จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา
พลังงานสีเขียว

คำ�นำ�
“๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” สำ�นักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา สำ�นักงบประมาณ
และสำ � นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ � ริ (สำ � นั ก งาน
กปร.) ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
หนังสือชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา เป็นหนึง่ ในกิจกรรมทีไ่ ด้จดั ทำ�ขึน้ เพือ่ เผยแพร่พระราชกรณียกิจ
พระราชดำ�ริ พระปรีชาสามารถและผลสำ�เร็จจากการพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริที่ก่อให้เกิด
คุณูปการต่อประชาชน ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำ�เป็นหนังสือชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา
มีทั้งสิ้น ๑๔ เล่ม ประกอบด้วย หลักการทรงงาน, รากฐานความมั่นคงของมนุษย์, นํ้าคือชีวิต, ปราชญ์แห่งดิน,
รักษ์ปา่ : รักษาสิง่ แวดล้อม, วิถแี ห่งดุลยภาพ, ทฤษฎีใหม่, ชะลอนํา้ : เพิม่ ความชุม่ ชืน้ , กำ�แพงธรรมชาติทมี่ ชี วี ติ ,
พลังงานสีเขียว, จากนํา้ เสียสูน่ าํ้ ใส, พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติทมี่ ชี วี ติ , ผลสำ�เร็จสูป่ ระชาชน และพระเกียรติเกริกไกร
โดยมีเป้าหมายหลักคือ เพื่อให้การจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่
ปวงประชา” เป็นไปอย่างสมพระเกียรติและสามารถเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
มาอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน ประกอบกับเพือ่ ให้เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป ได้มสี ว่ นร่วมในการสานต่อและถ่ายทอด
แนวพระราชดำ�ริได้อย่างชัดเจน เหมาะสม ผ่านการเรียนรูจ้ ากหนังสือชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา ทัง้ ๑๔ เล่ม
ที่มีลักษณะที่เรียบง่ายสามารถนำ�ไปประยุกต์ได้อย่างหลากหลาย อันนำ�ไปสู่การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
องค์กร และประเทศชาติ ให้บังเกิดความสุขและความยั่งยืนตลอดไป
			 คณะทำ�งานจัดทำ�หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา”
		
สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
(สำ�นักงาน กปร.)
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“...ให้ทำ�การสร้างโรงงานสกัดและแปรรูปนํ้ามัน
ปาล์มขนาดเล็กขึน้ ทีศ
่ นู ย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ...”
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แนวพระราชดำ�ริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ด้านการ
พัฒนาพลังงานทดแทน เริ่มขึ้นเมื่อ ๓๐ กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใน
ขณะนั้นเกิดปัญหานํ้ามันดิบในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นมาก หลาย
ประเทศจึงพยายามหาทางออกโดยจัดเตรียมสำ�รองเชื้อเพลิงไว้
ใช้ ใ นอนาคต พร้ อ มทั้ ง ศึ ก ษาหาวิ ธี ก ารนำ � เชื้ อ เพลิ ง อื่ น ๆ
มาใช้ทดแทนนํ้ามัน สำ�หรับในประเทศไทยนั้น เมื่อปี ๒๕๒๒
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้ พ ระราชทานพระราชดำ � ริ
ให้โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ทดลองผลิตแก๊สชีวภาพ
จากมูลโคนม โดยนำ�เศษพืชหรือมูลสัตว์มาหมักในถังหรือบ่อ
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ในสภาพที่ขาดอากาศเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก็จะเกิดแก๊สหลายชนิด
ผสมกันกว่าร้อยละ ๕๐ โดยปริมาตรจะเป็นแก๊สมีเทน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
จุดติดไฟได้ มีนํ้าหนักเบากว่าอากาศ และไม่มีกลิ่น ส่วนแก๊ส
ที่เหลือประกอบด้วย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สไข่เน่า และ
แก๊สอืน่ ๆ อีกหลายชนิด สามารถนำ�มาใช้เป็นเชือ้ เพลิงได้ เป็นการ
สร้ า งประโยชน์ จ ากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ แ ละยั ง ได้ แ หล่ ง พลั ง งานใหม่
ทดแทนนํ้ามันเชื้อเพลิงอีกด้วย (คณะกรรมาธิการการพลังงาน
สภาผู้แทนราษฎร, “พลังงานทดแทน เอทานอล และไบโอดีเซล”
บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด, ธันวาคม ๒๕๔๕, ๑๓)
เมื่ อ ปี ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
เสด็จพระราชดำ�เนินตรวจเยีย่ มโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
และมี พ ระราชดำ � รั ส ให้ ศึ ก ษาต้ น ทุ น การผลิ ต แอลกอฮอล์
(เอทิลแอลกอฮอล์ หรือเอทานอล) จากอ้อย ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่ง
แนวทางเลื อ กที่ สำ � คั ญ ต่ อ มาได้ พ ระราชทานพระราชดำ � ริ ใ ห้
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ สร้ า งโรงงานสกั ด นํ้ า มั น ปาล์ ม
ขนาดเล็กที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และทรงพระกรุณา
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โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานนํ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็ก กำ�ลัง
ผลิตวันละ ๑๑๐ ลิตร ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง
มาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดนราธิวาส ในช่วงปี ๒๕๓๑
“...เดีย๋ วนีก้ �ำ ลังพัฒนาไบโอดีเซลเพราะว่าถ้าใช้ดเี ซล
เปลื อ ง แล้ ว ก็ ดี เ ซลจะหมดโลกแล้ ว แต่ ไ บโอดี เ ซลของ
แบบฝรัง่ เพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ หมายความว่าดีเซลแบบไบโอฯ
แบบพืชใช้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อย่างคราวก่อนนีไ้ ป แล้วก็นายกฯ
ใช้ไบโอฯ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไบโอฯ ใช้นํ้ามันแบบแก๊สโซฮอล์
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ ๑๐ เปอร์เซ็นต์อย่างที่เขาใช้ขึ้นภูเขา
ขึ้นตรงเขื่อน ขึ้นชัน รถก็ไปได้ดี รถใช้นํ้ามันแก๊สโซฮอล์
แบบของเราก็ขึ้นได้ดี แต่ว่ามันจะมีน้อยหน่อยราคาถูกกว่า
ถูกกว่าดีเซล เดี๋ยวนี้ก็ใช้ดีเซลแบบแก๊สโซฮอล์ มาตอนนี้
จะใช้ดีเซลแบบนํ้ามันปาล์ม นํ้ามันปาล์ม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
จะใช้ได้ไม่ตอ้ งใช้ดเี ซลสัง่ มาจากเมืองแขก คือ ถ้าเราใช้ดเี ซล
จากเมืองแขกอีกหน่อยก็หมด อีกหน่อยหมด แล้วก็เดี๋ยวนี้
เขาก็มีเขาก็ไม่ใช้แต่จะเก็บเอาไว้สำ�หรับมาขายให้เรา เราก็
เสียแพงๆ

เราจะใช้ไบโอดีเซลแบบนํ้ามันปาล์มที่เราปลูกเอง
เราปลูกเองอาจจะมีน้อยหน่อย ก็ใช้น้อย อย่าไปฟุ่มเฟือย
ใช้มากเกินไป นํ้ามันใช้น้อยๆ หน่อย แต่เราก็มีใช้ ปลูกต้น
ปาล์มแล้วมาทำ�เชื้อเพลิง ต้นปาล์มมาทอด มาทอดปลา
ทอดอะไรต่างๆ ได้ แล้วก็มาใส่ในรถดีเซลได้ ใช้แล้วก็ใช้ได้
มันวิ่งช้าหน่อย วิ่งช้าก็ไม่เป็นไร เราอย่าเร่งรีบ ชีวิตอย่าให้
เร่งรีบมากเกินไป แต่ราคาก็ถูก ถือหลักว่าใช้ของราคาไม่
แพงเกินไป ก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับไฮสปีดดีเซล
แต่ก็ไปได้ ก็ขอให้คิดว่าทำ�อะไรต้องประหยัด...”
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พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

พลังงานแห่งพระอัจฉริยภาพ “ไบโอดีเซล”
ไบโอดีเซลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำ�พืชชนิดต่างๆ
หรือไขมันสัตว์ รวมทั้งนํ้ามันที่ใช้แล้วจากการปรุงอาหาร มาผ่าน
ขบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยการเติมแอลกอฮอล์ เช่น
เมทานอล หรือเอทานอล และสารเร่งปฏิกิริยา เช่น โซเดียม-
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ไฮดรอกไซด์ ภายใต้ ส ภาวะที่ อุ ณ หภู มิ สู ง เมื่ อ เปลี่ ย นเป็ น
เอสเทอร์ เช่น เมทิลเอสเตอร์ (methyl ester) หรือเอทิลเอสเทอร์
(ethyl ester) ซึ่งก็คือ “ไบโอดีเซล” นั่นเอง และได้กลีเซอรอล
เป็นผลพลอยได้ ซึง่ สามารถใช้เป็นวัตถุดบิ สำ�หรับอุตสาหกรรมยา
เครื่องสำ�อาง และครีมเทียม ฯลฯ
ประเภทของไบโอดีเซล สามารถแบ่งตามประเภทของ
นํ้ามันที่นำ�มาใช้ได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑. ไบโอดีเซลที่ใช้นํ้ามันของพืชหรือนํ้ามันสัตว์ คือ
นํ้ามันพืช (เช่น นํ้ามันมะพร้าว นํ้ามันปาล์ม นํ้ามันถั่วลิสง นํ้ามัน
ถั่วเหลือง) หรือนํ้ามันจากไขมันสัตว์ (เช่น นํ้ามันหมู) ซึ่งสามารถ
เอามาใช้ ไ ด้ ทั น ที กั บ เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซล โดยไม่ ต้ อ งผสมหรื อ
เติ ม สารเคมี อื่ น ใด อี ก นั ย หนึ่ ง คื อ ไม่ ต้ อ งผ่ า นขบวนการใดๆ
เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของนํ้ามันอีก
๒. ไบโอดีเซลแบบลูกผสม เป็นการผสมกันระหว่าง
นํ้ามันพืช (หรือนํ้ามันสัตว์) กับนํ้ามันก๊าด นํ้ามันดีเซล หรือ
นํ้ามันชนิดอื่นๆ เพื่อให้ไบโอดีเซลที่ได้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ
นํ้ามันดีเซลให้มากที่สุด
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๓. ไบโอดี เ ซลแบบเอสเทอร์ ไบโอดี เ ซลประเภทนี้
ต้องผ่านการแปรรูปด้วยกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า ทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น (Tranesterification) เสียก่อน ซึ่งก็คือการนำ�
นา้ํ มันพืชหรือนํา้ มันสัตว์ทม่ี กี รดไขมันไปทำ�ปฏิกริ ยิ ากับแอลกอฮอล์
โดยใช้กรดหรือด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ทำ�ให้ได้เอสเทอร์ซึ่งก็คือ
ไบโอดีเซลนั่นเอง ซึ่งไบโอดีเซลประเภทนี้ มีคุณสมบัติที่เหมือน
กับนํ้ามันไบโอดีเซลมากที่สุด สามารถนำ�มาใช้กับรถยนต์ได้
โดยไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หากั บ เครื่ อ งยนต์ (วิ ท ยาลั ย เกษตรและ
เทคโนโลยีกระบี่. ศึกษาความต้องการใช้นํ้ามันไบโอดีเซลเพื่อ
ทดแทนนํ้ามันดีเซลของเกษตรกรในจังหวัดกระบี่. หน้า ๕ - ๖.)

นํ้ามันปาล์ม
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานพระราชดำ�ริ
เกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตร
(Biodiesel) โดยเฉพาะจากนํ้ามันปาล์มในวาระต่างๆ เพื่อช่วย
บรรเทาผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากสถานการณ์ วิ ก ฤติ นํ้า มั น
ขาดแคลนในอนาคต ดังเช่น
“...ให้ ทำ � การสร้ า งโรงงานสกั ด และแปรรู ป นํ้ า มั น
ปาล์มขนาดเล็กขึน้ ทีศ่ นู ย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองอันเนือ่ ง
มาจากพระราชดำ�ริ...”
พระราชดำ�ริเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๑ ณ พระตำ�หนัก
ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ที่ได้พระราชทานแก่คณะ
ทำ � งานโครงการส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมน้ํา มั น ปาล์ ม ขนาดเล็ ก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้
ดำ�เนินการจัดสร้างโรงงานสกัดและแปรรูปนํ้ามันปาล์มขนาดเล็ก
ขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำ�ผลผลิตปาล์มนํ้ามันจากแปลงทดลอง
ของศู น ย์ ฯ ซึ่ ง ได้ ทำ � การปลู ก เมื่ อ ปี ๒๕๒๙ บนเนื้ อ ที่ ๘ ไร่
และเริ่มมีผลผลิตมาแปรรูปในเชิงการศึกษาอย่างครบวงจร เพื่อ
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ให้เกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าใจ
และเห็นประโยชน์ของปาล์มนํ้ามันว่าสามารถนำ�ไปแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง โดยเริ่มจากการสกัดนํ้ามันปาล์มในระดับ
ครัวเรือนก่อน
เมือ่ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตร
โรงงานแห่งนี้โดยละเอียดทุกขั้นตอนเป็นเวลานานกว่า ๑ ชั่วโมง
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้มพี ระราชดำ�รัส ความว่า
“...โรงงานนี้ดำ�เนินการสนองพระราชดำ�ริแล้ว...”
ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ได้พระราชทาน
พระราชดำ � ริ สรุ ป ความว่ า ให้ นำ � ไบโอดี เ ซลมาใช้ ใ ห้ ไ ด้
ประโยชน์จริง เพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่ รวมทั้งศึกษา
ความต้องการ เช่น เกษตรกร ๑ ครอบครัว เมื่อใช้ปั๊มนํ้า
เครื่องปั่นไฟฟ้า รถไถ ต้องใช้ไบโอดีเซลปริมาณเท่าไร
และเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำ�ริ
สรุปความว่า ควรแนะนำ�ให้ความรู้แก่ชุมชนที่ปลูกปาล์ม
นาํ้ มัน รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำ�บลและองค์การบริหาร
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ส่วนจังหวัดว่า ถ้าลงทุนทำ�นํ้ามันปาล์มจะต้องลงทุนเท่าไร
ในการนำ�นํ้ามันมาปั่นไฟ และหุงข้าว เป็นการพึ่งตนเอง
และพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ทำ�เป็นสูตรเพื่อการศึกษา
ทั้ ง นี้ การพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนตามพระราชดำ � ริ มี
อยู่ ห ลายรู ป แบบ เช่ น การใช้ แ ก๊ ส โซฮอล์ ใ นเครื่ อ งยนต์
เบนซิ น การใช้ ดี โ ซฮอล์ และนํ้ า มั น ปาล์ ม บริ สุ ท ธิ์
ในเครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ มีอ ยู่
ในท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาประเทศตาม “แนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ทีค่ วรค่าแก่การประพฤติปฏิบตั ติ ามเป็น
อย่างยิ่ง

พระราชดำ�ริสู่การพัฒนา : โรงงานสกัดและแปรรูป
นํ้ามันขนาดเล็ก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
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ในการสนองพระราชดำ � ริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เกี่ ย วกั บ การดำ � เนิ น การก่ อ สร้ า ง
โรงงานสกั ด และแปรรู ป นํ้ า มั น
ปาล์มขนาดเล็กภายในศูนย์ศึกษา
การพั ฒ นาพิ กุ ล ทองฯ สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสาน
งานโครงการอั น เ นื่ อ งมาจาก
พระราชดำ�ริ (สำ�นักงาน กปร.) ได้
สนับสนุนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการ
ดำ�เนินการจัดซือ้ อุปกรณ์ของโรงงาน จนสามารถกลัน่ นาํ้ มันปาล์ม
บริสุทธิ์ พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนาจนสามารถกลั่นนํ้ามันปาล์มที่มี
คุณภาพได้สำ�เร็จในปี ๒๕๓๓ โดยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป็นลำ�ดับ
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ปัจจุบัน สามารถนำ�นํ้ามันไบโอดีเซล ใช้ทดแทนนํ้ามัน
ดีเซลในเครื่องจักรกลการเกษตรและรถยนต์ของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ตลอดจนสามารถจำ�หน่ายแก่ผู้บริโภคทั่วไป
ได้ใช้ในราคาประมาณลิตรละ ๒๘ บาท ซึง่ มีราคาถูกกว่านํา้ มันดีเซล
สามารถใช้กับพาหนะทั่วไป เช่น รถยนต์ รถโดยสารประจำ�ทาง
การประมงของกลุ่มชาวประมงชายฝั่ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ได้กอ่ สร้างถังขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร
เพื่อให้เพียงพอแก่ความต้องการ เป็นการลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิง
ของศูนย์ฯ และคนทั่วไปที่สนใจ
จากพระราชดำ � ริ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ มี ป ระชาชนที่ ส ามารถ
น้อมนำ�แนวพระราชดำ�ริไปสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง
ยกตัวอย่างเช่น
นายเจษฎา เต็มรัตน์ ราษฎรบ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๓
ตำ�บลดอนตรอ อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
เมือ่ ปี ๒๕๔๙ และได้เพิม่ เติมความรูแ้ ละศึกษาด้วยตัวเอง ปัจจุบนั
สามารถผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชใช้แล้ว

นอกจากนี้ ในอนาคตนายเจษฎามี แ ผน
งานจะก่ อ สร้ า งโรงงานสกั ด ปาล์ ม นํ้ า มั น แบบ
ใช้กระทะทอดผลปาล์ม เครื่องหีบแบบเครื่องยนต์
กำ�ลังการผลิตวันละ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ลิตร โดยลักษณะ
การผลิตเป็นการผลิตแบบง่าย ใช้ถงั ขนาด ๒๐๐ ลิตร
และใช้ความร้อนจากแก๊สหุงต้ม
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นายธีรพันธ์ จันทรัตน์ ราษฎรบ้านเลขที่
๑๓๖/๖๘ หมู่ที่ ๕ ตำ�บลปาเสมัส อำ�เภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส ได้เข้ามาดูงานภายในศูนย์ศึกษา
การพั ฒ นาพิ กุ ล ทองฯ เมื่ อ ปี ๒๕๕๑ ปั จ จุ บั น
มี เ ครื่ อ งจั ก รผลิ ต แบบง่ า ยโดยใช้ ถั ง เหล็ ก ขนาด
๒๐๐ ลิตร ใช้ความร้อนจากแก๊สหุงต้มเป็นกำ�ลัง
การผลิ ต และใช้ วั ต ถุ ดิ บ จากนํ้ า มั น พื ช ใช้ แ ล้ ว
โดยนำ�ไปใช้ประโยชน์กับรถบัสปรับอากาศ รถสิบล้อ รถยนต์
สำ�หรับแผนงานโครงการต่อไป จะสร้างโรงงานสกัดปาล์มนํ้ามัน
ขนาดกำ�ลังการผลิต ๑ ตันทะลายต่อชั่วโมง โดยนำ�วัตถุดิบ
ผลปาล์มนาํ้ มันมาจากกลุม่ เกษตรภายในเครือข่ายผูป้ ลูกปาล์มนาํ้ มัน
ในอำ�เภอสุไหงโก-ลก

พระราชดำ�ริสู่การพัฒนา : โครงการทดลอง
การปลูกปาล์มในพื้นที่โครงการชัยพัฒนา
แม่ฟ้าหลวง ตำ�บลไร่ใหม่พัฒนา อำ�เภอชะอำ�
จังหวัดเพชรบุรี และตำ�บลหนองพลับ อำ�เภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
พระราชทานพระราชดำ�ริให้สำ�นักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ประสาน
งานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการดำ �เนินการศึกษา
ทดลองการปลูกปาล์มนํ้ามัน สบู่ดำ� และพืชพลังงานทดแทนอื่นๆ
เพื่อนำ�ไปใช้แปรรูปเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต โดยให้ด�ำ เนิน
การในพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา (ที่ว่างเปล่า) ทั่วประเทศ และ
พิจารณาหาพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกประมาณ
๑๐,๐๐๐ ไร่ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งให้พิจารณาจัดตั้งโรงงาน
ผลิตนํ้ามันปาล์มดิบ ดังเช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
จังหวัดนราธิวาส หรืออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และให้พิจารณา
จัดตั้งโรงงานผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลขนาดเล็กที่ใช้นํ้ามันปาล์ม
สบู่ด�ำ และ/หรือพืชพลังงานอื่นๆ ในการผลิต
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สำ�นักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้ประสานกรมพัฒนาที่ดิน
และผู้อำ�นวยการโครงการชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง เพื่อทดลอง
ปลูกปาล์มนํ้ามัน โดยเริ่มปลูกสายพันธุ์สุราษฎร์ธานี ๒ บนเนื้อที่
๒๐๐ ไร่ จำ�นวน ๔,๐๘๐ ต้น เมื่อปี ๒๕๔๘ ภายในพื้นที่โครงการ
ปลูกป่าชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง
กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำ�เนินการดูแลแปลงปลูก และจัดทำ�ระบบนํ้า
แบบมินิสปริงเกอร์ รวมทั้งระบบไฟฟ้าใหม่
หลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เสด็จฯ ไปยัง
โรงงานฯ และทรงกดปุ่มเริ่มการทำ�งานเครื่องจักร เมื่อวันที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๔๙ โรงงานสกัดนํ้ามันพืช และผลิตไบโอดีเซล
ครบวงจรได้เริม่ ผลิตนาํ้ มันไบโอดีเซล ชนิด บี ๑๐๐ โดยได้จ�ำ หน่าย
ให้กบั โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา - แม่ฟา้ หลวง เพือ่ การทดสอบใช้
กับยานพาหนะและเครื่องจักรกลการเกษตร รวมทั้งนำ�มาใช้กับ
รถยนต์ในโครงการ และใช้ในเตาความร้อน เป็นต้น

พระราชดำ�ริสู่การพัฒนา : โรงงานต้นแบบ
สกัดนํ้ามันปาล์มขนาดกำ�ลังผลิต ๒ ตันทะลาย
ต่อชั่วโมง สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่
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โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มแห่งนี้ เป็นโรงงานขนาดเล็กที่มี
กำ�ลังการผลิต ๒ ตันทะลายต่อชั่วโมง สามารถรับผลผลิตปาล์ม
นํ้ามันได้ประมาณ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ไร่ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ได้ออกแบบโรงงาน โดยใช้กระบวนการทอดผลปาล์ม
ในสภาพสุญญากาศ ทำ�ให้ไม่มีนํ้าเสียจากผลการผลิต เมื่อได้รับ
งบประมาณในช่วงต้นปี ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้ออกแบบคำ�นวณและเขียนแบบแปลนอาคาร รวมทัง้ เครือ่ งจักร
จากนัน้ เริม่ ก่อสร้างอาคารโรงงาน และสัง่ สร้างเครือ่ งจักร ในช่วงปี
๒๕๔๕ และในปี ๒๕๔๖ ก็ได้เริ่มทดสอบระบบต่างๆ จนถึงเดือน
มีนาคม ๒๕๔๗ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำ�กัด จังหวัดกระบี่ จึงเริ่ม
ดำ�เนินการสกัดนํ้ามันปาล์มได้ โดยทำ�งานวันละ ๘ ชั่วโมง ๑ กะ
ใช้ผลปาล์มร่วงเป็นวัตถุดิบทั้งหมด เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน
สับทะลายปาล์มสด จึงทำ�ให้ปาล์มนํ้ามันดิบที่สกัดได้มีปริมาณ
กรดไขมันอิสระสูงประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ แต่มีประสิทธิภาพ
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การสกัดนํ้ามันสูงถึง ๓๐ - ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ของนํ้าหนักผลปาล์ม
ที่ผลิต ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ฝากขายนํ้ามันปาล์มดิบทั้งหมดที่โรงงาน
สกัดนํ้ามันปาล์มของชุมชนสหกรณ์ชาวสวนปาล์มจังหวัดกระบี่
ในราคาประมาณ ๑๒.๕๐ - ๑๓.๕๐ บาทต่อกิโลกรัม เพื่อลดภาระ
ด้านการจัดจำ�หน่ายเอง ส่วนกากปาล์มที่เป็นผลพลอยได้นั้น
สหกรณ์ฯ สามารถจำ�หน่ายได้ทั้งหมด ต่อมา สหกรณ์ฯ ได้มีการ
ปรับแผนการดำ�เนินงานเพือ่ ลดต้นทุนการผลิต ทำ�ให้ในปี ๒๕๔๘
สหกรณ์ฯ สามารถดำ�เนินการเลี้ยงตัวเองได้
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พระราชดำ�ริสู่การพัฒนา : โครงการศึกษา
ความต้องการใช้นํ้ามันไบโอดีเซลเพื่อทดแทน
นํ้ามันดีเซลของเกษตรกรสหกรณ์นิคมอ่าวลึก
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ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มนํ้ามันกระบี่ อำ�เภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่
สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (สำ�นักงาน กปร.) ร่วมกับวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ได้ดำ�เนินการสำ�รวจความต้องการ
การใช้นํ้ามันไบโอดีเซลของเกษตรกรในจังหวัดกระบี่ เพื่อนำ�
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เ ป็ น แนวทางในการส่ ง เสริ ม เกษตรกรให้ ใ ช้ นํ้ า มั น
ไบโอดีเซล เพื่อทดแทนนํ้ามันดีเซล พร้อมทั้งหาแบบ และวิธีการ
ที่เหมาะสมในการสร้างเครื่องผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลในครัวเรือน
และชุมชน
ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรหลากหลาย
อาชีพในจังหวัดกระบี่ ได้แก่ อาชีพทำ�สวนปาล์มนํ้ามัน ทำ�นากุ้ง
ทำ�นา อาชีพประมง และเรือหางยาวรับจ้าง ทราบว่า ครอบครัวของ
เกษตรกรส่วนใหญ่มเี ครือ่ งยนต์ และเครือ่ งจักรกลทีใ่ ช้นาํ้ มันดีเซล
กับรถยนต์มากที่สุด รองลงมาได้แก่ เครื่องยนต์ (เรือ) เครื่อง

สูบนํา้ และรถไถนา ในปริมาณ ๕ - ๑๐ ลิตรต่อวัน เกษตรกรส่วนใหญ่
มีรายได้อยู่ระหว่าง ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีความต้องการใช้นํ้ามันไบโอดีเซล เพื่อทดแทนนํ้ามัน
ดีเซลบางส่วนหรือเป็นไบโอดีเซลทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ต้องการ
จัดหานํ้ามันโดยวิธีการซื้อจากปั๊มของรัฐที่จำ�หน่ายไบโอดีเซล

พระราชดำ�ริสู่การพัฒนา : เครื่องผลิตไบโอดีเซล
สำ�หรับเกษตรกร
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จากข้อมูลความต้องการใช้นํ้ามันดีเซลของเกษตรกร
จังหวัดกระบี่ จำ�นวน ๕ - ๑๐ ลิตรต่อวันนั้น จึงได้มีการศึกษา
รู ป แบบเครื่ อ งผลิ ต ไบโอดี เ ซลอย่ า งง่ า ย โดยใช้ ก รดและด่ า ง
ทำ�ปฏิกิริยาในอุณหภูมิที่เหมาะสมผ่านกระบวนการไม่ยากและ
ไม่มากอุปกรณ์ (ใช้ถังใบเดียว) ซึ่งเกษตรกรสามารถทำ�เองได้
ซึ่งเรียกว่า “เครื่อง K-Cat ๑”
ความสามารถในการผลิตของเครื่อง K-Cat ๑
๑. ผลิตได้ครั้งละ ๒๐ ลิตร
๒. ใช้เวลาในการผลิต ๒ - ๔ ชั่วโมงต่อครั้ง

29
พลังงานสีเขียว

๓. กำ�ลังการผลิตเต็มที่ ๘๐ ลิตรต่อวัน
๔. ต้ น ทุ น การผลิ ต นํ้ า มั น ต่ อ ลิ ต ร (เฉพาะค่ า สารเคมี
ค่าไฟฟ้า ค่าแรง) ๔ บาท
๕. ชนิดของไบโอดีเซลที่ผลิต B๑๐๐
๖. คุ ณ ภาพนํ้ า มั น ได้ ม าตรฐานชุ ม ชนของกระทรวง
พลั ง งาน (สำ � นั ก งาน กปร. “คู่ มื อ การผลิ ต นํ้ า มั น ไบโอดี เ ซล
เพื่อทดแทนนํ้ามันดีเซลสำ�หรับเกษตรกร”. หน้า ๑๒ - ๑๔.)
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สิทธิบัตรแห่งพระอัจฉริยภาพ
จากผลสำ�เร็จแห่งพระอัจฉริยภาพในการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน เมือ่ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำ�พล เสนาณรงค์ องคมนตรี
เป็นผูแ้ ทนพระองค์ ยืน่ จดสิทธิบตั รในพระปรมาภิไธยของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ คือ “การใช้นํ้ามันปาล์ม
กลั่นบริสุทธิ์เป็นนํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล” สิทธิบัตร
เลขที่ ๑๐๗๖๔ (คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผูแ้ ทนราษฎร,
“พลังงานทดแทน เอทานอล และไบโอดีเซล” บริษัท แปลน
พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด, ธันวาคม ๒๕๔๕, ๒๐.)

พระราชดำ�ริสู่การพัฒนา : เมื่อปี ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและ
ทอดพระเนตรความก้าวหน้าผลการดำ�เนินงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำ�ริในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนี้ ได้
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สบู่ดำ�
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พระราชทานพระราชดำ�ริเกีย่ วกับการใช้พลังงานทดแทน โดยให้
พิจารณาปลูกอ้อย มันสำ�ปะหลัง เพือ่ สกัดแอลกอฮอล์ผสมกับ
นํ้ามันเบนซิน เรียกว่า แก๊สโซฮอล์ และปลูกสบู่ดำ�เพื่อสกัด
นํ้ามัน ซึ่งสามารถใช้แทนนํ้ามันดีเซลได้
ต่ อ มาศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาภู พ านอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำ � ริ จั ง หวั ด สกลนคร ได้ ส นองพระราชดำ � ริ โดยนำ �
เมล็ ด พั น ธุ์ จ ากจั ง หวั ด ขอนแก่ น มาปลู ก จำ � นวน ๔๐๐ ต้ น
ระยะห่าง ๒ x ๑ เมตร ใช้เวลา ๕ เดือน สามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิ ต ได้ เ ฉลี่ ย ๗๐ กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ต่ อ ปี ซึ่ ง นั บ เป็ น ผลผลิ ต
ที่มีปริมาณน้อยจึงเลิกทดลองไป และได้มีการจัดทำ�แปลงปลูก
สบู่ดำ�อีกครั้งเมื่อปี ๒๕๔๘ สำ�หรับการทดลองปลูกอ้อยและ
มันสำ�ปะหลังเพือ่ สกัดแอลกอฮอล์ ทดลองปลูกเพือ่ ให้ได้พนั ธุอ์ อ้ ย
และมันสำ�ปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที่ และยังคงมีการปลูกสาธิต
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
สบู่ ดำ � เป็ น พื ช นํ้ า มั น ชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น พื ช พื้ น เมื อ ง
ของทวีปอเมริกาใต้ ชาวโปรตุเกสนำ�เข้ามาปลูกในประเทศไทย
ในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา สบูด่ �ำ เป็นไม้พมุ่ ยืนต้นขนาดกลาง
ความสูง ๒ - ๗ เมตร อายุยืนไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี ลำ�ต้นและ
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ยอดคล้ายละหุ่ง แต่ไม่มีขน อยู่ในวงศ์ไม้ยางพารา เมื่อหักลำ�ต้น
ส่วนยอดหรือส่วนก้านใบจะมียางสีขาวขุน่ คล้ายนํา้ นมไหลออกมา
มีกลิน่ เหม็นเขียว ออกดอกเป็นช่อกระจุกทีข่ อ้ ส่วนปลายของยอด
ขนาดดอกเล็กสีเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีดอกตัวผู้จำ�นวนมาก
และดอกตัวเมียจำ�นวนน้อยอยู่บนต้นเดียวกัน สำ�หรับผลและ
เมล็ดมีสาร Hydrocyanic เมล็ดสบู่ดำ�มีสารพิษเรียกว่า Curcin
หากบริโภคแล้วทำ�ให้เกิดอาการท้องเดินเหมือนสลอด เมือ่ ติดผลแล้ว
มีสีเขียวอ่อนเกลี้ยงเกลาเป็นช่อพวงมีหลายผล เวลาสุกแก่จัดมี
สีเหลืองคล้ายลูกจันทน์ รูปผลมีลักษณะทรงกลมขนาดปานกลาง
เปลือกหนาปานกลาง
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หนึง่ ผลส่วนมากมี ๓ พู โดยแต่ละพูท�ำ หน้าทีห่ อ่ หุม้ เมล็ดไว้
เมล็ดมีสีดำ�ขนาดเล็กกว่าเมล็ดละหุ่งพันธุ์ลายขาวดำ�เล็กน้อย
สีตรงปลายเมล็ดมีจดุ สีขาวเล็กๆ ติดอยู่ เมือ่ เก็บไว้นานจุดนีจ้ ะหด
ตัวเหีย่ วแห้งลง ขนาดของเมล็ดเฉลีย่ ความยาว ๑.๗ - ๑.๙ เซนติเมตร
หนา ๐.๘ - ๐.๙ เซนติเมตร นาํ้ หนัก ๑๐๐ เมล็ด ประมาณ ๖๙.๘ กรัม
เมื่อแกะเปลือกนอกสีดำ�ออกจะเห็นเนื้อในสีขาว
สบูด่ �ำ เป็นสมุนไพรรักษาโรคได้หลายโรค เช่น ใช้นาํ้ ยางใส
ป้ า ยริ ม ฝี ป ากรั ก ษาโรคปากนกกระจอก รั ก ษาแผลในปาก
แก้อาการปวดฟัน นำ�มาผสมกับนา้ํ นมมารดาป้ายลิน้ ขาวในเด็กก็หาย
หยอดตาแดงหายได้เช่นกัน หรือผสมกับนาํ้ เจือจางเป็นยาระบาย
ส่วนลำ�ต้น นำ�มาผ่า สับเป็นท่ อ นแช่ นํ้ า อาบแก้ โ รคซาง
ในเด็ก แก้โรคคันได้ เอาใบสบูด่ �ำ ห่อข้าวสุกแล้วหมกขีเ้ ถ้าให้เด็กกิน
แก้ตาแฉะ หรือนำ�มาห่ออิฐร้อนนาบท้องในหญิงคลอดบุตรอยู่ไฟ
สมัยก่อน รวมทั้งประชาชนบางประเทศใช้นํ้ามันสบู่ดำ�ใส่ผมด้วย
ในเมล็ ด สบู่ ดำ � ที่ เ ก็ บ ผลผลิ ต มาประมาณ ๔ กิ โ ลกรั ม
จะสกัดนํ้ามันได้ ๑ ลิตร หรือประมาณ ๒๕ - ๓๐ เปอร์เซ็นต์ของ
ผลผลิ ต การสกั ด นํ้ า มั น อาจทำ � ได้ ห ลายวิ ธี ซึ่ ง แต่ ล ะวิ ธี จ ะให้
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ปริมาณนํ้ามันแตกต่างกัน เช่น ในห้องปฏิบัติการ ใช้วิธีบดให้
ละเอี ย ด แล้ ว สกั ด ด้ ว ยตั ว ทำ � ละลายปิ โ ตรเลี ย มอี เ ทอร์ จะได้
นํ้ามัน ๓๔.๙๖ เปอร์เซ็นต์จากเมล็ดรวมเปลือก และ ๕๔.๖๘
เปอร์เซ็นต์จากเนื้อเมล็ด ส่วนการสกัดด้วยระบบไฮดรอลิกและ
ระบบอัดเกลียว จะได้นํ้ามันใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ ๒๕ - ๓๐
เปอร์เซ็นต์ และมีนํ้ามันตกค้างในกาก ๑๐ - ๑๕ เปอร์เซ็นต์
ในการสกัดต้องใช้ผลสบู่ดำ�แห้ง (ผลสีเหลืองถึงสีดำ�) ที่แก่จากต้น
นำ � มากะเทาะเปลื อ กออกให้ เ หลื อ เฉพาะเมล็ ด นำ � ไปล้ า งนํ้ า
ทำ�ความสะอาดและผึ่งลมให้เมล็ดแห้ง ก่อนการสกัดนํ้ามันด้วย
ระบบไฮดรอลิกและระบบอัดเกลียว จะต้องนำ�เมล็ดมาทุบให้แตก
หรือบดหยาบ แล้วนำ�ไปเพิ่มความร้อน โดยการนำ�ไปตากแดด
หรือนึ่ง หรือนำ�เข้าตู้อบก่อนนำ�เข้าเครื่องสกัด เพื่อให้การสกัด
นํ้ามันกระทำ�ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ นํ้ามันที่ได้จากการสกัดจะต้องกรอง
สิง่ สกปรกออก หรือทิง้ ให้ตกตะกอนก่อนนำ�ไปใช้งาน และสามารถ
ใช้กบั เครือ่ งยนต์ดเี ซลโดยไม่ตอ้ งใช้นาํ้ มันชนิดอืน่ ผสมอีก ซึง่ เป็น
คุณสมบัตพิ เิ ศษของนํา้ มันสบูด่ �ำ ทำ�ให้เกษตรกรใช้งานได้สะดวก
และไม่มีความยุ่งยาก

ข้อได้เปรียบของสบู่ดำ�เมื่อนำ�ไปเปรี ยบเทียบกับ
พลังงานชีวภาพอื่นๆ คือ
๑. เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและขยายพันธุ์ง่าย
๒. วิธีการสกัดเอานํ้ามันออกสามารถทำ�ได้ง่าย
๓. ประสิทธิภาพของพลังงานเป็นที่น่าพอใจ
๔. สามารถหาได้ในชนบท
๕. ไม่จำ�เป็นต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์
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จากลักษณะธรรมชาติในการเจริญเติบโตของต้นสบู่ดำ�
และผลการนำ�นาํ้ มันมาใช้ประโยชน์นนั้ ได้แสดงให้เห็นว่าต้นสบูด่ �ำ
สามารถปลู ก และให้ ผ ลผลิ ต ได้ ดี ใ นสภาพพื้ น ที่ ต่ า งๆ ใน
ประเทศไทย ส่วนนํ้ามันสบู่ดำ�สามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และน่าจะเป็นนํา้ มันทีใ่ ช้ทดแทนนํา้ มันดีเซล
ได้เช่นเดียวกับพืชนาํ้ มันและพืชทดแทนพลังงานอืน่ ๆ เช่น ปาล์ม
นํา้ มัน อ้อย และมันสำ�ปะหลัง ดังนัน้ การใช้นาํ้ มันจากพืชนอกจาก
เป็นการลดมูลค่านำ�เข้านํ้ามันจากต่างประเทศ และเป็นการลด
ต้นทุนให้กับเกษตรกรรวมถึงผู้บริโภคอื่นๆ แล้ว ยังเป็นการ
ใช้ประโยชน์จากพืชให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สามารถผลิตได้ใน
ประเทศ เพื่อทดแทนการขาดแคลนพลังงานในอนาคตได้ และ
หากประเทศไทยสามารถผลิตไว้ใช้อย่างเพียงพอ อาจนำ�ไปสูก่ าร
ส่งออกเพือ่ จำ�หน่ายได้ เช่นเดียวกับในหลายๆ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
ซึ่งมีนโยบายรักษาสภาพแวดล้อม โดยให้ใช้พลังงานทดแทนจาก
พืชและสัตว์ เพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล ไบโอแก๊ส และเอทานอล
มาใช้ กั บ เครื่ อ งยนต์ ใ นอนาคตอั น ใกล้ นี้ แทนการใช้ นํ้ า มั น
ปิโตรเลียมทีก่ �ำ ลังจะหมดไปและมีมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมสูงกว่า
อย่างไรก็ตาม มีรายงานพบว่า ในนํ้ามันดีเซลมีองค์ประกอบของ
PCA หรือโพลีไซคลิก อะโรเมติกส์ ไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเป็นสาร

ก่อมะเร็งชนิดหนึง่ ฉะนัน้ หากมีการนำ�นาํ้ มันสบูด่ �ำ ไปใช้ประโยชน์
กันมากขึน้ ในอนาคต จึงควรมีการศึกษาเพือ่ ความปลอดภัยต่อไป

เอทานอล
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พระราชดำ�ริสู่การพัฒนา : เมื่อปี ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นว่าประเทศไทยอาจประสบกับปัญหา
การขาดแคลนนํา้ มันและปัญหาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกตํา่
จึ ง ได้ พ ระราชทานพระราชดำ � ริ ใ ห้ โ ครงการส่ ว นพระองค์
สวนจิตรลดา ศึกษาถึงการนำ�อ้อยมาแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์
(เอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอล) โดยการนำ�แอลกอฮอล์ที่ผลิต
ได้ นี้ ม าผสมกั บ นํ้ า มั น เบนซิ น ได้ เ ป็ น นํ้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง “นํ้ า มั น
แก๊สโซฮอล์” (Gasohol) หรือนิยมเรียกสั้นๆ ว่า “แก๊สโซฮอล์”
(ที่มา: http://www.vcharkarn.com)
เอทานอล (ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol)
เป็นเชื้อเพลิงเหลวที่ได้จากการย่อยสลายแป้งและนํ้าตาลด้วย
เอนไซม์ สามารถผลิตได้จากผลผลิตทางการเกษตรและวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร ทุกส่วนของพืชสามารถนำ�มาใช้เป็นวัตถุดบิ
สำ�หรับผลิตเอทานอลได้
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สำ�หรับวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ผลิตเอทานอล สามารถแบ่งออก
เป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
๑. วัตถุดิบประเภทแป้ง ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตร
พวกธัญพืช เช่น ข้าวเจ้า ข้าวสาลี ข้าวโพด และพวกพืชหัว ได้แก่
มันสำ�ปะหลัง มันฝรั่ง มันเทศ เป็นต้น
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๒. วัตถุดิบประเภทนํ้าตาล ได้แก่ อ้อย กากนํ้าตาล
บีทรูท ข้าวฟ่างหวาน เป็นต้น
๓. วัตถุดิบประเภทเส้นใย ส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้
จากผลผลิตทางการเกษตร เช่น ฟางข้ า ว ชานอ้ อ ย รำ� ข้ า ว
เศษไม้ เศษกระดาษ วั ช พื ช รวมทั้ ง ของเสี ย จากโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น โรงงานกระดาษ เป็นต้น
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ทั้งนี้ สำ�หรับประเทศไทยวัตถุดิบที่ได้รับการพิจารณา
ว่ามีความเหมาะสมที่จะนำ�มาผลิตเอทานอลมีเพียง ๓ ชนิด
เท่านั้น ได้แก่ อ้อย กากนํ้าตาล และมันสำ�ปะหลัง โดยเฉพาะ
หัวมันสำ�ปะหลังสด ซึ่งไทยได้ให้ความสำ�คัญกับการใช้เอทานอล
ในรู ป นํ้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ผสม ได้ มี ก ารทดลองตลาดไปแล้ ว โดย
หน่วยงานหลัก ๔ หน่วยงาน ได้แก่ โครงการส่วนพระองค์ สวน
จิตรลดา สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม
จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งมีการจัดจำ�หน่ายเป็น “นํ้ามันเบนซินผสม
พิเศษ” หรือแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างนํ้ามันเบนซิน
ธรรมดาต่อนํ้ามันเบนซินซูเปอร์ต่อเอทานอลในอัตราส่วนเท่ากับ
๑๕:๓๕:๕๐ ผลปรากฏว่าผู้บริโภคยอมรับคุณภาพของนํ้ามัน
เบนซินพิเศษนี้ โดยเฉพาะในเรื่องของการลดมลพิษจากไอเสีย
พบว่าการใช้แก๊สโซฮอล์ช่วยให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ทำ�ให้
แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และไฮโดรคาร์บอน (HC) ลดลง
(คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร, “พลังงาน
ทดแทน เอทานอล และไบโอดีเซล” บริษทั แปลน พริน้ ท์ตงิ้ จำ�กัด,
ธันวาคม ๒๕๔๕, ๔๕ - ๕๓.)
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