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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 



81 

 

 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 




