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บทคัดยอ 
 บทความนี้นําเสนอวิธีการผลิตน้ํามันไบโอ
ดีเซลจากน้ํามันพืชที่ใชแลว ดวยการทําปฏิกิริยาแบบ
เอสเทอริฟเคชั่น โดยใชเมทานอลกับโซเดียมไฮดรอก
ไซดหรือโปรแตสเซียมไฮดรอกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยา
ไดผลิตภัณฑกลีเซอรีนและน้ํามันไบโอดีเซล ซึ่งพรอม
ที่นํามาเปนเชื้อเพลิงไดกับเครื่องยนตดีเซล 
คําสําคัญ ไบโอดีเซล, เอสเทอริฟเคชั่น, 
 กลีเซอรีน 
 
Abstract  

This article presents the biodiesel 
production made by transesterification of used 
vegetables oil. In the process, methyl alcohol 
and sodium hydroxide (or potasium hydroxide) 
are used as catalyst to accelerate the reaction 
resulting in the separation of glycerin and 
biodiesel. This biodiesel can be used as in 
diesel-engine vehicles.  
Keywords Biodiesel, Transesterification, 
Glycerin.  
 
 
 

1. บทนํา 
  ปจจุบันปริมาณการใชพลังงานเพิ่มมากขึ้น
และพลังงานสวนใหญที่ไดมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
นั้นมีแนวโนมลดลงและอาจหมดลงในอนาคต
ขางหนา แหลงพลังงานดังกลาวสวนใหญถูกใชไปกับ
การเดินทาง การคมนาคมขนสง เปนตน โดยปริมาณ
เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใชสวนใหญจะเปนน้ํามันดีเซล [1] 
ดังนั้นการพัฒนาใช เชื้ อ เพลิงอื่นที่มี คุณสมบั ติ
ใกลเคียงกัน มาทดแทนหรือผสมกับน้ํามันดีเซลจึง
เปนสิ่งที่นาสนใจ น้ํามันพืชเปนเชื้อเพลิงที่สามารถ
นํามาทดแทนน้ํามันดีเซลได ซึ่งเครื่องยนตดีเซลยุค
แรกๆ ที่ออกแบบโดยนายรูดอลฟ ดีเซล (RUDOLF 
DIESEL) ในป คศ. 1858-1913 [2] ก็นําน้ํามันพืช
จากถั่วลิสงมาใชกับเครื่องยนตประเภทนี้ แตการที่จะ
นําน้ํามันพืชดิบมาใชกับเคร่ืองยนตโดยตรงนั้น
ปจจุบันเครื่องยนตดีเซลไดพัฒนาจนสามารถเดิน
เครื่องยนตในความเร็วรอบที่สูงขึ้น แตถานําน้ํามัน
พืชดิบมาใชกับเครื่องยนตสมัยใหมโดยตรงจะมี
ปญหาเรื่องการนําเชื้อเพลิงเขาสูหองเผาไหมและการ
เผาไหมไมหมด ก็จะประสบปญหาตามมาในเรื่อง
ของไขที่ตกคางอยูภายในอุปกรณของเครื่องยนตที่
เรียกวากลีเซอรีน ซึ่งจะสงผลดานการอุดตันเสียหาย
ตออุปกรณนําจายเชื้อเพลิง ดวยเหตุผลของความ



หนืดที่ สูงจากไข ดังนั้นการที่จะนําเชื้อเพลิงจาก
น้ํามันพืชมาใชนั้นควรจะตองกําจัดไขพืชออกใหมี
ความขนใสที่อยูในระดับใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล ไบ
โอดีเซล (Biodiesel) สามารถแบงออกได 3 แบบ
ไดแกไบโอดีเซลที่ไดจากน้ํามันพืชหรือน้ํามันสัตวดิบ
ที่ยังไมไดผานกระบวนการใดๆเลย สามารถนํามาใช
ไดทันทีกับเครื่องยนต ดี เซลรอบตํ่าแตมีปญหา
ดังกลาวขางตน แบบที่สองคือไบโอดีเซลแบบลูกผสม 
คือไบโอดีเซลที่ผสมกันระหวางน้ํามันพืชดิบกับน้ํามัน
ดีเซล โดยทั่วไปจะมีสวนผสมของน้ํามันพืชดิบไมเกิน
รอยละ 10 [3] และแบบสุดทายคือไบโอดีเซลแบบ
เมทิลเอสเทอร เปนไบโอดีเซลที่ผานปฏิกิริยาทางเคมี
ที่ เ รี ย ก ว า ท ร า น ส เ อ ส เ ท อ ริ ฟ เ ค ชั่ น 
(Transesterification) โดยกระบวนการผลิตจะผสม
น้ํามันพืชหรือน้ํามันสัตวใหทําปฏิกิริยากับเมทานอล
ผสมกับกรดแกหรือเบสแกเปนตัวเรงปฏิกิริยาจนเกิด
เปนสารเมททิลเอสเทอร (Methy Ester) ดังสมการที่ 
1 ซึ่งมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลมาก จึง
สามารถใชเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตดีเซลไดโดยไม
ตองมีการปรับแตงเครื่องยนต 
 
       CH2OOCR1                      CH2OH 
 

       CHOOCR2   +  3CH3OH   ตัวเรงปฏิกิริยา   3RCOOCH3 + CH OH       
 
       CH2OOCR3

                                                                                CH2OH 
 
 

          (Triglyceride) + (Methanal)                           (Methyl Ester) + (Glycerol)           (1) 

 
การที่จะนําน้ํ ามันพืช ดิบมาผลิตเปน เชื้ อ เพลิ ง
ประเภทไบโอดีเซลไดโดยตรง เปนสิ่งที่ใชตนทุนใน
การผลิตที่ สูง เนื่องจากในน้ํามันพืชดิบมีไขมันที่
อ่ิมตัวสูง  สงผลใหการที่จะใหความรอนหรือเรง

ปฏิกิริยาจนน้ํามันพืชดิบเดือดแลวกลั่นตัวแยกไขให
ตกตะกอนนั้น ตองใชอุณหภูมิและตนทุนพลังงานที่
สูง ดังนั้นการที่จะทําน้ํามันไบโอดีเซลที่เหมาะสมใน
ระยะเวลาอันสั้นนี้ จึงควรใชน้ํามันพืชที่ผานขั้นตอน
การลดไขมันอิ่มตัวและความหนืดลงมาบางแลวเชน
น้ํามันพืชหรือน้ํามันสัตวที่ใชในการทําอาหาร แตทั้งนี้
น้ํามันที่ใชทําอาหารมีราคาที่สูง จึงนําน้ํามันพืชที่
ผานการใชแลวหลายครั้ งและเปนอันตรายถา
นํามาใชทอดอาหารอีกเพราะน้ํามันที่ผานการทอดซ้าํ
จนสีคล่ําขึ้น และเกิดควันเมื่อใหความรอนนั้น จะมี
กลุ มสา รก อมะ เ ร็ ง เ กิ ดขึ้ น  [4 ] และถ านํ ามา
รับประทานจะมีอัตราเสี่ยงที่จะเปนมะเร็งสูงทั้งนี้
ข้ึนอยูกับสภาพรางกายของแตละคน การแกปญหา
สามารถทําไดโดยการนําน้ํามันทอดซ้ํามาทําสบู(ใช
ลางมือ)หรือน้ํามันหลอล่ืนโดยผานขบวนการทําให
บริสุทธิ์เปนตน แตส่ิงที่นาสนใจในปจจุบันคือการ
ผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชทอดซ้ํา หลักการ
จะนําน้ํามันพืชที่ทอดซ้ํามาเรงปฏิกิริยาใหเกิดการ
แยกชั้นกันระหวางไขกับน้ํามันพืชที่มีคุณสมบัติเปน
เชื้อเพลิงซึ่งเรียกวาไบโอดีเซลแบบเมทิลเอสเทอร  ที่
จะกลาวตอไปในบทความนี ้
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การผลิตน้ํามันไบโอดีเซลเพื่อทดแทนน้ํามัน
ดีเซลสามารถผลิตไดดวยการใหความรอนตอสาร
ตัวกลาง(น้ํามันพืช) แตการใหความรอนสูงจะทําให
น้ํามันพืชไหมและสิ้นเปลืองพลังงานมาก ดังนั้น
วิธีการที่นิยม จะใชสารเรงปฏิกิริยาดวยวิธีการท
รานสเอสเทอริฟเคชั่น โดยกระบวนการผลิตจะนํา
น้ํามันพืชหรือน้ํามันสัตวที่ผานการใชแลวมาทํา



ปฏิกิริยากันกับเมทานอลกับเบสแก การที่ใช
โซเดียมไฮดรอกไซดไมใชโปแตสเซียมไฮดรอกไซด
ดวยสาเหตุของราคาและปริมาณที่ใชมากกวาแมผล
ของกลีเซอรีนจะแข็งตัวก็ตามถาเก็บไวนานแตทั้งนี้ก็
แลวแตลักษณะกระบวนการผลิตมาผสมกับเบสแก
และไมใชกรดแกเพราะวาใชเวลาในการทําปฏิกิริยา
นานและใชอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาสูงกวาใชเบส
เปนผลใหตนทุนการผลิตตอหนวยสูงกวา และตอง
ผสมกันในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อไมใหเมทานอล
ระเหยตัวกอนที่จะทําปฏิกิริยา [5] ดวยหลักการที่จะ
กลาวตอไป  
 

 
 
 

รูปที่ 1 แสดงแผนภูมิกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจาก
น้ํามันพืช ใชแลว [6] 

 
 

2.1การทําไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลว [6] 
2.1.1 เตรียมน้ํามันพืชใชแลว โดยนํามา

วิเคราะหคาปริมาณกรดไขมันอิสระ (% FFA) ของ
น้ํามันพืช เพื่อทราบถึงปริมาณสารเรงปฏิกิริยาที่ใช
ในการทําปฏิกิ ริยา  และสงผลตอผลผลิตที่ สู ง 
เกิดปฏิกิริยาไดอยางสมบูรณ ลดการสูญเสียน้ํามัน 
สําหรับกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใช
แลวควรมีคา % FFA ≤ 1.5 กอนเขากระบวนการ
ตามรูปที่ 1 เพื่อสามารถควบคุมปริมาณของสารเรง
ปฏิกิริยาใหเหมาะสม ซึ่งคํานวณไดจากสมการที่ 2  
สําหรับปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปเปอรเซ็นตกรด
ไขมันปาลมมิติก ใชสําหรับน้ํามันพืชที่มีกรดปาลม
มิติกเปนองคประกอบในปริมาณสูงเชน น้ํามันปาลม
ดิบ, น้ํามันปาลมโอลีน, ปาลมสเตียรีน และสมการที่ 
3 สําหรับปริมาณกรดไขมันอิสระในรูปเปอรเซ็นตกร
ดลอริก  ใช สําหรับน้ํ ามันพืชที่มีกรดลอริก เปน
องคประกอบในปริมาณสูงเชน  น้ํามันมะพราว , 
น้ํามันเมล็ดในปาลม โดยคํานวณคาของกรดไดจาก
สมการที่ 4  

 

                  (2) 
 

              (3) 
  
เมื่อ             AV = คาความเปนกรด,  
 

 
                                    (4) 
 

เมื่อ       N = ความเขมขนของสารละลาย 
                  มาตรฐานโปแตสเซียมไฮดรอไซด,  
                  นอรมัล 
 V = ปริมาตรของสารละลายมาตรฐาน 



                     โปแตสเซียมไฮดรอกไซดที่ใชในการ 
                     ติเตรต, มิลลิลิตร 
 m = น้ําหนักน้ํามันพืช, กรัม 
 
 

 นําน้ํามันพืชใชแลวที่ผานการตรวจสอบคา
ปริมาณกรดไขมันอิสระในเกณฑแลวมาใหความรอน
ที่อุณหภูมิ 80°C นาน 2 ชั่วโมงเพื่อระเหยน้ําที่มีอยู
ในน้ํามันพืชที่ใชแลว  

2.1.2 เตรียมสารละลายเมทิลแอลกอฮอล
หรือเมทานอล (Methyl Alcohol or Methanol, 
CH3OH) ปริมาณรอยละ 20 โดยน้ําหนักของน้ํามัน
พืชใชแลว  กับโซเดียมไฮดรอกไซดหรือโซดาไฟ 
(Sodium Hydroxide, NaOH) ปริมาณรอยละ 0.6-1 
โดยน้ําหนักของน้ํามันพืชใชแลว  

หรือเตรียมสารละลายเมทานอลปริมาณรอย
ละ 20 โดยน้ําหนักของน้ํามันพืชใชแลว กับโปรแตส
เซียมไฮดรอกไซด (Potassium Hydroxide, PaOH) 
ปริมาณรอยละ 1-2 โดยน้ําหนักของน้ํามันพืชใชแลว 
แตทั่วไปนิยมใชเมทานอลกับโซดาไฟมากกวาดวย
เหตุผลของราคาที่ถูกและใชปริมาณที่นอยกวา 
            2.1.3 กระบวนการทําปฏิกิริยาเคมี ทรานส
เอสเตอริฟเคชั่น โดยจะเริ่มเติมสารเรงปฏิกิริยาเมทา
นอล-โซดาไฟ เมื่อน้ํามันพืชใชแลวมีอุณหภูมิที่ 65-
70°C เขาในถังปฏิกรณภายในเวลา 20 นาที และทํา
การกวนเพื่อใหเกิดปฏิกิริยาดีข้ึนเปนเวลา 30 นาที 
หลังจากนั้นใหหยุดกวนและพักไว 4 ชั่วโมง ทิ้งไวให
ทําปฏิกิริยาตอและเกิดการแยกตัวของน้ํามันไบโอ
ดีเซลและกลีเซอรอลดังรูปที่ 2 
 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงการแยกตัวของน้ํามันไบโอดีเซลและ 
กลีเซอรอล 

   
             2.1.4 หลังปลอยไวครบ 4 ชั่วโมง จึงทําการ
ถายกลีเซอรอลออกจากถังปฏิกรณจะไดกลีเซอรอล
ดิบประมาณรอยละ 20-22 ของน้ํามันใชแลว 
หลังจากนั้นก็เปดระบบสุญญากาศ และระบบไอน้ําที่
อุณหภูมิ 60-65°C เพื่อที่จะแยกเมทานอล กลับคืน
จากน้ํามันไบโอดีเซล โดยใชเวลาในการระเหยและ
กวนเปนเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง 
                2.1.5 เตรียมน้ําที่จะลางน้ํามันไบโอดีเซล
ในสัดสวน 1:1 กับน้ํามันไบโอดีเซลซึ่งใชน้ําลางครั้ง
ละรอยละ 20 ของน้ําหนักน้ํามันไบโอดีเซล โดยให
อุณหภูมิน้ําลางอยูในชวง 40-50°C และน้ําผสมกัน
พักทิ้งไวใหเกิดการแยกชั้นระหวางน้ํามันไบโอดีเซล
และสบูประมาณ    20 นาที หลังจากนั้นระบายน้าํทิง้
ลงถังดัก และทําการลางตอไปจนครบ 5 คร้ัง โดยที่
คร้ังที่ 3-5 สามารถทําการกวนได เมื่อลางครบ 5 คร้ัง
แลว เปดระบบสุญญากาศเพื่อทําการระเหยน้ําจาก
น้ํามันไบโอดีเซล ใชเวลาในการระเหยและกวนเปน



เวลา 90 นาทีหรือข้ึนกับปริมาณน้ําลางที่มีอยูใน
น้ํามัน 
                2.1.6 เมื่อระเหยน้ําแลวทําการกรอง
น้ํามันไบโอดีเซลในถังกรองเกลือ ในอัตราการไหล 
200 ลิตรตอนาที และพักน้ํามันไบโอดีเซลไวในถังพัก 
                  2.1.7 นําน้ํามันไบโอดีเซลจากถังพักไป
กรองในเครื่องกรองแบบผาและเติม Anti Oxidant ที่
เจือจางแลว 5 เทาเขาถังพัก ในอัตรา 0.5 ลิตรตอ
นาที  จากนั้นเก็บน้ํ ามันไบโอดี เซลไว ในถังเก็บ
ตัวอยาง  เพื่อรอการวิ เคราะหคุณภาพ  และปม
น้ํามันไบโอดีเซลจากถังเก็บตัวอยาง เขาเก็บในถัง
เก็บไบโอดีเซลเพื่อรอการนําไปใชงาน 
2.2 สมบัติของน้ํามันไบโอดีเซล [7] 
 น้ํามันไบโอดีเซลผลิตไดจากน้ํามันพืชที่ผาน
กระบวนการทางเคมีเพื่อใหมีคุณสมบัต์ิใกลเคียงกับ
น้ํามันดีเซล แตเนื่องจากน้ํามันดีเซลและไบโอดีเซลมี
องคประกอบและโครงสร างที่ ต างกัน  ซึ่ งบาง
คุณสมบัติเปนขอไดเปรียบและบางคุณสมบัติเปนขอ
เสียเปรียบ โดยสามารถเปรียบเทียบสมบัติของ
น้ํามันไบโอดีเซลกับน้ํามันดีเซลไดดังนี้ 
 2 . 2 . 1  ไ บ โ อดี เ ซ ล ไ ม มี กํ า ม ะ ถั น เ ป น
องคประกอบทําใหไอเสียที่ปลอยออกจากเครื่องยนต 
ไมมีผลกอใหเกิดภาวะฝนกรด 
 2.2.2 น้ํามันดีเซลไมมีออกซิเจนในโครงสราง
โมเลกุลและมีองคประกอบของสาร  Aromatic 
compound ถึงรอยละ 20-40 ขณะที่ไบโอดีเซลไมมี
สารประกอบดังกลาว แตมีออกซิเจนอยูในโครงสราง
โมเลกุลถึงรอยละ 10-12 ทําใหไอเสียที่เกิดขึ้นมี
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กและมีควันดําต่ํากวา 

 2.2.3 ไบโอดีเซลมีจุดวาปไฟสูงกวาน้ํามัน
ดีเซล จึงมีคาการจุดระเบิดในเครื่องยนตชากวา 
 2.2.4 ไบโอดีเซลมีคุณสมบัติในการหลอล่ืน
เครื่องยนตดีกวาน้ํามันดีเซล ทําใหชวยลดการสึกหรอ
ของเครื่องยนตไดดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 ลักษณะและคุณภาพของน้ํามันไบโอดีเซล                 
ประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน 

 
ท่ี ขอกําหนด อัตราสูงต่ํา วิธีทดสอบ 

1 เมทิลเอสเตอร wt-% ไมตํ่ากวา 96.5 EN 14103 
2 ความหนาแนนที่ 

15 °C 
Kg/m3 ไมตํ่ากวา 

และ 
ไมสูงกวา 

860 
 
900 

ASTM D 1298 

3 ความหนืดที่ 40 
°C 

Cst ไมตํ่ากวา 
และ 
ไมสูงกวา 

3.5 
 
5.0 

ASTM D 445 

4 จุดวาปไฟ °C ไมตํ่ากวา 120 ASTM D 93 
5 กํามะถัน wt-% ไมสูงกวา 0.001 ASTM D 2622 
6 กากถาน  10% 

จากที่กล่ัน  
wt-% ไมสูงกวา 0.3 ASTM D 4530 

7 จํานวนซีเทน  ไมตํ่ากวา 51 ASTM D 613 
8 เถาซัลเฟต wt-% ไมสูงกวา 0.02 ASTM D 874 
9 นํ้า wt-% ไมสูงกวา 0.05 EN ISO 12937 
10 ส่ิ ง ป น เ ป อ น

ท้ังหมด 
wt-% ไมสูงกวา 0.0024 EN 12662 

11 ก า ร กั ด ก ร อ น
แผนทองแดง 

 ไมสูงกวา 1 ASTM D 130 

12 เสถียรภาพตอ
ก า ร เ กิ ด 
ปฏิกิ ริยาออกซิ
เดชั่นที่ 100 °C 

Hr ไมตํ่ากวา 6 EN 14112 

13 คาของกรด ไมสูงกวา 0.5 ASTM D 664 

14 คาไอโอดีน g/100g ไมสูงกวา 120 EN 14111 
15 กรดลิ โน เลนิ ก

เมทิลเอสเทอร 
wt-% ไมสูงกวา 12 EN 14103 

16 เมทานอล wt-% ไมสูงกวา 0,2 EN 14110 
17 โมโนกลีเซอไรด wt-% ไมสูงกวา 0,8 EN 14105 
18 ไดกลีเซอไรด 

 
wt-% ไมสูงกวา 0,2 EN 14105 

19 ไตรกลีเซอไรด 
 

wt-% ไมสูงกวา 0,2 EN 14105 

20 กลีเซอรีน
อิสระ 
 

wt-% ไมสูงกวา 0.02 EN 14105 

21 กลีเซอรีน
ทั้งหมด 
 

wt-% ไมสูงกวา 0.25 EN 14105 

โลหะกลุม1 
(โซเดียมและ 
โพแทสเซียม) 

mg/kg ไมสูงกวา 5 EN 14108 และ  
EN 14109 

22 

โลหะกลุม2 
(แคลเซียม 
และ
แมกนีเซียม) 

mg/kg ไมสูงกวา 5 prEN 14538 

23 ฟอสฟอรัส 
 

wt-% ไมสูงกวา 0.001 ASTM D 4951 

24 สารเติมแตง 
(ถามี) 

ใหเปนไปตามที่ไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน 

 

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2550 
 
 

 2.2.5 น้ํามันดีเซลไมมีพันธะคูในโครงสราง
โมเลกุลขณะที่ไบโอดีเซลมี ซึ่งมีปริมาณตางกันตาม
ชนิดของน้ํามันพืช ทําใหไบโอดีเซลไมเสถียรตัว เกิด
ออกซิเดชั่นไดเร็วกวาน้ํามันดีเซล และมีระยะการเก็บ
รักษาหลังการผลิตสั้นกวาน้ํามันดีเซล 
 ไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันพืชตางชนิดกัน
จะมีสมบัติแตกตางกัน  เนื่องจากน้ํามันพืชเปน
สารประกอบไตรกลี เซอไรดที่มีกรดไขมันอยู ใน
โครงสรางถึงรอยละ 94-96 ของน้ําหนักโมเลกุล ทํา
ให คุณสมบั ติของน้ํ ามันมีทั้ งทาง เคมีและทาง
กายภาพซึ่งเปนไปตามกรดไขมัน ดังนั้นเมื่อนําน้ํามัน
พืชชนิดนั้นๆ มาเปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล ไบ
โอดีเซลที่ผลิตไดจะมีคุณสมบัติตามกรดไขมันที่เปน
องคประกอบนั้นๆ  ดวย  ดั งนั้ นจึ งตองกํ าหนด
มาตรฐานของไบโอดีเซลที่จะนํามาใชตองผานการ
วิเคราะหคุณภาพตามตารางที่ 1 จึงจะสามารถใชได
กับเครื่องยนตดีเซลทุกประเภท 
2.3 การวิเคราะหคุณสมบัติของน้ํามันไบโอดีเซล  
 2.3.1 เครื่อง Gas Chromatography (GC) 
[8] เปนเครื่องวิเคราะหสารเคมี โดยใชวิธีการแยก
สารผสมที่ระเหยไดงาย โดยมีกาซเฉื่อยเปนตัวพาเขา 
column ที่สามารถแยกสารผสมมากกวาหนึ่งชนิดให
ไดสารประกอบเดี่ยวๆ  ตามลําดับ  ในสภาวะที่
เหมาะสมและตรวจวัดสารตัวอยางดวยตัวตรวจสอบ 
(detector) ตามคุณสมบติเฉพาะทางดานเคมี พรอม
ทั้งคํานวณหาชนิดและปริมาณของสารตัวอยางเมื่อ
เทียบกับสารมาตรฐาน (Standard samples) โดย
อัตโนมัติดวยระบบคอมพิวเตอรดังรูปที่ 3 
 
 



 
 

รูปที่ 3 แสดงแผนภูมิเครื่อง Gas Chromatography 
 

 

2.3.2 การตรวจสอบคาความถวงจําเพาะ 
ไบโอดีเซล โดยใชไฮโดรมิเตอรที่เบากวาน้ํา ซึ่ง
น้ํามันไบโอดีเซลที่ดีควรอยูในชวง 0.86-0.89 [6] 

 

               
 

รูปที่ 4 อุปกรณไฮโดรมิเตอรวัดคาความถวงจําเพาะ 
 
2.3.3 กระบวนการทดสอบแบบกะประมาณ

ข อ ง ป ริ ม าณก ลี เ ซ อ ไ ร ด ใ น ไ บ โ อ ดี เ ซ ล โ ด ย
กระบวนการทรานส เอสเตอริฟ เคชันดวยเตา
ไมโครเวฟซึ่งสามารถตรวจสอบการตกคางของกลี
เซอรีนในที่ยังมีอยูในน้ํามันไบโอดีเซลหรือไม 

2.3.4 การตรวจวัดคาน้ําในน้ํามันไบโอดีเซล
โดย karl fischer ซึ่งไมควรมีในน้ํามันไบโอดีเซลและ

คุณสมบัติความเปนกรด-ดางควรอยูในระดับ 7 โดย
ตองมีผลยืนยันคุณสมบัติอ่ืนรวมดวย 
 อยางไรก็ตามการวิ เคราะหสมบัติของ
น้ํ ามันไบโอดี เซลเพื่อยืนยันการนําไปใช ไดกับ
เครื่องยนตดีเซล โดยควรทําการทดสอบเบื้องตนตาม
หัวขอ 2.3.2-2.3.4 ก็สามารถนําน้ํามันไบโอดีเซลมา
ใชกับเครื่องยนตดีเซลรอบต่ําได สวนเครื่องยนตดีเซล
ที่เปนระบบ Common Rail ควรตองทําการทดสอบ
คุณสมบัติตางๆ ตามมาตรฐานในระบบ  ASTM, 
ENISO เปนตน และตองไดผลตามตารางที่ 1 จึงจะ
สามารถนํามาใชได แตทั้งนี้ก็ควรทําการทดสอบให
ไดผลยืนยันในความเปนไปไดตอไป 
 
3. สรุป 
 การที่ จะนํ าน้ํ ามัน ไบโอดี เซลมาใชกับ
เครื่องยนตดีเซลนั้นจําตองควบคุมกระบวนการผลิต
ใหไดตามคุณภาพ ดังนั้นถาสามารถควบคุมคุณภาพ
น้ํามันไดตามคาของกรมธุรกิจพลังงาน ก็อาจจะ
นํามาใชกับเครื่องยนตดีเซลรุนใหมที่ เปนระบบ 
Common Rail แตก็ควรตองมีการทดสอบดาน
วิศวกรรม  เพราะอาจมีผลตอหัวฉีดและปมจาย
เชื้อเพลิงได แตสําหรับเครื่องยนตดีเซลรอบต่ําที่ใช
ทางการเกษตรสามารถนํามาใชได  
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