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“...ทีจ่รงิเมือ่ ๒ ปกท็ํา  ทําไบโอดีเซล ใชน้ํามนัปาลม ๑๐๐% ไมใชเพยีงน้าํมนัปาลม
๑๐๐% นายกฯ ไดเหน็รถแลนมาน้าํมนัปาลม ๑๐๐% เรายนือยูทีร่ถคันหนึง่ แลวกเ็สรจ็ แลวกม็ี
รถอีกคันหนึง่ถอยหลังมา  ไดยนิเสียงบมึๆ ๆ นัน้อะไร  รถดีเซล รถใชน้ํามนัดีเซล ๑๐๐%
๑๐๐% น้ํามนัปาลม  แลวนายกฯ กบ็อกวาหอมดี  แลวกถ็ามวาหอมดี  แลวไมเดือดรอน
เพราะวานายกฯ ไมตองกลัวเปน CANCER เพราะวาไอนีไ่มเปนมะเรง็ เราทําแลว กห็มาย
ความวาเราไมเดือดรอนถึงเวลาเราอายุ ๑๑๘   ถาอยางไรเราก็ใชน้ํามันปาลมของเราเอง
คนอืน่อาจจะไมมี แตวาเราม ี เพราะเราขวนขวายหาวธิทีีจ่ะทําเชือ้เพลิงทดแทนได ถาไมไดทํา
เชือ้เพลิงทดแทนเรากเ็ดือดรอน  แลวกเ็ปนหวง  แตเราไมตองเปนหวง  ถาคนอืน่เขาไมทํา
เขาอาจจะไมมนี้าํมนัไบโอดีเซลใช  แตวาเราม ี  เราคือขาพเจาทําเอง  คนอืน่เขาอาจจะไมมกี็
ไมเปนไร เราตองเหน็แกตัว แตละคนถาเหน็แกตัวกร็ูวาไมเปนไร เพราะแตละคนกต็องพยายาม
ทีจ่ะหาพลังงานทดแทนทัง้นัน้...”

พระราชดํารัสเม่ือวันที ่๕ ธันวาคม ๒๕๔๘
ณ  ศาลาดุสิตาลัย  พระตําหนกัสวนจติรลดา

ดวยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงทราบวา ปาลมน้ํามัน
เปนพืชทีใ่หน้าํมันมากกวาพืชอืน่ใดในโลก  พระองคจงึทรงมีพระราชดําริแนวแนทีจ่ะใหทาํการวิจยัเพ่ือจะ
สรางโรงงานสกัดน้าํมันปาลมขนาดเล็กใหสามารถผลิตไบโอดีเซลเปนพลังงานทดแทนในอนาคต



คํานํา
ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจชนิดใหมของประเทศไทย

มีการนําเขามาปลูกในเชิงพาณิชยในภาคใตของไทยเม่ือป พ.ศ.
๒๕๑๑ เปนตนมา และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชไดมีความสนพระทัยพืชเศรษฐกิจชนิดนี้ เปนพิเศษ
เนื่องจากทรงทราบวาเปนพืชที่ใหปริมาณน้ํามันสูงที่ สุดในโลก
ซึ่งจะนําไปใชทําเปนพลังงานทดแทนในอนาคตได  พระองคจึงได
เสด็จพระราชดําเนินมาทอดพระเนตรสวนปาลมน้ํามันสาธิตที่
นิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใต  อําเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล
เม่ือวันที่  ๙ กันยายน  ๒๕๑๘

นับจากวันนั้นเปนตนมา  คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดมีโอกาสทําการวิจัย
และพัฒนาปาลมน้ํามันในดานตางๆ ประกอบดวย ดานพืชกรรมปาลมน้ํามัน การสกัดน้ํามันปาลม
และการกล่ันน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิขนาดเล็กสําหรับกลุมเกษตรกรสวนปาลมรายยอย  การแปรรูป
ผลิตผลพลอยไดจากปาลมน้ํามัน   การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมเพ่ือเปนพลังงานทดแทน
ตลอดจนการทดสอบการใชน้ํามันปาลม และไบโอดีเซลในเคร่ืองยนตการเกษตรและเคร่ืองยนต
ของยานพาหนะ จนเกิดเปนผลงานที่ประสบความสําเร็จสนองพระราชดําริของสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชหลายโครงการ เชน พันธุปาลมน้ํามันชื่อ ทรัพยม.อ. ๑ ที่ใหผลผลิตสูง โรงงาน
สกัดน้ํามันปาลมขนาดเล็กที่ปราศจากน้ําเสียโดยใชกระบวนการทอดผลปาลมภายใตสภาพสุญญากาศ
ซึ่งไดรับรางวัลชมเชยส่ิงประดิษฐคิดคนที่เปนประโยชนแกประเทศชาติประจําป  ๒๕๓๖  การทดสอบ
คุณภาพไบโอดีเซลอยางงายดวยไมโครเวฟ และการออกแบบโรงงานผลิตไบโอดีเซลแบบเอทลิเอสเตอร
ดวยระบบการผลิตแบบตอเนือ่งซึง่ใชวัตถุดิบน้าํมันปาลม และเอทลิแอลกอฮอล ซึง่ผลิตในประเทศได
๑๐๐% เปนตน  ซึ่งความสําเร็จของการวิจัยและพัฒนาดานพืชกรรมปาลมน้ํามัน การสกัดและแปรรูป
น้ํามันปาลม และการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดังกลาวมาขางตน ลวนเกิด
มาจากพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศนอันกวางไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชทั้งส้ิน ทีไ่ดทรงพระราชทานเปนการบานใหกับคณะนกัวิจยัของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มาอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลานานกวา ๓๐ ป



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนหาที่สุดมิได จึงได
จดัทําหนงัสือ เร่ือง “ในหลวง กับปาลมนํ้ามันและพลังงานทดแทน” เพ่ือเทดิพระเกียรตแิดพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และใหบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนชาวไทยได
รับทราบและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค และงานวิจัยและพัฒนาดานปาลมน้ํามันนี้
ก็ยังดําเนินการอยูอยางตอเนื่อง  ยกตัวอยางเชน  การรวบรวมพันธุปาลมน้ํามันในเชิงการคาของ
ประเทศไทย การทดลองการแปรรูปและการใชประโยชนจากปาลมน้ํามัน และผลิตภัณฑเพ่ิมมูลคา
จากน้ํามันปาลมครบวงจรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และการผลิตไบโอ-
ดีเซลโดยใชตวัเรงปฏิกิริยาตางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทนุการผลิต เปนตน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะยังคงดําเนินการพัฒนาปาลมน้ํามันและพลังงานทดแทนตาม
แนวทางพระราชดําริของพระองคอยางตอเนื่อง  เพ่ือจะนําผลการวิจัย ศึกษาคนควา สนองพระราช
ปณธิานของพระองค เพ่ือจะเปนประโยชนตอประชาชนและประเทศชาตติอไป

(รองศาสตราจารย ดร.ชศัูกด์ิ  ล่ิมสกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ธันวาคม ๒๕๕๙
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โครงการวิจัยและพัฒนาดานปาลมน้ํามัน สนองพระราชดําริ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงมีพระวิสัยทัศนที่กาวไกลเก่ียวกับ
ปาลมน้ํามันและพลังงานทดแทนมาตั้ งแตป พ.ศ. ๒๕๑๘ เม่ือคร้ังเสด็จพระราชดําเนินมาทอด
พระเนตรสวนปาลมน้ํามันสาธิตที่นิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใต อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
เนื่องดวยพระองคทรงทราบวา ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่ใหน้ํามันสูงที่สุดในโลก และสามารถ
นําไปผลิตเปนพลังงานทดแทนไดในอนาคต

พ.ศ. ๒๕๑๘
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๑๘  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราช

กระแสรับส่ังใหคณะผูวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งมีอาจารย
สัณหชัย กล่ินพิกุล เปนหัวหนา   ทําการวิจัยและสรางเคร่ืองหีบสกัดน้ํามันปาลมขนาดเล็กแทน
เคร่ืองหบีไฮโดรลิคสทีน่ิคมฯ นําเขามาจากประเทศเนเธอรแลนด

บทที ่๑

๑



พ.ศ. ๒๕๑๙
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๑๙  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จ

พระราชดําเนินมาติดตามผลงานที่คณะวิจัยไดดําเนินการไว และทรงซักถามเก่ียวกับเร่ืองของปาลม
น้ํามันและน้ํามันปาลม  ตลอดจนการนําไปใชประโยชนของน้ํามันปาลมอยางละเอยีด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จพระราชดําเนินมาติดตามผลงาน
ที่คณะวิจัยไดดําเนินการไว และทรงซักถามรายละเอียดของปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม

พ.ศ. ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรสวนปาลมน้ํามันและเครื่องหีบไฮโดรลิคส

ณ โรงงานสาธิตของนิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใต อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

๒



พ.ศ. ๒๕๒๖
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชกระแส

รับส่ังใหคณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหทําการวิจัยและพัฒนาโรงงานสกัดน้ํามันและ
แปรรูปน้ํามันปาลมขนาดเล็กข้ึนอีกคร้ัง เนื่องจากปาลมน้ํามันเร่ิมมีการปลูกกันอยางแพรหลายใน
ภาคใต โดยเกษตรกรสวนปาลมรายยอยซึ่งสวนใหญเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองและสหกรณนิคม
ตางๆ  ซึ่งกลุมเกษตรกรเหลานี้ตางก็ประสบปญหาความเดือดรอนในการจําหนายผลผลิต  เม่ือนํา
ผลผลิตปาลมน้ํามันไปจําหนายที่โรงงานสกัดน้ํามันปาลมซึ่งอยูตางพ้ืนที่ออกไป ตองรอคิวเปนเวลา
นานหลายวัน ทําใหผลปาลมเหี่ยวแหง สูญเสียน้ําหนัก และตองมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนในการขนสง

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจึงไดสํารวจสภาพปญหาของเกษตรกรสวนปาลม
รายยอย และไดพัฒนาเคร่ืองจักรสกัดน้ํามันปาลมขนาดเล็กข้ึน โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสํานกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ (สน.กปร.)

พ.ศ. ๒๕๒๘
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๘  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จ

พระราชดําเนินทอดพระเนตรโรงงานสาธิตสกัดน้ํามันปาลมขนาดเล็ก ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมีพระราชกระแสรับส่ังใหนําเคร่ืองจกัรและอุปกรณสกัดน้ํามันปาลม
ทีไ่ดพัฒนาข้ึนไปทดสอบจริงในกลุมเกษตรกรสวนปาลมรายยอย เพ่ือจะใหเปนโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
ขนาดเล็กที่สามารถดําเนินการในเชิงพาณิชยได จะทําใหเกษตรกรสามารถขนสงผลผลิตไปจําหนาย
ในโรงงานที่ไมไกลจากสวนปาลมน้ํามันของตน  และมีพระราชกระแสรับส่ังใหจัดทําหนังสือคูมือ
เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน เพ่ือเผยแพรความรูใหเกษตรกรสวนปาลมรายยอยดวย

๓



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรโรงงานสาธิตสกัดน้ํามันปาลมขนาดเล็ก

ที่คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม่ือวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๘

๔

คณะผูวิจัยไดดําเนินการจัดสรางโรงงานทดสอบข้ึนที่สหกรณนิคมอาวลึก จํากัด จังหวัดกระบี่
และไดมีการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงมาอยางตอเนื่องหลายป จนเปนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่ใช
กระบวนการทอดผลปาลมภายใตสภาพสุญญากาศ ขยายกําลังผลิตข้ึนเปน ๒ ตันทะลายตอชั่วโมง
โดยไมมีน้ําเสีย  และสามารถดําเนินการในเชิงพาณชิยสนองพระราชดําริไดเปนผลสําเร็จ



พ.ศ. ๒๕๓๑
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชกระแส

รับส่ังใหคณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไปดําเนินการจัดสรางโรงงานสกัดและแปรรูป
น้ํามันปาลมขนาดเล็กเพ่ือการศึกษา ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดนราธิวาส เพ่ือทําการแปรรูปผลผลิตปาลมน้ํามันจํานวน ๘ ไร ที่ศูนยฯ ไดทดลองปลูกในพ้ืนที่
ดินพรุ และตนปาลมเร่ิมออกผลผลิตบางแลว

คณะผูวิจัยไดดําเนินการจัดสรางโรงงานสกัดน้ํามันปาลม และนําน้ํามันปาลมดิบที่สกัดไดมา
ผลิตเปนน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิและเนยเทียม ไขสบูมาผลิตเปนสบูซักลางและสบูการฝมือ กากปาลม
ทําอาหารสัตวเค้ียวเอื้อง และแกนไสทะลายกับข้ัวใบผลิตเปนปุยหมัก ทําใหสามารถนําปาลมน้ํามัน
ไปใชประโยชนไดอยางครบวงจร  

โรงงานสกัดและแปรรูปน้ํามันปาลมขนาดเล็ก
ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส

๕



กากปาลมทําเปนอาหารสัตวเค้ียวเอื้อง

สบูการฝมือ     ไขสบูมาผลิตเปนสบูซักลาง

น้ํามันปาลมโอเลอีนบริสุทธิ์ เนยเทยีม

แกนไสทะลายกับข้ัวใบนํามาผลิตเปนปุยหมัก

๖



พ.ศ. ๒๕๓๓
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๓  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดเสด็จพระราช

ดําเนินทอดพระเนตรโรงงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส และทรงพอพระราช
หฤทัยมาก เนื่องจากคณะผูวิจัยสามารถกล่ันน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิจนสามารถนํามาบริโภคได และยังได
นําเอาผลิตผลพลอยไดตางๆ มาทําประโยชนสนองพระราชดําริไดอยางครบวงจร

๗



พ.ศ.  ๒๕๔๓
กลางป พ.ศ. ๒๕๔๓  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชกระแส

รับส่ังผานมายังนายชัยวัฒน สิทธิบุศย ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (ในขณะนั้น) ใหคณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทําการวิจัยและพัฒนาดาน
พลังงานทดแทนโดยนําน้ํามันปาลมมาผลิตเปนไบโอดีเซลเปนโครงการเรงดวน เนื่องจากราคาน้ํามัน
ปโตรเลียมในตลาดโลกมีแนวโนมสูงข้ึนมาก   ตอมาในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินมาทอดพระเนตรการสาธิตการใช
น้ํามันปาลมบริสุทธ์ิและเมทิลเอสเตอรเดินเคร่ืองยนตดีเซลขนาดเล็ก ณ ศูนยการศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส และคณะผูวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประกอบดวย  รศ.ดร.สัณหชัย กล่ินพิกุล  รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร  และ  รศ.กําพล ประทีปชัยกูร
จึงไดดําเนินการสนองพระราชดําริโดยจัดตั้งโรงงานตนแบบผลิตไบโอดีเซลขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร ข้ึนที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในป ๒๕๔๕ ทําการทดสอบเคร่ืองยนตการเกษตรโดยใชน้ํามันปาลมดิบ
น้ํามันปาลมกล่ันบริสุทธ์ิ และไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเตอรเปนเชือ้เพลิง

พ.ศ. ๒๕๔๖
ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดจัดสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซล

ขนาด ๔๐๐ ลิตร และ ๑,๐๐๐ ลิตร ข้ึนที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดนราธิวาส ตามลําดับ

โรงงานตนแบบผลิตไบโอดีเซล
ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

๘



โรงงานผลิตไบโอดีเซลขนาด ๔๐๐ ลิตร และ ๑,๐๐๐ ลิตร
ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส

การทดสอบเครื่องยนตการเกษตรโดยใชน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันปาลมกล่ันบริสุทธิ์ และเมทิลเอสเตอร

๙



พ.ศ. ๒๕๔๘
วันที่ ๑๖ มกราคม  ๒๕๔๘   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราช

ดําเนินทอดพระเนตรโรงงานตนแบบไบโอดีเซลที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และทรงเติมน้ํามัน
ไบโอดีเซล B ๑๐๐  ใหกับรถโดยสารเล็กจํานวน ๒๐ ลิตร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงหารือผูเก่ียวของ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดมีพระราชกระแสรับส่ังถึงสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหมูลนิธิชัยพัฒนาทําการปลูกปาลมน้ํามัน และสรางโรงงานสกัด
น้ํามันปาลมและผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก ที่ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  และ
เม่ือวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดมีพระราชดําริ
ใหคณะผูวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทําการออกแบบและติดตั้งเคร่ืองจักรสกัดน้ํามันปาลม
และผลิตไบโอดีเซล ขนาดกําลังผลิตวันละ ๔๕๐ ลิตร  และทรงมอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดินทดลอง
ปลูกปาลมน้ํามันและสบูดําในพ้ืนทีแ่หงแลงของโครงการดวย

๑๐



โรงงานสกัดน้ํามันปาลมและผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก
ที่ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

๑๑



พ.ศ. ๒๕๔๙
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จ

พระราชดําเนินมาทรงกดปุมเคร่ืองจักร  และทรงเติมน้ํามันไบโอดีเซลใหกับรถของมูลนิธิชัยพัฒนา
เปนปฐมฤกษ

๑๒



งานวิจัยและพัฒนาดานไบโอดีเซลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน ไดดําเนินการอยาง
ตอเนื่องตามลําดับ โดยคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีผลงานการวิจัยที่ประสบความ
สําเร็จสามารถนําไปใชประโยชน อาทิ  (๑) การวิเคราะหคุณภาพไบโอดีเซลอยางงายดวยไมโครเวฟ
(๒)  การวิจัยและพัฒนาโรงงานผลิตเอทิลเอสเตอรดวยระบบการผลิตแบบตอเนื่อง  ซึ่งเปนการผลิต
ดีเซลจากน้ํามันพืช และเอทานอล  ทําใหสามารถผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบในประเทศได ๑๐๐%

การวิจัยและพัฒนาโรงงานผลิตเอทิลเอสเตอรดวยระบบการผลิตแบบตอเนื่อง

๑๓



พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดเสด็จพระราช

ดําเนินเปนองคประธานเปดโรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซล (เอทิลเอสเตอร) ดวยกระบวนการแบบ
ตอเนื่องอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และทรงเติมน้ํามันไบโอดีเซล
เอทลิเอสเตอรเปนปฐมฤกษใหกับรถของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเติมน้ํามันไบโอดีเซลเอทิลเอสเตอรเปนปฐมฤกษใหกับรถของคณะวิศวกรรมศาสตร

๑๔



วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินมาทอดพระเนตรโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่สหกรณนิคมอาวลึก จังหวัดกระบี่ ซึ่งไดขยายกําลัง
การผลิตเปน ๓ ตันทะลายตอชั่วโมง  โดยแยกเสนใยไปทําเชื้อเพลิง  และนําเมล็ดปาลมไปจําหนาย
เพ่ิมรายได

๑๕



๑๖



การวิจัยและพฒันาปรับปรุงพนัธุปาลมน้ํามัน
“พันธุทรัพย ม.อ. ๑”

ปาลมน้ํามัน จัดเปนพืชน้ํามันชนิดเดียวของประเทศไทยที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุด เม่ือ
เปรียบเทียบกับพืชน้ํามันชนิดอื่นๆ เชน ถ่ัวเหลืองหรือมะพราว  โดยมีมูลคาทางการตลาดภายใน
ประเทศในแตละปสูงมากกวาสองแสนลานบาท อีกทั้งยังกอใหเกิดการสรางอาชีพและการจางงาน
ตลอดหวงโซในภาคการผลิตเปนจํานวนมหาศาล    ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูก
ปาลมน้ํามันประมาณ ๕ ลานไร  และยังคงมีการขยายพ้ืนที่ปลูกอยางตอเนื่องตามแผนยุทธศาสตร
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันของชาติ ไดกําหนดใหมีการขยายพ้ืนที่ปลูกปาลมน้ํามันปละประมาณ ๔
แสนไรตอป เพ่ือใหมีพ้ืนที่ปลูกในป พ.ศ. ๒๕๖๗ จํานวน ๑๐ ลานไร ทั้งนี้เพ่ือใหไดปริมาณน้ํามัน
ปาลมเพียงพอตอความตองการใชประโยชนภายในประเทศทั้งดานบริโภค อุปโภค และพลังงาน
การขยายพ้ืนที่ปลูกนี้ทําใหความตองการใชเมล็ดปาลมน้ํามันพันธุดีภายในประเทศสูงถึงปละประมาณ
๑๒ ลานเมล็ดตอป  เนื่องจากปาลมน้ํามันเปนพืชยืนตนที่มีอายุการเก็บเก่ียวผลผลิตยาวนานถึง
๓๐ ป

บทที ่๒

๑๗



ดังนั้น  การใชปาลมน้ํามันพันธุที่ดีมาเพาะปลูกจึงมีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันของประเทศ ซึ่งนักวิจัยจากภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  นําโดย ศาสตราจารย ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ  ไดทําการปรับปรุงพันธุ
ไดปาลมน้ํามันลูกผสมเทเนอราพันธุ ใหมที่ มีผลผลิตสูง และปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของ
ประเทศไทย  ตั้งชื่อวา “พันธุทรัพย ม.อ. ๑”

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามัน: พันธุทรัพย ม.อ. ๑
พันธุทรัพย ม.อ. ๑  เปนพันธุปาลมน้ํามันลูกผสมเทเนอราที่ไดจากโครงการปรับปรุงพันธุโดย

นักวิจยัจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีวัตถุประสงค ๒ ขอ คือ
๑) เพ่ือพัฒนาพันธุปาลมน้ํามันลูกผสมเทเนอราที่ใหผลผลิตน้ํามันสูง และปรับตัวไดดีกับ

สภาพแวดลอมในบางพ้ืนที่ปลูกของภาคใต
๒) เพ่ือพัฒนาประชากรสายพันธุแม (ดูรา) และสายพันธุพอ (พิสิเฟอรา) ในการผลิตลูกผสม

เทเนอราเผยแพรใหกับเกษตรกร

ชวงเวลาและกิจกรรมท่ีดําเนินการปรับปรุงพันธุแตละข้ันตอน มีดังนี้
๑) ป พ.ศ. ๒๕๓๐ เร่ิมโครงการปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามัน จากการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมปาลม

น้ํามันลูกชั่วรุนที่ ๒ (F2) ซึ่งผานการคัดเลือกมาจากลูกชั่วรุนที่ ๑ (F1) ของปาลมลูกผสมเทเนอราที่
ปลูกในประเทศไทย โดยทําการคัดเลือกจากแตละสวนๆ ละ ๑ ทะลาย แตละทะลายคัดเลือกไวเพียง
๔  ผล   ทะลายที่คัดเลือกพิจารณาจากลักษณะทะลายทีมี่ขนาดใหญ  และมีลักษณะกะลาในผลปาลม
บาง  เมล็ดที่คัดไดนํามาเพาะกลาและปลูกในแปลงที่สถานีวิจัยคลองหอยโขงของคณะทรัพยากร-
ธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จํานวน ๑,๐๓๘ ตน  เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๒

๒) ป พ.ศ. ๒๕๔๐ ตัดแตงใบตนปาลมและติดหมายเลขตนปาลมจํานวน ๑,๐๓๘ ตน ในแปลง
รวบรวมเชือ้พันธุกรรม

๓) ป พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๕ คัดเลือกตนพอแมพันธุปาลมน้ํามันที่แปลงรวบรวมเชื้อพันธุกรรม
ใชวิธีการคัดเลือกแบบสืบประวัต ิโดยพิจารณาจากลักษณะทางการเกษตรของปาลมน้ํามัน เชน ผลผลิต
และการเจริญเติบโต ตนที่คัดเลือกไดนํามาผสมขามระหวางพอแมพันธุ (ดูรา x พิสิเฟอรา) เพ่ือใหได
ลูกผสมเทเนอรา และขยายพันธุตนแมพันธุดูราโดยวิธีการผสมตัวเอง และผสมขามระหวางตนแมดูรา
ที่คัดเลือก  หลังจากนั้นทําการปลูกทดสอบพันธุลูกผสมเทเนอราและปลูกตนแมพันธุดูราที่เกิดจาก
การผสมตวัเองและผสมขามระหวางตนแมดูราทีคั่ดเลือก

๑๘



๔) ป พ.ศ. ๒๕๔๕ ผสมขามระหวางตนแมดูราคัดกับตนพอพิสิเฟอราคัด  ไดพันธุลูกผสม
เทเนอรา  และผสมตัวเองของตนแมดูราคัด

๕) ป พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ ทําเมล็ดงอก เพาะกลา และคัดเลือกตนกลาปาลมที่สมบูรณอายุ
๑ ป ไปปลูกทดสอบพันธุ

ทําเมล็ดงอก

(ก) อายุปาลม ๓ ป (ข) อายุปาลม ๗ ป

ลักษณะลําตนและทะลายปาลมของปาลมน้ํามันลูกผสมเทเนอรา
อายุ ๓ ป (ก)  และ ๗ ป  (ข) ในแปลงทดสอบ

๑๙



๖) ป พ.ศ.  ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐ ปลูกทดสอบพันธุลูกผสมเทเนอราที่เกิดจากการผสมขามระหวาง
ตนแมดูราคัดกับตนพอพิสิเฟอราคัด และปลูกลูกผสมตัวเองของตนแมดูราคัดเพ่ือขยายตนแมพันธุ

๗) ป พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ ประเมินศักยภาพการใหผลผลิตและลักษณะทางลําตนเม่ือปาลม
น้ํามันอายุระหวาง ๓ - ๔ ป

๘) ป พ.ศ. ๒๕๕๓  ประเมินศักยภาพการใหผลผลิตเม่ือปาลมน้ํามันอายุระหวาง ๗ - ๘  ป
๙) ป  พ.ศ.  ๒๕๕๓  -  ๒๕๕๗  ตั้งชื่อพันธุลูกผสมเทเนอราที่ผานการทดสอบความเสถียรใน

แปลงเกษตรกรวา “พันธุทรัพย ม.อ. ๑”  และไดจดทะเบียนตนพอแมพันธุปาลมน้ํามันกับกรม
วิชาการเกษตร เพ่ือใชในการผลิตเมล็ดพันธุเผยแพรแกเกษตรกรและเอกชน

เพาะกลาและคัดเลือกตนกลาปาลม

      ปลูกลงแปลง

๒๐



             ลักษณะ   อายุ ๓-๔ ป ๑  อายุ ๕-๖ ป ๑ อายุ ๗-๘ ป ๒  อายุ ๙ ป ๒

ผลผลิต องคประกอบผลผลิต องคประกอบทะลาย
- จํานวนทะลาย (จํานวน/ตน/ป) ๑๙.๓๐ ๒๒.๒๘ ๒๓.๒๐ ๑๗.๘๐
- น้ําหนกัทะลาย (กก./ทะลาย) ๕.๐๐     ๗.๗๒   ๑๑.๓๗ ๑๖.๔๓
- ผลผลิตทะลาย (กก./ตน) ๙๖.๕๐ ๑๗๒.๐๐ ๒๖๓.๗๘ ๒๙๒.๔๕
- ผลผลิตทะลาย (กก./ไร) ๒,๑๒๓.๐๐ ๓,๗๘๔.๐๔ ๕,๘๐๓.๑๖ ๖,๔๓๓.๙๙
- น้ํามันตอทะลาย (%) ๒๐.๐๙ ๒๖.๗๕ ๒๘.๗๔ ๒๙.๔๒

การเจริญเตบิโตของใบที ่๑๗
- ความยาวใบ (ม.) ๒.๓๕ ๓.๘๐ ๔.๘๖ ๔.๙๓
- พ้ืนทีใ่บ (ม.-) ๒.๖๖ ๓.๘๖ ๔.๗๓ ๕.๑๔
- น้าํหนกัแหงใบ (กก.) ๑.๑๓ ๑.๓๕ ๑.๗๙ ๑.๗๕

หมายเหต:ุ ๑  คาเฉล่ียจากแปลงเกษตรกรจงัหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช
       ๒  คาเฉล่ียจากแปลงเกษตรกรจงัหวัดนครศรีธรรมราช

ตารางแสดงลกัษณะผลผลติ องค์ประกอบผลผลติ องค์ประกอบทะลาย  และการเจริญเตบิโต

ของลกูผสมเทเนอรา “พนัธ์ุทรัพย์ ม.อ. ๑”  ในแปลงปลกูของเกษตรกร

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะพิเศษของพันธุทรัพย ม.อ. ๑ คือ
๑) ลักษณะทั่วไปของพันธุทรัพย ม.อ. ๑

๑.๑) เร่ิมใหผลผลิตทะลายเก็บเก่ียวไดเม่ือปาลมอายุ ๓๖ เดือนหลังจากปลูกลงแปลง
๑.๒) ลักษณะทะลาย มีรูปรางกลมรี  มีหนามส้ัน
๑.๓) ลักษณะสี  ผลปาลมที่ยังไมสุกมีสีดํา และเปล่ียนเปนสีแดง-สมเม่ือผลสุกเต็มที่
๑.๔) ลักษณะผล  มีรูปรางผลกลมรี

๒) ลักษณะพิเศษของพันธุทรัพย ม.อ. ๑
ผลผลิตทะลายและผลผลิตน้ํามันสูง  เนือ้ในมล็ดมีขนาดปานกลาง  และเปนพันธุทีมี่พันธุ-

กรรมที่สามารถปรับตัวเขากับดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ําและสภาพแหงแลง เนื่องจากตนพอและ
ตนแมพันธุถูกคัดเลือกภายใตสภาพแวดลอมดังกลาว

ลักษณะสําคัญของลูกผสมเทเนอราพันธุทรัพย ม.อ. ๑
จากการประเมินลักษณะผลผลิต  องคประกอบผลผลิต  องคประกอบทะลาย  และการเจริญ

เติบโตของลูกผสมเทเนอราพันธุทรัพย ม.อ. ๑ ในแปลงปลูกของเกษตรกรในจังหวัดสงขลา พัทลุง
ตรัง  และนครศรีธรรมราช  สรุปไดดังตาราง

๒๑



การเผยแพรพันธุลูกผสมเทเนอราใหกับเกษตรกร
ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗  ไดเร่ิมมีการเผยแพรพันธุลูกผสมเทเนอรา เพ่ือใหเกษตรกรนําไป

ปลูกในจังหวัดตางๆ เชน สงขลา ตรัง และนครศรีธรรมราช โดยมีพ้ืนที่ปลูกรวมประมาณ ๑๐๐ ไร
และเพ่ิมเปนประมาณ ๑,๐๐๐ ไร ในป ๒๕๕๔

สําหรับในป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ มีแผนการผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมเทเนอราทีผ่านการทดสอบ
ผลผลิตแลว ปละประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ เมล็ด ภายใตโครงการ “การผลิตกลาปาลมผลผลิตสูง
เพ่ือลดการนําเขา” ซึ่งสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพ่ือใหเกษตรกรนําไปปลูกในพ้ืนที่
ปลูกปาลมน้ํามันของจังหวัดตางๆ ในบริเวณที่กวางข้ึน โดยตั้งชื่อพันธุปาลมน้ํามันลูกผสมเทเนอรา
นี้วา “พันธุทรัพย ม.อ. ๑” และไดจดทะเบียนตนพอแมพันธุปาลมน้ํามันกับกรมวิชาการเกษตรเพ่ือ
ใชในการผลิตเมล็ดพันธุ

ลักษณะผลปาลมพันธุทรัพย ม.อ. ๑

ทะลายปาลมอายุ ๔ ป

ตนปาลมอายุ ๔ ปหลังปลูก

๒๒



การวิจัยและพัฒนาโรงงานสกัดน้ํามนัปาลมขนาดเล็ก

การวิจัยและพัฒนาโรงานสกัดน้ํามันขนาดเล็กสนองพระราชดําริ  เร่ิมข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๒๗
โดยคณะผูวิจัย ซึ่งประกอบดวย รศ.ดร.สัณหชัย กล่ินพิกุล และนายชิต ล่ิมวรพันธ ไดเปล่ียนวิธีการ
นึ่งทะลายปาลมหรือผลปาลมดวยไอน้ํามาเปนกระบวนการทอดผลปาลมโดยใชน้ํามันปาลมดิบแทน
เพ่ือเปนการไลความชื้นออกจากผลปาลมตั้งแตกระบวนการแรก ทําใหไมมีน้ําเสียจากการสกัดน้ํามัน
ปาลม จึงมีความเหมาะสมกับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมขนาดเล็กเปนอยางมาก เพราะเปนการสกัด
น้ํามันโดยไมมีมลพิษจากน้ําเสียเลย  ในการสรางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมทดสอบที่สหกรณนิคม
อาวลึก จํากัด  จังหวัดกระบี่  ในป พ.ศ. ๒๕๒๙ นั้น ใชกาซ  LPG เปนเชื้อเพลิงในการทอดปาลม
ตอมาไดออกแบบเปนรางเกลียวทอดผลปาลม และใชไมฟนเปนเชื้อเพลิงแทนกาซ LPG ซึ่งไมฟน
มีตนทุนต่ํากวากาซ LPG แตไมสามารถควบคุมอุณหภูมิการทอดได ในบางคร้ังทําใหน้ํามันปาลมที่
สกัดไดมีสีคลํ้า และฟอกสีไดยาก อีกทั้งกําลังการผลิตคอนขางต่ํา กลาวคือ สกัดน้ํามันปาลมไดเพียง
วันละ ๔๐๐-๕๐๐ กิโลกรัม ซึ่งกวาจะรวบรวมและสงไปจําหนายโรงกล่ันน้ํามันปาลมได ตองใชเวลา
นานประมาณ ๑ เดือน  ในระยะแรกจึงไมสามารถจะดําเนินการในเชงิพาณิชยได

บทที ่๓

๒๓



การปรับปรุงโรงงานสกัดน้ํามันปาลมทดสอบ ที่สหกรณนิคมอาวลึก จํากัด  จังหวัดกระบี่
โดยใชรางเกลียวทอดผลปาลม  และใชไมฟนเปนเชื้อเพลิงแทนกาซ LPG

๒๔



เครื่องทอดผลปาลมภายใตสภาพสุญญากาศ

ตอมาในป พ.ศ.  ๒๕๓๔  คณะผูวิจัยซึ่งประกอบดวย  รศ.ดร.สัณหชัย  กล่ินพิกุล   นายชิต
ล่ิมวรพันธ  และนายวีระศักด์ิ อนัมบุตร  ไดประดิษฐคิคคนกระบวนการทอดผลปาลมภายใตสภาพ
สุญญากาศข้ึนเปนผลสําเร็จ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สน.กปร.) จํานวน ๑๘๔,๐๐๐ บาท   สงผลให
กําลังผลิตเพ่ิมสูงข้ึนเปน ๑ ตันทะลายตอชั่วโมง ควบคุมอุณหภูมิในการทอดไดอยางสมบูรณ ทําให
น้ํามันปาลมที่สกัดไดมีคุณภาพไดมาตรฐาน  และทางสหกรณนิคมอาวลึก จํากัด สามารถดําเนินการ
ในเชิงพาณิชยได  และคณะผูวิจัยไดสงผลงานการคิดคนดังกลาวเขาประกวดส่ิงประดิษฐคิดคนที่ ปน
ประโยชนแกประเทศชาติ ตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และไดรับรางวัลชมเชย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๖  ซึง่เปนปเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงไดรับ
รางวัลที่ ๑  จากส่ิงประดิษฐเคร่ืองกังหันน้ําชยัพัฒนา

รางวัลชมเชยประจําป พ.ศ. ๒๕๓๖
ส่ิงประดิษฐคิดคนทีเ่ปนประโยชนแกประเทศชาติ

๒๕



เครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลายปาลมสด

สิทธิบัตรเครื่องแยกผลปาลมออกจาก
 ทะลายปาลมสด

ป พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะผูวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม  จํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท  ประดิษฐเคร่ืองแยกผลปาลมออกจากทะลายปาลมสดไดสําเร็จ
โดยไดติดตั้งเคร่ืองแยกผลปาลมตนแบบข้ึนที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ  จังหวัดนราธิวาส   และไดย่ืนเร่ืองขอจดสิทธิบัตรตอกรมทรัพยสินทางปญญา  และไดสิทธิบัตร
เม่ือวันที่ ๕  มกราคม ๒๕๔๔  สิทธิบัตรเลขที่ ๑๐๕๙๓

๒๖



ป พ.ศ. ๒๕๔๖  คณะผู วิจัยไดรับพระราชทานทุนสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา จํานวน
๗,๙๖๐,๐๐๐ บาท เพ่ือทําการขยายกําลังการผลิตโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่สหกรณนิคมอาวลึก จํากัด
จังหวัดกระบี่  เปน ๒ ตันทะลายตอชั่วโมง   และในป พ.ศ.  ๒๕๔๙  ไดรับพระราชทานทุนสนับสนุน
จากมูลนิธิชัยพัฒนาอีก ๙๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือสรางเคร่ืองหีบเพลาคู  ป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดรับทุนสนับสนุน
จากรมสงเสริมสหกรณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือทําการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีการแยกเสนใย
ออกจากกากปาลมเพ่ือไปใชเปนเชื้อเพลิง และแยกเมล็ดปาลมที่ยังไมกระเทาะไปขัดเพ่ือจําหนาย
เปนผลิตผลพลอยได สามารถลดตนทุนเชื้อเพลิง และมีรายไดจากการขายเมล็ดปาลม ทําใหโรงงาน
ทดสอบของสหกรณนิคมอาวลึก จํากัด จังหวัดกระบี่ สามารถดําเนินการในเชิงพาณิชย และสนอง
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดในที่สุด

ป พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะผูวิจัยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณใหขยายกําลังผลิตถึง ๕ ตันทะลายตอชั่วโมง ซึ่งจะสามารถรองรับผลผลิตจาก
สวนปาลมน้ํามันไดมากกวา ๑๐,๐๐๐ ไร

โรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่สหกรณนิคมอาวลึก จํากัด จังหวัดกระบี่
ขยายกําลังผลิตถึง ๕ ตันทะลายตอชั่วโมง

๒๗



น้ํามันปาลมโอเลอีน
กลั่นบริสุทธิ์

น้ํามันปาลมโอเลอีน
กลั่นบริสุทธิ์

๒๘



      การวิจัยและพัฒนากระบวนการกลั่น
น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑตอเนื่อง

  คณะผูวิจัยประกอบดวย   รศ.ดร.สัณหชัย กล่ินพิกุล   รศ.ดร.ชูเกียรติ คุปตานนท    นายชิต
ล่ิมวรพันธ  และ  นายเสถียร วาณิชวิริยะ  ไดรับทุนสนับสนุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ ในป พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๖ เพ่ือทําการวิจัยเร่ือง กระบวนการกล่ันน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิแบบ
กะดวยการเปรียบเทียบกระบวนการกล่ันแบบกายภาพ  (Physical Refine) กับกระบวนการแบบเคมี
(Chemical -Refine) โดยออกแบบกําลังผลิตที่ ๒,๐๐๐ ลิตรตอรอบการผลิต ผลการวิจัยสรุปไดวา
สามารถกล่ันน้ํามันปาลมดวยกระบวนการทางกายภาพได โดยมีตนทุนการกล่ันต่ํากวาการกล่ันดวย
กระบวนการทางเคมี และการกล่ันดวยวิธีดังกลาวยังไดกรดไขมันปาลม (Palm Fatty Acid Distilled,
PFAD) ซึ่งมีมูลคาสูงกวาไขสบู (Soap Stock) ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการกล่ันดวยกระบวนการทาง
เคมี และยังไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ(วช.) ระหวางป พ.ศ.
๒๕๓๙ - ๒๕๔๑ จํานวน ๓,๒๗๗,๑๐๐ บาท ใหทําการวิจัยเร่ือง กระบวนการกล่ันน้ํามันปาลมแบบ
ตอเนื่องดวยเทคโนโลยีฟลมบาง (Thin Film Technology) ในการลดกรดและดูดกล่ิน ขนาดกําลัง
ผลิต ๓๐๐ ลิตรตอชั่วโมง สามารถทําการกล่ันน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิได และมีตนทุนต่ํากวาการกล่ันแบบ
กายภาพ ที่ไดทําการวิจัยไวเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๖

บทที ่๔

๒๙



ถังกล่ันน้ํามันปาลมบริสุทธิ์แบบกะ
ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร

กระบวนกล่ันน้ํามันปาลมแบบตอเนื่องดวยเทคโนโลยีฟลมบาง  (Thin Film Technology)

กระบวนการกล่ันแบบกายภาพ (Physical  Refine)  ขนาด ๒,๐๐๐  ลิตร

๓๐



อนุสิทธิบตัรเครื่องผลิตเนยขนาดเล็ก

เครื่องผลิตเนยขนาดเล็ก

สําหรับการวิจัยผลิตภัณฑตอเนื่องจากกระบวนการกล่ันน้ํามันปาลมบริสุทธ์ินั้น ใน พ.ศ. ๒๕๔๐
คณะผูวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากหางหุนสวนจํากัด สทานวิศวกรรม จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ออกแบบ
และสรางเคร่ืองทําเนยเทียมขนาดเล็ก มีขนาดกําลังผลิต ๔๐ กิโลกรัมตอชั่วโมง เปนผลสําเร็จ
ซึ่งไดย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตรตอกรมทรัพยสินทางปญญา และไดรับอนุสิทธิบัตรเม่ือวันที่ ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๕๓ อนุสิทธิบัตรเลขที่ ๕๕๔๐ ผลจากส่ิงประดิษฐนี้ไดถายทอดสูภาคเอกชนคือ บริษัทฟลาวเวอร
ฟูดส  และกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดตีพิมพเผยแพรในวารสาร Thai Technology Offers เม่ือป
๒๕๔๒ หนาที่ ๓๗

๓๑



๓๒



การวิจัยและพัฒนาดานการผลติไบโอดเีซลจากน้ํามนัปาลม

โครงการวิจัยและพัฒนาดานการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมสนองพระราชดําริของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เร่ิมข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยคณะนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ซึ่งประกอบดวย  รศ.ดร.สัณหชัย  กล่ินพิกุล   รศ.ดร.ชาคริต  ทองอุไร
 และ รศ.กําพล  ประทีปชัยกูร   สรุปผลงานโดยลําดับไดดังนี้

๑. ไดสรางโรงงานตนแบบผลิตไบโอดีเซล ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร ข้ึนที่คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบหลายชนิด อาทิ ไขปาลมสเตียรินบริสุทธ์ิ
น้ํามันทอดใชแลว  และน้ํามันปาลมโอเลอีนบริสุทธ์ิที่ไดรับบริจาคจากกรมศุลกากร โดยในระยะแรก
ไดทดสอบกับการรถไฟแหงประเทศไทย เพ่ือใชกับรถดีเซลรางสายหาดใหญ-สุไหงโกลก ตอมาได
จําหนายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นําไปใชกับรถยก
ขนถายวัตถุดิบและสินคา จําหนายใหกับรถของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและบุคคลทั่วไปจนถึง
ป ๒๕๕๙  เปนปริมาณกวา ๘๐๐,๐๐๐ ลิตร  และยังดําเนินการผลิตอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน

บทที ่๕

๓๓



โรงงานตนแบบผลิตไบโอดีเซล ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ในป พ.ศ. ๒๕๔๖  และ ๒๕๔๗ ไดจัดสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมขนาด ๔๐๐
ลิตร  และ  ๑,๐๐๐  ลิตร  ตามลําดับ  ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดนราธิวาส เพ่ือจําหนายใหกับเรือประมงขนาดเล็ก และใชภายในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  และเปนสถานที่ใหเกษตรกรและผูสนใจไดมาศึกษาเรียนรู  และไดมีการ
ขยายผลไปสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันทอดใชแลวโดยวิสาหกิจชุมชน จังหวัดยะลา
อําเภอสุไหงโกลก  จงัหวัดนราธิวาส  และจงัหวัดนครศรีธรรมราช

๓๔



ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรวมกับกรมการทหารชาง และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได
สรางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมและผลิตไบโอดีเซลขนาดกําลังการผลิตวันละ ๔๕๐ ลิตร ของมูลนิธิ
ชัยพัฒนา ที่ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จําหนายใหบุคคลทั่วไปและใชสําหรับ
รถแทรกเตอรรถของโรงงานเอง และไดทําการวิจัยเพ่ือจดัทําผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากน้ํามันปาลม  เชน
น้ํายาลางจาน  สบูกอน  สบูเหลว  น้ํามันผสมน้ํามันหอมระเหยจากธรรมชาติเพ่ือปองกันยุงและร้ิน
เปนตน

๒. ไดดําเนินการวิจัยและผลิตไบโอดีเซลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ไทย  มีผลงานวิจัยที่สําคัญคือวิธีการวิเคราะหคุณภาพไบโอดีเซลอยางงายดวยไมโครเวฟ ซึ่งไดรับ
อนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพยสินทางปญญา เม่ือวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐  อนุสิทธิบัตรเลขที่ ๕๐๖๐
และใน ป พ.ศ. ๒๕๕๗ การวิจัยการผลิตเอทิลเอสเตอรดวยระบบการผลิตแบบตอเนื่อง ซึ่งเปนการ
ผลิตไบโอดีเซลทีใ่ชวัตถุดิบทีผ่ลิตในประเทศไทย อันประกอบดวย น้ํามันพืชและเอทิลแอลกอฮอลได
๑๐๐%  ไดเปนผลสําเร็จ

โรงงานสกัดน้ํามันปาลมและผลิตไบโอดีเซลของมูลนิธิชัยพัฒนา
ที่ ตําบลไรใหมพัฒนา  อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

๓๕



การวิเคราะหคุณภาพไบโอดีเซลอยางงายดวยไมโครเวฟ และไดรับอนุสิทธิบัตรรับรอง

๓. การวิจัยทดสอบการนําน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันปาลมดิบแยกยางเหนียวและลดกรด น้ํามัน
ปาลมกล่ันบริสุทธ์ิที่ผสมกับน้ํามันดีเซลในอัตราสวนตางๆ  เชน  ๒๐, ๓๐ และ ๔๐%  โดยปริมาตร
เปนเชื้อเพลิงกับเคร่ืองยนตดีเซลการเกษตร และเคร่ืองยนตดีเซลยานพาหนะอยางตอเนื่องระยะยาว
๕,๐๐๐ ชั่วโมง และตรวจสอบอัตราสึกหรอของเคร่ืองยนต และหลังจากการใชงานไปครบกําหนด
พบวาแหวนลูกสูบจะมีการสึกหรอมากที่สุด สวนอัตราการส้ินเปลืองน้ํามันจําเพาะเพ่ิมข้ึน ๑.๘๗ -
๒.๘๓% ตามลําดับ

๓๖



บทที ่๖
โครงการวิจัยและพฒันาผลติภณัฑจาก

อุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม
โครงการวิจัยนี้ดําเนินการโดยคณะผูวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร นําโดย  รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ   ศ.ดร.อรัญ หันพงศกิตติกูล   ผศ.ดร.เถวียน วิทยา
ผศ.ดร.วรัญญ ศรีเดช  ผศ.เสาวลักษณ จิตรบรรเจิดกุล และ รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป  ดําเนินการ
ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ โดยไดรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนาจํานวน ๖ โครงการ
ดังนี้

๑. การผลิตคุณสมบัติและการประยุกตใชเซลลูโลสและอนุพันธของเซลลูโลสจากเสนใย
ปาลม
โครงการวิจัยไดทําการศึกษาสภาวะการผลิตอนุพันธของเซลลูโลส ซึ่งไดสภาวะการผลิต

อนุพันธของเซลลูโลส ๑ ชนิด คือ คารบอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxy Methyl Cellulose, CMC)
อยางไรก็ตาม พบวาลักษณะของคารบอกซีเมทลิเซลลูโลสทีผ่ลิตไดนั้นมีระดับการแทนที่ (Degree of

๓๗



ลักษณะเย่ือกระดาษที่ผลิตไดจากทางใบปาลมนํามัน: เย่ือไมฟอกสี (A) เย่ือที่ผานการฟอกดวย
โซเดียมไฮโปคลอไรท (B) และเย่ือที่ผานการฟอกดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด (C)

ถวยเย่ือกระดาษ

Substitution, DS) ต่ํากวาคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสทางการคา ทําใหมีความสามารถในการละลายน้ํา
ไดนอย  จึงไมสามารถในการนําไปใชประโยชนได  ตองทําการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสม
ตอไป

๒. การผลิตโมโนกลีเซอไรดจากนํ้ามันปาลม
นํามาใชประโยชนเปนอิมัลซิไฟเออรในการผลิตไอศครีมเนือ้มะพราวออนไดสําเร็จ

๓. การประยุกตใชนํ้ามันปาลมดดัแปรในผลิตภณัฑอาหาร
นําน้ํามันปาลมมาดัดแปลงเปนไขมันเทียมใชในการผลิตไอศครีมได

            (A)                      (B)                    (C)

ไอศครีม

๔. การผลิตกระดาษจากวัสดุเศษเหลือของสวนปาลมนํ้ามัน
ไดทดลองใชใบปาลมมาผลิตเปนเย่ือกระดาษเพ่ือใชในการผลิตเปนบรรจุภัณฑที่ยอย

สลายได แตการวิจยันีอ้ยูในระดับหองปฏิบตักิาร ยังไมไดขยายผลไปสูการผลิตในเชงิพาณิชย

๓๘



๖. โครงการเก็บเก่ียวสารมีคุณคาจากนํ้ามันปาลมดิบและวัสดุเศษเหลือ
เปนการทดลองวิจัยสกัดสารที่มีคุณคา ประกอบดวย แคโรทีน และโทโคฟรอลจากน้ํามัน

ปาลมและกากปาลม และไดทดลองสกัดน้ํามันปาลมจากเสนใยปาลมและกากปาลม นํามาทดลอง
สกัดสารแคโรทีนและโทโคฟรอลดวยวิธีสะปอนิพิเคชั่นและใชสารดูดซับ สามารถสกัดสารมีคุณคา
ดังกลาวไดในระดับหองปฏิบตัิการ  ยังไมสามารถขยายผลสูการผลิตในเชิงพาณชิย

ลักษณะพอลิเมอรจากน้ํานึ่งปาลมหลังจากการตกตะกอนดวย 95% เอทานอล (a)
และหลังจากการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง (b)

๕. การผลิตและคุณสมบัติของพอลิเมอรจากวัสดุเศษเหลือโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม
เปนการทดลองวิจัยการสกัดพอลิเมอรจากน้ํานึ่งปาลมโดยตรง กับการผลิตจากเชื้อราที่

ผลิตพอลิเมอรได โดยการผลิตพอลิเมอรจากน้ํานึ่งปาลมไดดําเนินการเสร็จแลว ไดความเขมขนของ
พอลิเมอร ๑๑.๘ กรัมตอลิตร เปนชนิดพอลิแซคคารไรดละลายไดในน้ํา มีฤทธ์ิยับยังเชื้อราและเซลล
มะเร็งได  สําหรับการผลิตพอลิเมอรดวยเชื้อรา Rhizopus sp. ST4 จากอาหารเล้ียงเชื้อสังเคราะห
๓ ชนิด  ไดผลผลิตสูงสุด

a b

๓๙



๔๐



บรรณานุกรม

กําพล ประทปีชยักูร. 2549. โครงการทดสอบน้าํมันปาลมแบบตางๆ ผสมกับน้าํมันดีเซลในเคร่ืองยนต
ดีเซลสําหรับการเกษตร และไบโอดีเซลผสมกับน้ํามันดีเซลในเคร่ืองยนตดีเซลสมัยใหมสําหรับ
ยานพาหนะ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ชาคริต ทองอุไร. 2552. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานไบโอดีเซลเพ่ือการแขงขันการผลิต
ไบโอดีเซลโดยใชตัวเรงปฏิกริยาที่เปนกรดการพัฒนากรรมวิธีวิเคราะหคุณภาพไบโอดีเซล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เถวียน วิทยา. 2552. การผลิตคุณสมบตัแิละการประยุกตใชเซลลุโลสและอนพัุนธของเซลลูโลสจาก
เสนใยปาลม ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ธีระ เอกสมทราเมษฐ  ชยัรัตน นิลนนท  ธีระพงศ จนัทรนยิม  ประกิจ ทองคํา และ วรรณา เล้ียววาริณ.
2546. คูมือปาลมน้ํามันและการจดัการ คณะทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ธีระ เอกสมทราเมษฐ และคณะ. 2546. คูมือปาลมน้ํามันและการจดัสวน. ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
ผลิตปาลมน้ํามัน คณะทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.

พูนสุข ประเสริฐสรรพ. 2552. โครงการวิจยัเร่ือง การผลิตและคุณสมบตัขิองพอลิเมอรจากวัสดุเศษ
เหลือโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ภาควิชาเทคโนโลยีชวีภาพอตุสาหกรรม คณะอตุสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วรัญู ศรีเดช. 2552. การผลิตกระดาษจากวัสดุเศษเหลือของสวนปาลมน้ํามัน ภาควิชาเทคโนโลยี
วัสดุภัณฑ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สัณหชัย กล่ินพิกุล. 2537. โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาโรงงานกล่ันน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิ และผลิตภัณฑ
ตอเนื่องขนาดเล็กสําหรับกลุมเกษตรกรสวนปาลมน้ํามันรายยอยของประเทศไทย  คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สัณหชัย กล่ินพิกุล.  2540. โครงการวิจัยเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกล่ันน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิ
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมขนาดเล็กที่ใชกระบวนการทอดผลปาลมภายใตสภาพสุญญากาศ
รางวัลสภาวิจยัแหงชาต.ิ 2536. ผลงานคิดคนหรือส่ิงประดิษฐซึง่เปนประโยชนแกประเทศชาติ
62-71

เสาวลักษณ  จติรบรรเจดิกุล. 2552. การเก็บเก่ียวสารมีคุณคาจากน้าํมันปาลมดิบและวัสดุเศษเหลือ
ภาควิชาการเทคโนโลยีอาหาร คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สํานักงานประสางานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. 2553. 30 ป โครงการพระราชดําริใน ม.อ.
รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.

๔๑



๔๒

อรัญ  หนัพงศกิตตกูิล. 2552. การผลิตโมโนกลีเซอไรดจากน้ํามันปาลมและการใชประโยชนเปนอมัิล-
ซไิฟเออร   ภาควิชาชวีภาพอตุสาหกรรม  คณะอตุสาหกรรมเกษตร   มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร

Sunchai Klinpikul. 1996.Oil Palm Fruit Stripping Machine, Thai Technology Offers 1996.
p.15

SunchaiKlinpikul and Chit Limworabhan.1998. Development of Small – Scale Palm Oil
Mall, Thai Technology Offers 1998. p.9.

Sunchai Klinpikul, Chaiwat Sihibudh, Chit Limworabhan, and Sathian Wanichwiriya. 1999.
Small – Scale Margarine Making Machine,Thai Technology Offers 1999. p.37.


	pageV5
	ใบรองปกหน้า1
	เทิดพระเกียติปาล์มน้ำมัน
	เทิดพระเกียติปาล์มน้ำมัน
	หนังสือเทิดพระเกียรติ1

	42


