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บทคัดย่อ

	 เกษตรกรได้น�ำเครื่องยนต์มำใช้ในกำรท�ำเกษตรมำกขึ้น	 ซึ่งเครื่องยนต์กำรเกษตรส่วนใหญ่ใช้น�้ำมันดีเซลที่นับวันรำคำน�้ำมันจะ
สูงตำมรำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลก	 ท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตพืชผลกำรเกษตรสูงขึ้นด้วย	 ไบโอดีเซลชุมชน	(B100)	 ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ำยกับ
น�ำ้มนัดเีซล	แต่รำคำถกูกว่ำ	สำมำรถใช้กบัเครือ่งยนต์กำรเกษตรได้	นบัเป็นพลงังำนอกีทำงเลอืกหนึง่ทีช่่วยให้เกษตรกรลดต้นทนุกำรผลติ
ได้มำก	แต่สิง่ส�ำคญัทีห่น่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบัพลงังำนทัง้ภำครฐัและเอกชนต้องให้ควำมส�ำคญัคอื	กำรสร้ำงแรงจงูใจและควำมเชือ่มัน่แก่
เกษตรกรเกี่ยวกับคุณภำพและประสิทธิภำพในกำรใช้ไบโอดีเซลชุมชนกับเครื่องยนต์กำรเกษตร

Abstract 
 Agriculturists increasingly use machines for their farming activities. Most agricultural engines use diesel fuel of which 
price is continuously high according to the cost of crude oil in the world market. This leads to an increase of the production 
costs	for	agricultural	products.	The	Community	Biodiesel	(B100),	having	similar	attributes	to	diesel	fuel	but	lower	price,	can	
also	be	used	with	agricultural	engines.	Accordingly,	it	is	considered	another	alternative	energy	that	helps	agriculturists	to	
significantly	reduce	their	production	costs.	However,	importance	should	be	given	by	the	energy-related	organizations,	
from	both	public	and	private	sector,	to	motivating	and	building	confidence	among	agriculturists	in	terms	of	the	quality	
and	the	efficiency	of	using	Community	Biodiesel	with	their	agricultural	engines.

	 ในปัจจุบันเกษตรกรได้น�ำเครื่องจักรมำใช้ในกำรท�ำนำ	 ท�ำไร่	 และท�ำสวนมำกขึ้น	 กำรใช้แรงงำนจำกสัตว์แบบดั้งเดิมได้ลดลง	
สำมำรถลดแรงงำนคนได้ในกำรเพำะปลูกพื้นที่เท่ำเดิม	เครื่องยนต์กำรเกษตรที่ใช้ส่วนมำกจะเป็นเครื่องยนต์สูบเดียว	4	จังหวะ	สูบนอน	
ระบำยควำมร้อนด้วยน�้ำ	ใช้น�้ำมันดีเซล	เครื่องยนต์แบบนี้จะใช้กับอุปกรณ์ในกำรท�ำเกษตรหลำยประเภท	เช่น	รถไถเดินตำม	รถพรวน
ดิน	รถขนส่งพืชผลเกษตร	เครื่องสูบน�้ำ	เป็นต้น	ท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกรส่วนส�ำคัญจะขึ้นอยู่กับรำคำน�้ำมันดีเซล	ซึ่งนับวันมี
รำคำสูงขึ้นตำมรำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลก	 ถึงแม้ในปัจจุบันรัฐบำลพยำยำมควบคุมรำคำน�้ำมันดีเซลไม่ให้เป็นไปตำมระบบกลไกตลำด
ที่แท้จริง	 เพรำะจะมีผลกระทบต่อกำรขนส่ง	 กำรผลิต	 และเศรษฐกิจของประเทศ	 ในขณะเดียวกันรำคำพืชผลกำรเกษตรมักจะตกต�่ำ	
เกษตรกรไม่สำมำรถก�ำหนดรำคำเองได้	 ท�ำให้รำยได้จำกกำรขำยพืชผลกำรเกษตรอำจไม่ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น	 หรือประสบกับ
ปัญหำขำดทุน	ซึ่งเป็นปัญหำที่ส�ำคัญของเกษตรกรในปัจจุบัน	ทำงเลือกหนึ่งที่เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้	คือกำรหำพลังงำน
ทดแทนทีม่รีำคำถกูกว่ำน�ำ้มนัดเีซลธรรมดำทีเ่กษตรกรส่วนมำกใช้อยูท่ัว่ไป	วตัถปุระสงค์ของบทควำมนีต้้องกำรเสนอแนวทำงให้เกษตรกร
ใช้น�้ำมันไปโอดีเซลชุมชน	(B100)	กับเครื่องยนต์กำรเกษตรสูบเดียว	4	จังหวะ	ซึ่งมีรำคำถูกกว่ำน�้ำมันดีเซลธรรมดำที่จ�ำหน่ำยตำมสถำนี
จ�ำหน่ำยน�้ำมันทั่วไปลิตรละหลำยบำท	 ตลอดจนแนวทำงสร้ำงควำมมั่นใจให้เกษตรกรทรำบถึงคุณภำพและคุณค่ำในกำรใช้น�้ำมันไบโอ
ดีเซลชุมชนกับเครื่องยนต์กำรเกษตรซึ่งช่วยลดต้นทุนกำรผลิตได้
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ประเภทของนำ้ามันดีเซล

	 น�้ำมันดีเซลที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล	 (ควำมรู ้เกี่ยวกับ
คุณภำพน�้ำมันเชื้อเพลิง,	2010)	แบ่งได้		2	ประเภท	คือ	
	 1.	 น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	 ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลในรถยนต์	
รถบรรทุก	เรือประมง	เรือโดยสำร	รถแทรกเตอร์	และเครื่องจักร
กลหนกัทกุชนดิทีม่รีอบหมนุเรว็เกนิ	1,000	รอบต่อนำท	ีน�ำ้มนัชนดิ
นี้เป็นที่รู้จักกันในนำม	น�้ำมันโซล่ำ	ปัจจุบันมีจ�ำหน่ำยอยู่	2	ชนิด
คือ	B2	และ	B5	ซึ่งเป็นน�้ำมันที่มีส่วนผสมของน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
กับน�้ำมันไบโอดีเซล	(B100)	ตำมสัดส่วนร้อยละ	2	 และ	5	ตำม
ล�ำดับ
	 2.	น�ำ้มนัดเีซลหมนุช้ำ	ใช้กบัเครือ่งยนต์ดเีซลทีม่รีอบหมนุ
เร็วอยู่ระหว่ำง	500	-1,000	รอบต่อนำที	ชื่อที่รู้จักกันคือน�้ำมันขี้โล้	
ซึ่งเป็นกำรผสมระหว่ำงน�้ำมันดีเซลหมุนเร็วกับน�้ำมันเตำ

	 โดยทั่วไปเกษตรกรส่วนมำกจะใช้น�้ำมันดีเซลหมุนเร็วกับ
เครือ่งยนต์กำรเกษตรซึง่มรีอบหมนุเรว็น้อยกว่ำ	1,000	รอบต่อนำที	
เพรำะสะดวก	 หำซื้อได้ตำมสถำนีจ�ำหน่ำยน�้ำมันแก่รถยนต์ทั่วไป	
แต่รำคำค่อนข้ำงสูง	 เป็นกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงเกรดสูงเกินควำม
จ�ำเป็น	 หำกเกษตรกรได้เลือกใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมำะสมกับ
เครื่องยนต์กำรเกษตร	จะช่วยลดต้นทุนกำรผลิตได้	

ไบโอดีเซลสำาหรับเครื่องยนต์การเกษตร

	 ไบโอดีเซลส�ำหรับเครื่องยนต์กำรเกษตรหรือเรียกวำ่ไบโอ
ดีเซลชุมชน	เป็นน�้ำมันที่ผลิตจำกน�้ำมันพืช	เช่น	มะพร้ำว	ปำล์ม	
ถั่วเหลือง	ทำนตะวัน	สบู่ด�ำ	หรือน�้ำมันพืช	หรือไขมันสัตว์ที่ผ่ำน
กำรใช้งำนแล้ว	 โดยน�ำมำผ่ำนกระบวนกำรท�ำปฏิกิริยำทำงเคมีที่
เรยีกว่ำ	ทรำนเอสเทอรฟิิเคชัน่	(Transesterification)	โดยน�ำน�ำ้มนั
พชืหรอืน�ำ้มนัใช้แล้วผสมกบัเอทำนอลหรอืเมทำนอล	โดยมเีบสเป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยำ	ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้โปแทสเซียมไฮดรอกไซด์หรือโซ
เดียมไฮดรอกไซด์	 ส่วนผสมทั้งหมดจะถูกกวนในถังปฏิกรณ์ที่
อุณหภูมิประมำณ	50	-	70		องศำเซลเซียส	นำน	1	ชั่วโมง	เพื่อให้
ได้เอสเทอร์และกลเีซอรนี	หลงัจำกนัน้ตัง้ทิง้ไว้จนมกีำรแยกชัน้	กลี
เซอรนีมคีวำมหนำแน่นมำกกว่ำจะแยกอยูก้่นถงั	ส่วนเอสเทอร์หรอื
ไบโอดีเซลซึ่งเบำกว่ำจะอยู่ส่วนบน	 ต่อจำกนั้นท�ำกำรแยกไบโอ
ดเีซลไปล้ำงสิง่ปนเป้ือนออกด้วยกำรล้ำงน�ำ้	(อ้อยใจ	ทองเฌอ,	อภิ
ลกัษณ์	เอยีดเอือ้,	วทิรูชั	กูด๊วนิ,	ปำนชวีำ	อดุมทรพัย์,	และอกุฤษฏ์	
สหพัฒน์สมบัติ,	ม.ป.ป.)	เสร็จแล้วน�ำไปใส่ถังเกลือแกงเพื่อดูดน�้ำ
ที่เจือปนอยู่จะได้ไบโอดีเซลที่มีคุณภำพ	ซึ่งมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียง
กับน�้ำมันดีเซล	 สำมำรถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลรอบต�่ำ	 เช่น
เครื่องยนต์กำรเกษตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ไม่ก่อให้เกิดปัญหำ

กับเครื่องยนต์แต่อย่ำงใด	ปัจจุบันได้มีกำรก�ำหนดมำตรฐำนไบโอ
ดีเซลทั้งของประเทศสหรัฐอเมริกำ	 ของสหภำพยุโรป	 และมำตร
ฐำนไบโอดีเซลชุมชน	 (B100)	 ของประเทศไทยโดยกรมธุรกิจ
พลังงำน	กระทรวงพลังงำน	ตั้งแต่วันที่	21	กรกฎำคม	2549		ใน
ปัจจบุนัสถำนจี�ำหน่ำยน�ำ้มนัทัว่ไปในประเทศไทยได้น�ำไบโอดเีซล	
(B100)	ผสมกับน�้ำมันดีเซลอยู่แล้ว	เช่น	น�้ำมันดีเซลธรรมดำหรือ	
B2	มีไบโอดีเซลผสมอยู่ร้อยละ	2	ถ้ำผสมในสัดส่วนร้อยละ	5	จะ
ได้น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	B5	(“ควำมรู้เกี่ยวกับคุณภำพน�้ำมันเชื้อ
เพลงิ”,		2553)	นอกจำกนีย้งัมกีำรผสมในสดัส่วนทีแ่ตกต่ำงกนัออก
ไปอีกตำมประเภทของเครื่องยนต์ที่ใช้งำน	 เช่น	 ผสมร้อยละ	10	
(B10)	ร้อยละ	30	(B30)	เป็นต้น

กรณตีวัอย่างการผลติไบโอดเีซลชมุชนของมหาวทิยาลยักรงุเทพ

	 ในปัจจบุนัได้มกีำรผลติเครือ่งผลติไบโอดเีซลชมุชนออกมำ
จ�ำหน่ำยหลำยรปูแบบ	มตีัง้แต่รำคำหลกัหมืน่บำทจนถงึหลำยแสน
บำท	ขึน้อยูก่บัจ�ำนวนอปุกรณ์ทีน่�ำมำประกอบกนัเพือ่ควำมสะดวก
และให้ได้น�ำ้มนัทีม่คีณุภำพ	ในเดอืนกมุภำพนัธ์	2551	มหำวทิยำลยั
กรงุเทพด้วยควำมร่วมมอืกบัศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชำติ	
(MTEC)	 ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ	
(สวทช.)	ได้ทดลองตดิตัง้เครือ่งผลติไบโอดเีซลชมุชนจำกน�ำ้มนัพชื
หรอืสตัว์ทีใ่ช้ทอดอำหำรแล้ว	ซึง่เป็นเทคโนโลยขีองกรมอูท่หำรเรอื	
รำคำประมำณ	160,000	บำท	สำมำรถผลิตได้ครั้งละ	100	ลิตร	ใช้
เวลำประมำณ	6	ชั่วโมง	น�้ำมันที่ผลิตได้ทดลองใช้กับเครื่องยนต์
กำรเกษตรและรถยนต์โดยสำรภำยในวิทยำเขตรังสิต	 ส�ำหรับ
เครื่องยนต์กำรเกษตรใช้ไบโอดีเซล	100	%	ส่วนรถยนต์โดยสำรใช้
ไบโอดีเซลผสมกับน�้ำมันดีเซลธรรมดำร้อยละ	30		ส่วนรถพ่วงซึ่ง
สภำพเครื่องยนต์เก่ำกว่ำรถยนต์โดยสำรได้ใช้ไบโอดีเซลผสมกับ
น�ำ้มนัดเีซลธรรมดำร้อยละ	50	ผลกำรทดลองใช้งำนส�ำหรบัรถยนต์
โดยสำรและรถพ่วงในระยะแรกต้องเปลี่ยนกรองน�้ำมันเครื่องเร็ว
กว่ำก�ำหนดประมำณ	2	-	3	ครัง้	หลงัจำกนัน้เข้ำสูส่ภำพกำรใช้งำน
ตำมปกติ	ส่วนเครื่องยนต์กำรเกษตรนั้นใช้ได้ปกติไม่มีปัญหำใดๆ	
	 ต่อมำคณะวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ	 ร่วม
กบั	สวทช.	ได้พฒันำระบบเซลล์แสงอำทติย์ผลติไฟฟ้ำและน�ำ้ร้อน
ด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อกำรผลิตไบโอดีเซล	 และได้ออกแบบ
เครื่องผลิตไบโอดีเซลที่สำมำรถผลิตได้ครั้งละ	100	 ลิตรใหม่ให้มี
ประสิทธิภำพและได้คุณภำพน�้ำมันดียิ่งขึ้น	 มีมูลค่ำรวมประมำณ	
1,250,000	บำท	เครือ่งใหม่ได้ตดิตัง้เสรจ็และท�ำกำรผลติไบโอดเีซล
ชมุชนตัง้แต่เดอืนพฤษภำคม	2552	ท�ำให้ต้นทนุกำรผลติไบโอดเีซล
ลดลง	และใช้เวลำในกำรผลิตแต่ละครั้งประมำณ	4	ชั่วโมงซึ่งใช้
เวลำน้อยกว่ำเครื่องเดิมที่ใช้เวลำ	6	 ชั่วโมง	 ประสิทธิภำพในกำร
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ผลิตได้ไบโอดีเซลไม่น้อยกว่ำ	90	ลิตร	(จำกน�้ำมันพืชหรือสัตว์ที่ใช้แล้ว	100		ลิตร)	ใน	1	วัน	ถ้ำผลิต	2	ครั้ง	จะได้น�้ำมันไบโอดีเซลไม่
น้อยกว่ำ	180	ลิตร	ท�ำให้ไบโอดีเซลที่ผลิตได้มีมำกกว่ำควำมต้องกำรใช้ภำยในมหำวิทยำลัยกรุงเทพ	วิทยำเขตรังสิต	สำมำรถจ�ำหน่ำยให้
ชมุชนรอบมหำวทิยำลยัทีป่ระกอบอำชพีเกษตรกรรมในเขตอ�ำเภอคลองหลวง	หนองเสอื	หรอืสำมโคก	จงัหวดัปทมุธำน	ีได้ประมำณเดอืน
ละไม่น้อยกว่ำ	2,000	ลิตร	จะช่วยให้เกษตรกรได้ใช้พลังงำนเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องยนต์กำรเกษตรในรำคำถูกกว่ำซื้อจำกสถำนีจ�ำหน่ำย
น�้ำมันทั่วๆ	ไป

ต้นทุนและราคาไบโอดีเซลชุมชน

	 ต้นทนุกำรผลติไบโอดเีซลชมุชนต่อลติรของมหำวทิยำลยักรงุเทพ	จะขึน้อยูก่บัรำคำวตัถดุบิทีใ่ช้ในกำรผลติ	ซึง่ประกอบด้วย	น�ำ้มนั
พืชใช้แล้ว	เมทำนอล	โปแทสเซียมไฮดรอกไซด์	ค่ำไฟฟ้ำ	ค่ำน�้ำประปำ	และค่ำแรงงำน	จำกข้อมูล	12	เดือน	ตั้งแต่เดือนมีนำคม	2552	
ถงึกมุภำพนัธ์	2553	ต้นทนุกำรผลติเฉลีย่อยูร่ะหว่ำง	13-17	บำทต่อลติร	ต�ำ่กว่ำรำคำน�ำ้มนัดเีซลธรรมดำทีจ่�ำหน่ำยตำมสถำนบีรกิำรน�ำ้มนั	
ปตท.	ประมำณ	4-14	บำทต่อลิตร	มหำวิทยำลัยกรุงเทพประหยัดงบประมำณในกำรซื้อน�้ำมันดีเซลได้ประมำณ	87,000	บำทเศษต่อปี	ดัง
รำยละเอียดในตำรำงที่	1	 และหำกมหำวิทยำลัยกรุงเทพน�ำน�้ำมันไบโอดีเซลส่วนที่เหลือใช้จ�ำหน่ำยให้ชุมชน	 โดยคิดผลตอบแทนในกำร
ด�ำเนนิกำรร้อยละ	25	ของต้นทนุกำรผลติ	รำคำจ�ำหน่ำยต่อลติรแสดงในตำรำงที	่2	ซึง่รำคำยงัต�ำ่กว่ำรำคำดเีซลธรรมดำทีจ่�ำหน่ำยทีส่ถำนี
บริกำรน�้ำมัน	ปตท.	พอสมควร	น่ำจะดึงดูดให้เกษตรกรหันมำใช้ไบโอดีเซลชุมชนส�ำหรับเครื่องยนต์กำรเกษตรมำกขึ้น	เป็นกำรลดต้นทุน
กำรผลิตได้

ตำรำงที่	1	จ�ำนวนกำรใช้ไบโอดีเซลของมหำวิทยำลัยกรุงเทพ	ต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ยต่อลิตร	รำคำน�้ำมันดีเซลธรรมดำเฉลี่ยต่อลิตร	(ปตท.)	
มีนำคม	2552	-	กุมภำพันธ์	2553
 
 เดือน	 จ�ำนวนที่ใช้	(ลิตร)	 ต้นทุน/ลิตร	(บำท)	 รำคำดีเซลธรรมดำ/	 ส่วนต่ำงๆ	(บำท)	 มูลค่ำส่วนต่ำง	(บำท)

	 	 	 	 ลิตร	(บำท)
 
	 มี.ค.	52	 493	 16.43	 21.27	 4.84	 2,386.12
	 เม.ย.	52	 657	 16.27	 23.04	 6.77	 4,447.89
	 พ.ค.	52	 345	 15.37	 24.03	 8.66	 2,987.70
	 มิ.ย.	52	 1,179	 15.50	 26.79	 11.29	 13,310.91
	 ก.ค.	52	 874	 14.95	 27.23	 12.28	 10,732.72
	 ส.ค.	52	 870	 14.77	 28.75	 13.98	 12,162.60
	 ก.ย.	52	 743	 13.86	 26.85	 12.99	 9,615.57
	 ต.ค.	52	 336	 14.55	 27.29	 12.74	 4,280.64
	 พ.ย.	52	 587	 13.91	 27.29	 13.38	 7,854.06	
	 ธ.ค.	52	 472	 14.45	 27.29	 12.84	 6,060.48
	 ม.ค.	53	 581	 13.76	 28.04	 14.28	 8,296.68
	 ก.พ.	53	 510	 16.97	 28.12	 11.15	 5,686.50
 
	 รวม	 7,647	 	 	 	 87,857.87
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ตำรำงที่	2		รำคำดีเซลธรรมดำ	รำคำขำยไบโอดีเซลชุมชน	และรำคำส่วนต่ำง

	 เดือน	 รำคำดีเซลธรรมดำ/ลิตร	(บำท)	 รำคำขำย/ลิตร	(บำท)*	 รำคำส่วนต่ำง	(บำท)
 
	 มี.ค.	52	 21.27	 20.54	 0.73
	 เม.ย.	52	 23.04	 20.34	 2.70	
	 พ.ค.	52	 24.03	 19.21	 4.82
	 มิ.ย.	52	 26.79	 19.38	 7.42
	 ก.ค.	52	 27.23	 18.69	 8.54
	 ส.ค.	52	 28.75	 18.46	 10.29
	 ก.ย.	52	 26.85	 17.33	 9.53
	 ต.ค.	52	 27.29	 18.19	 9.10
	 พ.ย.	52	 27.29	 17.39	 9.90
	 ธ.ค.	52	 27.29	 18.06	 9.23	
	 ม.ค.	53	 28.04	 17.20	 10.84
	 ก.พ.	53	 28.12	 21.21	 6.91

*ถ้ำคิดผลตอบแทนร้อยละ	25	จำกต้นทุนกำรผลิต

ภำพที่	1	เปรียบเทียบต้นทุนและรำคำขำยไบโอดีเซลกับรำคำดีเซลธรรมดำต่อลิตร

การสร้างความมั่นใจในคุณภาพของไบโอดีเซลชุมชน

	 จำกกำรสอบถำมเกษตรกรบำงคนที่ยังนิยมใช้น�้ำมันดีเซลธรรมดำ	(B2)	 หรือไบโอดีเซล	B5	 กับเครื่องยนต์กำรเกษตรทรำบว่ำมี
หลำยสำเหตดุ้วยกนั	เช่น	ควำมไม่เชือ่มัน่ในคณุภำพไปโอดเีซลชมุชน	เกรงจะเกดิควำมเสยีหำยกบัเครือ่งยนต์ทีใ่ช้งำน	ก�ำลงัของเครือ่งยนต์
ไม่แรงเท่ำน�้ำมันดีเซลธรรมดำ	มีอัตรำกำรสิ้นเปลืองน�้ำมันมำกกว่ำ	ควำมไม่สะดวกในกำรหำซื้อน�้ำมันหรือไม่ทรำบสถำนที่จ�ำหน่ำยไบโอ
ดีเซลชุมชน	เป็นต้น	ถ้ำเกษตรกรยังมีควำมเชื่อเช่นนี้ก็ยำกที่จะเปลี่ยนไปใช้ไบโอดีเซลชุมชน	(B100)	ทั้งๆ	ที่รำคำถูกกว่ำและสำมำรถลด
ค่ำใช้จ่ำยได้	 ควำมคิดแบบนี้มีลักษณะเดียวกับที่ผู้ใช้รถยนต์บำงคนมีควำมเห็นต่อกำรใช้น�้ำมันแก๊สโซฮอลในอดีตที่ผ่ำนมำซึ่งปัจจุบันได้
เปลี่ยนไป	 ดังนั้นแนวทำงที่จะสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้เกษตรกรใช้ไบโอดีเซลชุมชนอำจใช้กลยุทธ์กำรตลำด	4	P	(กิตติ	 	 สิรพัลลภ,	2546)	
กล่ำวคือ	 ต้องท�ำให้เกษตรกรเชื่อว่ำไบโอดีเซลชุมชน	(Product)	 มีคุณภำพ	 ใช้แทนน�้ำมันดีเซลธรรมดำได้	 ไม่มีผลเสียต่อเครื่องยนต์
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กำรเกษตร	และได้ผ่ำนกำรทดสอบโดยองค์กรหรอืสถำบนัทีน่่ำเชือ่
ถือและทดลองใช้แล้ว	อำจจัดกลุ่มเกษตรกรศึกษำดูงำน	เยี่ยมชม
โรงงำนผลิตไบโอดีเซล	 และแจกตัวอย่ำงไบโอดีเซลชุมชนให้
เกษตรกรทดลองใช้	 มีกำรวัดผลก่อนและหลังกำรทดลองใช้	 เพื่อ
เป็นข้อมูลในกำรปรับแผนกลยุทธ์กำรตลำดต่อไป	 ในด้ำนรำคำ	
(Price)	ต้องเห็นควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจน	ซึ่งข้อมูลจำกภำพที่	1	
และข้อมลูในตำรำงที	่2	น่ำจะดงึดดูให้เกษตรกรหนัมำใช้ไบโอดเีซล
ชุมชุนได้หำกประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของเครื่องยนต์ไม่แตกต่ำง
จำกกำรใช้น�้ำมันดีเซลธรรมดำ	สิ่งที่ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือกำร
ให้เกษตรกรหำซือ้ไบโอดเีซลชมุชนได้ง่ำย	รูแ้หล่งจ�ำหน่ำย	(Place)	
ทีไ่ม่ไกลจำกชมุชนทีต่นอยู	่องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล	(อบต.)	ผูน้�ำ
ชมุชน	ผูใ้หญ่บ้ำน	ก�ำนนั	อำจเป็นสถำนทีท่ีเ่กษตรกรเข้ำถงึได้ง่ำย		
โดยขอควำมร่วมมือจำกองค์กรหรือบุคคลเหล่ำนี้ช่วยจ�ำหน่ำยไบ
โอดีเซลชุมชนได้	 นอกจำกนี้หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนที่
เกี่ ยวข ้องกับเรื่ องพลังงำนทดแทนควรจัดกิจกรรมพิ เศษ	
(Promotion)	 ให้ควำมรู้	 ข่ำวสำรเกี่ยวกับไบโอดีเซลชุมชนแก่
เกษตรกรอย่ำงต่อเนื่อง	หำอำสำสมัครแต่ละหมู่บ้ำนทดลองใช้ไบ
โอดีเซลชุมชนให้สมำชิกในหมู่บ้ำนเห็นประโยชน์เพื่อจะได้เกิด
พฤติกรรมเลียนแบบกำรใช้ไบโอดีเซลชุมชนมำกขึ้น	 ให้เกษตรกร
ทรำบถึงรำคำน�้ำมันดีเซลมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ	 หำกรัฐบำลไม่
ชดเชยหรือควบคุมรำคำเหมือนทุกวันนี้	 เกษตรกรจะมีต้นทุนกำร
ผลิตสูงไม่คุ้มกับรำยได้จำกกำรขำยพืชผลทำงกำรเกษตร
	 ส�ำหรับกำรผลิตไบโอดีเซลชุมชนจำกน�้ำมันพืชที่ใช้แล้ว	ผู้
ผลิตต้องสร้ำงควำมมั่นใจในคุณภำพไบโอดีเซลชุมชนที่ผลิตได้
ส�ำหรบัเครือ่งยนต์กำรเกษตร	ต้องผ่ำนมำตรฐำนขัน้ต�ำ่ทีก่รมธรุกจิ
พลังงำน	กระทรวงพลังงำน	ก�ำหนดลักษณะและคุณภำพเมื่อวันที่	
21	กรกฎำคม	2549	ผู้ผลิตต้องมีมำตรกำรในกำรตรวจสอบน�้ำมัน
ที่ผลิตได้ว่ำมีมำตรฐำนจริงจะสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้เกษตรกรได้	
จำกข้อมูลกรมธุรกิจพลังงำน	เดือนมิถุนำยน	2553	มีผู้ผลิตไบโอ
ดีเซลชุมชนที่ได้รับควำมเห็นชอบในกำรผลิต	 หรือจ�ำหน่ำย	 ทั่ว
ประเทศเพียง	25	รำย	(กรมธุรกิจพลังงำน,	2553)	ส�ำหรับจังหวัด
ปทุมธำนีมีเพียง	1	รำย	คือ	บริษัททัพฟ้ำไบโอ	ตั้งอยู่ที่ต�ำบลคลอง
สี่	อ�ำเภอคลองหลวง	มีก�ำลังกำรผลิตวันละ	20,000	ลิตร	ใช้น�้ำมัน
พืชใช้แล้วเป็นวัตถุดิบในกำรผลิต	 ไบโอดีเซลที่ผลิตได้ต้องเติมสี
ม่วง	และมคีณุภำพตำมประกำศกรมธรุกจิพลงังำน	หำกไม่เป็นไป
ตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนดมีระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกิน	1	ปี	หรือปรับไม่
เกิน	1	 แสนบำท	 หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ	 ดังนั้นผู้ผลิตไบโอดีเซลต้อง
ระมดัระวงัผลผลติให้ได้คณุภำพตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด	ซึง่เป็นอกี
มำตรกำรหนึ่งที่สร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ใช้ไบโอดีเซลชุมชน
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