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1. เพื่อศึกษาการสังเคราะห์และประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาจากเถ้าเปลือกหอยบนตัวรองรับซิลกิาเถ้าแกลบข้าว
2. เพื่อศึกษาการผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน
3. เพื่อศึกษาการใช้ไบโอดีเซลที่ผลิตได้กับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
4. เพื่อวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตไบโอดีเซลโดยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเถ้าเปลือกหอยบนตัวรองรับเถ้าแกลบข้าว
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ผลและวิเคราะห์ผลการผลิตไบโอ
ดีเซลที่มีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา RSSA 
และ 70%wt RSSA/RHA พบว่าเมื่อใช้
ร้ อยละผลผลิต เป็น เกณฑ์ก ำหนด 
พบว่ำได้ผลแสดงในรูปที่  3 และ 4 
(ภำยใต้เงื่อนไขกำรใช้ปริมำณตัวเร่ง
ปฏิกิริยำ 1-3%wt อัตรำส่วนโมลเมทำ
นอลต่อน  ำมัน 3:1-9:1 เวลำท ำปฏิกิริยำ 1 
h) ซึ่ ง ชี ใ ห้ เห็ นว่ ำกำร ใช้  70%wt
RSSA/RHA (เป็นชนิดตัวเร่งปฏิกิริยำบน
ตั ว ร อ ง รั บ ที่ ใ ห้ ผ ล ผ ลิ ต สู ง แ ล ะ มี
คุณสมบัติดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ 
5 0 % wt RSSA/RHA แ ล ะ 3 0 % wt
RSSA/RHA) สำมำรถเพิ่ มผลผลิ ตได้
มำกกว่ำกำรใช้ RSSA ที่ปริมำณตัวเร่ง
ปฏิกิริยำเท่ำกัน 1%wt โดยเห็นผลได้
อย่ำงชัดเจนเมื่อมีกำรใช้ปริมำณเมทำ
นอล

การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเถ้าเปลือกหอยบนตัวรองรับซิลกิา
เถ้าแกลบข้าว (Biodiesel Production by Using Shell Ash Catalyst 
on Supported Silica from Rice Husk Ash)
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งำนวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเครำะห์ตัวเร่งปฏิกิริยำวิวิธพันธุ์จำกเถ้ำเปลือกหอยขม (River Snail Shell Ash: RSSA) ที่มีกำรใช้วัสดุรองรับจำกเถ้ำแกลบข้ำว (Rice Husk Ash: RHA) โดยในกำรศึกษำได้ท ำกำรสังเครำะห์ตัวเร่งปฏิกิริยำและวัสดุรองรับด้วยกำร
น ำไปเผำแคลไซน์ที่อุณหภูมิสูง 900 °C เป็นเวลำ 4 h ก่อนท ำกำรเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยำบนตัวรองรับ (RSSA/RHA) ด้วยวิธีกำรเคลือบฝังแบบเปียก (Wet impregnation) ซึ่งมีกำรศึกษำอัตรำกำรผสมของ RSSA:RHA ที่ 30:70 50:50 และ 70:30 จำกนั นน ำตัวเร่ง
ปฏิกิริยำที่ได้ไปใช้ในกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซลจำกน  ำมันพืชใช้แล้วที่มีกำรศึกษำเงื่อนไขที่เหมำะสมในกำรผลิต ได้แก่ อัตรำส่วนโมลเมทำนอลต่อน  ำมัน 3:1-9:1 ปริมำณตัวเร่งปฏิกิริยำ 1-3%wt ระยะเวลำกำรผลิต 1-2 h ภำยใต้กำรท ำปฏิกิริยำที่อุณหภูมิ 60-65 °C 
และมีกำรกวนผสมสำรอย่ำงต่อเนื่อง 300-500 rpm ผลจำกกำรวิเครำะห์ค่ำคุณสมบัติทำงเคมีและทำงกำยภำพของเถ้ำหอยขมบนวัสดุรองรับเถ้ำแกลบข้ำวด้วยเทคนิค XRF และ SEM พบว่ำอัตรำส่วนของตัวเร่งปฏิกิริยำ RSSA:RHA ที่ 70:30 มีปริมำณ CaO และ 
SiO2 สูงถึง 71.96 และ 13.77%wt ตำมล ำดับ และมีอนุภำคที่มีพื นผิวขรุขระ ขนำดเล็กในระดับไมครอน มีหลำกหลำยรูปทรง เช่น แบบทรงกลม หรือมีบำงส่วนเกำะกลุ่มกันเป็นก้อน ซึ่งเมื่อน ำไปผลิตไบโอดีเซลสำมำรถท ำให้เกิดผลผลิตสูงถึง 94.16%wt ที่อัตรำส่วน
โมลของเมทำนอลต่อน  ำมัน 3:1 ปริมำณตัวเร่งปฏิกิริยำ 1%wt และระยะเวลำกำรท ำปฏิกิริยำ 2 h โดยไบโอดีเซลที่ผลิตได้มีค่ำคุณสมบัติอยู่ในช่วงมำตรฐำนตำมกรมธุรกิจพลังงำนก ำหนด ได้แก่ ค่ำ pH เท่ำกับ 7, ค่ำควำมเป็นกรด 0.365 mg KOH/g oil, ควำม
หนำแน่น 880 kg/m3, ควำมหนืด 4.759 cSt, จุดวำบไฟ 176 ºC, จุดติดไฟ 186 ºC, จุดขุ่น 10 ºC และจุดไหลเท 7 ºC จำกนั นเมื่อท ำกำรขยำยกำรผลิตไปสู่ระดับเครื่องต้นแบบและน ำไบโอดีเซลที่ได้ไปทดสอบกำรใช้งำนในเครื่องยนต์ดีเซลฃขนำดเล็กด้วยควำมเร็ว
รอบเครื่องยนต์ 900-2,200 rpm พบว่ำค่ำแรงบิด ก ำลังเบรก อัตรำกำรสิ นเปลืองเชื อเพลิง อัตรำกำรสิ นเปลืองเชื อเพลิงจ ำเพำะ อัตรำกำรสิ นเปลืองพลังงำนจ ำเพำะ และประสิทธิภำพควำมร้อนเบรกที่เกิดขึ น มีค่ำ 0.903-1.523 kg/h, 9.72-13.84 Nm, 0.854-2.781 
kW, 0.46-1.30 kg/kWh, 18.95-53.28 MJ/kWh และ 6.76-19.00% ตำมล ำดับ ซึ่งมีแนวโน้มสัมพันธ์กับรอบของเครื่องยนต์เป็นไปในลักษณะเดียวกับกำรใช้ไบโอดีเซลลูกผสมและน  ำมันดีเซลฐำนที่มีขำยตำมท้องตลำด เนื่องจำกน  ำมันที่ผลิตได้มีค่ำควำมร้อนสูง 
41.09 MJ/kg และจำกกำรวิเครำะห์ค่ำทำงเศรษฐศำสตร์พบว่ำไบโอดีเซลที่ผลิตได้จำกกำรใช้ตัวเร่งปฏิกิริยำทำงธรรมชำติ 70%wt RSSA/RHA มีต้นทุนกำรผลิตเท่ำกับ 25.99 Baht/L ซึ่งถือเป็นต้นทุนกำรผลิตไบโอดีเซลในระดับต่ ำ จึงเห็นได้ว่ำกำรผลิตไบโอดีเซลจำก
กำรใช้วัสดุทำงธรรมชำติที่สังเครำะห์ขึ นได้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยำสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต อีกทั งยังลดกำรใช้สำรเคมีและลดกำรก่อเกิดน  ำเสียในกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซลได้อีกด้วย

กำรใช้ตัวเร่งปฏิกิริยำวิวิธพันธุ์ (Heterogeneous catalyst) ชนิดแคลเซียมออกไซด์ (CaO) สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรสะสมตัวของ
ตัวเร่งปฏิกิริยำในผลิตภัณฑ์ แยกออกจำกผลผลิตได้ง่ำย ไม่ต้องใช้น  ำอุ่นล้ำงจึงไม่ก่อให้เกิดน  ำเสีย ลดต้นทุนกำรผลิต และยัง
สำมำรถน ำกลับไปใช้ซ  ำได้อีก แต่ยังมีข้อจ ำกัดด้ำนพื นที่ผิวและกำรใช้แบบเดี่ยวจะกลำยเป็นเจลได้ง่ำยเมื่อถูกผสมเข้ำกับเมทำนอล 
ส่งผลต่อกำรท ำงำนของตัวเร่งปฏิกิริยำ จึงเกิดกำรแก้ไขปัญหำด้วยกำรใช้ตัวรองรับเข้ำมำช่วยเพิ่มควำมเสถียรและประสิทธิภำพใน
กำรท ำงำน โดยซิลิกอนไดออกไซด์หรือซิลกิำ (SiO2) ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำก เพรำะมีคุณสมบัติด้ำนเสถียรภำพทำงควำมร้อนที่ดี 
มีพื นที่ผิวสูง และโครงสร้ำงรูพรุนขนำดใหญ่  ซึ่งจำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำกำรใช้ตัวเร่งปฏิกิริยำ CaO บนวัสดุรองรับมี
ประสิทธิภำพในกำรผลิตไบโอดีเซลสูงกว่ำกำรใช้ CaO เพียงอย่ำงเดียว งำนวิจัยนี จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรสังเครำะห์ตัวเร่ง
ปฏิกิริยำวิวิธพันธุ์ CaO จำกเปลือกหอยขมบนตัวรองรับ SiO2 จำกเถ้ำแกลบข้ำว ด้วยวิธีกำรเคลือบฝังแบบเปียก เพื่อใช้ใน
กระบวนกำรผลิตไบโอดีเซลจำกน  ำมันพืชใช้แล้ว ด้วยปฏิกิริยำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชัน เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับวัสดุเหลือทิ งและ
น ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ สรรหำและพัฒนำวัตถุดิบ ลดกำรใช้สำรเคมี และลดต้นทุนกำรผลิตไบโอดีเซล ซึ่งไบโอดีเซลที่ผลิตได้จะ
ถูกทดสอบคุณสมบัติและทดสอบกำรใช้งำนในเครื่องยนต์ดีเซลขนำดเล็ก พร้อมทั งมีกำรวิเครำะห์ค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรศึกษำและประกอบกำรตัดสินใจใช้งำนจริงในอนำคต

เริ่มต้น

ศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จัดท ำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์

เตรียมตัวเร่งปฏิกิริยำเถ้ำหอยขมและเตรียมวัสดุส ำหรับ
กำรสังเครำะห์เถ้ำหอยขมบนตัวรองรับเถ้ำแกลบข้ำว

เตรียมตัวเร่งปฏิกิริยำจำกเถ้ำหอยขมบนตัวรองรับเถ้ำ
แกลบข้ำวด้วยวิธีเคลือบฝังแบบเปียก

วิเครำะห์คุณสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมี
ของตัวเร่งปฏิกิริยำที่เตรียมได้

- สีและควำมละเอียด
- ลักษณะสัญฐำนด้วย SEM
- ธำตุและสำรประกอบด้วย XRF

ผลิตไบโอดีเซลจำกน  ำมันใช้แล้ว

- สัดส่วนโดยมวลของกำรผสมเถ้ำหอยขมต่อ
เถ้ำแกลบข้ำว 30:70 50:50 และ 70:30
- อุณหภูมิแคลไซน์ 900 ◦C เป็นเวลำ 4 h

- ปริมำณตัวเร่งปฏิกิริยำ 1 2 และ 3%wt
- อัตรำส่วนโมลของเมทำนอลต่อน  ำมัน 3:1 
6:1 และ 9:1 
- อุณหภูมกิำรท ำปฏิกิริยำ 60-65 ◦C
- เวลำ 1 และ 2 h 
- กวนผสมอย่ำงต่อเนื่อง 300-500 rpm

ปรับสภำพน  ำมันใช้แล้ว

วิเครำะห์คุณสมบัติน  ำมัน

- ค่ำ pH 
- ค่ำควำมเป็นกรด 
- ควำมหนำแน่น 
- ควำมหนืด 
- จุดวำบไฟ-จุดติดไฟ 
- จุดขุ่น-จุดไหลเท 

เลือกเงื่อนไขกำรผลิตไบโอดีเซลเพื่อขยำยสเกลกำรผลิต

ทดสอบกำรใช้ไบโอดีเซลที่ผลิตได้
ในเครื่องยนต์ดีเซลขนำดเล็ก

- แรงบิด
- ก ำลังเบรก
- อัตรำสิ นเปลืองเชื อเพลิง
- อัตรำสิ นเปลืองเชื อเพลิงจ ำเพำะ
- อัตรำกำรสิ นเปลืองพลังงำนจ ำเพำะ
- ประสิทธิภำพควำมร้อนเบรก

รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ค่ำทำงเศรษฐศำสตร์

จัดท ำบทควำมวิจัยและเล่มสมบูรณ์

- อุณหภูมิแคลไซน์เถ้ำแกลบข้ำว 700 800 
และ 900 ◦C เป็นเวลำ 4 h
- อุณหภูมิแคลไซน์เถ้ำหอยขม 900 ◦C เป็น
เวลำ 4 h

วัสดุและวิธีการศึกษาทดลองในงานวิจัยนี้สามารถสรุปเป็นภาพรวมขั้นตอนการศึกษาได้ดังแสดงในรูปที่ 1

ก ข ค

30 µm 30 µm 30 µm

ผลและวิเคราะห์ผลคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยาและวัสดุรองรับ กำรน ำเปลือกหอยขมไปแคลไซน์ที่ 
900 ºC เพื่อสังเครำะห์ RSSA ท ำให้อนุภำคเถ้ำขรุขระและมีรูพรุนเพิ่มขึ น มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 9.31 µm และมีองค์ประกอบ 
CaO 86.95% ในส่วนของเถ้ำแกลบข้ำวที่มีกำรแคลไซน์ 700-900 ºC พบว่ำกำรใช้อุณหภูมิสูงขึ นท ำให้ RHA ที่ได้มีขนำดอนุภำค
เล็กลง แต่มีควำมหนำแน่นของรูพรุนกระจำยมำกขึ น และมีองค์ประกอบ SiO2 เพิ่มสูงขึ น ซึ่ง RHA ที่ถูกเผำด้วยควำมร้อน 900 oC
มีขนำดอนุภำคประมำณ 17.69 µm และปริมำณ SiO2เท่ำกับ 87.74% และในส่วนของกำรกำรสังเครำะห์ตัวปฏิกิริยำ RSSA/RHA 
ด้วยวิธีกำรเคลือบฝังแบบเปียก พบว่ำกำรใช้ปริมำณเถ้ำหอยขมสูงขึ น ส่งผลให้ตัวเร่งปฏิกิริยำมีกำรปกคลุมของเถ้ำหอยขมบนพื นผิว
หนำแน่นขึ น แต่มีค่ำรูพรุนลดต่ ำลง อีกทั งมีองค์ประกอบเป็น CaO เพิ่มขึ น ซึ่งที่ควำมเข้มข้น RSSA:RHA ที่ 70%wt มีค่ำ CaO
เท่ำกับ 71.96% ลักษณะโครงสร้ำงที่กล่ำวมำทั งหมดแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ลักษณะโครงสร้ำงสัณฐำนวิทยำที่ก ำลังขยำย 5,000x ของ 
ก) RHA ข) RSSA และ ค) 70%wt RSSA/RHA แคลไซน์ที่อุณหภูมิ 900 oC

Results and Discussion
รูปที่ 1 ขั นตอนกำรศึกษำทดลองของงำนวิจัยนี  
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รูปที่ 3 ควำมสัมพันธ์ของผลผลิตกับชนิดตัวเร่ง
ปฏิกิริยำที่ปริมำณกำรใช้ 1%wt

รูปที่ 4 ควำมสัมพันธ์ของผลผลิตกับชนิดตัวเร่ง
ปฏิกิริยำที่มีกำรใช้อัตรำส่วนโมลเมทำนอล 3:1
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ปริมำณตัวเร่งปฏิกิริยำ 1%wt ปริมำณตัวเร่งปฏิกิริยำ 2%wt ปริมำณตัวเร่งปฏิกิริยำ 3%wt

RSSA 30%wt RSSA/RHA 50%wt RSSA/RHA 70%wt RSSA/RHA

ช่วงค่ามาตรฐาน 3.5-5 cSt

รูปที่ 5 ควำมหนืดของไบโอดีเซลจำกกำรใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยำต่ำงชนิดกัน

นอลที่เพิ่มสูงขึ น แต่ยังพบว่ำที่ปริมำณตัวเร่งปฏิกิริยำ 2-3%wt ยังคงให้
ผลผลิตน้อยกว่ำกำรใช้ RSSA เพียงอย่ำงเดียว แต่เมื่อมีกำรวิเครำะห์ค่ำ
คุณสมบัติของผลผลิตที่ได้ร่วมด้วย พบว่ำกำรใช้ 70%wtRSSA/RHA ให้
ผลผลิตไบโอดีเซลที่มีคุณสมบัติดีกว่ำ โดยเฉพำะในส่วนของค่ำควำมเป็นกรด 
ค่ำควำมหนำแน่น ค่ำควำมหนืด (รูปที่ 5) ค่ำจุดวำบไฟ-จุดติดไฟ และค่ำจุด
ขุ่น-จุดไหลเท เนื่องจำกเมื่อมีกำรใช้วัสดุรองรับ ท ำให้เถ้ำหอยขมมีพื นที่ผิวและ
ต ำแหน่งกัมมันต์เพิ่มสูงขึ น มีกำรยึดเกำะของ Ca+ ได้ดีกว่ำเดิม จึงท ำให้กำร
ผลิตไบโอดีเซลมีกำรเกิดปฏิกิริยำที่สมบูรณ์มำกขึ น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงมีค่ำร้อย
ละผลผลิตเพิ่มสูงขึ น และมีค่ำคุณสมบัติดีขึ นกว่ำเดิม

1. น  ำมันพืชที่ผ่ำนกระบวนกำรทอดมันฝรั่ง สำมำรถน ำมำผลิตไบโอดีเซลได้ เนื่องจำกมีค่ำกรดไขมันอิสระอยู่ในช่วงค่ำที่ยอมรับ
ได้ คือ 0.569%wt มีค่ำควำมเป็นกรด 1.148 mg KOH/g oil ค่ำควำมหนำแน่น 920 kg/m3 และค่ำควำมหนืด 52.363 cSt ใน
ส่วนของกำรศึกษำกำรสังเครำะห์ตัวเร่งปฏิกิริยำพบว่ำอัตรำส่วนที่เหมำะสมของ RSSA/RHA ที่ผ่ำนกำรแคลไซน์ 900 ºC เป็น
เวลำ 4 h คือ 70:30 (อุณหภูมิแคลไซน์หลังกำรเคลือบฝังแบบเปียก 900 ºC) เพรำะมีปริมำณของ CaO และ SiO2 71.96 และ 
13.77%wt ตำมล ำดับ และก่อให้เกิดผลผลิตไบโอดีเซลสูงถึง 94.16%wt ซึ่งมีค่ำคุณสมบัติอยู่ในช่วงมำตรฐำนตำมกรมธุรกิจ
พลังงำนก ำหนด ได้แก่ ค่ำ pH เท่ำกับ 7, ค่ำควำมเป็นกรด 0.365 mg KOH/g oil, ควำมหนำแน่น 880 kg/m3, ควำมหนืด 
4.759 cSt, จุดวำบไฟ 176 ºC, จุดติดไฟ 186 ºC, จุดขุ่น 10 ºC และจุดไหลเท 7 ºC ภำยใต้กำรผลิตด้วยเงื่อนไขที่เหมำะสมที่
อัตรำส่วนโมลของเมทำนอลต่อน  ำมัน 3:1 ปริมำณตัวเร่งปฏิกิริยำ 1%wt ระยะเวลำกำรผลิต 2 h อุณหภูมิกำรท ำปฏิกิริยำ 60-
65 ºC และมีอัตรำกำรกวนผสมอย่ำงต่อเนื่อง 300-500 rpm
2. เมื่อน ำผลที่ได้ไปขยำยสเกลกำรผลิตในระดับเครื่องต้นแบบพบว่ำสำมำรถผลิตไบโอดีเซลได้ 93.46%wt มีค่ำคุณสมบัติในช่วง
มำตรฐำนก ำหนด และมีค่ำควำมร้อนสูง 41.09 MJ/kg หลังจำกน ำไปทดสอบกำรใช้งำนในเครื่องยนต์ดีเซล พบว่ำค่ำแรงบิด 
ก ำลังเบรก อัตรำกำรสิ นเปลืองเชื อเพลิง อัตรำกำรสิ นเปลืองเชื อเพลิงจ ำเพำะ อัตรำกำรสิ นเปลืองพลังงำนจ ำเพำะ และ
ประสิทธิภำพควำมร้อนเบรก ที่ควำมเร็วรอบ 900-2,200 rpm มีค่ำอยู่ในช่วง 0.903-1.523 kg/h, 9.72-13.84 N.m, 0.854-
2.781 kW, 0.46-1.30 kg/kWh, 18.95-53.28 MJ/kWh และ 6.76-19.00% ตำมล ำดับ ซึ่งมีแนวโน้มควำมสัมพันธ์กับรอบ
เครื่องยนต์ลักษณะเดียวกับกำรใช้ไบโอดีเซลลูกผสมและน  ำมันดีเซลฐำนที่ขำยตำมท้องตลำด
3. ในส่วนของกำรวิเครำะห์ค่ำทำงเศรษฐศำสตร์พบว่ำไบโอดีเซลที่ผลิตได้จำกกำรใช้ตัวเร่งปฏิกิริยำทำงธรรมชำติ 70%wt 
RSSA/RHA ภำยใต้กำรผลิตในเครื่องต้นแบบ มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ำกับ 25.99 Baht ซึ่งถือว่ำเป็นค่ำต้นทุนกำรผลิตที่ต่ ำ มีค่ำ
จุดคุ้มทุนทีป่ริมำณ 61,812.50 L และมรีะยะเวลำคืนทุน 8.23 ปี

ขอขอบคุณทุนสนับสนุน “โครงกำรผลิตและพัฒนำศักยภำพบัณฑิตทำงด้ำนพลังงำนทดแทนในกลุ่มประเทศอำเซียนระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560” จำกวิทยำลัยพลังงำนทดแทน และ "โครงกำรพัฒนำหน่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำเพื่อกำรสร้ำง
นวัตกรรมด้ำนกำรเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561" จำกบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยแม่โจ้ รวมไปถึง “ทุนพัฒนำเส้นทำงอำชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนพัฒนำบัณฑิตศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563” จำกส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)


