
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 
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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 
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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 

 

  

     




