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บทคัดยอ
ปจจุบันประเทศไทยมีการนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตใชสําหรับการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบอาหารจากสัตวทะเล

หลากหลายชนิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตท่ีตองแขงขันใหมีความทัดเทียมนานาประเทศท่ีเปนคูแขงทางดานการสงออกผลิตภัณฑอาหารทะเล
ทําใหผลกระทบท่ีตามมาในแตละปมีปริมาณของเสียชนิดตางๆ หลงเหลือจากกระบวนการผลิตและแปรรูปจากโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมากซ่ึง
ยากตอการจัดเก็บและทําลาย อาทิเชน เปลือกหอยแมลงภูท่ีมีปริมาณสูงถึงหลายหม่ืนตันตอป ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงไดศึกษาการเพ่ิมมูลคาของเปลือก
หอยแมลงภูท่ีเปนของเสียเหลือท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลโดยสังเคราะหแคลเซียมออกไซดจากเปลือกหอยแมลงภูท่ีผานการสกัดโปรตีน
ออกแลวมาผานการเผาท่ีอุณหภูมิ800 - 1000 oC ดวยกระบวนการดังกลาว พบวาไดแคลเซียมออกไซดท่ีมีความบริสุทธ์ิและมีความเปนรูพรุน
เหมาะสมกับการเปนตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุ  จากน้ันไดนําตัวเรงปฏิกิริยาท่ีไดมาประยุกตใชสําหรับการผลิตไบโอดีเซลโดยปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟ
เคชันของนํ้ามันปาลมและเมทานอล พบวา สภาวะการทดลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการสังเคราะหไบโอดีเซล คือ ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาท่ีใชรอยละ 5
โดยเทียบกับนํ้าหนักนํ้ามันปาลม สัดสวนโดยโมลของนํ้ามันปาลมตอเมทานอลเทากับ 1:6 อุณหภูมิท่ีใชในการเกิดปฏิกิริยาท่ี 64 oC และอัตราการปน

กวน500 รอบตอนาที  สามารถใหรอยละการเปล่ียน (Conversion) จากไตรกลีเซอไรดไปเปนเมทิลเอสเทอรสูงถึงรอยละ 98.04 ท่ีระยะเวลา 2

ชั่วโมงนอกจากน้ีตัวเรงปฏิกิริยาดังกลาวสามารถนํากลับมาใชซํ้าใหมไดถึง 7 ครั้ง โดยคา Conversion ของเมทิลเอสเทอรยังคงสูงถึงรอยละ 96.62

คําสําคัญ: ไบโอดีเซล, ตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด, เมทิลเอสเทอร, เปลือกหอยแมลงภู, ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน

1.บทนํา
นวัตกรรมการแปรรูปทางอาหารทะเลดวยวิธีการตางๆ ในปจจุบันน้ันมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพ่ือขยายกําลังการผลิตและแปรรูปอาหาร

หลากหลายชนิดเพ่ือตอบสนองความตองการของประชากรท่ีตองใชในการอุปโภคบริโภคซ่ึงประเทศไทยไดมีการนําเครื่องมือท่ีทันสมัยมาใชสําหรับ
กระบวนการผลิตและแปรรูปภายในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญเพ่ือใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศท่ีเปนคูแขงทางเศรษฐกิจได  ในชวงหลายป
ท่ีผานมาประเทศไทยจึงประสบผลสําเร็จทําใหระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง และในอนาคตคาดวานาจะมีการเพ่ิม
กําลังการผลิตสินคาและอาหารแปรรูปนานาชนิดท่ีมากยิ่งขึ้น สําหรับอาหารแปรรูปทางทะเลภายในประเทศสวนใหญมาจากหอยแมลงภูซ่ึงเปนสัตว
เศรษฐกิจท่ีนิยมเล้ียงมากชนิดหน่ึงในประเทศไทยเน่ืองเติบโตไดอยางรวดเร็ว ราคาถูก หางาย และเปนท่ีนิยมบริโภคท้ังคนไทยและตางชาติ ทําใหเปน
ท่ีสนใจในการนํามาผลิตแปรรูปเปนอาหารทะเลนานาชนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ดังน้ันปญหาท่ีคาดวาจะเกิดตามมาหลังกระบวนการผลิตคือ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลสวนใหญจะมีของเสียเหลือท้ิงเปนจํานวนมาก โดยจากเปลือกหอยแมลงภูมีปริมาณสูงถึงหลายหม่ืนตันตอปซ่ึงยากตอ
การจัดเก็บและทําลาย อีกท้ังหากกําจัดไมถูกวิธียังสงผลถึงธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชน การฝงกลบท่ีตองใชระยะเวลาในการยอยสลายเปนเวลานาน
ทําใหสงผลตอความอุดมสมบูรณของดินท่ีใชในการเพาะปลูกหรือการทําลายโดยวิธีเผาไหมซ่ึงอาจจะสงผลทําใหเกิดสภาวะเรือนกระจกและยังทําให
ส่ิงแวดลอมเกิดมลพิษในดานตาง ๆ อีกมาก ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอมนุษยและส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศน เปนตน จากขอมูลทางชีววิทยาพบวา
องคประกอบหลักของเปลือกหอยแมลงภู คือ แคลเซียมคารบอเนต (Calcium carbonate, CaCO3) สูงถึงรอยละ 95-99 ซ่ึงอยูในรูปของแรอะราโก
ไนต (aragonite)[1] ลักษณะท่ีพบจะมีการกอตัวเปนชั้นๆ โดยมีขนาดเล็กประมาณ 10 ไมโครเมตร และมีความหนาในแตละชั้นไมเกิน 0.5

ไมโครเมตร [2] นอกจากน้ียังพบวาในแตละชั้นยังมีการยึดเหน่ียวกันดวยโปรตีน เชน-(1-4)-linked N-acetyl-D-glucosamine [3] มีหนาท่ีเปนสาร
ยึดเหน่ียวทําใหเปลือกหอยมีรูปรางท่ีสมบูรณ ดังรูปท่ี 1
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รูปท่ี 1องคประกอบของเปลือกหอยแมลงภูในแตละชั้น [4]

สําหรับชั้นแคลเซียมคารบอเนตจากเปลือกหอยแมลงภูในแตละชั้นมีความบริสุทธ์ิสูงเน่ืองจากเปนการเลือกคัดสรรโดยธรรมชาติ
(naturalselection) ดังน้ันจึงมีสมบัติท่ีดีหลายประการ เชน ความบริสุทธ์ิสูง (high purity) ความขาว (brightness)ความเสถียรทางเคมี
(chemicalStability) และไมเปนพิษ (non-toxic) ตอส่ิงแวดลอม เปนตน ซ่ึงหากสามารถสกัดสวนท่ีเปนโปรตีนและสารอินทรียออกจนหมดจะทําให
ไดแคลเซียมคารบอเนตบริสุทธ์ิ แสดงดังรูปท่ี 2

รูปท่ี 2 เปลือกหอยแมลงภูเหลือท้ิง a) กอนสกัด b) หลังสกัดและทําใหบริสุทธ์ิ

ทางเลือกหน่ึงเพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาของเปลือกหอยแมลงภูท่ีเปนของเสียดังกลาวคือการนํามาผานกระบวนการผลิตเปนตัวเรงปฏิกิริยาชนิดวิ
วิธิพันธเพ่ือใชในการสังเคราะหไบโอดีเซล ซ่ึงเปนการชวยแกไขปญหาดานพลังงานซ่ึงเปนปจจัยหลักในการดํารงชีวิตและเปนส่ิงจําเปนมากท่ีสุดหลาย
หนวยงานภาครัฐและเอกชนไดตระหนักถึงปญหาการขาดแคลนนํ้ามันเชื้อเพลิงซ่ึงเปนปญหาใหญในระดับประเทศท่ีตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน
โดยประเทศไทยน้ันมีการนําเขานํ้ามันเชื้อเพลิงจากตางประเทศปละหลายลานลิตร ประกอบราคานํ้ามันในตลาดโลกท่ีมีความผันผวนทําใหมีแนวโนม
ของราคาท่ีเพ่ิมสูงขึ้นทุก ๆ ป ดังน้ันจึงสงผลใหผูประกอบกิจการทางดานอุตสาหกรรมทุกภาคสวนตองเพ่ิมตนทุนในการผลิตสินคาชนิดตางๆทําให
ราคาสินคาหลายรายการมีราคาสูงสงผลกระทบตอการดํารงชีพของประชากรภายในประเทศ   จากปญหาดังกลาวทําใหมีความจําเปนตองหาแหลง
พลังงานเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาทดแทนพลังงานท่ีนําเขาจากตางประเทศ พบวาประเทศไทยน้ันเปนแหลงท่ีมีความไดเปรียบทางดานภูมิศาสตรในการ
เพาะปลูกพืชชนิดตาง ๆ ท่ีสามารถนํามาผลิตเปนเชื้อเพลิงไบโอดีเซลเพ่ือใชเปนแหลงพลังงานทดแทนได   อยางไรก็ตามหากจะนําไบโอดีเซลมาใชเปน
แหลงพลังงานทดแทนจําเปนตองผลิตใหเพียงพอตอความตองการสําหรับการผลิตไบโอดีเซลน้ันจําเปนตองใชตัวเรงปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตซ่ึงมี
ราคาแพงและตองนําเขาจากตางประเทศ

แคลเซียมออกไซด (Calcium oxide, CaO) เปนตัวเรงปฏิกิริยาท่ีนิยมใชในปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน เน่ืองจากสามารถกําจัดออกจาก
ระบบการผลิตไดงาย ราคาถูก อีกท้ังยังสามารถนํากลับมาใชใหมในระบบการผลิตไดหลายครั้ง  ในสวนของวิธีการสังเคราะหแคลเซียมออกไซดน้ันมี
กระบวนการผลิตท่ีไมซับซอนแตจําเปนตองมีแหลงของวัตถุดิบหลักคือแคลเซียมคารบอเนตบริสุทธ์ิซ่ึงสามารถเตรียมไดจากการสกัดโปรตีนและ
สารอินทรียชนิดตางๆท่ีแทรกอยูบนเปลือกหอยแมลงภูออกแลวนํามาผานกระบวนการใหความรอนดังแสดงในสมการท่ี 1 [5]

CaCO3(s)CaO(g)+  CO2(g) (1)

ดังน้ันเพ่ือเปนการสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืนทางคณะผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญจากความสัมพันธของปญหาปริมาณ
ของเสียเหลือท้ิงท่ีเพ่ิมขึ้นหลายหม่ืนตันตอปท่ีมาจากกระบวนการผลิตและแปรรูปของโรงงานอุตสาหกรรรมอาหารทะเลซ่ึงยากตอการกําจัดและปญหา
ท่ีเกิดจากการขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิงซ่ึงเปนปญหาใหญในระดับประเทศ  โดยทางเลือกหน่ึงท่ีจะแกไขปญหาหลักท่ีมีความสําคัญควบคูไปพรอม ๆ
กันภายในระยะเวลาเดียวกันไดน้ัน คือ การผลิตตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมีประสิทธิภาพสูงจากการนําเปลือกหอยแมลงภูเหลือท้ิงท่ี เปนขยะจากโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลเพ่ือนํามาประยุกตใชสําหรับการผลิตไบโอดีเซลใหมีความเพียงพอตอความตองการของประชากรภายในประเทศ นอกจากน้ี
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ยังเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับของเสียเหลือท้ิงสําหรับการพัฒนาตอยอดนวัฒกรรมทางกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้นจากเดิมในดานตาง ๆ
ทําใหไดผลิตภัณฑจากของเสียเหลือท้ิงท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมไดอีกครั้ง

2.ระเบียบวิธีการวิจัย
2.1 การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดจากเปลือกหอยแมลงภู

นําเปลือกหอยแมลงภูท่ีผานการสกัดโปรตีนออกแลวมาบดและกรองผานตะแกรงขนาด 100 เมช (mesh) จากน้ันนําไปเผาท่ีอุณหภูมิ
ในชวง800-1000 oCตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดท่ีไดหลังจากการเผาท่ีอุณหภูมิตางๆ ถูกนําไปวิเคราะหเอกลักษณโครงสรางดวยเทคนิคเอกซเรย
พาวเดอรดิฟแฟรกชัน (XRD) และตรวจสอบหมูฟงกชันดวยเทคนิคอินฟราเรดสเปคโตรสโกป (IR)

2.2 การสังเคราะหไบโอดีเซล
นํานํ้ามันปาลมรีไฟนผสมกับเมทานอลในอัตราสวน 1:6 โดยโมล จากน้ันเติมตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดท่ีไดจากการสังเคราะหรอย

ละ 5 โดยนํ้าหนัก (เทียบกับนํ้าหนักของนํ้ามันปาลมรีไฟน) หลังจากน้ันทําการปนกวนท่ีอุณหภูมิ 64 oCเปนเวลา 2 ชั่วโมง โดยใชอัตราการปนกวน
500 รอบตอนาที หลังปฏิกิริยาส้ินสุดลงทําการกรองของผสมเพ่ือแยกตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดออกจากระบบ นําไบโอดีเซลท่ีไดจากการ

สังเคราะหมาวิเคราะหรอยละการเปล่ียน(Conversion)จากไตรกลีเซอรไรดไปเปนเมทิลเอสเทอร โดยใชเทคนิคโปรตรอนนิวเคลียรแมกเนติกเร

โซแนนซ-สเปกโทรสโกป (Proton Nuclear Magnetic Resonance ; 1H-NMR) และทําการวิเคราะหรอยละผลได (Yield) ของไบโอดีเซล โดย
เปรียบเทียบกับนํ้าหนักนํ้ามันปาลมรีไฟนท่ีใชเปนสารต้ังตน โดยใชสมการท่ี 2

รอยละผลได (Yield) = นํ้าหนักของไบโอดีเซลท่ีไดจากการสังเคราะห (กรัม) X 100 (2)
นํ้าหนักของนํ้ามันปาลมรีไฟน (กรัม)

3.ผลและวิจารณผลการทดลอง
3.1ก า ร วิ เ ค ร า ะห เ อ ก ลั กษณ เพื่ อ พิ สู จ น ท ร าบ โ ค ร งส ร า ง ข อ งตั ว เ ร ง ปฏิ กิ ริ ย า แ คล เซี ย มอ อก ไซด ท่ี สั ง เ ค ร า ะห ไ ด

จากเปลือกหอยแมลงภูเหลือท้ิง
3.1.1 เทคนิคฟูเรียรทรานฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรสโกป(FTIR)

เม่ือนําแคลเซียมออกไซด (CaO900AR) ท่ีสังเคราะหไดจากการเผาเปลือกหอยแมลงภูท่ีอุณหภูมิ 900 oCมาวิเคราะหดวยเทคนิค
FTIR โดยเปรียบเทียบกับแคลเซียมออกไซดท่ีเปนสารมาตรฐาน (CaOStd.Commercial) สําหรับใชเปนสารมาตรฐานในการเปรียบเทียบขอมูลของ
ตําแหนงพีคอางอิง (reference peak) ของสารมาตรฐานพบวา FTIR  patternแสดงพีคท่ีเปนเอกลักษเฉพาะของแคลเซียมออกไซด คือ พีคท่ี
ตําแหนง 1473.76 cm-1มีสมมาตรการส่ันแบบ asymmetric-stretch สวนพีคท่ีตําแหนง 876.13 cm-1มีสมมาตรการส่ันแบบ out-of plane bend
ของโมเลกุล CO3

2-ท่ีเกิดการสลายตัวของ CaCO3 และพีคท่ีตําแหนง 3640.53 cm-1เปนพีคของหมู OH-แบบ stretching band ของ Ca(OH)2โดย
เกิดจากการดูดซับ (adsorption) โมเลกุลของนํ้าท่ีมาจากความชื้นในอากาศ (atmospheric air) ซ่ึงเกิดขึ้นบริเวณพ้ืนผิว (surface area) ของ
แคลเซียมออกไซด[6]แสดงดังรูปท่ี 3

รูปท่ี 3 FTIR pattern ของแคลเซียมออกไซด (CaO) a) CaO ท่ีสังเคราะหไดจากการเผาเปลือกหอยแมลงภูท่ีอุณหภูมิ 900 oC (green line) b) สาร
มาตรฐาน CaO Commercial (red line)

b) CaO900AR (green line)

a) CaOStd.commercial (red line)
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3.1.2เทคนิคเอกซเรยพาวเดอรดิฟแฟรกชัน(XRD)
เม่ือเผาเปลือกหอยแมลงภูท่ีอุณหภูมิ 600, 700, 800, 900 และ 1000 oCพบวาเม่ือใชอุณหภูมิในการเผาสูงกวา900 oC ขึ้นไปมีการ

เปล่ียนแปลงโครงสรางจากแคลเซียมคารบอเนตไปเปนแคลเซียมออกไซด (CaO)อยางสมบูรณ ซ่ึงตําแหนงของพีคท่ี 2θเทากับ37.38, 53.88, 32.22,
64.19 และ 67.44 เปนตําแหนงของพีคท่ีแสดงเอกลักษณเฉพาะของแคลเซียมออกไซดเม่ือทําการเปรียบเทียบพีคของแคลเซียมออกไซดท่ีสังเคราะห
ไดรวมกับJCPDS file no.48-1467 ท่ีเปนไฟลมาตรฐานของแคลเซียมออกไซดพบวามี XRD pattern ตรงกัน ดังแสดงในรูปท่ี 4

รูปท่ี 4 XRD pattern ของแคลเซียมออกไซดท่ีสังเคราะหไดจากเปลือกหอยแมลงภูเหลือท้ิงหลังผานการเผาท่ีอุณหภูมิ600 - 1000 oC
3.2 การนําตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดท่ีไดจากการสังเคราะหมาประยุกตใชในการสังเคราะหไบโอดีเซล

จากผลการทดลองเม่ือทําการสังเคราะหไบโอดีเซลภายใตสภาวะท่ีเหมาะสม คือ อัตราสวนโดยโมลของนํ้ามันปาลมรีไฟนตอเมทานอลเทากับ
1:6 และอุณหภูมิท่ีใชในการสังเคราะหเทากับ64 oCโดยศึกษาการใชปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดท่ีไดจากการเผาเปลือกหอยแมลงภูท่ี
อุณหภูมิ 900 oCในอัตราสวนรอยละ 1 ถึง 5(เทียบกับนํ้าหนักของนํ้ามันปาลมรีไฟน) พบวาเม่ือเพ่ิมปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดจะสงผล
ทําใหรอยละการเปล่ียนไปเปนเมทิลเอสเทอรจากไตรกลีเซอรไรดของนํ้ามันปาลมรีไฟนมีคาเพ่ิมสูงขึ้น ดังรูปท่ี 5 เม่ือมีการเพ่ิมปริมาณของตัวเรง
ปฏิกิริยาซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของSharma และคณะ[7]

รูปท่ี 5ผลของตัวเรงปฏิกริยาแคลเซียมออกไซดท่ีมีตอคา conversion ในการสังเคราะหไบโอดีเซล
เน่ืองจากการเพ่ิมปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยาเปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวของตัวเรงปฏิกิริยาในระบบทําใหสารต้ังตนสามารถเกิดปฏิกิริยาบนพ้ืนผิว

ของตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดไดดียิ่งขึ้นจึงทําใหปฏิกิริยาเกิดไดอยางสมบูรณดังน้ันเม่ือเปรียบเทียบปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาท่ีนํามาใชพบวา

ตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดรอยละ 5 สามารถใหคา  conversionไดสูงถึง 98.04 ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง
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3.3 การนําตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดกลับมาใชซ้ําสําหรับการสังเคราะหไบโอดีเซล
การนําตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดกลับมาใชซํ้าใหมในระบบพบวาตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดท่ีเตรียมจากการสังเคราะหโดย

ใชเปลือกหอยแมลงภูเหลือท้ิงเปนสารต้ังตนสามารถนํากลับมาใชซํ้าใหมไดอยางมีประสิทธิภาพโดยงานวิจัยน้ีสามารถนําตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียม

ออกไซดกลับมาใชซํ้าใหมไดประมาณ 7 ครั้ง จากผลการทดลองพบวามีคา Conversionอยูในชวง 91 - 98 ดังแสดงในรูปท่ี 6แตเน่ืองจากการ
นําตัวเรงปฏิกิริยากลับมาใชซํ้าใหมในระบบพบวามีการสูญเสียปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยาบางสวนไปกับการเกิดปฏิกิริยาสปอนิฟเคชันท่ีทําใหเกิดไขสบู
[8]และมีตัวเรงปฏิกิริยาบางสวนปะปนอยูในไบโอดีเซลหลังจากการแยกสารผลิตภัณฑออกจากระบบทําใหเกิดการสูญเสียปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยา

หลังจากการแยกออกจากระบบดังน้ันเม่ือมีการนําตัวเรงปฏิกิริยากลับมาใชซํ้าใหมในครั้งตอไปจึงสงผลตอคารอยละผลได(Yield)ของไบโอดีเซลซ่ึง
ทําใหมีคาลดลง  นอกจากน้ีตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดท่ีถูกนํามาใชซํ้าหลายครั้ง อาจสงผลตอบริเวณพ้ืนผิวตัวเรงปฏิกิริยาจากการท่ีมีสารต้ังตน
หลงเหลือดังน้ันจึงไมสามารถทําใหเกิดหมู -OCH3เพ่ือเขาทําปฏิกิริยากับกลีเซอไรดจากนํ้ามันปาลมรีไฟนท่ีเปนสารต้ังตนไดดีเม่ือเปรียบเทียบกับการใช

งานครั้งแรก [9] จึงสงผลทําใหYieldของไบโอดีเซลท่ีสังเคราะหไดมีปริมาณลดลงหลังจากส้ินสุดปฏิกิริยา

รูปท่ี 6การนําตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดกลับมาใชซํ้าสําหรับการสังเคราะหไบโอดีเซล
4.สรุปผลการทดลอง

สําหรับการนําตัวเรงปฏิกริยาแคลเซียมออกไซดเพ่ือสังเคราหไบโอดีเซลจากนํ้ามันปาลมรีไฟน พบวาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสังเคราะหไบโอ
ดีเซล คือ อัตราสวนเชิงโมลระหวางนํ้ามันปาลมรีไฟนตอเมทานอลเทากับ 1:6 ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดรอยละ 5 (เทียบกับนํ้าหนัก
ของนํ้ามันปาลมรีไฟน) อุณหภูมิท่ีใชในการดําเนินปฏิกิริยาเทากับ 64 oCท่ีระยะเวลา 2 ชั่วโมงและอัตราการปนกวน 500 รอบตอนาที (rpm) โดย

พบวาสามารถใหคา Yield และConversion ในการเปล่ียนไตรกลีเซอไรดไปเปนเมทิลเอสเทอรหรือไบโอดีเซลมีคาสูงถึงรอยละ 96.46 และ
98.04 ตามลําดับ  นอกจากน้ีตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดท่ีสังเคราะหไดดังกลาวสามารถนํากลับมาใชซํ้าใหมในระบบไดสูงถึง 7 ครั้ง โดยท่ีคา

Conversion มีคาลดลงเพียงเล็กนอย ดังน้ันแนวโนมการนําตัวเรงปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซดท่ีสังเคราะหไดจากเปลือกหอยแมลงภูเหลือท้ิง
สามารถนํามาประยุกตใชงานไดจริงสําหรับระบบกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยผานปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน  นอกจากน้ียังเปนการเพ่ิมมูลคา
ใหกับเปลือกหอยแมลงภูเหลือท้ิงซ่ึงเปนของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอาหารทะเลทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมี ราคาถูก ลดการนําเขาวัตถุดิบจาก
ตางประเทศท่ีมีราคาแพง  อีกท้ังสามารถนํากลับมาใชใหมไดหลายครั้งและไมกอใหเกิดมลพิษตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
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