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บทคัดยอ 
 ไขรําขาวดิบซึ่งมีนํ้ามันรําขาวเปนสวนประกอบอยูในปริมาณสูง เปนผลิตภัณฑพลอยไดท่ีมีมูลคาต่ํา ซึ่งได

จากขั้นตอนการขจัดไขของกระบวนการผลิตน้ํามันรําขาวบริสุทธิ์อาจเปนวัตถุดิบท่ีมีศักยภาพในการนํามาผลิตไบโอ

ดีเซลได การศึกษานี้ไดเตรียมกรดไขมันเอทิลเอสเทอรของน้ํามันรําขาวโดยการเรงปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน 

ภายในไขรําขาวดิบท่ีมีนํ้ามันอยู 66.67% โดยใชโซเดียมไฮดรอกไซด หรือโปแตสเซียมไฮดรอกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยา 

ท่ีอุณหภูมิหองและใชสัดสวนโมลของไขตอเอทานอลเทากับ 1:30  

 จากการศึกษาพบวาการใชโซเดียมไฮดรอกไซด 1.6% หรือโปแตสเซียมไฮดรอกไซด 2.0% (เทียบกับ

แอลกอฮอล) ในการเรงปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันสามารถเปลี่ยนน้ํามันรําขาวไปเปนกรดไขมันเอทิลเอสเทอร 

ไดสูงสุดรอยละ 93.99 และ 97.72 ตามลําดับ ภายในเวลา 5 นาที พิจารณาที่คาไอโอดีน และคาซีเทนของกรดไขมัน

เอทิลเอสเทอรท่ีเตรียมไดจากไขรําขาวดิบพบวาเปนไปตามมาตรฐานของไทย (มาตรฐานเดียวกับยุโรป) อยางไร 

ก็ตามคาความหนืดของกรดไขมันเอทิลเอสเทอรท่ีไดสูงเกินกวาคากําหนดของมาตรฐานไบโอดีเซล ซึ่งนาจะเกิดจาก

การละลายปนเปอนของไข 
 
คําสําคัญ : กรดไขมันเอทิลเอสเทอร  ไขรําขาวดิบ  ไบโอดีเซล  ทรานสเอสเทอริฟเคชัน  เอทานอล 

 

ABSTRACT 
Crude rice bran wax (CRBW) with high oil content (66.67%) is a low value co-product from 

dewaxing step of rice bran oil (RBO) refinery.  The entrapped oil has great potential for the preparation of 

biodiesel. In this study, fatty acid ethyl ester (FAEE) of RBO was prepared by in situ transesterification of 

CRBW with NaOH or KOH as catalyst. Transesterifications were performed at room temperature with 1:30 

molar ratio of CRBW to ethanol. About 93.99% and 97.72% of FAEE were obtained within 5 min of 

transesterifications by using 1.6% NaOH or 2.0% KOH in ethanol as catalyst, respectively. Based on the 

iodine value and cetane index, the obtained FAEE met Thai biodiesel specification (the same as EN 

standard). However, viscosity of the FAEE was slightly higher than the Thai biodiesel specification. This 

might be due to a small contamination of the wax in the FAEE.  
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คํานาํ 
 เนื่องจากปญหาการขาดแคลนน้ํามันจากปโตรเลียม (Petrodiesel)  ทําใหการวิจัยน้ํามันทางเลือกอยางไบ

โอดีเซล (Biodiesel) ไดรับความสนใจและศึกษากันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการคนหานํ้ามันซึ่งเปน

วัตถุดิบต้ังตนของการผลิตชนิดใหมๆ ท้ังจาก พืช สัตว และจุลินทรีย หรือแมแตการนําน้ํามันใชแลว (Reused oil)มา

ผลิตไบโอดีเซล 

 นํ้ามันรําขาว (RBO) เปนวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่ไดรับความสนใจในการนํามาผลิตไบโอดีเซล เนื่องจากเปน

นํ้ามันที่ไดจากรําขาวซึ่งเปนผลพลอยไดจากการสีขาว และเปนวัตถุดิบท่ีมีราคาถูก โดย RBO ท่ีนํามาใชผลิตไบโอ

ดีเซลอาจมีปริมาณกรดไขมันอิสระ (Free fatty acid; FFA) แตกตางกันไป ซึ่งสงผลใหการเลือกใชตัวเรงปฏิกิริยา

แตกตางกันไปดวย เชน Sinha และคณะ (2008) ผลิตไบโอดีเซลจาก RBO ท่ีมีปริมาณ FFA 2.8% โดยเลือกใช

โซเดียม-ไฮดรอกไซด (NaOH) และโปแตสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) เปนตัวเรงปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 40-60oC ใชเวลา

ในการทําปฏิกิริยา 60 นาที Einloft และคณะ (2008)  ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจาก RBO ท่ีมี FFA ประมาณ 3.0% 

โดยใช Tin compound เปนตัวเรงปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 60oC เปนเวลา 4 ชั่วโมง Lin และคณะ (2009) ผลิตไบโอดีเซล

จากน้ํามันรําขาวดิบ (Crude RBO) โดยการเรงปฏิกิริยาดวยกรดเพื่อลดปริมาณ FFA ลงกอนตามดวยการเรง

ปฏิกิริยาดวยดาง ท่ีอุณหภูมิ 60oC เปนเวลา 1 ชั่วโมง เปนตน 

 ไขรําขาวดิบ (CRBW)  เปนผลิตผลพลอยไดจากขั้นตอนการขจัดไขของกระบวนการผลิตน้ํามันรําขาว ซึ่ง

เปนของเหลือท้ิงที่ยังไมมีการนํามาใชประโยชนมากนัก ใน CRBW ประกอบดวยน้ํามันในปริมาณคอนขางสูง (20-

80%) (Vali และคณะ, 2005) ซึ่งจําเปนตองขจัดออกหากตองการผลิตไขรําขาวบริสุทธิ์เพ่ือนําไปใชประโยชนใน

อุตสาหกรรมอาหารโดยการนํา CRBW มาสกัดน้ํามันออกดวยตัวทําละลายที่เหมาะสม ซึ่งตองใชตัวทําละลาย

ปริมาณมาก จําเปนตองสกัดซ้ําหลายครั้ง และใชเวลานานกวาจะไดไขบริสุทธิ์ (Vali และคณะ, 2005; สายสนม 

ประดิษฐดวง และคณะ, 2533)   

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงตองการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจาก CRBW โดยใชเอทานอล และใชดาง NaOH และ 

KOH เปนตัวเรงปฏิกิริยาเพื่อเปนการคนหาแหลงวัตถุดิบใหมสําหรับผลิตไบโอดีเซล อีกทั้งเปนการสรางมูลคาเพิ่ม

ของไขรําขาวอีกดวยเนื่องจากผลผลิตรวมที่ไดควบคูกับไบโอดีเซลคือไขรําขาวบริสุทธิ์ซึ่งสามารถนําไปใชใน

อุตสาหกรรมอาหารได 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

อุปกรณ 
1. เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

โดยใชคอลัมนชนิด Phenogel ขนาด 7.8 mm, ID x  300 mm, L ขนาดอนุภาคบรรจุ 5 μm,  Pore size 

100 Å (บริษัท Phenomenex Pa) ตอกับ Injector ยี่หอ Rheodyne รุน 7125 Sample loop ขนาด 20 μL  ใชระบบชะ
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สารแบบ Isocratic ท่ีอัตราการไหล 1 mL/min อุณหภูมิคอลัมนและอินเจคเตอร 60°C ตอกับเครื่องตรวจวัดชนิด 

Evaporative Light Scattering Detector (ELSD) ของ SEDEX รุน 55 เคร่ืองประมวลผลรุน CSW 32  

2. เครื่อง Gas Chromatograph (GC) 

ใชเครื่องแกสโครมาโตกราฟ Shimadzu รุน GC-2010 วิเคราะหสารดวยคอลัมน BPX70 (70% bis-

cyanopropyl polysilphenylene-siloxane) ขนาด 0.25 mm, ID x 0.25 μm, df x 30 m, L อุณหภูมิของคอลัมน 

180oC อุณหภูมิของ Injector และ Detector 250oC โดยใช He เปนแกสตัวพาที่อัตราการไหล 2 mL/min โดยใชระบบ

ฉีดสารแบบปลอยสารทิ้งบางสวน (Split injection) ตอกับเครื่องตรวจวัดชนิด FID และเครื่องประมวลผล CBM-102 

 

วิธีการ 
1. การเตรียมกรดไขมันเอทิลเอสเทอรจากไขรําขาวดิบ  

ชั่ง CRBW 20 กรัม ใสขวดกนแบน เติมดวยเอทานอลปราศจากน้ําที่มี NaOH หรือ KOH ละลายอยู 1 - 

2.5% (w/v) โดยใชสัดสวนโมลของ CRBW ตอเอทานอลเทากับ 1:30 กวนดวย Magnetic stirrer เก็บตัวอยาง

ประมาณ 2 mL ทุก 1 นาที นําตัวอยางที่เก็บไดมาหยุดปฏิกิริยาทันทีดวยกรดอะซิติกเขมขนลางดวยน้ํากล่ัน และดูด

ความชื้นดวย Sodium sulfate anhydrous เตรียมสารตัวอยางที่ไดในโทลูอีน ท่ีความเขมขน 1000 ppm นําไป

วิเคราะหองคประกอบดวย HPLC เพื่อตรวจสอบความสมบูรณของปฏิกิริยาโดยพิจารณาจากปริมาณน้ํามันที่หายไป 

และปริมาณของ FAEE ที่เกิดขึ้น โดยใช 0.15% กรดอะซิติก 35% โทลูอีนและ 65% ไอโซออกเทน เปนวัฏภาค

เคลื่อนที่  

2. การวิเคราะหองคประกอบของเอทิลเอสเทอรจาก CRBW ดวย HPLC 

เมื่อส้ินสุดการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน CRBW ดวยเอทานอลที่มีดางเปนตัวเรงปฏิกิริยาแลว 

หยุดปฏิกิริยาดวยกรดอะซิติกเขมขน จากนั้นกรองแยก FAEE ออกจากตะกอนไขโดยใช Buchner Funnel นํา FAEE 

ท่ีไดมาลางดวยน้ํากล่ันรอน 4-5 ครั้ง ดูดความชื้นดวย Sodium sulfate anhydrous ระเหยเอทานอลออก ดึงตัวอยาง

ท่ีไดไปละลายในโทลูอีนที่ความเขมขน 1000 ppm วิเคราะหดวย HPLC ชะดวยวัฎภาคเคลื่อนที่ซึ่งประกอบดวย 

0.15% กรดอะซิติก 35% โทลูอีน และ 65% ไอโซออกเทน  

3. การวิเคราะหชนิดของ FAEE จาก CRBW ดวยแกสโครมาโตกราฟ 

นําตัวอยาง FAEE มาละลายในเฮกเซน ฉีดเขาเครื่องแกสโครมาโตกราฟ พิสูจนเอกลักษณ 

(Identification) ของกรดไขมันจากคาเวลาคงคางของสาร (retention time; tR) ตามวิธีของ Krisnangkura และคณะ 

(1997) และคํานวณสัดสวนรอยละขององคประกอบจากพื้นที่ใตพีค (Peak area) ของสารแตละชนิด  

4. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ FAEE 

คาไอโอดีน (Iodine value) และคาซาปอนิฟเคชัน (Saponification number) คํานวณจากขอมูลท่ีไดจาก

การวิเคราะหองคประกอบของ FAEE ตามวิธีของ Krisnangkura (1991) คาซีเทน (Cetane index) คํานวณตามวิธี

ของ Lapuerta และคณะ (Inpress) 
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 คาความหนืดจลน (Kinematic viscosity) วิเคราะหดวย Glass viscometer ท่ีอุณหภูมิ 40ºC โดยวัด

ระยะเวลาที่ FAEE ใชในการไหลตามปริมาตรที่กําหนด เทียบกับเวลาที่ใชในการไหลของสารมาตรฐาน แลวคํานวณ

คาความหนืดดังสมการ  

 
เมื่อ                          

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 ไขรําขาวดิบท่ีไดจากโรงงานรีไฟนนํ้ามันรําขาวจะมีนํ้ามันปนเปอนออกมาดวยเสมอจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ

กระบวนการผลิตของแตละโรงงาน ในงานวิจัยนี้เมื่อนํา CRBW ไปวิเคราะหองคประกอบดวย HPLC พบวา

ประกอบดวย นํ้ามัน (ไตรกลีเซอไรด และไดกลีเซอไรด) 66.67%, แวกซเอสเทอร 30.7% และกรดไขมันอิสระ 2.63% 

ดังแสดงในรูปท่ี 1  

 
รูปท่ี 1 โครมาโตรแกรมของ CRBW วิเคราะหดวยคอลัมน Phenogel ตอกับเครื่องตรวจวัดชนิด ELSD และใช         

 กรดอะซิติก: โทลูอีน: ไอโซออกเทน เทากับ 0.15: 35: 65 เปนวัฎภาคเคลื่อนที่ 

 

 จะเห็นไดวาตัวอยาง CRBW ประกอบดวยน้ํามันในปริมาณสูงซึ่งนาจะสามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบในการ

ผลิตไบโอดีเซลได อยางไรก็ตามเนื่องจากความสามารถในการละลายของไขในเมทานอลต่ํากวาในเอทานอล ดังนั้น

ในงานวิจัยนี้จึงเลือกใชเอทานอลในการทําปฏิกิริยา โดยใชสัดสวนโมลของไขตอเอทานอลในสัดสวนที่คอนขางสูง คือ 

1: 30 เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการละลายของไข โดยเลือกทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันที่อุณหภูมิหองเพื่อตองการ

เรงปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันของน้ํามันรําขาวเทานั้น 

 จากการศึกษาผลของชนิดและปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาที่มีตอการเกิดปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน พบวา

เมื่อเพิ่มปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา สงผลใหนํ้ามันเปล่ียนไปเปน FAEE ไดมากขึ้น โดยน้ํามันเปล่ียนไปเปน FAEE ได

สูงสุด เมื่อใช NaOH หรือ KOH เทากับ 1.6% หรือ 2.0% เทียบกับแอลกอฮอล เปนตัวเรงปฏิกิริยาที่เวลา 4 และ 3 

นาที ตามลําดับ ดังแสดงในรูปท่ี 2  
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รูปท่ี 2  กราฟเปรียบเทียบปริมาณดาง (ก) NaOH (ข) KOH ที่ใชเรงปฏิกิริยาทรานสเอทิลเลชันที่เวลาตางๆ 
 

 เมื่อปฏิกิริยาเกิดสมบูรณแลวนํามากรองแยก FAEE ออกจากตะกอนไข ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของ FAEE ท่ี

ไดดวย HPLC พบวาเอสเทอรท่ีไดจากการใช NaOH และ KOH เปนตัวเรงปฏิกิริยา มีความบริสุทธิ์ 95.90% และ 

97.96% ตามลําดับ โดยมีกรดไขมันอิสระเปนสารปนเปอนอยูใน FAEE ดังแสดงในรูปท่ี 3 

 

  
(ก) (ข) 

รูปท่ี 3  โครมาโตแกรมของ FAEE ท่ีใช (ก) NaOH (ข) KOH เปนตัวเรงปฏิกิริยา (สภาวะการทดลองเดียวกับรูปท่ี 1) 
  

 เมื่อนํา FAEE ท่ีใช NaOH และ KOH เปนตัวเรงปฏิกิริยามาวิเคราะหองคประกอบของกรดไขมันดวย GC 

เปรียบเทียบกับ FAEE ท่ีเตรียมไดจากน้ํามันรําขาวรีไฟนท่ีมีขายในทองตลาด ไดองคประกอบของกรดไขมันดังแสดง

ในตารางที่ 1  

 จากตารางจะเห็นไดวาองคประกอบของกรดไขมันที่ไดจาก RBO ใหผลสอดคลองกับงานวิจัยของ Sinha 

และคณะ (1) ท่ีเตรียมกรดไขมันเมทิลเอสเทอร (Fatty acid methyl ester; FAME) จาก RBO กลาวคือใน RBO มีกรด

โอเลอิค และ ลิโนเลอิคเปนองคประกอบหลัก ซึ่งมีอยู ประมาณ 41-43% และ 33-36% ตามลําดับและมีสัดสวนของ

กรดไขมันอิ่มตัว ตอ กรดไขมันไมอิ่มตัว 1 ตําแหนง ตอ กรดไขมันไมอิ่มตัวหลายตําแหนงในสัดสวน ประมาณ 1.0: 

2.0: 1.5 ในขณะที่องคประกอบของ FAEE ท่ีไดจาก RBO ซึ่งเรงปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันจาก CRBW มี

สัดสวนของกรดไขมันที่แตกตางออกไปกลาวคือ ประกอบดวยกรดไขมันอิ่มตัว ตอ กรดไขมันไมอิ่มตัว 1 ตําแหนง ตอ 

กรดไขมันไมอิ่มตัวหลายตําแหนงในสัดสวน 1.0: 0.9: 0.1 ท่ีเปนเชนนี้เนื่องมาจากในกระบวนการแยก CRBW ออก
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จากน้ํามันจะใชวิธีการตกผลึกไขซึ่งมีจุดหลอมเหลวสูงโดยการลดอุณหภูมิของน้ํามันลง ดังนั้น กรดไขมันที่มีจุด

หลอมเหลวสูงซึ่งไดแกกรดไขมันชนิดอิ่มตัวจึงมีโอกาสตกผลึกรวมกับไขในอัตราสวนที่สูงกวากรดไขมันที่มีจุด

หลอมเหลวต่ํา(กรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว) ทําใหสัดสวนองคประกอบของน้ํามันที่ไดจาก CRBW แตกตางจาก RBO 

โดยทั่วไป 
 

ตารางท่ี 1  องคประกอบของ FAEE ท่ีไดจาก CRBW เทียบกับ FAEE ท่ีไดจาก RBO ท่ีผานการรีไฟน 

% Composition of FAEE 
Fatty acid 

RBW (NaOH) RBW (KOH) RBO (NaOH) FAME from RBO* 

Palmitic acid (C16:0) 43.43 43.91 21.41 18.8 

Stearic acid (C18:0) 3.55 4.24 1.18 2.4 

Oleic acid (C18:1) 43.53 45.89 41.41 43.1 

Linoleic acid (C18:2) 7.23 3.97 35.50 33.2 

Linolenic acid (C18:3) 0.94 0.83 0.30 0.6 

Arachidic acid (C20:0) 1.32 1.17 0.20 0.7 

Others    1.2 

*Fatty acid methyl ester of rice bran oil, data from Sinha et al (2008) 
 

คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการของ FAEE เมื่อเทียบกับมาตรฐาน EN 14214 ของ FAME 

แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการของ FAEE ท่ีเตรียมไดเทียบกับไบโอดีเซลมาตรฐาน 

Fatty acid ethyl ester 
Properties RBW  

(NaOH) 
RBW  
(KOH) 

RBO  
(NaOH) 

Standard biodiesel* 
(FAME) 

Iodine Value (IV) 49.76 46.06 93.02 < 120 

Cetane Index (CI) 70.5 71.5 61.4 > 51.0 

Kinematic viscosity at 40oC (cSt) 18.95 19.79 4.7 3.5–5.0 
*EN 14214 
 

 จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวา FAEE ท่ีไดจาก CRBW มีคา IV และ CI ไดตามมาตรฐานของน้ํามันไบโอดีเซล 

อยางไรก็ตามความหนืดที่ไดยังมีคาสูงกวามาตรฐานที่กําหนดคอนขางมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจากใน FAEE ท่ีเตรียมได

อาจมีการปนเปอนของไขรําขาว หรือกรดไขมันแอลกอฮอลสายยาวอิสระเล็กนอย (ปริมาณต่ํามาก จนไมสามารถ
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ตรวจพบไดดวย HPLC ดังโครมาแกรมในรูปท่ี 3) ซึ่งมีรายงานวาสารทั้งสองชนิดแมปนเปอนอยูในน้ํามันเพียง

เล็กนอย (ระดับ 0.1%) ก็สงผลอยางมากตอการเพิ่มความหนืดของน้ํามัน (Aryusuk และคณะ, 2008) 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการผลิต FAEE จาก CRBW โดยเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยาระหวาง 

NaOH กับ KOH พบวาการใช NaOH และ KOH ท่ีปริมาณ 1.6 และ 2.0% (เทียบกับแอลกอฮอล) มีความเหมาะสม

ในการเรงปฏิกิริยาที่อุณหภูมิหอง โดยปฏิกิริยาสามารถเกิดไดสมบูรณภายใน  5 นาที ได FAEE ท่ีมีความบริสุทธิ์ 

95.90 และ 97.96% ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหองคประกอบของ FAEE ท่ีไดดวย GC พบวามีกรดไขมันที่มีความยาว

อยูในชวง C16-C20 อะตอม FAEE ท่ีไดมีคา IV และ CI เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด อยางไรก็ตามความหนืดของ 

FAEE ท่ีไดยังมีคาสูงถึง 19.79 และ 18.95 cSt ตามลําดับ ซึ่งสูงกวามาตรฐานมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการ

ปนเปอนของไขรําขาวหรือกรดไขมันแอลกอฮอลสายยาวเขาไปใน FAEE ดังนั้นการเตรียมไบโอดีเซลจาก CRBW 

เพื่อใหไดความหนืดตามมาตรฐานกําหนดจึงอาจปรับปรุงวิธีการโดยการสกัดน้ํามันออกจาก CRBW ดวยตัวทํา

ละลายที่เหมาะสมกอนนํามาผลิตไบโอดีเซลเพื่อปองกันการปนเปอนของสารทั้งสองชนิด  
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