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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ศึกษาการใช้ประโยชน์จากเผาเปลือกหอยแมลงภู่เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาสาหรับผลิตน้ ามันไบโอดีเซล
แคลเซี ยมคาร์ บอเนตซึ่ งเป็ นสารประกอบที่ ถู กพบมากที่ สุดในเปลื อกหอย เมื่ อเปลื อกหอยถู กเผาแคลเซี ย ม
คาร์บอเนตจะเปลี่ยนเป็ นแคลเซี ยมออกไซด์ซ่ ึ งเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาที่มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับปฏิกิริยาทรานเอสเตอร์
ริ ฟิเคชัน่ โดยในงานวิจยั ได้ทาการศึกษาการเผาเปลือกหอยเป็ นเวลา 5 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ (300, 500, 700 และ 900 องศา
เซลเซี ยส) เปลือกหอยที่ เผาถูกวิเคราะห์ลกั ษณะของตัวเร่ งปฏิ กิริยาด้วยเทคนิ คการกระจายของรังสี เอกซ์ (XRD)
กล้องจุลทรรศน์แบบส่ องกราด (SEM) และวิเคราะห์พ้ืนที่ ผิวด้วย Brunauer-Emmelt-Teller (BET) ผลการทดลองแสดง
*ผู้รับผิดชอบบทความ : chemistrytu@gmail.com
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แคลเซี ยมออกไซด์จะเกิ ดขึ้นเมื่อเผาที่ อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซี ยส การผลิตน้ ามันไบโอดีเซล โดยใช้แคลเซี ยม
ออกไซด์ดงั กล่าว เปลี่ยนไปเป็ นน้ ามันปาล์มไบโอดีเซลร้อยละ 91 ที่ อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาร้อยละ
3 โดยมวล และอัตราส่ วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ ามัน 9:1 สภาวะเดียวกันนี้ จะถูกใช้กบั น้ ามันพืชอื่น ๆ (น้ ามันถัว่
เหลือง น้ ามันมะกอก น้ ามันมะพร้าว และน้ ามันใช้แล้ว) นอกจากนี้ การใช้เปลือกหอยเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาสามารถทาให้
คืนสภาพโดยการล้างด้วยเมทานอลและเฮกเซนก่อนแล้ว จึงนามาใช้ซ้ าได้อีกครั้ง พบว่ายังคงให้ร้อยละการเปลี่ยนไป
เป็ นน้ ามันไบโอดีเซลที่สูง ดังนั้นเปลือกหอยจึงเป็ นแหล่งของแคลเซียมออกไซด์ที่ไม่เพียงแต่เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาเท่านั้น
แต่ยงั เป็ นการเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้ประเภทอนินทรี ยอ์ ีกด้วย
คาสาคัญ : ไบโอดีเซล; ตัวเร่ งปฏิกิริยาวิวธิ พันธ์; แคลเซียมออกไซด์; เศษเปลือกหอย

Abstract
In this research, utilizing calcined muscle shells as catalysts for biodiesel production was investigated.
Calcium carbonate is the richest component found in seashells. When calcined at a certain temperature, calcium
carbonate converts to CaO, an effective catalyst for tranesterification reaction. In this work, the seashells were calcined
for 5 hours at various temperatures (300, 500, 700 and 900 °C), and the caclined shells were characterized by various
techniques such as X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM), and Brunauer-Emmett-Teller
(BET) surface analysis. Formation of CaO occurred by calcinations at 900 °C. Biodiesel production via
transesterification of palm oil and methanol was investigated by using the calcined waste shells. Palm biodiesel with
91 % yield was obtained by using CaO derived from calcined mussel shell and reaction temperature is 80 °C,
employing 3.0 wt % catalysts and 9:1 methanol to oil molar ratio. High biodiesel yields were also obtained from
transesterification between various types of vegetable oil (soy bean, olive oil, coconut oil and waste cooking oil) and
methanol under the above reaction conditions. In addition, the spent seashell derived catalysts can be regenerated by
washing with methanol and hexane, and reused giving high biodiesel yields. As the results, utilizing of waste shells as
a source of CaO not only gives an opportunity to use it as catalyst but also adds value to the inorganic waste.
Keywords: biodiesel; heterogeneous catalyst; CaO; waste shell
เชื้ อเพลิงโดยเฉพาะน้ ามัน ประกอบกับปั ญหาวิกฤติ
ราคาน้ ามันโลกที่เพิ่มสู งขึ้น [1-3] ทาให้ประเทศไทย
ขาดเสถียรภาพด้านพลังงาน ดังนั้นเพื่อความมัน่ คง
ด้านพลังงานและบรรเทาปั ญหาดังกล่าว จึงมีงานวิจยั
เกี่ยวกับการหาพลังงานทดแทน และทางเลือกหนึ่ งคือ
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันเหลือใช้ ทั้งจากพืชและ

1. บทนา
ปั จจุ บั น ความต้ อ งการด้ า นพลั ง งานของ
ประเทศไทยมี แ นวโน้มสู ง ขึ้ น ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากมี การ
พัฒ นาด้า นอุ ต สาหกรรมและเกษตรกรรมมากขึ้ น
รวมทั้งมีการใช้พาหนะในการขนส่ งอย่างแพร่ หลาย
สิ่ ง ที่ ต ามมาคื อ ภาวะการขาดแคลนแหล่ ง พลัง งาน
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สัตว์ ที่ทาปฏิกิริยากับเมทานอล ดังแสดงในรู ปที่ 1

triglyceride

alcohol

glycerol

Methyl esters

รู ปที่ 1 ปฏิกิริยาทรานเอสเตอร์ริฟิเคชัน่ ระหว่างน้ ามันกับแอลกอฮอล์
ออกจากน้ ามันไบโอดีเซลได้ง่าย ประกอบกับสามารถ
น ากลับ มาใช้ใ หม่ ไ ด้ห ลายรอบ โดยให้ผ ลผลิ ต ที่ มี
คุ ณ ภาพและปริ ม าณสู ง รวมทั้ง ลดขั้น ตอนการล้า ง
น้ ามัน ท าให้ ป ระหยัด ค่ า ใช้จ่ า ยและลดมลพิ ษ กับ
สิ่ งแวดล้อม ตัวเร่ งวิวิธพันธ์ที่นิยมใช้ เช่น แคลเซี ยม
ออกไซด์ (CaO) ในงานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั สนใจสังเคราะห์
ตัวเร่ งปฏิ กิริยาไบโอดี เซลชนิ ดแคลเซี ยมออกไซด์ที่
ได้จากกระบวนการแปรรู ปเผาหอยแมลงภู่

ทั้ง ที่ จ ริ ง แล้ว การใช้น้ ามัน ไบโอดี เ ซลมี ม า
ตั้งแต่ปี 2554 แต่ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
เพราะราคาน้ ามันไบโอดี เซลที่ ผลิตได้ มีราคาสู งกว่า
น้ า มัน ดี เ ซล จนกระทั้ง ในภาวะการณ์ ปั จ จุ บัน เมื่ อ
ราคาน้ ามันปิ โตรเลียมปรับตัวสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จึง
มีผูส้ นใจนาไบโอดี เซลมาใช้เป็ นพลังงานทางเลื อก
มากยิง่ ขึ้นและได้เป็ นยุทธศาสตร์ ไบโอดีเซลแห่ งชาติ
โดยกระทรวงพลั ง งานตั้ งแต่ ปี 2547 ในปี 2553
รัฐบาลได้ส่งเสริ มการใช้ไบโอดี เซลมากขึ้น ดังที่ เรา
พบเห็นเป็ นน้ ามันดีเซล B5 (นามันผสมระหว่างดีเซล
95 ส่ ว นไบโอดี เซล 5 ส่ ว น) เป็ นต้น อย่า งไรก็ ต าม
การผลิตไบโอดีเซล ยังมีความ จาเป็ นต้องใช้สารเคมี
ที่มีราคาสู งและต้องล้างน้ ามันที่ ได้ดว้ ยน้ าซึ่ งเป็ นการ
สร้างมลพิษให้กบั สิ่ งแวดล้อม และยังเป็ นการลงทุนที่
มีราคาสู ง [4-5] ประกอบการสังเคราะห์ไบโอดี เซล
จาเป็ นต้องใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยา และสาหรับการใช้ตวั เร่ ง
วิ วิ ธ พัน ธ์ จะช่ ว ยลดขั้น ตอนในการล้า งท าความ
สะอาดน้ ามัน ประกอบกับตัวเร่ งชนิ ดดังกล่าวที่นิยม
คือแคลเซียมออกไซด์ ทั้งนี้ ได้มีรายงานวิจยั ก่อนหน้า
รายงานการสั ง เคราะห์ น้ ามั น โดยใช้ แ คลเซี ย ม
ออกไซด์ [6]
ในงานวิ จั ย ผู ้ วิ จั ย สนใจศึ ก ษาหาตั ว เร่ ง
ปฏิ กิริ ยาหอยแมลงภู่แ ปรรู ป เพื่อ ใช้เ ป็ นตัว เร่ งวิวิธ
พันธ์ โดยตัวเร่ งชนิ ดที่ เป็ นของแข็งจะสามารถแยก

2. วิธีการวิจัย
2.1 การเตรียมเปลือกหอยเพือ่ เผา
น าเปลื อ กหอยแมลงภู่ ม าล้า งท าความ
สะอาดและเผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ ในสภาวะบรรยากาศ
ก่อนทาให้เย็นและบด กรองผ่านตะแกรงขนาด 0.5
มิลลิ เมตร ตัวเร่ งปฏิ กิริยาที่ ได้จะถูกนาไปวิเคราะห์
ด้วยเทคนิ คการกระจายของรั งสี เอกซ์ (XRD) กล้อง
จุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM) และวิเคราะห์พ้นื ที่ผิวด้วย
Brunauer-Emmelt-Teller (BET)
2.2 การเตรียมไบโอดีเซลชนิดวิวธิ พันธ์
น้ ามันชนิดต่าง ๆ ที่ศึกษาได้ผา่ นการกรอง
เพื่อกาจัดสิ่ งสกปรกในเบื้องต้น หลังจากนั้นจะทาการ
ให้ความร้อนกับน้ ามันจนมีอุณหภูมิประมาณ 80 ๐C
แล้วเติ มผงเปลื อกหอยตัวเร่ งปฏิ กิริยาที่ ผ่านการเผา
ด้วยกระบวนการข้างต้นในปริ มาณร้อยละ 3 โดยมวล
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และอัตราส่ วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ ามัน 9:1 ให้
ความร้อนเป็ นเวลา 5 ชัว่ โมง แล้วจึงแยกตัวเร่ งออก
ด้วยกระบวนการกรอง และแยกเมทานอลที่เหลือออก
ด้วยการกลัน่ ระบบสู ญญากาศ น้ ามันที่ได้ถูกนามาหา

ร้อยละการเปลี่ ยนเป็ นไบโอดี เซล อาศัยการติดตาม
สัดส่วนพื้นที่ใต้กราฟของโปรตรอนตาแหน่งเมทอกซี
(-OCH3) และเมธลี น (-CH2-) ในโครงสร้ างที่ ศึ กษา
โดยเทคนิค 1H-NMR spectroscopy (CHCl3 solvent)

ร้อยละการเปลี่ยนไป (% conversion) =

x 100

รู ปที่ 2 1H-NMR spectroscopy โดย A คือ สัญญาณของหมู่เมทอกซี (-OCH3) และ B คือ เมธลีน (-CH2-)[4]
จุลทรรศน์แบบส่ องกราดอิเล็กตรอน (SEM) ซึ่ งเปลือก
หอยจะเปราะและแตกเป็ นเม็ดที่มีขนาดเล็กมากขึ้น โดย
ขนาดที่ เล็ กลงนี้ จะมี ผลต่ อการเร่ งปฏิ กิ ริ ยาเพราะมี
ปริ มาณพื้นที่ผิวสัมผัสมากขึ้น เมื่อเผาที่ อุณหภูมิสูงขึ้น
(รู ปที่ 4)
กระบวนการเผาเปลื อ กหอยที่ อุ ณ หภู มิ สู ง
ส่ งผลให้ได้อนุ ภาคขนาดเล็ก ซึ่ งมีสารที่ ได้จะจับตัว
เป็ นก้อนดังตรวจพบในรู ปที่ 4d ส่งผลให้การตรวจวัด
ปริ มาณพื้นที่ผิวให้ผลในปริ มาณที่ต่า (24.02 m2/g) แต่
ด้วยสภาวะการเผาดังกล่าว ให้ผลผลิตของแคลเซี ยม
ออกไซด์ในปริ มาณสู งจึงทาให้ได้ร้อยละผลผลิตของ
เมทิ ลเอสเตอร์ สูงกว่ากรณี อื่น ๆ (91.00 ± 0.72 %)
(ตารางที่ 1) และระยะเวลาในการเผา เพื่อให้ได้ตวั เร่ ง
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง ที่ สุ ด คื อ สภาวะการเผาที่ 900
องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 5 ชัว่ โมง (ตารางที่ 2)

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์
จากผลการวิจัยพบว่าเมื่ อเผาเศษเปลื อกหอยที่
อุณหภูมิ ต่ า (300-500 องศาเซลเซี ยส) เปลื อกหอยได้
เปลี่ ยนเป็ นแคลเซี ยมออกไซด์ เพี ยงเล็ กน้ อย มี เพี ยง
ตาแหน่ งพีคของแคลเซี ยมคาร์ บอเนตอยูม่ ากเท่านั้น แต่
เมื่ อเผาไปจนถึ งอุ ณหภู มิ 900 องศาเซลเซี ยส พบว่า
สามารถตรวจพบพีคที่ตาแหน่ง 32.00๐, 37.40๐และ 53.00๐
(รู ปที่ 3) ซึ่ งสอดคล้องกับต าแหน่ งพี คของแคลเซี ยม
ออกไซด์ และสอดคล้องกับต าแหน่ งพี คมาตรฐานที่
ทดสอบเปรี ยบเทียบ จากผลดังกล่าวจะเห็นว่าที่อุณหภูมิ
สูง (900 องศาเซลเซียส) จะสามารถเปลี่ยนเปลือกหอยให้
เป็ นแคลเซี ยมออกไซด์ ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ ที่ เคยมี
รายงานไว้
เปลื อกหอยที่ เผาที่ อุ ณหภู มิสู งขึ้ นจะให้ขนาด
อนุภาคเล็ก โดยนาไปศึกษาโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้อง
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รู ปที่ 3 การเลี้ยวเบนของรังสี เอกซ์ (XRD) ของเปลือกหอยแครงที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 300-900 องศาเซลเซี ยส
และแคลเซียมออกไซด์ทางการค้า (CaO)

(a)
(b)
(c)
(d)
รู ปที่ 4 ลักษณะพื้นผิวของตัวเร่ งปฏิกิริยาเปลือกหอยแมลงภู่ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ (a) 300 (b) 500 (c) 700 และ
(d) 900 องศาเซลเซียส
รู ปที่ 5 กราฟแสดงการเร่ งปฏิกิริยาทรานเอส

ร้อยละการเปลี่ยนไปเป็ นน้ ามันไบโอดี เซลด้วย
ปฏิ กิ ริ ยาทรานเอสเตอร์ ริ ฟิ เคชั่นกับน้ ามันชนิ ดอื่ น ๆ
(ตารางที่ 3) พบว่าตัวเร่ งดังกล่าวสามารถเร่ งปฏิกิริยาได้
และดี ที่สุดคือน้ ามันถัว่ เหลื องร้ อยละ 91.78 ± 0.70
ในขณะที่ น้ ามั น มะพร้ า วให้ ผ ลผลิ ต ต่ า ที่ สุ ด ทั้ งนี้
เนื่องจากการมีปริ มาณกรดไขมันอิสระในน้ ามันปริ มาณ
มาก

เตอร์ ริฟิเคชัน่ น้ ามันปาล์ม พบว่าตัวเร่ งปฏิ กิริยาจาก
เปลือกหอยเผาสามารถนากลับมาใช้ใหม่ โดยจะผ่าน
การล้างด้วย เมทานอลและเฮกเซนก่อนนากลับไปใช้
ใหม่ ซึ่ งจะให้ประสิ ทธิ ภาพใกล้เคียงเดิมมากกว่าร้อย
ละ 90 ในการนากลับมาใช้ใหม่ครั้งที่ 1 และ 2 และจะ
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ตารางที่ 1 ร้อยละการเปลี่ยนไปเป็ นไบโอดี เซลของ
น้ ามั น ปาล์ ม และพื้ นที่ ผิ ว ของตั ว เร่ ง
ปฏิกิริยา ของการเผาเปลือกหอยแมลงภู่ที่
อุณหภูมิต่าง ๆ

ให้ เ ห็ น ว่ า ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยาที่ ไ ด้ม าจากเปลื อ กหอย

อุณหภูมิที่เผาเปลือก พื้นที่ผิว ร้อยละการเปลี่ยนไป
หอยแมลงภู่ (๐C) (m2/g)
เป็ นไบโอดีเซล
อุณหภูมิหอ้ ง
59.91
0.00 ± 0.00
300
47.31
0.00 ± 0.00
500
42.31
14.60 ± 0.01
700
32.51
36.03 ± 0.01
900
24.02
91.00 ± 0.72
ร้อยละการเปลี่ยนเป็ นไบโอดีเซลกรณี ใช้ CaO ที่ผ่าน
การเผาที่ 900 ๐C = 94.50 ± 0.82

ตารางที่ 2 ร้อยละการเปลี่ยนไปเป็ นไบโอดี เซลและ
พื้ น ที่ ผิ ว ของตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าของการเผา
เปลือกหอยแมลงภู่ที่เผาอุณหภูมิ 900 ๐C
เป็ นเวลา 1-5 ชัว่ โมง

สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้และยังคงมีประสิ ทธิ ภาพ
ได้ดีถึง 3 ครั้ง และจะมีประสิ ทธิภาพลดลงในครั้งที่ 4

เวลาในการเผาเปลือก พื้นที่ผิว ร้อยละการเปลี่ยนไป
หอยแมลงภู่ (ชัว่ โมง) (m2/g) เป็ นไบโอดีเซล
1
24.04
72.20 ± 0.03
2
20.29
84.10 ± 0.07
3
16.94
89.00 ± 0.07
4
24.60
86.00 ± 0.02
5
24.02
91.00 ± 0.72
สภาวะการทดลอง น้ ามันปาล์ม 30 กรัม เมทานอล 10
กรัม อุณหภูมิ 80 ๐C

100
90
80

70
60
50
40
30

ตารางที่ 3 ร้ อ ยละการเปลี่ ย นไปเป็ นน้ ามัน ไบโอ
ดี เ ซลโดยใช้ต ัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าเปลื อ กหอย
แมลงภู่เผา

20
10
0
1

2

3

4

รู ปที่ 5 การเร่ งปฏิกิริยาทรานเอสเตอร์ ริฟิเคชัน่ น้ ามัน
ปาล์ม 30 กรัม เมทานอล 10 กรัม ตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยาหอยแมลงภู่เผาร้ อยละ 3 โดยมวล
ของน้ ามันที่ใช้

Acid content ร้อยละการเปลี่ยนไป
(mg/g KOH) เป็ นไบโอดีเซล
ปาล์ม
1.62
91.00 ± 0.72
ถัว่ เหลือง
0.15
91.78 ± 0.70
มะพร้าว
4.26
80.65 ± 035
น้ ามันมะกอก
2.37
82.50 ± 0.70
น้ ามันใช้แล้ว
5.63
75.56 ± 0.47
สภาวะการเตรี ยมไบโอดีเซล อุณหภูมิ 80 80 ๐C ตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาร้อยละ 3 โดยน้ าหนักเวลา 3 ชัว่ โมง
ชนิดน้ ามัน

ลดลงอย่างมากในครั้งที่ 4 เพราะแคลเซี ยม
ออกไซด์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าลดลง
ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะสิ่ งสกปรกไปเกาะบริ เวณผิวซึ่ งจะ
ขัดขวางการเข้าทาปฏิกิริยา [3] อย่างไรก็ตาม แสดง
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4. สรุ ป
จากการศึ กษาการสั งเคราะห์ ไบโอดี เซลจาก
น้ ามันปาล์มด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ที่สังเคราะห์มา
จากเปลือกหอยแมลงภู่เผาที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 5 ชัว่ โมง โดยพบว่าอุณหภูมิและระยะเวลานั้น
มี ผลต่ อการเกิ ดแคลเซี ยมออกไซด์ ซึ่ งพบว่าเมื่ อมี
อุณหภูมิในการสังเคราะห์สูงขึ้นจะส่ งผลให้เปลือกหอย
กลายเป็ นแคลเซี ยมออกไซด์ได้มากขึ้น ที่เวลา 5 ชัว่ โมง
จะสามารถเปลี่ยนให้เป็ นแคลเซี ยมออกไซด์ได้มากและ
สมบูรณ์ที่สุด ผงเปลือกหอยที่ผ่านกระบวนการแล้วถูก
ใช้เร่ งปฏิกิริยาไบโอดี เซล ผลการทดลองแสดงว่าตัวเร่ ง
ปฏิ กิ ริ ยาที่ ถู กเตรี ยมมี ประสิ ทธิ ภาพสู งเช่ นเดี ยวกับ
แคลเซียมออกไซด์ที่ได้จากในเชิงพาณิ ชย์ โดยให้ผลการ
เปลี่ ยนเป็ นไบโอดี เซลไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 80 (กรณี
น้ ามันมะพร้ าวที่ มี กรดไขมันอิ สระมาก) ตัวเร่ งเศษ
เปลือกหอยแมลงภู่เผาดังกล่าวมีศกั ยภาพที่จะถูกพัฒนา
ใช้เ ป็ นตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าการผลิ ต ไบโอดี เ ซลในเชิ ง
พาณิ ชย์ได้ในอนาคต

[2]

[3]

[4]

[5]
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