
 

 

 

พลงังานชวีภาพ : พลงัแหง่พระปรชีาญาณ 

 

นับเป็นความโชคดอีย่างยิง่ของประชาชนชาวไทย ทีไ่ดเ้กดิและอาศยัอยูภ่ายใตพ้ระบรมโพธสิมภารใน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวผูท้รงเป่ียมดว้ยพระเมตตาและพระปรชีาสามารถ พระวสิยัทศัน์ดา้นพลงังานทดแทนที่

ทรงเริม่ตน้ศกึษาวจัิยขึน้เมือ่ 20 ปีทีแ่ลว้ ในขณะทีร่าคาน ้ามันดบิในตลาดโลกมรีาคาสงูขึน้ ท าใหปั้จจบุนัประชาชน
ชาวไทยไดม้ทีางเลอืกในการใชพ้ลงังานทดแทนทีค่นไทยสามารถผลติไดเ้อง สามารถลดปรมิาณการน าเขา้ไดเ้ป็น

จ านวนมาก 

คณุแกว้ขวัญ วชัโรทยั เลขาธกิารส านักพระราชวงั กลา่วถงึพระราชด ารเิรือ่งเชือ้เพลงิชวีภาพของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่ัวทีม่มีานานกวา่สีส่บิปี ในหนังสอื "๗๒ ปี แกว้ขวัญ วชัโรทัย เลขาธกิารพระราชวงั" ว่า 

"พระองคท์รงรับสัง่มาตัง้แต ่พ.ศ.๒๕๐๔ แลว้วา่คา่รถจะแพง ก็แปลวา่น ้ามันจะแพง บังเอญิผมรูจ้ักกบัพวก
อตุสาหกรรมน ้ามัน แลว้คยุเรือ่งนี ้เขาบอกวา่เขาแขง่ขนักนั มันก็ตอ้งลดราคาลงไปเรือ่ย ๆ พระองคก็์รับสัง่ให ้
ทดลองผลติแอลกอฮอลท์ าน ้ามันเช ือ้เพลงิ ท าเป็นน ้ามันแก๊สโซฮอล ์ดโีซฮอล ์ในสวนจติรลดา... 

ตอนนัน้ทรงมพีระราชปรารภวา่เมอืงไทยก าลงัเหอ่ปลกูตน้ยคูาลปิตสั ทีไ่หน ๆ ก็ปลกูหมด ยูคาลปิตสั ๓ ปี จงึจะตดั
ได ้แลว้ทา่นก็รับสัง่วา่ ระหวา่ง ๓ ปีเขาจะเอาอะไรกนิ แตถ่า้เผือ่ปลกูออ้ย ปลกูทกุปีขายไดท้กุปี แลว้ก็เอาออ้ยมา
ท าแอลกอฮอล ์เอาแอลกอฮอลม์าผสมเบนซนิ เราก็ทดลองผสมตัง้แต ่๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์ทัง้เบนซนิทัง้น ้ามันดเีซล 
ใชไ้ดร้ถยนตข์องโครงการสว่นพระองคใ์ชน้ ้ามันแก๊สโซฮอลแ์ละดโีซลฮอล"์ 

การศกึษาวจัิยเกีย่วกบัเชือ้เพลงิชวีภาพของโครงการโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดา เริม่ตน้ขึน้ในปี พ.ศ.

๒๕๒๘ ดว้ยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงมพีระราชด ารวิา่ในอนาคตอาจเกดิการขาดแคลนน ้ามัน จงึมปีระราช

ประสงคใ์หน้ าออ้ยมาผลติแอลกอฮอลเ์พือ่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ โดยพระราชทานเงนิทนุวจัิยเริม่ตน้เป็นจ านวน 
๙๒๕,๕๐๐ บาท 

 



 

 

เอทานอล 

 



 

การศกึษาวจัิยภายในโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดาเริม่ตัง้แตก่ารทดลองปลกูออ้ยหลายพันธุ ์เพือ่คดัเลอืกพันธุ์
ทีด่ทีีส่ดุน ามาท าแอลกอฮอล ์นอกจากออ้ยทีผ่ลติไดภ้ายในโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดาแลว้ยังออกไปรับซือ้

ออ้ยจากเกษตรกรเพือ่น ามาเป็นวตัถดุบิอกีดว้ย 

โรงงานแอลกอฮอลซ์ึง่มทีัง้เครือ่งหบีออ้ย ถังหมัก หอกลัน่ขนาดเล็ก เริม่เดนิเครือ่งการผลติครัง้แรกในปี พ.ศ.

๒๕๒๙ สามารถผลติแอลกอฮอล ์๙๑ เปอรเ์ซ็นตไ์ดใ้นอัตรา ๒.๘ ลติรตอ่ชัว่โมง 

ตอ่มาเนือ่งจากวัตถดุบิมไีมเ่พยีงพอ จงึเปลีย่นมาใชก้ากน ้าตาล และมกีารสรา้งอาคารศกึษาวจัิงหลงัใหมภ่ายใน

โครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดา 

ส าหรับแอลกอฮอลท์ีผ่ลติไดใ้นชว่งแรกยังไม่สามารถน าไปผสมกับเบนซนิได ้จงึน าผลผลติทีไ่ดไ้ปท าเป็น
น ้าสม้สายชตูอ่มาก็ท าเป็นแอลกอฮอลแ์ข็งใชอุ้น่อาหารใหก้ับทางหอ้งเครือ่งของสวนจติรลดา เนือ่งจากเดมิใช ้

แอลกอฮอลเ์หลว ครัง้หนึง่เมือ่มกีารขนสง่แอลกอฮอลเ์หลวไปยังพระต าหนักในภาคเหนอื รถเกดิอบุัตเิหตทุกใหไ้ฟ

ไหมร้ถทัง้คนั เพราะแอลกอฮอลเ์ป็นเชือ้เพลงิอยา่งด ีจงึไดม้กีารคดิน าแอลกอฮอลม์าท าเป็นเชือ้เพลงิแข็งเพือ่
ความปลอดภัยแทน 

โรงงานแอลกอฮอลม์กีารปรับปรุงการกลัน่เรือ่ยมาตอ่มาก็สามารถผลติแอลกอฮอลบ์รสิทุธิ ์๙๕ เปอรเ์ซ็นต ์หรอืที่

เรยีกวา่เอทานอลไดเ้ป็นผลส าเร็จ 

 

 

 



วัตถดุบิทีใ่ชใ้นการผลติเอทานอล 

วตัถดุบิทีใ่ชผ้ลติเอทานอลแบง่ออกเป็น ๓ ประเภทใหญ ่ๆ ดงันี ้คอื 

1. วตัถดุบิประเภทแป้ง ไดแ้ก ่ธัญพชื ขา้วเจา้ ขา้วสาล ีขา้วโพด ขา้วบารเ์ลย ์ขา้วฟ่าง และพวกพชืหัว เชน่ 

มันส าปะหลงั มันฝร่ัง มันเทศ เป็นตน้ 
2. วตัถดุบิประเภทน ้าตาล ไดแ้ก ่ออ้ย กากน ้าตาล บตีรูต ขา้วฟ่างหวาน เป็นตน้ 

3. วตัถดุบิประเภทเสน้ใย สว่นใหญเ่ป็นผลพลอยไดจ้ากผลผลติทางการเกษตร เชน่ ฟางขา้ว ชานออ้ย ซงั
ขา้วโพด ร าขา้ว เศษไม ้เศษกระดาษ ขีเ้ลือ่ย วัชพชื รวมทัง้ของเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม เชน่ 

โรงงานกระดาษ เป็นตน้ 

 



 

เมือ่โรงงานแอลกอฮอลข์องโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดาสามารถผลติแอลกอฮอลบ์รสิทุธิ ์๙๕ เปอรเ์ซ็นต ์
และทดลองน าไปผสมกับน ้ามันเบนซนิเตมิเครือ่งยนต ์แตไ่ม่ประสบความส าเร็จ เพราะแอลกอฮอลบ์รสิทุธิ ์๙๕ 

เปอรเ์ซ็นตม์นี ้าผสมอยู่ดว้ย ตอ้งน าไปกลัน่แยกน ้าเพือ่ใหไ้ดแ้อลกอฮอลบ์รสิทุธิ ์๙๙.๕ เปอรเ์ซ็นต ์หรอืเอทานอล 
กอ่นน าไปผสมกบัน ้ามันเบนซนิ 

โครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดาจงึน าแอลกอฮอลบ์รสิทุธิ ์๙๕ เปอรเ์ซ็นตไ์ปผ่านกระบวนการแยกน ้าที่
สถาบนัวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทยเพือ่ใหไ้ดเ้อทานอล และน ากลับมาผสมกบัน ้ามันเบนซนิ

ทีโ่ครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดา 

ปี พ.ศ.๒๕๓๗ โครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดาขยายก าลงัการผลติเอทานอลเพือ่ใหม้ปีรมิาณเพยีงพอผสมกบั

น ้ามันเบนซนิ ๙๑ ในอตัราสว่น ๑ : ๙ ไดเ้ป็นน ้ามันแก๊สโซฮอล ์เตมิใหก้บัรถยนตท์กุคนัของโครงการสว่นพระองค์
สวนจติรลดา ซึง่เป็นหนึง่ในหกโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิเนื่องในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงครอง

สริริาชสมบตัคิรบ ๕๐ ปี ของส านักพระราชวงั 

เมือ่วนัที ่๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จพระราชด าเนนิไป

ทรงเปิดโรงงานผลติแอลกอฮอลเ์ป็นเชือ้เพลงิ โดยโรงกลัน่ใหมน่ีม้กี าลงัการผลติแอลกอฮอลไ์ดช้ัว่โมงละ ๒๕ 
ลติรในกระบวนการกลัน่จะไดน้ ้ากากสา่เป็นน ้าเสยี ซึง่สว่นหนึง่ใชร้ดกองปุ๋ ยหมักของโรงงานปุ๋ ยอนิทรยี ์



 

การผสมแอลกอฮอลก์บัเบนซนิของโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดาในระยะแรกเป็นการน าน ้ามันและเอทานอล
มาผสมในถังธรรมดา ใชแ้รงงานคนเขยา่ใหเ้ขา้กนั ตอ่มาบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (การปิโตรเลยีมแหง่

ประเทศไทยในเวลานัน้) จงึนอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อมถวายหอผสมและสถานีบรกิารน ้ามันแก๊สโซฮอลแ์กโ่ครงการ
สว่นพระองคส์วนจติรลดา 

ปี พ.ศ.๒๕๔๔ ภาคเอกชน ๒ กลุม่ นอ้มเกลา้นอ้มกระหมอ่มถวายเครือ่งแยกน ้าออกจากเอทานอล (Dehydration 
Unit) ๒ แบบ คอื เครือ่ง Molecular Sieve Dehydration Unit และเครือ่ง Membrane Dehydration Unit 



 

ปัจจุบนัสถานีบรกิารเชือ้เพลงิในโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดา นอกจากผลติน ้ามันแก๊สโซฮอลเ์ตมิใหก้ับ

รถยนตท์กุคนัของโครงการแลว้ งานทดลองผลติภัณฑเ์ชือ้เพลงิของโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดายังเป็น
แหลง่ความรูแ้กป่ระชาชนทีส่นใจอกีดว้ย 

ขัน้ตอนการผลติน ้ามนัแกส๊โซฮอลแ์ละสตูรการผสมทีโ่ครงการสว่นพระองคส์วน
จติรลดา 



 

ขัน้ตอนการผลติน ้ามนัแกส๊โซฮอลใ์นเชงิพาณชิย ์

น าวตัถดุบิอย่างเชน่ขา้ว ขา้วโพด มันส าปะหลงั ออ้ย ขา้วฟ่างหวาน ฯลฯ ไปผา่นกระบวนการหมัก จากนัน้น าไป

ผา่นกระบวนการกลัน่และแยกใหบ้รสิทุธิ ์ซึง่จะท าใหไ้ดเ้อทานอล ๙๕ เปอรเ์ซ็นต ์หลงัจากนัน้น าไปผ่าน
กระบวนการแยกน ้า ท าใหไ้ดเ้ป็นเอทานอล ๙๙.๕ เปอรเ์ซ็นต ์กอ่นน าไปผสมกบัน ้ามันเบนซนิ ถา้ผสมกับน ้ามัน

เบนซนิ ๘๗ ก็จะไดเ้ป็นน ้ามันแกส๊โซฮอล ์๙๑ ถา้ผสมกบัน ้ามันเบนซนิ ๙๑ ก็จะไดเ้ป็นน ้ามันแก๊สโซฮอล ์๙๕ 



 

จากพระราชด ารสิูป่ระชาชน 

ชว่งปี พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๓๐ บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) เปิด
จ าหน่ายน ้ามันแก๊สโซฮอลไ์ดร้ะยะหนึง่ก็ตอ้งหยุดไป เพราะราคาน ้ามันเบนซนิในเวลานัน้ถกูกวา่ราคาแอลกอฮอล ์

๙๕ เปอรเ์ซ็นต ์จงึไมคุ่ม้คา่กบัการน ามาจ าหน่าย 

อยา่งไรก็ตาม โครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดายังคงศกึษาวจัิยเกีย่วกับน ้ามันแก๊สโซฮอลอ์ยา่งตอ่เนือ่งมาตลอด 

ดงันัน้เมือ่เกดิวกิฤตราคาน ้ามัน การน าผลการศกึษาวจัิยเรือ่งพลงังานทดแทนตามพระราชด ารมิาตอ่ยอดขยายผล
ในเชงิพาณชิยจ์งึเป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็ว 

พ.ศ.๒๕๓๙ รัฐบาลมนีโยบายยกเลกิการเตมิสารตะกั่วเพือ่แกไ้ขปัญหามลพษิทางอากาศ ท าใหโ้รงกลัน่น ้ามันตอ้ง
น าเขา้สารเพิม่ออกเทน MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) มาผสมกับน ้ามันเบนซนิแทน อยา่งไรก็ตาม สาร 

MTBE ซึง่นอกจากชว่ยลดมลพษิทางอากาศแลว้ ยังประหยัดเงนิตราตา่งประเทศปีละหลายรอ้ยลา้นบาท รวมทัง้
ชว่ยใหเ้กษตรกรสามารถขายผลติผลทางเกษตรในราคาสงูขึน้ 

พ.ศ.๒๕๔๔ บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดาผลติและจ าหน่ายน ้ามันแก๊ส
โซฮอล ์โดยเริม่จ าหน่าย ณ สถานบีรกิารน ้ามัน ปตท.บรเิวณส านักงานใหญ ่ถนนวภิาวดรัีงสติ 

ปีเดยีวกนั บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) ร่วมกบัสถาบนัวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศ
ไทย ผลติเอทานอลบรสิทุธิ ์๙๙.๕ เปอรเ์ซ็นตจ์ากมันส าปะหลงั แลว้น ามาผสมกับน ้ามันเบนซนิในสดัสว่น ๑๐ 

เปอรเ์ซ็นต ์ทดแทนสาร MTBE เป็นน ้ามันแก๊สโซฮอล ์ออกเทน ๙๕ 

บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) ทดลองจ าหน่ายน ้ามันแก๊สโซฮอลเ์ป็นครัง้แรกทีส่ถานีบรกิารน ้ามัน

ถนนตวิานนท ์ถนนพหลโยธนิ ถนนเจรญิกรุงตดัใหม ่และถนนนวมนิทร ์ปีถัดมาเปิดเพิม่ขึน้อกี ๑ แหง่ ทีถ่นนสทุธิ
สารวนิจิฉัย 

จนกระทัง่ปัจจบุนัเปิดจ าหน่ายทัว่ประเทศผา่นสถานีบรกิารกวา่ ๖๐๐ แหง่ รวมถงึน าเอทานอลมาผสมเป็นน ้ามันแก๊ส

โซฮอล ์๙๑ เป็นรายแรกและรายเดยีวในประเทศไทย ตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๕๔๗ 



ภายในเวลาเพยีงไมก่ีปี่ น ้ามันแก๊สโซฮอลก็์ไดรั้บความนยิมในหมูป่ระชาชนทัว่ไปอย่างกวา้งขวาง ซึง่นอกจากชว่ย

ลดการน าเขา้น ้ามันลงไดส้ว่นหนึง่แลว้ ยังชว่ยลดมลภาวะเป็นพษิในอากาศไดอ้กีดว้ย 

"ปตท.ไดเ้ขา้ร่วมกบัโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดา โดยทดสอบการใชน้ ้ามันแก๊สโซฮอล ์ใชอ้ตัราสว่นผสมของ
เอทานอล ๙๙.๕ เปอรเ์ซน็ต ์และเบนซนิธรรมดาเทา่กบั ๑:๙ หรอื ๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์กบัรถยนตใ์นโครงการสว่น
พระองคฯ์ มรีถบรรทกุเครือ่งยนตเ์บนซนิขนาดเล็ก รวมทัง้รถจักรยานยนตส์องและสีจั่งหวะ และน ้ามันดโีซฮอลใ์ช ้
อตัราสว่นผสมของเอทานอล ๙๕ เปอรเ์ซน็ต ์และดเีซลเทา่กบั ๑๔ เปอรเ์ซน็ต ์โดยเตมิกบัสารอมิัลซไิฟเออร ์ใช ้
กบัรถบรรทกุเครือ่งยนตด์เีซลขนาดเล็กและรถไถแทรกเตอร ์เครือ่งยนต ์Kubota ตลอดจนรถยนตด์เีซลใชส้ าหรับ
เก็บขยะ... 

ผลการทดสอบปรากฏวา่ ตลอดระยะเวลาการทดลองหนึง่ปี ไมพ่บความเสยีหายอย่างรุนแรงตอ่เครือ่งยนต ์สามารถ
ท าใหม้ลพษิไอเสยีของเครือ่งยนตเ์บนซนิลดลงประมาณ ๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์และลดควนัด าไดถ้งึ ๕๐ เปอรเ์ซน็ต ์จาก
เครือ่งยนตด์เีซล แตก่ารส ิน้เปลอืงมากขึน้ถงึ เกอืบ ๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์ส าหรับรถยนตเ์ครือ่งยนตด์เีซล" 

คณุประเสรฐิ บญุสมัพันธ ์กรรมการผูจั้ดการใหญ ่บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ดโีซฮอล 

 

ดโีซฮอล ์คอื น ้ามันเชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากการผสมน ้ามันดเีซลกบัแอลกอฮอล ์เพือ่น าไปใชแ้ทนน ้ามันของเครือ่งยนต์
ดเีซล 

โครงการดโีซฮอลเ์ริม่ขึน้ในปี พ.ศ.๒๕๔๑ โดยโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดาทดลองผสมแอลกอฮอล ์๙๕ 

เปอรเ์ซ็นตก์ับน ้ามันดเีซลและสารอมิัลซไิฟเออร ์ซึง่มคีณุสมบตัทิ าใหแ้อลกอฮอลก์ับน ้ามันดเีซลผสมเขา้กนัไดโ้ดย
ไมแ่ยกกนัทีอ่ตัราสว่น ๑๔:๘๕:๑ 



ดโีซฮอลจ์ะใชก้บัเครือ่งยนตด์เีซล เชน่ รถแทรกเตอรข์องโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดา จากผลการทดลอง

พบวา่สามารถใชเ้ป็นเชือ้เพลงิไดด้พีอสมควร และสามารถลดควนัด าลงไปประมาณ ๕๐ เปอรเ์ซ็นต ์

ปัจจุบนัดโีซฮอลเ์ป็นโครงการศกึษาวจัิยภายในโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดาเทา่นัน้ ยังไมม่กีารน าออกมาใช ้

ในเชงิพาณชิย ์

"ส าหรับการทดลองใชด้โีซลฮอลก์บัรถแทรกเตอรข์องโครงการสว่นพระองคฯ์นัน้ พบวา่ในชว่งแรกก าลังของรถตก
ลงเนือ่งจากเป็นรถทีใ่ชง้านหนัก ตอ้งการก าลงัทีส่งู แตห่ลงัจากดัดแปลงระบบการจา่ยน ้ามันแลว้ ใชง้านไดด้ไีมม่ี
ปัญหา" 
ประเสรฐิ บญุสมัพันธ ์กรรมการผูจั้ดการใหญ ่บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 

ไบโอดเีซล 

 

เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงมพีระราชด ารใิหม้หาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์สรา้งโรงงาน
สกัดน ้ามันปาลม์ขนาดเล็กทีส่หกรณ์นคิมอา่วลกึ จังหวดักระบี ่และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งโรงงานสกดั
น ้ามันปาลม์บรสิทุธิข์นาดเล็ก ก าลงัผลติวนัละ ๑๑๐ ลติร ทีศ่นูยศ์กึษาการพัฒนาพกิลุทองอันเนือ่งมาจาก

พระราชด าร ิจังหวดันราธวิาส 

ตอ่มาในปี พ.ศ.๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวพระราชด าเนนิพรอ้มดว้ยสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกมุาร ีทอดพระเนตรโรงงานสกดัน ้ามันปาลม์สาธติทีม่หาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์และมพีระราชด ารัสใหไ้ป
ทดลองสรา้งโรงงานใหก้ลุม่เกษตรกรทีม่คีวามพรอ้มในพืน้ทีจ่รงิ 

ปีถัดมา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรจ์ัดสรา้งโรงงานสกัดน ้ามันปาลม์ทดลองขึน้ทีส่หกรณ์นคิมอา่วลกึ จังหวัด
กระบี ่

ปี พ.ศ.๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงมพีระราชกระแสใหส้รา้งโรงงานแปรรูปน ้ามันปาลม์ขนาดเล็กครบ
วงจร ทีศ่นูยศ์กึษาการพัฒนาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิจังหวดันราธวิาส ซึง่แลว้เสร็จในปี พ.ศ.๒๕๓๓ 

ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ โครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดาและกองงานสว่นพระองค ์วงัไกลกงัวล อ าเภอหัวหนิ จังหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์เริม่การทดลองน าน ้ามันปาลม์มาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิส าหรับเครือ่งยนตด์เีซล 

จากการทดสอบพบวา่ น ้ามันปาลม์บรสิทุธิ ์๑๐๐ เปอรเ์ซ็นต ์สามารถใชเ้ป็นน ้ามันเชือ้เพลงิส าหรับเครือ่งยนตด์เีซล 

โดยไมต่อ้งผสมกบัน ้ามันเชือ้เพลงิอืน่ ๆ หรอือาจใชผ้สมกับน ้ามันดเีซลไดต้ัง้แต ่๐.๐๑ เปอรเ์ซ็นต ์ไปจนถงึ 
๙๙.๙๙ เปอรเ์ซ็นต ์

สทิธบิตัรการประดษิฐ ์

"การใชน้ ้ามนัปาลม์กลัน่บรสิทุธิเ์ป็นน ้ามนัเช ือ้เพลงิส าหรับเครือ่งยนตด์เีซล" 

จากผลความส าเร็จดงักลา่ว เมือ่วนัที ่๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวจงึทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ ใหค้ณุอ าพล เสนาณรงค ์องคมนตร ีเป็นผูแ้ทนพระองคย์ืน่จดสทิธบิตัร "การใชน้ ้ามันปาลม์กลัน่บรสิทุธิเ์ป็น

น ้ามันเชือ้เพลงิเครือ่งยนตด์เีซล" 

ปีเดยีวกนันัน้ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาตอิัญเชญิอัญเชญิผลงานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ๓ 

ผลงาน คอื ทฤษฎใีหม ่โครงการฝนหลวงและโครงการน ้ามันไบโอดเีซลสตูรสกัดจากน ้ามันปาลม์ ไปร่วมแสดงใน
งานนทิรรศการสิง่ประดษิฐน์านาชาต ิ"Brussels Eureka 2001" ณ กรุงบรัสเซลส ์ประเทศเบลเยีย่ม 



โครงการน ้ามันไบโอดเีซลสตูรสกัดจากน ้ามันปาลม์ ไดรั้บเหรยีญทองประกาศนยีบตัรสดดุเีทดิพระเกยีรตคิณุพรอ้ม

ถว้ยรางวลั 

พระอจัฉรยิภาพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวไมเ่พยีงประจักษ์ในหมูพ่สกนกิรชาวไทยเทา่นัน้ แตย่ังขจรขจาย
ไปในเวทนีานาชาตอิกีดว้ย 

ไบโอดเีซลคอือะไร 

ไบโอดเีซล (Biodiesel) คอื น ้ามันพชืหรอืน ้ามันสตัว ์รวมทัง้น ้ามันใชแ้ลว้จากการปรุงอาหารน ามาท าปฏกิริยาทาง

เคมกีบัแอลกอฮอล ์เรยีกอกีอย่างวา่สารเอสเตอร ์มคีณุสมบตัใิกลเ้คยีงกบัน ้ามันดเีซลมาก และในกระบวนการผลติ

ยังไดก้ลเีซอรอลเป็นผลพลอยได ้ซึง่สามารถน ามาใชใ้นอตุสาหกรรมเครือ่งส าอางคอ์กีดว้ย 

วัตถดุบิส าหรับการผลติไบโอดเีซล 

วตัถดุบิในการผลติไบโอดเีซลไดแ้กน่ ้ามันพชืและน ้ามันสตัวท์กุชนดิ แตก่ารน าพชืน ้ามันชนดิใดมาท าเป็นไบโอ

ดเีซลนัน้ แตกตา่งกนัไปตามลักษณะสภาพภมูอิากาศและภมูปิระเทศ เชน่ ประเทศสหรัฐอเมรกิาท าจากถั่วเหลอืง
ซึง่ปลกูเป็นจ านวนมาก สว่นในประเทศแถบยโุรป ท าจากเมล็ดเรพและเมล็ดทานตะวนั เป็นตน้ 

ส าหรับในประเทศไทยผลติไบโอดเีซลจากมะพรา้วและปาลม์น ้ามัน โดยผลการวจัิยในปัจจบุันพบวา่ปาลม์คอืพชืที่
ดแีละเหมาะสมทีส่ดุในการน ามาใชท้ าไบโอดเีซล เพราะเป็นพชืทีม่ศีักยภาพในการน ามาผลติเป็นเชือ้เพลงิสงูกวา่

พชืน ้ามันชนดิอืน่ จากการทีม่ตีน้ทนุการผลติต า่ ใหผ้ลผลติตอ่พืน้ทีส่งู ปาลม์น ้ามันใหผ้ลผลติน ้ามันตอ่ไร่สงูกวา่
เมล็ดเรพซึง่ใชเ้ป็นวตัถดุบิในการผลติไบโอดเีซลในประเทศแถบยโุรปถงึ ๕ เทา่ และสงูกวา่ถั่วเหลอืงทีใ่ชก้นัมาก

ในสหรัฐอเมรกิาถงึ ๑๐ เทา่ 

เมือ่เดอืนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมรัีบสัง่กับผูบ้รหิารบรษัิท โตโยตา้ มอเตอร ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั พรอ้มดว้ยผูบ้รหิารจากประเทศญีปุ่่ นทีม่าเขา้เฝ้าฯเรือ่งเมล็ดสบูด่ า วา่น่าจะมคีณุสมบตับิางอย่างดกีวา่

น ้ามันปาลม์ในการท า ไบโอดเีซล เพราะตน้สบูด่ าเจรญิเตบิโตไดเ้ร็วกวา่ปาลม์น ้ามัน และสามารถเก็บผลผลติได ้
หลงัจากปลกูไมเ่กนิ ๑ ปี นอกจากนัน้สบูด่ ายังไมเ่ป็นอาหารของมนุษยห์รอืสตัว ์แมจ้ะมขีอ้เสยีเรือ่งพษิของเมล็ด

สบูด่ าทีอ่าจเกดิขึน้แกม่นุษยไ์ดห้ากรับประทานหรอืสมัผัส 

บรษัิท โตโยตา้ฯจงึร่วมกับหลายหน่วยงาน อนัไดแ้ก ่สถาบนัวจิัยและพัฒนาแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์บรษัิท 

ปตท. จ ากดั (มหาชน) และ Toyota Technical Center Asia-Pacific จัดท าโครงการวจิัยเรือ่งเมล็ดสบูด่ า 

ทัง้นีจ้ากการศกึษาเบือ้งตน้พบวา่ ตน้สบูด่ าขยายพันธุง์า่ยและมอีายยุนืกวา่ตน้ปาลม์ โดยมอีายยุนืถงึ ๕๐ ปี และ
เริม่เก็บผลผลติไดเ้มือ่อาย ุ๕-๘ เดอืน ส าหรับโครงการวจัิยในขัน้ตอ่ไปจะเป็นการศกึษาแบบครบวงจร ตัง้แตก่าร

วจิัยเมล็ดพันธุท์ีใ่หน้ ้ามันสงูสดุ การปลกู แมลงทีเ่ป็นศตัรูพชืและเป็นประโยชน ์การเก็บเมล็ด การสกดัน ้ามัน การ

ทดสอบกับเครือ่งยนต ์รวมทัง้การศกึษาเรือ่งตน้ทนุการผลติดว้ย 

นอกจากพชืดงักลา่วมาแลว้ น ้ามันพชืใชแ้ลว้ก็สามารถน ามาท าไบโอดเีซลไดเ้ชน่กนั และน ้ามันพชืใชแ้ลว้ก็เป็น
วตัถดุบิอกีชนดิหนึง่ทีโ่ครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดาใชผ้ลติไบโอดเีซลมาเนิน่นานแลว้ โดยน าน ้ามันเหลอืใช ้

จากหอ้งเครือ่งมาท าเป็นไบโอดเีซล 

ปัจจุบนั บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) ก็เริม่รับซือ้น ้ามันพชืใชแ้ลว้ไปท าเป็นไบโอดเีซลเชน่กนั 

หลกัการผลติไบโอดเีซล 

วตัถดุบิทีม่ศีักยภาพในการผลติไบโอดเีซลในประเทศไทยไดแ้ก ่น ้ามันพชืใชแ้ลว้และพชืน ้ามัน โดยน ามาผสมกับ

เมทานอลหรอืเอทานอล จะไดเ้มทลิเอสเตอรห์รอืเอทลิเอสเตอร ์ซึง่ก็คอืไบโอดเีซล และไดก้ลเีซอรอลเป็นผล
พลอยได ้ซึง่สามารถน ามาใชใ้นอตุสาหกรรมและเครือ่งส าอางอกีดว้ย 

ขัน้ตอนในการผลติไบโอดเีซลในเชงิพาณชิย ์



น าพชืน ้ามัน เชน่ ปาลม์น ้ามัน มะพรา้ว สบูด่ า ละหุง่ ฯลฯ ไปผา่นกระบวนการบบีหรอืสกดัดว้ยตวัท าละลายท าใหไ้ด ้

น ้ามันพชื หลงัจากนัน้ผา่นกระบวนการท าใหบ้รสิทุธิ ์น าไปผ่านกระบวนการ transesterification ดว้ยการเตมิสาร
ตระกลูแอลกอฮอล ์จะไดเ้ป็นไบโอดเีซล 

 

จากพระราชด ารสิูป่ระชาชน 

เมือ่ครัง้ทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวเสด็จพระราชด าเนนิไปทรงประกอบพธิวีางศลิาฤกษ์เขือ่นคลองทา่ดา่น 

จังหวดันครนายก ในวนัที ่๒ มถินุายน พ.ศ.๒๕๔๔ รถยนตพ์ระทีน่ั่งตดิสติ๊กเกอรท์า้ยรถวา่ "รถคนันีใ้ชน้ ำ้มนั

ปำลม์ ๑๐๐%" 

เดอืนถัดมา บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เปิดโครงการน าร่องจ าหน่ายน ้ามันดเีซลปาลม์บรสิทุธิใ์นวนัที ่๑๑ 
กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ซึง่ปัจจบุนั ปตท.มสีถานีจ าหน่ายน ้ามันชนดินี ้๔ สถาน ีและไดข้ยายการบรกิารน ้ามันไบโอ

ดเีซล B5 จ านวน ๓๐ สถานี 

สว่นบรษัิท บางจากปิโตเลยีม จ ากัด (มหาชน) เขา้ร่วมทดลองผลติและจ าหน่ายไบโอดเีซล (B5 ในระยะแรกและ 

B5 ในปัจจบุนั) ทีส่ถานบีรกิารน ้ามันบางจาก ถนนมหดิล จังหวดัเชยีงใหม ่เมือ่กลางปี ๒๕๔๗ ในระยะแรกจ าหน่าย
ใหก้บัรถยนตรั์บจา้งสองแถวทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ๑,๓๐๐ คนั ตอ่มาไดข้ยายการจ าหน่ายใหก้ับประชาชนทัว่ไป 

กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลังงาน สนองพระราชด ารขิองพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว ดว้ยการใหก้ารสนับสนุนในการท าไบโอดเีซลชมุชน โดยมเีป้าหมายวา่ภายในปี พ.ศ.๒๕๔๙ จะจัดให ้

มไีบโอดเีซลชมุชนใหไ้ด ้๖๐ แหง่ เพือ่ร่วมเฉลมิฉลองเนือ่งในวโรกาสทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ ๖๐ ปี โดยยดึ
แนวพระราชด ารเิขา้ถงึ เขา้ใจ พัฒนา ดว้ยการไปส ารวจและศกึษากอ่นวา่พืน้ทีด่งักลา่วเหมาะจะท าไบโอดเีซลจาก

อะไร หากพืน้ทีด่งักลา่วเหมาะกบัการปลกูปาลม์ ก็สง่เสรมิใหป้ระชาชนปลกูปาลม์ พืน้ทีใ่ดปลกูสบูด่ าอยูแ่ลว้ ก็น า

เครือ่งท าไบโอดเีซลทีใ่ชก้บัสบูด่ าเขา้ไปใหป้ระชาชน หรอือาจเลอืกใชน้ ้ามันพชืใชแ้ลว้ซึง่ใชไ้ดก้บัทกุพืน้ที ่
อยา่งเชน่ทีช่มุชนทีห่นองจอก กรุงเทพมหานครก็มกีารท าไบโอดเีซลจากน ้ามันพชืใชแ้ลว้ เพือ่ใชเ้ตมิเครือ่งยนต์

ทางการเกษตร 

 

ไบโอดเีซลในประเทศไทย 

ไบโอดเีซลในประเทศไทยแบง่ออกเป็นสองมาตรฐาน คอื ไบโอดเีซลชมุชนและไบโอดเีซลเชงิพาณชิย ์

ไบโอดเีซลชมุชน คอื ไบโอดเีซลทีก่ลัน่ออกมาเป็นน ้ามันพชืเหมอืนน ้ามันทีใ่ชป้รุงอาหาร ทีเ่รยีกกนัวา่ปาลม์น ้ามัน

โคโคด่เีซล เป็นไบโอดเีซลทีเ่หมาะกับเครือ่งยนตด์เีซลสบูเดยีว รอบเครือ่งยนตค์งที ่เชน่ รถเดนิลาก รถอแีตน๋ 
เครือ่งสบูน ้า แตไ่มเ่หมาะกบัการใชก้บัเครือ่งยนตด์เีซล เพราะในระยะยาวจะท าใหเ้กดิยางเหนยีวในเครือ่ง 

ไบโอดเีซลเชงิพาณชิย ์เป็นการน าน ้ามันพชืไปผ่านขัน้ตอน transesterfication เป็นสารเอสเตอร ์ทีเ่รยีกกนัวา่ 
B100 น ามาผสมกับน ้ามันดเีซล อย่างเชน่ น ้ามัน B5 ก็คอืมนี ้ามันดเีซลในอัตราสว่นน ้ามันดเีซลตอ่น ้ามันพชืทีผ่่าน

กระบวนการ ๙๕:๕ จะได ้B5 

"เป็นทีต่ระหนักกนัดใีนพระปรชีาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ส าหรับการพัฒนาเชือ้เพลงิน ้ามันจาก
วสัดทุางการเกษตร พระองคท์รงรเิริม่มาเป็นเวลานานกวา่ ๒๐ ปีมาแลว้ เมือ่ ปตท.ไดม้โีอกาสสนองพระมหา
กรุณาธคิณุดว้ยการสนับสนุนงานตดิตามศกึษาวจัิยและพัฒนา ร่วมกบัโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดาตัง้แตปี่ 
พ.ศ.๒๕๒๘ จงึนับเป็นอกีงานหนึง่ที ่ปตท.มคีวามปลืม้ปิตแิละมคีวามภาคภมูใิจเป็นอยา่งยิง่" 
คณุประเสรฐิ บญุสมัพันธ ์กรรมการผูจั้ดการใหญ ่บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

"บางจากไดแ้รงบนัดาลใจจากโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดา เราจงึอยากท างานวจัิยร่วมกบัภาครัฐและภาค
การศกึษา ป๊ัมสหกรณ์ของบรษัิทบางจากถอืวา่เป็นเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรกรสามารถพึง่พาตนเองได"้ 
ดร.อนุสรณ์ แสงนิม่นวล ประธานกรรมการ บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)  


