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บทคัดย่ อ
ในปั จจุบนั การผลิตไบโอดีเซลระดับอุตสาหกรรมใช้เครื, องปฏิกรณ์แบบกะ และการเร่ งปฏิกิริยาแบบเอก
พัน ธ์ ซึ, ง ก่ อ ให้เ กิ ดปั ญ หาการควบคุ มคุ ณ ภาพของแต่ ล ะครั3 ง ไม่มี ค วามต่อ เนื, อ งของการผลิ ต และปั ญ หาอัน
เนื, องมาจากนํ3าเสี ยในขั3นตอนการล้างตัวเร่ งปฏิกิริยาออกจากผลิตภัณฑ์ ดังนั3นการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอ
ดี เซลสําหรั บทศวรรษใหม่จะเน้นในสองแนวทางคื อการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นเครื, องปฏิ กรณ์ สําหรับการเร่ ง
ปฏิกิริยาเอกพันธ์ให้เป็ นเครื, องปฏิกรณ์แบบต่อเนื, อง การเพิ,มประสิ ทธิ ภาพในการผสม และการลดปริ มาณตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาเพื,อลดปริ มาณนํ3าเสี ยโดยการใช้เครื, องปฏิกรณ์แบบไหลผ่านเรซิ นแลกเปลี,ยนไอออน การใช้คลื,นอัลตร้า
โซนิก เครื, องปฏิกรณ์การไหลในช่องขนาดไมโครเมตร และการประยุกต์ใช้เทคนิคไฟฟ้ าเคมี และอีกแนวทางหนึ,ง
ในการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลคือการประยุกต์ใช้ระบบการเร่ งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์เพื,อลดปั ญหานํ3า
เสี ยที,เกิดขึ3นโดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาของแข็งซึ,งสามารถกําจัดออกจากนํ3ามันไบโอดีเซลได้ง่าย
คําสําคัญ: ไบโอดีเซล พลังงานสะอาด ตัวเร่ งปฏิกิริยา
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Abstract
In the present, industrialized biodiesel production uses batch reactor and homogeneous catalysis which
produce the problems in quality control of each batch, discontinuous of production process and waste water
from the catalyst cleaning step. Therefore, the development of biodiesel production for new decade is
emphasized in two ways as the development of homogeneous catalysis reactor to be continuous system,
enhancement the mixing efficiency, and reduction of catalyst amount (Continuous flow ion exchange resin,
ultrasonic assisted reactor, and micro channel reactor and application of electrochemistry for catalysis) and the
development of heterogeneous catalysis system in biodiesel production to reduce waste water by solid catalyst
which can be easily removed from biodiesel.
Keywords: Biodiesel, Sustainable Energy, Catalyst
ในสภาวะที, มีตวั เร่ งปฏิ กิริยาชนิ ดเบสแบบเอกพันธ์
(homogeneous catalysts) เช่น โซเดี ยมไฮดรอกไซด์
หรื อ โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ แสดงดังรู ปที, 1 และ
เป็ นกระบวนการแบบกะ ซึ, งการใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาชนิ ด
เบสแบบเอกพันธ์ และกระบวนการแบบกะนั3นมีขอ้ เสี ย
หลายประการ คือ การเกิดปฏิกิริยาข้างเคียงที,มีผลทําให้
ลดปริ มาณผลผลิตของไบโอดีเซล การควบคุมคุณภาพ
ความไม่ต่อเนื, องของกระบวนการผลิ ต และการกําจัด
ตัวเร่ งปฏิ กิริยาแบบเอกพันธุ์ที,ก่อให้เกิ ดปั ญหานํ3าเสี ย
อีกด้วย

1. บทนํา
ไบโอดี เซล หรื อ fatty acid alkyl esters
(FAAE) ซึ,งได้จากกระบวนการทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน
ของนํ3 ามัน พื ช และ แอลลกอฮอล์ ซึ, งเป็ นพลัง งาน
ทดแทนที,สามารถช่วยลดปริ มาณก๊าซพิษ เช่น ซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ สารประกอบไฮโดรคาร์ บอนที, เหลือจาก
การเผาไหม้ หรื อเขม่ า ซึ, งส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบ
ทางเดินหายใจ[1] ในปั จจุบนั กระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซล สามารถผลิตได้จากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิ
เคชันระหว่างนํ3ามันพืชหรื อไขมันสัตว์และเมทานอล

Triglyceride + R'OH  Diglyceride + RCOOR'
Diglyceride + R'OH  Monoglyceride + RCOOR'
Monoglyceride + R'OH  Glycerol + RCOOR'
รู ปที 1 ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน [2]
พัฒ นากระบวนการผลิ ต โดยใช้ต ัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าเอก
พันธ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู ง มีความต่อเนื, อง และเป็ น

การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดี เซลใน
ปั จจุ บัน มี แนวโน้มแบ่ ง ออกเป็ น 2 แนวทางคื อ การ
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มิตรกับสิ, งแวดล้อม และอีกกลุ่มหนึ, งเป็ นการพัฒนา
และประยุกต์ใช้ตวั เร่ งปฏิ กิริยาแบบวิวิธพันธ์เพื,อลด
ขั3นตอนการล้างตัวเร่ งปฏิกิริยา

เส้ น ผ่า นศู น ย์ก ลาง 11 มิ ล ลิ เ มตร ความยาวของ
คอลัมน์อยู่ในช่ วง 150-750 มิ ลลิ เ มตร ที, บรรจุ เรซิ
นแลกเปลี,ยนไอออน และควบคุมอุณหภูมิที, 50 องศา
เซลเซี ยส ดังรู ปที, 2 [3] และพบว่าการเปลี, ยนไปเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์สมบู รณ์ โดยใช้เวลาที, อยู่ในเครื, องปฏิ กรณ์
ประมาณ 1 ชั,วโมง และเมื, อ เปรี ยบเที ยบกับ เครื, อง
ปฏิกรณ์แบบกะ [4] พบว่าเวลาในการทําปฏิกิริยานั3นไม่
แตกต่ างกัน แต่อย่างไรก็ ตามกระบวนการนี3 สามารถ
ปรั บปรุ งการผลิ ตไบโอดี เซลให้มีความต่อเนื, อง และ
สามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้

2. การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบ
เอกพันธ์
2.1 การใช้ เครืองปฏิกรณ์ แบบต่ อเนืองผ่านขัXนของเรซิ
นแลกเปลีย นไอออน
การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื,องโดยทําการ
ปัl ม สารผสมระหว่ า งนํ3 ามัน และแอลกอฮอล์ ใ น
อัตราส่วนที,เหมาะสม เข้าทางด้านล่างของคอลัมน์ที,มี
ระบบควบคุมอุณหภูมิ
ปั ม

วิเคราะห์ตวั อย่าง
คอลัมน์เรซินแลก
เปลีย นไอออน

สารป้ อน
อ่างนํา! ควบคุมอุณหภูมิ
รู ปที 2 แผนภาพแสดงขั3นตอนการทดลองของเครื, องปฏิกรณ์แบบต่อเนื,องผ่านชั3นของเรซินแลกเปลี,ยนไอออน [3]
สัญญาณอัลตร้าโซนิ ก 6, 8, 10 และ 12 และเก็บ
ตัว อย่า งจากด้า นบนของเครื, อ งปฏิ กิ ริ ย าเพื, อ นํา ไป
วิเคราะห์ หาปริ มาณของเมทิ ล เอสเทอร์ ด้วยเทคนิ ค
แก๊ ส โครมาโทรกราฟี พบว่ า เวลาที, อ ยู่ ใ นเครื, อง
ปฏิกรณ์น3 นั 30 นาที ซ, ึ งลดลงจากเครื, องปฏิกรณ์แบบ
กะ และเครื, องปฏิกรณ์แบบไหลผ่านชั3นของเรซิ นแลก
เปลี,ยนไอออน

2.2 การใช้ คลื น อั ล ตร้ าโซนิ ก ในเครื องปฏิ ก รณ์
แบบต่ อเนืองโดยใช้ เทคนิคอัลตราโซนิค
เครื, องปฏิกรณ์แบบนี3 สามารถทํางานโดยทํา
การปัl มนํ3ามัน และเมทานอลที, ทาํ การผสมกับตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยาเบสดังรู ป ที, 3 ที, อตั ราส่ วนต่าง ๆ เข้าทาง
ด้านล่างของเครื, องปฏิ กรณ์โดยที, ควบคุ มอุณหภูมิที,
50 องศาเซลเซี ยส และทําการปรับเปลี,ยนระดับตั3งแต่
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ปฏิ ก รณ์ น้อ ยกว่า 5 นาที การใช้เ ครื, องปฏิ กรณ์ ก าร
ไหลในช่องขนาดไมโครเมตรเพิ,มประสิ ทธิ ภาพการ
ผสมระหว่า งเมทานอล และนํ3ามัน พื ช ทํา ให้ไ ด้ผ ล
ผลิตไบโอดี เซลสู ง และใช้เวลาสั3น แต่อย่างไรก็ตาม
เครื, องปฏิ กรณ์การไหลในช่องขนาดไมโครเมตรให้
กํา ลัง การผลิ ต ตํ,า ดัง นั3นในการประยุกต์ใ ช้ง านจริ ง
จํา เป็ นต้อ งใช้เ ครื, อ งปฏิ ก รณ์ ห ลายชุ ด ต่ อ กัน แบบ
ขนานเพื,อให้กาํ ลังการผลิ ตเที ยบเท่ าเครื, องปฏิ กรณ์
แบบกะ รู ป แบบของระบบการไหลในช่ อ งขนาด
ไมโครเมตรแสดงดังรู ปที, 4

2.3 การใช้ เครื อ งปฏิ ก รณ์ การไหลในช่ องขนาด
ไมโครเมตร
นํ3 ามัน พื ช และสารผสมเมทานอล และ
โพแทสเซี ย มไฮดรอกไซด์ ถู ก ปัl ม 2 ชุ ด ดู ด จ่ า ยที,
อัตราส่วนของเมทานอล และนํ3ามันพืชอัตราส่ วนต่าง
ๆ และของเหลวทั3งสองไหลรวมกันก่ อ นเข้าเครื, อ ง
ปฏิ กรณ์แบบ ไหลในช่องขนาดไมโครเมตร ซึ, งอยู่
ภายในอ่ างควบคุ มอุณหภู มิ จากผลการศึ ก ษาพบว่า
ร้อยละผลได้ของไบโอดีเซลมากกว่า 95 ซึ,งผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของไบโอดี เ ซล และเวลาที, อ ยู่ใ นเครื, อ ง

หน่วยกลัน
แยก

ผลิตภัณฑ์

นํา! หล่อเย็น

แหล่งกําเนิดคลืนอัลตร้าโซนิก

เครืองปฏิกรณ์
นํา! หล่อเย็น

เมทานอล + ตัวเร่งปฏิกิริยา

นํา! มัน

รู ปที 3 แผนภาพแสดงเครื, องปฏิกรณ์แบบต่อเนื,องโดยใช้เทคนิคอัลตร้าโซนิกในการทําปฏิกิริยา [5]

รู ปที 4 แผนภาพแสดงรู ปทรงของระบบการไหลในช่องขนาดไมโครเมตร [7]
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CaO [9-11] จากการศึกษาการเร่ งปฏิกิริยาทรานส์เอ
สเทอริ ฟิเคชันโดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาเบสของแข็งนั3น
ให้เปอร์ เซ็ นต์ร้อยละผลได้ของไบโอดี เซลมากกว่า
95% โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชัว, โมง และเมื,อศึ กษา
การนําตัวเร่ งปฏิกิริยามาใช้ซ3 าํ พบว่าประสิ ทธิ ภาพการ
เร่ งปฏิ กิริยานั3นคงที, โดยร้อยละผลได้ของไบโอดีเซล
นั3นไม่ลดลงเมื,อนําตัวเร่ งปฏิกิริยามาใช้ซ3 าํ 10 ครั3ง [8]
แต่อย่างไรก็ตามเมื,อพิจารณาปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาที,
ใช้พบว่าใช้ในปริ มาณสู ง 3% โดยนํ3าหนักของนํ3ามัน
ซึ,งพบว่าสัดส่วนของมวลสารของตัวเร่ งปฏิกิริยาที,ใช้
ในการเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าต่ อ มวลสารของตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
ทั3งหมดนั3นตํ,าซึ, งแสดงให้เห็นว่าใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาไม่
คุม้ ค่า จึงได้มีการประยุกต์ใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาเบสบนตัว
รองรับของแข็งเพื,อนําโลหะออกไซด์มาวางกระจาย
บนตัว รองรั บ ที, มี พ3ื นที, ผิ ว สู ง ซึ, งจะเพิ, ม สัด ส่ ว นของ
มวลสารของตัวเร่ งปฏิกิริยาที,ใช้ในการเร่ งปฏิกิริยาต่อ
มวลสารของตัวเร่ งปฏิกิริยาทั3งหมด ตัวรองรับที,นิยม
ใช้ได้แก่ อะลูมินา (Al2O3) ซีโอไลต์ เมโซพอรัสซิ ลิกา
[12-15] ซึ, งสามารถผลิตไบโอดี เซลได้ร้อยละผลได้
95% โดยปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาที,ใช้อยูใ่ นช่วง 3-5 %
ของนํ3าหนักนํ3ามัน และ เปอร์ เซ็นต์การบรรจุเบสบน
ตัวรองรับ 15% ซึ, งเมื,อเปรี ยบเทียบกับตัวเร่ งปฏิกิริยา
ชนิ ดเบสของแข็งพบว่าปริ มาณตัวเร่ งปฏิ กิริยาเบสที,
ใช้ในปฏิ กิริยาน้อยกว่ามาก แต่อย่างไรก็ตามการนํา
ตัวเร่ งปฏิกิริยาเบสบนตัวรองรับของแข็งกลับมาใช้ซ3 าํ
นั3นประสิ ทธิ ภาพในการเร่ งปฏิ กิริยาลดลงมาก [15]
ดังนั3นสําหรับการพัฒนาตัวเร่ งปฏิ กิริยาชนิ ดเบสบน
ตัว รองรั บ ของแข็ ง จึ ง ต้อ งทํา การพัฒ นาในการนํา
ตัวเร่ งปฏิกิริยากลับมาใช้ใหม่

2.4 การประยุกต์ ใช้ เทคนิคไฟฟ้าเคมี (อิเล็คโตรไลซิส)
สําหรับปฏิกริ ิยาทรานส์ เอสเทอริฟิเคชัน
เนื,องจากการเร่ งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิ
เคชันโดยทัว, ไปใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาเป็ นสารละลายเบส
ทํา ให้ส่ง ผลหลัง จากเสร็ จสิ3 น ปฏิ กิ ริ ย าจึ ง ต้องกํา จัด
ตัวเร่ งปฏิกิริยาโดยใช้น3 าํ ส่งผลให้เกิดปั ญหานํ3าเสี ย จึง
ได้มีการศึ กษาการประยุกต์ใช้เทคนิ คไฟฟ้ าเคมี เพื,อ
สร้างไฮดรอกไซด์ไอออนซึ, งแสดงความเป็ นเบสใน
การเร่ งปฏิกิริยาทําให้ไม่ตอ้ งกําจัดตัวเร่ งปฏิกิริยาออก
จากผลิ ตภัณฑ์ โดยเซลไฟฟ้ าประกอบด้วยขั3วไฟฟ้ า
โลหะแพททิ นัม และในสารละลายประกอบด้วย เม
ทานอล นํ3 ามัน พื ช เตตระไฮโดรฟู แ รน นํ3 า และ
โซเดียมคลอไรด์ โดยกลไกการเร่ งปฏิ กิริยาแสดงดัง
รู ปที, 5 จากการทดลองพบว่าสามารถเร่ งปฏิ กิริยาท
ร าน ส์ เ อ สเ ท อ ริ ฟิ เ ค ชั น ใ ห้ ร้ อ ย ล ะ ผ ล ไ ด้ ข อ ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ บโอดี เ ซลมากกว่ า 98 โดยใช้ เ วลา
ประมาณ 100 นาที

3. การประยุกต์ ใช้ ตัวเร่ งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ ใน
การเร่ งปฏิกริ ิยาทรานส์ เอสเทอริฟิเคชั น
การประยุกต์ใช้ตวั เร่ งปฏิ กิริยาเบสของแข็ง
สํ า หรั บ ปฏิ กิ ริ ยาทรานส์ เ อสเทอริ ฟิ เคชัน เป็ นอี ก
แนวทางหนึ, งเพื,อลดปั ญหานํ3าเสี ยที, เกิ ดจากขั3นตอน
การล้า งตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยา เนื, อ งจากตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยา
ของแข็งสามารถกําจัดออกจากผลิตภัณฑ์ไบโอดี เซล
ได้ง่ า ยโดยการกรอง ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าเบสของแข็ ง
สามารถแบ่งได้ออกเป็ น 2 กลุ่มคือตัวเร่ งปฏิกิริยาเบส
ของแข็ ง และตัว เร่ งปฏิ กิ ริ ยาเบสบนตัว รองรั บ
ของแข็ง สําหรับการใช้ตวั เร่ งปฏิ กิริยาเบสของแข็งที,
นิ ยมเป็ นโลหะออกไซด์ หมู่ 2 ได้แก่ SrO, MgO และ

97

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 18 ฉบับที 1 ม.ค.-มี.ค. 53

รู ปที 5 แผนภาพอิเล็คโตรไลซิสเซลในการเร่ งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน [8]
ปฏิกิริยาเอกพันธ์ ตัวเร่ งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ที,นาํ มาใช้มี
2 ประเภทได้แ ก่ ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าเบสของแข็ง และ
ตัวเร่ งปฏิ กิริยาเบสบนตัวรองรั บของแข็งโดยตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาเบสของแข็งมีประสิ ทธิภาพการเร่ งปฏิกิริยาดี
และสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ แต่สัดส่ วนของมวล
สารของตัวเร่ งปฏิกิริยาที,ใช้ในการเร่ งปฏิกิริยาต่อมวล
สารของตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าทั3ง หมดนั3น ตํ,า ซึ, งแสดงถึ ง
ความสิ3 นเปลือง จึงได้มีการพัฒนาตัวเร่ งปฏิกิริยาเบส
บนตัวรองรับของแข็งพบว่าเพิ,มสัดส่ วนของมวลสาร
ของตัวเร่ งปฏิกิริยาที,ใช้ในการเร่ งปฏิกิริยาต่อมวลสาร
ของตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยาทั3 งหมด แต่ ย ัง ต้อ งพัฒ นาใน
ขั3น ตอนการนํา ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย ากลับ มาใช้ใ หม่ ใ ห้ มี
ประสิ ทธิภาพสูงขึ3น

4. สรุ ป
การพัฒ นากระบวนการผลิ ตไบโอดี เซลมี
แนวโน้ ม สองแนวทางคื อ การพัฒ นารู ป แบบของ
กระบวนการผลิตโดยปรับให้เป็ นระบบแบบต่อเนื, อง
และใช้การเร่ งปฏิ กิริยาแบบเอกพันธ์ เพื,อแก้ปัญหา
ความต่อเนื, องของการผลิ ต และการควบคุ มคุณภาพ
โดยกระบวนการแบบต่อเนื, องที, มีการพัฒนาสําหรับ
ปฏิ กิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันได้แก่ การใช้เครื, อง
ปฏิกรณ์แบบไหลผ่านเรซินแลกเปลี,ยนไอออน การใช้
คลื,นอัลตร้าโซนิก หรื อเครื, องปฏิกรณ์การไหลในช่อง
ขนาดไมโครเมตรซึ, งการประยุกต์ใช้เครื, องอัลตร้าโซ
นิ ก และการไหลในช่ อ งขนาดเล็ก นั3น สามารถเพิ, ม
ประสิ ทธิภาพการผสม ทําให้เกิดปฏิกิริยาได้ดี และเร็ ว
ขึ3 น การพัฒ นากระบวนการเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าทรานส์ เ อ
สเทอริ ฟิเคชันแบบเอกพันธ์อีกวิธีหนึ, งที, น่าสนใจคือ
การประยุกต์ใช้ไฟฟ้ าเคมีเพื,อสร้างความเป็ นเบสจาก
นํ3าซึ, งเป็ นอี กกระบวนการที, ลดสารเคมี ในระบบลง
และแนวทางการศึ กษาอี ก ทางหนึ, งได้ แ ก่ ก าร
ประยุก ต์ใ ช้ต ัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าวิ วิ ธ พัน ธ์ โ ดยใช้ต ัว เร่ ง
ปฏิ กิริยาเบสของแข็งเพื,อลดปริ มาณนํ3าเสี ยที, เกิดจาก
ขั3น ตอนการล้า งตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยาในระบบการเร่ ง
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