51402231 :สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
คําสําคัญ : ตัวเร่ งปฏิกิริยาประเภทถ่ายโอนวัฎภาคทีมีพอลิเมอร์ เป็ นตัวรองรับ ไบโอดีเซล
ทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน ตัวเร่ งปฏิกิริยาวิวธิ พันธ์ ปฏิกิริยาควอเทอร์ ไนซ์เซชัน
รัชนันท์ สิ ทธิ กนั : การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาประเภทถ่ายโอนวัฏภาคที
มีพอลิเมอร์เป็ นตัวรองรับ. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.อํานาจ สิ ทธัตตระกูล และ ผศ.ดร.
วันชัย เลิศวิจิตรจรัส. 113 หน้า.
งานวิจยั นี เป็ นการศึกษาเกียวกับการผลิตนํามันไบโอดี เซลโดยอาศัยปฏิกิริยาทรานส์
เอสเทอริ ฟิเคชัน (Transesterificaiton reaction) ของนํามันปาล์มกับเมทานอล โดยใช้เรซิ นทีมี
ความสามารถในการแลกเปลี ยนไอออนลบเป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยาประเภทถ่ ายโอนวัฏภาค โดยมี
พอลิเมอร์ เป็ นตัวรองรับ โดยปั จจัยทีจะศึกษา คือ สัดส่ วนโดยโมลของมอนอเมอร์ ในพอลิ เมอร์
ตัวรองรับ ชนิ ดหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบฟอสฟี นในตัวเร่ งปฏิกิริยา สัดส่ วนโดยโมลของ
เมทานอลต่อนํามันปาล์มในการทําปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน อุณหภูมิและเวลาทีใช้ในการ
ทําปฏิ กิริยา การนําตัวเร่ งปฏิ กิริยากลับมาใช้ซํา และปริ มาณสบู่ทีเกิ ดขึนในปฏิกิริยาทรานส์
เอสเทอริ ฟิเคชัน พบว่าการใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาชนิ ด TPP cross–linked CMPS ทีมีอตั ราส่ วนโดย
โมลระหว่างมอนอเมอร์ ในตัวรองรับ ST :VBC : DVB เป็ น 72 : 24 : 4 ทําการเร่ งปฏิกิริยาทรานส์
เอสเทอริ ฟิเคชันในสภาวะ ทีมี อตั ราส่ วนโดยโมลระหว่างนํามันต่อเมทานอลเป็ น 1:20, อุณหภูมิ
60 °C, เวลา 2 ชัวโมง จะสามารถเร่ งปฏิกิริยาได้ดีทีสุ ด โดยมีปริ มาณร้อยละของเมทิลเอสเทอร์
(%FAME) 97.1 และร้อยละผลผลิตของปฏิกิริยา (% yield) เป็ น 78.0 ซึ งมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า
ตัวเร่ งปฏิกิริยาทางการค้า TBMP cross–linked CMPS และ HTBP cross–linked CMPS ในสภาวะ
เดียวกัน ยิงไปกว่านันการใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาประเภทถ่ายโอนวัฎภาคทีมีพอลิเมอร์ เป็ นตัวรองรั บ
ร่ ว มกับ โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ จะทํา ให้ ป ริ ม าณสบู่ น้อ ยลงกว่า การใช้โ ซเดี ย มไฮดรอกไซด์
เพียงอย่างเดียว
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RATCHANAN SITTIKAN: BIODIESEL PRODUCTION USING POLYMER SUPPORTED PHASE TRANSFER CATALYST. THESIS ADVISORS :AMNARD SITTATTRAKUL,
Ph.D., ASST.PROF.WANCHAI LERDWIJITJARUD, Ph.D.. 113 pp.
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 60qC, 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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กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิทยานิ พ นธ์ เรื อง การผลิ ตไบโอดี เซลโดยใช้ตวั เร่ งปฏิ กิ ริย าประเภทถ่ายโอน
วัฎ ภาคที มี พ อลิ เ มอร์ เ ป็ นตัว รองรั บ สํ า เร็ จลงได้ ทางผู้จ ัด ทํา โครงการวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ ง
ขอขอบพระคุ ณ คุ ณพ่อ คุ ณแม่ เป็ นอย่างยิง ทีให้การสนับสนุ นในการศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท
ให้ความเข้าใจ คําสอน และกําลังใจทีดีเสมอมา ขอขอบพระคุณดร.อํานาจ สิ ทธัตตระกูล อาจารย์ผู้
ควบคุ มวิทยานิ พ นธ์และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ดร.วันชัย เลิ ศ วิจิตรจรั ส ผูค้ วบคุ ม วิท ยานิ พนธ์ ร่วม
ทีท่านได้กรุ ณาสละเวลาให้ความรู ้ และคําแนะนําต่างๆ ตลอดการทําวิทยานิพนธ์นี ขอขอบพระคุณ
คุณพินิจ เจียรระลึก นักวิทยาศาสตร์ ประจําภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ที เป็ นธุ ระจัดหา
อุปกรณ์ เครื องแก้วและสารเคมี อืนๆ พร้ อมให้คาํ แนะนําต่างๆ ในการใช้งานด้วยดี เสมอมา และ
ขอขอบคุณเพือนๆและน้องๆ ปริ ญญาโท ทีให้ความเอือเฟื อ ช่วยเหลือ แบ่งปั น ร่ วมฝ่ าฟันอุปสรรค
ด้วยกันและให้กาํ ลังใจกันเสมอ นอกจากนี ทางผูท้ าํ วิทยานิ พนธ์ ยงั ได้รับการอนุ เคราะห์ผลการ
วิเคราะห์สารตัวอย่างด้วย Scanning Electron Microscope (SEM) จากคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร และเทคนิค Gas chromatograph (GC) จากศูนย์เครื องมือวิจยั วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (STREC) และทีขาดไม่ได้ตอ้ งขอขอบคุณภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีให้
โอกาสทางผูท้ าํ วิทยานิพนธ์ได้ทาํ การศึกษาและวิจยั โครงการวิจยั นี ได้สาํ เร็ จอย่างทีคาดหวังไว้
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