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การผลิตนา้ มันไบโอดีเซลโดยใช้ เครื่องปฏิกรณ์ ต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์
วุฒิชยั รสชาติ1,2* สันติ ผิวผ่อง2 กนกวรรณ ณะใจ2 และ อมรรัตน์ แท่งทอง3

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการนาเสนอการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลชนิดกรดไขมันเมทิลเอสเทอร์ (FAME) โดยใช้เครื่ อง
ปฏิกรณ์ตน้ แบบพลังงานแสงอาทิตย์ผา่ นปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน น้ ามันปาล์มโอเลอินและน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว
ถูกใช้เป็ นวัตถุดิบในการทาปฏิกิริยากับสารเมทานอล (CH3OH) และใช้สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็ นสาร
ตัวเร่ งปฏิ กิริยา จากการศึ กษาพบว่าการใช้เครื่ องปฏิกรณ์ตน้ แบบพลังงานแสงอาทิ ตย์ในการผลิตน้ ามันไบโอดี เซล
สามารถให้ความร้อนกับสารผสมอุณหภูมิเฉลี่ยอยูท่ ี่ 553๐C และพบว่าปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์ที่เวลาในการทาปฏิกิริยา
1 ชัว่ โมง ได้ผลิตภัณฑ์น้ ามันไบโอดีเซลที่ มีค่า %FAME สู งถึง 97.7% (1%) โดยใช้เทคนิ คนิ วเคลียร์ แมกเนติก เรโซแนนซ์สเปกโตรสโคปี (NMR) และเทคนิ คแก๊สโครมาโตกราฟ (GC) ในการวิเคราะห์ น้ ามันไบโอดี เซลที่ ได้
ปริ มาณค่าร้อยละผลผลิตน้ ามันไบโอดีเซลที่ได้ (%yield) มีค่าเท่ากับร้อยละ 853 คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
ของน้ ามันไบโอดี เซลที่ ได้มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก ASTM D6751 และ EN14214 ที่เป็ นเกณฑ์
มาตรฐานสากล ดังนั้นการใช้เครื่ องปฏิกรณ์ตน้ แบบพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลนี้ สามารถ
ลดต้น ทุ น ในส่ ว นการใช้พลัง งานไฟฟ้ าที่ ตอ้ งให้ค วามร้ อ นแก่ ส ารผสมด้วยการใช้ค วามร้ อ นจากแหล่ง พลังงาน
ดวงอาทิ ตย์ ถือเป็ นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนเหมาะสาหรับการใช้งานในภาคครัวเรื อนและวิสาหกิ จ
ชุมชนขนาดเล็กเพื่อการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลไว้ใช้เองได้ในราคาต้นทุนที่ประหยัด

คาสาคัญ : น้ ามันไบโอดีเซล, น้ ามันปาล์มโอเลอิน, น้ ามันพืชที่ใช้แล้ว, เครื่ องปฏิกรณ์ตน้ แบบพลังงานแสงอาทิตย์
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Biodiesel production by using the prototype solar reactor
Wuttichai Roschat 1,2*, Sunti Phewphong 2, Kanokwan Najai 2 and Amonrat Thangthong3

Abstract
This work presents the biodiesel production as a fatty acid methyl ester (FAME) by using the prototype
solar reactor via the transesterification reaction. Palm olein oil and waste cooking oil were used as a reactant which
was attacked with methanol (CH3OH) in the presence of sodium hydroxide (NaOH) as catalysts. The results found
that the prototype solar reactor could be heated the reaction mixture of 55 3๐C and the reaction completed at 1 h.
%FAME of the obtained biodiesel product was achieved 97.7% ( 1%) which was analyzed by nuclear magnetic
resonance spectroscopy (NMR) and gas chromatography spectroscopy (GC) technique, and yield of biodiesel
product was 85% (3%). The main physicochemical properties of the obtained biodiesel meet all the ASTM D6751
and EN14214 standard specifications. Therefore, the use of prototype solar reactor for biodiesel production is the
one way to reduce the requirement energy from electricity supply for heating the reaction mixture by the use
substitute energy from solar energy source. This research is a simple innovation and technology which suitable for
households and small community enterprises to produce the low-cost biodiesel fuel as a cheap energy sources.
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1. บทนา

สารแอลกอฮอล์โมเลกุลขนาดเล็ก ได้แก่ สารเมทานอล
(CH3OH) และสารเอทานอล (C2H5OH) โดยนิ ยมใช้สาร
ตัวเร่ งปฏิ กิริยาประเภทด่าง เช่น สารโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ (NaOH) หรื อ สารโพแทสเซี ย มไฮดรอกไซด์
(KOH) เรี ยกปฏิ กิ ริ ยานี้ ว่า “ปฏิ กิ ริ ย าทรานส์ เอสเทอริ ฟิเคชัน ” (Transesterification reaction) เมื่อสิ้ นสุ ด
ปฏิกิริยาจะได้สารกลีเซอรอล (glycerol) เป็ นผลิตภัณฑ์
พลอยได้ (by- product) น้ ามันไบโอดีเซลที่ได้สามารถ
นาไปเติมกับเครื่ องยนต์ดีเซลได้โดยตรงหรื ออาจทาการ
ผสมกับน้ ามันดีเซลในอัตราส่วนต่าง ๆ เช่น น้ ามันไบโอ
ดีเซลผสมกับกับน้ ามันดี เซลร้อยละ 3 (B3) ร้อยละ 5
(B5) หรื อร้อยละ 10 (B10) เป็ นต้น [5-8]
การผลิ ตและการใช้น้ ามันไบโอดี เซลในปั จจุบันมี
ปริ มาณเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
โดยในการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลสามารถแบ่งระดับการ
ผลิตออกเป็ น 2 ระดับ ประกอบด้วยระดับการผลิตเพื่อ
ใช้ในครัวเรื อนหรื อชุมชน (วิสาหกิจชุมชน) และระดับ
การผลิ ตในระดับโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งสองระดับ
การผลิ ตมี การใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันทั้งนี้ ในการ
ผลิตระดับวิสาหกิจชุมชนจะใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซบั ซ้อน
มากนัก และคุ ณ สมบัติ ท างเคมี แ ละทางกายภาพของ
น้ ามันไบโอดีเซลที่ได้มีความเหมาะสมกับที่จะนาไปใช้
กับ เครื่ อ งจัก รกลทางการเกษตร (เครื่ องยนต์รอบต่ า )
และรถยนต์ที่เป็ นเครื่ องรุ่ นเก่ามากกว่าที่จะนาไปใช้กบั
รถยนต์ รุ่ น ใหม่ ที่ เ ป็ นเครื่ อ งยนต์ แ บบคอมมอนเรล
(common rail engine) ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการผลิตที่
ไม่ซบั ซ้อนทาให้บางกรณี การเกิดปฏิกิริยายังไม่สมบูรณ์
อย่ า งไรก็ ต ามในปั จ จุ บัน ยัง พบว่ า ความต้อ งการใช้
พลังงานน้ ามันดีเซลของภาคการเกษตรนั้นมีความความ
ต้องการที่ สูงขึ้นเนื่ องจากการนาเครื่ องจักรกลทางการ

พลั ง งานถื อ ได้ ว่ า มี ค วามจ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ต่ อ การ
ด ารงชี วิ ต ของมนุ ษย์ ในปั จจุ บั นประเทศไทยเป็ นอี ก
ประเทศหนึ่ งที่ ตอ้ งพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ เนื่ อง
ด้วยความต้องการบริ โภคพลังงานของประชากรที่ เพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ สังคม และ
ภาคอุ ตสาหกรรม โดยพลังงานปิ โตรเลี ยมถื อได้ว่าเป็ น
พลังงานหลักที่ มี ใช้มากที่ สุ ดทั้งทางด้านอุ ตสาหกรรม
เกษตรกรรม การคมนาคมขนส่ ง และเป็ นแหล่งพลังงาน
หลักที่ ใช้ในการผลิ ตไฟฟ้ า อย่างไรก็ ตามผลกระทบจาก
การใช้ แ หล่ งพลั ง งานจากปิ โตรเลี ยมที่ มี ต่ อการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศของโลก ภัยพิ บัติ ต่ าง ๆ ที่
เกิ ดขึ้ น รวมทั้งความผันผวนด้านราคาส่ งผลกระทบต่ อ
ความมัน่ คงด้านพลังงานของประเทศไทยอย่างมาก ด้วย
เหตุน้ ีนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยจึงเป็ นอีกหนึ่ ง
นโยบายที่ สาคัญในการบริ หารและจัดการระบบพลังงาน
โดยรวมของประเทศให้มีความมัน่ คงและมีเสถียรภาพต่อ
การพัฒนาประเทศ [1]
น้ ามันไบโอดีเซล (biodiesel) เป็ นเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิต
จากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน เช่น น้ ามันพืช น้ ามันที่ ใช้
แล้ว ไขมันสัตว์หรื อจากสาหร่ ายน้ ามัน น้ ามันไบโอดีเซล
เป็ นเชื้ อเพลิงทางเลือกและเชื้ อเพลิงทดแทนที่ สามารถใช้
กับเครื่ องยนต์ดี เซลทดแทนน้ ามันปิ โตรเลี ยมดี เซลได้
โดยตรงโดยไม่จาเป็ นต้องมีการปรับแต่งเครื่ องยนต์ดีเซล
แต่อย่างใด เนื่ องจากน้ ามันไบโอดีเซลมีคุณสมบัติการเผา
ไหม้และการให้พลังงานเหมือนกับน้ ามันปิ โตรเลียมดีเซล
อย่างมาก [2-4] น้ ามันไบโอดี เซลเป็ นสารเคมี ประเภท
อัลคิลเอสเทอร์ ของกรดไขมัน (fatty acid alkyl ester) ที่
ได้จ ากการท าปฏิ กิ ริ ย าเคมี ข องสารไตรกลี เ ซอร์ ไ รด์
(triglyceride) ที่มีอยูม่ ากในน้ ามันพืชและไขมันสัตว์กบั
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เกษตรมาใช้มากขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยปั จจัยด้านต้นทุน
การผลิ ตของน้ ามันไบโอดี เซลที่ สูง และความผันผวน
ของราคาน้ ามันปิ โตรเลียม ทาให้กาลังการผลิตน้ ามันไบ
โอดีเซลในระดับวิสาหกิจชุมชนหรื อการผลิตใช้ภายใน
ครัวเรื อนลดลง ดังนั้นการออกแบบเทคโนโลยีที่มีความ
เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพการผลิตที่สูง และต้นทุนการ
ผลิตที่ต่าจะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต
น้ ามันไบโอดีเซลได้อย่างมาก ซึ่งจะเป็ นการส่งเสริ มการ
ใช้พลังงานที่สะอาดและเป็ นแหล่งพลังงานยัง่ ยืนได้อีก
ทางหนึ่ง
ในกระบวนการผลิ ต น้ ามัน ไบโอดี เ ซลในระดับ
วิสาหกิจชุมชนในปั จจุบนั พบว่าการใช้ถงั ปฏิกรณ์ตอ้ ง
ให้ความร้อนโดยใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้ าเพื่อให้ถงั
ปฏิ กรณ์ดังกล่าวมีอุณหภูมิประมาณ 60-70๐C ในการ
กระตุน้ สารตั้งต้นให้สามารถเกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
สมบู รณ์ [9-11] ทั้งนี้ ตน้ ทุ นด้านค่าไฟฟ้ านับ เป็ นอี ก
ปั จจัยหนึ่ งที่ ส่งผลโดยตรงต่อราคาน้ ามันไบโอดี เซลที่
ได้ อี กประการที่ สาคัญคื อราคาของชุ ดถังปฏิ กรณ์ ที่ มี
ราคาที่ แพง โดยชุ ดถังปฏิ กรณ์ ขนาด 120 ลิ ตร ราคา
ประมาณ 135,000-150,000 บาท ซึ่งเป็ นราคาต้นทุนการ
ผลิ ตที่ ค่อนข้างสู งมาก ประกอบกับขนาดถังที่ มีขนาด
ใหญ่ ซ่ ึ ง ถังปฏิ ก รณ์ ที่ มีจ าหน่ ายทั่ว ไปขนาดเล็กสุ ดอยู่
ประมาณ 50 ลิตร ทาให้ในกระบวนการผลิตแต่ละครั้ง
ต้องมีน้ ามันพืชหรื อไขมันสัตว์ที่เป็ นสารตั้งต้นจานวนที่
มากพอต่อการผลิตจึ งจะคุ ม้ ทุ นในการผลิ ตแต่ละรอบ
ด้ว ยเหตุ ดัง กล่ า วนี้ เกษตรกรที่ มี ค วามต้อ งการผลิ ต
น้ ามันไบโอดีเซลเพื่อใช้เองไม่สามารถทาได้ เนื่ องด้วย
ราคาของชุดถังปฏิ กรณ์และวัตถุดิ บที่ใช้ในการผลิตที่ มี
จานวนจากัด เมื่อคานวณความต้นทุนของน้ ามันไบโอดีเซลที่ได้พบว่ามีราคาที่ใกล้เคียงกับน้ ามันดีเซล

ดังนั้นการพัฒนาเครื่ องปฏิ กรณ์ พลังงานแสงอาทิ ตย์
สาหรับการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลของงานวิจยั นี้ ถือได้ว่า
เป็ นเครื่ องปฏิกรณ์ตน้ แบบที่คณะนักวิจยั ได้ทาการวิจยั
อย่างต่อเนื่องเพื่อออกแบบถังปฏิกรณ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ราคาประหยัด และสามารถใช้วสั ดุที่มีอยูใ่ นครัวเรื อนมา
ประดิ ษฐ์เป็ นชุดถังปฏิกรณ์ดงั กล่าวได้ รวมถึงสามารถ
ออกแบบขนาดถังปฏิกรณ์ให้มีความเหมาะสมกับการใช้
งานของเกษตรกรที่ ตอ้ งการผลิ ตน้ ามันไบโอดี เซลใน
ปริ มาณต่าง ๆ สามารถลดต้นทุนในส่ วนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าที่ ตอ้ งให้ความร้อนแก่สารผสมด้วยการใช้ความ
ร้ อ นจากแหล่ ง พลัง งานดวงอาทิ ต ย์ท ดแทนเพื่ อ ให้
ปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยงั มีการออกแบบระบบ
การกวนสาร (stirrer) โดยใช้ก ระแสไฟฟ้ าจากแผง
โซล่าเซลล์ในการหมุนมอเตอร์แทนการใช้กระแสไฟฟ้ า
จากบ้านเรื อน ซึ่งถือได้วา่ เป็ นชุดถังปฏิกรณ์ที่ลดต้นทุน
ด้านพลังงานไฟฟ้ าได้อย่างมาก เหมาะสมกับการใช้งาน
ในภาคครั วเรื อนและวิสาหกิ จชุ มชนขนาดเล็กเพื่อท า
การผลิ ต น้ ามั น ไบโอดี เ ซลไว้ใ ช้ เ องได้ ใ นราคาที่
ประหยัดต่อไป

2. อุปกรณ์ และวิธีดาเนินการวิจัย
2.1 อุปกรณ์ และสารเคมี
2.1.1 ชุ ด เครื่ อ งปฏิ ก รณ์ ต้ น แบบพลั ง งานแสงอาทิต ย์
สาหรับการผลิตนา้ มันไบโอดีเซล
ชุ ด เครื่ องปฏิ ก รณ์ ต ้น แบบพลัง งานแสงอาทิ ต ย์
ส าหรั บ การผลิ ต น้ ามัน ไบโอดี เ ซลในงานวิ จั ย นี้ ใช้
พลังงานความร้อนจากการสะท้อนแสงจากดวงอาทิ ตย์
และใช้พลังงานแสงอาทิ ตย์เปลี่ ยนเป็ นพลังงานไฟฟ้ า
เพื่อใช้ในการหมุนใบพัดเพื่อกวนสารผสม โดยชุ ดถัง
ปฏิ ก รณ์ ดัง กล่า วดังกล่ า วประกอบด้ว ยส่ ว นประกอบ
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หลัก 4 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ชุดมอเตอร์ ไฟฟ้ าที่ ต่อกับ
ชุดใบพัดเพื่อใช้ปั่นกวนสารผสม โดยต่อชุดอุปกรณ์ท้ งั
สองส่วนติดกับฝาปิ ดถังปฏิกรณ์ดา้ นบน ส่ วนที่ 2 ตัวถัง
ปฏิกรณ์ที่เป็ นภาชนะโลหะอลูมิเนียมที่สามารถนาความ
ร้อนได้ดี ส่ วนที่ 3 ชุดแผงโซล่าเซลล์ที่ต่อกระแสไฟฟ้ า
ไปยังชุ ดมอเตอร์ ไ ฟฟ้ าใช้ในการหมุ นใบพัด เพื่อ กวน
สารผสม และส่ วนที่ 4 ชุดฐานรองรับตัวถังปฏิกรณ์ที่มี
โลหะที่ ส ามารถใช้ส ะท้อ นแสงเพื่ อ ให้ ค วามร้ อ นแก่
ตัวถังปฏิ กรณ์ได้ดงั แสดงในรู ปที่ 1 ทั้งนี้ จุดเด่นของชุด
อุปกรณ์ดงั กล่าวคือสามารถนาวัสดุที่มีในครั วเรื อนมา
ประยุก ต์ใ ช้ใ นการออกแบบและการประดิ ษ ฐ์ ท าให้
ต้ น ทุ น ของ ชุ ดเ ครื่ อ งปฏิ กรณ์ ต้ น แบ บพลั ง งา น
แสงอาทิ ตย์มีราคาถูก (ไม่เกิ น 1,000 บาท) และขนาด
ของถังบรรจุ สามารถปรั บขนาดได้ตามต้องการขึ้นอยู่
กับกาลังการผลิตและปริ มาณน้ ามันวัตถุดิบที่ จะนามา
ผลิตเป็ นน้ ามันไบโอดีเซล

ตั้ง ต้นที่ มี ค่ า ความหนาแน่ น เฉลี่ ย (density) เท่ า กั บ
0.9155 g/mL ค่ากรดไขมันอิสระ (FFAs) เท่ากับ 0.31 และ
2.20 mg KOH g–1 of oil ตามลาดับ สารเมทานอล 99%
(CH3OH) ใช้เป็ นสารเข้าทาปฏิกิริยา ใช้สารตัวเร่ งปฏิกิริยา
คือสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
สาร methylheptadecanoate (C17) ใช้เป็ นสาร internal
standard สารเฮปเทน (C7H16) ใช้เป็ นสารตัวทาละลายใน
การวิเคราะห์ตวั อย่างน้ ามันไบโอดีเซลด้วยเทคนิ คด้วย GC
อ้างอิ งตามวิธีมาตรฐาน EN14214 (European Standard
Methods) สาหรั บการวิเคราะห์ และตรวจสอบคุ ณภาพ
น้ ามันไบโอดีเซล [5, 8, 12-13] สาร chloroform-d (CDCl3)
ที่ มี สาร tetramethylsilane (TMS) ผสมอยู่ใช้เป็ นตัวท า
ละลายและสารอ้างอิงในการวิเคราะห์ตวั อย่างน้ ามันไบโอดีเซลด้วยเทคนิ คด้วย 1H-NMR และ 13C-NMR ตามลาดับ
[4-5, 13]
2.2 วิธีดาเนินการวิจยั
ขั้น ตอนการผลิ ต น้ ามัน ไบโอดี เ ซลโดยใช้เ ครื่ อ ง
ปฏิกรณ์ตน้ แบบพลังงานแสงอาทิตย์เริ่ มจากชัง่ สาร NaOH
ที่เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาปริ มาณ 23 กรัม (คิดเป็ น 0.5 wt.%
เที ยบกับน้ ามัน) ผสมรวมกับสาร CH3OH ปริ มาตร
1,315 mL (คิดเป็ นอัตราส่ วน 6 : 1 mol เที ยบกับน้ ามัน)
กวนสารผสมให้ละลายใช้เวลา 10 นาที ความเร็ วรอบการ
กวน 300 รอบต่ อนาที (rpm) จากนั้ นเทน้ ามันปาล์ ม
ปริ มาตร 5,000 mL ผสมกับสารผสมดังกล่าวข้างต้น ดัง
ตัวอย่างในรู ปที่ 2 เริ่ มทาการจับเวลาและวัดอุณหภูมิสาร
ผสมทุก ๆ 30 นาที จนครบ 3 ชัว่ โมง จากนั้นทาการดูดสาร
ผสมปริ มาณ 5 mL ที่ ระยะเวลาในการทาปฏิ กิริยาตามที่
กาหนด จากนั้นนาตัวอย่างน้ ามันไบโอดีเซลที่ได้ไประเหย
สารเมทานอลส่ วนเกิ นด้วยการอบที่ อุณหภูมิ 70๐C เป็ น
เวลา 30 นาที

1
2
4
3

รู ปที่ 1 แสดงส่วนประกอบของชุดเครื่ องปฏิกรณ์ตน้ แบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ทาน้ ามันไบโอดีเซลในงานวิจยั นี้
2.1.2 สารเคมี
งานวิจัยนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งทดลองโดยมี สารเคมี ดังนี้
น้ ามันปาล์มโอเลอินและน้ ามันพืชที่ใช้แล้วถูกใช้เป็ นสาร
77

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิ งหาคม 2561
The Journal of Industrial Technology, Vol. 14, No. 2 May – August 2018

(NaOH)

(CH3OH)

รู ปที่ 2 แสดงขั้นตอนการสังเคราะห์น้ ามันไบโอดีเซลโดยใช้เครื่ องปฏิกรณ์ตน้ แบบพลังงานแสงอาทิตย์
ปฏิกิริยานี้ มีอุณหภูมิเฉลี่ยของสารผสมอยูท่ ี่ 553๐C ซึ่ ง
เป็ นความร้อนที่ได้จากการสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์
ไปยังตัวถังปฏิ กรณ์ จากอุณหภูมิดงั กล่าวข้างต้นทาให้
อัตราการเกิ ดปฏิ กิริยาเกิ ดได้ค่อนข้างรวดเร็ วเนื่ องจาก
ความร้ อ นช่ ว งดั ง กล่ า วค่ อ นข้า งเหมาะสมกั บ การ
เกิดปฏิกิริยานี้ จากหลาย ๆ งานวิจยั ที่ทาการสังเคราะห์
น้ ามันไบโอดี เซลโดยใช้สารโซเดียมไฮดรอกไซด์หรื อ
โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์เป็ นตัว เร่ งปฏิ กิริ ยาและท า
ปฏิ กิ ริ ยาในระดับ ห้อ งปฏิ บัติ การ (lab scale) พบว่า
ปฏิกิริยาการสังเคราะห์น้ ามันไบโอดีเซลนี้จะมีอตั ราการ
เกิดปฏิ กิริยาที่ดีในช่วงอุณหภูมิต้ งั แต่ 50-60๐C [6, 11]
ดังนั้นจากการออกแบบเครื่ องปฏิ กรณ์ตน้ แบบพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ส าหรั บผลิ ตน้ ามันไบโอดี เซลในการวิจัย นี้
นอกจากจะเป็ นการใช้ค วามร้ อ นจากแหล่ ง พลัง งาน
ทดแทนและพลังงานสะอาดอย่า งดวงอาทิ ตย์แ ล้ว ยัง
เป็ นการลดต้นทุ นค่าไฟฟ้ าในส่ วนที่ เป็ นการให้ความ
ร้ อ นแก่ ป ฏิ กิ ริ ย าและถื อ ได้ว่า เป็ นการลดต้น ทุ น ของ
กระบวนการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลอีกทางหนึ่ง

นาตัวอย่างน้ ามันไบโอดี เซลที่ ได้ท้ ังหมดไปทาการ
วิเคราะห์หา %FAME ด้วยเทคนิ ค 1H-NMR และทาการ
วิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ ค GC เพื่อเปรี ยบเที ยบผลการทดลอง
รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเทคนิ ค 13C-NMR เพื่อ
เป็ นการยืนยันผลการทดลองที่ได้ การคานวณ %yield ของ
ผลผลิ ตน้ ามันไบโอดี เ ซลที่ ได้ ท าได้โดยเมื่ อปฏิ กิริย า
สิ้ นสุ ดเทสารผสมออกจากถังปฏิ กรณ์ ระเหยสารเมทา
นอลส่ ว นเกิ น ออก แยกสารกลี เซอรอลด้วยกรวยแยก
จากนั้นนาส่ วนที่เป็ นน้ ามันไบโอดีเซลที่ ได้วดั ปริ มาตร
และค านวณปริ มาณค่ า ร้ อ ยละผลผลิ ต นอกจากนี้
ผลิ ตภัณฑ์น้ ามันไบโอดี เซลที่ ได้จากการทดลองได้รั บ
วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพตามมาตรฐาน
ASTM D6751 และ EN14214 ที่เป็ นมาตรฐานสากล ทา
การทดลองซ้ าแต่เปลี่ยนสารตั้งต้นเป็ นน้ ามันที่ใช้แล้ว โดย
การทดลองแต่ละตัวอย่างน้ ามันวัตถุดิบ (น้ ามันปาล์ม
โอเลอินและน้ ามันที่ใช้แล้ว) ทาการทดลองซ้ า 3-4 ซ้ า

3. ผลและการอภิปรายผลการวิจัย
3.1 อุณหภู มิของปฏิกิริยาการสั งเคราะห์ น้ามันไบโอดีเซล
โดยใช้ เครื่องปฏิกรณ์ ต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์
จากการทดลองการสังเคราะห์น้ ามันไบโอดีเซลโดย
ใช้เ ครื่ องปฏิ กรณ์ ต ้นแบบพลังงานแสงอาทิ ตย์พบว่ า

3.2 ปริมาณค่ าร้ อยละผลผลิตนา้ มันไปโอดีเซลทีไ่ ด้
ปริ ม าณค่ า ร้ อ ยละผลผลิ ต น้ ามัน ไปโอดี เ ซลที่ ไ ด้
(%yield) ของงานวิจยั นี้คานวณได้ตามสมการที่ (1)
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Yield of biodiesel (%) = Grams of biodiesel product ×100 (1)
Grams of the oil used

โครงสร้างหลักของสารตั้งต้นไตรกลีเซอไรด์ นอกจากนี้
ยังปรากฏพีค methoxy proton ที่มีค่า chemical shift
เท่ากับ 3.69 ppm เป็ นของสารผลิตภัณฑ์

ผลการศึ ก ษาพบว่ า ค่ า ร้ อ ยละผลผลิ ต ของน้ ามัน
ไบโอดี เซลที่ ไ ด้ (%yield) จากการใช้เครื่ องปฏิ กรณ์
ต้นแบบพลังงานแสงอาทิ ตย์มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 853 ทั้ง
การใช้สารตั้งต้นเป็ นน้ ามันปาล์มโอเลอินและน้ ามันพืช
ที่ใช้แล้ว ที่เป็ นเช่นนี้เนื่องจากในปฏิกิริยาการสังเคราะห์
น้ ามันไบโอดีเซลผ่านปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน
จะได้ผลิ ต ภัณฑ์ห ลัก (main product) เป็ นผลิ ต ภัณฑ์
น้ ามัน ไบโอดี เ ซลและผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ ลพลอยได้ (byproduct) เป็ นสารกลีเซอรรอล จากหลายงานวิจยั ที่มีการ
รายงานการสังเคราะห์น้ ามันไบโอดี เซลพบว่าปริ มาณ
น้ ามันไบโอดีเซลที่ได้อยูใ่ นช่วงร้อยละ 80-85 [5, 14-15]
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาข้างต้นของงานวิจยั นี้
3.3 การวิเคราะห์ และพิสูจน์ เอกลักษณ์ น้ามันไบโอดีเซล
ด้ วยเทคนิค NMR
3.3.1 1H-NMR
1
H-NMR สเปกตรั มของน้ ามันปาล์มโอเลอินและ
น้ า มัน พื ช ที่ ใ ช้แ ล้ว ที่ เ ป็ นสารตั้ง ต้น ส าหรั บ ใช้เ ตรี ย ม
น้ า มัน ไบโอดี เ ซล (รู ป ที่ 3 (a)) แสดงพี ค methylene
ethoxy proton ที่ค่า chemical shift 4.22 - 4.40 ppm พีค
methine proton จะปรากฏที่ 5.37 ppm และพีค methylene proton จะปรากฏที่ 2.39 ppm ตามลาดับ พีค
ดังกล่าวข้างต้นเป็ นพีคหลักในโครงสร้างของไตรกลี เซอร์ไรด์ที่เป็ นของน้ ามันปาล์มโอเลอินและน้ ามันพืชที่
ใช้แ ล้ว นอกจากนี้ ยังปรากฏพี คของโปรตอนในสาย
โซ่ ไฮโดรคาร์ บอนของกรดไขมันอยู่ระหว่าง 0.63 2.85 ppm ดังแสดงในรู ปที่ 4 (a) ที่เป็ นสู ตรโครงสร้าง
ทางเคมีและค่า chemical shift ของโปรตอน (1H) ในสาร
ตั้งต้นไตรกลีเซอร์ ไรด์ดงั กล่าว [1, 5, 13] proton ซึ่ งเป็ น

ู 3 แสดงพีคตัวอย่าง 1H-NMR ของ (a) สารตั้งต้น
น้ ามันปาล์มโอเลอิน (b) ปฏิ กิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันที่ เกิ ดยังไม่สมบู รณ์ และ (c) ปฏิ กิริยาทรานส์ เอสเทอริ ฟิเคชันที่เกิดสมบูรณ์
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ู 4 แสดงสูตรโครงสร้างทางเคมีและค่า chemical shift ของโปรตอน (1H) ในโครงสร้างของ (a) สารตั้งต้นน้ ามัน
ปาล์มโอเลอินและ (b) ผลิตภัณฑ์น้ ามันไบโอดีเซลชนิดกรดไขมันเมทิลเอสเทอร์ (FAME)
รู ปที่ 3 (b) แสดงการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันที่ยงั ไม่สมบูรณ์ โดยพบว่าพีค 1H–NMR สเปกตรัม
ของสารผสมที่ เกิ ดขึ้นยังคงปรากฏพีคสารตั้งต้นที่ มีค่า
chemical shift ในช่วง 4.14 - 4.31 ppm ที่เป็ นตาแหน่ง
ของพีค methylene ethoxy proton และ ค่า chemical
shift 5.28 ppm เป็ นตาแหน่งของพีค methineน้ า มัน ไบโอดี เ ซลตามสู ต รโครงสร้ างทางเคมี แ ละค่ า
chemical shift ของโปรตอน (1H) ที่แสดงในรู ปที่ 4 (b)
[5, 16-17]

สาหรับการเกิ ดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันใน
กระบวนการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลที่สมบูรณ์จะปรากฏ
พีคหลักเฉพาะพีค methoxy proton ที่มีค่า chemical shift
เท่ากับ 3.66 ppm ที่เป็ นของสารผลิตภัณฑ์ไบโอดี เซล
เท่านั้น ดังแสดงในรู ปที่ 3 (c) และไม่ปรากฏพีคของสาร
ตั้งต้นที่ เป็ นโครงสร้ างของสารไตรกลี เซอไรด์ที่ มีค่ า
chemical shift ในช่วง 4.14 - 4.31 ppm และ 5.28 ppm
ซึ่ ง เป็ นการยืน ยัน ได้ว่า สารตั้ง ต้น ที่ มี โ ครงสร้ า งเป็ น
สารไตรกลี เ ซอไรด์ ถู กเปลี่ ย นโครงสร้ างไปเป็ นสาร
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ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก รดไขมัน เมทิ ล เอสเทอร์ (FAME) หรื อ
น้ ามันไบโอดีเซลอย่างสมบูรณ์
การวิเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์น้ ามันไบโอดีเซล
ด้วยเทคนิ ค 1H-NMR นอกจากจะเป็ นการวิเคราะห์เชิ ง
คุณภาพด้านโครงสร้างของสารแล้วนั้น ยังสามารถใช้
พื้นที่ ใต้พีคของโปรตอนในสเปกตรัมนามาคานวณเชิ ง
ปริ มาณของผลิตภัณฑ์น้ ามันไบโอดี เซลที่ ได้ โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ดงั สมการที่ (2)
 2AOCH
3
%FAME= 
 3Aα-CH

2


 ×100



โปรตอนในโครงสร้ างไตรกลี เซอไรด์ และโครงสร้ าง
เมทิลเอสเทอร์ ที่ตาแหน่ง 2.32-2.37 ppm มีพ้ืนที่ใต้พีค
เท่ากับ 13.81 ( A CH ) เมื่อแทนค่าในสมการที่ (2) ได้
2

ค่า %FAME เท่ากับ 21% สอดคล้องกับการวิเคราะห์
โครงสร้ างของสารผสมในเชิ งคุ ณภาพที่ บ่งชี้ ว่ายังพบ
สารตั้ง ต้ น ที่ เ ป็ นโครงสร้ า งไตรกลี เ ซอไรด์ แ ละมี
โครงสร้างของสารเมทิลเอสเทอร์ ที่เป็ นผลิต ภัณฑ์ผสม
กันอยู่ ดังนั้นรู ปที่ 3 (b) จึ งเป็ นรู ปที่แสดงตัวอย่างการ
เกิ ด ปฏิ กิริ ยาทรานส์ เอสเทอริ ฟิเคชันในกระบวนการ
ผลิตน้ ามันไบโอดีเซลที่ยงั เกิดไม่สมบูรณ์
รู ปที่ 3 (c) ปรากฏพีคในตาแหน่ง 3.66 ppm ที่เป็ น
โปรตอนของเมทิ ล เอสเทอร์ และมี พ้ื น ที่ ใ ต้พีค เท่ า กับ
2.03 ( AOCH ) และปรากฎพี ค ที่ เ ป็ นพี ค ของเมทิ ลี น

(2)

เมื่อ %FAME เท่ากับร้อยละการเกิ ดเมทิลเอสเทอร์
หรื อผลิ ตภัณฑ์น้ ามันไบโอดี เซล A CH คือพื้นที่ ใต้

3

โปรตอนในโครงสร้างเมทิ ลเอสเทอร์ ที่ตาแหน่ ง 2.292.31 ppm มีพ้นื ที่ใต้พีคเท่ากับ 1.39 ( A CH ) เมื่อแทน
ค่า ในสมการที่ (2) ได้ค่ า %FAME เท่ า กับ 97.4%
สอดคล้องกับการวิเคราะห์ โครงสร้างของสารผสมใน
เชิงคุณภาพที่บ่งชี้วา่ ไม่พบพีคที่เป็ นโครงสร้างหลักของ
สารไตรกลีเซอไรด์ ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็น
ว่า การใช้เ ครื่ องปฏิ กรณ์ ต ้น แบบพลัง งานแสงอาทิ ต ย์
สามารถผลิตน้ ามันไบโอดีเซลได้อย่าสมบูรณ์

2

พีคของเมทิ ลีนโปรตอนในโครงสร้ างไตรกลีเซอไรด์
(-CH2, 2.31 ppm, trippet) AOCH คือพื้นที่ใต้พีคของ

2

3

โปรตอนในโครงสร้ า งของเมทิ ล เอสเทอร์ (-OCH3,
3.66 ppm, singlet) และค่าแฟคเตอร์ 2 และ 3 คือจานวน
โปรตอนที่ สร้างพันธะกับแอลฟาเมทิ ลีนคาร์ บอน (methylene carbon; -CH2) และเมทอกซิ ลคาร์ บอน
(methoxyl carbon; OCH3) ตามลาดับ [4, 8]
ตัวอย่างการคานวณ จากรู ปที่ 3 (a) แสดงสเปกตรัม
สารตั้งต้นน้ ามันปาล์มโอเลอิน จากสเปกตรั มดังกล่าว
พบว่า ไม่ ป รากฏพี ค ในต าแหน่ ง 3.66 ppm ที่ เ ป็ น
โปรตอนของเมทิ ลเอสเทอร์ แสดงว่า พื้นที่ ใต้พีคของ
AOCH เท่ า กั บ ศู น ย์ ดั ง นั้ น %FAME เท่ า กั บ 0%
ในขณะที่รูปที่ 3 (b) ปรากฏพีคในตาแหน่ง 3.69 ppm
ที่ เ ป็ นโปรตอนของเมทิ ล เอสเทอร์ แ ละมี พ้ื น ที่ ใ ต้พี ค
เท่ากับ 4.35 ( AOCH ) และพบพีคที่เป็ นพีคของเมทิลีน

3.3.2 13C-NMR
จากการวิเคราะห์ และพิสูจ น์เอกลักษณ์ ของน้ ามัน
ไบโอดี เ ซลที่ ไ ด้จ ากการใช้เ ครื่ องปฏิ ก รณ์ ต ้น แบบ
พลังงานแสงอาทิ ตย์สาหรั บการผลิ ตน้ ามันไบโอดี เซล
ด้วยเทคนิ ค 1H-NMR ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิ งปริ มาณ
วิเคราะห์ เพื่อให้ขอ้ มูลผลการทดลองมี ความน่ าเชื่ อถือ

3

3
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มากยิ่ ง ขึ้ น การวิ เ คราะห์ แ ละพิ สู จ น์ เ อกลัก ษณ์ ข อง
ผลิตภัณฑ์น้ ามันไบโอดี เซลที่ ได้ดว้ ยเทคนิ ค 13C-NMR
จึงเป็ นอีกข้อมูลหนึ่งที่มีความสาคัญของงานวิจยั นี้
รู ปที่ 5 (a) แสดงสู ต รโครงสร้ างทางเคมี และค่ า
chemical shift ของคาร์บอน (13C) ในโครงสร้างของสาร
ตั้ง ต้น ไตรกลี เ ซอไรด์ แ ละน้ ามัน ไบโอดี เ ซล พบว่ า
คาร์ บอนอะตอมของหมู่คาร์ บอนิ ล (carbonyl carbon
atom: C=O) ของสารตั้งต้นไตรกลีเซอไรด์ที่อยูด่ า้ นนอก
สุดของโครงสร้างทั้งสองข้าง (terminal carbonyl carbon
atom) มีค่า chemical shift เท่ากับ 173.32 ppm และ
คาร์ บอนอะตอมของหมู่คาร์ บอนิ ลของสารตั้งต้นไตรกลี เ ซอไรด์ ที่ อ ยู่ ด้ า นในสุ ด ของโครงสร้ า ง (central
carbonyl carbon atom) มี ค่า chemical shift เท่ากับ
172.87 ppm ตามลาดับ [5]
นอกจากนี้ ย งั พบคาร์ บ อนอะตอมของหมู่เมทิ ลีน เมทอกซีที่สร้างพันธะกับหมู่คาร์บอนิลที่อยูด่ า้ นนอกสุด
ของโครงสร้างทั้งสองข้าง (methylene methoxy carbon
atom; -OCH2-) มีค่า chemical shift เท่ากับ 62.11 ppm
และยังปรากฏพีคของคาร์บอนอะตอมหมู่มีไทน์เมทอกซี (methine methoxy carbon atom; -OCH-) ที่ สร้าง
พันธะกับหมู่คาร์ บอนิ ลที่อยูด่ า้ นในสุ ดของโครงสร้างมี
ค่า chemical shift เท่ากับ 68.83 ppm (รู ปที่ 5 (b))
ตาแหน่ งคาร์ บอนอะตอมดังกล่าวข้างต้นถือเป็ นโครง
แกนหลักของโครงสร้างของสารตั้งต้นไตรกลีเซอไรด์
(the glyceride backbone of triglyceride) [5, 18]
ในขณะที่ เมื่ อปฏิ กิริยาทรานส์ เอสเทอริ ฟิเคชันเกิ ด
สมบูรณ์ โครงแกนหลักของโครงสร้างของสารตั้งต้น

รู ป ที่ 5 แสดง (a) สู ต รโครงสร้ า งทางเคมี แ ละค่ า
chemical shift ของคาร์ บอน (13C) ในโครงสร้างของ
สารตั้ง ต้น ไตรกลี เ ซอไรด์แ ละน้ ามัน ไบโอดี เ ซล (b)
แสดงพีคตัวอย่างคาร์ บอน (13C-NMR) ของสารตั้งต้น
ไตรกลี เ ซอไรด์ และ (c) แสดงพี ค ตัว อย่า งคาร์ บ อน
( 13C-NMR) ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ า มั น ไ บ โ อ ดี เ ซ ล ที่
เกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันสมบูรณ์
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ไตรกลีเซอไรด์จะถูกเปลี่ ยนไปเป็ นสารเมทิ ลเอสเทอร์ จะปรากฏพีคคาร์ บอนอะตอมของหมู่คาร์ บอนิ ล
เพียงพีคเดียวที่ ค่า chemical shift เท่ากับ 174.33 ppm ที่
เป็ นหมู่เมทอกซี คาร์ บอนิ ลดังแสดงในรู ปที่ 5 (a) และ
5 (c) ตามลาดับ นอกจากนี้ ยงั พบว่าพีคคาร์ บอนอะตอม
ของหมู่เมทอกซี (methoxy carbon atom; -OCH3)
ปรากฏเพี ย งพี ค เดี ย วที่ ค่ า chemical shift เท่ า กับ
51.44 ppm ข้อมูลดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นชัดเจนว่าโครง
แกนหลักของโครงสร้างของสารตั้งต้นไตรกลีเซอไรด์
ถูกเปลี่ยนไปเป็ นสารผลิตภัณฑ์น้ ามันไบโอดี เซลอย่าง
สมบูรณ์ เนื่ องจากไม่ปรากฏพีคของโครงแกนหลักของ
โครงสร้างของสารตั้งต้นไตรกลีเซอไรด์ ในส่ วนพีคอื่น
ของทั้ง สารตั้ง ต้น ไตรกลี เ ซอไรด์แ ละสารผลิ ต ภัณ ฑ์
น้ ามันไบโอดี เซลจะแสดงพีคคาร์ บอนอะตอมกลุ่มหมู่
โอเลฟิ นส์ (olefinic carbons atom) และคาร์ บอนอะตอม
กลุ่ ม หมู่ แ อลิ แ ฟติ ก (aliphatics carbon atom) ใน
ตาแหน่งค่า chemical shift ที่คล้ายกัน [5, 13, 18-19]

%FAME=

( A)-A
A

EI

C ×V
EI × EI EI ×100
m

(3)

เมื่อกาหนดให้ A คือผลรวมพื้นที่ ใต้พีคของสาร
เมทิลเอสเทอร์ที่เกิดขึ้น AEI คือพื้นที่พีคของสาร methyl
heptadecanoate (C17) ใช้เป็ นสาร internal standard ใน
การอ้างอิง CEI คือความเข้มข้นของสารละลาย methyl
heptadecanoate ที่ใช้ VEI คือปริ มาตรของสารละลาย
methyl heptadecanoate ที่ใช้ (mL) และ m คือน้ าหนัก
ของสารตัวอย่าง (mg)

รู ปที่ 6 แสดงโครมาโทแกรมของตัวอย่างน้ ามันไบโอดี เซลชนิ ด FAEM ที่ ได้จากการสังเคราะห์ โดยการใช้
เครื่ องปฏิ กรณ์ตน้ แบบพลังงานแสงอาทิ ตย์สาหรับการ
ผลิตน้ ามันไบโอดีเซลด้วยที่วเิ คราะห์ดว้ ยเทคนิค GC

3.4 การวิเคราะห์ หา %FAME ของน้ามันไบโอดีเซล
ด้ วยเทคนิค GC
การวิเคราะห์หา %FAME ของน้ ามันไบโอดีเซลตาม
มาตรฐานอ้างอิงจาก ASTM D6751 (American Society
for Testing and Materials) และ EN14214 (European
Standard Methods) สาหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบ
คุณภาพน้ ามันไบโอดีเซลพบว่าวิธีการวิเคราะห์ดงั กล่าว
จะใช้เทคนิ ค Gas Chromatography (GC) และใช้สาร
methyl heptadecanoate (C17 ) ใช้เ ป็ นสาร internal
standard ในการอ้างอิง [20-22] การคานวณค่า %FAME
ของผลิตภัณฑ์น้ ามันไบโอดีเซลที่ได้ตามสมการที่ (3)

ในงานวิ จั ย นี้ น้ ามั น ไบโอดี เซลที่ ได้ จ ากการ
สังเคราะห์ โดยการใช้เครื่ องปฏิ กรณ์ ตน้ แบบพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ได้ถูกนามาวิเ คราะห์ ตามวิธีการมาตรฐาน
ข้างต้น จากการศึ กษาพบว่า สารผสมในน้ ามัน ไบโอดีเซลที่ได้เมื่อแยกโดยใช้เทคนิ ค GC สารต่าง ๆ เหล่านี้
จะถูกแยกออกมายังเครื่ องตรวจวัด (detector) ของเครื่ อง
GC ที่เวลาแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั ขนาดโมเลกุลของสาร
แต่ละชนิด (รายละเอียดในตารางที่ 1)
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มาตรฐานน้ ามันไบโอดีเซลอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM
D6751 และ EN14214 โดยรายละเอียดคุณสมบัติต่าง ๆ
แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดชนิ ดของสารกรดไขมัน
อิสระในตัวอย่างน้ ามันไบโอดีเซลและพื้นที่ใต้พีค (peak
area) ที่ได้จากการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค GC
Retention Peak Area Name of FAME
Time (min)
9.452
255.14 methyl myristate
11.183
1.01x104 methyl palmitate
12.042
6423.16 methyl heptadecanoate
12.987
1.23x104 methyl stearate +
methyl oleate
13.298
1865.78 methyl linoleate
13.720
37.35
methyl linolenate
14.463
97.67
methyl arachidate
17.782
70.66
methyl erucate

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดค่าการวิเคราะห์คุณสมบัติ
ทางเคมีและทางกายภาพของน้ ามันน้ ามันไบโอดี เซลที่
ได้จากการสังเคราะห์ โดยการใช้เครื่ องปฏิกรณ์ตน้ แบบ
พลังงานแสงอาทิตย์อา้ งอิงตามมาตรฐาน ASTM D6751
และ EN14214 [21, 23-25]
Standard
biodiesel
o
ค่าความหนื ด @40 C (cSt)
3.5-5.0
ค่าความเป็ นกรด (mg KOH/g oil)
< 0.5
การกัดกร่ อนแผ่นโลหะทองแดง
No. 1
ปริ มาณเมทิลเอสเทอร์ (%)
> 96.5
ค่าออกซิ เดชัน (h)
>6
ปริ มาณเถ้า (%w/w of oil)
 0.05
ปริ มาณเถ้าซัลเฟต (%w/w of oil)
 0.02
ปริ มาณสิ่ งเจือปนทั้งหมด (ppm)
< 24
o
จุดวาปไฟ ( C)
> 120
จุดขุ่น
(-15)-16
จุดไหลเท
(-3)-12
Fuel properties

จากตารางที่ 1 เมื่อนาข้อมูลที่ ได้จากการวิเคราะห์
ด้วยเทคนิ ค GC มาคานวณ %FAME ได้ค่าเท่ ากับ
97.7% ( 1%) ซึ่ ง ใกล้เ คี ย งกับค่ า ที่ ค านวณได้โ ดยใช้
เทคนิ ค 1H-NMR (97.4%) แสดงว่าปริ มาณ %FAME
ของน้ ามันไบโอดีเซลที่ได้จากการสังเคราะห์โดยการใช้
เครื่ องปฏิ กรณ์ตน้ แบบพลังงานแสงอาทิ ตย์สาหรับการ
ผลิตน้ ามันไบโอดีเซลเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
ที่กาหนดให้ค่า %FAME ต้องไม่นอ้ ยกว่า 96.5% [23]

biodiesel
งานวิจยั นี้
4.22
0.28
No. 1
97.7
14.6
 0.034
0.012
18
188
6
-6

จากข้อมูลคุ ณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์น้ ามันไบโอดีเซลที่ได้จากการสังเคราะห์ดว้ ย
เครื่ องปฏิ กรณ์ ตน้ แบบพลังงานแสงอาทิ ตย์สาหรั บผลิ ต
น้ ามันไบโอดีเซล พบว่าคุณสมบัติของน้ ามันไบโอดีเซล
ดั ง กล่ า วอยู่ ใ นช่ วง มาตรฐ านหลั ก ที่ ก าหนดทั้ ง
11 มาตรฐาน ดัง นั้น เครื่ องปฏิ กรณ์ ต ้นแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์สาหรับผลิตน้ ามันไบโอดีเซลในงานวิจยั นี้ จึงมี
ประสิ ทธิภาพ และศักยภาพที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้งาน
ได้จริ งทั้งในภาคครัวเรื อนขนาดเล็ก ภาคเกษตรกรรม และ

3.5 การวิเคราะห์ คุณสมบัตทิ างเคมีและทางกายภาพของ
นา้ มันไบโอดีเซลทีไ่ ด้ มาตรฐานสากล
งานวิ จัย นี้ นอกจากการวิ เ คราะห์ ห าค่ า %FAME
ของน้ ามันไบโอดีเซลที่ได้จากการสังเคราะห์โดยการใช้
เครื่ องปฏิกรณ์ตน้ แบบพลังงานแสงอาทิ ตย์ ยังได้มีการ
วิ เ คราะห์ คุ ณ สมบัติ อื่ น ๆ ที่ เ ป็ นคุ ณ สมบัติ ห ลัก ของ
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วิสาหกิ จชุ มชน โดยผลงานวิจัยนี้ ได้ยื่นขออนุ สิทธิ บัตร
สิ่ งประดิษฐ์ตามเลขที่คาขอ 1703002603

ดั ง นั้ นการใช้ เ ครื่ องปฏิ กรณ์ ต ้ น แบบพลั ง งาน
แสงอาทิ ตย์ส าหรั บผลิ ตน้ ามันไบโอดี เซลในงานวิจัยนี้
นอกจากจะเป็ นการลดต้นทุ นด้านพลังงานไฟฟ้ าในการ
ผลิตน้ ามันไบโอดีเซลแล้ว ยังเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งในการ
ส่งเสริ มการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงเหลวของภาคครัวเรื อน
เกษตรกรรม และวิสาหกิ จชุ มชน ที่ สามารถผลิตเชื้ อเพลิ ง
เหลวน้ ามันไบโอดี เซลไว้ใช้เองได้อย่างมาประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นการลดการพึ่ งพาพลังงานจากต่ างประเทศ และเป็ น
การพัฒนาประเทศด้านพลังงานอย่างยัง่ ยืนต่อไป

4. สรุ ปผล
งานวิจยั นี้ เป็ นการนาเสนอการสังเคราะห์น้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันปาล์มโอเลอินและน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว
ที่ เป็ นสารตั้งต้น โดยใช้สารโซเดี ยมไฮดรอกไซด์เป็ น
ตัวเร่ งปฏิกิริยาและทาปฏิกิริยาในเครื่ องปฏิกรณ์ตน้ แบบ
พลัง งานแสงอาทิ ตย์ส าหรั บ ผลิ ตน้ ามันไบโอดี เ ซลที่
ประดิ ษฐ์ คิ ดค้นขึ้ นจากการใช้ว สั ดุ ที่ หาง่ าย ราคาถู ก มี
ประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพในการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลที่
ได้ตามมาตรฐานสากล โดยจากงานวิ จัยพบว่าอุ ณหภู มิ
ความร้ อ นของสารผสมในเครื่ อ งปฏิ ก รณ์ ต ้น แบบมี
อุณหภูมิเฉลี่ยอยูท่ ี่ 553๐C ซึ่ งเหมาะสมสาหรับกระตุน้
ปฏิ กิริยาทรานส์ เอสเทอริ ฟิเคชันในการเปลี่ ยนสารตั้ง
ต้นไตรกลี เซอไรด์ไปเป็ นสารเมทิ ลเอสเทอร์ ปฏิ กิริยา
ดัง กล่ า วเกิ ด สมบู ร ณ์ ใ นระยะเวลาการท าปฏิ กิ ริ ยา
1 ชัว่ โมง ผลิตภัณฑ์น้ ามันไบโอดีเซลที่ ได้ในงานวิจยั นี้
ได้รับการวิเคราะห์ท้ งั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณในการ
หาค่ า ร้ อ ยละผลผลิ ต น้ า มัน ไบโอดี เ ซลที่ ไ ด้ (%yield)
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 85 3 ทั้ง น้ ามัน ปาล์ม โอเลอิ น และ
น้ ามันพืชที่ใช้แล้ว และค่า %FAME มีค่าเท่ากับ 97.7%
(1%) ทั้งที่ใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ 1H-NMR 13C-NMR
และ GC ตามลาดับ นอกจากนี้ คุณสมบัติทางเคมีและ
ทางกายภาพของน้ ามันไบโอดีเซลที่ได้ดงั กล่าวยังได้รับ
การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D6751 และ
EN14214 ที่ เป็ นมาตรฐานสากลพบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
น้ ามันไบโอดี เซลที่ สังเคราะห์ได้น้ ี มีคุณสมบัติเป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวทั้ง 11 มาตรฐาน
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