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บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการใชพลังงานในกระบวนการผลิตเอทานอล (วัตถุดิบประเภท

แปง) โดยทําการเก็บขอมูลการใชพลังงานในอาคารโรงงานนํารองอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแมโจ - แพรเฉลิม

พระเกียรติ  ซึ่งในการศึกษาระบบการผลิตเอทานอลแบงออกเปน 2 สวน คือ ศึกษาการใชพลังงานในการผลิตเอ

ทานอลแบบดั้งเดิมโดยอาศัยแรงงานคนเปนหลักและศึกษาการใชพลังงานในการผลิตเอทานอลแบบสมัยใหม

โดยใชเครื่องกลั่นที่มีการปรับปรุง และนําขอมูลที่ไดมาเปลี่ยนเปนขอมูลการใชพลังงาน (เมกะจูล) โดยใชคา

พลังงานเทียบเทา จากการศึกษาการใชพลังงานในการผลิตเอทานอลแบบดั้งเดิม พบวา มีการใชพลังงานรวมใน

ทุกขั้นตอนเทากับ 2,314.015 เมกะจูล และมีอัตราการใชพลังงานคิดเปน 196.77 เมกะจูล/ลิตร-เอทานอล  และ

การศึกษาการใชพลังงานในการผลิตเอทานอลแบบสมัยใหม พบวา มีการใชพลังงานรวมในทุกขั้นตอนเทากับ 

2,493.201 เมกะจูล และมีอัตราการใชพลังงานคิดเปน 184.41 เมกะจูล/ลิตร-เอทานอล  
 
คําสําคัญ : ขอมูล  พลังงาน  เอทานอล 

 

ABSTRACT 
 This study aimed to analyze the energy consumption in all stages of ethanol production 

(Starch raw materials). Data were collected in Agro-industry building of Maejo University Phrae 

campus. The studies are divided into two parts; the energy used in an old strategy which is 

conducted by human and the energy used in a new strategy which human use modified distillation in 

production. Data collected were calculated as energy used as (MJ) by using energy equivalent. 

Study on the energy consumption in a conventional method which total energy consumed in all 

stages of Ethanol production was 2,314.015 MJ. The energy rate as 196.77 MJ/l- Ethanol. And study 

on the energy consumption in a new method which total energy consumed in all stages of Ethanol 

production was 2,493.201 MJ. The energy rate as 184.41 MJ/l- Ethanol. 
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กระบวนการแยกผลิตภัณฑเอทานอล กระบวนการทําใหบริสุทธิ ์

กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการหมัก 

คํานํา 
ประเทศไทยจําเปนตองนําเขาพลังงานเชื้อเพลิงที่ใชในภาคขนสงเกือบทั้งหมด ทําใหสูญเสียเงินตราไป

ตางประเทศเปนจํานวนมากกวาปละ 2 แสนลานบาท ซึ่งมีมูลคามากกวารายไดจากการสงออกขาว มันสําปะหลงั 

ยางพารา น้ํามันปาลม และน้ําตาลทรายรวมกัน ประกอบกับแนวโนมราคาน้ํามันเชื้อเพลิงมีแตจะสูงขึ้น ประเทศ

ตาง ๆ ทั่วโลกจึงเสาะแสวงหาแหลงเชื้อเพลิงและพลังงานจากทรัพยากรภายในประเทศเพื่อทดแทนการนําเขา 

สําหรับประเทศไทยเรามีแหลงพลังงานดังกลาวในปริมาณที่คอนขางจํากัด แหลงพลังงานที่ประเทศไทยสามารถ

ผลิตไดเองคือ แหลงพลังงานทดแทนจากพืชเกษตร ประกอบกับปญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา คําตอบที่

จะสามารถชวยแกปญหาที่กลาวมาขางตนคือ การผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล ซึ่งไดจากการนําเอาพืชผลทางการ

เกษตรมาแปรรูปดวยการยอยสลาย การหมัก และกลั่นใหอยูในรูปเอทานอลโดยนําเอทานอลที่ไดผสมกับน้ํามัน

เบนซินเรียกวา กาซโซฮอล  งานวิจัยที่ผานมาที่เกี่ยวกับ กาซโซฮอล มีการปรับปรุงพันธุมันสําปะหลัง เพื่อการ

ผลิตเอทานอล สมรรถนะของเครื่องยนตที่ใช  คุณภาพของไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม  ฯลฯ  แตการศึกษาหรือ

งานวิจัยที่เกี่ยวการใชพลังงานในการผลิตเอทานอลยังมีนอย 

  แตการผลิตเอทานอลนั้นจําเปนตองใชพลังงานในขั้นตอนตางๆ  ซึ่งขอมูลการใชพลังงานเพื่อการผลิต

เอทานอลสําหรับประเทศไทยนั้น นับวาเปนขอมูลที่มีความสําคัญหลายประการอาทิเชน การหามาตรการสําหรับ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอล การเตรียมพลังงานสํารองสําหรับผลิตเอทานอล การเตรียมหา

มาตรการชวยเหลือการใชพลังงานในภาคการเกษตรหรือควบคุมการใชพลังงานเปนตน สําหรับประเทศไทยแลว

ขอมูลดานการใชพลังงานในภาคเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการผลิตเอทานอลนับวามีนอยมาก หรือมี

เฉพาะบางขั้นตอนของกระบวนการผลิตไมครบทุกขั้นตอนการผลิต  ในการผลิตเอทานอลนั้นประกอบดวย

ขั้นตอนตางๆ ดังแสดงในภาพที่ 1.1 ขอมูลสวนมากจะมีเฉพาะในขั้นตอนกระบวนการแยกผลิตภัณฑเอทานอล

หรือกระบวนการทําใหบริสุทธิ์ และยังไมไดศึกษารวบรวมอยางจริงจัง  

 

 
 

 

ภาพที่ 1.1  ขั้นตอนการผลิตเอทานอล 
 

 จากการสํารวจการใชพลังงานในการผลิตพืชน้ํามันหรือพืชอื่น ๆ เบื้องตนในประเทศตาง ๆ มีรายงาน

การศึกษาดังตอไปน้ี  

 Pellizzi et al.(1988) รวบรวมการใชพลังงานในการผลิตขาวในประเทศอิตาลี และสหรัฐอเมริกา ซึ่ง

พบวาในประเทศอิตาลีมีการใชพลังงานตอพื้นที่การผลิตขาวเปนจํานวน 11.9-12.6 กิกะจูล/ตัน ซึ่งการประเมิน

พลังงานดังกลาวเปนการประเมินจากขั้นตอนในการผลิตขาวหลัก ๆ คือ การใชพลังงานในขั้นตอนการเตรียมดิน 

การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวและการลดความชื้น พบวา พลังงานที่ใชในขั้นตอนการเตรียมดินมีสัดสวนการใชมาก

ที่สุดคิดเปน 38%ของพลังงานทั้งหมด  จากนั้นยังพบวาในสหรัฐอเมริกามีการใชพลังงาน 6.8-12.6 กิกะจูล/ตัน 

 สําหรับในประเทศไทยนั้นเทาที่สํารวจยังมีการศึกษาขอมูลดานการใชพลังงานในขั้นตอนการผลิตพืช

น้ํามันและการผลิตเอทานอลบางแลว   ดังนี้ 
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ธรรมศักดิ์ และ ภควัต (2551) ไดทําการพัฒนาฐานขอมูลการใชพลังงานเพื่อการผลิตถั่วเหลือง: 

กรณีศึกษาจากแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ พบวา การผลิตถั่วเหลืองแบบดั้งเดิม มี

การใชพลังงานรวมในทุกขั้นตอนเทากับ 3,250.01 เมกะจูล/ไร และมีประสิทธิภาพการใชพลังงานคิดเปน 146.06 

เมกะจูล/กิโลกรัม-ถั่วเหลือง สวน การผลิตถั่วเหลืองแบบสมัยใหม มีการใชพลังงานรวมในทุกขั้นตอนเทากับ 

5,288.20 เมกะจูล/ไร และมีประสิทธิภาพการใชพลังงานคิดเปน 47.43 เมกะจูล/กิโลกรัม-ถั่วเหลือง    ตอมาได

ทําการศึกษาการจัดทําฐานขอมูลการใชพลังงานเพื่อการผลิตสบูดําแบบดั้งเดิมและแบบใหม : กรณีศึกษาจาก

แปลงทดลองของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ พบวา การผลิตสบูดําแบบดั้งเดิม มีการใชพลังงาน

รวมในทุกขั้นตอนเทากับ 3,949.43 เมกะจูล/ไร และมีอัตราการใชพลังงานคิดเปน 68.09 เมกะจูล/กิโลกรัม-สบูดํา 

สวนการผลิตสบูดําแบบสมัยใหม มีการใชพลังงานรวมในทุกขั้นตอนเทากับ 5,308.32 เมกะจูล/ไร และมีอัตรา

การใชพลังงานคิดเปน 46.56 เมกะจูล/กิโลกรัม-สบูดํา    และในปเดียวกัน ไดทําการศึกษาการศึกษาขอมูลการใช

พลังงานเพื่อการผลิตทานตะวัน : กรณีศึกษาจากแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 

พบวา การผลิตทานตะวันแบบดั้งเดิม มีการใชพลังงานรวมในทุกขั้นตอนเทากับ 3,250.01 เมกะจูล/ไร และมี

อัตราการใชพลังงานคิดเปน 146.06 เมกะจูล/กิโลกรัม-ทานตะวัน สวนการผลิตทานตะวันแบบสมัยใหม มีการใช

พลังงานรวมในทุกขั้นตอนเทากับ 5,288.20 เมกะจูล/ไร และมีอัตราการใชพลังงานคิดเปน 47.43 เมกะจูล/

กิโลกรัม-ทานตะวัน     

ทางผูวิจัยไดเห็นความจําเปนในการศึกษาฐานขอมูลการใชพลังงานในการผลิตเอทานอลสําหรับ

ประเทศไทย เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ตลอดจนการปลูกจิตสํานึกในการใช

พลังงาน การลดปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการใชพลังงาน การเพิ่มคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และหากลยุทธ

ในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในระบบการเกษตร และเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางการคา    

ดังนั้นในการศึกษาเรื่อง “การจัดทําฐานขอมูลการใชพลังงานเพื่อการผลิตเอทานอล (วัตถุดิบประเภทแปง)แบบ

ดั้งเดิมและแบบใหม : กรณีศึกษาจากกระบวนการผลิตของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ”  จึงเปน

แนวทางหนึ่งที่จะแกปญหาดังกลาวไดและทั้งสามารถเสริมสรางศักยภาพในการผลิตและการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพใหแกเกษตรกร ซึ่งขอมูลจากการศึกษานี้ยังสามารถเปนฐานขอมูลในการหามาตรการประหยัด

พลังงาน และการเตรียมพลังงานสํารองไวใชในการผลิตภาคเกษตรกรรม 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

อุปกรณที่ใชในการศึกษา 
อุปกรณที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย  ขาวเหนียว  เครื่องกลั่นแอลกอฮอล แกสหุงตมพรอมเตา  

ลูกแปง ยีสต   เครื่องชั่งขนาด 60 กิโลกรัม และ 200 กรัม ใชในการชั่งวัตถุดิบ เครื่องวัดแอลกอฮอลใชวัดความ

เขมขนของแอลกออฮอล ถังหมัก กระบอกตวงสแตนเลส และสารเคมี ตามลําดับ 

 

การเก็บขอมลู  
 ในการจัดเก็บขอมูล ไดเก็บขอมูลในอาคารโรงงานนํารองอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิม

พระเกียรติ ดวยการตรวจวัดจริงในทุกขั้นตอน โดยใชกระบวนการผลิตในการศึกษาจํานวน 2 แบบ คือ แยกเปน
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การผลิตแบบดั้งเดิม และการผลิตแบบปจจุบัน ซึ่งขอมูลท่ีทําการเก็บ คือ เวลา จํานวนแรงงาน ขอมูลของ

เครื่องจักรกลที่ใช ปริมาณและชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช ปริมาณและราคาของวัตถุดิบ ปริมาณของสารเคมี ปริมาณ

การใชน้ํา และปริมาณของผลผลิต  

 

การวิเคราะหพลังงาน 
พลังงานเปนองคประกอบสําคัญตอกระบวนการผลิตตาง ๆ  เพราะปจจัยตาง ๆ เชน สารเคมี แรงงาน  

เครื่องทุนแรงหรือเครื่องจักรกล วัตถุดิบในการผลิต ไดถูกผลิตขึ้นมาโดยใชพลังงานทั้งส้ิน และยังมีปจจัยอื่นที่เปน

ปจจัยพลังงานโดยตรง เชน เชื้อเพลิง แรงงานคน  ดังนั้นในการผลิตเอทานอล ตั้งแตขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ 

จนถึงขั้นตอนการทําใหบริสุทธิ์ไดผลผลิต เปนขบวนการที่ตองใชพลังงานในรูปแบบตาง ๆ กันไป ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  พลังงานเทียบเทาที่ใชในการวิเคราะหพลังงานในเอทานอล 

ชนิดของพลังงาน พลังงานเทียบเทา    หนวย อางอิง 

แรงงานคน 

ขาวเหนียว 

เชื้อเพลิง    เบนซิน 

                 ดีเซล 

                 ไฟฟา 

                 แกส LPG 

                 ฟน 

ลูกแปง 

เชื้อราและยิสต 

สารเคมี 

น้ํา 

1.96 

14.863 

39.7 

43.3 

14.4 

46.00 

16.50 

6.251 

0.4 

120 

5.06 

เมกะจูล/คน/ชั่วโมง 

เมกะจูล/กิโลกรัม 

เมกะจูล/ลิตร 

เมกะจูล/ลิตร 

เมกะจูล/หนวย 

เมกะจูล/กิโลกรัม 

เมกะจูล/กิโลกรัม 

เมกะจูล/กิโลกรัม 

เมกะจูล/ลิตร 

เมกะจูล/กิโลกรัม 

เมกะจูล/ลูกบาศกเมตร 

Dispanker De. et. al., (2001) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

(2538) 

 

 

 

 

 

Mandal et. al. (2002) 

อภรัิกษ (2532) 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 

ข้ันตอนกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ 
 ในกระบวนการเตรียมวัตถุดิบแบบดั้งเดิม พบวา  อัตราการทํางานในขั้นตอนกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ

เฉล่ียเทากับ 7.0 ชั่วโมง/คน อัตราการใชเชื้อเพลิง (ฟน) เฉล่ียเทากับ 20 กิโลกรัม และอัตราการใชน้ํา 0.248 

ลูกบาศกเมตร สวนในกระบวนการเตรียมวัตถุดิบแบบสมัยใหม พบวา อัตราการทํางานเฉลี่ยเทากับ 7.0 ชั่วโมง/

คน อัตราการใชเชื้อเพลิง (แกส LPG) เฉลี่ยเทากับ 12.5 กิโลกรัม และอัตราการใชน้ํา 0.2.48 ลูกบาศกเมตร  

จากอัตราการทํางาน อัตราการใชน้ําและเชื้อเพลิงในขั้นตอนกระบวนการเตรียมวัตถุดิบนํามาคิดเปน

พลังงาน พบวา กระบวนการเตรียมวัตถุดิบแบบสมัยใหม มีอัตราการใชพลังงานสูงกวาแบบดั้งเดิม คือ 589.975 

เมกะจูล สวนกระบวนการเตรียมวัตถุดิบแบบดั้งเดิมใชพลังงานเฉลี่ยเพียง 344.975 เมกะจูล ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  อตัราการใชพลังงาน ในขั้นตอนกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ 

พลังงานเฉลี่ย (เมกะจูล) 
ข้ันตอนกระบวนการเตรียมวัตถุดิบประเภทแปง 

อัตราทํางาน น้ํา เชื้อเพลิง รวม 

แบบดั้งเดิม - เตรียมอุปกรณและแชขาวเหนียว 

- ทําการนึ่ง 

- เก็บลางอุปกรณการ 

5.88 

5.88 

1.96 

0.228 

0.116 

0.911 

- 

330 

- 

6.108 

335.996 

2.871 

แบบสมัยใหม - เตรียมอุปกรณและแชขาวเหนียว 

- ทําการนึ่ง 

- เก็บลางอุปกรณ 

5.88 

5.88 

1.96 

0.228 

0.116 

0.911 

- 

575 

- 

6.108 

580.996 

2.871 

 
ข้ันตอนกระบวนการหมัก 
 ในขั้นตอนกระบวนการหมักนั้น พบวา กระบวนการหมักแบบดั้งเดิมมีอัตราการทํางาน 2 ชั่วโมง/คน 

อัตราการใชน้ํา 0.180 ลูกบาศกเมตร และอัตราการใชเชื้อลูกแปง 0.450 กิโลกรัม สวนกระบวนการหมักแบบ

สมัยใหม มีอัตราการทํางาน 3 ชั่วโมง/คน อัตราการใชน้ํา 0.225 ลูกบาศกเมตร และอัตราการใชเชื้อราและยีสต 

2.5 ลิตร สวนขาวเหนียวจะมีอัตราการใชที่เทากันคือ 45 กิโลกรัม 

 จากอัตราการทํางาน อัตราการใชน้ํา ขาวเหนียวและเชื้อ ในขั้นตอนกระบวนการหมัก นํามาคิดเปน

พลังงาน พบวา กระบวนการหมักแบบสมัยใหม มีอัตราการใชพลังงานใกลเคียงกับกระบวนการหมักแบบดั้งเดิม 

คือ 676.854 เมกะจูล และ 676.479 เมกะจูล ตามลําดับ   ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3  อตัราการใชพลังงานในขั้นตอนกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแปง 

พลังงานเฉลี่ย (เมกะจูล)  
ข้ันตอนกระบวนการหมัก อัตรา

ทํางาน 
น้ํา ขาวเหนียว ลูกแปง 

เชื้อรา
และยีสต 

รวม 

แบบดั้งเดิม การเตรียมเชื้อ 

การหมัก 

1.96 

1.96 

- 

0.911 

- 

668.835 

- 

2.813 

- 

- 

1.96 

674.519 

แบบสมัยใหม การเตรียมเชื้อ 

การหมัก 

3.92 

1.96 

0.228 

0.911 

- 

668.835 

- 

- 

- 

1 

4.148 

672.706 

 

ข้ันตอนกระบวนการแยกผลิตภัณฑเอทานอล 
 ในขั้นตอนกระบวนการแยกผลิตภัณฑเอทานอลนั้น พบวา กระบวนการหมักแบบดั้งเดิมมีอัตราการ

ทํางาน 4.5 ชั่วโมง/คน อัตราการใชน้ํา 4.030 ลบ.ม. และอัตราการใชฟน 55 กิโลกรัม    สวนกระบวนการหมัก

แบบสมัยใหม มีอัตราการทํางาน 3.5 ชั่วโมง/คน อัตราการใชน้ํา 5.598 ลบ.ม. อัตราการใชแกส LPG 17.3 

กิโลกรัม และอัตราการใชไฟฟา 3.11 หนวย   
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 ขั้นตอนกระบวนการแยกผลิตภัณฑเอทานอลแบบดั้งเดิมมีอัตราการใชพลังงานทั้งหมดเฉลี่ย 969.112 

เมกะจูล สวนขั้นตอนกระบวนการแยกผลิตภัณฑเอทานอลแบบสมัยใหมนั้นมี อัตราการใชพลังงานทั้งหมดเฉลี่ย 

947.784 เมกะจูล ซึ่งจะเห็นวามีคาใกลเคียงกับแบบดังเดิม ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  อัตราการใชพลังงานในขั้นตอนกระบวนการแยกผลิตภัณฑเอทานอลของวัตถุดิบประเภทแปง 

พลังงานเฉล่ีย (เมกะจูล) 
กระบวนการแยก 

ผลิตภัณฑเอทานอล 
อัตรา
ทํางาน 

น้ํา เช้ือเพลิง ไฟฟา 
เครื่องกล่ัน 
แอลกอฮอล 

รวม 

แบบดั้งเดิม การกลั่น 8.82 20.392 907.50 - 32.4 969.112 

แบบสมัยใหม   การกลั่น 6.86 28.326 795.80 51.998 64.8 947.784 

 

ข้ันตอนกระบวนการทําใหบริสุทธ์ิ   

 ในขั้นตอนกระบวนการทําใหบริสุทธิ์นั้น พบวา กระบวนการทําใหบริสุทธิ์แบบดั้งเดิมมีอัตราการทํางาน 

11.5 ชั่วโมง/คน อัตราการใชน้ํา 0.849 ลบ.ม.  อัตราการใชไฟฟา 16.1 หนวย และไดเอทานอลจํานวน 11.76 

ลิตร สวนขั้นตอนกระบวนการหมักแบบสมัยใหม มีอัตราการทํางาน 9.5 ชั่วโมง/คน อัตราการใชน้ํา 0.721 ลบ.ม.  

อัตราการใชไฟฟา 13.3 หนวย  และไดเอทานอลจํานวน 13.52 ลิตร 

 ขั้นตอนกระบวนการทําใหบริสุทธิ์แบบดั้งเดิม มีอัตราการใชพลังงานทั้งหมดมากกวาขั้นตอน

กระบวนการทําใหบริสุทธิ์แบบสมัยใหม คือ 323.449 เมกะจูล และ 278.588 เมกะจูล ตามลําดับ ดงัตารางที่ 5  
 

ตารางที่ 5  อตัราการใชพลังงานในขั้นตอนกระบวนการทําใหบริสุทธิ์ของวัตถุดิบประเภทแปง 

พลังงานเฉล่ีย (เมกะจูล) 
ขั้นตอนกระบวนการทําใหบรสุิทธิ์  

อัตราทํางาน น้ํา ไฟฟา เครื่องกล่ันแอลกอฮอล รวม 

แบบดั้งเดิม การทําใหบริสุทธิ์   22.54 4.296 231.84 64.8 323.449 

แบบสมัยใหม   การทําใหบริสุทธิ์   18.62 3.648 191.52 64.8 278.588 

 

การวิเคราะหพลังงานในขั้นตอนการผลติเอทานอลแบบดั้งเดิม 

 จากอัตราการทํางาน อัตราอื่น ๆ และการผลิตเอทานอลแบบดั้งเดิม คิดเปนพลังงาน ในขั้นตอนตาง ๆ 

พบวาขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบใชพลังงานเฉลี่ย 344.975 เมกะจูล ขั้นตอนกระบวนการหมักใชพลังงานเฉลี่ย 

676.479 เมกะจูล ขั้นตอนกระบวนการแยกผลิตภัณฑเอทานอลใชพลังงานเฉลี่ย 969.112 เมกะจูล และขั้นตอน

การทําใหบริสุทธิ์ใชพลังงานเฉลี่ย 323.449 เมกะจูล รวมอัตราการใชพลังงานในการผลิตเอทานอลแบบดั้งเดิมใช

พลังงานทั้งสิ้นเฉลี่ย 2,314.015 เมกะจูล อัตราการใชพลังงานตอหนวยผลผลิต ของระบบการผลิตเอทานอลแบบ

ดั้งเดิม มีประสิทธิภาพการใชพลังงานเทากับ 196.77 เมกะจูล/ลิตร-เอทานอล ดังภาพที่ 2  
 

การวิเคราะหพลังงานในขั้นตอนการผลติเอทานอลแบบสมัยใหม 

 จากจากอัตราการทํางาน อัตราอื่น ๆ และการผลิตเอทานอลแบบสมัยใหม คิดเปนพลังงาน ในขั้นตอน

ตาง ๆ พบวาขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบใชพลังงานเฉลี่ย 589.975 เมกะจูล ขั้นตอนกระบวนการหมักใชพลังงาน
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เฉล่ีย 676.854 เมกกะจูล ขั้นตอนกระบวนการแยกผลิตภัณฑเอทานอลใชพลังงานเฉลี่ย 947.784 เมกะจูล และ

ขั้นตอนการทําใหบริสุทธิ์ใชพลังงานเฉลี่ย 278.588 เมกะจูล รวมอัตราการใชพลังงานในการผลิตเอทานอลแบบ

ดั้งเดิมใชพลังงานทั้งสิ้นเฉลี่ย 2,493.201 เมกะจูล อัตราการใชพลังงานตอหนวยผลผลิต ของระบบการผลิตเอทา

นอลแบบสมัยใหม มีประสิทธิภาพการใชพลังงานเทากับ 184.41 เมกะจูล/ลิตร-เอทานอล ดังภาพที่ 3 

344.975 MJ 
(14.91%)

676.479 MJ 
(29.23%)

969.112 MJ 
(41.88%)

323.449 MJ 
(13.98%)

การใชพลงังานในการผลติเอทานอลแบบดั้งเดมิ (วตัถุดบิประเภทแป ง)

ขั้นตอนการเตรียมวตัถุดบิ

ขั้นตอนกระบวนการหมกั

ขั้นตอนกระบวนการแยกผลติภัณฑ

ขั้นตอนกระบวนการทาํใหบริสุทธ์ิ

 
ภาพที่ 2  การวิเคราะหพลังงานในขั้นตอนการผลิตเอทานอลแบบดั้งเดิม (วัตถุดิบประเภทแปง) 

 

589.975 MJ 
(23.66%)

676.854 MJ 
(27.15%)

947.784 MJ 
(38.01%)

278.588 MJ 
(11.17%)

การใชพลงังานในการผลติเอทานอลแบบสมัยใหม (วตัถุดบิประเภทแป ง)

ขั้นตอนการเตรียมวตัถุดบิ

ขั้นตอนกระบวนการหมกั

ขั้นตอนกระบวนการแยกผลติภัณฑ

ขั้นตอนกระบวนการทาํใหบริสุทธ์ิ

 
ภาพที่ 3  การวิเคราะหพลังงานในขั้นตอนการผลิตเอทานอลแบบสมัยใหม (วัตถุดิบประเภทแปง) 
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จากการศึกษาการใชพลังงานเพื่อการผลิตเอทานอล (วัตถุดิบประเภทแปง)  ทําใหทราบวาระบบการ

ผลิตเอทานอลแบบดั้งเดิมมีการใชพลังงานในการผลิตที่นอยกวาการผลิตเอทานอลแบบสมัยใหม คือ 2,314.015 

เมกะจูล และ 2,493.201 เมกะจูล ตามลําดับ แตเมื่อพิจารณาถึงอัตราการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตแลว จะ

เห็นวาการผลิตเอทานอลแบบสมัยใหมมีคานอยกวาระบบการผลิตเอทานอลแบบดั้งเดิม คือ 184.41 เมกะจูล/

ลิตร-เอทานอลและ 196.77  เมกะจูล/ลิตร-เอทานอล ตามลําดับ  เนื่องจากกระบวนการผลิตเอทานอลแบบ

สมัยใหมใหผลผลิตที่มากกวาการผลิตแบบดั้งเดิม   และทําใหทราบถึงขั้นตอนที่มีการใชพลังงานมากที่สุด คือ 

ขั้นตอนกระบวนการแยกผลิตภัณฑเอทานอล  รองลงมาคือ ขั้นตอนกระบวนการหมัก  เพื่อใชขอมูลดังกลาวหา

แนวทางหรือมาตรการในการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะในขั้นตอนที่ใชพลังงานมากที่สุด  สวนพลังงานใน

กระบวนการผลิตเอทานอลที่ไดจากการศึกษามีคาประมาณ 2,314.015 - 2,493.201 เมกะจูล  ซึ่งยังไมสามารถ

บอกไดวามีความสอดคลองกับการศึกษาของใคร  เนื่องจากยังไมมีขอมูลการศึกษาและในการศึกษาของแต

บุคคลอาจจะมีการพิจารณาปจจัยในการวิเคราะหที่ตางกัน เชน การศึกษาของพอพงษและคณะ (2544) ที่ไมได

ศึกษาคาพลังงานของน้ําที่ใชในกระบวนการผลิตเอทานอล     

 

สรุปผลการศกึษา 
1. การใชพลังงานในการผลิตเอทานอล (วัตถุดิบประเภทแปง) แบบดั้งเดิม มีอัตราการใชพลังงานในการ

ผลิตในทุกขั้นตอนรวมทั้งสิ้น 2,314.015 เมกะจูล โดยมีขั้นตอนที่มีการใชพลังงานมากที่สุด คือ ขั้นตอน

กระบวนการแยกผลิตภัณฑเอทานอล รองลงมาคือ ขั้นตอนกระบวนการหมัก ซึ่งสามารถผลิตเอทานอลไดจํานวน 

11.76 ลิตร และมีอัตราการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตเทากับ 196.77 เมกะจูล/ลิตร-เอทานอล 

2. การใชพลังงานในการผลิตเอทานอล (วัตถุดิบประเภทแปง) แบบสมัยใหม มีอัตราการใชพลังงานใน

การผลิตในทุกขั้นตอนรวมทั้งสิ้น 2,493.201 เมกะจูล โดยมีขั้นตอนที่มีการใชพลังงานมากที่สุด คือ ขั้นตอน

กระบวนการแยกผลิตภัณฑเอทานอล รองลงมาคือ ขั้นตอนกระบวนการหมัก ซึ่งสามารถผลิตเอทานอลไดจํานวน 

13.52 ลิตร และอัตราการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตเทากับ 184.41 เมกะจูล/ลิตร-เอทานอล  
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พื้นที่ในการทดสอบ 
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