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ภาคผนวก 
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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 
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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) 



109 

 

 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 
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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 
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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    
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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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