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บทคัดย่อ
การศึกษาความเป็ นไปได้ข้ นั ตั้นในการจัดตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซล

และทําการประเมินเบื้องต้นทางเศรษศาสตร์ พบว่ามูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net

จากนํ้ามันพืชที่ใช้แล้วโดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาของแข็ง CaO/SrO/ZnO เป็ น
การศึกษาและออกแบบกระบวนการผลิตไบโอดีเซล จากนํ้ามันพืชที่ใช้แล้ว

Present Value , NPV) = 51,506,864 ซึ่ งมีค่ามากกว่าศูนย์ อัตราผลตอบแทน

ด้วย ตัวเร่ งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์(Heterogeneous Catalyst) เนื่ องจากตัวเร่ ง

อัตราผลตอบแทนการลงทุน ที่ยอมรับได้คือ 15% และระยะเวลาคืนทุน

ปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์มีขอ้ ดีคือ สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้และยังลดปริ มาณ

(Payback Period) = 14.22 ปี จากผลการศึกษาดังกล่าวสรุ ปได้วา่ คุม้ ค่าใน

นํ้าเสี ยในกระบวนการล้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยเริ่ มจากการศึ ก ษาข้ อ มู ล
กระบวนการผลิ ต จากระดับ ปฏิ บ ัติ ก าร และทํา การศึ ก ษาการใช้ ง าน

การลงทุนทําโครงการนี้

โปรแกรม Aspen Plus เพื่อทําการออกแบบกระบวนการผลิ ตในระดับ
อุตสาหกรรม และทําสมดุ ลมวลสารและพลังงานของกระบวนการผลิ ต
เนื่องจากโปรแกรม Aspen Plus ช่วยให้การคํานวณที่ซบั ซ้อนสามารถทําได้
ง่ายขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนปั จจัยในกระบวนการผลิตได้ง่าย เช่น กําลัง
การผลิ ต โดยหลัง จาการทํา สมดุ ล มวลสารและสมดุ ล พลัง งานด้ ว ย
โปรแกรม Aspen Plus เมื่อต้องการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล 50,516 ลิตรต่อวัน
หรื อ 44,454 กิโลกรัมต่อวัน จะต้องใช้น้ าํ มันพืชที่ใช้แล้ว 45,000 กิโลกรัม
ต่อวัน ใช้เมทานอลในกระบวนการ esterification 24,165 กิโลกรัมต่อวัน
ใช้เมทานอลในกระบวนการ transesterification 18,302กิโลกรัมต่อวันและ
จะได้ผลพลอยได้เป็ นกลีเซอรอล 3,898 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่ งต้องใช้พลังงาน
ทั้งสิ้ น 48,755,151 กิโลจูลต่อวัน จากนั้นศึกษาการใช้งานโปรแกรม Aspen
Process Economic Analyzer เพื่อช่วยในการประเมินราคาในการจัดตั้ง
โรงงานผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชที่ใช้แล้วโดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาของแข็ง

การลงทุน (Internal Rate of Return , IRR) = 16.66% ซึ่ งมีค่ามากกว่าค่า

คําสํ าคัญ: ไบโอดีเซล, นํ้ามันพืชที่ใช้แล้ว, ตัวเร่ งปฏิกิริยาวิวธิ พันธุ์

Abstract
The objective of pre-feasibility study of the biodiesel
production from waste cooking oil using solid catalyst (CaO/SrO/ZnO) is
to study and design biodiesel process because the advantages of
heterogeneous catalyst are reuseable and less amount of wastewater from
washing process. In this project , starting with study and collect data from
lab-scale experiment and study about Aspen Plus, program to design and
simulate biodiesel processes with complicate calculation, and use Aspen
Plus to find mass balance and energy balance and scales up to
commercial-scale process. After simulation with capacity of biodiesel is
50,516 litres per day (44,454 kilogrames per day) by used Waste cooking

oil 45,000 kilogrames per day , methanol is used in esterification process

หมุนเวียน (Renewable energy) สามารถปลูกทดแทนได้ ในกระบวนการ

24,165 kilogrames per day , methanol is used transesterification process

สังเคราะห์ดว้ ยแสง พืชจะดึ งแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศไปใช้ จึ ง

18,302 kilogrames per day , get glycerol (by-product) 3,898 kilogrames

เป็ นหนทางควบคุมปริ มาณแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศและลด

per day and used total enegy 48,755,151 kilojoules per day. Then, we use

ปั ญหาโลกร้อน การเผาไหม้เชื้อพลิงไบโอดีเซลบริ สุทธิ์ (B100) เกิดขึ้นได้

Aspen Process Economic Analyzer program to do plant cost estimation

สมบู ร ณ์ ก ว่ า และให้ ไ อเสี ยที่ ส ะอาดกว่ า นํ้ ามั น ดี เ ซล ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด

and pre-feasibility study. We found that (Net Present Value , NPV) =

แก๊ ส ซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ เนื่ อ งจากในไบโอดี เ ซลไม่ มี ก ํา มะถัน เป็ น

51,506,864 which is more than zero , (Internal Rate of Return , IRR) =

องค์ประกอบ ช่วยลดปริ มาณไฮโดรคาร์ บอนลงร้อยละ 65 ลดปริ มาณเขม่า

16.66% which is more than desired rate of return (15%) and (Payback

ลงร้อยละ 45 และลดปริ มาณคาร์บอนมอนออกไซด์ลงร้อยละ 41 แต่ปริ มาณ

Period) = 14.22 years so this project should be invested.

แก๊สไนโตรเจนออกไซด์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (ร้อยละ 6) ซึ่ งแก้ไขได้โดยการ
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ปรับแต่งเครื่ องยนต์ให้เหมาะสม
ซึ่ งในปั จจุบนั ได้มีการตื่นตัวในเรื่ องพลังงานทดแทนที่สามารถ
สร้างใหม่ได้อย่างมาก โดยรัฐบาลไทยเองก็ได้มีการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้

1. บทนํา
นํ้ า มั น ดี เ ซ ล เ ป็ น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ที่ มี ค ว า ม สํ า คั ญ อ ย่ า ง ยิ่ ง ต่ อ
ภาคอุ ต สาหกรรมและการขนส่ ง ในประเทศไทย ในภาวะราคานํ้า มัน
ปิ โตรเลียมสูงขึ้นอย่างมาก ส่ งผลให้ตน้ ทุนในการผลิตสู งขึ้นและกระทบต่อ
การพัฒ นาของประเทศ แหล่ ง ปิ โตรเลี ย มที่ มี อ ย่า งจํา กัด และจํา เป็ นต้อ ง
สํา รวจและขุด เจาะเพิ่ ม ขึ้ น ด้ว ยเทคโนโลยีที่ ท ัน สมัย มากขึ้ น รวมไปถึ ง
ปริ มาณความต้องการและการใช้น้ าํ มันที่เพิ่มขึ้น ทําให้แนวโน้มราคานํ้ามัน
จึงสูงขึ้นเรื่ อย ๆ

ผลิ ตไบโอดี เซลขึ้ น วัตถุ ดิบที่ มีศกั ยภาพในการผลิ ต ไบโอดี เซล ใน
ประเทศไทยได้แก่ นํ้ามันพืชใช้แล้ว และนํ้ามันพืชสกัดใหม่ อี ก 8 ชนิ ด
ได้แก่ นํ้ามันปาล์ม, นํ้ามันมะพร้าว, นํ้ามันถัว่ เหลือง, นํ้ามันถัว่ ลิสง, นํ้ามัน
ละหุ่ง, นํ้ามันงา, นํ้ามันเมล็ดทานตะวัน, และนํ้ามันสบู่ดาํ การผลิตไบโอ
ดีเซลในประเทศไทยมีอยูด่ ว้ ยกันหลายแห่ง โดยส่ วนใหญ่ใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยา
ที่เป็ นของเหลว หรื อตัวเร่ งปฏิกิริยาเอกพันธุ์ (Homogeneous Catalyst) ซึ่ ง
ไม่สามารถที่จะนํากลับมาใช้ซ้ าํ ได้ นอกจากนี้ ยงั ใช้น้ าํ จํานวนมากในการ
ล้างเพื่อแยกตัวเร่ งปฏิกิริยาออกจากสารอื่น ทําให้เกิดเป็ นนํ้าเสี ยจํานวนมาก

เชื้ อเพลิ งจากพืชและธรรมชาติ จึงมี ความจําเป็ นสําหรับหลาย

ต่ อ มาในระยะหลัง เริ่ ม มี นักวิจ ยั ให้ค วามสนใจเกี่ ย วกับการใช้งานตัว เร่ ง

ประเทศ รวมทั้ง ประเทศไทยที่ ต้องหาแหล่ ง พลังงานทดแทนจาก

ปฏิ กิริยาวิวิธพันธุ์ (Heterogeneous Catalyst) หรื อตัวเร่ งปฏิ กิริยาที่ เป็ น

ปิ โตรเลียมที่กาํ ลังจะหมดลง ซํ้าราคานํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ งก็แพง

ของแข็งกันมากขึ้ น แต่ ส่วนใหญ่ยงั มี การผลิ ตในระดับปฏิ บตั ิ การเท่านั้น

ขึ้นอย่างมาก จึงทําให้เราต้องหาแหล่งพลังงานทดแทน มาทดแทนนํ้ามัน
กั น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ( Solar

การขยายกําลังการผลิตในระดับอุตสาหกรรมสําหรับตัวเร่ งปฏิกิริยาของแข็ง

Energy), พลังงานลม (Wind Energy). พลังงานชีวมวล (Biomass), ไบโอ

ดังนั้นในโครงงานนี้ สนใจที่จะออกแบบและศึกษาความเป็ นไป

ก๊าซ (Biogas) และที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในตอนนี้ เห็นจะเป็ น "ไบ

ได้เบื้องต้นในการสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล (Pre feasibility study of the

โอดี เ ซล" (Biodiesel)

พลังงานทดแทนนํ้ามัน และลดการนําเข้านํ้ามันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ

biodiesel production plant) จากนํ้ามันพืชที่ใช้แล้วโดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยา
ของแข็ง คือ CaO/SrO/ZnO ซึ่ งเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ (Heterogeneous

และยังเป็ นการเพิ่มรายได้ ให้กบั ภาคเกษตรด้วย

Catalyst) โดยในการออกแบบเบื้องต้นมีการใช้โปรแกรม Aspen plus มา

ๆ

ซึ่ ง ภาครั ฐ กํา ลัง ให้การสนับ สนุ น เพื่ อ ผลิ ต เป็ น

ไบโอดี เซลเป็ นเชื้ อเพลิ งเหลวที่ ผลิ ตได้จากชี วมวลจําพวกพืช
นํ้ามัน เช่ น ถั่ว เหลื อ ง ปาล์ ม มะพร้ า ว เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นแหล่ ง พลัง งาน

ในประเทศไทย ยังไม่มีการรายงานมากนัก

ช่ วยในการหาค่าสมดุลมวล และสมดุ ลพลังงาน ซึ่ งจะมี ขอ้ ดี ในด้าน การ

คํานวณที่ซับซ้อนสามารถทําได้ง่ายขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนปั จจัย

ปฏิกิริยาของแข็ง CaO/SrO/ZnO และทําการศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ

ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการผลิตได้ง่ายขึ้น เช่น กําลังการผลิต, สภาวะในการ

กระบวนการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชที่ใช้แล้ว โดยใช้ตวั เร่ ง

เกิดปฏิกิริยา เป็ นต้น หลังจากนั้นทําการประมาณราคาต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

ปฏิกิริยาของแข็ง CaO/SrO/ZnO เช่ น กําลังการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล

กับการจัดตั้งโรงงาน รวมถึ งทําการประเมิ นทางเศรษศาสตร์ เบื้ องต้น

ราคาต้นทุนของวัตถุดิบ

และศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการประเมินทางเศรษศาสตร์โดยในส่ วน

ตัวเร่ งปฏิกิริยาของแข็ง และจํานวนการใช้ซ้ าํ ของตัวเร่ งปฏิกิริยาของแข็ง

ราขาขายของไบโอดี เซล ราคาต้นทุนของ

นี้มีการใช้โปรแกรม Icarus มาช่วยเพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการ
ทําการประเมิณทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3. ผลการทดลองโครงงานและการวิจารณ์ ผล
จากการที่ใช้โปรแกรม Aspen Plus version 7.0 (Aspen Plus
User Interface) ออกแบบและทําสมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานของ

2. วิธีการทดลอง
ทําการศึกษาข้อมูลกระบวนการผลิ ตนํ้ามันไบโอดี เซล จาก
นํ้ามั น พื ช ที่ ใ ช้ แ ล้ ว โดยใช้ ต ั ว เร่ งปฏิ กิ ริ ยาของแข็ ง CaO/SrO/ZnO
(Singsat et al.,2010) และใช้โปรแกรม Aspen Plus version 7.0 (Aspen
Plus User Interface) ออกแบบและทําสมดุลมวลสารและสมดุลพลังงาน
ของกระบวนการผลิ ตนํ้ามันไบโอดี เซล จากนํ้ามันพืชที่ใช้แล้ว โดยใช้
ตัวเร่ งปฏิกิริยาของแข็ง CaO/SrO/ZnO ในระดับอุตสาหกรรม และใช้
งานโปรแกรม Aspen Process Economic Analyzer 7.0 (Icarus)ประเมิน
ราคาในการจัดตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซล จากนํ้ามันพืชที่ใช้แล้ว โดยใช้
ตัวเร่ งปฏิกิริยาของแข็ง CaO/SrO/ZnO

กระบวนการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล จากนํ้ามันพืชที่ใช้แล้ว โดยใช้ตวั เร่ ง
ปฏิกิริยาของแข็ง CaO/SrO/ZnO ในระดับอุตสาหกรรม ดังรู ป 1
พบว่าจากการทําสมดุ ลมวลและสมดุ ลพลังงานในการผลิ ดไบโอดี เซล
50,000ลิตรต่อวัน จะต้องใช้น้ าํ มันพืชที่ใช้แล้ว 45,000 กิโลกรัมต่อวัน ใช้
ทานอลในกระบวนการ esterification 24,165 กิโลกรัมต่อวัน ใช้เมทา
นอลในกระบวนการ transesterification 18,302 กิโลกรัมต่อวันและ
เนื่ องจากเรามีการ recovery เมทานอลดังนั้นจึงป้ อนเมทานอลจริ ง ๆ
ทั้งหมดเท่ากับ 8,850 กิ โลกรั มต่ อวัน และจะได้ผลพลอยได้เป็ นกลี
เซอรอล 3,898 กิโลกรัมต่อวัน และจะได้ผลพลอยได้เป็ นกลี เซอรอล
3,898 กิโลกรัมต่อวัน และต้องใช้พลังงานทั้งสิ้ น48,755,151กิโลจูลต่อวัน

จากนั้นศึ กษาความเป็ นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ เบื้ องต้นใน
การจัดตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซล จากนํ้ามันพืชที่ใช้แล้ว โดยใช้ตวั เร่ ง

รู ป 1 การทํา Process simulation โดยใช้โปรแกรม Aspen Plus version 7.0 (Aspen Plus User Interface)

จากนั้นใช้โปรแกรม Aspen Process Economic Analyzer หาราคา
ของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล 50,000 ลิตรต่อวัน
ได้ผลดังตาราง 1
ตาราง 1 ราคาของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล 50,000 ลิตร
ต่อวันโดยใช้โปรแกรม Aspen Process Economic Analyzer
รหัส
อุปกรณ์
ราคา (บาท)
B1
Reactor
6,000,000
B2
Distillation
58,000,000
B3
Mixer
B4
Splitter
B5
Heat exchanger
1,500,000
B6
Evaporator
600,000
B7
Reactor
6,000,000
B8
Mixer
B9
Splitter
B10
Heat exchanger
1,600,000
B11
Heat exchanger
1,600,000
B12
Washer
B13
Washer
B14
gravity separator
600,000
B15
Evaporator
700,000
B16
Heat exchanger
1,500,000
B17
Heat exchanger
1,500,00
B18
gravity separator
B19
Distillation
26,000,000
Sum
106,200,000
จากนั้นสามารถคํานวณเงินลงทุนของโครงการ (Total capital
investment) , ต้นทุนทั้งหมดในการผลิตสิ นค้า (Total product cost) และ
รายรับทั้งหมดที่ได้จากการขาย(Total product sale) ที่กาํ ลังการผลิตไบโอ
ดีเซล 50,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้รายละเอียดจาก Table 6-9 จากหนังสื อ
Plant Plant Design and Economics for Chemical Engineers. 5th
edition(2003) ซึ่ งเลือกเป็ นโรงงานแบบ new plant at new site , solidfluid processing plant ได้ผลดังนี้
1.คํานวณเงินลงทุนของโครงการ (Total capital investment)
เกิดจากเงินสองส่ วนคือ เงินลงทุนเริ่ มต้น ( Fixed capital investment) มี

ค่าเท่ากับ 314,352,000 บาท/ปี และ เงินทุนหมุนวียน (Working captital
investment) เป็ นเงินที่กนั ไว้ใช้ในช่วงเริ่ มต้นของโครงงาน มีค่าเท่ากับ
55,473,882 บาท/ปี ซึ่ งเงินลงทุนเริ่ มต้น ( Fixed capital investment)
ประกอบไปด้วยเงินสองส่ วนคือ Direct cost เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวก
อุปกรณ์ และการก่ อสร้ าง มี ค่าเท่ ากับ 224,082,000 บาท/ปี และ Indirect
cost เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าแรง มีค่าเท่ากับ 90,270,000 บาท/ปี
2.ต้นทุนทั้งหมดในการผลิตสิ นค้า (Total product cost) เป็ น
เงิ น เกี่ ย วกับ การผลิ ต ไบโอดี เ ซล ประกอบไปด้ว ยเงิ น สองส่ ว นคื อ
Manufacturing cost เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการผลิต มีค่าเท่ากับ
380,101,000 บาท/ปี และ General expenses เป็ นค่าใช้จ่ายทัว่ ไป มีค่า
เท่ากับ 4,596,000 บาท/ปี
3.รายรับทั้งหมดที่ได้จากการขาย(Total product sale) เป็ น
รายได้ ที่ ไ ด้ จ ากการขายไบโอดี เ ซล และกลี เ ซอรอลมี ค่ า เท่ า กั บ
463,956,385 บาท/ปี
หลังจากใช้โปรแกรม Aspen Process Economic Analyzer หา
ค่าเงินลงทุนของโครงการ (Total capital investment) , ต้นทุนทั้งหมดใน
การผลิตสิ นค้า (Total product cost) และรายรับทั้งหมดที่ได้จากการขาย
(Total product sale) ที่กาํ ลังการผลิตไบโอดีเซล 50,000 ลิตรต่อวัน
สามารถนํามาเขียน cashflow ในแต่ละปี ได้ผลดังรู ป 2

รู ป 2 cashflow ของโครงการ
จาก cashflow สามารถหาค่าต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์ได้ดงั นี้

1.มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value , NPV) = + 51,506,864

6. เอกสารอ้างอิง

2.อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return , IRR) = 16.66%
3.ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) = 14.22 ปี
จะพบว่ามูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value , NPV) มีค่า
มากกว่าศูนย์ และอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return ,
IRR) มีค่ามากว่าอัตราผลตอบแทนการลงทุนตํ่าสุ ดที่ยอมรับได้ (Desired
Rate of Return = 15%) ถือว่าเป็ นโครงการที่ทาํ กําไรและน่าสนใจในการ
ลงทุน

4. สรุปผลการทดลอง
จากการใช้โปรแกรม Aspen Plus ทําสมดุลมวลสาร เมื่อต้องการ
ผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล 50,516 ลิตรต่อวัน หรื อ 44,454 กิโลกรัมต่อวัน
จะต้องใช้น้ าํ มันพืชที่ใช้แล้ว 45,000 กิโลกรัมต่อวัน ใช้เมทานอลใน
กระบวนการ esterification 24,165

กิโลกรัมต่อวัน ใช้เมทานอลใน

กระบวนการ transesterification 18,302 กิโลกรัมต่อวัน และเนื่ องจากเรา
มีการ recovery เมทานอลดังนั้นจึงป้ อนเมทานอลจริ ง ๆ ทั้งหมดเท่ากับ
8,850 กิ โลกรั มต่ อ วัน

และจะได้ผลพลอยได้เป็ นกลี เซอรอล 3,898

กิโลกรัมต่อวัน
จากการใช้โปรแกรม Aspen Plus ทําสมดุลพลังงาน เมื่อต้องการ
ผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล 50,516 ลิตรต่อวัน หรื อ 44,454 กิโลกรัมต่อวัน
จะต้องใช้พลังงานทั้งสิ้ น 48,755,151 กิโลจูลต่อวัน
จากการใช้โปรแกรม Aspen Process Economic Analyzer
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value
, NPV) = 51,506,864 ซึ่ งมีค่ามากกว่าศูนย์ อัตราผลตอบแทนการลงทุน
(Internal Rate of Return , IRR) = 16.66% ซึ่ งมีค่ามากกว่าค่าอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุน ที่ ยอมรับได้คือ 15% และระยะเวลาคื นทุน
(Payback Period) =14.22 ปี จากผลการศึกษาดังกล่าวสรุ ปได้วา่ คุม้ ค่าใน
การลงทุนทําโครงการนี้
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