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(1) 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพทั่วไป พฤติกรรมและทัศนคติของผูใชไบโอ
ดีเซล ผลการดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลของชุมชน  
 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเปนเพศชายรอยละ 83 อายุอยูในชวง 41 – 50 ป ระดับ
การศึกษาจบชั้นมัธยมเปนสวนใหญ อาชีพเปนเจาของกิจการสวนตัวมากกวาอาชีพอ่ืน ๆ รายได
มากกวา 15,000 บาท/เดือน สําหรับพฤติกรรมการใชไบโอดีเซล กลุมตัวอยางโดยสวนใหญให
เหตุผลวาอยากทดลองมากที่สุด รองลงมาคือ เพื่อน/ญาติ/คนรูจักแนะนําใหใชและราคาถูกกวา
น้ํามันดีเซลตามลําดับ เครื่องจักรกลที่ใชเปนรถยนตมากที่สุดคิดเปนรอยละ 83 ปริมาณการใชเฉลี่ย 
141.82 ลิตร/เดือน/ราย ในราคาเฉลี่ย 21 บาท/ลิตร ระยะการใชเฉล่ีย 6.4 เดือน/ราย โดยการใชสวน
ใหญสลับกับการใชน้ํามันดีเซล ในสวนของระดับความพึงพอใจตอคุณสมบัติของน้ํามันไบโอดีเซล
นั้น พบวาผูใชมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูที่ระดับความพึงพอใจมาก โดยคุณสมบัติตาง ๆ 
ไดแก ไมทําความเสียหายตอเครื่องยนต ราคาถูกกวาน้ํามันดีเซลคุณภาพใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล 
ความสิ้นเปลืองน้ํามัน มลพิษจากทอไอเสียลดลง เสียงเครื่องยนตไมดังกวาการใชน้ํามันดีเซล ความ
แรงของเครื่องยนตไมลดลง สวนระดับความพึงพอใจนอยที่สุดของคุณสมบัติน้ํามันไบโอดีเซล คือ 
ในดานการหาซื้อสะดวก สําหรับทัศนคติภายหลังการใชน้ํามันไบโอดีเซลปรากฏวาสวนใหญมี
ความตองการใชตอไป คิดเปนรอยละ 94 โดยใหเหตุผลวาราคาถูกประหยัดลดตนทุน 
 ผลการดําเนินธุรกิจพบวาชุมชนทําการรวบรวมวัตถุดิบในตลาดรานอาหาร ภัตตาคาร 
โรงแรมและตามโรงงานตาง ๆ ในพื้นที่ของตนเอง และพื้นที่ใกลเคียง ราคารับซื้อ 7 – 12 บาท/ลิตร 
ดําเนินการผลิตโดยเครื่องจักรขนาดกําลังการผลิต 100 และ 400 ลิตร/คร้ัง ชุมชนทําการผลิตโดย
เฉลี่ย 21,600 ลิตร/ป ตนทุนการผลิต 15.94 บาท/ลิตร ราคาขาย 21 บาท/ลิตร กําไร 5.08 บาท/ลิตร 
อัตราตอบแทนสุทธิรอยละ 24.19     ปริมาณการผลิต ณ จุดคุมทุนอยูที่    4,127.39 ลิตร/ป       
ปญหาและอุปสรรคไดแก ดานการผลิต การตลาด เงินทุน และกฎระเบียบนโยบายและมาตรการ
ของภาครัฐ ดังนั้นชุมชนควรดําเนินการเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อสนองตอบความตองการของผูบริโภค
ที่มีความตองการใชน้ํามันไบโอดีเซลเพิ่มมากขึ้นและกอนรับวัตถุดิบจากผูขาย ชุมชนควรเพิ่มความ
ระมัดระวังในการตรวจสอบ ทั้งนี้เพราะวัตถุดิบอาจมีส่ิงเจือปน ดานเงินทุนชุมชนควรประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอสนับสนุนเงินทุนเพื่อใชหมุนเวียนภายในกิจการใหมีความคลองตัว
สําหรับนโยบายและมาตรการของรัฐนั้นควรสนับสนุนชุมชนในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
โดยไมตองเสียคาตรวจสอบ และกําหนดมาตรฐานตาง ใหครอบคลุมถึง B100 
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(2) 

คํานํา 
 

  เกิดวิกฤติการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง  ตั้งแตชวงป 2542 ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงไดปรับตัว
สูงขึ้นเปนประวัติการณของโลก และมีแนวโนมปรับสูงเรื่อยมา กอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ในทุกภาคการผลิต  ฉะนั้นการนําทรัพยากรหรือวัตถุดิบภายในประเทศ เชนนําผลผลิตปาลมน้ํามัน
หรือพืชชนิดอ่ืนๆ  น้ํามันพืช/สัตว ที่ใชแลวมาผลิตเปนน้ํามันไบโอดีเซลใชทดแทนน้ํามันดีเซล จะ
เปนสวนหนึ่งที่สงผลใหประเทศลดการนําเขาน้ํามันดีเซลจากตางประเทศและประหยัดเงินตราได
จํานวนมาก  รัฐบาลไดตระหนักถึงปญหาและความสําคัญของพลังงานทดแทนที่จะใชทดแทน
น้ํามันเชื้อเพลิงที่นําเขาจากตางประเทศเปนอยางดี ฉะนั้นยุทธศาสตรการแกไขปญหาดานพลังงาน
ของประเทศ เชนเรงใชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการสงเสริมการผลิตไบโอดีเซล เปนตน โดย
ดําเนินการผลิตเปนธุรกิจขนาดใหญและขนาดชุมชน     แตระดับการผลิตขนาดชุมชนซึ่งเปนการ
ผลิตโดยประชากรหรือสมาชิกของชุมชน ยังมีปญหาและอุปสรรคตางๆหลายประการ 
  เพื่อใหการดําเนินการผลิตหรือธุรกิจไบโอดีเซลระดับชุมชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
สวนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร จึงไดดําเนินการศึกษาการ
ดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลของชุมชนขึ้น เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนนโยบายดานการ
พัฒนาระบบการผลิตการตลาดไบโอดีเซล  ของชุมชนและหนวยงานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น รวมทั้งเปนแนวทางใหผูประกอบการผลิตไบโอดีเซลทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน นําผล
การศึกษาไปประยุกตใชกับกิจการของตนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 สวนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณชุมชน
ดําดีไบโอดีเซล กลุมเครือขายผูกอการดี กลุมไบโอดีเซลโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม ชุมชนปฐม
อโศก(นครปฐม) ศูนยอาศรมพลังงานและชุมชนพยัคฆาราม  รวมท้ังผูใชไบโอดีเซลที่ใหความ
รวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้เปนอยางดียิ่ง 

 
                สวนวิจยัเศรษฐกจิสังคมครัวเรือนเกษตร 

สํานักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญของการศึกษา 

จากการเกิดวิกฤติการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดปรับตัวสูงขึ้น  ในชวงป 2542 เปนตนมา และ
ยังมีแนวโนมที่จะปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  เพราะความตองการใชน้ํามันสูงกวาอุปทาน  ทั้งนี้
เนื่องจาก  อุปทานน้ํามันถูกจํากัดโดยประเทศผูสงออกน้ํามัน  ซ่ึงรวมตัวกันควบคุมปริมาณการผลิต
ประกอบกับการเก็งกําไรในตลาดซื้อขายน้ํามันลวงหนา และการคาดการณวาแหลงน้ํามันของโลกจะ
หมดไปใน40-50 ปขางหนา ปจจัยตาง ๆ เหลานี้จึงเปนสาเหตุที่ทําใหราคาน้ํามันสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  
ดังนั้นประเทศตาง ๆ จึงมีความตื่นตัวที่จะคนควาและพัฒนาแหลงพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ 
 สําหรับประเทศไทย     เปนประเทศที่มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติดานพลังงานนอย               
ไมเพียงพอกับความตองการใชภายในประเทศ ตองมีการนําเขาจากตางประเทศ  เมื่อราคาน้ํามันปรับตัว
สูงขึ้น จึงมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว  จึงไดพยายาม
แกไขโดยการนําทรัพยากรหรือวัตถุดิบภายในประเทศ มาใชทดแทน เชนการใชผลผลิตทางการเกษตร
มาผลิตเปนไบโอดีเซล เปนตน  โดยการสนับสนุนใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนที่มี
ความตองการที่จะผลิตไบโอดีเซล ซ่ึงการดําเนินงานดังกลาว จะชวยประหยัดเงินตราตางประเทศ  ลด
ตนทุนการผลิตสินคาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ  

อยางไรก็ตาม  การนําผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตไบโอดีเซล นั้น พบวาการผลิตใน
หนวยงานของภาครัฐและเอกชนรายใหญซ่ึงบุคลากรมีระดับการศึกษาคอนขางดี มีงบประมาณ
สนับสนุนที่เพียงพอ ยังมีระดับปญหาไมมากนัก    แตในระดับชุมชนเกษตร    ซ่ึงเปนระดับรากหญา 
รัฐมีนโยบายสนับสนุนใหมีการผลิตขยายไปทั่วประเทศ เพื่อเปนการลดรายจายเพิ่มรายไดใหแก
เกษตรกรในการนําทรัพยากรภายในชุมชนหรือทองถ่ินมาสรางเปนมูลคาเพิ่ม โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํา
น้ํามันพืช/สัตวใชแลวมาผลิตเปนไบโอดีเซล เพื่อใชภายในชุมชนหรืออาจขยายไปสูภายนอกชุมชน ซ่ึง
จากการผลิตของชุมชน นั้น พบวา แมจะสามารถทําการผลิต ไดในจํานวนหนึ่ง   แตยังขาดขอมูลที่
สําคัญหลายประการที่จะนําไปประกอบการวางแผนพัฒนาไบโอดีเซล  อาทิ ปริมาณไบโอดีเซลที่ควร
ผลิต  ณ จุดคุมทุน ปริมาณวัตถุดิบที่จะใชอยางเพียงพอในการผลิตอยางตอเนื่อง    การบริหารจัดการ 
ในกรณีที่วัตถุดิบไมเพียงพอ  คุณภาพของผลผลิต  ทัศนคติและความพึงพอใจของผูใชไบโอดีเซล  
กฎหมายและกฎระเบียบตางๆที่ เปนปญหาอุปสรรคของผูประกอบการ    
 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  ไดตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลดังกลาว  จึงได
ทําการศึกษาการดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลของชุมชน กรณีน้ํามันใชแลว         โดยทําการศึกษา
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ในพื้นที่ทีมีการผลิตไบโอดีเซลในระดับชุมชน ซ่ึงในประเทศไทยในชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษามี
เพียง 6 จังหวัดเทานั้น จึงไดทําการศึกษาในพื้นที่เหลานี้ทั้งหมด โดยทําการศึกษา  สภาพการผลิต     
การตลาดไบโอดีเซล   ปริมาณวัตถุดิบ ที่จะสามารถใชผลิตไบโอดีเซลอยางตอเนื่อง  การบริหารจัดการ
ในการผลิตของชุมชน  ตลอดจนการศึกษาถึงพฤติกรรมและทัศนคติของผูใชไบโอเซล   ซ่ึงผล
การศึกษาจะไดนําไปใชในการพัฒนาการผลิตของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป พฤตกิรรมและทัศนคติของผูใชไบโอดีเซล 
1.2.2 เพื่อศึกษาสภาพการผลิตการตลาดไบโอดีเซลของชุมชน 
1.2.3 เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลของชุมชน 

 
1.3 ระยะเวลาศึกษา  ตั้งแตตุลาคม 2548 – กันยายน 2549 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา  

1.4.1 พื้นที่ที่ทําการศึกษา คือพื้นที่ที่มีการแปรรูปไบโอดีเซลคือจังหวัด นครศรีธรรมราช 
กระบี่ สุพรรณบุรี นครปฐม นครราชสีมาและ สุโขทัย  

1.4.2 ศึกษาการดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลของชุมชน โดยวัตถุดิบที่ทําการผลิต 
ไบโอดีเซล คือ น้ํามันใชแลว ซ่ึงเปนผลผลิตจากน้ํามันพืชและน้ํามันสัตว 

1.4.3 ใชขอมูลการดําเนินงานของผูประกอบการ ตั้งแต เดือนเมษายน 2548 – มีนาคม 2549 
ซ่ีงเปนระยะที่ผูประกอบการสวนใหญเริ่มดําเนินงานในเชิงธุรกิจ 
 
1.5  วิธีการศึกษา 
 1.5.1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1.5.1.1 ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการสํารวจ โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางเปาหมายคือ 
กลุมผูผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันใชแลว จํานวน 6 ราย   ผูใชไบโอดีเซลจากชุมชนหรือกลุมที่ทําการ
ผลิต จํานวน 50 ราย    รวมทั้งผูที่ไมใชไบโอดีเซล จํานวน 30 ราย รวมตัวอยางทั้งหมด 86 ราย    
วิธีการสํารวจ ดังนี้ 
           1)  กลุมผูผ ลิตจํ านวน  6  ราย  โดยสํารวจขอมูลประชากรที่ เปนชุมชน                
ซ่ึงดําเนินการผลิตไบโอดีเซลในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระบี่  สุพรรณบุรี  นครปฐม 
นครราชสีมาและ สุโขทัย จํานวนทั้งหมด 6ชุมชน/ราย ทั้งนี้ เพราะวาชุมชนที่ทําการผลิตไบโอดีเซลใน
พื้นที่ที่ทําการสํารวจมีเพียงจังหวัดละ 1 ชุมชนเทานั้น 
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          2) กลุมผูใชไบโอดีเซลจํานวน 50 ราย  ทําการสํารวจขอมูลประชากรผูใชไบโอ
ดีเซลจากผูผลิตในพื้นที่ดังกลาว  โดยกรอบรายชื่อของผูใชในชวงที่ทําการศึกษา มีทั้งหมด จํานวน    
50 ราย เทานั้น  จึงใชเปนตัวอยางทั้งหมด    
          3) กลุมผูไมใชไบโอดีเซล จํานวน 30 ราย โดยทําการสํารวจกลุมตัวอยางผูที่    
ไมใชไบโอดีเซลในพื้นที่/ชุมชน(หมูบาน)แหงเดียวกับผูใชไบโอดีเซล  กําหนดจํานวนตัวอยางรอยละ 
4  ของจํานวนผูไมใชไบโอดีเซล ดวยวิธีการสุมอยางงาย ไดจํานวน 30 ราย  
  1.5.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ   ไดจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ    ไดแก กระทรวงพลังงาน 
กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ และสถาบันการศึกษาตางๆ 
ที่เกี่ยวของ  
 1.5.2  การวิเคราะหขอมูล 
  1.5.2.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา เปนการวิเคราะหสภาพทั่วไป พฤติกรรม 
และทัศนคติตาง ๆ ของผูใชไบโอดีเซล และความคิดเห็นของผูที่ไมใชไบโอดีเซล สภาพการผลิต
การตลาดของชุมชนที่ทําการผลิตไบโอดีเซล  
  1.5.2.2 การวิ เคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  ทําการวิเคราะหระดับความพึงพอใจ             
ตอคุณสมบัติไบโอดีเซลของผูใช วิเคราะหตนทุน จุดคุมทุน การผลิต และผลการดําเนินงานของชุมชน 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนนโยบายดานการพัฒนาระบบการผลิตการตลาดไบโอ
ดีเซลของชุมชนและหนวยงานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.6.2  เพื่อเปนแนวทางใหผูประกอบการการผลิตไบโอดีเซลทั้งภาครัฐ เอกชนและ ชุมชน  
นําผลการศึกษาไปประยุกตใชกับกิจการของตนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.6.3  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใหผูสนใจทําการศึกษาตอไป 
 
1.7 นิยามศัพท                                                                                                                                  
 1.7.1  ไบโอดีเซล หมายถึงผลิตภัณฑที่ไดจากการนําน้ํามันพืชชนิดตางๆ หรือไขมันสัตว
รวมทั้งน้ํามันใชแลวจากการปรุงอาหาร มาเขาขบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  (Transesterification  
Process)      โดยการเติมแอลกอฮอล  เชน  เมทานอล  หรือเอทานอล   และตัว เร งปฏิกิ ริยา                    
เชน โซเดียมไฮดรอกไซด  ภายใตสภาวะที่อุณหภูมิสูง เพื่อเปลี่ยนเปน methyl ester, ethyl ester  หรือเรียก
อีกอยางหนึ่งวา “ไบโอดีเซล” และไดกลีเซอรอลเปนผลพลอยไดที่ใชเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรม
ยา เครื่องสําอาง ฯลฯ  
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 1.7.2   Methyl Ester หมายถึง สารประกอบอินทรียในน้ํามันพืช/สัตว ที่ไดจากการผาน
กระบวนการผลิตและสามารถใชทดแทนน้ํามันปโตรเลี่ยมได 
 1.7.3  Glycerol  หมายถึง ผลพลอยไดที่ไดจากการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืช/สัตวที่ใชแลว 
และเปนสารตั้งตนในกระบวนการ Oleochemical 
 1.7.4  พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่นํามาใชแทนน้ํามันเชื้อเพลิง 
 1.7.5  พลังงานชีวภาพ หมายถึง พลังงานจากสิ่งมีชีวิต ซ่ึงสวนใหญไดมาจากพืชและสัตว 
 1.7.6  น้ํามันใชแลว หมายถึง น้ํามันพืช/สัตวที่ใชทอดแลว 
 1.7.7  ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจที่มีตอคุณสมบัติของน้ํามันใชแลวที่แปรรูป
เปนไบโอดีเซล ใชทดแทนน้ํามันดีเซลในลักษณะตอไปนี้ ไดแกคุณภาพของไบโอดีเซล ความแรงของ
เครื่องยนตเมื่อใชไบโอดีเซล ความสิ้นเปลืองน้ํามัน การสรางมลพิษจากควันทอไอเสีย เสียงของ
เครื่องยนตเมื่อใชไบโอดีเซล ความเสียหายของเครื่องยนต ราคาของไบโอดีเซล ความสะดวกในการหา
ซ้ือ การลดการขาดดุลการคา และการชวยพยุงราคาน้ํามันพืช/น้ํามันพืชใชแลว 
 1.7.8  ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกที่มีตอการใชไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวทดแทนน้ํามัน
ดีเซล 
 1.7.9  ธุรกิจชุมชน หมายถึง การรวมตัวกันของคนในชุมชนเปนกลุมเกษตรกร สหกรณ หรือ
องคกรชุมชนใด ๆ เพื่อดําเนินการหรือประกอบการทางธุรกิจ ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตเดิม  โดยมีชุมชน
เปนเจาของกิจการ และเปนการดําเนินกิจการที่มุงที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน มุงที่จะสงเสริมให
คนในชุมชนสามารถปรับฐานคิดและเพิ่มศักยภาพของตน ตลอดจนเนนการรวมกลุมและการมีสวน
รวมของชุมชนในการบริหารจัดการการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชนจากการประกอบการนั้น ๆ 
 
1.8 ขอจํากัดของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มีขอจํากัดที่สําคัญคือ ขอมูลตัวอยางสําหรับชุมชนที่ดําเนินธุรกิจไบโอดีเซลยังมี
คอนขางนอย  และบางแหงยังอยูในชวงดําเนินการ  และส่ิงที่ เปนปญหาอีกประการหนึ่ง  คือ 
ผูประกอบการหรือชุมชนที่ดําเนินการผลิต และจําหนายไบโอดีเซลสวนใหญยังไมปรากฏรายชื่อใน
ฐานขอมูลของหนวยงานราชการตาง ๆ การสํารวจตัวอยางผูวิจัยไดทําการรวบรวมรายชื่อชุมชนหรือผู
ที่ทําการผลิตน้ําไบโอดีเซลที่ประสบความสําเร็จและไดปรากฏชื่อตามหนังสือพิมพ หรือวารสารตาง ๆ 
เพื่อเปนขอมูลสําหรับทําการวิจัยในครั้งนี้  



                                                               บทที่ 2 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับไบโอดีเซล 
 
2.1 ความเปนมาไบโอดีเซล 
 2.1.1  ไบโอดีเซลในประเทศไทย 
       หลังจากเกิดวิกฤตน้ํามันของโลกในป  2514 เปนตนมา    ประเทศไทย มีความตื่นตัว
และพยายามหาพลังงานทดแทนมาใช     โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานหมุนเวียน   (Renewable Energy) 
ที่สามารถหาไดในทองถ่ิน เชนน้ํามันพืช/สัตว หรือน้ํามันพืช/สัตว ที่ใชแลว ซ่ึงเปนพลังงานหมุนเวียน
ชนิดหนึ่งที่ไดรับการสนใจนํามาใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันดีเซล 
 ประเทศไทย มีการนําน้ํามันพืชมาใชเปนเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงที่ขาด
แคลน ตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แตเมื่อสงครามสงบลงและน้ํามันจากปโตรเลียมมีราคาถูกและ
หาไดงาย  จึงเลิกใช จนกระทั่งเกิดวิกฤตการณน้ํามันดังกลาวมาแลวขางตน จึงไดมีการวิจัยศึกษาหา
พลังงานทดแทนมาใชอีก โดยในป 2524 สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยและกรม
วิชาการเกษตร ไดทดลองใชน้ํามันถ่ัวลิสง น้ํามันเมล็ดสบูดํา น้ํามันมะพราว น้ํามันปาลมและเอสเตอร
ของน้ํามันปาลม มาใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันดีเซล    อยางไรก็ตามการพัฒนาไมไดดําเนินการ
อยางตอเนื่อง เพราะน้ํามันพืชที่ผลิตไดมีราคาสูงกวาราคาน้ํามันดีเซลมาก รวมทั้งในป 2525 ไดมีการ
วิจัย (พิสมัย 2525 และโสภณ 2525) โดยการผสมน้ํามันพืชในน้ํามันดีเซล และ/หรือน้ํามันกาด แตยังไม
มีการนํามาใชงานจริง  และจําหนายในปมน้ํามัน  จนกระทั่งปจจุบันตั้งแตป 2544 เมื่อวิกฤตการณน้ํามัน
เช้ือเพลิงเกิดขึ้นอีกและมีแนวโนมวาราคาปรับจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ เกษตรกรอาจประสบปญหาดานราคา  
ที่สูงขึ้น ในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่ํา ดังนั้นหนวยงานตาง ๆ เชน โครงการสวนพระองค
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จึงไดคิดคน
วิธีการใชน้ํามันพืชในเครื่องจักรกลโดยไมตองดัดแปลงเครื่องยนต ขณะเดียวกันสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย การปโตรเลียมแหงประเทศไทย และหนวยงานตาง ๆ 
กําลังศึกษาสูตรที่เหมาะสมของน้ํามันพืชผสม ทั้งในรูปแบบของน้ํามันพืชดิบผสม หรือ ไบโอดีเซล
ผสม อยางไรก็ตามไดมีเกษตรกรบางรายที่สามารถใชภูมิปญญาทองถ่ินคิดคนสูตรน้ํามันพืชผสมใน
รูปแบบของน้ํามันผสมโดยมีการนําน้ํามันดิบหรือกล่ันแลวมาผสมกับน้ํามันปโตรเลียมในอัตราสวน
ตาง ๆ  เพื่อใชและจําหนายกันอยางแพรหลาย ดังตัวอยางที่จะกลาวตอไปนี้  
 1)  สูตรทับสะแก ของนายยุทธชัย  วิวัฎฎกุลธร เกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ ได
คิดคนสูตรขึ้นโดยใชน้ํามันมะพราว:น้ํามันกาด อัตราสวน 20:1 และสูตรน้ํามันปาลม:น้ํามันกาด 
อัตราสวน 60 :40 โดยปริมาตร 
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 2)  สูตรดีเซลปาลม ของนายสามารถ มีอินทร เกษตรกรจังหวัดชุมพร คิดคนสูตรโดยใช
น้ํามันปาลม:น้ํามันดีเซล:น้ํามันกาด:น้ํามันหลอล่ืน อัตราสวน 40:30:10:10 
 3)  สูตรน้ํามันมะพราว ของนายศิริ  เจริญชาง เจาของโรงงานหีบน้ํามันมะพราว อําเภอ
บางคณที จังหวัดสมุทรสงคราม สําหรับสวนผสมของสูตรนั้นผูประกอบการยังไมตองการเปดเผย 
 สูตรน้ํามันโดยภูมิปญญาชาวบานดังกลาว เปนการใชน้ํามันพืชมาผสมโดยไมมีการแปร
รูปทางเคมีใหเหมือนไบโอดีเซลที่ทํากันในประเทศสหรัฐอเมริกา และยุโรป เพราะน้ํามันพืช 
มีไขและสารเหนียว  (Gum) อาจสรางความเสียหายแกเครื่องยนต     อยางไรก็ตาม      จากการศึกษา
ของสุพรรณี พบวา ผูบริโภคมีทั้งผูที่ใชไดผลดีในรถยนตและเครื่องจักรกลทางการเกษตร และผูใชที่
ประสบปญหาเครื่องยนต  ไดรับความเสียหาย และไสกรองอุดตัน(สุพรรณี  2544) 
  ปจจุบัน ไบโอดีเซลที่ใชไดจากกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม เชนเดียวกับที่
ดําเนินการในตางประเทศ เชน การผลิต Methyl หรือ Ethyl Ester ไดผานขั้นตอนที่เรียกวา 
Esterification หรือ Transeseterification ซ่ึงเปนกระบวนการแยก Ester ออกจากน้ํามันพืช และมี
คุณสมบัติที่สามารถใชทดแทนพลังงานจากน้ํามันปโตรเลียมได 
 ในป 2545 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดทดลองนํา
น้ํามันปาลมดิบแปรรูปเปนเมทิลเอสเตอร (ไบโอดีเซล) เพื่อใชทดแทนน้ํามันดีเซลในเครื่องจักรกลทาง
การเกษตร และรถยนตภายในศูนยฯ และต้ังแตป 2548  เปนตนมา ไดสรางสถานีจายไบโอดีเซล 
ภายในศูนยและจําหนายใหแกบุคคลทั่วไปในพื้นที่     โดยติดตั้งปมและหัวจายไบโอดีเซลภายในศนูยฯ 
เชื้อเพลิงที่จําหนายเปนไบโอดีเซลชนิด B100 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนสถาบันแหงหนึ่งที่ได
วิจัยไบโอดีเซล  ชนิด B 100   ตั้งแตป 2544  ปจจุบันไดเปดจําหนายใหแกประชาชนทั่วไป  เปนชนิด 
B100 โดยใชวัตถุดิบคือน้ํามันปาลมดิบ และน้ํามัน(พืช/สัตว) ที่ใชแลว นอกจากนี้ยังมีหนวยงานตางๆ 
เชนโครงการสวนพระองค ในสวนจิตรลดา  ปตท. กรมอูทหารเรือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย และ บริษัท ราชาไบโอดีเซลจํากัด  ที่ทําการผลิตไบโอดีเซลดวย 
 อนึ่ง  เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2544    คณะกรรมการนโยบายแหงชาติ         ไดกําหนด
ช่ือสวนผสมของน้ํามันพืชในน้ํามันปโตรเลียมวา น้ํามันดีเซลมะพราว หรือน้ํามันดีเซลปาลม 
สําหรับไบโอดีเซลใหใชเรียกเฉพาะน้ํามันพืช/สัตว ที่ไดผานกระบวนการไปเปน Methyl หรือ Ethyl 
หรือ Ethyl Ester แลวเทานั้น 
 2.1.2  ไบโอดีเซลในตางประเทศ 
 การวิจัยและพัฒนาทางดานไบโอดีเซลในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกไดเร่ิมมานานแลว เชน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในทวีปยุโรป และออสเตรเลีย เปนตน เนื่องจากวิกฤตการณขาดแคลน
ดานพลังงานจากน้ํามันปโตรเลียม ในป 2513 และเกิดสงครามอาวเปอรเซียเกิดขึ้น ทําใหการขนสง
น้ํามันไมสะดวกสงผลใหน้ํามันมีราคาแพงและมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการ ขณะเดียวกัน
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ผลผลิตทางการเกษตร มีปริมาณมากเกินความตองการทําใหราคาตกต่ํา จึงไดมีการคิดคนวิจัยการใช
ผลิตผลทางการเกษตรเพื่อทดแทนพลังงานน้ํามันปโตรเลียม น้ํามันพืชนับไดวาเปนแหลงพลังงานใหม
แหลงหนึ่งที่มีศักยภาพสูงที่ใชทดแทนพลังงานจากน้ํามันเชื้อเพลิง และเปนผลิตภัณฑที่ไมทําลาย
ส่ิงแวดลอมและกอใหเกิดมลพิษ การวิจัยดานไบโอดีเซลจึงไดเริ่มอยางจริงจังในชวง 15 ป ที่ผานมา 
โดยในป 2525 มีรายงานการคนพบ Ester ที่มาจากไขสัตวในประเทศนิวซีแลนด ในป 2531ออสเตรเลีย
ไดตั้งโรงงานตนแบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดเรฟ (Rapeseed Oil) การผลิตเปนการคาครั้งแรก 
ไดเร่ิมในป 2533 โดยในระยะแรกใชกับเครื่องจักรกลทางการเกษตร และไดรับการรับรองจากผูผลิตรถ
แทรกเตอรเกือบทุกยี่หอ ตอมาไดนํามาใชกับยานพาหนะที่ใชเครื่องยนตดีเซล ซ่ึงไดรับการสนับสนุน
จากกลุมอุตสาหกรรมยานยนตตาง ๆ เชน Ford , John Deer เปนตน และเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นตอ
ผูบริโภค  ออสเตรเลียไดออกมาตรฐานไบโอดี เซลฉบับแรกสําหรับ  Rapeseed-methyl-ester 
 (ONC 1990) และ Fatty acid- methyl-ester (CONC 1991)  ในป 2534  นอกจากนี้รัฐบาลไดสนับสนุน
ให ใช ไบโอดี เซลโดยการลดภาษีน้ํ ามันให ร อยละ  1 0  และออกกฎหมายให รถยนต ใช 
ไบโอดีเซลในเขตพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแนน และมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตของตลาดไบโอดีเซล 
 สหรัฐอเมริกา ใชน้ํามันถ่ัวเหลือง น้ํามันเมล็ดเรฟ เมล็ดทานตะวัน และน้ํามันใชแลว ทํา
การผลิตไบโอดีเซล กําลังผลิตเฉลี่ย 230,000 ตัน/ป รวมทั้งไดออกกฎหมายพัฒนาและสงเสริมการผลิต
และการใชไบโอดีเซล สมาคมทดสอบมาตรฐานวัสดุไดกําหนดมาตรฐาน ASTMD6751 เพื่อเปนการ
รับประกันคุณภาพของน้ํ ามันไบโอดี เซล สําหรับสหภาพยุโรปซ่ึงเปนประเทศผูนําในการผลิต 
ไบโอดีเซลในชวงป 2539-2546 มี กําลังการผลิตไบโอดีเซล 2 ลานตัน/ป หรือเพิ่มขึ้นมากกวา 4 เทา 
ประเทศเยอรมันผลิตมากที่สุดเปนอันดับ 1 โดยมีกําลังการผลิตมากกวา 1 ลานตัน/ป ปจจุบันประเทศที่
จะเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรปจะตองปฏิบัติตามกฎที่กําหนดไว กลาวคือ ประเทศสมาชิกจะตองเพิ่ม
สัดสวนในการใชพลังงานชีวมวล จากรอยละ 2 ในป 2548เปนรอยละ 5.75  ในป 2553 
 สําหรับประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเปนประเทศเพื่อนบานของไทย กําลังรางกฎหมายเพื่อบังคบั
ใชโดยกําหนดใหน้ํ ามันดี เซลที่ ใชภายในประเทศทั้ งหมดตองมีสวนผสมของน้ํ ามันปาลม                 
รอยละ 5 ทั้งนี้เพื่อลดคาใชจายในการจัดซ้ือน้ํามันดีเซลลง โดยกําหนดใหมีผลบังคับใชภายในป 2551 
ปจจุบันมาเลเซีย ตองนําเขาน้ํามันดีเซลที่ใชกันอยูเกือบทั้งหมดจากตางประเทศ ในขณะที่เปนประเทศ
ที่ผลิตและสงออกน้ํามันปาลมสูงที่สุดของโลก  ซ่ึงถาหากใชสวนผสมดังกลาวจะชวยลดการบริโภค
น้ํามันดีเซลลง 418,000 ลิตรตอป ทั้งนี้ชาวไรมาเลเซียที่เคยใชน้ํามันปาลมผสมกับน้ํามันดีเซลสําหรับ
รถแทรกเตอรและรถบรรทุกมานานแลว ยืนยันวาไมมีผลกระทบตอเครื่องยนตแตอยางใด 
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2.2 ประเภทไบโอดีเซล                 
          ไบโอดีเซล  อาจแบงตามน้ํามันที่นําออกมาใชไดเปน 3 ประเภทคือ 
 2.2.1  ไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชหรือน้ํามันสัตว ไดแกน้ํามันมะพราว น้ํามันปาลม น้ํามันถ่ัว
ลิสง น้ํามันถ่ัวเหลือง น้ํามันหมู  น้ํามันจากปลา น้ํามันประเภทนี้สามารถนํามาใชกับเครื่องยนตดีเซล 
โดยไมตองผสม เติมสารเคมีอ่ืนหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ํามันใหเปลืองเวลาและทรัพยากร 
 2.2.2  ไบโอดีเซลแบบลูกผสม  โดยเปนลูกผสมระหวางน้ํามันพืชหรือสัตวกับน้ํามันกาด  
น้ํามันดีเซลหรืออ่ืนๆ เพื่อใหไบโอดีเซลที่ไดมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลปโตรเลียมมากที่สุด 
ตัวอยางเชน โคโคดีเซล (Coco-diesel)เปนการผสมกันระหวางน้ํามันมะพราวกับน้ํามันกาด หรือปาลม
ดีเซล (Palm-diesel)เปนการผสมระหวางน้ํามันปาลมกับน้ํามันดีเซล  
 2.2.3  ไบโอดีเซลแบบเอสเตอร   มีลักษณะเปนไบโอดีเซลที่แทจริง ที่หลายประเทศใช       
เชน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  เยอรมัน  ไบโอดีเซลประเภทนี้ตองผานกระบวนการการแปรรูปทางเคมี  
ที่เรียกวาทรานสเอสเตอริฟเคชัน นั่นคือการนําน้ํามันพืชหรือสัตวที่มีกรดไขมันไปทําปฏิกิริยา ทําให
ไดเอสเตอร  โดยจะเรียกชนิดของไบโอดีเซลแบบเอสเตอรตามชนิดของแอลกอฮอลที่ใชในการทํา
ปฎิกิริยา ไบโอดีเซลชนิดเอสเตอรนี้มีคุณสมบัติเหมือนกับน้ํามันดีเซลมากที่สุด ทําใหไมมีปญหากับ
เครื่องยนต สามารถนํามาใชกับรถยนตได  แตตนทุนการผลิตคอนขางแพงกวาแบบอื่น  
      
2.3 การผลิตไบโอดีเซล 
 ในการผลิตไบโอดีเซลมีวิธีการและทางเลือกจํานวนมาก     เทคนิคตางๆมีขอดีขอเสีย              
ที่แตกตางกัน  ขึ้นอยูกับคุณภาพของวัตถุดิบที่ใชและของผลิตภัณฑที่ตองการผลิต ดังนั้น การออกแบบ
กระบวนการผลิตที่สามารถรองรับการทํางานไดหลากหลายจึงเปน วิธีการที่นักออกแบบนิยมทํากัน      
แตการออกแบบที่ซับซอนยอมสงผลใหเครื่องจักรมีราคาแพง และการทํางานที่ยุงยากขึ้น  กระบวนการ
ผลิตสามารถแบงออกไดเปน  2  แบบ  ตามลักษณะการผลิต  ดังนี้ 
 แบบที่ 1  กระบวนการผลิตแบบกะ  เปนที่นิยมและงายที่สุดเนื่องจากตนทุนเครื่องจักรต่ํา และ
การดําเนินงานไมซับซอน ในการผลิตใชถังกวนผสมทําปฏิกิริยาระหวางแอลกอฮอล และไตรกลีเซอ
ไรด สัดสวนประมาณ 6:1 โดยปฏิกิริยาจะดําเนินในถังปดหรือในถังเปดที่มีอุณหภูมิระหวาง 25-85 oC 
ตัวเรงปฏิกิริยา คือ NaOH หรือ KOH การกวนผสมที่ดีตองเกิดในชวงแรกเพื่อใหแอลกอฮอล น้ํามัน 
และตัวแรงปฏิกิริยาสัมผัสกันอยางสมบูรณ สวนชวงทายของปฏิกิริยาการลดแรงกวนจะชวยกลีเซอรอล 
ที่เกิดจากปฏิกิริยาแยกตัวออกไดดี ผลผลิตอยูในชวงรอยละ 85-94  หากทําปฏิกิริยาสองขั้นตอนจะได 
ผลผลิตสูงกวารอยละ 95 แตคาใชจายจะเพิ่มขึ้นในการกลั่นแอลกอฮอลที่เหลือจากปฏิกิริยากลับมาใชงาน
ใหม 
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 แบบที่ 2  กระบวนการผลิตแบบตอเนื่อง  ที่มักใชในโรงงานขนาดใหญเปนกระบวนการผลิต
แบบถังกวนผสมตอเนื่อง (Continuous stirred tank reactor, CSTR) ซ่ึงประกอบดวยถังกวนผสมตั้งแต
หนึ่งใบ(หรืออาจมากกวา)ที่มีการไหลเขาของสารปอนทั้งหมด และมีการไหลออกของผลิตภัณฑอยาง
ตอเนื่อง ในกระบวนการผลิตที่ใชถังปฏิกรณแบบนี้ตองมีการกวนที่รุนแรงเพียงพอที่ใหของผสมเปน
เนื้อเดียวภายในถังกอนไหลออกจากถัง ทําใหการแยกกลีเซอรอลในถังแยกทําไดลําบากขึ้น 
 2.3.1  กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน 
 สวนใหญ เปนกระบวนการผลิตแบบกะ  โดยเริ่มตนจากการผสมน้ํามันพืชกับ
แอลกอฮอลที่มีตัวเรงปฏิกิริยา ที่อุณหภูมิประมาณ 60 oC  เวลา 2-3 ช่ัวโมง ทิ้งน้ํามันใหแยกชั้น ช้ัน
บนสุด คือ เมธิลเอสเตอร หรือไบโอดีเซล ช้ันลางคือกลีเซอรอล หรือกลีเซอรีน   เมื่อถายชั้นกลีเซอรีน 
ออกแลวจะเหลือช้ันไบโอดีเซล  ทําการไลน้ําออกจากไบโอดีเซล กรอง ตรวจวัดคุณภาพ และจัดเก็บ 
รายละเอียด ตามแนวทางที่มหาวิทยาสงขลานครินทรไดอบรมใหแกชุมชน โดยการสนับสนุนของ
กระทรวงพลังงาน ดังนี้ 

(1) เตรียมน้ํามันจากหองเก็บมากรอง (2 ช่ัวโมง) 
(2) ไตเตรทน้ํามันเพื่อหากรดไขมันอิสระ (15 นาที) 
(3) ถายน้ํามันเขาถัง (15 นาที) 
(4) ใหความรอน (30 นาที) 
(5) เตรียมเมทอกไซด (30 นาที) 
(6) ผสมเมทอกไซดในน้ํามัน (30 นาที) 
(7) กวนผสมใหเกิดปฏิกิริยา (3 ช่ัวโมง) 
(8) ถายน้ํามันออกจากถังปฏิกิริยาเขาสูถังแยกชั้น (15 นาที) 
(9) ทิ้งใหแยกชั้น ( 3 ช่ัวโมงหรือมากกวา) 
(10)  ถายกลีเซอรีนออก (15 นาที) 
(11)  ลางไบโอดีเซลครั้งที่ 1 โดยในขณะลางใหเปดเครื่องใหความรอนรักษาอุณหภูมิ

ที่ 40  oC และเปดวาลวอากาศ (60 นาที) 
(12)  ทิ้งใหแยกชั้น (2 ช่ัวโมง หรือมากกวา) 
(13)  ลางไบโอดีเซลครั้งที่ 2 (ขั้นตอนเหมือนการลางไบโอดีเซลครั้งที่ 1) 
(14)  ลางไบโอดีเซลครั้งที่ 3 (ขั้นตอนเหมือนการลางไบโอดีเซลครั้งที่ 2) 
(15)  ตรวจวัด pH ของน้ําลางและไบโอดีเซลใหเปนกลาง (ประมาณ 15 นาที) 
(16)  เปดเครื่องใหความรอนรักษาอุณหภูมิ 120 oC (ประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
(17)  ทิ้งใหเย็นตัวลง  (2 ช่ัวโมง หรือมากกวา) 
(18)  กรองผานตัวกรอง (2 ช่ัวโมง) 
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(19)  ตรวจวัดคุณภาพ 
(20)  จัดเก็บ 

 
 2.3.2  คุณภาพและมาตรฐานไบโอดีเซล 
 มาตรฐานและคุณภาพของไบโอดีเซลตามมาตรฐานสากลที่นิยมใชในการพัฒนา 
ไบโอดีเซล จะนิยมใชมาตรฐาน DIN ของประเทศเยอรมันนี และASTM (American Society of Testing  
and Materials) ของสหรัฐอเมริกา การทดสอบตามมาตรฐานเหลานี้เปนกระบวนการสําคัญที่ใชในการ
ควบคุมคุณสมบัติของไบโอดีเซล และธุรกิจน้ํามันกอนการซื้อขายในตลาด ถาไบโอดีเซลที่จําหนาย
ไมไดคุณภาพอาจสงผลกระทบถึงประชาชน  
 สําหรับประเทศไทยกระทรวงพลังงานไดกําหนดมาตรฐาน B100  ซ่ึงB100 คือน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่ผลิตจากไขพืชหรือไขสัตวโดยไมตองใชน้ํามันดีเซลปโตรเลียมหรือน้ํามันอ่ืนๆมาผสม 
สามารถใชทดแทนน้ํามันดีเซลปโตรเลียมได(ภาคผนวกที่ 9) ซ่ึงประกอบดวยพารามิเตอรรวม 23 ตัว 
และจะเพิ่มอีกหนึ่งพารามิเตอรในกรณีที่มีการใชสารเติมแตงในไบโอดีเซล วัตถุประสงคหลักตาม
มาตรฐานที่ประกาศใช B100นั้นตองการกําหนดขึ้นเพื่อเปนวัตถุดิบสําหรับ นําไปผสมกับน้ํามันดีเซล
ปโตรเลียม เชน ไบโอดีเซล จํานวน 5 สวน ผสมกับน้ํามันดีเซลปโตรเลียม  จํานวน 95 สวน ที่กําลังใช
อยูในปจจุบัน จะเรียกวาเปนไบโอดีเซล B5 กระทรวงพลังงานไดประกาศกําหนดคุณภาพมาตรฐาน  
ไบโอดีเซลชนิด B5 ไวเรียบรอยแลว  แตถานํา B100 ไปใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรงกับเครื่องจักรกลตางๆ
โดยไมไดผสมกับน้ํามันดีเซลปโตรเลียมยังไมไดกําหนดมาตรฐานและยังไมไดประกาศใช   มาตรฐาน 
B100 ที่ประกาศใชนั้น  เปนมาตรฐานวัตถุดิบสําหรับผสมกับน้ํามันดีเซลปโตรเลียม ดังนั้นการที่ผูผลิต
หรือชุมชนบางแหงทําการผลิตไบโอดีเซลชนิด B100 ออกมาจําหนาย จึงไมไดยอมรับจากหนวยงานที่
เกี่ยวของและอาจผิดกฎหมายอีกดวย 
 อยางไรก็ตามในระดับชุมชน กระทรวงพลังงานไดกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบ
ประเภท B100 ที่จะนําไปผสมกับน้ํามันดีเซลปโตรเลียม ตองผานเกณฑเบื้องตนซึ่งประกอบดวย
พารามิเตอร 10 ตัว คือ ความหนืด ความหนาแนน จุดวาบไฟ ปริมาณกากถาน ตัวเลขซีเทน (Cetane 
Number) คาความเปนกรด  (Acid Value) จุดกลั่นที่ รีโคเวอรรอยละ  90 การกัดกรอน  
จุดไหลเท (Pour Point) และคาความรอน (Heating Value) (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1  เกณฑเบื้องตนของคุณลักษณะและคุณภาพไบโอดีเซลสําหรับโครงการไบโอดีเซลชุมชน 
 

ขอกําหนด วิธีทดสอบ เกณฑ 
ความหนืดที่ 400C,CSt ASTM D445 1.9 -6.0 
ความหนาแนน ณ 150 C,kg/m3  ASTM D1298 860-900 
จุดวาบไฟ,0C ASTM D93 ไมต่ํากวา 100 
ปริมาณกากถาน,%wt ASTM D4530 ไมสูงกวา 0.30 
ตัวเลขซีเทน ASTM D613 ไมต่ํากวา 51 
คาความเปนกรด,mgKOH/g ASTM D664 ไมสูงกวา 0.50 
Distillation 90%recovered,0 C ASTM D1160 ไมสูงกวา 360 
การกัดกรอน ASTM D130 ไมสูงกวาหมายเลข 1 
จุดไหลเท,0C  นอยกวา 6 
คาความรอน,Ca1/g  มากกวา 9,000 
ที่มา : กระทรวงพลังงาน 
 
 อนึ่งการใชไบโอดีเซลชนิด B100 ในปจจุบันยังไมเปนที่แพรหลาย เนื่องจากผลการศึกษา
ดานผลกระทบตอเครื่องยนต และระบบจายน้ํามันยังไมสามารถหาขอสรุปได แตการนําไบโอดีเซล
ผสมกับปโตรเลียมดีเซลในสัดสวน 20 สวน ตอดีเซล 80 สวน หรือ B20 เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา
สามารถนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2.4 การตลาดไบโอดีเซล 

ตลาดไบโอดีเซลยังมีปริมาณไมมากนัก ซ่ึงในปจจุบันกระทรวงพลังงานไดรวมกับภาคเอกชน
ดําเนินโครงการสาธิตการผลิต และการใชไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลว และน้ํามันปาลมในจังหวัด
เชียงใหม และกรุงเทพมหานคร โดยมีการจําหนายน้ํามันดีเซล B5 แกประชาชนทั่วไป ตามสถานี
บริการน้ํามัน 14 แหง (บางจาก และปตท.) ซ่ึงราคาน้ํามันดีเซล B5 จะถูกกวาราคาน้ํามันดีเซลทั่วไป
เฉล่ีย 75 สตางคตอลิตร  เพื่อเปนการจูงใจใหผูบริโภคหันมาทดลองใชนํามันดีเซล B5 ขณะเดียวกันยัง
เปนการสรางทางเลือกเพื่อลดคาใชจายดานพลังงานใหกับประชาชน อีกทั้งยังเปนจุดเริ่มตนของการ
ชวยชาติทั้งในแงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 
 2.4.1  ปริมาณการใชไบโอดีเซลตามสถานีบริการของปตท. และบางจาก ประเภท 
ไบโอดีเซลB5 
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   1) ปริมาณใช ป 2548    =   6,000,000 ลิตร 
    ดังนั้นเปนปริมาณไบโอดีเซลที่แทจริง (ไมมีน้ํามันปโตรเลียมผสม)    

        =   
100

5000,000,6 x  =   300,000  ลิตร 

 2)  ปริมาณใช ป 2549 (ม.ค. – ต.ค.)    =   6,385,000  ลิตร 
ดังนั้นเปนปริมาณไบโอดีเซลที่แทจริง (ไมมีน้ํามันปโตรเลียมผสม)      

=  
100

5000,385,6 x  =    319,250   ลิตร 

 2.4.2  ปริมาณการใชไบโอดีเซลตามแหลง/หนวยงานตาง ๆ โดยในป 2548 จากรายซื่อ            
ที่ปรากฏในสื่อหนังสือพิมพและโทรทัศน       ปรากฏวามีการผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน    จํานวน    
6 ราย/ชุมชน รวมทั้งขอมูลจาก ดร.ชาคริต  ทองอุไร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และศูนยศึกษา 
การพัฒนาพิกุลทอง พบวาแหลงดังกลาวทําการผลิตไบโอดีเซลชนิด B100  รวมทั้งหมดเฉลี่ยประมาณ 
122,400 ลิตร/ป ตัวเลขเหลานี้ยังไมรวมกับผูประกอบการเอกชนที่ทําการผลิตเพื่อใชในกิจการของ
ตนเองและบางครั้งก็จําหนายดวย 
 ดังนั้นปริมาณการผลิต และจําหนายโดยเฉลี่ยในป 2548 เปนปริมาณไบโอดีเซล โดยไมมี
น้ํามันปโตรเลียมผสม ประมาณ 422,400 ลิตร และ 564,050 ลิตร  ในป 2549 
  
2.5 นโยบายและมาตรการของรัฐ 
                 2.5.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการใชไบโอดีเซลจากปาลม 
 ประกาศใช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้   
  3.1)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  เ ร ง สํ ารวจและกํ าหนดพื้นที่ ป ลูกปาลมที่ มี
ศักยภาพใหมีความชัดเจนโดยเร็วและรวมกับกระทรวงพลังงานในการกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกจิการปลกู
ปาลมใหสอดคลองกับการผลิตไบโอดีเซล  ดําเนินการใหมีการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกปาลม และผู
ลงทุนที่จะเขารวมโครงการไบโอดีเซลรวมทั้ง เรงจัดหาเมล็ดพันธุที่ใหผลผลิตตอไรสูง 
    3.2)  กระทรวงอุตสาหกรรม  สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน  จัดหาแหลงเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ําใหกับผูประกอบการ และรวมกับกระทรวงพลังงาน  ในการกําหนดพื้นที่และออก
ใบอนุญาตตั้งโรงงานไบโอดีเซล 
  3.3)  กระทรวงพลังงาน กําหนดใหมีการใชไบโอดีเซลภายในประเทศ ในสัดสวน
รอยละ 10   ในป  2555   สงเสริมใหมีการใชอยางตอเนื่อง  กําหนดมาตรการและความปลอดภัย     
ในการใช และรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดเขตการพัฒนาไบโอดีเซลอยางครบวงจร 
  3.4)   กระทรวงการคลัง    สนับสนุนมาตรการดานภาษี เพื่อสง เสริมการใช 
ไบโอดีเซลรวมทั้งจัดหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ําใหกับเกษตรกร และผูประกอบการ 
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  3.5)  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ประสานแผน 
มหภาคการพัฒนาและสงเสริมการใชไบโอดีเซลอยางครบวงจร 
 2.5.2 แนวทางการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมไบโอดีเซลอยางตอเนื่อง (ตอจาก
ขอ 2.5.1) ประกาศใชเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้   
          1 )  กํ าหนดความตองการและ  ปริมาณการใช ไบโอดี เซลของประ เทศไทย   
ในป 2547 วันละ 50 ลานลิตร และจะเพิ่มขึ้นเปนวันละ 85 ลานลิตร ในป 2555  ซ่ึงจะทําใหความ
ตองการใชใบโอดีเซลในป 2555 เปนประมาณ 8.5 ลานลิตรตอวัน (สัดสวนผสมไบโอดีเซลในน้ํามัน
ดีเซล 10%) ซ่ึงสามารถทดแทนการใชน้ํามันดีเซลได 3,100 ลานลิตรตอป รวมทั้งสงเสริมการใช
วัตถุดิบจากน้ํามันพืชใชแลวและจากน้ํามันสบูดํา           
                        2)  รูปแบบการพัฒนาและลงทุน  การลงทุนโรงงานผลิตไบโอดีเซลขนาด 100,000 ลิตร
ตอวัน  ใชผลปาลม  1 8 0 , 0 0 0  ตันตอป  ซ่ึ งตองใชพื้ นที่  ปลูกปาลมประมาณ  6 0 , 0 0 0  ไร 
โดยเสนอแนวทางการพัฒนาเปน 3 รูปแบบ ดังนี้ 
    รูปแบบที่ 1: การตอยอดจากโรงงานผลิตน้ํามันปาลมดิบเดิม โดยเปนการลงทุน
เฉพาะโรงงานผลิตไบโอดีเซล 
    รูปแบบที่ 2:  การลงทุนสรางเฉพาะโรงงานไบโอดีเซลโดยชื้อวัตถุดิบน้ํามันปาลม
ดิบจากตลาด 
    รูปแบบที่3: การลงทุนสรางโรงงานใหมทั้งระบบ โดยลงทุนปลูกปาลมน้ํามัน 
ในพื้นที่ 60,000 ไร และตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซลโดยตรง ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ของภาคอีสานกอน 
    รูปแบบที่ 4:  การพัฒนาไบโอดีเซลชุมชน  เพื่อสงเสริมใหชุมชนสามารถใชวัตถุดิบ
ในพื้นที่มาผลิตใบโอดีเซลใชไดเอง    โดยกระทรวงพลังงาน   เร่ิมสงเสริมอยางจริงจังตั้งแต    ป 2548  
  การพัฒนาไบโอดีเซลระดับชุมชน  มาตรการตางๆที่ไดดําเนินการไปแลวไดแก 
  1)โครงการสงเสริมการผลิตการใชไบโอดีเซลระดับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค 
                                                   1.1)  เพื่อลดคาใชจายดานพลังงานใหกับชุมชนโดยสามารถผลิตและใชไบโอดีเซล
จากน้ํามันพืชใชแลวและน้ํามันพืชอ่ืนที่มีอยูในชุมชนแทนการใชน้ํามันดีเซล   
                                  1.2) เพื่อถายทอดความรูและสรางเครื่องตนแบบในการผลิตใบโอดีเซล โดยใช
ทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชน  เชน สบูดํา  น้ํามันปาลม น้ํามันพืชใชแลว เปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอ
ดีเซล    
                                  1.3) เพื่อสงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมชนตนแบบดานการผลิตและการใชไบโอดีเซล
ภายในชุมชน  รวมทั้งเปนสถานที่ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถพัฒนาการผลิตไบโอ
ดีเซลได 
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    ชุมชนที่ไดเร่ิมดําเนินการผลิตไบโอดีเซลในป 2548และ 2549 คือ 
     - ชุมชนวัดพยัคฆาราม อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี 
     -  สหกรณการเกษตรนาหวา  อําเภอนาหวา  จังหวัดนครพนม 
  ทั้งนี้จะขยายไปยังชุมชนในพื้นที่จังหวัดตางๆที่มีความพรอมตอไป 

2) กระทรวงพลังงานรวมกับกรมอูทหารเรือและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทําการ  
วิจัยสาธิตการผลิตและการใชไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิงระดับชุมชนภายใตโครงการ “การวิจัยสาธิตการ
ผลิตและการใชไบโอดี เซลเปนเชื้อ เพลิงในรถยนต รับจ างสองแถวในจังหวัด เชียงใหม”                    
โดย ไดอบรมเจาหนาที่ของชุมชน เพื่อใหเกิดทักษะความชํานาญในระบบ  ตลอดจนกําหนดแนวทาง
จัดหาน้ํามันพืชใชแลวเปนวัตถุดิบหลักและจัดสงเชื้อเพลิงที่ผลิตไดใหรถยนตในโครงการฯ  และสงผล
ผลิตใหกับบริษัท  ปตท. จํากัด (มหาชน) และบางจาก  ที่มีสถานีบริการน้ํามันทดลองจําหนาย  
ไบโอดีเซล ที่ อ. สันกําแพง    และ อ. เมือง จ. เชียงใหม  ซ่ึงมีกําลังการผลิต  2,000 ลิตรตอวัน เร่ิม
ดําเนินการผลิต เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2549 



บทที่ 3 
แนวคิดและทฎษฎี 

 
3.1 การตรวจเอกสาร 
                อุษณีย  พันธจันทรอุไร (2541) ไดศึกษาธุรกิจชุมชนทางเลือกใหมในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
กรณีศึกษาสถานีบริการน้ํามันบางจาก  พื้นที่ที่ทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิเคราะห
คือพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยวิธีการเลือกตัวแทนแบบเจาะจง  ผลจากการศึกษาสรุปวาธุรกิจชุมชน 
เปนการดําเนินธุรกิจประเภทน้ํามันในพื้นที่นั้น ๆ โดยเกษตรกรหรือสมาชิกของชุมชนหรือชุมชน       
ที่เปนรูปของสหกรณ ซ่ึงไดรับความสนับสนุนจากบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด ผลการดําเนินงาน
พบวาสหกรณหรือชุมชนมีกําไรในการดําเนินธุรกิจมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกอนการดําเนินกิจการ
สถานีบริการน้ํามัน  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาชุมชนสามารถดําเนินกิจการอยูได โดยลดการพึ่งพาการบริการ
จากภายนอกลง และนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนได  การที่จะดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น ในระยะแรกชุมชน จําเปนจะตองไดรับความรวมมือชวยเหลือจากองคกรชุมชน 
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในรูปของการใหความรูเทคโนโลยีใหมๆ การลงทุนและโอกาสในการลงทุน 
จึงจะทําใหธุรกิจชุมชนสามารถดําเนินการไดและเปนทางเลือกในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพตอไป    
 สุพรรณี  อัศวศิริเลิศ (2544) ไดทําการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอัน
เนื่องมาจากการใชน้ํามันพืชทดแทนน้ํามันดีเซลในจังหวัดสมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ โดยน้ํามัน
พืชทดแทนในที่นี้หมายถึงน้ํามันมะพราว  กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาคือ ผุใชน้ํามันพืชทดแทน ผูผลิต
น้ํามันมะพราว โรงงานสกัดน้ํามันพืชและปมน้ํามันพืช  ผลการศึกษาพบวาการใชน้ํามันพืชทดแทน
น้ํามันดีเซลมีผลกระทบตอเศรษฐกิจในระดับหนวยการผลิตของเกษตรกร โดยคาใชจายในการผลิต
ทางการเกษตรลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเกษตรกรหันมาใชน้ํามันดีเซลมะพราวทดแทนน้ํามัน
ดีเซล ในดานสังคมมีผลตอการรวมตัวประกอบกิจกรรมรวมกันของกลุมเกษตรกรในลักษณะธุรกิจ
ชุมชน ซ่ึงเปนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในภาพรวม   สวนผลกระทบในดานสิ่งแวดลอมแม
จะไมมีผลแสดงใหเห็นอยางเดนชัด แตผูใชน้ํามันพืชทดแทนน้ํามันดีเซลสามารถสังเกตเห็นและสัมผัส
ไดจากควันทอไอเสียของเครื่องจักรกลที่ใชน้ํามันพืชวามลภาวะอากาศจากทอไอเสียลดลง  ผูวิจัยมี 
ขอเสนอแนะวารัฐบาลควรมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํามันพืช
เพื่อใชทดแทนน้ํามันดีเซลและแกไขปญหาน้ํามันเปนไข การเผาไหมไมสมบูรณ และควรมีแผนแมบท
เพื่อวางแผนผลิตพืชน้ํามันใหเพียงพอตอการรองรับการนําน้ํามันพืชไปใชทดแทนน้ํามันดีเซลใน
อนาคต และออกมาตรการจูงใจใหใชน้ํามันพืชทดแทน ซ่ึงจะนําไปสูวัตถุประสงคในการยกระดับราคา
พืชและการเกษตร ลดการพึ่งพาการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง ลดปญหามลพิษสิ่งแวดลอมไดอยางเปน
รูปธรรมและมีผลในทางปฏิบัติอยางยั่งยืนในอนาคต 
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 ธีระชัย  วาสนาสมสกุล (2545) ทําการศึกษาทัศนคติของผูบริโภคตอน้ํามันไบโอดีเซลใน
จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาปจจัยสําคัญตอการบริโภคน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภค คือ
คุณภาพของน้ํามันไบโอดีเซล ราคาที่ต่ํากวาน้ํามันดีเซลธรรมดา สวนดานความพอใจภายหลังการใช
น้ํามันไบโอดีเซลพบวาผูบริโภคมีความพอใจมากในเรื่องน้ํามันไมมีกล่ินเหม็นควันดํา และมีความ
พอใจนอยในเรื่องราคาขายแมวาจะต่ํากวาน้ํามันดีเซลธรรมดาแตก็ต่ํากวาไมมากนัก สวนในเรื่องการ
จัดจําหนายพบวาผูบริโภคมีความพอใจนอยในเรื่องระยะเวลาที่ใชในการรอเติมน้ํามัน ปญหาคือ
เครื่องยนตเดินสะดุดหรือมีปญหาหลังจากเปลี่ยนการใชน้ํามันไบโอดีเซล สวนดานราคาจะไมแตกตาง
จากราคาน้ํามันดีเซลธรรมดามากนัก และสถานีบริการยังมีนอย ไมเพียงพอตอความตองการ สําหรับ
ทัศนคติที่มีตอน้ํามันไบโอดีเซล   พบวาผูใชสวนใหญคิดวาน้ํามันดีเซลทั่วไปมีคุณภาพดีกวา สําหรับ
ความตองการใชไบโอดีเซลตอไปพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 31.50 มีความตองการที่จะใชตอไป 
ขณะที่ผูไมประสงคจะใชตอไปมีจํานวนมากกวาคิดเปนรอยละ 68.50  ดังนั้นเพื่อใหการใชน้ํามันไบโอ
ดีเซลเปนที่นิยมของผูใชและใชมากขึ้น จึงควรทําการแกไขในเรื่องคุณภาพของน้ํามันไบโอดีเซล  การ
โฆษณาประชาสัมพันธสถานีบริการ  การใหความรูแกประชาชนทั่วไปในเรื่อง จํานวนและที่ตั้งของ
สถานีบริการ การตั้งราคาขายที่ควรตั้งใหต่ํากวาน้ํามันดีเซลธรรมดา 
 เกษมศรี  ศรีสันต (2545) ทําการศึกษาความเปนไปไดในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลม 
ดวย เครื่องจักรขนาดกําลังการผลิต 5,000 ลิตร/วัน โครงการนี้มีระยะเวลา 6 ป ตั้งแตป 2543 – 2548 
การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ ใชเกณฑการตัดสินใจลงทุนดังนี้ คือ การคํานวณหามูลคา
ปจจุบันของผลไดสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) อัตราผลตอบแทนตอ
คาใชจาย (B/C Ratio) อัตราคิดลดรอยละ 12 และขายไบโอดีเซลในราคาเดียวกับน้ํามันดีเซล คือ 13.12 
บาท/ลิตร จากการวิเคราะหผลประโยชนและตนทุนของโครงการพบวา NPV เทากับ 1.092 IRR เทากับ 
17.76 % และ B/C  เทากับ 1.015 ทําใหโครงการนี้เหมาะสมที่จะลงทุนดําเนินการ เนื่องจากคา NPV ที่
ไดเปนบวก และคา B/C มากกวา 1 และโครงการนี้ใหคา IRR เทากับ 17.76 % ซ่ึงมีคามากกวาอัตราคิด
ลดที่กําหนดใหรอยละ 12  
 
3.2 แนวคิดและทฤษฎี 
 3.2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการผลิต 
 1)  ทฤษฎีการผลิต(ทองโรจน,2530)   เปนการศึกษาความสัมพันธของปจจัยตางๆ         
ที่ใชในการผลิต กับจํานวนผลผลิตที่ไดรับ       ในการวิเคราะหตนทุนการผลิตสามารถแบงเปน 3 ระยะ 
ตามระยะเวลา ดังนี้  

-  ระยะสั้น หมายถึง ชวงเวลาการผลิตหนึ่งๆ หรือภายในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ ซ่ึงเปน
ชวงเวลาการผลิตที่ผูผลิตไมสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณของปจจัยการผลิตบางอยางได เชน คาเสื่อม
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ราคา เงินเดือนประจํา ที่ดิน ขนาดของโรงงาน เครื่องจักรแปรรูปไบโอดีเซล ฯลฯ เรียกตนทุนเหลานี้ 
วาตนทุนคงที่ ซ่ึงโดยขอเท็จจริงแลวเปนตนทุนที่ไมเปลี่ยนแปลงภายในชวงเวลาหนึ่งๆ สวนปจจัย
ตนทุนอ่ืนๆ  นั้น เปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนผลผลิต เชน วัตถุดิบ  แรงงาน ฯลฯ     ซ่ึงเรียกวา ตนทุน
ผันแปร  
   TC = TFC + TVC 
 ในที่นี้  TC = ตนทุนรวม 
   TFC = ตนทุนคงที่รวม 
   TVC = ตนทุนผันแปรรวม 

-  ระยะยาว หมายถึง ชวงระยะเวลาที่นานพอที่ผูผลิตจะสามารถเปลี่ยนแปลงปจจัยทุกตัว
ใหมีขนาดตามที่ตองการได นั่นคือทุกปจจัยการผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงขยายเพิ่มเติมไดตลอดเวลา 
ดังนั้น ในระยะเวลายาวปจจัยทุกชนิดจะเปนตนทุนผันแปรเพียงอยางเดียว 

-  ระยะยาวมาก หมายถึง ชวงเวลาการผลิตที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของเทคนิค
การผลิตในอุตสาหกรรมนั้น  ๆเชน มีการคนพบเทคโนโลยีใหม  ๆที่ทําใหผลผลิตมีคุณสมบัติดียิ่งข้ึนกวาเดิม 

2)  ขนาดการดําเนินธุรกิจที่ทําใหกิจการคุมทุน (Break-even Point) 
  ระดับคุมทุน(เพชรี,2532)หมายถึง ระดับการดําเนินธุรกิจที่ปริมาณสินคาและบริการ      

มีผลทําใหธุรกิจมีรายไดรวมทั้งส้ิน (TR)  เทากับคาใชจายรวมทั้งส้ินของสิ้นคาและบริการนั้น (TC) 
พอดี หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาหมายถึง ระดับการดําเนินธุรกิจที่ไมมีกําไรหรือไมขาดทุน  หรือ กําไร
หรือขาดทุนมีคาเทากับศูนย ดังนั้น ถากิจการสามารถดําเนินธุรกิจไดในปริมาณที่มากกวาระดับคุมทุน
แลวจะทําใหไดรับกําไร แตถาดําเนินธุรกิจในระดับที่ต่ํากวาระดับคุมทุนกิจการจะเผชิญกับการขาดทุน 

 

  การคํานวณปริมาณจุดคุมทุน 
จากภาพที่ 1 กําหนดให 
       TR = รายไดทั้งหมด 
       TC = ตนทุนทั้งหมด 
          P = ราคาขายตอหนวย (บาทตอลิตร) 
         Q   = ปริมาณที่ผลิต (ลิตร) 
       Qb          =            ปริมาณการผลิตที่จุดคุมทุน 
       B        = ระดับจุดคุมทนุที่ทําใหรายไดรวมเทากับตนทุนรวม 
                   TFC = ตนทุนคงที่ทั้งหมด (บาท) 
                  TVC = ตนทุนผันแปรทั้งหมด (บาท) 
                                                      AVC = ตนทุนผันแปรทั้งหมดเฉลี่ย (บาทตอลิตร 
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จาก แนวคิดเกี่ยวกับการผลิต                TR       =           TC 
                                                                   TR       =           TFC + TVC 
                                                                P*Q       =           TFC + (AVC *Q) 
                                       (P*Q) – (AVC*Q)      =           TFC 
                                                     Q(P-AVC)      =           TFC                                                              

 ปริมาณการผลิต ณจุดคุมทนุ =  
AVCP

TFC
−   

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพที่ 1  ปริมาณธุรกิจ ณ ระดับจุดคุมทุน 

B 

O 
Qb 

 

จุดคุมทุน 

TC 

TVC 

TFC 

ปริมาณ

TR 

 

ตนทุน, รายได 
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 3.2.2  แนวคิดเกี่ยวกับตลาด(ศิริวรรณ,2534) 
 1)  การตลาดสินคาเกษตร จากคําจํากัดความที่มีผูใหความหมายไวหลายรายอาจสรุปได
วา เปนผลจากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของธุรกิจในการเคลื่อนยายสินคาและบริการจากจุดเริ่มตน
ของการผลิตสินคาเกษตร จนกระทั่งสินคาเหลานี้ถึงมือผูบริโภคคนสุดทาย จะเห็นวาจะตองมีบุคคล
หรือผูทําหนาที่การตลาดมาทํากิจกรรมตาง ๆ หรือทําหนาที่การตลาด เพื่อใหเกิดการเคลื่อนยายสินคา 
ซ่ึงสามารถแบงเปน 2 ทาง ดังภาพที่ 2 

ผูผลิต 

ผูทํา
หนาที่
ทางการ 
ตลาด 

รัฐบาล
และ

สถาบัน
ตาง ๆ  

การซื้อขาย 
การขนสง 
การเก็บรักษา 
การจัดชัน้คุณภาพ 
 ฯลฯ 

กฎหมาย 

ฯลฯ 

ผูบริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่2 การตลาดสินคาเกษตร 
 
1.1) กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลโดยตรงตอการตลาด ไดแก กิจกรรม การซื้อขาย 

การขนสง การเก็บรักษา การจัดชั้นคุณภาพ การแปรรูปฯลฯ ซ่ึงดําเนินการโดยผูทําหนาที่การตลาด 
                               1.2)กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลโดยทางออมตอการตลาด ไดแก กิจกรรม 
ที่ดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐบาล สถาบันตาง ๆ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกและสงเสริม
ควบคุมการดําเนินงานของผูทําหนาที่การตลาด เชน การออกกฎหมายตาง  ๆ เปนตน 
                       2)  วิถีการตลาด หรือชองทางการคา  หรือชองทางการจําหนาย  หมายถึง เสนทาง          
ที่ผลิตภัณฑ เคลื่อนยายจากผูผลิตไปสูผูคาแตละประเภทในปริมาณที่แตกตางกัน กอนถึงมือผูบริโภค
คนสุดทาย 
 3.2.3  แนวคิดในดานการดําเนินธรุกิจใหมีกําไร        
 สรยุทธ มีนะพันธ (2534 : 16-18) ไดกลาวไววา กําไรเปนเปาหมายหลักขององคกรธุรกิจ 
เพราะแตละองคกรธุรกิจมุงดําเนินการผลิต จําหนาย แลกเปลี่ยนสินคาและบริการในตลาดเพื่อแสวงหา
กําไรทางเศรษฐศาสตรใหไดมากที่สุดภายใตขอบเขตของทรัพยากรที่องคกรมีอยู โครงสรางตลาด 
สภาพของการแขงขันภายในตลาด การแขงขันระหวางผูผลิตและผูจําหนาย ความตองการของผูบริโภค 
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และประสิทธิภาพการดําเนินงานของผูประกอบการและผูจัดการองคกร การแสวงหากําไรสูงสุดไมได
หมายความวาองคกรจะตองมีผลกําไรสวนเกินเสมอไป สภาพของตลาดที่มีการแขงขันอยางรุนแรงอาจ
บังคับใหองคกรตองดําเนินกิจการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไมมีผลกําไรสวนเกิน กําไรที่เกิดจาก
ผลตอบแทนที่ผูประกอบทําธุรกิจภายใตเงื่อนไขตางๆไดแกการยอมรับภาวะความเสี่ยงในการประกอบ
ธุรกิจ การเริ่มคิดผลิตภัณฑใหมหรือการพัฒนาผลิตภัณฑเดิม กําไรที่เกิดจากการผูกขาดหรือ การ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และกําไรที่ไดรับโดยมิไดคาดหมาย  
 3.2.4  แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ(ธีระชัย,2545)  

ทัศนคติ เปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในบุคคล เปนสิ่งที่อยูภายใน ไมไดมีมาแตกําเนิด คอนขาง
จะมั่นคงถาวรและจะหมายอางอิงถึงบุคคลและสิ่งของเสมอ เปนตัวที่กอใหเกิดระเบียบของแนวคิดและ
ความเชื่อตอทุกส่ิงไปใน 2 ทางคือ ดีหรือไมดี ชอบ หรือไมชอบ เนื่องจากแรงความพึงพอใจ   
องคประกอบ ที่สําคัญของทัศนคติ ประกอบดวย 3 สวน  ดังนี้  

1)   องคประกอบเกี่ยวกับความรูความเขาใจ เปนสวนที่แสดงถึงความรู การรับรู และความ
เชื่อ ที่ผูบริโภคมีตอความคิดหรือส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ความเขาใจเปนสวนประกอบแรกซึ่งก็คือความรูและ
การรับรูที่ไดรับผสมกับประสบการณและขอมูลที่ เกี่ยวของจากหลายแหลงขอมูล ความรูและ
ผลกระทบตอการรับรูนี้จะกําหนดความเชื่อถือซึ่งหมายถึงสภาพดานจิตใจที่สะทอนความรูเฉพาะอยาง
ของบุคคลและการประเมินเกี่ยวกับความคิดตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 

2)   องคประกอบเกี่ยวกับความชอบ  เปนสวนที่สะทอนถึงอารมณ หรือความรูสึก ของ
ผูบริโภคที่มีตอความคิดหรือส่ิงใดสิ่งหนึ่ง สภาพอารมณจะสามารถเพิ่มประสบการณดานบวกหรือดาน
ลบ ของผูบริโภค ซ่ึงมีผลกระทบดานจิตใจ วิธีปฏิบัติที่ใชวัดผลอาศัยเกณฑการใหคะแนนความพึง
พอใจหรือไมพึงพอใจ ดีหรือไมดี เห็นดวยหรือไมเห็นดวย  ซ่ึงความรูสึกนี้ เมื่อเกิดขึ้นแลวจะ
เปลี่ยนแปลงไดยากมาก 

3)   องคประกอบเกี่ยวกับความตั้งใจกอพฤติกรรม เปนสวนที่สะทอนถึงความนาจะเปนหรือ
แนวโนมที่จะกอปฏิกิริยา หรือความตั้งใจกอพฤติกรรมดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตอทัศนคติที่มีตอส่ิงใดสิ่ง
หนึ่ง คือพรอมที่จะสนับสนุน สงเสริมชวยเหลือ หรือในทางทําลาย ขัดขวาง เปนตน 
 แหลงของทัศนคติที่สําคัญประกอบดวย 

1. ประสบการณเฉพาะอยาง คือการเรียนรูทัศนคติจากประสบการณ เฉพาะอยาง เชน หากมี
ประสบการณที่ดีในการติดตอกับบุคคลหนึ่งจะเกิดความรูสึกชอบบุคคลนั้น ถามีประสบการณไมดี 
เชน ไดรับการลงโทษ หรือเกิดภาวะคับของใจ อยูบอย ๆ จากการไดพบปะหรือติดตอกับบุคคลผูนั้น 
มักจะมีแนวโนมที่จะไมชอบบุคคลนั้นได   
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2 .การติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น เชน การเรียนรูอยางไมเปนทางการที่ไดรับในครอบครัว 
เชนเด็กจะไดรับการสั่งสอนจากผูปกครองเสมอวา “การขโมยสิ่งของของคนอื่นเปนส่ิงไมดี” เปนตน 
คําพูดเหลานี้เด็กไดรับจากบุคคลที่เขาเคารพยกยองนับถือจะมีผลตอความเชื่อและทัศนคติของเด็กได 
การยอมรับความเชื่อ หรือการเกิดทัศนคติในวัยเด็กนี้สวนมากมักเกิดขึ้นโดยปราศจาก เหตุผล และเมื่อ
โตขึ้น ความคิดอาจเปลี่ยนแปลงไป 
                      3. ส่ิงที่เปนแบบอยาง ทัศนคติบางอยาง ถูกสรางขึ้นมาจากการเลียนแบบจากคนอื่น    
เชน บุคคลมองเห็นวาบุคคลอื่นมีการปฏิบัติอยางไรขั้นตอไปบุคคลนั้นจะแปลความหมายของการ
ปฏิบัตินั้นในรูปของความเชื่อทัศนคติซ่ึงมาจากการปฏิบัติของเขา เชน การมองเห็นการปฏิบัติของ
บุคคลอื่น และแปรความหมายของการปฏิบัติตามความเชื่อทัศนคติของตน โดยเฉพาะถาบุคคลนั้นให
ความเคารพนับถือยกยองบุคคลที่แสดงปฏิกิริยานั้นอยูแลว บุคคลนั้นจะยอมรับความรูสึกเชื่อที่เขาคิด
วาบุคคลที่แสดงปฏิกิริยานั้น ๆ 
                  4. องคประกอบที่เกี่ยวกับสถาบัน      ทัศนคติของบุคคลหลายอยางเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจาก
สถาบัน เชน โรงเรียน หนวยงานตาง ๆ ฯลฯ สถาบันเหลานี้จะเปนแหลงที่มา และชวยสนับสนุนใหเกิด
ทัศนคติบางอยางได 
 ประเภทของทัศนคติ 

ทัศนคติของบุคคลแบงออกเปน 3 ประเภท คือ  
1. ทัศนคติเชิงบวกหรือที่ดี เปนทัศนคติที่ชักนําใหบุคคลแสดงออกถึงความรูสึก อารมณ

จากสภาพจิตใจ โตตอบในดานดีตอบุคคลอื่นหรือเร่ืองราวใดเรื่องราวหนึ่ง รวมทั้งหนวยงานองคกร 
สถาบัน การดําเนินการขององคกรและอื่นๆ 

2. ทัศนคติเชิงลบหรือไมดี เปนทัศนคติที่สรางความรูสึกเปนไปในการเสื่อมเสีย ไมไดรับ
ความเชื่อถือหรือไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลง ระแวง สงสัย รวมท้ังเกลียดชังตอบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง เร่ืองราวตอปญหาหนึ่ง หรือ หนวยงาน องคกร สถาบัน และการดําเนินกิจการขององคกร ฯลฯ 

3. ทัศนคติที่บุคคลไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่งหรือตอ
บุคคล หนวยงาน สถาบัน องคกร ฯลฯ โดยส้ินเชิง 
   3.2.5  พฤติกรรมผูบริโภค (สมจิตร,2541)      
        พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงการกระทําของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับ
และการใชบริการ และหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นกอน และที่เปน
ตัวกําหนดใหเกิดการกระทําตาง ๆ ขึ้น 
 จากความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคดังกลาว สามารถพิจารณาได 3 ประเด็นดวยกัน คือ 
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   1) การกระทําของแตละบุคคล  บุคคลแตละบุคคลจะมีการกระทําตาง ๆ ในดาน
พฤติกรรมผูบริโภค ซ่ึงไดแก การเดินทางไปซื้อสินคา การเปดวิทยุ และโทรทัศน การอานหนังสือพิมพ 
การสนทนากับเพื่อนฝูง การสอบถามจากผูขาย และอ่ืน ๆ 
  2)  การไดรับและการใชสินคาและหรือบริการทาง เศรษฐกิจ  ผูบริโภคทุกคนที่
ดํารงชีวิตอยูทุกวันนี้ตองมีการไดรับและใชสินคาและหรือบริการ การไดรับสินคา และหรือบริการก็
หมายถึงการซื้อสินคามานั่นเอง  และยังรวมถึงการไดรับสินคา และหรือบริการโดยที่ไมไดซ้ือเอง
โดยตรง ยกตัวอยาง เชน เด็กทารกไดรับเสื้อผาโดยที่พอแมเปนผูซ้ือมาให 
  3)  กระบวนการตัดสินใจ  ผูบริโภคจะซื้อสินคาไดนั้น จะตองผานขั้นตอนของ
กระบวนการตัดสินใจ ไดแก การตระหนักถึงปญหา การคนหา การประเมินผลทางเลือก ทางเลือกและ
ผลได 
  
   
   



บทที่ 4 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
4.1 วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่องการดําเนินธุรกิจการผลิตน้ํามันของชุมชน กรณีศึกษาน้ํามันใชแลว เร่ิมตั้งแตศึกษา
ประชากรในการวิจัย กลุมตัวอยาง และเทคนิคการสุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา โครงสรางแบบสอบถาม 
การศึกษานํารอง การเก็บรวมรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และรายงานผลการวิจัย 

 
4.2 ประชากรในการวิจัย 

ประชากรสําหรับการวิจัยในครั้งคือนี้ ชุมชนที่ทําการผลิตและขายผลผลิตไบโอดีเซล     
ผูใชไบโอดีเซลจากชุมชนตัวอยางที่ทําการผลิตไบโอดีเซล รวมทั้งผูที่ไมไดใชไบโอดีเซลในพื้นที่ที่ทํา
การผลิตไบโอดีเซล 

 
4.3 ตัวแปรที่ทําการศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย 
 4.3.1  ตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร 

- เพศ 
- อายุ 
- รายได 
- อาชีพ 

 4.3.2  คาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิง 
- ประเภทเครื่องยนตที่ใชไบโอดีเซล 
- ความสม่ําเสมอในการเติมไบโอดีเซล 
- ปริมาณไบโอดีเซลที่ซ้ือในแตละครั้ง 
- ระยะเวลาที่ใชไบโอดีเซล 

 4.3.3  ปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกใชไบโอดีเซล 
- ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
- ปจจัยดานราคา  
- ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
- ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 
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- ปจจัยดานอื่นๆ 
 4.3.4  ลักษณะความพึงพอใจในการใชไบโอดีเซลทดแทนน้ํามันดีเซล 

- คุณภาพของไบโอดีเซล 
- ความแรงของเครื่องยนตเมื่อใชไบโอดีเซล 
- ความสิ้นเปลืองน้ํามัน 
- การสรางมลพิษจากควันทอไอเสีย 
- เสียงของเครื่องยนตเมื่อใชไบโอดีเซล 
- ความเสียหายของเครื่องยนต 
- ราคาของไบโอดีเซล 
- ความสะดวกในการซื้อ 
- ลดการขาดดุลทางการคา 
- ชวยพยุงราคาพืชน้ํามัน 
- และระดับความพึงพอใจตอคุณสมบัติหรือการใชไบโอดีเซล แบงระดับ 

การใหคะแนนเปน 5 ระดับดังนี้ 
- มากที่สุด                   ใหขอยอยละ         5  คะแนน 
- มาก                            ใหขอยอยละ        4  คะแนน  
- ปานกลาง                 ใหขอยอยละ        3  คะแนน 
- นอย                           ใหขอยอยละ       2  คะแนน 
- นอยที่สุด                  ใหขอยอยละ        1  คะแนน 

 
4.4 โครงสรางแบบสอบถาม 

โครงสรางแบบสอบถามไดถูกออกแบบใหครอบคลุมประเด็นตางๆที่ทําการศึกษา โดยแบง
ออกเปน  2  ชุด คือ 

 4.4.1  แบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยางผูใชและไมใชไบโอดีเซล  แบงออกเปน  8  สวน 
ดังนี้ 

 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทางดานประชากรศาสตร (Demographic Data) ของ
กลุมตัวอยาง ไดแกเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 

 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูในเรื่องไบโอดีเซล โดยคําถามมีลักษณะเปน
คําถามประเภทปลายปด 
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 สวนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชน้ํามันดีเซล  ประเภทเครื่องยนตที่ใช จํานวน
ครั้งในการซื้อน้ํามันดีเซลตอเดือน ปริมาณน้ํามันดีเซลที่ซ้ือแตละครั้ง ราคาน้ํามันดีเซลคอลิตร และคา
น้ํามันที่จายตอเดือน 

 สวนที่  4  พฤติกรรมการใชไบโอดีเซล สวนใหญเปนคําถามเชนเดียวกับสวนที่ 3 แตได
เพิ่มคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็น เชนผลกระทบที่เกิดจาการใชไบโอดีเซล  ปญหาที่เกิดจากการใช 
ไบโอดีเซลและแนวทางการแกไขปญหา 

 สวนที่ 5 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสําคัญหรือมีผลตอการบริโภค 
ไบโอดีเซล ประกอบดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาดและปจจัยดานอื่นๆ  การตั้งคําถามในสวนนี้เปนคําถามประเภท Likert Scale
 สวนที 6 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพอใจภายหลังการใชไบโอดีเซล ประกอบดวย
เนื้อหาที่เกี่ยวกับ  5  ปจจัยหลัก คือปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย ปจจัยดานสงเสริมการตลาด และปจจัยดานอื่น  ๆ สวนการตั้งคําถามเปนคําถามประเภท Likert Scale 

 สวนที่  7 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกันการวิจัยปญหาที่พบจากการใชไบโอดีเซล 
ประกอบดวยปญหาที่เกี่ยวกับ  5  ปจจัยหลัก คือปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานอื่นๆ   

 สวนที่     8  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติภายหลัง การใชไบโอดีเซล เชน 
ความชอบในการใชไบโอดีเซลทดแทนน้ํามันดีเซล และการตัดสินใจใชไบโอดีเซลอีกหรือไม 
 4.4.2  แบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยางผูดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซล เปนเคาโครง
คําถามสําหรับการสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนคําถามปลายเปด เนื้อหาครอบคลุมถึงแหลงรับซ้ือวัตถุดิบ 
รูปแบบการรับซื้อ ราคาวัตถุดิบ ปริมาณที่รับซื้อ กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซล รูปแบบการขายผลผลิต 
ราคาขาย และผลกระทบจากการใชน้ํามันไบโอดีเซลทดแทนน้ํามันดีเซล 
 
4.5 กลุมตัวอยาง 

ประกอบดวยกลุมผูผลิตไบโอดีเซล ประเภทผลิตจากน้ํามันพืช/สัตวที่ใช (ทอด)แลว ผูบริโภค
หรือผูใชไบโอดีเซลจากผูผลิตเหลานี้เทานั้น และผูที่ไมไดใชไบโอดีเซลในพื้นที่ที่ทําการผลิต โดยมี
วิธีการดังนี้ 
 1)  เลือกจังหวัดที่มีผูผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืช สัตวที่ใช(ทอด)แลว จากขอมูลที่ไดจากการ
รวบรวมจากวารสารตาง ๆ เชน จากหนังสือพิมพ ซ่ึงขอมูลผูผลิตที่เปนชุมชนโดยสวนใหญยังไมไดรับ
บันทึกหรือรวบรวมขอมูลไวเปนระบบของหนวยงานราชการ ปรากฏวามี 7 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระบี่ สุพรรณบุรี นครปฐม สุโขทัย นครพนม และจังหวัดนครราชสีมา   
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 2)  ในจังหวัดดังกลาวพบวามีผูประกอบการที่ทําการผลิตไบโอดีเซลมีเพียงจังหวัดละ 1 ราย 
หรือ  1 ชุมชนเทานั้น ดังนั้นจึงเก็บเปนตัวอยางเพื่อทําการศึกษาทั้งหมด 6 ราย ทั้งนี้ไดตัดจังหวัด
นครพนมออกแลว เนื่องจากเพิ่งติดตั้งเครื่องจักรในชวงที่ผูวิจัยทําการสํารวจ   ฉะนั้น ขอมูลตางๆที่จะ
ทําการวิเคราะหจึงยังไมเพียงพอ      จากขอมูลที่ปรากฏ ณ ชวงเวลาสํารวจคอนขาง              บง
ช้ีใหเห็นวาชุมชนที่ทําการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืช/สัตวใชแลวและดําเนินการแลวในประเทศ
ไทยท่ีเปนระดับชุมชน โดยไมเปนหนวยงานราชการหรือธุรกิจเอกชนขนาดใหญ มีเพียง 6 ชุมชน
เทานั้น  เพราะฉะนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงใชจํานวน 6 ราย ดังกลาวเปนตัวแทนของกลุมตัวอยาง     
ของผูประกอบการที่ทําการผลิตไบโอดีเซล 
 3)  รายช่ือของผูใชไบโอดีเซล และไมใชไบโอดีเซลมีวิธีการรวบรวมตัวอยางดังนี้ 
  3.1) กลุมผูใชไบโอดีเซล กรอบตัวอยางไดมาจากผูดําเนินการผลิต และขายผลผลิต 
ไบโอดีเซลในพื้นที่ที่ทําการสํารวจที่มีรายช่ือที่ไดรับมีทั้งหมด 50 ราย หรือครัวเรือน   จากผูผลิต
จํานวน   4 ราย สวนผูผลิตอีก 2 ราย คือชุมชนอาศรมพลังงานและชุมชนวัดพยัคฆาราม ไมไดขาย
ผลผลิตใหแกผูใด เพราะผลผลิตนําไปใชในกิจการของตนเอง และเปนเพียงศูนยเรียนรูเทานั้น ดังนั้นจึง
ไมมีรายช่ือของผูใชไบโอดีเซลจากผูผลิตทั้ง 2 ราย ดังกลาว ดังนั้น จํานวนผูใชไบโอดีเซลซึ่งมีจํานวน
ทั้งหมด  50 ราย จะเปนตัวอยางของผูใชไบโอดีเซล  รายละเอียดดังตารางที่ 2  

3.2) กลุมผูไมใชไบโอดีเซล    ทําการสุมตัวอยางจาก พื้นที่แหงเดียวกับผูใช 
ไบโอดีเซล   โดยกําหนดจํานวนตัวอยางรอยละ 4  ของจํานวนผูไมใชไบโอดีเซล ดวยวิธีการสุม    
อยางงาย  รวมจํานวน 30 ราย (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่  2 จํานวนตัวอยางของผูใชไบโอดีเซลและไมใชไบโอดีเซล ป 2548 
 

จํานวนตัวอยางผูที่ไม
ใชไบโอฯ 

ชุมชน 
ประชากร 

(ราย) 

จํานวนตัวอยาง
ผูใชไบโอฯ 

(สํารวจทุกราย) 

ประชากร 
ไมใชไบ
โอฯ 
(ราย) 

จํานวน รอยละ 

กลุมเครือขายผูกอการด ี 210 14 196 8 4 
กลุมผลิตไบโอดีเซลใน
โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 

170 8 162 6 4 

ชมรมดําดีไบโอดีเซล 190 12 178 7 4 
ชุมชนสันติอโศก 230 16 214 9 4 

รวม 800 50 750 30 4 
ที่มา : จากการสํารวจ 

 
4.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.6.1  ขอมูลปฐมภูมิ ไดมาจากการสํารวจโดยวิธีการสัมภาษณผูประกอบการที่เปนชุมชน     
ซ่ึงดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันที่ใชแลว สอบถามผูบริโภคไบโอดีเซลจากน้ํามันที่ใช
แลว และผูที่ไมไดใชไบโอดีเซล รวมทั้งสอบถามผูบริหาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการกําหนดแผน 
และยุทธศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพลังงานทดแทนโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับไบโอดีเซล 
 4.6.2  ขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงาน สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สถาบันวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร และมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนตน นอกจากนี้ยังรวบรวมจากนิตยสาร 
บทความตาง ๆ จากหนังสือพิมพและเอกสารอางอิงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
 
4.7 การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดทั้งหมดเมื่อผานการตรวจสอบแลวจะถูกนํามาจัดระเบียบและ
ประมวลผล และนําไปวิเคราะห ดังนี้ 
 4.7.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคขอ 
1.2.1 โดยการอธิบายสภาพทั่วไปของผูใชไบโอดีเซล และชุมชนที่ดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลจาก
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น้ํามันพืช/สัตวที่ใชแลว เชน ขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ความพึงพอใจ  และ
ทัศนคติตาง ๆ ของผูใชไบโอดีเซล  สภาพการผลิตไบโอดีเซลของผูประกอบการ การจําหนายการ
บริหารจัดการ ปญหาอุปสรรคตาง ๆ โดยนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาประมวลผลวิเคราะหแจกแจงหา
ความถี่อัตรารอยละ คาเฉลี่ย เปนตน 
 4.7.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามขอ 1.2.1 และ 1.2.2 วิเคราะหโดยใชหลักการทางเศรษฐศาสตร การบริหาร สถิติคณิตศาสตร ดังนี้ 
 1 )  การวิ เคราะหความพอใจของผูบ ริโภค  ความพึงพอใจตอ คุณสมบัติของ                            
ไบโอดีเซล ปจจัยที่มีผลตอการบริโภคไบโอดีเซล ความพึงพอใจภายหลังจากการซื้อ ซ่ึงลักษณะคําถาม
เปนแบบ Likert Scale โดยแบงระดับการใหคะแนนเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 
นอยที่สุด และมีเกณฑในการใหคะแนนในแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับความพอใจ             คะแนน                                                 
            มากที่สุด  5                                                             
             มาก           4                                                            
 ปานกลาง  3 
 นอย  2 
 นอยที่สุด  1 
 
 นําผลคะแนนที่ไดมาทําการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต การแปลความหมายของระดับ
คาเฉลี่ยเลขคณิต จะยึดหลักเกณฑในการจัดอันดับดังนี้ 
 คาเฉล่ีย                   ลําดับความพึงพอใจ 
 4.50 – 5.00     มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 3.50 – 4.49     มีความพึงพอใจมาก 
 2.50 – 3.49     มีความพึงพอใจปานกลาง 
 1.50 – 2.49     มีความพึงพอใจนอย 
 1.00 – 1.49     มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
 
 2)  การวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงาน โดยใชวิธีการคํานวณแบบตนทุนทาง
เศรษฐศาสตรโดยตนทุนรวม (Total Cost : TC) ประกอบดวยตนทุนคงที่ (Total Fixed Cost : TFC) 
และตนทุนผันแปร (Total Variable Cost : TVC) รายการของตนทุนเหลานี้ เชน ตนทุนของวัตถุดิบไดแก 
น้ํามันพืชใชแลว คาแรงงาน คาเครื่องจักรการผลิต คาเสียโอกาส โดยใชสูตรในการคํานวณ 
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  T C  = TFC + TVC 
 3)  กําไรจากการดําเนินงาน คํานวณจากรายไดทั้งหมดจากการประกอบการเกี่ยวกับ
ธุรกิจการผลิตไบโอดีเซล จากนั้นนํารายไดทั้งหมดลบดวยตนทุนทั้งหมด 
 4) วิเคราะหผลตอบแทนจากการดําเนินงานเพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
คํานวณโดย 
                                                  

 
                           

อัตรากําไรสุทธิ =  รายไดสุทธิ    X   100 
           ตนทุน 
 

  5) วิเคราะหจุดคุมทุน   = 
AVCP

TFC
−  

 

โดย   TFC = ตนทุนคงที่ทั้งหมด 
P = ราคาขายตอหนวย 

          AVC            = ตนทุนผันแปรทั้งหมดเฉลี่ย 
 



บทท่ี 5 
ผลการศึกษา 

 
5.1 สภาพทั่วไปของผูใชไบโอดีเซล  

                                                     5.1.1  ลักษณะทางประชากรศาสตร  
จากการสํารวจขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูใชไบโอดีเซลจากน้ํามันใชแลว และผู

ที่ไมไดใชไบโอดีเซลในพื้นที่สํารวจ จํานวน 80 ราย จําแนกเปนสัดสวนผูใชทั้งน้ํามันดีเซลและไบโอ
ดีเซล จํานวน 50 ราย และสัดสวนผูที่ไมไดใชไบโอดีเซล จํานวน 30 ราย (ตารางที3)    พบวา                             

1) เพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนชายมากกวาหญิงโดยมีจํานวนที่เปนชาย 66 คน คิดเปน
รอยละ 82.50 และเปนหญิง 14  คน คิดเปนรอยละ 17.50  การที่ผูใชเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง
เพราะวาการใชงานสวนใหญเปนดานเกษตรกรรม เชนการใชเครื่องจักรในไรนา  ซ่ึงเปนงานหนัก  
และสมบุกสมบัน เพศชายจึงมีความเหมาะสมกวาเพศหญิง   

2) อายุ กลุมตัวอยางที่มีอายุอยูในชวง 41 – 50 ป  มีจํานวนมากที่สุดคือ จํานวน 40ราย 
โดยคิดเปนรอยละ 50 รองลงมาอยูในชวงอายุมากกวา 50 ป มีจํานวน 15 ราย  คิดเปนรอยละ 18.75 

3) ระดับการศึกษาของ กลุมตัวอยาง    จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษามีจํานวนมากที่สุด
คือ จํานวน 23 ราย  คิดเปนรอยละ 28.75 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จํานวน 19 ราย คิดเปน 
รอยละ 23.75 

4) อาชีพ ผลการสํารวจพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพเปนเจาของกิจการสวนตัว 
จํานวน 23 ราย โดยคิดเปนรอยละ 28.75 รองลงมา คืออาชีพขาราชการ จํานวน 19ราย คิดเปนรอยละ 
23.75 อาชีพเกษตรกร จํานวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 22.50 สวนที่เหลือ คืออาชีพรับจางทั่วไป และ
พนักงานเอกชน จํานวน 14 และ 6 ราย คิดเปนรอยละ 17.50 และ 7.50 ตามลําดับ  

5) รายได กลุมตัวอยางพบวาผูที่มีรายได มากกวา  15,000  บาท/เดือน มีจํานวนมาก 
ที่สุด  คือ จํานวน 53 ราย คิดเปนรอยละ 66.25 รองลงมามีรายไดอยูชวง 12,001-15,000 บาท/เดือน และ 
6,000 – 9,000 บาท/เดือน จํานวน 16 และ 7 ราย คิดเปนรอยละ 20.00 และ 8.75 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3 สัดสวนของผูใชและไมใชไบโอดีเซลจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร ป 2548 
 

ใชไบโอดีเซล ไมใชไบโอดีเซล 
ลักษณะทางประชากรศาสตร 

จํานวน (ราย) รอยละ จํานวน (ราย) รอยละ 

จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 

        1.  เพศ 
              ชาย 
              หญิง 

 
44 
6 

 
55.00 
7.50 

 
22 
8 

 
27.50 
10.00 

 
66 
14 

 
82.50 
17.50 

            รวม 50 62.50 30 37.50 80 100.00 
 อายุ 

               < 30 ป 
              31 - 40 ป 
              41 – 50 ป 

                > 50 ป 

 
4 
8 

26 
12 

 
5.00 

10.00 
32.50 
15.00 

 
5 
8 

14 
3 

 
6.25 

10.00 
17.50 
3.75 

 
9 

16 
40 
15 

 
11.25 
20.00 
50.00 
18.75 

            รวม 50 62.50 30 37.50 80 100.00 
ระดับการศึกษา 

              ประถมศึกษา 
              มัธยมศึกษา 
              ปวช./ปวส. 
              ปริญญาตรี 
              >ปริญญาตรี 

 
7 

15 
10 
12 
6 

 
8.75 

18.75 
12.50 
15.00 
7.50 

 
4 
8 
7 
7 
4 

 
5.00 

10.00 
8.75 
8.75 
5.00 

 
11 
23 
17 
19 
10 

 
13.75 
28.75 
21.25 
23.75 
12.50 

            รวม 50 62.50 30 37.50 80 100.00 
 อาชีพ 

              เกษตรกร 
              ขาราชการ 
              พนักงานบริษัท 
               กิจการสวนตัว 
               รับจางทั่วไป 

 
12 
11 
4 

15 
8 

 
15.00 
13.75 
5.00 

18.75 
10.00 

 
6 
8 
2 
8 
6 

 
7.50 

10.00 
2.50 

10.00 
7.50 

 
18 
19 
6 

23 
14 

 
22.50 
23.75 
7.50 

28.75 
17.50 

            รวม 50 62.50 30 37.50 80 100.00 
รายไดของครัวเรือน 

               6,000 – 9,000    บาท/เดือน 
               9,001 – 12,000  บาท/เดือน 
               12,001– 15,000 บาท/เดือน 
               >15,000 บาท/เดือน 

 
4 
2 

10 
34 

 
5.00 
2.50 

12.50 
42.50  

 
3 
2 
6 

19 

 
3.75 
2.50 
7.50 

23.75 

 
7 
4 

16 
53 

 
8.75 
5.00 

20.00 
66.25 

            รวม 50 62.50 30 37.50 80 100.00 
 

ที่มา : จากการสํารวจ 
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5.1.2 คาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิง  
 การสํารวจกลุมตัวอยาง  ดานคาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิง ไดผลดังแสดงไวใน  ตารางที่ 4 ดังนี้ 

1. น้ํามันดีเซล  พบวามีปริมาณการใชน้ํามันดีเซลธรรมดาโดยเฉลี่ยตอเดือนตอราย จํานวณ 
603.64 ลิตร คิดเปนจํานวนเงิน 14,759 บาท ราคาเฉลี่ยลิตรละ 24.45 บาท ประเภทเครื่องจักรกลที่ใช
ไดแก รถยนต เครื่องสูบน้ํา และตีน้ํา รถไถ รถแบ็คโฮเปนตน โดยกลุมตัวอยางสวนใหญใชรถยนตมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 77.78 รองลงมา คือ เครื่องสูบน้ําและเครื่องตีน้ํา รอยละ 11.10 รถไถรอยละ 4.76 
และอ่ืน ๆ รอยละ 6.38 (ขอมูลจากการสํารวจ) 

2. ไบโอดีเซลจากน้ํามันใชแลว ปรากฏวามีการใชไบโอดีเซลจากน้ํามันใชแลว โดยเฉลี่ย
ตอเดือนตอราย มีปริมาณ 141.82 ลิตร คิดเปนจํานวนเงิน 2,958.37 บาท ราคาเฉลี่ย 20.86 บาทตอลิตร  
 จากผลการสํารวจคาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิง  แสดงใหเห็นวาปริมาณการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงตอรายประเภทไบโอดีเซลยังมีปริมาณที่นอยกวาน้ํามันดีเซลปโตรเลียม    
 
ตารางที่ 4  ปริมาณและคาใชจายของผูใชน้ํามันดีเซลและไบโอดีเซล  ป2548 
 

รายการ ปริมาณ จํานวนเงิน บาท/ลิตร 
       น้ํามันดีเซลตอราย 
       ไบโอดีเซลตอราย 
         

603.64 
141.82 

 

14,759 
2,958.371 

 

24.45 
20.86 

 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 
5.2 พฤติกรรมการใชไบโอดีเซล 

5.2.1   ความรูของกลุมตัวอยางในเรื่องไบโอดีเซล 
1) แหลงของสื่อ จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางสวนใหญทราบเรื่องผลิตภัณฑไบโอ

ดีเซลจากสื่อประเภทเพื่อน,ญาติหรือคนที่รูจักมีจํานวนมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 70 รองลงมาคือ
โทรทัศนคิดเปนรอยละ 66.25 ส่ือส่ิงพิมพ คิดเปนรอยละ 65  วิทยุ และ ปายโฆษณามีจํานวนเทากัน  
คิดเปนรอยละ 33.75 แผนพับ,แผนปลิว คิดเปนรอยละ 30 และอินเทอรเน็ทคิดเปนรอยละ 11.25 
ตามลําดับ (ตารางที่5) 
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ตารางที่ 5  สัดสวนผูใชและไมใชไบโอดีเซลทราบเรื่องผลิตภัณฑจําแนกตามประเภทของสื่อ ป 2548 
 

ส่ือ กลุมผูใช 
รับรู
(ราย) 

รอยละ 
ไมรับรู 
(ราย) 

รอยละ รวม รอยละ 

โทรทัศน ใชไบโอฯ 
ไมใชไบโอฯ 

32 
21 

40.00 
26.25 

18 
9 

22.50 
11.25 

50 
30 

62.50 
37.50 

รวม 53 66.25 27 33.75 80 100 
วิทย ุ ใชไบโอฯ 

ไมใชไบโอฯ 
17 
10 

21.25 
12.50 

33 
20 

41.25 
25.00 

50 
30 

62.50 
37.50 

รวม 27 33.75 53 66.25 80 100 
ส่ือส่ิงพิมพ ใชไบโอฯ 

ไมใชไบโอฯ 
38 
14 

47.50 
17.50 

12 
16 

15.00 
20.00 

50 
30 

62.50 
37.50 

รวม 52 65.00 28 35.00 80 100 
เพื่อน,ญาติหรือ 
คนที่รูจัก 

ใชไบโอฯ 
ไมใชไบโอฯ 

44 
12 

55.00 
15.00 

6 
18 

7.50 
22.50 

50 
30 

62.50 
37.50 

รวม 56 70.00 24 30.00 80 100 
อินเทอรเน็ท ใชไบโอฯ 

ไมใชไบโอฯ 
8 
1 

10.00 
1.25 

42 
29 

52.50 
36.25 

50 
30 

62.50 
37.50 

รวม 7 11.25 71 88.75 80 100 
ปายโฆษณา ใชไบโอฯ 

ไมใชไบโอฯ 
19 
8 

23.75 
10.00 

31 
22 

38.75 
27.50 

50 
30 

62.50 
37.50 

รวม 27 33.75 53 66.25 80 100 
แผนพับ,ใบปลิว ใชไบโอฯ 

ไมใชไบโอฯ 
17 
7 

21.25 
8.75 

33 
23 

41.25 
28.75 

50 
30 

62.50 
37.50 

รวม 24 30.00 56 70.00 80 100 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 

2) ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑไบโอดีเซลกอนใช 
                ผลการศึกษาความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑไบโอดีเซลกอนใช  ประมวลผลจากกลุมตัวอยาง
ที่ใชไบโอดีเซลเทานั้น โดยไดครอบคลุมประเด็นตาง ๆ เชน รักษาสิ่งแวดลอม ขายวัตถุดิบที่นํามา
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ผลิตไบโอดี เซลได ร าคาสู งขึ้ น    ใชทดแทนน้ํ ามันดี เซลธรรมดาได  ประหยัดพลังงาน                          
ไมมีเขมาหรือควันดํา ราคาถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา ทราบแหลงขายในจังหวัด และทราบวารัฐบาล
สนับสนุนใหประชาชนมาใชไบโอดีเซล สําหรับปจจัยสงเสริมการตลาด ยังไมมีชุมชนใดทําการ
สงเสริมการตลาดอยางเปนรูปธรรม เชน บริการลางรถเปนตน 
 ผลจากการสํารวจ พบวาผูใชไบโอดีเซลทั้งหมดทราบในเรื่องของปจจัยดานผลิตภัณฑ
วาไบโอดีเซลเปนผลิตภัณฑที่ชวยรักษาสิ่งแวดลอม ใช ทดแทนน้ํามันดีเซลธรรมดาได    ไมมีเขมา
ควันดําหรือกล่ินเหม็นเหมือนน้ํามันดีเซลธรรมดา  ราคาถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา และรัฐบาล
สนับสนุนใหประชาชนหันมาใชไบโอดีเซล คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือไบโอดีเซลเปนผลิตภัณฑ
ที่ชวยเหลือเกษตรกรใหสามารถขายผลิตผลทางการเกษตร ซ่ึงเปนวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตไบโอ
ดีเซลไดในราคาที่สูงขึ้น คิดเปนรอยละ 76   ประหยัดพลังงานมากกวาน้ํามันดีเซลธรรมดาเมื่อใชใน
ปริมาณที่เทากันเพราะสามารถใชไดนานกวาคิดเปนรอยละ 62  และทราบวาจุดขาย/บริการภายใน
จังหวัดของผูใชบริการที่ประกาศจําหนายมีเพียงรอยละ 4 (ตารางที่ 6) 
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ตารางที่  6 สัดสวนของผูใชไบโอดีเซลที่มีความรูเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ กอนใช ป 2548 
 

ความรูเกี่ยวกบัไบโอดีเซลกอนใช ทราบ รอยละ ไมทราบ รอยละ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
1. เปนผลิตภัณฑที่ชวยรักษาสิ่งแวดลอม 
2. เปนผลิตภัณฑที่ชวยเหลือเกษตรกรใหสามารถขาย
ผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเปนวัตถุดิบที่นํามาใชในการ
ผลิตไบโอดีเซลไดในราคาที่สูงขึ้น 
3. สามารถใชทดแทนน้ํามันดีเซลธรรมดาได 
4. ประหยัดพลังงานมากกวาน้ํามันดีเซลธรรมดาเมื่อใช
ในปริมาณที่เทากันเพราะสามารถใชไดนานกวา 
5. เมื่อใชแลวจะไมมีเขมาควันดําหรือกล่ินเหม็นเหมือน
น้ํามันดีเซลธรรมดาปจจัยดานราคา 
6. มีราคาถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา 
7. จุดขาย/บริการไบโอดีเซลภายในจังหวัดของทาน 
8. รัฐบาลสนับสนุนใหประชาชนหันมาใชไบโอดีเซล 

 
50 
38 
 
 

50 
31 
 

50 
 

50 
2 
50 

 
100 
76 
 
 

100 
62 
 

100 
 

100 
4 

100 

 
0 
12 
 
 
0 
19 
 
0 
 
0 
48 
0 

 
0 
24 
 
 
0 
38 
 
0 
 
0 
96 
0 

รวม 321 80.25 79 19.75 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 

3) ผลการสํารวจเกี่ยวกับสาเหตุที่ใชไบโอดีเซลทดแทนน้ํามันดีเซลธรรมดาของกลุมผูใช 
พบวารอยละ 90 อยากทดลองมากที่สุด รองลงมาคือ เพื่อน/เพื่อนบาน/ญาติ/คนรูจักกันแนะนําใหใช คิด
เปนรอยละ 88 ราคาถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา  คิดเปนรอยละ 84 ทราบขาวจากสื่อมวลชนรอยละ 60 
สําหรับเหตุผลการลดมลพิษในอากาศ การ ชวยเกษตรกรและการลดปริมาณการนําเขาเชื้อเพลิง คิดเปน
รอยละ 40  28 และ 16  ตามลําดับ (ตารางที่7) 

       สําหรับสาเหตุที่ใชเพราะหาซื้องาย จะเห็นไดวาไมมีผูรายใดใหเหตุผลในขอนี้  จึงเปนที่
ประจักษวาไบโอดีเซลระดับชุมชนยังเปนผลิตภัณฑที่หาซื้อไดยาก 
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ตารางที่ 7 สัดสวนของผูใชจําแนกตามสาเหตุที่ตัดสินใจใชไบโอดีเซลป 2548 
 

สาเหตุที่ใช จํานวน รอยละ 
เพื่อน/เพื่อนบาน/ญาติ/คนรูจักกันแนะนําใหใช 
ทราบขาวจากสื่อมวลชน(หนังสือพิมพ,โทรทัศน ฯลฯ) 
อยากทดลอง 
ราคาถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา 
หาซื้องาย 
ชวยลดปริมาณการนําเขาเชื้อเพลิง 
ชวยเกษตรกร 
ลดมลพิษในอากาศ 

44 
30 
45 
42 
0 
8 
14 
20 

88 
60 
90 
84 
0 
16 
28 
40 

หมายเหตุ : คํานวณจากฐานขอมูลกลุมตัวอยาง 50 ราย 
ที่มา : จากการสํารวจ 

 
          5.2.2  ขอมูลการใชไบโอดีเซล 

1) ประเภทเครื่องจักรกล  ผลการสํารวจผูใชไบโอดีเซลจากน้ํามัน(พืช/สัตว)ที่ใชแลว พบวา
กลุมตัวอยางใชกับเครื่องจักรกลประเภทรถยนตมากที่สุด จํานวน 44 ราย คิดเปนรอยละ 83.02 รองลงมามีการ
ใชคอนขางนอย คือประเภทเครื่องสูบน้ําและตีน้ํา คิดเปนรอยละ (ตารางที่8) 
     จากขอมูล ช้ีใหเห็นวารถยนตเปนประเภทเครื่องจักรกลที่มีการใชมากที่สุด ช่ึงมากกวาทุก
ประเภทรวมกัน กลาวคือ เครื่องจักรกลประเภทรถไถ เครื่องสูบน้ําและเครื่องตีน้ํา และอื่นๆ รวมกันได
เพียงรอยละ 16.98 ซ่ึงนอยกวาประเภทรถยนตคอนขางมาก  ดังนั้น หากมี การสงเสริมใหมีการใช     
ไบโอดีเซลในเครื่องจักรกลประเภทตางๆใหหลากหลายเพิ่มมากขึ้น จะเปนสวนหนึ่งในการขยาย
ปริมาณการใชไบโอดีเซล 
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ตารางที่ 8 สัดสวนผูใชไบโอดีเซล จําแนกตามเครื่องจักรกลป 2548 

 
เครื่องจักรกลที่ใชไบโอดีเซล จํานวน (ราย) รอยละ 

รถยนต 
รถไถ 
เครื่องสูบน้ําและเครื่องตีน้ํา 
อ่ืนๆ (รถแบ็คโฮ,เครื่องผลิตผลิตภัณฑอิฐ) 

44 
1 
5 
3 

83.02 
1.89 
9.43 
5.66 

รวม 53 100 
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 

2) ปริมาณการใชไบโอดีเซล จากการสํารวจผูใชไบโอดีเซลพบวา กลุมตัวอยางที่ใชปริมาณ 
มากกวา 150  ลิตรตอเดือน มีมากที่สุด 16 คน คิดเปนรอยละ 32 รองลงมาใชเดือนละ 51-100 ลิตร     จํานวน 
15 คน  คิดเปนรอยละ 30  ใชเดือนละไมเกิน 50 ลิตร จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 28 สวนที่เหลือใช
ประมาณ  101-150 ลิตรตอเดือน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 10  (ตารางที่9)    ทั้งนี้ผูใชไบโอดีเซล
โดยเฉลี่ยประมาณ 141.82 ลิตร/เดือน/ราย 
 
ตารางที่ 9  สัดสวนของผูใชไบโอดีเซล จําแนกตามปริมาณที่ซ้ือ ป  2548 
 

ปริมาณไบโอดีเซลที่ซ้ือตอเดือน จํานวน (ราย) รอยละ 
≤ 50 ลิตร 
51 – 100 ลิตร 
101 – 150 ลิตร 
> 150 ลิตร 

14 
15 
5 
16 

28 
30 
10 
32 

รวม 50 100 
หมายเหตุ : ปริมาณการใช 141.82 ลิตร/เดือน/ราย 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 

3) มูลคาการใชไบโอดีเซล จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่ใชไบโอดีเซล
เดือนละไมเกิน 2,000 บาท มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 40 รองลงมาเปนคาใชจาย
ระหวาง 2,001-4,000 บาท/เดือน จํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 34 คาใชจายระหวาง 4,001-6,000 บาท 
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จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 24 สวนคาใชจายไบโอดีเซลที่มีมูลคามากกวา 6,000 บาท มีเพียง 1 ราย 
คิดเปนรอยละ 2 อนึ่ง คาใชจายไบโอดีเซลตอเดือนตอรายประมาณ 2,958.37 บาท (ราคาเฉลี่ย 20.86 
บาท/ลิตร) 
 
ตารางที่ 10  สัดสวนผูใชไบโอดีเซลจําแนกตามมูลคาการใชตอเดือนป 2548   
 

คาไบโอดีเซล จํานวน (ราย) รอยละ 
≤ 2,000 บาท 
2,001 – 4,000 บาท 
4,001 – 6,000 บาท 
> 6,000 บาท 

20 
17 
12 
1 

40 
34 
24 
2 

รวม 50 100 
หมายเหตุ : ไบโอดีเซลราคาเฉลี่ย 20.86 บาท/ลิตร 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 

4) ความสม่ําเสมอในการใชไบโอดีเซล กลุมผูใชที่ใชเปนครั้งคราวสลับกับน้ํามันดีเซล     
มีจํานวนมากที่สุด 35 ราย คิดเปนรอยละ 70 รองลงมาเปนกลุมที่ใชทุกครั้งที่เติมน้ํามัน คิดเปนรอยละ 
24 ใชนานๆ ครั้ง คิดเปนรอยละ 4 สวนที่ใชเปนครั้งคราว และปจจุบันเลิกใชแลว มีเพียง 1 ราย คิดเปน
รอยละ 2 ของจํานวนผูใชทั้งหมด (ตารางที่ 11) 
 
ตารางที่ 11  สัดสวนผูใชไบโอดีเซลจําแนกตามความสม่ําเสมอ  ป  2548 
 

ความสม่ําเสมอในการใช จํานวน (ราย) รอยละ 
ใชทุกครั้งที่ตองเติมน้ํามัน 
ใชเปนครั้งคราวสลับกับน้ํามันดีเซล 
ใชนานๆ คร้ัง 
ใชเปนครั้งคราว และปจจุบันเลิกใชแลว 

12 
35 
2 
1 

24 
70 
4 
2 

รวม 50 100 
ที่มา : จากการสํารวจ 
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5) ระยะเวลาในการใช  ผลการสํารวจผูใชไบโอดีเซลกับเครื่องจักรกลตามระยะเวลาในการ
ใช พบวาผูใชมีระยะเวลาการใชโดยเฉล่ีย 6.4 เดือนตอราย โดยกลุมที่ใชไบโอดีเซลนาน 4-6 เดือน       
มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 32 ราย คิดเปนรอยละ 64 ของจํานวนผูใชทั้งหมด รองลงมาเปนกลุมที่ใช
นาน 10-12 เดือน จํานวน 10ราย คิดเปนรอยละ 20  กลุมที่ใชนาน  1-3 เดือน จํานวน 5 ราย คิดเปน         
รอยละ 10  และกลุมที่ใชนาน 7-9 เดือน มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 6  (ตารางที่12) 
 
ตารางที่  12  สัดสวนผูใชไบโอดีเซล จําแนกตามระยะเวลาที่ใช   ป  2548 
 

ระยะเวลาที่ใชไบโอดีเซล จํานวน รอยละ 
1 – 3 เดือน 
4 – 6 เดือน 
7 – 9 เดือน 
10 – 12 เดือน 

5 
32 
3 
10 

10 
64 
6 
20 

รวม 50 100 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 
          5.2.3  ความพึงพอใจภายหลังการใชไบโอดีเซล 

ผลการสํารวจกลุมผูใชไบโอดีเซล 50 ราย ภายหลังจากการใชเมื่อเปรียบเทียบ         
กับน้ํามันดีเซล โดยพิจารณาความพึงพอใจจากคุณสมบัติของไบโอดีเซล 10 ประการ พบวาในภาพรวม
อยูในระดับความพึงพอใจมากโดยมีคะแนนเฉลี่ย  3.69 รายละเอียดของความพึงพอใจ 
ตอคุณสมบัติของไบโอดีเซล  แสดงไวในตารางที่ 13 ดังนี้  

1) คุณภาพของไบโอดีเซลเมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามันดีเซลพบวา ผูที่มีความพอใจมาก        
มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 40 ราย คิดเปนรอยละ 80 รองลงมาคือ พอใจมากที่สุด จํานวน 7 ราย คิดเปน
รอยละ 14 และผูที่มีความพึงพอใจปานกลางและพอใจนอย มีจํานวน 2 และ 1 ราย คิดเปนรอยละ 4 
และ  2  ตามลําดับ   อยางไรก็ตาม   มีคะแนนความพึงพอใจมีคา เฉลี่ย   4.06  ซ่ึงจัดเปนกลุมที่มีความ
พึงพอใจมาก 

2) ความแรงของเครื่องยนตไมลดลง กลุมผูใชไบโอดีเซลโดยสวนใหญมีระดับความพึง
พอใจมาก มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 96 รองลงมาคือ ผูที่มีความพอใจมากที่สุด และปานกลางมี
จํานวน 1 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 2 โดยมีคาคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.00 ซ่ึงจัดอยูในกลุมที่มี
ความพึงพอใจมาก 
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3) ความสิ้นเปลืองน้ํามัน กลุมผูใชไบโอดีเซลโดยสวนใหญมีความพึงพอใจมาก จํานวน  
46 ราย คิดเปนรอยละ 92 รองลงมาคือ พอใจมากที่สุด และปานกลาง จํานวน 3 และ 1 ราย คิดเปนรอยละ 
6  และ 2 ตามลําดับโดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.04 ซ่ึงจัดอยูในกลุมที่มีความพึงพอใจมาก 

4) มลพิษจากทอไอเสียลดลงลุมผูใชไบโอดีเซลจํานวน 48 ราย มีความพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 96 รองลงมาคือ กลุมผูพอใจมากที่สุด จํานวน 2 ราย  คิดเปนรอยละ 4 โดยมีคะแนนความพึงพอใจ
เฉล่ีย 4.04 จัดอยูในกลุมที่มีความพึงพอใจมาก 

5) เสียงเครื่องยนตไมดังกวาการใชน้ํามันดีเซล กลุมผูใชไบโอดีเซลโดยสวนใหญจํานวน  
44 ราย มีความพึงพอใจมากคิดเปนรอยละ 88 รองลงมาคือ กลุมผูที่พอใจมากที่สุดและปานกลาง
จํานวน 4 และ 2 ราย คิดเปนรอยละ 8 และ 4 ตามลําดับ โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.04 ซ่ึงจดัอยู
ในกลุมที่มีความพึงพอใจมาก 

6) ไมทําความเสียหายตอเครื่องยนต กลุมผูใชไบโอดีเซลจํานวน 32 ราย มีระดับความ 
พึงพอใจมาก ซึ่งมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 64 รองลงมาคือกลุมผูที่มีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุดจํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 30 สวนกลุมที่มีระดับความพึงพอใจปานกลางและนอย จํานวน  
2 และ 1 ราย คิดเปนรอยละ 4  และ 2  ตามลําดับ โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.26 จัดอยูในกลุมที่
มีความพึงพอใจมาก 

7) ราคาถูกกวาน้ํามันดีเซล กลุมผูใชไบโอดีเซลจํานวน 38 ราย มีระดับความพึงพอใจมาก 
ซ่ึงมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนจํานวนรอยละ 76 รองลงมาคือกลุมที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 22 สวนกลุมที่มีระดับพึงความพอใจปานกลางและนอยท่ีสุด มีจํานวน  
1 ราย เทากัน คิดเปนรอยละ 2 โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.22 จัดอยูในกลุมที่มีความพึงพอใจมาก 

8) หาซื้อสะดวก กลุมตัวอยางผูใชไบโอดีเซลที่มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุดจํานวน  
30 ราย คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือกลุมที่มีระดับความพึงพอใจนอยและปานกลาง จํานวน 16 และ 
4  ราย คิดเปนรอยละ 32 และ 8 ตามลําดับ โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 1.48 จัดอยูในกลุมที่มี
ความพึงพอใจนอยที่สุด 

9) ลดปญหาการขาดดุลการคา กลุมตัวอยางผูใชไบโอดีเซลจากพื้นที่ที่ทําการสํารวจ ที่มี
จํานวนมากที่สุด ซ่ึงมีระดับความพึงพอใจปานกลาง จํานวน 31 ราย คิดเปนรอยละ 62 รองลงมาคือ
กลุมที่มีระดับความพึงพอใจมาก จํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 38 โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.38  จัดอยูในกลุมที่มีความพึงพอใจปานกลาง 

10) ชวยพยุงราคาพืชน้ํามัน กลุมตัวอยางผูใชไบโอดีเซลโดยสวนใหญทราบวาไบโอดีเซลที่
ตนใชอยูนั้นผลิตมาจากน้ํามันพืชเปนสวนใหญ สวนน้ํามันสัตวนั้นผูผลิตยังนํามาแปรรูปเปนสวนนอย 
ดังนั้น การนําน้ํามันพืชใชแลวจึงเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมการใชน้ํามันพืชจากพืชน้ํามันใหมาก
ขึ้น เทากับเปนการชวยพยุงราคาพืชน้ํามันดวย ทั้งนี้กลุมตัวอยางผูใชไบโอดีเซล จํานวน 25 ราย มี
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ระดับความพึงพอใจปานกลาง ซ่ึงมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาคือกลุมผูที่มีระดับ
ความพึงพอใจมาก และระดับความพึงพอใจนอย จํานวน 23 และ 2 ราย คิดเปนรอยละ 46 และ 4 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 13  สัดสวนผูใชไบโอดีเซล จําแนกตามระดับความพึงพอใจตอคุณสมบัติของไบโอดีเซล ป 2548 
 

คุณสมบัติของไบโอดีเซล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

รวม 
ชวง

คาเฉลี่ย 
1. มีคุณภาพใกลเคียงน้ํามันดีเซล  7 

(14) 
40 

(80) 
2 

(4) 
1 

(2) 
0 

(0) 
50 

(100) 
4.06 

มีความพึง
พอใจมาก 

2. ความแรงของเครื่องยนตไมลดลง 1 
(2) 

48 
(96) 

1 
(2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

50 
(100) 

4 

3. ความสิ้นเปลืองน้ํามัน 3 
(6) 

46 
(92) 

1 
(2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

50 
(100) 

4.04 
มีความพึง
พอใจมาก 

4. มลพิษจากทอไอเสียลดลง 2 
(4) 

48 
(96) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

50 
(100) 

4.04 
มีความพึง
พอใจมาก 

5. เสียงเครื่องยนตไมดังกวาการใช
น้ํามันดีเซล 

4 
(8) 

44 
(44) 

2 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

50 
(100) 

4.04 
มีความพึง
พอใจมาก 

6. ไมทําความเสียหายตอเครื่องยนต 15 
(30) 

32 
(64) 

2 
(4) 

1 
(2) 

0 
(0) 

50 
(100) 

4.26 
มีความพึง
พอใจมาก 

7. ราคาถูกกวาน้ํามันดีเซล 11 
(22) 

38 
(76) 

1 
(2) 

0 
(0) 

1 
(2) 

50 
(100) 

4.22 
มีความพึง
พอใจมาก 
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ตารางที่ 13 (ตอ)  สัดสวนผูใชไบโอดีเซล จําแนกตามระดับความพึงพอใจตอคุณสมบัติของไบโอดีเซล                          
        ป 2548 

 

คุณสมบัติของไบโอดีเซล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

รวม ชวงคาเฉลี่ย 

8. หาซื้อสะดวก 0 
(0) 

0 
(0) 

4 
(8) 

16 
(32) 

30 
(60) 

50 
(100) 

1.48 
มีความพึง
พอใจนอย
ที่สุด 

9. ลดปญหาการขาดดุลการคา 0 
(0) 

19 
(38) 

31 
(62) 

0 
(0) 

0 
(0) 

50 
(100) 

3.38 
มีความพึง
พอใจปาน
กลาง 

10. ชวยพยุงราคาพืชน้ํามัน 0 
(0) 

23 
(46) 

25 
(50) 

2 
(4) 

0 
(0) 

50 
(100) 

3.42 
มีความพึง
พอใจปาน
กลาง 

รวม 
 3.69 

มีความพึง
พอใจมาก 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 4.50-5.00 = พอใจมากที่สุด, 3.5-4.49 = พอใจมาก, 2.50-3.49 = พอใจปานกลาง 
     1. 50-2.79 = พอใจนอย, 1.00-1.49 = พอใจนอยที่สุด 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 
 
        5.2.4   ทัศนคติภายหลังการใชไบโอดีเซล 

จากการสํารวจกลุมผูใชไบโอดีเซลพบวาสวนใหญมีความตองการที่จะใชไบโอดีเซล   ตอไป มี
จํานวน 47 ราย คิดเปนรอยละ 94 โดยสวนใหญใหเหตุผลวาเพราะราคาถูก ประหยัด ลดตนทุนสวน
กลุมที่จะไมใชไบโอดีเซลตอไป มีจํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 6 โดยใหเหตุผลวาทําใหเครื่องยนตมี
ปญหาเชน เรงไมขึ้น คุณภาพยังมีปญหาทําใหไมกลาเสี่ยง และหาซื้อยาก (ตารางที่ 14) 
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ตารางที่ 14  สัดสวนของผูใชไบโอดีเซล จําแนกตามทัศนคติที่มีตอการใชไบโอดีเซล ป 2548 
 

ความตองการใชไบโอดีเซลตอไป จํานวน รอยละ 
 ความตองการใช     
    ราคาถูก ประหยัด ลดตนทุน    
    ไมมีปญหากับเครื่องยนต 
    ลดมลพิษอนุรักษส่ิงแวดลอม 
    ผลิตไดเองภายในประเทศ 
ความไมตองการใช 3 (100) 
    ทําใหเครื่องยนตมีปญหา(เรงไมขึ้น,ไสกรองอุดตัน) 
    คุณภาพยังมีปญหาไมกลาเสี่ยง 
    หาซื้อยาก      

 
 

47 
36 
9 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

94 
72 
18 
2 
2 
6 
2 
2 
2 

รวมความตองการใชและไมตองการใช 50 100 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 

5.2.5   การทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวของ 
 สําหรับผลการสํารวจกลุมตัวอยาง นํามาทดสอบขอสมมติฐาน  โดยใช  Chi-square โดยมี 
ตัวแปรที่กําหนดใหมีอิทธิพลตอตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดแก ความตองการใชไบโอดีเซลของกลุม
ตัวอยางซึ่งเปนตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ประเภทสื่อตาง ๆ 
ประกอบดวย โทรทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ เพื่อน ญาติ คนรูจักกัน อินเทอรเน็ท ปายโฆษณา แผนพับ 
  
 การทดสอบสมมติฐานดังกลาวสามารถแสดงผลของการทดสอบไดดังตอไปนี้  
 สมมติฐานที่ 1 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซล ไมมีความสัมพันธกับเพศ 

 H1 :  ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับเพศ 
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เพศ  
หญิง ชาย 

รวม 

ความตองการใชไบโอดีเซล  ไมตองการใช 
                                                     ตองการใช 
                                                     รวม 

8 
6 
14 

22 
44 
66 

30 
50 
80 

 
 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา =  2.794  ซ่ึงมากกวา คา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ 2.71 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 1  ดังนั้นจึงปฏิเสธ 
H0 และยอมรับ H1

 สมมติฐานที่ 2 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซลไมมีความสัมพันธกับอายุ 
 H1 : ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับอายุ 
 

อายุเปนชวง(ป)  
ไมเกิน 30 31-40 41-50 มากกวา 51 ป 

รวม 

ความตองการใชไบโอฯ       ไมตองการตองการใช 
                                                  ตองการใช  
                                                   รวม 

5 
4 
9 

8 
8 
16 

14 
26 
40 

3 
12 
15 

30 
50 
80 

 
 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา =  4.385  ซ่ึงนอยกวาคา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ 6.25 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 3  ดังนั้นจึงยอมรับ 
H0 และปฏิเสธ H1

 สมมติฐานที่ 3 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซลไมมีความสัมพันธกับระดับการศึกษา 
 H1 : ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับระดับการศึกษา 
 

การศึกษา  
ประถม มัธยม ปวช/ปวส ปริญญาตรี 

> ปริญญา
ตรี 

รวม 

ความตองการใชไบโอฯ  ไมตองการใช 
                                        ตองการใช 
                                                             รวม 

4 
7 
11 

8 
15 
23 

7 
10 
17 

7 
12 
19 

4 
6 
10 

30 
50 
80 
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 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา =  0.207  ซ่ึงนอยกวาคา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ 7.78 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 4  ดังนั้นจึงยอมรับ 
H0 และปฏิเสธ H1

 สมมติฐานที่ 4 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซลไมมีความสัมพันธกับอาชีพ 
 H1 : ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับอาชีพ 
  

อาชีพ  
เกษตร ราชการ พนักงาน

บริษัทฯ 
กิจการ
สวนตัว 

รับจาง รวม 

ความตองการใชไบโอฯ  ไมตองการใช 
                                            ตองการใช 
                                             รวม 

6 
12 
18 

8 
11 
19 

2 
4 
6 

8 
15 
23 

6 
8 
14 

30 
50 
80 

 
 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา =  0.594  ซ่ึงนอยกวาคา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ 7.78 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 4  ดังนั้นจึงยอมรับ 
H0 และปฏิเสธ H1

 สมมติฐานที่ 5 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซลไมมีความสัมพันธกับรายได 
 H1 : ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับรายได 
 

รายได  
6,000-9,000 9,001-12,000 12,001-15,000 

>15,00
0 

ความตองการใชไบโอฯ  ไมตองการใช 
                                                                    ตองการใช 
                                             รวม 

3 
4 
7 

2 
2 
4 

6 
10 
16 

19 
34 
53 

 
 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา = 0.414  ซ่ึงนอยกวาคา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ6.25 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 3 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 
และปฏิเสธ H1
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 สมมติฐานที่ 6 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซลไมมีความสัมพันธกับโทรทัศน 
 H1 : ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับโทรทัศน 
 

โทรทัศน  
ไมรับรู รับรู 

รวม 

ความตองการใชไบโอฯ   ไมตองการใช 
                                               ตองการใช 
                                               รวม 

9 
18 
27 

21 
32 
53 

30 
50 
80 

 
 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา =  0.302  ซ่ึงนอยกวาคา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ 2.71 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 1  ดังนั้นจึงยอมรับ 
H0 และปฏิเสธ H1

 สมมติฐานที่ 7 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซลไมมีความสัมพันธกับวิทยุ 
 H1 : ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับวิทยุ 
 

วิทย ุ 
ไมรับรู รับรู 

รวม 

ความตองการใชไบโอฯ   ไมตองการใช 
                                               ตองการใช 
                                               รวม 

20 
33 
53 

10 
17 
27 

30 
50 
80 

 
 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา =  0.004  ซ่ึงนอยกวาคา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ 2.71 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 1  ดังนั้นจึงยอมรับ 
H0 และปฏิเสธ H1

 สมมติฐานที่ 8 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซลไมมีความสัมพันธกับสื่อส่ิงพิมพ 
 H1 : ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับสื่อส่ิงพิมพ 
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ส่ิงพิมพ  
ไมรับรู รับรู 

รวม 

ความตองการใชไบโอฯ   ไมตองการใช 
                                               ตองการใช 
                                               รวม 

16 
12 
28 

14 
38 
52 

30 
50 
80 

 
 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา = 7.092  ซ่ึงนอยกวาคา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ 2.71 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 1  ดังนั้นจึงปฏิเสธ 
H0 และยอมรับ H1

 สมมติฐานที่ 9 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซลไมมีความสัมพันธกับเพื่อน/คนรูจัก 
 H1 : ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับเพื่อน/คนรูจัก 
 

เพื่อน/คนรูจกั  
ไมรับรู รับรู 

รวม 

ความตองการใชไบโอฯ   ไมตองการใช 
                                               ตองการใช 
                                               รวม 

18 
6 
24 

12 
44 
56 

30 
50 
80 

 
 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา = 20.571  ซ่ึงมากกวาคา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ 2.71 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 1  ดังนั้นจึงปฏิเสธ 
H0 และยอมรับ H1

 สมมติฐานที่ 10 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซลไมมีความสัมพันธกับอินเตอรเน็ท 
 H1 : ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับอินเตอรเน็ท 
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อินเตอรเน็ท  
ไมรับรู รับรู 

รวม 

ความตองการใชไบโอฯ   ไมตองการใช 
                                               ตองการใช 
                                               รวม 

29 
42 
71 

1 
8 
9 

30 
50 
80 

 
 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา = 3.013  ซ่ึงมากกวาคา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ 2.71 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 1  ดังนั้นจึงปฏิเสธ 
H0 และยอมรับ H1

 สมมติฐานที่ 11 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซลไมมีความสัมพันธกับปายโฆษณา 
 H1 : ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับปายโฆษณา 
 

แผนพับ  
ไมรับรู รับรู 

รวม 

ความตองการใชไบโอฯ   ไมตองการใช 
                                               ตองการใช 
                                               รวม 

23 
33 
56 

7 
17 
24 

30 
50 
80 

 
 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา = 1.016  ซ่ึงนอยกวาคา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ 2.71 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 1  ดังนั้นจึงรับH0 
และปฏิเสธ H1

 สมมติฐานที่ 12 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซลไมมีความสัมพันธกับแผนพับ,ใบปลิว 
 H1 : ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับแผนพับ,ใบปลิว 
 

ปาย  
ไมรับรู รับรู 

รวม 

ความตองการใชไบโอฯ   ไมตองการใช 
                                               ตองการใช 
                                               รวม 

22 
31 
53 

8 
19 
27 

30 
50 
80 
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 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา = 1.077  ซ่ึงนอยกวาคา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ 2.71 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 1  ดังนั้นจึงยอมรับH0 
และปฏิเสธ H1

 
 ขอสรุปท่ีไดจากการทดสอบสมมติฐาน 
 ปจจัยที่มีผลตอความตองการใชไบโอดีเซลอยางมีนัยสําคัญ คือเพศและสื่อประเภทตางๆ ซ่ึง
ประกอบดวยส่ือส่ิงพิมพ เพื่อน,ญาติหรือคนที่รูจักกันแนะนํา และอินเทอเนท (ตารางที่ 15 ) 
   
ตารางที่ 15  ขอสรุปที่ไดจากการทดสอบสมมติฐาน 
 

ความตองการใชไบโอดีเซล 
มีอิทธิพลตอตัวแปร 

(Reject H0) 
ไมมีอิทธิพลตอตัวแปร 

(Accept H0) 
สมมติฐานที่  1 เพศ  
สมมติฐานที่  2  อายุ 
สมมติฐานที่  3  การศึกษา 
สมมติฐานที่  4  อาชีพ 
สมมติฐานที่  5  รายได 
สมมติฐานที่  6  โทรทัศน 
สมมติฐานที่ 7  วิทยุ 
สมมติฐานที่  8 ส่ือส่ิงพิมพ  
สมมติฐานที่  9 เพื่อน,ญาติ หรือคนที่รูจัก  
สมมติฐานที่ 10 อินเทอรเน็ท  
สมมติฐานที่ 11  ปายโฆษณา 
สมมติฐานที่ 12  แผนพับ,ใบปลิว 
ที่มา : จากการสํารวจ 
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5.3  การดําเนนิธูรกิจไบโอดเีซล 
5.3.1 การผลิต 

1) ทักษะและประสบการณ  เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะขับเคล่ือนใหการดําเนิน
ธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือลมเหลวได ผลจากการสํารวจผูประกอบการ 
กลุม/ชุมชนที่ทําการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืช/สัตวที่ใชแลว สรุปได ดังนี้ 

1.1) ชมรมดําดีไบโอดีเซล เปนชุมชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยผูที่มีบทบาทในการ
กอตั้งคือ นายอธิราษฎร  ดําดี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ดานวิศวกรรมศาสตรสาขาไฟฟา มีประสบการณ
การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี   ประมาณ   7 ป 
แลวลาออกมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการทําสวนปาลมที่บานเกิดจังหวัดกระบี่ เมื่อน้ํามัน      
มีราคาแพง ไดทดลองนําน้ํามันปาลมมาผลิตเปนไบโอดีเซล ปรากฏวาไดผลเปนที่พอใจในระดับหนึ่ง 
และเริ่มทดลองกับประเภทพืชน้ํามันเกือบทุกชนิด เชน น้ํามันจากปาลม ถ่ัวเหลือง เมล็ดสบูดํา น้ํามัน
สัตว เชน น้ํามันหมู น้ํามันปลา และน้ํามันจากไก เปนตน รวมทั้งจากน้ํามันพืช/สัตวที่ใชแลว           
เชน น้ํามันพืช/สัตวที่ไดจากการทอดอาหารแลว ผลการศึกษาและทดลองในชวงแรก ที่ไดรับมีปญหา 
เชน น้ํามันเปนไข ไสกรองของเครื่องยนตอุดตัน ซ่ึงปญหาดังกลาวนี้ สามารถแกไขได  ผลผลิตที่ไดรับ
เรียกวา  ไบโอดีเซล   อยางไรก็ตาม  ในชวงป  2540 พบวาตนทุนการผลิตสูงกวาน้ํ ามันดี เซล                
จากปโตรเลียม   แตจากผลการทดลองไดขอสรุปวาน้ํามันจากปลามีคุณสมบัติใกลเคียงกับไบโอดีเซล 
และมีราคาถูกที่สุด     สําหรับไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันใชแลว ไดทดลองใชมาประมาณ 5 ปแลว 
โดยใหชาวบาน เกษตรกร และบุคคลทั่วไปทดลองใช ปรากฏวาไมมีปญหา และไดตั้งเปน “ชมรมดํา
ดีไบโอดีเซล”  เพื่อใชเปนแหลงศึกษาเรียนรูเรื่องพลังงานทดแทนสําหรับชุมชน   ชวยชุมชนในพื้นที่
ใหไดใชน้ํามันราคาถูก และสามารถผลิตไดเองภายในครัวเรือน   โดยมีประสบการณในการผลิต
ประมาณ 6 ป แตการดําเนินงานยังไมเปนลักษณะของชุมชนที่แทจริง เพราะไมมีการจดทะเบียน     
เปนทางการ ไมมีการแบงหนาที่และกรรมการบริหาร การดําเนินการอยูในลักษณะครอบครัว          
โดยมีปาย“ชมรมดําดีไบโอดีเซล” ติดไวหนาบานเพื่อแสดงใหเห็นวากิจกรรมนี้เปนของชุมชน   
นอกจากนี้  นายอธิราษฎร  ดําดี  ยังเปดศูนยการเรียนรูการผลิตไบโอดีเซลใหแกผูสนใจดวย 

1.2) กลุมเครือขายผูกอการดี เปนชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูมีบทบาท
ในการกอตั้ งคือ  คุณชาญณรงค   ชัยรัตน  มีอาชีพเปนขาราชการครู  อํา เภอบางขัน  จังหวัด
นครศรีธรรมราช จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคุรุศาสตรมีความสนใจในเรื่องพลังงานทดแทน
มาไมต่ํากวา 10 ป โดยเฉพาะในชวงวิกฤตพลังงานที่ผานมา ไดคิดคนวิธีการผลิตไบโอดีเซลโดยรวม
ขอมูลตาง ๆ เชนจากโครงการสวนพระองคมูลนิธิชัยพัฒนา ศึกษาขบวนการผลิตไบโอดีเซลจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) ศึกษาวัสดุภายในทองถ่ินที่จะใชผลิตอุปกรณตาง ๆ ในการผลิตไบ
โอดีเซล รางหลักสูตรเกี่ยวกับไบโอดีเซลเพื่อสอนนักเรียนภายในชั้นเรียน รวมทั้งใหนักเรียนทดลอง
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ปฏิบัติจริง เมื่อมีผูสนใจมากขึ้น จึงไดตั้งเปนชุมชนหรือเครือขายผูกอการดี และเปดรับสมาชิกผูสนใจ
โดยทั่วไป ขณะนี้มีสมาชิกประมาณ 100 คน ( ณ วันสํารวจ 28 มกราคม 2549) โดยไดทําโครงการ
เผยแพรความรูสูชุมชน: หลักสูตร การทําน้ํามันดีเซลชีวภาพ ดําเนินการมาประมาณ 3 ป แตผลิตไบโอ
ดีเซลเพื่อจําหนาย ประมาณ 2 ป การอบรมหลักสูตรมีเฉพาะวันเสารและอาทิตย   อยางไรก็ตาม
โครงการนี้ แมจะตั้งชื่อเปนชุมชนหรือเครือขาย แตการดําเนินงานไมเปนลักษณะของชุมชน        
เพราะเปนเพียงการดําเนินการของผูกอตั้ง เทานั้น  เชน  การผลิต  การบริหารจัดการ  ยังไมมี                 
การจดทะเบียนเปนทางการ  

1.3) กลุมผลิตไบโอดี เซล  โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม  เปนกลุมหรือชุมชน                
ที่ทําการผลิตไบโอดีเซล  ในพื้นที่ อําเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  โดยผูที่มีบทบาทสําคัญ                    
คือ นายพโยม  อุดรพันธ  ซ่ึงเปนขาราชการ ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม   จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทางดานศึกษาศาสตร มีความสนใจทางดานพลังงานทดแทนมาตั้งแตป 2523 ซ่ึงเกิด
วิกฤตการณสงครามอาวเปอรเซีย ตั้งแตนั้นมาไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนมาตลอด ไดทํา
การผลิตทดลองใชมาไมต่ํากวา 8 ป และรางหลักสูตรการทําน้ํามันดีเซลชีวภาพ เพื่อสอนนักเรียน        
ที่ตนเองทําการสอนอยู และตั้งเปนชมรมกลุมผูผลิตไบโอดีเซล เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดทดลองใช 
และเปนศูนยถายทอดการเรียนรูพลังงานจากไบโอดีเซล สถานที่ตั้งอยูภายในโรงเรียนหนองกลับ
วิทยาคม อุปกรณการผลิต และวัตถุดิบ จะใชวัสดุ หรือวัตถุดิบในพื้นที่เกือบทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเปนการ
ใชและพึ่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ใหมากที่สุด             อยางไรก็ตาม   ลักษณะการดําเนินงาน   
หรือการบริหารยังไมเปนลักษณะของชุมชนอยางแทจริง ไมมีรูปแบบของคณะกรรมการ ประธาน 
เหรัญญิก  เลขานุการ  การดําเนินงานจะกระทําในลักษณะของครอบครัวโดยผูที่ทําการผลิต                 
คือคุณ ครูพโยม  ดังกลาว  

1.4) ชุมชนปฐมอโศก  กอตั้งในพื้นที่จังหวัดนครปฐม การดําเนินงานมีลักษณะเปน
ชุมชน ชุมชนนี้เดิมตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดลําพูน ช่ือวิสาหกิจชุมชนลําพูนพัฒนาพลังงานทดแทน เร่ิม
ทดลองและดําเนินการเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ตั้งแตป 2544 โดยผูที่มีบทบาทสําคัญในการตั้งชมรม
และเปนประธาน คือ นายพัฒนา  ปญญาเจริญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคุรุศาสตร เปน
สมาชิกของผูปฏิบัติธรรมสันติอโศก จังหวัดลําพูน มีความสนใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ไดคนควา 
อบรม กับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงไดเปดอบรม ใหแกประชาชนผูสนใจ
เกี่ยวกับไบโอดีเซล เมื่อไดตั้งชุมชนลําพูนพัฒนาพลังงานทดแทน และทําการทดลองการผลิต นํามาใช
กับรถของชุมชนสันติอโศก ในระยะแรกมีปญหาในดานคุณภาพของผลผลิต ตอมาไดแกไขปญหาตาง 
ๆ ไดดีขึ้น และไดยายเครื่องจักร อุปกรณตาง ๆ มายังชุมชนปฐมอโศกที่จังหวัดนครปฐม ทางกลุมมีการ
ทดลองผลิตพลังงานทดแทนอยางครบวงจรโดยใชพลังงานจากชีวมวล เชน ใชพลังงานจากลม น้ํา  
และ ขยะตาง ๆ จากมูลสัตว  เชน มูลสุกร เปนตน ประสบการณในการผลิต ประมาณ 4  ป 
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1.5) ศูนยอาศรมพลังงาน ซ่ึงเปนชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เปนสวนหนึ่งของ
ชุมชนสันติอโศกซึ่งเกี่ยวของกับการปฏิบัติธรรม เชนเดียวชุมชนปฐมอโศก  การดําเนินงาน มีลักษณะ
เปนชุมชน ซ่ึงอยูในรูปของคณะกรรมการ มีประธาน เลขานุการ เปนตน ระดับการศึกษาของประธาน 
และเลขานุการ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ทางศูนยไดมีการคนควาเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทนอยางหลากหลาย เชน การผลิตไบโอดีเซล การใชพลังงานทดแทน การผลิตเตา เศรษฐกิจ
ประเภทตาง ที่ประหยัดพลังงานโดยใชพลังงานชีวภาพ / ชีวมวล และพัฒนาใหเปนศูนยการเรียนรู 
ที่ใหผูสนใจมาศึกษาดูงาน อุปกรณ เครื่องจักร และวัตถุดิบตาง ๆ ไดใชทรัพยากรในพื้นที่เปนสวนใหญ 
ประสบการณในการผลิตเกี่ยวกับไบโอดีเซลประมาณ 4 ป 

1.6) ชุมชนวัดพยัคฆาราม  ตั้ งอยู ในอํ า เภอศรีประจันต  จั งหวัดสุพรรณบุ รี  
การดําเนินงาน มีลักษณะเปนชุมชนมีการแบงหนาที่ในการดําเนินกิจกรรมอยางชัดเจน แตไมไดจด
ทะเบียนเปนชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน ผูที่มีบทบาทสําคัญเปนเจาอาวาสของวัดซ่ึงเปนนักพัฒนา
โดยเฉพาะเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดลอม การเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร หรือชาวบานที่อยูใกลเคียงกับวัด 
ตั้งศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับพืชสมุนไพร พืชพลังงานทดแทนโดยเฉพาะเมล็ดสบูดํา ซ่ึงนํามาแปรรูป
เปนไบโอดีเซล  สงเสริมใหชาวบานปลูกตนสบูดําตามหัวไรปลายนา รวมทั้งทางวัดเองไดทําการขยาย
พื้นที่ปลูกจํานวนหลายไรดวย โดยมีความหวังวาผลผลิต ซ่ึงนํามาแปรรูปเปนไบโอดีเซล จะชวยลด
รายจายของชาวบานไดมาก กระทรวงพลังงานไดพิจารณาแลว มีความเห็นวาชุมชนวัดพยัคฆาราม มี
ความพรอมที่จะดําเนินงานในเรื่องพลังงานทดแทน            จึงไดมอบเครื่องผลิตไบโอดีเซล จํานวน    
1 เครื่อง และเครื่องบีบเมล็ดสบูดํา จํานวน 1 เครื่อง รวมทั้งสงเจาหนาที่จากกระทรวงพลังงาน         
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเพื่อการเกษตร(ธ.ก.ส.)มาใหการฝกอบรมผูนําชุมชน           
และสมาชิกในดานการจัดหาวัตถุดิบเกษตรกรรม  หลักการทําบัญชี รายรับ-รายจาย และระบบ          
การผลิตไบโอดีเซล และการใชอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ เพื่อใหคณะกรรมการ หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
สามารถผลิตไบโอดีเซลไดอยาง มีมาตรฐานตามที่กระทรวงพลังงานกําหนดไว อยางไรก็ตาม ทักษะ
และประสบการณในการผลิต    ของชุมชนยังไมเกิน 1 ป เพราะเพิ่งเริ่มเมื่อ ธันวาคม 2549 แตก็ไมเปน
ปญหามากนัก เพราะเจาหนาที่กระทรวงพลังงานไดใหคําแนะนําตลอดเวลา ซ่ึงวิธีการและมาตรการ
ตางๆเหลานี้ ลวนเปนความมุงหมายของกระทรวงพลังงาน ที่ตองการเห็นแนวทางและวิธีการ          
ของโครงการมีความมั่นคง จนสามารถพัฒนาเปนวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความพรอมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
ของคนในชุมชน 

2) การรวบรวมวัตถุดิบ   ผลการสํารวจพบวา มีวิธีการรวบรวมวัตถุดิบที่ไมแตกตางกัน  
มากนัก สวนใหญไดทําการรวบรวมวัตถุดิบจากน้ํามันพืชใชแลว เชนน้ํามันที่ใชการทอดอาหารตางๆ  
โดยชุมชนหรือผูที่ทําการผลิตไดไปซื้อหรือรวบรวมน้ํามันที่ใชแลว ดังกลาวในพื้นที่ของตนเอง      
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หรือใกลเคียง ตามตลาดสดตางๆ  บางรายอาจไปชื้อหรือรวบรวมจากจังหวัดใกลเคียง  พาหนะที่ใชใน
การรวบรวมคือรถจักยานยนต รถกะบะ 4 ลอ 

2.1) ชมรมดําดีไบโอดีเซลในพื้นที่จังหวัดกระบี่  ทําการรวบรวมโดยใหบุคคล           
ในครอบครัว หรือญาติพี่นองชวยกันรวบรวมน้ํามันใชแลวจากตลาดสดตางๆในพื้นที่  และจากจังหวัด
ใกลเคียง คือพังงาและภูเก็ต โดยผูที่ทําการรวบรวมซึ่งเปนนายแพทยไดช้ีแจงใหประชาชน และแมคา
ในทองตลาดใหตระหนักวาน้ํามันทอดที่ใชแลว เมื่อนํามาทอดซ้ําอีกโอกาสจะเกิดมะเร็ง มีความ    
เปนไปไดสูง และการขายน้ํามันใชแลวก็เปนการปองกันและสนับสนุนไมใหมีการนําน้ํามันใชแลว    
มาใชซํ้าอีก และชี้แจงเพิ่มเติมวาน้ํามันทอดที่ใชแลว ทางชมรม ไดนําไปผลิตเปนไบโอดีเซล เพื่อมาใช
แทนน้ํามันดีเซล ซ่ึงมีราคาเพิ่มสูงขึ้นตลอด เปนการชวยใหประชาชนในพื้นที่ไดใชน้ํามันราคาถูก    
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ปริมาณที่รับซื้อ 1800 ลิตรตอเดือน ราคาเฉลี่ย 7 บาท/ลิตร 

2.2) กลุมเครือขายผูกอการดี ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดทําการรวบรวม    
โดยซื้อน้ํามันใชแลวจากตลาดสดตาง ๆ ซ่ึงอยูในพื้นที่เปนสวนใหญ และใหนักเรียนในโรงเรียน         
ที่ตนสอนอยูนําน้ํามันที่ใชแลว/ทอดแลว ภายในครัวเรือนของนักเรียน หรืออาจจะหามาจากที่อ่ืน       
มารวบรวมที่โรงเรียนทุกวันศุกร โดยมี ปริมาณรับซื้อ ประมาณ 1,200 ลิตรตอเดือน ราคารับซื้อเฉลี่ย  
10  บาทตอลิตร 

2.3) กลุมผลิตไบโอดีเซลโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ทําการ
รวบรวมน้ํามันพืชใชแลวจากรานประจําในตลาดสดในพื้นที่ และพื้นที่ใกลเคียงทั่ว ๆ ไป รวมทั้งให
นักเรียนนําน้ํามันใชแลวภายในครัวเรือนของนักเรียนมารวบรวมที่โรงเรียนทุกวันศุกร ปริมาณรับซื้อ
เฉล่ีย  600  ลิตรตอเดือน ราคารับซื้อเฉลี่ย  7.90  บาทตอลิตร 

2.4) ชุมชนปฐมอโศก  ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม  ทําการรวบรวมน้ํามันใชแลว          
จากตลาดสดในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง รวมท้ังญาติธรรมที่เปนสมาชิกของชุมชน และผูที่ใชผลผลิต 
ไบโอดีเซลของชุมชน โดยชุมชนจะจําหนายใหแกผูที่นําน้ํามันใชแลวมาใหทางชุมชนเปนอันดับแรก  
ในปริมาณที่ไมนอยกวาปริมาณน้ํามันใชแลวที่รวบรวมมา ซ่ึงมี ปริมาณเฉลี่ย 3,600 ลิตรตอเดือน    
ราคารับซื้อเฉลี่ย 12  บาทตอลิตร 

2.5) ศูนยอาศรมพลังงาน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทําการรวบรวมน้ํามันพืชใชแลว
จากตลาดสดในพื้นที่  พื้นที่ใกลเคียง ภัตตาคาร โรงแรมและรีสอรทตาง ๆ  จะเห็นไดวาภัตตาคาร 
โรงแรมและรีสอรท ไดใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง เพราะจะสอดคลองกับสโลแกนที่วาเขาใหญ 
(สวนหนึ่งอยูในเขตอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา) เปนมรดกโลก  อาหาร ผลไมตาง ๆ         
ปลอดสารพิษ ฉะนั้นการนําน้ํามันทอดที่ใชแลวจากสถานที่ดังกลาวเพื่อนํามาผลิตเปนไบโอดีเซล       
จึงเปนการยืนยันวาสถานที่ดังกลาวไมมีการนําน้ํามันใชแลวมาใชปรุงอาหารอีก จึงเปนที่นาเชื่อถือ   
ของผูบริโภค โดยเฉพาะนักทองเที่ยวที่มาจากทั่วมุมโลก จึงเปนภาพลักษณที่ดี  ในการรวบรวมศูนย  
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จะนําถังเก็บไปวางไวตามภัตตาคาร โรงแรม รีสอรท และรานประจําในตลาดสด ทางศูนยฯ จะมาเก็บ
ถังเหลานี้ทุ กวันจันทร 

นอกจากนี้ ศูนยฯ ไดประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในพื้นที่        
เพื่อรวบรวมน้ํามันใชแลวจากประชาชนในพื้นที่ของอบต. และขายใหกับศูนยฯ โดยศูนยจะทําการ
รวบรวม ทุกวันจันทร ปริมาณรวบรวม และรับซื้อทั้งหมดเฉลี่ย 500 ลิตรตอเดือน ราคารับซื้อเฉล่ีย 7 
บาทตอลิตร 

2.6) ชุมชนวัดพยัคฆาราม ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทําการรวบรวมน้ํามันใชแลว 
จากตลาดสดในพื้นที่ และจากพอคา รวมทั้งผูที่มาทําบุญไดถวายน้ํามันใชแลวใหแกวัดเพื่อประโยชน
แกชุมชนและสวนรวม ปริมาณรวบรวมเฉลี่ย 400 ลิตรตอเดือน ราคารับซื้อเฉลี่ย 9.58 บาทตอลิตร 
 
ตารางที่ 16  ปริมาณรับซื้อน้ํามันใชแลวของชุมชน ป 2548 

ช่ือชุมชน ปริมาณซื้อตอเดือน 
(ลิตร) 

ราคารับซื้อ 
(บาท/ลิตร) 

ชมรมดําดีไบโอดีเซล 
กลุมเครือขายผูกอการดี 
กลุมผลิตไบโอดีเซลโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 
ชุมชนปฐมอโศก (นครปฐม) 
ศูนยอาศรมพลังงาน 

1,800 
1,200 
600 

3,600 
500 

ชุมชนวัดพยัคฆาราม 

ที่มา : จากการสํารวจ 

400 

7 
10 

7.90 
12 
7 

9.58 
รวม 8,100 53.48 
เฉล่ีย 1,350 8.91 

  
      อยางไรก็ตาม  ในบางครั้งชุมชน ประสบปญหาวัตถุดิบมีส่ิงปลอมปน เนื่องจากผ ูคารายยอย
บางราย รับซื้อจากพอคารับซื้อของเกา ซ่ึงพบวามีการปนเปอนในรูปของน้ําและตะกอนเพื่อใหได
น้ําหนักมากขึ้น และจากการสํารวจพบวาการรวบรวมวัตถุดิบของชุมชนบางแหงขาดแผนงาน         
และเปาหมายที่ชัดเจน 

3) กรรมวิธีการผลิต ผลการสํารวจ การผลิตไบโอดีเซล จากน้ํามันใชแลวพบวาชุมชน     
แตละแหงมี หลักการและวิธีการไมแตกตางกันมากนัก   อุปกรณการผลิต สามารถใชกับวัสดุราคาถูก
ภายในทองถ่ิน เชน ถังพลาสติกตาง ๆ ขวดลิตรสําหรับผสมสารเมธานอลและดาง ถังพลาสติก หรือถัง
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แกลลอน2-3 ถัง สําหรับใสน้ํามันวัตถุดิบ และใสน้ํามันที่ผสมสารเคมีเรียบรอยแลว และถังแยกน้ํามัน
บริสุทธิ์พรอมใชงาน สําหรับวัสดุ หรืออุปกรณที่มีราคาแพง เครื่องมือการผลิตจะเปนชุดสําเร็จรูปเชื่อม
ติดกัน เชน ถังวัตถุดิบ ถังผสม และถังแยกมักเปนวัสดุสแตนเลสที่มีราคาแพง  ดังนั้นราคาของอุปกรณ
ในการผลิต เพื่อผลิตไบโอดีเซล จึงมีราคาตั้งแต 3,000 บาท (ผลิตเพื่อใชงานเองและสาธิตใหผูสนใจ         
ทั่ว ๆ ไป) จนถึงระดับราคา 1,000,000 บาท ราคาที่แตกตางกันขึ้นอยูกับวัสดุที่ใช และขนาดกําลัง    
การผลิต  ถากําลังการผลิตตอวันมาก เชน 400 ลิตร/คร้ัง ราคาจะสูงกวาขนาดกําลังผลิต 80 ลิตร/คร้ัง 
เปนตน อยางไรก็ตาม การผลิตในพื้นที่ที่สํารวจ สวนใหญเครื่องจักรมีกําลังการผลิต 100 ลิตร/ครั้ง 
ผูประกอบการมักสรางดวยตนเอง โดยยึดถือแนวทางวาตองเปนวัสดุที่มีในทองถ่ินและเครื่องจักร   
ควรมีขนาดเพียงพอกับวัตถุดิบที่ตองการในแตละวัน สงใหเกิดการประหยัดตอตนทุน ถาวัตถุดิบ        
มีเพียงพอและตลาดมีความตองการมากก็สามารถเพิ่มขนาดไดตามความเหมาะสม 
     สําหรับเครื่องจักรของชุมชนนั้น มีขีดความสามารถผลิตไบโอดีเซลได 3 คร้ัง/วัน(จากการ
สัมภาษณผูประกอบการฯ) แตจากการสํารวจพบวาชุมชนทําการผลิตโดยเฉลี่ย 1 คร้ัง/วัน เทานั้น แสดง
วาชุมชนใชเครื่องจักรนอยกวาประสิทธิภาพการผลิตที่แทจริง   

ผลการสํารวจชุมชนหรือผูประกอบการที่ทําการผลิตไบโอดีเซล   พบวามีกรรมวิธีการผลิต 
ดังนี้ 

เตรียมอุปกรณการผลิต 
- ถังเก็บน้ํามัน  1  ชุด 
- ถังผสมสารละลาย  1  ชุด 
- ถังปฏิกรณ  1  ชุด 
- ตูควบคุม  1  ชุด 
- ถังแยก  1  ชุด 
- ถังลาง  2  ชุด 

 วิธีการผลิต 
หลักการเบื้องตนคือ  ทําการอุนน้ํามันใชแลวใหมีอุณหภูมิที่ เหมาะสม  หลังจากนั้น            

ผสมแอลกอฮอลและตัวเรงปฏิกิริยา ใหเขากันดวยระยะเวลาที่เหมาะสม ปลอยใหพักตัวใหเกิดปฏิกิริยา
ทางเคมี และน้ํามันจะแยกตัวเปนชั้น ๆ ช้ันบนเปนไบโอดีเซล ช้ันลางสุดเปนกลีเซอรีน นําไบโอดีเซล
ไปลางน้ําและตมเพื่อกําจัดน้ํา แลวนําไปกรองก็จะไดไบโอดีเซลที่พรอมจะใชงาน 
 รายละเอียดในการผลิต มีดังนี้ 
 (1)  เตรียมวัตถุดิบ 

- น้ํามัน  รวบรวมน้ํามันพืช/สัตวที่ใชแลวใหไดในปริมาณที่ตองการผลิตจากตลาด  
หรือชุมชนตาง ๆ นํามาพักใหตกตะกอน และกรองเอาตะกอนออก ใหความรอนเพื่อแยกน้ําตัวออกจาก
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น้ํามัน และใหมีน้ําและสิ่งสกปรกเจือปนนอยที่สุด  ทําการตรวจสอบคากรดไขมันอิสระ โดยวิธีการ 
Titration 

- สารละลายโซเดียมเมทอกไซด เตรียมไดจาก Methanol และ Sodium hydroxide 
(โซดาไฟ) อัตราสวนตามคาปริมาณกรดไขมันอิสระที่ใชในการผลิต 

(2)  ดําเนินการผลิต 
(2.1) สูบน้ํามันจากถังเก็บน้ํามันเขาสูถังปฏิกรณ 
(2.2) อุนน้ํามันโดยการเปดสวิทซฮีทเตอรของถังปฏิกรณ (ตั้งอุณหภูมิ 55-60 องศา

เซลเซียส) สวิทซมอเตอรใบกวน ใชเวลาประมาณ 1-4 ซม. (ขึ้นอยูกับปริมาณน้ํามันและขนาด
กําลังไฟฟาของตัวทําความรอน) 

(2.3) ทําการสูบสารละลายโซเดียมเมทอกไซด เขาสูถังปฏิกรณในระยะเวลาประมาณ 
20-30 นาที 

(2.4) เพื่อใหปฏิกิริยาในถังปฏิกรณเกิดขึ้นอยางสมบูรณ   ผูผลิตโดยสวนใหญมักใชเวลา
ประมาณ  1.30 – 2  ช่ัวโมง  แลวทําการปดสวิทซฮีทเตอร และสวิทซมอเตอรใบกวนของถังปฏิกรณ 

(2.5) สูบไบโอดีเซลที่ไดเขาสูถังแยก 
(2.6) พักรอใหเกิดการแยกชั้นระหวางไบโอดีเซลกับกลีเซอรีน ไมนอยกวา 1-8 ช่ัวโมง 

(โดยทั่วไปจะทิ้งไวขามคืน) 
(2.7) ถายชั้นกลีเซอรีนออกจากกนถังแยก 

(3) การลางไบโอดีเซล 
- การลางครั้งที่ 1 
(3.1) สูบไบโอดีเซลเขาสูถังลาง 
(3.2) เติมน้ําสะอาดประมาณรอยละ 80 ของปริมาณไบโอดีเซล โดยการพนน้ําลาง  

และพักรอใหเกิดการแยกชั้นระหวางไบโอดีเซลกับน้ํา ระยะเวลา 1-3 ช่ัวโมง 
(3.3) ถายชั้นน้ําออกจากกนถังลาง 
-  การลางครั้งที่ 2  
(3.4) เติมน้ําสะอาดปริมาณเทากับปริมาณของไบโอดีเซลในถังลาง โดยการพนน้ําลาง 

และขั้นตอไปเหมือนกับการลางครั้งที่ 1 ทุกประการ 
- การลางครั้งที่ 3 
(3.5) ดําเนินขั้นตอนเหมือนครั้งที่ 2 ทุกประการ มีบางราย คือชมรมดําดีไบโอดีเซล 

ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ลางครั้งที่ 3 โดยใชฟองอากาศ คือเปาลมเขาไปทําความสะอาด 
(3.6) ไบโอดีเซลที่เหลืออยูในถังลาง สามารถถายออกทางดานขางถังเพื่อนนําไปใชงาน 
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ภาพที่  3  กระบวนการผลิตไบโอดีเซลเบื้องตนจากน้ํามันใชแลว 
 
 

        
 
 

 
 

     
 
 

  

ถังทําปฏิกิริยา 
(Tranesterification Process) 

ทิ้งไวใหตกตะกอนแยกชั้น 

นํามาตมรวมกันในถัง 
(Reactor) เพื่อทําปฏิกิริยา 

แยกกับน้ํามันออก 

ทิ้งไวใหตกตะกอน 
 

แยกกับน้ํา 

 
โซดาไฟ (NaOH) หรือ 

KOH ที่ละลายใน 
เมทานอล (CH3OH) 

 

ลางคะตะลิสตดวย
น้ําเปลาแลวทั้งใหแยก

กรองชั้นไบโอดีเซล 
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4) ตนทุนการผลิต 
จากการสํารวจพบวาผูประกอบการหรือชุมชนที่ดําเนนิการผลิตไบโอดีเซลขนาดกําลัง

การผลิต 100 ลิตร/ครั้ง มีจํานวน 4 ราย และที่ดําเนนิการผลิตเฉลี่ย 400 ลิตร/ครั้ง จํานวน 2 ราย 
ผูที่ดําเนินการผลิตขนาดกําลังการผลิต 100 ลิตร/คร้ัง จํานวน 2 ราย นําไปใชในกิจการ

ของชุมชน คือ ชุมชนวัดพยัคฆาราม และศูนยอาศรมพลังงาน มีวัตถุประสงคหลักคือนําไปใชในกิจการ
ของชุมชนและตองการถายทอดความรูในดานพลังงานทดแทนใหแกผูสนใจทั่ว ๆ ไปเพราะสามารถ
นําไปผลิตและสรางไดดวยตนเอง และนําผลที่ผลิตใชในกิจกรรมของชุมชน 

การวิเคราะหตนทุนการผลิตและผลการตอบแทนจากการลงทุน ไดเลือกเฉพาะตัวอยาง
ที่มีกิจกรรมการซื้อขายผลผลิตในชวงที่ทําการสํารวจ ซ่ึงมีเพียง  4 ตัวอยาง คือ ประเภทที่มีกําลังการ
ผลิต ขนาด 100 ลิตร/ครั้ง จํานวน 2 ชุมชน และที่มีขนาดกําลังการผลิต 400 ลิตร/ครั้ง จํานวน 2 ชุมชน  

ผลการสํารวจพบวาตนทุนในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันใชแลวโดยเฉล่ียทุกขนาด
กําลังการผลิตของชุมชน หรือผูประกอบการเปนเงิน 15.92 บาทตอลิตร แยกเปนตนทุนผันแปร  
14.72 บาทตอลิตร คิดเปนรอยละ 92.46 ของตนทุนทั้งหมด และเปนตนทุนคงที่  1.20    บาทตอลิตร 
คิดเปนรอยละ 7.54 ของตนทุนทั้งหมด และพบวาคาใชจายน้ํามันใชแลวมีสัดสวนมากที่สุด คิดเปน
จํานวนเงิน 9.23 บาทตอลิตร คิดเปนรอยละ 57.96 ของตนทุนทั้งหมด รองลงมาเปนคาแอลกอฮอลเปน
จํานวนเงิน 3.60 บาทตอลิตร หรือคิดเปนรอยละ  22.61        ของตนทุนทั้งหมด     อยางไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาตามขนาดของกําลังการผลิตพบวาชุมชนที่มีขนาดกําลังการผลิต ขนาด 100 ลิตร/ครั้ง มีตนทุน
ในการผลิตต่ํากวาชุมชนที่มีกําลังการผลิตขนาด 400 ลิตรตอคร้ัง โดยตนทุนการผลิตเปนจํานวนเงิน 
15.17 และ 15.96 บาทตอลิตร ตามลําดับ (ตารางที่ 17 ) ทั้งนี้เปนเพราะวาชุมชนที่มีกําลังขนาดการผลิต
นอย สามารถซื้อวัตถุดิบคือน้ํามันใชแลวในราคาที่ต่ํากวาชุมชนที่มีการผลิตขนาดใหญกวา รวมทั้ง
ตนทุนคงที่ของชุมชนที่มีกําลังการผลิตมากกวามีคาใชจายในคาเสื่อมของเครื่องจักรและอุปกรณเปน
จํานวนเงินคอนขางมาก ทั้งนี้ เหตุผลสวนหนึ่งเปนเพราะวามีการผลิตนอยกวาประสิทธิภาพที่แทจริง
ของเครื่องจักร 
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ตารางที่ 17 ตนทุนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันใชแลวของชุมชน ป 2548  
                                                                                                                               บาท : ลิตร 

รายการ ขนาดกําลังการผลิต 
100 ลิตร/ครั้ง 

ขนาดกําลังการผลิต 
400 ลิตร/ครั้ง 

เฉล่ียทุก
ขนาด 

รอยละ 

ตนทุนผันแปร 
- น้ํามันใชแลว 
- แอลกอฮอล 
- สารเคมี 
- เชื้อเพลิง(น้ํา,ไฟฟาหรือแกส) 
- คาบําบัดน้ําเสีย 
- คาแรงงาน 
-คาเสียโอกาสเงินลงทุน (3.0) 
ตนทุนคงที่ 
- คาเสื่อมเครื่องจักร  และ 
อุปกรณ 
- คาเสียโอกาสเงินลงทุนเครื่องจักร
และอุปกรณ (3%) 
- คาเสื่อมบอบําบัดน้ําเสีย 
- คาเสียโอกาสเงินลงทุนบําบัด
น้ําเสีย (3%)  
- คาใชที่ดิน 

14.664 
8.95 
3.65 
0.50 
0.50 
0.50 
0.56 
0.004 
0.51 
0.44 

 
0.000 

 
0.06 
0.000 

 
0.01 

14.764 
9.50 
3.55 
0.38 
0.50 
0.33 
0.004 
1.193 
1.17 

 
0.000 

 
0.02 
0.000 

 
0.003 

14.724 
9.23 
3.60 
0.50 
0.44 
0.50 
0.45 
0.004 
1.20 
1.14 

 
0.000 

 
0.05 
0.000 

 
0.01 

92.46 
57.96 
22.61 
3.14 
2.76 
3.14 
2.82 
0.03 
7.54 
7.16 

 
0.000 

 
0.31 
0.000 

 
0.06 

รวมตนทุนทั้งหมด 15.174 15.957 15.924 100.00 
ราคาขาย 21.50 20.50 21.00  
กําไร 6.33 4.54 5.08  
ที่มา : จากการสํารวจ 

 
5) คุณภาพผลผลิต  คุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตตองสงไปตรวจสอบที่กระทรวง

พลังงาน จากการสํารวจพบวาชุมชนที่ดําเนินการผลิตใบโอดีเซลไดตามมาตรฐานของกระทรวง
พลังงาน มีเพียงชุมชนวัดพยัคฆาราม จังหวัดสุพรรณบุรีเทานั้น ทั้งนี้กระทรวงพลังงานเปนผูสนับสนุน
ชุมชนแหงนี้ทั้งปจจัยการผลิตและวิชาการตางๆ โดยทางกระทรวงพลังงานตั้งเกณฑวาในระดับชุมชน
ตองผานมาตรฐานอยางนอย 10ขอ ( ภาคผนวกที่ 10 ) สวนชุมชนอื่น ๆ ที่ไมสงตัวอยางไปตรวจสอบ
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ใหเหตุผลวาเพราะมีคาใชจายสูงมาก เปนจํานวนเงิน 40,000  บาท  ตอการทดสอบ 1 คร้ัง ซ่ึงชุมชนเห็น
วาเปนคาใชจายที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตหรือธุรกิจที่ชุมชนดําเนินการ  รวมทั้งชุมชน
สวนใหญยังประสบปญหาดานเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ  
 อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณ ดร.กําพล  ประทีปชัยกุล ผูอํานวยการศูนยพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีความเห็นวาระดับการผลิต 
ไบโอดีเซลของชุมชนใชมาตรฐานหรือคุณสมบัติเพียง 4 ขอ ก็นาจะเพียงพอเมื่อเทียบกับน้ํามันดีเซล 
เครื่องมือตรวจสอบก็ไมแพงมาก ชุมชนสามารถดําเนินการและตัดสินใจเบื้องตนไดดวยตนเอง สําหรับ
มาตรฐานหรือคุณสมบัติเหลานี้ หากใชมาตรฐานของน้ํามันดีเซลเปรียบเทียบ คือ ความถวงจําเพาะ  
0.8 – 0.87, ความหนืด 40 0C(cSt) 1.8 -4.1, ความบริสุทธิ์ 96% ของน้ําหนัก , และความสะอาด (ไมมีน้ํา
เจือปน) ปรากฏวาชุมชนสวนใหญสามารถผลิตไบโอดีเซลใกลเคียงกับมาตรฐานของน้ํามันดีเซล     
เมื่อเทียบกับคุณสมบัติเพียง 4 ขอ 
 จากการสํารวจพบวาชุมชนสวนใหญตรวจสอบคุณภาพผลผลิตของตนเอง โดยใช
มาตรฐานเพยีง 4 ขอ ดังกลาว  คณุภาพผลผลิตจะอยูในเกณฑมาตรฐาน ชุมชนบางรายนอกจาก
ตรวจสอบมาตรฐานผลผลิตดวยตนเองแลว ยังใหหนวยงานอื่นรวมทดสอบผลกระทบของเครื่องยนต 
เชน ชุมชนโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม นําผลผลิตทดลองใชกับรถยนต  MITSUBISHI STRADA    
จดทะเบียนเมือ่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ขนาดเครื่องยนต 2500 ซซ. โดยทดลองใชมาประมาณ 3 ป 
ระยะทาง 130,000 กิโลเมตรนั้น ผลการตรวจสอบ 1. ระบบปมหัวฉีด 2. ระบบการเผาไหม                  
3. การเสื่อมสภาพของลูกสูบฝาสูบ ผลปรากฏวาทุกอยางปกติหมด เรื่องนี้ยืนยนัโดยหนังสือรับรองผล
การตรวจสอบคุณภาพรถ โดยประธานกรรมการบริษัทมิตซูสุโขทัย จํากัด ลงวนัที่ 11 พฤศจิกายน 
2548 (ภาคผนวกที่ 8) แสดงวาเมื่อเครื่องยนตไมมีปญหา  นั้น คือผลผลิตนาจะมีการยอมรับได   ชุมชน
อ่ืนก็เชนเดียวกันโดยรถของผูผลิตมีการทดลองใชเกินกวา 100,000 กิโลเมตร ผลปรากฏวาเครื่องยนต
ไมมีปญหาเชนเดียวกนั แตไมมีหลักฐานยืนยันอยางเปนทางการ อยางไรกต็ามจากผลการสํารวจ      
ของผูใชไบโอดีเซลของตัวอยางที่ทําการสาํรวจตามที่กลาวแลว สวนใหญมีความตองการที่จะใชไบโอ
ดีเซลตอไป เชนนี้เปนการยืนยันเบื้องตนถึงคุณภาพของผลผลิตไดพอสมควรในระดับหนึ่ง 
 

(6)   ปริมาณการผลิตที่จุดคุมทุน (Break-Even Point) 
 การวิเคราะหปริมาณการผลิตที่จุดคุมทุน ไดดําเนินการเฉพาะชุมชนที่ดําเนินการผลิต
และขาย ซ่ึงประกอบดวย 4 ชุมชน ผลการวิเคราะหพบวาชุมชนเฉลี่ยทุกขนาดกําลังการผลิต ควรทํา 
การผลิตไบโอดีเซลจํานวน 4,127.39 ลิตร/ป จึงจะคุมทุน  ชุมชนกําลังการผลิต 100 ลิตร/คร้ัง ควรทํา
การผลิต 805.26 ลิตร/ป จึงจะคุมทุน และชุมชนกําลังการผลิต 400 ลิตร/คร้ัง ควรทําการผลิต 6,717.07 
ลิตร/ป   จึงจะคุมทุน  ผลดังแสดงไวในตารางที่ 18  ดังนี้ 
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ตารางที่ 18  ปริมาณกําลังการผลิตไบโอดีเซล ณ จุดคุมทุนเฉลี่ยตามขนาดกําลังการผลิตของ 
       ชุมชนในรอบ 1 ป(เม.ย 48 – มี.ค 49) 
 
รายช่ือชุมชน กําลังการผลิต 

(ลิตร/ครั้ง) 
ผลผลิต/ป 

(ลิตร) 
ราคาขาย 
ไบโอดีเซล 

ผลผลิต ณ 
จุดคุมทุน(ลิตร) 

กลุมเครือขายผูกอการดี 
กลุมผลิตไบโอดีเซลโรงเรียน
หนองกลับวิทยาคม 

100 
100 

14,400 
7,200 

22 
21 
 

 

รวม 
เฉล่ีย 

200 
100 

21,600 
10,800 

43 
21.50 

 
805.26 

ชมรมดําดีไบโอดีเซล 
ชุมชนสันติอโศก (นครปฐม)  

400 
400 

21,600 
43,200 

20 
21 

 

รวม 
เฉล่ีย 

800 
400 

64,800 
32,400 

41 
20.50 

 
6,717.07 

รวมทั้งหมด 
เฉล่ียทุกขนาดกําลังการผลิต 

1,000 
250 

86,400 
21,600 

84 
21 

 
4,127.39 

ที่มา : จากการสํารวจ 
  

5.3.2 การตลาด 
1) โครงสรางตลาด โครงสรางตลาดไบโอดีเซลที่ผลิตโดยชุมชนในประเทศยังมีนอย ทั้งนี้

อาจสืบเนื่องจากไบโอดีเซลคอนขางเปนเรื่องใหมสําหรับการนํามาใชเปนพลังงานทดแทนน้ํามันดีเซล
จากปโตเล่ียม โครงสรางตลาดไบโอดีเซลของชุมชนประกอบดวย 

- ผูใชไบโอดีเซล โดยสวนใหญเปนประชาชนในพื้นที่ซ่ึงเปนสมาชิกของชุมชน
หรือไมเปนสมาชิกของชุมชน   ทั้งนี้ ผูใชไบโอดีเซลบางรายไดมีสวนในการจัดหาวัตถุดิบสําหรับ
ผลิตไบโอดีเซลดวย ซ่ึงตัวอยางที่ทําการสํารวจในครั้งนี้มีจํานวน 50 ราย 

- ผูจําหนายวัตถุดิบ ซ่ึงเปนแมคาตามตลาดในพื้นที่ใกลเคียงของชุมชน วัตถุดิบจาก
ครัวเรือนในพื้นที่รานอาหารตางๆ โรงแรม ภัตตาคารตางๆ เปนตน รวมทั้งผูจําหนายจากตางจังหวัด 
ซ่ึงมีพื้นที่ใกลเคียงกับชุมชนที่ทําการผลิตไบโอดีเซล ฯลฯ เปนตน 

- ผูประกอบการ/ชุมชน คือผูประกอบการหรือชุมชนที่ดําเนินการผลิตไบโอดีเซล 
โดยรวบรวมวัตถุดิบคือน้ํามันที่ใชแลวที่เปนผลิตผลจากน้ํามันพืช/สัตวที่ใชแลวจากพื้นที่ในชุมชนหรือ
นอกพื้นที่ของชุมชน โดยชุมชนที่ทําการผลิตไบโอดีเซลในชวงที่สํารวจ (กุมภาพันธ- มีนาคม 2548) 
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จํานวน 6 ชุมชน แตมีเพียง 4 ชุมชนที่ดําเนินธุรกิจการผลิตและการขายควบคูกันไปดวย สวน 2 ชุมชน
ที่ไมไดดําเนินการขายนั้น ไดดําเนินการผลิตเพื่อนําไบโอดีเซลใชในกิจการของชุมชนและเปนศูนย
สาธิตการเรียนรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทนใหแกผูสนใจโดยทั่วๆ ไป     ชุมชนที่กลาวนี้คือ ชุมชนวัด
พยัคฆาราม จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนยอาศรมพลังงาน จังหวัดนครราชสีมา 

2) วิถีการตลาด วิถีการตลาดไบโอดีเซลของชุมชนมีลักษณะที่ไมซับซอนมากนัก โดย
ชุมชนเมื่อทําการผลิตไบโอดีเซลเรียบรอยแลว ทําการขายผลผลิตใหแกผูบริโภค ณ ที่ทําการผลิตไบโอ
ดีเซลของชุมชน โดยไมผานพอคาคนกลางใดๆทั้งส้ิน 

3) หนาที่การตลาด 
- วิธีการซื้อขาย ผูประกอบการหรือชุมชนที่ดําเนินการผลิตไบโอดีเซล ไดทําการซื้อ

วัตถุดิบคือน้ํามันใชแลวคือน้ํามันพืชใชแลวเปนสวนใหญและน้ํามันสัตวที่ใชแลว เชนจากน้ํามันหมู 
เปนตน เพื่อทําการผลิตไบโอดีเซลจากแมคาตลาดสดในพื้นที่หรือพื้นที่ใกลเคียง ครัวเรือนในพื้นที่  
รานอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม หรือจากโรงงานที่ผลิตสินคาเพื่อการบริโภคที่ใชน้ํามันพืชในการทอด 
เปนตน ลักษณะการซื้อโดยผูผลิตอาจไปซื้อดวยตนเอง หรือรับซื้อจากพอคาที่นํามาขายใหแกผูผลิต 
ทั้งนี้ราคาที่ซ้ือจากพอคาหรือนายหนาจะสูงกวาที่ผูผลิตไปซื้อดวยตนเองประมาณ 1-2 บาทตอลิตร 
ภาชนะที่บรรจุในการซื้อขายไดแกถังทั่วๆ ไป หรืออาจบรรจุปบๆ แตละอันบรรจุน้ํามันไดประมาณ 
18-19 ลิตร 
 ชุมชนบางแหงทําการซื้อโดยนําถังหรือปบและที่กรองไปยังผูขายวัตถุดิบ และจะมาเก็บ
วัตถุดิบเหลานี้ 1 คร้ังตอสัปดาห รวมทั้งประสานงานกับโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนนําน้ํามันใชแลวมา
ขายใหชุมชนที่ทําการผลิตไบโอดีเซล     โดยชุมชนจะมาทําการเก็บวัตถุดิบจากโรงเรียน 1 ครั้งตอ
อาทิตย บางชุมชนอาจประสานงานกับ อบต. ในพื้นที่เพื่อขอความรวมมือกับประชาชนในพื้นที่ในการ
นําวัตถุดิบใหแกชุมชนทําการผลิตไบโอดีเซลโดยชี้ใหเห็นถึงโทษของน้ํามันใชที่มีผลตอสุขภาพ เชน 
โอกาสเกิดโรคมะเร็ง รวมทั้งชี้ใหทราบถึงขอดีในการมีพลังงานทดแทนซึ่งเปนผลผลิตของชุมชนใน
พื้นที่ ซ่ึงจะไดใชน้ํามันราคาถูก ซ่ึงเปนการลดรายจายของผูใชโดยตรงดวย 
 ชุมชนบางแหงที่เปนวัด เชน วัดพยัคฆาราม จังหวัดสุพรรณบุรี มีการรณรงคใหชุมชน
หลีกเลี่ยงการใชน้ํามันที่ทอดอาหารซ้ําแลวซํ้าอีก โดยช้ีแจงใหเห็นถึงโทษของการใชน้ํามันที่ใชทอด
อาหารหลายๆ ครั้ง มีการติดโปสเตอรโดยความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สาธารณสุข
จังหวัด เปนตน และประกาศใหทราบวาทางวัดรับซื้อน้ํามันที่ใชแลวจากการปรุงอาหาร โดยผูที่
ตองการขายใหนํามาขายใหที่วัด หรืออาจบริจาคน้ํามันที่ใชแลวแกวัดก็ได เพื่อผลประโยชนในการ
เรียนรูและผลประโยชนของชุมชนเอง 
 จากนั้นผูประกอบการผลิตหรือชุมชนทําการแปรรูปวัตถุดิบเปนไบโอดีเซล ทําการขาย
ใหแกผูบริโภคหรือผูใกลชิดในพื้นที่เปนสวนใหญ ขายใหแกผูนําวัตถุดิบมาสงใหโดยทําการขายให
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เทากับปริมาณวัตถุดิบที่นํามาสงให ถารายใดตองการในปริมาณคอนขางมากกวาปกติ เชน 300-500 
ลิตร ตองแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 สัปดาหโดยสถานที่จําหนวยจะเปนสถานที่แหงเดียวกับ
สถานที่ผลิตโดยสวนใหญมักตั้งอยูในที่ทําการของชุมชนหรือของผูที่ดําเนินการคิดคนที่มีบทบาท
สําคัญในการผลิต 

- การกําหนดราคาซื้อขาย  
- การกําหนดราคาซื้อวัตถุดิบ จากการสํารวจพบวาทั้งผูซ้ือและผูขายกําหนดราคา

รวมกัน โดยอาศัยราคาตลาดเปนเกณฑ ทั้งนี้ผูซ้ือและผูขายตางก็ทราบราคาตลาดเปนอยางดีโดยทั่วกัน
แตอาจมีการตอรองตามคุณภาพของวัตถุดิบ เชนน้ํามันที่ใชแลวประมาณ 1-2 คร้ัง ราคาที่ไดรับจะสูง
กวาราคาของน้ํามันที่ใชแลวมากกวา 2 คร้ัง โดยผูซ้ือสวนใหญจะมีความชํานาญในการตรวจสอบ
วัตถุดิบ (ดูดวยตา) ก็สามารถจําแนกคุณภาพของวัตถุดิบได รวมทั้งตรวจสอบความสะอาดของวัตถุดิบ 
เชน สารปนปลอมตางๆ ในวัตถุดิบ เปนตน เพื่อเปนเครื่องมือในการตอรองราคา ราคารับซื้อประมาณ 
7-12 บาทตอลิตร 

- การกําหนดราคาขายไบโอดีเซล ผูผลิตหรือชุมชนเปนผูกําหนดราคาเองทั้งหมด คิด
เปน 100% ของชุมชนที่ทําการผลิตไบโอดีเซลขาย ราคาขายเฉลี่ย 20-22 บาท/ลิตร (ขณะที่ราคาดีเซล
โดยเฉลี่ย 24.45 บาท/ลิตร ในชวงที่ทําการศึกษา) การตั้งราคาขาย ผูผลิตคํานึงถึงตนทุนการผลิตและ
ราคาขายของน้ํามันดีเซลปโตรเลียมเปนเกณฑมาตรฐานในการตั้งราคา ทั้งนี้ ราคาขายจะต่ํากวาราคา
น้ํามันดีเซลประมาณ 2 บาทตอลิตร 

จากผลการศึกษาการตลาดไบโอดีเซลของชุมชนพบวาตลาดอยูภายในสถานที่ทําการ
ผลิตของชุมชน ชุมชนไมไดนําผลผลิตไปขายภายนอกชมุชน จึงเปนสาเหตุและปญหาประการหนึ่งที่
ทําใหผลผลิตไบโอดีเซลไมขยายเทาที่ควร และไมสามารถสามารถสนองตอบตอความตองการของ
ผูบริโภคเทาที่ควร 

 
5.4 ผลการดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซล 

5.4.1 ปริมาณการผลิตไบโอดีเซล  ผลการสํารวจการผลิตจํานวน 6 ชุมชน พบวาปริมาณการผลิต
เฉลี่ย 1,350 ลิตร/เดือน ซ่ึงเทากับปริมาณวัตถุดิบที่รวบรวมในแตละเดือน ราคารับซื้อน้ํามันใชแลว
เฉล่ีย 8.91 บาท/ลิตร ชุมชนดังกลาวสวนใหญมีกิจกรรมการผลิตไบโอดีเซลมากกวา 1 ป มีเพียงชุมชน
วัดพยัคฆารามเทานั้นที่ยังดําเนินกิจกรรมการผลิตไมครบ 1 ป (เร่ิมดําเนินการผลิตเดือนธันวาคม 2548)  

5.4.2 ผลตอบแทนจากธุรกิจการผลิตไบโอดีเซล    ชุมชนท่ีมีธุรกิจการผลิตและขายผลผลิต           
มีจํานวน 4 ชุมชน สวนอีก 2 ชุมชน ทําการผลิตเพื่อใชเฉพาะกิจการภายในชุมชนเทานั้น และเปนศูนย
การเรียนรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทน 
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ดังนั้นการวิเคราะหผลตอบแทนทางธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลจึงใชขอมูลเพียง 4 ชุมชน 
แบงเปนชุมชนท่ีมีกําลังการผลิตขนาด 100 ลิตร/คร้ัง และขนาด 400 ลิตร/คร้ัง ผลการศึกษาพบวา
ชุมชนทําการผลิตเฉลี่ยทุกขนาดกําลังการผลิต  จํานวน  21,600 ลิตร/ป โดยมีตนทุนการผลิต            
15.92  บาท/ลิตร  ราคาขาย  21.00  บาท/ลิตร กําไร  5.08  บาท/ลิตร หรือกําไร 109,728 บาท/ป 

เมื่อแบงตามขนาดกําลังการผลิตตอคร้ัง  ดังนี้ 
- ชุมชนที่มีกําลังการผลิต 100 ลิตร/คร้ัง ผลผลิตเฉลี่ย 10,800 ลิตร/ป โดยมีตนทุนการผลิต 

15.17 บาท/ลิตร ราคาขาย  21.50  บาท/ลิตร กําไร  6.33  บาท/ลิตร หรือกําไร  68,364  บาท/ป 
- ชุมชนที่มีกําลังการผลิต 400 ลิตร/คร้ัง ผลผลิตเฉลี่ย 32,400 ลิตร/ป โดยมีตนทุนการผลิต 

15.96บาท/ลิตร ราคาขาย 20.50 บาท/ลิตร กําไร 4.54 บาท/ลิตร หรือกําไร 147,096 บาท/ป 
การที่ชุมชนขนาดกําลังการผลิตขนาด 400 ลิตร/คร้ัง มีผลตอบแทนตอลิตรนอยกวาชุมชน  

ที่มีกําลังการผลิตขนาด 100 ลิตร/คร้ัง   ทั้งนี้เนื่องจากแหลงผลิตทั้ง 2 พื้นที่อยูในพื้นที่ที่ตางกัน ทําให
ราคารับซื้อวัตถุดิบมีความตางกัน โดยชุมชนขนาดกําลังการผลิตขนาด 400 ลิตร/คร้ัง จะซื้อวัตถุดิบใน
ราคาที่คอนขางสูงกวา  เนื่องจากตองการจูงใจใหผูขายนําวัตถุดิบขายใหแกชุมชน ซ่ึงจะเปนวิธีประการ
หนึ่งในการแกไขปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะเกิดขึ้น          

5.4.3 ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Profitability Ratio) ซ่ึงการวิเคราะหใชผลตอบแทนจากการ
ดําเนินงานโดยการหาอัตรากําไรสุทธิ  ผลการวิเคราะหพบวา ชุมชุนมีอัตรากําไรสุทธิเฉลี่ยทุกขนาด
กําลังการผลิตอัตรารอยละ  24.19  โดยชุมชน  ที่มีขนาดกําลังการผลิต 100 ลิตร/ครั้ง และ 400 ลิตร/ครั้ง 
มีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 29.44 และ 22.15 ตามลําดับ (ตารางที่ 19) 

นั้นคือกิจการการผลิตไบโอดีเซลของชุมชน มีขีดความสามารถที่จะประกอบกิจการตอไปได 
โดยชุมชนที่มีขนาดกําลังการผลิตขนาด 100 ลิตร/ครั้ง มีอัตราผลตอบแทนสุทธิมากที่สุดอาจสืบ
เนื่องมาจากในพื้นที่มีการซื้อวัตถุดิบไดในราคาต่ํา ตนทุนคงที่มีตนทุนตอหนวยต่ํา และราคาขายตอหนวย
มีราคาสูง 

 
ตารางที่ 19 อัตรากําไรสุทธิ ตามขนาดกําลังการผลิตของชุมชน ป 2548  

    
ขนาดกําลังการผลิต 
(ลิตร/ครั้ง) 

ราคาขาย 
(บาท/ลิตร) 

กําไรสุทธิ 
(บาท/ลิตร) 

อัตรากําไรสุทธิ 

100 21.50 6.33 29.44 
400 20.50 4.54 22.15 

เฉล่ียทุกขนาดการผลิต 21.00 5.08 24.19 
ที่มา:จากการสํารวจ 
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5.4.4 การดําเนินงานของชุมชนเมื่อเปรียบเทียบกับจุดคุมทุน 
ระดับการผลิต ณ จุดคุมทุนเฉลี่ยทุกขนาดกําลังการผลิตของชุมชนอยูที่ปริมาณ 4,127.39 

ลิตร/ป แตชุมชนทําการผลิตที่ปริมาณ 21,600 ลิตร/ป ซ่ึงมีปริมาณที่สูงกวาปริมาณจุดคุมทุน 5.23 เทา 
แสดงวาการดําเนินงานของชุมชนมีประสิทธิภาพพอสมควรในระดับหนึ่ง ที่จะสงผลใหธุรกิจสามารถ
ดําเนินการตอไปได  ทั้งนี้โดยพิจารณาสวนหนึ่งจากปริมาณการผลิต ณ จุดคุมทุนเปนดัชนีช้ีวัด เมื่อ
แบงเปนขนาดกําลังการผลิต ดังนี้ 

- ชุมชนที่มีขนาดกําลังการผลิตของเครื่องจักรขนาด 100 ลิตร/ครั้ง ปริมาณการผลิต 10,800 
ลิตร/ป ขณะที่ปริมาณการผลิต ณ จุดคุมทุน 805.26 ลิตร/ป ชุมชนมีการผลิตมากกวาระดับจุดคุมทุน 
13.41 เทา แสดงวาการบริหารจัดการในการผลิตของชุมชนมีประสิทธิภาพพอสมควรในระดับหนึ่ง 

- ชุมชนที่มีขนาดกําลังการผลิตของเครื่องจักรขนาด 400 ลิตร/คร้ัง ปริมาณจุดคุมทุนอยูที่
ปริมาณ 6,717.07 ลิตร/ป แตชุมชนทําการผลิตจํานวน 32,400 ลิตร/ป ซ่ึงมากกวาปริมาณ จุดคุมทุน
ประมาณ   4.82   เทา      แสดงวาการดําเนินงาน     ในการผลิตของชุมชนมีประสิทธิภาพพอสมควร   
ในระดับหนึ่ง 

5.4.5 ผลกระทบเศรษฐกิจภายในชุมชน 
- การลดคาใชจายเพิ่มรายได ผลการสํารวจพบวาประชากรในพื้นที่ใชน้ํามันดีเซลในราคา

โดยเฉล่ีย 24.45 บาท/ลิตร ขณะที่ราคาไบโอดีเซลเฉลี่ย 21 บาท/ลิตร เพราะชุมชนที่ดําเนินการผลิต    
จะผลิตเพื่อใชภายในชุมชนเปนสวนใหญ และราคาของวัตถุดิบก็คอนขางคงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง
มากนัก 

ดังนั้นราคาน้ํามันดีเซลกับไบโอดีเซล ซ่ึงมีความแตกตางกัน เฉล่ีย 3.45 บาท/ลิตร จึงเปนการ
ลดรายจายใหแกชุมชน เมื่อชุมชนผลิตไดเฉลี่ย 21,600 ลิตร/ป ตามที่กลาวแลว จะเปนการลดรายจาย
ใหแกชุมชนเปนเงิน  74,520  บาท/ป    เทากับเปนการเพิ่มรายไดใหแกชุมชน ก็คือ ประชากรในพื้นที่
หรือผูใชไบโอดีเซลนั่นเอง 

5.4.6 ผลกระทบทางสังคมวิทยา สามารถสรุปได ดังนี้ 
1) เกิดการเชื่อมโยงของชุมชนในทองถ่ิน เพื่อตอบสนองและรวมมือซ่ึงกันและกัน เชน

ชุมชนในพื้นที่ที่ทําการศึกษาทําการผลิตไบโอดีเซล และตองการวัตถุดิบในการผลิต ชุมชนอื่น ๆ ใน
พื้นที่หรือใกลเคียงก็นําวัตถุดิบมาปอนใหแกชุมชนที่ดําเนินการผลิต โดยเฉพาะผูที่มีบทบาทในการ
ประสานงานไดแก เจาหนาที่ อบต. เปนตน สงผลใหเกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจภายใน
ทองถ่ินเพิ่มมากขึ้น  

2) มีระบบการกําจัดของเสียและหมุนเวียนกลับมาใชใหม  เชนน้ํามันที่ใชแลว จากการ
ทอดอาหาร เมื่อใชแลวตอไปก็ตองนําไปทิ้งซ่ึงเปนของเสียเมื่อมีการผลิตไบโอดีเซลเกิดขึ้น ก็สามารถ
นําน้ํามันที่จะทิ้งกลับมาใชไดอีก ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น ประมาณ 7 – 12 บาท/ลิตร เปนการใชทรัพยากร
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ที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนการตัดตอนน้ํามันพืชใชแลวอันเปนสาเหตุใหเกิดสารกอมะเร็ง
ออกจากวงจรอาหารของคนและสัตว เพราะเสนทางของน้ํามันพืชใชแลวคือ การนํากลับไปใชใหม ขาย
ใหตลาดลาง ทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบาน หรือกลับเอาไปเปนสวนผสมของอาหารสัตว ใน
ที่สุดก็จะกลับมาเปนอาหารคนอีก 

3) ชุมชนสามารถลดการพึ่งพาน้ํามันดีเซลได ประมาณ 21,600 ลิตร/ป หรือ 1,800 ลิตร/
เดือน  สําหรับในพื้นที่ที่มีการผลิตไบโอดีเซล และจะเปนแหลงพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นอีกอยาง
หนึ่งที่มีความยั่งยืนในอนาคต 



บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

6.1  สรุปผล 
การศึกษาการดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลของชุมชน กรณีศึกษาการผลิตน้ํามันใชแลว   

ซ่ึงเปนน้ํามันใชแลวมาจากน้ํามันพืช/สัตว  ที่ใชในการปรุงอาหารเปนตน  นํามาผลิตเปนไบโอดีเซล
เพื่อใชทดแทนน้ํามันดีเซล สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

สภาพทั่วไปของผูใชไบโอดีเซล จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางโดยสวนใหญเปนประชากร
ชายรอยละ 82.50 อายุอยูในชวง 41 – 50 ป ระดับการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษามากที่สุด ประกอบอาชีพ
เปนเจาของกิจการมากกวาอาชีพอ่ืน     มีรายไดโดยสวนใหญมากกวา   15,000   บาท ตอเดือน          
สําหรับพฤติกรรมการใชไบโอดีเซลนั้นพบวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑไบโอดีเซลกอน
ใช เชนทราบวาไบโอดีเซลสามารถใชแทนน้ํามันดีเซลได ราคาถูกกวาน้ํามันดีเซล และชวยรักษา
ส่ิงแวดลอมเปนตน โดยส่ือที่มีบทบาทในการรับรูคือ เพื่อนหรือคนที่รูจักกัน ส่ือส่ิงพิมพ และโทรทัศน
เปนตน เหตุผลที่ใชไบโอดีเซลทดแทนน้ํามันดีเซลโดยสวนใหญใหเหตุผลวาอยากทดลองมากที่สุด 
รองลงมาคือ เพื่อน/ญาติ/คนรูจักแนะนําใหใช และราคาถูกกวาน้ํามันดีเซล ตามลําดับ ทั้งนี้กลุมตัวอยาง
ไดใชไบโอดีเซลกับเครื่องจักรกลประเภทรถยนตมากที่ สุด  คิดเปนรอยละ  83 ของประเภท
เครื่องจักรกลที่ใช ปริมาณการใช เฉลี่ย 141.82 ลิตร/เดือน/ราย ในราคาเฉลี่ย 21 บาท/ลิตร ระยะการใช
เฉล่ีย 6.4 เดือน/ราย โดยการใชสวนใหญกลุมผูใชจะสลับการใชกับน้ํามันดีเซล 

ในสวนของระดับความพึงพอใจ ตอคุณสมบัติของไบโอดีเซลนั้น พบวากลุมตัวอยางผูใช 
ไบโอดีเซลมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูที่ระดับความพึงพอใจมาก โดยคุณสมบัติตาง ๆ  ไดแก 
ไมทําความเสียหายตอเครื่องยนต ราคาถูกวาน้ํามันดีเซล คุณภาพใกลเคียงน้ํามันดีเซล ความสิ้นเปลือง
น้ํามัน มลพิษจากทอไอเสียลดลง เสียงเครื่องยนตไมดังกวาการใชน้ํามันดีเซลความแรงของเครื่องยนต
ไมลดลง สวนระดับความพอใจนอยที่สุดของคุณสมบัติของไบโอดีเซล คือ การหาซื้อสะดวก 

ทัศนคติภายหลังการใชน้ํามันดีเซล พบวาสวนใหญมีความตองการที่จะใชไบโอดีเซลตอไป 
คิดเปนรอยละ 94 โดยใหเหตุผลวาเพราะราคาถูก ประหยัดลดตนทุน สวนกลุมที่จะไมใชไบโอดีเซล
ตอไป ใหเหตุผลวาคุณภาพยังมีปญหาทําใหไมกลาเสี่ยง และหาซื้อยาก 

การดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลของชุมชนมีรูปแบบการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มีทั้ง
รูปแบบเปนลักษณะธุรกิจของครัวเรือน และรูปแบบชุมชนที่แทจริง   จากการศึกษาการดําเนินธุรกิจ
การผลิตไบโอดีเซล พบวาดานการผลิตผูดําเนินการโดยสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี          
มีประสบการณในการเรียนรู และผลิตไบโอดีเซล ประมาณ 6 ป ทําการรวบรวมวัตถุดิบในตลาด 



 68 

รานอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม และตามโรงงานตาง ๆ ในพื้นที่ของตนเอง และพื้นที่ใกลเคียง ราคารับ
ซ้ือ  7 – 12 บาทตอลิตร   ดําเนินการผลิตโดยเครื่องจักรขนาดกําลังการผลิต  100 ลิตร /ครั้ ง                  
และ 400 ลิตร/ครั้ง โดยแตละครั้งใชเวลา 3 – 4 ช่ัวโมง ภายใน 1 วันอาจผลิตไดถึง 3 ครั้ง แลวแตความ
ตองการของผู ผ ลิต  โดยในรอบ  1  ป  ชุมชนทํ าการผลิต เฉลี่ ยจากทุกขนาดกํ า ลังการผลิต                     
เฉลี่ย   21,600 ลิตร/ป  ตนทุนการผลิต 15.94  บาท/ลิตร     โดยตนทุนของเครื่องจักรที่มีขนาดกําลัง 
การผลิต   100   ลิตร/คร้ัง  เปนเงิน 15.17 บาท/ลิตร ขนาดกําลังการผลิต 400 ลิตร/ครั้ง เปนเงิน      
15.96 บาท/ลิตร       ปริมาณการผลิตที่จุดคุมทุน พบวาชุมชนทุกขนาดกําลังการผลิตมีผลผลิตเหนือ
ปริมาณจุดคุมทุน แสดงวาการดําเนินงานคอนขางมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อเฉลี่ยทุกขนาดกําลังการผลิต 
ปริมาณจุดคุมทุนอยูที่ 4,127.39 ลิตรตอป ขณะที่ทําการผลิต 21,600 ลิตรตอป ซ่ึงสูงกวาปริมาณ
จุดคุมทุน เมื่อแยกตามขนาดกําลังการผลิต ชุมชนที่มีขนาดกําลังการผลิต 100 ลิตรตอคร้ัง ปริมาณ
จุดคุมทุนอยูที่ 805.26 ลิตร/ป ขณะที่ทําการผลิตได 10,800 ลิตร/ป สวนชุมชนที่มีกําลังการผลิต        
400 ลิตร/คร้ัง ปริมาณจุดคุมทุนอยูที่ 6,717.07 ลิตร/ป ขณะที่ทําการผลิตได 32,400 ลิตร/ป ซ่ึงสูงกวา
ปริมาณจุดคุมทุน 

สําหรับผลการตอบแทนจากการลงทุนพบวาชุมชนทุกขนาดกําลังการผลิตมีกําไรจากการ
ดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลโดยราคาขาย 21 บาท/ลิตร กําไร 5.08 บาท/ลิตร คิดเปนอัตรากําไร
สุทธิรอยละ 24.19  โดยชุมชนที่มีกําลังการผลิต 100 ลิตร/คร้ัง และ 400 ลิตร/คร้ัง  มีอัตรากําไรสุทธิ
รอยละ 29.44 และ 22.15 ตามลําดับ และผลกระทบเศรษฐกิจภายในชุมชนที่มองเห็นเปนรูปธรรมคือ 
ประชากรภายในชุมชนมีคาใชจายที่ลดลงจากราคาน้ํามันดีเซลเฉลี่ย 5.08 บาท/ ลิตร ดังนั้นเมื่อชุมชน
ผลิตไบโอดีเซลโดยเฉลี่ย 21,600 ลิตร/ป/ชุมชน จะลดคาใชใหแกชุมชน ประมาณ 74,520 บาท/ป ซ่ึงจะ
เปนสวนหนึ่งในการชวยสรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจชุมชนได  แสดงวาความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจของชุมชนมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งและสามารถชวยลดรายจายใหแกเศรษฐกิจภายใน
ชุมชน  

 
6.2 ปญหาและอุปสรรค 

6.2.1 ดานการผลิต 
1) เครื่องจักรยังทํางานนอยกวาความสามารถในการผลิตที่แทจริง แมวาจะมีปริมาณการผลิต

เหนือจุดคุมทุนก็ตาม ทั้งนี้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรเฉลี่ยทุกขนาดกําลังการผลิต ผลิตได 250 ลิตร/
ครั้ง โดยภายใน 1 วันผลิตไดประมาณ 3 ครั้ง เทากับ 750 ลิตร/วัน แตชุมชนทําการผลิต 21,600 ลิตร/ป 
เฉล่ียเครื่องจักรทํางานเพียง 28.8 วัน/ป 
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2) วัตถุดิบมีส่ิงปลอมปน การรับซ้ือน้ํามันใชแลวจากผูคารายยอยบางราย ซ่ึงมีการรับซ้ือโดย
รถรับซื้อของเกาพบวาคุณภาพของน้ํามันไมแนนอน บางครั้งมีการปนเปอนในรูปของน้ําและตะกอน 
เพื่อใหไดน้ําหนักมากขึ้น ซ่ึงจะสงผลตอการนํามาเปนวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซล 

3) ชุมชนในบางพื้นที่ยังขาดแผนงานและเปาหมายที่ชัดเจนในการรวบรวมวัตถุดิบและการ
ผลิต ซ่ึงจะสงผลตอการผลิต และการตลาดตามมาอีกดวย 

6.2.2 ดานการตลาด 
1) ตลาดของชุมชนยังมีจํากัด โดยสวนใหญมี เฉพาะพื้นที่ภายในชุมชนเทานั้น  
2) ดานบริการ ไมสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคน้ํามันโดยทั่ว ๆ ไปไดอยาง

ทั่วถึง ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาที่กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจนอยที่สุดในดานการหาซื้อสะดวก 
6.2.3 ดานเงินทุน 

 ผูประกอบการหรือชุมชนโดยสวนใหญยังมีปญหาดานเงินทุน เชนขาดแคลนเงินทุนที่จะนํา
ผลผลิตไปทดสอบคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
         6.2.4  ดานกฎระเบียบ นโยบายและมาตรการของรัฐ 
                      1) การผลิตเปนเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย ตองขออนุญาตการสรางโรงงานจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม การขายการจําหนาย การตรวจสอบคุณภาพ ตองขอความเห็นชอบจากกรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน เนื่องจากไบโอดีเซลถูกประกาศเปน “น้ํามันเชื้อเพลิง” ตามประกาศของ
กรมธุรกิจพลังงาน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548  

- มาตรฐานหรือคุณภาพของไบโอดี เซล  B5  มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  
23 กันยายน 2548 โดยเทียบกับมาตรฐานน้ํามันดีเซลมาพิจารณา ซ่ึงกําหนดมาตรฐานไว 24 ขอ ดังนั้น 
ผูที่จะดําเนินธุรกิจจะตองสงน้ํามันมาใหกรมธุรกิจพลังงาน ตรวจสอบกอน โดยคาตรวจสอบประมาณ 
40,000 บาทตอครั้ง  ซ่ึงราคาคอนขางแพงมากสําหรับระดับชุมชนและการที่จะผานมาตรฐานครบถวน 
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรคอนขางสูง หมายถึง ราคาก็สูงตามไปดวย  

2) มาตรฐานของไบโอดีเซลที่ใชเปนเชื้อเพลิงซ่ึงมากกวา B5 ยังไมไดกําหนด รวมทั้ง
อัตราสวนผสมที่มากกวา B5 ขึ้นไป ก็ยังไมไดมีการกําหนดมาตรฐานเชนกัน  ทั้งนี้อัตราสวนที่มากกวา 
B5 จะมีผลใหคุณภาพของน้ํามันแตกตางไปจากน้ํามันดีเซลโดยทั่วไป 
  ดังนั้นเมื่อมาตรฐานมากกวา B-5 ยังไมกําหนด จึงจําหนายเปนธุรกิจไมได แตใช
ภายในกิจการของชุมชนได จึงเปนเหตุผลสวนหนึ่งที่สงผลใหการขยายตัวในการผลิตไบโอดีเซลไม
ขยายเทาที่ควร 
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6.3 ขอเสนอแนะ 
6.3.1 ดานการผลิต 

1) การจัดการดานการผลิต ชุมชนควรตั้งเปาหมายการผลิตและแผนงานที่ชัดเจน โดย
คํานึงถึงประสิทธิภาพของเครื่องจักรวัตถุดิบ ความตองการของชุมชน  โดยที่ชุมชนทําการผลิตเฉลี่ย 
250 ลิตร/วัน แตขนาดกําลังการผลิตที่แทจริงของเครื่องจักร เทากับ 750 ลิตร/วัน ดังนั้นชุมชนควรทํา
การขยายการผลิตใหใกลเคียงกับกําลังการผลิตที่แทจริง แตจะขยายใหไดปริมาณการผลิตเทาใด ขึ้นอยู
กับสถานการณและความตองการของชุมชนนั้นๆ 

2) วัตถุดิบมีสวนปลอมปน ผูผลิตหรือชุมชนควรมีการประสานงานกับผูคารายยอยใน
การตรวจสอบน้ํามันใชแลวที่ซ้ือจากพอคารถรับซื้อของเกา และในระยะยาว ภาครัฐควรรณรงคในเรื่อง
จริยธรรมและจิตสํานึกของผูคา/ผูขาย และอาจอบรมปลูกฝงจิตสํานึกตั้งแตระดับในโรงเรียนเปนตน 

6.3.2 ดานการตลาด 
  เพื่อขยายดานการตลาดและการบริการใหมากขึ้น 

- ดานผูประกอบการหรือชุมชน 
1) ขยายการผลิตใหมากขึ้น โดยการจัดหาวัตถุดิบมาทําการผลิตเพิ่มขึ้น แตการที่จะให

เพิ่มขึ้นในปริมาณเทาใ ดนั้น ชุมชนตองพิจารณาจากศักยภาพการผลิต ศักยภาพในการหาวัตถุดิบ และ
ควรทําแผนการผลิตที่ชัดเจน เชนแผนการผลิตในรอบสัปดาห/รอบเดือน/และรอบป ช่ึงจะทําใหชุมชน
ทราบความตองการที่แทจริงของชุมชนของตน และอีกประการหนึ่งควรใหผูใชไบโอดีเซลในชุมชนมี
สวนรวมเปนผูจัดหาวัตถุดิบมาใหชุมชนทําการผลิต โดยผลผลิตจะจําหนายใหแกผูนําวัตถุดิบมา
จําหนายกอนบุคคลอื่นไมนอยกวาจํานวนวัตถุดิบที่นํามาจําหนายใหแกชุมชน 

2) ประสานงานกับโรงเรียนและอบต. ในทองถ่ินในการจัดหาวัตถุดิบใหแก ชุมชนเพื่อ
ทําการผลิต เมื่อผลผลิตเพิ่มมากขึ้น จะสงผลใหการตลาดขยายเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งชุมชนควร
ประสานงานกับชุมชนในพื้นที่ใกลเคียงเพื่อนําผลผลิตไปจําหนายในพื้นที่ชุมชนนั้นๆ 

- ภาครัฐควรดําเนินการ 
1) สนับสนุนใหมีการตั้งศูนยรับซ้ือและโรงงานผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลว

ใหครอบคลุมในระดับอําเภอ เชน กําหนดเปาหมาย 1 อําเภอ มี 1 แหง เปนตน แตเปาหมายมีความ
ยืดหยุนได โดยการสนับสนุนตองพิจารณาในพื้นที่หรืออําเภอที่มีความพรอมทั้งดานวัตถุดิบและตลาด
กอน ทั้งนี้ เปนที่ประจักษและเปนขอเท็จจริงแลววาประชากรไทยทุกครัวเรือน ทั่วทั้งหมูบาน ตําบล 
อําเภอและจังหวัด    ลวนแลวไดใชน้ํามันพืชในการปรุงอาหาร ครัวเรือนมักนําน้ํามันพืชที่ใชแลวมาใช
ซํ้าอีก ซ่ึงเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง หรือบางครัวเรือนนํามาทิ้งตามสถานที่สาธารณะเกิดผลกระทบ  
ตอส่ิงแวดลอม ดวยเหตุดังกลาว  จึงยิ่งมีความจําเปนในการสนับสนุนใหมีการตั้งศูนยรับซ้ือ             
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และโรงงานผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวในระดับอําเภอ  ดวยวิธีการนี้ จะเปนแนวทางหนึ่งใน
การเพิ่มวัตถุดิบใหแกชุมชนและสงผลตอการขยายตลาดอีกดวย     
  สําหรับราคารับซื้อควรตั้งใหเหมาะสม  โดยพิจารณาจากราคาที่รับซื้อในทองตลาด
เปนเกณฑ จากการสํารวจพบวาราคาที่ชุมชนรับซ้ือน้ํามันพืช/สัตวที่ใชแลว อยูในชวงราคา                 
7-12 บาท/ลิตร ดังนั้นราคาที่เหมาะสม ควรเปนราคาเฉลี่ยของตลาด คือประมาณ 9.50 บาท/ลิตร        
แตทั้งนี้ การกําหนดราคาตองพิจรณาจากคุณภาพของวัตถุดิบประกอบดวย 

2) ออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อสงเสริมและบังคับ เชนการจูงใจใหผูผลิตนําน้ํามัน
ใชแลวมาจําหนายใหแกผูผลิตไบโอดีเซล โดยการลดหยอนภาษีเงิน ได แตการลดหยอนภาษีเงินได 
เปนจํานวนเงินหรือสัดสวนเทาไรนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรพิจารณาความเหมาะสม  และมาตรการ
การหามไมใหใชน้ํามันใชแลวมาทอด/ปรุงอาหาร จําหนายใหแกผูบริโภคทั่วๆไป 

3) รณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนมาใชไบโอดีเซลใหมากขึ้นโดยผานสื่อ
ประเภทตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ และสื่อส่ิงพิมพ เปนตน รวมทั้งสนับสนุนประชากรเพศหญิง ซ่ึงมี
สัดสวนการใชไบโอดีเซลต่ํากวาประชากรเพศชายคอนขางมาก ใหมีการใช มากขึ้น 

6.3.3 ดานเงินทุน 
 ชุมชนควรวางแผนลวงหนาเพื่อทําธุรกิจตาง ๆ อยางนอย 1 ป โดยคาดการณการตลาด 
ปริมาณเงินทุนที่ตองการใช เมื่อทราบจํานวนเงินที่แนนอน ชุมชนสามารถยื่นเรื่องหรือเสนอโครงการ
ไปยังหนวยงานตาง ๆที่เกี่ยวของ เชน ธนาคาร SMES เปนตน เพื่อขออนุมัติเงินกู 

6.3.4 ดานกฎระเบียบนโยบายและมาตรการของภาครัฐ 
1) รัฐควรจัดทํามาตรฐานไบโอดีเซลตาง ๆ ใหครอบคลุมถึงทุกระดับ ปจจุบันมีเพียง

มาตรฐาน B-5 เทานั้น B-100 ที่ชุมชนตาง ๆ ดําเนินการผลิตและซื้อขายไบโอดีเซลยังไมไดกําหนด
มาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องจักรกล พาหนะทั่วๆไป   

2) คาตรวจสอบมาตรฐานและคุณสมบัติไบโอดีเซลคอนขางแพงมาก สําหรับระดับ
ชุมชน เปนเงินประมาณ 40,000 บาท ตอการตรวจสอบ 1 คร้ัง ควรพิจารณาราคาใหเหมาะสม โดยราคา
ดังกลาว ขึ้นอยูกับการพิจารณาของหนวยงานที่เกี่ยวของ แตทั้งนี้ควรเปนราคาที่จูงใจใหชุมชน          
นําผลผลิตมาตรวจสอบ  หรืออาจตรวจสอบฟรีสําหรับธุรกิจการผลิตที่ดําเนินโดยชุมชน 

3)    คุณภาพและมาตรฐาน ซ่ึงชุมชนสวนใหญใชทําการทดสอบผลผลิตของตนเอง   
โดยใชคุณสมบัติเพียง  4  ขอ   ซ่ึงราคาเครื่องมือไมแพงมากสามารถตัดสินคุณภาพเบื้องตนไดคือ  
ความถวงจําเพาะ ,  ความหนืด ,  ความบริสุทธิ์  และความสะอาดของน้ํามัน  โดยผลที่ไดเปรียบเทียบ
กับคามาตรฐานของน้ํามันดีเซลทั่ว ๆ ไป ปรากฏวาผลผลิตที่ไดเมื่อนํามาใชกับรถทั่ว ๆ ไปไมมีปญหา 
ดังนั้นในระดับชุมชนมาตรฐานจึงอาจใชคุณสมบัติเพียง 4 ขอ จึงนาจะเปนการเพียงพอที่จะรับรอง
คุณภาพไบโอดีเซลของชุมชน โดยหนวยงานที่เกี่ยวของใหการรับรองมาตรฐาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1  ปริมาณ/มูลคาราคาการนําเขาน้ํามันดิบ 
 

พ.ศ. 
ปริมาณ 

(ลานลิตร) 
มูลคา 

(ลานบาท) 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 

39,242 
41,386 
42,278 
45,025 
50,622 

286,623 
284,667 
284,162 
345,642 
486,656 

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน 
 
 
ภาคผนวกที่ 2  ปริมาณการนําเขาน้ํามันสาํเร็จรูป 

หนวย : ลานลิตร 
รายการ 2543 2544 2545 2546 2547 

กาซปโตรเลียมเหลว 
เบนซินไรสารตะกัว่ ออกเทน 91 
เบนซินไรสารตะกัว่ ออกเทน 95 
น้ํามันเครื่องบนิ1/

ดีเซลหมุนเร็ว 
น้ํามันเตา 

1 
18 
11 
3 

646 
623 

- 
144 

- 
4 

322 
- 

- 
217 
7 
51 
706 

- 

- 
139 

- 
43 
605 
211 

6 
170 
23 
50 
713 
753 

รวม 1,302 470 981 998 1,715 
หมายเหตุ : 1/  รวมน้ํามันอากาศยาน 
ที่มา         :  กรมธุรกิจพลังงาน 
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ภาคผนวกที่ 3  มูลคาการนําเขาน้ํามันสําเร็จรูป 
หนวย : ลานบาท 

รายการ 2543 2544 2545 2546 2547 
กาซปโตรเลียมเหลว 
เบนซนไรสารตะกัว่ ออกเทน 91 
เบนซินไรสารตะกัว่ ออกเทน 95 
น้ํามันเครื่องบนิ 1/

ดีเซลหมุนเร็ว 
น้ํามันเตา 

10 
144 
93 
47 

5,029 
3,853 

- 
1,007 

- 
60 

2,864 
- 

- 
1,586 

60 
413 

5,316 
- 

- 
1,375 

- 
351 

5,833 
1,342 

43 
1,803 
260 
524 

7,008 
6,082 

รวม 9,176 3,931 7,375 8,901 15,720 
หมายเหตุ : 1/ รวมน้ํามันอากาศยาน 
ที่มา          : กรมธุรกิจพลังงาน 
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ภาคผนวกที่ 4  ขอมูลราคาน้ํามันดีเซล 
ราคา  :  บาท/ลิตร 

Diesel/ป ไตรมาส ราคาเฉลี่ย Diesel/ป ไตรมาส ราคาเฉลี่ย 
1994 Q1 

Q2 
Q3 
Q4 

7.4 
7.3 
7.4 
7.5 

2000 Q1 
Q2 
Q3 
Q4 

11.7 
11.9 
13.7 
14.5 

1995 Q1 
Q2 
Q3 
Q4 

7.6 
7.6 
7.5 
7.7 

2001 Q1 
Q2 
Q3 
Q4 

13.3 
14.3 
13.9 
12.2 

1996 Q1 
Q2 
Q3 
Q4 

8.4 
8.4 
8.4 
9.2 

2002 Q1 
Q2 
Q3 
Q4 

11.9 
13.3 
13.2 
14.1 

1997 Q1 
Q2 
Q3 
Q4 

8.9 
8.7 
9.2 
11.0 

2003 Q1 
Q2 
Q3 
Q4 

15.77 
13.84 
13.43 
14.08 

1998 Q1 
Q2 
Q3 
Q4 

10.9 
9.4 
8.6 
7.8 

2004 Q1 
Q2 
Q3 
Q4 

14.59 
14.59 
14.59 
14.59 

1999 Q1 
Q2 
Q3 
Q4 

7.6 
8.4 
9.4 
10.4 

2005 Q1 
Q2 
Q3 
Q4 

15.14 
18.58 
23.08 
23.33 

 
 

ที่มา : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
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ภาคผนวกที่  5  ราคาน้ํามันดีเซลเฉลี่ยรายป 
 

ป ราคา (บาท/ลิตร) 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

7.39 
7.57 
8.60 
9.45 
9.15 
8.96 
12.93 
13.43 
13.12 
14.28 
14.59 
20.03 

 
 
ที่มา : บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 
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ภาคผนวกที่  6  ราคาน้ํามันดีเซลในพื้นที่สํารวจระหวางเดือนเมษายน 2548 – มีนาคม 2549 
 

เดือน 
ราคา 

(บาท/ลิตร) 
 เมษายน              2548 

พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธันวาคม 
มกราคม              2549 
กุมภาพนัธ 

18.19 
18.19 
18.19 
22.49 
22.90 
23.87 
24.05 
22.94 
23.01 
24.17 
25.36 

 รวม       
ราคาเฉลี่ย                                          

267.78 
22.32 

ที่มา : จากการสํารวจ 
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ภาคผนวกที่ 7  หนังสือสมัครเขาเปนสมาชิกเครือขายกลุมผูกอการด ี
 

หนังสือสมัครเขาเปนสมาชิกเครือขายกลุมผูกอการด ี
โครงการ เผยแพรความรูสูชุมชน : หลักสตูร การทําน้ํามนัดีเซลชีวภาพ 

โรงเรียนวัดลํานาว อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
.................................................. 

                      เขียนที่ ................................................ 
        ............................................................. 

วันที่......เดือน..................พ.ศ...................... 
เร่ือง     ขอสมัครเขาเปนเครือขายกลุมผูกอการดี หลักสูตรการทําน้ํามันดีเซลชีวภาพ 
เรียน     ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดลํานาว 
ส่ิงที่ส่ิงมาดวย  1. รายช่ือสมาชิกกลุม        จํานวน ..........คน 
 ตามที่โรงเรียนวัดลํานาว อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดประชาสัมพันธ การ
ดําเนินงานโครงการ เผยแพรความรูสูชุมชน หลักสูตร การทําน้ํามันดีเซลชีวภาพ ซ่ึงไดประกาศเชิญ
ชวนเขาเปนเครือขายเพื่อที่จะไดรวมกันแกปญหาวิกฤตน้ํามันราคาแพง และเพื่อเปนการรวมกันสราง
แหลงเรียนรูใหกับชุมชน เปนการลดรายจายการซื้อน้ํามันจากตางประเทศ เพิ่มรายไดอยางยั่งยืนแก
ครอบครัว สามารถพึ่งพาตนเองได 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................
ตําแหนง................................................................................................................. สังกัด  (หนวยงาน/ 
กลุมองคกร)...................................................................................สํานักงานเลขที่..........หมู..........ตําบล
..............................อําเภอ..............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.........................
หมายเลขโทรศัพท..............................ขอสมัครเขาเปนสมาชิกเครือขายกลุมผูกอการดี  โครงการ 
เ ผ ย แ พ ร ค ว า ม รู สู ชุ ม ช น  ห ลั ก สู ต ร  ก า ร ทํ า น้ํ า มั น ดี เ ซ ล ชี ว ภ า พ  
และยินดีที่จะปฏิบัติตามขอตกลงทุกประการ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
        

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                          (ลงชื่อ).................................... 
(..............................................)                                                    
ตําแหนง................................ 
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ภาคผนวกที่  8  เร่ืองการรับรองผลการตรวจสอบคุณภาพรถของบริษัทมิตซูสุโขทัย จํากัด 
 
    

        บริษัท  มิตซูสุโขทัย จํากัด 

 
 

11 พฤศจิกายน  2548 
 

เร่ือง   การรับรองผลการตรวจสอบคุณภาพรถ 
 

เรียน  ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 
 

 ตามที่นายพโยม  อุดรพันธ ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม ไดนํารถ  MITSUBISHI 
STARDA เครื่องยนตป จดทะเบียน 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ขนาดเครื่องยนต 2500 ซี.ซี. ใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันทอดเกาโดยเร่ิมทดลองใชมาประมาณ 3 ป ระยะทาง 130,000 
กิโลเมตร นั้น ผลการตรวจสอบมีดังนี้ 
 
 1.  ระบบปมหัวฉีด     ปกติ 
 2.  ระบบการเผาไหม     ปกติ 
 3.  การเสื่อมสภาพของลูกสูบ ฝาสูบ   ปกติ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

............................................. 
(นายถนดั  ซองเหลื่อม) 
ประธานกรรมการ 

 
สํานักงานใหญ : 99 หมู 3 ถนนจรดวิถีถอง ตําบลยานยาว อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 โทร.0-5564-1319,0-5564-1586 โทรสาร. 0-5562-0281 
จังหวัดสุโขทัย : 99 หมู 1 ถนนบายพาส ตําบลปากแคว อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร. 0-5562-0282-3 โทรสาร. 0-5562-0281 
 

............................................................................................................................................................. 
ที่มา : จากการสํารวจ 
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ภาคผนวกที่ 9  กําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน  พ.ศ.2546 
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หนา 37 
เลม 123 ตอนพิเศษ 21 ง  ราชกิจจานุเบกษา  9 กุมภาพนัธ 2549 
                

แกคําผิด 
ประกาศกรมธรุกิจพลังงาน 

เร่ือง        กําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน พ.ศ.       
2548  ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 122 ตอนพิเศษ 70 ง 
วันที่ 24 สิงหาคม 2548 ขอแกไขในรายละเอียดแนบทายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ดังนี้ 
รายการที่ 9    ชองวิธีทดสอบ จาก “ASTMD 2709”  ใหแกเปน  “ENISO 12937” 
รายการที่ 10 ชองวิธีทดสอบ จาก  “ASTMC 5452”  ใหแกเปน “EN 12662” 
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ภาคผนวกที่ 10  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ืองกําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซล 
สําหรับเครื่องยนตการเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ. 2549 
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