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จากนีย้ังมีการใช้ในสหรัฐอเมริกา และแถบเอเชีย เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และ
อินเดีย ฯลฯ

 ผู้ผลิตรถยนต์ทัว่โลกให้การยอมรับวา่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีการดดัแปลงเคร่ืองยนต์ 
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสมรรถนะด้านการใช้งาน หากใช้น า้มนัดีเซลผสมไบโอดีเซลใน
สดัส่วนไม่เกินกวา่ 5%

การใช้ไบโอดีเซลในต่างประเทศ

 มีการใช้ไบโอดีเซลเป็นเชือ้เพลิงมานานหลายสิบปีแล้ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสหภาพยุโรปมีการใช้น า้มันดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลผสม 5%
ส าหรับรถยนต์ทั่วไป เช่น ประเทศเยอรมนี มีการใช้ ไบโอดีเซลสูงสุด
ประมาณ 1 ล้านตันต่อปี รองลงมาได้แก่ ประเทศฝร่ังเศส นอกเหนือ

หากสงสัยว่าปั๊มน้้ามันจา้หน่ายน้้ามันดีเซล
 คุณภาพไมไ่ด้มาตรฐานจะต้องท้าอย่างไร

“ พลังงานมั่นคง ด้ารงคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย ฉับไวบริการ ” 

………………………………………….. 

ส้ำนักคุณภำพน้้ำมันเช้ือเพลิง 
สิงหำคม 2554 

สามารถ ร้อ ง เ รี ยนมายังส านักคุณภาพน า้มัน เ ชื อ้ เพลิ ง   กรมธุ รกิ จพลัง งาน 
โทร. 0 2547 4322 -25  และ  0 2794 4221  มือถือ 089 205 2333 ส าหรับต่างจังหวัด
สามารถร้องเรียนได้ท่ีส านักงานพลังงานภูมภาค  หรือ พลังงานจังหวัดได้  และหลังจาก
ได้รับเ ร่ืองร้องเรียนแล้ว กรมธุรกิจพลังงานจะจัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปจัดเก็บตัวอย่าง น า้มัน
มาตรวจสอบคณุภาพตอ่ไป 

1.   ด้านความมั่นคง มี เสถียรภาพในด้านพลังงาน สามารถผลิตพลังงานขึ น้ใ ช้
ภายในประเทศ ลดการพึง่พาพลงังานจากตา่งประเทศ 

2.  ด้านเศรษฐกิจ ลดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ เพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร มีการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน

3.  ด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และฝุ่ นละออง ช่วยลดภาวะโลกร้อน

ประโยชนท์ี่ได้รับจากการใช้น้้ามันดีเซลผสมไบโอดีเซล



  ไบโอดีเซลคืออะไร

น้้ามนัดีเซลและไบโอดีเซล

น า้มันดีเซล เป็นเชือ้เพลิงท่ีใช้งานกับเคร่ืองยนต์ดีเซล ซึ่งมีหลักการท างานโดยอดัอากาศ
ให้ร้อนแล้วฉีดพ่นน า้มันให้เกิดการเผาไหม้ภายในเคร่ืองยนต์ และให้พลังงานออกมาขบัเคล่ือน
เคร่ืองยนต์

น้้ามันดีเซลกับการใช้งาน

ไบโอดีเซล คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสารประกอบเอสเตอร์ของกรดไขมนั ท่ีได้จากการน าน า้มนัพืช 
น า้มันสัตว์ มาท าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นกับแอลกอฮอล์ (ส่วนใหญ่ใช้เมทานอล)
ดังนัน้ น า้มันท่ีได้จาก พืช หรือ สัตว์ ซึ่งยังไม่ ผ่านการท าปฏิกิ ริยาเปล่ียนโครงสร้างเป็น
สารประกอบเอสเตอร์ จงึไม่ถือวา่เป็นไบโอดีเซล 

ไบโอดีเซลเป็นสารประกอบเอสเตอร์ ท่ีมีออกซิเจนผสมอยู่ 10% โดยน า้หนัก มีค่าซีเทน 
ประมาณ 56 - 58 ปริมาณก ามะถันต ่า สามารถเผาไหม้ได้สมบรูณ์  จึงเป็นเชือ้เพลิงท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนีไ้บโอดีเซลยังมีคุณสมบัติในการหล่อล่ืนสูง เม่ือน าไปผสมกับน า้มัน
ดีเซลก ามะถนัต ่า เพียง 1 - 2% จะช่วยเพิ่มคณุสมบตัิในการหล่อล่ืน สามารถใช้เป็นสารเติมแต่ง
เพ่ือช่วยเพิ่มคณุสมบตัใินการหล่อล่ืนของน า้มนัดีเซลได้

มาตรฐานไบโอดีเซล

มาตรฐานไบโอดีเซล แบง่เป็น 2 ชนิด ตามลกัษณะการน าไปใช้งาน  ดงันี ้
1. มาตรฐานไบโอดีเซลส าหรับใช้เผสมกับน า้มันดีเซล โดยหากใช้

ไบโอดีเซลท่ีไม่ได้คณุภาพจะท าให้เกิดความเสียหายแก่เคร่ืองยนต์  เช่น  หวัฉีด
อดุตนั ลกูสบูสกปรก กดักร่อนเคร่ืองยนต์

2. มาตรฐานไบโอดีเซลส าหรับเคร่ืองยนต์การเกษตร (ไบโอดีเซลชมุชน) 

เป็นไบโอดีเซลชนิดหนึ่งท่ีมีคณุภาพเหมาะส าหรับเคร่ืองยนต์การเกษตร (ประเภทสูบเดียว 
4 จังหวะ สูบนอน ระบายความร้อนด้วยน า้) ท่ีมีกลไกการท างานไม่ซบัซ้อนเท่านัน้ แต่ไม่เหมาะ
ส าหรับการน ามาใช้กบัรถยนต์ทัว่ไป 

มาตรฐานไบโอดีเซลชมุชนก าหนดขึน้เพ่ือส่งเสริมให้มีการผลิตไบโอดีเซลขึน้ใช้เองในชุมชน 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้มีจดุประสงค์เพ่ือให้น าไปจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์
โดยไบโอดีเซลชมุชนนีส้ามารถใช้กบัเคร่ืองยนต์การเกษตรได้โดยไม่ต้องผสมกบัน า้มนัดีเซล 

ไบโอดีเซลส้าหรับเคร่ืองยนต์การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) คืออะไร

ประเทศไทยได้เร่ิมส่งเสริมการน าไบโอดีเซลมาใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยผสมกบัน า้มนัดีเซล 
เพ่ือใช้กับรถยนต์  ทัง้นี ้เพ่ือดูดซบัปริมาณปาล์มน า้มันส่วนเกินท่ีเหลือจากการน าไปใช้เป็น
อาหารเพ่ือการบริโภค ดงันี ้

พ.ศ. 2548 ได้เร่ิมมีการจ าหน่ายน า้มันดีเซลหมุนบี 5 มีไบโอดีเซลผสมอยู่ร้อยละ 5 
เป็นทางเลือก ควบคูก่บัการจ าหน่ายน า้มนัดีเซลหมนุเร็วธรรมดาท่ีไม่มีการผสมไบโอดีเซล

พ.ศ. 2550 ให้น า้มนัดีเซลหมนุเร็วธรรมดาท่ีจ าหน่ายภายในประเทศ มีไบโอดีเซลผสมอยู่
ร้อยละ 2  และมีน า้มนัดีเซลหมนุเร็วบี 5 เป็นทางเลือก

พ.ศ. 2553 เพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลในน า้มันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาเป็นร้อยละ 3 และมี
น า้มนัดีเซลหมนุเร็วบี 5 เป็นทางเลือก

พ.ศ. 2554 ก าหนดให้น า้มนัดีเซลหมนุเร็วเหลือเพียงเกรดเดียว คือ น า้มนัดีเซลหมนุเร็วท่ี
มีไบโอดีเซลผสมอยู่ในสัดส่วนไม่สูงกว่าร้อยละ 5 ส่วนสดัส่วนขัน้ต ่าให้เป็นไปตามช่วงฤดกูาล
ผลผลิตของปาล์มน า้มนั  ซึง่จะอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 3-5

การใช้น้้ามันดีเซลผสมไบโอดีเซลในประเทศไทย

เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค การจ าหน่ายไบโอดีเซลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรม
ธุรกิจพลังงานก่อนการจ าหน่าย โดยกรมธุรกิจพลังงานจะออกหนังสือรับรองการให้ความ
เห็นชอบการจ าหน่ายไบโอดีเซลให้แก่ผู้ ผลิต และผู้ จ าหน่าย มีอายุไม่เกิน 3 ปี ทัง้นี ้เพ่ือให้
สามารถก ากบัดแูลการผลิตและการจ าหน่ายไบโอดีเซลได้อย่างทัว่ถึง และครบวงจร นอกจากนี ้
ยงัเป็นการป้องกนัมิให้มีการจ าหน่ายไบโอดีเซลท่ีไม่ได้คณุภาพอีกทางหนึง่ด้วย

การจ้าหน่ายไบโอดีเซล

และ

 บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ได้แก่ โตโยต้า อีซูซุ 
นิสสัน  มิตซูบิชิ  ฮีโน่  เชฟโรเลต  ฟอร์ด  
มาสด้า  ฮุนได เมอร์เซเดส -เบนซ์ วอลโว ่
และบีเอ็มดับเบิลยู  ได้ให้การยืนยันสร้าง
ความมั่นใจในการใช้น า้มันดีเซลท่ีผสม
ไบโอดีเซลได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5 กับ
รถยนต์

การใช้น้้ามันดีเซลผสมไบโอดีเซลกับรถยนต์


