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 งานวิจยันีเป็นการศึกษาการเตรียมตวัเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพนัธุจ์ากวสัดุเหลือใชท้าง

การเกษตร เพือใชส้าํหรับกระบวนการการสงัเคราะห์นาํมนัไบโอดีเซล โดยไดท้าํการศกึษาการ

เตรียมตวัเร่งดว้ยวิธีการเปียกชุ่ม (Impregnation) และ วิธีการกระตุน้เชิงเคมี (Chemical activation) 

โดยใชค้าร์บอนทีไดจ้ากการทาํคาร์บอนไนเซชนั (Carbonization) เปลือกแมคคาเดเมียทีเหลือใช ้

กบัสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์ (Potassium hydroxide) และปัจจยัทีมีผลต่อการทาํ

ปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั (Transesterification) จากนนัทาํการพิสูจน์เอกลกัษณ์ของตวัเร่ง

ปฏิกิริยาทีเตรียมไดด้ว้ยเทคนิค จุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด (SEM)  การวดัการเลียวเบน

รังสีเอกซ ์ (XRD) และ Brunauer-Emmett-Teller (BET) นอกจากนียงัใช ้แก๊สโครมาโตกราฟี (Gas 

chromatograhy : GC) ใชเ้พอืศึกษาการมีอยูข่องกรดไขมนัเมทิลเอสเตอร์ (Fatty acid methyl ester : 

FAME) ซึงจากการทดสอบพบว่า ตวัเร่งปฏิกิริยาทงัสองชนิดนนัใหค่้าสูงสุดของร้อยละผลทีไดที้

อตัราส่วนในการแช่เปลือกแมคคาเดเมียคาร์บอนต่อโพแทสเซียมไฮดรอกไซดเ์ท่ากบั 1:4 และ

สภาวะทีใชใ้นการสังเคราะห์ ไบโอดีเซลที 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชวัโมง ทีอตัราส่วนเมทา

นอลต่อนาํมนัปาลม์เท่ากบั 12:1 ปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาทีร้อยละ 20  นอกจากนีตวัเร่งปฏิกิริยาทีได้

จากการกระตุน้เชิงเคมี (ACMC) ยงัสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดถึ้ง 3 ครังอยา่งมีประสิทธิภาพ และ

จากผลการทดสอบดว้ยการวดัการเลียวเบนรังสีเอกซ ์ แสดงให้เห็นถึงการเปลียนไปของโพแทส 

เซียมไฮดรอกไซดไ์ปเป็นโพแทสเซียมคาร์บอเนต (K2CO3.1.5H2O) หลงัจากผา่นกระตุน้เชิงเคมี

ของตวัเร่งปฏิกิริยา นอกจากนีผลจากการทดสอบดว้ยแก๊สโครมาโตกราฟี พบว่านาํมนัไบโอดีเซลที

ไดน้นัมค่ีาร้อยละของ FAME มากกว่าร้อยละ 93 
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In this work, the preparation of heterogeneous catalysts derived from agricultural 

waste for biodiesel production was studied. The heterogeneous catalysts were obtained using 

macadamia nut shell and potassium hydroxide by impregnation and chemical activation 

techniques. The effect of process parameters on transesterification process was also investigated. 

The resulting catalysts were characterized by scanning electron microscopy (SEM), X-ray 

diffraction (XRD) and Brunauer-Emmett-Teller (BET) techniques.  Gas chromatography (GC) 

technique was also used to analyze the amount of fatty acid methyl ester (FAME). The optimized 

conditions for biodiesel production in transesterification reaction were achieved at the 

carbon/KOH ratio of 1:4, the methanol/oil ratio of 12:1, the reaction temperature of 60 oC, the 

reaction time of 2 h and the catalyst loading of 20%. The activated carbon catalyst (ACMC) is 

reusable for at least 3 cycles. The XRD results revealed that potassium hydroxide supported on 

carbon was converted to potassium carbonate (K2CO3.1.5H2O) after activation process. Moreover, 

the synthesized biodiesel analyzed by GC showed that the purity of biodiesel (FAME) was more 

than 93%. 
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