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เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
(Tech l gy a d bi diesel pr ducti )
บทคัดยอ
ไบโอดี เ ซล (bi diesel) เป น พลั ง งานที่ ไ ด จ ากธรรมชาติ ซึ่งสามารถสรางทดแทนได ความหมาย
โดยทั่วไปของไบโอดีเซลสามารถแบงไดเปน 3 ชนิดคือ น้าํ มันพืช น้าํ มันพืชผสมน้าํ มันดีเซลและน้าํ มันทีไ่ ดจาก
ปฏิกริ ยิ าทรานสเอสเทอริฟเ คชัน (tra sesterificati ) ปฏิกริ ยิ าทรานสเอสเทอริฟเ คชันเปนการนําน้ํามันพืชหรือ
ไขมันสัตว มาทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอล ซึ่งสวนใหญนิยมใชเมทานอลเพื่อผลิตเปน เมทิลเอสเตอร (methyl
ester) โดยปฏิกิริยานี้อาจมีการใชตัวเรงปฏิกิริยารวมดวย ซึ่งตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชมี 3 ชนิดคือ กรด ดางและ
เอนไซม การทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันมีปจจัยที่สําคัญในการกําหนดปริมาณของเมทิลเอสเตอรคือ
อัตราสวนของปริมาณแอลกอฮอลตอ ปริมาณน้ํามันที่ใช ความเร็วในการปนกวน อณหภมิและเวลาที่ใชในการ
ทําปฏิกริ ยิ า ชนิดและปริมาณของตัวเรงปฏิกริ ยิ า เมทิลเอสเตอรเปนผลิตภัณฑทไ่ี ดจากปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริ
ฟเคชัน มีคณสมบัติที่เหมาะสมในการนํามาใชในเครื่องยนตดีเซลโดยไมตองมีการดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยน
เครื่องยนต เนื่องจากมีคณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลเชน คาความหนืด คาทางความรอน คณสมบัติทาง
ฟสิก ส ขอดีของไบโอดีเซลคือ ปลดปลอยกาซออกมานอยเชน คารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด
รวมทั้งกํามะถัน และสารไฮโดรคารบอนขนาดเล็ก (เขมา) จึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตการใชไบโอดีเซลมี
ขอเสียคือ เพิ่มการปลดปลอยกาซไนโตรเจนออกไซดใหกับบรรยากาศ
คําสําคัญ ไบโอดีเซล ทรานสเอสเทอริฟเ คชัน เมทิลเอสเตอร
Keyw rds Bi diesel Tra sesterificati Methyl ester
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เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
(Tech l gy a d bi diesel pr ducti )
1. บทนํา
ปจจบันมีการใชพลังงานจากปโตรเลียมเปนจํานวนมาก ซึ่งพลังงานประเภทนี้มีอยอยางจํากัดและหา
ทดแทนไดยาก ดังนัน้ จึงจําเปนตองหาพลังงานรปแบบใหมมาทดแทนคือ พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งมีอย
หลายชนิดไดแก ไบโอดีเซล เอทานอล น้ํามันพืช มวลชีวภาพ และกาซชีวภาพ ขอดีของเชื้อเพลิงชีวภาพคือ
ความเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม การใชไบโอดีเซลแทนน้าํ มันดีเซลสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกได 0%
อีกทั้งการใชไบโอเอทานอลผสมกับเมทานอลและไดเมทิลอีเทอร (dimethyl ether) จะชวยลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดได 0 % และ 0 % ตามลําดับ หลายประเทศที่ใชพลังงานทางเลือกแลว เชน ประเทศใน
ทวีปยโรปไดผลิต เอทานอลจากธัญพืชและไบโอดีเซลจากเมล็ดองน ในประเทศสหรัฐอเมริกาและบราซิล
ผลิต ไบโอเอทานอลจากขาวโพดและออยเปนเชื้อเพลิงหลัก ประมาณ 0% และประเทศในภมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตใชน้ํามันปาลมสําหรับผลิตไบโอดีเซล
น้ํามัน เชื้อเพลิงที่นิยมใชแบงเปนน้ํามันเบนซิน ที่ใ ชกับเครื่องยนตเบนซินและน้ํามัน ดีเซลที่ใ ชกับ
เครือ่ งยนตดเี ซล เครือ่ งยนตดเี ซลถือเปนตัวจักรที่สําคัญสําหรับพาหนะที่ตองบรรทกเนื่องจากมีราคาถกและมี
ความคงทน เครือ่ งยนตดเี ซลมีประสิทธิภาพทางความรอนสงเนื่องจากมีคาอัตราสวนการบีบอัด (c mpressi
rati ) และมีการเผาไหมเชื้อเพลิงที่สง เครื่องยนตดีเซลที่มีการเผาไหมจะปลอยอนพันธของกาซไนโตรเจน
ออกไซด ( x) ออกมามากเนือ่ งจากมีออกซิเจนและไนโตรเจนอยมากในหองเผาไหมจึงทําใหมีอณหภมิเปลว
ไฟสง เพื่อลดปญหาดานสิ่งแวดลอมจึงตองมีการพั ฒนาเครื่องยนตและเทคโนโลยี เพื่อลดกาซไนโตรเจน
ออกไซด และฝนละออง รวมทั้งลดการปลดปลอยกาซจากเครื่องยนตโดยผานการบําบัดและกระบวนการเผา
ไหมที่ เ หมาะสม เช น การปรั บ เครื ่ อ งยนต แ ละน้ ํ า มั น ที ่ ใ ช โ ดยการลดสารอะโรมาติกส (เพิ่ มดั ช นีซี เ ทน)
ลดกํามะถัน เพิม่ คณสมบัตกิ ารกลายเปนไอ ลดความหนาแนน และการใชสารเติมออกซิเจนเติมในน้าํ มันหรือใช
เชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งในการเลือกใชเชื้อเพลิงชีวภาพแทนน้ํามันดีเซลนั้น ไบโอดีเซลจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่นา
ศึกษาและพิจารณา
ไบโอดีเซล เปนพลังงานทางเลือกชนิดหนึ่งและเปนพลังงานจากธรรมชาติที่สามารถผลิตไดจากพืช
หรือสัตว ไบโอดีเซลมีความหมายหลายประการสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท (อนชา พรมวังขวา และ ชัยชาญ
ฤทธิเกริกไกร, 2550) คือ
1.น้ํามันพืชโดยตรง เริ่มใชเมื่อประมาณ ค.ศ.1 00 โดยรดอรฟ ดีเซล ไดคิดเครื่องยนตดีเซลและใช
น้ํามันจากถั่วลิสง ซึ่งปจจบันมีการใชน้ํามันจากสบดําเปนเชื้อเพลิงโดยตรงโดยนิยมใชในเครื่องยนตทาง
การเกษตรที่มีความเร็วรอบเครื่องยนตต่ํา
2.น้าํ มันพืชผสมกับน้าํ มันดีเซล โดยใสสารตัวเติมลงไปเพือ่ ใหนาํ้ มันทัง้ 2 ชนิดเขากันได อยางไรก็ตาม
ถาใชนาํ้ มันพืชบริสทธิผ์ สมลงในน้าํ มันดีเซลจะผสมไดไมเกินรอยละ 5
2

3.น้ํามันพืชทีน่ าํ มาทําปฏิกริ ยิ าทรานสเอสเทอริฟเ คชันซึง่ เปนการลดขนาดโมลกลของน้ํามันพืชลงเพื่อ
เปลีย่ นน้าํ มันพืชเปนไบโอดีเซล
การนําน้ํามันพืชมาทําเปนพลังงานไบโอดีเซล พบวา คณสมบัติของไบโอดีเซลมีคาใกลเคียงกับน้ํามัน
ดีเซลมาก เชน ความหนาแนน (de sity) ดัชนีซเี ทน (ceta e i dex) คาความจความรอนในการกลายเปนไอ และ
คาอากาศตอน้ํามัน ขอดีของการใชน้ํามันไบโอดีเซลแทนน้ํามันดีเซลคือ สามารถหาทดแทนไดและมีคาทาง
พลังงานคิดเปน % ของน้ํามันดีเซล D2 (highspeed diesel) มีกํามะถันและสารอะโรมาติกสนอยทําใหเกิด
เขมาออกมานอย สามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติและการใชงานระยะสั้นไมมีปญหา อยางไรก็ตาม การเติม
น้ํามัน พืช โดยตรงหรื อ นํามาผสมกับน้ํามัน ดีเซลอาจกอใหเกิดป ญ หาในระยะยาวในเครื่องยนต เชน ป ม
เสื่อมสภาพ การเกิดตะกอนและเขมาบริเวณหัวฉีดของเครื่องยนต การเดินเครื่องที่ไมตอเนื่อง การเผาไหมไม
สมบรณและปญหาของน้ํามันหลอลืน่ ในเครื่องยนต ปญหาที่เกิดขึ้นเหลานีเ้ นือ่ งมาจากน้ํามันพืชมีความหนืดสง
กวาน้าํ มันดีเซล D2 ประมาณ 10-20 เทา รวมทั้งมีคาการกลายเปนไอต่ําและมีความวองไวในการเกิดปฏิกิริยา
เนื่องจากมีส ว นประกอบของกรดไขมั น ไม อิ่ ม ตั ว การใช น้ํามัน พื ช กั บ เครื่องยนตนั้น ตองมีการปรับแตง
เครื่องยนตกอนเนือ่ งจากการใชน้ํามันพืชกับเครื่องยนตดีเซลโดยตรงนั้นไมเหมาะสม การแกปญหาความหนืด
ของน้าํ มันพืชสามารถทําไดดังนี้ (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 ) เนือ่ งจากจดเดือดของเอทานอลนอยกวาน้าํ มันดีเซล D2
 การทําใหเกิดอิมัลชัน เปนการลดความหนืดของน้ํามันพืชลงโดยการทําใหเกิดอิมัลชันกับ
ของเหลวเพื่อไมใหรวมเปนเนื้อเดียวกัน เชน เมทานอล เอทานอล สารที่มีขั้วและไมมีขั้ว การเกิดอิมัลชันของ
ของเหลวที่มีขั้วและไมมีขั้วเกิดจากเอทานอลในน้ํามันถั่วเหลืองกับเครื่องยนตสวนหลัก พบวาการใชงาน
มีประสิทธิภาพใกลเคียงกับน้าํ มันดีเซล D2 สารทีเ่ ติมลงไปเพือ่ ใหเกิดอิมลั ชัน ไดแก บิวทานอล เฮกซานอลและ
ออกทานอล และพบวา 2- cta l จะมีประสิทธิภาพเมือ่ ผสมลงในไตรโอเลอิกและน้าํ มันถัว่ เหลือง
 การทําใหเกิดไบโอดีเซลโดยผานปฏิกิริยาไพโรลิซิส เปนการยอยสลายน้ํามันพืชโดยใชความ
รอนในสภาวะไมมีออกซิเจน เปนผลทําใหเกิดผลิตภัณฑ เปน อัลเคน อัลคีน อัลเคไดอีน กรดคารบอกซิลิก
สารอะโรมาติกสและกาซตางๆ โดยผลิตภัณฑที่ไดเปนอัลเคนและอัลคีน 0% กรดคารบอกซิลิก . -1 .1 %
นอกจากนี้น้ํามันดอกทานตะวันยังสามารถเปลีย่ นเปนพลังงานไฮโดรเจน มีเทน และคารบอนไดออกไซด โดย
สามารถผลิตพลังงานไฮโดรเจนได 2- % ขึ้นกับไอน้ํา/คารบอนและอณหภมิของตัวเรงปฏิกริ ยิ า แมวาการให
ความรอนแบบไพโรลิซสิ และการทําใหเจือจางของน้ํามันพืชจะลดความหนืดได แตไมสามารถลดคาความไม
อิม่ ตัวและการกลายเปนไอต่ําได ดังนั้นจึงตองมีการนําน้ํามันหรือไขมันไปทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน
เพือ่ แกปญ
 หาดังกลาว
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2. วัตถดิบทีใชในการผลิตไบโอดีเซล
ไบโอดี เ ซลเป น ผลผลิ ต จากปฏิ กิ ริ ย าทรานส เ อสเทอริฟ เ คชั น (tra sesterificati ) หรื อ ปฏิ กิ ริ ย า
แอลกอฮอลลซิ สิ (alc h lysis) คือ การเปลี่ยนไตรกลีเซอไรดที่มีอยในน้ํามันหรือไขมันดวยแอลกอฮอลเพื่อทํา
ใหเกิดผลิตภัณฑเอสเตอรของกรดไขมันทีเ่ รียกวา ไบโอดีเซล วัตถดิบที่ใชในปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันมี
อยหลายชนิดดวยกัน เชน น้าํ มัน แอลกอฮอล และตัวเรงปฏิกิริยา วัตถดิบหลักหรือสารตั้งตนในการผลิตไบโอ
ดีเซลคือ น้าํ มันพืชและไขสัตว ราคาของวัตถดิบประเภทน้าํ มันหรือไขมันคิดเปน 0- 5% ของราคาไบโอดีเซล
วัตถดิบทีม่ รี าคาถก เชน ไขมันจะทําใหเสียคาใชจายเพิ่มเพื่อทําใหผลิตภัณฑบริสทธิ์ การพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยา
และกระบวนการตางๆ สามารถทําใหตนทนมีราคาถกลง การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชปกติจะมีราคาแพง
กวาน้าํ มันดีเซล 10-15 % ราคาทีส่ งของไบโอดีเซลจึงเปนอปสรรคสําคัญทางการคา มีรายงานวาน้ํามันที่ใชแลว
สามารถใชเปนวัตถดิบในการผลิตไบโอดีเซลได โดยมีขอดีคือ ราคาถก แตขอเสียคือมีการปนเปอนมากกวา
น้ํามันพืชที่ยังไมไดใช วัตถดิบประเภทน้ํามัน ที่ใ ชใ นการผลิตไบโอดีเซลในปจจบันมี 3 ชนิดคือ น้ํามันพืช
ไขมันสัตว และน้าํ มันทีใ่ ชแลว ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 นํามันพืช
วัตถดิบทีน่ าํ มาผลิตไบโอดีเซลมีหลายชนิดทีส่ าํ คัญคือ น้าํ มันถัว่ เหลือง น้าํ มันปาลม น้ํามันจากเมล็ดฝาย
และเมล็ดองน นอกจากนี้ยังมีพืชชนิดอื่นๆ ที่สามารถนําน้ํามันมาสกัดเพื่อผลิตเปนไบโอดีเซลได เชน น้ํามัน
ละหง น้ํามันรําขาว น้าํ มันดอกทานตะวัน น้าํ มันถัว่ ลิสง น้าํ มันงา ฯลฯ วิธีการสกัดน้ํามันออกจากพืชโดยการนํา
พืชหรือวัตถดิบเหลานัน้ ไปบด จากนั้นนําไปสกัดดวยวิธี s xhlet extracti ดวยตัวทําละลายเฮกเซน สวนอีก
วิธีการคือ การแชดวยตัวทําละลายจากนั้นนําไปกรอง น้ํามันพืชประกอบดวยกรดไขมันอิสระที่มีจํานวน
คารบอนตั้งแต 14-20 อะตอม ซึ่งมีจํานวนและตําแหนงของพันธะคที่แตกตางกัน นอกจากนี้ยังมีน้ํา ster l
ph sph lipid กลิ่น และสิ่งเจือปนอื่นๆ ในน้ํามัน โดยพบวาน้ํามัน จากเมล็ดองนมีชนิดและปริมาณของกรด
ไขมันดังนี้ กรดโอเลอิก>กรดลิโนเลอิก>กรดลิโนเลนิก>กรดปาลมิติก โดยน้ํามันดอกคําฝอย (saffl wer il)
และน้าํ มันลินซีด (li seed il) มีกรดลิโนเลอิกและกรดลิโนเลนิกสง ขณะที่น้ํามันปาลมมีกรดไขมันชนิดอิ่มตัว
สงคือ กรดปาลมิติก ประเทศที่นําน้ํามันจากพืชมาใชผลิตไบโอดีเซลบางแลว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาใช
น้าํ มันถั่วเหลือง ประเทศในทวีปยโรปใชน้ํามันจากเมล็ดองน ประเทศอินเดียใชน้ํามันปาลม สําหรับประเทศ
ไทยสามารถใชวัตถดิบหลายชนิด เชน น้าํ มันปาลมจากผลปาลม (palm ker el il) และน้ํามันมะพราว (c c ut
il) โดยน้ํามันปาลมถกนํามาผลิตไบโอดีเซลมากทีส่ ด รองลงมาคือ น้ํามันมะพราว น้ํามันถั่วเหลือง และสบดํา
(Rashid, U., a d A war, F., 200 Atta ath , Magmee, L., a d Je va itpa jakul, P., 2004)
2.2 ไขมันสัตว
ไขมันจากสัตวที่นํามาผลิตไบโอดีเซล ไดแก ไขมันจากไก น้ํามันหมและไขมันจากวัว องคประกอบ
ของไขมันสัตวพบวามีกรดโอเลอิก (C1 1) มากที่สดประมาณ 41-44% รองลงมาคือ กรดปาลมมิติก (C1 0)
23% และกรดสเตียริก (C1 0) 13% โดยองคประกอบของไขมันสัตวกบั น้าํ มันถัว่ เหลืองมีความแตกตางกันอยาง
ชัดเจนคือ น้ํามันถั่วเหลืองมีกรดลิโนเลอิก (C1 2) มากที่สด 52% รองลงมาคือ กรดโอเลอิก 21% และกรด
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ปาลมมิติก 11% ไขมัน สัตวจากไกพบวามีปริมาณของกรดไขมันไมอิ่มตัวมากที่ส ดเมื่อเทียบกับไขมัน สัตว
ดวยกัน สวนกรดไขมันอิ่มตัวมีปริมาณใกลเคียงกับน้าํ มันหมและน้าํ มันจากวัว ขณะที่ในน้ํามันถั่วเหลืองมีกรด
ไขมันไมอม่ิ ตัวถึง 1% ซึง่ อาจเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดความแตกตางระหวางไบโอดีเซลจากน้ํามันถั่วเหลือง
และไบโอดี เ ซลจากไขมั น สัต ว เ นื่ อ งจากกรดไขมั น ไมอิ่ ม ตัว มี สว นทํ า ให ก ารเกิ ด ปฏิ กิ ร ิ ย าต า งๆ ได เช น
กระบวนการออโตออกซิเดชัน (aut - xidati ) และพอลิเมอรไรเซชัน (p lymerizati ) ที่มีสวนสําคัญกับ
ความเสถียรตอความรอนของไบโอดีเซล มีการถกเถียงเกี่ยวกับปริมาณของกรดไขมันอิ่มตัวที่ มีสวนทําให
เครือ่ งยนตเสือ่ มสภาพลง ความหนืดของไบโอดีเซลทีม่ าจากไขมันสัตวมีคาสงกวาจากน้ํามันถั่วเหลืองเล็กนอย
แตยังอยในเกณฑของ ASTM อาจเนื่องมาจากน้ํามันพืชจากถั่วเหลืองมีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวสงกวาไขมัน
สัตว การใชไขมันสัตวในการผลิตไบโอดีเซลมีขอดีคือ ราคาไมแพง หาไดจากโรงงานอตสาหกรรม แตมีขอเสีย
คือ ไบโอดีเซลทีไ่ ดจะมีคณสมบัติในการไหลเท (p ur p i t) ต่ํา แตสามารถแกไขไดโดยการกลั่นแยกสวนกอน
ทําปฏิกริ ยิ าทรานสเอสเทอริฟเ คชัน (Wyatt, VT., et al., 2005)
2.3 นํามันทีใชแลว
น้าํ มันทีใ่ ชแลวมีปริมาณกรดไขมันอิสระทีไ่ มสามารถเปลีย่ นเปนไบโอดีเซลสงกวาน้ํามันที่ยังไมไดใช
สามารถตรวจสอบไดโดยการหาคาความเปนกรด (acid value) ดวยวิธีการไทเทรต (titrati ) พบวา น้ํามันที่ใช
แลวมีคาความเปนกรดและมีความหนืดเชิงไคเนติกสสงกวาน้ํามันที่ยังไมไดใช น้ํามันที่ใชแลวตองใชความ
เขมขนตัวเรงปฏิกริ ิยาเพื่อใหไดปริมาณเอสเตอรมากกวาน้ํามันที่ไมไดใชประมาณ 10 % ไบโอดีเซลที่ไดจาก
น้ํา มัน ใช แ ล ว มี สิ่ ง เจื อ ปนมากกว าน้ํ า มั น ที่ยั ง ไม ไ ด ใ ช แตมี ข อ ดีคือ ทํ า ใหร าคาไบโอดี เ ซลถกกวา น้ํา มั น
ปโตรเลียม การใชวัตถดิบที่เหลือทิ้ง เชน น้ํามันจากรานอาหารหรือโรงงานอตสาหกรรมมาผลิตไบโอดีเซล
จะทําใหนาํ้ มันไบโอดีเซลมีราคาถกลงและชวยรัฐบาลแบงเบาภาระในการกําจัดวัตถดิบทีใ่ ชแลวเหลานัน้ น้ํามัน
ที่ใชแลวและไขมันสัตวถือวามีคณภาพต่ํากวาน้ํามันพืชกลั่นบริสทธิ์ในดานของปริมาณกรดไขมันอิสระ จึงตอง
มีการบําบัดกอนนํามาผลิตไบโอดีเซล เชน ไขมันสัตวอาจมีการปนเปอนของกระดกและเศษเนื้อทําใหตองผาน
การกรองกอน นอกจากนีอ้ าจมีการเอาน้าํ ออกและกลั่นดวยไอน้ํา การฟอกสี การเอาน้ําออกทําไดโดยแยกตาม
ความหนาแนนโดยใชถังในแนวราบ เพื่อลดความเขมขนของน้ําในไขมันที่เหลือทิ้งใหเหลือ 0.5% การเอาน้ํา
ออกมีความจําเปนสําหรับน้าํ มันปรงอาหารทีอ่ าจมีนาํ้ ปนอยถงึ 3 % นอกจากนี้ยังมีการกลั่นดวยไอน้ําเพื่อทําลาย
โปรตีนทีเ่ หลืออยในไขมันและการฟอกสีเพื่อเอาโปรตีนที่เนาเปอยออก แมวาไขมันสัตวและน้ํามันที่ใชแลวจะ
เปนแหลงวัตถดิบราคาไมแพงสําหรับผลิตไบโอดีเซลก็ตาม แตปริมาณของกรดไขมันอิสระที่สงทําใหวัตถดิบ
ประเภทนีไ้ มเหมาะกับการผลิตไบโอดีเซลรวมกับดางโดยตรงเนือ่ งจากอาจเกิดสบปะปนออกมาดวย
ชนิดของน้ํามันที่ใชเปนวัตถดิบในการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน เชน น้ํามันถั่วเหลืองที่ยัง
ไมไดใช น้าํ มันถัว่ เหลืองทีใ่ ชแลว และน้าํ มันถัว่ เหลืองกลัน่ บริสทธิ์ เมือ่ นํามาเปรียบเทียบผลที่ไดคือไบโอดีเซล
ที่ไดจากน้ํามันถั่วเหลืองที่ยังไมไดใชจะมีความเสถียรมาก รองลงมาคือ น้ํามันที่ไดจากน้ํามันถั่วเหลืองกลั่น
บริสทธิแ์ ละน้าํ มันถัว่ เหลืองทีใ่ ชแลว เนือ่ งจากน้าํ มันถัว่ เหลืองทีย่ งั ไมไดใชมสี ารตานอนมลอิสระตามธรรมชาติ
เชน สารโทโคเฟอรอล ซึ่งเป นสารเพิ่มความเสถียรในน้ํามันและชวยใหการเกิดออกซิเดชันนอยลง สวนใน
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น้าํ มันถัว่ เหลืองกลัน่ บริสทธิพ์ บวากระบวนการผลิตมีสวนทําใหเกิดการสญเสียสารตานอนมลอิสระไปบางสวน
ในขั้นตอนการกําจัดกลิ่น จะเห็นไดจากผลิตภัณฑที่ไดจากขั้นตอนนี้คือ วิตามินอี (D- t c pher l) สวนน้ํามัน
ถัว่ เหลืองทีใ่ ชแลวมีการเกิดออกซิเดชันและการสลายตัวของสารเนือ่ งจากอณหภมิสง ทําใหเกิดผลิตภัณฑใหมที่
ไมพงึ ประสงคและความเสถียรของเมทิลเอสเตอรลดลง ปริมาณกรดไขมันอิม่ ตัวสงจะชวยทําใหการเก็บรักษามี
ความเสถียรมากขึน้ เมือ่ เทียบกับกรดไขมันไมอิ่มตัวที่เปนตัวทําใหเกิดปฏิกิริยาตางๆ เชน aut - xidati และ
p lymerizati (Ferrari, R., liveira, VS., a d Scabi , A., 2005)
3. เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
การผลิตไบโอดีเซลเมื่อมีสวนที่เปนน้ํามันแลว จะตองอาศัยแอลกอฮอลและตัวเรงปฏิกิริยาดวย การ
ผลิตไบโอดีเซลทางการคาจําเปนตองอาศัยความรและเทคโนโลยีตางๆ เพื่อทําใหการผลิตไบโอดีเซลมีความคม
ทนและสามารถผลิตเพื่อจําหนายทางการคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทรานสเอสเทอริฟ เคชัน เปน ปฏิกิริยาที่
ไขมันหรือน้าํ มันทําปฏิกริ ยิ ากับแอลกอฮอลเพือ่ ใหไดเอสเตอรและกลีเซอรอลโดยใชตัวเรงปฏิกิริยา ไดแก ดาง
กรด และเอนไซมหรืออาจจะไมใชตวั เรงปฎิกิริยา ปฏิกริ ยิ าทรานสเอสเทอริฟเคชันเริ่มจากการนําน้ํามันที่สกัด
ไดมาใหความรอนจากนั้นเติมแอลกอฮอลปฐมภมิหรือแอลกอฮอลทติยภมิ (primary r sec dary m hydric
aliphatic alc h l) ทีม่ คี ารบอน 1- อะตอมและมีนาํ้ หนักโมเลกลต่าํ เชน เมทานอล เอทานอล โพรพานอล บิวทา
นอล และเอทิลแอลกอฮอล โดยทั่วไปนิยมใชเมทานอลและเอทานอลมากที่สด การใชเอทานอลมีขอดีคือ ได
จากพืช ทําใหสามารถหาทดแทนไดและเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม การทําปฏิกริ ยิ าตองนําน้ํามันหรือไขมันมาผสม
กับแอลกอฮออลโดยเติมตัวเรงปฏิกริ ยิ าทันที จากนั้นนําไปปนกวน โดยกําหนดระยะเวลาและอณหภมิที่ใช เมื่อ
ปฏิกิริยาเสร็จสมบรณจะไดสารละลายแยกเปน 2 ชั้น ชั้นบนเปนเอสเตอรของกรดไขมันและชั้นลางเปนกลี
เซอรอล นําชัน้ บนไปทําใหบริสทธิ์ดวยวิธีการกลั่น แลวนําไปลางดวยน้ํากลั่นเพื่อกําจัดตัวเรงปฏิกิริยาที่เหลือ
จากนั้นนําไปกรองดวยโซเดียมซัลเฟตเพื่อกําจัดน้ําหรือนําชั้นบนไปทําใหเจือจางดวยอีเทอรแลวลางดวยกรด
ไฮโดรคลอริกและน้าํ กลัน่ ตามลําดับ แลวนําไปดดน้ําออกดวยโซเดียมคารบอเนตและระเหยตัวทําละลายออก
จากนั้นหาปริมาณองคประกอบตางๆ ไดแก เอสเตอรของกรดไขมันและกรดไขมันชนิดตางๆ ที่เหลืออยดวย
วิธกี ารตางๆ เชน HPLC,GC, TLC และ MR (สําหรับหาอัตราสวนพื้นที่ระหวางหม meth xy และ methyle e
pr t ) (Leu g, DYC., a d Gu , Y., 200 )
ไบโอดีเซลทีเ่ ตรียมจากไตรกลีเซอไรดในน้ํามันพืช ไขมันสัตว และน้ํามันที่ใชแลวจะมีไตรกลีเซอไรด
ซึง่ เปนไตรเอสเตอรของกลีเซอรอลระหวางกรดไขมัน 3 ตัวกับกรดคารบอกซิลิกสายโซตรงยาวที่โมเลกลเปน
โมโนและไดกลีเซอไรดมาจากการแทนที่ของกรดไขมัน 2 ตัวและ 1 ตัว ตามลําดับ ที่ตําแหนงของหมไฮดรอก
ซิลของกรดคารบอกซิลกิ ไขมันทีใ่ ชเปนวัตถดิบประกอบดวยกลีเซอไรดและกรดไขมันหลายชนิด ซึ่งปฏิกิริยา
ทางเคมี ที่เกิดขึ้นในการผลิ ต ไบโอดีเซลคือ แอลกอฮอล ที่นิยมใชคือ เมทานอลเนื่ อ งจากมี ร าคาถกและมี
คณสมบัติที่ดีในการเปนตัวเรงปฏิกริ ยิ า โดยปกติจะใชตัวเรงปฏิกริ ยิ าเพือ่ ใหปฏิกริ ยิ าเกิดอยางสมบรณ สภาวะใน
การทําปฏิกริ ยิ าและการแยกผลิตภัณฑใหบริสทธิ์ขึ้นอยกับชนิดของตัวเรงปฏิกริ ยิ า การเกิดสบเปนอปสรรคอยาง

หนึง่ ในการผลิตไบโอดีเซล ซึง่ เกิดจากไฮดรอกไซดของโลหะทําปฏิกริ ยิ ากับกรดไขมันอิสระ สบที่เกิดขึ้นจะทํา
ให ค วามหนืดเพิ่ มขึ้น และทํ า ให ข ั ้ น ตอนในการแยกใหบริส ทธิ์มีความยงยากมากขึ้น และเสียคาใชจายสง
นอกจากนี้การทําปฏิกริ ยิ าตองใชแอลกอฮอลทม่ี นี าํ้ นอย (a hydr us alc h l) คือไมเกิน0.1-0.3 % หรือนอยกวา
เนือ่ งจากการมีน้ําจะทําใหเกิดการไฮโดรลิซสิ ของแอลคิลเอสเตอรไปเปนกรดไขมันอิสระ จากนั้นก็จะเกิดเปน
สบขึ้น ปกติปฏิกริ ยิ าทรานสเอสเทอริฟเ คชันโดยใชกรดหรือดางในการเรงปฏิกริ ยิ าประกอบดวย 3 ขัน้ ตอนทีผ่ นั
กลับได โดยเริม่ จากไตรกลีเซอไรดถกเปลีย่ นเปนไดกลีเซอไรดและโมโนกลีเซอไรด สดทายเปลี่ยนเปนแอลคิล
เอสเตอร 3 โมลและกลีเซอรอล 1 โมล ขั้นตอนที่กําหนดปฏิกริ ยิ าจะแปรเปลี่ยนไปตามเวลาของ 3 ขั้นตอน เริ่ม
จากการถายเทมวลระหวางสารตั้งตนกับตัวเรงปฏิกิริยาคือ น้ํามันกับแอลกอฮอล -ตัวเรงปฏิกิริย า จากนั้น
เกิด ปฏิกิริยาเปน เอสเตอร ซ่ึง เป น อิมั ล ชัน ชว งนี้เปนชวงที่กําหนดปฏิกิริยาชว งที่ 2 โดยการควบคมแบบ
ไคเนติกสในการเกิดผลิตภัณฑสดทายเปนจดสมดลทีอ่ ยใกลกบั จดสิน้ สดปฏิกริ ยิ า (L ter , E., et al., 2005)
ปริมาณน้ําจะสงผลตอปฏิกิริย าที่ใ ช ก รดมากกวา ปฏิกิริยาที่ ใ ชดาง กลาวคือวัตถดิบที่มีน้ําอย 5 %
ผลิตภัณฑที่ไดจากการใชกรดจะเหลือ % ขณะที่ผลิตภัณฑที่ไดจากการใชดางมีถึง 0% ความบริสทธิ์ของ
ไบโอดีเซลดจากปริมาณเมทิลเอสเตอร (น้ําหนักเอสเตอร/น้ําหนักผลิตภัณฑ) ซึ่งคาที่ไดหมายถึง ความสามารถ
ในการเปลี่ยนไตรกลีเซอไรดเปนเมทิลเอสเตอร สวนคาการเปลี่ยนผลิตภัณฑ หมายถึง น้ําหนักผลิตภัณฑ /
น้าํ หนักน้าํ มันตัง้ ตน ซึง่ คานีห้ มายถึงการเปลีย่ นไปเปนเมทิลเอสเตอรไดมากหรือนอย (Leu g, DYC., a d Gu ,
Y., 200 ) ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันจะตองไมมีน้ําปะปนมาเนื่องจากโมเลกลน้ําจะทําลายโมเลกลของ
ตัวเรงปฏิกิริยา มีรายงานวาการกําจัดโมเลกลของน้ําสามารถใชเตาอบไมโครเวฟที่ 0 C เปนเวลา 10 นาที
จากนั้นนําน้าํ มันผสมกับเอทานอลทีม่ กี ารเติมตัวเรงปฏิกริ ยิ า โดยขั้นตอนของการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาจะมีการ
ใชเตาอบไมโครเวฟเขามาชวยเพื่อกําจัดน้ําออกไป นอกจากนี้การทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันยังใช
ไมโครเวฟชวยในการปรับปรงการสกัดและชวยเรงปฏิกริ ยิ า โดยลดเวลาในการเกิดผลิตภัณฑซึ่งปกติใชเวลา 5
นาที เหลือเพียง 4 นาทีเทานัน้ อีกทั้งยังเกิดผลิตภัณฑไดมากที่สด แตตองมีการควบคมการใชไมโครเวฟไมให
รอนเกินไปเนือ่ งจากจะไปทําลายสารประกอบอินทรีย เชน แอลกอฮอล เนื่องจากโครงสรางของแอลกอฮอลจะ
มีการจัดเรียงตัวในแนวสนามแมเหล็กที่เกิดจากคลื่นไมโครเวฟทําใหโมเลกลมีการหมนและเกิดความรอนจาก
การเสียดสีของการหมนระหวางโมเลกล อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอณหภมิบริเวณ catalytic site
สง การใชไมโครเวฟจึงทําใหเกิดการทําปฏิกริ ยิ ากันอยางมีประสิทธิภาพและชวยใหการแยกทําไดดีขึ้นโดยใช
ไมโครเวฟ 2-3 นาทีแลวปลอยทิง้ ไว 3 นาที การแยกชั้นจะเกิดไดอยางสมบรณ การใชไมโครเวฟในการแยกชั้น
ใช กั บ การแยกน้ํ ามั น ออกจากน้ําเสี ย จะชว ยให ป ฎิ กิริ ย าทรานส เ อสเทอริ ฟ เ คชั น เกิ ด ไดเ ร็ ว และปลอดภั ย
(Saifuddi , ., a d Chua, KH., 2004)
4. รปแบบของปฎิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน
รปแบบของปฎิกริ ยิ าทรานสเอสเทอริฟเ คชัน สามารถแบงไดเปน 4 รปแบบ ดังนี้

4.1 Alkali e catalyzed tra sesterificati (Rashid, U., a d A war, F., 200 )
ปฏิกริ ยิ าทรานสเอสเทอริฟเ คชันโดยการใชดางสามารถเกิดไดเร็วกวาการใชกรดเปนตัวเรงปฏิกิริยาใน
ปริมาณทีเ่ ทากัน อีกทัง้ เปนที่นิยมกวา แตก็มีราคาแพง จะเห็นไดจากโรงงานอตสาหกรรมสวนใหญนิยมใชดาง
เปนตัวเรงปฏิกริ ยิ า ไดแก โซเดียมเมทอกไซด (CH3 a) โพแตสเซียมเมทอกไซด (CH3 K) โซเดียมไฮดรอก
ไซด ( a H) และโพแตสเซียมไฮดรอกไซด (K H) จากการศึกษาพบวา ตัวเรงปฏิกริ ยิ า K H มีประสิทธิภาพดี
ทีส่ ด รองลงมาคือ ตัวเรงปฏิกิริยา a H, CH3 a และ CH3 K ตามลําดับ ตัวเรงปฏิกิริยาที่นิยมใชในระดับ
อตสาหกรรมคือ a H และ K H เนือ่ งจากมีราคาถก การเกิดปฏิกริ ยิ าของตัวเรงปฏิกิริยาจะเกิดจากเมทอกไซด
ไอออนที่เกิดขึ้นได 2 ทางคือ เกลือเมทอกไซดและการทําปฏิกิริยาของเมทานอลกับหมไฮดรอกซิลของอัล
คาไลดไฮดรอกไซด ซึ่งเมทอกไซดไอออนจะเปนนิวคลีโอไฟดที่แข็งแรงเพื่อไปชนกับหมคารบอนิลแลวเกิด
เปนแอลคิลเอสเตอร การใชดางในการเรงปฏิกิริยานั้นน้ํามันที่ใชจะตองมีปริมาณกรดไขมันอิสระต่ําไมเกิน
0.5 % ผลการเปรียบเทียบปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยาพบวา มีก ารใช a H นอยกวา K H และ CH3 a
เนื่องจากมีมวลโมเลกลนอยที่สด แตในเทอมของความเขมขนพบวา CH3 a ใชนอยกวา a H และ K H
ผลิตภัณฑไบโอดีเซลทีไ่ ดจาก CH3 a มีคา มากทีส่ ด การใชดางในการเรงปฏิกริ ยิ าทรานสเอสเทอริฟเ คชันตอง
เปนภาวะที่ปราศจากน้ํา การเตรียม K H ( a H) ตองใชเมทานอลแอนไฮดรัสเพื่อใหได CH3 a และน้ํา
เกิดขึ้น ซึ่งน้ําจะทําปฏิกริ ยิ ากับไตรกลีเซอไรดและ a+ ทําใหเกิดสบ จึงมีการสญเสียไตรกลีเซอไรดบางสวนไป
ขณะที่ CH3 a พอแตกตัวให CH3 - กับ a+ นั้นจะไมมนี าํ้ เขามาทําปฏิกริ ยิ า เมือ่ ใช a H และ CH3 a จะ
ไดชั้นเอสเตอรทเ่ี ปนของเหลว โดยชั้นลางเปนกลีเซอรอลที่มีความหนืดสงและถามีสบขึ้นจะทําใหจับตัวเปน
กอน การใช K H จะไดของเหลว 2 ชั้น ทําใหโรงงานอตสาหกรรมมักใช K H เนื่องจากสะดวกและงายตอ
การใชงาน การเปรียบเทียบราคาของตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนดางพบวา a H มีราคาถกที่สด รองลงมาคือ K H
และ CH3 a โดยสรปพบวา a H มีความเหมาะสมกวา K H ทัง้ ในดานราคาและปริมาณการใช
4.2 Acid catalyzed tra sesterificati (L ter , E., et al., 2005)
การใชกรดในการเรงปฏิกิริยามีขอดีคือ สามารถใชกับวัตถดิบทีม่ คี วามชืน้ และปริมาณกรดไขมันอิสระ
สง เชน สามารถใชไดกับน้ํามันทําอาหารที่มีกรดไขมันอิสระสงถึง % การใชกรดสามารถเรงปฏิกิริยาไดทั้ง
ทรานสเอสเทอริฟเ คชันและเอสเตอริฟเ คชัน การใชกรดจะมีความประหยัดกวาการใชดาง แตก็ทําใหปฏิกิริยา
เกิดชากวาถึง 4,000 เทา และตองใชอณหภมิสงในการทําปฏิกริ ยิ า ทําใหการใชกรดในการเรงปฏิกิริยาเหมาะสม
กับวัตถดิบที่เปนไขมันสัตวหรือไขมันที่ใชแลว เชน การใชกรดกับวัตถดิบที่มีน้ํา 0.1% จะมีผลเล็กนอย แตถา
วัตถดิบนั้นมีน้ําอย 5 % จะทําใหเกิดการยับยั้งปฏิกริ ิยาอยางสมบรณ นอกจากนี้ยังพบวาการใชสารที่มีความเปน
ขั้วมากในปฏิกิริยาของกรดจะทําใหลดอัตราการเกิดของปฏิกิริยาเนื่องจากสารที่มีขั้วจะไปแยงการจับตัวกับ
ไฮโดรเจนไอออนและไปขัดขวางไอออนอืน่ ๆ ของตัวเรงปฏิกริ ยิ า นอกจากนี้การใชกรดอาจทําใหเกิดการแยก
ชั้นอีกดวย แตสามารถแกไขไดโดยการใชตัวทําละลายรวม การใชวัตถดิบที่มีกรดไขมันอิสระสงสามารถทําการ
ยอยดวยกรดกอน จากนั้นจึงใชดางในการเรงปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันซึ่งจะทําใหราคาของผลิตภัณฑที่
ไดมีราคาสงขึ้น แตไดผลดีในการผลิตไบโอดีเซล กลไกของปฏิกิริยาในการใชกรดคือ การโปรโตเนทของ

คารบอนิลและออกซิเจน ซึง่ เปนการเพิม่ electr philicity ของคารบอนอะตอมเพือ่ ทําใหเกิดการชนของนิวคลีโอ
ไฟด โดยมีปจจัยที่สําคัญคือ โครงสรางของกรดคารบอซิลิกกับแอลกอฮอลที่ทําใหเกิดการขัดขวางการเขาทํา
ปฏิกริ ยิ า การเกิดเอสเทอริฟเ คชันของกรดปาลมมิติกโดยใชตัวเรงปฏิกริ ยิ าเอทนอลและเมทานอล พบวา การใช
เมทานอลจะใหผลดีกวาการใชเอทานอล กรดที่ใชในการเรงปฏิกริ ยิ ามีอยหลายชนิดดวยกัน แตที่นิยมมากที่สด
คือ กรดซัลฟวริก (H2S 4) รองลงมาคือ กรดไฮโดรคลอริก (HCl ) กรดไตรฟลออไรดโบรอน (BF3) กรด
ฟอสฟอริก (H3P 4 ) และกรดซัลโฟนิก (Sulf ic acid) ตามลําดับ การใชกรดในการเรงปฏิกิริยาอาจจะเกิดน้ํา
ขึ้นในปฏิกิริยา ซึง่ มีผลเสียตอการผลิตไบโอดีเซลเนือ่ งจากน้าํ จะไปไฮโดรไลซเอสเตอรเกิดเปนกรดไขมันอิสระ
อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้การมีน้ําก็มีขอดีคือ จะทําใหกรดทําปฏิกิริยากับน้ํามากกวาแอลกอฮอลซึ่งทําใหเกิดการ
ลอมรอบโปรตอน เปนการปองกันไมใหกรดไปทําปฏิกริ ยิ ากับไตรกลีเซอไรดและยับยั้งการเกิดปฏิกริ ยิ าทรานส
เอสเทอริฟเ คชัน การเกิดการลอมรอบโปรตอนในตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนกรดนี้จะสงผลตอปฏิกิริยาทรานสเอส
เทอริฟเ คชันมากกวาปฏิกริ ยิ าเอสเทอริฟเ คชันทีเ่ ปนโมเลกลใหญและมีขั้วนอยกวา เนื่องจากขั้วของหมคารบอก
ซิลกิ ของกรดไขมันอิสระและความสามารถในการเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ํา
แมวาการใชของเหลวในการเรงปฏิกริ ยิ าจะมีประสิทธิภาพดี แตมีปญหาในดานการปนเปอนและตองมี
ขั้นตอนการทําใหเปนกลาง รวมทัง้ ความยงยากในการเอาผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นออก ทําใหเสียคาใชจายในการแยก
จึงใชตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนของแข็งเพื่อทําใหเกิดความสะดวกในการแยกและสามารถนําตัวเรงปฏิกิริยาที่เปน
ของแข็งกลับมาใชใหมได การใชของแข็งที่เปนกรดมีขอดีก วาการใชของแข็งที่เปนดางคือ มีความเสถียร
มากกวา การกัดกรอน และปญหาของสภาพแวดลอมนอยกวา อีกทัง้ การทําใหบริสทธิง์ า ยกวาและมีราคาถกกวา
ตัวเรงปฏิกิริยาของแข็งที่เหมาะสมนั้นควรอยในถังแบบ packed bed c ti u us ซึ่งงายตอการแยกและทําให
บริสทธิ์รวมทั้งลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น การใชตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนของแข็งตองศึกษาปจจัยตางๆ เชน การ
เชือ่ มตอของรขนาดใหญ ความเขมขนของกรดบริเวณที่ทําปฏิกริ ยิ าและพืน้ ผิวทีไ่ มชอบน้าํ ตัวเรงปฏิกิริยาที่เปน
ของแข็ง เชน เซอรโคเนียมซัลเฟต ซึง่ เปนของแข็งที่มีความเปนกรดแกสําหรับชวยในการเกิดปฏิกริ ยิ าตางๆ เชน
แอลคิเลชั น ไอโซเมอรไรเซชั น และทรานสเอสเทอริฟเคชัน มีความวองไวในการเกิด ปฏิกิริยาสําหรับ
ไฮโดรคารบอนสายยาวภายใตสภาวะปานกลาง เซอรโคเนียมซัลเฟตเตรียมไดจากการนํา Zr Cl2. H2 มา
ละลายน้าํ แลวทําใหตกตะกอนดวยแอมโมเนีย แลวนําไปลางและกรองเอาคลอไรดไอออนออก จะไดไฮดรอก
ไซดของ Zr( H)4 แลวนําไปทําใหแหง จากนั้นนําไปจมใน H2S 4 นาน 24 ชม. นําไปกรอง จะไดเซอรโคเนียม
ซัลเฟต จากนั้นทําใหแหงแลวนําไปเผาที่ 23 เคลวิน นาน 3 ชม. (He, C., et al., 200 )
การทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน โดยการใชตัวเรงปฏิกิริยาที่ เปนกรดโดยการนําน้ํามันทํ า
ปฏิกริ ยิ ากับเมทานอลโดยมีของแข็งทีเ่ ปนกรดเปนตัวเรงปฏิกริ ยิ า หลังปฏิกิริยาเสร็จสมบรณจะตองมีการกรอง
เพือ่ แยกเอาตัวเรงปฏิกริ ยิ าออกมาเพื่อนํากลับมาใชใหม เมทิลเอสเตอรที่ไดจะมีความคงตัวในระดับสง การใช
ของแข็งทีเ่ ปนกรดเปนตัวเรงปฏิกริ ยิ ากับน้ํามันที่มกี รดไขมันอิสระสงจะมีประสิทธิภาพดีกวาการใชของแข็งที่
เปนดางเนื่องจากมี activity สงกวาและมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วกวา แตตัวเรงปฏิกิริยาของแข็งที่เปนดางมี
ความวองไวตอน้าํ และกรดไขมันอิสระในวัตถดิบ ทําใหการใชของแข็งที่เปนดางตองใชวัตถดิบที่มีคณภาพสง

เพือ่ หลีกเลีย่ งการเกิดการยับยั้งปฏิกริ ยิ า (deactivati ) แตการใชของแข็งทีเ่ ปนกรดสามารถใชไดกับวัตถดิบที่มี
น้าํ และกรดไขมันอิสระสง ซึง่ ปกติ catalytic activity ในของแข็งทีเ่ ปนกรดจะมีคาต่าํ มาก ตัวเรงปฏิกริ ยิ าของแข็ง
ทีเ่ ปนกรดเหมาะกับน้ํามันที่มีกรดไขมันอิสระเนื่องจากจะทําใหตัวเรงปฏิกิริยามีความเสถียรดี นอกจากนี้ยังมี
การทรานสเอสเทอริฟเคชัน อีก ประเภทหนึ่งคือ การใชตัวเรงปฏิกิริยาของแข็งที่เปนกรดของเซอรโคเนียม
ซัลเฟตรวมกับกาซไฮโดรเจนโดยใชความรอนสง เมือ่ ปฏิกริ ยิ าเสร็จสมบรณจะตองทําใหเย็นเพือ่ ปองกันการเกิด
ของแข็งในน้ํามัน จากนั้นกรองเอาของแข็งออก แลวนําไปวิเคราะหดวย GC โดยเซอรโคเนียมซัลเฟตจะใช
โปรตอนจากพื้นผิวของโลหะเพื่อไปเรงการเปลี่ยนไฮโดรคารบอนสายยาว ซึ่งกาซไฮโดรเจนที่ใหเขาไปจะไป
ชดเชยกับไฮโดรเจนที่หลดออกมาจากพื้นผิวของเซอรโคเนียมซัลเฟต (Charusiri, W., a d Vitidsa t, T., 2005)
4.3 E zymatic tra sesterificati (วรวฒิ จฬาลักษณ, 254 )
เอนไซมไลเพสเรียกอีกชื่อหนึ่งวา กลีเซอรอลเอสเตอรไฮโดรเลส (glycer l ester hydr lase) หรือ
เอซิลกลีเซอรอลไฮโดรเลส (acyl glycer l hydr lase) เปนเอนไซมทเ่ี รงปฏิกริ ยิ าไฮโดรลิซิสของโมเลกลไตรกลี
เซอไรดเพื่อไดผลิตภัณฑเปนกรดไขมันและกลีเซอรอล นอกจากนี้ยังสามารถประยกตใชเอนไซมไลเพสใน
กระบวนการสังเคราะห ทําใหมกี ารใชเอนไซมไลเพสไปใชในอตสาหกรรมตางๆ ไดแก อตสาหกรรมอาหาร
ใชเอนไซมไลเพสเปนตัวสรางกลิน่ และรสชาติ อตสาหกรรมการผลิตหนังใชเอนไซมไลเพสกําจัดเศษเนื้อหรือ
ไขมันที่ไมตองการออกจากวัตถดิบ หรือใชเอนไซมไลเพสในการบําบัดน้ําเสียจากแหลงชมชน แหลงของ
เอนไซมไลเพสมี 3 แหลงคือ สัตว (ตับออน) พืช (ขาวสาลี ขาวโอต ฝาย ถั่วเหลือง) และจลินทรีย (ราและยีสต
บางชนิด)
สวนใหญนิยมใชเอนไซมไลเพสจากจลินทรียเนื่องจากจลินทรียเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตไดเร็ว
สามารถปรับสภาวะใหเหมาะสมตอการผลิตเอนไซมไดงายกวาพืช การผลิตไบโอดีเซลดวยเอนไซมไลเพส
นับเปนกระบวนการผลิตเชือ้ เพลิงทีไ่ มมผี ลเสียตอสิง่ แวดลอม กระบวนการใชเอนไซมมีความสะอาด ปลอดภัย
ตอผบริโภค ระดับมลพิษที่เกิดจากกระบวนการนี้มีนอยมากเมื่อเทียบกับการผลิตดวยสารเคมี การใชเอนไซมมี
ปญหาทีเ่ อนไซมมรี าคาแพง แตปจจบันมีการพัฒนาเอนไซมใหอยในรปตรึง (imm bilized lipase) ทําใหราคา
ของเอนไซมลดลงเนื่องจากกระบวนการตรึงทําไดงายและทําใหผลิตภัณฑไมตองผานการทําใหบริสทธิ์ ความ
เสถียรของเอนไซมมคี อ นขางสง ไลเพสสามารถนํามาเรงปฏิกริ ยิ าทรานสเอสเทอริฟเ คชันของไตรกลีเซอไรดได
อยางมีประสิทธิภาพทัง้ ในระบบทีม่ นี าํ้ และไมมนี าํ้ ผลิตภัณฑสามารถแยกออกไดโดยงาย นอกจากนี้ยังสามารถ
ผลิตไบโอดีเซลไดสงกวาการใชดางเปนตัวเรงปฏิกริ ยิ า เนือ่ งจากเอนไซมมีความจําเพาะตอสารตั้งตนสง ทั้งใน
ความจําเพาะตอหมฟง กชนั และตอ stere specificity แตในระดับอตสาหกรรมมีการใชเอนไซมท่ีมีราคาสงกวา
การใชดางเปนตัวเรงปฏิกริ ยิ า และการตรึงเอนไซมไลเพสถกนํามาใชเพื่อใหสามารถนําเอนไซมกลับมาใชซ้ําได
หลายๆ ครั้ง
4.4 N -catalyzed tra sesterificati
เปนวิธีการที่ไมใชตัวเรงปฏิกิริยาแตใชเมทานอลยิ่งยวดและเปนวิธีการแบบขั้นตอนเดียวเพื่อเปลี่ยน
ไขมันเปนไบโอดีเซลดวยวิธที รานสเอสเทอริฟเ คชันที่ใชอณหภมิ 350 C และความดัน 20-50 MPa ตามลําดับ
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สวนวิธกี ารแบบ 2 ขั้นตอนคือ การไฮโดรลิซิสไขมันดวยน้ําแลวใชเมทานอลยิ่งยวดเพื่อทําปฏิกิริยาเมทิลเอส
เตอริฟเคชันในสภาวะอณหภมิและความดันปานกลางคือ นอยกวา 300 C และ -20 MPa ตามลําดับ ซึ่งเปน
สภาวะทีท่ าํ ไดยากกวาการใชดางเปนตัวเรงปฏิกริ ยิ า การทนตอความรอนของไบโอดีเซลเปนสิ่งที่ตองพิจารณา
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรดไขมันไมอิ่มตัวในน้ํามันพืชจะเกิดปฏิกริ ยิ าไดงา ย เชน การเกิดออกซิเดชัน ผลจาก FT-IR
พบวา ในน้ํามันพืชสวนใหญมีกรดไขมันไมอม่ิ ตัว ซึ่งมีแนวโนมไมทนตอความรอน ขณะที่น้ํามันปาลมมีกรด
ไขมันอิม่ ตัวทีม่ กี ารทนตอความรอนไดดี การเกิด cis-tra s is merizati ทําใหเกิดผลกระทบตอสมบัตกิ ารไหล
ที่อณหภมิต่ําของไบโอดีเซลเนื่องจาก tra s-is mer มีจดหลอมเหลวสงกวา cis-is mer ขณะเดียวกันคาจดขน
(cl ud p i t) และจดไหลเท (p ur p i t) เกือบจะไมมีความแตกตางกัน สําหรับไบโอดีเซลที่ไดจากการใชเมทา
นอลยิ่งยวดจะใหคาจดขนและจดไหลเทเพิ่มขึ้นเล็กนอยที่ 350 C /43 MPa โดยเฉพาะน้ํามันลินซีดและน้ํามัน
ดอกทานตะวัน และพบวาที่ 350 C /43 MPa ผลิตภัณฑจะลดลงถึง 50% ซึ่งเปนผลจากผลิตภัณฑเปลี่ยนสภาพ
ไปเปน โมเลกลที่ใ หญขึ้น โดยเกิดจากการ p lymerizati และการเปลี่ยนสภาพของผลิตภัณฑไปเปนกาซ
(Imahara, H., et al., 200 ) โดยความหนืดของเมทิลเอสเตอรที่ไดจะมากกวาดีเซล D2 และเมื่อเพิ่มอณหภมิใน
การทําปฏิกริ ยิ าจะทําใหเอสเตอรเกิดมากขึ้น (Demirbas, A., 2003)
5. ปจจัยทีมีผลตอกระบวนการทรานสเอสเทอริฟเคชัน
ปจจัยที่มีผลตอ กระบวนการทรานสเอสเทอริฟเคชัน และการเร ง ปฏิกิริยามีอย ห ลายป จ จั ย ไดแก
อัตราสวนระหวางเมทานอลตอน้าํ มัน อณหภมิ เวลา ความเขมขนและชนิดของตัวเรงปฏิกิริยา และการปนกวน
ดังรายละเอียดตอไปนี้
5.1 อัตราสวนระหวางเมทานอลตอนํามัน
แอลกอฮอลที่ใชในการเรงปฏิกริ ยิ ามีหลายชนิด เชน เมทานอล เอทานอล โพรพานอล บิวทานอล และ
เอทิลแอลกอฮอล โดยเมทานอลและเอทานอลถกนําไปใชทั้งในระดับการวิจัยและใชในโรงงานอตสาหกรรม
เนือ่ งจากเมทานอลมีราคาถก สวนเอทานอลไดจากผลิตผลทางการเกษตร ซึง่ สามารถผลิตขึ้นมาใหมไดและเปน
มิตรตอสิง่ แวดลอม ดังนัน้ เอทานอลจึงเปนตัวเลือกทีด่ สี าํ หรับการนําไปผลิตเปนเชือ้ เพลิง สวนบิวทานอลมีขอดี
คือ สามารถจะผสมกับไขมันที่เปนวัตถดิบไดดีกวา นอกจากนี้การใชแอลกอฮอลที่มีโมเลกลใหญจะมีจดเดือด
สงกวาการใชแอลกอฮอลโมเลกลเล็ก ทําใหสามารถทํางานไดที่อณหภมิสง แตใชความดันปานกลาง ซึ่งบิวทา
นอลจะใหอัตราการเกิด ปฏิกิริยาสงที่ส ดตามมาดวย 1-pr pa l และเอทานอล ตามลําดับ แมวาในการเรง
ปฏิกริ ยิ าดวยเมทานอลจะใหอัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าชาทีส่ ดแตมี 2 ปจจัยที่มีผลตอการเขากันไดของสารตั้งตนใน
การทําปฏิกิริยาคือ การเพิ่มความไมมีขั้ว และอณหภมิที่ใชในการทําปฏิกิริยาเนื่องจากการเพิ่มของน้ําหนัก
โมเลกลของแอลกอฮอล ในทางทฤษฎีพบวาตองใชเมทานอล 3 โมลตอไตรกลีเซอไรด 1โมลเพื่อใหไดเมทิล
เอสเตอร 3 โมลและกลีเซอรอล 1 โมล หมายถึง ตองใชอตั ราสวนของเมทานอลตอน้าํ มันเปน 3 1 อยางไรก็ตาม
เมื่อใชน้ํามันบริสทธิ์โดยใชอัตราสวนของเมทานอลตอน้ํามันเปน 1 จะทําใหเกิด ผลิตภัณฑ มากที่สด ถามี
ปริมาณแอลกอฮอลเพิ่มมากขึ้นจะทําใหปฏิกริ ยิ าเกิดไดเร็วและสมบรณขึ้นรวมทั้งเกิดเอสเตอรเพิ่มมากขึ้น แต
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ปฏิกริ ยิ ายังเกิดไมสมบรณเมือ่ ใชอตั ราสวนเมทานอลตอน้าํ มันสงกวาอัตราสวนของเมทานอลตอน้ํามันเปน 1
นอกจากนี้ยังทําใหการแยกชั้นระหวางชั้นเอสเตอรและชัน้ น้าํ มีความลําบาก ใชเวลานานและเสียคาใชจา ยในการ
แยกมากขึ้น สําหรับน้าํ มันทีใ่ ชแลวพบวา ตองใชอตั ราสวนของเมทานอลตอน้าํ มันเปน 1 จะทําใหไดเอสเตอร
มากที่สด โดยมากกวาการใชน้ํามันบริสทธิ์ อาจเปนเพราะน้ํามัน ที่ใ ชแลวมีความหนืดสงกวาทําใหตองใช
ปริมาณเมทานอลมากเพือ่ ไปละลายน้ํามันและทําใหเกิดการสัมผัสกันของน้ํามันและเมทานอล ปริมาณตัวเรง
ปฏิกริ ยิ าและอัตราสวนของเมทานอลตอน้ํามันมีผลมากกวาอณหภมิและเวลาที่ใช แมวาการใชแอลกอฮอลตาง
ชนิ ด กั น จะทํ า ให มี ค วามแตกต า งกั น ในกลไกการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าและปริ ม าณเอสเตอร ท่ี ไ ด (Meher, LC.,
Dharmagadda, VSS., a d aik, S ., 200 )
5.2 อณหภมิ
อณหภมิเปนปจจัยที่สําคัญในการผลิตไบโอดีเซล การใชอณหภมิสงในการทําปฏิกิริยาจะทําใหอัตรา
การเกิดปฏิกริ ยิ าเร็วขึ้นโดยอณหภมิสงจะทําใหการแยกตัวของแตละเฟสลดลง คาคงทีข่ องอัตราการเกิดปฏิกริ ยิ า
เพิ่มมากขึ้นและเพิม่ การเขากันไดของสารตัง้ ตนและตัวเรงปฏิกริ ยิ า ทําใหเวลาในการทําปฏิกริ ยิ าลดลง แตการใช
อณหภมิสงทําใหผลิตภัณฑทไ่ี ดลดลงตามไปดวย นอกจากนี้การใชอณหภมิสงจะทําใหเกิดสบมากขึ้นสําหรับ
น้าํ มันบริสทธิ์ สวนในน้ํามันทีใ่ ชแลวการใชอณหภมิสงจะเพิม่ ความหนืดของไบโอดีเซลและมีผลตอการเกิดสบ
และทําใหเกิดผลิตภัณฑลดลง ทําใหการละลายของน้ํามันในเมทานอลดีขึ้นและเพิ่มพื้นที่การสัมผัสทําใหเกิด
ไตรกลีเซอไรดสงขึ้น ทําใหปฏิกิริยาเกิดดีและเร็วแตมีผลในการเรงการเกิดสบดวย แสดงวาอณหภมิสงมีผล
ในทางลบตอน้าํ มันบริสทธิ์ แตมผี ลทางบวกตอน้าํ มันทีใ่ ชแลวเพราะทําใหมีความหนืดมาก ซึ่งอณหภมิที่ใชจะ
สัมพันธกบั เวลาทีใ่ ช ควรหลีกเลีย่ งการใชอณหภมิทม่ี ากกวาจดเดือดของแอลกอฮอลเนือ่ งจากอณหภมิสงจะชวย
เรงปฏิกริ ยิ าการเกิดสบของกลีเซอไรด (Meher, LC., Dharmagadda, VSS., a d aik, S ., 200 )
5.3 เวลา
ระยะเวลาที่ใชในการทําให ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน เกิด อยางสมบรณมีค วามสัมพันธกับ
อณหภมิทใ่ี ชในการเกิดปฏิกริ ยิ า กลาวคือ ถาใชอณหภมิสง ระยะเวลาทีใ่ ชจะนอย แตถา ใชอณหภมิตาํ่ ระยะเวลา
ทีท่ ําใหเกิดปฏิกิริยาที่สมบรณจะใชเวลานานขึ้น สวนกลไกการเกิดปฏิกิริยาพบวา ถาใชเวลา 15 นาทีในการ
เกิดปฏิกริ ยิ า ปฏิกริ ยิ าจะเกิดเร็วในชวง 5 นาทีแรกโดยเกิดเปนเอสเตอรถึง 0 % จากนั้นปฏิกิริยาจะเกิดอยาง
ชาๆ จนเกิดสมบรณที่ 15 นาที และถาปลอยเวลาใหผานไปจนกระทั่งอยในชวง 15-30 นาทีพบวาปริมาณ
เอสเตอรท่ีไดไมเพิ่มขึ้น แตจะไปลดผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นเนื่องจากเวลาที่มากจะทําใหเกิดการไฮโดรลิซิสของ
เอสเตอร ทําใหปริมาณเอสเตอรลดลง มีกรดไขมันเพิม่ และเกิดสบในทีส่ ด เมือ่ เวลาผานไปจะเริม่ เห็นสบมากขึ้น
ดังนั้นตองควบคมไมใหใชเวลานานเกินไปเนือ่ งจากจะไปเรงการเกิดปฏิกริ ยิ าผันกลับ ทําใหเกิดผลิตภัณฑลดลง
แตความเขมขนของเมทิลเอสเตอรเพิม่ ขึน้ เมือ่ ระยะเวลาเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากเปนการเพิม่ การผสมกันของสารตั้งตน
และการกระจายตัวของเมทานอลในน้ํามัน (Atta ath , L., Magmee, S., a d Je va itpa jakul, P., 2004)
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5.4 ความเขมขนและชนิดของตัวเรงปฏิกิริยา
ความเขมขนของตัวเรงปฏิกริ ยิ าถานอยเกินไปจะไมเพียงพอตอการเรงปฏิกิริยา แตถามากเกินไปจะทํา
ใหเกิดผลิตภัณฑนอยลงเนื่องจากเกิดสบขึ้นแทน ทําใหความหนืดของสารละลายเพิ่ม ความเขมขนของเมทิล
เอสเตอรเพิม่ ขึน้ เมือ่ เพิม่ ความเขมขนของตัวเรงปฏิกิริยาเนื่องจากมีการถายเทมวลนอยของอัตราสวนเมทานอล
ตอน้าํ มันในระดับต่ํา แตถาใชอตั ราสวนเมทานอลตอน้าํ มันสงจะเพิ่มการสัมผัสของเมทานอลกับน้ํามันมากขึ้น
จึงทําใหความเขมขนของเมทิลเอสเตอรเพิม่ ขึน้ ดวย แตการเพิม่ ของเมทานอลทีม่ ากเกินไปจะทําใหเกิดเอสเตอร
เพิม่ และจะไปรบกวนการแยกชั้นระหวางเมทิลเอสเตอรกบั กลีเซอรีนเนือ่ งจากเมทานอลไปทําใหการละลายของ
ทัง้ สองชั้นดีขึ้น นอกจากนี้การเกิดผลิตภัณฑทล่ี ดลงยังเพิม่ การละลายเมือ่ อณหภมิสงขึน้ ซึ่งเปนการลดการแยก
ชั้นระหวางเมทิลเอสเตอรกบั กลีเซอรีน อัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าโดยใชตัวเรงปฏิกริ ยิ าจะเพิม่ ขึน้ เมือ่ ใชปริมาณกรด
มากขึ้น แตการใชกรดมากจะกระตนใหเกิดอีเทอรจากปฏิกิริยา alc h l degradati มากขึ้น การใชดางมาก
เกิน ไปจะทําใหไตรกลีเซอไรดเปลี่ยนไปเปนสบ ยิ่งมีดางมากไตรกลีเซอไรดยิ่งเปลี่ยนเปนสบมาก ทํา ให
เปลีย่ นเปนเอสเตอรไดนอ ยลง ตัวอยางเชน การลดลงของผลิตภัณฑเมื่อเพิ่มความเขมขนของโซเดียมไฮดรอก
ไซด จาก 0.5 เปน 1.5 เนื่องจากมีการเกิดสบในปฏิกิริยา การเกิดสบจะทําใหเมทิลเอสเตอรละลายในชั้นกลี
เซอรอล ทําใหการแยกชั้นเมทิลเอสเตอรกับชั้นกลีเซอรอลทําไดยากขึ้น นอกจากนี้ยังสงผลถึงการแยกตัวเรง
ปฏิกริ ยิ าทีม่ มี ากเกินไปและการกําจัดสบที่ตองเสียคาใชจายมาก ความเขมขนของตัวเรงปฏิกิริยามีผลมากกวา
อณหภมิ เวลาในการทําปฏิกิริยา และอัตราสวนของเมทานอลตอน้ํามันที่ใช (Atta ath , L., Magmee, S., a d
Je va itpa jakul, P., 2004)
5.5 การปนกวน
การปนกวนมีความสําคัญตอปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันเนื่องจากการปนกวนมีสวนชวยในการ
เริ่มตนของปฏิริยาที่ทําใหน้ํามันกับแอลกอฮอลและตัวเรงปฏิกิริยาเริ่มมีการสัมผัสหรือชนกัน เปน เนื่องจาก
น้ํ า มั น และแอลกอฮอล ที่ ใ ช นั้ น ไม ส ามารถรวมตั ว เป น เนื้ อ เดี ย วกั น ได ต ามธรรมชาติ แ ละสารทั้ ง สองมี
ความสามารถในการละลายที่แตกตางกัน ถาไมมีการปนกวนปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณรอยตอของชั้น
น้ํามันกับแอลกอฮอลเทานั้น ดังนั้นการปนกวนจะชวยทําใหปฏิกิริยาเกิดไดมากขึ้นและเร็วขึ้น ยิ่งมีการปนกวน
มาก ปฏิกิริยาจะเกิดมาก แตถาการปนกวนมากกวาคาคาหนึ่งแลวก็จะไมทําใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วไปกวานั้น
เนื่องจากคาๆ นั้นเปนคาการสัมผัสของน้ํามันกับแอลกอฮอลและตัวเรงปฏิกิริยาที่มากที่สด (Rashid, U., a d
A war, F., 200 )
. คณสมบัติและคณภาพของไบโอดีเซล
สําหรับมาตรฐานของไบโอดีเซลแบงเปน 2 มาตรฐานคือ มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา ASTM
D 51และมาตรฐานของยโรป E 14214 มาตรฐานทั้งสองมีคาที่แตกตางกัน แตสําหรับการนําไปโอดีเซลไป
ใชในทางการคานั้นจะมีอย 2 ลัก ษณะคือ การใชไบโอดีเซลผสมกับน้ํามันดีเซลในอัตราสวนตางๆ และการ
ใชไบโอดีเซลแทนน้าํ มันดีเซล ไบโอดีเซลทีใ่ ชในทางการคามีอยหลายชนิดโดยใชสัญลักษณ B หมายถึง ไบโอ
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ดีเซล สวนตัวเลขที่ตอทายคือ สัดสวนของน้ํามันไบโอดีเซลที่มีการผสมลงไปในน้ํามันดีเซล ไดแก B5, B20
และ B100 ตัวอยางเชน ไบโอดีเซล B5 หมายถึง การผสมไบโอดีเซลกับน้ํามันดีเซลใหเปนเนื้อเดียวกันโดยมี
ไบโอดีเซล 5 % สวนที่เหลืออีก 5 % เปนน้ํามันดีเซล ไบโอดีเซล B20 มีการใชงานในประเทศในทวีปยโรป
ไดแก ประเทศเยอรมัน ( zseze , A ., Ca akci, M., a d Sayi , C., 200 ) สําหรับประเทศไทย การกําหนด
ลัก ษณะและคณภาพของไบโอดีเซลถกกําหนดโดยกรมธรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีมาตรฐาน
3 ฉบับดวยกันคือ มาตรฐานไบโอดีเซล B100 มาตรฐานไบโอดีเซล B5 สําหรับขายเชิงพาณิชยและมาตรฐาน
B100 สําหรับไบโอดีเซลชมชน B100 ถกกําหนดใหเปนเมทิลเอสเตอรของกรดไขมันคือตองทําจากเมทานอลที่
มีขอกําหนด 23 รายการ เชน รอยละของเมทิลเอสเตอร ความหนืดที่อณหภมิมาตรฐาน อณหภมิจดวาบไฟ
คาสมบัติการปองกันการน็อกของเครือ่ งยนตและปริมาณรอยละของน้าํ สวนไบโอดีเซล B5 มีขอกําหนดเหมือน
น้าํ มันดีเซลทกประการ ยกเวนสีของน้าํ มันทีเ่ ปนสีนาํ้ เงิน สวนไบโอดีเซล B100 สําหรับคณภาพของไบโอดีเซล
ชมชนนั้นมีสมบัติใกลเคียงกับไบโอดีเซล B100 แตมีขอกําหนดเพียง 12 รายการและน้ํามันตองมีสีมวง (อนชา
พรมวังขวา และ ชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร, 2550)
ไบโอดีเซลมีความถวงจําเพาะใกลเคียงกับน้าํ มันดีเซลคือ ไบโอดีเซลมีความถวงจําเพาะประมาณ 0.
ขณะทีน่ าํ้ มันดีเซลมีความถวงจําเพาะ 0. 5 สวนความหนาแนนพบวา ไบโอดีเซลมีคามากกวาน้าํ มันดีเซล 2- %
ไบโอดีเซลทีผ่ ลิตจาก methyl  2-pr pyl> ethyl> butyl esters คาความหนืดเชิงไคเนติกสตามวิธี ASTM D 51
กําหนดใหความหนืดของไบโอดีเซลทีอ่ ณหภมิ 40 C อยในชวง 1. - .0 mm2/s โดยความหนืดขึ้นอยกับอณหภมิ
ถาอณหภมิเพิม่ ขึ้นจะทําใหความหนืดลดลงและผลิตภัณฑเมทิลเอสเตอรเพิ่ม แตความหนืดของไบโอดีเซลมีคา
เปนสองเทาของน้าํ มันดีเซล D2 ซึง่ ความหนืดทีส่ งของไบโอดีเซลสามารถลดการสญเสียน้าํ มันได คาดัชนีซีเทน
(ceta e umber) แสดงถึงการควบคมการเผาไหมทด่ี ี มีผลตอการปลอยกาซพิษทีจ่ ะลดลง รวมทั้งมีสวนเกี่ยวกับ
การติดของเครื่องยนตในอณหภมิที่เย็น (c ld start) ซึ่งตามมาตรฐาน ASTM D 51 มีดัชนีซีเทนอยในชวง
4 - 0 ขึ้นอยกบั ปริมาณของสายโซคารบอน คานี้จะมากกวาคาทีไ่ ดจากน้าํ มันพืชบริสทธิแ์ ละมากกวามาตรฐาน
ASTM D 5 ของน้าํ มันดีเซล (Rashid, U., a d A war, F., 200 Demirbas, A., 2003)
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง จดวาบไฟและค า การเผาไหม ข องไบโอดี เ ซล พบว า มี ค า สงกว า น้ํ า มั น ดี เ ซล D2
คาพารามิเตอรนี้แสดงถึงการจัดการ การเก็บและความปลอดภัยของการเก็บน้ํามันและการติดไฟของน้ํามัน
ถาคาทัง้ สองนีส้ งหมายถึง สามารถชวยลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นได การใชไขมันสัตวในการผลิตไบโอดีเซลพบวา
จดวาบไฟนอยกวาไบโอดีเซลจากน้ํามันพืช แตถา ไปดมาตรฐานของ ASTM จะพบวาจดวาบไฟของไบโอดีเซล
สงกวามาตรฐานของน้าํ มันดีเซล ปริมาณน้ําในน้ํามันดีเซลและไบโอดีเซลมีคานอยกวา 0.05 การมีน้ําในไบโอ
ดีเซลมากจะทําใหมโี อกาสเกิดเชือ้ ราได ปริมาณออกซิเจนในไบโอดีเซลทําใหมีการเผาไหมที่ดีกวาน้ํามันดีเซล
เสียงของเครื่องยนตที่ใ ชไบโอดีเซลจะดังนอยกวาเครื่องยนตที่ใชน้ํามัน ดีเซล ความคงทนของการเผาไหม
ของไบโอดีเซลที่ใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลแสดงวาออกซิเจนจะชวยเรื่องการเพิ่มอัตราการใหความรอนสงสด
สวนคาปริมาณกํามะถัน ปริมาณไฮโดรเจนและปริมาณคารบอนจะกําหนดไวในมาตรฐาน(Rashid, U., a d
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A war, F., 200 zseze , A ., Ca akci, M., a d Sayi , C., 200 ) คณสมบัติตางๆ ของน้ํามันดีเซลและไบโอ
ดีเซลตามมาตรฐาน ASTM ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคณสมบัตติ า งๆ ของน้าํ มันดีเซลและไบโอดีเซลตามมาตรฐาน ASTM

องคประกอบ
ความหนืด (mm2/s)
ความถวงจําเพาะ
จดวาบไฟ( C)
ปริมาณน้ํา (%)
ปริมาณคารบอน(%)
ปริมาณไฮโดรเจน(%)
ปริมาณออกซิเจน(%)
ปริมาณกํามะถัน(%)
ดัชนีซเี ทน

น้าํ มันดีเซล
ASTM D 5
ไฮโดรคารบอน(C10-C21)
1. -4.1 ที่ 40 C
0. 5
0- 0
0.05

ไบโอดีเซล
ASTM D 51
เมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน
1. - .0 ที่ 40 C
0.
100-1 0
0.05

13
0
0.05
40-55

12
11
0.05
4-0

ทีม่ า L ter E., et al. (2005)
สมบัตกิ ารไหลในสภาวะทีเ่ ย็น (c ld fl w) เปนตัวบงบอกถึงการนําไปใชในทางการคา สมบัติที่สําคัญ
ของการไหลในสภาวะเย็นของไบโอดีเซลคือ คาจดขนและคาจดไหลเท ASTM D 51 ไมมีการกําหนด
มาตรฐานไว เชนเดียวกันกับคาการอดตันที่อณหภมิต่ํา (c ld filter pluggi g p i t CFPP) คาทั้งสามนี้รายงาน
เปนอณหภมิ ซึ่งตองมีคานอยเพื่อทําใหไบโอดีเซลสามารถใชงานไดที่อณหภมิต่ํา โดยคาทั้งสามนี้ของไบโอ
ดีเซลจะสงกวาน้ํามันดีเซล เมื่อพิจารณาเฉพาะในกลมไบโอดีเซลดวยกันพบวาคา CFPP ของไบโอดีเซลจาก
น้าํ มันหม วัว และไกสงกวาน้ํามันถั่วเหลือง อาจเนื่องมาจากในไขมันสัตวมีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวมากกวา
น้ํามันถั่วเหลือง เนื่องจากกรดไขมันอิ่มตัวจะมีจดหลอมเหลวสงกวากรดไขมันไมอิ่มตัวที่มีจํานวนคารบอน
เทากัน ทําให เ กิ ด เป น แอลคิ ล เอสเตอร ที่อิ่ม ตัว ขณะที่ก ารใชน้ํ ามั น พื ช ในการผลิ ต ไบโอดี เ ซล ส ว นใหญ
ประกอบดวยกรดโอเลอิกและลิโนเลอิกทีเ่ ปนกรดไขมันไมอิ่มตัว การมีโซยาวที่ไมอิ่มตัวของแอลคิลเอสเตอร
จะสงผลดีตอ ลักษณะการไหลในทีเ่ ย็นของไบโอดีเซล และการมีพนั ธะคหรือกรดไขมันไมอม่ิ ตัวมากจะทําใหจด
เดือดของไบโอดีเซลต่าํ ลง นอกจากนี้พบวาเมทิลเอสเตอรและเอทิลเอสเตอรที่เตรียมจากน้ํามันพืชมีคณสมบัติ
ของจดขน จดไหลเทที่เหมือนกัน การอดตันที่อณหภมิต่ําอาจเปนปญหาสําหรับการสตารทเครื่องในภาวะ
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อากาศเย็นเนือ่ งจากจะทําใหมอเตอรไมทาํ งาน อากาศเย็นจะทําใหมีความหนืดสงจนกลายเปนของแข็ง ปญหานี้
สามารถแกไขไดโดยใสสารเติมแตงลงไปเพื่อเพิ่มการไหลของไบโอดีเซลที่อณหภมิต่ํา คาความเสถียรตอการ
เกิดออกซิเดชัน ( xidati stability) เปนการวัดการทนทานตอการเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันซึ่งขึ้นอยกับปริมาณ
ของกรดไขมันไมอม่ิ ตัวและตําแหนงของพันธะค และการมี a ti xida t หรือ pr - xida t จากการทดสอบพบวา
คาความเสถียรตอการเกิดออกซิเดชันจะเพิม่ ขึน้ เมือ่ มีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวเพิ่มขึ้น (Wyatt, VT., et al., 2005)
การผสมไบโอดีเซลลงในน้าํ มันดีเซลจะชวยทําใหคาแรงบิดในการเบรก (brake t rque) และกําลังเพลา
(brake p wer) รวมทั้งประสิทธิภาพเชิงความรอนเมื่อเบรก (brake thermal efficie cy) ลดลง ประสิทธิภาพเชิง
ความรอนเมื่อเบรก แสดงถึ ง ความสามารถในการเปลี่ยนพลั ง งานทางเคมี ข องน้ํามันไปเปนงานที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ยังชวยทําใหการลาชาของการจดระเบิด (ig iti delay) ลดลง คา ig iti delay คือ เวลานับจากเริ่ม
การฉีดน้ํามันไปจนถึงเริ่มมีการเผาไหม คา ig iti delay ของน้ํามันทกชนิดจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเร็วของ
เครื่องยนตและการใชไบโอดีเซลจะชวยลดเสียงของเครือ่ งยนต การผสมไบโอดีเซลลงในน้าํ มันดีเซลจะทําใหคา
อัตราการใชน้ํามันเมื่อเบรก (brake specific fuel c sumpti ) เพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ยังทําใหกระบวนการเผาไหม
และเวลาในการจายน้ํามันเกิดขึ้นไดเร็วกวา การเพิ่มสัดสวนของไบโอดีเซลจะทําใหอณหภมิทป่ี ลายทอ (exhaust
gas temperature) และผลของการน็อคของเครื่องยนตเกิดขึ้นไดใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล ซึ่งคา exhaust gas
temperature เปนตัวชี้ถึงประสิทธิภาพในการใชพลังงานความรอนของเชื้อเพลิง ( zseze , A ., Ca akci, M.,
a d Sayi , C., 200 )
. ขอดีและขอเสียของไบโอดีเซล
ไบโอดีเซลมีท่ีมาจากพืชหรือสัตว สามารถผลิตทดแทนได ไมมีวันหมด ยอยสลายไดเอง ไมมีพิษ
ขณะที่น้ํามันดีเซลผลิตไดจากปโตรเลียมและนับวันมีแตจะใชหมดไปและไมสามารถสรางมาทดแทนใหมได
นอกจากนีว้ ตั ถดิบในการผลิตไบโอดีเซลอาจเปนสิง่ ทีเ่ หลือทิ้งจากอตสาหกรรมตางๆ เชน น้ํามันที่ใชแลวหรือ
เศษไขมันสัตว แตเมือ่ พิจาณาจะพบวาการใชพืชทีส่ ามารถสกัดน้าํ มัน เชน ถัว่ เหลืองและปาลมในการผลิตไบโอ
ดีเซลมีขอ ดีคอื ทําใหราคาของพืชชนิดนั้นสงขึ้นและเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น ลดการพึ่งพาน้ํามันที่นําเขาจาก
ตางประเทศ และเปนอีกทางเลือกของเกษตรกรที่นิยมหันมาปลกพืชพลังงานมากขึ้น อยางไรก็ตาม เมื่อมีการ
ปลกพืชพลังงานมากเกินไป จะทําใหพื้นที่ในการปลกพืชที่ใชเปนอาหารลดลง เชน ขาว จะทําใหสถานการณ
ของพืชอาหารเกิดความวิกฤต ดังนั้นในการกําหนดพื้นที่เพาะปลกจําเปนจะตองใหมีความสมดลกันระหวางพืช
พลังงานและพืชที่ใชเปนอาหาร เพื่อใหโลกมีความสมดลทั้งสองดานและสรางความมั่นคงทางพลังงานใหกับ
ประเทศทีไ่ มสามารถผลิตเชือ้ เพลิงฟอสซิลได (อนชา พรมวังขวา และ ชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร, 2550)
.1 ขอดีของไบโอดีเซล
ไบโอดีเซลชวยลดการปลดปลอยของเสียที่ปลายทอไอเสีย เชน กาซคารบอนมอนนอกไซด ควันและ
กลิ่น รวมทัง้ กํามะถันและสารอะโรมาติกส มีไฮโดรคารบอนสายสัน้ และออกซิเจนสง ทําใหไมมีเขมาหรือควัน
ดําออกมาเนือ่ งจากการมีเขมาจะทําใหเครื่องยนตเสือ่ มสภาพและชํารดไดงายและทีส่ าํ คัญคือ ไมมีการปลอยกาซ
1

คาร บ อนไดออกไซด (C 2) ออกส บ รรยากาศและไม ไ ปทํ า ลายสภาพแวดล อ มของโลก เนื่ อ งจาก
คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศถกดดเขามาในพืชเพือ่ ใชในการสังเคราะหแสง จะเห็นไดวาไบโอดีเซลเปน
เชื้อเพลิงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ และเมื่อนําไปใชกับเครื่องยนตพบวา
สามารถใชไดกับเครื่องยนตดีเซลแบบเดิมได นอกจากนี้การใชไบโอดีเซลยังมีขอดีกวาการใชน้ํามันดีเซลคือ
ไบโอดีเซลมีคา จดวาบไฟมากกวาน้ํามันดีเซล ทําใหมีความปลอดภัยในการใชงาน รวมทั้งไบโอดีเซลมีคาการ
หลอลื่นสงซึ่งจะทําใหเครื่องยนตอายยืนยาวขึ้นและลดความถี่ในการเปลี่ยนอะไหลเครื่องยนต (Agarwal, D.,
Si ha, S., a d Agarwal, AK., 200 L ter , E., et al., 2005)
.2 ขอเสียของไบโอดีเซล
การใช ไ บโอดี เ ซลจะเพิ่ ม การปลดปล อ ยก า ซไนโตรเจนออกไซด ( x) ออกส บ รรยากาศโลก
ตัวอยางเชน น้ํามันไบโอดีเซลจากถั่วเหลืองจะปลอยกาซไนโตรเจนออกไซดเพิ่มขึ้น12% เมื่อเปรียบเทียบกับ
น้าํ มันดีเซล สวนไบโอดีเซล B20 (ไบโอดีเซล 20% น้าํ มันดีเซล 0% ) จะปลอยกาซไนโตรเจนออกไซดเพิ่มขึ้น
2-4 % เมือ่ เปรียบเทียบกับน้าํ มันดีเซล ดังนั้นการสรางกฎเกณฑหรือขอบังคับที่เขมงวดในการใชไบโอดีเซลจึงมี
ความจําเปน แมวาการปลดปลอยกาซไนโตรเจนออกไซด จะมีปริมาณเล็กนอยก็ตาม การใชไบโอดีเซลใน
เครือ่ งยนตไมตอ งติดตัง้ อปกรณอะไรเพิม่ แตเพือ่ เปนการลดการปลดปลอยกาซไนโตรเจนออกไซดจึงมีการใช
ระบบหมนเวียนกาซเสีย (exhaust gas recirculati EGR) EGR เปนเทคนิคในการลดการปลอยกาซไนโตรเจน
ออกไซดจากเครือ่ งยนตดเี ซล โดยนํา C 2และไอน้ํามาใชแทนที่ออกซิเจนและไนโตรเจนจากอากาศในการเผา
ไหมทห่ี อ งเผาไหม การหมนเวียนเอากาซเสียเขาเครือ่ งยนตเพือ่ เพิม่ คาทางความรอนจําเพาะของสารผสมและลด
ปริมาณออกซิเจนในของผสม ปจจัยทั้งสองนี้ชวยลดกาซไนโตรเจนออกไซดแตจะไปชวยเพิ่มปริมาณกาซ
คารบอนมอนออกไซด ไฮโดรคารบอน ฝนละออง และคาการใชเชือ้ เพลิงจําเพาะ นอกจากนี้ยังสงผลตอการเพิ่ม
ปริมาณควัน และความคงทนของเครื่องยนตไบโอดีเซลและมีโอกาสที่จะเกิดการออกซิเดชันมากกวาน้ํามัน
ปโ ตรเลี ย ม ทํ า ใหน้ํามั นเป น กรด และเกิ ด การตกตะกอน อั ตราการเกิด ออกซิเดชั น ขึ้นกับโครงสรางของ
ไฮโดรคารบอน ความเขมขนของ heter at m ชนิดของ heter at m ความเขมขนของออกซิเจนและเวลา
(Agarwal, D., Si ha, S., a d Agarwal, AK., 200 ) สําหรับขอเสียที่ตองมีการพิจารณาอีกประการหนึ่งคือ การ
ผลิตไบโอดีเซลดวยปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันอาจจะทําใหเกิดสารพิษที่สามารถปนเปอนในสิ่งแวดลอม
ไดหากในกระบวนการผลิตไมมีขั้นตอนการกําจัดที่มีประสิทธิภาพ เชน สารเคมี จําพวกกรดหรือดางที่ใ ช
(ตัวเรงปฏิกิริยา) รวมทั้งสารเคมีที่ใชในการแยกไบโอดีเซลใหบริสทธิ์ ขอดีและขอเสียของการใชไบโอดีเซล
แสดงไวในตารางที่ 2 (อนชา พรมวังขวา และ ชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร, 2550)

1

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของการใชไบโอดีเซล
ขอดี
1.ไบโอดีเซลสามารถสรางทดแทนไดตลอดเวลา
โดยมาจากพืช ไขมันสัตวสัตว รวมทั้งน้ํามันที่ใช
แลว
2. มี ก ารปลดปล อ ยก า ซเสี ย ออกมาน อ ย เช น
คารบอนไดออกไซด กํามะถัน และเขมา

ขอเสีย
1.เพิ ่ ม การปลดปล อ ยก า ซไนโตรเจนออกไซด
( x) แตสามารถแกไขไดโดยใชระบบหมนเวียน
กาซเสีย (EGR)
2. สารเคมีตกคางที่เหลือจากปฏิกิริยาทรานสเอส
เทอริฟเ คชันอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
จําเปนตองไดรับการกําจัดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

3. ลดการพึ่ ง พาน้ํ า มั น ที่นํ า เข า จากต า งประเทศ
เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
4. ไบโอดีเซลมีความปลอดภัยในการใชงานและ
ชวยยืดอายเครื่องยนตใหยาวนานขึ้น
ทีม่ า อนชา พรมวังขวา และ ชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร (2550)
. ความแตกตางของไบโอดีเซลกับนํามันดีเซล
ไบโอดีเซลมีทม่ี าจากพืชหรือสัตว สามารถหาทดแทนไดดว ยการปลกหรือเลีย้ งใหม แตน้ํามันดีเซลเปน
สิ่งที่ไดมาจากการกระทําของธรรมชาติโดยตรง อาจจะตองใชเวลาหลายลานปจึงจะไดเปนน้ํามันดีเซล ขั้นตอน
การผลิตไบโอดีเซลตองใชสารเคมีชนิดตางๆ เขามารวมดวย รวมทัง้ การใชเอนไซมซง่ึ ตองอาศัยปฏิกริ ยิ าทางเคมี
หรือชีวเคมี แตการผลิตน้ํามันดีเซลตองใชการขดเจาะไปใตดินเพื่อนําน้ํามันดิบมากลั่นเปนน้ํามันชนิดตางๆ
ประเทศไทยไมมีแหลงในการขดเจาะน้ํามัน ที่เพียงพอตอการใชงาน จึงจําเปนตองพึ่งพาการนําเขามาจาก
ตางประเทศ ดังนั้นราคาน้ํามันดีเซลอาจมีการผันผวนไดขึ้นกับตลาดตางประเทศ แตสําหรับไบโอดีเซลนั้น
สามารถผลิตไดเองในประเทศ ทําใหสามารถที่จะควบคมราคาของน้ํามันไบโอดีเซลไดงายกวาน้ํามันดีเซล
สมบัตขิ องไบโอดีเซล พบวามีคาทางการไหลและการเผาไหมท่ีคลายกับน้ํามันดีเซล ซึ่งสามารถนํามาใชแทน
น้ํามันดีเซลหรือสามารถนํามาผสมกับน้ํามันดีเซลและใชในเครื่องยนตได เมื่อใชไบโอดีเซล 100% จะให
พลังงานเทากับ 0 % ของน้าํ มันดีเซล โดยสามารถใชกับเครื่องยนตดีเซลปกติได การเปรียบเทียบคาตางๆ ตาม
มาตรฐานของ ASTM ของน้าํ มันดีเซลและไบโอดีเซล พบวาไบโอดีเซลมีปริมาณกํามะถันนอยกวาน้ํามันดีเซล
ไบโอดีเซลมีกํามะถันเปน 20-50 % ของน้ํามันดีเซล D2 ไบโอดีเซลจากไขสัตวมีคาการหลอลื่นดีกวาน้ํามัน
ปโตรเลียม โดยพบวาคาการหลอลืน่ มาจากการมีกรดไขมันไมอิ่มตัวในปริมาณมาก และยังขึน้ อยกบั ปริมาณของ
hydr xylated ester และปริมาณกลีเซอรีนอิสระ (free glyceri ) นอกจากนี้ยังพบวาความหนืดของน้าํ มันดีเซลจด
วาบไฟ น้าํ หนัก และความหนาแนนของไบโอดีเซลมีคามากกวาน้าํ มันดีเซล (L ter , E., et al., 2005)
1

เนือ่ งจากไบโอดีเซลมีอยดว ยกัน 3 ชนิดคือ ไบโอดีเซล B5 B20 และ B100 ซึง่ ทัง้ 3 ชนิดจะมีสมบัติทาง
ฟสิกสและสมบัติทางการเผาไหมที่แตกตางกันรวมทั้งคาการปลดปลอยของเสียสสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน ดัง
แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบสมบติการปลดปลอยของเสียสสง่ิ แวดลอมของไบโอดีเซล B100 กับ B20

กาซคารบอนมอนอกไซด
ไฮโดรคารบอนจากการเผาไหมไม
สมบรณ
อนภาคขนาดเล็ก
ไนโตรเจนออกไซด
ซัลเฟต
กาซพิษ
สารกอมะเร็ง

B100
-4
-

B20
-12
-20

-4
-10
-100
- 0 ถึง - 0
- 0 ถึง - 0

-12
+2
-20
-12 ถึง -20
-20

ทีม่ า L ter , E., et al. (2005)
จากตารางที่ 3 สามารถสรปไดวาการใชไบโอดีเซล B100 จะปลดปลอยของเสียโดยรวมออกมาใน
ปริมาณนอยกวาการใชไบโอดีเซล B20 โดยพบวาไบโอดีเซล B100 สามารถปลดปลอยกาซพิษลดลงกวาน้ํามัน
ดีเซลปกติไดถงึ 0 ถึง 0% ขณะทีก่ ารใชไบโอดีเซล B20 ลดการปลดปลอยกาซพิษไดเพียง 12 ถึง 20% เทานั้น
รวมทั้งคาของสารกอมะเร็งจากการใชไบโอดีเซล B100 มีก ารลดลง 0% ถึง 0% สวนไบโอดีเซล B20 จะ
ปลอยสารกอมะเร็งลดลง 20% เมื่อเปรียบเทียบกับการใชน้ํามันดีเซล จากขอมลนี้จึงควรมีการสนับสนนและ
สงเสริมการใชไบโอดีเซล B100 เพือ่ ชวยลดมลภาวะทีจ่ ะเกิดขึน้ กับมนษยและสิง่ แวดลอม
9. บทสรป
ไบโอดีเซลมีคณสมบัตติ ามวัตถดิบที่ใชในการผลิต สามารถแบงไดเปน 3 ประเภทคือ น้ํามันพืช ไขมัน
สัตว และน้ํามันที่ใชแลวนิกจากนี้ชนิดของแอลกอฮอลที่ใชในการทําปฏิกิริยาและเทคโนโลยีในการผลิตก็มี
สวนทําใหไบโอดีเซลที่ไดมีคณสมบัติแตกตางกัน ดวยการเกิดปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน ในแตละครั้ง
จะตองศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลตอปริมาณเมทิลเอสเตอรที่เกิดขึ้นไดแก อัตราสวนของปริมาณแอลกอฮอลตอปริมาณ
น้ํามันที่ใช ความเร็วของการปนกวน อณหภมิและเวลาที่ใชในการทํา ปฏิกิริยา ชนิดและปริมาณของตัวเรง
ปฏิกริ ยิ า เนือ่ งจากปจจัยเหลานีม้ ผี ลตอคณสมบัตทิ างกายภาพและคณสมบัติการเผาไหม รวมทั้งการปลดปลอย

1

กาซตางๆ ของไบโอดีเซล การใชไบโอดีเซลมีทั้งขอดีและขอเสีย ขอดีคือ มีกํามะถันนอยและไมมีสารในกลม
อะโรมาติกสทเ่ี ปนสาเหตของการเกิดควันดํา สวนขอเสียคือ ทําใหเกิดกาซไนโตรเจนออกไซดมากกวาการใช
น้าํ มันดีเซล ซึ่งสามารถแกไขไดโดยการใชเครื่องยนตที่มีระบบหมนเวียนกาซเพื่อลดปริมาณกาซไนโตรเจน
ออกไซด ไบโอดีเซลเปนน้ํามันที่สามารถใชแทนน้ํามันดีเซลได โดยสามารถเติมในเครื่องยนตดีเซลไดตามปกติ
โดยไมตองมีการดัดแปลงหรือปรับแตงเครื่องยนตโดยไบโอดีเซลจะมีจดวาบไฟ น้ําหนักและความหนาแนน
มากกวาน้าํ มันดีเซล นอกจากนี้คาจดขนและคาจดไหลเทและCFPP ของไบโอดีเซลจะมีคาสงกวาน้ํามันดีเซล
ปจจบันประเทศไทยเริม่ มีการนําไบโอดีเซลเขามาใชบา งแลวในทางการเกษตร เชน เติมลงในเครื่องยนตดีเซลที่
มีรอบการใชงานต่ําหรือที่เห็นไดชัดคือ การนําไบโอดีเซลมาเปนสวนผสมในน้าํ มันดีเซลเพือ่ ลดการนําเขาน้าํ มัน
ดีเซลที่ตองพึ่งพาจากตางประเทศ แตการผลิตไบโอดีเซลในปจจบันยังมีราคาแพงอยเมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามัน
ปโตรเลียม รวมทัง้ ยังไมสามารถผลิตได ในปริมาณที่มาก ทําใหการนําไบโอดีเซลมาใชประโยชนยังไมเปนที่
แพรหลายมากนัก จึงจําเปนจะตองพัฒนาวิธีการและวัตถดิบเพื่อใหเกิดการผลิตไบโอดีเซลไดมากเพื่อจะได
นํามาทดแทนการใชน้ํามันดีเซล
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