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เติิมพลัังแบบ Go Green Energy ง่าย ๆ  

สบายกระเป๋๋า

	 ฮาโหลุเพ้้�อนี้	ๆ	ชื้าวโลุก เร้�องท้ี่�จะม่านี้ำาเสนี้อในี้วันี้น้ี้� อยัาก

จะนี้ำาเสนี้อในี้ฐานี้ะปีระชื้ากรของโลุก ท้ี่�กำาลัุงบริโภูคที่รัพ้ยัากร แลุะผ่ลิุต

ของเส้ยัให้กับโลุกใบน้ี้�ไปีพ้ร้อม่	ๆ 	กันี้	ในี้ทุี่กวินี้าท้ี่ท้ี่�หายัใจ เกริ�นี้ม่าขนี้าดน้ี้�

เดาง่ายัไม่่ต้องส้บ	ว่าจะม่าชื้วนี้สะกดิจติสำาน่ี้กรักสิ�งแวดลุ้อม่แน่ี้นี้อนี้ครบั

ถ้ึาลุองน่ี้กยั้อนี้ด้	 ตั�งแต่สมั่ยัเด็ก ๆ เราม้่แคม่เปีญเก้�ยัวกับสิ�งแวดลุ้อม่

ม่าตลุอด	ถ้ึาเอาแค่ท้ี่�ผ่ม่จำาได้	ยั้อนี้ไปีเม้่�อ 30 – 40 ปีีก่อนี้คงเคยัได้ยัินี้

คำาว่า “อ้สานี้เข้ยัว” เปี็นี้แคม่เปีญที่้�พ้ยัายัาม่จะบอกเลุ่าเร้�องราวการ

บุกรุกที่ำาลุายัพ้้�นี้ท้ี่�ปี่าในี้ภูาคอ้สานี้	 ที่ำาให้เกิดปีัญหาความ่แห้งแลุ้ง

ฝนี้ตกไม่่ตรงฤด้	ตาม่ม่าด้วยัแคม่เปีญ “นี้ำ�ามั่นี้ไร้สารตะกั�ว” ในี้ช่ื้วงปีลุายั
ท้ี่�ม่า : Youtube Matchingstudio Chanel

ที่ศวรรษ 1990 ท้ี่�ใช้ื้ Mascot เป็ีนี้ม่นุี้ษยั�ตะกั�วตัวส้เที่า ๆ	ปีรากฏิตัวในี้โฆษณาท้ี่ว้	รณรงค�ให้ผ้้่ใช้ื้รถึใช้ื้นี้ำ�ามั่นี้ไร้สารตะกั�ว เพ้้�อลุดม่ลุพิ้ษ

จากโลุหะหนัี้กในี้ไอเส้ยั	แลุะลุดผ่ลุกระที่บร้ายัแรงต่อสุขภูาพ้ในี้ระยัะยัาว

ทัี่�งสองแคม่เปีญท้ี่�กลุ่าวม่า	 ผ่ม่คิดว่าปีระสบความ่สำาเร็จม่ากกว่าลุ้ม่เหลุว เราสาม่ารถึลุดการบุกรุกผ้่นี้ปี่าลุงได้	 ม้่ม่าตรการจัด

โซึ่นี้นิี้�งพ้้�นี้ท้ี่�ทัี่�งปีระเที่ศ	ม้่หน่ี้วยังานี้เข้าม่ากำากับด้แลุที่รัพ้ยัากรป่ีาไม้่อยั่างเป็ีนี้ร้ปีธุ์รรม่ควบค่้ไปีกับการพั้ฒนี้าเม้่อง บรรลุุการบังคับใช้ื้นี้ำ�า

มั่นี้เบนี้ซิึ่นี้ไร้สารตะกั�วได้สำาเร็จในี้ปีี 1996 (สำาเร็จก่อนี้ปีระเที่ศม่หาอำานี้าจหลุายัปีระเที่ศ) แลุะยัอม่รับการใช้ื้เช้ื้�อเพ้ลิุงพ้ลัุงงานี้ที่างเลุ้อก

อยั่างไบโอด้เซึ่ลุแลุะแก๊สโซึ่ฮอลุท้ี่�เป็ีนี้มิ่ตรกับสิ�งแวดลุ้อม่ม่ากข่�นี้

	 แต่ถ่ึงอย่ัางนัี้�นี้	ก็ยังัม้่ปัีญหาด้านี้สิ�งแวดลุ้อม่เกิดข่�นี้ทุี่กวันี้	ม้่คำาใหม่่ ๆ ท้ี่�เราไม่่

เคยัได้ยัินี้	 เกิดข่�นี้ม่าตลุอดชื้่วง 2-3	 ที่ศวรรษที่้�ผ่่านี้ม่า ท้ี่�เปี็นี้กระแสโด่งดังทัี่�วโลุก

ในี้ช่ื้วงกลุางของที่ศวรรษ 2000	ค้อคำาว่าภูาวะโลุกร้อนี้	แลุะปีรากฏิการณ�เร้อนี้กระจก

ผ่่านี้ที่างภูาพ้ยันี้ตร�สารคด้เร้�อง An Inconvinient Truth ท้ี่�ม้่ช้ื้�อภูาษาไที่ยัว่า

“เร้�องจริง	ช็ื้อคโลุก” ของรองปีระธุ์านี้าธิุ์บด้สหรัฐฯ Al Gore	ผ้้่ปีลุุกกระแสความ่ต้�นี้

ตัวด้านี้สิ�งแวดลุ้อม่ทัี่�วโลุก	 ภัูยัอันี้ตรายัท้ี่�จะเกิดข่�นี้กับโลุกใบน้ี้� หากม่นุี้ษยั�ยัังไม่่ปีรับ

เปีลุ้�ยันี้พ้ฤติกรรม่	หายันี้ะจะเกิดข่�นี้ในี้อนี้าคตอันี้ใกลุ้	ภูายัในี้ช่ื้วงช้ื้วิตของพ้วกเราเอง

น่ี้าเส้ยัดายัท้ี่�กระแสนัี้�นี้ได้เลุ้อนี้หายัไปีในี้เวลุาต่อม่า จากความ่น่ี้าต้�นี้เต้นี้ใหม่่ ๆ ท้ี่�เกิดข่�นี้

บนี้โลุกในี้ช่ื้วงต้นี้ที่ศวรรษ 2010	นี้วัตกรรม่แลุะเที่คโนี้โลุยัก้ารส้�อสาร การเช้ื้�อม่ต่อที่างไกลุ	จาก 2G เป็ีนี้	3G 4G แลุะ 5G	ที่ำาให้เกิดการ

แข่งขันี้ด้านี้การพั้ฒนี้าเที่คโนี้โลุยั้ม่ากม่ายั	 เศรษฐกิจด้ข่�นี้ทัี่�วโลุกอยั่างก้าวกระโดด เราก็พ้ากันี้ยัินี้ด้ปีร้ดากับความ่สำาเร็จเหลุ่านัี้�นี้	 ขณะท้ี่�

ภัูยัเง้ยับอุบัติอยั้่รอบตัวเราทุี่ก ๆ	วินี้าท้ี่	แลุะนี้าท้ี่น้ี้�	ปัีญหาโลุกร้อนี้,	นี้ำ�าท่ี่วม่,	ดินี้ถึลุ่ม่,	ปัีญหาสภูาพ้อากาศไม่่ว่าจะเป็ีนี้ฝุ่นี้ลุะออง, ฤด้กาลุ

ผิ่ดเพ้้�ยันี้,	ภัูยัแลุ้ง, heat wave, ฝนี้กรด, ไฟัป่ีา,	ปีะการังฟัอกขาว, กระแสนี้ำ�าที่ะเลุแปีรปีรวนี้,	นี้ำ�าแข็งขั�วโลุกลุะลุายั, ขยัะในี้ที่ะเลุ, ขยัะพิ้ษ,

ขยัะอิเล็ุกที่รอนิี้คส�,	สัตว�ไร้ท้ี่�อยั้่อาศัยัแลุะใกลุ้ส้ญพั้นี้ธุุ์� ฯลุฯ	ลุ้วนี้ม้่สาเหตุหลัุกม่าจากกิจกรรม่ของม่นุี้ษยั�ทัี่�งสิ�นี้ยั้่ ส้ ุ ุห ุษ

ม่ายัด�มิ่�งค�	ผ้้่ชื้ายัสาม่มิ่ติ
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	 จนี้กระทัี่�งเม้่�อ	3	–	4	ปีีม่าน้ี้�	ปีระเดน็ี้เก้�ยัวกับสิ�งแวดลุ้อม่

ได้ถ้ึกหยับิยักกลุบัข่�นี้ม่าพ้้ดถ่ึงใหม่่บนี้เวท้ี่ระดบัโลุก	แต่ครั�งน้ี้�มั่นี้ถ้ึก

กลุ่าวถ่ึงในี้อ้กมุ่ม่หน่ี้�ง	นัี้กวิที่ยัาศาสตร�จากหลุายัหน่ี้วยังานี้ทัี่�วโลุก	

ต่างนี้ำาเสนี้อแนี้วคดิแลุะข้อกงัวลุไปีในี้ที่ศิที่างเด้ยัวกันี้ว่าในี้ที่ำานี้อง

ท้ี่�ว่า	Not Local but Global	ภูายัในี้อนี้าคตอันี้ใกลุ้	(ม่าก	ๆ )	ท้ี่�จะถ่ึงน้ี้� 

หากม่นี้ษุยั�ยังัคงไม่่ปีรับพ้ฤตกิรรม่	ลุดอตัราการปีลุ่อยัก๊าซึ่คาร�บอนี้-

ไดออกไซึ่ด�ลุงภูายัในี้	2	–	3	ปีีข้างหน้ี้า	เราจะม่าถ่ึงจุดท้ี่�ไม่่สาม่ารถึ

ยั้อนี้กลัุบไปีแก้ไขอะไรได้อ้ก (Point of no return)	พ้อเลุ่าม่าถ่ึง 

ตรงน้ี้�	 ผ่ม่ขอสารภูาพ้ว่า	 ร้้ส่กหดห้่ม่าก	 ผ่ม่ร้้ส่กเช้ื้�อแลุะกังวลุกับ

สิ�งท้ี่�กำาลัุงจะเกิดข่�นี้	 อันี้ท้ี่�จริง	 ความ่คิดแรกเริ�ม่ผ่ม่ตั�งใจเข้ยันี้เร้�อง 

เบา	ๆ	ม่าแบ่งปัีนี้ไอเด้ยัให้เราม่าช่ื้วยักันี้ปีรับเปีลุ้�ยันี้เร้�องเล็ุก	ๆ	ในี้

ช้ื้วิตปีระจำาวันี้	ท้ี่�จะช่ื้วยับรรเที่าความ่รุนี้แรงของปัีญหาต่าง	ๆ 	ท้ี่�ผ่ม่

กลุ่าวถ่ึงข้างต้นี้	แลุะถ้ึาโชื้คด้	เราอาจจะสาม่ารถึยับัยัั�งหายันี้ะได้ก่อนี้

ท้ี่�จะสายัเกินี้ไปี

	 ความ่ซัึ่บซ้ึ่อนี้ของปัีญหาด้านี้สิ�งแวดลุ้อม่ม้่หลุากหลุายัมิ่ติ 

เก้�ยัวข้องกับเราในี้ทุี่ก	ๆ 	ระดับ	ตั�งแต่ตัวบุคคลุไปีจนี้ถ่ึงระดับโลุก	เช้ื้�อม่ 

โยังกันี้แบบพ้ลุวตั	แลุะส่งผ่ลุกระที่บต่อเราทัี่�งที่างตรงแลุะที่างอ้อม่

อยัา่งหลุ้กเลุ้�ยังไม่่ได้	หลุายัองค�กรพ้ยัายัาม่หาที่างแก้ไข	สำาเร็จบ้าง	

ลุ้ม่เหลุวบ้าง	 ความ่พ้ยัายัาม่ระดับปีระเที่ศครั�งลุ่าสุดท้ี่�เห็นี้	 เม้่�อ 

ต้นี้เด้อนี้พ้ฤศจิกายันี้ท้ี่�ผ่่านี้ม่า	ม้่การปีระชุื้ม่	COP26	หร้อ	การปีระชุื้ม่

รัฐภูาค้กรอบอนี้สัุญญาสหปีระชื้าชื้าตว่ิาด้วยัการเปีลุ้�ยันี้แปีลุงสภูาพ้

ภู้มิ่อากาศ	ณ	ปีระเที่ศอังกฤษ	บรรดาผ้้่นี้ำากว่า	100	ปีระเที่ศ	รวม่ทัี่�ง

ปีระเที่ศไที่ยั	 ได้ม้่ความ่ตกลุงร่วม่กันี้เร้�องการหยัุดแลุะพ้ลิุกฟั้�นี้ 

สถึานี้การณ�การที่ำาลุายัป่ีาแลุะหยุัดการเส้�อม่โที่รม่ของผ้่นี้ดินี้ให้ได้

ภูายัในี้ปีี	2030	โดยัได้ม้่การกำาหนี้ดยัทุี่ธุ์ศาสตร�แลุะแนี้วที่างรวม่ถึง่

ตัวช้ื้�วัดอย่ัางเป็ีนี้ร้ปีธุ์รรม่ภูายัในี้กรอบระยัะเวลุาไม่่ถ่ึง	10	ปีี	แสดง

ว่าทัี่�วโลุกเห็นี้ตรงกันี้ว่าเรากำาลัุงตกอยั้ใ่นี้สถึานี้การณ�ท้ี่�เลุวร้ายั	แลุะ

ต้องร่วม่ม้่อแก้ไขปีัญหาพ้ร้อม่กันี้ทัี่�งโลุกอยั่างเร่งด่วนี้	 แต่ก็ม้่บาง 

ปีระเที่ศท้ี่�ไม่่ได้ตกลุงปีฏิิบัติตาม่ข้อตกลุงน้ี้�	เช่ื้นี้ปีระเที่ศอินี้โดนิี้เซ้ึ่ยั	

ซ่ึ่�งให้ความ่เห็นี้ว่า	การยัตุกิารตัดไม้่ที่ำาลุายัป่ีาทัี่�งหม่ดภูายัในี้ปีี	2030	

นัี้�นี้	ไม่่เหม่าะสม่แลุะอาจไม่่สาม่ารถึปีฏิิบัติตาม่ได้	โดยัให้เหตุผ่ลุว่า

ม้่หลุายัหนี้ที่างในี้การจำากัดการตดัไม้่ที่ำาลุายัป่ีา	แต่สิ�งสำาคัญอนัี้ดับ

แรกของรัฐบาลุค้อการพั้ฒนี้าปีระเที่ศ	 ซ่ึ่�งการตัดไม่้ที่ำาลุายัปี่าม้่ 

ความ่จำาเป็ีนี้	ความ่มั่�งคั�งที่างธุ์รรม่ชื้าติรวม่ถ่ึงป่ีาไม้่	ต้องได้รับการ

จัดการให้ใช้ื้งานี้ได้ตาม่หลัุกการท้ี่�ยัั�งยั้นี้	แลุะม้่อ้กหลุายัปีระเที่ศ	ท้ี่�

ม้่ข้อจำากัดหร้อเหตุผ่ลุของตนี้เองในี้การไม่่เข้าร่วม่ตาม่ข้อตกลุงน้ี้�

	 โชื้คด้ท้ี่�เราไม่่จำาเป็ีนี้ต้องรอถ่ึงปีี	2030	หร้อฝากความ่หวัง

ไว้กับผ้่้นี้ำาปีระเที่ศไหนี้	 ๆ	 เราคงเคยัได้ยัินี้แนี้วที่างในี้การรักษา 

สิ�งแวดลุ้อม่	 ท้ี่�พ้วกเราสาม่ารถึชื้่วยักันี้คนี้ลุะไม่้คนี้ลุะม้่อได้ทัี่นี้ท้ี่ 

อย่ัางการแยักขยัะ	การปีระหยัดันี้ำ�า	การปีลุ้กต้นี้ไม้่	ลุดการใช้ื้ผ่ลิุตภัูณฑ์� 

จากพ้ลุาสติกแลุะโฟัม่	 ลุดการใชื้้พ้ลัุงงานี้	 หร้อหันี้ม่าใชื้้พ้ลัุงงานี้ 

ที่างเลุ้อก	ฯลุฯ	เหลุ่าน้ี้�ลุ้วนี้สาม่ารถึเริ�ม่ต้นี้ได้ทัี่นี้ท้ี่	แลุะหลุายัคนี้น่ี้าจะ 

ได้ที่ำาอยั้แ่ลุ้ว	แต่บางคนี้อาจจะไม่่สนี้ใจ	แลุะถึาม่หาการขับเคลุ้�อนี้เชิื้ง

นี้โยับายัจากภูาครัฐ	หร้อทิี่�งให้เป็ีนี้ภูาระของภูาคการผ่ลิุต

	 อยั่างการแยักขยัะร้ไซึ่เคิลุ	การไม่่สตาร�ที่รถึขณะจอดรอ	

เคยัม้่การที่ดลุองสตาร�ที่รถึทิี่�งไว้	 5	 นี้าท้ี่	 พ้บว่าเผ่าผ่ลุาญนี้ำ�ามั่นี้ 

เช้ื้�อเพ้ลิุงได้ปีระม่าณ	1	ลิุตร	เท้ี่ยับเท่ี่ากับการขับรถึเป็ีนี้ระยัะที่าง

ปีระม่าณ	8-10	กม่.	แลุะยัังเกิดม่ลุพิ้ษที่างอากาศม่ากข่�นี้	 เพ้ราะ 

การไหลุเว้ยันี้ของอากาศไม่่ด้	ที่ำาให้การสันี้ดาปีไม่่สม่บ้รณ�เม้่�อเท้ี่ยับ

กับเวลุารถึวิ�ง	

	 พ้้ดถ่ึงเร้�องเช้ื้�อเพ้ลิุงแลุะม่ลุพิ้ษ	 ก็เข้าเร้�องท้ี่�ตั�งใจจะเลุ่า

วันี้น้ี้�สักท้ี่	 ในี้หัวข้อพ้ลัุงงานี้ที่างเลุ้อก	 ไบโอด้เซึ่ลุแลุะแก๊สโซึ่ฮอลุ	

จากความ่สงสัยัของผ่ม่เอง	ย้ัอนี้ไปีช่ื้วงท้ี่�เราเจอปัีญหา	PM	2.5	ม้่การ

รณรงค�ให้ปีระชื้าชื้นี้ใช้ื้นี้ำ�ามั่นี้พ้ลัุงงานี้ที่างเลุ้อกแที่นี้เช้ื้�อเพ้ลิุงจากฟั

อสซิึ่ลุ	เพ้้�อลุดปัีญหาอนุี้ภูาคฝุ่นี้ขนี้าดเล็ุก	แต่โฆษณานี้ำ�ามั่นี้เช้ื้�อเพ้ลิุง

ในี้ที่้องตลุาดหลุายัยั้�ห้อ	 ก็โฆษณาว่านี้ำ�ามั่นี้เช้ื้�อเพ้ลิุงฟัอสซิึ่ลุของ 

ตัวเอง	ม้่ปีระสิที่ธิุ์ภูาพ้การเผ่าไหม้่หม่ดจด	ผ่ม่เลุยัสงสัยัว่า	ตกลุงนี้ำ�ามั่นี้

แบบไหนี้สะอาดกว่ากันี้

“ผมคิดเสมอว่า ทำาน้อย ดีกว่าไม่ทำา..
ผมไม่เคยติั้งคำาถามกับติัวเองเลัยว่า.. 

ติ้องรอให้ใครทำาก่อน”
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	 ขอเริ�ม่จากนี้ำ�ามั่นี้ด้เซึ่ลุ	ท้ี่�ใช้ื้ม่ากในี้ภูาคการผ่ลิุตแลุะการ 

ขนี้ส่ง	แลุะมั่กถ้ึกม่องเป็ีนี้ผ้้่ร้ายัในี้การก่อม่ลุภูาวะม่าตลุอด	ท้ี่�นิี้ยัม่ใช้ื้ 

ม้่	2	ปีระเภูที่ค้อ	นี้ำ�ามั่นี้ด้เซึ่ลุปิีโตรเลุ้ยัม่	(ต่อไปีน้ี้�จะขอเร้ยักว่านี้ำ�ามั่นี้ 

ด้เซึ่ลุเฉียั	ๆ )	แลุะไบโอด้เซึ่ลุ	เราที่ำาความ่ร้้จักกับนี้ำ�ามั่นี้ทัี่�ง	2	ชื้นิี้ดน้ี้�

กันี้แบบคร่าว	ๆ 	สักนิี้ดด้กว่าครับ	ไบโอด้เซึ่ลุ	ผ่ลิุตจากพ้้ชื้จำาพ้วกปีาลุ�ม่	

ถัึ�วเหลุ้อง	ที่านี้ตะวันี้	ม่ะพ้ร้าว	ฯลุฯ		ม้่ขนี้าดโม่เลุกุลุใกลุ้เค้ยังกับ 

นี้ำ�ามั่นี้ด้เซึ่ลุ	 แตกต่างกันี้ตรงโครงสร้างของโม่เลุกุลุ	 นี้ำ�ามั่นี้ด้เซึ่ลุ 

ม้่องค�ปีระกอบหลัุกเป็ีนี้สารปีระกอบไฮโดรคาร�บอนี้ชื้นิี้ดอิ�ม่ตัวแลุะ

ซัึ่ลุเฟัอร�เล็ุกน้ี้อยั	ส่วนี้ไบโอด้เซึ่ลุม้่โครงสร้างโม่เลุกลุุเป็ีนี้สารปีระกอบ

ไฮโดรคาร�บอนี้ชื้นิี้ดไม่่อิ�ม่ตัวเป็ีนี้หลัุก	หากผ่ลิุตจากเม่ธุ์านี้อลุผ่สม่ 

จะเร้ยักว่า	fatty	acid	methyl	esters	(FAME)	แลุะหากใช้ื้ส่วนี้ผ่สม่

เป็ีนี้เอธุ์านี้อลุจะเร้ยักว่า	fatty	acid	ethyl	esters	(FAEE)	ความ่ 

แตกต่างที่างกายัภูาพ้ท้ี่�สังเกตได้ชัื้ดของนี้ำ�ามั่นี้ด้เซึ่ลุทัี่�งสองชื้นิี้ดน้ี้�

ม้่	7	อยั่างได้แก่

	1.	 ไบโอด้เซึ่ลุ	 ม้่คุณสม่บัติด้านี้การ 

หลุ่อลุ้�นี้ด้กว่าด้เซึ่ลุ	 จ่งชื้่วยัลุดการ 

ส่กหรอของเคร้�องยันี้ต�ได้ด้กว่า

	2.	ไบโอด้เซึ่ลุ	ไม่่ม้่ส่วนี้ผ่สม่ของซัึ่ลุ-

เฟัอร�	 จ่งไม่่ก่อให้เกิดไอระเหยัท้ี่�เป็ีนี้

พิ้ษต่อสิ�งแวดลุ้อม่

	3.	 ไบโอด้เซึ่ลุบริสุที่ธิุ์�	 ม้่	 Oxigen 

	content	ม่ากกว่านี้ำ�ามั่นี้ด้เซึ่ลุบรสุิที่ธิุ์�

ปีระม่าณ	10	%	-	12	%	จ่งก่อม่ลุพ้ษิ

	 	 	 น้ี้อยักว่า	แต่ในี้ที่างกลัุบกันี้ก็ให้กำาลัุง

เคร้�องยันี้ต�ตำ�ากว่านี้ำ�ามั่นี้ด้เซึ่ลุปีระม่าณ	4	%

	 4.	 ไบโอด้เซึ่ลุม้่ความ่เปี็นี้พิ้ษนี้้อยักว่านี้ำ�ามั่นี้ด้เซึ่ลุม่าก	

เม้่�อเกิดการรั�วไหลุ	จ่งเป็ีนี้อันี้ตรายัต่อสิ�งม้่ช้ื้วิตแลุะสิ�งแวดลุ้อม่น้ี้อยั

กว่าม่าก

	 5.	ท้ี่�อุณหภู้มิ่ตำ�า	ไบโอด้เซึ่ลุม้่แนี้วโน้ี้ม่ท้ี่�จะเหน้ี้ยัวข้นี้	หร้อ

กลุายัเป็ีนี้เจลุง่ายัข่�นี้	จ่งไม่่เหม่าะกับการใช้ื้งานี้ในี้พ้้�นี้ท้ี่�ภู้มิ่ปีระเที่ศ

ท้ี่�ม้่อากาศหนี้าว

	 6.	จำาเป็ีนี้ต้องม้่วธ้ิุ์การจดัเกบ็ไบโอด้เซึ่ลุที่้�เหม่าะสม่	เพ้้�อ

ปี้องการการเกิดปีฏิิกิริยัากับออกซึ่ิเจนี้	 (Oxidize)	 หร้อการใชื้้กับ 

เคร้�องยันี้ต�ท้ี่�ไม่่ได้ใช้ื้งานี้เป็ีนี้ปีระจำา	นี้ำ�ามั่นี้อาจจะเกิดการจับตัวเป็ีนี้

ก้อนี้ได้

	 7.	ไบโอด้เซึ่ลุ	เป็ีนี้ตัวที่ำาลุะลุายัท้ี่�ด้กว่านี้ำ�ามั่นี้ด้เซึ่ลุ	จ่งต้อง

เลุ้อกวัสดุบรรจุภัูณฑ์�ท้ี่�เหม่าะสม่	 เพ้้�อปี้องกันี้ความ่เส้ยัหายัของ 

บรรจุภัูณฑ์�แลุะเคร้�องยันี้ต�	รวม่ถ่ึงปีระสทิี่ธิุ์ภูาพ้ของตวันี้ำ�ามั่นี้ไบโอ

ด้เซึ่ลุเอง

	 การควบคุม่ม่าตรฐานี้การผ่ลิุตนี้ำ�ามั่นี้ไบโอด้เซึ่ลุที่ำาได้ยัาก

กว่าม่าก	โดยัเฉีพ้าะเม้่�อผ่ลิุตครั�งลุะน้ี้อยั	ๆ 	ผ้้่ผ่ลิุตจ่งเลุ้อกใช้ื้ไบโอด้

เซึ่ลุผ่สม่กับนี้ำ�ามั่นี้ด้เซึ่ลุปิีโตรเลุ้ยัม่	รวม่ถ่ึงการเติม่สารผ่สม่เพิ้�ม่เพ้้�อ

ลุดข้อจำากัดที่างกายัภูาพ้	ของนี้ำ�ามั่นี้ไบโอด้เซึ่ลุให้อยั้ใ่นี้ระดบัท้ี่�ผ่่านี้ 

ม่าจรฐานี้การใชื้้งานี้	 โดยัทัี่�วไปี	 จะนิี้ยัม่นี้ำาไปีผ่สม่หลุายัส้ตรตาม่ 

สัดส่วนี้ของ	 ไบโอด้เซึ่ลุ	 :	 ด้เซึ่ลุตาม่กำาลัุงการผ่ลิุตของวัตถุึดิบในี้ 

แต่ลุะพ้้�นี้ท้ี่�	เช่ื้นี้

	 B2	หม่ายัถ่ึงอัตราส่วนี้ระหว่างไบโอด้เซึ่ลุ	2	%	ต่อ	ด้เซึ่ลุ	

98	%	ม้่จำาหน่ี้ายัทัี่�วไปีในี้ม่ลุรฐัม่นิี้นิี้โซึ่ตา	ปีระเที่ศสหรฐัอเม่รกิา	แลุะ

ถ้ึกบังคับใช้ื้ทัี่�งม่ลุรัฐในี้ปีี	พ้.ศ.	2548

	 B5	ม้่อัตราส่วนี้ระหว่างไบโอด้เซึ่ลุ	5	%	ต่อ	ด้เซึ่ลุ	95	%	

ม้่จำาหน่ี้ายัทัี่�วไปีในี้ปีระเที่ศฝรั�งเศส	โดยักว่าคร่�งหน่ี้�งของนี้ำ�ามั่นี้ด้เซึ่ลุ

ท้ี่�จำาหน่ี้ายัเป็ีนี้นี้ำ�ามั่นี้ส้ตร	B5

	 B20	ม้่อัตราส่วนี้ระหว่างไบโอด้เซึ่ลุ	20	%	ต่อ	ด้เซึ่ลุ	80	%	

เป็ีนี้นี้ำ�ามั่นี้ผ่สม่ท้ี่�คณะกรรม่การไบโอด้เซึ่ลุแห่งชื้าติ	แลุะสำานัี้กงานี้ 

ป้ีองกันี้สิ�งแวดลุ้อม่ของปีระเที่ศสหรัฐอเม่ริกา	แนี้ะนี้ำาให้ใช้ื้

		 B40	ม้่อัตราส่วนี้ระหว่างไบโอด้เซึ่ลุ	40	%	ต่อ	ด้เซึ่ลุ	60	%	

เป็ีนี้ส้ตรท้ี่�ใช้ื้ในี้รถึยันี้ต�ขนี้ส่งม่วลุชื้นี้ในี้ปีระเที่ศฝรั�งเศส	ทัี่�งน้ี้�เพ้้�อผ่ลุ

ในี้การลุดม่ลุพิ้ษ

	 B100	ค้อนี้ำ�ามั่นี้ไบโอด้เซึ่ลุ	100	%	ท้ี่�ใช้ื้ในี้ปีระเที่ศเยัอรม่น้ี้

แลุะออสเตร้ยั	 โดยัได้รับการรับรองจากบริษัที่ผ้่้ผ่ลิุตรถึยันี้ต�รายั 

ใหญ่ของปีระเที่ศ

	 ในี้ตลุาดบ้านี้เราท้ี่�เห็นี้ตาม่สถึาน้ี้บริการนี้ำ�ามั่นี้จะม้่ให้ 

เลุ้อก	2	เกรด	ค้อ	B7	แลุะ	B10	แต่จะม้่การปีรับส้ตรใหม่่ตาม่ม่ติ 

คณะกรรม่การบริหารนี้โยับายัพ้ลัุงงานี้	เม้่�อวันี้ท้ี่�	4	ตุลุาคม่	2564 

ให้ลุดการผ่สม่ไบโอด้เซึ่ลุจาก	B10	แลุะ	B7	ให้เหลุ้อ	B6	 ซ่ึ่�งม้่ผ่ลุ 

ระหว่างวันี้ท้ี่�	11-31	ตุลุาคม่	2564	ก็ไม่่แน่ี้ใจว่ากว่าเร้�องน้ี้�จะต้พิ้ม่พ้�	

เราจะได้ใช้ื้ไบโอด้เซึ่ลุส้ตรใหม่่กันี้หร้อยััง

	 ม่าถ่ึงฝั�งเคร้�องยันี้ต�เบนี้ซิึ่นี้บ้าง	 เช้ื้�อเพ้ลิุงที่างเลุ้อกของ 

ฝั�งน้ี้�ม้่ให้เลุ้อกใช้ื้ตั�งแต่	แก๊สโซึ่ฮอลุ	E10,	แก๊สโซึ่ฮอลุ	E20	แลุะ	แก๊ส

โซึ่ฮอลุ	E85	ซ่ึ่�งหม่ายัถึง่อัตราส่วนี้ผ่สม่ของนี้ำ�ามั่นี้เบนี้ซิึ่นี้ต่อเอธุ์านี้อลุ

บริสุที่ธิุ์�	99.5%	เท่ี่ากบั	90:10,	80:20	แลุะ	15:85	ตาม่ลุำาดับ	แต่ลุะ

ชื้นิี้ดม้่ข้อจำากัดในี้การใช้ื้แตกต่างกันี้

ท่�มา : www.machumetal.com
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 • นำ�ามันแก๊สโซฮอล 95 (E10)	เป็ีนี้นี้ำ�ามั่นี้เช้ื้�อเพ้ลิุงในี้กลุุ่ม่

ของแก๊สโซึ่ลุ้นี้	ท้ี่�ถ้ึกผ่ลิุตม่าให้ใช้ื้แที่นี้	เบนี้ซิึ่นี้ออกเที่นี้	95	ม้่ส่วนี้ผ่สม่

ของเบนี้ซิึ่นี้ออกเที่นี้	95	อยั้่	90	%	ต่อเอธุ์านี้อลุ	10	%	ที่ำาให้แก๊ส

โซึ่ฮอลุที่้�ออกม่าม้่ออกเที่นี้เท้ี่ยับเท่ี่ากบั	เบนี้ซึ่นิี้	95	ปัีจจบัุนี้ถ้ึกนี้ำาม่า

แที่นี้ท้ี่�เบนี้ซิึ่นี้ออกเที่นี้	95

 • นำ�ามันแก๊สโซฮอล 91 (E10)	ม้่ส่วนี้ผ่สม่ของ	นี้ำ�ามั่นี้เบนี้ซิึ่นี้

ออกเที่นี้	91	อยั้่	90	%	ผ่สม่กับเอธุ์านี้อลุ	10	%	ม้่ข้อด้ค้อ	ราคาถ้ึก	

แลุะเปี็นี้ท้ี่�นิี้ยัม่อยั่างม่าก	 ไม่่ม้่ผ่ลุกระที่บต่อสม่รรถึนี้ะเคร้�องยันี้ต� 

แลุะอัตราการเร่งไม่่แตกต่างจากนี้ำ�ามั่นี้เบนี้ซิึ่นี้ออกเที่นี้	91	ม่ากนี้กั

 • นำ�ามันแก๊สโซฮอล E20	ม้่ส่วนี้ผ่สม่ของ	นี้ำ�ามั่นี้เบนี้ซิึ่นี้ 

ออกเที่นี้	95	ในี้สัดส่วนี้	80	%	ผ่สม่กับเอธุ์านี้อลุ	20	%	ม้่ราคาถ้ึก	

ปีระสิที่ธิุ์ภูาพ้การใช้ื้งานี้	อัตราในี้การเร่งจะด้อยักว่าแก๊สโซึ่ฮอลุ�	95	

แลุะ	91	เน้ี้นี้การใช้ื้งานี้ในี้เม้่องเป็ีนี้หลัุก

 • นำ�ามันแก๊สโซฮอล E85	ม้่ส่วนี้ผ่สม่ของ	นี้ำ�ามั่นี้เบนี้ซิึ่นี้ 

ออกเที่นี้	95	อยั้	่15	%	แลุะเอธุ์านี้อลุ	85	%	เป็ีนี้นี้ำ�ามั่นี้ท้ี่�ม้่ราคาถ้ึกท้ี่�สุด	

เพ้ราะม้่ปีริม่าณส่วนี้ผ่สม่ของนี้ำ�ามั่นี้เบนี้ซึ่นิี้ออกเที่นี้ที่้�ค่อนี้ข้างน้ี้อยั

ม้่การระเหยัส้ง	 เพ้ราะม้่ส่วนี้ผ่สม่ของแอลุกอฮอลุม่าก	 หากม้่การ 

ขับข้�ในี้ระยัะที่างไกลุๆ	เป็ีนี้ระยัะเวลุานี้านี้	จะสังเกตได้ถ่ึงการเผ่า 

ไหม้่ท้ี่�ไวกว่านี้ำ�ามั่นี้ชื้นิี้ดอ้�นี้	เเม้่จะม้่ราคาถ้ึก	แต่ก็ต้องเติม่นี้ำ�ามั่นี้บ่อยั

กว่าชื้นิี้ดอ้�นี้	ๆ	แลุะสม่รรถึนี้ะในี้การขับข้�	ไม่่เท้ี่ยับเท่ี่ารถึยันี้ต�ท้ี่�ใช้ื้ 

นี้ำ�ามั่นี้เบนี้ซิึ่นี้แบบธุ์รรม่ดา	นี้ำ�ามั่นี้แก๊สโซึ่ฮอลุ	E85	ต้องใช้ื้กับรถึยันี้ต�	

FFVs	(Flexible	Fuel	Vehicles)	เท่ี่านัี้�นี้	หากรถึของคุณไม่่ได้ระบุ

ว่าสาม่ารถึเติม่นี้ำ�ามั่นี้แก็สโซึ่ฮอลุ	E85	ก็ห้าม่เติม่โดยัเด็ดขาด	เพ้ราะ

จะส่งผ่ลุให้เคร้�องยันี้ต�เร่งไม่่ข่�นี้	สะดุด	แลุะสตาร�ที่ติดยัาก

	 หากเปีร้ยับเท้ี่ยับข้อด้-ข้อด้อยัระหว่างนี้ำ�ามั่นี้เบนี้ซึ่นิี้แลุะ

แก๊สโซึ่ฮอลุในี้ภูาพ้รวม่	 สรุปีได้ว่า	 แก๊สโซึ่ฮอลุม้่ราคาถ้ึกกว่า	 ยัิ�งม้่ 

อัตราส่วนี้ของเอธุ์านี้อลุม่ากเที่่าไร	 ยัิ�งราคาถ้ึกลุงม่ากเที่่านัี้�นี้	 เม้่�อ 

เท้ี่ยับกันี้ลิุตรต่อลิุตร	 แม่้การใชื้้นี้ำ�ามั่นี้แก๊สโซึ่ฮอลุจะที่ำาให้ขับได้ 

ระยัะที่างนี้้อยักว่าเบนี้ซิึ่นี้	 แต่เน้ี้�องจากเอธุ์านี้อลุม้่ค่าออกเที่นี้ส้ง 

ว่าเบนี้ซึ่นิี้จ่งที่ำาให้เคร้�องยันี้ต�ม้่กำาลัุงแลุะสม่รรถึนี้ะด้กว่า	นี้อกจากน้ี้�

แก๊สโซึ่ฮอลุก็ก่อม่ลุพ้ิษนี้้อยักว่าเบนี้ซึ่ินี้ได้ถึ่ง	 70	%	 ถ่ึงแม่้ว่าจะม้่

ข้อจำากัดการในี้ใชื้้งานี้กับเคร้�องยันี้ต�บางปีระเภูที่แลุะเหม่าะกับ

ยัานี้พ้าหนี้ะขนี้าดเลุ็กม่ากกว่า	 การหันี้ม่าใชื้้นี้ำ�ามั่นี้แก๊สโซึ่ฮอลุยััง

ให้ปีระโยัชื้นี้�ที่างอ้อม่อ้กม่ากม่ายั	 อาที่ิ	 การลุดการนี้ำาเข้านี้ำ�ามั่นี้	

การส่งเสริม่อาช้ื้พ้เกษตรกร	จ่งช่ื้วยัเสริม่สร้างความ่มั่�นี้คงที่างด้านี้

พ้ลัุงงานี้ให้กับปีระเที่ศ	ช่ื้วยัให้เคร้�องยันี้ต�สะอาดเน้ี้�องจากสาม่ารถึ

เผ่าไหม้่ได้สม่บ้รณ�ม่ากกว่า

	 เม้่�อม้่ข้อด้	กต้็องม้่ข้อเส้ยัเหม้่อนี้กนัี้	เน้ี้�องจากเอธุ์านี้อลุผ่ลุติ 

จากพ้้ชื้ท้ี่�ม้่แปี้งแลุะนี้ำ�าตาลุส้งจำาพ้วกอ้อยัหร้อข้าวโพ้ด	 ดังนัี้�นี้จ่ง 

จำาเป็ีนี้ต้องจดัสรรผ่ลุผ่ลุติให้สอดคลุ้องกบัความ่ต้องการของตลุาด

ทัี่�งในี้ฝั�งพ้ลัุงงานี้แลุะอาหาร	 เน้ี้�องจากนี้ำ�าตาลุเปี็นี้วัตถึุดิบหลุัก 

ในี้การผ่ลิุตอาหารหลุายัปีระเภูที่	หากจัดสรรไม่่ด้อาจส่งผ่ลุกระที่บ

ต่อต้นี้ทุี่นี้การผ่ลิุตอาหารได้	เอธุ์านี้อลุยัังม้่คุณสม่บัติกัดกร่อนี้วัสดุ 

ปีระเภูที่ยัาง	จ่งเป็ีนี้อันี้ตรายัต่อชิื้�นี้ส่วนี้อะไหลุ่ยัางภูายัในี้เคร้�องยันี้ต�

ดังนัี้�นี้ผ้่้ใชื้้รถึที่้�ต้องการใชื้้แก๊สโซึ่ฮอลุที่้�ม้่สัดส่วนี้ของเอธุ์านี้อลุในี้ 

ปีริม่าณส้ง	ๆ	อยั่าง	 E85	จำาเป็ีนี้ต้องตรวจสอบในี้แน่ี้ใจว่ารถึของ

ที่่านี้ได้รับการรับรองจากผ้่้ผ่ลิุตว่าเปี็นี้เคร้�องยันี้ต�ปีระเภูที่	 FFVs	

(Flexible-Fuel	Vehicles)	หร้อไม่่

	 เม้่�อร้้อยั่างน้ี้�แลุ้ว	 ต่อไปีเราก็สาม่ารถึเลุ้อกเติม่นี้ำ�ามั่นี้ได้ 

อย่ัางมั่�นี้ใจแบบ	Go	Green	ง่ายั	ๆ 	แถึม่สบายักระเป๋ีาด้วยัเช้ื้�อเพ้ลุงิ

ที่างเลุ้อกแบบไม่่ต้องกังวลุว่าเคร้�องยันี้ต�พ้าหนี้ะค้่ใจจะเส้ยัหายั 

แลุ้วนี้ะครับ	

 DENT NEWS 18


