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รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
1. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น 
 ปัญหาด้านเศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งประเทศไทยมีแนวโน้ม
สูงมากที่จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย ซึ่งรวมไปถึงปัญหาด้านความมั่นคงของพลังงานในประเทศ ดังนั้น
กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้จัดท าแผนพลังงาน
ทดแทนด้านเช้ือเพลิงชีวภาพ 15 ปี เพื่อลดการใช้เช้ือเพลิงฟอสซลิ โดยการพึ่งพาตนเองด้านการผลิต และ
การใช้เช้ือเพลิงชีวภาพภายในประเทศให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งนอกจากการสร้างความมั่นคง       
ด้านพลังงานของประเทศแล้ว ยังสามารถช่วยพยุงราคาผลิตผลทางการเกษตรได้ด้วย โดยการส่งเสริม  
ด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลนั้นก็เป็นแนวทางที่ต้องด าเนินการอย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบัน
ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการส่งเสริมการปลูกปาล์มในประเทศให้มากขึ้น ในการด าเนินการดังกล่าวส่งผล
ให้เกษตรกรส่วนหนึ่งพัฒนาพื้นที่ และปลูกปาล์มตามพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากไม่มีการส่งเสริม
พัฒนาการน าผลผลิตปาล์มไปใช้ประโยชน์ให้กระจายแพร่หลายควบคู่ไปด้วยแล้ว กลุ่มเกษตรกร            
ผู้ปลูกปาล์มใหม่ จะได้รับผลกระทบจากผลผลิตที่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
และจะเกิดผลเสียหายต่อเกษตรกรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ดังนั้น พพ. จึงมีแนวคิดในการพัฒนา โครงการสาธิตการสกัดน้ ามันปาล์มดิบ เพื่อผลิตไบโอดีเซล
และไฟฟ้าแบบครบวงจร เพื่อรองรับกลุ่มเกษตรกรที่พัฒนาพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ เช่น ภาคกลาง และ   
ภาคอีสาน ที่มีศักยภาพ ที่ห่างไกลจากแหล่งใช้ประโยชน์เดิม เนื่องจากผลปาล์มที่ได้ภายหลังจากการเก็บ
เกี่ยวมาแล้ว มีความจ าเป็นต้องแปรรูปโดยเร็วไม่เช่นน้ันคุณภาพและปริมาณของผลผลิตที่ได้จะต่ าลง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1) ศึกษาออกแบบอาคารโรงคลุมส าหรับติดตั้งระบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบ ระบบบ าบัดน้ าเสียจาก  

ไบโอดีเซล และระบบผลิตไฟฟ้า 
2) ศึกษาออกแบบเครื่องสกัดน้ ามันปาล์มดิบ ระบบบ าบัดน้ าเสียจากไบโอดีเซล และระบบผลิต

ไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวมวลเป็นเช้ือเพลิง 
 

3. ขอบเขตศึกษาและแนวทางการด าเนินการ 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

1) ศึกษารวบรวมข้อมูลคุณสมบัติของทะลายปาล์มเปล่า และเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซชีวมวล 
(Gasification) โดยใช้ทะลายปาล์มเปล่าหรือชีวมวลอื่นๆ เป็นเช้ือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า และระบบบ าบัด   
น้ าเสียจากไบโอดีเซล ทั้งในและต่างประเทศ 
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2) ด าเนินการส ารวจพื้นที่ศึกษาเพื่อน ามาใช้ประกอบในการด าเนินโครงการ ในพื้นที่ของ พพ.       
ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย หรือพื้นที่อื่นใด
ที่มีความเหมาะสม และได้รับความเห็นชอบจาก พพ. ก่อนด าเนินการ 

3) ออกแบบรายละเอียดอาคารโรงคลุมระบบให้มีขนาดความเหมาะสมหรือมีขนาดพื้นที่ ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 120 ตารางเมตร จ านวนหนึ่งหรือหลายอาคารข้ึนอยู่กับความเหมาะสม หรือตามสภาพพื้นที่
โครงการฯ เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความสมบูรณ์เหมาะสมสามารถบรรจุติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ของโครงการฯ 
ไว้ภายในอาคารโรงคลุมได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสม ได้แก่ เครื่องสกัดน้ ามันปาล์มดิบ ระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยก๊าซชีวมวล ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ เครื่องตัดทอนเช้ือเพลิงชีวมวล (เครื่องตัดทอนทะลาย
ปาล์มเปล่า) และเครื่องมือ/ อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จ าเป็นใช้ในการด าเนินโครงการฯ พร้อมออกแบบ
พื้นที่กองเก็บทะลายปาล์มเพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการสกัดน้ ามัน และพื้นที่กองเก็บทะลายปาล์มเปล่า
เพื่อจัดเตรียมไว้เป็นเช้ือเพลิงในระบบผลิตไฟฟ้า  

4) ออกแบบรายละเอียดระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อใช้บ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากระบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบ 
โดยสามารถบ าบัดน้ าเสียให้มีคุณภาพของน้ าเสียในข้ันตอนสุดท้ายของระบบ ต้องมีค่า BOD ไม่เกิน 200 
มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งระบบบ าบดัน้ าเสยีทั้งหมดใหต้ิดตั้งด้านนอกอาคารโรงคลุมระบบ ในต าแหน่งที่เหมาะสม  

5) ออกแบบรายละเอียดระบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบ แบบสกัดแยกไม่สกัดรวมเม็ดในปาล์มและต้องมี
ต้นทุนการสกัดฯ ต่ า โดยมีก าลังการผลิตไม่น้อยกว่า 1.5 ตันปาล์มทะลายต่อช่ัวโมง หรือสอดคล้องกับ
ระบบผลิตไบโอดีเซลชุมชนขนาดก าลังการผลิต 2,000 ลิตรต่อวัน  

6) ออกแบบรายละเอียดระบบผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวมวล (Gasification) โดยใช้ทะลายปาล์มเปล่า
เป็นเช้ือเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์  ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆ ดังนี้ 

6.1) ระบบผลิตก๊าซชีวมวล (Gasification) โดยใช้ทะลายปาล์มเปล่าเป็นเช้ือเพลิง         ที่มี
ขนาดก าลังผลิตก๊าซที่ เหมาะสม สามารถใช้ได้กับระบบผลิตไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ 
ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆ เช่น เตาผลิตก๊าซชีวมวล ระบบหล่อเย็นก๊าซ ระบบท าความสะอาดก๊าซ     
พัดลมดูดส่งจ่ายก๊าซเช้ือเพลิง (Blower) ท่อส่งจ่ายก๊าซเช้ือเพลิง และอุปกรณ์อื่นๆ 

6.2) ระบบผลิตไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆ เช่น 
เครื่องยนต์สันดาปภายในระบายความร้อนด้วยน้ าที่มีขนาดเหมาะสม โดยใช้ก๊าซชีวมวลเป็นเช้ือเพลิงเพียง
ชนิดเดียว เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม 

7) ก าหนดรายละเอียดเครื่องตัดทอนเช้ือเพลิงชีวมวล (เครื่องตัดทอนทะลายปาล์มเปล่า) ให้มีขนาด
ก าลังการผลิตที่เหมาะสม สามารถตัดทอนทะลายปาล์มเปล่าได้ปริมาณเพียงพอต่อการใช้เป็นเช้ือเพลิง
ของระบบผลิตไฟฟ้า 

8) ออกแบบรายละเอียดระบบสายส่งไฟฟ้าและอุปกรณ์เช่ือมต่อไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบผลิตไฟฟ้าฯ  
เพื่อใช้ภายในพื้นที่โครงการฯ และเช่ือมต่อเข้ากับระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
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9) จัดท าเอกสารประกอบการประกวดราคาที่ครอบคลุมงาน เพื่อส่งมอบให้  พพ. จ านวน 50 ชุด 
ทั้งนี้เอกสารแต่ละชุดประกอบด้วยแบบ ข้อก าหนดรายละเอียด แบบฟอร์มใบเสนอราคา ราคากลางพร้อม
เอกสารแสดงที่มาของราครากลาง โดยแบบงานสามารถใช้ในการก่อสร้างได้ทันที   ส่วนแบบอื่นๆ จะต้อง
มีรายละเอียดชัดเจนเพียงพอต่อการประกวดราคา 
 

3.2 แนวทางการด าเนินการ 
ในการด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต  

ไบโอดีเซล/ระบบบ าบัดน้ าเสียจากการผลิตไบโอดีเซล รวมทั้งผลิตก๊าซชีวมวลที่สามารถน าไปผลิต
กระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์และเครื่องจักร และไฟฟ้าที่เหลือส่งเข้าขายคืนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับชุมชน ที่ปรึกษามีข้ันตอนการด าเนินงานส าหรับโครงการนี้
ประกอบด้วยข้ันตอนที่ส าคัญหลัก 6 ข้ันตอน ดังแสดงใน รูปท่ี 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษารวมรวมคุณสมบัติด้านเคมีของทะลายปาล์มเปล่าและเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซชีวมวล(Gasification)  

เพื่อผลิตไฟฟ้าและระบบอ่ืนๆ 

ขั้นตอนที่ 2 
การด าเนินการส ารวจพื้นที่ศึกษาเพื่อน ามาใช้ประกอบในการด าเนินงานโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 3 
ค านวณและออกแบบระบบฯต่างๆเบื้องต้น พร้อมน าเสนอแนวคิดและรูปแบบของระบบต่างๆ  

ขั้นตอนที่ 4 
ออกแบบรายละเอียดโรงคลุมระบบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ตรม.พร้อมพื้นที่จัดกองเก็บทะลาปาล์มและออกแบบ

รายละเอียดระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ขั้นตอนที่ 5 
ออกแบบรายละเอียดระบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบฯ/ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวมวล(Gasification) /ก าหนดเครื่อง

ตัดทอนเชื้อเพลิงชีวมวลและออกแบบรายละเอียดระบบสายส่งไฟฟ้าและอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้าฯ 

ขั้นตอนที่ 6 
ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการประกวดราคาที่ครอบคลุมงานทั้งหมด เพื่อส่งมอบให้กับ พพ. 
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รูปท่ี 1  รูปแสดงขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
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4. ผลการศึกษา 
4.1 การศึกษารวบรวมข้อมูล 

ที่ปรึกษาได้ด าเนินการการศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ดังนี ้
1) การศึกษารวบรวมข้อมูลคุณสมบัติของทะลายปาล์ม  ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ

ปาล์มน้ ามัน  พื้นที่ให้ผลผลิตและผลผลิตของปาล์มน้ ามัน  การประเมินศักยภาพชีวมวลของปาล์มน้ ามัน  
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของทะลายปาล์มเปล่า  การศึกษาความเหมาะสมในการน าชีวมวลจาก
ปาล์มน้ ามันมาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า  

2) เทคโนโลยีระบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบ  ประกอบด้วย เทคโนโลยีระบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบ
แบบใช้ไอน้ า และ เทคโนโลยีการสกัดน้ ามันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ า 

3) ระบบตัดทอนเช้ือเพลิงชีวมวล  ประกอบด้วย ระบบตัดทอนทะลายปาล์มเปล่า  ตัวอย่าง
เทคโนโลยีการย่อยทะลายปาล์มเปล่า 

4) เทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซชีวมวล  ประกอบด้วย รูปแบบกระบวนการผลิตก๊าซเช้ือเพลิงจาก
ชีวมวลโดยกระบวนการเคมีความร้อน  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตก๊าซเช้ือเพลิง  รูปแบบของเตาก๊าซชีวมวล  
ระบบการผลติไฟฟ้าจากแกส๊เช้ือเพลงิชีวมวล  การพัฒนาเทคโนโลยีในต่างประเทศ  การพัฒนาเทคโนโลยี
ในประเทศไทย  การเปรียบเทียบสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล  และ การเปรียบเทียบความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตก๊าซเช้ือเพลิงประเภทต่างๆ 

5) ระบบบ าบัดน้ าเสีย  ประกอบด้วย การบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยทิ้งสู่แหล่งน้ าสาธารณะ      
การรวบรวมน้ าเสีย  ประเภทของการบ าบัดน้ าเสีย  เทคโนโลยีระบบบ าบัดน้ าเสีย  และ มาตรฐาน
คุณภาพน้ าทิ้ง 
 

4.2 การส ารวจพ้ืนท่ีศึกษา 
ที่ปรึกษาได้ด าเนินการส ารวจพื้นที่ของศูนย์บริการวิชาการที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในบริเวณที่มีการปลูกปาล์มน้ ามัน ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 จังหวัดหนองคาย ดังแสดงใน
รูปที่ 2 และศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี ดังแสดงในรูปท่ี 3  โดยด าเนินการส ารวจ       
ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

 ประวัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 โครงสร้างบุคลากร 

 ข้อมูลการปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่ดูแลของศูนย์บริการวิชาการ 

 การส ารวจข้อมูลความพร้อมและความเหมาะสมของศูนย์บริการวิชาการ 

 แผนที่และการคมนาคม 
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รูปท่ี 2  ศูนย์บริการวิชาการท่ี 4 จังหวัดหนองคาย 
 

           
 

รูปท่ี 3  ศูนย์บริการวิชาการท่ี 6 จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 โดยเมื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบความพร้อมในด้านขนาดความเหมาะสมของพื้นที่ศูนย์บริการ
วิชาการ  การคมนาคม ทั้งการขนส่งภายในศูนย์บริการวิชาการ และการเดินทางจากศูนย์ไปยังแหล่งรับ
ซื้อและปลูกปาล์ม  การระบายน้ าออกจากโรงงาน  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  แหล่งวัตถุดิบที่น ามาผลิต  
ความพร้ อมของเจ้ าหน้าที่ ศูนย์   และระบบสายส่ ง ไฟฟ้า   พบว่า ศูนย์บริ การ วิชาการที่  6                
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการจัดสร้างโรงงานต้นแบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบและ
ผลิตไบโอดีเซลและไฟฟ้าแบบครบวงจร 
 

4.3 การออกแบบอาคารโรงคลุมระบบ 
 ที่ปรึกษาได้ด าเนินการออกแบบอาคารโรงคลุมระบบ ส าหรับโครงการออกแบบระบบสกัดน้ ามัน
ปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลและไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยได้ออกแบบโรงคลุมให้เหมาะสมกับพื้นที่ของ 
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี  โดยได้เข้าท าการส ารวจพื้นที่ภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 6 
โดยละเอียด และ ท าการส ารวจและทดสอบดิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ 
 โดยที่ปรึกษาได้ท าการออกแบบ โรงงานต้นแบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบและผลิตไบโอดีเซลและ
ไฟฟ้าแบบครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วยการออกแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม  การออกแบบงาน
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ระบบประกอบอาคาร ที่เกี่ยวข้อง  และการออกแบบระบบช่ังรถบรรทุกด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์         
ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 14,161,989.33 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) พื้นที่ใช้งานภายในอาคารโรงคลุม จะประกอบไปด้วยพื้นที่การใช้งานจ านวน 7 โซน ขนาด 
870 ตารางเมตร (รวมทางเดินในอาคาร) 

2) พื้นที่ใช้งานภายนอกอาคารโรงคลุม จะประกอบไปด้วยพื้นที่การใช้งานจ านวน 5 โซน ขนาด 
450 ตารางเมตร 

3) พื้นที่กองปาล์มอยู่ด้านถนนทางเข้า  และวางกระบวนการผลิตจากด้านนอกเข้าสู่ในพื้นที่ 
และให้จุดรับน้ ามันอยู่ด้านหลังของพื้นที่ 

4) ถนนรอบพื้นที่โครงการกว้าง 6 เมตร และปลูกต้นไม้ใหญ่โดยรอบเพื่อสรา้งสภาพแวดล้อมที่ดี
แก่พื้นที่บริเวณรอบข้าง 

5) อาคารภายในโรงงานต้นแบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบและผลติไบโอดีเซลและไฟฟ้าแบบครบวงจร 
จะประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง คือ  . 

 5.1) อาคารโรงคลุมเครื่องจักร  ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 42 เมตร มีความสูงจากพื้นอาคาร
ถึงขอบผนังประมาณ 9 เมตร มีหอสูงเพื่อระบายความร้อนในส่วน Gasifier  ความสูง 19 เมตร  ผนังด้าน
ยาวของอาคาร เป็นประตูบานเหล็กม้วน ซึ่งเปิดระบายความร้อนจากเครื่องจักรในเวลาท างาน  ช่วงกลาง
ของผนังออกแบบเป็นหน้าต่าง ลักษณะเป็นบานกระทุ้งออก เพื่อช่วยให้ลมพัดเข้าและออกจากตัวอาคาร
ได้ดีข้ึน  ซึ่งสามารถเปิดระบายอากาศในช่วงเวลาฝนตกเนื่องจากมีลักษณะคล้ายชายคาของอาคาร และ
เพิ่มแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารด้วย 
 5.2) อาคารส านักงานเป็นอาคารโครงสร้าง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8  เมตร 
ประกอบกับเครื่องช่ังน้ าหนัก ใช้เป็นส านักงานช่ังน้ าหนัก และซื้อขายผลปาล์ม  
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รูปท่ี 4  ผังของอาคารโรงคลุม 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 5  ทางเข้า-ออก ของโครงการ 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 6  อาคารส านักงาน พ้ืนท่ีชั่งน้ าหนัก และอาคารโรงคลุม 
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รูปท่ี 7  ด้านหน้าอาคารโรงคลุม ประกอบด้วยอาคารโรงคลุม  
พ้ืนท่ีกองเก็บปาล์มและส านักงานอาคารเครื่องชั่ง 

 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 10  ด้านหลังอาคารโรงคลุม เป็นส่วนรับน้ ามันปาล์ม และพ้ืนท่ีของระบบบ าบัดน้ า 
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รูปท่ี 11  ทางเข้าอาคารโรงคลุม บริเวณประตูเหล็กบานม้วนส าหรับขนถ่ายผลปาล์ม 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 12  ภายในอาคารโรงคลุม ประกอบไปด้วยหอสูงในส่วน Gasifier และห้องควบคุม 
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4.4 การออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ที่ปรึกษาได้ด าเนินการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย ส าหรับโครงการออกแบบระบบสกัดน้ ามัน

ปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลและไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยได้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช้จากระบบ
ผลิตไบโอดีเซล ปริมาณ 5,000 ลิตรต่อวัน และมีปริมาณค่า COD และ BOD สูง ประมาณ 58,190 
มิลลิกรัม/ลิตร และ 37,500 มิลลิกรัม/ลิตร หลังจากบ าบัดแล้ว ค่า BOD ไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/ลิตร  
และ COD ไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/ลิตร  โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,591,789.62 บาท โดยมี
หน่วยท างานที่ส าคัญ ดังแสดงในรูปที่ 13 
 

 
 

 

 

รูปท่ี 13  แผนผังระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

1) บ่อ Collection Sump ท าหน้าที่พักน้ าเสียที่รวบรวมมาจากการระบายน้ าเสียในระบบการ
ผลิตไบโอดีเซล  

2) ถัง pH Adjustment ท าหน้าที่ปรับ pH น้ าเสียที่มาจากบ่อ Collection Sump ให้มีค่า    
pH = 7 (เป็นกลาง) 

3) บ่อ Acidification System ท าหน้าที่ย่อยสลายกลีเซอไรด์ ไตรกลีเซอไรด์ และกรดไขมัน
อื่นๆ ให้เป็นกรดไขมันระเหยได้ 

4) บ่อ Anaerobic Digester ท าหน้าที่เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียหลักด้วยกระบวนการไม่ใช้อากาศ 
โดยอาศัยจุลินทรีย์พวกไม่ใช้อากาศท าการย่อยสลายสารอินทรีย์และอนินทรีย์ จนเกิดผลิตภัณฑ์เป็นก๊าซ
ชีวภาพซึ่งจะถูกดักเก็บไว้เหนือบ่อ ส่วนน้ าที่ผ่านการหมักแล้วจะเข้าสู่กระบวนการบ าบัดในหน่วยท างาน
ต่อไป 

1 2 3 6 7 

5 4 
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5) บ่อ Sequence Batch Reactor ท าหน้าที่บ าบัดน้ าเสียด้วยกระบวนการเติมอากาศ โดย
อาศัยจุลินทรีย์พวกต้องการอากาศท าการย่อยสลายสารอินทรีย์และอนินทรีย์ จนเกิดผลิตภัณฑ์เป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ น้ า และตะกอนจุลินทรีย์ ส่วนน้ าที่ผ่านการหมักแล้วจะเข้าสู่กระบวนการบ าบัดใน
หน่วยท างานต่อไป และตะกอนจุลินทรีย์จะถ่ายออกไปยังลานตากตะกอนต่อไป 

6) บ่อ Sludge Drying Bed ท าหน้าที่ตากตะกอนที่ระบายออกมาจากบ่อ Sequence Batch 
Reactor และตะกอนแห้งแล้วน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

7) บ่อ Polishing pond ท าหน้าที่รับน้ าที่ออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อปรับสภาพน้ าก่อน
ปล่อยออก หรือน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
 

4.5 การออกแบบระบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบ 
 ในการออกแบบระบบสกดัน้ ามันปาลม์ดิบ ที่ปรึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลของระบบสกัดน้ ามัน
ปาล์มดิบที่มีอยู่ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน และท าการวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสีย เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การออกแบบ  ซึ่งจากผลการศึกษาสรุปข้อก าหนดที่ใช้ในการออกแบบสามารถสรุปแนวคิดที่ใช้ใน       
การออกแบบระบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบ คือ 

1) ระบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบจะเป็นแบบไม่ใช้ไอน้ า เนื่องจากมีจ านวนเครื่องจักรน้อยกว่า ไม่มี
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมท าให้สามารถตั้งอยู่ภายในชุมชนได้ 

2) น้ ามันปาล์มที่ได้ต้องเป็นน้ ามันเกรดเอ ดังนั้น กระบวนการผลิตจะเป็นการแยกเนื้อปาล์มและ
เมล็ดปาล์มออกจากกันก่อนน าไปสกัดน้ ามันปาล์มดิบ  

3) ในส่วนของการใช้พลงังานในกระบวนการผลิตระบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบ พบว่า ระบบผลิตระบบ
สกัดน้ ามันปาล์มดิบแบบใช้ไอน้ าใช้พลังงานต่ าที่สุด แต่เมื่อรวมค่าบ าบัดน้ าเสีย แล้วมีต้นทุนสกัดต่อลิตร      
สูงกว่า ระบบสกัดแบบไม่ใช้ไอน้ า ดังนั้นที่ปรึกษาจึงเลือกใช้ระบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบ แบบลดความช้ืนของ
ปาล์มด้วยการอบแห้งแบบท่อหมุนความร้อน ซึ่งเป็นระบบสกัดน้ ามันปาล์มที่มีต้นทุนต่ าสุด 

4) กากของผลปาลม์ทีท่ าการสกดัน้ ามัน และเมล็ดปาล์ม ซึ่งเป็นผลผลิตของกระบวนการสกัดน้ ามัน
ปาล์มดิบจะน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในการให้ความร้อนในการอบแห้งผลปาล์มในกระบวนการผลิต  และระบบ
ผลิตก๊าซชีวมวลเพื่อการผลิตไฟฟ้า 
 

จากแนวคิดในการออกแบบระบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบนี้ สามารถท าการออกแบบกระบวนการ
สกัดน้ ามันปาล์มดิบได้ดังแสดงในรูปท่ี 14   
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รูปท่ี 14  การออกแบบกระบวนการสกัดน้ ามันปาล์มดิบเพ่ือผลิตไบโอดีเซล 

 

ผลการออกแบบระบบการสกัดน้ ามันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลสามารถแสดงได้ดังแสดงใน 
รูปท่ี 15 ใช้งบประมาณในการลงทุน 9,142,368.90 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
รูปท่ี 15  กระบวนการผลิตระบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบ 

 
1) เมื่อทะลายปาล์มสดถูกเทจากรถบรรทุกลงบนลานเท (สามารถรับปาล์มสดได้สูงสุด 15 ตัน

ต่อวัน หรือ15,000 กิโลกรัมต่อวัน)  พนักงานจะท าการล าเลียงทะลายปาล์มสดข้ึน สายพายโซ่ หมายเลข 
5 ซึ่งการจะล าเลียงโดยการใช้แรงงานคนในอัตรา 2.5 ตันทะลายปาล์มสด/ช่ัวโมง โดยเวลาในการท างาน 
1 วันเท่ากับ 6 ช่ัวโมง 
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2) หลังจากทะลายปาล์มสดผ่านเครื่องย่อยทะลายปาล์ม หมายเลข 1 ซึ่งมีขนาด 2.5 ตันทะลาย
ปาล์มสดต่อช่ัวโมง  เพื่อท าการย่อยให้มีขนาดเล็กลง จะถูกล าเลียงผ่านสายพานหมายเลข 6  เพื่อไปพักใน
ถังพักบ่มปาล์ม หมายเลข 10 

3) ทะลายปาล์มสดที่ถูกย่อยแล้ว จะถูกบ่มอยู่ในถังพักบ่มปาล์ม หมายเลข 10 ขนาด 35 
ลูกบาศก์เมตร เป็นเวลา 8-12 ช่ัวโมง เพื่อท าให้ผลปาล์มสดสุกและสามารถหลุดจากข้ัวกิ่งแขนงปาล์มได้
โดยง่าย 

4) ทะลายปาล์มสดที่ผ่านการบ่มจะถูกล าเลียงด้วยสายพานโซ่หมายเลข 7 ในอัตรา 2.5 ตัน
ทะลายปาล์มสด/ช่ัวโมง เข้าเครื่องแยกผลจากทะลายปาล์ม หมายเลข 2 ขนาด 2.5 ตันทะลายปาล์มสด/
ช่ัวโมง จะได้ ทะลายปาล์มเปล่าเท่ากับ 0.55 ตันต่อช่ัวโมง และผลปาล์มสด 1.65 ตันต่อช่ัวโมง 
(สมมุติฐาน ทะลายปาล์มสด (FFB) ประกอบด้วย น้ าประมาณ 12% ทะลายเปล่าประมาณ 22% (โดย
น้ าหนัก) ที่เหลือเป็นผลปาล์ม) 

5) ผลปาล์มสดจะถูกล าเลียงผ่านสายผ่านโซ่หมายเลข  8  ในอัตรา 1.65 ตันผลปาล์มสดต่อ
ช่ัวโมง เข้าเครื่องแยกใย หมายเลข 3 เพื่อท าการแยกเอากิ่งแขนงปาล์ม ผงฝุ่น ที่ติดมากับผลปาล์มออก
เหลือแต่เฉพาะผลปาล์มเท่านั้น ผลปาล์มได้รับการแยกเรียบร้อยแล้วจะถูกล าเลียงด้วยสายพานแบบโซ่
หมายเลข 12 เข้าสู่เครื่องอบแห้งปาล์มแบบโรตารี่ หมายเลข 4 ในอัตรา1.65 ตันผลปาล์มสดต่อช่ัวโมง ที่
อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 80 องศาเซลเซียส  โดยผลปาล์มที่ผา่นการอบแล้วจะมีความช้ืนไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์  
เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และการเพิ่มข้ึนของกรดไขมัน ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของน้ ามัน
ปาล์มดิบภายหลัง  

6) ผลปาล์มที่ผ่านการอบจะถูกล าเลียงผ่านกระพ้อล าเลียงหมายเลข 13 เข้าเครื่องสกัดน้ ามัน
ปาล์มดิบแบบหีบแยกเมล็ด หมายเลข 14  เพื่อท าการแยกเมล็ด เส้นใย และน้ ามันออกจากกัน น้ ามัน
ปาล์มดิบที่สกัดได้ จะได้น้ ามันปาล์มดิบเกรด เอ ปริมาณ 2,550 กิโลกรัมต่อวัน หรือเท่ากับ 2,220 ลิตรต่อ
วัน เมล็ดและเส้นใยปริมาณ 2,025 กิโลกรัมต่อวัน  ซึ่งจะถูกน าไปใช้ให้ความร้อนกับเครื่องอบแห้งผล
ปาล์ม (สมมุตฐิานการสกัดน้ ามันปาล์มดิบเท่ากับ 17% เทียบจากน้ าหนักทะลายปาล์มสดและค่าความ
หนาแน่นของน้ ามันปาล์มดิบเท่ากับ 0.912 กิโลกรัมต่อลิตร)   

7) น้ ามันปาล์มดิบที่ได้จะถูกพักในถังหมายเลข 15 ก่อนจะผ่าน Filter press หมายเลข 16 ด้วย
อัตรา 150 ลิตรต่อช่ัวโมง เพื่อแยกเศษตะกอนและกากที่เจือปนอยู่ออก  ท าให้น้ ามันมีความสะอาดพร้อม
น าไปผลิตเป็นไบโอดีเซลโดยปริมาณน้ ามันที่ผลิตได้จะอยู่ที่ประมาณ 2,109 ลิตรต่อวัน (อัตราสูญเสีย
เนื่องจากการกรองที่ Filter press เท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์)   
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4.6 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวมวล 
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซเช้ือเพลิง

ชีวมวลในประประเทศ และต่างประเทศ สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการออกแบบที่ส าคัญ คือ 
1) การเตรียมเช้ือเพลิง  ควรมีการสับย่อยเพื่อเพิ่มค่าความหนาแน่น เป็นการลดปริมาณอากาศ

ในทะลายปาล์ม เพื่อให้ได้ก๊าซเช้ือเพลิงที่มีค่าความร้อนที่ดี และ ให้การเคลื่อนที่ของเช้ือเพลิงในเตา
ปฎิกรณ์สะดวก 

2) เตาผลิตก๊าซเช้ือเพลงิ  ควรต้องเดินระบบได้ง่าย และ ง่ายต่อการบ ารุงรักษา จึงใช้ระบบแบบ 
เบดนิ่ง ( Fixed Bed ) ก๊าซไหลลงเพื่อลดปริมาณน้ ามันดิน (Tars) และก๊าซเช้ือเพลิงที่ได้ น าไปผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน 

3) การท าความสะอาดก๊าซเช้ือเพลิงและลดอุณหภูมิ  ระบบท าความสะอาด ต้องดูแลรักษาง่าย
และสามารถหาอุปกรณ์ในการเปลี่ยนได้ง่าย หรือ เป็นวัสดุที่มีในท้องถ่ิน จึงได้เลือกใช้วิธีการท า       
ความสะอาดก๊าซเช้ือเพลิงด้วยน้ า โดยผ่านเวนจูรีย์ จ านวนสองครั้ง  เพื่อล้างน้ ามันดินออกจาก           
ก๊าซเช้ือเพลิงและลดอุณหภูมิ ของก๊าซเช้ือเพลิงแล้วกรองด้วยข้ีเลื่อยและทราย พร้อมถ่านกัมมันต์ 
 

จากกรอบแนวคิด  ผลการเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านสมรรถนะ และความคุ้มค่าทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวมวล  สามารถสรุปได้ว่า การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจาก
ชีวมวลขนาด 100 กิโลวัตต์เป็นเตาปฏิกรณ์แบบช้ันเช้ือเพลิงนิ่ง (Fixed Bed)  ผลิตแก๊สแบบไหลลง โดย
ใช้ปริมาณทะลายปาล์มสดที่ใช้ในการกระบวนการผลิต 15 ตันต่อวัน จะเหลือเป็นทะลายปาล์มเปล่าที่
ความช้ืนสูง (ความช้ืนประมาณ 58.6 %) ปริมาณ 3,300 กิโลกรัม มาเป็นเช้ือเพลิง สามารถผลิตไฟฟ้าได้
ประมาณ 115 กิโลวัตต์ โดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นก าลังผลิตไฟฟ้าขนาด 120 กิโลวัตต์ ใช้งบประมาณใน
การลงทุน 15,400.831.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังแสดงในรูปท่ี 16 
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รูปท่ี 16  กระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวมวล 
 

ส าหรับส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเตาเผาผลติก๊าซเชื้อเพลิง ประกอบด้วย 

 กระบะป้อนเชื้อเพลิง (Fuel elevator)   

 ประตูป้อนเชื้อเพลิง (Stoker)  

 ชุดถังเก็บเชื้อเพลิงและแลกเปลี่ยนความร้อน (Fuel Storage and Heat Exchanger)   

 ห้องเผาไหม้ (Combustion Zone)  

 ห้องรองรับเถ้าและตัวก าจัดขี้เถ้า 

 พัดลมจ่ายอากาศ (Blower)  

 ระบบบ าบัดก๊าซเชื้อเพลิง   
- ไซโคลนส าหรับดักก๊าซร้อน  

- อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)  

- ไซโคลน ส าหรับดักฝุ่นและน้ ามันดิน ชุดที่สอง  
- หอลดอุณหภูมิและดักฝุ่น แบบ เวนจูรีสครับเบอร์ ชุดที่ 1  
- หอลดอุณหภูมิและดักฝุ่น แบบ เวนจูรีสครับเบอร์ ชุดที่ 2  
- หอดักละอองน้ า (Mist Eleminate) 
- หอผึ่ง (Cooling Tower) 
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 ระบบผลิตไฟฟ้า 
- เคร่ืองยนต์ต้นก าลัง 
- เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

 

4.7 เครื่องตัดทอนเชื้อเพลิงชีวมวลและเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล 
จากผลการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องตัดทอนเช้ือเพลิงชีวมวล สามารถท าการ

ก าหนดรายละเอียดด้านประสิทธิภาพเครื่องตัดทอนเช้ือเพลิงชีวมวล เป็น 2 ส่วน คือ 
1) เครื่องสับย่อยทะลายปาล์มสด โดยใช้ทะลายปาล์มสดที่ถูกแยกจากเครื่องแยกผลจากทะลาย

ปาล์ม ปริมาณทะลายปาล์มเปล่าเท่ากับ 0.55 ตันต่อช่ัวโมง หรือ 3,300 กิโลกรัมต่อวัน โดยขนาดของ
ทะลายปาล์มที่ผ่านการตัดทอนจะมขีนาดไม่เกิน 50 มม. เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงส าหรับระบบผลติก๊าซชีวมวล 

2) เส้นใยจากเครื่องสกัดน้ ามันปาล์มดิบปริมาณ  2,025 กิโลกรัมต่อวัน จะถูกอัดผ่านเครื่องอัด
เช้ือเพลิงชีวมวล เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงส าหรับเครื่องอบแห้งแบบโรตารี ให้มีขนาด 6 – 10 มม. และความ
ยาวไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 

โดยมีข้อก าหนดของเครื่องตัดทอนเช้ือเพลิงชีวมวล และเครื่องอัดแท่งเช้ือเพลิงชีวมวล คือ 
 1) เครื่องตัดทอนเช้ือเพลิงชีวมวล  สามารถเคลื่อนที่ด้วยการลากจูงและประกอบส าเร็จรูป 
สามารถท าการย่อยทะลายปาล์มเปล่า (สด) หรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  โครงสร้างและตัวถังท า
ด้วยเหล็กเกรด SS400 หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเป็นสนิม  
ความสามารถในการบดย่อยทะลายปาล์มเปล่า (สด) ได้ไม่น้อยกว่า 1 ตัน/ ช่ัวโมง  สามารถท าการบด
ย่อยทะลายปาล์มเปล่า (สด) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ข้ึนไป  และต้นก าลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า 
 2) เครื่องอัดแท่งเช้ือเพลิงชีวมวล  สามารถเคลื่อนที่ด้วยการลากจูงและประกอบส าเร็จรูป 
สามารถท าการอัดกากปาล์มที่ได้จากกระบวนการหีบสกัดน้ ามันปาล์มดิบ  โครงสร้างและตัวถังท าด้วย
เหล็กเกรด SS400 หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเป็นสนิม  ก าลังการผลิต
เช้ือเพลิงอัดแท่งไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ขนาดของเช้ือเพลิงอัดแท่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ระหว่าง 6 – 10 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว และความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร  และต้นก าลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า 
 
 

4.8 การออกแบบระบบสายส่งไฟฟ้าและอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้า 
ในการออกแบบระบบสายส่งไฟฟ้าและอุปกรณ์เช่ือมต่อไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าทั้งหมดของ

โรงงานต้นแบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบและผลิตไบโอดีเซลและไฟฟ้าแบบครบวงจร   มีระบบการท างานที่
ส าคัญคือ 

1) สามารถรับพลังงานจากการไฟฟ้าฯ ทัง้หมดและไม่มกีารผลติไฟฟ้าใช้เอง  
2) สามารถรับพลังงานจากการไฟฟ้าฯ พร้อมกบัผลิตไฟฟ้าใช้เอง 
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3) สามารถส่งพลังงานไฟฟ้าจากเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าเข้าสู่ เครือข่ายการจ าหน่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าฯ  

 

ส าหรับระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กบัโรงงานต้นแบบ ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก คือ 
(1) ระบบสายส่งแรงสูง 22 kV รับและส่งพลังงานไฟฟ้าจากสายจ าหน่าย 22 kV ของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค  
(2) หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 400 kVA จ านวน 1 ลูก ท าหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 22 kV เป็น

แรงต่ าขนาด 380 V 3 เฟส ขณะที่รับพลังงานจากการไฟฟา้ฯ เพื่อใช้งานในโรงงานและแปลงแรงดันไฟฟ้า 
จาก 380 V 3 เฟส เป็นไฟฟ้าแรงสูงแรงดัน 22 kV ขณะจ่ายพลังงานจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้าสูง
เครือข่ายจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ 

(3) ตู้จ่ายไฟฟ้า  ประกอบด้วย ตู้จ่ายไฟฟ้าประธาน MDB  และแผงควบคุมการจ่ายพลังงานงาน
ไฟฟ้าอื่นๆ  

(4) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ก๊าซเช้ือเพลิง ขนาด 120 กิโลวัตต์ 
(5) ระบบแสงสว่างและเต้ารับทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
(6) ระบบเตือนอัคคีภัย 
(7) ระบบป้องกันฟ้าผ่าอาคารแบบเสาล่อฟ้าและสายตัวน าเปลือยพร้อมกับระบบสายดินที่เดิน

รอบอาคาร 
(8) ระบบกล้อง CCTV ที่ประกอบด้วยกล้องแบบโดมติดตั้งในบรเิวณโรงงาน แล้วส่งสัญญาณมาที่

เครื่องควบคุมและบันทึกภาพ โดยมีจอภาพขนาด 19” เป็นอุปกรณ์แสดงภาพ 
(9) ระบบเครื่องช่ังอิเลคทรอนิค ที่อ่านน้ าหนักจากแทนช่ังเข้าสู่ ระบบควบคุมของเครื่องช่ังโดยมี

โปรแกรมบันทึกและประมวลผลติดตั้งอยู่ที่ส่วนควบคุมของระบบ  
ผลการออกแบบระบบสายส่งไฟฟ้าและอุปกรณ์เช่ือมต่อไฟฟ้า สามารถแสดงได้ดัง  รูปที่ 17     

ใช้งบประมาณในการลงทุน 9,631,714.48 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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รูปท่ี 17  แผนผังระบบสายส่งไฟฟ้าและอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้า 
 

4.9 สรุปผลการออกแบบระบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบเพ่ือผลิตไบโอดีเซลและไฟฟ้าแบบครบวงจร 
 จากผลการออกแบบระบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลและไฟฟ้าแบบครบวงจร 
สามารถสรุปไดดังนี้ 

 ระบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบ มีก าลังไฟฟ้าติดต้ัง 112 กิโลวัตต์ สามารผลิตน้ ามันปาล์มดิบ
ได้ 2,109 ลิตรต่อวัน และทะลายปาล์มเปล่า 3,300 กิโลกรัมต่อวัน เวลาการท างาน        
6 ช่ัวโมงต่อวัน  โดยใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้า 782.99 กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อวัน และ
ปริมาณ  ความร้อน 11,664.18 เมกกะจูล/วัน ในกระบวนการผลิต 

 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวมวล มีก าลังไฟฟ้าติดต้ัง 33.94 กิโลวัตต์ สามารผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าได้ 2,760 กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อวัน ที่ระบบผลิตไฟฟ้าขนาด 115 กิโลวัตต์ เวลาการ
ท างาน 24 ช่ัวโมง ใช้เช้ือเพลิงจากทะลายปาล์ม  3,300 กิโลกรัมต่อวัน 

 เครื่องตัดทอนเช้ือเพลิงชีวมวล  มีก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 14 กิโลวัตต์ สามารผลิตเช้ือเพลิง   
อัดแท่งได้ 2,025 กิโลกรัมต่อวัน และใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้า 112 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง   
ต่อวัน ที่เวลาการท างาน 6 ช่ัวโมงต่อวัน ในกระบวนการผลิต 
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 ระบบผลิตไบโอดีเซล มีก าลงัไฟฟ้าติดต้ัง 82.60 กิโลวัตต์ สามารผลิตไบโอดีเซลได้ 2,000 
ลิตรต่อวัน ที่ Yield 95%  ที่เวลาการท างาน 8 ช่ัวโมงต่อวัน  โดยใช้ปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้า 660.80 กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อวัน  

 ระบบบ าบัดน้ าเสีย มีก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 2.15 กิโลวัตต์ สามารถรองรับน้ าเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่เวลาการท างาน 8 ช่ัวโมงต่อวัน    
โดยใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้า 17.20 กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อวัน  

 ต้นทุนด้านพลังงานในการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ 1.36 บาทต่อลิตร ที่อัตราค่าพลังงาน
ไฟฟ้า 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 18  แผนผังแสดงการผลิตและการใช้พลังงานระบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบ 
         เพ่ือผลิตไบโอดีเซลและไฟฟ้าแบบครบวงจร 
5. การจัดท าเอกสารประกอบประกวดราคา 

ระบบสกัดน ้ามันปาล์ม
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 122 kW

พลังงานความรอ้นในการอบแหง้ 11,664.18 MJ

ระบบสกัดน ้ามันปาล์ม
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 122 kW

พลังงานความรอ้นในการอบแหง้ 11,664.18 MJ

ผลปาล์มสด 
15,000 kg

ปรมิาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า
782.99 kWh

เครือ่งตัดทอนเชื อเพลิงชีวมวล
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ว 14 kW

เครือ่งตัดทอนเชื อเพลิงชีวมวล
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ว 14 kW

ปรมิาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า

112 kWh

ทะลายปาล์มเปล่า 3,300 kg/day

น้ าเสีย 
ปรมิาณ 5 m3/day
COD 58,190 mg/l
BOD 37,500 mg/l

เชื้อเพลิงอัดแทง่
2,025 kg/day
36,166.5 MJ

ระบบผลิตแก๊สชีวมวล
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 33.94 kW

ก าลังไฟฟ้าติดตั้งที่ผลิตได ้115 kW

ระบบผลิตแก๊สชีวมวล
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 33.94 kW

ก าลังไฟฟ้าติดตั้งที่ผลิตได ้115 kW

ปรมิาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า

2,085.34 kWh

ระบบผลิตไบโอดีเซล
2,000 Liters/day

Yield 95%
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 82.60 kW

ระบบผลิตไบโอดีเซล
2,000 Liters/day

Yield 95%
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 82.60 kW

CPO
2,109 Liters ไบโอดีเซล 

2,000 Liters

ปรมิาณพลังงานง
ไฟฟ้าทที่ผลิตได้

2,760 kWh

ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 2.15 kW

ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 2.15 kW

ทะลายปาล์มเปล่า 
3,300 kg/day

 กากใยปาล์ม 2,025 kg/day

ปรมิาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า
660.80 kWh

ก าลังไฟฟ้า
17.20 kWh

น้ าเสีย 
ปรมิาณ 5 m3/day
COD 300 mg/l
BOD 200 mg/l

ระบบสกัดน ้ามันปาล์ม
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 122 kW

พลังงานความรอ้นในการอบแหง้ 11,664.18 MJ

ระบบสกัดน ้ามันปาล์ม
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 122 kW

พลังงานความรอ้นในการอบแหง้ 11,664.18 MJ

ผลปาล์มสด 
15,000 kg

ปรมิาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า
782.99 kWh

เครือ่งตัดทอนเชื อเพลิงชีวมวล
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ว 14 kW

เครือ่งตัดทอนเชื อเพลิงชีวมวล
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ว 14 kW

ปรมิาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า

112 kWh

ทะลายปาล์มเปล่า 3,300 kg/day

น้ าเสีย 
ปรมิาณ 5 m3/day
COD 58,190 mg/l
BOD 37,500 mg/l

เชื้อเพลิงอัดแทง่
2,025 kg/day
36,166.5 MJ

ระบบผลิตแก๊สชีวมวล
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 33.94 kW

ก าลังไฟฟ้าติดตั้งที่ผลิตได ้115 kW

ระบบผลิตแก๊สชีวมวล
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 33.94 kW

ก าลังไฟฟ้าติดตั้งที่ผลิตได ้115 kW

ปรมิาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า

2,085.34 kWh

ระบบสกัดน ้ามันปาล์ม
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 122 kW

พลังงานความรอ้นในการอบแหง้ 11,664.18 MJ

ระบบสกัดน ้ามันปาล์ม
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 122 kW

พลังงานความรอ้นในการอบแหง้ 11,664.18 MJ

ผลปาล์มสด 
15,000 kg

ปรมิาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า
782.99 kWh

เครือ่งตัดทอนเชื อเพลิงชีวมวล
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ว 14 kW

เครือ่งตัดทอนเชื อเพลิงชีวมวล
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ว 14 kW

ปรมิาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า

112 kWh

ทะลายปาล์มเปล่า 3,300 kg/day

น้ าเสีย 
ปรมิาณ 5 m3/day
COD 58,190 mg/l
BOD 37,500 mg/l

ระบบสกัดน ้ามันปาล์ม
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 122 kW

พลังงานความรอ้นในการอบแหง้ 11,664.18 MJ

ระบบสกัดน ้ามันปาล์ม
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 122 kW

พลังงานความรอ้นในการอบแหง้ 11,664.18 MJ

ผลปาล์มสด 
15,000 kg

ปรมิาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า
782.99 kWh

ระบบสกัดน ้ามันปาล์ม
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 122 kW

พลังงานความรอ้นในการอบแหง้ 11,664.18 MJ

ระบบสกัดน ้ามันปาล์ม
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 122 kW

พลังงานความรอ้นในการอบแหง้ 11,664.18 MJ

ผลปาล์มสด 
15,000 kg

ปรมิาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า
782.99 kWh

เครือ่งตัดทอนเชื อเพลิงชีวมวล
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ว 14 kW

เครือ่งตัดทอนเชื อเพลิงชีวมวล
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ว 14 kW

ปรมิาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า

112 kWh

ทะลายปาล์มเปล่า 3,300 kg/day

น้ าเสีย 
ปรมิาณ 5 m3/day
COD 58,190 mg/l
BOD 37,500 mg/l

เชื้อเพลิงอัดแทง่
2,025 kg/day
36,166.5 MJ

ระบบผลิตแก๊สชีวมวล
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 33.94 kW

ก าลังไฟฟ้าติดตั้งที่ผลิตได ้115 kW

ระบบผลิตแก๊สชีวมวล
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 33.94 kW

ก าลังไฟฟ้าติดตั้งที่ผลิตได ้115 kW

ปรมิาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า

2,085.34 kWh

ระบบผลิตไบโอดีเซล
2,000 Liters/day

Yield 95%
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 82.60 kW

ระบบผลิตไบโอดีเซล
2,000 Liters/day

Yield 95%
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 82.60 kW

CPO
2,109 Liters ไบโอดีเซล 

2,000 Liters

ปรมิาณพลังงานง
ไฟฟ้าทที่ผลิตได้

2,760 kWh

ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 2.15 kW

ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ก าลังไฟฟ้าติดตั้ง 2.15 kW

ทะลายปาล์มเปล่า 
3,300 kg/day

 กากใยปาล์ม 2,025 kg/day

ปรมิาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า
660.80 kWh

ก าลังไฟฟ้า
17.20 kWh

น้ าเสีย 
ปรมิาณ 5 m3/day
COD 300 mg/l
BOD 200 mg/l



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                          โครงการออกแบบระบบสกัดน ้ามันปาล์มดิบ 
เพ่ือผลิตไบโอดีเซลและไฟฟ้าแบบครบวงจร 

รายงานสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
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 5.1 เอกสารประกอบการประกวดราคาที่ครอบคลุม อาคารโรงคลุมระบบ ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ระบบสกัดน้ ามันปาล์มดิบ  ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวมวล และระบบสายส่งไฟฟ้าและอุปกรณ์เช่ือมต่อ
ไฟฟ้า  ที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดท า และส่งมอบให้ พพ. จ านวน 50 ชุด ซึ่งประกอบด้วย  

1) รายการค านวณ 
2) แบบรายละเอียด 
3) ข้อก าหนดประกอบแบบ 
4) รายการแสดงปริมาณงานและราคา 
5) ราคากลาง 

 5.2 เอกสารประกอบการประกวดราคาที่ครอบคลุมเครื่องตัดทอนเช้ือเพลิงชีวมวล ที่ปรึกษาได้
ด าเนินการจัดท า และส่งมอบให้ พพ. จ านวน 50 ชุด  ซึ่งประกอบด้วย  

1) ข้อก าหนดเครื่องตัดทอนเช้ือเพลิงชีวมวล 
2) รายการแสดงปริมาณงานและราคา 

 


