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คํานํา
ปาลมน้ํามัน เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคใต ซ่ึงมีเกษตรกรทําสวนปาลม

น้ํามันเปนจํานวนมาก ขณะเดียวกันนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดทําการวิจัยดานปาลมน้ํามันและ
น้ํามันปาลมมาอยางตอเนื่องยาวนานและครบวงจร โดยเริ่มทําการวิจัยเพ่ือสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ มาตั้งแตป พ.ศ. 2518 จนถึงปจจุบัน มีผลงานวิจัยในดานดังกลาวเปนจํานวนมาก สํานักวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงไดประมวลองคความรูดังกลาวจัดทําเปนหนังสือชุดความรู ม.อ.
เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยดานปาลมน้ํามันข้ึน โดยไดจัดพิมพมาแลว 2 ฉบับ ไดแก

1. เรื่อง “6 คําถามงานวิจัยปาลมน้ํามันใน ม.อ.” พิมพเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2553
2. เรื่อง  “ปาลมน้ํามัน  :  การปรับปรุง  ขยายพันธุ  การปลูกและการจัดสวน”  พิมพเมื่อเดือน

สิงหาคม 2553
ครั้งนี้เปนการจัดพิมพฉบับที่ 3 ใหช่ือเรื่องวา “กวาจะไดมาเปนน้ํามันไบโอดีเซลสายพันธุ ม.อ.”

เปนชุดความรูเกี่ยวกับงานวิจัยดานไบโอดีเซลของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงถือเปนหนวยงานอันดับแรกๆ ของ
ประเทศไทยที่ทําการวิจัยและพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลอยางจริงจังมาอยางตอเนื่องและยาวนานจนไดไบโอดีเซล
ที่มีคุณภาพสายพันธุ ม.อ. ข้ึน  วัตถุประสงคในการจัดทําชุดความรูฉบับนี้ก็เพ่ือใหเห็นถึงข้ันตอนในการคนควา
ทดลองของนักวิจัย วากวาจะสามารถทําการผลิตไบโอดีเซลใหไดคุณภาพ มีมาตรฐานนั้น มีการคนควาอยาง
ตอเนื่องและยาวนานอยางไร

โดยเริ่มตั้งแต 35 ปที่ผานมา ตั้งแตนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการวิจัย ประดิษฐคิดคน
ในเรื่องเกี่ยวกับปาลมน้ํามัน เพ่ือสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงหวงใยปญหาของ
ชาวสวนปาลมน้ํามันที่ผลผลิตปาลมถูกกดราคาและมีคาขนสงที่สูง เนื่องจากเปนสวนปาลมขนาดเล็กอยูไกล
จากโรงงาน และพระองคตองการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกปาลมน้ํามัน รวมถึงเพ่ือเปนการสรางความมั่นใจใหกับ
เกษตรกรวา ปาลมน้ํามันสามารถนําไปใชประโยชนในดานตางๆ อีกหลายดาน นอกเหนือจากการนํามาใช
เปนน้ํามันทอดแตเพียงอยางเดียว
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เนื้อหาของหนังสือชุดความรูฉบับนี้ มีอยูทั้งหมด 5 บท  บทแรก นําเสนอพัฒนาการของการวิจัยและ
พัฒนาดานปาลมน้ํามันของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ  เริ่มจากการวิจัยเพ่ือสนองพระราชดําริฯ ตอดวยการ
แนะนําใหรูจักกับหนวยงานและสถานวิจัยที่ทําการวิจัยน้ํามันปาลมที่นํามาใชเปนเช้ือเพลิง ไดแก การวิจัยของ
มูลนิธิชัยพัฒนา สถานวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน
และโรงงานสกัดปาลมน้ํามันสําหรับวิสาหกิจชุมชน จากนั้นจะเปนเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ํามันปาลม
เริ่มจากการนําผลปาลมแยกจากทะลาย แลวนําไปสูการสกัดเพ่ือใหไดน้ํามัน แลวจึงนําน้ํามันที่ ไดไปกลั่ น
ทําการแปรรูปเปนน้ํามันปาลมและนําไปทําการผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ  จากบทที่ 4 เปนตนไป จะเปนเรื่อง
กระบวนการผลิตน้ํามันปาลมเปนไบโอดีเซล

หวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือชุดความรู ม.อ. ดานปาลมน้ํามันฉบับนี้ ไดทําหนาที่เผยแพรความรูแกผูที่
ตองการนําองคความรูไปประยุกตและใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด เพ่ือตัวเอง สงตอชุมชน และประเทศชาติ
ตอไป

สําหรับหนังสือชุดความรู ม.อ. ดานปาลมน้ํามัน ฉบับตอไป ซ่ึงเปนฉบับที่ 4 จะเปนเรื่องเกี่ยวกับการนํา
น้ํามันปาลม และจากทุกสวนของตนปาลมน้ํามัน จากวัสดุเหลือ จากอุตสาหกรรมการสกัดและแปรรูปน้ํามันปาลม
นํามาผลิตเปนผลิตภัณฑที่หลากหลาย และนําไปใชเปนประโยชนดานตางๆ  โปรดติดตาม

บรรณาธิการ
กันยายน 2554
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กิตติกรรมประกาศ
ตนฉบับสวนใหญของชุดความรู ม.อ. ฉบับ “กวาจะไดเปนไบโอดีเซล สายพันธ ม.อ.” นี้ ไดมาจาก

บทความและผลงานวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่ไดทําการวิจัยเพ่ือผลิตไบโอดีเซลมาอยาง
ตอเนื่ องและยาวนาน  ผลงานวิจัยดังกลาวไดรับการยอมรับทั้งในวงการวิชาการ อุตสาหกรรมและชุมชน
สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นําผลงานดังกลาวมาเรียบเรียงใหม จัดลําดับเรื่องราวใหม
ตามกระบวนการผลิตไบโอดีเซล เพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ

สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอขอบพระคุณ นักวิจัย เจาของผลงาน และเจาของ
งานวิจัย ที่ไดจัดสงขอมูล และชวยตรวจทานตนฉบับ ทําใหหนังสือเลมนี้มีความถูกตอง ครบถวนซ่ึงประกอบดวย

1. รองศาสตราจารย ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล
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2. รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต ทองอุไร
ผูอํานวยการสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน คณะวิศวกรรมศาสตร

และคณะผูวิจัย
3. รองศาสตราจารย กําพล ประทีปชัยกูร
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บทที่ 1
การวิจัยและพัฒนาน้ํามันปาลมและไบโอดีเซล
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

1.1 การวิจัยและพัฒนาน้ํามันปาลมเพื่อสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
การพัฒนาและวิจัยน้ํามันปาลมเพ่ือสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทรเริ่มดําเนินการเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2518  ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ
ทอดพระเนตรสวนปาลมน้ํามันที่นิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใต อ.ควนกาหลง จ.สตูล (รูปที่ 1) พระองคทรงมี
พระราชดํารัสสอบถามขอมูลตางๆ เกี่ยวกับปาลมน้ํามันโดยละเอียด เนื่องจากขณะนั้นปาลมน้ํามันยังเปนพืชที่
ไมคอยมีใครรูจัก โดยมี อาจารยสัณหชัย  กลิ่นพิกุล และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรถวายรายงาน
พรอมทั้งถวายการสาธิตเครื่องหีบน้ํามันปาลมแบบไฮโดรลิคสที่นิคมสรางตนเองซ้ือมาจากประเทศเนเธอรแลนด
และพระองคมีพระกระแสรับสั่งใหอาจารยสัณหชัย  กลิ่นพิกุล และคณะ สรางเครื่องหีบน้ํามันปาลมขนาดเล็ก
ข้ึนเอง โดยไมตองสั่งซ้ือจากตางประเทศ   จากนั้นเปนตนมา นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรก็เริ่ม
ทํางานวิจัยและพัฒนาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมเพ่ือสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตาม
ลําดับ ดังนี้

วันที่ 22 กันยายน 2519 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัคร
ราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรสวนปาลมน้ํามันที่นิคมสรางตนเองฯ อ.ควนกาหลง จ.สตูลอีกครั้งหนึ่ง (รูปที่ 2)
ทรงรับสั่งถามขอมูลเกี่ยวกับปาลมน้ํามันกับอาจารยสัณหชัย  กลิ่นพิกุล และคณะ อีกหลายประการ และยังได
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ทอดพระเนตรผลงานที่พระองคไดรับสั่งใหคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรพัฒนาข้ึน เชน ผลงาน
ถังนึ่งทะลายปาลม เครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลาย เครื่องฉีกยอยผลปาลม เครื่องหีบน้ํามันปาลม และ
เครื่องแยกเสนใยปาลม เปนตน

วันที่ 2 ตุลาคม 2526 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวมีพระราชดําริใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ทําการวิจัยและพัฒนาโรงงานสกัดน้ํามันปาลมขนาดเล็กใหกลุมเกษตรสวนปาลมรายยอย เนื่องจากขณะนั้นมี
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมจํานวนนอย ทําใหเกษตรกรที่ปลูกปาลมน้ํามันตองมีคาใชจาย และประสบกับปญหา
ในการนําผลผลิตมาจําหนายใหแกโรงงานซ่ึงอยูไกลจากสวนปาลม ทําใหผลปาลมเสียหายถูกโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมกดราคา การสรางโรงงานดังกลาวไดรับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

รูปที่ 1 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินไปยังนิคมสรางตนเอง อ.ควนกาหลง จ.สตูล เม่ือวันที่
9 กันยายน 2518  ในภาพ อาจารยสัณหชัย กล่ินพิกุล นักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ถวายรายงาน
เก่ียวกับเครื่องหีบนํ้ามันปาลม

รูปที่ 2 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปยังนิคมสรางตนเอง อ.ควนกาหลง จ.สตูล เม่ือวันที่
22 กันยายน 2523  อาจารยสัณหชัย กล่ินพิกุล และคณะ ถวายรายงานผลงานวิจัยที่พระองครับส่ังใหคณะ
วิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรพัฒนาขึ้น
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สน.กปร.) เปนเงิน 458,800 บาท ใหสรางโรงงานสาธิตการสกัด
น้ํามันปาลมข้ึนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในป 2527

วันที่ 23 กันยายน 2528 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวพรอมดวย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรโรงงานสาธิตการสกัดน้ํามันปาลมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (รูปที่
3–5) ซ่ึงคณะผูวิจัยไดใชกระบวนการทอดผลปาลมแทนการอบดวยไอน้ํา ทําใหไมมีน้ําเสีย และพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู หัวไดทรงมีพระราชดําริใหไปทดลองสรางโรงงานใหกลุมเกษตรกรสหกรณนิคมอาวลึก จ.กระบ่ี
จากนั้นคณะนักวิจัยไดทําการพัฒนาปรับปรุงเครื่องทอดผลปาลมอีกหลายครั้ง จนถึงป 2534 ก็ไดพัฒนาระบบ
การทอดผลปาลมภายใตสภาพสุญญากาศข้ึนเปนผลสําเร็จโดยการนําผลปาลมไปทอดในหมอแลวดูดอากาศออก
ทําใหน้ํามันปาลมที่ไดมีคุณภาพดี กรดไขมันอิสระต่ําและมีสีสวย เครื่องทอดดังกลาวไดรับรางวัลชมเชยผลงาน
สิ่งประดิษฐที่เปนประโยชนแกประเทศชาติ ประจําป 2536 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

รูปที่ 3 รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 3–5 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทอดพระเนตรโรงงานสาธิต
การสกัดนํ้ามันปาลม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม่ือวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2528
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วันที่ 8 ตุลาคม 2531 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งใหมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร ดําเนินการจัดสรางโรงงานแปรรูปน้ํามันปาลมขนาดเล็กครบวงจรที่ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส เพ่ือนําผลผลิตปาลมน้ํามันที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ไดทดลองปลูกไวในพ้ืนที่ดินพรุจํานวน 8 ไร ตั้งแตป 2529 มาทําการแปรรูปอยางครบวงจร เพ่ือใหประชาชน
ในพ้ืนที่ไดเห็นประโยชนของปาลมน้ํามันวา ทุกสวนของปาลมน้ํามันสามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย
ซ่ึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรก็ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) จัดสรางโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดวยระบบทอดผลปาลม และโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิดวยกระบวนการทางเคมี และนําผลิตผล
พลอยไดตางๆ เชน กากปาลมมาใชเปนอาหารสัตวและไขสเตียรินบริสุทธ์ิ(น้ํามันปาลมขน) มาผลิตเปนเนยขาว
เทียม รวมทั้งไขสบูก็ไดนํามาผลิตเปนสบูซักลางอยางครบวงจร โดยในวันที่ 7 ตุลาคม 2533 พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดเสด็จมาทอดพระเนตรที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง (รูปที่ 6–9)

รูปที่ 6 รูปที่ 7

รูปที่ 8 รูปที่ 9

รูปที่ 6-9 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทอดพระเนตรโรงงานสกัดนํ้ามัน
ปาลมขนาดเล็กที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2533 ซึ่งเปนโรงงาน
ที่คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจัดสรางขึ้นเพื่อสนองพระราชดําริของพระองค
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จากนั้นเปนตนมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงติดตามงานที่มีพระราชดําริ
ใหนักวิ จัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทําการวิ จัยและพัฒนา ตลอดจนกอสรางโรงงานสาธิตเพ่ือให
ประชาชนมั่นใจในผลการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยมหาวิทยาลัยหลายครั้ง เชน วันที่ 12 กุมภาพันธ 2535
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จทอดพระเนตรโรงงานสกัดน้ํามันปาลมระบบทอด
สุญญากาศที่สหกรณนิคมอาวลึก จ.กระบ่ี (รูปที่ 10)

วันที่ 24 กันยายน 2543 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการ
สาธิตการใชน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิและเมทิลเอสเตอร เดินเครื่องจักรกลการเกษตรที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
จ.นราธิวาส (รูปที่ 11) พระองคทรงมีพระราชกระแสวา “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนพระทัยเกี่ยวกับ
การใชน้ํามันปาลมผสมน้ํามันดีเซลเพ่ือใชในเครื่องจักรกลการเกษตร ควรทดลองทําในเชิงธุรกิจลักษณะสถานี
จําหนาย” และ “มีพระราชประสงคจะสนับสนุนโครงการนี้เปนการสวนพระองค” อันเปนที่มาของการทําวิจัย
ไบโอดีเซลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การศึกษาทดลองและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตจึงดําเนิน
การเรื่อยมา จนในวันนี้มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมและผลิตไบโอดีเซลสามารถสนองพระราชดําริทั้งสิ้นจํานวน
4 แหง ไดแก

1. โรงงานสกัดน้ํามันปาลมขนาดกําลังผลิต 2 ตันทะลาย/ช่ัวโมง  เมื่อป 2547  ที่สหกรณนิคมฯ
อาวลึก จ.กระบ่ี (รูปที่ 12) ใชกระบวนการทอดผลปาลมภายใตสุญญากาศ ทําใหไมมีน้ําเสีย ในป 2551-2552
สหกรณฯ ไดจัดสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็กข้ึนสําหรับใชในสหกรณนิคม

2. โรงงานสกัดน้ํามันปาลมและผลิตไบโอดีเซล ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จ.นราธิวาส (รูปที่ 13) โดยในป 2546 สรางโรงงานขนาด 400 ลิตร และระหวางป 2547–2548
สรางเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากไขสบูขนาด 40 ลิตร และเครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาด 1,000 ลิตร เพ่ือจําหนาย

รูปที่ 10 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทอดพระเนตรโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมระบบทอดสุญญากาศ ที่คณะ
วิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดจัดสรางขึ้นที่สหกรณนิคมอาวลึก จ.กระบี่ เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ
2535
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รูปที่ 11 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทอดพระเนตรการสาธิตการใชนํ้ามันปาลมและไบโอดีเซล เดินเครื่อง
จักรกลการเกษตรซึ่งเปนนํ้ามันที่ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยผลิตขึ้น  เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2543  ณ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส

รูปที่ 12  โรงงานสกัดนํ้ามันปาลม ที่สหกรณฯ อ.นิคมอาวลึก จ.กระบี่

รูปที่ 13  โรงงานสกัดนํ้ามันปาลมและผลิตไบโอดีเซลที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส
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ไบโอดีเซลใหแกชาวประมงทองถิ่น
3. โรงงานตนแบบผลิตไบโอดีเซล ที่คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ

จ.สงขลา (รูปที่ 14) โดยใชวัตถุดิบหลายชนิด เชน น้ํามันปาลมโอเลอินบริสุทธ์ิ ไขสเตียรินบริสุทธ์ิ และน้ํามัน
ทอดใชแลว ในป 2545 ไดทดลองผลิตน้ํามันไบโอดีเซล B 100 ใหกับการรถไฟแหงประเทศไทยทดลองใช
เดินรถดีเซลราง ระหวางหาดใหญ–สุไหงโกลก ในป 2546 รวมกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา จัดซ้ือ
น้ํามันทอดใชแลวจากโรงงานอุตสาหกรรม มาผลิตเปนไบโอดีเซลจําหนายกลับใหแกโรงงาน  และในปจจุบัน
ก็ยังดําเนินการอยูอยางตอเนื่อง โรงงานตนแบบนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จ
ทอดพระเนตร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 และทรงเติมน้ํามันไบโอดีเซลใหแกรถโดยสารรับจาง อ.หาดใหญ
จ.สงขลา (รูปที่ 15)

4. ออกแบบและจัดสรางโรงงานสกัดน้ํามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร ที่ อ.หัวหิน  จ.ประจวบ-
คีรีขันธ (รูปที่ 16) โครงการนี้เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อ
ประมาณเดือนกรกฎาคม 2548 ใหมูลนิธิชัยพัฒนาทําการทดลองปลูกปาลมน้ํามันและพืชน้ํามันชนิดอ่ืน และ
สรางโรงงานสกัดน้ํามันพืชและผลิตไบโอดีเซลขนาดชุมชนครบวงจรข้ึนที่ พ้ืนที่ปลูกปาชัยพัฒนาแมฟาหลวง
ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดดําเนินการสนองพระ ราชดําริในป
พ.ศ. 2549 โดยทําการออกแบบและสรางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมขนาดกําลังผลิต 2 ตันทะลาย/วัน และ
โรงงานผลิตไบโอดีเซลขนาด 400 ลิตร/วัน

1.2 การวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากพืชน้ํามันและไบโอดีเซลของมูลนิธิชัยพัฒนา
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชกระแส

รับสั่งใหคณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเขาเฝาฯ เปนการดวน ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย

รูปที่ 14  โรงงานตนแบบผลิตไบโอดีเซลที่คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.เพชรบุรี ทั้งนี้เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริใหมูลนิธิ
ชัยพัฒนาทําการปลูกปาลมน้ํามันและพืชน้ํามันอ่ืนๆ พรอมทั้งใหสรางโรงงานสกัดน้ํามันพืชและผลิตไบโอดีเซล
ระดับชุมชนข้ึนในบริเวณพ้ืนที่ปลูกปาชัยพัฒนาแมฟาหลวง ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ซ่ึงสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งถามวาที่หัวหินปลูกปาลมน้ํามันไดหรือไม คณะผูวิจัย
ไดกราบบังคมทูลฯ วา ปลูกได แตตองมีระบบชลประทานน้ําหยดเนื่องจากปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอปที่ อ.หัวหิน
คอนขางต่ําซ่ึงไมเพียงพอสําหรับปาลมน้ํามัน ดังนั้นมูลนิธิชัยพัฒนาจึงไดทําการปลูกปาลมน้ํามันในพ้ืนที่ 300 ไร
และปลูกตนสบูดําในพ้ืนที่ 100 ไร (รูปที่ 17-20) และสรางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดวยระบบทอดขนาดกําลัง
ผลิต 2 ตันทะลาย/วัน และผลิตไบโอดีเซลขนาด 400 ลิตร/วัน (รูปที่ 21) โดยกรมการทหารชาง กองทัพบก
รับผิดชอบการกอสรางอาคารโรงงาน บานพักและระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรออกแบบ
สรางและติดตั้งเครื่องจักร และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สรางสถานีจายน้ํามันไบโอดีเซล ดําเนินการ
แลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2549 (รูปที่ 22) ตอมาวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รูปที่ 15 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทอดพระเนตรโรงงานผลิตไบโอดีเซลตนแบบ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม่ือวันที่  16 มกราคม พ.ศ. 2549 และทรงเติมนํ้ามันไบโอดีเซลใหแก
รถโดยสารรับจาง

รูปที่ 16  โรงงานสกัดนํ้ามันพืชและผลิตไบโอดีเซล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
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รูปที่ 17  พื้นที่ทดลองปลูกพืชปาลมนํ้ามัน รูปที่ 18  สวนปาลมนํ้ามัน ในพื้นที่ 300 ไร

รูปที่ 19 ตนปาลมนํ้ามันที่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ ทรงปลูก

รูปที่ 20 แปลงปลูกตนสบูดําพันธุตางๆ ในพื้นที่
100 ไร

รูปที่ 21  โรงงานสกัดนํ้ามันพืชและผลิตไบโอดีเซล ขนาด 400 ลิตร/วัน

รูปที่ 22  โรงงานและสถานีจายนํ้ามันไบโอดีเซลที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ
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สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินมาเปนองคประธานในพิธีกดปุมเดินเครื่องจักรและทรงเติมน้ํามัน
ไบโอดีเซลเปนปฐมฤกษ (รูปที่ 23)

ตอมาในป 2552 มูลนิธิชัยพัฒนาไดอนุมัติใหดําเนินการโครงการวิจัยการทดลองปลูกทานตะวันในพ้ืนที่
ปลูกปาชัยพัฒนาแมฟาหลวง ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ดวยงบประมาณ 560,000 บาท
เนื่องจากเปนพืชที่มีศักยภาพสูงเพราะเปนพืชลมลุก ทนแลง ใหน้ํามันคุณภาพสูง และเก็บเกี่ยวไดงายกวาสบูดํา
อีกทั้งยังสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวไดดวย   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดประสานงานใหนักวิจัยจาก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี ดําเนินการวิจัย โดยใน
ระยะแรกเปนการทดสอบเปรียบเทียบทานตะวันพันธุสังเคราะหกับพันธุลูกผสม กําหนดแลวเสร็จประมาณเดือน
มีนาคม 2554 (รูปที่ 24-25)

1.3 การวิจัยและพัฒนาไบโอดีเซลของสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและ
พืชน้ํามัน
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน กอตั้งเมื่อป 2545 โดยมีเปาหมาย

เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีผลิตพลังงานทดแทนและไบโอดีเซล ใหเปนพลังงานทดแทนที่ เหมาะสมกับประเทศไทย
และทํางานวิจัยเพ่ือสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึงสถานวิจัยฯ สามารถสรางโรงงาน
ตนแบบไบโอดีเซลที่มีกําลังผลิต 1,000 ลิตร/วัน ไดสําเร็จในปถัดมา โดยในชวงแรกไดรวมมือกับบริษัทชุมพร
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และการรถไฟแหงประเทศไทย ผลิตไบโอดีเซลจากไขปาลมสเตียริน
เพ่ือใชกับรถไฟเปนระยะเวลาประมาณ 1 ป  และในชวงเวลาดังกลาวราคาของไขปาลมสเตียรินไดเพ่ิมข้ึนเปน

รูปที่ 23  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงเติมนํ้ามันไบโอดีเซล
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อยางมาก ทําใหบริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เกิดภาวะขาดทุน ดังนั้นจึงไมตอสัญญา
เมื่อสิ้นสุดโครงการ  ในปจจุบันโรงงานตนแบบไบโอดีเซลผลิตไบโอดีเซลโดยใชน้ํามันทอดใชแลวเปนหลัก

สําหรับประเทศไทยวัตถุดิบที่เปนหลักในการผลิตไบโอดีเซลคือน้ํามันปาลม เมื่อป 2549 ทางสถานวิจัยฯ
ไดพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางมีกําลังผลิต 10,000 ลิตร/
วัน ที่บริษัทชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามันกระบ่ี จํากัด จ.กระบ่ี และองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี
จ.สุราษฎรธานี เนื่องจากน้ํามันปาลมดิบมีกรดไขมันอิสระคอนขางสูงประมาณ 4-5% ดังนั้นจึงจําเปนตองมี
กระบวนการเตรียมน้ํามัน โดยจะมีข้ันตอนการขจัดยางเหนียว และการลดกรดไขมันอิสระ (รูปที่ 26) ซ่ึงที่
จ.กระบ่ี ใชวิธีการเปลี่ยนกรดไขมันอิสระเปนสบู ทําใหมีการสูญเสียน้ํามันไปสวนหนึ่งกับสบู (รูปที่ 27) แตที่
จ.สุราษฏรธานี ไดพัฒนาใหเปลี่ยนกรดไขมันอิสระเปนไบโอดีเซล โดยใชปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชัน (รูปที่ 28)
ทําใหมีผลไดที่เพ่ิมข้ึน ซ่ึงในปจจุบันจังหวัดกระบ่ีไดเปลี่ยนมาใชการลดกรดไขมันอิสระโดยปฏิกิริยาเอสเตอริ-
ฟเคชันแลวเชนกัน นอกจากนี้ทางสถานวิจัยฯ ไดจดสิทธิบัตรของกระบวนการผลิตเมทิลเอสเตอรดวยปฏิกิริยา
เอสเตอรริฟเคชันของสวนกรดไขปาลมน้ํามัน โดยมีเลขที่สิทธิบัตรที่ 0601005207

รูปที่ 24  แปลงปลูกทานตะวันพันธุลูกผสม

รูปที่ 25  แปลงปลูกทานตะวัน พันธุสังเคราะห
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นอกจากนี้ ทางสถานวิจัยฯ ไดออกแบบหนวยผลิตไบโอดีเซลหรือโรงงานผลิตไบโอดีเซลใหแกเอกชน
และหนวยงานตางๆ ไดแก

1. บริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไดออกแบบหนวยผลิตไบโอดีเซลที่มีกําลังผลิต 20,000
ลิตร/วัน (รูปที่ 29)

รูปที่ 26  ผังการทํางานของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันปาลมดิบ



13Biodieselสายพันธุ ม.อ.

2. บริษัทฟเทค จํากัด ไดออกแบบโรงงานผลิตไบโอดีเซล ที่มีกําลังผลิต 50,000 ลิตร/วัน  โดย
สามารถใชวัตถุดิบได 3 ชนิด คือ น้ํามันปาลมดิบ น้ํามันสบูดํา และน้ํามันทอดใชแลว (รูปที่ 30)

รูปที่ 27  ไขสบูที่เกิดขึ้นจากการลดกรดของบริษัทชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมนํ้ามันกระบี่ จํากัด จ.กระบี่

รูปที่ 28 ถังปฏิกรณสําหรับปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชันทําจากวัสดุเหล็กกลาไรสนิม
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี

รูปที่ 29  หนวยผลิตไบโอดีเซลของบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
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3. ศูนยการศึกษาและพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส ซ่ึงเปนโครงการพระราชดําริในจังหวัดนราธิวาส
กําลังผลิต  400 ลิตร/วัน โดยสามารถผลิตไดจากน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันทอดใชแลว เพ่ือเปนแหลงเรียนรู
แกเกษตรกรและชุมชน (รูปที่ 31)

รูปที่ 30  แผนผังโรงงานผลิตไบโอดีเซลของบริษัทฟเทค จํากัด

รูปที่ 31  ชุดผลิตไบโอดีเซลของ ศูนยการศึกษาและพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส

4. โรงงานสกัดน้ํามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร ซ่ึงเปนโครงการพระราชดําริในจ.ประจวบคีรีขันธ
ของมูลนิธิชัยพัฒนา กําลังผลิต  400 ลิตร/วัน (รูปที่ 32) สามารถผลิตไดจากน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันทอด
ใชแลว เพ่ือเปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกรและชุมชน

5. โรงงานตนแบบผลิตไบโอดีเซล ของกลุมรัฐวิสาหกิจชุมชนของชาวบานในตําบล จ.ป.ร. อ.กระบุรี
จ.ระนอง กําลังผลิต 400 ลิตร/วัน (รูปที่ 33)  ซ่ึงทางสถานวิจัยฯ ไดวิจัยและพัฒนาตอยอดจากโรงงานสกัด
น้ํามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร จ.ประจวบคีรีขันธ โดยนํากลีเซอรอลซ่ึงเปนผลพลอยไดจากการผลิต
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ไบโอดีเซลมาใชเปนเช้ือเพลิงในการสกัดน้ํามันปาลมและผลิตไบโอดีเซล ทําใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได
ในดานพลังงาน

6. ชุดผลิตไบโอดีเซล สถานีตํารวจภูธรรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา กําลังผลิต 150 ลิตร/วัน โดย
เขาไปปรับปรุงกระบวนการผลิตจนกระทั่งผานเกณฑมาตรฐานไบโอดีเซลชุมชน และไดออกแบบกระบวนการ

รูปที่ 32  โรงงานสกัดนํ้ามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร จ.ประจวบคีรีขันธ ของมูลนิธิชัยพัฒนา

รูปที่ 33 แผนผังกระบวนการผลิตของโรงงานตนแบบผลิตไบโอดีเซล ของกลุมรัฐวิสาหกิจ ชุมชนของชาวบาน ตําบล
จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง
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บําบัดน้ําเสียเบ้ืองตนเพ่ือแกปญหาน้ําเสียที่เกิดข้ึน (รูปที่ 34) นอกจากนี้ทางสถานีตํารวจรัตภูมิ สถานวิจัยฯ
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดทําวิจัยรวมกันในการผลิตไบโอดีเซลจากไขมันหมู
แบบครบวงจร  เพ่ือใหไดเทคโนโลยีที่มีราคาถูก  และนําไปปฏิบัติไดจริง  ซ่ึงไบโอดีเซลที่ผลิตไดมีคุณภาพ
ผานเกณฑมาตรฐานไบโอดีเซลชุมชน

จะเห็นไดวาสถานวิจัยฯ ไดวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางดานไบโอดีเซลมาอยางตอเนื่อง เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก (ชุมชน) ขนาดกลางและขนาดใหญ  นอกจากนี้จากรูปที่ 26 แสดงใหเห็นวาผังการ
ทํางานของกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ประกอบดวยข้ันตอนยอยๆ อีกหลายข้ันตอน ซ่ึงสถานวิจัยฯ ไดดําเนิน
การวิจัยเพ่ือปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลใหดียิ่งข้ึน ดังนี้

1. ข้ันตอนการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน
การผลิตไบโอดีเซลโดยทั่วไปแอลกอฮอลที่นิยมใชคือเมทานอล เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาไดดี หาไดงาย

เพราะไดจากอุตสาหกรรมปโตรเลียม แตเมทานอลเปนสินคานําเขา และมีราคาผันผวนข้ึนอยูกับราคาน้ํามันดิบ
ทําใหไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรยังคงพ่ึงพาตางประเทศ แตตางจากเอทานอลที่ผลิตไดเองภายใน
ประเทศจากออยหรือมันสําปะหลัง จึงทําใหไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเตอรเปนการพ่ึงพาตนเองมากกวา
แตเนื่องจากในการผลิตเอทิลเอสเตอร กลีเซอรอลที่ไดจะไมแยกตัวออกจากเอสเตอร ไมเหมือนกับการผลิต
เมทิลเอสเตอรที่กลีเซอรอลแยกตัวออกจากเอสเตอรไดงาย ดังนั้นการในการแยกกลีเซอรอลออกจากเอทิล
เอสเตอรจึงตองใชกระบวนการที่ซับซอนและทําใหมีคาใชจายที่สูง จากปญหาดังกลาวทางสถานวิจัยฯ จึงได
ทําการวิจัยในเรื่องเอทิลเอสเตอร ดังนี้

โครงการวิจัยการผลิตเอทิลเอสเตอรเชิงอุตสาหกรรมจากน้ํามันปาลมดิบ เพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสม
ของกระบวนการผลิตเอทิลเอสเตอรเชิงอุตสาหกรรมจากน้ํามันปาลมดิบ ในระดับโรงงานสาธิต (pilot plant)
นอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัยการผลิตเอทิลเอสเตอรจากน้ํามันปาลมดิบระบบตอเนื่อง ขนาดสาธิต 1,000 ลิตร/
วัน เพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตเอทิลเอสเตอรเชิงอุตสาหกรรมจากน้ํามันปาลมดิบแบบตอเนื่อง
ในระดับโรงงานสาธิต ขนาด 1,000 ลิตร/วัน เพ่ือใหไดองคความรูและแนวทางที่สามารถนําไปขยายผล/และ
ตอยอดในเชิงอุตสาหกรรมไดอยางทันที โดยมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรมากที่สุด โครงการวิจัยของระบบ

รูปที่ 34  การปรับปรุงการผลิตไบโอดีเซลของสถานีตํารวจภูธรรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
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ตอเนื่องนี้ เปนการตอยอดทางเทคโนโลยีจากชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอลอยางตอเนื่อง ซ่ึงชุด
ผลิตไบโอดีเซลนี้ไดรับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป 2550 ของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ (รูปที่ 35)

รูปที่ 35 ชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอลอยางตอเน่ือง รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐคิดคน
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป 2550 ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับ
มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

โครงการวิจัยการกอตัวของกลีเซอรอลและเอสเตอร โดยใชกลองจุลทรรศนที่ ใชลําแสงเลเซอร
ชวยในการมองภาพตัวอยางในลักษณะ 3 มิติ (Confocal Laser Scanning Microscope, CLSM)
เพ่ือศึกษาการแยกตัวของกลีเซอรอลออกจากเอสเตอรทั้งชนิดเมทิลเอสเตอรและเอทิลเอสเตอร (รูปที่ 36)

รูปที่ 36 ภาพถายจาก Confocal laser scanning microscope แสดงลักษณะของการกระจายตัวระหวาง
อนุภาคกลีเซอรอลและเอสเตอรหลังปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน
(สภาวะ: สัดสวนเชิงโมลของแอลกอฮอล :นํ้ามันพืช  6:1 KOH 1% อุณหภูมิ 70oC เวลา 30 นาที)
ก) เมทิลเอสเตอร   ข) เอทิลเอสเตอร
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2. ข้ันตอนการแยกกลีเซอรอล
กลีเซอรอลดิบเปนผลพลอยไดที่ ไดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ซ่ึ งหากนํามากลั่ นใหเปน

กลีเซอรอลบริสุทธ์ิจะทําใหเพ่ิมมูลคาของกลีเซอรอลไดจํานวนมาก ซ่ึงข้ันตอนการทํากลีเซอรอลใหบริสุทธ์ินี้
มีรายละเอียดดังรูปที่ 37

รูปที่ 37  แผนผังการทํางานของกระบวนการทํากลีเซอรอลใหบริสุทธิ์

จะเห็นไดวาข้ันตอนการทํากลีเซอรอลบริสุทธ์ิประกอบดวยข้ันตอนยอยๆ หลายข้ันตอน ทําใหมี
ความคุมคาเชิงเศรษฐศาสตรในระดับอุตสาหกรรมเทานั้น ดังนั้นทางสถานวิจัยฯ จึงมีโครงการวิจัยกระบวนการ
แปรรูปกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลใหเปนผลผลิตที่มีมูลคาดวยกระบวนการทางชีวภาพ
เพ่ือเปนการลดปริมาณกลีเซอรอลดิบที่กักเก็บในโรงงานผลิตไบโอดีเซล และศึกษากระบวนการแปรรูปกลีเซอรอล
ดิบที่ไดจากกระบวนการผลิตปาลมไบโอดีเซลเพ่ือผลิตเปนผลิตผลที่มีคุณคาหรือประโยชน  เชน  เอทานอล
กาซไฮโดรเจน และบิวทานอล  กระบวนการหมักดวยจุลินทรีย  ตลอดจนศึกษาผลกระทบจากสิ่งเจือปนใน
กลีเซอรอลดิบ (น้ํา สบู ไบโอดีเซล น้ํามันปาลม และเมทานอล) ตอกระบวนการหมักเพ่ือผลิตผลิตผลที่มีคุณคา
หรือประโยชน ซ่ึงเปนสวนชวยในการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซล โดยเปนการหาแนวทางการลดตนทุน
ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

 กลีเซอรอลดิบ 

การแยกสารอินทรีย์ 

การทําให้เป็นกลาง 

การกรอง 

การระเหยเมทานอล 

การกลั นกลีเซอรอล 

การฟอกส ี

กลีเซอรอลบริสุทธิ  
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3. ข้ันตอนการแยกคืนเมทานอล
เนื่องจากในการผลิตไบโอดีเซลจะตองใชเมทานอลที่มากกวาในทางทฤษฏี จึงทําใหมีเมทานอลสวน

เกินเกิดข้ึนและละลายผสมอยูในทั้งไบโอดีเซลและกลีเซอรอลเมื่อเสร็จสิ้นปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน ดังนั้น
ถาหากสามารถนําเมทานอลสวนเกินกลับไปเปนวัตถุดิบในการผลิตอีกครั้ง ก็จะทําใหลดตนทุนในกระบวนการ
ผลิตลงได ซ่ึงทางโรงงานตนแบบของสถานวิจัยฯ ไดทําการระเหยเมทานอลภายใตระบบสุญญากาศ และใช
กลีเซอรอลดิบเปนเช้ือเพลิงในการใหความรอน นอกจากนี้ทางสถานวิจัยฯ ไดออกแบบหอกลั่นเมทานอลใหกับ
บริษัทชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามันกระบ่ี จํากัด จ.กระบ่ี เพ่ือกลั่นบริสุทธ์ิเมทานอลที่ไดจากการระเหยและ
ควบแนนจากไบโอดีเซลและกลีเซอรอลตามกระบวนการที่มีอยูเดิม ใหมีความบริสุทธ์ิสูงถึง 99.5% ในอัตราการ
ผลิตวันละ 1000 ลิตรของกระแสปอน (เมทานอลความบริสุทธ์ิ 90%) เปนกระบวนการกลั่นที่ความดันบรรยากาศ
ซ่ึงเปนเมทานอลที่มีความบริสุทธ์ิเทากับเมทานอลใหม แสดงดังรูปที่ 38

รูปที่ 38  หอกล่ันเมทานอลของบริษัทชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมนํ้ามันกระบี่ จํากัด

4. ข้ันตอนการฟอกสี
เนื่องจากไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันปาลมดิบจะมีสีสมแดง ซ่ึงเปนสีตามธรรมชาติของน้ํามันปาลม

ดิบ ซ่ึงทางบริษัทชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามันกระบ่ี จํากัด จ.กระบ่ี ตองการใหมีสีที่จางลงใกลเคียงกับ
น้ํามันดีเซล ดังนั้นทางสถานวิจัยฯ จึงไดออกแบบกระบวนการฟอกสีเพ่ิมเติมเขาไปกระบวนการผลิตเดิม ซ่ึงใช
ดินฟอกสีเปนตัวดูดซับเพ่ือใหมีสีจางลง การฟอกสีจะทําที่อุณหภูมิประมาณ 90- 120oC โดยใชดินฟอกสีประมาณ
1-2% โดยน้ําหนักของไบโอดีเซลและใชเวลาในการฟอกสีประมาณ 1-3 ช่ัวโมง จึงกรองดินฟอกสีออกดวย
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เครื่องกรองแบบอัดหลายช้ัน (filter press) ก็จะไดไบโอดีเซลที่มีสีใสข้ึน พรอมสําหรับการลางในข้ันตอน
ถัดไป แสดงดังรูปที่ 39

รูปที่ 39  ลักษณะของไบโอดีเซลจากนํ้ามันปาลมดิบกอนและหลังการฟอกสี

5. ข้ันตอนการลางไบโอดีเซลและกําจัดน้ํา
สําหรับไบโอดีเซลที่ผลิตไดยังปนเปอนดวยสารอ่ืนๆ เชน สบูที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาระหวางตัวเรง

ปฏิกิริยาดางกับกรดไขมันอิสระหรือน้ํามันวัตถุดิบหรือไบโอดีเซล กลีเซอรอลที่ละลายอยูในช้ันไบโอดีเซล ตัวเรง
ปฏิกิริยา โมโนกลีเซอไรด ไดกลีเซอไรด และน้ํามันที่ทําปฏิกิริยาไมหมด ซ่ึงการขจัดสารปนเปอนในไบโอดีเซล
เชน กลีเซอรอลอิสระ ตัวเรงปฏิกิริยา เมทานอลสวนเกิน และสบู มักใชวิธีการลางดวยน้ําอุนหลายๆ ครั้ง
ซ่ึงจะทําใหมีน้ําเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในปริมาณ 1 เทาของปริมาณน้ํามันไบโอดีเซล  โดยน้ําเสีย
จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลนั้นจะกอใหเกิดปญหาดานสิ่ งแวดลอม เนื่ องจากมีคาบีโอดีและซีโอดีที่สูง
ดังนั้นถาหากมีการใชตัวดูดซับรวมกับการลางดวยน้ํา ก็จะสามารถลดปริมาณการใชน้ําลางลงได โดยทั่วไป
วัสดุดูดซับที่ใชในการกําจัดสิ่งปนเปอนในไบโอดีเซลที่ ใชในโรงงานไบโอดีเซลเชิงพาณิชย จะทําใหไบโอดีเซล
สะอาดจนกระทั่งไมตองใชน้ํารวมในกระบวนการลาง ซ่ึงวัสดุดูดซับเหลานี้ เชน แมกนีซอล เรซ่ินแอมเบอรไลท
หรือเรซ่ินเพียวโรไลท จะมีราคาแพงและตองนําเขาจากตางประเทศ ดังนั้นสถานวิจัยฯ จึงไดมีโครงการการ
วิจัยประยุกตใชวัสดุดูดซับอ่ืนที่มีตนทุนที่ถูกกวาและมีความเปนไปไดเพ่ือขจัดสิ่งปนเปอนในไบโอดีเซล (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสบู) โดยใชรวมกับการลางดวยน้ําซ่ึงทําใหน้ําลางนอยลง โดยจะเปนกรรมวิธีทางเลือกที่ เหมาะสม
สําหรับไบโอดีเซลชุมชน และจะลดปญหาดานสิ่งแวดลอมที่จะเกิดข้ึนไดเปนอยางดี และมีความเปนไปไดทาง
เศรษฐศาสตร ดังแสดงในรูปที่ 40

6. การกําจัดน้ํา
การขจัดน้ําออกจากไบโอดีเซล เปนข้ันตอนที่ทําใหไดตามมาตรฐานกรมธุรกิจพลังงานไดยากมาก

เพราะการขจัดน้ําออกแบบงายคือการระเหยน้ํา ซ่ึงไบโอดีเซลเปนสารที่ดูดน้ําไดงาย การระเหยน้ําที่อุณหภูมิสูง
เปนเวลานานทําใหไบโอดีเซลมีสีเขมข้ึนและงายตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับออกซิเจนในอากาศ สงผลให
มีคุณสมบัติดอยลงและเมื่อปลอยใหสัมผัสกับอากาศในชวงการเก็บ กอนการใชงานยังมีโอกาสดูดน้ําจากอากาศ
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กลับเขามาอีกได ซ่ึงมักทําใหไมไดมาตรฐานในระดับ 0.05% โดยน้ําหนัก (คุณภาพของไบโอดีเซลเชิงพาณิชย)
การกําจัดน้ําดวยการกรองผานช้ันของเกลือสามารถลดปริมาณน้ําจาก 0.5% จนเหลือ 0.12% โดยน้ําหนักได
โดยมีคาใชจายที่ถูกมาก ซ่ึงคุณภาพนี้จะผานในระดับไบโอดีเซลชุมชน หากตองการลดน้ําใหต่ํากวานี้อาจตองใช
เรซ่ิน ซ่ึงมีคาใชจายที่คอนขางสูง  แตอยางไรก็ตามทางสถานวิจัยฯ ไดออกแบบระบบขจัดน้ําจากไบโอดีเซล
โดยใชเรซ่ินมาชวยดูดซับน้ําใหแกบริษัทชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามันกระบ่ี จํากัด จ.กระบ่ี มีเปาหมาย
เพ่ือลดปริมาณน้ําในไบโอดีเซลที่ผานการขจัดน้ําดวยเกลือและมีปริมาณน้ํา 0.12-0.15% โดยน้ําหนัก ใหเหลือ
ต่ํากวา 0.05% โดยน้ําหนัก อาศัยกระบวนการดูดซับ (adsorption) ซ่ึงใชเรซ่ินที่จําเพาะสําหรับไบโอดีเซล
มีประสิทธิภาพในการดูดน้ํา กลีเซอรอลและสบูไดดี ซ่ึงเมื่อใชงานแลวเรซินจะพองตัวและอ่ิมตัวดวยน้ํา ทําให
ตองผานกระบวนการฟนสภาพ (regeneration) โดยการลางเรซ่ินดวยเมทานอล แลวระเหยน้ําดวยอากาศ
รอนประมาณ 80-120oC โดยการเปาอากาศรอนผานถังเรซ่ิน จนน้ําระเหยหมดไป จึงสามารถนําเรซ่ินกลับมาใช
ใหมได แสดงดังรูปที่ 41

7. ข้ันตอนการควบคุมคุณภาพ
เนื่องจากการวิเคราะหคุณภาพของไบโอดีเซลกระทําไดยาก เพราะวาน้ํามันวัตถุดิบจะละลายเปน

เนื้อเดียวกับไบโอดีเซล ทําใหไมสามารถบอกไดวาน้ํามันวัตถุดิบเปลี่ยนเปนไบโอดีเซลหมดหรือไม ซ่ึงการสง
วิเคราะหในหองปฏิบัติการตองใชเวลานานและมีคาใชจายสูง ดังนั้นทางสถานวิจัยฯ จึงไดออกแบบการวิเคราะห
อยางงาย โดยการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริเคชันซํ้าอีกครั้งของไบโอดีเซลในไมโครเวฟ โดยอาศัยหลักการ
ที่ วาหากในไบโอดีเซลยังมีกลีเซอไรดเหลืออยู  เมื่ อทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันกับเมทานอลและ
โพแทสเซียมไฮดรอกไซดในสัดสวนที่ เหมาะสมยอมเกิดกลีเซอรอลข้ึน  ซ่ึงปริมาณกลีเซอรอลที่ เกิดข้ึนนี้จะ
บงบอกถึงคุณภาพของไบโอดีเซลได และทางสถานวิจัยฯ ไดจดอนุสิทธิบัตรของการวิเคราะหนี้ในช่ือ กระบวน
การทดสอบแบบกะประมาณของปริมาณกลีเซอไรดในไบโอดีเซล โดยกระบวนการทรานสเอสเตอริฟเคช่ันดวย
เตาไมโครเวฟ โดยมีเลขที่อนุสิทธิบัตรที่ 5060 (รูปที่ 42)

รูปที่ 40  กระบวนการลางไบโอดีเซลแบบตอเน่ืองโดยใชตัวดูดซับรวมกับนํ้า
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นอกจากนี้สถานวิจัยฯ ไดรวมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  สถานี
ตํารวจภูธรรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และกลุมผูผลิตไบโอดีเซลชุมชนบานเกาะใหญ ต.ทุงนุย อ.ควนกาหลง
จ.สตูล ทําโครงการวิจัยระดับชุมชนใหมีความยั่งยืนดานพลังงานทดแทน โดยประยุกตใชเทคโนโลยีที่มีอยูแลว
ของสถานวิจัยฯ มาตอยอดดังแสดงในรูปที่ 43   ซ่ึงองคความรูที่เกิดข้ึนสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงใน
ชุมชน  ตลอดจนถายทอดองคความรูที่ไดใหแกชุมชนและขยายผลใหแกชุมชนอ่ืน

รูปที่ 41  แผนผังกระบวนการดูดซับนํ้าดวยเรซิ่นของบริษัทชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมนํ้ามันกระบี่ จํากัด จ.กระบี่

รูปที่ 42 กระบวนการทดสอบแบบกะประมาณของปริมาณกลีเซอไรดในไบโอดีเซล โดยกระบวนการ
ทรานสเอสเตอริฟเคชั่นดวยเตาไมโครเวฟ
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รูปที่ 43  แผนผังการบูรณาการแบบย่ังยืนของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน
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1.4 การวิจัยและพัฒนาโรงงานตนแบบการสกัดน้ํามันปาลมและผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็กสําหรับ
วิสาหกิจชุมชน
เนื่องจากโครงสรางสวนปาลมน้ํามันของประเทศไทยสวนใหญเปนสวนปาลมของเกษตรกรรายยอย ดังนั้น

จึงมีรูปแบบแนวทางที่เหมาะสมในการรวมกลุมกันเปนวิสาหกิจชุมชน เพ่ือจัดสรางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมและ
ผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็กข้ึน ซ่ึงมีขอดีคือลดการขนสงทะลายปาลมและน้ํามันปาลมดิบ โดยที่ไบโอดีเซลที่ผลติ
ไดสามารถจําหนายในทองถิ่นเปน B100 ทดแทนน้ํามันดีเซลไดทันที ซ่ึงจากผลงานวิจัยของโครงการสงเสริม
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจาก
น้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สามารถแบงโรงงานวิสาหกิจ
ชุมชนไดเปน 3 ขนาด  โดยมีโรงงานตนแบบทั้ง 3 ขนาด ดังนี้

1. โรงงานสกัดน้ํามันปาลมและผลิตน้ํามันไบโอดีเซลวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก  โรงงานตนแบบ
อยูที่ อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ

1) เหมาะสําหรับสวนปาลมน้ํามันขนาด 100-200 ไร
2) เปนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่มีกําลังผลิต 2 ตันทะลาย/วัน  ไดน้ํามันปาลมดิบ 0.4 ตัน/วัน
3) ใชวิธีการทอดผลปาลมในกระทะ
4) เปนโรงงานผลิตไบโอดีเซลแบบทําปฏิกิริยา 2 ข้ันตอน (2 stage)
5) สามารถผลิตไบโอดีเซลได 400 ลิตร/วัน
6) งบประมาณการกอสราง ประมาณ 6.1 ลานบาท (ราคาป 2551) แบงเปน

- โรงงานสกัดน้ํามันปาลมประมาณ 3.6 ลานบาท
- โรงงานผลิตไบโอดีเซลประมาณ 2.5 ลานบาท

2. โรงงานสกัดน้ํามันปาลมและผลิตน้ํามันไบโอดีเซลวิสาหกิจชุมชนขนาดกลาง  โรงงานตนแบบ
อยูที่ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อ.เมือง จ.นราธิวาส

1) เหมาะสําหรับสวนปาลมน้ํามันขนาด 300 – 600 ไร
2) เปนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่มีกําลังผลิต 6 ตันทะลาย/วัน  ไดน้ํามันปาลม 1.2 ตัน/วัน  ใน

เวลา 8 ช่ัวโมง
3) ใชวิธีการทอดในสภาพสุญญากาศ
4) เปนโรงงานผลิตไบโอดีเซลแบบทําปฏิกิริยา 2 ข้ันตอน (2 stage)
5) สามารถผลิตไบโอดีเซลได 1,000 ลิตร/วัน
6) งบประมาณการกอสราง ประมาณ 15 ลานบาท (ราคา ป 2551) แบงเปน

- โรงงานสกัดน้ํามันปาลม ประมาณ 11 ลานบาท
- โรงงานผลิตไบโอดีเซลประมาณ 4 ลานบาท

3. โรงงานสกัดน้ํามันปาลมและผลิตน้ํามันไบโอดีเซลวิสาหกิจชุมชนขนาดใหญ  โรงงานตนแบบ
อยูที่ สหกรณนิคมอาวลึก อ.อาวลึก จ.กระบี่

1) เหมาะสําหรับสวนปาลมน้ํามันขนาด 2,500–5,000 ไร



25Biodieselสายพันธุ ม.อ.

2) เปนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่มีกําลังผลิต 2 ตันทะลาย/ช่ัวโมง  ไดน้ํามันปาลม 3 ตัน/วัน
3) ใชวิธีการทอดในสภาพสุญญากาศ
4) เปนโรงงานผลิตไบโอดีเซลแบบทําปฏิกิริยา 2 ข้ันตอน (2 stage)
5) สามารถผลิตไบโอดีเซลได 3,000 ลิตร/วัน
6) งบประมาณการกอสรางประมาณ 28 ลานบาท (ราคาป 2551) แบงเปน

- โรงงานสกัดน้ํามันปาลม ประมาณ 20 ลานบาท
- โรงงานผลิตไบโอดีเซล ประมาณ 8 ลานบาท

1.5 การวิจัยและพัฒนาไบโอดีเซล ของสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน
ในป 2544 คณะผูวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร ไดรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนาในการทําวิจัยเรื่อง การทดสอบการใชน้ํามันปาลมทดแทนน้ํามัน
ดีเซลในเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยบริษัทคูโบตา(ประเทศไทย) ไดบริจาคเครื่องยนตคูโบตา จํานวน 6
เครื่องมาใหกับคณะผูวิจัยเพ่ือสนับสนุนการวิจัยดังกลาว  น้ํามันที่ใชในการวิจัยเปนน้ํามันปาลมที่ผานการกลั่น
บริสุทธ์ิซ่ึงไดรับบริจาคจากดานศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา เปนน้ํามันที่ดานฯ จับกุมจากการลักลอบน้ําเขา
จากประเทศเพ่ือนบาน โดยใชสัดสวนน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิ 100% ในการเดินเครื่องยนต  ในการเดินทดสอบ
เครื่องยนตดวยน้ํามันปาลม 100% นั้น  ไดทําการเดินเครื่องยนตอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 4,000 ช่ัวโมง
ซ่ึงผลที่ไดแสดงถึงความเปนไปไดในการที่จะนําเอาน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิมาทดแทนน้ํามันดีเซลได

ตอมาในป พ.ศ. 2548  คณะผูวิจัยไดเริ่มการนําเอาน้ํามันไบโอดีเซลมาทดสอบกับเครื่องยนตทางการ
เกษตร โดยไดออกแบบและสรางเครื่องปฏิกรณ (reactor) ขนาด 100 ลิตร (รูปที่ 44) เพ่ือผลิตน้ํามัน
ไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิ ใชในการวิจัยและทดสอบในเครื่องยนต ในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา
ซ่ึงเปนการเริ่มตนงานวิจัยดานไบโอดีเซล

รูปที่ 44  การออกแบบและสรางปฎิกรณผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชขนาด 100 ลิตร
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ในขณะนั้นประเทศไทยยังไมไดมีการกําหนดมาตรฐานของน้ํามันไบโอดีเซล  และคณะผูวิจัยยังไมมี
เครื่องมือในการทดสอบความบริสุทธ์ิของน้ํามัน อีกทั้งกระบวนการผลิตยังไมคอยไดมาตรฐานเทาที่ควร เพราะ
เปนการเริ่มตนของการวิจัยดานไบโอดีเซล  อยางไรก็ตาม ผลการทดสอบก็ไดผลดีในระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ ทางคณะผูวิจัยก็ไดทําการสรางชุดผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันใชแลวขนาด 5 ลิตร ในหอง
ปฏิบัติการ เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตและกระบวนการลาง และไดมอบใหกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี เพ่ือใชในการเรียนการสอน (รูปที่ 45)

รูปที่ 45  การออบแบบและสรางระบบผลิตไบโอดีเซลขนาด 5 ลิตร ในหองปฏิบัติการ

คณะผูวิจัยไดออกแบบและสรางระบบผลิตไบโอดีเซลชุมชนแบบเคลื่อนยายได ซ่ึงไดรับเงินสนับสนุน
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เพ่ือสงเสริมและเผยแพรใหกับชุมชน ซ่ึงเปนชุดไบโอดีเซล
สําหรับชุมชน ชุดแรกของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน โดยมอบใหกับวัดพยัคฆาราม
อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี  และยังไดสรางระบบดังกลาวและสงมอบใหกับชุมชนตางๆ ตามโครงการของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ดังตัวอยางรูปที่ 46-48

นอกจากนี้  ยังไดมีการติดตั้งที่กลุมเกษตรกรบานตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร  กลุมวิสาหกิจชุมชน
เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง   กลุมวิสาหกิจชุมชนมะนัง อ.มะนัง จ.สตูล   กลุมแมบาน อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงงานซีเวลล โพรเซนฟูด อ.สิงหนคร จ.สงขลา สยามอินดัสเตรียลฟารค จ.ระยอง และเอวาซอล ไฮอะเวย
รีสอรท  อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎรธานี

ในป 2548 คณะวิจัยไดออกแบบและสรางชุดผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่ องขนาด 5 ลิตร/ช่ัวโมง
โดยใชน้ํามันทอดใชแลวเปนวัตถุดิบ  และในปเดียวกัน ก็ไดรับทุนสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานในการออกแบบและสรางระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่องจากน้ํามันทอดใชแลวขนาด 120
ลิตร/ช่ัวโมง และติดตั้งที่ศูนยถายทอดเทคโนโลยีคลองหลวง จ.ปทุมธานี  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน (รูปที่ 49–50)
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รูปที่ 46 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันทอดใชแลวแบบ
เคลื่ อนยายไดสําหรับชุมชน เปนระบบผลิต
ไบโอดีเซลชุมชนตนแบบชุดแรก โดยมอบใหกับ
วัดพยัคฆาราม  อ.ศรีประจันต  จ.สุพรรณบุรี

รูปที่ 47 ระบบผลิ ตไบโอดี เซลจากน้ํามันทอดใชแล ว
แบบเคลื่อนยายไดสําหรับชุมชน ติดตั้งท่ีกลุม
เกษตรกรแมระมาด  อ.แมสอด  จ.ตาก

รูปที่ 48 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันทอดใชแลวแบบเคล่ือนยายไดสําหรับชุมชน ติดต้ังที่กลุมเกษตรกรนาหวา
อ.นาหวา จ.นครพนม

รูปที่ 49 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันทอดใชแลว
แบบตอเน่ืองขนาด 5 ลิตร/ชั่วโมง ที่ศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีคลองหลวง จ.ปทุมธานี

รูปที่ 50 ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเน่ืองจากนํ้ามัน
ทอดขนาด 120 ลิตร/ชั่วโมง ที่ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีคลองหลวง จ.ปทุมธานี
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นอกจากนี้ คณะผูวิจัยยังไดรับการวาจางจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใหออกแบบ
และสรางระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันทอดใชแลวขนาด 150 ลิตร และติดตั้งที่ศูนยถายทอดเทคโนโลยีของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานที่ อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช (รูปที่ 51)

ในสวนของไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันปาลมดิบชนิดกรดสูงนั้น  คณะผูวิจัยของสถานวิจัยเทคโนโลยี
พลังงานไดออกแบบระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบชนิดหีบรวมกรดสูงขนาด 10 ลิตร เพ่ือใชในการ
วิจัย  และไดออกแบบและสรางระบบขนาด 150 ลิตร ใหกับโรงงานกระบ่ีน้ํามันพืช จ.กระบ่ี (รูปที่ 52–53)

รูปที่ 51 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันทอดใชแลวขนาด 150 ลิตร ติดต้ังที่ศูนยสาธิตพลังงานทดแทน
อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช

รูปที่ 52 ระบบผลิตไบโอดีเซลขนาด 10 ลิตร จาก
นํ้ามันปาลมดิบชนิดหีบรวมกรดสูง จัดสราง
ขึ้นสําหรับเปนตนแบบงานวิจัยดานไบโอดีเซล
จากนํ้ามันที่มีกรดสูง

รูปที่ 53 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันปาลมดิบหีบ
รวมกรดสูงขนาด 150 ลิตร ติดต้ังที่โรงงาน
กระบี่นํ้ามันพืช จ.กระบี่
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ในป พ.ศ. 2550 ไดรับทุนวิจัยจากกรมวิชาการเกษตรในการออกแบบระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามัน
ปาลมดิบขนาด 150 ลิตร โดยใชเทคโนโลยีการทําปฏิกิริยาแบบ 2 ข้ันตอน คือ ปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชัน และ
ปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน งานวิจัยดังกลาวไดรับรางวัลชมเชยประจําป 2551 จากกรมวิชาการเกษตร
(รูปที่ 54)

และในปเดียวกัน สถานวิจัยฯ ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในการสรางชุดผลิต
ไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบชนิดกรดสูง  โดยใชเทคโนโลยีการทําปฏิกิริยาแบบ 2 ข้ันตอน คือ ปฏิกิริยา เอสเตอร-
ทรานเอสเตอรฟเคชัน ขนาด 100 ลิตร และทูลเกลาถวายแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพ่ือที่จะนําไปใหกับกลุมประมง จ.พังงา ที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสึนามิ (รูปที่ 55)

รูปที่ 54 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันปาลมดิบหีบรวมขนาด 150 ลิตร และไดรับรางวัลชมเชยประจําป 2551
จากกรมวิชาการเกษตร

รูปที่ 55 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันปาลมดิบกรดสูงหรือนํ้ามันทอดใชแลวขนาด 100 ลิตร สรางขึ้นทูลเกลา
ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ในสวนของการวิจัยเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอน  สถานวิจัยฯ ยังไดสรางชุดผลิตไบโอดีเซลขนาด 20
ลิตร เพ่ือมอบใหกับทางโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีบรรพรต อ.เมือง จ.นครสวรรค (รูปที่ 56)  และไดสราง
เครื่องปฏิกรณ แบบตอเนื่องขนาด 40 ลิตร/ช่ัวโมง จํานวน 2 เครื่อง โดยไดจัดสงไปยังภาควิชาวิศวกรรม
เครื่องกล  มหาวิทยาลัย Memphis  ประเทศสหรัฐอเมริกา (รูปที่ 57)

รูปที่ 58  ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเน่ืองจากนํ้ามันปาลมดิบชนิดกรดสูงขนาด 50 ลิตร/ชั่วโมง

รูปที่ 56 จัดสรางระบบผลิตไบโอดีเซลขนาด 20 ลิตร
เพื่ อการเรียนการสอนให โรงเรียนเทศบาล
วัดจอมคีรีบรรพรต อ.เมือง จ.นครสวรรค

รูปที่ 57 รวมมือกับ Asst. Prof. Srigant Gir
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรม-
ศาสตร  มหาวิทยาลัย Memphis  สหรัฐ-
อเมริกา  ในการสรางเครื่ องปฏิกรณแบบ
ตอเน่ือง  40 ลิตร/ชั่วโมง  จํานวน 2 เครื่อง
และจั ดส งไปประเทศสหรั ฐอเมริ กาเพื่ อ
ประกอบเปนชุดการผลิตแบบตอเน่ือง

งานวิจัยที่กําลังดําเนินการอยูในขณะนี้ก็คือ การออกแบบสราง และทดสอบระบบผลิตไบโอดีเซลแบบ
ตอเนื่องขนาด 50 ลิตร/ช่ัวโมง โดยใชน้ํามันปาลมดิบชนิดกรดสูง ซ่ึงอยูในระหวางการเก็บขอมูลการทํางาน
ของระบบ (รูปที่ 58)
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บทที่ 2
เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปน้ํามันปาลม

กอนที่ผลปาลมน้ํามันจะไดรับการผลิตเปนน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิเพ่ือมาใชประโยชนในรูปแบบตางๆ นั้น
ผลปาลมจากตนปาลมตองผานกระบวนการผลิตที่สําคัญ 3 กระบวนการ คือ กระบวนการแยกผลปาลมออกจาก
ทะลายปาลม กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมและกระบวนการกลั่นน้ํามันปาลม แตละกระบวนการมีรายละเอียด
ดังนี้

2.1 กระบวนการแยกผลปาลมออกจากทะลายปาลม
ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจโดยตรง เพราะผลผลิตจากเกษตรกรคือทะลายปาลม ตองสงเขาโรงงาน

สกัดเปนน้ํามันปาลมเทานั้น จะนําไปใชประโยชนอยางอ่ืนไมได  ทะลายปาลมที่เกษตรกรตัดจากตนก็มีขอจํากัด
หลายอยางที่เกษตรกรจะตองดูแลเปนพิเศษ เชน การสุกของทะลาย การเก็บรวมกอง การนําสงโรงงาน ระยะ
เวลาที่จะนําสง และการจัดการกับผลปาลม  การแยกผลปาลมออกจากทะลายปาลมสด  เปนตน

ลักษณะของทะลายปาลมจะเปนชอกลม (รูปที่ 59) ผลปาลมเกิดจากกิ่งที่เปนแขนงออกจากแกนทะลาย
แขนงหนึ่งๆ จะมีผลปาลม 8-12 ผล แขนงและผลจะเกาะแนนเปนทะลาย น้ําหนักทะลายจะมีตั้งแต 2-3 กก.
ไปจนถึง 45-60 กก.

ผลปาลมที่สุกจะทยอยหลุดจากกิ่งโดยจะเริ่มตั้งแตลูกที่อยู ช้ันนอกกอน แลวในวันตอไปในช้ันที่สองไป
เรื่อยๆ เปนลําดับ จนกวาจะหลุดหมดตองใชเวลาไมนอยกวา 10 วัน

สวนทะลายที่ยังไมสุกจะสังเกตจากการเปลี่ยนสีของผลปาลมในทะลาย ในชวงที่ผลปาลมยังดิบสีผิวของ
ผลปาลมจะเปนสีดํามวงหรือเขียว แลวจะเปลี่ยนเปนมวงเหลือง และจะเปลี่ยนเปนเหลืองปนแสดในที่สุด ซ่ึงจะ
เปนระยะเริ่มสุก
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ในระยะที่ผลปาลมยังไมสุก ผลปาลมจะไมยอมหลุดจากข้ัวกิ่งแขนง แมจะใชมือปลิดหรือใชเหล็กงัดแงะ
ก็ไมยอมหลุด มีแตผลปาลมจะแหลกเละไปเทานั้น เพราะผลปาลมผิวเนื้อบอบบางมาก โดยเฉพาะตอนใกลสุก
เมื่อเนื้อเปลี่ยนเปนน้ํามันจะยิ่งบอบบางมาก หากผิวมีแผลจะทําใหจุลินทรียเขาทําลายจะทําใหผลปาลมเนาเสีย
ไดงาย โดยเฉพาะการกองสุมผลปาลมจะทําใหเกิดความรอนและเอนไซมไลเปสจะทําใหน้ํามันเปลี่ยนเปนกรด
ไขมันอิสระมากข้ึน แตเมื่อนําทะลายปาลมที่สุกมาสับใหเปนกิ่งเล็กๆ แลวบมใหเกิดความรอนไว 12-16 ชั่วโมง
ผลปาลมจะหลุดพรอมกัน เมื่อผลปาลมถูกปลิดหรือถูกเบียด แตทะลายที่ผลปาลมสุกไมดีตองใชเวลาบมนานข้ึน
เปน 16-24 ช่ัวโมง สวนทะลายที่ผลปาลมสียังดําอยูจะตองใชเวลานานเปน 36-48 ช่ัวโมง ฉะนั้นจําเปนตอง
ใชแกสเอทีลีนหรืออะเซททีลีนชวยในการบม โดยใชเวลาบมประมาณ 20-24 ช่ัวโมง เพ่ือที่จะไดเขาเครื่องแยก
ผลปาลมในคราวเดียวกัน

ในการทําผลปาลมใหรวงเพ่ือใชกับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมวิสาหกิจชุมชนนั้น  ในปจจุบันมี 4 วิธี คือ
1. ใชแรงคนสับใหเปนกิ่งเล็กๆ ออกจากทะลาย แลวใชมีดสับผลปาลมออกจากกิ่ง แลวนําเอาไปรอน

เอากลีบเลี้ยงและสิ่งสกปรกที่ติดมากับทะลายออก ผลปาลมที่ไดจากการสับจะสดมีเปอรเซ็นตของกรดไขมัน
อิสระนอย (ประมาณ 2-3% เทานั้น) แตการใชแรงคนสับทําไดชา คนหนึ่งๆ จะสับไดเฉลี่ยวันละ 240-360 กก.
ของผลรวง โรงงานที่มีกําลังผลิตเกินกวา 25 ตัน/วัน จะไมสามารถใชวิธีนี้ได เพราะตองใชคนสับจํานวนมาก
จึงจําเปนตองซ้ือปาลมรวงมาใชผลิต แตคุณภาพที่ไดจะต่ํากวาการสับเอง

2. วิธีสับจากทะลายปาลม โดยการนําทะลายปาลมมากองสุมแลวใชกระสอบปานคลุมกองไวเพ่ือให
เกิดความรอน ทิ้งไว 1-2 วัน  ลูกปาลมก็จะหลุดจากกิ่ง  แลวใชคนสวมรองเทานวดใหลูกปาลมหลุดออกจากกิ่ง
แลวใชคราดๆ เอากิ่งออก  นําผลปาลมไปรอนกลีบเลี้ยงและสิ่งสกปรกออก  บางรายใชวิธีผาทะลายออกเปน
4 สวน  แลวกองบมไว 2-3 วัน จึงนํามาเคาะใหผลปาลมหลุดออกจากกิ่ง วิธีนี้ทําใหยนเวลาในการสับ แตจะ
มาเสียเวลาในการเคาะ เมล็ดออกจากกิ่งทะลายเปนซีกๆ

3. วิธีสับทะลายใหเปนกิ่งเล็กๆ แลวปอนเขาเครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลายปาลมสด ซ่ึงผลปาลม
สวนใหญจะถูกแยกออกมา จากนั้นจึงนําเขาชองบมเปนชองๆ เพ่ือบมใหผลปาลมที่ติดคางอยูหลุดออกจากกิ่ง
แลวจึงปอนเขาเครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลายปาลมสด  วิธีนี้จะสามารถผลิตไดมากและทําไดตอเนื่อง

รปที่ 59  ลักษณะของชอทะลายปาลม
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4. ใชเครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลายปาลมสด วิธีนี้ไดวิจัยและคิดประดิษฐโดย รศ.ดร.สัณหชัย
กลิ่นพิกุล  และ  นายชิต ลิ่มวรพันธ  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ซ่ึงคณะผูวิจัยได
ออกแบบเครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลายปาลมสด จากการนําไปทดลองที่ บริษัทดีพี ปาลมออยล จํากัด
และบริษัทอุดมชัย ปาลมออยล จํากัด ที่ จ.ชุมพร เมื่อป 2538  ปรากฏวาเครื่องแยกผลปาลมสามารถทํางาน
ไดที่อัตราการผลิตถึง 5 ตันทะลาย/ช่ัวโมง ดังมีรายละเอียดกระบวนการผลิตแสดงในรูปที่ 60 และผังแสดง
การติดตั้งเครื่องจักร แสดงในรูปที่ 61  โดยมีข้ันตอนดังนี้

1. นําปาลมทะลายมาสับเปนชอเล็กๆ โดยใชแรงคนสับ ซ่ึงคนงานที่ชํานาญงานและใชขวานสับที่ออก
แบบมาเปนพิเศษ จะสามารถทําการสับทะลายปาลมเปนชอเล็กไดถึง 4 ตันทะลาย/คน/วัน จากนั้นปอนเขา
ชุดปลิดผลปาลมออกจากทะลายชอ โดยเครื่องจะทําการปลิดผลปาลมออกจากชอ

2. ทะลายชอและผลปาลมที่ผานชุดปลิดผลปาลมออกจากทะลายชอ จะถูกลําเลียงโดยสายพานลําเลียง
สงไปยังเครื่องแยกผลปาลมออกจากชอทะลายเพ่ือแยกผลปาลมกับทะลายชอ โดยทะลายชอที่ยังมีผลปาลม
ติดอยูจะถูกลําเลียงไปเขาชองบม

3. ผลปาลมและกลีบเลี้ยงตลอดจนสิ่งสกปรกตางๆ จะตกลงบนรางเกลียวเพ่ือสงไปยังเครื่องทําความ
สะอาด

4. เครื่องทําความสะอาดจะทําการแยกกลีบเลี้ยงและสิ่งสกปรกโดยการใชลมเปาแยกออกลงดานลาง
สวนผลปาลมก็จะถูกลําเลียงออกมาดานหนา จากนั้นก็จะเขากระบวนการสกัดน้ํามันปาลมตอไป

รูปที่ 60  แผนผังกรรมวิธีการผลิตของเครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลายปาลมสด
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เครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลายปาลมสดนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดยื่นเรื่องขอจดสิทธิบัตร
ตอกรมทรัพยสินทางปญญา และไดรับสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 สิทธิบัตรเลขที่ 10593

2.2 กระบวนการสกัดน้ํามันปาลม
การสกัดน้ํามันปาลมจากผลปาลมสดนั้นมีมาตั้งแตสมัยโบราณแลว โดยชาวพ้ืนเมืองในทวีปแอฟริกา

ไดนําเอาผลปาลมจากปามาหีบเอาน้ํามันออกมาดวยวิธีการงายๆ เชน นําผลปาลมมาตมกับน้ําแลวใสครกตํา
จากนั้นก็นําไปตมกับน้ํารอนเพ่ือแยกน้ํามันออกมา น้ํามันที่ไดจะมีประสิทธิภาพต่ํามาก ตอมาก็ไดมีการพัฒนา
เครื่องจักรและกระบวนการผลิตโดยประเทศลาอาณานิคมในแถบทวีปแอฟริกา เชน เบลเยี่ยม และเนเธอรแลนด
เครื่องหีบน้ํามันในยุคแรกๆ มีหลายแบบ เชน เครื่องหีบน้ํามันแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง (centrifugal
press)  เครื่องหีบแบบไฮโดรลิคส (hydraulic press)  และเครื่องหีบแบบเกลียวอัด (screw press)
เปนตน

จนกระทั่งเมื่อประมาณ ป 2507 ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีทีสุดคือ ใชไอน้ําในการอบทะลายปาลม
และสกัดน้ํามันปาลมดิบออกจากเปลือกผลปาลมดวยเครื่ องหีบเพลาคู  (twin screw press) ซ่ึ งมี
ประสิทธิภาพในการหีบสกัดน้ํามันสูงที่สุด (19–20% ของน้ําหนักทะลายปาลมสด) และเมล็ดปาลมไมแตก
จากนั้นกากปาลมก็จะเขาสูกระบวนการแยกเสนใยออกจากเมล็ดปาลม นําเมล็ดปาลมไปอบแหง แลวกะเทาะ
เมล็ดเพ่ือใหไดเมล็ดในปาลม (kernel) ออกมา แลวนําไปแยกเศษกะลาออกจากเมล็ดในปาลม เพ่ือนําเมล็ด
ในปาลมไปอบแหงแลวบรรจุกระสอบออกจําหนาย หรือบางโรงงานอาจจะทําการหีบสกัดน้ํามันเมล็ดในปาลม
ออกมาเปนน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ (crude palm kernel oil, CPKO) สวนกะลาและเสนใยสามารถนําไป

รูปที่ 61  ผังแสดงการติดต้ังเครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลายปาลมสด
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ใชเปนเช้ือเพลิง  เทคโนโลยีการสกัดน้ํามันปาลมที่เปนกระบวนการแบบมาตรฐาน แสดงในรูปที่ 62
สําหรับในประเทศไทยนั้นจากการสํารวจของโครงการสงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็กตาม

พระราชดําริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เมื่อปลายป  2527 พบวามีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่มีกระบวนการ

รูปที่ 62  กระบวนการสกัดนํ้ามันปาลมแบบมาตรฐาน
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ผลิตตางกัน 4 แบบ และแบบที่ 4 เปนแบบที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดพัฒนาข้ึนมา ในแตละ
แบบมีรายละเอียดดังนี้

1. กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมแบบนึ่ง กระบวนการสกัดแบบนี้เปนกระบวนการสกัดน้ํามันปาลม
แบบมาตรฐาน เครื่องจักรและเทคโนโลยีสวนใหญนําเขามาจากตางประเทศทั้งสิ้น กระบวนการผลิตเริ่มจากนํา
ทะลายปาลมสดมาอบดวยไอน้ําที่อุณหภูมิระหวาง 120–130oC มีความดันประมาณ 45 ปอนด/ตร.นิ้ว เปน
เวลาประมาณ 45 นาที การอบทะลายมีจุดมุงหมายที่จะหยุดปฏิกิริยาไลโปไลซีสที่ทําใหเกิดกรดไขมันอิสระ
ในผลปาลมและทําใหผลปาลมออนนุมและข้ัวหลุดจากทะลายไดงาย ทะลายปาลมที่อบแลวจะถูกนําไปปอน
เขาเครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลายซ่ึงสวนใหญเปนเครื่องแบบโรตารี หมุนดวยความเร็วรอบประมาณ 23
รอบ/นาที ทะลายปาลมเปลาจะถูกลําเลียงไปเขาเตาเผาทะลาย สวนผลปาลมก็จะถูกนําไปยอยดวยเครื่อง
ยอยผลปาลม ซ่ึงมีลักษณะเปนถังทรงกระบอก ขางในมีใบพัดกวนผลปาลมใหเสนใยฉีกยอยออกจากเมล็ด
และเซลลน้ํามันแตกตัวออกมาเพ่ืองายตอการหีบน้ํามัน เวลาที่ใชกวนนานประมาณ 15–20 นาที จากนั้นก็จะ
ถูกปอนเขาเครื่องหีบแบบเกลียวอัด  สวนมากเปนเกลียวอัดคูซ่ึงทํางานโดยอัตโนมัติ  น้ํามันที่สกัดไดจะสงไป
เขาถังกรองซ่ึงจะแยกน้ํามันออกจากน้ํากับเศษเสนใยและสิ่งสกปรกอ่ืนๆ ในข้ันแรก  แลวก็นําไปเขาเครื่อง
เหวี่ยงเพ่ือแยกน้ํามันใหใสสะอาดข้ึน จากนั้นก็จะนําไปไลความช้ืนใหไดมาตรฐาน แลวก็นําไปเก็บในถังเก็บ
น้ํามันขนาดใหญเพ่ือเตรียมสงจําหนายโรงงานกลั่นน้ํามันบริสุทธ์ิตอไป  ขอดีของกระบวนการผลิตแบบนี้ คือ
เครื่องจักรมีประสิทธิภาพการหีบน้ํามันสูง จึงสามารถผลิตน้ํามันที่มีคุณภาพคอนขางไดมาตรฐาน สามารถ
ผลิตน้ํามันไดเปนปริมาณมากพอที่จะสงใหโรงงานกลั่นน้ํามันบริสุทธ์ิ หรือสงจําหนายตางประเทศได แตปญหา
ของกระบวนการผลิตประเภทนี้คือ จะมีน้ําเสียจากกระบวนการผลิตมากประมาณ 2.5 ลบ.เมตร/ตัน และ
โรงงานสกัดจะขาดแคลนผลปาลมในชวงฤดูแลงที่ผลปาลมมีผลผลิตนอย เนื่องจากโรงงานมีกําลังการผลิต
คอนขางสูง

2. กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมแบบยาง กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมแบบนี้พัฒนามาจากโรงงานหีบ
น้ํามันมะพราวซ่ึงไดดัดแปลงประมาณป 2518–2519 โรงงานประเภทนี้ใชผลปาลมรวงเปนวัตถุดิบ โดยนําเอา
ผลปาลมรวงมาทําการยางที่อุณหภูมิประมาณ 180–200oC ในกระบะ โดยเปาลมรอนจากเตาฟนเขามาโดยตรง
เปนเวลาประมาณ 24 ช่ัวโมง จากนั้นก็นําผลปาลมไปหีบน้ํามันดวยเครื่องหีบน้ํามันมะพราว ซ่ึงน้ํามันจาก
เปลือกและเมล็ดในจะผสมกันหมด น้ํามันก็จะถูกนําไปกรองดวยเครื่องกรองแบบอัดหลายช้ัน (filter press)
สวนกากเสนใยกะลาและเมล็ดในซ่ึงปนกันอยูจะบรรจุกระสอบจําหนายเปนอาหารสัตวตอไป ดังมีกระบวนการ
ผลิตแสดงในรูปที่ 63 กระบวนการผลิตแบบนี้มีขอดีคือเปนกระบวนการผลิตที่งายมีเพียง 3 ข้ันตอน คือ การ
ยางปาลม การหีบสกัด และการกรองน้ํามัน  กระบวนการนี้จึงลงทุนต่ําและไมมีน้ําเสียจากกระบวนการผลิต
แตก็มีขอเสียหลายประการ เชน น้ํามันจะไหม และฟอกสียากเนื่องจากผลปาลมถูกยางดวยความรอนสูง น้ํามัน
จะสกปรก เพราะมีเขมาควันมากจากการยางผลปาลม และจะมีกรดไขมันอิสระสูงกวาปกติ น้ํามันปาลมกับ
น้ํามันเมล็ดในที่ผสมกันอยูจะมีปญหามากเมื่อนําไปกลั่นบริสุทธ์ิ เปนตน

3. กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมแบบทอด กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมแบบทอดผลปาลมนี้เปน
เทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนในประเทศไทยโดย นายชาญ และนายชิต ลิ่มวรพันธุ ที่ อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อประมาณป
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2522 กระบวนการผลิตของโรงงานประเภทนี้สามารถใชวัตถุดิบทั้งในรูปของทะลายปาลมสดและผลปาลมรวง
วัตถุดิบพวกทะลายสดจะนํามาเขาเครื่องอบทะลายเชนเดียวกับกระบวนการแรก จากนั้นก็จะนําไปแยกผลปาลม
ออกมาจากทะลายเชนกัน ตอจากนั้นผลปาลมจะถูกนําไปทอดในเกลียวดวยน้ํามันปาลมที่อุณหภูมิไมเกิน 120oC
เปนเวลาประมาณ 12–20 นาที โดยใหความรอนดวยไอน้ําโดยรอบรางลําเลียงนั้น วัตถุดิบจําพวกผลปาลม
รวงก็จะถูกนําเขามาทอดตรงจุดนี้ เชนกัน จากนั้นผลปาลมที่สุกแลวจะถูกนําไปเขาเครื่องหีบแบบเกลียวอัดคู
เชนเดียวกับโรงงานในกระบวนการแรก น้ํามันที่หีบไดก็จะถูกนําไปไลความช้ืนในถังสุญญากาศที่อุณหภูมิ 80–
90oC เปนเวลาประมาณ 30–60 นาที จากนั้นก็นําไปกรองผานเครื่องกรองแบบอัดหลายช้ัน เพ่ือแยกสิ่ง
สกปรกออกกอนจะบรรจุลงถังเก็บตอไป  ขอดีของโรงงานประเภทนี้คือ ไมมีน้ําเสียในกระบวนการผลิต และ
สามารถรับวัตถุดิบไดทั้งทะลายปาลมและผลปาลมรวง

4. กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมแบบทอดผลปาลมภายใตสภาพสุญญากาศ กระบวนการแบบนี้
ไดรับการคิดคนและพัฒนาจากสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน คณะวิศว-
กรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซ่ึงดําเนินการตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เมื่อป 2526  กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมแบบนี้มีกระบวนการสกัดตามแผนภูมิรูปที่ 64  และผังการติดตั้ง
เครื่อง ตามรูปที่ 65 กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมแบบนี้มีวัตถุประสงคตองการสกัดน้ํามันปาลมจากเนื้อผล
ปาลมทําใหไดผลิตภัณฑ 2 ชนิด คือ น้ํามันปาลมดิบ (crude palm oil : CPO) และน้ํามันเมล็ดในปาลม
(crude palm kernel oil : CPKO)

กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมแบบทอดผลปาลมภายใตสภาพสุญญากาศ มีรายละเอียดดังนี้
4.1 การนําผลปาลมเขาหมอทอด โดยการลําเลียงผลปาลมเขาหมอทอดสุญญากาศ ซ่ึงภายใน

รูปที่ 63  กระบวนการสกัดนํ้ามันปาลมแบบยางผลปาลม
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หมอทอดมีขดทอน้ํามันเทอรมัลใหความรอนแกน้ํามันปาลมและผลปาลม อัตราสวนน้ํามันปาลมที่ใชทอดตอ
น้ําหนักผลปาลมประมาณ 1 ตัน/1.2 ตันผลปาลม โดยน้ํามันเทอรมัลถูกสงมาจากถังตมน้ํามันเทอรมัลซ่ึงเปนถัง
ทรงกระบอกยืนตั้งอยูบนเตาซ่ึงใชฟนเปนเช้ือเพลิง อุณหภูมิของน้ํามันเทอรมัลที่สงเขาหมอทอด 150–160oC
ถายเทความรอนใหแกน้ํามันปาลมและผลปาลมในหมอทอด ดานบนของหมอทอดมีทอตอไปยังระบบสุญญากาศ
ซ่ึงใชเปนหอสูงติดตั้งบารอเมตริกคอนเดนเซอร ที่สามารถสรางสภาพสุญญากาศไดถึง 700 มม.ปรอท โดย
น้ําและความช้ืนในผลปาลมจะระเหยออกไปยังระบบสุญญากาศที่อุณหภูมิทอดประมาณ 90oC ที่ระดับสุญญากาศ
600 มม.ปรอท ระหวางการทอดจะไมมีเสียงดัง ไมมีกลิ่น ไมมีควัน ไมมีอันตรายจากการระเบิด เพราะเปน

 

กรอง 

ตีกระจาย 

สกัดนํ ามันกาก 

เชื อเพลิง 

กากปาล์ม ความร้อน อาหารสัตว์ 

ความร้อน 

ไม้ฟืน ความชื น นํ ามัน 

กาก 

กากเส้นใย , กะลา , เมล็ดใน 

ความชื น 

ความร้อน 
กิงช่อทะลาย , ขั วใบ , สิงสกปรก 

ผลปาล์มร่วง  

แกนไส้ทะลาย สับเป็นช่อทะลาย 

บ่ม 

แยกผลปาล์ม 

ทอดสุญญากาศ 

สกัดนํ ามัน 

ตะแกรงสัน 

ไล่ความชื น 

ระบบสุญญากาศ 

เตาเทอร์มัล 

ทะลายปาล์มสด  

บรรจุลงถังเก็บ 

จําหน่าย 

รูปที่ 64  แผนผังกรรมวิธีการสกัดนํ้ามันปาลมแบบทอดผลปาลมภายใตสภาพสุญญากาศ
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ระบบสุญญากาศจึงปลอดภัย  ผลปาลมที่ผานการทอดแลวจะมีลักษณะกรอบและนิ่มสม่ําเสมอกันทั้งหมอ
เมื่อนําไปสกัดน้ํามันก็ไมตองปรับเครื่องหีบบอย  ขอดีอีกประการหนึ่งคือ การทอดภายใตสภาพสุญญากาศจะ
ทําใหน้ํามันมีสีสวย ไมคล้ํา เนื่องจากอุณหภูมิทอดไมถึง 100oC และไมมีออกซิเจนทําปฏิกิริยากับน้ํามันในระหวาง
การทอด

4.2 การสกัดน้ํามันปาลม  ผลปาลมที่ผานการทอดแลวจะถูกลําเลียงออกทางเกลียวลําเลียง
ดานลางของหมอทอดและเกลียวลําเลียงจะพาผลปาลมปอนเขาเครื่องหีบสองเพลา ซ่ึงจะสามารถสกัดน้ํามัน
โดยเมล็ดในไมแตก เครื่องหีบใชมอเตอรขับเกลียวอัดทั้งคูจะหมุนเขาหากันดวยความเร็วรอบ 7 รอบ/นาที
สวนปลายจะมีลูกรีดซ่ึงปรับเขาออกได  ประสิทธิภาพของเครื่องหีบเพลาคู หีบไดกวา 2 ตันทะลาย/ช่ัวโมง
ดวยประสิทธิภาพการหีบ 20–22 % ของน้ําหนักทะลาย

4.3 การไลความชื้นน้ํามัน   น้ํามันปาลมดิบที่ถูกสกัดออกมาจากเครื่องหีบจะไหลลงผานเขา
ตะแกรงสั่นเพ่ือแยกเอาสิ่งสกปรกเจือปน เชน เนื้อเยื่อผลปาลมออกไปกอน จากนั้นน้ํามันจะถูกรวมไวในถังพัก
แลวจะถูกนํามาไลความช้ืนดวยถังอบแหงไลความช้ืน อุณหภูมิในการอบแหงจะอยูที่ไมเกิน 100oC ที่ 600
มม.ปรอท สุญญากาศ จะทําใหน้ํามันปาลมดิบมีความช้ืนไมเกิน 0.1 %

4.4 การกรองน้ํามัน  น้ํามันปาลมดิบที่ผานการไลความช้ืนแลวจะถูกนําไปกรองดวยเครื่องกรอง
แบบผาอัดหลายช้ัน จากนั้นน้ํามันจะถูกรวบรวมไวในถังพักน้ํามันปาลมที่ผานการกรองแลวจะมีสิ่งสกปรกเจือปน

รูปที่ 65  ผังแสดงกระบวนการสกัดนํ้ามันปาลมดวยระบบทอดผลปาลมภายใตสภาพสุญญากาศ
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ไมเกิน 0.01 % โดยสวนหนึ่งจะหมุนเวียนไปเปนน้ํามันทอดและอีกสวนหนึ่งจะถูกปมใสถังเก็บน้ํามัน เพ่ือรอ
จําหนายหรือนําไปผลิตไบโอดีเซลตอไป

การสกัดน้ํามันปาลมตาม 4 ข้ันตอนดังกลาว อาจมีน้ํามันเหลือตกคางในเสนใยปาลมหรือเมล็ด
ปาลม โรงงานสกัดน้ํามันปาลมจึงตองนําเศษเหลือดังกลาวมาสกัดอีกครั้ง น้ํามันที่ไดจะถูกนําไปผานตะแกรงสั่น
ลงถังพักน้ํามัน กอนจะนําไปไลความช้ืนดวยถังอบแหงไลความช้ืนและกรองดวยเครื่องกรองลงสูถังพัก แลวนํา
ไปเก็บในถังเก็บตอไป สวนกากปาลมจะผานเขาเกลียวลําเลียงเพ่ือนํามากองขายเปนอาหารสัตวตอไป หรือ
อาจใชเปนเช้ือเพลิงก็ได

2.3 กระบวนการกล่ันน้ํามันปาลม
ผลปาลมเมื่อผาซีกแลวจะมีสวนสําคัญ 2 สวนคือ สวนเนื้อผลปาลมมีลักษณะเปนเยื่อใยและสวนเมล็ด

ในปาลมที่มีกะลาหุม ทั้ง 2 สวนนี้มีน้ํามันอยู (รูปที่ 66) น้ํามันที่สกัดไดจากเนื้อผลปาลมจะไดน้ํามันปาลมดิบ
(crude palm oil, CPO)  และที่สกัดไดจากเมล็ดในปาลมจะไดน้ํามันจากเมล็ดในปาลม (crude palm
kernel oil, CPKO) และน้ํามันที่สกัดรวมกันทั้งเนื้อผลปาลมและเมล็ดในปาลม จะไดน้ํามันที่เรียกวาน้ํามัน
ปาลมดิบหีบรวม (mixed crude palm oil, MCPO)  น้ํามันทั้ง 2 ชนิดที่ไดยังไมสามารถนําไปใชประโยชน
โดยตรงได จะตองผานกระบวนการกลั่นเพ่ือใหไดน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิที่สามารถนําไปใชประโยชนในดานตางๆ ได

กระบวนการในการกลั่นน้ํามันปาลมมีหลายวิธี  ในที่นี้จะนําเสนอเฉพาะกระบวนการกลั่นของโรงงาน
กลั่นน้ํามันบริสุทธ์ิขนาดเล็กที่ไดรับการวิจัยและพัฒนาโดยสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลม
และพืชน้ํามัน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิขนาดเล็ก
ใชกระบวนการกลั่น 2 วิธี คือ วิธีทางเคมี และวิธีทางกายภาพ เพ่ือใหเปนโรงงานตนแบบสําหรับกลุมเกษตรกร
สวนปาลมขนาดกลางและขนาดยอม  สามารถรวมกลุมกันลงทุนจัดสรางโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิใน
ทองถิ่นและดําเนินการในเชิงพาณิชยได ซ่ึงโรงงานที่ไดทําการวิจัยและพัฒนาไวนั้น ถาเปนวิธีการทางเคมีจะมี
ขนาดกําลังผลิตประมาณ 400 ลิตร/วัน  และวิธีทางกายภาพแบบกะ (batch) มีขนาดกําลังผลิต 2,000
ลิตร/วัน  ซ่ึงแตละวิธีมีข้ันตอนกระบวนการผลิตดังนี้

รูปที่ 66  ลักษณะของผลปาลมเม่ือผาซีกแลว
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ก. วิธีทางเคมี
การกลั่นน้ํามันปาลมโดยวิธีทางเคมีจะใชโซดาไฟในการลดกรดไขมันอิสระ และจะไดไขสบูเปนผล

พลอยได  การกลั่นโดยวิธีทางเคมีมีแผนผังแสดงข้ันตอนกระบวนการกลั่นในรูปที่ 67  และภาพโรงกลั่นดวย
วิธีทางเคมีในรูปที่ 68  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

1. กระบวนการแยกกัม (gum conditioning) หรือกระบวนการแยกยางเหนียว
ข้ันตอนแรกของกระบวนการกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิคือ การปรับสภาพกัม (ยางเหนียว)

สารประกอบพวกกัมในน้ํามันปาลมดิบสวนใหญจะเปนสารฟอสฟาไทดซ่ึงละลายอยูในน้ํามัน สารฟอสฟาไทด

รูปที่ 67 แผนผังกรรมวิธีการกล่ันนํ้ามันปาลมบริสุทธิ์ดวยวิธีทางเคมี
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สามารถแบงออกเปน 2 ชนิดคือ ชนิดที่รวมกับน้ํา (hydratable) กับชนิดที่ไมรวมกับน้ํา (non- hydra-
table)  สารฟอสฟาไทดชนิดรวมกับน้ําสามารถแยกออกไดโดยอาศัยน้ํา  สารฟอสฟาไทดชนิดไมรวมกับน้ํา
สามารถแยกออกไดโดยอาศัยการทําปฏิกิริยากับกรดฟอสฟอริก ดังนั้นการปรับสภาพคือการเติมสารละลาย
กรดฟอสฟอริกเขมขน 10% ลงไปในน้ํามันปาลมดิบประมาณ 0.5-1% โดยน้ําหนัก แลวใหความรอนกับน้ํามัน
ปาลมจนถึงอุณหภูมิ 120oC เปนเวลา 20-30 นาที เพ่ือใหกรดฟอสฟอริกทําปฏิกิริยากับสารฟอสฟาไทด
จากนั้นจึงถายสารฟอสฟาไทดออกทางกนถังแลวทําการฉีดพนน้ํารอนลางน้ํามัน 2-3 ครั้ง

2. กระบวนการลดกรด (neutralization) ใหความรอนกับน้ํามันปาลมจนอุณหภูมิถึง 95oC
ผสมโซดาไฟในอัตราสวน โซดาไฟ 17 กก./น้ํา 100 ลิตร คอยๆ พนสารละลายโซดาไฟลงในน้ํามันปาลม
และทําการกวนตลอดเวลา สารละลายโซดาไฟจะทําปฏิกิริยากับกรดไขมันอิสระในน้ํามันปาลมกลายเปนไขสบู
ซ่ึงเปนสารแขวนลอยและละลายน้ําได จากนั้นทําการตรวจสอบปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ํามันปาลม น้ํามัน
ปาลมที่ผานกระบวนการลดกรดนี้ จะตองมีปริมาณกรดไขมันอิสระไมเกิน 0.5 % แลวทําการถายสบูออกทาง
กนถัง ทําการลางน้ํามันโดยการพนน้ํารอน (95oC) 3-4 ครั้ง เพ่ือลางเอาไขสบูที่ตกคางออกใหหมด ในกรณีที่มี
สบูแขวนลอยมากใหใชเกลือเม็ดโปรยลงไป เกลือจะชวยแยกไขสบูแขวนลอยออกจากน้ํามันได

ไขสบูที่เปนผลพลอยไดจากกระบวนการนี้สามารถนําไปผลิตเปนไบโอดีเซลได โดยใชปฏิกิริยา
สะปอนนิฟเคช่ันเปลี่ยนไขสบูใหเปนกรดไขมัน  แลวใชปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชันเปลี่ยนกรดไขมันเปนไบโอดีเซล

3. กระบวนการฟอกสี (bleaching) ใหความรอน (อุณหภูมิ 80-85oC) แกน้ํามันปาลม
แลวเดินระบบสุญญากาศใหภายในถังฟอกสีมีสภาพสุญญากาศ ประมาณ 700 มม. เพ่ิมอุณหภูมิน้ํามันจนถึง
90oC ผสมผงฟอกสีละลายน้ํามันในอัตรา 3% ของน้ําหนักน้ํามันปาลม ดูดเขาไปในถังฟอกสี กวนน้ํามัน แลว
เพ่ิมอุณหภูมิเปน 120oC แลวรักษาไวที่อุณหภูมินี้เปนเวลา 30 นาที ลดอุณหภูมิลงเหลือ 80oC แลวนําน้ํามัน
ไปกรองผงฟอกสีออกดวยเครื่องกรองแบบอัดหลายช้ัน

4. กระบวนการดูดกล่ิน (deodorization) ใชความรอน (240oC) ในการดูดกลิ่น ที่สภาพ
สุญญากาศ 750 มม. ปรอท และใชไอน้ําพนเขาไปในน้ํามันปาลมพรอมกับยิงไอน้ําพาน้ํามันปาลมข้ึนไปกระจาย
ตัวเพ่ือแยกกลิ่นหืนออกจากน้ํามันปาลมเปนเวลา 2–3 ช่ัวโมง จากนั้นลดอุณหภูมิใหเหลือ 90oC ถายน้ํามัน

รูปที่ 68 เครื่องจักรกล่ันนํ้ามันปาลมบริสุทธิ์ดวยวิธีทางเคมี ขนาดกําลังผลิต 400 ลิตร/วัน
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตรัง จ.ตรัง
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ออกจากถังแลวนําไปกรองดวยเครื่องกรองแบบอัดหลายช้ัน กอนจะเขาเครื่องกรองจะใสผงกรอง (filter
aids) เปนปริมาณ 0.5 % ของน้ําหนักน้ํามัน เพ่ือชวยใหน้ํามันสะอาดบริสุทธ์ิข้ึน

5. กระบวนการแยกไข (fractionation) น้ํามันปาลมที่ผานทั้ง 4 กระบวนการแลว จะเปน
น้ํามันกลั่นบริสุทธ์ิ (RBD palm oil) สามารถนําไปบริโภคได แตยังมีสภาพเปนน้ํามันสวนใส (olein)
และน้ํามันสวนขน (stearin) ปนกันอยู ดังนั้น จึงตองแยกน้ํามัน 2 สวนนี้ออกจากกัน ซ่ึงน้ํามันสวนใสจะมีอยู
ประมาณ 60-65% สวนที่เปนไขสเตียรินมีอยูประมาณ 35-40% เพ่ือนําน้ํามันปาลมสวนใสไปใชเปนน้ํามัน
ปรุงอาหารและน้ํามันสวนขนไปผลิตเปนสบู เนยขาว และเนยเทียม ตอไป

วิธีการแยกไขนั้น ใชวิธีการลดอุณหภูมิของน้ํามันปาลมเพ่ือใหเกิดเปนเม็ดผลึกที่มีขนาดเหมาะสม
แลวจึงนําไปกรองแยกไขออกดวยเครื่องกรองแบบผาอัดหลายช้ัน โดยการลดอุณหภูมิเพ่ือใหไดผลึกที่ดีที่สุดนั้น
ควรจะคอยๆ ลดอยางชาๆ จนอุณหภูมิน้ํามันเหลือ 15oC

ข. วิธีทางกายภาพ
วิธีทางกายภาพจะทําการลดกรดและดูดกลิ่นพรอมกัน  จึงตองลงทุนสูงกวาดวยการสรางหมอกําเนิด

ไอน้ําขนาด 1 ตัน และไดกรดไขมันเปนผลพลอยได ซ่ึงสามารถนําไปผลิตเปนไบโอดีเซลไดดวยปฏิกิริยา
เอสเตอริฟเคชันเชนเดียวกัน และวิธีทางกายภาพมีข้ันตอนกระบวนการผลิต ดังแสดงในรูปที่ 69 และเครื่องจักร
และอุปกรณตางๆ ที่ใชในวิธีทางกายภาพ แสดงในรูปที่ 70

สําหรับข้ันตอนกระบวนการผลิตของวิธีทางกายภาพ  มีรายละเอียดดังนี้
1. กระบวนการแยกกัม หรือกระบวนการแยกยางเหนียว นําน้ํามันปาลมดิบไปทําการแยก

สารฟอสฟาไทด (ยางเหนียวหรือกัม) ในถัง โดยใหความรอนแกน้ํามันปาลม แลวเติมสารละลายกรดฟอสฟอริก
เขมขน 10% ปริมาณ 1% ของน้ํามัน แลวกวนที่ความเร็วรอบ 45 รอบ/นาที ใหความรอนที่อุณหภูมิ 120oC
เปนเวลาประมาณ 30 นาที ถายสารฟอสฟาไทดออกทางกนถังแลวทําการฉีดพนน้ํารอน ลางน้ํามัน 2-3 ครั้ง

2. กระบวนการฟอกสี  อุนน้ํามันปาลมใหมีอุณหภูมิ 80-85oC  แลวเดินระบบสุญญากาศให
ภายในถังฟอกสีมีสภาพสุญญากาศ ประมาณ 700 มม.ปรอท เพ่ิมอุณหภูมิน้ํามันจนถึง 90oC ผสมผงฟอกสี
ละลายน้ํามันในอัตรา 3%  ของน้ําหนักน้ํามันปาลม  ดูดเขาไปในถังฟอกสี  กวนน้ํามัน  แลวเพ่ิมอุณหภูมิเปน
120oC  แลวรักษาไวที่อุณหภูมินี้เปนเวลา 30 นาที  ทําการลดอุณหภูมิลงเหลือ 80oC  แลวนําน้ํามันไปกรอง
ผงฟอกสีออกดวยเครื่องกรองแบบอัดหลายช้ัน

3. กระบวนการดูดกล่ินและลดกรด ใชความรอนในการการดูดกลิ่นและลดกรด  250–260oC
ที่สภาพสุญญากาศ 750 มม.ปรอท และใชไอน้ําพนเขาไปในน้ํามันปาลมพรอมกับพนไอน้ําพาน้ํามันปาลมข้ึนไป
กระจายตัวเพ่ือแยกกลิ่นหืนและกรดไขมันออกจากน้ํามันปาลมพรอมกันเปนเวลา 2–3 ช่ัวโมง  จากนั้นลด
อุณหภูมิใหเหลือ 90oC ถายน้ํามันออกจากถังแลวนําไปกรองดวยเครื่องกรองแบบผาอัดหลายช้ัน

4. กระบวนการแยกไข  ใชวิธีการลดอุณหภูมิของน้ํามันปาลมเพ่ือใหเกิดเปนเม็ดผลึกที่มีขนาด
เหมาะสม แลวจึงนําไปกรองแยกไขออกดวยเครื่องกรองแบบผาอัดหลายช้ัน จะไดน้ํามันใส 60–65% และไข
สเตียริน 35–40% โดยการลดอุณหภูมิเพ่ือใหไดผลึกที่ดีที่สุดนั้น ควรจะคอยๆ ลดอยางชาๆ จนอุณหภูมิน้ํามัน
เหลือ 15oC
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รูปที่ 69  แผนผังกรรมวิธีการกล่ันนํ้ามันปาลมบริสุทธิ์ดวยวิธีทางกายภาพ
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2.4 ผลิตภัณฑหลักท่ีไดจากการแปรรูปน้ํามันปาลม
ผลปาลมน้ํามันที่ผานการสกัดและผานการกลั่นแลว จะไดน้ํามันและผลิตภัณฑบางสวน  น้ํามันและ

ผลิตภัณฑดังกลาวสามารถนําไปใชแปรรูปในอุตสาหกรรมบริโภคและอุปโภคไดหลายอยาง สามารถแบงการ
นําไปใชประโยชนออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทใชในอุตสาหกรรมอาหาร และประเภทใชในอุตสาหกรรมที่
ไมใชอาหาร โดยสามารถนําไปใชโดยตรงและการแปรรูปโดยการผสมกับสารตางๆ เพ่ือเปนผลิตภัณฑอุปโภค
และบริโภคตางๆ ดังนี้

ก. ประเภทใชในอุตสาหกรรมอาหาร
1) ไขมันและน้ํามันทอด ในการทอด ไขมันและน้ํามันทําหนาที่เปนตัวนําความรอนและสัมผัสกับ

อาหารโดยตรง และจะมีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดข้ึนระหวางน้ํามันกับสารอาหารโปรตีนหรือคารโบไฮเดรต ทําให
เกิดกลิ่นของรสอาหารทอด ดังนั้นการเลือกน้ํามันและไขมันที่ใชในการทอด ควรคํานึงถึงความคงตัวเมื่อตองใช
อุณหภูมิสูงเปนเวลานาน มีความตานทานตอการเกิดออกซิเดช่ัน และไมควรมีกลิ่นที่ไมพึงประสงค เชน การ
ทอดที่อุณหภูมิ 180oC ถาหากใชน้ํามันที่มีปริมาณของกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูง เชน น้ํามันถั่วเหลือง จะทําใหเกิด

 

 

ก. ถังดีกัม ฟอกสี และดูดกล่ิน ข. หมอกําเนิดไอนํ้าขนาด 1 ตัน

ค. หองเย็นสําหรับเล้ียงผลึก ง. ถังเล้ียงผลึก

รูปที่ 70 เครื่องจักรและอุปกรณของโรงงานกล่ันนํ้ามันปาลมบริสุทธิ์ดวยวิธีทางกายภาพแบบกะ ขนาดกําลังผลิต
2,000 ลิตร/วัน ที่คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ออกซิเดช่ันและโพลิเมอรไรเซช่ันอยางรวดเร็ว ดังนั้นในการทอดอาหารที่มีปริมาณมากๆ หรือทําเพ่ือการคา
จึงไดเลือกน้ํามันปาลมมาใช เนื่องจากน้ํามันปาลมมีคุณสมบัติความคงตัวที่อุณหภูมิสูง มีกรดลิโนเลอิกซึ่งเปน
กรดไขมันไม อ่ิมตัวในปริมาณนอย ทําใหเกิดกลิ่นนอยมากและมีสารกันหืนธรรมชาติคือ วิตามินอีสูง จึง
เหมาะสมตอการนํามาใชในการทอดโดยใชน้ํามันมาก (deep frying) และสามารถชวยยืดอายุของอาหารทอด
ทําใหไมเกิดโพลิเมอรและฟอง รวมทั้งน้ํามันปาลมไมมีปญหาเรื่องกลิ่นที่อุณหภูมิหอง มีจุดเกิดควันสูง สามารถ
ใชซํ้าครั้งไดมากกวาน้ํามันชนิดอ่ืน  นอกจากนี้ในการผลิตของขบเค้ียว อาหารวาง (snack) และบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป มีการนิยมใชน้ํามันปาลมที่ผานการเติมไฮโดรเจนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากคุณสมบัติเหมาะสมในการทอด
และราคาถูกเมื่อเทียบกับน้ํามันพืชชนิดอ่ืน

2) มาการีน (margarines) หรือ เนยเทียม เปนผลิตภัณฑไขมันชนิดหนึ่งที่มีปริมาณไขมัน
ไมนอยกวา 80% ในอดีตการทํามาการีนใชไขมันสัตวเปนวัตถุดิบ แตในปจจุบันนิยมใชน้ํามันพืชแทนไขมันสัตว
โดยใชน้ํามันผสมกับไขมัน และเติมน้ําหรือสวนที่เปน aqueous phase ซ่ึงอาจเปนน้ํานมที่ปราศจากไขมัน
หรือนมผงละลายน้ํา และมีการเติมน้ําเกลือเพ่ือชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรียและเพ่ิมรสชาติ
และมีการเติมวิตามินเอ วิตามินดี สี สารที่ใหกลิ่นรส และอิมัลซิไฟเออร

ไขมันและน้ํามันที่นํามาใชผลิตมาการีน ตองมีสวนผสมระหวางของแข็งและของเหลว และ
มีปริมาณไขมันแข็งในสัดสวนที่ตองการ จึงตองใชน้ํามันที่ผานการเติมไฮโดรเจนใหมีสวนของไขมันแข็ง ซึ่ง
น้ํามันปาลมและปาลมสเตียรินมีปริมาณไขมันแข็งตามธรรมชาติอยูแลว จึงสามารถใชเปนวัตถุดิบไดโดยตรง
หรืออาจมีการเติมไฮโดรเจนเล็กนอยเพ่ือชวยลดอัตราเสี่ยงตอการไดรับกรดไขมันแบบทรานส (trans fatty
acid) น้ํามันปาลม หรือน้ํามันปาลมผสมกับน้ํามันถั่วเหลือง หรือน้ํามันปาลมโอเลอินผสมกับปาลมสเตียริน
ผสมกับน้ํามันพืชที่เปนของเหลวอ่ืนๆ แลวนําไปอินเทอรเอสเทอริฟเคช่ัน จะไดผลิตภัณฑรูปแบบใหมที่เมื่อนํา
ไปทํามาการีน  จะไดมาการีนที่มีความนุม  คุณสมบัตินํามาทาผิวหนาของอาหารไดดี

3) เนยขาว (shortening) เนยขาวมีหนาที่ในการจับและกักเก็บอากาศ เมื่อตีสวนผสมเคก
หรือครีมกับน้ําตาล ทําใหเคกมีโครงสรางโปรงเปนรูและทําใหเพ่ิมปริมาตรของครีมหรือเคก สวนขนมอบอ่ืนๆ
เนยขาวจะแทรกอยูในเนื้อแปง โดยไปกีดขวางการรวมตัวของเนื้อแปง ทําใหเนื้อแปงที่แนนแยกตัวออก ทําให
ขนมอบมีความนุมไมแข็งกระดาง  การผลิตเนยขาวเริ่มจากการผสมไขมันเขาดวยกันและหลอมไขมัน จากนั้น
ลดอุณหภูมิลง 46–49oC อาจมีการเติมออกซิเจนและไนโตรเจนในข้ันตอนนี้ จากนั้นนําเนยขาวเขาเครื่อง
ถายเทความรอน ทําใหอุณหภูมิของเนยขาวลดลงอยางรวดเร็วถึง 15.5–18oC และเขาถึงเครื่ องตกผลึก
ในข้ันตอนนี้ตองมีการนวดดวยเพ่ือไมใหผลึกเกาะตัวกัน  จากนั้นนําเนยขาวบรรจุภาชนะตอไป

ในการผลิตเนยขาวจะมีการเติมน้ํามันปาลมประมาณ 15–20% เพ่ือเหนี่ยวนําใหเกิดการ
ตกผลึกแบบเบตา ซ่ึงเปนผลึกแบบที่ตองการเนื่องจากจะทําใหเนยขาวมีลักษณะเนื้อเนียนเรียบ และเมื่อนําไป
ผสมในขนมอบ จะทําใหขนมอบนั้นมีรูปลักษณที่ดี

4) Confectionary fats ผลิตภัณฑชอคโกแลตมีกลิ่นจากการอบเมล็ดโกโก และมีลักษณะ
เนื้อสัมผัสที่ไดจากไขมันคุณสมบัติที่ดีควรหลอมในปากไดอยางรวดเร็ว และไมรูสึกเปนไขในปาก ซ่ึงคุณสมบัติ
เหลานี้ปรากฏในกลีเซอไรดที่ไดจากการฟอรมตัวมากกวา 75% ของโกโกบัตเตอร ดังนั้นจึงไดมีการหาไขมัน
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ที่มีลักษณะคลายกับโกโกบัตเตอร
5) ครีมเทียม (coffee whitener) ครีมเทียมนิยมใชแทนครีม นมผง หรือนมสด ในเครื่องด่ืม

ประเภทชา กาแฟ โกโกหรือชอคโกแลต ครีมเทียมที่ใชอยูมี 3 รูป คือ ผง ของเหลว และของแชแข็ง ไขมันที่
นิยมใชในการผลิตครีมเทียมมีหลายชนิด โดยจะตองเลือกไขมันที่ละลายไดอยางรวดเร็วในกาแฟโดยไมลอย
ข้ึนมา มีรสชาติถูกปาก และตานทานตอการเกิดออกซิเดช่ัน ถาสัดสวนของไขมันสูงและเปนของแข็งที่อุณหภูมิ
รางกายจะไดครีมเทียมที่รูสึกเปนไขในปาก ดังนั้นไขมันดังกลาวจะตองมีจุดหลอมเหลว 35–37oC และมีไขมัน
ในปริมาณสูงที่อุณหภูมิในการเก็บรักษา การทําครีมเทียมจากน้ํามันเมล็ดในปาลมที่ผานการเติมไฮโดรเจน พบวา
ครีมเทียมผงที่ไดมีลักษณะถูกปาก และคงตัวตอการออกซิเดช่ัน

6) วาสนปาติ (vanaspati oil) เปนไขมันพืชที่ผานการเติมไฮโดรเจน จากนั้นทําใหเย็น
และบรรจุกระปอง ใชเปนไขมันเนยสําหรับการปรุงอาหารซ่ึงพบวาไขมันพืชที่ไดจากปาลมน้ํามันเปนวัตถุดิบที่มี
คุณสมบัติที่ดีในการทําวาสนปาติ ไขมันชนิดนี้นิยมบริโภคมากในประเทศอินเดียและปากีสถาน รวมถึงประเทศ
แถบทะเลเมดิเตอรเรเนียนตะวันออก เชน ประเทศยูโกสลาเวีย ตุรกี มอรอคโค

7) วิตามินอี ในปาลมน้ํามันจะพบวิตามินอีในรูปของ tocols (tocopherol และ tocotrie-
nol) และพบทั้งในสวนของผลและใบ โดยพบวาน้ํามันปาลมดิบ สวนกลั่นกรดไขมัน (PFAD : palm fatty
acid distillate) และในใบยอยของปาลมน้ํามัน มีปริมาณ tocols เทากับ 0.08, 0.4 และ 0.5%
ของน้ําหนักตามลําดับ วิตามินอีเปนสารที่มีคุณสมบัติในการตอตานอนุมูลอิสระ ทําใหสามารถชวยปองกันโรค
ตางๆ ได เชน โรคมะเร็ง โรคเสนเลือดอุดตัน ดังนั้นประเทศมาเลเซียจึงไดผลิตวิตามินอีออกมาจําหนายทัง้ใน
รูปผง ของเหลว เม็ด หรือแคปซูล เพ่ือเปนอาหารเสริมสุขภาพ

8) อุตสาหกรรมอาหารสัตว การผสมน้ํามันปาลมดิบในอาหารสัตวเลี้ยง สัตวปก และสุกร
จะใหพลังงาน  วิตามินเอ และวิตามินอีที่ชวยใหสัตวมีสุขภาพที่ดีข้ึน และชวยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารสัตว

9) อุตสาหกรรมอาหารอ่ืนๆ  มีการนําน้ํามันปาลม และน้ํามันเมล็ดในปาลมไปผสมกับสวน
ประกอบอ่ืนๆ ในสัดสวนตางๆ กันเพ่ือผลิตภัณฑหลากหลายชนิด เชน การทําเนยถั่ว มีการผสมปาลมสเตียริน
ปริมาณ 2% ในสวนผสมเพ่ือใชเปน stabilizer สําหรับปองกันการแยกตัวของน้ํามันในระหวางการเก็บรักษา
การทําครีมชอคโกแลต การทํา non dairy cream ที่ใชในเบเกอรี่เพ่ือผลิตไสขนม การทําขนมปง ไอศกรีม
บิสกิต พาย ลูกกวาด พุดด้ิง คุกกี้ ขาวโพดค่ัว เปนตน

ข. ประเภทใชในอุตสาหกรรมที่ไมใชอาหาร
การใชประโยชนของน้ํามันปาลมที่ไมใชอาหารจะมีอัตราสวนเพียง 10–20% ของการใชประโยชน

จากน้ํามันปาลมทั้งหมด โดยสามารถนําไปใชประโยชนไดโดยตรงและการนําไปใชประโยชนโดยผานกระบวน
การทางเคมีที่เรียกวาอุตสาหกรรมออรีโอเคมิคอล

1) การใชประโยชนโดยตรง
1.1 การใชเปนน้ํามันเชื้อเพลิง (น้ํามันดีเซล) โดยตรง น้ํามันดีเซลที่ไดจากน้ํามันปาลม

สามารถใชไดในเครื่องยนตที่ผานการดัดแปลงสภาพใหมีความเหมาะสมกับน้ํามันปาลม  และจากการทดสอบ
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พบวา ไอเสียจากเครื่องยนตมีความสะอาดกวาเครื่องยนตที่ใชน้ํามันดีเซล และที่สําคัญคือ ไมมีซัลเฟอรหรือ
ไนโตรเจนออกไซดในไอเสีย มีราคาถูกและมีจุดวาบไฟสูง (230oC) กวาน้ํามันดีเซล (52oC) จึงปลอดภัยตอ
การขนสง

1.2 Drilling Mud เปนการนําน้ํามันปาลมไปใชเปนโคลนสําหรับเครื่องขุดเจาะ ซ่ึงน้ํามัน
ปาลมมีคุณสมบัติที่ดีคือ มีความคงตัวของการเปนอิมัลช่ันสูงกวาน้ํามันดีเซล และควบคุมการสูญเสียของเหลว
ไดดี

1.3 สบู เปนผลิตภัณฑเกลือโซเดียมของกรดไขมัน ไดจากการทําปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน
ระหวางไขมันน้ํามันและโซเดียมไฮดรอกไซด (โซดาไฟ) ที่ อุณหภูมิ 80–100oC  องคประกอบกรดไขมันที่
สําคัญในสบูประกอบดวย กรดปาลมมิติก กรดสเตียริก กรดลอริค และกรดไมริสติก ซ่ึงมีคุณสมบัติที่สําคัญคือ
มีความสามารถในการทําความสะอาด ละลายน้ําได และมีคุณสมบัติการเปนฟองที่ตองการ

1.4 Epoxidezed Palm Oil และผลิตภัณฑ ไดจากการทําปฏิกิริยาระหวางน้ํามันปาลม
ปาลมสเตียริน หรือน้ํามันปาลมโอเลอีน ที่มีพันธะคูดวย peroxyacetic acid และ/หรือ peroxyformic
acid นิยมใชเปน plasticizer/stabilizer หรือใชผสมในการผลิต polyvinylchloride (PVC) ที่ใช
ในอุตสาหกรรมพลาสติก

2) การใชประโยชนโดยผานทางอุตสาหกรรมออริโอเคมิคอล
ผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมออริโอเคมีคอล ไดจากการทําปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydroly-

sis) หรืออัลกอฮอลไลซิส (alcoholysis) กับน้ํามันหรือกับไขมัน อุตสาหกรรมออริโอเคมิคอล แบงเปน
1. กรดไขมัน (Fatty acid)  วิธีการผลิตกรดไขมันที่นิยมโดยทั่วไป ประยุกตจาก

อุตสาหกรรมออริโอเคมิคอล โดยใชอุณหภูมิและความดันสูงในการแตกตัวไขมันและน้ํามัน และหากตองการ
แยกเฉพาะกรดไขมันที่ตองการ หรือตองการกรดไขมันที่มีความบริสุทธ์ิสูง ตองผานวิธีการแยกสวนและกลั่น
ลําดับสวน (fractional distillation) จึงสามารถนํากรดเหลานั้นไปใชประโยชนได เชน กรดลอริค
ใชทําเปนเรซ่ินในอุตสาหกรรมสี กรดปาลมมิติกใชเลี้ยงเช้ือราเพ่ือสกัดเปนยาปฏิชีวนะ หรือผสมกรดสเตียริค
เพ่ือทําเทียนไข กรดโอเลอิคใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรดสเตียริคใชในการผลิตเครื่องสําอาง สบูเด็ก และ
กรดลิโนเลอิคใชเปนยาฉีดสําหรับลดไขมันในเสนเลือด

2. เอสเตอรของกรดไขมัน (Fatty acid esters) เอสเตอรของกรดไขมัน สามารถ
นําไปใชไดในอุตสาหกรรมหลายประเภท เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องสําอาง ยาและเคมีภัณฑ พลาสติก
และสารหลอลื่น ดังนี้

2.1 Fatty ester สําหรับผลิตสบู การผลิตสบูคุณภาพสูง เชน white soap นิยม
ใช fatty ester มากกวากรดไขมัน เนื่องจากใหคุณภาพสบูที่ดีกวา

2.2 Alpha-sulphonated methyl esters (SMEs) จัดเปน anionic sur-
factant ที่นิยมใชกันมากในผลิตภัณฑซักลางและทําความสะอาด เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เชน

- มีการแพรกระจายตัวที่ดี
- เปนผงซักฟอกที่ใชไดดี ถึงแมน้ําที่ใชเปนน้ํากระดางก็ตาม
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- เอสเตอรของกรดไมริสติก กรดปาลมมิติก และกรดสเตียริก มีคุณสมบัติ
ซักฟอกที่ดีที่สุด

- ละลายน้ําไดดี และไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม
3. Fatty alcohol  การใชประโยชนของ fatty alcohol มากกวา 90% ใชเปน

anionic surfactants ซ่ึงไดแก fatty alcohol sulphates (FAS) และ fatty alcohol ether
sulphates (FAES) และ nonionic surfactants ซ่ึงไดแก fatty alcohol ethoxylates (FAE)
สําหรับ cetyl และ stearyl alcohol ใชเปนสวนผสมในการผลิตสารที่สามารถปองกันการระเหยน้ํา  ใน
ขณะที่ unsaturated alcohol ใชเปนอิมัลซิไฟเออรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

4. Fatty nitrogen compounds  โดยทั่วไปมีหลายชนิด เชน
- fatty acid amides เปนสารที่มีคุณสมบัติชวยกันน้ํา และมีจุดหลอมเหลวสูง

เชน oleamide และ stearamide มีจุดหลอมเหลว 75.9oC และ 108.5oC ตามลําดับ ใชในอุตสาหกรรม
สิ่งทอ การผลิตกระดาษ ไมอัด โลหะ ยางและอ่ืนๆ

- fatty amines ไดจากกรดไขมัน ทําปฏิกิริยากับแอมโมเนีย ซ่ึงจะได nitrile
และน้ํา และเติมไฮโดรเจนใหกับ nitrile โดยใชออกไซดของนิเกิลเรงปฏิกิริยา จะได fatty amines ใชใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ (กันน้ํา) การยับยั้งการเกิดสนิม สารปองกันเช้ือราในผลิตภัณฑยาง การผลิตพลาสติก
น้ํามันหลอลื่น สารควบคุมเช้ือราและแบคทีเรีย และอ่ืนๆ

- quaternary ammonium compounds มีความสําคัญมาก สามารถใชแทน
quarts ในการผลิตน้ํายาปรับผานุม ซ่ึง quarts มีคุณสมบัติที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากไมสามารถ
ละลายน้ําไดอยางสมบูรณ หรือ plam-based imidazolines ที่มีความสามารถในการปกปองพ้ืนผิว และ
ปองกันสนิมไดดีกวา imidazolines ที่ผลิตจากไขมันสัตว

5. กลีเซอรอล (Glycerol) เปนผลผลิตพลอยไดที่สําคัญจากการผลิตเมทิลเอสเตอร
ในอุตสาหกรรมออริโอเคมิคอล และทําใหบริสุทธ์ิโดยการกลั่นลําดับสวน หรือแลกเปลี่ยนอิออน เพ่ือใหได
กลีเซอรอลที่มีคุณภาพ กลีเซอรอลใชเปนตัวทําละลายหรือตัวพาในผลิตภัณฑยา เปนสารใหความช้ืนในเครื่อง
สําอางและยาสูบ เปนสวนผสมในการผลิตวัตถุระเบิด เปน plasticizer หรือ stabilizer สําหรับโพลิเมอร
บางชนิด เปนสารกันการแข็งตัว หรือสารถายเทความรอนสูง นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการลดแรงตึงผิว
ของน้ําและน้ํามัน จึงใชเปนอิมัลซิไฟเออร



51Biodieselสายพันธุ ม.อ.

บทที่ 3
ไบโอดีเซล

3.1 การวิจัยและพัฒนาการผลิตไบโอดีเซล
แนวคิดในการใชน้ํามันพืชเพ่ือเปนเช้ือเพลิงเริ่มตนจาก รูดอลฟ ดีเซล (Rudolph Diesel) ชาวเยอรมัน

ไดใชน้ํามันถั่วลิสงเปนเช้ือเพลิงใหกับเครื่องยนตเพ่ือสันดาปภายในและเขาไดแสดงในงานเอกซโปที่กรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศสในป 2443 แตไมเปนที่สนใจมากนัก เนื่องจากราคาน้ํามันดีเซลในขณะนั้นยังราคาถูก การนํา
น้ํามันพืชมาใชเปนเช้ือเพลิงจึงมักใชในสถานการณคับขันเทานั้น เชน ในป 2523 ประเทศในแถบทวีปอเมริกาใต
ถูกกดดันทางดานการเมืองและถูกปดลอมการขนสงน้ํามัน จึงไดใชน้ํามันเมล็ดดอกทานตะวันผสมกับน้ํามัน
เบนซินเปนเช้ือเพลิง จนกระทั่งเหตุการณขาดแคลนน้ํามันเช้ือเพลิงในชวงทศวรรษที่ 70 และสงครามอาว
เปอรเซียในป 2534 อีกทั้งปญหาตางๆ เชน ราคาน้ํามันที่พุงสูงข้ึน การประกาศเตือนปริมาณน้ํามันที่กําลังจะ
หมดลงในอนาคตอันใกลนี้ ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่เกินความตองการและกระแสตื่นตัวในปญหาดาน
สิ่งแวดลอมไดกลายเปนตัวเรงใหแตละประเทศคนหาพลังงานจากแหลงอ่ืนๆ มาทดแทน และหลังจากนั้นมา
ความตื่นตัวในการหาพลังงานน้ํามันดีเซลไดขยายกวางข้ึน โดยมีสาเหตุมาจากปจจัยที่สําคัญ 2 ประการคือ

1. ปญหาน้ํามันเชื้อเพลิง วิกฤตการณในการขาดแคลนน้ํามันเช้ือเพลิงในชวงทศวรรษที่ 70 เปนตนมา
และในชวงสงครามอาวเปอรเซียในป 2534 อีกทั้งการประกาศเตือนจาก International Energy Agency
ที่ออกมาระบุวา น้ํามันปโตรเลียม (จากซากพืชซากสัตวใตผิวโลก) จะคอยๆ ลดลงไปจากสวนตางๆ บนโลกนี้
ในอนาคตอันใกล ซ่ึงจะสวนทางกับความตองการของประเทศที่กําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศที่มี
จํานวนประชากรมหาศาลอยางประเทศจีน จะเปนปจจัยเรงทําใหพลังงานสํารองของโลกลดลงอยางรวดเร็ว
ทําใหทั่วโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่มีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและมีการนําเขาพลังงานเกือบ
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ทั้งหมด เชน สหภาพยุโรป ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา จะตองหันกลับมาพิจารณาหาพลังงานทางเลือกของตนเอง
ไมวาจะเปนไบโอดีเซล  ไบโอเอทานอล  พลังงานแสงแดด  และพลังงานลม  เปนตน

2. ปญหาส่ิงแวดลอม ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
ขนสง ฯลฯ ไดกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ เชน ภาวะโลกรอน มลภาวะทางอากาศและมลภาวะทางน้ํา
เปนตน โดยเฉพาะความรอนที่ ไดจากการเผาผลาญน้ํามันเช้ือเพลิงของยานยนตตางๆ คิดเปน 75% ของ
มลภาวะทั้งหมดของโลก และมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงมากข้ึน เหลานี้ลวนเปนภัยคุกคามตอสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของมนุษยทั้งสิ้น

3.2 การผลิตไบโอดีเซลของโลก
ไบโอดีเซลเกิดจากแรงผลักดันทางการเมืองเชนเดียวกับไบโอเอทานอล จากวิกฤตการณพลังงานใน

ชวงป 2513 เปนตนมา   และสงครามอาวเปอรเซีย สงผลใหทุกประเทศหันกลับมาพิจารณาพลังงานทางเลือก
ของตนเอง โดยไบโอดีเซลเปนหนึ่งในพลังงานชีวภาพที่มองวาจะทดแทนปโตรเลี่ยมที่ตองพ่ึงพาและสั่งซ้ือจาก
ตางประเทศ และสามารถแกปญหาอุปทานสวนเกินของผลผลิตทางการเกษตรและรักษาสิ่งแวดลอมไดเพ่ิมข้ึน

การพัฒนาอยางเปนรูปธรรมของไบโอดีเซลเกิดข้ึนครั้งแรกในป 2528 เมื่อประเทศออสเตรียไดตั้ง
โรงงานตนแบบในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดเรพ (rape seed oil) เปนครั้งแรก  และในป 2533
ไดมีการผลิตทางการคาเปนครั้งแรก  ในระยะแรกจะใชไบโอดีเซลกับเครื่องจักรทางการเกษตรซ่ึงไดรับการ
รับรองจากผูผลิตรถแทรคเตอรเกือบทุกยี่หอเปนอยางดี   ตอมามีการนิยมใชกับยานพาหนะที่ใชเครื่องยนต
ดีเซลมากข้ึน ซ่ึงไดรับการสนับสนุนอยางดีจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนตตางๆ เชน Ford, Mercedes,
Massey – Ferguson, John Deere เปนตน นอกจากนั้นเพ่ือใหเกิดความเช่ือมั่นตอผูบริโภค ประเทศ
ออสเตรียยังไดออกมาตรฐานไบโอดีเซลฉบับแรกสําหรับเมทิลเอสเตอรจากน้ํามันเรพ (ON C 1911) ในป
2534  และสําหรับของเมทิลเอสเตอรจากกรดไขมัน (ON C 1911) ในป 2540 สวนประเทศอ่ืนๆ ก็ไดออก
มาตรฐานไบโอดีเซลเชนเดียวกัน ไดแก เช็กโกสโลวะเกียในป 2537 สวีเดน ในป 2539 (SS 15 54 36)
ในสวนของ ASTM ไดมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรเกี่ยวกับคุณสมบัติของไบโอดีเซล เชน ผลการทดลองใชกับ
เครื่องยนต ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ฯลฯ ออกมาอยางตอเนื่อง และในป 2539 ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ไบโอดีเซลแหงสหภาพยุโรป (European Biodiesel Board) ซ่ึงมีสมาชิกเปนประเทศผูผลิตไบโอดีเซลที่
สําคัญของโลก ทําหนาที่ในการกําหนดทิศทางพัฒนาไบโอดีเซล (Korbitz, 1999)

ปจจุบันหลายประเทศทั่วโลกจึงเริ่มสนใจที่ จะพัฒนาไบโอดีเซลเพ่ือทดแทนน้ํามันดีเซล เชน หลาย
ประเทศในยุโรปมีการออกมาตรการยกเวนภาษีแกเช้ือเพลิงไบโอดีเซล ปจจุบันนี้น้ํามันดีเซลทั้งหมดที่จําหนาย
ในฝรั่งเศสเปนสูตรที่ผสมดวยไบโอดีเซล 5% บางรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาก็เริ่มใชน้ํามันสูตรผสมไบโอดีเซล
กับรถเมลและรถรับสงนักเรียน ในประเทศแคนาดามีกฎหมายวาดวยการสั่งซ้ือยานพาหนะเพ่ือใชในราชการ
โดยที่ยานพาหนะที่ซ้ือครึ่งหนึ่งตองใชเช้ือเพลิงทางเลือกได ปจจบันพบวามีโรงงานผลิตไบโอดีเซลอยู 85 แหง
ใน 21 ประเทศทั่วโลก
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สําหรับประเทศไทยเริ่มจาก เกษตรกรสวนมะพราวชาว อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ ประกาศวา
สามารถคิดคนสูตรน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันมะพราว มาใชแทนน้ํามันดีเซลไดเปนผลสําเร็จ เมื่อกลางป 2544
จากนั้นจึงทดลองผสมน้ํามันมะพราวกับน้ํามันทุกชนิดเพ่ือใหใชกับเครื่องยนตได พบวาน้ํามันมะพราวที่ผสมกับ
น้ํามันกาดในอัตราสวน 20:1 น้ํามันละลายเขากันไดดี โดยทําการทดลองนําเอามาจุดเพ่ือสังเกตเปลวไฟ
พบวาลักษณะของเปลวไฟคลายกับเปลวไฟจากการเผาไหมของน้ํามันดีเซล นอกจากมะพราวแลวพืชน้ํามัน
อีกชนิดที่สําคัญตอการพัฒนาน้ํามันไบโอดีเซล ก็คือ ปาลมน้ํามัน  และยังพบวาน้ํามันพืชใชแลวก็เปนอีก
ทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ โดยปกติน้ํามันที่ใชแลวไมวาจะเปนน้ํามันพืชหรือน้ํามันจากไขมันสัตวที่ใชทอดอาหาร
แลวหลายครั้ง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทําใหเกิดการกอตัวของสารตางๆ ที่เขาใจวาเปนสารกอมะเร็ง
ไมควรนํามาใชอีก ดังนั้นแทนที่จะทิ้งไปโดยเปลาประโยชนก็นํามากรองใหสะอาด เอาไปผสมน้ํามันกาดสูตร
เดียวกับน้ํามันมะพราว ก็ใชเปนไบโอดีเซลไดเชนเดียวกัน ปจจุบันมีเกษตรกรหลายกลุมและกิจการเรือเฟอรรี่
หลายแหง สามารถดัดแปลงน้ํามันชนิดตางๆ หรือที่ เรียกกวา ไบโอดีเซล มาใชในกิจการของตัวเองแลว
สิ่งหนึ่งที่ยืนยันไดคือ น้ํามันชนิดนี้เหมาะสมอยางยิ่งที่เกษตรกรจะทําไวใชเอง

3.3 คุณสมบัติของไบโอดีเซล
ไบโอดีเซลจะมีคุณสมบัติทางกายภาพที่คลายกับน้ํามันดีเซลปกติ แตใหการเผาไหมที่สะอาดกวาน้ํามัน

ดีเซล ไอเสียมีคุณภาพดีกวา ทั้งนี้เพราะมีออกซิเจนอยูในไบโอดีเซล ใหการสันดาปที่สมบูรณกวาน้ํามันดีเซล
ปกติ จึงมีคารบอนมอนนอกไซดนอยกวา และเนื่องจากไมมีกํามะถันในไบโอดีเซล จึงไมมีปญหาเรื่องสารซัลเฟต
นอกจากนี้ไบโอดีเซลยังมีเขมาคารบอนนอยจึงไมทําใหเกิดการอุดตันของระบบไอเสีย และคุณสมบัติที่สําคัญอีก
อยางหนึ่งคือ เปนสารหลอลื่นชวยยืดอายุการใชงานของเครื่องยนตได

3.4 ขอดีและขอเสียของการใชไบโอดีเซล
การใชไบโอดีเซลปจจุบันนี้สามารถนํามาใชกับเครื่องยนตได 100% โดยไมตองนํามาผสมกับดีเซลและ

ไมจําเปนตองมีการดัดแปลง  การใชไบโอดีเซลเปนเช้ือเพลิง มีขอดีและขอเสีย ดังนี้
ขอดีของการใชไบโอดีเซล
1) คาซีเทน (cetane) สูงกวาน้ํามันดีเซล นั่นคือ จุดติดไฟไดสมบูรณกวาน้ํามันดีเซล ทําใหการจุด

ระเบิดทําไดดีข้ึน
2) การสันดาปบริบูรณ จึงทําใหเกิดแกสคารบอนมอนอกไซดนอยลง
3) ไมมีควันดําและแกสซัลเฟอรไดออกไซต
4) ชวยลดปริมาณมลพิษจากทอไอเสีย
5) ชวยลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมได เชน ภาวะปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse effect)
6) ไมตองเสียคาใชจายในการปรับแตงเครื่องยนต
7) ชวยเพ่ิมการหลอลื่นใหเครื่องยนตไดดีกวามากเมื่อเทียบกับน้ํามันดีเซลทั่วไป
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8) การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลว ชวยลดการนําไปประกอบอาหารซํ้าหรือนําไปประกอบอาหาร
สัตว เพราะน้ํามันพืชใชแลวมีสารกอมะเร็งและกอมลพิษทางน้ํา

9) ชวยสรางรายไดใหเกษตรกร เพราะผลิตจากพืชเกษตร
10) ลดการนําเขาน้ํามันไดสวนหนึ่ง รวมทั้งทดแทนการนําเขาสารหลอลื่นจากตางประเทศ
ขอเสียของการใชไบโอดีเซล
1) ตนทุนที่ใชในการผลิตคอนขางสูง
2) เครื่องยนตใหกําลังต่ํากวาน้ํามันดีเซล มีการสรางแกสไนโตรเจนออกไซด (NOx) เพ่ิมข้ึน แลวก็อาจ

ตองดัดแปลงสวนประกอบของเครื่องยนตที่เปนยาง (rubber) ซ่ึงอาจถูกทําลายโดยไบโอดีเซล แตไบโอดีเซล
แบบเอสเตอรนี้สามารถใชกับเครื่องยนตรอบสูงอยางรถยนตได

3.5 การเปรียบเทียบคุณสมบัติน้ํามันดีเซลและไบโอดีเซลในการใชเปนเช้ือเพลิงในเครื่องยนตดีเซล
ไบโอดีเซลเปนผลผลิตที่ไดจากน้ํามันพืชที่ผานกระบวนการทางเคมี ใหคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล

อยางไรก็ตาม ไบโอดีเซลมีบางคุณสมบัติเปนขอไดเปรียบและบางคุณสมบัติเปนขอเสียเปรียบ ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 เมื่อนําไบโอดีเซลมาใชเปนเช้ือเพลิงเปรียบเทียบกับน้ํามันดีเซล เชน ไบโอดีเซลมีจุดวาบไฟสูงกวาน้ํามัน
ดีเซล ทําใหมีความปลอดภัยในการขนสงมากกวา เปนตน   สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติของไบโอดีเซลกับ
น้ํามันดีเซลไดดังนี้

1. ไบโอดีเซลเปนเช้ือเพลิงสะอาด ไมมีกํามะถันเปนองคประกอบ ทําใหไอเสียที่ปลอยออกจากเครื่อง
ยนตไมกอใหเกิดภาวะฝนกรด เมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามันดีเซลที่มีกํามะถันเปนองคประกอบ เมื่อถูกเผาไหมแลว
กํามะถันในน้ํามันดีเซล จะเปลี่ยนรูปเปนซัลเฟอรไดออกไซดและกรดซัลฟวริกหรือกรดกํามะถัน ตามลําดับ
เกิดเปนมลพิษทางอากาศ เมื่อฝนตกจะชะลางมลพิษเหลานี้เปนฝนกรดได

2. น้ํามันดีเซลไมมีออกซิเจนอยูในโครงสรางโมเลกุล และมีองคประกอบของสารประกอบอะโรมาติก
(Aromatic compound) ถึง 20-40% ขณะที่ไบโอดีเซลไมมีสารประกอบประเภทอะโรมาติก แตออกซิเจน
อยูในโครงสรางโมเลกุลถึง 10-12% ทําใหเมื่อใชไบโอดีเซลเปนเช้ือเพลิง ไอเสียที่เกิดข้ึนมีปริมาณฝุนละออง
ขนาดเล็ก และมีควันดําต่ํากวาการใชน้ํามันดีเซล

3. ไบโอดีเซลมีจุดวาบไฟสูงกวาน้ํามันดีเซล จึงมีคาการจุดระเบิดในเครื่องยนตชากวาน้ํามันดีเซล
4. น้ํามันดีเซลไมมีพันธะคูในโครงสรางโมเลกุล  ขณะที่ไบโอดีเซลมีพันธะคูในโครงสรางโมเลกุล จึง

ทําใหไมเสถียรตัว  เกิดออกซิเดชันไดเร็วกวาน้ํามันดีเซล  และมีระยะการเก็บรักษาหลังการผลิตสั้นกวาน้ํามัน
ดีเซล

5. ไบโอดีเซลมีคุณสมบัติในการหลอลื่นเครื่องยนตดีกวาน้ํามันดีเซล ทําใหชวยลดการสึกหรอของ
เครื่องยนตไดดี
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3.6 มาตรฐานคุณภาพและการวิเคราะหคุณภาพของน้ํามันไบโอดีเซล
กรมธุรกิจพลังงานไดประกาศกําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรด

ไขมัน ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2552 โดยรายละเอียดดานคุณภาพแสดงไวในตารางที่ 2
เนื่องจากไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันพืชตางชนิดกัน จะมีคุณสมบัติแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากน้ํามันพืช

เปนสารประกอบไตรกลีเซอไรดที่มีกรดไขมันอยูในโครงสรางของไตรกลีเซอไรดถึง 94–96% ของน้ําหนักโมเลกุล
ทําใหน้ํามันมีคุณสมบัติทั้งทางเคมีและกายภาพเปนไปตามกรดไขมันที่เปนองคประกอบอยู ดังนั้นเมื่อนําน้ํามัน
พืชชนิดนั้นๆ มาเปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล ไบโอดีเซลที่ผลิตไดจะมีคุณสมบัติตามกรดไขมันที่ เปน
องคประกอบนั้นๆ ดวย

ตัวแปรสวนใหญที่กําหนดในมาตรฐานไบโอดีเซลสากล รวมถึงมาตราฐานไบโอดีเซลตามประกาศกรม
ธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2552 จะเปนคาที่สะทอนถึงกระบวนการผลิตที่ใช จะมีเฉพาะบางตัวแปรที่ข้ึนกับวัตถุดิบ
ที่เลือกมาใช เชน คาความเสถียรของน้ํามัน (oxidation stability) และคาไอโอดีน เปนตน ฉะนั้นในการ
เลือกใชน้ํามันพืชเปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล นอกจากตองพิจารณาถึงปริมาณที่มีเพียงพอที่ จะปอน
เขาโรงงานผลิตไบโอดีเซลแลว ยังตองคํานึงถึงคุณสมบัติของน้ํามันพืชชนิดนั้นๆ ที่คัดเลือกมาใชดวย เพ่ือผลิต
ใหไดไบโอดีเซลที่มีคุณภาพของมาตรฐานกําหนด  การพิจารณาเลือกน้ํามันพืชหรือน้ํามันสัตวชนิดใดมาเปน
วัตถุดิบ โดยมีขอควรพิจารณาดังนี้

1. จุดหลอมตัวและจุดเดือด
ไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันพืชจะเปนสารเมทิลเอสเตอรหลายชนิดอยูรวมกัน ตามปริมาณกรดไขมัน

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของเช้ือเพลิงไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชตางๆ เปรียบเทียบกับน้ํามันเช้ือเพลิงปโตรเลียมดีเซล

เมทิลเอสเตอร ความหนืด คาซีแทน คาความ จุดขุน จุดไหลเท จุดวาบไฟ ความ กากถาน การกัด
จากนํ้ามัน รอนตํ่าสุด หนาแนน กรอนแผน

ทองแดง
At37.8oC, MJ/T oC oC oC g/ml Residue

cSt wt%

ถ่ัวลิสง 4.9 54 33.6 5 - 176 0.883 - -
ถ่ัวเหลือง 4.5 45 33.5 1 -7 178 0.885 1.74 1A
บาบัสสุ 3.6 63 31.8 4 - 127 0.879 - -
ปาลม 5.7 62 33.5 13 - 164 0.880 - -
ทานตะวัน 4.6 49 33.5 1 - 183 0.860 - -
ไขวัว - - - 12 9 96 - 1.83 1A
นํ้ามันดีเซล
  ชนิด 2 3 49 38.6 -12 -23 74 0.850 0.16 1A
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ตารางที่ 2  ขอกําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน พ.ศ. 2552

รายการ                 ขอกําหนด      อัตราสูงต่ํา     วิธีทดสอบ

1 เมทิลเอสเตอร, รอยละโดยน้ําหนัก ไมต่ํากวา 96.5 EN  14103
(Methyl ester, % Wt.)

2 ความหนาแนน ณ อุณหภูมิ 15oC กก./ ไมต่ํากวา 860 ASTM D 1298
ลบ.เมตร (Density at 15oC, kg/m3) และไมสูงกวา 900

3 ความหนืด ณ อุณหภูมิ 40oC / เซนติสโตกส ไมต่ํากวา 3.5และ ASTM D 445
(Viscosity at 40oC, cSt) ไมสูงกวา5.0

4 จุดวาบไฟ, oC (Flash point, oC) ไมต่ํากวา 120 ASTM D 93
5 กํามะถัน, รอยละโดยน้ําหนัก (Sulphur, %WL) ไมสูงกวา 0.0010 ASTM D 2622
6 กากถาน, รอยละโดยน้ําหนัก (10% ของกาก ไมสูงกวา 0.30 ASTM D 4530

ที่เหลือจากการกลั่น) (Carbon residue,
on 10% distillation residue, %Wt.)

7 จํานวนซีเทน (Cetane  number) ไมต่ํากวา 51 ASTM D 613
8 เถาซัลเฟต, รอยละโดยน้ําหนัก ไมสูงกวา 0.02 ASTM D 874

(Sulfated ash, %Wt)
9 น้ํา, รอยละโดยน้ําหนัก (Water, %Wt) ไมสูงกวา 0.050 EN ISO 12937
10 สิ่งปนเปอนทั้งหมด, รอยละโดยน้ําหนัก ไมสูงกวา 0.0024 EN 12662

(Total contaminate, %Wt)
11 การกัดกรอนแผนทองแดง ไมสูงกวาหมายเลข 1 ASTM D 130

(Copper strip corrosion)
12 เสถียรภาพตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ไมต่ํากวา 10 EN 14112

ณ อุณหภูมิ 110oC,  ช่ัวโมง
(Oxidation stability at 110oC, hours)

13 คาความเปนกรด, มก.โปแตสเซียม ไมสูงกวา 0.50 ASTM D 664
ไฮดรอกไซด/กรัม (Acid value, mg KOH/g)

14 คาไอโอดีน, กรัมไอโอดีน/100 กรัม ไมสูงกวา 120 EN 14111
(Iodine value, g iodine/100 g)

15 กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร, รอยละโดยน้ําหนัก ไมสูงกวา 12.0 EN 14103
(Linolenic acid methyl ester, %Wt)

16 เมทานอล, รอยละโดยน้ําหนัก ไมสูงกวา 0.20 EN 14110
(Methanol, %Wt)
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ที่เปนองคประกอบของน้ํามันพืชนั้นๆ จุดหลอมตัวและจุดเดือดของไบโอดีเซลสามารถคาดการณไดจากเมทิล
เอสเตอรที่เปนองคประกอบสารเมทิลเอสเตอรบริสุทธ์ิ แตละตัวมีอุณภูมิที่ของเหลวกลายเปนของแข็งแตกตางกัน
อุณหภูมิดังกลาวเรียกวาจุดหลอมตัวหรือจุดแข็งตัว (melting point หรือ freezing point) นอกจากนั้น
แลวยังมีจุดเดือด (boiling point) ที่แตกตางกันดวย  สารเมทิลเอสเตอรบริสุทธ์ิที่มาจากกรดไขมันที่
อ่ิมตัวเปนองคประกอบ จะมีอุณหภูมิหลอมตัวสูงกวาที่มาจากกรดไขมันที่ไมอ่ิมตัวเปนองคประกอบ และเมื่อมี
ขนาดความยาวของหวงโซโมเลกุลยาวข้ึน จะมีจุดหลอมตัวที่อุณหภูมิสูงข้ึนตามลําดับ ยกตัวอยางเชน สาร
เมทิลเอสเตอรที่ผลิตจากกรดสเตียริก ซ่ึงเปนกรดไขมันชนิดอ่ิมตัว จะมีจุดหลอมตัวหรือจุดแข็งตัวที่อุณหภูมิ
39oC ซ่ึงสูงกวาสารเมทิลเอสเตอรที่ผลิตไดจากกรดโอเลอิก ซ่ึงกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัว ที่มีจุดแข็งที่อุณหภูมิ
-19oC  ดังนั้นอาจคาดการณไดวาไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันพืชที่มีกรดสเตียริกเปนองคประกอบหลัก จะกลาย
เปนของแข็งที่ อุณหภูมิสูงกวาไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันพืชที่มีกรดโอเลอิกเปนองคประกอบหลัก ฉะนั้นการ
คัดเลือกน้ํามันพืชชนิดใดมาใชเปนวัตถุดิบ ตองพิจารณาถึงอุณหภูมิและภูมิอากาศในพ้ืนที่ที่ใชงานดวย เพ่ือไมให

ตารางที่ 2  (ตอ)

รายการ                 ขอกําหนด      อัตราสูงต่ํา     วิธีทดสอบ

17 โมโนกลีเซอไรด, รอยละโดยน้ําหนัก ไมสูงกวา 0.80 EN 14105
(Monoglyceride, %Wt)

18 ไดกลีเซอไรด, รอยละโดยน้ําหนัก ไมสูงกวา 0.20 EN 14105
(Diglyceride, %Wt)

19 ไตรกลีเซอไรด, รอยละโดยน้ําหนัก ไมสูงกวา 0.20 EN 14105
(Triglyceride, %Wt)

20 กลีเซอรีนอิสระ, รอยละโดยน้ําหนัก ไมสูงกวา 0.02 EN 14105
(Free glycerin, %Wt)

21 กลีเซอรีนทั้งหมด, รอยละโดยน้ําหนัก ไมสูงกวา 0.25 EN 14105
(Total glycerin, %Wt)

22 โลหะกลุม1 (โซเดียมและโปแตสเซียม), ไมสูงกวา 5.0 EN 14108 และ
มก./กก. (Group I metals (Na+K) mg/kg) EN 14109
โลหะกลุม 2 (แคลเซียมและแมกนีเซียม), ไมสูงกวา 5.0 prEN 14538
มก./กก. (Group II metals (Ca+Mg) mg/kg)

23 ฟอสฟอรัส, รอยละโดยน้ําหนัก ไมสูงกวา 0.0010 ASTM D 4951
(Phosphorus, %Wt)

24 สารเติมแตง (ถามี) (Additive) ใหเปนไปตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน



58 Biodieselสายพันธุ ม.อ.

ไบโอดีเซลที่ผลิตไดกลายเปนของแข็งขณะทําการขนสงหรือขณะใชงาน
ขณะที่ จุดหลอมตัวหรือจุดแข็งตัวของสารเมทิลเอสเตอรข้ึนอยูกับโครงสรางทางเคมีดังที่กลาวขางตน

จุดเดือดของสารเมทิลเอสเตอรก็ข้ึนอยูกับขนาดความยาวของหวงโซคารบอนและไมข้ึนกับปริมาณกรดไขมันไม
อ่ิมตัวเลย จุดเดือดโดยเฉลี่ยของไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันพืชชนิดตางๆ อยูระหวาง 325-350oC ซ่ึงมีคา
อยูในชวงที่สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับขอกําหนดคุณภาพน้ํามันดีเซลหมุนเร็วในการกลั่นที่อุณหภูมิระเหย 90%
ที่กําหนดใหไมสูงกวา ที่กําหนดใหไมสูงกวา 357oC  จุดหลอมตัวและจุดเดือดของสารเมทิลเอสเตอรแตละชนิด

2. คุณสมบัติการไหลที่อุณภูมิต่ํา
คุณสมบัติการไหลไดที่อุณภูมิต่ําเปนการวัดความสามารถในการใชงานเช้ือเพลิงที่อุณภูมิต่ําหรือใน

ภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น สําหรับไบโอดีเซลที่มีจุดแข็งตัวสูง จะมีคุณสมบัติการไหลที่อุณภูมิต่ําไมดีเทา
น้ํามันดีเซล คุณสมบัตินี้วัดไดดวยการใชจุดขุนและจุดไหลเท (cloud point and pour point) เปนการ
ช้ีบอกจุดขุน คือ อุณหภูมิที่เช้ือเพลิงเริ่มมีไข เกิดข้ึนเมื่อปลอยใหเช้ือเพลิงเย็นลง  สวนจุดไหลเท คือ อุณหภูมิ
ที่ เช้ือเพลิงกลายเปนวุนแข็งจนไมสามารถสูบข้ึนได โดยทั่วไปจุดไหลเทจะมีคาต่ํากวาจุดขุน ถึงแมวาการ
กําหนดคุณลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลตามประกาศกระทรวงพาณิชย จะไมมีการกําหนดคาจุดขุนไว
ก็ตาม แตควรคํานึงถึงคุณสมบัติขอนี้ไวดวย เพ่ือใหไบโอดีเซลที่ผลิตไดมีสภาพที่เปนของเหลว ไมมีความขุน
ปนอยู ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่พึงประสงคในการผลิตไบโอดีเซล

3. คาไอโอดีนและเสถียรภาพตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
คาไอโอดีนของน้ํามันพืชเปนดัชนีช้ีบอกถึงปริมาณพันธะคู (double bond) ที่มีอยูในโครงสราง

ของน้ํามันพืชชนิดนั้นๆ น้ํามันพืชที่มีคาไอโอดีนสูง หมายความวา น้ํามันพืชนั้นมีปริมาณกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัว
เปนองคประกอบมาก ซ่ึงเมื่อนํามาผลิตไบโอดีเซล กรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัวที่อยูในไบโอดีเซล จะสงผลใหเกิด
การสะสมในถังระบบสงน้ํามันเช้ือเพลิงและใสกรอง นอกจากนั้นคาไอโอดีนสูงจะมีผลใหเกิดปญหาเสถียรภาพ
ตอการเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชันที่ทําใหไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันพืชที่มีคาไอโอดีนสูง มีอายุการเก็บรักษาสั้น
เมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว

4. คาความรอน
โดยทั่วไปแลว ทั้งน้ํามันพืชและไบโอดีเซลจะมีความรอนที่ต่ํากวาน้ํามันดีเซลโดยมีคาระหวาง 80-

85% ของน้ํามันดีเซล
5. คาความหนืด

ไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันพืชทุกชนิดจะมีคาความหนืดสูงกวาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ณ อุณหภูมิเดียว
กัน เมื่ออุณภูมิต่ําลง คาความความหนืดของไบโอดีเซลจะสูงข้ึน และอัตราการสูงข้ึนของความหนืดจะเพ่ิมข้ึน
เร็วกวาคาความหนืดของน้ํามันดีเซล

6. คุณสมบัติเชื้อเพลิงในการหลอล่ืน
คุณสมบัติเช้ือเพลิงในการหลอลื่น เปนคุณสมบัติที่ชวยลดการสึกหรอของเครื่องยนตโดยเฉพาะ

อยางยิ่งในเครื่องยนตดีเซลที่ใชน้ํามันดีเซลเปนตัวชวยในการหลอลื่น ปจจุบันมีการลดปริมาณกํามะถันในน้ํามัน
ดีเซลเพ่ือชวยลดมลพิษทางอากาศ ทําใหน้ํามันดีเซลมีคุณสมบัติเปนชวยการหลอลื่นลดลงตามปริมาณกํามะถัน
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ที่เปนองคประกอบ โดยทั่วไปแลวไบโอดีเซลมีคุณสมบัติเช้ือเพลิงในการหลอลื่นสูงกวาน้ํามันดีเซล ซ่ึงจะชวย
เพ่ิมคุณสมบัติในการหลอลื่นไดดีในน้ํามันดีเซลที่มีกํามะถันต่ํา

3.7 ผลของไบโอดีเซลตอเครื่องยนต
การใชไบโอดีเซลเปนผลดีตอเครื่ องยนตดีเซลและชวยในการยืดอายุการใชงานของเครื่ องยนตได

เพราะไบโอดีเซลเปนเช้ือเพลิงที่มีคุณสมบัติในการหลอลื่นดีกวาเช้ือเพลิงดีเซล สามารถใชแทนเช้ือเพลิงดีเซลได
100% โดยไมมีความเปลี่ยนแปลงในดานกําลังของเครื่องยนต ความสามารถในการติดเครื่องยนตและกําลัง
การหมุนของเครื่องยนตไบโอดีเซลใหพลังงานจากคาซีเทนที่สูงกวาเช้ือเพลิงดีเซล (ซีเทน 53 หรือมากกวา
เทียบกับซีเทน 47 สําหรับดีเซลเครื่องยนตหมุนเร็ว) มีความหนืดใกลเคียงกับเช้ือเพลิงดีเซล มีความคงตัวท่ีดี
มีคาจุดวาบไฟสูงกวาเช้ือเพลิงดีเซลมาก(167 เทียบกับ >52oC) จึงมีความปลอดภัยในการขนสงและเก็บรักษา
โดยไบโอดีเซลมีคุณสมบัติในการหลอลื่นเปนเยี่ยม ชวยถนอมรักษาเครื่องยนต ลดการเสียดสีของโลหะใน
เครื่องยนตไดดีกวาการใชเช้ือเพลิงดีเซล มีรายงานจากประเทศมาเลเซีย โดย Kalam เมื่อป 2545 พบวา
การใชไบโอดีเซลแมเพียง 5% ก็ลดการเสียดสีระหวางโลหะในระบบไดอยางมีนัยสําคัญเทียบกับการใชแตเพียง
เช้ือเพลิงดีเซล การใชไบโอดีเซลหลอลื่นเครื่องยนตสามารถแทนที่หัวเช้ือผสมเช้ือเพลิงดีเซลได โดยสามารถ
ผลิตไดเองในประเทศไทย ไบโอดีเซลใชเปนเช้ือเพลิงในเครื่องยนตดีเซลไดทุกชนิดทั้งรอบหมุนเร็วและรอบ
หมุนชาไดทันทีทันใด เมื่อใชงานในประเทศไทย (อุณหภูมิกลางวัน 15-40oC) จะใชในอัตราสวนเทาใดก็ได
โดยไมตองทําการดัดแปลงช้ินสวนเครื่องยนตแตอยางใด
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บทที่ 4
เทคโนโลยีในการผลิตไบโอดีเซล

4.1 การทดลองใชน้ํามันพืชทดแทนน้ํามันดีเซล
กอนที่นักวิจัยจะไดทดลองผลิตเช้ือเพลิงที่ไดจากไขมันพืชหรือไขมันสัตวเพ่ือใชทดแทนน้ํามันปโตรเลียม

หรือที่ เรียกวาไบโอดีเซลจนประสบผลสําเร็จนั้น  นักวิจัยไดเคยทําการวิจัยคนควาและทดลองนําน้ํามันที่ได
จากพืชหรือสัตวหลายวิธี ทั้งการทดลองนํามาขับเคลื่อนกับเครื่องยนตโดยตรง  การนําไปผสมกับเช้ือเพลิง
ปโตรเลียมหรือทําใหเจือจาง การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของสารในน้ํามันพืชหรือไขมันสัตวโดยการ
ใชความรอน ตลอดจนการแกไขความหนืดของพืชน้ํามันโดยกระบวนการไมโครอิมัลซิเฟเคชัน

การคนควาทดลองของนักวิจัยในการพยายามใชน้ํามันพืชเปนเช้ือเพลิง  สามารถสรุปไดดังนี้
1) การใชโดยตรงกับเคร่ืองยนตดีเซลปโตรเลียม (Directed use)

การวิ จัยทดลองใชน้ํามันพืชเปนเช้ือเพลิงทดแทนสําหรับเครื่ องยนตดีเซลสวนใหญเกิดข้ึนในชวง
9 ทศวรรษที่ผานมา  สามารถสรุปผลดีและผลเสียของการใชน้ํามันพืชเปนน้ํามันเช้ือเพลิงโดยตรงได ดังตาราง
ที่ 3

2) การผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงปโตรเลียม (Blending) หรือการเจือจาง (Dilution)
การเจือจางหรือการผสมตามสัดสวนของน้ํามันพืชประสบความสําเร็จ สามารถนํามาละลายเขากันได

อยางสมบูรณในวัตถุดิบเหลวบางชนิดเทานั้น ยกตัวอยางเชน น้ํามันเช้ือเพลิงดีเซล ตัวทําละลายไฮโดรคารบอน
และแอลกอฮอลที่มีสายโซคารบอนสั้น มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเจือจางน้ํามันดอกทานตะวันโดยใชน้ํามัน
เช้ือเพลิงดีเซลเปนตัวทําละลาย ในอัตราสวน 1:3 โดยปริมาตร และผานการทดสอบโดยใชเปนน้ํามันเช้ือเพลิง
ในเครื่องยนตดีเซลไดสําเร็จ ความหนืดของสวนผสมดังกลาวมีคาประมาณประมาณ 4.88 cSt  ที่อุณหภูมิ 40oC
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ซ่ึงสูงกวาน้ํามันเช้ือเพลิงดีเซลปโตรเลียมเล็กนอย  สารผสมชนิดนี้ไมเหมาะที่จะนํามาใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับ
เครื่องยนตดีเซลประเภท direct injection ในชวงเวลาระยะยาวเพราะเกิดปญหาเกี่ยวกับการเกิดโคกที่
ปลายหัวฉีดและทําใหแหวนลูกสูบติด

3) การใชเทคโนโลยี ไพโรไลซิส (Pyrolysis)
เปนการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของสาร โดยใชความรอน (thermal cracking) มีผู

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแตกตัวดวยความรอนของไตรกลีเซอไรด เพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือ
ใกลเคียงเพียงพอสําหรับนํามาใชในเครื่องยนตดีเซลเปนจํานวนมาก การศึกษาดังกลาวรวมไปถึงการหาผล
กระทบของตัวแปรอุณหภูมิตอชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการ ผลกระทบและลักษณะการ
ใชงาน ตัวเรงปฏิกิริยาสวนใหญเปนเกลือของโลหะหนัก เพ่ือใหไดเช้ือเพลิงผสมของพาราฟนและโอเลฟนส
ซ่ึงมีคุณสมบัติทางเช้ือเพลิงเทียบเทากับลักษณะปรากฏของน้ํามันเช้ือเพลิงดีเซลปโตรเลียมซ่ึงมีสารไฮโดรคารบอน
เปนองคประกอบพ้ืนฐาน  และรวมไปถึงการศึกษาลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบและโครงสรางเนื่องจากความรอน

ของเหลวที่ ไดจากกระบวนการแตกตัวดวยความรอนของน้ํามันพืช มีคุณสมบัติทางเช้ือเพลิงและ
ประสิทธิภาพการใชงานในเครื่องยนตดีเซลใกลเคียงเหมือนกับน้ํามันเช้ือเพลิงดีเซลปโตรเลียม น้ํามันถั่วเหลือง
แตกตัวดวยความรอน จะไดน้ํามันเช้ือเพลิงที่มีองคประกอบของคารบอน 79% และไฮโดรเจน 12% โดยมี
คาความหนืดต่ําลงและมีคาซีเทนเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับน้ํามันถั่วเหลืองบริสุทธ์ิที่มีคาความหนืดที่อุณหภูมิ 38oC
จะลดลงจาก 32.6 cSt เปน 10.2 cSt โดยประมาณ  สวนคาซีเทนจะเพ่ิมข้ึนจากประมาณ 37.9 เปน 43.0

4) การใชเทคโนโลยีไมโครอิมัลซิฟเคชัน (Microemulsification)
เพ่ือแกไขปญหาเกี่ยวกับความหนืดของน้ํามันพืชที่มีคาสูงเกินไป จึงเริ่มมีการใหความสนใจตอการ

ศึกษาวิจัยเพ่ือเตรียมของเหลวไมโครอิมัลชันสําหรับใชเปนเช้ือเพลิงในเครื่องยนตดีเซล โดยทั่วไปแลวของเหลว
ไมโครอิมัลชันที่จะนํามาใชเปนเช้ือเพลิง สวนใหญจะใชสวนผสมของน้ํามันพืชกับตัวทําละลายแอลกอฮอลที่มี
สายคารบอนสายสั้น เชน เมทานอล เอทานอล และ 1-บิวทานอล เปนหลัก ของเหลวไมโครอิมัลชันถูกนิยามวา

ตารางที่ 3  ผลดีและผลเสียของการใชน้ํามันพืชเปนน้ํามันเช้ือเพลิงดีเซลโดยตรง

ผลดี ผลเสีย

- เปนของเหลวเบาโดยธรรมชาติ ขนสง - ความหนืดสูง
เคลื่อนยายไดสะดวก - ความสามารถในการระเหยกลายเปนไอต่ํา

- มีปริมาณความรอนสูง -  มีความวองไวตอการเกิดปฏิกิริยาของสายโซ
(80% ของน้ํามันเช้ือเพลิงดีเซล) ไฮโดรคารบอนที่ไมอ่ิมตัวสูง รวมตัวเปนยางเหนียว

- สามารถนําน้ํามันพืชใชแลวกลับมาใช เนื่องจากโมเลกุลมีขนาดใหญ ทําใหเผาไหมไมบริบูรณ
ประโยชนใหมได

- พรอมใชจัดหาไดงาย
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เปนของเหลวผสมที่กอตัวข้ึนเองโดยธรรมชาติและสามารถมองเห็นเปนโครงสรางขนาดเล็กแพรกระจายอยาง
สมดุล ในลักษณะของคอลลอยด และมีขนาดอนุภาคอยูในชวง 1 ถึง 150 นาโนเมตร จากการผสมของเหลว
สองชนิดที่ไมละลายเปนเนื้อเดียวกันในสภาวะปกติ และเพ่ือใหระบบมีเสถียรภาพทางเทอรโมไดนามิกสจึงตองมี
สารอิมัลซิฟายเออรผสมอยูในของเหลวดังกลาวอยางนอยหนึ่งชนิด โดยอาจเปนสวนประกอบชนิด ionic
หรือ non-ionic ก็ได เชน การเตรียม ไมโครอิมัสชันของน้ํามันถั่วเหลือง เมทานอล 2-ออกทานอล และสาร
เพ่ิมคาซีเทนในสัดสวน 52.7 : 13.3 : 33.0 : 1.0 ตามลําดับ ซ่ึงสามารถผานการทดสอบประสิทธิภาพ
การใชงานในเครื่องยนตดีเซลมาตรฐาน EMA ที่ 200 ช่ัวโมง

4.2 เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล
การผลิตไบโอดีเซลมีเทคโนโลยีสําคัญ 3 เทคโนโลยี ไดแก เทคโนโลยีทรานสเอสเตอริฟเคชัน (Tran-

sesterification) เทคโนโลยีเอสเตอริฟเคชัน (Esterifiaction) และเทคโนโลยี 2 ข้ันตอน (2–steps
process) แตละเทคโนโลยีมีรายละเอียด ดังนี้

1) เทคโนโลยีทรานสเอสเตอริฟเคชัน (Transesterification)
ทรานสเอสเตอริฟเคชัน คือ การเปลี่ยนหมูของชนิดเอสเตอร การทําทรานสเอสเตอริฟเคชันของ

ไขมันและน้ํามัน เปนเทคโนโลยีที่นิยมใชมากที่สุดในการผลิตเมทิลเอสเตอร   ไตรกลีเซอไรดจะกลายเปน
เอสเตอรที่ความดันบรรยากาศและที่อุณหภูมิประมาณ 50-70oC โดยทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอลที่มากเกินพอ
ซ่ึงมีดางเปนตัวเรงปฏิกิริยาละลาย อยูภายใตเง่ือนไขนี้ตองมีการขจัดกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid:
FFA) ออกจากน้ํามัน (ปริมาณกรดไขมันอิสระไมควรเกิน 1%) กอนเขาสูเทคโนโลยีทรานสเอสเตอริฟเคชัน

แอลกอฮอลที่นิยมใชเปนชนิดเมทิลแอลกอฮอล หรือเมทานอล เนื่องจากมีราคาถูก และไวตอการทํา
ปฏิกิริยา และใชดางเปนตัวเรงปฏิกิริยา โดยทั่วไปนิยมใชโซดาไฟ (Sodium Hydroxide: NaOH) เนื่องจาก
เกิดปฏิกิริยาไดดี หาไดงายและราคาถูก   สวนเปอรเซ็นตผลได (% yield) แปรผันกับอุณหภูมิ เวลา และ
กรดไขมันอิสระ ซ่ึงสามารถแสดงปฏิกิริยาการเกิดเมทิลเอสเตอรดังรูปที่ 71

รูปที่ 71  แสดงปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันของนํ้ามัน(ไตรกลีเซอไรด)

รูปที่ 72 แสดงผังกระบวนการผลิตของโรงงานตนแบบซ่ึงเปนการผลิตไบโอดีเซลที่ใชเทคโนโลยี
ทรานสเอสเตอริฟเคชันของน้ํามันหรือไขมันจากพืชและสัตว โดยไมตองผานกระบวนการทําบริสุทธ์ิน้ํามัน (Un-
refined oil) นํามาผสมกับเมทานอลที่มีตัวเรงปฏิกิริยาละลายอยู โดยใชเมทานอลในสัดสวนที่มากเกินพอ
ในถังปฏิกรณทรานสเอสเตอริฟเคชัน หลังจากนั้นปลอยผลิตผลที่ ไดทิ้งไว เพ่ือใหมีการแยกเฟสระหวางเฟส
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ไบโอดีเซลดิบ (Crude biodiesel) และกลีเซอรอลดิบ (Crude glycerol) สวนเมทานอลที่เหลือจากการทํา
ปฏิกิริยาจะถูกแยกคืนเพ่ือนํากลับมาใชใหม ไบโอดีเซลดิบที่ ไดตองผานกระบวนการทําใหบริสุทธ์ิกอนจะได
เปนผลิตภัณฑสุดทายคือเมทิลเอสเตอร สวนกลีเซอรอลเมื่อนําไปทําใหบริสุทธ์ิแลวสามารถนําไปใชในอุตสาห-
กรรมยาและเครื่องสําอาง

เทคโนโลยีทรานสเอสเตอริฟเคชันนี้ยังแบงเปนเทคโนโลยียอย ๆ ไดอีก 4 เทคโนโลยียอย ดังนี้
ก. เทคโนโลยีทรานสเอสเตอริฟเคชันโดย CD process (Continuous deglyceroli-

zation process)
บริษัท Oelmuhle Leer Conneman เปนบริษัทที่ผลิตไบโอดีเซลปริมาณสูงสุดในประเทศ

เยอรมนี โดยใชเทคโนโลยีการผลิตแบบ CD process ซ่ึงเปนเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนเอง และรวมจดสิทธิบัตรกับ
บริษัท Westfalia Separator และบริษัท Franz Kirchfeld ขอดีของเทคโนโลยี CD คือ คาลงทุนถูกลง
ทําการผลิตที่อุณหภูมิ 65-70oC ทํางานที่ความดันปกติ ใชพลังงานในการผลิตต่ํา และไดไบโอดีเซลที่มีคุณภาพดี
สม่ําเสมอตามมาตรฐาน   ขอเสียคือ เทคโนโลยีนี้ไมเหมาะที่ใชในการผลิตวัตถุดิบที่มีคากรดไขมันอิสระที่สูงกวา
2% และไบโอดีเซลที่ผลิตจากกระบวนการ CD มีสีเขม ในกระบวนการผลิตใชน้ํามันเรพเปนวัตถุดิบที่ผานการ
แยกยางเหนียว (degumming) ออกแลว เปนวัตถุดิบโดยเริ่มจากการทําปฏิกิริยาในคอลัมนทรงสูงในชุดที่หนึ่ง
แลวดึงกลีเซอรอลออกทันที จากนั้นจึงสงผานเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน (FAME) ที่ผลิตไดจากคอลัมนที่ 1

รูปที่ 72 แสดงผังกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชใชแลวขนาด 1,000 ลิตร/วัน ของโรงงานตนแบบ
ผลิตไบโอดีเซล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ผานคอลัมนที่ 2 ผานเขาชะลาง นํากลีเซอรอลออกจาก FAME แลวลางดางที่เหลือ ทําใหไบโอดีเซลที่ไดมีความ
บริสุทธ์ิสูง มีการกอสรางโรงงานที่เมืองเลียร (Leer) ประเทศเยอรมนี กําลังการผลิตไบโอดีเซล 80,000
ตัน/ป  และกําลังกอสรางที่เมืองฮัมบูรก (Hamburg) กําลังการผลิต 100,000 ตัน/ป

สําหรับชุดผลิตไบโอดีเซลพรอมแยกเฟสกลีเซอรอลอยางตอเนื่องตนแบบของสถานวิจัยและ
พัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ไดออกแบบถังปฏิกรณใหเสมือนมีหนวยสมดุล 2 หนวย ภายในแบงออกเปนโซนกวนผสม (mixing zone)
และโซนสงบ (calming zone) เพ่ือใหเกิดการแยกเฟสกลีเซอรอล ซ่ึงจะไหลไปสูดานลางของถังปฏิกรณ
จากคุณสมบัติความหนาแนนที่สูงกวา การไหลออกของเฟสไบโอดีเซลและเฟสกลีเซอรอล ถูกออกแบบใหใช
หลักการของความดุลความดันของของไหลเฟสไบโอดีเซลที่ออกจากถังปฏิกรณ 1 ถูกสงเขาถังพัก เพ่ือแยก
กลีเซอรอลที่อาจติดมาดวยออก แลวปมเขาสูถังปฏิกรณที่ 2 ตอไป เฟสไบโอดีเซลที่ออกจากถังปฏิกรณ 2
ถูกสงเขากระบวนการแยกคืนเมทานอล และกระบวนการลางตอไป   ชุดผลิตไบโอดีเซลนี้ไดรับรางวัลการ
ประกวดสิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป 2550 จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ  ดังแสดงดังรูปที่ 73

ข. เทคโนโลยีทรานสเอสเตริฟเคชันโดยโดยใชเอนไซมไลเปส
การผลิตเมทิลเอสเตอรจากปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันสามารถเพ่ิมอัตราเร็วดวยตัวเรง

ปฏิกิริยา 3 ชนิด ไดแก เบส  กรด และเอนไซม  การผลิตไบโอดีเซลโดยวิธีทางเคมีโดยใชกรดหรือเบสเปนตัวเรง
ปฏิกิริยามีขอจํากัดคือเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูง และมีความยุงยากในการแยกกลีเซอรอล ปจจุบันมีการศึกษา
โดยใชเอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยา วิธีนี้มีขอไดเปรียบหลายประการคือ ปฏิกิริยาไมรุนแรง สามารถเกิดไดที่อุณหภูมิ
หอง ปฏิกิริยามีความจําเพาะสูง งายในการแยกกลีเซอรอล แตการผลิตโดยใชเอนไซมไลเปสตองใชตนทุนสูง
(ตารางที่ 4)

ค. เทคโนโลยีทรานสเอสเตอริฟเคชันภายใตสภาวะเหนือวิกฤตยวดยิ่งของเมทานอล (Super-
critical methanol)

เทคโนโลยีนี้จะไมใชตัวเรงปฏิกิริยา แตมีการใชคารบอนไดออกไซดเปนตัวทําปฏิกิริยารวมเพ่ือ
ลดเวลา ความดันและอัตราสวนระหวางเมทานอลและน้ํามันวัตถุดิบในการทําปฏิกิริยา เชน การเตรียมไบโอดีเซล
จากน้ํามันถั่วเหลืองซ่ึงใชวิกฤติเหนือยิ่งยวดของเมทานอล (Supercritical methanol) โดยใชอัตราสวน
ของคารบอนไดออกไซด/เมทานอล และเมทานอล/น้ํามันถั่วเหลือง เปน 0.1 และ 24  โดยน้ําหนัก ตามลําดับ
โดยมีสภาวะในการทดลองเปนดังนี้ อุณหภูมิของปฏิกิริยาและความดันที่ใชเทากับ 280oC และ 14.3 MPa ตาม
ลําดับ เวลาในการทําปฏิกิริยาเทากับ 10 นาที และผลไดของกระบวนการคือ 98%

สําหรับขอดีของกระบวนการนี้คือ
1. ใชพลังงานนอยกวากระบวนการผลิตแบบพ้ืนฐาน
2. ตนทุนต่ํากวากระบวนการผลิตแบบพ้ืนฐาน
3. ผลได สูงกวา
4. เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5. สามารถนํามาใชไดจริงกับอุตสาหกรรม
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ง. เทคโนโลยีทรานสเอสเตริฟเคชันโดยการใชเทคโนโลยีไมโครเวฟ
เปนการผลิตที่ใชคลื่นไมโครเวฟเปนแหลงใหความรอน โดยทําใหมีการเปลี่ยนสนามไฟฟาเพ่ิมข้ึน

เปนสาเหตุใหโมเลกุลเกิดการหมุนอยางรวดเร็ว และไดเกิดความรอนจากการเสียดทานการเคลื่อนที่ ซ่ึงเปน
การเพ่ิมอัตราเร็วปฏิกิริยา ทําใหใชเวลาในการผลิตนอยลง เชน การศึกษาการใชรังสีไมโครเวฟเรงการผลิต
ไบโอดีเซลแบบตอเนื่อง พบวาที่อัตราสวนเชิงโมลของน้ํามันพืชใชแลวตอเอทานอล เทากับ 1:12 ใชโซเดียม
ไฮดรอกไซด ความเขมขน 3% โดยน้ําหนักเปนตัวเรงปฏิกิริยา และใชเวลาทําปฏิกิริยา 30 วินาที สามารถ
เปลี่ยนน้ํามันพืชใชแลวไปเปนไบโอดีเซลไดสมบูรณ

รูปที่ 73 ชุดผลิตไบโอดีเซลพรอมแยกเฟสกลีเซอรอลอยางตอเน่ืองตนแบบ ของสถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนจากนํ้ามันปาลมและพืชนํ้ามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ถังเก็บไบโอดีเซล 1
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2) เทคโนโลยีเอสเตอริฟเคชัน (Esterification)
ปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชัน (Esterification) เปนปฏิกิริยาของกรดไขมันทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอล

มีตัวเรงปฏิกิริยาเปนกรด ภายใตอุณหภูมิ 70-95oC จะไดเอสเตอรและน้ํา  ซ่ึงมีสมการทั่วไปดังรูปที่ 74

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบการผลิตไบโอดีเซลโดยใชไลเปสและแอลคาไลเปนตัวเรงปฏิกิริยา

ปฎิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน เมื่อใชตัวเรงปฏิกิริยา
                    หัวขอ

ดาง เอนไซมไลเปส
อุณหภูมิของปฎิกิริยา 60-70oC 30-40oC
ปริมาณกรดไขมันในวัตถุดิบ เกิดสบู เกิดเมทิลเอสเตอร
ปริมาณน้ําในวัตถุดิบ มีผลตอการเกิดปฏิกิริยา ไมมีผลตอปฏิกิริยา

ทรานสเอสเตอริฟเคชัน ทรานสเอสเตอริฟเคชัน
ผลไดของเมทิลเอสเตอร ปกติ สูง
การแยกกลีเซอรอล ยาก งาย
การกําจัดสิ่งปนเปอนออกจากเมทิลเอสเตอร ตองมีการกําจัด ไมตองมีการกําจัด

สารปนเปอนออก สิ่งปนเปอนออก
ตนทุนการผลิตของตัวเรงปฏิกิริยา ราคาถูก คอนขางแพง

รูปที่ 74  เคมีของปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชัน (Esterification)

โดยทั่วไปปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชันจะใชกับวัตถุดิบที่เปนน้ํามันหรือไขของพืชหรือสัตวที่มีกรดไขมัน
อิสระสูง เชน สวนกลั่นกรดไขมันปาลม (PFAD) ไขน้ํามันในบอบําบัดน้ําเสีย (Waste palm oil) ซ่ึงจะมีกรด
ไขมันอิสระสูงถึง 70-95% เปนตน และตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชเปนกรดซัลฟวริก เนื่องจากเรงการเกิดปฏิกิริยาไดดี
และราคาถูก  เนื่องจากปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชันเปนปฏิกิริยาผันกลับได  ดังนั้นควรมีการดึงน้ําออกเพ่ือให
ปฏิกิริยาดําเนินไปทางดานขวามือเพ่ือเพ่ิมผลไดของกระบวนการ

จากการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบโดยใชปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชัน พบวาตัวแปร
3 ชนิดที่มีอิทธิพลตอการเกิดปฏิกิริยาคือ โดยโมลของเมทานอลตอน้ํามัน ปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยา และ
อุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยา ซ่ึงตัวแปรเหลานี้จะสงผลตอปริมาณผลไดของเมทิลเอสเตอร สําหรับการทดลองนี้
มีสภาวะการทําปฏิกิริยาที่เหมาะสมคือ อัตราสวนโดยโมลเมทานอลตอน้ํามันเปน 40:1  ปริมาณของตัวเรง
ปฏิกิริยา (H2SO4) เปน 5% โดยปริมาตรเมื่อเทียบกับน้ําหนักน้ํามัน  อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา 95oC นาน 9
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ช่ัวโมง จะใหเปอรเซ็นตผลไดของเมทิลเอสเตอรอยูที่ 97%
นอกจากนี้ ไดมีการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลโดยใชตัวเรงปฏิกิริยาของแข็งที่ เปนกรด (solid

superacid catalyst) ชนิด sulfated titania, zirconium oxides และ tungstated zirconia
ในปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันน้ํามันถั่วเหลืองดวยเมทานอลที่ อุณหภูมิ 200-300oC  และทําปฏิกิริยา
เอสเตอริฟเคชันของ n-octanoic ดวยเมทานอลที่อุณหภูมิ 175-200oC ซ่ึงทั้ง 2 ปฏิกิริยาจะใหเปอรเซ็นต
การเปลี่ยนมากกวา 90%

3) เทคโนโลยีแบบ 2 ข้ันตอน (Two steps process)
ในกรณีน้ํามันวัตถุดิบมีกรดไขมันอิสระสูง จําเปนตองมีข้ันตอนการลดกรดไขมันอิสระโดยปฏิกิริยา

เอสเตอริฟเคชัน ซ่ึงใชกรดเปนตัวเรงปฏิกิริยาเพ่ือเปลี่ยนเปนเอสเตอร แลวจึงเริ่มข้ันตอนที่ 2 โดยทําปฏิกิริยา
ทรานสเอสเตอริฟเคชัน ซ่ึงใชดางเปนตัวเรงปฏิกิริยา ซ่ึงการผลิตไบโอดีเซลโดยใชเทคโนโลยีแบบ 2 ข้ันตอน
จะทําใหมีผลไดที่เพ่ิมข้ึน เชน

จากการศึกษาการผลิตเอทิลเอสเตอรจากน้ํามันปาลมดิบที่มีกรดไขมันอิสระ 7.5% โดยกระบวนการ
เอสเตอริฟเคชันแบบ 2 ข้ันตอน และใชไมโครเวฟเปนแหลงใหความรอน สามารถลดกรดไขมันใหเหลือนอย
กวา 2% ดวยปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชัน   สําหรับสภาวะที่เหมาะสมของการทดลองคือ อัตราสวนโดยโมล
ระหวางกรดไขมันอิสระและเอทานอลเทากับ 1 : 24  ปริมาณของกรดซัลฟวริกที่ใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาเทากับ
4% โดยน้ําหนักเทียบกับกรดไขมัน กําลังวัตตของไมโครเวฟเทากับ 70 W และเวลาในการทําปฏิกิริยาเทากับ
60 นาที หลังจากนั้นนําน้ํามันที่ผานการลดกรดไขมันเขาสูปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน โดยมีสภาวะที่
ใชในการทดลองดังนี้ อัตราสวนโดยโมลของเอทานอลตอน้ํามันปาลมดิบเทากับ 4:1 ปริมาณโพแทสเซียม
ไฮดรอกไซดที่ใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาเทากับ 1.5% โดยน้ําหนักของน้ํามันปาลมดิบ กําลังวัตตของไมโครเวฟ
เทากับ 70 W และเวลาในการทําปฏิกิริยาเทากับ 5 นาที ซ่ึงจะไดเอทิลเอสเตอรที่มีความบริสุทธ์ิเทากับ 97.4%
และมีคุณภาพผานมาตรฐาน ASTMD6751-02

นอกจากนี้ จากการศึกษาการผลิตเมทิลเอสเตอรจากน้ํามันมะพราวที่มีกรดไขมันอิสระ 12.8%
โดยกระบวนการเอสเตอริฟเคชันแบบ 2 ข้ันตอน สามารถลดกรดไขมันใหลงเหลือเทากับ 0.6% ดวยปฏิกิริยา
เอสเตอริฟเคชัน สําหรับสภาวะที่เหมาะสมของการทดลองนี้คือ อัตราสวนโดยปริมาตรระหวางเมทานอลและ
น้ํามันเทากับ 0.3:1  ปริมาณของกรดซัลฟวริกที่ใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาเทากับ 0.7% โดยปริมาตรเทียบกับ
น้ํามัน  อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาเทากับ 60oC  และเวลาในการทําปฏิกิริยาเทากับ 60 นาที  หลังจากนั้น
นําน้ํามันที่ผานการลดกรดไขมันเขาสูปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชันโดยมีสภาวะที่ใชในการทดลองดังนี้ อัตราสวน
โดยปริมาตรของเมทานอลตอน้ํามันเทากับ 0.4:1  ปริมาณโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่ใชเปนตัวเรงปฏิกิริยา
เทากับ 1.5% โดยน้ําหนักเทียบกับปริมาตรของน้ํามัน  อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาเทากับ 60oC  และเวลา
ในการทําปฏิกิริยาเทากับ 60 นาที ซ่ึงจะไดเมทิลเอสเตอรที่มีความบริสุทธ์ิเทากับ 98.4% และผานมาตรฐาน
คุณภาพไบโอดีเซลของประเทศไทย



69Biodieselสายพันธุ ม.อ.

บทที่ 5
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล
และการทํากลีเซอรอลบริสุทธิ์

5.1 วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
วัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซล ไดแก น้ํามันพืช เนื่องจากแหลงวัตถุดิบสําคัญไดมาจากพืชเปนหลัก

ดังนั้นการพิจารณาเลือกพืชวัตถุดิบชนิดใดมาใชตองคํานึงถึงราคา ปริมาณ และองคประกอบของน้ํามันในพืช
ชนิดนั้น รวมทั้งความเหมาะสมของปริมาณการปลูกพืชน้ํามันในพ้ืนที่นั้นดวย เชน ปาลมน้ํามันและมะพราว
ซ่ึงเปนพืชน้ํามันที่มีการปลูกมากในประเทศไทย ปาลมน้ํามันปลูกมากในประเทศมาเลเซีย ถั่วเหลืองปลูกมาก
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เรพและทานตะวันปลูกมากในกลุมประเทศยุโรป เปนตน  จากขอมูลในตารางที่ 5
แสดงใหเห็นวาปาลมน้ํามันเปนพืชน้ํามันที่ใหผลผลิตน้ํามันตอพ้ืนที่ปลูกสูงที่สุด และสําหรับประเทศไทยแลว
ปาลมน้ํามันถือวาเปนพืชน้ํามันที่มีศักยภาพมากที่สุดในปจจุบัน ซ่ึงน้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil: CPO)
เหมาะสําหรับการผลิตขนาดใหญ  แตถาระดับการผลิตเปนขนาดเล็ก นอยกวา 1,000 ลิตร/วัน  วัตถุดิบที่มี
ศักยภาพ อาจเปนน้ํามันทอดใชแลว เพราะมีราคาถูกและสามารถรวบรวมไดพอเพียงตอกําลังการผลิต การใช
น้ํามันปาลมดิบจะตองเพ่ิมข้ันตอนการแยกยางเหนียวและการลดกรดดวยกระบวนการเอสเตอริฟเคชัน นอกเหนือ
จากกระบวนการทรานสเอสเตอริฟเคชันที่ใชเปนหลักในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล จึงถือไดวาการผลิตไบโอ-
ดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบ ควรใชกระบวนการแบบ  2 ข้ันตอนจะเหมาะสมกวา
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5.2 กระบวนการการผลิตไบโอดีเซล
กระบวนการการผลิตไบโอดีเซลสามารถแบงออกไดเปน 3 ข้ันตอนใหญๆ คือ
1. การเตรียมวัตถุดิบเร่ิมตน (Pretreatment step)

เปนข้ันตอนแรกเพ่ือเตรียมหรือปรับสภาพวัตถุดิบใหเหมาะสมสําหรับการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริ-
ฟเคชันตอไป ซ่ึงตองการวัตถุดิบที่ปราศจากน้ําหรือมีน้ํานอยที่สุด มีปริมาณกรดไขมันอิสระต่ํากวา 1% และ
อาจเพ่ิมข้ันตอนการขจัดยางเหนียว (gum) เขาไปดวย เพราะน้ํามันพืชดิบจะเปนวัตถุเริ่มตนที่มียางเหนียว
สูงเกินกวาคามาตรฐานที่สามารถผลิตเปนเมทิลเอสเตอร เชน น้ํามันปาลมดิบ เปนตน  ดังนั้นหากใชน้ํามัน
ปาลมดิบเปนวัตถุดิบแลว ในข้ันตอนการเตรียมก็จะประกอบดวย การกําจัดยางเหนียว การกําจัดน้ํา และการ
ลดกรดไขมันอิสระ เรียงตามลําดับ   หากใชน้ํามันทอดใชแลว (Used cooking oil : UCO) แลวเปนวัตถุดิบ
ก็จะมีเพียงการกําจัดน้ําเพียงข้ันตอนเดียวเทานั้น (เพราะน้ํามันทอดใชแลวผานกระบวนการขจัดยางเหนียว
และกรดไขมันอิสระมาแลวในข้ันตอนการผลิตเปนน้ํามันบริโภค) โดยที่วัตถุดิบเริ่มตนตองผานการกรองเอา
สิ่งเจือปนที่มองเห็นได เชน กากจากการทอด ฯลฯ ออกเสียกอนที่จะเขาสูกระบวนการผลิตตอไป

กระบวนการเตรียมวัตถุดิบเริ่มตน  มีรายละเอียดดังนี้
1.1 การกําจัดยางเหนียว (Degumming)

ยางเหนียวที่มีอยูในน้ํามันปาลมดิบเปนสารประกอบฟอสฟาไทด (Phosphatides) ซ่ึงเปน
แหลงของฟอสฟอรัส ตามมาตรฐานเมทิลเอสเตอรของกรดไขมันของกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ.2552 ตองมี
นอยกวา 0.001% โดยน้ําหนัก แตน้ํามันปาลมดิบมีฟอสฟอรัสอยูมากกวาคามาตรฐานเล็กนอย (10-20 ppm
หรือ 0.001-0.002%) โดยแปรผันตามปจจัยหลายชนิด เชน พันธุปาลม พ้ืนที่ปลูก การใหปุย เปนตน อยางไร
ก็ตาม สารประกอบฟอสฟาไทดที่เปนองคประกอบของน้ํามันปาลม มี 2 ชนิด คือ ชนิดที่ละลายน้ําได และชนิด

ตารางที่ 5  เปอรเซ็นตและผลผลิตน้ํามันของพืชน้ํามันชนิดตางๆ (กก./ไร)

    พืช สวนที่ใหน้ํามัน เปอรเซ็นตน้ํามัน ผลผลิตน้ํามัน

ปาลมน้ํามัน 667.2
เนื้อผลปาลม 49 592.0
เนื้อเมล็ดใน 49 75.2

เมล็ดเรพ เมล็ด 45 104.0
ทานตะวัน เมล็ด 45 86.4
ถั่วลิสง เมล็ด 50 72.0
ถั่วเหลือง เมล็ด 20 70.4
มะพราว เนื้อมะพราว 68 59.2
ฝาย เมล็ด 20 30.4
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ที่ไมละลายน้ํา การกําจัดสารประกอบที่เปนยางเหนียวพวกนี้สามารถกระทําโดยการใชกรดฟอสฟอริก (Phos-
phoric acid) เจือจาง (ความเขมขนประมาณ 10%) ในอัตราสวน 1% โดยน้ําหนักของน้ํามันปาลมดิบ
ทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงกวา 90oC ใชเวลาประมาณ 0.5 ช่ัวโมง เพ่ือทําปฏิกิริยาเปลี่ยนฟอสฟาไทด ชนิดที่
ไมละลายน้ําใหเปนมีสภาพที่ละลายน้ําไดมากข้ึน   จากนั้นจึงพนละอองน้ําลงไปเพ่ือลางยางเหนียวและกรด
ฟอสฟอริกใหออกมา  แลวจึงปลอยใหเฟสน้ําแยกช้ันอยูดานลางกอนที่จะแยกเฟสน้ําออก  จึงจะเสร็จสิ้น
กระบวนการกําจัดยางเหนียว

1.2 การกําจัดน้ํา (Dewatering)
ในน้ํามันปาลมดิบเริ่มตนจะมีน้ําอยูบาง  แตเมื่อผานกระบวนการกําจัดยางเหนียว  ก็จะมีน้ํา

เพ่ิมข้ึน จําเปนตองกําจัดออกใหมากที่สุด (ใหเหลือนอยกวา 0.05%) เพราะถามีน้ําอยู จะไปยับยั้งปฏิกิริยา
ทรานสเอสเตอริฟเคชันทําใหผลไดของไบโอดีเซลลดลงและอาจเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสข้ึนอีกดวย การกําจัด
น้ําสามารถกระทําโดยใหความรอนกับน้ํามันปาลมดิบถึง 80oC และมีการกวนภายใตสุญญากาศ จะชวยใหน้ํา
ในน้ํามันปาลมดิบกลายเปนไอไดเร็วข้ึน (หากขจัดน้ําในความดันบรรยากาศปกติตองใชอุณหภูมิที่สูงถึง 120oC
เพราะน้ํามีปริมาณนอยมากในน้ํามัน) กระบวนการนี้จะกระทําตอจากการกําจัดยางเหนียว เพราะจะไดประหยัด
พลังงานและไมเสียเวลา แตถาหากใชน้ํามันทอดใชแลวเปนวัตถุดิบก็สามารถเริ่มตนจากการกําจัดน้ํา แลว
ตามดวยการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันไดเลยโดยไมตองมีการลดกรดไขมันอิสระ เพราะในน้ํามันทอด
ใชแลวที่เก็บไวไมนานจะมีกรดไขมันอิสระต่ํากวา 0.5% (สาเหตุการเกิดกรดไขมันอิสระสูง เมื่อเก็บไวนานจะมา
จากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของน้ํามันกับน้ําที่อยูในน้ํามันทอดใชแลว)

1.3 การลดกรดไขมันอิสระ (Deacidification)
การลดกรดไขมันอิสระที่ใชกันอยูทั่วไปมี 2 วิธี วิธีด้ังเดิมจะใชสารละลายดางไปทําปฏิกิริยา

กับกรดไขมันอิสระใหเกิดเปนสบู เรียกวาการทําใหเปนกลาง (neutralization) วิธีนี้จะมีผลผลิตต่ํา เนื่อง
จากสบูที่ไดจะดูดซับน้ํามันปาลมดิบไวเกือบสองเทาตัว และมีความยุงยากในการแยกสบูออก รวมถึงการจัดการ
สบูที่เปนผลพลอยไดอีกดวย  สวนอีกวิธีหนึ่งที่เหมาะสมกวาคือ การทําปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชันของกรดไขมัน
อิสระกับเมทานอล โดยใชกรดซัลฟวริกเปนตัวเรงปฏิกิริยา เกิดเปนเมทิลเอสเตอรซ่ึงเปนผลิตภัณฑสุดทายที่
ตองการและไมตองแยกผลิตภัณฑที่ไดออกกอน สามารถทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันตอไดเลย

น้ํามันปาลมดิบจะมีกรดไขมันอิสระอยูประมาณ 3-5% โดยน้ําหนัก ซ่ึงตองลดกรดใหมีปริมาณ
กรดไขมันอิสระต่ํากวา 1% เพราะกรดไขมันอิสระจะทําปฏิกิริยากับดางที่เปนตัวเรงในปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริ-
ฟเคชันเกิดเปนสบู ดังนั้นทําใหตองใชตัวเรงปฏิกิริยามากกวาที่ควร และสบูที่เกิดข้ึนจะปนเปอนอยูในไบโอดีเซล
เพ่ิมความยุ งยากในการลางออก  ในกระบวนการเอสเตอริฟเคชันเปนการทําปฏิกิริยาระหวางกรดไขมันใน
วัตถุดิบกับเมทานอลปริมาณ 15% โดยน้ําหนักของวัตถุดิบ ใหเปลี่ยนเปนเมทิลเอสเตอรและน้ําโดยไมเกิดสบูข้ึน
กระบวนการนี้กระทําที่อุณหภูมิ 65-70oC ใชเวลาประมาณ 4-6 ช่ัวโมง

2. การทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันโดยใชดางเปนตัวเรงปฏิกิริยา
ปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันโดยใชดางเปนตัวเรงปฏิกิริยานิยมใชเปนปฏิกิริยาหลักในการเปลี่ยน

น้ํามัน (ไตรกลีเซอไรด) ใหเปนเอสเตอร เพราะเกิดข้ึนรวดเร็วและใหผลไดสูง ปฏิกิริยานี้จะตองเตรียมสาร
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ทําปฏิกิริยาคือ เมทานอลผสมกับดาง (1% ของน้ํามันปาลมดิบ) กอนใชทุกครั้ง สัดสวนโดยโมลของเมทานอลตอ
น้ํามันคือ 6:1 ซ่ึงมากเกินพอเมื่อเทียบกับทฤษฎี ในข้ันตอนนี้จะเพ่ิมเมทานอลเขาไปอีก 10% โดยน้ําหนัก
ของน้ํามัน ซ่ึงรวมทั้งหมดจะเปน 25% (15% เติมไปในข้ันตอนเอสเตอริฟเคชัน) โดยประมาณ ก็จะไดสัดสวน
โดยโมลที่ตองการ กระทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิประมาณ 65-70oC ในถังปฏิกรณ (reactor) ใชเวลา 0.5-1.0
ช่ัวโมง พรอมกับกวนตลอดชวงเวลาที่ทําปฏิกิริยา  จากนั้นหยุดกวนแลวปลอยใหกลีเซอรอลแยกช้ันอยูกนถัง
ปฏิกรณ ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง แลวจึงแยกกลีเซอรอลออก กลีเซอรอลที่แยกออกมานี้เรียกวากลีเซอรอลดิบ
ซ่ึงจะประกอบดวยกลีเซอรอล  ตัวเรงปฏิกิริยา  เมทานอล  สบู  น้ํา  และไบโอดีเซล  สามารถจําหนายเปน
กลีเซอรอลดิบหรือนําไปผานกระบวนการทําบริสุทธ์ิกลีเซอรอล

หากใชน้ํามันทอดแลวเปนวัตถุดิบ เมื่อเขาสูการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน จะใชเมทานอล
ปริมาณ 22% โดยน้ําหนักของน้ํามัน และใชดางปริมาณ 0.5-1% โดยน้ําหนักของน้ํามัน

ในกระบวนการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน ไมวาจะใชวัตถุดิบชนิดใดจากสองวัตถุดิบที่
กลาวมาขางตน สามารถทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันแบบ 2 ครั้ง เพ่ือใหปฏิกิริยาเกิดข้ึนอยางสมบรูณ
ยิ่งข้ึน ทําใหมั่นใจวาเปอรเซ็นตเมทิลเอสเตอรมีคาสูงกวาคามาตรฐาน โดยครั้งแรกจะใชสารละลายเมทานอล–
ดาง ประมาณ 80% ของที่ตองใช ทําปฏิกิริยาเปนเวลา 0.5-1 ช่ัวโมงแลวทิ้งไวใหแยกช้ัน ถายกลีเซอรอลออก
แลวจึงทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันครั้งที่สอง โดยใชสารละลายเมทานอล–ดางอีก 20% ที่เหลือ ลงไป
ทําปฏิกิริยาอีก 0.5-1  ช่ัวโมง จากนั้นทิ้งไวใหแยกช้ัน หากทิ้งไวนานมากข้ึน (ประมาณ 2 วัน) การแยกชั้นของ
กลีเซอรอลก็จะดีข้ึน  เพราะสบูที่เกิดข้ึนจะตกจมลงมาอยูในช้ันของกลีเซอรอลไดมากข้ึน  ซ่ึงสงผลใหงายใน
กระบวนการลางไบโอดีเซลอีกดวย และยังทําใหกลีเซอรอลจับตัวกันแนนข้ึน ไมดูดซับไบโอดีเซลเอาไวมากนัก
สงผลใหผลไดของไบโอดีเซลเพ่ิมข้ึนอีกดวย ช้ันไบโอดีเซลที่ ไดในข้ันตอนนี้ อาจทําการระเหยแอลกอฮอล
สวนที่เหลือจากการทําปฏิกิริยาเพ่ือนํากลับมาใชใหม  จากนั้นจึงเขากระบวนการลางดวยน้ําใหสะอาด และ
การขจัดน้ําออกในข้ันตอนสุดทาย ซ่ึงจะใชเวลาทั้งหมดประมาณ 5 ช่ัวโมง

การเตรียมสารละลายแอลกอฮอล
การเตรียมสารละลายแอลกอฮอล  โดยทั่วไปแอลกอฮอลที่ถูกเลือกใชเปนแอลกอฮอลประเภท

เมทานอลเนื่องจากมีราคาถูก และตัวเรงปฏิกิริยาไดเลือกใชโซดาไฟ (NaOH) เพราะเปนตัวเรงปฏิกิริยาที่มี
ประสิทธิภาพสูง ราคาถูก หาไดงาย แตอาจเลือกใชโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) แทนได แมวาจะมีราคา
แพงกวา แตใหผลดีในดานความเปนพิษของน้ําเสียที่นอยกวา สารทั้งสองชนิดที่ใชเปนเกรดเชิงการคา (com-
mercial grade) แตเมทานอลตองมีความบริสุทธ์ิสูง 99.5% ไมมีน้ําเจือปนมากเกิน 1%  การเตรียมสาร
ละลายกระทําโดยการนําโซดาไฟ 2.5-5 สวน มาละลายในเมทานอล 100 สวนโดยน้ําหนัก  หากน้ํามัน
ซ่ึงเปนวัตถุดิบมีปริมาณกรดไขมันอิสระสูงจะตองใชโซดาไฟในสัดสวนที่สูงตามไปดวย

3. การปรับแตงใหไดคุณภาพ (Post treatment step)
กระบวนการนี้ เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับแตง

คุณภาพของไบโอดีเซลที่ผานการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันมาแลว ซ่ึงอาจถือวาเปนไบโอดีเซลดิบก็ได
เพราะเมื่อผานการทําปฏิกิริยากลายเปนไบโอดีเซลแลว จะประกอบไปดวย เอสเตอร กลีเซอไรดชนิดตางๆ
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ตัวเรงปฏิกิริยา เมทานอล สบู น้ํา กลีเซอรอล และสิ่งเจือปนอ่ืนๆ  ดังนั้นข้ันตอนนี้จะกําจัดองคประกอบอ่ืนๆ
ที่ไมตองการใหเหลือนอยที่สุดหรือใหผานคามาตรฐาน

รายละเอียดของกระบวนการนี้ประกอบดวย
3.1 การแยกคืนเมทานอล (Methanol recovery)

หลังจากแยกเฟสของกลีเซอรอลดิบออกแลว  ไบโอดีเซลที่เหลืออยูจะมีเมทานอลสวนเกินที่
เหลือจากการทําปฏิกิริยาประมาณ 5-7% โดยน้ําหนักของไบโอดีเซล การแยกคืนกระทําโดยการอุนไบโอดีเซล
ใหรอนถึง 60-65oC พรอมกับกวนภายใตสุญญากาศ แลวดึงไอเมทานอลไปผานเครื่องควบแนน เก็บเมทานอล
เหลวไวในถังเก็บ  กระบวนการนี้ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ระดับของการทําสุญญากาศ อัตราของการ
กลายเปนไอ อัตราของการควบแนน อุณหภูมิของการควบแนน เปนตน กระบวนการนี้จะกระทําจนกวาไมมี
เมทานอลควบแนนออกมา หรือประมาณ 1.5 ช่ัวโมงจึงเสร็จสิ้น เมทานอลเหลวที่ไดจะมีความบริสุทธ์ิสูงประมาณ
95% (ที่เหลือคือน้ํา)  ซ่ึงสามารถนําไปผสมกับเมทานอลใหมๆ นําไปทําปฏิกิริยาตอไปได

3.2 การลาง (Washing)
หลังจากแยกคืนเมทานอลแลว ไบโอดีเซลที่ไดจะเปนไบโอดีเซลที่ปราศจากเมทานอลหรืออาจ

เหลืออยูในปริมาณที่นอยมาก แตยังมีสบู กลีเซอรอล รวมถึงสิ่งเจือปนอ่ืนๆ ซ่ึงเมื่อผานกระบวนการลางน้ํา
จะถูกกําจัดออกไปอยูในน้ําเสีย ตัวเรงปฏิกิริยาที่ปนเปอนในน้ําเสีย จะทําใหน้ํามีคาพีเอชเปนดาง (pH ประมาณ
9) การลางแตละครั้งจะใชน้ําปริมาณ 20% โดยน้ําหนักน้ํามัน โดยพนเปนละอองน้ําจากดานบน แลวปลอยให
ชะลงมาอยูดานลาง ปลอยทิ้งไวใหน้ํามารวมตัวดานลางใหหมด แลวจึงถายออก และเริ่มการลางครั้งตอไป
จนกระทั่งไดไบโอดีเซลสะอาด สังเกตจากน้ําลางมีลักษณะใส ไมมีฟอง โดยทั่วไปจะลาง 5 ครั้ง แตถาหาก
ในชวงการแยกช้ันของกลีเซอรอล มีการปลอยทิ้งไวนาน 2 วัน สบูจะตกไปอยูในเฟสของกลีเซอรอลจํานวน
มากกวาที่เหลืออยูในเฟสของไบโอดีเซล ทําใหสามารถลดจํานวนครั้งของการลางลงได ซ่ึงอาจลางเพียงแค
3 ครั้งก็เพียงพอ  การลางจะดีข้ึนหากกระทําที่อุณหภูมิ 40-50oC หรืออาจลางดวยน้ําอุน

3.3 การระเหยน้ํา (Drying)
หลังจากลางน้ําแลว ไบโอดีเซลก็จะอ่ิมตัวไปดวยน้ํา ซ่ึงไมสามารถปลอยทิ้งไวใหแยกช้ันไดอีก

จะมีคาอยูประมาณ 0.5% โดยที่มาตรฐานกําหนดใหมีน้ําไมเกิน 0.05%  โดยน้ําหนัก ดังนั้นจึงจําเปนตองกําจัด
น้ําออก ซ่ึงสามารถทําได 2 วิธี คือ การระเหย และการดูดซับน้ําดวยเกลือเม็ด

3.3.1 การระเหย กระทําโดยใหความรอนแกไบโอดีเซลจนถึงอุณหภูมิ 80oC ภายใตสุญญากาศ
นาน 1-2 ช่ัวโมง น้ําจะกลายเปนไอน้ํา แลวถูกดูดออกไปดวยระบบสุญญากาศ วิธีนี้จะตองใชพลังงานมาก
และมีคาใชจายสูง

3.3.2 การดูดซับน้ําดวยเกลือ กระทําโดยนําไบโอดีเซลที่มีอุณหภูมิ 40-50oC ไปผานถัง
เกลือ ซ่ึงเปนเกลือแกงชนิดเม็ดที่สะอาด เพ่ือใหเกลือดูดซับน้ําออกจากไบโอดีเซล เกลือที่ดูดซับน้ําแลวจะละลาย
เปนน้ําเกลือเขมขนอยูกนถัง สามารถถายออกได วิธีนี้จะประหยัดพลังงานและคาใชจาย (โดยทั่วไปการดูดซับ
น้ําดวยเกลือ จะลดน้ําเหลือประมาณ 0.12%)
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3.4 การกรองอนุภาคของแข็ง (Particle filtration)
หลังจากกําจัดน้ําออกจากไบโอดีเซลแลว กอนนําไปใชจะตองผานการกรองอนุภาคเพ่ือกําจัด

ของแข็งและอนุภาคปนเปอนที่มีขนาดมากกวา 10 ไมครอน โดยใชเครื่องกรองแบบถุงผา (bag filter)
หรืออาจใชเครื่องกรองชนิดอ่ืนก็ได แตตองกําจัดอนุภาคที่มีขนาดมากกวา 10 ไมครอนไดหมด

โดยสรุป สามารถแสดงข้ันตอนกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่ใชน้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบ ไดแสดง
ผังการทํางานในรูปที่ 75 แผนผังดุลมวลสารกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแสดงในรูปที่ 76 และโรงงานตนแบบ
การผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยแสดงในรูปที่ 77

 

นํ ามันปาล์มดิบ (CPO) 

การลดยางเหนียว 

การลดกรด (เอสเตอริฟิเคชัน) 

ตรวจเช็คค่ากรด

ไขมันอิสระ 

การระเหยนํ า 

การเตรียมสารละลายแอลกอฮอล์  

การทําปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเค

การแยกกลีเซอรอล  

การล้างไบโอดีเซล  

การกรองอนุภาค 

ไบโอดีเซลพร้อมจําหน่าย 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

การแยกคืนแอลกอฮอล์ 

การเตรียมวัตถุดิบเริมต้น 
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเค

ชัน 

การปรับแต่งให้ได้คุณ
ภาพ

 

รูปที่ 75  ผังการทํางานของกระบวนการผลิตไบโอดีเซล จากนํ้ามันปาลมดิบ
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รูปที่ 76  ตัวอยางผังดุลมวลสารกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
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5.3 กระบวนการกล่ันกลีเซอรอลบริสุทธ์ิ
1. ข้ันตอนการกล่ันกลีเซอรอลใหบริสุทธ์ิ

กลีเซอรอลดิบเปนผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ซ่ึงหากนํามากลั่นใหเปนกลีเซอรอล
บริสุทธ์ิจะทําใหเพ่ิมมูลคาของกลีเซอรอลไดมาก ซ่ึงกระบวนการทํากลีเซอรอลใหบริสุทธ์ิมี 6 ข้ันตอน ดังนี้

1) การแยกสารอินทรีย
นํากลีเซอรอลดิบที่แยกเก็บไวจากข้ันตอนการทําปฏิกิริยามาเติมกรดเกลือ (HCl)  หรือกรด

ซัลฟวริก (H2SO4) เขมขน ประมาณ 7-10% โดยน้ําหนักของกลีเซอรอลดิบ พรอมกับกวนขณะที่ เติมกรด
และกวนผสมตอไปอีกประมาณครึ่งช่ัวโมง เพ่ือเปลี่ยนสบูที่มีอยูใหกลายเปนกรดไขมัน จากนั้นทิ้งไวใหแยกช้ัน
เปน 2 สวน  สวนลางซ่ึงสวนใหญจะเปนกลีเซอรอลเหลว และยังประกอบดวยเมทานอลประมาณ 20-30%
มีน้ําและกรด สวนบนเปนสวนของสารอินทรีย ประกอบไปดวยกรดไขมันอิสระ และไบโอดีเซลที่สบูในกลีเซอรอล
ดิบดูดซับเอาไว จากนั้นแยกสวนบนออก สามารถนําไปใชผสมเปนวัตถุดิบเริ่มตนสําหรับการผลิตไบโอดีเซลได
ตอไป สวนลางซ่ึงหนักกวาและมีพีเอชประมาณ 2 เปนสวนที่ใชในกระบวนการทําใหบริสุทธ์ิตอไป

2) การทําใหเปนกลาง
สวนของกลีเซอรอลที่ไดจากการเติมกรดจะถูกเติมดวยสารละลายโซดาไฟเพ่ือทําใหเปนกลาง

เสียกอน โดยดางจะทําปฏิกิริยากับกรดกลายเปนเกลือตกตะกอนอยูดานลาง ปริมาณของสารละลายโซดาไฟ
ที่ใช จะเติมลงไปจนกวาสารละลายทั้งหมดจะมีพีเอชเปนกลาง แลวทิ้งไวใหเกลือตกตะกอนประมาณ 24 ช่ัวโมง

3) การกรอง
เมื่อเกลือตกตะกอนดีแลว จึงกรองสารละลายกลีเซอรอลเหลวผานเครื่องกรองแบบอัดหลายช้ัน

แลวเก็บไวในถังพัก เพ่ือรอเขาสูกระบวนการการระเหยเมทานอลตอไป
4) การระเหยเมทานอล

กระบวนการระเหยเมทานอลจะกระทําในเครื่องระเหยที่อุณหภูมิ 65oC ภายใตสุญญากาศ เพ่ือ
ชวยใหเมทานอลกลายเปนไอไดงายและเร็วข้ึน   จากนั้นทําการควบแนนไอเมทานอลดวยน้ําเย็น  และเก็บ
เมทานอลเหลวไวใชตอไป

5) การกล่ันกลีเซอรอล
สวนของกลีเซอรอลที่แยกเมทานอลคืนกลับแลว จะทําการกลั่นเพ่ือทําใหบริสุทธ์ิในเครื่องกลั่น

ภายใตสุญญากาศ ที่อุณหภูมิไมเกิน 200oC เพ่ือปองกันการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (Polymerization)
ของกลีเซอรอล ในชวงแรกของการกลั่นที่อุณหภูมิ 80-150oC จะมีน้ําออกมากอน จากนั้นเมื่อใกล 200oC
ก็จะมีกลีเซอรอลกลายเปนไอและควบแนนออกมา แตกลีเซอรอลที่ไดจะมีสีเหลืองจาง เนื่องจากสารประกอบ
ที่มีสีบางชนิดปนอยูในวัตถุดิบดวย

6) การฟอกสี
กลีเซอรอลที่กลั่นไดจะถูกนําไปผานอุปกรณฟอกสี ซ่ึงอาจใชถานกัมมันตเปนตัวดูดซับ เพ่ือให

เปนผลผลิตที่ไมมีสีและมีความบริสุทธ์ิมากกวา 95.5% ซ่ึงสามารถขายไดในเกรดของยา  การฟอกสีจะทําที่
อุณหภูมิ 90oC และใชเวลาในการฟอกสีประมาณ 1 ช่ัวโมง ดวยกระบวนการแบบตอเนื่อง โดยสรุปกระบวนการ
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ทํากลีเซอรอลใหบริสุทธ์ิสามารถแสดงในรูปที่ 78 และแผนผังดุลมวลสารกระบวนการทํากลีเซอรอลใหบริสุทธ์ิ
แสดงในรูปที่ 79

5.4  ผลิตภัณฑท่ีไดจากกลีเซอรอลบริสุทธ์ิ
กลีเซอรอลบริสุทธ์ิสามารถนําไปใชประโยชนในผลิตภัณฑตาง เชน
1) ผลิตภัณฑดูแลรักษาชองปาก เชน ยาสีฟน น้ํายาบวนปาก
2) ผลิตภัณฑอาหาร เชน เคก ผลไมอบแหง ไอซ่ิงเคก ผลิตภัณฑเนยถั่ว เปนตน
3) ผลิตภัณฑที่ผลิตจากกลีเซอรีน  เชน  โมโนกลีเซอรีนและไดกลีเซอรีน  นิยมใชเปนสารอิมัล-

ซิไฟเออร และสารใหความคงตัวในผลิตภัณฑอาหาร เชน มาการีน น้ําสลัด
4) ผลิตภัณฑยาสูบ
5) ผลิตภัณฑน้ํายาทาพ้ืน
6) ผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอาง เปนตน

 กลีเซอรอลดิบ 

การแยกสารอินทรีย์ 

การทําให้เป็นกลาง 

การกรอง 

การระเหยเมทานอล 

การกลั นกลีเซอรอล 

การฟอกส ี

กลีเซอรอลบริสุทธิ  

รูปที่ 78  แผนผังการทํางานของกระบวนการทํากลีเซอรอลใหบริสุทธิ์
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รูปที่ 79  แผนผังดุลมวลสารกระบวนการทํากลีเซอรอลใหบริสุทธิ์
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