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บทท่ี 25 รายละเอียดขอ้มูลเชื้อเพลิงชีวภาพประเภท 
ไบโอดีเซล (Bio-diesel) 

1.  ข้อมูลทั่วไป  
ไบโอดีเซล (Bio-diesel) เป็นน้้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนที่ผลิตจำกน้้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์และแอลกอฮอล์

ผ่ำนปฏิกิริยำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชัน (Transesterification) ได้เป็นน้้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งถือเป็นน้้ำมันชีวภำพ
ประเภทหนึ่งที่สำมำรถประยุกต์ใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลและใช้ทดแทนน้้ำมันดีเซลจำกแหล่งปิโตรเคมีได้   

น้้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ เป็นสำรประกอบประเภทไตรกลีเซอรีน ที่มีธำตุคำร์บอน ไฮโดรเจน และ
ออกซิเจนเป็นองค์ประกอบในโครงสร้ำงโมเลกุล ในขณะที่น้้ำมันดีเซลจะมีเฉพำะธำตุคำร์บอนและไฮโดรเจน
เป็นองค์ประกอบ จึงท้ำให้น้้ำมันพืชและน้้ำมันดีเซลมีโครงสร้ำงโมเลกุล สมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมีที่
ต่ำงกัน เช่น น้้ำมันพืชจะมีควำมถ่วงจ้ำเพำะสูงและควำมหนืดสูงกว่ำน้้ำมันดีเซลประมำณ 10 เท่ำ จะท้ำให้ฉีด
น้้ำมันเป็นฝอยได้ยำก เกิดปัญหำในกำรป้อนน้้ำมันเชื้อเพลิงและกำรสันดำปที่ไม่สมบูรณ์ อีกทั้งน้้ำมันพืช
สำมำรถระเหยเป็นไอได้ยำกกว่ำน้้ำมันดีเซล ท้ำให้จุดระเบิดได้ยำกเครื่องยนต์สตำร์ทติดยำก และหลงเหลือ
เป็นครำบเขม่ำที่หัวฉีด เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่สำมำรถน้ำน้้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์มำใช้แทนน้้ำมันดีเซลได้โดยตรง 
แต่ต้องน้ำน้้ำมันทั้งสองชนิดไปผ่ำนกระบวนกำรทำงเคมี เพื่อปรับปรุงโครงสร้ำงโมเลกุลให้มีควำมคล้ำยคลึงกับ
น้้ำมันดีเซลที่ได้จำกแหล่งปิโตรเคมี ได้เป็นน้้ำมันไบโอดีเซล โดยได้แสดงคุณสมบัติน้้ำมันเชื้อเพลิงของไบโอ
ดีเซลที่มีองค์ประกอบกรดไขมันแตกต่ำง ตำมลักษณะและคุณภำพของไบโอดีเซลดังตำรำงที่ 1 และ 2 
ตำมล้ำดับ [1,2,3,4,5] 

สำรตั้งต้นอีกชนิดหนึ่งส้ำหรับกำรผลิตไบโอดีเซลคือ แอลกอฮอล์ ซึ่งสำมำรถน้ำมำประยุกต์ใช้ในกำร
ผลิตไบโอดีเซลกลุ่มที่มีสำยโซ่สั้น ได้แก่ เมทำนอล (Methanol : CH3OH) เอทำนอล (Ethanol : C2H5OH) 
และบิวทำนอล (C4H9OH) เนื่องจำกแอลกอฮอล์กลุ่มนี้มีต้นทุนต่้ำ และสมบัติเมทำนอลเป็นที่ต้องกำรมำกกว่ำ
เอทำนอล แม้จะมีควำมเป็นพิษสูงเนื่องจำกกำรใช้ในกำรผลิตไบโอดีเซลต้องใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่ำย  

 

ภาพที่ 1 กระบวนกำรสังเครำะห์ไบโอดีเซล [6] 
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ตารางท่ี 1 คุณสมบัติน้้ำมันเชื้อเพลิงของไบโอดีเซลที่มีองค์ประกอบกรดไขมันแตกต่ำงกัน [2] 

ชนิดของกรดไขมัน 
อ่ิมตัว 

12:0, 14:0, 16:0, 
18:0, 20:0, 22:0 

ไม่อ่ิมตัว 1 พันธะ 
16:1, 18:1, 20:1, 22:1 

ไม่อ่ิมตัวหลายพันธะ 
18:2, 18:3 

ค่ำซีเทน สูง ปำนกลำง ต้่ำ 
จุดขุ่น สูง ปำนกลำง ต้่ำ 
เสถียรภำพต่อกำรเกิด 
ปฏิกิริยำออกซิเดชัน 

สูง ปำนกลำง ต้่ำ 

NOX  Emission ลดลง เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย เพ่ิมข้ึนอย่ำงมำก 

ตารางท่ี 2 ข้อก้ำหนดลักษณะและคุณภำพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน [7] 

รายการ ข้อก าหนด อัตราสูงต่ า 
วิธีทดสอบ

๑/ 

๑ 
เมทิลเอสเตอร์ร้อยละโดยน้้ำหนัก 
(Methyl Ester, %wt.) 

ไม่ต่้ำกว่ำ   ๙๖.๕ 
EN 

๑๔๑๐๓ 

๒ 
ควำมหนำแน่น ณ อุณหภูมิ ๑๕ ºซ  
กิโลกรัม/ลูกบำศก์เมตร (Density at 15 ºC kg/m3)                     

ไม่ต่้ำกว่ำ 
และ 
ไมสู่งกว่ำ 

๘๖๐ 
 

๙๐๐ 

ASTM D 
๑๒๙๘ 

๓ 
ควำมหนืด ณ อุณหภูมิ ๔๐ ºซ    
เซนติสโตกส์ (Viscosity at 40 ºC cSt)                     

ไม่ต่้ำกว่ำ 
และ 
ไม่สูงกว่ำ  

๓.๕ 
 

๕.๐ 

ASTM D 
๔๔๕ 

๔ 
จุดวำบไฟ  องศำเซลเซียส  
(Flash Point, ºC) 

ไม่ต่้ำกว่ำ  ๑๒๐ 
ASTM D 

๙๓ 

๕ 
ก้ำมะถัน  ร้อยละโดยน้้ำหนัก  
(Sulphur, %wt.) 

ไม่สูงกว่ำ  ๐.๐๐๑๐ 
ASTM D 
๒๖๒๒ 

๖ 
กำกถ่ำน ร้อยละโดยน้้ำหนักจำกร้อยละ ๑๐ ของส่วน 
ที่เหลือจำกกำรกลั่น (Carbon Residue, %wt.)            
on 10% Distillation Residue 

ไม่สูงกว่ำ  ๐.๓๐ 
ASTM D 
๔๕๓๐ 

 

๗ จ้ำนวนซีเทน (Cetane Number) ไม่ต่้ำกว่ำ  ๕๑ 
ASTM D 

๖๑๓ 

๘ 
เถ้ำซัลเฟต ร้อยละโดยน้้ำหนัก  
(Sulphated Ash, %wt.) 

ไม่สูงกว่ำ ๐.๐๒ 
ASTM D 

๘๗๔ 
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รายการ ข้อก าหนด อัตราสูงต่ า 
วิธีทดสอบ

๑/ 

๙ 
น้้ำ มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
(Water, mg/kg) 

ไม่สูงกว่ำ  ๕๐๐ 
EN ISO 
๑๒๙๓๗ 

๑๐ 
สิ่งปนเปื้อนท้ังหมด มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
(Total Contamination, mg/kg) 

ไม่สูงกว่ำ  ๒๔ 
EN 

๑๒๖๖๒ 

๑๑ 
กำรกัดกร่อนแผ่นทองแดง  
(Copper Strip Corrosion) 

ไม่สูงกว่ำ 
หมำยเลข 

๑ 
ASTM D 

๑๓๐ 

๑๒ 
เสถียรภำพต่อกำรเกิดปฏิกิริยำออกซิเดชัน  
ชั่วโมง ณ อุณหภูมิ ๑๑๐ ºซ  
(Oxidation Stability at 110 ºC hr.) 

ไม่ต่้ำกว่ำ  ๑๐ 
EN 

๑๕๗๕๑ 
 

๑๓ 
ค่ำควำมเป็นกรด มิลลิกรัมโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์/ 
กรัม (Acid Value, mg KOH/g)                       

ไม่สูงกว่ำ ๐.๕๐ 
ASTM D 

๖๖๔ 

๑๔ 
ค่ำไอโอดีน กรัมไอโอดีน/๑๐๐ กรัม 
(Iodine Value, g Iodine/100g) 

ไม่สูงกว่ำ  ๑๒๐ 
EN 

๑๔๑๑๑ 

๑๕ 
กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์ ร้อยละโดยน้้ำหนัก 
(Linolenic Acid Methyl Ester, %wt. ) 

ไม่สูงกว่ำ  ๑๒.๐ 
EN 

๑๔๑๐๓ 

๑๖ 
เมทำนอล ร้อยละโดยน้้ำหนัก  
(Methanol, % wt. ) 

ไม่สูงกว่ำ  ๐.๒๐ 
EN 

๑๔๑๑๐ 

๑๗ 
โมโนกลีเซอไรด์ ร้อยละโดยน้้ำหนัก  
(Monoglyceride, %wt. ) 

ไม่สูงกว่ำ  ๐.๗๐ 
EN 

๑๔๑๐๕ 

๑๘ 
ไดกลีเซอไรด์ ร้อยละโดยน้้ำหนัก  
(Diglyceride, %wt. ) 

ไม่สูงกว่ำ  ๐.๒๐ 
EN 

๑๔๑๐๕ 

๑๙ 
ไตรกลีเซอไรด์ ร้อยละโดยน้้ำหนัก  
(Triglyceride, %wt. ) 

ไม่สูงกว่ำ  ๐.๒๐ 
EN 

๑๔๑๐๕ 

๒๐ 
กลีเซอรีนอิสระ ร้อยละโดยน้้ำหนัก  
(Free glycerin, %wt. ) 

ไม่สูงกว่ำ  ๐.๐๒ 
EN 

๑๔๑๐๕ 

๒๑ 
กลีเซอรีนทั้งหมด ร้อยละโดยน้้ำหนัก  
(Total glycerin, %wt. ) 

ไม่สูงกว่ำ  ๐.๒๕ 
EN 

๑๔๑๐๕ 

๒๒ 
โลหะกลุ่ม ๑ (โซเดียมและโปแตสเซียม)   
 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
(Group I metals (Na +K), mg/kg)                                                   

ไม่สูงกว่ำ 
 
 

๕.๐ 
 
 

EN 
๑๔๕๓๘ 
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รายการ ข้อก าหนด อัตราสูงต่ า 
วิธีทดสอบ

๑/ 

โลหะกลุ่ม ๒ (แคลเซียมและแมกนีเซียม) 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม                                                   
(Group II metals (Ca + Mg ), mg/kg ) 

ไม่สูงกว่ำ ๕.๐ EN 
๑๔๕๓๘ 

๒๓ 
ฟอสฟอรัส ร้อยละโดยน้้ำหนัก  
(Phosphorus, %wt. ) 

ไม่สูงกว่ำ ๐.๐๐๑๐ 
EN 

๑๔๑๐๗ 

๒๔ 
จุดขุ่น องศำเซลเซียส  
(Cloud Point : CP, ºC) 

รำยงำน ๒/ 

๒๕ 
จุดอุดตันกำรไหลที่อุณหภูมิต่้ำ องศำเซลเซียส  
Cold Flow Plugging Point : CFPP, ºC) 

รำยงำน ๒/ 

๒๖ สำรเติมแต่ง (ถ้ำมี) (Additives, If Any) 
ให้เป็นไปตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก

อธิบดี 

ถึงแม้ว่ำน้้ำมันดีเซลที่ได้จำกแหล่งปิโตรเคมีและไบโอดีเซลที่ได้จำกน้้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์จะมี
โครงสร้ำงทำงเคมี สมบัติทำงกำยภำพและสมบัติทำงเคมีที่คล้ำยคลึงกัน แต่คุณสมบัติบำงประกำรยังมีควำม
แตกต่ำงกันอยู่บ้ำง แสดงดังตำรำงที่ 3 หรือสำมำรถพิจำรณำได้จำก 

1.  น้้ำมันดีเซลเป็นน้้ำมันที่มีก้ำมะถันเป็นองค์ประกอบหลัก เมื่อถูกเผำไหม้แล้วจะเปลี่ยนรูปเป็น
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในขณะที่ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสะอำด ไม่มีก้ำมะถันเป็นส่วนประกอบ หำกเกิดกำร
รั่วไหลออกสู่ธรรมชำติจะสำมำรถสลำยตัวได้ง่ำยกว่ำน้้ำมันดีเซล และไม่เป็นพิษ (Non-toxic)  

2.  น้้ำมันดีเซลเป็นสำรประกอบไฮโดรคำร์บอนที่ไม่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบภำยในโครงสร้ำง 
ในขณะที่ไบโอดีเซลมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบภำยในโครงสร้ำง ท้ำให้มีเขม่ำด้ำและไอเสียที่เกิดจำกกำรเผำ
ไหมท้ีม่ีมลพิษน้อยกว่ำกำรใช้น้้ำมันดีเซลเนื่องจำกเกิดกำรเผำไหม้อย่ำงสมบูรณ์ 

3.  ไบโอดีเซลมีค่ำซีเทนสูงกว่ำน้้ำมันดีเซล ท้ำให้เครือ่งยนต์สตำร์ทติดง่ำย เดินเรียบ 
4.  ไบโอดีเซลมีจุดวำบไฟสูงกว่ำน้้ำมันดีเซลมำก จึงมีควำมปลอดภัยในกำรเก็บรักษำ กำรบรรจุและกำร

ขนส่งมำกกว่ำน้้ำมันดีเซล 
5.  ไบโอดีเซลมีคุณสมบัติในกำรหล่อลื่นสูงกว่ำน้้ำมันดีเซล เมื่อน้ำไปผสมกับน้้ำมันดีเซลเพียง 1–2% 

หรือใช้เป็นสำรเติมแต่งในน้้ำมันดีเซลจะช่วยเพิม่สมบัติในกำรหล่อลื่นได ้
6.  ไบโอดีเซลมีพันธะคู่ภำยในโครงสร้ำง ซึ่งจะมีปริมำณแตกต่ำงกันตำมชนิดของพืช ท้ำให้ไบโอดีเซล

สำมำรถเกดิออกซิเดชันได้เร็วกว่ำน้้ำมันดีเซล จึงไม่สำมำรถเก็บรักษำไว้เป็นเวลำนำน 
7.  ไบโอดีเซลมีค่ำควำมร้อนต่้ำกว่ำน้้ำมันดีเซลประมำณ 10 เปอร์เซนต์ 
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8.  ไบโอดีเซลเป็นพลังงำนหมุนเวียน สำมำรถผลิตได้จำกวัตถุดิบทำงกำรเกษตร แต่น้้ำมันดีเซลได้จำก
แหล่งปิโตรเลียม  

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบสมบัติระหว่ำงน้้ำมันดีเซลและน้้ำมันไบโอดีเซล [6] 
Fuel Property Diesel Biodiesel (No. 1-B grade) 

Fuel standard ASTM D975 ASTM D6751 
Higher heating value (Btu/gal) 
Lower heating value (Btu/gal) 

~138,490  
~129,488 

~119,550 
~127,960 

Kinematic viscosity, @ 40°C (104°F) 1.3 – 4.1 4.0 – 6.0 
Specific gravity @ 15.5°C (60°F) 0.85 0.88 
Density, lb/gal @ 15.5°C (60°F) 7.1 7.3 
Carbon (wt %) 87 77 
Hydrogen (wt %) 13 12 
Oxygen, by dif. (wt %) 0 11 
Sulfur (ppm) 15  0 – 15 
Boiling point (°C) 180 – 340  315 – 350  
Flash point (°C) 60 – 80  100 – 170  
Cloud point (°C) (-35) – 5  (-3) – 15  
Pour point (°C) (-35) – (-15) (-5) – (10)  
Cetane number 40 – 55 47 – 65 

2.  กระบวนการสังเคราะห์ 
น้้ำมันพืชหรือสำรชีวมวลที่นิยมน้ำมำผลิตไบโอดีเซล เช่น ดอกทำนตะวัน (Sun flower) ปำล์ม (Palm) 

ถั่วเหลือง (Soybean) สบู่ด้ำ (Jatropha curcas) เป็นต้น ซึ่งกำรใช้สำรชีวมวลที่ต่ำงชนิดกัน จะท้ำให้ได้ไบโอ
ดีเซลที่มีคุณสมบัติแตกต่ำงกันด้วยเช่นกัน แสดงสมบัติดังตำรำงท่ี 4 [8,9] 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบคุณสมบัติ Bio-diesel และน้้ำมันพืช [9] 

Properties 
Bio-diesel (Vegetable oil methyl ester) 

Peanut Soybean Palm Sunflower Linseed 
Kinematic viscosity at 37.8 oC 4.9 4.5 5.7 4.6 3.59a 
Cetane number 54 45 62 49 52 
Lower heating value (MJ/l) 33.6 33.5 33.5 33.5 35.3 
Cloud point 5 1 13 1 - 
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Properties 
Bio-diesel (Vegetable oil methyl ester) 

Peanut Soybean Palm Sunflower Linseed 
Pour point - -7 - - -15 

Flash point 
176 

 
178 164 183 172 

Density (g/ml) 0.883 0.885 0.88 0.86 0.874 
Carbon residue (wt%) - 1.74 - - 1.83 
a At 40 oC 

ปฏิกิริยำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชัน (Transesterification)  

กำรสังเครำะห์ไบโอดีเซลเกิดจำกกำรท้ำปฏิกิริยำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชันระหว่ำงน้้ำมันพืชหรือไขมัน
สัตว์กับแอลกอฮอล์ โดยใช้กรด เบส หรือเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยำ เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium 
hydroxide : NaOH) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium hydroxide : KOH) เป็นต้น ซึ่งสำมำรถใช้
แอลกอฮอล์ 2 ประเภทคือ เมทำนอลจะได้เมทิลเอสเทอร์ (Methyl ester) เป็นผลิตภัณฑ์ ดังภำพที่ 2 ใน
ขณะเดียวกันหำกใช้เอทำนอลเป็นสำรตั้งต้น จะได้ผลิตภัณฑ์คือ เอทิลเอสเทอร์ (Ethyl ester) ดังภำพที่ 3 
โดยทั้งสองกระบวนกำรนี้จะได้ผลิตภัณฑ์ร่วมคือกลีเซอรอล (Glycerol) [10,11] 

 
Triglyceride 

(Vegetable oil) 
Methanol  Glycerol 

Methyl esters 
(Bio-diesel) 

ภาพที่ 2 ปฏิกิริยำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชันเมื่อใช้เมทำนอล [3] 

 

 

Triglyceride 
(Vegetable oil) 

Ethanol  Glycerol 
Methyl esters 
(Bio-diesel) 

ภาพที่ 3 ปฏิกิริยำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชันเมื่อใช้เอทำนอล modify by [3]  
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กระบวนกำรเกิดปฏิกิริยำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชันทั้งสองกระบวนกำรดังกล่ำวข้ำงต้น จะประกอบด้วย
ขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน แสดงดังสมกำรที่ 1 2 และ 3 ตำมล้ำดับ โดยขั้นตอนแรกเป็นกำรเปลี่ยนไตรกลีเซอ
ไรด์ให้เป็นไดกลีเซอไรด์ ต่อมำไดกลีเซอไรด์จะท้ำปฏิกิริยำกับเมทำนอลเกิดเป็นโมโนกลีเซอไรด์ และในขั้นตอน
สุดท้ำยโมโนกลีเซอไรด์ท้ำปฏิกิริยำกับเมทำนอลเกิดเป็นเมทิลเอสเตอร์หรือไบโอดีเซลและได้กลีเซอรอลเป็น
ผลิตภัณฑ์ร่วม [12] 

Triglycerides + ROH      Diglycerides +R1OOR 1 

Diglycerides + ROH      Monoglycerides + R2OOR 2 

Monoglycerides + ROH       Glycerol + R3OOR 3 

 
ปฏิกิ ริยำทำงเคมีจะเกิดขึ้น เมื่ อน้้ ำมันผสมกับแอลกอฮอล์ ซึ่ งต้องขึ้นกับ เวลำ อุณหภูมิและ 

กำรกวน เนื่องจำกแอลกอฮอล์และน้้ำมันไม่เกิดปฏิกิริยำที่อุณหภูมิห้อง โดยปกติปฏิกิริยำทำงเคมีจะเกิดที่
อุณหภูมิสูงและภำยใต้สภำวะกำรกวนอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมกำรถ่ำยเทมวลระหว่ำงข้ันตอน 

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงเมทำนอลกับเอทำนอล เมื่อใช้เมทำนอลกำรเกิด อิมัลชันจะเกิดขึ้นระหว่ำง 
กำรท้ำปฏิกิริยำได้ง่ำยและไม่เสถียรเร็วกว่ำเอทำนอล อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้เอทำนอลจะมีข้อดีในด้ำนควำม
เสถียรของกำรเกิดอิมัลชัน แต่กำรแยกและกำรท้ำให้ไบโอดีเซลบริสุทธิ์สำมำรถท้ำได้ยำก  

กำรสังเครำะห์เมทิลเอสเทอร์จำกปฏิกิริยำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชันสำมำรถสังเครำะห์ได้ที่อุณหภูมิ
แตกต่ำงกัน โดยจะได้ผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นเมื่อเพ่ิมอุณหภูมิ และเนื่องจำกเมทำนอลมีจุดเดือดประมำณ 68 ºC 
ดังนั้นอุณหภูมิที่เหมำะสมส้ำหรับกำรเกิดปฏิกิริยำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชัน ที่ควำมดันบรรยำกำศ จะอยู่ในช่วง
ระหว่ำง 50-60 ºC ดังนั้นกำรผลิตไบโอดีเซลจะต้องค้ำนึงถึงขั้นตอนกำรท้ำปฏิกิริยำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชัน
เพ่ือให้เกิดขึ้นอย่ำงสมบูรณ์ โดยสำมำรถควบคุมปริมำณไตรกลีเซอร์ไรด์ ไดกลีเซอไรด์ และโมโนกลีเซอไรด์
ไม่ให้หลงเหลือในไบโอดีเซลมำกเกินมำตรฐำนก้ำหนด อีกทั้งต้องก้ำจัดสำรเร่งปฏิกิริยำ แยกแอลกอฮอล์และ
กลีเซอรีนที่เหลืออยู่ออกได้หมด เพ่ือให้ได้ไบโอดีเซลที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนก้ำหนด สำมำรถจ้ำหน่ำยในเชิง
พำณิชย์ได้พร้อมทั้งได้ผลผลิตสูงสุดและเกิดกำรสูญเสียน้อยที่สุด ท้ำให้ต้นทุนในกำรผลิตต่้ำ สำมำรถแข่งขันใน
ด้ำนรำคำในตลำดได ้[13,14] 

3.  บริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย 
3.1  บริษัทผู้ผลิต Bio-diesel 

3.1.1  ภำยในประเทศไทย แสดงดังตำรำงที่ 5 
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ตารางท่ี 5 รำยชื่อบริษัทผู้ผลิต Bio-diesel ภำยในประเทศไทย [15] 
บริษัทผู้ผลิต ที่อยู่ เบอร์โทร ประเทศ Website 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล 
จ้ำกัด 

7/4 ถ. ปกรณสงเครำะห
รำษฎร ต. มำบตำพุด              

อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 

038- 
693223 

ไทย 
www.purebiodies

el.co.th 

บริษัท น้้ำมันพืชปทุม 
จ้ำกัด 

29/3 หมู 6 ถ. ปทุมธำนี-
ลำดหลุมแกว ต. คูบำง
หลวง อ. ลำดหลุมแกว            

จ. ปทุมธำนี 

02- 
5812348 

ไทย 
http://www.patu

moil.co.th/ 

บริษัท เอไอ เอ็นเนอร์จี 
จ้ำกัด 

55/2 หมู ถ. เศรษฐกิจ 
1 ต. คลองมะเดื่อ 
อ. กระทุมแบน                       
จ. สมุทรสำคร 

034- 
877485 

ไทย 
www.aienergy.co.

th 

บริษัท วีระสุวรรณ 
จ้ำกัด 

53/6 หมู ถ. เศรษฐกิจ 
ต. นำดี อ. เมือง 
จ. สมุทรสำคร 

034- 
425163 

ไทย 
www.verasuwan.

com 

บริษัท บำงจำก
ปิโตรเลียม จ้ำกัด 

(มหำชน) 

210 หมู ซอยสุขุมวิท 
64 ถนนสุขุมวิท แขวงบำง

จำก เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 

02- 
1408999 

ไทย 
https://www.ban

gchak.co.th/ 

 
บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี 

พลัส จ้ำกัด 

344 หมู ถ. อุดม 
สรยุทธ ต. คลองจิก 

อ. บำงปะอิน                            
จ. พระนครศรีอยุธยำ 

035-
258895 

ไทย - 

บริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ 
จ้ำกัด 

507 หมู ถ. กบินทรบุรี-
นครรำชสีมำ 

ต. หนองกี่ อ. กบินทรบุรี 
จ. ปรำจีนบุร ี

- ไทย 
http://www.energ
yabsolute.co.th/i

ndex.asp 

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี 
จ้ำกัด (บริษัท โกลบอล

กรีนเคมิคอล จ้ำกัด 
(มหำชน)) 

8 ซอย จี 12 ถ. ปกรณสง
เครำะหรำษฎรต. มำบตำ

พุด อ. เมืองระยอง                      
จ. ระยอง 

 
038- 

687 872 
ไทย 

http://www.ggcpl
c.com/th/about#

who-we-are 
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บริษัทผู้ผลิต ที่อยู่ เบอร์โทร ประเทศ Website 
บริษัท บี.กริม กรีน 

เพำเวอร์ คอร์ปอเรชัน 
จ้ำกัด 

217 หมู ต.ทำแซะ 
อ. ทำแซะ จ. ชุมพร 

077 599 
026 

ไทย 
http://www.bgrim
mpower.com/th 

บริษัท บำงจำกไบโอฟู
เอล จ้ำกัด 

28 หมู ต. บำงกระสั้น 
อ. บำงปะอิน                        

จ. พระนครศรีอยุธยำ 

 
035 276 

500 
ไทย 

http://www.bang
chakbiofuel.co.th 

บริษัท ไบโอซินเนอร์จี 

จ้ำกัด 
150 ต.โคกกรวด อ.เมือง 

จ.นครรำชสีมำ 
089-

4222750 
ไทย - 

3.1.2  ต่ำงประเทศ แสดงดังตำรำงที่ 6 

ตารางท่ี 6 รำยชื่อบริษัทผู้ผลิต Bio-diesel ในต่ำงประเทศ [16,17,18] 

Manufactures Address Contact Country Website 

Agrar Technik GmbH 
Sohraer Str. 8, 09627 

Bobritzsch-Hilbersdorf, 

+49 
37325 
6453 

Germany 

http://www.agrart
echnik-im-

einsatz.de/de/ind
ex.php 

Oiltek Sdn. Bhd. 

Lot 6, Jalan Pasaran 
23/5, Section 23, 
40300 Shah Alam, 

Selangor Darul Ehsan 

603-5542 
8288 

Malaysia 
http://www.oiltek

.com.my/ 

Golden Hope 
Plantations Bhd. 

Menara Pnb, 10, 
50400, 201-A, Jalan 
Tun Razak, Kuala 

Lumpur, 50450 Kuala 
Lumpur, Federal 
Territory of Kuala 

Lumpur 

60 3 2161 
9022 

Malaysia - 

CREMER OLEO 
GmbH & Co. KG 

Glockengiesserwall 
320095 Hamburg, 

Germany 

+49 40 3 
20 11-0 

Germany 
http://www.crem

eroleo.com/ 

https://smelink.net/company/bio-synergy-co-ltd.html
https://smelink.net/company/bio-synergy-co-ltd.html
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Manufactures Address Contact Country Website 

Biofutures 
International 

Academy House 
London Road 

Camberley Surrey 
London,  GU15 3HL 

44 20 
7776 

UK 
www.biofuelsdige

st.com 

Biodiesel Producer 
Ltd. 

158 Plemings Road 
Barnawartha, VIC 3688 

- Australia 
http://www.biodi
eselproducers.co

m.au 

Smorgon Fuels Pty 
Ltd 

9-11 Maria St, 
Laverton North VIC 

3026 

61-3-
83600606 

Australia 
smorgonfuels.loo

kchem.com 

3.2  บริษัทผู้จัดจ าหน่าย Bio-diesel  
3.2.1  ภำยในประเทศไทย แสดงดังตำรำงที่ 7 

ตารางท่ี 7 รำยชื่อบริษัทผู้จ้ำหน่ำย Bio-diesel ภำยในประเทศไทย [19] 

บริษัทผูจ้ าหน่าย ที่อยู่ เบอร์โทร ประเทศ Website 

บริษัท เพียวไบโอดีเซล 
จ้ำกัด 

7/4 ถ. ปกรณสงเครำะห
รำษฎร ต. มำบตำพุด 

อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 

038- 
693223 

ไทย 
www.purebiodies

el.co.th 

บริษัท น้้ำมันพืชปทุม 
จ้ำกัด 

29/3 หมู ถ. ปทุมธำนี-
ลำดหลุมแกว ต. คูบำง
หลวง อ. ลำดหลุมแกว 

จ. ปทุมธำนี 

02- 
5812348 

ไทย 
http://www.patu

moil.co.th/ 

บริษัท เอไอ เอ็นเนอร์จี 
จ้ำกัด 

55/2 หมู ถ. เศรษฐกิจ 
1 ต. คลองมะเดื่อ 
อ. กระทุมแบน 
จ. สมุทรสำคร 

034- 
877485 

ไทย 
www.aienergy.co.

th 

บริษัท วีระสุวรรณ 
จ้ำกัด 

53/6 หมู ถ. เศรษฐกิจ 
ต. นำดี อ. เมือง 
จ. สมุทรสำคร 

034- 
425163 

ไทย 
www.verasuwan.

com 

https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebiodieselproducers%2Ecom%2Eau&urlhash=Ro03
https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebiodieselproducers%2Ecom%2Eau&urlhash=Ro03
https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebiodieselproducers%2Ecom%2Eau&urlhash=Ro03
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บริษัทผูจ้ าหน่าย ที่อยู่ เบอร์โทร ประเทศ Website 

บริษัท บำงจำก
ปิโตรเลียม จ้ำกดั 

(มหำชน) 

210 หมู ซอยสุขุมวิท 
64 ถนนสุขุมวิท แขวงบำง

จำก เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 

02- 
1408999 

ไทย 
https://www.ban

gchak.co.th/ 

บริษัท บำงจำกไบโอฟู
เอล จ้ำกัด 

28 หมู ต. บำงกระสั้น 
อ. บำงปะอิน                     

จ. พระนครศรีอยุธยำ 

 
035- 

276500 
ไทย 

http://www.bang
chakbiofuel.co.th 

บริษัท ปตท. จ้ำกัด 
(มหำชน) 

555 ถ. วิภำวดีรังสิต แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 

02- 
5372000 

ไทย 
http://www.pttpl

c.com 

บริษัท เชลลแหงประเทศ
ไทย จ้ำกัด 

10 ถ. สุนทรโกษำ แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 

02- 
2626000 

ไทย 
http://www.shell.

co.th 

บริษัท เชฟรอน (ไทย) 
จ้ำกัด 

1404 ถ. พระรำม 3 แขวง 
ชองนนทรี เขตยำนนำวำ 

กรุงเทพฯ 

02- 
6964000 

ไทย 
www.chevronthai

land.com 

บริษัท ปโตรนำส รีเทล 
(ประเทศไทย) จ้ำกัด 

91 อำคำรซีทีไอทำวเวอร
ชั้น 21 ถ. รัชดำภิเษก 
แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 

02- 
6635881-5 

ไทย 
www.pli-

petronas.com 

บริษัท บี.กริม กรีน 
เพำเวอร์ 

คอร์ปอเรชัน จ้ำกัด 

217 หมู ต.ทำแซะ 
อ. ทำแซะ จ. ชุมพร 

077- 
599026 

ไทย 
http://www.bgrim
mpower.com/th 

บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์
ยีพลัส จ้ำกัด 

344 หมู ถ. อุดม 
สรยุทธ ต. คลองจิก 

อ. บำงปะอิน                            
จ. พระนครศรีอยุธยำ 

035-
258895 

ไทย - 

บริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ 
จ้ำกัด 

507 หมู ถ. กบินทรบุรี-
นครรำชสีมำ 

ต. หนองกี่ อ. กบินทรบุรี 
จ. ปรำจีนบุร ี

02- 
2482488 

ไทย 
http://www.energ
yabsolute.co.th/i

ndex.asp 
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บริษัทผูจ้ าหน่าย ที่อยู่ เบอร์โทร ประเทศ Website 

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี 
จ้ำกัด 

8 ซอย จี 12 ถ. ปกรณสง
เครำะหรำษฎรต. มำบตำ

พุด อ. เมืองระยอง                  
จ. ระยอง 

 
038 687 

872 
ไทย 

http://www.ggcpl
c.com/th/about#

who-we-are 

 3.2.2  ต่ำงประเทศ แสดงดังตำรำงที่ 8 

ตารางท่ี 8 รำยชื่อบริษัทผู้จ้ำหน่ำย Bio-diesel ในต่ำงประเทศ  

Manufactures Address Contact Country Website 

Oiltek Sdn. Bhd. 

Lot 6, Jalan Pasaran 
23/5, Section 23, 
40300 Shah Alam, 

Selangor Darul Ehsan 

603-5542 
8288 

Malaysia 
http://www.oiltek

.com.my/ 

Golden Hope 
Plantations Bhd. 

Menara Pnb, 10, 
50400, 201-A, Jalan 
Tun Razak, Kuala 

Lumpur, 50450 Kuala 
Lumpur, Federal 
Territory of Kuala 

Lumpur 

60 3 2161 
9022 

Malaysia 
http://www.golde
nhope.com.my/ 

Biofutures 
International 

Academy House 
London Road 

Camberley Surrey 
London,  GU15 3HL 

44 20 
7776 

UK 
www.biofuelsdige

st.com 

Biodiesel Production 
158 Plemings Road 

Barnawartha, VIC 3688 
- Australia 

http://www.biodi
eselproducers.co

m.au 
CREMER OLEO GmbH 

& Co. KG 
Glockengiesserwall 
320095 Hamburg 

+49-40-3 
2011-0 

Germany 
http://www.crem

eroleo.com/ 

Smorgon Fuels Pty 
Ltd. 

9-11 Maria St, 
Laverton North VIC 

3026 

61-3-
83600606 

Australia 
smorgonfuels.loo

kchem.com 

https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebiodieselproducers%2Ecom%2Eau&urlhash=Ro03
https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebiodieselproducers%2Ecom%2Eau&urlhash=Ro03
https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebiodieselproducers%2Ecom%2Eau&urlhash=Ro03
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Manufactures Address Contact Country Website 

Agrar Technik GmbH 
Sohraer Str. 8, 09627 

Bobritzsch-Hilbersdorf, 

+49 
37325 
6453 

Germany 

http://www.agrart
echnik-im-

einsatz.de/de/ind
ex.php 

4.  การน าไปประยุกต์ใช้ Bio-diesel ในอุตสาหกรรม  
น้้ำมันปำล์มที่ได้จำกเนื้อของปำล์ม (CPO) หรือน้้ำมันพืชชนิดต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรผลิตไบโอดีเซล น้ำไป

ผ่ำนเข้ำสู่กระบวนกำรแยกสิ่งเจือปนออกจำกน้้ำมันพืช น้้ำมันพืชที่ ได้จะถูกน้ำไปผ่ำนกระบวนกำร 
ทรำนส์เอสเทอริฟิเคชัน เพ่ือผลิตเป็นเมทิลเอสเทอร์และกลีเซอรอล จำกนั้นจึงจะท้ำกำรแยกเมทิลเอสเทอร์
และกลีเซรอลออกจำกกัน ก่อนจะน้ำเมทิลเอสเทอร์ไปท้ำให้บริสุทธิ์ โดยผ่ำนกระบวนกำรแยกสิ่งเจือปนออก 
ส้ำหรับน้ำไปผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลส้ำหรับรถยนต์ สำรเมทิลเอสเทอร์อำจน้ำไปผ่ำนกระบวนกำรเติม
ไฮโดรเจน (hydrogenation) เพ่ือผลิตเป็นกรดไขมันชนิดแอลกอฮอล์ (fatty alcohol) และได้กลีเซอรอลเป็น
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรท้ำให้บริสุทธิ์ เพ่ือน้ำไปใช้ในอุตสำหกรรมอืน่ๆ ต่อไป [20] 

4.1 ใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงหรือน้ ามันทดแทนในเครื่องยนต์ดีเซล 
ประเทศที่ผลิตไบโอดีเซลในแบบอุตสำหกรรมและใช้กันมำก ได้แก่ เยอรมันนี ออสเตรีย ฝรั่งเศส อิตำลี 

สวีเดนและสหรัฐอเมริกำ โดยทั่วไปกำรใช้ไบโอดีเซลในต่ำงประเทศ จะน้ำไปผสมเป็นสูตรต่ำงๆ ดังนี้ 
-  B2 (ไบโอดีเซล 2 % : ดีเซล 98 %) มีจ้ำหน่ำยในมลรัฐมินนิโซตำ ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
-  B5 (ไบโอดีเซล 5% : ดีเซล 95 %) มีจ้ำหน่ำยทัว่ไปในประเทศฝรั่งเศส 
-  B20 (ไบโอดีเซล 20% : ดีเซล 80%) เป็นน้้ำมันผสมทีใ่ช้เฉพำะกลุ่มรถยนต์ ไม่ได้มีกำรจ้ำหน่ำยให้แก่

ผู้บริโภคเป็นกำรทั่วไป คณะกรรมกำรไบโอดีเซลแห่งชำติและส้ำนักงำนป้องกันสิ่งแวดล้อมของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ แนะน้ำให้ใช้ตำมกฎหมำยยำนยนต์เชื้อเพลิงทดแทนของประเทศ 

- B40 (ไบโอดีเซล 40 % : ดีเซล 60%) เป็นสูตรที่ใช้ในรถยนต์ขนส่งมวลชนในประเทศฝรั่งเศส เพื่อผล
ในกำรลดมลพิษ 

- B100 (ไบโอดีเซล 100 %) เป็นน้้ำมันไบโอดีเซล 100 เปอร์เซนต์ ใช้กับรถยนต์ที่ผลิตมำโดยเฉพำะ มี
ใช้ในประเทศเยอรมนีและออสเตรีย โดยได้รับกำรรับรองจำกบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รำยใหญ่ของประเทศ 

ส้ำหรับประเทศไทยมีกำรน้ำไบโอดีเซลมำใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ 2 ลักษณะ คือ (1) น้้ำมันดีเซลหมุน
เร็วธรรมดำ มีไบโอดีเซลผสมอยู่ในน้้ำมันดีเซล 2.5–3 % โดยปริมำตร และ (2) น้้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 มีไบโอ
ดีเซลผสมอยู่ในน้้ำมันดีเซล 4–5 % โดยปริมำตร น้้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 จะมีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน
เดียวกันกับน้้ำมันดีเซลที่ผลิตจำกปิโตรเลียม แต่จะเพ่ิมคุณภำพในข้อก้ำหนดเสถียรภำพต่อกำรเกิดปฏิกิริยำ
ออกซิเดชัน ปัจจุบันผู้ประกอบรถยนต์ยอมรับกำรใช้น้้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 เพ่ือใช้เป็นน้้ำมันเชื้อเพลิงทดแทน



โครงการเพิ่มศักยภาพฐานข้อมูลอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ    รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์  (Final Report) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                                                               บทที่ 25 ไบโอดีเซล (Bio-diesel) 
25-14 

 

น้้ำมันดีเซลในรถยนต์ดีเซลโดยไม่ต้องมีกำรปรับแต่งเครื่องยนต์ ซึ่งในต่ำงประเทศโดยเฉพำะประเทศแถบยุโรป
มีกำรจ้ำหน่ำยน้้ำมันดีเซล B5 ใช้เชิงพำณิชย์กันอย่ำงแพร่หลำย 

 

ภาพที่ 4 รถยนต์ที่ใช้น้้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 [20] 

ส่วนกรณีกำรน้ำไบโอดีเซล B100 มำใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง ต้องใช้กับรถยนต์ที่ผลิตมำเพ่ือใช้กับน้้ำมัน
B100 เท่ำนั้น B100 ซึ่งเหมำะกับเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่้ำหรือพวกเครื่องจักรกลกำรเกษตร เนื่องจำกไบโอ
ดีเซลมีควำมหนืดสูงกว่ำน้้ำมันดีเซลท้ำให้เกิดปัญหำกับระบบกำรป้อนน้้ำมันเข้ำสู่ห้องเผำไหม้ หัวฉีด และปั้ม
น้้ำมัน ท้ำให้กำรฉีดน้้ำมันเป็นฝอยยำกและเกิดกำรเผำไหม้ที่ ไม่สมบูรณ์ สมรรถนะของเครื่องยนต์ต่้ำลง 
นอกจำกนี ้ไบโอดีเซลยังท้ำปฏิกิริยำกับออกซิเจน เกิดเป็นยำงเหนียวเกำะอยู่ตำมลูกสูบ แหวนและวำล์วได้ง่ำย
กว่ำน้้ำมันดีเซล และยังท้ำปฏิกิริยำกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เป็นยำงท้ำให้เกิดกำรบวมและรั่วซึมได้ ผู้ประกอบ
รถยนต์จึงยังไม่ยอมรับกำรใช้น้้ำมัน B100 กับรถยนต์ทัว่ไป 

 

ภาพที่ 5 เครื่องจักรกลกำรเกษตร [20] 

4.2  ใช้เป็นสารตั้งต้นร่วมกับสารอื่นๆ ส าหรับปรับปรุงคุณสมบัติของน้ ามัน 
เป็นที่รู้จักกันดีว่ำ ไบโอดีเซลสำมำรถใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลขนำดเล็กได้แล้ว ยังสำมำรถ

ประยุกต์ใช้ในเครื่องยนต์ขนำดใหญ่ อย่ำงรถบรรทุกได้ด้วย โดยจะต้องมีกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณสมบัติบำง
ประกำร ให้มีควำมเหมำะสมกับเครื่องยนต์ โดยงำนวิจัยของ J. Lin และคณะ ได้ผสมเชื้อเพลิง 3 ชนิดคือ 
ดีเซล ไบโอดีเซล และเอทำนอลเข้ำด้วยกัน ดังภำพที่ 6 เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของน้้ำมันดีเซลให้ดียิ่งขึ้นและ
ตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนน้้ำมันในตลำดโลก [21] 
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ภาพที่ 6 แผนผังกำรผสมน้้ำมันดีเซล ไอโอดีเซล และเอทำนอล 

4.3  การน าผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลไปใช้งาน [19] 

4.2.1  แฟตตี้แอลกอฮอล์ (Fatty Alcohol) คือ สำรสังเครำะห์ที่ได้จำกกำรน้ำเมทิลเอสเทอร์ที่ผลิตได้
จำกกำรน้ำน้้ำมันในเมล็ดปำล์มหรือน้้ำมันมะพร้ำวมำผ่ำนกระบวนกำรเติมไฮโดรเจน (Hydrogenation) 
แฟตตี้แอลกอฮอล์เป็นสำรตั้งต้นในอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ เพ่ืออสุขอนำมัยส่วนบุคคล เช่น สบู่ เครื่องส้ำอำง 
ยำสีฟัน และกำรผลิตสำรลดแรงตึงผิว (Surfactant) เพ่ือใช้ในกำรซักล้ำงและท้ำควำมสะอำด ซึ่งสำมำรถสร้ำง
รำยได้และมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจให้ประเทศอย่ำงมำก และลดกำรน้ำเข้ำแฟตตี้แอลกอฮอล์จำกต่ำงประเทศ 

 

ภาพที่ 7 โครงสร้ำงและปฏิกิริยำของ Fatty Alcohol จำก Methyl Ester [19] 
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4.2.2  กลีเซอรอล (Glycerol)  

กำรเกิดปฏิกิริยำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชันจะใด้กลีเซอรอลเป็นผลพลอยได้ ประมำณ 10% ซึ่งส่วนใหญ่
แล้วนิยมน้ำไปให้ในอุตสำหกรรมสบู่เป็นหลัก แต่อย่ำงไรก็ตำมกลีเซอรอลหรือกลีเซอรีน สำมำรถน้ำไป
ประยุกต์ใช้กับอุตสำหกรรมอ่ืนๆ ได้ เช่น ใช้เป็นสำรเติมแต่งในกำรผลิตสบู่เพ่ือปรับปรุงสมบัติ ใช้ในกำรผลิตไน
โตรกลีเซอรีนเพ่ือผลิตวัตถุระเบิด ใช้ในอุตสำหกรรมอำหำร ใช้ในกำรผลิตหมึกพิมพ์และสำรหล่อลื่นของ
แม่พิมพ์ เป็นต้น และเนื่องจำกกลีเซอรีนมีคุณสมบัติเด่นคือเป็นสำรให้ควำมชุ่มชื่นและท้ำให้ผิวนุ่ม จึงถูกใช้ใน
อุตสำหกรรมเครื่องส้ำอำง อุตสำหกรรมเภสัชกรรม ส้ำหรับกำรผลิตครีมและโลชัน ได้อีกด้วย [1,22] 

5.  ความรู้และข่าวสารใหม่ๆ  
ในระยะ 1-3 ปีข้ำงหน้ำ ภำพรวมตลำดไบโอดีเซลจะเติบโตต่อเนื่อง ตำมควำมต้องกำรใช้น้้ำมันดีเซลที่

เพ่ิมขึ้น โดยมีแรงหนุนจำกกำรขยำยตัวของภำคขนส่งและกำรเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องของจ้ำนวนรถเครื่องยนต์ดีเซล 
(คำดขยำยตัวเฉลี่ย 5-6% ต่อปี) นโยบำยส่งเสริมกำรผลิตและใช้ไบโอดีเซลเป็นส่วนผสมในน้้ำมันดีเซล 7% 
(B7) ของภำครัฐ และยังมีแผนจะผลักดันกำรใช้ไบโอดีเซลผสมในน้้ำมันเป็น 10% (B10) ในอนำคต รวมทั้ง 
กำรด้ำเนินโครงกำรน้้ำร่องกำรใช้น้้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมไบโอดีเซล 20% (B20) ในรถบรรทุกขนำดใหญ่ คำด
ว่ำกำรแข่งขันรุนแรงขึ้นจำกกำรขยำยกำรลงทุนและกำรเข้ำมำของผู้ประกอบกำรรำยใหม่กำรที่ธุรกิจ 
ไบโอดีเซลที่มีทิศทำงกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรสนับสนุนของภำครัฐในกำรใช้พลังงำนทดแทน กอปรกับ
เป็นอุตสำหกรรมที่ได้รับกำรส่งเสริมจำก BOI (อำทิ ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส้ำหรับก้ำไรสุทธิที่ได้จำก 
กำรประกอบกิจกำรเป็นเวลำ 8 ปี ยกเว้นภำษีน้ำเข้ำเครื่องจักร เป็นต้น) อำจจูงใจให้ผู้ประกอบกำรทั้งรำยเดิม
ในตลำดขยำยก้ำลังกำรผลิตและผู้ประกอบกำรรำยใหม่ อำทิ โรงกลั่นน้้ำมัน โรงสกัดน้้ำมันปำล์ม ขยำย 
กำรลงทุนเข้ำมำท้ำธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำยไบโอดีเซลเพ่ิมขึ้นทั้งนี้ จำกแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำน
ทำงเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP) ที่ก้ำหนดเป้ำหมำยพ้ืนที่เพำะปลูกปำล์ม
น้้ำมันในปี 2560 ไว้ที่ 5 ล้ำนไร่ และเพ่ิมเป็น 5.5 ล้ำนไร่ในปี 2562 มีผลผลิตปำล์มน้้ำมัน 15.40 ล้ำนตัน และ 
16.66 ล้ำนตัน ตำมล้ำดับ จะท้ำให้สำมำรถผลิตน้้ำมันปำล์มดิบไม่น้อยกว่ำ 3 ล้ำนตัน/ปีและน้ำมำใช้ผลิตไบโอ
ดีเซลได้สูงสุด 6-7 ล้ำนลิตร/วัน ในปี 2560-2562 โดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำก้ำลังกำรผลิตไบโอดีเซลจะเพ่ิมขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง ดังตำรำงที่ 9 แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดกำรด้ำนผลผลิตน้้ำมันปำล์มและควำมส้ำเร็จของนโยบำย
พลังงำนทดแทนของทำงกำรในกำรบริหำรจัดกำรสัดส่วนกำรผสมไบโอดีเซลให้สอดคล้องกับปริมำณกำรผลิต
น้้ำมันปำล์มดิบในประเทศ จะมีควำมส้ำคัญต่อทิศทำงอุตสำหกรรมไบโอดีเซลอย่ำงมำก เพรำะจะมีผลโดยตรง
ต่อควำมเพียงพอของวัตถุดิบและยังอำจส่งผลต่อควำมผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ อีกทั้งรำคำวัตถุดิบปำล์ม
น้้ำมันที่อำจถูกแทรกแซงรำคำจำกทำงกำรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร จะยังเป็นควำมไม่แน่นอนด้ำนต้นทุนกำร
ผลิตของโรงงำนไบโอดีเซลในบำงช่วงเวลำ [15] 
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ตารางท่ี 9 กำรคำดกำรณ์ก้ำลังกำรผลิตไบโอดีเซลในอนำคต [15] 
Palm oil potential 2015 2017 2019 2026 

Target of palm planting 
area (million rai) 

4.50 5.00 5.50 7.50 

Palm Feedstock (million 
tons/year) 

14.34 15.40 16.66 21.40 

Crude Palm Oil (million 
tons/year) 

2.58 2.93 3.17 4.28 

Remained Crude Palm Oil 
(million tons/year) 

1.56 1.85 2.03 2.93 

Maximum Production of 
Biodiesel (million 

litres/day) 
5.60 6.50 7.10 10.00 
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