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การผลิตน ้ามันไบโอดีเซลจากน ้ามันปาล์มบรสิุทธิ ์
โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา KF/CaO ในตัวท้าละลายร่วม 
Biodiesel Production from Refined Palm Oil  

Using KF/CaO Catalyst in a Co-Solvent 
จักรพงศ์ ไชยบุรี1*  และ  สรพงษ์ แสงสุวรรณ1 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งที่เป็นเบส KF/CaO โดยน าไปใช้งานในปฏิกิริยาทรานส์
เอสเทอร์ริฟิเคชัน ของเมทานอลกับน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์เพื่อผลิตไบโอดีเซล โดยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียม
ฟลูออไรด์ (KF) ที่มีความเข้มข้น 80% โดยน้ าหนัก เคลือบลงบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งชนิดเบส
แคลเซียมออกไซด์ (CaO) ที่มเีตตระไฮโดรฟูแรน (THF) เป็นตัวท าละลายร่วม ทีส่ภาวะการทดลองคือ อุณหภูมิที่ใช้
ท าปฏิกิริยา 65 องศาเซลเซียส เวลา 3 ช่ัวโมง จ านวนตัวเร่งปฏิกิริยา 10% โดยน้ าหนัก ที่อัตราส่วนโดยโมลของ 
เมทานอลต่อน้ ามันเท่ากับ 6:1 ให้ร้อยละของเมทิลเอสเทอร์เป็น 99.37 

 
ABSTRACT 

The research was studied solid base catalyst KF/CaO for transesterification reaction of 
methanol with refined palm oil to produce biodiesel. The catalyst using KF 80 wt.% coated on 
CaO solid base catalyst and using co – solvent, namely tetrahydrofuran (THF). The temperature 
for the reaction was 65 ºC, 3 h. The catalyst of the reaction was 10 wt.% of refined palm oil. The 
molar ratio of methanol to oil was 6:1. Then the methyl ester was 99.37 % 
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บทน้า 
จากปัญหาราคาน้ ามันปิโตรเลียมที่ปรับตัว

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาค
เศรษฐกิจโดยรวม และอาจเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้
เพราะประเทศไทยมีแหล่งน้ ามันดิบไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ ท าให้ต้องพึ่งพาการน าเข้าจากต่างประเทศ 
ขณะที่ความต้องการมีแนวโน้มสู งขึ้นเป็นล าดับ 
โดยเฉพาะน้ ามันดีเซลที่ใช้ในภาคขนส่งเป็นหลัก ดังนั้น
จึงต้องเร่งพัฒนาพลังงานทดแทนน้ ามันปิโตรเลียม 
โดยเฉพาะพลังงานทดแทนน้ ามันดี เซล  โดยการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบภายในประเทศ เช่น 
น้ ามันพืชชนิดต่าง ๆ มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใช้แทน
น้ ามันดีเซล เรียกว่า ไบโอดีเซล (biodiesel) (Kandpal 
and Madan, 1994) 

ไบโอดีเซล หมายถึง สารประกอบโมโน - 
อัลคิลเอสเตอร์ (mono-alkyl ester) ซึ่งเป็นผลผลิต
จ า ก ป ฏิ กิ ริ ย า ท ร า น ส์ เ อ ส เ ท อ ร์ ริ ฟิ เ ค ชั น 
(transesterification) ของน้ ามันพืช หรือไขมันสัตว์ซึ่ง
เป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทไตรกลี เซอไรด์ 
(triglyceride) ท าปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ (alcohol) 
และมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นกรดหรือเบส จะได้ผลผลิต
เป็นเอสเทอร์ (ester) และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ 
กลีเซอรีน (glycerin) ซึ่งเราจะเรียกชนิดของไบโอดีเซล
แบบเอสเตอร์นี้ตามชนิดของแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการท า
ปฏิกิริยา ไบโอดีเซลชนิดเอสเตอร์นี้มี  คุณภาพที่
เหมือนกับน้ ามันดีเซลมากที่สุด เพราะไม่มีปัญหากับ
เครื่องยนต์ ดังแสดงในรูปที่ 1 

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้สามารถจ าแนกได้เป็น 3 
ประเภท ได้แก่ กรด เบสและเอนไซม์ การผลิตไบโอ-
ดีเซลในระดับอุตสาหกรรมนิยมใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 
เอกพันธุ์ชนิดเบส เช่น โซเดียสไฮดรอกไซด์ (NaOH) 
และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) เนื่องจากเร่ง
ปฏิกิริยาได้เร็วและมีราคาถูก อย่างไรก็ดีตัวเร่งปฏิกิริยา
เอกพันธุ์ ละลายเป็นเนื้ อ เดียวกับสารตั้ งต้นและ
ผลิตภัณฑ์ การแยกตัวเร่งปฏิกิริยาออก ท าได้ยาก ต้อง
ใช้น้ าปริมาณมากและท าการล้างผลิตภัณฑ์หลาย
ขั้นตอนก่อให้เกิดน้ าเสียในปริมาณมาก และสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้ าเสีย เพื่อเป็นการลดปัญหา
ดังกล่าวจึงมีการศึกษาการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ใน
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน 

เนื่องจากตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดนี้เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาที่อยู่ในสถานะแตกต่างกับสารที่ท าปฏิกิริยา 
สามารถแยกสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ออกมาจากตัวเร่ง
ปฏิกิริยาได้ง่าย สามารถใช้ได้ในสภาวะที่มีอุณหภูมิ 
และ/หรือ ความดันสูงได้ ตัวเร่งปฏิกิริยามีอายุการใช้
งานท่ียาวนาน และอาจน ากลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายกว่า 

ณัฐมณฑน์ (2549) การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ เป็นแนวทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาในเรื่องของการแยกตัวเร่งปฏิกิริยาออก
จากผลิตภัณฑ์ เนื่องจากระบวนการผลิตโดยทั่วไปนียม
ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธุ์ซึ่งประสบปัญหาในการ
แยกตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งมีความยุ่งยาก และมีส่วนท าให้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีปริมาณลดลง 

 

 
รูปที่ 1 สมการเคมสี าหรับปฏิกิรยิาทรานส์เอสเทอรร์ิฟิเคชัน ของไตรกลีเซอไรด ์
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเลือกตัวเร่ง
ปฏิกิริยาที่ดีที่สุดในการผลิตไบโอดี เซลจากปาล์ม 
สเตียรินกับเมทานอลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ที่มี
แคลเซียมออกไซด์เป็นองค์ประกอบและหาสภาวะที่
เหมาะสมที่สุดในการท าปฏิกิริยาเพื่อให้ได้ไบโอดีเซล
มากที่สุด โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 3 ชนิดได้แก่ แคลเซียม
ออกไซด์ (CaO) ตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไนเตรต
ความเข้มข้นร้อยละ 15 โดยน้ าหนักบนตัวรองรับ
แคลเซียมออกไซด์ (KNO3/CaO) อัตราส่วนโดยโมล
ระหว่างเมทานอลต่อน้ ามัน 6:1 – 30:1 อุณหภูมิ 50–
90 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบในการกวน 200–
1,000 รอบต่อนาที ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยาร้อยละ 
0.5–3 และปริมาณของตัวท าละลายร่วมร้อยละ 0–35 
จากการทดลองพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียม 
ไนเตรตบนตัวรองรับแคลเซียมออกไซด์ในปริมาณ 
ร้อยละ 1 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ไบโอดีเซลได้
สูงสุดร้อยละ 75.29 และมีความบริสุทธิ์ร้อยละ 92.69 
โดยท าปฏิกิริยาที่สภาวะอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
อัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ ามันคือ 30 ต่อ 1 
ความเร็วรอบในการกวน 300 รอบต่อนาทีและปริมาณ
เตตระไฮโดรฟูแรนร้อยละ 10 ทั้งนี้ได้ท าการทดสอบ
คุณสมบัติของไบโอดีเซลที่สังเคราะห์ได้พบว่ามีความ
ใกล้เคียงกับน้ ามันดีเซลและอยู่ในก าหนดมาตรฐานของ
กระทรวงพาณิชย์ ยกเว้นค่าความหนืดที่มีค่า 4.6 
mm2/s ซึ่งยังคงสูงเกินกว่ามาตรฐานของกระทรวง
พาณิชย์ท่ีก าหนดค่าความหนืดไว้ไม่เกิน 4.1 mm2/s 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาการเลือกใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมที่มี
ประ โยชน์ ใน เ ชิ งอุตสาหกรรมและ เป็นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากที่สุดและเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของ
ตัวเร่งปฏิกิริยาอีกด้วย ซึ่งงานวิจัยนี้ได้สนใจตัวเร่ง
ปฏิกิริยาของแข็งที่เป็นเบสมากกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด

อื่น จึงได้ท าการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเบส คือ 
KF/CaO เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซลใน
อนาคต 

 
วิธีการทดลอง 
1. การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด์ (CaO) 

1.1 น าแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ไป
แคลไซน์ ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 
ช่ัวโมง จะได้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด์ 
(CaO) 
2. การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมฟลูออไรด์ 
เข้มข้นร้อยละ 80 โดยน้ าหนักบนตัวรองรับแคลเซียม-
ออกไซด์ 

2.1 เตรียมสารละลายโพแทสเซียมฟลูออไรด์
ความเข้มข้นร้อยละ 80 โดยน้ าหนัก 

2.2 น ามาผสมบนตัวรองรับแคลเซียม -
ออกไซด์ที่อัตราส่วน 1:1 โดยน้ าหนัก 

2.3 จากนั้นน าไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 120 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง 

2.4 จะได้ตัวเร่งปฏิกิริยา 80%KF/CaO 
3. การวิเคราะห์หาปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ ามัน 
4. การสังเคราะห์ไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอส-
เทอร์ริฟิเคชันที่อัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อ
น้ ามันพืชที่ได้จากปาล์มน้ ามัน ดังต่อไปนี้ 6:1 9:1 12:1 
15:1 และ 18:1 โดยเปรียบเทียบการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
โพแทสเซียมฟลูออไรด์ เข้มข้นร้อยละ 80 โดยน้ าหนัก
บนตัวรองรับแคลเซียมออกไซด์ (80% KF/CaO) ที่
อัตราส่วนโดยน้ าหนัก 1:1 โดยการที่ใช้ตัวท าละลาย
ร่วม THF และไม่ใช้ตัวท าละลายร่วม THF โดยใช้
ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาร้อยละ 10 โดยน้ าหนักเทียบกับ
น้ าหนักของน้ ามันที่ใช้ ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 
เวลาในการท าปฏิกิริยา 3 ช่ัวโมง ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 แสดงการตดิตั้งอุปกรณ์การสังเคราะหไ์บโอดเีซลด้วยปฏิกริิยาทรานส์เอสเทอรร์ิฟิเคชัน 

 

5. การวิเคราะห์หาองค์ประกอบเมทิลเอสเทอร์ใน
น้ ามันไบโอดีเซล 

5.1 น าผลิตภัฑณ์ที่ได้จากปฏิกิริยาทรานส์- 
เอสเทอร์ริฟิเคชัน ส่วนที่เป็นช้ันของน้ ามัน ไปล้างด้วย
น้ า รอการแยกช้ัน และน าช้ันน้ ามันที่ได้ไปเติมโซเดียม-
ไธโอซัลเฟตแอนไฮดรัส เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง 

5.2 น าน้ ามันท่ีได้ไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบ
เมทิลเอสเทอร์ในน้ ามันไบโอดีเซลที่สังเคราะห์ได้โดยใช้
เครื่อง thin layer chromatography–flame 
ionization detector (TLC–FID) 

 

ผลการทดลองและอภิปรายผล 
การวิเคราะห์หาปริมาณกรดไขมันอิสระใน

น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ โดยค่าที่ได้จะไม่เกินค่ามาตรฐาน
ได้เท่ากับ 0.48 mgKOH/g และจากการทดลองการ
สังเคราะห์ไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์- 
ริฟิเคชันของตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมฟลูออไรด์ 
เข้มข้นร้อยละ 80 โดยน้ าหนักบนตัวรองรับแคลเซียม-
ออกไซด์ (80%KF/CaO) ไม่ใช้ตัวท าละลายร่วม THF
และใช้ตัวท าละลายร่วม THF พบว่ามีลักษณะทาง
กายภาพที่ต่างกันแสดงดังรูปที่ 3 และ 4 

จากรูปที่ 3 เป็นการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
โพแทสเซียมฟลูออไรด์ เข้มข้นร้อยละ 80 โดยน้ าหนัก
บนตัวรองรับแคลเซียมออกไซด์ ที่ไม่ใช้ตัวท าละลาย
ร่วม THF พบว่าตัวอย่างน้ ามันที่ ได้จะมีลักษณะสี
เหลืองเข้มกว่า ตัวเร่งปฏิกิริยา 80%KF/CaO+THF มี
ตัวเร่งปฏิกิริยาเหลืออยู่และมีกลีเซอรอลที่เป็นผลพลอย
ได้จากการท าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับรูปที่ 4 เป็นการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
โพแทสเซียมฟลูออไรด์ เข้มข้นร้อยละ 80 โดยน้ าหนัก
บนตัวรองรับแคลเซียมออกไซด์ ที่ใช้ตัวท าละลายร่วม 
THF มีสีเหลืองอ่อน และมีตัวเร่งปฏิกิริยาเหลืออยู่
ตัวเร่งปฏิกิริยาเหลืออยู่แต่ไม่พบกลีเซอรอลและสบู่จาก
การท าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน ยังมีกลิ่นของ
ตัวท าละลายร่วมอยู่ด้วยในน้ ามัน แต่หลังล้างด้วยน้ า 
แล้วเติมโซเดียมไธโอซัลเฟตแอนไฮดรัส เป็นเวลา 12 
ช่ัวโมง จะท าให้ไม่มีกลิ่นของตัวท าละลายร่วม 

ผลจากการวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์เมทิลเอส-
เทอร์ในน้ ามันไบโอดีเซลที่ได้จากการสังเคราะห์ ด้วย
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน เครื่อง thin layer 
chromatography–flame ionization detector 
(TLC–FID) แสดงในรูปที่ 5 
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รูปที่ 3 ตัวอย่างน้ ามันท่ีไดจ้ากการใช้ตัวเร่งปฏิกิรยิา 80%KF/CaO 

 
รูปที่ 4 ตัวอย่างน้ ามันท่ีไดจ้ากการใช้ตัวเร่งปฏิกิรยิา 80%KF/CaO+THF 

 
รูปที่ 5 ผลการเปรียบเทียบเปอร์เซนต์ของไบโอดีเซลที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 80%KF/CaO และตัวเร่งปฏิกิริยา 

80%KF/CaO+THF ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน 
 

จากรูปที่ 5 แสดงให้เห็นว่าตัวเร่งปฏิกิริยา 
80%KF/CaO ที่เติมตัวท าละลายร่วม THF ร้อยละ 60 
โดยน้ าหนักต่อน้ ามันที่ใช้ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์-
ริฟิเคชัน เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
ผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน 

เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเร่งปฏิกิริยา 80%KF/CaO ที่ไม่
เติมตัวท าละลายร่วม THF จากการทดลองพบว่า
เปอร์เซ็นต์เมทิลเอสเทอร์ที่อัตราส่วนโดยโมลของ 
เมทานอลต่อน้ ามัน ของตัวเร่งปฏิกิริยา 80%KF/CaO 
ที่เติมตัวท าละลายร่วม THF ทุกอัตราส่วนโดยโมลของ
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เมทานอลต่อน้ ามันมีเปอร์เซ็นต์เมทิลเอสเทอร์สูงกว่า
ทุกอัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ ามันที่ใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา 80%KF/CaO ที่ไม่เติมตัวท าละลายร่วม THF 

จากการทดลองพบว่าเตตระไฮโดรฟูแรน 
หรือตัวท าละลายร่วมท าให้การละลายเข้าด้วยกันของ
เมทานอลกับน้ ามันสัมผัสกันได้ดี ท าให้สารตั้งต้นสัมผัส
กันได้ดียิ่งข้ึนบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา และปฏิกิริยา
ด าเนินไปได้ด้วยเร็วขึ้น โดยจะไปมีผลท าให้จ านวนเฟส
ในการท าปฏิกิริยาลดลงจากสามเฟสเป็นสองเฟส ดัง
แผนภาพจ าลองการท างานของตัวท าละลายร่วมในรูปที่ 
6 มีผลให้การสังเคราะห์ไบโอดีเซลเป็นไปได้ง่ายขึ้น 
และได้ร้อยละโดยน้ าหนักและความบริสุทธิ์ของไบโอ
ดีเซลในปริมาณสูงกว่าที่เวลาเท่ากัน (ณัฐมณฑน์, 
2549) 

จากรูปที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบ
เปอร์เซ็นต์ของไบโอดีเซลที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจาก 

เปลือกไข่ Golden apple snail และ Meretrix 
venus ที่น ามาเผาด้วยเตาเผาที่อุณหภูมิ 800 องศา-
เซลเซียส จนกระทั่งกลายเป็น CaO น าไปผลิตไบโอ-
ดีเซลโดยใช้อัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ ามัน
เท่ากับ 18:1 อุณหภูมิที่ใช้ท าปฏิกิริยา 60 องศา-
เซลเซียส เวลา 2 ช่ัวโมง จ านวนตัวเร่งปฏิกิริยา 10 % 
โดยน้ าหนัก จากผลการทดลองตัวเร่งปฏิกิริยาจาก
เปลือกไข่ ให้ปริมาณเมทิลเอสเทอร์สูงสุดร้อยละ 95 
เมื่อเทียบกับงานวิจัยนี้ จากรูปที่ 5 การผลิตไบโอดีเซล
โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 80%KF/CaO+THF ที่อัตราส่วน
โดยโมลของเมทานอลต่อน้ ามันเท่ากับ 18:1 อุณหภูมิที่
ใช้ท าปฏิกิริยา 65 องศาเซลเซียส เวลา 3 ช่ัวโมง 
จ านวนตัวเร่งปฏิกิริยา 10 % โดยน้ าหนัก ให้ปริมาณ
เมทิลเอสเทอร์สูงสุดร้อยละ 99.04 ซึ่งตัวท าละลายร่วม
ท าให้การละลายเข้าด้วยกันของเมทานอลกับน้ ามัน
สัมผัสกันได้ดี จึงท าให้ได้ปริมาณเมทิลเอสเทอร์สูงขึ้น 

 
รูปที ่6 แผนภาพจ าลองการท างานของตัวท าละลาย 

 
รูปที่ 7 ผลการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของไบโอดีเซล ที่อัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ ามันเท่ากับ 18:1 

อุณหภูมิที่ใช้ท าปฏิกิริยา 60 องศาเซลเซียส เวลา 2 ช่ัวโมง จ านวนตัวเร่งปฏิกิริยา 10 % โดยน้ าหนัก โดย
ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Egg, Golden apple snail และ Meretrix venus น ามาเผาที่ 800 องศาเซลเซียส 
จนกระทั่งกลายเป็น CaO (Viriya-empikul et al., 2010) 
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สรุปผลการทดลอง 
จากการทดลองการผลิตไบโอดี เซลด้วย

ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
วิวิธพันธุ์ พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยา 80%KF/CaO+THF ที่
อัตราส่วนของเมทานอลต่อน้ ามัน 6:1 ให้ปริมาณเมทิล-
เอสเทอร์สูงสุดร้อยละ 99.37 และการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 
80%KF/CaO ที่อัตราส่วนของเมทานอลต่อน้ ามัน 6:1 
ให้ปริมาณเมทิลเอสเทอร์สูงสุดร้อยละ 97.39 

อัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ ามัน 
ของตัวเร่งปฏิกิริยา 80%KF/CaO+THF ทุกอัตราส่วน
โดยโมลของเมทานอลกับน้ ามันมีเปอร์เซ็นต์เมทิล- 
เอสเทอร์สูงกว่าทุกอัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อ
น้ ามันท่ีใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 80%KF/CaO แสดงว่าตัวท า
ละลายร่วมท าให้การละลายเข้าด้วยกันของเมทานอล
กับน้ ามันสัมผัสกันได้ดี ลด mass transfer ระหว่าง
เฟส ท าให้สารตั้งต้นสัมผัสกันได้ดียิ่งขึ้นบนพื้นผิวของ
ตัวเร่งปฏิกิริยา และปฏิกิริยาด าเนินไปได้ด้วยเร็วขึ้น 
โดยจะไปมีผลท าให้จ านวนเฟสในการท าปฏิกิริยาลดลง
จากสามเฟสเป็นสองเฟส 
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