
โรงงานสกัดและแปรรูปน้ํามันปาลมขนาดเล็ก
 มีพระราชดําริใหจัดสรางข้ึนในป พ.ศ. 2531 เพื่อ
นําผลผลิตจากแปลงทดลองของศูนยศึกษาการพัฒนา
พกิลุทองฯ มาสกดัและแปรรูปแบบครบวงจร ซ่ึงเปนตนแบบ
และแหลงเรียนรูสําหรับเกษตรกร

 ในป พ.ศ. 2544 
เกิดภาวะวิกฤตนํ้ามันแพง 
ศูนยฯ จึงได น อมนําแนว
พร ะ ร า ช ดํ า ริ ก า รผลิ ต
ไบโอดี เซลมาประยุกต  ใช  
โ ด ย นํ า นํ้ า มั น ป า ล  ม ดิ บ
จากโรงงาน มาผลิตเปน
ไบ โอดี เ ซล สําห รับ ใช กั บ
เครื่องจักรกลการเกษตร
และรถยนตภายในศูนยฯ พรอมทั้งเป นแหลงเรียนรู 
การทําไบโอดีเซลใหแกประชาชนท่ัวไปที่สนใจ

ขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซล
 สามารถผลิตได  2 แบบ คือ การผลิตจาก
นํ้ามันปาลมดิบ และการผลิตจากนํ้ามันพืชใชแลว

 1. การผลิตไบโอดี เซลจากน้ํามันปาล มดิบ 
มีขั้นตอนดังน้ี

  1) การทําดีกัม แยกสารประกอบพวกกัม 
(Gums) ในนํ้ามันปาลมดิบออก โดยใสกรดฟอสฟอริค 
1 ลิตร ผสมนํ้า 9 ลิตร เปนการตมจนอุณหภูมิถึง 120 ํC 
ประมาณ 3-4 ชัว่โมง โดยกวนไมหยดุ ปลอยทิง้ไว ประมาณ 
1-2 ชั่วโมง ใหกัมและน้ําตกลงกนถัง จากนั้นปลอยนํ้า
และกัมลงถังดักไขมัน

  2) การลดกรด นาํนํา้มนัปาลมดบิ 400 ลิตร 
ใส  ใ นถั งลดกรดสแตน เลส  อุณหภูมิ นํ้ า มั นปาล ม
อยูในชวง 80 - 85 ํC ใสโซดาไฟที่มีความเขมขนเปน 
30-32 โบเม  เพื่อลดกรด เช็คกรดโดยวิธี ไตเตรท
ใหเหลือกรดไมเกิน 1%

  3) ขจัดนํ้ าออก โดยการให ความร อน
ที่อุณหภูมิ 120 ํC ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง

  4) ปฏิกิริยาทรานเอสเตอรริฟเคชั่น นํ้ามัน
ที่ถูกขจัดนํ้าออกแลวจะถูกทําให  เย็นลงจนมีอุณหภูมิ
ประมาณ 65 ํC จากนั้นเติมเมทานอล 20% และโพแทสเซียม 
1% ทิ้งไวประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง

  5) ถายกลีเซอรีน กลีเซอรีนจะแยกตัว
จากนํ้ามัน โดยจะอยูที่กนถังแลวถายกลีเซอรีนออก

  6) การลางสิง่ปนเปอนออก ลางดวยนํา้อุน
หลายครัง้ ซ่ึงการลางคร้ังแรก กระทําโดยการพนละอองน้ํา 
ลงในดานบนของถัง เพื่อใหหยดนํ้าเล็กๆ พาสิ่งปนเปอน
ตกลงดานลางของถัง

ไบโอดีเซล
 ไบโอดีเซล คือ นํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีผลิตจากไขพืช
หรือไขสัตว มีคุณสมบัติเทียบเทากับนํ้ามันดีเซล ซ่ึงนํามา
ผานกรรมวิธทีีเ่รยีกวาการเปลีย่นใหเปนเอสเทอร โดยกรอง
ใหสะอาดแลวนํามาผสมกับแอลกอฮอล เพื่อใหทําปฏิกิริยา 
โดยมีสารพวกดาง เชน โซดาไฟ (โซเดยีมไฮดรอกไซด) เปน
ตัวเรง เพื่อใหแปรรูปเปนเอททิล หรือเมทิลเอสเทอร และ
ผลิตภัณฑพลอยไดอีกชนิดหนึ่ง ไดแก กลีเซอรีน ซ่ึงเปน
สารเคมีที่ใชทํายาและเครื่องสําอางได



ไบโอดีเซลไบโอดีเซล

7) การขจัดนํ้าออกครั้งสุดทาย โดยการใช
ความรอนจนถึงอุณหภูมิ 120 ํC อยางนอย 2 - 3 ชั่วโมง 
หลงเหลือในชั้นเมทิลเอสเทอร

8) ถายนํ้ามันเก็บในภาชนะ ถายนํ้ามันที่ผาน
การขจัดนํ้าออกคร้ังสุดทายหลังจากที่ตั้งทิ้งไวใหอุณหภูมิ
ลดลงบรรจุใสถงั ซ่ึงไดเมทลิเอสเทอรประมาณ 3,000 ลิตร 
เมทิลเอสเทอรที่ไดจะมีคาตางๆ ใกลเคียงกับนํ้ามันดีเซล 
แตถาใชอุณหภูมิตํ่ากวา 10 ํC เมทิลเอสเทอร อาจจะเปน
ของแข็งอุดตันในระบบเครื่องยนตได

  4) ทําการเขยาตออีกประมาณ 2 - 3 นาที 
พรอมเปดฝาขวดเพื่อระบายความดันเปนระยะๆ

  5) ตั้งทิ้งใหนํ้ามันทําปฏิกิริยากับสารเคมี 
เพื่อทําการแยกชั้นระหวางเมทิลเอสเตอรกับกลีเซอรีน 
ประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง ถึง 3 - 4 วัน จากนั้นนําเอาสวน
ที่เปนเมทิลเอสเทอร (ไบโอดีเซล) ไปใชงานไดเลย สําหรับ
เครื่องยนตดีเซลทุกชนิด

คุณสมบัติของไบโอดีเซล
 ไบโอดีเซล เปนผลผลิตที่ไดจากนํ้ามันพืชที่ผาน
กระบวนการทางเคมีใหมีคุณสมบัติใกลเคียงกับนํ้ามันดีเซล
อยางไรกต็าม เนือ่งจากนํา้มนัดเีซลและไบโอดเีซล มอีงคประกอบ
และมีโครงสร างที่ แตกตางกัน จึงทําให มีคุณสมบัติ
ที่แตกตางกัน เชน ไบโอดีเซลมีจุดวาบไฟสูงกวานํ้ามันดีเซล 
ทาํใหมคีวามปลอดภยั ในการขนสงมากกวา และมีคณุสมบตัิ
ในการหลอล่ืนเครื่องยนตดีกวานํ้ามันดีเซล ทําใหชวยลด
การสึกหรอของเคร่ืองยนตไดดี เปนตน 2. การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใช แล ว 

มีขั้นตอนดังน้ี

1) การเตรียมสารเคมี ประกอบดวย นํา้มนัพชื 
1 กิโลกรัม เมทานอล 0.20 กิโลกรัม และโซดาไฟ 
(โซเดียมไฮดรอกไซด) 0.01 กิโลกรัม โดยนํ้าเมทานอลชั่ง
ใหไดตามปริมาณที่กําหนด ใสในบีกเกอรแกวหรือพลาสติก 
หลงัจากนัน้นาํโซดาไฟมาละลายในเมทานอลจนโซดาไฟละลาย

2) ตมนํ้ามันพืชใชแลว ใหอุณหภูมิสูงสุด 
50 - 60 ํC นําไปเทใสขวดพลาสติก

3) นําสารเคมีซึ่ง เตรียมไว  ในเบื้องต น 
ผสมน้ํามันพืชในขวดพลาสติก พรอมเขยาเบาๆ ชาๆ 
เปนระยะกระท่ังสารเคมีละลายจนหมด

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร.
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ

ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 
โทรศัพท : 0-7363-1033, 0-7363-1038

โทรสาร : 0-7363-1034 E-mail : cpt_1@ldd.go.th
Website : www.pikunthong.com

พลังงานทางเลือกจากพระราชดําริ...สูประชาชน

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส


