
 

 

การผลติไบโอดีเซลและการใช้ประโยชน์ 

นฏกร สิริมงคลกาล 

สาขาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

 

บทคัดย่อ 
 

ไบโอดีเซล (Biodiesel) คือ พลังงงานทดแทนท่ีน ามาใช้แทนเช้ือเพลิงดีเซล เพราะมีคุณสมบัติท่ี
ใกลเ้คียงกบัน ้ามนัดีเซล ไบโอดีเซลเป็นพลงังานท่ีสะอาดไดจ้ากการท าปฏิกิริยาเคมีของน ้ามนัจากพืช
หรือสัตวก์บัแอลกอฮอล์ (เมทานอลหรือเอทานอล) โดยใช้เบสหรือกรดเป็นสารเร่งปฏิกิริยาภายใต้
อุณหภูมิสูง ในไบโอดีเซลจะประกอบไปด้วยกรดไขมันหลายตัวรวมกันมีทั้ งกรดไขมันอ่ิมตัว 
(Saturated fatty acid) คือ กรดไขมนัท่ีมีโมเลกุลส่วนท่ีเป็นไฮโดรคาร์บอน มีพนัธะระหว่างอะตอม
ของคาร์บอนจบักนัแบบพนัธะเด่ียวทั้งหมด และกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั (Unsaturated fatty acid) คือ กรด
ไขมนัท่ีมีโมเลกุลส่วนท่ีเป็นไฮโดรคาร์บอน มีพนัธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนจบักนัแบบพนัธะคู่
อย่างน้อยหน่ึงพนัธะ ซ่ึงองค์ประกอบทางเคมีของน ้ ามนัพืชหรือสัตวแ์ต่ละชนิดจะมีองค์ประกอบท่ี
แตกต่างกนัออกไป 
 
ค าส าคญั : พนัธะ/ ปฏิกิริยาเคมี/ ไบโอดีเซล 
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1.เน้ือหา 
1.1 การผลติไบโอดีเซล 
โดยทัว่ไปน ้ามนัพืชหรือไขมนัสัตวส์ าหรับน ามาผลิตไบโอดีเซลประกอบดว้ย 3 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 

1. น ้ามนัพืช  

2. ไขมนัสัตว ์

3. น ้ามนัพืชท่ีใชแ้ลว้ 

 

น ้ามนัพืชหรือไขมนัสัตวค์ือเอสเทอร์ของกลีเซอรอลและกรดไขมนั โดยทัว่ไปจะเรียกวา่กลีเซอไรด ์หรือไตรกลี

เซอไรด ์ซ่ึงจะประกอบดว้ยทั้งกรดไขมนัอ่ิมตวัท่ีมีลกัษณะเฉพาะ คือ โมเลกุลจะประกอบดว้ยพนัธะเด่ียวเท่านั้น 

และกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัโมเลกุลจะประกอบดว้ยทั้งพนัธะเด่ียวและพนัธะคู่ ดงัรูป 1.1 และ 1.2  

 
รูปท่ี 1.1 โมเลกุลพนัธะเด่ียว 

 
รูปท่ี 1.2 โมเลกุลพนัธะคู่ 

 

ส าหรับตวัอย่างน ้ ามนัพืชท่ีนิยมน ามาผลิตไบโอดีเซล ประกอบดว้ย ปาลม์ ถัว่ มะพร้าว และอ่ืนๆสามารถแสดง

ไดด้งัรูปท่ี 1.3 
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รูปท่ี 1.3 ตวัอยา่งพืชน ้ามนัส าหรับการน ามาผลิตเป็นไบโอดีเซล [3] 
 

1.2 เช้ือเพลงิไบโอดีเซล 
ไบโอดีเซล เป็นเช้ือเพลิงท่ีผลิตจากน ้ ามนัพืช/ไขมนัสัตวห์รือน ้ ามนัพืชท่ีใชแ้ลว้น ามาผา่นกระบวนการทรานส์เอ
สเทอริฟิเคชนั (Transesterification) โดยเติมแอลกอฮอลแ์ละตวัเร่งปฏิกิริยาภายใตอุ้ณหภูมิสูง เพื่อเปล่ียนไขมนั
ให้เป็นเมทิลเอสเทอร์หรือเอทิลเอสเทอร์ และไดก้ลีเซอรอลเป็นผลพลอยได ้ไบโอดีเซลท่ีผลิตไดจ้ะเรียกว่า ไบ
โอดีเซลบริสุทธ์ิ (Neat Biodiesel, B100) ดงัรูปท่ี 1.4 ซ่ึงมีสมบติัใกลเ้คียงกบัน ้ามนัดีเซลหมุนเร็วและสามารถใช้
เป็นเช้ือเพลิงในเคร่ืองยนตดี์เซลไดโ้ดยไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเคร่ืองยนต ์ 
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รูปท่ี 1.4 ไบโอดีเซลท่ีน ามาใชจ้ริง B20, B50, B100   
 

1.2.1 ปฏิกริิยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน 
โดยทัว่ไปแลว้ไบโอดีเซลและกลีเซอรอลเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากปฏิกิริยาระหว่างน ้ ามนัพืชหรือไขมนัสัตวท์ า
ปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ โดยปฏิกิริยาน้ีเรียกว่า “ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน” โดยมีวตัถุประสงค์หลกั
เพื่อท่ีจะท าให้ไบโอดีเซลมีสมบติัท่ีใกลเ้คียงกบัน ้ ามนัดีเซลมากท่ีสุด ซ่ึงปัจจุบนัแอลกอฮอล์ท่ีไดรั้บความนิยม
สูงสุด 2 ชนิด ไดแ้ก่ เมทิลแอลกฮอล ์และเอทิลแอลกอฮอล ์ 
 

เอทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหน่ึงซ่ึงเกิดจากการน าเอาพืชมาหมกัเพื่อเปล่ียนแป้งเป็นน ้ าตาล จากนั้น
จึงเปล่ียนจากน ้ าตาลเป็นแอลกอฮอล์ โดยใช้เอนไซม์หรือกรดบางชนิดช่วยย่อย เม่ือท าให้เป็นแอลกอฮอล์
บริสุทธ์ิ 95% โดยการกลัน่ ส่วนใหญ่ผลิตจากพืช สองประเภทคือ พืชประเภทน ้ าตาล เช่นออ้ย บีทรูท และพืช
จ าพวกแป้งเช่น มนัส าปะหลงั ขา้ว ขา้วโพด ดงัรูปท่ี 1.5 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94
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รูปท่ี 1.5 เอทิลแอลกอฮอล์ 

 
โดย เอทิลแอลกอฮอล ์หรือ เอทานอล  มีสูตรเคมี C2H5OH แสดงดงัรูปท่ี 1.6 

 

 
รูปท่ี 1.6 โครงส้รางเอทานอล 

 

เมทิลแอลกอฮอล์  เป็นของเหลวใส ระเหยง่าย เป็นพิษ นิยมใช้เป็นตัวท าละลาย และใช้เป็นเช้ือเพลิง ใน

ธรรมชาติ เมทานอลเป็นผลิตภณัฑจ์ากการสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนของแบคทีเรียหลายชนิด (ดูการ

ผลิตเมทานอลจากของเสียเพื่อท าเป็นก๊าซชีวภาพ) ซ่ึงเมทานอลจะระเหยออกสู่อากาศภายนอก แลว้สลายตวัได้

คาร์บอนไดออกไซดแ์ละน ้า หากเราเผาเมทานอลกบัอากาศ จะไดค้าร์บอนไดออกไซดก์บัน ้า โดยมีอางประกอบ

และโครงส้รางดงัรูปท่ี 1.7 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3


6 

 

 
รูปท่ี 1.7 เมทิลแอลกฮอล ์

 
โดย เมทิลแอลกอฮอล ์หรือ เมทานอล มีสูตรโครงสร้างแบบยอ่ CH3OH แสดงดงัรูปท่ี 1.8 

 

 
รูปท่ี 1.8 โครงส้รางเมทานอล 

 
เม่ือผ่านกระบวนการท าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชนัแลว้จะเรียกว่า  “กรดไขมนัเมทิลเอสเทอร์ (Fatty acid 
methyl ester, FAME)” และ “กรดไขมนัเอทิลเอสเทอร์ (Fatty acid ethyl ester, FAEE)” ตามล าดบั  
 
ส าหรับกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชนั โดยทัว่ไปอาจจะแบ่งออกได ้2 วิธี คือ 
กระบวนการท่ีใชต้วัเร่งปฏิกิริยา โดยตวัเร่งปฏิกิริยาท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัประกอบดว้ยทั้งเบส เช่น โซเดียมไฮดร
อกไซด์ (NaOH) และโพแทสเซียมไฮดอรกไซด์ (KOH) กรด เช่น กรดซัลฟิวริก (H2SO4) กรดฟอสฟอริก 
(H3PO4) และแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3)  และเอนไซม ์ ซ่ึงกระบวนการน้ีมีขอ้ดี คือ จะใชร้ะยะเวลาสั้นใน  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
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ตรารางท่ี 1.1 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัของน ้ามนัดีเซลและไบโอดีเซล 

 
 
จากตารางจะเห็นไดว้า่คุณสมบติัของน ้ามนัดีเซลและไบโอดีเซลนั้นมีความใกลเ้คียงกนัมาก เช่น การใหพ้ลงังาน 
ค่าความหนือ และ ปริมาณไฮโดรเจน ไบโอดีเซลจะมีจุดติดไฟ และจุดวาบไฟท่ีสูงกว่าน ้ ามนัดีเซล ท าให้ทราบ
ว่ามีความปลอดภยัสูงกว่าในดา้นการทดลองทดสอบ และการขนส่ง แต่ในทางกลบักนันั้นการเผาผลานในห้อง
เคร่ืองหรือการให้พลงังานในการขบัเคร่ืองก็จะด้อยประสิทธิภาพตามไปดว้ย ดงันั้นนักวิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะ
พฒันาคุณสมบติัอ่ืนเพื่อช่วยให้ไบโอดีเซลทีค่าท่ีสูงขึ้น ส่ิงท่ีสังเกตุได ้และมีความส าคญักบัสภาวะโลกร้อนใน
ปัจจุบนัมากคือค่า คาร์บอนท่ีมีการปล่อยออกมาจากห้องเผาไหม ของไบโอดีเซลนั้นมีค่าต ่ากว่าน ้ ามนัดีเซล ถึง 
10 wt% นั้นเอง 
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2.สรุป 
ไบโอดีเซล เป็นพลงังานทดแทนท่ีสะอาดไดจ้ากการท าปฏิกิริยาเคมี ท่ีเรียกว่า ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชนั 
โดยผ่านตวัเร่งปฏิกิริยา หลากหลายชนิดเช่น เอทานอล เมทานอล และสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง มีการปล่อย
มลพิษนอ้ย ใช้ทดแทนน ้ ามนัดีเซลท่ีมีการใชใ้นปัจจุบนัในปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้ง B100, B50, B20 มี
การใช้กนัอย่างแพร่หลาย และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ไดคุณสมบติัท่ีมีความใกลเ้คียงกบัน ้ ามนัดีเซล
มากท่ีสุด ไบโอดีเซลยงัไดรั้บความสนใจจากนักวิจยัอย่างมาก ในการศึกษารูปแบบของความสัมพนัธ์เฉพาะ 
องค์ประกอบทางเคมี อุณหภูมิ ความดนั หรือทั้งหมดรวมกนั รวมถึงการประยุกต์ใชก้บัสมการทางคณิตศาตร์ 
และ ตวัแปลทางอุณหพลศาสตร์ ซ่ึงมีจุดเด่นและขอ้จ ากดัท่ีต่างกนัออกไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


