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บทคัดย่ อ
กลีเซอรอลดิบที่เป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลนับวันจะมีปริ มาณเพิ่มมากขึ้น
เนื่องมาจากความต้องการของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น หากมีการทิ้งกลีเซอรอลดิบลงในแหล่งนํ้า
หรื อดิน อาจส่ งผลให้เกิดมลพิษกับสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นควรจะนํากลีเซอรอลดิบที่เกิดขึ้นจํานวนมากมาใช้
ประโยชน์ไม่ทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อควรจะถูกนํามาดัดแปลงหรื อปรับปรุ ง เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการ
เปลี่ ย นให้เป็ นสารใหม่ ที่มี มูล ค่ าสู ง และไม่ เป็ นมลพิษ ต่อ สิ่ งแวดล้อม การเปลี่ ย นกลี เซอรอลให้เ ป็ น
เชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น ไฮโดรเจน เอทานอล หรื อ มีเทน จึงเป็ นสิ่ งซึ่ งน่าสนใจในการช่วยลดมลพิษที่จะเกิด
กับสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าและทําให้เกิดการใช้ประโยชน์จากกลีเซอรอล เพื่อให้สามารถ
ใช้เป็ นแหล่งพลังงานทางเลือกในอนาคต โดยบทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากกลีเซอรอล เช่น กระบวนการโฟโต
แคตาไลซิ ส (Photocatalysis) การรี ฟอร์ มมิ งด้วยไอนํ้า (Steam reforming) กระบวนการออกซิ เดชัน
บางส่ วน (Partial oxidation) กระบวนการออโตเทอร์ มอลรี ฟอร์ มมิ ง (Autothermal reforming)
กระบวนการเอเควียสเฟสรี ฟอร์ มมิง (Aqueous-phase reforming) กระบวนการซุปเปอร์ คริ ติครัลวอร์ เตอร์
รี ฟอร์ มมิ ง (Supercritical water reforming) กระบวนการเปลี่ ยนแปลงทางชี วเคมี (Biochemical
conversion process) เป็ นต้น
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Abstract
Crude glycerol, a byproduct from the biodiesel production process, has increased substantially
in recent years. This is due to higher of the fuel consumption demand. If the crude glycerol is dumped
into natural sources without any treatment, it could cause pollution to the environment. Thus the
tremendous amount of produced glycerol should be utilized either directly or indirectly. Otherwise it
should be modified or upgraded to increase their values. Therefore added value of the crude glycerol by
transforming them into new compounds such as hydrogen, ethanol or methane is highly interesting and
it is also very attractive to reduce pollution to the environment. In addition, the glycerol could be used
as an alternative energy source in the future. This article had reviewed several journals that related to
the production of the hydrogen processes from glycerol, i.e., Photocatalysis, Steam reforming, Partial
oxidation, Autothermal reforming, Aqueous-phase reforming, Supercritical water reforming,
Biochemical conversion process etc.
Keywords: Glycerol, Biodiesel, Hydrogen, Photocatalysis, Steam reforming, Partial oxidation, Autothermal reforming,
Aqueous-phase reforming, Supercritical water reforming, Biochemical conversion process

1. บทนํา
กลีเซอรอล (Glycerol) หรื อที่เรี ยกอีกชื่อหนึ่ งว่า กลีเซอรีน (Glycerin) เป็ นชื่อที่มาจากคําใน
ภาษากรี กว่า glykys หมายถึงความหวาน กลีเซอรอลมีลกั ษณะเป็ นของเหลวใสหนืด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่
มีพิษ มีรสหวานเล็กน้อย กลีเซอรอล เป็ นสารจําพวกโพลิไฮดริ กแอลกอฮอล์ (Polyhydric alcohol) ที่มี
สู ตรโมเลกุลคือ C3H8O3 มีน้ าํ หนักโมเลกุล 92.09 กรัมต่อโมล และมีชื่อทางเคมีวา่ 1,2,3-โพรเพนไตรออล
(1,2,3-propanetriol) จากภาพโครงสร้างของกลีเซอรอลดังแสดงในรู ปที่ 1 พบว่ากลีเซอรอลประกอบด้วย
หมู่ไฮดรอกซิ ล 3 หมู่ ซึ่ งใน 2 หมู่เป็ นของไฮดรอกซิ ลปฐมภูมิ (Primary hydroxyl) และหมู่ไฮดรอกซิ ล
ทุติยภูมิ (Secondary hydroxyl) 1 หมู่

รู ปที่ 1. โครงสร้างของกลีเซอรอล [1]
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ตารางที่ 1. สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของกลีเซอรอล [2]
สมบัติทางกายภาพและทางเคมี
สูตรทางเคมี
นํ้าหนักโมเลกุล
สถานะและสี
ความถ่วงจําเพาะ
ค่าดัชนีหกั เหแสง
จุดหลอมเหลว
จุดเดือด
สมบัติการละลายใน 100 ส่ วน
นํ้า
แอลกอฮอล์
อีเทอร์
ความร้อนของการหลอมเหลวที่ 18.07 ˚C
ความหนืดของกลีเซอรี นเหลวที่
ความบริ สุทธิ 100%
ความบริ สุทธิ 50%
การแพร่ กระจายใน
i-Amyl alcohol
เอทานอล
นํ้า

ข้อมูล
CH2OH-CHOH-CH2OH หรื อ C3H8O3
92.09 g/mol
ของเหลว ไม่มีสี
1.2605
1.4746
17.9 oC
290 oC
ละลายดีมาก
ละลายดีมาก
ไม่ละลาย
47.49 cal/g
10 cP
25 cP
0.12 x 105 cm2/sec
0.56 x 105 cm2/sec
0.94 x 105 cm2/sec

สําหรับสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของกลีเซอรอลแสดงในตารางที่ 1 พบว่ากลีเซอรอลละลายได้ดีท้ งั
ในนํ้า เมทานอล เอทานอล ไอโซเมอร์ ของโพรพานอล บิวทานอล เพนทานอล รวมทั้งฟี นอล ไกลคอล
โพรเพนไดออลเอมีน และสารประกอบที่เป็ นเฮเทอโรไซคลิก ไดเอทิลอีเทอร์ เอทิลเอสเทอร์ และ
ไดออกเซน ไม่ละลายในตัวทําละลายจําพวกเฮโลเจน เช่น คลอโรฟอร์ ม เป็ นต้น ดังนั้นการที่กลีเซอรอล
ละลายได้ในสารหลายประเภท จึ งถูกใช้เป็ นตัวทําละลายที่ มีประโยชน์สําหรับอุตสาหกรรมหลายชนิ ด
เช่น อุตสาหกรรมยา อาหาร และเครื่ องสําอาง เป็ นต้น [3] นอกจากนั้นกลีเซอรอลยังสามารถทําปฏิกิริยา
ได้เหมือนกับแอลกอฮอล์ ในตารางที่ 2 แสดงปริ มาณการใช้กลีเซอรอลเปรี ยบเทียบกันระหว่างประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจี น จากข้อมูลในตารางที่ 2 พบว่าประเทศสหรั ฐอเมริ กาเพียง
ประเทศเดียวมีการใช้กลีเซอรอลในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ มากถึง 160,000 ตันต่อปี รองลงมาจากกลุ่ม
ประเทศสหภาพยุโรป ซึ่ งมีการใช้กลีเซอรอลจํานวน 190,000 ตันต่อปี ส่ วนประเทศที่มีการใช้กลีเซอรอล
มากเป็ นอันดับสามคือ ประเทศจีนที่มีการใช้กลีเซอรอลจํานวน 80,000 ตันต่อปี สําหรับประเทศญี่ปุ่นเป็ น
ประเทศที่ใช้กลีเซอรอลจํานวน 50,000 ตันต่อปี ซึ่ งเป็ นอันดับสี่ ของโลก
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ตารางที่ 2. การใช้กลีเซอรอลในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน [3]
อุตสาหกรรม
ปริ มาณการใช้กลีเซอรอล (%)
สหภาพยุโรป
ญี่ปุ่น
จีน
สหรัฐอเมริ กา
(160000 ตันต่อปี )
(190000 ตันต่อปี )
(50000 ตันต่อปี )
(80000 ตันต่อปี )
ยา
39.5
23.1
34.0
5.2
ยาสูบ
15.8
2.5
5.3
7.3
กลีเซอรี ลไตรอะซิเตต
ไม่มีขอ้ มูล
14.4
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
อาหาร
14.5
5.6
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
11.6
5.2
พอลิอีเทอร์แอลกอล์ฮอ
10.5
13.1
สี
9.2
13.1
19.5
49.0
กระดาษแก้ว
2.0
4.4
3.8
1.5
ระเบิด
0.6
3.1
1.9
3.1
ยาสีฟัน
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
16.0
เครื่ องสําอาง
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
6.3
อื่นๆ
7.9
20.6
23.9
7.2

การผลิตกลีเซอรอลมีอยูด่ ว้ ยกันหลายวิธี เช่น อาจผลิตได้จากการหมักด้วยจุลินทรี ย ์ หรื อผลิต
จากการสังเคราะห์ทางเคมีโดยใช้วตั ถุดิบจากปิ โตรเคมี หรื อผลิตจากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตสบู่
จากไขมัน หรื อผลิตมาจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ร่วม คือ กลีเซอรอล ในอดีต
กลีเซอรอลส่ วนใหญ่ผลิตจากการทําสบู่ ดังแสดงในตารางที่ 3 เนื่ องจากปั ญหาราคานํ้ามันดิบที่มีมูลค่า
สู งขึ้น ทําให้มีการหาแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ หนึ่ งในนั้นคือการผลิตไบโอดี เซล ซึ่ งจากตารางที่ 3
พบว่าในปี ค.ศ.1992 ปริ มาณการผลิตกลีเซอรอลส่ วนใหญ่มาจากสบู่และกรดไขมัน และยังไม่มีรายงาน
ของการผลิ ตกลี เซอรอลจากอุตสาหกรรมไบโอดี เซล ต่อมาในปี ค.ศ. 1995 เริ่ มมีการผลิ ตกลีเซอรอล
จากไบโอดี เซลแต่ยงั มี ปริ มาณไม่ มาก จนมาถึ งในปี ค.ศ. 2010 การผลิ ตกลี เซอรอลจากไบโอดี เซลมี
ปริ มาณเพิ่มสู งขึ้นมากจนแซงการผลิตกลีเซอรอลจากสบู่และกรดไขมัน ในการผลิตไบโอดีเซลประมาณ
200 ตันต่อวัน จะเกิดกลีเซอรอลดิบที่เป็ นผลพลอยได้จาํ นวนมากถึง 14-16 ตันต่อวัน กลีเซอรอลดิบที่ได้มี
ลักษณะเป็ นสี น้ าํ ตาลและไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ โรงงานที่มีการผลิตไบโอดีเซล จึงจําเป็ นต้อง
กําจัดทิ้งในฐานะที่เป็ นของเสี ย [4] ดังนั้นหากมีการนํากลีเซอรอลเหล่านี้ มาบําบัดให้มีความบริ สุทธิ์
เพียงพอ จะเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ ทําให้กลีเซอรอลสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวาง
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ตารางที่ 3. ปริ มาณการผลิตกลีเซอรอลจากแหล่งต่าง ๆ ในแต่ละปี [5]
แหล่งกลีเซอรอล
ปริ มาณการผลิตกลีเซอรอลของโลก
1992
1995
1999
2003
2005
สบู่
208
208
198
188
167
กรดไขมัน
271
292
313
333
396
ไบโอดีเซล
0
42
42
167
375
แอลกอฮอล์ไขมัน
83
104
125
104
125
การสังเคราะห์
83
83
63
63
21
63
42
อื่นๆ
0
0
42
ปริ มาณรวม
646
729
781
917
1125

(x103 ตันต่อปี )
2006
2008
146
125
438
479
521
1125
167
250
0
0
0
21
1271
2000

2010
83
521
1583
250
0
21
2458

2. การผลิตแก๊ สไฮโดรเจนจากกลีเซอรอล
การใช้ประโยชน์จากกลีเซอรอล โดยทัว่ ไปที่พบทําได้ 2 แบบ แบบแรก คือ การนํากลีเซอรอลที่
ได้ จากการสั ง เคราะห์ โ ดยตรงไปใช้ป ระโยชน์ในอุ ต สาหกรรม เช่ น ใช้เ ป็ นส่ วนผสมในยา อาหาร
เครื่ องสําอาง สี เป็ นต้น และแสดงไว้ในตารางที่ 2 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น และแบบที่สอง คือ การนํา
กลีเซอรอลที่เป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลมาใช้ประโยชน์ เช่น ใช้เป็ นเชื้อเพลิง หรื อ
เป็ นอาหารเสริ มสําหรับสัตว์ เนื่ องจากกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลมีความบริ สุทธิ์ ตํ่า
ทําให้มีมูลค่าทางเศรฐกิจที่ต่ าํ และไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากนัก นอกจากนี้ หากจะนํา
กลีเซอรอลมาใช้เป็ นเชื้อเพลิงโดยตรง ด้วยการเผาไหม้เพื่อให้เกิดความร้อนจะทําให้กลีเซอรอลสลายตัว
ได้สารพิษชนิดหนึ่ ง เรี ยกว่า อะโครลีน (Acrolein) ซึ่ งเป็ นพิษต่อสิ่ งมีชีวิต ดังนั้นผูเ้ ชี่ ยวชาญหลายคน
มีความเห็นว่า กลีเซอรอลดิบที่ได้ควรจะนํามาดัดแปลงหรื อปรับปรุ ง เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการเปลี่ยนให้เป็ น
สารใหม่ที่มีมูลค่าสูง และไม่เป็ นมลพิษหรื อมีปํญหากับสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่งวิธีในการใช้ประโยชน์
จากกลีเซอรอลดิ บที่เป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดี เซล สําหรับในบทความนี้ จะกล่าวถึง
เฉพาะการเพิ่มมูลค่ากลีเซอรอล ด้วยการเปลี่ยนกลีเซอรอลให้เป็ นแก๊สไฮโดรเจน ซึ่ งสามารถทําได้ดว้ ย
ปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
2.1. โฟโตแคตาไลซิส (Photocatalysis) เป็ นกระบวนการเร่ งปฏิกิริยาโดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยา ซึ่ ง
กระบวนการดังกล่าว
ตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ใช้จะถูกกระตุน้ ด้วยแสงหรื อโฟตอน (Photon) โดยตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาที่ใช้จะช่วยลดพลังงานกระตุน้ (Activation energy) ของการเกิดปฏิกิริยา เรี ยกปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ว่าปฏิกิริยาการใช้แสง (Photoreactions) ดังนั้นอาศัยกระบวนนี้ กลีเซอรอลที่ละลายในนํ้าจะถูกทําให้
สลายตัว และได้ผลิตภัณฑ์เป็ นแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ 3 โมล และแก๊สไฮโดรเจน 7 โมล ดังแสดงใน
สมการ(1)
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C3H8O3(l) + 3H2O(l)  3CO2(g) + 7H2(g)
-----------------(1)
ปฏิกิริยาการใช้แสงจากสมการที่ (1) เป็ นปฏิกิริยาดูดความร้อน (endothermic) โดยปฏิกิริยานี้เกิดจากการ
รับพลังงานจากรังสี แม่เหล็กไฟฟ้ าหรื อแสง สําหรับการทดลองที่ทาํ ในห้องปฏิบตั ิการ แหล่งพลังงานที่ใช้
คือ หลอดไฟแบบปรอท หรื อ หลอดไฟซี นอน ซึ่ งจะให้แสงในช่วงคลื่นยูวี (UV) และช่วงแสงที่มองเห็น
(Visible light) สําหรั บตัวเร่ งปฏิ กิริยาที่ ใช้ส่วนมากจะเป็ นพวกออกไซด์ของโลหะไททาเนี ยม หรื อ
ไททาเนี ยมไดออกไซด์ (Titanium dioxide, TiO2) และเพื่อทําให้ไททาเนี ยมไดออกไซด์ที่ใช้มี
ประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการเร่ งปฏิกิริยาได้ดีข้ ึน ไททาเนี ยมไดออกไซด์จะถูกนํามาปรับสภาพด้วยการ
ผสมโลหะออกไซด์ หรื อโลหะต่าง ๆ ลงไป เช่น คอปเปอร์ ออกไซด์ (CuOx) คอปเปอร์ (Cu) แพลทตินมั
(Pt) พัลเลเดี ยม (Pd) หรื อทองคํา (Au) ดังแสดงในตารางที่ 4 โดยมีรายละเอียดของการผลิตแก๊ส
ไฮโดรเจนจากกลีเซอรอล คือ ปริ มาณสารที่ใช้ในเครื่ องปฏิกรณ์ แหล่งกําเนิ ดแสง ประเภทแคตตาลิสต์
อุณหภูมิ ความเข้มข้นของกลี เซอรอล สภาวะแวดล้อมภายใต้บรรยากาศของแก๊สเฉื่ อย และสุ ดท้ายที่
สําคัญ คือ ปริ มาณของผลิตภัณฑ์หรื อแก๊สไฮโดรเจนที่ผลิตได้
ตารางที่ 4. การเปรี ยบเทียบผลการทดลองของการผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากกลีเซอรอลด้วยวิธีโฟโตแคตาไลซิ ส
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
3
3
3
3
Photoreactor/vol. of solution 250 cm Pyrex ~200 cm of
100 cm of
200 cm of
60 cm3 of
solution
solution
solution
solution
Lamp/power [W]
Hg/125
Xe-arc/250
Hg/250
Xe-arc/250
Xe-arc/300
Xe-arc/400
Pt/TiO2
Pt/TiO2
Pd/TiO2
Pt/TiO2
Catalyst/metal content
CuOx/TiO2
(2.5%Cu)
(0.5-5%Pt)
(-)
(0.5%Pd)
(0.5%Pt)
Temperature [°C]
20
40-80
ambient
ambient
40
Glycerol concentration
1M
1M
0.75-4.0 mM
50 vol%
1.1 M
Gas environment
Argon flow
Argon flow
Argon flow
Argon flow
H2 Yield
Max. 1.5
Max. 0.3
Max. 0.22
Max. 0.2
0.5-1.05
mmol/[gcat.h] mmol/[gcat.h]
[mmol/h]
[mmol/h]
[mmol/h]

มีนกั วิจยั หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มวิจยั ของ Kondarides กับ Daskalaki [6, 9] และ กลุ่มวิจยั ของ Li [7]
ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เพื่อหาสภาวะและตัวแปรที่ดีและมีประสิ ทธิภาพที่สุด เพื่อใช้ในการศึกษาการสลายตัว
ของนํ้าที่มีสารอินทรี ยต์ ่อไปนี้ละลายอยู่ เช่น เอทานอล กลีเซอรอล และนํ้าตาล โดยทําการทดลองภายใต้
สภาวะบรรยากาศ อุณหภูมิและความดันปกติ โดยใช้ Pt/TiO2 เป็ นแคตตาลิสต์ ส่ วนกลุ่มวิจยั ของ Bowker
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[8] ได้ทาํ การศึกษาการสลายตัวของกลีเซอรอล โดยใช้ Pd/TiO2 หรื อ Au/TiO2 เป็ นแคตตาลิสต์ และมีการ
เสนอกลไกของกระบวนการโฟโตแคตาไลซิ สไว้ 6 กระบวนการด้วยกัน สําหรับ Gombac [5] และ Wu
พร้อมคณะ [10] ศึกษากระบวนการโฟโตแคตาไลซิ ส ด้วยการเปรี ยบเทียบการสลายตัวระหว่างเอทานอล
กับกลีเซอรอลเพื่อผลิตแก๊สไฮโดรเจน โดยใช้ CuOx/TiO2 เป็ นแคตตาลิสต์ พบว่าเมื่อใช้ Cu(I) ที่ปริ มาณ
ความเข้มข้นมาก จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นแก๊สไฮโดรเจนที่มากกว่าการใช้ Cu(0) และได้มีการยืนยันผลการ
ทดลองนี้อีกจากการทดลองของ Li และคณะ [7]
2.2. กระบวนการรี ฟอร์ มมิงด้ วยไอนํ้า (Steam reforming) เป็ นกระบวนการผลิตแก๊ส
สังเคราะห์ (Synthesis gas, syngas) ที่เป็ นส่ วนผสมระหว่างแก๊สไฮโดรเจนและคาร์ บอนมอนนอกไซด์
หรื อ คาร์ บ อนไดออกไซด์ โดยกระบวนการนี้ เกิ ด จากปฏิ กิ ริย าระหว่า งไอนํ้า กับ แก๊ ส ธรรมชาติ หรื อ
สารอินทรี ย ์ ที่อุณหภูมิสูง (700-1,100 oC) สําหรับสารอินทรี ยท์ ี่จะกล่าวถึงในที่น้ ี คือ กลีเซอรอลที่อยูใ่ น
สถานะแก๊สดังแสดงในสมการ (2)
-----------------(2)
C3H8O3 (g) + 3H2O (g)  3CO2 (g) + 7H2 (g), H = 128 kJ/mol
จากปฏิ กิริยาตามหลักปริ มาณสารสัมพันธ์พบว่าเมื่อใช้กลีเซอรอลจํานวน 1 โมล ทําปฏิกิริยากับไอนํ้า
จํานวน 3 โมล จะได้ผลิตภัณฑ์แก๊สไฮโดรเจนจํานวน 7 โมล เนื่ องจากกระบวนการรี ฟอร์ มมิงด้วยไอนํ้า
เป็ นปฏิกิริยาดูดความร้อน ปฏิกิริยาดังกล่าวข้างต้นจําเป็ นต้องอาศัยตัวเร่ งปฏิกิริยามาช่วยเร่ งปฏิกิริยาให้
เกิ ดได้ดีข้ ึ น แม้ว่ากระบวนการนี้ จะให้ป ริ มาณไฮโดรเจนที่ สู ง แต่ย งั มี ผ ลพลอยได้จ ากปฏิ กิ ริย า เช่ น
คาร์ บ อนมอนนอกไซด์ ซึ่ งคาร์ บ อนมอนนอกไซด์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะส่ ง ผลทํา ให้ ต ัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าที่ ใ ช้ มี
ประสิ ทธิ ภาพลดลง อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั กระบวนการรี ฟอร์ มมิงด้วยไอนํ้า ยังเป็ นวิธีที่ได้รับความ
นิยมเพื่อใช้ในการผลิตไฮโดรเจนจากแก๊สธรรมชาติ โดย Adhikari พร้อมคณะ [11] ได้ทาํ การศึกษาสมดุล
ของอุณหพลศาสตร์ ควบคู่ไปกับการทดลองพบว่า ที่สภาวะของตัวแปรดังต่อไปนี้ ความดัน (1-5 atm)
อุณหภูมิ (600-1,000 K) และอัตราส่ วนระหว่างนํ้าต่ อกลี เซอรี นที่ใช้เท่ากับ (1:1 - 9:1) โดยทําการ
คํานวณหาความเข้มข้นสารต่าง ๆ ที่สภาะวะสมดุล ด้วยวิธีการลดลงโดยตรงของพลังงานอิสระ (direct
minimization of the Gibbs free energy) จากการศึกษาพบว่าสภาวะที่ดีที่สุดสําหรับการผลิตไฮโดรเจนมี
ดังนี้ คือที่ อุณหภูมิ > 900 K ความดันบรรยากาศ และอัตราส่ วนของนํ้าต่อกลีเซอรี นเท่ากับ 9:1 ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Slinn และคณะ [12] แต่ตวั เร่ งปฏิกิริยาที่ใช้คือ Pt/Al2O3 สภาวะที่เหมาะสมใน
การทดลองทําที่อุณหภูมิ 860 ° C อัตราการไหลของกลีเซอรอลเท่ากับ 0.12 โมล/นาทีต่อกิโลกรัมของ
ตัวเร่ งปฏิกิริยา และปริ มาณไอนํ้า (S) ต่อคาร์ บอน (C) ที่อตั ราส่ วน S/C = 2.5 อย่างไรก็ตามการใช้
กลีเซอรอลดิบที่เป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเกิดผลิตภัณฑ์ในปริ มาณที่นอ้ ยกว่าการ
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ใช้กลีเซอรอลบริ สุทธิ์เป็ นสารตั้งต้นเล็กน้อย ในปี ถัดมา Adhikari พร้อมคณะ [13] รายงานผลการทดลอง
โดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาคือ Ni/MgO Ni/CeO2 และ Ni/TiO2 จากการทดลองพบว่าเมื่อใช้ Ni/MgO เป็ น
ตัวเร่ งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 650 ° C เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็ นไฮโดรเจนจํานวน 4 โมล ซึ่งผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจนที่
สังเคราะห์ ได้น้ ันมี ปริ มาณน้อยกว่าไฮโดรเจนที่ ควรจะสังเคราะห์ ได้ตามหลักปริ มาณสารสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นจํานวน 7 โมล โดยเปรี ยบเทียบจากปฏิกิริยาดังแสดงในสมการ (2)
Wang และคณะ [14-15] ศึกษากระบวนการรี ฟอร์ มมิงด้วยไอนํ้า โดยทําการคํานวณจากหลัก
อุณหพลศาสตร์ และทําการทดลองโดยเปรี ยบเทียบกันระหว่างการใช้ CaO และไม่ใช้ CaO เป็ นตัวดูดซับ
พบว่าจากการคํานวณทางอุณหพลศาสตร์ สามารถทํานายได้วา่ ปริ มาณของไฮโดรเจนที่ได้มีจาํ นวณ 67 %
ที่สภาวะอุณหภูมิ 925 K และใช้อตั ราส่ วนของนํ้า/กลีเซอรี นเท่ากับ 9:1 จากการเปรี ยบเทียบกับผลการ
ทดลอง โดยตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ใช้คือ Ni/ZrO2 พบว่าปริ มาณของไฮโดรเจนที่สังเคราะห์ได้สูงสุ ดเพียง 64 %
ซึ่ งผูว้ ิจยั สรุ ปว่าการใช้ CaO ในการทดลองนี้ เป็ นการช่ วยเพิ่มปริ มาณของไฮโดรเจน ในทางกลับกันยัง
เป็ นการช่วยลดความเข้มข้น CO ที่เกิดจากกระบวนการรี ฟอร์ มมิงด้วยไอนํ้า
Wu พร้อมคณะ [16] ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของสารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์ตวั เร่ งปฏิกิริยา
Ni/Al2O3 ในการทดลองมีการสังเคราะห์สาร Ni/Al2O3 ที่มาจากสารตั้งต้นต่างกัน 4 ตัว ดังนี้ นิกเกิล
ไนเตรต นิกเกิลคลอไรด์ นิกเกิลอะซิ เตท และนิกเกิลอะเซติลอะเซโตเนรต จากผลการทดลองพบว่าขนาด
อนุภาคของ Ni ที่อยูบ่ นพื้นผิวของ Al2O3 จะขึ้นอยูก่ บั ขนาดของไอออนลบและธรรมชาติของสารตั้งต้น
และพบว่าอนุ ภาคของ Ni จากสารตั้งต้นนิ กเกิลอะซิ เตท มีการกระจายตัวของอนุ ภาคที่ดีและมีขนาด
อนุภาคที่เล็กดังแสดงในรู ปที่ 2 ซึ่ งส่ งผลทําให้มีปริ มาณของไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นสู งที่สุด

รู ปที่ 2. การกระจายตัวของอนุภาคเพือ่ ใช้สารตั้งต้นในการสังเคราะห์โฮโดรเจนโดยมี Ni/Al2O3
เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาแบบต่างๆ
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2.3. กระบวนการออกซิ เดชั นบางส่ วน (Partial oxidation) เป็ นกระบวนที่สารตั้งต้น
(Substrate) จําพวกไฮโดรคาร์ บอน ซึ่ งในที่ น้ ี คือกลี เซอรอล ทําปฏิ กิริยากับออกซิ เจนเพื่อผลิตแก๊ส
สังเคราะห์ (Syngas) หรื อไฮโดรเจนอีกแบบ ดังแสดงในสมการ (3)
-----------------(3)
C3H8O3 + 3/2 O2  3 CO2 + 4 H2, H = –603 kJ/mol
ปฏิกิริยาดังกล่าวเป็ นปฏิกิริยาคายความร้อน (Exothermic) ทําให้ไม่จาํ เป็ นต้องรับพลังงานจาก
ภายนอก เนื่องจากแก๊สออกซิ เจนที่เหลือจากปฏิกิริยาจะทําปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนกลายเป็ นนํ้า ดังนั้น
ตัวแปรที่ควบคุมว่าปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นแบบออกซิ เดชันบางส่ วน หรื อออกซิ เดชันสมบูรณ์คือ ปริ มาณของ
แก๊สออกซิ เจนที่ใช้ทาํ ปฏิกิริยา ข้อดีของการออกซิ เดชันบางส่ วน คือ การเริ่ มต้นของการเกิดปฏิกิริยาเกิด
ได้อย่างรวดเร็ ว และสามารถตอบสนองอย่างรวดเร็ วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริ มาณสาร แต่จะผลิตแก๊ส
ไฮโดรเจนได้ในปริ มาณที่ต่าํ กว่ากระบวนการรี ฟอร์ มมิงด้วยไอนํ้า
Dauenhauer และคณะ [17] ทําการศึกษาการผลิตแก๊สสังเคราะห์ (Syngas) หรื อไฮโดรเจน โดย
ใช้อตั ราส่ วนระหว่างคาร์ บอนต่อออกซิ เจน C/O หลายแบบ ที่อุณหภูมิต่าง ๆ และใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยา
จําพวกโลหะมีตระกูล (Noble metal) ซึ่ งพบว่าที่อตั ราส่ วนระหว่างคาร์ บอนต่อออกซิ เจน C/O = 1.2 ได้
ปริ มาณไฮโดรเจนมากที่สุด คือ 56%
2.4. กระบวนการออโตเทอร์ มอลรี ฟอร์ มมิง (Autothermal reforming) เป็ นกระบวนการที่
ปรับปรุ งจากกระบวนการออกซิ เดชันแบบบางส่ วน โดยใช้สารตั้งต้น (Substrate) คือกลีเซอรอล ทํา
ปฏิกิริยากับออกซิ เจนและไอนํ้า เพื่อผลิตแก๊สสังเคราะห์ (Syngas) หรื อไฮโดรเจน ดังแสดงในสมการ (4)
ซึ่ งปฏิ กิริยาดังกล่ าวเป็ นปฏิ กิ ริยาคายความร้ อน ข้อดี ของกระบวนการออโตเทอร์ มอลรี ฟอร์ มมิ ง คื อ
ปริ มาณไฮโดรเจนที่ผลิตมีปริ มาณมากกว่ากระบวนการออกซิ เดชันบางส่ วน และใช้พลังงานน้อยกว่า
กระบวนการรี ฟอร์มมิงด้วยไอนํ้า
-----------------(4)
C3H8O3 + 3/2 H2O + 3/4 O2  3 CO2 + 11/2 H2 , H = –240 kJ/mol
Dauenhauer และคณะ [17] รายงานว่าการเพิ่มปริ มาณไอนํ้า (S) ต่อคาร์ บอน (C) ที่อตั ราส่ วน
S/C = 4.5 และใช้อตั ราส่ วนระหว่างคาร์ บอนต่อออกซิ เจน C/O > 1.0 พบว่าได้ปริ มาณไฮโดรเจนเพิ่มขึ้น
ถึง 79% สําหรับ Swami และคณะ [18] รายงานการศึกษาการสังเคราะห์ไฮโดรเจนโดยกระบวนการ
ออโตเทอร์ มอลรี ฟอร์ มมิงพบว่า ที่อตั ราส่ วนไอนํ้าต่อคาร์ บอน S/C = 3 และอัตราส่ วนระหว่างคาร์ บอน
ต่อออกซิ เจน C/O = 0.3 โดยใช้อุณหภูมิของการทดลองอยูใ่ นช่วง 550-850 oC และใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยา
Pd/Ni/Cu/K จากผลการทดลองการสังเคราะห์ไฮโดรเจนโดยออโตเทอร์ มอลรี ฟอร์ มมิง พบว่าปริ มาณ
ไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นมากกว่ากระบวนการรี ฟอร์ มมิงด้วยไอนํ้า ส่ วน Douette และคณะ [19] ทําการจัดการ
ทดลองแบบแฟคเตอร์ เรี ยล (Factorial experimental design) เพื่อศึกษาและหาอิทธิ พลของตัวแปรต่อไปนี้
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อัตราส่ วนระหว่างคาร์ บอนต่อออกซิ เจน C/O อัตราส่ วนระหว่างไอนํ้าต่อคาร์ บอน S/C และอุณหภูมิ โดย
พบว่าที่อตั ราส่ วนระหว่างคาร์ บอนต่อออกซิ เจน C/O = 0 และ อัตราส่ วนระหว่างไอนํ้าต่อคาร์ บอน S/C =
2.2 และอุณหภูมิ 804 oC จะได้ผลิตภัณฑ์เป็ นแก๊สไฮโดรเจนจํานวน 4.5 โมล ต่อ 1 โมลของกลีเซอรอล
เกรดห้องปฏิบตั ิการ หรื อที่เรี ยกว่า Reagent grade และพบว่าเมื่อใช้กลีเซอรอลดิบที่เป็ นผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิ ตไบโอดี เซลมาเป็ นสารตั้งต้นแทนกลี เซอรอลเกรดห้องปฏิ บตั ิก าร เมื่ อเที ยบกันแล้ว
ผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งเป็ นแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นมีปริ มาณไม่ต่างกันมากนัก แต่จากการทดลองเกิดโค้ก (Coke)
ขึ้น ซึ่ งจะไปขัดขวางประสิ ทธิ ภาพของตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ใช้และทําให้การเกิ ดปฏิ กิริยาด้อยลง อีกทั้งยัง
ส่ งผลให้ปริ มาณแก๊สไฮโดรเจนที่ผลิตได้ลดลงด้วย ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากกลีเซอรอลดิบที่ใช้มีสารเจือปน
ต่าง ๆ อยูม่ าก เช่น คลอไรด์ และโซเดียมไอออน เป็ นต้น
2.5. กระบวนการเอเควียสเฟสรีฟอร์ มมิง (Aqueous-phase reforming) หรื อที่ใช้ชื่อย่อว่า APR
ในปี ค.ศ.2002ได้เริ่ มมี การดําเนิ นการวิจยั จากคณะของ Cortright [20] และมี การตี พิมพ์ผ ลงานใน
วารสารเนเจอร์ (Nature) เกี่ยวกับการสังเคราะห์ไฮโดรเจนด้วยกระบวนการ APR โดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยา
จําพวกสารประกอบของแพลทินมั ซึ่ งทําปฏิกิริยาภายใต้สภาวะที่ใช้อุณหภูมิและความดันไม่สูงมากนัก
(200-250 oC และ 20-25 bar) ดังแสดงในสมการที่ (5)
C3H8O3 + 3/2 H2O2  3 CO2 + 11/2 H2
-----------------(5)
Lehnert และคณะวิจยั [21] ศึกษาการเปลี่ยนกลีเซอรอลเป็ นแก๊สไฮโดรเจน จากการใช้ตวั เร่ ง
ปฏิ กิ ริย า Pt ซึ่ ง เตรี ยมจากสารตั้งต้นต่ า งชนิ ด กันคื อ แพลททิ นัม เอททาโนลามี น (platinum
ethanolamine), แพลททินมั (II) ไนเตรต (platinum (II) nitrate), แพลททินมั ซัลไฟท์ (platinum sulfite)
และ เตตราเอมีน แพลททินมั (II) ไนเตรต (tetrammine platinum (II)-nitrate) จากผลการทดลองพบว่า
แม้จะใช้สารตั้งต้นของ Pt ต่างชนิดกัน แต่ผลลัพท์ที่ได้ไม่ต่างกันคือ สามารถเปลี่ยนกลีเซอรอลเป็ นแก๊ส
ไฮโดรเจนได้ประมาณ 45% นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุรองรับตัวเร่ งปฏิกิริยา จาก γ-อลูมินา
บริ สุทธิ์ ซึ่ งเป็ นส่ วนผสมของ γ, δ และ θ (Puralox®) นั้น ยังนําไปสู่ การเพิ่มขึ้นของปริ มาณไฮโดรเจนที่
สังเคราะห์ได้ จาก 1.2 × 10-3 ถึง 7.6 × 10-3 โมลต่อนาที การทดลองโดยใช้กลีเซอรอลดิบเป็ นสารตั้งต้น
สามารถทําได้ดี แต่เนื่ องจากมีสิ่งเจือปน เช่ นโซเดียมคลอไรด์ ทําให้อตั ราการผลิตไฮโดรเจนไม่สูงนัก
(7.6 × 10-3 โมลต่อนาที) เมื่อเทียบกับการใช้กลีเซอรี นบริ สุทธิ์เป็ นสารตั้งต้น
ส่ ว น Wen และคณะวิ จ ัย [22] ศึ ก ษาผลของการเปลี่ ย นกลี เ ซอรอลเป็ นแก๊ ส ไฮโดรเจนด้ว ย
กระบวนการ APR โดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาต่างกันคือ Pt Ni Co และ Cu และศึกษาการใช้วสั ดุรองรับ
ตัวเร่ งปฏิกิริยาแบบต่าง ๆ ซึ่ งพบว่าประสิ ทธิ ภาพของตัวเร่ งปฏิ กิริยาโลหะ โดยจัดเรี ยงตามการเพิ่มขึ้น
ตามลําดับดังนี้ Co < Ni < Cu < Pt นอกจากนี้ยงั พบอีกว่า Pt เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาที่มีความเสถียรสู งสุ ด
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ในขณะที่นิกเกิลและโคบอลมีประสิ ทธิ ภาพการเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ต่าํ กว่า โดยเฉพาะเมื่อต้องอยูภ่ ายใต้
สภาวะที่ มี ไ อนํ้า นาน ๆ ส่ วนผลการทดลองเมื่ อ เปรี ย บเที ย บวัส ดุ รองรั บ ที่ ใช้ต ัวเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าเป็ น Pt
สามารถจัดเรี ยงตามการเพิ่มขึ้นตามลําดับดังนี้ SAPO-11 < AC(active carbon) < HUSY < SiO2 < MgO <
Al2O3
2.6. กระบวนการซุ ปเปอร์ คริติครัลวอร์ เตอร์ รีฟอร์ มมิง (Supercritical water reforming) หรื อ
ชื่อย่อว่า SCWR เป็ นกระบวนการสังเคราะห์แก๊สไฮโดรเจนที่สภาวะวิกฤติของนํ้าคือ อุณหภูมิ 647 K
และความดัน 22.1 MPa ที่สภาวะดังกล่าวนํ้าเป็ นตัวกลางที่ดีในกระบวนการรี ฟอร์ มมิงกลีเซอรอล Byrd
และคณะวิจยั [23] ทําการศึกษากระบวนการรี ฟอร์ มมิงกลีเซอรอลโดยใช้ Ru/Al2O3 เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
จากผลการศึกษาพบว่าที่อุณหภูมิสูงขึ้นมีผลโดยตรงต่อปริ มาณแก๊สไฮโดรเจนที่ผลิตได้ และใกล้เคียงกับ
ผลผลิตทางทฤษฎีคือ 7 โมลของไฮโดรเจนต่อ 1 โมลของกลีเซอรอล ซึ่ งที่สภาวะดังกล่าวสามารถทําได้
โดยป้ อนความเข้มข้นของสารตั้งต้นให้เจือจาง และทําการทดลองที่อุณหภูมิ 800 oC Xu และคณะวิจยั
[24] ศึกษา SCWR ของกลีเซอรอล โดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาที่เป็ นคาร์ บอนแบบต่าง ๆ กัน (Spruce wood
charcoal, Macadamia shell charcoal, Coal activated carbon และ Coconut shell activated carbon) และ
ศึกษาอิทธิ พลของอุณหภูมิ ความดัน ปริ มาณความเข้นข้นของสารที่ป้อน ระยะเวลา และชนิ ดของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา จากการทดลองพบว่าที่อุณหภูมิ 873 K และความดัน 25 MPa ให้ผลเป็ นอย่างมากในการ
เปลี่ยนแปลงกลีเซอรอลเป็ นไฮโดรเจน โดยเฉพาะกับสารอินทรี ยค์ วามเข้นข้นสู ง ซึ่ งถูกใช้เพื่อป้ อนเข้าไป
ทําปฏิกิริยา Xu และคณะวิจยั [25] ศึกษา SCWR ของไกลซี นและกลีเซอรอล โดยทดลองเปรี ยบเทียบ
ระหว่างการใช้หรื อไม่ใช้ Na2CO3 เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา กับเครื่ องปฏิกรณ์ท่อไหลแบบต่อเนื่ อง ที่อุณหภูมิ
380-500 ° C และความดัน 25 เมกะปาสคาล พบว่าประสิ ทธิ ภาพการทํางานของตัวเร่ งปฏิกิริยา เมื่อใช้
ปริ มาณ Na2CO3 จํานวน 0.1% ให้ผลการสังเคราะห์ ดีกว่า เมื่ อใช้ปริ มาณของตัวเร่ งปฏิ กิริยา Na2CO3
จํานวน 0.2% โดยนํ้าหนัก เนื่ องจากมีงานวิจยั ที่ศึกษาโดย SCWR อีกมากที่ยงั ไม่สามารถกล่าวถึงได้
ครบถ้วนในพื้นที่ที่จาํ กัด แต่อย่างไรก็ตามผูเ้ ขียนได้นาํ ตารางของการเปรี ยบเทียบผลการทดลอง ซึ่ งใช้ตวั
แปรต่ าง ๆ อาทิ ชนิ ดของตัวเร่ งปฏิ กิริยา รู ปแบบปฏิ กรณ์ ปริ มาณกลี เซอรอล อุณหภูมิ (K) ความดัน
(MPa) เวลา (s) และผลิตภัณฑ์แสดงไว้ในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5. การเปรี ยบเทียบผลการทดลองของการผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากกลีเซอรอลด้วยวิธีซุปเปอร์ คริ ติครัลวอร์ เตอร์ รี
ฟอร์มมิง [26]
ตัวเร่ งปฏิกิริยา รู ปแบบ
ปริ มาณ
อุ ณ ห ภู มิ ค ว า ม ดั น เวลา
ผลิตภัณฑ์
Ref
Catalyst
ปฏิกรณ์
กลีเซอรอล (K)
(MPa)
(s)
.
Reactor type (wt%)
NaHSO4
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
633, 773 35
90
Acrolein, acetaldehyde, H2, 27
CO, CO2, CH4, C2H4,C2H6,
32%glycerol conversion
H2SO4
แบบท่อไหล
5
573-623 34.5
16-39 Acrolein, acetaldehyde, CO2, 28
Hastelloy
C2H4,C2H6, 32%glycerol
C276
conversion
แบบท่อไหล
5
523-673 25
120
Acrolein
29
Inconel 625
30
แบบท่อไหล
ไม่ระบุ 622-748 25,35,45
32Methanol, acetaldehyde,
Inconel 625
165
propionaldehyde, acrolein,
allylalcohol, ethanol,
formaldehyde, CO, CO2, H2,
ethanol, acetone,C2H6, C2H4,
propene, propane, butenes,
butanes, methyl-hydroxydioxanes
แบบท่อไหล
1
573-663 25-34
10-60 Acrolein, 80%glycerol
31
ZnSO4
SS 1.4401
conversion
ZnSO4
แบบท่อไหล
0.5-10
633
34
10Acrolein
32
SS 1.4401
180
H2SO4
แบบกะ
2.33
573-673 25-34.5
600- Acrolein, acetaldehyde,
33
SS 316
3600 allylalcohol, formaldehyde,
hydroxyacetone,
90%glycerol conversion
แบบกะ
6.89-16.86 473-673 30
1200- Acrolein, acetaldehyde,
34
SUS 304
3600 allylalcohol, 99.92%glycerol
TiO2
แบบท่อไหล
0.46
673
33
ไม่
Acrolein, acetaldehyde,
35
WO3/TiO2
ระบุ
allylalcohol, 99.92%glycerol
conversion
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ตารางที่ 5. (ต่อ) การเปรี ยบเทียบผลการทดลองของการผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากกลีเซอรอลด้วยวิธีซุปเปอร์ คริ ติครัลวอร์
เตอร์รีฟอร์มมิง [26]
ตัวเร่ งปฏิกิริยา รู ปแบบ
ปริ มาณ
อุ ณ ห ภู มิ ค ว า ม ดั น เวลา
ผลิตภัณฑ์
Ref
Catalyst
ปฏิกรณ์
กลีเซอรอล (K)
(MPa)
(s)
.
Reactor type (wt%)
CSAC
แบบท่อไหล
18.72
873
34.5
44
H2, CO, CO2, CH4, C2H6,
36
Inconel 625
37
CSAC
แบบท่อไหล
18.72
938
28
60
H2, CO, CO2, CH4,
Hastelloy
C2H6,;100%glycerol
conversion
C276
แบบท่ อไหล
18.71
980-991 28
40
H2, CO, CO2, CH4,
38
C2H6,;100% glycerol
39
แบบท่อไหล
1
573-773 15-25
450
H2, CO, CO2, CH4,
C2H6,;100%glycerol
conversion
Ru/TiO2
แบบกะ
1-20
673-1073 5-45
60
H2, CO, CO2, CH4,
40
Quartz
C2H6,;100%glycerol
capillary
conversion
แบบท่อไหล
5-40
973-1073 24.1
5
H2 (up to70 mol%),CO,CO2, 41
Ru/Al2O3
Inconel 625
CH4; morethan 99% glycerol
แบบท่อไหล
1
653-773 25
59H2 (up to 60 mol%),CO,CO2, 42
Na2CO3
Hastelloy
296
CH4, hydrocarbons; up to 98
%
240H2 (up to 90 vol%),CO,CO2, 43
NaOH
แบบกะ
42.3
573-673 8.5-31
2040 C1–C2 hydrocarbons
Hastelloy
Ru/ZrO2
แบบท่อไหล
5
783-823 35
2-10
acetaldehyde,aceticacid,hydr 44
oxyacetone,acrolein,H2,
CO,CO2;
แบบท่อไหล
10
873
25
5
H2 (up to 55 mol%),CO(up 45
K2CO3
Inconel 600
to 32 mol%)CO2, CH4;
upto100%
46
-/Crude
แบบท่อไหล
5-20
733-923 25.5-27.0 6-173 H2, CO,CO2, C1–C3
hydrocarbons; up to100%
Inconel 825
glycerol conversion
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ตารางที่ 5. (ต่อ) การเปรี ยบเทียบผลการทดลองของการผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากกลีเซอรอลด้วยวิธีซุปเปอร์ คริ ติครัลวอร์
เตอร์รีฟอร์มมิง [27]
ตัวเร่ งปฏิกิริยา รู ปแบบ
ปริ มาณ
อุ ณ ห ภู มิ ค ว า ม ดั น เวลา (s)
ผลิตภัณฑ์
Ref.
Catalyst
ปฏิกรณ์
กลีเซอรอล (K)
(MPa)
Reactor type (wt%)
แบบท่อไหล
10
648-973 25.5-27.0 8-87
H2, CO,CO2, CH4, C2H6,
Pt/CeZrO2
47
Inconel 825
Ni/ZrO2
C2; up to 100% glycerol
Ni/CaO–
conversion
6Al2O3
NiCu/CeZrO2
CuZn
Ni/CaO–
แบบท่อไหล
3-10
984-998 24-27
30-35 H2, CO,CO2, CxHy; 95.0– 48
6Al2O3
99.9%glycerolconversion
Inconel 825
Pilot plant
6.6-40
923
25.5-31.6 H2 (up to 53
49
mol%),CO,CO2, CH4
NaOH Na2CO3 แบบท่อไหล
10-50
718-873 25
3.9-9.0 H2, CO,CO2, CH4, C2H4,
50
KOH K2CO3 Hastelloy
C2H6; up to 100%carbon
and hydrogen gasification
C276
แบบกะ
5,10 (pure 723-873 25
300H2, CO2, CH4, C2H6,
51
Inconel
glycerol)
7200
acetaldehyde,
K2CO3
718SS 316
3.5 (crude
propionaldehyde, acrolein,
glycerol)
methanol, 1propanol,ethyleneglycol,
allylalcohol, 1,2propanediol
52
NaOH
แบบกะ
10-30
573-703 30
5-120 H2, CO2, CO,CH4,
SS 316
acetaldehyde, formicacid,
glycolicacid, propionic
acid, formaldehyde,
acetone, methanol;up to
57.5% glycerol conversion
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2.7. กระบวนการเปลีย่ นแปลงทางชีวเคมี (Biochemical conversion process) เป็ นกระบวนการ
ที่ ใ ช้สิ่ ง มี ชี วิ ต จํา พวกยีส ต์ห รื อ แบคที เ รี ย เพื่ อ ทํา ให้ส ารอิ น ทรี ย ์เ กิ ด การย่อ ยสลายและเปลี่ ย นแปลง
กลายเป็ นเชื้อเพลิง Sabourin-Provost และ Hallenbeck [53] ศึกษากระบวนการหมักแบบใช้แสง หรื อที่
เรี ยกว่า Photofermentation ของกลีเซอรอลดิบ โดยใช้แบคทีเรี ยชื่ อ Rhodopseudomonas palustris ใน
กระบวนการหมักแบบใช้แสง จากผลการทดลองพบว่าจากกลีเซอรอลดิบที่ใช้จาํ นวน 1โมลสามารถผลิต
เป็ นแก๊สไฮโดรเจนได้จาํ นวน 6 โมล Seifert และ Waligorska [54] ศึกษากระบวนการหมัก กลีเซอรอล
และได้ผลิตภัณฑ์หลักคือไฮโดรเจนจํานวน 0.41 โมลต่อ 1โมลของกลีเซอรอล สําหรับ Siles Lopez และ
คณะ [55] ศึกษาโดยใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีแบบแอนาโรบิก (Anaerobic Bioconversion)
โดยใช้สารละลายกลีเซอรอลและกากตะกอนจากนํ้าเสี ยเป็ นสารตั้งต้น และเกิ ดการเปลี่ยนแปลงเกื อบ
100% ส่ วนปริ มาณของแก๊สที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่เป็ นแก๊สมีเทนมากว่าจะเป็ นแก๊สไฮโดรเจน ซึ่ งมีปริ มาณ
0.14 กิโลโมลของมีเทนต่อ 1 กิโลกรัมของกลีเซอรอล

3. สรุ ป
ในการผลิ ตไฮโดรเจนที่ ได้ม าจากกลี เ ซอรอลทํา ได้ห ลายวิธี โดยในบทความนี้ ไ ด้รวบรวม
กระบวนการผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากกลี เซอรอล เช่ น กระบวนการโฟโตแคตาไลซิ ส (Photocatalysis)
การรี ฟอร์ มมิงด้วยไอนํ้า (Steam reforming) กระบวนการออกซิ เดชันบางส่ วน (Partial oxidation)
กระบวนการออโตเทอร์ มอลรี ฟอร์ มมิง (Autothermal reforming) กระบวนการเอเควียสเฟสรี ฟอร์ มมิง
(Aqueous-phase reforming) กระบวนการซุ ปเปอร์ คริ ติครัลวอร์ เตอร์ รีฟอร์ มมิง (Supercritical water
reforming) กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี (Biochemical conversion process) เป็ นต้น ในแต่ละ
กระบวนการมีขอ้ ดีและข้อเสี ยที่แตกต่างกัน แต่ทุก ๆ กระบวนการมีจุดประสงค์เดียวกันคือ หาสาภาวะที่
ดีหรื อเหมาะสมที่สุดในการเปลี่ยนกลีเซอรอลให้เป็ นแก๊สไฮโดรเจน โดยผูว้ ิจยั สามารถพิจารณาและ
เปรี ยบเทียบจากตัวแปรต่าง ๆ อาทิ ชนิดของตัวเร่ งปฏิกิริยา รู ปแบบปฏิกรณ์ ปริ มาณกลีเซอรอล อุณหภูมิ
(K) ความดัน (MPa) เวลา (s) และปริ มาณผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
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