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ค ำแนะน ำกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรียน 

ไบโอดเีซล 

หน่วยที ่ 1  เร่ือง  ควำมรู้ทั่วไปเกีย่วกบัไบโอดเีซล 

 
1. เอกสารประกอบการเรียน  (สาระเพิ่มเติม)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

(งานเกษตร)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  เร่ือง  ไบโอดีเซล  มีทั้งหมด  5  เล่ม  เป็นเอกสารท่ีใช้ประกอบ 
การเรียนการสอน นกัเรียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเองนกัเรียนอ่านค าแนะน า และท าตามค าช้ีแจงแต่ละ
ขั้นตอนตั้งแต่ตน้จนจบนกัเรียนจะไดรั้บความรู้อยา่งครบถว้น 

2.  เอกสารประกอบการเรียน  เล่มท่ี  1  เร่ือง  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับไบโอดีเซล ใช้เป็นส่ือ
ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้  (สาระเพิ่มเติม)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
(งานเกษตร)  
 3.  ส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียน  ประกอบดว้ย 
      3.1  ค าน า 
      3.2  ค าช้ีแจง 
      3.3  สารบญั 
      3.4  สารบญัภาพ 
      3.5  ค าแนะน าการใชเ้อกสารประกอบการเรียน 
      3.6  ผลการเรียนรู้/จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
      3.7  แผนผงัสาระการเรียนรู้ 
      3.8  แบบทดสอบก่อนเรียน  
      3.9  เน้ือหา 
      3.10  กิจกรรมท่ี  1.1 – 1.3 
      3.11  แบบทดสอบหลงัเรียน 

     3.12  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน 
      3.13  แนวค าตอบกิจกรรมท่ี  1.1 – 1.3 
      3.14  ค าศพัท ์
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           4.  ขั้นตอนการใชเ้อกสารประกอบการเรียน 

      4.1  ท  าแบบทดสอบก่อนเรียน 

      4.2  ศึกษาท าความเขา้ใจจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

      4.3  ศึกษาเน้ือหา 

      4.4  ท  ากิจกรรมท่ี  1.1 – 1.3 

      4.5  ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

      4.6  ตรวจสอบผลการท ากิจกรรมจากแนวค าตอบ 

      4.7  เกณฑก์ารผา่นกิจกรรมในแต่ละเร่ือง  นกัเรียนตอ้งท าแบบทดสอบได ้ ร้อยละ  70 
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หน่วยที่ 1 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับไบโอดีเซล 

 

                                                       ผลกำรเรียนรู้ 

 

1.  รู้และเขา้ใจความสัมพนัธ์ของเทคโนโลยี 

2.  อธิบายเหตุผลในการท างานแต่ละขั้นตอนถูกตอ้งตามกระบวนการท างาน 
  3. ใชท้กัษะการจดัการในการท างานอยา่งเป็นระบบประณีตและมีความคิด 

                               สร้างสรรค ์

  4.  ท างานอยา่งเป็นกระบวนการและถูกขั้นตอน 

  5.  มีจิตส านึกในการใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
 

 

                                             จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

 

    

1.  บอกความหมายของไบโอดีเซลได ้

   2.  บอกประวติัความเป็นมาของไบโอดีเซลได ้

   3.  บอกประโยชน์ของไบโอดีเซลได ้

   4.  ใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
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   ควำมหมำย 
        ของ 
   ไบโอดีเซล 

 

ประวตั ิ
และควำม
เป็นมำของ 
ไบโอดีเซล 

 

 
ประโยชน์ 

ของ 
ไบโอดีเซล 

 

                                              แผนผงัสำระกำรเรียนรู้ 

 

 

 

 

                                            ควำมรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัไบโอดีเซล 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
หน่วยที ่ 1  เร่ือง  ควำมรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัไบโอดีเซล 
(สำระเพิม่เติม)  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี (งำนเกษตร)      ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 4 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน                                    เวลำ  10  นำที 

 

ค ำช้ีแจง : ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดแลว้   ลงในกระดาษค าตอบ 

1.  ขอ้ใดกล่าวถึงความหมายของไบโอดีเซลไดถู้กตอ้ง  

 ก.  น ้ามนัพืช 

 ข.  น ้ามนัสัตว ์

 ค.  เช้ือเพลิงเหลวซ่ึงผลิตไดจ้ากกระบวนการท่ีด่างเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ของน ้ามนัพืช   

                  ไขมนัสัตว ์ ในเมทานอล  โดยมีโซเดียมหรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซดเ์ป็นตวัเร่ง 

                   ปฏิกิริยาเคมี 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

2.  ดร.รูดอลฟ์ ดีเซล วศิวกรชาวเยอรมนั  เป็นผูป้ระดิษฐเ์คร่ืองยนตช์นิดใด 

 ก.  เคร่ืองยนตเ์บนซิน 

 ข.  เคร่ืองยนตท่ี์ใชไ้อน ้า 

 ค.  เคร่ืองยนตดี์เซล 

 ง.  เคร่ืองยนตท่ี์ใชแ้ก๊ส 

3.  เคร่ืองยนตดี์เซลท่ีประดิษฐค์ร้ังแรกใชอ้ะไรเป็นเช้ือเพลิง 

 ก.  น ้ามนัปิโตเลียม 

 ข.  น ้ามนัดีเซล 

 ค.  น ้ามนัถัว่ลิสง 

 ง.  แก๊สเอน็จีว ี
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4.  เคร่ืองยนตดี์เซลเคร่ืองแรกของโลกเกิดข้ึนเม่ือปีใด 

 ก.  1893 

 ข.  1894 

 ค.  1895 

 ง.   1896 

5.  ขอ้ใดมีความสัมพนัธ์กนัถูกตอ้ง 

 ก.  ไบโอดีเซล  กบั  เคร่ืองยนตเ์บนซิน                   

ข.  ไบโอดีเซล  กบั  เคร่ืองยนตดี์เซล 

 ค.  ไบโอดีเซล  กบั  เคร่ืองจกัรไอน ้า   

ง.   ไบโอดีเซล   กบั  รถจกัรยานยนต ์

6.  ประเทศไทยไดเ้ร่ิมศึกษาวจิยัไบโอดีเซล คร้ังแรกโดยใชน้ ้ามนัจากพืชชนิดใด 

 ก.  มะพร้าว 

 ข.  สบู่ด า 

 ค.  งา 

 ง.  ถัว่เหลือง 

7.  ในการใชไ้บโอดีเซลเป็นเช้ือเพลิงในเคร่ืองยนตมี์ประโยชน์ดา้นใดบา้ง 

 ก.  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 ข.  ดา้นสมรรถนะของเคร่ืองยนต์ 

 ค.  ดา้นเศรษฐศาสตร์ และดา้นความมัน่คง 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

8.  “การใชไ้บโอดีเซลสามารถลดมลพิษทางอากาศ”  จากค ากล่าวน้ีเป็นประโยชน์ของไบโอดีเซล 

ดา้นใด 

 ก.  ดา้นสมรรถนะของเคร่ืองยนต ์

 ข.  ดา้นเศรษฐศาสตร์ 

 ค. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

 ง.  ดา้นความมัน่คง 
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9.  ค  ากล่าวใดถูกตอ้ง   

 ก.  การผสมไบโอดีเซลระดบัร้อยละ  1-2  สามารถช่วยเพิ่มดชันีการหล่อล่ืนใหก้บัน ้ามนัดีเซล 

 ข.  ไบโอดีเซลมีออกซิเจนผสมอยูป่ระมาณร้อยละ  10  ท  าใหก้ารผสมระหวา่งอากาศกบัน ้ามี 

                    การกระจายตวัอยา่งสม ่าเสมอ  และเป็นการเพิ่มอตัราส่วนปริมาตรของอากาศต่อน ้ามนั 

                    ไดเ้ป็นอยา่งดี  จึงท าใหเ้กิดการเผาไหมดี้ข้ึน 

ค.  การใชไ้บโอดีเซลช่วยสร้างงานในชนบทดว้ยการสร้างตลาดพลงังานไวร้องรับผลผลิตทาง 

      การเกษตรท่ีเหลือจากการบริโภค 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

10.  ปัจจุบนัรัฐบาล  โดยกระทรวงพลงังานไดส่้งเสริมให้มีการใชไ้บโอดีเซลเพิ่มมากข้ึน  เพราะเหตุใด 

 ก.  มีคุณภาพดี 

 ข.  ไม่มีมลพิษ 

 ค.  ช่วยชาติประหยดั 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 
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ควำมรู้ทั่วไปเกีย่วกบัไบโอดเีซล 

 

ควำมหมำยของไบโอดีเซล 

ไบโอดีเซล (อังกฤษ: biodiesel) หรือดีเซลชีวภำพ   หมายถึง  เช้ือเพลิงเหลวซ่ึงผลิตได้จาก

กระบวนการท่ีด่างเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ของน ้ ามนัพืช  ไขมนัสัตว์  ในเมทานอล  โดยมีโซเดียมหรือ

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเคมี เปล่ียนไขมนัใหเ้ป็นเมทิลเอสเตอร์  และกลีเซอรีนมีผล

พลอยไดท่ี้มีค่าทางอุตสาหกรรมยา  และคอสเมติกส์  เอสเทอร์ชนิดน้ีมีลกัษณะคลา้ยน ้ามนัดีเซล  ใชแ้ทน

ดีเซลหรือเติมเป็นส่วนผสมในดีเซลใชก้บัเคร่ืองยนตโ์ดยไม่ตอ้งปรับแต่งเคร่ืองยนตแ์ต่อยา่งใด  และให้

พลงัเช่นเดียวกบัน ้ามนัดีเซลปกติ  สามารถใหก้ าลงัไดเ้ช่นเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1  น ้ามนัไบโอดีเซล 

ท่ีมา : ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์  : 2557 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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ประวตัิควำมเป็นมำของไบโอดีเซล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  2  ดร.รูดอลฟ์ ดีเซล 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/thbiodiesel/home/history 

 

แนวความคิดในการน าไบโอดีเซลมาเป็นเช้ือเพลิงนั้นเกิดข้ึนในปี 1987 เม่ือ ดร.รูดอล์ฟ ดีเซล  
ไดคิ้ดคน้และสร้าง เคร่ืองยนตดี์เซลเคร่ืองแรก  ในปี 1876 เคร่ืองยนตต์น้แบบของดร. ดีเซลนั้นสามารถ
ท างานดว้ยก าลงัของเคร่ืองยนตเ์องเป็นคร้ังแรกท่ีเมือง ออกซ์เบิร์ก (เยอรมนั) เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 1893 
ซ่ึงภายหลงัถูกประกาศให้เป็น “วนัไบโอดีเซลนานาชาติ” หลงัจากท่ีไดท้  าการทดลอง เก่ียวกบัเช้ือเพลิง
หลาย ๆ คร้ัง ในปี 1900 ซ่ึงไดรั้บรางวลักรังปรีซ์  (รางวลัสูงสุด)  เน่ืองจากเคร่ืองยนตน์ั้นท างานไดโ้ดยใช้
น ้ามนัถัว่เพียงอยา่งเดียว  

ดร.รูดอล์ฟ ดีเซล (Rudolf  C.Diesel)  วิศวกรชาวเยอรมนั  ถือก าเนิดในกรุงปารีส  เม่ือวนัท่ี   
18  มีนาคม  1858    เขาไดรั้บการศึกษาขั้นตน้ท่ีประเทศองักฤษ  แลว้ไปเรียนอาชีวศึกษาในเยอรมนันี  
วชิาท่ีชอบมากท่ีสุดคือ  คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  และเคร่ืองยนตก์ลไก  เม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้ไดไ้ปท างาน 
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ท่ีกรุงปารีส  เขาไดคิ้ดหาวิธีประดิษฐ์เคร่ืองยนต ์ โดยประดิษฐ์มีช่ือวา่  “ดีเซล”  เป็นผลส าเร็จในปี  1893  
และจดสิทธิบตัรในปีถดัมา 

ในปี  1912  ดร.รูดอล์ฟ ดีเซล (Rudolf  C.Diesel)  เคยกล่าวในสุนทรพจน์ไวว้่า  “การน าน ้ ามนั
จากผกัมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในปัจจุบนันั้นอาจดูไม่ใช่เร่ืองท่ีสลกัส าคญัเท่าไหร่ แต่ในอนาคตน ้ ามนัเหล่าน้ี
อาจมีความส าคญัเทียบเท่ากบัน ้ามนัปิโตรเลียมและน ้ามนัถ่านหินในปัจจุบนั” 

 

ประวตัิควำมเป็นมำของไบโอดีเซลในประเทศไทย 

 
 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช 

ท่ีมา : http://www.slideshare.net/iczexy/ss-15666141 

 



12 

เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี  1  เร่ือง  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไบโอดีเซล 

    ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์                                                                                                                  โรงเรียนบางขนัวทิยา 

ส าหรับ ประเทศไทยนั้นเทคโนโลยีไบโอดีเซลได้ถูกพฒันามาอย่างต่อเน่ืองเร่ิมมีการวิจยั
ประมาณ พ.ศ. 2524  โดยสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) ศึกษาวิจยั 
การใชน้ ้ ามนัถัว่เหลือง  และเอสเทอร์ของน ้ ามนัปาล์มมาเป็นพลงังานทดแทน   ผลการวิจยัพบวา่น ้ ามนั 
ถัว่เหลืองมีความหนืดสูงท าให้เคร่ืองยนตติ์ดยาก  สะดุด  การสันดาปไม่สมบูรณ์  และมีตระกรันขาวใน
ถงัน ้ามนัมาก  ต่อมามีการทดลองใชเ้อสเทอร์ของน ้ามนัปาลม์ท่ีเรียกวา่  FAME (Fatty acid Methyl Ester) 
กับเคร่ืองยนต์ดีเซล  พบว่าน ้ ามันท่ีได้มีความหนืดใกล้เคียงกับน ้ ามันดีเซล  และในปี พ.ศ. 2543  
เกิดวิกฤตการณ์น ้ ามนั  ท าให้ประเทศไทยเร่ิมต่ืนตวัและวิจยัเร่ืองพลงังานทดแทนอีกคร้ัง และ พ.ศ. 2544 
ชาวบา้นอา้เอทบัสะแกร่วมมือกนัพฒันาและผลิตไบโอดีเซลด้วยมะพร้าวเป็นผลส าเร็จสามารถเปิด 
สถานีจ าหน่ายน ้ ามนัไบโอดีเซลเป็นแห่งแรกในประเทศไทย   และจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้
ทดแทนน ้ามนั   

ในปี 2544 โดยเป็นโครงการหลวง  เช่น  โครงการหลวงสวนจิตรลดาของในหลวงเพื่อท่ีจะ
ช่วยเหลือชาวนา  โดยก่อนหนา้น้ีในปี  2528   ในหลวงทรงโปรดให้มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์สร้าง 
โรงกลัน่ขนาดเล็กข้ึนท่ีอ่าวลึกเพื่อผลิตน ้ามนัปาลม์   

ในปี 2543 นั้นไดโ้ปรดให้กองการในพระองคไ์ดท้ดลองใชน้ ้ ามนัปาล์มกบัรถยนตเ์คร่ืองดีเซลท่ี
พระต าหนกัไกลกงัวล อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

ในปี 2544 การใช้งานไบโอดีเซลได้กลายเป็นโครงการระดับชาติซ่ึง รัฐบาลไทยได้ด าเนิน 
การหลาย ๆ อยา่ง  เพื่อแนะน าไบโอดีเซลในการช่วยลดการพึ่งพาอาศยัการน าเขา้น ้ ามนัจากต่างประเทศ  
ส่งเสริมความปลอดภยัทางดา้นพลงังานของประเทศ  และเพื่อเป็นการแนะน าพลงังานทางเลือกใหม่ ๆ 
จากพืชท่ีปลูกภายในประเทศ 
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เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี  1  เร่ือง  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไบโอดีเซล 

    ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์                                                                                                                  โรงเรียนบางขนัวทิยา 

ประโยชน์ของไบโอดีเซล 
 
 การใชไ้บโอดีเซลเป็นเช้ือเพลิงในเคร่ืองยนตมี์ประโยชน์หลายดา้น  ดงัจะไดก้ล่าวต่อไปน้ี 

1.  ด้ำนส่ิงแวดล้อม     

 การใช้ไบโอดีเซลสามารถลดมลพิษทางอากาศ  ซ่ึงเป็นผลจากการเผาไหม้ในเคร่ืองยนต์    

การใชไ้บโอดีเซลสามารถ

ลดการปล่อยแก๊สเ รือน

กระจก  เพราะผลิตจากพืช  

การผลิตไบโอดีเซลจาก

น ้ ามันพืชท่ีใช้แล้ว  ช่วย

ลดการน าน ้ ามนัท่ีใช้แล้ว

ไปประกอบอาหารซ ้ า และ

ย ัง ช่ วย ป้องกัน มิ ให้น า

น ้ ามนัพืชท่ีใช้แล้ว  (ซ่ึงมี

สารไดออกซินท่ีเป็นสาร

ก่อมะเร็ง)  ไปผลิตเป็น

อาหารสัตว ์
 

                                                                            ภาพท่ี  4  ประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

                                                                             ท่ีมา : ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์  : 2557 

 

2.  ด้ำนสมรรถนะเคร่ืองยนต์   การผสมไบโอดีเซลระดบัร้อยละ  1-2  สามารถช่วยเพิ่มดชันี 

การหล่อล่ืนให้กบัน ้ ามนัดีเซล  จากการทดลองของสถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ี ของ  บริษทั  ปตท.จ ากดั  

(มหาชน)  พบว่าการเติมน ้ ามนัไบโอดีเซลท่ีผลิตจากน ้ ามนัพืชท่ีใช้แลว้และน ้ ามนัมนัมะพร้าวในอตัรา

ร้อยละ  0.5  สามารถเพิ่มดชันีการหล่อล่ืนไดถึ้ง  2  เท่า 
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เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี  1  เร่ือง  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไบโอดีเซล 

    ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์                                                                                                                  โรงเรียนบางขนัวทิยา 

      ประสิทธิภาพการเผาไหมดี้ข้ึน  เน่ืองจากไบโอดีเซลมีออกซิเจนผสมอยูป่ระมาณร้อยละ  10  

ท าให้การผสมระหวา่งอากาศกบัน ้ ามีการกระจายตวัอยา่งสม ่าเสมอ  และเป็นการเพิ่มอตัราส่วนปริมาตร

ของอากาศต่อน ้ามนัไดเ้ป็นอยา่งดี  จึงท าใหเ้กิดการเผาไหมดี้ข้ึน 

 ถึงแม้ว่าค่าความร้อนของไบโอดีเซลจะต ่ากว่าดีเซลประมาณร้อยละ  10  แต่ข้อด้อยน้ีไม่มี

ผลกระทบต่อการใชง้าน  เพราะการใชไ้บโอดีเซลท าให้การเผาไหมดี้ข้ึน  จึงท าให้ก าลงัของเคร่ืองยนต์

ไม่ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพท่ี  5  ประโยชน์ดา้นสมรรถนะเคร่ืองยนต์ 

                                                           ท่ีมา : ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์  : 2557 
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เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี  1  เร่ือง  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไบโอดีเซล 

    ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์                                                                                                                  โรงเรียนบางขนัวทิยา 

 3.  ด้ำนเศรษฐศำสตร์  การ

ใช้ไบโอดีเซลช่วยสร้างงานใน

ชนบทด้ ว ย ก า รส ร้ า ง ตล า ด

พลังงานไว้รองรับผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีเหลือจากการบริโภค 

 

 

 

 

 

 

                     ภาพท่ี  6  ประโยชน์ดา้นเศรษฐศาสตร์ 

                        ท่ีมา : ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์  : 2557 

  

4.  ด้ำนกำรผลิต

น ้ ำ มั น เ ช้ื อ เ พ ลิ ง ใ น

ประเทศ  ประเทศไทยมี

สั ด ส่ วนการใช้น ้ า มัน

ดี เ ซ ล สู ง ก ว่ า น ้ า มั น

เ บน ซิ น ม า ก   ดั ง นั้ น 

การใชไ้บโอดีเซลจึงช่วย

ลดความไม่สมดุลของ

การผลิตน ้ ามันโรงกลั่น

ได ้  

 

                                 ภาพท่ี  7  ประโยชน์ดา้นการผลิตน ้ามนัเช้ือเพลิงในประเทศ 

                                                                         ท่ีมา : ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์  : 2557 
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เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี  1  เร่ือง  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไบโอดีเซล 

    ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์                                                                                                                  โรงเรียนบางขนัวทิยา 

 5.  ด้ำนควำมมั่นคง  การใช้น ้ ามันไบโอดีเซลท่ีสามารถผลิตได้ภายในประเทศ  ถือเป็น 

การเสริมสร้างความมัน่คงและเสถียรภาพทางดา้นพลงังานของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ภาพท่ี  8  ประโยชน์ดา้นความมัน่คง 

                                ท่ีมา  : ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์  : 2557 
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เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี  1  เร่ือง  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไบโอดีเซล 

    ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์                                                                                                                  โรงเรียนบางขนัวทิยา 

สรุป 

ไบโอดีเซล เป็นเช้ือเพลิงเหลวท่ีผลิตจากน ้ ามนัพืชและไขมนัสัตว ์ เช่น ปาล์ม สบู่ด า มะพร้าว 
ทานตะวนั ถัว่เหลือง เมล็ดเรพ และน ้ ามนัพืช/น ้ ามนัสัตวท่ี์ผา่นการใช้งานแลว้น ามาท าปฏิกิริยาทางเคมี 
"transesterification" ร่วมกับเมทานอลจนเกิดเป็นสารเอสเตอร์ท่ีมีคุณสมบติัใกล้เคียงกับน ้ ามนัดีเซล 
เรียกว่า "ไบโอดีเซล" หรือ "B100"  โดยไบโอดีเซลมีคุณสมบัติท่ีสามารถย่อยสลายได้เองตาม
กระบวนการทางชีวภาพ   (biodegradable)  และไม่ มีพิษ  (nontoxic)  ดังนั้ น จึงไม่ ส่ งผลเ สีย ต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  ไบโอดีเซลสามารถน ามาใช้เป็นเช้ือเพลิงกบัยานพาหนะได ้   ซ่ึงมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบั
น ้ ามนัดีเซล   โดยไม่ตอ้งดดัแปลงเคร่ืองยนต์แต่อย่างใด   อีกทั้งยงัช่วยรักษาสภาพเคร่ืองยนตใ์ห้ใช้งาน 
ไดน้านกวา่อีกดว้ย 
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เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี  1  เร่ือง  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไบโอดีเซล 

    ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์                                                                                                                  โรงเรียนบางขนัวทิยา 

กจิกรรมที่ 1.1 

เร่ือง  ควำมหมำยของไบโอดีเซล 

 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5–6 คน เขียนบอกความหมายของไบโอดีเซล 

 

ใหน้กัเรียนบอกความหมายของไบโอดีเซลมาพอเขา้ใจ 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

สมาชิกกลุ่มท่ี......... 

 

      1…………………………………………………..2……………………………………… 

      3…………………………………………………..4……………………………………… 

      5…………………………………………………..6……………………………………… 
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เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี  1  เร่ือง  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไบโอดีเซล 

    ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์                                                                                                                  โรงเรียนบางขนัวทิยา 

กจิกรรมที่ 1.2 

เร่ือง   ประวตัิควำมเป็นมำของไบโอดีเซล 

 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 

 

1.  ใครเป็นผูน้ าไบโอดีเซลมาทดลองใชใ้นเคร่ืองยนตเ์ป็นผลส าเร็จคร้ังแรกของโลก 

ตอบ.............................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................... 

 

2.  10 สิงหาคม 1893 ซ่ึงภายหลงัถูกประกาศใหเ้ป็นวนัอะไร 

ตอบ............................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................... 

 

3.  ใหน้กัเรียนสรุปประวติัความเป็นมาของไบโอดีเซลในประเทศไทย 

ตอบ............................................................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

 

 

ช่ือ..........................................................นามสกุล............................................เลขท่ี................................ 
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เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี  1  เร่ือง  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไบโอดีเซล 

    ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์                                                                                                                  โรงเรียนบางขนัวทิยา 

กจิกรรมที่ 1.3 

เร่ือง  ประโยชน์ของไบโอดีเซล 

 

   ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ท่ีถูก  กาเคร่ืองหมาย         หนา้ขอ้ท่ีผดิ 

 

............1.  ประโยชน์ของไบโอดีเซลดา้นส่ิงแวดลอ้มช่วยลดมลพิษทางอากาศ   

............2.   น ้ามนัท่ีใชแ้ลว้  จะปลอดภยัจากสารไดออกซินท่ีเป็นสารก่อมะเร็ง  สามารถน ามาประกอบ 

                  อาหารได ้

............3.  การเติมไบโอดีเซลท่ีผลิตจากน ้ามนัพืชท่ีใชแ้ลว้และน ้ามนัมนัมะพร้าวในอตัรา 

                  ร้อยละ 0.5 สามารถเพิ่มดชันีการหล่อล่ืนไดถึ้ง  2  เท่า 

............4. ไบโอดีเซลมีออกซิเจนผสมอยู่ประมาณร้อยละ  10  ท  าให้การผสมระหว่างอากาศกบัน ้ ามี 

                  การกระจายตวัอยา่งสม ่าเสมอ  และเป็นการเพิ่มอตัราส่วนปริมาตรของอากาศต่อน ้ามนัไดเ้ป็น 

                  อยา่งดี  จึงท าใหเ้กิดการเผาไหมดี้ข้ึน 

............5.  ค่าความร้อนของไบโอดีเซลจะต ่ากวา่ดีเซลประมาณร้อยละ 60 

............6.  ประโยชน์ของไบโอดีเซลสามารถลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก  เพราะผลิตจากพืช   

............7.  การใชไ้บโอดีเซลช่วยสร้างงานในชนบทดว้ยการสร้างตลาดพลงังานไวร้องรับผลผลิตทาง 

                 การเกษตรท่ีเหลือจากการบริโภค 

............8.  การใชไ้บโอดีเซลท่ีสามารถผลิตไดภ้ายในประเทศ  ถือเป็นการเสริมสร้างความมัน่คง 

                 และเสถียรภาพทางดา้นพลงังานของประเทศ 

............9.   การใชไ้บโอดีเซลไม่สามารถลดการน าเขา้น ้ามนัดิบจากต่างประเทศไดเ้พราะใชแ้ลว้รถ 

                  เสียหาย 

.........10.  ไบโอดีเซลสามารถน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงกบัยานพาหนะได ้ ซ่ึงมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบั 
                น ้ามนัดีเซล โดยไม่ตอ้งดดัแปลงเคร่ืองยนตแ์ต่อยา่งใด   อีกทั้งยงัช่วยรักษาสภาพเคร่ืองยนต ์
                ใหใ้ชง้านไดน้านกวา่อีกดว้ย 
 

ช่ือ..........................................................สกลุ..........................................เลขท่ี.................... 
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เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี  1  เร่ือง  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไบโอดีเซล 

    ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์                                                                                                                  โรงเรียนบางขนัวทิยา 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

 
หน่วยที ่ 1  เร่ือง  ควำมรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัไบโอดีเซล 
(สำระเพิม่เติม)  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้งำนอำชีพและเทคโนโลย ี (งำนเกษตร)            ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 4 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน                                    เวลำ  10  นำที 

 

ค ำช้ีแจง : ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดแลว้   ลงในกระดาษค าตอบ 

1.  ขอ้ใดกล่าวถึงความหมายของไบโอดีเซลไดถู้กตอ้ง  

 ก.  น ้ามนัพืช 

 ข.  น ้ามนัสัตว ์

 ค.  เช้ือเพลิงเหลวซ่ึงผลิตไดจ้ากกระบวนการท่ีด่างเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ของน ้ามนัพืช   

                  ไขมนัสัตว ์ ในเมทานอล  โดยมีโซเดียมหรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซดเ์ป็นตวัเร่ง 

                   ปฏิกิริยาเคมี 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

2.  ดร.รูดอลฟ์ ดีเซล วศิวกรชาวเยอรมนั  เป็นผูป้ระดิษฐเ์คร่ืองยนตช์นิดใด 

 ก.  เคร่ืองยนตเ์บนซิน 

 ข.  เคร่ืองยนตท่ี์ใชไ้อน ้า 

 ค.  เคร่ืองยนตดี์เซล 

 ง.  เคร่ืองยนตท่ี์ใชแ้ก๊ส 

3.  เคร่ืองยนตดี์เซลท่ีประดิษฐค์ร้ังแรกใชอ้ะไรเป็นเช้ือเพลิง 

 ก.  น ้ามนัปิโตเลียม 

 ข.  น ้ามนัดีเซล 

 ค.  น ้ามนัถัว่ลิสง 

 ง.  แก๊สเอน็จีว ี

 

 



22 

เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี  1  เร่ือง  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไบโอดีเซล 

    ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์                                                                                                                  โรงเรียนบางขนัวทิยา 

4.  เคร่ืองยนตดี์เซลเคร่ืองแรกของโลกเกิดข้ึนเม่ือปีใด 

 ก.  1893 

 ข.  1894 

 ค.  1895 

 ง.   1896 

5.  ขอ้ใดมีความสัมพนัธ์กนัถูกตอ้ง 

 ก.  ไบโอดีเซล  กบั  เคร่ืองยนตเ์บนซิน                   

ข.  ไบโอดีเซล  กบั  เคร่ืองยนตดี์เซล 

 ค.  ไบโอดีเซล  กบั  เคร่ืองจกัรไอน ้า   

ง.   ไบโอดีเซล   กบั  รถจกัรยานยนต ์

6.  ประเทศไทยไดเ้ร่ิมศึกษาวจิยั ไอโอดีเซล คร้ังแรกโดยใชน้ ้ามนัจากพืชชนิดใด 

 ก.  มะพร้าว 

 ข.  สบู่ด า 

 ค.  งา 

 ง.  ถัว่เหลือง 

7.  ในการใชไ้บโอดีเซลเป็นเช้ือเพลิงในเคร่ืองยนตมี์ประโยชน์ดา้นใดบา้ง 

 ก.  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 ข.  ดา้นสมรรถนะของเคร่ืองยนต์ 

 ค.  ดา้นเศรษฐศาสตร์ และดา้นความมัน่คง 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

8.  “การใชไ้บโอดีเซลสามารถลดมลพิษทางอากาศ”  จากค ากล่าวน้ีเป็นประโยชน์ของไบโอดีเซล 

ดา้นใด 

 ก.  ดา้นสมรรถนะของเคร่ืองยนต์ 

 ข.  ดา้นเศรษฐศาสตร์ 

 ค. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

 ง.  ดา้นความมัน่คง 
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เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี  1  เร่ือง  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไบโอดีเซล 

    ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์                                                                                                                  โรงเรียนบางขนัวทิยา 

 

9.  ค  ากล่าวใดถูกตอ้ง   

 ก.  การผสมไบโอดีเซลระดบัร้อยละ  1-2  สามารถช่วยเพิ่มดชันีการหล่อล่ืนใหก้บัน ้ามนัดีเซล 

 ข.  ไบโอดีเซลมีออกซิเจนผสมอยูป่ระมาณร้อยละ  10  ท  าใหก้ารผสมระหวา่งอากาศกบัน ้ามี 

                    การกระจายตวัอยา่งสม ่าเสมอ  และเป็นการเพิ่มอตัราส่วนปริมาตรของอากาศต่อน ้ามนั 

                    ไดเ้ป็นอยา่งดี  จึงท าใหเ้กิดการเผาไหมดี้ข้ึน 

ค.  การใชไ้บโอดีเซลช่วยสร้างงานในชนบทดว้ยการสร้างตลาดพลงังานไวร้องรับผลผลิตทาง 

      การเกษตรท่ีเหลือจากการบริโภค 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

10.  ปัจจุบนัรัฐบาล  โดยกระทรวงพลงังานไดส่้งเสริมให้มีการใชไ้บโอดีเซลเพิ่มมากข้ึน  เพราะเหตุใด 

 ก.  มีคุณภาพดี 

 ข.  ไม่มีมลพิษ 

 ค.  ช่วยชาติประหยดั 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 
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เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี  1  เร่ือง  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไบโอดีเซล 

    ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์                                                                                                                  โรงเรียนบางขนัวทิยา 

 

                                       เฉลย/แนวค ำตอบของกจิกรรม 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน 
1.  ง   

2.  ค   

3.  ค   

4.  ก   

5.  ข 

6.  ง   

7.  ง   

8.  ค   

9.  ง   

              10.  ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี  1  เร่ือง  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไบโอดีเซล 

    ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์                                                                                                                  โรงเรียนบางขนัวทิยา 

เฉลยแนวค ำตอบกจิกรรมที่ 1.1 

เร่ือง   ควำมหมำยของไบโอดีเซล 

 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5–6 คน เขียนบอกความหมายของไบโอดีเซล 

 

ใหน้กัเรียนบอกความหมายของไบโอดีเซลมาพอเขา้ใจ 

ตอบ     ไบโอดีเซล (อังกฤษ: biodiesel) หรือดีเซลชีวภำพ  หมายถึง  เช้ือเพลิงเหลวซ่ึงผลิตได้จาก

กระบวนการท่ีด่างเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ของน ้ ามนัพืช  ไขมนัสัตว์  ในเมทานอล  โดยมีโซเดียมหรือ

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเคมี เปล่ียนไขมนัใหเ้ป็นเมทิลเอสเตอร์  และกลีเซอรีนมีผล

พลอยไดท่ี้มีค่าทางอุตสาหกรรมยา  และคอสเมติกส์  เอสเทอร์ชนิดน้ีมีลกัษณะคลา้ยน ้ามนัดีเซล  ใชแ้ทน

ดีเซลหรือเติมเป็นส่วนผสมในดีเซลใชก้บัเคร่ืองยนตโ์ดยไม่ตอ้งปรับแต่งเคร่ืองยนตแ์ต่อยา่งใด  และให้

พลงัเช่นเดียวกบัน ้ามนัดีเซลปกติ  สามารถใหก้ าลงัไดเ้ช่นเดิม 

 

 

 

 
 

 

สมาชิกกลุ่มท่ี........ 

 

         1…………………………………………………..2……………………………………… 

         3…………………………………………………..4……………………………………… 

         5…………………………………………………..6……………………………………… 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี  1  เร่ือง  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไบโอดีเซล 

    ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์                                                                                                                  โรงเรียนบางขนัวทิยา 

เฉลยแนวค ำตอบกจิกรรมที่ 1.2 

เร่ือง   ประวตัิควำมเป็นมำของไบโอดีเซล 

 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 

 

1.  ใครเป็นผูน้ าไบโอดีเซลมาทดลองใชใ้นเคร่ืองยนตเ์ป็นผลส าเร็จคร้ังแรกของโลก 

ตอบ      ดร.รูดอลฟ์ ดีเซล 

2.  10 สิงหาคม 1893 ซ่ึงภายหลงัถูกประกาศใหเ้ป็นวนัอะไร 

ตอบ  วนัไบโอดีเซลนานาชาติ 

3.  ใหน้กัเรียนสรุปประวติัความเป็นมาของไบโอดีเซลในประเทศไทย 

ตอบ  ส าหรับ ประเทศไทยนั้น ประมาณ พ.ศ. 2524 โดยสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วท.) ศึกษาวิจยัการใช้น ้ ามนัถั่วเหลือง  และเอสเทอร์ของน ้ ามนัปาล์มมาเป็นพลังงาน
ทดแทน  ผลการวจิยัพบวา่น ้ ามนัถัว่เหลืองมีความหนืดสูงท าให้เคร่ืองยนตติ์ดยาก  สะดุด  การสันดาปไม่
สมบูรณ์  และมีตระกรันขาวในถงัน ้ามนัมาก  ในปี พ.ศ. 2543 เกิด วกิฤตการณ์น ้ ามนั  ท าใหป้ระเทศไทย
เร่ิมต่ืนตวัและวิจยัเร่ืองพลงังานทดแทนอีกคร้ัง และ พ.ศ. 2544 ชาวบา้นอา้เอทบัสะแก ร่วมมือกนัพฒันา
และผลิตไบโอดีเซลดว้ยมะพร้าวเป็นผลส าเร็จสามารถเปิด สถานีจ าหน่ายน ้ามนัไบโอ ดีเซลเป็นแห่งแรก
ในประเทศไทย  และจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ทดแทนน ้ ามัน  ในปี 2544 โดยเป็น โครงการ
หลวง เช่นโครงหลวงการสวนจิตรลดาของในหลวงเพื่อท่ีจะช่วยเหลือชาวนา โดยก่อนหนา้น้ีในปี  2528 
ในหลวงทรงโปรดในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์สร้างโรงกลัน่ขนาดเล็กข้ึนท่ีอ่าวลึกเพื่อผลิตน ้ ามนั
ปาล์ม  ในปี 2543 นั้นไดโ้ปรดให้กองการในพระองคไ์ดท้ดลองใชน้ ้ ามนัปาล์มกบัรถยนต์เคร่ืองดีเซลท่ี
พระต าหนักไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   ในปี 2544 การใช้งานไบโอดีเซลได้
กลายเป็นโครงการระดับชาติซ่ึง รัฐบาลไทยได้ด าเนินการหลาย ๆ อย่าง  เพื่อแนะน าไบโอดีเซลใน 
การช่วยลดการพึ่งพาอาศยัการน าเขา้น ้ามนัจากต่างประเทศ  ส่งเสริมความปลอดภยัทางดา้นพลงังานของ
ประเทศ  และเพื่อเป็นการแนะน าพลงังานทางเลือกใหม่ ๆ จากพืชท่ีปลูกภายในประเทศ 
 

 

ช่ือ..........................................................นามสกุล............................................เลขท่ี................................ 
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เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี  1  เร่ือง  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไบโอดีเซล 

    ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์                                                                                                                  โรงเรียนบางขนัวทิยา 

เฉลยแนวค ำตอบกจิกรรมที่ 1.3 

เร่ือง  ประโยชน์ของไบโอดีเซล 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ท่ีถูก  กาเคร่ืองหมาย        หนา้ขอ้ท่ีผดิ 
 

...... ..1.  ประโยชน์ของไบโอดีเซลดา้นส่ิงแวดลอ้มช่วยลดมลพิษทางอากาศ   

......×.. 2.  น ้ามนัท่ีใชแ้ลว้  จะปลอดภยัจากสารไดออกซินท่ีเป็นสารก่อมะเร็ง  สามารถน ามา 

                  ประกอบ อาหารได ้

..... ..3.  การเติมไบโอดีเซลท่ีผลิตจากน ้ามนัพืชท่ีใชแ้ลว้และน ้ามนัมนัมะพร้าวในอตัรา 

                  ร้อยละ  0.5  สามารถเพิ่มดชันีการหล่อล่ืนไดถึ้ง  2  เท่า 

.......4. ไบโอดีเซลมีออกซิเจนผสมอยู่ประมาณร้อยละ  10  ท  าให้การผสมระหว่างอากาศกับน ้ ามี 

               การกระจายตวัอยา่งสม ่าเสมอ  และเป็นการเพิ่มอตัราส่วนปริมาตรของอากาศต่อน ้ามนัไดเ้ป็น 

               อยา่งดี  จึงท าใหเ้กิดการเผาไหมดี้ข้ึน 

......×..5.  ค่าความร้อนของไบโอดีเซลจะต ่ากวา่ดีเซลประมาณร้อยละ 60 

...... .6.  ประโยชน์ของไบโอดีเซลสามารถลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก  เพราะผลิตจากพืช   

........7.  การใชไ้บโอดีเซลช่วยสร้างงานในชนบทดว้ยการสร้างตลาดพลงังานไวร้องรับผลผลิตทาง 

                 การเกษตรท่ีเหลือจากการบริโภค 

..... ..8.  การใชไ้บโอดีเซลท่ีสามารถผลิตไดภ้ายในประเทศ  ถือเป็นการเสริมสร้างความมัน่คง 

                 และเสถียรภาพทางดา้นพลงังานของประเทศ 

.....×..9.   การใชไ้บโอดีเซลไม่สามารถลดการน าเขา้น ้ามนัดิบจากต่างประเทศไดเ้พราะใชแ้ลว้รถ 

                  เสียหาย 

.....10.  ไบโอดีเซลสามารถน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงกบัยานพาหนะได ้ ซ่ึงมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบั 
               น ้ามนัดีเซล โดยไม่ตอ้งดดัแปลงเคร่ืองยนตแ์ต่อยา่งใด   อีกทั้งยงัช่วยรักษาสภาพเคร่ืองยนต ์
               ใหใ้ชง้านไดน้านกวา่อีกดว้ย 
 

     ช่ือ..........................................................สกลุ..........................................เลขท่ี.................... 
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ค ำศัพท์ 

 
ศพัท ์     ค าอธิบายศพัท ์

ไบโอดีเซล    เช้ือเพลิงเหลวซ่ึงผลิตไดจ้ากกระบวนการท่ีด่างเป็นตวัเร่ง 

ปฏิกิริยา ของน ้ ามันพืช  ไขมันสัตว์  ในเมทานอล  โดยมี

โซเดียมหรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเคมี 

เปล่ียนไขมนัให้เป็นเมทิลเอสเตอร์  และกลีเซอรีนมีผลพลอย

ไดท่ี้มีค่าทางอุตสาหกรรมยา  และคอสเมติกส์ 

เมทานอล     แอลกอฮอลช์นิดหน่ึง สูตรเคมีคือ CH3OH จุดเดือด 64.6°C  

ไม่มีสี ละลายไดใ้นน ้าและตวัท าละลายบางชนิด  แอลกอฮอล์

ชนิดน้ีเป็นพิษต่อร่างกาย ถา้ด่ืมเขา้ไปอาจท าใหต้าบอดหรือ

เสียชีวติได ้ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงและตวัท าละลาย  

โซเดียม ธาตุล าดบัท่ี 11 สัญลกัษณ์ Na เป็นโลหะสีขาวคลา้ยโลหะเงิน 

เน้ืออ่อน หลอมละลายท่ี 97.8  บซ. สารประกอบส าคญัของ

ธาตุน้ีท่ีพบมาก คือ เกลือแกง 

เมทิลเอสเตอร์    การเรียกช่ือประเภทของไบโอดีเซลข้ึนกบัชนิดของ 

แอลกอฮอลท่ี์ใชใ้นการท าปฏิกิริยา เช่น เมทิลเอสเตอร์  

เป็นเอสเตอร์ท่ีไดจ้ากการใชเ้มทานอลเป็นสารในการท า

ปฏิกิริยา 

กลีเซอรีน    เป็นของเหลวท่ีไม่มีสี ไม่มีกล่ิน มีความหนืด และมีรสหวาน 

โดยปกติมาจากน ้ามนัของพืช ซ่ึงโดยทัว่ไปคือ น ้ามนัมะพร้าว 

และน ้ามนัปาลม์ กลีเซอรีนสามารถละลายไดดี้ในแอลกอฮอล์

และน ้า แต่ไม่ละลายในไขมนั เน่ืองจากกลีเซอรีนมีคุณสมบติั

ทางเคมีท่ีหลากหลายจึงสามารถน าไปใชเ้ป็นสารตั้งตน้ในการ

สังเคราะห์สารเคมีอ่ืนๆได ้

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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เกษตรกร ผูท่ี้ท าการเกษตร 

สมรรถนะ คุณลกัษณะ ท่ีซ่อนอยู่ภายในตวับุคคล ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ี

จะเป็นตวัผลกัดนัใหบุ้คคลสามารถสร้างผลการ ปฏิบติังานใน

งานท่ีตนรับผิดชอบให้สูงกวา่ หรือเหนือกวา่เกณฑ์/เป้าหมาย

ท่ีก าหนดไว ้

เศรษฐศาสตร์ วชิาท่ีศึกษากิจกรรมเศรษฐกิจของมนุษยใ์นการเลือกหา

แนวทางท่ีจะใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการท่ีไม่จ  ากดัของมนุษย ์ 

สมดุล เสมอกนั เท่ากนั    
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บรรณำนุกรม 
 

 
เกษมศรี  ศรีสันต.์  ควำมเป็นไปได้ในกำรผลติไบโอดีเซลจำกน ำ้มันปำล์ม.  วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์ 
                     มหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามค าแหง,  2545 
กลา้ณรงค ์ ศรีรอต  และคนอ่ืน ๆ.  รำยงำนกำรวจัิยกำรศึกษำสถำนภำพวตัถุดิบทีจ่ะน ำมำใช้ใน 
                       อุตสำหกรรมกำรผลติไบโอดีเซล.  กรุงเทพ ฯ : ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, 
                       2546. 
คณะกรรมาธิการการพลงังาน.  พลงังำนทดแทนเอทำนอล  และไบโอดีเซล.  กรุงเทพฯ : แปลน พร้ินทต้ิ์ง, 
                     2545. 
ธุรกิจพลงังาน.  กรม  ประกำศกรมธุรกจิพลงังำน  เร่ือง  ก ำหนดลกัษณะและคุณภำพของไบโอดีเซล 
                     ส ำหรับเคร่ืองยนต์กำรเกษตร  (ไบโอดีเซล)  พ.ศ.  2549  ลงวนัท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2549  
                     : ม.ป.พ 
พิสมยั  เจนวนิชปัญจกุล.  รอบรู้......เร่ืองรำวไบโอดีเซล.  กรุงเทพ ฯ : วจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        แห่งประเทศไทย  (วว.),  2549. 
วชิณีย ์ ออมทรัพยสิ์น  และสุจิตรา  พรหมเช้ือ.  กำรผลติไบโอดีเซล.  วารสารปลูกพืชพื้นเมืองไทย. 1 (4)  

                     ฉบบัพิเศษ : 27. 34,  2548. 

https://sites.google.com/site/thbiodiesel/home/history [  10  ตุลาคม  2557] 

http://www.slideshare.net/iczexy/ss-15666141 [  10  ตุลาคม  2557] 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/thbiodiesel/home/history
http://www.slideshare.net/iczexy/ss-15666141
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ค ำรับรอง 

 
 เอกสารประกอบการเรียน  (สาระเพิ่มเติม)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

(งานเกษตร)  ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  เร่ือง  ไบโอดีเซล  หน่วยท่ี  1   เร่ือง  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับ 

ไบโอดีเซลเล่มน้ีเป็นเอกสารผลงานท่ี  นายชาญณรงค์  ไชยรัตน์  โรงเรียนบางขนัวิทยา  อ าเภอบางขนั  

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ได้จดัท าเพื่อใช้ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  (สาระเพิ่มเติม)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานเกษตร)  ในการจดัท าเอกสารประกอบการเรียน

คร้ังน้ีผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้  สอบถามผูรู้้ในเร่ือง  ไบโอดีเซล   ไดพ้ฒันาปรับปรุง

เอกสารประกอบการเรียนให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้นักเรียนได้รับทั้ งความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ

กระบวนการ  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ยดึมัน่ในความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และมีภูมิคุม้กนัท่ี

ดีตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 ขอรับรองวา่ผลงานดงักล่าวขา้งตน้เป็นของนายชาญณรงค ์ ไชยรัตน์จริง 

 

 

                                              ลงช่ือ.............................................. 

                                                         (นายนราวธุ  สุจิตะพนัธ์) 

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบางขนัวทิยา 
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ประวตัผู้ิจดัท ำ 

  
ช่ือ  นายชาญณรงค ์ ไชยรัตน์ 
วนั เดือน ปีเกดิ  วนัท่ี  16  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2504 

ศำสนำ   พุทธ 

สถำนทีเ่กดิ  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที ่ 179  หมู่ท่ี  3  ต าบล บา้นล านาว อ าเภอ บางขนั 

   จงัหวดันครศรีธรรมราช  80360 

ประวตัิกำรศึกษำ  ปริญญาตรี  วชิาเอก  บริหารการศึกษา  
ประวตัิกำรท ำงำน รับราชการคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี  2  พฤษภาคม  2526 
   ท่ีโรงเรียนเจริญรัชตภ์าคย ์ อ าเภอ บางขนั  จงัหวดั  นครศรีธรรมราช  

ปัจจุบัน          ต  าแหน่ง ครูช านาญการ โรงเรียนบางขนัวทิยา ส านกังานเขตพื้นท่ี 
          การศึกษามธัยมศึกษา   เขต  12  ท าการสอน  (สาระเพิ่มเติม)  กลุ่มสาระการงาน 
                                         อาชีพและเทคโนโลย ี(งานเกษตร) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 - 6 
ผลงำนดีเด่น          1.  ไดรั้บรางวลัครูดีเด่นกลุ่มสร้างเสริมลกัษณะนิสัย  (แม่ไมม้วยไทย)  ระดบั 
                 อ าเภอ บางขนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2533 
          2.  ไดรั้บรางวลั  ครูสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยดีีเด่น  โดยส านกังานเขต 
               พื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  ปีการศึกษา  2548 
          3.  มีผลงานท่ีแสดงถึงวธีิปฏิบติัท่ีดี  (good  practice)  และไดน้ าเสนอในงาน 
                                              EDUCATIONAL  INNOVATION  SYMPOSIUM  2007:  from  Strategy 
                                              to  Quality  of  learners  พ.ศ.  2550  โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
                                              ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

         4.  ไดรั้บรางวลัการประกวดนวตักรรมการศึกษาประเภทการเรียนการสอน 
       ระดบัดีมาก  โครงการส่งเสริมการพฒันานวตักรรมในโรงเรียน  ปี  2550 
              โดยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2 
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          5.  ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความมุมานะ  อุตสาหะ  เสียสละ  อดทน  และพฒันา 
                                              คุณภาพชีวติไดเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี  ปีพ.ศ.  2552  โดยส านกังาน 
                คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครู  และบุคลากรทาง 
                                              การศึกษา  (สกสค.)  กระทรวงศึกษาธิการ 
                                        6.   เป็นปราชญช์าวบา้นในหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ  ประจ าปี  2555 
               ดา้นพลงังานทดแทน  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
         7.  ไดรั้บคดัเลือกเป็น  ครูสอนดี  พุทธศกัราช  2556  โดยองคก์รบริหารส่วน 
               จงัหวดันครศรีธรรมราช 
         8.  ไดรั้บเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ  “หน่ึงแสนครูดี”  ประจ าปี  2557  โดยคุรุสภา 

                         9.    เป็น  “ยอดครูผูมี้อุดมการณ์”  พ.ศ.  2558  ระดบัจงัหวดั  โครงการ   
                               “ตามรอยเกียรติยศครูผูมี้อุดมการณ์และจิตวญิญาณครู”  โดยส านกังาน 
                 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                         10.  ไดรั้บรางวลับุคคลดีเด่น  สาขาบุคคลพอเพียง  ประจ าปี  2558  โดยชมรม 
                                 คนรักในหลวง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

                                        11.  ไดรั้บโล่เชิดชูเกียรติคุณ  บุคคลพอเพียงตวัอยา่ง อนัดบั  1  ระดบัจงัหวดั  
       ประจ าปี  พ.ศ.  2258  ของมูลนิธิบุคคลพอพียง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

                                        12.  ไดรั้บโล่เชิดชูเกียรติคุณ  บุคคลพอเพียงตวัอยา่ง อนัดบั  1  ระดบัประเทศ  
       ประจ าปี  พ.ศ.  2258  ของมูลนิธิบุคคลพอพียง   

         13.  ภาคีเครือข่ายดีเด่น  ดา้นส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                                ประจ าปี  2559  โดยส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
                                ตามอธัยาศยัจงัหวดันครศรีธรรมราช 
                         14.  ไดรั้บโล่เชิดชูเกียรติ 89  ปราชญ ์ ตามรอยพอ่  เน่ืองในโอกาสมหามงคล 
                                 เฉลิมพระชนมพรรษา  89  พรรษา  5  ธนัวาคม  2559  ณ  สโมสรร่ืนฤดี   
                                 ค่ายวชิราวธุ กองทพัภาคท่ี  4  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

         15.  ไดรั้บโล่รางวลัเชิดชูเกียรติ  MOE  AWARDS  ประจ าปีการศึกษา  2559 
                โดยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  12  
          16.  ไดรั้บแต่งตั้งท่ีปรึกษา  คณะกรรมการ  และคณะท างานขบัเคล่ือน

ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดันครศรีธรรมราช  โดยผูว้า่ราชการจงัหวดั 
                 นครศรีธรรมราช  ค าสั่งจงัหวดันครศรีธรรมราช  ท่ี  336/2560  และ 

950/2560 
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ค ำน ำ 

 
 เอกสารประกอบการเรียน  (สาระเพิ่มเติม)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

(งานเกษตร)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  เร่ือง  ไบโอดีเซล  เล่มท่ี  1  เร่ือง  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไบโอดีเซล  

จดัท าข้ึนเพื่อให้นกัเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไบโอดีเซล  นกัเรียนสามารถ

เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  มีความสนุกสนาน  ท าให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  จดจ าเน้ือหาไดดี้  และสามารถ

น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 ภายในเล่มประกอบดว้ย  ค  าน า  ค  าช้ีแจง  สารบญั  ค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการเรียน  

ผลการเรียนรู้  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  แผนผงัสาระการเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน  เน้ือหา  กิจกรรม  

แบบทดสอบหลงัเรียน  เฉลย/แนวค าตอบแต่ละกิจกรรม  ค าศพัท ์

 หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  เอกสารประกอบการเรียนเล่มน้ี  จะเป็นแนวทางในการพฒันานกัเรียนให้เกิด

ความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 

 

 

     ชาญณรงค ์ ไชยรัตน์ 

 

 

 

 

 

ก 
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ค ำช้ีแจง 
 

 1. เอกสารประกอบการเรียน  (สาระเพิ่มเติม)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

(งานเกษตร)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  เร่ือง  ไบโอดีเซล  มีทั้งหมด  5  เล่ม  คือ 

    เล่มท่ี  1   เร่ือง  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไบโอดีเซล 
    เล่มท่ี  2   เร่ือง  วตัถุดิบท่ีน ามาผลิตไบโอดีเซล 
    เล่มท่ี  3   เร่ือง  วสัดุอุปกรณ์ในการผลิตไบโอดีเซล 
    เล่มท่ี  4   เร่ือง  ขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซลอยา่งง่าย 

          เล่มท่ี  5   เร่ือง  การท าบญัชีครัวเรือน 

 2. เอกสารประกอบการเรียนในแต่ละเล่มมีค าแนะน าในการใช้เอกสารประกอบการเรียน 

ประกอบด้วยค าน า  ค  าช้ีแจง  สารบญั  ค  าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการเรียน  ผลการเรียนรู้  

จุดประสงคก์ารเรียนรู้  แผนผงัสาระการเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน เน้ือหา  กิจกรรม  แบบทดสอบ

หลงัเรียน เฉลย/แนวค าตอบแต่ละกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์  ค  าศพัท ์ นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

 3.  ครูและนกัเรียนสามารถตรวจค าตอบไดจ้ากเฉลย/แนวค าตอบกิจกรรมทา้ยเล่ม 

 4.  ครูคอยช่วยเหลือแนะน า  ตรวจความถูกตอ้ง  และบนัทึกคะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข 
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สำรบัญ 
เร่ือง หนา้ 

ค าน า                      ก 

ค าช้ีแจง                      ข 

สารบญั                      ค  

สารบญัภาพ                     จ 

ค าแนะน าการใชเ้อกสารประกอบการเรียน                  1 

ผลการเรียนรู้                     3 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้                    3 

แผนผงัสาระการเรียนรู้                    4 

แบบทดสอบก่อนเรียน                    5 

เล่มท่ี 1  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไบโอดีเซล                  8 

 ความหมายของไบโอดีเซล                  8 

 ประวติัความเป็นมาของไบโอดีเซล                              9 

 ประโยชน์ของไบโอดีเซล                                       12 

กิจกรรม 

 กิจกรรมท่ี  1.1  ความหมายของไบโอดีเซล                 17 

 กิจกรรมท่ี  1.2  ประวติัความเป็นมาของไบโอดีเซล                             18 

 กิจกรรมท่ี  1.3  ประโยชน์ของไบโอดีเซล                                    19 

แบบทดสอบหลงัเรียน                    20 

เฉลย/แนวค าตอบของกิจกรรม                   23 

 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน                 23 

 เฉลยแนวค าตอบกิจกรรมท่ี  1.1  ความหมายของไบโอดีเซล               24 

 เฉลยแนวค าตอบกิจกรรมท่ี  1.2  ประวติัความเป็นมาของไบโอดีเซล                          25 

              เฉลยแนวค าตอบกิจกรรมท่ี  1.3  ประโยชน์ของไบโอดีเซล                26 

 

 

ค 
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สำรบัญ  (ต่อ) 
หนา้ 

ค าศพัท ์                    27 

บรรณานุกรม                   29 

ค ารับรอง                   30 

ประวติัผูจ้ดัท า                   31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง 
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สำรบัญภำพ 
ภาพท่ี หนา้ 

ภาพท่ี  1                     8 

ภาพท่ี  2                     9 

ภาพท่ี  3                     10 

ภาพท่ี  4                                12 

ภาพท่ี  5                                13 

ภาพท่ี  6                                 14 

ภาพท่ี  7                                 14 

ภาพท่ี  8                                15 
 

จ 


