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การปรับปรุงคุณภาพของกลีเซอรอลดิบให้มีความบริสุทธิด์้วยถ่านจากแกลบ 
Improvement of the Crude Glycerol with Carbonized Rice Husk 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีศึกษาเก่ียวกับการเพ่ิมความบริสุทธ์ิและเพ่ิมมูลค่าให้กับกลีเซอรอลดิบ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก

กระบวนการผลิตไบโอดีเซล จากการทดลองเปรียบเทียบระหว่างการเพ่ิมความบริสุทธ์ิของกลีเซอรอลท่ีบําบัดด้วย
ถ่านกัมมันต์และถ่านจากแกลบ พบว่าความบริสุทธ์ิของกลีเซอรอลมีค่าเท่ากับ 98.69% และ 96.27% ตามลําดับ 
โดยท่ีอัตราส่วนโดยนํ้าหนักระหว่างกลีเซอรอลกับถ่านกัมมันต์และถ่านจากแกลบท่ีใช้เท่ากับ 5:2 และ 5:3 
ตามลําดับ และความใสของกลีเซอรอลท่ีบําบัดด้วยถ่านกัมมันต์และถ่านจากแกลบ เท่ากับ 95.77% และ 92.46% 
ตามลําดับ 

 
ABSTRACT 

In this research, we studied the purification and value-added of crude glycerol which 
was a by-product of the biodiesel production. The purification of glycerol was systematically 
studied by comparison between using activated carbon (AC) and carbonized rice husk (CRH). 
From the experimental results, the purity of the glycerol treated with weight ratios between 
glycerol:AC (5:2), and glycerol: CRH (5:3) was 98.69% and 96.27%, respectively. The clarity of 
glycerol treated with activated carbon and carbonized rice husk was 95.77% and 92.46%, 
respectively. 

 

คําสําคัญ: กลีเซอรอล ถ่านกัมมันต์ ถ่านจากแกลบ 
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บทนํา 
การผลิตไบโอดีเซลจะเกิดผลิตภัณฑ์ร่วม คือ 

กลีเซอรอล ในการผลิตไบโอดีเซลประมาณ 200 ตันต่อ
วันจะทําให้เกิดผลพลอยได้เป็นกลีเซอรอลดิบไม่น้อย
กว่า 14-16 ตันต่อวัน ซึ่งมีลักษณะสีนํ้าตาลและไม่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ (นพวรรณ และคณะ, 
2552) โรงงานท่ีมีการผลิตไบโอดีเซลจึงจําเป็นต้อง
กําจัดในฐานะท่ีเป็นของเสีย (ก่อฤกษ์ และวีระชัย, 
2544; ชัยศร,ี 2552) ดังน้ันหากนํากลีเซอรอลเหล่าน้ัน
มาบําบัดให้มีความบริสุทธ์ิเพียงพอจะเป็นการเพ่ิมมลูคา่

ให้กับผลิตภัณฑ์ ทําให้กลีเซอรอลสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

กลีเซอรอล (glycerol) หรือท่ีเรียกอีกช่ือหน่ึง
ว่า กลีเซอรีน (glycerin) มีลักษณะเป็นของเหลวใส
หนืด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ มีรสหวานเล็กน้อย กลี- 
เซอรอล เป็นสารจําพวกโพลิไฮดริก แอลกอฮอล ์
(polyhydric alcohol) ท่ีมีสูตรโมเลกุลเคมีคือ C3H8O3 
และมีช่ือทางเคมีว่า 1,2,3-โพรเพน ไตรออล (1,2,3-
propanetriol) โครงสร้างของกลีเซอรอลแสดงดังรูปท่ี 
1

 

 

รูปท่ี 1 โครงสร้างของกลีเซอรอล 
 

กลีเซอรอล ละลายได้ดีในเมทานอล เอทา-
นอล ไอโซเมอร์ของโพรพานอล บิวทานอล เพนทานอล 
รวมท้ังฟีนอล ไกลคอล โพรเพนไดออลเอมีน และ
สารประกอบท่ีเป็นเฮทเทอโรไซคลิก ไดเอทิลอีเทอร์
เอทิลเอสเทอร์และไดออกเซน ไม่ละลายในไฮโดร-
คาร์บอน แอลกอฮอล์ท่ีมีโซ่ยาวของนํ้ามันพืชและสัตว์ 
และตัวทําละลายจําพวกเฮโลเจน เช่น คลอโรฟอร์ม 
เป็นต้น ดังน้ัน กลีเซอรอลจึงสามารถใช้เป็นตัวทํา
ละลายท่ีมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น 
อุตสาหกรรมยา อาหาร และเครื่องสําอาง เป็นต้น 
(Claude et al., 2000; Queste et al., 2006; 
Haynes et al., 1994; Claude, 1999) นอกจากน้ัน
กลี เซอรอลยังสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ เหมือนกับ
แอลกอฮอล์ท่ัวไป จึงมีการนํากลีเซอรอลไปใช้เป็น
แหล่งพลังงานชีวมวล (biomass energy) โดยใช้เป็น
สารตั้งต้นในการผลิตแก๊สไฮโดรเจนหรือท่ีเรียกว่าแก๊ส

สังเคราะห ์(synthetic gas) ผ่านปฏิกิริยาการสลายตัว
จากกลีเซอรอล ดังแสดงในสมการท่ี 1 หรืออาจใช้
กระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยไอนํ้า (steam reforming) 
[8,9] ดังแสดงในสมการท่ี 2 

 

C3(H2O)3H2 → 3CO + 4H2           (1) 

C3(H2O)3H2 + 3H2O → 3CO2 + 7H2      (2) 
 

แกลบข้าว (rice husk) คือ เปลือกข้าวสาร ท่ี
ได้จากการสีข้าว เป็นส่วนท่ีเหลือใช้จากการผลิต
ข้าวสาร เมล็ดมีลักษณะเป็นรูปทรงรี เม็ดยาวสีเหลือง 
อมนํ้าตาลหรือเหลืองนวล ถ่านจากแกลบดํา ประกอบ 
ด้วยซิลิกา (SiO2) ประมาณร้อยละ 70-95 และมี
คาร์บอนประมาณร้อยละ 5-30 ท่ีเหลือเป็น CaO, 
MgO, Na2O, K2O, Al2O3, FeO3 และ sulphates เมื่อ
นําแกลบข้าวมาเผา จะเรียกว่า ถ่านจากแกลบ (ดวงพร, 
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2549; บุญรักษ์, 2553) ซึ่งมีสองลักษณะ คือ เมื่อเผาใน
สภาวะท่ีไม่จํากัดออกซิเจนจะได้ถ่านจากแกลบท่ีมี
ปริมาณซิลิกาสูงถึงร้อยละ 95 โดยนํ้าหนัก และเมื่อเผา
แบบควบคุมออกซิเจนพบว่าถ่านจากแกลบดําจะให้
ปริมาณคาร์บอนมากกว่าถ่านจากแกลบขาว ถ้าเผาใน
อุณหภูมิสูงจะทําให้ซิลิกาอยู่ในรูปผลึกเกิดปฏิกิริยาได้
ยาก แต่ถ้าเผาท่ีอุณหภูมิเหมาะสมประมาณ 700 องศา
เซลเซียส จะได้ซิลิการูปอสัณฐานซึ่งว่องไวต่อการ
เกิดปฏิกิริยา และมีคุณสมบัติเป็นรูพรุนและพ้ืนท่ีผิวสูง 
สามารถใช้เป็นสารดูดซับเช่นเดียวกับซิลิกาบริสุทธ์ิ 
และแกลบเผายังเป็นวัสดุดูดซับได้ดี ถ้าบดแกลบเผาให้
ละเอียดมากข้ึนหรือถูกกระตุ้นด้วยกระบวนทางเคมี
หรือกายภาพจะทําให้มีความสามารถในการดูดซับดี
ยิ่งข้ึน 

ในงานวิจัยน้ีศึกษาการเพ่ิมความบริสุทธ์ิของ
กลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ด้วย
กระบวนการทางเคมี และการดูดซับ (Manosak, 

2011; คันธารส, 2550) โดยนําถ่านจากแกลบซึ่งเป็น
วัสดุเหลือใช้จากการเผาแกลบเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้ามา
ใช้ประโยชน์ในการบําบัดสีของกลีเซอรอล อีกท้ังยังเป็น
การลดต้นทุนในการทําให้กลีเซอรอลมีความบริสุทธ์ิอีก
ด้วย 
 

การทดลอง 
1. การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของกลีเซอรอล
ดิบ 

1.1 นําตัวอย่างกลีเซอรอลดิบมากรอง
สิ่งเจือปนต่าง ๆ ออกและเก็บในขวดแก้วท่ีอุณหภูม ิ
ห้อง 

1.2 ศึกษาสมบัติทางกายภาพของ กลีเซอ- 
รอลดิบ ได้แก่ ปริมาณกลีเซอรอล ความช้ืน ความเป็น
กรด-เบสและความหนาแน่น ดังแสดงในตารางท่ี 1

 

ตารางท่ี 1 วิธีและเครื่องมือท่ีใช้ศึกษาสมบัติทางกายภาพของกลีเซอรอลดิบ 
พารามิเตอร์ วิธีการ/เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ 

ปริมาณกลีเซอรอล 
ความช้ืนหรือนํ้า 
% ความใสของส ี
ค่าความเป็นกรด-เบส 
ความหนาแน่น 

การไทเทรต/เครื่องรีแฟรคโตรมิเตอร ์
วิธีแกรวิเมทร ี
เครื่องยูวีสเปกโตรมิเตอร ์
เครื่องพีเอชมิเตอร ์
ขวดพิกโนมิเตอร ์

 

2. การทํากลีเซอรอลดิบให้บริสุทธิ ์
ตอนท่ี 1 การกําจัดเบสและเกลือในกลีเซอ- 

รอลดิบด้วยกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 
1.1 ช่ังตัวอย่างกลีเซอรอลดิบ 100 กรัม ใส่

บีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร  

1.2 เติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น ใช้เวลากวนให้
เข้ากันประมาณ 10 นาที จากน้ันปรับ pH ให้มีค่า
เท่ากับ 2.5 

ตอนท่ี 2 การสกัดกลีเซอรอลด้วยเฮกเซน  
2.1 นํากลีเซอรอลจากตอนท่ี 1 มาสกัดด้วย

เฮกเซนในกรวยแยกขนาด 250 มิลลิลิตร ในอัตราส่วน
ระหว่างเฮกเซนกับกลีเซอรอล 1:2 โดยปริมาตร ทําการ
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เขย่าประมาณ 15 นาที ไขส่วนล่างออกหลังจากตั้งท้ิง
ไว้ให้แยกช้ัน และทําการสกัดซ้ําอีก 2 รอบ 

2.2 นํามาปรับ pH ให้เป็นกลางด้วย 40% 
NaOH 

ตอนท่ี 3 การบําบัดสีของกลีเซอรอลโดยใช้
ถ่านกัมมันต์ และถ่านจากแกลบ 

3.1 นําถ่านกัมมันต์ ไปอบท่ีอุณหภูมิ 105 °C 
นาน 30 นาที 

3.2 นําถ่านจากแกลบไปร่อนตะแกรงขนาด 
100 เมซ แล้วทําเช่นเดียวกับข้อ 3.1 

3.3 นํากลีเซอรอลจากตอนท่ี 2 มาแช่ใน
ถ่านกัมมันต์และถ่านจากแกลบ ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 อัตราส่วนโดยนํ้าหนักระหว่างกลเีซอรอลกับสารดูดซบับําบัดส ี

อัตราส่วนโดยน้ําหนักของกลีเซอรอล 
ต่อสารดูดซับ เวลาในการแช่ (วัน) อุณหภูมิ (°C) ความเร็วรอบเขย่า (rpm) 

ถ่านกัมมันต์ ถ่านจากแกลบ 

5:1 5:1 1 31 180 
5:2 5:2 1 31 180 
5:3 5:3 1 31 180 
5:4 5:4 1 31 180 
5:1 5:1 2 31 180 
5:2 5:2 2 31 180 
5:3 5:3 2 31 180 
5:4 5:4 2 31 180 

 
3.4 กรองกลีเซอรอลออกจากถ่านกัมมันต์

และถ่านจากแกลบ ด้วยเครื่องกรองแบบสุญญากาศ 
3.5 นําตัวอย่างท่ีได้ไประเหยนํ้าออกด้วย

เครื่องระเหยแบบลดความดัน 
3.6 นํากลีเซอรอลบริสุทธ์ิมาวิเคราะห์

องค์ประกอบของกลีเซอรอลด้วยฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม
อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์
ความใสของสีด้วยเครื่องยูวีสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ และ
วิเคราะห์ปริมาณกลีเซอรอลด้วยเทคนิคไทเทรต/เครื่อง
รีแฟรคโตมิเตอร ์

ผลการทดลองและอภิปรายผล 
1.การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของกลีเซอรอลดิบ 

จากการนํากลีเซอรอลดิบท่ีได้จากผลผลิตร่วม
ของการผลิตไบโอดีเซล โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก
กรมอู่ทหารเรือโดยใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน
ของนํ้ามันพืชท่ีใช้แล้วด้วยเมทานอล ซึ่งมีโซเดียม- 
ไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา นํามาวิเคราะห์สมบัติ
ทางกายภาพเบ้ืองต้นได้ผลดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 สมบัติทางกายภาพของกลีเซอรอลดิบ 

พารามิเตอร์ ปริมาณ 

ปริมาณกลีเซอรอล 48.17 % 

ความช้ืนหรือนํ้า 11.73 % 

ความเป็นกรด-เบส (pH) 9.97 

ส ี นํ้าตาลเข้ม 

ความหนาแน่น  1.0248 g/cm3 
 

จากตารางท่ี 3 แสดงสมบัติทางกายภาพของ
กลีเซอรอลดิบ พบว่ามีลักษณะเป็นของเหลวหนืดสี
นํ้าตาลเข้มซึ่งมีปริมาณกลีเซอรอล 48.17% ปริมาณนํ้า 
11.73% ความหนาแน่น 1.0248 g/cm3และค่าความ
เป็นกรด-เบส 9.97 หรือ pH ประมาณ 10 เมื่อเทียบ
กับกลี เซอรอลมาตรฐานช้ันคุณภาพอุตสาหกรรม 
(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ, 
2538) จะเห็นได้ว่ากลีเซอรอลดิบน้ันไม่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้เน่ืองจากยัง

มีสิ่งเจือปนอยู่มาก โดยพบว่าในกระบวนการผลิตไบโอ-
ดีเซลจะมีการใช้นํ้ามันท่ีใช้แล้วเป็นสารตั้งต้น และสารท่ี
เกิดข้ึนจากปฏิกิริยาน้ันล้วนเป็นสารอินทรีย์ท้ังสิ้น จึง
เกิดสารอินทรีย์เหลือในกลีเซอรอลดิบสูง นอกจากน้ี 
กลีเซอรอลดิบยังมีสภาวะเป็นเบสเน่ืองจากมีการใช้
โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งในปฏิกิริยาทรานส์- 
เอสเทอริฟิเคชันดังสมการท่ี 3 ดังน้ันจึงต้องมีการบําบัด
กลีเซอรอลให้บริสุทธ์ิเพ่ือเพ่ิมมูลค่าข้ึน 

 

  Triglyceride         Methanol               Glycerol         Methyl esters  (3) 
 

2. กระบวนการทําให้กลีเซอรอลบริสุทธิ ์
จากผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพพบว่า 

กลีเซอรอลดิบมีสารเจือปนอ่ืน ๆ อยู่มาก จึงจําเป็นต้อง
กําจัดหรือแยกสารเจือปนออก เพ่ือทําให้กลีเซอรอลมี
ความบริสุทธ์ิ ดังต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 การกําจัดเบสและเกลือ 
เน่ืองจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลด้วย

ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของนํ้ามัน จะใช้
โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ทําให้กลีเซอ- 
รอลซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

มีสภาวะเป็นเบส ดังน้ันจึงต้องกําจัดเบสและเกลือท่ี
หลงเหลือเป็นข้ันตอนแรก โดยจะใช้วิธีการเติมกรดซึ่ง
เป็นวิธีท่ีง่ายต่อการปฏิบัติ การเติมกรดจะสามารถ
เปลี่ยนสบู่ท่ีปนอยู่ในกลีเซอรอลดิบให้กลายเป็นกรด
ไขมันซึ่งง่ายต่อการกําจัดออกในข้ันต่อไป 

 การใช้กรดเพ่ือกําจัดเบสออกจากกลีเซอรอล
ดิบ ปัจจัยท่ีสําคัญคือค่าความเป็นกรด-เบส จาก
การศึกษาในงานวิจัยท่ีผ่านมา (Cui et al., 2009) 
พบว่าสภาวะท่ีเหมาะสม คือ ค่าความเป็นกรด-เบส 

CH2CHCH2 OCOR'OCOR''OCOR''' + 3CH3OH CH2OHCH2OHCHOH + R'COOCH3R''COOCH3R'''COOCH3catalyst
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เท่ากับ 2.5 ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงได้เลือกการปรับค่า
ความเป็นกรด-เบสให้เป็น 2.5 

จากการทดลอง เมื่อเติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น
โดยปรับให้ความเป็นกรด-เบส เท่ากับ 2.5 จากน้ันตั้ง
ท้ิงไว้ 12 ช่ัวโมง เพ่ือให้เกิดการแยกช้ันอย่างสมบูรณ์
พบว่าเมื่อเติมกรดจะทําให้กลีเซอรอลแยกออกเป็น 3 
ช้ัน ดังรูปท่ี 2 และตารางท่ี 4 โดยช้ันบนเป็นช้ันท่ี
ประกอบด้วยกรดไขมันอิสระเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเกิดจาก

สบู่ท่ีเจือปนอยู่ในกลีเซอรอลดิบทําปฏิกิริยากับกรด
ซัลฟิวริก ดังสมการท่ี 4 ส่วนช้ันกลางเป็นช้ันท่ีประกอบ 
ด้วยกลีเซอรอล และช้ันล่างสุดจะประกอบด้วยตะกอน
เกลือโซเดียมซัลเฟต (ของแข็งสีขาว) ของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ ท่ีทําปฏิกิริยากับกรด
ซัลฟิวริกดังสมการท่ี 5 โดยปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์
ท่ีหลงเหลืออยู่ในกลีเซอรอลดิบจะมีผลต่อการเกิด
ตะกอนเกลือดังกล่าว 

 

2R–COO-Na+ (aq) + H2SO4 (aq)   →   2R-COOH (aq)  + Na2SO4 (s)  (4) 

2NaOH  (aq) + H2SO4 (aq)   →   2H2O (l) + Na2SO4 (s)   (5) 
 

ตารางท่ี 4 ลักษณะทางกายภาพของกลีเซอรอลดิบ เมื่อใช้สารละลายกรดซลัฟิวริกเข้มข้นท่ีมีค่า pH เท่ากับ 2.5 

ระดับชั้น ลักษณะทางกายภาพ 
ช้ันแรก ของเหลวข้น หนืด สีนํ้าตาลเข้ม 
ช้ันกลาง ของเหลว ใส สีนํ้าตาลแดง 
ช้ันล่าง ตะกอนสีขาว 

 

 

รูปที่ 2 กลีเซอรอลหลังการกําจัดเบสและเกลือ 
 

ตอนท่ี 2 การสกัดกลีเซอรอลด้วยเฮกเซน 
การสกัดกลีเซอรอลด้วยเฮกเซน ทําเพ่ือกําจัด

สิ่งเจือปนในกลีเซอรอลท่ีสามารถละลายได้ดีในช้ันของ
ตัวทําละลายอินทรีย์ เน่ืองจากในการผลิตไบโอดีเซล
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ประกอบด้วยสารอินทรีย์หลายชนิด

นอกเหนือจากกลีเซอรอลแล้ว ยังมีกลีเซอไรด์ชนิด 
ต่าง ๆ เมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน กรดไขมันและ 
เม็ดสี เป็นต้น โดยในการสกัดได้เลือกเฮกเซนเป็นตัวทํา
ละลายอินทรีย์ เน่ืองจากเฮกเซนเป็นตัวทําละลายไม่มี
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ข้ัวจึงสามารถละลายสารประกอบอินทรีย์ท่ีไม่มีข้ัวใน 
กลีเซอรอล 

จากการทดลอง พบว่า การสกัดมี 3 ช้ัน คือ 
ช้ันเฮกเซนอยู่ด้านบนมีสีเหลืองอ่อน ช้ันกลางเป็นช้ัน
อิมัลชันและช้ันล่างสุดคือช้ันกลีเซอรอล เมื่อทําการ

สกัดซ้ําอีก จะเห็นได้ว่าช้ันเฮกเซนมีลักษณะใสไม่มีสี
แสดงว่าไม่มีสิ่งปนเป้ือนอยู่ในช้ันเฮกเซน โดยกลีเซอ- 
รอลมีความบริสุทธ์ิเท่ากับ 79.71% ซึ่งจากการสกัด
ด้วยตัวทําละลายเฮกเซนทําให้กลีเซอรอลมีความ
บริสุทธ์ิเพ่ิมข้ึนประมาณ 30% 

 

 

รูปท่ี 3 กลีเซอรอลหลังจากการสกัดด้วยเฮกเซน 
 

ตอนท่ี 3 การบําบัดสีของกลีเซอรอลด้วยสาร
ดูดซับโดยใช้ถ่านกัมมันต์และถ่านจากแกลบ 

เน่ืองจากลักษณะของกลีเซอรอลท่ีได้จากการ
สกัดกลีเซอรอลด้วยเฮกเซน มีลักษณะเป็นของเหลวสี
เหลืองอ่อน ซึ่งจะเป็นสีท่ีเข้มกว่ากลีเซอรอลมาตรฐาน
จึงต้องนํากลีเซอรอลมาบําบัดสีต่อไป 

ดังน้ันในงานวิจัยได้ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสม
ในการบําบัดสีของกลีเซอรอลด้วยตัวดูดซับ โดยศึกษา
ชนิดของสารดูดซับ เวลา และปริมาณของตัวดูดซับ 
(กรัมของกลีเซอรอลต่อกรัมของตัวดูดซับ) ในท่ีน้ีคือ
ถ่านกัมมันต์และถ่านจากแกลบโดยใช้เวลาในการเขย่า 

1 และ 2 วัน ตามลําดับ ท่ีความเร็วรอบ 180 รอบต่อ
นาที ดังตารางท่ี 5 

จากการทดลองโดยศึกษาหาเวลาและ
อัตราส่วนโดยนํ้าหนักระหว่างสารดูดซับท้ังสองชนิดต่อ
กลีเซอรอลซึ่งจากผลการทดลองพบว่า เมื่อใช้ถ่าน 
กัมมันต์ท่ีอัตราส่วน 5:2 ส่วนถ่านจากแกลบท่ีอัตราส่วน 
5:3 ป่ันกวนเป็นเวลา 1 วัน สามารถบําบัดสีและทําให้
ความบริสุทธ์ิของกลีเซอรอลมีปริมาณดีท่ีสุดเมื่อเทียบ
กับอัตราส่วนอ่ืน ๆ ในเวลา 2 วัน โดยอัตราส่วน
ดั งกล่ าวสามารถบํา บัด ได้ อย่ างมีประสิท ธิภาพ
เช่นเดียวกัน ดังแสดงในตารางท่ี 5 และ 6 
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ตารางท่ี 5 การบําบัดสีของกลีเซอรอลด้วยถ่านกัมมันต ์และถ่านจากแกลบ ในอัตราส่วนต่าง ๆ เป็นเวลา 1 และ  
2 วัน 

อัตราส่วนโดยน้ําหนักของ 
กลีเซอรอลต่อสารดูดซับ เวลาในการแช่ 

(วัน) 
อุณหภูมิ 
(°C) 

ความเร็วรอบเขย่า 
(rpm) 

ความใสของสี(%) 

ถ่าน 
กัมมันต์ 

ถ่าน 
จากแกลบ 

ถ่าน 
กัมมันต์ 

ถ่าน 
จากแกลบ 

5:1 5:1 1 31 180 65.42 54.36 
5:2 5:2 1 31 180 95.77 75.22 
5:3 5:3 1 31 180 94.99 92.46 
5:4 5:4 1 31 180 87.91 91.74 
5:1 5:1 2 31 180 90.91 87.51 
5:2 5:2 2 31 180 93.23 87.89 
5:3 5:3 2 31 180 91.06 88.84 
5:4 5:4 2 31 180 92.53 88.75 

 

ตารางท่ี 6 ปริมาณกลีเซอรอลก่อนและหลังจากการทําให้บริสุทธ์ิด้วยถ่านกัมมันต์และถ่านจากแกลบ 

กลีเซอรอล 
ความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอล (%w/w) 

วิธีไทเทรต วิธีวัดด้วยรีแฟรคโตมิเตอร ์

กลีเซอรอลดิบ 48.17 48 
กลีเซอรอลท่ียังไม่ได้บําบัดสี 79.71 76 
กลีเซอรอลท่ีบําบัดสีถ่านกัมมันต์ 98.69 98 
กลีเซอรอลท่ีบําบัดสีด้วยถ่านจากแกลบ 96.27 96 

 

เมื่อสามารถหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการ
บําบัดสีได้ จึงนํากลีเซอรอลท่ีผ่านการบําบัดสีแล้วมาหา
ปริมาณความบริสุทธ์ิของกลีเซอรอลด้วยวิธีการไทเทรต
ดังแสดงในตารางท่ี 6 

จากการวิเคราะห์หาความบริสุทธ์ิของกลีเซอ- 
รอล ดังตารางท่ี 6 พบว่า เมื่อใช้วิธีการหาปริมาณของ
กลีเซอรอลด้วยวิธีไทเทรต (Muangthai et al., 2009) 
และเปรียบเทียบกับวิธีวัดด้วยรีแฟรคโตมิเตอร์ พบว่ามี
ค่าความบริสุทธ์ิของกลีเซอรอลไม่แตกต่างกันมากนัก 
สิ่งท่ีแตกต่างกันระหว่างสองวิธีคือมีค่าความละเอียดท่ี
ต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบความบริสุทธ์ิและความใสของ

กลีเซอรอลจากการบําบัดด้วยถ่านกัมมันต์และถ่านจาก
แกลบ พบว่ากลีเซอรอลท่ีบําบัดด้วยถ่านกัมมันต์มี
ความบริสุทธ์ิมากกว่ากลีเซอรอลท่ีบําบัดด้วยถ่านจาก
แกลบเพียงประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุเน่ืองจากเมื่อ
ตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM ดังแสดงในรูปท่ี 4 
พบว่าขนาดอนุภาคของถ่านกัมมันต์ ท่ี ใช้มีขนาด
สม่ําเสมอและเล็กกว่าถ่านจากแกลบ ทําให้เมื่อใช้
ถ่านกัมมันต์เป็นตัวดูดซับเพ่ือบําบัดสีถ่านกัมมันต์จึงมี
การดูดซับได้ดีกว่าถ่านจากแกลบเล็กน้อย แม้ว่ากลีเซ
อรอลท่ีบําบัดด้วยถ่านจากแกลบอาจมีประสิทธิภาพ
น้อยก ว่า ถ่ าน กัมมันต์  หากแต่ เ ร าสามารถเ พ่ิม
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ประสิทธิภาพของการดูดซับของถ่านจากแกลบได้ โดย
การนําถ่านจากแกลบท่ีได้มาบดย่อยให้มีขนาดเล็กลง

ก่อนท่ีจะนําไปบําบัดสีของกลีเซอรอลดิบต่อไป 

 

   
รูปท่ี 4 SEM (ก) ถ่านจากแกลบ และ (ข) ถ่านกัมมันต ์

 

เมื่อตรวจองค์ประกอบของกลีเซอรอลด้วย 
ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 
(FTIR) ดังแสดงในรูปท่ี 5 จากผลการศึกษาพบว่า 
ข้อมูลทางอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีของกลีเซอรอล
มาตรฐาน สามารถแสดงหมู่ฟังก์ชันและเลขคลื่นได้ดังน้ี 
ท่ีช่วงเลขคลื่น 3,200–3,700 cm-1 คือ O-H 
stretching ของแอลกอฮอล์ 2,840–3,000 cm-1 คือ 
C-H stretching สําหรับ C-OH stretching ได้แก่ช่วง
เลขคลื่น 1,010–1,100 cm-1 ของแอลกอฮอล์ปฐมภูม ิ
(primary alcohol) 1,100–1,200 cm-1 ของ
แอลกอฮอล์ทุติยภูมิ (secondary alcohol) และ 
1,200–1,500 cm-1 ของแอลกอฮอล์ตติยภูมิ (tertiary 
alcohol) เมื่อนํากลีเซอรอลท่ีบําบัดสีด้วยถ่านกัมมันต์
และเถ้าแกลบมาทําการศึกษาข้อมูลทางอินฟราเรด- 

สเปกโทรสโกปีโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอินฟราเรด- 
สเปกโทรสโกปีของกลีเซอรอลมาตรฐาน พบว่า
สเปกตรัมส่วนใหญ่มีหมู่ฟังก์ชันสอดคล้องกับกลีเซอ- 
รอลมาตรฐาน นอกจากน้ีในกลีเซอรอลดิบพบพีคท่ีเลข
คลื่น 1,500–1,600 cm-1 และ 1,700-1,800  
cm-1 คือ C=O stretching ซึ่งเป็นพีคของหมู่คาร์บอก-
ซิลของกรดไขมันหรือพีคของหมู่เอสเทอร์ของไบโอ-
ดีเซล (Mahamuni et al., 2009) แต่กลีเซอรอลท่ี
บําบัดสีด้วยถ่านกัมมันต์ และเถ้าแกลบไม่ปรากฏพีคท่ี
เลขคลื่นดังกล่าว อีกท้ังจาก 1H-NMR ไม่พบพีคอ่ืน
นอกจากสเปกตรัมกลีเซอรอล เช่น พีคท่ีแสดงหมู่
ฟังก์ชันของไบโอดีเซลหรือนํ้ามันพืช (Gelberd et al., 
1995) แสดงว่ากลีเซอรอลท่ีบําบัดได้ไม่มีสิ่งเจือปนของ
กรดไขมันหรือสารตั้งต้นอ่ืนอยู ่

 

ก ข
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รูปท่ี 5 FTIR (ก) กลีเซอรอลมาตรฐาน (ข) กลีเซอรอลท่ีใช้ถ่านกัมมนัต์
(ง) กลีเซอรอลดิบ 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยน้ีศึกษาการเพ่ิมความบริสุทธ์ิของกลี

เซอรอลท่ีได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และเป็น
การเพ่ิมมูลค่าให้กับกลีเซอรอลท่ีเป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล เน่ืองจากเมื่อบําบัดให้
กลีเซอรอลบริสุทธ์ิ โดยนําไปเทียบกับกลีเซอรอล
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.337-2545 ช้ัน
คุณภาพอุตสาหกรรมแล้วสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมสบู่ อุตสาหกรรม
เครื่องสําอาง ใช้ในการแพทย์ เป็นต้น โดยเริ่มจากการ
นํากลีเซอรอลดิบมาวิเคราะห์ทางกายภาพเบ้ืองต้น 
พบว่า กลีเซอรอลมีสีนํ้าตาลเข้ม มีปริมาณกลีเซอรอล 
48.17% ความช้ืน 11.73% ความหนาแน่น 1.0248
g/cm3 และความเป็นกรด-เบส 10 และได้ทําการบําบัด 
3 ข้ันตอน เมื่อผ่านการกําจัดเบสและเกลือด้วยกรด
ซัลฟิวริกเข้มข้นท่ีความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 2.5
จากน้ันสกัดกลีเซอรอลด้วยเฮกเซนหรือกําจัดกรดไขมัน
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กลีเซอรอลท่ีใช้ถ่านกัมมนัต ์(ค) กลีเซอรอลท่ีใช้ถ่านจากแกลบ และ  

งานวิจัยน้ีศึกษาการเพ่ิมความบริสุทธ์ิของกลี-
เซอรอลท่ีได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และเป็น
การเพ่ิมมูลค่าให้กับกลีเซอรอลท่ีเป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล เน่ืองจากเมื่อบําบัดให ้

ลบริสุทธ์ิ โดยนําไปเทียบกับกลีเซอรอล
ช้ัน

คุณภาพอุตสาหกรรมแล้วสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
ๆ เช่น อุตสาหกรรมสบู่ อุตสาหกรรม

เครื่องสําอาง ใช้ในการแพทย์ เป็นต้น โดยเริ่มจากการ
องต้น 

พบว่า กลีเซอรอลมีสีนํ้าตาลเข้ม มีปริมาณกลีเซอรอล 
1.0248 

และได้ทําการบําบัด 
ข้ันตอน เมื่อผ่านการกําจัดเบสและเกลือด้วยกรด

.5 
เฮกเซนหรือกําจัดกรดไขมัน

อิสระและปรับความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 7 โดยใช้
อัตราส่วนของเฮกเซนต่อกลีเซอรอลเท่ากับ 1:2 โดย
ปริมาตรและเปรียบเทียบการบําบัดสีของกลีเซอรอล
ด้วยถ่านกัมมันต์และถ่านจากแกลบ พบว่าอัตราส่วน
โดยนํ้าหนักระหว่างกลี เซอรอลกับถ่านกัมมันต์ ท่ี
เหมาะสม เท่ากับ 5:2 ในเวลา 1 วันมีปริมาณกลีเซอ- 
รอล 98.69% ความใสของสีเท่ากับ 95.77% และมี
ความหนาแน่น 1.2618 g/cm3 ส่วนอัตราส่วนโดย
นํ้าหนักระหว่างกลี เซอรอลกับถ่านจากแกลบท่ี
เหมาะสมเท่ากับ 5:3 ในเวลา 1 วันมีปริมาณกลีเซอ- 
รอล 96.27% ท่ีความใสเท่ากับ 92.46% และความ
หนาแน่น 1.2617 g/cm3 วิธีการบําบัดกลีเซอรอลด้วย
ถ่านจากแกลบ นอกจากจะเพ่ิมมูลค่าของกลีเซอรอล
ดิบท่ีได้จากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
แล้ว ยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าของถ่านจากแกลบท่ีเป็นวัสดุ
เหลือท้ิงจากโรงไฟฟ้าหรือเหลือใช้จากการเกษตร 
เน่ืองจากถ่านจากแกลบสามารถบําบัดสขีองกลีเซอรอล
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ท่ีผ่านการบําบัดได้ โดยมีความแตกต่างเพียง 3% จาก
ถ่านกัมมันต์ ซึ่งอยู่ ในเกณฑ์ท่ีดีสําหรับกลีเซอรอล 
บริสุทธ์ิช้ันคุณภาพอุตสาหกรรม 
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