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51402231 :สาขาวชิาวทิยาการและวศิวกรรมพอลิเมอร์ 
คาํสาํคญั :  ตวัเร่งปฏิกิริยาประเภทถ่ายโอนวฎัภาคทีมีพอลิเมอร์เป็นตวัรองรับ ไบโอดีเซล  
 ทรานส์เอสเทอริฟิเคชนั ตวัเร่งปฏิกิริยาววิธิพนัธ์  ปฏิกิริยาควอเทอร์ไนซ์เซชนั 
  รัชนนัท ์ สิทธิกนั : การผลิตไบโอดีเซลโดยใชต้วัเร่งปฏิกิริยาประเภทถ่ายโอนวฏัภาคที
มีพอลิเมอร์เป็นตวัรองรับ.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : อ.ดร.อาํนาจ  สิทธตัตระกลู และ ผศ.ดร.
วนัชยั  เลิศวจิิตรจรัส.  113  หนา้. 
 
 งานวิจยันีเป็นการศึกษาเกียวกบัการผลิตนาํมนัไบโอดีเซลโดยอาศยัปฏิกิริยาทรานส์    
เอสเทอริฟิเคชนั (Transesterificaiton reaction) ของนาํมนัปาล์มกบัเมทานอล   โดยใช้เรซินทีมี
ความสามารถในการแลกเปลียนไอออนลบเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาประเภทถ่ายโอนวฏัภาค     โดยมี   
พอลิเมอร์เป็นตวัรองรับ  โดยปัจจยัทีจะศึกษา คือ สัดส่วนโดยโมลของมอนอเมอร์ในพอลิเมอร์    
ตวัรองรับ    ชนิดหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบฟอสฟีนในตวัเร่งปฏิกิริยา   สัดส่วนโดยโมลของ           
เมทานอลต่อนาํมนัปาล์มในการทาํปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชนั  อุณหภูมิและเวลาทีใชใ้นการ
ทาํปฏิกิริยา    การนาํตวัเร่งปฏิกิริยากลบัมาใช้ซาํ      และปริมาณสบู่ทีเกิดขึนในปฏิกิริยาทรานส์     
เอสเทอริฟิเคชนั    พบว่าการใช้ตวัเร่งปฏิกิริยาชนิด TPP cross–linked CMPS ทีมีอตัราส่วนโดย
โมลระหวา่งมอนอเมอร์ในตวัรองรับ ST :VBC : DVB เป็น 72 : 24 : 4  ทาํการเร่งปฏิกิริยาทรานส์
เอสเทอริฟิเคชันในสภาวะ ทีมีอตัราส่วนโดยโมลระหว่างนาํมนัต่อเมทานอลเป็น 1:20, อุณหภูมิ    
60 °C, เวลา 2 ชวัโมง จะสามารถเร่งปฏิกิริยาไดดี้ทีสุด  โดยมีปริมาณร้อยละของเมทิลเอสเทอร์ 
(%FAME) 97.1 และร้อยละผลผลิตของปฏิกิริยา (% yield) เป็น 78.0   ซึงมีประสิทธิภาพมากกว่า
ตวัเร่งปฏิกิริยาทางการคา้ TBMP cross–linked CMPS  และ HTBP cross–linked CMPS ในสภาวะ
เดียวกนั   ยิงไปกว่านนัการใช้ตวัเร่งปฏิกิริยาประเภทถ่ายโอนวฎัภาคทีมีพอลิเมอร์เป็นตวัรองรับ
ร่วมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์   จะทาํให้ปริมาณสบู่น้อยลงกว่าการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด ์        
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 This research investigated the synthesis of biodiesel via transesterification reaction of 
palm oil and methanol by using anion exchange resin as polymer supported phase–transfer catalyst. 
Several factors that affected with this research had been studied consist of suitable molar ratio of 
monomer to synthesis polymer support, types of phosphine functional group in catalyst, molar ratio of 
palm oil and methanol in transesterification reaction, reaction time and temperature, effect of reused 
catalyst and soap formation in transesterification reaction. The best molar ratio between ST : VBC : 
DVB to synthesis polymer supported (cross-linked CMPS) was 72 : 24 : 4. When using this ratio in 
quaternization reaction with phosphine reagent, TPP was shown better efficiency catalyst than TOP 
and two commercial grade catalysts; TBMP and HTBP in the suitable condition of transesterification 
reaction at molar ratio of palm oil : methanol 1 : 20, temperature 60 C, reaction time 2 hours. At this 
condition, TPP cross-linked CMPS gave %FAME was 97.1% and %yield was 78.0%. Otherwise, 
TPP could reuse at least three times whereas the catalytic efficiency still constant. Moreover, this 
catalyst was the less of soap formation in reaction. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 โครงการวิทยานิพนธ์เรือง การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ตวัเร่งปฏิกิริยาประเภทถ่ายโอน      
วัฎภาคทีมีพอลิ เมอร์เป็นตัวรองรับสํา เ ร็จลงได้   ทางผู ้จ ัดทําโครงการวิทยานิพนธ์ต้อง
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ เป็นอย่างยิง ทีให้การสนับสนุนในการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท  
ใหค้วามเขา้ใจ คาํสอน และกาํลงัใจทีดีเสมอมา   ขอขอบพระคุณดร.อาํนาจ สิทธตัตระกูล อาจารยผ์ู ้
ควบคุมวิทยานิพนธ์และผูช่้วยศาสตราจารย์ดร.วนัชัย เลิศวิจิตรจรัส ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ร่วม       
ทีท่านไดก้รุณาสละเวลาใหค้วามรู้ และคาํแนะนาํต่างๆ ตลอดการทาํวทิยานิพนธ์นี  ขอขอบพระคุณ 
คุณพินิจ เจียรระลึก นกัวิทยาศาสตร์ประจาํภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวสัดุ ที เป็นธุระจดัหา
อุปกรณ์เครืองแก้วและสารเคมีอืนๆ พร้อมให้คาํแนะนาํต่างๆ ในการใช้งานด้วยดีเสมอมา และ
ขอขอบคุณเพือนๆและนอ้งๆ ปริญญาโท ทีให้ความเอือเฟือ ช่วยเหลือ แบ่งปัน ร่วมฝ่าฟันอุปสรรค
ด้วยกนัและให้กาํลงัใจกันเสมอ นอกจากนีทางผูท้าํวิทยานิพนธ์ยงัได้รับการอนุเคราะห์ผลการ
วิเคราะห์สารตวัอย่างด้วย Scanning Electron Microscope (SEM)  จากคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร และเทคนิค Gas chromatograph (GC) จากศูนยเ์ครืองมือวจิยัวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (STREC) และทีขาดไม่ไดต้อ้งขอขอบคุณภาควิชาวิทยาการ
และวศิวกรรมวสัดุ คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ทีให้
โอกาสทางผูท้าํวทิยานิพนธ์ไดท้าํการศึกษาและวจิยัโครงการวจิยันี ไดส้าํเร็จอยา่งทีคาดหวงัไว ้
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