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การใช�พลังงานเช�อ้เพลิงในช�ว�ตประจําวันของเรามีปร�มาณเพ��มข�น้มากอย�างยิ�ง ก�อให�เกิดขยะเม่ือใช�แล�วและส�ง
ผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมอย�างหนัก ความก�าวหน�าทางว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีลํ้าสมัยถูกสร�างข�น้ใหม�ทุกๆ 
วันในรูปแบบท่ีแตกต�างกัน ตั�งแต�อุปกรณ�แบบแมนนวลดั�งเดิม ไปจนถึงเคร�อ่งจักรท่ีทํางานอย�างอิสระ ในขณะ
เดียวกัน ความกังวลเก่ียวกับป�ญหาสิ�งแวดล�อมและการใช�พลังงานจากแหล�งท่ีไม�สามารถหมุนเว�ยนกลับมาใช�
ใหม�ได�ก็ได�เพ��มข�น้เร�อ่ยๆ เช�นกัน

พ�ชผักผลไม�ท่ีชาวกัมพูชาส�วนใหญ�ปลูก เช�น มะพร�าว ถั�ว เพ�อ่ใช�ทํานํ้ามันมะพร�าว สามารถนํามาใช�เป�นแหล�ง
พลังงานหมุนเว�ยนได�ทั�งสิ�น พ�ชผักและนํ้ามันพ�ชนั�นเป�นวัตถุดิบท่ีผู�คนใช�สําหรับประกอบอาหารทุกวัน แต�หลัง
จากใช�เสร�จแล�วมันก็จะกลายเป�นเศษสิ�งปฏิกูลท่ีอาจเป�นอันตรายต�อสิ�งแวดล�อมได�

ป�จจุบัน นักว�ทยาศาสตร�ได�ศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับแหล�งพลังงานท่ีเป�นพลังงานหมุนเว�ยนและสามารถใช�เป�นเช�อ้
เพลิงได�กันอย�างแพร�หลาย หน่ึงในนั�นก็คือการสังเคราะห�ไบโอดีเซลจากขยะท่ีสามารถย�อยสลายได�ในธรรมชาติ 
นอกจากนั�น โรงงานขนาดใหญ� มหาว�ทยาลัยตะวันตก หร�อกระทั�งประชาชนทั�วไปก็ยังผลิตไบโอดีเซลสําหรับใช�
กับรถยนต�ของตัวเองด�วย

บทนํา

เคมี

ขั�นสูง

ไบโอดีเซลสังเคราะห�
จากน้ํามันพ�ชใช�แล�ว

เป�าหมายการพัฒนาที่ยั�งยืน (SDG) 
ที่เช�่อมโยง

วัตถุประสงค�หลัก

เสร�มสร�างความเข�าใจกระบวนการสังเคราะห�ไบโอดีเซลจากน้ํามันเหลือทิ�ง 
เช�น น้ํามันงา เป�นต�น 

ค�นหาข�อมูลที่ได�จากกระบวนการสังเคราะห�ก�าซช�วภาพจากน้ํามัน

เปร�ยบเทียบลักษณะเฉพาะและคุณภาพของน้ํามันดีเซลสังเคราะห�และไบ

วัสดุอุปกรณ�: อุปกรณ�สําหรับห�องทดลอง

อุปกรณ�แมกเนติก
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ช�วว�ทยา

หัวข�อเร�่อง

พลังงานหมุนเว�ยน การร�ไซเคิล

คําค�น

ไบโอดีเซล พลังงานหมุนเว�ยน เช�้อเพลิง การร�ไซเคิลขยะ 

ตาชั�งดิจ�ทัล

จานสําหรับชั�งสาร

โกร�งบดสาร

ลูกยางป�เปต

กรวยแยกสาร

ขวดทดลองรูปชมพู�

หลอดทดลอง 

ไฟแช�กหร�อไม�ข�ดไฟ

กระบอกตวงสาร

ตะเกียงแอลกอฮอล�



วัสดุอุปกรณ�
สารเคมี

น้ํามันเหลือทิ�ง 
(น้ํามันงา)
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คําแนะนําด�านความปลอดภัย

ทุกครั�งที่ทําการทดลองที่มีสารเคมีเข�ามาเกี่ยวข�อง 
ครูและนักเร�ยนจะต�องใช�ความระมัดระวัง เพราะการสัมผัสกับสารเคมีนั�น บ�อยครั�งก็
ทําให�เกิดอันตรายได�มากน�อยต�างกัน ข�้นอยู�กับชนิดของสารเคมี ในการทดลองนี้ 
มีสารเคมีบางชนิดที่เป�นพ�ษและอาจก�ออันตรายได�

ระมัดระวังไม�ให�มีการกลืนกินสาร

ในกรณีที่สารเคมีหกหร�อกระเด็น
ใส�ผิวหนัง (อาการระคายเคือง) 
ให�เป�ดน้ําล�างไหลผ�านผิวทันทีและ
ร�บบอกครูผู�สอน

สารบางชนิดมีฤทธิ์กัดกร�อน3

โปรดใช�ขวดแก�วต�างๆ 
ด�วยความระมัดระวัง

4

โซเดียม ไฮดรอกไซด� (NaOH) 
เป�นสารละลายที่มีฤทธิ์กัดกร�อนสูง

5

เมทานอล (CH3OH) เป�นสารที่
ไวไฟ ไวต�อการชุดระเบิดสูงและ
เป�นพ�ษสูง (เก็บให�ห�างเปลวไฟ) 
ผู�ทําการทดลองจะต�องระมัดระวัง
และปฏิบัติตามกฎการใช�ห�อง
ทดลองอย�างเคร�งครัดโดย
การสวมถุงมือ แว�นป�องกันและ
เสื้อคลุมในทดลอง

6

คําถามชวนคิด

น้ํามันเหลือทิ�งนั�นเป�นสารสังเคราะห�ที่ย�อยสลายได�ทาง
ช�วภาพจร�งหร�อไม�

1

น้ํามันดีเซลสังเคราะห�ช�วมวลมีคุณภาพและผลงานใช�งาน
อย�างไร

น้ํามันดีเซลสังเคราะห�ช�วมวลมีหน�าตาเหมือนหร�อต�างจาก
เช�้อเพลิงทั�วไปอย�างไรบ�าง

2

3

เนื่องจากกระบวนการสังเคราะห�น้ํามันไบโอดีเซลใช�หลักการทั�ง
ทางเคมีและช�วว�ทยา กิจกรรมนี้จ�งเหมาะกับนักเร�ยนในระดับมัธยม
เป�นต�นไป

เคล็ดลับสําหรับครู

ใส�โซเดียมไฮดรอกไซด� 0.5 กรัม ลงในขวดทดลองรูป
ชมพู�ที่ใส�เมทานอล (CH3OH) 14 มล. เอาไว�กับสายไฟ
เหนี่ยวนําคลื่นแม�เหล็ก รอ 5-10 นาทีให�สารที่เป�นผง
ละลาย (ในขั�นตอนนี้ โซเดียมคลอไรด�กําลังก�อตัวข�้น 
โปรดระวัง)

1

จากนั�น ร�นน้ํามัน 60 มล. ลงในสารละลายเมทานอล
จากข�อแรก

2

นําส�วนผสมไปต�มเป�นเวลาระหว�าง 20-30 นาทีที่อุณหภูมิ 
35-50 องศาเซลเซ�ยส

3

ปล�อยให�ส�วนผสมเย็นตัวลง ใช�กรวยแยกสารแยกส�วนผสม
ออกจากกัน รอสักครู�เพ�่อให�ส�วนผสมได�แยกตัวออกจาก
กัน ไบโอดีเซลจะรวมตัวอยู�ด�านบน และกลีเซอร�นจะอยู�ด�าน
ล�าง ให�นําของเหลวที่ก�นขวดออก

4

กิจกรรม 

NaOH 
(โซเดียม ไฮดรอกไซด�)

Na2SO4 
(โซเดียมซัลเฟต)

CH3OH (เมทานอล)

น้ํา

น้ํามันดีเซล

แผ�นฟอล�ยอลูมิเนียม
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นําของเหลวส�วนบนไปเทใส�น้ําร�อน รอสักครู�และแยกน้ํา
ออกจากของเหลวดังกล�าว จากนั�นทําขั�นตอนนี้ซ้ําอีก 
4 ครั�ง

5

นําของเหลวที่เหลือไปเทใส�ในขวดทดลอง 
จากนั�นใส�โซเดียม ซัลเฟต

6 วัดปร�มาณของไบโอดีเซลที่ผลิตได�และคํานวณปร�มาณเป�น
เปอร�เซ�นที่เรานํามาแปลงไบโอดีเซลได�จากน้ํามันเหลือทิ�ง 
60 มล.

9

จากนั�นนําสารมากรอง7

ของเหลวที่ได�จากการกรองคือไบโอดีเซล8

ผลการทดลอง

เพ�่อให�ได�ผลการทดลองที่แน�นอน ครูและนักเร�ยนจะต�องทําการทดลองอย�างน�อยห�าครั�ง จดบันทึกมวลของป�โตรเลียมช�วมวลและค�าเฉลี่ยของปร�มาณ
ที่ได� เราได�ทําการทดลองและได�ปร�มาณป�โตรเลียมโดยเฉลี่ยที่ 40.14 มล. ซ�่งเท�ากับ 67 เปอร�เซ�นต� ผลสรุปคือ น้ํามันเหลือทิ�งสามารถนํามาสังเคราะห�
เป�นไบโอดีเซลได�และให�ผลลัพธ�เป�นที่น�ายอมรับ)

เคล็ดลับสําหรับครู

การประเมินผล

เกณฑ�การประเมิน

มีการเข�ยนขั�นตอนการทํางาน
เป�นลําดับชัดเจน แต�ละข�อมี

ลําดับเลขกํากับและเป�นประโยค
ที่สมบูรณ� มีการปฏิบัติตามขั�น
ตอนแต�ละขั�นของการทดลองได�

เองและถูกต�องแม�นยํา

ทําการทดลองตาม
กระบวนการผลิตไบโอ

ดีเซลได�เข�าใจอย�างชัดเจน

มีการเข�ยนขั�นตอนการทํางาน
เป�นลําดับชัดเจน แต�ไม�มี
ลําดับเลขกํากับและไม�เป�น

ประโยคที่สมบูรณ�
มีการปฏิบัติตามขั�นตอน

แต�ละขั�นของการทดลองได�
เองและถูกต�องแม�นยําเกือบ

ครบทุกขั�นตอน

ทําการทดลองตามการผลิตไบ
โอดีเซลได�เข�าใจอย�างชัดเจน 

แต�ไม�สามารถอธิบาย
รายละเอียดได�

มีการเข�ยนขั�นตอนการทํางาน 
แต�ไม�เป�นลําดับ หร�อทําตาม
ได�ยาก มีการปฏิบัติตามขั�น

ตอนแต�ละขั�นของการทดลอง
โดยต�องมีผู�คอยให�ความช�วย

เหลือ

ทําการทดลองตามกระบวน
การผลิตไบโอดีเซลด�วยความรู�

ระดับผิวเผิน

ไม�มีการเข�ยนขั�นตอนการ
ทํางานเป�นลําดับของการ

ทดลอง แทบจะไม�มีการปฏิบัติ
ตามขั�นตอนแต�ละขั�นของการ
ทดลอง แม�จะมีผู�คอยให�ความ

ช�วยเหลือก็ตาม

ไม�สามารถดําเนินการทดลอง
ที่แสดงถึงความเข�าใจใน

กระบวนการผลิตไบโอดีเซลได�

ขั�นตอนการทํางาน

ความสามารถในการอธิบาย
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล
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