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"ที่ไมยอทอในการศึกษาแกสโซฮอล ก็เพราะทราบดวีาวนัหนึง่เชื้อเพลงิจะนอยลง เมื่อของมี
นอยราคากต็องแพง.." 
 พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีพระราชทานแกเอกอคัรราชทตูไทยและกงสุลใหญไทย
ทั่วโลก เกี่ยวกับพชืทดแทนพลังงาน ณ วังไกลกังวล เม่ือวันท่ี 16 สงิหาคม 2548 
 

"ถาไมไดทําเชื้อเพลิงทดแทน เราก็เดือดรอน แลวก็เปนหวง แตเราไมตองเปนหวง  
ถาคนอื่นเขาไมทําเขาอาจจะไมมีน้ํามันไบโอดีเซลใช แตวาเรามี เราคือขาพเจา ทําเอง  
คนอื่นอาจจะไมมี ก็ไมเปนไรตองเห็นแกตัว  แตละคนถาเห็นแกตัว  ก็รูวาไมเปนไร  
เพราะแตละคนก็ตองพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น  "  . . .  (พระราชดํารัส
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ เม่ือวันอาทิตยท่ี 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548) 
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กระแสพระราชดํารัสดังกลาว แสดงใหเห็นวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชยึดหลักการพึ่งพา
ตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนสําคัญ น่ันคือการที่เราสามารถพึ่งพาตนเองไดในทุกๆ ดาน รวมทั้ง
ดานพลังงาน ซ่ึงเปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญยิ่งของประเทศ เพราะพลังงานมีความเกี่ยวของกับทุกคน ทุก
กลุมอุตสาหกรรม พลังงานถือเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญยิ่ง ประเทศไทยก็พึ่งพาแหลงพลังงานจาก
ตางประเทศเปนจํานวนมาก เชนการพึ่งพากาซธรรมชาติจากสหภาพพมา เพื่อนํามาผลิตกระแสไฟฟา หาก
วันใดที่พมาไมยอมสงกาซมาให ไฟฟาในประเทศไทยก็จะตองดับไปในหลายจังหวัด ไมเพียงเทาน้ันการที่
ประเทศไทยและคนไทยสามารถพึ่งพาตนเองดานพลังงานยังชวยใหสามารถประหยัดคาใชจาย จากราคา
น้ํามันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ผูเขียนขอยกตัวอยางโครงการสวนพระองคดานการศึกษา วิจัยและ
ทดลองผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งประกอบดวย โครงการทดลองผลิตนํ้ามันแกสโซฮอล(Gasohol) และไบโอ
ดีเซล (Biodiesel) มาเพื่อเปนเครื่องระลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สดุมิไดนี้ 
 

โครงการทดลองผลิตแกสโซฮอล(Gasohol) 
แกสโซฮอลเปนน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดจากการผสม
ระหวางเอทานอล หรือ ที่เรียกวา เอทิลแอลกอฮอล 
(ETHYL ALCOHOL) ซ่ึงเปน แอลกอฮอล ท่ีไดจาก
การแปรรูปจากพืชจําพวกแปงและน้ําตาล เชน ออย 
ขาวฟางหวาน ขาวโพด มันสําปะหลัง ฯลฯ และเปน
แอลกอฮอล บริสุทธิ์ 99.5 % โดยปริมาตร ผสมกับ
นํ้ามันเบนซินไรสารตะกั่วออกเทน 91 (ชนิดที่มี
คุณสมบัติบางตัวตางจากเบนซิน 91 ท่ีจําหนายอยู
ในปจจุบัน) ในอัตราสวนเบนซิน 9 สวน เอทานอล 
1 สวน จึงไดเปนน้ํามันแกสโซฮอล ออกเทน 95  
          สวนที่เรียกแกสโซฮอลน้ัน ทับศัพทมาจาก
ภาษาอังกฤษจากคําวา GASOLINE และ 
ETHANOL รวมกันเปน GASOHOL สําหรับการ
ผสมแอลกอฮอลในน้ํามันเบนซินในขางตน เปนใน

ลักษณะของสารเติมแตงปรับปรุงคา Oxygenates และออกเทน (Octane) ของนํ้ามันเบนซิน ซึ่งสามารถใช
ทดแทนสารเติมแตงชนิดอื่นท่ีนิยมใชในปจจุบัน คือ MethyL-Tertiary-ButyL-Ether (MTBE) ซ่ึงตองนําเขา
จากตางประเทศมูลคาหลายพันลานตอป 

อะเค้ือ บุญญสิริ หัวหนาฝายเทคโนโลยีเกษตร โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา เลาถึงที่มาของ
โครงการนี้ใหฟงวา “ชวงป 2528 ประเทศไทยมีปญหาเรื่องพลังงานอยูแลว และมีปญหาเรื่องราคาออยท่ีทํา
ใหชาวบานมาเดินขบวนอยูเรื่อย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงมีพระราชดําริวา ถาเรานําผลิตผลทางการ
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เกษตรมาทําเปนเช้ือเพลิงได ก็จะแกปญหาไดทั้งดานเกษตรและเชื้อเพลิง ตอมา ก็ไดมีพระราชกระแสให
ศึกษาตนทุนการผลิตแอลกอฮอลจากออย เพราะทรงเล็งเห็นวาในอนาคตอาจเกิดสภาวะน้ํามันขาดแคลน 
การนําออยมาแปรรูปเปนแอลกอฮอลเพื่อใชเปนพลังงานทดแทน จะเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะแกปญหานี้ได”  

ในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชทรัพยจํานวน 925,500 บาท เพื่อใช
ในการจัดสรางอาคารและอุปกรณตาง ๆ ขึ้นในบริเวณสวนจิตรลดาเพื่อทดลองผลิตเอทิลแอลกอฮอลจากออย 
โดยเริ่มเดินเครื่องเปนครั้งแรกในป 2529 สามารถผลิตเอทิลแอลกอฮอล 91เปอรเซ็นตไดในอัตรา 2.8 ลิตร
ตอชั่วโมง  

เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล ที่ไดจะนําไปผสมกับเบนซิน (Gasoline) ในอัตราสวน 1 : 9 เพื่อ
ทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary Buthyl Ether) ซึ่งมีคุณสมบัติชวยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ํามัน ทํา
ใหการเผาไหมสะอาด ปจจุบันเรารูจักน้ํามันชนิดน้ีในชื่อ “แกสโซฮอล”  

ในครั้งนั้นไดมีการทดลองใชแกสโซฮอลเติมในรถยนตของโครงการฯ แลวทดลองวิ่ง ผลการทดลอง
เปนที่นาพอใจ สามารถใชงานไดเชนเดียวกับน้ํามันเบนซินซูเปอรธรรมดา และมีความเปนไปไดสูงที่จะ
พัฒนาใหกาวหนาตอไป  
 วันที่ 9 พฤษภาคม 2529 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอาคารโครงการคนควาน้ํามันเชื้อเพลิง โดยเริ่มผลิต
แอลกอฮอลจากออย โดยสามารถผลิตเอทิลแอลกอฮอลบริสุทธิ์ รอยละ 91 ไดในอัตรา 2.8 ลิตรตอชั่วโมง 
ตนทุนการผลิต 56.2 บาทตอลิตร ขณะที่เอทิลแอลกอฮอลบริสุทธิ์ รอยละ 95 ซึ่งผลิตจากกากน้ําตาลของ
กรมสรรพสามิต จําหนายในราคาประมาณ 24 บาทตอลิตร 

 สําหรับแอลกอฮอลท่ีผลิตไดในชวงแรกน้ัน ไม
สามารถนําไปผสมกับน้ํามันเบนซินได จึงนําผลผลิตท่ี
ได ไป ทํ า เป นน้ํ า ส มสายชู  และยั ง นํ า ไปทํ า เป น
แอลกอฮอลแข็งใชในการอุนอาหารใหกับหองเคร่ืองของ
สวนจิตรลดา 
 ตอมาในป พ .ศ . 2533 ไดปรับปรุงหอกลั่น
แอลกอฮอลใหสามารถกลั่นไดความบริสุทธิ์ รอยละ 95 
อัตรา 5 ลิตรตอชั่วโมง ใชกากนํ้าตาลเปนวัตถุดิบในการ

หมักเดือนละประมาณ 2 ตัน มีตนทุนในการผลิตเอทิลแอลกอฮอลความบริสุทธิ์ รอยละ 94 จากน้ําตาลราคา
ประมาณ รอยละ 35 บาทตอลิตร   

ถึงเดือนตุลาคม 2537 โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ไดรวมกับกลุมบริษัทสุราทิพย ขยาย
กําลังการผลิตแอลกอฮอลเพื่อใหมีพอใชผสมกับเบนซินธรรมดาในอัตรา 1 : 4 เปนแกสโซฮอล สําหรับ
รถยนตทุกคันของโครงการฯ ที่ใชเบนซิน และหลังจากที่โรงงานผลิตแอลกอฮอลที่บริษัทสุราทิพยสรางนอม
เกลาฯ ถวายเสร็จสมบูรณในป 2538 โครงการฯ จึงสามารถผลิตแอลกอฮอลไดมากขึ้น  
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ขณะนั้นองคกรตางๆ ไมวาจะเปนภาครัฐและเอกชน เริ่มสนใจพัฒนานํ้ามันทดแทนบางแลว แต
สวนมากมักไมดําเนินการอยางตอเนื่อง เม่ือวิกฤตพลังงานคลี่คลายหรือประชาชนคุนเคยกับราคาน้ํามันท่ี
สูงขึ้นแลว โครงการพัฒนาเอทานอลโดยสถาบันและองคกรตาง ๆ ก็เปนอันถูกเก็บเขาแฟม ไมมีการ
ดําเนินการศึกษาพัฒนาอีก ขณะที่โรงงานขนาดยอมภายในสวนจิตรลดายังคงเดินหนาผลิตแอลกอฮอลตอไป  
“ที่อื่นอาจจะทําๆ หยุดๆ แตสําหรับที่นี่ ทานผูอํานวยการโครงการฯ บอกวาใหทําตอเนื่อง ไมใหท้ิง เพื่อ
สนองแนวพระราชดําริของพระองคทาน”  อะเคื้อ บุญญสิริ กลาว 
 พฤษภาคม 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรง
เปดโรงงานผลิตแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิงและดําเนินการกลั่นตลอดมาจนถึงปจจุบัน กําลังการผลิตหอกลั่น
ขนาด 25 ลิตรตอช่ัวโมง คิดเปนตนทุนการผลิตแบบธุรกิจทั่วไป 32 บาทตอลิตร ถาคิดตนทุนการผลิตแบบ
ยกเวนตนทุนคงที่ราคา 12 บาทตอลิตร (ทําการผลิต 4 ครั้งตอเดือน) ไดแอลกอฮอล ประมาณ 900 ลิตร ตอ
การกลั่น 1 ครั้ง ใชกากน้ําตาลความหวาน รอยละ 49 (โดยนํ้าหนัก) ครั้งละ 3,640 กิโลกรัม นํ้ากากสา (น้ํา
เสียจากหอกลั่น) จะใชรดกองปุยหมักที่โรงงานผลิตปุยอินทรีย 
 พฤษภาคม 2539 การปโตรเลียมแหงประเทศไทย และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย รวมกับโครงการสวนพระองคฯ ไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพของแอลกอฮอลที่ใชเติมรถยนต 
โดยใหโครงการฯ สงแอลกอฮอล รอยละ 95 ไปกลั่นซ้ําเปนแอลกอฮอล รอยละ 99 ที่สถาบันวิจัยฯ แลวนํา
กลับมาผสมกบัเบนซินธรรมดาเปนแกสโซฮอลเติมใหกับรถยนต
ของโครงการฯ ที่ใชเบนซินเปนเชื้อเพลง โดยสามารถเติมแกส
โซฮอลไดจากสถานีบริการของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
ซึ่งตั้งอยูบริเวณโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา 
 แกสโซฮอล เปนสวนผสมระหวางนํ้ามันเบนซินกับเอทา
นอล ปจจุบันประเทศไทยโดยกระทรวงพลังงานอนุญาตใหมีการ
ผลิตแกสโซฮอล 2 ชนิด คือ แกสโซฮอล 95 และ แกสโซฮอล 
91 โดยมีสวนผสมของเอทานอลไมเกินรอยละ 10 และไมต่ํากวา
รอยละ 9 สามารถใชแทนหรือสลับกับน้ํามันเบนซิน 95 และ 91 
ไดตามปกติโดยไมตองดัดแปลงเครื่องยนต นอกจากนี้แกส
โซฮอลยังเปนพลังงานสะอาด จึงปลอยมลพิษทางทอไอเสียต่ํา
กวาเบนซินทั่วไป ที่สําคัญท่ีสุด "เราสามารถผลิตเองไดโดย
ใชวัตถุดิบของเราภายในประเทศ" จึงเปนการชวยชาติในการ
ลดการนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิง และยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งชวยลดมลพิษไอเสียทางอากาศ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดอีกดวย ดังน้ัน การใชแกสโซฮอล จึงเปนผลดีตอสุขภาพเราเอง และชวยลดปญหา
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นกับประเทศ  
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อะเค้ือ บุญญสิริ กลาววา กระทั่งป 2541 ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและปญหาราคา
น้ํามันแพง ทุกภาคสวนจึงหันมาใหความสนใจเรื่องการพัฒนาพลังงานทดแทนกันอีกครั้ง แตการดําเนินการ
ในเรื่องน้ีก็ดูจะยังไมกาวหนาไปมากนัก  
 ถึงป 2543 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ไดมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับเรื่องน้ีพระราชทานแกผูมาเขา
เฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ดังมีความตอนหนึ่งวา  

“...สมัยน้ีอะไร ๆ ก็แพงขึ้นทุกที จะใหน้ํามันถูกลงมาก็ลําบาก นอกจากหาวิธีท่ีจะทําน้ํามันราคาถูก
ลง ซึ่งก็ทําไดเหมือนกัน ...คือ แทนที่จะใชน้ํามันท่ีมีออกเทน 95 ก็ใชออกเทน 91 แลวก็เติมแอลกอฮอลเขา
ไปนิดหนึ่ง ก็เปนออกเทน 95 อาจเปนไดวารถจะวิ่งไมเร็ว ก็ดีเหมือนกัน รถไมวิ่งเร็วเกินไป รถจะไดไมชน
กันมากเกินไป ท้ังหมดนี้เปนความคิดที่ใหพอเพียง  

“...แอลกอฮอลก็ทํามาหลายป 10 ปแลว ก็ใชได แตวาที่ยังไมเผยแพรมาก เพราะเหตุวาถาทําแกส
โซฮอลจะตองเสียภาษี เสียภาษีน้ํามัน แกสโซฮอลจะตองแพงกวาน้ํามันอีก 17 บาท (...) แอลกอฮอลที่ทํา
แลวใสในรถแลนได ก็ไมตองเก็บภาษีใหแพง แตวานักเศรษฐศาสตรบอกวาแอลกอฮอลตองเก็บภาษี ถาไม
เก็บภาษีไมใชแอลกอฮอล แลวก็ยังไมคอยเขาใจเศรษฐศาสตร แตวายังไงอาจจะคิดแลว ขอสําคัญที่สุด 
แอลกอฮอลน้ีถาดีจริง ๆ สามารถที่จะผลิตในประเทศก็ไมตองเสียเงินตราตางประเทศ แตไมทราบวานัก
เศรษฐกิจ นักการคลัง ทานชอบที่จะตองซ้ือเงินตราตางประเทศ ไมยอมซื้อเปนเงินบาท แตยงัไงขอแนะนาํวา 
ถาสมมุติวาใชแอลกอฮอลผลิตในประเทศ การปลูกก็ตองดี ใหกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงอุตสาหกรรม
รวมมือกันใหผลิตแอลกอฮอลได ไมตองเสียเงินตราตางประเทศ ...อันน้ีพูดแบบคนไมรูเรื่อง ไมรูเร่ืองการ
คลังเศรษฐกิจ แตวาลองนึกดู ถาสมมุติวาใชของที่ทําในเมืองไทย ทําในประเทศไดเองแลว ก็ทําไดดีมีมาก 
ออยท่ีปลูกที่ตาง ๆ เขาบนวามีมากเกินไป ขายไมได ราคาตก เราก็ไปซ้ือในราคาที่ดีพอสมควร มาทํา
แอลกอฮอล แลวผูที่ปลูกออยก็ไดเงิน ผูที่ทําแอลกอฮอลก็ไดเงิน...”  

พระราชดํารัสนี้เองที่สงผลใหมีการผลักดันการผลิตแกสโซฮอลในเชิงธุรกิจมากขึ้น และในที่สุดก็ไดมี
การตั้ง “คณะกรรมการเอทานอลแหงชาติ” ขึ้น ในวันท่ี 16 ตุลาคม 2544  
 วากันวา ความสําเร็จของน้ํามันทดแทนอาจไมไดอยูที่เทคโนโลยี ไมไดอยูที่ปญหาเชิงเศรษฐศาสตร 
แตอยูที่เจตจํานงทางการเมืองที่ปลอดผลประโยชนและการผูกขาด กระแสพระราชดํารัสขางตนแสดงใหเห็น
อยางชัดเจนวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเขาใจปญหาเรื่องพลังงานของประเทศอยางลึกซึ้งเพียงไร 
เชนเดียวกับพระอัจฉริยภาพดานอื่น ๆ ของพระองคที่เปนท่ีประจักษแกพสกนิกรชาวไทยเสมอมา 
 “จากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เราจะเห็นไดชัดวาพระองคทานทรงมอง
การณไกล ดิฉันเรียนทางดานพลังงานมาโดยตรง แตตอนท่ีเรียนก็ไมคิดวาจะนําแอลกอฮอลมาทําเปน
เชื้อเพลิงได ขณะที่พระองคมีพระราชดําริเรื่องนี้มานานแลวกอนที่จะมีกระแสพระราชดํารัสใหทําการศึกษา 
พระองคทานทรงมีพระอัจฉริยภาพมาก พระราชดําริของพระองคจุดประกายความคิดใหเรานํามาศึกษาและ
พัฒนาตอ  
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“ทรงรอบรูทุกอยาง และรูอยางลึกซึ้งดวย สนใจสิ่งไหนก็ทรงศึกษาอยางจริงจังเพื่อใหรูวาสิ่งนั้นดี
หรือไมดีตรงไหน แนวทางพระราชดําริของพระองคมีประโยชนกับประเทศชาติมาก ดิฉัน (อะเคื้อ บุญญสิริ) 
จึงรูสึกเปนเกียรติที่ไดทํางานเพื่อสนองแนวทางพระราชดําริของพระองค” 

 

ไบโอดีเซล (Biodiesel) 
 ไบโอดีเซล คือ น้ํามันเชื้อเพลิงที่ผลิตมาจากน้ํามันพืชหรือไขมันสัตว โดยผานขบวนการที่ทําให
โมเลกุลเล็กลง ใหอยูในรูปของ เอทิลเอสเตอร (Ethyl esters) หรือ เมทิลเอสเตอร (Methyl esters) ซึ่งมี
คุณสมบัติใกลเคียงกับนํ้ามันดีเซลมาก สามารถใชทดแทนน้ํามันดีเซลไดโดย 
 พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กับ "พืชพลังงาน" โดยเฉพาะปาลมน้ํามัน เปนที่
โจษขานเลื่องลือกัน มายาวนานกวา 30 ปแลว ในฐานะ "กษัตริยนักเกษตร" ผูริเริ่มและสงเสริมใหเกษตรกร 
หันมาเพาะปลูกพืชชนิดนี้อยางแทจริง 

 ยอนหลังกลับไป  เ ม่ือวัน ท่ี  9 กันยายน  2518 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทอดพระเนตรสวนปาลม ของ
เกษตรกรที่นิคมสรางตนเองควนกาหลง จังหวัดสตูล ซ่ึงใน
ขณะน้ันพืชชนิดนี้ยังไมเปนท่ีรูจักกันแพรหลายมากนัก 
 พระองคทานทรงใหความสนพระทัยปาลมน้ํามันเปน
อยางมาก ทรงเห็นวาเปนพืชท่ีจะสรางประโยชนใหเกษตรกร
ไดมากมาย โดยเฉพาะการสงเสริมใหเกษตรกรรูจักคิด และ
ตระหนักถึงประโยชนของพืชชนิดนี้ ใหมากกวาแคการ

เพาะปลูกเพื่อจําหนายและกลายเปนจุดเริ่มตนของโครงการสงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็กอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ดวยความรวมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) ในการกอสรางโรงงานสาธิตสกัดปาลม
น้ํามัน ในป พ.ศ. 2526     

พ.ศ. 2526 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สราง
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมขนาดเล็กที่สหกรณนิคมอาวลึก จังหวัดกระบี่ และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
สรางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ขนาดเล็ก กําลังผลิตวันละ 110 ลิตร ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส 

ตอมาเม่ือวันที่ 23 กันยายน 2528 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวย
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทอดพระเนตรโรงงานสกัดน้ํามันปาลมสาธิตท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) และมีพระราชดําริใหไป
ทดลองสรางโรงงานใหกลุมเกษตรกรที่มีความพรอมในพื้นท่ีจริง 
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ชิต  ลิ่มวรพันธุ  ผูเชี่ยวชาญประจําโครงการสงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็กอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญจังหวัดสงขลา ผูมีโอกาสทํางาน
สนองพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในเรื่องการสกัดน้ํามันปาลมเพื่อใชทดแทนน้ํามันดีเซล 
ตั้งแต พ.ศ. 2532 จวบจนปจจุบัน  คุณชิต ลิ่มวรพันธุ  ไดเลาวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงติดตาม
ความกาวหนาของโครงการฯ โดยตลอด เม่ือเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปที่พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน จะ
โปรดเกลาฯ ใหคณะผูศึกษาวิจัยเขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายรายงานความกาวหนาโครงการฯ ทุกคร้ัง และทุก
คร้ังพระองคจะซักถามอยางละเอียด เกินกวาที่คณะผูศึกษาวิจัยไดรายงานไป คุณชิต จึงรูสึกประทับใจวา 
พระองคทรงใหความสนพระราชหฤทัยในทุกรายละเอียด 

“คร้ังหนึ่งพระองคมีรับสั่งวา ‘นี่งานของพระองค เอามาฝากไวที่ มอ. เยอะแยะ ซ่ึงเราเองก็ได
ครบบาง ไมครบบาง’  

จําไดวาครั้งหนึ่งเขาเฝาฯ ท่ี มอ. พระองคมีรับสั่งวา ‘โครงการฯ นี้ ใหทําใหสําเร็จ ทําไปเรื่อยๆ 
ขาดทุนบาง เพราะถือวาลงทุนไมเทาไหร’ พระองครับสั่งวา ทําไปเถอะ พวกเราก็ทูลพระองควา ทําไปก็
ขาดทุนเพราะวาตนทุนสูง พระองครับสั่งกลับมาวา ‘ขาดทุนคือกําไร คุณทําขาดทนุตอนนี ้แตผลท่ีไดมนั
มันจะมากกวานี้เยอะ’ ซ่ึงผลท่ีไดตามท่ีพระองครับสั่งนั้น หมายถึง นักศึกษา ชาวบาน ท่ีไดประโยชนใน
เรื่องของความรู”  

 พ.ศ. 2543 โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาและกองงานสวนพระองค วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เริ่มการทดลองนําน้ํามันปาลมมาใชเพื่อเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตดีเซล 

จากการทดลองพบวา น้ํามันปาลมกลั่นบริสุทธิ์ 100 เปอรเซ็นต สามารถใชเปนนํ้ามันเชื้อเพลิง
สําหรับเคร่ืองยนตดีเซล โดยไมตองผสมกับนํ้ามันเชื้อเพลิงอื่น หรืออาจใชผสมกับน้ํามันดีเซลไดตั้งแต 0.01-
99.00 เปอรเซ็นต 

ในกลางป 2543 เริ่มมีการทดลองปลูกปาลมน้ํามันเพื่อนํามาใชในการทดแทนน้ํามันดีเซล ซึ่งเปน
ชวงท่ีราคานํ้ามันในตลาดโลกมีแนวโนมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว และเริ่มมีความวิตกกังวลกับวิกฤตการณน้ํามัน
แพง พระบาทสมเด็จพระเจาอยู มีพระราชดําริใหมีการศึกษาเรื่องน้ีอยางจริงจัง โดยใหมูลนิธิชัยพัฒนาเปน
ผูรับผิดชอบ แยกเปนการทดลองผลิตไบไอดีเซลในเคร่ืองจักรกลใหแกเรือประมงขนาดเล็ก และเคร่ืองจักร
การเกษตร แมในชวงแรกจะประสบปญหาบางเนื่องจากการใชไบโอดีเซลจะตองมีการถอดเครื่องมาลางทํา
ความสะอาด แตดวยความสามารถของนักวิชาการไทย ที่มีความมุมานะในการคิดคนเทคโนโลยีสมัยใหม
ขึ้นมาแกไขปญหาได ก็ทําใหปญหานี้หมดไป 

หลังจากที่ มอ. มีประสบการณและองคความรูจากการดําเนินการตามแนวพระราชดําริก็ไดใหความ
ชวยเหลือและพัฒนาศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส ในการทํา
โรงงานสกัดน้ํามัน ที่มีแปลงทดลองอยู 8 ไร อันเปนไปตามพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ี
พระราชทานแกคณะทํางานโครงการสงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
มอ. ที่เขาเฝาฯ เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2531 โดยโรงงานดังกลาวจะนําผลผลิตปาลมนํ้ามันจากแปลงทดลองของ
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ศูนยศึกษาฯ มาสกัด และแปรรูปเปนน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ เพื่อการบริโภค และแปรรูปในเชิงการศึกษาอยาง
ครบวงจร เพื่อใหเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกลเคียง ไดรูถึงการใชประโยชนของปาลมน้ํามัน
ในการนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ โดยเร่ิมจากการสกัดน้ํามันปาลมในระดับครัวเรือนกอน นอกจากน้ี 
ยังใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสหกรณนิคมอาวลึก จํากัด จังหวัดกระบี่ มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งดําเนินการ
ที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  วิทยาลัยเกษตรตรัง องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี และ
เปนท่ีปรึกษาบริษัทเอกชนที่ดําเนินการในเรื่องนี้ โดยสิ่งที่ทาง มอ. ไดใหความชวยเหลือจะเปนความรูทาง
วิชาการตางๆ และวิธีการผลิตดวยเชนกัน   

สําหรับภาครัฐ หลังจากราคาน้ํามันในตลาดโลกพุงสูงขึ้น นโยบายการผลิตพลังงาน "ไบโอดีเซล" ถูก
ผลักใหเปนวาระแหงชาติ นับตั้งแตเดือนเมษายน 2549 ซึ่งคณะรัฐมนตรีคราวประชุมวันที่ 25 เมษายน 
2549 มีมติเห็นชอบโครงการปลูกปาลมนํ้ามันและการจัดหากลาปาลมที่มีคุณภาพ โดยระยะแรกป 2549-
2552 จะเริ่มปลูกปาลมรวมทั้งสิ้น 6 ลานไร และโครงการระยะที่สองจะเร่ิมในป 2553-2555 

4 ธันวาคม 2550 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิตดาลัย พระตําหนักจิตรลดา
รโหฐาน พระราชวังดุสิต พรอมพระบรมวงศานุวงศ พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล 780 คณะ 
จํานวน 23,696 คน เขาเฝาฯถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 ซ่ึงมีความตอนหนึ่ง ทรงกลาวถึงไบโอดีเซลวา “...เดี๋ยวนี้กําลังพัฒนาไบโอดีเซล เพราะวา
ถาใชดีเซลเปลืองจะหมดโลกแลว แตไบโอดีเซลแบบฝรั่งอีก 10 เปอรเซ็นต แลวไมยอมเราจะใชไบ
โอดีเซล 100 เปอรเซ็นต หมายความวาดีเซลแบบไบโอแบบพืชใช 100 เปอรเซ็นต 

 อยางคราวกอนนี้ไป แลวก็นายกฯ ใชไบโอ 100 เปอรเซ็นต ไบโอใชน้ํามัน น้ํามันแบบแกส
โซฮอล 100 เปอรเซ็นตไมได 10 เปอรเซ็นตอยางท่ีเขาใช ข้ึนภูเขา ข้ึนเขื่อน ข้ึนชัน มันก็ไปไดดี รถ
ใชใชน้ํามันแกสโซฮอลแบบของเราก็ข้ึนไดดีแตก็อาจจะมีนอยหนอย ราคาถูก กวาถูกกวาดีเซล
เดี๋ยวนี้ ก็ใชดีเซลแบบแกสโซฮอลมาตอนนี้จะใชดีเซลแบบน้ํามันปาลม น้ํามันปาลม 100 เปอรเซ็นต 
ยังใชไดไมตองใชดีเซลสั่งนํามาจากเมืองแขก คือถาเราใชดีเซลจากเมืองแขกอีกหนอยก็หมด อีก
หนอยหมดแลวก็ เด๋ียวนี้เขาก็มี เขาก็ไมใช เก็บเอาไวสําหรับมาขายเรา เราตองเสียแพง ๆ   

 เราจะใชไบโอดีเซลแบบน้ํามันปาลม ที่เราปลูกเอง เราปลูกเองอาจจะมีนอยหนอย ก็ใชนอย 
อยาไปฟุมเฟอยใชมากเกินไป น้ํามันใชนอยๆ หนอย แตเราจะมี มีใช ปลูกตนปาลมแลวมา มาทํา
เชื้อเพลิง น้ํามันปาลมมาทอดปลาทอดอะไรตาง ๆ ไดแลวก็มาใสในรถดีเซล ไดใชแลวก็ใชได วิ่งชา
หนอย วิ่งชาก็ไมเปนไร เราอยาเรงรีบ ชีวิตอยาใหเรงรีบมากเกินไป แตราคาก็ถูกแลวถือหลักวาใช
ของราคาไมแพงเกินไป อาจจะไมมีประสิทธิภาพเทากับไฮสปดดีเซลแตก็ไปได ก็ขอใหคิดวาทําอะไร
ตองประหยัด คนก็วาประหยัดๆ ดีกวาไมมีเลย...” 
 24 มิถุนายน 2551 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดําริกับผูบริหารสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ความ
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ตอนหนึ่งวา “อยากเห็นการใชน้ํามันไบโอดีเซลสําหรับเกษตรกร หรือเครื่องดีเซลรอบต่ํา เกิดข้ึน
ท่ัวไปโดยเร็ว” 

 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทอดพระเนตรเครื่องมือในโรงงานสกัดและแปรรูปน้ํามันปาลม 

ในระหวางการเสดจ็ฯ เยี่ยมโครงการศูนยการศึกษาการพฒันาพิกลุทอง อนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
ตําบลกะลูวอเหนือ อําเภอเมืองนราธวิาส จังหวัดนราธิวาส 

 

บทสงทาย 
ตลอดระยะเวลากวา 33 ป ลวงมาแลวที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรง

เล็งเห็นความสําคัญของพลังงาน นอกจากนี้ พระองคทานยังทรงมีโครงการตนแบบที่สําคัญของการพัฒนา
พลังงานหลากหลายรูปแบบทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังงานน้ํา และท่ีสําคัญก็คือการศึกษาวิจัย
ผลิตเอทานอล ไบโอดีเซล และพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายใตโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ได
สงผลใหเปนแนวทางเพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทนในหลากหลายรูปแบบ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึง
ทรงเปน ”พระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย” โดยแท 

เน่ืองจากพลังงานเปนพื้นฐานสําคัญยิ่งตอเศรษฐกิจของประเทศและประชาชน ทั้งในดานการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การสรางความอยูดีกินดีของประชาชน  แตเน่ืองจากแหลงพลังงาน
ธรรมชาติของไทยมีไมเพียงพอตอความตองการใชงานของประเทศ ทําใหประเทศไทยตองพึ่งพาพลังงาน
จากตางประเทศโดยเฉพาะน้ํามันวันละประมาณ 7 แสนบารเรล หรือรอยละ 63 ของการใชน้ํามันของประเทศ 
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พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ไมวาจะเปนพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม 
ไบโอดีเซล  จึงเปนทางออกสําหรับประเทศที่ตองการพึ่งพาตนเองดานพลังงานใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได  

หากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ รวมท้ังเกษตรกรทั้งหลายนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการพัฒนาพลังงานทดแทน หรือพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบตางๆ ขึ้นใช ก็จะทําใหรายจาย
ดานพลังงานของประเทศลดลง สามารถชวยลดปญหาโลกรอน (Global Warming) และสามารถพึ่งพาตนเอง
ดานพลังงานไดอยางมั่นคงตอไป  
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