การใชนํามั
้ นสบูด ากั
ํ บเครื่องยนตดีเซลในไรนา
เขียนโดย : ระพีพันธุ ภาสบุตร และ สุขสันต สุทธิผลไพบูลย

Mr. Rudoft Diesel ผูประดิษฐเครื่องยนตดีเซล
คนแรกของโลก เมื่อ ป 2433 ไดกลาววาเครื่องยนต
ดีเซลของเขา สามารถใชนํามั
้ นดีเซลและนํามั
้ นพืชอะไร
ก็ไดเปนเชื้อเพลิง ถานํ้ามันนั้นเดินผานหัวฉีดไดและจุด
ระเบิดไดดวยความรอนที่เกิดจากการอัดตัวสูงภายใน
กระบอกสูบ ซึ่งเกิดจากการอัดตัวของอากาศระเบิดไอ
นํามั
้ น ป 2522 ชวงที่นํ้ามันปโตรเลียมมีราคาสูงขึน้
มาก คุณระพีพันธุ ภาสบุตร ไดนานํ
ํ ามั
้ นถัว่ เหลือง นํา้
มันถัว่ ลิสง นํามั
้ นปาลม นํามั
้ นละหุง นํามั
้ นพืชตาง ๆ ที่
ซือ้ ขายในทองตลาดรวม 18 ชนิดมาทดลองเดินเครื่อง
ดีเซลควบคูกับแกสชีวภาพ ปรากฏวา สามารถเดิน
เครือ่ งยนตไดสาเร็
ํ จแตไมดีพอ เพราะทิง้ ไว 1-2 วันทํา
ใหเครื่องยนตติดยาก
รวมทั้งเมื่อเดินเครื่องยนตไป
นานๆ พบวามียางเหนียวติดตามแหวน และลูกสูบ ซึ่ง
เปนสาเหตุหนึ่งที่ทาให
ํ เครื่องยนตติดยาก จนถึงเดือน
มกราคม 2523 คุณระพีพันธุ ไดแนวความคิดจากอดีต
ที่มีนํ้ ามันพืชอีกหลายชนิดที่ไมไดใชเปนอาหารมีราคา
ถูกกวา รวมทั้งของคุณสมพงษ สายสุวรรณ ผูรวมงานใน
กองฯ ไดพูดคุยกันวานาจะนําเมล็ดสบูด ํามาหีบอัดเอา
นํามั
้ นมาใชแทนนํามั
้ นดีเซลได
เนือ่ งจากสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีผูนําเมล็ด
สบูดํ ามาตํ าบีบเอานํ้ ามันใชจุดตะเกียงแทนเทียนไขได
อยางดี หลังจากนั้นผูเขียนทั้งสองไดรวมกันทดลองใช
นํามั
้ นสบูดาเดิ
ํ นเครื่องยนตดีเซล
ตนสบูดาํ (Physic nut) เปนพืชพื้นเมืองของ
อเมริกากลาง ชาวโปรตุเกสนําเขามาในเมืองไทยนาน
กวา 200 ป ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เพือ่ รีบซือ้ ไปบีบ
เอานํ้ ามั น สํ าหรั บ ทํ าสบู  มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร ว  า
Jatropha curcas Linn. อยูในวงศเดียวกันกับยางพารา
มะไฟ ละไมเปลานอย สบูแดง หนุมานนั่งแทน ฯลฯ
ทางภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใตเรียกวา สบูดํา ละหุง ฮัว้ มะเยา และหงเทศ
ตามลํ าดั บ เป น ไม ยื น ต น เนื้ อ อ อ นขนาดกลางสู ง
ประมาณ 2-7 เมตร มีอายุยืนไมนอยกวา 20ป ลําตน

และยอดคลายตนละหุงแตไมมีขน ลําตนเกลี้ยงเกลาอวบ
อวนแตไมออน ใชมือหักออกงายเพราะเนื้อไมไมมีแกน ทน
ต อ ความแห ง แล ง ได ดี ขึ้ น ได ใ นที่ ด อนดิ น ลู ก รั ง ถิ่ น
ทุรกันดาร หากปลูกในที่ลุมนําท
้ วมขังใบจะเหีย่ วและลําตน
เนาตาย ลักษณะใบและชอดอกคลายกับใบฝาย ใบพุดตาน
แตกหนากวา ใบหยักคลายใบละหุงแตหยักตื้นมี 4 แฉก ใบ
ที่งามเต็มที่มีขนาดเทาฝามือ กานใบยาว เมื่อหักหรือเด็ด
กานใบจะมียางสีขาวใสไหลออกมา เด็กๆ ในชนบทชอบเอา
มาเปาเลนเปนฟองคลายสบูลอยในอากาศ ตนสบูดาออก
ํ
ดอกขนาดเล็กสีเหลืองมีกลิ่นหอมออนๆ เปนชอกระจุกที่ขอ
สวนปลายของยอด ผลเกลีย้ งเกลารูปทรง 6 เหลี่ยมมนคอน
ขางกรม ผลดิบสีเขียวออน เวลาแกมีสีเหลืองสดคลายลูก
จันทร นับตั้งแตวันออกดอกจนผลแกใชเวลา 60-90 วัน
ผลนึง่ มี 3 พูแตละพูทําหนาทีห่ อ หุม เมล็ดเอาไว เมล็ดสีดาํ
เล็กกวาเมล็ดละหุงพันธุขาวดําเล็กนอย เมื่อแกะเปลือกชั้น
นอกจะพบเนือ้ ในสีขาว ขนาดเมล็ดสบูดํายาว 1.7-1.9 ซม.
หนา 8-9 มม. นําหนั
้ ก 100 เมล็ดประมาณ 69.8 กรัม
ปกติชาวบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกตนสบู
ดําเปนรัว้ ธรรมชาติบริเวณบานเรือน และแปลงปลูกพืช
ตางๆ เพื่อปองกันไมใหสัตวเลี้ยงอันไดแก โค กระบือ มา
แพะ แกะ เขาไปทําลายกัดกิน เพราะสัตวดังกลาวไมกลา
เขาใกลเนื่องจากสัตวตางๆ ตนสบูดามี
ํ กลิ่นเหม็นเขียวสาร
กรดไฮโดรไซยานิคเชนเดียวกับตน และหัวมันสําปะหลัง
นอกจากนีน้ ้ํามันสบูดามี
ํ สาร ที่เรียกวา เคอรซิน (Curcin)
หากบริโภคแลว ทําใหทองเดินเหมือนสลอด ถาอาการ
รุนแรงถายเปนเลือดอาจถึงตาย วิธีแกไขเบื้องตน ลางทอง
กอนทําใหอาเจียนแลวรีบนําสงแพทยกอนโดยเร็ว กากที่บีบ
นํามั
้ นออกแลวใชเลี้ยงสัตวไมได สรรพคุณทางยากลางบาน
ใชยางจากกานใบปานรักษาโรคปากนกกระจอก หามเลือด
และแกปวดฟนได ใชยางผสมกับนํานมมารดากวาดป
้
ายลิน้
เด็กทีเ่ ปนฝาหรือคอเปนตุม ใชสวนของลําตนตัดเปนทอน
ตมนําให
้ เด็กกินแกโรคซางหรือตาลขโมย หรือ แชนํ้าอาย
แกโรคพุพอง และใชนํามั
้ นใสผมเพื่อบํารุงรากผม ประโยชน

อยางอื่น ใชเปนสวนประกอบทําสบู นํามั
้ นหลอลืน่
อุตสาหกรรมทอผาขนสัตว
การขยายพันธุมี 2 แบบ คือ ใชเมล็ดปลูกซึ่ง
ไมมีระยะพักตัว หากทิ้งไวนานวันความงอกจะลดลง
เหมือนเมล็ดสะเดา และใชทอนพันธุยาว 50-100
ซม. ปกในแปลงปลูกในชวงตนฤดูฝน เดือนเมษายน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะระหวางแถว 1 เมตร
ระหวางตน 50 ซม. ปแรกใหผลผลิตเฉลี่ย 44.5 กก.ตอ
ไร ปท่ี 2 สางใหมรี ะยะหาง 1+1 เมตร ไดผลเฉลี่ย
301.3 กก.ตอไร หากปลูกดวยทอนพันธุใหผลผลิตป
แรกสูงกวาเมล็ดรอยละ 24 และรอยละ 26 ในปที่ 2
ถาตัดยอดใหแตกกิ่งก็จะไดผลผลิตสูงขึ้น ศัตรูที่สาคั
ํ ญ
ไดแก ปลวก เพลี้ยตางๆ ไรขาว ไรแดง หนอนชอนใบ
ในชวง1ป มีเมล็ดแก 2 ชวง คือ เดือนพฤษภาคมมิถนุ ายน และเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
คณะนักวิทยาศาสตร กองเกษตรเคมี กรม
วิชาการเกษตร วิเคราะหน้ามั
ํ นและกากสบูดาไว
ํ
พอ
ประมวลไดดังนี้
1. องคประกอบกรดไขมัน ประกอบดวย กรด
ไขมันอิ่มตัวรอยละ 21.3 และกรดไขมันไมอิ่มตัวรอยละ
78.7
2. ในการวิเคราะหของเราและของญีป่ นุ
นํามั
้ นสบูด ามี
ํ คานํามั
้ นไอโอดีน 97 และ 101 ตาม
ลําดับ ซึง่ เปนคุณสมบัตินํ้ามันกึ่งซักแหง ถาเพิ่มคา
ไอโอดีนสูงขึน้ จะชวยทําใหนามั
ํ้ นนี้เปนนํามั
้ นซักแหง ใน
ขณะที่นามั
ํ้ นลินสีดํา มีคาไอโอดีน 175
จากรายงานการศึกษานํามั
้ นสบูดาของ
ํ
ดร.โยซิ
ฟูมิ ทาเคดะ อดีตทีป่ รึกษานักวิชาการบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2542
พบวา นํามั
้ นสบูดายั
ํ งคงใสที่อุณหภูมิตาํ่ และแข็งตัวที่
อุณหภูมิ -7 ซ. แสดงวาสามารถใชนามั
้ํ นนี้เมื่ออากาศ
หนาวไดดี
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบแงปยุ อินทรีย
ระหวางกากสบูดาและกากละหุ
ํ
ง ปรากฏผล คือ กากสบู
ดํามีอินทรียวัตถุรอยละ80 ไนโตรเจน 4.44 ฟอสฟอรัส
2.09 โปแตสเซียม 1.68 ในขณะที่กากละหุง มีอินทรีย
วัตถุรอ ยละ 82.8 ไนโตรเจน 5.20 ฟอสฟอรัส 1.10
โปรแตสเซียม 1.10 สวนธาตุรองแคลเซียม แมกนีเซียม
เหล็ก แมงกานีส ทองแดง มีปริมาณใกลเคียงกัน กาก

สบูดําไมมีธาตุโมลิบดินมั่ และโบรอน พอสรุปไดวา กากสบู
ดําใชเปนปุยอินทรียไดเหมือนกากละหุง
4. การวิเคราะหเปรียบเทียบสบูด ากั
ํ บปุยคอกมูล
กระบือ มูลไก มูลเปด ปุยหมัก จากฟางขาว ผักตบชวา ขยะ
จากผลการวิเคราะห พบวา กากสบูดามี
ํ ปริมาณไนโตรเจน
มากกวาปุยอื่นๆ ทั้งหมด แตฟอสฟอรัสและโปรแตสเซียม
นอยกวามูลไก นอกนั้นมีธาตุหลักอีก 2 ชนิด มากกวา
ดังนัน้ กากาสบูดาํ
มีปริมาณธาตุหลักทั้งสามมากกวาปุย
หมักชนิดและมูลสัตวอื่นๆ ยกเวน มูลไกสมควรใชเปนปุย
อินทรียชนิดใหมอีกชนิดหนึ่งสําหรับใชในวงการเกษตร
5.การสกัดนํ้ามันจากเมล็ดสบูดาในห
ํ
องปฏิบตั กิ าร
ใชสกัดดวยตัวทํ าละลายปโตรเลียมอีเชอรกับเมล็ดสบูดําที่
บดละเอียด ไดนํ้ามันรอยละ 34.96 และรอยละ 54.68
จากเนื้ อ ในเมล็ ด แต จ ากรายงานต า งประเทศมี นํ้ ามั น ทั้ ง
เมล็ดรอยละ 38 จากเนื้อในรอยละ 62
อนึง่ การสกัดนํามั
้ นสบูดาใช
ํ วธิ กี ารตางๆ กลาวคือ
การสกัดเมล็ดสบูดําดวยระบบไฮโดรลิค ไดนํ้ามันประมาณ
รอยละ 20-25 มีนามั
ํ้ นตกคางในกาก รอยละ10-15 และ
การสกัดดวยระบบอัดเกลียว ไดนํ้ามันประมาณรอยละ 2530 มีนํามั
้ นตกคางในกากรอยละ 5-10
สําหรับการสกัดแบบชาวบาน หรือเรียกกันวา แบบ
ลูกทุง เพื่อใหเกษตรกรสามารถนําไปใชเองได พบวา ได
นํามั
้ นมากพอสมควร โดยนําเมล็ดมาลางนําให
้ สะอาดตาก
แดดหรือผึ่งลมใหแหง แลวบดใหละเอียดลังซึ้งนึ่งดวยไอนํา้
นานราว 30 นาที หลังนํ้าเดือด ผึ่งลมใหเย็นนําเขาเครือ่ ง
อัดในกระบอกโลหะกลมเจาะรูโดยรอบ
ซึ่งมีตัวหมุนบิด
เกลียงลงมา และใชคันโยกแมแรงรถยนตขนาดเล็ก 10-15
ตันขึน้ มา เพื่อใหเกิดการอัดตัวสูง นํามั
้ นจะไหลออกตามรู
กระบอกมารวมกันทีท่ อ กรองดวยผาขาวบาง จะไดนํ้ามัน
ราวรอยละ 25 ของนําหนั
้ กเมล็ดนําไปใชกับเครือ่ งยนต
ดีเซลไดทันที เมื่อใชงานเครื่องอัดนี้แลวตองทําความสะอาด
ทุกครัง้ เพราะทิ้งไวใหหมักหมมทั้งภาชนะที่ใสไมสะอาดทํา
ใหนามั
ํ้ นที่อัดบีบครั้งตอไปเสื่อมคุณภาพเร็ว เมื่อนําไปใช
กับเครือ่ งยนตอาจทําใหชิ้นสวนผุกรอนไดงาย เพราะในนํา้
มั น พื ช ทั่วไปมีกรดไขมันอิสระอยูแลวจะเพิ่มมากขึ้นอยาง
รวดเร็ว
การทดสอบนํ้ ามั น สบูดํ าที่สกัดไดกับเครื่องยนต
ดีเซลคูโบตา 1 สูบแบบลูกสูบนอนระบบ 4 จังหวะ ระบาย
ความรอนดวยนํา้ ปริมาตรกระบอกสูบ 400 ซี.ซี. 7 แรง
มา/2200 รอบตอนาที เปรียบเทียบกับนํ้ามันดีเซลดวย
การทํางานรอบตอนาทีของเครือ่ งยนต เพื่อดูดความสิ้น

เปลืองเชื้อเพลิงที่ใช ปรากฏผลดังนี้ เครื่องยนตที่ใชสบู
ดําไมวา จะเดินเครือ่ งปกตืหรือเรงเครือ่ งก็ตาม
เดิน
สมําเสมอตลอดเวลาไม
่
มีการน็อคแตอยางใด อัตราการ
เรงเทากันความสิ้นเปลืองนํ้ ามันสบูดํ าทีใชนอยกวานํ้า
มันดีเซลเล็กนอย กลาวคือ การทํางาน 1500-2300
รอบตอนาที่ใชนํามั
้ นสบูดาเฉลี
ํ ่ยชั่วโมงละ 634.1 ซี.ซี.
สวนนํามั
้ นดีเซลใชเฉลีย่ 653.3 ซี.ซี.
การทดสอบและวิเคราะห ไอเสียจากปลายทอ
ไอเสียเครื่องยนต ไดรบั ความอนุเคราะหรว มมือจาก
กองมาตรฐานสิง่ แวดลอม
สํานักงานคณะกรรมการ
สิง่ แวดลอมแหงชาติ เครื่องยนตที่ใชมี 2 เครือ่ ง คือ
เครื่องยนตคูโบตา 7 แรงมา จํานวนรอบทีเ่ ดินเครือ่ ง
840 2160 และ 2600 รอบตอนาที และเครื่องยนต
มาร 18 แรงมาจํานวนรอบทีเ่ ดิน เครือ่ ง 1000 1600
และ 2200 รอบตอนาที ดวยการเปรียบเทียบใชนามั
้ํ น
ดีเซลกับนํามั
้ นสบูดาํ พบวา ควันดําจากเครือ่ งยนตท่ี
ใชนามั
ํ้ นสบูดามี
ํ คาเฉลี่ยรอยละ 13.42 ในขณะที่นํ้ามัน
ดีเซล มีคาเฉลี่ยรอยละ 13.67 ซึ่งสํานักงานคณะ
กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดกําหนอมาตรฐานควัน
ดําจากเครื่องยนตดีเซลไวไมเกินรอยละ 40 ดวยเครื่อง
วัดควัน Bosch สําหรับคารบอนมอนนอกไซดทใ่ี ชน้ํามัน
สบูดํา มีคาเฉลีย่ ประมาณ 587 ppm สวนที่ใชนํ้ามัน
ดีเซลเฉลีย่ ประมาณ 583 ppm โดยมาตรฐานกําหนด
ไวตองไมเกินรอยละ 6 หือ 60000 ppm ดังนั้น การ
ตรวจสอบนี้ แสดงใหเห็นวา เครื่องยนตดีเซลที่เดินดวย
นํ้ ามั น สบู  ดํ ามี ไ อเสี ย ตํ่ ากว า มาตรฐานที่ ท างราชการ
กําหนดไวมาก
สํ าหรั บการตรวจสอบหาซัลเฟอรไดออคไซด
จากปลายทอไอเสียของเครื่องยนต ไดรบั ความ
อนุเคราะหรว มมือจาก กรมวิทยาศาสตรบริการ พบวา
เครือ่ งยนตที่เดินดวยนํามั
้ นสบูดาํ
ไมพบซัลเฟอรได
ออกไซดเลย ในขณะที่นํ้ามันดีเซลมี 125 ppm
การทดสอบเครื่องยนตดีเซลคูโบตา ET 70 ที่
เดินดวยนํ้ามันสบูดาครบ
ํ
1000 ชั่วโมง โดยเจาหนาที่
บริษทั สยามคูโบตาดีเซล จํากัด ซึ่งไดถอดชิ้นสวนของ
เครื่องยนตออกมาตรวจสภาพ อาทิ เสื้อสูบ ลูกสูบ
แหวน ลิน้ หัวฉีด และอื่นๆ ผลปรากฏวา การสึกหรอชิ้น
สวนดังกลาวอยูในเกณฑมาตรฐาน ทั้งยังไมมียางเหนียว
จับอีกดวย
การทดสอบไถนาดวยรถแทรคเตอรยนั มาร ES
70 C ชนิดเดินพรอมรถไถ โดยเปรียบเทียบใชนามั
้ํ นสบู

ดํากับนํามั
้ นดีเซลที่ความเร็ว 1200-1600 รอบตอนาที
เนือ้ ที่ 1 งานที่หมู 3 ตําบลบางพูน อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2526 ผลการทดลองพบ
วา ถาใชความเร็วรอบตําเดิ
่ นเครื่องยนตจะสิ้นเปลืองเชื้อ
เพลิงทั้งสองชนิดสูงเพราะความรอนในการเผาไหมไมเพียง
พอ หากเดินเครือ่ งในภาวะการทํางานไถทีม่ คี วามเรวรอบ
เทากันจะสิ้นเปลืองนํ้ามันดีเซลมากกวา เพราะนํามั
้ นดีเซล
จุดวาบไฟสูงกวานํ้ามันสบูดาํ ดังนั้น นํามั
้ นสบูดาสามารถ
ํ
แทนนํามั
้ นดีเซลไดแนนนอนไมตองสงสัย นอกจากนี้ยังใช
กับเครื่องสูบนํา้ เครื่องเกี่ยว เครือ่ งนวด รถอีแตนเดินทาง
ขนสงพืชผล เครื่องปนไฟไดอีดวย
นํามั
้ นปโตรเลียม เปนพลังงานที่ใชแลวหมดไป
เลย จากผลงานนี้เห็นไดวา ประเทศไทยมีนามั
้ํ นอยูทั่วไป
บนผืนแผนดิน ถาไดพัฒนาสงเสริมปลูกสบูดาทั
ํ ว่ ประเทศ
ไทยเปนพลังงานสีเขียวใชไมรูหมด ตราบใดทีโ่ ลกยังมีดวง
อาทิตยอยู อันเปนความหวังทางเลือกใหมทีสดใส ซึ่งจะชวย
ใหกลุมประเทศผูผลิตนํ้ามันปโตรเลียมลดปริมาณการผลิต
ลง เปนผลกระทบทําใหการผลิตยางลดลงทางออม ชวยให
พีน่ อ งชาวสวนยางของเราขายยางแผนดิบไดราคาดีขน้ึ และ
เกษตรกรไมตองตกเปนทาสทางเศรษฐกิจสามารถยืนอยู
บนขาของตัวเองไดอยางสงางาม ทั้งยังชวยลดตนทุนการ
ผลิต
และไมตอ งเสียเงินตราตางประเทศกับการขาดดุล
บัญชีเดินสะพัด ขณะนี้นํามั
้ นยังไมมีทีทาวาจะลดลง เพราะ
ประเทศกลุมสมาชิกโอเปคพรอมใจรวมกันควบคุม ปริมาณ
การผลิตไมใหเกินความตองการ ทั้งยังกําหนดนํามั
้ นดิบ
ปโตรเลียมไมใหตํ่ากวาบาเรลละ 25 เหรียญสหรัฐอีกดวย
รวมทั้งคาเงินบาทที่ออนตัวชวยซํ้าเติมชะลอไมใหนํามั
้ นลด
ลงถึงเวลาแลวในขั้นตอนแรกเกษตรกรที่หัวไวสนใจควรเขา
รวมกลุมกัน 5-10 คนในหมูบานที่ปลูกตนสบูดาอยู
ํ แลว
หันมาใชนํามั
้ นสบูดากั
ํ บเครื่องยนตดีเซล ในไรนาเปนการ
นํารองตัวอยางประกายโชติชว งชัชวาลย หากทานผูใดสนใจ
ติดตอกับผูเขียนทั้งสอง โทรศัพท (02)-2592409 และ
(02)-5142003 ตามลําดับ
อนึง่ เนื่องจากขณะนี้นามั
ํ้ นดีเซล ไดมีราคาสูงขึ้น
กวาปกติมาก ทําใหประชาชนเดือดรอนกันทั่วหนาในการ
นี้ คุณบัญชา ทาสุคนธ เพื่อนอดีตนักวิชาการเกษตร
กองอนุรกั ษดินและนํ้า กรมพัฒนาที่ดิน ไดหวงใยในเรื่องนี้
จึงโทรศัพทมา ขอใหรื้อฟนทบทวนการใชนามั
ํ้ นสบูดากั
ํ บ
เครือ่ งยนตดีเซลที่ดาเนิ
ํ นงานในอดีต ผูเขียนทั้งสองตอง
ขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้
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