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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการ
ผลิ ต น้ํ า มั น ไบโอดี เ ซลจากน้ํ า มั น พื ช ใช แ ล ว เพื่ อ ที่ จ ะให ไ ด ป ริ ม าณ
น้ํา มั น ไบโอดี เ ซลที่ ผ ลิ ต ได ต อ หนึ่ ง รอบการผลิ ต มากที่ สุ ด จากเครื่ อ ง
ผลิตไบโอดีเซลตนแบบที่สรางขึ้นเองแบบกะขนาด 150 ลิตร ซึ่งการ
ผลิตน้ํามันไบโอดีเซลในงานวิจัยนี้มีขั้นตอนคือนําน้ํามันพืชใชแลวมาทํา
ปฏิกิริยากับเมทานอล ดวยกระบวนการทางเคมีที่เรียกวา ทรานสเอส
เทอริฟเคชัน โดยใชโซเดียมไฮดรอกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยา และได
กําหนดตัวแปรที่จะศึกษาในการทําวิจัยครั้งนี้คือ อุณหภูมิในระหวางทํา
ปฏิกิริยากําหนดใหอยูในชวงระหวาง 50-65 องศาเซลเซียส และเวลาที่
ใชในการทําปฏิกิริยากําหนดใหอยูในชวงระหวาง 1 – 4 ชั่วโมง จากผล
การทดลองพบวาจะไดปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลมากที่สุดคือ 88 % เมื่อ
กําหนดใหอุณหภูมิในระหวางทําปฏิกิริยาเปน 60 องศาเซลเซียส เวลา
ที่ในการทําปฏิกิริยา 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังพบวาเมื่อนําน้ํามันไบโอ
ดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวที่ผลิตไดและผสมกับน้ํามันดีเซลในสวนผสม
ตางๆไปทดสอบใชกับเครื่องยนตเพื่อการเกษตรขนาดเล็ก 1 สูบพบวา
เครื่องยนตเดินไดปกติและไมมีปญหาเครื่องยนตเดินสะดุด การทดสอบ
สมรรถนะในเบื้องตนพบวาน้ํามันไบโอดีเซลที่ผลิตไดใหสมรรถนะของ
เครื่องยนตใกลเคียงกับการใชน้ํามันดีเซลมาตรฐานโดยที่คาแรงบิดและ
กําลังสูงสุดของเครื่องยนตจะต่ําลงประมาณ 5-10%เมื่อใชไบโอดีเซล
100%เปนเชื้อเพลิง ในสวนของเรื่องผลกระทบตอเครื่องยนตในระยะ
ยาวกําลังอยูในขั้นตอนการวิจัยตอไป
คําสําคัญ; ไบโอดีเซล/น้ํามันพืชใชแลว/ทรานสเอสเทอริฟเคชัน
Abstract
This paper presents the method to produce the maximum
yield of biodiesel from used vegetable oil. The process and
necessary equipment are designed for making biodiesel at 150
liter/batch. Transesterification process is adopted by using sodium
hydroxide as the catalyst while the reaction temperature rang is
สาขาพลังงานทดแทน

50-65 °C. The reaction time is between 1-4 hrs. The maximum
yield of 88 % is obtained from the reaction temperature of 60 °C
for 2 hrs mixing period. Then biodiesel is mixed with standard
diesel fuel at various ratios and tested in a small single cylinder
engine. It was found that the engine performance was quite
similar using both fuels. However, the engine using biodiesel
(100%) showed lower torque and power, around 5-10%, than to
those using standard diesel. Long term effect of biodiesel to
engines is also under investigated.
Keywords; Biodiesel/ waste vegetable oils/ Transesterification
1. บทนํา
เนื่องจากในปจจุบันนี้ประเทศไทยเราประสบกับปญหาทางดาน
พลังงานซึ่งนับวาเปนเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะพลังงานที่เปนเชื้อเพลิง
ปโตรเลียมซึ่งประเทศไทยเราตองนําเขามามูลคาหลายหมื่นลานบาทตอ
ปและจากการที่ราคาน้ํามันมีการปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่องในขณะนี้ทําให
ปญหานี้ทวีความรุนแรงขึ้นมากอีก จากปญหาดังกลาวนี้ทําใหภาครัฐ
หันมาสงเสริมเกี่ยวกับการแสวงหาแหลงเชื้อเพลิงและพลังงานที่ผลิตได
เองภายในประเทศเพื่อเปนการทดแทนการนําเขาพลังงานไดในสวน
หนึ่งและพบวาพลังงานทดแทนที่ไดรับความสนใจและกลาวขานกันมาก
ในขณะนี้คือ การผลิตไบโอดีเ ซลจากน้ํ า มันพืช หรือ น้ํ า มันพืชใชแล ว
โดยเฉพาะน้ํา มันพืชที่ ใชแลว พบวา สถานประกอบการอุต สาหกรรม
อาหารและตามครัวเรือนมีน้ํามันที่เหลือจากการกระบวนการผลิตและ
การใชงานประมาณ 16,490,676 ลิตรตอป [1] บางสวนมีการนําไป
ประกอบอาหารซ้ําซึ่งอาจสงผลตอสุขภาพของผูบริโภคได ที่ผานมาได
มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ที่ จ ะนํ า น้ํ า มั น พื ช ใช แ ล ว มาเป น วั ต ถุ ดิ บ สํ า หรั บ การ
ผลิตไบโอดีเซลซึ่งผูวิจัยและคณะเองก็ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง
นี้มาโดยตลอดโดยไดทดลองนําน้ํามันพืชที่ใชแลวมาเปนวัตถุดิบไบโอ
ดีเซลโดยไดทดลองผลิตในระดับหองปฎิบัติการซึ่งผลการทดลองพบวา
เมื่ อ นํ า ไบโอดี เ ซลที่ ผ ลิ ต ได ไ ปทดสอบสมบั ติ ใ นเบื้ อ งต น พบว า มี ค า
RE07-1

การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 1
11-13 พฤษภาคม 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
ใกล เ คี ย งกั บ น้ํ า มั น ดี เ ชลมาตรฐานและให ส มรรถนะของเครื่ อ งยนต
ใกลเคียงสมรรถนะที่ไดจากน้ํามันดีเซล [2] ดังนั้นการวิจัยศึกษาวิธีการ
สังเคราะหน้ํามันพืชใชแลวเหลานี้ใหเปนไบโอดีเซลยอมเปนสิ่งที่ดีและมี
ความจําเปนสําหรับประเทศไทยเราโดยเฉพาะการมีเครื่องผลิตไบโอ
ดีเซลที่สามารถผลิตขึ้นใชเองซึ่งจะเปนการชวยลดการสูญเสียเงินตรา
จากการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ
ในงานวิจัย นี้จึงไดออกแบบสรางเครื่องผลิตไบโอดีเซลตนแบบ
แบบกะขนาด 150 ลิตรตอรอบการผลิตโดยมีจุดมุงหมายใหสามารถ
ผลิตขึ้นใชตามครัวเรือนได จากนั้นศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการ
ผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันใชแลวเพื่อที่จะใหไดปริมาณน้ํามันไบโอ
ดี เ ซลที่ ผ ลิ ต ได ต อ หนึ่ ง รอบการผลิ ต มากที่ สุ ด และนํ า ไปทดสอบกั บ
เครื่องยนตทางการเกษตรขนาดเล็กเพื่อศึกษาผลกระทบตอสมรรถนะ
ของเครื่องยนต
รูปที่ 2 แบบของเครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบกะ
2. วิธีดําเนินการวิจัย
2.1 เครื่องผลิตไบโอดีเซล (เครื่องตนแบบ)
เครื่องผลิตไบโอดีเซลตนแบบเปนเครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบกะ
(batch)โดยมีแผนผังการทํางานดังรูปที่ 1 แบงการทํางานออกเปน 3
สวน ดังนี้ สวนที่ 1 คือสวนของถังผสมสารเคมีประกอบดวยถังผสม
สารเคมี ชุดกวนสาร และขาตั้ง สวนที่ 2 คือสวนของชุดผลิตน้ํามันไบโอ
ดีเซลประกอบดวยขาถัง ถังปฏิกรณ ชุดใบกวน และ ชุดใหความรอน
และสวนสุดทายสวนที่ 3 คือสวนของถัง washing ประกอบดวยถังทรง
กรวย ทอสเปรยน้ํา โดยในสวนตางๆจะมีรายละเอียดของสวนประกอบ
ดัง รูป ที่ 2 และรู ป ที่ 3 และมี ห ลั ก การทํ า งานดัง นี้ ในส ว นที่ 1 จะทํ า
หน า ที่ ใ นการผสมสารเคมี ที่ จ ะใช ใ นการผลิ ต ไบโอดี เ ซลซึ่ ง ประกอบ
โซเดียมไฮดรอกไซดกับเมทานอล สวนที่ 2 จะทําหนาที่เปนถังปฎิกรณ
เคมีสําหรับผลิตไบโอดีเซล และสวนที่ 3 จะทําหนาที่เปนถังลางสารเคมี
ตางๆที่เหลือจากการทําปฏิกิริยาขณะผลิตไบโอดีเซลเพื่อที่จะใหไบโอ
ดีเซลมีความบริสุทธิ์มากขึ้น
NaOH + Methanol
Washing Water
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Motor

Washing water
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Wast Vegetable
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รูปที่ 1 แผนผังการทํางานของเครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบกะ
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รูปที่ 3 รูปเครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบกะที่สรางขึ้นมา
2.2 การทดลองผลิตไบโอดีเซลจากเครื่องผลิตไบโอดีเซลตนแบบ
วิธีการผลิตไบโอดีเซลระดับ Pilot scale จากเครื่องผลิตตนแบบ
เตรียมน้ํามันพืชที่ใชแลวปริมาณ 150 ลิตร ที่จะใชผลิตน้ํามันไบโอ
ดีเซล ปนผสมกันในถังปฏิกรณพรอมทั้งใหความรอนเพื่อละลายไขมัน
ดั ง รู ป ที่ 4 และนํ า ตั ว อย า งน้ํ า มั น ไปไทเทรตหาปริ ม าณของ ตั ว เร ง
ปฏิ กิ ริ ย า ที่ จ ะใช ใ นกระบวนการผลิ ต เตรี ย มเมทานอลที่ จ ะใช ใ น
กระบวนการผลิต จํานวน 30 ลิตรแลวกวนผสมกับโซเดียมไฮดรอก
ไซดจํานวน N (ไดจากการคํานวณ) [3] ในถังผสมสารเคมี จะได
สารละลาย Sodium methoxide ที่จะนําไปผสมกับน้ํามันพืชใชแลว
ต อ ไป จากนั้ น อุ น น้ํ า มั น ในถั ง ปฎิ ก รณ ใ ห มี อุ ณ หภู มิ 50-65 องศา
เซลเซีย สตามที่ต อ งการ เป ดวาลว ให ส ารละลายค อ ยๆไหลเขา ผสม
ขณะที่ปนผสม โดยใชเวลาในการปนผสมประมาณ 30 นาที แลวปลอย
ทิ้งไวประมาณ 2 ชั่วโมงเพื่อใหการทําปฏิกิริยาเกิดขึ้นสมบูรณที่สุดแลว
ก็จะเห็นการแยกชั้นของน้ํามันไบโอดีเซลกับกลีเซอรีนจากนั้น เปดวาลว
เพื่อแยกเอาน้ํามันไบโอดีเซลออกจากกลีเซอรีนเพื่อทําการ Washing
ตอไป
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ตัวแปรที่ศึกษา
ในงานวิ จั ย นี้ ใ นส ว นของการทดลองผลิ ต ไบโอดีเ ซลจากเครื่ อ ง
ผลิตไบโอดีเซลตนแบบนั้นจะกําหนดตัวแปรในการทดลองเพียงแค 2
ตัวแปรคือจะศึกษา อุณหภูมิของน้ํามันขณะทําปฎิกิริยา และเวลาใน
การทําปฏิกิริยาเพียงเทานั้น สวนแอลกอฮอลและตัวเรงปฏิกิริยาจะใช
เมทานอลกับโซเดียมไฮดรอกไชดในทุกครั้งของการทดลอง โดยเริ่มตน
ดวยการหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลในระดับ
หองปฏิบัติการเพื่อใหไดปริมาณของไบโอดีเซลตอรอบการผลิตสูงสุด
ซึ่งปริมาณของน้ํามันไบโอดีเซลที่ได (Yield) หาไดจากปริมาณน้ํามันไบ
โอดี เ ซลที่ ผ ลิ ต ได ทั้ ง หมด หารด ว ยปริ ม าณส ว นผสมของสารตั้ ง ต น
ทั้งหมดดังสมการ
รูปที่ 4 น้ํามันพืชใชแลวที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
เนื่องจากยังมีสารเคมีบางสวนยังคงตกคางในน้ํามันไบโอดีเซล ซึ่ง
จากการสัง เกตในหองปฏิบัติการพบวา สารเคมีพวกนี้จะคอยๆ แยก
ออกมา ซึ่งใชเวลานานมาก และสารตกคางเหลานี้มีผลตอคุณภาพของ
น้ํ า มั น ไบโอดี เ ซล กระบวนการในการแยกสารเหล า นี้ เ รี ย กว า
กระบวนการ Washing คือการลางสารเคมีออกโดยการใชน้ําสะอาดที่มี
คา pH เปนกลางฉีดเปนฝอยผานน้ํามันไบโอดีเซล โดยใชน้ําประมาณ
50 เปอรเซ็นตของน้ํามันไบโอดีเซล แลวปลอยใหเกิดการแยกชั้นของ
น้ํามันไบโอดีเซลและน้ํา จํานวนครั้งในการ washing ขึ้นกับความ
สะอาดของน้ํามันไบโอดีเซลซึ่งสังเกตไดจากลักษณะสีของน้ําที่แยกชั้น
ออกมาขางลางซึ่งถาน้ํามันสะอาดแลวน้ํามันจะมีลักษณะใสดังในรูปที่ 5

รูปที่ 5 สีของน้ํามันไบโอดีเซลที่ผลิตไดจากเครื่องตนแบบกอนและหลัง
ทํา Washing

จากรู ป ที่ 5 จะเห็ น ว า สี ข องน้ํ า มั น ไบโอดี เ ซลที่ ผ า นการทํ า
Washing แลวนั้นจะใสกวาน้ํามันไบโอดีเซลที่ยังไมผานการ washing
และมีลักษณะใกลเคียงกับสีของน้ํามันดีเซลมากกวา
สาขาพลังงานทดแทน

Yield = ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลที่ผลิตไดทั้งหมด (ลิตร) × 100
ปริมาณสวนผสมของสารตั้งตนทั้งหมด (ลิตร)

(1)

หลังจากไดสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการผลิตไบโอดีเซลแลวนั้น ก็
ไดใชสภาวะดังกลาวมาผลิตไบโอดีเซลในระดับ Pilot scale จากเครื่อง
ผลิตไบโอดีเซลตนแบบที่มีความสามารถในการผลิตครั้งละ 150 ลิตร
ขั้นตอนการทดลอง
นําน้ํามันพืชใชแลวจํานวน 150 ลิตรมากรองดวยผาแลวปลอยทิ้ง
ไวใหตกตะกอนจากนั้นนําน้ํามันมาใสลงในถังปฏิกรณแลวกวนใหน้ํามัน
เปนเนื้อเดียวกัน ผสมโซเดียมไฮดรอกไซด (ปริมาณของโซเดียมไฮ
ดรอกไซดขึ้นอยูกับอายุการใชงานของน้ํามันพืชซึ่งไดจากการไทเทรต
ในหองปฏิบัติการ) กับเมทานอล (ใชสัดสวนเมทานอลตอน้ํามันพืชใน
สัดสวน 1:5) [3] แลวคอยปลอยสารผสมโซเดียมไฮดรอกไซดกับเมทา
นอลจากถังเก็บลงไปในถังปฎิกรณซึ่งมีน้ํามันอยูแลวแลวอุนน้ํามันใหมี
อุณหภูมิตามที่ตองการศึกษา ปนดวยใบพัดที่ตอกับมอเตอรเปนเวลา
30 นาที แ ล ว ปล อ ยทิ้ ง ไว ใ ห เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าตามเวลาที่ ต อ งการศึ ก ษา
จากนั้นนําน้ํามันเขาสูถัง washing ลางดวยน้ําสะอาดจํานวน 3 ครั้ง
สุดทายจะไดน้ํามันไบโอดีเซลแลวนําไปตวงเพื่อหาปริมาณของผลที่ได
ตอไป
2.3 การทดสอบน้ํามันไบโอดีเซลที่ผลิตไดกับเครื่องยนต
การทดสอบจะใชเครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กยี่หอ MITSUBISHI รุน
D-800 เปนเครื่องยนตในการทดสอบโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
โดยน้ํามันไบโอดีเซลที่นํามาใชในการทดสอบในงานวิจัยนี้จะนําไปผสม
กับน้ํามันดีเซลในอัตราสวนผสมตางๆโดยมีรายละเอียดของน้ํามันที่จะ
ทดสอบกับเครื่องยนตดังในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 รายละเอียดของเครื่องยนตที่ใชในการทดสอบ
Model
D-800 (Mitsubishi Diesel Engine)
Bore x Stroke
82 x 78 mm.
number of cylinder
1
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Piston volume
Link ratio
Maximum output
Maximum torque
Compression ratio

411 cc
3.54
8.0 PS / 2400 rpm
2.6 kg-m / 1900 rpm
18.0

ตารางที่ 2 รายละเอีย ดของน้ํ า มันผสมที่ อัตราสวนต า งๆที่ใชใ นการ
ทดสอบกับเครื่องยนต
ชนิดที่
น้ํามันผสม (โดยปริมาตร)
1
น้ํามันดีเซล 100 %
2
น้ํามันไบโอดีเซล 100 %
3
น้ํามันไบโอดีเซล 75 %
4
น้ํามันไบโอดีเซล 50 %
5
น้ํามันไบโอดีเซล 25 %
สําหรับน้ํามันไบโอดีเซลที่จะนํามาทดสอบกับเครื่องยนตนั้นไดมี
การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพเบื้องตนของน้ํามันไบโอดีเซลแลว
และรวบรวมจากงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวามีคาใกลเคียงกับคุณสมบัติ
ของน้ํา มันดีเซลดังที่แสดงในตารางที่ 3 จึงนาจะใชไดกับเครื่องยนต
สวนการทดสอบคุณสมบัติอยางละเอียดกําลังดําเนินการอยู
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคุณสมบัติของไบโอดีเซลกับน้ํามันดีเซล [4]
Description
Diesel
100% Biodiesel
(Waste oil methyl ester )
Density@15°C
0.8283
0.8642
Viscosity@ 40°C
2.98
5.78
Specific gravity
0.8495
0.8716
Pour point (°C)
-23
8
Flash point (°C)
74
124
Heating value (MJ/Kg)
42.9
37.2
Cetane number
49.2
61
Cloud point (°C)
-12
9
Sulfur ,%wt
0.036
0.014

รูปที่ 6 ชุดทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตแบบ EDDY CURRENT
TEST BED
3. ผลการทดลอง
ผลการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลในระดับ Pilot scale
จากการหาสภาวะที่เหมาะสม ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืช
ใชแลวในระดับหองปฏิบัติการพบวาที่ อุณหภูมิขณะทําปฏิกิริยา 60
องศาเซลเซียสจะใหปริมาณของไบโอดีเซลที่ได (Yield) มากที่สุดคือ
95% จึงเลือกภาวะดังกลาวมาเปนสภาวะในการผลิตไบโอดีเซลในระดับ
Pilot scale จากเครื่องผลิตไบโอดีเซลตนแบบ สําหรับการทดลอง
ผลิตไบโอดีเซลขนาด 150 ลิตรนั้นขั้นแรกไดทดลองหาเวลาในการทํา
ปฎิกิริยาที่เหมาะสมจากสภาวะที่ไดจากการทดลองในหองปฎิบัติการ
โดยไดปรับเปลี่ยนเวลาในการทําปฎิกิริยาในชวงระหวาง 1- 4 ชั่วโมง ที่
สัดสวนโดยมวลของเมทานอลตอน้ํามันพืชใชแลว 1: 5 ไดผลการ
ทดลองดังในรูปที่ 7

88
87
86

การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต
สํ า หรั บ การวั ด กํ า ลั ง งานของเครื่ อ งยนต ใ นงานวิ จั ย นี้ จ ะใช ชุ ด
ทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตแบบ EDDY CURRENT TEST BED
ดังแสดงในรูปที่ 6 โดยมีเงื่อนไขในการทดสอบคือ ทดสอบเครื่องยนตที่
ความเร็วรอบตั้งแต 400 ถึง 2,500 rpm ที่ภาระของเครื่องยนตสูงสุด
(full load)

85
Yield (%) 84
83
82
81
80
1

2

3

4

Reaction time (hr)

รูปที่ 7 ปริมาณของไบโอดีเซลที่ไดตอเวลาในการทําปฏิกิริยา

สาขาพลังงานทดแทน
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จากนั้นไดทําการทดลองผลิตไบโอดีเซลในระดับ Pilot scale จาก
เครื่องผลิตไบโอดีเซลตนแบบ โดยไดทําการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ
ในขณะทําปฎิกิริยาในชวง 50-65 องศาเซลเซียส ที่สัดสวนโดยมวลของ
เมทานอลตอน้ํามันพืชใชแลว 1: 5, ที่เวลาทําปฎิกิริยา 2 ชั่วโมงไดผล
การทดลองดังในรูปที่ 8

88
86
84
Yield (%) 82
80
78
76
50

55

60

65

รูปที่ 9 แรงบิดของเครื่องยนตเมื่อใชน้ํามันไบโอดีที่อัตราสวนผสมตางๆ
เทียบกับน้ํามันดีเซล

Reaction temperature (OC)

รู ป ที่ 8 ปริ ม าณของไบโอดี เ ซลที่ ไ ด ต อ อุ ณ หภู มิ ข องน้ํ า มั น ขณะทํ า
ปฏิกิริยา
จากผลการทดลองจากรูปที่ 7 และรูปที่ 8 พบวาเวลาที่ปลอยทิ้ง
ไว ใ ห ทํา ปฏิ กิ ริย า 2 ชั่ ว โมงจะเปน ช ว งเวลาที่เ กิ ด ปฎิกิ ริ ย าดีที่ สุ ด ใน
ขณะที่เวลา 3 และ 4 ชั่วโมงที่ปลอยใหเกิดการทําปฎิกริยาจะไดปริมาณ
น้ํามันไบโอดีเซลที่ไดลดลงเรื่อยๆและอุณหภูมิขณะทําปฏิกิริยา 60
องศาเซลเซียส จะไดปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลมากที่สุดซึ่งใกลเคียงกับ
งานวิจัยของ Sukhawanit และคณะ [5] ที่นํา Crude sunflower oil มา
ผลิตเปนไบโอดีเซล นอกจากนั้น Roger และคณะ [6] ยังพบวาอุณหภูมิ
ขณะทําปฎิริยาและเวลาในการทําปฏิกิริยามีผลตอปริมาณของไบโอ
ดีเซลที่ผลิตได ดังนั้นที่อุณหภูมิขณะทําปฏิกิริยา 60 องศาเซลเซียส
และเวลาที่ปลอยใหทําปฎิกิริยา 2 ชั่วโมงจึงเปนสภาวะที่เหมาะสมใน
การผลิตไบโอดีเซลจากเครื่องตนแบบที่สรางขึ้น ดังนั้นจึงนําสภาวะที่
เหมาะสมดังกลาวมาทดลองผลิตไบโอดีเซลจากเครื่องตนแบบพบวาได
ปริมาณไบโอดีเซลที่ไดคือ 88 % ตอ 1 รอบการผลิต

ผลการทดสอบกับเครื่องยนต
สาขาพลังงานทดแทน

รู ป ที่ 10 กํ า ลั ง เบรกของเครื่ อ งยนต เ มื่ อ ใช น้ํ า มั น ไบโอดี เ ซลที่ อั ต รา
สวนผสมตางๆเทียบกับน้ํามันดีเซล
ผลการทดลองจากรูป ที่ 9 และรูป ที่ 10 แสดงคา แรงบิด และค า
กําลังของเครื่องยนตที่อัตราสวนผสมตางๆของน้ํามันไบโอดีเซลเทียบ
กับน้ํามันน้ํามันดีเซล พบวาน้ํามันไบโอดีเซลผสมใหคาแรงบิดและคา
กําลังของเครื่องยนตใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลมาตรฐานโดยมีคาต่ํากวา
ไมมากนัก คาแรงบิดจากน้ํามันผสมอัตราสวนตางๆจะมีคาใกลเคียงกับ
ค า แรงบิ ด จากเครื่ อ งยนต ที่ ใ ช น้ํ า มั น ดี เ ซลในช ว งความเร็ ว รอบของ
เครื่องยนต 500 ถึง 2,400 rpmโดยใหคาแรงบิดสูงสุดที่ความเร็วรอบ
ของเครื่องยนต 2000 rpm จากนั้นก็จะลดต่ําลงเรื่อยๆ สําหรับคากําลัง
ของเครื่องยนตที่ไดจากการใชน้ํามันอัตราสวนผสมตางๆก็พบวามีคา
ใกลเคียงกับคากําลังที่ไดจากน้ํามันดีเซลในชวง 500 ถึง 1,500 rpm
และจะใหคากําลังสูงสุดที่ความเร็วรอบของเครื่องยนตประมาณ 2,100
rpm และจะคอยลดต่ําลงเรื่อยๆโดยที่คาแรงบิดและคากําลังที่ไดจาก
เครื่องยนตโดยใชน้ําไบโอดีเซล 100% เปนเชื้อเพลิงนั้นจะใหคาต่ํากวา
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คาแรงบิดและคากําลังที่ไดจากการใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงประมาณ
5-10% ซึ่งถือวาตางกันไมมาก

รูปที่ 11 อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะของเครื่องยนตเมื่อใช
น้ํามันไบโอดีที่อัตราสวนผสมตางๆเทียบกับน้ํามันดีเซล
จากผลการทดลองรูป ที่ 11 แสดงอัต ราการสิ้น เปลื อ งเชื้อ เพลิ ง
จําเพาะของเครื่องยนต ซึ่งสามารถสรุปไดวาการนําน้ํามันไบโอดีเซล
ผสมกับน้ํามันดีเซลหรือน้ํามันไบโอดีเซล 100 % มาใชเปนเชื้อเพลิง
สําหรับเครื่องยนตนั้นพบวาทําใหอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะที่
สูงกวาน้ํามันดีเซล สาเหตุนั้นมาจากคาความรอนจากการเผาไหมของ
น้ํามันไบโอดีเซลมีคาต่ํากวาน้ํามันดีเซลนั่นเอง [7]
4. การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของการผลิตไบโอ
ดีเซลจากเครื่องตนแบบ
ตารางที่ 4 การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของเครื่องผลิตไบ
โอดีเซลตนแบบ
หัวเรื่อง
เครื่องผลิตไบโอดีเซล
[ตนแบบ]
กําลังการผลิต
7,200
(ลิตรตอป)
ตนทุนเครื่องผลิตไบโอดีเซล (บาท)
5,000
คาลงทุนในการดําเนินการผลิตไบโอดีเซล
98,136
(บาทตอป)
รายไดจากการขายน้ํามันไบโอดีเซล
100,800
(บาทตอป)
ระยะเวลาคืนทุน (ป)
0.6
หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยที่ใชคิดสําหรับตนทุนเปน 8% ตอป
คาลงทุนในการดําเนินการผลิต 13.63 บาท/ลิตรไบโอดีเซล และราคา
ขายน้ํามันไบโอดีเซลเทากับ 15 บาทตอลิตร ผลิตไบโอดีเซลสัปดาหละ
1 ครั้ง
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จากตารางที่ 4 เครื่องผลิตไบโอดีเซล ขนาด 150 ลิตร/รอบการ
ผลิต ที่มีงบประมาณการลงทุนครั้งแรก 5,000 บาท และมีคาลงทุนใน
การดําเนินการผลิต 13.63 บาท/ลิตรไบโอดีเซล ซึ่งจะใหระยะคืนทุน
ภายใน 6 เดือน (internal rate of return) ซึ่งเปนการลงทุนที่ให
ผลตอบแทนที่ ดีมาก ทั้ง นี้ ยังไม รวมถึ ง ผลตอบแทนในทางอ อ ม เช น
ผลดี ท างด า นสิ่ ง แวดล อ ม ผลของการลดการนํ า เข า น้ํ า มั น ดิ บ ของ
ประเทศ
5. สรุป
1.น้ํ า มั น ไบโอดี เ ซลที่ ผ ลิ ต ได จ ากเครื่ อ งผลิ ต ต น แบบเมื่ อ นํ า ไป
ทดสอบกับเครื่องยนตปรากฏวาเครื่องยนตสามารถทํางานไดดีโดยไม
เกิดอาการสะดุดของเครื่องยนตใหเห็น และเมื่อนําน้ํามันไบโอดีเซลไป
ผสมกับน้ํามันดีเซลในอัตราสวนตางๆ แลวนําไปทดสอบกับเครื่องยนต
เพื่อหาคาสมรรถนะ ไดแก คาแรงบิด คากําลัง และอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงจําเพาะ พบวาใหคาดังกลาวใกลเคียงกับคาที่ไดจากการใช
น้ํามันดีเซล
2.ผลการทํา Transesterification ของน้ํามันพืชที่ใชแลวจากเครื่อง
ผลิตไบโอดีเซลตนแบบโดยใชเมทานอล และมีโซเดียมไฮดรอกไซดเปน
ตัวเรงปฏิกิริยาพบภาวะที่เหมาะสมคือ
อุณหภูมิของน้ํามันขณะทํา
ปฏิกิริยา 60 องศาเซลเซียส เวลา 2 ชั่วโมงในการทําปฏิกิริยาไดผลที่
ได 88 %
3. จากผลการทดลองเพื่อพิจารณาตนทุนของน้ํามันไบโอดีเซลที่ใช
น้ํามันพืชใชแลวเปนวัตถุดิบในการผลิตโดยใชเครื่องผลิตไบโอดีเซล
ตนแบบพบวามีขั้นตอนในการผลิตที่ไมยุงยาก และตนทุนในการผลิตต่ํา
เนื่องจากเปนวัตถุดิบที่หาไดภายในประเทศและเหลือจากอุตสาหกรรม
อาหารและตามครัวเรือนเปนจํานวนมากซึ่งถือเปนทางเลือกใหมในดาน
ของพลังงานทดแทนที่นาสนใจ
4. สภาวะที่ใชในการผลิตไบโอดีเซลในระดับหองปฎิบัติการ
สามารถนําไปผลิตในระดับ Pilot scale ไดดวยดี โดยมีผลผลิตไบโอ
ดีเซลตามที่คาดหวังไว
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