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บทคัดยอ 
          งานวิจัยน้ีเปนการศึกษากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจาก
นํ้ามันพืชใชแลวที่มีคากรดไขมันอิสระสูงดวยกระบวนการสอง
ข้ันตอนโดยใชกรดซัลฟวริกเปนตัวเรงปฏิกิริยาในปฏิกิริยาเอสเท
อริฟเคชัน ตามดวยปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคชันซ่ึงใชโซเดียม   
ไฮดรอกไซดและโพแทสเซียมไฮดรอกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยา
และ วัดคา ไตร- ได- โมโน-กลีเซอไรด กรดไขมันอิสระและเมทิล
เอสเทอรที่อยูในผลผลิต  ในการทดลองขั้นเอสเทอริฟเคชันใช
ปริมาณเมทานอลรอยละ 15 โดยปริมาตร  กรดซัลฟวริกรอยละ 2 
โดยปริมาตรและ ในข้ันตอนทรานเอสเทอริฟเคชันใชปริมาณเม
ทานอลรอยละ 23 โดยปริมาตรและแปรคาตัวเรงปฏิกิริยา
โซเดียมไฮดรอกไซดและโพแทสเซียมไฮดรอกไซดรอยละ 0.4, 
0.5 และ 0.6 โดยมวลตอปริมาตร ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  
โพแทสเซียมไฮดรอกไซดรอยละ 0.4 โดยมวลตอปริมาตร เวลา
ในการทําปฏิกิริยา 45 นาทีอุณหภูมิ 60oC ความเร็วรอบใบกวน 
300 รอบ/นาที จะสามารถทําใหเกิดเมทิลเอสเทอรที่มีความ
บริสุทธิ์รอยละ 99.264 โดยมวล 
 
คําสําคัญ : กรดไขมันอิสระ, นํ้ามันพืชใชแลว, ไบโอดีเซล, 
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน, ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน 
 
 1. บทนํา    
         จากปญหาวิกฤติพลังงานของไทยในปจจุบันทําใหตองมี
การหาพลังงานทดแทนมาชวยในการแกปญหา ไบโอดีเซลนับวา
เปนพลังงานทางเลือกสําหรับใชทดแทนน้ํามันดีเซล เน่ืองจาก
เปนแหลงพลังงานที่ผลิตไดจากแหลงชีวมวลอีกทั้งเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม ในการวิจัยครั้งน้ีไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการผลิตไบ
โอดีเซลจากน้ํามันพืชใช[1] แลวโดยใชถังปฏิกรณขนาด 10 ลิตร
ดวยปฏิกิริยาทรานสเอสเทอรริฟเคชัน เปนแนวทางหนึ่งสําหรับ
การผลิตไบโอดีเซลเพื่อใหทราบถึงประเภทของตัวเรงปฏิกิริยา
และปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยาที่เหมาะสม[2,3] 

 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ   

        2.1 วัตถุดิบ สารเคมี และอุปกรณ ในกระบวนการผลิต 

       นํ้ามันพืชใชแลว,โซเดียมไฮดรอกไซด (99% commercial 

grade), โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (95% commercial grade),     

เมทานอล(98% commercial grade), กรดซัลฟวริก (99% 

commercial grade), ชุดกระบวนการเอสเทอรริฟเคชันดังแสดง

ไดดังรูปที่ 1 และชุดกระบวนการทรานเอสเทอรริฟเคชันดังแสดง

ไดดังรูปที่ 2 

 

   
รูปท่ี 1 ชุดกระบวนการเอสเทอรริฟเคชัน (1: ถังวัตถุดิบ 2: ถัง

แอลกอฮอล 3: ถังปฏิกรณ 4: มอเตอรกวน 5: ชุดควบคุม) 

 

 

 
รูปท่ี 2 ชุดกระบวนการทรานเอสเทอรริฟเคชัน (1: ถังวัตถุดิบ 2: 

ถังแอลกอฮอล 3: ถังปฏิกรณ 4: มอเตอรกวน  

5: ถังแยกกลีเซอรอล) 
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2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะห  
เคร่ืองชั่งนํ้าหนัก LIBROR รุน EB–3200Hเพื่อช่ัง

นํ้าหนักสาร, เครื่อง TLC/FID (Thin Layer Chromatography / 
Flame Ionization Detector ROD DRYER TK-8 )  Mitsubishi 
Kagaku latron, inc. ประเทศญี่ปุน  MK – 6s เพื่อวัดรอยละ
ปริมาณความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอรในนํ้ามัน, mini pour/ 
cloud point tester  TANAKA  รุน  MPC – 102A  วัดคาจุดขุน
มัวและจุดไหลเท, Karl Fisher Coulometer METTLER 
TOLEDOรุน DL39วัดปริมาณน้ําในน้ํามัน, stirring hotplate  
FAVORIT รุนHS0707V2 และhydrometer  BRAND รุน Lot B 
80 เพื่อวัดความหนาแนน, auto tritration METTLER TOLEDO 
รุน TSO เพื่อเปรียบเทียบคาความเปนกรด 

 
      2.3 สารเคมีท่ีใชในการวิเคราะห 

การหาปริมาณรอยละความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร
จากเครื่อง  TLC/FID โดยใชเฮกเซน, ไดเอทิลอีเธอร และกรด
ฟอรมิก ในอัตราสวน 50:20:0.3 โดยปริมาตรเปนสารตัวพา 
(mobile phase) ชุดที่ 1 และใชเฮกเซนผสมกับเบนซีน ใน
อัตราสวน 1:1 โดยปริมาตรเปนสารตัวพา (mobile phase) ชุดที่ 
2, การหาปริมาณกรดไขมันอิสระโดยวิธีการไทเทรตใช
สารละลายฟนอลฟทาลีนความเขมขนรอยละ 5 โดยมวลตอ
ปริมาตร, ไอโซโพรพานอลความบริสุทธิ์ 99%analytical grade, 
0.1M โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) และ0.1M โพแทสเซียมไฮ
ดรอกไซด (KOH) 
   
     2.4 วิธีการวิจัย 
     ศึกษาผลของตัวเรงปฏิกิริยา NaOH และ KOH ที่มีตอปริมาณ
เมทิลเอสเทอร 
      ตัวแปรอิสระ คือ ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา NaOH และ KOH 

      ตัวแปรตาม  คือ  ความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร 

      ตัวแปรควบคุม คือ เวลา  อุณหภูมิ  ความเร็วรอบของใบ

กวน 

     2.5 ขั้นตอนการทดลอง 
    นําน้ํามันเร่ิมตนที่ผานการไทเทรตจํานวน100 ลิตรใสถัง
วัตถุดิบ ไปอุนในถังปฏิกรณใหไดอุณหภูมิ 60 oC  เติมเมทานอล
รอยละ 15 โดยปริมาตร กวนดวยความเร็วรอบของใบกวน 300 
รอบตอนาทีเปนเวลา 30 นาทีเติมกรดซัลฟวริกรอยละ 2 โดย
ปริมาตร พักทิ้งไว 2 ชั่วโมง ถายของเสียออก (นํ้า, กรดซัลฟวริก 
และ เมทานอล)หลังจากนั้นนํานํ้ามันที่ผานกระบวนการเอสเทอริ
ฟเคชัน ใสลงถังปฏิกรณขนาด 10 ลิตรแลวอุนพรอมกวนดวย
ความเร็วรอบของใบกวน 300 รอบตอนาที  ที่อุณหภูมิ 60oC 
ผสมตัวเรงปฏิกิริยา (ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด
และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด)ที่ไดจากการไทเทรต โดยแปรคา
โซเดียมไฮดรอกไซดรอยละ 0.4, 0.5 และ 0.6 โดยมวลตอ
ปริมาตร และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด0.4, 0.5 และ 0.6 โดย
มวลตอปริมาตร กับเมทานอล (ใชสัดสวนเมทานอลตอนํ้ามันรอย
ละ 23 โดยปริมาตร)  แลวคอยปลอยสารตัวเรงปฏิกิริยากับเมทา
นอลลงในถังปฏิกรณขนาด 10 ลิตร เปดระบบใหถังปฏิกรณ
ทํางานตอเน่ืองแลวเปดมอเตอรกวนพรอมเก็บตัวอยางทุก 15 

นาทีจนครบ 90 นาที   นําตัวอยางน้ํามันมาลาง 4-5 คร้ัง จนกวา
นํ้ามันจะสะอาด แลวนํามาวิเคราะหหาความบริสุทธิ์ของเมทิลเอส
เทอร, ความหนาแนน, ปริมาณนํ้าในน้ํามันไบโอดีเซล, จุดไหลเท
และจุดขุนมัว 
 

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 
        3.1 ผลการศึกษาปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา (โซเดียมไฮดร
อกไซดและโพแทสเซียมไฮดรอกไซด)   ที่มีตอความบริสุทธิ์ของ
เมทิลเอสเทอรในชวงเวลาตางกัน  แสดงไดดังรูปที่ 3 
    จากรูปที่ 3 พบวาปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาที่มีผลตอความ
บริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร โดยใชปริมาณตัวเรงปฏิกิ ริยา
โพแทสเซียม0.4โดยมวลตอปริมาตร เวลาในการทําปฏิกิริยา 45 
นาที จะไดความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอรสูงสุดเทากับรอยละ 
99.26 
 
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                เวลาภายในเครื่องปฏิกรณ (นาที) 

รูปท่ี 3  แสดงผลของปริมาณเมทานอลตอความบริสุทธของเมทิล
เอสเทอร 
 

   3.2 ศึกษาคุณสมบัติของน้ํามันไบโอดีเซล 
   จากการศึกษาไดนําน้ํามันไบโอดีเซลไปหาความหนาแนน  
ปริมาณน้ําในน้ํามันไบโอดีเซล  ปริมาณกรดรวมในน้ํามันไบโอ
ดีเซล จุดขุนมัวและจุดไหลเท ไดผลการทดลองดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 แสดงคุณสมบัติของน้ํามันไบโอดีเซล[1] 

คุณสมบัติ คามาตรฐาน คาท่ีวัดได 

ความหนาแนน (kg/m3) 860-900872 872 
ปริมาณนํ้าในน้ํามัน (% v/v) ไมเกิน 0.21 1.82 
ปริมาณกรดรวม (mgKOH/g) ไมเกิน 0.8 0.65 
จุดขุนมัว (oC) -3-12 12 
จุดไหลเท (oC) -15-10 10 

 
     จากตารางที่ 1 พบวาความหนาแนน จุดไหลเท จุดขุนมัว 
ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด สวนปริมาณนํ้าในน้ํามันและ
ปริมาณกรดรวมยังไมผานเกณฑมาตรฐานซึ่งจะตองนําไป
ปรับปรุงตอไป 
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4. สรุปผล 
       จากการศึกษาพบวาตัวทําปฏิกิ ริยาที่ ดีที่ สุดคือ 
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด 0.4 โดยมวลตอปริมาตร เวลาในการ
ทําปฏิกิริยา 45 นาทีอุณหภูมิ 60o C ความเร็วรอบใบกวน 300 
รอบ/นาที ปริมาณเมทานอล รอยละ 23 โดยปริมาตรจะสามารถ
ทําให เกิดเมทิลเอสเทอรที่ มีความบริ สุทธิ์  รอยละ  99.264 
นอกจากนี้การหาความหนาแนน  ปริมาณนํ้าในน้ํามัน ปริมาณ
กรดรวม จุดขุนมัว จุดไหลเท เปรียบเทียบกับมาตรฐานกรมธุรกิจ
พลังงานเรื่องกําหนดคุณลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซล
สําหรับเคร่ืองยนตการเกษตร[3]พบวา ความหนาแนน จุดไหลเท 
จุดขุนมัว ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด สวนปริมาณน้ําในน้ํามัน
และปริมาณกรดรวมยังไมผานเกณฑมาตรฐานซึ่งจะตองนําไป
ปรับปรุงตอไป 
 

5. ขอเสนอแนะ 
    5.1 ศึกษาตัวแปรอิสระอื่นเชน สัดสวนเมทานอลตอนํ้ามัน 
    5.2 ศึกษาอัตราสวนของกรดซัลฟวริกสงผลตอรอยละของ
เมทิลเอสเทอร 
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