สบูดํา
สบูดํามีชื่อภาษาอังกฤษวา Physic nut หรือ Purging
nut และชื่อทางวิทยาศาสตรวา Jatropha curcas L. อยูวงศ
เดียวกันกับยางพารา ละหุง มันสําปะหลัง มะยม โปยเซียน หนุ
มานนั่ง แทน เปนไมยืนต นขนาดกลางสูงประมาณ 2-7 เมตร
อายุยืนไมนอยกวา 20 ป (ระพีพันธุ และคณะ, 2525)
สายพันธุสบูดําที่พบในประเทศไทย สามารถจําแนกตาม
ลักษณะทางกายภาพได 3 สายพันธุ (จเร, 2527) คือ




สายพั น ธุ ที่ มี ผ ลทรงกลม ขนาดปานกลาง มี เ ปลือ กหนาปานกลาง พบปลู ก กั น ทาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต
สายพันธุที่มีผลทรงกลมยาวกวาสายพันธุแรก แตยาวกวาเล็กนอย ขนาดผลเทากัน ปลูก
ทางภาคเหนือ
สายพันธุนี้มีผลทรงกลม แตขนาดเล็กกวาสองสายพันธุแรก ปลูกทางภาคเหนือ และ
ภาคใตบางจังหวัด

การใชประโยชนของสวนตางๆ ของสบูดาํ ไมวาจะเปน
• ใบและใบออนนํามานึง่ /ตมรับประทานได แกปากลิน้ เปอ ยพุพอง ลิ้นเปนฝาละออง ทํา
ปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ เชือ้ เพลิง และกระดาษอัด
• เปลือกไมนาํ มาตมแกพษิ ตานซาง แกไอ ถอนพิษทีท่ าํ ใหตัวรอน แกทอ งเสีย นํามาสกัด
เอาแทนนิน (Tannin) ใชในอุตสาหกรรมฟอกหนัง และเสนดายฝาย
• สารสกัดจากสบูดํา ทําเปนยาปองกันโรคติดเชื้อ HI และรักษาโรคเอดส ใชทําปุย หมัก
น้ําหมักชีวภาพ ใชกําจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะหนอนเจาะสมอฝาย และเชื้อเพลิงไดอีกดวย

•

•

•
•
•

เมล็ด ใชทําน้าํ มันแกปวดตามขอ แกโรคผิวหนัง เปนสบู เครื่องสําอาง เครื่องถนอมผิว
ใชบํารุงรากผม เปนยาระบาย ยาถายอยางแรง มีพิษทําใหคลื่นไส เปนยาเบื่อหนู ขับ
พยาธิ แกปวดทอง นํามาผลิตเชื้อเพลิงแทงและปุยอินทรีย
น้ํามันสบูดําสามารถนํามาใชงานเปนน้าํ มันเชื้อเพลิงไดทันทีโดยไมตอ งเพิ่มสวนผสม
อื่นๆ เหมาะกับเครื่องยนตสูบเดียวรอบต่ํา ซึ่งเปนลักษณะของเครื่องจักรกลการเกษตร
นอกจากนีย้ ังมีปริมาณควันนอยกวาน้ํามันดีเซลและไมมีผลกระทบกับเครื่องยนต อีกทั้ง
สามารถละลายไดดีทั้งในน้ํามันดีเซลและเบนซิน (ระพีพนั ธุ และคณะ, 2525)
น้ํายางมีคุณสมบัติในการหามเลือด และมีสารพิษที่สามารถสกัดไปใชประโยชนได
กากนําไปผลิตเปนอาหารสัตวหลังผานกระบวนการกําจัดพิษ และนําไปใชเปนปุย หรือ
นําไปทําเปนเชื้อเพลิงใหกับเครื่อง Steam Turbine สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา
ลําตนใชปลูกเปนแนวรั้ว แนวปองกันการกัดเซาะของหนาดิน เปนชีวมวลเพื่อใหพลังงาน
ความรอน ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเปนไมอัดและ/หรือกระดาษ และสามารถสกัดสาร
น้ําสมควันไมเพื่อใชประโยชนทางการเกษตรไดอีกดวย

ตางประเทศไดมีการนําสวนตางๆของสบูด ําไปใชประโยชนเชนกันซึง่ สามารถสรุปไดดังนี้
 ประเทศเบไลทปลูกเพื่อผลิตน้ํามัน นอกจากนั้นยังปลูกควบคูกับพริกไทยเพื่อปองกัน
ศัตรูพืชที่มาทําลายตนพริกไทยได
 ประเทศจีนไดปลูกเพื่อผลิตไบโอดีเซล โดยมีบริษัทเอกชน Shenyu รับผิดชอบ
 ประเทศนิค ารากั ว ปลู ก เพื่ อผลิต เปน น้ํา มัน เชื้อ เพลิง หรือน้ํ า มัน เพื่อ การบริโภค สว น
เปลือกนํามาใชทําปุยอินทรีย เปลือกเมล็ดใชเปนเชื้อเพลิงใหความรอน กากใชเปน
อาหารสัตว กลีเซอรอลที่เปนผลพลอยไดมาจากการผลิตไบโอดีเซลนําไปใชเปนวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมยา และเครื่องสําอางค รวมไปถึงสารฆาแมลง
 ประเทศอียิปตปลูกเพื่อผลิตน้ํามัน สบู ใชน้ํายางรักษาโรคภาคนอก ใชเปลือกในการ
ผลิตสียอม ใชกากทําปุยอินทรีย ใชใบในการเลี้ยงไหมออน ใชเมล็ดในการถายพยาธิ
 ประเทศมาลีปลูกเปนรั้วเพื่อปองกันสัตวมาทําลายพืชสวนอีกทั้งยังลดการทําลายและ
กัดเซาะดินจากลมและฝนอีกดวย ใชทําสบู กากที่เหลือนิยมใชเปนปุยโดยจะนําไปผสม
กับมูลไก
 ประเทศมาดากาสกาปลูกปองกันการพังทลายของดิน ผลิตน้ํามันใสผมเพื่อบํารุงรากผม
ใหเสนผมดกดําและเงางาม และเปนเชื้อเพลิง
 ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย มี ก ารศึ ก ษาวิ ธี ก ารปลู ก เพื่ อ ให ไ ด ผ ลผลิ ต ที่ ดี จ ากบริ ษั ท Ardiya
Group ซึ่งผลผลิตที่ไดเปนที่นาพอใจ




ประเทศศรี ลั ง กาปลู ก สบู ดํ า เพื่ อ ผลิ ต สบู คุ ณ ภาพสู ง ใช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต
เครื่องสําอาง เปนเชื้อเพลิง ใหแสงสวาง และเปนพลังงานทดแทนน้ํามันดีเซล
ประเทศอินเดียใชรากแกวของสบูดําแกปญหาดินเสื่อมโทรม ปลูกเพื่อปองกันน้ําชะลาง
พังทลายของหนาดิน ปองกันลมพายุ ลดความแหงแลงในทะเลทราย ใชใบเลี้ยงไหมปา
กากใชเปนปุย สารสกัดธรรมชาติใชปองกันโรคพืชและกําจัดแมลงศัตรูพืชได น้ํามันที่
สกัดไดใชกับเครื่องยนตไดโดยไมตองมีการดัดแปลงเครื่องยนต ในดานสรรพคุณทางยา
รักษาโรค แกทองผูก ใชหามเลือด ใชทําสบู

แมวาสบูดําจะเปนพืชที่สามารถใชประโยชนไดจากทุกๆ สวนของตน ทั้งใบ ราก กิ่งกาน ลํา
ตน เมล็ด ยาง และน้ํามัน รวมถึงกากจากกการหีบสกัดน้ํามัน แตทุกสวนของตนก็ยังมีสารพิษปนอยู
หลายชนิดในปริมาณที่แตกตางกัน โดยเฉพาะสวนของเมล็ดและน้ํามันจากเมล็ดสบูดํา ซึ่งสารพิษที่มี
ในเมล็ดสบูดํานั้นมีหลายชนิด ไดแก เคอรซีน ไซยาไนด สารยับยั้งทริบซิน และฟอรบอล เอสเทอร เปน
ตน ซึ่งสารพิษสวนใหญสามารถถูกทําลายไดดวยความรอน ยกเวนฟอรบอล เอสเทอรซึ่งเปนสารพิษที่
สงผลรุนแรงเฉียบพลัน และยังเปนตัวสงเสริมใหเกิดเนื้องอกอีกดวย อีกทั้งวิธีกําจัดก็ตองใชการสกัด
ดวยสารเคมีหรือวัสดุดูดซับ ซึ่งก็คือแปงฟอกสี หรือใชวิธีการฉายดวยรังสีแกมมา อยางไรก็ตามหาก
รูจักนําสารพิษเหลานี้มาใชงานก็สามารถทําใหเกิดประโยชนขึ้นมาได เชน ทําเปนสารปองกันแมลง
ดังนั้นการใชงานสวนใดๆ ของสบูดําจึงจําเปนตองระมัดระวังและตระหนักเกี่ยวกับความเปนพิษที่มี
อยูในสบูดําดวย
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันสบูดํา
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันสบูดํากับน้ํามันปาลม รวมถึงน้ํามันพืชชนิดอื่นๆ มี
ลักษณะที่เหมือนกัน ความแตกตางกันของน้ํามันสบูดํากับน้ํามันปาลมคือ น้ํามันปาลมจะมีปริมาณ
ของกรดไขมันอิ่มตัวมากกวาน้ํามันสบูดํา ซึ่งทําใหน้ํามันปาลมดิบไมสามารถเก็บไวไดนานเทากับ
น้ํามันสบูดํา เพราะจะทําใหเกิดคา Acid value ที่สูง ซึ่งจะสงผลตอกระบวนการผลิตไบโอดีเซลดวย
วิธีการใชปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่นกับเบส โดยทําใหเกิดสบูมากขึ้นตามไปดวย ทําใหตองทํา
ปฏิกิริยากับกรดหนึ่งขั้นตอนกอนจะนําไปทําปฏิกิริยาทรานเอสเทอรอฟเคชั่นกับเบส หรือวิธีการอื่นๆ
สําหรับไบโอดีเซลจากน้ํา มันปาลมจะมีคาจุดไหลเท และจุดหมอกควันสูงเกินมาตรฐาน
กําหนดของกรมธุรกิจพลังงาน ขณะที่ไบโอดีเซลจากน้ํามันสบูดําไมมีปญหานี้ อยางไรก็ตามไบโอ
ดีเซลที่ผลิตไดจากน้ํามันทั้งสองชนิดนี้ควรมีการเติมสาร Anti-oxidant ลงไปเพื่อชะลอการเสื่อมสภาพ
และเปนการเพิ่มคาความสเถียร (Stability) ของน้ํามันที่ไมไดใชงานทันทีหลังจากผลิต

