มก. – โตโยตา – ปตท. ผนึกกําลังสนองพระราชดําริในหลวง
วิจัยไบโอดีเซลจากสบูดํา สรางพลังงานทดแทนใหใชไดจริง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด บริษัทโตโยตา
เทคนิเคิล เซ็นเตอร เอเชีย แปซิฟก (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ปโตรเลียมไทย จํากัด (มหาชน) สราง
งานวิจัยเชิงบูรณาการเพือ่ การพัฒนาเทคโนโลยีดวยเทคนิคการผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดสบูดํา
รองศาสตราจารย ดร. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ผูอํานวยการโครงการ เคยู – ไบโอดีเซล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาววาโครงการความรวมมือในการ
วิจัยและพัฒนาโครงการ Jatropha Biodiesel R&D Project เปน
โครงการทีส่ นองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
ในเรื่องพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนการนําเขา โดยจะทําอยางไรให
ไทยมีพลังงานทดแทนจากวัตถุดิบในประเทศ และสามารถตอบสนอง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได ซึง่ พืชที่มีศักยภาพและสามารถนํามาทําเปนพลังงานทดแทนมี 2 กลุม กลุม
แรกเปนพืชที่ใหแปงและน้ําตาลโดยนํามาทําเปนแอลกอฮอลแลวแปลงเปนเอทานอลทีเ่ รียกวา
“กาซโซ
ฮอลล” เชน มันสําปะหลัง ออย พืชกลุม ที่สองทีส่ ามารถนํามาทําเปนน้ํามันเชื้อเพลิงในรถยนตได ก็คอื พืชที่
เปนน้ํามันโดยนํามาแปรรูปเพื่อทําเปนดีเซลที่เรียกวา “ไบโอดีเซล” ซึ่งเปนเชือ้ เพลิงดีเซลทีม่ คี ุณสมบัติการ
เผาไหมเหมือนกับดีเซลจากปโตรเลียมมากและสามารถใชแทนกันได คุณสมบัตสิ ําคัญของไบโอดีเซลคือ
สามารถยอยสลายไดเองตามกระบวนการชีวภาพใน
ธรรมชาติ (biodegradable) และไมเปนพิษ (nontoxic) และไบโอดีเซลยังเปนสารไมไวไฟและไมระเบิด
มีจุดวาบไฟสูงถึง 120 องศาเซลเซียส ในขณะที่นํา้ มัน
ดีเซลมีจุดวาบไฟที่ 64 เซลเซียส โดยพืชทีส่ ามารถ
นํามาผลิตเปนไบโอดีเซลได อาทิ ปาลมน้ํามัน ถั่ว
เหลือง ทานตะวัน มะพราว และ สบูดํา ซึ่งในกลุมพืช
เหลานี้มสี บูดําเปนพืชที่นา สนใจมากที่สดุ ในการนํามาผลิตเปนพลังงานทดแทน
“สบูดํา” (Jatropha Curcas Linn.) เปนพืชน้ํามัน ชนิดหนึ่ง ซึ่งน้ํามันที่ไดจ ากเมล็ดสบูดําสามารถ
นํามาใชกับเครื่องยนตดีเซลได โดยไมตอ งใชน้ํามัน ชนิดอื่นผสม นอกจากนั้น ยังใชเปนสมุนไพรรักษาโรค
ใชปลูกเปนแนวรั้ว เพื่อปองกันสัตวเลี้ยงเขาทําลายผลผลิต เนื่องจากมีส ารพิษ Hydrocyanic มีกลิ่น เหม็น
เขียว ดังนั้นสบูดําจึงเปนพืชพลังงานทดแทนที่นาใหความสนใจเปนอยางยิ่งในสภาวะที่ราคาน้ํามันดีเซลมี

ราคาสูงขึ้น และยังเปนการสงเสริมใหเกษตรกรผูปลูก
ต น สบู ดํา มี ร ายได ดี ขึ้ น และสามารถส งออกสบู ดํ า สู
ตลาดไดกวางขึ้นอีกดวย นอกจากนั้นสบูดํายังมีราคา
คงที่ ปลูกไดในหลายพื้นที่ของประเทศ ใหผลผลิตเร็ว
มี ไ ขมั น ไม อิ่ ม ตั ว ซึ่ ง ถื อ ได ว า สบู ดํ า เป น วั ต ถุ ดิ บ ที่ ดี
เหมาะสํ า หรั บ นํ า มาผลิ ต เป น ไบโอดี เ ซลพลั ง งาน
ทดแทนดีที่สุดในขณะนี้
รองศาสตราจารย วั ฒ นา สวรรยาธิ ป ติ รั ก ษาราชการอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร กลาววา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดตระหนักถึงวิกฤตการณน้ํามันแพงมาตั้งแต พ.ศ.
2522 โดยไดไดเริ่มทําการศึกษาวิจัยสบูดําตั้งแตดานการคัดเลือกพันธุ ทดสอบปลูกในภาวะแวดลอมตางๆ
ปริมาณและคุณภาพน้ํามันสกัดจากสบูดํา การผลิตถานกัมมันตจากเปลือกเมล็ดสบูดํา และการปรับปรุง
คุณภาพของน้ํามันสบูดําโดยเทคนิคการผลิตแบบตางๆ อยางไรก็ตามงานวิจัยสบูดําในชวงที่ผานมายังเปน
การศึกษาที่ไมครบวงจร จนกระทั่งในป 2548 ไดเกิดโครงการวิจัย เคยู-ไบโอดีเซล ขึ้นเพื่อทําการศึกษาวิจัย
สบูดําแบบบูรณาการ และขณะนี้ก็ไดเกิดโครงการวิจัยและพัฒนาไบโอดีเซลจากเมล็ดสบูดําขึ้น โดยไดรับ
ความรวมมือจาก บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด บริษัทโตโยตา เทคนิเคิล เซ็นเตอร เอเชีย
แปซิฟก (ประเทศไทย) จํ ากัด และ บริ ษัท ป โตรเลียมไทย จํา กั ด (มหาชน) ในสวนของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร จะดําเนินการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซล ดูแ ลการคัดเลือกพันธุสบูดําและ
วิธีการเพาะปลูกเพื่อใหเกิดผลตอบแทนสูงสุด วิจัยศัตรูพืชและแมลงที่กอใหเกิดประโยชน รวมถึงขั้น ตอน
การผลิตไบโอดีเซลและศึกษาผลกระทบตอสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม และจากนั้น จะนําน้ํามัน
ไบโอดีเซลบริสุทธิ์ (B100) ที่ไดจากเมล็ดสบูดํามอบใหกับ บริษัท ปโตรเลียมไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท
โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด และ บริษัทโตโยตา เทคนิเคิล เซ็นเตอร เอเชีย แปซิฟก (ประเทศไทย)
จํ า กั ด เพื่ อ ขยายผลการศึ กษาวิ จั ยไปสู ภ าครั ฐ และเอกชนอั น จะเป น การช วยส งเสริ มและพัฒ นาภาค
เกษตรกรรมไดตอไป

