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บทคัดยอ
ในการผลิตไบโอดีเซลไมวาจะดวยกระบวนการแบบใดหรือสภาวะแบบใดก็ตาม สิ่งสําคัญที่
ผูผลิตหรือผูวิจัยสวนใหญใหความสนใจ คือ ปริมาณของผลผลิตที่สูงที่สุดหลังจากทําการสังเคราะห
ไบโอดี เ ซล ดั งนั้น จึ งเป น สิ่งจํ า เป น อย า งยิ่ งที่ ผูผ ลิ ต จะตอ งทราบถึงปริ มาณของผลิ ต ภั ณฑที่ ไ ด จ าก
ปฎิกิริยา ทรานเอสเทอริฟเคชัน โดยผลิตภัณฑที่ไดจากปฎิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคชันระหวางเมทานอล
กับน้ํามันจากพืชหรือน้ํามันจากสัตว คือ เมทิลเอสเทอรกับกลีเซอรอล ซึ่งเกิดจากการแทนที่หมูอัลคิลใน
แอลกอฮอลดวยหมูอัลคิลจากเอสเทอร ในบทความนี้ไดรวบรวมเทคนิคตางๆ ที่เกี่ยวกับการวิเคราะหหา
ปริมาณเมทิลเอสเทอร ที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ เชน เทคนิคแกสโครมาโทกราฟ (GC) เทคนิค
โครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) เทคนิคโปรตอนนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ
(1H-NMR) เทคนิคอินฟาเรดสเปกโตรสโคป (IR) และเทคนิคเครื่องวิเคราะหดวยความรอน (TGA) เปน
ตน โดยไดรวบรวมเทคนิคการวิเคราะหหาปริมาณเมทิลเอสเทอรโดยเนนเทคนิควิเคราะหที่ไดรับความ
นิยม และเปนเทคนิคที่ทําไดงายและใชกันอยางแพรหลายทั้งในงานวิจัยและงานอุตสาหกรรม
คําสําคัญ: ไบโอดีเซล, เมทิลเอสเทอร, เทคนิคแกสโครมาโทกราฟ, เทคนิคโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิท ธิภาพสูง,
เทคนิคโปรตอนนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ, เทคนิคอินฟาเรดสเปกโทรสโคป, เทคนิคเครื่องวิเคราะหดวยความรอน

Abstract
The maximum productivity from the biodiesel synthesis is one of the most important
factors that the manufacturers or researchers are mainly focused. In the production of biodiesel, whether
biodiesel is manufactured by different processes or different conditions, it is essential to know the
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amount of the product. These products (methyl ester and glycerol) are synthesized from the
transesterification between methanol and vegetable oils or animal fats. This article describes various
techniques such as, gas chromatography (GC), high-performance liquid chromatography (HPLC),
proton nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H-NMR), infrared spectroscopy (IR),
thermogravimetric analysis (TGA) etc. This review focused on methods for determining methyl ester
which are simple and widely used in research and industry.
Keywords: Biodiesel, Methyl Ester, GC, HPLC, 1H-NMR, TGA

บทนํา
ป จ จุ บั น เกื อ บทุ ก ประเทศในโลกมีค วามต อ งการในการใช พ ลั งงานที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น สาเหตุ
เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรและการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม โดยทั่วไปพลังงาน
หลั ก ที่ ใชกั น อยู เ ป น พลั งงานจากปโ ตรเลี ย ม แก ส ธรรมชาติ และถ า นหิ น [1] ซึ่ งพลั งงานเหลา นี้ เ ป น
พลังงานที่ใชแลวหมดไป (Nonrenewable energy) อีกทั้งเชื้อเพลิงเหลานี้มีการขยับตัวของราคาสูงมากขึ้น
ตามความตองการ นอกจากปญหาในเรื่องของราคาที่เพิ่มขึ้นแลวยังมีอีกปญหาหนึ่งที่สําคัญตอสิ่งแวดลอม
คือปญหามลพิษทางอากาศ เนื่องจากเมื่อใชเชื้อเพลิงปโตรเลียมในการสันดาปหรือการเผาไหมจะทําให
เกิดแกสพิษตางๆ เชน NOx, SOx, CO2 และ CO [2] อีกทั้งการปลอยแกส CO2 นั้นยังทําใหเกิดภาวะโลก
รอนหรื อที่ เรี ยกวา ปรากฏการณ เรื อนกระจก (Greenhouse effect) อัน เนื่ องมาจากแกส เรื อนกระจก
(Greenhouse gas) ดังนั้นจึงมีความพยายามคนควาวิจัยหาพลังงานทางเลือกใหม (Alternative energy) ที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Environmental friendly) และสามารถนํากลับมาใชไดอีก (Renewable energy)
ไบโอดี เ ซล (Biodiesel) เป น อีก หนึ่ งพลั งงานทางเลื อกใหมที่ เ ป นมิต รตอ สิ่ งแวดล อมและ
สามารถนํากลับมาใชไดอีก โดยการปลูกพืชที่ใหน้ํา มัน เชน ปาลม ถั่วเหลือง เปนต น ไบโอดีเซลเป น
พลังงานทางเลือกใหมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนเชื้อเพลิงจากชีวมวล (Biomass) ที่ยอยสลาย
ได (Biodegradable) และเมื่อเผาไหมแลวไมกอใหเกิดแกสมลพิษ เมื่อเปรียบเทียบระหวางสมบัติของ
น้ํามันดีเซลกับไบโอดีเซล จากตารางที่ 1 พบวาน้ํามันดีเซลและไบโอดีเซลมีสมบัติที่คลายคลึงกัน ขอดี
ของการใชเชื้อเพลิงจากไบโอดีเซลคือ ในไบโอดีเซลมีปริมาณของซัลเฟอรที่ต่ํากวาน้ํามันดีเซล ดังนั้น
เมื่อเผาไหมไบโอดี เซลจะให แกสซัลเฟอรไดออกไซดที่ต่ํากวาน้ํามันดี เซล นอกจากนี้ไบโอดีเซลยังมี
ปริมาณของเลขซีเทน (Cetane number) ที่มากกวาในน้ํามันดีเซล สงผลใหการเผาไหมของไบโอดีเซลเกิด
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ตารางที่ 1. สมบัติของไบโอดีเซลเปรียบเทียบกับน้ํามันดีเซล [3]

สมบัติของเชื้อเพลิง

ดีเซล

ไบโอดีเซล

มาตรฐานของเชื้อเพลิง
คาความรอน Btu/gal
ความหนืด 40 °C
ความถวงจําเพาะ kg/l ที่ 60 °F
ความหนาแนน lb/gal ที่ 15 °C
น้ําและตะกอน vol %
คารบอน wt.%
ไฮโดรเจน wt.%
ออกซิเจน wt.%
ซัลเฟอร wt.%
จุดเดือด °C
จุดวาบไฟ °C
จํานวนซีเทน
คาความเปนกรด mg KOH/g

ASTMD975
~129,050
1.3-1.4
0.85
7.079
0.05 max
87
13
0
0.05 max
180-340
60-80
40-55
N/A

ASTMD6751
~118,170
4.0-6.0
0.88
7.328
0.05 max
77
12
11
0.0-0.0024
315-350
100-170
48-65
<0.8

ไดดีกวาในน้ํามันดีเซล อีกทั้งไบโอดีเซลยังมีความหนืดที่มากกวาน้ํามันดีเซล ทําใหการใชไบโอดีเซลใน
เครื่องยนตเปนการชวยหลอลื่นเครื่องยนตไดดีขึ้น การผลิตไบโอดีเซลเกิดจากการสังเคราะหดวยการใช
น้ํา มัน พื ชหรื อ ไขมัน สั ต ว มาทํ าปฏิ กิ ริ ย ากั บ แอลกอฮอล เรีย กว า เป น ปฏิกิ ริ ย าทรานเอสเทอริ ฟ เ คชัน
(Transesterification) หรือ ปฏิกิริยาแอลกอฮอลไลซิส (Alcoholysis) ซึ่งจะมีกระบวนการที่คลายกับการ
เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสดวยน้ํา โดยปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคชันของน้ํามันพืชนั้นเปนการชวยลด
ความหนืดของไตรกลีเซอไรด เมื่อใชเมทานอลมาทําปฏิกิริยากับไตรกลีเซอไรดจะไดผลิตภัณฑเปน
กลีเซอรอลและเมทิลเอสเทอร โดยอาจเรียกปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคชันนี้วาเปนปฏิกิริยาเมทาโนไล
ซิส (Methanolysis) เพื่อใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วจึงมีการใชตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนกรดแกหรือเบสแก เชน
กรดซัลฟุริก หรือ โปแตสเซียมไฮดรอกไซด หรือ โซเดียมไฮดรอกไซด ดังแสดงในสมการดานลาง
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เนื่ องจากปฏิ กิริ ยาทรานเอสเทอริฟ เคชันเปน ปฏิ กิ ริย าที่ ผัน กลับ ได ดังนั้น เพื่ อ ให ปฏิ กิริ ย าดํ าเนิน ไป
ขางหนาจึงจําเปนที่จะตองใชเมทานอลที่มากเกินพอสําหรับใชทําปฏิกิริยากับไตรกลีเซอไรด
ในการสั งเคราะห หรื อการผลิต ไบโอดีเ ซลนั้ นผลิต ภัณ ฑที่ไ ดจ ากปฏิ กิ ริย าทรานเอสเทอริฟ เคชัน
ระหวางเมทานอลกับน้ํามันจากพืชหรือน้ํามันจากสัตวคือ เมทิลเอสเทอรกับกลีเซอรอล ดังนั้นเพื่อให
ทราบถึงปริมาณการผลิตไบโอดีเซลวามีมากหรือนอยเพียงใด จึงจําเปนที่จะตองมีการตรวจวัดปริมาณ
ของเมทิลเอสเทอรที่ ไดจากปฏิกิ ริยา สําหรับในบทความนี้ จะกล าวถึงเทคนิคตา งๆ ที่มีก ารตีพิ มพใ น
วารสารวิชาการเกี่ยวกับการวิเคราะหหาปริมาณเมทิลเอสเทอรที่ไดจากปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคชันซึ่ง
มีอยูดวยกันหลายวิธี โดยจะไดกลาวถึงดังตอไปนี้
1. เทคนิคการวิเคราะหหาปริมาณเมทิลเอสเทอรดวยแกสโครมาโทกราฟ (Gas
chromatography; GC)
แกสโครมาโทกราฟเปนเทคนิคในการวิเคราะหหาปริมาณเมทิลเอส
เทอรที่มีรายงานในวารสารวิชาการมากวิธีหนึ่ง เนื่องจากเครื่องแกส
โครมาโทกราฟเปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหสารที่สามารถระเหย
กลายเปนไอไดที่อุณหภูมิพอเหมาะ ดังนั้นเครื่องแกสโครมาโทกราฟ
จึ งสามารถนํ า มาใชใ นการวิ เ คราะห ห าปริ มาณของสารประกอบ
อินทรียในไบโอดีเซล จําพวกโมโนกลีเซอไรด ไดกลีเซอไรด และ
ไตรกลีเซอไรดได โดยสวนประกอบที่สําคัญสําหรับการใชเครื่องแกสโครมาโทกราฟในการวิเคราะหหา
ปริมาณเมทิล เอสเทอร คือ ตัว ตรวจวั ดหรือ ดีเ ทคเตอร (Detector) ส วนใหญจะนิย มใชตัว ตรวจวัด แบบ
Flame-Ionization Detector หรือที่เรียกวา FID หลักการของ FID คือเมื่อสารตัวอยางออกจากคอลัมนจะ
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ถูกเผาดวยเปลวไฟเพื่อทําใหแตกตัวจนเปนไอออน แลวเขาสูตัววัดไอออนเพื่อวัดคาการนําไฟฟาของ
ไอออน คาการนํ าไฟฟา จะแปรผั นตรงกั บปริ มาณสาร เนื่องจากตัวตรวจวัด แบบ FID มีสภาพไวกั บ
สารอินทรียหรือสารที่ติดไฟได ดังนั้นตัวตรวจวัดประเภทนี้จึงเปนที่นิยมใชในการวิเคราะหหาปริมาณไบ
โอดี เ ซล ส ว นตั ว ตรวจวั ด อี ก แบบที่ ใ ชใ นการหาปริ มาณเมทิ ล เอสเทอร ไ ด ดี คื อ Mass Spectrometry
Detector หรือที่เรียกวา MS หลักการของตัวตรวจวัดแบบ MS นั้นเปนการตรวจวิเคราะหโดยใชอัตราสวน
มวลตอประจุ (mass-to-charge ratio; m/z) ซึ่งเทคนิคนี้ใชในการหามวลโมเลกุล (Molecular mass) ธาตุที่
เปนองคประกอบของสารและชวยในการวิเคราะหโครงสรางของสารตัวอยาง โดยสารตั วอยางจะถู ก
เปลี่ยนจากสถานะแกสใหเปนไอออนซึ่งอาจทําไดโดยการเขาชนของอิเล็กตรอน (Electron impact) เมื่อ
สารตัวอยางเปลี่ยนเปนไอออนจะถูกตรวจวิเคราะหมวลดวยสวนที่เรียกวา Mass analyzer และแสดงผล
เป น กราฟออกมาในรู ปแบบแมสสเปกตรัม ซึ่งแสดงค า ความสัมพั น ธร ะหวา งค าความเข มสัมพั ท ธ
(Relative intensity) เปนแกนตั้ง และแกนนอนเปนคาอัตราสวนมวลตอประจุ
ในการหาปริ ม าณของเมทิ ล เอสเทอร ด ว ยเครื่ อ งแก ส โครมาโทกราฟ มี ร ายงานอยู ใ น
วารสารวิชาการเปนจํานวนมากซึ่งสามารถวิเคราะหไดสองแบบ [4-6] โดยแบบที่ (1) เปนการวัดปริมาณ
ของเมทิลเอสเทอรโดยตรง ซึ่งใชสารมาตรฐานของเมทิลเอสเทอรที่ทราบปริมาณหรือความเขมขนมาทํา
เปนกราฟมาตรฐาน แบบที่ (2) เพื่อใหการวิเคราะหหาปริมาณเมทิลเอสเทอรไดผลดีขึ้นจะทําโดยการ
เปลี่ย นให เปน สารอนุพั นธ โดยปฏิกิริ ยาไตรเมทิลไซลิเ ลชัน (Trimethylsilylation) ของหมูไฮดรอกซิ
ลของสารโมโนกลีเซอไรด ไดกลีเซอไรด และไตรกลีเซอไรด ดังในรายละเอียดตามวิธีมาตรฐานของ
ASTM D6584
การใช GC-MS ในการตรวจวิเคราะหมีขอไดเปรียบกวาการใช GC-FID อยูหลายประการ
เชน สามารถวิเคราะหหามวลของสารตัวอยางไดโดยไมจําเปนตองใชสารมาตรฐาน อีกทั้งยังสามารถ
วิเคราะหองคประกอบของธาตุ และโครงสรางของสารตัวอยางได หากแตขอเสียของการวิเคราะหดวย
เทคนิค GC-MS นั้นมีราคาที่แพงกวาการตรวจวิเคราะหโดยใช GC-FID ดังนั้นในทางอุตสาหกรรมในการ
ตรวจวิเคราะหปริมาณสารอินทรีย เทคนิค GC-FID จึงเปนที่นิยมมากกวา GC-MS
2. เทคนิคการวิเ คราะหหาปริมาณเมทิล เอสเทอรด วยเครื่องโครมาโทกราฟชนิ ดของเหลว
ประสิทธิภาพสูง (High-performance liquid chromatography; HPLC)
เทคนิคการวิเคราะหหาปริมาณเมทิลเอสเทอรดวย HPLC เปนเทคนิคที่
ไดรับความนิยมนอยกวาใน GC หากแตขอดีของการใชเทคนิค HPLC
ในการวัดปริมาณเมทิลเอสเทอรเมื่อเปรียบเทียบกับ GC นั้นคือ ในการ
วิเ คราะห ดว ยเทคนิ คนี้ ไ มจํ าเป นต องเตรี ยมสารอนุ พั นธ ของปฏิ กิริ ย า
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ไตรเมทิลไซลิเลชันทําใหใชเวลานอยกวา แตอยางไรก็ตามยังมีรายงานการใช HPLC ในการวิเคราะหหา
ปริมาณเมทิลเอสเทอรไมมากนักเมื่อเทียบกับเทคนิค GC โดยมีรายงายการวิจัยที่มีการตีพิมพเกี่ยวกับการ
ใช HPLC ในการวิเคราะหหาปริมาณเมทิลเอสเทอรดวยระบบตัวทําละลายไอโซเครติก (Isocratic solvent
system) ซึ่งประกอบดวยสารคลอโรฟอรมกับเมทานอล 0.6% เปนตัวชะ (Eluent) และมี cyano-modified
silica คอลัมนที่ตอกับคอลัมนของ Gel permeation chromatography (GPC) ทั้ง 2 ตัว โดยมีเครื่องวัดคา
ความหนาแนนเปนตัวตรวจวัด [7] ซึ่งเทคนิคนี้จะทําใหสามารถตรวจวัดปริมาณสารโมโน, ได, และไตร
กลีเซอไรด รวมทั้งสารเมทิลเอสเทอรไดดวย ตอมา Holcapek และคณะ [8] ไดทําการศึกษาวิเคราะหหา
ปริมาณไบโอดีเซลดวย HPLC โดยใชเทคนิคที่มีตัวตรวจวัด 3 แบบมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งเปนตัวตรวจวัด
ที่ตางจากการตรวจวัดคาความหนาแนน โดยแบบแรกใชเปนตัวตรวจวัด Ultra violet (UV) ที่ความยาว
คลื่น 205 นาโนเมตร สวนแบบที่สองใชตัวตรวจวัด Evaporative light scattering detection (ELSD) และ
แบบที่สามใชตัวตรวจวัด Atmospheric pressure chemical ionization–mass spectrometry (APCI–MS) ซึ่ง
ตัวตรวจวัดทั้ ง 3 แบบนั้น มีขอดีข อดอยที่ตางกัน โดยตัวตรวจวัด UV และ APCI–MS มีข อดีคือ กราฟ
มาตรฐาน (Calibration curve) ที่ไดเปนกราฟเสนตรง ซึ่งตางจากตัวตรวจวัด ELSD ที่มีกราฟมาตรฐาน
เปนเสนโคง (Quadratic calibration curves) และคณะผูวิจัย [8] ยังพบวาตัวตรวจวัดชนิด APCI–MS และ
ELSD มีความวองไวตอการตรวจวัดลดลงเมื่อสารที่ใชวิเคราะหเปนเมทิลเอสเทอรที่มีพันธะคูอยูจํานวน
มาก สําหรับขอดอยของตัวตรวจวัด UV คือจะมีคาการดูดกลืนแสงของสารจําพวกเมทิลเอสเทอรลดลง
เมื่อใชความยาวคลื่นที่สูงกวา 220 นาโนเมตร โดยจากรายงานของ Holcapek และคณะ [8] ไดสรุปวา
ระหวางตัวตรวจวัดทั้ง 3 แบบ ตัวตรวจวัดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับใชวิเคราะหไบโอดีเซลคือตัวตรวจวัด
แบบ APCI–MS
3. เทคนิคการวิเคราะหหาปริมาณเมทิลเอสเทอรดวยโปรตอนนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ
สเปกโตรสโคป (Proton nuclear magnetic resonance spectroscopy; 1H-NMR)
Gelbard และคณะ [9] ไดตีพิมพบทความงานวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคในการหา
ปริมาณผลิตภัณฑไบโอดีเซล โดยใชคาพื้นที่ใตพีคของโปรตอนตรงหมูเมทิลีน
( -CH2- ) ที่อยู ในตําแหนงถัดจากหมูเ อสเทอรของสารไตรกลีเซอไรดโดยมี
คาเคมิเคิลชิพ (Chemical shift) เทากับ 2.3 ppm ดังแสดงในรูปที่ 1 และเมื่อสาร
ไตรกลีเซอไรดของน้ํามันพืชหรือสัตวทําปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคชันกับเม
ทานอลจะทํ า ให เ กิ ด เมทอกซี โ ปรตอน (-O-CH3) ในสารเมทิ ล เอสเทอร ที่
ตําแหนงของเคมิเคิลชิพเทากับ 3.7 ppm
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รูปที่ 1. แสดงสูตรโครงสรางของโมเลกุลไตรกลีเซอไรดและเมทิลเอสเทอร [10] ที่มีคาเคมิเคิลชิพของ
เมทิลีนโปรตอน (2.3 ppm) และคาเคมิเคิลชิพของเมทอกซีโปรตอน (3.7 ppm)

ซึ่งทําใหสามารถคํานวณหาเปอรเซ็นของการเปลี่ยนสารไตรกลีเซอไรดเปนเมทิลเอสเทอรได
จากการใชพื้นที่ใตกราฟของโปรตอนตรงหมูเมทิลีน (2.3 ppm) และหมูเมทอกซี (3.7 ppm) จากสมการ
ตอไปนี้
C = 100 ×

2AMe
3ACH2

โดยคา C คือคาเปอรเซ็นของเมทิลเอสเทอรที่เกิดขึ้น, AMe คือพื้นที่ใตกราฟที่ไดจากการอินทิเกรทพีคของ
โปรตอนตรงหมูเมทอกซี (เปนพีค strong singlet) และ ACH2 คือพื้นที่ใตกราฟที่ไดจากการอินทิเกรทพีค
ของโปรตอนตรงหมูเมทิลีน (triplet) สวนตัวเลข 2 และ 3 คือจํานวนโปรตอนของหมูเมทิลีนและหมู
เมทอกซีตามลําดับ ซึ่งผูเขียนระบุวาวิธีนี้เปนวิธีการวิเคราะหหาปริมาณผลิตภัณฑไบโอดีเซลที่งายและ
สะดวกกวาการวิเคราะหดวยวิธีโครมาโทกราฟ หากแตวาเครื่องมือที่ใชมีมูลคาสูงและมีคาใชจายในการ
บํารุงรักษาที่สูงมาก
4. เทคนิคการวิเคราะหหาปริมาณเมทิลเอสเทอรดวยเครื่องอินฟาเรดสเปกโตรสโคป (Infrared
spectroscopy; IR)
Near Infrared Spectroscopy (NIR) เปนวิธีที่ใชตรวจวิเคราะหสาร
ในชวงความยาวคลื่นประมาณ 800-2500 นาโนเมตร (12500-4000
cm-1) ซึ่งเปนเทคนิคที่สามารถแยกความแตกตางระหวางสารไตรกลี
เซอไรดและเมทิ ลเอสเทอรได โดยที่เลขคลื่นที่ตํ าแหนง 6005 cm-1
และ 4425-4430 cm-1 จะเปนพีคของสารเมทิลเอสเทอรสวนไตรกลี
เซอไรดนั้นจะเปนแคไหลของพีค (shoulders) [11,12] และการตรวจ
แบบนี้ยั งสามารถตรวจวิเคราะหป ริมาณสารเอทิ ลเอสเทอรไ ดอีกดว ย โดยใชวิธี การเปรียบเที ยบแบบ
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เดียวกันกับสารไตรกลีเซอไรดและเมทิลเอสเทอร ซึ่งพบวาเลขคลื่นที่ตําแหนง 6005 cm-1 จะเปนตําแหนง
ที่ใหผลในการวิเคราะหปริมาณไดดีกวาที่ตําแหนง 4425-4430 cm-1
Mid Infrared Spectroscopy (Mid-IR) เปนวิธีที่ใชตรวจวิเคราะหสารในชวงเลขคลื่นตั้งแต 400-1
4000 cm ซึ่งเปนเทคนิคที่สามารถแยกความแตกตางระหวางสารไตรกลีเซอไรดกับเมทิลเอสเทอรไดยาก
กว าแบบ Near Infrared Spectroscopy อยา งไรก็ต ามพบว ามีงานวิจั ย ที่เ กี่ย วขอ งกั บ การใช Fourier
Transform Infrared Spectrum (FTIR) ดวยการใชวิธีหลายตัวแปร multivariate approach แบบ partial
least squares regression (PLS) โดยใชเลขคลื่นที่ตําแหนง 1700 -1800 cm-1 ซึ่งเปนพีคของการสั่นแบบยืด
(stretching vibration) ของ C=O ในสารเอสเทอร เพื่อใชสําหรับการตรวจวัดปริมาณไบโอดีเซลที่ไดจาก
ปฏิกิริ ยาทรานเอสเทอริฟเ คชัน ของน้ํามันถั่ว เหลื อง [13] โดยจากงานวิ จัยนี้ พบว าขอ มูลที่ ไดมีความ
แมน ยํ า พอสมควรในการหาปริ ม าณไบโอดี เ ซล จากนั้ น ได มีร ายงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช เ ทคนิ ค
attenuated total reflectance (ATR) [14] เพื่อใชหาปริมาณไบโอดีเซลและพบวามีความแมนยํามากถึง 98
% ซึ่งทําไดโดยใชซอฟแวรที่มีชื่อวา Enformatic FTIR Collection Manager (EFCM) มาชวยในการเทียบ
มาตรฐานดวยวิธี nonlinear classical least square (CLS)
5. เทคนิ ค การวิ เ คราะห ห าปริ ม าณเมทิ ล เอสเทอร ด ว ยเครื่ อ งวิ เ คราะห ด ว ยความร อ น
(Thermogravimetric analysis; TGA)
เทคนิคการวิเคราะห Thermogravimetric analysis (TGA) เป นเทคนิค การตรวจ
วิเคราะห การเปลี่ ยนแปลงน้ํา หนั กของสารเมื่อ ได รับ ความรอ น โดยผลจากการ
วิเ คราะห จ ะได กราฟระหว า งน้ํ าหนั ก ของสารตั วอย า ง (หน ว ยเปอร เ ซ็ น ต ) กั บ
อุณหภูมิ ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งจากกราฟเปนการหาคาการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของ
น้ํามันถั่ วเหลื องบริ สุทธิ์ น้ํ ามันพื ชใชแ ลว และ เมทิลโอลีเอท ในแตละชวงของ
อุณหภูมิที่สารตัวอยางสลายตัวออกมาที่อุณหภูมิตางกันและจากพื้นที่ใตพีคของคา
อนุพันธการเปลี่ยนน้ําหนัก (Derivative weight change) สามารถบอกปริมาณของสารที่สลายตัวออกมา
ในแตละอุณหภูมิได ซึ่งพบวาจากการสังเคราะหไบโอดีเซลหากปฏิกิริยายังเกิดไดไมสมบูรณ คือ ยังมีสาร
ตั้งตนที่ใชในการทําปฏิกิริยาเหลือ อยู เชน น้ํามันพืชหรือเมทานอล เรายังสามารถคํานวณปริมาณของ
ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นไดจากพื้นที่ใตพีคของคาอนุพันธการเปลี่ยนน้ําหนัก เนื่องจากสารเมทานอล น้ํามันพืช
และ เมทิลเอสเทอรที่เปนผลิตภัณฑมีอุณหภูมิของการสลายตัวที่ตางกัน โดยเมื่อพิจารณาจากกราฟของ
TGA ดังในรูปที่ 2 พบวาอุณหภูมิของการสลายตัวและกราฟของคาอนุพันธการเปลี่ยนน้ําหนักระหวาง
น้ํามันถั่วเหลือง และ เมทิลโอลีเอทจะอยูในชวงที่ตางกันอยางเห็นไดชัดเจน โดยกราฟ TGA ของเมทิลโอ
ลีเอทมีอุณหภูมิของการสลายตัวจะอยูในชวง 100-200 °C แตสําหรับกราฟ TGA ของน้ํามันถั่วเหลือง
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อุณหภูมิของการสลายตัวจะอยูในชวง 300-500 °C ซึ่งอุณหภูมิดังกลาวมีความแตกตางกันเกือบ 100 °C
และจากกราฟ TGA พบวาจะไมเ ปนอุปสรรคในการคํา นวณหาพื้น ที่ใตกราฟของคาอนุพั นธของการ
เปลี่ยนน้ําหนักหรือปริมาณของสารดังกลาว ดังนั้นวิธีนี้จึงเปนวิธีที่ทําไดสะดวกและงายสําหรับใชในการ
หาปริมาณของไบโอดีเซลที่ผลิตได แตมีขอเสียคือไมสามารถแยกความแตกตางระหวางเมทิลเอสเทอร
ของกรดไขมันแบบอื่นในไบโอดีเซลได อีกทั้งกอนนําตัวอยางของไบโอดีเซลที่ผลิตไดไปตรวจวิเคราะห
ตองทําการลางกลีเซอรอลออกกอน

รูปที่ 2. TGA ของน้ํามันถั่วเหลืองบริสทุ ธิ์ น้ํามันพืชใชแลว และ เมทิลโอลีเอท [15]

สําหรับในตารางที่ 2 เปนตารางที่ไดมีการรวบรวมขอเปรียบเทียบขอดีขอดอยของเทคนิคแบบ
ตางๆในการหาปริมาณเมทิลเอสเทอร นอกจากวิธีที่ไดนําเสนอไปขางตนยังมีงานวิจัยที่ใชเทคนิคอื่นๆ
เชน การใชคาความหนืดในการวิเคราะหหาปริมาณของไบโอดีเซล [16] แตวิธีนี้จะไดคาของไบโอดีเซล
เปนแบบการประมาณจากคาความหนืดที่วัดไดจากการทดลอง ซึ่งมีขอดีคือสามารถจะใหผลไดเร็วและมี
คาใชจายนอย อีกทั้งเปนวิธีที่งายและเหมาะกับการนํามาใชในงานอุตสาหกรรมที่ตองการความรวดเร็ว
ประหยัดคาสารเคมี และคาเครื่องมือที่มีราคาแพง แตมีขอดอยคือเปนวิธีที่ไมสามารถวัดปริมาณของไบ
โอดี เซลได แ มน ยํ าเมื่อเที ยบกั บเทคนิ ค การวิเ คราะหใ นแบบอื่น อีก ทั้ งไมสามารถแยกความแตกต า ง
ระหวางเมทิลเอสเทอรของกรดไขมันแบบอื่นในไบโอดีเซลได
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ตารางที่ 2. เปรียบเทียบขอดีและขอดอยของเทคนิคการหาปริมาณไบโอดีเซลในแบบตางๆ [17]

เทคนิคการหาปริมาณ
ขอดี
ขอดอย
GC
สามารถบอกความตา งระหวา งสารโมโน, ราคาเครื่ อ งตรวจวิ เ คราะห แ พง
ได, ไตรกลีเซอไรด,และเมทิลเอสเทอรได และตองใชสารมาตรฐาน
HPLC

1

H NMR

สามารถบอกความตา งระหวา งสารโมโน, ต อ งใช ตั ว ทํ า ละลายและสาร
ได, ไตรกลีเซอไรด,และเมทิลเอสเทอรได มาตรฐานยุ งยากในการคํ า นวณ
ปริมาณโดยตรง
สามารถบอกความแตกต า งระหว างไบโอ ราคาเครื่องตรวจวิเคราะหแพง
ดี เ ซลกั บ น้ํ า มั น พื ช ได ง า ยและมี ค วาม และตองใชตัวทําละลายที่เปน
ถูกตองแมนยํามากในการหาปริมาณไบโอ ดิวทิเรียมเชน CDCl3
ดีเซล

FTIR

ไมตองใชรีเอเจนตหรือตัวทําละลายสามารถ ยุ ง ยากในการคํ า นวณปริ ม าณ
บอกความตางระหวางน้ํามันพืช ไบโอดีเซล โดยตรงและไมส ามารถหาสาร
และกลีเซอรอลได
ปนเปอนที่มีปริมาณต่ําๆได

TGA

ไมตองใชรีเอเจนตหรือตัวทําละลาย

ไ ม ส า ม า ร ถ บ อ ก ค ว า ม ต า ง
ระหว างเมทิล เอสเทอร ของกรด
ไขมันแบบอื่นในไบโอดีเซลได

6. บทสรุป
บทความนี้ไดรวบรวมเทคนิคตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหหาปริมาณเมทิลเอสเทอร ที่มี
การตีพิมพใ นวารสารวิ ชาการ เชน เทคนิ คแกสโครมาโทกราฟ (GC) เทคนิค โครมาโทกราฟ ชนิ ด
ของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) เทคนิคโปรตอนนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ (1H-NMR) เทคนิค
อินฟาเรดสเปกโตรสโคป (IR) เทคนิคเครื่องวิเคราะหดวยความรอน (TGA) เปนตน โดยไดรวบรวม
เทคนิคการวิเคราะหหาปริมาณเมทิลเอสเทอรโดยเนนเทคนิควิเคราะหที่ไดรับความนิยมและเปนเทคนิคที่
ทําไดงาย และใชกันอยางแพรหลายทั้งในงานวิจัยและงานอุตสาหกรรมที่ผูทําวิจัยควรทราบ โดยแตละวิธี
มีเทคนิคในการวิเคราะหและผลของการวิเคราะหที่แตกตางกัน ดังนั้นในการจะตัดสินใจใชเทคนิคการ
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วิเคราะหแบบใดเพื่อหาปริมาณเมทิลเอสเทอร ควรมีการพิจารณาถึ งขอดีและขอดอยในแตละวิธีอยา ง
ละเอียดกอนทําเพื่อไมเปนการเสียเวลาและทรัพยากร
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