โครงการไบโอดีเซลและแกสโซฮอลจากพืชของไทย

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา เริ่มตนขึ้นในป พ.ศ.
๒๕๒๘ ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริวาในอนาคตวาอาจเกิดการขาดแคลนน้ํามัน จึงมี
พระราชประสงคใหนําออยมาผลิตแอลกอฮอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง โดยพระราชทานเงินทุนวิจัยเริ่มตนเปน
จํานวน ๙๒๕,๕๐๐ บาท
การศึกษาวิจัยภายในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา เริ่มตั้งแตการทดลองปลูกออยหลายพันธุ
เพื่อคัดเลือกพันธุที่ดีที่สุดนํามาทําแอลกอฮอล นอกจากออยที่ผลิตไดภายในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา
แลวยังออกไปรับซื้อออยจากเกษตรกรเพื่อนํามาเปนวัตถุดิบอีกดวย
โรงงานแอลกอฮอลซึ่งมีทงั้ เครื่องหีบออย ถังหมัก หอกลั่นขนาดเล็ก เริ่มเดินเครื่องการผลิตครั้งแรกใน
ป พ.ศ.๒๕๒๙ สามารถผลิตแอลกอฮอล ๙๑ เปอรเซ็นตไดในอัตรา ๒.๘ ลิตรตอชั่วโมง
ตอมาเนื่องจากวัตถุดิบมีไมเพียงพอ จึงเปลี่ยนมาใชกากน้ําตาล และมีการสรางอาคารศึกษาวิจัยหลัง
ใหมภายในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา
สําหรับแอลกอฮอลที่ผลิตไดในชวงแรกยังไมสามารถนําไปผสมกับเบนซินได จึงนําผลผลิตที่ไดไปทํา
เปนน้ําสมสายชูตอมาก็ทําเปนแอลกอฮอลแข็งใชอุนอาหารใหกับทางหองเครื่องของสวนจิตรลดา เนื่องจากเดิม
ใชแอลกอฮอลเหลว ครั้งหนึ่งเมื่อมีการขนสงแอลกอฮอลเหลวไปยังพระตําหนักในภาคเหนือ รถเกิดอุบัติเหตุ
จนไฟไหมรถทั้งคัน เพราะแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิงอยางดี จึงไดมีการคิดนําแอลกอฮอลมาทําเปนเชื้อเพลิงแข็ง
เพื่อความปลอดภัยแทน
โรงงานแอลกอฮอล มี การปรั บ ปรุ งการกลั่ น เรื่ อยมาต อมาก็ส ามารถผลิ ต แอลกอฮอล บ ริ สุ ทธิ์ ๙๕
เปอรเซ็นต หรือที่เรียกวาเอทานอลไดเปนผลสําเร็จ

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเอทานอล

เอทานอล
วัตถุดิบที่ใชผลิตเอทานอลแบงออกเปน ๓ ประเภทใหญ ๆ ดังนี้ คือ
วัตถุดิบประเภทแปง ไดแก ธัญพืช ขาวเจา ขาวสาลี ขาวโพด ขาวบารเลย ขาวฟาง และพวกพืชหัว
เชน มันสําปะหลัง มันฝรั่ง มันเทศ เปนตน
วัตถุดิบประเภทน้ําตาล ไดแก ออย กากน้ําตาล บีตรูต ขาวฟางหวาน เปนตน
วัตถุดิบประเภทเสนใย สวนใหญเปนผลพลอยไดจากผลผลิตทางการเกษตร เชน ฟางขาว ชานออย
ซังขาวโพด รําขาว เศษไม เศษกระดาษ ขี้เลื่อย วัชพืช รวมทั้งของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงาน
กระดาษ เปนตน
เมื่อโรงงานแอลกอฮอลของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาสามารถผลิตแอลกอฮอลบริสุทธิ์ได ๙๕
เปอรเซ็นต ก็ไดทดลองนําไปผสมกับน้ํามันเบนซินเติมเครื่องยนต แตไมประสบความสําเร็จ เพราะแอลกอฮอล
บริสุทธิ์ ๙๕ เปอรเซ็นตมีน้ําผสมอยูดวย ตองนําไปกลั่นแยกน้ําเพื่อใหไดแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ๙๙.๕ เปอรเซ็นต
หรือเอทานอล กอนนําไปผสมกับน้ํามันเบนซิน
โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาจึงนําแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ๙๕ เปอรเซ็นตไปผานกระบวนการแยก
น้ําที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยเพื่อใหไดเอทานอล และนํากลับมาผสมกับน้ํามัน
เบนซินที่โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา
ป พ.ศ.๒๕๓๗ โครงการส วนพระองคสวนจิตรลดาขยายกําลังการผลิ ตเอทานอลเพื่อใหมีป ริมาณ
เพียงพอผสมกับน้ํามันเบนซิน ๙๑ ในอัตราสวน ๑ : ๙ ไดเปนน้ํามันแกสโซฮอล เติมใหกับรถยนตทุกคันของ
โครงการส ว นพระองค ส วนจิ ต รลดา ซึ่ ง เป น หนึ่ ง ในหกโครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป ของสํานักพระราชวัง
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชดําเนินไปทรงเปดโรงงานผลิตแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิง โดยโรงกลั่นใหมนี้มีกําลังการผลิตแอลกอฮอลได
ชั่วโมงละ ๒๕ ลิตรในกระบวนการกลั่นจะไดน้ํากากสาเปนน้ําเสีย ซึ่งสวนหนึ่งใชรดกองปุยหมักของโรงงานปุย
อินทรีย
การผสมแอลกอฮอลกับเบนซินของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาในระยะแรกเปนการนําน้ํามัน
และเอทานอลมาผสมในถังธรรมดา ใชแรงงานคนเขยาใหเขากัน ตอมาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (การ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทยในเวลานั้น) จึงนอมเกลานอมกระหมอมถวายหอผสมและสถานีบริการน้ํามันแกส
โซฮอลแกโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา
ป พ.ศ.๒๕๔๔ ภาคเอกชน ๒ กลุม นอมเกลานอมกระหมอมถวายเครื่องแยกน้ําออกจากเอทานอล
(Dehydration Unit) ๒ แบบ คือ เครื่อง Molecular Sieve Dehydration Unit และเครื่อง Membrane
Dehydration Unit
ปจจุบันสถานีบริการเชื้อเพลิงในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา นอกจากผลิตน้ํามันแกสโซฮอล
เติ มให กับ รถยนตทุกคัน ของโครงการแลว งานทดลองผลิ ต ภั ณฑเชื้ อเพลิงของโครงการส ว นพระองคส วน
จิตรลดายังเปนแหลงความรูแกประชาชนที่สนใจอีกดวย
ขั้ น ตอนการผลิ ต น้ํ า มั น แก ส โซฮอล แ ละสู ต รการผสมที่ โ ครงการส ว นพระองค ส วนจิ ต รลดา
ขั้นตอนการผลิตน้ํามันแกสโซฮอลในเชิงพาณิชย
นําวัตถุดิบอยางเชนขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย ขาวฟางหวาน ฯลฯ ไปผานกระบวนการหมัก
จากนั้นนําไปผานกระบวนการกลั่นและแยกใหบริสุทธิ์ ซึ่งจะทําใหไดเอทานอล ๙๕ เปอรเซ็นต หลังจากนั้น
นําไปผานกระบวนการแยกน้ํา ทําใหไดเปนเอทานอล ๙๙.๕ เปอรเซ็นต กอนนําไปผสมกับน้ํามันเบนซิน ถา
ผสมกับน้ํามันเบนซิน ๘๗ ก็จะไดเปนน้ํามันแกสโซฮอล ๙๑ ถาผสมกับน้ํามันเบนซิน ๙๑ ก็จะไดเปนน้ํามัน
แกสโซฮอล ๙๕

ดีโซฮอล
ดีโซฮอล คือ น้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดจากการผสมน้ํามันดีเซลกับแอลกอฮอล เพื่อนําไปใชแทนน้ํามันของ
เครื่องยนตดีเซล
โครงการดี โ ซฮอล เ ริ่ ม ขึ้ น ในป พ.ศ.๒๕๔๑ โดยโครงการส ว นพระองค ส วนจิ ต รลดาทดลองผสม
แอลกอฮอล ๙๕ เปอรเซ็นตกับน้ํามันดีเซลและสารอิมัลซิไฟเออร ซึ่งมีคุณสมบัติทําใหแอลกอฮอลกับ น้ํามัน
ดีเซลผสมเขากันไดโดยไมแยกกันที่อัตราสวน ๑๔:๘๕:๑
ดีโซฮอลจะใชกับเครื่องยนตดีเซล เชน รถแทรกเตอรของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา จากผล
การทดลองพบวาสามารถใชเปนเชื้อเพลิงไดดีพอสมควร และสามารถลดควันดําลงไปประมาณ ๕๐ เปอรเซ็นต
ปจจุบันดีโซฮอลเปนโครงการศึกษาวิจัยภายในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาเทานั้น ยังไมมีการ
นําออกมาใชในเชิงพาณิชย
ไบโอดีเซล
เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สรางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมขนาดเล็กที่สหกรณนิคมอาวลึก จังหวัดกระบี่ และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
สรางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ขนาดเล็ก กําลังผลิตวันละ ๑๑๐ ลิตร ที่ศนู ยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส
ตอมาในป พ.ศ.๒๕๒๘ พระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยู หั ว พระราชดํ าเนิ น พร อมด ว ยสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรโรงงานสกัดน้ํามันปาลมสาธิตที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และมีพระราชดํารัสใหไปทดลองสรางโรงงานใหกลุมเกษตรกรที่มีความพรอมในพื้นที่จริง
ปถัดมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจัดสรางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมทดลองขึ้นที่สหกรณนิคมอาวลึก
จังหวัดกระบี่
ป พ.ศ.๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชกระแสใหสรางโรงงานแปรรูปน้ํามันปาลม
ขนาดเล็กครบวงจร ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งแลวเสร็จ
ในป พ.ศ.๒๕๓๓
ในป พ.ศ.๒๕๔๓ โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาและกองงานสวนพระองค วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เริ่มการทดลองนําน้ํามันปาลมมาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตดีเซล
จากการทดสอบพบวา น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ๑๐๐ เปอรเซ็นต สามารถใชเปนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่ องยนต ดี เ ซล โดยไมต องผสมกับ น้ํ ามัน เชื้ อเพลิ งอื่น ๆ หรื ออาจใช ผ สมกับ น้ํ ามัน ดี เ ซลได ตั้ งแต ๐.๐๑
เปอรเซ็นต ไปจนถึง ๙๙.๙๙ เปอรเซ็นต
สิทธิบัตรการประดิษฐ
"การใชน้ํามันปาลมกลั่นบริสุทธิ์เปนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตดีเซล"
จากผลความสําเร็จดังกลาว เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหคุณอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนผูแทนพระองคยื่นจดสิทธิบัตร "การใชน้ํามัน
ปาลมกลั่นบริสุทธิ์เปนน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องยนตดีเซล"
ปเดียวกันนั้นสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติอัญเชิญผลงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๓ ผลงาน คือ ทฤษฎีใหม โครงการฝนหลวง และโครงการน้ํามันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ํามันปาลม ไปรวม
แสดงในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐนานาชาติ "Brussels Eureka 2001" ณ กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม
โครงการน้ํ า มั น ไบโอดี เ ซลสู ต รสกั ด จากน้ํ า มั น ปาล ม ได รั บ เหรี ย ญทองประกาศนี ย บั ต รสดุ ดี
เทิดพระเกียรติคุณพรอมถวยรางวัล

ไบโอดีเซลคืออะไร
ไบโอดีเซล (Biodiesel) คือ น้ํามันพืชหรือน้ํามันสัตว รวมทั้งน้ํามันใชแลวจากการปรุงอาหารนํามาทํา
ปฏิกิรยาทางเคมีกับแอลกอฮอล เรียกอีกอยางวาสารเอสเตอร มีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลมาก และใน
กระบวนการผลิตยังไดกลีเซอรอลเปนผลพลอยได ซึ่งสามารถนํามาใชในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางคอีกดวย
วัตถุดิบสําหรับการผลิตไบโอดีเซล
วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลไดแกน้ํามันพืชและน้ํามันสัตวทุกชนิด แตการนําพืชน้ํามันชนิดใดมาทํา
เปนไบโอดีเซลนั้น แตกตางกันไปตามลักษณะสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาทํา
จากถั่วเหลืองซึ่งปลูกเปนจํานวนมาก สวนในประเทศแถบยุโรป ทําจากเมล็ดเรพและเมล็ดทานตะวัน เปนตน
สําหรับในประเทศไทยผลิตไบโอดีเซลจากมะพราวและปาลมน้ํามัน โดยผลการวิจัยในปจจุบันพบวา
ปาลมคือพืชที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการนํามาใชทําไบโอดีเซล เพราะเปนพืชที่มีศักยภาพในการนํามาผลิตเปน
เชื้อเพลิงสูงกวาพืชน้ํามันชนิดอื่น จากการที่มีตนทุนการผลิตต่ํา ใหผลผลิตตอพื้นที่สูง ปาลมน้ํามันใหผลผลิต
น้ํามันตอไรสูงกวาเมล็ดเรพซึ่งใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลในประเทศแถบยุโรปถึง ๕ เทา และสูงกวา
ถั่วเหลืองที่ใชกันมากในสหรัฐอเมริกาถึง ๑๐ เทา
เมื่อเดื อนธั นวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จ พระเจ าอยู หัว มีรับ สั่ งกับผู บ ริห ารบริษัท โตโยต า
มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด พรอมดวยผูบริหารจากประเทศญี่ปุนที่มาเขาเฝาฯเรื่องเมล็ดสบูดํา วานาจะมี
คุณสมบัติบางอยางดีกวาน้ํามันปาลมในการทํา ไบโอดีเซล เพราะตนสบูดําเจริญเติบโตไดเร็วกวาปาลมน้ํามัน
และสามารถเก็บผลผลิตไดหลังจากปลูกไมเกิน ๑ ป นอกจากนั้นสบูดํายังไมเปนอาหารของมนุษยหรือสัตว แม
จะมีขอเสียเรื่องพิษของเมล็ดสบูดําที่อาจเกิดขึ้นแกมนุษยไดหากรับประทานหรือสัมผัส
บริ ษั ท โ ต โ ยต า ฯจึ ง ร ว ม กั บ ห ล า ย หน ว ยง าน อั น ไ ด แ ก ส ถ าบั น วิ จั ย แล ะ พั ฒ น าแ ห ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ Toyota Technical Center Asia-Pacific
จัดทําโครงการวิจัยเรื่องเมล็ดสบูดํา
ทั้งนี้จากการศึกษาเบื้องตนพบวา ตนสบูดําขยายพันธุงายและมีอายุยืนกวาตนปาลม โดยมีอายุยืนถึง
๕๐ ป และเริ่มเก็บผลผลิตไดเมื่ออายุ ๕-๘ เดือน สําหรับโครงการวิจัยในขั้นตอไปจะเปนการศึกษาแบบครบ
วงจร ตั้งแตการวิจัยเมล็ดพันธุที่ใหน้ํามันสูงสุด การปลูก แมลงที่เปนศัตรูพืชและเปนประโยชน การเก็บเมล็ด
การสกัดน้ํามัน การทดสอบกับเครื่องยนต รวมทั้งการศึกษาเรื่องตนทุนการผลิตดวย
นอกจากพืชดังกลาวมาแลว น้ํามันพืชใชแลวก็สามารถนํามาทําไบโอดีเซลไดเชนกัน และน้ํามันพืชใช
แลวก็เปนวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งที่โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาใชผลิตไบโอดีเซลมาเนิ่นนานแลว โดยนํา
น้ํามันเหลือใชจากหองเครื่องมาทําเปนไบโอดีเซล
หลักการผลิตไบโอดีเซล
วัตถุดิบที่มีศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยไดแก น้ํามันพืชใชแลวและพืชน้ํามัน โดย
นํามาผสมกับเมทานอลหรือเอทานอล จะไดเมทิลเอสเตอรหรือเอทิลเอสเตอร ซึ่งก็คือไบโอดีเซล และไดกลีเซ
อรอลเปนผลพลอยได ซึ่งสามารถนํามาใชในอุตสาหกรรมและเครื่องสําอางอีกดวย
ขั้นตอนในการผลิตไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย

นําพืชน้ํามัน เชน ปาลมน้ํามัน มะพราว สบูดํา ละหุง ฯลฯ ไปผานกระบวนการบีบหรือสกัดดวยตัวทํา
ละลายทํ า ให ไ ด น้ํ า มั น พื ช หลั ง จากนั้ น ผ า นกระบวนการทํ า ให บ ริ สุ ท ธิ์ นํ า ไปผ า นกระบวนการ
transesterification ดวยการเติมสารตระกูลแอลกอฮอล จะไดเปนไบโอดีเซล

