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หน่วยที ่6 
เชื้อเพลิงทางเลือก  

 
 
สาระส าคัญ  
  

 แม้ว่าน ้ามันเบนซิน และ ดีเซล ซึ่งเป็นพลังงานจากฟอสซิล ยังคงเป็นพลังงานที่มนุษย์ ใช้
งานมากที่สุดในปัจจุบัน แต่เชื อเพลิงทางเลือก ก็มีจ้านวนการบริโภคสูงขึ นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเชื อเพลิง
ทางเลือกท่ีแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรและปศุสัตว์ เช่น มูลสัตว์ อ้อย ข้าวโพด ปาล์ม 
เมล็ดงา เมล็ดทานตะวัน สบู่ด้า ฯลฯ เนื่องจากเชื อเพลิงทางเลือกนี  มีปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่้า ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี ช่วยลดการน้าเข้า
น ้ามันเชื อเพลิงจากต่างประเทศ ลดการขาดดุลทางการค้า  ใช้ประโยชน์จากพืชผลทางการเกษตร
สูงสุด ยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร และสามารถใช้ได้ในระยะยาว ปัจจุบันเชื อเพลิงทางเลือกที่
เริ่มมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย  
   

สาระการเรียนรู้ 
1. เชื อเพลิงชีวภาพ 
2. เอทานอล 
3. น ้ามันแก๊สโซฮอล์ 
4. น ้ามันพืช 
5. ไบโอดีเซล 
6. น ้ามันดีเซลปาล์ม (บริสุทธิ์) 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. เข้าใจและอธิบายถึงเชื อเพลิงที่ได้จากชีวภาพได้ 

 2. เข้าใจและอธิบายถึงเชื อเพลิงเอทานอลได้ 
 3. เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับน ้ามันแก๊สโซฮอล์ได้ 
 4. เข้าใจและอธิบายถึงเชื อเพลิงที่ได้จากน ้ามันพืชได้ 

5. เข้าใจและอธิบายถึงเชื อเพลิงที่ได้จากไบโอดีเซลได้ 
6. เข้าใจและอธิบายถึงเชื อเพลิงที่ได้จากน ้ามันดีเซลปาล์ม (บริสุทธิ์) ได้ 
7. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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6.1  เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) 
  เชื อเพลิงชีวภาพ หรือ Biofuel คือ เชื อเพลิงที่ได้จากชีวะมวล (Biomass) หรือ สสารที่
ได้จากพืชและสัตว์โดยมีพื นฐานจากการสังเคราะห์แสง แล้วเก็บรวบรวมพลังงานจากดวงอาทิตย์ 
เอาไว้ในรูปของพลังงานเคมี 
  พืชเป็นพลังงานชีวภาพรูปแบบหนึ่ง เพราะเป็นพลังงานที่เกิดขึ นเองโดยกลไกของ
ธรรมชาติ ที่เรียกว่า “กระบวนการสังเคราะห์แสง” (Photosynthetic Process) ซึ่งพืชจะเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานสะสมในรูปของสารอินทรีย์  ที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต
ของพืช เมื่อคนหรือสัตว์กินพืชเป็นอาหาร ก็จะได้สารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราเรียก
สารอินทรีย์จากสิ่งมี ชีวิตทั งหลายว่าชีวะมวล (Biomass) และเมื่อเราน้าสารอินทรีย์เหล่านั นมาผ่าน
กระบวนการที่เหมาะสมจะสามารถเปลี่ยนชีวะมวลเหล่านั นให้เป็นพลังงานที่เป็นประโยชน์ได้ 
  เชื อเพลิงชีวภาพแตกต่างจากเชื อเพลิงฟอสซิล (ถ่านหินและปิโตรเลียม) ซ่ึงเป็นเชื อเพลิง
สิ นเปลือง ตรงที่เชื อเพลิงชีวภาพจัดเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถฟ้ืนฟูหรือสร้างขึ นใหม่ได้  ตราบ
ใดที่ต้นไม้และพืชไม่ถูกตัดโค่นในอัตราที่รวดเร็วเกินกว่าที่จะสามารถ  ปลูกทดแทนให้เจริญเติบโต
ขึ นมาได้ทัน  
 

 
ภาพที่ 6.1  แสดงถึงเชื อเพลิงชีวภาพทีเ่ป็นพลังงานที่เกิดขึ นเองโดยกลไกของธรรมชาติ 

(ที่มา: http://www.vcharkarn.com) 
 

  ข้อดีของเชื อเพลิงชีวภาพคือ สถานะที่หลากหลายของเชื อเพลิงทั งในสถานะของแข็ง 
ของเหลว และก๊าซ จึงสะดวกและสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ต่าง  ๆ ที่ส้าคัญคือ การเผา
เชื อเพลิงชีวภาพไม่ก่อให้เกิดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมขึ น และยังก่อให้เกิดปริมาณก๊าซพิษน้อย
กว่าเชื อเพลิงชนิดอ่ืนเมื่อเทียบกันในอัตราต่อหน่วย การใช้เชื อเพลิงชีวภาพจึงเท่ากับเป็นการช่วย
รักษาสภาพแวดล้อมได้อย่างมาก 
  ปัจจุบันโลกใช้ประโยชน์จากเชื อเพลิงชีวภาพในปริมาณไม่มาก คือ ประมาณร้อยละ 15 
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เท่านั น ด้วยเหตุนี  จึงได้มีการค้นคว้าพยายามใช้ประโยชน์จากเชื อเพลิงชีวภาพมากขึ น  โดยเฉพาะใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ในยุโรปมีการน้าเชื อเพลิงชีวภาพไปใช้เพ่ือการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าขนาด
เล็ก และใช้ในภาคเกษตรกรรม เป็นต้น เชื อเพลิงชีวภาพหลักมี 3 รูปแบบ ได้แก่ 
 6.1.1  ของแข็ง 
               เชื อเพลิงชีวภาพที่อยู่ในรูปของแข็ง ได้แก่ ไม้ ขี เลื่อย ฟางข้าว ซังข้าวโพด ชานอ้อย มูลสัตว์ 
ถ่าน เขา เปลือกสัตว์หรือเปลือกพืช อาทิ แกลบข้าว ฝ้าย ถั่วลิสง เป็นต้น ไม้ฟืนเป็นพลังงานชีวภาพ
ชนิดแรกที่มนุษย์น้ามาใช้ในการหุงต้มอาหารให้แสงสว่างและสร้างความอบอุ่นให้แก่ครัวเรือนตั งแต่
สมัยดึกด้าบรรพ์หลายพันปีมาแล้ว เนื อไม้ประกอบด้วยสารประกอบต่าง ๆ มากมายโดยมีเซลลูโลส 
(Cellulose) เป็นสารประกอบหลักประมาณร้อยละ 50 สารประกอบแต่ละชนิดจะให้ความร้อน
แตกต่างกันไป ไม้ที่มีความชื นต่้าจะให้ค่าความร้อนมากกว่าไม้ที่มีความชื นสูง ดังจะเห็นได้ว่าการน้าไม้
สดไปใช้เป็นฟืนโดยตรงจะให้ความร้อนน้อย คือมีค่าความร้อนต่้า อย่างไรก็ตามในปัจจุบันทรัพยากร
ไมม้ีปริมาณลดน้อยลงมาก การตัดไม้ทั่วโลกเพ่ือใช้ท้าฟืนจึงมีปริมาณลดลง 
 

 
ภาพที่ 6.2  แสดงเชื อเพลิงชีวภาพที่อยู่ในรูปของแข็ง 

(ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2551: 5) 
 
      6.1.2  ของเหลว  
          พลังงานจากเชื อเพลิงชีวภาพที่อยู่ในรูปของเหลวอาจะแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 
                6.1.2.1  แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ มีสถานะเป็นของเหลวระเหยง่าย 
แอลกอฮอล์ที่น้ามาใช้เป็นเชื อเพลิงมี 2 ชนิดคือ เอทานอล (แอลกอฮอล์ที่รับประทานได้) และเมทานอล 
(แอลกอฮอล์ที่ไม่สามารถรับประทานได้) 
     6.1.2.2  น ้ามันจากพืชและสัตว์ ได้แก่ น ้ามันพืชบริสุทธิ์ น ้ามันพืชที่ใช้แล้ว (Waste 
Vegetable Oil) ไขสัตว์ และไบโอดีเซลที่ผลิตจากน ้ามันพืช ไขสัตว์ และน ้ามันพืชใช้แล้ว โดยผ่าน
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กรรมวิธีทางเคม ี
   6.1.2.3  น ้ามันจากขยะ น ้ามันซึ่งมีคุณลักษณะทางเคมีและกายภาพคล้ายคลึงกับ
ปิโตรเลียม สามารถสกัดจากขยะชีวะมวลมาใช้งานได้ 

6.1.3  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) 
ส่วนใหญ่ คือ ก๊าซมีเทนที่ได้จากการหมักมูลสัตว์หรือของเสียจากโรงเลี ยงสัตว์ เช่น สุกร 

โค กระบือ โดยรวบรวมของเสียเหล่านี ใส่ในถังหมักที่มีเชื อจุลินทรีย์ เมื่อทิ งไว้ให้เกิดปฏิกิริยาในที่ไม่มี
อากาศ จุลินทรีย์จะใช้สารอินทรีย์ในของเสียและเกิดก๊าซมีเทนขึ น  ก๊าซมีเทนสามารถน้าไปใช้เป็น
เชื อเพลิงในการปรุงอาหารและกระบวนการอ่ืน ๆ ที่ต้องการใช้ความร้อน ส่วนของเหลือจากถังหมัก
เมื่อสะสมมาก ๆ ยังน้าไปใช้เป็นปุ๋ยได้อีกด้วย ปัจจุบันครอบครัวตามชนบทสามารถผลิตเชื อเพลิงแบบ
นี ใช้ได้เอง โดยก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตรมีค่าความร้อน 21.5 MJ หรือเท่ากับค่าความร้อนของ 
ก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG) 0.46 กก. หรือไฟฟ้า 1.2 kWh และถ่าน 1.6 กก.              
นอกจากก๊าซมีเทนแล้ว ยังมีก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งสามารถผลิตได้จากกระบวนการผลิตต่าง ๆ ทั งจาก
กระบวนการที่ท้าให้โมเลกุลขนาดใหญ่มีขนาดเล็กลง (Cracking) และกระบวนการแยกไฮโดรเจนจาก
น ้าด้วยไฟฟ้า (Electrolysis) 

ประเทศไทยสามารถผลิตพลังงานใช้เองภายในประเทศได้เพียงบางส่วน ซึ่งไม่พอกับความ
ต้องการใช้ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเติบโต ทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี  การพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนจึงมีความจ้าเป็นและต้องเร่งด้าเนินการ ปัจจุบันเชื อเพลิงชีวภาพที่ด้าเนินการผลิต
เชิงพาณิชย์และจ้าหน่ายอยู่ในประเทศไทยนั น ได้แก่ เอทานอล น ้ามันแก๊สโซฮอล์ น ้ามันดีเซลปาล์ม 
(บริสุทธิ์) และไบโอดีเซล ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป 

 
ภาพที่ 6.3  แสดงเชื อเพลิงชีวภาพที่อยู่ในรูปของก๊าซชีวภาพ 
(ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2551: 96) 
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ภาพที่ 6.4  แสดงการหมักมูลสัตว์เพ่ือการผลิตก๊าซชีวภาพ 
(ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2549: 40) 

 

6.2  เอทานอล (Ethanol) 
เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ คือ แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่มีสูตรเคมี C2H5OH มี

ลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย มีความไวไฟและค่าออกเทนสูง (เอทานอลบริสุทธิ์ร้อยละ 
99.8 มีค่าออกเทนสูงถึง 113) สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย อาทิ ใช้ผลิตอาหาร และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้เป็นตัวท้าละลายในอุตสาหกรรม ใช้เป็นเชื อเพลิง ฯลฯ 

เอทานอล ผลิตได้ทั งจากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี โดยใช้เอทิลีนเป็นวัตถุดิบ และ
กระบวนการทางชีวเคมี โดยใช้พืชผลหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีแป้งและน ้าตาลสู งเป็น
วัตถุดิบ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ได้รับความนิยมและมีวัตถุดิบที่สามารถเลือกใช้ได้หลาก หลายชนิดตาม
ความเหมาะสมของแต่ละประเทศ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันส้าปะหลัง อ้อย กากน ้าตาล สาหร่าย 
ฯลฯ นอกจากนั นยังมีความพยายามพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบที่ มีเซลลูโลส
สูง เช่น ฟางข้าว ขี เลื่อย หญ้า เป็นต้น 

 
ภาพที่ 6.5  แสดงถึงเอทานอลทีเ่ป็นเชื อเพลิงที่ได้จากกระบวนการหมักและการกลั่น 

(ที่มา: http://www.vcharkarn.com) 
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6.2.1  การผลิตเอทานอล 
การผลิตเอทานอลจากพืชผลทางการเกษตรมี 2 กระบวนการหลัก คือ กระบวนการหมัก 

(Fermentation) และกระบวนการกลั่น (Distillation) ในกรณีใช้ผลิตผลพวกแป้ง เช่น มันส้าปะหลัง
จะเพ่ิมขั นตอนการเปลี่ยนแป้งเป็นน ้าตาลก่อน โดยการบดให้ละเอียด ต้มให้สุกแล้วใช้เอนไซม์ย่อย
สลายแป้งให้เป็นน ้าตาล 

กระบวนการหมัก หมายถึงขั นตอนการใช้ยีสต์เพ่ือเปลี่ยนน ้าตาลเป็นแอลกอฮอล์หรือ    
เอทานอล ส่วนกระบวนการกลั่นคือ การน้าเอทานอลที่ได้จากการหมักไปกลั่นที่ความดันบรรยากาศ 
จะได้เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ถึงร้อยละ 95.6 โดยปริมาตร แต่ถ้าน้าไปใช้เป็นเชื อเพลิง ต้องใช้
เทคนิคอ่ืน ๆ มาช่วยแยกน ้าออกอีกครั ง เพ่ือให้ได้เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 99.5 
โดยปริมาตร ซึ่งเรียกว่าเอทานอลบริสุทธิ์ (Absolute Alcohol) หรือเอทานอลไร้น ้า (Anhydrous 
Alcohol) 

 
ภาพที่ 6.6  แสดงผังผลิตเอทานอล 
(ที่มา: http://www.vcharkarn.com) 

 
6.2.2  รูปแบบการใช้เอทานอล 

เอทานอลน้ามาใช้เป็นเชื อเพลิงได้ 3 รูปแบบ 
6.2.2.1  ใช้เป็นเชื อเพลิงโดยตรง ทดแทนน ้ามันเบนซินและน ้ามันดีเซล โดยเครื่องยนต์

ของรถยนต์ต้องได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ ให้สามารถต้านทานการกัดกร่อนได้ เนื่องจากเอทานอล
สามารถกัดกร่อนโลหะ ยาง และพลาสติกบางชนิดที่ใช้เป็นชิ นส่วนของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ 

6.2.2.2  น้าไปผสมกับน ้ามันเบนซิน หรือน ้ามันดีเซลในสัดส่วนต่าง ๆ ตามการเลือกใช้
ของแต่ละประเทศ ซึ่งหากผสมกับน ้ามันเบนซินในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยปริมาตร เรียกว่าน ้ามันแก๊ส
โซฮอล์ (Gasohol) แต่ถ้าผสมในสัดส่วนที่แตกต่างไปจากร้อยละ 10 โดยปริมาตร เช่นผสมในสัดส่วน
ร้อยละ 85 เรียกว่าน ้ามัน E85 
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6.2.2.3  ใช้เป็นสารเพ่ิมค่าออกเทนในน ้ามันเบนซิน เนื่องจากเอทานอลมีค่าออกเทน 
สูง โดยค่าออกเทนจะเพ่ิมขึ นตามสัดส่วนของเอทานอลที่ใช้ผสมในน ้ามันเบนซิน 

 
ภาพที่ 6.7  แสดงการใช้เอทานอลเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนในน ้ามันเบนซิน 

(ที่มา: http://www.vcharkarn.com) 
 

การใช้เอทานอลจะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม เนื่องจากเป็นเชื อเพลิงที่ไร้สารมลพิษ เช่น 
ซัลเฟอร์และมีโมเลกุลของออกซิเจนเป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ 35 โดยน ้าหนัก เมื่อน้ามาใช้เป็น
เชื อเพลิงในรถยนต์จึงเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์กว่าเชื อเพลิงทั่วไป ระบบเครื่องยนต์ที่ใช้เอทานอลจึง
สะอาดกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น ้ามันเบนซิน หรือดีเซล 

อย่างไรก็ตามการน้าเอทานอลมาใช้เป็นเชื อเพลิงในรถยนต์นั น สามารถด้าเนินการได้ดี
ในประเทศท่ีมีการผลิตพืชผลทางการเกษตรมากเพียงพอ จนสามารถผลิตเอทานอลใช้กับยานพาหนะ 
เช่น ประเทศบราซิลใช้เอทานอลที่ผลิตจากอ้อย ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาเอทานอลส่วนใหญ่ผลิต
จากข้าวโพด นอกจากการใช้เอทานอลเป็นเชื อเพลิงส้าหรับรถยนต์แล้ว ปัจจุบันยังมีความพยายาม
ทดลองใช้เอทานอลเป็นเชื อเพลิงส้าหรับเครื่องบินอีกด้วย  

 
 

6.3  น้ ามันแก๊สโซฮอล์ (Gasohol)  
  น ้ามันแก๊สโซฮอล์ คือ น ้ามันเชื อเพลิงส้าหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ได้จากการผสมระหว่าง
น ้ามันเบนซินไร้สารตะก่ัว ออกเทน 91 หรือออกเทน 95 กับเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ไม่ต่้ากว่า ร้อย
ละ 99.5 โดยปริมาตร ในอัตราส่วน 9:1 หรือน ้ามันเบนซินร้อยละ 90 และเอทานอลร้อยละ 10 โดย
ปริมาตร 



หน่วยท่ี 6 เชื้อเพลิงทางเลือก 202 
 

 
ภาพที่ 6.8  แสดงถึงน ้ามันแก๊สโซฮอล์ผลิตภัณฑ์จากน ้ามันเบนซินและเอทานอล 

(ที่มา: http://www.vcharkarn.com) 
 

 
ภาพที่ 6.9  แสดงผังผลิตน ้ามันแก๊สโซฮอล์ 

(ที่มา: http://www.vcharkarn.com) 

 6.3.1  สมบัติของน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 
น ้ามันแก๊สโซฮอล์ส่วนใหญ่ที่จ้าหน่วยในประเทศไทย มีค่าออกเทน 95 (สีส้ม) มี

คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพเป็นไปตามข้อก้าหนดลักษณะและคุณภาพของกรมธุรกิจพลังงาน  
กระทรวงพลังงาน สามารถใช้ได้กับรถยนต์ทุกรุ่นตามที่ผู้ผลิตแนะน้าโดยไม่ต้องปรับแต่งเครื่องยนต์ 
แต่โดยทั่วไปสามารถใช้กับรถยนต์ที่มีระบบเชื อเพลิงแบบหัวฉีด ไม่แนะน้าให้ใช้กับรถยนต์รุ่นเก่าที่มี
ระบบจ่ายเชื อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์ น ้ามันแก๊สโซฮอล์มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ข้อก้าหนด ได้แก่ 
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6.3.1.1  มีค่าออกเทนไม่ต่้ากว่า 95.0 ค่าออกเทนของน ้ามันเบนซินจะบ่งถึงคุณภาพใน
การต้านทานการน็อก หรือความสามารถของน ้ามันเบนซินที่จะเผาไหม้โดยปราศจากการน็อกใน
เครื่องยนต์ 

6.3.1.2  มีค่าความดันไอ ณ อุณหภูมิ 37.8  องศาเซลเซียส ไม่สูงกว่า 62 กิโลปาสคาล 
(kPa) ค่าความดันไอเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความสามารถในการระเหยและการเกิด
ฟองอากาศในระบบจ่ายเชื อเพลิง ซึ่งจะมีผลต่อการสตาร์ทเครื่องยนต์ 

6.3.1.3  มีคุณภาพเช่นเดียวกับน ้ามันเบนซินออกเทน 95 ทุกประการโดยไม่มีความ
แตกต่างกันในเชิงสมบัติของน ้ามัน ยกเว้นสารเพ่ิมค่าออกเทนที่ก้าหนดให้มีการเติมในน ้ามันเบนซินไร้
สารตะกั่วออกเทน 95 ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้สาร MTBE (Methyl Tertiary-Butyl Ether) แต่ในน ้ามัน
แก๊สโซฮอล์ เอทานอลจะท้าหน้าที่เป็นสารเพ่ิมค่าออกเทนโดยยังคงมีสมบัติการใช้งานกับ  เครื่องยนต์
เหมือนกับน ้ามันเบนซินออกเทน 95 ทุกประการ 

*รถยนต์สามารถเติมน้้ามันแก๊สโซฮอล์ผสมกับน้้ามันที่เหลืออยู่ในถังได้เลย ไม่ต้องรอให้น้้ามันในถัง
หมด และผู้ใช้รถไม่ต้องด้าเนินการปรับแต่งเครื่องยนต์แต่อย่างใด เพราะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเครื่องยนต์และมี
สมบัติการใช้งานท่ีท้าให้เกิด การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์ 

 

ภาพที่ 6.10  แสดงยานยนต์ที่ใช้น ้ามันแก๊สโซฮอล์เป็นเชื อเพลิง 
(ที่มา: http://www.vcharkarn.com) 

 6.3.2  ประเภทของแอลกอฮอล์ที่น ามาผลิตเป็นน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 
6.3.2.1  แบบแรก เรียกว่า “hydrous alcohol” ชึ่งมีความบริสุทธ์ประมาณ 95 % 

(โดยน ้าหนัก) ที่เหลือเป็นน ้า แบบที่สองเรียกว่า “anhydrous alcohol” ซึ่งมีความบริสุทธิ์ถึง 
99.5% (โดยน ้าหนัก) ที่เหลือเป็นน ้าเช่นกัน แบบแรกนั น ไม่สามารถใช้กับเครื่องยนต์แบบธรรมดา  
ทั่ว ๆ ไปได ้จะต้องใช้กับเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพราะปริมาณน ้ายังมีอยู่สูงเกินไปซึ่งอาจ
มีผลท้าให้เครื่องยนต์ช้ารุดได้ 

6.3.2.2  แบบที่สองนั น นิยมน้ามาผสมกับน ้ามันเบนซินในสัดส่วนต่าง ๆ กัน เช่น อาจ
เป็น 5%, 10% หรือ 20% ก็ได้ และสามารถน้ามาใช้กับเครื่องยนต์ธรรมดาแบบทั่ว ๆ ไป การที่ต้อง
ใช้เอทานอลแบบที่สอง เพื่อน้าใช้ผสมกับน ้ามันเบนซิน เป็นเพราะว่าเอทานอลบริสุทธิ์มากจะสามารถ
ละลายเป็นเนื อเดียวกันกับน ้ามันเบนซินได้ดี แต่หากมีน ้าเจือปนอยู่แม้เพียงเล็กน้อยเกินกว่า 1%  ขึ น
ไปก็อาจมีผลท้าให้น ้าแยกตัวออกจากน ้ามัน ซึ่งมีผลเสียต่อเครื่องยนต์ในระยะยาวได้ น ้ามันแก๊สโซฮอล์
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ที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยเป็นเนื อน ้ามันเบนซิน 90% ที่ผสม กับเอทานอล 10% โดยปริมาตร ดังนั น
เอทานอลที่น้ามาผสมตามโรงกลั่นในประเทศไทยจึงเป็นแบบที่สอง 

เนื่องจากเอทานอลคือแอลกอฮอล์ดี ๆ นี่เอง ดังนั นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า ถ้าผสมเอทานอล
ในอัตราส่วนที่ยิ่งมากขึ นเท่าไหร่ คุณสมบัติของแก็สโซฮอล์ที่ได้ก็จะมีแนวโน้มค่อนมาทางแอลกอฮอล์
มากยิ่งขึ น เท่านั น ดังนั น เพ่ือที่จะตอบค้าถามดังกล่าวข้างต้น จึงต้องท้าความเข้าใจเสียก่อนว่า แล้ว
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ที่ว่านี  มีคุณลักษณะที่เหมือนหรือต่างกับน ้ามันเบนซินอย่างไร 

6.3.3  คุณสมบัติท่ีใกล้เคียงกับน้ ามันของแอลกอฮอล์ 
6.3.3.1  แอลกอฮอล์บริสุทธิ์เป็นสารไวไฟเหมือนกับน ้ามัน แต่แอลกอฮอล์มีคุณสมบัติ

เหนือกว่าเบนซินตรงที่ว่ามันมีค่าออกเทนนัมเบอร์ (octane number) สูงกว่าน ้ามันเบนซิน กล่าวคือ 
เอทานอลจะมีค่าออกเทนนัมเบอร์ (RON/MON) อยู่ระหว่าง 112-120/95-106 แต่ค่าออกเทนนัม
เบอร์ของน ้ามันเบนซินอยู่ที่  91-98/83-90  ค่าออกเทนนัมเบอร์เป็นค่าที่แสดงความสามารถของ
เชื อเพลิงที่จะทนต่อแรงอัดและอุณหภูมิภายในกระบอกสูบในจังหวะอัดขึ นของลูกสูบ โดยที่ไม่เกิดการ
จุดระเบิดของเชื อเพลิงก่อนเวลาอันควร หรือที่เรียกว่าเกิดอาการ “น็อก” ของเครื่องยนต์ นี่คือเหตุผล
ว่า ท้าไมจึงมีความนิยมในการน้าเอาแก๊สโซฮอล์มาใช้แทนน ้ามันเบนซินที่มีค่าออกเทนนัมเบอร์สูง ๆ
ก่อน เช่น ในน ้ามันเบนซิน 95 เป็นต้น แต่แอลกอฮอล์มีคุณสมบัติบางอย่างที่แตกต่างไปจากน ้ามันเบนซิน 
ที่ส้าคัญได้แก่ ประการแรก แอลกอฮอล์ให้ค่าพลังงานต่อลิตรต่้ากว่าน ้ามันเบนซิน แอลกอฮอล์ให้ค่า
พลังงานความร้อนเพียง 20.5 MJ ต่อลิตร ขณะที่น ้ามันเบนซินให้ค่าความร้อนที่ 32.1 MJ ต่อลิตร 
น ้ามันเบนซิน 95 ที่จ้าหน่ายในประเทศไทย ประกอบด้วยน ้ามัน 95% อีก 5%เป็นสาร MTBE เพื่อ
ต้านการน็อกของเครื่องยนต์แทนตะกั่ว ขณะที่แก๊สโซฮอล์ที่จ้าหน่ายประกอบด้วยน ้ามัน 90% ส่วน
อีก 10% เป็นสารเอทานอลหรือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ค่าพลังงานของสาร MTBE กับเอทานอลนั นมีค่า
ใกล้เคียงกันมาก ค่าพลังงานของแก๊สโซฮอล์ที่จ้าหน่าย จึงมีค่าพลังงานแตกต่างไปจากน ้ามันเบนซิน 
95 อยู่เพียง 5% ที่ว่านี  ดังนั น เมื่อเติมแก๊สโซฮอล์ไป จึงรู้สึกว่าการใช้แก๊สโซฮอล์นั นสิ นเปลืองกว่า
น ้ามันเบนซินอยู่เล็กน้อย แต่ไม่ต้องห่วงในข้อนี  เพราะราคาที่รัฐก้าหนดให้จ้าหน่ายได้ชดเชยค่า
พลังงานต่อลิตรที่ต่้ากว่าของแก๊สโซฮอล์ไว้แล้ว เพื่อไม่ให้ผู้ใช้เสียเปรียบ 

 6.3.3.2  แอลกอฮอล์มีค่าความร้อนแฝงสูงกว่าของน ้ามันเบนซินมาก  ซึ่งมีผลท้าให้
แอลกอฮอล์เปลี่ยนสถานะเป็นไอได้ยากกว่าน ้ามันเบนซิน เมื่ออากาศมีอุณหภูมิต่้ามาก ๆ (ต่้ากว่า ลบ 
6.7 องศาเซลเซียส) เพราะแอลกอฮอล์ต้องดูดเอาความร้อนจากบริเวณที่อยู่ข้างเคียงจ้านวนมาก เพ่ือ
ใช้เป็นความร้อนแฝงในการระเหย แต่ข้อด้อยประการนี ไม่เป็นปัญหาส้าหรับกรณีของประเทศไทย 
เพราะประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนมีอุณหภูมิสูงทั งปี ยกเว้นตอนที่จะไปสตาร์ทรถบนยอดภูในตอนใกล้
รุ่งแถบภาคเหนือในตอนหน้าหนาว 

6.3.3.3  แรงดันไอของแอลกอฮอล์ที่ผสมในน ้ามันเบนซิน จะมีแรงดันสูงกว่าน ้ามัน
เบนซินล้วนที่อุณหภูมิปกติ จึงอาจเป็นไปได้ว่าเอทานอลอาจแยกตัวเป็นไอในท่อส่งเชื อเพลิงขึ นได้ 
เรียกว่า “vapor lock” เกิดขึ นในบางครั ง ถ้าถังน ้ามันรถกับคาร์บูเรเตอร์อยู่ห่างกันมากเกินไปและ
ท่อเชื อเพลิงมี ขนาดเล็กมากเกินไป อาจท้าให้มีการสูญเสียแรงดันในท่อมากเกินไปเนื่องจากความฝืด 
ผลก็คือเชื อเพลิงที่เป็นของเหลวจากถังเชื อเพลิงอาจเกิดแยกตัวเป็นไอขึ นในท่อได้ ซึ่งอาจท้าให้การวิ่ง
ของรถมีอาการสะดุดได้ในบางจังหวะ แต่ผลกระทบก็ไม่มีอะไรนักหนา นอกจากอาจท้าให้การขับขี่รถ
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อาจมีอาการสะดุดบ้างเท่านั น และก็มีปัญหาบ้างกับรถบางรุ่นเท่านั น แต่ประเด็นที่อาจเป็นปัญหา
ผลกระทบค่อนข้างส้าคัญต่อเครื่องยนต์ของแอลกอฮอล์ ในระยะยาวก็คือ มันมีคุณสมบัติกัดกร่อน
วัสดุบางประเภทได้แก่โลหะจ้าพวกทองเหลือง ทองแดง รวมถึงวัสดุยางรวมและพลาสติกบางชนิด 
อย่างไรก็ตาม จากรายงานประสบการณ์ในประเทศบราซิล และรายงานวิจัยต่าง ๆ มีรายงานออกมา
สอดคล้องกันว่า ผลกระทบนี จะมีผลต่อเมื่ออัตราส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในน ้ามันอยู่ในระดับเกิน 
กว่า 5% ขึ นไป  

เนื่องจากแก๊สโซฮอล์ที่ใช้ในประเทศไทยมี อัตราของแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 10% อัตรา
ส่วนผสมในระดับนี  ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่้า (ในบราซิลก้าหนดการผสมของเอทานอลขั นต่้าอยู่ที่ 
20% ขึ นไป) จากประสบการณ์ของประเทศบราซิล พบว่าในกรณีที่ผสมเอทานอลเพียง 10% 
ผลกระทบจากการกัดกร่อนของเอทานอล จะมีเฉพาะในรถยนต์แบบเก่าที่ใช้คาร์บูเรเตอร์ท้าหน้าที่
ผสมอากาศกับเชื อเพลิงเท่านั น ส่วนระบบรถยนต์รุ่นใหม่ที่เป็นระบบหัวฉีด ไม่มีปัญหาดังกล่าว เพราะ
รถยนต์แบบหัวฉีดจะถูกแบบมาให้ใช้กับเอทานอลที่มีความเข้มข้นในระดับนี ได้ ดังนั นรถยนต์ที่ผลิต
ออกมาตั งแต่ปี พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นแบบหัวฉีด จึงไม่มีปัญหาเมื่อใช้แก๊สโซฮอล์เป็นเชื อเพลิงแต่อย่างใด 
ตราบเท่าที่ อัตราส่วนผสมของเอทานอลในน ้ามันเบนซินยังไม่เกิน 10% แต่หากมีการเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ น ผู้ใช้จ้าเป็นต้องหาข้อมูลจากผู้ผลิตรถยนต์ว่า มีรถยนต์รุ่นใดบ้างที่
เครื่องยนต์สามารถใช้กับเอทานอลที่มีความเข้นข้นสูง เป็นพิเศษได ้

6.3.4  ข้อดีของการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 
 6.3.4.1  ผลดีต่อเครื่องยนต์ 
    ก)  การเผาไหม้สมบูรณ์กว่า เมื่อเทียบกับการใช้น ้ามันเบนซิน ออกเทน 95 
    ข)  ไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะการใช้งานและอัตราการเร่งดีกว่าหรือไม่

แตกต่างจากน ้ามันเบนซิน ออกเทน 95 
    ค)  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการปรับแต่งเครื่องยนต์ 
    ง)  สามารถเติมผสมกับน ้ามันที่เหลืออยู่ในถังได้เลย โดยไม่ต้องรอให้น ้ามันใน

ถังหมด 
6.3.4.2  ผลดีต่อประเทศ 
    ก)  ช่วยลดการน้าเข้าน ้ามันเชื อเพลิงจากต่างประเทศ ลดการขาดดุลทางการค้า 
    ข)  ใช้ประโยชน์จากพืชผลทางการเกษตรสูงสุด และยกระดับราคาพืชผลทาง

การเกษตร 
    ค)  ช่วยลดมลพิษไอเสียทางอากาศ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยสามารถลด

ปริมาณไฮโดรคาร์บอนและคาร์บอนมอนอกไซด์ลงเฉลี่ยร้อยละ 20-25 ท้าให้ปัญหาด้านสุขภาพของ
ประชาชนลดลง 

      ง)  ท้าให้เกิดการลงทุนที่หลากหลายทั งด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
สรุป ตราบเท่าที่ส่วนผสมของเอทานอลในน ้ามันเบนซินไม่เกิน 10% การใช้แก๊สโซฮอล์

แทนน ้ามันเบนซิน 95 ส้าหรับรถยนต์ที่เป็นระบบแบบหัวฉีด ซึ่งมีการผลิตออกมาตั งแต่ปี 2538 เป็น
ต้นไป ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใด แตร่ถยนต์รุ่นเก่าท่ีเป็นระบบคาร์บูเรเตอร์ ควรได้รับการยืนยันจาก
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บริษัทผู้ผลิตเสียก่อนว่า ชิ นส่วนต่าง ๆ ของคาร์บูเรเตอร์และระบบท่อส่งเชื อเพลิง สามารถทนต่อการ
กัดกร่อนของแอลกอฮอล์ได้หรือไม ่ 

6.4  น้ ามันพืช (Vegetable Oil) 
น ้ามันพืช (Vegetable Oil) คือ น ้ามันที่ผลิตได้จากพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลือง 

เมล็ดดอกทานตะวัน ดอกค้าฝอย ปาล์มน ้ามัน มะพร้าว ละหุ่ง สบู่ด้า เมล็ดเรพ ฯลฯ โดยทั่วไปน ้ามัน
พืชเป็นสารประกอบไตรกลีเซอไรด์มีความหนืดสูง มีโครงสร้างเป็น C3H5 เชื่อมต่อกับกรดไขมัน ซึ่งมี
องค์ประกอบชนิดต่าง ๆ กัน และมีปริมาณไขมันอยู่ในโครงสร้างถึงร้อยละ 94-96 ของน ้าหนัก
โมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ ท้าให้น ้ามันพืชแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกัน 

 

ภาพที่ 6.11  แสดงน ้ามันที่ผลิตได้จากพืชชนิดต่าง ๆ 
(ที่มา: http://www.vcharkarn.com) 

 
6.4.1  การใช้น้ ามันพืชเป็นเชื้อเพลิง 

เนื่องจากน ้ามันพืชมีสมบัติโดยรวมใกล้เคียงกับน ้ามันดีเซลมากกว่าน ้ามันเบนซินจึ ง
เหมาะที่จะน้ามาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลมากกว่าเครื่องยนต์เบนซิน โดยมักใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่มี
ความเร็วรอบต่้า เช่น เครื่องยนต์ส้าหรับเกษตรกรรม และการประมง 

น ้ามันพืชแต่ละชนิดให้ค่าความร้อนแตกต่างกันไป  โดยมีค่าความร้อนต่อน ้าหนัก
ประมาณร้อยละ 83-85 ของน ้ามันดีเซล และมีความหนืดสูงกว่าถึง 10 เท่า ท้าให้หัวฉีด ฉีดน ้ามันเป็น
ฝอยได้ยาก เป็นปัญหาต่อการป้อนน ้ามัน การสันดาปจึงไม่สมบูรณ์ เกิดคราบเขม่าเกาะที่หัวฉีด ผนัง
กระบอกสูบ แหวนและวาล์วภายหลังการเผาไหม้ และเมื่ออุณหภูมิต่้าก็อาจเกิดเป็นไขขึ นได้ นับว่า
เป็นปัญหาต่อระบบการจ่ายเชื อเพลิง และการใช้งานในฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิต่้า นอกจากนี การที่
น ้ามันพืชระเหยได้ช้า ท้าให้จุดระเบิดได้ช้า และยังระเหยตัวกลายเป็นไอได้น้อย เมื่อใช้กับเครื่องยนต์
ที่มีความเร็วรอบสูง 
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ตารางท่ี 6.1  แสดงลักษณะทางเคมีและกายภาพที่ส้าคัญและค่าความร้อนของน ้ามันพืชชนิดต่าง ๆ     
                   เมื่อเทียบกับน ้ามันดีเซล 

ชนิดของน้ ามัน 
ค่าความหนาแน่น 

 (ที่21 ซ.)(กรัม/มล.) 
ความหนืด (ที่21 oซ.) 

(เซนติพอยส์) 
ค่าความร้อน 
(กิโลจูล/กก.) 

น ้ามันถั่วเหลือง 0.918 57.2 39,350 
น ้ามันดอกทานตะวัน 0.918 60.0 39,490 
น ้ามันมะพร้าว 0.915 51.9 37,540 
น ้ามันถั่วลิสง 0.914 67.1 39,470 
น ้ามันปาล์ม 0.898 88.6 39,550 
น ้ามันเมล็ดในปาล์ม 0.904 66.3 39,720 
น ้ามันเมล็ดในสบู่ด้า 0.915 36.9 39,000 
น ้ามันดีเซล 0.845 3.8 46,800 
ที่มา: พิสมัย เจนวนิชปัญจกลุ, ไบโอดีเซล: พลังงานทางเลือก วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 3            
       ก.ย. – ธ.ค. 2544  
 

6.4.2  การน าน้ ามันพืชไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
6.4.2.1  ปรับปรุงเครื่องยนต์ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณมาก ได้แก่ การปรับปรุงระบบ

หัวฉีด ลูกสูบ และห้องเครื่อง การเปลี่ยนวัสดุบางชนิดในระบบเชื อเพลิงที่อาจถูกกัดกร่อน เช่น ยาง 
เป็นต้น 

6.4.2.2  ปรับปรุงคุณภาพของน ้ามันพืช ซึ่งมีความยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการ
ปรับปรุงเครื่องยนต์ เช่น การลดค่าความหนืด เพิ่มการระเหยตัวเป็นไอให้ใกล้เคียงกับน ้ามันดีเซล 
เพ่ือให้สะดวกตอ่การป้อนเชื อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้และให้การสันดาปที่สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อเครื่องยนต์ในระยะยาว เป็นต้น ซึ่งท้าได้โดย 

ก)  การกลั่นน ้ามันพืชให้บริสุทธิ์เพ่ือก้าจัดยางเหนียว ไขมัน กลิ่น สี ฯลฯ 
   ข)  การน้าน ้ามันพืชไปผสมกับน ้ามันดีเซลหรือน ้ามันอ่ืน ๆ เช่น น ้ามันก๊าดใน
อัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งบางคนเรียกว่า ไบโอดีเซลแบบพื นบ้าน  หรือเรียกตามชนิดของน ้ามันพืชที่
น้ามาใช้ เช่น น ้ามันมะพร้าวผสมน ้ามันดีเซล เรียกว่าดีเซลมะพร้าว น ้ามันปาล์มผสมน ้ามันดีเซล 
เรียกว่า ดีเซลปาล์ม เป็นต้น 

ค)  การผลิตเป็นไบโอดีเซล  โดยน้าน ้ามันพืชไปผ่านกระบวนการทางเคมี
เพ่ือให้เกิดเป็นสารเอสเตอร์ซึ่งมี คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพใกล้เคียงน ้ามันดีเซล แต่มีจุดวาบไฟ
และค่าซีเทนสูงกว่า 
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  เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น ้ามันดีเซล น ้ามันพืชมีความปลอดภัยกว่าให้มลพิษน้อยกว่า 
จึงถือเป็นเชื อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนราคาจะถูก หรือแพงกว่าน ้ามันดีเซล ขึ นอยู่กับชนิด
ของพืชที่น้ามาใช้เป็นวัตถุดิบ และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปริมาณการเพาะปลูกที่
เพียงพอและเหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น เช่น สหภาพยุโรปเลือกใช้เมล็ดเรพ (Rape seed) เมล็ดดอก
ทานตะวัน สหรัฐอเมริกาใช้ถั่วเหลือง เอเชียใช้มะพร้าว ปาล์มน ้ามัน งา ละหุ่ง สบู่ด้า เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 12.12  แสดงเมล็ดพืชทีส่ามารถน้ามาผลิตเป็นน ้ามันพืชได้ 
(ที่มา: http://www.vcharkarn.com) 

 
 

6.5  ไบโอดีเซล (Biodiesel) 
ไบโอดีเซลคือ เชื อเพลิงส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ผลิตได้จาก น ้ามันพืช ไขมันสัตว์ หรือ

น ้ามันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว  ซึ่งได้รับการก้าจัดยางเหนียวและสิ่งสกปรกออก  และน้าไปผ่าน
กระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า Transesterification โดยการเติมแอลกอฮอล์ เช่น เมทานอล หรือเอ
ทานอลและตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ ภายใต้สภาวะการ
เกิดปฏิกิริยาที่เหมาะสม เพ่ือเปลี่ยนไขมันหรือเปลี่ยนโครงสร้างของน ้ามันจาก Triglycerides ให้เป็น
โมโนอัลคิลเอสเตอร์ (Mono Alkyl Ester) ได้แก่ เมทิลเอสเตอร์ (Methyl Ester) หรือเอทิลเอสเตอร์ 
(Ethyl Ester) และกลีเซอรีน (Glycerine) หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นกระบวนการแยกกลีเซอรีนออก
จากน ้ามันนั่นเอง โมโนอัลคิลเอสเตอร์ชนิดนี มีลักษณะคล้ายน ้ามันดีเซล เราเรียกเอสเตอร์ดังกล่าวว่า 
ไบโอดีเซล หรือ B100 ส่วนกลีเซอรีนที่ได้จากการผลิต ถือเป็นผลพลอยได้ใช้เป็นวัตถุดิบ ส้าหรับ
อุตสาหกรรมยา เครื่องส้าอาง น ้ามันหล่อลื่น ฯลฯ 

ไบโอดีเซล เป็นที่รู้จักมานานแล้ว ตั งแต่สมัยสงครามโลกครั งที่ 2 โดยในแอฟริกาใต้ใช้
น ้ามันพืชมาขับเคลื่อนรถยนต์ แต่ในช่วงนั นน ้ามันปิโตรเลียมยังหาง่าย และราคาถูก จึงไม่ได้รับความ
สนใจ จนกระทั่งปี 2513 เกิดวิกฤติการณ์น ้ามัน หลาย ๆ หน่วยงานในภาครัฐ รวมทั งสถาบันต่าง ๆ 
ของกลุ่มประเทศผู้ใช้น ้ามัน จึงได้ท้าการวิจัย และพัฒนาเชื อเพลิงชนิดนี  จนกระทั่งสามารถผลิตในเชิง
พาณิชย์ได้ในปัจจุบัน 
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ภาพที่ 6.13  แสดงถึงไบโอดีเซลเชื อเพลิงที่เกิดขึ นโดยกลไกของธรรมชาติอีกชนิดหนึ่ง 

(ที่มา: http://www.vcharkarn.com) 
 
 

  “รูดอล์ฟ ดีเซล คือผู้ที่ริเริ่มคิดค้นไบโอดีเซลคนแรก ซึ่งได้น้าเสนอเครื่องยนต์ที่
เดินเครื่องด้วยไบโอดีเซลครั งแรกที่ประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1893 โดยน้ามา
ทดลองใช้ในเครื่องยนต์เป็นผลส้าเร็จครั งแรกของโลก และเพ่ือเป็นการระลึกถึงความส้าเร็จในครั งนั น 
จึงมีการก้าหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม เป็นวัน ไบโอดีเซลระหว่างประเทศ” 
 6.5.1  ประเภทของไบโอดีเซล 

6.5.1.1  น ้ามันพืชหรือน ้ามันจากไขมันสัตว์ ไบโอดีเซลประเภทนี คือ น ้ามันพืชแท้ ๆ 
เช่น น ้ามันมะพร้าว น ้ามันปาล์ม น ้ามันถั่วลิสง หรือน ้ามันถั่วเหลือง หรือน ้ามันจากไขมันสัตว์ เช่น
น ้ามันหมู ซึ่งสามารถน้ามาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้เลยโดยไม่ต้องผสมหรือเติมสารเคมีอื่น ๆ ไม่ต้อง
น้ามาแปลงสมบัติของน ้ามันอีก 

6.5.1.2  ไบโอดีเซลแบบลูกผสม ไบโอดีเซลประเภทนี เป็นลูกผสมระหว่างน ้ามันพืชหรือ
น ้ามันจากไขมันสัตว์ กับน ้ามันก๊าด น ้ามันดีเซล หรืออะไรก็ได้ เพื่อให้ไบโอดีเซลที่ได้มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับน ้ามันดีเซลมากท่ีสุด 

6.5.1.3  ไบโอดีเซลแบบเอสเทอร์ ไบโอดีเซลประเภทนี มีกระบวนการที่ยุ่งยากมากต้อง
ผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า  Tranesterification  คือ  การน้าน ้ามันจากพืชหรือสัตว์ไปท้า 
ปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ โดยใช้กรดหรือด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาท้าให้ได้เอสเทอร์ ไบโอดีเซลเอสเทอร์
มีคุณสมบัติที่เหมือนกับน ้ามันดีเซลมากที่สุด แต่ให้การเผาไหม้ที่สะอาดกว่าไอเสียมีคุณภาพดีกว่า
เพราะออกซิเจนให้การสันดาปที่สมบูรณ์กว่าน ้ามันดีเซล จึงท้าให้เกิดคาร์บอนมอนอกไซด์น้อย และ
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ในไบโอดีเซลเอสเทอร์ไม่มีก้ามะถัน จึงไม่มีปัญหาเรื่องซัลเฟตนอกจากนี ยังมีเขม่าคาร์บอนน้อย จึงไม่
ท้าให้เกิดการอุดตันของระบบไอเสีย และยังช่วยยืดอายุการท้างานของเครื่องยนต์ได้อีกด้วย 

6.5.2  สมบัติของไบโอดีเซล 
  ไบโอดีเซลบริสุทธิ์ มีค่าซีเทนสูงกว่าน ้ามันดีเซล ข้อแตกต่างของไบโอดีเซลที่ส้าคัญคือ 
เป็นสารไม่ไวไฟและไม่ระเบิด มีจุดวาบไฟสูงถึง 120 องศาเซลเซียส ในขณะที่น ้ามันดีเซลมีจุดวาบไฟ
ที่ 64 องศาเซลเซียส เป็นเชื อเพลิงสะอาด ช่วยให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีขึ น ท้าให้
การจุดระเบิดท้าได้ดี การสันดาปสมบูรณ์ นอกจากใช้เป็นเชื อเพลิงโดยตรงในเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่้า
แล้ว ยังน้ามาผสมกับน ้ามันดีเซลในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถใช้งานกับเครื่องยนต์ดีเซลรอบ
สูงได้ โดยไม่มีปัญหาในการใช้งานทั งระยะสั นและระยะยาว เมื่อเปรียบเทียบการใช้น ้ามันดีเซลแล้ว 
ไบโอดีเซลจะช่วยลดมลพิษทางอากาศได้มาก โดยปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอนรวม 
และฝุ่นละอองลดลงร้อยละ 20-40 นอกจากนั น ยังลดควันด้าได้ถึงร้อยละ 60  
 6.5.3  การผลิตไบโอดีเซล 

การผลิตไบโอดีเซลจากพืชมีขั นตอนดังต่อไปนี  
             6.5.3.1  น้าน ้ามันพืช 100 g (วัดเป็นปริมาตร) ใส่ลงในขวดรูปกรวยขนาด 250 ml 

6.5.3.2  ชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 กรัม น้ามาละลายด้วยเมทานอล 25 ml ที่อยู่ในบีก
เกอร์ คนให้ละลาย อุ่นน ้ามันพืชที่เตรียมไว้ ที่อุณหภูมิประมาณ 80 oC 
  6.5.3.3  เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์กับเมทานอลที่เตรียมไว้ลงในน ้ามันพืช
อย่างช้า ๆ คนให้เข้ากันประมาณ 30 นาท ี

6.5.3.4  ยกส่วนผสมลงจากเตา ตั งทิ งไว้ จะเกิดการแยกชั นระหว่างเมทิล-เอสเทอร์กับ
กลีเซอรีน แยกชั นเมทิลเอสเทอร์ที่อยู่ด้านบนออกมา 

6.5.3.5  ล้างเมทิลเอสเทอร์ด้วยน ้าอุ่นหลาย ๆ ครั ง ปริมาณน ้าที่ใช้แต่ละครั งประมาณ 
1 ต่อ 4 ของปริมาณเมทิลเอสเทอร์ 

6.5.3.6  ตั งทิ งไว้ให้แยกชั น จากนั นแยกเอาชั นน ้าออก จะเหลือแต่เมทิลเอสเทอร์ 

 
ภาพที่ 6.14  แสดงถึงแผนผังกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 

(ที่มา: http://www.vcharkarn.com) 
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ภาพที่ 6.15  แสดงถึงไบโอดีเซลที่ผ่านกระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้ว 
(ที่มา: http://www.vcharkarn.com) 

           6.5.4  การใช้ไบโอดีเซล 
   ในการใช้ ไบโอดีเซลบริสุทธิ์ ( B100 หรือ Neat Biodiesel) ในรถยนต์ต้องท้าการ
ดัดแปลงเครื่องยนต์เสียก่อน แต่หากผสมในปริมาณไม่เกินร้อยละ 5 (B) ส้าหรับการใช้งานทั่วไปและ
ในปริมาณไม่เกินร้อยละ 20 (B20) ส้าหรับกลุ่มรถยนต์ที่ควบคุมสภาวะการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่
ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์แต่อย่างใด ซึ่งได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ไบโอดีเซลมีใช้อย่าง
แพร่หลายทั งในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา ฯลฯ อันเนื่องมาจากข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อม 
ปัจจุบันเยอรมันเป็นประเทศที่ใช้ไบโอดีเซลมากที่สุดในโลก  โดยน้าไปใช้ผสมกับน ้ามันดีเซล ราคา
ของไบโอดีเซลนั นหลากหลายแตกต่างกันไปขึ นอยู่กับราคาวัตถุดิบ และปริมาณการผลิต รวมทั งภาษี
ของแต่ละประเทศ ทั งนี หากผลิตในปริมาณน้อยราคาย่อมจะสูงมากกว่าผลิตในปริมาณมาก  
สูตรของไบโอดีเซลในแต่ละประเทศจะมีส่วนผสมในปริมาณต่าง ๆ กันไป เช่น ไบโอดีเซล (B100) มี
จ้าหน่ายในยุโรป อาทิ เยอรมันและออสเตรีย น ้ามันไบโอดีเซล B20 (ไบโอดีเซลร้อยละ 20 : ดีเซล
ร้อยละ 80) มีจ้าหน่ายในรัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา น ้ามันไบโอดีเซล B5 มีจ้าหน่ายในฝรั่งเศส และ
น ้ามันไบโอดีเซล B2 มีจ้าหน่ายในรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

ไบโอดีเซลที่ผลิตและจ้าหน่าย ณ สถานีบริการต้องผ่านมาตรฐานสากล ปัจจุบัน
สหรัฐอเมริกาได้ก้าหนดมาตรฐาน ASTM D 6751 สหภาพยุโรปได้ก้าหนดมาตรฐาน EN 14214 
เยอรมันได้ก้าหนดมาตรฐาน DIN 51606 ส่วนในประเทศไทยจะต้องมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศ
กรมธุรกิจพลังงาน เรื่องก้าหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมัน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2548  

ความจ้าเป็นในการด้ารงชีวิตและความต้องการความสะดวกสบายที่เพ่ิมยิ่งขึ นทุกวันท้า
ให้มีความต้องการใช้พลังงานและเชื อเพลิงเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง  จนกระทั่งพลังงานจากปิโตรเลียม
นับวันยิ่งหายาก ซ า้ราคาก็มีแต่จะเพ่ิมสูงขึ นเรื่อย ๆ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั งประเทศไทยจึงต้อง
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หาพลังงานทดแทนอย่างจริงจัง เพ่ือลดการน้าเข้าน ้ามันเชื อเพลิงจากต่างประเทศ รวมทั งยังเป็นการ
เพ่ิมรายได้ ให้กับภาคเกษตร แถมยังช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนอีกด้วย 
  วัตถ ุดิบทางการเกษตร ทีใ่ช้ผลิตไบโอดีเซล โดยเฉพาะในประเทศไทยมีหลากหลาย เช่น 
ถั่วเหลือง ปาล์มน ้ามัน งา มะพร้าว และสบู่ด้า เป็นต้น ส่วนวัตถุดิบที่ใช้ผลิตไบโอดีเซลในต่างประเทศ 
ก็มี อาทิ เมล็ดเรพ เมล็ดทานตะวัน น ้ามันที่เหลือจากการทอดอาหาร และถ่ัวลิสง เป็นต้น 

6.5.5  ข้อดีของไบโอดีเซล 
6.5.5.1  ไบโอดีเซลเป็นน ้ามันเชื อเพลิงที่สามารถน้ามาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปได้

ทันทีโดยไม่ต้องท้าการปรับเปลี่ยนหรือปรับแต่งเครื่องยนต์ 
6.5.5.2  ลดการน้าเข้าน ้ามันเชื อเพลิงจากต่างประเทศ และลดการน้าเงินตราออกนอก

ประเทศ 
6.5.5.3  ไบโอดีเซลช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ดีเซล 
6.5.5.4  ช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับภาคการเกษตร 
6.5.5.5  ลดปัญหาภาวะโลกร้อนและลดภาวะมลพิษในอากาศ  
เนื่องจากในไบโอดีเซลไม่มีก้ามะถันเหมือนในน ้ามันดีเซล จึงช่วยลดฝุ่นละอองหรือควันด้า 

จากเครื่องยนต์และไม่เกิดการอุดตันเป็นการลดมลพิษทางอากาศ ลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก 
อีกทั งการผลิตไบโอดีเซลจากน ้ามันพืชที่ใช้แล้ว ยังช่วยลดการน้าน ้ามันที่ใช้แล้วไปประกอบอาหารซ ้า
อีกด้วย การใช้ไบโอดีเซลยังช่วยสร้างงานในชนบท ด้วยการสร้างตลาดที่มีการรองรับผลผลิตทาง
การเกษตร ที่เหลือจากการบริโภคและสามารถช่วยลดการน้าเข้าน ้ามันดิบจากต่างประเทศได้บาง 
ส่วน โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีสัดส่วนการใช้น ้ามันดีเซลสูงกว่าน ้ามันเบนซินมาก  ถือเป็นการช่วย
เสริมสร้างความมั่นคงหรือเสถียรภาพทางด้านพลังงานของประเทศ ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 
6.6  น้ ามันดีเซลปาล์ม (บริสุทธิ์) (Purified Palm Diesel) 

ประเทศไทยเริ่มศึกษาแนวทางการน้าน ้ามันปาล์มมาใช้งานแทนน ้ามันดีเซลตั งแต่ปี  
2528 ตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยปัญหาผลผลิตปาล์มล้น
ตลาดของเกษตรกร และผลกระทบจากราคาน ้ามันแพง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
โรงงานสกัดน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็กขึ นที่จังหวัดนราธิวาส รวมทั งมีการวิจัยและพัฒนาพร้อม
ทดลองน้าน ้ามันปาล์มมาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล การทดลองใช้น ้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ ในรถยนต์
เครื่องยนต์ดีเซลของกองงานส่วนพระองค์ ฯลฯ จนประสบผลส้าเร็จเป็นอย่างดีในวันที่ 9 เมษายน 
2544 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอ้าพล  เสนาณรงค์ 
องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ยื่นซองจดสิทธิบัตร “การใช้น ้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน ้ามันเชื อเพลิง
เครื่องยนต์ดีเซล” ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ได้ลงประกาศโฆษณาเมื่อวัน 18 
เมษายน 2544 และรับจดทะเบียนในวันที่ 26 กรกฎาคม 2544 โดยมีหมายเลขสิทธิบัตรที่ 10764 
ส้าหรับน ้ามันดีเซลปาล์ม (บริสุทธิ์) ที่จ้าหน่ายในประเทศไทย คือน ้ามันดีเซลผสมกับน ้ามันปาล์ม
บริสุทธิ์ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 โดยปริมาตร ซึ่งได้คุณภาพเช่นเดียวกับน ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ตาม
ข้อก้าหนดของกรมธุรกิจพลังงานทุกประการ รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลสามารถเติมน ้ามันดีเซลปาล์ม 
(บริสุทธิ์) ผสมกับน ้ามันที่เหลือในถังได้เลยไม่ต้องรอให้น ้ามันหมดถัง  และผู้ใช้รถไม่ต้องปรับแต่ง
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เครื่องยนต์แต่อย่างใดเพราะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อเครื่องยนต์ ทั งยังช่วยเพ่ิมการหล่อลื่น ช่วย
ป้องกันการสึกหรอของปั๊มหัวฉีดและลดมลพิษในไอเสียของเครื่องยนต์อีกด้วย 

 

 

ภาพที่ 6.16  แสดงถึงน ้ามันดีเซลปาล์ม (บริสุทธิ์) เชื อเพลิงจากธรรมชาติอีกชนิดหนึ่ง 
(ที่มา: http://www.vcharkarn.com) 

 

 

ภาพที่ 6.17  แสดงผลิตภัณฑ์ของน ้ามันดีเซลปาล์ม (บริสุทธิ์)  
(ที่มา: http://www.vcharkarn.com) 
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ตารางท่ี 6.2  แสดงการเปรียบเทียบคุณลักษณะทางเคมีและกายภาพของน ้ามันดีเซลและน ้ามัน     
                   ดีเซลปาล์ม (บริสุทธิ์) 

รายการ วิธีทดสอบ 
ข้อก าหนด  

กรมธุรกิจพลังงาน 
น้ ามัน
ดีเซล 

ดีเซลปาล์ม 
(บริสุทธิ์) 

Specific gravity @ 15.6/15.6 C ASTM D 1298 0.81-0.87 0.8326 0.8342 

Cetane index ASTM D 976 Min 47 56.6 57.2 

Viscosity @ 40 C cSt ASTM D 445 1.8-4.1 3.137 3.725 

Pour point C ASTM D 97 Max 10 -2 -3 

Sulfur content %wt ASTM D 5453,4294 Max 0.035 0.033 0.032 

Copper strip corrosion ZnumberX ASTM D 130 Max 1 1a 1a 

Carbon residue %wt ASTM D 4530 Max 0.05 n.a. < 0.001 

Water and sediment %vol. ASTM D 2709 Max 0.05 < 0.005 Traces 

Ash %wt ASTM D 482 Max 0.01 n.a. 0.001 

Flash point C ASTM D 93 Min 52 64.0 70 

Distillation 90% recovered C ASTM D 86 Max 357 353.5 356.2 

Colour ASTM D 1500 Max 4.0 L1.0 0.5 

Lubricity by HFRR 10-6m CEC F-06-A-96 Max 460 < 460 204 

Additves (In case it has been put) Need to be approved by Energy Business Dept. 
 

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน 

ตารางท่ี 6.3  แสดงการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เชื อเพลิงทางเลือกแต่ละประเภทที่น้ามาใช้กับเครื่องยนต์     

ผลิตภัณฑ์ Fuel Base ส่วนผสมอ่ืน ๆ เครื่องยนต์ 
เอทานอล เอทานอล ( เอทิลแอลกอฮอล์) - น ้ามันเบนซิน 
น ้ามันแก๊สโซฮอล์ น ้ามันเบนซิน เอทานอล น ้ามันเบนซิน 
น ้ามันดีเซลปาล์ม (บริสุทธิ์) น ้ามันดีเซล น ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ น ้ามันดีเซล 
น ้ามันไบโอดีเซล น ้ามันดีเซล เอสเตอร์ น ้ามันดีเซล 
ที่มา: บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) 
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สรุปสาระส าคัญ 
  เชื อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) คือ เชื อเพลิงที่ได้จากชีวะมวล (Biomass) หรือ สสารที่ได้
จากพืชและสัตว์โดยมีพื นฐานจากการสังเคราะห์แสง แล้วเก็บรวบรวมพลังงานจากดวงอาทิตย์ เอาไว้
ในรูปของพลังงานเคม ี
  เอทานอล  หรือเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethy Alcohol) คือ แอลกอฮอล์ที่ ได้จาก
กระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี หรือกระบวนการทางชีวเคมีซึ่งเป็นกระบวนการที่ได้รับความนิยม 
โดยใช้พืชผลหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีแป้งและน ้าตาลสูงเป็นวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง 
มันส้าปะหลัง อ้อย กากน ้าตาล ฯลฯ 
  น ้ามันแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) คือ น ้ามันเชื อเพลิงส้าหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ได้จากการ
ผสมระหว่างน ้ามัน เบนซินไร้สารตะกั่ว ออกเทน 91หรือออกเทน 95 กับเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ไม่
ต่้ากว่า ร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร ในอัตราส่วน 9:1 หรือน ้ามันเบนซินร้อยละ 90 และเอทานอล  
ร้อยละ 10 โดยปริมาตร 
  น ้ามันพืช (Vegetable Oil) คือ น ้ามันที่ผลิตได้จากพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลือง 
เมล็ดดอกทานตะวัน ดอกค้าฝอย ปาล์มน ้ามัน มะพร้าว ละหุ่ง สบู่ด้า เมล็ดเรพ ฯลฯ 
  ไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นเชื อเพลิงเหลวที่ผลิตจากน ้ามันพืช ไขมันสัตว์ หรือน ้ามัน
ปรุงอาหารที่ใช้แล้วน้าไปผ่านกระบวนการทางเคมีเพ่ือให้เกิดเป็นสารเอสเตอร์ สามารถใช้เป็นเชื อเพลิง
ในรถยนต์ได้เหมือนน ้ามันดีเซล 
  น ้ามันดีเซลปาล์ม (บริสุทธิ์) (Purified Palm Diesel) คือน ้ามันดีเซลผสมกับน ้ามัน
ปาล์มบริสุทธิ์ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 โดยปริมาตร ซึ่งได้คุณภาพเช่นเดียวกับน ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 
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แบบฝึกหัด หน่วยท่ี 6  

เรื่อง  เชื้อเพลิงทางเลอืก 
 

จงเติมค าหรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
 1. เชื อเพลิงชีวภาพหลัก ๆ มีกีรู่ปแบบ ได้แก่
 .......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 

2. ข้อดีของเชื อเพลิงชีวภาพคือ 
 .......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 

3. การผลิตเอทานอลจากพืชผลทางการเกษตรมีกีก่ระบวนการหลัก อะไรบ้าง 
.......................................................................................................................................................................................................

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

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

 4. จงยกตัวอย่างวัตถุดิบที่น้ามาผลิตเอทานอล จ้านวน 5 ตัวอย่าง   
.......................................................................................................................................................................................................

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

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

 5. น ้ามันแก๊สโซฮอล์ คือ 
.......................................................................................................................................................................................................

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

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

 6. ผลดีของน ้ามันแกส๊โซฮอล์ที่มตี่อเครื่องยนต์ คือ 
.......................................................................................................................................................................................................

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

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

 7. น ้ามันพืช คือ 
.......................................................................................................................................................................................................

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

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

 8. ไบโอดีเซล มีคุณสมบุติที่ส้าคัญ คือ 
...................................................................................................................................................................................................

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

..................................................................................................................................................................................................................... 
9. ข้อดีของการใช้ไบโอดีเซล 
.......................................................................................................................................................................................................

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

..................................................................................................................................................................................................................
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10. น ้ามันดีเซลปาล์ม (บริสุทธิ์) คือ 
.......................................................................................................................................................................................................

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

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

 

 

 

กิจกรรมท้ายบทเรียน 
หน่วยที่ 6  เช้ือเพลิงทางเลือก 

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มละ  3 – 5  คน  และท ากิจกรรมดังนี้ 
1. น้าเสนอเก่ียวกับเชื อเพลิงทางเลือก ได้แก่ เชื อเพลิงชีวภาพ  เอทานอล  น ้ามันแก๊สโซฮอล์

น ้ามนัพืช ไบโอดีเซล และน ้ามันดีเซลปาล์ม เกี่ยวกับการก้าเนิด คุณสมบัติ และการน้ามาใช้งาน 
2. น้าเสนอหน้าชั นเรียนกลุ่มละ  5-10  นาที 

 
 

****************************************** 
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แบบประเมินผลกิจกรรมท้ายบทเรียน 
 

หน่วยที่  6  เช้ือเพลิงทางเลือก 
 
หัวข้อกิจกรรม                                                                                                    ? 
ชื่อกลุ่ม                                                                                                             ? 
สมาชิกกลุ่ม  1.     . 2.                      . 
   3.     . 4.                      . 
   5.     . 6.                      . 
 
ล าดับท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม ผลคะแนน หมายเหตุ 

1 การแบ่งหน้าที่ 10  ผลคะแนน 
ดี            = 9 – 10 
ปานกลาง  = 7 – 8 
พอใช้       = 4 – 6 
ปรับปรุง    = 1 – 3 

คะแนนเต็ม 

รวม 100 คะแนน  

 

2 การท้างานเป็นทีม 10  
3 ความรับผิดชอบ 10  
4 ความถูกต้องเหมาะสมของกิจกรรม 10  
5 การแสดงความคิดเห็น 10  
6 ความพร้อมในการน้าเสนอ 10  
7 บุคลิกในการน้าเสนอ 10  
8 ความชัดเจนในการน้าเสนอ 10  
9 การตอบข้อซักถาม 10  
10 การสรุปประเด็นส้าคัญ 10  

รวมคะแนนที่ได้  
 
 
        ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 
              (                                    ) 
            ?          /              /           / 
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