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เปาหมายการพัฒนาที่ยั�งยืน (SDG)
ที่เช�่อมโยง

บทนํา
การใชพลังงานเช�อ้ เพลิงในช�วต� ประจําวันของเรามีปร�มาณเพ�ม� ข�น้ มากอยางยิง� กอใหเกิดขยะเมือ่ ใชแลวและสง
ผลกระทบตอสิง� แวดลอมอยางหนัก ความกาวหนาทางว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีลาํ้ สมัยถูกสรางข�น้ ใหมทกุ ๆ
วันในรูปแบบทีแ่ ตกตางกัน ตัง� แตอปุ กรณแบบแมนนวลดัง� เดิม ไปจนถึงเคร�อ่ งจักรทีท่ าํ งานอยางอิสระ ในขณะ
เดียวกัน ความกังวลเกีย่ วกับปญหาสิง� แวดลอมและการใชพลังงานจากแหลงทีไ่ มสามารถหมุนเว�ยนกลับมาใช
ใหมไดกไ็ ดเพ�ม� ข�น้ เร�อ่ ยๆ เชนกัน
พ�ชผักผลไมทช่ี าวกัมพูชาสวนใหญปลูก เชน มะพราว ถัว� เพ�อ่ ใชทาํ น้าํ มันมะพราว สามารถนํามาใชเปนแหลง
พลังงานหมุนเว�ยนไดทง�ั สิน� พ�ชผักและน้าํ มันพ�ชนัน� เปนวัตถุดบิ ทีผ่ คู นใชสาํ หรับประกอบอาหารทุกวัน แตหลัง
จากใชเสร�จแลวมันก็จะกลายเปนเศษสิง� ปฏิกลู ทีอ่ าจเปนอันตรายตอสิง� แวดลอมได

แผนผังเนื้อหา STEM

80 %

10 %

0%

ระยะเวลาทํากิจกรรม

10 %

ปจจุบนั นักว�ทยาศาสตรไดศกึ ษาคนควาเกีย่ วกับแหลงพลังงานทีเ่ ปนพลังงานหมุนเว�ยนและสามารถใชเปนเช�อ้
เพลิงไดกนั อยางแพรหลาย หนึง่ ในนัน� ก็คอื การสังเคราะหไบโอดีเซลจากขยะทีส่ ามารถยอยสลายไดในธรรมชาติ
นอกจากนัน� โรงงานขนาดใหญ มหาว�ทยาลัยตะวันตก หร�อกระทัง� ประชาชนทัว� ไปก็ยงั ผลิตไบโอดีเซลสําหรับใช
กับรถยนตของตัวเองดวย

วัตถุประสงคหลัก

4 ชั�วโมง

เสร�มสรางความเขาใจกระบวนการสังเคราะห ไบโอดีเซลจากน้ํามันเหลือทิ�ง
เชน น้ํามันงา เปนตน
คนหาขอมูลที่ไดจากกระบวนการสังเคราะหกาซช�วภาพจากน้ํามัน
เปร�ยบเทียบลักษณะเฉพาะและคุณภาพของน้ํามันดีเซลสังเคราะหและไบ

วัสดุอุปกรณ: อุปกรณสําหรับหองทดลอง
อุปกรณแมกเนติก

ลูกยางปเปต

9

ไฟแช�กหร�อไมข�ดไฟ

ตาชั�งดิจ�ทัล

6

กรวยแยกสาร

10 กระบอกตวงสาร

จานสําหรับชั�งสาร

7

ขวดทดลองรูปชมพู

11

โกรงบดสาร

8

หลอดทดลอง

ตะเกียงแอลกอฮอล
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วัสดุอุปกรณ
สารเคมี
น้ํามันเหลือทิ�ง
(น้ํามันงา)
NaOH
(โซเดียม ไฮดรอกไซด)

คําแนะนําดานความปลอดภัย
ทุกครั�งที่ทําการทดลองที่มีสารเคมีเขามาเกี่ยวของ
ครูและนักเร�ยนจะตองใชความระมัดระวัง เพราะการสัมผัสกับสารเคมีนั�น บอยครั�งก็
ทําใหเกิดอันตรายไดมากนอยตางกัน ข�้นอยูกับชนิดของสารเคมี ในการทดลองนี้
มีสารเคมีบางชนิดที่เปนพ�ษและอาจกออันตรายได
ระมัดระวังไมใหมีการกลืนกินสาร

Na2SO4
(โซเดียมซัลเฟต)

ในกรณีที่สารเคมีหกหร�อกระเด็น
ใสผิวหนัง (อาการระคายเคือง)
ใหเปดน้ําลางไหลผานผิวทันทีและ
ร�บบอกครูผูสอน

CH3OH (เมทานอล)
น้ํา
6

น้ํามันดีเซล

7

แผนฟอลยอลูมิเนียม

3

สารบางชนิดมีฤทธิ์กัดกรอน

4

โปรดใชขวดแกวตางๆ
ดวยความระมัดระวัง

คําถามชวนคิด
1

น้ํามันเหลือทิ�งนั�นเปนสารสังเคราะหที่ยอยสลายไดทาง
ช�วภาพจร�งหร�อไม

2

น้ํามันดีเซลสังเคราะหช�วมวลมีคุณภาพและผลงานใชงาน
อยางไร

3

น้ํามันดีเซลสังเคราะหช�วมวลมีหนาตาเหมือนหร�อตางจาก
เช�้อเพลิงทั�วไปอยางไรบาง

5

โซเดียม ไฮดรอกไซด (NaOH)
เปนสารละลายที่มีฤทธิ์กัดกรอนสูง

6

เมทานอล (CH3OH) เปนสารที่
ไวไฟ ไวตอการชุดระเบิดสูงและ
เปนพ�ษสูง (เก็บใหหางเปลวไฟ)
ผูทําการทดลองจะตองระมัดระวัง
และปฏิบัติตามกฎการใชหอง
ทดลองอยางเครงครัดโดย
การสวมถุงมือ แวนปองกันและ
เสื้อคลุมในทดลอง

เคล็ดลับสําหรับครู
เนื่องจากกระบวนการสังเคราะหน้ํามันไบโอดีเซลใชหลักการทั�ง
ทางเคมีและช�วว�ทยา กิจกรรมนี้จ�งเหมาะกับนักเร�ยนในระดับมัธยม
เปนตนไป

กิจกรรม
1

2

ใสโซเดียมไฮดรอกไซด 0.5 กรัม ลงในขวดทดลองรูป
ชมพูที่ใสเมทานอล (CH3OH) 14 มล. เอาไวกับสายไฟ
เหนี่ยวนําคลื่นแมเหล็ก รอ 5-10 นาทีใหสารที่เปนผง
ละลาย (ในขั�นตอนนี้ โซเดียมคลอไรดกําลังกอตัวข�้น
โปรดระวัง)
จากนั�น ร�นน้ํามัน 60 มล. ลงในสารละลายเมทานอล
จากขอแรก

3

นําสวนผสมไปตมเปนเวลาระหวาง 20-30 นาทีที่อุณหภูมิ
35-50 องศาเซลเซ�ยส

4

ปลอยใหสวนผสมเย็นตัวลง ใชกรวยแยกสารแยกสวนผสม
ออกจากกัน รอสักครูเพ�่อใหสวนผสมไดแยกตัวออกจาก
กัน ไบโอดีเซลจะรวมตัวอยูดานบน และกลีเซอร�นจะอยูดาน
ลาง ใหนําของเหลวที่กนขวดออก

ขั�นสูง
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5

6

นําของเหลวสวนบนไปเทใสน้ํารอน รอสักครูและแยกน้ํา
ออกจากของเหลวดังกลาว จากนั�นทําขั�นตอนนี้ซ้ําอีก
4 ครั�ง
นําของเหลวที่เหลือไปเทใสในขวดทดลอง
จากนั�นใสโซเดียม ซัลเฟต

7

จากนั�นนําสารมากรอง

8

ของเหลวที่ไดจากการกรองคือไบโอดีเซล

9

วัดปร�มาณของไบโอดีเซลที่ผลิตไดและคํานวณปร�มาณเปน
เปอรเซ�นที่เรานํามาแปลงไบโอดีเซลไดจากน้ํามันเหลือทิ�ง
60 มล.

ผลการทดลอง
เคล็ดลับสําหรับครู
เพ�่อใหไดผลการทดลองที่แนนอน ครูและนักเร�ยนจะตองทําการทดลองอยางนอยหาครั�ง จดบันทึกมวลของปโตรเลียมช�วมวลและคาเฉลี่ยของปร�มาณ
ที่ได เราไดทําการทดลองและไดปร�มาณปโตรเลียมโดยเฉลี่ยที่ 40.14 มล. ซ�่งเทากับ 67 เปอรเซ�นต ผลสรุปคือ น้ํามันเหลือทิ�งสามารถนํามาสังเคราะห
เปนไบโอดีเซลไดและใหผลลัพธเปนที่นายอมรับ)

การประเมินผล
เกณฑการประเมิน
ขั�นตอนการทํางาน

ความสามารถในการอธิบาย
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล

4

3

มีการเข�ยนขั�นตอนการทํางาน มีการเข�ยนขั�นตอนการทํางาน
เปนลําดับชัดเจน แตไมมี
เปนลําดับชัดเจน แตละขอมี
ลําดับเลขกํากับและเปนประโยค ลําดับเลขกํากับและไมเปน
ประโยคที่สมบูรณ
ที่สมบูรณ มีการปฏิบัติตามขั�น
ตอนแตละขั�นของการทดลองได มีการปฏิบัติตามขั�นตอน
แตละขัน� ของการทดลองได
เองและถูกตองแมนยํา
เองและถูกตองแมนยําเกือบ
ครบทุกขั�นตอน
ทําการทดลองตาม
กระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลไดเขาใจอยางชัดเจน

2

1

มีการเข�ยนขั�นตอนการทํางาน ไมมีการเข�ยนขั�นตอนการ
แตไมเปนลําดับ หร�อทําตาม ทํางานเปนลําดับของการ
ไดยาก มีการปฏิบัติตามขั�น ทดลอง แทบจะไมมีการปฏิบัติ
ตอนแตละขั�นของการทดลอง ตามขั�นตอนแตละขั�นของการ
โดยตองมีผูคอยใหความชวย ทดลอง แมจะมีผคู อยใหความ
ชวยเหลือก็ตาม
เหลือ

ทําการทดลองตามการผลิตไบ ทําการทดลองตามกระบวน ไมสามารถดําเนินการทดลอง
โอดีเซลไดเขาใจอยางชัดเจน การผลิตไบโอดีเซลดวยความรู ที่แสดงถึงความเขาใจใน
แตไมสามารถอธิบาย
ระดับผิวเผิน
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลได
รายละเอียดได

