
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 
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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 
 



72 

 

 

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 



75 

 

  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  
 




