คํานํา
ปาลมน้ํามัน เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคใต ซึ่งมีเกษตรกรทําสวนปาลม
น้ํามันเปนจํานวนมาก ขณะเดียวกันนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดทําการวิจัยดานปาลมน้ํามันและ
น้ํามันปาลมมาอยางตอเนื่ องยาวนานและครบวงจร โดยเริ่ มทําการวิ จัยเพื่ อสนองพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ มาตั้งแตป พ.ศ. 2518 จนถึงปจจุบัน มีผลงานวิจัยในดานดังกลาวเปนจํานวนมาก สํานักวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงไดประมวลองคความรูดังกลาวจัดทําเปนหนังสือชุดความรู ม.อ.
เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยดานปาลมน้ํามันขึ้น โดยไดจัดพิมพมาแลว 2 ฉบับ ไดแก
1. เรื่อง “6 คําถามงานวิจัยปาลมน้ํามันใน ม.อ.” พิมพเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2553
2. เรื่อง “ปาลมน้ํามัน : การปรับปรุง ขยายพันธุ การปลูกและการจัดสวน” พิมพเมื่อเดือน
สิงหาคม 2553
ครั้งนี้เปนการจัดพิมพฉบับที่ 3 ใหชื่อเรื่องวา “กวาจะไดมาเปนน้ํามันไบโอดีเซลสายพันธุ ม.อ.”
เปนชุดความรูเกี่ยวกับงานวิจัยดานไบโอดีเซลของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งถือเปนหนวยงานอันดับแรกๆ ของ
ประเทศไทยที่ทําการวิจัยและพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลอยางจริงจังมาอยางตอเนื่องและยาวนานจนไดไบโอดีเซล
ที่มีคุณภาพสายพันธุ ม.อ. ขึ้น วัตถุประสงคในการจัดทําชุดความรูฉบับนี้ก็เพื่อใหเห็นถึงขั้นตอนในการคนควา
ทดลองของนักวิจัย วากวาจะสามารถทําการผลิตไบโอดีเซลใหไดคุณภาพ มีมาตรฐานนั้ น มีการคนควาอยาง
ตอเนื่องและยาวนานอยางไร
โดยเริ่ มตั้ งแต 35 ปที่ ผานมา ตั้ งแต นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได ดําเนินการวิ จัย ประดิษฐคิดคน
ในเรื่ องเกี่ยวกับปาลมน้ํามั น เพื่อสนองพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว ที่ ทรงหวงใยปญหาของ
ชาวสวนปาลมน้ํามันที่ผลผลิ ตปาล มถูกกดราคาและมีคาขนสงที่ สูง เนื่ องจากเป นสวนปาล มขนาดเล็ กอยู ไกล
จากโรงงาน และพระองคตองการสรางมูลคาเพิ่มใหแกปาลมน้ํามัน รวมถึงเพื่อเปนการสรางความมั่ นใจใหกั บ
เกษตรกรวา ปาล มน้ํา มั นสามารถนําไปใช ประโยชน ในด านต างๆ อี กหลายด าน นอกเหนื อจากการนํามาใช
เปนน้ํามันทอดแตเพียงอยางเดียว
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เนื้อหาของหนังสือชุดความรูฉบับนี้ มีอยูทั้งหมด 5 บท บทแรก นําเสนอพัฒนาการของการวิจัยและ
พั ฒนาด านปาลมน้ํา มั นของนั กวิจัยในมหาวิ ทยาลัยฯ เริ่ มจากการวิจัยเพื่ อสนองพระราชดําริฯ ต อด วยการ
แนะนําใหรูจักกับหนวยงานและสถานวิจัยที่ทําการวิจัยน้ํามันปาลมที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิง ไดแก การวิจัยของ
มูลนิธิชัยพัฒนา สถานวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน
และโรงงานสกัดปาลมน้ํามันสําหรั บวิ สาหกิจชุมชน จากนั้ นจะเป นเรื่ องเกี่ ยวกั บกระบวนการผลิ ตน้ํามั นปาลม
เริ่ มจากการนํา ผลปาล ม แยกจากทะลาย แล ว นําไปสู ก ารสกั ดเพื่ อให ได น้ํา มั น แล วจึ งนํา น้ํา มั นที่ ได ไปกลั่ น
ทําการแปรรูปเปนน้ํามันปาลมและนําไปทําการผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ จากบทที่ 4 เปนตนไป จะเปนเรื่อง
กระบวนการผลิตน้ํามันปาลมเปนไบโอดีเซล
หวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือชุดความรู ม.อ. ดานปาลมน้ํามันฉบับนี้ ไดทําหนาที่เผยแพรความรูแกผูที่
ตองการนําองคความรูไปประยุกตและใชใหเกิดประโยชนมากที่ สุด เพื่อตัวเอง สงตอชุมชน และประเทศชาติ
ตอไป
สําหรับหนังสือชุดความรู ม.อ. ดานปาลมน้ํามัน ฉบับตอไป ซึ่งเปนฉบับที่ 4 จะเปนเรื่องเกี่ยวกับการนํา
น้ํามันปาลม และจากทุกสวนของตนปาลมน้ํามัน จากวัสดุเหลือ จากอุตสาหกรรมการสกัดและแปรรูปน้ํามันปาลม
นํามาผลิตเปนผลิตภัณฑที่หลากหลาย และนําไปใชเปนประโยชนดานตางๆ โปรดติดตาม
บรรณาธิการ
กันยายน 2554

2

Biodiesel
ไบโอดีเซลสายพันธุ ม.อ.

กิตติกรรมประกาศ
ตนฉบับสวนใหญของชุดความรู ม.อ. ฉบับ “กวาจะไดเปนไบโอดีเซล สายพันธ ม.อ.” นี้ ไดมาจาก
บทความและผลงานวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่ไดทําการวิจัยเพื่อผลิตไบโอดีเซลมาอยาง
ต อเนื่ องและยาวนาน ผลงานวิ จั ยดั งกล าวได รั บการยอมรั บทั้ งในวงการวิ ชาการ อุ ตสาหกรรมและชุ มชน
สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นําผลงานดังกลาวมาเรียบเรียงใหม จัดลําดับเรื่องราวใหม
ตามกระบวนการผลิตไบโอดีเซล เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ
สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอขอบพระคุณ นักวิจัย เจาของผลงาน และเจาของ
งานวิจัย ที่ไดจัดสงขอมูล และชวยตรวจทานตนฉบับ ทําใหหนังสือเลมนี้มีความถูกตอง ครบถวนซึ่งประกอบดวย
1. รองศาสตราจารย ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล
หัวหนาโครงการสงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมอันเนื่องมาจากพระราชดําริขนาดเล็ก
2. รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต ทองอุไร
ผูอํานวยการสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน คณะวิศวกรรมศาสตร
และคณะผูวิจัย
3. รองศาสตราจารย กําพล ประทีปชัยกูร
ผูอํานวยการสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะผูวิจัย
สํานักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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บทที่ 1
การวิจัยและพัฒนาน้ํามันปาลมและไบโอดีเซล
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1.1 การวิจัยและพัฒนาน้ํามันปาลมเพื่อสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
การพัฒนาและวิจัยน้ํามันปาลมเพื่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร เริ่ มดําเนิ นการเมื่ อวันที่ 9 กั นยายน 2518 ในคราวที่ พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัวเสด็ จ
ทอดพระเนตรสวนปาลมน้ํามันที่นิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใต อ.ควนกาหลง จ.สตูล (รูปที่ 1) พระองคทรงมี
พระราชดํารัสสอบถามขอมูลตางๆ เกี่ยวกับปาลมน้ํามันโดยละเอียด เนื่องจากขณะนั้นปาลมน้ํามันยังเปนพืชที่
ไมคอยมีใครรูจัก โดยมี อาจารยสัณหชัย กลิ่นพิกุล และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรถวายรายงาน
พรอมทั้งถวายการสาธิตเครื่องหีบน้ํามันปาลมแบบไฮโดรลิคสที่นิคมสรางตนเองซื้อมาจากประเทศเนเธอรแลนด
และพระองคมีพระกระแสรับสั่งใหอาจารยสัณหชัย กลิ่นพิกุล และคณะ สรางเครื่องหีบน้ํามันปาลมขนาดเล็ก
ขึ้นเอง โดยไมตองสั่งซื้อจากตางประเทศ จากนั้นเปนตนมา นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรก็เริ่ม
ทํางานวิจัยและพัฒนาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมเพื่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตาม
ลําดับ ดังนี้
วันที่ 22 กันยายน 2519 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจาลู กเธอเจ าฟาจุฬาภรณ วลัยลักษณอัคร
ราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรสวนปาลมน้ํามันที่นิคมสรางตนเองฯ อ.ควนกาหลง จ.สตูลอีกครั้งหนึ่ง (รูปที่ 2)
ทรงรับสั่งถามขอมูลเกี่ยวกับปาลมน้ํามันกับอาจารยสัณหชัย กลิ่นพิกุล และคณะ อีกหลายประการ และยังได
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รูปที่ 1 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินไปยังนิคมสรางตนเอง อ.ควนกาหลง จ.สตูล เมื่อวันที่
9 กันยายน 2518 ในภาพ อาจารยสัณหชัย กลิ่นพิกุล นักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ถวายรายงาน
เกี่ยวกับเครื่ องหี บน้ํามันปาลม

รูปที่ 2 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปยังนิคมสรางตนเอง อ.ควนกาหลง จ.สตูล เมื่อวันที่
22 กันยายน 2523 อาจารยสัณหชัย กลิ่นพิกุล และคณะ ถวายรายงานผลงานวิจัยที่พระองครับสั่งใหคณะ
วิจั ยของมหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร พัฒนาขึ้ น

ทอดพระเนตรผลงานที่ พระองคได รับสั่ งใหคณะวิจัยจากมหาวิ ทยาลั ยสงขลานครินทรพัฒนาขึ้ น เชน ผลงาน
ถังนึ่งทะลายปาลม เครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลาย เครื่ องฉีกยอยผลปาลม เครื่องหีบน้ํามันปาลม และ
เครื่องแยกเสนใยปาลม เปนตน
วันที่ 2 ตุ ลาคม 2526 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวมีพระราชดําริใหมหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร
ทําการวิจัยและพัฒนาโรงงานสกัดน้ํามันปาลมขนาดเล็กใหกลุมเกษตรสวนปาลมรายยอย เนื่องจากขณะนั้ นมี
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมจํานวนนอย ทําให เกษตรกรที่ ปลูกปาลมน้ํามันตองมีคาใชจาย และประสบกั บป ญหา
ในการนําผลผลิตมาจําหนายใหแกโรงงานซึ่งอยูไกลจากสวนปาลม ทําใหผลปาลมเสียหายถูกโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมกดราคา การสรางโรงงานดังกลาวไดรับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
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รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5
รูปที่ 3–5 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทอดพระเนตรโรงงานสาธิต
การสกัดน้ํามันปาลม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2528

โครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชดําริ (สน.กปร.) เป นเงิน 458,800 บาท ให สร างโรงงานสาธิ ตการสกั ด
น้ํามันปาลมขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในป 2527
วั นที่ 23 กั นยายน 2528 พระบาทสมเด็ จพระเจาอยู หัวพร อมด วย สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรโรงงานสาธิตการสกัดน้ํามันปาลมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (รูปที่
3–5) ซึ่งคณะผูวิจัยไดใชกระบวนการทอดผลปาลมแทนการอบดวยไอน้ํา ทําใหไมมีน้ําเสีย และพระบาทสมเด็จ
พระเจ าอยู หัว ได ท รงมี พระราชดํา ริ ใ ห ไปทดลองสร างโรงงานให ก ลุ ม เกษตรกรสหกรณ นิ คมอ าวลึ ก จ.กระบี่
จากนั้นคณะนักวิจัยไดทําการพัฒนาปรับปรุงเครื่องทอดผลปาลมอีกหลายครั้ง จนถึงป 2534 ก็ไดพัฒนาระบบ
การทอดผลปาลมภายใตสภาพสุญญากาศขึ้นเปนผลสําเร็จโดยการนําผลปาลมไปทอดในหมอแลวดูดอากาศออก
ทําใหน้ํามันปาลมที่ไดมีคุณภาพดี กรดไขมันอิสระต่ําและมีสีสวย เครื่องทอดดังกลาวไดรับรางวัลชมเชยผลงาน
สิ่งประดิษฐที่เปนประโยชนแกประเทศชาติ ประจําป 2536 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 6-9 พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั วและสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ เสด็จทอดพระเนตรโรงงานสกั ดน้ํามั น
ปาลมขนาดเล็กที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2533 ซึ่งเปนโรงงาน
ที่ คณะวิจั ยจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร จัดสรางขึ้ นเพื่ อสนองพระราชดําริของพระองค

วันที่ 8 ตุลาคม 2531 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งใหมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร ดําเนิ นการจั ดสรางโรงงานแปรรู ปน้ํามั นปาล มขนาดเล็ กครบวงจรที่ ศูนย ศึกษาการพั ฒนาพิ กุ ลทอง
อั นเนื่ องมาจากพระราชดําริ จังหวั ดนราธิวาส เพื่ อนําผลผลิ ตปาลมน้ํา มั นที่ ศูนย ศึกษาการพั ฒนาพิ กุลทองฯ
ไดทดลองปลูกไวในพื้นที่ดินพรุจํานวน 8 ไร ตั้งแตป 2529 มาทําการแปรรูปอยางครบวงจร เพื่อใหประชาชน
ในพื้ นที่ ได เห็ นประโยชนของปาล มน้ํามั นว า ทุกสวนของปาล มน้ํา มันสามารถนําไปใช ประโยชน ไดหลากหลาย
ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรก็ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) จัดสรางโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดวยระบบทอดผลปาลม และโรงงานกลั่ นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ดวยกระบวนการทางเคมี และนําผลิตผล
พลอยไดตางๆ เชน กากปาลมมาใชเปนอาหารสัตวและไขสเตียรินบริสุทธิ์(น้ํามันปาลมขน) มาผลิตเปนเนยขาว
เทียม รวมทั้งไขสบูก็ไดนํามาผลิตเปนสบูซักลางอยางครบวงจร โดยในวันที่ 7 ตุลาคม 2533 พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดเสด็จมาทอดพระเนตรที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง (รูปที่ 6–9)
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จากนั้นเปนตนมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงติดตามงานที่มีพระราชดําริ
ให นั ก วิ จั ยของมหาวิ ท ยาลั ยสงขลานคริ นทร ทํา การวิ จั ย และพั ฒนา ตลอดจนก อสร า งโรงงานสาธิ ต เพื่ อให
ประชาชนมั่นใจในผลการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยมหาวิทยาลัยหลายครั้ง เชน วันที่ 12 กุมภาพันธ 2535
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็ จทอดพระเนตรโรงงานสกัดน้ํามันปาลมระบบทอด
สุญญากาศที่สหกรณนิคมอาวลึก จ.กระบี่ (รูปที่ 10)

รูปที่ 10 สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ เสด็ จทอดพระเนตรโรงงานสกั ดน้ํามั นปาล มระบบทอดสุญญากาศ ที่ คณะ
วิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดจัดสรางขึ้นที่สหกรณนิคมอาวลึก จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ
2535

วันที่ 24 กันยายน 2543 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการ
สาธิตการใชน้ํามันปาลมบริสุทธิ์และเมทิลเอสเตอร เดินเครื่องจักรกลการเกษตรที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
จ.นราธิวาส (รูปที่ 11) พระองคทรงมีพระราชกระแสวา “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนพระทัยเกี่ยวกับ
การใชน้ํามันปาลมผสมน้ํามันดีเซลเพื่ อใชในเครื่ องจักรกลการเกษตร ควรทดลองทําในเชิงธุรกิจลักษณะสถานี
จําหนาย” และ “มีพระราชประสงคจะสนับสนุนโครงการนี้เปนการสวนพระองค” อันเปนที่มาของการทําวิจัย
ไบโอดีเซลของมหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร การศึ กษาทดลองและพัฒนาปรั บปรุ งกระบวนการผลิตจึ งดําเนิน
การเรื่ อยมา จนในวั นนี้ มี โรงงานสกัดน้ํามันปาล มและผลิ ตไบโอดี เซลสามารถสนองพระราชดําริ ทั้ งสิ้ นจํานวน
4 แหง ไดแก
1. โรงงานสกัดน้ํามันปาลมขนาดกําลังผลิต 2 ตันทะลาย/ชั่วโมง เมื่อป 2547 ที่สหกรณนิคมฯ
อาวลึก จ.กระบี่ (รูปที่ 12) ใชกระบวนการทอดผลปาลมภายใตสุญญากาศ ทําใหไมมีน้ําเสีย ในป 2551-2552
สหกรณฯ ไดจัดสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็กขึ้นสําหรับใชในสหกรณนิคม
2. โรงงานสกั ดน้ํามั นปาล มและผลิ ตไบโอดีเซล ที่ ศู นย ศึกษาการพั ฒนาพิ กุลทองอั นเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ จ.นราธิวาส (รูปที่ 13) โดยในป 2546 สรางโรงงานขนาด 400 ลิตร และระหวางป 2547–2548
สรางเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากไขสบูขนาด 40 ลิตร และเครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาด 1,000 ลิตร เพื่อจําหนาย
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รูปที่ 11 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทอดพระเนตรการสาธิตการใชน้ํามันปาลมและไบโอดีเซล เดินเครื่อง
จั กรกลการเกษตรซึ่ งเป นน้ํามั นที่ นักวิจั ยของมหาวิ ทยาลั ยผลิ ตขึ้ น เมื่ อวันที่ 24 กั นยายน 2543 ณ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิ กุลทอง จ.นราธิวาส

รูปที่ 12 โรงงานสกัดน้ํามันปาลม ที่สหกรณฯ อ.นิคมอาวลึก จ.กระบี่

รูปที่ 13 โรงงานสกัดน้ํามันปาลมและผลิตไบโอดีเซลที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส
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ไบโอดีเซลใหแกชาวประมงทองถิ่น
3. โรงงานตนแบบผลิตไบโอดีเซล ที่คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ
จ.สงขลา (รูปที่ 14) โดยใชวัตถุดิบหลายชนิด เชน น้ํามันปาลมโอเลอินบริสุทธิ์ ไขสเตียรินบริสุทธิ์ และน้ํามัน
ทอดใชแลว ในป 2545 ไดทดลองผลิตน้ํามันไบโอดีเซล B 100 ใหกับการรถไฟแหงประเทศไทยทดลองใช
เดินรถดีเซลราง ระหวางหาดใหญ–สุไหงโกลก ในป 2546 รวมกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา จัดซื้ อ
น้ํามันทอดใชแลวจากโรงงานอุตสาหกรรม มาผลิตเปนไบโอดีเซลจําหนายกลับใหแกโรงงาน และในปจจุบัน
ก็ยังดําเนินการอยูอยางตอเนื่อง โรงงานตนแบบนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จ
ทอดพระเนตร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 และทรงเติมน้ํามันไบโอดีเซลใหแกรถโดยสารรับจาง อ.หาดใหญ
จ.สงขลา (รูปที่ 15)
4. ออกแบบและจัดสรางโรงงานสกัดน้ํามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ (รูปที่ 16) โครงการนี้เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อ
ประมาณเดือนกรกฎาคม 2548 ใหมูลนิธิชัยพัฒนาทําการทดลองปลูกปาลมน้ํามันและพืชน้ํามันชนิดอื่ น และ
สร า งโรงงานสกั ดน้ํ า มั นพื ชและผลิ ตไบโอดี เซลขนาดชุ มชนครบวงจรขึ้ น ที่ พื้ นที่ ปลู กป าชั ยพั ฒนาแม ฟา หลวง
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
รับสั่งใหคณะผูวิ จัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเขาเฝาฯ เปนการด วน ที่ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย

รูปที่ 14 โรงงานตนแบบผลิตไบโอดีเซลที่คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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รูปที่ 15 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทอดพระเนตรโรงงานผลิตไบโอดีเซลตนแบบ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิ ทยาลั ยสงขลานครินทร เมื่ อวั นที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 และทรงเติ มน้ํามันไบโอดี เซลใหแก
รถโดยสารรั บจาง

รูปที่ 16 โรงงานสกัดน้ํามันพืชและผลิตไบโอดีเซล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.เพชรบุรี ทั้งนี้ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริใหมูลนิธิ
ชัยพัฒนาทําการปลูกปาลมน้ํามันและพืชน้ํามันอื่นๆ พรอมทั้งใหสรางโรงงานสกัดน้ํามันพืชและผลิตไบโอดีเซล
ระดับชุมชนขึ้นในบริเวณพื้นที่ปลูกปาชัยพัฒนาแมฟาหลวง ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ซึ่งสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งถามวาที่หัวหินปลูกปาลมน้ํามันไดหรือไม คณะผูวิจัย
ไดกราบบังคมทูลฯ วา ปลูกได แตตองมีระบบชลประทานน้ําหยดเนื่องจากปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอปที่ อ.หัวหิน
คอนขางต่ําซึ่งไมเพียงพอสําหรับปาลมน้ํามัน ดังนั้นมูลนิธิชัยพัฒนาจึงไดทําการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ 300 ไร
และปลูกตนสบูดําในพื้นที่ 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
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รูปที่ 17 พื้นที่ทดลองปลูกพืชปาลมน้ํามัน

รูปที่ 18 สวนปาลมน้ํามัน ในพื้นที่ 300 ไร

รูปที่ 19 ตนปาลมน้ํามันที่ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ ทรงปลูก

รูปที่ 20 แปลงปลูกตนสบูดําพันธุตางๆ ในพื้นที่
100 ไร

รูปที่ 21 โรงงานสกัดน้ํามันพืชและผลิตไบโอดีเซล ขนาด 400 ลิตร/วัน

รูปที่ 22 โรงงานและสถานีจายน้ํามันไบโอดีเซลที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
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รูปที่ 23 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงเติมน้ํามันไบโอดีเซล

สยามบรมราชกุ มารี ไดเสด็จพระราชดําเนินมาเปนองคประธานในพิ ธีกดปุ มเดิ นเครื่ องจักรและทรงเติมน้ํามัน
ไบโอดีเซลเปนปฐมฤกษ (รูปที่ 23)
ตอมาในป 2552 มูลนิธิชัยพัฒนาไดอนุมัติใหดําเนินการโครงการวิจัยการทดลองปลูกทานตะวันในพื้นที่
ปลู กป าชั ยพัฒนาแม ฟาหลวง ต.หนองพลั บ อ.หั วหิน จ.ประจวบคี รี ขันธ ด วยงบประมาณ 560,000 บาท
เนื่องจากเปนพืชที่มีศักยภาพสูงเพราะเปนพืชลมลุก ทนแลง ใหน้ํามันคุณภาพสูง และเก็บเกี่ยวไดงายกวาสบูดํา
อีกทั้ งยังสงเสริมใหเป นแหล งทองเที่ ยวไดดวย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรได ประสานงานใหนักวิจัยจาก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี ดําเนินการวิจัย โดยใน
ระยะแรกเปนการทดสอบเปรียบเทียบทานตะวันพันธุสังเคราะหกับพันธุลูกผสม กําหนดแลวเสร็จประมาณเดือน
มีนาคม 2554 (รูปที่ 24-25)

1.3 การวิจัยและพัฒนาไบโอดีเซลของสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและ
พืชน้ํามัน
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน กอตั้งเมื่อป 2545 โดยมีเปาหมาย
เพื่ อพั ฒนาเทคโนโลยีผลิตพลั งงานทดแทนและไบโอดี เซล ให เป นพลังงานทดแทนที่ เหมาะสมกั บประเทศไทย
และทํางานวิจัยเพื่ อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่ งสถานวิจัยฯ สามารถสรางโรงงาน
ตนแบบไบโอดีเซลที่มีกําลังผลิต 1,000 ลิตร/วัน ไดสําเร็จในปถัดมา โดยในชวงแรกไดรวมมือกับบริษัทชุมพร
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และการรถไฟแหงประเทศไทย ผลิตไบโอดีเซลจากไขปาลมสเตียริน
เพื่อใชกับรถไฟเปนระยะเวลาประมาณ 1 ป และในชวงเวลาดังกลาวราคาของไขปาลมสเตียรินไดเพิ่มขึ้นเปน
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รูปที่ 24 แปลงปลูกทานตะวันพันธุลูกผสม

รูปที่ 25 แปลงปลูกทานตะวัน พันธุสังเคราะห

อยางมาก ทําใหบริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เกิดภาวะขาดทุน ดังนั้นจึงไมตอสัญญา
เมื่อสิ้นสุดโครงการ ในปจจุบันโรงงานตนแบบไบโอดีเซลผลิตไบโอดีเซลโดยใชน้ํามันทอดใชแลวเปนหลัก
สําหรับประเทศไทยวัตถุดิบที่เปนหลักในการผลิตไบโอดีเซลคือน้ํามันปาลม เมื่อป 2549 ทางสถานวิจัยฯ
ไดพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางมีกําลังผลิต 10,000 ลิตร/
วัน ที่บริษัทชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามันกระบี่ จํากัด จ.กระบี่ และองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี
จ.สุ ราษฎร ธานี เนื่ องจากน้ํามั นปาลมดิบมีกรดไขมันอิสระคอนขางสูงประมาณ 4-5% ดังนั้ นจึ งจําเปนตองมี
กระบวนการเตรียมน้ํามัน โดยจะมีขั้นตอนการขจัดยางเหนียว และการลดกรดไขมันอิสระ (รูปที่ 26) ซึ่งที่
จ.กระบี่ ใชวิธีการเปลี่ยนกรดไขมันอิสระเปนสบู ทําใหมีการสูญเสียน้ํามันไปสวนหนึ่งกับสบู (รูปที่ 27) แตที่
จ.สุราษฏรธานี ไดพัฒนาใหเปลี่ยนกรดไขมันอิสระเปนไบโอดีเซล โดยใชปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชัน (รูปที่ 28)
ทําใหมีผลไดที่เพิ่ มขึ้ น ซึ่ งในป จจุบันจังหวัดกระบี่ไดเปลี่ ยนมาใชการลดกรดไขมันอิสระโดยปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชันแลวเชนกัน นอกจากนี้ทางสถานวิจัยฯ ไดจดสิทธิบัตรของกระบวนการผลิตเมทิลเอสเตอรดวยปฏิกิริยา
เอสเตอรริฟเคชันของสวนกรดไขปาลมน้ํามัน โดยมีเลขที่สิทธิบัตรที่ 0601005207
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รูปที่ 26 ผังการทํางานของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบ

นอกจากนี้ ทางสถานวิ จัยฯ ไดออกแบบหนวยผลิตไบโอดีเซลหรือโรงงานผลิตไบโอดีเซลใหแก เอกชน
และหนวยงานตางๆ ไดแก
1. บริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไดออกแบบหนวยผลิตไบโอดีเซลที่มีกําลังผลิต 20,000
ลิตร/วัน (รูปที่ 29)
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รูปที่ 27 ไขสบูที่เกิดขึ้นจากการลดกรดของบริษัทชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามันกระบี่ จํากัด จ.กระบี่

รูปที่ 28 ถังปฏิ กรณสําหรับปฏิ กิริยาเอสเตอริฟ เคชันทําจากวัสดุเหล็กกล าไรสนิม
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี

รูปที่ 29 หนวยผลิตไบโอดีเซลของบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

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

3. ศูนยการศึกษาและพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส ซึ่งเปนโครงการพระราชดําริในจังหวัดนราธิวาส
กําลังผลิต 400 ลิตร/วัน โดยสามารถผลิตไดจากน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันทอดใชแลว เพื่อเปนแหลงเรียนรู
แกเกษตรกรและชุมชน (รูปที่ 31)

รูปที่ 31 ชุดผลิตไบโอดีเซลของ ศูนยการศึกษาและพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส

4. โรงงานสกัดน้ํามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร ซึ่งเปนโครงการพระราชดําริในจ.ประจวบคีรีขันธ
ของมูลนิธิชัยพัฒนา กําลังผลิต 400 ลิตร/วัน (รูปที่ 32) สามารถผลิตไดจากน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันทอด
ใชแลว เพื่อเปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกรและชุมชน
5. โรงงานตนแบบผลิตไบโอดีเซล ของกลุมรัฐวิสาหกิจชุมชนของชาวบานในตําบล จ.ป.ร. อ.กระบุรี
จ.ระนอง กําลังผลิต 400 ลิตร/วัน (รูปที่ 33) ซึ่งทางสถานวิจัยฯ ไดวิจัยและพัฒนาตอยอดจากโรงงานสกัด
น้ํามันพืชและผลิ ตไบโอดีเซลครบวงจร จ.ประจวบคีรีขันธ โดยนํากลีเซอรอลซึ่ งเป นผลพลอยไดจากการผลิต
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รูปที่ 32 โรงงานสกัดน้ํามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร จ.ประจวบคีรีขันธ ของมูลนิธิชัยพัฒนา

รูปที่ 33 แผนผังกระบวนการผลิตของโรงงานตนแบบผลิตไบโอดีเซล ของกลุมรัฐวิสาหกิจ ชุมชนของชาวบาน ตําบล
จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง

ไบโอดีเซลมาใชเปนเชื้ อเพลิ งในการสกัดน้ํามั นปาลมและผลิ ตไบโอดี เซล ทําใหชุมชนสามารถพึ่ งพาตนเองได
ในดานพลังงาน
6. ชุดผลิตไบโอดีเซล สถานีตํารวจภูธรรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา กําลังผลิต 150 ลิตร/วัน โดย
เขาไปปรั บปรุ งกระบวนการผลิตจนกระทั่ งผ านเกณฑมาตรฐานไบโอดี เซลชุมชน และได ออกแบบกระบวนการ

Biodiesel
สายพันธุ ม.อ.

15

รูปที่ 34 การปรับปรุงการผลิตไบโอดีเซลของสถานีตํารวจภูธรรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

บําบัดน้ําเสียเบื้องตนเพื่อแกปญหาน้ําเสียที่เกิดขึ้น (รูปที่ 34) นอกจากนี้ทางสถานีตํารวจรัตภูมิ สถานวิจัยฯ
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดทําวิจัยรวมกันในการผลิตไบโอดีเซลจากไขมันหมู
แบบครบวงจร เพื่ อใหไดเทคโนโลยีที่ มีราคาถูก และนําไปปฏิบัติไดจริง ซึ่ งไบโอดีเซลที่ ผลิตไดมีคุณภาพ
ผานเกณฑมาตรฐานไบโอดีเซลชุมชน
จะเห็นได วาสถานวิจัยฯ ได วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ทางดานไบโอดีเซลมาอยางต อเนื่ อง เพื่ อรองรับ
อุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก (ชุมชน) ขนาดกลางและขนาดใหญ นอกจากนี้จากรูปที่ 26 แสดงใหเห็นวาผังการ
ทํางานของกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ อีกหลายขั้นตอน ซึ่งสถานวิจัยฯ ไดดําเนิน
การวิจัยเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลใหดียิ่งขึ้น ดังนี้
1. ขั้นตอนการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน
การผลิตไบโอดีเซลโดยทั่วไปแอลกอฮอลที่นิยมใชคือเมทานอล เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาไดดี หาไดงาย
เพราะไดจากอุตสาหกรรมปโตรเลียม แตเมทานอลเปนสินคานําเขา และมีราคาผันผวนขึ้นอยูกับราคาน้ํามันดิบ
ทํา ให ไบโอดี เซลประเภทเมทิ ลเอสเตอร ยั งคงพึ่ งพาต างประเทศ แต ต างจากเอทานอลที่ ผลิ ตได เองภายใน
ประเทศจากอ อยหรื อมั นสําปะหลั ง จึ งทําให ไ บโอดี เซลประเภทเอทิ ลเอสเตอร เป นการพึ่ งพาตนเองมากกว า
แตเนื่ องจากในการผลิตเอทิลเอสเตอร กลี เซอรอลที่ไดจะไม แยกตัวออกจากเอสเตอร ไมเหมือนกับการผลิต
เมทิ ลเอสเตอร ที่ กลี เซอรอลแยกตั วออกจากเอสเตอรได งาย ดั งนั้ นการในการแยกกลี เซอรอลออกจากเอทิ ล
เอสเตอร จึงตองใช กระบวนการที่ ซับซอนและทําใหมี คาใชจายที่ สูง จากปญหาดั งกลาวทางสถานวิจัยฯ จึงได
ทําการวิจัยในเรื่องเอทิลเอสเตอร ดังนี้
โครงการวิจัยการผลิตเอทิลเอสเตอรเชิงอุตสาหกรรมจากน้ํามันปาลมดิบ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม
ของกระบวนการผลิตเอทิลเอสเตอรเชิงอุตสาหกรรมจากน้ํามันปาลมดิบ ในระดับโรงงานสาธิต (pilot plant)
นอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัยการผลิตเอทิลเอสเตอรจากน้ํามันปาลมดิบระบบตอเนื่อง ขนาดสาธิต 1,000 ลิตร/
วัน เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตเอทิลเอสเตอรเชิงอุตสาหกรรมจากน้ํามันปาลมดิบแบบตอเนื่อง
ในระดับโรงงานสาธิต ขนาด 1,000 ลิตร/วัน เพื่อใหไดองคความรูและแนวทางที่สามารถนําไปขยายผล/และ
ตอยอดในเชิงอุตสาหกรรมไดอยางทันที โดยมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรมากที่สุด โครงการวิจัยของระบบ
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ตอเนื่ องนี้ เปนการตอยอดทางเทคโนโลยีจากชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอลอยางตอเนื่ อง ซึ่ งชุด
ผลิ ตไบโอดีเซลนี้ ได รั บรางวั ลการประกวดสิ่ งประดิษฐ คิดคนทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ป 2550 ของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ (รูปที่ 35)

รูปที่ 35 ชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลี เซอรอลอยางตอเนื่ อง รางวัลการประกวดสิ่ งประดิษฐคิดคน
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป 2550 ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับ
มูลนิ ธิธนาคารกรุ งเทพ

โครงการวิ จัย การก อตั วของกลี เซอรอลและเอสเตอร โดยใช กล องจุ ลทรรศน ที่ ใช ลําแสงเลเซอร
ช วยในการมองภาพตั วอย างในลั กษณะ 3 มิ ติ (Confocal Laser Scanning Microscope, CLSM)
เพื่อศึกษาการแยกตัวของกลีเซอรอลออกจากเอสเตอรทั้งชนิดเมทิลเอสเตอรและเอทิลเอสเตอร (รูปที่ 36)

รูปที่ 36 ภาพถายจาก Confocal laser scanning microscope แสดงลักษณะของการกระจายตัวระหวาง
อนุภาคกลี เซอรอลและเอสเตอรหลั งปฏิ กิริ ยาทรานส เอสเตอริ ฟเคชัน
(สภาวะ: สัดสวนเชิงโมลของแอลกอฮอล :น้ํามันพืช 6:1 KOH 1% อุณหภูมิ 70oC เวลา 30 นาที)
ก) เมทิลเอสเตอร ข) เอทิลเอสเตอร
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2. ขั้นตอนการแยกกลีเซอรอล
กลี เซอรอลดิ บเป น ผลพลอยได ที่ ได จากกระบวนการผลิ ต ไบโอดี เซล ซึ่ งหากนํา มากลั่ น ให เป น
กลี เซอรอลบริ สุทธิ์ จะทําให เพิ่ มมู ลค าของกลี เซอรอลได จํานวนมาก ซึ่ งขั้ นตอนการทํากลีเซอรอลใหบริ สุ ทธิ์ นี้
มีรายละเอียดดังรูปที่ 37
กลีเซอรอลดิบ
การแยกสารอินทรีย์
การทําให้ เป็ นกลาง
การกรอง
การระเหยเมทานอล
การกลั นกลีเซอรอล
การฟอกสี
กลีเซอรอลบริสุทธิ

รูปที่ 37 แผนผังการทํางานของกระบวนการทํากลีเซอรอลใหบริสุทธิ์

จะเห็ นไดว าขั้ นตอนการทํากลี เซอรอลบริ สุ ทธิ์ ประกอบด วยขั้ นตอนย อยๆ หลายขั้ นตอน ทําให มี
ความคุมคาเชิงเศรษฐศาสตรในระดับอุตสาหกรรมเทานั้น ดังนั้นทางสถานวิจัยฯ จึงมีโครงการวิจัยกระบวนการ
แปรรู ปกลี เซอรอลดิ บจากกระบวนการผลิ ตไบโอดี เซลให เป น ผลผลิ ตที่ มี มู ลค าด วยกระบวนการทางชี วภาพ
เพื่อเปนการลดปริมาณกลีเซอรอลดิบที่กักเก็บในโรงงานผลิตไบโอดีเซล และศึกษากระบวนการแปรรูปกลีเซอรอล
ดิบที่ไดจากกระบวนการผลิตปาลมไบโอดีเซลเพื่อผลิตเปนผลิตผลที่มีคุณคาหรือประโยชน เชน เอทานอล
กาซไฮโดรเจน และบิ วทานอล กระบวนการหมักดวยจุลิ นทรีย ตลอดจนศึกษาผลกระทบจากสิ่งเจื อปนใน
กลีเซอรอลดิบ (น้ํา สบู ไบโอดีเซล น้ํามันปาลม และเมทานอล) ตอกระบวนการหมักเพื่อผลิตผลิตผลที่มีคุณคา
หรือประโยชน ซึ่งเปนสวนชวยในการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซล โดยเปนการหาแนวทางการลดตนทุน
ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
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3. ขั้นตอนการแยกคืนเมทานอล
เนื่องจากในการผลิตไบโอดีเซลจะตองใชเมทานอลที่มากกวาในทางทฤษฏี จึงทําใหมีเมทานอลสวน
เกินเกิดขึ้นและละลายผสมอยูในทั้งไบโอดีเซลและกลีเซอรอลเมื่อเสร็จสิ้นปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน ดังนั้น
ถาหากสามารถนําเมทานอลสวนเกินกลับไปเปนวัตถุดิบในการผลิตอีกครั้ ง ก็จะทําใหลดตนทุนในกระบวนการ
ผลิตลงได ซึ่ งทางโรงงานต นแบบของสถานวิจัยฯ ไดทําการระเหยเมทานอลภายใตระบบสุญญากาศ และใช
กลีเซอรอลดิบเปนเชื้อเพลิงในการใหความรอน นอกจากนี้ทางสถานวิจัยฯ ไดออกแบบหอกลั่นเมทานอลใหกับ
บริษัทชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามันกระบี่ จํากัด จ.กระบี่ เพื่อกลั่นบริสุทธิ์เมทานอลที่ไดจากการระเหยและ
ควบแนนจากไบโอดีเซลและกลีเซอรอลตามกระบวนการที่มีอยูเดิม ใหมีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.5% ในอัตราการ
ผลิตวันละ 1000 ลิตรของกระแสปอน (เมทานอลความบริสุทธิ์ 90%) เปนกระบวนการกลั่นที่ความดันบรรยากาศ
ซึ่งเปนเมทานอลที่มีความบริสุทธิ์เทากับเมทานอลใหม แสดงดังรูปที่ 38

รูปที่ 38 หอกลั่นเมทานอลของบริษัทชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามันกระบี่ จํากัด

4. ขั้นตอนการฟอกสี
เนื่องจากไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันปาลมดิบจะมีสีสมแดง ซึ่งเปนสีตามธรรมชาติของน้ํามันปาลม
ดิบ ซึ่งทางบริษัทชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามันกระบี่ จํากัด จ.กระบี่ ตองการใหมีสีที่จางลงใกลเคียงกับ
น้ํามันดีเซล ดังนั้นทางสถานวิจัยฯ จึงไดออกแบบกระบวนการฟอกสีเพิ่มเติมเขาไปกระบวนการผลิตเดิม ซึ่งใช
ดินฟอกสีเปนตัวดูดซับเพื่อใหมีสีจางลง การฟอกสีจะทําที่อุณหภูมิประมาณ 90- 120oC โดยใชดินฟอกสีประมาณ
1-2% โดยน้ําหนั กของไบโอดี เซลและใช เวลาในการฟอกสีประมาณ 1-3 ชั่ วโมง จึงกรองดิ นฟอกสี ออกดวย
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เครื่องกรองแบบอัดหลายชั้น (filter press) ก็จะไดไบโอดีเซลที่มีสีใสขึ้น พรอมสําหรับการลางในขั้นตอน
ถัดไป แสดงดังรูปที่ 39

รูปที่ 39 ลักษณะของไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบกอนและหลังการฟอกสี

5. ขั้นตอนการลางไบโอดีเซลและกําจัดน้ํา
สําหรับไบโอดีเซลที่ผลิตไดยังปนเปอนดวยสารอื่นๆ เชน สบูที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาระหวางตัวเรง
ปฏิกิริยาดางกับกรดไขมันอิสระหรือน้ํามันวัตถุดิบหรือไบโอดีเซล กลีเซอรอลที่ละลายอยูในชั้นไบโอดีเซล ตัวเรง
ปฏิกิริยา โมโนกลีเซอไรด ไดกลีเซอไรด และน้ํามันที่ทําปฏิกิริยาไมหมด ซึ่งการขจัดสารปนเปอนในไบโอดีเซล
เชน กลีเซอรอลอิสระ ตัวเรงปฏิกิริยา เมทานอลสวนเกิน และสบู มักใชวิธีการลางดวยน้ําอุนหลายๆ ครั้ ง
ซึ่งจะทําใหมีน้ําเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในปริมาณ 1 เทาของปริมาณน้ํามันไบโอดีเซล โดยน้ําเสีย
จากกระบวนการผลิ ตไบโอดี เซลนั้ นจะก อให เกิ ดป ญ หาด า นสิ่ งแวดล อม เนื่ องจากมี ค าบี โอดี และซี โอดี ที่ สู ง
ดั งนั้ นถาหากมี การใช ตัวดู ดซับร วมกั บการล างด วยน้ํา ก็จะสามารถลดปริ มาณการใชน้ํา ลางลงได โดยทั่ วไป
วั สดุดูดซั บที่ ใช ในการกําจั ดสิ่ งปนเป อนในไบโอดี เซลที่ ใช ในโรงงานไบโอดี เซลเชิ งพาณิชย จะทําให ไบโอดี เซล
สะอาดจนกระทั่งไมตองใชน้ํารวมในกระบวนการลาง ซึ่งวัสดุดูดซับเหลานี้ เชน แมกนีซอล เรซิ่นแอมเบอรไลท
หรือเรซิ่นเพียวโรไลท จะมีราคาแพงและตองนําเขาจากตางประเทศ ดังนั้ นสถานวิ จัยฯ จึงไดมี โครงการการ
วิจัยประยุกตใชวัสดุดูดซับอื่นที่มีตนทุนที่ถูกกวาและมีความเปนไปไดเพื่อขจัดสิ่งปนเปอนในไบโอดีเซล (โดยเฉพาะ
อย างยิ่ งสบู ) โดยใช ร วมกั บการลางด วยน้ํา ซึ่ งทําให น้ําล างน อยลง โดยจะเป นกรรมวิ ธีทางเลื อกที่ เหมาะสม
สําหรับไบโอดีเซลชุมชน และจะลดปญหาดานสิ่ งแวดลอมที่ จะเกิดขึ้นไดเปนอยางดี และมีความเปนไปไดทาง
เศรษฐศาสตร ดังแสดงในรูปที่ 40
6. การกําจัดน้ํา
การขจัดน้ําออกจากไบโอดีเซล เป นขั้ นตอนที่ ทําให ได ตามมาตรฐานกรมธุรกิจพลั งงานได ยากมาก
เพราะการขจัดน้ําออกแบบงายคือการระเหยน้ํา ซึ่งไบโอดีเซลเปนสารที่ดูดน้ําไดงาย การระเหยน้ําที่อุณหภูมิสูง
เปนเวลานานทําใหไบโอดีเซลมีสีเขมขึ้นและงายตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับออกซิเจนในอากาศ สงผลให
มีคุณสมบัติดอยลงและเมื่อปลอยใหสัมผัสกับอากาศในชวงการเก็บ กอนการใชงานยังมีโอกาสดูดน้ําจากอากาศ
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รูปที่ 40 กระบวนการลางไบโอดีเซลแบบตอเนื่องโดยใชตัวดูดซับรวมกับน้ํา

กลับเขามาอีกได ซึ่งมักทําใหไมไดมาตรฐานในระดับ 0.05% โดยน้ําหนัก (คุณภาพของไบโอดีเซลเชิงพาณิชย)
การกําจัดน้ําดวยการกรองผานชั้นของเกลือสามารถลดปริมาณน้ําจาก 0.5% จนเหลือ 0.12% โดยน้ําหนักได
โดยมีคาใชจายที่ถูกมาก ซึ่งคุณภาพนี้จะผานในระดับไบโอดีเซลชุมชน หากตองการลดน้ําใหต่ํากวานี้อาจตองใช
เรซิ่น ซึ่งมีคาใชจายที่คอนขางสูง แตอยางไรก็ตามทางสถานวิจัยฯ ไดออกแบบระบบขจัดน้ําจากไบโอดีเซล
โดยใชเรซิ่นมาชวยดูดซับน้ําใหแกบริษัทชุมนุมสหกรณชาวสวนปาล มน้ํามันกระบี่ จํากัด จ.กระบี่ มีเปาหมาย
เพื่อลดปริมาณน้ําในไบโอดีเซลที่ผานการขจัดน้ําดวยเกลือและมีปริมาณน้ํา 0.12-0.15% โดยน้ําหนัก ใหเหลือ
ต่ํากวา 0.05% โดยน้ําหนัก อาศัยกระบวนการดูดซับ (adsorption) ซึ่งใชเรซิ่นที่จําเพาะสําหรับไบโอดีเซล
มีประสิทธิภาพในการดูดน้ํา กลีเซอรอลและสบูไดดี ซึ่งเมื่อใชงานแลวเรซินจะพองตัวและอิ่มตัวดวยน้ํา ทําให
ตองผานกระบวนการฟนสภาพ (regeneration) โดยการลางเรซิ่นดวยเมทานอล แลวระเหยน้ําดวยอากาศ
รอนประมาณ 80-120oC โดยการเปาอากาศรอนผานถังเรซิ่น จนน้ําระเหยหมดไป จึงสามารถนําเรซิ่นกลับมาใช
ใหมได แสดงดังรูปที่ 41
7. ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ
เนื่ องจากการวิ เคราะหคุณภาพของไบโอดี เซลกระทําไดยาก เพราะว าน้ํามันวัตถุดิบจะละลายเปน
เนื้ อเดี ยวกั บไบโอดีเซล ทําให ไมสามารถบอกได วาน้ํามันวัตถุดิบเปลี่ ยนเป นไบโอดี เซลหมดหรือไม ซึ่ งการสง
วิเคราะหในหองปฏิบัติการตองใชเวลานานและมีคาใชจายสูง ดังนั้นทางสถานวิจัยฯ จึงไดออกแบบการวิเคราะห
อยางงาย โดยการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริเคชันซ้ําอีกครั้ งของไบโอดีเซลในไมโครเวฟ โดยอาศัยหลักการ
ที่ ว าหากในไบโอดี เซลยั งมี ก ลี เซอไรด เหลื ออยู เมื่ อทํา ปฏิ กิ ริ ยาทรานส เอสเตอริ ฟ เคชั นกั บเมทานอลและ
โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด ในสั ดส วนที่ เหมาะสมย อมเกิ ดกลี เซอรอลขึ้ น ซึ่ งปริ มาณกลี เซอรอลที่ เกิ ดขึ้ นนี้ จะ
บงบอกถึงคุณภาพของไบโอดีเซลได และทางสถานวิจัยฯ ไดจดอนุสิทธิบัตรของการวิเคราะหนี้ในชื่อ กระบวน
การทดสอบแบบกะประมาณของปริมาณกลี เซอไรดในไบโอดีเซล โดยกระบวนการทรานส เอสเตอริฟเคชั่ นดวย
เตาไมโครเวฟ โดยมีเลขที่อนุสิทธิบัตรที่ 5060 (รูปที่ 42)
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รูปที่ 41 แผนผังกระบวนการดูดซับน้ําดวยเรซิ่นของบริษัทชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามันกระบี่ จํากัด จ.กระบี่

รูปที่ 42 กระบวนการทดสอบแบบกะประมาณของปริมาณกลีเซอไรดในไบโอดีเซล โดยกระบวนการ
ทรานสเอสเตอริฟเคชั่ นดวยเตาไมโครเวฟ

นอกจากนี้สถานวิจัยฯ ไดรวมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สถานี
ตํารวจภูธรรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และกลุมผูผลิตไบโอดีเซลชุมชนบานเกาะใหญ ต.ทุงนุย อ.ควนกาหลง
จ.สตูล ทําโครงการวิจัยระดับชุมชนใหมีความยั่งยืนดานพลังงานทดแทน โดยประยุกตใชเทคโนโลยีที่มีอยูแลว
ของสถานวิจัยฯ มาตอยอดดังแสดงในรูปที่ 43 ซึ่งองคความรู ที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงใน
ชุมชน ตลอดจนถายทอดองคความรูที่ไดใหแกชุมชนและขยายผลใหแกชุมชนอื่น
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รูปที่ 43 แผนผังการบูรณาการแบบยั่งยืนของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน

Biodiesel
สายพันธุ ม.อ.

23

1.4 การวิจัยและพัฒนาโรงงานตนแบบการสกัดน้ํามันปาลมและผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็กสําหรับ
วิสาหกิจชุมชน
เนื่องจากโครงสรางสวนปาลมน้ํามันของประเทศไทยสวนใหญเปนสวนปาลมของเกษตรกรรายยอย ดังนั้น
จึงมีรูปแบบแนวทางที่เหมาะสมในการรวมกลุมกันเปนวิสาหกิจชุมชน เพื่อจัดสรางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมและ
ผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็กขึ้น ซึ่งมีขอดีคือลดการขนสงทะลายปาลมและน้ํามันปาลมดิบ โดยที่ไบโอดีเซลที่ผลิต
ไดสามารถจําหนายในทองถิ่นเปน B100 ทดแทนน้ํามันดีเซลไดทันที ซึ่งจากผลงานวิจัยของโครงการสงเสริม
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็กอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ 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 ขั้นตอน (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 ชั่วโมง
3) ใชวิธีการทอดในสภาพสุญญากาศ
4) เปนโรงงานผลิตไบโอดีเซลแบบทําปฏิกิริยา 2 ขั้นตอน (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
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2)
3)
4)
5)
6)

เปนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่มีกําลังผลิต 2 ตันทะลาย/ชั่วโมง ไดน้ํามันปาลม 3 ตัน/วัน
ใชวิธีการทอดในสภาพสุญญากาศ
เปนโรงงานผลิตไบโอดีเซลแบบทําปฏิกิริยา 2 ขั้นตอน (2 stage)
สามารถผลิตไบโอดีเซลได 3,000 ลิตร/วัน
งบประมาณการกอสรางประมาณ 28 ลานบาท (ราคาป 2551) แบงเปน
- โรงงานสกัดน้ํามันปาลม ประมาณ 20 ลานบาท
- โรงงานผลิตไบโอดีเซล ประมาณ 8 ลานบาท

1.5 การวิจัยและพัฒนาไบโอดีเซล ของสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน
ในป 2544 คณะผูวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนาในการทําวิจัยเรื่อง การทดสอบการใชน้ํามันปาลมทดแทนน้ํามัน
ดีเซลในเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยบริษัทคูโบตา(ประเทศไทย) ไดบริจาคเครื่องยนตคูโบตา จํานวน 6
เครื่องมาใหกับคณะผูวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยดังกลาว น้ํามันที่ใชในการวิจัยเปนน้ํามันปาลมที่ผานการกลั่น
บริสุทธิ์ซึ่งไดรับบริจาคจากดานศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา เปนน้ํามันที่ดานฯ จับกุมจากการลักลอบน้ําเขา
จากประเทศเพื่ อนบาน โดยใชสัดสวนน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ 100% ในการเดินเครื่ องยนต ในการเดินทดสอบ
เครื่องยนตดวยน้ํามันปาลม 100% นั้น ไดทําการเดินเครื่องยนตอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 4,000 ชั่วโมง
ซึ่งผลที่ไดแสดงถึงความเปนไปไดในการที่จะนําเอาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์มาทดแทนน้ํามันดีเซลได
ตอมาในป พ.ศ. 2548 คณะผูวิจัยไดเริ่มการนําเอาน้ํามันไบโอดีเซลมาทดสอบกับเครื่องยนตทางการ
เกษตร โดยไดออกแบบและสรางเครื่องปฏิกรณ (reactor) ขนาด 100 ลิตร (รูปที่ 44) เพื่อผลิตน้ํามัน
ไบโอดีเซลจากน้ํา มันปาล มบริ สุทธิ์ ใช ในการวิ จัยและทดสอบในเครื่ องยนต ในโครงการของมู ลนิ ธิ ชัยพั ฒนา
ซึ่งเปนการเริ่มตนงานวิจัยดานไบโอดีเซล

รูปที่ 44 การออกแบบและสรางปฎิกรณผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชขนาด 100 ลิตร
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ในขณะนั้ นประเทศไทยยั งไม ได มี การกําหนดมาตรฐานของน้ํา มั นไบโอดี เซล และคณะผู วิ จัยยั งไม มี
เครื่องมือในการทดสอบความบริสุทธิ์ของน้ํามัน อีกทั้งกระบวนการผลิตยังไมคอยไดมาตรฐานเทาที่ควร เพราะ
เปนการเริ่มตนของการวิจัยดานไบโอดีเซล อยางไรก็ตาม ผลการทดสอบก็ไดผลดีในระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ ทางคณะผู วิจัยก็ไดทําการสร างชุดผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันใชแลวขนาด 5 ลิ ตร ในหอง
ปฏิบัติการ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและกระบวนการลาง และไดมอบใหกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี เพื่อใชในการเรียนการสอน (รูปที่ 45)

รูปที่ 45 การออบแบบและสรางระบบผลิตไบโอดีเซลขนาด 5 ลิตร ในหองปฏิบัติการ

คณะผู วิจัยได ออกแบบและสร างระบบผลิตไบโอดี เซลชุมชนแบบเคลื่ อนย ายได ซึ่ งไดรั บเงิ นสนั บสนุ น
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เพื่อสงเสริมและเผยแพรใหกับชุมชน ซึ่งเปนชุดไบโอดีเซล
สํา หรั บชุ มชน ชุ ดแรกของกรมพั ฒนาพลั งงานทดแทนและอนุ รั กษ พลั งงาน โดยมอบให กั บวั ดพยั คฆาราม
อ.ศรีประจั นต จ.สุ พรรณบุ รี และยั งไดสรางระบบดังกลาวและสงมอบใหกับชุมชนต างๆ ตามโครงการของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ดังตัวอยางรูปที่ 46-48
นอกจากนี้ ยังได มีการติดตั้ งที่ กลุ มเกษตรกรบานตากแดด อ.เมื อง จ.ชุมพร กลุ มวิ สาหกิจชุ มชน
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 คณะวิ จัย ได ออกแบบและสร างชุ ดผลิ ตไบโอดี เซลแบบต อเนื่ องขนาด 5 ลิ ตร/ชั่ วโมง
โดยใชน้ํามันทอดใชแลวเปนวัตถุดิบ และในปเดียวกัน ก็ไดรับทุนสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรั กษ พลั งงานในการออกแบบและสร างระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต อเนื่ องจากน้ํามันทอดใชแลวขนาด 120
ลิตร/ชั่ วโมง และติดตั้ งที่ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีคลองหลวง จ.ปทุมธานี กรมพัฒนาพลั งงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน (รูปที่ 49–50)
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รูปที่ 46 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันทอดใชแลวแบบ
เคลื่ อ นย ายได สํ าหรั บชุ ม ชน เป น ระบบผลิ ต
ไบโอดีเซลชุมชนตนแบบชุดแรก โดยมอบใหกับ
วัดพยัคฆาราม อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี

รูปที่ 47 ระบบผลิ ต ไบโอดี เซลจากน้ํ า มั น ทอดใช แ ล ว
แบบเคลื่ อนย ายไดสําหรับชุ มชน ติ ดตั้ งที่ กลุ ม
เกษตรกรแมระมาด อ.แมสอด จ.ตาก

รูปที่ 48 ระบบผลิตไบโอดี เซลจากน้ํามันทอดใชแล วแบบเคลื่ อนย ายไดสําหรับชุมชน ติ ดตั้ งที่กลุ มเกษตรกรนาหวา
อ.นาหวา จ.นครพนม

รูปที่ 49 ระบบผลิ ต ไบโอดี เซลจากน้ํ า มั นทอดใช แ ล ว
แบบต อเนื่ องขนาด 5 ลิ ตร/ชั่ วโมง ที่ ศู นย
ถายทอดเทคโนโลยีคลองหลวง จ.ปทุมธานี

รูปที่ 50 ระบบผลิ ตไบโอดี เซลแบบต อเนื่ องจากน้ํา มั น
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)

รูปที่ 51 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันทอดใชแลวขนาด 150 ลิตร ติดตั้งที่ศูนยสาธิตพลังงานทดแทน
อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช

ในส วนของไบโอดีเซลที่ ผลิตจากน้ํามันปาล มดิ บชนิดกรดสูงนั้ น คณะผู วิจัยของสถานวิ จัยเทคโนโลยี
พลังงานไดออกแบบระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบชนิดหีบรวมกรดสูงขนาด 10 ลิตร เพื่อใชในการ
วิจัย และไดออกแบบและสรางระบบขนาด 150 ลิตร ใหกับโรงงานกระบี่น้ํามันพืช จ.กระบี่ (รูปที่ 52–53)

รูปที่ 52 ระบบผลิ ตไบโอดี เซลขนาด 10 ลิ ตร จาก
น้ํา มันปาล มดิ บชนิ ดหี บรวมกรดสู ง จั ดสร าง
ขึ้นสําหรับเปนตนแบบงานวิจัยดานไบโอดีเซล
จากน้ํามันที่ มีกรดสูง
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รูปที่ 53 ระบบผลิ ต ไบโอดี เซลจากน้ํา มั นปาล มดิ บ หี บ
รวมกรดสูงขนาด 150 ลิตร ติดตั้งที่โรงงาน
กระบี่น้ํามันพืช จ.กระบี่

ในป พ.ศ. 2550 ไดรับทุนวิจัยจากกรมวิชาการเกษตรในการออกแบบระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามัน
ปาลมดิบขนาด 150 ลิตร โดยใชเทคโนโลยีการทําปฏิกิริยาแบบ 2 ขั้นตอน คือ ปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชัน และ
ปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน งานวิจัยดังกลาวไดรับรางวัลชมเชยประจําป 2551 จากกรมวิชาการเกษตร
(รูปที่ 54)

รูปที่ 54 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบหีบรวมขนาด 150 ลิตร และไดรับรางวัลชมเชยประจําป 2551
จากกรมวิ ชาการเกษตร

และในปเดียวกัน สถานวิจัยฯ ไดรั บมอบหมายจากมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทรในการสรางชุดผลิต
ไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบชนิดกรดสูง โดยใชเทคโนโลยีการทําปฏิกิริยาแบบ 2 ขั้นตอน คือ ปฏิกิริยา เอสเตอรทรานเอสเตอรฟเคชัน ขนาด 100 ลิตร และทูลเกลาถวายแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อที่จะนําไปใหกับกลุมประมง จ.พังงา ที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสึนามิ (รูปที่ 55)

รูปที่ 55 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบกรดสู งหรือน้ํามันทอดใชแลวขนาด 100 ลิตร สรางขึ้นทูลเกลา
ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ในสวนของการวิจัยเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน สถานวิจัยฯ ยังไดสรางชุดผลิตไบโอดีเซลขนาด 20
ลิตร เพื่อมอบใหกับทางโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีบรรพรต อ.เมือง จ.นครสวรรค (รูปที่ 56) และไดสราง
เครื่องปฏิกรณ แบบตอเนื่องขนาด 40 ลิตร/ชั่วโมง จํานวน 2 เครื่อง โดยไดจัดสงไปยังภาควิชาวิศวกรรม
เครื่องกล มหาวิทยาลัย Memphis ประเทศสหรัฐอเมริกา (รูปที่ 57)

รูปที่ 56 จัดสรางระบบผลิตไบโอดีเซลขนาด 20 ลิตร
เพื่ อการเรี ยนการสอนให โ รงเรี ยนเทศบาล
วัดจอมคีรีบรรพรต อ.เมือง จ.นครสวรรค

รูปที่ 57 ร วมมื อกั บ Asst. Prof. Srigant Gir
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย Memphis สหรัฐอเมริ กา ในการสร า งเครื่ องปฏิ กรณ แ บบ
ตอเนื่อง 40 ลิตร/ชั่วโมง จํานวน 2 เครื่อง
และจั ดส งไปประเทศสหรั ฐอเมริ กาเพื่ อ
ประกอบเปนชุดการผลิตแบบต อเนื่อง

งานวิจัยที่กําลังดําเนินการอยูในขณะนี้ ก็คือ การออกแบบสราง และทดสอบระบบผลิตไบโอดีเซลแบบ
ตอเนื่ องขนาด 50 ลิตร/ชั่วโมง โดยใชน้ํามันปาลมดิบชนิดกรดสูง ซึ่ งอยูในระหวางการเก็บขอมูลการทํางาน
ของระบบ (รูปที่ 58)

รูปที่ 58 ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่องจากน้ํามันปาลมดิบชนิดกรดสูงขนาด 50 ลิตร/ชั่วโมง
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บทที่ 2
เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปน้ํามันปาลม
กอนที่ผลปาลมน้ํามันจะได รับการผลิตเปนน้ํามั นปาล มบริสุ ทธิ์ เพื่ อมาใชประโยชนในรูปแบบต างๆ นั้ น
ผลปาลมจากตนปาลมตองผานกระบวนการผลิตที่สําคัญ 3 กระบวนการ คือ กระบวนการแยกผลปาลมออกจาก
ทะลายปาลม กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมและกระบวนการกลั่นน้ํามันปาลม แตละกระบวนการมีรายละเอียด
ดังนี้

2.1 กระบวนการแยกผลปาลมออกจากทะลายปาลม
ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจโดยตรง เพราะผลผลิตจากเกษตรกรคือทะลายปาลม ตองสงเขาโรงงาน
สกัดเปนน้ํามันปาลมเทานั้น จะนําไปใชประโยชนอยางอื่นไมได 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.
ผลปาลมที่สุกจะทยอยหลุดจากกิ่ งโดยจะเริ่ มตั้งแตลู กที่ อยู ชั้นนอกกอน แลวในวันตอไปในชั้ นที่ สองไป
เรื่อยๆ เปนลําดับ จนกวาจะหลุดหมดตองใชเวลาไมนอยกวา 10 วัน
สวนทะลายที่ยังไมสุกจะสังเกตจากการเปลี่ยนสีของผลปาลมในทะลาย ในชวงที่ผลปาลมยังดิบสีผิวของ
ผลปาลมจะเปนสีดํามวงหรือเขียว แลวจะเปลี่ยนเปนมวงเหลือง และจะเปลี่ยนเปนเหลืองปนแสดในที่สุด ซึ่งจะ
เปนระยะเริ่มสุก
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รปที่ 59 ลักษณะของชอทะลายปาลม

ในระยะที่ผลปาลมยังไมสุก ผลปาลมจะไมยอมหลุดจากขั้วกิ่งแขนง แมจะใชมือปลิดหรือใชเหล็กงัดแงะ
ก็ไมยอมหลุด มีแตผลปาลมจะแหลกเละไปเทานั้น เพราะผลปาลมผิวเนื้อบอบบางมาก โดยเฉพาะตอนใกลสุก
เมื่อเนื้อเปลี่ยนเปนน้ํามันจะยิ่งบอบบางมาก หากผิวมีแผลจะทําใหจุลินทรียเขาทําลายจะทําใหผลปาลมเนาเสีย
ไดงาย โดยเฉพาะการกองสุมผลปาลมจะทําใหเกิดความรอนและเอนไซมไลเปสจะทําใหน้ํามันเปลี่ยนเปนกรด
ไขมันอิสระมากขึ้น แตเมื่อนําทะลายปาลมที่สุกมาสับใหเปนกิ่งเล็กๆ แลวบมใหเกิดความรอนไว 12-16 ชั่วโมง
ผลปาลมจะหลุดพรอมกัน เมื่อผลปาลมถูกปลิดหรือถูกเบียด แตทะลายที่ผลปาลมสุกไมดีตองใชเวลาบมนานขึน้
เปน 16-24 ชั่วโมง สวนทะลายที่ผลปาลมสียังดําอยูจะตองใชเวลานานเปน 36-48 ชั่วโมง ฉะนั้นจําเปนตอง
ใชแกสเอทีลีนหรืออะเซททีลีนชวยในการบม โดยใชเวลาบมประมาณ 20-24 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดเขาเครื่องแยก
ผลปาลมในคราวเดียวกัน
ในการทําผลปาลมใหรวงเพื่อใชกับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมวิสาหกิจชุมชนนั้น ในปจจุบันมี 4 วิธี คือ
1. ใชแรงคนสับใหเปนกิ่งเล็กๆ ออกจากทะลาย แลวใชมีดสับผลปาลมออกจากกิ่ง แลวนําเอาไปรอน
เอากลีบเลี้ ยงและสิ่ งสกปรกที่ ติดมากั บทะลายออก ผลปาลมที่ ได จากการสับจะสดมีเปอร เซ็ นต ของกรดไขมัน
อิสระนอย (ประมาณ 2-3% เทานั้น) แตการใชแรงคนสับทําไดชา คนหนึ่งๆ จะสับไดเฉลี่ยวันละ 240-360 กก.
ของผลรวง โรงงานที่มีกําลังผลิตเกินกวา 25 ตัน/วัน จะไมสามารถใชวิธีนี้ได เพราะตองใชคนสับจํานวนมาก
จึงจําเปนตองซื้อปาลมรวงมาใชผลิต แตคุณภาพที่ไดจะต่ํากวาการสับเอง
2. วิธี สับจากทะลายปาลม โดยการนําทะลายปาล มมากองสุมแลวใชกระสอบป านคลุมกองไวเพื่ อให
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 ซึ่งผลปาลม
สวนใหญจะถูกแยกออกมา จากนั้นจึงนําเขาชองบมเปนชองๆ เพื่ อบมใหผลปาลมที่ ติดคางอยู หลุดออกจากกิ่ง
แลวจึงปอนเขาเครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลายปาลมสด วิธีนี้จะสามารถผลิตไดมากและทําไดตอเนื่อง
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4. ใชเครื่ องแยกผลปาลมออกจากทะลายปาล มสด วิธีนี้ ไดวิจัยและคิดประดิษฐโดย รศ.ดร.สัณหชัย
กลิ่นพิกุล และ นายชิต ลิ่มวรพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งคณะผูวิจัยได
ออกแบบเครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลายปาลมสด จากการนําไปทดลองที่ บริษัทดีพี ปาลมออยล จํากัด
และบริษัทอุดมชัย ปาลมออยล จํากัด ที่ จ.ชุมพร เมื่อป 2538 ปรากฏวาเครื่องแยกผลปาลมสามารถทํางาน
ไดที่อัตราการผลิตถึง 5 ตันทะลาย/ชั่วโมง ดังมีรายละเอียดกระบวนการผลิตแสดงในรูปที่ 60 และผังแสดง
การติดตั้งเครื่องจักร แสดงในรูปที่ 61 โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. นําปาลมทะลายมาสับเปนชอเล็กๆ โดยใชแรงคนสับ ซึ่งคนงานที่ชํานาญงานและใชขวานสับที่ออก
แบบมาเปนพิเศษ จะสามารถทําการสับทะลายปาลมเปนชอเล็กไดถึง 4 ตันทะลาย/คน/วัน จากนั้นปอนเขา
ชุดปลิดผลปาลมออกจากทะลายชอ โดยเครื่องจะทําการปลิดผลปาลมออกจากชอ
2. ทะลายชอและผลปาลมที่ผานชุดปลิดผลปาลมออกจากทะลายชอ จะถูกลําเลียงโดยสายพานลําเลียง
สงไปยังเครื่ องแยกผลปาล มออกจากชอทะลายเพื่ อแยกผลปาลมกับทะลายช อ โดยทะลายชอที่ยั งมีผลปาลม
ติดอยูจะถูกลําเลียงไปเขาชองบม
3. ผลปาลมและกลีบเลี้ยงตลอดจนสิ่งสกปรกตางๆ จะตกลงบนรางเกลียวเพื่อสงไปยังเครื่องทําความ
สะอาด
4. เครื่องทําความสะอาดจะทําการแยกกลีบเลี้ยงและสิ่ งสกปรกโดยการใชลมเปาแยกออกลงดานลาง
สวนผลปาลมก็จะถูกลําเลียงออกมาดานหนา จากนั้นก็จะเขากระบวนการสกัดน้ํามันปาลมตอไป

รูปที่ 60 แผนผังกรรมวิธีการผลิตของเครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลายปาลมสด
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รูปที่ 61 ผังแสดงการติดตั้งเครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลายปาลมสด

เครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลายปาลมสดนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดยื่นเรื่องขอจดสิทธิบัตร
ตอกรมทรัพยสินทางปญญา และไดรับสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 สิทธิบัตรเลขที่ 10593

2.2 กระบวนการสกัดน้ํามันปาลม
การสกัดน้ํามั นปาลมจากผลปาลมสดนั้ นมีมาตั้ งแตสมั ยโบราณแลว โดยชาวพื้ นเมื องในทวีปแอฟริกา
ไดนําเอาผลปาลมจากปามาหีบเอาน้ํามันออกมาดวยวิธีการงายๆ เชน นําผลปาลมมาตมกับน้ําแลวใสครกตํา
จากนั้นก็นําไปตมกับน้ํารอนเพื่ อแยกน้ํามันออกมา น้ํามันที่ไดจะมีประสิทธิภาพต่ํามาก ตอมาก็ไดมีการพัฒนา
เครื่องจักรและกระบวนการผลิตโดยประเทศลาอาณานิคมในแถบทวีปแอฟริกา เชน เบลเยี่ยม และเนเธอรแลนด
เครื่องหีบน้ํามันในยุคแรกๆ มีหลายแบบ เชน เครื่ องหีบน้ํามันแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง (centrifugal
press) เครื่องหีบแบบไฮโดรลิคส (hydraulic press) และเครื่องหีบแบบเกลียวอัด (screw press)
เปนตน
จนกระทั่งเมื่อประมาณ ป 2507 ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีทีสุดคือ ใชไอน้ําในการอบทะลายปาลม
และสกั ดน้ํ า มั น ปาล ม ดิ บออกจากเปลื อกผลปาล ม ด วยเครื่ องหี บเพลาคู (twin screw press) ซึ่ งมี
ประสิ ทธิ ภาพในการหี บสกั ดน้ํามั นสูงที่ สุด (19–20% ของน้ํา หนั กทะลายปาล มสด) และเมล็ดปาล มไม แตก
จากนั้นกากปาลมก็จะเขาสูกระบวนการแยกเสนใยออกจากเมล็ดปาลม นําเมล็ดปาลมไปอบแหง แลวกะเทาะ
เมล็ดเพื่อใหไดเมล็ดในปาลม (kernel) ออกมา แลวนําไปแยกเศษกะลาออกจากเมล็ดในปาลม เพื่อนําเมล็ด
ในปาลมไปอบแหงแลวบรรจุ กระสอบออกจําหนาย หรือบางโรงงานอาจจะทําการหีบสกัดน้ํามันเมล็ดในปาลม
ออกมาเปนน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ (crude palm kernel oil, CPKO) สวนกะลาและเสนใยสามารถนําไป
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ใชเปนเชื้อเพลิง เทคโนโลยีการสกัดน้ํามันปาลมที่เปนกระบวนการแบบมาตรฐาน แสดงในรูปที่ 62
สําหรั บในประเทศไทยนั้ นจากการสํารวจของโครงการสงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามั นปาลมขนาดเล็ กตาม
พระราชดําริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เมื่อปลายป 2527 พบวามีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่มีกระบวนการ

รูปที่ 62 กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมแบบมาตรฐาน
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ผลิตตางกัน 4 แบบ และแบบที่ 4 เปนแบบที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดพัฒนาขึ้นมา ในแตละ
แบบมีรายละเอียดดังนี้
1. กระบวนการสกั ดน้ํามันปาลมแบบนึ่ง กระบวนการสกัดแบบนี้ เปนกระบวนการสกัดน้ํามันปาลม
แบบมาตรฐาน เครื่องจักรและเทคโนโลยีสวนใหญนําเขามาจากตางประเทศทั้งสิ้น กระบวนการผลิตเริ่มจากนํา
ทะลายปาลมสดมาอบดวยไอน้ําที่อุณหภูมิระหวาง 120–130oC มีความดันประมาณ 45 ปอนด/ตร.นิ้ว เปน
เวลาประมาณ 45 นาที การอบทะลายมี จุดมุ งหมายที่ จะหยุดปฏิ กิริ ยาไลโปไลซี สที่ ทําให เกิดกรดไขมั นอิ สระ
ในผลปาลมและทําให ผลปาล มอ อนนุ มและขั้ วหลุ ดจากทะลายได งาย ทะลายปาลมที่ อบแลวจะถู กนําไปปอน
เขาเครื่ องแยกผลปาลมออกจากทะลายซึ่งสวนใหญเปนเครื่องแบบโรตารี หมุนดวยความเร็วรอบประมาณ 23
รอบ/นาที ทะลายปาล มเปลาจะถู กลําเลียงไปเขาเตาเผาทะลาย ส วนผลปาล มก็ จะถูกนําไปยอยดวยเครื่ อง
ย อยผลปาล ม ซึ่ งมี ลั กษณะเป นถั งทรงกระบอก ข างในมี ใบพั ดกวนผลปาล มให เส นใยฉี กย อยออกจากเมล็ ด
และเซลลน้ํามันแตกตัวออกมาเพื่องายตอการหีบน้ํามัน เวลาที่ใชกวนนานประมาณ 15–20 นาที จากนั้นก็จะ
ถูกปอนเขาเครื่องหีบแบบเกลียวอัด สวนมากเปนเกลียวอัดคูซึ่งทํางานโดยอัตโนมัติ น้ํามันที่สกัดไดจะสงไป
เขาถังกรองซึ่ งจะแยกน้ํามั นออกจากน้ํากั บเศษเส นใยและสิ่ งสกปรกอื่ นๆ ในขั้ นแรก แลวก็นําไปเข าเครื่ อง
เหวี่ ยงเพื่ อแยกน้ํามั นใหใสสะอาดขึ้ น จากนั้ นก็ จะนําไปไล ความชื้ นให ได มาตรฐาน แล วก็นําไปเก็บในถั งเก็ บ
น้ํามั นขนาดใหญเพื่ อเตรี ยมสงจําหน ายโรงงานกลั่ นน้ํามั นบริ สุทธิ์ ตอไป ข อดี ของกระบวนการผลิ ตแบบนี้ คื อ
เครื่ องจั กรมี ประสิ ทธิ ภาพการหีบน้ํา มั นสู ง จึ งสามารถผลิ ตน้ํา มั นที่ มี คุณภาพค อนข างได มาตรฐาน สามารถ
ผลิตน้ํามันไดเปนปริมาณมากพอที่จะสงใหโรงงานกลั่นน้ํามันบริสุทธิ์ หรือสงจําหนายตางประเทศได แตปญหา
ของกระบวนการผลิ ตประเภทนี้ คือ จะมี น้ําเสี ยจากกระบวนการผลิตมากประมาณ 2.5 ลบ.เมตร/ตัน และ
โรงงานสกัดจะขาดแคลนผลปาล มในช วงฤดู แลงที่ ผลปาลมมี ผลผลิ ตนอย เนื่ องจากโรงงานมีกําลังการผลิ ต
คอนขางสูง
2. กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมแบบยาง กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมแบบนี้พัฒนามาจากโรงงานหีบ
น้ํามันมะพราวซึ่งไดดัดแปลงประมาณป 2518–2519 โรงงานประเภทนี้ใชผลปาลมรวงเปนวัตถุดิบ โดยนําเอา
ผลปาลมรวงมาทําการยางที่อุณหภูมิประมาณ 180–200oC ในกระบะ โดยเปาลมรอนจากเตาฟนเขามาโดยตรง
เปนเวลาประมาณ 24 ชั่ วโมง จากนั้ นก็นําผลปาล มไปหี บน้ํามั นดวยเครื่ องหี บน้ํามั นมะพร าว ซึ่ งน้ํามั นจาก
เปลือกและเมล็ดในจะผสมกันหมด น้ํามันก็จะถูกนําไปกรองดวยเครื่องกรองแบบอัดหลายชั้น (filter press)
สวนกากเสนใยกะลาและเมล็ดในซึ่งปนกันอยูจะบรรจุกระสอบจําหนายเปนอาหารสัตวตอไป ดังมีกระบวนการ
ผลิตแสดงในรูปที่ 63 กระบวนการผลิตแบบนี้มีขอดีคือเปนกระบวนการผลิตที่งายมีเพียง 3 ขั้นตอน คือ การ
ยางปาลม การหีบสกัด และการกรองน้ํามัน กระบวนการนี้จึงลงทุนต่ําและไมมีน้ําเสียจากกระบวนการผลิต
แตก็มีขอเสียหลายประการ เชน น้ํามันจะไหม และฟอกสียากเนื่องจากผลปาลมถูกยางดวยความรอนสูง น้ํามัน
จะสกปรก เพราะมีเขมาควันมากจากการยางผลปาลม และจะมีกรดไขมั นอิ สระสู งกวาปกติ น้ํามันปาลมกับ
น้ํามันเมล็ดในที่ผสมกันอยูจะมีปญหามากเมื่อนําไปกลั่นบริสุทธิ์ เปนตน
3. กระบวนการสกัดน้ํา มั นปาล มแบบทอด กระบวนการสกั ดน้ํา มั นปาล มแบบทอดผลปาล มนี้ เป น
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยโดย นายชาญ และนายชิต ลิ่มวรพันธุ ที่ อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อประมาณป
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รูปที่ 63 กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมแบบยางผลปาลม

2522 กระบวนการผลิตของโรงงานประเภทนี้สามารถใชวัตถุดิบทั้งในรูปของทะลายปาลมสดและผลปาลมรวง
วัตถุดิบพวกทะลายสดจะนํามาเขาเครื่องอบทะลายเชนเดียวกับกระบวนการแรก จากนั้นก็จะนําไปแยกผลปาลม
ออกมาจากทะลายเชนกัน ตอจากนั้นผลปาลมจะถูกนําไปทอดในเกลียวดวยน้ํามันปาลมที่อุณหภูมิไมเกิน 120oC
เปนเวลาประมาณ 12–20 นาที โดยใหความรอนดวยไอน้ําโดยรอบรางลําเลียงนั้ น วัตถุดิบจําพวกผลปาลม
รวงก็จะถูกนําเข ามาทอดตรงจุ ดนี้ เช นกัน จากนั้ นผลปาล มที่ สุกแลวจะถู กนําไปเข าเครื่ องหีบแบบเกลี ยวอั ด คู
เชนเดียวกับโรงงานในกระบวนการแรก น้ํามันที่หีบไดก็จะถูกนําไปไลความชื้นในถังสุญญากาศที่อุณหภูมิ 80–
90oC เป นเวลาประมาณ 30–60 นาที จากนั้ นก็นําไปกรองผ านเครื่ องกรองแบบอัดหลายชั้ น เพื่ อแยกสิ่ ง
สกปรกออกกอนจะบรรจุลงถังเก็บตอไป ขอดีของโรงงานประเภทนี้คือ ไมมีน้ําเสียในกระบวนการผลิต และ
สามารถรับวัตถุดิบไดทั้งทะลายปาลมและผลปาลมรวง
4. กระบวนการสกั ดน้ํามั นปาล มแบบทอดผลปาลมภายใต สภาพสุญญากาศ กระบวนการแบบนี้
ไดรับการคิ ดคนและพัฒนาจากสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามั นปาลมและพืชน้ํามั น คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร ซึ่ งดําเนินการตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็ จพระเจาอยู หัว
เมื่อป 2526 กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมแบบนี้มีกระบวนการสกัดตามแผนภูมิรูปที่ 64 และผังการติดตั้ง
เครื่ อง ตามรูปที่ 65 กระบวนการสกัดน้ํามั นปาลมแบบนี้ มีวัตถุประสงคตองการสกัดน้ํามันปาลมจากเนื้ อผล
ปาลมทําใหไดผลิตภัณฑ 2 ชนิด คือ น้ํามันปาลมดิบ (crude palm oil : CPO) และน้ํามันเมล็ดในปาลม
(crude palm kernel oil : CPKO)
กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมแบบทอดผลปาลมภายใตสภาพสุญญากาศ มีรายละเอียดดังนี้
4.1 การนําผลปาลมเขาหมอทอด โดยการลําเลียงผลปาลมเขาหมอทอดสุญญากาศ ซึ่งภายใน
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ทะลายปาล์มสด

แกนไส้ทะลาย

สั บเป็ นช่อทะลาย
ผลปาล์มร่วง

บ่ม
กิงช่อทะลาย , ขั วใบ, สิงสกปรก

แยกผลปาล์ม

ความร้ อน

ทอดสุญญากาศ
ระบบสุ ญญากาศ

สกัดนํ ามัน

ความชื น

ตะแกรงสัน
กากเส้ นใย , กะลา , เมล็ดใน

เตาเทอร์มัล
ไล่ความชื น
กาก

ไม้ ฟืน

ความชื น

นํ ามัน

ความร้ อน
กรอง
อาหารสั ตว์

ความร้ อน

ตีกระจาย

สกัดนํ ามันกาก
กากปาล์ม

บรรจุลงถังเก็บ
จําหน่าย

เชื อเพลิง

รูปที่ 64 แผนผังกรรมวิธีการสกัดน้ํามันปาลมแบบทอดผลปาลมภายใตสภาพสุญญากาศ

หมอทอดมีขดท อน้ํามั นเทอร มัลให ความร อนแก น้ํามั นปาลมและผลปาล ม อั ตราส วนน้ํามั นปาล มที่ ใช ทอดต อ
น้ําหนักผลปาลมประมาณ 1 ตัน/1.2 ตันผลปาลม โดยน้ํามันเทอรมัลถูกสงมาจากถังตมน้ํามันเทอรมัลซึ่งเปนถัง
ทรงกระบอกยืนตั้งอยู บนเตาซึ่ งใชฟนเปนเชื้อเพลิง อุณหภูมิของน้ํามันเทอรมัลที่สงเขาหมอทอด 150–160oC
ถายเทความรอนใหแกน้ํามันปาลมและผลปาลมในหมอทอด ดานบนของหมอทอดมีทอตอไปยังระบบสุญญากาศ
ซึ่ งใชเปนหอสูงติดตั้ งบารอเมตริกคอนเดนเซอร ที่ สามารถสรางสภาพสุญญากาศไดถึง 700 มม.ปรอท โดย
น้ําและความชื้นในผลปาลมจะระเหยออกไปยังระบบสุญญากาศที่อุณหภูมิทอดประมาณ 90oC ที่ระดับสุญญากาศ
600 มม.ปรอท ระหวางการทอดจะไมมีเสียงดัง ไมมีกลิ่น ไมมีควัน ไมมีอันตรายจากการระเบิด เพราะเปน
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รูปที่ 65 ผังแสดงกระบวนการสกัดน้ํามันปาลมดวยระบบทอดผลปาลมภายใตสภาพสุญญากาศ

ระบบสุ ญญากาศจึ งปลอดภั ย ผลปาล มที่ ผ านการทอดแล วจะมี ลั กษณะกรอบและนิ่ มสม่ํ า เสมอกั นทั้ งหม อ
เมื่ อนําไปสกัดน้ํามันก็ไมตองปรับเครื่องหีบบอย ขอดีอีกประการหนึ่งคือ การทอดภายใตสภาพสุญญากาศจะ
ทําใหน้ํามันมีสีสวย ไมคล้ํา เนื่องจากอุณหภูมิทอดไมถึง 100oC และไมมีออกซิเจนทําปฏิกิริยากับน้ํามันในระหวาง
การทอด
4.2 การสกั ดน้ํามันปาลม ผลปาล มที่ ผ านการทอดแล วจะถู กลําเลี ยงออกทางเกลียวลําเลียง
ดานลางของหมอทอดและเกลียวลําเลียงจะพาผลปาลมป อนเขาเครื่ องหีบสองเพลา ซึ่ งจะสามารถสกั ดน้ํามัน
โดยเมล็ดในไม แตก เครื่ องหีบใชมอเตอรขับเกลี ยวอัดทั้ งคู จะหมุนเขาหากั นดวยความเร็ วรอบ 7 รอบ/นาที
สวนปลายจะมี ลูกรีดซึ่ งปรับเขาออกได ประสิทธิ ภาพของเครื่ องหี บเพลาคู หีบได กวา 2 ตันทะลาย/ชั่ วโมง
ดวยประสิทธิภาพการหีบ 20–22 % ของน้ําหนักทะลาย
4.3 การไลความชื้ นน้ํา มัน น้ํา มันปาลมดิบที่ ถูกสกัดออกมาจากเครื่ องหีบจะไหลลงผานเข า
ตะแกรงสั่นเพื่อแยกเอาสิ่งสกปรกเจือปน เชน เนื้อเยื่อผลปาลมออกไปกอน จากนั้นน้ํามันจะถูกรวมไวในถังพัก
แลวจะถู กนํามาไล ความชื้ นดวยถังอบแห งไล ความชื้ น อุ ณหภู มิในการอบแหงจะอยู ที่ ไมเกิน 100 oC ที่ 600
มม.ปรอท สุญญากาศ จะทําใหน้ํามันปาลมดิบมีความชื้นไมเกิน 0.1 %
4.4 การกรองน้ํามัน น้ํามันปาลมดิบที่ผานการไลความชื้นแลวจะถูกนําไปกรองดวยเครื่องกรอง
แบบผาอัดหลายชั้น จากนั้นน้ํามันจะถูกรวบรวมไวในถังพักน้ํามันปาลมที่ผานการกรองแลวจะมีสิ่งสกปรกเจือปน
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ไมเกิน 0.01 % โดยสวนหนึ่งจะหมุนเวียนไปเปนน้ํามันทอดและอีกสวนหนึ่งจะถูกปมใสถังเก็บน้ํามัน เพื่ อรอ
จําหนายหรือนําไปผลิตไบโอดีเซลตอไป
การสกัดน้ํามันปาลมตาม 4 ขั้ นตอนดังกล าว อาจมี น้ํามันเหลือตกค างในเสนใยปาลมหรื อเมล็ด
ปาลม โรงงานสกัดน้ํามันปาลมจึงตองนําเศษเหลือดังกลาวมาสกัดอีกครั้ง น้ํามันที่ไดจะถูกนําไปผานตะแกรงสั่น
ลงถังพักน้ํามัน กอนจะนําไปไลความชื้นดวยถังอบแหงไลความชื้นและกรองดวยเครื่องกรองลงสูถังพัก แลวนํา
ไปเก็ บในถังเก็ บตอไป สวนกากปาลมจะผานเขาเกลียวลําเลียงเพื่ อนํามากองขายเปนอาหารสั ตว ตอไป หรือ
อาจใชเปนเชื้อเพลิงก็ได

2.3 กระบวนการกลั่นน้ํามันปาลม
ผลปาลมเมื่อผาซีกแลวจะมีสวนสําคัญ 2 สวนคือ สวนเนื้อผลปาลมมีลักษณะเปนเยื่อใยและสวนเมล็ด
ในปาลมที่มีกะลาหุม ทั้ง 2 สวนนี้มีน้ํามันอยู (รูปที่ 66) น้ํามันที่สกัดไดจากเนื้อผลปาลมจะไดน้ํามันปาลมดิบ
(crude palm oil, CPO) และที่ สกัดไดจากเมล็ดในปาลมจะไดน้ํามันจากเมล็ดในปาลม (crude palm
kernel oil, CPKO) และน้ํามันที่สกัดรวมกันทั้งเนื้อผลปาลมและเมล็ดในปาลม จะไดน้ํามันที่เรียกวาน้ํามัน
ปาลมดิบหีบรวม (mixed crude palm oil, MCPO) น้ํามันทั้ง 2 ชนิดที่ไดยังไมสามารถนําไปใชประโยชน
โดยตรงได จะตองผานกระบวนการกลั่นเพื่อใหไดน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ที่สามารถนําไปใชประโยชนในดานตางๆ ได
กระบวนการในการกลั่นน้ํามันปาลมมีหลายวิธี ในที่ นี้ จะนําเสนอเฉพาะกระบวนการกลั่ นของโรงงาน
กลั่นน้ํามันบริสุทธิ์ขนาดเล็กที่ไดรับการวิจัยและพัฒนาโดยสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลม
และพืชน้ํามัน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ขนาดเล็ก
ใชกระบวนการกลั่น 2 วิธี คือ วิธีทางเคมี และวิธีทางกายภาพ เพื่อใหเปนโรงงานตนแบบสําหรับกลุมเกษตรกร
สวนปาลมขนาดกลางและขนาดย อม สามารถรวมกลุ มกั นลงทุนจัดสรางโรงงานกลั่ นน้ํามั นปาลมบริสุทธิ์ ใน
ทองถิ่นและดําเนินการในเชิงพาณิชยได ซึ่งโรงงานที่ไดทําการวิจัยและพัฒนาไวนั้น ถาเปนวิธีการทางเคมีจะมี
ขนาดกําลังผลิตประมาณ 400 ลิตร/วัน และวิธีทางกายภาพแบบกะ (batch) มีขนาดกําลังผลิต 2,000
ลิตร/วัน ซึ่งแตละวิธีมีขั้นตอนกระบวนการผลิตดังนี้

รูปที่ 66 ลักษณะของผลปาลมเมื่อผาซีกแลว
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ก. วิธีทางเคมี
การกลั่ นน้ํามันปาลมโดยวิธี ทางเคมีจะใชโซดาไฟในการลดกรดไขมันอิสระ และจะไดไขสบูเปนผล
พลอยได การกลั่นโดยวิธีทางเคมีมีแผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนการกลั่นในรูปที่ 67 และภาพโรงกลั่นดวย
วิธีทางเคมีในรูปที่ 68 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. กระบวนการแยกกัม (gum conditioning) หรือกระบวนการแยกยางเหนียว
ขั้ นตอนแรกของกระบวนการกลั่ นน้ํ า มั นปาล มบริ สุ ทธิ์ คื อ การปรั บสภาพกั ม (ยางเหนี ยว)
สารประกอบพวกกั มในน้ํา มันปาล มดิบส วนใหญจะเปนสารฟอสฟาไทดซึ่ งละลายอยู ในน้ํามั น สารฟอสฟาไทด

รูปที่ 67 แผนผังกรรมวิธีการกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ดวยวิธีทางเคมี

Biodiesel
สายพันธุ ม.อ.

41

รูปที่ 68 เครื่องจักรกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ดวยวิธีทางเคมี ขนาดกําลังผลิต 400 ลิตร/วัน
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตรัง จ.ตรัง

สามารถแบงออกเปน 2 ชนิดคือ ชนิดที่รวมกับน้ํา (hydratable) กับชนิดที่ไมรวมกับน้ํา (non- hydratable) สารฟอสฟาไทดชนิดรวมกับน้ําสามารถแยกออกไดโดยอาศัยน้ํา สารฟอสฟาไทดชนิดไมรวมกับน้ํา
สามารถแยกออกไดโดยอาศัยการทําปฏิ กิริ ยากับกรดฟอสฟอริก ดั งนั้ นการปรั บสภาพคื อการเติมสารละลาย
กรดฟอสฟอริกเขมขน 10% ลงไปในน้ํามันปาลมดิบประมาณ 0.5-1% โดยน้ําหนัก แลวใหความรอนกับน้ํามัน
ปาล มจนถึ งอุณหภู มิ 120oC เป นเวลา 20-30 นาที เพื่ อให กรดฟอสฟอริ กทําปฏิ กิ ริยากั บสารฟอสฟาไทด
จากนั้นจึงถายสารฟอสฟาไทดออกทางกนถังแลวทําการฉีดพนน้ํารอนลางน้ํามัน 2-3 ครั้ง
2. กระบวนการลดกรด (neutralization) ใหความรอนกับน้ํามันปาลมจนอุณหภูมิถึง 95oC
ผสมโซดาไฟในอัตราสวน โซดาไฟ 17 กก./น้ํา 100 ลิตร คอยๆ พนสารละลายโซดาไฟลงในน้ํามันปาลม
และทําการกวนตลอดเวลา สารละลายโซดาไฟจะทําปฏิกิริยากับกรดไขมันอิสระในน้ํามันปาลมกลายเปนไขสบู
ซึ่ งเปนสารแขวนลอยและละลายน้ําได จากนั้ นทําการตรวจสอบปริมาณกรดไขมันอิ สระในน้ํามันปาลม น้ํามัน
ปาลมที่ผานกระบวนการลดกรดนี้ จะตองมีปริมาณกรดไขมันอิสระไมเกิน 0.5 % แลวทําการถายสบูออกทาง
กนถัง ทําการลางน้ํามันโดยการพนน้ํารอน (95oC) 3-4 ครั้ง เพื่อลางเอาไขสบูที่ตกคางออกใหหมด ในกรณีที่มี
สบูแขวนลอยมากใหใชเกลือเม็ดโปรยลงไป เกลือจะชวยแยกไขสบูแขวนลอยออกจากน้ํามันได
ไขสบูที่เปนผลพลอยไดจากกระบวนการนี้สามารถนําไปผลิตเปนไบโอดีเซลได โดยใชปฏิกิริยา
สะปอนนิฟเคชั่นเปลี่ยนไขสบูใหเปนกรดไขมัน แลวใชปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชันเปลี่ยนกรดไขมันเปนไบโอดีเซล
3. กระบวนการฟอกสี (bleaching) ใหความร อน (อุ ณหภู มิ 80-85oC) แก น้ํามั นปาล ม
แลวเดินระบบสุญญากาศใหภายในถังฟอกสีมีสภาพสุญญากาศ ประมาณ 700 มม. เพิ่ มอุณหภูมิน้ํามันจนถึง
90oC ผสมผงฟอกสีละลายน้ํามันในอัตรา 3% ของน้ําหนักน้ํามันปาลม ดูดเขาไปในถังฟอกสี กวนน้ํามัน แลว
เพิ่มอุณหภูมิเปน 120oC แลวรักษาไวที่อุณหภูมินี้เปนเวลา 30 นาที ลดอุณหภูมิลงเหลือ 80oC แลวนําน้ํามัน
ไปกรองผงฟอกสีออกดวยเครื่องกรองแบบอัดหลายชั้น
4. กระบวนการดูดกลิ่น (deodorization) ใชความรอน (240oC) ในการดูดกลิ่น ที่สภาพ
สุญญากาศ 750 มม. ปรอท และใชไอน้ําพนเขาไปในน้ํามันปาลมพรอมกับยิงไอน้ําพาน้ํามันปาลมขึ้นไปกระจาย
ตัวเพื่อแยกกลิ่นหืนออกจากน้ํามันปาลมเปนเวลา 2–3 ชั่วโมง จากนั้นลดอุณหภูมิใหเหลือ 90oC ถายน้ํามัน
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ออกจากถั งแลวนําไปกรองด วยเครื่ องกรองแบบอั ดหลายชั้ น ก อนจะเข าเครื่ องกรองจะใส ผงกรอง (filter
aids) เปนปริมาณ 0.5 % ของน้ําหนักน้ํามัน เพื่อชวยใหน้ํามันสะอาดบริสุทธิ์ขึ้น
5. กระบวนการแยกไข (fractionation) น้ํามันปาลมที่ผานทั้ง 4 กระบวนการแลว จะเปน
น้ํา มั นกลั่ นบริ สุ ทธิ์ (RBD palm oil) สามารถนําไปบริ โภคได แต ยั งมี สภาพเป นน้ํา มั นส วนใส (olein)
และน้ํามันสวนขน (stearin) ปนกันอยู ดังนั้น จึงตองแยกน้ํามัน 2 สวนนี้ออกจากกัน ซึ่งน้ํามันสวนใสจะมีอยู
ประมาณ 60-65% สวนที่ เปนไขสเตียรินมีอยู ประมาณ 35-40% เพื่ อนําน้ํามั นปาลมสวนใสไปใช เป นน้ํา มัน
ปรุงอาหารและน้ํามันสวนขนไปผลิตเปนสบู เนยขาว และเนยเทียม ตอไป
วิธี การแยกไขนั้น ใช วิธีการลดอุ ณหภูมิของน้ํามันปาล มเพื่ อใหเกิดเปนเม็ดผลึกที่ มี ขนาดเหมาะสม
แลวจึงนําไปกรองแยกไขออกดวยเครื่องกรองแบบผาอัดหลายชั้น โดยการลดอุณหภูมิเพื่อใหไดผลึกที่ดีที่สุดนั้น
ควรจะคอยๆ ลดอยางชาๆ จนอุณหภูมิน้ํามันเหลือ 15oC
ข. วิธีทางกายภาพ
วิธีทางกายภาพจะทําการลดกรดและดูดกลิ่นพรอมกัน จึงตองลงทุนสูงกวาดวยการสรางหมอกําเนิด
ไอน้ํา ขนาด 1 ตั น และได ก รดไขมั นเป นผลพลอยได ซึ่ งสามารถนําไปผลิ ตเป นไบโอดี เซลได ดวยปฏิ กิ ริ ยา
เอสเตอริฟเคชันเชนเดียวกัน และวิธีทางกายภาพมีขั้นตอนกระบวนการผลิต ดังแสดงในรูปที่ 69 และเครื่องจักร
และอุปกรณตางๆ ที่ใชในวิธีทางกายภาพ แสดงในรูปที่ 70
สําหรับขั้นตอนกระบวนการผลิตของวิธีทางกายภาพ มีรายละเอียดดังนี้
1. กระบวนการแยกกัม หรือกระบวนการแยกยางเหนียว นําน้ํา มันปาลมดิ บไปทําการแยก
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 เพิ่มอุณหภูมิน้ํามันจนถึง 90oC ผสมผงฟอกสี
ละลายน้ํามันในอัตรา 3% ของน้ําหนักน้ํามันปาลม ดูดเขาไปในถังฟอกสี กวนน้ํามัน แลวเพิ่มอุณหภูมิเปน
120oC แลวรักษาไวที่อุณหภูมินี้เปนเวลา 30 นาที ทําการลดอุณหภูมิลงเหลือ 80oC แลวนําน้ํามันไปกรอง
ผงฟอกสีออกดวยเครื่องกรองแบบอัดหลายชั้น
3. กระบวนการดูดกลิ่นและลดกรด ใชความรอนในการการดูดกลิ่นและลดกรด 250–260oC
ที่สภาพสุญญากาศ 750 มม.ปรอท และใชไอน้ําพนเขาไปในน้ํามันปาลมพรอมกับพนไอน้ําพาน้ํามันปาลมขึ้นไป
กระจายตั วเพื่ อแยกกลิ่ นหืนและกรดไขมันออกจากน้ํา มันปาล มพร อมกั นเปนเวลา 2–3 ชั่ วโมง จากนั้ นลด
อุณหภูมิใหเหลือ 90oC ถายน้ํามันออกจากถังแลวนําไปกรองดวยเครื่องกรองแบบผาอัดหลายชั้น
4. กระบวนการแยกไข ใชวิธีการลดอุณหภูมิของน้ํามันปาลมเพื่ อใหเกิดเปนเม็ดผลึกที่ มีขนาด
เหมาะสม แลวจึงนําไปกรองแยกไขออกดวยเครื่องกรองแบบผาอัดหลายชั้น จะไดน้ํามันใส 60–65% และไข
สเตียริน 35–40% โดยการลดอุณหภูมิเพื่อใหไดผลึกที่ดีที่สุดนั้น ควรจะคอยๆ ลดอยางชาๆ จนอุณหภูมิน้ํามัน
เหลือ 15oC
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รูปที่ 69 แผนผังกรรมวิธีการกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ดวยวิธีทางกายภาพ
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ก. ถังดีกัม ฟอกสี และดูดกลิ่น

ข. หมอกําเนิดไอน้ําขนาด 1 ตัน

ค. หองเย็นสําหรับเลี้ยงผลึก

ง. ถังเลี้ยงผลึก

รูปที่ 70 เครื่ องจักรและอุปกรณของโรงงานกลั่ นน้ํา มันปาลมบริ สุทธิ์ ดวยวิ ธีทางกายภาพแบบกะ ขนาดกําลั งผลิ ต
2,000 ลิตร/วัน ที่คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2.4 ผลิตภัณฑหลักที่ไดจากการแปรรูปน้ํามันปาลม
ผลปาลมน้ํามันที่ ผานการสกัดและผานการกลั่ นแลว จะไดน้ํามันและผลิตภั ณฑบางสวน น้ํามันและ
ผลิตภัณฑ ดังกลาวสามารถนําไปใชแปรรูปในอุ ตสาหกรรมบริโภคและอุปโภคไดหลายอย าง สามารถแบ งการ
นําไปใชประโยชนออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทใชในอุตสาหกรรมอาหาร และประเภทใชในอุตสาหกรรมที่
ไมใชอาหาร โดยสามารถนําไปใชโดยตรงและการแปรรูปโดยการผสมกับสารตางๆ เพื่อเปนผลิตภัณฑอุปโภค
และบริโภคตางๆ ดังนี้
ก. ประเภทใชในอุตสาหกรรมอาหาร
1) ไขมันและน้ํามันทอด ในการทอด ไขมันและน้ํามันทําหนาที่เปนตัวนําความรอนและสัมผัสกับ
อาหารโดยตรง และจะมีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้ นระหวางน้ํามันกับสารอาหารโปรตีนหรือคารโบไฮเดรต ทําให
เกิดกลิ่นของรสอาหารทอด ดังนั้นการเลือกน้ํามันและไขมันที่ใชในการทอด ควรคํานึงถึงความคงตัวเมื่อตองใช
อุณหภูมิสูงเปนเวลานาน มีความตานทานตอการเกิดออกซิเดชั่น และไมควรมีกลิ่ นที่ไมพึงประสงค เชน การ
ทอดที่อุณหภูมิ 180oC ถาหากใชน้ํามันที่มีปริมาณของกรดไขมันไมอิ่มตัวสูง เชน น้ํามันถั่วเหลือง จะทําใหเกิด
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ออกซิเดชั่ นและโพลิเมอร ไรเซชั่ นอย างรวดเร็ ว ดังนั้ นในการทอดอาหารที่ มี ปริมาณมากๆ หรื อทําเพื่ อการค า
จึงไดเลือกน้ํามันปาลมมาใช เนื่องจากน้ํามันปาลมมีคุณสมบัติความคงตัวที่อุณหภูมิสูง มีกรดลิโนเลอิกซึ่งเปน
กรดไขมั นไม อิ่ ม ตั วในปริ มาณน อย ทํา ให เกิ ดกลิ่ นน อยมากและมี สารกั นหื น ธรรมชาติ คือ วิ ตามิ นอี สู ง จึ ง
เหมาะสมตอการนํามาใชในการทอดโดยใชน้ํามันมาก (deep frying) และสามารถชวยยืดอายุของอาหารทอด
ทําใหไมเกิดโพลิเมอรและฟอง รวมทั้งน้ํามันปาลมไมมีปญหาเรื่องกลิ่นที่อุณหภูมิหอง มีจุดเกิดควันสูง สามารถ
ใชซ้ําครั้ งไดมากกวาน้ํามันชนิดอื่ น นอกจากนี้ ในการผลิตของขบเคี้ ยว อาหารวาง (snack) และบะหมี่กึ่ ง
สําเร็จรูป มีการนิยมใช น้ํามันปาลมที่ ผานการเติ มไฮโดรเจนเพิ่ มขึ้ น เนื่ องจากคุณสมบัติ เหมาะสมในการทอด
และราคาถูกเมื่อเทียบกับน้ํามันพืชชนิดอื่น
2) มาการีน (margarines) หรือ เนยเทียม เปนผลิตภัณฑไขมันชนิดหนึ่ งที่มีปริมาณไขมัน
ไมนอยกวา 80% ในอดีตการทํามาการีนใชไขมันสัตวเปนวัตถุดิบ แตในปจจุบันนิยมใชน้ํามันพืชแทนไขมันสัตว
โดยใชน้ํามันผสมกับไขมัน และเติมน้ําหรือสวนที่เปน aqueous phase ซึ่งอาจเปนน้ํานมที่ ปราศจากไขมัน
หรื อนมผงละลายน้ํา และมี การเติ มน้ําเกลื อเพื่ อช วยยั บยั้ งการเจริญเติ บโตของเชื้ อจุ ลิ นทรี ย และเพิ่ มรสชาติ
และมีการเติมวิตามินเอ วิตามินดี สี สารที่ใหกลิ่นรส และอิมัลซิไฟเออร
ไขมั นและน้ํามันที่ นํามาใชผลิตมาการีน ตองมี สวนผสมระหวางของแข็งและของเหลว และ
มี ปริมาณไขมั นแข็งในสั ดส วนที่ ต องการ จึ งต องใช น้ํา มั นที่ ผ านการเติมไฮโดรเจนให มี ส วนของไขมั นแข็ง ซึ่ ง
น้ํามันปาลมและปาลมสเตียริ นมี ปริมาณไขมั นแข็งตามธรรมชาติอยู แลว จึงสามารถใชเปนวั ตถุดิบไดโดยตรง
หรืออาจมีการเติมไฮโดรเจนเล็กนอยเพื่อชวยลดอัตราเสี่ยงตอการไดรับกรดไขมันแบบทรานส (trans fatty
acid) น้ํามันปาลม หรือน้ํามันปาลมผสมกับน้ํามันถั่ วเหลือง หรือน้ํามันปาลมโอเลอินผสมกับปาลมสเตียริน
ผสมกับน้ํามันพืชที่เปนของเหลวอื่นๆ แลวนําไปอินเทอรเอสเทอริฟเคชั่ น จะไดผลิ ตภัณฑรูปแบบใหมที่ เมื่ อนํา
ไปทํามาการีน จะไดมาการีนที่มีความนุม คุณสมบัตินํามาทาผิวหนาของอาหารไดดี
3) เนยขาว (shortening) เนยขาวมีหนาที่ในการจับและกักเก็บอากาศ เมื่อตีสวนผสมเคก
หรือครีมกับน้ําตาล ทําใหเคกมีโครงสรางโปรงเปนรูและทําใหเพิ่มปริมาตรของครีมหรือเคก สวนขนมอบอื่นๆ
เนยขาวจะแทรกอยูในเนื้อแปง โดยไปกีดขวางการรวมตัวของเนื้อแปง ทําใหเนื้อแปงที่แนนแยกตัวออก ทําให
ขนมอบมีความนุมไมแข็งกระดาง การผลิตเนยขาวเริ่มจากการผสมไขมันเขาดวยกันและหลอมไขมัน จากนั้น
ลดอุ ณหภู มิ ลง 46–49oC อาจมี การเติ มออกซิ เจนและไนโตรเจนในขั้ นตอนนี้ จากนั้ นนํา เนยขาวเข าเครื่ อง
ถ ายเทความร อน ทําให อุ ณหภู มิ ของเนยขาวลดลงอย า งรวดเร็ ว ถึ ง 15.5–18oC และเข าถึ งเครื่ องตกผลึ ก
ในขั้นตอนนี้ตองมีการนวดดวยเพื่อไมใหผลึกเกาะตัวกัน จากนั้นนําเนยขาวบรรจุภาชนะตอไป
ในการผลิ ตเนยขาวจะมี การเติ ม น้ํา มั นปาล มประมาณ 15–20% เพื่ อเหนี่ ยวนําให เกิ ดการ
ตกผลึกแบบเบตา ซึ่งเปนผลึกแบบที่ตองการเนื่องจากจะทําใหเนยขาวมีลักษณะเนื้อเนียนเรียบ และเมื่ อนําไป
ผสมในขนมอบ จะทําใหขนมอบนั้นมีรูปลักษณที่ดี
4) Confectionary fats ผลิตภัณฑชอคโกแลตมีกลิ่นจากการอบเมล็ดโกโก และมีลักษณะ
เนื้ อสัมผัสที่ ไดจากไขมันคุณสมบัติที่ดีควรหลอมในปากไดอยางรวดเร็ว และไมรูสึกเปนไขในปาก ซึ่งคุณสมบัติ
เหลานี้ ปรากฏในกลีเซอไรดที่ ไดจากการฟอรมตัวมากกวา 75% ของโกโกบัตเตอร ดั งนั้ นจึงไดมีการหาไขมัน
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ที่มีลักษณะคลายกับโกโกบัตเตอร
5) ครีมเทียม (coffee whitener) ครีมเทียมนิยมใชแทนครีม นมผง หรือนมสด ในเครื่องดื่ม
ประเภทชา กาแฟ โกโกหรือชอคโกแลต ครีมเทียมที่ใชอยูมี 3 รูป คือ ผง ของเหลว และของแชแข็ง ไขมันที่
นิยมใชในการผลิ ตครี มเทียมมีหลายชนิด โดยจะต องเลือกไขมั นที่ ละลายไดอยางรวดเร็วในกาแฟโดยไม ลอย
ขึ้นมา มีรสชาติถูกปาก และตานทานตอการเกิดออกซิเดชั่น ถาสัดสวนของไขมันสูงและเปนของแข็งที่อุณหภูมิ
รางกายจะไดครีมเทียมที่รูสึกเปนไขในปาก ดังนั้นไขมันดังกลาวจะตองมีจุดหลอมเหลว 35–37oC และมีไขมัน
ในปริมาณสูงที่อุณหภูมิในการเก็บรักษา การทําครีมเทียมจากน้ํามันเมล็ดในปาลมที่ผานการเติมไฮโดรเจน พบวา
ครีมเทียมผงที่ไดมีลักษณะถูกปาก และคงตัวตอการออกซิเดชั่น
6) วาสนปาติ (vanaspati oil) เปนไขมั นพืชที่ ผ านการเติ มไฮโดรเจน จากนั้ นทําให เย็ น
และบรรจุกระปอง ใชเปนไขมันเนยสําหรับการปรุงอาหารซึ่งพบวาไขมันพืชที่ ไดจากปาลมน้ํามันเปนวัตถุดิบที่ มี
คุณสมบัติที่ดีในการทําวาสนปาติ ไขมันชนิดนี้นิยมบริโภคมากในประเทศอินเดียและปากีสถาน รวมถึงประเทศ
แถบทะเลเมดิเตอรเรเนียนตะวันออก เชน ประเทศยูโกสลาเวีย ตุรกี มอรอคโค
7) วิตามินอี ในปาลมน้ํามันจะพบวิตามินอีในรูปของ tocols (tocopherol และ tocotrienol) และพบทั้งในสวนของผลและใบ โดยพบวาน้ํามันปาลมดิบ สวนกลั่นกรดไขมัน (PFAD : palm fatty
acid distillate) และในใบยอยของปาลมน้ํามัน มีปริมาณ tocols เท ากั บ 0.08, 0.4 และ 0.5%
ของน้ําหนักตามลําดับ วิตามินอีเปนสารที่มีคุณสมบัติในการตอตานอนุมูลอิสระ ทําใหสามารถชวยปองกันโรค
ตางๆ ได เชน โรคมะเร็ง โรคเสนเลือดอุดตัน ดังนั้นประเทศมาเลเซียจึงไดผลิตวิตามินอีออกมาจําหนายทัง้ ใน
รูปผง ของเหลว เม็ด หรือแคปซูล เพื่อเปนอาหารเสริมสุขภาพ
8) อุ ตสาหกรรมอาหารสัตว การผสมน้ํามั นปาล มดิ บในอาหารสั ตว เลี้ ยง สั ตว ปก และสุ กร
จะใหพลังงาน วิตามินเอ และวิตามินอีที่ชวยใหสัตวมีสุขภาพที่ดีขึ้น และชวยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารสัตว
9) อุ ตสาหกรรมอาหารอื่ นๆ มีการนําน้ํามั นปาล ม และน้ํามั นเมล็ดในปาล มไปผสมกั บสวน
ประกอบอื่นๆ ในสัดสวนตางๆ กันเพื่อผลิตภัณฑหลากหลายชนิด เชน การทําเนยถั่ว มีการผสมปาลมสเตียริน
ปริมาณ 2% ในสวนผสมเพื่อใชเปน stabilizer สําหรับปองกันการแยกตัวของน้ํามันในระหวางการเก็บรักษา
การทําครีมชอคโกแลต การทํา non dairy cream ที่ใชในเบเกอรี่เพื่อผลิตไสขนม การทําขนมปง ไอศกรีม
บิสกิต พาย ลูกกวาด พุดดิ้ง คุกกี้ ขาวโพดคั่ว เปนตน
ข. ประเภทใชในอุตสาหกรรมที่ไมใชอาหาร
การใชประโยชนของน้ํามันปาลมที่ ไมใชอาหารจะมีอัตราสวนเพียง 10–20% ของการใชประโยชน
จากน้ํามันปาล มทั้ งหมด โดยสามารถนําไปใชประโยชนไดโดยตรงและการนําไปใช ประโยชนโดยผานกระบวน
การทางเคมีที่เรียกวาอุตสาหกรรมออรีโอเคมิคอล
1) การใชประโยชนโดยตรง
1.1 การใชเปนน้ํามันเชื้อเพลิง (น้ํามันดีเซล) โดยตรง น้ํามันดีเซลที่ไดจากน้ํามันปาลม
สามารถใชไดในเครื่องยนตที่ผานการดัดแปลงสภาพใหมีความเหมาะสมกับน้ํามันปาลม และจากการทดสอบ
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พบวา ไอเสียจากเครื่องยนตมีความสะอาดกวาเครื่องยนตที่ ใชน้ํามันดีเซล และที่สําคัญคือ ไมมีซัลเฟอร หรือ
ไนโตรเจนออกไซดในไอเสีย มีราคาถูกและมีจุดวาบไฟสูง (230oC) กวาน้ํามันดีเซล (52oC) จึงปลอดภัยตอ
การขนสง
1.2 Drilling Mud เปนการนําน้ํามันปาลมไปใชเปนโคลนสําหรับเครื่องขุดเจาะ ซึ่งน้ํามัน
ปาลมมีคุณสมบัติที่ดีคือ มีความคงตัวของการเปนอิมัลชั่นสูงกวาน้ํามันดีเซล และควบคุมการสูญเสียของเหลว
ได ดี
1.3 สบู เปนผลิตภัณฑเกลือโซเดียมของกรดไขมัน ไดจากการทําปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน
ระหวางไขมั นน้ํามั นและโซเดี ยมไฮดรอกไซด (โซดาไฟ) ที่ อุณหภู มิ 80–100oC องคประกอบกรดไขมั นที่
สําคัญในสบูประกอบดวย กรดปาลมมิติก กรดสเตียริก กรดลอริค และกรดไมริสติก ซึ่งมีคุณสมบัติที่สําคัญคือ
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
ผลิตภั ณฑจากอุตสาหกรรมออริ โอเคมีคอล ไดจากการทําปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolysis) หรืออัลกอฮอลไลซิส (alcoholysis) กับน้ํามันหรือกับไขมัน อุตสาหกรรมออริโอเคมิคอล แบงเปน
1. กรดไขมั น (Fatty acid) วิ ธีการผลิ ตกรดไขมั นที่ นิ ยมโดยทั่ วไป ประยุ กต จาก
อุตสาหกรรมออริโอเคมิคอล โดยใช อุณหภูมิและความดันสูงในการแตกตั วไขมั นและน้ํามัน และหากต องการ
แยกเฉพาะกรดไขมันที่ตองการ หรือตองการกรดไขมั นที่ มีความบริสุทธิ์ สูง ตองผานวิธีการแยกสวนและกลั่ น
ลําดั บสวน (fractional distillation) จึ งสามารถนํากรดเหลานั้ นไปใชประโยชน ได เช น กรดลอริค
ใชทําเปนเรซิ่นในอุตสาหกรรมสี กรดปาลมมิติกใชเลี้ยงเชื้ อราเพื่อสกัดเปนยาปฏิชีวนะ หรือผสมกรดสเตียริค
เพื่ อทําเที ยนไข กรดโอเลอิคใชในอุ ตสาหกรรมสิ่ งทอ กรดสเตี ยริ คใช ในการผลิตเครื่ องสําอาง สบู เด็ก และ
กรดลิโนเลอิคใชเปนยาฉีดสําหรับลดไขมันในเสนเลือด
2. เอสเตอรของกรดไขมัน (Fatty acid esters) เอสเตอรของกรดไขมัน สามารถ
นําไปใชไดในอุตสาหกรรมหลายประเภท เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่ องสําอาง 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 surfactant ที่นิยมใชกันมากในผลิตภัณฑซักลางและทําความสะอาด เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เชน
- มีการแพรกระจายตัวที่ดี
- เปนผงซักฟอกที่ใชไดดี ถึงแมน้ําที่ใชเปนน้ํากระดางก็ตาม
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- เอสเตอร ของกรดไมริ สติ ก กรดปาล มมิ ติ ก และกรดสเตี ยริ ก มี คุณ สมบั ติ
ซักฟอกที่ดีที่สุด
- ละลายน้ําไดดี และไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม
3. Fatty alcohol การใชประโยชนของ fatty alcohol มากกวา 90% ใชเปน
anionic surfactants ซึ่งไดแก fatty alcohol sulphates (FAS) และ fatty alcohol ether
sulphates (FAES) และ nonionic surfactants ซึ่งไดแก 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 ยางและอื่นๆ
- fatty amines ไดจากกรดไขมัน ทําปฏิกิริยากับแอมโมเนีย ซึ่งจะได nitrile
และน้ํา และเติมไฮโดรเจนใหกับ nitrile โดยใชออกไซดของนิเกิลเรงปฏิกิริยา จะได fatty amines ใชใน
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ (กั นน้ํา ) การยับยั้ งการเกิดสนิ ม สารปองกันเชื้ อราในผลิตภัณฑยาง การผลิตพลาสติก
น้ํามันหลอลื่น สารควบคุมเชื้อราและแบคทีเรีย และอื่นๆ
- quaternary ammonium compounds มี ความสําคั ญมาก สามารถใช แทน
quarts ในการผลิตน้ํายาปรับผานุม ซึ่ง quarts มีคุณสมบัติที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากไมสามารถ
ละลายน้ําไดอยางสมบูรณ หรือ plam-based imidazolines ที่มีความสามารถในการปกปองพื้นผิว และ
ปองกันสนิมไดดีกวา imidazolines ที่ผลิตจากไขมันสัตว
5. กลีเซอรอล (Glycerol) เป นผลผลิ ตพลอยไดที่ สําคั ญจากการผลิตเมทิ ลเอสเตอร
ในอุ ตสาหกรรมออริ โอเคมิ คอล และทําให บริ สุ ทธิ์ โดยการกลั่ นลําดั บส วน หรือแลกเปลี่ ยนอิ ออน เพื่ อให ได
กลีเซอรอลที่ มีคุณภาพ กลีเซอรอลใชเปนตัวทําละลายหรือตัวพาในผลิตภัณฑยา เปนสารใหความชื้ นในเครื่ อง
สําอางและยาสูบ เปนสวนผสมในการผลิตวัตถุระเบิด เปน plasticizer หรือ stabilizer สําหรับโพลิเมอร
บางชนิด เปนสารกันการแข็งตัว หรือสารถายเทความรอนสูง นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการลดแรงตึงผิว
ของน้ําและน้ํามัน จึงใชเปนอิมัลซิไฟเออร
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บทที่ 3
ไบโอดีเซล
3.1 การวิจัยและพัฒนาการผลิตไบโอดีเซล
แนวคิดในการใชน้ํามันพืชเพื่อเปนเชื้อเพลิงเริ่มตนจาก รูดอลฟ ดีเซล (Rudolph Diesel) ชาวเยอรมัน
ไดใช น้ํามันถั่ วลิสงเปนเชื้อเพลิ งใหกับเครื่ องยนต เพื่ อสันดาปภายในและเขาไดแสดงในงานเอกซโปที่ กรุง ปารีส
ประเทศฝรั่งเศสในป 2443 แตไมเปนที่สนใจมากนัก เนื่องจากราคาน้ํามันดีเซลในขณะนั้นยังราคาถูก การนํา
น้ํามันพืชมาใชเปนเชื้อเพลิงจึงมักใชในสถานการณคับขันเทานั้น เชน ในป 2523 ประเทศในแถบทวีปอเมริกาใต
ถู กกดดั นทางด านการเมื องและถู กป ดลอมการขนสงน้ํา มั น จึงได ใช น้ํามั นเมล็ดดอกทานตะวันผสมกั บน้ํามั น
เบนซิ นเปนเชื้ อเพลิ ง จนกระทั่ งเหตุ การณขาดแคลนน้ํา มั นเชื้ อเพลิ งในช วงทศวรรษที่ 70 และสงครามอ าว
เปอรเซียในป 2534 อีกทั้งปญหาตางๆ เชน ราคาน้ํามันที่พุงสูงขึ้น การประกาศเตือนปริมาณน้ํามันที่กําลังจะ
หมดลงในอนาคตอันใกลนี้ ปริ มาณผลผลิ ตทางการเกษตรที่ เกินความตองการและกระแสตื่ นตัวในปญหาดาน
สิ่ งแวดลอมไดกลายเปนตัวเรงใหแตละประเทศคนหาพลังงานจากแหลงอื่ นๆ มาทดแทน และหลังจากนั้ นมา
ความตื่นตัวในการหาพลังงานน้ํามันดีเซลไดขยายกวางขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากปจจัยที่สําคัญ 2 ประการคือ
1. ปญหาน้ํามันเชื้อเพลิง วิกฤตการณในการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงในชวงทศวรรษที่ 70 เปนตนมา
และในชวงสงครามอาวเปอรเซียในป 2534 อีกทั้งการประกาศเตือนจาก International Energy Agency
ที่ออกมาระบุวา น้ํามันปโตรเลียม (จากซากพืชซากสัตวใตผิวโลก) จะคอยๆ ลดลงไปจากสวนตางๆ บนโลกนี้
ในอนาคตอันใกล ซึ่งจะสวนทางกับความตองการของประเทศที่กําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศที่มี
จํานวนประชากรมหาศาลอย างประเทศจี น จะเป นป จจัยเร งทําให พลังงานสํารองของโลกลดลงอย างรวดเร็ ว
ทําใหทั่วโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่มีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและมีการนําเขาพลังงานเกือบ
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ทั้ งหมด เชน สหภาพยุ โรป ญี่ ปุน สหรัฐอเมริกา จะต องหันกลับมาพิจารณาหาพลังงานทางเลือกของตนเอง
ไมวาจะเปนไบโอดีเซล ไบโอเอทานอล พลังงานแสงแดด และพลังงานลม เปนตน
2. ปญหาสิ่งแวดลอม ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
ขนสง ฯลฯ ไดกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ เชน ภาวะโลกรอน มลภาวะทางอากาศและมลภาวะทางน้ํา
เป นต น โดยเฉพาะความร อนที่ ได จากการเผาผลาญน้ํา มั นเชื้ อเพลิ งของยานยนต ต างๆ คิ ดเป น 75% ของ
มลภาวะทั้งหมดของโลก และมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น เหลานี้ ลวนเปนภัยคุกคามตอสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของมนุษยทั้งสิ้น

3.2 การผลิตไบโอดีเซลของโลก
ไบโอดี เซลเกิ ดจากแรงผลั กดั นทางการเมื องเช นเดี ยวกั บไบโอเอทานอล จากวิ กฤตการณ พลั งงานใน
ชวงป 2513 เปนตนมา และสงครามอาวเปอรเซีย สงผลใหทุกประเทศหันกลับมาพิจารณาพลังงานทางเลือก
ของตนเอง โดยไบโอดีเซลเปนหนึ่ งในพลังงานชีวภาพที่มองวาจะทดแทนปโตรเลี่ ยมที่ตองพึ่ งพาและสั่งซื้อจาก
ตางประเทศ และสามารถแกปญหาอุปทานสวนเกินของผลผลิตทางการเกษตรและรักษาสิ่งแวดลอมไดเพิ่มขึ้น
การพั ฒนาอย างเป นรู ปธรรมของไบโอดี เซลเกิ ดขึ้ น ครั้ งแรกในป 2528 เมื่ อประเทศออสเตรี ยได ตั้ ง
โรงงานตนแบบในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดเรพ (rape seed oil) เปนครั้งแรก และในป 2533
ไดมี การผลิ ตทางการค าเปนครั้ งแรก ในระยะแรกจะใชไบโอดี เซลกั บเครื่ องจั กรทางการเกษตรซึ่ งได รั บการ
รับรองจากผู ผลิตรถแทรคเตอรเกือบทุกยี่ หอเปนอย างดี ตอมามีการนิยมใชกับยานพาหนะที่ ใชเครื่ องยนต
ดี เซลมากขึ้ น ซึ่ งไดรั บการสนั บสนุ นอย างดี จากกลุ มอุตสาหกรรมยานยนตต างๆ เช น Ford, Mercedes,
Massey – Ferguson, John Deere เป นต น นอกจากนั้นเพื่ อใหเกิดความเชื่ อมั่ นตอผูบริโภค ประเทศ
ออสเตรี ยยั งไดออกมาตรฐานไบโอดี เซลฉบั บแรกสําหรั บเมทิ ลเอสเตอร จากน้ํา มันเรพ (ON C 1911) ในป
2534 และสําหรับของเมทิลเอสเตอรจากกรดไขมัน (ON C 1911) ในป 2540 สวนประเทศอื่นๆ 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) ซึ่งมีสมาชิกเปนประเทศผูผลิตไบโอดีเซลที่
สําคัญของโลก ทําหนาที่ในการกําหนดทิศทางพัฒนาไบโอดีเซล (Korbitz, 1999)
ป จจุ บั นหลายประเทศทั่ ว โลกจึ งเริ่ มสนใจที่ จะพั ฒนาไบโอดี เซลเพื่ อทดแทนน้ํ า มั นดี เซล เช น หลาย
ประเทศในยุโรปมีการออกมาตรการยกเวนภาษีแก เชื้ อเพลิงไบโอดีเซล ปจจุบันนี้ น้ํามันดีเซลทั้งหมดที่ จําหนาย
ในฝรั่งเศสเปนสูตรที่ผสมดวยไบโอดีเซล 5% บางรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาก็เริ่มใชน้ํามันสูตรผสมไบโอดีเซล
กั บรถเมล และรถรับสงนั กเรี ยน ในประเทศแคนาดามีกฎหมายวาด วยการสั่ งซื้ อยานพาหนะเพื่ อใช ในราชการ
โดยที่ยานพาหนะที่ซื้อครึ่งหนึ่งตองใชเชื้อเพลิงทางเลือกได ปจจบันพบวามีโรงงานผลิตไบโอดีเซลอยู 85 แหง
ใน 21 ประเทศทั่วโลก
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สําหรับประเทศไทยเริ่ มจาก เกษตรกรสวนมะพร าวชาว อ.ทั บสะแก จ.ประจวบคี รีขันธ ประกาศว า
สามารถคิดคนสูตรน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันมะพราว มาใชแทนน้ํามันดีเซลไดเปนผลสําเร็จ เมื่อกลางป 2544
จากนั้ นจึงทดลองผสมน้ํามันมะพราวกับน้ํามันทุกชนิดเพื่อใหใชกับเครื่องยนตได พบวาน้ํามันมะพราวที่ผสมกับ
น้ํา มั นก าดในอั ตราส วน 20:1 น้ํา มั นละลายเข ากั นได ดี โดยทําการทดลองนําเอามาจุ ดเพื่ อสั งเกตเปลวไฟ
พบว าลั กษณะของเปลวไฟคล ายกั บเปลวไฟจากการเผาไหม ของน้ํา มั น ดี เซล นอกจากมะพร าวแล วพื ชน้ํา มั น
อี กชนิ ดที่ สําคั ญ ต อการพั ฒนาน้ํา มั นไบโอดี เซล ก็ คือ ปาล ม น้ํา มั น และยั งพบว าน้ํ า มั นพื ชใช แล วก็ เป นอี ก
ทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ โดยปกติน้ํามันที่ใชแลวไมวาจะเปนน้ํามันพืชหรือน้ํามันจากไขมันสัตวที่ ใช ทอดอาหาร
แลวหลายครั้ง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทําใหเกิดการกอตัวของสารตางๆ ที่เขาใจวาเปนสารกอมะเร็ง
ไมควรนํามาใชอีก ดั งนั้ นแทนที่ จะทิ้ งไปโดยเปล าประโยชนก็ นํามากรองใหสะอาด เอาไปผสมน้ํามันกาดสูตร
เดียวกับน้ํามันมะพราว ก็ใชเปนไบโอดีเซลไดเชนเดียวกัน ปจจุบันมีเกษตรกรหลายกลุมและกิจการเรือเฟอรรี่
หลายแห ง สามารถดั ดแปลงน้ํา มั นชนิ ดต างๆ หรื อที่ เรี ย กกว า ไบโอดี เซล มาใช ในกิ จการของตั วเองแล ว
สิ่งหนึ่งที่ยืนยันไดคือ น้ํามันชนิดนี้เหมาะสมอยางยิ่งที่เกษตรกรจะทําไวใชเอง

3.3 คุณสมบัติของไบโอดีเซล
ไบโอดีเซลจะมีคุณสมบัติทางกายภาพที่คลายกับน้ํามันดีเซลปกติ แตใหการเผาไหมที่สะอาดกวาน้ํามัน
ดีเซล ไอเสียมีคุณภาพดี กวา ทั้งนี้ เพราะมี ออกซิเจนอยูในไบโอดีเซล ใหการสันดาปที่ สมบูรณกวาน้ํามันดี เซล
ปกติ จึงมีคารบอนมอนนอกไซดนอยกวา และเนื่องจากไมมีกํามะถันในไบโอดีเซล จึงไมมีปญหาเรื่องสารซัลเฟต
นอกจากนี้ไบโอดีเซลยังมีเขมาคารบอนนอยจึงไมทําใหเกิดการอุดตันของระบบไอเสีย และคุณสมบัติที่สําคัญอีก
อยางหนึ่งคือ เปนสารหลอลื่นชวยยืดอายุการใชงานของเครื่องยนตได

3.4 ขอดีและขอเสียของการใชไบโอดีเซล
การใชไบโอดีเซลปจจุบันนี้สามารถนํามาใชกับเครื่องยนตได 100% โดยไมตองนํามาผสมกับดีเซลและ
ไมจําเปนตองมีการดัดแปลง การใชไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิง มีขอดีและขอเสีย ดังนี้
ขอดีของการใชไบโอดีเซล
1) คาซีเทน (cetane) สูงกวาน้ํามันดีเซล นั่นคือ จุดติดไฟไดสมบูรณกวาน้ํามันดีเซล ทําใหการจุด
ระเบิดทําไดดีขึ้น
2) การสันดาปบริบูรณ จึงทําใหเกิดแกสคารบอนมอนอกไซดนอยลง
3) ไมมีควันดําและแกสซัลเฟอรไดออกไซต
4) ชวยลดปริมาณมลพิษจากทอไอเสีย
5) ชวยลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมได เชน ภาวะปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse effect)
6) ไมตองเสียคาใชจายในการปรับแตงเครื่องยนต
7) ชวยเพิ่มการหลอลื่นใหเครื่องยนตไดดีกวามากเมื่อเทียบกับน้ํามันดีเซลทั่วไป
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8) การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลว ชวยลดการนําไปประกอบอาหารซ้ําหรือนําไปประกอบอาหาร
สัตว เพราะน้ํามันพืชใชแลวมีสารกอมะเร็งและกอมลพิษทางน้ํา
9) ชวยสรางรายไดใหเกษตรกร เพราะผลิตจากพืชเกษตร
10) ลดการนําเขาน้ํามันไดสวนหนึ่ง รวมทั้งทดแทนการนําเขาสารหลอลื่นจากตางประเทศ
ขอเสี ยของการใชไบโอดี เซล
1) ตนทุนที่ใชในการผลิตคอนขางสูง
2) เครื่องยนตใหกําลังต่ํากวาน้ํามันดีเซล มีการสรางแกสไนโตรเจนออกไซด (NOx) เพิ่มขึ้น แลวก็อาจ
ตองดัดแปลงสวนประกอบของเครื่องยนตที่เปนยาง (rubber) ซึ่งอาจถูกทําลายโดยไบโอดีเซล แตไบโอดีเซล
แบบเอสเตอรนี้สามารถใชกับเครื่องยนตรอบสูงอยางรถยนตได

3.5 การเปรียบเทียบคุณสมบัติน้ํามันดีเซลและไบโอดีเซลในการใชเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตดีเซล
ไบโอดีเซลเปนผลผลิตที่ไดจากน้ํามันพืชที่ผานกระบวนการทางเคมี ใหคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล
อยางไรก็ตาม ไบโอดีเซลมีบางคุณสมบัติเปนขอไดเปรียบและบางคุณสมบัติเปนขอเสียเปรียบ ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 เมื่อนําไบโอดีเซลมาใชเปนเชื้อเพลิงเปรียบเทียบกับน้ํามันดีเซล เชน ไบโอดีเซลมีจุดวาบไฟสูงกวาน้ํามัน
ดีเซล ทําใหมีความปลอดภัยในการขนสงมากกวา เปนตน สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติของไบโอดีเซลกับ
น้ํามันดีเซลไดดังนี้
1. ไบโอดีเซลเปนเชื้ อเพลิงสะอาด ไมมีกํามะถันเปนองคประกอบ ทําใหไอเสียที่ปลอยออกจากเครื่ อง
ยนตไมกอใหเกิดภาวะฝนกรด เมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามันดีเซลที่มีกํามะถันเปนองคประกอบ เมื่อถูกเผาไหมแลว
กํามะถั นในน้ํา มั นดีเซล จะเปลี่ ยนรู ปเป นซั ลเฟอร ไดออกไซด และกรดซั ลฟ วริ กหรื อกรดกํามะถั น ตามลําดั บ
เกิดเปนมลพิษทางอากาศ เมื่อฝนตกจะชะลางมลพิษเหลานี้เปนฝนกรดได
2. น้ํามันดีเซลไม มีออกซิเจนอยูในโครงสรางโมเลกุล และมีองคประกอบของสารประกอบอะโรมาติก
(Aromatic compound) ถึง 20-40% ขณะที่ไบโอดีเซลไมมีสารประกอบประเภทอะโรมาติก แตออกซิเจน
อยู ในโครงสรางโมเลกุลถึง 10-12% ทําใหเมื่อใชไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิง ไอเสียที่ เกิดขึ้ นมีปริมาณฝุนละออง
ขนาดเล็ก และมีควันดําต่ํากวาการใชน้ํามันดีเซล
3. ไบโอดีเซลมีจุดวาบไฟสูงกวาน้ํามันดีเซล จึงมีคาการจุดระเบิดในเครื่องยนตชากวาน้ํามันดีเซล
4. น้ํามันดีเซลไมมีพันธะคูในโครงสรางโมเลกุล ขณะที่ไบโอดีเซลมีพันธะคูในโครงสรางโมเลกุล จึง
ทําใหไมเสถียรตัว เกิดออกซิเดชันไดเร็วกวาน้ํามันดีเซล และมีระยะการเก็บรักษาหลังการผลิตสั้นกวาน้ํามัน
ดีเซล
5. ไบโอดี เซลมี คุณสมบั ติ ในการหล อลื่ นเครื่ องยนต ดี กว าน้ํ า มั นดี เซล ทําให ชวยลดการสึ กหรอของ
เครื่ องยนตไดดี
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติของเชื้อเพลิงไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชตางๆ เปรียบเทียบกับน้ํามันเชื้อเพลิงปโตรเลียมดีเซล
เมทิ ลเอสเตอร ความหนืด คาซีแทน คาความ จุดขุน จุดไหลเท จุดวาบไฟ ความ กากถ าน การกั ด
จากน้ํามั น
รอนต่ําสุด
หนาแนน
กร อนแผ น
ทองแดง
o
o
o
o
At37.8 C,
MJ/T C
C
C
g/ml Residue
cSt
wt%
ถั่ วลิ สง
ถั่ วเหลื อง
บาบัสสุ
ปาลม
ทานตะวัน
ไขวั ว
น้ํามันดีเซล
ชนิด 2

4.9
4.5
3.6
5.7
4.6
-

54
45
63
62
49
-

33.6
33.5
31.8
33.5
33.5
-

5
1
4
13
1
12

-7
9

176
178
127
164
183
96

0.883
0.885 1.74
0.879
0.880
0.860
1.83

1A
1A

3

49

38.6

-12

-23

74

0.850 0.16

1A

3.6 มาตรฐานคุณภาพและการวิเคราะหคุณภาพของน้ํามันไบโอดีเซล
กรมธุรกิจพลังงานไดประกาศกําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรด
ไขมัน ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2552 โดยรายละเอียดดานคุณภาพแสดงไวในตารางที่ 2
เนื่องจากไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันพืชตางชนิดกัน จะมีคุณสมบัติแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากน้ํามันพืช
เปนสารประกอบไตรกลีเซอไรดที่มีกรดไขมันอยูในโครงสรางของไตรกลีเซอไรดถึง 94–96% ของน้ําหนักโมเลกุล
ทําใหน้ํามันมีคุณสมบัติทั้ งทางเคมีและกายภาพเปนไปตามกรดไขมันที่เปนองคประกอบอยู ดังนั้ นเมื่อนําน้ํามัน
พื ชชนิ ดนั้ นๆ มาเป น วั ตถุ ดิบในการผลิ ตไบโอดี เซล ไบโอดี เซลที่ ผลิ ตได จะมี คุณ สมบั ติ ตามกรดไขมั นที่ เป น
องคประกอบนั้นๆ ดวย
ตัวแปรสวนใหญที่ กําหนดในมาตรฐานไบโอดี เซลสากล รวมถึ งมาตราฐานไบโอดี เซลตามประกาศกรม
ธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2552 จะเปนคาที่สะทอนถึงกระบวนการผลิตที่ใช จะมีเฉพาะบางตัวแปรที่ขึ้นกับวัตถุดิบ
ที่เลือกมาใช เชน คาความเสถียรของน้ํามัน (oxidation stability) และคาไอโอดีน เปนตน ฉะนั้นในการ
เลื อกใช น้ํ า มั นพื ชเป นวั ตถุ ดิ บในการผลิ ตไบโอดี เซล นอกจากต องพิ จารณาถึ งปริ มาณที่ มี เพี ยงพอที่ จะป อน
เขาโรงงานผลิตไบโอดีเซลแลว ยังตองคํานึงถึงคุณสมบัติของน้ํามันพืชชนิดนั้นๆ ที่คัดเลือกมาใชดวย เพื่อผลิต
ให ไดไบโอดี เซลที่ มี คุณภาพของมาตรฐานกําหนด การพิจารณาเลือกน้ํา มั นพื ชหรื อน้ํามั นสั ตวชนิ ดใดมาเป น
วัตถุดิบ โดยมีขอควรพิจารณาดังนี้
1. จุดหลอมตัวและจุดเดือด
ไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันพืชจะเปนสารเมทิลเอสเตอรหลายชนิดอยูรวมกัน ตามปริมาณกรดไขมัน
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ตารางที่ 2 ขอกําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน พ.ศ. 2552
รายการ
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

56

ขอกําหนด
เมทิลเอสเตอร, รอยละโดยน้ําหนัก
(Methyl ester, % Wt.)
ความหนาแนน ณ อุณหภูมิ 15oC กก./
ลบ.เมตร (Density at 15oC, kg/m3)
ความหนืด ณ อุณหภูมิ 40oC / เซนติสโตกส
(Viscosity at 40oC, cSt)
จุดวาบไฟ, oC (Flash point, oC)
กํามะถัน, รอยละโดยน้ําหนัก (Sulphur, %WL)
กากถาน, รอยละโดยน้ําหนัก (10% ของกาก
ที่เหลือจากการกลั่น) (Carbon residue,
on 10% distillation residue, %Wt.)
จํานวนซีเทน (Cetane number)
เถาซัลเฟต, รอยละโดยน้ําหนัก
(Sulfated ash, %Wt)
น้ํา, รอยละโดยน้ําหนัก (Water, %Wt)
สิ่งปนเปอนทั้งหมด, รอยละโดยน้ําหนัก
(Total contaminate, %Wt)
การกัดกรอนแผนทองแดง
(Copper strip corrosion)
เสถียรภาพตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ณ อุณหภูมิ 110oC, ชั่วโมง
(Oxidation stability at 110oC, hours)
คาความเปนกรด, มก.โปแตสเซียม
ไฮดรอกไซด/กรัม (Acid value, mg KOH/g)
คาไอโอดีน, กรัมไอโอดีน/100 กรัม
(Iodine value, g iodine/100 g)
กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร, รอยละโดยน้ําหนัก
(Linolenic acid methyl ester, %Wt)
เมทานอล, รอยละโดยน้ําหนัก
(Methanol, %Wt)
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อัตราสูงต่ํา

วิธีทดสอบ

ไมต่ํากวา 96.5

EN 14103

ไมต่ํากวา 860
และไมสูงกวา 900
ไมต่ํากวา 3.5และ
ไมสูงกวา5.0
ไมต่ํากวา 120
ไมสูงกวา 0.0010
ไมสูงกวา 0.30

ASTM D 1298

ไมต่ํากวา 51
ไมสูงกวา 0.02

ASTM D 613
ASTM D 874

ไมสูงกวา 0.050
ไมสูงกวา 0.0024

EN ISO 12937
EN 12662

ASTM D 445
ASTM D 93
ASTM D 2622
ASTM D 4530

ไมสูงกวาหมายเลข 1 ASTM D 130
ไมต่ํากวา 10

EN 14112

ไมสูงกวา 0.50

ASTM D 664

ไมสูงกวา 120

EN 14111

ไมสูงกวา 12.0

EN 14103

ไมสูงกวา 0.20

EN 14110

ตารางที่ 2 (ตอ)
รายการ
17
18
19
20
21
22

23
24

ขอกําหนด
โมโนกลีเซอไรด, รอยละโดยน้ําหนัก
(Monoglyceride, %Wt)
ไดกลีเซอไรด, รอยละโดยน้ําหนัก
(Diglyceride, %Wt)
ไตรกลีเซอไรด, รอยละโดยน้ําหนัก
(Triglyceride, %Wt)
กลีเซอรีนอิสระ, รอยละโดยน้ําหนัก
(Free glycerin, %Wt)
กลีเซอรีนทั้งหมด, รอยละโดยน้ําหนัก
(Total glycerin, %Wt)
โลหะกลุม1 (โซเดียมและโปแตสเซียม),
มก./กก. (Group I metals (Na+K) mg/kg)
โลหะกลุม 2 (แคลเซียมและแมกนีเซียม),
มก./กก. (Group II metals (Ca+Mg) mg/kg)
ฟอสฟอรัส, รอยละโดยน้ําหนัก
(Phosphorus, %Wt)
สารเติมแตง (ถามี) (Additive)

อัตราสูงต่ํา

วิธีทดสอบ

ไมสูงกวา 0.80

EN 14105

ไมสูงกวา 0.20

EN 14105

ไมสูงกวา 0.20

EN 14105

ไมสูงกวา 0.02

EN 14105

ไมสูงกวา 0.25

EN 14105

ไมสูงกวา 5.0
ไมสูงกวา 5.0

EN 14108 และ
EN 14109
prEN 14538

ไมสูงกวา 0.0010

ASTM D 4951

ใหเปนไปตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ที่ เปนองค ประกอบของน้ํามั นพืชนั้ นๆ จุ ดหลอมตั วและจุ ดเดื อดของไบโอดี เซลสามารถคาดการณ ไดจากเมทิล
เอสเตอรที่เปนองคประกอบสารเมทิลเอสเตอรบริสุทธิ์ แตละตัวมีอุณภูมิที่ของเหลวกลายเปนของแข็งแตกตางกัน
อุณหภูมิดังกลาวเรียกวาจุดหลอมตัวหรือจุดแข็งตัว (melting point หรือ freezing point) นอกจากนั้น
แลวยังมีจุดเดือด (boiling point) ที่ แตกตางกันดวย สารเมทิ ลเอสเตอร บริ สุทธิ์ ที่ มาจากกรดไขมันที่
อิ่มตัวเปนองคประกอบ จะมีอุณหภูมิหลอมตัวสูงกวาที่ มาจากกรดไขมันที่ ไมอิ่มตัวเปนองคประกอบ และเมื่อมี
ขนาดความยาวของห วงโซโมเลกุ ลยาวขึ้ น จะมีจุดหลอมตั วที่ อุณหภูมิ สูงขึ้ นตามลําดับ ยกตัวอยางเชน สาร
เมทิ ลเอสเตอรที่ ผลิตจากกรดสเตียริก ซึ่งเปนกรดไขมันชนิ ดอิ่ มตัว จะมีจุดหลอมตัวหรือจุดแข็งตัวที่อุณหภู มิ
39oC ซึ่ งสูงกวาสารเมทิลเอสเตอรที่ ผลิ ตไดจากกรดโอเลอิก ซึ่ งกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว ที่ มีจุดแข็งที่อุณหภูมิ
-19oC ดังนั้นอาจคาดการณไดวาไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันพืชที่มีกรดสเตียริกเปนองคประกอบหลัก จะกลาย
เป นของแข็งที่ อุณหภู มิสู งกวาไบโอดีเซลที่ ผลิ ตจากน้ํา มันพื ชที่ มี กรดโอเลอิ กเป นองค ประกอบหลั ก ฉะนั้ นการ
คัดเลือกน้ํามันพืชชนิดใดมาใชเปนวัตถุดิบ ตองพิจารณาถึงอุณหภูมิและภูมิอากาศในพื้นที่ที่ใชงานดวย เพื่อไมให
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ไบโอดีเซลที่ผลิตไดกลายเปนของแข็งขณะทําการขนสงหรือขณะใชงาน
ขณะที่ จุดหลอมตัวหรือจุ ดแข็ งตั วของสารเมทิลเอสเตอร ขึ้นอยู กับโครงสรางทางเคมีดังที่ กล าวข างต น
จุดเดือดของสารเมทิลเอสเตอรก็ขึ้นอยูกับขนาดความยาวของหวงโซคารบอนและไมขึ้นกับปริมาณกรดไขมันไม
อิ่มตัวเลย จุดเดือดโดยเฉลี่ยของไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันพืชชนิดตางๆ อยูระหวาง 325-350 oC ซึ่ งมีคา
อยู ในช วงที่ สู งสุ ดเมื่ อเปรี ยบเทียบกับขอกําหนดคุณภาพน้ํามันดี เซลหมุ นเร็ วในการกลั่ นที่ อุณหภู มิระเหย 90%
ที่กําหนดใหไมสูงกวา ที่กําหนดใหไมสูงกวา 357oC จุดหลอมตัวและจุดเดือดของสารเมทิลเอสเตอรแตละชนิด
2. คุณสมบัติการไหลที่อุณภูมิต่ํา
คุณสมบั ติการไหลได ที่ อุณภูมิ ต่ําเป นการวัดความสามารถในการใชงานเชื้ อเพลิ งที่ อุณภูมิต่ําหรื อใน
ภูมิประเทศที่ มีอากาศหนาวเย็น สําหรับไบโอดีเซลที่ มีจุดแข็งตัวสูง จะมีคุณสมบัติการไหลที่ อุณภูมิต่ําไมดีเทา
น้ํามันดีเซล คุณสมบัตินี้วัดไดดวยการใชจุดขุนและจุดไหลเท (cloud point and pour point) เปนการ
ชี้บอกจุดขุน คือ อุณหภูมิที่เชื้อเพลิงเริ่มมีไข เกิดขึ้นเมื่อปลอยใหเชื้อเพลิงเย็นลง สวนจุดไหลเท คือ อุณหภูมิ
ที่ เชื้ อเพลิ งกลายเป นวุ นแข็ งจนไม ส ามารถสู บขึ้ นได โดยทั่ วไปจุ ดไหลเทจะมี ค าต่ํา กว า จุ ดขุ น ถึ งแม ว า การ
กําหนดคุ ณลั กษณะและคุ ณภาพของไบโอดี เซลตามประกาศกระทรวงพาณิ ชย จะไม มี การกําหนดค าจุ ดขุ นไว
ก็ตาม แตควรคํานึงถึงคุ ณสมบัติ ขอนี้ ไวดวย เพื่ อใหไบโอดีเซลที่ ผลิตไดมีสภาพที่เปนของเหลว ไมมีความขุ น
ปนอยู ซึ่งเปนคุณสมบัติที่พึงประสงคในการผลิตไบโอดีเซล
3. คาไอโอดีนและเสถียรภาพตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
คาไอโอดี นของน้ํามันพืชเปนดัชนีชี้บอกถึงปริมาณพันธะคู (double bond) ที่ มีอยู ในโครงสราง
ของน้ํามันพืชชนิดนั้นๆ น้ํามันพืชที่มีคาไอโอดีนสูง หมายความวา น้ํามันพืชนั้นมีปริมาณกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว
เปนองคประกอบมาก ซึ่ งเมื่อนํามาผลิตไบโอดีเซล กรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวที่ อยู ในไบโอดี เซล จะสงผลใหเกิ ด
การสะสมในถังระบบสงน้ํามันเชื้อเพลิงและใสกรอง นอกจากนั้ นคาไอโอดีนสูงจะมีผลใหเกิดปญหาเสถียรภาพ
ตอการเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชันที่ทําใหไบโอดีเซลที่ ผลิตจากน้ํามันพืชที่ มีคาไอโอดีนสู ง มีอายุการเก็บรักษาสั้ น
เมื่ อเปรียบเทียบกับน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
4. คาความรอน
โดยทั่วไปแลว ทั้งน้ํามันพืชและไบโอดีเซลจะมีความรอนที่ต่ํากวาน้ํามันดีเซลโดยมีคาระหวาง 8085% ของน้ํามันดีเซล
5. คาความหนืด
ไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันพืชทุกชนิดจะมีคาความหนืดสูงกวาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ณ อุณหภูมิเดียว
กัน เมื่ออุณภูมิต่ําลง คาความความหนืดของไบโอดีเซลจะสูงขึ้ น และอัตราการสูงขึ้นของความหนืดจะเพิ่มขึ้น
เร็วกวาคาความหนืดของน้ํามันดีเซล
6. คุณสมบัติเชื้อเพลิงในการหลอลื่น
คุ ณสมบั ติ เชื้ อเพลิ งในการหล อลื่ น เป นคุ ณสมบั ติ ที่ ชวยลดการสึ กหรอของเครื่ องยนต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเครื่องยนตดีเซลที่ใชน้ํามันดีเซลเปนตัวชวยในการหลอลื่น ปจจุบันมีการลดปริมาณกํามะถันในน้ํามัน
ดีเซลเพื่อชวยลดมลพิษทางอากาศ ทําใหน้ํามันดีเซลมีคุณสมบัติเปนชวยการหลอลื่นลดลงตามปริมาณกํามะถัน
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ที่ เป นองค ประกอบ โดยทั่วไปแลวไบโอดีเซลมีคุณสมบัติเชื้ อเพลิงในการหลอลื่ นสูงกวาน้ํามันดีเซล ซึ่งจะชวย
เพิ่มคุณสมบัติในการหลอลื่นไดดีในน้ํามันดีเซลที่มีกํามะถันต่ํา

3.7 ผลของไบโอดีเซลตอเครื่องยนต
การใช ไบโอดี เซลเป นผลดี ต อเครื่ องยนต ดี เซลและช ว ยในการยื ดอายุ ก ารใช งานของเครื่ องยนต ไ ด
เพราะไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติในการหลอลื่นดีกวาเชื้อเพลิงดีเซล สามารถใชแทนเชื้อเพลิงดีเซลได
100% โดยไมมีความเปลี่ยนแปลงในดานกําลั งของเครื่ องยนต ความสามารถในการติดเครื่ องยนตและกําลัง
การหมุนของเครื่ องยนตไบโอดี เซลใหพลังงานจากค าซีเทนที่ สูงกว าเชื้ อเพลิงดีเซล (ซี เทน 53 หรื อมากกวา
เทียบกับซีเทน 47 สําหรับดีเซลเครื่องยนตหมุนเร็ว) มีความหนืดใกลเคียงกับเชื้อเพลิงดีเซล มีความคงตัวที่ดี
มีคาจุดวาบไฟสูงกวาเชื้อเพลิงดีเซลมาก(167 เทียบกับ >52oC) จึงมีความปลอดภัยในการขนสงและเก็บรักษา
โดยไบโอดี เซลมี คุณสมบั ติ ใ นการหล อลื่ นเป นเยี่ ยม ช วยถนอมรั กษาเครื่ องยนต ลดการเสี ยดสี ของโลหะใน
เครื่องยนตไดดีกวาการใชเชื้อเพลิงดีเซล มีรายงานจากประเทศมาเลเซีย โดย Kalam เมื่อป 2545 พบวา
การใชไบโอดีเซลแมเพียง 5% ก็ลดการเสียดสีระหวางโลหะในระบบไดอยางมีนัยสําคัญเทียบกับการใชแตเพียง
เชื้อเพลิงดีเซล การใชไบโอดีเซลหลอลื่ นเครื่ องยนตสามารถแทนที่หัวเชื้อผสมเชื้ อเพลิงดีเซลได โดยสามารถ
ผลิ ตได เองในประเทศไทย ไบโอดี เซลใช เป นเชื้ อเพลิ งในเครื่ องยนต ดีเซลได ทุ กชนิ ดทั้ งรอบหมุ นเร็ วและรอบ
หมุนชาไดทั นที ทันใด เมื่ อใชงานในประเทศไทย (อุณหภูมิ กลางวั น 15-40 oC) จะใชในอัตราส วนเท าใดก็ได
โดยไมตองทําการดัดแปลงชิ้นสวนเครื่องยนตแตอยางใด
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บทที่ 4
เทคโนโลยีในการผลิตไบโอดีเซล
4.1 การทดลองใชน้ํามันพืชทดแทนน้ํามันดีเซล
กอนที่นักวิจัยจะไดทดลองผลิตเชื้อเพลิงที่ไดจากไขมันพืชหรือไขมันสัตวเพื่อใชทดแทนน้ํามันปโตรเลียม
หรื อที่ เรี ยกว าไบโอดี เซลจนประสบผลสําเร็ จนั้ น นั กวิจัยไดเคยทําการวิ จัยคนคว าและทดลองนําน้ํา มั นที่ ไ ด
จากพื ชหรื อสั ตว หลายวิธี ทั้ งการทดลองนํามาขับเคลื่ อนกั บเครื่ องยนตโดยตรง การนําไปผสมกั บเชื้ อเพลิง
ป โตรเลี ยมหรื อทําใหเจื อจาง การเปลี่ ยนแปลงคุ ณสมบั ติ ทางเคมี ของสารในน้ํา มั นพื ชหรือไขมั นสั ตวโดยการ
ใชความรอน ตลอดจนการแกไขความหนืดของพืชน้ํามันโดยกระบวนการไมโครอิมัลซิเฟเคชัน
การคนควาทดลองของนักวิจัยในการพยายามใชน้ํามันพืชเปนเชื้อเพลิง สามารถสรุปไดดังนี้
1) การใชโดยตรงกับเครื่องยนตดีเซลปโตรเลียม (Directed use)
การวิ จัยทดลองใช น้ํา มั นพื ชเป นเชื้ อเพลิ งทดแทนสําหรั บเครื่ องยนต ดี เซลส วนใหญ เกิ ดขึ้ นในช วง
9 ทศวรรษที่ผานมา สามารถสรุปผลดีและผลเสียของการใชน้ํามันพืชเปนน้ํามันเชื้อเพลิงโดยตรงได ดังตาราง
ที่ 3
2) การผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงปโตรเลียม (Blending) หรือการเจือจาง (Dilution)
การเจือจางหรือการผสมตามสัดสวนของน้ํามันพืชประสบความสําเร็จ สามารถนํามาละลายเขากันได
อยางสมบูรณในวัตถุดิบเหลวบางชนิดเทานั้น ยกตัวอยางเชน น้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล ตัวทําละลายไฮโดรคารบอน
และแอลกอฮอลที่มีสายโซคารบอนสั้น มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเจือจางน้ํามันดอกทานตะวันโดยใชน้ํามั น
เชื้อเพลิงดีเซลเปนตัวทําละลาย ในอัตราสวน 1:3 โดยปริมาตร และผานการทดสอบโดยใชเปนน้ํามันเชื้อเพลิง
ในเครื่องยนตดีเซลไดสําเร็จ ความหนืดของสวนผสมดังกลาวมีคาประมาณประมาณ 4.88 cSt ที่อุณหภูมิ 40oC
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ตารางที่ 3 ผลดีและผลเสียของการใชน้ํามันพืชเปนน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลโดยตรง
ผลดี

ผลเสีย

- เปนของเหลวเบาโดยธรรมชาติ ขนสง
เคลื่อนยายไดสะดวก
- มีปริมาณความรอนสูง
(80% ของน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล)
- สามารถนําน้ํามันพืชใชแลวกลับมาใช
ประโยชนใหมได
- พรอมใชจัดหาไดงาย

- ความหนืดสูง
- ความสามารถในการระเหยกลายเปนไอต่ํา
- มีความวองไวตอการเกิดปฏิกิริยาของสายโซ
ไฮโดรคารบอนที่ไมอิ่มตัวสูง รวมตัวเปนยางเหนียว
เนื่องจากโมเลกุลมีขนาดใหญ ทําใหเผาไหมไมบริบูรณ

ซึ่งสูงกวาน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลปโตรเลียมเล็กนอย สารผสมชนิดนี้ ไมเหมาะที่ จะนํามาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่องยนตดีเซลประเภท direct injection ในชวงเวลาระยะยาวเพราะเกิดปญหาเกี่ยวกับการเกิดโคกที่
ปลายหัวฉีดและทําใหแหวนลูกสูบติด
3) การใชเทคโนโลยี ไพโรไลซิส (Pyrolysis)
เปนการเปลี่ ยนแปลงคุณสมบั ติทางเคมี ของสาร โดยใช ความร อน (thermal cracking) มี ผู
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแตกตัวดวยความรอนของไตรกลีเซอไรด เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือ
ใกล เคี ยงเพี ยงพอสําหรั บนํามาใช ในเครื่ องยนต ดีเซลเป นจํานวนมาก การศึ กษาดั งกล าวรวมไปถึงการหาผล
กระทบของตัวแปรอุณหภูมิตอชนิดและปริ มาณของผลิตภั ณฑที่ ไดจากกระบวนการ ผลกระทบและลักษณะการ
ใช งาน ตั วเร งปฏิกิ ริ ยาส วนใหญ เป นเกลือของโลหะหนัก เพื่ อใหได เชื้ อเพลิงผสมของพาราฟ นและโอเลฟ นส
ซึ่งมีคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงเทียบเทากับลักษณะปรากฏของน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลปโตรเลียมซึ่งมีสารไฮโดรคารบอน
เปนองคประกอบพื้ นฐาน และรวมไปถึงการศึกษาลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบและโครงสรางเนื่องจากความรอน
ของเหลวที่ ได จากกระบวนการแตกตั วด ว ยความร อนของน้ํ า มั นพื ช มี คุ ณ สมบั ติ ท างเชื้ อเพลิ งและ
ประสิทธิภาพการใชงานในเครื่องยนตดีเซลใกลเคียงเหมือนกับน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลปโตรเลียม น้ํามันถั่วเหลือง
แตกตัวดวยความร อน จะไดน้ํามันเชื้ อเพลิงที่ มีองค ประกอบของคารบอน 79% และไฮโดรเจน 12% โดยมี
คาความหนืดต่ําลงและมีคาซีเทนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับน้ํามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ที่มีคาความหนืดที่อุณหภูมิ 38oC
จะลดลงจาก 32.6 cSt เปน 10.2 cSt โดยประมาณ สวนคาซีเทนจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 37.9 เปน 43.0
4) การใชเทคโนโลยีไมโครอิมัลซิฟเคชัน (Microemulsification)
เพื่อแกไขป ญหาเกี่ยวกับความหนืดของน้ํามันพืชที่ มีคาสูงเกินไป จึงเริ่ มมี การใหความสนใจตอการ
ศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมของเหลวไมโครอิมัลชันสําหรับใชเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตดีเซล โดยทั่วไปแลวของเหลว
ไมโครอิมั ลชั นที่ จะนํามาใชเปนเชื้ อเพลิง สวนใหญจะใชสวนผสมของน้ํามั นพื ชกั บตัวทําละลายแอลกอฮอลที่ มี
สายคารบอนสายสั้น เชน เมทานอล เอทานอล และ 1-บิวทานอล เปนหลัก ของเหลวไมโครอิมัลชันถูกนิยามวา

62

Biodiesel
สายพันธุ ม.อ.

เปนของเหลวผสมที่ กอตัวขึ้ นเองโดยธรรมชาติและสามารถมองเห็นเปนโครงสรางขนาดเล็กแพรกระจายอยาง
สมดุล ในลักษณะของคอลลอยด และมีขนาดอนุภาคอยูในชวง 1 ถึง 150 นาโนเมตร จากการผสมของเหลว
สองชนิดที่ไมละลายเปนเนื้อเดียวกันในสภาวะปกติ และเพื่อใหระบบมีเสถียรภาพทางเทอรโมไดนามิกสจึงตองมี
สารอิ มั ลซิ ฟายเออร ผสมอยู ในของเหลวดั งกล าวอย างน อยหนึ่ งชนิ ด โดยอาจเป นส วนประกอบชนิ ด ionic
หรือ non-ionic ก็ได เชน การเตรียม ไมโครอิมัสชันของน้ํามันถั่วเหลือง เมทานอล 2-ออกทานอล และสาร
เพิ่ มคาซีเทนในสัดสวน 52.7 : 13.3 : 33.0 : 1.0 ตามลําดับ ซึ่ งสามารถผานการทดสอบประสิทธิภาพ
การใชงานในเครื่องยนตดีเซลมาตรฐาน EMA ที่ 200 ชั่วโมง

4.2 เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล
การผลิตไบโอดีเซลมีเทคโนโลยีสําคัญ 3 เทคโนโลยี ไดแก เทคโนโลยีทรานสเอสเตอริฟเคชัน (Transesterification) เทคโนโลยีเอสเตอริฟเคชัน (Esterifiaction) และเทคโนโลยี 2 ขั้นตอน (2–steps
process) แตละเทคโนโลยีมีรายละเอียด ดังนี้
1) เทคโนโลยีทรานสเอสเตอริฟเคชัน (Transesterification)
ทรานสเอสเตอริฟเคชัน คือ การเปลี่ยนหมูของชนิดเอสเตอร การทําทรานสเอสเตอริฟเคชันของ
ไขมันและน้ํามั น เป นเทคโนโลยีที่ นิ ยมใช มากที่ สุ ดในการผลิ ตเมทิลเอสเตอร ไตรกลี เซอไรดจะกลายเป น
เอสเตอรที่ ความดันบรรยากาศและที่ อุณหภูมิประมาณ 50-70oC โดยทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอลที่ มากเกินพอ
ซึ่งมีดางเปนตัวเรงปฏิกิริยาละลาย อยูภายใตเงื่อนไขนี้ตองมีการขจัดกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid:
FFA) ออกจากน้ํามัน (ปริมาณกรดไขมันอิสระไมควรเกิน 1%) กอนเขาสูเทคโนโลยีทรานสเอสเตอริฟเคชัน
แอลกอฮอลที่นิยมใชเปนชนิดเมทิลแอลกอฮอล หรือเมทานอล เนื่ องจากมีราคาถูก และไวตอการทํา
ปฏิกิริยา และใชดางเปนตัวเรงปฏิกิริยา โดยทั่วไปนิยมใชโซดาไฟ (Sodium Hydroxide: NaOH) เนื่องจาก
เกิดปฏิกิริยาไดดี หาไดงายและราคาถูก สวนเปอรเซ็นตผลได (% yield) แปรผันกับอุณหภูมิ เวลา และ
กรดไขมันอิสระ ซึ่งสามารถแสดงปฏิกิริยาการเกิดเมทิลเอสเตอรดังรูปที่ 71

รูปที่ 71 แสดงปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันของน้ํามัน(ไตรกลีเซอไรด)

รูปที่ 72 แสดงผังกระบวนการผลิตของโรงงานตนแบบซึ่ งเป นการผลิ ตไบโอดีเซลที่ ใช เทคโนโลยี
ทรานสเอสเตอริฟเคชันของน้ํามันหรือไขมันจากพืชและสัตว โดยไมตองผานกระบวนการทําบริสุทธิ์น้ํามัน (Unrefined oil) นํามาผสมกับเมทานอลที่มีตัวเรงปฏิกิริยาละลายอยู โดยใชเมทานอลในสัดสวนที่มากเกินพอ
ในถั งปฏิ กรณ ทรานส เอสเตอริ ฟเคชั น หลั งจากนั้ นปล อยผลิ ตผลที่ ไดทิ้ งไว เพื่ อให มี การแยกเฟสระหวางเฟส
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รูปที่ 72 แสดงผั งกระบวนการผลิ ตไบโอดี เซลจากน้ํ า มั นพื ชใช แล วขนาด 1,000 ลิ ตร/วั น ของโรงงานต นแบบ
ผลิตไบโอดีเซล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ไบโอดีเซลดิบ (Crude biodiesel) และกลีเซอรอลดิบ (Crude glycerol) สวนเมทานอลที่เหลือจากการทํา
ปฏิ กิ ริ ยาจะถู กแยกคื นเพื่ อนํากลั บมาใช ใ หม ไบโอดี เซลดิ บที่ ได ต องผ านกระบวนการทําให บริ สุ ทธิ์ ก อนจะได
เปนผลิตภัณฑสุดทายคือเมทิลเอสเตอร สวนกลีเซอรอลเมื่อนําไปทําใหบริสุทธิ์แลวสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสําอาง
เทคโนโลยีทรานสเอสเตอริฟเคชันนี้ยังแบงเปนเทคโนโลยียอย ๆ ไดอีก 4 เทคโนโลยียอย ดังนี้
ก. เทคโนโลยีทรานสเอสเตอริฟเคชันโดย CD process (Continuous deglycerolization process)
บริ ษัท Oelmuhle Leer Conneman เป นบริ ษัทที่ ผลิ ตไบโอดี เซลปริ มาณสู งสุดในประเทศ
เยอรมนี โดยใชเทคโนโลยีการผลิตแบบ CD process ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเอง 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
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ผานคอลัมนที่ 2 ผานเขาชะลาง นํากลีเซอรอลออกจาก FAME แลวลางดางที่เหลือ ทําใหไบโอดีเซลที่ไดมีความ
บริสุทธิ์สู ง มีการกอสร างโรงงานที่เมืองเลียร (Leer) ประเทศเยอรมนี กําลังการผลิตไบโอดี เซล 80,000
ตัน/ป และกําลังกอสรางที่เมืองฮัมบูรก (Hamburg) กําลังการผลิต 100,000 ตัน/ป
สําหรั บชุ ดผลิ ตไบโอดี เซลพร อมแยกเฟสกลี เซอรอลอย างต อเนื่ องต นแบบของสถานวิ จัยและ
พั ฒนาพลั งงานทดแทนจากน้ํา มั นปาล มและพื ชน้ํ า มั น คณะวิ ศวกรรมศาสตร มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร
ไดออกแบบถังปฏิกรณใหเสมือนมีหนวยสมดุล 2 หนวย ภายในแบงออกเปนโซนกวนผสม (mixing zone)
และโซนสงบ (calming zone) เพื่ อให เกิ ดการแยกเฟสกลีเซอรอล ซึ่ งจะไหลไปสู ดานล างของถั งปฏิ กรณ
จากคุ ณสมบั ติความหนาแน นที่ สู งกว า การไหลออกของเฟสไบโอดีเซลและเฟสกลี เซอรอล ถู กออกแบบใหใช
หลักการของความดุลความดันของของไหลเฟสไบโอดี เซลที่ ออกจากถังปฏิกรณ 1 ถูกส งเข าถั งพัก เพื่ อแยก
กลีเซอรอลที่ อาจติ ดมาดวยออก แลวป มเขาสู ถังปฏิ กรณ ที่ 2 ตอไป เฟสไบโอดีเซลที่ ออกจากถั งปฏิ กรณ 2
ถูกส งเขากระบวนการแยกคืนเมทานอล และกระบวนการลางตอไป ชุดผลิ ตไบโอดี เซลนี้ ไดรั บรางวั ลการ
ประกวดสิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป 2550 จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ดังแสดงดังรูปที่ 73
ข. เทคโนโลยี ทรานสเอสเตริฟเคชั นโดยโดยใชเอนไซมไลเปส
การผลิ ตเมทิ ลเอสเตอรจากปฏิ กิ ริยาทรานส เอสเตอริฟเคชั นสามารถเพิ่ มอัตราเร็วด วยตั วเร ง
ปฏิกิริยา 3 ชนิด ไดแก เบส กรด และเอนไซม การผลิตไบโอดีเซลโดยวิธีทางเคมีโดยใชกรดหรือเบสเปนตัวเรง
ปฏิกิริยามีขอจํากัดคือเกิดปฏิกิริยาที่ อุณหภูมิสูง และมีความยุงยากในการแยกกลีเซอรอล ปจจุบันมีการศึกษา
โดยใชเอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยา วิธีนี้มีขอไดเปรียบหลายประการคือ ปฏิกิริยาไมรุนแรง สามารถเกิดไดที่อุณหภูมิ
หอง ปฏิกิริยามีความจําเพาะสูง งายในการแยกกลีเซอรอล แตการผลิตโดยใชเอนไซมไลเปสตองใชตนทุนสูง
(ตารางที่ 4)
ค. เทคโนโลยีทรานสเอสเตอริฟเคชันภายใตสภาวะเหนือวิกฤตยวดยิ่งของเมทานอล(Supercritical methanol)
เทคโนโลยีนี้ จะไมใชตัวเรงปฏิกิริยา แตมีการใชคารบอนไดออกไซดเปนตัวทําปฏิกิริยารวมเพื่อ
ลดเวลา ความดันและอัตราสวนระหวางเมทานอลและน้ํามันวัตถุดิบในการทําปฏิกิริยา เชน การเตรียมไบโอดีเซล
จากน้ํามันถั่วเหลืองซึ่งใชวิกฤติเหนือยิ่งยวดของเมทานอล (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. ใชพลังงานนอยกวากระบวนการผลิตแบบพื้นฐาน
2. ตนทุนต่ํากวากระบวนการผลิตแบบพื้นฐาน
3. ผลได สูงกวา
4. เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5. สามารถนํามาใชไดจริงกับอุตสาหกรรม
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ถั งเก็บไบโอดีเซล1

รูปที่ 73 ชุดผลิตไบโอดีเซลพรอมแยกเฟสกลีเซอรอลอยางตอเนื่ องตนแบบ ของสถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ง. เทคโนโลยีทรานสเอสเตริฟเคชันโดยการใชเทคโนโลยีไมโครเวฟ
เปนการผลิตที่ใชคลื่นไมโครเวฟเปนแหลงใหความรอน โดยทําใหมีการเปลี่ยนสนามไฟฟาเพิ่มขึ้น
เปนสาเหตุให โมเลกุลเกิ ดการหมุ นอยางรวดเร็ว และไดเกิดความรอนจากการเสียดทานการเคลื่อนที่ ซึ่ งเปน
การเพิ่ มอัตราเร็วปฏิกิริยา ทําใหใช เวลาในการผลิ ตนอยลง เชน การศึกษาการใชรั งสีไมโครเวฟเรงการผลิต
ไบโอดีเซลแบบตอเนื่ อง พบวาที่อัตราสวนเชิงโมลของน้ํามันพืชใชแลวตอเอทานอล เทากับ 1:12 ใชโซเดียม
ไฮดรอกไซด ความเขมขน 3% โดยน้ําหนักเปนตัวเรงปฏิกิริยา และใชเวลาทําปฏิกิริยา 30 วินาที สามารถ
เปลี่ยนน้ํามันพืชใชแลวไปเปนไบโอดีเซลไดสมบูรณ
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการผลิตไบโอดีเซลโดยใชไลเปสและแอลคาไลเปนตัวเรงปฏิกิริยา
หัวขอ
อุณหภูมิของปฎิกิริยา
ปริมาณกรดไขมันในวัตถุดิบ
ปริมาณน้ําในวัตถุดิบ
ผลไดของเมทิลเอสเตอร
การแยกกลีเซอรอล
การกําจัดสิ่งปนเปอนออกจากเมทิลเอสเตอร
ตนทุนการผลิตของตัวเรงปฏิกิริยา

ปฎิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน เมื่อใชตัวเรงปฏิกิริยา
ด าง

เอนไซมไลเปส

60-70oC
เกิดสบู
มีผลตอการเกิดปฏิกิริยา
ทรานสเอสเตอริฟเคชัน
ปกติ
ยาก
ตองมีการกําจัด
สารปนเปอนออก
ราคาถูก

30-40oC
เกิดเมทิลเอสเตอร
ไมมีผลตอปฏิกิริยา
ทรานสเอสเตอริฟเคชัน
สูง
งาย
ไมตองมีการกําจัด
สิ่งปนเปอนออก
คอนขางแพง

2) เทคโนโลยีเอสเตอริฟเคชัน (Esterification)
ปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชัน (Esterification) เปนปฏิกิริยาของกรดไขมันทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอล
มีตัวเรงปฏิกิริยาเปนกรด ภายใตอุณหภูมิ 70-95oC จะไดเอสเตอรและน้ํา ซึ่งมีสมการทั่วไปดังรูปที่ 74

รูปที่ 74 เคมีของปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชัน (Esterification)

โดยทั่วไปปฏิ กิริยาเอสเตอริฟเคชั นจะใชกับวั ตถุดิบที่เปนน้ํามันหรื อไขของพืชหรือสัตวที่ มีกรดไขมัน
อิสระสูง เชน สวนกลั่นกรดไขมันปาลม (PFAD) ไขน้ํามันในบอบําบัดน้ําเสีย (Waste palm oil) ซึ่งจะมีกรด
ไขมันอิสระสูงถึง 70-95% เปนตน และตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชเปนกรดซัลฟวริก เนื่องจากเรงการเกิดปฏิกิริยาไดดี
และราคาถูก เนื่องจากปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชันเปนปฏิกิ ริยาผันกลับได ดังนั้นควรมีการดึงน้ําออกเพื่ อให
ปฏิกิริยาดําเนินไปทางดานขวามือเพื่อเพิ่มผลไดของกระบวนการ
จากการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบโดยใชปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชัน พบวาตัวแปร
3 ชนิดที่ มีอิทธิ พลตอการเกิดปฏิกิริ ยาคือ โดยโมลของเมทานอลต อน้ํามั น ปริมาณของตั วเรงปฏิกิริ ยา และ
อุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยา ซึ่งตัวแปรเหลานี้จะสงผลตอปริมาณผลไดของเมทิลเอสเตอร สําหรับการทดลองนี้
มีสภาวะการทําปฏิกิริยาที่ เหมาะสมคือ อัตราสวนโดยโมลเมทานอลตอน้ํามันเปน 40:1 ปริมาณของตัวเรง
ปฏิกิริยา (H2SO4) เปน 5% โดยปริมาตรเมื่อเทียบกับน้ําหนักน้ํามัน อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา 95oC นาน 9
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ชั่วโมง จะใหเปอรเซ็นตผลไดของเมทิลเอสเตอรอยูที่ 97%
นอกจากนี้ ได มี การศึ กษาการผลิ ตไบโอดี เซลโดยใช ตั วเร งปฏิ กิ ริ ยาของแข็ งที่ เป นกรด (solid
superacid catalyst) ชนิด sulfated titania, zirconium oxides และ tungstated zirconia
ในปฏิ กิ ริยาทรานส เอสเตอริ ฟเคชันน้ํา มันถั่ วเหลื องด วยเมทานอลที่ อุณหภู มิ 200-300 oC และทําปฏิ กิริ ยา
เอสเตอริฟเคชันของ n-octanoic ดวยเมทานอลที่อุณหภูมิ 175-200oC ซึ่งทั้ง 2 ปฏิกิริยาจะใหเปอรเซ็นต
การเปลี่ยนมากกวา 90%
3) เทคโนโลยีแบบ 2 ขั้นตอน (Two steps process)
ในกรณีน้ํามันวัตถุดิบมีกรดไขมันอิสระสูง จําเปนตองมีขั้นตอนการลดกรดไขมันอิสระโดยปฏิกิริยา
เอสเตอริฟเคชัน ซึ่งใชกรดเปนตัวเรงปฏิกิริยาเพื่อเปลี่ยนเปนเอสเตอร แลวจึงเริ่มขั้นตอนที่ 2 โดยทําปฏิกิริยา
ทรานสเอสเตอริฟเคชัน ซึ่งใชดางเปนตัวเรงปฏิกิริยา ซึ่งการผลิตไบโอดีเซลโดยใชเทคโนโลยีแบบ 2 ขั้นตอน
จะทําใหมีผลไดที่เพิ่มขึ้น เชน
จากการศึกษาการผลิตเอทิลเอสเตอรจากน้ํามันปาลมดิบที่มีกรดไขมันอิสระ 7.5% โดยกระบวนการ
เอสเตอริฟเคชันแบบ 2 ขั้นตอน และใชไมโครเวฟเปนแหลงใหความรอน สามารถลดกรดไขมันใหเหลือนอย
กวา 2% ด วยปฏิกิริ ยาเอสเตอริ ฟเคชั น สําหรั บสภาวะที่ เหมาะสมของการทดลองคือ อัตราสวนโดยโมล
ระหวางกรดไขมันอิสระและเอทานอลเทากับ 1 : 24 ปริมาณของกรดซัลฟวริกที่ใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาเทากับ
4% โดยน้ําหนักเทียบกับกรดไขมัน กําลังวัตตของไมโครเวฟเทากับ 70 W และเวลาในการทําปฏิกิริยาเทากับ
60 นาที หลั งจากนั้ นนําน้ํามั นที่ ผ านการลดกรดไขมั นเขาสู ปฏิ กิริ ยาทรานสเอสเตอริ ฟเคชั น โดยมีสภาวะที่
ใช ในการทดลองดั งนี้ อั ตราส วนโดยโมลของเอทานอลต อน้ํา มั นปาล มดิ บเท ากั บ 4:1 ปริ มาณโพแทสเซี ยม
ไฮดรอกไซด ที่ ใช เป นตัวเร งปฏิ กิริ ยาเท ากับ 1.5% โดยน้ํา หนั กของน้ํา มันปาลมดิ บ กําลังวั ตต ของไมโครเวฟ
เทากับ 70 W และเวลาในการทําปฏิกิริยาเทากับ 5 นาที ซึ่งจะไดเอทิลเอสเตอรที่มีความบริสุทธิ์เทากับ 97.4%
และมีคุณภาพผานมาตรฐาน ASTMD6751-02
นอกจากนี้ จากการศึ กษาการผลิ ตเมทิ ลเอสเตอร จากน้ํา มั นมะพร าวที่ มี กรดไขมั นอิ สระ 12.8%
โดยกระบวนการเอสเตอริฟเคชันแบบ 2 ขั้นตอน สามารถลดกรดไขมันใหลงเหลือเทากับ 0.6% ดวยปฏิกิริยา
เอสเตอริฟเคชัน สําหรับสภาวะที่เหมาะสมของการทดลองนี้ คือ อัตราสวนโดยปริมาตรระหวางเมทานอลและ
น้ํามันเทากับ 0.3:1 ปริมาณของกรดซัลฟวริกที่ ใชเป นตั วเรงปฏิกิริ ยาเทากับ 0.7% โดยปริ มาตรเทียบกับ
น้ํามัน อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาเทากับ 60oC และเวลาในการทําปฏิกิริยาเทากับ 60 นาที หลังจากนั้น
นําน้ํามันที่ ผานการลดกรดไขมั นเขาสู ปฏิ กิริยาเอสเตอริฟเคชันโดยมี สภาวะที่ ใชในการทดลองดังนี้ อัตราสวน
โดยปริ มาตรของเมทานอลตอน้ํามั นเทากั บ 0.4:1 ปริมาณโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่ ใชเป นตัวเรงปฏิกิริยา
เทากับ 1.5% โดยน้ําหนักเทียบกับปริมาตรของน้ํามัน อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาเทากับ 60oC และเวลา
ในการทําปฏิกิริยาเทากับ 60 นาที ซึ่งจะไดเมทิลเอสเตอรที่มีความบริสุทธิ์เทากับ 98.4% และผานมาตรฐาน
คุณภาพไบโอดีเซลของประเทศไทย
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บทที่ 5
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล
และการทํากลีเซอรอลบริสุทธิ์
5.1 วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
วัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซล ไดแก น้ํามันพืช เนื่องจากแหลงวัตถุดิบสําคัญไดมาจากพืชเปนหลัก
ดังนั้ นการพิจารณาเลือกพื ชวัตถุดิบชนิดใดมาใช ตองคํานึ งถึงราคา ปริมาณ และองคประกอบของน้ํามันในพืช
ชนิดนั้ น รวมทั้ งความเหมาะสมของปริ มาณการปลู กพืชน้ํามั นในพื้ นที่ นั้ นด วย เชน ปาล มน้ํามันและมะพราว
ซึ่ งเปนพืชน้ํามันที่ มีการปลูกมากในประเทศไทย ปาลมน้ํามั นปลูกมากในประเทศมาเลเซีย ถั่ วเหลืองปลูกมาก
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เรพและทานตะวันปลูกมากในกลุมประเทศยุโรป เปนตน จากขอมูลในตารางที่ 5
แสดงให เห็ นว าปาลมน้ํามันเป นพื ชน้ํามั นที่ ใหผลผลิ ตน้ํามันตอพื้ นที่ ปลู กสู งที่ สุ ด และสําหรับประเทศไทยแลว
ปาลมน้ํามันถือวาเปนพืชน้ํามันที่มีศักยภาพมากที่สุดในปจจุบัน ซึ่งน้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil: CPO)
เหมาะสําหรับการผลิตขนาดใหญ แตถาระดับการผลิตเปนขนาดเล็ก นอยกวา 1,000 ลิตร/วัน วัตถุดิบที่มี
ศักยภาพ อาจเปนน้ํามันทอดใชแลว เพราะมีราคาถูกและสามารถรวบรวมไดพอเพียงตอกําลังการผลิต การใช
น้ํามันปาลมดิบจะตองเพิ่มขั้นตอนการแยกยางเหนียวและการลดกรดดวยกระบวนการเอสเตอริฟเคชัน นอกเหนือ
จากกระบวนการทรานสเอสเตอริฟเคชันที่ใชเปนหลักในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล จึงถือไดวาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบ ควรใชกระบวนการแบบ 2 ขั้นตอนจะเหมาะสมกวา
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ตารางที่ 5 เปอรเซ็นตและผลผลิตน้ํามันของพืชน้ํามันชนิดตางๆ (กก./ไร)
พืช

สวนที่ใหน้ํามัน

เปอรเซ็นตน้ํามัน

ผลผลิตน้ํามัน

49
49
45
45
50
20
68
20

667.2
592.0
75.2
104.0
86.4
72.0
70.4
59.2
30.4

ปาล มน้ํามัน

เมล็ดเรพ
ทานตะวัน
ถั่วลิสง
ถั่วเหลือง
มะพราว
ฝาย

เนื้อผลปาลม
เนื้อเมล็ดใน
เมล็ด
เมล็ด
เมล็ด
เมล็ด
เนื้อมะพราว
เมล็ด

5.2 กระบวนการการผลิตไบโอดีเซล
กระบวนการการผลิตไบโอดีเซลสามารถแบงออกไดเปน 3 ขั้นตอนใหญๆ คือ
1. การเตรียมวัตถุดิบเริ่มตน (Pretreatment step)
เปนขั้นตอนแรกเพื่อเตรียมหรือปรับสภาพวัตถุดิบใหเหมาะสมสําหรับการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันตอไป ซึ่ งตองการวัตถุดิบที่ ปราศจากน้ําหรือมีน้ําน อยที่สุด มี ปริมาณกรดไขมันอิสระต่ํากวา 1% และ
อาจเพิ่ มขั้ นตอนการขจัดยางเหนี ยว (gum) เข าไปดวย เพราะน้ํามั นพื ชดิ บจะเป นวั ตถุเริ่ มต นที่ มี ยางเหนียว
สูงเกินกวาคามาตรฐานที่สามารถผลิตเปนเมทิลเอสเตอร เชน น้ํามันปาลมดิบ เปนตน ดังนั้ นหากใชน้ํามัน
ปาลมดิบเปนวัตถุดิบแลว ในขั้นตอนการเตรียมก็จะประกอบดวย การกําจัดยางเหนียว การกําจัดน้ํา และการ
ลดกรดไขมันอิสระ เรียงตามลําดับ หากใชน้ํามันทอดใชแลว (Used cooking oil : UCO) แลวเปนวัตถุดิบ
ก็ จะมี เพียงการกําจัดน้ํา เพี ยงขั้ นตอนเดี ยวเท านั้ น (เพราะน้ํา มันทอดใช แลวผ านกระบวนการขจั ดยางเหนียว
และกรดไขมั นอิสระมาแล วในขั้ นตอนการผลิตเปนน้ํา มันบริโภค) โดยที่ วั ตถุ ดิบเริ่ มต นตองผานการกรองเอา
สิ่งเจือปนที่มองเห็นได เชน กากจากการทอด ฯลฯ ออกเสียกอนที่จะเขาสูกระบวนการผลิตตอไป
กระบวนการเตรียมวัตถุดิบเริ่มตน มีรายละเอียดดังนี้
1.1 การกําจัดยางเหนียว (Degumming)
ยางเหนียวที่ มีอยู ในน้ํามันปาลมดิบเปนสารประกอบฟอสฟาไทด (Phosphatides) ซึ่งเปน
แหล งของฟอสฟอรั ส ตามมาตรฐานเมทิลเอสเตอร ของกรดไขมั นของกรมธุ รกิ จพลั งงาน พ.ศ.2552 ต องมี
นอยกวา 0.001% โดยน้ําหนัก แตน้ํามันปาลมดิบมีฟอสฟอรัสอยูมากกวาคามาตรฐานเล็กนอย (10-20 ppm
หรือ 0.001-0.002%) โดยแปรผันตามปจจัยหลายชนิด เชน พันธุปาลม พื้นที่ปลูก การใหปุย เปนตน อยางไร
ก็ตาม สารประกอบฟอสฟาไทดที่เปนองคประกอบของน้ํามันปาลม มี 2 ชนิด คือ ชนิดที่ละลายน้ําได และชนิด
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ที่ไมละลายน้ํา การกําจัดสารประกอบที่เปนยางเหนียวพวกนี้สามารถกระทําโดยการใชกรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid) เจื อจาง (ความเข มขนประมาณ 10%) ในอั ตราส วน 1% โดยน้ําหนักของน้ํามันปาลมดิบ
ทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงกวา 90oC ใชเวลาประมาณ 0.5 ชั่ วโมง เพื่อทําปฏิกิริยาเปลี่ยนฟอสฟาไทด ชนิดที่
ไมละลายน้ําใหเปนมีสภาพที่ ละลายน้ําไดมากขึ้ น จากนั้นจึงพนละอองน้ําลงไปเพื่อลางยางเหนียวและกรด
ฟอสฟอริ กให ออกมา แล วจึ งปล อยให เฟสน้ํา แยกชั้ นอยู ดานล างกอนที่ จะแยกเฟสน้ํา ออก จึงจะเสร็ จสิ้ น
กระบวนการกําจัดยางเหนียว
1.2 การกําจัดน้ํา (Dewatering)
ในน้ํามันปาลมดิบเริ่มตนจะมีน้ําอยูบาง แตเมื่อผานกระบวนการกําจัดยางเหนียว ก็จะมีน้ํา
เพิ่มขึ้น จําเปนตองกําจัดออกใหมากที่สุด (ใหเหลือนอยกวา 0.05%) เพราะถามีน้ําอยู จะไปยับยั้งปฏิกิริยา
ทรานสเอสเตอริฟเคชันทําใหผลไดของไบโอดีเซลลดลงและอาจเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสขึ้นอีกดวย การกําจัด
น้ําสามารถกระทําโดยใหความรอนกับน้ํามันปาลมดิบถึง 80oC และมีการกวนภายใตสุญญากาศ จะชวยใหน้ํา
ในน้ํามันปาลมดิบกลายเปนไอไดเร็วขึ้น (หากขจัดน้ําในความดันบรรยากาศปกติตองใชอุณหภูมิที่สูงถึง 120oC
เพราะน้ํามีปริมาณนอยมากในน้ํามัน) กระบวนการนี้จะกระทําตอจากการกําจัดยางเหนียว เพราะจะไดประหยัด
พลังงานและไมเสี ยเวลา แต ถาหากใช น้ํามั นทอดใชแล วเป นวัตถุ ดิบก็ สามารถเริ่ มต นจากการกําจั ดน้ํา แล ว
ตามดวยการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันไดเลยโดยไมตองมีการลดกรดไขมันอิสระ เพราะในน้ํามันทอด
ใชแลวที่เก็บไวไมนานจะมีกรดไขมันอิสระต่ํากวา 0.5% (สาเหตุการเกิดกรดไขมันอิสระสูง เมื่อเก็บไวนานจะมา
จากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของน้ํามันกับน้ําที่อยูในน้ํามันทอดใชแลว)
1.3 การลดกรดไขมันอิสระ (Deacidification)
การลดกรดไขมันอิสระที่ใชกันอยูทั่ วไปมี 2 วิธี วิธีดั้งเดิมจะใชสารละลายดางไปทําปฏิกิริยา
กับกรดไขมันอิสระใหเกิดเปนสบู เรียกวาการทําใหเปนกลาง (neutralization) วิธีนี้จะมีผลผลิตต่ํา เนื่อง
จากสบูที่ไดจะดูดซับน้ํามันปาลมดิบไวเกือบสองเทาตัว และมีความยุงยากในการแยกสบูออก รวมถึงการจัดการ
สบูที่เปนผลพลอยไดอีกดวย สวนอีกวิธีหนึ่งที่เหมาะสมกวาคือ การทําปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชันของกรดไขมัน
อิสระกับเมทานอล โดยใชกรดซัลฟวริกเปนตัวเรงปฏิกิริยา เกิ ดเปนเมทิลเอสเตอรซึ่งเป นผลิตภัณฑ สุดท ายที่
ตองการและไมตองแยกผลิตภัณฑที่ไดออกกอน สามารถทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันตอไดเลย
น้ํามันปาลมดิบจะมีกรดไขมันอิสระอยูประมาณ 3-5% โดยน้ําหนัก ซึ่งตองลดกรดใหมีปริมาณ
กรดไขมันอิสระต่ํากวา 1% เพราะกรดไขมันอิสระจะทําปฏิกิริยากับดางที่เปนตัวเรงในปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันเกิดเปนสบู ดังนั้นทําใหตองใชตัวเรงปฏิกิริยามากกวาที่ควร และสบูที่เกิดขึ้นจะปนเปอนอยูในไบโอดีเซล
เพิ่ มความยุ งยากในการล างออก ในกระบวนการเอสเตอริ ฟเคชั นเป นการทํา ปฏิ กิ ริ ยาระหว างกรดไขมั นใน
วัตถุดิบกับเมทานอลปริมาณ 15% โดยน้ําหนักของวัตถุดิบ ใหเปลี่ยนเปนเมทิลเอสเตอรและน้ําโดยไมเกิดสบูข ึ้น
กระบวนการนี้กระทําที่อุณหภูมิ 65-70oC ใชเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมง
2. การทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันโดยใชดางเปนตัวเรงปฏิกิริยา
ปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันโดยใชดางเปนตัวเรงปฏิกิริยานิยมใชเปนปฏิกิริยาหลักในการเปลี่ยน
น้ํามัน (ไตรกลีเซอไรด) ให เปนเอสเตอร เพราะเกิดขึ้ นรวดเร็วและใหผลไดสูง ปฏิกิริยานี้ จะตองเตรียมสาร
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ทําปฏิกิริยาคือ เมทานอลผสมกับดาง (1% ของน้ํามันปาลมดิบ) กอนใชทุกครั้ง สัดสวนโดยโมลของเมทานอลตอ
น้ํามั นคือ 6:1 ซึ่ งมากเกินพอเมื่ อเทียบกั บทฤษฎี ในขั้ นตอนนี้ จะเพิ่ มเมทานอลเข าไปอี ก 10% โดยน้ํา หนั ก
ของน้ํามัน ซึ่งรวมทั้งหมดจะเปน 25% (15% เติมไปในขั้นตอนเอสเตอริฟเคชัน) โดยประมาณ ก็จะไดสัดสวน
โดยโมลที่ตองการ กระทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิประมาณ 65-70oC ในถังปฏิกรณ (reactor) ใชเวลา 0.5-1.0
ชั่วโมง พรอมกับกวนตลอดชวงเวลาที่ทําปฏิกิริยา จากนั้นหยุดกวนแลวปลอยใหกลีเซอรอลแยกชั้นอยูกนถัง
ปฏิกรณ ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง แลวจึงแยกกลีเซอรอลออก กลีเซอรอลที่แยกออกมานี้เรียกวากลีเซอรอลดิบ
ซึ่งจะประกอบดวยกลีเซอรอล ตัวเรงปฏิกิริยา เมทานอล สบู น้ํา และไบโอดีเซล สามารถจําหนายเปน
กลีเซอรอลดิบหรือนําไปผานกระบวนการทําบริสุทธิ์กลีเซอรอล
หากใชน้ํามันทอดแลวเปนวัตถุดิบ เมื่อเขาสูการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน จะใชเมทานอล
ปริมาณ 22% โดยน้ําหนักของน้ํามัน และใชดางปริมาณ 0.5-1% โดยน้ําหนักของน้ํามัน
ในกระบวนการทําปฏิ กิ ริ ยาทรานส เอสเตอริ ฟเคชั น ไม ว า จะใช วั ตถุ ดิบชนิ ดใดจากสองวั ตถุ ดิ บที่
กลาวมาขางตน สามารถทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันแบบ 2 ครั้ง เพื่อใหปฏิกิริยาเกิดขึ้นอยางสมบรูณ
ยิ่งขึ้น ทําใหมั่นใจวาเปอรเซ็นตเมทิลเอสเตอรมีคาสูงกวาคามาตรฐาน โดยครั้งแรกจะใชสารละลายเมทานอล–
ดาง ประมาณ 80% ของที่ตองใช ทําปฏิกิริยาเปนเวลา 0.5-1 ชั่วโมงแลวทิ้งไวใหแยกชั้น ถายกลีเซอรอลออก
แลวจึงทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันครั้งที่สอง โดยใชสารละลายเมทานอล–ดางอีก 20% ที่เหลือ ลงไป
ทําปฏิกิริยาอีก 0.5-1 ชั่วโมง จากนั้นทิ้งไวใหแยกชั้น หากทิ้งไวนานมากขึ้น (ประมาณ 2 วัน) การแยกชั้นของ
กลีเซอรอลก็จะดีขึ้น เพราะสบูที่เกิดขึ้นจะตกจมลงมาอยู ในชั้ นของกลีเซอรอลไดมากขึ้น ซึ่ งสงผลใหงายใน
กระบวนการลางไบโอดีเซลอีกดวย และยังทําใหกลีเซอรอลจับตัวกันแนนขึ้น ไมดูดซับไบโอดีเซลเอาไวมากนัก
ส งผลให ผ ลได ของไบโอดี เซลเพิ่ มขึ้ นอี ก ด วย ชั้ นไบโอดี เซลที่ ไ ด ในขั้ นตอนนี้ อาจทําการระเหยแอลกอฮอล
สวนที่ เหลือจากการทําปฏิกิ ริยาเพื่ อนํากลับมาใชใหม จากนั้ นจึงเข ากระบวนการล างดวยน้ําให สะอาด และ
การขจัดน้ําออกในขั้นตอนสุดทาย ซึ่งจะใชเวลาทั้งหมดประมาณ 5 ชั่วโมง
การเตรียมสารละลายแอลกอฮอล
การเตรี ยมสารละลายแอลกอฮอล โดยทั่ วไปแอลกอฮอล ที่ ถู กเลื อกใช เป นแอลกอฮอล ประเภท
เมทานอลเนื่ องจากมีราคาถูก และตัวเร งปฏิกิ ริยาไดเลื อกใชโซดาไฟ (NaOH) เพราะเป นตั วเร งปฏิกิ ริยาที่ มี
ประสิทธิภาพสูง ราคาถูก หาไดงาย แตอาจเลือกใชโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) แทนได แมวาจะมีราคา
แพงกวา แตใหผลดีในดานความเปนพิษของน้ําเสียที่นอยกวา สารทั้งสองชนิดที่ใชเปนเกรดเชิงการคา (commercial grade) แตเมทานอลตองมีความบริสุทธิ์สูง 99.5% ไมมีน้ําเจือปนมากเกิน 1% การเตรียมสาร
ละลายกระทําโดยการนําโซดาไฟ 2.5-5 สวน มาละลายในเมทานอล 100 ส วนโดยน้ําหนัก หากน้ํา มัน
ซึ่งเปนวัตถุดิบมีปริมาณกรดไขมันอิสระสูงจะตองใชโซดาไฟในสัดสวนที่สูงตามไปดวย
3. การปรับแตงใหไดคุณภาพ (Post treatment step)
กระบวนการนี้ เป นขั้ นตอนสุ ดท า ยของกระบวนการผลิ ตไบโอดี เซลที่ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อปรั บแต ง
คุณภาพของไบโอดีเซลที่ผานการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันมาแลว ซึ่งอาจถือวาเปนไบโอดีเซลดิบก็ได
เพราะเมื่ อผ านการทําปฏิกิ ริยากลายเป นไบโอดีเซลแลว จะประกอบไปด วย เอสเตอร กลี เซอไรดชนิดต างๆ
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ตัวเรงปฏิกิริยา เมทานอล สบู น้ํา กลีเซอรอล และสิ่งเจือปนอื่นๆ ดังนั้นขั้นตอนนี้จะกําจัดองคประกอบอื่นๆ
ที่ไมตองการใหเหลือนอยที่สุดหรือใหผานคามาตรฐาน
รายละเอียดของกระบวนการนี้ประกอบดวย
3.1 การแยกคืนเมทานอล (Methanol recovery)
หลังจากแยกเฟสของกลี เซอรอลดิบออกแลว ไบโอดีเซลที่เหลื ออยูจะมี เมทานอลส วนเกินที่
เหลือจากการทําปฏิกิริยาประมาณ 5-7% โดยน้ําหนักของไบโอดีเซล การแยกคืนกระทําโดยการอุนไบโอดีเซล
ใหรอนถึง 60-65oC พรอมกับกวนภายใตสุญญากาศ แลวดึงไอเมทานอลไปผานเครื่องควบแนน เก็บเมทานอล
เหลวไวในถังเก็บ กระบวนการนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ระดับของการทําสุญญากาศ อัตราของการ
กลายเปนไอ อัตราของการควบแน น อุณหภู มิของการควบแนน เป นตน กระบวนการนี้ จะกระทําจนกวาไมมี
เมทานอลควบแนนออกมา หรือประมาณ 1.5 ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้น เมทานอลเหลวที่ไดจะมีความบริสุทธิ์สูงประมาณ
95% (ที่เหลือคือน้ํา) ซึ่งสามารถนําไปผสมกับเมทานอลใหมๆ นําไปทําปฏิกิริยาตอไปได
3.2 การลาง (Washing)
หลังจากแยกคืนเมทานอลแลว ไบโอดีเซลที่ไดจะเปนไบโอดีเซลที่ปราศจากเมทานอลหรืออาจ
เหลืออยู ในปริมาณที่น อยมาก แตยังมีสบู กลีเซอรอล รวมถึงสิ่งเจือปนอื่ นๆ ซึ่ งเมื่ อผานกระบวนการลางน้ํา
จะถูกกําจัดออกไปอยูในน้ําเสีย ตัวเรงปฏิกิริยาที่ปนเปอนในน้ําเสีย จะทําใหน้ํามีคาพีเอชเปนดาง (pH ประมาณ
9) การลางแตละครั้งจะใชน้ําปริมาณ 20% โดยน้ําหนักน้ํามัน โดยพนเปนละอองน้ําจากดานบน แลวปลอยให
ชะลงมาอยู ดานลาง ปล อยทิ้ งไวใหน้ํามารวมตัวดานลางให หมด แลวจึ งถ ายออก และเริ่ มการลางครั้ งตอไป
จนกระทั่งไดไบโอดีเซลสะอาด สังเกตจากน้ําลางมีลักษณะใส ไมมีฟอง โดยทั่ วไปจะลาง 5 ครั้ ง แตถาหาก
ในช วงการแยกชั้ นของกลี เซอรอล มีการปลอยทิ้ งไวนาน 2 วั น สบู จะตกไปอยู ในเฟสของกลีเซอรอลจํานวน
มากกว าที่ เหลื ออยู ในเฟสของไบโอดี เซล ทําให สามารถลดจํานวนครั้ งของการล างลงได ซึ่ งอาจล างเพี ยงแค
3 ครั้งก็เพียงพอ การลางจะดีขึ้นหากกระทําที่อุณหภูมิ 40-50oC หรืออาจลางดวยน้ําอุน
3.3 การระเหยน้ํา (Drying)
หลังจากลางน้ําแลว ไบโอดีเซลก็จะอิ่มตัวไปดวยน้ํา ซึ่งไมสามารถปลอยทิ้งไวใหแยกชั้นไดอีก
จะมีคาอยูประมาณ 0.5% โดยที่มาตรฐานกําหนดใหมีน้ําไมเกิน 0.05% โดยน้ําหนัก ดังนั้นจึงจําเปนตองกําจัด
น้ําออก ซึ่งสามารถทําได 2 วิธี คือ การระเหย และการดูดซับน้ําดวยเกลือเม็ด
3.3.1 การระเหย กระทําโดยใหความรอนแกไบโอดีเซลจนถึงอุณหภูมิ 80oC ภายใตสุญญากาศ
นาน 1-2 ชั่วโมง น้ําจะกลายเปนไอน้ํา แลวถูกดูดออกไปด วยระบบสุญญากาศ วิธี นี้จะตองใชพลังงานมาก
และมีคาใชจายสูง
3.3.2 การดูดซั บน้ําดวยเกลือ กระทําโดยนําไบโอดี เซลที่ มีอุณหภูมิ 40-50oC ไปผ านถัง
เกลือ ซึ่งเปนเกลือแกงชนิดเม็ดที่สะอาด เพื่อใหเกลือดูดซับน้ําออกจากไบโอดีเซล เกลือที่ดูดซับน้ําแลวจะละลาย
เปนน้ําเกลือเขมขนอยูกนถัง สามารถถายออกได วิธีนี้จะประหยัดพลังงานและคาใชจาย (โดยทั่วไปการดูดซับ
น้ําดวยเกลือ จะลดน้ําเหลือประมาณ 0.12%)

Biodiesel
สายพันธุ ม.อ.

73

3.4 การกรองอนุภาคของแข็ง (Particle filtration)
หลังจากกําจัดน้ําออกจากไบโอดีเซลแลว กอนนําไปใชจะตองผานการกรองอนุภาคเพื่อกําจัด
ของแข็งและอนุภาคปนเป อนที่ มีขนาดมากกวา 10 ไมครอน โดยใชเครื่ องกรองแบบถุ งผ า (bag filter)
หรืออาจใชเครื่องกรองชนิดอื่นก็ได แตตองกําจัดอนุภาคที่มีขนาดมากกวา 10 ไมครอนไดหมด
โดยสรุป สามารถแสดงขั้นตอนกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่ใชน้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบ ไดแสดง
ผังการทํางานในรูปที่ 75 แผนผังดุลมวลสารกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแสดงในรูปที่ 76 และโรงงานตนแบบ
การผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยแสดงในรูปที่ 77
นํ ามันปาล์ มดิบ (CPO)
การเตรียมวัตถุดิบเริมต้ น

การลดยางเหนียว
การระเหยนํ า
การลดกรด (เอสเตอริ ฟิเคชัน)
ไม่ ผ่าน

ตรวจเช็คค่ ากรด
ไขมันอิสระ

การทําปฏิกิริยาทรานส์ เอสเตอริฟิเค

ปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริ ฟิเค

การเตรี ยมสารละลายแอลกอฮอล์

ชัน

ผ่ าน

การแยกกลีเซอรอล

การล้ างไบโอดีเซล
การกรองอนุภาค

การปรับแต่งให้ ได้ คุณภาพ

การแยกคืนแอลกอฮอล์

ไบโอดีเซลพร้ อมจําหน่ าย

รูปที่ 75 ผังการทํางานของกระบวนการผลิตไบโอดีเซล จากน้ํามันปาลมดิบ
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รูปที่ 76 ตัวอยางผังดุลมวลสารกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

Biodiesel
สายพันธุ ม.อ.

75

76

Biodiesel

สายพันธุ ม.อ.

รูปที่ 77 ตัวอยางโรงงานตนแบบการผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย

5.3 กระบวนการกลั่นกลีเซอรอลบริสุทธิ์
1. ขั้นตอนการกลั่นกลีเซอรอลใหบริสุทธิ์
กลีเซอรอลดิบเปนผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งหากนํามากลั่นใหเปนกลีเซอรอล
บริสุทธิ์จะทําใหเพิ่มมูลคาของกลีเซอรอลไดมาก ซึ่งกระบวนการทํากลีเซอรอลใหบริสุทธิ์มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1) การแยกสารอินทรีย
นํากลีเซอรอลดิ บที่ แยกเก็บไว จากขั้ นตอนการทําปฏิ กิริยามาเติมกรดเกลือ (HCl) หรือกรด
ซั ลฟ วริ ก (H2SO4) เขมข น ประมาณ 7-10% โดยน้ํา หนั กของกลี เซอรอลดิบ พร อมกั บกวนขณะที่ เติมกรด
และกวนผสมตอไปอีกประมาณครึ่งชั่ วโมง เพื่อเปลี่ ยนสบูที่มีอยู ใหกลายเปนกรดไขมัน จากนั้นทิ้งไวใหแยกชั้น
เปน 2 สวน สวนลางซึ่งสวนใหญจะเปนกลีเซอรอลเหลว และยังประกอบดวยเมทานอลประมาณ 20-30%
มีน้ําและกรด สวนบนเปนสวนของสารอินทรีย ประกอบไปดวยกรดไขมันอิสระ และไบโอดีเซลที่สบูในกลีเซอรอล
ดิบดูดซับเอาไว จากนั้นแยกสวนบนออก สามารถนําไปใชผสมเปนวัตถุดิบเริ่มตนสําหรับการผลิตไบโอดีเซลได
ตอไป สวนลางซึ่งหนักกวาและมีพีเอชประมาณ 2 เปนสวนที่ใชในกระบวนการทําใหบริสุทธิ์ตอไป
2) การทําใหเปนกลาง
สวนของกลีเซอรอลที่ ไดจากการเติมกรดจะถูกเติมดวยสารละลายโซดาไฟเพื่ อทําให เปนกลาง
เสียกอน โดยดางจะทําปฏิกิริยากับกรดกลายเปนเกลือตกตะกอนอยู ดานลาง ปริมาณของสารละลายโซดาไฟ
ที่ใช จะเติมลงไปจนกวาสารละลายทั้งหมดจะมีพีเอชเปนกลาง แลวทิ้งไวใหเกลือตกตะกอนประมาณ 24 ชั่วโมง
3) การกรอง
เมื่อเกลือตกตะกอนดีแลว จึงกรองสารละลายกลีเซอรอลเหลวผานเครื่องกรองแบบอัดหลายชั้น
แลวเก็บไวในถังพัก เพื่อรอเขาสูกระบวนการการระเหยเมทานอลตอไป
4) การระเหยเมทานอล
กระบวนการระเหยเมทานอลจะกระทําในเครื่องระเหยที่อุณหภูมิ 65oC ภายใตสุญญากาศ เพื่อ
ชวยใหเมทานอลกลายเปนไอไดงายและเร็วขึ้น จากนั้ นทําการควบแนนไอเมทานอลดวยน้ําเย็น และเก็บ
เมทานอลเหลวไวใชตอไป
5) การกลั่นกลีเซอรอล
สวนของกลีเซอรอลที่แยกเมทานอลคืนกลับแลว จะทําการกลั่นเพื่อทําใหบริสุทธิ์ ในเครื่องกลั่น
ภายใตสุญญากาศ ที่อุณหภูมิไมเกิน 200oC เพื่อปองกันการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (Polymerization)
ของกลีเซอรอล ในชวงแรกของการกลั่ นที่ อุณหภูมิ 80-150 oC จะมีน้ํา ออกมาก อน จากนั้ นเมื่ อใกล 200 oC
ก็จะมีกลีเซอรอลกลายเปนไอและควบแนนออกมา แตกลีเซอรอลที่ไดจะมีสีเหลืองจาง เนื่องจากสารประกอบ
ที่มีสีบางชนิดปนอยูในวัตถุดิบดวย
6) การฟอกสี
กลีเซอรอลที่ กลั่ นไดจะถูกนําไปผานอุปกรณฟอกสี ซึ่ งอาจใชถานกัมมันตเปนตัวดูดซับ เพื่อให
เปนผลผลิตที่ไมมีสีและมีความบริสุทธิ์มากกวา 95.5% ซึ่งสามารถขายไดในเกรดของยา การฟอกสีจะทําที่
อุณหภูมิ 90oC และใชเวลาในการฟอกสีประมาณ 1 ชั่วโมง ดวยกระบวนการแบบตอเนื่อง โดยสรุปกระบวนการ
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ทํากลีเซอรอลใหบริสุทธิ์สามารถแสดงในรูปที่ 78 และแผนผังดุลมวลสารกระบวนการทํากลีเซอรอลใหบริสุทธิ์
แสดงในรูปที่ 79

5.4 ผลิตภัณฑที่ไดจากกลีเซอรอลบริสุทธิ์
กลีเซอรอลบริสุทธิ์สามารถนําไปใชประโยชนในผลิตภัณฑตาง เชน
1) ผลิตภัณฑดูแลรักษาชองปาก เชน ยาสีฟน น้ํายาบวนปาก
2) ผลิตภัณฑอาหาร เชน เคก ผลไมอบแหง ไอซิ่งเคก ผลิตภัณฑเนยถั่ว เปนตน
3) ผลิตภัณฑที่ผลิตจากกลีเซอรีน เชน โมโนกลีเซอรีนและไดกลีเซอรีน นิยมใชเปนสารอิมัลซิไฟเออร และสารใหความคงตัวในผลิตภัณฑอาหาร เชน มาการีน น้ําสลัด
4) ผลิตภัณฑยาสูบ
5) ผลิตภัณฑน้ํายาทาพื้น
6) ผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอาง เปนตน

กลีเซอรอลดิบ
การแยกสารอินทรีย์
การทําให้ เป็ นกลาง
การกรอง
การระเหยเมทานอล
การกลั นกลีเซอรอล
การฟอกสี
กลีเซอรอลบริสุทธิ

รูปที่ 78 แผนผังการทํางานของกระบวนการทํากลีเซอรอลใหบริสุทธิ์
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รูปที่ 79 แผนผังดุลมวลสารกระบวนการทํากลีเซอรอลใหบริสุทธิ์
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