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1. ความเปนมาของโครงการ 
  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน (พพ.) ไดใหการสนับสนุนโครงการ 
ไบโอดีเซลระดับชุมชน โดยใชน้ํามันพืชใชแลว/
ไขมันสัตว เปนวัตถุดิบหลักสําหรับการผลิต 
ไบโอดีเซลชุมชน  

ขณะที่การดําเนินโครงการดังกลาวมีปญหาและ
อุปสรรคดานการจัดเก็บและรวบรวมวัตถุดิบ โดย
ชุมชนไมสามารถจัดเก็บน้ํามันพืช/ไขมันสัตวไดอยาง
ตอเนื่อง และไมสามารถใชวัตถุดิบอื่น เชน น้ํามัน
ปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมไดเนื่องจากระบบ
ผลิตไบโอดี เซลระดับชุมชนที่มีอยูในปจจุบันไม
สามารถรองรับน้ํามันปาลมดิบไดโดยตรง ดังนั้นเพื่อ
เป นการเพิ ่มทางเล ือกด านว ัตถ ุด ิบสําหร ับการ
ผลิตไบโอดีเซลใหกับชุมชน    

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
(พพ.) ซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการสงเสริม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน กํากับการอนุ รักษ
พลังงาน จัดหาแหลงพลังงาน พัฒนาการใชพลังงาน
ทางเลือกแบบผสมผสาน และเผยแพรเทคโนโลยีดาน
พลังงานทดแทนอยางเปนระบบ จึงมีความประสงคจะ
วาจางที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบผลิตไบโอดีเซลระดับ
ชุมชนจากน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม 
โดยคํานึงถึงความคุ มคาทางดานเศรษฐศาสตร 
คุณภาพไบโอดีเซลชุมชนที่ไดมาตรฐานตามประกาศ
กรมธุรกิจพลังงาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
 
 

 
 
 

1. Background of project 
 

Department of alternative energy development and 
efficiency (DEDE) supports bio-diesel project in 
community level that the used vegetable oil/ tallow is 
used to be main raw material  for bio-diesel production 
in community level.   

As the mentioned project is operating, there are 
some problems and obstacles in storage and material 
accumulation. The community cannot accumulate 
vegetable oil/ tallow continuously and the other raw 
materials cannot be used instead such as crude palm oil 
and palm kernel oil.  Due to the present existing bio-
diesel production in community level cannot keep 
crude palm oil directly, so it is to expand the  material  
alternatives for bio-diesel production to community.   

Department of alternative energy development and 
efficiency (DEDE) is the agency that responds in 
promotion for energy usage efficiency, energy 
reservation, energy source providing, development of 
hybrid alternative energy usage and broadcasting for 
compensating energy technology systematically.  The 
requirement is to engage advisor to develop bio-diesel 
production system from crude palm oil and palm kernel 
oil in community level regarding to economic 
worthiness, the quality of obtained community bio-
diesel corresponding with standard that is announced 
by department of energy business and environment 
friendly. 

Executive Summary 
รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร 
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1. วัตถุประสงค 
 

2.1   เพื่อลดการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงสรางความ
มั่นคงดานพลงังาน เศรษฐกจิ และสังคมในชุมชน 

 
2.2   เพื่อสรางทางเลือกทางดานวัตถุดิบใหกับ

การผลิตไบโอดีเซลในระดับชุมชน 
2.3   เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกบัผลผลิตทาง

การเกษตร 
2.4   เพื่อพัฒนาและสรางระบบผลิตไบโอดีเซล

ชุมชนตนแบบจากน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ด
ในปาลมใหไดไบโอดีเซลที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ไบโอดีเซลชุมชนของกรมธุรกิจพลังงาน และเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

2. วิธีการดําเนินโครงการ 
 

มีการดําเนินโครงการตามขั้นตอนดังนี้ 
3.1   ศึกษารวบรวมขอมูลเทคโนโลยีการ

ผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมทั้งในและตางประเทศ และการนําของเสียจาก
กระบวนการผลิตไปใชประโยชน 

3.2   ศึกษา สํารวจ รวบรวม และเก็บตัวอยาง
น้ํ ามันปาลมดิบและน้ํ ามัน เมล็ดในปาลมที่ จะ
นํามาใชเปนวัตถุดิบไมนอยกวา  3 ตัวอยางและ
ทดสอบวิเคราะหหาคุณสมบัติทางเคมีและทาง
กายภาพของน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมที่มีความเหมาะสมนํามาใชเปนวัตถุดิบเพื่อ
ผลิตไบโอดีเซล 

3.3   ออกแบบพรอมรายการคํานวณอุปกรณหลัก 
เชน ขนาดปม มอเตอร ฮีทเตอร อัตราการไหล เวลา และ
พลั งงานไฟฟ าที่ ใช ในการทํ างานต อกะของ
เครื่องตนแบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบและ 

2. Objectives 
 

2.1 To reduce fuel importation and provide 
community security for energy, economics and 
social. 

2.2   To provide material alternatives for bio-
diesel production in community level.  

2.3 To make added value for agricultural 
products. 

2.4  To develop and create master community 
bio-diesel production system from crude palm oil and 
palm kernel oil to produce bio-diesel with quality 
according to standard for community bio-diesel of 
department of energy business and environment 
friendly. 

3.   Project operation method 
 

The project is operated as following steps: 
3.1 To study and collect both domestic and 

foreign technology data of bio-diesel production from 
crude palm oil and palm kernel oil and the utilization of 
waste from production process.  

3.2 To study, survey, accumulate and collect 
samples of crude palm oil and palm kernel oil to be 
material and they are not less than 3 samples, and the 
analysis test is to evaluate chemical properties and 
physical properties of crude palm oil and palm kernel 
oil that they are proper to be raw material for bio-diesel 
production.  

3.3 Design with main equipment calculation item 
such as pump size, Motor size, Heater size, Flow   
rate, Time and using electrical energy for operation per 
batch of master production machine for 100 liters 
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น้ํามันเมล็ดในปาลมขนาด 100 ลิตรตอคร้ังและ 
ระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถบําบัดน้ําเสียออกจาก
ระบบใหมีคา BOD ไมเกิน 200 มิลลิกรัมตอลิตรโดย
เสนอใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานพิจารณาอนุมัติกอนจัดทําเครื่องผลิต 
ไบโอดีเซล ทั้งนี้ที่ปรึกษาออกแบบใหเกิดการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เชน มีการนําความ
รอนในระบบกลับมาใชใหม วิเคราะหความคุมคา
ดานการลงทุน และมีขั้นตอนและอุปกรณ ดังนี้ 
 
 
3.3.1 ขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบ 

1) ถังปฏิกิริยาแยกยางเหนียว พรอมอุปกรณ
ตางๆ เชน ฉนวนหุมกันความรอน เปลือกหุมฉนวน 
ชุดใบกวน เพลาใบกวน และอุปกรณประกอบ เปน
ตน เปนถังที่ใชในการแยกยางเหนียวออกจากน้ํามัน
ปาลม  วัสดุที่ ใชในการผลิตถังอยางนอยตองมี
คุณภาพหรือคุณสมบัติ ไมดอยกว าสแตนเลส 
SUS304 

2) ถังปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชัน พรอมอุปกรณ
ตาง ๆ เชน ฉนวนหุมกันความรอน เปลือกหุมฉนวน 
ชุดใบกวน เพลาใบกวน และอุปกรณประกอบ เปน
ตน ในถังที่ใชในการทําปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชันเพื่อ
ลดกรดไขมันอิสระจากน้ํามันปาลมดิบและน้ํามัน
เมล็ดในปาลม วัสดุที่ใชในการผลิตถังอยางนอยตอง
มีคุณภาพหรือคุณสมบัติไมดอยกวาสแตนเลส 
SUS304 
 

3.3.2 ขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซล 
1) ถังผสมสารเคมี พรอมอุปกรณตางๆ เชน ชุด

ใบกวน เพลาใบกวน และอุปกรณประกอบ เปนตน เปน
ถังที่ใชในการกวนสารเคมีที่ใชในการทําปฏิกิริยา 

volume per time of bio-diesel from crude palm oil and 
palm kernel oil and waste water treatment system that 
it can treat waste water out of system and it allows the 
BOD value that is not higher than 200 millimeters per 
liter. It is proposed to Department of alternative 
energy development and efficiency to consider and 
approve before bio-diesel production machine launch. 
In order that advisor designs for energy usage 
efficiently such as the reuse of heat in system, value 
analysis for investment and steps and equipments as 
followings: 
3.3.1 Raw material preparation step 

1) Degumming reaction tank with various 
equipments such as heat insulator, insulation jacket, 
blending blade set, blending blade axle and 
composing equipments etc.  It is the tank using for 
degumming out of palm oil. At least, the using 
material for tank must have quality or property that it 
is not less than SUS 304 stainless steel. 

2) Esterification tank with various equipments 
such as heat insulator, insulation jacket, blending 
blade set, blending blade axle and composing 
equipments etc. The inner tank is used for 
esterification to decrease free fatty acid from crude 
palm oil and palm kernel oil. At least, the using 
material for tank must have quality or property that it 
is not less than SUS 304 stainless steel.  

 

3.3.2 Bio-diesel production step 
1) Chemical mixing tank with various 

equipments such as blending blade set, blending blade 
axle and composing equipments etc.  It is the  
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(เมทานอลผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซดหรือตัวเรง
ปฏิกิริยาที่เหมาะสม) ตองมีขนาดเหมาะสมเพียงพอ
สําหรับการผลิตไบโอดีเซลขนาด 100 ลิตรตอคร้ัง วัสดุ
ที่ ใชในการผลิตถังอยางนอยตองมีคุณภาพหรือ
คุณสมบัติไมดอยกวาสแตนเลส SUS304  
 

2) ถังปฏิกิริยา พรอมอุปกรณตางๆ เชนฉนวน
หุมกันความรอน เปลือกหุมฉนวน ชุดใบกวน เพลาใบ
กวน และอุปกรณประกอบ เปนตน เปนถังวัตถุดิบทํา
ปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันกับสารเคมีเพื่อให
ไดมาซึ่งไบโอดีเซล ในการทําปฏิกิริยามีการควบคุม
สภาวะการทําปฏิกิริยาใหเหมาะสมโดยใชเครื่องกวน
แบบใบพัดหมุนกวนสวนผสมใหเขากันอยางทั่วถึง 
และมีการควบคุมอุณหภูมิการทําปฏิกิริยาดวยขดลวด
หรือแผนใหความรอนไฟฟา วัสดุที่ใชในการผลิตถัง
และใบพัดกวนอยางนอยตองมีคุณสมบัติไมดอยกวา 
สแตนเลส SUS304 

3) ถังแยกกลีเซอรีนและลาง พรอมอุปกรณ
ประกอบ ทําหนาที่พักสวนผสมไวใหกลีเซอรีนแยก
ออกจากไบโอดีเซล กวนผสมน้ําและไบโอดีเซลเขา
ด วยกัน เพื ่อใหเก ิดการลางและใหความรอน
แกไบโอดีเซลเพื ่อไลน้ําและความชื ้น พรอมทั้ง
เก็บไบโอดีเซลและถังเก็บกลีเซอรีน อยางนอยตองมี
คุณภาพหรือคุณสมบัติไมดอยกวาสแตนเลส SUS304 

 
 
4) ระบบทอ วาลว ปม และอุปกรณตาง เพื่อใช

ในการลําเลียงสารเคมี ไบโอดีเซล และน้ําลาง ตองจัด
ใหมีความเหมาะสมตามคุณลักษณะการใชงานของ
อุปกรณนั้นๆ เชน  ทํ าจากวัสดุที่ มีคุณภาพหรือ
คุณสมบัตไิมดอยกวาสแตนเลส SUS304 วาลวควบคุม 

tank using for blending chemical that is used for 
reaction (methanol mixed with sodium hydroxide or 
the proper catalyst), it is sufficient for 100 liter per 
time bio-diesel production. At least, the using 
material for tank must have quality or property that it 
is not less than SUS 304 stainless steel.  

2) Reaction tank with various equipments such 
as heat insulator, insulation jacket, blending blade set, 
blending blade axle and composing equipments etc.  It 
is the raw material tank using for transesterification 
with chemical to obtain bio-diesel. The reaction is 
controlled proper condition for reaction by using 
blade blending machine to mix mash homogeneously 
and temperature of reaction is controlled by electrical 
heating coil or plate.  At least, the using material for 
tank and blade must have quality or property that it is 
not less than SUS 304 stainless steel. 

3) Glycerine separating and washing tank with 
composing equipments, it operates to store mixture to 
provide glycerine separates from bio-diesel. Water and 
bio-diesel are blended and mixed together to provide 
washing and heating for bio-diesel to discharge water 
and moisture, and keep bio-diesel. And at least, the 
using material for glycerine storing tank must have 
quality or property that it is not less than SUS 304 
stainless steel. 
4) Pipe, valve, pump system and various equipments 
that are used for chemical, bio-diesel and water 
transmission.  It must be provided properly according 
to using character of each equipment such as the using 
materialhave quality or property that it is not less  
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การไหลของสารเคมีจะตองใชวาลวทองเหลืองเกรด
อุตสาหกรรม หรือวาลวที่มีคุณสมบัติทนตอการกัด
กรอนสารเคมี หามใชวาลวประปาธรรมดาในตําแหนง
ที่ไมสามารถทนตอการกัดกรอนของสารเคมีได 

 
5)   ทุกถังที่ติดตั้งขดลวดหรือแผนใหความรอน

ไฟฟา จะตองจัดใหมี เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อ
ตรวจวัดอุณหภูมิภายในถังและควบคุมอุณหภูมิใหอยู
ในชวงที่กําหนด รวมทั้งอุปกรณตรวจวัดปริมาณหรือ
ระดับน้ํามัน เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ทํางานผิดพลาดโดยไมตั้งใจ  

 
6)   ตูควบคุมระบบผลิต จะตองจัดใหมีอุปกรณ

ทํางานและควบคุมเพื่อปองกันกระแสเกินตามหลัก
วิศวกรรมไฟฟา 

 
7)   อ่ืน ๆ เชน แทนเครื่อง มอเตอร ปมน้ํามัน 

ปมลม เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ  ระบบงานไฟฟา เปนตน 
 
ทั้งนี้การออกแบบดังกลาว ที่ปรึกษาสามารถ

ปรับปรุงลด/เพิ่มอุปกรณไดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด แตตองไดรับความเห็นชอบจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานกอน 

 
3.4   จัดทําเครื่องตนแบบผลิตไบโอดีเซลจาก

น้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมและระบบ
บําบัดน้ําเสียตามแบบที่นําเสนอหลังจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดพิจารณา
อนุมัติแลว 

 
3.5 จัดเตรียมวัตถุดิบที่ จะนํ ามาใช ในการ

ทดสอบเครื่องตนแบบ โดยตองมีคุณสมบัติทางเคมี 

than SUS 304 stainless steel,flow controlling valve 
of chemical will have to use industrial graded 
bronze valve or valve with chemical corrosion 
durable property. Do not use general purposed 
valve at chemical corrosion undurable position 

5) Every tanks with attaching electrical 
heating coil or plate will have provide temperature 
measurement machine to check inner tank 
temperature and control temperature to keep in 
assigned range, including to oil quantity or level 
monitoring equipment to protect the occurring 
danger from mistake of operation accidentally.  

6)  Production system controlling box will 
provide working equipments and controlling 
equipments to protect over current according to 
principle of electrical engineering. 

7)  Others such as machine base, motor, oil 
pump, air pump, various equipments and tools, 
electrical work system, etc. 

So that the mentioned design, advisor can 
improve through decreasing/adding equipment to 
provide maximum efficiency, but it must be approved 
by department of alternative energy development and 
efficiency at first. 

3.4   Create master production machine for 
bio-diesel from crude palm oil and palm kernel oil 
and waste water treatment system according to the 
proposed schematic after department of alternative 
energy development and efficiency considered and 
approved. 

3.5  Prepare raw material that will be used 
for master machine test.  It must have proper  
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และทางกายภาพที่ เหมาะสม  เพื่ อใช สํ าหรับ
เครื่องตนแบบ 

3.6   ทดสอบเดินระบบผลิตไบโอดีเซลจาก
น้ํามันปาลมและน้ํามันเมล็ดในปาลม และเก็บตัวอยาง
ทดสอบคุณภาพตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง 
กําหนดคุณลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลสําหรับ
เครื่องยนตการเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) ป พ.ศ.2549 
จํานวน 2 ตัวอยาง (ไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันปาลม
ดิบและไบโอดีเซลที่ผลิตจากเมล็ดในปาลม) กรณีที่ผล
การทดสอบไบโอดีเซลไมผานเกณฑที่กําหนดตาม
ประกาศกรมธุรกิจพลังงานใหดําเนินการปรับปรุง
แก ไขระบบผล ิตและทําการทดสอบค ุณภาพ
ของไบโอดีเซลอีกครั้งจนกวาระบบผลิตไบโอดีเซลจะ
สามารถผล ิตไบโอด ีเซลได ตรงตาม เกณฑ ที่
กําหนดตามประกาศกรมธ ุรก ิจพลังงาน  โดย
คุณภาพมาตรฐานไบโอดีเซลชุมชนที่ที่ปรึกษาตอง
ตรวจสอบ ประกอบดวย Viscosity @ 40OC, Flash point, 
Water & Sediment, Acid number, และ Total glycerin 

 
 
3.7  เก็บตัวอยางระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อทดสอบ

คุณภาพอยางนอย 5 คา คือ pH, BOD, COD, TSS, และ 
Oil & Grease โดย BOD ของน้ําเสียที่ออกจากระบบ
บําบัดตองมีคาไมเกิน 200 มิลลิกรัมตอลิตร 

 
3.8 สาธิตและอบรมการผลิตไบโอดีเซลจาก 

น้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมในภาคใต 4 
คร้ัง และภาคตะวันออก 1 คร้ัง ใหชุมชนสามารถผลิต 
ไบโอดีเซลชุมชนไดดวยตัวเอง 
 

3.9 จัดทํา As-built drawing และรายงานการ 
คํานวณ คูมือการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องตนแบบ 

chemical property and physical property to use for 
master machine. 

3.6   Test production operation of bio-diesel 
from palm oil and palm kernel oil, and collect sample 
to test quality according to announcement of 
department of energy business in character and quality 
specification of bio-diesel for agricultural machine 
(community bio-diesel) 2006 with 2 samples (bio-
diesel that is produced from crude palm oil and bio-
diesel that is produced from palm kernel oil).  In case, 
the test result of bio-diesel test is not passed specified 
criteria according to announcement of department of 
energy business.  It is operated to improve and adjust 
production system, and it is tested quality of bio-diesel 
repeatedly until bio-diesel system will produce bio-
diesel according to specified criteria of announcement 
of department of energy business.  The quality standard 
of community bio-diesel that advisor must check, it is 
consisted of Viscosity @ 40OC, Flash point, Water & 
Sediment, Acid number and Total glycerin. 

3.7    Collect sample of waste water system to 
test quality, it is not less than 5 values that they are pH, 
BOD, COD, TSS and Oil & Grease. The Effluent  
BOD of waste water treatment system must not be 
higher than 200 milligrams per liter. 

3.8 Demonstrate and train for bio-diesel 
production from crude palm oil and palm kernel oil, 4 
times for southern region and once for eastern region. It 
provides community can produce community bio-
diesel by itself.  

3.9   Establish 100 sets of as-built drawing and 
calculation report, operating and maintenance manual 
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ผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดใน
ปาลม จํานวน 100 ชุด สงมอบใหกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงานเพื่อใชประโยชน 
 
4 ผลการดําเนินงาน 
 

4.1  ศึกษารวบรวมขอมูลเทคโนโลยีการ 
ผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ด
ในปาลมทั้งในและตางประเทศ และการนําของเสีย
จากกระบวนการผลิตไปใชประโยชน 

การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลจาก
น้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมทั้งในและ
ตางประเทศสรุปกระบวนการที่ไดมีความเหมือนกัน
คือใชวิธีทําเปน 2 กระบวนการเนื่องจากน้ํามันปาลม
ดิบสวนใหญมีคากรดไขมันอิสระที่ สูง  การทํา
ขั้นตอนเดียวคือปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันเลย
นั้นอาจทํ า ให เกิ ดปฏิกิ ริ ย าที่ ไมสมบู รณ  โดย
กระบวนการในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลม
ดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมสรุปไดดังนี้ 

 
4.1.1   กระบวนการแยกยางเหนียว 
การแยกยางเหนียวออกจากน้ํามันปาลมดิบทํา

ไดหลายวิธี แตวิธีที่ไดรับความนิยมสูงสุดคือการ
แยกยางเหนียวดวยกรด (Acid Degumming) ซ่ึงใช
ตนทุนต่ําโดยกระบวนการแยกยางเหนียวเริ่มจาก
การไลความชื้นออกจากน้ํามันใหความรอนไปที่ 
90–110 oC จากนั้นเติมกรดฟอสฟอริก (Phosphoric 
Acid) ซ่ึงโดยทั่วไปจะใชประมาณ 0.05 - 0.1% ของ
น้ํามันโดยน้ําหนัก ใชกรดฟอสฟอริกความเขมขน
ไมนอยกวา 85% ทําการกวนผสมดวยใบกวนเปน
เวลาไมนอยกวา 1 ช่ัวโมงโดยกรดฟอสฟอริกจะรวม 
ตัวและจับเปนกอนกับยางเหนียว (Phosphatides) สวน 

of master production machine for bio-diesel from crude 
palm oil and palm kernel oil, they are sent to 
department of alternative energy development and 
efficiency for utilization. 

4. Operation result 
 

       4.1    To study and collect both domestic and 
foreign technology data of bio-diesel production from 
crude palm oil and palm kernel oil and the utilization of 
waste from production process.  
 The study both domestic and foreign 
technology data of bio-diesel production from crude 
palm oil and palm kernel oil, the obtained process is 
concluded that the similarity is there are 2 processes for 
operation method due to there is high free fatty acid 
value in the most of crude palm oil, the single operating 
step, that is transesterification, may provide incomplete 
reaction.  The process of production for bio-diesel from 
crude palm oil and palm kernel oil, it can conclude as 
follow: 

4.1.1    Degumming  process  
 There are many method to degum out of crude 
palm oil, but the most popular method is degumming 
by acid (Acid Degumming) that is low cost.  The initial 
step of degumming process is moisture discharging 
from oil through heat in 90 – 110 oC, and fill phosphoric 
acid that generally it will be used 0.05 - 0.1% of oil 
weight approximately, the using concentration of 
phosphoric acid is not less than 85% and it is mixed by 
blend in not less 1 hour of time.  Phosphoric acid will 
combine and clot with gum (phosphatides).This 
clotting component has property of separating 
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ประกอบที่จับตัวกันนี้มีคุณสมบัติที่แยกตัวออกจาก
น้ํ ามั นได ง ายและแยกออกด วยวิ ธี ตกตะกอน 
(Sedimentation) ในกระบวนการแยกยางเหนียวนี้ถาใส
กรดฟอสฟอริกมากเกินไป จะทําใหมีฟอสฟอรัสตกคาง
ในน้ํามันมากเปนการสิ้นเปลือง ถาน้ํามันถูกนําไปทํา
ผลิตภัณฑสําหรับการบริโภคหรือสบู จะเปนสารเจือ
ปนที่ไมตองการในน้ํามัน กําจัดออกยาก และเปน
ปญหาตอกระบวนการกลั่น แตถาน้ํามันถูกนําไป
ผลิตไบโอดีเซลก็ไมมีผลกระทบใด ๆ นอกจากความ
ส้ินเปลือง กระบวนการแยกยางเหนียวแบบกรดมีดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

out of oil easily and it separates through sedimentation.In 
this degumming process, if the fill of phosphoric acid is 
over, it provides more phosphorus remains in oil that it 
is depletion.  If oil is taken to produce for consuming or 
soap, it will be adulterant that it is undesirable for oil 
and it is difficult to eliminate and it is problem to 
extraction process.  But if oil is taken to produce bio-
diesel, it will not provide any effect except depletion.  
The acid degumming process is as followings: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1   Diagram shows degumming process 
รูปท่ี 1   แผนผังแสดงกระบวนการแยกยางเหนยีว 

น้ํามัน (Oil) 

น้ํามันปาลมดิบ (CPO) 

ไลความชื้น (Drying) 

ทําปฏิกิริยาแยกยางเหนียว 
(Degumming reaction) 

ยางเหนียว(Gum) 

กรดฟอสฟอริก 
(Phosphoric Acid) 

แยกยางเหนียว  
(Degumming Separation) 

ตกตะกอน 
(Precipitate) 
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4.1.2   การทําปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชัน  
 

น้ํามันปาลมสวนใหญจะมีกรดไขมันอิสระที่
คอนขางสูงเมื่อนําไปทําไบโอดีเซลจะทําใหเกิด
ปญหาในกระบวนการผลิตจึงตองนําน้ํามันมาทํา
ปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชันเพื่อลดกรดไขมันอิสระ
ในน้ําม ันลงกอนโดยขั ้นตอนการทําปฏิก ิร ิย า
เอสเตอริฟเคชันกระทําโดยใชการทําปฏิกิริยากับ
แอลกอฮอลและใชตัวเรงปฏิกิ ริยาเปนกรดเชน 
Sodium bisulphate, Potassium bisulphate โดยทั่วไป
นิยมใชกรดซัลฟวริก (Sulfuric acid) ใชสภาวะใน
กระบวนการคืออุณหภูมิ 70–95 OC (Recommend 
80OC) ใชเมทานอลผสมกรดซัลฟวริกตอน้ํามันใน
สัดสวน 1:5 โดยน้ําหนักใชเวลาทําปฏิกิริยานาน 1 - 2 
ช่ัวโมง และไดผลผลิตประมาณ 99% 

การผสมตัวเรงปฏิกิริยาคือ กรดซัลฟวริกควร
ผสมกับเมทานอลกอน ถากรดซัลฟวริกที่ใช เปน
ประเภทของเหลวก็ตองคนใหผสมเขากันใหทั่วกอน 
แตถากรดซัลฟวริกเปนประเภทของแข็ง (เม็ดหรือ
เกล็ด)  ก็ตองกวนผสมใหละลายใหหมดกอน ในการทํา
ปฏิกิ ริยาเอสเตอริฟ เคชันผลผลิตอย างหนึ่ งของ
กระบวนการนี้คือน้ํา ซ่ึงจะแยกชั้นออกจากสาร 
เอสเตอร ถาน้ําไมแยกชั้นออกไปจากสารเอสเตอร
จะตองไมทําขั้นตอนตอไปคือ ทรานสเอสเตอริฟเคชัน 
เพราะจะเกิดปญหาการเกิดสบู หลังจากทําปฏิกิริยานาน 
1 -2 ช่ัวโมงแลว จะเปนขั้นตอนการแยกชั้นใหสวนผสม
น้ํ ากั บเมทานอลแยกชั้ นออกจากน้ํ ามั นที่ ผ าน
กระบวนการเอสเตอริฟเคชัน ซ่ึงการแยกชั้นนี้จะใช
เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมงหรือนานกวานั้นน้ํามันที่ไดตอง
นําไปทดสอบหาคาปริมาณกรดไขมันอิสระน้ํามันที่
สามารถนําไปทํากระบวนการตอไปไดคือ มีคากรด 

 

4.1.2   Esterification Reaction 
 

There is quite high free fatty acid in the most 
of crude palm oil when it is taken to produce bio-
diesel, it will provide problem for production 
process.  So oil must be taken to treat through 
esterification to decrease free fatty acid in oil first.  
Esterification stip will be operated by reaction to 
alcohol and use acid calalyst such as sodium 
bisulphate, potassium bisulphate.  Sulfuric acid is 
generally favorite use and the using condition for 
process is 70 – 95 oC (Recommend 80OC). Metanol 
is used to mix with sulfuric acid per oil with ratio 
of 1:5 by weight, the spending reaction time is 1 – 
2 hours and the obtain yield is 99% approximately.   

The catalyst mixing is sulfuric acid should 
be mix with methanol firstly.  If using sulfuric acid 
is liquid it must be blend thoroughly, but if using 
sulfuric acid is solid (granule or flake) the mixture 
must be blend and dilute completely at first.  In 
esterification, the one of product for this process is 
water that it will separate out of ester.  If water 
does not separate out of ester, the next step has not 
to operate, and the next step is transesterification, 
because the soap appearance problem will be 
occurred.  After 1-2 hours of reaction, it will be 
separation step, let mixture of water and methanol 
separates out of oil that is through esterification and 
this separate will spend 2 hours or more.  The oil is 
taken to test for free fatty acid evaluation. The 
property of obtained oil that can be taken to next  
process, free fatty acid value is not higher than 4. 
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ไขมันอิสระไมเกิน 4 หากน้ํามันมีคาเกินกวา 4 ตองนํา
กลับไปทํากระบวนการเอสเตอริฟเคชันอีกครั้งจนกวา
คาที่ไดจะไมเกิน 4 จึงนําไปทํากระบวนการตอไป 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3   ปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน  
 

เป นปฏิก ิร ิยาที ่เป ลี ่ยนน้ําม ันปาลมดิบที่
ผ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ย ก ย า ง เ ห น ีย ว แ ล ะ
กระบวนการเอสเตอริฟเคชันแลวเปนไบโอดีเซล
ที ่เรียกวา  เอสเตอร (Ester)  คือการทําปฏิกิริยา
ระหวางไตรกลีเซอไรดในน้ํามันพืชหรือไขมันสัตว
กับแอลกอฮอลเพื่อใหเกิดเปนเอสเตอรตัวใหม การ
นําเอาน้ํามันพืชหรือไขมันสัตวมาทําปฏิกิริยากับ
แอลกอฮอลโดยทําใหไดเอสเตอร ซ่ึงเปนสารที่มี 
ลักษณะใกลเคียงกับดีเซลที่สุด  

If free fatty acid value of oil is higher than 4, it will 
be taken back to esterification process repeatly until 
the obtained free fatty acid value will be constant 
and it is not be higher than 4, so it is taken to next 
process. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.1.3   Transesterification 
 

It is reaction to change crude palm oil which it 
was through degumming process and esterification to 
be bio-diesel that it is called ester.  It is reaction 
between triglyceride in vegetable oil or tallow and 
alcohol to provide new ester.  The applied vegetable oil 
or tallow reacts to alcohol, it will provide ester that the 
character of substance is the most similar to diesel.  

 
 

น้ํามันที่ผานกระบวนการแยกยางเหนียว 
(Oil from Degumming Process) 

กรดซัลฟวริก (Sulfuric Acid) 

หาคาปริมาณตัวเรง 
(Calculate Catalyst) 

กระบวนการเอสเตอริฟเคชัน 
(Esterification) 

น้ํา (Water) 

เมทานอล (Methanol) 

เช็คคากรดไขมันอิสระ 
(FFA > 4% ) 

น้ํามัน (Oil)

>  4 < 4 

Figure 2   Diagram shows esterification reaction 
รูปท่ี 2   แผนผังแสดงการทําปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชัน 
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ในการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน จะ
เกิดไดชาอาจใชเวลานาน อาจถึง 8 ช่ัวโมง ดังนั้นเพื่อให
เกิดปฏิกิริยารวดเร็วตนทุนต่ําจะใชตัวเรงปฏิกิริยา 
(Catalyst) ชวยซ่ึงใชไดทั้งประเภทกรด หรือดาง แตดาง
จะใหผลใหปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันเกิดขึ้นได
ดีกวากรด จึงนิยมใชชนิดใดชนิดหนึ่งใน  2  ชนิดนี้ คือ 
โซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium Hydroxide : NaOH) 
หรือ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (Potassium Hydroxide :  
KOH) ในการผสมตัวเรงปฏิกิริยาเขาสูกระบวนการจะ
ผสมกับเมทานอลกอนนําเขาผสมกับน้ํามัน เมื่อตัวเรง
ป ฏ ิก ิร ิย า ผ ส ม ก ับ แ อ ล ก อ ฮ อ ล  ( เ ช น  ผ ส ม
โซเดียมไฮดรอกไซดกับเมทานอล) จะไดสารที่
เรียกวา โซเดียมเมท็อกไซด (Sodium Methoxide: 
Na+CH3O

- ) และผสมกับน้ํามันที่อุณหภูมิ 60 oC ใชเวลา
ทําปฏิกิริยา 1-2 ช่ัวโมงและรอใหกลีเซอรีนตกตะกอน
น้ํามันดานบนที่ไดคือน้ํามันไบโอดีเซล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In transesterification, it will react slowly and it 
may spend 8 hours.  So the fast reaction and low cost is 
required, so catalyst is used that both of the acid catalyst  
and the basic catalysts are applied. But the 
transesterification result of basic catalyst is better than 
acid catalyst, so the any type of this 2 types, that they 
are Sodium Hydroxide (NaOH) or Potassium 
Hydroxide (KOH).  In catalyst mixing of process, it 
will mix with metal before it is taken to mix with oil.  
When catalyst mixes with alcohol (such as sodium 
hydroxide mixes with methanol), the obtained 
substance is called sodium methoxide (Na+CH3O

- ) and 
it mixes with oil at 60 oC  temperature with 1-2 hours of 
the using reaction time, it is leave for the glycerine 
sedimentation and the obtained upper oil is bio-diesel 
oil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมทานอล (Methanol) 

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด 
(Potassium Hydroxide) 

กลีเซอรีน 
(Glycerine) 

ไบโอดีเซล

กระบวนการแยกกลีเซอรีน 
(Glycerol Separation) 

ตมไลความชื้น (Drying) 

กระบวนการทรานสเอสเตอริฟเคชัน 
(Transesterification process) 

น้ํามันที่ผานกระบวนการเอสเตอริฟเคชัน 
(Oil from Esterification) 

Figure 3   Diagram shows Transesterification reaction 
รูปท่ี 3   แผนผังแสดงการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน 
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4.1.4   การลางไบโอดีเซล  
 

การลางไบโอดีเซลคือกระบวนการกําจัดสิ่ง
ที่ไมตองการออกจากน้ํามัน  เชน กลีเซอรอล  
เมทานอล  ตัวเรงปฏิกิริยา  และอนุภาค  เปนตน 
ออกจากสารเอสเตอรหลังจากผานกระบวนการ
ทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันแลว การลางทําได
หลายเทคนิคแตที่นิยมใชมากในปจจุบันคือการใชน้ํา
ลาง ซ่ึงมีประสิทธิภาพดีและตนทุนต่ํา การลางดวยน้ํามี
กระบวนการโดยสังเขปคือ ผสมน้ําเขากับสารเอสเตอร
ในอัตราสวน 1:2 โดยประมาณกวนผสมดวยใบกวน
หรือใชฟองอากาศเปาก็ไดใชเวลาประมาณ 5 – 10 นาที 
รักษาอุณหภูมิของสวนผสมที่ลางใหเทากับ 40 OC โดย
การใหความรอนกับสารเอสเตอรและน้ํากอนนําเขามา
ผสมกันและในขณะผสมกันดวย หลังจากนั้นหยุดกวน
ปลอยที่ไวเพื่อใหน้ําแยกชั้นออกจากสารเอสเตอร โดย
ในขณะที่ทิ้งใหแยกชั้นใหรักษาอุณหภูมิเทากับ 40 OC 
ดวยเชนกันในกระบวนการลางปญหาสําคัญอยางหนึ่ง
ที่พบบอยคือ การเกิดสบู (Soap) สําหรับการเกิดสบู
สามารถแกไขไดดวยกรรมวิธีการทําปฏิกิริยากับกรด 
(Acidulation) ซ่ึงจะใชกรดไฮโดรคลอลิก (Hydrochloric 
acid) หรือกรดซัลฟวริก (Sulfuric acid) ก็ได 

แผนผังแสดงกระบวนการลางโดยสังเขป 
ที่ปองกันและแกปญหาการเกิดสบูได รวมท้ัง
ไดไบโอดีเซลที่มีคุณสมบัติเปนกรดดางเหมาะสมคือ 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4   Bio-diesel washing 
 

Bio-diesel washing is eliminating process of 
undesirable substance out of oil such as glycerrine, 
methanol, catalyst and particle etc., it is out of ester 
after transesterification process. There are many 
techniques for washing, but the most favorite 
present technique is washing that it is high 
efficiency and low cost. The process of water 
washing briefly is to mix water and ester with 1:2 
ratio approximately, it is blended by blade or blow 
by bubble for 5 – 10 minutes of using time.  The 
temperature of washing mixture is kept in 40 OC 
through ester and water heating before mixing and 
in-process mixing.  After that, mixing is stop and it 
is suspended to let water separate out of ester, the 
kept temperature also is 40 OC while it is suspended 
to separate. The frequent important problem in 
washing process is soap appearance. The soap 
appearance can be solved through acidulation that 
hydrochloric acid or sulfuric acid will be applied.      

Diagram shows washing process briefly to 
protect and solve soap appearance problem, and the 
proper acid-base property of obtained bio-diesel is 
as 
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4.2   ศึกษา สํารวจ รวบรวม และเก็บตัวอยาง
น้ํ ามันปาลมดิบและน้ํ ามัน เมล็ดในปาลมที่ จะ
นํามาใชเปนวัตถุดิบไมนอยกวา 3 ตัวอยาง และ
ทดสอบวิเคราะหหาคุณสมบัติทางเคมีและทาง
กายภาพของน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมที่มีความเหมาะสมนํามาใชเปนวัตถุดิบเพื่อ
ผลิตไบโอดีเซล 

ในการสํารวจพื้นที่ปลูกปาลมในประเทศ
ไทย พบวามีการปลูกปาลมกระจายตัวอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ตะวันตก  ตะวันออกและ 
ภาคใต  โดยเฉพาะเขตพื้นที่ทางภาคใต มีการปลูก
ปาลมเปนพืชเศรษฐกิจ อันดับสามรองจากยางพารา
และมะพราว และรัฐบาลยังไดสนับสนุนใหเพิ่ม
พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน เพื่อรองรับความตองการใช
พลังงานในอนาคต ใหเพียงพอตอการอุปโภคและ
บริโภค ซ่ึงจากขอมูลการปลูกปาลมในป 2547-2548 
ไดมีการเพิ่มพื้นที่เขาไปสู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2   To study, survey, accumulate and 
collect samples of crude palm oil and palm kernel 
oil to be material and they are not less than 3 
samples, and the analysis test is to evaluate 
chemical properties and physical properties of 
crude palm oil and palm kernel oil that they are 
proper to be raw material for bio-diesel production.  
 In surveying of palm planting area in 
Thailand, it indicates that there is dispersive palm 
planting in north-eastern, western, eastern and 
southern region, especially area in southern region 
there is palm planting for economic crops, it is the 
third priority and it is inferior to rubber and 
coconut, and government supports to increase oil 
palm planting area to response for the future energy 
consumption requirement sufficiently to consume.  
From palm planting data 2004-2005, the area is  

ไบโอดีเซล 
Biodiesel 

น้ําที่มีความเปนกรด (Acid  water) 

กรด 
(Acid) น้ําสะอาด 

(Water) 

น้ําลางไบโอดีเซล 
(Washed biodiesel) 

น้ําเสีย 
Waste water 

น้ําเสีย 
Waste water 

Figure 4   Bio-diesel washing step 
รูปท่ี 4   ขั้นตอนการลางไบโอดีเซล 
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ซ่ึงตองมีการพัฒนาพันธุเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ เพื่อใหผลผลิตปาลมคุมคาตอการลงทุน นับ
จากป  2547 ถึงปจจุบันมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํ ามัน
เพิ่มขึ้นจากเดิม10-20% ซ่ึงในป 2552 สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร สรุปภาวะการผลิต การตลาด 
และราคาภายในประเทศ คาดวา ผลผลิตปาลมน้ํามัน
ในเดือนเมษายน  2552 จะออกสูตลาดประมาณ  
0.804ลานตันเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมารอยละ 36.73  
เนื่องจากสหภาพภูมิอากาศเอื้ออํานวยและเปนชวง
เร่ิมเขาสูฤดูกาลผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางน้ํามันปาลมที่นํามาวิเคราะหคุณสมบัติ
เปนตัวอยางน้ํามันปาลมจากจังหวัดตรัง ซ่ึงเปนจังหวัด
ที่ปลูกปาลมอยูในอันดับตนๆของประเทศ โดยการ
วิเคราะหตัวอยางปาลมน้ํามันแบงออกเปน 3 สวนคือ 

 
1. น้ํามันจากเปลือกนอก (CPO ปาลม) 
2. น้ํามันจากเมล็ดในปาลม (KCPO เมล็ดในปาลม) 

3. น้ํามันปาลมแบบบีบรวม (CPO บีบรวม) 

increased through expanding to north-eastern 
region that the grain development is occurred for 
area condition properly to produce palm to be 
worth to investment.  Since 2004 to present, the oil 
palm planting area is raised to 10-20% of previous 
area.  In 2009, office of agricultural economics 
conclude production state, marketing state, and 
domestic price, it is expected that oil palm product 
in April 2009, approximate 0.804 million ton of oil 
palm will be launched to market, it is raised 
36.73% of last month due to proper climate and it 
starts to yielding season.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The property analyzed Palm oil sample is 
palm oil sample from Trang where is a province 
that palm tree plant is the top most priority of 
country. The palm oil sample analysis is divided to 
be 3 parts as: 

1. Crude Palm Oil 
2. Palm kernel oil 
3. Mix Palm Oil 

Table 1 shows oil palm tree planting area in Thailand 2007. 
ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันในประเทศไทย ป 2550 

Region 
ภาค 

Total planting area(Rai) 
เนื้อที่ปลูกรวม (ไร) 

Product (Ton) 
ผลผลิต (ตัน) 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ(North-eastern) 743 285 

ตะวนัตก(Western) 1,259 1,274 

ตะวนัออก(Eastern) 74,920 140,917 

ใต(Southern) 2,087,547 4,667,665 

สรุปรวม(Concluded total) 2,164,469 4,810,031 

           Source; Office of agricultural economics  
                                 ที่มา ; สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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โดยคุณสมบัตสํิาคัญที่มีความสําคัญในการนํา
น้ํามันมาผลิตไบโอดีเซลมี 4 คาคือ 

1. ปริมาณไตรกลีเซอไรด 
2. ปริมาณกรดไขมันอิสระ 
3. ความชื้นและสิ่งปนเปอน 
4. คาไอโอดีน 

จากการนําตวัอยางน้ํามันไปทําการ
ตรวจสอบคุณสมบัติไดผลดังแสดงในตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2   ออกแบบพรอมรายการคํานวณอุปกรณ
หลัก เชน ขนาดปม มอเตอร ฮีทเตอร อัตราการไหล  
เวลา  และพลังงานไฟฟาที่ใชในการทํางานตอกะ
ของเครื่องตนแบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลม
ดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมขนาด 100 ลิตรตอคร้ัง 
และระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถบําบัดน้ําเสียออก
จากระบบใหมีคา BOD ไมเกิน 200 มิลลิกรัมตอลิตร 
โดยเสนอใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ 

The principal properties which are important to 
utilize oil for bio-diesel production, they are  4 values 
as: 

1. Quantity of triglyceride 
2. Quantity of free fatty acid 
3. Moisture and dirt 
4. Iodine value 

The oil sample is taken to evaluate property 
and the obtained results are as shown in table 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2   Design and main equipment calculation 

item such as pump size, motor size, heater size, flow 
rate, time and using electrical energy for operation per 
batch of master production machine for 100 liters 
volume per time of bio-diesel from crude palm oil and 
palm kernel oil and waste water treatment system that it 
can treat waste water from system and it allows the 
BOD value that is not higher than 200 millimeters 

Table 2 shows test result of crude palm oil 
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบน้ํามันปาลมดิบ 

พารามิเตอร 
Parameter 

น้ํามันปาลมเปลือกนอก 
Crude Palm Oil 

น้ํามันเมล็ดในปาลม 
Palm kernel oil 

น้ํามันปาลมบีบรวม 
Mix Palm Oil 

คามาตรฐาน 
Standard 

ตรวจทันที 
Direct Check 

ทิ้งไว 7 วัน 
After 7 days 

ตรวจทันที 
Direct Check 

ทิ้งไว 7 วัน 
After 7 days 

ตรวจทันที 
Direct Check 

ทิ้งไว 7 วัน 
After 7 days 

1. ปริมาณไตรกลีเซอไรด 
Triglyceride 

 
67 

 
62 

 
70 

 
65 

 
78 

 
75 

ไมตํ่ากวา  95% 
Not less than 95% 

2. กรดไขมันอิสระ(FFA) 
Free Fatty Acid 

 
.23 

 
.35 

 
5.1 

 
5.9 

 
5.5 

 
5.8 

ไมเกิน 2% 
Not higher than 2% 

3. ความชื้น 
Moisture 

 
1.5 

 
1.9 

 
2.8 

 
3.4 

 
3.3 

 
3.6 

ไมเกิน 0.5 % 
Not higher than 0.5% 

4. คาไอโอดีน 
Iodine value 

 
138 

 
135 

 
155 

 
146 

 
156 

 
150 

ไมสูงกวา 120 
Not higher than120 
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อนุรักษพลังงานพิจารณาอนุมัติกอนจัดทําเครื่อง
ผลิตไบโอดีเซล ทั้งนี้ที่ปรึกษาออกแบบใหเกิดการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เชน มีการนําความรอน
ในระบบกลับมาใชใหม วิเคราะหความคุมคาดานการ
ลงทุน 
 

4.3   จัดทําเครื่องตนแบบผลิตไบโอดีเซลจาก
น้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมและระบบ
บําบัดน้ําเสียตามแบบที่นําเสนอหลังจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดพิจารณา
อนุมัติแลว 
 

เครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบและ
น้ํามันเมล็ดในปาลมขนาด 100 ลิตร ออกแบบและสราง 
โดย หางหุนสวนจํากัดวอเตอรแปซิฟก รุน CPO100   
เพื่อเปนเครื่องตนแบบใหแกกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุ รักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน   
สามารถผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบและน้ํามัน
เมล็ดในปาลม   รวมถึงพืชน้ํามันประเภทอื่นๆ สวนของ
ตัวเครื่องที่สัมผัสกับสารในระบบทําจากวัสดุเหล็กกลา
ไรสนิม (Stainless steel) ใชสําหรับการผลิตแบบกะ 
(Batch)อุปกรณทั้งหมดใชไฟฟา Single phase 220โวลต 
มีอุปกรณควบคุมการทํางาน แบบกึ่งอัตโนมัติและ
อุปกรณปองกันกรณีการทํางานผิดพลาดอยางครบถวน 
พรอมทั้งติดตั้งลอเคลื่อนยายไดสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 

per liter.  It is proposed to Department of alternative 
energy development and efficiency to consider and 
approve before bio-diesel production machine launch.  
In order that advisor designs for energy usage 
efficiently such as the reuse of heat in system, value 
analysis for investment. 

4.3   Create master production machine for bio-
diesel from crude palm oil and palm kernel oil and 
waste water treatment system correspondence with the 
proposed schematic after department of alternative 
energy development and efficiency considered and 
approved.  

The 100 liter volume production machine 
for bio-diesel from crude palm oil and palm kernel 
oil model CPO 100, it is designed and created by 
Waterpacific Part., Ltd. to be master machine to 
department of alternative energy development and 
efficiency, ministry of energy.  It can produce bio-
diesel from crude palm oil and palm kernel oil, 
including to other types of vegetable oil. The body 
part of machine that it contacts to substances in 
system, it is made from stainless steel that it is used 
for batch production.  The whole of equipment uses 
single phase 200 volt electrical current.  There are 
complete semi-automatic operation controlling 
equipment and protective equipment in case the 
mistake of operation is occurred and the wheel is 
installed for convenience.  
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Figure 8 Model of the front bio-diesel production machine 
รูปท่ี 8 แบบจําลองดานหนาเครื่องผลิตไบโอดีเซล 

 

 
Figure 9 Model of the Back bio-diesel production machine 

รูปท่ี 9 แบบจําลองดานหลังเครื่องผลิตไบโอดีเซล 
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Table 3 Details for various components of bio-diesel production machine. 
ตารางที่ 3 รายละเอียดสวนประกอบตาง  ๆของเครื่องผลิตไบโอดีเซล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลข 
Number 

ชื่อและรูปประกอบ 
Name and illustration 

 รายละเอียด 
Detail 

1 ถังผสมสารเคมี 
(Chemical Mixing Tank) 

 

 

 
 
 

คําอธิบาย 

วัสดุเหล็กกลาไรสนิม (Stainless Steel SUS304) 
ความหนา 1.2 ม.ม.ถังเสนผานศูนยกลาง(Diameter) 
350 ม.ม. ความสูง(High) 374 ม.ม. ทรงกระบอกกน
กรวย ปริมาตรถัง  31 ลิตร   ติดตั้งมอเตอรทดรอบ
ขนาด ½ แรงมา Single Phase, 4 โพล, 220 โวลท 50 
เฮิทซ ความเร็วรอบที่เพลาออก 150 รอบตอนาที ขับ
ใบพัดกวนผสมแบบใบพัดเดี่ยว 

 
 
 

Description 

Material is SUS304 stainless steel with 1.2 millimeters 
thickness. Tank with 350 millimeters diameter, 374 
millimeters height. It is cylinder with cone bottom and 
31 liters volume of tank. It is installed with ½ HP single 
phase 4 poles 220 volt 50 Hz gear motor.  The outlet 
rotating speed is 150 rounds per minute and the hybrid 
driving of blending blade and single blade.   

 
หนาที่ 

 

1.   ผสมเมทานอลและตัวเรงปฏิกิริยากรดซัลฟวริกใน
กระบวนการเอสเตอริฟเคชัน 
2.  ผสมเมทานอลและโพแทสเซียมไฮดรอกไซดใน
กระบวนการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน 

 
Operation 

 

1. Mix methanol and sulfuric acid (catalyst) in 
esterification.  
2. Mix methanol and potassium hydroxide in 
transesterification.  
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หมายเลข 
Number 

ชื่อและรูปประกอบ 
Name and illustration 

 รายละเอียด 
Detail 

2 ถังทําปฏิกิริยา  
(Reactor Tank) 

 

 
 

 
 
 
 
 
คําอธิบาย 

วัสดุเหล็กกลาไรสนิม (Stainless Steel SUS304) ความ
หนา 1.2 ม.ม.ถังเสนผานศูนยกลาง (Diameter) 470  
ม.ม. ความสูง(High) 928 ม.ม. ทรงกระบอกกนกรวย 
ปริมาตรถัง  158 ลิตร ติดตั้งมอเตอรทดรอบขนาด ½ 
แรงมา Single Phase, 4 โพล, 220 โวลท, 50 เฮิทซ 
ความเร็วรอบเพลาออก 150 รอบตอนาที ขับใบพัดกวน
แบบ 2 ใบพัดตอนกลางและตอนลางของถัง ดานหนา
เจาะชองกระจกใสเปนกระจกอบทนความรอนสูง   
ติดตั้งอุปกรณใหความรอน (Heater) ขนาด 4 กิโลวัตต 
เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดระดับ และฉนวนโดยรอบ 

 
 
 
Description 

Material is SUS304 stainless steel with 1.2 millimeters 
thickness. Tank with 470 millimeters diameter, 928 
millimeters height. It is cylinder with cone bottom and 158 
liters volume of tank. It is installed with ½ HP single phase 
4 poles 220 volt 50 Hz gear motor.  The outlet rotating 
speed is 150 rounds per minute and the driving of 2 types 
of blending blade, blade at middle of tank and bottom of 
tank.  The front is drilled to be transparent glass hole that 
glass is high temperature durable temper glass.  The 4 kW 
heater, thermometer, level gage and covered insulator are 
installed. 

 
 

หนาที่ 
 

 

ทําหนาท่ีผสมน้ํามันวัตถุดิบและเมท็อกไซดเพื่อใหทํา
ปฏิกิริยากันโดยควบคุมสภาวะใหเหมาะสมที่สุดใน
การทําปฏิกิริยา 
 

 
Operation 

 

 
It operates to mix between material oil and methoxide 
for reaction by optimal condition controlling of 
reaction. 
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หมายเลข 
Number 

ชื่อและรูปประกอบ 
Name and illustration 

 รายละเอียด 
Detail 

3 ถังแยกยางเหนียว 
(Degumming Separating Tank) 

 

 
 

 
 
 

คําอธิบาย 

วัสดุเหล็กกลาไรสนิม ( Stainless Steel SUS304 ) ความ
หนา 1.2 มิลลิเมตร ถังเสนผานศูนยกลาง (Diameter) 70  
มิลลิเมตร ความสูง (High) 1,145 มิลลิเมตร ทรงกรวย 
ปริมาตรถัง  141.4 ลิตร ดานหนาติดตั้งกระจกใส   ติดตั้ง
มอเตอรทดรอบขนาด ½ แรงมา Single Phase, 4 โพล, 
220 โวลท, 50 เฮิทซ ความเร็วรอบเพลาออก 150 รอบตอ
นาที ขับใบพัดกวนแบบ 2 ใบพัดตอนกลางและตอนลาง
ของถัง 

 
 
 

Description 

Material is SUS304 stainless steel with 1.2 millimeters 
thickness. Tank with 70 millimeters diameter, 1,145 
millimeters height. It is cone and 141.4 liters volume of 
tank. It is installed with ½ HP single phase 4 poles 220 volt 
50 Hz gear motor. The outlet rotating speed is 150 rounds 
per minute and the driving of 2 types of blending blade, 
blade at middle of tank and bottom of tank.    

 
หนาที่ 

ทําหนาที่เปนถังผสมระหวางน้ํามันกับกรดฟอสฟอริกเพื่อ
แยกยางเหนียว ลักษณะเปนถังทรงกรวยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแยกยางเหนียว 

 

Operation 
 

It operates to be mixing tank of oil and phosphoric 
acid to separate gum.  The shape of tank is cone to 
increase efficiency for degumming. 
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หมายเลข 
Number 

ชื่อและรูปประกอบ 
Name and illustration 

 รายละเอียด 
Detail 

4 ถังแยกกลีเซอรีนและลาง 
(Washing Tank) 

 

 

 
 
 

คําอธิบาย 

วัสดุเหล็กกลาไรสนิม (Stainless Steel SUS304) ความ
หนา 1.2 มิลลิเมตร ถังเสนผานศูนยกลาง (Diameter) 470 
มิลลิเมตร ความสูง(High) 1,087 มิลลิเมตร ทรงกระบอก
กนกรวย ปริมาตรถัง 173 ลิตร ติดต้ังทอน้ําเขา อุปกรณให
ความรอน (Heater) ขนาด 4 กิโลวัตต เครื่องวัดอุณหภูมิ 
วัดระดับ และรอบถังมีชองน้ําหลอเย็น 

 
 

Description 

Material is SUS304 stainless steel with 1.2 millimeters 
thickness. Tank with 470 millimeters diameter, 1,087 
millimeters height. It is cylinder with cone bottom and 173 
liters volume of tank. The water inlet pipe, 4 kW heater, 
thermometer, level gage and water cooler pipe involved 
tank. 

 
 
 
 

 
 

หนาที่ 

1. แยกสวนผสมที่ผานการทําปฏิกิริยาแลว ซึ่งแยก
ออกเปน  2 สวนคือ  ไบโอดีเซล(หรือเรียกวาสาร
เอสเตอร) และกลีเซอรีน เพื่อระบายกลีเซอรีนออกให
เหลือเฉพาะไบโอดีเซล   
2. ลางไบโอดีเซลดวยน้ําสะอาดเพื่อกําจัดไขสบูและ 
สารละลายเมทานอลที่ตกคางในเนื้อสารไบโอดีเซลให
สะอาดยิ่งขึ้น โดยปลอยน้ําผสมลงในไบโอดีเซลแลว กวน
น้ํากับน้ํามันผสมกันดวยลมเปาเขาสูดานลางถังเปน
ฟองอากาศ ซึ่งฟองอากาศจะกวนผสมใชเวลานานพอ จึง
ปลอยพักไว  น้ําจะตกลงสูดานลางเนื่องจากน้ําหนัก
มากกวาน้ํามัน ในขณะที่น้ําเคลื่อนผานน้ํามันก็จะมีการ
ลางสิ่งสกปรกที่ตกคางอยูออก 
3.  ตมไลน้ําที่ปนอยูในน้ํามันวัตถุดิบและน้ําที่ปะปน
ในไบโอดีเซลหลังกระบวนการลาง 

Operation 
 

1.  Separate the reaction treated mixture which it is divided 
to 2 parts, they are bio-diesel (or called ester) and glycerine 
to drain glycerine and remain only bio-diesel. 
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หมายเลข 
Number 

ชื่อและรูปประกอบ 
Name and illustration 

 รายละเอียด 
Detail 

4 ถังแยกกลีเซอรีนและลาง 
(Washing Tank) 

 

 
 
 
 

Operation 
 

2. Wash bio-diesel by cleaned water to eliminate 
remaining soap wax and methanol solute in bio-diesel 
substance to be more cleaned.  The water is let to mix in 
bio-diesel and blend water and oil by blowing inlet wind 
through bottom of tank to be air bubble. The air bubble 
will blend and it quite takes time and it is suspended. The 
water will fall to bottom due to water density is higher than 
oil density. While water is moving through oil it also will 
clean remaining dirt.     
3.  Boil to discharge water that mixed with raw material oil 
and the water that mixed with bio-diesel after washing 
process. 

5 ถังเก็บยางเหนียว 
(Gum Tank) 

 
 

 
 

คําอธิบาย 

 

วัสดุเหล็กกลาไรสนิม ( Stainless Steel SUS304 ) ความ
หนา 1.2 มิลลิเมตร ถังเสนผานศูนยกลาง (Diameter) 350 
มิลลิเมตร ความสูง (High) 374มิลลิเมตร ทรงกระบอก
กนกรวย ปริมาตรถัง  38 ลิตร 

 
 

Description 

 

Material is SUS304 stainless steel with 1.2 millimeters 
thickness. Tank with 350 millimeters diameter, 374 
millimeters height. It is cylinder with cone bottom and 38 
liters volume of tank.  

 
หนาที่ 

 

ทําหนาที่เก็บยางเหนียวที่แยกตัวจากน้ํามันเพื่อรอการ
กําจัด 

 
Operation 

 

 

It operates to keep gum that is separated from oil to 
store for elimination. 
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6 ถังเก็บน้ํามันดิบ 
(CPO Tank) 

 

 
 

 
คําอธิบาย 

ถังสําเร็จรูป วัสดุ High Density Poly Ethylene 
(HDPE)สีขาวขุน เสนผานศูนยกลาง (Diameter) 
600 มิลลิเมตร ความสูง (High)  710  มิลลิเมตร 
ปริมาตรถัง  200 ลิตร 

 
Description 

Material of finished tank is high density poly 
ethylene (HDPE) with opaque white color, 600 
millimeters diameter, 710 millimeters height, and 
200 liters volume of tank. 

 
หนาที่ 

 
ทําหนาที่เก็บวัตถุดิบกอนทําการผลิต 

 

Operation 
 

It operates to store raw material before 
production. 

7 ถังเก็บไบโอดีเซล 
(Storage Tank) 

 

 
 

 
 

คําอธิบาย 

วัสดุเหล็กกลาไรสนิม (Stainless Steel SUS304) 
ความหนา 1.2 มิลลิเมตร ถังเสนผานศูนยกลาง 
(Diameter) 470 มิลลิเมตร ความสูง(High) 727 
มิลลิเมตร ปริมาตรถัง  127 ลิตร ดานหนาติดตั้ง
ชองกระจกใสประเภทอบทนความรอนสูง 

 
 

Description 

Material is SUS304 stainless steel with 1.2 
millimeters thickness. Tank with 470 millimeters 
diameter, 727 millimeters height. It is cylinder with 
cone bottom and 127 liters volume of tank. The 
front is installed by high temperature durable 
transparent glass. 

 

หนาที่ 
เก็บน้ํามันไบโอดีเซลที่ผานกระบวนการผลิตแลว
เพื่อทําการนําไปใชตอไป 

 

Operation 
 

It operates to keep production processing bio-
diesel for the next application step. 
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8 ถังเก็บน้ํา(Water Tank) คําอธิบาย ถังสําเร็จรูป วัสดุ High Density Poly Ethylene 
(HDPE) สีขาวขุน ปริมาตร 100 ลิตร 

 
Description 

Material of finished tank is high density poly 
ethylene (HDPE) with opaque white color and 100 
liters volume. 

หนาที่ เปนถังเก็บน้ําสะอาดที่ใชในการลางไบโอดีเซล
ในขั้นตอนการลางตาง ๆ  

 

Operation 
It is cleaned water storing tank for bio-diesel washing 
in various washing steps.  

9 ฐาน 
(Frame) 

 
คําอธิบาย 

วัสดุเหล็กกลอง ขนาด 50 x 100 มิลลิเมตร หนา 3 
มิลลิเมตรขนาดโดยรอบ 1,250 x 2,800 x 520 
มิลลิเมตร เช่ือมประกอบกันมี 8 ขา ติดตั้งลอเหล็ก
หมุนไดรอบทิศทางทั้ง 8 ขา 

 
 
Description 

Material is steel box with 50 millimeters x 100 
millimeters size and 3 millimeters thickness. The 
outer size is 1,250 millimeters x 2,800 millimeters x 
520 millimeters. It is welded with 8 legs and free 
steel wheels.   

หนาที่ ทําหนาที่รองรับตัวเครื่องและสวนประกอบตางๆ  
 

Operation 
It operates to support machine and various 
components.  

10 ตูควบคุม 
(Control Box) 

 
 

 
 
 

คําอธิบาย 

ประกอบดวย เบรกเกอรหลัก (Main Breaker) สวิทช
แมเหล็ก (Magnetic Contactor) รีเลย (Relay) เครื่อง
ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller) สวิทช
ฉุกเฉิน (Emergency Switch) สวิทชเปด-ปด (On-Off 
Switch) รางและสายไฟฟา   ตูควบคุมวัสดุเหล็กกลา
พนเคลือบสีอีพอกซี และเปนแบบใชในอาคาร 

 
 

Description 

It is consisted of main breaker, magnetic contactor, 
temperature controller, emergency switch, on-off 
switch, channel and wire. The material of controlling 
box is epoxy sprayed steel and it is used for interior 
building.  
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10 ตูควบคุม 
(Control Box) 

 
 

 
หนาที่ 

มีหนาที่ควบคุมอุปกรณเครื่องตาง ๆ เพื่อให
กระบวนการดํ า เนินไปได  ควบคุม เครื่อง
ปองกันกระแสเกิน ปองกันระดับของเหลวต่ํา
กวาฮีทเตอร (Heater) 

 
Operation 

 

It operates to control various equipments for 
process operation, control over current protecting 
machine, protect liquid level to be less than heater. 

11 รางสายไฟฟา 
 (Wire way) 

 
 

 

คําอธิบาย 
รางเหล็กกลาพนเคลือบสีอีพ็อกซี ขนาด 3 นิ้ว 
ครอบสายไฟในการติดตั้ง 

 

Description 
Epoxy spraying stainless steel channel with 3 
inches size, covers wire for installation.  

 
หนาที่ 

เก็บสายไฟฟาเชื่อมตอระหวางอุปกรณใน
ตูควบคุมและอุปกรณที่ติดต้ังที่ถังหรือเครื่อง
ผลิตไบโอดีเซลทั้งหมด 

 
Operation 

 

It operates to keep connecting wire that it 
connects between equipment in controlling 
box and all installed equipments at tank or 
bio-diesel production machine. 

12  

ปม 1  
(Pump1) 

 
คําอธิบาย 

เปนปม เหล็กกล าไรสนิมแบบแรงเหวี่ ยง 
(Centrifugal Pump) ขับดวยมอเตอร 1 แรงมา 
220 โวลท Single Phase, 4 โพล ทอทางเขาและ
ออกขนาด 1 นิ้ว 

 
Description 

It is the stainless steel centrifugal pump with 1 HP 
220 volt single phase driving motor, 4 poles, inlet 
and outlet pipe with 1 inch diameter. 

 

หนาที่ 
ปมสูบน้ํามันปาลมดิบจากถังเก็บน้ํามันดิบไป
ยังถังลาง 

 

Operation 
 

Pump operates crude palm oil from crude oil tank 
to washing tank. 
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13 ปม 2 
(Pump2) 

 
คําอธิบาย 

เปนป ม เหล็กกล าไรสนิมแบบแรง เหวี่ ย ง
(Centrifugal Pump) ขับดวยมอเตอร 1 แรงมา 
220 โวลท Single Phase, 4 โพล ทอทางเขาและ
ออกขนาด 1 นิ้ว 

 
Description 

It is the stainless steel centrifugal pump with 1 HP 
220 volt single phase driving motor, 4 poles, inlet 
and outlet pipe with 1 inch diameter. 

หนาที่ ปมสูบน้ํามันจากถังปฏิกรณไปยังถังลางและ
จากถังลางไปยังถังแยกยางเหนียว 

 

Operation 
Pump operates oil from reactor tank to washing 
tank, and from washing tank to degumming tank. 

14 
 

ปม 3 
(Pump3) 

 

คําอธิบาย เปนป ม เหล็กกล าไรสนิมแบบแรง เหวี่ ย ง 
(Centrifugal Pump) ขับดวยมอเตอร 1 โวลท 
Single Phase, 4 โพล ทอทางเขาแรงมา 220และ
ออก ขนาด 1 นิ้ว 

 
Description 

It is the stainless steel centrifugal pump with 1 HP 
220 volt single phase driving motor, 4 poles, inlet 
and outlet pipe with 1 inch diameter. 

 

หนาที่ 
ปมสูบน้ํามันจากถังแยกยางเหนียวไปยังถัง
ปฏิกรณ 

 

Operation 
Pump operates oil from degumming tank to reactor 
tank. 

15 ปม 4 
(Pump 4) 

คําอธิบาย เปนป ม เหล็กกล าไรสนิมแบบแรง เหวี่ ย ง 
(Centrifugal Pump) ขับดวยมอเตอร 1 แรงมา 
220 โวลท Single Phase, 4 โพล ทอทางเขาและ
ออก ขนาด 1 นิ้ว 

 
Description 

It is the stainless steel centrifugal pump with 1 HP 
220 volt single phase driving motor, 4 poles, inlet 
and outlet pipe with 1 inch diameter. 

 

หนาที่ 
ปมสูบไบโอดีเซลจากถังลางไปยังถังเก็บไบโอ
ดีเซล 

 

Operation 
Bio-diesel pump operates from washing tank to 
bio-diesel storing tank. 
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16 กระจกใส 
(Sight glass) 

คําอธิบาย ใชกระจกอบพิเศษ (Tempered Glass) ทนความ
รอนได 500 องศาเซลเซียส และมีความปลอดภัย
สูง 

Description The using tempered glass can endure 500 0C heat 
and high safety. 

17 ทอและขอตอ 
(Pipe and joint) 

คําอธิบาย ใชทอตะเข็บ (Seam pipe) เหล็กกลาไรสนิม 
(Stainless steel) เกรดคุณภาพ  JIS:SUS304 

Description The using stainless steel seam pipe with grade 
corresponding to JIS : SUS 304 quality standard.     

18 ฉนวนกันความรอนหุมถัง 
(Styrofoam) 

คําอธิบาย แผนใยแกว (Friber glass) แผนหนา 1 นิ้ว ทน
ความรอนสูงสุด 150 องศาเซลเซียส มาตรฐาน 
มอก.486 

Description The fiber glass with 1 inch thickness and 150 0C 
maximum heat endurance corresponding to TIS 
446 standard.  

19 บอลวาลว เช็ควาลว 
(Ball valve and  Check valve) 

คําอธิบาย ใชทองเหลืองผสมสูง (High chemical resistant 
ingredient) เกรดอุตสาหกรรม ทนการกัดกรอน
สูง 

Description The using high chemical resistant ingredient 
bronze with industrial grade and high erosion 
endurance. 

20 เครื่องกวน 
(Stirrer) 

คําอธิบาย ขับดวยมอเตอรไฟฟา AC ขนาด ½ แรงมา   
ความเร็วการหมุน 1,450 รอบตอนาที เพลาตอ
กับและใบพัดสแตนเลส 

Description Driving with ½ HP AC motor, 1,450 rounds per 
minute rotating speed, axle attaching to stainless 
steel blade 
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ระบบบําบัดน้าํเสียจากการผลิตไบโอดีเซล 
ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามัน

ปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมกอใหเกิดน้ําเสีย
เนื่องจากหลังจากสิ้นสุดปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชัน 
(Esterification)และทรานส เ อส เตอริฟ เ คชั น 
(Tranesterification)นั้นตองผานกระบวนการลาง
เพื่อลดสารปนเปอนตางๆในไบโอดีเซล เชน สบู 
เมทานอล น้ํามัน ลักษณะของน้ําลางในครั้งแรกจะ
เปนสีเหลือง-ขาวขุน ดังแสดงในรูปที่ 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบบําบัดเสียที่ออกแบบเพื่อรองรับน้ํา
เสียจากการผลิตที่ไดรับการอนุมัติจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) แบง
ออกเปน 4 ขั้นตอนดวยกันดังนี้  
  

ขั้นตอนที่ 1 สรางรวมตะกอนเคมี 
(Coagulation-Flocculation) เปนการกําจัดตะกอน
แขวนลอยอยูในน้ํา ซ่ึงทําไดโดยการเติมสารเคมีที่
มีประจุบวก ทีน่ิยมใชคือสารสม หรือช่ือทางเคมีวา 
 อลูมินัมซัลเฟต (Aluminum sulfate) โดยสารสม 
จะไปทําลายเสถียรภาพของน้ํามันในน้ํา ทาํให 

Waste water treatment system from bio-
diesel production 

In production process of bio-diesel from crude 
palm oil and palm kernel oil provides waste water 
due to it will be through washing process after the 
complete esterification and transesterification to 
decrease various contaminants in bio-diesel such as 
soap, methanol, oil. The color of first washing water 
will be yellow-opaque white as it is shown in figure 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The designed waste water treatment system is 

to treat waste water from production that it is 
considered and approved by department of alternative 
energy development and efficiency (DEDE). It is 
divided to be 4 steps as followings:  

Step 1 Chemical sediment deposition 
(Coagulation-Flocculation) is water suspended 
sediment elimination that it is treated by cat-ion 
chemical filling, the favorite using substance is alum.   
or chemical name called aluminum sulfate.  Alum 
will break stability of oil in water, it provide oil 

 

 
 

Figure 10   Sample of waste water from bio-diesel washing before flowing into waste  
water treatment system 

รูปท่ี 10   ตัวอยางน้ําเสียจากการลางไบโอดีเซลกอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 
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น้ํามันแยกตัวออกจากน้ําโดยมีตะกอนบางสวนตกลง
สูกนถังและมีตะกอนบางสวนลอยขึ้นบนผิวน้ํา จึง
ทําใหสามารถแยกน้ํ ามันออกจากน้ํ าได  แสดง
ตัวอยางจากตารางสมบัติของน้ําเสียจากกระบวนการ
ลางไบโอดีเซล กอนและหลังการเติมสารสมที่
ปริมาณตาง ๆ กันซึ่งเห็นไดวาการเติมสารสมตาม
ดวยการแยกน้ํามันทําใหคาความตองการออกซิเจน
ทางเคมี (Chemical Oxygen Demand, COD) ลดลง
อยางมากแสดงดังตารางที่ 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คา pH ที่เหมาะสมตอกระบวนการบําบัดน้ํา
เสียทางชีวภาพอยูที่ 6.5 - 7 และคาความเปนดางที่
เหมาะสมอยูที่ 2000-3000 มิลลิกรัมของแคลเซียม 
คารบอเนตตอลิตร ดังนั้นจึงตองมีการปรับคา pH 
และคาความเปนดางดวยการเติมสารเคมี  

separate out of water by partial sediment falls to 
bottom of tank and partial sediment float on water 
surface, so it can separate oil out of water.  Sample is 
shown in table of property of waste water from bio-
diesel washing process and after alum filling at 
various quantities of alum, it indicates that alum 
filling before oil separation provides the chemical 
oxygen demand (COD) is very decreased as table 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The proper range of pH value to biological 
waste water treatment process is 6.5 – 7 and proper 
range of basic value is 2,000 – 3,000 milligrams of 
calcium carbonate per liter.  So it have to adjust pH 
value and basic value by chemical filling. 

Table 4.3 shows property of waste water before and after alum filling at various quantities of alum. 
ตารางที่ 4.3 แสดงสมบัติของน้ําเสียกอนและหลังการเตมิสารสมที่ปริมาณตางๆ 
 

พารามิเตอร  
Parameter 

กอนเติมสารสม 
Before alum 

filling 

หลังการเติมสารสมท่ีปริมาณตางๆ 
After alum filling at various quantities  

2 กรัมตอลิตร 
2 grams per litre 

3 กรัมตอลิตร 
3 grams per litre 

ระดับของน้ํามัน (กรัมตอลิตร) 
Level of oil (gram per litre) 

 
32.48 

 
19.96 

 
0.02 

คาซีโอดี (มิลลิกรัมตอลิตร) 
COD value (milligram per litre) 

 
160,280 

 
130,710 

 
65,240 

คา pH 
pH value 

 
9.64 

 
7.03 

 
5.11 

คาความเปนดาง 
(มิลลิกรัมของแคลเซียมคารบอเนตตอลิตร) 
The Base Value  
(milligram of calcium carbonate per litre) 

 
 
 

2240 

 
 
 

560 

 
 
 

80 
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นอกจากนี้การลดคาความตองการออกซิเจนดวย
วิธีการทางชีวภาพ จําเปนตองมีแหลงไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และซัลเฟอรที่เหมาะสมตอการดํารงชีพ
ของจุลินทรีย โดยอัตราสวน COD/N/P/S ที่เหมาะสม
คือ 100/2/0.4/0.2   

ขั้นตอนที่  2 การดักไขมันที่ เค ลือบอยู
ผิวหนา โดยการบําบัดทางกายภาพ คือการทําให
ไขมันจับตัวกันและลอยตัวขึ้นมาอยูบนผิวน้ํา และ
ตักออกไปกําจัดเมื่อปริมาณไขมันและน้ํามันสะสม
มากขึ้น โดยบอดักไขมันจะเต็ม ใชระยะเวลาการ
กักเก็บอยางนอย 8 ช่ัวโมง 

ขั้นตอนที่ 3 การบําบัดน้ําเสียโดยวิธีการทาง
ชีวภาพ ซ่ึงไดเลือกวิธีการบําบัดใน 2 รูปแบบตอกัน 
คื อ  ระบบบํ าบั ดทางชี วภาพแบบไร อากาศ 
(Anaerobic Process)และระบบบําบัดทางชีวภาพแบบ
ใชอากาศ (Aerobic Process) โดยหลักการบําบัดน้ํา
เสียทั้ง 2 แบบนี้ตองอาศัยจุลินทรียที่ทํางานใน 
สภาวะที่แตกตางกัน กลาวคือ ระบบบําบัดน้ําเสียทาง
ชีวภาพแบบไรอากาศ จุลินทรียในระบบตองสามารถ
ทําการยอยสารอินทรียปนเปอนในน้ําเสียไดดีใน
สภาพไรอากาศ (Anaerobic Bacteria) และระบบ
บําบัดน้ําเสียทางชีวภาพแบบใชอากาศจุลินทรียที่อยู
ในระบบตองสามารถทํางานไดดีในสภาพที่มีอากาศ
เพียงพอ (Aerobic Bacteria) ดังนั้นในระบบบําบัด
แบบใชอากาศตองมีการเติมอากาศดวยเครื่องเติม
อากาศรวมดวย 

ขั้นตอนที่4 การบํ าบัดน้ํ าเสี ยดวยพืชน้ํ า 
(Wetland) เปนระบบบําบัดน้ําเสียที่อาศัยกระบวนการ
ทางธรรมชาติ ซ่ึงเปนที่นิยมมากขึ้นในปจจุบัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใชปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งที่
ผานการบําบัดแลว แตตองการลดปริมาณไนโตรเจน
และ ฟอสฟอรัสกอนระบายออกสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง 

Furthermore, the reduction of oxygen demand by 
biological method, it is necessary to have proper 
nitrogen, phosphorus and sulfur source to microbe 
survival with the proper ratio of COD/N/P/S is 
100/2/0.4/0.2.  

Step 2 The surface coating fat retention 
through physical treatment, it provide fat clotting and 
floating on water surface and it is skimped to 
eliminate when the quantity of depositing fat and oil 
is increased that fat retention tank is full, the duration 
of retention is 8 hours at least.      

Step 3 The waste water treatment through 
biological method that the respective 2 methods of 
treatment method are selected; they are anaerobic 
biological treatment system and aerobic biological 
treatment system.  The principle of this both types 
must depend on microbe that they operate in different 
conditions.  Namely anaerobic biological waste water 
treatment system, microbe in system must be able to 
decompose contaminating organic matter in waste 
water well for anaerobic condition (anaerobic 
bacterial) and aerobic biological waste water 
treatment system, microbe in system must be able to 
operate well for sufficient air condition (aerobic 
bacteria), so in aerobic treatment system must have 
air filling accompanyingly. 

Step 4 The waste water treatment system 
through aquatic plant (Wetland) is waste water 
treatment system that it depends on natural process, 
and it is more favorite in present.  Especially the 
usage for quality improvement of treated waste water,  
but the decreased quantity of nitrogen and 
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นอกจากนี้ระบบบําบัดน้ําเสียดวยพืชน้ําก็ยังสามารถ
ใชเปนระบบบําบัดน้ําเสียในขั้นที่ 2 (Secondary 
Treatment) สําหรับบําบัดน้ําเสียจากชุมชนไดอีกดวย 
ซ่ึงขอดีของระบบนี้คือไมซับซอนและไมตองใช
เทคโนโลยีในการบําบัดสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

phosphorus is need before drainage to waste water 
storage.  Furthermore, the waste water treatment 
system through aquatic plant also can use to be 
secondary waste water treatment system (secondary 
treatment) of community waste water treatment.  The 
advantage of this system, it is not complicated and the 
high technology is not necessary to use for treatment.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตะกอนจุลินทรีย 

ตะกอนเบา 
Light sediment 

น้ํามัน Oil 

น้ําผานการบําบัด Treated water 

บอเติมสารรวมตะกอน เชน สารสม 
Sediment accumulating substance filling 

storage such as alum 

ถังดักไขมันและน้ํามัน 
Fat and oil retention 

บอปรับ pH, คาความเปนดางและแหลงเติมไนโตรเจน 
pH, basic adjusting and nitrogen filling storage        

บอหมักไรอากาศ Anaerobic fermenting storage 

บอเติมอากาศ Air filling storage 

ธรรมชาติบําบัด Wetland 

แคลเซียมคารบอเนตและยูเรีย 
Calcium carbonate and uria 

น้ําลางไบโอดีเซล 

Bio-diesel washing water 

Figure 11   Diagram of treatment method for waste water from the initial bio-diesel washing process 
รูปท่ี 11   แผนผังแนวทางการบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการลางไบโอดีเซลเบื้องตน 
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4.3 จัดเตรียมวัตถุดิบที่จะนํามาใชในการ 
ทดสอบเครื่องตนแบบ โดยตองมีคุณสมบัติทาง
เคมีและทางกายภาพที่เหมาะสม เพื่อใชสําหรับ
เครื่องตนแบบ 

4.4 ทดสอบเดินระบบผลิตไบโอดีเซลจาก 
น้ํามันปาลมและน้ํามันเมล็ดในปาลม และเก็บ
ตัวอยางทดสอบคุณภาพตามประกาศกรมธุรกิจ
พลังงาน  เร่ือง กําหนดคุณลักษณะและคุณภาพ
ของไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร  
(ไบโอดีเซลชุมชน) ป พ.ศ.2549 จํานวน 2 ตัวอยาง 
(ไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันปาลมดิบและผลิตจาก
เมล็ดในปาลม) กรณีที่ผลการทดสอบไบโอดีเซลไม
ผานเกณฑที่กําหนดตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
ใหดําเนินการปรับปรุงแกไขระบบผลิตและทําการ
ทดสอบคุณภาพของไบโอดีเซลอีกครั้งจนกวา
ระบบผลิตไบโอดีเซลจะสามารถผลิตไบโอดีเซลได
ตรงตามเกณฑที่กําหนดตามประกาศกรมธุรกิจ
พลังงาน โดยคุณภาพมาตรฐานไบโอดีเซลชุมชนที่
ที่ปรึกษาตองตรวจสอบ ประกอบดวย Viscosity @ 
40OC, Flash point, Water & Sediment, Acid 
number, และ Total glycerin 
 
 
 
 

ในการทดสอบระบบผลิตไบโอดีเซลจาก
น้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม ที่ปรึกษา
ไดจัดเตรียมวัตถุดิบที่จะนํามาใชในการทดสอบ
เครื่องตนแบบดังนี้ 

1.น้ํ ามันวัตถุดิบ  น้ํ ามันวัตถุดิบที่นํ ามา
ทดสอบเดินระบบแบงออกเปน 2 ชนิดคือ น้ํามัน
ปาลมดิบบีบรวม และน้ํามันเมล็ดในปาลม ซ่ึงมี
ลักษณะดังรูปที่ 12 

4.3   Prepare raw material that will be used for 
master machine test.  It must have proper chemical 
property and physical property to use for master 
machine  

4.4   Test production operation of bio-diesel 
from palm oil and palm kernel oil, and collect sample 
to test quality according to announcement of 
department of energy business in character and 
quality specification of bio-diesel for agricultural 
machine (community bio-diesel) 2006 with 2 
samples (bio-diesel that  is  produced from crude 
palm oil and bio-diesel that is produced from  palm 
kernel oil).  In case, the test result of bio-diesel test is 
not passed specified criteria according to 
announcement of department of energy business.  It is 
operated to improve and adjust production system, 
and it is tested quality of bio-diesel  repeatedly until 
bio-diesel system will produce bio-diesel according to 
specified criteria of announcement of department of 
energy business.  The quality standard of community 
bio-diesel that advisor must check, it is consisted of 
Viscosity @ 40OC, Flash point, Water & Sediment, 
Acid number, และ Total glycerin. 

In the test of production system of bio-diesel 
form crude palm oil and palm kernel oil, advisor 
prepares raw material that it is taken to use for master 
machine test as following: 

1. Oil for raw material The raw material  
oil is taken to operate system, it is divided to be 2 
types and they are combined extract crude palm oil 
and palm kernel oil.  The character is shown as figure 
12.   
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2.   กรดฟอสฟอริก (Phosphoric Acid)  
คุณลักษณะของกรดฟอสฟอริก เปนของเหลวใส 
ไมมีสี ไมมีกล่ิน ละลายไดในน้ําและแอลกอฮอล 
ใชเปนสารในขั้นตอนการแยกยางเหนียว เพื่อทํา
ใหยางเหนียวแยกตัวออกจากน้ํามัน โดยทั่วไปจะ
จําหนายเปนขวดแกวขนาด 1 ลิตรหรือแกลลอน
ขนาด 20 ลิตร กรดฟอสฟอริกที่ใชในกระบวนการ
นี้มีความเขมขนไมต่ํากวา 85%มีความเปนอันตราย
สูงควรศึกษาวิธีการใชใหละเอียดกอนการใชงาน 
ดังแสดงตัวอยางของกรดฟอสฟอริกในรูปที่ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Phosphoric Acid  
The character of phosphoric acid is transparent 

liquid, colorless, odorless, and dissoluble in water and 
alcohol.  It is use to be substance for degumming step 
to make gum separate out of oil.  Generally, it  will be 
sold 1 liter of glass bottle or 20 liters of gallon.  The 
concentration of using phosphoric acid for this 
process will be not less than 85%, it  is very harmful 
so it is necessary to study intensively before usage.  
The sample of phosphoric acid is shown as figure 13.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                

      
 

Figure 12 The combined extract crude palm oil and palm kernel oil 
รูปท่ี 12   น้ํามันปาลมดิบบีบรวมและน้ํามันเมล็ดในปาลม 

 
 

Figure 13 Phosphoric Acid 
รูปท่ี 13 กรดฟอสฟอริก (Phosphoric Acid) 
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3.   กรดซัลฟวริก (Sulfuric Acid)  
มีลักษณะเปนของเหลวใส ไมมีสี ไมมี

กล่ิน ใชในขั้นตอนการทําปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชัน
ใชเปนสารผสมกับเมทานอล เพื่อลดกรดไขมัน
อิสระในน้ํามันที่ทําการผลิต โดยทั่วไปจะจําหนาย
เปนขวดแกวขนาด 1 ลิตรหรือแกลลอนขนาด 20 
ลิตร กรดซัลฟวริกที่ใชในกระบวนการนี้มีความ
เขมขนไมต่ํากวา 85% มีความเปนอันตรายสูง ควร
ศึกษาวิธีการใชใหละเอียดกอนการใชงานดังแสดง
ตัวอยางของกรดซัลฟวริกในรูปที่ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.   เมทานอล หรือ เมทิลแอลกอฮอล:  
CH3OH เปนของเหลวใส ระเหยงาย นิยมใชเปน
ตัวทําละลาย และใชเปนเชื้อเพลิง เปนสารที่ใชเพื่อ
ทําปฏิกิริยากับน้ํามันวัตถุดิบ ในการทําปฏิกิริยา
เอสเตอริฟเคชันและทรานสเอสเตอริฟเคชัน  
เมทานอลจะรวมกับกรดไขมันอิสระที่อยูในน้ํามัน
เปนสารประกอบอีกชนิดหนึ่งแลวแยกตัวออกจาก
น้ํามัน โดยทั่วไปเมทานอลที่มีจําหนาย จะบรรจุถัง
ขนาด 200 ลิตรและมีบางผูขายบางรายแยกบรรจุ
ถังแกลลอนขนาดประมาณ 20 ลิตรหรือแบงใสปป
ก็มี ผูผลิตไบโอดีเซลสามารถเลือกหาซื้อได 

3.   Sulfuric Acid    
The character of sulfuric acid is transparent 

liquid, colorless, odorless.  It is use for esterification 
step to be mixture with methanol to decrease free 
fatty acid in produced oil.  Generally, it will be sold 1 
liter of glass  bottle or 20 liters of gallon. The 
concentration of using sulfuric acid for this process 
will be not less than 85%, it is very harmful so it is 
necessary to study intensively before usage.  The 
sample of sulfuric acid is shown as figure 14.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.   Methanol or Methyl alcohol:  

CH3OH  The character of methanol is transparent 
liquid, volatile.  It is favorite to use for solvent and 
fuel.  It is used to be substance for raw material oil 
reaction. In esterification and transesterification, 
methanol will combine to free fatty acid in oil that is a 
type of compound and it separate out of oil.  
Generally, methanol will be sold 200 liters of barrel 
or it is separated for gallon. The bio-diesel producer 
can select to buy conveniently. 

 
 

Figure 14 Sulfuric Acid 
รูปท่ี 14 กรดซัลฟวริก (Sulfuric Acid) 
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ตามความสะดวก (ขอควรระวัง คือ เมทานอลเปนสาร
ไวไฟ และเปนพิษ ควรศึกษารายละเอียดการใชงาน
จากคูมือใหละเอียดกอนใชงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.   โพแทสเซียมไฮดรอกไซด : KOH  
ใช เพื่อเปนสารเรงปฏิกิ ริยาระหวาง  

เมทานอลและกรดไขมันอิสระ เพื่อใหปฏิกิริยา
เ กิ ด ขึ้ น ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ ทั่ ว ถึ ง  โ ด ย ท่ั ว ไ ป
โพแทสเซียมไฮดรอกไซดจะมีจําหนายทั้งแบบ
เปนเกล็ดและแบบเปนสารละลาย (ของเหลว)   
แบบเกล็ดจะเปนลักษณะเกล็ดสีขาว สวนแบบ
ของเหลวก็จะเปนของเหลวไมมีสี โดยแบบเกล็ด
บรรจุเปนถุงขนาด 25 กิโลกรัม จะสะดวกในการ
ซื ้อ  ขนย า ย  และนําม า ใช ง าน  สําหร ับก าร
ผลิตไบโอดีเซลนี้ ตองใชเฉพาะแบบเกล็ดเทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(The caution: methanol is inflammable substance  
and it is very harmful so it is necessary to study 
manual intensively before usage.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.   Potassium Hydroxide: KOH   
It is use to be catalyst for methanol and free 

fatty acid to accelerate reaction thoroughly.  
Generally, potassium hydroxide will be sold both of 
flake type and solution (liquid) type.  The character of 
flake type is white flake and the character of liquid 
type is colorless.  The flake type is contained in bag 
with 25 kilograms.  It is convenient to purchase, 
transfer and apply.  For this bio-diesel production, it 
will use flake type particularly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Figure 15 Methanol 
รูปท่ี 15 เมทานอล (Methanol) 

 
 

Figure 16 The flake potassuim hydroxide (KOH) 
รูปท่ี 16 โพแทสเซียมไฮดรอกไซดแบบเกล็ด 
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6. น้ํามันไบโอดีเซลจากการทดสอบการเดิน
ระบบโดยใชเคร่ืองตนแบบผลิตไบโอดีเซล CPO 100  

ตามกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามัน
ปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม โดยไบโอดีเซล
จากน้ํามันปาลมดิบบีบรวมจะมีลักษณะสีเหลืองใส 
และน้ํามันไบโอดีเซลจากเมล็ดในปาลมจะลักษณะ
ขาวใสดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับในโครงการนี้ที่ปรึกษาได เก็บ
ตัวอยางไบโอดีเซลสงทดสอบที่หองปฏิบัติการตาม 
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง กําหนดลักษณะ
และคุณภาพของไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนต
การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน)พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อทํา
การทดสอบคุณสมบัติไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามัน
ปาลมดิบและไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมโดยคุณภาพมาตรฐานไบโอดีเซลชุมชนที่
ตรวจสอบ   ประกอบดวย Viscosity @ 40OC, Flash 
point, Water & Sediment, Acid number, และ Total 
glycerine 

 

6.   Bio-diesel from system operation test  
by using master bio-diesel production machine 
model CPO 100    

As production process for bio-diesel from 
crude palm oil and palm kernel oil, the character of 
bio-diesel from combined extract crude palm oil will 
be yellow and the character of bio-diesel from palm 
kernel oil will be white, as figure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In this project, advisor collect sample of bio-
diesel to test at laboratory according to announcement 
of department of energy business in character and 
quality specification of bio-diesel for agricultural 
machine (community bio-diesel) 2006 to test property 
of bio-diesel that produces from crude palm oil and 
bio-diesel that produces from palm kernel oil. The 
quality standard of community bio-diesel is check, it 
is consisted of Viscosity @ 40OC, Flash point, Water 
& Sediment, Acid number and Total glycerin. 
 
 

      
 

Figure 17 The combined extract crude palm oil and palm seed oil that are treated by bio-diesel 
production process 

รูปท่ี 17 น้ํามันปาลมดิบบีบรวมและน้ํามันเมล็ดในปาลมที่ผานกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 
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จากตารางคุณภาพไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามัน
ปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมโดยเครื่องตนแบบ
มีคาตาง ๆ  ไมเกินมาตรฐานที่กําหนดไว 
 

7.   การเก็บตัวอยางระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อ 
ทดสอบคุณภาพอยางนอย 5 คา คือ pH, BOD, COD, 
TSS, และ Oil & Grease โดย BOD ของน้ําเสียที่ออก
จากระบบบําบัดตองมีคาไมเกิน 200 มิลลิกรัมตอลิตร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table of quality of bio-diesel that is produced 
from crude palm oil and palm kernel oil by master 
machine with various values are not higher than 
specified standard. 

7.   Collect sample of waste water system to 
test quality, it is not less than 5 value that they are pH, 
BOD, COD, TSS and Oil & Grease. The Effluent  
BOD of waste water treatment system must not be 
higher than 200 milligrams per liter. 

 
 
 
 
 

Table 3 Analysis result of produced bio-diesel from crude palm oil and palm kernel oil  
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามนัปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม 

รายการวิเคราะห 
Parameter 

ผลวิเคราะหน้ํามัน 

Analysis result of oil 
หนวย 

Unit 
 

มาตรฐาน 
Standard 

 เมล็ดในปาลม 

palm kernel oil 

ปาลมดิบ 

crude palm oil 

ความหนดื 
Viscosity @ 40OC 

 

4.7 

 

4.8 

 

cSt 
 

1.9-8.0 

จุดวาบไฟ 
Flash point 

 

138 

 

136 

 

OC 
ไมต่ํากวา 120 

Not less than 120 

น้ําและตะกอน 
Water & Sediment 

 

0.10 

 

0.15 

 

%vol. 
ไมสูงกวา 0.2 

Not higher than 0.2 

คาความเปนกรด 
Acid number 

 

0.20 

 

0.30 

 

mgKOH/g 
ไมสูงกวา 0.80 

Not higher than 0.80 

กลีเซอรีนทั้งหมด 
Total glycerine 

 

0.5578 

 

1.3870 

 

%wt. 
ไมสูงกวา 1.5 

Not higher than 1.5 

 



Executive Summary Project Study and develop biodiesel production machine from crude palm oil and kernel palm oil for community 
รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร โครงการศึกษาและจัดทําเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมระดับชุมชน 

39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางผลการวิ เคราะหน้ํ าทิ้ งจาก
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลเมื่อผานระบบบําบัดน้ํา
เสียแลวมีคาไมเกินมาตรฐานตามที่ไดกําหนดไว 
 
 

3.5 การคัดเลือกพื้นท่ีเปาหมายและ 
การฝกอบรมใหความรูในการผลิตระบบผลิต 
ไบโอดีเซล 
 การคัดเลือกพื้นที่เปาหมายไดดําเนินการ
สํารวจและคัดเลือกมีเกณฑที่ใชในการคัดเลือก คือ
เปนเปนจังหวัดที่มีพื้นที่การปลูกปาลม มีเกษตรกร
ในพิ้นที่และตองการรับการฝกอบรมโดยจังหวัด
ทั้งหมด 5 จังหวัดที่ไดรับคัดเลือกตรงตามเกณฑที่
กําหนด เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกพื้นที่เปาหมายแลว 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน ไดอนุมัติเพื่อเขารวมโครงการโดย
มีรายช่ือดังตอไปนี้ 

- จังหวดัสุราษฏรธานี สถานทีอ่บรม  
ศูนยวิทยบรกิาร สุราษฎรธานอีาคาร P.C. TOWER 
ช้ัน 9 ถนนกาญจนวิถี อําเภอ เมือง จงัหวดั สุราษฎร
ธาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table of result analysis for  waste water from 
bio-diesel production  process when it is through 
waste water treatment system and the value is not 
higher than specified standard. 

 
3.5  The targeted area selection and 

training for knowledge of bio-diesel production 
system 

The targeted area selection is surveyed and 
there is using criteria for selection that it is province 
with palm planting area and there are local 
agriculturists who need to be trained.   There are 5 
provinces that are selected according to specified 
criteria.  When the target area selection is operated, 
department of alternative energy development and 
efficiency approved to participate project, the list is 
shown as following: 

- Suratthani, the training place is  
academic service center of Suratthani, 9th floor P.C. 
tower Karnchanawithi road Muang district 
Suratthani. 

Table 4 shows quality test result item of waste water from bio-diesel production 
ตารางที่ 4   แสดงรายการผลการทดสอบคุณภาพน้ําเสียจากการผลิตไบโอดีเซล 

รายการวิเคราะห  
Parameter 

ผลการทดสอบ 
Analysis result 

หนวย  
Unit 

BOD 170 มก./ล., mg./l. 

COD 340 มก./ล., mg./l. 

TSS 2,760 มก./ล., mg./l. 

pH 7.3 - 

Oil&Grease 2.8 มก./ล., mg./l. 
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- จังหวัดชุมพร สถานที่อบรม ศูนยวิจัย 
และพัฒนาพืชสวนชุมพร เลขที่ 70 หมู 2 ถนน
เพชรเกษม ตําบลวิสัยใต อําเภอสวี จังหวัด ชุมพร 
 

- จังหวัดตราด สถานที่อบรมหอง 
ประชุมเทศบาลตําบลบอพลอย  อํา เภอบอไร 
จังหวัดตราด 

- จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานที่ 
อบรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เลขที่ 222 ตําบล 
ไทยบุรี อําเภอ ทาศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช  

- จังหวัดนครศรีธรรมราช (สาธิตการ 
ใชเครื่องผลิต)สถานที่อบรม  ศูนยทดลองทาง
วิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
เลขที่ 80 หมูที่ 7 ถนนทุงสง – สุราษฏรธานี ตําบล 
หนองหงส อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

- จังหวัดกระบี่ สถานที่อบรม ศาลา 
ประชาคม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 
 

3.5.1   การสาธิตและอบรมการผลิตไบโอดีเซล
จากน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม   

 
ที่ปรึกษาไดลงในพื้นที่ที่คัดเลือกเพื่ออบรม

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบและน้ํามัน
เมล็ดในปาลมทั้ง 5 จังหวัดที่ไดรับคัดเลือก เพื่อให
พื้นที่เปาหมายสามารถผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามัน
ปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมและสามารถ
ถ า ยทอดความรู เ ทคโนโลย ีก ารผล ิตระบบ
ผลิตไบโอดีเซลและสามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
 
 

- Chumporn, the training place is  
horticultural research and development center of 
Chumporn, 70 moo 2 Petchakasem road Wisaitai 
precinct Muang district Chumporn.  

- Trad, the training place is local  
government meeting room of Boaploy precinct 
Boarai district Trad.   

- Nakornsrithammarat, the training  
place is Walailak university 222 Thaiburi precinct 
Tasala district Nakornrithammarat.  

- Nakornsrithammarat(the demonstration  
of production machine application) , the training 
place is alternative energy and energy conservation 
academic test center 80 moo 7 Tongsong-Suratthani 
road Nonghong precinct Tongsong district 
Nakornsrithammarat.  

- Krabi, the training place is  
community hall Neauklong precinct Neauklong 
district Krabi 

3.5.1   The demonstration and training 
for the production of bio-diesel from crude 
palm oil and palm kernel oil    

Advisor operated field survey at the 
selected area of the whole 5 selected provinces to 
train for the production of oil from crude palm oil 
and palm kernel oil. The objective is to provide 
targeted area can produce bio-diesel from crude 
palm oil and palm kernel oil, and the production 
technological knowledge of bio-diesel production 
system can be transferred and the perceived 
knowledge can be developed continuously. 
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การดําเนินการอบรมใหแกพื้นที่เปาหมาย  
ทางที่ ป รึกษาได จั ดทํ าคู มื อการใช ง านและ
บํารุงรักษาเครื่องตนแบบผลิตไบโอดีเซลจาก
น้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม เนื้อหา
ประกอบไปดวย 

1.   สวนประกอบของเครื่องผลิตไบโอดีเซล 
2.   การผลิตไบโอดีเซล 
3.   การเตรียมน้ํามันวัตถุดิบ 
4.   การเตรียมสารเคมี 
5.  การผลิตไบโอดีเซลจากเครื่องผลิตไบโอ

ดีเซล 
6.   การปรับตั้งอุปกรณไฟฟา 
7.   ขอควรระวัง 
8.   การบํารุงรักษาเครื่องผลิตไบโอดีเซล 

 
 

3.5.2 ฝกอบรมเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซล  
ที่ปรึกษาเขาดําเนินการฝกอบรมหลักการ

ความรูเกี่ยวกับไบโอดีเซล   และฝกสอนการผลิตไบ
โอดีเซลใหแกจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด รูปที่ 3 ถึง 9 เปน
ตัวอยางการฝกอบรมใหความรูและการสอนการ
ผลิตไบโอดีเซลทั้ง 5 จังหวัด การฝกอบรมดังกลาว
เพื่อใหชุมชนมีความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ 
ไบโอดีเซล ชุมชนเกิดความตื่นตัว สนใจที่จะผลิตและ
ใชไบโอดีเซลในระดับชุมชนอยางจริงจังพรอมทั้งมี
ความรูในการสรรหาคัดเลือกวัตถุดิบ แนวทางการ
บริหารการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการใช 
ไบโอดี เซลสํ าหรับเครื่ องยนตการเกษตรและ
เครื่องยนตดีเซลรอบสูงโดยที่ปรึกษาไดจัดทําคูมือ
ประกอบการฝกอบรม มีเนื้อหาประกอบไปดวย 
 
 

The training operates to targeted area, 
advisor establishes operating and maintenance 
manual of master production machine for bio-
diesel from crude palm oil and palm kernel oil.  
The composite contents are: 

1.  Components of bio-diesel production 
machine 

 2.  Bio-diesel production 
 3.  Raw material oil preparation 
 4.  Chemical preparation 

5.  Bio-diesel production from bio-diesel 
production machine 

   6.  Electrical equipment adjustment 
   7.  Caution 

8.  Bio-diesel production machine 
maintenance 
3.5.2 Train in bio-diesel production   
Advisor operates training for knowledge  

principal concerning to bio-diesel and instructs bio-
diesel production to all 5 provinces.  Figure 3 to 9 are 
example of training for bio-diesel production 
knowledge and instruction of all 5 provinces.  The 
mentioned training is to provide principle of 
knowledge and understanding concerning to bio-
diesel of community, attentiveness and interest of 
community to produce and use bio-diesel in 
community level practically, including to raw 
material acquirement and selection, production 
management method, quality investigation and bio-
diesel usage for agricultural machine and high speed 
diesel machine. Advisor establishes training 
document, the composite contents are: 
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1.   ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปาลมน้ํามัน 
2.   กระบวนการผลิตน้ํามันปาลม 
3.   ขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซล 
4.    สวนประกอบของเครื่องผลิตไบโอดีเซล 
5.  ประก าศกํ า หนดคุ ณ ลั กษณะและ

คุณภาพไบโอดีเซล 
6.   วิธีการหาคากรดไขมันอิสระ (%FFA) และ 

วิธีการคํานวณปริมาณสารตัวเรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   General data concerning to palm oil 
2.   Bio-diesel production process 
3.   Bio-diesel production step 
4. Components of bio-diesel production 
machine 
5. Character and quality of bio-diesel 
specification and declaration  
6.   Free fatty acid evaluation method (%FFA) 
and quantity of catalyst calculation method 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            
               Figure 18   Training at Suratthani                 Figure 19   Training at Chumporn 
        รูปท่ี 18   การอบรมในจังหวดัสุราษฏรธานี                รูปท่ี 19   การอบรมในจังหวดัชมุพร 
 

       
 

           Figure 20   Training at Nakornsrithammarat                     Figure 21   Training at Krabi 
        รูปท่ี 20   การอบรมในจังหวดันครศรธีรรมราช       รูปท่ี 21   การอบรมในจงัหวัดกระบี ่
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3.5.3 ประเมินผลโครงการดวยแบบ 
ประเมินความพึงพอใจ  

ที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการ   
โดยการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจโดยได
แบงหัวขอการสอบถามเปน 5สวนคือ ขอมูลทั่วไป 
ดานวิชาการ ดานบริการ ดานความพึงพอใจและ
ความตองการของชุมชนขอเสนอแนะทั่วไป 
ผูเขารวมการอบรมมีทั้งหมด 277 คนแบงเปนชาย 
จํานวน 215 คน หญิงจํานวน 62 คนโดยสรุปได
ดังนี้  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.3 The project result evaluation  
through satisfaction evaluation form   

Advisor follows up project evaluation.  The 
satisfaction evaluating manipulation, it can be divided 
to 5 topics of enquiry, they are general data, academic 
data, service data, satisfaction and community 
requirement data and suggestion.  The 227 training 
participants, they are divided to 215 male and 62 
female.  It can be concluded as followings: 
 

      
Figure 22  Training at Trad 

รูปท่ี 22   การอบรมในจังหวัดตราด 
 

    
 

Figure 23-24 Production demonstration by master bio-diesel production machine CPO 100 
รูปท่ี 23-24 การสาธิตการผลิตดวยเครื่องเครื่องตนแบบผลิตไบโอดีเซล CPO 100 
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2.   ดานวิชาการ   ผูเขารวมการอบรมมีความ
พึงพอใจในวิธีการนําเสนอของวิทยากร การไดรับ
ความรูตรงตามที่ไดคาดหวังไว เนื้อหาสาระโดยรวม
ที่ไดรับ รวมทั้งประโยชนของเอกสารประกอบการ
อบรม ความเหมาะสมของหลักสูตร เนื้อหาและความ
เหมาะสมของระยะเวลาการฝกอบรมอยูในระดับมาก
ที่สุด โดยมีคาคือ 38 % ระดับมากอยูที่ 35 % ระดับ
ปานกลางอยูที่ 23% และระดับนอยและนอยที่สุดคือ 
3% และ 2 % ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   ดานบริการ   ผูเขารวมการอบรมมีความ
พึงพอใจในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม สถานที่
ฝกอบรม รวมถึงการประชาสัมพันธ  การติดตอ
ประสานงาน และรูปแบบการจัดการฝกอบรมอยูใน
ระดับพอใจมากที่สุดคือ 39 % พอใจมากที่ 36% พอใจ
ปานกลางอยูที่ 22% และพอใจนอยกับพอใจนอยที่สุด
อยูที่ 2% และ 1% ตามลําดับ 
 

2.   Academics   The training participants feel 
satisfied in presentation method of instructor, 
knowledge perceiving as expected, perceived total 
content, including to benefit of training document, 
congruity of course and content, and congruity of 
training duration, the most satisfaction level is 38%, 
the much satisfaction level is 35%, the average 
satisfaction level is 23%, the less satisfaction level 
and the least satisfaction that they are 3% and 2% 
respectively.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   Service   The training participants feel 
satisfied in food and drink service, training place, 
including to human relations, coordination and 
management pattern for training, the most satisfaction 
level is 39%, the much satisfaction level is 36%, the 
average satisfaction level is 22%, the less satisfaction 
level and the least satisfaction that they are 2% and 
1% respectively.      

 

 
 

Figure 27   shows proportion (%) of satisfaction in academic 
รูปท่ี 27   แสดงสัดสวน (%) ของความพึงพอใจดานวิชาการ 

ความพึงพอใจดานวิชาการ 
Satisfaction in academic 

พอใจมาก(35%) 
พอใจมากที่สุด(38%) 

พอใจปานกลาง(23%) 

พอใจนอย (3%) พอใจนอยที่สุด(2%) 
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5.   ขอเสนอแนะทั่วไป   จากแบบประเมินได
แบงขอเสนอแนะทั่วไปเปน 3 ขอ คือ 

 
5.1 ทานไดรับประโยชนอยางไรกับการ

ฝกอบรมในครั้งนี้  
ผูเขารวมการอบรมมีขอเสนอแนะทั่วไปรวม

เปนเรื่องใหญ ๆ คือ มีความรูความเขาใจในการ
ผลิตไบโอดีเซลมากขึ้นกวาเดิม ไดเรียนรูกระบวนการ
และขั้นตอนการผลิตไปโอดีเซลจากน้ํามันปาลม 
ไดรับความรูเพื่อนําไปเผยแพรและพัฒนาในชุมชน
ตอไป ไดเอกสารที่มีขั้นตอนในการผลิตครบถวนและ
ละเอียด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. General suggestion The obtained 
evaluation questionnaire can be divided to be 3 
general suggestions as followings: 

5.1   How benefit did you take from this 
training?   

The training participants purpose general 
suggestions that they can be concluded that the better 
understanding and knowledge concerning to bio-diesel 
production, the perceiving of production process and 
production steps for bio-diesel from palm oil, the 
perceiving knowledge to continue introduction and 
development in community, the complete and detailed 
steps of production in document.   

 

 

 
 

Figure 29   shows proportion (%) of Satisfaction and requirement of Community 
รูปท่ี 29   แสดงสัดสวน (%) ดานความพึงพอใจและความตองการของชุมชน 

ความพึงพอใจและความตองการของชุมชน 

Satisfaction and requirement of Community 

พอใจนอย (2%) พอใจนอยที่สุด (2%) 

พอใจมาก (33%) พอใจมากที่สุด (45%) 

พอใจปานกลาง (19%) 
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5.2 ทานประทับใจและพึงพอใจอะไรมาก
ที่สุดในการฝกอบรมครั้งนี้ 

ผูเขารวมการอบรมมีความประทับใจและ
พึงพอใจรวมเปนเรื่องใหญ  ๆ  คือ  วิทยากรที่
บรรยายใชคําที่ เขาใจงาย  สนุกและไดความรู 
เอกสารประกอบครบถวน มีการสาธิตการผลิตไบ
โอดีเซลและไดทดลองปฏิบัติดวยตนเองทําใหจํา
ได การบริการดานอาหารและเครื่องดื่มดี 

 
5.3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น  ๆ

ผูเขารวมการอบรมมีขอเสนอแนะทั่วไป คือ ควรให
ความรูเกี่ยวกับการใชไบโอดีเซลกับชาวบานใหมาก
ขึ้น จัดวิทยากรลงพื้นที่จริงของชาวบานเพื่อใหความรู
โดยตรง อยากใหมีการติดตามผลการอบรมให
ตอเนื่องและ มีการอบรมใหบอยคร้ังกวานี้ และใช
ชวงเวลาในการอบรมใหนานกวานี้เพื่อเกิดความเขาใจ
มากและควรมีเครื่องหีบน้ํามันปาลมใหชุมชนดวย 
หรือเครื่องมือเครื่องจักรที่มีความสมบูรณในระบบ
การผลิตทั้งหมด 

 
4.   ขอเสนอแนะ 
โครงการไดดํ า เนินงานเสร็จสิ้นตามที่

กําหนด ในการลงพื้นที่ชุมชนที่ปรึกษาพบแนวทาง
ที่จะสามารถพัฒนาชุมชนผูผลิตไบโอดีเซลและ
ได รับขอเสนอแนะจากชุมชนในแงมุมตางๆ   
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 4.1) การผลิตไบโอดีเซลสามารถดําเนินการ
ไดนอยกวาเป าหมายที่กํ าหนด  เพราะสรรหา
รวบรวมวัตถุดิบ คือ น้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ด
ในปาลมไดนอยกวาเปาหมาย เนื่องจากเกษตรกร
สวนใหญเมื่อไดผลผลิตปาลมแลวจะจาํหนายใหโรง
หีบเพื่อหีบตอ โดยในพื้นที่ไมมีเครื่องหีบใชเอง 

5.2 What is the most impression and 
satisfaction in this training?   

The training participants feel impressed and 
satisfied that they can be concluded that instructor 
describes via easy understand and amusing wording 
and they can get knowledge, complete document, 
bio-diesel producing demonstration and practice by 
themselves to make recognizing, good food and drink 
service. 

5.3 Other comments and suggestions  The 
training participants purpose general suggestions that 
they are the more communication concerning to bio-
diesel usage to people, the instructor allocation to 
actual area of people to communicate directly, the 
requirement of continuous training following up and 
the more frequent training, and the training duration 
expansion to make more understanding and it also 
should have palm oil press machine for community 
or the whole of perfect equipment and machine in 
production system. 

4.   Suggestion 
The project operation is finished as schedule.  

In field survey in community, advisor finds means 
that it can develop community producer for bio-diesel 
and obtain suggestion from community in various 
viewpoints and it can be concluded as followings:    

4.1)   The operation of bio-diesel production 
can be less than specified target, because the 
allocation and collecting of raw material is crude 
palm oil  and palm kernel oil that they are less than 
target.  Due to most of agriculturist will sell and 
distribute to press manufacture to press when palm  
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จึงตองนําเอาความรูทางดานการหีบน้ํามันจาก
ปาลมน้ํามันมาเผยแพรดวยเพื่อการผลิตไบโอดีเซล
ใหมากขึ้น 
 

4.2)  ควรมีโครงการสงเสริมตอเนื่องและ
ครอบคลุมในดานการประชาสัมพันธใหมากขึ้น   
เพราะชุมชนรับทราบขอมูลขาวสารนอยและผูที่มี
ความเขาใจโครงการจะมีเฉพาะสมาชิกของชุมชน
ผูที่ เขารวมดําเนินโครงการ สวนบุคคลอื่นๆใน
ชุมชนจะมีความรูความเขาใจนอย 

 
 
4.3)  ควรมีศูนยประสานงาน สงเสริม ให

ขอมูลในพื้นที่แตละจังหวัด เพื่อใหผูสนใจทั่วไป
เขาถึงขอมูลขาวสารหรือองคความรูไดมากขึ้น 

 
4.4)  การทดสอบคุณสมบัติไบโอดีเซลจะมี

คาใชจายสูงและไมมีสถานที่ทดสอบในภูมิภาค    
ทําใหการควบคุมคุณภาพทําไดยาก จึงควรเรง
สงเสริมใหมีสถานที่ทดสอบในภูมิภาคและราคา
ไมแพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

product is harvested.  In area, there is no press 
machine to use, so it must introduce knowledge in the 
press of oil from oil palm to broadcast for the more 
bio-diesel production.  

4.2)  It should have promotion project 
continuously and extend to human relation 
increasingly because community perceives 
information sufficiently and there are only 
project participating members of community 
who understand project.  The other person in 
community perceives less knowledge and 
understanding.   

4.3)  It should have coordinating center to 
promote, inform for regional data of each province to 
general attending person for better information or 
knowledge access.   

4.4) The expense of bio-diesel property test is 
high and there is no any place to test in region, it 
provide quality is controlled difficultly.  It should 
accelerate to promote for test place in region and the 
expense is low. 
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