขนาด 100 มิลลิลิตร สเกลละเอียด 0.05 มิลลิลิตร 
(Brand : Koehler, USA.) จาํนวน 3 หลอด 

     (3) ที8จบัหลอด Centrifuge จาํนวน 3 ชุด 

     (4) เครื8องชั8งอิเล็กทรอนิกส์(ยี8ห้อ OHAUS ความละเอียด 0.01 กรัม)
จาํนวน 1 เครื8อง 

     (5) บีกเกอร์ ขนาด 250 มิลลิลิตร จาํนวน 3 ใบ 
     (6) หลอดหยด จาํนวน 1 อนั 
     (7) นํ3ามนัไบโอดีเซล จาํนวน 60 กรัม 
     (8) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์จาํนวน 3 กรัม 

     (9) เมทานอล จาํนวน 100 กรัม 

     วธีิดาํเนินการ 
     (1) จดัหาอุปกรณ์การตรวจสอบคุณภาพของไบโอดีเซล โดยวธีิการทดสอบ
ดว้ยเตาไมโครเวฟ เรียกว่า “กระบวนการทดสอบแบบประมาณการปริมาณกลีเซอรีน โดยกระบวนการ 
ทรานส์เอสเทอริฟิเคชั8นดว้ยเตาไมโครเวฟ” ดว้ยการซื3อเตาไมโครเวฟ และหลอด Centrifuge ขนาด 
100 มิลลิลิตร  
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     (2) ทดลองตรวจสอบคุณภาพของไบโอดีเซล โดยวิธีการทดสอบดว้ย
เตาไมโครเวฟ เรียกวา่ “กระบวนการทดสอบแบบประมาณการปริมาณกลีเซอรีน โดยกระบวนการ 
ทรานส์เอสเทอริฟิเคชั8นดว้ยเตาไมโครเวฟ” ดงัภาพประกอบ 27 
     (3) บนัทึกผลการทดลองเพื�อเปรียบเทียบคุณภาพไบโอดีเซล ก่อนการ
พฒันาและหลงัการพฒันา  
 

 
ภาพประกอบ 27  อุปกรณ์เครื�องมือสาํหรับการวเิคราะห์คุณภาพความบริสุทธิ4 ของไบโอดีเซล 
 โดยวธีิการทดสอบดว้ยเตาไมโครเวฟ 
 

   2.2.3 ตรวจสอบและควบคุมถงัปฏิกิริยาไบโอดีเซลระบบกึ�งปิด เพื�อควบคุม
ปริมาณเมทานอล 
     วสัดุอุปกรณ์ 
     (1) ปัJมสุญญากาศ จาํนวน 1 ระบบ (Single Stage Rotary Vacuum Pumps, 
Model : SV-020, Motor 0.9 W, 220 VAC, 50 Hz) 
     วธีิดาํเนินการ 
     (1)  ตรวจสอบและควบคุมการระเหยของเมทานอล ซึ� งเป็นตัวทํา
ปฏิกิริยาในระหว่างการทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั จากถงัปฏิกิริยาไบโอดีเซลแบบกึ�งปิด  
มีผลให้ไม่เกิดการรั�วซึมของเมทานอลระเหยเป็นไอ และเป็นการป้องกนัอนัตรายจากการสูดดม 
ไอระเหยเมทานอลในระหวา่งการทาํปฏิกิริยาไบโอดีเซล 
     (2) พฒันาติดตั�งปัJมสุญญากาศขนาด 1 แรงมา้ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส เพื�อ
ใชดู้ดไอระเหยนํ� าร้อนจากถงัปฏิกิริยาไบโอดีเซลแบบกึ�งปิด เพื�อแกปั้ญหาการควบแน่นของไอนํ� า
กลายเป็นหยดนํ�าปนเปื� อนในไบโอดีเซล ในขั�นตอนการระเหยนํ� าปนเปื� อนในไบโอดีเซลที�อุณหภูมิ            
120 องศาเซลเซียส จาํนวน 1 ระบบ และทดลองดูดไอระเหยนํ�าร้อนจากถงัปฏิกิริยาไบโอดีเซลแบบ
กึ�งปิด  
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   2.2.4 พฒันาระบบลา้งนํ�า 

     วสัดุอุปกรณ์ 

     (1) Heater (Immersion Heater With Thermostat 8x300 mm., 220 V, 

3000 W, Tube SUS 304) จาํนวน 1 ชุด 

     (2) ภาชนะอลูมิเนียมขนาดความจุ 60 ลิตรพร้อมขาตั3ง จาํนวน 1 ชุด 

     (3) ระบบปัjมนํ3าดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1/2 แรงมา้ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 

220 โวลต ์จาํนวน 1 ชุด 

     วธีิดาํเนินการ 

     (1) พฒันาติดตั�งระบบทาํความร้อนของนํ� าประปาดว้ย Heater ขนาด 

3,000 วตัต ์220 โวลต ์ทาํอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ลงในภาชนะอลูมิเนียมขนาดความจุ 60 ลิตร  

     (2) พฒันาติดตั3งระบบปัjมนํ3าดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1/2 แรงมา้ ระบบ

ไฟฟ้า 1 เฟส 220 V ปัjมส่งนํ3 าประปาที8อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ขึ3นสู่กระบวนการลา้งในถงัดีกมั

และถงัปฏิกิริยาไบโอดีเซล ดงัภาพประกอบ 28 

     (3) ทดลองระบบลา้งนํ3าที8ดาํเนินการพฒันาแลว้ 
 

 

ภาพประกอบ 28  ระบบทาํความร้อนและปัJมนํ�าในกระบวนการลา้งยางเหนียว และลา้งไบโอดีเซล 

 

   2.2.5 พฒันาระบบความปลอดภยัของกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 

     วสัดุอุปกรณ์ 

     (1) ถงัพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จาํนวน 1 ใบ 

     (2)  ใบกวนสารเคมีทาํงานดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1/4 แรงมา้ ระบบ

ไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต ์ลดความเร็วรอบดว้ยระบบสายพานทดรอบ จาํนวน 1 ชุด 
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     (3)  ปัjมเคมีขนาด 90 วตัต์ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส จาํนวน 1 ชุด (“Senso” 

Magnet Drive Sealless Pump, Model :  PMD 1531, 1”) 

     (4)  ระบบท่อ (Piping) ปัjมส่งสารเคมี จาํนวน 1 ชุด 

     (5)  หนา้กากป้องกนัไอระเหยของสารเคมี จาํนวน 3 อนั 

     (6)  แวน่ตากนัสารเคมี จาํนวน 3 อนั 

     (7)  ถุงมือยาง จาํนวน 20 คู่ 

     (8)  รองเทา้บูท จาํนวน 20 คู่ 

     (9)  เสื3อคลุมขณะปฏิบติังาน จาํนวน 20 ตวั 

     วธีิดาํเนินการ  

     (1) พฒันาสร้างถงัผสมสารเคมี โดยใชถ้งัพลาสติก 200 ลิตร ติดตั3งใน

ห้องควบคุมและจดัเก็บสารเคมี ทาํการผสมสารเคมีโดยใช้ใบกวนช่วยในการผสม ทาํงานด้วย

มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1/4 แรงมา้ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต ์ลดความเร็วรอบดว้ยระบบสายพาน       

ทดรอบ เพื8อป้องกันอนัตรายจากสารละลายกรดเข้มข้นและสารละลายด่างเข้มข้นกระเด็นใส่

ผูป้ฏิบติังานขณะผสมสารเคมี ดงัภาพประกอบ 29 

     (2)  ติดตั3งปัjมเคมี เพื8อปัjมส่งสารเคมีขึ3นสู่ถงัพกัสารเคมีดา้นบนโรงงาน 

ก่อนค่อย ๆ เติมสารเคมีลงสู่ถงัปฏิกิริยาไบโอดีเซล โดยใชปั้jมเคมี ขนาด 90 วตัต ์ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

พร้อมระบบท่อ (Piping) ปัjมส่งสารเคมีแทนการขนยา้ยสารเคมีขึ3นบนัไดสู่ถงัปฏิกิริยาดา้นบนดว้ย

แรงงานคน ดงัภาพประกอบ 30 

     (3)  ทดสอบระบบปัjมสารเคมี 

     (4)  จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล สําหรับส่วนเกี8ยวขอ้งที8

ปฏิบติังานกบัสารเคมี และผูเ้ข้าศึกษาดูงานประกอบด้วย หน้ากากป้องกันไอระเหยเขา้ทางลม

หายใจ แวน่ตากนัสารเคมี ถุงมือยาง รองเทา้บูท เสื3อคลุมขณะปฏิบติังาน เพื8อควบคุมและป้องกนั

อนัตรายจากสารเคมี 
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ภาพประกอบ 29  พื�นที�จดัเก็บและถงัผสมสารเคมี ป้องกนัอนัตรายต่อนกัปฏิบติัการเคมี 

ภาพประกอบ 30  ระบบปัJมเคมีขึ�นสู่ถงัพกัก่อนทาํปฏิกิริยาไบโอดีเซล 
 
   2.2.6 พฒันาระบบกรองเกลือ 
     วสัดุอุปกรณ์ 
     (1) ถงัสแตนเลส ขนาดความจุ 400 ลิตร จาํนวน 1 ใบ (ตราเรือใบ) 
     (2) ท่อ PVC ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4 นิ�ว ภายในบรรจุตะแกรงกรอง 
สแตนเลส ความละเอียด 0.2 x 0.2 มิลลิเมตร จาํนวน 3 ชุด 
     (3) เกลือแกง จาํนวน 9 กิโลกรัม 
     วธีิดาํเนินการ 
     (1) ติดตั�งถงัสแตนเลส ขนาดความจุ 400 ลิตร เพื�อรองรับการไหลเวียน
ระบบกรองเกลือ ดงัภาพประกอบ 31 
     (2) พฒันาระบบกรองเกลือใหม่ ทาํดว้ยท่อ PVC ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง
4 นิ�ว ภายในบรรจุตะแกรงกรองสแตนเลส ความละเอียด 0.2 x 0.2 มิลลิเมตร ไหลเวียนนํ� ามนัไบโอดีเซล
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ผา่นการกรองเกลือแยกชั�นดว้ยแรงโนม้ถ่วง จาํนวน 3 ชุด ใชก้ารกรองเกลือ 5 รอบ ๆ ละ 60 นาที 
เป็นการปล่อยใหน้ํ�ามนัไบโอดีเซลไหลเวียนชา้ ๆ เพื�อให้สามารถกรองแยกชั�นของนํ� าและสิ�งปนเปื� อน
ในไบโอดีเซลสมบูรณ์ ดงัภาพประกอบ 32 
     (3)  ทดลองการทาํงานของระบบกรองเกลือ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 31  ถงัสแตนเลสไหลเวยีนระบบกรองเกลือ 
 

ภาพประกอบ 32  ระบบกรองเกลือดกัแยกนํ�าและสิ�งปนเปื� อน ภายในบรรจุตะแกรงกรองละเอียด 
 

 

   2.2.7  พฒันาระบบกรองแยกไขไบโอดีเซลและตะกอนปนเปื� อน 
     วสัดุอุปกรณ์ 
     (1)  เครื�องทาํความเยน็ ขนาด 375 ลิตร (ยี�ห้อ Haier รุ่น HCF368H-2)
จาํนวน 1 เครื�อง 
     (2)  ถุงผา้กรองความละเอียด 1 ไมครอน จาํนวน 1 ถุง 
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     (3)  มอเตอร์เกียร์ปัJม 2 แรงมา้ 3 เฟส จาํนวน 1 ชุด 
     (4)  ถงัพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จาํนวน 1 ใบ 
     (5)  ท่อ PVC ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4 นิ�ว ภายในบรรจุตะแกรงกรอง 
สแตนเลส ความละเอียด 0.2 x 0.2 มิลลิเมตร จาํนวน 3 ชุด 
     (6)  เกลือแกง จาํนวน 9 กิโลกรัม 
     (7)  ไส้กรองนํ�ามนัเชื�อเพลิงความละเอียด 1 ไมครอน จาํนวน 10 ชุด 
     วธีิดาํเนินการ 
     (1)   พฒันาระบบตกผลึกไขไบโอดีเซลที8อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 
ดว้ยเครื8องทาํความเยน็ ขนาด 375 ลิตร เพื8อลดอุณหภูมิไบโอดีเซลเป็น 10 องศาเซลเซียส จะมีผลึก
ไขไบโอดีเซลเกิดขึ3นจาํนวนมากที8อุณหภูมิดงักล่าว แล้วจึงปัjมส่งไบโอดีเซลซึ8 งมีไขไบโอดีเซล    
ปนอยูเ่ขา้ระบบกรองดกัแยกไขไบโอดีเซล ดงัภาพประกอบ 33 
     (2)  พฒันาระบบกรองดกัแยกไขไบโอดีเซลความดันสูง ดักกรองไข    
ไบโอดีเซลดว้ยถุงผา้กรอง ความละเอียด 1 ไมครอน ในกระบอกอดัความดนัดว้ยมอเตอร์เกียร์ปัjม    
2 แรงมา้ 3 เฟส เพื8อกรองดกัไขไบโอดีเซลที8อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ก่อนส่งไปเก็บในถงัพกั 
ขนาด 200 ลิตร เพื8อรอให้อุณหภูมิคงที8ที8อุณหภูมิห้อง แลว้จึงส่งไปแยกนํ3 าและความชื3นที8อาจ
เกิดขึ3นในไบโอดีเซลขณะอุณหภูมิเปลี8ยนแปลงในระบบกรองเกลือชุดที8 2 ดงัภาพประกอบ 34 และ
ภาพประกอบ 35 
     (3)  พฒันาระบบกรองเกลือชุดที8 2  เพิ8ม อีก 1 ระบบ ทาํดว้ยท่อ PVC 
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4 นิ3ว ภายในบรรจุตะแกรงกรองสแตนเลส ความละเอียด 0.2 x 0.2 มิลลิเมตร 
ไหลเวยีนกรองเกลือดว้ยระบบนํ3าลน้ จาํนวน 3 ชุด ใชเ้วลากรองเกลือ 1 รอบ ดงัภาพ ประกอบ 36 
     (4)  พฒันาระบบกรองผา่นไส้กรองนํ3ามนัเชื3อเพลิงความละเอียด 1 ไมครอน 
ต่อแบบขนาน โดยติดตั3งไส้กรองพร้อมวาล์วเปิดปิด จาํนวน 10 ชุด เพื8อใช้กรองไบโอดีเซลเป็น
ขั3นตอนสุดทา้ย ดงัภาพประกอบ 37 
     (5)  ทดลองระบบกรองแยกไขไบโอดีเซลและตะกอนปนเปื3 อน 
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ภาพประกอบ 33  เครื�องทาํความเยน็ เพื�อลดอุณหภูมิไบโอดีเซลเป็น 10 องศาเซลเซียส 
 

 

ภาพประกอบ 34  ผา้กรองดกัแยกไขไบโอดีเซลความละเอียด 1 ไมครอน และกระบอกอดัความดนั 
 

 

ภาพประกอบ 35  ระบบปัJมส่งนํ�ามนัสู่ระบบกรองดกัแยกไขไบโอดีเซล และระบบกรองดกัแยก ฯ 
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ภาพประกอบ 36  ระบบกรองเกลือแยกนํ�าและความชื�นชุดที� 2 หลงัจากกรองแยกไขไบโอดีเซล 
 

 
 
ภาพประกอบ 37  ระบบกรองผา่นไส้กรอง ก่อนนาํไปใชง้าน 
 
ตอนที� 3 รวบรวมวัตถุดิบตั*งต้นผลปาล์มทะลายจากกลุ่มตัวอย่างและทดลองกระบวนการผลิต      
ไบโอดีเซลจากนํ*ามันปาล์มดิบ 
 วธีิดําเนินการ 
 1.  รวบรวมวตัถุดิบผลปาล์มทะลายจากประชากรกลุ่มตวัอยา่ง เพื�อทดลองและหาสมรรถนะ
การผลิตเปรียบเทียบก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันารวม 5 รอบการผลิต โดยมีรายชื�อดงันี�  
  1.1 โรงเรียนเนินทรายวทิยาคม ปริมาณปาลม์ทะลาย 1,500 กิโลกรัม 
  1.2 นายสายนัต ์ บินลอย ปริมาณปาลม์ทะลาย 840 กิโลกรัม 
  1.3 นายชาลี  นดัดาหลง ปริมาณปาลม์ทะลาย 1,600 กิโลกรัม 
  1.4 นายวทิยา  เจริญเศรษฐกุล ปริมาณปาลม์ทะลาย 1,200 กิโลกรัม 
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 2.   ดาํเนินการผลิตไบโอดีเซลตามกระบวนการที�ไดพ้ฒันาขั�นตอนการผลิตไบโอดีเซล 

และทดลองสมรรถนะของระบบการผลิตไบโอดีเซลที�ไดรั้บการพฒันา จาํนวน 5 รอบการผลิต 

 3.   เปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตไบโอดีเซลของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ� ามนั

ปาลม์ขนาดเล็กในพื�นที�จงัหวดัตราด ก่อนและหลงัการพฒันา 

 

ตอนที� 4  การทดสอบความบริสุทธิ6ของไบโอดีเซลและการทดลองใช้งานไบโอดีเซล 

 1. การทดสอบความบริสุทธิ6ของไบโอดีเซล 

  วธีิดาํเนินการ 

  1.1 ส่งตวัอยา่งไบโอดีเซล ทดสอบคุณภาพ B100 ก่อนการพฒันา จาํนวน 1 ตวัอยา่ง 

และภายหลงัการพฒันา จาํนวน 3 ตวัอยา่ง เพื8อทดสอบปริมาณเมทิลเอสเตอร์ ณ โครงการโรงงาน

สกดันํ3ามนัพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชยัพฒันา อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ทดสอบโดยใชเ้ตาไมโครเวฟ เรียกวา่ “กระบวนการทดสอบแบบประมาณการปริมาณกลีเซอรีนโดย

กระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชั8นด้วยเตาไมโครเวฟ” วิธีการทดสอบความบริสุทธิ{ ของ            

ไบโอดีเซล ดงัรายละเอียดเอกสารประกอบภาคผนวก ค 

  1.2  ส่งตวัอยา่งไบโอดีเซล ทดสอบคุณภาพ B100 หลงัการพฒันาจาํนวน 1 ตวัอยา่ง

โดยบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษัทในเครือสถาบันวิจัยและ

เทคโนโลยี ปตท. โดยกาํหนดรายละเอียด การทดสอบตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน กาํหนด

ลกัษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลสําหรับเครื�องยนต์การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ.2549

จาํนวน 11 พารามิเตอร์ ดงัรายละเอียดเอกสารประกอบภาคผนวก ง 

  1.3  ส่งตวัอยา่งไบโอดีเซล ทดสอบคุณภาพ B100 หลงัการพฒันาจาํนวน 1 ตวัอยา่ง

โดยบริษทั บี.ที. ไบโอเทค (ไทยแลนด)์ จาํกดั โดยกาํหนดรายละเอียด การทดสอบตามประกาศกรม

ธุรกิจพลังงาน กําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลสําหรับเครื8 องยนต์การเกษตร              

(ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ.2549 จาํนวน 1 พารามิเตอร์ดงัรายละเอียดเอกสารประกอบภาคผนวก ง 

  1.4  เปรียบเทียบผลการทดสอบความบริสุทธิ4 ของไบโอดีเซล (B100) ก่อนและหลงั

การพฒันาการผลิตไบโอดีเซลของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์มขนาดเล็กในพื�นที�

จงัหวดัตราด 
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 2.   นําผลติภัณฑ์ไบโอดีเซลจากกระบวนการผลิตที�ได้ไปทดลองใช้งานกับเครื�องจักรกล

การเกษตรของกลุ่มตัวอย่าง 

  วธีิดาํเนินการ 

  1.1 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม (สถานที�ดาํเนินการวิจยั) โดยครูนที รัตนพิทกัษ ์
ทดลองใช้ไบโอดีเซลกับเครื� องยนต์รถไถเดินตามและรถแทรกเตอร์ ระยะเวลาทดลองใช้งาน            
2 เดือน ติดตามผลการทดลองใชง้านโดยวธีิสัมภาษณ์ 
  1.2 นายสายนัต ์ บินลอย เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์ทดลองใชไ้บโอดีเซลกบัเครื�องสูบนํ� า
ในสวนปาลม์ ระยะเวลาทดลองใชง้าน 2 เดือน ติดตามผลการทดลองใชง้านโดยวธีิสัมภาษณ์ 
  1.3 นายชาลี  นดัดาหลง เกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม ทดลองใช้ไบโอดีเซลกบัเครื�องยนต์
ดีเซลสูบเดียวที�ใชตี้นํ� าในนากุง้ ซึ� งมีสภาพเก่าอายุการใชง้านประมาณ 20 ปี ระยะเวลาการทดลอง     
ใชง้าน 2 เดือน ติดตามผลการทดลองใชง้านโดยวธีิสัมภาษณ์ 
  1.4 นายวทิยา  เจริญเศรษฐกุล ทดลองใชก้บัเครื�องยนตดี์เซล 4 สูบ D4D ขนาด 2,500 
ซีซี อายุการใชง้านประมาณ 10 ปี ซึ� งปกติใชง้านกบันํ� ามนัดีเซล ระยะเวลาการทดลองใชง้าน 3 เดือน 
บนัทึกผลการทดลองใชง้าน 
  1.5 วิเคราะห์ผลการทดลองใช้งานไบโอดีเซลกบัเครื�องจกัรกลการเกษตรของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 
ตอนที� 5  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลของโครงการส่งเสริม

อุตสาหกรรมนํ*ามันปาล์มขนาดเลก็ในพื*นที�จังหวดัตราด 
 วธีิดําเนินการ 
 1.   ประชุมชี� แจงทาํความเขา้ใจการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต   
ไบโอดีเซลของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์มขนาดเล็กในพื�นที�จงัหวดัตราด แก่ 
อาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ตวัแทนบุคลากรของโรงเรียนเนินทรายวทิยาคม  
 2.   เขียนโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เรื�อง เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลจากผลปาล์ม
นํ� ามนัและประโยชน์จากวสัดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล เสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
 3.   จัดทาํหนังสือเรียนเชิญวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื� อง 
เทคโนโลยกีารผลิตไบโอดีเซลจากผลปาล์มนํ� ามนัและประโยชน์จากวสัดุเหลือใชจ้ากกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซล โดยผูว้จิยัดาํเนินการติดต่อวทิยากรดว้ยตนเอง ซึ� งวทิยากรประกอบดว้ย 
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  3.1  นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื�อง  ผูว้า่ราชการจงัหวดัตราด 
  3.2 ว่าที�ร้อยตรี ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ  ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 17 
  3.3 คุณทรงวฒิุ  โชติมา  อุตสาหกรรมจงัหวดัตราด 

  3.4 คุณมานะ  บุญระมี  เกษตรจงัหวดัตราด 

  3.5 คุณโชตินนัท ์ เที�ยงสายสกุล  ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาที�ดินตราด 

  3.6  คุณจีระพงศ์  รักประสูตร  ผูจ้ดัการโครงการโรงงานสกดันํ� ามนัพืชและผลิต     

ไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชยัพฒันา อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

  3.7  คุณนิยม  อภิบาลศรี  ผูเ้ชี�ยวชาญปุ๋ยหมกัชีวภาพและปุ๋ยอินทรียน์ํ�า 

  3.8  นางสาวธารารัตน์  สร้อยเพ็ชร  นกัเรียนทุนพระราชทาน ทุนการศึกษาสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร จากโรงเรียนเนินทรายวทิยาคม 

  3.9  คุณสุเอช  สัมโย ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม และประธานคณะกรรมการ

บริหารโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาลม์ขนาดเล็กเพื�อผลิตไบโอดีเซลในพื�นที�จงัหวดัตราด 

 4. จดัทาํหนงัสือเรียนเชิญผูเ้ขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเรื�อง เทคโนโลยี

การผลิตไบโอดีเซลจากผลปาล์มนํ� ามนัและประโยชน์จากวสัดุเหลือใชจ้ากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 

ประกอบดว้ย ผูเ้ขา้ร่วมอบรม จาํนวน 230 คน ดงันี�  

  4.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูป้ลูกปาล์ม และกลุ่มสมาชิกเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มนํ� ามนั   

ในพื�นที�อาํเภอเมืองตราด และอาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด จาํนวน 9 กลุ่ม ส่งตวัแทนเขา้ร่วมอบรม

เชิงปฏิบติัการ กลุ่มละ 10 คน รวม 90 คน 

  4.2 ครูในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 จาํนวน 38โรงเรียน

โรงเรียนละ 2 คน และคณะครูโรงเรียนเนินทรายวทิยาคม จาํนวน 14 คน รวม 90 คน 

  4.3 ตวัแทนหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง อาทิเช่น สนง.อุตสาหกรรมจงัหวดัตราด  

สนง.เกษตรจงัหวดัตราด สถานีพฒันาที�ดินตราด องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตราด องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลเนินทราย องค์การบริหารส่วนตาํบลท่ากุ่ม องค์การบริหารส่วนตาํบลวงัตะเคียน  

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแร้ง เทศบาลตาํบลท่าพริกเนินทราย  

เทศบาลตาํบลชาํราก เทศบาลตาํบลตะกาง มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี วิทยาลยัเทคนิคตราด  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างตราด            

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัตราด หอการค้าจงัหวดัตราด สํานักงานขนส่งจงัหวดัตราด

วทิยาลยัชุมชนตราด สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัตราดรวม 40 คน 
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  4.4 ตวัแทนสมาคมและกลุ่มอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง อาทิเช่น สมาคมประมงจงัหวดัตราด 

กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี�ยงกุง้ กลุ่มผูป้ระกอบการรถแทรคเตอร์ รวม 10 คน 

 5.   ดาํเนินการจดัอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเรื�อง เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล
จากผลปาล์มนํ� ามนัและประโยชน์จากวสัดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ระหว่างวนัที� 
15-16 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์มขนาดเล็กเพื�อผลิตไบโอดีเซล 
ในพื�นที�จงัหวดัตราด โรงเรียนเนินทรายวทิยาคม 
 6. สรุปผลดาํเนินการจดัอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเรื�อง เทคโนโลยีการผลิต  
ไบโอดีเซลจากผลปาลม์นํ�ามนัและประโยชน์จากวสัดุเหลือใชจ้ากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 
  
ตอนที� 6 การวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 

 1. ดา้นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ�ามนัปาลม์ดิบ 
 2.   ดา้นจุดคุม้ทุนการพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ�ามนัปาลม์ดิบเพื�อส่งเสริม
อุตสาหกรรมนํ�ามนัปาลม์ขนาดเล็กในพื�นที�จงัหวดัตราด ณ โรงเรียนเนินทรายวทิยาคม 

 3.   ดา้นระยะเวลาในการคืนทุนการพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ� ามนัปาล์ม
ดิบเพื�อส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาลม์ขนาดเล็กในพื�นที�จงัหวดัตราด 

 

  

     



ผลและการวจิารณ์ 

 
 ในการวิจยัเรื�อง การพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ� ามนัปาล์มดิบเพื�อส่งเสริม
อุตสาหกรรมนํ�ามนัปาลม์ขนาดเล็กในพื�นที�จงัหวดัตราด มีการเสนอผลและการวจิารณ์ ดงันี�  
 
พฒันากระบวนการผลติไบโอดีเซลจากนํ�ามันปาล์มดิบ 

 1.   ผลการพฒันากระบวนการผลติไบโอดีเซลจากนํ�ามันปาล์มดิบเพื อส่งเสริมอุตสาหกรรม

นํ�ามันปาล์มขนาดเลก็ในพื�นที จังหวดัตราด 

 ผลการศึกษา การพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซล ประกอบดว้ย การพฒันาพื�นที�การ
หีบสกดันํ� ามนัปาล์มดิบ พฒันาขั�นตอนการผลิตไบโอดีเซล พฒันาการผลิตนํ� ามนัปาล์มดิบ พฒันา
ระบบเตาทอดผลปาล์มนํ� ามนั พฒันาการหีบสกดันํ� ามนัปาล์มดิบ พฒันาระบบดีกมั พฒันาการไทเทรต
วิเคราะห์ปริมาณกรดไขมนัอิสระในนํ� ามนัปาล์มดิบก่อนและหลงัการทาํปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชั�น 
พฒันาการตรวจสอบคุณภาพของไบโอดีเซล โดยวธีิการทดสอบดว้ยเตาไมโครเวฟ เรียกวา่ “กระบวนการ
ทดสอบแบบประมาณการปริมาณกลีเซอรีน โดยกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชั�นด้วยเตา
ไมโครเวฟ” ตรวจสอบและควบคุมถงัปฏิกิริยาไบโอดีเซลระบบกึ�งปิด เพื�อควบคุมปริมาณเมทานอล 
พฒันาระบบลา้งนํ� า พฒันาระบบความปลอดภยัของกระบวนการผลิตไบโอดีเซล พฒันาระบบกรอง
เกลือ และพฒันาระบบกรองแยกไขไบโอดีเซลและตะกอนปนเปื� อน แสดงดงัตาราง 2 ตาราง 3 และ
ตาราง 4  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 2  เปรียบเทียบปริมาณผลผลิตและคุณภาพของไบโอดีเซลก่อนและหลงัการพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซล 
 

กระบวนการ

ผลติไบโอดีเซล 

นํ�าหนัก 

ผลปาล์มทะลาย 

(กโิลกรัม) 

นํ�าหนักผลปาล์ม

จากการคัดแยก

(กโิลกรัม) 

นํ�าหนักผลปาล์ม

ทอดสุก 

(กโิลกรัม) 

ปริมาณ 

นํ�ามันปาล์มดิบ 

จากการหีบสกดั

(ลติร) 

ปริมาณ 

นํ�ามันปาล์ม 

CPO หลงัดีกมั 

(ลติร) 

ปริมาณ 

ไบโอดีเซล 

(ลติร) 

ปริมาณ 

เมทลิเอสเตอร์ 

(เปอร์เซ็นต์) 

ก่อนการพฒันา 1,000 476 302 185 150 100 86 
หลงัการพฒันา 1,000 660 430 248 245 220 96 
อตัราการ
เปลี�ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

 
0 

 
+38 

 
+42 

 
+34 

 
+63 

 
+120 

 
+10 

 
 หมายเหตุ  + หมายถึง การเพิ�มขึ�น 
    - หมายถึง การลดลง 
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 จากการพิจารณาผลการเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตและคุณภาพของไบโอดีเซลก่อนและ
หลงัการพฒันากระบวนการผลิตไบอีเซล ในตาราง 2 พบวา่ 
 ใช้วตัถุดิบตั�งต้นผลปาล์มทะลาย 1,000 กิโลกรัม เท่ากันทั�งก่อนและหลงัการพฒันา       
ทาํการคดัแยกผลปาล์ม ก่อนการพฒันา ตีแยกผลปาล์มโดยใส่ผลปาล์มทั�งทะลายในเครื�องตีแยก   
ผลปาลม์ สามารถตีแยกผลปาลม์ไดน้ํ�าหนกัผลปาลม์ 317 กิโลกรัม คงเหลือผลปาลม์ส่วนหนึ�งติดอยู่
กบัช่อชั�นในของทะลายปาล์ม ตอ้งคดัแยกด้วยมือเพื�อลดการสิ�นเปลืองวตัถุดิบ ได้ผลปาล์มรวม   
476 กิโลกรัม โดยผลปาล์มเกิดการชํ� าเสียหาย หลงัการพฒันา นาํวตัถุดิบผลปาล์มทะลายไปทาํการ
สับแยกเป็นช่อทะลายปาล์ม แลว้ผึ�งในลานตากในร่มทิ�งไว ้ประมาณ 2 ถึง 3 วนั จากนั�นนาํเขา้
เครื�องตีแยกผลปาลม์ สามารถตีแยกผลปาลม์ไดน้ํ� าหนกัผลปาล์ม 660 กิโลกรัม โดยผลปาล์มไม่เกิด
การชํ� าเสียหาย คิดเป็นอตัราการเปลี�ยนแปลงนํ� าหนกัผลปาล์มจากกระบวนการตีคดัแยกผลปาล์ม 
เพิ�มขึ�นร้อยละ 38  
 นํ� าหนกัผลปาล์มทอดสุก ก่อนการพฒันา นาํผลปาล์มจากการคดัแยก 476 กิโลกรัม ทอดโดย
ให้ความร้อนดว้ยแก๊สหุงตม้ LPG ไดน้ํ� าหนกัผลปาล์มทอดสุก 302 กิโลกรัม หลงัการพฒันา นาํผล
ปาล์มจากการคดัแยก 660 กิโลกรัม ทอดดว้ยไมฟื้นในกระทะ 3 ใบ ไดผ้ลปาล์มทอดสุก 430 กิโลกรัม 
คิดเป็นอตัราการเปลี�ยนแปลงนํ�าหนกัผลปาลม์ทอดสุก เพิ�มขึ�นร้อยละ 42 
 ปริมาณนํ�ามนัปาลม์ดิบจากการหีบสกดั ก่อนการพฒันา ไดน้ํ� ามนัปาล์มดิบซึ� งมีกากตะกอน
ปนเปื� อน 166 กิโลกรัมหรือ 185 ลิตร หลงัการพฒันา ไดน้ํ� ามนัปาล์มดิบซึ� งแยกกากตะกอนปนเปื� อน
แลว้ 223 กิโลกรัมหรือ 248 ลิตร คิดเป็นอตัราการเปลี�ยนแปลงปริมาณนํ� ามนัปาล์มดิบจากการหีบสกดั
เพิ�มขึ�นร้อยละ 34  
 ปริมาณนํ� ามนัปาล์ม CPO ที�ไดจ้ากกระบวนการแยกยางเหนียว (ดีกมั) ก่อนการพฒันา   
ปริมาณนํ� ามนัปาล์ม CPO ที�ไดจ้ากกระบวนการดีกมั 150 ลิตร หลงัการพฒันา ปริมาณนํ� ามนัปาล์ม 
CPO ที�ไดจ้ากกระบวนการดีกมั 245 ลิตร คิดเป็นอตัราการเปลี�ยนแปลงปริมาณ CPO ที�ไดจ้าก
กระบวนการดีกมัเพิ�มขึ�นร้อยละ 63  
 ปริมาณไบโอดีเซล ก่อนการพฒันา ปริมาณไบโอดีเซลที�ไดจ้ากกระบวนการผลิต 100 ลิตร 
หลงัการพฒันา ปริมาณไบโอดีเซลที�ไดจ้ากกระบวนการผลิต 220 ลิตร คิดเป็นอตัราการเปลี�ยนแปลง
ปริมาณไบโอดีเซลเพิ�มขึ�นร้อยละ 120 
 ปริมาณเมทิลเอสเตอร์ ก่อนการพฒันา เมทิลเอสเตอร์ที�ไดจ้ากกระบวนการผลิตมีคุณภาพ
ความบริสุทธิL ร้อยละ 86 หลงัการพฒันา เมทิลเอสเตอร์ที�ไดจ้ากกระบวนการผลิตมีคุณภาพความ
บริสุทธิL ร้อยละ 96 คิดเป็นอตัราการเปลี�ยนแปลงปริมาณเมทิลเอสเตอร์มีคุณภาพความบริสุทธิL
เพิ�มขึ�นร้อยละ 10 



64 

 

ตาราง 3  เปรียบเทียบปริมาณเมทิลเอสเตอร์ ซึ� งเป็นเกณฑ์วดัคุณภาพไบโอดีเซลที�ไดจ้ากกระบวนการ
ผลิต ทดสอบโดยโรงงานสกดันํ�ามนัพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชยัพฒันา อ.หวัหิน 
จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ก่อนและหลงัการพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซล 

 

รายการ ก่อนการพฒันา 

(ร้อยละ) 

หลงัการพฒันา 

(ร้อยละ) 

หลงัการพฒันา 

(ร้อยละ) 

หลงัการพฒันา 

(ร้อยละ) 

 
ปริมาณ 

เมทิลเอสเตอร์ 

ตวัอยา่งที� 1  
ก.ย. 2554 

86 

ตวัอยา่งที� 2 
ก.ย. 2554 

96 

ตวัอยา่งที� 3 
มี.ค. 2555 

99.44 

ตวัอยา่งที� 4 
มี.ค. 2555 

98.95 

 
 จากการพิจารณาผลการเปรียบเทียบปริมาณเมทิลเอสเตอร์ ซึ� งเป็นเกณฑว์ดัคุณภาพไบโอดีเซล
ที�ไดจ้ากกระบวนการผลิต ทดสอบโดยโรงงานสกดันํ� ามนัพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิ
ชยัพฒันา อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ก่อนและหลงัการพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซล ในตาราง 
3 พบวา่ 
 ก่อนการพฒันา ผลทดสอบมีปริมาณเมทิลเอสเตอร์เพียงร้อยละ 86 ส่วนที�เหลือร้อยละ 14
ประกอบดว้ยนํ�า นํ�ามนัพืช กลีเซอรอล และสิ�งปนเปื� อน ภายหลงัการพฒันา จดัหาอุปกรณ์เครื�องมือ
เครื�องใชท้างห้องปฏิบติัการเคมีที�มีความละเอียดสูงในการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ การพฒันา
ระบบนํ� าลา้งเพื�อควบคุมอุณหภูมิของนํ� าที�ใชใ้นการลา้งสิ�งปนเปื� อน การควบคุมอุณหภูมิและเมทานอล
ในถงัปฏิกิริยาแบบกึ�งปิด ซึ� งมีผลต่อความสมบูรณ์ของการเกิดปฏิกิริยาไบโอดีเซล การพฒันาติดตั�ง
ปัOมสุญญากาศในขั�นตอนการกาํจดันํ�าในไบโอดีเซลที�อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส การพฒันาระบบ
กรองเกลือ การพฒันาเพิ�มระบบกรองแยกไขไบโอดีเซลที�อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และการกรอง
ผา่นไส้กรองในขั�นตอนสุดทา้ย ส่งผลให้คุณภาพไบโอดีเซลไดผ้ลการทดสอบตามตวัอย่างที� 2, 3 
และ 4 มีปริมาณเมทิลเอสเตอร์ร้อยละ 96 99.44 และ 98.95 ตามลาํดบั โดยผลการทดสอบตวัอยา่งที� 2 
มีปริมาณเมทิลเอสเตอร์ร้อยละ 96 ซึ� งตํ�ากวา่ค่าที�มาตรฐานกาํหนดให้ปริมาณเมทิลเอสเตอร์ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 96.5 โดยนํ�าหนกั เนื�องจากการปนเปื� อนของนํ� าและตะกอนในขั�นตอนการกรองไบโอดีเซล 
ส่วนผลการทดสอบตวัอยา่งที� 3 และ 4 มีปริมาณเมทิลเอสเตอร์มากกกวา่ร้อยละ 96.5 ตามที�มาตรฐาน
กาํหนด 
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ตาราง 4  เปรียบเทียบผลการทดสอบลกัษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลสําหรับเครื�องยนต์การเกษตร 
(ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ.2549 ตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานภายหลงัการพฒันา ทดสอบโดย
สถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. บริษทั พีทีที โกลบอลเคมิคอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทั  
บี.ที. ไบโอเทค (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 

รายการ คุณสมบัติ, หน่วย มาตรฐาน ผลทดสอบ 

  1 เมทิลเอสเทอร์ (ร้อยละโดยนํ�าหนกั) ≥ 96.5 96.71 
  2 ความหนาแน่น ณ อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส (kg/m3) 860 - 900 878 
  3 ความหนืด ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส(cSt (mm.2/Sec)) 1.9 – 8.0 4.617 
  4 จุดวาบไฟ (องศาเซลเซียส) ≥ 120 169.5 
  5 กาํมะถนั (ร้อยละโดยนํ�าหนกั) ≤ 0.0015 < 0.0003 
  6 เถา้ซลัเฟต (ร้อยละโดยนํ�าหนกั) ≤ 0.02 < 0.005 
  7 นํ�าและตะกอน (ร้อยละโดยปริมาตร) < 0.2 0.125 
  8 การกดักร่อนแผน่ทองแดง (Copper Strip Corrosion) < NO.3 NO.1 
  9 ค่าความเป็นกรด (mg KOH/g) < 0.80 0.38 
10 กลีเซอรีนอิสระ (ร้อยละโดยนํ�าหนกั) ≤ 0.02 < 0.01 
11 
12 

กลีเซอรีนทั�งหมด (ร้อยละโดยนํ�าหนกั) 
ค่าซีเทน (Cetane Number) 

< 1.5 
> 47.0 

0.06 
68 

               

 จากการพิจารณาผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบลกัษณะและคุณภาพของไบโอดีเซล
สําหรับเครื� องยนต์การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ.2549 ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน          
ซึ� งรายการที� 1 ถึง 11 ทดสอบโดย สถาบนัวจิยัและเทคโนโลยี ปตท. บริษทั พีทีที โกลบอลเคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) และรายการที� 12 ทดสอบโดย บริษทั บี.ที. ไบโอเทค (ไทยแลนด์) จาํกดั ในตาราง 
4 พบวา่ ผลการทดสอบ ทั�ง 12 พารามิเตอร์ ผ่านค่ามาตรฐานไบโอดีเซลที�กาํหนดทุกพารามิเตอร์   
จึงสามารถนาํไปใชก้บัเครื�องจกัรกลการเกษตร 
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 2.   ผลการทดลองนําผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลจากกระบวนการผลิตที ได้ ไปใช้งานกับ

เครื องจักรกลการเกษตรของกลุ่มตัวอย่าง 

  หลังการพฒันาคุณภาพไบโอดีเซลที�ผลิตได้ (ภาพประกอบ 38) มีคุณสมบติัตาม
มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน โดยไม่เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อการใช้งานในเครื� องยนต ์          
ไดท้ดลองใช้งานไบโอดีเซลกบักลุ่มตวัอย่าง เพื�อให้กลุ่มสมาชิกผูใ้ช้ไบโอดีเซลเกิดความเชื�อมั�น    
ในคุณภาพการผลิต สามารถนาํไปประชาสัมพนัธ์โครงการเพื�อขยายผลการใช้งานสู่กลุ่มสมาชิก      
ผูป้ลูกปาล์ม และกลุ่มเกษตรกรอื�น ๆ ที�ให้ความสนใจ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างที�ทดลอง
ใชไ้บโอดีเซล 
 

 
 
ภาพประกอบ 38  นํ�ามนัไบโอดีเซลที�ไดจ้ากกระบวนการผลิตภายหลงัการพฒันา 
 

 

ภาพประกอบ 39  ทดลองใชไ้บโอดีเซล B100 กบัเครื�องจกัรกลการเกษตรของโรงเรียนเนินทราย
วทิยาคม 
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 ภาพประกอบ 39 แสดงการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล กบัเครื�องยนตร์ถไถเดินตาม
และรถแทรกเตอร์ของโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม โดย ครูนที รัตนพิทกัษ์ ระยะเวลาการทดลอง     
ใชง้าน 2 เดือน ผลการสัมภาษณ์ผูใ้ชง้านปรากฏวา่ ลกัษณะควนัของไบโอดีเซลจะมีสีขาว ส่วนลกัษณะ
ควนัของนํ� ามนัดีเซลก่อนทดลองใชไ้บโอดีเซลจะมีสีดาํ ลกัษณะการฟังเสียงของเครื�องยนตที์�ใชน้ํ� ามนั
ดีเซลจะมีความดงักวา่เครื�องยนตที์�ใชไ้บโอดีเซล ลกัษณะของกาํลงัเครื�องยนตที์�ใชน้ํ� ามนัดีเซลกบั
กาํลงัเครื�องยนต์ที�ใช้ไบโอดีเซลไม่เห็นความแตกต่างกนั ลกัษณะของอตัราการเร่งเครื�องยนต์ที�ใช ้
ไบโอดีเซลมีอตัราการเร่งไม่แตกต่างจากเครื�องยนต์ที�ใช้นํ� ามนัดีเซล ลกัษณะของกลิ�นของควนั
เครื�องยนตที์�ใชไ้บโอดีเซลไม่วิงเวียนศีรษะกลิ�นหอมเหมือนกลิ�นนํ� ามนัปาล์ม ส่วนของเครื�องยนต ์
ที�ใชดี้เซลเมื�อดมกลิ�นจะรู้สึกวงิเวยีนศีรษะ เครื�องยนตส์ตาร์ทติดง่ายไม่แตกต่างกนั เครื�องยนตเ์ดินเรียบ 
 

 
 

ภาพประกอบ 40  ทดลองใชไ้บโอดีเซล B100 กบัเครื�องลิตรเตอร์สาํหรับสูบนํ�า 
 

 ภาพประกอบ 40 แสดงการทดลองใชไ้บโอดีเซลกบัเครื�องลิตรเตอร์ของนายสายนัตบิ์นลอย 
เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มซึ� งมีความตอ้งการทดลองใชง้านไบโอดีเซล เป็นระยะ เวลา 2 เดือน ผลการ
สัมภาษณ์ปรากฏวา่ ลกัษณะควนัของไบโอดีเซลจะมีสีขาว ส่วนลกัษณะควนัของนํ� ามนัดีเซลก่อน
ทดลองใชไ้บโอดีเซลจะมีสีดาํ ลกัษณะการฟังเสียงของเครื�องยนตที์�ใชน้ํ� ามนัดีเซลจะมีความดงักวา่
เครื�องยนต์ที�ใช้ไบโอดีเซล ลกัษณะของกาํลงัเครื�องยนต์ที�ใช้นํ� ามนัดีเซลกบักาํลงัเครื�องยนต์ที�ใช ้
ไบโอดีเซลไม่เห็นความแตกต่างกนั ลกัษณะของอตัราการเร่งเครื�องยนตที์�ใชไ้บโอดีเซลมีอตัราการ
เร่งไม่แตกต่างจากเครื�องยนตที์�ใชน้ํ� ามนัดีเซล ลกัษณะกลิ�นของควนัเครื�องยนต์ที�ใช้ไบโอดีเซลไม่
วิงเวียนศีรษะกลิ�นหอมเหมือนกลิ�นนํ� ามนัปาล์ม ส่วนของเครื�องยนตที์�ใชดี้เซลเมื�อดมกลิ�นจะวิงเวียน
ศีรษะ เครื�องยนตส์ตาร์ทติดง่ายไม่แตกต่าง เครื�องยนตเ์ดินเรียบ 
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ภาพประกอบ 41  ทดลองใชไ้บโอดีเซล B100 กบัเครื�องยนตดี์เซลสาํหรับตีนํ�าในนากุง้ 
 

 ภาพประกอบ 41 แสดงการทดลองใชไ้บโอดีเซลกบัเครื�องยนต์ดีเซลสูบเดียวที�ใช้ตีนํ� า   
ในนากุง้ ซึ� งมีสภาพเก่าอายุการใชง้านประมาณ 20 ปี ของนายชาลี นดัดาหลง ซึ� งมีความตอ้งการ
ทดลองใชง้านไบโอดีเซล เป็นระยะเวลา 2 เดือน ผลการสัมภาษณ์ ปรากฏวา่อตัราการสิ�นเปลือง   
ไบโอดีเซลเฉลี�ย 1.3 ลิตรต่อชั�วโมง เปรียบเทียบอตัราการสิ�นเปลืองไม่แตกต่างจากการใชน้ํ� ามนั
ดีเซล ลักษณะควนัของไบโอดีเซลจะมีสีขาวส่วนลกัษณะควนัของนํ� ามนัดีเซลก่อนทดลองใช ้      
ไบโอดีเซลจะมีสีดาํ สภาพไส้กรองนํ� ามนัเชื�อเพลิงหลงัการทดลองใช้ไบโอดีเซลปกติเหมือนกนั 
ลกัษณะการฟังเสียงของเครื�องยนต์ที�ใช้นํ� ามนัดีเซลจะมีความดงักว่าเครื�องยนต์ที�ใช้ไบโอดีเซล 
ลกัษณะของกาํลงัเครื�องยนต์ที�ใช้นํ� ามนัดีเซลกบัเครื�องยนต์ที�ใช้ไบโอดีเซลไม่เห็นความแตกต่าง 
ลกัษณะอตัราการเร่งเครื�องยนตที์�ใชน้ํ� ามนัดีเซลกบัเครื�องยนตที์�ใชไ้บโอดีเซลไม่เห็นความแตกต่าง 
ลกัษณะของกลิ�นของควนัเครื�องยนต์ที�ใช้ไบโอดีเซลไม่เวียนศีรษะกลิ�นหอมเหมือนกลิ�นนํ� ามนัปาล์ม 
ส่วนเครื�องยนต์ที�ใชน้ํ� ามนัดีเซลเมื�อดมกลิ�นจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะ เครื�องยนต์สตาร์ทติดง่ายไม่แตกต่าง 
เครื�องยนตเ์ดินเรียบ 
 

 
ภาพประกอบ 42  ทดลองใชไ้บโอดีเซล B100 กบัรถยนตเ์ครื�องยนตดี์เซล 4 สูบ ขนาด 2,500 ซีซี 
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 ภาพประกอบ 42 แสดงการทดลองใชไ้บโอดีเซลกบัเครื�องยนตดี์เซล 4 สูบ D4D ขนาด 
2,500 ซีซี อายุการใชง้านประมาณ 10 ปี ซึ� งปกติใชง้านกบันํ� ามนัดีเซล ผลการทดลองจากการเก็บ
ขอ้มูลการใชข้องผูว้จิยัเอง พบวา่อตัราการสิ�นเปลืองไบโอดีเซลเฉลี�ย 10 กิโลเมตรต่อลิตร เปรียบเทียบ
อตัราการสิ�นเปลืองไม่แตกต่างจากการใชน้ํ� ามนัดีเซล ลกัษณะควนัของไบโอดีเซลจะมีสีขาวและมี
ควนัน้อย ส่วนลกัษณะควนัของนํ� ามนัดีเซลก่อนทดลองใช้ไบโอดีเซลจะมีสีดาํ และมีควนัมาก 
สภาพไส้กรองนํ� ามนัเชื�อเพลิงหลงัการใชป้กติเหมือนกนั ลกัษณะการฟังเสียงของเครื�องยนต์ที�ใช้
นํ� ามนัดีเซลจะมีความดงักวา่เครื�องยนตที์�ใชไ้บโอดีเซล ลกัษณะของกาํลงัที�ไดข้องเครื�องยนตที์�ใช้
นํ� ามนัดีเซลกบัเครื�องยนต์ที�ใช้ไบโอดีเซลไม่เห็นความแตกต่าง อตัราการเร่งเครื�องยนตที์�ใชน้ํ� ามนั
ดีเซลกบัเครื�องยนต์ที�ใช้ไบโอดีเซลไม่เห็นความแตกต่าง ลกัษณะของกลิ�นของควนัเครื�องยนต์ที�ใช ้
ไบโอดีเซลไม่เวยีนศีรษะกลิ�นหอมเหมือนกลิ�นนํ� ามนัปาล์ม ส่วนเครื�องยนตที์�ใชน้ํ� ามนัดีเซลเมื�อดม
กลิ�นจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะ เครื�องยนต์สตาร์ทติดง่ายไม่แตกต่าง เครื�องยนต์เดินเรียบ และจากการ
ทดลองใชง้านต่อเนื�องเป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมระยะทาง 7,000 กิโลเมตร โดยไม่มีส่วนผสมของ
นํ�ามนัดีเซล ในเครื�องยนตไ์ม่พบรอยรั�วซึมของนํ� ามนั และเครื�องยนตใ์ชง้านไดป้กติไม่แตกต่างจาก
การทดลองใชง้านในระยะเริ�มตน้ 
 
สมรรถนะการผลติไบโอดีเซลของโครงการ ฯ เปรียบเทยีบก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา 
 ผลการหาสมรรถนะการผลิตของโครงการ ฯ ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา โดย
เปรียบเทียบอตัราส่วนที�เพิ�มขึ�นและลดลง ในดา้นระยะเวลาในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล จาํนวน
แรงงานที�ใช้ในกระบวนการผลิต และปริมาณผลผลิตไบโอดีเซลจากกระบวนการผลิต แสดงดงั
ตาราง 5 
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ตาราง 5  เปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตไบโอดีเซลของโครงการ ฯ ก่อนการพฒันาและหลงัการ
พฒันา จากวตัถุดิบตั�งตน้ผลปาลม์ทะลาย 1,000 กิโลกรัม 

 

กระบวนการ 

เวลา (h) แรงงาน (แรง) ผลผลติ (kg) 

ก่อน

พฒันา 

หลงั 

พฒันา 

ก่อน 

พฒันา 

หลงั 

พฒันา 

ก่อน 

พฒันา 

หลงัพฒันา 

สับแยก 
ทะลายปาลม์ 

- 4 - 2   

ผึ�งทะลายปาลม์ 120 72 - -   
ตีแยกผลปาลม์ 
และคดัแยกกาก 

8 8 8 4 476 660 

ทอดผลปาลม์ 16 8 2 1 302 430 

หีบสกดัและ
กรองแยกกาก 

6 4 4 2 
166.5 

(185 L) 
240 

(267 L) 

กรอง Filter Plate - 2 - - - 
223.2 

(248 L) 

กระบวนการดีกมั 1 0.5 - - 
135 

(150 L) 
220.5 

(245 L) 
การไทเทรต 2 0.5 - - คลาดเคลื�อน เที�ยงตรง 

เอสเตอริฟิเคชนั  5 5 - -   
ทรานส์ 

เอสเทอริฟิเคชนั 
1 1 - - 

90 
(100 L) 

198 
(220 L) 

รวม 159 105 14 8   

 หมายเหตุ จาํนวนแรงงาน 1 แรง หมายถึง ปฏิบติังาน 8 ชั�วโมง  
 
 จากตาราง 5 เปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตไบโอดีเซลของโครงการ ฯ ก่อนการพฒันา
และหลงัการพฒันา จากวตัถุดิบตั�งตน้ผลปาลม์ทะลาย 1,000 กิโลกรัม พบวา่  
 ก่อนการพฒันา ใช้เวลาในกระบวนการผลิตประมาณ 159 ชั�วโมง โดยใช้แรงงานใน
กระบวนการผลิต 14 แรง ไดผ้ลผลิตไบโอดีเซล 90 กิโลกรัม (100 ลิตร) 
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  หลงัการพฒันา ใชเ้วลาในกระบวนการผลิตประมาณ 105 ชั�วโมง โดยใชแ้รงงานใน
กระบวนการผลิต 8 แรง ไดผ้ลิตภณัฑไ์บโอดีเซล 198 กิโลกรัม (220 ลิตร) 
 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตไบโอดีเซลของโครงการ ฯ พบวา่ 
  ดา้นระยะเวลาในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ก่อนการพฒันาใชร้ะยะเวลาประมาณ 
159 ชั�วโมง หลงัการพฒันาใชร้ะยะเวลาประมาณ 105 ชั�วโมง เปรียบเทียบระยะเวลาของกระบวนการ
ผลิตลดลง 54 ชั�วโมง คิดเป็นระยะเวลาของกระบวนการผลิตลดลงร้อยละ 33.96 
  ดา้นจาํนวนแรงงานที�ใชใ้นกระบวนการผลิต ก่อนการพฒันาใชแ้รงงานเพื�อดาํเนินการ
ผลิต 14 แรง หลงัการพฒันาใชแ้รงงานเพื�อดาํเนินการผลิต 8 แรงงาน เปรียบเทียบจาํนวนแรงงานที�ใช้
ในกระบวนการผลิตลดลง 6 แรง คิดเป็นจาํนวนแรงงานลดลงร้อยละ 42.86 
  ดา้นปริมาณผลผลิตไบโอดีเซลที�ไดจ้ากกระบวนการผลิต ก่อนการพฒันาผลิตได้ 90 
กิโลกรัม หรือ 100 ลิตรต่อรอบการผลิต หลงัการพฒันาผลิตได ้198 กิโลกรัม หรือ 220 ลิตรต่อรอบ
การผลิต เปรียบเทียบปริมาณผลผลิตไบโอดีเซลเพิ�มขึ�น 120 ลิตร คิดเป็นอตัราการเปลี�ยนแปลงดา้น
ปริมาณผลผลิตเพิ�มขึ�นร้อยละ 120 
 
ผลการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ�ามันปาล์มดิบ              

เพื อส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ�ามันปาล์มขนาดเลก็ในพื�นที จังหวดัตราด 

 การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ เรื�อง เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลจากผลปาล์มนํ� ามนั และ
ประโยชน์จากวสัดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ในระหว่างวนัที� 15 ถึง 16 มีนาคม 
2555 ณ ห้องประชุมและโรงสกดันํ� ามนัปาล์มดิบแปรรูปไบโอดีเซล โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 
อาํเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด โดยท่านผูว้่าราชการจงัหวดัตราด นางสาวเบญจวรรณอ่านเปรื�อง  
ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดอบรมเชิงปฏิบติัการและบรรยายพิเศษ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อ
ส่งเสริมพลงังานทางเลือกและสร้างมูลค่าเพิ�มดว้ยวตัถุดิบเหลือใช้ เพื�อประชาสัมพนัธ์สร้างความ
เชื�อมั�นของผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลต่อกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม และขยายผลเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ� ามนัปาล์มดิบระดบัชุมชนที�มีคุณภาพในพื�นที�ภาคตะวนัออก 
นอกจากนี� ยงัเป็นการส่งเสริมการสร้างรายไดแ้ก่กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มนํ� ามนัจากวสัดุเหลือใช้
จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โดยมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ จาํนวน 230 คน 
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ภาพประกอบ 43  นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื�อง ผูว้า่ราชการจงัหวดัตราด ให้เกียรติเป็นประธาน       
และบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เรื� อง เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลจาก      
ผลปาล์มนํ� ามนั และประโยชน์จากวสัดุเหลือใชจ้ากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ในระหว่าง
วนัที� 15 ถึง 16 มีนาคม 2555 ณ หอ้งประชุม โรงเรียนเนินทรายวทิยาคม 

 

 

ภาพประกอบ 44  ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัตราด เยี�ยมชมโรงสกดันํ�ามนัปาลม์ดิบแปรรูปไบโอดีเซล 
       ของโครงการร่วมกบัผูเ้ขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการ เพื�อศึกษากระบวนการผลิตไบโอดีเซล 
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ภาพประกอบ 45  ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการ ศึกษากระบวนการผลิตไบโอดีเซล ของโครงการ 
 

 
ภาพประกอบ 46  ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัตราด และผูเ้ขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการ เยี�ยมชมแปลง

เพาะเห็ดฟางจากกากทะลายปาลม์ ซึ� งเป็นประโยชน์จากวสัดุเหลือใชจ้ากการผลิตไบโอดีเซล 
 

ผลการวเิคราะห์เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 

 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมแบ่งตวัประกอบในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ ดา้นจุดคุม้ทุน และดา้นระยะเวลาในการ
คืนทุนการพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ� ามนัปาล์มดิบเพื�อส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ� ามนั
ปาลม์ขนาดเล็กในพื�นที�จงัหวดัตราด ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  
 1.   ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 

  กาํหนดใหค้่าใชจ่้ายในการพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซล (P) มีค่า 544,078 บาท 
(ตามตาราง 6 ค่าใช้จ่ายในการพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ� ามนัปาล์มดิบเพื�อส่งเสริม
อุตสาหกรรมนํ�ามนัปาลม์ขนาดเล็กในพื�นที�จงัหวดัตราด) มูลค่าซากของเครื�อง เมื�อสิ�นปีที� 10 เหลือ
ร้อยละ 10 ของราคาเครื�อง และอตัราดอกเบี�ยเท่ากบัร้อยละ 7.00 ต่อปี (ธนาคารแห่งประเทศไทย.  
ออนไลน์.  2557) 
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ตาราง 6  ค่าใชจ่้ายในการพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ� าม ันปาล์มดิบเพื�อส่ง เสริม
อุตสาหกรรมนํ�ามนัปาลม์ขนาดเล็กในพื�นที�จงัหวดัตราด 

 

ลาํดับ รายการ ค่าใช้จ่าย 

1 พฒันายกระดบัพื�นที�วางเครื�องหีบปาลม์ 7,358.00 
2 พฒันาสร้างชุดอุปกรณ์สับทะลายปาลม์ออกเป็นช่อผลปาลม์ 4,900.00 
3 พฒันาระบบตีแยกผลปาลม์ออกจากช่อทะลายปาลม์ 3,800.00 

4 พฒันาระบบคดัแยกเศษทะลายปาลม์ออกจากผลปาลม์ 24,705.00 

5 พฒันาระบบเตาทอดผลปาลม์ 15,000.00 

6 พฒันาระบบลาํเลียงผลปาลม์ทอดสุกขึ�นสู่เครื�องหีบสกดั 46,700.00 

7 พฒันาสร้างระบบอุ่นนํ�ามนัปาลม์ดิบที�ไหลออกจากเครื�องหีบสกดั 6,242.00 

8 พฒันาระบบกรองแยกกากสลดัจป์าลม์หยาบออกจากนํ�ามนัปาลม์ดิบ 27,991.00 

9 พฒันาระบบกรองแยกกากสลดัจป์าลม์ละเอียดออกจากนํ� ามนัปาลม์ดิบ 47,076.00 

10 พฒันาระบบปัOมส่งนํ�ามนัปาลม์ดิบเขา้สู่ระบบดีกมั 6,166.00 

11 พฒันาระบบการไทเทรต และการตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซลเบื�องตน้ 37,911.50 

12 พฒันาระบบการขจดันํ�าปนเปื� อนในไบโอดีเซล 31,535.00 

13 พฒันาระบบความปลอดภยัดา้นสารเคมี 25,821.00 

14 พฒันาระบบนํ�าลา้งนํ�ามนัปาลม์ดิบ และลา้งไบโอดีเซล 9,247.00 
15 พฒันาระบบกรองเกลือ 23,238.00 

16 พฒันาระบบตกผลึกไขไบโอดีเซลและกรองดกัแยกไขไบโอดีเซล 23,690.00 

17 พฒันาระบบกรองผา่นไส้กรองนํ�ามนัเชื�อเพลิงความละเอียด 1 ไมครอน 7,439.00 

18 พฒันาติดตั�งระบบไฟฟ้า 34,717.00 

19 ทดลองกระบวนการผลิต วตัถุดิบและสารเคมี 50,553.50 

20 
21 

ทดสอบไบโอดีเซลโดยบริษทั พีทีที โกลบอลเคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
ทดสอบไบโอดีเซลโดยบริษทั บี.ที. ไบโอเทค (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

18,595.00 
24,990.00 

22 จดัถ่ายทอดเทคโนโลย ี 61,703.00 

23 ศึกษาดูงาน ณโครงการโรงงานสกดันํ�ามนัพืชและผลิตไบโอดีเซลครบ
วงจร มูลนิธิชยัพฒันา อ.หวัหินจ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

4,700.00 

รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพฒันาระบบผลติ 544,078.00 
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  มูลค่าซาก (S)                 =    0.10 x 544,078 
              =    54,407.80 
           ค่าเสื�อมราคา (D)           =   (P-S)/L 
                                                  =   (544,078 - 54,407.80)/10 

         =   48,967.02 บาท/ปี 
          ค่าเสียโอกาสในการลงทุน (R)  =   ((P+S)/2) x I 
                               =   (544,078 + 54,407.80)/2x0.07  

        =   20,947 บาท/ปี 
           ตน้ทุนคงที� (FC)            =   ค่าเสื�อมราคา (D) + ค่าเสียโอกาสในการลงทุน (R) 
                                    =   48,967.02 + 20,947 
                         =   69,914.02 บาท/ปี 
 2.   ต้นทุนผนัแปร 

  จากการพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ� ามนัปาล์มดิบเพื�อส่งเสริมอุตสาหกรรม
นํ� ามนัปาล์มขนาดเล็กในพื�นที�จงัหวดัตราด มีตน้ทุนผนัแปรต่อรอบการผลิต โดยแบ่งค่าใชจ่้ายในการ
ผลิตไบโอดีเซล ก่อนการพฒันา และหลงัการพฒันา ออกเป็น 6 ส่วน คือ 
  2.1 ราคาทะลายปาลม์สด 
  2.2  ค่าเชื�อเพลิง (แก๊ส LPG) 
  2.3  ค่านํ�าในการลา้งไบโอดีเซล 
  2.4  ค่าไฟฟ้า 
  2.5  ค่าวตัถุดิบและสารเคมี 
  2.6  ค่าแรงงาน 
  เมื�อวดัปริมาณการใช้ในส่วนของนํ� าลา้งสารปนเปื� อนในกระบวนการผลิต ปริมาณ
เชื�อเพลิงทอดผลปาล์ม ปริมาณวตัถุดิบตั�งตน้ปาล์มทะลายสด ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า และ
ปริมาณสารเคมี คิดเป็นราคาต่อหน่วยแลว้ เพื�อให้สามารถเปรียบเทียบตน้ทุนค่าใช้จ่ายผนัแปรก่อน
และหลงัการพฒันา จึงกาํหนดค่าใช้จ่ายวตัถุดิบตั�งตน้ผลปาล์มทะลาย ซึ� งเป็นอตัราเฉลี�ยในราคา
เดียวกนัที�ราคากิโลกรัมละ 3.80 บาท โดยใชว้ตัถุดิบผลปาล์มทะลาย 1,000 กิโลกรัมต่อรอบการผลิต 
ส่วนปริมาณเชื�อเพลิง ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ปริมาณนํ� าลา้งสารปนเปื� อน และปริมาณสารเคมี 
ที�ใชใ้นกระบวนการผลิตไดจ้ากปริมาณที�ใชจ้ริง มีรายละเอียดดงัแสดงในตาราง 7 
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ตาราง 7  เปรียบเทียบตน้ทุนค่าใชจ้่ายผนัแปรต่อรอบการผลิตไบโอดีเซลจากวตัถุดิบตั�งตน้ผลปาลม์ทะลาย 1,000 กิโลกรัม ก่อนการพฒันา และหลงัการพฒันา 

 

ลาํดับ รายการ 
จํานวน หน่วย ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน 

ก่อน หลงั  ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ทะลายปาลม์สด 
แก๊ส LPG/ไมฟ้ืน 

นํ�า 
พลงังานไฟฟ้า 

เมทานอล 
KOH 
H3PO4 
H2SO4 

ค่าแรงงาน 

1,000 
15 
0.5 
28 

33.75 
1.72 
0.17 
0.18 
14 

1,000 
150 
0.5 
35 

55.13 
2.54 
0.23 
0.16 

8 

kg 
kg 

     m3  
Kw-h(unit) 

kg 
kg 
kg 
L 

วนั 

3.80 
20.00 

8.50 
3.30 

22.50 
80.00 

125.00 
107.00 
200.00 

3.80 
        0.50 

8.50 
3.80 

22.50 
80.00 

125.00 
107.00 
200.00 

3,800.00 
300.00 

4.25 
92.40 

759.38 
137.60 

21.25 
19.26 

2,800.00 

3,800.00 
75.00 

4.25 
133.00 

1,240.43 
203.20 

28.75 
17.12 

1,600.00 
รวมเป็นเงิน 7,934.14 7,101.75 
เฉลี�ยต่อลิตร 79.34 32.28 
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 จากตาราง 7 เปรียบเทียบตน้ทุนค่าใชจ่้ายผนัแปรต่อรอบการผลิตไบโอดีเซลจากวตัถุดิบ
ตั�งตน้ผลปาล์มทะลาย 1,000 กิโลกรัม ก่อนการพฒันา และหลงัการพฒันา พบวา่ ก่อนการพฒันา 
ผลิตไบโอดีเซลได ้100 ลิตรต่อรอบการผลิตมีค่าใชจ่้ายรวม 7,934.14 บาท คิดเป็นค่าใชจ่้ายผนัแปร
ต่อรอบการผลิต เฉลี�ยราคาต่อลิตร 79.34 บาท 
 ภายหลงัการพฒันา ผลิตไบโอดีเซลได ้220 ลิตรต่อรอบการผลิต มีค่าใชจ่้ายรวม 7,101.75
บาท คิดเป็นค่าใชจ่้ายผนัแปรต่อรอบการผลิต เฉลี�ยราคาต่อลิตร 32.28 บาท 
 สรุปผลเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายผนัแปรต่อรอบการผลิตภายหลังการพฒันาลดลงเมื�อ
เปรียบเทียบกบัก่อนการพฒันา เป็นเงิน 47.06 บาทต่อลิตร 
 กาํหนดให้  ดาํเนินการผลิต เดือนละ 4 รอบการผลิต คิดเป็น 48 รอบการผลิตต่อปี โดยมี
ค่าบาํรุงรักษาเครื�องเฉลี�ย 20 บาทต่อรอบการผลิต และมีตน้ทุนค่าใช้จ่ายผนัแปรต่อรอบการผลิต 
เป็นเงิน 7,101.75 บาท 
            ค่าบาํรุงรักษา (M)         =   20 x 48 
                                                  =   960 บาท/ปี 
            ตน้ทุนแปรผนั (VC)      =   (7,101.75 x 48) + 960  
                        =   340,884 + 960 
                   =   341,844 บาท/ปี 
           ดงันั�น 
            ค่าใชจ่้ายทั�งหมด (AC)  =   ตน้ทุนคงที� (FC) + ตน้ทุนแปรผนั (VC) 
                   =   69,914.02 + 341,844 
                    =   411,758.02  บาท/ปี 
 3.   จุดคุ้มทุน 

  กาํหนดกระบวนการผลิตสามารถผลิตไบโอดีเซลได ้220 ลิตรต่อรอบการผลิต และใน 
1 ปี ดาํเนินการผลิต 48 รอบการผลิตต่อปี ดงันั�นโรงงานสามารถผลิตไบโอดีเซลได ้10,560 ลิตร/ปี 
โดยไบโอดีเซลที�ผลิตได ้จาํหน่ายลิตรละ 30 บาท 
            จุดคุม้ทุน (BEPS)  =   (FC) / (SUu - VCu)  
            =  69,914.02 / (30 – (411,758.02 / 10,560)   
      =  69,914.02 / (30 – 38.99) 
 ดงันั�นจุดคุม้ทุน =  -7,776.87  ลิตร /ปี  
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

 สรุปผลและขอ้เสนอแนะเรื�องการพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ" ามนัปาล์มดิบ 

เพื�อส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ" ามนัปาล์มขนาดเล็กในพื"นที�จงัหวดัตราด ผูว้ิจยัได้แบ่งเนื"อหาโดยมี

รายละเอียดดงันี"  

 1.   สรุปผลการวจิยั 

 2.   ประโยชน์ในทางประยกุตข์องผลการวจิยัที�ได ้

 3.   ขอ้เสนอแนะ 

 

สรุปผลการวจัิย 

 1.   คุณภาพผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล มีคุณสมบติัตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เรื�องกาํหนด

ลกัษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลสําหรับเครื�องยนต์การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ. 2549 

และสามารถนาํไปใชก้บัเครื�องจกัรกลการเกษตรในอตัราส่วนเท่าใดก็ได ้โดยไม่เกิดผลกระทบต่อ

เครื�องยนต ์

 2.   สามารถพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากผลปาล์มนํ" ามนั มีสมรรถนะการผลิต 

เพิ�มขึ"น โดยปริมาณผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลเพิ�มขึ"นร้อยละ 120 จาํนวนแรงงานที�ใชใ้นกระบวนการผลิต

ลดลงร้อยละ 42.86 และระยะเวลาในกระบวนการผลิตลดลงร้อยละ 33.96 

 3.   สามารถลดตน้ทุนการผลิตไบโอดีเซล โดยก่อนการพฒันามีตน้ทุน 79.34 บาทต่อลิตร 

ภายหลงัการพฒันาตน้ทุนการผลิตลดลงเหลือ 32.28 บาทต่อลิตร คิดเป็นตน้ทุนการผลิตลดลง 47.06 

บาทต่อลิตร หรือคิดเป็นตน้ทุนการผลิตลดลงร้อยละ 59.31 ต่อรอบการผลิต 

 4.   ดา้นจุดคุม้ทุน เมื�อดาํเนินการผลิตไบโอดีเซลจากผลปาล์มทะลาย 220 ลิตรต่อรอบ

การผลิต และกาํหนดราคาขายเชิงพาณิชย ์30 บาทต่อลิตร หากดาํเนินการผลิตต่อเนื�อง 48 รอบการผลิต

ต่อปี จะมีจุดคุม้ทุน -7,776.87 ลิตรต่อปี เนื�องจากตน้ทุนผนัแปรจากราคาผลปาล์มทะลาย และค่าแรงงาน 

ทาํใหต้น้ทุนการผลิตแต่ละรอบการผลิตสูงกวา่ราคาดีเซลในทอ้งตลาด แต่สามารถนาํวสัดุเหลือจาก

กระบวนการผลิตที�มีคุณค่าซึ� งเป็นผลพลอยได ้เช่น กากปาล์มหีบ ช่อทะลายปาล์ม กากสลดัจป์าล์มแห้ง 

ไปขยายผลก่อใหเ้กิดรายได ้และประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์รวมทั"งสร้างมูลค่าเพิ�ม

ใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และทอ้งถิ�น ในเชิงสาธารณะ อื�น ๆ ได ้
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ประโยชน์ในทางประยุกต์ของผลการวจัิยที�ได้ 

 วสัดุเหลือจากกระบวนการผลิตที�มีคุณค่าซึ� งเป็นผลพลอยได ้สําหรับการขยายผลนาํไปผลิต 

ขาย ก่อใหเ้กิดรายได ้และประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์รวมทั"งสร้างมูลค่าเพิ�มให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และทอ้งถิ�น ในเชิงสาธารณะ โดยโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ไดข้ยาย

ผลดาํเนินการดงันี"  

 1.   ขยายผลการเรียนรู้ การเพาะเห็ดฟางจากกากทะลายปาล์ม โดยนกัเรียน ชุมชน และ

สมาชิก ไดร่้วมกนัเรียนรู้และนาํไปทดลองเพาะเห็ดฟางในครัวเรือน เป็นการสร้างอาชีพเสริมดา้น

เกษตรกรรม ก่อให้เกิดรายไดใ้นครัวเรือนจากวสัดุเหลือใชข้องกระบวนการผลิตและนาํไปสู่อาชีพ

หลกัในเชิงพาณิชยส์าํหรับผูที้�มีความพร้อม 

 2.   ขยายผลการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมกัชีวภาพจากกากปาล์มที�ได้จากการหีบสกดัที�มี 

ธาตุอาหารหลกัไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส : โพแทสเซียม ในอตัราส่วน (3 : 1 : 3) ซึ� งเหมาะสําหรับ

พืชสวนการเกษตร ประเภทไมผ้ล และไมป้ระดบั เป็นการสร้างมูลค่าเพิ�มจากวสัดุเหลือใชแ้ละลด

ค่าใชจ่้ายสําหรับพืชสวนการเกษตรในการปรับสภาพดินและเพิ�มธาตุอาหารในดินเพื�อเพิ�มผลิตผล

ทางการเกษตร  

 3.   ขยายผลการเรียนรู้การผลิตกระถางเพาะชาํที�ยอ่ยสลายไดจ้ากกากปาล์มที�ไดจ้ากการ

หีบสกดั (รางวลัเหรียญทองระดบัจงัหวดัตราด และระดบัภาคกลาง ในการนาํเสนอโครงงานอาชีพ 

ระดบันกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้) เป็นการสร้างมูลค่าเพิ�มจากวสัดุเหลือใช ้ก่อให้เกิดรายได ้และ

ปลูกฝังการใช้วสัดุย่อยสลายเพื�อลดการใช้ถุงพลาสติกเพาะชาํกล้าไม ้ซึ� งส่งผลกระทบต่อปัญหา

สิ�งแวดลอ้ม 

 4.   ขยายผลการเรียนรู้การผลิตถ่านอดัแท่งจากกากปาล์มหีบซึ� งมีคุณสมบติัเป็นเชื"อเพลิง

ที�ดี จุดติดไฟง่าย และให้ความร้อนสูง เป็นการสร้างมูลค่าเพิ�มจากวสัดุเหลือใช ้อีกทั"งไดผ้ลิตภณัฑ์

พลงังานทดแทนที�เป็นทางเลือกใหม่สําหรับผูบ้ริโภค เพื�อลดปริมาณการใช้ก๊าซหุงตม้และปลูกฝัง

การใชพ้ลงังานเชื"อเพลิงอยา่งมีคุณค่า 

 5.   ขยายผลการเรียนรู้การผลิตยากนัยุงเพื�อสุขภาพโดยนาํกากสลดัจป์าล์มละเอียดซึ� งมี

คุณสมบติัในการจุดติดไฟ และนาํตะไคร้หอมบดละเอียดซึ� งเป็นสมุนไพรธรรมชาติมาเป็นส่วนผสม

เพื�อสุขภาพที�ดี โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ�งแวดลอ้ม 

 6.   เกิดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไบโอดีเซลพลงังานทดแทน สําหรับนกัเรียนชั"นมธัยมศึกษา 

ปีที� 6 โดยการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 7 E ซึ� งใชส้ําหรับการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน

เนินทรายวทิยาคม อ.เมืองตราด จ.ตราด 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจัิยไปใช้ 

 จากการศึกษา วิเคราะห์ และพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ" ามนัปาล์มดิบเพื�อ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ" ามนัปาล์มขนาดเล็กในพื"นที�จงัหวดัตราด พบว่าปัจจยัที�ส่งผลระทบต่อ

ปริมาณการผลิต และตน้ทุนการผลิต มีรายละเอียดดงันี"  

 1.   คุณภาพวตัถุดิบผลปาลม์ทะลาย ซึ� งหากสมาชิกนาํผลทะลายปาลม์ที�มีคุณภาพตํ�า เช่น 

ทะลายปาลม์เน่า ทะลายปาลม์ที�มีผลปาลม์ลีบเป็นส่วนใหญ่ และทะลายปาลม์ดิบ เขา้สู่กระบวนการ

ผลิต จะส่งผลต่อปริมาณไบโอดีเซลที�ผลิตได ้

 2.   ลักษณะพฤกษศาสตร์พนัธ์ุปาล์ม ซึ� งหากชาวสวนซื" อพนัธ์ุปาล์มจากแหล่งที�ไม่

น่าเชื�อถือมาปลูก อาจมีพนัธ์ุดูราซึ� งใหน้ํ"ามนัปริมาณตํ�าเป็นจาํนวนมากเขา้สู่กระบวนการผลิต และมี

ผลต่อปริมาณไบโอดีเซลที�ผลิตได ้

 3.   ราคาวตัถุดิบผลปาล์มทะลายไม่คงที� เกิดความผนัผวนทางการตลาด ซึ� งมีผลต่อ

ตน้ทุนการผลิตไบโอดีเซลในแต่ละรอบการผลิต 

 ดงันั"นคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ควรควบคุมและกาํกบัดูแลปัจจยัการผลิตต่าง ๆ

เพื�อใหเ้กิดความชดัเจนต่ออตัราการแลกเปลี�ยน และเป็นการส่งเสริมใหโ้ครงการสามารถดาํเนินการ

ผลิตไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

 ข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัการวจัิยในขั"นต่อไป 

 จากการพฒันากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ"ามนัปาล์มดิบ เพื�อส่งเสริมอุตสาหกรรม

นํ"ามนัปาลม์ขนาดเล็กในพื"นที�จงัหวดัตราด มีปัญหาที�ควรพฒันาในขั"นต่อไปดงันี"  

 1.   กระบวนการเตรียมวตัถุดิบผลปาล์มก่อนการหีบสกดั งานวิจยัครั" งนี" ใช้เวลาในการ

เตรียมและผึ�งช่อผลปาล์มประมาณ 1 ถึง 3 วนั ใชแ้รงงานคนสําหรับคดัแยกผลปาล์มออกจากเศษ

ช่อผลปาล์ม จาํนวน 2 คน ภายในเวลา 8 ชั�วโมงต่อผลปาล์มทะลาย 1 ตนั และใชเ้วลาสําหรับการ

ทอดผลปาล์ม 8 ชั�วโมงต่อผลปาล์มทะลาย 1 ตนั แนวทางการพฒันาเพื�อลดระยะเวลาในดา้นการ   

ผึ�งช่อผลปาล์ม ลดแรงงานดา้นการคดัแยกผลปาล์มออกจากเศษช่อผลปาล์ม และลดระยะเวลาดา้น

การทอดผลปาล์ม โดยพฒันาสร้างห้องอบช่อผลปาล์ม ที�ระดบัอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสโดยใช้

เชื"อเพลิงจากไมฟื้น และพฒันาสร้างเครื�องคดัแยกผลปาล์มดว้ยระบบตะแกรงคดัทรงกระบอกแบบ

แกนหมุน คาดวา่จะสามารถลดระยะเวลาการผึ�งช่อผลปาล์มไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 วนั ลดแรงงานคนใน

การคดัแยกผลปาล์มออกจากเศษช่อผลปาล์มไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และลดระยะเวลาการทอด   

ผลปาลม์ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
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 2.   ระบบแยกคืนเมทานอลกลบัมาใช้ใหม่งานวิจยัครั" งนี" ไม่มีระบบแยกเมทานอลกลบัคืน
มาใชใ้หม่ ในการผลิตไบโอดีเซลจะใชเ้มทานอลปริมาณร้อยละ 25 โดยนํ" าหนกัของนํ" ามนัปาล์มดิบ 
แต่เมทานอลทาํปฏิกิริยาเพื�อที�จะเกิดเป็นไบโอดีเซลเพียงร้อยละ 10 ส่วนที�เหลือร้อยละ 15 จะตกคา้ง
อยูใ่นกลีเซอรีนและในชั"นไบโอดีเซลอยา่งละประมาณร้อยละ 7.5 ซึ� งในชั"นของไบโอดีเซลนี" สามารถ
แยกเมทานอลคืนกลบัมาไดโ้ดยการระเหยร้อยละ 70 ถึง 80 (ทั"งนี" ขึ"นอยูก่บัเวลาที�ใชใ้นการระเหย 
ถา้ใชเ้วลานานจะไดคื้นมาเกือบหมด) แนวทางการพฒันา คือ ติดตั"งท่อแลกเปลี�ยนความร้อนและ
ปัBมนํ"าหล่อเยน็เพื�อใหเ้มทานอลควบแน่นจะสามารถแยกคืนเมทานอลกลบัมาได ้เป็นการลดตน้ทุน
การผลิต และลดปัญหาสิ�งแวดลอ้มจากการปล่อยเมทานอลออกสู่สิ�งแวดลอ้ม 
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เอกสารและสิ�งที�อ้างองิ 
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ภาคผนวก ก 

การศึกษาดูงานกระบวนการผลติไบโอดีเซลจากนํ�ามนัปาล์มดิบ  

ณ โครงการโรงงานสกดันํ�ามนัพชืและผลติไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชัยพฒันา  

อาํเภอหัวหิน จังหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
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ภาคผนวก ข 

เครืองมือวจิัย ประกอบการพฒันากระบวนการผลติไบโอดีเซลจากนํ"ามันปาล์มดิบ 

เพือส่งเสริมอตุสาหกรรมนํ"ามนัปาล์มขนาดเลก็ในพื"นทีจังหวดัตราด ตรวจสอบโดย

ผู้เชียวชาญ คุณจีระพงศ์  รักประสูตร ผู้จัดการโครงการโรงงานสกดันํ"ามนัพชื 

และผลติไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชัยพฒันา อาํเภอหัวหิน  

จังหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
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เครืองมือวจัิย ประกอบการพัฒนากระบวนการผลติไบโอดีเซลจากนํ"ามันปาล์มดิบ 

เพือส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ"ามันปาล์มขนาดเลก็ในพื"นทีจังหวดัตราด 

ขั�นตอนการผลตินํ�ามันปาล์มดิบ 

 จากแผนผงัขั�นตอนการผลิตนํ�ามนัปาลม์ดิบ สามารถแบ่งขั�นตอนไดด้งันี�  
 1. กระบวนการแยกช่อผลปาลม์ 
  ก่อนการพฒันา  ผลผลิตปาลม์นํ� ามนัที*เก็บเกี*ยวมาจากสวนปาล์มจะมีลกัษณะเป็นผล
ปาล์มที*ติดแน่นอยู่กับทะลายและไม่สามารถจะปลิดออกมาได้ ดงันั�นเมื*อนาํผลปาล์มทั�งทะลายเข้า
เครื*องตีคดัแยกผลปาล์ม จะทาํให้การหลุดของผลปาล์มจากทะลายปาล์มนอ้ยมาก (ประมาณร้อยละ50 ) 
ดงัภาพประกอบ 47 และมีเส้นใยช่อปาลม์ติดตามร่องฟันของเครื*องตีคดัแยกผลปาลม์ ดงัภาพประกอบ 48 
ทาํให้มอเตอร์ตน้กาํลงัของเครื*องตีคดัแยกผลปาล์มเกิดการสะดุด กระบวนการผลิตหยุดชะงกั  มีผลให้
การคดัแยกระหว่างผลปาล์มกับทะลายปาล์มไม่สมบูรณ์  ผลปาล์มชํารุดและกรดไขมนัอิสระสูง 
นอกจากนี� ผลปาล์มที*ผ่านกระบวนการตีคดัแยกยงัมีเศษทะลายปาล์มปนอยู่จาํนวนมาก ตอ้งใช้
แรงงานคนช่วยคดัแยก อตัราเฉลี*ย 8 ถึง 10 กิโลกรัมต่อชั*วโมง ดงัภาพประกอบ 49 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 47  เครื*องแยกผลปาลม์ออกจากทะลายปาลม์สด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพประกอบ 48  เส้นใยติดตามร่องฟันเครื*องตีคดั
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ภาพประกอบ 49   คดัแยกเศษทะลายปาลม์ที*ปนออกมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 50  ผลปาลม์ที*ผา่นกระบวนการคดัแยก 
 

  แนวทางการพฒันา  เพื*อให้ช่อผลปาล์มหลุดจากทะลายปาล์มซึ* งมีหลายชั�นไดผ้ลดี 
จึงควรเพิ*มขั�นตอนดาํเนินการดงันี�  
  1.1 ทาํการสับทะลายปาล์มออกมาเป็นช่อผลปาล์ม ก่อนป้อนเขา้เครื*องตีผลปาล์ม 
โดยใชแ้รงงานสับทะลายปาล์มให้ผลปาล์มหลุดออกจากทะลายดว้ยขวานและมีด  แลว้ผึ*งไวป้ระมาณ 
2 ถึง 3 วนัโดยไม่ใหเ้ปียกนํ�า เพราะจะทาํใหข้ั�วผลปาลม์เน่าและแยกลูกร่วง 
  1.2 พฒันาระบบการคดัแยกผลปาล์มออกจากช่อทะลายปาล์มหลงัจากที*ผึ*งไวแ้ล้ว 
โดยเครื*องตีคดัแยกผลปาล์ม ตวัถงัภายนอกทาํจากโลหะแผน่เหล็กหนา 2 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผา่น
ศูนยก์ลาง 60 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร ภายในตวัถงัทาํจากเหล็กหนา 3.1 มิลลิเมตร มว้นเป็น
ทรงกระบอกเส้นผา่นศูนยก์ลาง 45 เซนติเมตร รองรับดว้ยแบริ*ง มีท่อนเหล็กตนัยาว 5 เซนติเมตร
เส้นผา่นศูนยก์ลาง 1/2 นิ�ว วางเป็นแนวตามทรงกระบอก จาํนวน 8 แถว แถวละ 16 ท่อน ตีผลปาล์ม
ออกจากทะลาย ตน้กาํลงัจากมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 Hp 220 V ปรับระดบัความเร็วรอบของเครื*อง
ใหช้า้ลงดว้ยเกียร์ทดมอเตอร์ ขนาด 60/1 จาํนวน 1 ชุด 
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  1.3 ติดตั�งระบบสายพานลาํเลียง ขบัเคลื*อนดว้ยมอเตอร์ 2 Hp 380 V เพื*อลาํเลียงผล

ปาลม์และกากช่อปาลม์ขึ�นสู่ ขั�นตอนการคดัแยกกากปาลม์ละเอียดดว้ยพดัลมเป่าจาํนวน 1 ชุด 

  1.4 ทาํการคดัแยกกากช่อปาล์มขนาดใหญ่ที*ปะปนมากบัผลปาล์มออก ดว้ยแรงงานคน 

อีกครั� ง ภายหลงัการเป่าคดัแยกกากละเอียดดว้ยพดัลมเป่า  

  ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ จากการพฒันากระบวนการแยกช่อปาล์ม ซึ� งเดิมสามารถคดัแยก

ผลปาล์มออกจากช่อปาล์มไดเ้พียงร้อยละ 50 และเสียเวลาจากกระบวนการผลิตหยุดชะงกั มอเตอร์

ตน้กาํลงัติดขดัเนื�องจากเส้นใยช่อปาล์มติดตามร่องฟันของเครื�องตี  คาดวา่จะสามารถพฒันาการแยก

ผลปาล์มออกจากทะลายปาล์มไดไ้ม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80 และลดระยะเวลาการคดัแยกผลปาล์มดว้ย

แรงงานคน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  

 2. กระบวนการทอดผลปาลม์ 

  ก่อนการพฒันา  ผลปาล์มที�ผ่านการคดัแยกดงั ภาพประกอบ 51 จะตอ้งนาํไปผ่าน

ระบบทอดผลปาล์มที�อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เพื�อระเหยนํ7 าขจดัความชื7นในผลปาล์มก่อน

นาํไปบีบนํ7 ามนั โดยสาเหตุที�ตอ้งขจดัความชื7นในผลปาล์มโดยการทอดเนื�องจากไม่มีนํ7 าเสียจากการ

ทอดปล่อยทิ7งลงสู่สิ� งแวดล้อมเหมือนการนึ� งผลปาล์ม เมื�อทอดแลว้จะมีลกัษณะผิวภายนอกเหี�ยว 

ดงัภาพประกอบ 52 เมล็ดในเมื�อกะเทาะออกมาเนื7อในจะสุกมีสีขาว นํ7 าหนกัผลจะเบาลงเนื�องจากการ

สูญเสียความชื7นไปขณะทอด โดยระเหยเป็นไอ ผลปาล์มที�ไดค้วรรีบนาํไปทอดทนัทีไม่ควรเก็บไว้

นาน เนื�องจากจะเกิดกรดไขมนัอิสระภายในผลปาล์มมากขึ7น เป็นผลให้ตอ้งใช้สารเคมีในการทาํ 

ไบโอดีเซลมากขึ7นตามไปดว้ย ทาํให้ตน้ทุนการผลิตทาํไบโอดีเซลสูง โดยระบบทอดผลปาล์มเดิม

ใชถ้งัทาํจากวสัดุโลหะแผน่หนา 1 มิลลิเมตร ม้วนเป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                 

60 เซนติเมตรโครงสร้างทาํจากเหล็กกล่องสี� เหลี�ยมขนาดกวา้ง 1 นิ7ว สูง 1 นิ7ว ดงัภาพประกอบ 53 

สามารถทอดผลปาลม์ไดป้ระมาณ 12 ถึง 15 กิโลกรัม/ครั7 ง ใชเ้วลาในการทอดประมาณ 30 นาที โดยใช้

ความร้อนจากหวัแก๊ส 1 หวั ใชแ้ก๊สหุงตม้ LPG จาํนวน 15กิโลกรัมต่อผลปาล์มทะลาย 1,000 กิโลกรัม 

ทอดไดค้รั7 งละ 1 เตา อตัราเฉลี�ยการทอดวนัละ 200 กิโลกรัม 
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ภาพประกอบ 51  ผลปาลม์ที�มีขนาดมาตรฐาน 

 

 
 

ภาพประกอบ 52  ผลปาลม์ผา่นกระบวนการทอดระเหยนํ7 า 

 
 

ภาพประกอบ 53  เตาทอดผลปาลม์ดว้ยแก๊สหุงตม้ก่อนการพฒันา 

  
  แนวทางการพฒันา เพื�อลดระยะเวลาการทอดขจดัความชื7นในผลปาล์ม และประหยดั

พลงังาน จึงควรเปลี�ยนระบบการทอดโดยใชเ้ตาก่ออิฐมีระบบดูดลมร้อนออกทางปล่องคว ันไฟ 
ภาชนะใช้กระทะทอดจาํนวน 3 ชุด เชื7อเพลิงใช้วสัดุไมฟื้นจากทอ้งถิ�นในพื7นที� เช่น เศษไมย้าง  

เศษไมเ้งาะ เศษไมทุ้เรียน เป็นตน้ ราคาไมฟื้น 0.50 บาท/กิโลกรัม จาํนวนไมฟื้น 150 กิโลกรัมต่อผล

ปาลม์ทะลาย 1,000 กิโลกรัม  
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  ผลที�คาดว่าจะไดรั้บ จากการพฒันาระบบการทอดผลปาล์ม ซึ� งเดิมสามารถทอดผล
ปาลม์ไดป้ระมาณ 200 กิโลกรัม/วนั และสิ7นเปลืองเชื7อเพลิงแก๊สหุงตม้ LPG จาํนวน 15 กิโลกรัมจะ
สามารถเพิ�มปริมาณการทอดไดไ้ม่น้อยกว่า 480 กิโลกรัมต่อวนั ช่วยลดระยะเวลาการทอดขจดั
ความชื7นในผลปาลม์ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 และลดตน้ทุนค่าเชื7อเพลิงไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 
 3. กระบวนการหีบสกดันํ7ามนัปาลม์ดิบจากผลปาลม์ทอดสุก (Extruder) 
  ก่อนการพฒันา กระบวนการหีบสกดันํ7ามนัปาลม์ดิบ เดิมมีขั7นตอนดงันี7  
  3.1 ใช้แรงงานคนลําเลียงผลปาล์มทอดสุก ขนใส่ภาชนะขึ7 นเทสู่เครื� องหีบสกัด 
ซึ� งเป็นการสิ7นเปลืองแรงงาน 
  3.2 เครื�องหีบสกดั ขนาดโครงเครื�อง 750 มิลลิเมตร x 3,000 มิลลิเมตร x 1,080 
มิลลิเมตร โครงเครื�องทาํจากเหล็กเหนียวนํ7าหนกั 1,500 กิโลกรัม กาํลงัผลิต 2 ตนัผลปาล์มต่อวนัใช้
มอเตอร์ขนาด 30 Hp 380 V ชุดเกียร์ ชุดเกลียว ชุดแหวนสกดันํ7ามนั ทาํจากเหล็กชุบแข็ง  ดังภาพ 
ประกอบ 54 ทาํการบีบอดัผลปาล์ม โดยใส่ผลปาล์มทอดสุกลงทางดา้นบนของช่องใส่ผลปาล์ม
เครื�องบีบนํ7 ามนัจากผลปาล์มทอดสุกจะบีบอดัผลปาล์มทอดสุกให้แยกเป็นนํ7 าปาล์มดิบที�อุณหภูมิ
ประมาณ 40 องศาเซลเซียส และกากผลปาลม์แหง้ ดงัภาพประกอบ 55 
  3.3 นํ7 ามนัปาล์มดิบจากการบีบอดั จะไหลลงสู่ตะแกรงกรองละเอียดด้านล่างซึ� งมี
กากสลดัจ์ปาล์มหยาบและละเอียดปนเปื7 อนจาํนวนมาก ทาํให้เกิดการอุดตนัในตะแกรงกรองละเอียด 
ตอ้งใชแ้รงงานคนช่วยกวาดและตกักากปาล์มเปียกออกจากตะแกรงกรอง ดงัภาพประกอบ 56 และ 
ภาพประกอบ 57 

 

 
 
ภาพประกอบ 54  เครื�องหีบสกดันํ7ามนัปาลม์ดิบ 
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ภาพประกอบ 55  กากปาลม์แหง้จากเครื�องหีบสกดัฯ 
 

 
 

ภาพประกอบ 56 กรองนํ7ามนัปาลม์ดิบดว้ยตะแกรงกรอง 
 

 
 

ภาพประกอบ 57  กากปาลม์เปียกที�ตกัจากตะแกรงกรอง 
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  แนวทางการพฒันา เพื�อลดแรงงานคนและเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตในกระบวนการ

บีบสกดันํ7ามนัปาลม์ดิบ จึงควรพฒันาระบบผลิตดงันี7  

  3.1 พฒันาระบบท่อส่งลาํเลียง (Screw Conveyor) ขนาด 12 นิ7ว x 4 เมตร ทาํดว้ยเหล็ก

หนา 3 มิลลิเมตร มีชุดกรวยรับดา้นล่างขบัเคลื�อนดว้ย มอเตอร์ไฟฟ้า ชนิด Geared Motor ขนาด       

3 Hp 380 V เพื�อลาํเลียงผลปาลม์ทอดสุกขึ7นสู่เครื�องหีบสกดัดา้นบนแทนแรงงานคน 

  3.2 พฒันาสร้างกระบอกทาํดว้ยแป็บเหล็ก ขนาด 4 นิ7ว x 80 เซนติเมตร รองรับนํ7 ามนั

ปาลม์ดิบจากเครื�องหีบสกดั พร้อมติดตั7งระบบอุ่นนํ7 ามนัปาล์มดิบดว้ย Heater ขนาด 3,000 วตัต ์220 

โวลต ์ ต่อท่อแป๊บแยกขึ7น ขนาด 1.5 นิ7ว ดว้ยระบบนํ7 าลน้เพื�ออุ่นนํ7 ามนัปาล์มดิบที�อุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียส เพื�อช่วยลดความหนืดของนํ7ามนัปาลม์ดิบ ก่อนไหลลงสู่เครื�องกรองแยกกากสลดัจแ์บบสั�น 

เพื�อแยกกากสลดัจป์าลม์ชนิดหยาบออกจากนํ7ามนัปาลม์ดิบ 

  3.3 ติดตั7งตะแกรงกรองหยาบ ขนาด 0.5 x 0.5 มิลลิเมตร2 ทาํงานระบบสั�นดว้ยลูกตุม้

เหวี�ยง ซึ� งขบัเคลื�อนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1/2 Hp 220 V เพื�อแยกกากสลดัจป์าล์มชนิดหยาบออกจาก

นํ7ามนัปาลม์ดิบที�อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แทนแรงงานคน 

  3.4 ติดตั7งถงัเหล็กสี� เหลี�ยมจตุัรัส ขนาดความจุ 450 ลิตร เพื�อรองรับนํ7 ามนัปาล์มดิบที�

ผ่านการแยกกากสลดัจ์ปาล์มชนิดหยาบแลว้ พร้อมติดตั7งระบบอุ่นนํ7 ามนัปาล์มดิบที�อุณหภูมิ 120

องศาเซลเซียส ดว้ย Heater ขนาด 3,000 วตัต ์220 โวลต ์จาํนวน 1 ชุด เพื�อตม้นํ7 ามนัให้ร้อนที�อุณหภูมิ 

120 องศาเซลเซียส ช่วยลดความหนืดของนํ7 ามนัปาล์มดิบและไล่ความชื7นในนํ7 ามนั โดยใชใ้บกวน

นํ7ามนัช่วยกระจายความร้อนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1/3 Hp 220 V ลดรอบความเร็วใบกวนนํ7 ามนั

เหลือ 50 รอบ/นาที ดว้ยระบบสายพานทดรอบ จาํนวน  2 ชุด ก่อนป̀ัมส่งนํ7 ามนัปาล์มดิบเขา้สู่เครื�อง

กรองดกัแยกกากสลดัจป์าลม์ชนิดละเอียดแบบผา้ 

  ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ จากการพฒันาระบบการหีบสกดันํ7 ามนัปาล์มดิบ ซึ� งเดิมตอ้งใช้

แรงงานคน 6 คน และใชเ้วลาในการหีบสกดันํ7 ามนัปาล์มดิบพร้อมกรองกากสลดัจป์าล์มหยาบเป็น

เวลา 8 ชั�วโมง/นํ7 ามนัปาล์มดิบ 250 ลิตร จะสามารถลดแรงงานคนเหลือเพียง 2 คน ช่วยลดแรงงาน

ในกระบวนการผลิตไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 และคาดวา่จะใชเ้วลาในการหีบสกดันํ7 ามนัปาล์มดิบ

พร้อมกรองกากสลดัจป์าล์มชนิดหยาบ เพียง 4 ชั�วโมงต่อนํ7 ามนัปาล์มดิบ 250 ลิตร (ตามสมรรถนะ

ของเครื�องหีบสกดันํ7 ามนัปาล์ม) ซึ� งสามารถลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตดงักล่าวไดป้ระมาณ

ร้อยละ 50  
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 4. การแปรรูปนํ7ามนัปาลม์ (ระบบดีกมั) 
  ก่อนการพฒันา  กระบวนการแปรรูปเพื�อแยกยางเหนียวในนํ7 ามนัปาล์มดิบ เดิมใช้
นํ7 ามนัปาล์มดิบที�ไม่ผ่านกระบวนการแยกกากสลดัจ์ปาล์มชนิดละเอียด จาํนวน 250 ลิตรต่อ 1 
กระบวนการผลิต ดงัภาพประกอบ 58 เขา้สู่กระบวนการแปรรูปโดยใชแ้รงงานคนขนถ่ายนํ7 ามนั
ปาลม์ดิบขึ7นบนัได ซึ� งเสี�ยงต่อการหกของนํ7ามนั เสียเวลาและสิ7นเปลืองแรงงาน อีกทั7งยงัไดป้ริมาณ
นํ7 ามนัปาล์ม CPO ภายหลงัผ่านกระบวนการดีกมัจาํนวนน้อยมาก เนื�องจากมีกากสลดัจ์ปาล์ม
ละเอียดจาํนวนมากปนเปื7 อนในนํ7 ามนัปาล์มดิบก่อนทาํปฏิกิริยาดีกัม เมื�อถ่ายยางเหนียวออก
ภายหลังทําปฏิกิริยา ก็จะมีกากสลัดจ์ปาล์มละเอียดตกตะกอนเพื�อถ่ายทิ7งอีกจํานวนหนึ� ง  
ดงัภาพประกอบ 59 คงเหลือนํ7 ามนัปาล์ม CPO เขา้สู่กระบวนการผลิตไบโอดีเซลเพียงร้อยละ 60 
หรือประมาณ 150 ลิตร  

 

 
 
ภาพประกอบ 58  นํ7ามนัปาลม์ดิบที�ใชท้าํดีกมั 
 

 
 
ภาพประกอบ 59  ถ่ายยางเหนียวและตะกอนปนเปื7 อน 
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  แนวทางการพฒันา  เพื�อลดแรงงานคน ลดระยะเวลาและเพิ�มประสิทธิภาพการผลิต         
ในกระบวนการดีกมั จึงควรพฒันาระบบดงันี7  
  4.1 ติดตั7งเครื�องกรองชนิดละเอียดแบบผา้ (Filter Press) เพื�อกรองดกัแยกกากสลดัจ์
ปาล์มละเอียดขนาด 28 แผน่ 14 วาล์ว ความละเอียด 1 ไมครอน จาํนวน 1 ชุด ทาํงานดว้ยระบบป̀ัม
ส่งแรงดนัโดยใชป̀ั้มมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิด Geared Pump Motor ขนาด 1 Hp 380 V พร้อมติดตั7งระบบ
ป̀ัมลมช่วย 1 ระบบ 
  4.2 ติดตั7งถงัเหล็กสี� เหลี�ยมจตุัรัส ขนาดความจุ 250 ลิตร เพื�อรองรับนํ7 ามนัปาล์มดิบที�
ผา่นการแยกกากสลดัจป์าลม์ชนิดละเอียดแลว้ พร้อมติดตั7งระบบท่อ (Piping) ป̀ัมส่งนํ7 ามนัปาล์มดิบ
สู่ถงัดีกมั แทนแรงงานคนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิด Geared Pump Motor ขนาด 1 Hp 380 V 
  ผลที�คาดว่าจะไดรั้บ จากการพฒันาระบบแปรรูปนํ7 ามนัปาล์ม (ระบบดีกมั) ซึ� งเดิม
ตอ้งใช้แรงงานคน อย่างน้อย 2 คน สําหรับขนถ่ายนํ7 ามนัปาล์มดิบซึ� งปนเปื7 อนกากสลดัจ์ปาล์ม 
จาํนวน 250 ลิตร ขึ7นบนัไดสู่ถงัดีกมัดา้นบน ซึ� งสิ7นเปลืองแรงงานและเสียเวลาอยา่งนอ้ย 1/2 ชั�วโมง 
สามารถปรับเปลี�ยนกระบวนการผลิตโดยเพิ�มขั7นตอนการกรองดกัแยกกากสลดัจ์ปาล์มละเอียด 
ดว้ยเครื�องกรองชนิดละเอียดแบบผา้ (Filter Press) ความละเอียด 1 ไมครอน อีก 1 ขั7นตอน ก็จะได้
นํ7 ามนัปาล์มดิบคุณภาพดีไม่มีกากตะกอนปนเปื7 อน จาํนวน 250 ลิตร เขา้สู่ระบบดีกมั โดยใช้ผู ้
ควบคุมกระบวนการกรองและป̀ัมส่งนํ7 ามนัปาล์มดิบเพียง 1 คน และไม่สิ7นเปลืองแรงงาน เป็นการ
ลดแรงงานคนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 รวมทั7งสามารถเพิ�มปริมาณนํ7 ามนัปาล์ม CPO ภายหลัง
กระบวนการดีกมั อยา่งนอ้ยร้อยละ 35 เพื�อนาํไปสู่กระบวนการผลิตไบโอดีเซลในลาํดบัต่อไป 
 5. ระบบนํ7าที�ใชใ้นกระบวนการลา้งยางเหนียว และลา้งกลีเซอรีน 
  ก่อนการพฒันา กระบวนการลา้งยางเหนียวดว้ยนํ7 าในระบบดีกมั และกระบวนการ
ลา้งไบโอดีเซลดว้ยนํ7 าเพื�อตกตะกอนกลีเซอรีน เดิมใช้นํ7 าประปาหมู่บา้นอุ่นให้ร้อนดว้ยเครื�องทาํ
นํ7าอุ่น ซึ� งควบคุมอุณหภูมิไดเ้พียง 40 องศาเซลเซียส และบางเวลาแรงดนันํ7าประปาไม่เพียงพอ ทาํให ้
ไม่สามารถทาํนํ7าร้อนที�อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสได ้
  แนวทางการพฒันา ควรเพิ�มระบบทาํความร้อนของนํ7 าประปาด้วย Heater ขนาด 
3,000 วตัต์ 220 โวลต ์ทาํอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ในภาชนะอลูมิเนียม ขนาดความจุ 60 ลิตร 
พร้อมติดตั7งระบบป̀ัมนํ7 าดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1/2 Hp 220 V เพื�อป̀ัมส่งนํ7 าประปาที�อุณหภูมิ 60
องศาเซลเซียสขึ7นสู่กระบวนการลา้งในถงัปฏิกิริยาดีกมัและถงัปฏิกิริยาไบโอดีเซล 

  ผลที�คาดว่าจะไดรั้บ กระบวนการลา้งนํ7 าในระบบผลิต มีผลต่อคุณภาพนํ7 ามนั CPO 
และคุณภาพไบโอดีเซล ซึ� งหากนํ7 าไม่สะอาดหรือไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ จะทาํให้มีสาร
ปนเปื7 อนตกคา้งในไบโอดีเซล และมีผลให้นํ7 ามนัไบโอดีเซลไม่ผ่านค่ามาตรฐานไบโอดีเซลตาม
ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน 
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ขั�นตอนการพฒันาการผลติไบโอดีเซล 



103 

 

ขั"นตอนการผลติไบโอดีเซล 
 จากแผนผงัขั7นตอนการผลิตไบโอดีเซล สามารถแบ่งขั7นตอนไดด้งันี7  

1. กระบวนการตรวจวเิคราะห์หาปริมาณกรดไขมนัอิสระ 
  ก่อนการพฒันา กรดไขมนัอิสระในนํ7 ามนัปาล์มดิบในสภาพปกติจะมีกรดไขมนัอิสระ 
(Free Fatty Acid) อยูร่ะหวา่งร้อยละ 2 ถึง 6 ซึ� งกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจาํเป็นจะตอ้งควบคุม
และลดกรดไขมนัอิสระให้มีค่าไม่เกินร้อยละ 1.5 เพราะจะทาํให้การทดสอบความบริสุทธิk ของ 
ไบโอดีเซลเมื�อกระบวนการแลว้เสร็จไดค้่าของความบริสุทธิk ของไบโอดีเซลมากกว่าร้อยละ 96 
เหลือส่วนที�เป็นนํ7ามนัปาลม์ปนอยูใ่นไบโอดีเซลประมาณร้อยละ 4 ซึ� งในการตรวจวิเคราะห์ตอ้งใช้
เครื�องมือที�มีความละเอียดในการตรวจสอบและทดสอบ แต่เครื�องมือในการตรวจวิเคราะห์ที�ใชง้าน
อยู่เดิมมีคุณภาพตํ�า ทาํให้ขาดความแม่นยาํในการตรวจวิเคราะห์ ซึ� งมีผลต่อคุณภาพไบโอดีเซล
ภายหลงัการผลิต 
 

 
 
ภาพประกอบ 60  ตรวจหาร้อยละกรดไขมนัอิสระ 
  
  แนวทางการพฒันา เพื�อคุณภาพของไบโอดีเซลที�ได้จากกระบวนการผลิตให้ได้
มาตรฐานตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน จึงควรจดัหาอุปกรณ์เครื�องมือตรวจวดัที�มีความละเอียด
ในการตรวจสอบและทดสอบ เช่น เครื�องชั�งอิเลคทรอนิคส์ทศนิยม 2 ตาํแหน่ง Hot Plate With 
Magnetic Stirrer Centrifuge Tube 100 มิลลิลิตร เครื�องไมโครเวฟ ที�จบัคอนเดนเซอร์โลหะ ฯลฯ 
เพื�อตรวจหาค่า FFA ทั7งก่อนและหลงัการผลิต รวมทั7งตรวจหาค่าความบริสุทธิk ของไบโอดีเซลก่อน
นาํไปใชง้าน 
  ผลที�คาดว่าจะได้รับ จากอุปกรณ์เครื�องมือที�มีความละเอียดสูง จะทาํให้เกิดความ
แม่นยาํในกระบวนการตรวจสอบ ทาํให้สามารถควบคุมกระบวนการเกิดปฏิกิริยาไบโอดีเซลให้ได้
มาตรฐานตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน 
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2. กระบวนการผสมสารเคมีเพื�อทาํปฏิกิริยาไบโอดีเซล 

  ก่อนการพฒันา สารเคมีที�ใช้ในกระบวนการทาํปฏิกิริยาลดกรดไขมนัอิสระและทาํ

ปฏิกิริยาไบโอดีเซลต้องใช้เมทานอลผสมกับกรดซัลฟิวริกความเข้มขน้ร้อยละ 98 และผสมกับ

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น ร้อยละ 90 ซึ� งมีความเป็นกรดและด่าง เข้มข้น        

ในกระบวนการผลิตเดิมใชว้ธีิการผสมสารเคมีแลว้ใหค้นขนยา้ยขึ7นไปเทใส่ถงัเคมีดา้นบน ซึ� งเสี�ยง

ต่อการถูกสารเคมีหกใส่เป็นอนัตรายต่อร่างกายมาก ดงัภาพประกอบ 61 

 

 
 

ภาพประกอบ 61 การเทสารเคมีลงในถงัเคมีก่อนทาํปฏิกิริยา 

  

  แนวทางการพฒันา เพื�อความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังาน จึงควรพฒันาระบบการผสม 

สารเคมีดงันี7  

  2.2.1 พฒันาสร้างถงัผสมสารเคมีพร้อมใบกวนช่วยในการผสม ทาํงานดว้ยมอเตอร์

ไฟฟ้า ขนาด 1/4 Hp 220 V ลดความเร็วรอบดว้ยระบบสายพานทดรอบ ติดตั7งในห้องควบคุมและ

เก็บสารเคมี 

  2.2.2 สร้างห้องเก็บสารเคมี เพื�อใชเ้ก็บสารเคมีที�มีฤทธิk รุนแรง และเมทานอลซึ� งเป็น

วตัถุไวไฟ 

  2.2.3 พฒันาระบบป̀ัมส่งสารเคมีขึ7นสู่ถงัปฏิกิริยาไบโอดีเซล โดยใชป̀ั้มเคมี ขนาด 90 W 

220V พร้อมระบบท่อส่ง 

  ผลที�คาดว่าจะได้รับ จากการพฒันาจะช่วยลดความเสี� ยงต่อการถูกสารเคมีหกใส่

ผูป้ฏิบติังาน มีสถานที�จดัเก็บสารเคมีที�ปลอดภยั และช่วยป้องกนัการเกิดอคัคีภยั 
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3. ระบบถงัดกัแยกนํ7ามนัและนํ7 า 

  ก่อนการพฒันา ระบบถงัดกัแยกนํ7 ามนัและนํ7 ามีประโยชน์ในการดกัแยกนํ7 ามนัที�ปน

มากบันํ7าลา้ง ดงัภาพประกอบ 62  ซึ� งสามารถนาํนํ7 ามนัที�ดกัแยกกลบัเขา้สู่กระบวนการผลิตใหม่ได ้

สาํหรับกระบวนการผลิตเดิมมีถงัแยกนํ7ามนัและนํ7าออกจากกนัที�ใตถ้งัดีกมัไม่เพียงพอ 

 

 
 

ภาพประกอบ 62  ถงัดกัแยกนํ7ามนัและนํ7า 

 

  แนวทางการพฒันา สร้างถงัดกัแยกนํ7 ามนัและนํ7 า ขนาด 500 ลิตร ถงัใส่ยางเหนียว

ขนาด 250 ลิตร และถงัแยกกลีเซอรีนขนาด 250 ลิตร เพื�อแยกชั7นของนํ7ามนัที�ปนออกมากบันํ7าทิ7ง 

  ผลที�คาดว่าจะได้รับ สามารถนํานํ7 ามันที�แยกชั7 นกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตได้

บางส่วนก่อนปล่อยนํ7าทิ7งลงสู่บ่อบาํบดัแบบแยกชั7น 

 4. ระบบบ่อบาํบดันํ7าเสีย 

  ก่อนการพฒันากระบวนการผลิตเดิมไม่มีระบบบ่อบาํบดันํ7 าเสีย โดยใชว้ิธีการปล่อย

นํ7าเสียลงดิน ก่อใหเ้กิดเป็นมลพิษสิ�งแวดลอ้ม เนื�องจากยงัมีไขมนัและสบู่หลงเหลืออยูใ่นนํ7าทิ7ง 

  แนวทางการพฒันา สร้างบ่อดักเก็บนํ7 าเสีย ขนาดบ่อละ 1,500  ลิตร ทาํจากวสัดุ

ปูนซีเมนตลึ์ก 1 เมตร มีท่อ PVC ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 6 นิ7ว ต่อเชื�อมบ่อปูนซีเมนตแ์บบต่ออนุกรม

จาํนวน 3 บ่อ ลกัษณะการต่อท่อ PVC โดยการต่อท่อนํ7 าลน้เพื�อให้สบู่และไขมนัมีเวลาแยกชั7นออก

จากกนั  

  ผลที�คาดว่าจะไดรั้บลดปัญหาสิ�งแวดลอ้ม จากการพฒันาระบบบาํบดันํ7 าเสียผ่านบ่อ

ดกัไขมนัไม่เป็นภยัต่อสิ�งแวดลอ้ม 
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 5. ระบบกรองและตกผลึกไบโอดีเซล (กรองเกลือและกรองผา่นไส้กรอง) 
  ก่อนการพฒันา กระบวนการทาํปฏิกิริยาไบโอดีเซล เมื�อถ่ายกลีเซอรีนและผ่าน
กระบวนการล้างไบโอดีเซลแลว้ จะมีนํ7 าบางส่วนตกคา้งในไบโอดีเซล ตอ้งทาํการระเหยนํ7 าดว้ย
ความร้อนที�อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ซึ� งอาจมีนํ7 าและตะกอนบางส่วนปนเปื7 อนในไบโอดีเซล  
จึงตอ้งนาํไบโอดีเซลไปผา่นกระบวนการกรองเกลือ เนื�องจากเกลือมีคุณสมบติัช่วยดูดซบัความชื7น
และไม่ละลายในนํ7 ามนั จะทาํให้เกิดการแยกชั7นของนํ7 าดา้นล่าง สําหรับกระบวนการผลิตเดิมไม่มี
ถงัเวยีนระบบกรองเกลือและระบบกรองเกลือมีการแยกชั7นไม่ดีพอ รวมทั7งไม่มีระบบตกผลึกเยน็ที�
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ทาํให้ไบโอดีเซลที�จะนาํไปใช้งานมีตะกอนขุ่น มีนํ7 าปนเปื7 อน และเกิด
ไขไบโอดีเซลที�อุณหภูมิตํ�า ทาํใหเ้กิดปัญหาต่อเครื�องยนตที์�นาํไปใชง้าน 
 

 
 
ภาพประกอบ 63 ถงักรองเกลือ 
 

 
 
ภาพประกอบ 64 ระบบการกรองผา่นไส้กรอง 
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  แนวทางการพฒันา เพื�อคุณภาพไบโอดีเซลให้ไดม้าตรฐานตามประกาศกรมธุรกิจ
พลงังาน และแกปั้ญหาเครื�องยนตข์ดัขอ้งขณะนาํไปใชง้าน ควรพฒันาระบบการกรองดงันี7  
  5.1 ติดตั7งถงัสแตนเลส ขนาดความจุ 400 ลิตร เพื�อรองรับระบบกรองเกลือแบบ
ไหลเวยีน 
  5.2 พฒันาระบบกรองเกลือใหม่ ทาํดว้ยท่อ PVC ขนาด 4 นิ7ว ไหลเวียนกรองเกลือ
ดว้ยระบบนํ7 าลน้ จาํนวน 3 ชุด ใชเ้วลากรองเกลือ 5 รอบ เพื�อให้สามารถลดความเร็วในการกรอง
เกลือ จะสามารถแยกชั7นของนํ7าและสิ�งปนเปื7 อนในไบโอดีเซลไดส้มบูรณ์ขึ7น 
  5.3 พฒันาระบบตกผลึกเยน็ที�อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เพื�อตกผลึกไขไบโอดีเซล
ที�อุณหภูมิตํ�า เป็นการแกปั้ญหาการตกไขไบโอดีเซลในเครื�องยนตที์�นาํไปใชง้าน 
  5.4 พฒันาระบบกรองผา่นไส้กรองที�ความละเอียด 1 ไมครอน ต่อแบบขนาน โดยติดตั7ง
ไส้กรองพร้อมวาล์วเปิดปิด จาํนวน 10 ชุด เพื�อกรองดกัแยกไขไบโอดีเซลที�อุณหภูมิตํ�าและลดความเร็ว
ในการกรองผา่นไส้กรอง เพื�อใหไ้ดน้ํ7ามนัไบโอดีเซล คุณภาพ B100 ตามมาตรฐานที�กาํหนด 
  ผลที�คาดว่าจะได้รับ นํ7 ามนัไบโอดีเซลที�ผ่านกระบวนการระเหยนํ7 าที�อุณหภูมิ 120
องศาเซลเซียส ผา่นกระบวนการกรองเกลือแบบไหลเวียน จาํนวน 5 รอบ ผา่นกระบวนการตกผลึก
เยน็ที�อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และผา่นกระบวนการกรองผา่นไส้กรองความละเอียด 1 ไมครอน 
จะสามารถนาํไปใช้งานกบัเครื�องยนต์ชนิด 1 สูบ และ 4 สูบ ตามมาตรฐานคุณภาพไบโอดีเซล 
B100 ซึ� งกรมธุรกิจพลงังานกาํหนด 

 6. การทดสอบความบริสุทธิk ของไบโอดีเซล 
  ดาํเนินการทดสอบคุณภาพไบโอดีเซลโดยใช้เตาไมโครเวฟ เรียกว่า “กระบวนการ
ทดสอบแบบกะประมาณของปริมาณกลีเซอรีนโดยกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชั�นดว้ยเตา
ไมโครเวฟ” ซึ� งเป็นกระบวนการทดสอบอยา่งง่ายและรวดเร็ว ใชเ้วลาในการทดสอบเพียงไม่เกิน 15 
นาที ก็ทราบผล   โดย รศ.ดร.ชาคริต  ทองอุไร ผูอ้าํนวยการสถานวิจยัและพฒันาพลงังานทดแทน
จากนํ7 ามนัปาล์มและพืชนํ7 ามนั เป็นผูคิ้ดคน้และจดอนุสิทธิบตัร พร้อมทั7งเผยแพร่ความรู้แบบให้
เปล่า ซึ� งผูส้นใจสามารถนาํกระบวนการทดสอบนี7ไปใชไ้ด ้ก่อนนาํไปใชง้านกบัเครื�องยนต ์

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 65 ทดสอบค่าสัดส่วนความบริสุทธิk ของไบโอดีเซล 
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กระบวนการทางเคมใีนการผลติไบโอดีเซลและการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบัิติการ 
 1. การคํานวณปริมาณกรดฟอสฟอริกทีใช้ในกระบวนการดีกัม 
  ทฤษฏีใชก้รดฟอสฟอริกเขม้ขน้ปริมาณร้อยละ 0.1 โดยนํ7 าหนกัของนํ7ามนัปาลม์ดิบ
ผสมกบันํ7ากลั�นในอตัราส่วน 1 ต่อ 9 โดยนํ7าหนกั 
  หานํ7 าหนกัของนํ7 ามนัปาล์มดิบปริมาตร 250 ลิตร (นํ7 ามนัปาล์มดิบมีความหนาแน่น 
0.9 กิโลกรัม/ลิตร)    
    ความหนาแน่น  = นํ7าหนกั 
         ปริมาตร 
  ดงันั7นนํ7าหนกัของนํ7ามนัปาล์มดิบ = 
     ความหนาแน่นของนํ7ามนัปาลม์ดิบ  ×  ปริมาตรของนํ7ามนัปาลม์ดิบ 
        =    0.9 กิโลกรัม/ลิตร× 250 ลิตร 

        =   225 กิโลกรัม 
  หานํ7าหนกัของกรดฟอสฟอริกที�ใช ้
  นํ7ามนัปาลม์ดิบ 100 กิโลกรัมตอ้งใชก้รดฟอสฟอริกเขม้ขน้0.1 กิโลกรัม 
  นํ7ามนัปาลม์ดิบ 225 กิโลกรัมตอ้งใชก้รดฟอสฟอริกเขม้ขน้0.1x225 กิโลกรัม 
           100 
        = 0.225 กิโลกรัม 
  หานํ7าหนกันํ7าที�นาํมาผสมกบักรดฟอสฟอริก    
        = 9(0.225) กิโลกรัม 
        =  2.025  กิโลกรัม 
  วิธีปฏิบติัชั�งนํ7 ามา 2.025 กิโลกรัม (หรือตวงนํ7 ามา 2 ลิตร 25 มิลลิลิตร แลว้ค่อย ๆ 
เทกรด 0.225 กิโลกรัม ลงผสมโดยมีการกวนตลอดเวลา (อยา่เทเร็วและอยา่เทครั7 งละมาก ๆ เพราะ
กรดจะกระเด็นถูกตวัเราเป็นอนัตราย) จากนั7นค่อย ๆ เทสารละลายกรดฟอสฟอริกที�เตรียมไดล้งใน
ถงัดีกมั 
 
 
 
 
 
 

กรดฟอสฟอริก 0.225 กิโลกรัม + นํ7ากลั�น 2.025 กิโลกรัม 

(กรดฟอสฟอริก 1 ส่วนต่อ นํ7 ากลั�น 9 ส่วนโดยนํ7าหนกั) 
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 2. การวเิคราะห์หาปริมาณร้อยละของกรดไขมันอสิระในนํ"ามันปาล์มดิบ 
  2.1 อุปกรณ์ที�ใชใ้นการวเิคราะห์ 
   2.1.1 บิวเรตขนาด 25 หรือ 50 มิลลิลิตร 
   2.1.2 ขวดรูปชมพูข่นาด 250 มิลลิลิตร 
   2.1.3 กระบอกตวงขนาด 5 และ 50 มิลลิลิตร 
   2.1.4 กรวยแยกขนาด 250 มิลลิลิตร 
   2.1.5 บีกเกอร์ขนาด 100 และ 250 มิลลิลิตร 
  2.2 สารละลายที�ใชแ้ละวธีิเตรียม 
   2.2.1 สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไฮดรอกไซดใ์นนํ7ากลั�นความเขม้ขน้ 0.1 
นอร์มอล เตรียมโดยชั�งโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 5.61 กรัม ละลายดว้ยนํ7ากลั�นใหไ้ดป้ริมาตรรวม 
1 ลิตร 
   2.2.2 สารละลายฟีนอล์ฟทาลีนอินดิเดตอร์เขม้ขน้ร้อยละ 1 เตรียมโดยละลาย 
ฟีนอลฟ์ทาลีน 1 กรัมในเอทานอล 100 มิลลิลิตร 
   2.2.3 สารละลายเอทานอลร้อยละ 95 ที�มีสภาพเป็นกลาง (ควรเตรียมเมื�อตอ้งการใช้
งาน) เตรียมโดยหยดสารละลายฟีนอล์ฟทาลีน 5 ถึง 10 หยดลงในขวดเอทานอลความบริสุทธิk      
ร้อยละ 95 ปริมาตร 200 มิลลิลิตร หยดสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที�เตรียมไวที้ละหยด
พร้อมเขยา่ขวดจนไดสี้ชมพจูางถาวร จะไดเ้อทานอลที�เป็นกลางเก็บไวใ้ชง้าน 
  2.3 วธีิวเิคราะห์หาปริมาณร้อยละของกรดไขมนัอิสระในนํ7ามนัปาลม์ดิบที�สกดัได ้
   2.3.1 ชั�งนํ7 ามนัปาล์มที�มีลกัษณะเป็นเนื7อเดียว ปริมาณดงัแสดงในตารางขา้งล่าง
ใหไ้ดน้ํ7าหนกัแน่นอนใส่ในขวดรูปชมพู ่พร้อมบนัทึกนํ7าหนกันํ7ามนัปาลม์ที�ใช ้

 

ค่าของกรด นํ"าหนักนํ"ามันปาล์ม (± 10%) กรัม ความละเอยีดในการชัง ±  กรัม 
0-1 20 0.05 
1-4 10 0.02 

4-15 2.5 0.01 
15-75 0.5 0.001 

มากกวา่ 75 0.1 0.0002 
  
   2.3.2 เติมสารละลายเอทานอลที�เป็นกลางปริมาตร 50 มิลลิลิตรลงในนํ7ามนัเขยา่
ใหน้ํ7ามนัปาลม์ละลาย อาจใชค้วามร้อนในกรณีที�นํ7ามนัไม่ละลายในสารละลายเอทานอล 
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   2.3.3 เติมสารละลายฟีนอลฟ์ทาลีน 2 มิลลิลิตร ลงในสารละลายในขอ้ 2.3.2 
   2.3.4 ไตเตรดดว้ยสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์จนสารละลาย
เริ�มเปลี�ยนสีเป็นสีชมพูอ่อนและคงตวัอยู ่30 วินาที หยุดการไตเตรดบนัทึกปริมาตรของสารละลาย
มาตรฐานโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที์�ใช ้
  2.4 วธีิคาํนวณหาปริมาณร้อยละของกรดไขมนัอิสระ (FFA) 
ใชสู้ตรร้อยละ FFA = ปริมาตรสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที์�ใช ้(ml) × 0.1 × 25.6 
        นํ7าหนกันํ7ามนัปาลม์ (กรัม) 
หมายเหตุ กรณีหาปริมาณร้อยละของกรดไขมนัอิสระหลงัจากผา่นการทาํไบโอดีเซลในชั7นที�หนึ�ง
ก่อนทาํขั7นตอนในขอ้ 3 ใหท้าํดงันี7  
 1. นาํตวัอยา่งนํ7 ามนัในถงัผลิตไบโอดีเซลมา 20 มิลลิลิตร เทใส่กรวยแยก เขยา่ลา้งดว้ย
นํ7 าอุ่นอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซเซียส เพื�อลา้งกรดซลัฟิวริกที�เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาออกจนหมด 
(ไดน้ํ7าที�มีสมบติัเป็นกลาง) 
 2. ตั7งไวใ้หน้ํ7ามนัแยกชั7นและแยกนํ7ามนัมาตม้ระเหยนํ7าจนหมด 
 3. จากนั7นก็เริ�มวิธีการตามขั7นที� 2.3.1 – 2.3.4 ของขอ้ 2.3 โดยในขั7นนี7 ให้ใช้นํ7 ามนั
ประมาณ 1 กรัม 
  ตวัอยา่งการคาํนวณ 
  ชั�งนํ7 ามนัปาล์มดิบปริมาณ 2.55 กรัม ละลายในสารละลายเอทานอลที�เป็นกลาง 50 
มิลลิลิตร เติมสารละลายฟินอล์ฟทาลีน 2 มิลลิลิตร นาํไปไตเตรดกบัสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียม 
ไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ 0.1 นอร์มอล ปริมาตรที�ใชไ้ป 5 มิลลิลิตร 
    ดงันั7นร้อยละ FFA  =  5x0.1.5x25.6  = 5 

        2.55 
    นั�นคือนํ7ามนัปาลม์ดิบมีกรดไขมนัอิสระเท่ากบัร้อยละ 5 โดยนํ7าหนกั 
 3. การเตรียมสารเร่งปฏิกริิยาในขั"นตอนการผลติไบโอดีเซล 
 ในการเตรียมสารเร่งปฏิกิริยาในขั7นตอนการผลิตไบโอดีเซลมีเทคโนโลยีการผลิตไบโอ
ดีเซลแบ่งไดเ้ป็น 3 กระบวนการไดแ้ก่ 
  3.1 กระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน (Transesterification Process) 
  กระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัที�ใชเ้บสเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาและเมทานอล มีขอ้ดี 
คือ เป็นเทคโนโลยีที�มีการลงทุนไม่สูงนกั เนื�องจากเป็นกระบวนการที�ใชอุ้ณหภูมิตํ�าและความดนั
ตํ�ากวา่ 2 บรรยากาศ ผลไดข้องปฏิกิริยาสูงถึงร้อยละ 98 แต่กระบวนการนี7 จะไม่เหมาะสมกบัวตัถุดิบ
ที�มีปริมาณกรดไขมนัอิสระสูง เนื�องจากจะเกิดสบู่และส่งผลใหผ้ลได ้(Yield) ของกระบวนการผลิต
ลดลง 
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  3.2 กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification Process) 
   กระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัที�ใชก้รดเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาและเมทานอล 
จะสามารถใชไ้ดก้บัวตัถุดิบทุกชนิดและค่ากรดไขมนัอิสระทุกระดบัแต่ขอ้ดอ้ย คือใชเ้วลาในการทาํ
ปฏิกิริยานานและใชอุ้ณหภูมิในการทาํปฏิกิริยาสูงกวา่การใชเ้บสเป็นสารเร่งปฏิกิริยา จึงทาํให้ตน้ทุน
การผลิตต่อหน่วยสูงกวา่ 
  3.3 กระบวนการ 2 ขั"นตอน (Two-stage Process) 
   กระบวนการ 2 ขั7นตอนขั7นตอนที� 1 เป็นปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชนัและขั7นตอนที� 
2 เป็นปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน เป็นการแก้ปัญหาจุดด้อยของ 2 กระบวนการขา้งต้น 
กล่าวคือสามารถใช้ได้กบันํ7 ามนัที�มีค่ากรดไขมนัอิสระสูง ในขณะเดียวกนัก็มีการใช้พลงังานตํ�า 
โดยหลักการคือ ใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเปลี�ยนกรดไขมันอิสระที�อยู่ในนํ7 ามันให้เป็นสาร         
เอสเทอร์ก่อน เป็นปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน จากนั7นจึงใช้เบสเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการ 
ทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั ถึงแมว้า่กระบวนการนี7 จะใชพ้ลงังานตํ�ากวา่กระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิ
เคชันที�ใช้กรดเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาในขั7นตอนเดียว แต่หากวตัถุดิบมีค่ากรดสูงมาก ๆ กระบวนใน
ขั7นตอนแรกจะใชเ้วลามากขึ7น ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตต่อหน่วยของไบโอดีเซลสูงขึ7นตามไปดว้ย 
   ทางผูว้จิยัไดเ้ลือกใชเ้ทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลแบบกระบวนการ 2 ขั7นตอน
โดยมีขั7นตอนดงัต่อไปนี7  
   ขั7นตอนที� 1 เป็นปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชนัเพื�อลดกรดไขมนัอิสระใชก้รดซลัฟิวริก
เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา 
   ขอ้มูล 1. ในนํ7ามนัปาลม์ดิบมีกรดไขมนัอิสระร้อยละ 5 โดยนํ7าหนกั 
     2. ใชน้ํ7ามนัปาลม์ดิบในการผลิต 250 ลิตร (ความหนาแน่นของนํ7ามนั
ปาลม์ดิบ = 0.9 กิโลกรัม/ลิตร) 
   ทฤษฎี 1. ตอ้งใชเ้มทานอลร้อยละ 10 โดยนํ7 าหนกัของนํ7 ามนัปาล์มดิบ ในการ
ทาํปฏิกิริยา 
     2. ตอ้งใชก้รดซลัฟิวริกความเขม้ขน้ร้อยละ 98 ในปริมาณร้อยละ 2 
โดยปริมาตรของกรดไขมนัอิสระ (ความหนาแน่นของกรดไขมนัอิสระ = 0.9 กิโลกรัม/ลิตร) 
   การคาํนวณหาปริมาณเมทานอลที�ใช ้

จากสูตรความหนาแน่น  = นํ7าหนกั 
      ปริมาตร 
 นํ7าหนกัของนํ7ามนัปาลม์ = 250 ลิตร× 0.9 กิโลกรัม/ลิตร 
     = 225 กิโลกรัม 
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 นํ7ามนัปาลม์ดิบ 100 กิโลกรัม ตอ้งใชเ้มทานอล  =   10  กิโลกรัม 
 นํ7ามนัปาลม์ดิบ 225 กิโลกรัม ตอ้งใชเ้มทานอล  =   10 x 250  กิโลกรัม 

          100 
    =    25 กิโลกรัม 

   การคาํนวณหาปริมาตรกรดซลัฟิวริกที�ใช ้ (ร้อยละ 2 โดยปริมาตรของกรดไขมนั
อิสระ) ในนํ7ามนัปาลม์ดิบมีกรดไขมนัอิสระร้อยละ 5 โดยนํ7าหนกั 
    นํ7ามนัปาลม์ดิบ 100 กิโลกรัม มีกรดไขมนัอิสระ =   5   กิโลกรัม 
    นํ7ามนัปาลม์ดิบ 225 กิโลกรัม มีกรดไขมนัอิสระ =   5 × 225  กิโลกรัม 
                        100 
                =  11.25 กิโลกรัม 
    ดงันั7นปริมาตรของกรดไขมนัในนํ7ามนัปาลม์ดิบ  =   11.25  ลิตร 
                       0.9 
                 =   12.5  ลิตร 
    กรดไขมนัอิสระ 100 ลิตร ตอ้งการกรดซลัฟิวริก   =   2  ลิตร 

ถา้กรดไขมนัอิสระ 12.5 ลิตร ตอ้งการกรดซลัฟิวริก =    2x12.5 ลิตร 
            100 
               =   0.25  ลิตร 

                   =   250 มิลลิลิตร 
  ดงันั7นในการเตรียมสารเร่งปฏิกิริยาในขั7นตอนที� 1 ตอ้งนาํเมทานอล 25 กิโลกรัม 
และค่อย ๆ เทกรดซลัฟิวริกปริมาตร 250 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ลงไปผสมโดยขณะผสมตอ้งคอยกวน
ใหส้ารผสมกนัตลอดเวลา 
  ขั7นตอนที� 2 เป็นปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั�นที�ใชโ้พแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (เบส) 
เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา 
  ทฤษฎี 1. ใชเ้มทานอลร้อยละ 15 โดยนํ7าหนกัของนํ7ามนัปาลม์ดิบ 
    2. ใชโ้พแทสเซียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 1 โดยนํ7 าหนกัของนํ7 ามนัปาล์มดิบเป็น
ตวัเร่งปฏิกิริยารวมกบันํ7 าหนกัโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที�ทาํปฏิกิริยาเป็นกลางกบักรดซลัฟิวริกที�ใช้
ตวัเร่งปฏิกิริยาในขั7นตอนที� 1 

  การคาํนวณหาปริมาณเมทานอลที�ใช ้(ร้อยละ 15 โดยนํ7าหนกัของนํ7 ามนัปาลม์ดิบ) 
    นํ7ามนัปาลม์ดิบ 100 กิโลกรัม ตอ้งใชเ้มทานอล   =    15  กิโลกรัม 
    นํ7ามนัปาลม์ดิบ 225 กิโลกรัม ตอ้งใชเ้มทานอล   =    15 × 225  กิโลกรัม 
                        100 
               =   33.75  กิโลกรัม 
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  การคาํนวณหาปริมาณโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที�ใชส้ําหรับเร่งปฏิกิริยา (ร้อยละ 1 
โดยนํ7าหนกัของนํ7ามนัปาลม์ดิบ) 
  นํ7ามนัปาลม์ 100 กิโลกรัม ตอ้งใชโ้พแทสเซียมไฮดรอกไซด ์= 1 กิโลกรัม 
  นํ7ามนัปาลม์ 225 กิโลกรัม ตอ้งใชโ้พแทสเซียมไฮดรอกไซด ์
               =   1 × 225 กิโลกรัม 
                       100 
  ตอ้งใชโ้พแทสเซียมไฮดรอกไซดส์าํหรับเร่งปฏิกิริยา       =    2.25  กิโลกรัม 
  สําหรับทาํปฏิกิริยาเป็นกลางกบักรดซลัฟิวริก (กรดซลัฟิวริกมีความหนาแน่น 1.84 
กรัมต่อมิลลิลิตร) เพราะวา่ใชก้รดซลัฟิวริก 250 มิลลิลิตร ในขั7นตอนที� 1 

    ดงันั7นนํ7าหนกัของกรดซลัฟิวริกที�ใช ้=   250  × 1.84  
         =   460    กรัม 
    จาํนวนโมลของกรดซลัฟิวริกที�ใช ้ =   460    โมล 
               98 
    (กรดซลัฟิวริก 1 โมลหนกั 98 กรัม) =    4.69   โมล 
   สมการแสดงปฏิกิริยาระหวา่งกรดซลัฟิวริกกบัโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์
    H2 SO 4 + 2KOH   H2 SO 4 + 2H2O 
    จากสมการ  จาํนวนโมล KOH =     2 
       จาํนวนโมล H2 SO 4        1 
    จาํนวนโมล KOH ที�ใช ้   =    2 × จาํนวนโมล H2 SO4 
          =   2 ×4.69 
          =   9.38 โมล 
    นํ7าหนกัของโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที์�ใช ้ =   9.38 โมล× 56 กรัม/โมล 
    (โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 1 โมล หนกั 56 กรัม) =  525.28  กรัม 
    ตอ้งใชโ้พแทสเซียมไฮดรอกไซดส์าํหรับทาํปฏิกิริยาเป็นกลาง 
          =    0.53              กิโลกรัม 
   สรุปตอ้งใชโ้พแทสเซียมไฮดรอกไซดร์วมทั7งหมด =   2.25+0.53 กิโลกรัม 
          =    2.78  กิโลกรัม 
  ชั�งโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 2.78 กิโลกรัม นาํมาละลายในเมทานอล 33.75  กิโลกรัม 
ก่อนเติมลงในถงัทาํปฏิกิริยา 
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 4. วธีิทดสอบความบริสุทธิTของไบโอดีเซล 
  4.1 เตรียมสารละลายที�ใช้ทดสอบโดยผสมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 3 กรัม ลงใน 
เมทานอล 100 กรัม 
  4.2  นาํไบโอดีเซลตวัอยา่ง 20 กรัม ใส่ลงในหลอด Centrifugal 
  4.3 ใส่สารละลายจากขอ้ 4.1 จาํนวน 3 กรัมลงในหลอด Centrifugal 
  4.4 เขยา่และนาํเขา้ไมโครเวฟที�ความร้อนตํ�าสุดเป็นเวลา 1.50 นาที 
  4.5 ตั7งทิ7งไวใ้หก้ลีเชอรีนตก (ประมาณ 10 นาที) เพื�ออ่านปริมาณกลีเชอรีน 
  4.6 เปรียบเทียบกบัสมการ 
      y  = (0.0611×X) -0.0144 
    เมื�อ  y  =  ปริมาณกลีเซอรีน (ml) 
      X =  เปอร์เซ็นตไ์ตรกลีเซอไรดที์�เหลืออยู ่
    ร้อยละไบโอดีเซล =  100 – x 
   หมายเหตุ กลีเชอรีน (y) ที�ไดค้วรนอ้ยกวา่ 0.05 ml 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ�ามนัไบโอดีเซล โดยโครงการโรงงานสกดันํ�ามันพชืและผลติ 

ไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชัยพฒันา อาํเภอหัวหิน จังหวดัประจวบครีีขนัธ์ 

ด้วยกระบวนการทดสอบแบบประมาณการปริมาณกลเีซอรีน 

โดยกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชั.นด้วยเตาไมโครเวฟ 
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      ตวัอยา่งที� ๑ คือ ไบโอดีเซลก่อนการพฒันา ตวัอยา่งที� 1 

      ตวัอยา่งที� ๒ คือ ไบโอดีเซลหลงัการพฒันา ตวัอยา่งที� 2 
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ตวัอยา่งที� 1 คือ ไบโอดีเซลหลงัการพฒันา ตวัอยา่งที� 3 

ตวัอยา่งที� 2 คือ ไบโอดีเซลหลงัการพฒันา ตวัอยา่งที� 4 
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ภาคผนวก ง 

ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ�ามนัไบโอดีเซลโดยบริษทั พทีที ีโกลบอลเคมคิอล จํากดั 

(มหาชน) และศูนย์วจิัยและพฒันา บริษทั บี.ท.ี ไบโอเทค (ไทยแลนด์) จํากดั 
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ภาคผนวก จ 
การจัดอบรมเชิงปฏบัิติการ เรื�อง เทคโนโลยกีารผลติไบโอดีเซลจากผลปาล์มนํ"ามนั 

และประโยชน์จากวสัดุเหลอืใช้จากกระบวนการผลติไบโอดีเซล 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 
 
 

เรื�อง เทคโนโลยีการผลติไบโอดีเซลจากผลปาล์มนํ"ามัน  
และประโยชน์จากวสัดุเหลอืใช้จากกระบวนการผลติไบโอดีเซล 

   
วนัที� 15-16 มีนาคม 2555 

 
ณ ห้องประชุมและโรงสกดันํ"ามันปาล์มดิบแปรรูปไบโอดีเซล โรงเรียนเนินทรายวทิยาคม อาํเภอ

เมืองตราด จังหวดัตราด 
 
 

หน่วยงานสนับสนุน 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 

 
โครงการวจัิย : การพฒันากระบวนการผลติไบโอดีเซลจากนํ"ามันปาล์มดิบเพื�อส่งเสริมอุตสาหกรรม 

นํ"ามันปาล์มขนาดเลก็ในพื"นที�จังหวดัตราด 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื�อง เทคโนโลยีการผลติไบโอดีเซลจากผลปาล์มนํ"ามันและประโยชน์
จากวสัดุเหลอืใช้จากกระบวนการผลติไบโอดีเซล 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 
และ โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม  ตําบลเนินทราย  อาํเภอเมืองตราด  จังหวดัตราด 

---------------------- 
1.   หลกัการและเหตุผล 
 ประเทศไทยตอ้งนาํเขา้พลงังานโดยเฉพาะนํ�ามนัดิบมากลั�นเพื�อใชใ้นประเทศจาํนวนมาก 
จากรายงานของศูนยป์ฏิบติัการ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลงังาน พบว่า 
ปีพ.ศ.2550 มีการนําเข้านํ� ามนัดิบรวม 43,399 ล้านลิตร ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม มีผลิตผลการเกษตรที�สามารถนาํมาแปรรูปเป็นนํ� ามนัพืชที�นาํมาใช้เป็นเชื�อเพลิงได ้
เช่น การผลิตไบโอดีเซล (ไบโอดีเซลเป็นนํ� ามนัพืชที�ผ่านกระบวนการเปลี�ยนแปลงทางเคมีหรือ
Transesterification process ดว้ยแอลกอฮอล์เป็น Methyl ester, Ethyl ester และ Butyl ester) สําหรับ
ใชท้ดแทนนํ�ามนัดีเซล ประกอบกบัภาวะนํ�ามนัราคาสูงขึ�น รวมทั�งผลิตผลการเกษตรที�ลน้ตลาด และ
ราคาตกตํ�า ส่งผลใหชุ้มชนมีภาระค่าใชจ่้ายเพิ�มขึ�น 
 แนวทางหนึ� ง คือ การน้อมนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยให้
ชุมชนรู้จักผลิตพลังงานจากท้องถิ�น เพื�อนํามาใช้สําหรับกิจการภายในชุมชนเอง หากมีเหลือ
สามารถขายเพื�อนาํรายไดเ้ขา้ชุมชนมากขึ�น มีการคน้ควา้หาพลงังานทดแทนใหม่ ๆ โดยเฉพาะที�ได้
จากผลิตผลทางการเกษตร ซึ� งสามารถแปรรูปนํ� ามนัพืชให้เป็นไบโอดีเซล ที�เป็นพลงังานทดแทน
ทางเลือกหนึ� ง และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐในการใช้พลงังานทดแทนที�สามารถผลิตขึ�นเอง 
ในประเทศ สามารถช่วยประหยดัเงินตราลดการพึ�งพานํ� ามนัดิบจากต่างประเทศ ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก คือ คาร์บอนไดออกไซด์ และมลพิษทางอากาศอื�น ที�อาจก่อให้เกิดความเสี�ยงต่อ
สุขอนามยั เช่น ฝุ่ นละออง คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน และซัลเฟอร์ออกไซด์ เป็นต้น
นอกจากนี�ยงัเป็นการสร้างมูลค่าเพิ�มทางการเกษตร เป็นการลดรายจ่ายและเพิ�มรายได ้ในครัวเรือน
ของกลุ่มเกษตรกร 
 การพฒันาโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์มขนาดเล็กเพื�อผลิตไบโอดีเซลใน
พื�นที�จงัหวดัตราด ได้นาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการ
โครงการ ผลผลิตของโครงการ ไดแ้ก่ นํ�ามนัไบโอดีเซล ชุมชนเกษตรกรที�เขา้ร่วมโครงการจะนาํผล
ปาล์มดิบมาลงทะเบียนแล้วเบิกไบโอดีเซลกลับไปใช้กับเครื� องจักรกลการเกษตรในภาค
เกษตรกรรมของตนเอง เช่น เครื�องสูบนํ� า รถแทรกเตอร์ รถไถเดินตาม รถอีแต๋น ฯลฯ โดยไม่ตอ้ง
นาํเงินในครอบครัวไปซื�อนํ�ามนัดีเซลจากซากฟอสซิล ซึ� งมีแต่จะลดนอ้ยลง และมีราคาแพงขึ�นทุกปี 
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ถือไดว้า่เป็นการลดรายจ่ายค่าครองชีพของประชาชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยงั
เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน เพราะไบโอดีเซลมีการเผาไหมส้มบูรณ์กวา่นํ� ามนัดีเซลจากฟอสซิล 
รวมทั�งไบโอดีเซลเป็นพลงังานทางเลือกหนึ�งที�มีศกัยภาพสูงมากในปัจจุบนันี�  
 วสัดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล เช่น กากสลัดจ์ปาล์มสามารถใช้เป็น
วตัถุดิบในการทาํปุ๋ยหมกัชีวภาพ กากทะลายปาลม์สามารถใชเ้พาะเห็ดฟางเพื�อสร้างอาชีพเสริมเพิ�ม
รายไดล้ดรายจ่ายในครัวเรือนแก่กลุ่มเกษตรกร นอกจากนี� วสัดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดฟางและ
เศษเห็ดฟางที�เหลือจากการตดัแต่งเห็ดก่อนออกจาํหน่าย ยงัสามารถนาํกลบัเขา้สู่กระบวนการผลิต
ปุ๋ยหมกัชีวภาพและปุ๋ยอินทรียน์ํ� า เพื�อใชก้บัพืชผลการเกษตร เป็นการเพิ�มความสมบูรณ์ในดินตาม
วิธีเกษตรธรรมชาติ ช่วยลดค่าใชจ่้ายค่าซื�อปุ๋ยเคมีจากทอ้งตลาดที�มีราคาแพง และช่วยเพิ�มผลผลิต
ปาลม์ทะลาย ทาํใหมี้รายไดเ้พิ�มจากอาชีพหลกั 
 
2. วตัถุประสงค์โครงการ 
 2.1 เทิดพระเกียรติพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว โดยขยายผลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์มขนาดเล็กเพื�อผลิตไบโอดีเซล 
ในพื�นที�จงัหวดัตราด ซึ� งเป็นโครงการตามแนวพระราชดาํริ ให้มีการสืบสานมาประยุกตใ์ชใ้นพื�นที�
จงัหวดัตราด และจงัหวดัใกลเ้คียง 
 2.2 น้อมนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการดาํรงชีวติของชุมชนทอ้งถิ�นอยา่งย ั�งยืน โดยมีสถานศึกษาเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้
สู่ชุมชน 
 2.3 ปลูกจิตสาํนึกการดาํรงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.4 ส่งเสริมพลงังานทางเลือกและสร้างมูลค่าเพิ�มดว้ยวตัถุดิบเหลือใช้ เพื�อเสริมสร้าง
รายไดแ้ก่กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์นํ�ามนั 
 2.5 สร้างภูมิคุ้มกันเพื�อให้ชุมชนเข้มแข็ง เป็นกลไกที�มีความสามารถในการบริหาร
จดัการและมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวติ ใหเ้ชื�อมโยงและเกื�อกลูกนัเป็นสังคมสวสัดิการ 
 2.6 ประชาสัมพนัธ์โครงการ ฯ เพื�อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตไบโอดีเซล      
จากนํ�ามนัปาลม์ดิบระดบัชุมชนที�มีคุณภาพ ในพื�นที�ภาคตะวนัออก 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ จาํนวน 230 คน ประกอบดว้ย 
 3.1  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูป้ลูกปาล์ม และกลุ่มสมาชิกเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มนํ� ามนัใน
พื�นที� อาํเภอเมืองตราด และอาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด จาํนวน 9 กลุ่ม ส่งตวัแทนเขา้ร่วมอบรมเชิง
ปฏิบติัการ กลุ่มละ 10 คน รวม 90 คน 
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 3.2  ครูในสังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 จาํนวน 38 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 2 คน และคณะครูโรงเรียนเนินทรายวทิยาคม จาํนวน 14 คน รวม 90 คน 
 3.3 ตวัแทนหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง อาทิเช่น สํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัตราด 
สํานกังานเกษตรจงัหวดัตราด  สถานีพฒันาที�ดินตราด  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตราด  องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเนินทราย  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ากุ่ม  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัตะเคียน  
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแร้ง  เทศบาลตาํบลชาํราก  เทศบาล
ตาํบลท่าพริกเนินทราย เทศบาลตาํบลตะกาง  มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจนัทบุรี  วิทยาลยัเทคนิคตราด  วิทยาลยัสารพดัช่างตราด  
ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัตราด  วิทยาลยัชุมชนตราด  หอการคา้จงัหวดัตราด  สํานกังาน
ขนส่งจงัหวดัตราด  สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัตราด ฯลฯ ประมาณ 40 คน 
 3.4 ตวัแทนสมาคมและกลุ่มอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง อาทิเช่น สมาคมประมงจงัหวดัตราด  กลุ่ม
เกษตรกรผูเ้ลี�ยงกุง้  กลุ่มผูป้ระกอบการรถแทรคเตอร์ ฯลฯ ประมาณ 10 คน 
 
4. วนั เวลา 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลจากผลปาล์มนํ� ามนั และ
ประโยชน์จากวสัดุเหลือใชจ้ากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล” ระหวา่งวนัที� 15 - 16 มีนาคม 2555 
 
5.  วทิยากร 
 5.1  นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื�อง  ผูว้า่ราชการจงัหวดัตราด 
 5.2 วา่ที�ร้อยตรี ดร.อานนท ์ สุขภาคกิจ  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา 
 เขต 17 
 5.3 คุณทรงวฒิุ  โชติมา  อุตสาหกรรมจงัหวดัตราด 
 5.4 คุณมานะ  บุญระมี  เกษตรจงัหวดัตราด 
 5.5 คุณโชตินนัท ์ เที�ยงสายสกุล  ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาที�ดินตราด 
 5.6  คุณจีระพงศ ์ รักประสูตร  ผูจ้ดัการโครงการโรงงานสกดันํ� ามนัพืชและผลิต ไบโอดีเซล
ครบวงจร มูลนิธิชยัพฒันา อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 5.7  คุณนิยม  อภิบาลศรี  ผูเ้ชี�ยวชาญปุ๋ยหมกัชีวภาพและปุ๋ยอินทรียน์ํ�า 
 5.8  นางสาวธารารัตน์  สร้อยเพ็ชร  นกัเรียนทุนพระราชทาน ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร จากโรงเรียนเนินทรายวทิยาคม 

 5.9  คุณสุเอช  สัมโย ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเนินทรายวทิยาคม และประธานคณะกรรมการ
บริหารโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาลม์ขนาดเล็ก เพื�อผลิตไบโอดีเซลในพื�นที�จงัหวดัตราด 
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6.  สถานที� 
 6.1 อบรมภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุม โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม อาํเภอเมืองตราด 
จงัหวดัตราด 
 6.2 อบรมเชิงปฏิบติัการ ณ โรงสกดันํ� ามนัปาล์มดิบแปรรูปไบโอดีเซล โรงเรียนเนินทราย
วทิยาคม อาํเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด 
 
7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีและ
โรงเรียนเนินทรายวทิยาคม  ตาํบลเนินทราย  อาํเภอเมืองตราด  จงัหวดัตราด 
 
8.  ขั"นตอนการดําเนินงาน 
 8.1 รวบรวมผลปาล์มนํ� ามนัจากกลุ่มสมาชิกเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มนํ� ามนัในพื�นที� อาํเภอ
เมืองตราด และอาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด จาํนวน 4,000 กิโลกรัม และดาํเนินการสกดัแปรรูป 
ไบโอดีเซล เพื�อเตรียมการอบรมเชิงปฏิบติัการในแต่ละกระบวนการผลิต 
 8.2 นําวสัดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ไปขยายผลเตรียมการอบรม           
เชิงปฏิบติัการใหเ้กิดประโยชน์ดา้นเกษตรกรรม เช่น เพาะเห็ดฟางจากกากทะลายปาล์ม ทาํปุ๋ยหมกั
ชีวภาพจากกากสลดัจป์าลม์ อาหารเสริมเลี�ยงสัตวจ์ากกากปาลม์แหง้ ฯลฯ 
 8.3 จดัทาํเอกสาร 
 8.4 ดาํเนินโครงการ 
 8.5 นาํไบโอดีเซลจากกระบวนการผลิตคืนสู่ชุมชนกลุ่มสมาชิกผูป้ลูกปาล์ม เพื�อนาํกลบัไป
ใชก้บัเครื�องจกัรกลการเกษตรในภาคเกษตรกรรมของตนเอง เช่น เครื�องสูบนํ� า รถแทรกเตอร์ รถไถ
เดินตาม รถอีแต๋น ฯลฯ 
 8.6 ติดตามประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานไบโอดีเซล ค่าใช้จ่ายที�ลดลงจากการ
ใชไ้บโอดีเซลกบัเครื�องจกัรกลการเกษตร ค่าใชจ่้ายที�ลดลงจากการใชปุ๋้ยหมกัชีวภาพของโครงการ 
รายไดเ้สริมจากการเพาะเห็ดฟางดว้ยกากทะลายปาล์มในครัวเรือน รายไดเ้พิ�มจากผลผลิตปาล์ม
ทะลาย เนื�องจากการเพิ�มความสมบูรณ์ในดินตามวธีิเกษตรธรรมชาติ 
 8.7 สรุปโครงการ 
 
9.  ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
 9.1 ไม่คิดค่าลงทะเบียนเขา้อบรมเชิงปฏิบติัการ ทั�งนี� โครงการฯ ได้จดัเตรียมอาหาร
กลางวนั พร้อมอาหารวา่งใหผู้เ้ขา้รับการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรม 
 9.2 ค่าที�พกัและค่าพาหนะเดินทาง (ถา้มี) ใหเ้บิกจากหน่วยงานตน้สังกดั 
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10.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เทิดพระเกียรติพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั โดยขยายผลงานวิจยั
ตามแนวพระราชดาํริ 
 10.2 ผูเ้ข้าร่วมอบรมเกิดจิตสํานึก และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุตใ์ช้ในการดาํรงชีวิต สร้างมูลค่าเพิ�มดว้ยวสัดุเหลือใช้ ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพเสริมเพิ�ม
รายได ้ลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน 
 10.3 ผลิตไบโอดีเซลชุมชนคืนให้กบัสมาชิก เป็นการสร้างศกัยภาพและความสามารถ       
เพื�อการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
 10.4 กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม นาํไบโอดีเซลซึ� งป็นผลผลิตของโครงการไปใช ้ในภาค
เกษตรกรรมเพื�อลดค่าใชจ่้าย และสามารถนาํวตัถุดิบเหลือใชผ้ลิตปุ๋ยใชเ้องในภาคเกษตรกรรมของ
ครัวเรือน เป็นการเพิ�มผลิตผลทางการเกษตร และลดค่าใชจ่้ายอีกทางหนึ�ง 
 10.5 สร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและสังคมใหเ้ป็นรากฐานที�มั�นคงของประเทศ 
 10.6 ขยายผลและประชาสัมพนัธ์โครงการ เพื�อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน กระบวนการผลิต 
ไบโอดีเซลจากนํ�ามนัปาลม์ดิบระดบัชุมชนที�มีคุณภาพ ในพื�นที�ภาคตะวนัออก 
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กาํหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

วนัพฤหัสบดีที� 15 มีนาคม 2555 

เวลา 
08.00– 09.00 น 

  09.00 – 12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00–13.00 น. 
 

13.00–13.30 น. 
 
 
 
 
 
 

13.30–14.30 น. 
 
 

14.50 – 15.10 น. 
 
 

 

                  กจิกรรม 
- ลงทะเบียน 
- การบรรยายเชิงปฏิบติัการ  
“ความรู้พื�นฐานและเทคโนโลยกีารผลิตไบโอดีเซล”  
1. ความตอ้งการไบโอดีเซลในปัจจุบนั   
2. ราคาตน้ทุนไบโอดีเซล 
3. ความตอ้งการไบโอดีเซลที�สกดัจากผลปาลม์ 
4. วธีิการสกดัแปรรูปนํ�ามนัปาลม์ 
โดย...คุณจีระพงศ ์ รักประสูตร ผูจ้ดัการโครงการโรงงานสกดันํ�ามนัพืช 
และผลิตไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชยัพฒันาอาํเภอหวัหิน  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
- รับประทานอาหารกลางวนั 
พธีิเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
- กล่าวรายงานและกล่าวตอ้นรับ  
โดย ผอ.สุเอชสัมโย ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม และประธาน
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการและบรรยายพิเศษ 
เรื�อง “การน้อมนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงประยุกต์ใช้ในการ 
ดํารงชีวติ” 
โดย...นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื�อง  ผูว้า่ราชการจงัหวดัตราด 
- บรรยายพิเศษเรื�อง 
“นโยบายการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 
โดย...วา่ที�ร้อยตรี ดร.อานนท ์ สุขภาคกิจ  ผูอ้าํนวยการ สพม. เขต 17 
- บรรยายพิเศษเรื�อง 
“นโยบายของรัฐกบัการส่งเสริมอุตสาหกรรมปาล์มนํ"ามัน 

(ภาคอุตสาหกรรม)” 
โดย...คุณทรงวฒิุ  โชติมา  อุตสาหกรรมจงัหวดัตราด  
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กาํหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 

15.10 – 15.30 น. 
 
 

15.30 – 15.50 น. 
 

15.50 – 16.00 น. 
 
 

“นโยบายของรัฐกบัการส่งเสริมอุตสาหกรรมปาล์มนํ"ามัน (ภาคเกษตรกรรม)” 
โดย...คุณมานะ  บุญระมี  เกษตรจงัหวดัตราด 
“นโยบายของรัฐกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมปาล์มนํ"ามัน (ด้านพัฒนา

ที�ดิน)” 
โดย...คุณโชตินนัท ์ เที�ยงสายสกุล  ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาที�ดินตราด   
- การนาํเสนอกระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษาเรื�อง 
“ปาล์มนํ"ามันกบัการบูรณาการภายในสถานศึกษา” 
โดย...น.ส.ธารารัตน์  สร้อยเพ็ชร  นกัเรียนทุนพระราชทาน ทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร  จากโรงเรียนเนินทราย
วทิยาคม 

วนัศุกร์ที� 16 มีนาคม 2555 

เวลา               กจิกรรม 

08.30 - 10.30 น. 
 
 
 
 

10.50 – 12.00 น. 
 
 
 

12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 13.45 น. 

 
 

13.45–14.30 น. 
 
 

- การบรรยายเชิงปฏิบติัการ   
“การทาํปฏิกริิยาไบโอดีเซล และการล้างไบโอดีเซล” 
โดย...คุณจีระพงศ์  รักประสูตร  ผูจ้ดัการโครงการโรงงานสกดันํ� ามนัพืช
และผลิตไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชยัพฒันา อาํเภอหวัหิน  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
- การบรรยายเชิงปฏิบติัการ   
“การกรองและการทดสอบคุณภาพไบโอดีเซล” 
“ทดลองใช้งานไบโอดีเซล” 
โดย...คุณจีระพงศ ์รักประสูตร 
- รับประทานอาหารกลางวนั 
- บรรยายเรื�อง   
“ประโยชน์ของวสัดุเหลอืใช้จากการผลติไบโอดีเซลด้วยปาล์มนํ"ามัน” 
โดย...คุณจีระพงษ ์ รักประสูตร 
- บรรยายเรื�อง   
“ปุ๋ยหมักชีวภาพและการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์สูตรนํ"า เพื�อเพิ�มผลผลิตในสวน
ปาล์ม” 
โดย...คุณนิยม  อภิบาลศรี หมอดินอาสาดีเด่น  ผูเ้ชี�ยวชาญการผลิตปุ๋ยหมกั
ชีวภาพและปุ๋ยอินทรียน์ํ�า 
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กาํหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 

 
14.50–15.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15.30 –16.00 น. 
 

16.00–16.30 น. 

 
- กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือเพื�อขยายผลโครงการ  
1. การรวมสมาชิกเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์เพื�อลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการ 
2. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาลม์ขนาดเล็ก 
3. ความร่วมมือระหวา่งเครือข่ายโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ�ามนั
ปาลม์ขนาดเล็กเพื�อผลิตไบโอดีเซลในพื�นที� จ.ตราด 
4. ความร่วมมือของชุมชนและการบริการการถ่ายทอดเทคโนโลยใีหก้บั
ธุรกิจชุมชน SML   
โดย...คุณสุเอช  สัมโย  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม และ
ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
- สรุปการบรรยายและตอบขอ้ซกัถาม   
โดย...คุณจีระพงศ ์ รักประสูตร 
- พิธีปิดการอบรม 
โดย...รศ.พอพนัธ์  สุทธิวฒันะ   
รองอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

 
หมายเหตุเวลา 10.30–10.50 น. และเวลา 14.30 – 14.50 น. รับประทานอาหารวา่ง 
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แผนที�แสดงสถานที�จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  

 
 

การเดินทาง ; 
 - จากถนนสุขมุวทิ บริเวณสามแยกคลองใหญ่ จ.ตราด 
 - ใชเ้ส้นทางหลวง 318 มุ่งหนา้ ตาํบลเนินทราย ระยะทาง 4.2 กม.  
 - ถึงสามแยกไร่ป่า  เลี�ยวซา้ยเขา้ทางหลวง 3157 มุ่งหนา้บา้นโพรงตะเฆ่ ระยะทาง  6.2 กม. 
 - ถึงสามแยกโพรงตะเฆ่–ทุ่งไก่ดกั เลี�ยวขวามุ่งหนา้สู่โรงเรียนเนินทรายวทิยาคม 
ระยะทาง 1.4 กม. 
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บทนํา 
  
 นับยอ้นหลังไปได้ 37 ปี คือในวนัที� 9 กันยายน 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ไดเ้สด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรสวนปาล์มนํ� ามนัของเกษตรกรที�นิคมสร้างตนเองควนกาหลง จงัหวดั
สตูล และในปีถัดมาได้เสด็จ ฯ อีกครั� งหนึ� ง เพื�อทอดพระเนตรโรงงานสกัดนํ� ามนัปาล์มแบบ
ชาวบา้นที�โรงงานของนิคมสร้างตนเองควนกาหลง จนกระทั�งในปี 2526 มีพระราชกระแสที�ชดัเจน
วา่ ควรจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรสวนปาล์มรายย่อยเหล่านี" ได้มีโอกาสรวมกลุ่มกันทําการสกัด
นํ"ามันปาล์มในรูปของโรงงานขนาดเลก็ที�ใช้เงินลงทุนตํ�า โดยทรงเนน้ถึงประโยชน์ของปาล์มนํ� ามนั
ในทุก ๆ ส่วน และไม่ให้ทิ�งส่วนใดไปอยา่งไร้ค่า เช่น ทะลายเปล่าก็อาจนาํมาทาํปุ๋ย หรือเพาะเห็ด 
ส่วนกากปาลม์ก็สามารถนาํไปใชเ้ลี� ยงววั ควาย และปลา หรือทาํเป็นเชื�อเพลิงแทนไมฟื้นก็ได ้หาก
เกษตรกรสามารถแปรรูปนํ� ามนัดิบให้เป็นนํ� ามนัปาล์มบริสุทธิk  ซึ� งสามารถผลิตเป็นนํ� ามนัปรุง
อาหาร เนยขาว เนยเทียม สบู่ และผงซกัฟอกได ้ก็จะทาํใหเ้กษตรกรมีโอกาสใชแ้ละจาํหน่ายผลผลิต
เหล่านี� เพื�อกินและใชใ้นทอ้งถิ�นของตวัเอง 
 จากนั� น มีพระราชกระแสให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทําโครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์มขนาดเล็กอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ โดยสร้าง โรงงานสาธิตสกัดนํ"ามัน
ปาล์มที�คณะวศิวกรรมศาสตร์ และในปี 2528 ไดเ้สด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโรงงานนี�  และมีพระราช
กระแสเพิ�มเติมให้สร้าง โรงงานที�สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี� เพื�อเป็นโรงงานสาธิตให้กลุ่ม
เกษตรกรสวนปาล์มรายย่อยที�มีความพร้อม จดัทาํคู่มือปาล์มนํ� ามนัและการแปรรูปนํ� ามนัปาล์ม
เผยแพร่ รวมทั�งจดัตั�งกองทุนพฒันาอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาลม์ขนาดเล็ก 
 ในปี 2531 พระราชทานพระราชดาํริให้จดัสร้างโรงงานสกัดและแปรรูปนํ"ามันปาล์ม
ขนาดเล็กที�ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื�องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส อีกแห่ง
โดยนาํผลผลิตปาลม์นํ�ามนัมาสกดัเป็นนํ�ามนัปาลม์ดิบและแปรรูปต่อเนื�องจนถึงขั�นบริโภค เนน้การ
สาธิตใหเ้กษตรกรมาศึกษาหาความรู้และเห็นประโยชน์วา่ปาลม์นํ�ามนัสามารถนาํมาทาํอะไรไดบ้า้ง 
และเมื�อเขา้ใจแลว้จะไดน้าํไปปลูกในพื�นที�ของตนต่อไป 
 เมื�อวนัที� 24 กนัยายน 2543 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ            
ไปทอดพระเนตรการใช้นํ� ามันปาล์มโอเลอีนบริสุทธิk  และเมทิลเอสเตอร์เดินเครื� องจักรกล
การเกษตร ที�ศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทอง ฯ มีพระราชกระแสว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงสนพระทัยเกี�ยวกับการใช้นํ"ามันปาล์มผสมนํ"ามันดีเซลเพื�อใช้ในเครื�องจักรกลการเกษตร ควร
ทดลองทําในเชิงธุรกิจลักษณะสถานีจําหน่ายในสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี� และ มีพระราช
ประสงค์จะสนับสนุนโครงการนี"เป็นการส่วนพระองค์” 
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 การศึกษาทดลองและพฒันาปรับปรุงกระบวนการผลิตจึงดาํเนินการเรื�อยมา จนในวนันี�
โรงงานทั�งสามแห่งสามารถสนองพระราชดาํริไดอ้ยา่งครบถว้น ทั�งในเรื�องการสกดันํ� ามนัปาล์มดิบ 
การกลั�นนํ� ามนัปาล์มดิบเป็นนํ� ามนัปาล์มโอเลอีนบริสุทธิk  ผลิตเนยขาว เนยเทียมจากไขเสตียริน
บริสุทธิk  รวมทั�งผลิตสบู่ซกัลา้ง สบู่ฟอกร่างกายได ้และนาํไปใชเ้ร่งนํ�ายางพาราไดเ้ป็นผลสาํเร็จ 
 การทดลองใช้นํ� ามนัไบโอดีเซลกับขบวนรถไฟดีเซลรางสายหาดใหญ่-สุไหงโกลก 
โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ของมหาวิทยาลยั ฯ รถลากพ่วง รถบรรทุก เครื�องจกัรกลการเกษตร 
และบุคคลภายนอก ซึ� งไดผ้ลเป็นที�น่าพอใจมาก และผูที้�ไดท้ดลองใชต่้างพูดกนัว่า ใชแ้ลว้ควนัรถ
ไม่ดํา ไม่มีกลิ�นเหม็น กําลังรถดีเหมือนเดิม ส่วนรถบรรทุก 6 ล้อ กําลังรถดีกว่าเดิม การติด
เครื�องยนตเ์ป็นปกติ 

 เมื�อวนัที� 16 สิงหาคม 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสเกี�ยวกับ
นํ�ามนัปาล์มเพิ�มเติมอีกวา่ "...นํ"ามันปาล์มทราบว่าดีเป็นนํ"ามันที�ดีใช้งานได้ ใช้บริโภคแบบใช้นํ"ามัน
มาทอดไข่ได้ มาทําครัวได้ เอานํ"ามันปาล์มมาใส่รถดีเซลได้ กําลังของนํ"ามันปาล์มนี"ดีมากได้ผล 
เพราะว่าเมื�อได้มาใส่รถดีเซล ไม่ต้องทาํอะไรเลย ใส่เข้าไป แล่นไป คนที�แล่นตามบอกว่าหอมดี... " 
 ณ วนันี�  ... ปาล์มนํ� ามนัจึงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที�มีผูส้นใจที�จะปลูกกนัมากขึ�น แมว้่า
ปาลม์นํ�ามนั จะเป็นพืชยนืตน้ที�ทนทานต่อภยัธรรมชาติ แต่มีสิ�งสาํคญัที�ตอ้งคาํนึงถึงควบคู่ไปดว้ย ก็
คือ ความเหมาะสมของสภาพพื�นที� สภาพอากาศ ความชื�น และยงัตอ้งระมดัระวงัสายพนัธ์ุที�จะปลูก
ดว้ย มิฉะนั�นแลว้ สิ�งที�ลงทุนไปทั�งหมดนั�น ก็อาจจะไม่คุม้ค่าและคุม้ทุนได ้
 ทั�งหมดนี� คือ พระอจัฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัที�ทรงมองเหตุการณ์ไปไกล
เกินกวา่ที�ใคร ๆ จะนึกถึงกนั ทรงมองเห็นคุณค่าของปาล์มนํ� ามนั ซึ� งเป็นพืชวตัถุดิบที�มีในบา้นเมือง
เราที�มีศกัยภาพจะใชเ้ป็นเชื�อเพลิงทดแทนได ้ในยามที�ทั�วโลกจะตอ้งพึ�งพาเมื�อถึงภาวะวิกฤติทางดา้น
นํ�ามนั และทรงอดทนรอผลแห่งความสําเร็จของกระบวนการพฒันาจนกลายเป็นไบโอดีเซลมาอยา่ง
ยาวนาน ก่อนที�จะมีการตระหนกัถึงความสาํคญัของพลงังานทดแทนกนัอยา่งกวา้งขวาง ในขณะนี�  
 ปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ประเภททุนวิจยันวมินทร์ด้านพลงังานทดแทน ประจาํปี 2551   
เพื�อดาํเนินการวิจยัเรื�อง “โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์มขนาดเล็กเพื�อผลิตไบโอดีเซล
ในพื�นที�จงัหวดัตราด” สถานที�ตั�ง ณ โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม เลขที� 152 หมู่ 4 ถนนโพรงตะเฆ่- 
ทุ่งไก่ดกั ตาํบลเนินทราย อาํเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด โดยยึดแนวทางตามโครงการอนัเนื�องมาจาก
พระราชดาํริ ด้านพลงังานทดแทนจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากผลปาล์มนํ� ามนั ซึ� งเป็น
จุดเริ� มต้นการการสกัดนํ� ามนัปาล์มในรูปของโรงงานขนาดเล็กในพื�นที�ภาคตะวนัออกสู่ชุมชน
ทอ้งถิ�นผูป้ลูกปาลม์ในพื�นที�จงัหวดัตราด 
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 ปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื�อดําเนินการวิจัยเรื� อง “การพฒันาโครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์มขนาดเล็กเพื�อผลิตไบโอดีเซลในพื�นที�จงัหวดัตราด” เพื�อขยายผลและ
พฒันาโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์มขนาดเล็กเพื�อผลิตไบโอดีเซล ซึ� งเป็นโครงการ
ตามแนวพระราชดาํริ ให้มีการสืบสานประยุกต์ใช้ในพื�นที�จงัหวดัตราด รวมทั�งลดต้นทุนการ
ผลิตไบโอดีเซล และเพิ�มประสิทธิภาพไบโอดีเซลตามมาตรฐาน ASTM D-6751 โดยนอ้มนาํหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิต
ของชุมชนท้องถิ�นอย่างย ั�งยืน โดยมีสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สู่ชุมชน เพื�อส่งเสริม
พลงังานทางเลือกและสร้างมูลค่าเพิ�มดว้ยวตัถุดิบเหลือใช้ เพื�อเสริมสร้างรายไดแ้ก่กลุ่มเกษตรกร     
ผูป้ลูกปาล์มนํ� ามนั และสร้างภูมิคุม้กนัเพื�อให้ชุมชนเขม้แข็ง เป็นกลไกที�มีความสามารถในการ
บริหารจดัการและมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวิต ให้เชื�อมโยงและเกื�อกูลกันเป็นสังคม
สวสัดิการ 
 
รู้เรื�องปาล์มนํ"ามัน 
 ปาล์มนํ"ามัน (Oil palm) เป็นพืชยืนตน้ขนาดใหญ่ที�ผลผลิตสามารถนาํไปใช้ประโยชน์
อย่างกวา้งขวาง ในชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์ทั�งดา้นการบริโภค อาทิ การทาํนํ� ามนัพืช การใช้ใน
อุตสาหกรรมขนม และอาหารขบเคี�ยว การใช้ทาํเนยเทียม หรือในใช้ในอุตสาหกรรมอุปโภคอื�นๆ 
เช่น อุตสาหกรรมพลาสติก เครื�องสําอาง และยางรถยนต์ เป็นตน้ โดยปริมาณการใช้นํ� ามนัปาล์ม
ของประเทศในแต่ละปีมีเพิ�มมากขึ�น เนื�องจากนํ� ามนัที�ไดจ้ากผลปาล์มนั�น นอกจากจะมีคุณภาพ     
ดีแลว้ยงัถือไดว้า่ปาล์มนํ� ามนั เป็นพืชนํ� ามนัที�สามารถให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด เมื�อเทียบกบัพืชชนิด
อื�น รวมทั�งตน้ทุนการดูแลรักษาในระยะหลงัมีนอ้ย และไม่ยุง่ยาก 
 ปาลม์นํ�ามนั จึงนบัไดว้า่เป็นพืชชนิดหนึ�งของประเทศไทย ที�มีศกัยภาพมากที�สุดในการ
นาํมาผลิตไบโอดีเซล เพื�อลดผลกระทบจากปัญหานํ� ามนัปิโตรเลียมที�ตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ 
และมีราคาสูงขึ�น ซึ� งนบัไดว้่าเป็นความโชคดีของประเทศไทย ที�เป็นประเทศเกษตรกรรม ทาํให้
เหมือนมีแหล่งนํ�ามนัอยูบ่นดิน เพื�อลดการพึ�งพาการนาํเขา้ แถมยงัช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้
ที�มั�นคง 
 "ปาล์มนํ"ามัน" เป็นพืชตระกลูปาลม์ลกัษณะลาํตน้เดี�ยว ขนาดลาํตน้ประมาณ 12 - 20 นิ�ว 
เมื�ออายปุระมาณ 1 - 3 ปี ลาํตน้จะถูกหุม้ดว้ยโคนกาบใบ แต่เมื�ออายุมากขึ�นโคนกาบใบ จะหลุดร่วง
เห็นลาํตน้ชดัเจน ผวิของลาํตน้คลา้ย ๆ ตน้ตาล ลกัษณะใบเป็นรูปกา้งปลา โคนกาบใบจะมีลกัษณะ
เป็นซี� คลา้ยหนามแต่ไม่คมมาก เมื�อไปถึงกลางใบหนามดงักล่าวจะพฒันาเป็นใบ การออกดอกนั�น
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ปาล์มเป็นพืชที�แยกเพศ คือ ตน้เพศผูก้็จะให้เกสรตวัผูอ้ย่างเดียว ตน้ที�ให้เกสรตวัเมียจึงจะติดผล 
ลกัษณะผลเป็นทะลาย ผลจะเกาะติดกนัแน่น เวลาเก็บผลปาล์ม จึงตอ้งใชมี้ดงอเกี�ยวที�โคนทะลาย
แลว้ดึงใหข้าด ก่อนที�จะตดัทะลายปาลม์ตอ้งตดัทางปาลม์ก่อนเพราะผลปาล์มจะตั�งอยูบ่นทางปาล์ม 
กระบวนการตดัทาง(ใบ)ปาล์ม และตดัเอาทะลายปาล์มลง เรียกวา่ แทงปาล์ม ในประเทศไทยมีการ
ปลูกทั�งทางภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก พนัธ์ุปาลม์นํ�ามนัที�ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นปาล์มนํ� ามนั
ลูกผสมเทเนอรา 
 ผลปาล์มสามารถนาํมาแปรรูปทาํเป็นนํ� ามนัปาล์มประกอบอาหาร รวมถึงเป็นส่วนผสม
ในนํ�ามนัไบโอดีเซลดว้ย ใบนาํมาบดเป็นอาหารสัตว ์กะลาปาล์มเป็นวตัถุดิบเชื�อเพลิง ทะลายปาล์ม
ใชเ้พาะเห็ด และกระทั�งการปลูกลงดินไปแลว้ก็ช่วยในการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในการ
ช่วยลดภาวะโลกร้อนไดอี้ก 
 
รู้เรื�องไบโอดีเซล 
 ไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นเชื�อเพลิงดีเซลที�ผลิตจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน เช่น  
นํ� ามนัพืช ไขมนัสัตว ์หรือสาหร่าย ไบโอดีเซลเป็นเชื�อเพลิงดีเซลทางเลือก นอกเหนือจากดีเซลที�
ผลิตจากปิโตรเลียม โดยมีคุณสมบติัการเผาไหมเ้หมือนกบัดีเซลจากปิโตรเลียม และสามารถใช้
ทดแทนกนัไดคุ้ณสมบติัสาํคญัของไบโอดีเซล คือ สามารถยอ่ยสลายไดเ้อง ตามกระบวนการชีวภาพ
ในธรรมชาติ และไม่เป็นพิษต่อสิ�งแวดลอ้ม 
 ในวนัที� 9 กนัยายน พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ไดเ้สด็จ ฯ ทอดพระเนตร
สวนปาล์มของเกษตรกรนิคมสร้างตนเองควนกาหลง จงัหวดัสตูล  ทรงเห็นวา่ “ปาล์ม” เป็นพืชที�  
จะสร้างประโยชน์ให้เกษตรกรและประเทศ  จึงเป็นจุดเริ�มตน้ของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
นํ� ามนัปาล์มขนาดเล็ก ด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และสํานักงาน กปร.      
ในการก่อสร้างโรงงานสาธิตสกดัปาล์มนํ� ามนัและด้วยสายพระเนตรอนัยาวไกล ทรงเป็นผูน้ํา
ทางด้านการพัฒนาพลังงานในส่วนของพระราชดําริด้านการพัฒนานํ� ามันปาล์ม เพื�อใช้กับ
เครื�องยนตดี์เซลนั�น 
 
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
 เมื�อวนัที� 9 เมษายน พ.ศ.2544 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ 
ให้คุณอาํพล เสนาณรงค์ องคมนตรีเป็นผูแ้ทนพระองค์ยื�นจดสิทธิบตัร"การใช้นํ
ามันปาล์มกลั�น

บริสุทธิ�เป็นนํ
ามันเชื
อเพลิงเครื�องยนต์ดีเซล" และในปี พ.ศ. 2546 ทรงไดรั้บการทูลเกลา้ ฯ ถวาย
รางวลัจาก “โครงการนํ"ามัน ไบโอดีเซลสูตรสกดัจากนํ"ามันปาล์ม” ในงาน “บรัสเซลส์ ยเูรกา”  
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ซึ� งเป็นงานแสดงสิ�งประดิษฐ์ใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ทั�งนี�
ปาล์มเป็นพืชที� ให้ปริมาณนํ� ามันต่อพื�นที�ปลูกสูง อีกทั� ง เกษตรกรสามารถผลิตใช้เองได้
ภายในประเทศ ซึ� งใชท้ดแทนการนาํเขา้เชื�อเพลิงจากต่างประเทศได ้
 
ไบโอดีเซลคืออะไร? 
 ไบโอดีเซล หมายถึง เชื�อเพลิงทดแทนประเภทดีเซลจากธรรมชาติ โดยการนาํเอานํ� ามนัจากพืช
หรือสัตวซึ์� งเป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทไตรกลีเซอไรด์ มาผ่านกระบวนการทางเคมีที�เรียกว่า 
ทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั (Transesterifcation) โดยทาํปฏิกิริยากบัแอลกอฮอล์ (EthanolหรือMethanol) 
และมีด่างเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) จะไดผ้ลิตผลเป็นเอสเตอร์ (Ester) 
และผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดก้ลีเซอรอล (Glycerol) ซึ� งเราจะเรียกชนิดของไบโอดีเซลแบบเอสเตอร์นี�
ตามชนิดของแอลกอฮอลที์�ใชใ้นการทาํปฏิกิริยาไบโอดีเซล ชนิดเอสเตอร์นี� มีคุณสมบติัที�เหมือนกบั
นํ�ามนัดีเซลมากที�สุดเพราะไม่มีปัญหากบัเครื�องยนตมี์คุณสมบติัในการเผาไหมไ้ม่ต่างกนั แต่มีสันดาป
ที�สมบูรณ์กวา่มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์อกมาจากการเผาไหมน้อ้ยกวา่ 
 

 

ภาพประกอบ 66 เมทิลเอสเทอร์ 
 
วตัถุดิบในการผลติไบโอดีเซล 
 นํ� ามนัพืชและนํ� ามนัสัตวทุ์กชนิด สามารถนาํมาเป็นวตัถุดิบผลิตไบโอดีเซลได ้แต่การ
เลือกนํ� ามนัพืชชนิดใดเป็นวตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลนั�น ต้องพิจารณาถึงราคาปริมาณและ
องคป์ระกอบในนํ�ามนัพืชชนิดนั�น ๆ รวมทั�งความเหมาะสมของปริมาณการปลูกพืชนํ� ามนัในพื�นที�
นั�นดว้ย เช่น ปาล์มนํ� ามนัและมะพร้าวเป็นพืชนํ� ามนัที�มีการปลูกมากในประเทศไทย ปาล์มนํ� ามนั
ปลูกมากในประเทศมาเลเซีย ถั�วเหลืองปลูกมากในประเทศสหรัฐอเมริกา เรพและทานตะวนัปลูก
มากในกลุ่มประเทศยโุรป เป็นตน้ 
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 สําหรับประเทศไทยมีการเพาะปลูกพืชนํ� ามนัหลกั 6 ชนิด คือ ถั�วเหลือง ปาล์มนํ� ามนั 
มะพร้าว ถั�วลิสง งา และละหุ่ง โดยในจาํนวนพืชนํ� ามนัทั�ง 6 ชนิดนี�  ปาล์มนํ� ามนัเป็นพืชที�มีปริมาณ
ผลผลิตสูงที�สุด รองลงมา คือ มะพร้าวนอกจากนํ� ามนัทั�ง 6 ชนิดนี� แลว้ ยงัมีแหล่งนํ� ามนัอื�น ๆ เช่น 
สบู่ดาํ นํ� ามนัสัตวแ์ละนํ� ามนัพืชใช้แลว้ซึ� งวตัถุดิบพืชนํ� ามนัที�มีความเหมาะสมในผลิตไบโอดีเซล
ของประเทศไทยในปัจจุบนั คือปาลม์นํ�ามนัและนํ�ามนัพืชใชแ้ลว้ 
 

 

ภาพประกอบ 67 ปาลม์นํ�ามนั 
 

 

ภาพประกอบ 68 สบู่ดาํ 
  

ไบโอดีเซลในประเทศไทย 
 ไบโอดีเซลในประเทศไทยแบ่งออกเป็นสองมาตรฐาน คือไบโอดีเซลชุมชนและ          
ไบโอดีเซลเชิงพาณิชย ์
 ไบโอดีเซลชุมชน คือไบโอดีเซลที�กลั�นออกมาเป็นนํ�ามนัพืชเหมือนนํ�ามนัที�ใชป้รุงอาหาร
ที�เรียกกนัว่า ปาล์มนํ� ามนั โคโค่ดีเซล เป็นไบโอดีเซลที�เหมาะกบัเครื�องยนต์ดีเซลสูบเดียว รอบ
เครื�องยนตค์งที� เช่น รถเดินลาก รถอีแต๋น เครื�องสูบนํ� า แต่ไม่เหมาะกบัการใช้กบัเครื�องยนต์ดีเซล
เพราะในระยะยาวจะทาํใหเ้กิดยางเหนียวในเครื�อง 
 ไบโอดีเซลเชิงพาณิชย ์เป็นการนาํนํ� ามนัพืชไปผ่านขั�นตอน Transesterfication เป็นสาร  
เอสเตอร์ ที�เรียกกนัว่า B100 นาํมาผสมกบันํ� ามนัดีเซล อย่างเช่น นํ� ามนั B5 ก็คือมีนํ� ามนัดีเซลใน
อตัราส่วนนํ� ามนัดีเซลต่อนํ� ามนัพืชที�ผ่านกระบวนการ 95 : 5 จะได ้ B5 ซึ� งเป็นอตัราส่วนที�ให้
ประสิทธิภาพสูงสุดที�ใชก้นัทั�วไปโดยไม่ตอ้งปรับแต่งเครื�องยนต ์
 ปัจจุบนัมีการผสมสูตร บี 10 คือ ไบโอดีเซล 10 ส่วน ผสมเป็นนํ� ามนัดีเซล 90 ส่วน ซึ� งจะ
ทาํใหร้าคานั�นถูกลงกวา่ บี 5 และเป็นสูตรที�คณะรัฐมนตรีกาํหนดใหใ้ชท้ั�วประเทศภายในปี 2555 
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ขั�นตอนการพฒันาการผลตินํ�ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) 
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กระบวนการผลติไบโอดีเซลจากผลปาล์มดิบ 
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนํ"ามันปาล์มขนาดเลก็ในพื"นที�จังหวดัตราด 

 
กระบวนการสับแยกช่อผลปาล์ม 
 ผลผลิตปาล์มนํ� ามนัที�เก็บเกี�ยวมาจากสวนปาล์มจะมีลกัษณะเป็นผลปาล์มที�ติดแน่นอยู ่ 
กบัทะลายและไม่สามารถจะปลิดออกมาไดโ้ดยง่าย ดงันั�นเพื�อให้ช่อผลปาล์มหลุดจากทะลายปาล์ม
ซึ� งมีหลายชั�นได้ผลดี จึงตอ้งทาํการสับทะลายปาล์มออกมาเป็นช่อผลปาล์ม โดยใช้แรงงานสับ
ทะลายปาล์มให้ผลปาล์มหลุดออกจากทะลายด้วยขวานและมีด แล้วผึ�งไวป้ระมาณ 2 ถึง 3 วนั 
โดยไม่ให้เปียกนํ� า เพราะจะทาํให้ขั�วผลปาล์มเน่าและแยกลูกร่วง ซึ� งมีผลต่อปริมาณกลีเซอรีน 
ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 

 

 
ภาพประกอบ 69 กระบวนการสับแยก 
 
กระบวนการตีผลปาล์มออกจากทะลาย 
 ใช้เครื�องแยกผลปาล์มออกจากช่อทะลายปาล์ม ภายหลงัจากที�ผึ�งไวแ้ลว้ โดยเครื�องแยก
ตวัถงัภายนอกทาํจากโลหะแผ่นเหล็กหนา 2 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 60 เซนติเมตร      
สูง 60 เซนติเมตร ภายในตวัถงัทาํจากเหล็กหนา 3.1 มิลลิเมตร มว้นเป็นทรงกระบอกเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 45 เซนติเมตร รองรับดว้ยแบริ�งมีท่อนเหล็กตนัยาว 5 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลาง 1/2 
นิ�ว วางเป็นแนวตามทรงกระบอกจาํนวน 4 แถว แถวละ 16 ท่อน ตีผลปาล์มออกจากทะลาย ตน้กาํลงั
จากมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 Hp ทดรอบลงดว้ยเกียร์ทดมอเตอร์ ขนาด 60/1 จาํนวน 1 ชุด พร้อมระบบ
สายพานลาํเลียงเพื�อคดัแยกกากปาลม์ละเอียดดว้ยพดัลมเป่า จาํนวน 1 ชุด 



142 
 

 
 

ภาพประกอบ 70 กระบวนการตีผลปาลม์ 
 

กระบวนการทอดผลปาล์ม 
 นําผลปาล์มที�ผ่านการคดัแยกไปผ่านกระบวนการทอดเพื�อไล่ความชื�น โดยเตาทอด
กระทะ จาํนวน 3 ชุด วสัดุเชื�อเพลิงใชไ้มฟื้นในทอ้งถิ�น พร้อมระบบดูดลมร้อน 
 

 
 

ภาพประกอบ 71 การทอดผลปาลม์ 
 

 ผลปาลม์เมื�อทอดแลว้จะมีลกัษณะผวิภายนอกเหี�ยว เมล็ดในเมื�อกะเทาะออกมาเนื�อใน 
จะสุกมีสีขาว นํ�าหนกัผลจะเบาลง เนื�องจากการสูญเสียความชื�นไปขณะทอด โดยระเหยเป็นไอ  
 

 
ภาพประกอบ 72 ผลปาลม์หลงัจากทอด 
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กระบวนการหีบสกดันํ"ามันปาล์ม 
 นาํผลปาล์มที�ผา่นกระบวนการทอดเขา้ระบบท่อสกรูลาํเลียง เพื�อส่งผลปาล์มขึ�นสู่เครื�อง
บีบนํ� ามนัจากผลปาล์มทอดสุก (Extruder) โดยเครื�องบีบนํ� ามนัมีโครงสร้าง โครงเครื�องขนาด 750
มิลลิเมตร x 3,000 มิลลิเมตร x 1,080มิลลิเมตร ทาํจากเหล็กเหนียว นํ� าหนกั 1,500 กิโลกรัม กาํลงั
ผลิต 2 ตนัผลปาล์มต่อวนั ใชม้อเตอร์ขนาด 30 แรงมา้ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ชุดเกียร์ ชุดเกลียว            
ชุดแหวนสกดันํ�ามนัทาํจากเหล็กชุบแขง็ 
 

 
 
ภาพประกอบ 73 ผลปาลม์ที�ผา่นกระบวนการทอดเขา้สู่เครื�องบีบสกดัดว้ยระบบท่อสกรูลาํเลียง 
 
 เครื�องบีบนํ� ามนัจากผลปาล์มทอดสุกจะบีบอดัผลปาล์มทอดสุกให้แยกเป็นนํ� าปาล์มดิบ
ปนกากสลดัจป์าลม์ และกากผลปาลม์แหง้ 

 
 
ภาพประกอบ 74 กระบวนการบีบสกดันํ�ามนัจากผลปาลม์ทอดสุก 
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 กากผลปาล์มแห้ง ที�ได้จากการใช้เครื� องบีบนํ� ามนั  สามารถนําไปใช้ทาํปุ๋ยหมกัและ
อาหารสัตว ์เช่น โค ปลา สุกร ฯลฯ ได ้
 
กระบวนการกรองหยาบนํ"ามันปาล์มดิบ 
 นํ� ามนัปาล์มดิบที�ไดจ้ากเครื�องบีบนํ� ามนัจะมีกากเปลือกปาล์มปนเปื� อน และมีความหนืด 
จึงตอ้งใหค้วามร้อนที� 60 องศาเซลเซียส เพื�อลดความหนืดแลว้นาํไปกรองดว้ยเครื�องกรองแบบสั�น
พร้อมแผน่ตะแกรงละเอียดขนาด 0.5 x 0.5 มิลลิเมตร ก่อนไหลลงสู่ถงัเก็บนํ�ามนัปาลม์ดิบ 

 

 

 
 
ภาพประกอบ 75 นํ�ามนัที�ไดจ้ากผลปาลม์ดิบ 
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กระบวนการกรองละเอยีดนํ"ามันปาล์มดิบ 
 ทาํการให้ความร้อนที� 120 องศาเซลเซียส ในถงัเก็บนํ� ามนัปาล์มดิบเพื�อลดความหนืด 
อีกครั� ง ก่อนปัyมส่งเขา้เครื�องกรองละเอียดแบบผา้ เพื�อแยกกากสลดัจ์ปาล์มละเอียดที�ปนเปื� อนใน
นํ�ามนัก่อนส่งเขา้สู่กระบวนการดีกมั 

 

 
 
ภาพประกอบ 76 การใหค้วามร้อนแก่นํ�ามนัปาลม์ดิบ 
 
ตรวจหาเปอร์เซ็นต์กรดไขมันอสิระจากนํ"ามันปาล์มดิบ 
 ทาํการตรวจหาเปอร์เซ็นตก์รดไขมนัอิสระจากนํ� ามนัปาล์มดิบก่อนทาํการดีกมั โดยปกติ
นํ�ามนัปาลม์ดิบจะมีกรดไขมนัอิสระ (Free Fatty Acid) อยูร่ะหวา่งร้อยละ 2 ถึง 6 
 

 
 
ภาพประกอบ 77 การตรวจหาค่าร้อยละของกรดไขมนัอิสระจากนํ�ามนัปาลม์ดิบ 
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กระบวนการดีกมั 
 1.  ปัyมนํ� ามนัที�ผา่นการกรองละเอียดแลว้เขา้สู่ถงัปฏิกรณ์ที�ใชท้าํปฏิกิริยาระหวา่งนํ� ามนั
ปาลม์ดิบ ความร้อน นํ�ากลั�น + กรดฟอสฟอริกความเขม้ขน้ร้อยละ 85 ในอตัรา 9 ต่อ 1 (ถงัดีกมั) 
 2.  อุ่นใหร้้อน 80 องศาเซลเซียส 
 3.  ผสมกรดฟอสฟอริกร้อยละ 85 ปริมาณ 0.225 กิโลกรัม (ใชร้้อยละ 0.1 โดยนํ� าหนกั
ของนํ� ามนัปาล์มดิบ) + นํ� ากลั�น 2.025 กิโลกรัม (ใชน้ํ� ากลั�นต่อ กรดฟอสฟอริกความเขม้ขน้ร้อยละ 
85 = 9 ต่อ 1 โดยนํ�าหนกั) ค่อย ๆ เทลงในถงัดีกมั 
 4.  ใหค้วามร้อนสูงขึ�นเพื�อทาํปฏิกิริยาที� 110 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที 
 5.  หยดุเครื�องพกัไว ้30 นาที 

 
ตรวจหาเปอร์เซ็นต์กรดไขมันอสิระจากนํ"ามันปาล์มดิบ 
 6.  ถ่ายยางเหนียวออกโดยใชน้ํ� าร้อน 60 องศาเซลเซียส 250 ลิตร ลา้งยางเหนียว จาํนวน  
5 ครั� ง (50 ลิตร / ครั� ง) ครบ 5 ครั� ง ทิ�งไว ้30 นาที 

 7.  เพิ�มอุณหภูมิใหร้้อน 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ให้นํ� าละเหยออกจากนํ� ามนั
ปาลม์ดิบใหห้มด 
 8.  ถ่ายนํ�ามนัปาลม์ดิบที�ไดเ้ก็บในถงับรรจุนํ�ามนัปาลม์ดิบที�ผา่นการดีกมัแลว้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 78 นํ�ามนัปาลม์ดิบที�ผา่นกระบวนการดีกมั 
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ขั�นตอนการพฒันาการผลติไบโอดีเซล 
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ปฏิกริิยาลดกรดไขมันอสิระในนํ"ามันปาล์มดิบ 
 1.  ปัyมนํ�ามนัปาลม์ดิบที�กาํจดัยางเหนียวออกแลว้เขา้ไปในถงัผลิตไบโอดีเซล 
 2. ใช้ส่วนผสมของเมทานอลร้อยละ 10 โดยนํ� าหนกัของนํ� ามนัปาล์มดิบผสมกบักรด
ซลัฟิวริกความเขม้ขน้ร้อยละ 98 ปริมาณร้อยละ 2 โดยปริมาตรของกรดไขมนัอิสระ(ความหนาแน่น
ของกรดไขมนัอิสระ = 0.9 กิโลกรัมต่อลิตร) 
 3.  ค่อย ๆ เทกรดลงสู่เมทานอลในการเตรียมส่วนผสม ก่อนเทลงทาํปฏิกิริยาในถงัผลิต 
ไบโอดีเซล 
 4.  ทาํปฏิกิริยาที� 60 องศาเซลเซียส ในถงัผลิตไบโอดีเซล นาน 5 ชั�วโมง เพื�อลดกรดไขมนั
อิสระ 
 5.  หยดุใบกวนทิ�งไว ้30 นาที 
 6.  ถ่ายนํ�าที�เกิดจากปฏิกิริยาออกทางกน้ถงั  
 

 
 
ภาพประกอบ 79 ปฏิกิริยาลดกรดไขมนัอิสระในนํ�ามนัปาลม์ดิบ 
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ตรวจหาค่าร้อยละของกรดไขมันอสิระจากนํ"ามันปาล์มดิบ 
 ทาํการตรวจหาค่าร้อยละของกรดไขมนัอิสระจากนํ� ามนัปาล์มดิบภายหลงัทาํปฏิกิริยา จะ
มีกรดไขมนัอิสระ (Free Fatty Acid) ไม่เกินร้อยละ 1.5 
 

 
 
ภาพประกอบ 80 การตรวจหาค่าร้อยละของกรดไขมนัอิสระจากนํ�ามนัปาลม์ดิบภายหลงัทาํปฏิริยา 
 
ปฏิกริิยาไบโอดีเซล 
 1.  ผสมสารเคมีในถงัผสมสารเคมี โดยใชส่้วนผสมของเมทานอลร้อยละ 15 โดยนํ� าหนกั
ของนํ� ามนัปาล์มดิบผสมกบัโพแทสเซียม ไฮดรอกไซด์ร้อยละ 1 โดยนํ� าหนกัของนํ� ามนัปาล์มดิบ
เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา + นํ� าหนกัโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ในถงัผสมสารเคมีก่อนปัyมส่งไปถงัปฏิกรณ์ 
เพื�อทาํปฏิกิริยาเป็นกลางกบักรดซลัฟิวริกที�ใชเ้ป็นตวัเร่งปฏิกิริยาในขั�นตอนแรกและปัyมส่งสารเคมี
สู่ถงัปฏิกรณ์เพื�อทาํปฏิกิริยาเคมี 
 

 
 
ภาพประกอบ 81 กระบวนการผสมสารเคมีเพื�อทาํปฏิกิริยาไบโอดีเซล 
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 2.  ทาํปฏิกิริยากบันํ� ามนัปาล์มดิบที�มีกรดไขมนัอิสระไม่เกินร้อยละ 1.5 ที� 60 องศาเซลเซียส
นาน 1 ชั�วโมง เพื�อผลิตไบโอดีเซล ซึ� งมีสภาพความเป็นกรดอยู ่
 3.  ทาํให้นํ� ามนัปาล์มดิบที�มีกรดไขมนัอิสระไม่เกินร้อยละ 1.5 กลายเป็นไบโอดีเซล และได้
กลีเซอรีนเกิดขึ�น 
 4.  ครบเวลา 1 ชั�วโมง หยุดใบกวน ปล่อยให้กลีเซอรีนแยกชั�น 3 ชั�วโมง กลีเซอรีนหนกักว่า 
ไบโอดีเซลจะตกลงมาชั�นล่างของถงัผลิตไบโอดีเซล 
 5.  ถ่ายกลีเซอรีนออกมาจะมีลกัษณะเป็นสีออกดาํ สัดส่วนของการเกิดกลีเซอรีนอยูที่�ไม่เกิน
ร้อยละ 25 โดยปริมาตรของไบโอดีเซลที�ผลิตได ้
 6.  กลีเซอรีนเป็นผลพลอยไดที้�ไดจ้ากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล นาํไปทาํเป็นส่วนผสม 
ของการทาํสบู่ได ้ 
 

 
 
ภาพประกอบ 82 กลีเซอรีนที�ไดจ้ากการแยกชั�น 
 
 7.  การลา้งนํ�ามนัไบโอดีเซล ใชน้ํ� าอุ่น 40 ถึง 50 องศาเซลเซียสในอตัราส่วน 1:1 กบันํ� ามนั 
ไบโอดีเซล โดยใชน้ํ� าลา้งครั� งละร้อยละ 20 ของนํ� าหนกันํ� ามนั โดยการพ่นนํ� าเป็นละออง ทิ�งพกัไว้
ให้เกิดการแยกชั�นระหว่างนํ� ามนัไบโอดีเซลและสบู่ประมาณ 10 นาที หลงัจากนั�นเปิดวาล์วก้นถัง
ปฏิกรณ์เพื�อทิ�งนํ�าลา้งลงถงัดกั ทาํการลา้ง 5 ครั� ง ครั� งแรกนั�นจะมีนํ�าสบู่ (สีขาวเหมือนนํ� านม) ปนมา
กบันํ� าอุ่นมาก (ขอ้สังเกตนํ� าที�ถ่ายออกมาจะมีฟองมากในครั� งแรก) ซึ� งฟองและสีขาวของนํ� าจะลด
นอ้ยลงไปตามลาํดบั ที�มีการสเปรยน์ํ�าอุ่นครั� งที� 2 ถึง 5 
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ภาพประกอบ 83 ไบโอดีเซลที�ไดห้ลงัจากการลา้ง 
 
 8.  เมื�อสะอาดแลว้ปล่อยใหน้ํ� าแยกชั�น 30 นาที 
 9.  เปิดวาลว์ที�กน้ถงัใหน้ํ�าที�แยกชั�นค่อย ๆ ไหลออกจนมีไบโอดีเซลปนมาจึงปิดวาลว์ 
 10.  ใหค้วามร้อนที� 120 องศาเซลเซียส พร้อมเปิดใบกวน 30 นาที เพื�อกาํจดันํ�าที�ยงัคงมีอยู่
ในไบโอดีเซล พร้อมเปิดปัyมสุญญากาศเพื�อช่วยดูดไอนํ�าร้อนระเหยออกจากถงัปฏิกรณ์แบบกึ�งปิด 
 

 
 
ภาพประกอบ 84 การกาํจดันํ�าที�ยงัคงมีอยูใ่นไบโอดีเซล 
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กระบวนการกรองไบโอดีเซล 
 1.  ปัyมไบโอดีเซลไปเก็บในถงับรรจุไบโอดีเซล พกัไวส้ัก 1 คืน เพื�อให้เกิดการแยกชั�น
ของกลีเซอรีนที�อาจเหลืออยูที่�กน้ถงัเก็บ 
 2.  ระบายกลีเซอรีน ที�กน้ถงัออกก่อน จึงจะนาํไบโอดีเซลที�เหลือไปกรองผา่นถงักรองเกลือ 
 3.  ถงักรองเกลือ (ถงัดูดซบัความชื�น) ทาํหนา้ที�ดูดซบัความชื�นที�ยงัคงมีอยูใ่นไบโอดีเซล 
หลงัจากผา่นการระเหยนํ�ามาแลว้ 
 4.  ไบโอดีเซลที�ผา่นการกรองเกลือแลว้จะมีความใสมากขึ�น 
 5.  ควรมีการกรองเกลือหลาย ๆ รอบ โดยสังเกตไดจ้ากความใสของไบโอดีเซลที�กรอง
มาแลว้เป็นหลกั   
 

 
 
ภาพประกอบ 85 กระบวนการกรองไบโอดีเซล 
 
 6.  การกรองผ่านไส้กรอง เพื�อกรองไขและสิ�งสกปรกที�อาจติดมากบัไบโอดีเซล โดยต่อ 
ไส้กรองแบบขนาน 
 7.  ท่อที�เขา้มาสู่ไส้กรองนํ�ามนัดีเซล มาจากถงับรรจุไบโอดีเซลหลงักรองเกลือ 
 8.  ใชปั้yมดูดไบโอดีเซลส่งเขา้มา และส่งไบโอดีเซลไปเก็บไวที้�ถงับรรจุไบโอดีเซลหลงั
ผา่นไส้กรอง 
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ภาพประกอบ 86 ถงับรรจุไบโอดีเซล 
 
การทดสอบความบริสุทธิMของไบโอดีเซล 
 1.  นํ�ามนัไบโอดีเซล ก่อนนาํไปใชง้านตอ้งนาํไปทดสอบความบริสุทธิk ของไบโอดีเซล 
 2.  ปริมาณกลีเซอรีน (มิลลิลิตร) ที�ไดค้วรนอ้ยกวา่ 0.05 มิลลิลิตร 
 3.  ความหนาแน่นของไบโอดีเซล อยูใ่นช่วง 0.86 ถึง 0.89 
 

 
 
ภาพประกอบ 87 การทดสอบความบริสุทธิk ของไบโอดีเซล 
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ภาพประกอบ 88 การทดลองใชง้าน 
 
ข้อดีของไบโอดีเซล 

1. ประโยชน์ของการใช้ไบโอดีเซลด้านสิ�งแวดล้อม 
  การใชไ้บโอดีเซลสามารถลดมลพิษในอากาศอนัเนื2องมาจากการเผาไหมข้องเครื2องยนต์
สมบูรณ์ กรมอู่ทหารเรือไดท้าํการทดลองใชน้ํ; ามนัไบโอดีเซลกบัเครื2องยนตดี์เซล พบว่ารถที2ใช้นํ; ามนั 
ไบโอดีเซลเป็นเชื;อเพลิงสามารถลดควนัดาํไดม้ากกวา่ร้อยละ 50 และสามารถลดแก๊สคาร์บอนมอน
นอกไซด ์(CO) ไดร้้อยละ 20 ลดฝุ่ นละออง ไดร้้อยละ 39 ลดแก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ไดร้้อยละ 99 
นอกจากนี;การใชไ้บโอดีเซลทดแทนนํ; ามนัดีเซลนั;น สามารถลดวงจรชีวิต (life-cycle) ของแก๊สคาร์บอน 
ไดออกไซด ์(CO2) ไดร้้อยละ 78 ซึ2 งเป็นผลใหล้ดภาวะโลกร้อน  
 2. ประโยชน์การใช้ไบโอดีเซลด้านสมรรถนะเครื�องยนต์ 
  การใช้ไบโอดีเซลในเครื� องยนต์จะช่วยเพิ�มประสิทธิภาพการเผาไหม้เนื�องจาก         
ไบโอดีเซลมีออกซิเจนผสมอยู่ประมาณร้อยละ 10 ทาํให้การผสมระหว่างอากาศกบันํ� ามนัมีการ
กระจายตวัอย่างสมํ�าเสมอและเป็นการเพิ�มอตัราส่วนปริมาตรของอากาศต่อนํ� ามนัได้เป็นอย่างดี    



155 
 

จึงทาํให้การเผาไหมใ้นกระบอกสูบเป็นไปอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี� ค่าแรงบิดเพิ�มขึ�นประมาณ    
ร้อยละ 7.5 และใหก้าํลงัเพิ�มขึ�นร้อยละ 12 เมื�อเทียบกบันํ�ามนัดีเซล 
 
ข้อด้อยของไบโอดีเซล 
 1.  เป็นของแขง็ที�อุณหภูมิสูงกวา่นํ�ามนัดีเซล 
 2. ปลดปล่อยแก๊สไนโตรเจนออกไซด ์สูงกวา่นํ�ามนัดีเซล 
 3. ชิ�นส่วนจากยางของปัyมนํ�ามนัจะเสื�อมคุณภาพเร็ว 
 4. ค่าพลงังานความร้อนตํ�ากวา่นํ�ามนัดีเซลประมาณร้อยละ 10 
 การแก้ไขข้อด้อยเหล่านี� อาจกระทาํด้วยการผสมกบันํ� ามนัดีเซล เช่นผสมนํ� ามนัดีเซล 
ร้อยละ 80 กบัเมทิลเอสเตอร์ร้อยละ 20 
 
การควบคุมมาตรฐานไบโอดีเซลในประเทศไทย 
 กรมธุรกิจพลังงานได้ผ่านการประชุมหารือกับหน่วยงานและผูที้�เกี�ยวข้องทั� งผูผ้ลิต 
ไบโอดีเซล ผูค้ ้านํ� ามนั ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมยานยนต์ และกรมควบคุมมลพิษ เพื�อกาํหนด
มาตรฐานไบโอดีเซลให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัและเป็นที�ยอมรับของทุกฝ่าย ซึ� งผูผ้ลิตจะตอ้งผลิต 
ไบโอดีเซลให้ไดต้ามมาตรฐานที�กาํหนดจึงจะสามารถนาํออกมาจาํหน่ายได ้อา้งอิงตามประกาศ
กรมธุรกิจพลงังาน เรื�องกาํหนดคุณลกัษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของ
กรดไขมัน พ.ศ. 2552 ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื� อง กําหนดคุณลักษณะและคุณภาพของ          
ไบโอดีเซลสําหรับเครื�องยนตก์ารเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ. 2549 และประกาศกรมธุรกิจ
พลงังาน เรื�อง กาํหนดคุณลกัษณะและคุณภาพของนํ�ามนัดีเซล พ.ศ. 2550 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย    
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ประวตัิย่อผู้วจิัย    
    

ชื�อ - ชื�อสกุล   นายวทิยา  เจริญเศรษฐกุล 

วนั เดือน ปีเกดิ   22  ธนัวาคม  2512 

สถานที�เกดิ   โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ ์  
   อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี 
สถานที�อยู่ปัจจุบัน   403/40 หมู่ที. 2 ตาํบลวงักระแจะ  
   อาํเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด 23000 
ตําแหน่งหน้าที�การงานปัจจุบัน   หวัหนา้แผนกก่อสร้างและปฏิบติัการ 
                                                         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
   สาขาอาํเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด 
สถานที�ทาํงานปัจจุบัน   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
   สาขาอาํเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด 
 

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2528    มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนตราษตระการคุณ 
      อาํเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด 
 พ.ศ. 2531    ประกาศนียบตัร 
      โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
      กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2545    ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั=นสูง ปวส.  
      (ไฟฟ้ากาํลงั) วทิยาลยัเทคนิคตราด 

  อาํเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด 
 พ.ศ. 2549    วทิยาศาสตรบณัฑิต วท.บ.  
      (เทคโนโลยอุีตสาหกรรมไฟฟ้า) 
      มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จนัทบุรี 
 พ.ศ. 2558    วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศ.ม.  
      (การจดัการงานวศิวกรรม) 
      มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  จนัทบุรี 
 




