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ชุดตรวจติดตามความบริสุทธิ์ของไบโอดีเซล 
กองวิชาฟิสิกสแ์ละเคมี ฝ่ายศึกษา โรงเรยีนนายเรือ 

๑. ความสำคัญและความเป็นมา 
หลายปีที่ผ่านมาคนไทยได้รู้จักไบโอดีเซลมาอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการผลิตไบโอดีเซลเพื่อใช้เป็นพลังงาน

ทางเลือกสำหรับใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ผลิตไบ
โอดีเซลในประเทศไทยคือน้ำมันปาล์ม ซึ่งมีการผลิตน้ำมันปาล์มมากทางภาคใต้ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต
เป็นไบโอดีเซลชนิดเมทิลเอสเตอร์ที่นำไปผสมกับน้ำมันดีเซลในอัตราส่วนต่าง ๆ หรือน้ำมันดีเซลชุมชนที่ผลิตเพ่ือใช้
กับเครื่องยนต์ทางการเกษตร สิ่งสำคัญที่จะสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของไบโอดีเซลได้ก็คือ คุณสมบัติที่ได้มีการ
วิเคราะห์ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งแน่นอนว่ากระบวนการตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลแต่ละ
ชนิดนั้นต้องผ่านขั้นตอนในห้องปฏิบัติการทั้งสิ้น หน่วยตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภทนั้น มี
วิธีการที ่แตกต่างกันออกไปในแต่ละมาตรฐานที่ต้องตรวจ ทั ้งยังมีค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ในแต่ละ
พารามเิตอร์ที่แตกต่างกันไปตามอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์อีกด้วย 

    

                     .                          
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๑.๑ ความสำคัญองค์ความรู้ที่มีการจัดการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
       การผลิตไบโอดีเซลสำหรับประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมผลิตไบโอดีเซลผ่านกระบวนการทรานส์เอสเอสเตอริฟิเค
ชัน (transesterification)  น้ำมันปาล์มส่วนใหญ่ที่นำมาผลิตไบโอดีเซลอยู่ในรูปของเหลวที่เรียกว่า โอเลอิน (olein) และ
ส่วนที่เป็นกึ่งของเหลวที่เรียกว่า สเตียริน (stearin) นอกจากนั้นยังมีการนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตไบโอ
ดีเซลอีกด้วยเนื่องจากราคาถูกกว่าน้ำมันใหม่ และพบว่าส่วนใหญ่นิยมผลิตไบโอดีเซลชนิดเมทิลเอสเตอร์ การตรวจสอบ
ความบริสุทธิ์ของไบโอดีเซลชนิดเมทิลเอสเตอร์ที่ผลิตได้ จะต้องอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ละเอียด เช่น เครื่อง GC (Gas 
Chromatography) เป็นเครื่องมือที่ใช้หาค่าร้อยละความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเตอร์ที่อยู่ในไบโอดีเซลชนิด B100   แต่
เครื่องมือชนิดนี้มีข้อจำกัดซึ่งต้องติดตั้งอยู่ในห้องปฏิบัติการเคมีเท่านั้น ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่าง ๆ ได้ อีกทั้ง
อุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ต้องอยู่ในห้องปฏิบัติการเช่นเดียวกัน ดังนั้น การทดสอบความบริสุทธิ์ของ
ร้อยละเมทิลเอสเตอร์ในไบโอดีเซลจึงมีข้อจำกัดตามไปด้วย  กระบวนการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของไบโอดีเซลเป็นไป
ตามมาตรฐานของประกาศกรมธุรกิจพลังงาน การตรวจวิเคราะห์มีค่าใช้จ่ายสูง และส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบหลังจาก
ปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซลสิ้นสุด ดังนั้นหากมีวิธีทดสอบหาความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเตอร์ที่สะดวก ง่าย และลด
ค่าใช้จ่าย น่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับการตรวจวิเคราะห์ และเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญที่สามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบ
ความบริสุทธิ์ของไบโอดีเซลทั้งชนิด B100  และชนิดไบโอดีเซลชุมชน (สำหรับใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตร) ต่อไป 

๑.๒ ความเป็นมาและแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีการจัดการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
       ปริมาณเมทิลเอสเตอร์ แสดงถึงความบริสุทธิ์ของไบโอดีเซล และการเกิดปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซลที่
สมบูรณ์ มาตรฐานกำหนดให้มีปริมาณเมทิลเอสเตอร์มากกว่าร้อยละ ๙๖.๕ โดยน้ำหนัก เมื่อปริมาณเอสเตอร์น้อย
กว่าที่กำหนดชี้บอกถึงว่ายังมี โมโนกลีเซอไรด์ ไดกลีเซอไรด์ หรือไตรกลีเซอไรด์ อยู่ในไบโอดีเซลสูงกว่าที่กำหนด 
ส่งผลให้ความหนืดของไบโอดีเซลมีค่าสูง และเก่ียวเนื่องกับการอุดตันในหัวฉีด หรือกระบอกสูบของเครื่องยนต์ 
       ชุดตรวจติดตามความบริสุทธิ์ของไบโอดีเซล เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์หาร้อยละความบริสุทธิ์ของ
เมทิลเอสเตอรข์องการผลิตไบโอดีเซลว่าเป็นไบโอดีเซลชนิด B100 หรือ ไบโอดีเซลชุมชน (สำหรับใช้กับเครื่องยนต์
ทางการเกษตร) โดยเทียบเคียงกับการวิเคราะห์เช่นเดียวกับการใช้เครื่อง GC เพียงแต่ชุดตรวจติดตามความบริสุทธิ์
ของไบโอดีเซลใช้เทคนิค TLC (Thin Layer Chromatography)  

๒. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู ้
๒.๑ วัตถุประสงค์ขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพ่ือให้เกิดวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลศิ 
        เพ่ือประดิษฐ์ชุดตรวจติดตามความบริสุทธิ์ของไบโอดีเซลจำนวน ๓ ชุด ที่ราคาถูก ใช้งานง่าย สะดวกพกพา
ไปตรวจภาคสนาม 

๒.๒ เป้าหมายหรือตัวชี้วัดขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพ่ือให้เกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 
       ออกแบบการทดลองจากห้องปฏิบัติการทางเคมี เพ่ือประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย และ
ได้ความถูกต้องเทียบเท่ากับการใช้เครื่องมือที่มีราคาสูง 
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๓. กระบวนการผลิตผลงาน 
๓.๑ การออกแบบผลงาน/ นวัตกรรม  
 

    
 
      ๓.๑.๑ ออกแบบเป็น test kit เป็นกล่องอลูมิเนียม มีหูหิ้วด้านบน มีตัวล็อคกล่องด้านหน้า  
      ๓.๑.๒ กล่องมีขนาดยาว  ๓๐ ซม. × กว้าง ๒๔ ซม. × สูง ๒๐ ซม.  
      ๓.๑.๓ ด้านในกล่องมีช่องสำหรับวางขวดสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้เทคนิค TLC พร้อมเตาให้ความร้อน ในการ
ตรวจสอบ spot ของสารไบโอดีเซลตัวอย่าง เปรียบเทียบกับ spot ของไบโอดีเซลมาตรฐานที่ทราบร้อยละความ
บริสุทธิ์  
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๓.๒ เป้าหมายหรือตัวชี้วัดขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพ่ือให้เกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 
 

          
 
       - เพ่ือให้สามารถแยกแยะเบื้อนต้นได้ว่า ไบโอดีเซลที่ผลิตไดเ้ป็นไบโอดีเซลชนิด B100 หรือ ไบโอดีเซลชุมชน 
ด้วยเทคนิค TLC ก่อนยืนยันผลด้วยเทคนิควิเคราะห์ที่ละเอียดด้วยเทคนิคทางเคมีข้ันสูง 

๓.๓ ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 
       ใช้ชุดตรวจติดตามความบริสุทธิ์ของไบโอดีเซล ตรวจติดตามความบริสุทธิ์ของไบโอดีเซลชนิดเมทิลเอสเตอร์ 
ที่ผลิตจาก น้ำมันปาล์ม ไขปาล์ม น้ำมันพืชใช้แล้ว กรดไขมันปาล์ม น้ำมันหมู น้ำมันไก่ ซึ่งใช้เทคนิค TLC หรือ
ทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี โดยการจุ่มแผ่น TLC ลงในสารละลายเฉพาะที่เตรียมไว้ เพื่อเปรียบเทียบความบริสุทธิ์
ของไบโอดีเซลกับไบโอดีเซลมาตรฐาน ตามวิธีการต่อไปนี้ 
       ๓.๓.๑ การเตรียมสาร 
        ๓.๓.๑.๑ การเตรียมสารละลายอินทรีย์ผสม Hexane : Ethyl acetate : Acetic acid ในอัตราส่วน 
๙๐ :  ๑๐ : ๑ โดยปริมาตร สำหรับใช้เป็นเฟสเคลื่อนที่ (โดยเตรียมในตู้ดูดควัน) เทใส่ขวดมีฝาปิดสนิท  
        ๓.๓.๑.๒ สารละลายวานิลิน โดยชั่งผงวานิลิน ๑ กรัม ละลายในเอทานอลปรับปริมาตรให้ได้ ๑๐๐ 
มิลลิลิตร เทใส่ขวดมีฝาปิดสนิท 
                 ๓.๓.๑.๓ สารมาตรฐานไบโอดีเซล B100 ไดร้ับอนุเคราะห์จากบริษัท วีระสุวรรณ จำกัด และได้จาก
การสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
        ๓.๓.๒ วิธีการทดลอง  

          ๓.๓.๒.๑ เตรียมแผ่น TLC โดย นำแผ่น TLC Silica gel 60 F254 20×20 cm. มาตัดเป็นชิ้นขนาด ๒×๕ 
เซ็นติเมตร แล้วขีดเส้นบาง ๆ ด้วยดินสอห่างจากด้านบนของแผ่นลงมา 0.5 เซ็นติเมตร เป็นระดับที่กำหนดไว้ให้เฟส
เคลื่อนที่ชะพาสารมาตรฐานและสารตัวอย่างมาถึง และห่างจากด้านล่างของแผ่นขี้นมา ๑ เซ็นติเมตรจากนั้นกำหนดจุดที่
จะทำการ spot สารมาตรฐานเมทิลเอสเตอร์ และจุดที่จะทำการ spot เมทิลเอสเตอร์ตัวอย่างที่ต้องการทราบความ
บริสุทธิ์ เพ่ือเปรียบเทียบความบริสุทธิ์ของ spot ทั้งสองจุด ดังรูปที่ ๑ 
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                                                   รูปที ่๑ การเตรยีมแผ่น TLC 
        ๓.๓.๒.๒ ทำการ spot สารมาตรฐานเมทิลเอสเตอร์ผ่านหลอดคะปิลลารี่ประมาณ ๑ - ๕ ไมโครลิตร ทาง

ด้านซ้ายของแผ่น TLC และทำการ spot เมทิลเอสเตอร์ตัวอย่างที่ต้องการทราบความบริสุทธิ์ผ่านหลอดคะปิลลารี่  

ประมาณ ๑ - ๕ ไมโครลิตร ทางด้านขวาของแผ่น TLC ผึ่งให้ spot ทั้งสองจุดแห้งประมาณ ๕ - ๑๐ นาทดีังรูปที่ ๒  

 
 

รูปที่ ๒ การผึ่งแผ่น TLC 
 ๓.๓.๒.๓ เทสารละลายอินทรีย์ผสมของ Hexane : Ethyl acetate : Acetic acid เพื่อใช้เป็นเฟสเคลื่อนที่ 
แบ่งสารละลายผสมนี้ออกมา 10 มิลลิลิตร ใส่ในแก้วก้นแบนที่มีฝาปิด แล้วจุ่มแผ่น TLC ที่ผึ ่งไว้จนแห้งแล้วลงใน
สารละลายผสมซึ่งอยู่ในแก้วก้นแบนดังกล่าว ดังรูปที่ ๓ 

 
 

รูปที่ ๓ การจุ่มแผ่น TLC ลงในสารละลายผสม 
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        ๓.๓.๒.๔ การปิดปากแก้วให้สนิทเพื่อให้สารละลายผสมอบอวลไปด้วยไอของสารละลายอินทรีย์เพ่ือ

เป็นตัวชะพา spot ของสารมาตรฐาน และสารตัวอย่าง ขึ้นไปถึงระดับเส้นที่กำหนดไว้ด้านบน จากนั้นใช้คีมคีบ

แผ่น TLC ออกมาผึ่งให้แห้งประมาณ 5 นาท ี

         ๓.๓.๒.๕ ใช้คีมคีบแผ่น TLC ที่แห้งแล้ว ไปจุ่มในสารละลายวานิลิน จนท่วมทั้งแผ่นในขวดเก็บ แล้ว
นำแผ่น TLC  ออกไปวางบนเตาไฟฟ้าที ่ร้อน สักพักจะสังเกตเห็น spot ของสารมาตรฐาน และสารตัวอย่าง 
ปรากฏขึ้น ใช้คีมคีบแผ่น TLC ดังกล่าวออกมาวิเคราะห์ผล ดังรูปที่ ๔ 
  

 
 
                                       รูปที่ ๔  แผ่น TLC ที่วางบนเตาไฟฟ้าที่ร้อน 
  ๓.๓.๒.๖ พิจารณาระดับของspot ของสารมาตรฐาน และสารตัวอย่าง ว่าถ้า spot ทั้งสองอยู่ใน

ระดับเดียวกันและตามทางที่ spot ของสารตัวอย่างถูกชะพาบนแผ่น TLC ไม่มี spot อ่ืน ๆ ปรากฏขึ้นมา แสดงว่า

สารตัวอย่างนั้น  มีความบริสุทธิ์เทียบเท่าสารมาตรฐาน สามารถสรุปได้ว่าสารตัวอย่างไบโอดีเซลที่นำมาทดสอบ

เป็นเมทิลเอสเตอร์ชนิด B100 ดังรูปที่ ๕ 

 

รูปที่ ๕  spot ของสารตัวอย่างด้านขวา มีความบริสุทธิ์เทียบเท่า สารมาตรฐานด้านซ้าย 
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- ๘ - 

 ๓.๓.๔ การคำนวณค่า Rf จากผลการทดลอง 
 

      ค่า Rf คืออัตราส่วนของระยะทางที่สารเคลื่อนที่ ต่อระยะทางท่ีตัวทำละลายเคลื่อนท่ี หรือ 
       Rf= ระยะทางท่ีสารเคลื่อนที่ / ระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ 
 

        ๓.๓.๔.๑ เมทิลเอสเตอร์จากไขปาล์ม ๑ มีค่า Rf = ๓.๕/๓.๕ = ๑ พบว่า ยังมีโมโนกลีเซอไรด์ ไดกลี
เซอไรด์ หลงเหลืออยู่เล็กน้อย ดังรูปที่ ๖ 
 

 
         
       รูปที่ ๖ เมทิลเอสเตอร์จากไขปาล์ม ๑ 
 
         ๓.๓.๔.๒  เมทิลเอสเตอรจ์ากไขปาล์ม ๒ (สารมาตรฐาน) มีค่า Rf = ๓.๕/๓.๕ = ๑ ดังรปูที่ ๗ 
 

 
 
      รูปที่ ๗ เมทิลเอสเตอร์จากไขปาล์ม ๒ 
 
 ๓.๓.๔.๓ เมทิลเอสเตอร์จากน ้ามันปาล์มมีค่า Rf = ๓.๓/๓.๕ = ๐.๙ พบว่ายังมีโมโนกลีเซอไรด์ ได
กลีเซอไรด์ หรือไตรกลีเซอไรด์หลงเหลืออยู่พอสมควร ดังรูปที่ ๘ 
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- ๙ - 

 
 

รูปที่ ๘ เมทิลเอสเตอร์จากน ้ามันปาล์ม 
 ๓.๓.๔.๔ เมทิลเอสเตอร์จากน ้ามันใช้แล้วมีค่า Rf = ๓.๕/๓.๕ = ๑ ดังรูปที่ ๙ 
 

 
 

   รูปที่ ๙ เมทิลเอสเตอร์จากน ้ามันใช้แล้ว 
  ๓.๓.๔.๕ เมทิลเอสเตอร์จากน้ำมันหมูมีค่า Rf = ๓.๓/๓.๕ = ๐.๙ พบว่ายังมีโมโนกลีเซอไรด์ ไดกลี
เซอไรด์ หรือไตรกลีเซอไรด์หลงเหลืออยู่มาก ดังรูปที่ ๑๐ 
 

 
 

      รูปที่ ๑๐ เมทิลเอสเตอร์จากน ้ามันหมู 
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- ๑๐ - 

 ๓.๓.๔.๖ เมทิลเอสเตอร์จากน ้ามันไกม่ีค่า Rf = ๓.๕/๓.๕ = ๑ ดังรูปที่ ๑๑ 
 

 
 
        รูปที่ ๑๑ เมทิลเอสเตอรจ์ากน้ำมันไก่ 
 
  ๓.๓.๔.๗ เมทิลเอสเตอร์จากกรดไขมัน มีค่า Rf = ๓.๓/๓.๕ = ๐.๙ และยังมีกรดไขมันหลงเหลืออยู่
บางส่วน ดังรูปที่ ๑๒ 

 
 

รูปที่ ๑๒ เมทิลเอสเตอร์จากกรดไขมัน 
 

      
      
      ลักษณะที่เป็น B100   ลักษณะท่ีเป็นไบโอดีเซลชุมชน 
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- ๑๑ - 

 

 
 

๓.๔ การใช้ทรัพยากร 
       ใช้ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการทดลอง นำมาบรรจุลงใน test kit  ดังนี้ 

๑. กล่องใส่อุปกรณ์แบบมีฝาเปิดด้านบน และมีหูหิ้วจำนวน ๓ ชุด  
๒. กล่องใส่แผ่น TLC  ที่ตัดแล้ว ขนาด ๒×๕ cm จำนวน ๔๐ ชิ้น ใช้เป็นเฟสอยู่นิ่ง 
๓. สารละลายอินทรีย์ผสมที่ใช้เป็นเฟสเคลื่อนที่ จำนวน ๒ ขวด 
๔. สารมาตรฐานไบโอดีเซล B100 จำนวน ๑ ขวด 
๕. สารละลายวานิลิน จำนวน ๑ ขวด   
๖. บีกเกอร์ขนาด ๕๐ มิลลิลิตร  ๑ ใบ     
๗. คีมคีบแผ่น TLC ๑ อัน  
๘. หลอดคะปิลลารีขนาดเล็ก ๕๐ อัน 
๙. เตาไฟฟ้าขนาดเล็ก  ๑ ชุด 
๑๐. แก้วก้นแบน ๑ ใบ 

เทคนิค                 
           

ก อน           หลัง            
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- ๑๒ - 

๑๑. เพลตสำหรับใช้ปิดแก้ว  ๑ อัน  
๑๒. ดินสอดำ ๑ แท่ง 
๑๓. ไม้บรรทัด ๑ อัน 
๑๔. มีดคัตเตอร์ ๑ อัน 

 

๔. ผลการดำเนินการ 
๔.๑ ผลที่เกิดตามจุดประสงค์ 
          ชุดตรวจติดตามความบริสุทธิ์ของไบโอดีเซลเป็นชุดตรวจที่มีอุปกรณ์สำหรับใช้ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของไบโอ

ดีเซลเบื้องต้นโดยใช้เทคนิค TLC (Thin Layer Chromatography) เพ่ือให้สามารถแยกแยะได้ว่าไบโอดีเซลที่สังเคราะห์

ขึ้นนั้นเป็นเมทิลเอสเตอร์ชนิดใด ระหว่างไบโอดีเซลชุมชน หรือไบโอดีเซลชนิด B100 

๔.๒ ผลสัมฤทธิ ์
       เมื่อแบ่งไบโอดีเซลตัวอย่างไปส่งวิเคราะห์เพื่อให้ทราบว่ามีร้อยละเมทิลเอสเตอร์เท่าใด พบว่า ผลวิเคราะห์
ด้วยเครื่อง GC  สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ด้วยเทคนิค TLC จากชุดอุปกรณ์ฯ ทุกตัวอย่าง นั่นแสดงให้เห็นถึง
ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

๔.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ 
       ๔.๓.๑ ได้ชุดตรวจติดตามความบริสุทธิ์ของไบโอดีเซลแบบ test kit จำนวน ๓ ชุด 
       ๔.๓.๒ ได้องค์ความรู้ใหม่ในการตรวจติดตามความบริสุทธิ์ของการผลิตไบโอดีเซล 
       ๔.๓.๓ สามารถประดิษฐ์เป็นเครื่องมือที่มีราคาถูกกว่า แต่สามารถใช้งานได้เทียบเท่าเครื่องมือที่มีราคาแพง 
เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย (เครื่อง GC ราคา หลักล้านบาท ส่งวิเคราะห์คิดราคา ๒,๕๐๐ -  ๓,๐๐๐ บาทต่อ 
๑ ตัวอย่าง ในขณะที่อุปกรณ์ต้นแบบฯ ราคาหลักหมื่นบาท วิเคราะห์คิดราคา ๒๐๐ - ๓๐๐ บาท ต่อ ๑ ตัวอย่าง) 
       ๔.๓.๔ เป็นการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน เนื่องจากลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายการส่งวิเคราะห์เมื่อยังไม่ทราบว่า 
ไบโอดีเซลที่ผลิตได้เป็นชนิด B100 หรือไม่ 
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- ๑๓ - 

๕. ปัจจัยความสำเร็จ 
 

๕.๑ สิ่งที่ช่วยให้งานประสบความสำเร็จ 
       ๕.๑.๑ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณะทำงานโครงการวิจัยชุดตรวจติดตามความบริสุทธิ์ของไบโอดีเซล 
       ๕.๑.๒ ได้รับกำลังใจที่ดีจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยใหม่ ๆ ในหน่วยงาน 
       ๕.๑.๓ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในการให้ใช้ห้องปฏิบัติการเคมี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความ
สะดวก เพ่ือดำเนินโครงการวิจัยจนแล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนงานการดำเนินโครงการวิจัย 
       ๕.๑.๔ ความตั้งใจจริงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง ลดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองและไม่ตอบโจทย์ที่ชัดเจน 
       ๕.๑.๕ การอธิบายให้ความรู้อย่างถูกต้อง ย่อมสร้างความเชื่อม่ัน เชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งทำให้งาน
ประสบความสำเร็จในที่สุด 
 

๖. บทเรียนที่ได้รับ 
๖.๑ การระบุข้อมูลที่ได้รับจากการผลิต และการนำผลงานไปใช้ 
       ๖.๑.๑ ค่า Rf เท่ากัน แสดงว่ามีแนวโน้มที่สารตัวอย่างมีความบริสุทธิ์เทียบเท่าสารมาตรฐาน  

       ๖.๑.๒ แม้ค่า Rf จะแสดงถึงอัตราส่วนของระยะทางที่สารเคลื่อนที่ ต่อระยะทางท่ีตัวทำละลายเคลื่อนที่ ซึ่งมี
ค่าไม่เกิน ๑ ในการคำนวณเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างค่าของสารมาตรฐานกับค่าของสารตัวอย่างก็ตาม  แต่ยังต้องมี
การสังเกตความเหมือนที่ปรากฎบนแผ่น TLC ด้วยว่ามีความแตกต่างอย่างไรระหว่าง spot ของสารมาตรฐานกับ
สารตัวอย่างที่ spot เปรียบเทียบกันในสภาวะเดียวกัน 
       ๖.๑.๓ การยืนยันความบริสุทธิ์โดยเทคนิค TLC สามารถใช้ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์เบื้องต้นของไบโอ
ดีเซลได้เม่ือเทียบกับไบโอดีเซลมาตรฐาน สามารถแยกแยะได้ว่าไบโอดีเซลที่สังเคราะห์ขึ้นนั้นเป็นไบโอดีเซลชุมชน
หรือไบโอดีเซลชนิด B100 
        ๖.๑.๔ หากต้องการทราบปริมาณร้อยละความบริสุทธิ์ของไบโอดีเซล (เมทิลเอสเตอร์) สามารถวิเคราะห์ได้
โดยใช้เทคนิคที่สูงขี้นคือ เทคนิค GC (Gas Chromatography) ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญตามประกาศกรมธุรกิจ
พลังงาน 
        ๖.๑.๕ การนำความรู ้ทางเคมีซึ ่งดูเสมือนยาก มาทำให้ง่ายต่อความเข้าใจ และใช้อุปกรณ์ที ่สะดวก 
เคลื่อนย้ายง่าย สามารถทำให้เกิดความเข้าใจ และนำไปสู่การควบคุมคุณภาพการผลิตที่ถูกต้อง 
        ๖.๑.๖ ศึกษาการใช้ชุดตรวจติดตามความบริสุทธิ์ของไบโอดีเซลให้เข้าใจปราศจากอคติ จะทำให้ค้นพบได้ว่า 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง 
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- ๑๔ - 

๗. การเผยแพร่ผลงาน 
๗.๑ การเผยแพร่ 
       - นำผลงานวิจัยไปจัดบอร์ดนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
 

      
 

- แจกแผ่นพับที่อธิบายหลักการ และประโยชน์ของการใช้ชุดตรวจติดตามความบริสุทธิ์ของไบโอดีเซล 
เพ่ือให้ผู้ร่วมงานที่สนใจได้รับความรู้มากขึน้ 
 

๗.๒ การยอมรับ 
       - ได้รับการตอบรับจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้น าผลงานวิจัยชุดตรวจติดตามความ

บริสุทธิ์ของไบโอดีเซล ไปร่วมจัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ ์๒ -๖ ก.พ.๖๑ ณ อาคารจัดแสดงนิทรรศการ ไบเทคบางนา 
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- ๑๕ - 

บทคัดย่อ 
 

แม้ว่าคนไทยจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับไบโอดีเซลมาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว แต่กระนั้นคนส่วนใหญ่ยัง
สับสนระหว่างไบโอดีเซลชุมชน และไบโอดีเซลชนิด B100 หลายคนเข้าใจว่าเมื่อผลิตไบโอดีเซลได้แล้วนำไบโอดีเซล
นั้นไปใช้กับเครื่องยนต์โดยตรงก็ถือว่านั่นคือใช้ B100 แตใ่นความเป็นจริงแล้วคำว่าไบโอดีเซล B100 หมายถึง ไบโอ
ดีเซลที่มีร้อยละของปริมาณเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันมากกว่า ๙๖.๕ หากค่าร้อยละต่ำกว่า ๙๖.๕ จัดเป็นไบอ
ดีเซลชุมชน ซึ่งกระบวนการผลิตให้ได้ไบโอดีเซลชนิด B100 นั้น มีข้ันตอนการผลิตที่ยุ่งยากกว่ากระบวนการผลิตไบ
โอดีเซลชุมชน เนื่องจากมีข้อกำหนดที่จะต้องวิเคราะห์เพ่ือหาค่าสมบัติต่าง ๆ ของไบโอดีเซล B100 มากกว่าการ
วิเคราะห์ค่าสมบัติของไบโอดีเซลชุมชนอยู่หลายค่า อีกทั้งการจะผ่านมาตรฐานข้อกำหนดของประกาศกรมธุรกิจ
พลังงานเพ่ือให้ได้มาตรฐาน B100 นั้น มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับ
มาตรฐานที่ถูกต้องมากนัก หลายแหล่งคิดไปว่าของที่ตนผลิตได้เป็นไบโอดีเซล B100 ทั้งสิ้น การมองด้วยสายอย่าง
เดียวไม่สามารถระบุได้ว่าไบโอดีเซลที่ผลิตได้นั้นอยู่ในมาตรฐานใด  แต่การส่งผลวิเคราะห์ด้วยค่าใช้จ่ายทีสู่งก็ไม่
ตอบโจทย์เรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนก้อนใหญ่ของการผลิตเช่นกัน ดังนั้นหากเราสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ที่
สามารถแยกชนิดในเบื้องต้นได้ว่าตัวอย่างใดคือ B100 หรือตัวอย่างใดคือไบโอดีเซลชุมชน ย่อมเกิดประโยชน์ใน
เรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ ซึ่งอุปกรณ์นี้ควรมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงมาก และสามารถตอบ
โจทย์ให้แก่ผู้ผลิตไบโอดีเซลได้ดี ซ่ึงจะทำให้การผลิตไบโอดีเซลมีหนทางเลือกว่าจะผลิตไบโอดีเซลชนิดใด  ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า ชุดตรวจติดตามความบริสุทธิ์ของการผลิตไบโอดีเซลให้ผลวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับผลวิเคราะห์
จากเครื่องมือชั้นสูงในทุกตัวอย่าง 
  
 
   
 
  


