
พลังงานสีเขียว

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา



คำ�นำ�

“๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ปวงประช�” สำ�นักร�ชเลข�ธิก�ร มูลนิธิชัยพัฒน� สำ�นักงบประม�ณ  

และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น 

กปร.) ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เน่ืองในโอก�สอันเป็นมงคลท่ี 

พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษ� ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันว�คม ๒๕๕๔ 

หนงัสือชดุ จอมปร�ชญแ์หง่ก�รพฒัน� เปน็หนึง่ในกจิกรรมทีไ่ดจ้ดัทำ�ขึน้ เพือ่เผยแพรพ่ระร�ชกรณยีกจิ  

พระร�ชดำ�ริ พระปรีช�ส�ม�รถและผลสำ�เร็จจ�กก�รพัฒน�ในโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริที่ก่อให้เกิด

คุณูปก�รต่อประช�ชน ประเทศช�ติม�อย่�งต่อเน่ือง โดยจัดทำ�เป็นหนังสือชุด จอมปร�ชญ์แห่งก�รพัฒน�  

มีทั้งสิ้น ๑๔ เล่ม ประกอบด้วย หลักก�รทรงง�น, ร�กฐ�นคว�มมั่นคงของมนุษย์, นำ้�คือชีวิต, ปร�ชญ์แห่งดิน,  

รกัษป์�่ : รกัษ�สิง่แวดลอ้ม, วถิแีหง่ดลุยภ�พ, ทฤษฎใีหม,่ ชะลอนำ�้ : เพิม่คว�มชุม่ชืน้, กำ�แพงธรรมช�ตทิีม่ชีวีติ, 

พลงัง�นสเีขยีว, จ�กนำ�้เสยีสูน่ำ�้ใส, พพิธิภณัฑธ์รรมช�ตทิีม่ชีวีติ, ผลสำ�เรจ็สูป่ระช�ชน  และพระเกยีรตเิกรกิไกร 

โดยมีเป้�หม�ยหลักคือ เพื่อให้ก�รจัดโครงก�รเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ 

ปวงประช�” เป็นไปอย่�งสมพระเกียรติและส�ม�รถเผยแพร่พระมห�กรุณ�ธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรช�วไทย 

ม�อย่�งต่อเน่ืองย�วน�น ประกอบกบัเพือ่ใหเ้ย�วชนและประช�ชนทัว่ไป ไดม้สีว่นรว่มในก�รส�นตอ่และถ�่ยทอด

แนวพระร�ชดำ�รไิดอ้ย�่งชดัเจน เหม�ะสม ผ�่นก�รเรยีนรูจ้�กหนงัสอืชดุ จอมปร�ชญแ์หง่ก�รพฒัน� ทัง้ ๑๔ เลม่  

ที่มีลักษณะท่ีเรียบง่�ยส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ได้อย่�งหล�กหล�ย อันนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ตนเอง ชุมชน สังคม 

องค์กร และประเทศช�ติ ให้บังเกิดคว�มสุขและคว�มยั่งยืนตลอดไป

   คณะทำ�ง�นจัดทำ�หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ปวงประช�” 

  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ  

   (สำ�นักง�น กปร.)
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“...ให้ทำ�ก�รสร้�งโรงง�นสกัดและแปรรูปนำ้�มัน 

ป�ล์มขน�ดเล็กข้ึนท่ีศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทอง 

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ...”
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พลังงานสีเขียว :  

พลังงานทดแทนเพื่อสังคมไทย

แนวพระราชดำาริในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ดา้นการ 

พัฒนาพลังงานทดแทน เริ่มขึ้นเมื่อ ๓๐ กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใน

ขณะนั้นเกิดปัญหานำ้ามันดิบในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นมาก หลาย

ประเทศจึงพยายามหาทางออกโดยจัดเตรียมสำารองเชื้อเพลิงไว้ 

ใช้ ในอนาคต พร้อมทั้งศึกษาหาวิธีการนำาเชื้อเพลิงอื่นๆ  

มาใช้ทดแทนนำ้ามัน สำาหรับในประเทศไทยนั้น เมื่อปี ๒๕๒๒  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำาริ 

ให้โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ทดลองผลิตแก๊สชีวภาพ 

จากมูลโคนม โดยนำาเศษพืชหรือมูลสัตว์มาหมักในถังหรือบ่อ 
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ในสภาพที่ขาดอากาศเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก็จะเกิดแก๊สหลายชนิด 

ผสมกนักวา่ร้อยละ ๕๐ โดยปริมาตรจะเปน็แกส๊มเีทน ซึง่มคุีณสมบตั ิ

จุดติดไฟได้ มีนำ้าหนักเบากว่าอากาศ และไม่มีกลิ่น ส่วนแก๊ส 

ที่เหลือประกอบด้วย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สไข่เน่า และ 

แก๊สอืน่ๆ  อกีหลายชนดิ สามารถนำามาใชเ้ปน็เชือ้เพลงิได ้เปน็การ

สร้างประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้และยังได้แหล่งพลังงานใหม่ 

ทดแทนนำ้ามันเชื้อเพลิงอีกด้วย (คณะกรรมาธิการการพลังงาน  

สภาผู้แทนราษฎร, “พลังงานทดแทน เอทานอล และไบโอดีเซล” 

บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำากัด, ธันวาคม ๒๕๔๕, ๑๓)

เมื่ อปี  ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็ จพระ เจ้ าอยู่ หั ว  

เสดจ็พระราชดำาเนินตรวจเยีย่มโครงการสว่นพระองค ์สวนจติรลดา  

และมีพระราชดำารัสให้ศึกษาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์ 

(เอทิลแอลกอฮอล์ หรือเอทานอล) จากอ้อย ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่ง

แนวทางเลือกที่สำาคัญ ต่อมาได้พระราชทานพระราชดำาริให้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างโรงงานสกัดนำ้ามันปาล์ม 

ขนาดเล็กที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และทรงพระกรุณา
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โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานนำ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็ก กำาลัง

ผลิตวันละ ๑๑๐ ลิตร ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส ในช่วงปี ๒๕๓๑

“...เดีย๋วนีก้ำ�ลงัพฒัน�ไบโอดเีซลเพร�ะว�่ถ�้ใชด้เีซล 

เปลือง แล้วก็ดีเซลจะหมดโลกแล้ว แต่ไบโอดีเซลของ 

แบบฝรัง่เพยีง ๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์หม�ยคว�มว�่ดเีซลแบบไบโอฯ 

แบบพชืใช ้๑๐๐ เปอร์เซน็ต์ อย่�งคร�วกอ่นนีไ้ป แลว้กน็�ยกฯ  

ใช้ไบโอฯ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไบโอฯ ใช้นำ้�มันแบบแก๊สโซฮอล์ 

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ ๑๐ เปอร์เซ็นต์อย่�งที่เข�ใช้ขึ้นภูเข� 

ขึ้นตรงเขื่อน ขึ้นชัน รถก็ไปได้ดี รถใช้นำ้�มันแก๊สโซฮอล์

แบบของเร�ก็ขึ้นได้ดี แต่ว่�มันจะมีน้อยหน่อยร�ค�ถูกกว�่ 

ถูกกว่�ดีเซล เดี๋ยวนี้ก็ใช้ดีเซลแบบแก๊สโซฮอล์ ม�ตอนน้ี 

จะใช้ดีเซลแบบนำ้�มันป�ล์ม นำ้�มันป�ล์ม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  

จะใชไ้ดไ้มต้่องใชด้เีซลส่ังม�จ�กเมอืงแขก คอื ถ�้เร�ใชด้เีซล

จ�กเมืองแขกอีกหน่อยก็หมด อีกหน่อยหมด แล้วก็เดี๋ยวน้ี 

เข�ก็มีเข�ก็ไม่ใช้แต่จะเก็บเอ�ไว้สำ�หรับม�ข�ยให้เร� เร�ก็

เสียแพงๆ
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เร�จะใช้ไบโอดีเซลแบบนำ้�มันป�ล์มที่เร�ปลูกเอง 

เร�ปลูกเองอ�จจะมีน้อยหน่อย ก็ใช้น้อย อย่�ไปฟุ่มเฟือย  

ใช้ม�กเกินไป นำ้�มันใช้น้อยๆ  หน่อย แต่เร�ก็มีใช้ ปลูกต้น 

ป�ล์มแล้วม�ทำ�เชื้อเพลิง ต้นป�ล์มม�ทอด ม�ทอดปล�  

ทอดอะไรต�่งๆ  ได้ แล้วก็ม�ใส่ในรถดีเซลได้ ใช้แล้วก็ใช้ได้  

มันวิ่งช้�หน่อย ว่ิงช้�ก็ไม่เป็นไร เร�อย่�เร่งรีบ ชีวิตอย่�ให้

เร่งรีบม�กเกินไป แต่ร�ค�ก็ถูก ถือหลักว่�ใช้ของร�ค�ไม่

แพงเกินไป ก็อ�จจะไม่มีประสิทธิภ�พเท่�กับไฮสปีดดีเซล

แต่ก็ไปได้ ก็ขอให้คิดว่�ทำ�อะไรต้องประหยัด...” 
พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

พลังงานแห่งพระอัจฉริยภาพ “ไบโอดีเซล” 

ไบโอดีเซลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำาพืชชนิดต่างๆ   

หรือไขมันสัตว์ รวมทั้งนำ้ามันที่ใช้แล้วจากการปรุงอาหาร มาผ่าน

ขบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยการเติมแอลกอฮอล์ เช่น  

เมทานอล หรือเอทานอล และสารเร่งปฏิกิริยา เช่น โซเดียม- 
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ไฮดรอกไซด์ ภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิสูง เมื่อเปลี่ยนเป็น 

เอสเทอร์ เช่น เมทิลเอสเตอร์ (methyl ester) หรือเอทิลเอสเทอร์  

(ethyl ester) ซ่ึงก็คือ “ไบโอดีเซล” นั่นเอง และได้กลีเซอรอล 

เปน็ผลพลอยได ้ซึง่สามารถใชเ้ปน็วตัถุดบิสำาหรับอุตสาหกรรมยา  

เครื่องสำาอาง และครีมเทียม ฯลฯ 

ประเภทของไบโอดีเซล สามารถแบ่งตามประเภทของ 

นำ้ามันที่นำามาใช้ได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๑. ไบโอดีเซลที่ใช้นํ้ามันของพืชหรือนํ้ามันสัตว์ คือ 

นำ้ามันพืช (เช่น นำ้ามันมะพร้าว นำ้ามันปาล์ม นำ้ามันถั่วลิสง นำ้ามัน 

ถั่วเหลือง) หรือนำ้ามันจากไขมันสัตว์ (เช่น นำ้ามันหมู) ซึ่งสามารถ

เอามาใช้ได้ทันทีกับเครื่องยนต์ดีเซล โดยไม่ต้องผสมหรือ 

เติมสารเคมีอื่นใด อีกนัยหนึ่งคือ ไม่ต้องผ่านขบวนการใดๆ  

เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของนำ้ามันอีก

๒. ไบโอดีเซลแบบลูกผสม เป็นการผสมกันระหว่าง 

นำ้ามันพืช (หรือนำ้ามันสัตว์) กับนำ้ามันก๊าด นำ้ามันดีเซล หรือ 

นำ้ามันชนิดอ่ืนๆ เพื่อให้ไบโอดีเซลที่ได้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ 

นำ้ามันดีเซลให้มากที่สุด 
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๓. ไบโอดีเซลแบบเอสเทอร์ ไบโอดีเซลประเภทนี้ 

ต้องผ่านการแปรรูปด้วยกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า ทรานส์- 

เอสเทอริฟิเคชั่น (Tranesterification) เสียก่อน ซึ่งก็คือการนำา 

นำา้มันพืชหรือนำา้มันสัตว์ท่ีมีกรดไขมันไปทำาปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ 

โดยใช้กรดหรือด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ทำาให้ได้เอสเทอร์ซึ่งก็คือ 

ไบโอดีเซลนั่นเอง ซึ่งไบโอดีเซลประเภทนี้ มีคุณสมบัติที่เหมือน 

กับนำ้ามันไบโอดีเซลมากที่สุด สามารถนำามาใช้กับรถยนต์ได้  

โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหากับเครื่องยนต์ (วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีกระบี่. ศึกษาความต้องการใช้นำ้ามันไบโอดีเซลเพ่ือ 

ทดแทนนำ้ามันดีเซลของเกษตรกรในจังหวัดกระบี่. หน้า ๕ - ๖.)
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นํ้ามันปาล์ม

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระราชดำาริ

เกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตร 

(Biodiesel) โดยเฉพาะจากนำ้ามันปาล์มในวาระต่างๆ เพ่ือช่วย

บรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์วิกฤตินำ้ามัน

ขาดแคลนในอนาคต ดังเช่น

“...ให้ทำ�ก�รสร้�งโรงง�นสกัดและแปรรูปนำ้�มัน

ป�ล์มขน�ดเลก็ขึน้ทีศ่นูยศ์กึษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองอนัเน่ือง

ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ...”

พระราชดำาริเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๑ ณ พระตำาหนัก  

ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ที่ได้พระราชทานแก่คณะ

ทำางานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์มขนาดเล็ก 

อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้

ดำาเนินการจัดสร้างโรงงานสกัดและแปรรูปนำ้ามันปาล์มขนาดเล็ก  

ขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำาผลผลิตปาล์มนำ้ามันจากแปลงทดลอง

ของศูนย์ฯ ซึ่งได้ทำาการปลูกเม่ือปี ๒๕๒๙ บนเนื้อที่ ๘ ไร่  

และเริ่มมีผลผลิตมาแปรรูปในเชิงการศึกษาอย่างครบวงจร เพื่อ
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ให้เกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าใจ 

และเห็นประโยชน์ของปาล์มนำ้ามันว่าสามารถนำาไปแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง โดยเริ่มจากการสกัดนำ้ามันปาล์มในระดับ

ครัวเรือนก่อน

เม่ือวนัท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๓๓ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ 

พระเทพรตันราชสดุา ฯ  สยามบรมราชกมุาร ีไดเ้สดจ็ฯ ทอดพระเนตร 

โรงงานแห่งนี้โดยละเอียดทุกขั้นตอนเป็นเวลานานกว่า ๑ ชั่วโมง  

ในการนี ้พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ไดม้พีระราชดำารสั ความวา่ 

“...โรงง�นนี้ดำ�เนินก�รสนองพระร�ชดำ�ริแล้ว...” 

ต่อมา เม่ือวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ได้พระราชทาน 

พระราชดำาริ  สรุปความว่า ให้นำ�ไบโอดีเซลม�ใช้ให้ได้ 

ประโยชน์จริง เพื่อรองรับก�รใช้ง�นในพื้นที่ รวมทั้งศึกษ�

คว�มต้องก�ร เช่น เกษตรกร ๑ ครอบครัว เมื่อใช้ปั๊มนำ้� 

เครื่องปั่นไฟฟ้� รถไถ ต้องใช้ไบโอดีเซลปริม�ณเท่�ไร 

และเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ สมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำาริ  

สรุปความว่า ควรแนะนำ�ให้คว�มรู้แก่ชุมชนที่ปลูกป�ล์ม 

นำ�้มัน รวมถงึองคก์�รบรหิ�รสว่นตำ�บลและองคก์�รบรหิ�ร 
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ส่วนจังหวัดว่� ถ้�ลงทุนทำ�นำ้�มันป�ล์มจะต้องลงทุนเท่�ไร 

ในก�รนำ�นำ้�มันม�ปั่นไฟ และหุงข้�ว เป็นก�รพ่ึงตนเอง 

และพัฒน�อย่�งย่ังยืน โดยให้ทำ�เป็นสูตรเพ่ือก�รศึกษ�  

ท้ังนี้  ก�รพัฒน�พลังง�นทดแทนต�มพระร�ชดำ�ริมี

อยู่หล�ยรูปแบบ เช่น ก�รใช้แก๊สโซฮอล์ในเครื่องยนต์

เบนซิน  ก�รใช้ดี โซฮอล์  และนำ้ �มันป�ล์มบริสุทธิ์  

ในเครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้ผลผลิตท�งก�รเกษตรที่มีอยู่

ในท้องถิ่นซึ่งเป็นก�รพัฒน�ประเทศต�ม “แนวปรัชญ�

เศรษฐกจิพอเพยีง” ทีค่วรค�่แกก่�รประพฤติปฏิบติัต�มเปน็

อย�่งยิ่ง
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พระราชดําริสู่การพัฒนา : โรงงานสกัดและแปรรูป 

นํ้ามันขนาดเล็ก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในการสนองพระราชดำาริ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เกี่ยวกับการดำาเนินการก่อสร้าง 

โรงงานสกัดและแปรรูปนำ้ ามัน 

ปาล์มขนาดเล็กภายในศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาพิกุลทองฯ สำานักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน

งาน โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก 

พระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) ได้

สนับสนุนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการ

ดำาเนนิการจดัซ้ืออุปกรณ์ของโรงงาน จนสามารถกลัน่นำา้มนัปาลม์

บริสุทธิ์ พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนาจนสามารถกลั่นนำ้ามันปาล์มที่มี

คุณภาพได้สำาเร็จในปี ๒๕๓๓ โดยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป็นลำาดับ
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ปัจจุบัน สามารถนำานำ้ามันไบโอดีเซล ใช้ทดแทนนำ้ามัน 

ดีเซลในเคร่ืองจักรกลการเกษตรและรถยนต์ของศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทองฯ ตลอดจนสามารถจำาหน่ายแก่ผู้บริโภคทั่วไป 

ไดใ้ชใ้นราคาประมาณลิตรละ ๒๘ บาท ซึง่มรีาคาถกูกวา่นำา้มนัดเีซล 

สามารถใช้กับพาหนะทั่วไป เช่น รถยนต์ รถโดยสารประจำาทาง  

การประมงของกลุ่มชาวประมงชายฝั่ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งศูนย์ 

ศึกษาการพฒันาพกิลุทองฯ ไดก้อ่สรา้งถงัขนาดความจ ุ๑,๐๐๐ ลติร  

เพื่อให้เพียงพอแก่ความต้องการ เป็นการลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิง

ของศูนย์ฯ และคนทั่วไปที่สนใจ

จากพระราชดำาริที่เกิดขึ้น ได้มีประชาชนที่สามารถ

น้อมนำาแนวพระราชดำาริไปสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง  

ยกตัวอย่างเช่น

นายเจษฎา เต็มรัตน์ ราษฎรบ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๓ 

ตำาบลดอนตรอ อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ได้เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  

เมือ่ป ี๒๕๔๙ และไดเ้พิม่เตมิความรูแ้ละศกึษาดว้ยตวัเอง ปจัจบุนั

สามารถผลิตนำ้ามันไบโอดีเซลจากนำ้ามันพืชใช้แล้ว
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นอกจากนี้ ในอนาคตนายเจษฎามีแผน

งานจะก่อสร้างโรงงานสกัดปาล์มนำ้ ามันแบบ 

ใช้กระทะทอดผลปาล์ม เครื่องหีบแบบเครื่องยนต์ 

กำาลงัการผลติวนัละ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ลติร โดยลกัษณะ

การผลิตเปน็การผลติแบบงา่ย ใชถ้งัขนาด ๒๐๐ ลติร 

และใช้ความร้อนจากแก๊สหุงต้ม

นายธีรพันธ์ จันทรัตน์ ราษฎรบ้านเลขที่  

๑๓๖/๖๘ หมู่ที่ ๕ ตำาบลปาเสมัส อำาเภอสุไหงโก-ลก  

จังหวัดนราธิวาส ได้เข้ามาดูงานภายในศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาพิกุลทองฯ เม่ือปี ๒๕๕๑ ปัจจุบัน 

มีเคร่ืองจักรผลิตแบบง่ายโดยใช้ถังเหล็กขนาด 

๒๐๐ ลิตร ใช้ความร้อนจากแก๊สหุงต้มเป็นกำาลัง

การผลิต และใช้วัตถุ ดิบจากนำ้ามันพืชใช้แล้ว  

โดยนำาไปใช้ประโยชน์กับรถบัสปรับอากาศ รถสิบล้อ รถยนต์  

สำาหรับแผนงานโครงการต่อไป จะสร้างโรงงานสกัดปาล์มนำ้ามัน  

ขนาดกำาลังการผลิต ๑ ตันทะลายต่อชั่วโมง โดยนำาวัตถุดิบ 

ผลปาลม์นำา้มนัมาจากกลุม่เกษตรภายในเครอืขา่ยผูป้ลกูปาลม์นำา้มนั

ในอำาเภอสุไหงโก-ลก
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พระราชดําริสู่การพัฒนา : โครงการทดลอง 

การปลูกปาล์มในพื้นที่โครงการชัยพัฒนา 

แม่ฟ้าหลวง ตําบลไร่ใหม่พัฒนา อําเภอชะอํา  

จังหวัดเพชรบุรี และตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้

พระราชทานพระราชดำาริให้สำานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ประสาน

งานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินการศึกษา 

ทดลองการปลูกปาล์มนำ้ามัน สบู่ดำา และพืชพลังงานทดแทนอื่นๆ 

เพื่อนำาไปใช้แปรรูปเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต โดยให้ดำาเนิน

การในพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา (ที่ว่างเปล่า) ทั่วประเทศ และ

พิจารณาหาพื้นที่อ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกประมาณ 

๑๐,๐๐๐ ไร่ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งให้พิจารณาจัดตั้งโรงงาน

ผลิตนำ้ามันปาล์มดิบ ดังเช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  

จังหวัดนราธิวาส หรืออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และให้พิจารณา

จัดต้ังโรงงานผลิตนำ้ามันไบโอดีเซลขนาดเล็กที่ใช้นำ้ามันปาล์ม  

สบู่ดำา และ/หรือพืชพลังงานอื่นๆ ในการผลิต
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สำานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้ประสานกรมพัฒนาที่ดิน 

และผู้อำานวยการโครงการชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง เพ่ือทดลอง

ปลูกปาล์มนำ้ามัน โดยเริ่มปลูกสายพันธุ์สุราษฎร์ธานี ๒ บนเนื้อที่ 

๒๐๐ ไร่ จำานวน ๔,๐๘๐ ต้น เมื่อปี ๒๕๔๘ ภายในพื้นที่โครงการ

ปลูกป่าชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง 

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำาเนินการดูแลแปลงปลูก และจัดทำาระบบนำ้า

แบบมินิสปริงเกอร์ รวมทั้งระบบไฟฟ้าใหม่

หลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช- 

กุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เสด็จฯ ไปยัง 

โรงงานฯ และทรงกดปุ่มเริ่มการทำางานเครื่องจักร เมื่อวันที่ ๒๗ 

กรกฎาคม ๒๕๔๙ โรงงานสกัดนำ้ามันพืช และผลิตไบโอดีเซล 

ครบวงจรไดเ้ริม่ผลตินำา้มนัไบโอดีเซล ชนดิ บ ี๑๐๐ โดยไดจ้ำาหนา่ย

ให้กับโครงการปลกูปา่ชยัพฒันา - แมฟ่า้หลวง เพือ่การทดสอบใช้

กับยานพาหนะและเครื่องจักรกลการเกษตร รวมทั้งนำามาใช้กับ

รถยนต์ในโครงการ และใช้ในเตาความร้อน เป็นต้น
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พระราชดําริสู่การพัฒนา : โรงงานต้นแบบ 

สกัดนํ้ามันปาล์มขนาดกําลังผลิต ๒ ตันทะลาย 

ต่อชั่วโมง สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่

โรงงานสกัดนำ้ามันปาล์มแห่งนี้ เป็นโรงงานขนาดเล็กที่มี

กำาลังการผลิต ๒ ตันทะลายต่อชั่วโมง สามารถรับผลผลิตปาล์ม 

นำ้ามันได้ประมาณ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ไร่ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ได้ออกแบบโรงงาน โดยใช้กระบวนการทอดผลปาล์ม

ในสภาพสุญญากาศ ทำาให้ไม่มีนำ้าเสียจากผลการผลิต เมื่อได้รับ

งบประมาณในช่วงต้นปี ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ไดอ้อกแบบคำานวณและเขยีนแบบแปลนอาคาร รวมทัง้เคร่ืองจกัร 

จากนัน้เร่ิมกอ่สร้างอาคารโรงงาน และสัง่สรา้งเครือ่งจกัร ในช่วงป ี

๒๕๔๕ และในปี ๒๕๔๖ ก็ได้เริ่มทดสอบระบบต่างๆ จนถึงเดือน

มีนาคม ๒๕๔๗ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำากัด จังหวัดกระบี่ จึงเริ่ม

ดำาเนินการสกัดนำ้ามันปาล์มได้ โดยทำางานวันละ ๘ ชั่วโมง ๑ กะ 

ใช้ผลปาล์มร่วงเป็นวัตถุดิบท้ังหมด เน่ืองจากขาดแคลนแรงงาน 

สับทะลายปาล์มสด จึงทำาให้ปาล์มนำ้ามันดิบที่สกัดได้มีปริมาณ 

กรดไขมันอิสระสูงประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ แต่มีประสิทธิภาพ 
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การสกัดนำ้ามันสูงถึง ๓๐ - ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ของนำ้าหนักผลปาล์ม

ที่ผลิต ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ฝากขายนำ้ามันปาล์มดิบทั้งหมดที่โรงงาน

สกัดนำ้ามันปาล์มของชุมชนสหกรณ์ชาวสวนปาล์มจังหวัดกระบี่ 

ในราคาประมาณ ๑๒.๕๐ - ๑๓.๕๐ บาทต่อกิโลกรัม เพื่อลดภาระ

ด้านการจัดจำาหน่ายเอง ส่วนกากปาล์มที่เป็นผลพลอยได้นั้น  

สหกรณ์ฯ สามารถจำาหน่ายได้ทั้งหมด ต่อมา สหกรณ์ฯ ได้มีการ

ปรับแผนการดำาเนนิงานเพือ่ลดตน้ทนุการผลติ ทำาใหใ้นป ี๒๕๔๘ 

สหกรณ์ฯ สามารถดำาเนินการเลี้ยงตัวเองได้
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พระราชดําริสู่การพัฒนา : โครงการศึกษา 

ความต้องการใช้นํ้ามันไบโอดีเซลเพื่อทดแทน 

นํ้ามันดีเซลของเกษตรกรสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มนํ้ามันกระบี่ อําเภออ่าวลึก 

จังหวัดกระบี่

สำานกังานคณะกรรมการพเิศษเพ่ือประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) ร่วมกับวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ได้ดำาเนินการสำารวจความต้องการ

การใช้นำ้ามันไบโอดีเซลของเกษตรกรในจังหวัดกระบี่ เพ่ือนำา

ข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้นำ้ามัน 

ไบโอดีเซล เพื่อทดแทนนำ้ามันดีเซล พร้อมทั้งหาแบบ และวิธีการ

ที่เหมาะสมในการสร้างเครื่องผลิตนำ้ามันไบโอดีเซลในครัวเรือน

และชุมชน

ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรหลากหลาย

อาชีพในจังหวัดกระบี่ ได้แก่ อาชีพทำาสวนปาล์มนำ้ามัน ทำานากุ้ง 

ทำานา อาชพีประมง และเรอืหางยาวรบัจา้ง ทราบวา่ ครอบครวัของ

เกษตรกรส่วนใหญ่มีเคร่ืองยนต์ และเครือ่งจกัรกลทีใ่ชน้ำา้มนัดเีซล  

กับรถยนต์มากที่สุด รองลงมาได้แก่ เครื่องยนต์ (เรือ) เครื่อง 
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สบูนำา้ และรถไถนา ในปรมิาณ ๕ - ๑๐ ลิตรตอ่วนั เกษตรกรสว่นใหญ ่

มีรายได้อยู่ระหว่าง ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เกษตรกร 

ส่วนใหญ่มีความต้องการใช้นำ้ามันไบโอดีเซล เพื่อทดแทนนำ้ามัน 

ดีเซลบางส่วนหรือเป็นไบโอดีเซลทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ต้องการ 

จัดหานำ้ามันโดยวิธีการซื้อจากปั๊มของรัฐที่จำาหน่ายไบโอดีเซล

พระราชดําริสู่การพัฒนา : เครื่องผลิตไบโอดีเซล

สําหรับเกษตรกร 

จากข้อมูลความต้องการใช้นำ้ามันดีเซลของเกษตรกร

จังหวัดกระบี่ จำานวน ๕ - ๑๐ ลิตรต่อวันนั้น จึงได้มีการศึกษา

รูปแบบเครื่องผลิตไบโอดีเซลอย่างง่าย โดยใช้กรดและด่าง 

ทำาปฏิกิริยาในอุณหภูมิที่เหมาะสมผ่านกระบวนการไม่ยากและ 

ไม่มากอุปกรณ์ (ใช้ถังใบเดียว) ซึ่งเกษตรกรสามารถทำาเองได้  

ซึ่งเรียกว่า “เครื่อง K-Cat ๑” 

ความสามารถในการผลิตของเครื่อง K-Cat ๑ 

๑. ผลิตได้ครั้งละ ๒๐ ลิตร

๒. ใช้เวลาในการผลิต ๒ - ๔ ชั่วโมงต่อครั้ง
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๓. กำาลังการผลิตเต็มที่ ๘๐ ลิตรต่อวัน

๔. ต้นทุนการผลิตนำ้ามันต่อลิตร (เฉพาะค่าสารเคมี 

ค่าไฟฟ้า ค่าแรง) ๔ บาท

๕. ชนิดของไบโอดีเซลที่ผลิต B๑๐๐

๖. คุณภาพนำ้ามันได้มาตรฐานชุมชนของกระทรวง

พลังงาน (สำานักงาน กปร. “คู่มือการผลิตนำ้ามันไบโอดีเซล 

เพื่อทดแทนนำ้ามันดีเซลสำาหรับเกษตรกร”. หน้า ๑๒ - ๑๔.)
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สิทธิบัตรแห่งพระอัจฉริยภาพ

จากผลสำาเร็จแห่งพระอัจฉริยภาพในการพัฒนาพลังงาน

ทดแทน เมือ่วนัที ่๙ เมษายน ๒๕๔๔ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำาพล เสนาณรงค ์องคมนตร ี

เปน็ผูแ้ทนพระองค ์ยืน่จดสทิธบิตัรในพระปรมาภไิธยของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง

พาณิชย์ ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ คือ “การใช้น้ํามันปาล์ม

กลั่นบริสุทธิ์เป็นนํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล” สิทธิบัตร 

เลขท่ี ๑๐๗๖๔ (คณะกรรมาธกิารการพลงังาน สภาผูแ้ทนราษฎร, 

“พลังงานทดแทน เอทานอล และไบโอดีเซล” บริษัท แปลน  

พริ้นท์ติ้ง จำากัด, ธันวาคม ๒๕๔๕, ๒๐.)

สบู่ดํา

พระราชดำาริสู่การพัฒนา : เมื่อปี ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและ 

ทอดพระเนตรความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดำารใินพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ในการนี ้ได้
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พระราชทานพระราชดำารเิกีย่วกบัการใช้พลังงานทดแทน โดยให้

พจิ�รณ�ปลกูออ้ย มนัสำ�ปะหลงั เพือ่สกดัแอลกอฮอลผ์สมกบั 

นำ้�มันเบนซิน เรียกว่� แก๊สโซฮอล์ และปลูกสบู่ดำ�เพื่อสกัด

นำ้�มัน ซึ่งส�ม�รถใช้แทนนำ้�มันดีเซลได้ 

ต่อมาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร ได้สนองพระราชดำาริ โดยนำา

เมล็ดพันธ์ุจากจังหวัดขอนแก่นมาปลูก จำานวน ๔๐๐ ต้น 

ระยะห่าง ๒ x ๑ เมตร ใช้เวลา ๕ เดือน สามารถเก็บเกี่ยว 

ผลผลิตได้เฉล่ีย ๗๐ กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ซึ่งนับเป็นผลผลิต 

ที่มีปริมาณน้อยจึงเลิกทดลองไป และได้มีการจัดทำาแปลงปลูก

สบู่ดำาอีกครั้งเมื่อปี ๒๕๔๘ สำาหรับการทดลองปลูกอ้อยและ 

มนัสำาปะหลังเพือ่สกดัแอลกอฮอล ์ทดลองปลกูเพ่ือใหไ้ดพั้นธุอ์อ้ย

และมันสำาปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที่ และยังคงมีการปลูกสาธิต

อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

สบู่ดำา เป็นพืชนำ้ามันชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นพืชพื้นเมือง 

ของทวีปอเมริกาใต้ ชาวโปรตุเกสนำาเข้ามาปลูกในประเทศไทย  

ในชว่งปลายสมยักรงุศรอียธุยา สบูด่ำาเปน็ไมพุ้ม่ยืนตน้ขนาดกลาง  

ความสูง ๒ - ๗ เมตร อายุยืนไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี ลำาต้นและ 
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ยอดคล้ายละหุ่ง แต่ไม่มีขน อยู่ในวงศ์ไม้ยางพารา เมื่อหักลำาต้น  

ส่วนยอดหรอืสว่นกา้นใบจะมยีางสขีาวขุน่คล้ายนำา้นมไหลออกมา  

มีกลิน่เหมน็เขยีว ออกดอกเปน็ชอ่กระจกุทีข่อ้สว่นปลายของยอด

ขนาดดอกเล็กสีเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีดอกตัวผู้จำานวนมาก

และดอกตัวเมียจำานวนน้อยอยู่บนต้นเดียวกัน สำาหรับผลและ 

เมล็ดมีสาร Hydrocyanic เมล็ดสบู่ดำามีสารพิษเรียกว่า Curcin  

หากบริโภคแล้วทำาให้เกิดอาการท้องเดินเหมือนสลอด เม่ือติดผลแล้ว 

มีสีเขียวอ่อนเกลี้ยงเกลาเป็นช่อพวงมีหลายผล เวลาสุกแก่จัดมี 

สีเหลืองคล้ายลูกจันทน์ รูปผลมีลักษณะทรงกลมขนาดปานกลาง 

เปลือกหนาปานกลาง
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หนึง่ผลสว่นมากม ี๓ พ ูโดยแตล่ะพูทำาหนา้ทีห่อ่หุม้เมล็ดไว ้ 

เมล็ดมีสีดำาขนาดเล็กกว่าเมล็ดละหุ่งพันธุ์ลายขาวดำาเล็กน้อย  

สตีรงปลายเมลด็มจีดุสีขาวเล็กๆ ตดิอยู ่เมือ่เกบ็ไวน้านจดุนีจ้ะหด 

ตัวเห่ียวแหง้ลง  ขนาดของเมลด็เฉลีย่ ความยาว ๑.๗ - ๑.๙  เซนตเิมตร  

หนา ๐.๘ - ๐.๙ เซนตเิมตร นำา้หนกั ๑๐๐ เมล็ด ประมาณ ๖๙.๘ กรัม  

เมื่อแกะเปลือกนอกสีดำาออกจะเห็นเนื้อในสีขาว

สบูด่ำาเปน็สมนุไพรรกัษาโรคไดห้ลายโรค เชน่ ใชน้ำา้ยางใส 

ป้ายริมฝีปากรักษาโรคปากนกกระจอก รักษาแผลในปาก  

แก้อาการปวดฟัน นำามาผสมกับนำา้นมมารดาป้ายล้ินขาวในเด็กก็หาย  

หยอดตาแดงหายไดเ้ชน่กนั หรอืผสมกบันำา้เจอืจางเปน็ยาระบาย

ส่วนลำาต้นนำามาผ่าสับเป็นท่อนแช่นำ้าอาบแก้โรคซาง 

ในเดก็ แกโ้รคคนัได ้เอาใบสบูด่ำาหอ่ขา้วสกุแล้วหมกขีเ้ถ้าให้เดก็กนิ 

แก้ตาแฉะ หรือนำามาห่ออิฐร้อนนาบท้องในหญิงคลอดบุตรอยู่ไฟ

สมัยก่อน รวมทั้งประชาชนบางประเทศใช้นำ้ามันสบู่ดำาใส่ผมด้วย

ในเมล็ดสบู่ดำาที่เก็บผลผลิตมาประมาณ ๔ กิโลกรัม  

จะสกัดนำ้ามันได้ ๑ ลิตร หรือประมาณ ๒๕ - ๓๐ เปอร์เซ็นต์ของ 

ผลผลิต การสกัดนำ้ามันอาจทำาได้หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะให้
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ปริมาณนำ้ามันแตกต่างกัน เช่น ในห้องปฏิบัติการ ใช้วิธีบดให้

ละเอียด แล้วสกัดด้วยตัวทำาละลายปิโตรเลียมอีเทอร์ จะได้

นำ้ามัน ๓๔.๙๖ เปอร์เซ็นต์จากเมล็ดรวมเปลือก และ ๕๔.๖๘ 

เปอร์เซ็นต์จากเนื้อเมล็ด ส่วนการสกัดด้วยระบบไฮดรอลิกและ

ระบบอัดเกลียว จะได้นำ้ามันใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ ๒๕ - ๓๐ 

เปอร์เซ็นต์ และมีนำ้ามันตกค้างในกาก ๑๐ - ๑๕ เปอร์เซ็นต์  

ในการสกัดต้องใช้ผลสบู่ดำาแห้ง (ผลสีเหลืองถึงสีดำา) ที่แก่จากต้น  

นำามากะเทาะเปลือกออกให้เหลือเฉพาะเมล็ด นำาไปล้างนำ้า

ทำาความสะอาดและผึ่งลมให้เมล็ดแห้ง ก่อนการสกัดนำ้ามันด้วย

ระบบไฮดรอลิกและระบบอัดเกลียว จะต้องนำาเมล็ดมาทุบให้แตก

หรือบดหยาบ แล้วนำาไปเพิ่มความร้อน โดยการนำาไปตากแดด 

หรือนึ่ง หรือนำาเข้าตู้อบก่อนนำาเข้าเครื่องสกัด เพื่อให้การสกัด 

นำ้ามันกระทำาได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ นำ้ามันที่ได้จากการสกัดจะต้องกรอง

สิง่สกปรกออก หรอืทิง้ใหต้กตะกอนกอ่นนำาไปใช้งาน และสามารถ

ใชก้บัเครือ่งยนตดี์เซลโดยไมต่อ้งใชน้ำา้มนัชนดิอืน่ผสมอกี ซึง่เปน็

คณุสมบตัพิเิศษของนำา้มนัสบูด่ำา ทำาใหเ้กษตรกรใช้งานไดส้ะดวก

และไม่มีความยุ่งยาก
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ข้อได้เปรียบของสบู่ดําเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับ

พลังงานชีวภาพอื่นๆ คือ 

๑. เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและขยายพันธุ์ง่าย

๒. วิธีการสกัดเอานำ้ามันออกสามารถทำาได้ง่าย 

๓. ประสิทธิภาพของพลังงานเป็นที่น่าพอใจ 

๔. สามารถหาได้ในชนบท 

๕. ไม่จำาเป็นต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์
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จากลักษณะธรรมชาติในการเจริญเติบโตของต้นสบู่ดำา 

และผลการนำานำา้มนัมาใชป้ระโยชนน์ัน้ ไดแ้สดงใหเ้หน็วา่ตน้สบูด่ำา 

สามารถปลูกและให้ผลผลิตได้ดี ในสภาพพื้นที่ต่างๆ ใน

ประเทศไทย ส่วนนำ้ามันสบู่ดำาสามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ และนา่จะเปน็นำา้มนัทีใ่ชท้ดแทนนำา้มนัดเีซล

ไดเ้ชน่เดยีวกบัพชืนำา้มันและพชืทดแทนพลงังานอืน่ๆ เชน่ ปาลม์

นำา้มนั อ้อย และมนัสำาปะหลงั ดังนัน้การใชน้ำา้มนัจากพชืนอกจาก

เป็นการลดมูลค่านำาเข้านำ้ามันจากต่างประเทศ และเป็นการลด

ต้นทุนให้กับเกษตรกรรวมถึงผู้บริโภคอื่นๆ แล้ว ยังเป็นการ

ใช้ประโยชน์จากพืชให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สามารถผลิตได้ใน

ประเทศ เพื่อทดแทนการขาดแคลนพลังงานในอนาคตได้ และ

หากประเทศไทยสามารถผลติไวใ้ชอ้ย่างเพียงพอ อาจนำาไปสูก่าร 

สง่ออกเพือ่จำาหนา่ยได ้เชน่เดียวกบัในหลายๆ ประเทศทีพ่ฒันาแลว้  

ซึ่งมีนโยบายรักษาสภาพแวดล้อม โดยให้ใช้พลังงานทดแทนจาก

พืชและสัตว์ เพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล ไบโอแก๊ส และเอทานอล  

มาใช้กับเครื่องยนต์ในอนาคตอันใกล้นี้  แทนการใช้นำ้ามัน 

ปิโตรเลียมท่ีกำาลังจะหมดไปและมีมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมสูงกว่า  

อย่างไรก็ตาม มีรายงานพบว่า ในนำ้ามันดีเซลมีองค์ประกอบของ 

PCA หรือโพลีไซคลิก อะโรเมติกส์ ไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเป็นสาร 
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กอ่มะเร็งชนดิหนึง่ ฉะนัน้หากมกีารนำานำา้มนัสบูด่ำาไปใช้ประโยชน์

กันมากขึน้ในอนาคต จงึควรมกีารศกึษาเพือ่ความปลอดภยัตอ่ไป

เอทานอล

พระราชดำาริสู่การพัฒนา : เมื่อปี ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นว่าประเทศไทยอาจประสบกับปัญหา

การขาดแคลนนำา้มนัและปญัหาพชืผลทางการเกษตรมรีาคาตกตำา่  

จึงได้พระราชทานพระราชดำา ริให้ โครงการส่วนพระองค์   

สวนจิตรลดา ศึกษาถึงการนำาอ้อยมาแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์ 

(เอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอล) โดยการนำาแอลกอฮอล์ที่ผลิต

ได้น้ีมาผสมกับนำ้ามันเบนซินได้เป็นนำ้ามันเช้ือเพลิง “นำ้ามัน 

แก๊สโซฮอล์” (Gasohol) หรือนิยมเรียกสั้นๆ ว่า “แก๊สโซฮอล์” 

(ที่มา: http://www.vcharkarn.com) 

เอทานอล (ethanol) หรอืเอทลิแอลกอฮอล ์(ethyl alcohol) 

เป็นเชื้อเพลิงเหลวที่ได้จากการย่อยสลายแป้งและนำ้าตาลด้วย

เอนไซม์ สามารถผลิตได้จากผลผลิตทางการเกษตรและวัสดุ 

เหลือใช้ทางการเกษตร ทุกส่วนของพืชสามารถนำามาใช้เป็นวัตถุดิบ 

สำาหรับผลิตเอทานอลได้ 
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สาํหรบัวตัถดุบิทีใ่ชผ้ลติเอทานอล สามารถแบง่ออก

เป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

๑. วัตถุดิบประเภทแป้ง ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตร

พวกธัญพืช เช่น ข้าวเจ้า ข้าวสาลี ข้าวโพด และพวกพืชหัว ได้แก่ 

มันสำาปะหลัง มันฝรั่ง มันเทศ เป็นต้น
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๒. วัตถุดิบประเภทนํ้าตาล ได้แก่ อ้อย กากนำ้าตาล  

บีทรูท ข้าวฟ่างหวาน เป็นต้น

๓. วัตถุดิบประเภทเส้นใย ส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้ 

จากผลผลิตทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย รำาข้าว  

เศษไม้ เศษกระดาษ วัชพืช รวมทั้งของเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม เช่น โรงงานกระดาษ เป็นต้น
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ทั้งนี้ สำาหรับประเทศไทยวัตถุดิบที่ได้รับการพิจารณา 

ว่ามีความเหมาะสมที่จะนำามาผลิตเอทานอลมีเพียง ๓ ชนิด

เท่าน้ัน ได้แก่ อ้อย กากนำ้าตาล และมันสำาปะหลัง โดยเฉพาะ

หัวมันสำาปะหลังสด ซึ่งไทยได้ให้ความสำาคัญกับการใช้เอทานอล 

ในรูปนำ้ามันเชื้อเพลิงผสม ได้มีการทดลองตลาดไปแล้วโดย

หน่วยงานหลัก ๔ หน่วยงาน ได้แก่ โครงการส่วนพระองค์ สวน

จติรลดา สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม

จำากัด (มหาชน) ซึ่งมีการจัดจำาหน่ายเป็น “นํ้ามันเบนซินผสม

พิเศษ” หรือแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างนำ้ามันเบนซิน

ธรรมดาต่อนำ้ามันเบนซินซูเปอร์ต่อเอทานอลในอัตราส่วนเท่ากับ 

๑๕:๓๕:๕๐ ผลปรากฏว่าผู้บริโภคยอมรับคุณภาพของนำ้ามัน

เบนซินพิเศษนี้ โดยเฉพาะในเรื่องของการลดมลพิษจากไอเสีย  

พบว่าการใช้แก๊สโซฮอล์ช่วยให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ทำาให้

แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และไฮโดรคาร์บอน (HC) ลดลง  

(คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร, “พลังงาน

ทดแทน เอทานอล และไบโอดเีซล” บรษิทั แปลน พริน้ทต์ิง้ จำากดั, 

ธันวาคม ๒๕๔๕, ๔๕ - ๕๓.)

________________________
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