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บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาการเตรียมดินสอพองเพื่อใช้ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์ เอสเทอริฟิเคชัน
ของน้ามัน ปาล์ ม โดยศึกษาการเตรี ยมตัวเร่ง ปฏิกิริยาจากดินสอพองที่อุณหภูมิและเวลาแตกต่างกัน โดย
อุณหภูมิในการเผาที่ศึกษา ได้แก่ 720 900 และ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 1.5 2 และ 8 ชั่วโมง
สาหรับปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพอง 5 เปอร์เซ็นโดยน้าหนักน้ามันปาล์ม
ในอัตราส่วนโดยโมลของน้ามันปาล์มต่อเมทานอล 1:6 ทาการกระตุ้นตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพองที่ 50 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที และปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันเป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่าสภาวะที่เหมาะสม
ในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพอง คือ การเผาที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง
โดยให้ร้อยละผลผลิตสูงสุดเท่ากับ 78.12
ค้าส้าคัญ: ดินสอพอง ตัวเร่งวิวิธพันธุ์ ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ไบโอดีเซล น้ามันปาล์ม
Abstract
The aim of this research is to study of preparation of marlstone for using as catalyst
in transesterification reaction of palm oil. Marlstones catalysts were calcined in various
temperatures such as 720, 900 and 1000 °C in various calcination times such as 1, 1.5, 2 and
8 hours. The biodiesels were produced through transesterification reaction by using 5% wt.
(by weight of palm oil) as catalyst, molar ratio of palm oil to methanol 1:6, catalytic
activation at 50 °C for 30 min and transesterification for 2 hours. The optimal calcining
condition to prepare marlstone catalyst was 1000 °C for 1.5 hours which gave the highest
yield at 78.12%.
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บทน้า
ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงทดแทนประเภทดีเซลจากธรรมชาติ ใช้ทดแทนพลังงานจากปิโตรเลียมที่เป็น
ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป สังเคราะห์ โดยการนาเอาน้ามันจากพืชหรือสัตว์ ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์
ประเภทไตรกลีเซอไรด์ มาผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน (Transesterification)
จะได้เป็นไบโอดีเซล (รุ่งทิพย์, 2557) ซึ่งคุณสมบัติของไบโอดีเซล คือ มีค่าซีเทนสูงกว่าน้ามันดีเซล เป็นสารไม่
ไวไฟและไม่ร ะเบิ ด มีจุ ดวาบไฟสู งถึ ง 120 องศาเซลเซี ย ส (ในขณะที่น้ ามัน ดีเ ซลมีจุด วาบไฟที่ 64 องศา
เซลเซียส) เป็นเชื้อเพลิงสะอาด ช่วยให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีขึ้น ทาให้การจุดระเบิดทาได้ดี
การสันดาปสมบูรณ์ เมื่อเปรียบเทียบการใช้น้ามันดีเซลแล้ว ไบโอดีเซลจะช่วยลดมลพิษทางอากาศได้มาก โดย
ปริมาณ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอนรวม และฝุ่นละออง ลดลงร้อยละ 20–40 นอกจากนี้ยังลดควันดา
ได้ถึงร้อยละ 60
กระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชันเป็นการทาปฏิกิริยาเคมีระหว่างไขมันหรือน้ามัน (Triglyceride)
กับแอลกอฮอล์ (เอทานอล หรือ เมทานอล) ซึ่งจะได้ผลิตผลเป็นเอสเทอร์ (Ester) และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้
เป็นกลีเซอรอล (Glycerol) (Hui et al., 2016; Demirbas, 2002) ดังแสดงในภาพที่ 1 ปัจจุบันในการผลิตไบ
โอดีเซลส่วนใหญ่นิยมใช้กระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชันเพราะได้ผลผลิตไบโอดีเซลค่อ นข้างสูง และใน
กระบวนการทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันยั งต้องอาศัยตัว เร่งปฏิกิริยาเพื่อทาให้ ได้น้ามันไบโอดีเซล โดยตัว เร่ง
ปฏิกิริยาทาหน้าที่ในการเร่งปฏิกิริยาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น (Fukuda et al., 2001; Marchetti et al.,
2005) ตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซลมีทั้งชนิดกรดและเบส ชนิดกรด เหมาะสาหรั บการผลิตไบโอดีเซล
จากน้ามันพืชที่มีกรดไขมัน (Free fatty acid: FFA) มากกว่า 1% เช่น น้ามันพืชใช้แล้ว เป็นต้น โดยไบโอดีเซล
จะเกิดผ่าน 2 ปฏิกิริยาคือ ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ามัน และ ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของกรด
ไขมัน การผลิตไบโอดีเซลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดกรดจึงเกิดได้ช้า ใช้เวลานาน ส่วนตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเบส
นิยมใช้มากกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดกรด เพราะเกิดปฏิกิริยาได้รวดเร็ว และราคาถูก แต่มีข้อเสีย คือในกรณีที่ใน
ปฏิ กิ ริ ย ามี น้ าหรื อ กรดไขมั น สู ง จะเกิ ด เป็ น อิ มั ล ชั น ของสบู่ ที่ เ กิ ด จา กปฏิ กิ ริ ย าสะปอนนิ ฟิ เ คชั น
(Sapanification) ซึ่งทาให้ยากต่อการแยกไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ได้ (Talebian-Kiakalaieh et al., 2013)
นอกจากนี้ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้สังเคราะห์ในการผลิตไบโอดีเซลยังแบ่งตามสถานะของตัวเร่งได้ 2 ประเภท คือ
ตัวเร่งปฏิกิริ ยาเอกพันธุ์ (Homogeneous catalyst) และตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธ พันธุ์ (Heterogeneous
catalyst) ซึ่งการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเอกพันธุ์นั้นเป็นตัวเร่งที่มีวัฏภาค (Phase) เหมือนกัน จึงแยกตัวเร่ง
ปฏิกิริยาออกจากสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ได้ยาก ส่วนตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีวัฏภาค
แตกต่างจากสารตั้งต้นและสารที่เข้าทาปฏิกิริยา การแยกตัวเร่งปฏิกิริยาออกจากผลิตภัณฑ์ได้ง่าย โดยการ
กรอง หรือการปั่นเหวี่ยง ทั้งยังสามารถนาตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ซ้าได้ ให้ร้อยละผลผลิตของไบโอดีเซลใน
ระดับที่ดี และช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดสบู่เมื่อใช้เบสที่มากเกินพอเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Ayato et al., 2009;
Kamila et al., 2017)
แคลเซียมออกไซด์ (Calcium oxide, CaO) นิยมใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นเบสชนิดวิวิธพันธุ์ เนื่องจากมี
ความเป็นเบสสูงทาให้เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย ราคาถูก ไม่เป็นพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แคลเซียมออกไซด์
เตรียมได้จากการเผาสารหรือวัสดุที่มีองค์ประกอบแคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium carbonate, CaCO3)
ที่อุณภูมิสู งๆ (Calcination) ตัวอย่ างของสารหรือวั สดุที่เป็นแหล่ งของแคลเซียมออกไซด์ เช่น ปูนขาว
(Limestone) แร่แคลไซท์ (Calcite) เปลือกไข่ เปลือกหอย กระดองปู กระดูกสัตว์ เป็นต้น (Phaedra et al.,
2015)
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ภาพที่ 1 ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันระหว่างไตรกลีเซอไรด์กับแอลกอฮอล์
ดิน สอพอง หรื อ มาร์ ล หรื อ มาร์ล สโตน (Marlstone) มีองค์ป ระกอบทางเคมีเป็ นแคลเซีย ม
คาร์บอเนต ประมาณร้อยละ 35-98 (Phaedra et al., 2015) เมื่อนาดินสอพองมาเผาที่อุณหภูมิสูง ๆ จะได้
แคลเซียมออกไซด์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเบส (มณีรัตน์ และคณะ, 2561) ดินสอพองจึงถูกนามาใช้เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซลเนื่องจากสามารถหาซื้อได้ง่าย มีราคาถูก และไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง
ยังให้ปริมาณร้อยละผลผลิตไบโอดีเซลที่ใกล้เคียงกับตัวเร่งปฏิกิรยิ าแคลเซียมออกไซด์ อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัย
ที่ศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพองสาหรับ ผลิตไบโอดีเซลแล้ว และพบว่าต้องใช้เวลาในการเผาดินสอพอง
นานถึง 5.5 ชั่วโมง (มณีรัตน์ และคณะ, 2561) ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงสนใจเตรียมดินสอพองโดยการเผาที่
อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม ที่ส ามารถลดระยะเวลาในการเผาดินสอพองเพื่อใช้ เป็นตัว เร่งปฏิกิริยาใน
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ามันปาล์มในการผลิตไบโอดีเซล
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
ศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการเผาดินสอพองเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิ เคชันของน้ามันปาล์ม
วิธีด้าเนินการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามีดังนี้
1) ตัวแปรต้น คือ อุณหภูมิและระยะเวลาในการเผาดินสอพอง
2) ตัวแปรตาม คือ ร้อยละผลผลิตไบโอดีเซล และ ความเป็นเบสของดินสอพองเผาที่จะใช้เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา
3) ตัวแปรควบคุม คือ ปริมาณน้ามันปาล์ม 25 กรัม, ปริมาณของดินสอพองเผาที่ใช้ในปฏิกิริยา
ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน 5% โดยน้าหนัก อัตราส่วนโดยโมลน้ามันปาล์มต่อเมทานอล 1:6 การกระตุ้นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที และทาปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน อุณหภูมิ 90
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
1. การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพอง
นาดินสอพอง (จากร้านวัสดุก่อสร้าง ยี่ห้อ Americo) มีลักษณะเป็นผงสีขาวอมเหลืองปริมาณ
5.00 กรัม ใส่ถ้วยครูซิเบิลแล้วนาใส่เตาเผา (รุ่น DMF-05K ยี่ห้อ HumanLab ประเทศเกาหลี) โดยตั้งอุณหภูมิ
ที่ 720 900 และ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 1.5 2 และ 8 ชั่วโมง หลังจากการเผาเก็บไว้ในเดซิเคเตอร์
จนกว่าจะนาไปใช้ (Phaedra et al., 2015)
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2. การท้าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ามันปาล์มโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพอง
เผา
2.1 การกระตุ้นตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพอง
โดยชั่งน้าหนักตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพอง 1.25 กรัม (คิดเป็น 5 เปอร์เซ็นโดยน้าหนักของ
น้ามันปาล์ม) ใส่ในขวดก้นกลม เติมเมทานอลปริมาตร 22.35 มิลลิลิตร (อัตราส่วนโดยโมลน้ามันปาล์มต่อเม
ทานอล 1:6) แล้วคนสารละลายเป็นเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
2.2 ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน
ชั่งน้าหนักน้ามันปาล์ม (น้ามันปาล์มโอเลอิน , ตราโอลีน) 25 กรัม นาไปอุ่นที่อุณหภูมิ 50
องศาเซลเซียส ค่อย ๆ หยดน้ามันปาล์มลงในตัวเร่งปฏิกิริยาที่กระตุ้นไว้ในข้อ 2.1 เริ่มทาปฏิกิริยาทรานส์
เอสเทอริฟิเคชันที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากสิ้นสุดปฏิกิริยา นาสารละลายมาปั่น
เหวี่ยงด้วยความเร็ว 5,500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 นาที สารจะแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ ชั้นไบโอดีเซล (ชั้นบน)
ชั้นกลีเซอรอล (ชั้นกลาง) และชั้นของตัวเร่งปฏิกิริยา (ชั้นล่าง) หลังจากนั้นนาชั้นไบโอดีเซล ออกมาล้างด้วย
น้าอุ่น อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ปริ มาตร 15 มิลลิ ลิตร จานวน 2 ครั้ง นาไบโอดีเซลมาให้ ความร้อนที่
อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เพื่อกาจัดน้าที่อาจหลงเหลืออยู่ จากนั้นนาไบโอดีเซลมาชั่งน้าหนักเพื่อหาร้อยละ
ผลผลิต (Percentage yield) ตามสูตร (1) และตรวจสอบการเกิดไบโอดีเซลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบ
แผ่นบาง (Thin layer chromatography, TLC) โดยใช้ตัวทาละลายทูโลอีนต่อคลอโรฟอร์ม ที่อัตราส่วนโดย
ปริมาตร เท่ากับ 4:1 เป็น developing solvent และย้อมโครมาโทแกรมด้วยสารละลายกรดฟอสโฟโมลิบดิค
ในตัวทาละลายเอทานอล ส่องภายใต้เครื่องส่องยูวี
ร้อยละผลผลิต = (น้าหนักไบโอดีเซล/น้าหนักน้ามันปาล์มตั้งต้น) x 100

(1)

ส่วนการเตรียมตัวเร่ง ปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด์ (Lab grade, UNILAB) ที่ใช้เปรียบเทียบกับ
ตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพองสามารถทาได้ด้วยวิธีเดียวกัน โดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะสารตั้งต้นที่เติมลงไปเท่านั้น
3. การตรวจสอบความเป็นเบส
ชั่งน้าหนักตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพองเผา 1.00 กรัม ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร
เติมน้ากลั่น ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ปิดปากขวดแล้วนาไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าสารละลาย เป็นเวลา 48 ชั่วโมง
จากนั้นทาการกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 42 แล้วทาการไทเทรตสารละลายด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ เพื่อปรับสภาพให้เป็นกลาง โดยการตรวจวัดด้วยเครื่องวัดพีเอช (รุ่น PC700,
ยี่ห้อ EUTECH, ประเทศสิงคโปร์) คานวณหาค่าความเป็นเบส (มิลลิโมล/กรัม) จากปริมาตรของกรดไฮโดร
คลอริกทีใ่ ช้ไทเทรตให้เป็นกลางด้วยสูตร (2) และ (3) (Mendonca et al., 2019)
molcatalyst = molHCl
molcatalyst = CV /1000
โดยที่ molcatalyst
molHCl
C
V

คือ
คือ
คือ
คือ

โมลของเบสบนตัวเร่งปฏิกิริยา
โมลของสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
ความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (โมลต่อลิตร)
ปริมาตรของสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (มิลลิลิตร)

(2)
(3)

การเตรียมดินสอพองเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ามันปาล์ม

81

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ลักษณะทางกายภาพของดินสอพองที่ผ่านการเผา
ตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพองที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 720, 900 และ 1,000 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง และเผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 1.5 2 และ 8 ชั่วโมง พบว่ามี
ลักษณะเป็นผงเหมือนดินสอพองก่อนเผา (ภาพที่ 2 ก) เพียงแต่จะมีสีเข้มเมื่อใช้อุณหภูมิและเวลาในการเผา
นานขึ้น ดังภาพที่ 2 (ข-ช)

ก

ข

ค

ง

จ

ฉ

ช

ภาพที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของดินสอพองที่เผาโดยใช้อุณหภูมิ 720 องศาเซลเซียส (ก) 900 องศาเซลเซียส
(ข) 1,000 องศาเซลเซียส (ค) โดยใช้เวลา 1.5 ชั่วโมง และดินสอพองที่เผาอุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส
โดยใช้เวลาเผา 1 ชั่วโมง (ง) 2 ชั่วโมง (จ) และ 8 ชั่วโมง (ฉ)
2. การศึกษาอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพอง
การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพองที่เผาอุณหภูมิ 720, 900 และ 1,000 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 1.5 ชั่วโมง โดยทาการกระตุ้นดินสอพองที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ใช้ปริมาณตัวเร่ง 5 เปอร์เซ็นโดย
น้าหนัก อัตราส่วนโดยโมลน้ามันปาล์มต่อเมทานอล 1:6 เป็นเวลา 30 นาที และทาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน 2
ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ได้รอ้ ยละผลผลิตแสดงดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ร้อยละผลผลิตไบโอดีเซลที่ได้จากการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพอง ที่เผาที่อุณหภูมิต่างกัน
โดยใช้เวลาเผา 1.5 ชัว่ โมง
จากภาพที่ 3 พบว่า เมื่อใช้อุณหภูมิในการเผาตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพองสูงขึ้น ร้อยละผลผลิต
จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากผล TLC โครมาโทแกรม ดังแสดงในภาพที่ 4 จะเห็นว่า
ตัว เร่ งปฏิกิริ ย าจากดิน สอพองที่เผาอุณหภูมิ 720 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1.5 ชั่ว โมง น้ามันปาล์ มยังไม่
เปลี่ยนเป็น ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล และเมื่อใช้ ตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพองที่เผาอุณหภูมิ 900 และ 1,000
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง มีผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลเกิดขึ้น

ภาพที่ 4 TLC โครมาโทแกรมของน้ามันปาล์ม (ก) เทียบกับน้ามันไบโอดีเซลที่ได้จากการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจาก
ดินสอพองที่เผาเป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 720 องศาเซลเซียส (ข) 900 องศาเซลเซียส (ค) และ
1,000 องศาเซลเซียส (ง)
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เมื่อนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพองมาวิเคราะห์โครงสร้างผลึกและองค์ประกอบด้วยเทคนิคการ
เลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ แสดงผลดังภาพที่ 5 พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพองที่เผาเป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง
ที่อุณหภูมิ 720 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง มีโครงร่างผลึกของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium
hydroxide, Ca(OH)2) และแคลเซียมคาร์บอเนต เป็นองค์ประกอบ แต่ ไม่มีองค์ประกอบของแคลเซียม
ออกไซด์ จึงอาจส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันไม่สมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับผล TLC โครมาโทแกรม ในภาพที่ 4 (ข) ดิน สอพองที่เผา 900 พบว่ามี แ คลเซียมออกไซด์เกิดขึ้น แต่ยั งมีองค์ประกอบของ
แคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมไฮดรอกไซด์หลงเหลืออยู่ ส่วนการเผาดินสอพองที่ 1,000 องศาเซลเซียส
พบว่ามีผลึกของแคลเซียมออกไซด์ เกิดขึ้น จึงสามารถใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและได้ผลผลิตไบโอดีเซล ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wang et al (2014) ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแคลเซียมคาร์บอเนตไปเป็น
แคลเซียมออกไซด์ในปูนขาว ที่พบว่าเมื่อเผาปูนขาวที่อุณ หภูมิ 900 องศาเซลเซียส จะใช้เวลาการเปลี่ยนไป
เป็นแคลเซียมออกไซด์นานกว่าการเผาที่อุณหภูมิ 950 และ 1,000 องศาเซลเซียสตามลาดับ และพบว่าการเผา
ปูนขาวเวลา 1.5 ชั่วโมง เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส แคลเซียมคาร์บอเนตจะเปลี่ยนเป็นแคลเซียม
ออกไซด์ทั้งหมด ส่วนการเผาที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส จะให้แคลเซียมออกไซด์ประมาณร้อยละ 50 และ
จะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมออกไซด์ทั้งหมด เมื่อใช้เวลาในการเผานาน 5 ชั่วโมงขึ้นไป

ภาพที่ 5 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาจากดินสอพองที่เผาอุณหภูมิต่าง ๆ
เมื่อนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพองมาทดสอบความเป็นเบส แสดงผลดัง ตารางที่ 1 พบว่า การ
เผาดินสอพองที่อุณหภูมิสูงขึ้นจะทาให้ได้ตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพองมีค่าความเป็นเบสและค่าพีเอชสูงขึ้น
และมีความเป็นเบสน้อยกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด์เพียงเล็กน้อย ซึ่งผลดังกล่าวนี้สอดคล้องกับการ
วิเคราะห์โครงสร้างผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยา XRD ในภาพที่ 5 ที่พบว่าเมื่อมีผลึกแคลเซียมไฮดรอกไซด์เกิดขึ้น
ค่าความเป็นเบสพีเอชก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
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ตารางที่ 1 ผลของอุณหภูมิในการเผาและความเป็นเบสของตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพองที่เผาด้วยเวลา
1.5 ชั่วโมง
อุณหภูมิ (C)
ดินสอพอง ไม่ผ่านการเผา
720
900
1000
CaO

ค่าความเป็นเบส (mmol/g)
0.25±0.05
0.05±0.00
5.22±0.08
5.10±0.30
6.30±0.48

พีเอช (pH)
8.30
8.25
12.14
12.28
12.17

จากผลการวิจัยนี้สรุปได้ว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเผา คือ 1,000 องศาเซลเซียส เนื่องจาก
สามารถทาให้ดินสอพองเกิดแคลเซียมออกไซด์ (Buasri et al., 2018; Wang et al., 2014) ทาให้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาจากดินสอพองนั้นมีสมบัติเป็นเบสและสามารถนาไปเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซลได้
3. การศึกษาระยะเวลาในการเผาตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพอง
การศึกษาระยะเวลาในการเผาตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพอง จะทาการเผาดินสอพองเป็นเวลา
1 1.5 2 และ 8 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส จากนั้น นาตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพองเผาที่ได้ มา
ทาการกระตุ้นที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที และทาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน เป็นเวลา
2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ผลที่ได้แสดงดังภาพที่ 6 ซึ่งพบว่า เมื่อใช้เวลาในการเผาตัวเร่ง
ปฏิกิริยาจากดินสอพองเพิ่มขึ้น ร้อยละผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้น และตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพองที่เผาเป็นเวลา
1.5 ชั่วโมง ที่ 1,000 องศาเซลเซียส ให้ร้อยละผลผลิตสูงสุดเท่ากับ 78.12

ภาพที่ 6 ร้อยละผลผลิตไบโอดีเซลที่ได้จากการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพอง ที่เผาที่เวลาต่างกัน
โดยใช้อุณหภูมิเผา 1000 องศาเซลเซียส
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เมื่อพิจารณาจากผล TLC โครมาโทแกรม ดังแสดงในภาพที่ 7 จะเห็นว่า เมื่อใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
จากดินสอพองที่เผาอุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 1.5 2 และ 8 ชั่วโมง มีผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล
เกิดขึ้นในปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน

ภาพที่ 7 TLC โครมาโทแกรมของน้ามันปาล์ม (ก) เปรียบเทียบกับน้ามันไบโอดีเซลที่ได้จากการใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาจากดินสอพองที่เผาอุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (ข) 1.5 ชั่วโมง (ค) 2 ชั่วโมง
(ง) และ 8 ชั่วโมง (จ)
เมื่อนาตัวเร่งปฏิกิริยามาวิเคราะห์องค์ประกอบของสารด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์
แสดงผลดังภาพที่ 8 พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพองที่เผาอุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส มีองค์ประกอบ
แคลเซียมออกไซด์เป็นหลัก เมื่อใช้เวลาในการเผา 1.5 ชั่วโมงขึ้นไป จึงส่งผลให้เกิดปฏิกิริยา
CaO
CaO

8 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

1.5 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
(2)

ภาพที่ 8 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาจากดินสอพองที่เผาอุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส ที่ใช้เวลาการเผาต่าง ๆ เปรียบเทียบกับตัวเร่ง
แคลเซียมออกไซด์
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เมื่อนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพองมาทดสอบความเป็นเบส แสดงผลดัง ตารางที่ 2 พบว่าการเผา
ดินสอพองที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เมื่อใช้เวลาในการเผามากขึ้น ค่าความเป็นเบสก็เพิ่มมากขึ้นด้วย
และการเผาเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ให้ค่าความเป็นเบสใกล้เคียงกับการเผาเป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง ซึ่งอาจจะเกิดจาก
แคลเซียมคาร์บอเนตเปลี่ยนไปเป็นแคลเซียมออกไซด์ เกือบสมบูรณ์ (Wang et al., 2014) อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาถึงร้อยละผลผลิตไบโอดีเซล จากภาพที่ 6 พบว่าดินสอพองที่ได้จากการเผาเป็นเวลา 1.5 ชั่วโมงให้
ร้อยละผลผลิตสูงที่สุด ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสรุปได้ว่า สภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาจาก
ดินสอพอง คือ การเผาดินสอพองที่อุณหภูมิ 1,000 องสาเซลเซียส เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง
ตารางที่ 2 ผลของเวลาในการเผาและความเป็นเบสของตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพอง โดยเผาที่อุณหภูมิ
1,000 องศาเซลเซียส
เวลา (ชั่วโมง)
ดินสอพอง ไม่ผ่านการเผา
1
1.5
2
8
CaO

ค่าความเป็นเบส (mmol/g)
0.25±0.05
4.93±0.46
5.10±0.30
5.92±0.39
6.29±0.43
6.30±0.48

pH
8.30
12.23
12.28
12.24
12.28
12.17

เมื่อนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากดินสอพองทีเ่ ผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง มาใช้
ในการสังเคราะห์ไบโอดีเซลเปรียบเทียบกับตัวเร่งแคลเซียมออกไซด์ แสดงผลดังภาพที่ 9 พบว่าการใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาจากดินสอพองให้ร้อยละผลผลิตสูงกว่าการใช้ตัวเร่ง แคลเซียมออกไซด์เล็กน้อย คือให้ร้อยละผลผลิต
เป็น 78.12 และ 74.39 ตามลาดับ

ภาพที่ 9 ร้อยละผลผลิตไบโอดีเซลที่ได้จากการใช้ตัวเร่งแคลเซียมออกไซด์ (ก) และตัวเร่งดินสอพองที่เผา
อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง (ข)

การเตรียมดินสอพองเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ามันปาล์ม
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งานวิจัยนี้ทาการศึกษาการเตรียมดินสอพองเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของ
น้ามัน ปาล์ ม มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่ เหมาะสมในการเผาดินสอพองเพื่อใช้เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา โดยศึกษาการเผาที่อุณหภูมิ 720, 900 และ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง และ ศึกษา
ระยะเวลาในการเผาดินสอพองเป็น 1, 1.5, 2 และ 8 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส ตามลาดับ
เมื่อวิเคราะห์ผลจากค่าร้อยละผลผลิตไบโอดีเซล TLC โครมาโทแกรม รูปแบบ XRD และการทดสอบความเป็น
เบส พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมตัวเร่ งปฏิกิริยาจากดินสอพองมากที่สุด คือการเผาดินสอพองที่
อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง ซึ่งจะให้ร้อยละผลผลิตสูงสุดถึง 78.12
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