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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของบทความนี้ คือ เปรียบเทียบกระบวนการผลิตและตนทุน ของเชื้อเพลิงทดแทนดีเซลชนิด
ตางๆ ที่ผลิ ต จากน้ํามัน ปาลมดิบหีบ รวม (MCPO) 4 ชนิด ไดแก ชนิดลดยางเหนียว (DgMCPO) ชนิด ลดยาง
เหนียวและลดกรด (Dg-aMCPO) ชนิดเอสเทอรริไฟน (EMCPO) และชนิดเมทิลเอสเตอร (ME) พบวา เชื้อเพลิงที่
ควรศึกษาและพัฒนา คือ EMCPO เนื่องจาก ตนทุนการผลิตราคาต่ํา ปริมาณการไดคืนสูง และมีความเปนไปไดที่
สามารถลดสัดสวน CH3OH ในกระบวนการผลิต ที่สําคัญคุณภาพเชื้อเพลิงดีก วา DgMCPO เพราะมีสวนผสมของ
ME ที่ไดจากการทําปฏิกิริยาระหวาง FFA และ CH3OH โดย EMCPO สามารถเพิ่มศักยภาพการใชงานดวยการ
ผสมดีเซล และมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเปนเชื้อเพลิงทดแทนดีเซลตนทุนต่ํา
คําหลัก: เชื้อเพลิงทดแทนดีเซล ไบโอดีเซล น้ํามันปาลมดิบหีบรวม
Abstract
The objectives of this research were to compare the procedure and cost for production of 4 fuels
derived from mixed crude palm oil (MCPO) including degummed MCPO (DgMCPO), degummed and
deacidified MCPO (Dg-aMCPO), esterified MCPO (EMCPO), and methyl esters (ME); it found that: the fuel
will can the research and the development are EMCPO. Because; which have low cost production, high
yield, possibility will reduce amount of CH3OH, fuel property are better than DgMCPO. Because; ME
derived from reacting between FFA and CH3OH. The EMCPO to increase the potentiality by blending
diesel and to be proper improve the low cost diesel alternative fuel.
Keywords: Alternative fuel, Biodiesel, Mixed Crude Palm Oil
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1. บทนํา
ในยุ ค ป จจุ บั น อั ต รา การเพิ่ม ประชากร การใช
ยานพาหนะ และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม มี
แนวโนมสูงขึ้น ทําใหความตองการใชดีเซลมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้น บนพื้นฐานของแหลงสํารองน้ํามันดิบที่มี
อยู จํ า กั ด ส ง ผลให ราคาดี เ ซลปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น อย า ง
ต อเนื่ อง สํ า หรั บ ประเทศไทยมี ค วามต องการใช
พลั ง งานในการขนส ง 22,897 พั น ตั น เที ย บเท า
น้ํามันดิบ [1] โดยเฉพาะดี เซลมี ค วามต องการใช
5,305 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ [1]
ปาลมน้ํามันเปนพืชชนิด หนึ่งที่นาสนใจ สามารถ
ใหปริมาณน้ํามันสูงถึง 0.6 - 0.8 ตัน/ไร/ป [2] มีมาก
ทางภาคใตของประเทศไทย สามารถปลูก หมุนเวีย น
หรือหาทดแทนไดงาย และมีศักยภาพสูงเมื่อเทียบกับ
พืชน้ํามันชนิดอื่นทั้งดานการผลิตและราคา โดยน้ํามัน
ปาลมสามารถใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนดีเซลได [3,4]
สําหรับประเทศไทยซึ่งเปนประเทศเกษตรกรรมและ
นําเขาดีเซล การใชน้ํามั นปาลมทดแทนดีเซล สงผล
ตอการพั ฒนาประเทศที่ ยั่ง ยืน เพิ่มความมั่นคงทาง
พลั ง งาน ส ง ผลดี ต อระบบเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดลอม โดยการใชน้ํามันปาลมทดแทนดีเซลชวย
ลด CO2 ในชั้นบรรยากาศ และชวยลดภาวะโลกรอน
[2-7]
ปาลมน้ํามันประกอบดวย 2 สวนที่สําคัญ คือ สวน
เมล็ ดในกั บสว นเยื่ อเส นใย ส วนเมล็ด ใน เมื่ อหี บ ได
น้ํามันที่เรียกวา kernel oil สวนเยื่อขางนอกหรือสวน
เยื่ อเส น ใย เมื่ อ หี บ ได น้ํ า มั น จากเส น ใยที่ เ รี ย กว า
น้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil: CPO) ในโรงงาน
ขนาดใหญ หีบ น้ํา มัน สองสวนแยกกัน เพราะน้ํามัน
เมล็ด ในมีราคาสูง แตในโรงงานขนาดเล็ก ครัวเรือน
และกลุมเกษตรกร นิยมหีบรวมกัน ไดน้ํามันที่เรียกวา
น้ํามันปาลมดิบหี บรวม (Mixed Crude Palm Oil:
MCPO)
MCPO เป นของเหลว เหนี ย ว ข น เป นก รด
ประกอบดวย ไตรกลีเซอไรด (TG) สูง ถึง 90-98%
และมี ไดกลีเซอไรด โมโนกลีเซอไรด กรดไขมันอิสระ

(FFA) ผสมเล็ก น อย [7] โดย MCPO มี คุ ณ สมบั ติ
บางสว นแตกตา งจากดีเซล เช น ความหนืด ความ
หนาแนน จุดวาปไฟ จุดไหลเท จุดขุน และการเปนไข
ปญหาหลักที่เกิด ขึ้นจากการใช MCPO ทดแทน
ดี เ ซล ได แ ก 1. ความหนื ด สู ง สงผลให หั ว ฉี ด ฉี ด
เชื้ อเพลิ ง ไมแตกตั ว ประสิท ธิ ภาพการผสมระหว าง
อากาศและเชื้อเพลิงต่ําลง เกิดการเผาไหมไมสมบูรณ
ในเครื่ องยนต ปมน้ํามันสู บน้ํ ามันได ยาก เกิดคราบ
เหนี ย วเกาะตามผิ ว ท อขั ด ขวางการไหล และเมื่ อ
เชื้อเพลิงมีคาการระเหยต่ํา จะสตารทเย็นไดย าก [69] 2. การเป นไข เกิด ขึ้ นที่สภาวะบรรยากาศ และ
เพิ่มขึ้นตามระยะเวลา เมื่อเครื่องยนตหยุด เดินระยะ
หนึ่ง เชื้อเพลิงจะเกิด การเปนไข สงผลใหเกิดการอุด
ตันภายในทอหรือทางเดินน้ํามัน ดวยเหตุนี้ จึงตอง
ปรับปรุง MCPO ใหอยูในชวงการใชงานที่เหมาะสม
การปรับปรุงคุณภาพของเชื้อเพลิง ทําไดหลายวิธี
เชน การลดกัม การลดกรด (การทําปฏิกิริยาสะปอน
นิฟเคชัน) การแยกไข การอุนน้ํามัน การทําปฏิกิริยา
เอสเทอรริฟเคชั่น การทําปฏิกิริย า ทรานเอสเทอรริฟ
เคชั่น และการผสมดีเซล [5-7,10-12]
จากการคนควางานวิจัยตางๆ พบวา ยังไมมีการ
วิเคราะหก ระบวนการผลิต และตนทุ นของเชื้ อเพลิ ง
ทดแทนดีเซลจาก MCPO ซึ่งใชเปนขอมูลในเปนการ
สรางความรูในการพัฒนาคุณสมบัติเชื้อเพลิงทดแทน
ดีเซล
วัตถุประสงคของบทความนี้ คือ เพื่อเปรีย บเทีย บ
ตนทุนการผลิต ระหวางเชื้อเพลิงทดแทนดี เซล และ
ปริ ม าณการไดคื น (%yield) จากเชื้อเพลิ งทดแทน
ดีเซลชนิ ดต างๆ ที่ ผลิ ต จากน้ํา มั นปาล มดิ บ หีบ รวม
(MCPO) 4 ชนิ ด ได แ ก ชนิ ด ลดยางเหนี ย ว
(DgMCPO) ชนิ ด ลดยางเหนี ย วและลดกรด (DgaMCPO) ชนิดเอสเทอร ริไฟน (EMCPO) และชนิ ด
เมทิลเอสเตอร (ME) โดยสามารถใชเปนขอมูลที่เปน
ประโยชน สํา หรั บ การพั ฒนาเชื้ อเพลิง ทดแทนดีเซล
ตนทุนต่ําตอไป
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2. แนวโนมราคาดีเซล และ MCPO
ในรอบปที่ผา นมา ตั้ง แต วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ.
2552 ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ดีเซล มีราคาขาย
เฉลี่ย 28.10 บาท/ลิตร อางอิงจาก การป โตรเลีย ม
แหงประเทศไทย (ปตท.) [13] สวน MCPO มีราคา
ขายเฉลี่ย 20.47 บาท/ลิตร อางอิงจาก หจก. รุงเรือง
กิจน้ํา มันพืช อ. หาดใหญ จ. สงขลา โดยคิดเปน
ผลตางราคาเฉลี่ย 7.64 บาท/ลิตร ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ราคา ดีเซล MCPO และผลตางราคา [13]
ปจจุ บัน บริ ษัท น้ํามันภายในประเทศ ไดนําไบโอ
ดี เซล (ME) บางส ว น ผสมในดี เ ซล โดยเรีย กชื้ อ
เชื้อเพลิงตามสัดสวนการผสม เชน B2 B5 B20 เปน
การลดราคาดีเซลใหต่ําลง และลดคาใชจายสวนหนึ่ง
จากการนํ า เข า ดี เ ซลจากต า งประเทศ สามารถ
ชวยเหลือเกษตรกร และผูบริโภค อยางไรก็ต าม ถา
สามารถผลิ ต เชื้ อเพลิง ทดแทนดี เ ซลที่ มี ราคาต่ํ า ลง
และสามารถผสมในดี เ ซลได ม ากขึ้ น โดยมี ค วาม
เหมาะสมสํ า หรั บ ใช ง านในเครื่ อ งยนต จะเป น
ประโยชนแกเกษตรกร และผูบริโภคมากขึ้น
3. วัตถุดิบและกระบวนการผลิต
3.1 วัตถุดิบ
MCPO ซื้ อ จาก หจก. รุ ง เรื องกิ จ น้ํ า มั น พื ช อ.
หาดใหญ จ. สงขลา มี FFA 15 g of NaOH/l of oil
สารเคมีเกรดการคา ไดแก กรดฟอสฟอริก (H3PO4)
85 wt.% กรดซั ลฟ ว ริ ก (H2SO4) 98 wt.%

เมทิลแอลกอฮอล (CH3OH) 98 wt.% และโซเดียมไฮ
ดรอกไซด (NaOH) 99 wt.%
3.2 การเตรียมเชื้อเพลิง
นํา MCPO ผลิตเปนเชื้อเพลิงทดแทนดีเซลชนิด
ตางๆ ไดดังตารางที่ 1
4. การเปรียบเทียบตนทุนการผลิต
และปริมาณการไดคืน (%yield)
ของเชื้อเพลิงทดแทนดีเซลที่ผลิตจาก MCPO
1. DgMCPO คือ MCPO ที่ผานการลดยางเหนียว
สามารถลด Viscosity น้ํามันลงเล็กนอย ผลิต งาย ใช
เวลาผลิตนอย %yield  98% ของปริมาณ MCPO
เริ่มตน
2. Dg-aMCPO คื อ DgMCPO ที่ ผานการทํ า
ปฏิกิริยา Saponification เพื่อลดกรด ขั้นตอนนี้เปน
การผลิต ตอจาก DgMCPO วิธีการนี้ %yield  55%
ของปริมาณ DgMCPO เริ่มตน
3. EMCPO คือ MCPO ที่ผานการทําปฏิกิริยา
Esterification โดยกระบวนการนี้ ยางเหนียว น้ํา และ
กรดซัลฟวริกที่เหลือจากการทําปฏิกิริยาจะถูกแยก
ออก FFA และ TG บางสวนถูกเปลี่ยนเปน ME ความ
เปนกรดของน้ํามันลดลงจนเกือบเปนกลาง ความ
หนืดของน้ํามันที่ไดต่ํากวา
Dg-aMCPO
ที่
สําคัญ %yield  96% ของปริมาณ MCPO เริ่มตน
มากกวาการผลิต Dg-aMCPO เนื่องจากไมมีการ
สูญเสีย FFA ใชเวลาในการผลิตนอย และมีคาใชจาย
ในการผลิตที่ไมสูงมาก
4. ME คื อ EMCPO ที่ ผานการทํ าปฏิ กิริย า
Transesterification เป นน้ํ ามั นที่มีคุณ ภาพใกลเคีย ง
ดี เ ซลมากที่ สุ ด ขั้ น ตอนนี้ เ ป น การผลิ ต ต อ จาก
EMCPO %yield  97% ของปริมาณ EMCPO
เริ่มตน
การเปรี ย บเที ย บต น ทุ นการผลิ ต ของเชื้ อเพลิ ง
ทดแทนดี เซลที่ ผลิ ต จาก MCPO 4 ชนิ ด แสดงดั ง
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนดีเซลชนิดตางๆ ที่ผลิตจาก MCPO [10-12]
ขั้นตอนการผลิต
1.กวนทําปฎิกิรยิ า นาน
90 นาที
-วัตถุดิบ

DgMCPO

1.MCPO
2. H2SO4 (0.25 vol.%
of MCPO)
3.น้ํา (2.25 vol.% of
MCPO)
80

-อุณหภูมิ ( oC)
2.ปลอยใหเย็นตัวและแยก
ชั้น เปนเวลา 120 นาที
- ชั้นบน
- ชั้นลาง
3.กรองดวยตะแกรง
4.นําไปลางน้ํา
5.อุนไลน้ําที่ 100 C
6.ไตเตรท FFA
(g of NaOH/l of oil)
7.TLC/FID มี ME (wt.%)

Dg-aMCPO

EMCPO

1.DgMCPO
2. NaOH (16.9+1 =
17.9 g of NaOH/l of
DgMCPO)
3.น้ํา (10 vol.% of
DgMCPO)
80

1.MCPO
2. H2SO4 (2 vol.% of
MCPO)

ME

3. CH3OH (20 vol.% of
MCPO)
60

1.EMCPO
2. NaOH (0.9 + 5 =
5.9 g of NaOH/l of
EMCPO)
3. CH3OH (23 vol.% of
MCPO)
60

DgMCPO
สารละลายกับยางเหนียว

Dg-aMCPO
น้ําสบู

EMCPO
กลีเซอรอลและยางเหนียว

ME
กลีเซอรอล

16.9

3.4

0.9

0.1

-

-

23

>99

ตารางที่ 2 การวิเคราะหตนทุนราคาเชื้อเพลิงทดแทนดีเซล 1 ลิตร
วัตถุดบิ
(unit)
MCPO (L)
H3PO4 (L)
H2SO4 (kg)
CH3OH (L)
NaOH (kg)
น้ําประปา (L)
ไฟฟา (kWh)

ราคา/หนวย
(baht)
21.00
54.00
29.14
20.00
10,00
13.00
1.80

DgMCPO
1
0.0025
1.53
0.2369

จํานวนหนวยที่ใชใ นการผลิต
Dg-aMCPO
EMCPO
ME
1
1
1
0.0025
0.002
0.002
0.2
0.392
0.02
0.0072
1.62
1.5
1.5
0.2845
0.1987
0.2585
ตนทุนรวม (baht)
ปริมาณการไดคืน (%yield)
ราคาตนทุน (baht/L)

ตนทุนในการผลิตเชื้อเพลิงแตละชนิด (baht)
DgMCPO Dg-aMCPO
EMCPO
ME
21.00
21.00
21.00
21.00
0.14
0.14
0.06
0.06
4.00
7.84
0.20
0.07
0.02
0.02
0.02
0.02
0.43
0.51
0.36
0.47
21.59
21.87
25.44
29.46
0.98
0.54
0.96
0.93
22.03
40.50
26.50
31.68

หมายเหตุ 1. NaOH ที่ใชในการทําปฏิกิริยาขึ้นอยูกับปริมาณกรดไขมันอิสระจากการไตเตรด
2. กระบวนการผลิตน้ํามัน 1 ลิตร ไมสามารถคํานวณคาใชจายแรงงานได เนื่องจากคน 1 คน
สามารถผลิตน้ํามันไดปริมาณสูง
3. อัตราคาไฟฟาสําหรับกิจการขนาดเล็ก อางอิงจาก การไฟฟาสวนภูมิภาค [14]
จากตารางที่ 2 พบวา MCPO เปนวัตถุดิบ หลัก ที่มี
คาใชจา ยสู ง ส วนในกระบวนการผลิ ต EMCPO และ
ME ใช CH3OH เปนวัตถุดิบที่มีคาใชจายรองลงมา ซึ่ง
ในขั้ น ตอนการผลิ ต EMCPO จากตารางที่ 1 ใช

CH3OH 20 vol.% ของ MCPO เมื่อนํา EMCPO วัด
ดวย TLC/FID พบว ามี ME สูง ถึง 23 wt.% คาดว า
CH3OH บางสวน ไปทําปฏิกิริยากับ TG ไดเปน ME
ซึ่ ง หน า ที่ ห ลั ก ของปฏิ กิ ริ ย า Esterification คื อ การ
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เปลี่ย น FFA เป น ME ดัง นั้น ในกระบวนการผลิ ต
EMCPO มี ค วามเป น ไปได ที่ ส ามารถลดสั ด ส ว น
CH3OH ได และเมื่อวิเคราะหราคาเชื้อเพลิ งทดแทน
ดีเซล 1 ลิตร พบวา ราคาผลิต ME 1 ลิ ตร สูงกว า
ราคาดีเซลเฉลี่ย ตัวแปรที่มีผลตอราคาคือ สัดสวนการ
ใช CH3OH อยา งมีนัย สํา คัญ โดยทั่วไปในระบบการ
ผลิ ต ขนาดใหญ สามารถลดสั ด ส วนการใช CH3OH
จากการควบแนน CH3OH บางสวนที่ระเหยขณะทํ า
ปฏิ กิ ริ ย า เพื่อ นํ า กลั บ มาใช ใหม เป นการลดตน ทุ น
ราคาผลิต ME ใหต่ําลง
5. สรุป
จากขอมูล การเปรีย บเทีย บต นทุนการผลิ ต และ
ปริมาณการไดคืน ของเชื้อเพลิงทดแทนดีเซลที่ผลิ ต
จาก MCPO เชื้ อ เพลิ ง ที่ ค วรศึ ก ษาและพั ฒ นา คื อ
EMCPO เนื่องจากตนทุนการผลิ ตราคาต่ํ า ปริมาณ
การได คื น สู ง และมี ค วามเป น ไปได ที่ สามารถลด
สัดสวน CH3OH ในกระบวนการผลิต ที่สําคัญคุณภาพ
เชื้อเพลิ งดีกวา DgMCPO เพราะมีสวนผสมของ ME
ที่ไดจากการทําปฏิกิริย าระหวาง FFA และ CH3OH
โดย EMCPO สามารถเพิ่มศัก ยภาพการใชงานดวย
การผสมดีเซล และมี ความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป น
เชื้ อเพลิ งทดแทนดี เซลต นทุ นต่ํา แต ทั้ง นี้ ค วรมีก าร
วิเคราะหคุณสมบัติเชื้อเพลิงเพิ่มเติมดวย เชน ความ
หนื ด ความหนาแน น การเกิ ด ไข ฯลฯ เนื่ องจาก
เชื้ อเพลิ งแต ละชนิด มี คุ ณ ภาพการนํ า ไปใช ท ดแทน
ดีเซลไมเทากัน
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