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บทคัดยอ 
          ไบโอดีเซลนับวาเปนพลังงานทางเลือกสําหรับใชทดแทน
นํ้ามันดีเซล เน่ืองจากเปนแหลงพลังงานที่สามารถผลิตไดจาก
แหลงชีวมวลที่ มีมากมายและยัง เปนมิตรกับ ส่ิงแวดลอม 
โดยทั่วไปไบโอดีเซลที่ผลิตไดจากการทําปฏิกิริยาทรานสเอส
เทอรริฟเคชันโดยใชการกวนผสมและใหความดวยฮีทเตอรจะตอง
ใชอุณหภูมิและพลังงานสูงเพื่อใหไดผลผลิตตามที่ตองการ  ซ่ึงใน
งานวิ จัยน้ีได นําคลื่นอัลตราโซนิกมาใชในการทําปฏิกิ ริยา
เน่ืองจากคลื่นอัตราโซนิกชวยลดเวลาและลดพลังงานในการทํา
ปฏิกิริยา  ดังน้ันในงานวิจัยน้ีไดศึกษาการใชคลื่นอัลตราโซนิกใน
การทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอรริฟเคชันของนํ้ามันปาลมดิบที่
ผานการลดกรดและกําจัดยางเหนียวแบบหมุนวนโดยตัวแปรอิสระคือ
ตัวเรงปฏิกิริยา ปริมาณของเมทานอล  เวลาภายในเครื่องปฏิกิรณ   
พบวา ไดความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร เทากับ 91.52 % ที่
อุณหภูมิ 40 oC, เมทานอล 23% โดยปริมาตร, ตัวเรงปฏิกิริยา 7 
g NaOH/liter of oil และใชเวลาภายในเครื่องปฏิกรณอยูในชวง 
16-20 นาที  
 
คําสําคัญ : ไบโอดีเซล  ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอรริฟเคชัน      
คลื่นอัลตราโซนิก 
 
 1. บทนํา    
          เน่ืองจากในปจจุบันน้ีประเทศไทยประสบกับปญหา
ทางดานพลังงานซึ่งนับวาเปนเร่ืองที่สําคัญ  โดยเฉพาะพลังงานที่
เปนเชื้อเพลิงปโตรเลียมซ่ึงตองมีการนําเขามูลคาหลายหมื่นลาน
บาท   ตอปและจากการที่ราคาน้ํามันมีการปรับตัวข้ึนอยาง
ตอเน่ือง  ในขณะนี้ทําใหปญหาทวีความรุนแรงมากขึ้น  
          จากปญหาดังกลาวทําใหภาครัฐหันมาสงเสริมเกี่ยวกับ
การแสวงหาแหล ง เ ชื้ อ เพลิ ง และพลั ง ง านที่ ผลิ ต ได เ อ ง
ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนําเขาพลังงานไดในสวนหน่ึงและ
พบวาพลังงานทดแทนที่ไดรับความสนใจในขณะนี้คือไบโอดีเซล
ซ่ึงนับวาเปนพลังงานทางเลือกสําหรับใชทดแทนน้ํามันดีเซล 
เน่ืองจากเปนแหลงพลังงานที่สามารถผลิตไดจากแหลงชีวมวลที่มี
มากมายและยังเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ไบโอดีเซลผลิตไดจาก
การทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอรริฟเคชันโดยใชการปนกวน
ธรรมดากับความรอนซ่ึงวิธีการนี้มีขอจํากัดคือใชอุณหภูมิและ
พลังงานที่คอนขางสูง  
          ดังน้ันขอมูลเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลม
ดิบที่ผานการลดกรดและกําจัดยางเหนียวดวยคลื่นอัลตราโซนิก
จะเปนอีกแนวทางหนึ่งสําหรับการผลิตไบโอดีเซลใหไดปริมาณ          

เมทิลเอสเทอรตามที่ตองการโดยใชอุณภูมิและพลังงานต่ํา           
สําหรับกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในอนาคต 
 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
     2.1 วัตถุดิบ สารเคมี และอุปกรณ ในกระบวนการผลิต 
          นํ้ามันปาลมดิบที่ผานการลดกรดและกําจัดยางเหนียวซ่ึง
มีคากรดไขมันอิสระในน้ํามันปาลมดิบที่ผานลดกรดและกําจัดยาง
เหนียว ประมาณรอยละ  0.28 โดยนํ้าหนัก ,โซเดียมไฮดรอกไซด 
(99% commercial grade),โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (95% 
commercial grade), เมทานอล (98% commercial grade),        
Peristaltic pump Watson Marlow 520U, Uitrasonic Generator 
AK-200 HT, เครื่องปฏิกรณอัลตราโซนิก 
     2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห  
           เครื่องชั่งนํ้าหนัก ยี่หอ LIBROR รุน EB – 3200H  เพื่อ
ชั่งนํ้าหนักสาร, เครื่อง TLC/FID (Thin Layer Chromatography/ 
Flame Ionization Detecter ยี่หอ  Mitsubishi Kagaku latron, 
inc. ประเทศญ่ีปุน  รุน MK – 6s เพื่อวัดรอยละปริมาณความ
บริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอรในนํ้ามัน, mini pour/cloud point 
tester ยี่หอ TANAKA  รุน  MPC – 102A  วัดคาจุดขุนมัวและจุด
ไหลเท, Karl Fisher Coulometer  ยี่หอ  METTLER TOLEDO 
รุน DL39 วัดปริมาณน้ําในนํ้ามัน, stirring hotplate ยี่หอ 
FAVORIT  รุนHS0707V2  และ ไฮโดรมิเตอร ยี่หอ BRAND รุน 
Lot B 80 เพื่อวัดความหนาแนน 
     2.3 สารเคมีที่ใชในการวิเคราะห 
          การหาปริมาณรอยละความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร    
จากเครื่องTLC/FID (Haxane : Diethyl ether : Formic acid 
อัตราสวน 50:20:0.3 โดยปริมาตร, Haxane : Benzene 
อัตราสวน 1:1 โดยปริมาตร), การไทเทรตเพื่อหากรดไขมันอิสระ (ฟ
นอฟทาลีน, ไอโซโพรพานอล, 0.1 M NaOH, 0.1 M KOH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          เครื่องผลิตไบโอดีเซลดวยคลี่นอัลตราโซนิกมีแผนผังการ
ทํางานดังรูปที่1  
 

 
 
 
 
 
 

  
รูปท่ี 1 แผนผังการทํางานเครื่องผลิตไบโอดีเซล 
         ดวยคลื่นอัลตราโซนิก (1: บีกเกอร 2 ลิตร, 2: Peristaltic 
pump, 3 : เครื่องกําเนิดคลื่น อัลตราโซนิก, 4 : เครื่องปฏิกรณอัลตราโซ
นิก, 5:บีกเกอร 2 ลิตร , 6 : ฮีทเตอร) 
 
       

 
 

รูปท่ี 2 ชุดการทดลองกระบวนการผลิตไบโอดีเซลดวย 
คลื่นอัลตราโซนิก 

    
     2.4 ข้ันตอนการทดลอง 
          นําน้ํามันปาลมดิบที่ผานการลดกรดและกําจัดยางเหนียว
จํานวน 1 ลิตรใสในบีกเกอรขนาด 2 ลิตร อุนพรอมกวนใหนํ้ามัน
เปนเน้ือเดียวกันที่อุณหภูมิ 40 o C ผสมเมทานอลปริมาณ 23%
โดยปริมาตร และใสโซเดียมไฮดรอกไซด 5 g NaOH/liter of oil               
จากนั้นปมดวย Peristaltic pump  ใหสารผสมผานเครื่องอัลตราโซนิก      
ดวยอัตราการไหล  56 มล / นาที แลวเปดเครื่องอัลตราโซนิกที่ความถี่            
40  กิโลเฮิรท  กําลังไฟฟา 100 วัตต / หัว มีทรานสดิวเซอรทั้งหมด       
4 หัว แตละรอบะผานเครื่องปฏิกรณเปนเวลา 2 นาที  แลวเก็บ
ตัวอยางตั้งแตรอบที่ 1-15 นําผลผลิตลางดวยนํ้าอุนจํานวน 3 คร้ัง  
จะไดไบโอดีเซลแลวนําวิเคราะหหาความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร (%) 
เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมในการทําปฏิกิริยา  หลังจากไดเวลาที่
เหมาะสมในการทําปฏิกิ ริยาแลวนําเวลาที่ไดมาศึกษาผลของ
ปริมาณ เมทานอลตอความบริสุทธิ์ของเมทิลทิลเอสเทอร (%)  โดยทํา
ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 40oC ปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยา 5 g 
NaOH/liter of oil และแปรคาปริมาณของเมทานอลที่ 16, 23, 30 
%โดยปริมาตร    นําไบโอดีเซลที่ไดมาวิเคราะหหาความบริสุทธิ์
ของเมทิลเอสเทอรเพื่อหาปริมาณเมทานอลที่เหมาะสมในการทํา
ปฏิกิริยา  หลังจากไดปริมาณเมทานอลที่เหมาะสมในการทํา
ปฏิกิริยาแลวศึกษาผลของตัวเรงปฏิกิริยาตอความบริสุทธิ์ของ
เมทิลเอสเทอร(%)โดยการทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 40oC ปริมาณ
ของเมทานอล 23 %โดยปริมาตร และแปรคาปริมาณของตัวเรง
ปฏิกิริยา 3, 5, 7 g NaOH/liter of oil และนําไบโอดีเซลที่ไดมา

วิเคราะหหาความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร เพื่อหาปริมาณ
ตัวเรงที่เหมาะสมในการทําปฏิกิริยา จากนั้นทําการทดลองซ้ําใน
สภาวะที่เหมาะสมอีกครั้ง และทดลองเพื่อเปรียบเทียบความ
บริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร (%) ระหวางน้ํามันผานกับไมผานเครื่องอัล
ตราโซนิก ในสภาวะเงื่อนไขที่เหมาะสมที่ไดจากการทดลอง   จากนั้น
นําไบโอดีเซลที่ไดวิเคราะหหาความหนาแนน, คาความเปนกรด, 
ปริมาณนํ้าในไบโอดีเซล, จุดไหลเทและจุดขุนมัว 
 
3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลของเวลาตอความบริสุทธิ์ของเมทิล    
เอสเทอรโดยการทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 40oC, ปริมาณเมทานอล 
23%โดยปริมาตร, โซเดียมไฮดรอกไซด +5 g NaOH/liter of oil 
แลวนําน้ํามันไบโอดีเซลมาวิเคราะหหาความบริสุทธิ์ของเมทิลเอส
เทอรดวยเครื่อง TLC/FID แสดงไดดังรูปที่ 3 
 

         
                

 

รูปท่ี 3 แสดงความสัมพันธระหวางเวลาภายในเครือ่งปฏกิรณกับ     
          ความบริสุทธิ์ของเมทลิเอสเทอร 
      
          จากรูปที่ 3 พบวาเม่ือเวลาเพิ่มข้ึนรอยละความบริสุทธิ์
ของเมทิลเอสเทอรจะเพิ่มข้ึนและคอยๆคงที่เม่ือใชเวลาในการทํา
ปฏิกิริยาภายในเครื่องปฏิกรณอยูในชวง 16-20 นาที ดังน้ันในการ
เก็บตัวอยางเพื่อนํามาวิเคราะหหาคาที่เหมาะสมของกระบวนการ
ผลิตภายใตตัวแปรที่ศึกษาจะตองเก็บในชวงเวลาที่มากกวา 16 
นาที หลังจากนั้นไดทําการศึกษาผลของปริมาณเมทานอลตอ
ความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอรโดยทําปฏิกิริยาที่ อุณหภูมิ 40oC 
ปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยา 5 g NaOH/liter of oil และแปรคา
ปริมาณของ      เมทานอลที่ 16, 23, 30 %โดยปริมาตร และ
นําไบโอดีเซลที่ไดมาวิเคราะหหาความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร 
แสดงไดดังรูปที่ 4 

        
                            2       4       6      8      10     12     14      16     18     20 
 
รูปท่ี 4 แสดงผลของปริมาณเมทานอลตอความบริสุทธิ์ของเมทิล  
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          จากรูปที่ 4 พบวาปริมาณเมทานอลมีผลตอรอยละของ   
เมทิลเอสเทอร โดยเม่ือใชปริมาณเมทานอล 23 %โดยปริมาตร      
จะไดความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอรสูงสุดเทากับรอยละ 90.77 
หลังจากนั้นไดศึกษาผลของปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา (NaOH) ตอ
ความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอรโดยการทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 
40oC, ปริมาณของเมทานอล 23 %โดยปริมาตร  แปรคาปริมาณ
ของตัวเรงปฏิกิริยา 3, 5, 7 g NaOH/liter of oil และนําไบโอ
ดีเซลที่ไดมาวิเคราะหหาความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร แสดงได
ดังรูปที่ 5 
 

       
                          2      4       6       8      10     12     14      16     18      20 
 

       
รูปท่ี 5 แสดงผลของปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาตอความบริสุทธิ์ของ

เมทิลเอสเทอร 

          จากรูปที่ 5 พบวาปริมาณตัวเรงปฏิกิริยามีผลตอความ
บริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร โดยใชปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยา          
7 g NaOH/liter of oil จะไดความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอรสูงสุด
เทากับรอยละ 91.52 และไดทําการทดลองเพื่อเปรียบเทียบความ
บริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอรระหวางนําน้ํามันผานกับไมผานเครื่อง        
อัลตราโซนิก ที่สภาวะเงื่อนไข อุณหภูมิ 40oC, ปริมาณของเมทานอล  
23 %โดยปริมาตร, ตัวเรงปฏิกิริยา 7 g NaOH/liter of oil ไดผล
ดังรูปที่ 6 
 

    
    
           
รูปท่ี 6 แสดงความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอรที่ผานและไมผาน

เครื่องปฏิกรณ 

 

 

 

          จากรูปที่ 6 พบวาการทําปฏิกิริยาแบบหมุนวนผานเครื่อง  
อัลตราโซนิกจะมีความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอรสูงกวาการทํา
ปฏิกิ ริยาโดยไมผานเครื่องอัลตราโซนิกประมาณ  25.19%          
โดยน้ําหนัก หลังจากนั้นไดหาคุณสมบัติของไบโอดีเซลตาม
มาตรฐานกรมธุรกิจพลังงาน เ ร่ืองกําหนดคุณลักษณะและ
คุณภาพของไบโอดีเซลสําหรับเคร่ืองยนตการเกษตร (ไบโอดีเซล
ชุมชน) พ.ศ. 2549 ซ่ึงไดแสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงคุณสมบัติของไบโอดีเซล 

คุณสมบัติ คาท่ีวัดได คามาตรฐาน 

ความหนาแนน (kg/m3) 862 860-900 
ปริมาณนํ้าในน้ํามัน (% v/v) 0.29 ไมเกิน 0.2 
คาความเปนกรด 
(mgKOH/g) 

0.69 ไมเกิน 0.8 

จุดขุนมัว (oC) 15 -3 - 12 
จุดไหลเท (oC) 9 -15 - 10 

            
          จากตารางที่ 1 พบวาความหนาแนน จุดไหลเท              
คาความเปนกรดรวมในไบโอดีเซลผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
สวนจุดขุนมัวและปริมาณนํ้าในนํ้ามันยังไมผานเกณฑมาตรฐาน
ซ่ึงจะตองนําไปปรับปรุงตอไป 
 
4. สรุปผล 
          จาการศึกษาพบวาเวลาในการทําปฏิกิริยาภายในเครื่อง
ปฏิกรณมีผลตอความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอรโดยจะเพิ่มข้ึน
และคอยๆ คงที่ เ ม่ือใชเวลาในการทําปฏิกิ ริยาภายในเครื่อง
ปฏิกรณ      16-20 นาที สภาวะที่สามารถเมทิลเอสเทอรไดสูง
ที่สุด 91.52 % คือ ปริมาณเมทานอลเทากับ 23 %โดยปริมาตร  
ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาเทากับ 7 g NaOH/liter of oil และจากการ
ทําปฏิกิริยาแบบหมุนวนผานเครื่องอัลตราโซนิกจะมีความบริสุทธิ์
ของเมทิลเอสเทอรสูงกวาการทําปฏิกิริยาโดยไมผานเครื่องอัลตรา
โซนิกประมาณ 25.19%  โดยน้ําหนัก  นอกจากนี้จากการหา
ความหนาแนน จุดไหลเท        คาความเปนกรดในน้ํามันไบโอ
ดีเซลที่ไดจากการทดลองเปรียบเทียบกับมาตรฐานกรมธุรกิจ
พลังงาน เร่ืองกําหนดคุณลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซล
สําหรับเคร่ืองยนตการเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ. 2549 
พบวาความหนาแนน จุดไหลเทคาความเปนกรดรวมผานเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด สวนจุดขุนมัวและปริมาณนํ้าในนํ้ามันยังไม
ผานเกณฑมาตรฐานซึ่งจะตองนําไปปรับปรุงตอไป 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 5.1 ศึกษาผลของความถี่ของคลื่นอัลตราโซนิกตอ
ความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร 
 5.2 ศึกษาผลของกําลังไฟฟาตอความบริสุทธิ์ของ     
เมทิลเอสเทอร 
 
 
 
 

ผานเคร่ืองอัลตราโซนกิ

ไมผานเคร่ืองอัลตราโซนิก

เวลาภายในเครื่องปฏกิรณ (นาที) 
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7 g NaOH/liter of oil 

5 g NaOH/liter of oil 

3 g NaOH/liter of oil 

เวลาภายในเครื่องปฏกิรณ (นาที) 
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