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บทคัดย่อ 

 จดุประสงค์ของงานวิจยันี ้คือ ศกึษาการกําจดักลีเซอรีนออกจากไบโอดีเซลท่ีเตรียมจากนํา้มนัประกอบ

อาหารท่ีใช้แล้วโดยใช้ถ่านกมัมนัต์จากเมล็ดลําไยเป็นตวัดดูซบั สงัเคราะห์ไบโอดีเซลผ่านกระบวนการทรานส์-       

เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้เบสเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ถ่านกัมมนัต์จากเมล็ดลําไยเตรียมได้โดยการนําเมล็ดลําไยมา

กระตุ้นด้วยสารละลายซิงค์คลอไรด์ท่ีอตัราสว่นเมลด็ลําไยตอ่ซิงค์คลอไรด์เท่ากบั 1: 2 จากนัน้นําไปเผาท่ีอณุหภมิู 

800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ตวัแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ขนาดของตวัดูดซบั เวลาท่ีใช้ในการดูดซบั และ 

ปริมาณของตวัดดูซบั ผลการศกึษาพบวา่สภาวะท่ีเหมาะสมในการกําจดักลีเซอรีน คือ ขนาดตวัดดูซบั 100-120 

เมช เวลาในการดูดซบั 20 นาที และปริมาณตวัดูดซบั 5.0% โดยนํา้หนัก ประสิทธิภาพการดูดซบัของถ่านกัม

มนัต์จากเมล็ดลําไย คือ 84.71% ไอโซเทอมการดดูซบักลีเซอรีนของการศกึษานีส้อดคล้องกบัไอโซเทอมการดดู

ซบัแบบแลงเมียร์ 

ABSTRACT 

 The aims of this study are to remove glycerin from biodiesel prepared from used cooking oil 

using activated carbon from longan seed. Biodiesel was synthesized via base catalyzed 

transesterification reaction. The activated carbon from longan seed was produced by treated longan 

seed with ZnCl2 at 1:2 ratio, followed by the carbonization at 800°C for 3 h. The investigated 

parameters were size of adsorbents, adsorption time and amount of adsorbents. The results showed 

that the optimal conditions for removed glycerine were 100-120 of mesh size, 20 minutes of 

adsorption time and 5.0% wt of adsorbents. The adsorption efficiency of activated carbon from 

longan seed was up to 84.71%. The adsorption isotherm of this process was fit to Langmuir model. 
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คาํนํา 

ปัจจุบันราคานํา้มันในตลาดโลกมีราคาสูง 1และประเทศไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนําเข้านํา้มัน

ประกอบกบัอตัราการใช้นํา้มนัของประเทศไทยมีอตัราเพ่ิมมากขึน้โดยเฉพาะนํา้มนัดีเซลมีอตัราเพ่ิมสงูขึน้อย่าง

รวดเร็ว ดงัจะเห็นได้จากความต้องการนํา้มนัดีเซลเป็นปริมาณ 18,273 ล้านลิตร ในปี พ.ศ. 2547และเพ่ิมเป็น 

50,812 ล้านลิตร ในปี พ.ศ. 2553(กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังานกระทรวงพลงังาน, 2553) 

อย่างไรก็ตามปริมาณนํา้มันดิบท่ีนํามาผลิตเป็นเชือ้เพลิงดีเซลของโลกลดน้อยลง ดังนัน้จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ี

จะต้องพัฒนาเชือ้เพลิงทดแทนจากแหล่งเชือ้เพลิงอ่ืน ซึ่งไบโอดีเซลเป็นเชือ้เพลิงทดแทนประเภทหนึ่งท่ีได้รับ

ความสนในปัจจบุนันี ้ 

 ไบโอดีเซลเป็นพลงังานทดแทนเชือ้เพลิงดีเซล จดัเป็นสารประเภทเอสเทอร์ 0ได้จากการนํานํา้มนัพืชและ

นํา้มนัสตัว์มาทําปฏิกิริยาทางเคมีร่วมกบัแอลกอฮอล์0 เช่น เมทานอล 0 หรือเอทานอล 0 โดยมีกรดหรือเบสเป็นตวัเร่ง

ปฏิกิริยา เรียกปฏิกิริยาดงักลา่ววา่ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชนั0 เน่ืองจากไบโอดีเซลท่ีได้จากกระบวนการผลิต

นีจ้ะมีการปนเปื้อนของสารต่างๆออกมากับไบโอดีเซล อาทิ กลีเซอรอล เมทานอล สบู่ และตวัเร่งปฏิกิริยาท่ี

ตกค้าง ทําให้ประสิทธิภาพไบโอดีเซลท่ีได้นีไ้มดี่เท่าท่ีควร ดงันัน้ไบโอดีเซลท่ีจะนํามาใช้ต้องผ่านกระบวนการท่ีทํา

ให้บริสทุธ์ิเสียก่อน ซึ่งกระบวนการทําให้ไบโอดีเซลบริสทุธ์ิสามารถทําได้หลายวิธี ซึง่วิธีท่ีนิยมใช้ในปัจจุบนัคือ 

การล้างแบบเปียก โดยการใช้นํา้ในการล้างไบโอดีเซล แตก่ระบวนการดงักลา่วมีข้อเสีย คือ จะก่อให้เกิดนํา้เสียใน

ปริมาณมาก และมีการสญูเสียไบโอดีเซลไปกบันํา้เสีย การล้างแบบแห้งโดยการใช้ตวัดดูซบัเป็นอีกกระบวนการ

หนึง่ท่ีได้รับความสนใจ ได้มีการศกึษาการเพ่ิมความบริสทุธ์ของไบโอดีเซลโดยกระบวนการล้างแบบแห้ง โดยใช้ 

ถ่านกัมมนัต์ เบนโทไนต์ และซิลิกาเจลเป็นตวัดูดซบั พบว่าถ่านกัมมนัต์ให้ประสิทธิภาพในการดูดซบัสิ่งเจือปน

ในไบโอดีเซลสงูกวา่ตวัดดูซบัชนิดอ่ืน และสารเจือปนในไบโอดีเซล ได้แก่ ปริมาณสบู่ นํา้ และกลีเซอรีน มีปริมาณ

ลดลง (จิดาภา และสภุนิตย์, 2552) และเน่ืองจากกระบวนการล้างแบบแห้งไม่ก่อให้เกิดนํา้เสียจากกระบวนการ

ล้าง และยงัไมทิ่ง้สารตกค้างในไบโอดีเซลท่ีผ่านการล้างอีกด้วย ทําให้ไบโอดีเซลท่ีได้มีปริมาณและคณุภาพสงูขึน้ 

 ถ่านกมัมนัต์ (Activated Carbon) เป็นวสัดท่ีุมีความสามารถในการดดูซบัมีการนําไปประยกุต์ใช้กบังาน

ต่างๆ ด้วยคุณสมบัติท่ีเป็นท่ีรู้กันมานานนบัศตวรรษวตัถุดิบท่ีนํามาผลิตเป็นถ่านกมัมนัต์นัน้จะต้องมีคาร์บอน

เป็นองค์ประกอบ โดยวตัถุดิบนัน้อาจเกิดขึน้โดยธรรมชาติหรือได้จากการสงัเคราะห์ขึน้ ซึ่งวตัถุดิบท่ีนํามาผลิต

ถ่านกมัมนัต์ควรมีสมบติัดงัต่อไปนี ้มีปริมาณสารระเหยต่ํา มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบในปริมาณสงู มีราคาถูก 

หาได้ง่าย และมีสมบติัคงท่ี (ถ่านกมัมนัต์การผลิตและการนําไปใช้, 2553) 

 เมลด็ลําไยเป็นวสัดเุหลือทิง้จากโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานผลไม้กระป๋องและโรงงานผลไม้

อบแห้ง ซึง่โรงงานเหลา่นีมี้เมลด็ลําไยเหลือทิง้ปีหนึง่ๆปริมาณมาก จงึได้คิดหาวิธีการท่ีจะนําเมลด็ลําไยมาแปรรูป

จากของเหลือทิง้ซึง่มีราคาถกูทําให้มีมลูคา่ท่ีเพ่ิมสงูขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยลดปริมาณขยะ เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร และ

สร้างรายได้ให้กบัประเทศ (วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ, 2553)  

ดงันัน้งานวิจยันีไ้ด้ศกึษาการดดูซบักลีเซอรีนในไบโอดีเซลโดยใช้ถ่านกมัมนัต์ท่ีผลิตจากเมล็ดลําไยเป็น

ตวัดดูซบัแทนการใช้นํา้ล้าง เพ่ือเป็นการลดนํา้เสียจากขัน้ตอนการทําไบโอดีเซลให้บริสทุธ์ิ 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

การสังเคราะห์ไบโอดีเซล 

 นํา้มนัประกอบอาหารท่ีใช้แล้วในงานวิจยันีมี้คา่กรดไขมนัอิสระ 1.54% ทําการสงัเคราะห์ไบโอดีเซลโดย

การรีฟลกัซ์ โดยตอ่ขวดก้นกลมขนาด 1000 มิลลิลิตร เข้ากบัคอนเดนเซอร์ นํานํา้มนัประกอบอาหารท่ีใช้แล้ว 500 

กรัม ไปให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 60-65 องศาเซลเซียส เตรียมตวัเร่งปฏิกิริยาในสารละลายแอลกอฮอล์ โดยการ

ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5.0 กรัม ในเมทานอล 144.82 มิลลิลิตร จากนัน้เติมลงในนํา้มนัท่ีอุ่นไว้ คนด้วยแท่ง

แมเ่หลก็และควบคมุท่ีอณุหภมิู 60-65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที (กนกกาญจน์ และสกุญัญา, 2553) เม่ือ

ปฏิกิริยาเกิดสมบรูณ์ทําการเทสารละลายใสก่รวยแยก ตัง้ทิง้ไว้ 30 นาที เพ่ือให้แยกชัน้ โดยชัน้บนเป็นไบโอดีเซล

และชัน้ลา่งเป็นกลีเซอรีนมีลกัษณะเป็นของเหลวสีนํา้ตาลเข้ม แยกเอาชัน้กลีเซอรีนออกด้วยกรวยแยก นําชัน้ไบ

โอดีเซลไปทําให้บริสทุธ์ิโดยการดดูซบั 

การผลิตถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลําไย 

 นําเมล็ดลําไยมาล้างด้วยนํา้สะอาดแล้วนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 24 

ชัว่โมง จากนัน้นําไปบดและคดัขนาดอนุภาคด้วยตะแกรงร่อนขนาด 2.00 มิลลิเมตร นําเมล็ดลําไยท่ีบดและคดั

ขนาดแล้วไปแช่ในสารละลายซิงค์คลอไรด์ท่ีอตัราสว่นเมลด็ลําไยตอ่ซิงค์คลอไรด์เท่ากบั 1: 2 (เมลด็ลําไย 20 กรัม 

ซิงค์คลอไรด์ 40 กรัม ) จากนัน้นํามาเผาท่ีอณุหภมิู 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง นําเมลด็ลําไยท่ีแช่ด้วย

สารละลายซิงค์คลอไรด์แล้วไปอบจนแห้งท่ีอณุหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง นําเมล็ดลําไยมา

เผาเพ่ือให้ได้ถ่านกัมมนัต์ โดยใช้อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง อัตราการไหลของแก๊ส

ไนโตรเจนเท่ากบั 100 ลกูบาศก์เซนติเมตรตอ่นาที นําถ่านกมัมนัต์ท่ีได้ล้างด้วยสารละลาย 10.0% ของกรดไฮโดร

คลอริก ตามด้วยการล้างด้วยนํา้กลัน่ จนค่า pH ของนํา้ล้างมีค่าประมาณ 7 จากนัน้นําไปอบให้แห้งท่ีอณุหภูมิ 

110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง นําถ่านกมัมนัต์ท่ีอบจนแห้งแล้วไปร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 2.00-

2.36 มิลลิเมตร และ 100-120 เมช เพ่ือนําไปใช้เป็นตวัดดูซบัตอ่ไป 

การวิเคราะห์หาปริมาณกลีเซอรีนในไบโอดีเซล 

 การวิเคราะห์หาปริมาณกลีเซอรีนในไบโอดีเซลใช้วิธีมาตรฐาน EN-14105 

ศึกษาดูพืน้ที่ผิวของถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลําไย 

 ดพืูน้ท่ีผิวถ่านกมัมนัต์จากเมลด็ลําไยด้วยกล้อง SEM 

 

ผลและวิจารณ์ 

ถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลําไย 

 ถ่านกัมมนัต์ท่ีผลิตได้จากเมล็ดลําไยมีปริมาณผลผลิตเป็น 25.0% ของวัตถุดิบ หลังจากการกระตุ้น

เมลด็ลําไยด้วยสารละลายซิงค์คลอไรด์ท่ีอตัราสว่นเมลด็ลําไยตอ่ซิงค์คลอไรด์เท่ากบั 1: 2 และเผาท่ีอณุหภูมิ 800 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง จะเห็นได้วา่ถ่านกมัมนัต์มีรูพรุนและพืน้ท่ีผิวเกิดขึน้ (Figure 1) เน่ืองมาจากวา่

สารละลายซิงค์คลอไรด์นัน้เกิดปฏิกิริยากบัเมล็ดลําไยทําให้เกิดรูพรุน การเกิดรูพรุนและพืน้ท่ีผิวนีเ้ป็นคณุสมบติั

อย่างหนึ่งของถ่านกัมมนัต์ท่ีเหมาะสมแก่การนําไปดูดซบั นอกจากนีต้ามผิวของรูพรุนยังมีอิเลคตรอนอิสระท่ี

พร้อมจะแลกเปลี่ยนประจ ุและยดึเหน่ียวโมเลกลุของสารตา่งๆ ได้อย่างดี (ถ่านกมัมนัต์การผลิตและการนําไปใช้, 

2553) 
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Figure 1 SEM images of longan seed after treatedby using ZnCl2 at 1:2 ratio, followed by the 

carbonization at 800°C for 3 h 

 

การศึกษาการตกตะกอนของกลีเซอรีน 

 จากการไทเทรตปริมาณกลีเซอรีนในนํา้มนัไบโอดีเซลท่ีแยกเอาชัน้กลีเซอรีนออกแล้วโดยวิธีมาตรฐาน 

EN 14105 ท่ีเวลา 0 0.5 1 3 5 และ 50 ชัว่โมง จะเห็นได้ว่าเม่ือเวลาผ่านไปกลีเซอรีนสามารถตกตะกอนได้มาก

ขึน้ โดยท่ีปริมาณกลีเซอรีนท่ีเวลา 3 และ 5 ชัว่โมง มีปริมาณกลีเซอรีนไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดับความเช่ือมั่น 95% (p<0.04) เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาในกระบวนการผลิต การตัง้ไบโอดีเซลทิง้ไว้ 3 

ชั่วโมง ก่อนนําไปดูดซับ จึงเป็นสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลําไยต่อไป 

(Figure 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 The quantity of glycerine in biodiesel at 0, 0.5, 1, 3, 5, 50 h 

 

ผลการศึกษาเวลาที่ใช้ในการดูดซับกลีเซอรีน 

 จากการศกึษาหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการดดูซบักลีเซอรีน พบว่าเม่ือนําไบโอดีเซลท่ีแยกเอาชัน้กลี

เซอรีนออกแล้วมา 40 กรัม ทําการดดูซบัด้วยถ่านกมัมนัต์จากเมล็ดลําไยท่ีอณุหภูมิห้อง ใช้ปริมาณถ่านกมัมนัต์ 

3.0% โดยนํา้หนกันํา้มนั เขย่านํา้มนัและถ่านกมัมนัต์ให้เข้ากนัด้วยเคร่ืองเขย่าท่ีความเร็ว 200 รอบต่อนาที เป็น

เวลา 10 20 และ 30 นาที จากนัน้กรองเอาตวัดดูซบัออกด้วยตวักรอง (Filter) นําไบโอดีเซลท่ีได้มาไทเทรตโดยวิธี

มาตรฐาน EN 14105 เพ่ือหาปริมาณกลีเซอรีน จากการศกึษาพบว่าเม่ือเพ่ิมเวลามากขึน้ ถ่านกมัมนัต์จากเมล็ด
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ลําไยมีความสามารถในการดดูซบักลีเซอรีนได้มากขึน้ แต่ท่ีเวลาในการดดูซบั 20 นาที มีปริมาณกลีเซอรีนต่าง

จากเวลาในการดดูซบั 30 นาที เพียงเล็กน้อย ดงันัน้เพ่ือเป็นการประหยดัเวลา เวลาท่ีเหมาะสมในการดดูซบักลี

เซอรีนคือ 20 นาที (Figure3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Effect of contact time 

 

ผลการศึกษาปริมาณและขนาดถ่านกัมมันต์ที่ใช้ในการดูดซับกลีเซอรีน 

 จากการศกึษาผลของปริมาณและขนาดของถ่านกมัมนัต์ในการดดูซบักลีเซอรีน พบว่าเม่ือนําไบโอดีเซล

ท่ีแยกเอาชัน้กลีเซอรีนออกแล้วมา 40 กรัม ทําการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลําไยขนาด 2.00-2.36 

มิลลิเมตร และ 100-120 เมช ทําการดดูซบัท่ีอณุหภูมิห้อง โดยใช้ปริมาณถ่านกมัมนัต์จากเมลด็ลําไยท่ีแตกต่าง

กนัตัง้แต่ 1.0 3.0 5.0 และ 7.0% โดยนํา้หนักนํา้มนั เขย่านํา้มนัและถ่านกมัมนัต์ให้เข้ากนัด้วยเคร่ืองเขย่าท่ี

ความเร็ว 200 รอบตอ่นาที เป็นเวลา 20 นาที จากนัน้กรองเอาตวัดดูซบัออกด้วยตวักรอง (Filter) นําไบโอดีเซลท่ี

ได้มาไทเทรตโดยวิธีมาตรฐาน EN 14105 เพ่ือหาปริมาณกลีเซอรีน (Figure 4) 

 

 
 

Figure 4 Effect of adsorbents amount and Effect of size of adsorbents 
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จากการศึกษาพบว่า เม่ือปริมาณตวัดูดซบัมากขึน้จะสามารถดดูซบักลีเซอรีนในไบโอดีเซลได้มากขึน้ 

และจากการเปรียบเทียบขนาดของตวัดดูซบัระหว่างขนาด 2.00-2.36 มิลลิเมตร กบัขนาด 100-120 เมช พบว่า

ถ่านกมัมนัต์จากเมล็ดลําไยขนาด 100-120 เมช มีประสิทธิภาพในการดดูซบักลีเซอรีนได้มากกว่าขนาด 2.00-

2.36 มิลลิเมตร อาจเน่ืองมาจากวา่ถ่านกมัมนัต์ขนาด 100-120 เมช มีพืน้ท่ีผิวในการสมัผสัมากกว่าขนาด 2.00-

2.36 มิลลิเมตร ทําให้กลีเซอรีนสามารถเกาะอยู่ท่ีพืน้ผิวถ่านกมัมนัต์ได้มากกว่า และการดดูซบันีจ้ะเป็นการจบั

กนัอย่างหลวมๆ ของถ่านกมัมนัต์และกลีเซอรีนโดยยดึกนัด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (จนัทร์เลขา,2554) ดงันัน้สภาวะ

ท่ีเหมาะสมในการดดูซบักลีเซอรีนคือ ตวัดดูซบัขนาด 100-120 เมช และปริมาณตวัดดูซบั 5.0% ของนํา้หนัก

นํา้มนั จะสามารถกําจดักลีเซอรีนได้ถงึ 84.71% ซึง่ประสิทธิภาพในการกําจดักลีเซอรีนนีมี้ประสิทธิภาพใกล้เคียง

กบัการใช้ถ่านกมัมนัต์จากแกลบในการดดูซบักลีเซอรีนในไบโอดีเซล ซึง่ถ่านกมัมนัต์จากแกลบมีประสิทธิภาพใน

การกําจดักลีเซอรีน 84.43% (จนัทร์เลขา,2554) 

 

ผลการศึกษาค่าความเป็นกรดของนํา้มันไบโอดีเซลหลังจากผ่านกระบวนการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์

จากเมล็ดลําไย 

 นํานํา้มนัไบโอดีเซลท่ีผ่านการดดูซบัด้วยถ่านกมัมนัต์จากเมล็ดลําไยมาศกึษาหาค่าความเป็นกรดตาม

วิธีมาตรฐาน  ASTM D 664 พบวา่มีคา่ความเป็นกรดเท่ากบั 0.413 mg KOH/g ซึง่คา่ความเป็นกรดนีผ้่านเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพไบโอดีเซล ค่าความเป็นกรดนีแ้สดงถึงปริมาณกรดไขมันอิสระหรือกรดท่ีเหลือจาก

กระบวนการผลิตไบโอดีเซล ซึง่มีผลตอ่การกดักร่อนในเคร่ืองยนต์ ถ้าหากคา่ความเป็นกรดของไบโอดีเซลไมไ่ด้อยู่

ในมาตรฐานจะทําให้อายุการใช้งานของป๊ัมและไส้กรองนํา้มนัลดลง นอกจากนีย้ังแสดงถึงการเสื่อมสภาพของ

นํา้มนั (จิดาภา และสภุนิตย์, 2552) 

 

สรุป 

 ถ่านกมัมนัต์จากเมล็ดลําไยสามารถใช้เป็นตวัดดูซบัทําให้ไบโอดีเซลบริสทุธ์ิได้ดี ลดการเกิดนํา้เสียจาก

กระบวนการล้างไบโอดีเซล ถ่านกมัมนัต์จากเมล็ดลําไยมีประสิทธิภาพในการกําจดักลีเซอรีนได้ถึง 84.71% โดย

สภาวะท่ีเหมาะสมในการดดูซบักลีเซอรีนออกจากไบโอดีเซลคือ ใช้ถ่านกมัมนัต์จากเมลด็ลําไย 5.0% โดยนํา้หนกั

นํา้มนั ใช้เวลาในการดดูซบั 20 นาที และคา่ความเป็นกรดของนํา้มนัไบโอดีเซลท่ีผ่านการดดูซบัด้วยถ่านกมัมนัต์

จากเมลด็ลําไยผ่านเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพไบโอดีเซล 

 

เอกสารอ้างอิง 

กนกกาญจน์ ชํานาญ และสกุญัญา นาลาด.  2553.  การทาํไบโอดีเซลให้บริสุทธ์ิโดยการดูดซับด้วยถ่าน  

กัมมันต์จากแกลบ.  ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตร์บณัฑิต, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน.  2553.  กระทรวงพลังงาน.  แหลง่ท่ีมา:  

http://www.energy.go.th/index.php?q=node/374,  10 กรกฎาคม 2554. 

จนัทร์เลขา ภู่ทองคํา.  2554.  การกาํจัดกลีเซอรีนในกระบวนการทาํไบโอดีเซลให้บริสุทธ์ิโดย               

         ตัวดูดซับจากแกลบ.  ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จิดาภา สวุรรณมกุต์ และสภุนิตย์ ไตรธเนศ.  2552.  การทาํไบโอดีเซลให้บริสุทธ์ิด้วยกระบวนการล้างแบบ 

http://www.energy.go.th/index.php?q=node/374,%20%2010


การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

 1915 

แห้ง.  ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.      

ธราพงษ์ วิทิตศานต์.  2553.  ถ่านกัมมันต์การผลิตและการนําไปใช้.  พิมพ์ครัง้ท่ี 1.  โรงพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์  

มหาวิทยาลยั, กรุงเทพมหานคร. 

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.).  2552.  วารสารเกษตรกรรมธรรมชาต.ิ  

 แหลง่ท่ีมา: http://www.tistr-foodprocess.net/download/article/Lumyai_th.htm, 15 กรกฎาคม 

 2554. 

 

http://www.tistr-foodprocess.net/download/article/Lumyai_th.htm

