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การท้าน้ามันไบโอดีเซล

โดยครูหนึ่ง
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ฐานเรียนรูท้ ี่ 9 ฐานฅนมีไฟ โดยครูหนึง่
หลักสูตร
วิธกี ารเรียนรู้

วิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้วิธีการบรรยายสาธิตและปฏิบัติพร้อมกัน 40 นาที แล้วให้
ทุกคนในกลุ่มสี ได้ร่วมซักถามถึงการทานามันไบโอดีเซล ในประเด็น
ความจาเป็นในการทา ประหยัดจริงหรือไม่

“…น้ำมันปำล์มทรำบว่ำดีเป็นน้ำมันที่ดีใช้งำนได้ ใช้บริโภคแบบใช้น้ำมันมำทอดไข่ได้ มำท้ำครัวได้
เอำน้ำมันปำล์มมำใส่รถดีเซลได้ ก้ำลังของน้ำมันปำล์มนีดีมำกได้ผล เพรำะว่ำเมื่อได้มำใส่รถดีเซล
ไม่ต้องท้ำอะไรเลย ใส่เข้ำไป แล่นไป คนที่แล่นตำมบอกว่ำหอมดี…”
- พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร -

การท้านา้ มันไบโอดีเซล
1. หลักการและความสาคัญ (หัวใจสาคัญ : เพือ่ ทาให้สามารถพึ่งตนเองได้ดา้ นพลังงาน)

ประวัติ “นามันไบโอดีเซล”
แนวความคิดในการนาไบโอดีเซลมาเป็นเชือเพลิงนัน เกิดขึนในปี 1987 เมื่อ ดร.รูดอล์ฟ ดีเซล ได้คิดค้นและ
สร้างเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องแรกขึนมา แรงจูงใจของเขาคือการนาเสนอเครื่องจักรให้กับบริษัทขนาดเล็กต่าง ๆ ซึ่งเป็นจุดที่ทา
ให้เขาพยายามคิดค้นสร้างเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องยนต์ไอนาขนาดใหญ่
และมีราคาแพง รวมถึงเครื่องยนต์ประเภทเผาไหม้ภายในซึ่งผลิตขึนโดย นิคลอส ออตโต้ ในปี 1876
เครื่องยนต์ต้นแบบของ ดร.ดีเซลนัน สามารถทางานด้วยกาลังของเครื่องยนต์เองเป็นครังแรกที่เมือง ออกซ์เบิร์ก
(เยอรมัน) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 1893 ซึ่งภายหลังถูกประกาศให้เป็น "วันไบโอดีเซลนานาชาติ"
หลังจากที่ได้ทาการทดลองเกี่ยวกับเชือเพลิงหลายๆครังนัน เขาได้แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์ประเกท
"จุดระเบิดด้วยการอัด" ที่มีความเสถียรในงานแสดงเครื่องยนต์โลกที่กรุงปารีสในปี 1900
ซึ่งได้รับรางวัลกรังปรีซ์ (รางวัลสูงสุด) เนื่องจากเครื่องยนต์นันทางานได้โดยใช้ นามันถัว่ เพียงอย่างเดียว
ดร.ดีเซล กล่าวไว้ในปี 1912 ขณะบรรยายว่า "การนานามันจากผักมา
ใช้เป็นเชือเพลิงในปัจจุบันนัน อาจดูไม่ใช่
เรื่องที่สลักสาคัญเท่าไหร่ แต่ในอนาคดนามันเหล่านี
อาจมีความสาคัญเทียบเท่ากับนามันปิโตรเลียมและนามันถ่านหินใน
ปัจจุบัน"
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ประวัติ “นามันไบโอดีเซลในไทย”
ปี พ.ศ. 2526
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดาริให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างโรงงานสกัดนามันปาล์มขนาดเล็กที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่และทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานสกัดนามันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็กกาลังผลิตวันละ 110 ลิตร ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส
ปี พ.ศ. 2528
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชดาเนิน พร้อมด้วย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร โรงงานสกัดนามันปาล์ม
สาธิตที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมีพระราชดารัสให้ไปทดลองสร้างโรงงานให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในพืนที่จริง
ปี พ.ศ. 2529
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดสร้างโรงงานสกัดนามันปาล์มทดลองขึนที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2531
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชกระแสให้สร้าง
โรงงานแปรรูปนามันปาล์มขนาดเล็กครบวงจร ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดนราธิวาส
ซึ่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2533
ปี พ.ศ. 2543
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและกองงานส่วนพระองค์ วังไกลกังวล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เริ่มการทดลองนานามันปาล์มมาใช้เป็นเชือเพลิงสาหรับเครื่องยนต์ดีเซล จากการทดสอบพบว่า นามันปาล์มบริสุทธิ์ 100%
สามารถใช้เป็นนามันเชือเพลิงสาหรับเครื่องยนต์ดีเซล โดยไม่ต้องผสมกับนามันเชือเพลิงอื่น ๆ หรืออาจใช้ผสมกับนามัน
ดีเซลได้ตังแต่ 0.01% ไปจนถึง 99.99%
ปี พ.ศ. 2544
เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2544 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณอาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ยื่นจดสิทธิบัตร "การใช้นามัน
ปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นนามันเชือเพลิงสาหรับเครื่องยนต์ดีเซล"
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และโครงการนามันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากนามันปาล์ม ได้รับเหรียญทองประกาศนียบัตรสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ
พร้อมถ้วยรางวัล พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เพียงประจักษ์ในหมู่พสกนิกรชาวไทยเท่านัน แต่ยังขจร
ขจายไปในเวทีนานาชาติอีกด้วย
นามันไบโอดีเซล (Biodiesel) ทางเลือกหนึ่งของพลังงานทดแทน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนานามันพืชชนิด
ต่างๆ หรือนามันสัตว์มาสกัดเอายางเหนียวและสิ่งสกปรกออก จากนันนาไปผ่านกระบวนการทางเคมีโดยการเติมแอลกอฮอล์
เช่น เอทานอลหรือเมทานอล และมีตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น โซเดียมไฮดรอกไซต์ (โซดาไฟ) ภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูง เพื่อ
เปลี่ยนโครงสร้างนามันจาก Triglycerides เป็น Organic Acid Esters เรียกว่า “ไบโอดีเซล” และได้กลีเซอรอล
เป็นผลพลอยได้ ใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรมยา เครื่องสาอาง
วัตถุประสงค์ของกระบวนการดังกล่าวคือ ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของนามันในเรื่องความหนืด
ให้เหมาะสมกับการใช้งานกับเครื่องยนต์ดีเซลและเพิ่มค่า Cetane number
การใช้ไบโอดีเซลสามารถลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นผลจากการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ได้ส่วนหนึ่ง เนื่องจาก
องค์ประกอบของไบโอดีเซลไม่มีธาตุกามะถัน แต่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ประมาณ 10%
โดยนาหนัก จึงช่วยการเผาไหม้ได้ดีขึนและลดมลพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอนมอนนอกไซด์ ฯลฯ
นอกจากนีไบโอดีเซล มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นดีกว่านามันดีเซล นามันเชือเพลิงชนิดนี ในระดับชุมชนสามารถ
ทาการผลิตได้จากพืชนามันในท้องถิ่น เช่น นามันสบู่ดา หรือโดยการใช้นามันประกอบอาหารที่ใช้แล้ว
จากกิจการต่าง ๆ ในครัวเรือน ร้านอาหาร กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP หรือโรงงานอุตสาหกรรม อาหารในชุมชนซึ่งจะ
เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร หรือเป็นการเพิ่มคุณค่าของนามันที่ใช้แล้ว และช่วยลดปริมาณของเสียที่จะทาให้
เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนอีกด้วย
2. สถานที่
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2.1 โครงสร้างประจาฐานเรียนรู้
ฐานการทานามันไบโอดีเซล เป็นฐานที่ใช้การบรรยายและอธิบายขันตอนการทานามันไบโอดีเซล โดยไม่ได้สาธิต
จริง เนื่องจากเวลาจากัด(การทาจริงต้องใช้เวลาหลายวัน) แต่ใช้การอธิบายขันตอนการทาจากวัสดุและอุปกรณ์จริง และ
ตัวอย่างผลที่ได้ จึงมีโครงสร้างของฐานเรียนรู้ ดังนี
1) โต๊ะตัวยาว สาหรับตังตัวอย่างวัสดุตามขันตอนการทานามันไบโอดีเซล
และพืนที่สาหรับตังตัวอย่างหม้อและถังแก๊ส
2) ป้ายข้อมูลบอกขันตอนการทานามันไบโอดีเซล
3) พืนที่นั่งฟังบรรยาย สาหรับผู้เข้ารับการเรียนรู้ในฐาน พร้อมเก้าอีนั่ง
2.2 ขนาดพืนที่
จุดบรรยายและอธิบายขันตอนการทานามันไบโอดีเซล
พืนที่นั่งฟังบรรยาย สาหรับผู้เข้ารับการเรียนรู้ในฐาน
ขนาดโดยประมาณ 4 x 1 เมตร
ขนาดโดยประมาณ 5 x 4 เมตร

2.3 ตัวอย่างแผนผังจุดเรียนรู้
2.4 สือ่ การสอน
1) ป้ายบอกชื่อฐานเรียนรู้
2) ป้ายข้อมูล
3) เอกสารความรู้
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2.5 วัสดุอปุ กรณ์ประจาฐาน สาหรับอธิบายและแสดงให้ดูประกอบการอธิบาย
1) หม้อสแตนเลส และถังแก๊ส

2) ขวดนามันที่ใช้แล้ว

3) ขวดนามันตามผลลัพท์ที่ได้ตามขันตอน

4) แอลกฮอล์

5) ตาชั่ง

6) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ)

7) เทอร์โมมิเตอร์

8) ไม้พาย

9) อุปกรณ์ประจาตัววิทยากร
- ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และหน้ากากป้องกัน
สารเคมี

3. วิทยากรหลัก เป็นผู้บรรยายและอธิบายขันตอนการทานามันไบโอดีเซล
4. วิธกี ารนาเสนอ/กิจกรรม
4.1 แนะนาตัววิทยากร
4.2 อธิบายประวัติความเป็นมาและความสาคัญ ของนามันไบโอดีเซล
4.3 อธิบายส่วนผสม วัสดุและอุปกรณ์การทานามันไบโอดีเซล
4.4 อธิบายวิธีทานามันไบโอดีเซล
4.5 อธิบายประโยชน์และการนาไปใช้
4.6 เปิดโอกาสให้ถามข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทาและการใช้นามันไบโอดีเซล
5. เทคนิคประจาฐาน

ใช้การเรียนรู้ผ่านการฟังบรรยายและอธิบายขันตอนการทานามันไบโอดีเซล โดยมีตัวอย่างผลที่ได้ในแต่ละขันตอนมา
ประกอบการอธิบาย เพื่อให้เห็นภาพจริงและเข้าใจได้ง่ายขึน โดยไม่ต้องสาธิตจริง เนื่องจากขันตอน
การทานามันไบโอดีเซล ต้องใช้การผสมและทิงระยะเวลาสารเคมีในการทาปฏิกริยาเป็นเวลานาน จึงต้องทาไว้ล่วงหน้าแล้วนา
ผลมาแสดงประกอบการอธิบาย และมีป้ายข้อมูลที่เป็นภาพเข้าใจง่าย
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6. ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มีตัวอย่างในการอธิบายถึงการนาไปใช้ อาทิ นานามันไบโอดีเซลที่ผลิตได้ ไปเติมรถที่ใช้นามันดีเซล แล้ว
สามารถสตาร์ทติด ทาให้ขาดความน่าเชื่อถือ ถึงการนาไปใช้ได้จริง
- การอธิบายถึงประโยชน์ที่ยังคลุมเครือ ไม่แน่ชัด ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นประโยชน์สูงสุดหรือยัง เนื่องจาก
ตอนนีการทานามันไบโอดีเซลเอง มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการซือนามันดีเซลจากปั๊มมาใช้
7. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ
จากปัญหาและอุปสรรคข้างต้น มีการแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการให้ผู้เข้ารับการเรียนรูใ้ นฐานนี แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กัน จะทาให้ผู้เคยปฏิบัติเล่าและการันตีว่าสามารถนาไปใช้ได้จริง และมีประโยชน์อย่างไร
ข้อเสนอแนะ : วิทยากรควรหาข้อมูลเพิ่มเติม และทาความเข้าใจประโยชน์การทานามันไบโอดีเซล
ให้ได้อย่างลึกซึง และเก็บรวบรวมข้อมูลประสบการณ์ผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐาน ไว้เป็นข้อมูลศึกษาต่อไป เพราะ
ประโยชน์ของการใช้นามันไบโอดีเซล มีประโยชน์ที่อาจจะยังเห็นไม่ชัด และมีความแตกต่างกันในบริบท
ของแต่ละคนที่จะมองเห็นประโยชน์ได้แตกต่างกัน อาทิ คนที่อยู่บนพืนที่ห่างไกล บนภูเขา ที่หาปั๊มนามันได้ยาก และคนที่
รักสิ่งแวดล้อม มองว่านามันที่ใช้แล้วจะเป็นขยะที่กาจัดได้ยาก หากลงแม่นาไปจะทาให้แม่นาเน่าเสีย หรือเป็นการเตรียมตัว
ในอนาคตที่ราคานามันจะพุ่งสูงขึน หรือนามันขาดแคลน เป็นต้น
8. ข้อมูลประจาฐาน

สูตรการทานามันไบโอดีเซลจากนามันพืชหรือนามันสัตว์ทใี่ ช้แล้ว
นามันพืช,สัตว์ (ลิตร)

เมทิล แอลกอฮอล์ (เมทานอล)
(ลิตร)
อัตราคานวณ (15 – 20%)

โซเดียมไฮดรอกไซต์ (โซดาไฟ)
(กรัม)
อัตราคานวณ (6 – 6.25%)

120
75
60
30
25
7.5
3.75

24
15
12
6
5
1.5
0.75

800
500
400
200
150
50
25
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วิธกี ารทานามันไบโอดีเซล
1) นานามันพืชหรือนามันสัตว์ที่ใช้แล้ว กรองเอาเศษอาหารที่ปนออก แล้วยกขึนดังไฟ
- หากมีนาผสมอยู่ในนามัน (ลักษณะขาวข้น) ต้องต้มนามันในอุณหภูมิประมาณ 110 องศา
นานประมาณ 10 นาที แล้วดับไฟ (ขณะต้มจะมีฟองนาผุดขึน และมีเสียงดังก้นหม้อ)
- หากไม่มีนาปน (นามันมีลักษณะใส) ต้มนามันที่อุณหภูมิ 57 องศา แล้วดับไฟ ความร้อนจะขึนถึง 60 องศา
2) นาเมทิล แอลกอฮอล์ ใส่ลงในภาชนะคล้ายแกลลอนที่มีฝาปิด และนาโซดาไฟใส่ลงไป ปิดฝาแล้วเขย่าจน
ละลายหมด ณ เวลาใกล้เคียงกับนามันอุณหภูมิที่ 60 องศา (ระหว่างเขย่า ควรหยุดเปิดฝาคลายให้ไอร้อนระเหยออกจาก
แกลลอน แล้วจึงเขย่าอีกครัง) ขันตอนนีควรทาด้วยความระมัดระวัง อย่าสัมผัสส่วนผสมนีหรือสูดดมไอระเหย และอย่าทาให้
เกิดประกายไฟ ควรทาในสถานที่อากาศถ่ายเทได้ดี (หากมีการสัมผัสให้ล้างนาสะอาดทันที)
3) เมื่ออุณหภูมินามันที่ต้ม 60 องศาพอดีแล้ว ให้ยกนามันลงจากเตา แล้วนาส่วนผสมของข้อ 2
เทผสมลง แล้วกวนให้เข้ากันเป็นเนือเดียวกัน พักทิงไว้ค้างคืน
4) ตอนเช้าจะพบว่ามีฝ้าลอยอยู่บนผิวหน้าให้ตักออก แล้วพักของเหลวใสตอนบน (ไบโอดีเซล)
ไว้ประมาณ 7 วัน ค่อยนาไปใช้เติมเป็นเชือเพลิงแทนนามันดีเซล ส่วนชันล่างเป็นของแข็งสีนาตาล คือ กลีเซอรีน สามารถ
นาไปทาเป็นสบู่ธรรมชาติเพื่อใช้ล้างทาความสะอาดพืนหรือทาเป็นเชือเพลิงติดไฟ
เพิม่ เติม : เมื่อผสมส่วนผสมเข้ากันแล้ว หลังจากกวนส่วนผสม ผลที่ได้ คือ
- ได้เป็นของเหลวคล้ายเจล โดยไม่มีการแยกตัว หมายความว่า “โซดาไฟมากไป”
- ได้เป็น 3 ส่วน คือ ไบโอดีเซล (ส่วนบน), นามันที่ยังไม่ทาปฏิกริยา (ส่วนกลาง), กลีเซอรีน (ส่วนล่าง)
หมายความว่า “โซดาไฟน้อยไป”
- หากใช้โซดาไฟที่ชืน หรือมีนาปนอยู่ ก็จะได้ ส่วนที่ 4 คือ สบู่
และควรทดสอบหาค่าของโซดาไฟ ตามความเหมาะสมของนามันแต่ละแหล่งที่ได้มา ในจานวนที่น้อยก่อน เพื่อป้องกันความ
เสียหาย เนื่องจากคุณสมบัติของนามันที่แตกต่างกัน

ข้อควรระวังในการใช้งานโซดาไฟ
ถึงแม้โซดาไฟ จะใช้งานกันมากในวงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ แต่ก็มีข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานเนื่องจากเป็น
สารเคมี ดังนันเวลาใช้งานจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
1) ละอองของโซเดียมไฮดรอกไซต์หรือโซดาไฟ ทาให้เกิดการอักเสบที่เยื่อบุระบบทางเดินหายใจ หากสูดเอาไอหรือ
ฝุ่นโซดาไฟเข้าไป อาจมีผลให้เกิดการระคายเคือง และอักเสบที่ปอด
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2) การสัมผัสกับผิวหนังที่มีความเข้มข้นสูงจะทาให้เกิดเป็นแผลพุพอง และเป็นแผลเป็นได้ หรือการสัมผัสกับไอของ
โซเดียมไฮดรอกไซต์ เป็นเวลานานจะทาให้ผิวหนังแห้ง แตกสะเก็ดเป็นแผลได้ ระวังอย่าให้โซดาไฟ
ถูกผิวหนัง
3) เมื่อสัมผัสกับตาจะทาให้เกิดอาการระคายเคือง ทาลายเนือเยื่อ แผลพุพอง เป็นต้อหินหรือต้อกระจกและอาจตา
บอดได้
4) เมื่อเข้าสู่ปาก และทางเดินอาหารจะทาให้เกิดการกัดกร่อนอย่างรุนแรงต่อเนือเยื่อทางเดินอาหาร
ทาให้เป็นแผลที่ช่องปาก และลาคอไหม้ ปวดท้อง ท้องเสีย อาเจียน วิงเวียน จนถึงตายได้ และอาจจะกลายเป็น
มะเร็งในระยะเวลา 10 - 20 ปีได้
5) ขณะใช้งาน ควรสวมผ้าปิดจมูก สวมถุงเท้า ถุงมือ แว่นตากันสารเคมี และสวมชุดป้องกันสารเคมี
ให้เรียบร้อย
การใช้นามันไบโอดีเซล ควรหมัน่ ตรวจไส้กรองดีเซล และเปลี่ยนตามกาหนด หรือถ่ายนาจากกรองดักนาบ่อย ๆ เพื่อ
ป้องกันการอุดตันของสบู่ หากเครื่องยนต์มีอาการสะดุด ให้ตรวจสอบระบบท่อนามัน และไส้กรองนามันดีเซล
เครือ่ งมือ

1. รายละเอียดตามรายการวัสดุ หน้า 62
2. ใช้เทคนิคการบรรยายไปพร้อมปฏิบัติจริง ไปด้วย

สภาพแวดล้อม อยู่ในสถานที่อากาศปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ได้ฝึกปฏิบัติจริง แบบ on the Jop training
เงือ่ นเวลา 45 นาที เนื่องจากเวลาในการเรียนรู้มีจากัดหรือเวลาน้อย ทาให้วิทยากรหรือครูจะต้องใช้วิธีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
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