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บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาเคร่ืองกลัน่ น า้มนัเชือ้เพลิงจากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้ว        เพ่ือหาประสิทธิภาพของเคร่ืองกลัน่ 
น า้มนัเชือ้เพลิงจากน า้มนั เคร่ืองท่ีใช้แล้ว  และเพ่ือทดสอบหาคณุภาพน า้มนัเชือ้เพลิงท่ีผ่านจากขบวนการกลัน่ 
       การด าเนินงานวิจยัได้ด าเนินตามขัน้ตอนดงันี ้   ศกึษาการพฒันาเคร่ืองกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงจากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้ว  ศกึษา 
ข้อมลูเก่ียวกบัน า้มนัหลอ่ลื่น  มาตรฐานน า้มนัดีเซลและมาตรฐานน า้มนัไบโอดีเซล  (B3) 
       ศกึษาขบวนการกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิง       จากนัน้พฒันาเคร่ืองกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงจากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้ว     ประกอบด้วย   
หม้อต้ม  และหอกลัน่ล าดบัสว่น       ซึง่ประสิทธิภาพของเคร่ืองกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงจากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้ว       โดยมีก าลงัผลิต 
น า้มนัเชือ้เพลิงได้ไมน้่อยกวา่  2.5  ลิตร/ชัว่โมง  และน าน า้มนัเชือ้เพลิงไปหาคณุสมบตัิทางเคมีเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานน า้มนั 
ไบโอดีเซล (B3) 
 ผลการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงจากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้วสามารถผลิตน า้มนัเชือ้เพลิงได้  2.53  ลิตร/
ชัว่โมง ท่ีอณุหภมูิ  370 0C เป็นตามสมมติฐาน    และผลการวิเคราะห์คณุสมบตัิทางเคมีของน า้มนัเชือ้เพลิง ท่ีได้จากขบวนการกลัน่
ทัง้  3  รายการ   ปรากฏวา่  คา่ความถ่วงจ าเพาะมีคา่  0.8210  ,  คา่ความหนืด  มีคา่  4.072   และ จดุวาบไฟ  มีคา่ 62 0C   อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด  และคา่ไฟฟ้าท่ีใช้ในการกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงท่ีอตัราการกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงท่ี  2.53 ลิตร/ชัว่โมง คิดคา่
ไฟฟ้า  12  บาท 

 
ABSTRACT 

        The objectives of research were to develop distiller machine from recluse oil, to determine efficiency of distiller  
machine from reused oil and to test quality fuel from the distillation process. 
       Methodologies of research were as follow: preliminary study the development distiller machine fuel from reused oil. 
Study information about lubricant oil, diesel oil standard and Bio-diesel oil (B3) standard. Study a fuel distillation 
process and also development of fuel Distillation from reused oil respectively. The Distillation fuel from reused oil 
consists of Boiler and Distiller Tower. The efficiency of a Distillation fuel from reused oil has power product more than 
2.5 liter/hr, Result of fuel form Distillation conduct to test the property chemical compare Bio-diesel oil (B3) standard. 
       Research  result  were : efficiency  of  a Distillation  fuel  from reused oil was 2.53  liter/hr at  370  0C,  according  to  
the  assumption, three  results  o f analysis  property  chemical  form Distillation show as  follows : specific gravity  was 
0.821 , viscosity was 4.072 and  flash point was 62 0C  on  the criterion standard. Also it took 12 baths for electricity 
consumption of distillation at  rate 2.53 liter/hr. 
Keyword :  Distillation process, Boiler and distiller tower 
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ค าน า 
 

 แหลง่พลงังานท่ีสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่การด ารงชีวิตของมนษุย์        ประกอบด้วย แหลง่พลงังานหลาย
ประเภท   เชน่   ถ่านหิน   ไม้  ลิกไนต์  ก๊าซธรรมชาต ิ ก๊าซชีวภาพ  พลงังานน า้   พลงังานลม พลงังานความร้อน   พลงังาน
วามร้อน   พลงังานแสงอาทิตย์   และน า้มนัดบิ   เหลา่นีล้้วนเป็นพลงังานท่ีมนษุย์  ใช้ในการด ารงชีวิต  น า้มนัดบิเป็นแหลง่
พลงังานหลกั   ซึง่มีแนวโน้มอาจหมดลงในอนาคต    โดยน า้มนัดบิต้องผา่นขบวนการกลัน่และถกูน ามาใช้อยา่งตอ่เน่ือง  
สภาวการณ์ในสงัคมปัจจบุนั  น า้มนัดบิยงัขาดแคลนและราคาสงูขึน้ตามล าดบั  โดยสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตของสงัคม 
มนษุย์เป็นอยา่งยิ่ง      ซึง่ประเทศไทยได้มีการผลิตน า้มนัส าเร็จรูปชนิดตา่ง ๆ    ขึน้เพ่ือใช้ในด้านตา่ง ๆ    จากโรงกลัน่น า้มนั 
และโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ   ในเดือนมกราคม 2554     ยงัคงมีการผลิตน า้มนัดีเซลในสดัสว่นร้อยละ  46.0       ของการผลิต 
น า้มนัส าเร็จรูปทัง้หมด   น า้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลิงท่ีใช้ในปริมาณมากท่ีสดุ     ในจ านวนของน า้มนัเชือ้เพลิงส าเร็จรูปด้วยเหตุ 
ท่ีต้องน ามาใช้ในภาคอตุสาหกรรม   ภาคขนสง่คมนาคม    ภาคเกษตรกรรม  ภาคธุรกิจการค้า  และครัวเรือน    ล้วนมีความ
จ าเป็นทัง้สินท่ีต้องใช้ทรัพยากรน า้มนั      จากการท่ีต้องใช้น า้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลิงในการขบัเคล่ือนเคร่ืองยนต์      และใน
เคร่ืองยนต์ต้องมีการหลอ่ล่ืนเคร่ืองยนต์ท าให้ต้องใช้น า้มนัหลอ่ล่ืนอีกทางหนึง่ด้วย   

ผู้วิจยัจงึได้คดิค้นเคร่ืองกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงจากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้วน ากลบัมาใช้ใหม่  โ ดยผา่นขบวนการกลัน่
น า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้ว   เป็นแบบหอกลัน่แบบล าดบัสว่นใช้ความร้อนจากไฟฟ้าเป็นแหลง่พลงังาน       ขบวนการกลัน่สามารถ 
ควบคมุอณุหภมูิในหอกลัน่แตล่ะสว่นให้คงท่ี            หลงัการกลัน่น า้มนัเคร่ืองจะได้น า้มนัดีเซลท่ีใช้กบัเคร่ืองยนต์การเกษตร  
เพ่ือเป็นพลงังานทดแทน ซึง่เป็นหนทางหนึง่ท่ีชว่ยสร้างความมัน่คงด้านพลงังานให้กบัประเทศ     ลดการน าเข้าของพลงังาน  
รวมทัง้ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ในเวลาเดียวกนั  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือพฒันาเคร่ืองกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิง  จากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้ว                     
   2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของเคร่ืองกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิง  จากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้ว  

3.  เพ่ือทดสอบหาคณุภาพของน า้มนัเชือ้เพลิงท่ีผา่นจากขบวนการกลัน่  
 

ขอบเขตการศึกษา 
 การศกึษาวิจยัครัง้นีมี้ขอบเขตการศกึษาไว้ดงันี ้  
 1.   ท าการออกแบบและสร้างเคร่ืองกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิง  จากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้ว  ขนาดการผลิต  2.5 ลิตร/ชัว่โมง 
จ านวน 1 เคร่ือง   
 2.  ใช้น า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้วเป็นวตัถดุบิในการกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิง    
 3.  ใช้ฮีดเตอร์ให้ความร้อนส าหรับกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิง 
 4.  อณุหภมูิท่ีใช้ในการกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงระหวา่ง  340 – 380  0C 
 5.  ทดสอบหาคณุภาพของน า้มนัเชือ้เพลิงท่ีผา่นจากขบวนการกลัน่  
 
 
 



 
ตัวแปรในงานวิจัย 

1.  ตวัแปรต้น (Independent variable)   
  1.1   เคร่ืองกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงจากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้ว 
2  ตวัแปรตาม (Dependent variable)  
  2.1  ประสิทธิภาพของ เคร่ืองกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงจากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้ว  
 2.2  คณุภาพของน า้มนัเชือ้เพลิงท่ีได้จากขบวนการกลัน่ตามอณุหภมูิ  
 

สมมตฐิานของงานวิจัย 
  1.  ประสิทธิภาพของเคร่ืองกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงจากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้วผลิตน า้มนัดีเซลได้ท่ีระดบั  
2.5 ลิตร/ชัว่โมง 
 2.  คณุภาพของน า้มนัเชือ้เพลิงท่ีผา่นขบวนการกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงมีคณุภาพใกล้เคียงกบัน า้มนัเชือ้เพลิง  
ดีเซล B3 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 การศกึษาค้นคว้าเคร่ืองกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงจากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้ว        จ าเป็นต้องศกึษาด้านน า้มนัเคร่ืองท่ีผา่น 
ขบวนการใช้งานมาแล้วตามอายกุารใช้งานในเคร่ืองยนต์   น ามาให้ความร้อนโดยการใช้ฮีดเตอร์ซึง่ใช้กระแสไฟฟ้า ท าให้ภาชนะ
ท่ีเป็นโลหะส าหรับต้มน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้งานแล้วและสามารถควบคมุอณุหภมูิได้   เม่ือผา่นขบวนการให้ความร้อน ณ อณุหภมูิ
หนึง่  น า้มนัจะระเหยกลายเป็นไอ ผา่นทอ่     ซึง่เกิดการควบแนน่โดยน า้  ในการควบแนน่สามารถควบคมุอณุหภมูิของน า้ ได้ 
เม่ือผา่นขัน้ตอนจะได้เป็นน า้มนัเชือ้เพลิงสามารถน ามาใช้กบัเคร่ืองยนต์ดีเซลทางการเกษตร ผู้จดัท าได้ศกึษาเอกสารและทฤษฎี
ท่ีเก่ียวข้องเป็นหวัข้อดงันี ้

1. ทฤษฎีองค์ประกอบของน า้มนัหลอ่ล่ืน 
2. ทฤษฎีองค์ประกอบของน า้มนัดีเซล 
3. ทฤษฎีน า้มนัไบโอดีเซล 
4. ทฤษฎีการกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิง 
5. ทฤษฎีการออกแบบและการค านวณ 
6. ทฤษฎีทางสถิตกิารวิจยั 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การพฒันาเคร่ืองกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงจากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้ว        ผู้ท าการศกึษาได้    ด าเนินการศกึษาถึงขัน้ตอน 
การด าเนินการศกึษา  ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการพฒันาเคร่ืองกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงจากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้วโดยมี
รายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินการศกึษาดงันี ้  

 



 เคร่ืองมือในการวิจัย 
         เคร่ืองมือในการศกึษาแสดงรายละเอียดดงันี  ้
 1.  ออกแบบและสร้างเคร่ืองกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงจากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้ว  
          
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  1  เคร่ืองกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงจากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้ว 
 
       การพฒันาเคร่ืองกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงจากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้วมีขัน้ตอนดงันี  ้ 

 
รูปท่ี  2  ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงจากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้ว  

   
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
        ผลตา่งๆของข้อมลูท่ีได้มาได้แก่  การวิเคราะห์ข้อมลูจากการประเมินคณุภาพจากการทดลองเคร่ืองกลัน่น า้มั น
เชือ้เพลิงจากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้วตามเกณฑ์ตา่ง ๆ ในการประเมินแสดงตามตารางดงัตอ่ไปนี  ้
คา่เฉล่ีย    X ในการประเมินใช้สตูรดงันี ้ 

ปรับปรุงเคร่ืองกลัน่น ำ้มนัเช้ือเพลงิ 

ผ่ำน 

ผ่ำน 

    ตรวจโดยผู้ 
    เช่ียวชาญ 

 



 
 
                              =  คา่เฉล่ีย 
          =  ผลรวมของข้อมลู        
 
                                N       =  จ านวนครัง้ในการทดสอบ     
 
ผลการศึกษา 
       1. การวิเคราะห์ขบวนการทดลอง 
       จากการทดลองเคร่ืองกลัน่จ านวน  3  ซ า้  พบวา่ ใช้เวลา  7.15 ชัว่โมง ได้น า้มนัเชือ้เพลิง 18.10 ลิตรสรุปวา่
ประสิทธิภาพของเคร่ืองกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงจากน า้มนั เคร่ืองท่ีใช้แล้ว คือ 2.53 ลิตร/ชัว่โมง)  
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของเคร่ืองกลัน่น า้มนั เชือ้เพลิงจากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้ว 
       สรุปผลของการกล่ัน  ครัง้ท่ี  3 

 การทดสอบสภาวการณ์ท างานของเคร่ืองกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงจากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้ว พบวา่  ในชว่งอณุหภมูิ  

370C  สามารถกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงได้ปริมาณมากท่ีสดุ  อณุหภมูิภายในถงัต้มกลัน่สงูสดุ 370 องศา ท่ีเวลา 10.45 นาฬิกา  
อณุหภมูิหอกลัน่ชัน้ท่ี  1  สงูสดุ  60  องศา ท่ีเวลา  1 0.45  นาฬิกา  อณุหภมูิหอกลัน่ชัน้ท่ี  2  สงูสดุ  50 องศา เวลา  10.45  
นาฬิกา  อณุหภมูิหอกลัน่ชัน้ท่ี  3  สงูสดุ  40  องศา ท่ีเวลา  10.30  นาฬิกา  ใช้เวลาในการกลัน่ 7  ชัว่โมง  15  นาที  
 น า้มนัท่ีได้ในการกลัน่  17.80  ลิตร 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
กราฟท่ี 1  แสดงอณุหภมูิสิ่งแวดล้อม  T1,  T2,  T3,  T4   

เวลา 
อุณหภูมิหม้อต้ม 

T1 
อุณหภูมิหอกล่ัน 

ที่ 1 T2 
อุณหภูมิหอกล่ัน

ที่ 2 T3 
อุณหภูมิหอกล่ัน

ที่ 3 T4 

ปริมาณน า้มันมเชือ้เพลิง 
(ลิตร)  

  

10.45 370 60 50 40 18.10 
คา่เฉล่ียน า้มนัเชือ้เพลิง 60 50 40 2.53 
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กราฟท่ี  2  แสดงปริมาณของน า้มนัท่ีกลัน่ได้ 

   การวิเคราะห์คุณภาพด้านความถ่วงจ าเพาะ 
      การวิเคราะห์คณุภาพของน า้มนัท่ีได้จากการกลัน่ ด้านความถ่วงจ าเพาะ   จากทดลองคา่ความถ่วงจ าเพาะ  มีคา่ 
0.8210 ซึง่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ASTMD 1298  ท่ีมีคา่ 0.81-0.87 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  3  การวดัคา่ความถ่วงจ าเพาะ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 3  คา่ความถ่วงจ าเพาะและคา่มาตรฐาน 

  

รายการคุณสมบัติที่วิเคราะห์ทดสอบ วิธีการทดสอบ เกณฑ์มาตรฐานของน า้มันดีเซล 

1.  ความถ่วงจ าเพาะ  ณ ท่ีอณุหภมูิ 60F ASTM D 1298 0.81 – 0.87 

2.  ความหนืด ณ ท่ีอณุหภมูิ  40C ASTM C 445 1.8 – 4.1 

3.  จดุวาบไฟ  C ASTM D 93 ไมต่ ่ากวา่ 52 

 หน่วย ผลที่ได้ 

น า้มนัตวัอยา่ง Ml น า้มนัดีเซล 

Density g/cm3 0.8210 

Specific  Gravity  0.8210 

Deg.  API  Gravity  at  60F  12.180 

ปริ
มา
ตร
 (ล
ติร

) 

       เวลา (นาที) 

 



 การวิเคราะห์คุณภาพความหนืด 
     จากการทดลองท่ีการควบคมุ อณุหภมูิท่ี 40 0C       คา่ความหนืดท่ีวดัได้ มีคา่ 4.072 cst.      เปรียบเทียบกบั
มาตรฐาน   ASTM D 445-88  คา่ความหนืดท่ีวดัได้ มีคา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ซึง่เป็นคา่ความหนืดของน า้มนั  
ดีเซลอยูท่ี่  1.8-4.1  
 
 
 
 
       

                               รูปท่ี  4 การหาคา่  Kinematic  Viscosity 
 

 
 

 

 

 

 

ตารางท่ี  4  คา่ความหนืด และ คา่มาตรฐาน 

การวิเคราะห์จุดวาบไฟ 
     การแสดงผลของคา่จดุวาบไฟ   สอดคล้องกบัการทดสอบของ Pensky–Martens Closed Cup Tester ตามมาตรฐาน  
ASTM D 93    ซึง่ก าหนดคณุสมบตัจิดุวาบไฟมากกวา่ 52 0C)  โดยท่ีอณุหภมูิเฉล่ียมีคา่ 62 0C 
                                                                         

ครัง้ท่ี 1 2 3 4 5 6 เฉล่ีย 

จดุวาบไฟ( C ) 62 63 62 63 62 62 62 

                                                                            

                                                                                                     ตารางท่ี  5   ผลของจดุวาบไฟ 

                   รูปท่ี  5  การหาคา่จดุวาบไฟ                                             

 

การทดลอง หน่วย   1   2   3   4   5   6 ค่าเฉลี่ย 

Flowing  Time Sec 508.9 509.8 508.8 508.5 510.2 508.7 509.15 

App. Constant cSt/s 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 

Kinematic  Viscosity cSt 4.071 4.078 4.070 4.068 4.081 4.069 4.072 

Density at 20C g/ml 0.871 0.871 0.871 0.871 0.871 0.871 0.871 

Dynamic  viscosity cp 3.545 3.551 3.544 3.543 3.554 3.544 3.546 



สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจัิย 

 1  สรุปผลการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองกล่ันน า้มันเชือ้เพลิงจากน า้มันเคร่ืองท่ีใช้แล้ว  
 ผลวิเคราะห์ข้อมลูการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงจากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้ว  
ในชว่งอณุหภมูิ  370  0C   สามารถกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงได้ปริมาณมากท่ีสดุ    อณุหภมูิภายในถงัต้มกลัน่สงูสดุ 370 0C  ท่ี
เวลา 10.45 นาฬิกา  อณุหภมูิหอกลัน่ชัน้ท่ี  1  สงูสดุ  60  0C  ท่ีเวลา10.45  นาฬิกา อณุหภมูิหอกลัน่ชัน้ท่ี  2  สงูสดุ  50 0C 
เวลา  10.45  นาฬิกา  อณุหภมูิหอกลัน่ชัน้ท่ี  3  สงูสดุ  40  0C  ท่ีเวลา  10.30  นาฬิกา ใช้เวลาในการกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงท่ี
เวลา 7  ชัว่โมง 15  นาที  ปริมาณน า้มนัเชือ้เพลิงท่ีได้ในการกลัน่เฉล่ียอยูท่ี่  17.80  ลิตร จะเห็นได้วา่ในชว่งอณุหภมูิ 370 0C 
มีความเหมาะสมส าหรับการกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงจากน า้มนัเคร่ืองท่ีใช้แล้ว   จะได้ปริมาณน า้มนัเชือ้เพลิงมากท่ีสดุท่ีปริมาณ  
2.53 ลิตร/ชัว่โมง  ส าหรับคา่ใช้ไฟฟ้าท่ีใช้ในการกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงท่ีอตัราการกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิง 2.53 ลิตร/ชัว่โมง คดิเป็น
คา่ไฟฟ้า 12 บาท 

2  สรุปผลการทดสอบหาคุณภาพของน า้มันเชือ้เพลิงท่ีผ่านจากขบวนการกล่ัน 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองหาคณุสมบตัขิองน า้มนัเชือ้เพลิง     ท่ีได้จากเคร่ืองกลัน่น า้มนัเชือ้เพลิงจากน า้มนัเคร่ืองท่ี  

ใช้แล้วจ านวน 3 รายการคือ หาคณุสมบตัคิา่ความถ่วงจ าเพาะ (Specific Gravity) หาคณุสมบตัคิา่ความหนืด(Kinematic-  
viscosity) หาคณุสมบตัจิดุวาบไฟ   (Flash  Point)  สรุปผลการวิจยัดงันี ้

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู    คา่ความถ่วงจ าเพาะ  ( Specific  Gravity)    มีคา่เทา่กบั  0.8 210     ซึง่มีคา่อยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐานของน า้มนัดีเซล  ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  การวดัคา่ความหนืด  Kinematic  viscosity ()  โดยใช้  Viscometer  
แบบ  lutene  size  No.75  ตามมาตรฐาน  ASTM  D 445 – 88  ของน า้มนั  Bio – Diesel  ได้คา่เทา่กบั  4.072  cSt  ซึง่

ค านวณมาได้จาก    =  c (t)  และน ามาค านวณหาคา่  Dynamic  viscosity  ()  ได้เทา่กบั  3.546  cp  โดยค านวณมา

จาก    =     โดยควบคมุตลอดการทดลองท่ี  40 C  ซึง่คา่ท่ีได้มีคา่ซึง่มีคา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานของน า้มนัดีเซล   ผล
การวิเคราะห์ข้อมลูคา่จดุวาบไฟ    สามารถหาคา่  Flash  Point  โดย  Pensky – Martens  Closed  cup  tester  ตาม

มาตรฐาน  ASTM  D 93 ของน า้มนัไบโอดีเซล  ท่ี  1  บรรยากาศได้    คา่  Flash  Point  (C)  โดยเฉล่ีย   มีคา่เทา่กบั  

62C  เป็นไปตามมาตรฐาน  ASTM  D 93   
 
      ข้อเสนอแนะ 
     1. หม้อต้ม และหอกลัน่  ควรให้มีขนาดลดลงเพื่อลดคา่ก าลงัของไฟฟ้า   

2. การออกแบบภายในหอกลัน่ล าดบัสว่นแตล่ะชัน้ควรให้มีขนาดเล็กลง เพ่ือท าให้เกิดการควบแนน่เป็นการเพิ่มปริมาณ
น า้มนัเชือ้เพลิงท่ีกลัน่ได้ 
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