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การศึกษาความเปนไปไดในการนําน้ํามันยางมาผลิตไบโอดีเซล
A study of the Possibility in Producing Biodiesel from Rubber Oil
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บทคัดยอ
บทความนี้ เปนการศึกษาการนํานํ้ามันยางดิบจากตนยางซึ่งเปน

พืชนํ้ามันชนิดหน่ึง มาผลิตเปนนํ้ามันไบโอดีเซลสําหรับเคร่ืองยนต เพื่อ
ใชเปนพลังงานทดแทนอีกรูปแบบหน่ึง ข้ันตอนการศึกษาเริ่มจากการ
นําน้ํามันยางดิบที่ไดจากตนยางมาใหความรอนในถังกลั่น จากอุณหภูมิ
27 °C จนเพ่ิมข้ึนประมาณ 78 °C นํ้ามันยางดิบก็จะเร่ิมเดือนและ
ระเหยกลายเปนไอสะสมอยูในถังกลั่นจนอุณหภูมิเพิ่มเปน 270 °C จึง
นําไปผานชุดคอนเดนเซอร เพื่อควบแนนเปนของเหลวที่อุณหภูมิหอง
ก็จะไดนํ้ามันยางและกากยางซึ่งนําไปใชประโยชนได ขอมูลจากการก
ลั่นพบวาน้ํามันยางดิบปริมาตร 800 mL. จะผลิตเปนนํ้ามันยางได
ประมาณ 690 mL. จากนั้นจึงนํานํ้ามันยางและน้ํามันดีเซลไปทดลองหา
คาความรอนเช้ือเพลิงใน bomb calorimeter เพื่อเปรียบเทียบกันไดคา
ความรอนของนํ้ามันยางประมาณ 10,000.40  cal/g  นํ้ามันดีเซล
ประมาณ 10,657.60 cal/g  ซ่ึงใกลเคียงกันมาก เม่ือนํานํ้ามันยางที่ได
ไปผสมกับนํ้ามันดีเซลในสัดสวน 10% 15% และ 20% โดยปริมาตรจน
ไดนํ้ามันไบโอดีเซล B10 B15 และ B20 นํ้ามันไบโอดีเซลที่ไดน้ีถูกนํา
ไปทดลองใชกับเคร่ืองยนตดีเซล NISSAN 4 สูบ 4 จังหวะ 3,000 ซีซี ที่
ความเร็วรอบตาง ๆ ระหวาง 1,000 – 2,100 rpm ในชวงเวลาการ
ทดลองที่เทากัน พบวาการสิ้นเปลืองของนํ้ามันไบโอดีเซลจะนอยกวา
นํ้ามันดีเซลเล็กนอยข้ึนอยูกับเปอรเซ็นตของสวนผสม เปอรเซ็นตควัน
ดําและคาความหนืดของไบโอดีเซลจะสูงกวาน้ํามันดีเซล
คําสําคัญ : ไบโอดีเซล / นํ้ามันยาง / พืชนํ้ามัน

Abstract
This article is a study of using raw rubber oil from rubber

tress which is one of the main oil plants to produce biodiesel as
an alternative energy for engines.  The stage of this study started
from heating crude rubber oil which was derived from rubber
trees from 27 ºC to 78 ºC.  The rubber oil boiled  and evaporated
into accumulated steam in the refining barrel with the temperature
of 270 ºC, then was processed by condenser set to liquid
condensation at room temperature.  The rubber oil and rubber
residue were ultimately obtained for practical use.  According to
the distillery information, it was found that the crude rubber oil
could produce 800 ml of rubber oil and 690 ml of rubber oil.
Afterwards, both the rubber oil and diesel were experimented in
bomb calorimeter to find the fuel heat.  Surprising, the rate of the
fuel heat in the rubber oil, 10,000.40 cal/g and the diesel oil,
10,657.60 cal/g were much similar.  After being mixed with the
rubber oil in proportion of 10%, 15% and 20% respectively for the
production of biodiesel  B10, B15 and B20.  The biodiesel was
experimented with the diesel motor-Nissan with 3,000 c.c. at the
speed between 1,000-2,100 rpm.  It was found that the waste of
biodiesel oil was slightly less than the diesel the testing time
which was dependent upon the percentage of mixture, black



smoke which the viscosity of the biodiesel was higher than the
diesel’s.

การเจาะเพื่อเผาเอาน้ํามันยาง 1 หลุมจะไดนํ้ายางดิบประมาณ 350
ซีซี/วัน ถาเปนตนยางขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 เมตร  สามารถเจาะได

Keywords :  biodiesel / rubber oil / oil plants

1. บทนํา
พลังงานเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ

ประเทศ ซ่ึงนับวันสถานการณพลังงานก็มีแนวโนมในทางวิกฤติมากข้ึน
จึงทําใหเกิดการคิดคน และพัฒนาการใชพลังงานทดแทนในรูปแบบ
ตางอีก ๆ มากมายอาทิเชน  พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวภาพ
พลังงานชวีมวล เปนตน [1]  นํ้ามันโซลาหรือนํ้ามันดีเซลเปนพลังงาน
เชื้อเพลิงหลักที่สําคัญ เพราะใชมากในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร
กรรม และภาคการขนสง ดวยเหตุน้ีจะเห็นไดวาปจจุบันมีการวิจัยและ
พัฒนาการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลข้ึนหลายลักษณะตาง  ๆ กัน เชน ไบ
โอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันปาลม นํ้ามันพืชใชแลว นํ้ามันมะพราว นํ้ามัน
สบูดํา ฯลฯ นอกจากนี้การศึกษายังทําใหพบวามีพืชอีกชนิดหน่ึงที่
สามารถนํามาผลิตเปนนํ้ามันเชื้อเพลิงไบโอดีเซล ไดหลายลักษณะ  น่ัน
คือตนยางซึ่งนับวาเปนอีกทางเลือกหน่ึงของพลังงานทดแทน ดังน้ัน
ทางคณะผูจัดทําจึงไดเร่ืมตนทําการศึกษาถึงความเปนไปได ในการ
ผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลจากน้ํามันยางโดยใชกรรมวิธีเบ้ืองตนที่ไมซับซอน

2. ลักษณะทางกายภาพของไมยาง
 ตนยาง[2] เปนพืชที่พบในปาเขตรอนมีอยูหลายสายพนัธุดวยกัน

สําหรับพันธุที่นํามาใชในการศึกษานี้เรียกวา ยางนา (Dipterocarpus
alatus Roxb.) ลักษณะเปนไมยืนตนมีขนาดความสูง   40-50 เมตร   
ลําตนตรง เปลือกหนาเรียบสีเทาหรือเทาปนขาว เสนรอบวงมีขนาด
4-7 เมตร หรือมากกวา ประโยชนจากตนยางมีมากมาย เชน ใชในงาน
กอสรางบานเรือน ทําไมอัด หมอนรางรถไฟ ฯลฯ สวนนํ้ามันใชทําชัน
ยาเรือได การสกัดยางดิบจากตนยางโดยมากจะเลือกจากตนยางที่มี
ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 1 เมตร โดยการเจาะเปนหลุมเพื่อ

เผาไฟ ขนาดกวางยาวและสูงประมาณ 15 × 20 × 15 เซนติเมตร
ตามลําดับ ตําแหนงการเจาะอยูสูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร

                   รูปที่ 1 ลักษณะของตนยางที่ใชศึกษา

ถึง 3 หลุม ก็จะไดนํ้ายางดิบประมาณ  1,000  ซีซี/วัน  ไมยางนั้นมีอายุ
หลายสิบปอาจถึง 100 ป  ตลอดเวลานั้นเราสามารถเจาะเอาน้ํามันได
ตลอด จนกวาจะตดไมยางจําหนายในเชิงพาณิชย สารเจือปนที่มีอยูใน
นํ้ามันยางดิบ สามารถแยกเปนกลุมคือ  กลุมไฮโดรเลติก ไดแก
ความชื้นของนํ้า  กรดไขมันอิสระและสารที่เปนตัวเรงทําใหเกิดพิษ เกิด
จากสารประกอบจําพวกไนโตรเจนและกํามะถัน ลักษณะและขนาดของ
ตนยางนาแสดงในรูปที่ 1

3. การแปรรูปน้ํามันยางดิบ
ในการศึกษา   ไดนํ้าน้ํามันยางดิบมาแปรรูปโดยผานกระบวนการ

ทางความรอน  และนําไปทดสอบคาความรอนเช้ือเพลิงเปรียบเทียบกับ
นํ้ามันดีเซล โดยมีรายละเอียดของกรรมวิธีที่ใชในการศึกษาดังน้ี
3.1 กระบวนการกลั่นน้ํามันยาง

น้ํายางดิบเมื่อนําไปผานกระบวนการทางความรอน โดย
การกลั่นในอุปกรณกล่ันที่มีลักษณะแสดงในรูปที่ 2  จาก
อุณหภูมิเริ่มตนที่ 27 °C จนเพ่ิมเปน 78 °C น้ํามันยางดิบก็จะ
เริ่มเดือดและระเหยกลายเปนไอสะสมอยูในถังกล่ัน จน
อุณหภูมิไอน้ํามันเพ่ิมเปน 270 °C จึงนําไปผานชุด
คอนเดนเซอร เพ่ือทําใหไอน้ํามันควบแนนเปนของเหลวที่
อุณหภูมิหองจนไดน้ํามันยางที่สามารถนําไปผลิตเปนไบโอ
ดีเซล
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รูปที่ 2 การกลั่นนํ้ามันยางดิบ

จากการทดลองกลั่นหลาย ๆ คร้ังตามตารางที่ 1 โดยใชนํ้ามันยาง
ดิบมีปริมาตรเร่ิมตนที่  800 mL. จะสามารถกลั่นเปนนํ้ามันยางได
ประมาณ 690 mL. สวนที่เหลือจะแปรรูปเปนกากยางที่สามารถนําไป
ใชประโยชนได  ลักษณะของนํ้ามันยางกอนและหลังการกลั่นจะมี
ลักษณะที่แตกตางกันแสดงในรูปที่ 3

ตารางที่ 1 ผลการกลั่นนํ้ามันยางจากน้ํามันยางดิบ

No.  น้ํามันยางดิบ (mL.) น้ํามันยาง (mL.)

1 800 690
2 800 691



3 800 692
4 800 689
5 800 690

Mean 800 690

                 กอนการกลั่น                        หลังการกลั่น
            รูปที่ 3 เปรียบเทียบนํ้ามันยางกอนและหลังการกลั่น

3.2 การทดสอบคาความรอนเชื้อเพลิง
เม่ือนําน้ํามันที่ไดจากการกลั่นไปทดสอบ หาคาความรอนเช้ือเพลิง

(heating value) ในอุปกรณ oxygen bomb calorimeter [3] พรอมกับ
การนําน้ํามันดีเซลมาทดลองดวย เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ
ระหวางอุณหภูมิกับเวลาของเชื้อเพลิงทั้งสองชนิด  ซ่ึงไดผลการความ
สัมพันธดังกลาวแสดงในรูปที่ 4
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      รูปที่ 4  การแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิและเวลาของ
                เชื้อเพลิงทั้งสองชนิด

จากนั้นจึงนําคาอุณหภูมิที่ไดจากการทดลองมาคํานวณหาคา
ความรอนเช้ือเพลิงโดยอาศัยสมการที่ 1 ดังน้ี
                   Qเ ชื้ อ เ พ ลิ ง  =  (mw+meq ) Cp ΔT – Q1 – Q2 – Q3

  (1)

โดยที่      Qเ ชื้ อ เ พ ลิ ง  คือ  ปริมาณความรอนเช้ือเพลิง mw คือ
มวลของน้ําใน bucket    meq คือ water equivalent ของ bomb

calorimeter Cp คือ ความรอนจําเพาะของน้ํา  ΔT คือ อุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลง Q1 คือ ความรอนที่เกิดจากขดลวดไฟฟา  Q2 คือ  ความ

รอนทีเ่กิดจากกรดไนตริก และ Q3 คือ  ความรอนที่เกิดจากกรดซัลฟูริก

ในทางปฎิบัติคา  Q2 และ Q3 จะมีคานอยมากดังน้ันสมมติใหเทา
กับศูนยและเพื่อใหอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง (ΔT) มีคาความถูกตองมาก
ข้ึนจึงหาคา  ΔT จากสมการที่ 2 ดังน้ี
                        ΔT  =  T c – Ta – r1(b-a) – r2(c-b)                  (2)    

โดยที่  a คือ เวลาที่ใชในการเผาไหม b คือ  เวลาตั้งแตอุณหภูมิเร่ิมสูง
ข้ึนจนถึง  60% ของอุณหภูมิทั้งหมด  c คือ เวลาตั้งแตมีการเปลี่ยน

แปลงอุณหภูมิจนกระทั่งคงที่(สูงสุด – ต่ําสุด)  Ta คือ อุณหภูมิเร่ิมการ
เผาไหม  T c คือ  อุณหภูมิที่จุดองศาเซลเซียส  r1 คือ  อุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลงกอนการเผาไหม r2 คือ  อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงหลังการ
จุดบอมบ

จากการทดลอง        และคํานวณหาคาความรอนเช้ือเพลิงเพื่อหา
คาเฉลี่ยของเช้ือเพลิงทั้งสองชนิดแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คาความรอนเช้ือเพลิงของนํ้ามันทั้งสองชนิด

No. น้ํามันยาง (cal/g) น้ํามันดีเซล (cal/g)

1   9,993.20 10,746.00
2 10,020.00 10,567.40
3   9,987.90 10,659.60
4   9,995.20 10,652.40
5  10,006.15 10,662.60

Mean 10,000.40 10,657.60

4. การทดสอบสมรรถนะของเชื้อเพลิง
จากน้ํามันยางที่ไดจากการกลั่นไดถูกนํามาผสมกับ นํ้ามันดีเซลใน

สัดสวน  10  15  และ  20   เปอรเซนต โดยปริมาตร  เราเรียกวาน้ํา
มันไบโอดีเซล B10  B15 และ B20  ตามลําดับ และนํามาทดสอบ
สมรรถนะขั้นพื้นฐานดังน้ี
4.1  การทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง

เมื่อนําน้ํามันไบโอดีเซล B10 B15 B20 และน้ํามันดีเซลไป
ทดสอบกับเครื่องยนตดีเซล Nissan 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาด
3,000 ซีซี (ติดตั้งอยูบนแทนเครื่อง) เพื่อเปรียบเทียบอัตราการ
ส้ินเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยทดสอบที่ความเร็วรอบระหวาง
1,000 – 2,100 RPM โดยไดผล ทดสอบแสดงในกราฟรูปที่ 5
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รูปที่ 5 การทดสอบการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

จากรูปที่ 5 จะเห็นวาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของไบ
โอดีเซลจะนอยกวาน้ํามันดีเซลเล็กนอยขึ้นกับอัตราสวนผสม
และยังพบวาหลังการเผาไหมของไบโอดีเซลยังมีกากยางหลงเหลืออยู 
ซ่ึงอาจทําใหเกิดผลเสียกับเคร่ืองยนตได



4.2 การตรวจวัดควันดํา

จากการทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่แสดงในหัวขอ 
4.1   ขณะเดียวกันไดทําการตรวจวัดเปอรเซนตควันดําจากไอเสีย ที่
เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงของนํ้ามันดีเซลและไบโอดีเซลทั้ง 3
ประเภท โดยอาศัยเครื่องตรวจวัดควันดํามาตรฐานของ BOSCH  ได
เปอรเซนตของคาควันดําแสดงในตรางที่ 3
ตารางที่  3  ผลการครวจวัดควันดําของน้ํามันเชื้อเพลิง

ชนิดของน้ํามัน          คาเปอรเซนตควันดํา

Diesel 7.3%
B10 7.4%
B15 7.5%
B20 7.7%

จากตารางที่ 3  ผลการตรวจวัดคาเปอรเซนตควันดําจากทอไอเสีย
ของเคร่ืองยนตพบวา เปอรเซตควันดําของน้ํามันไบโอดีเซลจะสูงข้ึน
ตามสัดสวนของนํ้ามันยาง
4.3  การทดสอบคาความหนืด
      การทดสอบความหนืดของน้ํามันดีเซลและไบโอดีเซล โดยใช
อุปกรณ  buret contracting ทดสอบที่ปริมาณ 50 ml พบวาเวลาที่ใชใน
การไหลของน้ํามันไบโอดีเซล จะนอยกวาน้ํามันดีเซลตามเปอรเซ็นต
ของนํ้ามันยางที่ผสมแตจะตางกันไมมากนัก ผลการทดสอบคาความ
หนืดของเชื้อเพลิงแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบคาความหนืดของน้ํามันเชื้อเพลิง

เวลาที่ใชในการทดสอบ (นาที)No.

Diesel B10 B15 B20

1 0.49 0.52 0.53 0.54
2 0.50 0.50 0.52 0.54
3 0.48 0.52 0.53 0.53
4 0.49 0.51 0.53 0.54
5 0.49 0.52 0.52 0.53

Mean 0.49 0.51 0.53 0.54

5. สรุปผล
การศึกษาสรุปไดวา นํ้ามันยางมีคุณสมบัติใกลเคียงกับนํ้ามัน

ดีเซลมากโดยเฉพาะคาความรอนเช้ือเพลิง ซ่ึงมีความเปนไปไดที่จะนํา
มาใชโดยไมตองผสมกับนํ้ามันดีเซลหรือที่เรียกวาน้ํามัน B100 ซ่ึงตอง
มีการพัฒนากระบวนการกลั่น รวมทั้งศึกษาถึงสารประกอบของน้ํามัน
กอนและหลังผานกระบวนการกลั่น เพื่อใหไดนํ้ามันที่มีคุณภาพมากขึ้น
และไมกอใหเกิดสารแขวนลอยที่อาจทําใหเกิดยางเหนียวตกคางหลัง
การเผาไหมในกระบอกสูบ  ซ่ึงตองใชการทดสอบที่เปนมาตรฐานมาก
ข้ึนซ่ึงจะมีการวิจัยและพัฒนาตอไป กลุมผูวิจัยหวังวาการศึกษาอยาง
จริงจังในอนาคตน้ํามันยางอาจเปนทางเลือกหน่ึงที่นาจะนํามาใชทด
แทนน้ํามันดีเซลได

สําหรับประโยชนทางออม หากมีการสงเสริมใหมีการการปลูกตน
ยางอยางจริงจัง นอกจากจะนํามาผลิตเปนเชื้อเพลิงทางเลือกไดแลว ยัง
จะเปนการชวยรักษาระบบนิเวศวิทยาทําใหสภาพแวดลอมดีข้ึน จํานวน

ปาเพิ่มมากข้ึน และชวยลดปญหาอันเน่ืองจากภัยธรรมชาติและภาวะ
โลกรอนไดอีกมาก
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