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 งานวิจยันีเป็นการศึกษาการเตรียมตวัเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพนัธุจ์ากวสัดุเหลือใชท้าง

การเกษตร เพือใชส้าํหรับกระบวนการการสงัเคราะห์นาํมนัไบโอดีเซล โดยไดท้าํการศกึษาการ

เตรียมตวัเร่งดว้ยวิธีการเปียกชุ่ม (Impregnation) และ วิธีการกระตุน้เชิงเคมี (Chemical activation) 

โดยใชค้าร์บอนทีไดจ้ากการทาํคาร์บอนไนเซชนั (Carbonization) เปลือกแมคคาเดเมียทีเหลือใช ้

กบัสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์ (Potassium hydroxide) และปัจจยัทีมีผลต่อการทาํ
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รังสีเอกซ ์ (XRD) และ Brunauer-Emmett-Teller (BET) นอกจากนียงัใช ้แก๊สโครมาโตกราฟี (Gas 

chromatograhy : GC) ใชเ้พอืศึกษาการมีอยูข่องกรดไขมนัเมทิลเอสเตอร์ (Fatty acid methyl ester : 

FAME) ซึงจากการทดสอบพบว่า ตวัเร่งปฏิกิริยาทงัสองชนิดนนัใหค่้าสูงสุดของร้อยละผลทีไดที้

อตัราส่วนในการแช่เปลือกแมคคาเดเมียคาร์บอนต่อโพแทสเซียมไฮดรอกไซดเ์ท่ากบั 1:4 และ

สภาวะทีใชใ้นการสังเคราะห์ ไบโอดีเซลที 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชวัโมง ทีอตัราส่วนเมทา
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จากการกระตุน้เชิงเคมี (ACMC) ยงัสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดถึ้ง 3 ครังอยา่งมีประสิทธิภาพ และ

จากผลการทดสอบดว้ยการวดัการเลียวเบนรังสีเอกซ ์ แสดงให้เห็นถึงการเปลียนไปของโพแทส 

เซียมไฮดรอกไซดไ์ปเป็นโพแทสเซียมคาร์บอเนต (K2CO3.1.5H2O) หลงัจากผา่นกระตุน้เชิงเคมี

ของตวัเร่งปฏิกิริยา นอกจากนีผลจากการทดสอบดว้ยแก๊สโครมาโตกราฟี พบว่านาํมนัไบโอดีเซลที

ไดน้นัมค่ีาร้อยละของ FAME มากกว่าร้อยละ 93 
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In this work, the preparation of heterogeneous catalysts derived from agricultural 

waste for biodiesel production was studied. The heterogeneous catalysts were obtained using 

macadamia nut shell and potassium hydroxide by impregnation and chemical activation 

techniques. The effect of process parameters on transesterification process was also investigated. 

The resulting catalysts were characterized by scanning electron microscopy (SEM), X-ray 

diffraction (XRD) and Brunauer-Emmett-Teller (BET) techniques.  Gas chromatography (GC) 

technique was also used to analyze the amount of fatty acid methyl ester (FAME). The optimized 

conditions for biodiesel production in transesterification reaction were achieved at the 

carbon/KOH ratio of 1:4, the methanol/oil ratio of 12:1, the reaction temperature of 60 oC, the 

reaction time of 2 h and the catalyst loading of 20%. The activated carbon catalyst (ACMC) is 

reusable for at least 3 cycles. The XRD results revealed that potassium hydroxide supported on 

carbon was converted to potassium carbonate (K2CO3.1.5H2O) after activation process. Moreover, 

the synthesized biodiesel analyzed by GC showed that the purity of biodiesel (FAME) was more 

than 93%. 
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บทที 1 

บทนํา 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัเรืองของพลงังานเป็นสิงทีทวัโลกตืนตวัเป็นอยา่งมาก  เนืองจากแหล่งพลงังาน

ต่างๆ ของโลกกาํลงัเจอกบัสภาวะขาดแคลนจากการเพิมขึนของประชากรและการเติบโตอย่าง

รวดเร็ว ของภาคอตุสาหกรรมต่าง ๆ  

ดังนันนักวิชาการ รวมถึงภาคอุตสาหกรรม ต่างให้ความสําคัญกับการหาแหล่ง

พลงังานทดแทนมากขึน อาทิเช่น  พลงังานจากนํา  พลงังานจากลม พลงังานจากแสงอาทิตย ์

พลงังานจากนาํขึนนาํลง  พลงังานจากขยะ เป็นตน้ ซึงแหล่งพลงังานเหล่านีสามารถทีจะมาทดแทน

พลงังานทีมาจากแหล่งฟอสซิลได ้แต่ปัญหาหลกัของแหล่งพลงังานทดแทนต่างๆ คือความคุม้ทุน

ในการลงทุนและปริมาณพลงังานทีได ้ซึงเป็นสิงทีคอยกระตุน้ให้มีการวิจยัเพือการพฒันาคุณภาพ

ของพลงังานทดแทน   

สาํหรับประเทศไทยนัน พลงังานทดแทนทีไดรั้บความสนใจ คือ การทาํนํามนัไบโอ

ดีเซลหรือนํามนัดีเซลทีไดจ้ากผลผลิตธรรมชาติ เนืองจากประเทศไทยมีการปลูกปาลม์ ซึงเป็น

แหล่งวตัถุดิบสาํคญัของกระบวนการผลิตนาํมนัไบโอดีเซล  ซึงสาํหรับกระบวนการผลิตนํามนัไบ

โอดีเซลนนัตอ้งอาศยัการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารตงัตน้ระหว่างไตรกลีเซอไรด ์(Triglyceride) จาก

นาํมนัพืชกบัแอลกอฮอลผ์่านกระบวนการ “ทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั (Transesterification)” [1,2] 

โดยมีตวัเร่งปฏิกิริยาเป็นกรดหรือด่าง ขอ้ดีของนาํมนัไบโอดีเซล คือสามารถใชแ้ทนนํามนัดีเซลที

ไดจ้ากแหล่งนาํมนัดิบ ทาํใหล้ดปริมาณการใชข้องนาํมนัดีเซลลงได ้นอกจากนียงัมีขนัตอนทีง่ายใน

การผลิตนาํมนัและมีตน้ทุนในการผลิตทีตาํ ดงันนัในงานวิจยันีจึงมุ่งเนน้การพฒันากระบวนการใน

การผลิตไบโอดีเซล รวมถึงการลดตน้ทุนการผลิตใหต้าํลง 
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สําหรับตัวเร่งปฏิกิริยาทีใช้ในการสังเคราะห์นํามนัไบโอดีเซลนัน สามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท ตามวฏัภาคของตวัเร่งปฏิกิริยา ไดด้งันี [1] 

ตวัเร่งปฏิกริิยาแบบเอกพนัธุ์ (Homogeneous catalyst) ซึงเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาทีละลาย

เป็นเนือเดียวกับสารละลายได้ ซึงมีข้อดีคือทาํให้ตัวเร่งปฏิกิริยาสามารถทาํงานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ แต่มีขอ้เสียในการแยกเอาตวัเร่งปฏิกิริยาออกจากสารผลิตภณัฑ์ทาํไดย้าก 

ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ุ (Heterogeneous catalyst) ซึงเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาทีไม่

ละลายเป็นเนือเดียวกบัสารละลาย ซึงมีขอ้ดีคือสามารถแยกตวัเร่งปฏิกิริยาออกจากสารผลิตภณัฑ์

ไดง่้าย และยงัสามารถนาํตวัเร่งปฏิกิริยากลบัมาใชใ้หม่ไดอี้ก แต่มีขอ้เสียคือตวัเร่งปฏิกิริยาชนิดนี

ไม่สามารถทาํงานไดอ้ยา่งเต็มที เนืองจากมีอตัราการแพร่ในสารละลายผสมทีตาํกว่า 

การทาํปฏิกิริยาในการสงัเคราะห์ไบโอดีเซลนนั ยงัสามารถทาํไดโ้ดยใชต้วัเร่งปฏิกิริยา

ทีเป็นกรดหรือด่าง[2] โดยตวัเร่งปฏิกิริยาชนิดกรดนนั สามารถทาํปฏิกิริยาไดดี้ แมว้่าแหล่งนาํมนัที

นํามาทําเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์บโอดีเซลนัน มีปริมาณกรดไขมนัอิสระอยู่มากก็ตาม 

นอกจากนีตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดกรดนี  ยงัให้ค่าร้อยละผลทีไดข้องไบโอดีเซลทีค่อนข้างสูง และ

ความชืนทีมีในระบบไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตอีกดว้ย แต่การใช้ตวัเร่งปฏิกิริยา

ชนิดกรดนัน ตอ้งทาํปฏิกิริยาทีอุณหภูมิสูง (สูงกว่า 100 oC) และตอ้งใชเ้วลาในการทาํปฏิกิริยาที

นานมาก   

สาํหรับตวัเร่งปฏิกิริยาชนิดด่างนนั มีขอ้ดีคือสามารถทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเค

ชนัไดอ้ย่างรวดเร็ว ซึงเร็วกว่าการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดกรดถึง 4,000 เท่า[3] แต่มีขอ้เสียตรง 

ความชืนทีมีอยูใ่นระบบในการทาํปฏิกิริยาทรานส์เตอริฟิเคชนั จะทาํให้ค่าร้อยละผลทีไดข้องสาร

ผลิตภณัฑล์ดลง เนืองจากการเกิดสบู่จากปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชนั (Saponification) ระหว่างเอสเตอร์ 

(Ester) และนาํ  

จากทีไดก้ล่าวในขา้งตน้ ดงันนัในกระบวนการสงัเคราะห์นาํมนัไบโอดีเซลจึงควรใส่

ใจในการลดการใช้ทรัพยากรและพลงังาน ดังนันการพฒันาตัวเร่งปฏิกิริยาให้สามารถใช้ได้

ยาวนานและผลิตมาจากของเหลือใชจ้ากธรรมชาตินนั จึงเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาไดแ้บบหนึง 

คาร์บอนกมัมนัต์ (Activated carbon) จากวสัดุธรรมชาติกาํลงัไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมาก ใน

การนาํมาประยกุตใ์ชเ้ป็นตวัเร่งปฏิกิริยา เนืองจากสามารถผลิตไดจ้ากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร

และมีกระบวนการทีไม่ซบัซอ้นยุง่ยาก ประกอบกบัมีตน้ทุนในการผลิตตาํ  ซึงคาร์บอนกมัมนัตเ์ป็น

คาร์บอนทีมีโครงสร้างมีความเป็นรูพรุนสูง เนืองมาจากผ่านกระบวนการกระตุน้ดว้ยวิธีต่างๆ ซึง
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ทาํให้คาร์บอนมีสมบติัในการดูดซบัไดดี้ขึน นอกจากนียงัมีความทนทานต่อสารเคมีต่าง ๆ และ

อณุหภูมิไดเ้ป็นอยา่งดี ในปัจจุบนัคาร์บอนกมัมนัตแ์บบทีมีขายในเชิงพาณิชยน์ัน ส่วนมากมกันิยม

ทาํมาจากถ่านหินหรือพวกทีมาจากแหล่งปิโตรเลียม ซึงมีแนวโนม้ทีจะหมดไปในอนาคตอนัใกลนี้

[4] 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เมอืมีการเก็บเกียวหรือแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร ทาํใหเ้กิดขยะจากเปลือกหรือกากต่าง ๆ เป็นอยา่งมาก หนึงในผลผลิตทีมีเปลือกเหลือทิง

เป็นจาํนวนมากคือ เปลือกของเมลด็แมคคาเดเมีย (Macadamia) ซึงมีปริมาณของคาร์บอนคงที 

(Fixed carbon) ทีสูง เมือเปรียบเทียบกบัเปลือกทีไดจ้ากผลผลิตทางการเกษตรอืนๆ จึงคาดว่าน่าจะ

มีความเหมาะสมในการนาํไปทาํเป็นวตัถุดิบสาํคญัในการพฒันาเป็นคาร์บอนกมัมนัต ์ เพือใชเ้ป็น

ตวัเร่งปฏิกิริยาของการสงัเคราะห์ไบโอดีเซล โดยนาํมาทาํเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพนัธุ ์ เพอืให้

สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดแ้ละทาํใหล้ดปัญหาในการแยกตวัเร่งปฏิกิริยาออกจากสารผลิตภณัฑ์

ไดอี้กดว้ย อกีทงัยงัเป็นการนาํวสัดุทีเหลือใชม้าทาํให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไดน้าํมาทาํการ

ปรับปรุงสมบติัของเปลือกแมคคาเดเมียดว้ยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์ (Potassium hydroxide 

:KOH) จากนนันาํไปทาํเผาเพือทาํใหเ้ปลียนเป็นคาร์บอนกมัมนัต ์ โดยผา่นกระบวนการกระตุน้เชิง

เคมีเพอืใหมี้รูพรุนทีสูงขึน 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 

1.2.1 เพอืศึกษาและพฒันาตวัเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพนัธุ์ในการทาํไบโอดีเซลผ่านปฏิกิริยา 

ทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั โดยใชว้สัดุจากผลผลิตทางการเกษตร 

1.2.2 เพอืศึกษาถึงปัจจยัทีมีผลต่อการทาํคาร์บอนกมัมนัต ์จากเปลือกแมคคาเดเมียทีผา่นการ 

ปรับปรุงสมบติัดว้ยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์

1.2.3 นาํผลผลิตทีเหลือใชท้างการเกษตรมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ในการพฒันาแหล่งพลงังาน

ทดแทน เพอืช่วยลดปัญหาพลงังานทีมใีนปัจจุบนั 
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1.3  ขอบเขตของงานวจิยั 

1.3.1 เปลือกผลผลิตทางการเกษตรทีใชใ้นการทาํเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพนัธุ์ สาํหรับ

เร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันนัน จะใช้เปลือกจากเมล็ดแมคคาเดเมีย ทีผ่านการอบแห้ง

มาแลว้  จากนนันาํเปลือกเมลด็แมคคาเดเมียไปผา่นกระบวนการคาร์บอนไนเซชนั (Carbonization)  

1.3.2 สารทีใชใ้นการปรับปรุงสมบติัของเปลือกเมลด็แมคคาเดเมีย คือโพแทสเซียมไฮดรอก

ไซด ์

 

1.4  วธิกีารดําเนินงานวจิยัโดยสังเขป 

1.4.1 ศึกษาและคน้ขวา้เอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

1.4.2 ออกแบบและวางแผนการดาํเนินงานวิจยัทีจะทาํล่วงหนา้ 

1.4.3 เริมดาํเนินงานวิจยัตามแผนทีวางเอาไว ้โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ 

ส่วนที 1 

1.4.3.1 เตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ โดยใช้เปลือกของเมล็ดแมคคาเดเมียที
ปรับปรุงสมบติัดว้ยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์ โดยศึกษาผลของปัจจยัของ อตัราส่วนโดยนําหนัก

ในการแช่ของโพแทสเซียมไฮดรอกไซดต่์อนาํหนกัของเปลือกแมคคาเดเมียทีผ่านการทาํคาร์บอน

ไนเซชนัมาแลว้ 

ส่วนที 2  

1.4.3.2 การสงัเคราะห์นาํมนัไบโอดีเซล จากการใชต้วัเร่งปฏิกิริยาทีเตรียมได ้โดยมีนาํมนั

ปาลม์และเมทานอลเป็นสารตงัตน้ในการทาํปฏิกิริยา โดยทาํการศึกษาปัจจยัของอุณหภูมิในการทาํ

ปฏิกิริยา ปัจจยัของอตัราส่วนโดยโมลระหว่างเมทานอลและนํามนัปาลม์ ปัจจยัของปริมาณตวัเร่ง

ปฏิกิริยาและปัจจยัของเวลาทีใชใ้นการทาํปฏิกิริยา 

1.4.4 วิเคราะห์ผลการวิจยั 

1.4.5 สรุปผลการวิจยั 

1.4.6 นาํเสนอผลงานวิจยั 

1.4.7 นาํเสนอผลงานวิจยัผา่นทางรูปแบบเล่มรายงานวิทยานิพนธ ์

1.4.8 นาํเสนอผลงานวิจยัในรูปแบบการนาํเสนอแบบปากเปล่าในงานประชุมวิชาการ 
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1.5  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 สามารถเตรียมและผลิตตวัเร่งปฏิกิริยาแบบววิิธพนัธุจ์ากผลผลิตทีเหลือใชจ้ากการ 

เกษตรโดยใชห้ลกัของการทาํคาร์บอนกมัมนัตไ์ด ้

1.5.2 สามารถนาํตวัเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพนัธุที์เตรียมไดจ้ากการทาํคาร์บอนกมัมนัต์ มาใช ้

ในกระบวนการผลิตนาํมนัไบโอดีเซลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทที 2 
เอกสาร และงานวจิยัทีเกยีวข้อง 

2.1  แมคคาเดเมยี (Macadamia)  
แมคคาเดเมีย นนัเป็นไมย้นืตน้ทีมีถินกาํเนิดแถบประเทศออสเตรเลีย ถึงแมว้่าจะมีอยู่

ดว้ยกนั 10 ชนิด แต่ทีสามารถบริโภคได้มีแค่ 2 ชนิดเท่านัน แมคคาเดเมียเป็นพืชทีปลูกไดใ้น

อุณหภูมิระหว่าง 9 องศาเซลเซียส และสูงสุดไม่เกิน 32 องศาเซลเซียส ตอ้งการนําและดินทีอุดม

สมบูรณ์ ร่วนซุย ระบายนาํไดดี้ โดยสาํหรับประเทศไทยนนั พบว่าปลูกไดผ้ลดีทีดอยมูเซอ จงัหวดั

ตาก เขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ และภูเรือ จงัหวดัเลย 

จากการศึกษาพบว่าเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกานัน มีการนาํเขา้ผลผลิตจากเมล็ด

แมคคาเดเมียมากกว่า 6,500 ตนัในปี ค.ศ. 2008 [5] และหากรวมผลผลิตของแมค็คาเดเมียทวัโลกใน

ปี ค.ศ. 2008 พบว่ามีมากกว่า 26,000 ตนั [6]  โดยของเหลือสาํคญัจากกระบวนการแปรรูปต่างๆ ก็

คือตวัเปลือก ซึงโดยส่วนมากแลว้เปลือกของเมล็ดต่างๆ จะมีองค์ประกอบ หลกัๆ ดงันี   40–50% 

เป็นเซลลโูลส (Cellulose), 20–30% เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose), 20–25% ลิกนิน (Lignin) และ

อกี 1–5% ขีเถา้[7] ดว้ยส่วนประกอบเหล่านี ทาํให้เปลือกของผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ มีความ

แข็งเป็นพิเศษ ซึงเปลือกของแมคคาเดเมียก็มีสมบติัทีมีความแข็งเป็นพิเศษเช่นกนั 

 

2.2  กระบวนการคาร์บอนไนเซชัน (Carbonization process)[8] 
กระบวนการคาร์บอนไนเซชัน เป็นกระบวนการทีใชส้าํหรับเปลียนให้วสัดุจาํพวก   

ลิกโนเซลลโูลส (Lignocellulosic material) แยกออกเป็น 3 วฏัภาค ไดแ้ก่ ถ่าน นํามนั และก๊าซ ซึง

กระบวนการนีมีปัจจยัทีสําคญั ไดแ้ก่ อตัราการให้ความร้อน โดยทีอตัราการให้ความร้อนตาํจะ

เปลียนให้อยู่ในรูปของแข็งเป็นส่วนมาก สําหรับทีอัตราการให้ความร้อนสูงนัน จะเปลียน

องคป์ระกอบต่างๆใหอ้ยูใ่นรูปของของเหลวหรือทาร์ (Tar) มากขึน ซึงการเกิดทาร์ทีมากนันทาํให้

ค่าร้อยละผลทีไดข้องถ่านทีไดจ้ากกระบวนการคาร์บอนไนเซชนัมีค่าทีตาํ  

สาํหรับถ่านนันเป็นสิงทีเหลือจากกระบวนการคาร์บอนไนเซชนัหลงัจากกาํจดัธาตุ

ต่างๆทีไม่ใช่คาร์บอนออกไปแลว้ เช่น ออกซิเจน ไฮโดรเจน ทีมีอยูใ่นเนือสารตงัแต่แรก[9]  
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ซึงกระบวนการนีจะทาํให้เกิดรูพรุนขึนมาในโครงสร้าง  ซึงโครงสร้างของถ่านทีไดน้ัน หากมี

ปริมาณคาร์บอนคงที ทีมากนนัจะทาํให้การนาํไปใชง้านนนัมีประสิทธิภาพทีดีมากขึน 

นกัวิจยัไดม้ีการยนืยนัว่าลิกนินนัน นับเป็นปัจจยัหลกัทีจะเปลียนเป็นถ่าน ในขณะที

พวกเซลลโูลสและเฮมิเซลลูโลสนัน จะกลายไปเป็นสารระเหยต่างๆ ซึงกระบวนการนีจะเริมจาก

การทีลิกนินนันเริมมีการสลายตวัทีอุณหภูมิไม่สูงมาก (160-170 องศาเซลเซียส) ซึงขนัตอนนีจะ

เกิดขึนต่อเนืองอย่างชา้ๆ ไปจนถึงประมาณอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส ส่วนประกอบต่อมาทีจะ

เกิดการสลายตวัตามมาก็คือ เฮมิเซลลโูลสและเซลลโูลส ซึงจะสลายตวัในช่วงแคบๆ ของอุณหภูมิ 

ที 200-400 องศาเซลเซียส ซึงนบัเป็นการสลายตวัหลกัของกระบวนการนี   

ในส่วนของอุณหภูมิ  อตัราการให้ความร้อน บรรยากาศในการทาํคาร์บอนไนเซชนั 

ชนิดของสารคาร์บอนไนซิงเอเจนท์ (Carbonizing agent) และเวลาในการทาํปฏิกิริยานัน ลว้น

แลว้แต่เป็นปัจจยัทีมีความสาํคญัเป็นอยา่งยงิทีจะทาํใหค้าร์บอนทีไดม้ีความเป็นรูพรุนมากหรือน้อย

[7]  โดยอุณหูมิในการทาํคาร์บอนไนเซชนันันโดยส่วนมากแลว้จะส่งผลต่อค่าร้อยละผลไดข้อง

ปริมาณถ่านทีไดห้ลงัผา่นกระบวนคาร์บอนไนเซชนั[10] เนืองจากการเพิมขึนของอุณหภูมินันเป็น

ผลทาํให้ร้อยละผลไดข้องส่วนทีกลายเป็นของแข็งนันลดลงและร้อยละผลไดข้องส่วนทีกลายเป็น

ของเหลวนันและก๊าซมากขึน ซึงตรงนีเองทีส่งผลให้ปริมาณคาร์บอนทีเหลือลดลง ซึงการลดลง

ของร้อยละผลไดข้องถ่านทีไดน้นัสามารถเกิดมาไดจ้ากสาเหตุหลกัๆ คือ มีการสลายตวัในครังแรก 

(Primary decomposition) ทีดีมากขึนเมืออุณหภูมิสูงมากขึน  และยงัมีการสลายตัวครังทีสอง 

(Secondary decomposition) ทีเกิดจากการสลายตวัของถ่านทีอณุหภูมิสูง  ซึงการสลายตวัครังทีสอง

นีเป็นการทาํใหม้ีการสลายตวัเป็นก๊าซมากขึน   

นอกจากนีการลดลงของปริมาณถ่านนนัยงัมีสาเหตุมาจากการปลดปล่อยธาตุคาร์บอน 

ไฮโดรเจน และออกซิเจน ออกจากถ่านอีกดว้ย  ซึงเป็นผลทาํให้เกิดการจัดเรียงตัวใหม่ของวง

แหวนอะโรมาติก (Aromatic ring) ในโครงสร้างคาร์บอน[8] ซึงเป็นผลให้เกิดรูพรุนขนาดเล็ก 

(Micropore) นอกจากนีการเกิดรูพรุนและการลดลงของปริมาณร้อยละผลไดข้องถ่านยงัสามารถที

จะอธิบายไดอี้ก โดยในระหว่างกระบวนการทาํคาร์บอนไนเซชนันัน  เซลลูโลส  เฮมิเซลลูโลส 

และลิกนิน จะมีการกาํจดันาํออกและมีปฏิกิริยาการแตกออกของพนัธะ และจดัโครงสร้างใหม่ เป็น

ผลให้ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (Polymerization) นนัเกิดขึนอย่างต่อเนือง ซึงเป็นผลทาํให้เกิดรู

พรุนต่างๆขึน ในพืนผวิทงัดา้นในและดา้นนอกของคาร์บอนกมัมนัต ์
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2.2.1 การควบคมุกระบวนการคาร์บอนไนเซชันในทําคาร์บอน[8,10-13] 
สาํหรับการควบคุมการทาํคาร์บอนจากวถุัดิบพวกลิกโนเซลลูโลส ดว้ยกระบวนการ

คาร์บอนไนเซชนันัน นับว่าเป็นสิงทีตอ้งคาํนึง เนืองจากโครงสร้างหรือองค์ประกอบคาร์บอนที

เกิดขึนนัน แตกต่างกนัออกไปตามสภาวะทีใชใ้นการทาํคาร์บอนไนเซชนั โดยการควบคุมนัน 

ขึนอยูก่บัปัจจยัหลกัๆ ไดแ้ก่ อตัราการใหค้วามร้อน อุณหภูมิ และเวลาในการทาํคาร์บอนไนเซชนัที  

ปัจจัยทีมีความสําคัญเป็นอย่างมากคือ อตัราการให้ความร้อนและอุณหภูมิ  ซึ ง

โดยทวัไปแลว้การเพิมอณุหภูมิในการทาํคาร์บอนไนเซชนันนั ทาํใหค่้าร้อยละผลทีไดข้องคาร์บอน

ทีเกิดขึนนนัมีค่าตาํลง เนืองจากการระเหยออกไปของสารระเหยทีมีความเสถียรตาํ  แต่อตัราการให้

ความร้อนนนัมีผลต่อองคป์ระกอบต่างๆ ทีไดใ้นสดัส่วนทีแตกต่างกนั ดงัตารางที 2.1 และรูปที 2.1 

 

ตารางที 2.1 ผลของอตัราการใหค้วามร้อนทีมีต่อการทาํคาร์บอน[12] 

 

กระบวนการ สภาวะทีใช ้
องคป์ระกอบทีได ้

ของเหลว ของแข็ง ก๊าซ 

Fast pyrolysis 
ประมาณ 500 oC (hot vapour 

residence time: 1s) 
75% 12% char 13% 

Intermediate 

pyrolysis 

ประมาณ 500 oC (hot vapour 

residence time: 10-30s) 
50% 25% char 25% 

Carbonization 
ประมาณ 400 oC (hot vapour 

residence time: 1 day) 
30% 35% char 35% 

Gasification ประมาณ 750-900 oC  5% 10% char 85% 

Torrefaction 
ประมาณ 290 oC (solids 

residence time: 10-60 min) 
0% 80% solid 20% 
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รูปที 2.1 ผลของอตัราการใหค้วามร้อนต่อการทาํคาร์บอน[12] 

 

2.3  คาร์บอนกมัมนัต์ (Activated carbon) 
คาร์บอนกัมมนัต์นัน เป็นคาร์บอนทีมีความเป็นรูพรุนสูง  สามารถนาํมาใช้งานได้

หลากหลายทงัในดา้นสิงแวดลอ้ม และดา้นอุตสาหกรรมต่างๆ โดยวิธีการผลิตของ คาร์บอนกัม

มนัตแ์บบดงัเดิมนนั ใชถ่้านหิน ถ่านหินเลน (ถ่านทีไดจ้ากการทบัถมกนัของตน้ไม ้ใบไมใ้นหนอง

นาํ) หรือ ถ่านหินลิกไนต์ (Lignite) [7] แต่ในปัจจุบนันันไดม้ีการปรับเปลียนมาใชว้สัดุทีเหลือใช ้

จากผลผลิตทางเกษตรมากขึน เนืองจากเหตุผลทางดา้นสิงแวดลอ้ม โดยวสัดุทีเหลือใชจ้ากผลผลิต

ทางการเกษตรนนัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นกลุ่มใหญ่ๆ 2 กลุ่ม ดงันี[7] 

1. กลุ่มทีมีความแข็งแรงน้อยหรือพวกทีสามารถกดอดัไดง่้าย มีความหนาแน่นตํา 

ไดแ้ก่ เปลือกขา้ว ชานออ้ย หรือ เปลือกถวัลิสง เป็นตน้ 

2. กลุ่มทีมีความแข็งแรงสูงหรือพวกทีกดอดัไดย้าก ไดแ้ก่ เปลือกถวัทีมีเปลือกแข็ง 

เมลด็ของผลต่างๆ เปลือกผลไมเ้ปลือกแข็ง เป็นตน้ 

ความสามารถในการดูดซบัของคาร์บอนกมัมนัตต่์อสารต่างๆนัน ขึนอยู่กบัขนาดของ

พนืทีผวิ ซึงโดยปกติแลว้พืนทีผิวของคาร์บอนกมัมนัต์นัน มีค่าอยู่ในช่วง 500 จนถึง 3000 ตาราง

เมตร/กรัม โดยมีรูพรุนทีมีรูปแบบโครงสร้างทีหลากหลาย ดังนี รูพรุนขนาดเล็ก (เส้นผ่าน

ศนูยก์ลาง <2 nm)   
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รูพรุนขนาดกลาง (Mesopore) (เส้นผ่านศูนยก์ลาง 2–50 nm) และสุดทา้ย รูพรุนขนาดใหญ่ 

(Macropores) (เสน้ผา่นศนูยก์ลาง >50 nm) [14] 

 
 

รูปที 2.2 โครงสร้างของคาร์บอนกมัมนัต ์[4] 

 

จากรูปที 2.2  แสดงให้เห็นโครงสร้างของคาร์บอนกมัมนัต์และการเกิดขึนของรูพรุน 

ซึงเกิดจากการบิดเบียวของชนัของคาร์บอน ซึงเปรียบเทียบไดก้บัแผ่นกระดาษทีถูกขยาํและเกิด

ช่องว่างขึนภายใน  ซึงได้กลายมาเป็นข้อดีของคาร์บอนกมัมนัต์ ทาํให้สามารถนาํไปใช้งานได้

หลากหลาย ในปัจจุบนัคาร์บอนกมัมนัตแ์บบทีมีขายเชิงพาณิชยน์นั ส่วนมากนิยมทาํมาจากถ่านหิน 

ซึงมีแนวโนม้ทีจะหมดไปในอนาคตอนัใกลนี้   

ดงันนัวสัดุจากธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกใหม่สาํหรับการนาํมาทาํเป็นวตัถุดิบหลกัใน

การผลิตคาร์บอนกมัมนัต์[4] ส่วนใหญ่วสัดุจากธรรมชาตินัน จะมีลิกนินเป็นส่วนประกอบ ซึงมี

โครงสร้างแบบ 3 มิติ ของร่างแหอะโรมาติกกบัฟีนิลโพรเพน (Phenylpropane)  นอกจากนีลิกนิน

ยงัเป็นส่วนประกอบหลกัในผนงัเซลลร์องจากพวกเซลลูโลส ซึงหน่วยซาํของลิกนินนันจะเป็น 3-

(4-hydroxy phenyl) prop-2-eneol  และยงัเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพทีเป็นโครงสร้างแบบอสัณฐาน 

(Amorphous) ซึงเป็นส่วนเสริมโครงสร้างใหแ้ข็งแรงของพืช  ดงันนัเมือมีลิกนินในปริมาณมากทาํ

ใหเ้ปลือกของพืชมีความแข็งมากขึน ซึงแหล่งทีมาของคาร์บอนและกระบวนการเตรียมคาร์บอนกมั

มนัตน์นั เป็นปัจจยัทีทาํใหพ้นืผวิหรือโครงสร้าง รวมถึงสมบติับางอย่างแตกต่างกนัออกไป ดงันัน

การเลือกวสัดุเพือใช้เป็นวัตถุดิบนัน ปริมาณขีเถ้า คาร์บอนและสารระเหย นันจะถูกนํามา

ประกอบการตดัสินใจ 
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2.4  ทฤษฎใีนการเตรียมคาร์บอนกมัมนัต์ (Preparation of activated carbon) 
การเตรียมหรือการผลิตคาร์บอนกมัมนัต์นัน มีวิธีทีแตกต่างกันขึนอยู่กบัชนิดของ

วตัถุดิบและวิธีการกระตุน้ โดยทวัไปกระบวนการเตรียมคาร์บอนกมัมนัต์นัน ประกอบดว้ย 2 ขนั

หลกัๆ[14] ไดแ้ก่ ขนัตอนการทาํใหเ้กิดคาร์บอนหรือถ่าน โดยผา่นกระบวนการคาร์บอนไนเซชนัที

อุณหภูมิตาํกว่า 800 องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะทีมีก๊าซไนโตรเจนหรือก๊าซเฉือย จากนันใน

ขนัตอนที 2 เป็นการกระตุน้คาร์บอนดว้ยสารทีช่วยในการกระตุน้ หรือ Activation agent เช่น 

อากาศ ไอนาํ หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ทีอณุหภูมิประมาณ 800-1000 องศาเซลเซียส 

ขนัตอนการกระตุน้คาร์บอนสามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธีหลกัๆ ไดด้งันี[10] 

1. การกระตุน้ดว้ยวิธีเชิงกายภาพ (Physical activation) 

2. การกระตุน้ดว้ยวิธีเชิงเคมี (Chemical activation) 

2.4.1 การกระตุ้นด้วยวธิเีชิงกายภาพ (Physical activation)[8,10] 
การกระตุน้คาร์บอนดว้ยวิธีเชิงกายภาพประกอบดว้ย 2 ขนัตอน โดยขนัตอนแรกเป็น

การทาํให้เกิดคาร์บอน โดยการผ่านกระบวนการคาร์บอนไนเซชนั จากนันตามดว้ยการกระตุ้น

คาร์บอนดว้ยการใหอุ้ณหภูมิสูง โดยมีก๊าซทีเหมาะสมในการทาํออกซิเดชนั(Oxidation) เช่น ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซค ์ ไอนาํ[15]  หรืออากาศ[16]  โดยส่วนใหญ่นิยมใชก้๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

เนืองจากสามารถควบคุมและหาไดง่้าย  

ขนัตอนกระบวนการคาร์บอนไนเซชนันนั โครงสร้างของคาร์บอนนันจะมีการสร้างรู

พรุนขึนมาบา้งซึง รูพรุนพวกนีจะถูกอุดตนัไดด้ว้ยนํามนัทาร์ทีเกิดขึนมาในระหว่างการให้ความ

ร้อนแก่วตัถุดิบ ทาํให้เกิดการดูดซับลดลง  ดงันันการทาํการกระตุน้เชิงกายภาพหลงัจากการทาํ

คาร์บอนไนเซชนันัน เป็นการกาํจัดนํามนัทาร์ทีอุดรูพรุนต่างๆออกไป[8] โดยการทาํปฏิกิริยา

ออกซิเดชนั (Oxidation) จากทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ว่าก๊าซทีเหมาะสมในการทาํออกซิเดชนันนั ไดแ้ก่ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ก๊าซออกซิเจน หรือไอนํา โดยปฏิกิริยาทีเกิดขึนนนัจะเสมือนเป็นการ

กาํจดัคาร์บอนจากโครงสร้างของถ่าน (Char) โดยมีขนัตอนเป็นดงันี C  H O → CO H                                 ∆H  117 kJ/mol 

C  2H O → CO 2H                         ∆H     75 kJ/mol 

C  CO  → 2CO                                       ∆H  159 kJ/mol 
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ปฏิกิริยาเหล่านีเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนทงัสิน ดงันนัความร้อนทีให้จากภายนอกจึง

เป็นสิงสาํคญัทีตอ้งใหเ้ขา้ไปเพือใหถึ้งอุณหภูมิการกระตุน้ ซึงมีค่าสูงกว่า 800 องศาเซลเซียส ไอนาํ

หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์าํปฏิกิริยากบัคาร์บอนแลว้ เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซมีเทน ซึงกระบวนเหล่านีจะมีชือเรียกว่า “การเผา

ทาํลาย (Burn-off)” ซึงสามารถหาร้อยละการเผาทาํลาย (% Burn off) ไดจ้ากการนาํผลต่างของ

นาํหนกัของคาร์บอนกมัมนัตที์ไดก้บันาํหนกัของถ่านเริมตน้ หารดว้ยค่านาํหนกัเริมตน้ของถ่าน 

สาํหรับสภาวะทีใชส้าํหรับการกระตุน้เชิงกายภาพของถ่านทีไดจ้ากวสัดุจาํพวกลิกโน

เซลลูโลส การเลือกใชก้๊าซคาร์บอนไดออกไซดห์รือไอนาํ จะใหผ้ลของการเกิดรูพรุนทีแตกต่างกนั

ออกไปเช่นกนั การใชก้๊าซคาร์บอนไดออกไซดน์นัจะทาํใหเ้กิดรูพรุนขนาดเลก็ทีมกีารกระจายตวั

อยูใ่นช่วงแคบๆ  ในขณะทีการใชไ้อนาํนนั ทาํใหก้ารเกิดรูพรุนขนาดเลก็ ทีมีการกระจายตวัอยูใ่น

ช่วงกวา้งและยงัทาํให้ร้อยละการเผาทาํลายสูงขึน ทงันีเนืองจากการใชไ้อนาํในการกระตุน้จะเป็น

ผลทาํให้เกิดรูพรุนขนาดกลางและรูพรุนขนาดใหญ่มากกวา่การกระตุน้โดยใชก้๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นตวักระตุน้                
2.4.2 การกระตุ้นด้วยวธิเีชิงเคม ี(Chemical activation)[8,10]  

การกระตุน้ดว้ยวิธีเชิงเคมีประกอบดว้ย 2 กระบวนการ คือ กระบวนการคาร์บอนไนเซ

ชนัและกระบวนการการกระตุน้ โดยนาํวตัถุดิบมาทาํการผสมกบัสารเคมีช่วยกระตุน้  (Activating 

agent) ซึงเป็นสารทีมีสมบัติดูดนํา (Dehydrating agent) และเป็นสารทีทาํให้สารอืนรวมตวักับ

ออกซิเจน (Oxidant) ขอ้ดีของการกระตุน้ดว้ยวิธีเชิงเคมีนันคือ สามารถทาํไดที้อุณหภูมิไม่สูงมาก 

(600-800 oC)[8] และช่วยลดขนัตอนการทาํเหลือเพยีงขนัตอนเดียว 

สารเคมีช่วยกระตุ้นทีนิยมนํามาใชน้ัน ส่วนมากจะเป็น กรดฟอสฟอริก(Phosphoric 

acid :H3PO4) กรดซัลฟิวริก (Sulfuric acid :H2SO4) ซิงค์คลอไรด์ (Zinc chloride :ZnCl2) และ

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์(Potassium hydroxide :KOH) [8]  นาํวตัถุดิบมาแช่ใหอิ้มตวัดว้ยสารเคมี

ช่วยกระตุน้ จากนนัทาํการให ้ความร้อนภายใตบ้รรยากาศเฉือย  ซึงจะทาํให้ไดค้าร์บอนทีมีรูพรุน

สูง  สารเคมีช่วยกระตุน้เหล่านีจะทาํหนา้ทีช่วยยบัยงัการเกิดสารพวกทาร์ และสารทีไม่ตอ้งการใน

กระบวนการทําคาร์บอนไนเซชัน จึงทาํให้ได้คาร์บอนกัมมนัต์ทีมีค่าร้อยละผลทีได้สูงกว่า

คาร์บอนกมัมนัตที์ไดจ้าก กระบวนการการกระตุน้ดว้ยวิธีเชิงกายภาพ 

ตวัอยา่งของการกระตุน้เชิงเคมีของการทาํคาร์บอนกมัมนัต์ทีนิยมกบัในปัจจุบนันัน 

ไดแ้ก่การกระตุน้ดว้ยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์เนืองจากเป็นสารทีใหป้ระสิทธิภาพในการกระตุน้ 
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สูงและยงัมีราคาถูก หาได้ง่าย โดยจะทาํหน้าทีในการเกิดออกซิเดชัน และเข้าไปขยายชนัของ

คาร์บอน ใหเ้กิดเป็นรูพรุนเกิดขึน[17] กลไกในการทาํการกระตุน้เชิงเคมีดว้ยโพแทสเซียมไฮดรอก

ไซดน์นั คือ[4] 

- ขนัตอนแรกเกิดเป็นโพแทสเซียมคาร์บอเนต ดงันี 

4KOH + C → K2CO3 + K2O + 2H2 

- นอกจากนี KOH ยงัสลายตวักลายเป็น K2O ดงันี 

2KOH → K2O + H2O 

  -  จากนนัไอนาํทีเกิดขึนจะทาํปฏิกิริยากบัคาร์บอนอะตอม แลว้เกิดเป็น CO2 และ CO   
C + H2O → CO + H2 

CO + H2O → CO2 + H2 

-  จากนนั K2O จะทาํปฏิกิริยากบั CO2 ทีเกิดขึน กลายเป็น K2CO3 ไดด้งันี 
K2O + CO2→ K2CO3 

- นอกจากนี จะเกิด K2CO3.1.5H2O จากการมีของ CO2 และความชืนในระบบ ดงันี [18] 

2KOH + CO2+ 0.5H2O → K2CO3.1.5H2O 

 

สาํหรับการใชง้านของคาร์บอนกมัมนัต์นันในปัจจุบนัไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก

ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหาร ยา ปิโตรเคมี การทาํเหมือง 

อตุสาหกรรมรถยนต์ เนืองจากสมบติัในการดูดซบัทาํให้สามารถนาํมาประยุกต์ใชท้างดา้นตวัดูด

ซบั ไฟฟ้าเคมี ตวัเร่งปฏิกิริยา [10] เช่นในกรณีทีคาร์บอนมีความเป็นกรดทีผิวนัน สามารถใชเ้ป็น

ตวัดูดซบัสารหรือไอของสารทีมีความเป็นด่าง[19,20] เช่น แอมโมเนีย และในทางกลบักนัพวก

คาร์บอนกมัมนัตที์มีผวิเป็นด่างก็สามารถนาํมาเป็นตวัดูดซบัสารพวกทีมีความเป็นกรดได้[20,21] 

เช่น ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์  

 

2.5 ตวัเร่งปฏกิริิยา[22] 
2.5.1 ชนิดของตวัเร่งปฏกิริิยา 

ตวัเร่งปฏิกิริยา คือ สารทีเพิมอตัราเร็วของปฏิกิริยาทาํให้ปฏิกิริยาเขา้สู่สมดุลเร็วขึน 

โดยไม่ถกูใชอ้ยา่งถาวรในปฏิกิริยา แมว้่าอาจมีส่วนร่วมในบางขนัตอนของการเกิดปฏิกิริยา แต่ใน
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ทีสุดจะเปลียนกลบัมาอยูใ่นรูปเดิมหลงัจากปฏิกิริยาสินสุดแลว้ การทาํงานของตวัเร่งปฏิกิริยามกัจะ

เกิดขึนโดยการเกิดพนัธะเคมีกบัสารตงัตน้อยา่งนอ้ยหนึงชนิด 
ชนิดของตวัเร่งปฏิกิริยาแบ่งตามสถานะเทียบกบัสารตังตน้และสารผลิตภัณฑ์ มี 2 

ประเภท คือ 

2.5.1.1 ตวัเร่งปฏกิริิยาเอกพนัธ์ุ (Homogeneous catalysts) คือตวัเร่งปฏิกิริยาทีอยูใ่น
สถานะเดียวกบัสารทีทาํปฏิกิริยา ไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือของเหลว ส่วนใหญ่มกัเป็นสารละลายทีมี

ตวัเร่งปฏิกิริยาและสารตงัตน้ละลายอยูด่ว้ยกนั ตวัเร่งปฏิกิริยาเอกพนัธ์ุมกัเป็นโมเลกุลทีมีตาํแหน่ง

สาํหรับเร่งปฏิกิริยาชดัเจน แต่มีขอ้เสียคือ มกัสลายตวัหรือเสียสภาพในภาวะทีใชค้วามร้อนหรือ

ความดนัสูง ปฏิกิริยาเอกพนัธุไ์ดรั้บความสนใจมาก เนืองจากตวัเร่งปฏิกิริยาส่วนใหญ่มี

ความสามารถในการเลือกทาํปฏิกิริยาสูงและไวต่อปฏิกิริยา โดยเฉพาะปฏิกิริยาทีคายความร้อน 
เนืองจากสามารถกาํจดัความร้อนทีเกิดขึนไดง่้ายกว่าในระบบปฏิกิริยาวิวิธพนัธุที์มีตวัเร่งปฏิกิริยา

เป็นของแข็ง แต่มีขอ้เสียคือการแยกสารผลิตภณัฑแ์ละตวัเร่งปฏิกิริยาออกจากกนัทาํไดย้าก 

2.5.1.2 ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ุ (Heterogeneous catalysts) คือ ตวัเร่งปฏิกิริยาทีอยู่ใน

สถานะแตกต่างจากสารทีทาํปฏิกิริยา เช่น ตวัเร่งปฏิกิริยาเป็นของแข็ง สารตงัตน้และผลิตภณัฑ์เป็น

ก๊าซหรือของเหลว ตวัเร่งปฏิกิริยาชนิดนีสามารถแยกตวัเร่งปฏิกิริยาออกมาจากสารผลิตภณัฑ์ และ

สารตงัตน้ทีเหลือไดง่้ายกว่าระบบทีใชต้วัเร่งปฏิกิริยาเอกพนัธุ์ มีความแข็งแรงเชิงกล ทนทานต่อ

ความดนัและอุณหภูมิสูง  

และเนืองจากความแตกต่างของตวัเร่งปฏิกิริยาทัง 2 ประเภทนี ทีมีขอ้ดีและขอ้เสียที

แตกต่างกนัออกไป การเลือกใชช้นิดองตวัเร่งปฏิกิริยานันจึงนับไดว่้าเป็นเรืองทีมีความสาํคญัเป็น

อยา่งยงิ ซึงเราสามารถเปรียบเทียบความเหมาะสมสาํหรับการนาํมาใชง้าน ไดจ้ากตารางที 2.2 

 

ตารางที 2.2  ตารางเปรียบเทียบสมบติัต่างๆของตวัเร่งปฏิกิริยาแต่ละชนิด [22] 

 

ปัจจยั ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธุ์  ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ 

กมัมนัตภาพเมือเทียบปริมาณโลหะที

เท่ากนั 
สูง แปรค่าได ้

สดัส่วนการเลือกทาํปฏิกิริยา สูง แปรค่าได ้
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ภาวะของปฏิกิริยา ไม่รุนแรง รุนแรง 

อายกุารใชง้านของตวัเร่งปฏิกิริยา แปรค่าได ้ นาน 

ความไวต่อการเป็นพษิ ตาํ สูง 

ปัญหาจากการแพร่ ไม่มี อาจมีผล 

การนาํตวัเร่งปฏิกิริยากลบัมาใชง้าน ทาํไม่ได ้ ราคาแพง 

การปรับสมบติัเชิงโมเลกุลของตวัเร่ง

ปฏิกิริยา โดยการเปลียนอะตอมทีเป็น
องคป์ระกอบ

ทาํไม่ได ้ อาจทาํได ้

 

2.5.2 องค์ประกอบของตวัเร่งปฏิกริิยาววิธิพนัธ์ุ [22] 

ตวัเร่งปฏิกิริยาโดยทวัไปแลว้ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย 2 องค์ประกอบหลกั ไดแ้ก่ 

องคป์ระกอบทีว่องไวทีทาํหนา้ทีเร่งปฏิกิริยา (Active component) และตวัรองรับ (Support) โดยตวั

รองรับนนัมกัเป็นวสัดุทีมีพนืทีผวิสูง เพอืใหก้ารกระจายตวัของสารทีเป็นตวัพานันกระจายตวัไดดี้ 

และช่วยในการเกิดปฏิกิริยา แต่บางตวัเร่งปฏิกิริยาอาจมีเพียงสารทีเป็นตวัพาเพียงอยา่งเดียวก็ได ้
ตวัเร่งปฏิกิริยาบางตวัอาจมีองคป์ระกอบทีช่วยส่งเสริมการเร่งปฏิกิริยาให้ดีขึนเรียกว่า 

ตวัส่งเสริม (Promoter) ซึงส่วนใหญ่จะเป็นสารทีใส่ลงไปในปริมาณน้อยๆ เพือช่วยเปลียนแปลง

สมบัติทางเคมีหรือกายภาพของสารว่องไวและตัวรองรับ ซึงอาจเพิมความว่องไว (Activity) 

สดัส่วนการเลือกทาํปฏิกิริยา (Selectivity) และเสถียรภาพของตวัเร่งปฏิกิริยา 

 

2.5.3 การเตรียมตวัเร่งปฏิกริิยาววิธิพนัธ์ุ

สมบติัของตวัเร่งปฏิกิริยาขึนกบักรรมวิธีทีใชใ้นการเตรียม โดยทีการเตรียมแต่ละครัง

ควรคาํนึงถึงสมบติัทางกายภาพทีสาํคญัของตวัเร่งปฏิกิริยา ไดแ้ก่ พืนทีผิว เสถียรภาพ และความ

ทนทาน ตวัเร่งปฏิกิริยาทีเป็นของแข็งมกัจะประกอบดว้ยตวัพาเป็นหลกัทีสามารถเร่งปฏิกิริยาได ้

ตวัรองรับ และในบางกรณีอาจมีการเติมตวัส่งเสริม เนืองจากการทาํงานในการเร่งปฏิกิริยาของ

ตวัเร่งปฏิกิริยาส่วนใหญ่จะตอ้งอาศยัพืนผิว ดงันันจึงจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งทาํให้ตวัเร่งปฏิกิริยา

เหล่านนัมีพืนทีผวิมากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้ 
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โดยการเตรียมตวัเร่งปฏิกิริยาสามารถทาํไดห้ลายวิธีดว้ยกนั คือ วิธีอิมเพรกเนชนัหรือ
การทาํให้เปียกชุ่ม (Impregnation) วิธีตกตะกอนร่วม (Co-precipitation) วิธีคลุกเคลา้ (Kneading) 

วิธีแลกเปลียนไอออน (Ion exchange) และวิธีหลอมเหลว (Melting) เป็นตน้ และหลงัจากทีเตรียม

ตวัเร่งปฏิกิริยาเรียบร้อยแลว้ ก็อาจจาํเป็นทีจะตอ้งทาํการลา้งซึงโดยปกติแลว้จะใชน้าํ เพือกาํจดั

ส่วนประกอบทีไม่ตอ้งการออก ในกรณีทีส่วนประกอบหลกัทีเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหลกัสามารถ

ละลายนาํได ้ดงันนัอาจจะตอ้งตรวจสอบปริมาณของส่วนประกอบหลกัเหล่านีทีละลายหายไปเพือ

ปรับปริมาณการใชว้ตัถุดิบในตอนแรก หรือจาํเป็นตอ้งใชส้ารอืนทีไม่ใช่นาํลา้งแทนต่อจากนันจะ

ทาํการอบเพือไล่ตวัทาํละลายต่างๆ ทีอณุหภูม ิ80-300 องศาเซลเซียส  

ขอ้ควรระวงัในขณะทีทาํการอบแหง้ คือ การเกิดความไม่สมาํเสมอในการกระจายตวั

ของส่วนประกอบหลกัทีฉาบบนตวัรองรับ โดยเฉพาะอยา่งยงิ ในกรณีทีส่วนประกอบหลกัและตวั

รองรับมีค่าสัมพรรคภาพ (Affinity) ทีตาํ ก็จะทาํให้ส่วนประกอบหลกัเกิดการกระจายตวัไม่

สมาํเสมอขึนบนตวัรองรับได  ้ ดงันันเพือหลีกเลียงปัญหาเช่นนี สามารถทาํไดโ้ดยการอบแห้งที

อณุหภูมิตาํและใชเ้วลาในการอบใหน้านมากยงิขึน 

2.5.3.3 วธิทีําให้เปียกชุ่ม (Impregnation) วิธีนีเป็นวิธีการเตรียมตวัเร่งปฏิกิริยาชนิดทีมี

ตวัรองรับวิธีหนึง ซึงเป็นทีนิยมใชก้นัมากทีสุด วิธีนีเป็นวิธีการแช่ตวัรองรับลงในสารละลายทีมี

ส่วนประกอบกมัมนัตห์ลกัทีเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาหรือการทาํใหต้วัรองรับชุ่มดว้ยสารละสายนัน โดย

สามารถแบ่งออกได ้5 วิธี คือ 

2.5.3.3.1 วธิดูีดซับ (Adsorption) ในการเตรียมตวัเร่งปฏิกิริยาดว้ยวิธีนี ก่อนการ

เตรียมจะตอ้งตรวจสอบดูว่า ตวัรองรับทีเลือกใช้สามารถดูดซับสารทีเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น 

ไอออนของโลหะไดม้ากนอ้ยเพียงใด หลงัจากนนัจึงทาํการดูดซบัภายใตส้ภาวะทีจะทาํให้ปริมาณ

การดูดซบัตาํกว่าการดูดซบัอิมตวั เพอืใหม้นัใจว่าปริมาณของสารทงัหมดถูกดูดซบัจนหมด  แต่ถา้

การดูดซบัถกูกระทาํขึนโดยการแช่ตวัรองรับในสารละลายทีมีส่วนประกอบกมัมนัตที์ใชเ้ป็นตวัเร่ง

ปฏิกิริยามากเกินกว่าปริมาณการดูดซบัทีอิมตวั และตามดว้ยการกรองเอาส่วนทีเกินออกแลว้ จะ

เรียกวิธีนีว่า การดูดซบัทีสภาวะสมดุล (Equilibrium adsorption) 

2.5.3.3.2 วิธีการดูดซึม (Pore filling) การเตรียมโดยวิธีนี ผูเ้ตรียมจะตอ้งวดัหา

ปริมาตรของรูพรุนภายในตัวรองรับก่อน หลงัจากนันก็จะเติมสารละลายทีมีส่วนประกอบของ

ตวัเร่งปฏิกิริยาในปริมาตรเท่ากบัปริมาตรของรูพรุน ซึงตวัรองรับก็จะดูดเอาสารละลายเหล่านันเขา้

ไปในรูพรุน 
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2.5.3.3.3 วิธีทําให้เปียกชุ่ม (Incipient wetness) วิธีนีเป็นวิธีการทาํให้ตวัรองรับ

เปียกชุ่มไปพร้อมๆ กบัการวดัปริมาตรของรูพรุนของตวัรองรับนันกรรมวิธี คือ เราจะกวนตัว

รองรับไปพร้อมๆ กบัหยดสารละลายทีมีส่วนประกอบของตวัเร่งปฏิกิริยาดว้ยบิวเรตลงบนพืนผิว

ของตวัรองรับ จนกระทงัตวัรองรับนนัเปียกอยา่งทวัถึง แต่ไม่เหลือมากจนเกินไป ปริมาณการฉาบ

สามารถปรับเปลียนไดโ้ดยการเปลียนแปลงความเขม้ขน้ของสารละลาย 

2.5.3.3.4 วิธีการระเหยจนแห้ง (Evaporation to dryness) วิธีนีเป็นวิธีการเตรียม

ตวัเร่งปฏิกิริยา โดยการแช่ตวัรองรับลงในสารละลายทีมีส่วนประกอบของตวัเร่งปฏิกิริยาและนาํ

ขึนวางบนอา่งนาํร้อน ทาํการกวนไปพร้อมๆ กบัใหค้วามร้อน ตวัทาํละลาย (เช่น นาํ) จะถูกระเหย

จนกระทงัส่วนประกอบของตวัเร่งปฏิกิริยานัน แห้งติดอยู่บนตวัรองรับ วิธีนีเหมาะสาํหรับใชใ้น

กรณีทีตอ้งการใหป้ริมาณการฉาบมีจาํนวนมากๆ หรือในกรณีทีสัมพรรคภาพ ระหว่างตวัรองรับ

และสารละลายทีมีส่วนประกอบของตวัเร่งปฏิกิริยามีค่าตาํ แต่ขอ้เสียของวิธีนีคือ ยากทีจะทาํใหก้าร

กระจายตวัส่วนประกอบเกิดขึนอยา่งสมาํเสมอ 

2.5.3.3.5 วิธีฉีดพ่น (Spray) วิธีการนีจะทาํโดยการใส่ตวัรองรับเขา้ไปในเครือง

ระเหย และการทาํกวนไปพร้อมๆ กบัระบายแก๊สออกจากเครืองระเหยนัน หลงัจากนันทาํการฉีด

พ่นสารละลายทีมีส่วนประกอบของตวัเร่งปฏิกิริยาลงบนตวัรองรับไปพร้อมๆ กบัอบใหแ้หง้  

จากวิธีต่างๆ ทีกล่าวขา้งตน้ จะเห็นได้ว่าวิธีอิมเพรกเนชนัเป็นวิธีการเตรียมตัวเร่ง

ปฏิกิริยาทีค่อนขา้งง่ายและสามารถควบคุมปริมาณการฉาบของสารได้ ข้อควรระวงั นอกจาก

วิธีการดูดซบัแลว้ จะไม่มีกระบวนการลา้ง ดงันันถา้มีส่วนประกอบทีไม่ตอ้งการปะปนอยู่แลว้

ส่วนประกอบนีไม่สามารถถกูกาํจดัออกได ้และเมือทาํการอบหรือเผาก็จะทาํให้เกิดเป็นสิงปนเปือน

หลงเหลืออยู่ในตัวเร่งปฏิกิริยา และความแข็งแรงของแรงดึงดูดระหว่างตัวรองรับและสารทีมี

ส่วนประกอบของตัวเร่งปฏิกิริยานัน จะมีผลกระทบอย่างมากต่อลกัษณะการกระจายของ

ส่วนประกอบ 

2.5.3.4 วธิกีารตกตะกอน 

2.5.3.4.1 วิธีการตกตะกอนร่วม  การเตรียมตวัเร่งปฏิกิริยาโดยวิธีการตกตะกอน

ร่วมนนัสามารถทาํไดคื้อ การนาํเอาสารละลายทีมีส่วนประกอบของสารทีจะใชเ้ป็นตวัเร่งปฏิกิริยา
มากกว่า 1 ชนิดและสารละลายทีม ี1 ชนิด และสารละลายทีมีส่วนประกอบของสารทีจะใชเ้ป็นตวั

รองรับผสมเขา้ดว้ยกนัหลงัจากนนัทาํการเติมสารก่อตกตะกอน (Precipitant) ลงไป ในบางครังการ

ตกตะกอนร่วมอาจจะมีเพียงส่วนประกอบของสารทีเป็นตวัเร่งปฏิกิริยามากกว่า 2 ชนิดเท่านัน โดย
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ไม่มีส่วนประกอบของตวัรองรับก็ได ้หลงัจากทีไดต้ะกอนแลว้ก็จะทาํการลา้ง อบ ขึนรูป และเผา

ต่อไป 

2.5.3.4.2 วธิตีกตะกอนและพอกพูนบนตวัรองรับ  วิธีการนีสามารถทาํ ได ้คือ เติม

ตวัรองรับลงในสารละลายทีมีส่วนประกอบของตวัเร่งปฏิกิริยา หลงัจากนันทาํการกวนไปพร้อมๆ 

กบัเติมสารก่อตะกอน ส่วนประกอบของตวัเร่งปฏิกิริยาจะก่อตะกอนและพอกพูนบนตวัรองรับ 

ต่อจากนนั จะทาํการลา้งสารก่อตะกอนทีมากเกินพอหรือแอนไอออนออกดว้ยนํา พร้อมทงัทาํการ

อบและเผาต่อไป ตวัรองรับทีใชอ้าจจะมีลกัษณะเป็นเมด็หรือผง  

2.5.3.5 วธิกีารคลุกเคล้า (Kneading) 

เริมดว้ยการเตรียมตกตะกอนของส่วนประกอบทีจะใชเ้ป็นตวัเร่งปฏิกิริยา  ซึงอาจจะมี

มากกว่า 1 ชนิดก่อน หลงัจากนนัจึงเติมตวัรองรับทีมีลกัษณะเป็นผง ผสมลงไปกบัตะกอนดงักล่าว

ทีไดเ้ตรียมขึน นอกจากนียงัอาจจะมีการเติมสารยึดเหนียว เช่น นาํ ผสมลงไปดว้ย หลงัจากนันจะ

ทาํการคลุกเคลา้ดว้ยเครือง วิธีนีจะทาํใหไ้ดส่้วนผสมทีค่อนขา้งมีความสมาํเสมอดี 

2.5.3.6 วธิกีารแลกเปลยีนไอออน (Ion exchange) 

ตวัรองรับทีสามารถนํามาใชใ้นการเตรียมโดยวิธีนี  จะตอ้งมีความสามารถในการ

แลกเปลียนแคทไอออนได ้เช่น ซีโอไลต ์(Zeolite) ชนิดต่างๆ ซิลิกา ซิลิกาอะลมูินา เรซินทีสามารถ

แลกเปลียนไอออน และถ่านกมัมนัตที์ถกูกระตุน้ดว้ยกรดไนตริก เป็นตน้ การเตรียมโดยวิธีนีจะมี

ขอ้ดี คือ ทาํให้การกระจายตวัของโละหะทีใชเ้ป็นตวัเร่งปฏิกิริยาบนตวัรองรับสูง ทงันีเนืองจาก

แคทไอออนของโลหะจะหยุดนิงอยู่บนตวัรองรับนัน ดงันันปริมาณการฉาบจึงขึนอยู่กบัปริมาณ

แคทไอออนของตวัรองรับทีสามารถแลกเปลียนไอออนกบัแคทไอออนของโลหะนันได ้โดยไม่

สามารถฉาบไดเ้กินกว่าความสามารถในการแลกเปลียนไอออนนัน ตวัเร่งปฏิกิริยาทีเหมาะสม

สาํหรับการเตรียมโดยวิธีนี คือ โลหะทีมีค่า เช่น Pt, Pd เป็นตน้ 

 

2.6  นํามนัไบโอดีเซล[22] 

นาํมนัไบโอดีเซล เป็นนํามนัทีได้จากแหล่งธรรมชาติ อาทิเช่น นํามนัจากถวัต่างๆ 

นาํมนัจากปาลม์ หรือไขมนัสัตว์ โดยนํามาทาํปฏิกิริยากบัสารจาํพวกแอลกอฮอล์ให้กลายเป็น

สารประกอบในรูปของเอสเตอร์ (Ester) ขอ้แตกต่างทีสาํคญัของไบโอดีเซลกบัดีเซลปกติ คือ เป็น

สารไม่ไวไฟและไม่ระเบิด มีจุดวาบไฟสูงถึง 120 องศาเซลเซียส ในขณะทีนาํมนัดีเซลมีจุดวาบไฟ

ที 64 องศาเซลเซียส เป็นเชือเพลิงสะอาด ช่วยใหป้ระสิทธิภาพการเผาไหมข้องเครืองยนต์ดีขึน ทาํ
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ใหก้ารจุดระเบิดทาํไดดี้ การเผาไหมส้มบูรณ์ นอกจากใชเ้ป็นเชือเพลิงโดยตรงในเครืองยนต์ดีเซล

รอบตาํแลว้ ยงันาํมาผสมกบันาํมนัดีเซลในสดัส่วนทีเหมาะสมเพือใหส้ามารถใชง้านกบัเครืองยนต์

ดีเซลรอบสูงได ้โดยไม่มีปัญหาในการใชง้านทงัระยะสนัและระยะยาวเมือเปรียบเทียบการใชน้าํมนั

ดีเซล โดยการใชไ้บโอดีเซลจะช่วยลดมลพิษทางอากาศไดม้ากกว่าการใชน้าํมนัดีเซล 

 

2.6.1  การสังเคราะห์ไบโอดีเซล [2] 

ไอเดียสาํหรับการใชน้าํมนัจากพืชมาใหก้บัเครืองยนตดี์เซลนนั มีมาตงัแต่ปี ค.ศ. 1900 

ในงานนิศทรรศการในปารีส นกัวิทยาศาสตร์ชือ เซอร์ รูดอฟ ดีเซล (Rudolf diesel) ไดใ้ชน้าํมนัจาก

ถวัในการเดินเครืองยนต์ไดเ้ป็นเวลาหลายชัวโมง ซึงต่อมาทาํให้นํามนัจากพืชนันมีคุณค่าเป็น

พลงังานทีมีค่ามากขึน โดยในช่วงสงครามโลกครังทีสองนัน นาํมนัจากพืชไดถู้กนาํมาใชแ้ทนที

นาํมนัดีเซลปกติ ซึงการใชน้าํมนัพืชโดยตรงทีมีความหนืดทีสูง ประกอบกบัมีสารระเหยตาํ ทาํให้

การเผาไหมน้นัไม่ค่อยดีนกั  ซึงสมบติัทีไม่ดีเหล่านีส่งผลโดยตรงต่อระบบขนส่งนํามนัและหัวฉีด 

มีการเกิดคราบเขม่าเกาะทีหวัลกูสูบ และแหวนลูกสูบ ซึงสาเหตุมาจากการทีนาํมนัพืชนันมีจุดขุ่น 

(Cloud point :CP)  และจุดไหลเท (Pour point :PP) ทีตาํ ซึงทาํให้มีปัญหาต่อเครืองยนต์เมือใชใ้น

บริเวณทีมีอณุหภูมิตาํ  ทีเป็นเช่นนีเพราะว่าในนาํมนัพืชนนัมีส่วนผสมระหว่างส่วนทีอิมตวัและไม่

อมิตวั และยงัมีค่าไอโอดีนทีสูง ซึงส่งผลต่ออตัราการเกิดออกซิเดชนัของนาํมนั 

ในปี ค.ศ. 1982 ในการประชุมวิชาการระดบันานาชาติถูกจดัขึนทีนอร์ทดาโคตา ( 

North Dakota) นันได้มีการถกเถียงในหัวข้อหลกัๆ เกียวกับนํามันไบโอดีเซล ทังในแง่ของ

ประสิทธิภาพและความทนทานของเครืองยนต์ ราคา สารเติมแต่ง การปลูกพืชทีให้นํามนั และ

วิธีการสกดันาํมนัพืช จากการประชุมดงักล่าว กระบวนการทีสาํคญัทีเกิดขึนคือ การเปลียนแปลง

โครงสร้างของนาํมนัพืชดว้ยกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั  

 

2.6.1.7 กระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 

กระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชนันันเป็นกระบวนการทัวไปในการเปลียนนาํมนั

จากพืชใหก้ลายเป็นเชือเพลิงทีมีสมบติัใกลเ้คียงกบันาํมนัดีเซล โดยนิยมเนืองจากสามารถทาํไดง่้าย 

และมีขอ้ดีตรงทีสามารถทาํไดใ้นสภาวะปกติและยงัให้ร้อยละผลไดที้สูงดว้ย  

ซึงการทําทรานส์เอสเตอริฟิเคชันนันเริมจากการใช้สารพวกไตรกลีเซอไรด์ 

(Triglyceride) มาเปลียนใหเ้ป็นสารพวกไดกลีเซอไรด ์(Diglyceride) และเปลียนไดกลีเซอไรด์เป็น



20 

 

โมโนกลีเซอไรด ์(Monoglyceride) ซึงเรียกอีกชือว่า “เมทิลหรือเอทิลเอสเตอร์” หรือเป็นนาํมนัไบ

โอดีเซล ซึงสามารถแสดงดงันี [2] 

 triglyceride alcohol  ⇆   diglyceride R COOR 

 diglyceride alcohol  ⇆   monoglyceride R COO 

 

ในกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชนันนั แอลกอฮอลจ์ะเขา้ทาํปฏิกิริยากบันาํมนัพืช

โดยมีตวัเร่งปฏิกิริยาเป็นตวัช่วย  ซึงโดยทวัไปแลว้มกัจะใชเ้ป็น เมทิลหรือเอทิลแอลกอฮอล ์ ซึง

ตามหลกัแลว้ 1 โมเลกุลของนาํมนัพืชหรือไตรกลีเซอไรด์นันจะใช้แอลกอฮอล์ในการเข้าทาํ

ปฏิกิริยา 3 โมเลกุล โดยหลงัจากทีทาํปฏิกิริยาโดยสมบูรณ์แลว้นนั สารละลายทีไดจ้ะแยกออกเป็น 

2 ชนั โดยจะแบ่งเป็นชนัของกลีเซอรอล (Glycerol) และนาํมนัไบโอดีเซล โดยกลีเซอรอลทีเกิดขึน

นนัเป็นผลิตภณัฑ์ขา้งเคียงทีเกิดขึน ซึงเราสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอย่าง เช่น เตรียม

อาหารสตัว ์พอลิเมอร์ สารตงัตน้ต่างๆ สารหล่อลืน  เป็นตน้ สาํหรับปัจจยัทีมีผลต่อร้อยละผลทีได้

ของนาํมนัไบโอดีเซล ขึนอยูก่บัปริมาณแอลกอฮอล ์ปริมาณของตวัเร่งปฏิกิริยา ประเภทของตวัเร่ง

ปฏิกิริยา อุณหภูมิในการทาํปฏิกิริยา เวลาในการทาํปฏิกิริยา ความชืนในสารตงัตน้ ปริมาณกรด

ไขมนัอิสระในนาํมนั 

2.6.1.8 ปัจจยัในการสังเคราะห์ไบโอดีเซลผ่านกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 

2.6.1.8.1 ประเภทของตวัเร่งปฏิกริิยา 

2.6.1.8.1.1 ตวัเร่งปฏิกริิยาชนิดกรด[2,23] 

สาํหรับตวัเร่งปฏิกิริยาแบบกรดนันไดถู้กคิดคน้มาเพือขจดัถึงปัญหาต่างๆของการใช้

ตวัเร่งแบบด่าง ซึงมกัจะมีปัญหากบัปริมาณตวัเร่งทีเหมาะสมกบัความชืนทีมีในระบบ และผลของ

ปริมาณร้อยละของกรดไขมนัอิสระทีอยู่ภายในนาํมนัพืชอีกดว้ย โดยส่วนมากแลว้จะใช้ตวัเร่ง

ปฏิกิริยาแบบกรดกับพวกนํามนัพืชทีใช้แลว้ซึงมีปริมาณร้อยละของกรดไขมนัอิสระทีมากกว่า

นาํมนัปกติ สําหรับขอ้จาํกดัของตวัเร่งปฏิกิริยาแบบกรดนันจาํเป็นตอ้งสังเคราะห์ในสภาวะทีมี

ปริมาณแอลกอฮอลที์มากกว่าตวัเร่งแบบด่าง และยงัตอ้งสังเคราะห์ภายใตอุ้ณหภูมิทีสูงกว่า 120 

องศาเซลเซียส  นอกจากนีอตัราในการเกิดไบโอดีเซลยงัตาํอกีดว้ย ดงันันจึงจาํเป็นตอ้งทาํปฏิกิริยา

ยาวนานกว่า 8 ชวัโมง โดยกรดทีนิยมนาํมาใชเ้ป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ไดแ้ก่ กรดซลัฟิวริก กรดฟอสฟอ
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ริก  กรดไฮโดรคลอริก  และจากทีไดก้ล่าวมาแลว้ว่าตวัเร่งชนิดนีสามารถใชไ้ดใ้นกรณีทีมีปริมาณ

กรดไขมนัอิสระสูง ดงันนัในปัจจุบนันิยมนาํตวัเร่งชนิดกรดนีมาใชใ้นกระบวนการสงัเคราะห์แบบ 

2 ขันตอน (2-Step transesterification) ซึงใชต้ัวเร่งแบบกรดในขันตอนแรกเพือลดปริมาณกรด

ไขมนัอิสระทีมีในสารตงัตน้ และใชต้วัเร่งชนิดด่างในขันตอนทีสองเพือให้เกิดนาํมนัไบโอดีเซล

ดว้ยอตัราการเกิดปฏิกิริยาทีสูงกว่า[1,3,24]  ซึงกลไกลในการเกิดปฏิกิริยาโดยใชก้รดเป็นตวัเร่ง

ปฏิกิริยานนั สามารถแสดงไดด้งัรูปที 2.3 

 

 

รูปที 2.3 กลไกลการเกิดปฏิกิริยาการสงัเคราะห์ไบโอดีเซล โดยใชต้วัเร่งชนิดกรด [23] 

 

2.6.1.8.1.2 ตวัเร่งปฏกิริิยาชนิดด่าง[23] 

สาํหรับตวัเร่งปฏิกิริยาแบบด่างนนั ช่วยให้การสังเคราะห์ไบโอดีเซลเร็วขึน เนืองจาก

ช่วยให้อตัราการเกิดของสารผลิตภัณฑ์สูงมากเมือเทียบกับตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดกรด ซึงตัวเร่ง

ปฏิกิริยาชนิดด่างทีไดรั้บความนิยมใชเ้ป็นตวัเร่งปฏิกิริยานัน ไดแ้ก่  อลัคาไลน์เมทลัไฮดรอกไซด ์

(Alkali metal hydroxide) อลัคาไลน์เมทลัอลัคอกไซด์ (Alkali metal alkoxide) โดยสาํหรับกลไก

การเกิดปฏิกิริยาสาํหรับการสงัเคราะห์ไบโอดีเซล โดยมีตวัเร่งชนิดด่างนัน แสดงดงัในรูปที 2.4 ซึง

ตวัเร่งทีนิยมนํามาใชใ้นการสังเคราะห์ไบโอดีเซลนัน ส่วนมากแลว้จะนิยมสารพวกอลัคาไลน์

เมทลัอลัคอกไซด ์เช่น CH3CONa, CH3COK นบัไดว้่าเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาทีความว่องไวและยงัให้ค่า

ร้อยละผลทีไดม้ากกว่าร้อยละ 94 ในเวลาทีนอ้ยกว่าเมอืเทียบกบัตวัเร่งชนิดกรดอีกดว้ย 
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แต่อยา่งไรก็ตามการใชต้วัเร่งปฏิกิริยาชนิดด่างนนัมีขอ้เสียหลกัๆ ในเรืองการมีอยู่ของ

ความชืนในระบบ ซึงการมีอยู่ของความชืนในระบบนัน จะเป็นการเพิมการเกิดไฮโดรไลซิส 

(Hydrolysis) ของนาํกบัเอสเตอร์ทีเกิดขึน ซึงจะทาํใหเ้กิดสบู่เกิดขึน จึงเป็นผลทาํให้ค่าร้อยละผลที

ไดข้องสารผลิตภณัฑล์ดลง และยงัทาํให้เกิดอีมลัชนักบันาํ ทาํให้การแยกสารผลิตภณัฑ์ทาํไดย้าก

อกีดว้ย  

 

 

รูปที 2.4  กลไกการเกิดปฏิกิริยาการสงัเคราะห์ไบโอดีเซล โดยใชต้วัเร่งชนิดด่าง[23] 

 

สาํหรับกลไกการเกิดสบู่เนืองจากการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลลิซของนํากบัสารจาํพวก

เอสเตอร์ทีเกิดขึน เนืองจากมีอยูข่องนาํในระบบ นนัแสดงไวใ้นรูปที 2.5 
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รูปที 2.5 กลไกการเกิดสบู่เนืองจากการมีอยูข่องนาํในระบบ[23] 

 

2.6.1.8.1.3 ตวัเร่งปฏกิริิยาชนิดเอนไซม์[25] 

สาํหรับตวัเร่งปฏิกิริยาชนิดเอนไซมน์ันนับไดว้่าเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาทีมีประสิทธิภาพ

สูง เนืองจากผลิตภณัฑที์ไดม้ีความบริสุทธิสูง ไม่เป็นพิษต่อสิงแวดลอ้ม และยงัลดผลของการเกิด

สบู่ในสารประกอบอกีดว้ย แต่ขอ้เสียหลกัของการใชเ้อนไซมเ์ป็นตวัเร่งปฏิกิริยานัน ไดแ้ก่ ตอ้งใช้

เวลาในการทาํปฏิกิริยาทีนาน และยงัมีค่าใชจ่้ายทีสูงอีกดว้ย  นอกจากนีเรืองอุณหภูมิทีเหมาะสมก็

เป็นเรืองสาํคญัต่อการใชเ้อนไซมเ์ป็นตวัเร่งปฏิกิริยาอีกดว้ย   

2.6.1.8.1.4 ตวัเร่งปฏกิริิยาชนิดเอกพนัธ์ุ (Homogeneous catalyst)[2] 

ตวัเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพนัธุน์นั เป็นตวัเร่งทีละลายเป็นเนือเดียวกนักบัสารละลาย ซึง

เป็นผลใหก้ารแพร่ของสารละลายเป็นไปไดอ้ยา่งดี ซึงเป็นขอ้ดีของการใชต้วัเร่งปฏิกิริยาชนิดนี 

เป็นผลใหอ้ตัราการเกิดปฏิกิริยามีค่าสูงกว่าการใชต้วัเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพนัธุที์ไม่เป็นเนือเดียวกนั

กบัสารละลาย แต่การใชต้วัเร่งชนิดนีมขีอ้เสียหลกัๆ คือ ไม่สามารถนาํตวัเร่งปฏิกิริยากลบัมาใช้

ใหม่ไดอี้ก  และนอกจากนียงัทาํการแยกตวัเร่งปฏิกิริยาออกจากสารผลิตภณัฑย์ากอีกดว้ย ซึงส่งผล

ต่อสิงแวดลอ้มและคุณภาพของสารผลิตภณัฑโ์ดยตรง 

2.6.1.8.1.5 ตวัเร่งปฏกิริิยาชนิดววิธิพนัธ์ุ (Heterogeneous catalyst)[2,24] 

ตวัเร่งปฏิกิริยาชนิดวิวิธพนัธุ์นัน เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาทีไม่ไดผ้สมเป็นเนือเดียวกนักบั

สารทีทาํการสังเคราะห์ โดยสาํหรับตวัเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพนัธ์ุนันถูกนาํมาใชง้านแทนทีตวัเร่ง

ปฏิกิริยาแบบเอกพนัธ์ุ ดว้ยเหตุผลหลายประการ  ซึงหนึงในนนัเป็นเหตุผลทางดา้นตน้ทุนการผลิต

นาํมนัไบโอดีเซลเนืองจากตวัเร่งชนิดนีสามารถทีจะนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้ นอกจากนียงัเป็นผลให้
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การแยกตวัเร่งปฏิกิริยาออกจากสารผลิตภณัฑ์นันทาํไดง่้ายขึนอีกดว้ย ทาํให้สารผลิตภณัฑ์ทีไดมี้

ความบริสุทธิมากกว่าในกรณีของตวัเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพนัธ์ุ  แต่ทังนีทงันนัตวัเร่งปฏิกิริยาแบบ

วิวิธพนัธนี์มีขอ้เสียหลกัๆ ก็คือ การใชต้วัเร่งปฏิกิริยาชนิดนีจะทาํใหใ้นสารผสมประกอบไปดว้ย 3 

วฏัภาค ไดแ้ก่ วฏัภาคของนํามนั ตวัเร่งปฏิกิริยา และแอลกอฮอล ์ ซึงเป็นผลทาํให้อตัราการแพร่

ลดลง ทาํให้อตัราการทาํปฏิกิริยาของสารลดลงไปดว้ยเช่นกนั ดงันันในเวลาเท่ากนัการใชต้วัเร่ง

แบบวิวิธพนัธุจ์ะใหอ้ตัราการเกิดปฏิกิริยาทีนอ้ยกว่าตวัเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพนัธ์ุ  

2.6.1.8.2 อตัราส่วนแอลกอฮอล์ทใีช้ต่อนํามนัพชื[26] 

สาํหรับปัจจยัในเรืองของปริมาณของแอลกอฮอลที์ใชใ้นการสังเคราะห์ไบโอดีเซลนัน 

ส่งผลต่อการสงัเคราะห์ไบโอดีเซลโดยตรงซึง ตามหลกัทฤษฎีแลว้ ในการสงัเคราะห์ไบโอดีเซลนนั

จาํเป็นตอ้งใช ้แอลกอฮอล ์3 โมเลกุล ในการทาํปฏิกิริยากบัไตรกลีเซอไรด์ 1 โมเลกุล แต่ในการทาํ

ปฏิกิริยานนัควรใชแ้อลกอฮอลที์มากเกินพอเพือใหป้ฏิกิริยาดาํเนินไปขา้งหน้ามากขึน ซึงส่งผลให้

การเกิดผลิตภณัฑ์นันไปเป็นอย่างสมบูรณ์  ซึงทงันีขึนอยู่กบัตวัเร่งปฏิกิริยาทีใชด้้วย โดยตวัเร่ง

ปฏิกิริยาทีเป็นกรดจาํเป็นตอ้งใชอ้ตัราส่วนของแอลกอฮอลต่์อนาํมนัทีมากกว่าการใชต้วัเร่งปฏิกิริยา

แบบด่าง แต่ทงันีการใชอ้ตัราส่วนของแอลกอฮอลล์ต่์อนาํมนัพืชทีมากเกินไปก็เป็นผลทาํให้การ

แยกชนัของสารผลิตภณัฑที์เกิดขึนเป็นเมทิลหรือเอทิลเอสเตอร์กบักลีเซอรอลนนัทาํไดย้ากมากขึน 

ซึงเป็นผลมาจากการทีเมือมีแอลกอฮอลที์มากเกินไป ทาํให้กลีเซอรอลและเอสเตอร์ทีไดล้ะลายใน

แอลกอฮอลไ์ดดี้มากขึน สาํหรับค่าทีเหมาะสมสาํหรับตวัเร่งชนิดด่างนนัจะอยูใ่นช่วงอตัราส่วนของ

แอลกอฮอลต่์อนาํมนัพืชที 6:1 ถึง 12:1 

2.6.1.8.3 ปริมาณกรดไขมนัอสิระและความชืนในนํามนัพชื[26,27] 

กรดไขมนัอิสระและความชืนในนาํมนันัน เป็นสาเหตุหลกัของการเกิดสบู่ในการใช้

ตวัเร่งปฏิกิริยาชนิดด่างในการทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั โดยการมีอยูข่องกรดไขมนัอิสระ

ในนาํมนัพืชนนัเป็นผลโดยตรงต่อด่างทีใชเ้ป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ซึงจะไปหกัลา้งความเป็นด่างทีใส่เขา้

ไป ทาํใหต้วัเร่งปฏิกิริยาทาํงานไดอ้ยา่งไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึงปริมาณทีเหมาะสมสาํหรับค่ากรด

ไขมนัอิสระนันควรมีค่าอยูที ไม่เกินร้อยละ 1 โดยนําหนักของนาํมนัทีใช ้สําหรับในส่วนของ

ความชืนในระบบนันส่งผลให้เกิดการไฮโดรไลลิซของสารประกอบเอสเตอร์ ทาํให้เกิดปฏิกิริยา 

สปอนิฟิเคชนัหรือการเกิดสบู่ขึนตามทีไดก้ล่าวเอาไวใ้นขา้งตน้แลว้ ซึงจะเป็นผลทาํให้ร้อยละ

ผลได้ของไบโอดีเซลลดลง ดงันันก่อนการนาํเอานํามนัพืชมาใชน้ัน ควรทาํการลดปริมาณกรด

ไขมนัอิสระและนาํเสียก่อน 
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2.6.1.8.4 เวลาในการทําปฏิกริิยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 
สาํหรับเวลาทีใชใ้นการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันเพือทาํการสังเคราะห์

นาํมนัไบโอดีเซลนัน โดยหลกัแลว้จะขึนอยู่กับชนิดของตวัเร่งปฏิกิริยาซะเป็นส่วนใหญ่ โดยที

ตวัเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพนัธุ์จะใชเ้วลาในการทาํปฏิกิริยาทีตาํกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพนัธุ ์

เนืองจากตวัเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพนัธ์ุมีอตัราการแพร่ของสารเคมีสู่สารผสมไดดี้กว่า เนืองจากเป็น

สารทีมีวฎัภาคเดียวกนักับสารผสม [3] นอกจากนีสารเคมีทีใช้นนัก็มีผลทีแตกต่างเช่นกนั โดย

ตวัเร่งปฏิกิริยาทีมีฤทธิเป็นกรดนนัจะมีอตัราในการเกิดปฏิกิริยาทีชา้กว่าในกรณีของตวัเร่งปฏิกิริยา

ทีมีฤทธิเป็นด่าง  โดยจะช้ากว่าประมาณ 4,000 เท่า ในการใชป้ริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาทีเท่ากนั[3]  

โดยเวลาทีใชใ้นการทาํปฏิกิริยาสาํหรับตวัเร่งปฏิกิริยาชนิดกรดนัน ตอ้งใชเ้วลามากกว่า 3 ชวัโมง

ขึนไปและตอ้งทาํปฏิกิริยาทีอณุหภูมิสูงกว่า 100 oC  เพอืใหป้ฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนันันเกิด

ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ดงัที Nestor U. และคณะ ไดท้าํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัโดยใช ้AlCl3  ตอ้ง

ใชเ้วลาในการทาํปฏิกิริยา 24 ชวัโมง ที 110 oC [28] และสาํหรับในกรณีทีใชต้วัเร่งปฏิกิริยาเป็นด่าง 

เช่น พวกโลหะอลัคาไลน์อลัคอกไซด์ นันใชเ้วลาในการทาํปฏิกิริยาเพียงแค่ 30 นาที (ร้อยละการ

เปลียนแปลงไปของสารมากกว่า 99%)[23] ดงันนัการเลือกใชต้วัเร่งปฏิกิริยานนัก็ส่งผลต่อเวลาทีใช้

ในการทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัเป็นอยา่งมาก 

2.6.1.8.5 อุณหภูมใินการทําปฏิกริิยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 
สาํหรับผลของอุณหภูมิในการทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนันัน นับไดว้่าเป็น

ปัจจยัทีมีความสาํคญัต่อการเกิดเป็นสารผลิตภณัฑเ์ช่นกนั โดยอุณหภูมินันจะมีส่วนช่วยในการทาํ

ใหโ้มเลกุลของสารนันมีพลงังานสูงมากกว่าพลงังานก่อกมัมนัต์ โดยการเลือกใชอุ้ณหภูมิในการ

สังเคราะห์นาํมนัไบโอดีเซลนัน ก็ขึนอยู่กบัชนิดของตวัเร่งปฏิกิริยาทีใชด้ว้ยเช่นกนั โดยสาํหรับ

ตวัเร่งปฏิกิริยาทีใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานันจาํเป็นต้องใช้อุณหูมิทีสูง (มากกว่า 100 องศา

เซลเซียส) เพอืใหป้ฏิกิริยาเกิดไดอ้ยา่งสมบูรณ์มากขึน เช่นในกรณีของ Shu, Q. และคณะ ไดท้าํการ

ปรับปรุงหมู่ฟังกช์นัทีพนืผิวของคาร์บอน ดว้ยการทาํซลัโฟเนชนัคาร์บอนดว้ยกรดซลัฟิวริกแลว้

นาํมาทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั โดยใชเ้วลาในการทาํปฏิกิริยา 2 ชวัโมง โดยใชอุ้ณหภูมิ

สูงถึง 270 oC [29]  ขณะทีระบบทีใชต้วัเร่งปฏิกิริยาแบบด่างนนัจะใชอุ้ณหูมิทีตาํกว่ามากโดยมกัจะ

อยูใ่นช่วง 50-60 oC ทงันีเนืองจากอุณหภูมิทีสูงเกินกว่าช่วงทีเหมาะสมนี เป็นผลใหป้ฏิกิริยาเกิดการ

ยอ้นกลบัไปเป็นไตรกลีเซอไรดม์ากขึน และยงัทาํใหป้ฏิกิริยาการเกิดสบู่นันเกิดมากขึน เป็นผลให้

ค่าร้อยละผลทีไดม้ีค่าทีลดลงอกีดว้ย[25] 
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2.6.1.8.6 ปริมาณของตวัเร่งปฏิกริิยาทีใช้ 
ในส่วนของปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาทีเหมาะสมสาํหรับการสังเคราะห์ไบโอดีเซลจาก

ปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนันนั ขึนอยูก่บัชนิดของตวัเร่งปฏิริยาทีใชเ้ช่นกนั โดยสาํหรับตวัเร่ง

ปฏิกิริยาชนิดมีฤทธิเป็นด่างแบบเอกพนัธ์ุจะตอ้งใหค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษ เนืองจากตวัเร่งชนิด

นีจะมีปริมาณการใชที้เหมาะสมอยู่ที 0.5-1% โดยนาํหนักของนาํมนัทีใชใ้นการสังเคราะห์ ทงันี

เนืองจากการทีมีปริมาณด่างทีมากเกินไปในระบบนนัส่งผลใหไ้ตรกลีเซอไรด์ในนาํมนัทาํปฏิกิริยา

กบัตวัเร่งปฏิกิริยาทีเป็นด่าง ซึงเป็นผลใหม้ีการเกิดสบู่ในระบบมากขึน[25] 

2.6.1.8.7 วธิกีารทําให้นาํมนัไบโอดีเซลบริสุทธ ิ
นาํมนัไบโอดีเซลทีสงัเคราะห์ไดจ้ากกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชนันนั จะมีสาร

ตกคา้งต่างๆ ละลายอยู่ในนาํมนัไบโอดีเซล ซึงส่งผลต่อการนาํไปใชง้านต่างๆ โดยสารปนเปือน

ต่างๆทีมกัพบในนาํมนัไบโอดีเซลหลงัผา่นกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั ไดแ้ก่ [30] 

 

เมทานอล ส่งผลต่อส่วนประกอบทีเป็นยางในเครืองยนต ์ มีจุดวาบไฟทีตาํ ทาํให้

ความหนืดและความหนาแน่นตาํเกินไป และยงักดักร่อนอุปกรณ์ทีมี

ส่วนประกอบของสงักะสีและอลูมิเนียม 

นํา ทาํใหค้วามร้อนจากการเผาไหมต้าํ กดักร่อนเครืองยนต ์ทาํใหปั้ม

ทาํงานผดิพลาด เกิดไฮโดรลิซิสกบักรดไขมนัอิสระ ทาํใหเ้กิดเป็นเจล

ในนาํมนัและส่งผลต่อแบคทีเรียทีเกิดขึน ทาํใหล้กูสูบทาํงานไม่ปกติ 

ตวัเร่งปฏกิริิยา  สบู่ กดักร่อนเครืองยนตแ์ละระบบหวัฉีด อุดตนัเครืองยนต ์และระบบ

หวัฉีด 

กรดไขมนัอสิระ (FFA) ลดความเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชนั กดักร่อนเครืองยนต ์

กลเีซอไรด์ อดุตนัเครืองยนต ์หวัฉีด วาวล ์และลกูสูบ 

กลเีซอรอล ทาํใหเ้กิดอีมลัชนั ส่งผลในขนัตอนการเก็บ ลดอายกุารใชง้าน

เครืองยนต ์
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ดงันนัในขนัตอนในการกาํจดัสารปนเปือนต่างๆ จึงเป็นสิงจาํเป็นสาํหรับการทาํให้

นาํมนัไบโอดีเซลบริสุทธิ  โดยขนัตอนการทาํให้ไบโอดีเซลบริสุทธินนัสามารถทาํไดด้ว้ยวิธี ดงันี 

[30] 

2.6.1.8.7.1 การล้างนาํมนัไบโอดเีซลแบบเปียก 
การลา้งนํามนัไบโอดีเซลแบบเปียกนันจะมีการใช้นาํเป็นส่วนประกอบหลกัในการ

สกดัเอาสารปนเปือนต่างๆ ทีมีอยูใ่นนาํมนัไบโอดีเซล เช่น ตวัเร่งปฏิกิริยา แอลกอฮอล ์กลีเซอรอล 

สบู่ กรดไขมนัอิสระ  โดยเป็นกระบวนทีจะทาํการลา้งไปซาํๆ จนกว่าชนัของนาํจะไม่มีสีขุ่นออกมา 

ขอ้เสียของกระบวนการนีคือ ตอ้งใชน้าํในปริมาณทีมาก และตอ้งทาํการบาํบดันําทีใชก่้อนปล่อย

ออกสู่ธรรมชาติ แต่มีข้อดีตรงทีมีค่าใช้จ่ายทีถูกและยงัสามารถทําได้ง่าย โดยสามารถทําได้

หลากหลายวิธี เช่นกนั 

- ลา้งดว้ยนาํไม่มีประจุ (Dionized water washing technology) 

- ลา้งดว้ยกรดและนาํไม่มีประจุ (Acids and dionized water washing technology) 

- ลา้งดว้ยสารละลายอินทรีย ์(Organic solvents washing technology) 

2.6.1.8.7.2 การล้างนาํมนัไบโอดเีซลแบบแห้ง 
การลา้งนาํมนัไบโอดีเซลแบบแหง้นนัก็เป็นทีนิยมในการทาํนาํมนัไบโอดีเซลบริสุทธิ

เช่นกนั เนืองจากทาํไดง่้าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพทีดี ซึงโดยส่วนมากจะใชคุ้ณสมบติัเกียวกบั

การกรองคดัแยกสารปนเปือนออกจากนาํมนัไบโอดีเซลทีสังเคราะห์ได  ้ และขอ้ดีหลกัๆของการ

ลา้งแบบนีคือ ปราศจากนาํในระบบ ทาํให้โอกาสในการเกิดสบู่สาํหรับระบบทีใชด่้างเป็นตวัเร่ง

ปฏิกิริยาลดลง และนอกจากนียงัไม่มีนาํเสียจากกระบวนการลา้งแบบนีดว้ย และดว้ยคุณสมบัติ

เหล่านีทาํใหไ้ม่ตอ้งการพืนทีในการลา้งมากเท่ากบัการลา้งแบบเปียก แต่มีขอ้เสียตรงทีมีค่าใชจ่้ายที

สูงสาํหรับการซือสารสาํหรับการดึงเอาสิงปนเปือนออก สาํหรับสารทีนาํมาใชใ้นการลา้งแบบนี

สามารถแบ่งได ้ดงันี 

- แมกนีโซล (Magnesol, a synthetic magnesium silicate) 

- ใชเ้รซินแลกเปลียนไอออน (Washing with ion exchange resin) 

- ใชส้ารอืนๆ เช่น คาร์บอนกมัมนัต ์ ดินเคลยที์ผา่นการระตุน้ อนืๆ 
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ตารางที 2.3 ค่ามาตรฐานทีจาํเป็นสาํหรับนาํมนัไบโอดีเซล [22] 

 

ขอ้กาํหนด อตัราสูง-ตาํ วิธีทดสอบ* 

ค่าไอโอดีน, กรัมไอโอดีน/100กรัม 

 (Iodine value, g iodine /100 g) 

ไม่สูงกว่า 120 EN 14111 

กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเทอร์, ร้อยละโดยนาํหนกั

(Linolenic acid methyl ester, wt.%) 

ไม่สูงกว่า 12 EN 14103 

เมทานอล, ร้อยละโดยนาํหนกั 

(Methanol, wt.%) 

ไม่สูงกว่า 0.20 EN 14110 

โมโนกลีเซอร์ไรด,์ ร้อยละโดยนาํหนกั

(Monoglyceride, wt.%) 

ไม่สูงกว่า 0.80 EN 14105 

ไดกลีเซอร์ไรด,์ ร้อยละโดยนาํหนกั 

(Diglyceride, wt.%) 

ไม่สูงกว่า 0.20 EN 14105 

ไตรกลีเซอร์ไรด,์ ร้อยละโดยนาํหนกั 

(Triglyceride, wt.%) 

ไม่สูงกว่า 0.20 EN 14105 

กลีเซอรีนอสิระ, ร้อยละโดยนาํหนกั 

(Free glycerin, wt.%) 

ไม่สูงกว่า 0.02 EN 14105 

กลีเซอรีนทงัหมด, ร้อยละโดยนาํหนกั 

(Total glycerin, wt.%) 

ไม่สูงกว่า 0.25 EN 14105 

โลหะกลุ่ม 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

(Group I metals (Na+K), mg/kg) 
ไม่สูงกว่า 5.0 EN 14108 

โลหะกลุ่ม 2  มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

(Group II metals (Ca+Mg), mg/kg) 
ไม่สูงกว่า 5.0 EN 14109 

prEN 14538 

ฟอสฟอรัส, ร้อยละโดยนาํหนกั 

(Phosphorus, wt.%) 

ไม่สูงกว่า 0.0010 PrEN 14538 
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2.6.1 มาตรฐานของนํามนัไบโอดีเซลตามหลกัสากล [31] 
ค่ามาตรฐานสําหรับนํามันไบโอดีเซลนัน เสมือนเป็นตัวบ่งบอกถึง คุณภาพของ

นาํมนัไบโอดีเซล ว่ามีคุณภาพมากนอ้ยเพียงใด โดยเนน้ถึงความปลอดภยัของเครืองยนต์ในการใช้

งานนาํมนัไบโอดีเซลและยงัคาํนึงถึงสิงแวดลอ้มเป็นสําคญั โดยสาํหรับค่ามาตรฐานสําหรับค่า

ต่างๆ สาํหรับนาํมนัไบโอดีเซลนนัไดแ้สดงไวด้งัในตารางที 2.3 

 

2.6.2 ไบโอดเีซลในปัจจุบนัและอนาคตสําหรับประเทศไทย [31] 
สาํหรับประเทศไทยเริมมีการวิจยัประมาณ พ.ศ. 2524 โดยสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) ศึกษาวิจยัการใชน้าํมนัถวัเหลืองและเอสเทอร์ของนํามนั

ปาลม์มาเป็นพลงังานทดแทน จากผลการวิจยัพบว่านาํมนัถวัเหลืองมีความหนืดสูง ทาํใหเ้ครืองยนต์

ติดยาก สะดุด การสนัดาปไม่สมบูรณ์ และมีตะกรันขาวในถงันาํมนัมาก  

ต่อมามีการทดลองใชเ้อสเตอร์ของนาํมนัปาลม์ทีเรียกว่ากรดไขมนัเมทิลเอสเตอร์ หรือ 

FAME กบัเครืองยนต์ดีเซล พบว่านาํมนัทีไดมี้ความหนืดใกลเ้คียงกบันํามนัดีเซล และในปี พ.ศ. 

2543 เกิดวิกฤตการณ์นาํมนั ทาํใหป้ระเทศไทยเริมตืนตวัและวิจยัเรืองพลงังานทดแทนอีกครัง และ 

พ.ศ. 2544 ชาวบา้นอาํเภอทบัสะแก ร่วมมือกนัพฒันาและผลิตไบโอดีเซลดว้ยมะพร้าวเป็นผลสาํเร็จ

สามารถเปิดสถานีจาํหน่ายนํามนัไบโอดีเซลเป็นแห่งแรกในประเทศไทย  และจาํหน่ายให้แก่

เกษตรกรเพือใชท้ดแทนนาํมนั 

ถา้ผลการวิจยัจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทีกาํลงัศึกษากนัอยู่ขณะนี ออกมาว่าไบโอ

ดีเซลไม่มีปัญหาดา้นผลกระทบต่อเครืองยนตใ์นระยะยาว ก็ขึนอยูก่บัภาครัฐว่าจะส่งเสริมการผลิต

จริงจงัมากนอ้ยแค่ไหน แมไ้บโอดีเซลจะทดแทนการใชน้ํามนัดีเซลไดไ้ม่หมด ผลดีทีเห็นเด่นชดั

นอกเหนือจากราคาทีถูกกว่าราคานาํมนัดีเซลปกติแลว้ การลดมลพิษทางอากาศและการพึงพา

ทรัพยากรของเราเองจะช่วยสร้างมลูค่าเพิมและเป็นผลดีต่อเกษตรกรไทยอยา่งมาก “ไบโอดีเซล” จึง

น่าจะเป็นเชือเพลิงชนิดหนึงแห่งความหวงัของไทยเราไดใ้นอนาคต ดีเซลจากพืชทางเลือกใหม่ของ

พลงังาน  

สถานการณ์ปัจจุบนัประเทศไทยมีความต้องการใช้นํามนัเชือเพลิงในปริมาณมาก 

โดยเฉพาะนาํมนัดีเซลใช้มากถึง 43 ลา้นลิตรต่อวนั คิดเป็น 46.6 % ของปริมาณนํามนัทีใช้

ภายในประเทศ มีสดัส่วนการใชสู้งกว่านํามนัเชือเพลิงชนิดอืนๆ ราคานาํมนัก็ปรับตวัสูงขึนอย่าง

ต่อเนือง อีกทงัความต้องการเสริมสร้างความมนัคงในดา้นพลงังานของประเทศ รวมถึงความ
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ตอ้งการลดมลพิษเพือใหสิ้งแวดลอ้มดีขึน ทาํใหม้ีหลายหน่วยงานไดท้าํการวิจยัและพฒันาวตัถุดิบ

ภายในประเทศ เช่น นาํมนัพืชชนิดต่างๆ นาํมนัพืชใชแ้ลว้ ฯลฯ มาผลิตเป็นผลิตภณัฑใ์ชแ้ทนนาํมนั

ดีเซล เรียกว่า “ไบโอดีเซล”  

การใช้ไบโอดีเซลสามารถลดมลพิษทางอากาศ ซึงเป็นผลจากการเผาไหม้ใน

เครืองยนตไ์ดส่้วนหนึง เนืองจากองคป์ระกอบของไบโอดีเซลไม่มีธาตุกาํมะถนั แต่มีออกซิเจนเป็น

องคป์ระกอบประมาณ 10 % โดยนาํหนกั จึงช่วยการเผาไหมไ้ดดี้ขึนและลดมลพิษ นอกจากนีไบโอ

ดีเซลมีคุณสมบติัในการหล่อลืนดีกว่านาํมนัดีเซล จึงมีการนาํไบโอดีเซลมาใชผ้สมนํามนัดีเซลใน

สดัส่วนต่างๆ กนั หรือใชโ้ดยไม่ตอ้งผสมกบันาํมนัดีเซลเลยก็ได ้แต่ไบโอดีเซลเป็นตวัทาํละลายทีดี 

จึงอาจทาํใหท่้อทางเดินนาํมนั ซึงทาํจากยางและพลาสติกบวม และรัวได ้ดงันันการใชไ้บโอดีเซล

ในรถยนตจ์ะตอ้งสอบถามบริษทัผูผ้ลิตรถยนตก่์อนว่าสามารถใชไ้บโอดีเซลเป็นเชือเพลิงไดห้รือไม่  

ประเทศไทยมีการเพาะปลกูพืชนาํมนัหลายชนิดใชใ้นการบริโภค เช่น ถวัเหลือง ปาลม์ 

ถวัลิสง มะพร้าว ละหุ่ง งา ฯลฯ ในบรรดาพืชนาํมนัทงัหมด ปาลม์นาํมนัมีปริมาณผลผลิตสูงและ

ราคาถูก จึงเหมาะสมในการนาํมาผลิตไบโอดีเซล แต่ในการผลิตควรคาํนึงถึงปริมาณและความ

ตอ้งการใชน้าํมนัในการบริโภคและในอุตสาหกรรมดว้ย เช่น ในปี พ.ศ.2545 มีผลผลิตปาลม์นาํมนั 

4 ลา้นตนั หรือนาํมนัปาลม์ 68,000 ตนัต่อเดือน ตลาดมีความตอ้งการใช้ 55,000 ตนัต่อเดือน จะ

เหลือนาํมนัปาลม์ส่วนเกิน 13,000 ตนัต่อเดือน นนัคือปริมาณของนาํมนัทีจะนาํมาผลิตเป็นไบโอ

ดีเซลในเชิงพาณิชยไ์ม่มากนัก ดงันันจึงตอ้งมีการวางแผนให้รอบคอบ เพือให้คุม้ค่าทีสุดในเชิง

เศรษฐศาสตร์ 

 

2.6.3 ประโยชน์ของนํามนัไบโอดเีซล [31] 
2.6.3.9 ด้านสิงแวดล้อม 

การใช้ไบโอดีเซลสามารถลดมลพิษทางอากาศ ซึงเป็นผลจากการเผาไหม้ใน

เครืองยนต์ คณะกรรมการไบโอดีเซลแห่งชาติ (National Biodiesel) และสํานักงานป้องกัน

สิงแวดลอ้ม (US Environment protection agency) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดท้าํวิจยัและทดลอง

ใชน้าํมนัไบโอดีเซลสูตรต่างๆ กบัเครืองยนต์ดีเซล และไดร้ายงานว่าไบโอดีเซลสูตร B100 และ 

B20 สามารถลดมวลปลดปล่อยจากการเผาไหมไ้ด้อย่างมีนัยสําคัญ ในส่วนกรมอู่ทหารเรือ 

กองทพัเรือ ก็ไดร้ายงานผลการทดลองใชน้าํมนัไบโอดีเซลกบัเครืองยนตดี์เซลขนาด 145 แรงมา้ ว่า

สามารถลดควนัดาํไดม้ากกว่าร้อยละ 40 
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การใชไ้บโอดีเซลสามารถลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกไดด้ว้ย เพราะเป็นผลผลิตทีไดม้า

จากพืช นอกจากนีการผลิตไบโอดีเซลจากนาํมนัพืชทีใชแ้ลว้นนั ยงัเป็นการช่วยลดการนาํนาํมนัพืช

ทีใชแ้ลว้ไปใชใ้นการประกอบอาหารซาํและยงัช่วยป้องกนัมิให้นาํนาํมนัพืชทีใชแ้ลว้ไปใชผ้ลิตเป็น

อาหารสตัว ์(ซึงมีสารไดออกซินทีเป็นสารก่อมะเร็ง)  

2.6.3.10 ด้านสมถนะเครืองยนต์ 
การผสมไบโอดีเซลในระดบัร้อยละ 1-2 สามารถช่วยเพิมดชันีการหล่อลืนใหก้บันาํมนั

ดีเซล จากผลการทดลองของสถาบนัวิจยัและเทคโนโลยีของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พบว่า

การเติมไบโอดีเซลทีผลิตจากนาํมนัพืชทีใชแ้ลว้และนาํมนัมะพร้าวในอตัราร้อยละ 0.5 สามารถเพิม

ดชันีการหล่อลืนไดถึ้ง 2 เท่า ประสิทธิภาพการเผาไหมดี้ขึน เนืองจากในไบโอดีเซลมีออกซิเจน

ผสมอยูป่ระมาณร้อยละ 10 ทาํใหก้ารผสมระหว่างอากาศกบันาํมนั มีการกระจายตวัอย่างสมาํเสมอ 

และเป็นการเพิมอตัราส่วนปริมาณของอากาศต่อนาํมนัไดเ้ป็นอยา่งดีจึงทาํใหก้ารเผาไหมดี้ขึน  

ถึงแมว้่าค่าความร้อนของไบโอดีเซลจะตํากว่านาํมนัดีเซลประมาณร้อยละ 10 แต่

ขอ้ดอ้ยนีไม่มีผลกระทบต่อการใชง้าน เพราะการใชไ้บโอดีเซลทาํให้การเผาไหมดี้ขึน จึงทาํให้

กาํลงัเครืองยนตไ์ม่ลดลง 

2.6.3.11 ด้านเศรษฐศาสตร์ 
การใชไ้บโอดีเซลช่วยสร้างงานในชนบทดว้ยการสร้างตลาดพลงังานไวร้องรับผลผลิต

ทางการเกษตรทีเหลือจากการบริโภค  

การใชไ้บโอดีเซลสามารถช่วยลดการนาํเขา้นาํมนัดิบจากต่างประเทศไดบ้างส่วน ซึง

ในแต่ละปีประเทศไทยสูญเสียเงินตราต่างประเทศเพือการนาํเขา้นาํมนัดิบกว่า 300,000 ลา้นบาท 

2.6.3.12 ด้านการผลตินํามนัเชือเพลงิภายในประเทศ 
ประเทศไทยมีสดัส่วนการใชน้าํมนัดีเซลสูงกว่านาํมนัเบนซินมาก ตลาดนาํมนัดีเซลใน

ประเทศไทยมีมูลค่ามากกว่านํามนัเบนซินกว่า 2 เท่า และในอนาคตมีแนวโน้มทีโรงกลนัอาจจะ

ผลิตนาํมนัดีเซลไม่เพียงพอต่อการใชภ้ายในประเทศ ดงันันการใชไ้บโอดีเซลจึงช่วยลดความไม่

สมดุลของการผลิตของโรงกลนัได ้การผสมนาํมนัไบโอดีเซลในอตัราส่วนร้อยละ 1-2 สามารถเพิม

ความหล่อลืนในนาํมนัดีเซลได ้โดยเฉพาะกรณีทีจะมีการลดปริมาณกาํมะถนัในนาํมนัดีเซล 

 

 



32 

 

2.6.3.13 ด้านความมนัคง 
การใชน้าํมนัไบโอดีเซลทีสามารถผลิตไดภ้ายในประเทศ ถือเป็นการเสริมสร้างความ

มนัคงและเสถียรภาพทางดา้นพลงังานของประเทศ 

 

2.7 วตัถุดบิทีใช้ในการสังเคราะห์นํามนัไบโอดีเซล [22] 
วตัถุดิบทีมีศกัยภาพในการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย ไดแ้ก่ นาํมนัพืชใชแ้ลว้และ

นาํมนัพืชสกดัใหม่อีก 8 ชนิด ไดแ้ก่ นาํมนัปาลม์ นาํมนัมะพร้าว นาํมนัถวัเหลือง นาํมนัถวัลิสง 
นาํมนัละหุ่ง นาํมนังา นาํมนัเมลด็ทานตะวนั และนาํมนัเมลด็สบู่ดาํ 

วตัถุดิบหลกัทีใชใ้นประเทศไทยในการผลิตไบโอดีเซลถูกกาํหนดในยุทธศาสตร์การ

พฒันาและส่งเสริมไบโอดีเซล เมือวนัที 18 มกราคม พ.ศ.2548 คือ ปาลม์นาํมนั โดยตงัเป้าหมายใน

ปี พ.ศ.2555 สามารถผลิตไบโอดีเซลไดถึ้ง 8.5 ลา้นลิตรต่อวนั โดยมีเป้าหมายให้ผสมไบโอดีเซล 

10 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรกบันํามนัดีเซล เนืองมาจากปาลม์นาํมนัเป็นพืชทีมีศกัยภาพในการ

แข่งขนัสูงกว่าพืชนาํมนัชนิดอืน ทงัดา้นการผลิตและการตลาด คือ มีตน้ทุนการผลิตและราคาตาํ

กว่านาํมนัพืชชนิดอืนๆ นอกจากนีปาลม์ยงัสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างหลากหลายทังใน

สินคา้อุปโภคและบริโภค และมีปาลม์สเตียรินซึงเป็นผลพลอยไดจ้ากการกลนันาํมนัปาลม์ ซึง

สามารถนาํมาผลิตนาํมนัไบโอดีเซลไดอี้ก อย่างไรก็ตาม ปาลม์นาํมนัเป็นพืชทีต้องการนาํและ

สารอาหารมากจึงเหมาะกบัสภาพภูมิอากาศทางภาคใต  ้ส่วนในต่างประเทศมีการใชน้ํามนัพืชจาก

พืชนาํมนัทีมีปริมาณการเพาะปลูกมากในแต่ละประเทศ เช่น ในยุโรป ใชน้าํมนัเมล็ดเรพ (Rape 

seed oil) ในสหรัฐอเมริกา ใชน้าํมนัถวัเหลือง (Soybean) ในประเทศมาเลเซีย ใชน้าํมนัปาลม์ จนถึง

ปัจจุบนัได้มีการตงัโรงงานเพือผลิตไบโอดีเซลจากนํามนัเมล็ดเรพและนาํมนัใช้แลว้ ในกลุ่ม

ประเทศยโุรป เพอืใชท้ดแทนนาํมนัดีเซล รวมทงัมีการศึกษาการนาํพืชนาํมนัชนิดอืนๆ เช่น สบู่ดาํ 

มาผลิตไบโอดีเซลดว้ย 

2.7.1   นํามนัปาล์ม (Palm oil)[32] 
นาํมนัปาลม์เป็นแหล่งนาํมนัจากพืชทีสาํคญัสาํหรับเป็นวตัถุดิบในการผลิตนาํมนัไบ

โอดีเซล เนืองจากมีผลผลิตมากเมือเทียบกบันาํมนัจากแหล่งอืนๆ (รูปที 2.6) นอกจากนีการใช้

นาํมนัไบโอดีเซลจากนาํมนัปาลม์ยงัช่วยลดการเกิดสารประกอบพวกไนโตรเจนออกไซด์อีกดว้ย 

และเมือเปรียบเทียบเรืองความเสถียรในการเกิดออกซิเดชนัแลว้นัน พบได้ว่านํามนัปาลม์นันมี
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ความเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชันสูง ซึงส่งผลโดยตรงต่อเครืองยนต์และสิงแวดลอ้ม และดว้ย

ความทีมาจากธรรมชาตินนั ทาํใหน้าํมนัทีไดส้ามารถยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพอีกดว้ย 

 

 

รูปที 2.6  สดัส่วนของผลผลิตนาํมนัพืชจากแหล่งต่างๆ [32] 

สาํหรับประเทศไทยนนั[33] ไดม้ีการนาํเอาปาลม์นาํมนัเขา้มาปลูกตงัแต่ปี พ.ศ. 2472 

ทีสถานีทดลองยางคอหงส์ จงัหวดัสงขลา และทีสถานีกสิกรรมพลิว จงัหวดัจนัทบุรี โดยการปลูก

ปาลม์นาํมนัในประเทศไทยนนัสามารถทีจะแบ่งระยะการพฒันาเป็น 2 ระยะ คือระยะแรกเป็นระยะ

ของการเริมตน้ ตงัแต่ปี พ.ศ. 2472 – 2525  ซึงในช่วงนีมีการขยายตวัค่อนขา้งชา้ และระยะทีสอง

ตงัแต่ปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบนั นบัไดว้่าเป็นระยะทีมีการขยายตวัของพนืทีเพาะปลูกอยา่งรวดเร็ว 

ซึงเฉลียอยู่ที 50,000 – 100,000 ไร่ต่อปี โดยจงัหวดัทีปลูกมากทีสุดคือ กระบี สุราษฏร์ธานี และ

ชุมพร ตามลาํดบั 

กระบวนการสกดัปาลม์นํามนั สามารถแบ่งนาํมนัปาล์มตามลกัษณะวตัถุดิบทีใชใ้น

การสกัด  โดยแบ่งออกเป็น  2 ชนิด  คือนํามันปาล์มดิบ และนํามันเมล็ดในปาล์ม ซึงจะมี

องคป์ระกอบของกรดไขมนัทีแตกต่างกนัออกไป โดยจะมีองคป์ระกอบของกรดไขมนัอิมตวั และ 

กรดไขมนัไม่อิมตวั ในสดัส่วน 50:50 และ 82:18 ตามลาํดบั ซึงสดัส่วนของกรดไขมนัต่างๆ นันได้

แสดงไวใ้น ตารางที 2.4 
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ตารางที 2.4  องคป์ระกอบของนาํมนัปาลม์ดิบ นาํมนัปาลม์โอเลอนิ และนาํมนัเมลด็ในปาลม์ [33] 

 

กรดไขมนั นํามันปาล์มดิบ  
(Crude plam oil) 

นํามันปาล์มโอเลอนิ 
 (Olein plam oil) 

นํามันเมลด็ในปาล์ม 
(Palm kernel oil) 

กรดไขมนัอมิตวั 
     C 6:0 (Caproic acid) 

     C 8:0 (Acrylic acid) 

     C 10:0 (Capric acid) 

     C 12:0 (Lauric acid) 

     C 14:0 (Myristic acid) 

     C 16:0 (Palmitic acid) 

     C 18:0 (Stearic acid) 

     C 20:0 (Arachidic acid) 

50% 

- 

- 

- 

0.1 - 0.4 

1.0 – 1.4 

40.9 – 47.5 

3.8 – 4.8 

0 – 0.8 

46.8% 

- 

- 

- 

0.3 

1.2 

40.6 

4.3 

0.4 

82% 

0.1 - 0.5 

3.4 – 5.9 

3.3 – 4.4 

46.3 – 51.1 

14.3 – 16.8 

6.5 – 8.9 

1.6 – 2.6 

- 

กรดไขมนัไม่อมิตวั 
     C 16:1 (Palmitoleic acid) 

     C 18:1 (Oleic acid) 

     C 18:2 (Linoleic acid) 

     C 18:3 (Linolenic acid) 

     Others 

50% 

0 – 0.6 

36.4 – 41.2 

9.2 – 11.6 

0 – 0.5 

- 

53.2% 

0.2 

41.9 

10.7 

0.4 

- 

18% 

- 

13.2 – 16.4 

2.2 – 3.4 

- 

0 – 0.9 

 

2.8  งานวจิยัทีเกยีวข้อง 
Yang, T.  และคณะ[34] ไดท้าํการศึกษาผลของการทาํคาร์บอนกมัมนัตจ์ากเปลือกของ

เมล็ดถวัพิสทาชิโอ (Pistachio nut) โดยการกระตุน้เชิงเคมีดว้ยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ดว้ย

วิธีการทําให้เปียกชุ่ม พบว่าทีอุณหภูมิการกระตุ้นที  800 องศาเซลเซียส ภายใต้บรรยากาศ

ไนโตรเจน ทีอตัราส่วนในการทาํอิมเพรกเนชนัของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อเปลือกถวัเท่ากบั 
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0.5 นนัเป็นสภาวะทีทาํใหเ้กิดรูพรุนขึนมากทีสุด โดยมีค่าพนืทีผวิ (Surface area) อยู่ที 2259.4 m2/g 

โดยทีการเพมิอณุหภูมิในการทาํการกระตุน้เป็นการทาํให้ค่าร้อยละการเผาทาํลาย มีค่าสูงขึนและ

เป็นผลใหรู้พรุนขนาดเลก็ ขยายกวา้งขึนเป็นรูพรุนขนาดกลางและรูพรุนขนาดใหญ่ ซึงมีผลทาํให้

ค่าพืนทีผวิทีไดน้นัลดลง 

Díaz-Terán, J. และคณะ  [35] ได้ทําการศึกษาผลของการเปลียนแปลงไปของ

สารประกอบโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในการทาํคาร์บอนกมัมนัต์ โดยใชเ้ทคนิค XRD  ซึงจาก

งานวิจัยนี  ได้พบว่าสารผลิตภัณฑ์หลกัทีเกิดจากกระบวนการการกระตุ้นเชิงเคมีนัน ได้แก่ 

โพแทสเซียมคาร์บอเนต (K2CO3) ซึงเกิดจากการทาํปฏิกิริยาของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กบัก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดที์เกิดขึนจากการสลายตวัของเซลลโูลสและเฮมิเซลลูโลส ดงัในรูปที 2.7 

 

รูปที 2.7 การมีอยูข่อง K2CO3 หลงัจากการกระตุน้เชิงเคมีดว้ย KOH [35] 

 

Baroutian, S. และคณะ[36] ไดท้าํการศึกษาผลของการสงัเคราะห์นาํมนัไบโอดีเซล

จากปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั โดยใชต้วัเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพนัธุที์มีการนาํเอาคาร์บอนกมั

มนัตจ์ากเปลือกปาลม์เป็นตวัรองรับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์ และไดท้าํการศึกษาลกัษณะสณัฐาน

วิทยาของตวัเร่งทีเตรียมได ้ จากนนัทาํการทดลองหาสภาวะทีเหมาะสมทีสุดสาํหรับการทาํปฏิกิริยา  

ทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัและการนาํตวัเร่งปฏิกิริยากลบัมาใชใ้หม่อีกครัง โดยผลจากการทดสอบ

สภาวะทีเหมาะสมทีสุดสาํหรับการทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนันนั ไดแ้ก่ การใชป้ริมาณ

ตวัเร่งปฏิกิริยาทีร้อยละ 30.3 อณุหภูมิในการทาํปฏิกิริยา 64.1 องศาเซลเซียส อตัราส่วนโดยโมล 

ของเมทานอลต่อนาํมนัเท่ากบั 24:1 และยงัสามารถนาํกลบัมาใชซ้าํไดอี้กอยา่งมีประสิทธิภาพเป็น

จาํนวน 4 รอบดว้ยกนั 
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Liu, H. และคณะ[37] ไดท้าํการศึกษาผลของการทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั

ในการสังเคราะห์นาํมนัไบโอดีเซล โดยใชต้วัเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพนัธุที์ไดจ้ากกากแร่ทีเหลือจาก

กระบวนการเผาถ่านหิน (Cinder) มาใชเ้ป็นตวัรองรับโพแทสเซียมคาร์บอเนต ดว้ยวิธีการทาํให้

เปียกชุ่มแลว้ไปผา่นกระบวนการเผาใหเ้ป็นเถา้ (Calcination) ทีอณุหภูมิ 773-873 เคลวิน  ซึงจาก

การทดสอบพบว่าสามารถนาํตวัเร่งทีเตรียมไดน้นั มาใชใ้นการสังเคราะห์นาํมนัไบโอดีเซลทีมีค่า

ร้อยละการเปลียนแปลงไปของไตรกลีเซอไรดม์ากกว่าร้อยละ 95 ใชเ้วลาในการสงัเคราะห์นานกว่า 

40 นาที โดยสภาวะทีเหมาะสมทีสุดในการสงัเคราะห์ไบโอดีเซลดว้ยตวัเร่งปฏิกิริยาทีเตรียมไดนี้ 

อยูที่การใชป้ริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาทีร้อยละ 17.4 ทีอตัราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อนาํมนัเท่ากบั 

12:1 เป็นเวลา 1 ชวัโมง 
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บทที 3 

วธิดีําเนินงานวจิยั 

สาํหรับงานวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือเตรียมตวัเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพนัธุ์ สาํหรับเป็น

ตวัเร่งปฏิกิริยาในการสงัเคราะห์นาํมนัไบโอดีเซลดว้ยกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัระหว่าง

นาํมนัปาลม์กบัแอลกอฮอล ์ดว้ยการใชว้สัดุเหลือใชท้างการเกษตร ไดแ้ก่ เปลือกของเมลด็แมคคาเด

เมีย ทีผา่นการทาํกระบวนการคาร์บอนไนเซชนั และนาํไปทาํอิมเพรกเนชนัดว้ยด่าง จากนันทาํการ

กระตุน้เชิงเคมีเพือให้กลายเป็นคาร์บอนกัมมนัต์  จากนันนาํไปพิสูจน์เอกลกัษณ์และนําไปใช้

สงัเคราะห์นาํมนัไบโอดีเซล จากนนันาํนาํมนัไบโอดีเซลทีไดไ้ปทดสอบคุณภาพ 

3.1 วตัถุดบิ (Materials) 

1. นาํมนัปาลม์โอเลอนิ (Olein palm oil) จากบริษทั ปาลม์ ออยล ์เอน็เนอร์ย ีอินดสัทรี จาํกดั 

2. เปลือกแมคคาเดเมีย (Macadamia nut shell) จาก กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บา้นบ่อ

เหมืองนอ้ย ต.แสงภา อ.นาแหว้ จ.เลย 

3. โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์จาก บริษทั รวมเคมี 1986 จาํกดั ความบริสุทธิ 91.3% 

4. โพแทสเซียมคาร์บอเนต  จาก บริษทั รวมเคมี 1986 จาํกดั ความบริสุทธิ 93.2% 

5. เมทานอล (Methyl alcohol : methanol)  จาก บริษทั CARLO ERBA โดยมีความบริสุทธิ 

99.9% 

3.2 เครืองมอืทีใช้ในการทํางานวจิยั (Instruments) 

1. กลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope : SEM) รุ่น JSM 

5410 LV บริษทั JEOL technics Ltd  

2. เครืองแก๊สโครมาโตกราฟี (Gas chromatograhy : GC) รุ่น 6850A  จากบริษทั Hewlett 

packard 6850A  สภาวะในการทดสอบแสดงในตารางที 3.1 
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3. เครืองวดัการเลียวเบนรังสีเอกซ ์(X-ray Diffractometer; XRD) รุ่น D/Max 2000HV ผลิตโดย

บริษทั Rigaku  

4. เครืองวดัค่าพืนทีผิวจาํเพาะดว้ยเทคนิค BET (Surface area and porosity analyzer) รุ่น 

Autosorb-1 ยหีอ้ Quantachrome 

 

ตารางที 3.1 สภาวะทีใชใ้นการทดสอบหาค่าของ FAME ในสารตวัอยา่ง 

 

สภาวะทีทาํการทดสอบ ค่าทีใชใ้นการทดสอบ 

Inlet temperature 290oC, split mode ratio 50:1 

Detector temperature 300oC 

Carrier gas flow (He) 1 ml/min 

H2 flow 30 ml/min 

Air flow 300 ml/min 

Make up flow (N2) 25 ml/min 

Oven temperature 210oC, hold 12 min 

Ramp rate 20oC/min 

Final temperature 250oC, hold 8 min 

 

3.3 วธิกีารทดลอง (Experimental) 

สาํหรับในส่วนของวิธีการทดลองนัน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ การ

เตรียมตวัเร่งปฏิกิริยาจากเปลือกแมคคาเดเมีย การหาปริมาณสารประกอบทีมีอยู่บนตวัรองรับ การ

ทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอร์ริฟิเคชนั และการนาํตวัเร่งปฏิกิริยากลบัมาใชซ้าํ 
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3.3.1 การเตรียมตวัเร่งปฏิกริิยาจากเปลอืกแมคคาเดเมยี 

นาํเปลือกแมคคาเดเมียทีตากแหง้ ไปทาํการเปลียนใหเ้ป็นคาร์บอนดว้ยวิธีการคาร์บอนไนเซ

ชนั ทีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชัวโมง ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน จากนันนํา

เปลือกแมคคาเดเมียทีผา่นกระบวนการคาร์บอนไนเซชนั ไปลา้งเพอืเอาขีเถา้ออก จากนันนาํไปอบ

ทีอณุหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง คาร์บอนทีไดใ้นขนัตอนนี เรียกโดยยอ่ว่า “CMC” 

จากนันนําเปลือกแมคคาเดเมียทีผ่านกระบวนการทําคาร์บอนไนเซชันมาแลว้ ผสมกับ

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์ในอตัราส่วน 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 และ 1:8 โดยนาํหนกั จากนนัเติมนาํกลนั

ในปริมาณ 75 มิลลิลิตรต่อนาํหนักเปลือกแมคคาเดเมีย 10 กรัม ผสมสารทงัหมดเขา้ดว้ยกนัที

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส โดยทาํการกวนอยู่ตลอดเวลา เป็นเวลา 24 ชวัโมง ทาํการกรองเอา

สารละลายออก จากนนันาํเปลือกแมคคาเดเมียทีไดไ้ปอบให้แห้งทีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 24 ชวัโมง ตวัเร่งปฏิกิริยาทีไดใ้นขนัตอนนี เรียกโดยยอ่ว่า “ImCMC” 

นาํเปลือกแมคคาเดเมียทีผ่านการแช่มาแลว้ หรือ ImCMCไปทาํการเผาเพือเปลียนให้เป็น

คาร์บอนกมัมนัต์ ทีอุณหภูมิ 800 องศาเซเซียส ภายใตบ้รรยากาศไนโตรเจน เป็นเวลา 1 ชวัโมง

จากนนัปล่อยใหอุ้ณหภูมิลดลงจนถึงอุณหภูมิหอ้ง ตวัเร่งปฏิกิริยาทีไดใ้นขนัตอนนี เรียกโดยย่อว่า 

“ACMC” 

นาํ ACMC ทีไดก่้อนหน้า ไปทาํการลา้งโดยการแช่นํากลนั จนกระทงั pH ของสารละลาย

เป็นกลาง จากนันทาํการกรอง และนาํไปอบให้แห้งทีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 

ชวัโมง คาร์บอนทีไดใ้นขนัตอนนี เรียกโดยยอ่ว่า “ACMC_Wash” 

นาํเอา ACMC_Wash ทีได ้ไปทาํใหเ้ปียกชุ่มดว้ยสารประกอบโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ใน

อตัราส่วนคาร์บอนต่อสารเคมีเท่ากบั 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 และ 1:8 โดยนาํหนกั จากนันเติมนาํกลนัใน

ปริมาณ 75 มิลลิลิตรต่อนาํหนกัเปลือกแมคคาเดเมีย 10 กรัม ผสมสารทงัหมดเขา้ดว้ยกนัทีอุณหภูมิ 

60 องศาเซลเซียส โดยทาํการกวนเป็นเวลา 24 ชวัโมง ทาํการกรองเอาสารละลายออก จากนันนาํ

เปลือกแมคคาเดเมียทีไดไ้ปอบให้แห้งทีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัวโมง ตวัเร่ง

ปฏิกิริยาทีไดใ้นขนัตอนนี เรียกโดยยอ่ว่า “ImACMC_KOH”  

นอกจากนียงัไดน้าํเอาคาร์บอน ACMC_Wash ทาํใหเ้ปียกชุ่มดว้ยสารประกอบโพแทสเซียม

คาร์บอเนต ในอตัราส่วนคาร์บอนต่อสารเคมีเท่ากบั 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 และ 1:8 โดยนาํหนัก จากนัน

เติมนาํกลนัในปริมาณ 75 มิลลิลิตรต่อนาํหนักเปลือกแมคคาเดเมีย 10 กรัม ผสมสารทงัหมดเขา้

ดว้ยกนัทีอณุหภูม ิ60 องศาเซลเซียส โดยทาํการกวนอยูต่ลอดเวลา เป็นเวลา 24 ชวัโมง ทาํการกรอง
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เอาสารละลายออก จากนันนาํเปลือกแมคคาเดเมียทีไดไ้ปอบให้แห้งทีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 24 ชวัโมง ตวัเร่งปฏิกิริยาทีไดใ้นขนัตอนนี เรียกโดยยอ่ว่า “ImACMC_K2CO3”  

นาํตวัเร่งปฏิกิริยาทีเตรียมไดจ้ากขนัก่อนหน้าทัง ImCMC และ ACMC ไปทาํการพิสูจน์

เอกลกัษณ์ ดว้ยเครืองวดัการเลียวเบนรังสีเอกซ์ จากนันทาํการศึกษาลกัษณะสัณฐานวิทยาของ

ตวัเร่งปฏิกิริยาทีเตรียมได ้ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด นอกจากนียงัทาํการ

ทดสอบหาพนืทีผวิจาํเพาะและลกัษณะรูพรุนทีเกิดขึนดว้ยเทคนิค BET  

3.3.2 การหาปริมาณตวัเร่งปฏิกริิยาบนตวัรองรับ 

นาํตวัเร่งปฏิกิริยาทีอยูบ่นตวัรองรับ มาแช่ในนาํกลนั แลว้ทาํการกรอง จากนันทาํการวดัค่า 

pH ของสารละลายทีได ้จนกระทงั pH ของสารละลายไม่เปลียนแปลง จากนนันาํเอาสารไปอบแห้ง

ทีอณุหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง แลว้นาํออกมาชงัหานาํหนักทีหายไปของตวัเร่ง

ปฏิกิริยาการทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั โดยใชต้วัเร่งปฏิกิริยาต่างๆ 

ชงันาํมนัปาลม์จาํนวน 20 กรัม จากนนันาํไปไล่นาํที 140 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ทิง

ไวจ้นอุณหภูมิลดลงเหลือ 50 องศาเซลเซียส  ปิเปตเมทานอลในอตัราส่วนโดยโมลเมทานอลต่อ

นาํมนัปาลม์เท่ากบั 6:1, 12:1 18:1 และ 24:1 ชงัตวัเร่งปฏิกิริยาทีไดจ้ากขนัตอนการเตรียมตวัเร่ง

ปฏิกิริยา ไดแ้ก่  ImCMC และ ACMC มาร้อยละ 5, 10, 20 และ 30 โดยนาํหนักของนาํมนั นาํเมทา

นอลทีได้มาผสมกับตวัเร่งปฏิกิริยาทีชงัมาได ้ จากนันกวนให้ทวั แลว้ทิงเอาไวเ้ป็นเวลา 5 นาที 

จากนนัเทสารผสมทงัหมดลงในนาํมนัปาลม์ 

ทาํปฏิกิริยาทีอณุหภูมิ 55, 60, 65 และ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2, 3 และ 6 ชวัโมง โดย

ใชเ้วลากวนสารผสมทงัหมดใหเ้ขา้กนัเป็นเวลา 30 นาที จากนนัจึงหยดุกวนสาร แลว้ปล่อยให้ครบ

เวลาในการทาํปฏิกิริยา  เมือครบเวลาในทาํปฏิกิริยาแลว้ กรองเอาตวัเร่งปฏิกิริยาออกจากสารผสม 

ทิงนาํมนัทีไดใ้หแ้ยกชนัในกรวยแยก เป็นเวลา 3 ชวัโมง แลว้ไขเอาสารดา้นล่างออกไป นาํนาํมนัที

เหลืออยูม่าระเหยเมทานอลออกที 80 องศาเซลเซียส จนหมด นาํนาํมนัทีเหลือไปลา้งดว้ยนาํอุ่นซาํ

หลายๆ รอบ จนชนัของนาํเป็นสารละลายใส นาํนาํมนัทีผา่นการลา้งแลว้ไประเหยเอานาํออกที 140 

องศาเซลเซียส จากนนันาํไปชงันาํหนกั เพอืคาํนวณหาค่าร้อยละผลทีได ้แลว้เก็บใส่ภาชนะเพือรอ

การพิสูจน์เอกลกัษณ์ ในขนัตอนถดัไป 
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นาํนาํมนัทีไดไ้ปพิสูจน์หาค่าร้อยละการเปลียนไปของสาร ดว้ยเครืองมือวิเคราะห์โครมาโท

กราฟดว้ยก๊าซ เพือดูปริมาณของกรดไขมนัเมทิลเอสเตอร์ทีมีอยู่ในนาํมนัทีไดต้าม มาตรฐาน EN 

14103 

นอกจากนียงัไดท้าํการทดสอบการสังเคราะห์นํามนัไบโอดีเซล ผ่านกระบวนการทรานส์

เอสเตอริฟิเคชันเปรียบเทียบกันระหว่างการใช้ โพแทสเซียมคาร์บอเนตแบบเอกพนัธุ์ ตัวเร่ง

ปฏิกิริยา ImCMC, ACMC, ImACMC_KOH และ ImACMC_K2CO3 เพอืเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ของตวัเร่งปฏิกิริยาในกรณีทีสารประกอบทีเร่งปฏิกิริยาทีอยูใ่นรูปแบบแตกต่างกนั โดยกาํหนดใหม้ี

ปริมาณโดยโมลของสารเร่งปฏิกิริยาทีมีอยูจ่ริงบนตวัรองรับทีเท่ากนั 

3.3.3 การทดสอบการนําตวัเร่งปฏิกริิยากลบัมาใช้ซํา 

ชงันาํมนัปาลม์จาํนวน 20 กรัม จากนนันาํไปไล่นาํที 140 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ทิง

ไวจ้นอุณหภูมิลดลงเหลือ 50 องศาเซลเซียส จากนันปิเปตเมทานอลในอตัราส่วนโดย โมลเมทา

นอลต่อนํามนัปาล์ม 12:1 ชังตัวเร่งปฏิกิริยาทีได้จากขันตอนการเตรียมตวัเร่งปฏิกิริยา ได้แก่ 

ImCMC และ ACMC มาร้อยละ 20 โดยนาํหนกัของนาํมนัปาลม์ นาํเมทานอลทีไดม้าผสมกบัตวัเร่ง

ปฏิกิริยาทีชงัมาได ้จากนนักวนใหท้วั แลว้ทิงเอาไวเ้ป็นเวลา 5 นาที จากนันเทสารผสมทงัหมดลง

ในนาํมนัปาลม์  

จากนนัทาํปฏิกิริยาทีอณุหภูมิ  60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชวัโมง โดยใชเ้วลากวนสารผสม

ทงัหมดให้เข้ากนัเป็นเวลา 30 นาที จากนันจึงหยุดกวนสาร แลว้ปล่อยให้ครบเวลาในการทาํ

ปฏิกิริยา เมือครบเวลาในทาํปฏิกิริยาแลว้ กรองเอาตวัเร่งปฏิกิริยาออกจากสารผสม ทิงนาํมนัทีได้

ใหแ้ยกชนัในกรวยแยก เป็นเวลา 3 ชวัโมง แลว้ไขเอาสารดา้นล่างออกไป นาํนาํมนัทีเหลืออยู่มา

ระเหยเมทานอลออกที 80 องศาเซลเซียส จนหมด จากนันนํานาํมนัทีเหลือไปลา้งด้วยนาํอุ่นซาํ

หลายๆ รอบ จนชนัของนาํเป็นสารละลายใส 

นาํนํามนัทีผ่านการลา้งแลว้ไประเหยเอานําออกที 140 องศาเซลเซียส จากนันนําไปชัง

นาํหนกั เพอืคาํนวณหาค่าร้อยละผลทีได ้นาํตวัเร่งปฏิกิริยาทีผา่นการทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิ

เคชนัมาแลว้ไปทาํการเผาเพือไล่นาํมนัทีหลงเหลืออยูที่ผวิของตวัเร่งปฏิกิริยา ทีอุณหภูมิ 500 องศา

เซลเซียส ภายใตบ้รรยากาศไนโตรเจน จากนันปล่อยให้อุณหภูมิลดลงจนถึงอุณหภูมิห้อง แลว้ทาํ

ตามขนัตอนการสังเคราะห์ข้างตน้โดยใช้ตวัเร่งปฏิกิริยาตัวเดิมซําเรือยๆ จนกระทงัไม่สามารถ

สงัเคราะห์นาํมนัไบโอดีเซลไดต่้อไป 
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บทที 4 

  ผลการทดลองและวจิารณ์ผลการทดลอง 
สาํหรับผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผลการทดลองนนั เริมจากการวิเคราะห์ตวัเร่ง

ปฏิกิริยาทีเตรียมได ้ปัจจยัทีส่งผลต่อการสงัเคราะห์นาํมนัไบโอดีเซลจากตวัเร่งปฏิกิริยาทีเตรียมได้

ผา่นปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั เพือศึกษาหาสภาวะทีเหมาะสมทีสุดสาํหรับการสังเคราะห์ไบ

โอดีเซล 

ในงานวิจยันียงัไดท้าํการเปรียบเทียบการใชง้านตวัเร่งปฏิกิริยาทีเตรียมไดใ้นรูปแบบ

ต่างๆ กบัการใชง้านตวัเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพนัธ์ุอีกดว้ย เพือไดเ้ปรียบเทียบถึงขอ้ดีขอ้เสียของตวัเร่ง

ปฏิกิริยาทีเตรียมได ้ไม่ว่าจะเป็นในเรืองของการแยกออกจากสารผลิตภณัฑที์ง่ายและการนาํกลบัมา

ใชซ้าํของตวัเร่งปฏิกิริยา 

นอกจากนียงัไดท้าํการวิเคราะห์คุณภาพของนํามนัไบโอดีเซลตามมาตรฐานสากล 

เพือให้แน่ใจได้ว่านํามนัไบโอดีเซลทีสังเคราะห์ได้นัน สามารถทีจะนําไปใชง้านจริงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอกีดว้ย 

 

4.1 ผลการทดสอบหาชนิดของผลกึสารในตวัเร่งปฏิกริิยาด้วยเทคนิค XRD 
ในการทดสอบถึงการมีอยู่และการเปลียนไปของสารบนตัวรองรับแมคคาเดเมีย

คาร์บอนนนั ไดท้าํการศึกษาโดยการทดสอบดว้ยเครืองวดัการเลียวเบนรังสีเอกซ ์หรือ XRD  ซึงได้

แสดงผลของการทดสอบในรูปที 4.2 
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รูปที 4.1 รูปแบบการเลียวเบนของรังสีเอก็ซข์องตวัเร่งปฏิกิริยาทีเตรียมได ้

 

เมือพจิารณารูปที 4.1 พบว่าเมือนาํเอาเปลือกของแมคคาเดเมียคาร์บอนไปผ่านการแช่

สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์(ImCMC[1:4]) นนั พบว่าแมคคาเดเมียร์คาร์บอนมี KOH ฝัง

อยู ่โดยเทียบมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 01-078-0190 ของรูปแบบการเลียวเบนจาก XRD โดยมีค่า

ของ 2-theta ที 27.4o 31.1o 31.9o และ 32.5o ซึงเป็นการยืนยนัถึงการมีอยู่ของ KOH บนตวัรองรับ

แมคคาเดเมียคาร์บอน  เมือนาํมากระตุน้ที 800 องศาเซลเซียส พบว่า KOH ทีมีอยู่บนตวัรองรับนัน 

เปลียนเป็นโพแทสเซียมคาร์บอเนตซึงอยู่ในรูปของไฮเดรท หรือK2CO3.1.5H2O ตาม JCPDS 

หมายเลข 01-073-0470 ทีมีค่า 2-theta ที 12.8o, 32.2o, 32.3o และ 33.6o ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั 

ของ Díaz-Terán, J. และคณะ ซึงทาํการศึกษาถึงการเปลียนแปลงไปของ KOH ในขนัตอนการทาํ

การกระตุ้นเชิงเคมีกับวสัดุจาํพวกลิกโนเซลลูโลส ด้วยอุปกรณ์ XRD [35] และงานวิจัยของ 
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Azargohar, R. และคณะ ทีไดท้าํการศึกษาการเตรียมคาร์บอนกมัมนัต์จากถ่านทีมาจากธรรมชาติ 

(Biochar)[38]  

ซึงสาํหรับการเปลียนแปลงไปของ KOH เป็น K2CO3.1.5H2O นนัสามารถเกิดได ้ตาม

สมการทีไดก้ล่าวเอาไวแ้ลว้ในหวัขอ้ที 2.4.2  

 

4.2 การศึกษาโครงสร้างสัณฐานวทิยาของตวัเร่งปฏิกริิยา 
สาํหรับในส่วนของการศึกษาของสภาพพืนผิวของตวัเร่งปฏิกิริยาดว้ยเครืองมือกลอ้ง

จุลทรรศน์แบบส่องกราดนนั แสดงไวใ้นรูปที 4.2 ซึงไดแ้ก่ เปลือกแมคคาเดเมียทีผ่านกระบวนการ

ทาํคาร์บอนไนเซชนั (รูปที 4.2a) แมคคาเดเมียคาร์บอนทีถูกทาํให้เปียกชุ่มดว้ยสารละลาย KOH 

(รูปที 4.2b) แมคาเดเมียคาร์บอนทีผ่านกระบวนการกระตุน้เชิงเคมีดว้ย KOH (รูปที 4.2c) และ

รูปแสดงลกัษณะของเปลือกคาร์บอนแมคคาเดเมียหลงัจากผ่านการกระคุ้นเชิงเคมีดว้ย KOH แลว้

ลา้งออกดว้ยนาํ (รูปที 4.2d)  

 
รูปที 4.2 ลกัษณะสณัฐานวิทยาของพนืผวิของตวัเร่งปฏิกิริยาทีเตรียมได ้โดย (a) หลงัผา่น

กระบวนการคาร์บอนไนเซชนั (b) หลงัทาํการแช่ดว้ยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์(c) หลงัผา่นการ

กระตุน้เชิงเคมีดว้ยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์(d) แมคคาเดเมียคาร์บอนกมัมนัตที์ไดผ้า่นการลา้ง 
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เมือพิจารณารูปที 4.2a พบว่า ก่อนทีจะทาํการแช่สารละลาย KOH นนั แมคคาเดเมีย

คาร์บอนทีผา่นกระบวนการคาร์บอนไนเซชนัมาแลว้นันจะมีรูพรุนเกิดขึน ซึงเป็นเหตุจากการบิด

เบียวของคาร์บอนอะตอม ในระหว่างกระบวนการคาร์บอนไนเซชนั[39] และหลงัจากทีทาํการแช่

สารละลาย KOH มาแลว้นนั จะสงัเกตุเห็นผลึกของสารเกาะอยูบ่นผวิของคาร์บอนซึงเป็นผลึกของ 

KOH [36] พบว่ารูพรุนทีเคยมีก่อนหนา้ทีจะทาํการแช่สารละลาย KOH นนัไดห้ายไป ซึงเป็นเพราะ

สารละลาย KOH นนั ไดแ้พร่เขา้ไปตามรูพรุนต่างๆในแมคคาเดเมียคาร์บอนนนัเอง 

จากภาพ 4.2b เห็นไดว้่าผลึกของ KOH ทีมีอยูบ่นตวัรองรับแมคคาเดเมียคาร์บอน (รูป 

4.1b) นัน มีการหลอมละลายและเปลียนองค์ประกอบเกิดเป็น K2CO3 [4,17,34,40-42] ขึนมา 

นอกจากนียงัสังเกตุเห็นถึงการหายไปของรูพรุนของแมคคาเดเมียคาร์บอน เนืองจากการแพร่เขา้ไป

ของสารและถูกขงัอยู่ในรูพรุนต่างๆ [43] ซึงในส่วนนีเองทีสามารถยืนยนัไดจ้ากผลการทดสอบ

ดว้ยเทคนิค BET ในหวัขอ้ที 4.3 ทีไดพ้ดูถึงการลดลงของค่าพนืทีผวิเนืองจากสารทีเขา้ไปอุดตามรู

พรุนต่างๆ 

นอกจากนี ในรูปที 4.2d ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของเปลือกคาร์บอนแมคคาเดเมียที

ไดผ้า่นการกระตุน้เชิงเคมีดว้ย KOH แลว้ทาํการลา้งดว้ยนาํ พบว่าผิวของคาร์บอนนันมีลกัษณะที

ขรุขระ และเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่ขึน เนืองจากการถูกกระตุน้ดว้ย KOH ทีอุณหภูมิทีสูง ทาํให้

เกิดเป็นรูพรุนขึนและผนงัของรูพรุนต่างๆ ขยายตวัจนรวมกนัเป็นรูพรุนหรือโพรงขนาดใหญ่ ซึง

สอดคลอ้งกับผลการทดสอบด้วยเทคนิค BET ในหัวข้อ 4.3 ทีขนาดรูพรุนมีค่ามากขึน เมือ

เปรียบเทียบกบัคาร์บอนก่อนไดรั้บการกระตุน้เชิงเคมี 

 

4.3 ผลการทดสอบความเป็นรูพรุนและพนืทผีวิของตวัเร่งปฏกิริิยาด้วยเทคนิค BET 

เพอืทาํการศึกษาผลของลกัษณะของพืนทีผวิและลกัษณะรูพรุนทีเกิดขึน ซึงสามารถ

บอกถึงการเปลียนแปลงไปของคาร์บอนจากเปลือกแมคคาเมียทีผา่นกระบวนการคาร์บอนไนเซชนั 

และการกระตุน้เชิงเคมีดว้ย KOH ซึงใหผ้ลการทดสอบดงัตารางที 4.1 
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ตารางที 4.1 ผลการทดสอบ BET เพอืดูลกัษณะของพืนทีผวิและรูพรุน 

 

รายการทดสอบ CMC ACMC[1:4]  ACMC[1:4]_Wash 

ค่าพืนทีผวิ (m2/g) 528.200 59.900 236.800 

ขนาดรูพรุน (nm) 2.867 4.114 38.530 

ปริมาตรรูพรุนรวม (cc/g) 0.3785 0.0631 2.2810 

** [1:4] หมายถึง อัตราส่วนโดยนาํหนักในการแช่คาร์บอนต่อโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 
 

จากผลของการทดสอบดว้ยเทคนิค BET นนั พบว่าแมคคาเดเมียคาร์บอนทีไดจ้ากการ

ทาํคาร์บอนไนเซชนัมีพืนทีผิวจาํเพาะเท่ากบั 528.2 m2/g สาํหรับแมคคาเดเมียคาร์บอนทีไดผ้่าน

กระบวนการกระตุ้นเชิงเคมีแลว้ล้างออกด้วยนําหรือ ACMC[1:4]_Wash พบว่ามีขนาดรูพรุน

เพมิขึน และทาํใหม้ีพนืทีผวิจาํเพาะลดลง อาจเนืองจากคาร์บอนแมคคาเดเมียถูกกระตุน้ดว้ย KOH 

ทีมากเกินไปจนทาํใหเ้กิดการทาํลายคาร์บอน และเกิดรูพรุนขนาดใหญ่[4,34] สาํหรับ ACMC[1:4] 

มีค่าน้อยสุดเนืองจาก K2CO3 เคลือบทีผิวและอุดรูพรุนของแมคคาเดเมียคาร์บอน ดงัอธิบายใน

หวัขอ้ที 4.2   

เมือพจิารณาคาร์บอน CMC มีขนาดรูพรุนอยูที่ประมาณ 2.867 nm ซึงเมือเปรียบเทียบ

กบัคาร์บอนจาก ACMC[1:4]_Wash จะเห็นไดว้่ารูพรุนมีขนาด 38.530 nm ซึงมีขนาดทีใหญ่กว่า

มาก เนืองจาก คาร์บอน CMC มีพนืทีผวิจาํเพาะสูงถึง 528.2 m2/g ทาํให้สามารถเปียกชุ่มดว้ย KOH 

ไดสู้ง จึงทาํให ้KOH เกิดปฏิกิริยากบัคาร์บอนเกิดเป็น K2CO3[4,17,34,40-42] เป็นผลให้รูพรุนทีมี

อยูแ่ลว้ก่อนหน้านีขยายขนาดมากขึน แลว้ทาํให้ผนังของรูพรุนทีอยู่ใกลก้นัเปิดกวา้งและรวมกนั

เป็นรูพรุนทีใหญ่มากขึน จึงเป็นเหตุให้ค่าพืนทีผิวลดลงกว่าเดิม[17,34,40-42] ซึงเป็นเหตุให้

คาร์บอนทีผ่านกระบวนการกระตุน้เชิงเคมีดว้ย KOH มาแลว้มีค่าพืนทีผิวน้อยกว่าคาร์บอนทียงั

ไม่ไดผ้า่นการกระตุน้เชิงเคมี ซึงผลดงักล่าวนียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Viswanathan B.[4] ทีได้

อา้งอิง งานวิจยัของ Zengmin Shen และคณะ ทีไดท้าํการวิจยัการทาํคาร์บอนกมัมนัต์ โดยใช ้KOH 

ในการกระตุน้เชิงเคมีกบัวสัดุเมด็คาร์บอนทีมีรูพรุนขนาดกลาง (Meso carbon micro beads) ซึงได้

อธิบายถึงการขยายขนาดของรูพรุนจนเป็นผลใหผ้นงัของรูพรุนใกลเ้คียงรวมตวักบัเป็นรูพรุนขนาด

ใหญ่ขึน และมีพนืทีผวิทีลดลง 
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สาํหรับตวัเร่งปฏิกิริยา ACMC[1:4] ปกตินนั พืนทีผวิของตวัเร่งปฏิกิริยาชนิดนีนนัมค่ีา

ตาํทีสุด (59.900 m2/g) ซึงทงันีเป็นผลของการมี K2CO3 เขา้ไปอุดอยูต่ามรูพรุนต่างๆ ทีมีอยูน่นัเอง 

 

4.4 ปริมาณสารเร่งปฏิกริิยาทีมอียู่จริงบนตวัรองรับในแต่ละตวัเร่งปฏิกริิยา 
จากตารางที 4.2 แสดงถึงปริมาณของสารเร่งปฏิกิริยาทีถกูดูดซบัอยูบ่นตวัรองรับของ

ตวัเร่งปฏิกิริยาทีเตรียมไดแ้ต่ละชนิด  

 

ตารางที 4.2 ปริมาณของสารเร่งปฏิกิริยาทีมีอยูบ่นตวัรองรับ ของตวัเร่งปฏิกิริยาแต่ละชนิด 

 

อตัราส่วนโดย

นาํหนกั 

C:ตวัเร่งปฏิกิริยา 

ร้อยละโดยนาํหนกัของสารเร่งปฏิกิริยา บนตวัรองรับชนิดต่างๆ 

ImCMC ACMC ImACMC_KOH ImACMC_K2CO3 

[1:1] 3.6591 ±0.1467 2.7110 ±0.0344 3.5181 ±0.1463 3.4536 ±0.8547 

[1:2] 7.1954 ±0.6175 4.9867 ±0.0347 6.8541 ±0.1879 6.9815 ±0.0437 

[1:3] 9.4389 ±0.3910 5.0316 ±0.0291 10.7993 ±0.3424 9.1792 ±0.3048 

[1:4] 13.6167 ±0.2889 10.1974 ±0.2782 15.9897 ±0.3086 14.7059 ±0.4642 

[1:8] 26.5846 ±0.3994 20.8864 ±0.4935 34.0118 ±0.0943 28.9151 ±0.3404 

 

โดยจากตารางที 4.2 จะเห็นไดว้่าเมืออตัราส่วนโดยนาํหนกัของ KOH หรือ K2CO3 ใน

สารละลายต่อนาํหนกัของคาร์บอนทีมากขึนนนั มีแนวโน้มทีจะทาํให้มีปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาอยู่

บนตัวรองรับมากขึนทงั 4 ประเภทของตวัเร่งปฏิกิริยา ทังนีเนืองจากผลของความเข้มข้นของ

สารละลายโดยรวมมีค่าสูงขึน ทาํให้ความแตกต่างของความเขม้ขน้ระหว่างภายในตวัรองรับและ

สารละลายมีความแตกต่างกนัมาก ทาํให้สารละลาย KOH หรือ K2CO3 แพร่จากบริเวณทีมีความ

เขม้ขน้สูงมาบริเวณทีมีความเขน้ขน้ตาํ ซึงคาดว่าทาํให้มีสารเคมีอยูต่ามรูพรุนและบริเวณผวิมากขึน

ตามค่าความเขม้ขน้ของสารละลายทีใชเ้ตรียมนนัเอง 
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และหากทําการ เปรียบเ ทียบกันระหว่างตัว เ ร่ งปฏิ กิ ริยา  ImCMC, ACMC 

ImACMC_KOH และ ImACMC_K2CO3 จะเห็นได้ว่า ทีอตัราส่วนโดยนําหนักของ C:ตัวเร่ง

ปฏิกิริยา ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาทีมีอยู่บนตัวรองรับนันจะมีค่ามากทีสุดในตัวเร่งปฏิกิริยา 

ImACMC ทงันีเนืองจาก ตัวเร่งปฏิกิริยา ImACMC ตัวรองรับจะมีความเป็นรูพรุนทีมากกว่า 

เนืองจากไดผ้า่นกระบวนการกระตุน้เชิงเคมีมาแลว้นันเอง ทาํให้สารเคมีทีมีอยู่ในสารละลายแพร่

เขา้ไปตามรูพรุนต่างๆไดม้ากกว่าตวัเร่งทีมีตวัรองรับยงัไม่ไดผ้า่นกระบวนการกระตุน้ใดๆ  

 

4.5 ปัจจยัต่างๆ ทีมผีลต่อการสังเคราะห์นํามนัไบโอดีเซลผ่านกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 

สาํหรับการหาปัจจยัต่างๆ ทีมีผลต่อการสงัเคราะห์นาํมนัไบโอดีเซลนนั ทางผูว้ิจยัได้

ทาํการแบ่งปัจจยัต่างๆ ออกเป็น ดงันี ปัจจยัของการเตรียมตวัเร่งปฏิกิริยาในขนัตอนการทาํให้เปียก

ชุ่มดว้ยสารละลาย KOH ปัจจยัของปริมาณเมทานอลทีใช ้ ปัจจยัของปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาทีใช ้

ปัจจยัของเวลาในการทาํปฏิกิริยา และปัจจยัของอุณหภูมิในการทาํปฏิกิริยา ซึงทางผูว้จิยัไดท้าํการ

เปรียบเทียบ 2 ตวัเร่งปฏิกิริยาทีเตรียมได ้อนัไดแ้ก่ ตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC และ ACMC เนืองจาก

ตวัเร่งปฏิกิริยาทงัสองชนิดนี มีสารเร่งปฏิกิริยาทีแตกต่างกนั คือ KOH และ K2CO3.1.5H2O 

ตามลาํดบั จากผลของการทดสอบ XRD ในหวัขอ้ที 4.3 ซึงใหผ้ลการทดสอบดงันี 

4.5.1 ปัจจยัของอตัราส่วนในการแช่คาร์บอนต่อโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ในขันตอนการ

เตรียมตวัเร่งปฏิกริิยา  

ปัจจยัทีสาํคญัประการแรกในการทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั ไดแ้ก่อตัราส่วน

ของปริมาณของคาร์บอนจากเปลือกแมคคาเดเมียต่อปริมาณของ KOH ทีใชใ้นขนัตอนการเตรียม

ตวัเร่งปฏิกิริยา ซึงส่งผลโดยตรงต่อปริมาณของตวัเร่งปฏิกิริยา สําหรับผลการทดลองปัจจยัของ

อตัราส่วนระหว่างคาร์บอนต่อ KOH ในขนัตอนของการทาํใหเ้ปียกชุ่มนนัแสดงไดด้งัรูปที 4.3 โดย

ทาํการทดสอบทีสภาวะการทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัที 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 

ชวัโมง ทีอตัราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อนํามนัปาลม์ เท่ากบั 12:1 โดยใชน้าํหนักของตวัเร่ง

และตวัรองรับทีอตัราส่วนนาํหนกัร้อยละ 20 ของนาํมนัปาลม์  

 



51 

 

 

 

 

รูปที 4.3 ผลของอตัราส่วนการแช่คาร์บอนต่อโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์ทีมต่ีอการสงัเคราะห์     

ไบดีเซล (ImCMC : คาร์บอนทีผ่านการแช่ด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์  ACMC : คาร์บอนทีผ่านการกระตุ้น
เชิงเคมีด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์) 

 

จากรูปที 4.3 ในส่วนของตวัเร่งปฏิกิริยาของแมคคาเดเมียคาร์บอนมาผ่านการแช่ดว้ย 

KOH จะเห็นไดว้่าตวัเร่ง ImCMC[1:4]  ซึงแทนการหมายถึงตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC ทีผ่านการแช่

ดว้ย KOH ในอตัราส่วนคาร์บอนต่อ KOH เท่ากบั 1 ต่อ 4 โดยนาํหนกั จะให้ค่าร้อยละผลทีไดที้สูง

ทีสุด รองลงมานันจะเป็นผลจากตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC[1:8] ทงันีเป็นเพราะการเพิมขึนของ

อตัราส่วนระหว่างคาร์บอนต่อ KOH เหมือนเป็นการเพิมปริมาณของ KOH ทีมีอยู่ในคาร์บอนเป็น

ผลใหม้ีปริมาณของ KOH ทีละลายออกมาในสารละลายในระหว่างการสังเคราะห์ไบโอดีเซลมาก

ขึน ซึงการทีมีปริมาณ KOH ทีมากเกินไปนัน เป็นผลทาํให้เกิดปฏิกิริยาขา้งเคียงเกิดขึน ซึงเป็น

ปฏิกิริยาการเกิดสบู่หรือสปอนิฟิเคชนั [44,45]  ทาํให้ความหนืดสารผสมเพิมมากขึนและขดัขวาง

การเขา้ทาํปฏิกิริยาของสารตงัตน้ ทาํใหป้ฏิกิริยาเกิดลดลง[42] นอกจากนีสบู่ทีเกิดขึนนนั จะไปทาํ

ใหเ้กิดอีมลัชนัระหว่างนาํกบันาํมนัในขนัตอนการลา้งดว้ยนําเพือเอาตวัเร่งปฏิกิริยาและสบู่ทีมีอยู่

ในนาํมนัไบโอดีเซลออก ซึงเป็นผลให้ค่าร้อยละผลทีไดล้ดลง ดงันันตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC[1:4] 

จึงเป็นอตัราส่วนทีดีทีสุดเมือเปรียบเทียบกบัการใชต้วัเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพนัธุ์แลว้พบว่า ปริมาณ

โพแทสเซียมไฮดรอกไซดที์เหมาะสมสาํหรับการทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนันันจะมีค่าอยู่
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ทีร้อยละ 0.5-1.0 โดยนาํหนักของนาํมนัปาลม์ [45,46]  และสาํหรับในกรณีของตัวเร่งปฏิกิริยา 

ImCMC[1:1], ImCMC[1:2] และ ImCMC[1:3] นนั เป็นเพราะมีปริมาณโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

ในตวัเร่งปฏิกิริยาทีนอ้ยกว่า ดงันนัเป็นผลใหโ้พแทสเซียมไฮดรอกไซดแ์พร่สู่สารละลายในปริมาณ

นอ้ยเกินไป และเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั เกิดอย่างไม่สมบูรณ์ในเวลาทีกาํหนด ทาํให ้

ค่าร้อยละผลทีไดจึ้งมีค่าทีตาํ [45] 

สาํหรับในส่วนของตวัเร่งปฏิกิริยาทีไดจ้ากการนาํแมคคาเดเมียคาร์บอนมาผ่านการ

กระตุน้เชิงเคมีดว้ยโพแทสเซียมไฮดรอกไซดห์รือ ACMC นนั พบว่าตวัเร่งปฏิกิริยาชนิดนีจะให้ผล

ของค่าร้อยละผลทีได้ของนํามันไบโอดี เซลสูงสุด  ทีอัตราส่วนในการแช่คา ร์บอนต่อ

โพแทสเซียมไฮดรอกไซดเ์ท่ากบั 1:4 เช่นกนั ซึงเป็นผลของการแพร่ออกมาของสารเร่งปฏิกิริยาใน

ปริมาณทีเหมาะเช่นเดียวกนักบัในกรณีของตวัเร่งปฏิกิริยา  ImCMC[1:4]  และสาํหรับในกรณีของ

ตวัเร่ง ACMC ทีอตัราส่วนการแช่แมคคาเดเมียคาร์บอนต่อโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 1:1, 1:2 และ 

1:3 นนั ค่าร้อยละผลทีไดข้องนาํมนัไบโอดีเซลนนัจะเพมิขึนตามลาํดบั แต่การทีค่าร้อยละผลทีไดมี้

ค่าตาํกว่าทีอตัราส่วน 1:4 นนั เนืองจากปริมาณของสารทีเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาทีมีอยู่ในแมคคาเดเมีย

คาร์บอนนนัมีอยูใ่นปริมาณน้อย จึงทาํให้ปฏิกิริยาเกิดไม่สมบูรณ์ สาํหรับทีอตัราส่วน 1:8 นนั จะ

เห็นไดว้่าตวัเร่งปฏิกิริยา ACMC[1:8] นนั มีค่าร้อยละผลทีไดล้ดลงเล็กนอ้ยเมือเทียบกบัทีอตัราส่วน 

1:4 ทงันีเนืองจากตวัเร่งปฏิกิริยา ACMC[1:8] มีปริมาณณ K2CO3 มากขึน และอาจทาํให้มีพืนทีผิว

จาํเพาะลดลง ประกอบกบัค่าการละลายของโพแทสเซียมคาร์บอเนตในเมทานอลนันมีค่าน้อยกว่า

ค่าการละลายของโพแทสเซียมไฮดรอกไซดใ์นเทานอล [47,48]  ทาํให้การแพร่ออกมาของสารใน

ตวัเร่ง ACMC ซึงเป็นโพแทสเซียมคาร์บอเนตนัน แพร่ออกมาลดลง และเมือเทียบกับตัวเร่ง 

ImCMC ทีมีสารตวัเร่งเป็นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์  ทีอตัราส่วนเดียวกนัทาํให้การเกิดปฏิกิริยา

ขา้งเคียงหรือปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชนัมีผลน้อยลงทาํให้ค่าร้อยละผลทีไดข้อง ACMC[1:8] สูงกว่า 

ImCMC[1:8]  

เมือทาํการเปรียบเทียบผลของค่าร้อยละผลทีไดข้องนาํมนัไบโอดีเซลทีสังเคราะห์ได้

จากตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC และตวัเร่งปฏิกิริยา ACMC นนัพบว่า ตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC นนัจะ

ใหค่้าร้อยละผลทีไดสู้งกว่าเลก็นอ้ย ทงันีเป็นสาเหตุเนืองมาจากค่าการละลายของโพแทสเซียมไฮ

ดรอกไซดใ์นเมทานอลในตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC นนัมีค่าทีสูงกว่าค่าการละลายของโพแทสเซียม

คาร์บอเนตในเมทานอลของตัวเร่งปฏิกิริยา ACMC จึงทําให้ตัวเร่งปฏิกิริยา ImCMC นัน 

เกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัไดดี้กว่านนัเอง   
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4.5.2 ปัจจยัของอตัราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อนํามนัปาล์ม 

สาํหรับผลของปัจจยัของอตัราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อนาํมนัปาลม์ ดงัแสดงใน

รูปที 4.4 โดยใชน้าํหนักของแมคคาเดเมียคาร์บอนต่อ KOH เท่ากบั 1:4 และทาํปฏิกิริยาทรานส์

เอสเตอริฟิเคชนัที 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชวัโมง ทีปริมาณการใชต้วัเร่งปฏิกิริยาร้อยละ 20 

โดยนาํหนกัของนาํมนัปาลม์ 

 

 

รูปที 4.4 ผลของอตัราส่วนเมทานอลต่อนาํมนัในการสงัเคราะห์ไบโอดีเซล  

โดยทวัไปแลว้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนันนั จะเป็นการทาํปฏิกิริยาระหว่างกรด

ไขมนัจาํพวกไตรกลีเซอไรด์กบัสารจาํพวกแอลกอฮอล ์ซึงจะทาํปฏิกิริยากนัสมบูรณ์ในสัดส่วน

ของไตรกลีเซอไรด์ 1 โมล กบั แอลกอฮอล ์3 โมล แต่ทงันีจากใชป้ริมาณแอลกอฮอลที์มากเกิน

พอจะช่วยใหป้ฏิกิริยาผนัไปขา้งหนา้ ทาํใหเ้กิดสารผลิตภณัฑอ์ยา่งสมบูรณ์มากขึน [25,45]   

จากรูปที 4.4 จะเห็นไดว้่าทีอตัราส่วนเมทานอลต่อนาํมนัเท่ากบั 12:1 นนัจะให้ค่าร้อย

ละผลทีไดข้องนาํมนัไบโอดีเซลทีสงัเคราะห์ไดสู้งทีสุด และสาํหรับทีอตัราส่วนทีสูงกว่า 12:1 นนั 

ค่าร้อยละผลทีไดจ้ะมีแนวโนม้ลดลง ทงันีเนืองจากในกรณีทีมีเมทานอลทีมากเกินไปนัน ส่งผลให้

กลีเซอรอลทีเกิดขึนระหว่างปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนันันมีความสามารถในการละลายใน  

เมทานอลมากขึน ซึงเป็นผลให้การแยกชันของสารผลิตภัณฑ์ ซึงได้แก่ นํามนัไบโอดีเซลและ      

กลีเซอรอลทาํไดย้าก[25,45,46] ทาํใหใ้นขนัตอนของการแยกกลีเซอรอลออกจากนาํมนัไบโอดีเซล
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นนัมีกลีเซอรอลปะปนเข้ามาในนํามนัไบโอดีเซลทีแยกออกมา โดยเมือทาํการให้อุณหภูมิใน

ขนัตอนการระเหยเอาเมทานอลออกจากนาํมนัไบโอดีเซลทีแยกออกมานนั การมีอยูข่องกลีเซอรอล

ทีปะปนมา จะทาํใหเ้กิดปฏิกิริยายอ้นกลบัของกลีเซอรอลไปเป็นไตรกลีเซอไรด์และเมทานอลมาก

ขึน[44] เป็นผลทาํใหใ้นขนัตอนการลา้งไบโอดีเซลดว้ยนาํเพอืสกดัเอาด่างและสารตกคา้งทีเหลืออยู่

ออกนนั จะเกิดปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชนัระหว่างไตรกลีเซอไรดแ์ละด่างทีมีเหลืออยูท่าํใหค่้าร้อยละผล

ทีไดล้ดลง 

 ส่วนในกรณีของอตัราส่วน 6:1 นนั การทีมมีีค่าร้อยละผลไดข้องนาํมนัไบโอดีเซลที

ตาํกว่าทีอตัราส่วน 12:1 เป็นเพราะโอกาสในการละลายของ KOH จากตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC[1:4] 

หรือ K2CO3.1.5H2O จากตวัเร่งปฏิกิริยา ACMC[1:4] ในเมทานอล เพอืใหเ้กิดเป็นสารประกอบ   

เมทอกไซด ์ (Methoxide) นนัมีค่าลดลง[45] ทาํใหป้ฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัทีเกิดขึนมานนั

เกิดปฏิกิริยาไดอ้ยา่งไม่สมบูรณ์ 

และเมอืทาํการเปรียบเทียบผลทีไดจ้ากการใชต้วัเร่งปฏิกิริยาทงั ImCMC[1:4]  และ 

ACMC[1:4] ในการสังเคราะห์นาํมนัไบโอดีเซล จะเห็นไดว้่าค่าร้อยละผลทีไดจ้ากตวัเร่งปฏิกิริยา 

ImCMC[1:4] จะมีค่าสูงกว่าผลทีไดจ้ากตวัเร่งปฏิกิริยา ACMC[1:4]  เลก็นอ้ย ซึงทงันีเป็นผลมาจาก

ค่าการละลายในเมทานอลของ KOH จากตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC[1:4] มีค่าทีสูงกว่าค่าการละลาย

ของ K2CO3.1.5H2O จากตวัเร่งปฏิกิริยา ACMC[1:4] เหมือนทีไดก้ล่าวเอาไวใ้นหวัขอ้ที 4.5.1   

 

4.5.3 ปัจจยัของปริมาณตวัเร่งปฏกิริิยาทใีช้ 

สาํหรับการศึกษาผลของปริมาณการใชต้วัเร่งปฏิกิริยาสาํหรับการทาํปฏิกิริยาทรานส์

เอสเตอริฟิเคชนันนั แสดงไวด้งัรูปที 4.5 โดยไดท้าํการทดสอบในสภาวะทีอตัราส่วนโดยนาํหนกั

ของการแช่ของแมคคาเดเมียคาร์บอนต่อ KOH เท่ากบั 1:4 และสงัเคราะห์ไบโอดีเซลจากปฏิกิริยา 

ทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัที 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชวัโมง ทีอตัราส่วนโดยโมลของเมทานอล

ต่อนาํมนัปาลม์เท่ากบั 12:1  
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รูปที 4.5 ผลของปริมาณการใชต้วัเร่งปฏิกิริยาในการสงัเคราะห์ไบโอดีเซล  

 

เมือพจิารณารูปที 4.5 พบว่า กรณีของตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC[1:4] ค่าร้อยละผลทีได้

ของนาํมนัไบโอดีเซล มีแนวโนม้ทีเพมิสูงขึนตามปริมาณการใชต้วัเร่งปฏิกิริยาทีเพมิขึนจาก ร้อยละ 

5 10 และ ร้อยละ 20 ตามลาํดบั โดยค่าร้อยละผลทีไดสู้งสุดจะอยู่ทีการใชป้ริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาที

ร้อยละ 20 โดยนาํหนักของนาํมนัปาลม์ อาจเนืองจากปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาทีน้อยนัน ส่งผลให้

ปริมาณการแพร่ของ KOH ทีมีอยูบ่นผวิและภายในตวัเร่งปฏิกิริยามีนอ้ยเกินไป ทาํใหค่้าร้อยละผล

ทีไดจึ้งมีค่าตาํ[25,37,45,46,49] และสาํหรับในกรณีทีใชป้ริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาทีมีค่ามากกว่าร้อยละ 

20 นนั ค่าร้อยละผลทีไดข้องนาํมนัไบโอดีเซลจะมีค่าทีลดลง ซึงการลดลงนันเป็นผลมาจากการใช้

ปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาทีมากเกินพอดี ทาํให้ปริมาณ KOH ทีแพร่ออกมาในสารละลายผสม มีค่าที

มากเกินพอดีเช่นกนั เป็นผลทาํให้เกิดปฏิกิริยาขา้งเคียงหรือปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันและเกิดสบู่

เกิดขึนมาระหว่างการสังเคราะห์ไบโอดีเซล ทาํให้ความหนืดของสารละลายโดยรวมเพิมมากขึน

และขดัขวางการเขา้ทาํปฏิกิริยาของสารตังต้น ทาํให้ปฏิกิริยาเกิดไม่สมบูรณ์ ประกอบกบัสบู่ที

เกิดขึนยงัส่งผลใหเ้กิดอีมลัชนัในขนัตอนการลา้งดว้ยนาํ[47] ทาํให้ค่าร้อยละผลทีไดข้องนาํมนัไบ

โอดีเซลลดลง 
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สาํหรับในกรณีของตวัเร่งปฏิกิริยา ACMC[1:4] จะเห็นไดว้่า ปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยา

ร้อยละ 20 นัน ให้ผลของค่าร้อยละผลทีได้จากการสังเคราะห์นํามันไบโอดีเซลทีสูงทีสุด

เช่นเดียวกบัในกรณีของตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC  และสาํหรับทีปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาร้อยละ 5 นนั 

จะเห็นได้ว่าไม่สามารถเกิดสารผลิตภัณฑ์ไดเ้ลย ทังนีเป็นผลมาจากการทีใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาใน

ปริมาณทีนอ้ยเกินไปนนั ทาํใหป้ริมาณ K2CO3.1.5H2O ทีมีอยูบ่นตวัรองรับมีนอ้ยตามเช่นกนั ทาํให้

สารตงัตน้ไม่สามารถทาํปฏิกิริยาภายใตส้ภาวะทีใชใ้นการทดสอบได ้และสาํหรับทีปริมาณตวัเร่ง

ปฏิกิริยาร้อยละ 10 นนั สามารถเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัได ้แต่ค่าร้อยละผลทีไดน้นัยงัมี

ค่าตาํ เนืองจากปริมาณ K2CO3.1.5H2O ทีตาํ ทาํให้ปฏิกิริยาทีเกิดขึนตาํ และในกรณีทีใชป้ริมาณ

ตวัเร่งปฏิกิริยา ACMC[1:4]  ทีร้อยละ 30 นนั การลดลงของค่าร้อยละผลทีไดที้เกิดขึนนนั มีสาเหตุ

เหมือนกนักบัในกรณีของการใชต้วัเร่งปฏิกิริยา ImCMC[1:4]  

4.5.4 ปัจจยัของระยะเวลาในการทําปฏิกริิยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 

สาํหรับในการศึกษาผลของเวลาในการทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั โดยใช้

ตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC[1:4] และ ACMC [1:4] ทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัที  60 องศา

เซลเซียส ใชอ้ตัราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อนาํมนัปาลม์เท่ากบั 12:1 ปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยา

ร้อยละ 20 ไดแ้สดงผลการทดสอบดงัในรูปที 4.6 

 

รูปที 4.6 ผลของเวลาทีใชใ้นการสังเคราะห์ไบโอดีเซล 
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โดยในส่วนของตัวเร่งปฏิกิริยา ImCMC[1:4] นนั ให้ผลของค่าร้อยละผลทีได้ของ

นาํมนัไบโอดีเซลทีสูงทีสุด ณ เวลาในการทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัที  2 ชวัโมง และเมือ

เวลาในการทาํปฏิกิริยาเพิมขึนเป็น 3 และ 6 ชวัโมง ค่าร้อยละผลทีไดจ้ะมีแนวโน้มทีลดลง ทงันี

เนืองจาก 2 สาเหตุหลกั โดยอย่างแรกเป็นสาเหตุเนืองจากการเกิดปฏิกิริยายอ้นกลบัของสาร

ผลิตภณัฑก์ลบัไปเป็นสารตงัตน้เมือปล่อยให้ทาํปฏิกิริยาเป็นเวลานาน[25,44] ทาํให้เมือเวลาผ่าน

ไปนานมากขึนปริมาณของไตรกลีเซอไรด์ทีเกิดจากการยอ้นกลบัของปฏิกิริยามีแนวโน้มเพิมขึน 

ซึงเป็นผลใหไ้ตรกลีเซอไรดก์บัด่างทีมีในอยู ่เกิดปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชนัในระหว่างขนัตอนการลา้ง

ดว้ยนาํ ซึงสบู่ทีเกิดขึนเป็นผลใหเ้กิดอีมลัชนัระหว่างนาํมนัไบโอดีเซลกบันาํขึนมาในระบบ ทาํให้

ค่าร้อยละผลทีไดล้ดลง สาํหรับสาเหตุหลกัทีสองเป็นผลของการแพร่ออกมาของสารเร่งปฏิกิริยาที

มากขึนตามเวลา ดงัเช่นในกรณีของตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC[1:4] นนั เมือเวลาผ่านไปนานขึน การ

แพร่ออกมาของ KOH มีปริมาณทีมากขึน ทาํใหป้ริมาณ KOH ทีมีอยูใ่นสารละลายเพือเร่งปฏิกิริยา

นนัมีมากเกินไป เป็นผลใหเ้กิดปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชนัจากปฏิกิริยาขา้งเคียง ทาํให้เกิดสบู่เกิดขึนใน

ระบบ ซึงส่งผลกระทบทาํให้ค่าร้อยละผลทีไดม้ีค่าตาํลง [47] สาํหรับเวลาในการทาํปฏิกิริยาที        

1 ชัวโมง การแพร่ของ KOH ออกมาในสารละลายผสมยงัมีค่าทีตาํ ทาํให้อตัราการเร่งปฏิกิริยา

เพอืใหเ้กิดไบโอดีเซลมีค่าทีตาํไปดว้ย ปฏิกิริยาจึงเกิดไดอ้ยา่งไม่สมบูรณ์[25] 

ในส่วนของตัวเร่งปฏิกิริยา ACMC[1:4] นัน จะสังเกตุเห็นได้ว่าทีเวลาในการทํา

ปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั 2 ชวัโมง จะให้ค่าร้อยละผลทีไดข้องนาํมนัไบโอดีเซลทีสูงทีสุด

เช่นเดียวกนักับในกรณีของตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC[1:4] แต่ต่างกันทีในกรณีทีเวลาในการทาํ

ปฏิกิริยา 3 ชวัโมงนัน ตวัเร่งปฏิกิริยา ACMC[1:4] ให้ผลของค่าร้อยละผลทีไดล้ดลงอย่าชดัเจน 

ทงันีเนืองจากเกิดการผนักลบัของสารผลิตภณัฑก์ลบัไปเป็นสารตงัตน้อีกครัง  ประกอบกบัสาเหตุ

ของการละลายของ K2CO3 ในเมทานอลมีลกัษณะ เป็นดงัสมการ ที 4.2 [9] ↔                   (4.2) 

ซึง KHCO3 หรือ สารประกอบโพแทสเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตทีเกิดขึนมาดว้ยนัน 

จะทาํปฏิกิริยากบัเมทานอลทีมีอยูใ่นระบบตามสมการ ที 4.3 [50] ↔         (4.3) 
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 เป็นผลใหใ้นสารละลายมีสารประกอบโพแทสเซียมเมทอกไซด์ หรือ CH3OK อยู่ใน

ระบบมากขึน ซึง CH3OK นนั จะเป็นตวัทีช่วยในการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัให้เกิดขึน 

ซึงสารประกอบ CH3OK จะมีปริมาณเพิมขึนตามเวลาทีมากขึน ดงันันทีเวลาในการทาํปฏิกิริยา 3 

ชวัโมงนัน สารประกอบ CH3OK ทีมากขึนนัน ย่อมทาํให้ปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชนัเกิดขึนแข่งกับ

ปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัมากขึน ทาํใหค่้าร้อยละผลทีไดน้นัมีค่าลดลงอยา่งชดัเจน[37] 

 

4.5.5 ปัจจยัของอุณหภูมใินการทําปฏิกริิยา 

สาํหรับในการศึกษาผลของอณุหภูมิในการทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั โดยใช้

ตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC[1:4] และ ACMC[1:4] จากนัน ทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันที

อตัราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อนํามนัปาลม์เท่ากบั 12:1 เป็นเวลา 2 ชวัโมง ทีการใชป้ริมาณ

ตวัเร่งปฏิกิริยาร้อยละ 20 ไดแ้สดงผลการทดสอบดงัในรูปที 4.7 

โดยทวัไปแลว้อุณหภูมมิีผลโดยตรงต่ออตัราในการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเค

ชนั โดยจะไปช่วยลดความหนืดของสารละลายใหน้อ้ยลง[25]  ซึงจากรูปที 4.7 นนั   จะสังเกตุเห็น

ไดว้่าผลจากการใชต้วัเร่งปฏิกิริยา ImCMC[1:4] นนั จะมีค่าร้อยละผลทีไดสู้งสุดในการใชอุ้ณหภูมิ

ในการสังเคราะห์ไบโอดีเซลที 60 องศาเซลเซียส ทงันีเนืองจากการเพมิอณุหภูมิเป็นการช่วยให้สาร

ตงัตน้มีพลงังานจลน์ทีสูงมากขึน ทาํใหท้าํปฏิกิริยาไดส้มบูรณ์ไดภ้ายในเวลา 2 ชวัโมง และเมือทาํ

การเพิมอุณหภูมิเป็น 65 และ 70 องศาเซลเซียส ตามลาํดับ ผลของค่าร้อยละผล   ทีไดน้ัน ไม่

แตกต่างมากนกักบัการสงัเคราะห์ไบโอดีเซลทีอณุหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ทงันีเนืองจากทีอุณหภูมิ

สูงกว่า 65 องศาเซลเซียสนัน เป็นจุดทีเป็นจุดเดือดของเมทานอล ทาํให้มีการระเหยของเมทานอ

ลออกจากสารละลายผสม ทาํให้เมทานอลทีมีอยู่ในระบบเพือมีจาํนวนลดลง [51]  และสาํหรับที

อณุหภมูิ 55 องศาเซลเซียสนนั ความหนืดของสารละลายโดยรวมยงัมีค่าสูง ทาํใหอ้ตัราการแพร่เขา้

ไปทาํปฏิกิริยากันระหว่างสารตังต้นและสารเร่งปฏิกิริยามีค่าทีตาํ ทาํให้ปฏิกิริยาทีเกิดขึนไม่

สมบูรณ์ เป็นผลทาํใหค่้าร้อยละผลทีไดม้ีค่าทีไม่สูงมากนกั [51] 
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รูปที 4.7 ผลของอุณหภูมิทีใชใ้นการสังเคราะห์ไบโอดีเซล 

  

สาํหรับในกรณีของตวัเร่งปฏิกิริยา ACMC[1:4] นนั พบว่าอุณหภูมิทีเหมาะสมในการ

ทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนันนัอยูที่ 60 องศาเซลเซียส เช่นเดียวกนักบั ImCMC[1:4]  แต่จะ

สงัเกตุเห็นไดถึ้งแนวโนม้ในการลดลงของค่าร้อยละผลทีได ้เมือทาํการเพิมอุณหภูมิจาก 60 องศา

เซลเซียส ไปเป็น 65 และ 70 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั ทังนีการลดลงของค่าร้อยละผลทีไดข้อง

นาํมนัไบโอดีเซลนนั เกิดจากประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาของตวัเร่งปฏิกิริยาลดลง  ซึงมีสาเหตุ

มาจากสารประกอบ KHCO3 ทีเกิดขึนจากการละลายของ K2CO3 ในเมทานอล ดงัทีไดแ้สดงไวใ้น

สมการที 4.2 นนั มีการละลายกลบัเขา้ไปในชนัของสารละลายมากขึนเมืออุณหภูมิเพิมสูงขึน  เป็น

ผลใหเ้กิดการผนักลบัของสมการที 4.2 ทาํใหส้ารประกอบCH3OK ทีมีอยู่ในระบบลดลง [9] ส่งผล

ใหป้ระสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัลดลง เป็นผลให้ค่าร้อยละผลทีไดมี้ค่า

ตาํลง  สาํหรับในกรณีทีใชอุ้ณหภูมิในการสงัเคราะห์ไบโอดีเซลที 55 องศาเซลเซียสนัน ค่าร้อยละ

ผลทีไดม้ีค่าน้อย เนืองจากความหนืดของสารละลายโดยรวมยงัมีค่ามากอยู่ เหมือนในกรณีของ

ตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC[1:4]  
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4.6 เปรียบผลการสังเคราะห์ไบโอดีเซล จากตวัเร่งปฏกิริิยาทีมโีพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นสาร

เร่งปฏิกริิยาเหมอืนกนั 

เพอืเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตวัเร่งปฏิกิริยาทีทาํการเตรียมมาไดน้นั การ

เปรียบเทียบโดยใชส้ารเร่งปฏิกิริยาชนิดเดียวกนัเป็นสิงทีจาํเป็น ซึงผลของการทดสอบนนัเป็นไป

ดงัรูปที 4.8 

โดยจากรูปที 4.8 จะสงัเกตุเห็นไดว้่าตวัเร่งปฏิกิริยาทัง 3 ประเภท ทีมีสารเร่งปฏิกิริยา

เป็นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เหมือนกนัและไดก้าํหนดให้มีอยู่ในปริมาณทีเท่ากนั ซึงจะสังเกตุ

เห็นไดว้่า ในการสังเคราะห์นาํมนัไบโอดีเซลผ่านปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัในรอบแรกนัน 

ค่าร้อยละของผลทีไดจ้ากตวัเร่งปฏิกิริยาแต่ละชนิดมีค่าทีใกลเ้คียงกนั แต่เมือทาํปฏิกิริยาในรอบที

สอง จะเห็นไดว้่าตวัเร่งปฏิกิริยา Homo KOH ไม่สามารถนาํกลบัมาสังเคราะห์ปฏิกิริยาได้อีกครัง 

ทงันีเนืองจากเป็นการใชง้านตวัเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพนัธุ ์ทาํใหไ้ม่สามารถแยกออกมาเพือเก็บไวใ้ช้

ต่อไปได ้ต่างจากตวัเร่งปฏิกิริยาอีก 2 ชนิดทีเหลือ ได้แก่ ImCMC และ ImACMC_KOH ทีเป็น

ตวัเร่งปฏิกิริยาชนิดวิวิธพนัธุ ์โดย KOH เกิดการแพร่ออกมาจากตวัรองรับ และเกิดการแพร่ไม่หมด 

และเมือทาํการกรองแยกออกมาหลงัจากทาํปฏิกิริยาเสร็จสินได ้ทาํใหส้ามารถนาํมาใชไ้ดอี้กครังใน

รอบที 2  

 

รูปที 4.8 เปรียบเทียบผลการสังเคราะห์ไบโอดีเซล จากตวัเร่งปฏิกิริยาทีมีโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

เป็นสารเร่งปฏิกิริยา (Homo KOH : โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แบบเอกพันธ์ุ) 
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4.7 เปรียบผลการสังเคราะห์ไบโอดีเซล จากตวัเร่งปฏิกริิยาทีมโีพแทสเซียมคาร์บอเนตเป็นสารเร่ง

ปฏิกริิยาเหมอืนกนั 

สาํหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตวัเร่งปฏิกิริยา โดยใชส้ารเร่งปฏิกิริยาเป็น 

K2CO3 เหมือนกนัและกาํหนดใหม้ีอยูใ่นปริมาณทีเท่ากนัไดใ้หผ้ลทดสอบเป็นไปดงัรูปที 4.9 

จากรูปที 4.9 จะสังเกตุเห็นไดว้่าตวัเร่งปฏิกิริยาทัง 3 ประเภท ในการสังเคราะนํามนั 

ไบโอดีเซลผา่นปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัในรอบแรกนัน ผลของค่าร้อยละของผลทีไดจ้ะมี

ค่าทีใกลเ้คียงกนั แต่เมือทาํปฏิกิริยาในรอบทีสอง พบว่า ตวัเร่งปฏิกิริยา K2CO3 นนัไม่สามารถนาํ

กลบัมาสังเคราะห์ปฏิกิริยาไดอี้กครัง ส่วนตวัเร่งปฏิกิริยาอีก 2 ชนิด ทีเหลือไดแ้ก่ ACMC และ 

ImACMC_K2CO3 ทีเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาชนิดวิวิธพนัธุ์ สามารถทีจะกรองแยกออกมาหลงัจากทาํ

ปฏิกิริยาเสร็จสินได ้ทาํใหส้ามารถนาํมาใชไ้ดอี้กครังในรอบที 2 ซึงเมือเปรียบเทียบการสังเคราะห์

ปฏิกิริยาในรอบที 2 แลว้ จะพบว่าค่าร้อยละผลทีไดจ้ากการใชต้วัเร่งปฏิกิริยา ImACMC_K2CO3 จะ

มีค่าทีลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัเจนเมือเปรียบเทียบกบัการสังเคราะห์รอบแรก เป็นผลเนืองจากการที

ตวัเร่งปฏิกิริยา ImACMC_K2CO3 นนัเกิดจากการนาํเอาคาร์บอนกมัมนัต์มาทาํการแช่สารละลาย 

K2CO3 ซึงทาํให้ K2CO3 ถูกดูดซบัอยู่บนผิวและตามรูพรุนของคาร์บอนกมัมนัต์ ซึงทาํให้ในการ

สงัเคราะห์รอบแรกนนั K2CO3 ไดแ้พร่ออกมาในสารละลายเป็นจาํนวนมาก เป็นผลใหเ้หลือ K2CO3 

สาํหรับการสงัเคราะห์รอบที 2 นอ้ยลง ทาํใหป้ฏิกิริยาทีเกิดขึนไม่สมบูรณ์   

 

รูปที 4.9 เปรียบเทียบผลการสังเคราะห์ไบโอดีเซล จากตวัเร่งปฏิกิริยาทีมีโพแทสเซียมคาร์บอเนต

เป็นสารเร่งปฏิกิริยา (Homo K2CO3 : โพแทสเซียมคาร์บอเนตแบบเอกพันธ์ุ) 
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แต่ทีน่าสังเกตุคือผลของค่าร้อยละผลทีไดจ้ากการใชต้วัเร่งปฏิกิริยา ACMC ในรอบที 

2 นนั ลดลงจากรอบแรกเลก็นอ้ย ซึงคาดว่าเป็นผลของตวัเร่งปฏิกิริยา ACMC ไดม้าจากการทาํเอา

ตวัเร่ง ImCMC ไปทาํการเผาเพือทาํการกระตุน้เชิงเคมี ทาํใหโ้พแทสเซียมไฮดรอกไซดที์มีอยูที่ผวิ

และภายในรูพรุนของแมคคาเดเมียคาร์บอนนนั เมือไดรั้บความร้อนจะเกิดการหลอมผลึกและเขา้ทาํ

ปฏิกิริยากบัคาร์บอนทีมีอยูร่อบๆ เกิดเป็นสารประกอบโพแทสเซียมคาร์บอเนต (K2CO3) ขึนมาและ

ถกูขงัอยูต่ามรูพรุนภายในต่างๆ[4,17,34,40-42] ทาํให ้K2CO3 ค่อยๆ แพร่ออกมาสาํหรับทาํปฏิกิริยา 

จึงทาํให้มีสารเร่งปฏิกิริยาหลงเหลือมากพอทีจะทาํปฏิกิริยาต่อไปจนถึงรอบที 3 จนกระทงัผลของ

ค่าร้อยละผลทีไดล้ดลงอยา่งชดัเจนในการสงัเคราะห์รอบที 4 เนืองจาก K2CO3 เหลืออยูเ่ลก็นอ้ย 

และทาํใหม้ีตวัเร่งปฏิกิริยาลดลง ทาํใหไ้ดร้้อยละผลทีไดล้ดลง 

 

4.8 เปรียบผลการสังเคราะห์ไบโอดีเซล จากตวัเร่งปฏิกริิยาทีเตรียมได้ทงัหมด 
สาํหรับการเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพของตวัเร่งปฏิกิริยาทีเตรียมไดท้งัหมดนนั ได้

แสดงเอาไวใ้นรูปที 4.10 ซึงเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตวัเร่งปฏิกิริยาทุกๆระบบ อนัไดแ้ก่ 

ตวัเร่งปฏิกิริยาชนิดเอกพนัธ์ุ ตวัเร่งปฏิกิริยาชนิดววิิธพนัธุ ์ ตวัเร่งปฏิกิริยาทีมีสารเร่งปฏิกิริยาชนิด

เดียวกนัแต่ใชต้วัรองรับทีแตกต่างกนั หรือเป็นการใชต้วัรองรับชนิดเดียวกนัแต่มีสารเร่งปฏิกิริยาที

แตกต่างกนั และสุดทา้ยตวัเร่งปฏิกิริยาทีมีการเตรียมทีแตกต่างกนั ซึงในส่วนของหวัขอ้นีเราจะ

สามารถทีจะสรุปไดว้่า ตวัเร่งปฏิกิริยาทีเตรียมไดช้นิดใดเหมาะสมสาํหรับการนาํไปใชเ้ป็นตวัเร่ง

ปฏิกิริยาสงัเคราะห์นาํมนัไบโอดีเซลผา่นปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั 

จากรูปที 4.10 นนั จะเห็นไดว้่าการใชต้วัเร่งปฏิกิริยาชนิดเอกพนัธุ์ ให้ค่าร้อยละผลที

ไดสู้งกว่าการใชต้วัเร่งปฏิกิริยาชนิดวิวิธพนัธุ ์แต่ไม่สามารถทีจะนาํไปใชใ้นการสังเคราะห์ในรอบ

ถดัๆไปได้ และเมือได้ทาํการเปรียบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยาทีมีสารเร่งปฏิกิริยาเป็น KOH (ได้แก่ 

ImCMC, ImACMC_KOH) กบัตวัเร่งปฏิกิริยาทีมีสารเร่งปฏิกิริยาเป็น K2CO3 (ได้แก่ ACMC, 

ImACMC_KOH) จะเห็นไดว้่า ค่าร้อยละผลทีไดที้เกิดจากการใชต้วัเร่งปฏิกิริยาทีมีสารเร่งปฏิกิริยา

เป็น KOH นนั มีค่าทีสูงกว่าการใชต้วัเร่งปฏิกิริยาทีมีสารเร่งปฏิกิริยาเป็น K2CO3 ทงันีเนืองจาก 

KOH มีค่าการละลายในเมทานอลทีสูงกว่า K2CO3 ดงัทีไดเ้คยกล่าวเอาไวแ้ลว้ในขา้งตน้ แต่ในการ

สงัเคราะห์ไบโอดีเซลในรอบที 2 นนั การใชต้วัเร่งปฏิกิริยาทีสารเร่งปฏิกิริยาเป็น KOH นนั ค่าร้อย
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ละผลทีไดมี้ค่าลดลงอย่างชดัเจน ในขณะทีการใชต้วัเร่งปฏิกิริยา ACMC นัน ค่าร้อยละผลทีได ้

ยงัคงมีค่าทีสูงจนถึงการสงัเคราะห์รอบที 3 และลดลงในรอบที 4 

 

 

 

รูปที 4.10 เปรียบเทียบผลการสังเคราะห์ไบโอดีเซล จากตวัเร่งปฏิกิริยาชนิดต่างๆ ทีเตรียมได ้

 

นอกจากนีเมือเปรียบเทียบวิธีการเตรียมตวัเร่งปฏิกิริยาระหว่างการทาํให้เปียกชุ่มดว้ย

สารละลายกบัการกระตุน้เชิงเคมี ระหว่างตวัเร่งปฏิกิริยา ImACMC_K2CO3 กบั ACMC ซึงจะเห็น

ไดว้่า ตวัเร่งปฏิกิริยาทงั 2 ชนิดนนั มีสารเร่งปฏิกิริยาเป็น K2CO3 เหมือนกนั แต่ตวัเร่งปฏิกิริยา 

ACMC ทีเกิดจากการนาํไปผา่นกระบวนกการกระตุน้เชิงเคมีให้เป็น K2CO3 นนั สามารถสงัเคราะห์

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพถึง 3 รอบ ในขณะทีการเตรียมตวัเร่งปฏิกิริยาดว้ยการแช่สารละลาย K2CO3 
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เพียงอยา่งเดียวในตวัเร่งปฏิกิริยา ImACMC_K2CO3 นนั สามารถสงัเคราะห์ไบโอดีเซลไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพเพียงแค่รอบแรกเท่านนั  

 

4.9 การทดสอบนาํมนัไบโอดเีซลตามค่ามาตรฐาน 
สาํหรับการทดสอบนาํมนัไบโอดีเซลทีไดจ้ากการสงัเคราะห์ในการทดลองนี ไดท้าํ

การทดสอบดงัตารางที 4.3 โดยเป็นการทดสอบนาํมนัไบโอดีเซลทีไดจ้ากการใชต้วัเร่งปฏิกิริยา 

ImCMC[1:4] และ ACMC[1:4] ทีปริมาณการใชต้วัเร่งปฏิกิริยาร้อยละ 20 โดยนาํหนกั ในการทาํ

ปฏิกิริยาที 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชวัโมง โดยใชอ้ตัราส่วนโดยโมลนาํมนัปาลม์ต่อเมทานอล

เท่ากบั 1 ต่อ 12   

 

ตารางที 4.3 ผลการทดสอบไบโอดีเซลตามค่ามาตรฐาน 

 

รายการทดสอบ ค่ามาตรฐาน ImCMC[1:4] ACMC[1:4] 
ความหนืด ที 40 องศาเซลเซียส 

(ASTM D445-06) 

1.9 - 6.0   

mm2/sec 
2.8272 2.9952 

ความหนาแน่น ที 15 องศาเซลเซียส 

(EN ISO 12185) 

860-900 

kg/m3 
869.4 880.7 

จุดวาบไฟ (ASTM D93-07) >130 °C 156 153 

ปริมาณ Fatty acid methyl ester 

(PR EN 14103) 
> 96.5 % 97.42 97.38 

ปริมาณ Linolenic acid methyl ester 

(PR EN 14103) 
< 12 % 0.2 0.2 

ค่าความเป็นกรด (PR EN 14104) < 0.5 mg KOH/g 0.454 0.4236 
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ซึงจากผลการทดสอบนาํมนัไบโอดีเซลทีไดจ้ากการทดลองนนั จะเห็นไดว้่านาํมนั   

ไบโอดีเซลทีไดอ้อกมานนั ผา่นมาตรฐานการทดสอบนาํมนัไบโอดีเซล นนัแสดงใหเ้ห็นไดว้่าการ

ใชต้วัเร่งปฏิกิริยา ทงั ImCMC และ ACMC นนั สามารถใหผ้ลลพัธที์ดีในเชิงคุณภาพไดอี้กดว้ย 
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บทที 5 
สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
ผลการทดลองต่างๆ ของงานวิจยัจากบทที 4 มาแลว้นัน ทาํให้สามารถทาํการสรุปผล

ของงานวิจยัไดเ้ป็นหลกั 3 ส่วนหลกัๆ คือ ผลของการพิสูจน์เอกลกัษณ์ตวัเร่งปฏิกิริยาทีเตรียมได ้

ผลจากการศึกษาปัจจัยในการทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันจากตวัเร่งปฏิกิริยาที เตรียมได้

ขา้งตน้ และสุดทา้ย ผลของการสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากการเตรียมตวัเร่งปฏิกิริยาทีใชวิ้ธีแตกที

ต่างกนั ซึงสามารถสรุปไดเ้ป็นดงันี 

5.1.1 ผลของการพสูิจน์เอกลกัษณ์ของตวัเร่งปฏิกริิยาทีเตรียมได้ 
ในการวิเคราะห์การเลียวเบนของรังสีเอกซ์ พบว่าตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC มี KOH ผงั

อยู ่สาํหรับตวัเร่งปฏิกิริยา ACMC พบว่ามีสารประกอบ K2CO3.1.5H2O เป็นส่วนประกอบ 

นอกจากนี ผลการวิเคราะห์ค่าพืนทีผวิจากเทคนิค BET นนั พบว่า ACMC_Wash มีค่า

พนิทีผวิทีลดลงจากคาร์บอนทียงัไม่ไดผ้่านการกระตุน้เชิงเคมี ซึงเป็นผลมาจากการทีรูพรุนมีการ

ขยายขนาดมากขึนจนผนังของรูพรุนต่างๆรวมตัวกันกลายเป็นรูพรุนขนาดใหญ่มากขึน โดย

สอดคลอ้งกบัผลทดสอบดว้ยเทคนิค SEM  

5.1.2 ผลของปัจจยัในการสังเคราะห์ไบโอดีเซลผ่านปฏิกริิยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 

5.1.2.1 ปัจจยัของอตัราส่วนการแช่แมคคาเดเมยีคาร์บอนต่อ KOH  
- ในตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC และ ACMC อตัราส่วนการแช่คาร์บอนต่อสารละลาย 

KOH ทีเหมาะสมอยูที่ 1:4 โดยนาํหนกั และสาํหรับทีอตัราส่วนสูงกว่านีเป็นผลใหเ้กิดปฏิกิริยาสปอ

นิฟิเคชนัขึน ทาํใหค่้าร้อยละผลทีไดล้ดลง 

5.1.2.2 ปัจจยัของอตัราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อนํามนัปาล์ม 

- ในตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC และ ACMC อตัราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อนาํมนั

ปาลม์ทีเหมาะสมอยูที่ 12:1 และสาํหรับอตัราส่วนทีสูงกว่านีเป็นผลใหก้ลีเซอรอลละลายในชนัของ

นาํมนัไบโอดีเซลมากขึน ทาํใหเ้กิดปฏิกิริยายอ้นกลบัในขนัตอนการระเหยเมทานอล ซึงทาํใหค่้า

ร้อยละผลทีไดล้ดลง และยงัเป็นผลทาํให้เกิดปฏิกิริยา สปอนิฟิเคชนัในขนัตอนการลา้งดว้ยนาํ 
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5.1.2.3 ปัจจยัของปริมาณตวัเร่งปฏิกริิยาทีมผีลต่อการสังเคราะห์ไบโอดีเซล 

- ในตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC และ ACMC ปริมาณของตวัเร่งปฏิกิริยาทีเหมาะสมอยู่ที

ร้อยละ 20 โดยนาํหนกั และทีการใชต้วัเร่งในปริมาณทีสูงกว่านีเป็นผลใหม้ีสารเร่งปฏิกิริยา มากขึน

ตามไปดว้ย ซึงทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชนัเช่นกนั 

5.1.2.4 ปัจจยัของระยะเวลาในการทําปฏิกริิยาทีมผีลต่อการสังเคราะห์ไบโอดีเซล 

- ในตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC และ ACMC เวลาในการทาํปฏิกิริยาทีเหมาะสมอยู่ที 2 

ชวัโมง เนืองมาจากมีปริมาณการแพร่ของตวัเร่งปฏิกิริยาบนตัวรองรับ ออกมาทาํปฏิกิริยาใน

ปริมาณทีเหมาะสม ไม่มากไปจนทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาขา้งเคียงอืนๆ 

5.1.2.5 ปัจจยัของอุณหภูมทิีใช้ในการทําปฏิกริิยาทีมผีลต่อการสังเคราะห์ไบโอดีเซล 

- ตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC อณุหภูมิในการทาํปฏิกิริยาทีเหมาะสมอยู่ที 60 oC เนืองจาก

ช่วยลดความหนืดของสารละลายและช่วยเพิมพลงังานจลน์แก่สารผสม 

-สาํหรับตัวเร่งปฏิกิริยา ACMC อุณหภูมิในการทาํปฏิกิริยาทีเหมาะสมอยู่ที 60 oC 

เช่นกนั และเมอืทาํการเพิมอุณหภูมิจาก 60 องศาเซลเซียส ไปเป็น 65 และ 70 องศาเซลเซียส เป็น

ผลใหส้ารประกอบ KHCO3 ทีเกิดขึนมาจากการละลาย K2CO3 ในเมทานอล มีการละลายกลบัเขา้

ไปในชนัของสารละลายมากขึนเมอือุณหภูมิเพมิสูงขึน เป็นผลให้เกิดการผนักลบัของปฏิกิริยาการ

ละลาย ทาํใหป้ฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัทีเกิดจึงไม่สมบูรณ์ 

5.1.3 ผลการสังเคราะห์ไบโอดีเซลผ่านปฏิกริิยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน ด้วยตวัเร่งปฏิกิริยา

ทีมวีธิีเตรียมทีแตกต่างกนั 

- จากการทดสอบพบว่า ตวัเร่งปฏิกิริยา ImCMC และ ACMC เมือเทียบกบัตัวเร่ง

ปฏิกิริยาแบบเอกพนัธุ์ KOH และ K2CO3 แลว้พบว่ามีค่าตาํกว่าเล็กน้อย นอกจากนีเมือทาํการ

เปรียบเทียบกบัตวัเร่งปฏิกิริยา ImACMC_KOH และ ImACMC_K2CO3 พบว่าค่าร้อยละผลทีได้

จากการใช้ตัวเร่ง ImCMC และ  ACMC มีค่าตํากว่าเพียงเล็กน้อยเช่นกัน ทังนีเนืองมาจาก

ความสามารถในการละลายของสารเร่งปฏิกิริยาลงในสารผสมทีตาํกว่า แต่ทงันีจะเห็นไดว้่า ตวัเร่ง

ปฏิกิริยา ACMC นนัสามารถทีจะนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพถึง 3 รอบ 
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5.2 ข้อเสนอแนะในการทําวจิยั 

ผูว้ิจยัควรระมดัระวงัในเรืองของความชืนทีมีในระบบ เพราะเนืองจากสารทีใชใ้นการ

ทดสอบภายในงานวิจยันีนนั เป็นสารทีว่องไวต่อความชืนทีมีในระบบ ซึงหากทาํการควบคุมเป็น

อยา่งดีแลว้จะทาํให ้ซึงน่าจะทาํใหก้ารเกิดสบู่ในการทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัลดลงไปอีก 
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ภาคผนวก ก 

การคาํนวณหานาํหนักโมเลกุลของนํามนัปาล์มโอเลอนิ ทีนาํมาใช้ในการทํางานวจิยั 
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สาํหรับการคาํนวณหานาํหนกัโมเลกุลของนาํมนัปาลม์โอเลอนิ ทีนาํมาใชใ้นการ

ทาํงานวิจยั นนัสามารถทาํไดจ้ากการรู้องคป์ระกอบของกรดไขมนัทีมีอยูใ่นสารตงัตน้ โดยสาํหรับ

งานวิจยันีใชเ้ป็นนาํมนัปาลม์โอเลอนิ ซึงมีส่วนประกอบดงันี 

 

กรดไขมนั นาํมนัปาลม์โอเลอ ิ(Olein plam oil) 

C 12:0 (Lauric acid) 

C 14:0 (Myristic acid) 

C 16:0 (Palmitic acid) 

C 18:0 (Stearic acid) 

C 20:0 (Arachidic acid) 

0.3 

1.2 

40.6 

4.3 

0.4 

C 16:1 (Palmitoleic acid) 

C 18:1 (Oleic acid) 

C 18:2 (Linoleic acid) 

C 18:3 (Linolenic acid) 

0.2 

41.9 

10.7 

0.4 

 

โดยสาํหรับการหานาํหนกัโมเลกุลของนาํมนัปาลม์โอเลอนิมีดงันี 

 

1. หานาํหนกัโมเลกุลของ Single fatty acid  จาก  

 14.027 2.016 31.9988 

 

โดยที         C = จาํนวน Carbon ใน Fatty acid แต่ละชนิด   

 b = จาํนวนพนัธะคู่ในโครงสร้าง 
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2. หานาํหนกัโมเลกุลเฉลีย ของ Fatty acid ทง้หมด จากผลรวม ดงัสมการ 

 ∑∑  

โดย fi = สดัส่วนโดยนาํหนกัหรือร้อยละของ Fatty acid แต่ละตวั 

 

3. หานาํหนกัโมเลกุลของนาํมนัปาลม์โอเลอนิจาก  

 3 38.049 

 

 

 ซึงจากการคาํนวนณสาํหรับนาํมนัปาลม์โอเลอนิในงานวิจยัในครังนีนนั พบว่า

นาํหนกัโมเลกุลของนาํมนัปาลม์นนั มค่ีาเท่ากบั  848.5 g/mol 
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ภาคผนวก  ข 

การคาํนวณหาจาํนวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ทีใช้ในการแช่เปลอืกแมคคาเดเมยีคาร์บอน เพอื

เตรียมตวัเร่งปฏิกริิยาชนิดววิธิพนัธ์ุ 
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ในการคาํนวณเพือหาปริมาณโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที์ใชใ้นการเตรียมตวัเร่ง

ปฏิกิริยานนั สามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรในการคาํนวณดงันี 

 

นาํหนกัของ KOH ทีใชใ้นการแช่ = (A×100)

P
×B  

 

โดยที A = นาํหนกัเป็นกรัมของแมคคาเดเมียคาร์บอนทีใช ้ 

  B = จาํนวนเท่าของอตัราส่วนระหว่างนําหนักเป็นกรัมของสารประกอบ

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อแมคคาเดเมียคาร์บอน เช่น ทีอตัราส่วนในการแช่ KOH:CMC = 4:1 

ดงันนั ค่า B = 4 

  P = ค่าความบริสุทธิของโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที์ใช ้เป็นเปอร์เซนต ์

 

ตวัอย่างในการคาํนวน 

จะทาํการเตรียมตวัเร่งปฏิกิริยา โดยเริมจากการแช่แมคคาเดเมียคาร์บอนในสารละลาย

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์โดยเลือกทีอตัราส่วนในการแช่แมคคาเดเมียคาร์บอนต่อโพแทสเซียมไฮ

ดรอกไซด ์เท่ากบั 1:4 โดยเริมใชแ้มคคาเดเมียคาร์บอน 20 กรัม ในการแช่ 

 

จากโจทยจ์ะไดว่้า ค่า A = 20 กรัม, B = 4  และ  P = 93.1 

ดงันนั จากสมการจะไดว้่า 

นาํหนกั KOH ทีตอ้งใชใ้นการแช่    =
(20×100)

93.1
× 4 

             

 = 85.9291   กรัม       

 



 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

การคาํนวณหาปริมาณเมทานอลทีใช้ในการทําปฏิกริิยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันกบันํามนัปาล์ม 
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ในการคาํนวณหาปริมาณของเมทานอลทีใช ้ในหน่วยของปริมาตรเป็นมิลลิเมตร นนัมี

ความสาํคญัอยา่งมากในการสังเคราะห์นาํมนัไบโอดีเซลผา่นปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั  โดย

สามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรสาํเร็จดงันี 

 

ปริมาตร(มิลลิลิตร)ของเมทานอล = R×(W×32)/0.792

M
  

 

โดยที R = จาํนวนเท่าของอตัราส่วนโดยโมลระหว่างเมทานอลต่อนํามนั เช่น ที

อตัราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อนาํมนัปาลม์ เท่ากบั 12:1 ค่า R=12 

  M = นาํหนกัโมเลกุลของนาํมนัปาลม์โอเลอนิ  

   

ตวัอย่างในการคาํนวน 

ในการทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั โดยทาํการเลือกทีอตัราส่วนโดยโมลของ  

เมทานอลต่อนาํมนัปาลม์ เท่ากบั 12:1 โดยเริมใชน้าํมนัปาลม์โอเลอนิ 20 กรัม 

 

จากโจทยจ์ะไดว่้า ค่า R = 12, W = 20  และ  M = 848.5 

ดงันนั จากสมการจะไดว้่า 

ปริมาตร(มิลลิลิตร)ของเมทานอล = 12×(20×32)/0.792

848.5
 

 

 =   11.4283   มิลลิลิตร 
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ภาคผนวก ง 
การคาํนวณหาค่าร้อยละการเปลยีนแปลงไปของนํามนัปาล์มไปเป็น fatty acid methylester 

(%FAME) จากการทดสอบด้วยเครืองมอื Gas chromatograpy หรือ GC  และการคาํนวณหาค่า
ร้อยละผลทีได้ของนาํมนัไบโอดเีซล 
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ในมาตรฐานของ EN14103 นนั ผลในส่วนของค่าร้อยละของ fatty acid methyl ester 

(%FAME) นัน จะถูกคิดอยู่ในรูปของค่าร้อยละทีมีอยู่ในสารตัวอย่างของนํามนัไบโอดีเซลที

สังเคราะห์ได ้โดยมีการใช ้internal standard เป็น methyl heptadecanoate (C17:0) โดยค่าร้อยละ

ของ FAME นนัควรมีค่าทีมากกว่า 90% จึงนบัไดว้่าเป็นนาํมนัทีไดม้าตรฐานในการนาํไปใชง้าน 

สาํหรับในการคาํนวณหาค่าร้อยละของ FAME นนั เราสามารถทีจะคาํนวณไดจ้าก

ขอ้มูลของการทดสอบสารตวัอย่างดว้ยเครืองมือ Gas chromatograpy (CG) ซึงมีสูตรทีใชใ้นการ

นาํมาคาํนวณดงันี 

 %   ∑   100 

 

โดยที ∑   = ผลรวมของพืนทีใตก้ราฟของสาร จาก C14:0 - C24:1  

    = พนืทีใตก้ราฟของสาร internal standard 

    = ค่าความเขม้ขน้ของ internal standard, mg/ml 

    = ปริมาตรของ internal standard, ml 

    = นาํหนกัของสารตวัอยา่ง, g 

 

สาํหรับการคาํนวณหาค่าร้อยละผลทีไดข้องนาํมนัไบโอดีเซลนัน สามารถคาํนวณได้

จากสูตรในการคาํนวณ ดงันี 

 %   %
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โดยที %   = ร้อยละของ fatty acid methyl ester ทีมีในนาํมนั  

        = นาํหนกัเป็นกรัม ของนาํมนัไบโอดีเซลทีเตรียมได ้

        = นาํหนกัเป็นกรัม ของนาํมนัปาลม์เริมตน้ 

 

 

ตวัอย่างในการคาํนวน 
ในการทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั โดยเริมใชน้าํมนัปาลม์โอเลอิน 20 กรัม นาํ

นาํมนัไบโอดีเซลทีไดไ้ปชงันาํหนักได ้16.23 กรัม หาค่าร้อยละของ FAME ทีมีในนาํมนัไบโอ

ดีเซลทีเตรียมได ้โดยมีค่า 97.42% 

 

จากโจทยจ์ะไดว่้า ค่า %FAME = 93.5, WBD = 16.23 กรัม และ WOil = 20 รัม 

ดงันนั จากสมการจะไดว้่า 

% Yield   = 97.42 × 16.23

20
 

                                                          =   79.056 % 
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ภาคผนวก จ 
ข้อมูลดิบทีได้จากการทดสอบด้วยเครืองมือวเิคราะห์ต่างๆ 
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รูปที จ.1 ผลการทดสอบนาํมนัไบโอดีเซล จากการใชต้วัเร่งปฏิกิริยา ImCMC 1:4 โดยเทคนิค GC 
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รูปที จ.2 ผลการทดสอบนาํมนัไบโอดีเซล จากการใชต้วัเร่งปฏิกิริยา ACMC 1:4 โดยเทคนิค GC 
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รูปที จ.3 ผลการทดสอบสาร internal standard สาํหรับการวิเคราะห์โดยเทคนิค GC 
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รูปที จ.4 ผลการทดสอบ FAME standard สาํหรับการวิเคราะห์โดยเทคนิค GC 
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การนําเสนอผลงานวจิยั 
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