
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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




