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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีเป็นการเพิ่มคุณภาพน ้ามนัไบโอดีเซลจากน ้ามนัปาลม์รีไฟน์โดยผา่นกระบวนการแตกตวัดว้ยความร้อน

และตวัเร่งปฏิกิริยา HZSM-5 ในเคร่ืองปฏิกรณ์แบบเบดน่ิงท่ีมีเซรามิกบอลบรรจุอยู่เพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิในการท า
ปฏิกิริยา เม่ือท าการศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีของน ้ามนัชีวภาพท่ีไดด้ว้ย Gas Chromatography-Mass Spectrometer 

(GC-MS) พบว่ามี %Selectivities ของกลุ่มกรดไขมนัเมทิลเอสเทอร์ 73.29% กลุ่มคีโตน 13.75% และกลุ่มโอเลฟิน 
(แก๊สโซลีน เคโรซีน และดีเซล) 12.96% จากนั้นน าน ้ ามนัชีวภาพมากลัน่ล  าดบัส่วนไดเ้ป็นน ้ ามนัดีเซลชีวภาพมากท่ีสุด 
จากการทดสอบหาค่าความร้อนและค่าความหนืดของน ้ ามนัดีเซลชีวภาพพบว่า มีค่าความร้อนสูงเท่ากบั 43.35 MJ/kg  
และค่าความหนืด เท่ากบั 4.96 cSt  ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกบัน ้ ามนัดีเซลมาก นอกจากน้ียงัมีการทดสอบสมรรถนะของน ้ ามนั
ดีเซลชีวภาพในเคร่ืองยนตดี์เซลขนาดเล็กเปรียบเทียบกบัน ้ ามนัดีเซลในเคร่ืองยนตแ์บบ Indirect injection และ Direct 

injection พบว่าประสิทฺธิภาพเชิงความร้อนของน ้ ามนัดีเซลชีวภาพมีค่าใกลเ้คียงน ้ ามนัดีเซล และปริมาณการปล่อยแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์โดยเฉล่ียมีค่าต ่ากว่าถึง 39.17%  ส่วนปริมาณการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจนมีค่าสูงกว่าเพียง 
10.1%  เท่านั้น 
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out. The chemical components of the liquid organic product were also identified by Gas 
Chromatography-Mass Spectrometer and it could be found that the % selectivities of 72.39, 13.75 and 
12.96% were Fatty Acid Methyl Ester, Ketone and Olefins (gasoline, kerosene and diesel), 
respectively. Fractional distillation of liquid organic product has the most green diesel. The product 
which was green diesel showed a calorific value of 43.35 MJ/kg and viscosity of 4.96 cSt that were 
better than those of biodiesel and closer to diesel oil. The green fuel was also tested in an indirect 
injection and a direct injection diesel engine and results were compared with the diesel oil. It could be 
found that the thermal efficiencies of the engines with the green diesel were close to those with diesel 
oil while the CO emissions were lower around 39.17% and the Nox emissions were higher around 
10.1%.  

 
1. บทน า 

ปัจจุบันปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและความต้องการ
พลงังานเป็นเร่ืองท่ีส าคญั  จึงมีการพฒันาน ้ ามนัเช้ือเพลิง
ชีวภาพ เพื่อทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิสท่ีมีมาจากปิโตรเลียม 
น ้ ามนัไบโอดีเซลถือว่าเป็นเช้ือเพลิงชีวภาพชนิดหน่ึงท่ีมา
จากน ้ ามันพืชโดยผ่านกระบวนการท าปฏิกิริยาทราน- 

เอสเทอริฟิเคชัน่ (Transesterification) ซ่ึงโดยทัว่ไปจะ
มีการน าน ้ ามนัมาผสมกบัเอทานอล และ KOH โดยมีการ
ให้ความร้อนจนสารมีอุณหภูมิราว 60°C จากนั้นจะปล่อย
ให้เกิดปฏิกิริยาโดยใชเ้วลานานหลายชัว่โมง [1] ปัจจุบนั
ไดมี้งานวิจยัโดยใชค้ล่ืนความถ่ีสูง หรือการใชส้นามไฟฟ้า
ในการเร่งปฏิกิริยา ซ่ึงวิธีหลงัสามารถแยกไบโอดีเซล และ
กลีเซอรีน  ภายในเวลาไม่ก่ีนาทีและใช้ก าลังไฟฟ้าใน
กระบวนการต ่ามาก [2] น ้ ามันไบโอดีเซลท่ีได้สามารถ
น ามาใชท้ดแทนน ้ ามนัดีเซลได ้แต่ยงัคงมีค่าความร้อนต ่า
และมีสมบติับางประการท่ีท าให้เกิดการกดักร่อนภายใน
เคร่ืองยนต์ [1, 3, 4]  ดังนั้ นการพัฒนาคุณภาพน ้ ามัน 

ไบโอดีเซลให้มีสมบัติใกลเ้คียงกบัน ้ ามนัดีเซลจึงมีความ
จ าเป็น  

กระบวนการพฒันาคุณภาพของน ้ ามนัสามารถท าได้
หลายวิธี เช่น กระบวนการแตกตัวโดยอาศัยไฮโดรเจน 

(Hydrogen Cracking) [5 ] ไ ฮ โ ด ร เจ น จ ะ แ ท น ท่ี
ออกซิเจนในโมเลกุลออกไปเพ่ือให้อยูใ่นรูปไอน ้ า (H2O) 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) แต่ปฏิกิริยาน้ีตอ้งท าท่ีความดนัสูง ซ่ึงตอ้งใชต้วัเร่ง
ปฏิกิริยาท่ีมีความว่องไว (active) เช่นตัวเร่งปฏิกิริยา
จ าพวกโลหะทรานซิชัน่ ท าใหใ้ชต้น้ทุนการผลิตท่ีสูง จึงท า

ให้วิธีน้ีมีขอ้จ ากดั จากนั้นกระบวนการแตกตวัดว้ยความ
ร้อน (Thermal Cracking) ซ่ึงเป็นการท าให้น ้ ามันเกิด
การแตกตัว เพื่ อท าลายพันธะไฮโดรคาร์บอนแล้ว
เกิดปฏิกิริยาผ่านกลไกแบบอนุมูลอิสระและคาร์บอเนียม
ไอออนดว้ยอุณหภูมิสูง แต่ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเช้ือเพลิงเหลว
จะมีปริมาณนอ้ย [6]  นอกจากน้ีกระบวนการแตกตวัดว้ย
ตวัเร่งปฏิกิริยา (Catalytic Cracking) [7] ซ่ึงใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาเพื่อปรับโครงสร้างทางเคมีของน ้ ามนั และตวัเร่ง
ปฏิกิริยาจะช่วยลดพลงังานท่ีใช้ในการแตกตวัเน่ืองจาก
ตัวเร่งปฏิ กิ ริยาช่วยเพิ่ มพื้ น ท่ีผิวในการเกิดปฏิ กิ ริยา 
ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ะมีคุณภาพสูง ตวัเร่งปฏิกิริยาจึงเป็นปัจจยั
ส าคญัในการผลิตน ้ามนัเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพท่ีดีข้ึน 
ทั้งน้ีตวัเร่งปฏิกิริยาท่ีถูกน ามาใชใ้นกระบวนการ ส่วนใหญ่
จะเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาท่ีมีรูพรุนระดับไมโคร และตวัเร่ง
ปฏิกิริยาท่ีมีรูพรุนระดบักลาง ตวัอยา่งของตวัเร่งปฏิกิริยาท่ี
เป็นท่ีนิยมใชใ้นกระบวนการกลัน่ปิโตรเลียมคือ ZSM-5 

ซ่ึงเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาจ าพวกซีโอไลต ์ซ่ึงจะเร่งในการแตก
ตวัของน ้ ามนัเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย รวมถึงการ
แตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโดยใช้ ZSM-5 ให้ปริมาณ
ผลิตภณัฑเ์ป็นโอเลฟินและสารอะโรมาติกมากท่ีสุด [8, 9] 

นอกจากน้ียงัมีตวัเร่งปฏิกิริยาจ าพวกซีโอไลต์อีกชนิดคือ 
HZSM-5 ซ่ึ ง เป็ น ตัว เร่ ง ท่ี จะ ช่ วย เพิ่ ม ป ริม าณ ของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นของเหลวสูง เกิดโคก้น้อย และสามารถ
แยกสลายไฮโดรคาร์บอนท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ่ให้มี
โมเลกลุขนาดเลก็ได ้  

มีงานวิจัยท่ีพฒันาคุณภาพน ้ ามนัอย่างเช่น งานวิจัย
ของ Parvizsedghy และคณะ[10] ท าการศึกษาการแตก
ตวัด้วยความร้อนของน ้ ามันไบโอดีเซลจากน ้ ามันละหุ่ง 
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ในเคร่ืองปฏิกรณ์แบบเบดน่ิง พบวา่น ้ ามนัไบโอดีเซลผ่าน
กระบวนการมีคุณภาพและค่าความร้อนท่ีสูงข้ึน งานวิจยั
ของ Seifi และคณะ [11] ท าการศึกษาการแตกตัวด้วย
ความร้อนของน ้ ามนัดอกทานตะวนัเปรียบเทียบกบัเมทิล
เอสเทอร์ของน ้ ามนัดอกทานตะวนั ในเคร่ืองปฏิกรณ์แบบ
เบดน่ิง พบว่าร้อยละของผลิตภัณฑ์ของเมทิลเอสเทอร์
น ้ ามันดอกทานตะวนั ประกอบดว้ย แก๊สโซลีน เคโรซีน 
และดีเซล  ในปริมาณท่ีมากกว่าผลิตภัณฑ์ของน ้ ามัน 
ดอกทานตะวนั และงานวิจัยของ จันทนิภา เหล่าวาณิช
วฒันา และคณะ [12] ท าการศึกษาการแตกตวัดว้ยตวัเร่ง
ปฏิกิริยาของน ้ ามันพืชใช้แล้ว  โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 
HZSM-5 ผ่านเคร่ืองปฏิกรณ์แบบเบดน่ิง โดยมีเซรามิก- 
บอลบรรจุในเคร่ืองปฏิกรณ์ พบวา่ การบรรจุเซรามิกบอล
ในเคร่ืองปฏิกรณ์สามารถรักษาอุณหภูมิใหค้งท่ีได้  และให้
ร้อยละผลิตภัณฑ์เป็นเช้ือเพลิงเหลวมากท่ีสุด และมีค่า 
%Selectivity ในการเกิดเป็นอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน
ในช่วงเคโรซีนท่ีสูง ซ่ึงส่งผลใหผ้ลิตภณัฑท่ี์ไดมี้คุณภาพท่ี
สูงข้ึน 

ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงมีแนวคิดในการพฒันาคุณภาพ
น ้ ามนัไบโอดีเซลผา่นการแตกตวัดว้ยความร้อนและตวัเร่ง
ปฏิกิริยา โดยใชต้วัเร่งปฏิกิริยาจ าพวกซีโอไลตท่ี์มีขอ้ดีคือ   
ให้ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพท่ีสูงข้ึน และการใชเ้คร่ืองปฏิกรณ์
แบบเบดน่ิงท่ีบรรจุเซรามิกบอล สามารถเพิ่มค่าความจุ 
ความร้อนช่วยในการรักษาอุณหภูมิใหค้งท่ีไดดี้ น ้ามนัท่ีถูก
เพิ่มคุณภาพจะถูกน ามาทดสอบสมรรถนะในเคร่ืองยนต์
ดีเซลขนาดเลก็เปรียบเทียบกบัน ้ามนัดีเซล 

 
2. ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
2.1 เคร่ืองยนต์ดเีซล [13] 

ในเคร่ืองยนต์ดีเซล เช้ือเพลิงถูกจุดให้ลุกไหม้ด้วย
ความร้อนของอากาศ  ซ่ึ งถูกอัดตัวจนมีความดันและ
อุณหภูมิสูง และสร้างการเคล่ือนท่ีข้ึนลงของลูกสูบภายใน
กระบอกสูบ  ลูกสูบจะต่อกับกลไกท่ีควบคุมการเล่ือน 
ข้ึนลงซ่ึงเรียกกนัว่ากา้นสูบ โดยท่ีปลายอีกดา้นหน่ึงของ

กา้นสูบจะต่อกบัขอ้เหวี่ยงของเพลาขอ้เหวี่ยง เพื่อถ่ายทอด
ก าลงังานท่ีเคร่ืองยนตผ์ลิตข้ึนมาใชป้ระโยชน์ 

ในเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ เพลาข้อเหวี่ยงหมุน
ครบ 2 รอบ โดยลูกสูบเล่ือนข้ึน 2 คร้ัง เล่ือนลง 2 คร้ัง ถือ
เป็นการท างานครบ 1 วฏัจกัร ชนิดของระบบเผาไหมข้อง
เคร่ืองยนต์ดีเซลแบ่งการออกแบบห้องเผาไหม้เป็น  2 

รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1) ระบบฉีดน ้ ามันเช้ือเพลิงแบบโดยตรง (Direct 

injection, DI) เป็นระบบท่ีมีห้องเผาไหม้เปิดห้องเดียว
และเช้ือเพลิงจะถูกฉีดเขา้ไปโดยตรงในหอ้งเผาไหมน้ั้น 

2)  ระบบฉีดน ้ ามนัเช้ือเพลิงโดยมีห้องเผาไหมช่้วย 
(Indirect injection, IDI) เป็นระบบท่ีมีห้องเผาไหม้
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนและเช้ือเพลิงจะถูกฉีดเขา้ไปในห้อง
เผาไหมก่้อนซ่ึงต่อกบัหอ้งเผาไหมห้ลกั 

 

 
 Direct injection            Indirect injection 

รูปที่ 1 ระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงแบบโดยตรงและระบบฉีด
น ้ามนัเช้ือเพลิงโดยมีหอ้งเผาไหมช่้วย [14] 

 
2.2 สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ [15] 

2.2.1 แรงบิดของเคร่ืองยนต์ (Torque)  

แรงบิดของเคร่ืองยนต์คือตัวบ่งช้ีความสามารถใน
การท างานของเคร่ืองยนต์ เป็นผลของแรงท่ีกระท าต่อแขน
หมุน โดย 

       T FR           (1)
   

เม่ือ T  คือ  แรงบิด, N.m 

 F  คือ  แรงตา้นการหมุนของเคร่ืองยนต,์ N 
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ในเคร่ืองปฏิกรณ์แบบเบดน่ิง พบวา่น ้ ามนัไบโอดีเซลผ่าน
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และดีเซล  ในปริมาณท่ีมากกว่าผลิตภัณฑ์ของน ้ ามัน 
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ในช่วงเคโรซีนท่ีสูง ซ่ึงส่งผลใหผ้ลิตภณัฑท่ี์ไดมี้คุณภาพท่ี
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ครบ 2 รอบ โดยลูกสูบเล่ือนข้ึน 2 คร้ัง เล่ือนลง 2 คร้ัง ถือ
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เคร่ืองยนต์ดีเซลแบ่งการออกแบบห้องเผาไหม้เป็น  2 

รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1) ระบบฉีดน ้ ามันเช้ือเพลิงแบบโดยตรง (Direct 

injection, DI) เป็นระบบท่ีมีห้องเผาไหม้เปิดห้องเดียว
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 Direct injection            Indirect injection 

รูปที ่1 ระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงแบบโดยตรงและระบบฉีด
น ้ามนัเช้ือเพลิงโดยมีหอ้งเผาไหมช่้วย [14] 

 
2.2 สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ [15] 

2.2.1 แรงบิดของเคร่ืองยนต์ (Torque)  

แรงบิดของเคร่ืองยนต์คือตัวบ่งช้ีความสามารถใน
การท างานของเคร่ืองยนต์ เป็นผลของแรงท่ีกระท าต่อแขน
หมุน โดย 

       T FR           (1)
   

เม่ือ T  คือ  แรงบิด, N.m 

 F  คือ  แรงตา้นการหมุนของเคร่ืองยนต,์ N 

  

 R  คือ ระยะท่ีแรงกระท าถึงจุดศูนยก์ลางการ
หมุน, m 

 
2.2.2 ก าลงัเบรคของเคร่ืองยนต์ (Brake Power) 

ก าลงัเพลาของเคร่ืองยนต์คือก าลงัท่ีวดัไดจ้ากเพลา
ขอ้เหวี่ยงของเคร่ืองยนต์ ซ่ึงเป็นก าลงัท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ 
สามารถค านวณจาก 

  
2

60 1000b
NTP

x


                       (2) 

เม่ือ bP  คือ ก าลงัของเพลา, kW 

 N  คือ ความเร็วรอบการหมุน,  rpm 

2.2.3 อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะ  (Specific 
Fuel Consumption; SFC) 

อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะ คือตวัแปรท่ีใช้
บอกความส้ินเปลืองของเช้ือเพลิงของเคร่ืองยนตท่ี์สามารถ
เปล่ียนพลงังานจากเช้ือเพลิงให้เป็นงานท่ีท าได ้จะค านวณ
จาก 

                           f

b

m
SFC

P
                           (3) 

เม่ือ SFC  คือ  อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะ, 
kg/kW.h 

 fm  คือ  อตัราการไหลของเช้ือเพลิง, kg/h 

2.2.4 ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ เ ชิ ง ค ว า ม ร้ อ น  (Thermal 
Efficiency) 

ประสิทธิภาพเชิงความร้อนคืออตัราส่วนของความ
ร้อนท่ีป้อนเข้าไปในท่ีสามารถเปล่ียนไปเป็นงานสุทธิ 
สามารถค านวณจาก  

  3600 100b
th

f HHV

P x x
m Q

              (4) 

เม่ือ th  คือ ประสิทธิภาพเชิงความร้อน 

 HHVQ  คือ ค่าความร้อนสูงของเช้ือเพลิง, MJ/kg 
 

3. วธีิด าเนินงานวิจัย 

3.1 กระบวนการแตกตวัด้วยความร้อนและตัวเร่งปฏิกริิยา 
วตัถุดิบท่ีใชใ้นการทดสอบเป็นน ้ ามนัปาลม์รีไฟน์ท่ี

จ าห น่ าย ใน เชิ งพ าณิ ช ย์  จ าน วน  1  L น าม าผ่ าน
กระบวนการทรานส์ เอส เทอริฟิ เคชั่น  โดยการผสม
สารละลายเมทานอล 200 ml  กบัโซเดียมไฮดรอกไซด ์ 
3.5 g กวนและให้ความร้อน จากนั้นท าการแยกชั้นน ้ ามนั
กบักลีเซอรีนด้วยซิลิกาเจล โดยน ้ ามันไบโอดีเซลท่ีได้มี
สมบติัทางกายภาพ ไดแ้ก่ ค่าความหนืดท่ีอุณหภูมิ 40°C 

เท่ากับ  6.28 cSt และมีค่าความร้อนสูงเท่ากับ  38.62 

MJ/kg น ้ ามันไบโอดีเซลท่ีได้ พบว่า มีค่าความหนืดสูง
และค่าความร้อนท่ีมีค่าต ่ากวา่น ้ ามนัดีเซล (ค่าความหนืดท่ี
อุณหภูมิ  40°C เท่ากับ  3.73 cSt และค่าความร้อนสูง
ประมาณ 46.70 MJ/kg) และมีองค์ประกอบส่วนใหญ่
เป็นสารประกอบกลุ่มกรดไขมันเมทิลเอสเทอร์ (Fatty 

Acid Methyl Ester, FAME) แสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 องคป์ระกอบของน ้ามนัไบโอดีเซล 

Component Formula % 
Selectivity 

Methyl tetra decanoate C15H30O2 0.448 
Hexadecenoic, methyl 
ester 

C17H34O2 50.171 

11, 14-Octadecadienoic 
acid, methyl ester 

C19H34O2 3.128 

8-Octadecenoic acid, 
methyl ester 

C19H36O2 43.197 

Octadecanoic acid, 
methyl ester 

C19H38O2 3.055 

 
ในการเพิ่มคุณภาพน ้ามนัไบโอดีเซล ในงานวิจยัน้ีจะ

ใชต้วัเร่งปฏิกิริยา HZSM-5 จาก Hutong Global CO., 
LTD ท่ี มีอัตราส่วน  SiO2/Al2O3 เท่ากับ  60 พื้ น ท่ีผิว                   
340 m3/g ท าการเตรียมตวัเร่งปฏิกิริยา โดยท าการอบท่ี
อุณหภูมิ 550°C เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เพื่อท าการกระตุ้น
ตวัเร่งปฏิกิริยา จากนั้นน าน ้ ามนัไบโอดีเซลปริมาณ 700 g 

บรรจุในปฏิกรณ์ตวัท่ี 1 ดงัแสดงในรูปท่ี 2 ซ่ึงแสดงชุด
ทดสอบ  จากนั้ นน ้ ามันจะถูกท าให้เกิดการแตกตัวด้วย 
ความร้อน (Thermal Cracking) ท่ีอุณหภูมิ 500°C จน
น ้ ามันไบโอดีเซลเกิดการเปล่ียนสถานะจากของเหลว
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กลายเป็นแก๊ส ภายใตบ้รรยากาศไนโตรเจน อตัราการไหล
ของแก๊สไนโตรเจนท่ีใช้ 200 ml/min จากนั้นแก๊สท่ีได้
จากถังปฏิกรณ์ตัวท่ี  1 จะไหลผ่านเข้ามาท าปฏิกิริยาท่ี
ปฏิกรณ์ตวัท่ี 2 ท่ีเป็นเคร่ืองปฏิกรณ์แบบเบดน่ิงท่ีบรรจุ
ตวัเร่งปฏิกิริยา HZSM-5 ปริมาณ 70 g พร้อมกบัเซรามิก-
บอลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 mm เพื่อช่วยรักษา
อุณหภูมิในปฏิกรณ์ขณะท าปฏิกิริยาท่ี  500°C แก๊สท่ีท า
ปฏิกิริยาแล้วจะไหลออกมาควบแน่นเป็นของเหลวท่ี
คอนเดนเซอร์เรียกว่า น ้ ามันชีวภาพ (Liquid organic 
product) 
3.2 กระบวนการกลัน่ล าดบัส่วน 

น ้ ามันชีวภาพท่ีได้น ามาผ่านการกลั่นล าดับส่วน 
(Fractional Distillation) โดยควบ คุม ช่วงอุณห ภู มิ
เร่ิมตน้จนถึง 160°C ซ่ึงจุดเดือดเป็นของแก๊สโซลีน ช่วง 
161°C–300°C คือจุดเดือดของเคโรซีน และช่วง 300–

350°C คือจุดเดือดของดีเซล และเรียกเช้ือเพลิงเหลวหลงั
การกลัน่ล  าดบัส่วนว่า น ้ ามนัแก๊สโซลีนชีวภาพ (Green 

Gasoline) น ้ ามันเคโรซีนชีวภาพ  (Green Kerosene) 

และน ้ามนัดีเซลชีวภาพ (Green Diesel) ตามล าดบั 

3.3 สมบัติทางกายและทางเคมี 
น ้ ามันชีวภาพท่ีได้ จะถูกน ามาทดสอบหาค่าความ

ร้อนจะ ถูกทดสอบด้วย เค ร่ือง  Bomb Calorimeter 

(ASTM D240-64)  และค่าความหนืดท่ีอุณหภูมิ 40°C 

ด้วยเคร่ือง Say bolt Universal Viscometer (ASTM 

D2161) ส่วนการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน ้ ามัน
ชี วภาพจะใช้ เค ร่ือ ง  Gas Chromatography - Mass 
Spectrometer (GC-MS, Agilent Model. G1530N) 
3.4 การทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนต์ 

น ้ ามนัดีเซลชีวภาพท่ีได ้จะถูกน ามาเป็นเช้ือเพลิงใน
เค ร่ื อ งยน ต์ ดี เซ ลส าห รับ ก าร เกษ ตร ยี่ ห้ อ  ยัน ม า ร์ 

(YANMAR) รุ่น  TF 90 DI แบบ  Direct injection 
และ  รุ่ น  TF 75 LM แบบ  Indirect injection โดย
ก าหนดโหลดไฟฟ้าท่ี 50% และ 75% ของฮีตเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด  7.5 kW โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี  2 
จากนั้นท าการวดัปริมาณแก๊สไอเสีย ไดแ้ก่ CO และ NOx 

โดยเคร่ืองวดัไอเสียยีห่อ้ Testo รุ่น 340 

 

 

รูปที่ 2 เคร่ืองปฏิกรณ์แบบเบดน่ิงท่ีออกแบบและใชใ้นงานวจิยั 

 
 
 
 

ก.ทิพพหา เรวัต ค.ปฏิญญา ก.ชาลี ลอเวฟิน พ.มหาวันน้ำา ธ.ดีทายาท และ ท.เกียรติศิริโรจน์

218



  

กลายเป็นแก๊ส ภายใตบ้รรยากาศไนโตรเจน อตัราการไหล
ของแก๊สไนโตรเจนท่ีใช้ 200 ml/min จากนั้นแก๊สท่ีได้
จากถังปฏิกรณ์ตัวท่ี  1 จะไหลผ่านเข้ามาท าปฏิกิริยาท่ี
ปฏิกรณ์ตวัท่ี 2 ท่ีเป็นเคร่ืองปฏิกรณ์แบบเบดน่ิงท่ีบรรจุ
ตวัเร่งปฏิกิริยา HZSM-5 ปริมาณ 70 g พร้อมกบัเซรามิก-
บอลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 mm เพื่อช่วยรักษา
อุณหภูมิในปฏิกรณ์ขณะท าปฏิกิริยาท่ี  500°C แก๊สท่ีท า
ปฏิกิริยาแล้วจะไหลออกมาควบแน่นเป็นของเหลวท่ี
คอนเดนเซอร์เรียกว่า น ้ ามันชีวภาพ (Liquid organic 
product) 
3.2 กระบวนการกลัน่ล าดบัส่วน 

น ้ ามันชีวภาพท่ีได้น ามาผ่านการกลั่นล าดับส่วน 
(Fractional Distillation) โดยควบ คุม ช่วงอุณห ภู มิ
เร่ิมตน้จนถึง 160°C ซ่ึงจุดเดือดเป็นของแก๊สโซลีน ช่วง 
161°C–300°C คือจุดเดือดของเคโรซีน และช่วง 300–

350°C คือจุดเดือดของดีเซล และเรียกเช้ือเพลิงเหลวหลงั
การกลัน่ล  าดบัส่วนว่า น ้ ามนัแก๊สโซลีนชีวภาพ (Green 

Gasoline) น ้ ามันเคโรซีนชีวภาพ  (Green Kerosene) 

และน ้ามนัดีเซลชีวภาพ (Green Diesel) ตามล าดบั 

3.3 สมบัติทางกายและทางเคมี 
น ้ ามันชีวภาพท่ีได้ จะถูกน ามาทดสอบหาค่าความ

ร้อนจะ ถูกทดสอบด้วย เค ร่ือง  Bomb Calorimeter 

(ASTM D240-64)  และค่าความหนืดท่ีอุณหภูมิ 40°C 

ด้วยเคร่ือง Say bolt Universal Viscometer (ASTM 

D2161) ส่วนการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน ้ ามัน
ชี วภาพจะใช้ เค ร่ือ ง  Gas Chromatography - Mass 
Spectrometer (GC-MS, Agilent Model. G1530N) 
3.4 การทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนต์ 

น ้ ามนัดีเซลชีวภาพท่ีได ้จะถูกน ามาเป็นเช้ือเพลิงใน
เค ร่ื อ งยน ต์ ดี เซ ลส าห รับ ก าร เกษ ตร ยี่ ห้ อ  ยัน ม า ร์ 

(YANMAR) รุ่น  TF 90 DI แบบ  Direct injection 
และ  รุ่ น  TF 75 LM แบบ  Indirect injection โดย
ก าหนดโหลดไฟฟ้าท่ี 50% และ 75% ของฮีตเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด  7.5 kW โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี  2 
จากนั้นท าการวดัปริมาณแก๊สไอเสีย ไดแ้ก่ CO และ NOx 

โดยเคร่ืองวดัไอเสียยีห่อ้ Testo รุ่น 340 

 

 

รูปที ่2 เคร่ืองปฏิกรณ์แบบเบดน่ิงท่ีออกแบบและใชใ้นงานวจิยั 

 
 
 
 

  

ตารางที ่2 ขอ้มูลของเคร่ืองยนตท่ี์ใชท้ดสอบ (ขอ้มูลจากผูผ้ลิต) 

รุ่น TF 75 LM TF 90 DI 

ประเภทเคร่ืองยนต ์
4 จงัหวะ สูบนอนระบายความ

ร้อนดว้ยน ้า 
4 จงัหวะ สูบนอนระบายความ

ร้อนดว้ยน ้า 
ระบบหอ้งเผาไหม ้ Indirect injection Direct injection 

จ านวนกระบอกสูบ 1 1 

ระบบระบายความร้อน หมอ้รังผึ้ง หมอ้รังผึ้ง 
ระบบสตาร์ทเคร่ืองยนต ์ ใชเ้ฟืองทด มือหมุน ใชเ้ฟืองทด มือหมุน 

ประเภทน ้ามนัเช้ือเพลิง ดีเซลหมุนเร็ว ดีเซลหมุนเร็ว 

ขนาดกระบอกสูบและช่วงชกั 80 x 87 มม. 85 x 87 มม. 

ก าลงัมา้ต่อเน่ือง 
แรงมา้/รอบต่อนาที 6.5/2200 8.0/2400 

กิโลวตัต/์รอบต่อนาที 4.8/2200 5.9/2400 

ก าลงัมา้สูงสุด 
แรงมา้/รอบต่อนาที 7.5/2200 9.0/2400 

กิโลวตัต/์รอบต่อนาที 5.5/2200 6.6/2400 

อตัราส่วนก าลงัอดั 21.0: 1 16.6: 1 
 

   
                   Indirect injection engine                   Direct injection engine           

รูปที่ 3 เคร่ืองยนตท่ี์ใชท้ดสอบ

4. ผลการด าเนินการวิจัย 

4.1 การทดสอบองค์ประกอบทางเคมขีองน า้มันชีวภาพ 
น ้ ามั น ชี วภ าพ ก่ อ น น าม าก ลั่ น ล าดั บ ส่ วน มี

องค์ประกอบทางเคมีประกอบด้วยกรดไขมันเมทิลเอส
เทอร์ 73.29% สารประกอบจ าพวกคีโตน 13.75% และ
สารประเภทปิโตรเลียมจ าพวกโอเลฟิน (แก๊สโซลีน เคโรซีน 
และดีเซล) 12.96% จากนั้ นน ามากลั่นล าดับส่วนได้
ผลิตภณัฑ์เป็น แก๊สโซลีนชีวภาพ 4.4%, เคโรซีนชีวภาพ 
4.1%, ดี เซลชีวภาพ  76.4% และอ่ืนๆ  15.1% ใน
งานวิจัยน้ีเลือกทดสอบสมบัติของน ้ ามันดีเซลชีวภาพ 

เน่ืองจากจะน ามาใช้ทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนต์ดีเซล
ส าหรับการเกษตร  
4.2 สมบัติทางกายภาพ 

น ้ ามนัดีเซลชีวภาพมีค่าความร้อน และค่าความหนืด
ท่ีอุณหภูมิ 40°C ใกลเ้คียงน ้ ามนัดีเซลมากข้ึน ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่ากระบวนการท่ีใชส้ามารถเพิ่มคุณภาพน ้ ามนัไบโอ-
ดีเซลให้สูงข้ึนได  ้และใกลเ้คียงน ้ ามนัดีเซลมากข้ึนเทียบ
กบัน ้ ามนัไบโอดีเซลท่ีเป็นสารตั้งตน้ ผลแสดงในตารางท่ี 
3 
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ตารางที ่3 สมบติัทางกายภาพของน ้ามนั 

Parameter  
Unit 

Biofuel 
Palm oil Refined Biodiesel Green Diesel Diesel 

Calorific value MJ/kg 38.41 38.62 43.35 46.70 
Viscosity at 
40°C 

cSt 45.47 6.28 4.96 3.73 

 

    
                                    Biodiesel             Green diesel 

รูปที่ 4 แสดงน ้ามนัไบโอดีเซล เปรียบเทียบกบัน ้ามนัดีเซลชีวภาพ  

4.3 การทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนต์ 

4.3.1 อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลงิจ าเพาะ 

ในเคร่ืองยนต์แบบ Indirect injection พบว่าอตัรา
การส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะ ท่ีความเร็วรอบต ่าจะมีค่าสูง
เน่ืองจากการท างานท่ีความเร็วรอบต ่าจะมีระยะเวลาการ
ท างานต่อหน่ึงวัฏจักรนาน  จึงท าให้ สูญ เสียพลังงาน 
ความร้อนทางผนังกระบอกสูบและผนังห้องเผาไหมม้าก 
แต่ เม่ือความเร็วรอบ เพิ่ ม ข้ึน  ค่ าอัตราการส้ิน เปลือง
เช้ือเพลิงจ าเพาะจะมีค่าต ่ าลง เน่ืองจากระยะเวลาการ
ท างานต่อหน่ึงวัฏจักรสั้ นลงจึงท าให้สูญเสียพลังงาน 
ความร้อนนอ้ยลง และจะมีค่าเพิ่มข้ึนอีกคร้ังท่ีความเร็วรอบ
สูงข้ึน เน่ืองจากมีผลของแรงเสียดทานท่ีสูงข้ึน รวมถึง
จงัหวะการฉีดของป๊ัมน ้ ามนัซ่ึงมีค่าเหมาะสมท่ีความเร็ว
รอบหน่ึง และเม่ือท าการเปรียบเทียบระหว่างน ้ ามนัดีเซล 

กบัน ้ ามนัดีเซลชีวภาพ พบวา่อตัราการส้ินเปลืองเช้ือน ้ ามนั
ดีเซลชีวภาพมีค่าสูงกว่าเม่ือใช้น ้ ามันดีเซล เน่ืองจากค่า
ความร้อนสูงของน ้ ามนัดีเซลชีวภาพมีค่าน้อยกว่า เป็นผล
ท าให้ตอ้งใชป้ริมาณน ้ ามนัต่อหน่วยท่ีมากข้ึน ดงัแสดงใน
รูปท่ี  5 และ 6 จะเห็นได้ว่าเม่ือภาระการท างานสูงข้ึน 
น ้ ามนัดีเซลชีวภาพมีอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะ
มากกวา่น ้ามนัดีเซลมากข้ึน 

ส่วนเค ร่ืองยนต์แบบ  Direct injection พบว่ามี
แนวโน้มเหมือนกบัเคร่ืองยนต์แบบ Indirect injection  
โดยการจะมีอัตราส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะของน ้ ามัน
ดีเซลชีวภาพสูงกวา่น ้ ามนัดีเซล ดงัแสดงในรูปท่ี 7 และ 8 
ทั้ งน้ีมีขอ้สังเกตว่าภาระท่ีเพิ่มข้ึน ค่าอตัราการส้ินเปลือง
เช้ือเพลิงจ าเพาะมีค่าลดลงเลก็นอ้ย 

 

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

SF
C

 (k
g/

kW
.h

)

   ด     50%

Green Diesel

รูปที่ 5 อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะท่ีโหลดไฟฟ้า 
50% ในเคร่ืองยนตแ์บบ IDI 
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ตารางที ่3 สมบติัทางกายภาพของน ้ามนั 

Parameter  
Unit 

Biofuel 
Palm oil Refined Biodiesel Green Diesel Diesel 

Calorific value MJ/kg 38.41 38.62 43.35 46.70 
Viscosity at 
40°C 

cSt 45.47 6.28 4.96 3.73 

 

    
                                    Biodiesel             Green diesel 

รูปที ่4 แสดงน ้ามนัไบโอดีเซล เปรียบเทียบกบัน ้ามนัดีเซลชีวภาพ  

4.3 การทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนต์ 

4.3.1 อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลงิจ าเพาะ 

ในเคร่ืองยนต์แบบ Indirect injection พบว่าอตัรา
การส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะ ท่ีความเร็วรอบต ่าจะมีค่าสูง
เน่ืองจากการท างานท่ีความเร็วรอบต ่าจะมีระยะเวลาการ
ท างานต่อหน่ึงวัฏจักรนาน  จึงท าให้ สูญ เสียพลังงาน 
ความร้อนทางผนังกระบอกสูบและผนังห้องเผาไหมม้าก 
แต่ เม่ือความเร็วรอบ เพิ่ ม ข้ึน  ค่ าอัตราการส้ิน เปลือง
เช้ือเพลิงจ าเพาะจะมีค่าต ่ าลง เน่ืองจากระยะเวลาการ
ท างานต่อหน่ึงวัฏจักรสั้ นลงจึงท าให้สูญเสียพลังงาน 
ความร้อนนอ้ยลง และจะมีค่าเพิ่มข้ึนอีกคร้ังท่ีความเร็วรอบ
สูงข้ึน เน่ืองจากมีผลของแรงเสียดทานท่ีสูงข้ึน รวมถึง
จงัหวะการฉีดของป๊ัมน ้ ามนัซ่ึงมีค่าเหมาะสมท่ีความเร็ว
รอบหน่ึง และเม่ือท าการเปรียบเทียบระหว่างน ้ ามนัดีเซล 

กบัน ้ ามนัดีเซลชีวภาพ พบวา่อตัราการส้ินเปลืองเช้ือน ้ ามนั
ดีเซลชีวภาพมีค่าสูงกว่าเม่ือใช้น ้ ามันดีเซล เน่ืองจากค่า
ความร้อนสูงของน ้ ามนัดีเซลชีวภาพมีค่าน้อยกว่า เป็นผล
ท าให้ตอ้งใชป้ริมาณน ้ ามนัต่อหน่วยท่ีมากข้ึน ดงัแสดงใน
รูปท่ี  5 และ 6 จะเห็นได้ว่าเม่ือภาระการท างานสูงข้ึน 
น ้ ามนัดีเซลชีวภาพมีอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะ
มากกวา่น ้ามนัดีเซลมากข้ึน 

ส่วนเค ร่ืองยนต์แบบ  Direct injection พบว่ามี
แนวโน้มเหมือนกบัเคร่ืองยนต์แบบ Indirect injection  
โดยการจะมีอัตราส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะของน ้ ามัน
ดีเซลชีวภาพสูงกวา่น ้ ามนัดีเซล ดงัแสดงในรูปท่ี 7 และ 8 
ทั้ งน้ีมีขอ้สังเกตว่าภาระท่ีเพิ่มข้ึน ค่าอตัราการส้ินเปลือง
เช้ือเพลิงจ าเพาะมีค่าลดลงเลก็นอ้ย 
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รูปที ่5 อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะท่ีโหลดไฟฟ้า 
50% ในเคร่ืองยนตแ์บบ IDI 

  

รูปที่ 6 อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะท่ีโหลดไฟฟ้า 
75% ในเคร่ืองยนตแ์บบ IDI 

 
รูปที่ 7 อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะท่ีโหลดไฟฟ้า 

50% ในเคร่ืองยนตแ์บบ DI 
 

รูปที่ 8 อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะท่ีโหลดไฟฟ้า 
75% ในเคร่ืองยนตแ์บบ DI 

 
4.3.2 ประสิทธิภาพทางความร้อน 

ใน เค ร่ือ งยนต์แบบ  Indirect injection พบว่ า
ประสิทธิภาพทางความร้อนมีแนวโนม้ลดลงตามความเร็ว
รอบท่ีเพิ่มข้ึน  เน่ืองจากความเร็วรอบท่ีสูงข้ึนจะมีแรง 
เสียดทานท่ีมากข้ึน จึงตอ้งมีการฉีดเช้ือเพลิงในอตัราส่วนท่ี
มากข้ึนเพื่อเอาชนะแรงเสียดทาน และเม่ือเทียบระหว่าง
น ้ ามันดีเซลกับน ้ ามันดีเซลชีวภาพ  พบว่าน ้ ามันดีเซล
ชีวภาพมีค่าใกลเ้คียงกบัน ้ ามนัดีเซล โดยในช่วงท่ีความเร็ว
รอบต ่าจะมีค่าใกลก้บัน ้ามนัดีเซลมาก แต่เม่ือความเร็วรอบ
เพ่ิมข้ึนจะมีค่าสูงกว่าน ้ ามนัดีเซล เน่ืองจากมีอตัราการใช้
เช้ือเพลิงสูงกวา่และค่าความร้อนท่ีนอ้ยกวา่ ผลแสดงในรูป
ท่ี 9 และ 10 
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รูปที่ 9 ประสิทธิภาพทางความร้อนท่ีโหลดไฟฟ้า                        
50% ในเคร่ืองยนตแ์บบ IDI 

 

รูปที่ 10 ประสิทธิภาพทางความร้อนท่ีโหลดไฟฟ้า                        
75% ในเคร่ืองยนตแ์บบ IDI 

 
ส่วนเค ร่ืองยนต์แบบ  Direct injection พบว่ามี

แนวโน้มเหมือนกบัเคร่ืองยนต์แบบ Indirect injection  
แต่จะมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนท่ีต ่ากวา่ เน่ืองจากมีการ
ใชเ้ช้ือเพลิงมากกวา่ แสดงในรูปท่ี 11 และ 12 

รูปที่ 11 ประสิทธิภาพทางความร้อนท่ีโหลดไฟฟ้า                        
50% ในเคร่ืองยนตแ์บบ DI 

รูปที่ 12 ประสิทธิภาพทางความร้อนท่ีโหลดไฟฟ้า                        
75% ในเคร่ืองยนตแ์บบ DI 

 
4.3.3 ปริมาณการปล่อยแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

ปริมาณการปล่อยแก๊สคาร์บอนมอนกไซดมี์แนวโนม้
เพิ่มข้ึนตามความเร็วรอบท่ีเพิ่มข้ึนทั้ งในเคร่ืองยนต์แบบ 
Indirect injection และ  Direct injection เน่ืองจากมี
ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงท่ีเพิ่มข้ึนตามความเร็วรอบ และเม่ือ
เทียบระหว่างน ้ ามนัดีเซลกบัน ้ าดีเซลชีวภาพพบว่าน ้ ามนั
ดีเซลชีวภาพมีค่าต ่ากว่าน ้ ามันดีเซลในทุกความเร็วรอบ
เน่ืองจากมีออกซิเจน (O2) เป็นองค์ประกอบในเช้ือเพลิง
ท าให้ช่วยในการเผาไหมท่ี้สมบูรณ์กว่า [16] โดยปริมาณ
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รูปที ่9 ประสิทธิภาพทางความร้อนท่ีโหลดไฟฟ้า                        
50% ในเคร่ืองยนตแ์บบ IDI 

 

รูปที ่10 ประสิทธิภาพทางความร้อนท่ีโหลดไฟฟ้า                        
75% ในเคร่ืองยนตแ์บบ IDI 

 
ส่วนเค ร่ืองยนต์แบบ  Direct injection พบว่ามี

แนวโน้มเหมือนกบัเคร่ืองยนต์แบบ Indirect injection  
แต่จะมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนท่ีต ่ากวา่ เน่ืองจากมีการ
ใชเ้ช้ือเพลิงมากกวา่ แสดงในรูปท่ี 11 และ 12 

รูปที ่11 ประสิทธิภาพทางความร้อนท่ีโหลดไฟฟ้า                        
50% ในเคร่ืองยนตแ์บบ DI 

รูปที ่12 ประสิทธิภาพทางความร้อนท่ีโหลดไฟฟ้า                        
75% ในเคร่ืองยนตแ์บบ DI 

 
4.3.3 ปริมาณการปล่อยแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

ปริมาณการปล่อยแก๊สคาร์บอนมอนกไซดมี์แนวโนม้
เพิ่มข้ึนตามความเร็วรอบท่ีเพิ่มข้ึนทั้ งในเคร่ืองยนต์แบบ 
Indirect injection และ  Direct injection เน่ืองจากมี
ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงท่ีเพิ่มข้ึนตามความเร็วรอบ และเม่ือ
เทียบระหว่างน ้ ามนัดีเซลกบัน ้ าดีเซลชีวภาพพบว่าน ้ ามนั
ดีเซลชีวภาพมีค่าต ่ากว่าน ้ ามันดีเซลในทุกความเร็วรอบ
เน่ืองจากมีออกซิเจน (O2) เป็นองค์ประกอบในเช้ือเพลิง
ท าให้ช่วยในการเผาไหมท่ี้สมบูรณ์กว่า [16] โดยปริมาณ

  

การปล่อย CO เฉล่ียในเคร่ืองยนต์ IDI ของน ้ ามันดีเซล
ชีวภาพมีค่า ประมาณ 65.2 ppm ในขณะท่ีน ้ ามนัดีเซลมี
ค่า 79.4 ppm ซ่ึงถา้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่างกนัถึง 21.78%  
ส่วนในเคร่ืองยนต์ DI มีค่าเฉล่ียประมาณ  110.8 ppm 

ในขณะท่ีน ้ามนัดีเซลมีค่า 154.2 ppm ซ่ึงต่างกนัประมาณ 
39.17% ท าให้ เห็นว่าน ้ ามันดีเซลชีวภาพสามารถลด
ปริมาณการปล่อยมลพิษได้อย่างมาก แสดงในรูปท่ี  13 

และ 14  

รูปที่ 13 ปริมาณการปล่อย CO ท่ีโหลดไฟฟ้า                             
50% ในเคร่ืองยนต ์แบบ IDI 

รูปที่ 14 ปริมาณการปล่อย CO ท่ีโหลดไฟฟ้า  
50% ในเคร่ืองยนต ์แบบ DI 

4.3.4 ปริมาณการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 

ปริมาณไอเสีย NOx มีแนวโน้มลงลดตามความเร็ว
รอบท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งในเคร่ืองยนต์แบบ Indirect injection 

และ Direct injection และเม่ือเทียบระหว่างน ้ ามนัดีเซล
กับน ้ าดีเซลชีวภาพพบว่าน ้ ามันดีเซลชีวภาพมีค่าสูงกว่า
น ้ ามนัดีเซลเน่ืองจากมีออกซิเจน (O2) เป็นองค์ประกอบ
ในเช้ือเพลิงท าให้ท าปฏิกิริยากบัอากาศท่ีมีไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบท าให้เกิดแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ทั้ งหมด 
[17] โดยปริมาณการปล่อย NOx เฉล่ียในเคร่ืองยนต ์IDI 

ของน ้ามนัดีเซลชีวภาพมีค่าประมาณ 82.8 ppm ในขณะท่ี
น ้ ามัน ดี เซลมีค่ า  75.2 ppm ซ่ึ งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ต่างกันเพียง 10.1% เท่านั้ น  ส่วนในเคร่ืองยนต์ DI มี
ค่าเฉล่ียประมาณ  150 ppm ในขณะท่ีน ้ ามันดีเซลมีค่า 
133.2 ppm ซ่ึงต่างกนัประมาณ 12.61% เท่านั้น ท าให้
เห็นวา่น ้ ามนัดีเซลชีวภาพมีประสิทธิภาพท่ีใกลเ้คียงน ้ ามนั
ดีเซลและมีปริมาณปล่อยแก๊ส NOx ท่ีใกลเ้คียงกบัน ้ ามนั
ดีเซลอีกดว้ยแสดงในรูปท่ี 15 และ 16 

 
รูปที่ 15 ปริมาณการปล่อย NOx ท่ีโหลดไฟฟ้า 

50% ในเคร่ืองยนต ์แบบ IDI 
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รูปที่ 16 ปริมาณการปล่อย NOx  ท่ีโหลดไฟฟ้า                      
50% ในเคร่ืองยนต ์แบบ DI 

5. สรุปผลการวจัิย 

น ้ ามันไบโอดีเซลท่ีมาจากน ้ ามันปาล์มรีไฟน์แล้ว
พฒันาคุณภาพดว้ยกระบวนการแตกตวัดว้ยความร้อนและ
ตวัเร่งปฏิกิริยา โดยใช ้HZSM-5 เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเกิด
เป็นน ้ ามนัชีวภาพเม่ือน ามากลัน่ล  าดบัส่วนเกิดเป็นน ้ ามนั
ดีเซลชีวภาพมากท่ีสุด และน าน ้ ามนัดีเซลชีวภาพมาหาค่า
ความร้อนและค่าความหนืดพบว่ามีค่าความร้อนท่ีสูงกว่า
น ้ ามนัไบโอดีเซล ส่วนค่าความหนืดมีค่าต ่ากว่า และมีค่า

ใกลเ้คียงน ้ ามนัดีเซลมากข้ึน คือมีค่าความร้อนสูงเท่ากบั 
43.35 MJ/kg และค่าความหนืดเท่ากบั 4.96 cSt   

ส่วนการทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนต์ น ้ ามนัดีเซล
ชีวภาพมีอัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะมากกว่า
น ้ ามนัดีเซลเพียงเล็กน้อย  ซ่ึงมองในดา้นการใชพ้ลงังาน
ทดแทนจะสามารถลดประมาณการใช้น ้ ามันดีเซลลงได้
ม ากถึง  100% และมีประสิท ธิภาพ เชิงความ ร้อน ท่ี
ใกลเ้คียงน ้ามนัดีเซลมาก 

ในการทดสอบปริมาณการปล่อยแก๊ส  CO และ 
NOx พบว่ามีปริมาณการปล่อยแก๊ส  CO ต ่ากว่าน ้ ามัน
ดีเซลมาก  ส่วนปริมาณการปล่อย NOx ก็สูงกว่าเพียง
เลก็นอ้ยแสดงให้เห็นวา่น ้ ามนัดีเซลชีวภาพสามารถช่วยลด
ปัญหาการปล่อยมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มได ้

 
6. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ  ห้องปฏิบัติการวิจัยทางอุณหภาพ 
ภาควิชาวิศวกรรมเค ร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีใหก้ารสนบัสนุนสถานท่ี อุปกรณ์
และเคร่ืองมือต่างๆ ในการวิจยั 
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รูปที ่16 ปริมาณการปล่อย NOx  ท่ีโหลดไฟฟ้า                      
50% ในเคร่ืองยนต ์แบบ DI 

5. สรุปผลการวจัิย 

น ้ ามันไบโอดีเซลท่ีมาจากน ้ ามันปาล์มรีไฟน์แล้ว
พฒันาคุณภาพดว้ยกระบวนการแตกตวัดว้ยความร้อนและ
ตวัเร่งปฏิกิริยา โดยใช ้HZSM-5 เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเกิด
เป็นน ้ ามนัชีวภาพเม่ือน ามากลัน่ล  าดบัส่วนเกิดเป็นน ้ ามนั
ดีเซลชีวภาพมากท่ีสุด และน าน ้ ามนัดีเซลชีวภาพมาหาค่า
ความร้อนและค่าความหนืดพบว่ามีค่าความร้อนท่ีสูงกว่า
น ้ ามนัไบโอดีเซล ส่วนค่าความหนืดมีค่าต ่ากว่า และมีค่า

ใกลเ้คียงน ้ ามนัดีเซลมากข้ึน คือมีค่าความร้อนสูงเท่ากบั 
43.35 MJ/kg และค่าความหนืดเท่ากบั 4.96 cSt   

ส่วนการทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนต์ น ้ ามนัดีเซล
ชีวภาพมีอัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะมากกว่า
น ้ ามนัดีเซลเพียงเล็กน้อย  ซ่ึงมองในดา้นการใช้พลงังาน
ทดแทนจะสามารถลดประมาณการใช้น ้ ามันดีเซลลงได้
ม ากถึง  100% และมีประสิท ธิภาพ เชิงความ ร้อน ท่ี
ใกลเ้คียงน ้ามนัดีเซลมาก 

ในการทดสอบปริมาณการปล่อยแก๊ส  CO และ 
NOx พบว่ามีปริมาณการปล่อยแก๊ส CO ต ่ากว่าน ้ ามัน
ดีเซลมาก  ส่วนปริมาณการปล่อย NOx ก็สูงกว่าเพียง
เลก็นอ้ยแสดงให้เห็นวา่น ้ ามนัดีเซลชีวภาพสามารถช่วยลด
ปัญหาการปล่อยมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มได ้

 
6. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ  ห้องปฏิบัติการวิจัยทางอุณหภาพ 
ภาควิชาวิศวกรรมเค ร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีใหก้ารสนบัสนุนสถานท่ี อุปกรณ์
และเคร่ืองมือต่างๆ ในการวิจยั 
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