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บทคัดยอ  

การศึกษานี้มีจุดประสงคเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการ
ผลิ ต ไบโอ ดี เซลจากน้ํ า มันหมูด วยคลื่ นไมโครเวฟโดย
กระบวนการทรานสเอสเทอริฟเคชัน โดยศึกษาเปรียบเทียบ
ชนิดของตัวเรงปฏิกิริยา ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา ปริมาณเม
ท านอล  เ ว ล า แ ล ะ ร ะ ด ับ กํ า ล ัง ค ลื ่น ไ ม โ ค ร เ วฟ  โ ด ย
เปรียบเทียบตัวเร งปฎิกิร ิยาระหวางโซเดียมไฮดรอกไซด 
(sodium hydroxide; NaOH) กับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด 
(potassium hydroxide; KOH)  และแปรคาปริมาณตัวเรง
ปฏิกิริยา (อัตราสวนรอยละโดยปริมาตรของน้ํามัน) 0.3 ,0.5และ 
0.8 %ปริมาณเมทานอล (อัตราสวนรอยละโดยปริมาตรของ
นํ้ามัน) 20 , 23 และ 26 %  เวลา 1, 2, 3 และ 4 นาที 
ระดับกําลังคลื่นไมโครเวฟ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ พบวา
ตัวเรงปฏิกิริยาที่เหมาะสมคือ NaOH 0.5 %โดยมวลตอ
ปริมาตร เมทานอล 23 %โดยปริมาตร ระดับกําลังคลื่น
ไมโครเวฟ 4 (กําลังคลื่นไมโครเวฟ 70% (~560 วัตต) นาน 3 
นาที  ได นํ้ามันไบโอดีเซลที่ มีเมทิลเอสเทอร 96.19%โดย
นํ้าหนัก(มาตรฐาน 96.5 %) ความหนาแนน 866 กิโลกรัม/
ลูกบาศกเมตร ปริมาณนํ้าหรือตะกอน 0.69 %  และน้ํามัน
หมูเม่ือผานกระบวนการผลิตแลวจะไดเมทิลเอสเทอร(ไบโอ
ดีเซล)รอยละ 87 นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณเมทิลเอสเทอรจะ
แปรผันตามปริมาณเมทิลเอสเทอรและไตรกลีเซอไรดของ
นํ้ามันเร่ิมตนดวย 
 

คําสําคัญ: คลื่นไมโครเวฟ  นํ้ามันหมู  ไบโอดีเซล ทรานสเอส- 
             เทอริฟเคชัน    เมทิลเอสเทอร    
                 
Abstract  : The  purpose of  this study was investigate  the  
optimum conditions  for processing  biodiesel from  lard by  
using  microwave. Parammeters  of  experiment   were 
studied  the  kind  of  catalyst, amount  of  catalyst, amount  
of  methanol, reaction  time  and  the level  of  microwave  
power. The  catalysts were comparative between sodium  
hydroxide  and  potassium  hydroxide  and  verified  
quantitative  of  catalyst at 0.3, 0.5 and  0.7 %/V, methanol 
at  20, 23 and  26 %/V,  time at  1, 2, 3, 4 min.  and  
microwave  power (level 1, 2, 3, 4 and 5. As  a  result, 
optimum  reaction  parameters  for  processing  biodiesel  
with  microwave  have  been  identified  that sodium  
hydroxide 5 %, methanol 23 %, a  reaction  time  of  3  min  
and  a  microwave  level of  4 (~560 W). The product  from  

this  process  has  density at 866  kg/cm3, warter  and  
sediment  at  0.69 % , cloud  point  at  19 oC  and  pour  
point  at  11 oC.This   process  provided  a  yield  of  87 %  and   
product  (methyl ester)  indepented   on  methyl ester  and  
triglyceride of substrat. 
 
Keywords:  biodiesel  methyl ester  microwave 
 

1. บทนํา  
เน่ืองจากปจจุบันประเทศไทยมีความตองการใชนํ้ามัน

เชื้อเพลิงเปนจํานวนมากและมีความตองการใชเพิ่มข้ึนทุกป 
ประกอบกับสภาวะการผันผวนของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงใน
ตลาดโลก นอกจากนี้ยังพบวาโลกไดใชนํ้ามันดิบในอัตราที่
เพิ่มข้ึนโดยตลอด นํ้ามันดิบเปนพลังงานจากธรรมชาติชนิด
หน่ึงที่ใชแลวหมดสิ้นไปและคาดวาในรอบศตวรรษนี้ยังมีนํ้ามัน
ใชอยูตลอด  แตจะคอยๆลดบทบาทลงเพราะมีการนําพลังงาน
ทางเลือกมาใชไดแก  เชื้อเพลิงชีวมวล   พลังงานไฟฟา  แกส 
LPG และNGV หน่ึงในเชื้อเพลิงที่กําลังเปนที่นิยมใชกันใน
ขณะน้ีคือ ไบโอดีเซล ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการปรับปรุง
คุณสมบัติของนํ้ามันพืชหรือไขมันสัตวชนิดตางๆใหมีคุณสมบัติ
ใกลเคียงกับนํ้ามันดีเซลปจจุบันพบวาประเทศที่พัฒนาแลว
ใหความสนใจผลิตและใชไบโอดีเซลกันอยางแพรหลายโดยมี
การทดลองผลิตเพื่อใชเองในครัวเรือนและการผลิตในระดับ
โรงงานตนแบบจนถึงระดับการผลิตเพื ่อ จําหนายในเชิง
อุตสาหกรรม ไบโอดีเซลคือเชื้อเพลิงที่ผลิตจากน้ํามันพืชหรือ
ไขมันสัตวโดยผานกระบวนการทางเคมี    เพื่อเปลี่ยน
โครงสรางไขมันใหเปนเอสเทอรของกรดไขมัน มีคุณสมบัติ
ใกลเคียงกับนํ้ามันดีเซล สามารถใชเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนต
ดี เซลได โดยไมกอให เกิดความเสียหายตอเค รื ่อ งยนต
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลหรือการสังเคราะห   สารเอส
เทอรจากไขมันพืช/ไขมันสัตวทําได 3 วิธีคือการใชปฏิกิริยาท
รานสเอสเทอริฟเคชันของนํ้ามันและแอลกอฮอล โดยใชดางหรือ
กรดเปนตัวเรงปฏิกิริยา   การใชปฎิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน ของ
นํ้ามันและแอลกอฮอลทําปฏิกิริยาที่ความดันสูง โดยไมตองใช
ตัวเรงปฏิกิริยา การเปลี่ยนนํ้ามันพืช ไขสัตว ใหเปนกรดไขมัน
แลวจึงนํากรดไขมันไปทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอลใหเปนเอส
เทอร จะเห็นไดวาไขมันสัตวก็เปนวัตถุดิบอีกตัวหน่ึงที่สามารถ
นํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล[1-7]   Brent Schulte 
นักวิจัยภาควิศวเคมี จาก University of Arkansas ไดคนพบ
การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันไกและกรดไขมัน tall oil fatty 



acid ของเหลือจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ มาผาน
กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซล ที่เรียกวา supercritical 
methanol treatment ซ่ึงกระบวนการนี้จะทําการละลายไขมัน
โดยการใหความรอนและความดันสูงโดยไมตองใชตัวคะตะลิสต
เม่ือถึงจุดเดือดของไขมัน ผลิตภัณฑไขมันที่ไดก็จะกลายเปนไอ
และของเหลวผสมสารผลิตภัณฑที่ไดกับเมทานอลเขมขน 
(supercritical methanol) และ sodium hydroxide ใชเปน
ตัวเรงปฎิกิริยา ไดเปนไบโอดีเซล ออกมาประมาณ 89% จาก
ไขมันไกและ 94% จากกรดไขมัน tall oil fatty acid ตามลําดับ 
ไขมันไกน้ันมีจุดเดือดที่ 325 องศาเซลเซียส และใชเมทานอล
ผสมในสัดสวน 40 ตอ 1 และหากใหความรอนที่ 300 องศา
เซลเซียสและเมทานอลในขนาดเทากัน ไขมันไกก็จะใหไบโอ
ดีเซลประมาณ 80% [8]   ปจจัยที่มีผลตอปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริ
ฟเคชัน   ไดแกผลของความชื้นและกรดไขมันอิสระ  ผลของ
อัตราสวนโดยโมลระหวางแอลกอฮอลตอนํ้ามัน ผลของอัตรา
การกวนผสม ผลของตัวเรงปฏิกิริยาผลของเวลาและอุณหภูมิ
การทําปฏิกิริยา   

 การวิจัยในครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมใน
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันหมูดวยคลื ่นไมโครเวฟโดย
กระบวนการทรานสเอสเทอริฟเคชัน โดยศึกษาชนิดของตัวเรง
ปฏิกิริยา  ปริมาณของตัวเรง(อัตราสวนรอยละโดยปริมาตรของ
นํ้ามัน  ปริมาณเมทานอล(อัตราสวนรอยละโดยปริมาตรของ
นํ้ามัน)    เวลาและระดับกําลังคลื่นไมโครเวฟที่ใช  

 

2. ทฤษฎีและหลักการ 
คลื่นไมโครเวฟมีความยาวคลื่นประมาณ 12 ซม.เปน

คลื ่นแมเหล็กไฟฟาโดยอาศัยหลักการการสั่นสะเทือนของ
สนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก ซ่ึงเคลื่อนที่จากข้ัวลบไปข้ัวบวก
เสมอ เตาไมโครเวฟทํางานดวยคลื่นส่ันสะเทือนถึง 2450 ลาน
ครั้งตอวินาทีหรือเรียกความถี่ 2450 เมกะเฮิรตซโมเลกุลของ
นํ้ามีประจุไฟฟาบวกที่ปลายดานหน่ึงและประจุลบที่ปลายอีก
ดาน  คลื่นไมโครเวฟบวก-ลบที่ส่ันสะเทือนอยูจะปะทะกับโมเลกุล
บวก-ลบที่ส่ันของนํ้าดึงดูดโมเลกุลของนํ้าเขาใกลแลวผลักออก 
และทําใหหมุนกลับไปมาถึง 2450 ลานครั้งตอวินาที  สวน
สําคัญที่สุดของเตาไมโครเวฟไดแก หลอดอิเล็กทรอนิกหรือที่
เรียกวา แมกนีตรอน ซ่ึงเปนตัวทําใหเกิดคลื่นไมโครเวฟขึ้น เตา
ไมโครเวฟโดยทั่วไปมีกําลังไฟเขา 1100 - 1220 วัตต แตให
คลื่นไมโครเวฟที่ มีกําลังไฟเพียง 800 วัตต ที่เหลือน้ันจะ
สูญเสียไปกับอุปกรณภายในเครื่องในรูปของความรอนจุดที่มี
การสูญเสียมากคือในทอแมกนีตรอนซ่ึงมีประสิทธิภาพต่ํากวา 
100 %[9] 

 

 

ในการผลิตไบโอดีเซลไดนําหลักการทํางานของเตา
ไมโครเวฟมาใชแทนในขั้นตอนการผสม จากรายงานของ 
Jeyachokeและคณะ(1998)[10] ไดศึกษาการทําปฏิกิริยาท
รานสเมทิลเลชันดวยรังสีไมโครเวฟพบวา สามารถชวยลดเวลา
ในการเตรียมเมทิลเอสเทอรจากน้ํามันรําขาวไดสมบูรณในเวลา  
15 วินาที และ Lertsathapornsukและคณะ(2003)[11] ได
ศึกษาการเตรียมเมทิลเอสเทอรของนํ้ามันพืชที่ผานการใชงาน
แลวโดยใชไมโครเวฟในการเรงปฏิกิริยาทรานเอทิลเลชัน
สามารถผลิตเอทิลเอสเทอรจากน้ํามันพืชใชแลวภายใน 10 
วินาที 

 
3. อุปกรณและวธิีการทดลอง 
 

     3.1 วัตถุดิบ อุปกรณและสารเคมี นํ้ามันหมู เตา
ไมโครเวฟ ชารป รุน R-247(กําลังไฟที่ออก 800 วัตต ความถี่
คลื่น 2,450 เมกกะเฮิรตซ), เครื่องชั่งนํ้าหนัก LIBROR รุน EB 
– 3200 H ขวดทนความรอน  SCHOT DURAN ขนาด 500 ซีซี., 
stirring  Hotplate  FAVORIT รุน HS0707V2 ,กรวยแยกสาร ,ไอโซ
โปรพานอล(isopropanol) analytical grade, สารละลายฟนอฟ
ทาลีน(phenopthaline)  5 %โดยมวล/ปริมาตร, โซเดียมไฮดรอก
ไซด (sodium hydroxide; NaOH), โพแทสเซียมไฮดรอกไซด 
(potassium hydroxide; KOH ), เมทิลแอลกอฮอล(methyl 
alcohol) 98 % (commercial grade) 
 

     3.2 เคร่ืองมือในการวิเคราะห  เครื่อง TLC/FID(Thin 
Layer Chromatography/ROD DRYER TK-8)  MITSUBISHI 
KAGAKULATION,inc.ประเทศญี่ปุน รุน MK-6s เพื่อวัดรอยละ
ปริมาณความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร Mini Pour/Cloud 
Point Tester  TANAKA รุน MPC – 102A วัดจุดไหลเท( 
Pour point) จุดขุนมัว(Could point), Karl Fisher Coulometer 
METTER TOLEDO รุนT50 เพื่อวัดปริมาณน้ําในน้ํามัน
,ไฮโดรมิเตอร  BRAND รุน Lot B 80 เพื่อวัดความหนาแนน
ของนํ้ามัน 
 

3.3 ขั้นตอนการทดลอง  กระบวนการผลิตไบโอดีเซล
โดยเตรียมนํ้ามันหมู 300 ซีซี.(ผานการตรวจสอบคาความเปนกรด
ในนํ้ามันโดยการไทเทรชันแลว)ใสในขวดทนความรอน เตรียม
สารละลายเมทอกไซดโดยใชเมทานอลผสมกับตัวเรงปฏิกิริยา
แลวนํามาผสมกับนํ้ามันและเขยาใหสารละลายผสมกันกอน
นําเขาเตาไมโครเวฟโดยแปรคาปริมาณเมทานอล ตั้งแต 20 , 23 
และ 26 % (ปริมาตรโดยปริมาตรของน้ํามัน) ตัวเรงปฏิกิริยา 
0.3, 0.5 และ 0.8 % (ปริมาตรโดยปริมาตรของน้ํามัน) ระดับ
คลื่นไมโครเวฟ 1, ,2 , 3 , 4 และ 5  เวลาในการเกิดปฏิกิริยา 1 ,2 
,3 , 4 และ 5 นาที  ตามลําดับและเม่ือครบเวลาตามกําหนดนําไป
แชนํ้าแข็งเพื่อหยุดปฏิกิริยา    หลังจากนั้นตั้งทิ้งไวเพื่อให
เกิดการแยกชั้นของไบโอดีเซลและกลีเซอรีน  นําไบโอดีเซล
ที่ไดใสกรวยแยกเพื่อลางไบโอดีเซลโดยผสมกับนํ้าอุนประมาณ 2 
เทาของไบโอดีเซลเขยาประมาณ 3 นาที ตั้งทิ้งไวใหเกิดการ
แยกชั้นนํ้ามันกับนํ้า ปลอยนํ้าทิ้ง ทําซ้ําอีกประมาณ 3 คร้ังหรือ
จนกวาน้ําจะใส เทน้ําอุนประมาณ 2 เทาของไบโอดีเซลแลวทํา

ระดับ ระดับความรอน กําลังคลื่นไมโครเวฟ 
5 HIGH 100%(800 วัตต) 
4 MEDIUM  HIGH 70%(560 วัตต) 
3 MEDIUM 50%(400 วัตต) 
2 MEDIUM LOW 30%(240 วัตต) 
1 LOW 10%(80 วัตต) 
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การบับเบิลโดยใชเคร่ืองปมอากาศสําหรับตูปลานาน 15 นาที 
ปลอยนํ้าทิ้ง ทําซ้ําอีกครั้งแตบับเบิลทิ้งไว   8  ชั่วโมง ปลอยนํ้า
ทิ้งแลวลางดวยนํ้าอุนอีกประมาณ 3 คร้ังหรือจนกวาน้ําใส 
นําไบโอดีเซลที่ไดไปตมไลความชื้นที่อุณหภูมิประมาณ 80 
องศาเซลเซียส ประมาณ 30 นาที  พักทิ้งไวใหเย็น คํานวณหา
ปริมาณผลิตภัณฑที่ไดจากสารตั้งตนตรวจสอบปริมาณเมทิลเอ
สเตอรโดยใชเครื่องTLC และทดสอบคุณสมบัติทางเชื้อเพลิง
ของไบโอดีเซลไดแก ความหนาแนน  จุดไหลเท( Pour  
point)  จุดขุนมัว(Could point) ปริมาณนํ้าและตะกอนที่สกปรก
(Water  and  sediment) 

 
4. ผลการทดลองและอภิปรายผล 

    4.1 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจาก
ไขมันหมูโดยใชคลื่นไมโครเวฟ  

จากการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันหมูดวยคลื่น
ไมโครเวฟโดยกระบวนการทรานสเอสเทอริฟเคชัน ศึกษาเปรียบเทียบ
ชนิดของตัวเรงปฏิกิริยา  ปริมาณตัวเรง  ปริมาณเมทานอล  เวลา
และระดับกําลังคลื่นไมโครเวฟ ดังแผนภูมิรูปที่ 1-4   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 แสดงความสัมพันธระหวางตัวเรงปฏิกิริยากับความบริสุทธ์ิ 
         ของเมทิลเอสเทอร เวลา 1, 2, 3 และ 4 นาทีกําลังคลื่น 
        ไมโครเวฟ ระดับ 3 
 

        จากรูปที่ 1 การใชโซเดียมไฮดรอกไซด  5 %และ
โพแทสเซียม 5 % เปนตัวเรงปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน
ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันหมู ที่กําลังคลื่นไมโครเวฟ
ระดับ 3 โดยใชเวลา 1, 2, 3 และ4  นําไบโอดีเซลที่ไดมา
ตรวจสอบความบริ สุทธิ์ของเมทิลเอสเตอรพบวาการใช
โซเดียมไฮดรอกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยามีระดับรอยละความ
บริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอรสูงกวาการใชโพแทสเซียมไฮดรอก
ไซดทุกระดับชวงเวลาและที่เวลา 3 นาทีจะไดความบริสุทธิ์ของ
เมทิลเอสเทอรสูงสุดคือ รอยละ 98.53  

91
92
93
94
95
96
97
98
99

3 4 5 6 7 8
ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด(%)

คว
าม

บร
ิสุท

ธิ์ข
อง
เม
ทิล

เอ
เท
อร
(%

)

 
                                                                                  รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซดกับ 
                                                                                                            ความบริสุทธ์ิของเมทิลเอสเทอร เวลา  3 นาที 
                                                                                        กําลังคลื่นไมโครเวฟระดับ 3  

                                                                          
จากรูปที่ 2 พบวา ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซดที่ 

                                                                       เหมาะสมในการเรงปฏิกิริยาผลิตไบโอดีเซล เวลา 3 นาที 
                                                                       กําลังคลื่นไมโครเวฟระดับ 3 คือ ปริมาณโซเดียมไฮดรอก
ไซด 
                                                                        5 %จะไดความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอรสูงสุดรอยละ 
95.64 
                                                                                                                              
                                                                        
                                                                                   
 
 
 
 
                                                                              รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณเมทานอล 

                   กับความบริสุทธ์ิของเมทิลเอสเทอร เวลา 3 นาที  
                  กําลังคลื่นไมโครเวฟระดับ 3 
 

จากรูปที่ 3 พบวาปริมาณเมทานอลมีผลตอรอย
ละของเมทิลเอสเทอร เม่ือใชปริมาณเมทานอล 23 %จะได
ความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอรสูงสุดเทากับรอยละ 98.59  
   
 
 
 
 
 
          
 
          รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวางกําลังคลื่นไมโครเวฟ 
                   กับความบริสุทธ์ิของเมทิลเอสเทอร เวลา 3 นาที   
                     เมทานอล  5 % โซเดียมไฮดรอกไซด  5 % 
 

       จากรูปที่ 4 พบวากําลังคลื่นไมโครเวฟมีผลตอรอยละของ
เมทิลเอสเทอร เม่ือใชกําลังคลื่นไมโครเวฟระดับ 4 จะไดความ
บริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอรสูงสุดเทากับรอยละ  96.16 
 
 
 



 

          4.2 การวิเคราะหปริมาณสารตั้งตนและความบริสุทธิ์
ของเมทิลเอสเทอร(ไบโอดีเซล) 

คํานวณปริมาณผลิตภัณฑที่ไดจากสารตั้งตน โดยการ
ทดลองผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันหมู 300  ซี.ซี. ใช NaOH  5 % 
เวลา 3 นาที กําลังคลื่นไมโครเวฟ ระดับ 4  โดยทําการทดลอง 3 
คร้ังไดสารผลิตภัณฑเฉลี่ย  261 ซี.ซี. หรือรอยละ  87  และเม่ือ
ตรวจสอบโดยใช TLC/FID มีความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเตอรรอย
ละ 97.33 

 

           4.3 ผลการทดสอบสมบัติทางเชื้อเพลิงของไบโอดีเซล 
 

คุณสมบัติของนํ้ามัน มาตรฐานไบโอดีเซล ไบโอดีเซลจากนํ้ามันหมู 

Densityที่อุณหภูมิหอง 
(kg/m3) 

860 - 900 866 

water and sediment 
(% v/v) 

ไมเกิน 0.2 0.69 

Cloud Point (oC) -3 ถึง  12 19 
Pour Point (oC) -15 ถึง  10 11 
 

ตารางที่ 1  แสดงคุณสมบัติของไบโอดีเซล[12] 
 

 จากตารางที่ 1 พบวา ความหนาแนน ผานคามาตรฐาน 
สวน ปริมาณนํ้าในน้ํามันไมผานเกณฑมาตรฐาน ซ่ึงจะตอง
ปรับปรุงตอไป  สําหรับจุดไหลเทและจุดขุนมัวมีคาสูงกวา
มาตรฐาน ซ่ึงหากจะนําไปใชจะตองพิจารณาเติมสารแอนตี้ฟรีส 
(antifreeze)ตอไป 
 

สารเริ่มตน(%) สารผลิตภัณฑ(%) 
ชุดน้ํามัน 

เมทิลเอสเทอร ไตรกลีเซอไรด เมทิลเอสเทอร ไตรกลีเซอไรด 
1 1.295 98.53 98.44 0.315 
2 1.979 96.73 96.23 1.157 

 

            ตารางที่ 2  แสดงปริมาณสารเริ่มตนและสารผลิตภัณฑ 
 

           จากตารางที่ 2 พบวา นํ้ามันชุดที่ 1 มีปริมาณสารเริ่มตน
สูงกวาน้ํามันชุดที่ 2  และปริมาณสารผลิตภัณฑคือเมทิลเอสเทอร
ที่ไดหลังผานกระบวนการผลิตของนํ้ามันชุดที่ 1 และ 2 แปรผัน
ตามปริมาณสารเริ่มตน 
 

5. สรุปผล 
   จากการวิจัยการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันหมูดวยคลื่น

ไมโครเวฟโดยกระบวนการทรานสเอสเทอริฟเคชัน ศึกษาชนิดและ
ปริมาณของตัวเรงปฎิกิริยา ปริมาณของเมทานอล  เวลาและระดับ
กําลังคลื่นไมโครเวฟที่ใช พบวาชนิดและตัวเรงปฏิกิริยาที่เหมาะสม
คือ NaOH 5 % โดยปริมาตรของปริมาตรน้ํามัน และเมทานอล 23 
%โดยปริมาตรของปริมาตรน้ํามัน ระดับกําลังคลื่นไมโครเวฟ 4 
(กําลังคลื่นไมโครเวฟ 70%~560 วัตต) นาน 3 นาทีซ่ึงจะได
ปริมาณเมทิลเอสเทอรรอยละ 96  มีความหนาแนน 866 กิโลกรัม/
ลูกบาศกเมตร ซ่ึงผานคามาตรฐานไบโอดีเซล   สวนปริมาณนํ้า
หรือตะกอน 0.69 %   จุดไหลเท   องศาเซลเซียส จุดขุนมัว   องศา
เซลเซียส ซ่ึงมีคาสูงกวาคามาตรฐานซึ่งจะตองปรับปรุงคุณภาพ
โดยการระเหยน้ําออกและเติมสารแอนตี้ฟรีซ (antifreeze)เพื่อลด

คาจุดไหลเทและจุดขุนมัวเพื่อใหเหมาะกับการนําไปใชในพื้นที่
ตอไปและสารเริ่มตน(นํ้ามันหมู)เม่ือผานกระบวนการผลิตจะไดสาร
ผลิตภัณฑ(เมทิลเอสเทอร;ไบโอดีเซล) รอยละ 87 นอกจากนี้ยัง
พบวาปริมาณสารผลิตภัณฑจะแปรผันตามปริมาณสารเริ่มตนของ
นํ้ามันดวย 
 

6. ขอเสนอแนะ 
        6.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันหมู
ที่ไดจากการเจียวไขมันหมูตําแหนงตางๆเชน ไขมันใตผิวหนัง 
ไขมันเปลว เพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารตั้งตนและสารผลิตภัณฑ 
        6.2 ศึกษาเปรียบเทียบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันหมูโดย
ใชเตาไมโครเวฟที่ผลิตจากบริษัทตางๆที่มีกําลังคลื่นไมโครเวฟ
ระดับเดียวกัน 
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