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เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
(Tech)*l*gy a)d bi*diesel pr*ducti*))

บทคัดยอ
ไบโอดีเซล (bi*diesel) เปนพลังงานท่ีไดจากธรรมชาติซึ่งสามารถสรางทดแทนได  ความหมาย

โดยทั่วไปของไบโอดีเซลสามารถแบงไดเปน 3 ชนิดคือ นํ้ามันพืช นํ้ามันพืชผสมนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันท่ีไดจาก
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน (tra)sesterificati*)) ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันเปนการนําน้ํามันพืชหรือ
ไขมันสัตวมาทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอล ซึ่งสวนใหญนิยมใชเมทานอลเพื่อผลิตเปนเมทิลเอสเตอร (methyl 
ester) โดยปฏิกิริยานี้อาจมีการใชตัวเรงปฏิกิริยารวมดวย ซึ่งตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชมี 3 ชนิดคือ กรด ดางและ
เอนไซม การทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันมีปจจัยที่สําคัญในการกําหนดปริมาณของเมทิลเอสเตอรคือ 
อัตราสวนของปริมาณแอลกอฮอลตอปริมาณน้ํามันที่ใช ความเร็วในการปนกวน อ>ณหภ?มิและเวลาที่ใชในการ
ทําปฏิกิริยา ชนิดและปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยา เมทิลเอสเตอรเปนผลิตภัณฑท่ีไดจากปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริ
ฟเคชัน มีค>ณสมบัติที่เหมาะสมในการนํามาใชในเครื่องยนตดีเซลโดยไมตองมีการดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยน
เครื่องยนต เนื่องจากมีค>ณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลเชน คาความหนืด คาทางความรอน ค>ณสมบัติทาง
ฟสิกส ขอดีของไบโอดีเซลคือ ปลดปลอยกาซออกมานอยเชน  คารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด 
รวมทั้งกํามะถัน และสารไฮโดรคารบอนขนาดเล็ก (เขมา) จึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตการใชไบโอดีเซลมี
ขอเสียคือ เพ่ิมการปลดปลอยกาซไนโตรเจนออกไซดใหกับบรรยากาศ

คําสําคัญ h ไบโอดีเซลi ทรานสเอสเทอริฟเคชันi เมทิลเอสเตอร
Keyw*rds h Bi*dieseli Tra)sesterificati*)i Methyl ester
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เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
(Tech)*l*gy a)d bi*diesel pr*ducti*))

1. บทนํา
ปจจ>บันมีการใชพลังงานจากปโตรเลียมเปนจํานวนมาก ซึ่งพลังงานประเภทนี้มีอย?อยางจํากัดและหา

ทดแทนไดยาก ดังน้ันจึงจําเปนตองหาพลังงานร?ปแบบใหมมาทดแทนคือ พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งมีอย?
หลายชนิดไดแก ไบโอดีเซล เอทานอล น้ํามันพืช มวลชีวภาพ และกาซชีวภาพ ขอดีของเชื้อเพลิงชีวภาพคือ       
ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การใชไบโอดีเซลแทนนํ้ามันดีเซลสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกได ^0%  
อีกทั้งการใชไบโอเอทานอลผสมกับเมทานอลและไดเมทิลอีเทอร (dimethyl ether) จะชวยลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดได _0 % และ a0 % ตามลําดับ หลายประเทศท่ีใชพลังงานทางเลือกแลว เชน ประเทศใน
ทวีปย>โรปไดผลิตเอทานอลจากธัญพืชและไบโอดีเซลจากเมล็ดอง>น ในประเทศสหรัฐอเมริกาและบราซิล
ผลิตไบโอเอทานอลจากขาวโพดและออยเปนเชื้อเพลิงหลักประมาณ _0% และประเทศในภ?มิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตใชน้ํามันปาลมสําหรับผลิตไบโอดีเซล 

น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีนิยมใชแบงเปนน้ํามันเบนซินท่ีใชกับเครื่องยนตเบนซินและน้ํามันดีเซลท่ีใชกับ
เคร่ืองยนตดีเซล เคร่ืองยนตดีเซลถือเปนตัวจักรที่สําคัญสําหรับพาหนะที่ตองบรรท>กเนื่องจากมีราคาถ?กและมี
ความคงทน เคร่ืองยนตดีเซลมีประสิทธิภาพทางความรอนส?งเนื่องจากมีคาอัตราสวนการบีบอัด (c*mpressi*) 
rati*) และมีการเผาไหมเชื้อเพลิงที่ส?ง เครื่องยนตดีเซลที่มีการเผาไหมจะปลอยอน>พันธของกาซไนโตรเจน
ออกไซด (opx) ออกมามากเน่ืองจากมีออกซิเจนและไนโตรเจนอย?มากในหองเผาไหมจึงทําใหมีอ>ณหภ?มิเปลว
ไฟส?ง เพื่อลดปญหาดานสิ่งแวดลอมจึงตองมีการพัฒนาเครื่องยนตและเทคโนโลยีเพื่อลดกาซไนโตรเจน
ออกไซด และฝ>นละออง รวมทั้งลดการปลดปลอยกาซจากเครื่องยนตโดยผานการบําบัดและกระบวนการเผา
ไหมท่ีเหมาะสม เชน การปรับเครื ่องยนตและน้ํามันที ่ใชโดยการลดสารอะโรมาติกส (เพิ่มดัชนีซีเทน)             
ลดกํามะถัน เพ่ิมค>ณสมบัติการกลายเปนไอ ลดความหนาแนน และการใชสารเติมออกซิเจนเติมในนํ้ามันหรือใช
เชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งในการเลือกใชเชื้อเพลิงชีวภาพแทนน้ํามันดีเซลนั้น ไบโอดีเซลจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่นา
ศึกษาและพิจารณา

ไบโอดีเซล เปนพลังงานทางเลือกชนิดหนึ่งและเปนพลังงานจากธรรมชาติที่สามารถผลิตไดจากพืช
หรือสัตว ไบโอดีเซลมีความหมายหลายประการสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท (อน>ชา พรมวังขวา และ ชัยชาญ 
ฤทธิเกริกไกร, 2550) คือ

1.น้ํามันพืชโดยตรง เริ่มใชเมื่อประมาณ ค.ศ.1a00 โดยร?ดอรฟ ดีเซล ไดคิดเครื่องยนตดีเซลและใช
น้ํามันจากถั่วลิสง ซ่ึงปจจ>บันมีการใชน้ํามันจากสบ?ดําเปนเชื้อเพลิงโดยตรงโดยนิยมใชในเครื่องยนตทาง
การเกษตรที่มีความเร็วรอบเครื่องยนตต่ํา

2.นํ้ามันพืชผสมกับนํ้ามันดีเซล โดยใสสารตัวเติมลงไปเพ่ือใหนํ้ามันท้ัง 2 ชนิดเขากนัได อยางไรก็ตาม
ถาใชนํ้ามันพืชบริส>ทธ์ิผสมลงในนํ้ามันดีเซลจะผสมไดไมเกินรอยละ 5 
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3.น้ํามันพืชท่ีนํามาทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันซ่ึงเปนการลดขนาดโมลก>ลของน้ํามันพืชลงเพื่อ
เปล่ียนนํ้ามันพืชเปนไบโอดีเซล

การนําน้ํามันพืชมาทําเปนพลังงานไบโอดีเซล พบวา ค>ณสมบัติของไบโอดีเซลมีคาใกลเคียงกับน้ํามัน
ดีเซลมาก เชน ความหนาแนน (de)sity) ดัชนีซีเทน (ceta)e i)dex) คาความจ>ความรอนในการกลายเปนไอ และ
คาอากาศตอน้ํามัน ขอดีของการใชน้ํามันไบโอดีเซลแทนน้ํามันดีเซลคือ สามารถหาทดแทนไดและมีคาทาง
พลังงานคิดเปน `` % ของน้ํามันดีเซล D2 (highspeed diesel)  มีกํามะถันและสารอะโรมาติกสนอยทําใหเกิด
เขมาออกมานอย สามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติและการใชงานระยะสั้นไมมีปญหา อยางไรก็ตาม การเติม
น้ํามันพืชโดยตรงหรือนํามาผสมกับน้ํามันดีเซลอาจกอใหเกิดปญหาในระยะยาวในเครื่องยนต เชน ปม
เสื่อมสภาพ การเกิดตะกอนและเขมาบริเวณหัวฉีดของเครื่องยนต การเดินเครื่องที่ไมตอเนื่อง การเผาไหมไม
สมบ?รณและปญหาของน้ํามันหลอล่ืนในเครื่องยนต ปญหาที่เกิดขึ้นเหลาน้ีเน่ืองมาจากน้ํามันพืชมีความหนืดส?ง
กวานํ้ามันดีเซล D2 ประมาณ 10-20 เทา รวมทั้งมีคาการกลายเปนไอต่ําและมีความวองไวในการเกิดปฏิกิริยา
เนื ่องจากมีสวนประกอบของกรดไขมันไมอิ่มตัว การใชน้ํามันพืชกับเครื่องยนตนั้นตองมีการปรับแตง
เครื่องยนตกอนเน่ืองจากการใชน้ํามันพืชกับเครื่องยนตดีเซลโดยตรงนั้นไมเหมาะสม การแกปญหาความหนืด
ของนํ้ามันพืชสามารถทําไดดังนี ้(Demirbas, A., 2003)  

 การเจือจาง เปนการลดความหนืดของน้ํามันพืชลงโดยผสมกับเอทานอลและจากการศึกษา
พบวา วิธีนี้ไมเหมาะกับการใชงานในระยะยาวสําหรับเครื่องยนตแบบฉีดน้ํามันตรง (direct i)jecti*) e)gi)e)  
การเติมเอทานอล 4% ลงในน้ํามันดีเซล D2 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความรอนเมื่อเบรก (brake thermal 
efficie)cy) แรงบิดในการเบรก (brake t*rque) กําลังเพลา (brake p*wer) แตลดอัตราการใชน้ํามันเมื่อเบรก 
(brake specific fuel c*)sumpti*)) เน่ืองจากจ>ดเดือดของเอทานอลนอยกวานํ้ามันดีเซล D2 

 การทําใหเกิดอิมัลชัน เปนการลดความหนืดของน้ํามันพืชลงโดยการทําใหเกิดอิมัลชันกับ
ของเหลวเพื่อไมใหรวมเปนเนื้อเดียวกัน เชน เมทานอล เอทานอล สารที่มีขั้วและไมมีขั้ว การเกิดอิมัลชันของ
ของเหลวที่มีขั้วและไมมีขั้วเกิดจากเอทานอลในน้ํามันถั่วเหลืองกับเครื่องยนตสวนหลัก พบวาการใชงาน          
มีประสิทธิภาพใกลเคียงกับนํ้ามันดีเซล D2  สารท่ีเติมลงไปเพ่ือใหเกิดอิมัลชัน ไดแก บิวทานอล เฮกซานอลและ
ออกทานอล และพบวา 2-*cta)*l จะมีประสิทธิภาพเม่ือผสมลงในไตรโอเลอิกและนํ้ามันถ่ัวเหลือง

 การทําใหเกิดไบโอดีเซลโดยผานปฏิกิริยาไพโรลิซิส เปนการยอยสลายน้ํามันพืชโดยใชความ
รอนในสภาวะไมมีออกซิเจน เปนผลทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนอัลเคน อัลคีน อัลเคไดอีน กรดคารบอกซิลิก 
สารอะโรมาติกสและกาซตางๆ โดยผลิตภัณฑที่ไดเปนอัลเคนและอัลคีน ^0% กรดคารบอกซิลิก a.^-1^.1 % 
นอกจากนี้น้ํามันดอกทานตะวันยังสามารถเปล่ียนเปนพลังงานไฮโดรเจน มีเทน และคารบอนไดออกไซด โดย
สามารถผลิตพลังงานไฮโดรเจนได _2-`_ % ขึ้นกับไอน้ํา/คารบอนและอ>ณหภ?มิของตัวเรงปฏิกิริยา แมวาการให
ความรอนแบบไพโรลิซิสและการทําใหเจือจางของน้ํามันพืชจะลดความหนืดได แตไมสามารถลดคาความไม
อ่ิมตัวและการกลายเปนไอต่ําได ดังนั้นจึงตองมีการนําน้ํามันหรือไขมันไปทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน
เพ่ือแกปญหาดังกลาว
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2. วัตถ;ดิบทีMใชในการผลิตไบโอดีเซล
ไบโอดีเซลเปนผลผลิตจากปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน(tra)sesterificati*)) หรือปฏิกิริยา

แอลกอฮอลลิซิส (alc*h*lysis) คือ การเปลี่ยนไตรกลีเซอไรดที่มีอย?ในน้ํามันหรือไขมันดวยแอลกอฮอลเพื่อทํา
ใหเกิดผลิตภัณฑเอสเตอรของกรดไขมันท่ีเรียกวา ไบโอดีเซล วัตถ>ดิบที่ใชในปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันมี
อย?หลายชนิดดวยกัน เชน นํ้ามัน แอลกอฮอล และตัวเรงปฏิกิริยา วัตถ>ดิบหลักหรือสารตั้งตนในการผลิตไบโอ
ดีเซลคือ นํ้ามันพืชและไขสัตว ราคาของวัตถ>ดิบประเภทนํ้ามันหรือไขมันคิดเปน ^0-_5% ของราคาไบโอดีเซล 
วัตถ>ดิบท่ีมีราคาถ?ก เชน ไขมันจะทําใหเสียคาใชจายเพิ่มเพื่อทําใหผลิตภัณฑบริส>ทธิ์ การพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยา
และกระบวนการตางๆ สามารถทําใหตนท>นมีราคาถ?กลง การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชปกติจะมีราคาแพง
กวานํ้ามันดีเซล 10-15 % ราคาท่ีส?งของไบโอดีเซลจึงเปนอ>ปสรรคสําคัญทางการคา มีรายงานวาน้ํามันที่ใชแลว
สามารถใชเปนวัตถ>ดิบในการผลิตไบโอดีเซลได โดยมีขอดีคือ ราคาถ?ก แตขอเสียคือมีการปนเปอนมากกวา
น้ํามันพืชท่ียังไมไดใช วัตถ>ดิบประเภทน้ํามันที่ใชในการผลิตไบโอดีเซลในปจจ>บันมี 3 ชนิดคือ น้ํามันพืช 
ไขมันสัตว และนํ้ามันท่ีใชแลว ดังรายละเอียดตอไปน้ี

2.1 นNํามันพืช
วัตถ>ดิบท่ีนํามาผลิตไบโอดีเซลมีหลายชนิดท่ีสําคัญคือ นํ้ามันถ่ัวเหลือง นํ้ามันปาลม น้ํามันจากเมล็ดฝาย

และเมล็ดอง>น นอกจากนี้ยังมีพืชชนิดอื่นๆ ที่สามารถนําน้ํามันมาสกัดเพื่อผลิตเปนไบโอดีเซลได เชน น้ํามัน
ละห>ง น้ํามันรําขาว นํ้ามันดอกทานตะวัน นํ้ามันถ่ัวลิสง นํ้ามันงา ฯลฯ วิธีการสกัดน้ํามันออกจากพืชโดยการนํา
พืชหรือวัตถ>ดิบเหลาน้ันไปบด จากนั้นนําไปสกัดดวยวิธี s*xhlet extracti*) ดวยตัวทําละลายเฮกเซน สวนอีก
วิธีการคือ การแชดวยตัวทําละลายจากนั้นนําไปกรอง น้ํามันพืชประกอบดวยกรดไขมันอิสระที่มีจํานวน
คารบอนตั้งแต 14-20 อะตอม ซึ่งมีจํานวนและตําแหนงของพันธะค?ที่แตกตางกัน นอกจากนี้ยังมีน้ํา ster*l 
ph*sph*lipid กลิ่น และสิ่งเจือปนอื่นๆ ในน้ํามัน โดยพบวาน้ํามันจากเมล็ดอง>นมีชนิดและปริมาณของกรด
ไขมันดังนี้ กรดโอเลอิก>กรดลิโนเลอิก>กรดลิโนเลนิก>กรดปาลมิติก โดยน้ํามันดอกคําฝอย  (saffl*wer *il) 
และนํ้ามันลินซีด (li)seed *il) มีกรดลิโนเลอิกและกรดลิโนเลนิกส?ง ขณะที่น้ํามันปาลมมีกรดไขมันชนิดอิ่มตัว
ส?งคือ กรดปาลมิติก ประเทศท่ีนําน้ํามันจากพืชมาใชผลิตไบโอดีเซลบางแลว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาใช
นํ้ามันถั่วเหลือง ประเทศในทวีปย>โรปใชน้ํามันจากเมล็ดอง>น ประเทศอินเดียใชน้ํามันปาลม สําหรับประเทศ
ไทยสามารถใชวัตถ>ดิบหลายชนิด เชน นํ้ามันปาลมจากผลปาลม (palm ker)el *il) และน้ํามันมะพราว (c*c*)ut 
*il) โดยน้ํามันปาลมถ?กนํามาผลิตไบโอดีเซลมากท่ีส>ด รองลงมาคือ น้ํามันมะพราว น้ํามันถั่วเหลือง และสบ?ดํา
(Rashid, U., a)d A)war, F., 200`i Atta)ath*, Magmee, L., a)d Je)va)itpa)jakul, P., 2004)

2.2 ไขมันสัตว
ไขมันจากสัตวที่นํามาผลิตไบโอดีเซล ไดแก ไขมันจากไก น้ํามันหม?และไขมันจากวัว องคประกอบ

ของไขมันสัตวพบวามีกรดโอเลอิก (C1`h1) มากที่ส>ดประมาณ 41-44% รองลงมาคือ กรดปาลมมิติก (C1^h0)
23% และกรดสเตียริก (C1`h0) 13% โดยองคประกอบของไขมันสัตวกับนํ้ามันถ่ัวเหลืองมีความแตกตางกันอยาง
ชัดเจนคือ น้ํามันถั่วเหลืองมีกรดลิโนเลอิก (C1`h2) มากที่ส>ด 52% รองลงมาคือ กรดโอเลอิก 21% และกรด
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ปาลมมิติก 11% ไขมันสัตวจากไกพบวามีปริมาณของกรดไขมันไมอิ่มตัวมากที่ส>ดเมื่อเทียบกับไขมันสัตว
ดวยกัน สวนกรดไขมันอิ่มตัวมีปริมาณใกลเคียงกับนํ้ามันหม?และนํ้ามันจากวัว ขณะที่ในน้ํามันถั่วเหลืองมีกรด
ไขมันไมอ่ิมตัวถึง `1% ซ่ึงอาจเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดความแตกตางระหวางไบโอดีเซลจากน้ํามันถั่วเหลือง
และไบโอดีเซลจากไขมันสัตวเนื่องจากกรดไขมันไมอ่ิมตัวมีสวนทําใหการเกิดปฏิกิริยาตางๆ ได เชน 
กระบวนการออโตออกซิเดชัน (aut*-*xidati*)) และพอลิเมอรไรเซชัน (p*lymerizati*)) ท่ีมีสวนสําคัญกับ
ความเสถียรตอความรอนของไบโอดีเซล มีการถกเถียงเกี่ยวกับปริมาณของกรดไขมันอิ่มตัวที่มีสวนทําให
เคร่ืองยนตเส่ือมสภาพลง ความหนืดของไบโอดีเซลท่ีมาจากไขมันสัตวมีคาส?งกวาจากน้ํามันถั่วเหลืองเล็กนอย
แตยังอย?ในเกณฑของ ASTM  อาจเนื่องมาจากน้ํามันพืชจากถั่วเหลืองมีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวส?งกวาไขมัน
สัตว การใชไขมันสัตวในการผลิตไบโอดีเซลมีขอดีคือ ราคาไมแพง หาไดจากโรงงานอ>ตสาหกรรม แตมีขอเสีย
คือ ไบโอดีเซลท่ีไดจะมีค>ณสมบัติในการไหลเท (p*ur p*i)t) ต่ํา แตสามารถแกไขไดโดยการกลั่นแยกสวนกอน
ทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน (Wyatt, VT., et al., 2005)

2.3 นNํามันทีMใชแลว
นํ้ามันท่ีใชแลวมีปริมาณกรดไขมันอิสระท่ีไมสามารถเปล่ียนเปนไบโอดีเซลส?งกวาน้ํามันที่ยังไมไดใช  

สามารถตรวจสอบไดโดยการหาคาความเปนกรด (acid value) ดวยวิธีการไทเทรต (titrati*)) พบวา น้ํามันท่ีใช
แลวมีคาความเปนกรดและมีความหนืดเชิงไคเนติกสส?งกวาน้ํามันที่ยังไมไดใช น้ํามันที่ใชแลวตองใชความ
เขมขนตัวเรงปฏิกิริยาเพ่ือใหไดปริมาณเอสเตอรมากกวาน้ํามันที่ไมไดใชประมาณ 10 % ไบโอดีเซลที่ไดจาก
น้ํามันใชแลวมีสิ่งเจือปนมากกวาน้ํามันที่ยังไมไดใช  แตมีขอดีคือ ทําใหราคาไบโอดีเซลถ?กกวาน้ํามัน
ปโตรเลียม การใชวัตถ>ดิบที่เหลือทิ้ง เชน น้ํามันจากรานอาหารหรือโรงงานอ>ตสาหกรรมมาผลิตไบโอดีเซล     
จะทําใหนํ้ามันไบโอดีเซลมีราคาถ?กลงและชวยรัฐบาลแบงเบาภาระในการกําจัดวัตถ>ดิบท่ีใชแลวเหลาน้ัน น้ํามัน
ที่ใชแลวและไขมันสัตวถือวามีค>ณภาพต่ํากวาน้ํามันพืชกลั่นบริส>ทธิ์ในดานของปริมาณกรดไขมันอิสระ จึงตอง
มีการบําบัดกอนนํามาผลิตไบโอดีเซล เชน ไขมันสัตวอาจมีการปนเปอนของกระด?กและเศษเนื้อทําใหตองผาน
การกรองกอน นอกจากน้ีอาจมีการเอานํ้าออกและกลั่นดวยไอน้ํา การฟอกสี การเอาน้ําออกทําไดโดยแยกตาม
ความหนาแนนโดยใชถังในแนวราบ เพื่อลดความเขมขนของน้ําในไขมันที่เหลือทิ้งใหเหลือ 0.5% การเอาน้ํา
ออกมีความจําเปนสําหรับนํ้ามันปร>งอาหารท่ีอาจมีนํ้าปนอย?ถึง 3 % นอกจากนี้ยังมีการกลั่นดวยไอน้ําเพื่อทําลาย
โปรตีนท่ีเหลืออย?ในไขมันและการฟอกสีเพื่อเอาโปรตีนที่เนาเปอยออก แมวาไขมันสัตวและน้ํามันที่ใชแลวจะ
เปนแหลงวัตถ>ดิบราคาไมแพงสําหรับผลิตไบโอดีเซลก็ตาม แตปริมาณของกรดไขมันอิสระที่ส?งทําใหวัตถ>ดิบ
ประเภทน้ีไมเหมาะกับการผลิตไบโอดีเซลรวมกับดางโดยตรงเน่ืองจากอาจเกิดสบ?ปะปนออกมาดวย

ชนิดของน้ํามันที่ใชเปนวัตถ>ดิบในการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน เชน น้ํามันถั่วเหลืองที่ยัง
ไมไดใช นํ้ามันถ่ัวเหลืองท่ีใชแลว และนํ้ามันถ่ัวเหลืองกล่ันบริส>ทธ์ิ  เม่ือนํามาเปรียบเทียบผลที่ไดคือไบโอดีเซล
ที่ไดจากน้ํามันถั่วเหลืองที่ยังไมไดใชจะมีความเสถียรมาก รองลงมาคือ น้ํามันที่ไดจากน้ํามันถั่วเหลืองกลั่น
บริส>ทธ์ิและนํ้ามันถ่ัวเหลืองท่ีใชแลว เน่ืองจากนํ้ามันถ่ัวเหลืองท่ียังไมไดใชมีสารตานอน>ม?ลอิสระตามธรรมชาติ 
เชน สารโทโคเฟอรอล ซึ่งเปนสารเพิ่มความเสถียรในน้ํามันและชวยใหการเกิดออกซิเดชันนอยลง สวนใน
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นํ้ามันถ่ัวเหลืองกล่ันบริส>ทธ์ิพบวากระบวนการผลิตมีสวนทําใหเกิดการส?ญเสียสารตานอน>ม?ลอิสระไปบางสวน
ในขั้นตอนการกําจัดกลิ่น จะเห็นไดจากผลิตภัณฑที่ไดจากขั้นตอนนี้คือ วิตามินอี (D- t*c*pher*l) สวนน้ํามัน
ถ่ัวเหลืองท่ีใชแลวมีการเกิดออกซิเดชันและการสลายตัวของสารเน่ืองจากอ>ณหภ?มิส?ง ทําใหเกิดผลิตภัณฑใหมที่
ไมพึงประสงคและความเสถียรของเมทิลเอสเตอรลดลง ปริมาณกรดไขมันอ่ิมตัวส?งจะชวยทําใหการเก็บรักษามี
ความเสถียรมากข้ึนเม่ือเทียบกับกรดไขมันไมอิ่มตัวที่เปนตัวทําใหเกิดปฏิกิริยาตางๆ เชน aut*-*xidati*) และ 
p*lymerizati*) (Ferrari, R., pliveira, VS., a)d Scabi*, A., 2005)

3. เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
การผลิตไบโอดีเซลเมื่อมีสวนที่เปนน้ํามันแลว จะตองอาศัยแอลกอฮอลและตัวเรงปฏิกิริยาดวย การ

ผลิตไบโอดีเซลทางการคาจําเปนตองอาศัยความร?และเทคโนโลยีตางๆ เพื่อทําใหการผลิตไบโอดีเซลมีความค>ม
ท>นและสามารถผลิตเพื่อจําหนายทางการคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทรานสเอสเทอริฟเคชันเปนปฏิกิริยาท่ี
ไขมันหรือนํ้ามันทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอลเพ่ือใหไดเอสเตอรและกลีเซอรอลโดยใชตัวเรงปฏิกิริยา ไดแก ดาง 
กรด และเอนไซมหรืออาจจะไมใชตัวเรงปฎิกิริยา ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันเริ่มจากการนําน้ํามันที่สกัด
ไดมาใหความรอนจากนั้นเติมแอลกอฮอลปฐมภ?มิหรือแอลกอฮอลท>ติยภ?มิ (primary *r sec*)dary m*)*hydric 
aliphatic alc*h*l) ท่ีมีคารบอน 1-` อะตอมและมีนํ้าหนักโมเลก>ลตํ่า เชน เมทานอล เอทานอล โพรพานอล บิวทา
นอล และเอทิลแอลกอฮอล โดยทั่วไปนิยมใชเมทานอลและเอทานอลมากที่ส>ด การใชเอทานอลมีขอดีคือ ได
จากพืช ทําใหสามารถหาทดแทนไดและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การทําปฏิกิริยาตองนําน้ํามันหรือไขมันมาผสม
กับแอลกอฮออลโดยเติมตัวเรงปฏิกิริยาทันที จากนั้นนําไปปนกวน โดยกําหนดระยะเวลาและอ>ณหภ?มิที่ใช เมื่อ
ปฏิกิริยาเสร็จสมบ?รณจะไดสารละลายแยกเปน 2 ชั้น ชั้นบนเปนเอสเตอรของกรดไขมันและชั้นลางเปนกลี     
เซอรอล นําช้ันบนไปทําใหบริส>ทธิ์ดวยวิธีการกลั่น แลวนําไปลางดวยน้ํากลั่นเพื่อกําจัดตัวเรงปฏิกิริยาที่เหลือ 
จากนั้นนําไปกรองดวยโซเดียมซัลเฟตเพื่อกําจัดน้ําหรือนําชั้นบนไปทําใหเจือจางดวยอีเทอรแลวลางดวยกรด
ไฮโดรคลอริกและนํ้ากล่ัน ตามลําดับ แลวนําไปด?ดน้ําออกดวยโซเดียมคารบอเนตและระเหยตัวทําละลายออก 
จากนั้นหาปริมาณองคประกอบตางๆ ไดแก เอสเตอรของกรดไขมันและกรดไขมันชนิดตางๆ ที่เหลืออย?ดวย
วิธีการตางๆ เชน HPLC,GC, TLC และ oMR (สําหรับหาอัตราสวนพื้นที่ระหวางหม? meth*xy และ methyle)e 
pr*t*)) (Leu)g, DYC., a)d Gu*, Y., 200^)

ไบโอดีเซลท่ีเตรียมจากไตรกลีเซอไรดในน้ํามันพืช ไขมันสัตว และน้ํามันที่ใชแลวจะมีไตรกลีเซอไรด
ซ่ึงเปนไตรเอสเตอรของกลีเซอรอลระหวางกรดไขมัน 3 ตัวกับกรดคารบอกซิลิกสายโซตรงยาวที่โมเลก>ลเปน
โมโนและไดกลีเซอไรดมาจากการแทนที่ของกรดไขมัน 2 ตัวและ 1 ตัว ตามลําดับ ที่ตําแหนงของหม?ไฮดรอก  
ซิลของกรดคารบอกซิลิก ไขมันท่ีใชเปนวัตถ>ดิบประกอบดวยกลีเซอไรดและกรดไขมันหลายชนิด ซึ่งปฏิกิริยา
ทางเคมีที่เกิดขึ ้นในการผลิตไบโอดีเซลคือ แอลกอฮอลที่นิยมใชคือ เมทานอลเนื่องจากมีราคาถ?กและมี
ค>ณสมบัติที่ดีในการเปนตัวเรงปฏิกิริยา โดยปกติจะใชตัวเรงปฏิกิริยาเพ่ือใหปฏิกิริยาเกิดอยางสมบ?รณ สภาวะใน
การทําปฏิกิริยาและการแยกผลิตภัณฑใหบริส>ทธ์ิขึ้นอย?กับชนิดของตัวเรงปฏิกิริยา การเกิดสบ?เปนอ>ปสรรคอยาง
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หน่ึงในการผลิตไบโอดีเซล ซ่ึงเกิดจากไฮดรอกไซดของโลหะทําปฏิกิริยากับกรดไขมันอิสระ สบ?ที่เกิดขึ้นจะทํา
ใหความหนืดเพ่ิมขึ้นและทําใหขั ้นตอนในการแยกใหบริส>ทธิ์มีความย>งยากมากขึ้นและเสียคาใชจายส?ง 
นอกจากนี้การทําปฏิกิริยาตองใชแอลกอฮอลท่ีมีนํ้านอย (a)hydr*us alc*h*l) คือไมเกิน0.1-0.3 % หรือนอยกวา
เน่ืองจากการมีน้ําจะทําใหเกิดการไฮโดรลิซิสของแอลคิลเอสเตอรไปเปนกรดไขมันอิสระ จากนั้นก็จะเกิดเปน
สบ?ขึ้น ปกติปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันโดยใชกรดหรือดางในการเรงปฏิกิริยาประกอบดวย 3 ข้ันตอนท่ีผัน
กลับได โดยเร่ิมจากไตรกลีเซอไรดถ?กเปล่ียนเปนไดกลีเซอไรดและโมโนกลีเซอไรด ส>ดทายเปลี่ยนเปนแอลคิล
เอสเตอร 3 โมลและกลีเซอรอล 1 โมล ขั้นตอนที่กําหนดปฏิกิริยาจะแปรเปลี่ยนไปตามเวลาของ 3 ขั้นตอน เริ่ม
จากการถายเทมวลระหวางสารตั้งตนกับตัวเรงปฏิกิริยาคือ น้ํามันกับแอลกอฮอล-ตัวเรงปฏิกิริยา จากนั้น
เกิดปฏิกิริยาเปนเอสเตอรซ่ึงเปนอิมัลชัน ชวงนี้เปนชวงที่กําหนดปฏิกิริยาชวงที่ 2 โดยการควบค>มแบบ            
ไคเนติกสในการเกิดผลิตภัณฑส>ดทายเปนจ>ดสมด>ลท่ีอย?ใกลกับจ>ดส้ินส>ดปฏิกิริยา (L*ter*, E., et al., 2005)
 ปริมาณน้ําจะสงผลตอปฏิกิริยาท่ีใชกรดมากกวาปฏิกิริยาที่ใชดาง กลาวคือวัตถ>ดิบท่ีมีน้ําอย? 5 % 
ผลิตภัณฑที่ไดจากการใชกรดจะเหลือ ^% ขณะที่ผลิตภัณฑที่ไดจากการใชดางมีถึง _0% ความบริส>ทธิ์ของ     
ไบโอดีเซลด?จากปริมาณเมทิลเอสเตอร (น้ําหนักเอสเตอร/น้ําหนักผลิตภัณฑ) ซึ่งคาที่ไดหมายถึง ความสามารถ
ในการเปลี่ยนไตรกลีเซอไรดเปนเมทิลเอสเตอร สวนคาการเปลี่ยนผลิตภัณฑ หมายถึง น้ําหนักผลิตภัณฑ/
นํ้าหนักนํ้ามันต้ังตน ซ่ึงคาน้ีหมายถึงการเปล่ียนไปเปนเมทิลเอสเตอรไดมากหรือนอย (Leu)g, DYC., a)d Gu*, 
Y., 200^) ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันจะตองไมมีน้ําปะปนมาเนื่องจากโมเลก>ลน้ําจะทําลายโมเลก>ลของ
ตัวเรงปฏิกิริยา มีรายงานวาการกําจัดโมเลก>ลของน้ําสามารถใชเตาอบไมโครเวฟที่ ^0*C เปนเวลา 10 นาที
จากนั้นนํานํ้ามันผสมกับเอทานอลท่ีมีการเติมตัวเรงปฏิกิริยา โดยขั้นตอนของการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาจะมีการ
ใชเตาอบไมโครเวฟเขามาชวยเพื่อกําจัดน้ําออกไป นอกจากนี้การทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันยังใช
ไมโครเวฟชวยในการปรับปร>งการสกัดและชวยเรงปฏิกิริยา โดยลดเวลาในการเกิดผลิตภัณฑซึ่งปกติใชเวลา _5 
นาที เหลือเพียง 4 นาทีเทาน้ัน อีกทั้งยังเกิดผลิตภัณฑไดมากที่ส>ด แตตองมีการควบค>มการใชไมโครเวฟไมให
รอนเกินไปเน่ืองจากจะไปทําลายสารประกอบอินทรีย เชน แอลกอฮอล เนื่องจากโครงสรางของแอลกอฮอลจะ
มีการจัดเรียงตัวในแนวสนามแมเหล็กที่เกิดจากคลื่นไมโครเวฟทําใหโมเลก>ลมีการหม>นและเกิดความรอนจาก
การเสียดสีของการหม>นระหวางโมเลก>ล อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอ>ณหภ?มิบริเวณ catalytic site 
ส?ง การใชไมโครเวฟจึงทําใหเกิดการทําปฏิกิริยากันอยางมีประสิทธิภาพและชวยใหการแยกทําไดดีขึ้นโดยใช
ไมโครเวฟ 2-3 นาทีแลวปลอยท้ิงไว 3 นาที การแยกชั้นจะเกิดไดอยางสมบ?รณ การใชไมโครเวฟในการแยกชั้น
ใชกับการแยกน้ํามันออกจากน้ําเสียจะชวยใหปฎิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันเกิดไดเร็วและปลอดภัย
(Saifuddi), o., a)d Chua, KH., 2004)

4. ร<ปแบบของปฎิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน
ร?ปแบบของปฎิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน สามารถแบงไดเปน 4 ร?ปแบบ ดังน้ี
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4.1 Alkali)e catalyzed tra)sesterificati*) (Rashid, U., a)d A)war, F., 200`)
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันโดยการใชดางสามารถเกิดไดเร็วกวาการใชกรดเปนตัวเรงปฏิกิริยาใน

ปริมาณท่ีเทากัน อีกท้ังเปนที่นิยมกวา แตก็มีราคาแพง จะเห็นไดจากโรงงานอ>ตสาหกรรมสวนใหญนิยมใชดาง
เปนตัวเรงปฏิกิริยา ไดแก โซเดียมเมทอกไซด (CH3poa) โพแตสเซียมเมทอกไซด (CH3pK) โซเดียมไฮดรอก
ไซด (oapH) และโพแตสเซียมไฮดรอกไซด (KpH) จากการศึกษาพบวา ตัวเรงปฏิกิริยา KpH มีประสิทธิภาพดี
ท่ีส>ด รองลงมาคือ ตัวเรงปฏิกิริยา oapH, CH3poa และ CH3pK ตามลําดับ ตัวเรงปฏิกิริยาท่ีนิยมใชในระดับ
อ>ตสาหกรรมคือ oapH และ KpH เน่ืองจากมีราคาถ?ก การเกิดปฏิกิริยาของตัวเรงปฏิกิริยาจะเกิดจากเมทอกไซด
ไอออนท่ีเกิดขึ้นได 2 ทางคือ เกลือเมทอกไซดและการทําปฏิกิริยาของเมทานอลกับหม?ไฮดรอกซิลของอัล
คาไลดไฮดรอกไซด ซึ่งเมทอกไซดไอออนจะเปนนิวคลีโอไฟดที่แข็งแรงเพื่อไปชนกับหม?คารบอนิลแลวเกิด
เปนแอลคิลเอสเตอร การใชดางในการเรงปฏิกิริยานั้นน้ํามันที่ใชจะตองมีปริมาณกรดไขมันอิสระต่ําไมเกิน    
0.5 % ผลการเปรียบเทียบปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยาพบวา มีการใช oapH นอยกวา KpH และ CH3poa
เนื่องจากมีมวลโมเลก>ลนอยที่ส>ด แตในเทอมของความเขมขนพบวา CH3poa ใชนอยกวา oapH และ KpH 
ผลิตภัณฑไบโอดีเซลท่ีไดจาก CH3poa มีคามากท่ีส>ด การใชดางในการเรงปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันตอง
เปนภาวะที่ปราศจากน้ํา การเตรียม KpH (oapH)  ตองใชเมทานอลแอนไฮดรัสเพื่อใหได CH3poa และน้ํา
เกิดขึ้น ซึ่งน้ําจะทําปฏิกิริยากับไตรกลีเซอไรดและ oa+ ทําใหเกิดสบ? จึงมีการส?ญเสียไตรกลีเซอไรดบางสวนไป 
ขณะที่ CH3poa พอแตกตัวให CH3p-  กับ oa+ นั้นจะไมมีนํ้าเขามาทําปฏิกิริยา เม่ือใช oapH และ CH3poa จะ
ไดชั้นเอสเตอรท่ีเปนของเหลว โดยชั้นลางเปนกลีเซอรอลที่มีความหนืดส?งและถามีสบ?ขึ้นจะทําใหจับตัวเปน
กอน  การใช KpH จะไดของเหลว 2 ชั้น ทําใหโรงงานอ>ตสาหกรรมมักใช KpH เนื่องจากสะดวกและงายตอ
การใชงาน การเปรียบเทียบราคาของตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนดางพบวา oapH มีราคาถ?กที่ส>ด รองลงมาคือ KpH
และ CH3poa  โดยสร>ปพบวา oapH มีความเหมาะสมกวา KpH ท้ังในดานราคาและปริมาณการใช  

4.2 Acid catalyzed tra)sesterificati*)  (L*ter*, E., et al., 2005)
การใชกรดในการเรงปฏิกิริยามีขอดีคือ สามารถใชกับวัตถ>ดิบท่ีมีความช้ืนและปริมาณกรดไขมันอิสระ

ส?ง เชน สามารถใชไดกับน้ํามันทําอาหารท่ีมีกรดไขมันอิสระส?งถึง ^ % การใชกรดสามารถเรงปฏิกิริยาไดทั้ง 
ทรานสเอสเทอริฟเคชันและเอสเตอริฟเคชัน การใชกรดจะมีความประหยัดกวาการใชดาง แตก็ทําใหปฏิกิริยา
เกิดชากวาถึง 4,000 เทา และตองใชอ>ณหภ?มิส?งในการทําปฏิกิริยา ทําใหการใชกรดในการเรงปฏิกิริยาเหมาะสม
กับวัตถ>ดิบที่เปนไขมันสัตวหรือไขมันที่ใชแลว เชน การใชกรดกับวัตถ>ดิบที่มีน้ํา 0.1% จะมีผลเล็กนอย แตถา
วัตถ>ดิบนั้นมีน้ําอย? 5 % จะทําใหเกิดการยับยั้งปฏิกิริยาอยางสมบ?รณ นอกจากนี้ยังพบวาการใชสารที่มีความเปน
ขั้วมากในปฏิกิริยาของกรดจะทําใหลดอัตราการเกิดของปฏิกิริยาเนื่องจากสารท่ีมีขั้วจะไปแยงการจับตัวกับ
ไฮโดรเจนไอออนและไปขัดขวางไอออนอ่ืนๆ ของตัวเรงปฏิกิริยา นอกจากนี้การใชกรดอาจทําใหเกิดการแยก
ชั้นอีกดวย แตสามารถแกไขไดโดยการใชตัวทําละลายรวม การใชวัตถ>ดิบที่มีกรดไขมันอิสระส?งสามารถทําการ
ยอยดวยกรดกอน จากนั้นจึงใชดางในการเรงปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันซึ่งจะทําใหราคาของผลิตภัณฑที่
ไดมีราคาส?งขึ้นแตไดผลดีในการผลิตไบโอดีเซล กลไกของปฏิกิริยาในการใชกรดคือ การโปรโตเนทของ     



a

คารบอนิลและออกซิเจน ซ่ึงเปนการเพ่ิม electr*philicity ของคารบอนอะตอมเพ่ือทําใหเกิดการชนของนิวคลีโอ
ไฟด โดยมีปจจัยที่สําคัญคือ โครงสรางของกรดคารบอซิลิกกับแอลกอฮอลที่ทําใหเกิดการขัดขวางการเขาทํา
ปฏิกิริยา การเกิดเอสเทอริฟเคชันของกรดปาลมมิติกโดยใชตัวเรงปฏิกิริยาเอทนอลและเมทานอล พบวา การใช
เมทานอลจะใหผลดีกวาการใชเอทานอล กรดที่ใชในการเรงปฏิกิริยามีอย?หลายชนิดดวยกัน แตที่นิยมมากที่ส>ด
คือ กรดซัลฟวริก (H2Sp4) รองลงมาคือ กรดไฮโดรคลอริก (HCl ) กรดไตรฟล?ออไรดโบรอน (BF3) กรด
ฟอสฟอริก (H3Pp4 ) และกรดซัลโฟนิก (Sulf*)ic acid) ตามลําดับ การใชกรดในการเรงปฏิกิริยาอาจจะเกิดน้ํา
ขึ้นในปฏิกิริยา ซ่ึงมีผลเสียตอการผลิตไบโอดีเซลเน่ืองจากนํ้าจะไปไฮโดรไลซเอสเตอรเกิดเปนกรดไขมันอิสระ
อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้การมีน้ําก็มีขอดีคือ จะทําใหกรดทําปฏิกิริยากับน้ํามากกวาแอลกอฮอลซึ่งทําใหเกิดการ
ลอมรอบโปรตอน เปนการปองกันไมใหกรดไปทําปฏิกิริยากับไตรกลีเซอไรดและยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาทรานส
เอสเทอริฟเคชัน การเกิดการลอมรอบโปรตอนในตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนกรดนี้จะสงผลตอปฏิกิริยาทรานสเอส   
เทอริฟเคชันมากกวาปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันท่ีเปนโมเลก>ลใหญและมีขั้วนอยกวา เนื่องจากขั้วของหม?คารบอก
ซิลิกของกรดไขมันอิสระและความสามารถในการเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ํา 

แมวาการใชของเหลวในการเรงปฏิกิริยาจะมีประสิทธิภาพดี แตมีปญหาในดานการปนเปอนและตองมี
ขั้นตอนการทําใหเปนกลาง รวมท้ังความย>งยากในการเอาผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นออก ทําใหเสียคาใชจายในการแยก 
จึงใชตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนของแข็งเพื่อทําใหเกิดความสะดวกในการแยกและสามารถนําตัวเรงปฏิกิริยาที่เปน
ของแข็งกลับมาใชใหมได การใชของแข็งท่ีเปนกรดมีขอดีกวาการใชของแข็งที่เปนดางคือ มีความเสถียร
มากกวา การกัดกรอน และปญหาของสภาพแวดลอมนอยกวา อีกท้ังการทําใหบริส>ทธ์ิงายกวาและมีราคาถ?กกวา 
ตัวเรงปฏิกิริยาของแข็งที่เหมาะสมนั้นควรอย?ในถังแบบ packed bed c*)ti)u*us ซึ่งงายตอการแยกและทําให
บริส>ทธิ์รวมทั้งลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น การใชตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนของแข็งตองศึกษาปจจัยตางๆ เชน การ
เช่ือมตอของร?ขนาดใหญ ความเขมขนของกรดบริเวณที่ทําปฏิกิริยาและพ้ืนผิวท่ีไมชอบนํ้า ตัวเรงปฏิกิริยาที่เปน
ของแข็ง เชน เซอรโคเนียมซัลเฟต ซ่ึงเปนของแข็งที่มีความเปนกรดแกสําหรับชวยในการเกิดปฏิกิริยาตางๆ เชน 
แอลคิเลชัน ไอโซเมอรไรเซชัน และทรานสเอสเทอริฟเคชัน มีความวองไวในการเกิดปฏิกิริยาสําหรับ
ไฮโดรคารบอนสายยาวภายใตสภาวะปานกลาง เซอรโคเนียมซัลเฟตเตรียมไดจากการนํา ZrpCl2.^H2p มา
ละลายนํ้าแลวทําใหตกตะกอนดวยแอมโมเนีย แลวนําไปลางและกรองเอาคลอไรดไอออนออก จะไดไฮดรอก
ไซดของ Zr(pH)4 แลวนําไปทําใหแหง จากนั้นนําไปจ>มใน H2Sp4 นาน 24 ชม. นําไปกรอง จะไดเซอรโคเนียม
ซัลเฟต จากนั้นทําใหแหงแลวนําไปเผาท่ี `23 เคลวิน นาน 3 ชม. (He, C., et al., 200_)

การทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันโดยการใชตัวเรงปฏิกิริยาท่ีเปนกรดโดยการนําน้ํามันทํา
ปฏิกิริยากับเมทานอลโดยมีของแข็งท่ีเปนกรดเปนตัวเรงปฏิกิริยา หลังปฏิกิริยาเสร็จสมบ?รณจะตองมีการกรอง
เพ่ือแยกเอาตัวเรงปฏิกิริยาออกมาเพื่อนํากลับมาใชใหม เมทิลเอสเตอรที่ไดจะมีความคงตัวในระดับส?ง การใช
ของแข็งท่ีเปนกรดเปนตัวเรงปฏิกิริยากับน้ํามันที่มกีรดไขมันอิสระส?งจะมีประสิทธิภาพดีกวาการใชของแข็งท่ี
เปนดางเนื่องจากมี activity ส?งกวาและมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วกวา แตตัวเรงปฏิกิริยาของแข็งที่เปนดางมี
ความวองไวตอนํ้าและกรดไขมันอิสระในวัตถ>ดิบ ทําใหการใชของแข็งที่เปนดางตองใชวัตถ>ดิบที่มีค>ณภาพส?ง
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เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดการยับยั้งปฏิกิริยา (deactivati*)) แตการใชของแข็งท่ีเปนกรดสามารถใชไดกับวัตถ>ดิบที่มี
นํ้าและกรดไขมันอิสระส?ง ซ่ึงปกติ catalytic activity ในของแข็งท่ีเปนกรดจะมีคาตํ่ามาก ตัวเรงปฏิกิริยาของแข็ง
ท่ีเปนกรดเหมาะกับน้ํามันที่มีกรดไขมันอิสระเนื่องจากจะทําใหตัวเรงปฏิกิริยามีความเสถียรดี นอกจากนี้ยังมี
การทรานสเอสเทอริฟเคชันอีกประเภทหนึ่งคือ การใชตัวเรงปฏิกิริยาของแข็งที่เปนกรดของเซอรโคเนียม
ซัลเฟตรวมกับกาซไฮโดรเจนโดยใชความรอนส?ง เม่ือปฏิกิริยาเสร็จสมบ?รณจะตองทําใหเย็นเพ่ือปองกันการเกิด
ของแข็งในน้ํามัน จากนั้นกรองเอาของแข็งออก แลวนําไปวิเคราะหดวย GC โดยเซอรโคเนียมซัลเฟตจะใช
โปรตอนจากพื้นผิวของโลหะเพื่อไปเรงการเปลี่ยนไฮโดรคารบอนสายยาว ซึ่งกาซไฮโดรเจนที่ใหเขาไปจะไป
ชดเชยกับไฮโดรเจนที่หล>ดออกมาจากพื้นผิวของเซอรโคเนียมซัลเฟต (Charusiri, W., a)d Vitidsa)t, T., 2005)

4.3 E)zymatic tra)sesterificati*) (วรว>ฒิ จ>ฬาลักษณ, 254`)
เอนไซมไลเพสเรียกอีกชื่อหนึ่งวา กลีเซอรอลเอสเตอรไฮโดรเลส (glycer*l ester hydr*lase) หรือ        

เอซิลกลีเซอรอลไฮโดรเลส (acyl glycer*l hydr*lase) เปนเอนไซมท่ีเรงปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของโมเลก>ลไตรกลี
เซอไรดเพื่อไดผลิตภัณฑเปนกรดไขมันและกลีเซอรอล นอกจากนี้ยังสามารถประย>กตใชเอนไซมไลเพสใน
กระบวนการสังเคราะห ทําใหมีการใชเอนไซมไลเพสไปใชในอ>ตสาหกรรมตางๆ ไดแก อ>ตสาหกรรมอาหาร  
ใชเอนไซมไลเพสเปนตัวสรางกล่ินและรสชาติ อ>ตสาหกรรมการผลิตหนังใชเอนไซมไลเพสกําจัดเศษเนื้อหรือ
ไขมันที่ไมตองการออกจากวัตถ>ดิบ หรือใชเอนไซมไลเพสในการบําบัดน้ําเสียจากแหลงช>มชน แหลงของ
เอนไซมไลเพสมี 3 แหลงคือ สัตว (ตับออน) พืช (ขาวสาลี ขาวโอต ฝาย ถั่วเหลือง) และจ>ลินทรีย (ราและยีสต
บางชนิด)

สวนใหญนิยมใชเอนไซมไลเพสจากจ>ลินทรียเนื่องจากจ>ลินทรียเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตไดเร็ว 
สามารถปรับสภาวะใหเหมาะสมตอการผลิตเอนไซมไดงายกวาพืช การผลิตไบโอดีเซลดวยเอนไซมไลเพส
นับเปนกระบวนการผลิตเช้ือเพลิงท่ีไมมีผลเสียตอส่ิงแวดลอม กระบวนการใชเอนไซมมีความสะอาด ปลอดภัย
ตอผ?บริโภค ระดับมลพิษที่เกิดจากกระบวนการนี้มีนอยมากเมื่อเทียบกับการผลิตดวยสารเคมี การใชเอนไซมมี
ปญหาท่ีเอนไซมมีราคาแพง แตปจจ>บันมีการพัฒนาเอนไซมใหอย?ในร?ปตรึง (imm*bilized lipase) ทําใหราคา
ของเอนไซมลดลงเนื่องจากกระบวนการตรึงทําไดงายและทําใหผลิตภัณฑไมตองผานการทําใหบริส>ทธิ์ ความ
เสถียรของเอนไซมมีคอนขางส?ง ไลเพสสามารถนํามาเรงปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันของไตรกลีเซอไรดได
อยางมีประสิทธิภาพท้ังในระบบท่ีมีนํ้าและไมมีนํ้า ผลิตภัณฑสามารถแยกออกไดโดยงาย นอกจากนี้ยังสามารถ
ผลิตไบโอดีเซลไดส?งกวาการใชดางเปนตัวเรงปฏิกิริยา เน่ืองจากเอนไซมมีความจําเพาะตอสารตั้งตนส?ง ทั้งใน
ความจําเพาะตอหม?ฟงกชันและตอ stere* specificity แตในระดับอ>ตสาหกรรมมีการใชเอนไซมท่ีมีราคาส?งกวา
การใชดางเปนตัวเรงปฏิกิริยา และการตรึงเอนไซมไลเพสถ?กนํามาใชเพื่อใหสามารถนําเอนไซมกลับมาใชซ้ําได
หลายๆ ครั้ง

4.4 N*)-catalyzed tra)sesterificati*)
เปนวิธีการที่ไมใชตัวเรงปฏิกิริยาแตใชเมทานอลยิ่งยวดและเปนวิธีการแบบขั้นตอนเดียวเพื่อเปลี่ยน

ไขมันเปนไบโอดีเซลดวยวิธีทรานสเอสเทอริฟเคชันท่ีใชอ>ณหภ?มิ 350*C  และความดัน 20-50 MPa ตามลําดับ 
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สวนวิธีการแบบ 2 ขั้นตอนคือ การไฮโดรลิซิสไขมันดวยน้ําแลวใชเมทานอลยิ่งยวดเพื่อทําปฏิกิริยาเมทิลเอส   
เตอริฟเคชันในสภาวะอ>ณหภ?มิและความดันปานกลางคือ นอยกวา 300*C และ _-20 MPa ตามลําดับ ซึ่งเปน
สภาวะท่ีทําไดยากกวาการใชดางเปนตัวเรงปฏิกิริยา การทนตอความรอนของไบโอดีเซลเปนสิ่งที่ตองพิจารณา
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรดไขมันไมอิ่มตัวในน้ํามันพืชจะเกิดปฏิกิริยาไดงาย เชน การเกิดออกซิเดชัน ผลจาก FT-IR 
พบวา ในน้ํามันพืชสวนใหญมีกรดไขมันไมอ่ิมตัว ซึ่งมีแนวโนมไมทนตอความรอน ขณะที่น้ํามันปาลมมีกรด
ไขมันอ่ิมตัวท่ีมีการทนตอความรอนไดดี  การเกิด cis-tra)s is*merizati*) ทําใหเกิดผลกระทบตอสมบัติการไหล
ที่อ>ณหภ?มิต่ําของไบโอดีเซลเนื่องจาก tra)s-is*mer มีจ>ดหลอมเหลวส?งกวา cis-is*mer ขณะเดียวกันคาจ>ดข>น 
(cl*ud p*i)t) และจ>ดไหลเท (p*ur p*i)t) เกือบจะไมมีความแตกตางกัน  สําหรับไบโอดีเซลที่ไดจากการใชเมทา
นอลยิ่งยวดจะใหคาจ>ดข>นและจ>ดไหลเทเพิ่มขึ้นเล็กนอยท่ี 350 *C /43 MPa โดยเฉพาะน้ํามันลินซีดและน้ํามัน
ดอกทานตะวัน และพบวาท่ี 350 *C /43 MPa ผลิตภัณฑจะลดลงถึง 50% ซึ่งเปนผลจากผลิตภัณฑเปลี่ยนสภาพ
ไปเปนโมเลก>ลท่ีใหญขึ้นโดยเกิดจากการ p*lymerizati*) และการเปลี่ยนสภาพของผลิตภัณฑไปเปนกาซ
(Imahara, H., et al., 200`) โดยความหนืดของเมทิลเอสเตอรที่ไดจะมากกวาดีเซล D2 และเมื่อเพิ่มอ>ณหภ?มิใน
การทําปฏิกิริยาจะทําใหเอสเตอรเกิดมากขึ้น (Demirbas, A., 2003)

5. ปจจัยทีMมีผลตอกระบวนการทรานสเอสเทอริฟเคชัน
ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการทรานสเอสเทอริฟเคชันและการเรงปฏิกิริยามีอย?หลายปจจัย ไดแก 

อัตราสวนระหวางเมทานอลตอนํ้ามัน อ>ณหภ?มิ เวลา ความเขมขนและชนิดของตัวเรงปฏิกิริยา และการปนกวน
ดังรายละเอียดตอไปน้ี

5.1 อัตราสวนระหวางเมทานอลตอนNํามัน
แอลกอฮอลที่ใชในการเรงปฏิกิริยามีหลายชนิด เชน เมทานอล เอทานอล โพรพานอล บิวทานอล และ

เอทิลแอลกอฮอล โดยเมทานอลและเอทานอลถ?กนําไปใชทั้งในระดับการวิจัยและใชในโรงงานอ>ตสาหกรรม 
เน่ืองจากเมทานอลมีราคาถ?ก สวนเอทานอลไดจากผลิตผลทางการเกษตร ซ่ึงสามารถผลิตขึ้นมาใหมไดและเปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม ดังน้ันเอทานอลจึงเปนตัวเลือกท่ีดีสําหรับการนําไปผลิตเปนเช้ือเพลิง สวนบิวทานอลมีขอดี
คือ สามารถจะผสมกับไขมันที่เปนวัตถ>ดิบไดดีกวา นอกจากนี้การใชแอลกอฮอลที่มีโมเลก>ลใหญจะมีจ>ดเดือด
ส?งกวาการใชแอลกอฮอลโมเลก>ลเล็ก ทําใหสามารถทํางานไดที่อ>ณหภ?มิส?ง แตใชความดันปานกลาง ซึ่งบิวทา
นอลจะใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาส?งที่ส>ดตามมาดวย 1-pr*pa)*l และเอทานอล ตามลําดับ แมวาในการเรง
ปฏิกิริยาดวยเมทานอลจะใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาชาท่ีส>ดแตมี 2 ปจจัยที่มีผลตอการเขากันไดของสารตั้งตนใน
การทําปฏิกิริยาคือ การเพิ่มความไมมีขั้ว และอ>ณหภ?มิที่ใชในการทําปฏิกิริยาเนื่องจากการเพิ่มของน้ําหนัก
โมเลก>ลของแอลกอฮอล ในทางทฤษฎีพบวาตองใชเมทานอล 3 โมลตอไตรกลีเซอไรด 1โมลเพื่อใหไดเมทิล   
เอสเตอร  3 โมลและกลีเซอรอล 1 โมล หมายถึง ตองใชอัตราสวนของเมทานอลตอนํ้ามันเปน 3h1 อยางไรก็ตาม 
เมื่อใชน้ํามันบริส>ทธิ์โดยใชอัตราสวนของเมทานอลตอน้ํามันเปน ^h1 จะทําใหเกิดผลิตภัณฑมากที่ส>ด ถามี
ปริมาณแอลกอฮอลเพิ่มมากขึ้นจะทําใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วและสมบ?รณขึ้นรวมทั้งเกิดเอสเตอรเพิ่มมากขึ้น แต
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ปฏิกิริยายังเกิดไมสมบ?รณเม่ือใชอัตราสวนเมทานอลตอนํ้ามันส?งกวาอัตราสวนของเมทานอลตอน้ํามันเปน ^h1  
นอกจากนี้ยังทําใหการแยกชั้นระหวางชั้นเอสเตอรและช้ันนํ้ามีความลําบาก ใชเวลานานและเสียคาใชจายในการ
แยกมากขึ้น สําหรับนํ้ามันท่ีใชแลวพบวา ตองใชอัตราสวนของเมทานอลตอนํ้ามันเปน _h1 จะทําใหไดเอสเตอร
มากที่ส>ด โดยมากกวาการใชน้ํามันบริส>ทธิ์ อาจเปนเพราะน้ํามันท่ีใชแลวมีความหนืดส?งกวาทําใหตองใช
ปริมาณเมทานอลมากเพ่ือไปละลายน้ํามันและทําใหเกิดการสัมผัสกันของน้ํามันและเมทานอล ปริมาณตัวเรง
ปฏิกิริยาและอัตราสวนของเมทานอลตอน้ํามันมีผลมากกวาอ>ณหภ?มิและเวลาที่ใช แมวาการใชแอลกอฮอลตาง
ชนิดกันจะทําใหมีความแตกตางกันในกลไกการเกิดปฏิกิริยาและปริมาณเอสเตอรท่ีได(Meher, LC., 
Dharmagadda, VSS., a)d oaik, So., 200^)

5.2 อ;ณหภ<มิ
อ>ณหภ?มิเปนปจจัยที่สําคัญในการผลิตไบโอดีเซล การใชอ>ณหภ?มิส?งในการทําปฏิกิริยาจะทําใหอัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นโดยอ>ณหภ?มิส?งจะทําใหการแยกตัวของแตละเฟสลดลง คาคงท่ีของอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เพิ่มมากขึ้นและเพ่ิมการเขากันไดของสารต้ังตนและตัวเรงปฏิกิริยา ทําใหเวลาในการทําปฏิกิริยาลดลง แตการใช
อ>ณหภ?มิส?งทําใหผลิตภัณฑท่ีไดลดลงตามไปดวย นอกจากนี้การใชอ>ณหภ?มิส?งจะทําใหเกิดสบ?มากขึ้นสําหรับ
นํ้ามันบริส>ทธ์ิ สวนในน้ํามันท่ีใชแลวการใชอ>ณหภ?มิส?งจะเพ่ิมความหนืดของไบโอดีเซลและมีผลตอการเกิดสบ?
และทําใหเกิดผลิตภัณฑลดลง ทําใหการละลายของน้ํามันในเมทานอลดีขึ้นและเพิ่มพื้นที่การสัมผัสทําใหเกิด
ไตรกลีเซอไรดส?งขึ้น ทําใหปฏิกิริยาเกิดดีและเร็วแตมีผลในการเรงการเกิดสบ?ดวย แสดงวาอ>ณหภ?มิส?งมีผล
ในทางลบตอนํ้ามันบริส>ทธ์ิ แตมีผลทางบวกตอนํ้ามันท่ีใชแลวเพราะทําใหมีความหนืดมาก ซึ่งอ>ณหภ?มิที่ใชจะ
สัมพันธกับเวลาท่ีใช ควรหลีกเล่ียงการใชอ>ณหภ?มิท่ีมากกวาจ>ดเดือดของแอลกอฮอลเน่ืองจากอ>ณหภ?มิส?งจะชวย
เรงปฏิกิริยาการเกิดสบ?ของกลีเซอไรด (Meher, LC., Dharmagadda, VSS., a)d oaik, So., 200^)

5.3 เวลา
ระยะเวลาที่ใชในการทําใหปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันเกิดอยางสมบ?รณมีความสัมพันธกับ

อ>ณหภ?มิท่ีใชในการเกิดปฏิกิริยา กลาวคือ ถาใชอ>ณหภ?มิส?ง ระยะเวลาท่ีใชจะนอย แตถาใชอ>ณหภ?มิตํ่า ระยะเวลา
ท่ีทําใหเกิดปฏิกิริยาท่ีสมบ?รณจะใชเวลานานขึ้น สวนกลไกการเกิดปฏิกิริยาพบวา ถาใชเวลา 15 นาทีในการ
เกิดปฏิกิริยา  ปฏิกิริยาจะเกิดเร็วในชวง 5 นาทีแรกโดยเกิดเปนเอสเตอรถึง a0 % จากนั้นปฏิกิริยาจะเกิดอยาง
ชาๆ จนเกิดสมบ?รณที่ 15 นาที และถาปลอยเวลาใหผานไปจนกระทั่งอย?ในชวง 15-30 นาทีพบวาปริมาณ         
เอสเตอรท่ีไดไมเพิ่มขึ้น แตจะไปลดผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นเนื่องจากเวลาที่มากจะทําใหเกิดการไฮโดรลิซิสของ     
เอสเตอร ทําใหปริมาณเอสเตอรลดลง มีกรดไขมันเพ่ิมและเกิดสบ?ในท่ีส>ด เม่ือเวลาผานไปจะเร่ิมเห็นสบ?มากขึ้น 
ดังนั้นตองควบค>มไมใหใชเวลานานเกินไปเน่ืองจากจะไปเรงการเกิดปฏิกิริยาผันกลับ ทําใหเกิดผลิตภัณฑลดลง
แตความเขมขนของเมทิลเอสเตอรเพ่ิมข้ึนเม่ือระยะเวลาเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเปนการเพ่ิมการผสมกันของสารตั้งตน
และการกระจายตัวของเมทานอลในน้ํามัน (Atta)ath*, L., Magmee, S., a)d Je)va)itpa)jakul, P., 2004)
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5.4 ความเขมขนและชนิดของตัวเรงปฏิกิริยา
ความเขมขนของตัวเรงปฏิกิริยาถานอยเกินไปจะไมเพียงพอตอการเรงปฏิกิริยา แตถามากเกินไปจะทํา

ใหเกิดผลิตภัณฑนอยลงเนื่องจากเกิดสบ?ขึ้นแทน ทําใหความหนืดของสารละลายเพิ่ม ความเขมขนของเมทิล    
เอสเตอรเพ่ิมข้ึนเม่ือเพ่ิมความเขมขนของตัวเรงปฏิกิริยาเนื่องจากมีการถายเทมวลนอยของอัตราสวนเมทานอล
ตอนํ้ามันในระดับต่ํา แตถาใชอัตราสวนเมทานอลตอนํ้ามันส?งจะเพ่ิมการสัมผัสของเมทานอลกับน้ํามันมากขึ้น
จึงทําใหความเขมขนของเมทิลเอสเตอรเพ่ิมข้ึนดวย แตการเพ่ิมของเมทานอลท่ีมากเกินไปจะทําใหเกิดเอสเตอร
เพ่ิมและจะไปรบกวนการแยกชั้นระหวางเมทิลเอสเตอรกับกลีเซอรีนเน่ืองจากเมทานอลไปทําใหการละลายของ
ท้ังสองชั้นดขีึ้น นอกจากนี้การเกิดผลิตภัณฑท่ีลดลงยังเพ่ิมการละลายเม่ืออ>ณหภ?มิส?งข้ึน ซึ่งเปนการลดการแยก
ชั้นระหวางเมทิลเอสเตอรกับกลีเซอรีน อัตราการเกิดปฏิกิริยาโดยใชตัวเรงปฏิกิริยาจะเพ่ิมข้ึนเม่ือใชปริมาณกรด
มากขึ้น แตการใชกรดมากจะกระต>นใหเกิดอีเทอรจากปฏิกิริยา alc*h*l degradati*) มากขึ้น การใชดางมาก
เกินไปจะทําใหไตรกลีเซอไรดเปลี่ยนไปเปนสบ? ยิ่งมีดางมากไตรกลีเซอไรดยิ่งเปลี่ยนเปนสบ?มาก ทําให
เปล่ียนเปนเอสเตอรไดนอยลง ตัวอยางเชน การลดลงของผลิตภัณฑเมื่อเพิ่มความเขมขนของโซเดียมไฮดรอก
ไซด จาก 0.5 เปน 1.5 เนื่องจากมีการเกิดสบ?ในปฏิกิริยา การเกิดสบ?จะทําใหเมทิลเอสเตอรละลายในชั้นกลี      
เซอรอล ทําใหการแยกชั้นเมทิลเอสเตอรกับชั้นกลีเซอรอลทําไดยากขึ้น นอกจากนี้ยังสงผลถึงการแยกตัวเรง
ปฏิกิริยาท่ีมีมากเกินไปและการกําจัดสบ?ที่ตองเสียคาใชจายมาก ความเขมขนของตัวเรงปฏิกิริยามีผลมากกวา
อ>ณหภ?มิ เวลาในการทําปฏิกิริยา และอัตราสวนของเมทานอลตอน้ํามันที่ใช (Atta)ath*, L., Magmee, S., a)d 
Je)va)itpa)jakul, P., 2004)

5.5 การปนกวน
การปนกวนมีความสําคัญตอปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันเนื่องจากการปนกวนมีสวนชวยในการ

เริ่มตนของปฏิริยาที่ทําใหน้ํามันกับแอลกอฮอลและตัวเรงปฏิกิริยาเริ่มมีการสัมผัสหรือชนกันเปน เนื่องจาก
น้ํามันและแอลกอฮอลท่ีใชนั้นไมสามารถรวมตัวเปนเนื้อเดียวกันไดตามธรรมชาติและสารท้ังสองมี
ความสามารถในการละลายที่แตกตางกัน ถาไมมีการปนกวนปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณรอยตอของชั้น
น้ํามันกับแอลกอฮอลเทานั้น ดังนั้นการปนกวนจะชวยทําใหปฏิกิริยาเกิดไดมากขึ้นและเร็วขึ้น ยิ่งมีการปนกวน
มาก ปฏิกิริยาจะเกิดมาก แตถาการปนกวนมากกวาคาคาหนึ่งแลวก็จะไมทําใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วไปกวานั้น
เนื่องจากคาๆ นั้นเปนคาการสัมผัสของน้ํามันกับแอลกอฮอลและตัวเรงปฏิกิริยาที่มากที่ส>ด (Rashid, U., a)d 
A)war, F., 200`)

`. ค;ณสมบัติและค;ณภาพของไบโอดีเซล
สําหรับมาตรฐานของไบโอดีเซลแบงเปน 2 มาตรฐานคือ มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา ASTM 

D^_51และมาตรฐานของย>โรป Eo 14214 มาตรฐานทั้งสองมีคาที่แตกตางกัน แตสําหรับการนําไปโอดีเซลไป
ใชในทางการคานั้นจะมีอย? 2 ลักษณะคือ การใชไบโอดีเซลผสมกับน้ํามันดีเซลในอัตราสวนตางๆ และการ
ใชไบโอดีเซลแทนนํ้ามันดีเซล ไบโอดีเซลท่ีใชในทางการคามีอย?หลายชนิดโดยใชสัญลักษณ B หมายถึง ไบโอ
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ดีเซล สวนตัวเลขที่ตอทายคือ สัดสวนของน้ํามันไบโอดีเซลที่มีการผสมลงไปในน้ํามันดีเซล ไดแก B5, B20 
และ B100 ตัวอยางเชน ไบโอดีเซล B5 หมายถึง การผสมไบโอดีเซลกับน้ํามันดีเซลใหเปนเนื้อเดียวกันโดยมี  
ไบโอดีเซล 5 % สวนที่เหลืออีก a5 % เปนน้ํามันดีเซล ไบโอดีเซล B20 มีการใชงานในประเทศในทวีปย>โรป 
ไดแก ประเทศเยอรมัน (pzseze), Ao., Ca)akci, M., a)d Sayi), C., 200`) สําหรับประเทศไทย การกําหนด
ลักษณะและค>ณภาพของไบโอดีเซลถ?กกําหนดโดยกรมธ>รกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีมาตรฐาน          
3 ฉบับดวยกันคือ มาตรฐานไบโอดีเซล B100 มาตรฐานไบโอดีเซล B5 สําหรับขายเชิงพาณิชยและมาตรฐาน
B100 สําหรับไบโอดีเซลช>มชน B100 ถ?กกําหนดใหเปนเมทิลเอสเตอรของกรดไขมันคือตองทําจากเมทานอลท่ี
มีขอกําหนด 23 รายการ เชน รอยละของเมทิลเอสเตอร ความหนืดที่อ>ณหภ?มิมาตรฐาน อ>ณหภ?มิจ>ดวาบไฟ       
คาสมบัติการปองกันการน็อกของเคร่ืองยนตและปริมาณรอยละของนํ้า สวนไบโอดีเซล B5 มีขอกําหนดเหมือน
นํ้ามันดีเซลท>กประการ ยกเวนสีของนํ้ามันท่ีเปนสีนํ้าเงิน สวนไบโอดีเซล B100 สําหรับค>ณภาพของไบโอดีเซล
ช>มชนนั้นมีสมบัติใกลเคียงกับไบโอดีเซล B100 แตมีขอกําหนดเพียง 12 รายการและน้ํามันตองมีสีมวง (อน>ชา 
พรมวังขวา และ ชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร, 2550)

ไบโอดีเซลมีความถวงจําเพาะใกลเคียงกับนํ้ามันดีเซลคือ ไบโอดีเซลมีความถวงจําเพาะประมาณ 0.`` 
ขณะท่ีนํ้ามันดีเซลมีความถวงจําเพาะ 0.`5 สวนความหนาแนนพบวา ไบโอดีเซลมีคามากกวานํ้ามันดเีซล 2-_ % 
ไบโอดีเซลท่ีผลิตจาก methyl  2-pr*pyl> ethyl> butyl esters คาความหนืดเชิงไคเนติกสตามวิธี ASTM D ^_51 
กําหนดใหความหนืดของไบโอดีเซลท่ีอ>ณหภ?มิ 40*C อย?ในชวง 1.a-^.0 mm2/s โดยความหนืดขึ้นอย?กับอ>ณหภ?มิ 
ถาอ>ณหภ?มิเพ่ิมขึ้นจะทําใหความหนืดลดลงและผลิตภัณฑเมทิลเอสเตอรเพิ่ม แตความหนืดของไบโอดีเซลมีคา
เปนสองเทาของนํ้ามันดีเซล D2 ซ่ึงความหนืดท่ีส?งของไบโอดีเซลสามารถลดการส?ญเสียนํ้ามันได คาดัชนีซีเทน
(ceta)e )umber) แสดงถึงการควบค>มการเผาไหมท่ีดี มีผลตอการปลอยกาซพิษท่ีจะลดลง รวมทั้งมีสวนเกี่ยวกับ
การติดของเครื่องยนตในอ>ณหภ?มิที่เย็น (c*ld start) ซึ่งตามมาตรฐาน ASTM D ^_51 มีดัชนีซีเทนอย?ในชวง    
4`-^0 ขึ้นอย?กับปริมาณของสายโซคารบอน คานี้จะมากกวาคาท่ีไดจากนํ้ามันพืชบริส>ทธ์ิและมากกวามาตรฐาน
ASTM Da_5 ของนํ้ามันดีเซล (Rashid, U., a)d A)war, F., 200`i Demirbas, A., 2003)

เมื่อพิจารณาถึงจ>ดวาบไฟและคาการเผาไหมของไบโอดีเซล พบวามีคาส?งกวาน้ํามันดีเซล D2 
คาพารามิเตอรนี้แสดงถึงการจัดการ การเก็บและความปลอดภัยของการเก็บน้ํามันและการติดไฟของน้ํามัน     
ถาคาท้ังสองน้ีส?งหมายถึง สามารถชวยลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นได การใชไขมันสัตวในการผลิตไบโอดีเซลพบวา
จ>ดวาบไฟนอยกวาไบโอดีเซลจากน้ํามันพืช แตถาไปด?มาตรฐานของ ASTM จะพบวาจ>ดวาบไฟของไบโอดีเซล
ส?งกวามาตรฐานของนํ้ามันดีเซล ปริมาณน้ําในน้ํามันดีเซลและไบโอดีเซลมีคานอยกวา 0.05 การมีน้ําในไบโอ
ดีเซลมากจะทําใหมีโอกาสเกิดเช้ือราได ปริมาณออกซิเจนในไบโอดีเซลทําใหมีการเผาไหมที่ดีกวาน้ํามันดีเซล 
เสียงของเครื่องยนตที่ใชไบโอดีเซลจะดังนอยกวาเครื่องยนตที่ใชน้ํามันดีเซล ความคงทนของการเผาไหม
ของไบโอดีเซลท่ีใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลแสดงวาออกซิเจนจะชวยเรื่องการเพิ่มอัตราการใหความรอนส?งส>ด 
สวนคาปริมาณกํามะถัน ปริมาณไฮโดรเจนและปริมาณคารบอนจะกําหนดไวในมาตรฐาน(Rashid, U., a)d 
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A)war, F., 200`i pzseze), Ao., Ca)akci, M., a)d Sayi), C., 200`) ค>ณสมบัติตางๆ ของน้ํามันดีเซลและไบโอ
ดีเซลตามมาตรฐาน ASTM ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบค>ณสมบัติตางๆ ของนํ้ามันดีเซลและไบโอดีเซลตามมาตรฐาน ASTM

นํ้ามันดีเซล ไบโอดีเซล
ASTM Da_5 ASTM D^_51

องคประกอบ ไฮโดรคารบอน(C10-C21) เมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน
ความหนืด (mm2/s) 1.a-4.1 ท่ี 40*C 1.a-^.0 ท่ี 40*C
ความถวงจําเพาะ 0.`5 0.``
จ>ดวาบไฟ(*C) ^0-`0 100-1_0
ปริมาณน้ํา (%) 0.05 0.05
ปริมาณคารบอน(%) `_ __
ปริมาณไฮโดรเจน(%) 13 12
ปริมาณออกซิเจน(%) 0 11
ปริมาณกํามะถัน(%) 0.05 0.05
ดัชนีซีเทน 40-55 4`-^0

ท่ีมา h L*ter* E., et al. (2005)

สมบัติการไหลในสภาวะท่ีเย็น (c*ld fl*w) เปนตัวบงบอกถึงการนําไปใชในทางการคา สมบัติที่สําคัญ
ของการไหลในสภาวะเย็นของไบโอดีเซลคือ คาจ>ดข>นและคาจ>ดไหลเท ASTM D ^_51 ไมมีการกําหนด
มาตรฐานไว เชนเดียวกันกับคาการอ>ดตันที่อ>ณหภ?มิต่ํา (c*ld filter pluggi)g p*i)t h CFPP) คาทั้งสามนี้รายงาน
เปนอ>ณหภ?มิ ซึ่งตองมีคานอยเพื่อทําใหไบโอดีเซลสามารถใชงานไดที่อ>ณหภ?มิต่ํา โดยคาทั้งสามนี้ของไบโอ
ดีเซลจะส?งกวาน้ํามันดีเซล เมื่อพิจารณาเฉพาะในกล>มไบโอดีเซลดวยกันพบวาคา CFPP ของไบโอดีเซลจาก
นํ้ามันหม? วัว และไกส?งกวาน้ํามันถั่วเหลือง อาจเนื่องมาจากในไขมันสัตวมีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวมากกวา
น้ํามันถั่วเหลือง เนื่องจากกรดไขมันอิ่มตัวจะมีจ>ดหลอมเหลวส?งกวากรดไขมันไมอิ่มตัวที่มีจํานวนคารบอน
เทากัน ทําใหเกิดเปนแอลคิลเอสเตอรที่อิ่มตัว ขณะท่ีการใชน้ํามันพืชในการผลิตไบโอดีเซล สวนใหญ
ประกอบดวยกรดโอเลอิกและลิโนเลอิกท่ีเปนกรดไขมันไมอิ่มตัว การมีโซยาวที่ไมอิ่มตัวของแอลคิลเอสเตอร
จะสงผลดีตอลักษณะการไหลในท่ีเย็นของไบโอดีเซล และการมีพันธะค?หรือกรดไขมันไมอ่ิมตัวมากจะทําใหจ>ด
เดือดของไบโอดีเซลตํ่าลง นอกจากนี้พบวาเมทิลเอสเตอรและเอทิลเอสเตอรที่เตรียมจากน้ํามันพืชมีค>ณสมบัติ
ของจ>ดข>น จ>ดไหลเทท่ีเหมือนกัน  การอ>ดตันที่อ>ณหภ?มิต่ําอาจเปนปญหาสําหรับการสตารทเครื่องในภาวะ
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อากาศเย็นเน่ืองจากจะทําใหมอเตอรไมทํางาน อากาศเย็นจะทําใหมีความหนืดส?งจนกลายเปนของแข็ง ปญหานี้
สามารถแกไขไดโดยใสสารเติมแตงลงไปเพื่อเพิ่มการไหลของไบโอดีเซลที่อ>ณหภ?มิต่ํา คาความเสถียรตอการ
เกิดออกซิเดชัน (*xidati*) stability) เปนการวัดการทนทานตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งขึ้นอย?กับปริมาณ
ของกรดไขมันไมอ่ิมตัวและตําแหนงของพันธะค? และการมี a)ti*xida)t หรือ pr*-*xida)t จากการทดสอบพบวา 
คาความเสถียรตอการเกิดออกซิเดชันจะเพ่ิมข้ึนเม่ือมีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวเพิ่มขึ้น (Wyatt, VT., et al., 2005) 

การผสมไบโอดีเซลลงในนํ้ามันดีเซลจะชวยทําใหคาแรงบิดในการเบรก (brake t*rque) และกําลังเพลา
(brake p*wer) รวมทั้งประสิทธิภาพเชิงความรอนเมื่อเบรก (brake thermal efficie)cy) ลดลง ประสิทธิภาพเชิง
ความรอนเมื่อเบรก แสดงถึงความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานทางเคมีของน้ํามันไปเปนงานที่เกิดขึ้น 
นอกจากนี้ยังชวยทําใหการลาชาของการจ>ดระเบิด (ig)iti*) delay) ลดลง คา ig)iti*) delay คือ เวลานับจากเริ่ม
การฉีดน้ํามันไปจนถึงเริ่มมีการเผาไหม คา ig)iti*) delay ของน้ํามันท>กชนิดจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเร็วของ
เครื่องยนตและการใชไบโอดีเซลจะชวยลดเสียงของเคร่ืองยนต การผสมไบโอดีเซลลงในนํ้ามันดีเซลจะทําใหคา
อัตราการใชน้ํามันเมื่อเบรก (brake specific fuel c*)sumpti*)) เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ยังทําใหกระบวนการเผาไหม
และเวลาในการจายน้ํามันเกิดขึ้นไดเร็วกวา การเพิ่มสัดสวนของไบโอดีเซลจะทําใหอ>ณหภ?มิท่ีปลายทอ (exhaust 
gas temperature) และผลของการน็อคของเครื่องยนตเกิดขึ้นไดใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล ซึ่งคา exhaust gas 
temperature เปนตัวชี้ถึงประสิทธิภาพในการใชพลังงานความรอนของเชื้อเพลิง (pzseze), Ao., Ca)akci, M., 
a)d Sayi), C., 200`)

a. ขอดีและขอเสียของไบโอดีเซล 
ไบโอดีเซลมีท่ีมาจากพืชหรือสัตว สามารถผลิตทดแทนได ไมมีวันหมด ยอยสลายไดเอง ไมมีพิษ 

ขณะที่น้ํามันดีเซลผลิตไดจากปโตรเลียมและนับวันมีแตจะใชหมดไปและไมสามารถสรางมาทดแทนใหมได 
นอกจากน้ีวัตถ>ดิบในการผลิตไบโอดีเซลอาจเปนส่ิงท่ีเหลือทิ้งจากอ>ตสาหกรรมตางๆ เชน น้ํามันท่ีใชแลวหรือ
เศษไขมันสัตว แตเม่ือพิจาณาจะพบวาการใชพืชท่ีสามารถสกัดนํ้ามัน เชน ถ่ัวเหลืองและปาลมในการผลิตไบโอ
ดีเซลมีขอดีคือ ทําใหราคาของพืชชนิดนั้นส?งขึ้นและเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น ลดการพึ่งพาน้ํามันที่นําเขาจาก
ตางประเทศ และเปนอีกทางเลือกของเกษตรกรที่นิยมหันมาปล?กพืชพลังงานมากขึ้น อยางไรก็ตาม เมื่อมีการ
ปล?กพืชพลังงานมากเกินไป จะทําใหพื้นที่ในการปล?กพืชที่ใชเปนอาหารลดลง เชน ขาว จะทําใหสถานการณ
ของพืชอาหารเกิดความวิกฤต ดังนั้นในการกําหนดพื้นที่เพาะปล?กจําเปนจะตองใหมีความสมด>ลกันระหวางพืช
พลังงานและพืชที่ใชเปนอาหาร เพื่อใหโลกมีความสมด>ลทั้งสองดานและสรางความมั่นคงทางพลังงานใหกับ
ประเทศท่ีไมสามารถผลิตเช้ือเพลิงฟอสซิลได (อน>ชา พรมวังขวา และ ชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร, 2550)

a.1 ขอดีของไบโอดีเซล 
ไบโอดีเซลชวยลดการปลดปลอยของเสียที่ปลายทอไอเสีย เชน กาซคารบอนมอนนอกไซด ควันและ

กลิ่น รวมท้ังกํามะถันและสารอะโรมาติกส มีไฮโดรคารบอนสายส้ันและออกซิเจนส?ง ทําใหไมมีเขมาหรือควัน
ดําออกมาเน่ืองจากการมีเขมาจะทําใหเครื่องยนตเส่ือมสภาพและชําร>ดไดงายและท่ีสําคัญคือ ไมมีการปลอยกาซ
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คารบอนไดออกไซด (Cp2) ออกส?บรรยากาศและไมไปทําลายสภาพแวดลอมของโลก เนื่องจาก
คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศถ?กด?ดเขามาในพืชเพ่ือใชในการสังเคราะหแสง จะเห็นไดวาไบโอดีเซลเปน
เชื้อเพลิงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ และเมื่อนําไปใชกับเครื่องยนตพบวา
สามารถใชไดกับเครื่องยนตดีเซลแบบเดิมได นอกจากนี้การใชไบโอดีเซลยังมีขอดีกวาการใชน้ํามันดีเซลคือ  
ไบโอดีเซลมีคาจ>ดวาบไฟมากกวาน้ํามันดีเซล ทําใหมีความปลอดภัยในการใชงาน รวมทั้งไบโอดีเซลมีคาการ
หลอลื่นส?งซึ่งจะทําใหเครื่องยนตอาย>ยืนยาวขึ้นและลดความถี่ในการเปลี่ยนอะไหลเครื่องยนต (Agarwal, D., 
Si)ha, S., a)d Agarwal, AK., 200^i L*ter*, E., et al., 2005)

a.2 ขอเสียของไบโอดีเซล 
การใชไบโอดีเซลจะเพ่ิมการปลดปลอยกาซไนโตรเจนออกไซด (opx) ออกส?บรรยากาศโลก 

ตัวอยางเชน น้ํามันไบโอดีเซลจากถั่วเหลืองจะปลอยกาซไนโตรเจนออกไซดเพิ่มขึ้น12% เมื่อเปรียบเทียบกับ
นํ้ามันดีเซล สวนไบโอดีเซล B20 (ไบโอดีเซล 20% นํ้ามันดีเซล `0% ) จะปลอยกาซไนโตรเจนออกไซดเพิ่มขึ้น  
2-4 % เม่ือเปรียบเทียบกับนํ้ามันดีเซล ดังนั้นการสรางกฎเกณฑหรือขอบังคับที่เขมงวดในการใชไบโอดีเซลจึงมี
ความจําเปนแมวาการปลดปลอยกาซไนโตรเจนออกไซดจะมีปริมาณเล็กนอยก็ตาม การใชไบโอดีเซลใน
เคร่ืองยนตไมตองติดต้ังอ>ปกรณอะไรเพ่ิม แตเพ่ือเปนการลดการปลดปลอยกาซไนโตรเจนออกไซดจึงมีการใช
ระบบหม>นเวียนกาซเสีย (exhaust gas recirculati*) hEGR) EGR เปนเทคนิคในการลดการปลอยกาซไนโตรเจน
ออกไซดจากเคร่ืองยนตดีเซล โดยนํา Cp2และไอน้ํามาใชแทนที่ออกซิเจนและไนโตรเจนจากอากาศในการเผา
ไหมท่ีหองเผาไหม การหม>นเวียนเอากาซเสียเขาเคร่ืองยนตเพ่ือเพ่ิมคาทางความรอนจําเพาะของสารผสมและลด
ปริมาณออกซิเจนในของผสม ปจจัยทั้งสองนี้ชวยลดกาซไนโตรเจนออกไซดแตจะไปชวยเพิ่มปริมาณกาซ
คารบอนมอนออกไซด ไฮโดรคารบอน ฝ>นละออง และคาการใชเช้ือเพลิงจําเพาะ นอกจากนี้ยังสงผลตอการเพิ่ม
ปริมาณควัน และความคงทนของเครื่องยนตไบโอดีเซลและมีโอกาสที่จะเกิดการออกซิเดชันมากกวาน้ํามัน
ปโตรเลียม ทําใหน้ํามันเปนกรด และเกิดการตกตะกอน อัตราการเกิดออกซิเดชันขึ้นกับโครงสรางของ
ไฮโดรคารบอน ความเขมขนของ heter*at*m ชนิดของ heter*at*m ความเขมขนของออกซิเจนและเวลา
(Agarwal, D., Si)ha, S., a)d Agarwal, AK., 200^) สําหรับขอเสียที่ตองมีการพิจารณาอีกประการหนึ่งคือ การ
ผลิตไบโอดีเซลดวยปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันอาจจะทําใหเกิดสารพิษท่ีสามารถปนเปอนในสิ่งแวดลอม
ไดหากในกระบวนการผลิตไมมีขั้นตอนการกําจัดที่มีประสิทธิภาพ  เชน สารเคมีจําพวกกรดหรือดางท่ีใช 
(ตัวเรงปฏิกิริยา) รวมทั้งสารเคมีที่ใชในการแยกไบโอดีเซลใหบริส>ทธิ์ ขอดีและขอเสียของการใชไบโอดีเซล
แสดงไวในตารางที่ 2 (อน>ชา พรมวังขวา และ ชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร, 2550)
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของการใชไบโอดีเซล

ขอดี ขอเสีย
1.ไบโอดีเซลสามารถสรางทดแทนไดตลอดเวลา
โดยมาจากพืช ไขมันสัตวสัตว รวมทั้งน้ํามันที่ใช
แลว

1.เพิ ่มการปลดปลอยกาซไนโตรเจนออกไซด 
(opx) แตสามารถแกไขไดโดยใชระบบหม>นเวียน
กาซเสีย (EGR)

2. มีการปลดปลอยกาซเสียออกมานอย เชน 
คารบอนไดออกไซด กํามะถัน และเขมา

2. สารเคมีตกคางที่เหลือจากปฏิกิริยาทรานสเอส
เทอริฟเคชันอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
จําเปนตองไดรับการกําจัดท่ีมีประสิทธิภาพ

3. ลดการพ่ึงพาน้ํามันที่นําเขาจากตางประเทศ
เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
4. ไบโอดีเซลมีความปลอดภัยในการใชงานและ
ชวยยืดอาย>เครื่องยนตใหยาวนานขึ้น

ท่ีมา h อน>ชา พรมวังขวา และ ชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร (2550)

b. ความแตกตางของไบโอดีเซลกับนNํามันดีเซล
ไบโอดีเซลมีท่ีมาจากพืชหรือสัตว สามารถหาทดแทนไดดวยการปล?กหรือเล้ียงใหม แตน้ํามันดีเซลเปน

สิ่งที่ไดมาจากการกระทําของธรรมชาติโดยตรง อาจจะตองใชเวลาหลายลานปจึงจะไดเปนน้ํามันดีเซล ขั้นตอน
การผลิตไบโอดีเซลตองใชสารเคมีชนิดตางๆ เขามารวมดวย รวมท้ังการใชเอนไซมซ่ึงตองอาศัยปฏิกิริยาทางเคมี
หรือชีวเคมี  แตการผลิตน้ํามันดีเซลตองใชการข>ดเจาะไปใตดินเพื่อนําน้ํามันดิบมากลั่นเปนน้ํามันชนิดตางๆ 
ประเทศไทยไมมีแหลงในการข>ดเจาะน้ํามันที่เพียงพอตอการใชงาน จึงจําเปนตองพึ่งพาการนําเขามาจาก
ตางประเทศ ดังนั้นราคาน้ํามันดีเซลอาจมีการผันผวนไดขึ้นกับตลาดตางประเทศ แตสําหรับไบโอดีเซลนั้น
สามารถผลิตไดเองในประเทศ ทําใหสามารถที่จะควบค>มราคาของน้ํามันไบโอดีเซลไดงายกวาน้ํามันดีเซล 
สมบัติของไบโอดีเซล พบวามีคาทางการไหลและการเผาไหมท่ีคลายกับน้ํามันดีเซล ซึ่งสามารถนํามาใชแทน
น้ํามันดีเซลหรือสามารถนํามาผสมกับน้ํามันดีเซลและใชในเครื่องยนตได เมื่อใชไบโอดีเซล 100% จะให
พลังงานเทากับ a0 % ของนํ้ามันดีเซล โดยสามารถใชกับเครื่องยนตดีเซลปกติได การเปรียบเทียบคาตางๆ ตาม
มาตรฐานของ ASTM ของนํ้ามันดีเซลและไบโอดีเซล พบวาไบโอดีเซลมีปริมาณกํามะถันนอยกวาน้ํามันดีเซล
ไบโอดีเซลมีกํามะถันเปน 20-50 % ของน้ํามันดีเซล D2 ไบโอดีเซลจากไขสัตวมีคาการหลอลื่นดีกวาน้ํามัน
ปโตรเลียม โดยพบวาคาการหลอล่ืนมาจากการมีกรดไขมันไมอิ่มตัวในปริมาณมาก และยังข้ึนอย?กับปริมาณของ 
hydr*xylated ester และปริมาณกลีเซอรีนอิสระ (free glyceri)) นอกจากนี้ยังพบวาความหนืดของนํ้ามันดีเซลจ>ด
วาบไฟ นํ้าหนัก และความหนาแนนของไบโอดีเซลมีคามากกวานํ้ามันดีเซล (L*ter*, E., et al., 2005)



1a

เน่ืองจากไบโอดีเซลมีอย?ดวยกัน 3 ชนิดคือ ไบโอดีเซล B5 B20 และ B100 ซ่ึงท้ัง 3 ชนิดจะมีสมบัติทาง
ฟสิกสและสมบัติทางการเผาไหมที่แตกตางกันรวมทั้งคาการปลดปลอยของเสียส?สิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน ดัง
แสดงในตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบสมบติการปลดปลอยของเสียส?ส่ิงแวดลอมของไบโอดีเซล B100 กับ B20 

B100 B20
กาซคารบอนมอนอกไซด -4` -12
ไฮโดรคารบอนจากการเผาไหมไม
สมบ?รณ

-^_ -20

อน>ภาคขนาดเล็ก -4_ -12
ไนโตรเจนออกไซด -10 +2
ซัลเฟต -100 -20
กาซพิษ -^0 ถึง -a0 -12 ถึง -20
สารกอมะเร็ง -`0 ถึง -a0 -20

ท่ีมา h L*ter*, E., et al. (2005)

จากตารางที่ 3 สามารถสร>ปไดวาการใชไบโอดีเซล B100 จะปลดปลอยของเสียโดยรวมออกมาใน
ปริมาณนอยกวาการใชไบโอดีเซล B20 โดยพบวาไบโอดีเซล B100 สามารถปลดปลอยกาซพิษลดลงกวาน้ํามัน
ดีเซลปกติไดถึง ^0 ถึง a0% ขณะท่ีการใชไบโอดีเซล B20 ลดการปลดปลอยกาซพิษไดเพียง 12 ถึง 20% เทานั้น 
รวมทั้งคาของสารกอมะเร็งจากการใชไบโอดีเซล B100 มีการลดลง `0% ถึง a0% สวนไบโอดีเซล B20 จะ
ปลอยสารกอมะเร็งลดลง 20% เมื่อเปรียบเทียบกับการใชน้ํามันดีเซล จากขอม?ลนี้จึงควรมีการสนับสน>นและ
สงเสริมการใชไบโอดีเซล B100 เพ่ือชวยลดมลภาวะท่ีจะเกิดข้ึนกับมน>ษยและส่ิงแวดลอม 

9. บทสร;ป
ไบโอดีเซลมีค>ณสมบัตติามวัตถ>ดิบที่ใชในการผลิต สามารถแบงไดเปน 3 ประเภทคือ น้ํามันพืช ไขมัน

สัตว และน้ํามันที่ใชแลวนิกจากนี้ชนิดของแอลกอฮอลที่ใชในการทําปฏิกิริยาและเทคโนโลยีในการผลิตก็มี
สวนทําใหไบโอดีเซลที่ไดมีค>ณสมบัติแตกตางกันดวยการเกิดปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันในแตละครั้ง
จะตองศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณเมทิลเอสเตอรที่เกิดขึ้นไดแก อัตราสวนของปริมาณแอลกอฮอลตอปริมาณ
น้ํามันที่ใช ความเร็วของการปนกวน อ>ณหภ?มิและเวลาที่ใชในการทําปฏิกิริยา ชนิดและปริมาณของตัวเรง
ปฏิกิริยา เน่ืองจากปจจัยเหลาน้ีมีผลตอค>ณสมบัติทางกายภาพและค>ณสมบัติการเผาไหม รวมทั้งการปลดปลอย
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กาซตางๆ ของไบโอดีเซล การใชไบโอดีเซลมีทั้งขอดีและขอเสีย ขอดีคือ มีกํามะถันนอยและไมมีสารในกล>ม 
อะโรมาติกสท่ีเปนสาเหต>ของการเกิดควันดํา สวนขอเสียคือ ทําใหเกิดกาซไนโตรเจนออกไซดมากกวาการใช
นํ้ามันดีเซล ซึ่งสามารถแกไขไดโดยการใชเครื่องยนตที่มีระบบหม>นเวียนกาซเพื่อลดปริมาณกาซไนโตรเจน
ออกไซด ไบโอดีเซลเปนน้ํามันที่สามารถใชแทนน้ํามันดีเซลได โดยสามารถเติมในเครื่องยนตดีเซลไดตามปกติ
โดยไมตองมีการดัดแปลงหรือปรับแตงเครื่องยนตโดยไบโอดีเซลจะมีจ>ดวาบไฟ น้ําหนักและความหนาแนน
มากกวานํ้ามันดีเซล นอกจากนี้คาจ>ดข>นและคาจ>ดไหลเทและCFPP ของไบโอดีเซลจะมีคาส?งกวาน้ํามันดีเซล  
ปจจ>บันประเทศไทยเร่ิมมีการนําไบโอดีเซลเขามาใชบางแลวในทางการเกษตร เชน เติมลงในเครื่องยนตดีเซลที่
มีรอบการใชงานต่ําหรือที่เห็นไดชัดคือ การนําไบโอดีเซลมาเปนสวนผสมในนํ้ามันดีเซลเพ่ือลดการนําเขานํ้ามัน
ดีเซลที่ตองพึ่งพาจากตางประเทศ แตการผลิตไบโอดีเซลในปจจ>บันยังมีราคาแพงอย?เมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามัน
ปโตรเลียม รวมท้ังยังไมสามารถผลิตได ในปริมาณที่มาก ทําใหการนําไบโอดีเซลมาใชประโยชนยังไมเปนที่
แพรหลายมากนัก จึงจําเปนจะตองพัฒนาวิธีการและวัตถ>ดิบเพื่อใหเกิดการผลิตไบโอดีเซลไดมากเพื่อจะได
นํามาทดแทนการใชน้ํามันดีเซล
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