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เครื่องผสมน้ำมันไบโอดีเซลแบบแยกส่วนหลายตัวกรองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สำหรับเครื่องยนต์ทางการเกษตร 

Biodiesel Mixer Machine with Split Multi-filter using Solar cell 
for Agricultural Engines 

 
เทพ เกื้อทวีกุล1  จิรวัฒน์ คันทะตุน่2*  ธนวัฒน์ กล้วยสูงเนิน3  เสาวลกัษณ์ ยอดวิญญูวงค์4 และ จารุกติติ์พิบูลนฤดม5 

ThepKueathaweekun1 Jirawat Kantatun2* Thanawat Kluaysungnoen3 SaowalakYodwinyuwong4 and Jarukit 
Piboolnaruedom5 

 

1,2,3,4,5 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลงังาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร 
 

Abstract 
The research was study and built split multi-filter biodiesel mixer machine with solar cell for 

agricultural engines. The structure of the machine had 3 separator tanks and 3 filters and 1 mixed oil storage 
tank. In this research was found that the efficiency mixer of biodiesel machine for RT 110 diesel engine to 
determine the efficiency of mixed biodiesel from the biodiesel mixer machine by used a biodiesel consist of 
used vegeตรางที่  oil, diesel oil and gasoline. It studied the appropriate mixing ratio of 5 formulas. From the 
results of the experiment, it was found that formula 5 was the best that was able running tested for 20 
minutes 41 seconds and the engine can worked fine. Consequently, the split multi-filter biodiesel mixer 
machine with solar cell can be used to mixing biodiesel for the community and consequently can reduce 
fuel expenses and increase income for farmers. 
Keywords: Solar cell, Biodiesel Machine, Agricultural machine. 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องผสมน้ำมันไบโอดีเซลแบบแยกส่วนหลายตัวกรองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำ
หลับเครื่องยนต์ทางการเกษตร โดยโครงสร้างของเครื่องจะมีถังแยกกรอง 3 ถังตัวกรอง 3 ตัว และถังเก็บน้ำมันที่ผสมแล้ว 1 ถัง 
ซึ่งในงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาการผสมน้ำไบโอดีเซลล์ที่เหมาะสมและทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องผสมน้ำมันไบโอดีเซล
แบบแยกส่วนหลายตัวกรองและใช้เครื่องยนต์ดีเซลรุ่น RT 110 เพื่อหาประสิทธิภาพของน้ำมันไบโอดีเซลจากส่วนผสม โดยใช้
ส่วนผสมของน้ำมันประกอบด้วย น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน และทำการศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม
จำนวน 5 สูตรจากผลการทดลองพบว่า อัตราส่วนผสมสูตรที่ 5 ดีที่สุดคือ สามารถเดินเครื่องได้นาน 20 นาที 41 วินาที และ
เครื่องยนต์สามารถทำงานได้ดี ดังนั้น เครื่องผสมน้ำมันไบโอดีเซลแบบแยกส่วนหลายตัวกรองด้วยพลังงานแสงอาทิตยส์ามารถ
นำไปใช้เพื่อผสมน้ำมันไบโอดีเซลสำหรับชุมชนได้และนำไปใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตรส่งผลให้สามารถลดรายจ่ายค่าน้ำมัน
และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้ 
คำสำคัญ : โซล่าเซลล์,เครื่องผสมน้ำมันไบโอดีเซล, เครื่องยนต์ทางการเกษตร 
 

บทนำ 

ปริมาณการใช้น้ำมันในประเทศไทยมีอัตราการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยพลังงานหลักในการใช้งานในชีวิตประจำวัน
ค ือ น ้ำม ันด ี เซล น ้ำม ันเบนซ ิน และ แก ๊สโซฮอล์ เป ็นต ้นป ัจจ ุบ ันราคาน ้ำม ันได ้เพ ิ ่มส ูงข ึ ้นอย่างต ่อเน ื ่องและ  
มีความต้องการสูง ซึ่งจะต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เช่น น้ำมันดิบ ก๊าชธรรมชาติ ซึ่งเป็นตัวแปรที่ทำให้ราคาน้ำมัน
ภายในประเทศมีราคาสูง น้ำมันดีเซลเป็นน้ำมันที่ถูกใช้มากในอุตสาหกรรม การขนส่ง หลังจากการเกิดวิกฤตน้ำมันโลกได้มีการ
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เริ่มตื่นตัว โดยมีการคิดค้นวิจัยพลังงานทดแทนเพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำรองในอนาคต โดยเฉพาะพลังงานธรรมชาติ พลังงาน
หมุนเวียน และศึกษา วัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมีประสทิธิภาพเทียบเท่ากับน้ำมันดเีซล จึงมีการทดลองกับน้ำมันพืชพบว่าในน้ำมัน
พืชนั้นสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได้ โดยการนำน้ำมันไบโอดีเซลมาทดลองใช้กับเครื่องมือทางการ
เกษตรพบว่าผลที่ได้จากการใช้น้ำมันไบโอดีเซลมีคุณภาพใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล ส่งผลให้สามารถลดการนำเข้าน้ำมันจาก
ต่างประเทศการนำน้ำมันที่ใช้แล้วกลับมาผลิตเป็นไบโอดีเซลจะช่วยลดมลพิษและลดต้นทุนในการซื้อน้ำมันดีเซลมีผู้วิจัยหลาย
ท่านได้ศึกษาวิจัยเพื่อนำน้ำมันเหลือใช้นำมาใช้ประโยชน์ เช่น การจัดการกลีเซอรีนในกระบวนการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์โดย
ตัวซับจากแกลบ[1]การผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน [2] การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทนและการ
ทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์[3] การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันทานตะวันโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต
เป็นตัวกลาง [4] ไบโอดีเซลจากขยะอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว [5] การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันในน้ำเสียชุมชน 
เทศบาลเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา[6] และการผลิตไบโอดีเซลจากไขมันวัวด้วยปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันโดยใชตัวเรงปฎิ
กิริยาชนิดเบส[7]จากวิจัยข้างต้นเป็นการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชต่าง ๆ เช่น น้ำมันปาล์ม เมล็ดยางพารา และ
มะพร้าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับเครื่องยนต์ทางการเกษตร ซึ่งสามารถลดการใช้น้ำมันดีเซลได้เกือบ 100% ดังนั้นในการผลิต
น้ำมันไบโอดีเซลจากพืชต่าง ๆ จึงเป็นพลังงานทางเลือกสำหรับชุมชน นอกจากนี้ น้ำมันเหลือทิ้งจากการทอดต่าง ๆ เพื่อนำ
สินค้าจำหน่ายก็เป็นวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งที่สามารถนำมาทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซลได้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับชุมชน 

จากการลงพื้นที่ ตลาดมอกล้วยไข่ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พบว่ามีการใช้น้ำมันเหลือทิ้งจาก
การทอดกล้วย ทอดมันและทอดเผือกเพื่อจำหน่าย ซึ่งพบว่ามีน้ำมันพืชใช้แล้วทิ้ง 30 ลิตร คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการ
ออกแบบและสร้างเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลแบบแยกส่วนหลายตัวกรองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อผลิต
เป็นน้ำมันไบโอดีเซลที่ใช้เครื่องยนต์ทางการเกษตร ช่วยเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำมันดีเซลทางการเกษตร 

 
วิธีการวิจัย 

1. ศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2. ออกแบบและสร้างเครื ่องผสมน้ำมันไบโอดีเซลแบบแยกส่วนหลายตัวกรองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ

เครื่องยนต์ทางการเกษตร 
3.ทดสอบประสิทธิภาพการชาร์จแบตเตอรี่ทดสอบประสิทธิภาพการชาร์จไฟฟ้าโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ขาด 120 W 

และแบตเตอรี่ขนาด 12V 9Ah โดยในการทดลองจับเวลาทุก 10 นาที 
4. ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานแบตเตอรี่ ขนาด 12V 9Ah ด้วยการทดลองดูดน้ำมันผสมไบโอดีเซลครั้งละ 18 

ลิตร ด้วยปั้มดูดน้ำ DC 12V 8.3A โดยจับเวลาในการดูดน้ำผสมไบโอดีเซลแต่ละครั้ง และบันทึกพลังงานคงเหลือในแบตเตอรี่
ทุกครั้งท่ีดูดหมด 

5. การศึกษาอัตราส่วนของน้ำมันไบโอดีเซลที่เหมาะสมด้วยเครื่องผสมน้ำมันไบโอดีเซลแบบแยกส่วนหลายตัวกรอง
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมสี่วนผสมดังนี้น้ำมันทั้ง 3 ชนิด คือ น้ำมันพืชใช้แล้ว น้ำมันดีเซล และ น้ำมันเบนซิน โดยได้ทำการ
ผสมขึ้นมา 5 สูตร และมาทดลองใช้งานกับเครื่องยนต์ดีเซล RT 110 โดยทดลองใช้สูตรละ 3 รอบ รอบละ 100 มิลลลิิตร และ
จับเวลาตั้งแต่เครื่องติดจนเครื่องดบัเพื่อหาประสิทธิภาพของน้ำมัน และนำไปเปรยีบเทียบกับน้ำมันดีเซล B7 ด้วยปริมาณ
เท่ากัน 

6. การทดสอบนี้เป็นการวัดค่า pH ความเป็น กรด-เบส และค่าความถ่วง API ของน้ำมันไบโอดีเซล 
8. เก็บข้อมูลน้ำมันไบโอดเีซลกับเครื่องยนต์ดีเซล RT 110  
9. วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล 
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(ก) โครงสร้างเครื่องผสมไบโอดีเซลล ์   (ข) ระบบควบคุมเครื่องผสมไบโอดีเซลล ์

ภาพที่ 1 โครงสร้างและระบบควบคุมเครื่องผสมไบโอดีเซลล์ 
 

 
(ก) เครื่องผสมน้ำมันไบโอดีเซลต้นแบบ   (ข) ระบบควบคุมเครื่องผสมไบโอดีเซลล ์

ภาพที่ 2 เครื่องผสมน้ำมันไบโอดีเซลต้นแบบและควบคมุเครื่องผสมไบโอดีเซลล์ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ทำการนำเครื่องผสมน้ำมนัไบโอดีเซลแบบแยกส่วนหลายตวักรองด้วยพลังงานแสงอาทิตยส์ำหรับเครื่องยนต์
ทางการเกษตรไปทำการทดสอบทัง้หมด 3 ส่วน ดังนี ้

1. ทดสอบประสิทธิภาพการชาร์จแบตเตอรี ่
ในงานวิจัยนี้ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพการชารจ์ไฟฟ้า โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ขาด 120 W และแบตเตอรี่ขนาด 

12V 9Ah โดยในการทดลองจับเวลาทุก 10 นาที ซึ่งผลการทดลองที่ได้แสดงดังภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 กราฟแสดงการชาร์จแบตเตอรีจ่ากแผงโซล่าเซลล ์
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จากการฟจะเห็นว่าเริ่มชาร์จแบตเตอรี่เวลา 9:00 น. จนถึงเวลา 12:00 น. โดยแรงดันที่เริ่มชาร์จอยู่ท่ี 12.9 V แรงดัน

จะเพิ่มขึ้นจนถึง 14.5 V และแบตเตอรี่เต็มที่เวลา 12:00 น. ซึ่งใช้เวลาในการชาร์จ 3 ชั่งโมง และแรงดันเฉลี่ยที่ชาร์จเข้า
แบตเตอรี่อยู่ท่ี13.9 V 

 
2. ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานแบตเตอรี่  
การทดสอบประสิทธิภาพการใช้แบตเตอรี่ขนาด 12V 9Ah ด้วยการทดลองดูดน้ำมันผสมไบโอดีเซลครั้งละ 18 ลิตร 

ด้วยปั้มดูดน้ำ DC 12V 8.3A โดยจับเวลาในการดูดน้ำผสมไบโอดีเซลแต่ละครั้ง และบันทึกพลังงานคงเหลือในแบตเตอรี่ทุกครั้ง
ที่ดูดหมด  
 

 
ภาพที่ 4 กราฟแสดงการทดสอบการใช้แบตเตอรี่แบบแผนภูม ิ

 
จากการฟจะเห็นว่าเริม่ดดูน้ำมันผสมไบโอดีเซลที่แรงดัน 12.6 V จนถึงแรงดันท่ี 9.6 V โดยใช้เวลาดดูในแต่ละครั้ง

เฉลี่ยที่ 10 นาที และดดูไดจ้ำนวน 22 ครั้ง จนแบตเตอรี่หมดดังนั้นแบตเตอรีลู่กนี้สามารถใช้งานในการดูดน้ำมันเฉลี่ย 3.40 ช่ัง
โมง 

 
3. ทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมัน 
ในการทดสอบนี้เป็นการศึกษาอัตราส่วนของน้ำมันไบโอดีเซลที่เหมาะสมด้วยเครื่องผสมน้ำมันไบโอดีเซลแบบแยก

ส่วนหลายตัวกรองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีส่วนผสมดังนี้น้ำมันทั้ง 3 ชนิด คือ น้ำมันพืชใช้แล้ว น้ำมันดีเซล และ น้ำมัน
เบนซิน โดยได้ทำการผสมขึ้นมา 5 สูตร หลังจากนั้นนำน้ำมันทั้ง 5 สูตร มาทดลองใช้งานกับเครื่องยนต์ดีเซล RT 110 โดย
ทดลองใช้สูตรละ 3 รอบ รอบละ 100 มิลลิลิตร และจับเวลาตั้งแต่เครื่องติดจนเครื่องดับเพื่อหาประสิทธิภาพของน้ำมัน และน้ำ
ไปเปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซลB7 ด้วยปริมาณเท่ากัน และวิธีเดียวกันดังน้ี  

สูตรที่ 1 (1000 มิลลิลิตร/100 มิลลิลิตร/120 มิลลิลิตร)  
สูตรที่ 2 (1000 มิลลิลติร/120 มิลลลิิตร/100 มิลลลิิตร) 
สูตรที่ 3 (1000 มิลลิลติร/120 มิลลลิิตร/120 มิลลลิิตร) 
สูตรที่ 4 (1000 มิลลิลติร/140 มิลลลิิตร/120 มิลลลิิตร) 
สูตรที่ 5 (1000 มิลลิลติร/200 มิลลลิิตร/100 มิลลลิิตร) 
จากนั ้นนำน้ำมันดีเซลที ่ใช้ในปัจจุบัน  (ดีเซลB7) มาทำการทดลองด้วยวิธีเดียวกัน ปริมาณเท่ากันและนำไป

เปรียบเทียบกับน้ำมันท่ีผสมขึ้นมาทั้ง 5 สูตรซึ่งผลของการเปรียบเทียบของแต่ละสูตรแสดงได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบสูตรที่ 1 

ลำดับ 
ระยะเวลาการใช้งานของ 
น้ำมันไบโอดีเซล (นาท)ี 

ระยะเวลาการใช้งานของ 
น้ำมันดีเซล B7 (นาท)ี 

ครั้งท่ี 1 20:17 19:06 
ครั้งท่ี 2 18:17 20:49 
ครั้งท่ี 3 20:18 19:59 
ค่าเฉลี่ย 19:50 19:58 
จากผลการทดสอบในตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบสูตรที่ 1 โดยการเปรียบเทียบระยะเวลาการใช้น้ำมัน 

ไบโอดีเซลและน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 100 มิลลิลิตร จำนวน 3 ครั้ง พบว่าการใช้น้ำมันไบโอดีเซลครั้งที่ 3 ใช้เวลาเดินเครื่อง
นานท่ีสุดคือ 20:18 นาที เมื่อเทียบกับน้ำมันดีเซล B7 มีการใช้เวลาในการเดินเครื่องนานท่ีสุดคือ 20:49 นาที 
 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบสูตรที่ 2  

ลำดับ 
ระยะเวลาการใช้งานของ 
น้ำมันไบโอดีเซล(นาท)ี 

ระยะเวลาการใช้งานของ 
น้ำมันดีเซล B7 (นาท)ี 

ครั้งท่ี 1 19:29 21:12 
ครั้งท่ี 2 18:49 18:58 
ครั้งท่ี 3 20:49 20:36 
ค่าเฉลี่ย 19:49 20:15 
 
จากผลการทดสอบในตารางที่ 2 พบว่าการใช้น้ำมันไบโอดีเซลครัง้ที่ 3 ใช้เวลาเดินเครื่องนานท่ีสุดคือ 20:18 นาที เมื่อ

เทียบกับน้ำมันดีเซล B7 มีการใช้เวลาในการเดินเครื่องนานที่สุดคือ 20:49 นาที ในการทดลองครั้งที่ 2 โดยที่ค่าเฉลี่ยในการใช้
งานอยู่ที่ 19.50 นาทีสำหรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซลและ 20:58 นาทีสำหรับการใช้น้ำมันดีเซล 

 
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบสูตรที่ 3 

ลำดับ 
ระยะเวลาการใช้งานของ 
น้ำมันไบโอดีเซล (นาท)ี 

ระยะเวลาการใช้งานของ 
น้ำมันดีเซล B7 (นาท)ี 

ครั้งท่ี 1 20:18 20:45 
ครั้งท่ี 2 19:29 20:23 
ครั้งท่ี 3 20:20 19:31 
ค่าเฉลี่ย 20:02 20:13 
 
จากผลการทดสอบในตารางที่ 3 พบว่าการใช้น้ำมันไบโอดีเซลครั้งที่ 3 ใช้เวลาเดินเครื่องนานที่สุดคือ 20:20  นาที 

เมื่อเทียบกับน้ำมันดีเซล B7 มีการใช้เวลาในการเดินเครื่องนานท่ีสุดคือ 20:45 นาที ในการทดลองครั้งท่ี 1 โดยที่ค่าเฉลี่ยในการ
ใช้งานอยู่ที่ 20:02 นาทีสำหรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซลและ 20:13 นาทีสำหรับการใช้น้ำมันดีเซล 
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบสูตรทีสู่ตรที่ 4 

ลำดับ 
ระยะเวลาการใช้งานของ 
น้ำมันไบโอดีเซล (นาท)ี 

ระยะเวลาการใช้งานของ 
น้ำมันดีเซล B7 (นาท)ี 

ครั้งท่ี 1 20:03 19:42 
ครั้งท่ี 2 19:14 20:33 
ครั้งท่ี 3 21:18 19:09 
ค่าเฉลี่ย 20:11 19:48 

 
จากผลการทดสอบในตารางที่ 4 พบว่าการใช้น้ำมันไบโอดีเซลครัง้ที่ 3 ใช้เวลาเดินเครื่องนานท่ีสุดคือ 21:18 นาที เมื่อ

เทียบกับน้ำมันดีเซล B7 มีการใช้เวลาในการเดินเครื่องนานที่สุดคือ 20:33 นาที ในการทดลองครั้งที่ 2 โดยที่ค่าเฉลี่ยในการใช้
งานอยู่ที่ 20:11 นาทีสำหรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซลและ 19:48 นาทีสำหรับการใช้น้ำมันดีเซล 
 
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบสูตรทีสู่ตรที่ 5  

ลำดับ 
ระยะเวลาการใช้งานของ 
น้ำมันไบโอดีเซล (นาท)ี 

ระยะเวลาการใช้งานของ 
น้ำมันดีเซล B7 (นาท)ี 

ครั้งท่ี 1 20:45 20:04 
ครั้งท่ี 2 19:41 19:27 
ครั้งท่ี 3 21:38 21:16 
ค่าเฉลี่ย 20:41 20.15 

 
จากผลการทดสอบในตารางที่ 5 พบว่าการใช้น้ำมันไบโอดีเซลครัง้ที่ 3 ใช้เวลาเดินเครื่องนานท่ีสุดคือ 21:38 นาที เมื่อ

เทียบกับน้ำมันดีเซล B7 มีการใช้เวลาในการเดินเครื่องนานที่สุดคือ 21:16 นาที ในการทดลองครั้งที่ 3 โดยที่ค่าเฉลี่ยในการใช้
งานอย ู ่ท ี ่  20:41 นาท ีสำหร ับการใช ้น ้ำม ันไบโอด ี เซลและ 20:15นาท ีสำหร ับการใช ้น ้ำม ันด ี เซล ด ังน ั ้นน ้ำมัน 
ไบโอดีเซลสูตรที่ 5 เป็นสูตรที่เครื่องยนต์สามารถทำงานได้นานท่ีสุด ซึ่งสามารถนำมาใช้ทดแทนน้ำมันดีเซล B7 ได้ 

 
4. การวัดค่า pH ความเป็น กรด-เบส ในน้ำมัน 

 การทดสอบนี้เป็นการวัดค่า pH ความเป็น กรด-เบส ในน้ำมันด้วยการใช้กระดาษลิตมัส โดยใช้วิธีการน้ำน้ำมันที่
ต้องการวัดมาหลดลงที่กระดาษลิตมัสและสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีบนกระดาษลิตมัส จากนั้นนำสีที่ได้มาเปรียบเทียบกับตาราง
สีค่า pH  
 
ตารางที่ 6 ค่า pH ความเป็น กรด-เบส ในน้ำมัน 

ชนิดน้ำมนั ค่า pH ความเป็น กรด-เบส 
น้ำมันดีเซล B7 6 pH เป็นกรด 

น้ำมันไบโอดีเซล สูตรที่ 1 6 pH เป็นกรด 
น้ำมันไบโอดีเซล สูตรที่ 2 6 pH เป็นกรด 
น้ำมันไบโอดีเซล สูตรที่ 3 6 pH เป็นกรด 
น้ำมันไบโอดีเซล สูตรที่ 4 6 pH เป็นกรด 
น้ำมันไบโอดีเซล สูตรที่ 5 6 pH เป็นกรด 
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จากการวัดค่า pH ความเป็น กรด-เบส ในน้ำมัน พบว่าน้ำมันไบโอดีเซลทั้ง 5 สูตร มีค่า 6 pH มีความเป็นกรด ซึ่ง
ใกล้เคียงน้ำมันดีเซล B7   

 
5. ค่าความถ่วง API 

ตารางที่ 7 ค่าความถ่วง API 

ชนิดน้ำมนั 
อุณหภูมิ 

°F 
ค่าไฮโดรมิเตอร์ 

ค่าความถ่วง 
API 

น้ำมันไบโอดีเซล สูตรที่ 1 84 °F 39.2 37.3 
น้ำมันไบโอดีเซล สูตรที่ 2 84 °F 39.4 37.5 
น้ำมันไบโอดีเซล สูตรที่ 3 84 °F 40.2 38.3 
น้ำมันไบโอดีเซล สูตรที่ 4 84 °F 40.5 38.6 
น้ำมันไบโอดีเซล สูตรที่ 5 84 °F 40.9 39.0 

 
จากตารางการวัดค่าความถ่วง API ของน้ำมันไบโอดีเซลทั้ง 5 สูตร ด้วยไฮโดรมิเตอร์ พบว่าน้ำมันไบโอดีเซลสูตรที่ 1 

มีค่าความถ่วง 37.3 API ที่อุณหภูมิ 84 °F สูตรที่ 2 มีค่าความถ่วง 37.5 API ที่อุณหภูมิ 84 °F สูตรที่ 3 มีค่าความถ่วง 38.3 API 
ที่อุณหภูมิ 84 °F สูตรที่ 4มีค่าความถ่วง 38.6 API ที่อุณหภูมิ 84 °Fและสูตรที่ 5มีค่าความถ่วง 39.0 API ที่อุณหภูมิ 84 °Fซึ่ง
จะเห็นได้ว่าค่าความถ่วง API ของน้ำมันท้ัง 5 สูตรอยู่ในค่ามาตรฐานที่กระทรวงพลังงานกำหนดคือ31-44 API[8] 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการพัฒนาเครื่องผสมน้ำมันไบโอดีเซลแบบแยกส่วนหลายตัวกรองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และได้นำเครื่องไปใช้
ผสมน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อหาอัตราส่วนผสมของน้ำมันไบโอดีเซลที่เหมาะสมและสามารถใช้งานได้ดี โดยได้ทดลองใช้เครื่องผสม
น้ำมันไบโอดีเซลขึ้นมา 5 สูตร ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า ค่า pH ความเป็น กรด-เบส ในน้ำมันไบโอดีเซลทั้ง 5 สูตร มีค่า
ใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล B7อยู่ท่ี 6 pH มีความเป็นกรดค่าความถ่วง API ของน้ำมันไบโอดีเซลทั้ง 5 สูตร มีค่าความถ่วง API ไม่
เกินมาตรฐานที่กระทรวงพลังงาน[8] กำหนด31-44 API สามารถมาใช้ทดแทนน้ำมันดีเซล B7 ได้และสูตรที่ 5 ดีที ่สุดคือ 
สามารถเดินเครื่อง RT110 ทดสอบได้นาน 20 นาที 41 วินาทีและเครื่องยนต์สามารถทำงานได้ดี ดังนั้น เครื่องผสมน้ำมันไบโอ
ดีเซลแบบแยกส่วนหลายตัวกรองด้วยพลงังานแสงอาทิตย์สามารถนำไปใช้เพื่อผสมน้ำมนัไบโอดเีซลสำหรบัชุมชนได้และสง่ผลให้
สามารถลดรายจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้  
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