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บทคัดย่อ
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน่ เป็ นปฏิกิริยาระหว่าง นํ้ามันและแอลกอฮอล์โดยมีเบส โพแทสเซี ยม
ไฮดรอกไซด์ เป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยา ปฏิ กิริยาดังกล่าวเป็ นปฏิ กิริยาที่ใช้ในการเตรี ยมไบโอดี เซลจาก นํ้ามันปาล์ม
นํ้ามันไก่ ไขมันวัว และ นํ้ามันใช้แล้ว แต่ในบางกรณี ที่น้ าํ มันตัวอย่างมีปริ มาณกรดไขมันอิสระในปริ มาณมาก
ปฏิกิริยาดังกล่าว ไม่สามารถเปลีย่ นกรดไขมันอิสระที่มีให้เป็ นไบโอดีเซลได้ ดังนั้นในงานวิจยั นี้ สนใจศึกษาการ
เตรี ยมไบโอดี เ ซลโดยใช้ตวั เร่ งปฏิ กิริย า สองขั้นตอน ในขั้นตอนแรก กรดไขมันอิ สระที่ปนอยู่ จะถูกทําให้
เกิ ดปฏิ กิริยา เอสเทอริ ฟิเคชัน่ กับเมธานอล โดยใช้ตวั เร่ งชนิ ดเนื้ อเดี ยวคือ กรด ซัลฟิ วริ ก 5% โดยนํ้าหนัก ใน
ขั้นตอนที่สอง ไตรกรี เซอไรด์ท่ีเหลือจากขั้นตอนแรกจะทําให้เกิดเป็ นไบโอดีเซลโดยทําปฏิกิริยา ทรานส์เอสเทอ
ริ ฟิเคชัน่ กับ เมธานอลเมธานอลที่ใช้ตวั เร่ งคือเบสโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ 3% โดยนํ้าหนัก ซึ่ งในขั้นตอน
ดังกล่าวให้ผลผลิตการเปลี่ยนเป็ นไบโอดีเซล มากกว่า 98 % สําหรับทุกกรณี น้ าํ มันตัวอย่าง นํ้ามันที่ผา่ นการเตรี ยม
จากการใช้ตวั เร่ งทั้งสองขั้นตอนนี้ให้ผลทางกายภาพและทางเคมีใกล้เคียงกับกรณี ท่ีใช้เบสเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาเพียง
อย่างเดียว แต่ผลิตที่ได้จะมากกว่า ในงานวิจยั นี้ยงั สนใจศึกษาการนําสภาวะดังกล่าวไปใช้กบั นํ้ามันต่าง ๆ ทั้งที่ ได้
จากพืชและไขมันสัตว์ โดยพบว่านํ้ามันใช้แล้ว นํ้ามันไก่ และไขมันวัว ให้ผลผลิตที่มากกว่าวิธีเดิม ๆ อย่างเห็นได้
ชัด สรุ ปได้ว่าการการผลิตไบโอดี เซล จากปฏิ กิริยาที่ใช้ตวั เร่ ง 2 ขั้นตอน เหมาะสมที่จะนําไปใช้กับนํ้ามันที่มี
ปริ มาณกรดไขมันอิสระปนเปื้ อนได้ดี
คําสําคัญ: ไบโอดีเซล ตัวเร่ งปฏิกิริยาสองขั้นตอน กรดไขมันอิสระ

Abstract

Transesterification has been known as the conventional preparation process for biodiesel from
vegetable oil and alcohol, where KOH is used as an alkali catalyst. Some feedstock (chicken oil, beef fat and
palm oil) and used oil contain a large amount of free fatty acid, which would inhibit the transesterification
process. In this present work, a two-step catalyzed process has been examined and adopted to prepare methyl
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ester from acidic feedstock sample. Firstly, the free fatty acids were esterified with methanol using sulfuric acid
5 wt%. Secondly, the triglyceride left over from first step was then transesterified with methanol in the present
potassium hydroxide 3 wt%, which gave more than 98 % yield for all samples. The methyl ester prepared from
two-step process showed similar physical and chemical properties as found in the conventional palm-methyl
ester but the yield is higher. This two-step process was also applied for various feedstock as vegetable oil or
animal fat, where, the used vegetable oil, chicken fat and beef fat significantly showed the higher yield. This
results shows that the two-step catalyzed process is suitable for the feedstock that contain high amount of free
fatty acids.
Keywords: Biodiesel, Two-step catalyst, free fatty acids.

1. บทนํา

ในนํ้ามันต่าง ๆ เป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดกรดไขมันอิสระ
ในปริ มาณสู งได้ และกรดดังกล่าวจะทําหน้าที่ยบั ยั้ง
การเปลี ่ย นของไตรกรี เซอไรด์ เป็ น ไบโอดี เ ซล
นอกจากนี้ ปริ มาณนํ้าที่ปนอยู่ในไบโอดี เซลที่ได้ ยัง
เป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิ ดสบู่ซ่ ึ งยากต่อการสกัดแยกก่อน
นําไปใช้
อย่า งไรก็ ต ามการพัฒ นาการเตรี ย มไบโอ
ดี เ ซลจากนํ้ ามั น ที ่มี ก รดไขมั น อิ ส ระปนอยู่ ม าก
สามารถกระทํา ได้โ ดยการเตรี ย มไบโอดี เ ซลผ่ า น
ขบวนการเอสเทอริ ฟิ เคชั่น เพื อ่ เปลี ย่ นกรดไขมัน
อิสระให้เป็ น ไบโอดีเซลในลําดับแรก แล้วจึงนําส่ วน
ที่เหลือไปทําปฏิกิริยา ทรานเอสเทอริ ฟิเคชัน่ ต่อ เมื่อ
สิ้นสุดปฏิกิรยาจะทําให้ท้ งั กรดไขมันอิสระ และ ไตร
กรี เซอไรด์ ที่มีอยูใ่ นนํ้ามันถูกเปลี่ยนเป็ นไบโอดี เซล
ได้หมด อันจะทําให้ปริ มาณผลผลิตและประสิ ทธิ ภาพ
การเกิดไบโอดีเซลมีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน การคัดเลือก
ตัวเร่ งปฏิกิริยา สภาวะการเตรี ยมเหล่านี้ ต่างเป็ นปั จจัย
ที่ตอ้ งคํานึ งถึ งในขั้นตอนการเตรี ยม และเพือ่ ให้ได้
สภาวะที่ เหมาะสมที่ สุด และสามารถนําไปใช้ได้กับทุ ก
ตัวอย่าง จึ งเป็ นงานวิจยั ที่ จาํ เป็ นต้องหาข้อมูล และจากผล
การศึกษาก่อนหน้านี้ [2, 3] พบว่า ตัวเร่ งปฏิกิริยาเอสเทอริ ฟิ
เคชั่นที่ ดีและใช้ได้ก ับตัวอย่างนํ้ามันต่าง ๆ ได้ดี คือ กรด

นโยบายด้านพลังงานเป็ นนโยบายหลักของ
ทุ ก ประเทศในสถาณะการณ์ ปั จ จุ บั น ทั่ ว โลกได้
ประสบปั ญ หาวิก ฤติ น้ ํา มั นราคาสู ง ขึ้ น ทั้ง นี้ เพราะ
แหล่ ง เชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล มี ป ริ ม าณจํา กัด และแต่ ล ะ
ประเทศมีปริ มาณความต้องการบริ โภคนํ้ามันสู งขึ้ น
การศึกษาวิจยั และพัฒนาหาแหล่งพลังงานทดแทนจึง
มี ค วามจํา เป็ นอย่ า งเร่ งด่ ว น มี ร ายงานว่ า แหล่ ง
พลั ง งานทดแทนที ่มี ศั ก ยภาพสู งเช่ น พลั ง งาน
แสงอาทิ ตย์ พลังงานนํ้า พลังงานลม และ พลังงานที่
ได้จากนํ้ามันไบโอดีเซล [1]
นํ้ามัน ไบโอดี เ ซลมี ส มบัติ ค ล้า ยคลึ ง กั บ
นํ้า มั นเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล มากที ่สุด และขั้น ตอนการ
เตรี ยมสามารถเกิดได้ จากขบวนการทางเคมี ที่ไม่ยาก
นักระหว่าง นํ้ามันจากพืชหรื อไขมันจากสัตว์ หรื อ
แม้ แต่ น้ ํา มั นที ่ผ่า นการใช้ง านแล้ ว กับ แอลกอฮอล์
แล้ วจะให้ผ ลผลิ ต เป็ น นํ้า มัน ไบโอดี เ ซล(เมธิ ลเอส
เทอร์) และ กรี เซอรอล สําหรับนํ้ามันที่ผา่ นการใช้งาน
แล้วเมื่อต้องการนํามาผลิตเป็ นไบโอดีเซลสามารถทํา
ได้ แต่จะให้ร้อยผลผลิ ตตํ่ามาก โดยมี รายงานไว้ ว่า
เนื่องจากความร้อนและนํ้าที่มีอยูใ่ นอาหาร ปะปนอยู่
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ประเภท ประเภทที่หนึ่ งคือ การนํานํ้ามันแต่ละชนิ ดมาทํา
ปฏิ กิริยาทรานสเอสเทอริ ฟิเคชัน่ โดยมี เบสโพแทสเซี ยม
ไฮดรอกไซด์ เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา แล้วจึงล้างให้สะอาดและ
ติดตามปริ มาณการเปลี่ยนเป็ นไบโอดีเซล (เมธิ ลเอสเทอร์ )
โดยเทคนิ ค 1H-NMR Spectroscopy [5] และจะทําการเปรี ยบ
เที่ ยบกับอีกประเภทการเตรี ยมโดย จะนํานํ้ามันเริ่ มต้นแต่
ละชนิดมาทําปฏิกิริยาเอสเทอริ ฟิเคชัน่ โดยมีกรดซัลฟิ วริ ก
เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา แล้วนํานํ้ามันที่เหลือและเมธิลเอสเทอร์
ที่ ได้มาทําปฏิ กิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชั่นอีกครั้งโดยมี
ด่ างโพแทสเซี่ ยมไฮดรอกไซด์ เป็ นตัวเร่ งปฏิ กิ ริ ยา ใน
สภาวะความร้อนที่ 80 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 30 นาที แล้ว
จึ งล้างให้สะอาดก่ อนนําไปศึ กษาสมบัติเปรี ยบเที่ ยบกับ
กรณี การเตรี ยมประเภทก่อน

ซัลฟิ วริ ก ในปริ มาณ ร้อยละ 5 โดยนํ้าหนัก และระยะเวลาใน
การสังเคราะห์ คือ 3 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ 120 oC หลังจากนั้น
จึ งนํ า มาทํ า ปฏิ กิ ริ ยาทรานสเอสเทอริ ฟิ เคชั่ น ด้ ว ย
โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ ปริ มาณร้ อยละ 3 โดยนํ้าหนัก
เป็ นเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิ 80 oC [3]
ในการศึกษาวิจยั นี้ จะได้รายงานการเตรี ยม
นํ้า มั นไบโอดี เ ซลจากนํ้า มั นที ่มี ป ริ ม าณกรดไขมัน
อิสระสู ง ในสภาวะการเตรี ยมที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น
และจะเปรี ยบเที ยบผลการเปลีย่ นเป็ นเมธิ ลเอสเทอร์
ของนํ้า มั นที ่ไ ด้กับ นํ้า มั นที ่ผ่า นขบวนการแบบเดิ ม
และจะได้รายงานคุณภาพของนํ้ามันที่เตรี ยมได้

2. อุ ป กรณ์ แ ละวิ ธี ก าร (Materials
Research Methodology)

and

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and
Discussion)

นํ้ามันที่ใช้ในการศึกษา นี้ ได้ทดลองใช้น้ าํ มันที่
ผ่านการใช้งานแล้ว เปรี ยบเที่ยบกับนํ้ามันไก่ ไขมันวัว และ
นํ้ามันปาล์ม โดยในขั้นตอนแรกจะติดตามหาปริ มาณกรด
ไขมัน อิสระที่มีอยู่ในนํ้ามัน โดยการไตเตรทนํ้ามันแต่ละ
ชนิ ดด้วยสารละลาย โพแทสเซี่ ยมไฮดรอกไซด์ [4] ใน
โพรพานอล และสารละลายฟี นอล์ฟทาลีนเป็ นอินดิเคเตอร์
สําหรั บขั้นตอนการเตรี ยมไบโอดี เซลจะแบ่ งเป็ นสอง

ปริ มาณร้ อ ยละการเปลี่ยนเป็ นไบโอดี เซล
(เมธิ ลเอสเทอร์ ) ของนํ้ามันที่เตรี ยมได้ท้ งั ประเภทที่
หนึ่ ง (ขบวนการทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน่ เพียงอย่าง
เดี่ยว) และ ประเภทที่สอง (ขบวนการเอสเทอริ ฟิเคชัน่
และ ทรานสเอสเทอริ ฟิเคชัน่ ) ได้แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงปริ มาณกรดไขมันอิ สระ และเปรี ยบเที่ยบร้อยละการเปลี่ยนเป็ นไบโอดี เซลทั้งสองประเภท
สําหรับนํ้ามัน ตัวอย่าง 4 ชนิด
ชนิดนํ้ามัน ปริ มาณกรดไขมันอิสระ
ร้อยละการเปลี่ยนเป็ นไบโอดีเซล (%)
เริ่ มต้น
(mg KOH/ g oil)
ประเภทที่หนึ่ง
ประเภทที่สอง
นํ้ามันใช้แล้ว
นํ้ามันไก่
ไขมันวัว
นํ้ามันปาล์ม

13.07
2.17
2.59
2.28

ทรานสเอสเทอริ ฟิเคชัน่

78.49
94.67
94.89
93.37
39

เอสเทอริ ฟิเคชัน่

54.00
37.69
31.27
41.74

ทรานสเอสเทอริ ฟิเคชัน่

99.49
99.23
99.50
98.54
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นํ้ามัน ที่ผ่า นการใช้งานแล้วมี ป ริ มาณกรด
ไขมันอิ สระสู งกว่าตัวอย่า งอื่ น ๆ และทําให้ร้อยละ
การเปลี่ยนเป็ นไบโอดีเซลในขั้นตอน ทรานเอสเทอริ ฟิ เคชั่น ตํ่า กว่า ตัว อย่า งอื ่น ๆ ทั้ง นี้ เนื ่อ งจากกรด
ไขมั นอิ ส ระที ่มี อ ยู่ใ นนํ้า มัน จะทํ าปฏิ กิ ริ ย ากับ เบส
โพแทสเซี ย มไฮดรอกไซด์ และทํ าให้ ป ริ ม าณเบส
ตัวเร่ งที่ใช้สาํ หรับปฏิกิริยามีปริ มาณตํ่าลง รวมทั้ง ทํา
ให้เกิ ดสบู่ และนํ้าซึ่ งเป็ นอุปสรรค์ในขั้นตอนการทํา
ให้น้ าํ มันไบโอดีเซลบริ สุทธิ์ สําหรับนํ้ามันที่มีค่ากรด
ไขมันอิสระในช่วง 2.17 – 2.59 mg KOH/ g Oil จะ
ให้ค่าร้อยละการเปลี่ยนเป็ นไบโอดี เซลในช่วง 93.37
– 94.89 กรณี นํ้ามันไก่ ไขมันวัว และ นํ้ามันปาล์ม
ทั้งนี้ เนื่องจากสมบัติทางเคมี และองค์ประกอบของ
กรดไขมันในนํ้ามันเริ่ มต้นแต่ละชนิดมี ความแตกต่าง
กัน [6] ดังแสดงในตารางที่ 2 สําหรับในขั้นตอนการ
เตรี ยมนํ้ามันไบโอดีเซลแบบสองขั้นตอน โดยขั้นแรก
เป็ น เอสเทอริ ฟิ เคชั่น โดยอาศัย กรดซัล ฟิ วริ ก เป็ น
ตัวเร่ งปฏิกิริยา และ ตามด้วย ทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน่
ที่มีเบสโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
จะทําให้ร้อยละการเปลี่ยนเป็ นไบโอดีเซลในขั้นตอน
สุดท้ายมีปริ มาณมากขึ้นอย่างชัดเจน (จาก 78.49 เป็ น

99.49 % สําหรับนํ้ามันใช้แล้ว) ดังแสดงในตารางที่ 1
และ เมื่อเสร็ จสิ้ นขบวนการพบว่านํ้ามันทุกชนิ ดจะมี
ร้อยละของการเปลี่ยนเป็ นไบโอดีเซลมากกว่า 98 %
สมบัติของนํ้ามันไบโอดีเซลที่เตรี ยมได้ จาก
ตารางที่ 3 พบว่านํ้ามันไบโอดีเซลที่เตรี ยมได้ทุกชนิ ด
มี ส มบัติ ต ามมาตรฐานไบโอดี เ ซล และนํ้ามัน ที่ มี
ปริ มาณกรดไขมันอิสระสูง สามารถพัฒนาให้มีสมบัติ
ตรงตามมาตรฐานได้โดยอาศัยขบวนการเตรี ยมแบบ
สองขั้นตอน สําหรับกรณี น้ าํ มันวัวมีอุณหภูมิสาํ หรับ
จุ ด ไหลเทสู งสอดคล้ อ งกั บ มี ค วามหนื ด ความ
หนาแน่น และจุดวาบไฟสูง
ตารางที่ 2 องค์ประกอบของกรดไขมันในนํ้ามันที่ใช้
เตรี ยมไบโอดีเซล
ชนิดนํ้ามัน
เริ่ มต้น

นํ้ามันใช้แล้ว
นํ้ามันไก่
ไขมันวัว
นํ้ามันปาล์ม
NA = ไม่มีขอ้ มูล

ปริ มาณกรด
ไขมันอิสระ
(mg KOH/ g
oil)
13.07
2.17
2.59
2.28

ปริ มาณกรด
ไขมันไม่อิ่มตัว
(%)[7]

ปริ มาณกรด
ไขมันอิ่มตัว
(%)[7]

NA
43.1
39.0
46.9

NA
56.9
61.0
53.1

ตารางที่ 3 แสดงสมบัติของนํ้ามันไบโอดีเซลที่ได้จากนํ้ามันชนิดต่าง ๆ (เมื่อผ่านการเตรี ยมแบบสองขั้นตอน)
ชนิดนํ้ามัน
จุดขุน่ ตัว
จุดไหลเท ความหนาแน่น ความหนืด
จุดวาบไฟ
o
o
เริ่ มต้น
( C)
( C)
(g/ml)
(cSt)
(oC)
D 1298
D 445
D 93
ASTM
D 2500
D 97
-15 ถีง 10
0.8600-0.9000 3.50 ถีง 5.00 มากกว่า 120
ค่ามาตรฐาน [8]
-3 ถีง 12
นํ้ามันใช้แล้ว
11.5
6.5
0.8772
4.8657
188
นํ้ามันไก่
10.0
5.0
0.8789
4.6217
162
ไขมันวัว
14.5
11.5
0.8803
4.9430
180
นํ้ามันปาล์ม
14.0
8.0
0.8788
4.8079
174
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ทั้งนี้ เนื่องจากการมีปริ มาณกรดไขมันชนิ ด
อิ่มตัวสู งเป็ นองค์ประกอบ และนํ้ามันชนิ ดดังกล่าว
อาจจะเกิ ด การเผาไหม้ไ ด้ย าก และไม่ เ หมาะที ่จ ะ
นํามาใช้งานในสภาวะที่มีอุณหภูมิต่ าํ กว่า 11 องศา
เซลเซี ยส เพราะจะทําให้น้ าํ มันแข็งตัวในเครื่ องยนต์
ได้ คุณสมบัติท่ีแตกต่างของนํ้ามัน จากไขมันวัว และ
นํ้า มัน ชนิ ด อื่ น ๆไม่ ไ ด้เ กิ ด จากสภาวะการเตรี ย มที ่
ต่า งกัน แต่ห ากเกิ ด จากสมบัติ ทางเคมี โ มเลกุล ของ
นํ้ามัน เริ่ ม ต้น แต่ ถึ ง อย่า งไรก็ ต ามด้ว ยสภาวะการ
เตรี ยมแบบสองขั้นตอนสามารถเพิม่ ผลผลิตของไบโอ
ดีเซลได้

[2]

[3]

[4]

4. สรุ ปผล (Conclusion)

นํ้ามันที่มีปริ มาณกรดไขมันอิสระสู งจะเป็ น
อุปสรรค์ในการเปลี่ยนเป็ นไบโอดี เซลในขบวนการ
ทรานส์ เ อสเทอริ ฟิ เคชั่ น แต่ ส ามารถพัฒ นาเพิ่ ม
ปริ มาณร้อยละการเปลี่ยนเป็ นไบโอดีเซลได้โดยอาศัย
การประกอบกันของขบวนการเอสเทอริ ฟิเคชัน่ และ
ทรานสเอสเทอริ ฟิเคชัน่ โดยมีกรดซัลฟิ วริ ก 5% โดย
นํ้าหนัก และ เบสโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ 3% โดย
นํ้าหนักเป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยา ตามลําดับ นอกจากนั้น
นํ้ามันที่ ได้อาจจะมีสมบัติที่แตกต่างกันทั้งนี้ เนื่องจาก
สภาวะองค์ ป ระกอบภายในที ่แ ตกต่ า งกัน แต่ ถึ ง
อย่างไรก็ตามนํ้ามันไบโอดี เซลที่ได้จากนํ้ามันชนิ ด
ต่ า ง ๆ ยัง มี สมบัติ ส อดคล้ องเป็ นไปตามมาตรฐาน
นํ้ามันไบโอดีเซล

[5]

[6]

[7]
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