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บทคัดย่อ

Abstract
In biodiesel production for an alternative energy, catalyst is

การผลิ ตไบโอดี เซลเพื่อเป็ นพลังงานทดแทนนั้นมี การใช้ตวั เร่ ง
ปฏิ กิริยาเพื่อเพิ่มผลผลิ ตและเปอร์ เซ็ นต์ Fatty acid methyl ester (FAME)

used to increase yield and FAME percentage. Homogeneous catalyst is

โดยทัว่ ไปนิ ยมใช้ตวั เร่ งปฏิ กิริยาแบบเอกพันธุ์ เนื่ อ งจากให้เปอร์ เซ็ นต์

generally used because its FAME percentage is higher. But the

FAME สูง แต่ประสบปัญหาในการแยกตัวเร่ งปฏิกิริยาออกจากผลิ ตภัณฑ์ ที่

disadvantage is the problem in separation process and homogeneous

ได้และมี ส่วนทาให้ผลิ ตภัณฑ์ที่ ได้มีปริ ม าณลดลง

catalyst could decrease the yield. Consequently, heterogeneous catalyst is

ดังนั้นจึ งมี การพัฒนา

ตัวเร่ งปฏิ กิริยาแบบวิ วิธพันธุ์ เพื่อใช้แทนตัวเร่ งปฏิ กิริยาแบบเอกพันธุ์ ข้ ึ นมา

developed to replace homogeneous catalyst. La/Ca heterogeneous catalyst

โครงงานนี้ ศึกษาและพัฒนาตัวเร่ งปฏิ กิริยาแบบวิ วิธพันธุ์ La/Ca และหา

was investigated in this project to find the optimum conditions in biodiesel

สภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ไบโอดีเซล โดยเตรี ยมตัวเร่งปฏิ กิริยา

production by preparing heterogeneous catalyst 0, 3, 5, 7 and 9 wt.%

ด้วยวิธีการฝั งแลนทานัมลงบนแคลเซี ยมออกไซด์ โดยปริ มาณแลนทานัม

lanthanum of CaO catalyst by impregnation. Catalyst was calcinated at

เท่ากับ 0, 3, 5, 7 และ 9 เปอร์ เซ็ นต์โดยน้ าหนักของตัวเร่ งปฏิ กิริยา จากนั้น

1000 °C for 6 h, and biodiesel was synthesised by transesterification

นาไปเผาที่ อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง และนาตัวเร่ ง

process. The optimum reaction time was investigated at 1, 2, 3 and 5 h as

ปฏิกิริยาที่ได้ม าทาการสังเคราะห์ไบโอดี เซลด้วยปฏิ กิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิ

well as the optimum amount of lanthanum, using catalyst of 9 wt.% oil,

เคชัน โดยศึกษาเวลาในการท าปฏิกิริยาที่เ หมาะสมที่เวลา 1, 2, 3 และ 5

reaction temperature of 65 ºC, weight ratio of methanol to oil of 38:1 and

ชัว่ โมง จากนั้นนาผลของเวลาที่ ให้เปอร์ เซ็ นต์ FAME ที่เหมาะสมที่สุดมา

stirring speed of 650 rpm. From the results, the reaction time is 2 h the

ทาการศึกษาหาปริ ม าณแลนทานัมบนแคลเซี ยมที่เหมาะสม ปริ มาณตัวเร่ง

optimum yield is 87.44%. When increasing the amounts of lanthanum 0, 3,

ปฏิกิริยาร้อยละ 9 ของน้ ามัน อุณหภูมิในการทาปฏิกิริยา 65 องศาเซลเซี ยส

5, 7, 9 wt.%, the percentages of FAME decrease to 99.83%, 93.63%,

ปริ มาณเมทานอลต่อน้ ามัน 38:1 ความเร็วรอบในการกวน 650 รอบต่อนาที

93.39%, 87.13%, 87.44% respectively.

จากผลการทดลองพบว่าที่เวลาในการท าปฏิกิริยาที่ 2 ชัว่ โมงให้เปอร์ เซ็ นต์
FAME ที่เหมาะสมที่สุดเท่ากับ 87.44% และพบว่าปริ มาณแลนทานัมที่
เพิ่มขึ้ นจาก 0, 3, 5, 7, 9 เปอร์ เซ็ นต์โดยน้ าหนักของตัวเร่ งปฏิ กิริยาทาให้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มี ค่าลดลงเท่ากับ 99.83%, 93.63%, 93.39%, 87.13%,
87.44% ตามลาดับ
คาสาคัญ : ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ , ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน
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1. บทนา
ปั จ จุบ ันความต้อ งการใช้พลั งงานนั้นมี แนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่า ง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานในรู ปแบบของน้ ามันเชื้ อ เพลิ งและก๊ าซ
ธรรมชาติ อันเป็ นผลมาจากการขยายตัว ของอุต สาหกรรมต่ างๆอย่า ง

ต่อ เนื่ อ งซึ่ งมี ค วามต้ อ งการเชื้ อเพลิ ง ในการขนส่ ง และการขั บ เคลื่ อ น

การพั ฒ นาแ ละศึ กษ าเ ป็ นจ า นวน มาก เ ช่ น CaO/MgO (Singh and

อุตสาหกรรม แต่ในทางกลับกันนั้น เชื้ อ เพลิ งที่ ได้ม าจากน้ ามันดิ บ และก๊ าซ

Fernando,2009) CaO/Al2O3 (Zabeti et al.,2009) CaO/ZnO (Ngam-

ธรรมชาติ น้ นั มี ป ริ ม าณลดลงอย่ างต่ อ เนื่ อ งเช่ น กัน จึ งได้มี การแสวงหา

charussrivichai et al.,2008) ZnO-La2O3 (Yan et al., 2009) ซึ่ งในแต่ละตัว

พลังงานทดแทนกันอย่างแพร่หลาย ซึ่ งพลังงานทดแทนที่ ได้รับ การกล่าวถึ ง

นั้นจะเหมาะสมกั บ สภาวะในการท าปฏิ กิริย าทรานส์ เ อสเทอริ ฟิเคชัน ที่

มากที่ สุ ด ทางหนึ่ งนั่นก็ คือ ไบโอดี เ ซล นอกจากไบโอดี เ ซลจะเข้ามาช่ว ย

แตกต่างกัน ซึ่ งได้มีการศึกษาตัว เร่ งปฏิ กิริยาที่ เ ป็ นโลหะผสมออกไซด์ต่าง

ทดแทนในด้านพลังงานแล้ว ยังสามารถช่ ว ยเพิ่ ม มู ลค่ าทางการเกษตรได้อี ก

ชนิดกันและสภาวะในการทาปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน ที่ แตกต่างกัน

ด้วย

ทาให้ทราบว่าตัวเร่ งปฏิ กิริยาที่ เ ป็ นโลหะผสมออกไซด์ น้ นั มี ความสามารถ
ไบโอดีเซล (Biodiesel) คื อเชื้ อเพลิ งที่ ได้จ ากการสั งเคราะห์ ด้ว ย

กระบวนการทางเคมีที่เรี ยกว่า ทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน (Transesterification)
ระหว่ างน้ ามันจากพื ชหรื อ สั ตว์ กับ แอลกอฮอล์ โดยอาศัยตัว เร่ งปฏิ กิริย า
ซึ่ งไบโอดี เ ซลที่ ได้จ ะมี คุณ สมบั ติใกล้เ คี ยงกับ น้ ามันดี เ ซลที่ กลั่ นได้จ าก
ปิ โตรเลียม สามารถใช้กบั เครื่ องยนต์ดีเ ซลได้ดีโดยไม่ต้องท าการดัดแปลง
เครื่ องยนต์ สาหรับตัวเร่ งปฏิ กิริยาที่ ใช้ในการสั งเคราะห์ ไบโอดี เ ซลนั้นแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ ตัว เร่ งปฏิ กิ ริย าแบบวิ วิ ธ พันธุ์ (Heterogeneous
catalyst) และตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธุ์ (Homogeneous catalyst) ซึ่ งการ

ในการสังเคราะห์ไบโอดีเซลที่สูงเทียบเท่ากับตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธุ์
จากประโยชน์ของตัวเร่ งปฏิ กิริยาแบบวิ วิ ธ พันธุ์ ในรู ป แบบของ
โลหะผสมออกไซด์น้ นั ทางคณะผูจ้ ัดท าโครงงานนี้ จึ งมี ความสนใจในการ
พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิ วิ ธ พันธุ์ ของโลหะผสมระหว่างแคลเซี ยมและ
แลนทานัม ด้ว ยวิ ธี การฝั ง (Impregnation) ซึ่ งเป็ นวิ ธี ที่ ช่ว ยในเรื่ องของการ
ประหยัดสารเคมี จึงเป็ นการดีที่จะมีการศึกษาและพัฒนาตัวเร่ งปฏิ กิริยาชนิ ด
นี้ เพื่อนาตัว เร่ งปฏิ กิริยาไปสั งเคราะห์ ไบโอดี เ ซลจากน้ ามันปาล์ ม ดิ บ ด้ว ย
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน ในระดับห้องปฏิ บ ัติการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์แก่การขยายกาลังการผลิตในอนาคตต่อไป

ตัว เร่ ง ปฏิ กิริ ยาแบบเอกพันธุ์ น้ นั ให้ผ ลผลิ ตไบโอดี เ ซลที่ ค่อ นข้างสู ง แต่
เนื่องจากเกิดปัญหาในการแยกตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวออกจากไบโอดี เ ซลได้

2. วิธีการทดลอง

ยากดังนั้นจึ งทาให้มีการพัฒนาตัวเร่ งปฏิ กิริยาแบบวิวิธ พันธุ์ เ พื่อแก้ไขปั ญหา

2.1 วิธีการเตรียมตัวเร่ งปฏิกิริยา
นาสารละลายแคลเซี ยมไนเตรทมาตกตะกอนกับ สารละลาย
โพแทสเซี ยมคาร์ บอเนตจะได้ตะกอนแคลเซี ยมคาร์ บอเนต จากนั้นนาไปอบ
ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 12 ชั่ว โมง แล้ว นาไปเผาที่ อุณ หภูมิ
1000 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 6 ชั่ว โมง จะได้ ตัว รองรั บ หรื อ แคลเซี ย ม
ออกไซด์ นาสารละลายแลนทานัม ไนเตรทมาท าการฝั งลงบนแคลเซี ย ม
ออกไซด์ ตามอัตราส่ ว นที่ ต้อ งการ จากนั้นนาไปอบที่ อุ ณ หภู มิ 110 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง แล้วนาไปเผา จะได้ตวั เร่ งปฏิ กิริยาแลนทานัม
บนแคลเซี ยมตามอัตราส่วนที่ตอ้ งการ
2.2 วิธีการสั งเคราะห์ไบโอดีเซลด้ วยปฏิกิริยาทรานส์ เอสเทอริฟิเคชัน
นาน้ ามันปาล์ ม ดิ บ มาท าการลดยางเหนี ยวและกาจัดกรดไขมัน
อิ สระ จากนั้นนามาผสมกับเมทานอลในอัตราส่ วนที่ ต้อ งการศึ กษา และเติ ม
ตัวเร่งปฏิกิริยาแลนทานัมบนแคลเซี ยม ท าปฏิ กิริยาในปฏิ กรณ์ แบบกะเป็ น
เวลา 2 ชั่ว โมง จากนั้นท าการแยกตัว เร่ งปฏิ กิริยาออกด้ว ยการเหวี่ ยง และ
นาไบโอดี เ ซลที่ ไ ด้ ม าท าการล้ างด้ ว ยน้ าร้ อ นที่ มี อุ ณ หภู มิ 60-70 องศา
เซลเซี ยส จากนั้นนามาเติ มโซเดี ยมซั ลเฟตเพื่ อ ดู ดความชื้ นแล้ว นามากรอง
จะได้น้ ามันไบโอดี เซล

ดังกล่าว ตัว เร่ งปฏิ กิริยาแบบวิ วิ ธ พันธุ์ ให้ข้อได้เ ปรี ยบกว่าตัว เร่ งปฏิ กิริยา
แบบเอกพันธุ์ นอกจากในเรื่ องของการแยกเอาตัวเร่ งปฏิ กิริยาออกจากไบโอ
ดี เซลแล้ว ยังสามารถนาตัว เร่ งปฏิ กิริยากลับ มาใช้ซ้ าได้อี กด้ว ย ซึ่ งท าให้มี
การพัฒนาตัวเร่งปฏิ กิริยาแบบวิวิธพันธุ์กนั อย่างแพร่หลาย
ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิ วิ ธ พันธุ์ (Heterogeneous catalyst) นั้นมี อ ยู่
หลายชนิ ด โดยทั่ ว ไปนิ ยมใช้ ในรู ป ของโลหะออกไซด์ เช่ น แคลเซี ย ม
ออกไซด์ (CaO) แมกนี เ ซี ยมออกไซด์ (MgO) สังกะสี ออกไซด์ (ZnO) ซึ่ ง
โลหะออกไซด์ มี คุณ สมบัติความเป็ นเ บส (Basic strengths, H_) ท าให้มี
ความสามารถในการสังเคราะห์ไบโอดีเซลเท่าเที ยมกับ ตัว เร่ งปฏิ กิริยาแบบ
เอกพันธุ์ ซึ่ งถ้าโลหะออกไซด์มีความเป็ นเบสสู งก็จ ะท าให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการสังเคราะห์ไบโอดีเซลสูง จึงมีการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิ วิ ธ พันธุ์
ไปในหลายรู ปแบบเพื่อเพิ่มความสามารถในการสั งเคราะห์ไบโอดี เ ซล เช่น
การใช้ตัว เร่ งปฏิ กิริยาบนตัว รองรับ (Supported catalyst) คื อการนาโลหะ
ออกไซด์ ช นิ ด หนึ่ งฝั ง ลงในโลหะอี ก ชนิ ด หนึ่ ง เรี ยกวิ ธี นี้ ว่ า การฝั ง
(Impregnation) ตัวเร่ งปฏิ กิริยาแบบวิ วิธพันธุ์ ที่เป็ นโลหะผสมออกไซด์น้ นั มี

2.3 การวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะตัวของตัวเร่ งปฏิกิริ ยา
การวิเคราะห์ความเป็ นผลึกของตัวเร่งปฏิ กิริยาด้ว ยเทคนิ ค x-ray
diffraction (XRD) โดยวัดในช่ว งมุม 2θ ระหว่างมุ ม 20 – 80 องศา ด้ว ยอัตรา
0.02 องศาต่อวินาที
การวิเคราะห์ขนาดของผลึกโดยสมการของ Scherrer equation ด้ว ย

ข้อมูลความสูงครึ่ งพีคจากเทคนิค XRD ดังสมการข้างล่าง
ขนาดของผลึก

θ
K คือ shape factor (0.9) คือ x-ray wave length β คือ ค่าความสูงครึ่ งพีค
การวิ เคราะห์ หาพื้นที่ ผิวสัมผัสด้วยเทคนิ คการดูดซับด้วย

ตารางที่ 3 ผลของสารตั้งต้นในการเตรี ยมแคลเซี ยมออกไซด์
ที่แตกต่างกัน ต่อ %FAME
Precursor

CaCO3
(เตรี ยมเองจาก
การตกตะกอน)
Ca(NO3)2
(Commercial
RANKEN)
Ca(NO3)2
(Commercial
RANKEN)

Calcinations
Temperature

Calcinations
Time (hr)

Reference

ลักษณะตัวเร่ ง
ภายหลัง
Calcinations

%FAME

1000

6

โครงงาน
วิศวกรรม1

ผงสี ขาว

99.83

500

6

Umdu et
al.,2009

ของแข็งสี ขนุ ่

26.93

1000

6

-

ของแข็งสี ขาว

91.34

ไนโตรเจน ด้วยเครื่ อง Autosorb-1
การวิเคราะห์หาปริ มาณธาตุและสารประกอบของตัวเร่งปฏิกิริยา

ตารางที่ 4 ผลของเวลาในการเกิดปฏิกิริยาต่อ %FAME
Time(hr)
1
2
3
5

ด้วยเทคนิค x-ray fluorescence (XRF)
การวิเคราะห์หาความแรงเบส (H_) ด้วยวิธี Hammett Indicator
โดยวัดความแรงเบสในช่วง 9.8 < H_< 15 โดยใช้อินดิเคเตอร์คือ ฟี นอล์ฟ
ทาลีน (H_ = 9.8) และ 2, 4 ไนโตรอะนิ ลีน (H_ = 15)

%FAME
15.69
87.44
91.72
91.07

ตารางที่ 5 ผลของปริ มาณแลนทานัมบนแคลเซี ยมออกไซด์ต่อ %FAME
ปริ มาณ La/Ca (%)
0
3
5
7
9

3. ผลการทดลองโครงงานและการวิจารณ์ผล
ตารางที่ 1 ผลของเวลาในการแคลไซน์ตวั รองรับต่อ %FAME
ตัวรองรับ

อุณหภูมิ
ในการแคล
ไซน์(ºC)

เวลาในการ
แคลไซน์
(ชัว่ โมง)

CaO

1000

4

ตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยา

ลักษณะ
ตัวเร่ ง
ภายหลังการ
แคลไซน์
ผงสี ขาว

%FAME

8.67

5%La/Ca
CaO

1000

6

ผงสี ขาว

16.76

ตารางที่ 2 ผลของสภาวะในการสังเคราะห์ไบโอดีเซลที่ต่างกันต่อ %FAME
ตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยา

อัตราส่วนเม
ทานอลต่อ
น้ ามัน

5%La/Ca

ปริ มาณ
ตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยา
(wt.%,oil)
3

5%La/Ca

9

38:1

เวลาใน
การทา
ปฏิ กิริยา
(ชัว่ โมง)

20:1

ลักษณะ
ตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยา

%FAME

ผงสี ขาว

16.76

ผงสี ขาว

93.39

2

%FAME
99.83
93.63
93.39
87.13
87.44

ตารางที่ 6 ผลของการทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิค
XRF (X-ray Fluorescence)
ตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยา
0%La/Ca
5%La/Ca
7%La/Ca

ปริ มาณธาตุและสารประกอบจาก
การคานวณ (wt.%)
Ca
La CaO La2O3
71.47
100
67.89 2.07
95
4.86
66.47 2.90
93
6.81

ปริ มาณธาตุและสารประกอบ
จากXRF (wt.%)
Ca
La
CaO La2O3
70.71
98.93
69.74 1.40 97.58 1.60
68.40 2.80 95.71 3.20

4. สรุ ปผลการทดลอง
ตัวเร่งปฏิกิริยาแลนทานัมบนแคลเซี ยม สามารถสังเคราะห์ไบโอ
ดี เ ซลจากน้ า มั นปาล์ ม ดิ บ ได้ แต่ มี ค วามว่อ งไวที่ ต่ า เมื่ อเที ยบกับ ตัว เร่ ง
ปฏิกิริยาที่ไม่มีแลนทานัม และสภาวะที่ เ หมาะสมในการสังเคราะห์ไบโอ
ดี เ ซลด้ว ยตัว เร่ งปฏิ กิริย าแลนทานัม บนแคลเซี ยม คื อ ใช้เ วลาในการท า
ปฏิกิริยา 2 ชัว่ โมง เวลาในการเผาตัวรองรับ 6 ชัว่ โมง ปริ ม าณแลนทานัม บน
แคลเซี ยมเท่ากับ 0 เปอร์ เ ซ็ นต์ ปริ ม าณตัว เร่ งปฏิ กิริยา 9 wt.% ของน้ ามัน

รูปที่ 1 กราฟแสดงผลการทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิค
XRD (X-ray Diffraction)

ปาล์มดิบ อัตราส่ วนเมทานอลต่อน้ ามันเท่ากับ 38:1

ตารางที่ 7 ผลของลักษณะเฉพาะตัวของตัวเร่งปฏิกิริยาต่อ %FAME
ตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยา
CaO
3%La/Ca
5%La/Ca
7%La/Ca
9%La/Ca

Surface
area(m2/g)
14.54
7.71
9.12
7.88
4.18

ขนาดของผลึก(Å)
CaO

La2O3

7.774
7.774
7.774
7.774
7.774

7.560
7.561
6.840
6.841

Basicity
H_(mmol/g)

%FAME

1.728
1.541
N.A.
1.469
N.A.

99.83
93.63
93.39
87.13
87.44

จากผลการทดลองพบว่ า เมื่ อ เพิ่ ม ปริ มาณแลนทานั ม ลงบน

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ส ถาบั น วิ จั ย และพัฒ น าแห่ ง มห าวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร์ สาหรับเงินทุนในการทาโครงงานในครั้งนี้
ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ที่ เอื้ อเฟื้ อสถานที่ และอุปกรณ์ สาหรับในการทาโครงงานในครั้งนี้
ขอขอบพระคุ ณ คณ าจารย์ แ ละบุ ค คลากรภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเคมี
ตลอดจนนิสิตปริ ญญาโททุกท่าน รวมไปถึ งครอบครัว และเพื่อนๆ ที่ คอยให้ความ
ช่วยเหลือ คาปรึ กษาและกาลังใจที่ ดีตลอดระยะเวลาในการท าโครงงานในครั้ งนี้ จ น
สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี

แคลเซี ยมได้ %FAME ลดลงซึ่ งจากการวิ เ คราะห์คุณ ลักษณะเฉพาะตัว ของ
ตัวเร่ งปฏิ กิริยาสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
การเพิ่ ม ปริ มาณแลนทานัม ท าให้พ้ ื น ที่ ผิ ว สั ม ผัส ของตั ว เร่ ง
ปฏิ กิริยาลดลง ซึ่ งเมื่ อพื้นที่ ผิวสัมผัส ของตัว เร่ งปฏิ กิริยาลดลงท าให้โอกาส
ในการเข้ าท าปฏิ กิริ ยาระหว่ า งสารตั้งต้ นลดลงไปด้ว ยจึ งท าให้ %FAME
ลดลงเมื่ อปริ ม าณแลนทานัม เพิ่ ม ขึ้ น และจากการวิ เ คราะห์ ขนาดของผลึ ก
พบว่าเมื่ อปริ มาณของแลนทานัมเพิ่ม ขึ้ นท าให้ผ ลึ กมี ขนาดลดลง โดยขนาด
ของผลึกแปรผันโดยตรงกับความแรงเบส ซึ่ งเมื่ อท าการวิ เ คราะห์ความแรง
เบสของตัวเร่ งปฏิ กิริยาพบว่าความแรงเบสลดลงเมื่ อ แลนทานัม เพิ่ ม ขึ้ น โดย
ความแรงเบสมี ผลโดยตรงต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของตัว เร่ งปฏิ กิริยา ดังนั้นเมื่ อ
แลนทานัม เพิ่ ม ขึ้ นส่ งผลให้ขนาดของผลึ กลดลง ความแรงเบสลดลงและ
ประสิ ทธิ ภาพในการสังเคราะห์ไบโอดีเซลลดลง
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