นํามั
้ นเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)
อําพล เสนาณรงค เรียบเรียง
จากขอมูลของ กองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร

1. นํ้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพ คืออะไร
นํามั
้ นเชื้อเพลิงชีวภาพ คือ แอลกอฮฮล, ethers esters และสารเคมีชนิดตางๆ ที่ไดจากมวล
ชีวภาพที่มีเนื้อเยื่อ (cellulosic biomass) ทุกชนิด เชน ชิน้ สวนของตนไม/ ของเหลือใชจากการเกษตร
และกรมปาไม ขยะเทศบาล ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน แตนามั
้ํ นเชื้อเพลิงชีวภาพ 1 ชนิด
ที่กําลังใชมากในสหรัฐอเมริกาขณะนี้ คือ แอลกอฮอลชีวภาพ (Bioethanol) และนํ้ามันดีเซล ชีวภาพ
(Biodiesel)

2. ประโยชนของนํามั
้ นเชื้อเพลิงชีวภาพ
1. วัตถุดบิ (Feedstock) หมุนเวียนตัดแลวปลูกไดใหม สําหรับประเทศไทยปลูกไดตอลดป มี
ความหลากหลายทางชนิดและสายพันธุส งู สามารถปรับปรุงใหผลผลิตใหเพิม่ ขึน้ ไดอกี
2. วัตถุดบิ ราคาถูกหาไดงา ย
3. ลดการพึง่ พาและนําเขานํามั
้ นปโตรเลียม จากตางประเทศ
4. ลดปฏิกิริยาเรือนกระจก (Greenhoouse effect) เพราะเกิดกาซคารบอนไดออกไซด(CO2)
และคารบอนมอนนอกไซด (CO) นอย
5. ลดมลภาวะแกสง่ิ แวดลอม เชน อากาศและนํา้
6. ปลอดภัยในการบรรจุภาชนะ เก็บรักษาและขนสง

3. แอลกอฮอลชวี ภาพ
ปจจุบันใชในสหรัฐอเมริกาประมาณ ปละ 5.7 ลานลานลิตร โดยผสมกับนํ้ามันเบนซินในอัตรา
1:9 หรือ 10% ใชเปนสารเพิม่ คาออกเทน (Octane) ในนํามั
้ นเบนซินปกติดว ย สามารถใชกบั รถยนตท่ี
ใชนามั
้ํ นเบนซินทั่วไป
รถยนตในสหรัฐอเมริกาเมือ่ 80 ปที่แลวมา สวนมากสรางเครือ่ งยนตสาหรั
ํ บใชกับแอลกอฮอล
100% กอนทีจ่ ะเปลีย่ นมาสรางเครือ่ งยนตสําหรับใชนามั
ํ้ นเบนซินและนํามั
้ นดีเซล เมือ่ นํามั
้ นปโตรเลียมซึง่ มีราคาถูกกวานําเขาจากตะวันออกกลาง

4. นํ้ามันดีเซลชีวภาพ
ปจจุบันสหรัฐอเมริกาใชมากกวาปละ ๑๑๓.๗ ลานลิตร เปนสารพวกเอสเธอร (Ester- คลาย
นํ้าสมสายชู) ผลิตจากนํามั
้ นถั่วเหลือง นํ้ามันจากเรสบีด (Rape seed-พืชวงศเดียวกับผักกาดขาว หรือ
คะนา) นํามั
้ นพืชชนิดอืน่ ๆ นํ้ามันหรือไขมันจากสัตว รวมทั้งนํ้ามันเหลือใชจากการทอดอาหาร

วิธีการผลิตจะตองผานกรรมวิธีที่เรียกวา "การเปลีย่ นใหเปนเอสเธอร" (Transesterification)
คือนํามั
้ นพืช (หรือสัตว) มากรองใหสะอาดและนํามาผสมใหทําปฏิกริ ยิ ากับแอลกอฮอล โดยมีตวั เรง
(Catalyst) ซึ่งเปนสารพวกดาง เชนโปแตสเซีย่ มไฮดรอคไซด (K OH) เพื่อเปลี่ยนใหเปนเอทธิล หรือ
เมทธิลเอสเตอร (ขึน้ อยูก บั ชนิดของแอลกอฮอลทใ่ี ช)
เอทธิลหรือเมทธิลเอสเตอร ที่ไดนี้ คือ นํ้ามันดีเซลชีวภาพ ซึง่ สามารถใชเดินเครือ่ งยนต ดีเซล
โดยตรง (100%) หรือผสมกับนํามั
้ นดีเซลธรรมชาติในอัตราสวนตางๆ กัน แตที่นิยมใชกันมาก คือ
อัตรา 1:4 หรือ 20%
ผลิตภัณฑที่ไดจากการผลิตอีกอยางหนึ่ง คือ glycerol ซึ่งใชในกทํายาและเครื่องสําอางไดขอ ดี
นํ้ามันดีเซลชีวภาพที่เพิ่มขึ้นจาก "แอลกอฮอลชวี ภาพ" คือ
1. ไมตอ งปรับเครือ่ งยนต
2. ใชผสมกับนํามั
้ นดีเซลธรรมชาติไดทุกอัตราสวน เพราะคุณสมบัตทิ างกายภาพคลายคลึง
กันมาก
3. ปลอดภัยกวา
ปจจุบนั ไดทดลองผลิตจากนํ้ามันพืชชนิดอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ เชน นํ้ามันถั่วลิสง นํ้ามันเมล็ดฝาย นํ้า
มันเมล็ดทานตะวัน (และเชื่อวานํามั
้ ยพืชจากประเทศไทย เชน นํ้ามันงา นํ้ามันเมล็ดนุม นํ้ามันมะพราว
และนํามั
้ นปาลม คงใชเปนวัตถุดิบไดเชนเดียวกัน)

5. ดีเซลชีวภาพจากนํ้ามันใชแลว
ในประเทศออสเตรเลีย มีขา วรายงานวาบริษทั Mc Donald ไดรวบรวมนํามั
้ นที่เหลือจากการ
ทอดมันฝรั่งจากสาขารวม ๑๓๕ แหง ปริมาณ ถึง ๑๑๐๐ ตัน นําไปผานกรรมวิธี "Transesterification"
และได "Fatty acid methyl ester (FAME) หรือนํามั
้ นดีเซลชีวภาพจํานวนหนึ่ง ซึง่ เมือ่ นําไปใชทดลอง
กับรถบัสโดยสารที่เมือง Graze แบบ๑๐๐% ปรากฏผลเปนทีน่ า พึงพอใจ

6. นํ้ามันดีเซลชีวภาพในประเทศไทย
สําหรับในประเทศไทยมีการทดลองใชน้ํามันพืชชนิดตาง ๆ มาเดินเครื่องยนตดีเซลเปนจํานวน
มากนับตัง้ แตสงครามโลกครัง้ ที่2 เปนตนมา และมีการทดลองเพิ่มมากในชวงที่เกิดวิกฤตการณสงคราม
ตะวันออกกลางและนํามั
้ นขึ้นราคา (๒๕๒๕) แตเปนการทดลองนํานํามั
้ นพืชดิบมาทดลองใชโดยตรง
๑๐๐% หรือใชผสมกับนํ้ามันปโตรเลีย่ มชนิดตาง ๆ เชนนํามั
้ นดีเซล หรือ นํ้ามันกาส ในอัตราตาง ๆ กัน
นํ้ามันพืชที่นามาทดลองใช
ํ
ไดแก นํ้ามันละหุง นํ้ามันเมล็ดยางพารา นํ้ามันสบูดาํ (Jatropha curcus
Linn.) นํามั
้ นมะพราว และนํามั
้ นปาลม เปนตน ผลการทดลองเปนที่นาพึงพอใจ มีปญ
 หาและอุปสรรค
บางเล็กนอย หากไดรบั การวิจยั และพัฒนาตอยอดขึน้ ไปอีก จะไดรับผลสําเร็จอบยางสมบูรณแนนอน
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