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บทคัดยอ
การศึกษาคุณลักษณะและคุณสมบัติบางประการของน้ํามันไบโอแกสโซลีนและไบโอดีเซลจากเรซินแข็งของยางนาเพื่อประเมิน
ความเปนไปไดในการนําไปใชกับเครื่องยนต รวมทั้งการทํางานของเครื่องยนตเมื่อใชน้ํามันเชื้อเพลิงจากเรซินแข็งของยางนา น้ํามันไบ
โอแกสโซลีนและไบโอดีเซลถูกผลิตจากเรซินที่เหลือจากการกลั่นน้ํามันยางนา และทําการตรวจวัดคุณสมบัติที่สําคัญของน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามวิธีมาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM) โดยอางอิงประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน ไดแก ความ
หนาแนน ความหนืด คาความรอน การกลั่ น การกัดกรอน คาออกเทน ปริมาณกํามะถัน พรอมทั้งเปรียบเทียบกับคาคุณสมบัติของ
น้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา น้ํามันไบโอแกสโซลีนมีคา ออกเทน การกัดกรอนแผนเงิน ปริมาณกํามะถัน คาความรอน
และความหนืด อยูในเกณฑมาตฐาน สําหรับน้ํามันไบโอดีเซลมีคา ความหนืด การกัดกรอนแผนทองแดง ปริมาณกํามะถัน คาความรอน
อยูในเกณฑมาตฐาน ในสวนคาความหนาแนนของน้ํามันทั้งสองชนิดมีคาสูงกวาคามาตรฐาน สําหรับการกลั่นของน้ํามันไบโอแกสโซลีน
และไบโอดีเซลมีลักษณะที่คลายกับน้ํามันแกสโซลีนและดีเซล ตามลําดับ จากผลการศึกษาโดยรวมพบวา ผลิตภัณฑน้ํามันไบโอแกส
โซลีนและไบโอดีเซลสามารถใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตสันดาปภายในไดโดยไมสงผลกระทบเชิงลบตอสมรรถนะของเครื่องยนต
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Abstract
A study of some characteristics and properties of biogasoline and biodiesel from the hard resin of Na Yang
(HY) to assess the feasibility of applying to the engines and the operation of the engines when using biofuel from
the HY. The product biogasoline and biodiesel were produced from the hard resin obtained from the residues in
the Yang-Na oil refining process. The important properties of these fuels such as density, viscosity, heating value,
distillation, corrosion and octane number were measured according to the American Society for Testing and
Materials (ASTM) standard method. These properties are compared with standard values and commercial fuels
properties. The results indicated that, properties of biogasoline: octane, silver strip corrosion, Sulfur content, lower
heating value and viscosity are in the range of standard gasoline fuel, properties of biodiesel: viscosity, copper strip
corrosion, Sulfur content and lower heating value are in the range of standard diesel fuel. While the density of
both types fuel are higher than the standards. For distillation tests of biogasoline and biodiesel, similar to gasoline
and diesel, respectively. From these results, it can be concluded that the biogasoline and biodiesel made from HY
can be used efficiently in internal combustion engines, and there will be no problems in the performance of the
engines.
Keywords: Yang-Na, fuels, Pyrolysis
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น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง มาตรฐานและมี ค วามเป น ไปได ใ นการพั ฒ นา
นําไปใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนต อยางไรก็ตามการที่จะนํา
น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ไปใช ง านในเครื่ อ งยนต ยั ง ต อ งมี ก ารศึ ก ษา
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมอีก
คุณลักษณะและสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิงมีความสําคัญใน
การพิ จ ารณาเพื่ อ นํ า ไปใช ง าน โดยเฉพาะการนํ า ไปใช กั บ
เครื่องยนต น้ํามันเชื้อเพลิงตองมีคุณสมบัติเฉพาะตามลักษณะ
การทํางานของเครื่องยนต นอกจากนี้น้ํามันตองไมสงผลเสียหาย
กับเครื่องยนตในระยะยาว ดังนั้น จึงตองศึกษาคุณลักษณะและ
คุณสมบัติบางประการของน้ํามันไบโอแกสโซลีนและไบโอดีเซล
จากเรซิ น แข็ ง ของยางนา เพื่ อ ศึ ก ษาความเป น ไปได ใ นการนํ า
น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง จากเรซิ น แข็ ง ของยางนาไปใช กั บ เครื่ อ งยนต
รวมทั้งการทํางานของเครื่องยนตเมื่อใชน้ํามันเชื้อเพลิงจากเรซิ
นแข็งของยางนาโดยทําการวิเคราะหจากคุณสมบัติที่สําคัญตาม
มาตรฐานและประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน
2 อุปกรณและวิธีการ
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1 บทนํา
พลังงานเชื้อเพลิงมีความจําเปนและเปนที่ตองการเพิ่มมากขึ้น
เนื่ อ งจากการขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมและการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ประชากรโลก ซึ่งในปจจุบันพลังงานพื้นฐานที่ใชในเครื่องยนตคือ
เชื้อเพลิงจากปโตรเลียม ซึ่งมีแนวโนมลดลง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมยังทําใหเกิดมลพิษทางอากาศผานการปลอยไอเสียที่
เปนอันตราย ดั งนั้นจึงมีการศึ กษาวิจัยจํานวนมากที่มุงเนนหา
แหลงพลังงานใหมที่สามารถทดแทนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(Çay et al., 2012), (Arpa et al., 2010) ทําใหในหลายปที่ผาน
มามีการใชพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น โดยไดนําของเสียตางๆ
มาเปนแหลงพลังงาน เชน ขยะ พลาสติก ยางรถยนต วัสดุ เหลือ
ใชทางการเกษตร ในจํานวนนี้ เรซินแข็งของยางนาเปนวัตถุดิบ
ใหมที่มีศักยภาพในการนํามาเปนแหลงพลังงานทดแทน
ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb.) เปนไมยืนตนขนาด
กลางถึ งขนาดใหญ ความสู ง ของลํ า ต น ประมาณ 40 m หรื อ
มากกวา (Flora Fauna Web, 2013) ลําตนเปนทรงกระบอกสูง
เ ป ล า ต ร ง ป ร ะ ม า ณ 20-30 m (Kerala Forest Research
Institute, 1985) ตนยางนาพบไดทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต มี ก ารกระจายพั น ธุ ม ากในประเทศไทย กั ม พู ชา ลาว
เวี ย ดนาม และฟ ลิป ป นส มัก เกิด ขึ้ นตามที่ ร าบลุ มริ ม ฝง แมน้ํ า
(Ashton, 1982) ไม ย างนาสามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นงาน
โครงสราง งานเฟอรนิเจอร นอกจากนี้ในวิถีชิวิตดั่งเดิมของคนใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีการนําเรซินของตนยางหรือที่เรียก
กันทั่วไปวาน้ํามันยางมาใชประโยนชในดานสมุนไพรพื้นบาน สี
เคลือบไม กาวยารูรั่วของเรือ ทําเชื้อไฟ มหาวิทยาลัยขอนแกนได
พัฒนาเทคนิคการเก็บน้ํามันยางนาโดยใชสวานไฟฟาเจาะเขาไป
ในลําตนและตอทอใหน้ํามัน ไหลสูภาชนะเก็บโดยไมจําเปนตอง
เผาตนไม พบวาตนยางนาปกติอายุ 20 ป สามารถเจาะเก็บน้ํามัน
ไดโดยเฉลี่ย 400 ml ตอวัน และยังมีการศึกษานําน้ํามันจากตน
ยางนามาผลิ ต น้ํ า มั น ไบโอดี เ ซลโดยวิ ธี ก ารกลั่ น ภายใต ส ภาวะ
สุ ญ ญากาศ ได ส ว นที่ เ ป น น้ํ า มั น ไบโอดี เ ซล 60-70 vol% และ
เหลือสวนที่เปนเรซินแข็ง (Hard resin) 30-40 vol% เรซินแข็งที่
เหลืออยูมีปริมาณสูง จึงมีการศึกษานําเรซินแข็ง ไปใชประโยชน
(Suiuay and Kittipong, 2017) ศึกษาผลของความสูงทอรีฟลักซ
ตอปริมาณผลไดของน้ํามันชีวภาพจากไพโรไลซิสกากยางเหนียว
(เรซินแข็ง) ของน้ํามันยางนา โดยใชวิธีไพโรไลซิสรวมกับการรีฟ
ลั ก ซ ซึ่ ง ท อ รี ฟ ลั ก ซ (Reflux column) ทํ า จากท อ Stainless
ขนาด 25.4 mm ความยาวแตกตางกัน 4 ขนาด คือ 0.9, 1.4,
1.9 และ 2.4 m ทําการทดลองที่ชวงอุณหภูมิไพโรไลซิส 490500 ˚C พบวาสภาวะไพโรไลซิสที่ทอรีฟลักซความสูง 1.9 m ได
น้ํามั นชี วภาพสูงที่ สุด 44.27 %wt ซึ่ง ประกอบด วยน้ํา มัน เบา
14.52 %wt และน้ํามันหนัก 29.75 %wt และจากผลการตรวจ
วิเคราะหคุณสมบัติเบื้องตนของน้ํามันชีวภาพในแงของอุณหภูมิ
การกลั่ น ตั ว เปรี ย บเที ย บกั บ น้ํ า มั น ดี เ ซลและน้ํ า มั น แก ส โซลี น
มาตรฐาน พบว า คุ ณ ลั ก ษณะของน้ํ า มั น อยู ใ นกลุ ม ที่ ค ล า ยกั บ

2.1 น้ํามันไบโอดีเซลและไบโอแกสโซลีน
น้ํามันไบโอดีเซลและน้ํามันไบโอแกสโซลีนในการศึกษานี้ได
จากกระบวนการไพโรไลซิสเรซินแข็งของยางนา (hard resin of
Yang Na) โดยใชวิธีไพโรไลซิสรวมกับการรีฟลักซ ดวยทอรีฟลักซ
(Reflux column) ทําจากทอ Stainless ขนาด 25.4 mm ความ
ยาวแตกตางกัน 4 ขนาด คือ 0.9, 1.4, 1.9 และ 2.4 m ทําการ
ทดลองที่ชวงอุณหภูมิไพโรไลซิส 490-500 ˚C อัตราการไหลของ
ยางเหนียว 50 ml min-1 อุณหภูมิของยางเหนียวเริ่มตน 180 ˚C
ทอควบแนนเปนชนิดทอสองชั้น ลักษณะการไหลของน้ําหลอเย็น
เปนแบบสวนทางกัน อัตราการไหล 46 l min-1 ไพโรไลซิสเปน
เวลา 1 hr น้ํามันไพโรไลซิสที่ไดนําไปกลั่นที่ชวงอุณหภูมิ 40-350
˚C ทําการเก็บผลิ ตภัณฑตามชว งอุณหภูมิการกลั่นสองชวงคื อ
40-200 ˚C และ 200-350 ˚C (ปริมาณผลิตภัณฑน้ํามันแสดงดัง
Table 1) (Suiuay and Kittipong, 2017) สํ า หรั บ การศึ ก ษา
คุณสมบัติของน้ํามันเพิ่มเติมเลือกน้ํามันจากสภาวะไพโรไลซิสทีไ่ ด
ปริมาณน้ํามันมากที่สุด คือ ที่ความสูงทอรีฟลักซ 0.9 m ไดน้ํามัน
เชื้อเพลิง 44.27 %wt ประกอบดวยน้ํามันเบา 14.52 %wt และ
น้ํามันหนัก 29.75 %wt โดยรายละเอียดวิธีการศึกษาคุณสมบัติ
ของน้ํามันเชื้อเพลิงจะถูกนําเสนอในหัวขอถัดไป
Table 1 Products from pyrolysis hard-resin of Yang-Na.
(Suiuay and Kittipong, 2017)
Height of Reflux column (m)
Products
0.9
1.4
1.9
2.4
Biooil
42.87
43.00
44.27
39.60
Residual 32.54
27.56
19.76
14.00
Gas
24.58
29.44
35.97
46.40
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3.1 ผลการศึกษาคุณลักษณะและคุณสมบัติบางประการของ
น้ํามันไบโอแกสโซลีนและไบโอดีเซลจากเรซินแข็งของยาง
นา
คุ ณ ลั ก ษณะและการทดสอบการกลั่ น ของน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
สําหรับเครื่องยนตมีความสําคัญมากเนื่องจากคุณสมบัติเหลานี้
ตองมีความเหมาะสมกับความตองการของเครื่องยนต นอกจากนี้
ยั ง เป น ตั ว ชี้ วั ด ว า การเผาให จ ะเกิ ด ขึ้ น ในห อ งเผาไหม ข อง
เครื่ อ งยนต อ ย า งไร ดั ง นั้ น จึ ง สามารถตั ด สิ น ใจได โ ดยคํ า นึ งถึ ง
คุณสมบัติเหลานี้วาสามารถใชเชื้อเพลิงในเครื่องยนตไดหรือไม
(Arpa and Yumrutas, 2010)

3.1.1 ผลการศึก ษาคุณลัก ษณะและคุณ สมบัติ บางประการ
ของน้ํามันไบโอแกสโซลีน
น้ํามันไบโอแกสโซลีนนําไปตรวจวัดคุณลักษณะบางประการ
ผลดังแสดงใน Table 2 คุณสมบัติบางประการที่ไมไดกําหนดไว
ในมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานสําหรับน้ํามันแกสโซลีน แตมี
ความสําคัญในการบงชี้ลักษณะการฉีด เปนละอองฝอย การเผา
ไหมในหองเผาไหมและกําลังของเครื่องยนต เชน ความหนาแนน
ความเหนืด และคาความรอน คาความหนาแนนของน้ํามันไบโอ
แกสโซลีนวัดได 0.814 g cm-3 มีคาสูงกวาน้ํามันแกสโซลีนออก
เทน 95 (0.732 g cm-3) อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาคุณสมบัติอื่น
ไดแก คาความรอนต่ํา (Lower Heating Value, LHV) คาความ
หนื ด และค า RON พบว า มี ค า ใกล เ คี ย งกั บ น้ํ า มั น แก ส โซลี น
มาตรฐาน LHV ของน้ํามันไบโอแกสโซลีนมีคา 43,440 kJ kg-1
และน้ํามันแกสโซลีนมีคา 43,260 kJ kg-1 สําหรับคาความหนืด
ของไบโอแกสโซลีน (0.639 mm2 s-1) มีคาใกลเคียงกันน้ํามันแกส
โซลีน (0.451 mm2 s-1) คาความรอนของเชื้อเพลิงบงชี้ถึงปริมาณ
ความรอนที่เกิดขึ้นเมื่อเชื้อเพลิงเกิดการเผาไหม คาความรอนของ
เชื้อเพลิงยิ่งสูงแสดงถึงคุณภาพที่ดีของเชื้อเพลิง (Department
of Alternative Energy Development and Efficiency) และ
เมื่อพิจารณาในเชิงของพลังงาน ที่ปริมาตรเทากัน น้ํามันไบโอ
แกสโซลีนมีคาพลังงานสูงกวาน้ํามันแกสโซลีน คุณสมบัตินี้แสดง
ถึงความตองการฉีดเชื้อเพลิงเขาไปในหองเผาไหมนอยลงเพื่อให
ไดกําลังจากเครื่องยนตเทากัน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ชวยลดการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิ ง ค า RON ของน้ํา มันไบโอแกส โซลี น วั ดได
91.0 มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานของน้ํามันแกสโซฮอล ออกเทน
91 คา Research และ Motor Octane numbers เปนคุณสมบัติ
ที่สําคัญของน้ํามันแกสโซลีนเนื่องจากเปนขอบงชี้ที่สําคัญในการ
ปองกันการนอค (anti-knocking) ของน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันที่มี
octane number สู ง ก า ร ต า น ก า ร จุ ด ร ะ เ บิ ด ( resists
detonation) ยิ่งดีขึ้นและทําใหเครื่องยนตเดินเครื่องราบเรียบขึ้น
(Pasadakis et al., 2006)

20

19

C
on
fe
r

2.2.1 การศึกษาคุณลักษณะและคุณสมบัติบางประการของ
นํามันไบโอแกสโซลีน
น้ํามันแกสโซลีนหรือแกสโซลีน (Gasoline) เปนเชื้อเพลิงที่
ระเหยไดงาย ใชเปนเชื้อเพลิงของเครื่องยนตชนิดสันดาปภายใน
โดยมี หั ว เที ย นเป น เครื่ อ งจุ ด ระเบิ ด (Spark Ignition Internal
Combustion Engine) ลักษณะและคุณสมบัติที่สําคัญของน้ํามัน
แกสโซลีนทั่วไป ไดแก คาออกเทน (Octane number) การกลั่น
(Distillation) ความดันไอ (Vapor Pressure) ธาตุกํามะถัน การ
กัดกรอน ยางเหนียว สําหรับน้ํามันไบโอแกสโซลีนในการศึกษานี้
ทํ า การตรวจวั ด ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ข องน้ํ า มั น โดยอ า งอิ ง
คุณสมบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะ
และคุณภาพของน้ํามันเบนซิน พ.ศ. 2555 โดยทําการตรวจวัด
คุ ณ สมบั ติ ดั ง นี้ ค า ออกเทน โดยวิ ธี วิ จั ย (Research Octane
Number, RON) ตามมาตรฐาน ASTM D2699 กํ า มะถั น ตาม
มาตรฐาน ASTM D2622 และการกั ด กร อ นแผ น เงิ น (Silver
Strip Corrosion) ต า ม ม า ต ร ฐ า น ASTM D4814 พร อ ม ทั้ ง
วิเคราะหการกลั่น (Distillation) ของน้ํามันเพิ่มเติม นอกจากนี้ได
วั ด คุ ณ สมบั ติ อื่ น เพิ่ ม เติ ม ได แ ก ค า ความร อ น ตามมาตรฐาน
ASTM D240 โดยใชเครื่องวัด adiabatic bomb calorimeter
ความหนืดตามมาตรฐาน ASTM D445 และคาความถวงจําเพาะ
ASTM D1298 ซึ่ ง ค า ที่ วั ด ได เ ปรี ย บเที ย บกั บ น้ํ า มั น แก ส โซลี น
มาตรฐาน พรอมทั้งวิเคราะหผลการตรวจวัดและความเหมาะสม
สําหรับการนําไปใชกับเครื่องยนตแกสโซลีน

ของกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของ
น้ํามันดีเซล พ.ศ. 2556
3 ผลและวิจารณ

en

2.2 การศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ บ างประการของ
น้ํามันไบโอแกสโซลีนและไบโอดีเซลจากเรซินแข็งของยาง
นา
น้ํามันไบโอแกสโซลีนและไบโอดีเซลจากเรซินแข็งของยางนา
นํ า ไปตรวจวั ด คุ ณ สมบั ติ ที่ สํ า คั ญ บางประการโดยอ า งอิ ง ตาม
ประกาศกรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน เรื่ อ ง การกํ า หนดลั ก ษณะและ
คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดการศึกษาดังตอไปนี้
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2.2.2 การศึกษาคุณลักษณะและคุณสมบัติบางประการของ
น้ํามันไบโอดีเซล
น้ํามันดีเซลมีจุดเดือดสูงกวาน้ํามัน แกสโซลีน การจุดระเบิด
ของเครื่องยนตดีเซล อาศัยความรอนจากการอัดอากาศภายใน
กระบอกสู บ และฉี ด เชื้ อ เพลิ ง เข า ไปเพื่ อ ให เ กิ ด การเผาไหม
ลักษณะและคุณสมบัติที่สําคัญของน้ํามันดีเซล ไดแก คาความ
หนาแนน จํานวนซีเทนหรือดัชนีซีเทน คาความหนืด กํามะถัน
การกลั่น จุดไหลเท การกัดกรอนแผนทองแดง ในการศึกษานี้ทํา
การวัดคาคุณสมบัติของน้ํามันไบโอดีเซลจากเรซินแข็งของยางนา
ดังนี้ ค าความหนาแนน (ASTM D1298) ค าความหนื ด (ASTM
D445) การกลั่น (ASTM D86) กํามะถัน (ASTM D2622) การกัด
กรอนแผนทองแดง (Copper Strip Corrosion) ตามมาตรฐาน
ASTM D130 แ ล ะ ค า ค ว า ม ร อ น ( ASTM D4814) ร ว ม ทั้ ง
เปรียบเทียบคาคุณสมบัติที่ไดกับน้ํามันมาตฐาน อางอิงประกาศ
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Figure 1 Distillation curves of Biogassoline HY with
Gasolines (Suiuay and Kittipong, 2017)
การทดสอบการกลั่นตามมาตรฐาน ASTM D86 เปนอีกหนึ่ง
ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของเชื้ อ เพลิ ง ที่ แ สดงลั ก ษณะการระเหย
(volatility) ของน้ํามัน (Muzíková et al., 2009) ความสามารถ
ในการระเหยเปนตัวกําหนดความสามารถในการแตกตัวเปนไอ
ของน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งมีผลตอการสตารทและอุณหภูมิทํางานของ
เครื่องยนต (Delgado et al., 2007) การระเหยของเชื้อเพลิงที่ใช
ในเครื่องยนตแกสโซลีนจึงมีความสําคัญ โดยสามารถพิจารณาได
จากกราฟการกลั่นวาน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต แกสโซลีนเปน
เชื้ อ เพลิ ง ที่ มี ค วามสามารถในการระเหยหรื อ ไม โดยทั่ ว ไป
ความสามารถในการสตารทและการอุนเครื่องของน้ํามันเชื้อเพลิง
จะถูกประเมินโดยอุณหภูมิการระเหยที่ชวงการระเหย 20-70%
ของเสนกลั่น (Öz et al., 2003; Yumrutaş et al., 2008) กราฟ
การกลั่น (Distillation curve) ของน้ํามันไบโอแกสโซลีนที่ไดและ
น้ํามันแกสโซลีน ออกเทน 95 แสดงใน Figure 1 จากรูปพบว า
ผลิ ต ภั ณ ฑ น้ํา มั น ใบโอแก ส โซลีน มี รู ป แบบการกลั่ นในลั ก ษณะ
ใกลเคียงกันกับน้ํามัน แกสโซลีนมาตรฐาน และหนักกวาน้ํา มัน
แกสโซลีนมาตรฐาน โดยเฉพาะชวงปริมาตรการกลั่นที่ 50% แรก

มีจุดเดือดสูงกวาน้ํามันแกสโซลีน จากชวงอุณหภูมิการกลั่นแสดง
ถึงความสามารถในการระเหยของผลิตภัณฑน้ํามันไบโอแกสโซลีน
ต่ํากวาน้ํามันแกสโซลีนมาตรฐาน น้ํามันเชื้อเพลิงที่มีการระเหยสูง
ชวยเพิ่มความสามารถในการสตารทของเครื่องยนตและลดการ
เจือจางของน้ํามันหลอลื่น (Crankcase Dilution) อยางไรก็ตาม
เชื้อเพลิงที่มีการระเหยสูงยังไมเหมาะสมในทุกสภาพการทํางาน
เนื่องจากเมื่อเครื่องยนตทํางานในสภาวะแวดลอมที่รอนทําให
ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร (volumetric efficiency) ลดลงและ
ทํ า ให เ กิ ด การล็ อ คไอ (vapor lock) จากไอระเหยของน้ํ า มั น
เชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นระหวางถังน้ํามันกับปมน้ํามันเชื้อเพลิง โดยจะมี
ลักษณะเปนฟองอากาศ ทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงไหลไมสม่ํา เสมอ
และเครื่องยนตเดินไมราบเรียบ (Yumrutaş et al., 2008) ซึ่ง
ผลผลิตน้ํามันไบโอแกสโซลีนชวยลดปญหานี้ได น้ํามันแกสโซลีน
เปนสวนผสมของไฮโดรคารบอนที่ระเหยไดหลายชนิดซึ่งมีอะตอม
ของคารบอนระหวาง 4-12 อะตอมซึ่งชวงการกลั่นแตกตางกันไป
ตามจุดเดือดเริ่มแรกที่ 30 ° C และจุดเดือดสุดทายที่ 225 ° C
ภายใตความดันบรรยากาศ (Wiedemann et al., 2005) โดยจุด
เดือดเริ่มตนและจุดเดือดสุดทายของไบโอแกสโซลีนอยูในเกณฑ
มาตฐาน เนื่อ งจากผลิต ภัณ ฑน้ํ ามั น ไบโอแก สโซลี น ที่ ผลิ ตได มี
คุณ ลักษณะคลายกับตั วอยางน้ํ ามัน แกสโซลีน มาตรฐานดังนั้ น
น้ํามันจึงสามารถเผาไหมไดในเครื่องยนตจุดระเบิดดวยหัวเทียน
(spark ignition engine)
3.1.2 ผลการศึก ษาคุณลัก ษณะและคุณ สมบัติบางประการ
ของน้ํามันไบโอดีเซล
คุณลักษณะที่สําคัญบางประการและทดสอบการกลั่นเพื่อศึกษา
เปรี ย บเที ย บคุ ณ ลั ก ษณะของน้ํ า มั น ไบโอดี เ ซลกั บ น้ํ า มั น ดี เ ซล
มาตรฐานได ผ ลการตรวจวั ด แสดงใน Table 3 และ Figure 2
ตามลําดับ
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Table 2 Characteristic of gasoline and biogasoline form hard resin of Yang Na.
Standard
Biogasoline Gasoline 95
Properties
HY
Gasoline 95 Gasohol 91 (E10)
-3
Density at 15 °C, g cm
0.830
0.732
-1
Lower heating value, kJ kg
43,440
43,260
2 -1
Viscosity at 40 °C, mm s
0.639
0.451
Research Octane Number
91.0
94.8
Min. 94.6-95.0 Min. 90.6-91.0
Silver Strip Corrosion
0
Max. NO. 1
Max. NO. 1
Sulfur amount (%wt)
ND
Max. 0.005
Max. 0.005
Distillation, °C
IBP
56
54
10 vol% Evaporated
76
57
Max. 70
Max. 70
50 vol% Evaporated
125
101
70-110
70-110
90 vol% Evaporated
217
Max. 170
Max. 170
End Point
Max. 200
Max. 200
ND = Not Detceted
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Test method
ASTM D1298
ASTM D240
ASTM D445
ASTM D2699
ASTM D4814
ASTM D2622
ASTM D86
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Test method
ASTM D1298
ASTM D445
ASTM D240
ASTM D130
ASTM D2622
ASTM D86
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Table 3 Characteristic of standard diesel fuels and biodiesel form hard resin of Yang Na.
Standard diesel
Biodiesel
Diesel
Properties
HY
High speed
Low speed
-3
Density at 15 °C, g cm
0.925
0.875
0.810-0.870
Max. 0.920
2 -1
Viscosity at 40 °C, mm s
2.093
3.430
1.8-4.1
Max. 8.0
-1
Lower heating value, kJ kg
43,484
43,520
Copper Strip Corrosion
1a
1a
Max NO.1
Sulfur amount (%wt)
ND
Max. 0.005
Max. 1.5
Distillation
Temperature at 250°C, max.
45
30
volume, %v v-1
Temperature at 350°C, min.
90
volume, %v v-1
ND = Not Detceted
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จาก Table 3 พบวาคุณสมบัติของผลิตภัณฑน้ํามันไบโอดีเซล
HY สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตฐานตามประกาศของกรมธุกิจ
พลังงานและใกลเคียงกับคาน้ํามันดีเซลมาตรฐาน ตัวอยางเชน
LHV เปนคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง LHV ของผลิตภัณฑ
น้ํามันไบโอดีเซลจากการคํานวณได 43,484 kJ kg-1 ซึ่งคาที่ไดนี้
ไกล เ คี ย ง LHV ของน้ํ า มั น ดี เ ซล (43,520 kJ kg-1) และสู ง กว า
LHV ของน้ํามันดีเซลตามมาตรฐานตุรกี (TS-3082) และยุโรป
(EN-590) ซึ่งมีคา 42,700 kJ kg-1 นอกจากนี้ LHV ของผลิตภัณฑ
น้ํามันไบโอดีเซลยังมีคาใกลเคียงกับคาที่ระบุไวในรายงานสําหรับ
น้ํามันดีเซลเชิงพาณิชยที่ 43,000 kJ kg-1 (Murillo et al., 2007),
(Banapurmath and Tewari, 2008), 43,060 kJ kg-1 (Agarwal
and Rajamanoharan, 2009) และ 43,350 kJ kg-1 (Utlu and
Koçak, 2008) ในสวนคาความหนาแนนพบวาผลิตภัณฑน้ํามันไบ
โอดีเซลมีคาความหนาแนน 0.925 g cm-3 สูงกวาน้ํามันดีเซล
หมุนเร็ว แตมีคาใกลเคียงกับคามาตรฐานของน้ํามันดีเซลหมุนชา
(0.920 g cm-3) ความหนาแนนเปนคุณสมบัติ ที่สําคัญของน้ํามัน
ดีเซล ซึ่งสงผลโดยตรงตอลักษณะการทํางานของเครื่องยนต และ
มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ เลขซี เ ทนและค า ความร อ นของน้ํ า มั น
(Mustafa et al., 2000) ในเครื่องยนตดีเซลระบบฉีดเชื้อเพลิงวัด
ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงโดยปริมาตร ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของ
ความหนาแนนของเชื้อเพลิงจะมีผลตอกําลังขับของเครื่องยนต
เนื่องจากมีปริมาณการฉีดเชื้อเพลิงในหองเผาไหมแตกตางกัน
(Bahadur et al., 1995)
ความหนื ด เป น ความต า นทานต อ การไหลของของเหลว
(Tesfa et al., 2010) โดยเฉพาะความหนื ด จลน ข องน้ํ า มั น
เชื้ อ เพลิ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต อ การเป น ละอองฝอย
(atomization) ของเชื้อเพลิงเมื่อถูกฉีดเขาไปในหองเผาไหม การ
ที่น้ํามันเชื้อเพลิงฉีดเปนละอองไดขนาดเล็กและผสมกับอากาศได
ดี ส ง ผลโดยตรงต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการเผาไหม แ ละกํ า ลั ง ของ
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เ ค รื่ อ ง ย น ต (Tesfa et al., 2010), (Corach et al., 2017),
(Alptekin and Canakci, 2008) นักวิจัยกอนหนาโดยสวนใหญ
ไดรายงานใหเห็นวา ขนาดของละอองฝอยจะเพิ่มขึ้นตามความ
หนืดของของเหลว ในขณะที่ความหนาแนนมี ผลตอขนาดของ
ละอองฝอยคอนขางนอยเมื่อเทียบกับความหนืด (Dafsari et al.,
2019), (Mun et al., 1998) คาความหนืดของน้ํามันไบโอดีเซล
วัดได 2.093 mm2 s-1 มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน และต่ํากวาคา
ความหนืดของน้ํามันดีเซล ซี่งแสดงใหเห็นวาน้ํามันไบโอดีเซลไมมี
ปญหาในการฉีดเปนละอองฝอย
ปริมาณกํามะถันในน้ํามันเชื้อเพลิงมีความสําคัญตอการกัด
กรอนชิ้นสวนโลหะและสรางความเสียหายแกเครื่องยนต ถาใน
น้ํามันเชื้อเพลิงมีปริมาณกํามะถันมาก เมื่อเชื้อเพลิงนั้นถูกเผาไหม
จะเกิ ด ออกไซดข องกํ ามะถัน (SO2, SO3) ซึ่ งสามารถกั ด กร อ น
โลหะได (Thiannimit et al., 2013) จากการตรวจวั ด ปริ ม าณ
กํามะถันในน้ําในไบโอดีเซลรวมทั้งน้ํามันไบโอแกสโซลีนไมพบ
กํามะถันในน้ํามันนอกจากนี้ผลการตรวจวัดการกัดกรอนแผ น
ทองแดงพบวาอยูในเกณฑมาตรฐาน
กราฟการกลั่นของน้ํามัน ไบโอดีเซล HY แสดงใน Figure 2
พบวาการกลั่นมีแนวโนมในลักษณะขนานกับเสนกราฟการกลั่น
ของน้ํามันดีเซล แตมีอุณหภูมิกลั่นต่ํากวาน้ํามันดีเซล เสนกราฟมี
แนวโนมของอุณหภูมิกลั่นคอยๆ เพิ่มขึ้นและราบเรียบจึงไมเกิด
ปญหาการเผาไหมทันทีและมีอัตราความดันสูงขึ้น จากลักษณะ
การระเหยในชวงอุณหภูมิที่แคบ ซึ่งถาหากน้ํามันมีอุณหภูมิกลั่น
แคบหรือความชันของเสนกราฟการกลั่นนอย การเผาไหมของ
เชื้อเพลิงทั้งหมดจะเพิ่มอุณหภูมิและความดันของแกสในกระบอก
สูบแบบฉับพลัน สถานการณดังกลาวอาจกอใหเกิดผลกระทบที่
เปน อันตรายตอ ชิ้นส วนเครื่ องยนต (Yumrutaş et al., 2008)
จากคุณลักษณะและกราฟการกลั่นโดยภาพรวมของน้ํามันไบโอ
ดีเซลจากเรซินแข็งของยางนา มีลักษณะที่คลายคลึงกับน้ํามัน
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ดีเซลมาตรฐาน ดังนั้นจึงสามารถใชน้ํามันในเครื่องยนตดีเซลรอบ
ต่ําไดโดยที่น้ํามันไบโอดีเซลไมสงผลเชิงลบตอเครื่องยนต ทั้งนี้การ
นํ า ไปใช กั บ เครื่ อ งยนต ร อบสู ง ยั ง ต อ งมี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
คุณสมบัติบางประการเชนความหนาแนน ความสะอาด หรือการ
ผสมกับน้ํามันดีเซลในสัดสวนที่เหมาะ
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Figure 2 Distillation curves of Biodiesel HY with Diesel
(Suiuay and Kittipong, 2017)
4 สรุป
การศึกษาคุณลักษณะและสมบัติบางประการของน้ํามันไบโอ
แกสโซลีนและน้ํามันไบโอดีเซลผลิตจากเรซินแข็งของยางนา โดย
อ า งอิ ง ตามประกาศของกรมธุ ร กิ จ พลั ง งานเรื่ อ งการกํ า หนด
ลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง พบวา ผลิตภัณฑน้ํามัน
เชื้อเพลิงมีคุณลักษณะและสมบัติ ที่สําคัญอยูในเกณฑมาตรฐาน
และมีคาใกลเคียงกับคุณสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐานดังนี้
สําหรับน้ํามั นไบโอแกสโซลีน ไดแก คาออกเทน การกัดกรอน
แผนเงิน ปริมาณกํามะถัน คาความรอน ความหนืด และน้ํามันไบ
โอดีเซล ไดแก คาความหนืด การกัดกรอนแผนทองแดง ปริมาณ
กํามะถัน คาความรอน สําหรับคุณสมบัติอื่น เชน ความหนาแนน
มี ค า สู ง กว า ค า มาตรฐาน เมื่ อ พิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ โ ดยรวม
พบวาผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงไบโอแกสโซลีนและไบโอดีเซลมี
ความคลายกับน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐานและมี ความเปนไปไดใน
การนําไปใชเปนน้ํามันเชื้อเพลิงทดแทนทางเลือก
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