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 บทคัดย่อ   
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลอย่างง่ายจากน้้ามันพืชที่ใช้
แล้วด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ผลจากการศึกษาพบว่าปริมาณกรดไขมันอิสระ (Free 
Fatty Acid, FFA) ในน้้ามันก่อนผลิตไบโอดีเซล มีค่าเท่ากับ 0.832 เปอร์เซ็นต์  จึงเลือกใช้ขั้นตอนการท้า
ปฏิกิริยาแบบทรานส์เอสเทอริฟิเคชันในการทดลองหาสภาวะที่เหมาะสม โดยศึกษาปริมาณเมทานอล ปริมาณ
ตัวเร่งปฏิกิริยา โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ และเวลาในการเกิดปฏิกิริยา พบว่าปริมาณเมทานอล 6 มิลลิลิตร 
ตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 0.75 เปอร์เซ็นต์ และระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยา 1 ชั่วโมง ให้
ผลผลิตไบโอดีเซลมากที่สุดร้อยละ 91.038 และเมื่อน้าไปทดสอบคุณสมบัติปริมาณ FFA และความหนาแน่นมี
ค่าเท่ากับ 0.461 เปอร์เซ็นต์ และ 0.861 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามล้าดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานไบโอ
ดีเซลชุมชนของกรมธุรกิจพลังงาน 
 
ค้าส้าคัญ: ไบโอดีเซล, น้้ามันใช้แล้ว, ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน 

 
 

Abstract  
 
           This research studied the optimum conditions for biodiesel production from used 
cooking oil by potassium hydroxide catalyst. The result found that the free fatty acid (FFA) 
content in oil before produce biodiesel was 0.832%.  The transesterification conditions 
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investigated the methanol content, catalyst content and reaction time. The 6 mL of methanol, 
0.75 %wt of KOH and 1 h. The results showed the highest 91.038 % of yield. The synthesized 
biodiesel was tested the free fatty acid content and density. The result showed that had 
0.461% and 0.861 g/cm3, respectively so it was met the Department of Energy biodiesel 
standard. 
 
Keywords: Biodiesel, Used cooking oil, Transesterification reaction 
 
บทน้า  
 
 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกเผชิญอยู่ทุกวันนี้นั้น นับวันยิ่งมีความหลากหลาย ซับซ้อน และทวี
ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น ปัญหาโลกร้อน อุทกภัย ภัยแล้ง น้้าเสีย ขยะ มลพิษทางอากาศรวมทั้งปัญหา
การขาดแคลนพลังงานซึ่งก้าลังวิกฤตอยู่ในขณะนี้ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาที่ผ่าน 
ๆ มามุ่งเน้นด้านวัตถุ ส่งเสริมค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างหรูหรา ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนเกินความจ้าเป็นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยในกระบวนการของการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้มีการคิดค้นวิธีการ
ที่ท้าให้สามารถน้าเอาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดขึ้นมาใช้ครั้งละปริมาณมาก ๆ และรวดเร็ว ทั้งทรัพยากรที่
ทดแทนได้และทรัพยากรที่ทดแทนไม่ได้เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน ท้าให้ทรัพยากรที่
เคยมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติหมดไปอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่สิบปีหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ปัจจุบันประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกก้าลังประสบกับสภาวะการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิงและ
ปัญหาราคาน้้ามันแพงจนถึงเข้าขั้นวิกฤต ทั้งนี้เนื่องมาจากภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งได้มีการใช้น้้ามัน
เชื้อเพลิงมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ปริมาณน้้ามันในแหล่งส้ารองเหลือน้อยลงทุกที รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการใช้
พลังงานหมุนเวียนแทนการใช้พลังงานสิ้นเปลือง เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และพลังงานชนิด
อ่ืน ๆ เนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือมีน้อย และผลิตได้เองในท้องถิ่น โดย
ในภาคการเกษตรได้รณรงค์ให้เกษตรกรปลูกพืชน้้ามัน เช่น ปาล์ม ถั่วเหลือง ละหุ่ง และสบู่ด้า เพ่ือน้ามาสกัด
น้้ามันใช้กับเครื่องยนต์การเกษตรรอบต่้า หรือผลิตเป็นไบโอดีเซลใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปเพ่ือทดแทน
น้้ามันดีเซล โดยเมื่อเปรียบเทียบกับน้้ามันดีเซลแล้ว ไบโอดีเซลมีข้อดีตรงที่ราคาถูกกว่า ผลิตได้ง่ายจากพืช
น้้ามันในท้องถิ่นท้าให้ลดการพ่ึงการน้าเข้าน้้ามันจากต่างประเทศลง และช่วยลดมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่น
ละออง ไฮโดรคาร์บอน และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการพยุงราคาพืชผลทั้งหมดทางการ
เกษตรได้อีกด้วย (ศิริวรรณ ปรียาจิตต์, 2551)  
    จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการใช้น้้ามันพืชเก่ากลับมาประกอบอาหารซ้้ามีความเสี่ยงต่อ
การก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ เนื่องจากในน้้ามันพืชใช้แล้วที่น้ากลับมาใช้ซ้้ามีสารพิษก่อมะเร็ง (carcinogen) อยู่ 
2 กลุ่ม คือ อนุมูลอิสระ (free radicals) และไดออกซิน จึงสมควรน้าน้้ามันเก่าเหล่านั้นมาแปรรูปให้เกิด
ประโยชน์เป็นพลังงานแทนการน้ากลับไปใช้บริโภค และจากปัญหาราคาน้้ามันแพงในปัจจุบันท้าให้ต้องหา
แหล่งพลังงานทดแทนน้้ามันปิโตรเลียม ซึ่งกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตทั้งหมด คนไทยสามารถ
ศึกษา คิดค้นด้วยภูมิปัญญา และทดลองโดยไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การลงทุนอุปกรณ์
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การผลิตราคาไม่สูงมาก สามารถผลิตเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวได้ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหาได้และมีอยู่
ทั่วไปในชุมชนทุกครัวเรือน ท้าให้เรื่องของการผลิตพลังงานซึ่งเป็นสิ่งส้าคัญของโลกในยุคปัจจุบันสามารถอยู่ใน
มือของประชาชนทั่วไปได้ ไม่จ้าเป็นต้องถูกผูกขาดโดยกลุ่มนายทุนใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติ อีกท้ังยังสอดคล้อง
กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย (Gashaw และTeshita, 2014)  

ทางคณะผู้วิจัย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลอย่างง่ ายจากน้้ามันพืช
ที่ใช้แล้ว ซึ่งท้าการเก็บตัวอย่างน้้ามันมาจากร้านปลาท่องโก๋แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านปฏิกิริยาทรานส์
เอสเทอริฟิเคชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ และน้าน้้ามันไบโอดีเซลที่ผลิตได้ไปท้าการศึกษา
คุณสมบัติทางเคมีต่อไป 

 
สารเคมีและอุปกรณ์ 
 
 ในการทดลองนี้ใช้น้้ามันพืชใช้แล้วเพ่ือน้ามาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลผ่านขบวนการ 
ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน โดยมีการเก็บตัวอย่างน้้ามันจากร้านขายปาท่องโก๋แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์, 
สารเคมีที่ใช้ประกอบด้วย โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์, โซเดียมไฮดรอกไซด์, เมทานอล, เอทานอล, ฟีนอล์ฟทา
ลีน จากบริษัท CARLO ERBA ประเทศอิตาลี, เครื่องกวนและให้ความร้อน และอุปกรณ์เครื่องแก้วพ้ืนฐาน 

 
 
วิธีการทดลอง 
  
 การศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลอย่างง่ายจากน้้ามันพืชที่ ใช้แล้วด้วยตัวเร่ง
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นี้ รายละเอียดดังต่อไปนี้  
  1. ขั นตอนการเตรียมวัตถุดิบส้าหรับกระบวนการทดลอง 
          ขั้นตอนนี้มีความส้าคัญมาก เพราะน้้ามันพืชตั้งต้นจะเป็นปัจจัยหลักตัวหนึ่งที่จะบ่งบอกถึงคุณภาพ
ของไบโอดีเซลที่ผลิตได้ หากเป็นน้้ามันใช้แล้วต้องท้าการเตรียมน้้ามันเพ่ือให้ได้น้้ามันที่น้ามาใช้มีความใส ไม่ขุ่น
ข้น และไม่มีสิ่งเจือปน โดยมีวิธีการเตรียมดังนี้ 

1.1 น้าตัวอย่างน้้ามันที่ได้ มากรองผ่านผ้าขาวบางเพ่ือน้าสิ่งสกปรกและเศษต่าง ๆ ออกไป 
1.2 น้าน้้ามันที่ได้จากการกรองเทเก็บใส่ภาชนะท่ีมีฝาปิดสนิทให้เรียบร้อย 

 2. การวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid, %FFA) 
      น้้ามันพืชที่ใช้แล้วมีค่าความเป็นกรดสูงกว่าน้้ามันใหม่ เพราะเมื่อน้้ามันพืชได้รับความร้อน
ต้าแหน่งของไฮโดรเจนในโมเลกุลจะท้าให้เกิดเป็นสภาพกรดได้ง่าย และเกิดเป็นกรดไขมันอิสระขึ้น กรดไขมัน
อิสระเป็นผลมาจากการทอดน้้ามันให้ร้อน มันจะลอยเป็นอิสระปะปนอยู่กับไตรกลีเซอไรด์ในน้้ามัน ความเป็น
อิสระของกรดไขมันเหล่านี้คือการที่มันพร้อมที่จะเข้าท้าปฏิกิริยาทุกเวลาเมื่อเจอกับด่าง และเป็นตัวการส้าคัญ
ที่จะท้าให้เกิด “เยล” (Jelly) ในการท้าไบโอดีเซล ดังนั้นเราต้องก้าจัดกรดไขมันอิสระเหล่านี้ออกจากน้้ามัน
ก่อนท้าปฏิกิรยิา การก้าจัดกรดไขมันอิสระในน้้ามันพืชใช้แล้ว ต้องใช้ด่างซึ่งคือตัวเร่งปฏิกิริยาในปริมาณที่มาก
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ขึ้น กระบวนการตรงนี้คือ การท้าให้กรดไขมันอิสระเป็นกลาง (Neutralizing) จะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในปริมาณ
เท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าน้้ามันเป็นกรดมากน้อยแค่ไหน การหาค่ากรดไขมันอิสระ เพ่ือหาปริมาณด่างที่ต้องใช้ใน
ปริมาณที่พอดีนั้นต้องท้าโดยการไทเทรต (ธรรมศักด์ พันธ์แสนศรี และ อนุกูล จันทร์แก้ว, 2553) โดยมีวิธีการ
ดังนี้ 
  2.1 ชั่งตัวอย่างน้้ามัน 0.5 กรัม ในขวดรูปชมพู่  
  2.2 เติมเอทานอล 50 มิลลิลิตร และหยดฟีนอล์ฟทาลีนลงไป 2-3 หยด ลงในตัวอย่างน้้ามันข้อ 1 เขย่า
ให้เข้ากัน 
  2.3 น้าไปไทเทรตกับ 0.1 M NaOH จนถึงจุดยุติเป็นสีชมพูคงตัวนาน 30 วินาที 
  2.4 ท้า Blank เหมือนตัวอย่าง (ไม่ใส่ตัวอย่างน้้ามันลงไป) แล้วน้าค่าที่ได้ไปค้านวณค่า %FFA   ดัง
สมการ 

%𝐅𝐅𝐅 =
(A − B) × N × 28.2

W
 

 

ก้าหนดให้  
   A =  ปริมาณ NaOH ที่ใช้ในการไทเทรตน้้ามัน (มิลลิลิตร) 
   B  =  ปริมาณ NaOH ที่ใช้ในการไทเทรต blank (มิลลิลิตร) 
   N  =  ความเข้มข้นของ NaOH (นอร์มอล) 
   28.2    =  ร้อยละโดยน้้าหนักของกรดโอเลอิก (ของน้้ามันถั่วเหลือง)  
  W  =  น้้าหนักน้้ามัน (กรัม) 

 3. วิธีการหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล 
  3.1  การศึกษาปริมาณเมทานอลในการหาสภาวะที่เหมาะสม 
      1) ชั่งตัวอย่างน้้ามัน 10 กรัม ลงในขวดรูปชมพู่ จ้านวน 5 ขวด 
     2) จากนั้นละลายตัวเร่ง 1%wt  โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์  (0.1 กรัม)  ในเมทานอล
ปริมาตร 1.5,  3.0,  4.5,  6.0 และ 7.5 มิลลิลิตร จากนั้นเติมลงไปในตัวอย่างน้้ามันที่เตรียมไว้ แล้วปิดให้สนิท
ด้วยฟรอยด์และพาราฟิล์มเพ่ือป้องกันเมทานอลระเหย 
     3) จากนั้นให้ความร้อนบนเตาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60±5 องศาเซลเซียส ปั่นกวนด้วย
ความเร็ว 600 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
     4) น้าไบโอดีเซลที่ได้ใส่ในกรวยแยก เพ่ือแยกส่วนที่เป็นกลีเซอรอลออก จากนั้นน้าชั้นไบ
โอดีเซลล้างด้วยน้้าร้อนจนมีค่า pH เป็นกลาง และน้าไปวัค้านวณหาร้อยละผลผลิตและค่า %FFA ต่อไป 
ซ่ึงการค้านวณปริมาณเปอร์เซ็นต์ของน้้ามัน (%yield)  แสดงดังสมการ 
 

%yield = น้้าหนักน้้ามันไบโอดีเซลที่ได้ × 100 

                                                          น้้าหนักน้้ามันเริ่มต้น 
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  3.2  การศึกษาปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในการหาสภาวะที่เหมาะสม   
     1) ชั่งตัวอย่างน้้ามัน 10 กรัม ลงในขวดรูปชมพู่ จ้านวน 5 ขวด 
    2) จากนั้นละลายตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์  0.25,  0.50,  0.75,  1.00 
และ 1.25% (คิดเป็นกรัมคือ 0.025, 0.050, 0.075, 0.100 และ 0.125 กรัม) ในเมทานอล 6 มิลลิลิตร เติมลง
ไปในตัวอย่างน้้ามันที่เตรียมไว้ แล้วปิดให้สนิทด้วยฟรอยด์และพาราฟิล์มเพ่ือป้องกันเมทานอลระเหย 
     3) จากนั้นให้ความร้อนบนเตาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60±5 องศาเซลเซียส ปั่นกวนด้วย
ความเร็ว 600 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
     4) น้าไบโอดีเซลที่ได้ใส่ในกรวยแยก เพ่ือแยกส่วนที่เป็นกลีเซอรอลออก จากนั้นน้าชั้นไบ
โอดีเซลล้างด้วยน้้าร้อนจนมีค่า pH เป็นกลาง และน้าไปวัค้านวณหาร้อยละผลผลิตและค่า %FFA ต่อไป 
  3.3  การศึกษาเวลาการท้าปฏิกิริยาในการหาสภาวะที่เหมาะสม 
      1) ชั่งตัวอย่างน้้ามัน 10 กรัม ลงในขวดรูปชมพู่ จ้านวน 5 ขวด 
    2) จากนั้นละลายตัวเร่งโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์    ที่ดีที่สุดคือ 0.75% (0.075 กรัม ใน 
เมทานอล 6 มิลลิลิตร เติมลงไปในตัวอย่างน้้ามันที่เตรียมไว้ ตามล้าดับแล้วปิดให้สนิทด้วยฟรอยด์และพารา
ฟิล์มเพื่อป้องกันเมทานอลระเหย 
     3) จากนั้นให้ความร้อนบนเตาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60±5 องศาเซลเซียส ปั่นกวนด้วย
ความเร็ว 600 รอบต่อนาที เป็นระยะเวลาที่ท้าปฏิกิริยา คือ 30, 60, 90, 120 และ 150 นาที ตามล้าดับ  
    4) น้าไบโอดีเซลที่ได้ใส่ในกรวยแยก เพ่ือแยกส่วนที่เป็นกลีเซอรอลออก จากนั้นน้าชั้นไบ
โอดีเซลล้างด้วยน้้าร้อนจนมีค่า pH เป็นกลาง และน้าไปวัค้านวณหาร้อยละผลผลิตและค่า %FFA ต่อไป 
 
ผลการวิจัย  

1. ผลการวิเคราะห์หาค่าปริมาณกรดไขมันอิสระในน ้ามันพืชใช้แล้ว  
   การหาค่ากรดไขมันอิสระท้าโดยการไทเทรต ซึ่งกรดไขมันอิสระในน้้ามันจะท้าปฏิกิริยากับ
สารละลายเบสโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์  และสังเกตดูจุดยุติด้วยการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ (ฟีนอลฟ์ทาลีน) 
เป็นสีชมพู หากค่า FFA มากกว่า 2% (ต้องท้าการลดค่ากรดไขมันอิสระ) ควรท้าปฏิกิริยาแบบ 2 ขั้นตอนโดย
ใช้กรดในปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน แล้วตามด้วยการใช้เบสในปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันเพ่ือลดการเกิด
สบู่ในปฏิกิริยาเข้าสู่ขบวนการผลิต ผลของการวิเคราะห์หาค่าปริมาณกรดไขมันอิสระในน้้ามันก่อนผลิตไบโอ
ดีเซลโดยการไทเทรต แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์หาค่าปริมาณกรดไขมันอิสระในน้้ามันก่อนผลิตไบโอดีเซล 

ครั งที ่ ปริมาณกรดไขมันอิสระ  
(%FFA) 

1 
2 
3 

เฉลี่ย 

0.8347 
0.8406 
0.8217  
0.8323 

2.  
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   จากตารางที่ 1 พบว่าค่าปริมาณกรดไขมันอิสระในน้้ามันก่อนผลิตไบโอดีเซลมีค่าเฉลี่ย FFA 
เท่ากับ 0.8323 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ จึงใช้เบสเป็นตัวเร่งในปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเค
ชัน เพ่ือศึกษาหาสภาวะตัวแปรที่เหมาะสมในขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซล 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ปริมาณเมทานอลในการศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสม         
 
        ในการวิเคราะห์ปริมาณเมทานอลทั้งหมด 5 การทดลอง ในการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม
ไดค้้านวณหาปริมาณเปอร์เซ็นต์ของน้้ามัน (%yield) ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปริมาณเมทานอลหลังการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม 
 

ปริมาณเมทานอล 
 (มิลลิลิตร) 

ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของน ้ามัน 
(%yield) 

ปริมาณกรดไขมันอิสระ 
(%FFA) 

ครั งที่  
1 

ครั งที ่
2 

ครั งที่  
3 

ครั งที่  
1 

ครั งที่  
2 

ครั งที่  
3 

1.5 
3.0 
4.5 
6.0 
7.5 

25.447 
84.064 
75.494 
76.643 
79.539 

37.411 
85.421 
77.675 
77.385 
83.827 

55.494 
88.732 
84.177 
81.497 
84.813 

0.835 
0.545 
0.560 
0.277 
0.278 

0.273 
1.936 
1.668 
0.820 
1.106 

0.842 
0.545 
0.280 
0.274 
0.279 

 
   จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้เมทานอลปริมาณ 1.5 มิลลิลิตร จะให้ผลผลิตไบโอดีเซล
ต่้าที่สุด เนื่องจากเมทานอลเป็นสารตั้งต้นที่ส้าคัญที่ท้าให้ปฏิกิริยาด้าเนินไปข้างหน้า เมื่อเพ่ิมปริมาณเมทานอล
เป็น 3.0 ถึง 7.5 มิลลิลิตร พบว่าผลผลิตไบโอดีเซลที่ได้มีค่าสูงประมาณ 77 ถึง 88 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งท้าการเลือก
เมทานอล 6 มิลลิลิตร (Kawentar และ Budiman, 2013) ไปใช้หาสภาวะของตัวเร่งและเวลาที่เหมาะสมใน
ขั้นตอนต่อไป เพราะสังเกตจากสีของไบโอดีเซลที่ได้มีความใสมากที่สุด และค่า FFA ที่เหมาะสม คือ 0.2 
เปอร์เซ็นต ์ผลแสดงดังรูปที่ 1  
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รูปที่ 1 ผลผลิตไบโอดีเซลที่ได้จากการวิเคราะห์ปริมาณเมทานอลในการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม 
 

3. ผลการวิเคราะห์ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในการศึกษาหาสภาวะท่ี 
เหมาะสม  
          ในการวิเคราะห์ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ทั้งหมด 5 การทดลอง  หลัง
การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมได้ค้านวณหาปริมาณเปอร์เซ็นต์ของน้้ามัน (%yield) ผลการวิเคราะห์ปริมาณ
ตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ในการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม แสดงดังตารางที่ 3 
   จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์  1.25 
เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตไบโอดีเซลต่้าที่สุด เนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชั่น ท้าให้ได้ผลิตภัณฑ์ร่วมคือ
สบู่ การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 0.25 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตไบโอดีเซลสูง จากการสังเกต
พบว่าน้้ามันไม่แยกชั้น ท้าให้ได้น้้ามันในปริมาณมาก การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์  0.50 
เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตไบโอดีเซลสูงที่สุดประมาณ 74 ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ จากการสังเกตพบว่าน้้ามันมีการแยก
ชั้นน้อยมากจนแทบสังเกตไม่ได้ ส้าหรับการใช้ตัวเร่ปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์  0.75 และ 1.00 
เปอร์เซ็นต์ จากการสังเกตพบว่าน้้ามันมีการแยกชั้นกลีเซอรีนอย่างชัดเจน ไบโอดีเซลที่ได้มีความใสมากที่สุด  
(Phan และPhan, 2008) ดังนั้นตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 0.75 เปอร์เซ็นต์ ไปใช้หาสภาวะของ
เวลาที่เหมาะสมในขั้นตอนต่อไป เพราะไบโอดีเซลที่ได้มีความใส ให้ผลผลิตไบโอดีเซลที่สูง และค่า FFA ที่
เหมาะสม คือ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ผลแสดงดังรูปที่ 2 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม 
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ปริมาณเมทานอล (มิลลิลิตร)

ครั้งท่ี 1

ครั้งท่ี 2

ครั้งท่ี 3

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236108002743#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236108002743#!
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ปริมาณตัวเร่ง
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 

 (เปอร์เซ็นต์) 

ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของน ้ามัน 
 (%yield)  

 
 

ปริมาณกรดไขมันอิสระ 
(%FFA) 

ครั งที่  
1 

ครั งที่  
2 

ครั งที่  
3 

 ครั งที่  
1 

ครั งที ่
 2 

ครั งที่  
3 

0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 

69.645 
74.134 
62.608 
36.049 
44.097 

87.254 
80.014 
72.122 
57.869 
26.258 

83.493 
95.077 
90.901 
68.599 
87.844 

 
 
 
 
 

0 
0 

0.281 
0.561 
0.272 

0 
0.279 
0.541 
0.546 
0.274 

0 
0.274 
0.562 
0.811 
0.840 

 

 
 
รูปที ่2 ผลผลิตไบโอดีเซลที่ได้จากการวิเคราะห์ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในการศึกษา
หาสภาวะที่เหมาะสม 
 
  4. ผลการวิเคราะห์เวลาการเกิดปฏิกิริยาในการศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสม           
         ในการวิเคราะห์เวลาในการเกิดปฏิกิริยาทั้งหมด 5 การทดลอง ในการศึกษาหาสภาวะที่
เหมาะสมได้ค้านวณหาปริมาณเปอร์เซ็นต์ของน้้ามัน (%yield) ผลการวิเคราะห์เวลาในการเกิดปฏิกิริยาหลัง
การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม แสดงดังตารางที่ 4 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เวลาในการเกิดปฏิกิริยาหลังการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม 

 
เวลาในการ
เกิดปฏิกิริยา 

 
 
 

ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของน ้ามัน 
(%yield) 

ปริมาณกรดไขมันอิสระ 
(%FFA) 

0
20
40
60
80

100

0.25 0.5 0.75 1 1.25

%
yie

ld

ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (เปอร์เซ็นต)์

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3
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(นาที)  ครั งที ่
1 

ครั งที ่
2 

ครั งที ่
3 

ครั งที ่
1 

ครั งที ่
2 

ครั งที ่
3 

30 
60 
90 
120 
150 

 
 
 
 
 

86.186 
37.273 
64.127 
50.483 
73.891 

80.243 
40.589 
53.695 
32.689 
35.765 

88.475 
91.038 
79.620 
67.688 
74.296 

0.277 
0.840 
0.826 
1.963 
1.118 

0.802 
1.095 
1.110 
0.562 
1.933 

0 
2.185 
2.205 
2.455 
2.175 

 
    จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า เวลา 30 นาที ให้ผลผลิตไบโอดีเซลเทียบเท่ากันมากที่สุด จาก
การสังเกตพบว่าไบโอดีเซลที่ได้มีสีเหลืองใสแต่ยังคงมีเมทานอลหลงเหลือปะปนอยู่ เนื่องจากปฏิกิริยาเกิดไม 
สมบูรณ เมื่อเพ่ิมเวลาเป็น 60 ถึง 90 นาที จากการสังเกตพบว่ามีการแยกชั้นกลีเซอรอลอย่างชัดเจน สีของ
น้้ามันมีความเข้มขึ้นตามล้าดับ ทั้งนี้เนื่องจากยิ่งใช้เวลานานน้้ามันยิ่งมีสีเข้ม เพราะเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ
จากไบโอดีเซลมาเป็นไตรกลีเซอไรด์ สภาวะเวลา 120 และ 150 นาที พบว่าน้้ามันไม่แยกชั้นกลีเซอรอล    
ดังนั้นจึงเลือกเวลา 60 นาที เป็นสภาวะเวลาที่ดีที่สุด (Kawentar และ Budiman, 2013) เพราะสังเกตไบโอ
ดีเซลที่ได้มีความใส ให้ผลผลิตไบโอดีเซลที่ค่อนข้างสูง และค่า FFA ที่เหมาะสม คือ 0.84 เปอร์เซ็นต ์ผลแสดง
ดังรูปที่ 3 
 
 
 

 
 
รูปที ่3 ผลผลิตไบโอดีเซลที่ได้จากการวิเคราะห์เวลาการเกิดปฏิกิริยาในการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม 
 
 5. ผลการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นของไบโอดีเซล 
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%
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   เมื่อได้สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล คือ การใช้เมทานอล 6 กรัม ตัวเร่งปฏิกิริยา
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 0.75% และเวลาในการท้าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน 60 นาที น้าไปวิเคราะห์
ค่าความหนาแน่นดังตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นของไบโอดีเซล 

ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของน ้ามัน 
(%yield)  

ค่าความหนาแน่น  
(g/cm3)           

ปริมาณกรดไขมันอิสระ 
(%FFA) 

80.395 0.861 0.461 
 

  จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าปริมาณเปอร์เซ็นต์ของน้้ามันอยู่ในปริมาณที่สูง 80 เปอร์เซ็นต์ และค่า
ความหนาแน่น เท่ากับ 0.861  g/cm3 ซึ่งค่าความหนาแน่นที่ได้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดคือ 0.86 ถึง 
0.90 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลอย่างง่ายจาก
น้้ามันพืชใช้แล้วด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งผลการวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมันอิสระใน
น้้ามันก่อนผลิตไบโอดีเซล FFA มีค่าเท่ากับ 0.8323% ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2% แสดงว่าปริมาณกรดไขมันอิสระใน
น้้ามันมีน้อย จึงเลือกใช้ขั้นตอนการท้าปฏิกิริยาแบบทรานส์เอสเทอริฟิเคชันในการทดสอบหาสภาวะที่
เหมาะสม สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชันใช้ปริมาณเมทา
นอล 6 มิลลิลิตร และตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 0.75% ในระยะเวลาของปฏิกิริยา 60 นามี ซึ่ง
ให้ผลผลิตไบโอดีเซลได้มากถึงร้อยละ 91.038 และมีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 0.86 กรัมต่อลูกบาศก์เซนตเิมตร 
จากการวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานไบโอดีเซลต่างประเทศและมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน 
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