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 ปัจจุบันการผลิตเอทานอลมีราคาสูงส่งผลให้ราคาน้้ามันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ 

ที่รัฐบาลส่งเสริมให้ใช้มีราคาเพ่ิมขึ้นไปด้วย ดังนั้นหากสามารถลดต้นทุนการผลิตเอทานอลได้ ก็อาจจะ 
เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ราคาน้้ามันแก๊สโซฮอล์ลดลง ราคาเอทานอลประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  
ค่าลงทุนเบื้องต้น (ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง) ค่าสารเคมี ค่าพลังงานในกระบวนการผลิตและสาธารณูปโภค  
ค่าซ่อมบ้ารุง ค่าแรงงาน ค่าการตลาด เป็นต้น ดังนั้นหากสามารถวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ เพ่ือลดต้นทุน
การผลิตเอทานอลได้โดยใช้เทคนิคการบริหารจัดการด้วยวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) ก็จะเป็น
การส่งเสริมให้เกิดการผลิตเอทานอลด้วยต้นทุนที่ต่้าลงและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงมีความจ้าเป็นต้องศึกษาส่วนที่

เกี่ยวข้องและส่งผลต่อต้นทุนการผลิต  เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตของโรงงานผลิต
เอทานอล เชิงพาณิชย์ แต่ยังคงสามารถผลิตเอทานอลเป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน 

 
 
 
 

1.2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การลดต้นทุนและของเสียในกระบวนการผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์          
ให้น้อยที่สุด 

1.2.2 สร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเอทานอล 
 
 
 

งานว่าจ้างที ่ปรึกษาเพื่อด้าเนินงานร่วมกับโรงงานผลิตเอทานอลที่มีศักยภาพเข้าร่วม
โครงการ ส้ารวจกระบวนการผลิตเอทานอลของโรงงาน วิเคราะห์ปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อแนวทาง
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเอทานอลเพื่อลดต้นทุนการผลิต จากนั้ นน้ากรณีตัวอย่างของ
โรงงานดังกล่าว มาเผยแพร่เพ่ือเป็นวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ต่อไป  

บทท่ีบทท่ี  11  
บทน ำบทน ำ  

1.2 1.2   วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  

1.3 1.3   งำนงำน  //  กิจกรรมที่ว่ำจ้ำงกิจกรรมที่ว่ำจ้ำง  

1.1.1 1  หลกักำรและเหตุผล  
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1.4.1 ศึกษาทบทวนข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเอทานอล 
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับก้าลังการผลิต วิธีการคัดเลือกวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ 
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ วิธีการลดต้นทุนการผลิต การบ้าบัดน้้าเสีย การใช้
ประโยชน์จากของเสียในขบวนการผลิตเป็นต้น 

1.4.2 ชี้แจงการด้าเนินงานโครงการและคัดเลือกผู้ประกอบการโรงงานที่ท้าการซื้อ -ขาย          
เอทานอลกับบริษัทผู้ค้าน้้ามัน เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 3 โรงงาน โดยเสนอชื่อโรงงาน
ให้ พพ. เห็นชอบก่อนด้าเนินการ 

1.4.3 ส้ารวจกระบวนการผลิตของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ เช่น แผนผังกระบวนการผลิต 
ก้าลังการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ การควบคุมคุณภาพ และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  

1.4.4 ด้าเนินการร่วมกับผู้แทนโรงงาน วิเคราะห์กระบวนการผลิต และเสนอมาตรการประหยัด
พลังงานหรือลดต้นทุนหรือของเสียที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเอทานอลที่โรงงาน
ลงทุนเพียงเล็กน้อย หรือท่ีต้องลงทุนเพิ่มเติมโดยท้าเป็นแผนการด้าเนินงานระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยให้ที่ปรึกษาประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน ประกอบการพิจารณาแก่
โรงงานผู้ผลิตเอทานอลซึ่งจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิต
เองทั้งหมด 

1.4.5 เสนอมาตรการให้โรงงานเพื่อลดต้นทุนการผลิตในระยะสั้น โดยมีผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 
0.7 ล้านบาท/ปี และคืนทุนไม่เกิน 3 ปี    

1.4.6 ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานในข้อ 1.4.5 ของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ 

1.4.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือน้าเสนอความส้าเร็จในการด้าเนินโครงการ โดยให้กลุ่ม
ผู้ประกอบการโรงงานที่เข้าร่วมโครงการน้าเสนอกรณีตัวอย่างที่ประสบความส้าเร็จแก่
ผู้ประกอบการเอทานอลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่ างน้อยจ้านวน 1 ครั้ง โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน 
 
 

 
 

ระยะเวลาด้าเนินงาน 8 เดือน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง (4 เม.ย. 55 – 3 ธ.ค. 55) แต่จาก
อุปสรรคในการด้าเนินโครงการฯ  จึงได้มีการขยายระยะเวลาสัญญาออกไปเป็นเวลา 154 วัน โดยนับถัด
จากวันสิ้นสุดสัญญาเดิมคือวันที่ 3 ธ.ค. 55 ดังนั้นก้าหนดวันสิ้นสุดของการด้าเนินงานเป็นวันที่ 5 พ.ค. 56 

1.4 1.4   ขอบเขตกำรด ำเนินงำนขอบเขตกำรด ำเนินงำน  

1.5  1.5  ระยะเวลำด ำเนินงำนระยะเวลำด ำเนินงำน  
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จากการศึกษาข้อกําหนดและเง่ือนไขการว่าจ้างดําเนินการโครงการลดต้นทุนการผลิต 
เอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ ที่ปรึกษาฯจึงได้มีการนําเสนอกรอบแนวคิด วิธีการ และ
แนวทางการดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายและขอบเขตการดําเนินงานที่กําหนด
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)เพ่ือให้การดําเนินโครงการประสบความสําเร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังต่อไปนี้  

 
 
 
 

เพ่ือให้การดําเนินโครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ 
ประสบความสําเร็จและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาฯได้กําหนดแนวทางการดําเนินโครงการฯ  
โดยสามารถจําแนกได้เป็น 6งาน ดังน้ี 
 

งานที่ 1 การศึกษา รวบรวม ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตเอทานอล 

งานที่ 2  การช้ีแจงการดําเนินงานและคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 

งานที่ 3  การสํารวจ วิเคราะห์ และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล 

งานที่ 4 การเสนอมาตรการประหยัดพลังงานหรือลดต้นทุนหรือลดของเสียที่เก่ียวข้อง
กับกระบวนการผลิตเอทานอล 

งานที่ 5  การติดตามและประเมินผลมาตรการเพ่ือลดต้นทุนการผลิตในระยะสั้น 

งานที่ 6  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนําเสนอความสําเร็จ 
 

โดยกรอบแนวคิดการดําเนินงานท้ัง 6 ขั้นตอน ที่ปรึกษาฯได้จัดทําขั้นตอนหลักในการ
ดําเนินงานของโครงการแสดงดังในรูปที่ 2-1 
  

บทที่บทที่  22  

แนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงาน  

22..11  กรอบกรอบแนวแนวคิดในการดําเนินโครงการคิดในการดําเนินโครงการ  
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รูปท่ี 2-1  กรอบแนวคิดการดําเนินงานโครงการ 

6 เดือน

3 เดือน
 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1  
(Progress Report) 

 
รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 

(Progress Report) 

 
รายงานฉบับสุดท้าย  

(Final Report) 

 
รายงานเบ้ืองตน้  

(Inception Report) 

งานที่ 1 การศึกษา รวมรวม ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตเอทานอล
ทั้งในและต่างประเทศ 
- ข้อมูลด้านกระบวนการผลิต 
- วิธีการลดต้นทุนการผลิต 
- การบําบัดมลพิษที่เกิดขึ้น 
- การนําของเสียกลับมาใช้ใหม่ 
- อ่ืนๆ  

งานที่ 2 การช้ีแจงการดําเนินงานและคัดเลือกสถานประกอบการ
- ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงโครงการ 
- จัดทําเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการ 
- คัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 โรงงาน 
- สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและนําเสนอต่อ พพ. 
- ประสานงานสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อม 

- เตรียมความพร้อมปฏิบัติงาน 
-  จัดทําแผนการเข้าสํารวจและวิเคราะห์กระบวนการผลิต 
-  ที่ปรึกษาฯสํารวจกระบวนการผลิตและวิเคราะห์แนวทางการกําหนด

มาตรการฯ 
-  ที่ปรึกษาฯ และโรงงานร่วมสํารวจกระบวนการผลิต  

- ที่ปรึกษาฯ และโรงงานร่วมวิเคราะห์และเสนอมาตรการฯ เบ้ืองต้น 
- ที่ปรึกษาฯ และโรงงานดําเนินการต่อเนื่องหลังเข้าสํารวจและ

วิเคราะห์กระบวนการผลิต 
- วิเคราะห์มาตรการฯ ที่ได้นําเสนอร่วมกันตามหลักวิศวกรรม 
- วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน 
- จัดทําแผนการดําเนินงานมาตรการระยะสั้นและระยะยาว

งานที่ 5การติดตามและประเมินผลมาตรการเพ่ือลดต้นทุน   
การผลิตระยะสั้น 
- เตรียมความพร้อมสําหรับการติดตามและประเมินผลมาตรการฯ 
- เก็บรวบรวมข้อมูลการดําเนินมาตรการฯ 
- ประเมินผลมาตรการเพ่ือลดต้นทุนการผลิตระยะสั้น 
- เข้าประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ ณ สถานประกอบการ 
- ศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 1 โรงงาน

งานที่ 6การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนําเสนอความสําเร็จ
จํานวน 1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50คน ประกอบด้วย 
- สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  
- สถานประกอบการผู้ผลิตเอทานอลรายอ่ืน 
- พพ. และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

1 เดือน

8 เดือน

TOR ข้อ 4.1

TOR ข้อ 4.2

งานที่ 3 การสํารวจ วิเคราะห์ และจัดทํามาตรการลดต้นทุน
การผลิตเอทานอล 

งานที่ 4เสนอมาตรการฯ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตเอทานอล
- เสนอมาตรการเพื่อลดต้นทุนการผลิตระยะสั้น 

ให้โรงงานดําเนินการ 

TOR ข้อ 4.3 

TOR ข้อ 4.4 

TOR ข้อ 4.5 

TOR ข้อ 4.6 

TOR ข้อ 4.7 
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เพ่ือให้วิธีการดําเนินงานสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินโครงการฯ ที่ที่ปรึกษาฯ ได้กําหนดไว้ 

ที่ปรึกษาฯ จึงได้กําหนดวิธีการและขั้นตอนในการดําเนินงานโครงการฯ โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วน
งานดังน้ี 

2.2.1  งานท่ี 1 การศึกษา รวบรวม ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตเอทานอล 
 

ที่ปรึกษาฯ จะทําการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้แล้วที่มีผู้หน่ึงผู้ใดหรือหน่วยงานได้ทําการเก็บรวบรวมหรือ 
เรียบเรียงไว้เรียบร้อยแล้วทั้งในและต่างประเทศเก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตเอทานอล โดยให้ครอบคลุม
กําลังการผลิต วิธีการคัดเลือกวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ วิธีการ 
ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต การบําบัดนํ้าเสีย การใช้ประโยชน์จากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
โดยวิธีเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังน้ี 

1) การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ทั้งในและต่างประเทศ  
2) การสืบค้นจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ 
3) การขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง 
4) อ่ืนๆ  
 
ทั้งน้ี ที่ปรึกษาฯ ได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตเอทานอล

ในเบ้ืองต้น ซึ่งได้กล่าวมาแล้วมีรายละเอียดดังในบทท่ี3 
 

2.2.2 งานท่ี 2 การชี้แจงการดําเนินงานและคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 
 
ที่ปรึกษาฯ จะดําเนินการช้ีแจงการดําเนินงานโครงการ และคัดเลือกสถานประกอบการ

ที่ทําการซื้อ-ขายเอทานอลกับบริษัทผู้ค้านํ้ามันเพ่ือเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 3 โรงงาน โดยมีแนว
ทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

22..22  วิธีการและขัน้ตอนการดาํเนินวิธีการและขัน้ตอนการดาํเนินงานงาน  
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1) สถานประกอบการต้องเป็นสถานประกอบการท่ีทําการซื้อขายเอทานอลกับบริษัท 
ผู้ค้านํ้ามัน 

2) สถานประกอบการต้องมีความสนใจ มีความพร้อมที่จะดําเนินการและพร้อมที่จะ
สนับสนุน ที่ปรึกษาฯในการจัดหาบุคลากรของสถานประกอบการเพ่ือจัดสร้างทีม
ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือลดต้นทุนการผลิต และดําเนินกิจกรรมเพ่ือลดต้นทุนการผลิตเอทานอล
แห่งละไม่น้อยกว่า 3 nคน ทั้งน้ีจะต้องได้รับการเห็นชอบและการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับสูง เช่น เจ้าของสถานประกอบการ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้จัดการ เป็นต้น 
ค่าถ่วงน้ําหนักเท่ากับร้อยละ 15 

3) ระดับการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและกําลังการผลิตเอทานอลต่อปีของ 
สถานประกอบการ ค่าถ่วงน้ําหนักเท่ากับร้อยละ 15 

4) สถานประกอบการมีศักยภาพในการลดต้นทุนการผลิต โดยพิจารณาจากข้อมูลปัญหา 
ที่พบในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีกระบวนการผลิต เครื่องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ของ
สถานประกอบการ เป็นต้น มูลค่าผลตอบแทนจากการดําเนินมาตรการเพ่ือลดต้นทุน 
ที่คาดหวัง และระยะเวลาการคืนทุนค่าถ่วงน้ําหนักเท่ากับร้อยละ 40 

5) ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในสถานประกอบการให้ความสําคัญต่อการลดต้นทุน 
การผลิตและมีความต้ังใจในการดําเนินการ ค่าถ่วงน้ําหนักเท่ากับ 30 

 
ค่าถ่วงนํ้าหนักของเกณฑ์การคัดเลือกในข้อที่ 2 ถึงข้อที่ 5 ที่ปรึกษาฯได้กําหนดคะแนนใน 

แต่ละเกณฑ์ไว้ดังน้ี 
 
 เกณฑ์การคัดเลือกที่ใช้ประกอบในการพิจาณาจากใบสมัคร 
- การสนับสนุนบุคลากรของสถานประกอบการเพื่อจัดสร้างทีมผู้ปฏิบัติงานเพื่อลด

ต้นทุนการผลิต 
แนวคิดในการกําหนดเกณฑ์  หากสถานประกอบการให้การสนับสนุนบุคลากร เพ่ือ
จัดสร้างทีมผู้ปฏิบัติงานเพ่ือลดต้นทุนการผลิตข้ึนในสถานประกอบการ โดยบุคลากร
ดังกล่าวเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตเอทานอลโดยตรง จะช่วยให้การถ่ายทอดแนวคิดและวิธีการทํางานจาก
ทีมที่ปรึกษาฯไปสู่สถานประกอบการได้อย่างรวดเร็ว และส่งผลต่อการดําเนินมาตรการ
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตในสถานประกอบการให้เกิดข้ึนอย่างย่ังยืนได้โดยได้กําหนด
คะแนนการสนับสนุนบุคลากรของสถานประกอบการเพ่ือจัดสร้างทีมผู้ปฏิบัติงานเพ่ือ 
ลดต้นทุนการผลิต ในแต่ละระดับดังน้ี 
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ค่าถ่วงน้าํหนกั เท่ากับร้อยละ 15
ลําดับที่ จํานวนบุคลากรที่ให้การสนับสนุน คะแนน

1 ต้ังแต่ 7 คนข้ึนไป 5
2 6 คน 4
3 5 คน 3
4 4 คน 2
5 3 คน 1

 
- ระดับการใช้พลังงาน 

แนวคิดในการกําหนดเกณฑ์  ที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาเป้าหมายผลตอบแทนจากการ
ดําเนินมาตรการเพื่อลดต้นทุนที่ พพ. ได้กําหนดไว้ในขอบเขตและเง่ือนไขของโครงการ
ว่า มาตรการระยะสั้นจะต้อง มีผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 0.7 ล้านบาท/ปี (ในที่น้ีรวมถึง
ผลตอบแทนที่เป็นมูลค่าจากการประหยัดพลังงาน หรือการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
หรือการจัดการ หรือการลดของเสีย หรือการสร้างมูลค่าเพ่ิม ของผลพลอยได้ต่างๆ  
เป็นต้น) ซึ่งจากการประเมินผลตอบแทนในระดับดังกล่าว หากพิจารณาเฉพาะ
ผลตอบแทนจากการประหยัดพลังงานเพียงอย่างเดียวจะเทียบเท่ากับพลังงานไฟฟ้า 
ที่ประหยัดได้ประมาณ 23,000 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี หรือประมาณ 840,000 เมกะจูล/ปี  
และจากประสบการณ์ทํางานในการดําเนินมาตรการประหยัดพลังงานที่ผ่านมา 
มาตรการประหยัดพลังงานที่ทําให้ระยะเวลาการคืนทุนไม่เกิน 3 ปี น้ัน ผลการประหยัด
พลังงานโดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5–7%  ดังน้ันหากอ้างอิงระดับการประหยัดพลังงานที่  
7% จะพบว่าปริมาณการใช้พลังงานต่อปีที่ควรกําหนดไว้ในเกณฑ์การพิจารณาการใช้
พลังงานของสถานประกอบการ ควรมีค่าอยู่ที่ระดับไม่ตํ่ากว่า 12,000,000 เมกะจูล/ปี  
หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 3,333,000 หน่วย/ปีหรือคิดเป็นมูลค่าพลังงานไฟฟ้า
ประมาณ 10,000,000 บาท/ปี(คิดค่าไฟฟ้า หน่วยละ 3 บาท) หรือประมาณ 833,000 
บาทต่อเดือน ที่ปรึกษาฯจึงได้กําหนดเป็นเกณฑ์การใช้พลังงานข้ันตํ่าในการพิจาณา
สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ นอกจากน้ี อาจพิจารณาได้จากการใช้พลังงานต่อ
หน่วยผลผลิตเอทานอล หรือ SEC ในหน่วย เมกะจูล/ลิตรหากกระบวนการผลิตของ
สถานประกอบการใดมีค่า SEC สูง ย่อมแสดงว่า สถานประกอบการน้ันมีโอกาสที่จะ
สามารถดําเนินการลดต้นทุนการผลิตในกระบวนการผลิตเอทานอลได้สูงเช่นกัน โดยท่ี
ปรึกษาฯ ได้กําหนดคะแนนระดับการใช้พลังงานเบ้ืองต้นไว้ดังจะกล่าวต่อไปจากน้ี 
สําหรับคะแนนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตเอทานอลของสถานประกอบการน้ัน  
ที่ปรึกษาฯ จะประสานขอข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลปริมาณการผลิตเบ้ืองต้นจาก
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สถานประกอบการอีกครั้งหน่ึง โดยจะทําการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในคราวที่มีการ 
จัดประชุมช้ีแจงโครงการเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดทําระดับคะแนนต่อไป 
 

ค่าถ่วงน้าํหนกั เท่ากับร้อยละ 15
ลําดับที่ ปริมาณการใช้พลังงาน (เมกะจูล/ปี) คะแนน

1 ต้ังแต่ 14,500,001ขึ้นไป 5 
2 ต้ังแต่ 13,500,001 –14,500,000 4 
3 ต้ังแต่ 12,500,001 –13,500,000 3 
4 ต้ังแต่ 12,000,001 –12,500,000 2 
5 12,000,000 1 

 
 -   ศักยภาพในการลดต้นทุนการผลิต 

แนวคิดในการกําหนดเกณฑ์  หากสถานประกอบการมีศักยภาพท่ีจะดําเนินมาตรการ
ประหยัดพลังงานหรือลดต้นทุนหรือลดของเสียที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตหรือ
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิตหรือมีการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตได้หลายๆ มาตรการ สามารถประเมินได้ว่าสถานประกอบการน้ัน  
มีศักยภาพที่จะลดต้นทุนการผลิตให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่โครงการได้กําหนดไว้  
โดยกําหนดคะแนนศักยภาพในการลดต้นทุนตามข้อมูลปัญหาที่พบในด้านต่างๆ เช่น 
เทคโนโลยีกระบวนการผลิต เครื่องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ของสถานประกอบการ เป็นต้น 
หรืออาจกําหนดตามจํานวนมาตรการท่ีคาดว่าจะทําได้ ในแต่ละระดับดังน้ี 

 

กรณีที่ 1 กําหนดตามข้อมูลปัญหาที่พบของสถานประกอบการ 
 

ค่าถ่วงน้าํหนกั เท่ากับร้อยละ 40
ลําดับที่ จํานวนปัญหาที่พบ คะแนน

1 ต้ังแต่ 5 ขึ้นไป 5
2 4 4
3 3 3
4 2 2
5 1 1
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กรณีที่ 2 กําหนดตามจํานวนมาตรการท่ีคาดว่าจะทําได้ของสถานประกอบการ   
 

ค่าถ่วงน้าํหนกั เท่ากับร้อยละ 40
ลําดับที่ มาตรการท่ีคาดว่าจะทําได้ คะแนน

1 ต้ังแต่ 7 มาตรการข้ึนไป 5
2 6 มาตรการ 4
3 5 มาตรการ 3
4 4 มาตรการ 2
5 3 มาตรการ 1

 

- การให้ความสําคัญต่อการประหยัดพลังงานหรือลดต้นทุนหรือลดของเสียที่เก่ียวข้อง
กับกระบวนการผลิต/ระบบการบริหารจัดการด้วยวิศวกรรมคุณค่าหรือระบบการจัดการพลังงาน 

แนวคิดในการกําหนดเกณฑ์  การที่สถานประกอบการให้ความสําคัญต่อการประหยัด
พลังงานหรือลดต้นทุนหรือลดของเสียที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหรือระบบการ
บริหารจัดการด้วยวิศวกรรมคุณค่าหรือระบบการจัดการพลังงานอ่ืนๆ จะมีส่วนที่
สนับสนุนให้การดําเนินโครงการประหยัดพลังงานหรือลดต้นทุนในสถานประกอบ 
การทําได้อย่างรวดเร็ว และมีส่วนช่วยให้ทีมที่ปรึกษาฯสามารถบริหารจัดการโครงการได้
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

ปัจจัยที่ที่ปรึกษาฯกําหนดเพ่ือใช้ในการพิจารณาการให้ความสําคัญต่อการลดต้นทุนการ
ผลิต ที่จะทําให้การดําเนินโครงการประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมาย  ประกอบด้วย
ปัจจัย 5 ด้านดังนี้ 

- สถานประกอบการให้ความสําคัญหรือมีความพร้อมในการลงทุนหรือไม่ 

- สถานประกอบการได้มีการจัดทําระบบคุณภาพหรือระบบการจัดการ 
พลังงานหรือไม่ (เช่น 5ส,  ISO, TQM, ระบบการจัดการพลังงาน เป็นต้น) 

- สถานประกอบการมีการกําหนดนโยบายด้านการลดต้นทุนการผลิต/ 
การประหยัดพลังงานข้ึนหรือไม่ 

- สถานประกอบการได้มีการกําหนดหรือดําเนินมาตรการประหยัดพลังงาน
หรือลดต้นทุนหรือลดของเสียที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตหรือไม่ 

- สถานประกอบการเคยเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานหรือลดต้นทุนหรือ
ลดของเสียที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตใดๆ หรือไม่ 
 

โดยกําหนดคะแนนการให้ความสําคัญต่อการลดต้นทุนการผลิต ตามจํานวนปัจจัยใน 
แต่ละระดับดังน้ี 
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ค่าถ่วงน้าํหนกั เท่ากับร้อยละ 30
ลําดับที่ ปัจจัยที่สนับสนุนในการดําเนินงาน คะแนน

1 5 ปัจจัย 5
2 4 ปัจจัย 4
3 3 ปัจจัย 3
4 2 ปัจจัย 2
5 1 ปัจจัย 1

 
 เมื่อที่ปรึกษาฯ ได้ประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือกในลําดับที่ 2-5 จากใบสมัครแล้ว

ที่ปรึกษาฯ จะทําการประมวลผลของคะแนนเฉลี่ยที่ได้ทั้งหมด ซึ่งจะใช้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละ 
สถานประกอบการมาพิจารณาถึงระดับความคาดหวังที่จะทําให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ของโครงการที่ พพ. กําหนดไว้  ซึ่งค่าคะแนนความคาดหวังอยู่ในช่วง 1.00 – 5.00 คะแนน 

 

 การคัดเลือกสถานประกอบการ ที่ปรึกษาฯจะทําการคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วม
โครงการท่ีมีระดับคะแนนของความคาดหวังสูงที่สุดเป็นลําดับแรก เรียงลําดับไปยังสถานประกอบการที่มี
คะแนนของความคาดหวังตํ่าที่สุด จนกว่าจะครบถ้วนทั้ง 3 แห่งพร้อมน้ีได้นําเทคนิควิศวกรรมคุณค่า/
Motion and Time Study และ/หรือระบบการจัดการพลังงานท่ี พพ. ได้จัดทําขึ้นมาใช้ในการช่วยลด
ต้นทุนการผลิตและส่งเสริมให้เกิดการจัดการพลังงานในสถานประกอบการได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานตามเจตนารมณ์ที่ พพ. ได้ต้ังไว้ และสอดรับกับ 
แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานในการผลักดันให้เกิดการนํามาตรฐานระบบการจัดการพลังงานไป
ใช้อย่างกว้างขวาง  
 

หมายเหตุ : 
1) ท่ีปรึกษาฯ จะไม่ตัดสถานประกอบการท่ีมีคะแนนตํ่าท่ีสุดออกจากการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  

เนื่องจากที่ปรึกษาฯ ถือว่าสถานประกอบการได้ผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่าท่ีกําหนดไว้อยู่แล้ว และที่ปรึกษาฯ จะทําการคัดเลือก
สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการในแต่ละลําดับโดยคํานึงถึงการบริหารจัดการโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
ท่ีกําหนดไว้เป็นสําคัญด้วย 

2) ท่ีปรึกษาฯ จะพิจารณาความพร้อมในการให้ความร่วมมือของผู้บริหารและคณะทํางานเป็นองค์ประกอบ
สําคัญ ในกรณีท่ีคะแนนมีความใกล้เคียงกัน 

3)หลักเกณฑ์การให้คะแนนและนํ้าหนักอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นกับความ
คิดเห็นของพพ. ในภายหลัง 
  

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                                    โครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ 

 

 

2-10 

2.2.2.3 พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นในการคัดเลือกหลังจากได้เกณฑ์ในข้อ 2.2.2.2 แล้ว  
ที่ปรึกษาฯ จะทําการพิจารณาข้อมูล/คุณสมบัติของสถานประกอบการท่ีตรงกับเกณฑ์จากใบสมัคร                   
เพ่ือทําการคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 3 โรงงานทั้งน้ีอาจมีการขอข้อมูลอ่ืนๆ 
จากสถานประกอบการเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการคัดเลือก โดยการติดต่อโดยตรงกับผู้ประสานงานผ่านทาง
โทรศัพท์ / โทรสาร / จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือเข้าพบผู้แทนสถานประกอบการ 

 

2.2.2.4 สรุปรายชื่อสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ จํานวนอย่างน้อย 3 
โรงงานพร้อมทั้งนําเสนอรายช่ือสถานประกอบการต่อ พพ. ให้ความเห็นชอบก่อนการดําเนินการ 

 

2.2.2.5 ประสานสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อม หลังจากได้รับความ
เห็นชอบจาก พพ. ที่ปรึกษาฯ จะดําเนินการประสานงานและและแจ้งให้สถานประกอบการรับทราบ 
เพ่ือให้สถานประกอบการได้เตรียมพร้อมในการเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ 

 

ทั้งน้ี ที่ปรึกษาฯ จะดําเนินการคัดเลือกสถานประกอบการ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้น  

 

2.2.3  งานท่ี 3 การสํารวจ วิเคราะห์ และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล 
 

เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาฯ จึงได้กําหนดให้มีการ
ดําเนินงานในกิจกรรมการสํารวจ วิเคราะห์กระบวนการผลิตเอทานอลขึ้น ทั้งก่อนเข้าและระหว่าง
ดําเนินการในสถานประกอบการ และการจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล และดําเนินการ
ภายหลังการเข้าสํารวจฯ อย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมดําเนินงาน จนถึงขั้นตอนการ
จัดทําแผนดําเนินงานมาตรการเพ่ือลดต้นทุนการผลิตเอทานอล ตามข้ันตอนต่างๆ ดังน้ี 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                                    โครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ 

 

 

2-11 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 2-3   ขั้นตอนการสํารวจ วิเคราะห์ และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล 

 
การเตรียม 
ความพร้อม
ปฏิบัติงาน 

ขั้นท่ี 1 

 

 
จัดทําแผนการเข้า
สํารวจและวิเคราะห์
กระบวนการผลิต 

ขั้นท่ี 2 

• ทีมที่ปรึกษาฯ 
• สถานประกอบการ (ทีมผู้ปฏิบัติงานลดต้นทุนการผลิต) 
• เอกสารการเข้าสํารวจฯ 
• ข้อมูลเบ้ืองต้นโรงงานจากใบสมัคร 
• ประสานงานเบ้ืองต้น/ส่งแบบสอบถาม/check list 

• แผนการเข้าสํารวจฯ 1 วัน/แห่ง 

• กิจกรรมที่จะดําเนินงาน 
• ประสานงานเพื่อจัดทําแผนการเข้าสํารวจฯและให้สถาน

ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและขอ
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 

• จัดทําแผนการเข้าสํารวจฯ และนําเสนอ ต่อ พพ. 

• ชี้แจงการดําเนินงานรายละเอียดและเป้าหมายโครงการ 
• ทบทวนการจัดตั้งทีมผู้ปฏิบัติงานลดต้นทุนการผลิต 
• ร่วมวิเคราะห์กระบวนการผลิตเบ้ืองต้น 
• สถานประกอบการให้ข้อมูลการดําเนินงานที่ผ่านมา  
• ทีมที่ปรึกษาฯ เสนอแนวทาง/มาตรการที่เหมาะสมที่ได้

จัดเตรียมล่วงหน้าสําหรับสถานประกอบการ 
• ร่วมสํารวจกระบวนการผลิต 
• ระดมสมองเพื่อกําหนดมาตรการ/แนวทางลดต้นทุน 
• สรุปผลการดําเนินงาน มอบหมายงาน และนัดหมายการ

ประชุมครั้งต่อไป 

 

 ขั้นที่ 3 

การเข้าสํารวจและ
วิเคราะห์ 
กระบวนการผลิต 
(1วัน) 

 

 ขั้นที่ 4 

 

การวิเคราะห์ 
มาตรการท่ีนําเสนอ 
ร่วมกัน 
 

 

 ขั้นที่ 5 

 

การวิเคราะห์ 
ความคุ้มค่าใน 
การลงทุน 
 

• วิเคราะห์ตามหลักความรู้ทางด้านวิศวกรรมหรือทางด้าน
เทคนิคเฉพาะทาง 

• คํานวณผลประหยัดในแต่ละมาตรการ 

• วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน  
- ระยะเวลาคืนทุน 
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

• จัดทําแผนการดําเนินมาตรการฯ 
- ระยะสั้น 
- ระยะยาว 

 

 ขั้นที่ 6 

 

การจัดทําแผนการ
ดําเนินมาตรการฯ 
ระยะสั้น/ระยะยาว 
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2.2.3.1  การเตรียมความพร้อมปฏิบัติงาน 
 

    เพ่ือให้ทีมที่ปรึกษาฯ ดําเนินการสํารวจ วิเคราะห์และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิต              
เอทานอลในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาฯ จึงจัดให้มีการเตรียมความพร้อมของ               
ทีมที่ปรึกษาฯ เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ กรอบการดําเนินการ ขั้นตอนการดําเนินการ วิธีการ
ดําเนินการ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน  โดยที่ปรึกษาฯ จะได้นําเทคนิคการบริหารจัดการด้วยวิศวกรรม
คุณค่า (Value Engineering) และเทคโนโลยีหรือมาตรการลดต้นทุนในกระบวนการผลิต มาใช้เป็น
เคร่ืองมือหน่ึงในการวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตเอทานอล ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 

1) จัดเตรียมเอกสารการสํารวจ วิเคราะห์และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิต 
เอทานอล 

   ที่ปรึกษาฯ จะจัดเตรียมเอกสารและ/หรือแบบฟอร์มต่างๆ  เพ่ือใช้ในการเข้าสํารวจ
วิเคราะห์และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล  เช่น 

- ข้อมูลเบ้ืองต้นของสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
จํานวน 3 โรงงาน อันได้แก่ สถานที่ต้ัง กําลังการผลิต วัตถุดิบ ผังกระบวนการ
ผลิตรายช่ือผู้ประสานงานหลักและเบอร์ติดต่อ พร้อมด้วยข้อมูลอ่ืนๆ ที่จําเป็น 

- แบบฟอร์มการปฏิบัติงานของทีมที่ปรึกษาฯแบบสอบถาม checklist 

- แผนการเข้าสํารวจ วิเคราะห์และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล
ของสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 

 
นอกจากน้ี ที่ปรึกษาฯ ยังจะจัดเตรียมข้อมูลแนวทางการให้คําปรึกษาในด้านการ

ประหยัดพลังงานหรือลดต้นทุนหรือลดของเสียที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การอนุรักษ์พลังงานที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ให้กับทีมที่ปรึกษาฯ เพ่ือนําไปใช้ในประกอบการเข้าสํารวจ วิเคราะห์และจัดทํามาตรการ
ลดต้นทุนการผลิตเอทานอล ณ สถานประกอบการอีกด้วย โดยแนวทางการให้คําปรึกษาในด้านต่างๆ  
ที่จะจัดเตรียม มีดังน้ี  

- วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering, VE) 

- Motion and Time Study  

- การประเมินศักยภาพการใช้พลังงานในเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ และการอนุรักษ์
พลังงาน ใน 3 ด้านพร้อมกัน ได้แก่ด้านเทคนิคด้านความเหมาะสมในการลงทุนและด้านความพร้อม 
ในการปฏิบัติของสถานประกอบการ 

- การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการลดของเสีย และต้นทุน 
ในกระบวนการผลิต 

- การสร้างทีมผู้ปฏิบัติงานลดต้นทุนการผลิตหรือกลุ่มอนุรักษ์พลังงานเพ่ือให้เกิด
การจัดการการลดต้นทุนหรือการจัดการด้านพลังงานอย่างย่ังยืน 
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• การกําหนดนโยบายแผนงาน และแผนปฏิบัติงานเพ่ือจัดทําเป็น Action 
plan ภายในสถานประกอบการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 

• การกําหนดและจัดต้ังทีมที่รับผิดชอบด้านปฏิบัติงานลดต้นทุนการผลิตเพ่ือ
ร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข 

• การสร้างจิตสํานึกการการลดต้นทุนการผลิต การอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือ
กระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการลดต้นทุนและการ
อนุรักษ์พลังงาน 

- การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance,PM) และการบํารุงรักษา
ทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Preventive Maintenance,TPM) 

- การควบคุมคุณภาพ (Quality Control,QC) และการบริหารคุณภาพโดยระบบ 
(Total Quality Management,TQC) 

- ระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งมีรูปแบบและขั้นตอนตามที่ได้ระบุในกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  
ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) 

- การผลิตแบบประหยัด/การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต  (Lean 
Manufacturing)  และการปรับปรุงกระบวนการผลิต (Process Improvement,PI) 

• การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการจัดการหรือควบคุมไม่ดี 

• ความสูญเปล่าที่เกิดจากกรรมวิธีผลิตไม่ดี 

• ความสูญเปล่าที่เกิดจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ดี 

- วิธีการแก้ปัญหา (Problem Solving)  เช่น การใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ
(PDCA)เป็นต้น 

2) การเตรียมความพร้อมทีมที่ปรึกษาฯ และซักซ้อมแผนปฏิบัติงาน 
ที่ปรึกษาฯ จะดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับทีมที่ปรึกษาฯ และซักซ้อม

แผนปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

- จัดต้ังทีมที่ปรึกษาฯ เพ่ือเข้าดําเนินการสํารวจ วิเคราะห์ และจัดทํามาตรการ 
ลดต้นทุนการผลิตเอทานอล ในสถานประกอบการ ซึ่งจะประกอบด้วยบุคลากร ดังต่อไปนี้ 

• ผู้เช่ียวชาญด้านเอทานอล1  คน  

• ผู้ช่วยผู้เช่ียวชาญด้านเอทานอล1  คน  

• วิศวกรเคร่ืองกล  1  คน  

• วิศวกรเคมี  1  คน 

• วิศวกรพลังงาน  1  คน 

• นักประเมินผล  1  คน 
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- จัดประชุมทีมที่ปรึกษาฯ  ทั้งก่อนและระหว่างการเข้าสํารวจ วิเคราะห์และ
จัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล ในสถานประกอบการ โดย 

ก่อนเข้าสํารวจ วิเคราะห์และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลที่ปรึกษาฯ 
จะดําเนินการจัดประชุมทีมที่ปรึกษาฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง เพ่ือช้ีแจงให้ทีมที่ปรึกษาฯ 
ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ กรอบการดําเนินการ ขั้นตอนการดําเนินการ วิธีการ
ดําเนินการ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการบันทึกรายละเอียดการเข้าปฏิบัติงาน 
ในเอกสารแบบฟอร์มการเข้าสํารวจ วิเคราะห์และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิต
เอทานอลเพ่ือให้การทํางานของทีมที่ปรึกษาฯ ในแต่ละสถานประกอบการมี
มาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและดําเนินการซักซ้อมแผนปฏิบัติงานใน
เบ้ืองต้น นอกจากน้ี ยังจะได้นําแนวทางการให้คําปรึกษาในด้านการลดต้นทุนการ
ผลิต ลดของเสีย หรือการประหยัดพลังงานที่ เ ก่ียวข้องที่ได้จัดเตรียมไว้ไปใช้
ประกอบการเข้าสํารวจ วิเคราะห์และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลด้วย 
 

ระหว่างการเข้าสํารวจ วิเคราะห์และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล                 
ที่ปรึกษาฯ จะจัดให้มีการประชุมเพ่ือติดตามผลงานของทีมที่ปรึกษาฯ และทราบถึง
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการเข้าดําเนินการ เพ่ือหารือแนวทางการแก้ไข 
ห้ดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  โดยจะกําหนดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง
สม่ําเสมอในช่วงเวลาที่มีการเข้าดําเนินการสํารวจ วิเคราะห์และจัดทํามาตรการ 
ลดต้นทุนการผลิตเอทานอล 
 

2.2.3.2 การจัดทําแผนการเข้าสํารวจ วิเคราะห์และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิต 
เอทานอล 

 

  เน่ืองจากระยะเวลาการดําเนินโครงการนี้ค่อนข้างจํากัด การวางแผนการดําเนินงาน
อย่างละเอียดรอบคอบและการประสานงานที่ดีกับสถานประกอบการเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ดําเนินการจะช่วยลดเวลาการดําเนินงานในข้ันตอนน้ีได้อย่างมาก ดังน้ัน การจัดทําแผนการเข้าสํารวจ 
วิเคราะห์และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในสถานประกอบการ จึงถือเป็นสิ่งที่จําเป็น 
อย่างย่ิง โดยที่ปรึกษาฯ จะได้ดําเนินการดังต่อไปน้ี  

1) จัดเตรียมแผนการเข้าสํารวจ วิเคราะห์และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิต           
เอทานอล และตารางการปฏิบัติงาน ไว้ในเบ้ืองต้น สําหรับนําไปใช้ในกิจกรรมการจัดประชุมทีมที่ปรึกษาฯ 

2) จั ดทํ า/กํ าหนดกิจกรรมที่ จะดํ าเนินงานในสถานประกอบการในวันเข้ าสํ ารวจ 
วิเคราะห์และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล เป็นระยะเวลาจํานวน 1 วัน โดยกิจกรรมที่จะ
ดําเนินงานน้ัน จะได้ดําเนินงานร่วมกันระหว่างทีมที่ปรึกษาฯ และทีมงานสถานประกอบการมีรายการ
กิจกรรมเบ้ืองต้น ดังน้ี 
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- ทีมที่ปรึกษาฯ ช้ีแจงการดําเนินงาน รายละเอียด วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
โครงการ 

- ทบทวนการจัดต้ังทีมผู้ปฏิบัติงานเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของสถานประกอบการ 
- ร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการผลิตเบ้ืองต้น  
- ผู้แทนโรงงานให้ข้อมูลการจัดการพลังงานและมาตรการประหยัดพลังงานหรือ

มาตรการลดต้นทุนหรือมาตรการลดของเสียที่ได้ดําเนินการมาแล้ว พร้อมปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น 

- ทีมที่ปรึกษาฯ นําเสนอมาตรการหรือแนวทางการลดต้นทุนที่เหมาะสมกับ 
สถานประกอบการตามที่ได้ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลล่วงหน้า 

- ทีมที่ปรึกษาฯ และทีมผู้ปฏิบัติงานเพ่ือลดต้นทุนการผลิต ร่วมหารือและกําหนด
เป้าหมาย กําหนดมาตรการหรือแนวทางการลดต้นทุนการผลิตที่เป็นไปได้
เบ้ืองต้น 

- ลงพ้ืนที่สํารวจกระบวนการผลิตร่วมกัน 

- ระดมสมองเพ่ือร่วมกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานหรือแนวทางในการ 
ลดต้นทุนหรือลดของเสียที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตเอทานอลโดยใช้เทคนิค
วิศวกรรมคุณค่าและเทคนิคอื่นๆ 

- มอบหมายงาน กําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการ และกําหนดกิจกรรมในการ
ประชุมครั้งต่อไป  

- สรุปผลการดําเนินงานในวันที่เข้าสํารวจฯ 

- นัดหมายการประชุมครั้งถัดไป เพ่ือติดตามงานที่มอบหมาย และนําเสนอ
มาตรการระยะสั้น/ระยะยาว พร้อมทั้งผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน
ในแต่ละมาตรการ 

 
3) ประสานงานเพื่อให้สถานประกอบการได้เตรียมความพร้อม  ภายหลังจากการ

คัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการตามขั้นตอนดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 2.2.2 งานที่ 2  
การพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ัน  ผู้ประสานงานโครงการจะประสานไปยัง
สถานประกอบการ เพ่ือแจ้งให้สถานประกอบการได้ 

• ทราบแผนการเข้าสํารวจตามแผนการเข้าสํารวจ วิเคราะห์และจัดทํา
มาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล ที่ได้จัดเตรียมไว้ในเบ้ืองต้น เพ่ือจะ
ได้นํามาจัดทําเป็นแผนการเข้าสํารวจ วิเคราะห์และจัดทํามาตรการลด
ต้นทุนการผลิตเอทานอลและตารางการเข้าปฏิบัติงานจริง  
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• เตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร โดยเรียนเชิญเจ้าของสถานประกอบการ 
ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการแผนกต่างๆ พร้อมทั้งพนักงานที่เก่ียวข้อง และ
แจ้งให้ดําเนินการจัดต้ังทีมผู้ปฏิบัติงานเพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ือร่วมและ
เป็นแกนนําสําคัญในการดําเนินโครงการคร้ังน้ี  

• จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่จําเป็นไว้ให้พร้อม สําหรับใช้เป็นข้อมูลแก่               
ทีมที่ปรึกษาฯ ซึ่งจะได้ทําการศึกษาวิเคราะห์และจัดเตรียมมาตรการหรือ 
แนวทางการลดต้นทุนที่เหมาะสมกับสถานประกอบการไว้ล่วงหน้า โดย
ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ซึ่งได้แก่  

- ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ  
- เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลที่ใช้ 
- แผนผังกระบวนการผลิตและรูปแบบการใช้พลังงาน  
- กําลังการผลิต  
- วัตถุดิบที่ใช้  
- การควบคุมคุณภาพ  
- การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์  
- ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือเช้ือเพลิงย้อนหลัง 1 ปี  
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานค่าวัตถุดิบค่าบํารุง 

รักษา ค่าสาธารณูปโภค  
- รายการเคร่ืองจักรอุปกรณ์ ระยะเวลาการใช้งานเคร่ืองจักร

อุปกรณ์  
- การจัดการพลังงานและมาตรการอนุรักษ์พลังงานหรือมาตรการ 

ลดต้นทุนหรือมาตรการลดของเสียที่ได้ดําเนินการมาแล้ว  
- ปัญหาอุปสรรคที่พบในการดําเนินงานที่ผ่านมา 

• ตอบแบบสอบถาม และ checklist ที่ได้จัดส่งให้แก่สถานประกอบการ 
 

4) จัดทําแผนการเข้าสํารวจ วิเคราะห์และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล 
และนําเสนอต่อ พพ. เพ่ือทราบ 

ภายหลังจากที่ที่ปรึกษาฯ ได้ประสานไปยังสถานประกอบการเพ่ือแจ้งแผนการ 
เข้าสํารวจฯ ตามรายละเอียดในข้อ 3) ที่ปรึกษาฯ จะได้จัดทําเป็นแผนการเข้าสํารวจฯ และตารางการเข้า
ปฏิบัติงานจริงนําเสนอต่อ พพ. เพ่ือทราบต่อไป ทั้งน้ี ที่ปรึกษาฯ ได้จัดทําแผนภาพขั้นตอนการเข้า
ดําเนินการสํารวจ วิเคราะห์และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล ณ สถานประกอบการ 
แต่ละแห่ง  ซึ่งจะใช้เวลาในการดําเนินการอย่างน้อย 1 วัน ดังน้ี 
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รูปท่ี 2-4   ขั้นตอนการเข้าดําเนินการสํารวจ วิเคราะห์และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิต 

เอทานอล ณ สถานประกอบการ 
 

ดําเนินการร่วมกัน

โดยทีมที่ปรึกษาฯ

โดยทีมงานสถานประกอบการ

ชี้แจงการดําเนินงาน รายละเอียดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการ

ทบทวนการจัดต้ังทีมผู้ปฏิบัติงานเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของสถานประกอบการ

ร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการผลิตเบื้องต้น

ให้ข้อมูลการจัดการพลังงานและมาตรการประหยัดพลังงานหรือมาตรการลดต้นทุน
หรือมาตรการลดของเสียที่ได้ดําเนินการมาแล้ว พร้อมปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น

นําเสนอมาตรการหรือแนวทางการลดต้นทุนที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ
ตามที่ได้ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลล่วงหน้า

ร่วมหารือและกําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางการลดต้นทุนการผลิตที่เป็นไปได้เบื้องต้น 

ลงพ้ืนที่สํารวจกระบวนการผลิตร่วมกัน

ระดมสมองเพ่ือร่วมกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานหรือแนวทางในการลดต้นทุนหรือลด
ของเสียที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตเอทานอลโดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่าและเทคนิคอ่ืนๆ 

มอบหมายงาน กําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการและกําหนดกิจกรรมการประชุมคร้ังต่อไป

สรุปผลการดําเนินงานในวันที่เข้าสํารวจฯ 

นัดหมายการประชุมคร้ังถัดไป เพ่ือติดตามงานท่ีมอบหมายและนําเสนอมาตรการระยะสั้น/
ระยะยาวพร้อมทั้งผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนในแต่ละมาตรการ 
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2.2.3.3  การเขา้สาํรวจ วิเคราะห์และจัดทาํมาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล
ในสถานประกอบการ 

 
หลังจากที่ได้จัดทําแผนการเข้าสํารวจ วิเคราะห์และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิต               

เอทานอลและนําเสนอต่อ พพ. เพ่ือทราบแล้วตามที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อ 2.2.3.2เพ่ือให้สามารถนําข้อมูล
รายละเอียดที่ได้จากการสํารวจและวิเคราะห์กระบวนการผลิตมาร่วมกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
หรือแนวทางในการลดต้นทุนหรือลดของเสียที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตเอทานอลโดยใช้เทคนิค
วิศวกรรมคุณค่าและเทคนิคอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่ปรึกษาฯ แบ่งการดําเนินงานเป็น 3 ช่วง ดังน้ี 

1) ก่อนการเข้าดําเนินการสํารวจ วิเคราะห์และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิต 
เอทานอล 

2) ระหว่างการเข้าดําเนินการสํารวจฯ  
3) ภายหลังการเข้าดําเนินการสํารวจฯ 
 
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  
1) ก่อนการเข้าดําเนินการสํารวจ วิเคราะห์และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิต 

เอทานอล 
1.1)  การประสานงานเบ้ืองต้นโดยผู้ประสานงานโครงการ  

 ผู้ประสานงานโครงการ จะประสานไปยังทีมงานหรือผู้ประสานงานของสถาน
ประกอบการน้ันๆ อีกครั้งหน่ึงเพ่ือ 

- นัดหมายกําหนดการเข้าสํารวจ วิเคราะห์และจัดทํามาตรการลดต้นทุน 
การผลิตเอทานอลและชี้แจงกิจกรรมที่จะดําเนินการแก่สถาประกอบการ 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

- แจ้งรายช่ือทีมที่ปรึกษาฯ ที่จะเข้าปฏิบัติงาน 
- ทําหนังสือแจ้งเข้าปฏิบัติงานโดยที่ปรึกษาฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อม

แนบกําหนดการและกิจกรรม 
- ยืนยันการเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ก่อนวันเข้าดําเนินการล่วงหน้า 

อย่างน้อย1 วัน 
 

1.2) การวิเคราะห์กระบวนการผลิตเอทานอลเพ่ือนําไปสู่การกําหนดมาตรการ
ประหยัดพลังงานหรือแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตโดยทีมที่ปรึกษาฯ 

เพ่ือให้การเสนอมาตรการประหยัดพลังงานหรือแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต
เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ในการดําเนินการ สอดคล้องกับเป้าหมายและ
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วัตถุประสงค์ของโครงการ อีกทั้งช่วยลดระยะเวลาในการคิดหามาตรการฯ ระหว่างการเข้าสํารวจ
กระบวนการผลิต  ที่ปรึกษาฯ จะได้ดําเนินการดังน้ี 

• ทําการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการผลิตเอทานอลเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
ธรรมชาติของโรงงานผลิตเอทานอลก่อน  

• ทําการศึกษาแนวคิดของเทคนิควิศวกรรมคุณค่าและเทคโนโลยีหรือมาตรการ
หรือองค์ความรู้ เฉพาะด้านจากความรู้ประสบการณ์ความเช่ียวชาญของ
ผู้เช่ียวชาญด้านเอทานอลหรือแนวคิดอ่ืนที่เป็นประโยชน์ มาตรการประหยัด
พลังงานหรือแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งตัวอย่างมาตรการ
ประหยัดพลังงานต่างๆซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ
ย่ิงขึ้น  

• ทําการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสถานประกอบการที่ได้มีการขอข้อมูลไว้ใน
เบ้ืองต้น เพ่ือจะได้จัดเตรียมมาตรการหรือแนวทางการลดต้นทุนที่เหมาะสมกับ
สถานประกอบการน้ันๆ ไว้ล่วงหน้า 

 
 ในการดําเนินมาตรการประหยัดพลังงานหรือแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล
ในครั้งน้ี ที่ปรึกษาฯ จะเสนอแนวทางเพ่ือให้สถานประกอบการร่วมพิจารณาดําเนินการมาตรการเป็น 
รายกรณีไป หากการสํารวจกระบวนการผลิตพบว่า มีเครื่องจักรอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต  
เกิดชํารุดเสียหาย ประสิทธิภาพการทํางานลดตํ่าลงมาก ก็มีความจําเป็นและสมควรที่จะดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงอุปกรณ์น้ัน เน่ืองจากอาจจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี แต่อย่างไรก็ตาม  
จะเน้นไปที่การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่หรือการใช้ระบบปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนเป็นลําดับต้นๆ  
ตามหลักของเทคนิควิศวกรรมคุณค่า เน่ืองจากระยะเวลาการดําเนินงานโครงการที่ค่อนข้างจํากัด 
มาตรการระยะยาวจึงไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาโครงการได้ ทั้งน้ี ทีมที่ปรึกษาฯ 
จะได้นําเสนอมาตรการระยะยาวน้ีด้วยเพ่ือให้สถานประกอบการสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการลดต้นทุนการผลิตต่อไป      
 

แนวทางดําเนินมาตรการเบ้ืองต้นซึ่งที่ปรึกษาฯ จะได้นํามาใช้ในการดําเนินโครงการ 
คร้ังน้ี โดยเป็นผลจากการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการผลิตเอทานอลที่ผ่านมาซึ่งมุ่งเน้นที่การสร้างและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์(ของเสียหรือผลพลอยได้) ที่มีศักยภาพ โดยการจัดการของเสียหรือผลพลอยได้ที่เกิดข้ึน
ในกระบวนการผลิตมีด้วยกันหลายวิธีซึ่งโดยทั่วไปนํ้ากากส่าที่ได้จากกระบวนการผลิตเอทานอลสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ ได้ดังน้ี 

- ผลิตก๊าซชีวภาพที่สามารถนํากลับมาใช้เป็นแหล่งพลังงานภายในโรงงานได้
จากการจัดการได้โดยวิธีการบําบัดแบบไร้อากาศ  

- แปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพสําหรับการเกษตร   
- เป็นสารเสริมคุณค่าทางอาหารสําหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในรูปแบบ 

ต่าง ๆ จากการแยกเซลล์ยีสต์ที่มีอยู่ในนํ้ากากส่าไปใช้ประโยชน์  
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- แปรรูปเป็นวัตถุดิบสําหรับอาหารสัตว์เพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงานและโปรตีน 
เรียกผลิตภัณฑ์ชนิดน้ีว่า DriedDistillers Grians with Solubles(DDGS)
เป็นต้น 
 

สําหรับการลดต้นทุนการผลิตอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การเพ่ิมผลได้ของกระบวนการหมัก
และผลิตโดยการใช้ตัวเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ Fermentationซึ่งจะช่วยลด Antibiotic 
concerns ช่วยลดขั้นตอนที่ทําให้การผลิตล่าช้าและช่วยปรับปรุงความเสถียรในการหมัก ส่งผลให้
กระบวนการผลิตเอทานอลมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 
2) เข้าดําเนินการสํารวจ วิเคราะห์และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล 

ตามแผนการดําเนินงานตามท่ีได้กล่าวถึงในหัวข้อ 2.2.3.2  โดยทีมที่ปรึกษาฯ จะเข้าดําเนินการกับ 
สถานประกอบการทั้ง 3 โรงงาน ซึ่งจะมีระยะเวลาในการเข้าสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก 
เข้าร่วมโครงการแต่ละแห่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์  รวมระยะเวลาการเข้าดําเนินการจนแล้วเสร็จ 
ในกิจกรรมนี้ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ และภายหลังการเข้าสํารวจ แต่ละแห่งเสร็จสิ้น เพ่ือให้การ
ดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ปรึกษาฯ จึงได้กําหนดให้มีการ
ดําเนินการอ่ืนๆ ต่อเน่ืองดังนี้ 
 
   การดําเนินการต่อเน่ืองหลังเข้าสํารวจ วิเคราะห์และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิต 
เอทานอลมีรายละเอียดดังน้ี 
   โดยทีมที่ปรึกษาฯ 

1) บันทึกรายงานเข้าการเข้าปฏิบัติงาน 
2) ประเมินการมีส่วนร่วมของทีมผู้ปฏิบัติงานเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของสถาน

ประกอบการ 
3) วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานในโครงการและหาแนวทางการ

แก้ไขสําหรับการเข้าเสนอมาตรการประหยัดพลังงานหรือแนวทางในการลดต้นทุน
หรือลดของเสียที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตเอทานอลระยะสั้น/ระยะยาว และ
ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนในแต่ละมาตรการในกรณีที่พบว่า 
สถานประกอบการมีอุปสรรคบางอย่างที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า และอาจจะทําให้
การดําเนินมาตรการในโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน 
ที่กําหนดไว้ ทางทีมที่ปรึกษาฯ จะดําเนินการช้ีแจงให้ทางสถานประกอบการ
รับทราบและเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคน้ันซึ่งทําให้การดําเนินโครงการไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และแนะนําให้ทางสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการในโอกาส
ต่อไป ส่วนที่ปรึกษาฯ จะดําเนินการติดต่อเข้าดําเนินการกับสถานประกอบการ
สํารองในลําดับถัดไปตามที่ได้วางแผนไว้แล้ว 
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4) วิเคราะห์มาตรการประหยัดพลังงานหรือแนวทางในการลดต้นทุนหรือลดของเสีย 
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเอทานอลระยะสั้น/ระยะยาว พร้อมทั้งวิเคราะห์
ความคุ้มค่าในการลงทุนในแต่ละมาตรการที่ได้นําเสนอร่วมกัน 

5) จัดทําแผนการปฏิบัติงานเพ่ือดําเนินมาตรการระยะสั้น 
6) สนับสนุนให้สถานประกอบการมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ

ข้อมูลโครงการ ข่าวสารข้อมูลด้านการลดต้นทุนการผลิต เกิดความต่ืนตัวที่จะร่วม
เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ 

7) ประสานงานติดตามสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดต่อเน่ือง 
   โดยทีมงานของสถานประกอบการ 

1) เก็บข้อมูลตัวแปรเพ่ือใช้วิเคราะห์มาตรการท่ีสามารถดําเนินการได้ทันที  ซึ่งช่วยทํา
ให้ทีมของสถานประกอบการเกิดทักษะในการหาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์มาตรการ 

2) ดําเนินมาตรการประหยัดพลังงานหรือแนวทางในการลดต้นทุนหรือลดของเสีย 
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตเอทานอลที่สามารถดําเนินการได้ทันที 

3) คิดหามาตรการประหยัดพลังงานหรือแนวทางในการลดต้นทุนอ่ืนๆ เพ่ือเติม 
ในระหว่างรอการประชุมครั้งถัดไป 

  ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังเข้าสํารวจวิเคราะห์และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล 
1) เจ้าของสถานประกอบการ ผู้บริหาร พนักงาน ทีมงานของสถานประกอบการให้

ความร่วมมือในการดําเนินโครงการ 
2) เจ้าของสถานประกอบการ ผู้บริหาร พนักงาน ทีมงานของสถานประกอบการมี

ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมโครงการ 
3) มีทีมปฏิบัติงานลดต้นทุนการผลิตของสถานประกอบการมีผู้รับผิดชอบดําเนินการ

สถานประกอบการมีการประเมินสถานะเบ้ืองต้นและมีการกําหนดเป้าหมาย 
การลดต้นทุนการผลิตอย่างชัดเจน 

4) ทีมงานสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการดําเนินการลดต้นทุนการผลิต ร่วมระดม
สมอง  

5) มีมาตรการประหยัดพลังงานหรือแนวทางในการลดต้นทุนหรือลดของเสียที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเอทานอลที่ดําเนินการได้ทันทีในโครงการจํานวนหน่ึง  
โดยเฉพาะมาตรการท่ีไม่ใช้เงินลงทุนและดําเนินการได้ทันที 

6) มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข้อมูลโครงการ ข่าวสารข้อมูล 
ด้านการลดต้นทุนการผลิต เกิดความต่ืนตัวที่จะร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ 
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2.2.3.4 วิเคราะห์มาตรการประหยัดพลังงานหรือลดต้นทุนหรือลดของเสียที่
เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตเอทานอลที่ได้นําเสนอร่วมกัน 

ที่ปรึกษาฯจะได้นํามาตรการประหยัดพลังงานที่ได้นําเสนอร่วมกันในการประชุม ระดม
สมองระหว่างที่ปรึกษาฯ และผู้แทนโรงงานครั้งที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ตามหลักความรู้ทางด้านวิศวกรรม
หรือทางด้านเทคนิคเฉพาะทาง ทั้งในแง่ของการประหยัดพลังงาน การลดต้นทุน หรือการลดของเสียใน
กระบวนการผลิต รวมถึงความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยีโดยที่ปรึกษาฯ จะคํานวณ 
ผลประหยัดในแต่ละมาตรการที่ได้นําเสนอร่วมกัน เพ่ือนํามาเป็นปัจจัยหน่ึงในการพิจารณาดําเนินการ 
ของสถานประกอบการ ซึ่งผลตอบแทนหรือผลประหยัดที่ได้จากการดําเนินมาตรการรวมต้องไม่น้อยกว่า  
0.7ล้านบาท/ปี 

 
2.2.3.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน 

 นอกจากผลประหยัดหรือผลตอบแทนอันจะเกิดขึ้นจากวิเคราะห์มาตรการประหยัด
พลังงานท่ีได้นําเสนอร่วมกัน ตามท่ีได้ในข้อ 2.2.3.4 น้ัน การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนถือได้ว่า 
เป็นส่วนสําคัญอย่างย่ิงที่จะช่วยในการตัดสินใจดําเนินการของสถานประกอบการโรงงานผู้ผลิตเอทานอล
ซึ่งจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตเองทั้งหมดที่ปรึกษาฯ จะดําเนินการ
คํานวณผลตอบแทนทางการเงินและความเป็นไปได้ที่จะดําเนินมาตรการในแต่ละมาตรการท่ีได้นําเสนอ
ร่วมกันโดยพิจารณาหลาย ๆ ด้านประกอบกัน ดังน้ี 

- ผลตอบแทนรวม ไม่น้อยกว่า 0.7 ล้านบาท/ปี 
- ระยะเวลาคืนทุน(Payback Period) ไม่เกิน 3 ปี 
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) เป็นบวก 
- ความพร้อมในการลงทุน 
- ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
- ความพร้อมของบุคลากรในสถานประกอบการ 

 
  ที่ปรึกษาฯ จะดําเนินการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
เอทานอลเชิงพาณิชย์ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่สนใจในการลงทุนเพ่ือลดต้นทุนการผลิตเอทานอล 
รวมถึงผู้ที่ยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจในการลงทุน และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้นโยบายที่เก่ียวข้อง  
ในการวางแผนเพ่ือสนับสนุนมาตรการดังกล่าว โดยใช้หลักการการวิเคราะห์โครงการ คือการวิเคราะห์
ผลได้-ผลเสีย (Cost-Benefit Analysis) โดยใช้เคร่ืองมือ ดังน้ี 

• ระยะเวลาคืนทุน Payback Period (PP)คือระยะเวลาที่ผลตอบแทนสุทธิสะสม 
จากการดําเนินโครงการ (Net Cash-Inflow) มีค่าเท่ากับมูลค่าการลงทุนของ
โครงการ (Investment Cost) พอดี วิธีการนี้พิจารณาถึงจํานวนปีที่จะได้รับ
ผลตอบแทนคุ้มกับเงินลงทุน ซึ่งเหมาะที่จะนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ 
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เพ่ือการลงทุนในโครงการที่มีอัตราเสี่ยงภัยสูง โดยการคํานวณหาระยะคืนทุน 
สามารถคํานวณได้จากจํานวนปีที่ทําให้ผลรวมสะสมของกระแสผลประโยชน์
โครงการ (Cash-Inflow) มีค่าเท่ากับ กระแสค่าใช้จ่ายโครงการ (Cash-Outflow) 
หรือคือจํานวนปีที่ทําให้ผลรวมสะสมของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ Net 
Cash-flow มีค่าเท่ากับศูนย์ 

• มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) คือผลรวมของผลตอบแทน
สุทธิที่ได้ปรับค่าของเวลาแล้วของโครงการ ซึ่งมุ่งเพ่ือวัดว่าโครงการที่กําลังพิจารณา
อยู่น้ัน จะให้ผลตอบแทนคุ้มค่า หรือมีกําไรหรือไม่ ถ้า NPV มีค่าออกมามากกว่า
ศูนย์ หรือเป็นบวก ก็ถือว่าโครงการนั้นคุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ถ้า NPV มีค่าตํ่ากว่า
ศูนย์ หรือเป็นลบ ก็ถือว่าโครงการน้ันไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน  

 
โดยแต่ละกรณี ที่ปรึกษาฯ จะดําเนินการประเมินความคุ้มค่าจากการลงทุนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์

ทางด้านการเงิน(Financial Analysis) 
 

2.2.3.6 การจัดทําแผนการดําเนินงานระยะสั้นและระยะยาว 
ที่ปรึกษาฯ จะนําผลการวิเคราะห์ตามหลักความรู้ทางด้านวิศวกรรมหรือทางด้านเทคนิค

เฉพาะทาง ทั้งในแง่ของการประหยัดพลังงาน การลดต้นทุน หรือการลดของเสียในกระบวนการผลิต                 
ผลตอบแทนหรือผลประหยัดด้านพลังงาน ความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยีรวมถึงผล 
การวิเคราะห์ในด้านการลงทุนที่ได้นํามาจัดทําเป็นแผนการดําเนินงานมาตรการประหยัดพลังงานทั้ง 
ระยะสั้นและระยะยาว ดังน้ี  

มาตรการระยะสั้น  จะต้อง 
1. มีผลประหยัด/ผลตอบแทนรวมจะต้องไม่น้อยกว่า 0.7 ล้านบาท/ปี 
2. มีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 3ปี 

มาตรการระยะยาว  จะต้อง 
1. มีผลประหยัด/ผลตอบแทนจะต้องไม่น้อยกว่า 0.7ล้านบาท/ปี 
2. มีระยะเวลาคืนทุนเกิน 3ปี 

 
ที่ปรึกษาฯ จะจัดทําแผนการดําเนินงานมาตรการประหยัดพลังงานท้ังระยะสั้นและ 

ระยะยาวเพ่ือนําเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งถัดไประหว่างที่ปรึกษาฯ และผู้แทนโรงงาน ซึ่งจะได้  
จัดขึ้น ณ สถานประกอบการ 
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2.2.4  งานท่ี 4 การเสนอมาตรการประหยัดพลังงานหรือลดต้นทุนหรือลดของเสียที่
เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตเอทานอล 

 
ภายหลังจากที่ ที่ปรึกษาฯ ได้ทําการวิเคราะห์มาตรการที่ได้ร่วมกันนําเสนอทั้งในแง่ของ

การประหยัดพลังงาน การลดต้นทุน หรือการลดของเสียในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าในการลงทุน จัดทําแผนการดําเนินงานระยะสั้น/ระยะยาว ที่ปรึกษาฯ จะนําเสนอมาตรการ
ประหยัดพลังงานพร้อมด้วยผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนให้กับสถานประกอบการในการ
ประชุมครั้งถัดไประหว่างที่ปรึกษาฯ และผู้แทนโรงงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาแก่โรงงานผู้ผลิต 
เอทานอลตัดสินใจดําเนินมาตรการระยะสั้น ซึ่งโรงงานจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการลงทุนปรับปรุง
กระบวนการผลิตเองทั้งหมด ดังน้ี 

 
2.2.4.1 การเสนอมาตรการลดต้นทุนการผลิต 

เมื่อที่ปรึกษาฯ ได้ทําการวิเคราะห์มาตรการฯ ตามหลักความรู้ทางด้านวิศวกรรมหรือ
ทางด้านเทคนิคเฉพาะทาง ทั้งในแง่ของการประหยัดพลังงาน การลดต้นทุน หรือการลดของเสียใน
กระบวนการผลิต รวมถึงความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยี อีกทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่าในด้าน
การลงทุนมาเพ่ือเป็นข้อมูลให้กับสถานประกอบการประกอบการตัดสินใจดําเนินมาตรการให้บรรลุ 
ตามเป้าหมายของโครงการ และได้จัดทํา (ร่าง) แผนการดําเนินงานระยะสั้น/ยาวในแต่ละมาตรการ
ประหยัดพลังงานหรือลดต้นทุนหรือลดของเสียที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตเอทานอลเสร็จสิ้นแล้วน้ัน 
ที่ปรึกษาฯ จะจัดให้มีการนําเสนอมาตรการดังกล่าวข้ึนโดยการจัดประชุม ณ สถานประกอบการ 1 วัน  
ซึ่ งประกอบด้ วยที มที่ ปรึ กษาฯ และที มผู้ ปฏิ บั ติ งานลดต้ นทุ นการผลิ ตของสถานประกอบการ 
อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาฯ จะได้จัดทํากิจกรรมที่จะดําเนินงานในสถานประกอบการในวันที่มีการนําเสนอ
มาตรการฯ พร้อมทั้งดําเนินการประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือเตรียมความพร้อมด้วย 
ซึ่งที่ปรึกษาฯ จะได้ดําเนินการโดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 

1) จัดทํากิจกรรมท่ีจะดําเนินงานในสถานประกอบการในวันประชุมเพ่ือเสนอ 
มาตรการฯ เป็นระยะเวลาจํานวน 1 วัน โดยกิจกรรมที่จะดําเนินงานน้ัน จะได้ดําเนินงานร่วมกันระหว่าง
ทีมที่ปรึกษาฯ และทีมงานสถานประกอบการ มีรายการกิจกรรมเบ้ืองต้น ดังน้ี 
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รูปท่ี 2-5   ขั้นตอนการเข้าดําเนินการเสนอมาตรการประหยัดพลังงานหรือลดต้นทุนหรือลดของเสีย 

ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตเอทานอลณ สถานประกอบการ 
 

ทั้งน้ี ที่ปรึกษาฯ จะกําหนดให้ทีมที่ปรึกษาฯ เข้าเสนอมาตรการฯ ในสถานประกอบการท่ีได้รับ
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแต่ละแห่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์เพ่ือให้การทํางานมีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว เหมาะสมกับความเช่ียวชาญของทีมที่ปรึกษาฯ ในการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการลด
ต้นทุนหรือลดของเสียที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตเอทานอล และ/หรือดําเนินงานด้านการประหยัด
พลังงาน 

 

ดําเนินการร่วมกัน

โดยทีมที่ปรึกษาฯ

โดยทีมงานสถานประกอบการ

รายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา และติดตามงานท่ีได้มอบหมาย

รายงานผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

นําเสนอมาตรการประหยัดพลังงานและวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน และแผนการดําเนินการ 

คัดเลือกมาตรการระยะสั้นที่จะดําเนินการเบื้องต้น และจัดทําแผนการดําเนินมาตรการร่วมกัน 

ลงพ้ืนที่สํารวจกระบวนการผลิตเพ่ือหามาตรการเพ่ิมเติมพร้อมติดตามผลการดําเนินมาตรการ 

ระดมสมองเพ่ือร่วมกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานหรือแนวทางในการลดต้นทุนหรือ
ลดของเสียที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการผลิตเอทานอลเพ่ิมเติม 

มอบหมายงาน กําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการและกําหนดกิจกรรมการประชุมคร้ังต่อไป

สรุปผลการดําเนินงานในวันที่เข้านําเสนอมาตรการ 

นัดหมายการประชุมคร้ังถัดไป เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
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2) การประชุมเพ่ือนําเสนอมาตรการประหยัดพลังงานหรือลดต้นทุนหรือลดของเสียที่
เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตเอทานอล 

ในการนําเสนอมาตรการประหยัดพลังงานให้กับสถานประกอบการ ที่ปรึกษาฯ จะจัดให้
มีการประชุมระหว่างทีมผู้ปฏิบัติงานและผู้แทนโรงงาน ณ สถานประกอบการ ในมาตรการประหยัด
พลังงานและวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนที่ได้ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างดีย่ิงแล้วน้ันโดย 

 
 2.1)  ก่อนการประชุมเพ่ือนําเสนอมาตรการฯ 

การประสานงานเบ้ืองต้นโดยผู้ประสานงานโครงการ ซึ่งจะประสานไปยังทีมงาน
หรือผู้ประสานงานของสถานประกอบการน้ันๆ อีกครั้งหน่ึง เพ่ือ 

- นัดหมายกําหนดการประชุมเพ่ือนําเสนอมาตรการฯ และช้ีแจงกิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการแก่สถานประกอบการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

- แจ้งรายช่ือทีมที่ปรึกษาฯ ที่จะเข้าปฏิบัติงาน 
- ทําหนังสือแจ้งเข้าปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบกําหนดการ            

และกิจกรรม  
- ยืนยันการเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ก่อนวันเข้าดําเนินการล่วงหน้า 

อย่างน้อย1 วันในกรณีที่สถานประกอบการไม่สะดวกให้เข้าดําเนินการ  
ณ สถานประกอบการในวันที่ได้มีการนัดหมายการประชุมด้วยเหตุสุดวิสัย 
ที่ปรึกษาฯ จะได้ทําการแจ้งให้ พพ. ทราบโดยเร็วที่สุด และจะอํานวยความ
สะดวกให้กับทีมผู้ปฏิบัติงานลดต้นทุนการผลิตของสถานประกอบการ 
ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการได้ตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ เช่น 
นัดหมายการประชุมใหม่ จัดประชุมนอกสถานที่ เป็นต้น สําหรับกิจกรรมการ
ลงสํารวจพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการดําเนินมาตรการที่ไม่สามารถดําเนินการได้น้ัน
ที่ปรึกษาฯ จะได้มอบหมายให้สถานประกอบการจัดเตรียมผลการดําเนินการ 
ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ภาพ คลิปวีดีโอ เป็นต้น เพ่ือนําเสนอต่อที่ประชุม 

 
พร้อมน้ี ที่ปรึกษาฯ จะได้แจ้งกําหนดการเข้าประชุมเพ่ือเสนอมาตรการฯ ให้กับ 

พพ. ทราบด้วยเช่นกัน 
2.2)  เข้าการประชุมเพ่ือนําเสนอมาตรการฯ ตามที่ได้กล่าวถึงตามกําหนดการ

ข้างต้น โดยทีมที่ปรึกษาฯ จะเข้าดําเนินการกับสถานประกอบการทั้ง 3 โรงงาน ซึ่งจะมีระยะเวลาในการ             
เข้าสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแต่ละแห่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์                     
รวมระยะเวลาการเข้าดําเนินการจนแล้วเสร็จในกิจกรรมน้ีทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ แต่จะต้อง
ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนที่ 5 นับต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง 
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2.3)   และภายหลังการประชุมเพ่ือนําเสนอมาตรการฯ แต่ละแห่งเสร็จสิ้น เพ่ือให้
การดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ปรึกษาฯ จึงได้กําหนดให้มีการ
ดําเนินการอ่ืนๆ ต่อเน่ืองดังนี้ 
 การดําเนินการต่อเน่ืองหลังการประชุมเพ่ือนําเสนอมาตรการฯ 
  โดยทีมที่ปรึกษาฯ 

1) บันทึกรายงานเข้าการเข้าปฏิบัติงาน   
2) ประเมินการมีส่วนร่วมของทีมผู้ปฏิบัติงานเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของสถานประกอบการ 
3) วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานในโครงการและหาแนวทางการแก้ไข

สําหรับการเข้าเสนอมาตรการประหยัดพลังงานหรือแนวทางในการลดต้นทุนหรือลดของเสีย
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเอทานอลระยะสั้น/ระยะยาว และผลการวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าในการลงทุนในแต่ละมาตรการ 

4) วิเคราะห์มาตรการประหยัดพลังงานหรือแนวทางในการลดต้นทุนหรือลดของเสียที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการผลิตเอทานอลระยะสั้น/ระยะยาว พร้อมทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการ
ลงทุนในแต่ละมาตรการที่ได้นําเสนอ เพ่ิมเติม ร่วมกัน 

5) จัดทําแผนการปฏิบัติงานเพ่ือดําเนินมาตรการระยะสั้นเพ่ิมเติม 
6) วางแผนการติดตามและประเมินผลมาตรการระยะสั้น 
7) สนับสนุนให้สถานประกอบการมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ ข้อมูล

โครงการ ข่าวสารข้อมูลด้านการลดต้นทุนการผลิต อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนักงานเกิดความ
ต่ืนตัวที่จะร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโครงการและก่อให้เกิดความย่ังยืน 

8) ประสานงานติดตามสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดต่อเน่ือง 
 โดยทีมงานของสถานประกอบการ 

1) ดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2) ทีมของสถานประกอบการเกิดทักษะในการหาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์มาตรการและสามารถ

ดําเนินการได้เองต่อไปในอนาคต 
3) ดําเนินมาตรการประหยัดพลังงานหรือแนวทางในการลดต้นทุนหรือลดของเสียที่เก่ียวข้อง

กับกระบวนการผลิตเอทานอลตามแผนการดําเนินงานที่ร่วมกันจัดทํา 
4) คิดหามาตรการประหยัดพลังงานหรือแนวทางในการลดต้นทุนอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ซึ่งอาจเป็น

มาตรการระยะยาวที่อาจไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาโครงการ  
ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการประชุมนําเสนอมาตรการฯ 
1) เจ้าของสถานประกอบการ ผู้บริหาร พนักงาน ทีมงานของสถานประกอบการให้ความ

ร่วมมือในการดําเนินโครงการ  
2) เจ้าของสถานประกอบการ ผู้บริหาร พนักงาน ทีมงานของสถานประกอบการมีความรู้ 

ความเข้าใจในกิจกรรมโครงการ 
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3) บรรลุเป้าหมายการลดต้นทุนการผลิตตามท่ีต้ังไว้ 
4) ทีมงานสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการดําเนินการลดต้นทุนการผลิต ร่วมระดมสมอง  
5) มีมาตรการประหยัดพลังงานหรือแนวทางในการลดต้นทุนหรือลดของเสียที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการผลิตเอทานอลที่ดําเนินการเพ่ิมเติมอีกจํานวนหน่ึง   
6) มีทีมปฏิบัติงานลดต้นทุนการผลิตของสถานประกอบการมีผู้รับผิดชอบดําเนินการ  

สถานประกอบการมีความสามารถในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือลดต้นทุนการผลิตได้เองต่อไป
ในอนาคต 

7) พนักงานทุกคนได้รับทราบข้อมูลโครงการ ข่าวสารข้อมูลด้านการลดต้นทุนการผลิต  
เกิดความต่ืนตัวที่จะร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเกิดความย่ังยืน 

8) ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้รับทราบถึงผลการดําเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือนําไปเป็น
ข้อมูลปรับปรุงในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร 

 

ทั้งน้ี  ภายหลังจากที่ได้มีการประชุมนําเสนอมาตรการประหยัดพลังงานและวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ในการลงทุนให้กับสถานประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการได้คัดเลือกดําเนินมาตรการระยะสั้น ที่จะ
ดําเนินการ พร้อมทั้งได้จัดทําแผนการดําเนินมาตรการร่วมกันกับทีมผู้ปฏิบัติงานแล้วน้ัน ที่ปรึกษาฯ 
จะนําเสนอผลการคัดเลือกมาตรการพร้อมทั้งแผนการดําเนินงานดังกล่าวต่อ พพ. เพ่ือทราบต่อไปใน
รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 

 

2.2.5 งานท่ี 5   การติดตามและประเมินผลมาตรการเพื่อลดต้นทุนการผลิตระยะสั้น 
 

หลังจากที่ปรึกษาฯ ได้เสนอมาตรการต่างๆ ให้แก่สถานประกอบการตามรายละเอียด
หัวข้อ 2.2.4 แล้วน้ัน และเมื่อสถานประกอบการได้ดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวผ่านไประยะหน่ึง 
เพ่ือให้ทราบถึงผลการดําเนินงานและผลตอบแทนหรือผลการประหยัดที่ เกิดขึ้นจริง ที่ปรึกษาฯ 
จะดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมาตรการลดต้นทุนการผลิตในระยะสั้น (โดยที่
ยังคงอยู่ในระยะเวลาการดําเนินโครงการของที่ปรึกษาฯ) โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 
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รูปท่ี 2-6ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลมาตรการเพ่ือลดต้นทุนการผลิตระยะสั้น 
 

2.2.5.1  การเตรียมความพร้อมสําหรับการติดตามและประเมินผลมาตรการฯ 
 
1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ที่ปรึกษาฯ จะได้ดําเนินการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ เ ก่ียวข้องกับการติดตามและ

ประเมินผล เพ่ือจะได้นําแนวคิดทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการติดตามประเมินผลมาตรการระยะสั้นที่ทาง
สถานประกอบการได้ดําเนินการในคร้ังน้ี 

 

2) กําหนดกรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลคร้ังน้ี จะทําการประเมินผลการดําเนินมาตรการลดต้นทุน 

การผลิตฯ ในระยะสั้นที่สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการได้มีการดําเนินการขึ้นภายในระยะเวลา 
การดําเนินโครงการของที่ปรึกษาฯซึ่งที่ปรึกษาฯ จะใช้เทคนิค CIPPI Model ซึ่งทําให้ทราบประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และผลกระทบของโครงการ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

3) การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่จะทําการติดตามและประเมินผลมาตรการระยะสั้น คือ สถานประกอบการ 

ที่เข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ จํานวนอย่างน้อย  
3โรงงาน 
  

 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 

กําหนดกลุ่มเป้าหมาย 

กําหนดกรอบแนวคิด 
การติดตามและประเมินผล

จัดทําเครื่องมือติดตาม 
และประเมินผล

 

การ 
เตรียม
ความ
พร้อม 
 

 
 

การเก็บ
รวบรวม 
ข้อมูล 
 

เก็บข้อมูล 
หลังดําเนินมาตรการ 

เก็บข้อมูล 
ระหว่างดําเนินมาตรการ 

ประเมินผลมาตรการฯ 
- ด้านการลงทุน 

- ด้านพลังงาน 

- ด้านสิ่งแวดล้อม 

ขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 

ขั้นที่ 3
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4) การจัดทําเคร่ืองมือติดตามและประเมินผล  

ที่ปรึกษาฯ จะใช้เคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ แบบสอบถาม  
แบบสํารวจ หรือแบบสัมภาษณ์ เป็นต้น โดยจะกําหนดตัวช้ีวัดในการติดตามและประเมินผลดังต่อไปน้ี 

 (1) ด้านการลงทุนเป็นการพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนจากการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลั งงานว่าหลั งจากได้ ดํ าเนินการแล้วน้ัน ก่อให้ เกิดความคุ้มค่ าที่ เป็นตัวเงิน 
มากน้อยหรือไม่อย่างไร โดยมีตัวช้ีวัด ดังน้ี 

- ผลตอบแทนโดยต้องไม่น้อยกว่า 0.7 ล้านบาท/ปี 
- ระยะเวลาคืนทุน(Pay Back Period)ไม่เกิน 3 ปี 

 (2) ด้านพลังงาน เป็นการพิจารณาถึงปริมาณพลังงานท่ีลดลงจากการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน ว่าหลังจากได้ดําเนินการแล้วน้ัน ทําให้มีการใช้พลังงานลดลงจากเดิม 
มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะสะท้อนไปถึงค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลลดลง โดยมี
ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

- ผลประหยัดในรูปของปริมาณพลังงาน 
- ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการประหยัดพลังงาน 

 (3) ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการพิจารณาถึงปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากระบวนการ
ผลิตหลังจากดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ว่าหลังจากได้ดําเนินการแล้วน้ัน มีการลดปริมาณ
ของเสียที่เกิดขึ้นหรือมีการนําของเสียกลับมาใช้ใหม่หรือไม่อย่างไร โดยมีตัวช้ีวัด ดังน้ี 

- มลพิษที่ลดลงหรือการนําของเสียกลับมาใช้ใหม่ 
- ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการนําของเสียกลับมาใช้ 

   
 2.2.5.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลการดําเนินมาตรการฯ 

 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการดําเนินมาตรการลดต้นทุนการผลิตฯ ในระยะสั้นน้ัน 
ที่ปรึกษาฯ จะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ระบุไว้ในข้างต้น โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 1)  การเก็บข้อมูลระหว่างดําเนินมาตรการฯ 

 ที่ปรึกษาฯ จะทําการเก็บข้อมูลเพ่ือติดตามและประเมินผลในระหว่างดําเนินมาตรการฯ 
ซึ่งจะเริ่มดําเนินการหลังจากที่มีการดําเนินมาตรการฯ ไปแล้วประมาณ 1 เดือน ซึ่งในเบื้องต้นการเก็บ
ข้อมูลในครั้งน้ีจะเป็นการติดตามการดําเนินมาตรการระยะสั้น/ระยะยาวของสถานประกอบการ  
ซึ่งอาจจะยังไม่มีผลการประหยัดพลังงานหรือผลตอบแทนทางการเงินเกิดขึ้นเท่าใดนัก ทั้งน้ี ที่ปรึกษาฯ 
จะได้เก็บข้อมูลในลักษณะของการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินมาตรการ ปัญหาอุปสรรค 
ที่เกิดข้ึนระหว่างดําเนินมาตรการ รูปแบบวิธีการท่ีจะนํามาใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น การลงพื้นที่สํารวจ ณ  
สถานประกอบการ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ทางโทรศัพท์ ผู้ที่เก่ียวข้องเป็นต้น 
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 2)  การเก็บข้อมูลภายหลังดําเนินมาตรการฯ  
 ที่ปรึกษาฯ จะทําการเก็บข้อมูลเพ่ือติดตามและประเมินผลหลังดําเนินมาตรการฯ โดย 
ที่ปรึกษาฯ จะเข้าดําเนินการตรวจติดตามผลการดําเนินงาน ณ สถานประกอบการ การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ เ ก่ียวข้อง ที่ปรึกษาฯ จะเลือกวิธี 
ที่เหมาะสมในแต่ละสถานประกอบการเพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด เพ่ือนํามาใช้ในการ
ประเมินผลการประหยัดพลังงานหรือผลตอบแทนทางการเงินตามเป้าหมายของโครงการ 

 

2.2.5.3  การประเมินผลมาตรการเพื่อลดต้นทุนการผลิตระยะสั้น 
 

หลังจากที่ปรึกษาฯ ได้เก็บข้อมูลผลการดําเนินมาตรการฯ ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 
2.2.5.2 ที่ปรึกษาฯ จะทําการประเมินผลตามตัวช้ีวัดต่างๆ ดังน้ี  

 

  ด้านการลงทุน 

• มาตรการลดต้นทุนการผลิตระยะสั้นที่ได้ดําเนินการ ก่อให้เกิดความ 
คุ้มค่าที่เป็นตัวเงินหรือไม่  

• ผลตอบแทนรวมเท่ากับหรือมากกว่า 0.7 ล้านบาท/ปีหรือไม่ 

• ระยะเวลาคืนทุน(Pay Back Period)น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปีหรือไม่ 
 

  ด้านพลังงาน  

• มาตรการลดต้นทุนการผลิตระยะสั้นที่ได้ดําเนินการ ทําให้มีการใช้
พลังงานลดลงจากเดิมหรือไม่  

• ผลประหยัดในรูปของปริมาณพลังงานมีค่าเท่าใด 

• ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการประหยัดพลังงานมีค่าเท่าใด 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม  

•   มาตรการลดต้นทุนการผลิตระยะสั้นที่ได้ดําเนินการมีการลดปริมาณ 
ของเสียที่เกิดขึ้นหรือมีการนําของเสียกลับมาใช้ใหม่หรือไม่  

•   มลพิษลดลงหรือมีการนําของเสียกลับมาใช้ใหม่หรือไม่อย่างไร 

•   ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการนําของเสียกลับมาใช้มีค่าเท่าใด 
 

  ทั้งน้ี ที่ปรึกษาฯ จะทําการประเมินผลมาตรการที่สถานประกอบการยินยอมดําเนิน
มาตรการ และสําหรับมาตรการที่สถานประกอบการยินยอมดําเนินการแต่ไม่สามารถดําเนินการภายใน
ระยะเวลาของโครงการได้น้ัน ที่ปรึกษาฯ จะทําการประเมินในลักษณะผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนหาก 
สถานประกอบการดําเนินตามมาตรการน้ันๆ  
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ที่ปรึกษาฯ จะได้จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้
ดําเนินการตามขั้นตอนตามที่กล่าวมาเรียบร้อยแล้ว ที่ปรึกษาฯจะจัดทํารายงานสรุปการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานในส่วนของมาตรการประหยัดพลังงานหรือลดต้นทุนหรือลดของเสียใน
กระบวนการผลิตของสถานประกอบการท่ีได้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 3โรงงาน น้ัน จากน้ันจะทําการ
นําเสนอต่อสถานประกอบการ ในวันประชุมเพ่ือสรุปผลการดําเนินโครงการฯ ณ สถานประกอบการน้ันๆ 
โดยเน้ือหาในรายงานจะมีรายละเอียดดังน้ี 

1) ข้อมูลเบ้ืองต้นของสถานประกอบการ 
2) กระบวนการผลิตของสถานประกอบการ 
3) สภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต 
4) แผนการดําเนินงานระยะสั้นและระยะยาวตามมาตรการต่างๆ 
5) ผลการติดตามและประเมินผลมาตรการระยะสั้น 
6) ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะ 

 
ที่ปรึกษาฯ จะจัดทํากิจกรรมท่ีจะดําเนินงานในสถานประกอบการในวันที่มีการสรุปผล

การดําเนินงาน พร้อมทั้งดําเนินการประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือเตรียมความพร้อมด้วย 
ซึ่งที่ปรึกษาฯ จะได้ดําเนินการโดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 

1) จัดทํากิจกรรมท่ีจะดําเนินงานในสถานประกอบการในวันประชุมเพ่ือสรุปผลการ
ดําเนินงาน เป็นระยะเวลาจํานวน 1 วัน โดยกิจกรรมที่จะดําเนินงานน้ัน จะได้ดําเนินงานร่วมกันระหว่าง
ทีมที่ปรึกษาฯ และทีมงานสถานประกอบการ มีรายการกิจกรรมเบ้ืองต้น ดังน้ี 

- ทีมที่ปรึกษาฯ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา และติดตามงานที่ได้มอบหมาย 
- ทีมผู้ปฏิบัติงานลดต้นทุนการผลิตของสถานประกอบการรายงานผลการดําเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรค  
- ทีมที่ปรึกษาฯ โดยเจ้าหน้าที่ประเมินผล เสนอผลการประเมินมาตรการระยะสั้น

ที่ได้ดําเนินการ 
- สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

 
  2)   จดัทํากําหนดการประชุมเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน 

ที่ปรึกษาฯ จะจัดทํากําหนดการประชุมเ พ่ือสรุปผลการดําเนินงาน ณ สถาน
ประกอบการแต่ละแห่ง ซึ่งจะใช้เวลาในการดําเนินการอย่างน้อย 1 วัน มีรายละเอียดดังน้ี  
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09.00– 09.45 น. ทีมที่ปรึกษาฯ รายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมาและติดตามงานที่ได้
มอบหมาย 

09.45– 10.30 น. ทีมผู้ปฏิบัติงานลดต้นทุนการผลิตของสถานประกอบการรายงานผล
การดําเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค  

10.30– 11.15 น. ทีมที่ปรึกษาฯ โดยเจ้าหน้าที่ประเมินผล เสนอผลการประเมิน
มาตรการระยะสั้นที่ได้ดําเนินการ 

11.15– 12.00 น. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
 

ทั้งน้ี ที่ปรึกษาฯ จะกําหนดให้ทีมที่ปรึกษาฯ เข้าประชุมเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน 
ในสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแต่ละแห่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์เพ่ือให้
การทํางาน มีความยืดหยุ่น คล่องตัว เหมาะสมกับความเช่ียวชาญของทีมที่ปรึกษาฯ ในการแก้ไขปัญหา
และหาแนวทางในการลดต้นทุนหรือลดของเสียที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตเอทานอล และ/หรือ
ดําเนินงานด้านการประหยัดพลังงาน 

 3)    การประชุมเพ่ือสรุปผลการดําเนินโครงการ 

ที่ปรึกษาฯ จะจัดให้มีการประชุมระหว่างทีมผู้ปฏิบัติงานและผู้แทนโรงงาน ณ  
สถานประกอบการ เพ่ือสรุปผลการดําเนินโครงการ โดย 
 3.1)  ก่อนการประชุมเพ่ือสรุปผลการดําเนินโครงการ 

การประสานงานเบ้ืองต้นโดยผู้ประสานงานโครงการ ซึ่งจะประสานไปยังทีมงาน
หรือผู้ประสานงานของสถานประกอบการน้ันๆ อีกครั้งหน่ึง เพ่ือ 

- นัดหมายกําหนดการประชุมเพ่ือสรุปผลการดําเนินโครงการ และชี้แจงกิจกรรม
ที่จะดําเนินการแก่สถานประกอบการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

- แจ้งรายช่ือทีมที่ปรึกษาฯ ที่จะเข้าปฏิบัติงาน 
- ทําหนังสือแจ้งเข้าปฏิบัติงานโดยที่ปรึกษาฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อม

แนบกําหนดการและกิจกรรม  
- ยืนยันการเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ก่อนวันเข้าดําเนินการล่วงหน้า

อย่างน้อย 1 วันในกรณีที่สถานประกอบการไม่สะดวกให้เข้าดําเนินการ  
ณ สถานประกอบการในวันที่ได้มีการนัดหมายการประชุมด้วยเหตุสุดวิสัย  
ที่ปรึกษาฯ จะได้ทําการแจ้งให้ พพ. ทราบโดยเร็วที่สุด และจะอํานวยความ
สะดวกให้กับทีมผู้ปฏิบัติงานลดต้นทุนการผลิตของสถานประกอบการ 
ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้สามารถดําเนินกิจกรรมสรุปผลการดําเนินโครงการได้
ตามแผนงานที่กําหนดไว้  

3.2)  เข้าการประชุมเพ่ือสรุปผลการดําเนินโครงการ ตามที่ได้กล่าวถึงตาม
กําหนดการข้างต้น โดยทีมที่ปรึกษาฯ จะเข้าดําเนินการกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  
อย่างน้อย 3 โรงงาน ซึ่งจะมีระยะเวลาในการเข้าสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
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แต่ละแห่ง ห่างกันไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์รวมระยะเวลาการเข้าดําเนินการจนแล้วเสร็จในกิจกรรมน้ีทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ 

 

2.2.5.4 การศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการ 
 

หลังจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ดําเนินมาตรการเพื่อลดต้นทุน 
การผลิตไปได้ระยะเวลาหน่ึงแล้ว ที่ปรึกษาฯ จะจัดให้มีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่ได้เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 1 ครั้ง (1 โรงงาน) ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับการจ้างโดยมีระยะเวลา 1 วัน ซึ่งจะได้
ดําเนินการขึ้นภายหลังจากที่ได้สรุปผลการดําเนินโครงการกับสถานประกอบการเสร็จสิ้นแล้ว โดย 
ที่ปรึกษาฯ มีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

1) นําเสนอรายช่ือสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้ พพ. 
คัดเลือกสถานประกอบการในการลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน  

2) กําหนดการเบ้ืองต้น โดยกําหนดวัน เวลา และกิจกรรม ให้มีความ
เหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อคณะศึกษาดูงาน 

3) ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ พร้อมทั้งทําหนังสือเพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ให้ทีมที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการฯ เข้าศึกษาดูงานเก่ียวกับกระบวนการผลิตเอทานอล 
ของสถานประกอบการตลอดจนการบําบัดของเสียที่เกิดขึ้น  

4) จัดเตรียมเอกสารในการศึกษาดูงาน พาหนะการเดินทาง อาหารและ
เคร่ืองด่ืม พร้อมอํานวยความสะดวกสิ่งต่างๆ ให้แก่คณะดูงาน 

5) หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาดูงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ปรึกษาฯ จะทํา
การสรุปผลศึกษาดูงานในครั้งน้ี โดยประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน สิ่งที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงาน เป็นต้น ซึ่งจะนําเสนอผลดังกล่าวในรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

 สรุปแผนการดําเนินงานรวมที่จะเข้าดําเนินการ ณ สถานประกอบการ โดยทีม 
ที่ปรึกษาฯ  
 

 เพ่ือให้การดําเนินโครงการประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการจะเห็นว่า ที่ปรึกษาฯ ได้กําหนดให้มีการเข้าดําเนินการในกิจกรรมต่างๆ อันได้แก่ การสํารวจและ
วิเคราะห์กระบวนการผลิต การจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน 
นําเสนอมาตรการลดต้นทุนระยะสั้นให้สถานประกอบการพิจารณาดําเนินการ และการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินมาตรการลดต้นทุนระยะสั้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ี ที่ปรึกษาฯ จะได้ดําเนินการ  
ณ สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ ทุกโรงงาน (อย่างน้อย 3 โรงงาน) โดยเข้าดําเนินการโรงงานละ 
3 คร้ัง (หรือ 3 วัน)  
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3) การกําหนดผู้บรรยายหรือวิทยากร และพิธีกร 
ที่ปรึกษาฯ จะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ เน้ือหาหลักและรายละเอียดของการ

ประชุมฯ เพ่ือที่จะกําหนดผู้บรรยายหรือวิทยากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเน้ือหาสาระที่จะ
นําเสนอและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมมากที่สุด โดยในเบ้ืองต้นที่ปรึกษาฯกําหนดที่จะเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานต่างๆนอกจากน้ี ที่ปรึกษาฯจะจัดให้มี
พิธีกร (MC) เพ่ือดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามกําหนดการ รวมทั้งทําหน้าที่ในการแนะนําและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและรายละเอียดต่างๆ ในระหว่างการประชุมโดยมีกําหนดการประชุมฯในเบ้ืองต้น
ดังน้ี 

- ประธานกล่าวเปิดการประชุม 
- สรุปผลในภาพรวมของโครงการ 

- พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 3 แห่ง 

- บรรยาย “แนวทางการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิง
พาณิชย์” เพ่ือให้ทราบถึงเหตุผล ความสําคัญ และความเป็นไปได้ที่จะลดต้นทุน
การผลิตเอทานอลโดยใช้เทคนิคการบริหารจัดการด้วยวิศวกรรมคุณค่า (Value 
Engineering) 

- นําเสนอกรณีตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จในการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล
จากมาตรการต่างๆโดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 

- ปิดการประชุม 

4) การเตรียมสถานที่จัดประชุม 
หลังจากที่คณะกรรมการฯและ พพ. เห็นชอบในกําหนดการและสถานที่สําหรับ 

จัดประชุมฯ แล้ว ที่ปรึกษาฯจะจัดให้มีทีมงานในการประสานงานไปยังสถานที่เพ่ือเตรียมความพร้อม 
ก่อนการประชุมฯ ต้ังแต่ขั้นตอนของการจัดหาและสํารวจสถานที่ การจองสถานที่ รวมทั้งการจัดเตรียม 
ห้องประชุม เวที ฉากหลังเวที (Back Drop) อาหารกลางวันและอาหารว่าง นอกจากน้ีในกรณีที่ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความประสงค์จะเข้าพักยังสถานที่จัดประชุม ทีมงานก็จะประสานงานในการจองห้องพักสําหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย 

5) การจัดประชุมทีมงานเพ่ือเตรียมความพร้อมและสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เพ่ือให้การจัดประชุมฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่ปรึกษาฯ จะจัดให้มี

ทีมงานที่รับผิดชอบงานในแต่ละหน้าที่โดยเฉพาะ โดยจะกําหนดให้มีการประชุมทีมงานในการวางแผน 
การทํางาน การรับทราบถึงความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้มี
การประสานงานกันอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เกิดการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะอํานวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ ระหว่างทีมบริหารโครงการ หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และ
ผู้เข้าร่วมประชุม โดยมุ่งหวังให้การดําเนินงานจัดประชุมครั้งน้ีมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์มากที่สุด 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                 โครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ 

 

 

2-37 

6) การประชาสัมพันธ์การประชุม 
ที่ปรึกษาฯ จะดําเนินการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมฯ  โดยผ่านช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น การทําจดหมายเชิญร่วมงานไปยังสถานประกอบการทั้งการส่งจดหมายโดยตรง
และโทรสาร การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ เว็บไซต์ของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(www.dede.go.th) เว็บไซต์ของที่ปรึกษา(www.enervision.co.th) 
เป็นต้น 

7) การยืนยันและสรุปรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
จากการที่ที่ปรึกษาฯ ดําเนินการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมโดยผ่านช่องทางและ

สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ แล้ว ที่ปรึกษาฯ จะจัดให้มีระบบการตอบรับและยืนยันการเข้าร่วมการประชุมฯ 
แก่หน่วยงานต่างๆ และผู้ประกอบการ ผ่านทางโทรศัพท์และโทรสาร ซึ่งอย่างน้อยต้องให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนด ซึ่งหลังจากน้ันที่ปรึกษาฯ จะทําสรุปเป็นบัญชีรายช่ือของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือที่จะจัดเตรียมใบลงทะเบียน ป้ายช่ือสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมและเอกสารประกอบการประชุมอย่าง
ครบถ้วน 

8) การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
ที่ปรึกษาฯ จะจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมที่จะให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

อย่างเพียงพอ โดยกําหนดรูปแบบของเอกสารให้มีความสอดคล้องกับเน้ือหาและรายละเอียดที่จะนําเสนอ 
ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมเอกสารท่ีเก่ียวกับรายละเอียดโครงการ กําหนดการ แบบประเมินผลการ 
จัดประชุม (ถ้ามี) โดยทีมงานจะมีระบบตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารทุกฉบับก่อนที่ 
จะแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุม 

9) การจัดเตรียมอุปกรณ์สําหรบัการประชุม 
เพ่ือให้การประชุมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง เกิดระบบการทําความ

เข้าใจและขยายผลสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม  ที่ปรึกษาฯจะประสานกับวิทยากร ทีมงาน
และพิธีกรเพื่อจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์สําหรับการประชุมให้ครบถ้วนถูกต้อง เช่น งานนําเสนอ 
(Presentation) เคร่ืองฉาย (LCD)  

 
จากการดําเนินงานโครงการตามกรอบแนวคิด วิธีการ การดําเนินงานที่ได้นําเสนอ

ข้างต้นน้ัน  ที่ปรึกษาฯ มีความเช่ือมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถดําเนินงานโครงการลดต้นทุนการผลิต 
เอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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กิจกรรม ผลผลิต ขอบเขต 
TOR 

แผนงานเดิม (ปี 55) แผนงานใหม่ (ปี 56)
ผู้รับผิดชอบ 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 
มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

1. จัดทําแนวทาง วิธีการ และแผนการดําเนินงานโครงการโดยละเอียด - แผนการดําเนินงาน 4.1              - ทีมที่ปรึกษาฯ  

2. การศึกษารวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตเอทานอล 

- สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ 

- สืบค้นจากห้องสมุดสถาบัน/มหาวิทยาลัย 

- อนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ 

- ข้อมูลการผลิต 
เอทานอลตั้งแต่ต้น 
จนสิ้นสุดกระบวนการ 

 
4.1 

             

- ทีมเอทานอล 

- ทีมวิศวกร 

- ผู้ประสานงาน
โครงการ 

3. การพิจารณชี้แจงการดําเนินงานและคัดเลือกสถานประกอบการ

- จัดทําเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการ 

- ประชุมชี้แจงโครงการ 

- คัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 

- สรุปรายชื่อสถานประกอบที่ได้รับการคัดเลือก  

- ประสานงานสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อม 

- รายชื่อสถาน
ประกอบการ 
เอทานอลที่เข้าร่วม
โครงการ 3 แห่ง 
 

4.2            

- ผจก.โครงการ 

- ทีมเอทานอล 

- ทีมวิศวกร 

- ผู้ประสานงาน
โครงการ 

4. การสํารวจ วิเคราะห์ และจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล

- เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

- จัดทําแผนการเข้าสํารวจสถานประกอบการ 

- ที่ปรึกษาฯ วิเคราะห์แนวทางการกําหนดมาตรการฯ  

- ที่ปรึกษาฯ และโรงงานร่วมสํารวจกระบวนการผลิต 

- ที่ปรึกษาฯ และโรงงานวิเคราะห์และเสนอมาตรการฯ เบื้องต้น 

- แผนการเข้าสํารวจสถาน
ประกอบการ 

- ผลการวิเคราะห์
กระบวนการผลิต 
เอทานอลในแต่ละสถาน
ประกอบการ 

 
4.3 
 

4.4 
 

  

 

    

 

    

- ผู้จดัการโครงการ 

- ทีมเอทานอล 

- ทีมวิศวกร 

- นักเศรษฐศาสตร์ 

- ผู้ประสานงาน
โครงการ 

หมายเหตุ : แผนการดําเนินงานเดิม      แผนการดําเนินงานใหม่              การดําเนินงานจริง 

22..33      แผนการดําเนินงานโครงการแผนการดําเนินงานโครงการ  
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ตารางที่ 2-1   (ต่อ) 

กิจกรรม ผลผลิต ขอบเขต 
TOR 

แผนงานเดิม (ปี 55) แผนงานใหม่ (ปี 56)
ผู้รับผิดชอบ 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 
มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

- ที่ปรึกษาฯ และโรงงานดําเนินการต่อเนื่องหลังเข้าสํารวจและวิเคราะห์
กระบวนการผลิต 

- วิเคราะห์มาตรการฯ ที่ได้เสนอร่วมกันตามหลักวิศวกรรมคุณค่า 
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนของมาตรการฯ 

- จัดทําแผนดําเนินงานมาตรการฯ ในรูปแบบระยะสั้นและระยะยาว 

- แผนดําเนินงาน
มาตรการฯ ระยะสั้น
และระยะยาว 
 

4..3 
4.4 
 

  

 

    
 

 

    

 

5. เสนอมาตรการฯ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเอทานอล 
- เสนอมาตรการเพื่อลดต้นทุนการผลิตระยะสั้นให้โรงงานดําเนินการ 

- มาตรการประหยัด
พลังงานระยะสั้น 

4.5              - ผู้จัดการโครงการ 
 

6. การติดตามและประเมินผลมาตรการเพื่อลดต้นทุนการผลิตระยะสั้น 

- เตรียมความพร้อมสําหรับการติดตามและประเมินผลมาตรการฯ 

- เก็บรวบรวมข้อมูลการดําเนินมาตรการฯ 

- ประเมินผลมาตรการเพื่อลดต้นทุนการผลิตระยะสั้น 

- เข้าประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ ณ สถานประกอบการ 

- ศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 1 โรงงาน 

- ผลการติดตามและ
ประเมินผลมาตรการฯ 
ของแต่ละสถาน
ประกอบการ 4.6     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- ทีมวิศวกร 
- นักเศรษฐศาสตร์ 
- นักประเมินผล 
- ผู้ประสานงาน

โครงการ 

7. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
จํานวน 1 ครั้ง  

- ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่า 50 คน 4.7        

 
    

 
- ผู้จัดการโครงการ 
- ผู้ประสานงาน

โครงการ 
8. การจัดส่งรายงาน 

- รายงานเบื้องต้น (Inception Report) 

- รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report) 

- รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report) 

- รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

- รายงานในรูปแบบ 
เอกสาร 

- แผ่นบันทึกข้อมูล DVD 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

- ผู้จัดการโครงการ 
- ผู้ประสานงาน

โครงการ 
 

หมายเหตุ : แผนการดําเนินงานเดิม         แผนการดําเนินงานใหม่            การดําเนินงานจริง 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                                                                                                                                          โครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ 

  2-40

 

 
 
ตารางที่ 2-2  แผนการจัดส่งรายงาน 
 

รายงานที่สง่มอบ แผนงานเดิม (เม.ย.–พ.ย.55) แผนงานใหม่ (ธ.ค.–เม.ย.56) 
เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1. รายงานเบื้องต้น จํานวน 6 ชุด และ DVD จํานวน6 ชุด (ภายใน 1 เดือน)    

 : แนวคิด วิธีการ และแผนการดําเนินงานโดยละเอียด และผลการดําเนินงานตาม TOR ข้อ 4.1    

2. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 จํานวน 6 ชุด และ DVD จํานวน6 ชุด (ภายใน 3 เดือน)              

 : ผลการดําเนินงานตาม TOR ข้อ 4.2 และ 4.3    

3. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 จํานวน 6 ชุด และ DVD จํานวน6 ชุด (ภายใน 6 เดือน)              

 : ผลการดําเนินงานตาม TOR ขอ้ 4.4, 4.5 และ 4.6    

4. รายงานฉบับสมบูรณ์ บทสรปุผู้บริหารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จํานวน 10 ชดุ และ 
DVD จํานวน10 ชุด (ภายใน 8 เดือน) 

 
     

 
    

 

 

 :  ผลการดําเนนิงานตั้งแตเ่ริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ     

 

 
 

 
 

22..4  4  แผนการจัดส่งรายงานแผนการจัดส่งรายงาน
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 ที่ปรึกษาฯ ได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งน้ี 
ประกอบด้วย  (1) เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเอทานอล (2) การคัดเลือกและเก็บรักษาวัตถุดิบ  
(3) การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (4) วิธีการลดต้นทุนการผลิต (5) การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
และ (6) เทคนิควิศวกรรมคุณค่า (7) การอนุรักษ์พลังงาน และ (8) การศึกษาการทํางานและเวลา 
(Motion and Time Study) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
 
 

 
เอทานอล  (Ethanol) หรือที่เรียกว่าเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) หรือเกรนแอลกอฮอล์ 

(Grain alcohol) หรือแอลกอฮอล์  เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี  
จุดติดไฟ  และระเหยง่าย มีสูตรทางเคมีคือ  C2H5OH สามารถละลายได้ในนํ้าและสารละลายอ่ืนๆ มีจุดเดือด 
78.32   องศาเซลเซียส จุดเยือกแข็ง 243.1 องศาเซลเซียส เอทานอลผลิตได้   2  วิธี คือ การสังเคราะห์ทางเคมี 
และการหมักโดยจุลินทรีย์ 

 

1)  การผลิตเอทานอลด้วยการสังเคราะห์ทางเคมี   

เป็นการผลิตจากอนุพันธ์สารปิโตรเลียม เช่น เอทิลีน  เป็นต้น  เริ่มผลิตครั้งแรกในปี  พ.ศ. 2404 
โดยในระยะแรกเป็นการผลิตจากปฏิกิริยาทางอ้อมของเอทิลีน  (Ethylene, C2H4) ซึ่งทําปฏิกิริยากับกรด
ซัลฟิวริกได้เอทิลซัลเฟต  (Ethyl sulphate) จากน้ันจึงให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส  (Hydrolysis) ได้ 
เอทานอล (รูปที่ 3-1)  

 

 
รูปท่ี 3-1 ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอทานอลจากเอทิลีน 
ที่มา: http://www.britannica.com/eb/article-79648   

บทที่บทที่  33  
การรวบรวมการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

3.1  เทคโนโลยีและกระบวนการผลติเอทานอล 

(1)
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การผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรมโดยการสังเคราะห์ทางเคมีได้มีขึ้นในปี  พ.ศ. 2473 โดย
บริษัท  Carbide and Chemical Corporation หรือบริษัท  Union Carbide ในปัจจุบัน  ต่อมาบริษัท 
Shell Chemical ได้คิดค้นกระบวนการผลิตเอทานอลจากเอทิลีนโดยตรงโดยปฏิกิริยาดีไฮเดรช่ัน 
(Dehydration) ได้สําเร็จในปี  พ.ศ. 2491 และได้มีบริษัทที่คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพ่ิมมากขึ้น 
ได้แก่ บริษัท  Sasol Dow และบริษัท  British Petroleum แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทคโนโลยีการหมัก 
เอทานอลได้รับการพัฒนามากขึ้น ประกอบกับกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีมีราคาต้นทุนวัตถุดิบที่สูง 
และกระบวนการผลิตค่อนข้างยุ่งยาก ทําให้ในปัจจุบันปริมาณเอทานอลที่ผลิตได้จากกระบวนการสังเคราะห์
ทางเคมีมีปริมาณน้อยมาก (รูปที่ 3-2) โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ  5 ของปริมาณเอทานอลที่ผลิตได้
ทั้งหมดในโลก (รูปที่ 3-3) 

 

รูปท่ี 3-2  ผู้ผลิตเอทานอลจากการสังเคราะห์ทางเคมีรายใหญ่ของโลก 

ที่มา: http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g30819b40j.pdf

 

รูปท่ี 3-3  สัดส่วนของเอทานอลที่มีการผลติในโลก 

ที่มา: http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g30819b40j.pdf
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2) การผลิตเอทานอลด้วยวิธีการหมัก 

เอทานอลท่ีผลิตด้วยการหมักจากจุลินทรีย์ มีการผลิตมานานแล้วต้ังแต่ในอดีตโดยชาวอียิปต์
เป็นชนชาติแรกที่รู้จักการผลิตเอทานอลด้วยการหมักนํ้าองุ่น เอทานอลที่ถูกเรียกว่า  เกรนแอลกอฮอล์ 
(Grain alcohol) เน่ืองจากผลิตมาจากเมล็ดธัญพืช (Grain) เช่น  ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวไรย์ และข้าว
บาร์เลย์ ในการหมักจะได้เอทานอลในนํ้าหมักเพียงร้อยละ 12-15 เพราะเอทานอลที่ระดับความเข้มข้นสูง
เป็นพิษต่อเซลล์ยีสต์ (Britanica Encyclopedia, 2006) 

 

ประสิทธิภาพ  หรือความสามารถในการการผลิตเอทานอลด้วยวิธีการหมักขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบหลายประการ ทั้งวัตถุดิบที่มีมากมายหลากหลายชนิด  ชนิดของจุลินทรีย์ที่ใช้ซึ่งนิยมใช้ยีสต์
ในสกุล  Saccharomyces sp. ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธ์ุให้เหมาะกับการผลิตเอทานอลระดับ
อุตสาหกรรมหลายสายพันธ์ุ ระบบการหมักแบบเบ็ดเสร็จ  (Batch Fermentation)  หรือแบบต่อเน่ือง 
(Continuous Fermentation) ในการผลิตเอทานอลระดับโรงงานต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบทั้งหมด
เพ่ือใช้ในการประเมินความเสี่ยงของการลงทุน 

 

-  วัตถุดิบ 
การผลิตเอทานอลด้วยการหมัก เป็นวิธีการผลิตโดยอาศัยกิจกรรมของเช้ือยีสต์  โดยยีสต์

สามารถใช้นํ้าตาลเฮกโซส  (Hexose) ทั้งในรูปเชิงเด่ียวและเชิงซ้อน  เช่น  นํ้าตาลกลูโคส (Glucose) นํ้าตาล
ฟรุกโทส  (Fructose) นํ้าตาลกาแลคโตส  (Galactose) นํ้าตาลแมนโนส  (Mannose) นํ้าตาลซูโครส 
(Sucrose) และน้ําตาลแรฟฟิโนส  (Raffinose) เป็นต้น  กลไกการผลิตเอทานอลของยีสต์เกิดข้ึนโดยยีสต์ 
จะใช้นํ้าตาลเป็นอาหารและเปลี่ยนนํ้าตาลเป็นเอทานอล โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่าไกลโคไลซิส 
(Glycolysis) ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน  (รูปที่ 3-4)  ซึ่งตามทฤษฎีแล้ว พบว่าในกระบวนการหมักนํ้าตาล
กลูโคสของยีสต์น้ัน นํ้าตาลกลูโคสท้ังหมดจะถูกเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และเอทานอลเท่ากับร้อยละ 
48.89 และ 51.11 โดยนํ้าหนักตามลําดับ (รูปที่ 3-5)  

 

แต่ในทางปฏิบัติจะเกิดการสูญเสียได้เป็นสารประกอบอ่ืน  ๆ  หรือใช้ในการสร้างเซลล์ของ
ยีสต์ได้ โดยน้ําตาลเพียงร้อยละ  95 เท่าน้ันที่จะสามารถถูกเปลี่ยนไปเป็นเอทานอล ส่วนที่เหลือยีสต์จะใช้
สําหรับการเจริญเติบโตและเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ซึ่งในการหมักน้ําตาลด้วยเช้ือยีสต์จะได้ผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ นอกเหนือจากเอทานอล  (ร้อยละ  48.4) ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (ร้อยละ  46.5) อะซิทัลดีไฮด์ 
(Acetaldehyde) กรดอะซิติก (Acetic acid) กลีเซอรีน (Glycerine) กรดแลกติก (Lactic acid) กรดซักซินิก 
(Succinic acid) ฟูเซลออยล์ (Fusel oil) และเฟอฟิวรัล  (Furfural) ซึ่งปริมาณของสารเหล่าน้ีที่ได้จะขึ้นอยู่
กับชนิดของเช้ือจุลินทรีย์และในสภาวะที่ใช้ในการหมักด้วย  ปริมาณสารอ่ืนที่เกิดข้ึนน้ีจะถูกกําจัดออก 
ในขั้นตอนการทําเอทานอลบริสุทธ์ิ และจะมีผลต่อคุณภาพของเอทานอลบริสุทธ์ิที่ได้ด้วย 
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รูปท่ี 3-4  การสังเคราะห์เอทานอลในสิ่งมชีีวิต
ที่มา: http://lhs.lps.org/staff/sputnam/Biology/U4Metabolism/fermentn.jpe  
 
 

 C6H12O6  +   ยีสต์               2CO2     +        2C2H5OH   +   28.7 kcal 

               (กลูโคส)                            (คาร์บอนไดออกไซด์)   (เอทานอล)  

               180 กรัม                         (2 x 44 กรัม)      (2 x 46 กรัม) 

 คิดเป็นร้อยละ 100                    48.89                51.11 

 
รูปท่ี 3-5 การเปลี่ยนนํ้าตาลกลูโคสเป็นเอทานอลโดยการหมักของยีสต์ 

 
ดังน้ัน วัตถุดิบที่มีนํ้าตาลกลูโคสเป็นองค์ประกอบสามารถนํามาใช้ในการหมักเอทานอลโดย

วัตถุดิบที่มีนํ้าตาลกลูโคสเป็นองค์ประกอบสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ วัตถุดิบประเภท
นํ้าตาล เช่น กากน้ําตาล และนํ้าอ้อย วัตถุดิบประเภทแป้ง เช่น มันสําปะหลัง ข้าว ข้าวโพด และอ่ืนๆ 
และประเภทสุดท้ายคือวัตถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulosic material) ที่ประกอบด้วย 
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน เช่น ฟางข้าว กากอ้อย และซังข้าวโพด เป็นต้น (Murphy and 
McCarthy, 2005) 

(2)
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การหมักเอทานอลจากวัตถุดิบประเภทนํ้าตาล 
วัตถุดิบประเภทนํ้าตาลที่ใช้ในการผลิตเอทานอล ได้แก่ อ้อย กากนํ้าตาล และบีทนํ้าตาล 

ซึ่งวัตถุดิบเหล่าน้ีมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นนํ้าตาลซูโครส ที่เป็นนํ้าตาลโมเลกุลคู่ประกอบด้วยนํ้าตาล
โมเลกุลเด่ียว 2 ชนิด คือ นํ้าตาลกลูโคส และน้ําตาลฟรุกโทส ในการหมักเอทานอลจากนํ้าตาลซูโครสน้ัน   
มีขั้นตอนดังน้ี คือ ขั้นแรกนํ้าตาลซูโครสจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) ได้นํ้าตาลกลูโคสและ
ฟรุกโทสอย่างละโมเลกุล จากน้ันนํ้าตาลกลูโคสและฟรุกโทสจะถูกยีสต์เปลี่ยนไปเป็นเอทานอลและ
คาร์บอนไดออกไซด์อย่างละ 4 โมเลกุล ดังสมการที่แสดงในรูปที่ 3-6 
 

 

                                                                 ยีสต์ 

C12H22O11 + H2O                C6H12O6 + C6H12O6               4C2H5OH  +   4CO2        

           (ซูโครส)     (นํ้า)                 (กลูโคส)   (ฟรุกโทส)         (เอทานอล)  (คารบ์อนไดออกไซด์) 

         342 กรัม   18 กรัม         180 กรัม   180 กรัม              4x46 กรัม     4x44 กรัม       

 คิดเป็นผลได้ของเอทานอลเทียบกับนํ้าตาลซูโครส         0.5380 กรัม  0.5146 กรัม 

 

รูปท่ี 3-6   สมการการหมักเอทานอลจากนํ้าตาลซูโครส 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Murphy and McCarthy (2005) 
 
 

การหมักเอทานอลจากวัตถุดิบประเภทแป้ง 

วัตถุดิบประเภทแป้งที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ มันสําปะหลัง (ทั้งหัวมันสดและมันเส้น) 
ข้าวโพด ข้าว และเมล็ดข้าวฟ่าง เป็นต้น โดยแป้งเป็นพอลิเมอร์ของน้ําตาลกลูโคส เมื่อนําแป้งมาผ่าน
กระบวนการย่อย (Hydrolysis) ด้วยกรดหรือเอนไซม์จะได้นํ้าตาลกลูโคสที่สามารถเข้าสู่กระบวนการหมัก
เอทานอลได้ โดยในปัจจุบันจะนิยมย่อยแป้งด้วยเอนไซม์มากกว่ากรด เน่ืองจากสามารถควบคุมการย่อย 
ได้ง่ายกว่า และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยด้วยเอนไซม์มีความบริสุทธ์ิมากกว่าการย่อยแป้งด้วยเอนไซม์ 
จะประกอบด้วยการย่อย 2 ครั้ง คือ 

 

- การย่อยแป้งครั้งแรกหรือการทําให้แป้งเหลว (Liquefaction) ขั้นตอนนี้จะใช้
เอนไซม์แอลฟาอะมิเลส (α-amylase) ย่อยแป้งที่อุณหภูมิ 90-100 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 1-2 
ช่ัวโมง ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเด็กทรินซ์ (Dextrin) 

(3)



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                                    โครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ 

3-6 
 

- การย่อยแป้งครั้งสุดท้ายหรือการเปลี่ยนเป็นนํ้าตาล (Saccharification) ขั้นตอนน้ี
จะใช้เอนไซม์กลูโคอะมิเลส (Glucoamylase) ย่อยเด็กทรินซ์ที่อุณหภูมิ 55-65 องศาเซลเซียส ให้ได้
นํ้าตาลกลูโคส ซึ่งยีสต์สามารถใช้หมักเป็นเอทานอลได้ โดยกระบวนการหมักเอทานอลจากวัตถุดิบ
ประเภทแป้งสามารถแสดงได้ดังสมการในรูปที่ 3-7  

 
 

       อะมิโลไลติกเอนไซม์                   ยีสต์ 

H(C6H10O5)OH                       nC6H12O6                  2nC2H5OH    +   2nCO2        

นํ้า 

                (แป้ง)           (กลูโคส)              (เอทานอล) (คาร์บอนไดออกไซด์) 

 162 กรัม (มอนอเมอร์)          180 กรัม              2x46 กรัม       2x44 กรัม 

คิดเป็นผลได้ของเอทานอลเทียบกับแป้ง 0.5679 กรัมต่อกรัม 

 

รูปท่ี 3-7  สมการการหมักเอทานอลจากแป้ง 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Ingledew (1999) 

การหมักเอทานอลจากวัตถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลส 

วัตถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลส ได้แก่ ฟางข้าว กากอ้อย ซังข้าวโพด และเศษไม้ เป็นต้น 
วัตถุดิบประเภทนี้มีองค์ประกอบ ได้แก่ เซลลูโลส (Cellulose) เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) และลิกนิน 
(Lignin) โดยเซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ของน้ําตาลกลูโคสต่อกันเป็นสายยาวและอยู่ในรูปผลึก มีลักษณะเป็น
เส้นใยเหนียวและไม่ละลายนํ้า เฮมิเซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ของน้ําตาลเพนโทส (Pentose) หลายชนิด เช่น 
ไซโลส (Xylose) แมนโนส (Mannose) และอะราบิโนส (Arabinose) เป็นต้น ส่วนลิกนินเป็นพอลิเมอร์
ของฟีนิลโพรเพน (Phenylpropane) ซึ่งทนต่อการย่อยสลายอย่างมาก 

 

-  จุลินทรีย์ 

จุลินทรีย์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงนํ้าตาลเป็นเอทานอลได้น้ันมีหลายสายพันธ์ุมีทั้งยีสต์
และแบคทีเรีย  เช่น  Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048 (Laopaiboon et al., 2006),  S. cerevisiae 
S288C (Nielsen M.K. and N. Arneborg, 2007), Zygosaccharomyces bailii CBS7555 (Nielsen M.K. 
and N. Arneborg., 2007), Zymomonas mobilis ATCC 31821 (Davis et al., 2006) แต่ที่นิยมใช้มากที่สุด 

(4)
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คือยีสต์ในตระกูล  Saccharomyces sp. โดยเฉพาะ  S . cerevisiae  มีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธ์ุมา
ตลอดเวลาจนปัจจุบันมีเช้ือยีสต์สายพันธ์ุน้ีมากกว่าพันสายพันธ์ุที่มีการผลิตเป็นเชิงการค้า  S . Cerevisiae 
 มีคุณสมบัติต่างจากยีสต์สายพันธ์ุอ่ืนๆ คือสามารถเติบโตได้ทั้งในสภาวะที่มีอากาศและไม่มีอากาศ  สามารถใช้
นํ้าตาลได้หลายชนิดเช่น  กลูโคส  ฟรักโทส  ซูโครส  สามารถทนต่อสภาวะที่เอทานอลในอาหารเลี้ยงเช้ือสูงๆ ได้ 
(เอทานอลประมาณร้อยละ 11-12) ในสภาวะที่มีอากาศยีสต์จะเติบโตได้ดีและรวดเร็วจึงมักนิยมใช้การเลี้ยง
เซลล์ในสภาพมีอากาศ (Aerobic culture) เพ่ือเตรียมเป็นหัวเช้ือ (Inoculum)  สําหรับการผลิตเอทานอล การ
เพาะเลี้ยงในสภาพที่ไร้อากาศ  (Anaerobic culture)  เป็นสภาวะที่เหมาะสําหรับใช้ในการผลิตเอทานอล  ยีสต์
จะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้กลูโคสเพ่ือการเจริญ  (Glycolysis pathway  และ  Krebs cycle)  เป็นวิถี 
Embden-Meyerhoff-Parnas pathway (EMP) กลูโคสจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นเอทานอลและถูกขับออกจาก
เซลล์สะสมอยู่อาหารเลี้ยงเช้ือ  

 

-  ระบบการหมัก 

การหมักโดยทั่วไปทําได้โดยการเตรียมนํ้าหมักที่มีความเข้มข้นนํ้าตาลที่ยีสต์สามารถ
ใช้ได้ประมาณร้อยละ 14-18 สารอาหารที่ต้องเตรียมเพ่ิมเติม คือ  แอมโมเนียมซัลเฟตประมาณ 70-400 
กรัม /ลิตร เพ่ือใช้เป็นแหล่งไนโตรเจน เติมกรดซัลฟิวริกเพ่ือปรับความเป็นกรดด่างให้เหมาะสมกับการ
เจริญของยีสต์ประมาณ 4.5-5.0 จากน้ันเติมหัวเช้ือยีสต์ประมาณร้อยละ 5-8 โดยปริมาตร แล้วหมัก 
ในสภาพไร้อากาศที่อุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส  ประมาณ 30-72 ช่ัวโมง  จะได้ความเข้มข้น
เอทานอลประมาณร้อยละ 6-9 เทคโนโลยีการหมักมี  3 แบบ คือ 

(1)  การหมักแบบเบ็ดเสร็จ (Batch) หมายถึง การผสมหัวเช้ือลงในนํ้าหมักและ
การหมักเกิดขึ้นในถังหมักใบเดียวจนเสร็จสิ้นการหมักใน  72 ช่ัวโมง (รูปที่ 3-8) 

(2)  การหมักแบบต่อเนื่อง  (Continuous) หมายถึง การผสมหัวเช้ือและนํ้าหมัก
ในถังใบแรก  และปล่อยให้มีการไหลของน้ําหมักไปสู่ถังใบที่  2, 3, 4  หรือ   5  จนกระทั่งได้ความเข้มข้นของ 
เอทานอลท่ีต้องการ นํ้าหมักจะผ่านเครื่องแยกเซลล์ นําเซลล์ยีสต์มาล้างด้วยกรดและบางส่วนนํากลับเข้าสู่
ถังหมักถังแรกกับนํ้าหมักใหม่  และเกิดกระบวนการหมักต่อไปเร่ือยๆ  โดยไม่พักระบบ  (รูปที่ 3-9  ถังหมัก
แบบต่อเน่ือง (Continuous) (แสดงรูปแบบเพียง 2 ถัง) 

(3) การหมักแบบครั้งคราว (Fed - Batch) กล่าวคือในการหมักแต่ละชุดต้องมี
การเตรียมเช้ือต้ังต้นใหม่ทุกครั้ง ถ้าคิดเฉพาะช่วงเวลาของการหมักใช้เวลาประมาณ 48 ช่ัวโมง เพ่ือให้ได้
แอลกอฮอล์ประมาณ 8 – 10 เปอร์เซ็นต์เป็นวิธีที่ใช้กันมากในโรงงานอตสาหกรรม โดยเป็นถังสําหรับใส่
สารอาหารและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักแล้วกวนให้ผสมกันมีการควบคุมอุณหภูมิความเป็นกรดด่างเพ่ือ 
ป้องกันการปนเป้ือนจากเช้ืออ่ืนๆ (Contamination) จนได้ผลผลิตตามที่ต้องการจึงถ่ายออกเพ่ือนําไป
แยกแอลกอฮอล์ให้บริสุทธ์อีกข้ันตอนหน่ึง 
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รูปท่ี 3-8  รูปถังหมักแบบเบ็ดเสร็จ (Batch fermentation) 
ที่มา : Kelsall and Lyons (1999) 

 

 
รูปท่ี 3-9  ถังหมักแบบต่อเน่ือง (Continuous) (แสดงรูปแบบเพียง 2 ถัง) 
ที่มา : Kelsall and Lyons (1999) 
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3.1.1  การผลิตเอทานอล 

วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรมปัจจุบันน้ีจะใช้วัตถุดิบหลัก 2 ประเภท 
คือ วัตถุดิบที่เป็นนํ้าตาล ได้แก่ กากนํ้าตาล และวัตถุดิบที่เป็นแป้ง ได้แก่ มันสําปะหลัง 

3.1.1.1  การผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล 

กากนํ้าตาลเป็นผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตนํ้าตาลในโรงงานนํ้าตาล โดย             
ในการผลิตนํ้าตาล  1 ตัน จะได้กากนํ้าตาล  50 กิโลกรัม  หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของปริมาณอ้อยที่เข้าหีบ  
ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานนํ้าตาลรวมท้ังสิ้น 47 โรงงาน ต้ังอยูในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ คือภาคเหนือ
จํานวน 9 โรงงาน ภาคกลางจํานวน 17 โรงงาน ภาคตะวันออก จํานวน 5 โรงงาน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จํานวน 16 โรงงาน มีกําลังการผลิตนํ้าตาลซึ่งมีความต้องการอ้อยรวมกันเท่ากับ  75  ล้านตัน ซึ่งทําให้ได้
ปริมาณกากนํ้าตาลเท่ากับ  3.75  ล้านตัน  แต่อย่างไรก็ตามโรงงานนํ้าตาลไม่สามารถผลิตได้เต็ม
ประสิทธิภาพของโรงงาน เน่ืองจากปริมาณอ้อยไม่เพียงพอ  โดยในแต่ละปีจะมีกากนํ้าตาลประมาณ  
2  ล้านตันต่อปี เช่นในปี  2547/48 มีปริมาณอ้อยเพียง  47 ล้านตัน และได้ปริมาณกากนํ้าตาลประมาณ 
2.35 ล้านตัน  กากนํ้าตาลเป็นผลพลอยได้ที่สามารถส่งออกขายต่างประเทศและสามารถนําไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองได้มากมาย โดยในปัจจุบันมีการนํากากนํ้าตาลไปใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตเอทานอล
หรือสุราเป็นหลัก นอกจากน้ียังใช้ในการผลิตผงชูรส  นํ้าส้มสายชู และไลซีน  เป็นต้น ในการนํากากนํ้าตาล
มาใช้ในการผลิตเอทานอลน้ันสามารถนําไปใช้ได้โดยตรง  โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเตรียมวัตถุดิบที่
ยุ่งยากมากนัก ดังน้ันจึงทําให้กากนํ้าตาลเป็นทางเลือกที่จะนํามาใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตเอทานอล  

การผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาลของแต่ละเทคโนโลยีจะมีกระบวนการที่เหมือนกัน
จะมีข้อแตกตางกันบ้างในส่วนของกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ สําหรับการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล
ประกอบด้วยข้ันตอนต่างๆ ดังต่อไปน้ี คือ ขั้นตอนการกําจัดสิ่งปนเป้ือน (Pre-treatment) ขั้นตอนการ
เจือจาง (Dilution) ขั้นตอนการเตรียมกล้าเช้ือและการหมัก (Fermentation) ขั้นตอนการกลั่น (Distillation) 
และขั้นตอนการแยกน้ํา (Dehydration) โดยขั้นตอนการทํางานแสดงได้ดังรูปที่ 3-10 โดยมีรายละเอียด
การทํางานของแต่ละขั้นตอนดังน้ี 
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รูปท่ี 3-10  กระบวนการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาล 
ที่มา : ดัดแปลงจากกล้าณรงค์และคณะ  )2544(  
 

1) การกําจัดสิ่งปนเปื้อน (Pre-treatment)   

 ในข้ันตอนน้ีกากนํ้าตาลที่นํามาใช้เป็นวัตถุดิบจะมีองค์ประกอบที่เป็นของแข็งคือ 
แคลเซียม ถ้ามีปริมาณมากเกินไปก็จะทําให้ประสิทธิภาพการหมักเอทานอลลดลง โดยทั่วไปกากนํ้าตาล 
จะประกอบด้วยแคลเซียมปริมาณแตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของกากนํ้าตาล ดังน้ันจึงมีความจําเป็นต้อง
แยกแคลเซียมออกก่อน  การแยกแคลเซียมน้ันทําได้โดยการใช้กรดซัลฟิวริก (H2SO4) โดยกรดซัลฟิวริกจะ
ทําปฏิกิริยากับแคลเซียมเกิดเป็นตะกอนของแคลเซียมซัลเฟต (CaSO4) จากน้ันจึงทําการแยกตะกอนออก 
แล้วนําส่วนใสเข้าสู่ขั้นตอนการเจือจางต่อไป แต่อย่างไรก็ตามบางเทคโนโลยีก็ไม่มีขั้นตอนการกําจัดสิ่ง
ปนเป้ือน (Pre-treatment) 

กากน้ําตาล (Molasses)

เจือจาง (Dilution)

ขบวนการหมัก 

(Fermentation)

ยีสต์ 

คาร์บอนไดออกไซด์

(CO2) 

ขบวนการกลั่น (Distillation)

ขบวนการแยกนํ้า (Dehydration)

เอทานอล 99.5% (Ethanol) 

ยีสต์ 

นํ้ากากส่า (Slop) 

- ยีสต์ 
- นํ้าเสีย 

ฟูเซลออยล์

(Fusel oil) 

กําจัดสิ่งปนเป้ือน (Pre-treatment)

การเตรียมกล้าเช้ือ

(Yeast proliferation) 

เคร่ืองแยกยีสต์

นํ้า 
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2) การเจือจาง (Dilution)   

กากนํ้าตาลที่ผ่านขั้นตอนการกําจัดสิ่งปนเป้ือน (Pre-treatment) จะถูกนํามาเจืองจาง
ด้วยนํ้าร้อนเพ่ือลดโอกาสการปนเป้ือนจากเช้ืออ่ืน เพ่ือให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสมสําหรับการทํางาน
ของเช้ือยีสต์ โดยความเข้มข้นที่เหมาะสมประมาณ 20-25 องศาบริกซ์ จากน้ันกากนํ้าตาลที่มีความเข้มข้น
ที่เหมาะสมก็จะเข้าสู่กระบวนการหมักต่อไป 

3) การเตรียมกล้าเชื้อยีสต์ (Yeast propagation)   

โดยส่วนใหญ่ใช้เช้ือยีสต์ในสกุล Saccharomyces sp. ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธ์ุ
ให้มีความสามารถในการหมักสูง สายพันธ์ุของยีสต์ที่ นิยมนํามาใช้ในการผลิตเอทานอล คือ 
Saccharomyces cerevisiae ยีสต์ในสายพันธ์ุน้ีมีหลากหลาย  บางสายพันธ์ุมีคุณสมบัติสามารถทนต่อ 
เอทานอลเข้มข้นสูง ให้อัตราการผลิตเอทานอลสูง (Wilkie et.al., 2000)  สําหรับขั้นตอนการเตรียมกล้า
เช้ือน้ันจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเช้ือยีสต์ที่ใช้ (Stock yeast) ได้แก่ เช้ือยีสต์สด (Fresh 
yeast) และเช้ือผง (Active dry yeast) โดยถ้าใช้เช้ือสดการเก็บรักษาอยู่ในอาหารแข็ง การนํามาใช้ต้อง
ทําการเลี้ยงเช้ือก่อน (Refresh) โดยเข่ียเช้ือยีสต์ที่อยู่บนอาหารแข็ง ลงในหลอดแก้วขนาดเล็กที่มีอาหาร
เหลว จากน้ันบ่มที่อุณหภูมิ  32 องศาเซลเซียส นาน  24 ช่ัวโมง จากน้ันนําเช้ือยีสต์ที่ได้ไปเลี้ยงเพ่ือขยาย
ปริมาตรต่อจนได้ปริมาตรกล้าเช้ือที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 5-10 โดยปริมาตร ของปริมาตรการทํางาน
ของถังหมักที่ใช้ ซึ่งต้องใช้เวลานาน  ส่วนการใช้ยีสต์ผงน้ันการเตรียมกล้าเช้ือจะทําได้ง่ายกว่า  โดยใช้
ปริมาณเช้ือยีสต์ที่เหมาะสม แล้วนํามาเลี้ยงเช้ือ (Refresh) โดยใช้เวลาประมาณ  4-6 ช่ัวโมง ซึ่งใช้เวลา
น้อยกว่าการใช้เช้ือสดเป็นอย่างมาก แต่มีข้อเสียคือราคาแพง 

  

4) การหมัก (Fermentation)   

สําหรับกระบวนการหมักเอทานอลนั้น สามารถทําได้หลายแบบ ได้แก่ การหมักแบบ
เบ็ดเสร็จ (Batch) การหมักแบบต่อเน่ือง (Continuous) และการหมักแบบครั้งคราว  (Fed-batch)  
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วการหมักเอทานอลจากกากนํ้าตาลนั้นจะใช้กระบวนการหมักแบบต่อเน่ือง ซึ่งมีข้อดี
คือ ค่าต้นทุนในการลงทุนสําหรับอุปกรณ์จะตํ่ากว่าการหมักแบบเบ็ดเสร็จ และไม่ต้องเสียเวลาในการทํา
ความสะอาดระบบการหมัก แต่ก็มีข้อเสียคือโอกาสปนเป้ือนจากเช้ืออ่ืนมีสูง (Roehr, 2001) นอกจากน้ัน
ในระบบการผลิตเอทานอลแบบต่อเน่ืองยังสามารถแยกเอาเช้ือยีสต์ที่ออกมานอกระบบหมุนเวียนกลับเข้า
ไปในถังหมักใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการหมักให้ดีขึ้น หลังจากผ่านกระบวนการหมักจะได้ความเข้มข้น
เอทานอลในนํ้าหมักประมาณร้อยละ  9-12 ในขั้นตอนการหมักน้ี นอกจากจะได้เอทานอลเป็นผลผลิตแล้ว 
ยังมีคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นผลิตผลพลอยได้ด้วยโดยนํ้าตาลกลูโคส  100 กรัม จะผลิตเอทานอลได้ 
51.1 กรัม และได้คาร์บอนไดออกไซด์ 48.9 กรัม 
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รูปท่ี 3-11  ถังหมักเอทานอลที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน (Typical of  Fermenter)     

 

5) การกลั่น (Distillation) 

เป็นกระบวนการทําให้เอทานอลบริสุทธ์ิร้อยละ  95 โดยหลักการทํางานน้ันจะมีการให้
ความร้อนแก่นํ้าส่า  (มีเอทานอลเร่ิมต้นประมาณร้อยละ  7-11) ด้วยไอนํ้า ทําให้เอทานอลในน้ําส่าระเหย
กลายเป็นไอ  แต่ก็จะมีนํ้าระเหยข้ึนมาพร้อมกับไอเอทานอลด้วย ซึ่งความเข้มข้นของ เอทานอลในไอ 
จะเข้มข้นกว่าในของเหลว การท่ีจะกลั่นให้ได้เอทานอลท่ีความเข้มข้นสูงๆ น้ัน ต้องทําให้เอทานอลระเหย
และควบแน่นหลายๆ  ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งความเข้มข้นของเอทานอลจะสูงขึ้นเร่ือยๆ ภายในหอกลั่น จึงทํา
เป็นหลายช้ัน  แต่ละช้ันเหมือนกับการทําให้ระเหยและควบแน่น  1 คร้ัง การกลั่นโดยใช้หอกลั่นจึงทําให้ได้
เอทานอลความเข้มข้นสูงได้ แต่ก็ไม่สามารถกล่ันให้ได้ความเข้มข้นถึงร้อยละ  100 เพราะเมื่อกลั่นจนเอทานอล
มีความเข้มข้นประมาณร้อยละ  96 ความเข้มข้นของไอเอทานอลท่ีระเหยออกมาจากของเหลว จะเท่ากับ
ความเข้มข้นของเอทานอลในของเหลว จึงทําให้ไม่สามารถกลั่นแยกเอทานอลให้ได้ความเข้มข้นถึงร้อยละ 
100 ได้  ดังน้ันเอทานอลที่ได้จากการกล่ันด้วยหอกล่ันจะกําหนดมีความบริสุทธ์ิที่ร้อยละ  95 สําหรับใน
กระบวนการกลั่นน้ันจะได้ฟูเซลออยล์ (Fusel oil) เป็นผลิตผลพลอยได้ โดยในการผลิตเอทานอล 1,000 ลิตร 
จะได้ฟูเซลออยล์ 5 ลิตร และมีนํ้ากากส่าเป็นนํ้าเสียด้วยโดยการผลิตเอทานอล  1 ลิตร จะมีนํ้ากากส่า 
(นํ้าเสีย) 10-15 ลิตร 
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รูปท่ี 3-12   เครื่องกลั่นแบบพ้ืนฐาน (Basic of Distillation Process) 

6) การแยกน้ํา (Dehydration) 

เอทานอลที่ผ่านขั้นตอนการกลั่นจะได้ความเข้มข้นเอทานอลสูงสุดเพียงร้อยละ  95 
เท่าน้ัน แต่เอทานอลท่ีจะนําไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในรถยนต์น้ัน ต้องมีความเข้มข้นอย่างน้อยร้อยละ  99.5 
โดยวิธีการทําให้ได้เอทานอลที่มีความเข้มข้นร้อยละ  99.5 ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Molecular Sieve 
Dehydrators (MSDH) ซึ่งมีลักษณะการทํางานดังน้ี เม็ดบีด (Bead) ของสารจําพวกซีโอไลท์ (Zeolytes) 
เช่น โพแทสเซียมอลูมิ-ซิลิเกท (Potassium alumi-silicates) จะมีลักษณะกลมและมีรูพรุนอยู่บนผิว รูพรุน 
(pore) เหล่าน้ีจะมีขนาด 3 อังสตรอม (Angstroms; Å, 1Å = 10-8 เซนติเมตร) ซึ่งโมเลกุลของนํ้ามีขนาด 
2.8 Å จะมีความชอบ (Affinity) กับรูพรุน และจะถูกจับเข้าไว้ในรูพรุนเหล่าน้ี ส่วนเอทานอลจะมีขนาด
ของโมเลกุล 4.4 Å ไม่มี Affinity กับรูพรุนและไม่สามารถเข้าไปในรูพรุนเหล่าน้ีได้ ลักษณะการทํางานของ 
MSDH  แสดงดังรูปที่ 3-13 (Bibb Swain, 1999)  โดยมีรายละเอียดการทํางานดังต่อไปน้ี  การดูดซับนํ้า
เกิดข้ึนเมื่อมีการป้อนไอ (เปียก) ของเอทานอลที่มีนํ้า (Hydrous Ethanol) เข้าไปในเคร่ือง Dehydrator 
ที่บรรจุเม็ดซีโอไลท์ (Zeolytes) เหล่าน้ีอยู่ โมเลกุลของนํ้าจะถูกดูดซับอยู่ในเม็ดบีด (Bead) และไอของ 
เอทานอลท่ีถูกดูดซับนํ้าออกไปแล้ว (Anhydrous ethanol) ก็จะผ่านออกมาจาก Dehydrator ในการดูดซับนํ้า
ของซีโอไลท์ (Zeolytes) น้ัน จะเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน (Exothermic) กล่าวคือ ทุกๆ 1 ปอนด์ ที่นํ้า
ถูกดูดซับจะมีการคายความร้อนออกมา 1,800 BTU ปกติซีโอไลท์ (Zeolytes) เหล่าน้ีสามารถดูดซับนํ้า
ได้มากถึงร้อยละ 22 ของน้ําหนักตัวเอง เมื่อซีโอไลท์ (Zeolytes) เหล่าน้ีดูดซับนํ้าไว้มากพอแล้ว ก็จะต้อง
ทําการถ่ายเทนํ้าออก (Regeneration) ทั้งน้ีทําได้โดยการผ่านไอร้อนของก๊าซเข้าไปเพ่ือระเหยนํ้าออกมา 
(Bibb Swan, 1999) 
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รูปท่ี 3-13  ลกัษณะของเม็ดบีด (Bead) ที่ใช้เป็น Molecular Sieve Dehydrators Hydrous 

ที่มา : ดัดแปลงจากกล้าณรงค์และคณะ (2544)

 3.1.1.2  การผลิตเอทานอลจากมนัสาํปะหลัง 
มันสําปะหลังเป็นวัตถุดิบที่ประกอบด้วยแป้ง ดังน้ันในการการผลิตเอทานอลจาก              

มันสําปะหลังจะต้องนํามันสําปะหลังมาย่อยให้เป็นนํ้าตาลก่อน แล้วจึงใช้เช้ือยีสต์เปลี่ยนนํ้าตาลให้เป็น  
เอทานอลโดยขั้นตอนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังทั้งที่อยู่ในรูปหัวมันสดและมันเส้นมีขั้นตอนต่างๆ 
ดังต่อไปน้ี  การเตรียมวัตถุดิบ (Raw material preparation) การย่อยแป้งให้เป็นนํ้าตาล (Liquefaction 
and Saccharification) การเปลี่ยนนํ้าตาลให้เป็นเอทานอล (Fermentation) การกลั่น (Distillation) 
และการแยกน้ํา (Dehydration) ขั้นตอนการทํางานโดยรวมสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3-14 ซึ่งมี
รายละเอียดการทํางานดังต่อไปนี้ 
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1)  การเตรียมวัตถุดิบ   
ในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบจากหัวมันสดและมันเส้นมีขั้นตอนการเตรียมแตกต่างกัน

ดังแสดงในรูปที่ 3-15  ซึ่งมีรายละเอียดการทํางานดังน้ี สําหรับมันเส้นน้ันจะผ่านเครื่องแยกโลหะและหิน
ออกจากมันเส้น (Metal and stone detector) จากน้ันก็ผ่านเครื่องบดแบบแห้ง (Dry hammer mill) 
แล้วก็ทําการผสมกับน้ํา (Mixing) จะได้ของผสมที่เรียกว่า  Slurry จากน้ัน  Slurry  ก็จะผ่านระบบการแยก
ทราย (De-sanding) ก็จะได้  Slurry ที่พร้อมจะเข้าสู่ระบบการย่อยแป้งต่อไป  ในกรณีของของหัวมันสด 
จะมีความแตกต่างกับกับมันเส้น โดยหัวมันสดจะเข้าสู่เครื่องรับหัวมัน (Hopper) จากน้ันก็เข้าเคร่ืองล้าง 
(Washer) แล้วเข้าสู่เคร่ืองสับ (Chopper) ให้มีช้ินเล็กลง  จากน้ันเข้าสู่เครื่องบด (Rasper) แล้วเข้าสู่ 
ถังเตรียม Slurry (Mashing tank) จะได้ Slurry ที่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการย่อยต่อไป 

 

รูปท่ี 3-14  การผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังแบบด้ังเดิม (Conventional fermentation; CF) 
ที่มา : ดัดแปลงจาก เจริญศักด์ิและคณะ (2546)  

มันสําปะหลัง (Cassava chip)

บดและผสมนํ้า (Milling and Mixing)

ย่อยแป้งครั้งแรก (Liquefaction)

ขบวนการหมัก
(Fermentation)

การเตรียมกล้าเช้ือ
(Yeast proliferation)  คาร์บอนไดออกไซด์

(CO2) 

เอนไซม์แอลฟา 

อะมิเลส (α-amylase)

ขบวนการแยกนํ้า
(Dehydration)

ขบวนการกลั่น (Distillation)
ฟูเซลออยล์

(Fusel oil) 
นํ้ากากส่า (Slop) 

- ยีสต์ 
- กากมันสําปะหลัง 
- นํ้าเสีย 

ยีสต์ (Yeast) 
ย่อยแป้งครั้งสุดท้าย

(Saccharification)

เอนไซม์ กลูโคอะมิเลส

(Glucoamylase) 

นํ้า 

เอทานอล 99.5% 
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Cassava chip Cassava root

 

Chip hopper Root hopper

 

Metal and stone 

detector 

Root washer

 

Dry hammer mill Root chopper

 

Mixing tank Root rasper

 

De-sanding Mashing tank

 

Slurry Slurry

 

รูปท่ี 3-15  ขัน้ตอนการเตรียมวัตถุดิบจากหัวมันสดและมันเส้น 
 

2)  การย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาล (Liquefaction and Saccharification) 

ในขั้นตอนการย่อยแป้งให้เป็นนํ้าตาลจะประกอบด้วย  2 ขั้นตอนคือการย่อยคร้ังแรก 
(Liquefaction) ด้วยเอนไซม์แอลฟาอะมิเลส  และการย่อยคร้ังสุดท้าย (Saccharification) ด้วยเอนไซม์
กลูโคอะมิเลส ซึ่งมีรายละเอียดการทํางานดังต่อไปนี้ 

 

(ก) การย่อยคร้ังแรก (Liquefaction) ขั้นตอนน้ีจะใช้กรดหรือเอนไซม์กลุ่มแอลฟา 

อะมิเลส (α-amylase) ย่อยแป้งที่อุณหภูมิประมาณ 95-105 องศาเซลเซียส ให้ได้โมเลกุลขนาดเล็กลง
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และมีความหนืดลดลง ของเหลวที่ได้จะมีค่าสมมูลเด็กโทรส (Dextrose equivalent, DE) อยู่ในช่วงร้อยละ 
10-15 เรียกว่าเด็กซ์ทริน (Dextrin) 

 

(ข) การย่อยคร้ังสุดท้าย  (Saccharification) สารละลายนํ้าตาลที่ได้จากการย่อยแป้ง
ควรมีสมมูลเด็กซ์โทรส  (Dextrose equivalent, DE) สูง ยีสต์จึงจะทํางานได้ดี  ขั้นตอนน้ีจะใช้เอนไซม์ 
กลูโคอะมิเลส  (Glucoamylase) เข้าไปย่อยให้ได้นํ้าตาลโมเลกุลเด่ียว ซึ่งจะใช้เวลาในการย่อยระหว่าง  
15-18 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ  60 องศาเซลเซียส เมื่อสิ้นสุดการย่อยจะให้ความร้อนเพ่ือหยุดกิจกรรมเอนไซม์
และฆ่าเช้ือที่อาจปนเป้ือนก่อนที่จะเข้ากระบวนการหมักต่อไป 

 

3)  การหมักเอทานอล   

หลังจากผ่านกระบวนการย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาลแล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการหมักเอทานอล
ด้วยเช้ือยีสต์ ซึ่งการผลิตเอทานอลด้วยวิธีการหมักจากวัตถุดิบประเภทแป้งน้ัน  นอกจากจะต้องผ่านการ
ย่อยให้เป็นนํ้าตาลก่อน (ผ่านกระบวนการ  Liquefaction และ  Saccharification) แล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการ
หมักเอทานอล เทคนิคการหมักแบบน้ีเรียกว่า การหมักแบบด้ังเดิม (Conventional Fermentation; CF) ยัง
มีกระบวนการผลิตที่สามารถรวมเอาขั้นตอนการย่อยคร้ังสุดท้าย (Saccharification) และการหมัก 
(Fermentation) ทําในขั้นตอนเดียวกันเรียกว่า Simultaneous Saccharification and Fermentation 
(SSF) ซึ่งเทคนิคการหมักแบบน้ีจะทําให้ประหยัดพลังงานและเวลา สําหรับรูปแบบการหมักเอทานอลจาก
มันสําปะหลังจะเป็นการหมักแบบเบ็ดเสร็จ (Batch fermentation) จะแตกต่างกับการหมักเอทานอลจาก
กากน้ําตาลที่ส่วนใหญ่จะใช้การหมักแบบต่อเน่ือง (Continuous fermentation) ในกระบวนการหมักน้ี
นอกจากจะได้เอทานอลแล้วยังได้คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นผลิตผลพลอยได้ด้วย 

 

4)  การกลั่น (Distillation) และการแยกน้ํา (Dehydration)  

การกลั่น (Distillation) และการแยกน้ํา (Dehydration) เอทานอลจาก มันสําปะหลัง
น้ันมีหลักการทํางานเหมือนกับการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล แต่แตกต่างกันที่ผลิต ผลพลอยได้และ
ลักษณะของน้ําเสียที่เกิดข้ึน โดยการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังน้ันในขั้นตอนการกลั่นน้ัน นํ้ากากส่า
ที่ได้สามารถนําไปแยกด้วยเครื่อง  Decanter จะได้ส่วนของตะกอนคือกากมันสําปะหลัง ซึ่งสามารถนําไป
ทําเป็นอาหารสัตว์ได้ และส่วนที่เป็นนํ้าก็คือนํ้าเสียที่จะต้องผ่านการบําบัดต่อไป  
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รูปท่ี 3-16    การผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังแบบ Simultaneous Saccharification and 
Fermentation (SSF) 

ที่มา : ดัดแปลงจาก เจริญศักด์ิและคณะ (2546)  

3.1.2  เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลในประเทศไทย 

3.1.2.1 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล 

1) Katzen Technology (http://www.katzen.com)  

บริษัท Katzen International ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี 1955   โดย  
Dr. Raphael Katzen เป็นบริษัทที่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชํานาญในด้านเคมีและ
วิศวกรรมเครื่องกล  ชีววิทยา  และนักออกแบบมากมาย  ทําให้สามารถประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมและการ
ออกแบบท่ีก้าวล้ําในอุตสาหกรรมหลายๆ  ประเภท  เช่น  เกษตรกรรม เคมี นํ้าตาล และกระดาษ  ด้วยข้อดี 
ของเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูง ใช้พลังงานตํ่า  และมีความเป็นพิษตํ่า ทําให้มีการใช้เทคโนโลยี 
ของ  Katzen อย่างกว้างขวางมากกว่า   25  ประเทศ  ยกตัวอย่างเช่น ออสเตรเลีย  โปแลนด์ แคนาดา  บราซิล 

มันสําปะหลัง (Cassava Chip)

บดและผสมนํ้า (Milling and Mixing)

ย่อยแป้งครั้งแรก (Liquefaction)

ย่อยแป้งครั้งสุดท้ายและ

การหมักเอทานอล (SSF)

การเตรียมกล้าเช้ือ 

คาร์บอนไดออกไซด์(CO2)

เอนไซม์แอลฟาอะมิเลส

(α-Amylase) 

ขบวนการแยกนํ้า (Dehydration)

เอทานอล 99.5% (Ethanol) 

ขบวนการกลั่น (Distillation)
ฟูเซลออยล์

(Fusel oil) 

ยีสต์ (Yeast) 

เอนไซม์กลูโคอะมิเลส

(Glucoamylase)

นํ้ากากส่า (Slop) 

- ยีสต์ 
- กากมันสําปะหลัง 
- นํ้าเสีย 

นํ้า 
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เนปาล คอสตาริกา จาไมก้า รวมทั้งบริษัทในประเทศไทย ได้แก่  บริษัทพรวิไล อินเตอร์เนชันแนล  กรุ๊ป  
เทรดดิง เป็นต้น 

เทคโนโลยีของ  Katzen ได้ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่น  สามารถใช้ได้วัตถุดิบได้
หลากหลายชนิด  เช่น  กากน้ําตาล มันฝร่ัง มันสําปะหลัง เมล็ดข้าวพันธ์ุต่างๆ  เป็นต้น โดยเทคโนโลยีการ
ผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาลแสดงได้ดังรูปที่ 3-17 ซึ่งมีรายละเอียดการทํางานดังน้ี 

 

(1) เทคโนโลยีการทําใส (Clarifying) เนื่องจากในกากนํ้าตาลมีปริมาณแคลเซียมมาก
ซึ่งจะทําให้มีผลต่อประสิทธิภาพการหมักเอทานอล ดังน้ันจึงมีการแยกเอาแคลเซียมออกก่อนด้วยการใช้
กรดซัลฟิวริก (H2SO4) โดยกรดซัลฟิวริกจะไปทําปฏิกิริยากับแคลเซียมได้เป็นแคลเซียมซัลเฟต (CaSO4) 
ตกตะกอน แล้วทําการแยกเอาตะกอนออกไป แล้วนําส่วนใสมาทําการเจือจาง (Dilution) ให้มีความ
เข้มข้นที่เหมาะสมสําหรับการหมักเอทานอลโดยเช้ือยีสต์ 

 

รูปท่ี 3-17  เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาลและน้ําอ้อยของ Katzen International 
ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.katzen.com/coretech/ethanol/molasses2.html  

 

Molasses 

Clarification 

Fermentation 

Distillation 

Dehydration 

Ethanol Product 

Biological Treatment 

Direct & Application 

Effluent 
CO2 

Evaporation 

CMS Product 

Yeast  

Yeast Propagation 

Cane Juice 

Dilution 

Recycle 
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(2) เทคโนโลยีการหมักเอทานอล (Fermentation) ใช้การหมักแบบครั้งคราว (Fed-
batch) ช่วยลดแรงดันออสโมติกและอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม มีการออกแบบเพ่ือการปฏิบัติงานให้มีความ
สะอาดสูง ได้เอทานอลความเข้มข้นสูงกว่าปกติ ไม่ต้องเติมกรดเพ่ือควบคุมความเป็นกรดด่าง มีการ
ปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรียตํ่า ไม่จําเป็นต้องใช้สารป้องกันการเกิดฟอง (Antifoam) มีระบบการหมุนเวียน
เซลล์ยีสต์ (Yeast Recycle) ทําให้ประสิทธิภาพการหมักเอทานอลสูง 

 

(3) เทคโนโลยีการกลั่น (Distillation) ใช้ระบบการกลั่นแบบหลายคอลัมน์และ              
ในแต่ละคอลัมน์จะมีความดันไม่เท่ากัน (Multi pressure distillation) จุดเด่นของเทคโนโลยีน้ีคือ  มีการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า  Disc & Donut tray beer still ทําให้ไม่ต้องทํา
ความสะอาดคอลัมน์บ่อย โดยในการทําความสะอาดคอลัมน์จะทําเพียง  4 ปีต่อครั้งเท่าน้ัน 

 

(4) การทําเอทานอลให้บริสุทธิ์ (Dehydration) ใช้ระบบ  Molecular sieve dehydration 
เหมือนกับเทคโนโลยีของบริษัทอ่ืนๆ โดยตัวดูดความช้ืนสามารถใช้งานได้ยาวนาน  มีกระบวนการที่ไม่
ยุ่งยาก มีระบบการทําให้บริสุทธ์ิแบบ Direct-couple ช่วยลดการใช้พลังงานและการบํารุงรักษา 

2) Maguin Interis Technology 

Maguin Interis เป็นเทคโนโลยีการผลิตของประเทศฝร่ังเศส บริษัทในประเทศไทยที่ใช้
เทคโนโลยีน้ีคือบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด ต้ังอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี และบริษัท เพโทรกรีน 
จํากัด ต้ังอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ  เป็นต้น  ใช้กากนํ้าตาลเป็นวัตถุดิบเพ่ือผลิตเอทานอล บริสุทธ์ิร้อยละ 99.5 
จําหน่ายแก่บริษัทผู้ค้านํ้ามันเพ่ือผสมเป็นนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ จุดเด่นสําหรับเทคโนโลยีการผลิตนี้ คือมี 
การกําหนดมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด กระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนควบคุมด้วย
ระบบ  DCS ที่ทันสมัยและแม่นยํา นอกจากนั้นในการเก็บผลิตภัณฑ์ เอทานอลในถังเก็บจะใช้ระบบ 
ที่เรียกว่า Nitrogen Blanketing โดยการอัดก๊าซไนโตรเจนแทนที่อากาศในถังเก็บเอทานอล เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เอทานอลดูดความช้ืนจากอากาศ เน่ืองจากความช้ืนจะทําให้ความบริสุทธ์ิของเอทานอลลดลง 
นอกจากน้ันยังเป็นการป้องกันโอกาสการติดไฟของไอเอทานอลภายในถังเก็บ อันเป็นมาตรการ 
ความปลอดภัยที่บริษัทได้ให้ความสําคัญเป็นอันดับต้น 

สําหรับเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาลด้วยเทคโนโลยีน้ี มีขั้นตอนการ
ทํางานดังต่อไปน้ี ได้แก่ การเตรียมวัตถุดิบ (Mash Preparation) การหมัก (Fermentation) การกลั่น 
(Distillation) และการแยกน้ํา (Dehydration) โดยขั้นการผลิตแสดงได้ดังรูปที่ 3-18 โดยมีรายละเอียด
การทํางานดังต่อไปนี้ 

(1) การเตรียมวัตถุดิบ  เป็นข้ันตอนเตรียมกากนํ้าตาลโดยนํากากนํ้าตาลจากแหล่งผลิต
นํ้าตาลต่าง ๆ มาเจือจางให้มีความเข้มข้นที่เหมาะสม  และเติมกรดซัลฟิวริกเพ่ือตกตะกอนแคลเซียมและ
สิ่งสกปรกที่แขวนลอยอยู่ในกากนํ้าตาล แล้วทําการแยกตะกอนออกด้วยเคร่ืองเหว่ียงแยก (Decanter) 
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และส่วนใสที่ได้ก็จะถูกเจือจางให้มีความเข้มข้นที่เหมาะสมและปรับค่าความเป็นกรดด่างให้เหมาะสม แล้ว
นําเข้าสู่กระบวนการหมักต่อไป 

(2) การหมักเอทานอล  ในกระบวนการหมักเอทานอล  จะประกอบด้วยการเตรียมกล้า

เช้ือยีสต์ (Pre-fermentation) โดยนํากากนํ้าตาลที่เจือจางแล้วบางส่วนจากข้ันตอนแรกมาเจือจางอีกครั้ง

ให้มีความเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของเช้ือยีสต์ เติมสารอาหารและอากาศเพ่ือเพ่ิมปริมาณเช้ือ

ยีสต์ให้มากข้ึน เพ่ือลดความเสี่ยงในการปนเป้ือนจากเช้ือชนิดอ่ืน หลังจากได้จํานวนเช้ือยีสต์ที่ต้องการ

แล้วจึงเติมลงในถังหมัก เพ่ือทําการหมักเอทานอล โดยใช้ระบบการหมักแบบต่อเน่ืองหลายถัง (Cascade 

continuous fermentation) ซึ่งเทคโนโลยีของ Maguin น้ีจะใช้ถังหมักประมาณ 6 ถังก็จะทําให้ได้นํ้าหมัก 

ที่มีปริมาณของเอทานอลในอัตราที่เหมาะสมก็จะถูกป๊ัมเข้าสู่ถังพักเพ่ือนําเข้าสู่กระบวนการกลั่นต่อไป 

(3) กระบวนการกลั่น นํ้าหมักได้จากกระบวนการหมัก จะถูกส่งเข้าสู่หอกลั่นที่ 1 หอกลั่น

จะทําหน้าที่แยกเอทานอลออกจากนํ้าหมัก โดยใช้พลังงานความร้อนจากไอน้ํา จากน้ันไอของเอทานอล 

ที่ได้ จะถูกส่งต่อเข้าหอกลั่นที่   2  เพ่ือกลั่นเพ่ิมความบริสุทธ์ิ ไอเอทานอลซ่ึงมีความบริสุทธ์ิถึงร้อยละ 92-94 

โดยปริมาตร จากนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้จะถูกส่งเข้าไปสู่กระบวนการแยกนํ้าต่อไปซึ่งเทคโนโลยีของ Maguin 

จะมีการออกแบบหอกลั่นให้มีการใช้พลังงานให้คุ้มค่าที่สุด โดยหอกลั่นและกระบวนการแยกนํ้า 

(Dehydration unit) จะใช้ความร้อนร่วมกันดังน้ี นํ้าที่ได้จากการควบแน่น (Condensate) จากกระบวนการ

แยกน้ํา ซึ่งมีอุณหภูมิสูงจะถูกนํามาให้ความร้อนแก่หม้อต้ม (Reboiler) ของหอกลั่นจะช่วยลดปริมาณ

พลังงานที่ใช้ได้ นอกจากน้ันนํ้าที่เหลือในก้นหอสุดท้าย (หอกล่ันที่ 2) สามารถนําหมุนเวียนกลับไปใช้ใน

กระบวนการได้ คือ นําไปใช้ในการเจือจางกากนํ้าตาล เป็นต้น 

(4) กระบวนการแยกน้ํา แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นซึ่งมีความเข้มข้นร้อยละ 

92-94 โดยปริมาตร จะถูกทําให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเพ่ือให้มีความเหมาะสมสําหรับการใช้เป็นเช้ือเพลิง 

โดยผ่านกระบวนการแยกนํ้า (Dehydration) ซึ่งมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี ขั้นแรกไอเอทานอลจากหอกลั่น 

จะถูกให้ความร้อนแล้วจึงเข้าไปสู่คอลัมน์ที่บรรจุ Molecular Sieves โดยโมเลกุลของนํ้าจะแทรกผ่านเข้า

ไปภายในโมเลกุลของ Molecular Sieves และถูกดูดซับเอาไว้ ส่วนแอลกอฮอล์ซึ่งมีขนาดโมเลกุลใหญ่

กว่าขนาดรูพรุนของ Molecular Sieves จะผ่านออกไปทําให้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เพ่ิมมากขึ้น 

โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีความเข้มข้นเอทานอลสุดท้ายถึงร้อยละ 99.8 โดยปริมาตร 
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รูปท่ี 3-18  เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาลด้วยเทคโนโลยีของ Maguin Interis 
 

3)  Praj Technology (http://www.praj.com)  

Praj Technology เริ่มก่อต้ังขึ้นในปี 1984 ที่ประเทศอินเดีย เป็นบริษัทที่ทําธุรกิจ
เก่ียวกับอุตสาหกรรมโรงกลั่น การผลิตเอทานอล รวมท้ังระบบบําบัดนํ้าเสีย บริษัทได้คิดค้นพัฒนา และ 
จดสิทธิบัตรระบบการผลิตใหม่ๆ และมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกลั่นและการบําบัดนํ้าเสียมากมาย โดย
เทคโนโลยีของ  Praj ได้มีการใช้ทั่วไปทั้งในอินเดียและทวีปต่างๆ 5 ทวีป  มากกว่า 30 ประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทย โรงงานที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลของ  Praj ได้แก่ โรงงานไทยแอลกอฮอล์ ต้ังอยู่ที่
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และโรงงานขอนแก่นแอลกอฮอล์ ต้ังอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น สําหรับวัตถุดิบ
ที่ใช้กับเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลของ  Praj น้ัน สามารถใช้ได้ทั้งวัตถุดิบประเภทนํ้าตาล เช่น กากนํ้าตาล 
นํ้าอ้อย และหัวผักกาดหวาน และวัตถุดิบจําพวกแป้ง เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี มันสําปะหลัง และอื่นๆ 

  

เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาลของ Praj ประกอบด้วย เทคโนโลยีการ
หมัก (HIFERM Fermentation) เทคโนโลยีการกลั่น (ECOFINE) และเทคโนโลยีการแยกนํ้า (ECOMOL) 
โดยมีขั้นตอนการทํางานดังแสดงในรูปที่ 3-19 

(1) เทคโนโลยีการหมัก (HIFERM Fermentation) เทคโนโลยีการหมักเอทานอลจาก
กากนํ้าตาลในระบบ HIFERM Fermentation มีจุดเด่นดังต่อไปนี้ ได้แก่ ประสิทธิภาพการหมักสูง  

Mash Preparation 

Fermentation 

Pre-fermentation 

1st Distillation 

2nd Distillation 

Dehydration 

99.8% Ethanol 

Molasses 
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มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานสามารถใช้กับวัตถุดิบได้หลายชนิด สําหรับการผลิตเอทานอลจาก
กากนํ้าตาลไม่ต้องผ่านกระบวนการทํากากนํ้าตาลให้ใส (Clarifying) สามารถทําการเจือจาง (Dilution) 
และเข้าสู่ระบบการหมักได้โดยตรง นอกจากน้ันในระบบการหมักจะมีอุปกรณ์ดักเก็บก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์  
(CO2 Scrubber) สําหรับล้างเอทานอลที่ติดไปกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือลดการสูญเสียเอทานอล 
ระบบการหมักที่ใช้กากนํ้าตาลจะเป็นการหมักแบบต่อเน่ือง (Continuous fermentation)  

 

รูปท่ี 3-19  กระบวนการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาลด้วยเทคโนโลยีของ Praj 

(2) เทคโนโลยีการกลั่น (ECOFINE) เทคโนโลยีการกลั่น  ECOFINE เป็นเทคโนโลยีการ
กลั่นที่สามารถใช้กับการกลั่นเอทานอลสําหรับด่ืม (Potable alcohol) และเอทานอลเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิง 
(Fuel alcohol) ในส่วนของหอกลั่นจะเป็นแบบ  Multi-pressure distillation โดยหอกลั่นจะ
ประกอบด้วย  2 คอลัมน์หลัก  ได้แก่  Mash column ที่เช่ือมต่อกับ Degasifying column ทํางานภายใต้
สภาวะสุญญากาศ (Under vacuum) และ  Rectifier column จะทํางานภายใต้สภาวะท่ีมีความดัน 
(Under pressure) 

จุดเด่นของเทคโนโลยีการกลั่นแบบ  ECOFINE ได้แก่  สามารถใช้ได้ทั้งการผลิตเอทานอล
สําหรับด่ืมและเอทานอลสําหรับเป็นเช้ือเพลิง (Anhydrous ethanol) สามารถใช้ได้กับนํ้าหมักที่ไม่มี
ตะกอน (จากกากนํ้าตาล) และน้ําหมักท่ีมีตะกอน (จากมันสําปะหลัง) ประหยัดพลังงานด้วยการกลั่นแบบ 

กากน้ําตาล (Molasses)

เจือจาง (Dilution)

การหมักแบบต่อเน่ืองแบบหลายถัง   

(Cascade Continuous Fermentation) 

ยีสต์ (Yeast) 

CO2 

ขบวนการกลั่น (Distillation)

ขบวนการแยกนํ้า (Dehydration)

เอทานอล 99.5% (Ethanol) 

ยีสต์ 

นํ้ากากส่า (Slop) 

ฟูเซลออยล์

(Fusel Oil) 

การเตรียมกล้าเช้ือ 

(Yeast 

proliferation) 

เคร่ืองแยกยีสต์ 
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Multi-pressure รวมทั้งความร้อนที่เกิดขึ้นในระบบการกลั่นก็ถูกนําไปใช้ในระบบการแยกนํ้า
(Dehydration) ทําให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมระบบใช้คอมพิวเตอร์ระบบ 
PLC/DCS ควบคุมการผลิต ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสมํ่าเสมอ นอกจากน้ันยังมีระบบการแยกตะกอน
ของน้ํากากส่าที่ออกจากหอกลั่นด้วยเคร่ือง  Decanter ซึ่งจะได้ส่วนของตะกอน (Thick slop) และส่วน
ของน้ํา (Thin slop) 

(3) เทคโนโลยีการแยกน้ํา (ECOMOL) เทคโนโลยีการแยกนํ้าจะใช้ Molecular Sieve 
Dehydration ซึ่งจะทําให้ได้เอทานอลท่ีมีความเข้มข้นร้อยละ  99.5 ซึ่งเป็นเอทานอลเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิง 
โดยหลักการทํางานดังน้ี ตัวดูดซับสังเคราะห์ที่ทําจากซีโอไลท์ (Zeolite) ที่มีขนาดรูพรุน   3  อังสตรอม  
ทําหน้าที่ดึงนํ้าออกจากเอทานอล จุดเด่นของ  ECOMOL ได้แก่  คุณภาพของผลิตภัณฑ์คงที่ ใช้พลังงานตํ่า 
สามารถแยกเอทานอลที่ต้องการได้ในปริมาณสูงสุด มีอัตราการหมุนเวียนใช้งานสูง ใช้คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ และมีอายุการใช้งานของตัวดูดซับความช้ืนยาวนาน  

4)  Alfa Laval Technology  

เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลของ  Alfa laval ประเทศอินเดีย เป็นบริษัทผู้บุกเบิกในการ
นําระบบการหมักแบบต่อเน่ืองโดยใช้ถังหมักถังเดียว (Single fermentor continuous fermentation) 
มาใช้ ซึ่งโรงงานผลิตเอทานอลในประเทศอินเดียมากกว่า 51 โรงหรือเกือบทั้งหมด รวมถึงประเทศตุรกี 
เวียดนาม อินโดนีเซีย ประเทศไทย และออสเตรเลีย ใช้เทคโนโลยีของบริษัท Alfa Laval โดยสามารถใช้
วัตถุดิบต่างๆ เช่น กากน้ําตาล นํ้าอ้อย เมล็ดข้าวพันธ์ุต่างๆ และวัตถุดิบที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบมาใช้ใน
การผลิตเอทานอลได้ โดยเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาลจะมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี คือ 
การเจือจางกากนํ้าตาล การหมักเอทานอล การกลั่น เอทานอล และการแยกนํ้าออกจากเอทานอล 
ดังแสดงในรูปที่ 3-20  ซึ่งมีรายละเอียดการทํางานดังน้ี 

(1) เทคโนโลยีการหมักเอทานอล ในขั้นตอนการหมักเอทานอลของเทคโนโลยี  Alfa 
Laval น้ันจะเป็นการหมักแบบต่อเน่ือง โดยเป็นระบบการหมักโดยใช้ถังหมักถังเดียว โดยเร่ิมต้นจะมีการ
เจือจางกากนํ้าตาลให้มีความเข้มข้นประมาณ 30-35 บริกซ์ ก่อนป้อนเข้าสู่ถังหมักซึ่งเป็นระบบการหมัก
แบบต่อเน่ือง นํ้าตาลในกากน้ําตาลจะถูกเปลี่ยนเป็นเอทานอล โดยนํ้าหมักที่ได้จะมีความเข้มข้นของเอทานอล
ประมาณร้อยละ 6.5-7.5 โดยปริมาตร จุดเด่นระบบการหมักของเทคโนโลยี  Alfa Laval คือ การใช้ถัง
หมักเพียงถังเดียว จะช่วยประหยัดพ้ืนที่และมั่นใจได้ว่าสามารถควบคุมระบบได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
การใช้ถังหมักหลายถัง นอกจากน้ันในระบบการหมักจะมีการหมุนเวียนเอาเซลล์ยีสต์ กลับเข้าไปในถังหมัก 
ซึ่งจะทําให้ประสิทธิภาพการหมักดีขึ้น โดยส่วนของน้ําส่าหลังจากการหมักจะถูกส่งไปยังเครื่องป่ันเหว่ียง
เพ่ือแยกเซลล์ยีสต์ออกในรูปของ  Slurry แล้วจึงนํากลับเข้าสู่ถังหมักใหม่ การหมุนเวียนเซลล์ยีสต์จะช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล ซึ่งเทคโนโลยีของ Alfa Laval จะมีประสิทธิภาพของการหมักถึงร้อยละ  90  
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(2) เทคโนโลยีการกลั่น บริษัท  Alfa Laval India ได้ร่วมมือกับบริษัท Cemcorp ของ
ประเทศแคนาดาในการปรับปรุงเทคโนโลยีด้านการกลั่น เพ่ือให้สามารถผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพดี 
ระบบการทํางานของหอกลั่นเป็นแบบ Multi pressure โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานตํ่า 

(3) เทคโนโลยีการแยกน้ํา  บริษัท  Alfa Laval ใช้เทคโนโลยี  Molecular Sieve ใน
การผลิตเอทานอลปราศจากนํ้าเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิง ซึ่งข้อดีของเทคโนโลยี  Molecular Sieve คือใช้
พลังงานไอน้ําและระบบนํ้าเย็นน้อยกว่าระบบทั่วไป ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
ควบคุมระบบ มีระบบที่ง่ายต่อการปฏิบัติงาน เช่ือถือได้และปลอดภัย ออกแบบมาเพ่ือให้สามารถทํางาน
ได้เต็ม  12 เดือน ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการกําจัดนํ้าออกจากผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าการใช้สารเคมี 

 

 

รูปท่ี 3-20  กระบวนการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาลด้วยเทคโนโลยีของ Alfa Laval  

 

กากน้ําตาล (Molasses)

เจือจาง (Dilution)

การหมักแบบต่อเน่ืองแบบถังเดียว

(Single Fermentor Continuous 

ยีสต์ (Yeast) 

CO2 

ขบวนการกลั่น (Distillation)

ขบวนการแยกนํ้า(Dehydration)

เอทานอล  99.5% (Ethanol) 

นํ้ากากส่า (Slop) 
ฟูเซลออยล์

(Fusel Oil) 

การเตรียมกล้าเช้ือ 

(Yeast 

proliferation)  

ยีสต์ 

เคร่ืองแยกยีสต์ 
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5) Shandong Technology  

บริษัท  Shandong หรือ  Shandong Machinery & Equipment Import & Export 
Group Corporation (SDMECO) เป็นบริษัทที่ทําธุรกิจเก่ียวกับการออกแบบโรงงาน รวมถึงการออกแบบ
เครื่องจักร การติดต้ัง และฝึกอบรม มีความเช่ียวชาญในด้านโรงงานถ่านหินและการผลิตเอทานอล
ปราศจากนํ้าเป็นพิเศษ โดยเทคโนโลยีของ Shandong น้ี สามารถใช้วัตถุดิบได้ทั้งกากนํ้าตาลมันสําปะหลัง 
และข้าวโพด โดยเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาลน้ันจะเป็นการหมักแบบต่อเน่ืองหลายถัง  
ซึ่งมีขั้นตอนในการทํางานดังต่อไปน้ี คือ การเจือจางกากนํ้าตาล การหมักเอทานอล การกลั่นเอทานอล 
และการแยกน้ําออกจากเอทานอลดังแสดงในรูปที่ 3-21 โดยรายละเอียดการทํางานของแต่ละขั้นตอนมี
ดังต่อไปนี้ 

 

(1) เทคโนโลยีการหมัก สําหรับการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาลของเทคโนโลยีน้ีทําได้
โดยนํากากนํ้าตาลมาทําการเจือจาง (Dilution) ให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสม โดยกากนํ้าตาลที่เจือจาง
แล้วจะถูกแบ่งไปใช้ในการเตรียมเช้ือยีสต์ (Yeast proliferation) เพ่ือเพ่ิมจํานวนเซลล์ยีสต์ จากน้ันจึงเติม
เช้ือยีสต์ที่ได้เข้าสู่ระบบการหมักโดยระบบการหมักแบบต่อเน่ือง นอกจากน้ันในระบบการหมักจะมี
อุปกรณ์ดักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 scrubber) สําหรับล้างเอทานอลท่ีติดไปกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
เพ่ือลดการสูญเสียเอทานอล  

(2) เทคโนโลยีการกลั่น เทคโนโลยีการกลั่นเป็นเทคโนโลยีการกลั่นแบบ Multi-
pressure distillation หอกล่ันจะประกอบด้วย 2 คอลัมน์ ได้แก่ Mash column และ Rectifier 
column โดยน้ําหมักที่ออกมาจากระบบการหมักจะเข้าสู่ Mash column และเอทานอลที่ออกจาก
คอลัมน์น้ีจะมีความเข้มข้นประมาณร้อยละ  40-50 หลังจากน้ันจึงเข้าสู่ Rectifier column จะทําให้ได้ 
เอทานอลท่ีมีความเข้มข้นประมาณร้อย 95 จากน้ันก็เข้าสู่กระบวนการแยกนํ้าต่อไป 

(3) เทคโนโลยีการแยกน้ํา เทคโนโลยีการแยกนํ้าจะใช้  Molecular Sieve Dehydration 
ซึ่งจะทําให้ได้เอทานอลท่ีมีความเข้มข้นร้อยละ  99.5 ซึ่งเป็นเอทานอลเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิง มีหลักการ
ทํางาน คือ ใช้ตัวดูดซับสังเคราะห์ที่ทําจากซีโอไลท์ (Zeolite) ที่มีขนาดรูพรุน   3  อังสตรอม ทําหน้าที่ดึงนํ้า
ออกจากเอทานอล จุดเด่นของ Molecular Sieve Dehydration ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์คงที่  
ใช้พลังงานตํ่า สามารถแยกเอทานอลที่ต้องการได้ในปริมาณสูงสุด มีอัตราการหมุนเวียนใช้งานสูง  
ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ และมีอายุการใช้งานของตัวดูดซับความช้ืนยาวนาน 
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รูปท่ี 3-21  กระบวนการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาลด้วยเทคโนโลยีของ Shandong 

 

กากน้ําตาล (Molasses)

เจือจาง (Dilution)

การหมักแบบต่อเน่ืองแบบหลายถัง

(Cascade Fermenter Continuous Fermentation) 

ยีสต์ (Yeast) 

CO2

ขบวนการกลั่น (Distillation)

ขบวนการแยกนํ้า(Dehydration)

เอทานอล 99.5% (Ethanol) 

นํ้ากากส่า (Slop) 

ฟูเซลออยล์

(Fusel Oil) 

ยีสต์ 

เคร่ืองแยกยีสต์ 

การเตรียมกล้าเช้ือ 

(Yeast 

proliferation)  
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ตารางที่ 3-1   สรุปตัวอย่างเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาลในประเทศไทย 

เทคโนโลย ี บริษัทที่ใช้ ลักษณะเด่น 

1. KATZEN 
  (สหรัฐอเมริกา) 

- บจ. ราชบรุีเอทานอล - มีขั้นตอนการทําใสและการเจอืจางกากนํ้าตาล 

- ใช้การหมักแบบครั้งคราว (Fed-batch)  

- ใช้การกล่ันแบบหลายคอลัมน์แบบ Multi pressure   

- ทําเอทานอลให้บริสุทธิ์โดยใช้ Molecular sieve dehydration 

2. MAGUIN    
    (ฝร่ังเศส) 

- บจ. ไทยอะโกรเอน
เนอร์ย ี

- บจ. เพโทรกรีน 

- มีขั้นตอนการทําใสและการเจอืจางกากนํ้าตาล 

- ใช้การหมักแบบต่อเนื่องหลายถัง (Cascade Continuous 

fermentation) 

- ใช้การกล่ันแบบ 2 คอลัมน์   

- ทําเอทานอลให้บริสุทธิ์โดยใช้ Molecular sieve dehydration 

3. PRAJ 
    (อินเดีย) 

- บจ.ขอนแก่น
แอลกอฮอล์ 

- บจ.น้ําตาลไทย 
เอทานอล 

- บจ.เคไอเอทานอล 

- ไม่ต้องผ่านกระบวนการทําใสแต่ต้องเจือจางกากน้ําตาลก่อนใช้

- ใช้การหมักแบบต่อเนื่อง (Continuous)  

- ใช้การกล่ันแบบ 2 คอลัมน์แบบ Multi pressure 

- ทําเอทานอลให้บริสุทธิ์โดยใช้ Molecular sieve dehydration 

4. ALFA LAVAL 
(อินเดีย) 

- บมจ.ไทยแอลกอฮอล์ - มีขั้นตอนการเจือจางกากน้ําตาลก่อนใช้

- ใช้การหมักแบบต่อเนื่องแบบถังเดียว (Single fermentor 

Continuous) 

- ใช้การกล่ันแบบ 2 คอลัมน์แบบ Multi pressure 

- ทําเอทานอลให้บริสุทธิ์โดยใช้ Molecular sieve dehydration 

5. SHANDONG 
(จีน) 

- บจ. ไทยง้วน 
เอทานอล 

- มีขั้นตอนการเจือจางกากน้ําตาลก่อนใช้

- ใช้การหมักแบบต่อเนื่องหลายถัง (Cascade Continuous 

fermentation) 

- ใช้การกล่ัน 2 คอลัมน์แบบ Multi pressure 

- ทําเอทานอลให้บริสุทธิ์โดยใช้ Molecular sieve dehydration 
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3.1.2.2   เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง 

1)  Katzen Technology 

เน่ืองจากเทคโนโลยี  Katzen  ยังไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตเอทานอลจาก 
มันสําปะหลัง แต่ก็มีประสบการณ์มากมายเก่ียวกับการผลิตเอทานอลจากข้าวโพด ซึ่งเป็นวัตถุดิบประเภท
แป้งเหมือนกัน ดังน้ันกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังจึงมีขั้นตอนการทํางานที่คล้ายคลึงกัน 
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปน้ี การเตรียมวัตถุดิบ (Raw material  preparation) การย่อยคร้ังแรก 
(Cooking/Liquefaction) และการหมักสําหรับการหมักจะทําการย่อยวัตถุดิบครั้งสุดท้าย (Sac charification)  
และหมักในขั้นตอนเดียวกันซึ่งเรียกว่า  Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF) 
แสดงข้ันตอนการผลิตดังรูปที่ 3-22 

เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังของ Katzen มีรายละเอียดของ
กระบวนการการผลิตดังต่อไปนี้ 

(1) การเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ 
การบดแบบหยาบๆ ซึ่งจะช่วยลดการฟุ้งกระจายของวัตถุดิบ ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้เครื่องบด  
ช่วยปรับปรุงข้ันตอนการแยกของแข็ง การระเหย และการทําแห้ง 

(2) การบดผสม (Mashing) เป็นการเตรียมนํ้าแป้งที่มีอัตราส่วนของแข็งสูงมากกว่า
ร้อยละ 33 โดยนํ้าหนัก มีการออกแบบกระบวนการให้สามารถแยกนํ้าตาลซูโครสและนํ้าตาลเชิงเด่ียว
ออกมาได้มากที่สุด สามารถช่วยลดการใช้เอนไซม์แอลฟาอะมิเลสได้ 1 ใน 3 

(3) การย่อยคร้ังแรก (Cooking & Liquefaction) มีอัตราส่วนของแข็งสูง (มากกว่า
ร้อยละ 33 โดยนํ้าหนัก) ใช้อุณหภูมิสูง (มากกว่า   250  องศาฟาเรนไฮร์; 121 องศาเซลเซียส) เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความดันน้อย ลดการปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย ใช้ระบบสุญญากาศในข้ันตอน Liquefaction  
มีกระบวนการท่ีและการควบคุมที่ง่าย  

(4) กระบวนการหมัก (Fermentation) ระบบการหมักเป็นแบบ  Simultaneous 
Saccharification and  Fermentation (SSF) เทคโนโลยีการหมักแบบน้ีบริษัท Katzen เป็นผู้ริเริ่มผลิต
ในทางการค้าเป็นรายแรก สามารถควบคุมการเจริญของยีสต์ให้เติบโตได้ดีที่สุด 

(5) กระบวนการกลั่น  และการแยกน้ํา จะเหมือนกับเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจาก
กากนํ้าตาล 
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รูปท่ี 3-22  เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังของ Katzen International 

ที่มา: http://www.katzen.com/coretech/ethanol/potatoes2.html  

 

2)  Maguin Interis Technology 

เน่ืองจากเทคโนโลยี  Maguin  ยังไม่เคยมีประสบการณ์เก่ียวกับการผลิตเอทานอลจาก 
มันสําปะหลัง  แต่มีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับการผลิตเอทานอลจากข้าวโพด  ซึ่งเป็นวัตถุดิบประเภท
แป้งเหมือนกัน  ดังน้ันกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังจึงมีขั้นตอนการทํางานที่คล้ายคลึงกัน 
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปน้ี การบด (Milling) การผสมน้ํา (Mashing) การย่อยครั้งแรก 
(Cooking/Liquefaction) และการหมัก สําหรับการหมักจะทําการย่อยวัตถุดิบคร้ังสุดท้าย (Saccharification) 
และหมักในขั้นตอนเดียวกันซึ่งเรียกว่า  Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF) 
แสดงข้ันตอนการผลิตดังรูปที่ 3-23 
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เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังของ  Maguin มีรายละเอียดของกระบวนการ
ผลิตดังต่อไปน้ี 

(1) การเตรียมวัตถุดิบ ในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบน้ีจะประกอบด้วยข้ันตอนการบด 
มันสําปะหลังแล้วกรองผ่านแผ่นกรอง (Sieve) ที่มีขนาดรูที่เหมาะสม ขั้นตอนการแยกทรายและฝุ่นที่ติด 
มากับวัตถุดิบ จากน้ันจึงนํามันสําปะหลังที่ผ่านการบดแล้วไปผสมกับนํ้า  โดยนํ้าที่นํามาใช้น้ีอาจเป็นนํ้า
จากกระบวนการกลั่นหอสุดท้ายที่ถูกนํากลับมาใช้ในกระบวนการเพ่ือลดปริมาณการใช้นําได้ ซึ่งในขั้นตอน
ผสมนี้จะมีการเติมเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสเข้าไปด้วย จากนั้นนํ้าแป้งที่ได้จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการย่อย
แป้งให้เป็นนํ้าตาลต่อไป 

(2) การย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาล ขั้นตอนน้ีจะประกอบด้วยสองข้ันตอน ได้แก่ การย่อย
ครั้งแรก (Liquefaction ) และการย่อยครั้งสุดท้าย (Saccharification) โดยมีรายละเอียดการทํางาน
ดังต่อไปน้ี การย่อยคร้ังแรก (Liquefaction) ซึ่งรวมถึงการเตรียมการก่อนการย่อยคร้ังสุดท้าย  
(Pre-saccharification) จะเป็นกระบวนการย่อยแบบต่อเน่ือง ขั้นตอนการย่อยครั้งแรกนี้จะใช้เอนไซม์
แอลฟาอะไมเลส หรืออาจใช้เอนไซม์เซลลูเลสร่วมกับเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส เพ่ือช่วยลดความหนืด 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการย่อย ขั้นตอนน้ีจะใช้อุณหภูมิ 90-100 องศาเซลเซียส หลังจากน้ันจึงเข้าสู่
ขั้นตอนการเตรียมการย่อยคร้ังสุดท้าย โดยใช้เอนไซม์กลูโคอะไมเลส ทํางานที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
และขั้นตอนสุดท้ายคือการย่อยคร้ังสุดท้ายซึ่งจะทําพร้อมกับการหมักเอทานอลในถังหมัก 

(3) กระบวนการหมัก ในข้ันตอนการหมักน้ันเทคโนโลยีของ Maguin จะใช้ระบบการ
หมักเป็นแบบต่อเน่ืองหลายถัง (Cascade continuous fermentation) รวมท้ังหมด 6 ถัง  โดยนํ้าหมักที่
ออกจากถังหมักสุดท้ายจะมีความเข้มข้นของเอทานอลท่ีเหมาะสมสําหรับเข้าสู่กระบวนการกลั่นต่อไป 

(4) กระบวนการกลั่น และการแยกน้ํา  จะเหมือนกับเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจาก
กากนํ้าตาล 
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รูปท่ี 3-23  เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังของ Maguin International 
 

3)  Praj Technology 

เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังน้ัน เทคโนโลยีของ Praj ยังไม่เคยมี
ประสบการณ์เก่ียวกับการใช้มันสําปะหลังโดยตรง แต่ก็มีประสบการณ์เก่ียวกับการผลิต เอทานอลจาก
ข้าวโพดซึ่งเป็นวัตถุดิบประเภทแป้งเช่นเดียวกัน กระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังน้ันจะ
ประกอบด้วยขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ (Raw material preparation) การย่อยครั้งแรก (Cooking 
Liquefaction) ขั้นตอนการย่อยคร้ังสุดท้าย (Saccharification) การหมัก (Fermentation) การกลั่น 
(Distillation) และการแยกน้ํา (Dehydration) โดยขั้นตอนการทํางานทั้งหมดแสดงดังรูปที่ 3-24 ซึ่งมี
รายละเอียดการทํางานดังต่อไปนี้ 

(1) การเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบจะเกี่ยวข้องกับการบดมันสําปะหลัง 
การแยกส่ิงสกปรก   เช่น  ทราย  และเศษเหล็กที่ติดมากับวัตถุดิบ จนถึงการผสมนํ้าซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ 
ที่เรียกว่า  Cassava slurry เทคโนโลยีของ  Praj จะไม่มีขั้นตอนน้ี แต่ผู้ผลิตสามารถติดต้ังกระบวนการน้ี
เพ่ิมเติมเองได้ ซึ่งมีให้เลือกใช้อยู่หลายรายในประเทศไทย 
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(2) การย่อยคร้ังแรก การย่อยคร้ังแรกน้ีมีขั้นตอนเร่ิมจากนํา  Cassava slurry ที่ได้จาก
การเตรียมวัตถุดิบมาเติมเอนไซม์แอลฟาอะมิเลส แล้วนําไปต้มให้สุก (Cooking) ด้วยการสัมผัสโดยตรงกับ
ไอนํ้า (Direct steam) ซึ่ง Praj ใช้ไอนํ้าที่มีความดันตํ่าประมาณ 1.5 บาร์  หลังจากน้ันจึงทําการย่อยคร้ังแรก
ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที จากน้ันจึงทําให้เย็นโดยผ่านเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน 
(Shell and tube heat exchanger) แล้วนําเข้าสู่กระบวนการต่อไป 

(3) การย่อยคร้ังสุดท้ายและการหมัก ในขั้นตอนน้ีจะทําการย่อยคร้ังสุดท้ายและการหมัก
ในขั้นตอนเดียวกันเรียกระบบน้ีว่า  SSF โดยหลังจากผ่านการย่อยครั้งแรกแล้วจะได้ของเหลวที่เรียกว่า 
Liquefied starch แล้วจึงทําให้เย็นลงด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน  หลังจากน้ันจึงป๊ัมเข้าสู่ถังหมักแล้ว
เติมเอนไซม์กลูโคอะมิเลสและเซลล์ยีสต์ แล้วทําการหมักแบบเบ็ดเสร็จ โดยใช้เวลาการหมักประมาณ 48-60 
ช่ัวโมง ซึ่งนํ้าหมักที่ได้จะมีเอทานอลอยู่ประมาณร้อยละ 8-10 นํ้าหมักที่ได้ก็จะถูกส่งเข้าสู่หอกลั่นต่อไป 

(4) เทคโนโลยีการกลั่น  สําหรับเทคโนโลยีการกลั่นเอทานอลจากมันสําปะหลังจะ
เหมือนกับการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาล  คือหอกลั่นมีการทํางานแบบ Multi-pressure distillation 
ประกอบด้วย  2 คอลัมน์หลัก ได้แก่ Mash column ที่ต่อกับ Degasifying column ทํางานภายใต้
สภาวะสุญญากาศ (Under vacuum) และ  Rectifier column จะทํางานภายใต้สภาวะท่ีมีความดัน 
(Under pressure) หลังจากผ่านกระบวนการกลั่นจะได้เอทานอลที่มีความเข้มข้นร้อยละ 95 และ 
นํ้ากากส่า  ซึ่งในนํ้ากากส่าที่ได้น้ีจะมีส่วนที่เป็นตะกอน (กากมันสําปะหลังและเซลล์ยีสต์) และส่วนที่เป็น
นํ้า เทคโนโลยีของ  Praj จะมีการติดต้ังเครื่อง  Decanter เพ่ือแยกระหว่างกากมันสําปะหลัง (สามารถ
นําไปใช้ทําอาหารสัตว์ได้)  และส่วนของน้ํา (นํ้าเสีย) 

(5) เทคโนโลยีการแยกน้ํา   การแยกนํ้าออกจากเอทานอลนั้นจะใช้  Molecular sieve 
dehydration ซึ่งมีหลักการทํางานเหมือนการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาล 
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รูปท่ี 3-24  เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังแบบ Simultaneous Saccharification  
and Fermentation (SSF)  ด้วยเทคโนโลยีของ Praj 
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4)  Alfa Laval 

เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังของ  Alfa Laval น้ันยังไม่เคยมี
ประสบการณ์เก่ียวกับการใช้มันสําปะหลังโดยตรง แต่มีประสบการณ์เก่ียวกับการผลิตเอทานอลจาก
ข้าวโพด ซึ่งจะคล้ายคลึงกับกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ประกอบด้วยขั้นตอนการเตรียม
วัตถุดิบ (Raw material preparation) การย่อยคร้ังแรก (Cooking Liquefaction) ขั้นตอนการย่อยคร้ัง
สุดท้าย (Saccharification) การหมัก (Fermentation) การกลั่น (Distillation) และการแยกน้ํ า 
(Dehydration) โดยขั้นตอนการทํางานทั้งหมดแสดงดังรูปที่ 3-25 ซึ่งมีรายละเอียดการทํางานดังต่อไปนี้ 

(1) การเตรียมวัตถุดิบ สําหรับการเตรียมวัตถุดิบน้ันทางบริษัท  Alfa Laval ต้องการ
วัตถุดิบในรูปของนํ้าแป้ง  (Starch milk) ซึ่งใช้ความเข้มข้นนํ้าแป้งประมาณร้อยละ 33 ในการเตรียม 
วัตถุดิบน้ี  จะเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการบดมันสําปะหลัง การแยกสิ่งสกปรก เช่น ทราย และเศษเหล็กที่ติด
มากับวัตถุดิบ จนถึงสกัดให้ได้นํ้าแป้ง แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการย่อยต่อไป ซึ่งในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ
น้ีทาง Alfa Laval ไม่มีเทคโนโลยีน้ี แต่ผู้ผลิตสามารถติดต้ังกระบวนการน้ีเพ่ิมเติมเองได้ ซึ่งมีให้เลือกใช้อยู่
หลายรายในประเทศไทย 

(2) การย่อยคร้ังแรก ขั้นตอนการย่อยคร้ังแรกเริ่มจากนํา  Starch milk มาเติมเอนไซม์
แอลฟาอะมิเลส แล้วนําไปต้มให้สุก (Cooking) โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนกับไอนํ้า (Indirect steam) 
หลังจากน้ันจึงทําการย่อยคร้ังแรกที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที จากน้ันจึงทําให้เย็นลง
โดยผ่านเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อน (Shell and tube heat exchanger) แล้วนําเข้าสู่กระบวนการ
ต่อไป 

(3) เทคโนโลยีการย่อยคร้ังสุดท้ายและการหมัก ในขั้นตอนน้ีจะทําการย่อยคร้ังสุดท้าย
และการหมักในขั้นตอนเดียวกันเรียกระบบน้ีว่า SSF โดยหลังจากผ่านการย่อยคร้ังแรกแล้วจะได้ของเหลว
ที่เรียกว่า  Liquefied starch แล้วทําให้เย็นลงด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน หลังจากน้ันจึงป๊ัมเข้าสู่ถัง
หมักแล้วเติมเอนไซม์กลูโคอะมิเลสและเซลล์ยีสต์ แล้วทําการหมักแบบเบ็ดเสร็จ โดยใช้เวลาการหมัก
ประมาณ 48-60 ช่ัวโมง ซึ่งนํ้าหมักท่ีได้จะมีเอทานอลอยู่ประมาณร้อยละ 10-14 หลังจากน้ันจึงส่งนํ้าหมัก
ที่ได้เข้าสู่หอกลั่นต่อไป 

(4) เทคโนโลยีการกลั่น บริษัท  Alfa Laval India ได้ร่วมมือกับบริษัท  Cemcorp ของ
ประเทศแคนาดา ในการปรับปรุงเทคโนโลยีด้านการกลั่นเพ่ือให้สามารถผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพดี โดยมี
ระบบการทํางานของหอกลั่นเป็นแบบ Multi pressure และเสียค่าใช้จ่ายด้านพลังงานพลังงานตํ่า 

(5) เทคโนโลยีการแยกน้ํา บริษัท  Alfa Laval ใช้เทคโนโลยี  Molecular Sieve ในการ
ผลิตเอทานอลปราศจากนํ้าเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิง ซึ่งข้อดีของเทคโนโลยี  Molecular Sieve มีดังน้ี  
ใช้พลังงานไอน้ําและระบบนํ้าเย็นน้อยกว่าระบบท่ัวไป ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
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ควบคุมระบบ มีระบบที่ง่ายต่อการปฏิบัติงาน เช่ือถือได้และปลอดภัย ออกแบบมาเพ่ือให้สามารถทํางาน
ได้เต็ม 12 เดือน ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการกําจัดนํ้าออกจากผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าการใช้สารเคมี 

รูปท่ี 3-25  เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังของ Alfa Laval (India) Ltd. 

ที่มา: Alfa Laval (India) Ltd. 

 

5)  Shandong Technology 

บริษัท  Shandong หรือ  Shandong Machinery & Equipment Imp & Exp Group 
Corporation (SDMECO) เป็นบริษัทที่ทําธุรกรรมเกี่ยวกับการออกแบบโรงงาน รวมถึงการออกแบบ
เครื่องจักร  การติดต้ัง  และฝึกอบรม  มีความเช่ียวชาญในด้านโรงงานถ่านหินและการผลิตเอทานอล
ปราศจากน้ําเป็นพิเศษ โดย  Shandong มีประสบการณ์เก่ียวกับการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง 
ทั้งในรูปของมันเส้นและกากมันสําปะหลังมาเป็นเวลานาน จึงทําให้มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง โดยเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังประกอบด้วย
ขั้นตอนดังต่อไปน้ี ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ (Raw material preparation) การย่อยคร้ังแรก 
(Cooking/Liquefaction)  การหมัก  ( Fermentation)  การกลั่ น  (Distillation)  และการแยกน้ํ า 
(Dehydration) แสดงได้ดังรูปที่ 3-26 
 

Cassava Starch Milk 

Slurry Mixing/Preparation 

Cooking & Liquefaction 

Fermentation Section 

Distillation 

Dehydration 

Fuel Ethanol 
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(1) เทคโนโลยีการเตรียมวัตถุดิบ เทคโนโลยีของ  Shandong สามารถบดมันเส้นได้
ขนาดที่สม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพสูงโดยที่ใช้พลังงานน้อยกว่าปกติ และสามารถกําจัดทรายและโลหะ
ออกจากวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยปกป้องการเสื่อมสภาพของเครื่องบดและป๊ัมได้ 
นอกจากน้ันยังมีเทคโนโลยีการกําจัดฝุ่นละอองโดยใช้นํ้าเพียงเล็กน้อย ช่วยลดการสูญเสียพลังงานความ
ร้อน หลังจากผ่านขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Cassava slurry  

(2) เทคโนโลยีการย่อยคร้ังแรก การย่อยคร้ังแรกใช้เทคโนโลยี  Double Enzyme, 
Medium-Low Temperature Jet Heating, Pipe Liquefying และ Post Liquefying โดยนํา Cassava 
slurry  ที่ได้จากขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ มาผ่านกระบวนการต้มแป้งสุกโดยใช้เครื่อง Jet cooking 
(Direct steam) จากน้ันจึงเข้าสู่กระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์แอลฟาอะมิเลส เทคโนโลยีการย่อยของ 
Shandong น้ันจะมีการย่อย  2 ครั้ง คือ การย่อยในท่อ (Pipe Liquefaction) และการย่อยในถังย่อย 
(Post liquefaction tank) จุดเด่นของเทคโนโลยีน้ี คือ ช่วยให้เกิดการย่อยแป้งได้สม่ําเสมอ และมี
ประสิทธิภาพ หลังจากย่อยคร้ังแรกเสร็จแล้วจึงลดอุณหภูมิลง ซึ่งเทคโนโลยีการลดอุณหภูมิจะใช้เครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อนที่เรียกว่า  Spiral plate cooler แล้วจึงลดอุณหภูมิลงให้เหมาะสมสําหรับการย่อย
ครั้งสุดท้าย (Saccharification)  
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รูปท่ี 3-26  เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังของ Shandong 
 

(3) เทคโนโลยีการย่อยคร้ังสุดท้าย สําหรับเทคโนโลยีการย่อยคร้ังสุดท้ายของ 
Shandong ใช้ระบบการย่อยแบบต่อเน่ือง (Continuous saccharification) โดยใช้ช่วงเวลาสั้นๆ 
ประมาณ 30 นาที (Pre-saccharification) หลังจากน้ันก็ป๊ัมเข้าสู่ถังหมักต่อไป 

(4) เทคโนโลยีการหมักเอทานอล ในข้ันตอนการหมักน้ีจะเป็นการหมักแบบต่อเนื่อง 
(Continuous fermentation)  ซึ่งจะช่วยกําจัดข้ันตอนการเตรียมกล้าเช้ือทําให้ไม่ต้องเตรียมกล้าเช้ือ
บ่อยๆ ได้ การเตรียมกล้าเช้ือจะทําในครั้งแรกเท่าน้ันโดยใช้  Pre-fermentation tank  จึงช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายเร่ืองยีสต์และลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในเร่ืองของน้ําและคนงานที่ใช้ในการล้างทําความ
สะอาดและฆ่าเช้ือ Mash ที่ผ่านการหมักจะมีการไหลอย่างคงที่ ทําให้ยีสต์สัมผัสกับอาหารอย่างสมํ่าเสมอ 

Tapioca Chips Crushing Airflow Conveying 

Screw Conveying Mixing & Pre-cooking Spiral Plate 

Heat 

Exchanger Saccharification 

Jet & Liquefying 
Cooling 

Yeast Proliferation 

CO2 Continuous Fermentation 

Mash Pre-heating 

Primary Tower 

Rectifier 

Ethanol 99.5% 

Rectifier Condenser Fusel Oil 
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และมีระบบการปล่อยก๊าซ CO2 ออกจากระบบที่ดีซึ่งจะช่วยเพ่ิมปริมาณเซลล์ยีสต์ที่มีชีวิตได้ ส่งผลให้เกิด
อัตราการหมักเอทานอลสูง ในระหว่างการหมักจะมีความร้อนเกิดข้ึนจึงต้องมีการทําให้อุณหภูมิของ 
นํ้าหมักลดลงด้วยระบบการหมุนเวียนนํ้าหมักผ่าน Spiral plate cooling 

(5) เทคโนโลยีการกลั่น ใช้ระบบการทํางานของหอกลั่น 2 หอที่มีความดันแตกต่างกัน 
(Multi pressure) และมีระบบป้องกันการอุดตันในหอกลั่นแรก การใช้ระบบการกลั่นที่มีความดัน
แตกต่างกันจะทําให้มีการใช้พลังงานไอนํ้าที่ตํ่ากว่าหอกลั่นระบบเก่าที่มี 3 หอและใช้ความดันปกติได้ 
ร้อยละ 40-50 เพราะว่าระบบมีการกําจัดสิ่งแปลกปลอมท่ีทําให้เกิดการสูญเสียพลังงานออกหลายคร้ัง 
ดังน้ันเอทานอลที่ได้จึงมีความบริสุทธ์ิสูง มีระบบป้องกันการอุดตันในหอกลั่น และการดัดแปลงหอกลั่นจะ
ช่วยลดปริมาณเมทานอลของผลิตภัณฑ์สุดท้ายให้มีระดับที่ตํ่ากว่า 100  ppm   

(6) เทคโนโลยีการแยกน้ํา  สําหรับเทคโนโลยีการแยกนํ้า ใช้เทคโนโลยี Molecular 
Sieve Bed Dehydration แบบอุณหภูมิปานกลาง ใช้ระบบ  Two-layer prizing จะช่วยลดขนาดของ
อุปกรณ์และประหยัดพลังงานไอนํ้าได้ ผลิตภัณฑ์เอทานอลสุดท้ายมีความบริสุทธ์ิอยู่ที่ร้อยละ 99.8  
 

ตารางที่ 3-2   สรุปตัวอย่างเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในประเทศไทย 

เทคโนโลย ี บริษัทที่ใช้ ลักษณะเด่น

1. KATZEN 
(สหรัฐอเมริกา) 

- บจ. ราชบรุ ี

เอทานอล 

- มีขั้นตอนการบดมันสําปะหลังแบบหยาบ  ลดการฟุ้งกระจาย  น้ําแป้งมี
อัตราส่วนของแข็งสูงกว่าร้อยละ 33 

- ใช้ระบบสุญญากาศในขั้นตอน Liquefaction อุณหภูมิ 121 oC 

- ใช้การหมักแบบ SSF 

- ใช้การกล่ันแบบ 2 คอลัมน์แบบ Multi pressure   

- ทําเอทานอลใหบ้ริสุทธิ์โดยใช้ Molecular sieve dehydration 

2. MAGUIN   
   (ฝร่ังเศส) 

- บจ. ไทยอะโกร 
เอนเนอร์ย ี

- บจ. เพโทรกรีน 

- มีขั้นตอนแยกทราย  และการบดและกรองมันสําปะหลัง   

- มีการใช้เอนไซม ์Cellulase ร่วมกับ α-amylase ในขั้นตอน 
Liquefactionใช้อุณหภูมิ 90-100 oC 

- ใช้การหมักแบบต่อเนื่องหลายถงั (Cascade Continuous 
fermentation) 

- ใช้การกล่ันแบบ 2 คอลัมน์  

- ทําเอทานอลใหบ้ริสุทธิ์โดยใช้ Molecular sieve dehydration 
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ตารางที่ 3-2  (ต่อ) 

เทคโนโลย ี บริษัทที่ใช้ ลักษณะเด่น

3. PRAJ 
  (อินเดีย) 

- บจ.ขอนแก่น
แอลกอฮอล์ 

- บจ.น้ําตาลไทย 
เอทานอล 

- บจ.เคไอ 

เอทานอล 

- ไม่มีขั้นตอนการเตรียมวัตถุดบิแต่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมเองได้ 

-  ในขั้นตอน Liquefaction ใชอุ้ณหภูมิ 85 oC 90 นาที แล้วทาํให้เย็น 

-  ใช้การหมักแบบต่อเนื่อง (Continuous) แบบ SSF 

-  ใช้การกล่ันแบบ 2 คอลัมน์แบบ Multi pressure 

-  ทําเอทานอลให้บริสุทธิ์โดยใช้ Molecular sieve dehydration 

4. ALFA LAVAL  
     (อินเดีย) 

บมจ.ไทย

แอลกอฮอล์ 

- ไม่มีขั้นตอนการเตรียมวัตถุดบิแต่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมเองได้ 

- ในขั้นตอน Liquefaction ใชอุ้ณหภูมิ 90 oC 90 นาที แล้วทาํให้เย็น 

- ใช้การหมักแบบเบ็ดเสร็จ (Batch) แบบ SSF 

- ใช้การกล่ันแบบหลายคอลัมน์แบบ Multi pressure 

- ทําเอทานอลให้บริสุทธิ์โดยใช้ Molecular sieve dehydration 

5. SHANDONG 
      (จีน) 

บจ. ไทยง้วน 

เอทานอล 

- มีขั้นตอนแยกทราย  และสามารถบดมันสําปะหลังได้ขนาดสม่ําเสมอ

- มีการยอ่ยแป้งได้สม่ําเสมอโดยใช้ระบบการย่อยครัง้แรก (Liquefaction) 2 ครัง้ 

- ใช้การหมักแบบต่อเนื่อง (Continuous) 

- ใช้การกล่ัน 2 คอลัมน์แบบ Multi pressure 

- ทําเอทานอลให้บริสุทธิ์โดยใช้ Molecular sieve dehydration 
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3.1.3   เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลในต่างประเทศ 

3.1.3.1  เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากแป้งและน้ําตาล 

เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบจําพวกแป้งและนํ้าตาลได้รับการวิจัยและ
พัฒนาจนกระทั่งจําหน่ายเป็น Know-how มากมายทั่วโลก เปลี่ยนจากระบบ Batch เป็นระบบ 
continuous เทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1)  “BIOSTIL” เป็นเทคโนโลยีการผลิตที่พัฒนาโดย Alfa-Laval AB. ประเทศสวีเดน 
โรงงานแรกที่ใช้เทคโนโลยีน้ีเป็นโรงงานกลั่นเอทานอลในประเทศออสเตรเลียด้วยกําลังการผลิต 12,000 ลิตร
ต่อวัน ภายหลังจากประสบความสําเร็จด้วยดี Alfa-Laval AB. ได้ร่วมมือกับ M/s Alfa-Laval (India) Ltd. 
นําเทคโนโลยีเข้าประเทศอินเดีย จนกระทั่งในปัจจุบันโรงงานในประเทศอินเดียใช้ Biostil มากกว่า 40 
โรงงาน และยังมีโรงงานอ่ืนๆ อีกในประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน บราซิล และปากีสถาน จุดเด่นของ
เทคโนโลยีน้ีคือใช้ยีสต์สายพันธ์ุพิเศษ Schizosaccharomyces pombe ซึ่งสามารถใช้กากนํ้าตาลที่ 

ความเข้มข้นสูง 40-45°Brix ได้ ซึ่งความเข้มข้นนํ้าตาลสูงจะทําให้เกิดการปนเป้ือนของเช้ืออ่ืนได้น้อย ซึ่ง
ภายหลังการหมักสิ้นสุด สารละลายท่ีได้จะผ่านเข้าเคร่ืองเหว่ียงความเร็วสูง แยกครีมยีสต์ออกมา
หมุนเวียนกลับเข้าถังหมักใหม่ ซึ่งยีสต์มีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว  จึงไม่ต้องเติมสารอาหารเข้าในระบบ
และยังได้ผลผลิต (yield) สูง ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนนํ้าตาลเป็นเอทานอลและการกลั่นมีค่าร้อยละ 92 
และร้อยละ 99 ตามลําดับ นอกจากน้ีระบบใช้ถังหมักเพียงถังเดียวทําให้ใช้พ้ืนที่น้อย ระบบควบคุม
อัตโนมัติ ทําให้ง่ายต่อการควบคุม ใช้เคร่ืองมือน้อยทําให้ต้นทุนคงที่ตํ่า แต่ข้อจํากัด คือความเข้มข้นของ 
เอทานอลตํ่าเพียงร้อยละ 5-7 เท่าน้ัน  ทําให้ต้องสิ้นเปลืองพลังงานในการกลั่น 

2) “HIFERM-GR” หรือ “CASCADE” เป็นระบบที่พัฒนาโดย Vogelbusch 
Ges.m.b.H. ประเทศออสเตรีย โรงงานที่ใช้เทคโนโลยีกระจายอยู่ในทวีปยุโรป อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา 
และแคนาดา เป็นต้น จุดเด่นของเทคโนโลยีน้ีคือ ประสิทธิภาพในการหมักสูงร้อยละ 90 ได้เอทานอลท่ีมี
ความเข้มข้นสูงร้อยละ 8.5-9.5 โดยนํ้าหนัก ทําให้ใช้พลังงานในการกลั่นตํ่า ต้นทุนการผลิตตํ่า ทนต่อ
เกลือแคลเซียมที่ความเข้มข้นสูงและเวลาที่ใช้ในการหมักตํ่า 

3)  “HOECHST-UHDE”  จุดเด่นของเทคโนโลยีน้ี คือ ยีสต์ที่ใช้เป็นชนิดลอยตัวข้ึน 
(flocculating yeast) และถังหมักเป็นชนิด loop reactor ซึ่งทําให้การหมักสิ้นสุดรวดเร็วและรักษา
ความเข้มข้นของยีสต์ให้สูงสุดตลอดการหมัก จะได้ความเข้มข้นของเอทานอลร้อยละ 7.5-8.0 โดย
ปริมาตร โรงงานที่ใช้เทคโนโลยีน้ีคือ โรงกลั่น Diana ซึ่งเป็นโรงกลั่นขนาดใหญ่ที่ประเทศบราซิล ผลิตได้ 
75,000 ลิตรต่อวัน ข้อดีและข้อเสียของระบบน้ีเหมือนระบบ BIOSTIL   

4)  “LURGI” พัฒนาโดย Messrs. LURGI  เป็นระบบต่อเน่ืองที่ใช้ถังหมัก 6 ถังเรียงกัน  
ซึ่งภายในมียีสต์ที่ตรึงไว้บน sodium- หรือ calcium-alginate (immobilized yeast) วัตถุดิบจะไหลเข้า
ถังหมักที่ 1 ความเข้มข้นของเอทานอลจะสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง และน้ําหมักที่ออกจากถังหมักที่ 6  
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จะเข้ากระบวนการกลั่นต่อไป ยีสต์ในแต่ละถังจะมีการปรับตัวให้เข้ากับความเข้มข้นของเอทานอล  
แต่อย่างไรก็ตามข้อจํากัดของเทคโนโลยีน้ี คือ จะต้องมีการเติมสารอาหารให้ยีสต์ในแต่ละถังเจริญเติบโต 
เน่ืองจากสารอาหารบางส่วนจะออกมาพร้อมกับนํ้าหมักและต้องไม่ให้มีซูโครสหรือน้ําตาลอินเวิร์ทออกมา
ด้วยเนื่องจากจะทําให้ผลผลิต (yield) ที่ได้ลดลง 

5)  “STARCOSA”  เป็นระบบการหมักต่อเน่ือง 2 ขั้นตอนที่พัฒนาโดย STARCOSA 
ประเทศเยอรมัน มีการนํา micro-filtration membrane มาใช้แทนการฆ่าเช้ือวัตถุดิบก่อนเข้าถังหมัก
และป้องกันไม่ให้ยีสต์ออกจากถังหมัก ขั้นตอนแรกจะเป็นถังหมักที่ใช้เพื่อเพ่ิมปริมาณเซลล์ยีสต์จะมีความ
เข้มข้นของยีสต์สูง ขั้นตอนที่ 2 จะเป็นการหมักให้ได้เอทานอล  ยีสต์จะมีการหมุนเวียนระหว่างถังหมักทั้ง 
2 ถัง ความเข้มข้นของเอทานอลท่ีได้ประมาณร้อยละ 6.5-8.0 โดยปริมาตร ส่วนข้อจํากัดของเทคโนโลยีน้ี
คือต้นทุนสูง 

 

ตารางที่ 3-3   สรุปและเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบแป้งและนํ้าตาล 

ปัจจัย Batch Cascade BIOSTIL UHDE LURGI STARCOSA

ความเข้มข้นยีสต์ (กรัม/ลิตร)

Yield (%) 

ความเข้มข้นเอทานอล (%vol.) 

Productivity (l Eth./m3h) 

3-8 

88-92 

7-9 

1.5-7 

6-10

90-92 

8.5-9.5 

3-30 

40-55

90-92 

5-7 

7 

50

90-95 

6.5-7.5 

15-17 

35-45 

85-95 

8-9 

12-15 

120-150

94 

6.5-8.0 

21 

ที่มา  :  Manohar Rao (1997) 
 

3.1.3.2   เทคโนโลยีการผลติเอทานอลจากลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulose) 

 การผลิตเอทานอลในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตจากการหมักวัตถุดิบ
จําพวกแป้งและนํ้าตาล ซึ่งการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสจะต้องมีการทํา Pretreatment เน่ืองจากการ
ย่อยสลายองค์ประกอบในวัตถุดิบคือเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสเป็นนํ้าตาลยากมาก ซึ่งภายหลังจากย่อย
เป็นนํ้าตาลแล้วจะเข้าสู่กระบวนการผลิตเหมือนกับนํ้าตาล   

 ในขั้นตอนการทํา Pretreatment สิ่งที่ท้าทายต่อนักวิจัยในปัจจุบันคือ การลด
ต้นทุนทางการผลิตและได้ผลผลิต (yield) นํ้าตาลสูงสุด ภายหลังจากทํา pretreatment จะเข้าสู่ขั้นตอน
การย่อย ซึ่งมีหลายเทคโนโลยี ได้แก่ การย่อยด้วยกรดเจือจาง กรดเข้มข้น หรือเอนไซม์ กระบวนการย่อย
ด้วยกรดเจือจางเป็นเทคโนโลยีที่เก่าที่สุด จะใช้กรดซัลฟุริคร้อยละ 1 ที่อุณหภูมิและความดันสูงเป็นเวลา 
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1 นาที จะได้ผลผลิต (yield) นํ้าตาลร้อยละ 50 ซึ่ง BCI จะใช้เทคโนโลยีน้ีในโรงงานที่เมือง Jennings LA 
Gridley และ แคลิฟอร์เนีย ส่วนการย่อยด้วยกรดเข้มข้นได้รับการพัฒนาขึ้น จะใช้กรดซัลฟุริค ร้อยละ 70 
ที่อุณหภูมิและความดันตํ่าเป็นเวลา 2-6 ช่ัวโมง ได้ผลผลิต (yield) นํ้าตาลสูงถึงร้อยละ 90 กรดและ
นํ้าตาลท่ีได้จะแยกด้วยเคร่ือง Ion exchange และสามารถระเหยกรดที่ได้เพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ได้ มี 2 
บริษัทที่จะใช้เทคโนโลยีน้ีในโครงการโรงงานเอทานอล คือ Arkenol และ Masada Resource Group   

เทคโนโลยีการย่อยวัตถุดิบลิกโนเซลลูโลสด้วยเอนไซม์มีการพัฒนาระบบจากเดิมคือ 
ระบบการย่อยและการหมักแยกออกจากกัน ปัจจุบันที่ใช้กันอย่างกว้างขวางคือ Simultaneous 
Saccharification and Fermentation (SSF) ซึ่งจะรวมการย่อยและการหมักเป็นระบบเดียวกัน แต่มี
ข้อจํากัดคือ ทั้งเอนไซม์เซลลูเลสและจุลินทรีย์ที่ใช้หมักจะต้องทํางานที่สภาวะเดียวกัน เป็นผลให้ผลผลิต 
(yield) นํ้าตาลและ เอทานอลท่ีได้ตํ่า จึงได้มีการพัฒนาระบบที่จะใช้ทดแทน SSF น่ันคือ Sequential 
Hydrolysis and Fermentation (SHF) การแยกการย่อยและการหมักออกจากกัน เอนไซม์และจุลินทรีย์
จะทํางานในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 

ขั้นตอนการหมัก การวิจัยในระยะสั้นเป็นการใช้พันธุวิศวกรรมกับยีสต์หรือแบคทีเรีย
เพ่ือให้สามารถใช้นํ้าตาล 5 ชนิดที่อยู่ในวัตถุดิบลิกโนเซลลูโลสได้ เช่น น้ําตาลกลูโคส ไซโลส แมนโนส 
กาแลคโตส และอะราบิโนส ส่วนการวิจัยในระยะปานกลางและระยะยาวจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการหมักของจุลินทรีย์ให้ได้ผลผลิต (yield) สูงในเวลาที่สั้นลง  ในปัจจุบัน The National Renewable 
Energy Laboratory (NREL) ได้พัฒนาแบคทีเรียสายพันธ์ุ Zymomonas mobilis ซึ่งสามารถใช้นํ้าตาล
ได้ทั้งคาร์บอน 5 และ 6 โมเลกุล และได้ผลผลิต (yield) ร้อยละ 40 ได้มีการจดสิทธิบัตรและ Arkenol 
ได้รับอนุญาต ให้ใช้แบคทีเรียสายพันธ์ุน้ีได้ในโรงงานเอทานอลใน Sacramento ที่จะใช้ฟางข้าวเป็น
วัตถุดิบ (Aden et al., 2000) 

โดยในทวีปอเมริกาเหนือ ได้เริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส
ระดับอุตสาหกรรม โดยมีแผนที่จะสร้างโรงงาน ซึ่งมีการเลือกใช้วัตถุดิบทางการเกษตร ดังน้ี  

- เมือง Sacramanta และ Mission Viejo มลรัฐ California โดยใช้วัตถุดิบ
เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร ได้แก่ ฟางข้าว กากอ้อย และรําข้าว เป็นต้น 

- เมือง Jennings LA Gridley และมลรัฐ California โดยใช้วัตถุดิบ คือ เศษไม้ 
และฟางข้าว 

- เมือง Middletown และ Newyork โดยใช้วัตถุดิบเป็นวัสดุเหลือทิ้งจาก
การเกษตร  

- เมือง Ottawa ประเทศ Canada โดยใช้วัตถุดิบเป็นวัสดุเหลือทิ้งจาก
การเกษตร 
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3.1.3.3 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากน้ําข้าวฟ่างหวานโดยใช้แรง 
โน้มถ่วงสูง  

การผลิตเอทานอลจากน้ําข้าวฟ่างหวานโดยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae 
NP01 ถูกทดสอบภายใต้การหมักแรงโน้มถ่วงสูง (VHG) เมื่อนํ้าตาลซูโครสถูกนํามาใช้เป็นส่วนผสม นํ้าข้าวฟ่าง
หวานที่มีนํ้าตาลรวม 280 กรัมต่อลิตร สารสกัดจากยีสต์ 3 กรัมต่อลิตร และเปปโตน 5 กรัมต่อลิตร 
ให้การผลิตเอทานอลมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีความเข้มข้น 120.68 กรัมต่อลิตรและผลผลิต 2.01 กรัม
ต่อลิตรต่อช่ัวโมง เมื่อกากนํ้าตาลมาใช้เป็นส่วนผสมน้ําผลไม้ภายใต้เง่ือนไขเดียวกันให้เอทานอล 
ฅความเข้มข้น 109.34 กรัมต่อลิตรและผลผลิต 1.52 กรัมต่อลิตรต่อช่ัวโมง  

3.1.3.4 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลโดย Hydration of Ethene 

อุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศอังกฤษ จะเป็นการผลิตเอทานอลโดย
กระบวนการที่ไอออน (ที่แตกตัวในนํ้า) ดึงดูดโมเลกุลของนํ้า (ทั้งน้ีนํ้าเป็นทั้งขั้วบวกและลบ) จาก Ethene 
โดยใช้ไอนํ้าในการปรากฏตัวของตัวเร่งปฏิกิริยากรดฟอสฟอรัส โดยต้องเกิดปฏิกิริยาเช่นน้ีต้องกระทําใน
อุณหภูมิตํ่า แรงกดดันที่สูงและความเข้มข้นของไอนํ้าสูงปานกลางโดยปฏิกิริยาคายความร้อน ในทางปฏิบัติ
อุณหภูมิจะสูงประมาณ 300 ° C, ความดัน 60-70 atm, และไอน้ําต่อ Ethane ที่อัตราส่วน 0.6 : 1  

 

 

รูปท่ี 3-27   การผลิตเอทานอลโดย Hydration of Ethene 
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วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลมีมากมายหลายชนิด โดยทั่วไปวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเอทานอลได้จากพืช 
2 ประเภท คือ พืชที่ให้นํ้าตาล ได้แก่ อ้อย กากอ้อย บีทรูท (หัวผักกาดหวาน) กากน้ําตาล (ผลพลอยได้
จากอ้อย) และพืชที่ให้แป้ง ได้แก่ มันสําปะหลัง มันเทศ ธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ 
ข้าวฟ่าง เป็นต้น สําหรับพืชที่เหมาะสมสําหรับการนํามาเป็นวัตถุดิบผลิตเอทานอลในประเทศไทย ได้แก่ 
มันสําปะหลัง อ้อย และกากน้ําตาล ดังน้ันการคัดเลือกและเก็บรักษาวัตถุดิบ จึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อ
ปริมาณและคุณภาพของเอทานอลที่ผลิตได้โดยตรง 

 
โรงงานผลิตเอทานอลในปัจจุบัน จะใช้วัตถุดิบ 2 ประเภทหลักๆ คือ มันสําปะหลัง และกากนํ้าตาล 

หรือกากนํ้าตาลและน้ําอ้อย อย่างไรก็ตาม ฤดูเก็บเก่ียวของทั้งอ้อยและมันสําปะหลังจะอยู่ในช่วงใกล้เคียงกัน
มากคือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เมษายน ซึ่งจะมีผลผลิตออกมาเป็นจํานวนมาก หลังจากน้ันแล้วจะ
เกิดช่องว่างของการป้อนวัตถุดิบ ถึงแม้จะมีการสร้างระบบจัดเก็บวัตถุดิบคือถังเก็บกากนํ้าตาล หรือ
โรงเก็บมันเส้นตากแห้ง ก็จะทําให้ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนตามไปด้วย 

 
1) สถานภาพวัตถุดิบสําหรับการผลิตเอทานอลในประเทศไทย  

 

วัตถุดิบทางการเกษตรที่มีน้ําตาลโมเลกุลเด่ียวอยู่ในโครงสร้างโมเลกุลสามารถใช้ในการผลิต 
เอทานอลได้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทดังน้ี  

(1) วัตถุดิบประเภทนํ้าตาล ได้แก่ อ้อย กากน้ําตาล และบีทน้ําตาล ยีสต์สามารถใช้วัตถุดิบ
ประเภทนี้ได้เลยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการใดๆ โดยวัตถุดิบเหล่าน้ีจะมีน้ําตาลซูโครสเป็นองค์ประกอบ
หลัก  

(2) วัตถุดิบประเภทแป้ง ได้แก่มันสําปะหลัง (รวมท้ังมันเส้น) ข้าวโพด ข้าวสาลี ธัญพืชอ่ืนๆ 
เป็นต้น โดยแป้งเป็นพอลิเมอร์ของนํ้าตาลกลูโคส เมื่อนําแป้งมาผ่านกระบวนการย่อย (hydrolysis) ด้วย
เอนไซม์จะได้น้ําตาลกลูโคสที่สามารถเข้าสู่กระบวนการหมักได้ โดยทั่วไปการย่อยแป้งเป็นน้ําตาลด้วย
เอนไซม์จะประกอบด้วยการย่อยสองครั้งคือ  

• การย่อยคร้ังแรกหรือการทําให้เหลว (Liquefaction) ขั้นตอนน้ีจะใช้กรดหรือ
เอนไซม์กลุ่มแอลฟาอะมิเลส ที่มีกิจกรรมการย่อยแป้งที่อุณหภูมิสูงประมาณ 90 ถึง 
100 องศาเซลเซียส ให้ได้โมเลกุลขนาดเล็กลงที่เรียกว่า เดกซ์ทริน และมีความหนืด
ลดลง  

• การย่อยคร้ังสุดท้ายหรือการเปลี่ยนเป็นน้ําตาล (Saccharification) ขั้นตอนน้ีจะใช้
เอนไซม์กลูโคอะมิเลสย่อยเดกซ์ทรินให้ได้น้ําตาลที่ ยีสต์สามารถนําไปใช้ได้ 

3.2  การคัดเลือกและเก็บรักษาวัตถุดิบ 
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ซึ่งโดยทั่วไปเอนไซม์ในกลุ่มน้ีจะมีกิจกรรมที่อุณหภูมิปานกลางประมาณ 55 ถึง 65 
องศาเซลเซียส  

(3)  วัตถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลส ส่วนมากวัตถุดิบประเภทน้ีจะเป็นผลพลอยได้จาก
เกษตรกรรม และอุสาหกรรมเกษตร ได้แก่ ฟางข้าว กากอ้อย ซังข้าวโพด และของเสียจากอุตสาหกรรม
เย่ือและกระดาษเป็นต้น ส่วนใหญ่วัตถุดิบในกลุ่มน้ีจะทนต่อการย่อยสลายมาก ดังน้ันข้ันตอนการผลิต 
เอทานอลจึงซับซ้อนมากกว่าวัตถุดิบจากแป้งและน้ําตาล  

 

2) การคัดเลือกและเก็บรักษาวัตถุดิบสําหรับการผลิตเอทานอล 
 

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ว่า เอทานอลน้ันสามารถใช้พืชหลายชนิดมาผ่านกระบวนการหมัก 
แปรรูปเป็นแอลกอฮอล์ และผ่านกระบวนการอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความเข้มข้นให้กับแอลกอฮอล์จนกลายเป็น 
เอทานอล แต่จากการศึกษาในขั้นต้นน้ันพบว่า มันสําปะหลัง มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นวัตถุดิบหลัก
สําหรับการผลิตเอทานอลมากกว่าการใช้อ้อยหรือกากน้ําตาล (การศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
สิ่งสําคัญที่ต้องคํานึงถึงในการผลิตเอทานอลคือ ประสิทธิภาพในการใช้เลือกใช้วัตถุดิบ ซึ่งจากการศึกษา
เปรียบเทียบระหว่าง มันสําปะหลัง และ อ้อยหรือกากนํ้าตาลน้ันพบว่า มันสําปะหลังสามารถให้ผลผลิต
ได้มากที่สุด ภายในเวลาที่สั้นที่สุด (Engineering Today) ด้วยเหตุผลดังกล่าวน้ีทําให้สามารถลดพลังงาน
ที่ใช้และต้นทุนการผลิตได้ถึง 50% เมื่อพิจารณาถึงปริมาณของวัตถุดิบที่จะสามารถตอบรับ อุปสงค์ใน
ตลาดได้เพียงพอหรือไม่น้ัน พบว่าปริมาณมันสําปะหลังในประเทศไทย ยังมีปริมาณส่วนเกินที่เพียงพอต่อ
การผลิต ขณะที่ กากนํ้าตาลและอ้อย มีการผลิตในจํานวนที่จํากัด และมีอุปสงค์ จากการนําไปใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรมอ่ืนสูงอยู่แล้ว 

 
3.2.1 วัตถุดิบประเภทนํ้าตาลในการผลิตเอทานอล 
 

ซึ่งผลผลิตอ้อยในฤดูการผลิต 2550/2551–2553/54 ที่ผ่านมามีประมาณ 73.30 - 
82.50 ล้านตัน ผลผลิตกากน้ําตาล 3.30 - 3.71 ล้านตัน เมื่อใช้กากนํ้าตาลสําหรับการบริโภค
ภายในประเทศและส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศ จํานวน 1.86 - 1.90 ล้านตันแล้ว จะเหลือกากนํ้าตาล
สําหรับผลิตเอทานอล 1.44 - 1.81 ล้านตัน ใช้ผลิตเอทานอลได้ประมาณวันละ 0.99 - 1.24 ล้านลิตร 
โดยประเทศไทยมีปริมาณอ้อยประจําฤดูการผลิต 2554/2555 ประมาณ 99.5 ล้านตัน มากว่าฤดูการผลิต
ที่ผ่านมาถึง 17 ล้านตัน แต่ก็มีข้อจํากัดสําหรับการนําอ้อยมาเป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตเอทานอล เน่ืองจากมี
การเพาะปลูกอ้อยเป็นฤดู ช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนเมษายน ของทุกปี การนําอ้อย
มาเป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตเอทานอล จะใช้หลักการเดียวกันกับอ้อยที่นํามาผลิตนํ้าตาลซึ่งดูจากค่าความหวาน 
(ซี.ซี.เอส) เน่ืองจากค่าความหวานสูงก็จะสามารถผลิตเอทานอลได้สูง เพราะแอลกอฮอล์ต้องได้จาก
นํ้าตาล เพราะฉะน้ันพันธ์ุที่มีความหวานสูงก็ควรจะให้ผลผลิตแอลกอฮอล์สูงด้วย เช่นเดียวกับการผลิต
นํ้าตาลเมื่ออ้อยที่มีค่าความหวานสูงก็จะได้ผลผลิตนํ้าตาลที่สูง 
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พันธ์ุอ้อยที่จะใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์ควรเป็นพันธ์ุที่มีความหวานเร็ว เน่ืองจากการหีบอ้อยเพ่ือ
เอานํ้าตาลมีระยะเวลาเพียง 4-5 เดือนเท่าน้ัน แต่การผลิตนํ้าอ้อยเพ่ือเอทานอล ต้องทําตลอดปีในการ
ผลิตจะต้องใช้อ้อยพันธ์ุที่มีความหวานเร็วและโตเร็ว 

 

โรงงานส่วนใหญ่ประเทศไทยใช้กากนํ้าตาลหรือโมลาส ในการผลิตแอลกอฮอล์ สําหรับพันธ์ุอ้อยที่
จะให้กากน้ําตาล (โมลาส) สูงน้ัน ยังไม่มีผลงานวิจัยที่แน่ชัด ขณะที่พันธ์ุอ้อยของกรมวิชาการเกษตรที่มี
ความหวานสูงและโตเร็วซึ่งเหมาะที่จะใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์ได้ดี ได้แก่ พันธ์ุอู่ทอง 6 ซึ่งให้ผลผลิต 
ในเขตมีนํ้าเสริม ดินร่วมปนทรายเฉลี่ย 18 ตัน/ไร่ และมีความหวานเฉลี่ย 13.50 ซี.ซี.เอส  

 

กากนํ้าตาลหรือโมลาส คือ ของเหลวสีดําที่เหนียวข้น แปรสภาพมาจากนํ้าอ้อยและเป็นผลผลิต
ขั้นสุดท้ายจากกระบวนการผลิตนํ้าตาล ซึ่งมีอยู่ 3 ชนิดขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการผลิตนํ้าตาลทราย ดังน้ี 

1) blackstrap molasses หมายถึงกากนํ้าตาลสุดท้ายที่ได้จากการผลิตนํ้าตาลทรายขาว 
(white sugar) จะมีปริมาณนํ้าตาลทั้งหมด (total sugar) อยู่ประมาณร้อยละ 50-60 

2) refinery molasses หมายถึงกากนํ้าตาลที่ได้จากการผลิตนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (refined 
sugar) จะมีปริมาณนํ้าตาลทั้งหมด (total sugar) ปนอยู่ประมาณร้อยละ 48  

3) Invert or high-test molasses หมายถึงกากนํ้าตาลที่ได้จากการกระทําบางส่วนของ
นํ้าอ้อยแปรสภาพ (invert cane juice) ให้ข้นข้ึนโดยการระเหย ส่วนประกอบเป็นนํ้าตาล 
อินเวอร์ท (นํ้าตาลกลูโคส นํ้าตาลฟรุกโตส) เป็นส่วนใหญ่ 

 
โดยคุณภาพของกากนํ้าตาลจะขึ้นอยู่กับพันธ์ุอ้อย ระยะเวลาในการปลูกอ้อย รวมถึงกระบวนการ

ผลิตและวิธีการสกัดนํ้าตาล ในระหว่างกรรมวิธีการผลิตนํ้าตาลปกติ (3 boiling scheme) จะได้
กากนํ้าตาลออกมา 3 ชนิด ในระหว่างการผลิตเป็น 3 ขั้น ดังน้ี 

• กระบวนการผลิตครั้งที่ 1 (first boiling หรือ A-molasses) กากนํ้าตาลที่ได้จากการผลิต
ครั้งแรกจะมีคุณภาพความหวานดีที่สุด เน่ืองจากนํ้าตาลที่ถูกสกัดออกมามีจํานวนน้อย  
ทําให้ความหวานหลงเหลืออยู่ในกากนํ้าตาลมาก  

• กระบวนการผลิตคร้ังที่ 2 (second boiling หรือ B-molasses) จะทําให้กากนํ้าตาลมีสีที่
เข้มขึ้น และคุณภาพความหวานจะลดลง  

• กระบวนการผลิตครั้งที่ 3 (final boiling หรือ C-molasses) จะได้กากนํ้าตาลที่มีสีดําเหนียวข้น 
ซึ่งเรียกว่า “แบคสแทรพโมลาส” ที่มีประโยชน์ และมีมูลค่าทางการค้ามาก (มีคุณภาพความ
หวานมาตรฐานที่ 50%, TSAI) โดยสามารถนําไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม
ผลิตแอลกอฮอล์ อาหารสัตว์ ผงชูรส และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย  
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โดยที่กากน้ําตาลในกระบวนการผลิตครั้งที่ 1 และ 2 สามารถนํากลับไปใช้ในการผลิตนํ้าตาลได้ 
แต่กระบวนการผลิตครั้งที่ 3 หรือ C-molasses ไม่สามารถนํากลับไปใช้ในการผลิตนํ้าตาลต่อไปอีกได้  
 
ตารางที่ 3-4 การใช้วัตถุดิบประเภทน้ําตาลในการผลิตเอทานอล 
 

วัตถุดิบ ข้อดี ข้อเสยี 
กากนํ้าตาล - เก็บรักษาได้ง่ายทําให้สามารถผลิต

เอทานอลได้ต่อเนื่องทั้งปี 
 

- ราคาไม่แน่นอนขึ้นลงตามความ
ต้องการของตลาด 

- กากนํ้าตาลแต่ละแห่งมีคุณภาพ
แตกต่างกัน 

น้ําอ้อย - คุณภาพดีกว่ากากน้ําตาล - การเก็บรักษายาก 
- ช่วงนอกฤดูกาลไม่สามารถหาได้

เนื่องจากการปลูกอ้อยจะปลูก
เป็นฤดูกาล 

น้ําตาลทราย - สามารถเก็บรักษาได้ง่ ายทําให้
สามารถผลิตเอทานอลได้ต่อเนื่อง
ทั้งปี 

- ราคาสูง 
 

ข้าวฟ่างหวาน - คุณภาพดีกว่าอ้อย 
- สามารถเก็บรักษาได้ง่ ายทําให้

สามารถผลิตเอทานอลได้ต่อเนื่อง
ทั้งปี 

- อายุการเก็บเกี่ยวส้ัน 
- ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ

กากนํ้าตาล 

- มีการส่งเสริมการปลูกน้อย 
 

 
3.2.2 การคัดเลือกและเก็บรักษาวัตถุดิบประเภทแป้งในการผลิตเอทานอล 

 

อย่างที่ทราบกันแล้วน้ันว่าประเทศไทยเป็นประเทศหลักประเทศหน่ึงของโลกในการผลิต
มันสําปะหลัง ซึ่งมีข้อเด่นในเชิงเกษตรกรรมที่สามารถปลูกได้ในหลายๆ พ้ืนที่ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีการเพาะปลูกมากที่สุด จังหวัดที่มีการเพาะปลูกมากที่สุด 5 อันดับ
แรก ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ ฉะเชิงเทรา กําแพงเพชร และสระแก้ว เป็นต้น ซึ่งดูแลรักษาง่ายไม่ยุ่งยาก 
ลงทุนน้อย ผลผลิตง่ายต่อการจัดการ และสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานในรูปของมันเส้นก่อนนําไปใช้งาน 
ในขณะที่อ้อยเป็นพืชที่ถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทรายและระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 
ทําให้ขาดความคล่องตัวในการจัดการและแปรรูป ส่วนกากน้ําตาลซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตนํ้าตาล
ทรายจากอ้อยมีปริมาณค่อนข้างจํากัด และยังคงมีความต้องการเพ่ือใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอ่ืน 
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รวมถึงการส่งออกสูง พันธ์ุมันสําปะหลังที่เพาะปลูกกันส่วนใหญ่ยังคงเป็นพันธ์ุพ้ืนเมือง ต่อมาได้มีการ
พัฒนาสายพันธ์ุ มันสําปะหลัง โดยสายพันธ์ุแรก คือ ระยอง 1 และได้มีการพัฒนาต่อมาอย่างต่อเนื่อง  

 
การพัฒนาสายพันธ์ุมันสําปะหลังในประเทศไทยจุดประสงค์หลัก เพ่ือการเพ่ิมเปอร์เซนต์ของแป้ง

ในหัวมันและเพ่ิมผลผลิต เน่ืองจากเปอร์เซ็นต์ของแป้งที่สูงก็จะให้ผลผลิตเอทานอลสูงด้วยเหมือนกัน 
ปัจจุบันมันมีสําปะหลังหลายพันธ์ุ แต่ละสายพันธ์ุมีลักษณะและความสามารถในการผลิตเอทานอลที่
แตกต่างกัน แสดงดังตารางที่ 3-5 
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ตารางที่ 3-5 ลักษณะประจําพันธุ์มันสําปะหลัง 
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ตารางที่ 3-6 การใช้วัตถุดิบประเภทแป้งในการผลิตเอทานอล 
 

มันสําปะหลัง ข้อดี ข้อเสยี 
หัวมันสด - ราคาถูก - ช่วงนอกฤดูกาลจะหาได้ยาก

เนื่องจากการปลูกสําปะหลังจะ
ปลูกเป็นฤดูกาล 

- เก็บรักษาได้ยาก 

มันเส้น - สามารถเก็บรักษาได้ง่ายทําให้
สามารถการผลิตเอทานอลได้
ต่อเนื่องทั้งปี 

- ราคาแพง 
 

มันอัดเม็ด - สามารถเก็บรักษาได้ง่ายทําให้
สามารถการผลิตเอทานอลได้
ต่อเนื่องทั้งปี 

- ราคาแพงเนื่องจากต้องมีการ
แปรรูป 

 

แป้งมัน - สามารถเก็บรักษาได้ง่ายทําให้
สามารถการผลิตเอทานอลได้
ต่อเนื่องทั้งปี 

- ราคาแพง 
 

กากมันสําปะหลัง - ราคาถูก - คุณภาพและศักยภาพในการ
ผลิตเอทานอลต่ํา 

 
3.2.3 การคัดเลือกและเก็บรักษาวัตถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลสในการผลิตเอทานอล 

 

วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เป็นส่วนที่ เหลือจากการเก็บเก่ียวผลผลิต ดังน้ัน 
การพัฒนาและการส่งเสริมการผลิตจึงไม่ใช่เป็นการเพ่ิมปริมาณวัสดุเหลือทิ้ง แต่เป็นการพัฒนาและ 
การศึกษาวิจัยในการนํามาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงฟางข้าวซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่มีมากที่สุดใน
ประเทศไทยเมื่อเทียบกับวัสดุเหลือทิ้งชนิดอ่ืนและมีปริมาณมากถึง 40 ล้านตันต่อปี โดยท่ัวไปเกษตรกร
จะนําฟางข้าวไปทําปุ๋ย อาหารสัตว์ และเพาะเห็ด เป็นต้น ทําให้ฟางข้าวมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ตํ่า หากเรา
สามารถนําฟางข้าวไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนที่สามารถเพ่ิมมูลค่าได้ ก็จะเป็นหนทางที่ดีสําหรับเกษตรกร 
เพราะในฟางข้าวจะมีเซลลูโลส (Cellulose) เป็นองค์ประกอบร้อยละ 40-60 และเฮมิเซลลูโลส 
(Hemicellulose) ร้อยละ 20-40 เฮมิเซลลูโลสเป็นเฮทเทอโรพอลีแซคคาไรด์ (Heteropoly saccharide)  
ที่ประกอบด้วยนํ้าตาลหลายๆ ชนิด ได้แก่ ไซโลส (Xylose) อราบิโนส (Arabinose) กาแลคโตส 
(Galactose) แมนโนส (Manose) และอ่ืนๆ ซึ่งแตกต่างจากเซลลูโลสที่ในโครงสร้างจะประกอบไปด้วย
นํ้าตาลกลูโคส (Glucose) เท่าน้ัน 
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การผลิตเอทานอลจากชีวมวลที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ (Celloulosic biomass) 
เช่น ไม้เน้ืออ่อน ฟางข้าว หญ้าแฝก ซังข้าวโพด และชานอ้อย เป็นต้น มีหลักการคือการสกัดและแยกเอา
เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส (ซึ่งประกอบด้วยนํ้าตาลไซโลส (xylose) และน้ําตาลท่ีประกอบด้วยคาร์บอน 
5 อะตอม และลิกนิน 3 ชนิด มาผลิตเป็นนํ้าตาลแล้วนํานํ้าตาลที่ผลิตได้มาเปลี่ยนเป็นเอทานอลโดย 
การหมักด้วยยีสต์ มีรายละเอียดดังน้ี 

 
1) เซลลูโลส (Cellulose) เป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทคาร์โบไฮเดรทที่เป็น 

โพลีแซคคาไรด์ซึ่งประกอบด้วยนํ้าตาลกลูโคสหลายโมเลกุลเรียงต่อกันเป็นโครงสร้างคล้ายลูกโซ่  
การจัดเรียงตัวของกลูโคสจะอยู่ในลักษณะรูปเก้าอ้ี แต่ละโมเลกุลจับกันด้วยพันธะไกลโคสิดิกระหว่าง
คาร์บอนตัวที่หน่ึงของกลูโคสกับคาร์บอนตัวที่สี่ของกลูโคสตัวถัดไป เน่ืองจากหมู่ไฮดรอกซิลของคาร์บอน
ตัวที่หน่ึงอยู่ในตําแหน่งเบต้า (β) จึงเรียกพันธะน้ีว่า เบต้า-1-4-ไกลโคสิดิก การเรียงตัวของโมเลกุล
เซลลูโลสมีลักษณะเป็นเส้นตรงไม่มีแขนงย่อย มีสูตรเคมีทั่วไปคือ - (C6H10O5)n- เมื่อ n คือจํานวนหน่วย
กลูโคสทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นโครงสร้าง ซึ่งไม่สามารถทราบจํานวนกลูโคสที่แท้จริงได้ เน่ืองจาก
ระหว่างสายเซลลูโลสจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจน และเรียงแน่นเป็นมัดไมโครไฟบริล (Microfibril) จึงมี
ความแข็งแรงและไม่ละลายนํ้าหรือสารอินทรีย์ใดๆ เซลลูโลสสามารถแบ่งตามปริมาณการละลายใน
สารละลายโซเดียม ไฮดรอกไซด์ได้เป็น 3 ชนิด คือ 

 แอลฟา-เซลลูโลส คือ เซลลูโลสที่ไม่ละลายในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เข้มข้น ร้อยละ 17.5 

 เบต้า-เซลลูโลส คือเซลลูโลสท่ีละลายได้ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 
ร้อยละ 17.5 ที่อุณหภูมิห้อง และสามารถตกตะกอนได้ง่ายในสารละลายที่มี
สภาพเป็นกรด 

 แกมม่า-เซลลูโลส คือเซลลูโลสที่ละลายได้ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เข้มข้น ร้อยละ 17.5 รวมถึงสารละลายกรด และสามารถตกตะกอนได้โดยใช้
แอลกอฮอล์ 

 
2)  เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) เป็นโพลิเมอร์ของน้ําตาลเพนโตส (Pentose) 

หรือนํ้าตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอมซึ่งส่วนมากเป็น ดี-ไซแลน (D-Xylan) ที่ประกอบด้วยนํ้าตาลไซโลส 
(Xylose) หลายๆ โมเลกุลต่อกันด้วยพันธะ เบต้า- 1-4-ไกลโคสิดิก (β-1,4- Glycosidic) สายโพลีเมอร์
ของเฮมิเซลลูโลสมีลักษณะเป็นเฮทเทอโรจีนัสประกอบด้วยโพลีแซคคาไรด์หลายชนิดปนกัน คือ 

 เพนโตแซน (Pentosan) ส่วนใหญ่เป็นไซแลน (Xylan) และอะราแบน (Araban) 
เมื่อนําไปย่อยจะได้นํ้าตาลไซโลส (Xylose) และอะราบิโนส Arabinose) ไซแลน 
(Xylan) เป็นสารท่ีมีอยู่ในเฮมิเซลลูโลสมากกว่าสารอ่ืน 
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 เฮกโซแซน (Hexosan) ส่วนใหญ่เป็นแมนแนน (Mannan) กาแลคแทน 
(Galactan) และกลูแคน (Glucan) เมื่อถูกย่อยจะได้นํ้าตาลแมนโนส (Manose) 
กาแลคโตส (Galactose)  และกลูโคส (Glucose) ตามลําดับ 

 โพลียูโรไนด์ (Polyuronides) ส่วนมากเป็นสารประกอบของกรดโพลียูโรนิค 
(Polyuronic acid) และยังพบกรดยูโรนิค (Uronic acid) ปนอยู่ด้วย ที่สําคัญ
คือ เฮกซูโรนิค (Hexuronic) 

 
3)  ลิกนิน (Lignin) เป็นโพลีเมอร์ของสารประกอบอะโรมาติก โดยมีหน่วยฟีนิล 

โพรเพน (Phenyl propane) เรียงต่อกันแบบสุ่ม ลิกนินไม่ละลายนํ้า ไม่มีสมบัติทางการยืดหยุ่น 
เพราะฉะนั้นจึงทําให้พืชที่มีลิกนินมากมีความแข็งแรงทนทาน แต่ลิกนินสามารถละลายได้ในตัวทําละลาย
อินทรีย์บางชนิด เช่น ในเอทานอล หรือ เมทานอลท่ีร้อน และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ปกติลิกนิน 
จะอยู่ในโครงสร้างของเซลล์พืชบริเวณรอบๆ เซลลูโลสโดยเป็นตัวป้องกันเซลลูโลสจากการย่อยอีกด้วย 

 
การเลือกวัตถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลส 
 

ศักยภาพของวัตถุดิบที่นํามาใช้จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติต่างๆ ของวัตถุดิบ ซึ่งมีดังน้ี 

1) ราคาตํ่า 

2) หาได้ง่าย วัตถุดิบที่ใช้จะต้องมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในการผลิต 

3) มีรูปแบบเดียวกัน คือ มีขนาด รูปร่างเหมือนๆ กัน ในกระบวนการผลิตวัตถุที่แปลก
แตกต่างจะถูกแยกไปเป็นของเสีย 

4) สะอาด วัตถุดิบที่ต้องไม่มีสิ่งเจือปนมากนัก เพราะอาจจะทําให้เคร่ืองมือเสียหายได้ 

5) ให้ผลผลิตสูง องค์ประกอบหลักเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสควรมีในปริมาณมาก
เพราะจะถูกเปลี่ยนไปเป็นผลผลิต 

6) มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนเป็นกลูโคสสูง 
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ตารางที่ 3-7 การใช้วัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลสเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล 

ประเภท ข้อดี ข้อเสยี 
ฟางข้าว  - ราคาถูก - คุณภาพและศักยภาพในการผลิต

เอทานอลต่ํา 
- การเก็บรวมทําได้ยาก 

กากออ้ย  - เก็บรกัษาได้ง่ายทําให้สามารถ
ผลิตเอทานอลได้ต่อเนื่องทัง้ปี 

- ราคาค่อนข้างสูง 
- ช่วงนอกฤดูกาลหาได้ยาก

เนื่องจากการปลูกอ้อยจะปลูก
เป็นฤดกูาลและส่วนใหญ่จะถูก
นําไปใช้เป็นเชื้อเพลิง 

ซังข้าวโพด - เก็บรกัษาได้ง่ายทําให้สามารถ
ผลิตเอทานอลได้ต่อเนื่องทัง้ปี 

- ราคาค่อนข้างสูง 

- คุณภาพและศักยภาพในการผลิต
เอทานอลต่ํา 

- ช่วงนอกฤดูกาลหาได้ยาก เนื่องจาก
การปลูกข้าวโพดจะปลูกเป็นฤดูกาล
และส่วนใหญ่จะถูกนําไปใช้เป็น
เชื้อเพลิง 
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คุณภาพของเอทานอลท่ีผลิตได้จากวัตถุดิบแต่ละประเภทจะมีการให้พลังงานท่ีแตกต่างไม่เท่ากัน 
เช่น เอทานอลของบราซิลที่ผลิตจากอ้อยให้พลังงานสูงกว่าเอทานอลจากข้าวโพดของอเมริกาเมื่อนํามา
ผลิตเป็นนํ้ามันเอทานอล โดยนํ้ามันเอทานอลของบราซิลที่ผลิตจากอ้อยให้พลังงานมากกว่านํ้ามัน
จากฟอสซิลปกติ 8 เท่า และนํ้ามันเอทานอลของอเมริกาที่ผลิตจากข้าวโพดให้พลังงานมากกว่า
นํ้าม ันจากฟอสซิลปกติ เพียง 1.3 เท่า (อ้างอิงบทความจากโลกสีเขียว โดยเพชร มโนปวิตร 
www.onopen.com/pmanopawitr/06-11-21/3145) ดังน้ันจึงต้องมีการควบคุมคุณภาพเอทานอล 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยที่ เอทานอลแต่ละชนิดเมื่อผ่านการผลิตที่ถูกต้องย่อมได้คุณภาพของเอทานอล
ดีเท่าเทียมกัน จะแตกต่างกันที่ต้นทุนและวิธีการการผลิต ดังนั้นคุณภาพวัตถุดิบจึงมีผลต่อการผลิตเอทานอล 
วัตถุดิบที่มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นวัตถุดิบหลักสําหรับการผลิตเอทานอลในประเทศไทย คือมันสําปะหลัง 
และอ้อยหรือกากน้ําตาล คุณภาพและมาตรฐานของเอทานอลแสดงได้ดังตารางที่ 3-8 
 
ตารางที่ 3-8 คุณภาพและมาตรฐานคุณภาพของเอทานอล (เอทานอลใช้เป็นเช้ือเพลิง) 
 

ส่วนประกอบ คุณภาพและมาตรฐาน 
ปริมาณเอทานอลและแอลกอฮอล์ชนิดอิ่มตัว
(ที่มีจํานวนคาร์บอนอะตอมสูงกว่าเอทานอล)  
(ร้อยละโดยปริมาตร) 

≥ 99.0 

มอนอแอลกอฮอล์ชนิดอิ่มตัว 
(ที่มีจํานวนคาร์บอนอะตอม ตั้งแต่ 3-5 อะตอม)  
(ร้อยละโดยปริมาตร) 

≤ 2.0 

เมทานอล (ร้อยละโดยปริมาตร) ≤ 0.5  
ยางเหนียว (มิลลิกรัม/100มิลลิลิตร) ≤ 5.0  
น้ํา (ร้อยละโดยนํ้าหนัก) ≤ 0.3  
คลอไรด์อนินทรีย์ (มิลลิกรัม/ลิตร) ≤ 20.0  
ทองแดง (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ≤ 0.07  
กรดอะซีติก (มิลลิกรัม/ลิตร) ≤ 30.0  
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ≥ 6.5 ≤ 9.0  
สภาพตัวนําไฟฟ้า (ไมโครซีเมนส์/เมตร) ≤ 500  
ลักษณะที่ปรากฏ ของเหลวใส ไมขุ่่น ไม่แยกช้ัน 

และไม่มีสารแขวนลอย 

ที่มา : มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.640) เอทานอลใช้เป็นเช้ือเพลิง 
 

3.3   การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
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กากนํ้าตาลหรือโมลาส คือ ของเหลวสีดําที่เหนียวข้น แปรสภาพมาจากน้ําอ้อยและเป็นผลผลิต 
ขั้นสุดท้ายจากกระบวนการผลิตนํ้าตาล จะมีปริมาณและคุณภาพไม่เท่ากันตามขั้นตอนการผลิต  
โดยปริมาณอ้อยประมาณการในฤดูการผลิต 2553/54 มีผลผลิตอ้อยประมาณ 82.50 ล้านตัน จะได้
ผลผลิตกากนํ้าตาล 3.71 ล้านตัน โดยทั่วไปอ้อย 100 ตัน สามารถผลิตกากนํ้าตาล (88o brix) ได้ประมาณ 
3.4 ตัน สําหรับประเทศไทยสามารถผลิตกากน้ําตาล (88o brix) ได้ ประมาณ 5 ตันต่ออ้อยเข้าหีบ 100 ตัน 
คุณภาพและมาตรฐานของกากนํ้าตาลแสดงได้ดังตารางที่ 3-9 
 
ตารางที่ 3-9 คุณภาพและมาตรฐานของกากนํ้าตาล 

ส่วนประกอบ 
ช่วงปกติ

(ร้อยละกากนํ้าตาล) 
ค่าเฉลี่ย 

(ร้อยละกากนํ้าตาล) 
น้ํา 17-25 20 
ซูโครส 30-40 35 
เด็กโทรส (dextrose) 4-9 7 
เลวูโลส (levulose) 5-12 9 
สารรีดิวซ่ิงอื่นๆ 1-5 3 
คาร์โบไฮเดรทอ่ืนๆ 2-5 4 
เถ้า 7-15 12 
สารประกอบไนโตรเจน 2-6 4.5 
กรดที่ไม่มีไนโตรเจน 2-8 5 
wax, sterols และ phospholipids 0.1-14 0.4 
เม็ดสี - - 
วิตามิน - - 

ที่มา : Paturau,1992 
 

ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง 8.6 ล้านไร่ ได้ผลผลิต 30 ล้านตัน จากหัวมัน
สําปะหลังที่ผลิตได้ ร้อยละ 56 เข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสําปะหลัง และร้อยละ 44 เข้าสู่
อุตสาหกรรมผลิตมันเส้น/มันอัดเม็ด แป้งมันที่ผลิตได้ร้อยละ 60 เป็นการผลิตเพ่ือส่งออก ส่วนที่เหลือเป็น
การใช้ในประเทศ โดยใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมอาหารประเภทต่างๆ 
อุตสาหกรรมสารให้ความหวาน ผงชูรส กระดาษ โมดิไฟด์สตาร์ช และสาคู สําหรับมันเส้นที่ผลิตได้ 
ส่งออกร้อยละ 56 ส่วนที่เหลือเป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ แอลกอฮอล์และกรด
อินทรีย์เป็นต้น (กล้าณรงค์และคณะ, 2550 สมาคมแป้งมันสําปะหลังไทย, 2552 และสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2552) ที่ผ่านมามีการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ให้มีคุณภาพดี 
สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ของตลาดทั้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของมันสําปะหลัง รวมทั้งยกระดับราคามันสําปะหลังให้สูงข้ึนและมีเสถียรภาพ 
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โดยทําการแปรรูปหัวมันสําปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังคุณภาพดี เช่น มันเส้นสะอาด ตาม
มาตรการควบคุมคุณภาพอาหารระบบ GMP (Good Manufacturing Practice System) และ HACCP 
(Hazard Analysis Critical Control Points) ของสหภาพยุโรป คุณภาพและมาตรฐานของมันเส้น มัน
อัดเม็ด และมันเส้นสะอาด แสดงได้ดังตารางที่ 3-10 

 
ตารางที่ 3-10  คุณภาพและมาตรฐานของมันเส้น มันอัดเม็ด และมันเส้นสะอาด 
 

ส่วนประกอบ 
คุณภาพและมาตรฐาน (ร้อยละโดยนํ้าหนัก) 

มันเส้น มันอัดเม็ด มันเส้นสะอาด
แป้ง  ≥ 65 (วิธี Poralimetrix) 

 ≥ 70 (วิธี Nitrogen Free 
Extract) 

≥ 65 (วิธี Poralimetrix) 

 ≥ 70 (วิธี Nitrogen Free 
Extract) 

≥ 70 (วิธี Poralimetrix) 

 ≥ 75 (วิธี Nitrogen Free   
            Extract) 

เส้นใยของหัวมันสําปะหลัง ≤ 5 ≤ 5 ≤ 4 

ความชื้น ≤ 14 ≤ 14 ≤ 13 

ดินทราย ≤ 3 ≤ 3 ≤ 2 

กล่ินและสี ไม่ผิดปกติ ไม่ผิดปกติ ไม่ผิดปกติ

บูด เน่า และเช้ือรา ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

แมลงที่ยังมีชีวิต ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

วัตถุเจอปนอื่นๆ  0.5 ไม่มี ไม่มี 

ฝุ่น - ≤ 8 - 

สารตัวเชื่อม - ≤ 3 (กรณใีช้สารตัวเช่ือม) - 

ค่าความแข็งเฉลี่ย - ≥ 12 กิโลกรัม - 

ที่มา :  กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
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3.4.1  การวิเคราะหก์ระบวนการผลิตเอทานอล 

          กระบวนการผลิตเอทานอล ประกอบด้วย กระบวนการเตรียมวัตถุดิบสําหรับผลิตเอทานอล 
กระบวนการหมัก และการแยกผลิตภัณฑ์เอทานอล และการทําให้บริสุทธ์ิ ซึ่งในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ
น้ัน ถ้าเป็นประเภทแป้งหรือเซลลูโลส เช่นมันสําปะหลังและธัญพืช จะต้องนําไปผ่านกระบวนการย่อยแป้ง
หรือเซลลูโลสให้เป็นนํ้าตาลก่อน ด้วยการใช้กรดหรือเอนไซม์ ส่วนวัตถุดิบประเภทนํ้าตาลเช่น กากนํ้าตาล
หรือนํ้าอ้อย เมื่อปรับความเข้มข้นให้เหมาะสมแล้วสามารถนําไปหมักได้ จากการศึกษากระบวนการผลิต
ดังกล่าวไว้แล้วในบทท่ี 2 สามารถแบ่งกระบวนการผลิตเอทานอลได้เป็น 2 วิธี  

วิธีที่ 1 การใช้กระบวนการทางเคมีเป็นการสังเคราะห์เอทานอล เอทานอลที่ได้เรียกว่า
เอทานอลสังเคราะห์ (synthetic ethanol) หรือเรียกสั้นๆ ได้ว่า การสังเคราะห์ทางเคมี 

วิธีที่ 2  การใช้วิธีการทางชีวเคมีเพ่ือผลิตเอทานอลเอทานอลท่ีได้เรียกว่า ไบโอเอทานอล 
(bio-ethanol) โดยการใช้วัสดุการเกษตรที่มีองค์ประกอบประเภท แป้ง นํ้าตาล หรือเซลลูโลสเป็นวัตถุดิบ 
หรือเรียกสั้นๆ ว่า วิธีการหมักโดยจุลินทรีย์ 

จากข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายของโครงการซึ่งเป็นโรงงานผลิตเอทานอล
เพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 33 โรงงาน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค.55 http://userdb.diw.go.th/results1.asp)  จะเห็นว่า กระบวนการผลิตที่เป็น
ที่นิยมมากเป็นแบบวิธีการหมักโดยจุลินทรีย์ ดังน้ัน ในการวิเคราะห์กระบวนการผลิตเอทานอลเพ่ือนําไปสู่
การกําหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานหรือลดต้นทุนการผลิตหรือลดของเสียที่เกิดข้ึน ก็จะเน้นไปที่
กระบวนการผลิตแบบวิธีการหมักโดยจุลินทรีย์ โดยวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรม
ปัจจุบันจะใช้วัตถุดิบหลักอยู่ 2 ประเภท คือ วัตถุดิบที่เป็นนํ้าตาล ได้แก่ กากนํ้าตาล และวัตถุดิบที่เป็น
แป้ง  ได้แก่ มันสําปะหลัง ในที่น้ี ที่ปรึกษาฯ จึงขอยกตัวอย่างกระบวนการผลิตเอทานอลเฉพาะวัตถุดิบ
ประเภทมันสําปะหลังและกากนํ้าตาล เท่าน้ัน 

กล่าวโดยสรุป กระบวนการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบหลักทั้งสองประเภท คือ วัตถุดิบ 
ที่เป็นนํ้าตาล และวัตถุดิบที่เป็นแป้ง จะมีความแตกต่างกันในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบที่จะนําเข้าสู่
ขั้นตอนการหมักด้วยยีสต์ ซึ่งในกรณีที่วัตถุดิบเป็นแป้งจะต้องนํามาย่อยให้ได้นํ้าตาลเสียก่อน แต่จะได้ผล
พลอยได้ที่เกิดขึ้นในการผลิตเอทานอลที่เหมือนกัน ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และฟูเซลออยล์ 
(Fusel Oil) และของเสียที่เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต ได้แก่ นํ้ากากส่า (Slop) ซึ่งมีองค์ประกอบและ
ลักษณะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบในการผลิต ดังน้ี  

3.4   การลดต้นทุนในการผลิต 
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1) นํ้ากากส่าที่ได้จากการผลิตเอทานอลโดยใช้มันสําปะหลังเป็นวัตถุดิบ จะมีกาก
มันสําปะหลังรวมอยู่ด้วยและมีสีนํ้าตาลอ่อน  

2) นํ้ากากส่าที่ได้จากการผลิตเอทานอลโดยใช้กากนํ้าตาลเป็นวัตถุดิบจะมีสีนํ้าตาล
เข้มถึงสีดํา มีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นของกากนํ้าตาล หรือคล้ายกล่ินของซีอ้ิวดําที่ใช้
ในการประกอบอาหาร และไม่มีกากเส้นใยเหมือนกับมันสําปะหลัง 

 

ผลพลอยได้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก สามารถนํามา
สร้างคุณค่า (Valuable Creation) และสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) อันเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเอทานอล ประโยชน์โดยตรงจากของเสียและผลพลอยได้ต่างๆ เหล่าน้ันคือ 
การนําไปจําหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับโรงงานผลิตเอทานอลได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเทคนิค
วิศวกรรมคุณค่า จากการดําเนินการทําให้มีคุณค่ามากขึ้น เกิดการใช้ประโยชน์หรือมีมูลค่ามากขึ้น ถือเป็นการ 
ใช้พลังงานอย่างมีประสทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่มีต้นทุนในการผลิตต่างๆ เท่าเดิม ก็จะเป็นอีกทางเลือก
หน่ึงนอกจากการมุ่งเน้นดําเนินการลดต้นทุนด้วยการดําเนินมาตรการประหยัดพลังงานจากการ
ปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตเพียงอย่างเดียว 

   
3.4.2  การประหยัดพลังงานตามแนวคิดของเทคนิควิศวกรรมคุณค่า 

การจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่การผลิตให้ได้ตามจุดประสงค์  
3 ประการ คือ คุณภาพ  (Quality, Q) ต้นทุน (Cost, C) และทันกําหนดส่ง (Delivery, D) รวมท้ังมีการ
นําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 และเทคนิคต่างๆ ของการจัดการหรือการบริหารการผลิตอย่าง
แพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต เครื่องจักร วัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งดูเหมือนกับว่ากําลัง
ไปด้วยดี แต่เมื่อหันมามองในแง่ของการใช้พลังงานอย่างประหยัดซึ่งเป็นกลยุทธ์หน่ึงของการลดต้นทุน 
ยังพบว่ามีความสูญเปล่าต่างๆ เกิดขึ้นที่สามารถจัดการได้โดยง่าย แต่ก็ถูกมองข้ามไป เช่น การเปิดไฟส่องสว่าง 
ในส่วนที่ได้รับแสงธรรมชาติอย่างพอเพียง การเดินเคร่ืองตัวเปล่า การใช้หม้อไอนํ้า (Boiler) ที่มีขนาดเกิน
ความต้องการ มีของเสียเกิดขึ้น เป็นต้น ซึ่งเป็นการใช้พลังงานอย่างไม่ประหยัด ปัญหาที่ตามมา คือ 
ต้นทุนการผลิตสูงโดยไม่รู้ตัว ความสูญเปล่าเหล่าน้ีสามารถค้นพบได้ด้วยแนวคิดของวิศวกรรมคุณค่าที่ว่า 
“ประโยชน์การใช้งานที่จําเป็น” จากการนําแนวคิดเทคนิควิศวกรรมคุณค่ามาประยุกต์ใช้ในโครงการ
อนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่า
ประสบความสําเร็จอย่างสูง จนกระทั่งหน่วยงานต่างๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้นําไป
ดําเนินการขยายผลในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เน่ืองจากได้พบว่า ทีมงาน หรือ “คน” ของโรงงานต่างๆ 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาพลังงานได้ด้วยตนเอง โดยพิจารณา Function ของ 5 Ms และทีมงานเหล่าน้ี
สามารถใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
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 การสํารวจการใช้พลังงานเพ่ือการค้นหาเป้าหมายของการประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นการ
นําหลักการวิศวกรรมคุณค่ามาประยุกต์ใช้น้ัน มีพ้ืนฐานและแนวคิดที่แตกต่างอย่างชัดเจน  จากการตรวจ
การ ใช้พลังงานข้ันต้นและอย่างละเอียดของแผนงานอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน และอาคารควบคุมที่กําลัง
ดําเนินการอยู่ตามกฎหมายพลังงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์พลังงานของที่ปรึกษาฯ 
โรงงาน/อาคารน้ันพบว่า เป็นการมุ่งเน้นให้ทําการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง ซึ่งต้องอาศัยเงิน 
ลงทุนสูง มีระยะเวลาการคืนทุนช้า ทําให้ไม่ได้รับการยอมรับจากเจ้าของโรงงานในยุควิกฤติเศรษฐกิจ 
วิศวกรรมคุณค่าจึงเป็นเครื่อมือที่ดีในการค้นพบปัญหาทางด้านพลังงานและสามารถนําไปสู่กระบวนการ
คิดแก้ไขปัญหา แต่ในการแก้ไขปัญหาที่สลับซับซ้อน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานน้ัน  
ยังขาดความรู้ทางด้านวิศวกรรมหรือทางด้านเทคนิคเฉพาะทางมารองรับอยู่บ้าง รวมท้ังเทคโนโลยีการ
จัดการอื่นๆ ที่จําเป็น ทําให้บางปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงไม่สามารถดําเนินการได้อย่างสะดวกและมี
อุปสรรค ดังน้ัน การดําเนินการให้มีประสิทธิภาพสูงมากข้ึน จึงจําเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมหรือเทคนิคควบคู่กับการใช้วิศวกรรมคุณค่า มีการสร้างทีมงานประหยัดพลังงาน ของโรงงาน
ขึ้นมา เพ่ือให้เกิดการรวมตัวและสร้างพลังความคิดและผลักดันให้เกิดโครงการหรือข้อเสนอ 
การประหยัดพลังงานที่มีความชัดเจน และทีมงานเหล่าน้ีควรจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมและเทคนิคในส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สามารถจัดทําข้อเสนอโครงการที่มีศักยภาพสูงขึ้น  สามารถ
ทําให้เข้าใจและแก้ไขปัญหาพลังงานท่ีมีความซับซ้อนมากได้ดีย่ิงขึ้น 

ในการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานหรือแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตตาม
หลักการของระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งมีอยู่ 3 แนวทาง ดังต่อไปนี้  

- การใช้ระบบปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
- การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่  
- การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่  

 

ในการตัดสินใจเลือกดําเนินมาตรการแนวทางใดแนวทางหนึ่งน้ันข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายๆ 
ด้านของสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในการประหยัดพลังงาน ความพร้อมของบุคลากรเงิน
ลงทุน ระยะเวลาคืนทุน หรือความคุ้มค่าในการดําเนินมาตรการ หากสถานประกอบการมีความมุ่งหวัง 
ที่จะไปสู่เป้าหมายการประหยัดพลังงานสูงเป็นหลัก แนวทางการดําเนินมาตรการประหยัดพลังงานก็จะ
มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง แต่ในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จําเป็นต้องอาศัยเงินลงทุน 
ที่สูงตามไปด้วย หากสถานประกอบการมีข้อจํากัดในด้านการลงทุน แนวทางการดําเนินมาตรการก็จะเน้น
ไปที่การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่หรือการใช้ระบบปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน 
การปรับปรุงงานซ่อมบํารุง การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การปรับปรุงอุปกรณ์ เป็นต้น  
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3.4.2.1  การปรับปรุง/เพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร 

การใช้พลังงานในการผลิตเอทานอลจะแตกต่างกันไปตามวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต 
จากการศึกษาต้นทุนการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบต่างๆ พบว่าต้นทุนการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาล 
มีต้นทุนการผลิตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับวัตถุดิบอ่ืนๆ และทําให้พลังงานเอทานอลในข้ันสุดท้ายที่ได้รับไม่
คุ้มค่ากับการผลิต ถึงแม้ว่าการใช้พลังงานจากเอทานอลจะมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าก็ตาม ทําให้การ
ผลิตเอทานอลเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแต่ประการใด ดังน้ันการดําเนินการจัด
การพลังงาน โดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า วางแผนงานการดําเนินกิจกรรมประหยัดพลังงาน โดยใช้
เครื่องมือ วิศวกรรมคุณค่า (VE) ในการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์/เครื่องจักร 
ในกระบวนการผลิต จะสามารถช่วยการลดต้นทุนและเพ่ิมปริมาณการผลิตได้โดยตรง เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่า
ในการผลิตเอทานอล โดยตัวอย่างมาตรการที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานความร้อนและไฟฟ้า มีดังน้ี 

1)  การหุ้มฉนวนป้องกันการสูญเสียความร้อนระบบท่อไอน้ํา 

ระบบท่อไอนํ้าส่วนที่ไม่ได้หุ้มฉนวนหรือฉนวนมีการชํารุดเสียหาย ทําให้เกิดการสูญเสีย
พลังงานความร้อนในระบบไอน้ําโดยเปล่าประโยชน์ ควรมีการแก้ไขโดยการหุ้มฉนวนอย่างเหมาะสม เพ่ือ
สามารถลดความร้อนสูญเสียในระบบท่อส่งไอนํ้า โดยอุณหภูมิพ้ืนผิวควรจะอยู่ที่ประมาณ 40-60 องศา
เซลเซียส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ก่อนปรับปรุง         หลังปรับปรุง 

รูปท่ี 3-28   การหุ้มฉนวนป้องกันการสูญเสียความร้อนระบบท่อไอน้ํา 
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  (1) วิธีการคํานวณผลการประหยดัพลังงาน 

ตารางที่ 3-11   รายละเอียดระบบท่อไอน้ําที่ไม่ได้หุ้มฉนวน 

อุปกรณ์ระบบไอน้ํา 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) 

ความยาว (m) 
อุณหภูมิผิว (°C) 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

ท่อ 1"  

ท่อ 2"  

31.4 

56.8 

133.0

158.4 

4.00

4.00 

161 

142 

38

34 

วาล์ว 2" 4 ตัว 4.8 142 34

วาล์ว 4" 4 ตัว 4.8 114 38

* ความยาวเทียบเท่าหาได้จาก (1.2 x จํานวนวาล์ว) 

(2)   ตัวอย่างการคํานวณผลการประหยัดพลังงานจากการหุ้มฉนวนท่อไอน้ําขนาด 1 
น้ิว 

ก่อนการปรับปรุง 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ  31.4 มิลลิเมตร. 
ความยาวของท่อประมาณ   4.0 เมตร 
อุณหภูมิที่ผิวท่อ (Ts)   161.0 °C 
อุณหภูมิแวดล้อม (Ta)   30.0 °C 

ค่า Emissivity (ε)   0.8 
 

สัมประสิทธ์การพาความร้อน (hc)  

=   7.592 x [(Ts – Ta) / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ]0.25 
=  7.592 x [(161 – 30) / 31.4]0.25 
= 10.850  W/m2 °C  

สัมประสิทธ์การแผ่รังสีความร้อน (hr)  

=   5.669 x 10-8 x ε x [(Ts +273)4 - (Ta +273)4] / (Ts – Ta) 
=   5.669 x 10-8 x 0.8 x [(161 +273)4 - (30 +273)4]/(161 – 30) 
=   9.364  W/m2 °C 
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   พ้ืนที่ผิวท่อ (A)  = ¶ x ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ x ความยาวของท่อ 
      = 3.1416 x 0.0314 x 4.0 
      = 0.39  m2  

   ความร้อนสูญเสีย  = A x (hc + hr) x (Ts – Ta) 
      = 0.39 x (10.850 + 9.364) x (161 – 30) 
      = 1,044.91  W 

หลังการปรับปรุง 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อหุ้มฉนวน  133.0 มิลลิเมตร. 
ความยาวของท่อประมาณ    4.0 เมตร 
อุณหภูมิที่ผิวท่อ (Ts)    38.0 °C 
อุณหภูมิแวดล้อม (Ta)    30.0 °C 

ค่า Emissivity (ε)    0.3 

   สัมประสิทธ์การพาความร้อน (hc)   

= 7.592 x [(Ts – Ta) / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อหุ้มฉนวน]0.25 
= 7.592 x [(38 – 30) / 133.0]0.25 
= 3.760 W/m2 °C  

สัมประสิทธ์การแผ่รังสีความร้อน (hr)  

= 5.669 x 10-8 x ε x [(Ts +273)4 - (Ta +273)4]/(Ts – Ta) 
= 5.669 x 10-8 x 0.3 x [(38 +273)4 - (30 +273)4]/(38 – 30) 
= 1.969 W/m2 °C 

   พ้ืนที่ผิวท่อ (A)  = ¶ x ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ x ความยาวของท่อ 
      = 3.1416 x 0.133 x 4.0 
      = 1.67 m2  

   ความร้อนสูญเสีย  = A x (hc + hr) x (Ts – Ta) 
      = 1.67 x (3.760 + 1.969) x (38 – 30) 
      = 76.59 W 
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ความร้อนสูญเสียท่ีลดลง 

      = ความร้อนสูญเสียก่อน - ความร้อนสูญเสียหลัง 
      = 1,044.91 - 76.59 W 
      = 968.32 W 

(3)  ผลประหยัด รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-12  

ตารางที่ 3-12   รายละเอียดผลประหยัดการหุ้มฉนวนป้องกันการสูญเสียความร้อนระบบท่อไอน้ํา 

อุปกรณ์ระบบไอนํ้า 
ความร้อนสูญเสีย (W)

ความร้อนสูญเสียลดลง (W) 
ก่อน หลัง

ท่อ 1"  

ท่อ 2"  

วาล์ว 2" 

วาล์ว 4" 

1,044.91

1,406.52 

1,687.82 

2,003.00 

76.59

39.46 

47.36 

53.73 

968.32 

1,367.06 

1,640.46 

1,949.27 

รวม 6,142.25 217.14 5,925.11 

 

ช่ัวโมงการทํางานต่อปี   = 8 x 300 
   = 2,400.00 ช่ัวโมง/ปี 

ปริมาณความร้อนสูญเสียทีล่ดลงรวม = ความร้อนสูญเสียที่ลดลงรวม x ช่ัวโมงการทํางาน 
ต่อปี  
x  (3.6 /1,000) 

   = 5,925.11 x 2,400.00 x (3.6 / 1000) 
   = 51,192.95  เมกกะจูล/ปี 

คิดเป็นปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ลดลง  = 51,192.95 / 41.28 ลิตร/ปี 
   = 1,240.14  ลิตร/ปี 

เทียบเท่าตันนํ้ามันดิบ  = 1,240.14 x 977.06 x 10-6 

  = 1.212 toe/ปี 
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ค่าใช้จ่ายเช้ือเพลิงที่ลดลง   = ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ลดลง x ราคาเช้ือเพลิง 
   = 1,240.14 x 18.00 

  = 22,322.52 บาท/ปี 

 

  (4)  การลงทุน ประกอบด้วย 
ค่าปรับปรุงติดต้ังฉนวน  = 10,000.00 บาท 
ค่าใช้จ่ายเช้ือเพลิงที่ประหยัดได้  = 22,322.52 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน    = 10,000.00 / 22,322.52 
     = 0.45 ปี 

2)  การปรับลดแรงดันด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า 

หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีแรงดันทุติยภูมิสูงกว่าพิกัดมาก (380 Volt) ที่ปลายโหลดแรงดันใช้
งานด้านแรงตํ่ามีค่าสูงกว่าพิกัดที่ระดับ 410 Volt ซึ่งทําให้เกิดการสูญเสียพลังงานในแกนเหล็ก (Core Loss) 
ของหม้อแปลง อีกทั้งยังส่งผลให้อุปกรณ์ใช้งานบางประเภทเกิดความเสียหายได้ ควรพิจารณาว่าจ้างการ
ไฟฟ้ามาปรับ TAB ของหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งหลังจากปรับลดแรงดันแล้วจะส่งผลให้โรงงานสามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในส่วนของหม้อแปลงและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าต่างๆ ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ก่อนปรับปรุง     หลังปรับปรุง 

รูปท่ี 3-29  การปรับลดแรงดันด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า 
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(1)  วิธีการคํานวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 

ตารางที่ 3-13   ค่าการสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดต่างๆ 

พิกัดหม้อแปลง 

(kVA) 

กําลังสูญเสยีใน 

แกนเหล็ก (WI) 

กําลังสูญเสยีใน

ตัวนําสูงสุด (WC)

อัตราส่วน 

α 

โหลดแฟกเตอร์ที่ทําใหห้ม้อแปลง
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

315 700 3,900 5.57 0.42 

400 850 4,600 5.41 0.43 

500 1,000 5,500 5.50 0.43 

800 1,300 11,000 8.46 0.34 

1,000 1,600 13,500 8.43 0.34 

1,500 2,000 19,800 9.90 0.31 

2,000 2,700 24,000 8.88 0.33 

 

ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า   = 500   kVA 

Core Loss, (WI)    = 1.0   kW 

แรงดันไฟฟ้าพิกัด, (Vr)   = 400   V 

ประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้า, (n)  = 85   % 

แรงดันไฟฟ้าก่อนปรับปรุง, (Va)  = 410   V 

แรงดันไฟฟ้าหลังปรับปรุง, (Vb)  = 390   V 

กําลังไฟฟ้าสูงสุด, (Wm)   = 96.0   kW  

จํานวนช่ัวโมงใน 1 ปี, (h1)  = 8,760   ช่ัวโมง/ปี 

ช่ัวโมงการทํางาน, (h2)   = 4,992   ช่ัวโมง/ปี 

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย    = 3.85   บาท/kWh 
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Core Loss หม้อแปลงไฟฟ้าที่ลดลง  

= WI x [(Va/Vr)2 – (Vb/Vr)2] x h1 
 = 0.85 x [(410/400)2 – (390/400)2] x 8,760 
 = 953.96 kWh/ปี 

Iron Loss มอเตอร์ที่ลดลง   

= Wm x [(100/n) – 1] x 0.3 x [(Va/Vr)2 – (Vb/Vr)2] x h2 
= 96.0 kW x [(100/85) – 1] x 0.3 x [(410/400)2 – (390/400)2] x 

4,992 
 = 2,762.91 kWh/ปี 

 (3)  ผลประหยัด   

    พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = Core Loss หม้อแปลงลดลง + Iron Loss 
มอเตอร์ลดลง  = 953.96 + 2,762.91 kWh/ปี 

     = 3,716.88 kWh/ปี 
 เทียบเท่าตันนํ้ามันดิบ  = 3,716.88 x 85.21 x 10-6 

  = 0.317 toe/ปี 

    คิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  

      = พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ x ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 
      = 3,716.88 kWh/ปี x 3.85 บาท/kWh 
      = 14,309.98 บาท/ปี 

(4)  การลงทุน  ประกอบด้วย  

  ค่าปรับปรุงแรงดันไฟฟ้า  = 3,000.00 บาท 
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ประหยัดได้  = 14,309.98 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน   = 3,000.00 / 14,309.98 
  = 0.21 ปี 
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3)   การเลือกใช้มอเตอร์ให้เหมาะสมกับภาระโหลด 

  ป้ัมนํ้าระบายความร้อนขนาด 15 kW มีการทํางานตลอดเวลา เน่ืองจากต้องการใช้นํ้า
สําหรับจ่ายนํ้าหล่อเย็นไปยังเครื่องจักรทุกตัว โดยมีเคร่ืองจักรบางตัวไม่ได้ใช้งาน ดังน้ันจึงสามารถใช้ป้ัม
นํ้าที่มีขนาดเล็กลงได้ จึงมีการติดต้ังป้ัมนํ้าขนาด 4 kW แทนป้ัมนํ้าขนาด 15 kW ซึ่งสามารถลดพลังงาน
ไฟฟ้าลงได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

     ก่อนปรับปรุง     หลังปรับปรุง 

รูปท่ี 3-30  การเลือกใช้มอเตอร์ให้เหมาะสมกับภาระโหลด 
 

(1)  วิธีการคํานวณผลการประหยัดพลังงาน 

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย   3.55  บาท/kWh 

   ก่อนปรับปรุง 

กําลังไฟฟ้ามอเตอร์ป้ัมนํ้าเก่า  12.66   kW 
เวลาการทํางานมอเตอร์ป้ัมนํ้าเก่า  8   ช่ัวโมง/วัน 
จํานวนวันทํางาน    300   วัน/ปี 

  พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ =  กําลังไฟฟ้ามอเตอร์ป้ัมนํ้าเก่า x ช่ัวโมงทํางาน  
      x จํานวนวันต่อปี 
     =  12.66 x 8 x 300 
     =  30,384.00 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี 
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   หลังปรับปรุง 

กําลังไฟฟ้ามอเตอร์ป้ัมนํ้าเก่า   12.66 kW 
เวลาการทํางานมอเตอร์ป้ัมนํ้าเก่า  2 ช่ัวโมง/วัน 
กําลังไฟฟ้ามอเตอร์ป้ัมนํ้าใหม ่   3.17 kW 
เวลาการทํางานมอเตอร์ป้ัมนํ้าใหม ่  6 ช่ัวโมง/วัน 
จํานวนวันทํางาน    300 วัน/ปี 

  พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ =  [(กําลังไฟฟ้ามอเตอร์ป้ัมนํ้าเก่า x ช่ัวโมงทํางาน) 
       + (กําลังไฟฟ้ามอเตอร์ป้ัมนํ้าเก่า x ช่ัวโมงทํางาน)] 
      x จํานวนวันต่อปี 
     =  [(12.66 x 2) + (3.17 x 6)] x 300 
     =  13,302.00 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี 

   (2)  ผลประหยัด  
พลังงานท่ีประหยัดได้  =  พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อน – หลังปรับปรุง 
 =  30,384.00 - 13,302.00 
 =  17,082.00 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี 
คิดเป็นเทียบเท่าตันนํ้ามันดิบ =  17,082.00 x 85.21 x 10-6 

 =  1.456 toe/ปี 
หรือคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ = พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ x ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 
 =  17,082.00 x 3.55  
 =  60,641.10  บาท/ปี 

(3)  การลงทุน 
 ค่าปรับปรุง (ใช้ของที่มีอยู่เดิม)  = 0       บาท 

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้   =    60,641.10     บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน    =       0 /60,641.10      
   =       0 ปี 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                                    โครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ 

3-70 
 

 

3.4.3 แนวทางในการลดต้นทุนการผลิต 

ต้นทุนในการผลิตเอทานอลที่สําคัญในกระบวนการผลิตแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังน้ี   

- วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

- เทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล 

 

ดังน้ัน ในการที่จะหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล ก็จะพิจารณาจาก
ต้นทุนดังกล่าวเป็นหลักโดยอาจมุ่งเน้นไปที่การใช้วัตถุดิบชนิดใหม่ และการปรับปรุง/ใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีตัวอย่างโครงการและ/หรือมาตรการประหยัดพลังงานหรือแนวทางในการ 
ลดต้นทุนการผลิต ดังน้ี 

3.4.3.1  แนวทางการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตที่เก่ียวข้องกับวัตถุดิบ 

1) การลดต้นทุนการผลิตด้วยการเปลี่ยนชนิดวัตถุดิบอ่ืนที่มีราคาตํ่ากว่า หรือเป็นวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตร 

การที่เอทานอลมีต้นทุนสูงน้ัน สาเหตุมาจากต้นทุนส่วนใหญ่ กว่าร้อยละ 50 เป็นค่า
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่งโดยทั่วไปใช้มันสําปะหลัง อ้อย กากน้ําตาล ฯลฯ วัตถุดิบดังกล่าวมีราคาสูง 
และมีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งตามปกติแล้วเฉพาะวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวจะมีราคาสูงกว่า
ต้นทุนนํ้ามัน ณ โรงกลั่น ดังน้ันหนทางหน่ึงที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ก็คือ การเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบชนิดอ่ืน
ที่มีราคาตํ่ากว่ามาก หรือเป็นวัสดุเหลือทิ้ง เช่น ฟางข้าว ต้นข้าวโพด ใบอ้อย ยอดอ้อย ต้นมันสําปะหลัง 
ต้นหญ้า วัชพืช ผักตบชวา ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่ถูกทิ้งไว้ภายหลังการเก็บเก่ียวเป็นจํานวนมาก ในแต่ละปีจะมี
วัสดุเหลือทิ้งประเภทน้ีอยู่ประมาณ 35 ล้านตัน (หักส่วนที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนแล้ว) หากนํามา
ผลิตเป็นเอทานอลด้วยกระบวนการผลิตที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงแล้ว จะได้ 
เอทานอลประมาณ 380 ลิตร ต่อวัตถุดิบ 1 ตัน คิดเป็นเอทานอลท่ีจะสามารถผลิตได้จํานวน 13,400 ล้านลิตร 
ซึ่งปริมาณเอทานอลที่จะได้น้ีมากเพียงพอที่จะนํามาใช้สําหรับผสมกับนํ้ามันเบนซินสําหรับใช้กับรถยนต์ 
ชนิด E85 FLEXIBLE FUEL VEHICLES ซึ่งผสมเอทานอลร้อยละ 85 (ใช้เอทานอลประมาณ 6,400 ล้านลิตร) 
และใช้ผสมนํ้ามันดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 7 เอทานอล (ใช้เอทานอลประมาณ 1,200 ล้านลิตร) เพ่ือใช้กับ
รถยนต์ทั้งประเทศ  

วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรซึ่งเป็นเศษพืชน้ีมีโครงสร้างทางเคมีเป็นสารจําพวก  
ลิกโนเซลลูโลส เมื่อนํามาผลิตเอทานอลจะได้ผลพลอยได้อย่างอ่ืนคือ ลิกนิน ซึ่งสามารถนํามาใช้เป็น
เช้ือเพลิงเพ่ือผลิตไอน้ําและไฟฟ้าใช้ในโรงงานเอทานอล โดยกระแสไฟฟ้าส่วนเกินที่เหลือใช้ยังสามารถ
ขายต่อให้แก่การไฟฟ้าได้ เป็นการลดต้นทุนและยังช่วยเพ่ิมพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้แก่
ประเทศชาติอีกทางหน่ึงด้วย 
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2)  การลดต้นทุนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังด้วยการใช้มันเส้นมันสําปะหลัง
เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีการเพาะปลูกเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทย 
อีกทั้งมีปริมาณเพียงพอต่อการนํามาผลิตเอทานอล โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสําปะหลัง เน่ืองจาก ประเทศไทยมีผลผลิตส่วนเกินของมัน
สําปะหลังประมาณ 4 ล้านตัน ซึ่งสามารถผลิตเป็นเอทานอลได้ไม่ตํ่ากว่า 2 ล้านลิตรต่อวัน ตลอดทั้งปี 
ช่วยลดปัญหาวัตถุดิบล้นตลาด ตลอดจนลดการแทรกแซงราคาหัวมันสําปะหลังอีกด้วย หากแต่การนํา 
มันสําปะหลังสดมาใช้ในการผลิตเอทานอลมีปัญหาเร่ืองการขนส่งและการจัดเก็บสต็อกวัตถุดิบ ดังน้ัน 
จึงควรเลือกใช้ มันสําปะหลังที่แปรสภาพให้อยู่ในรูปมันเส้น เพราะมีสภาพเป็นมันสําปะหลังตากแห้ง 
มีความช้ืนไม่เกินร้อยละ 16 ทําให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน และป้อนวัตถุดิบแก่โรงงานได้ตลอดปี และ
ง่ายต่อการขนส่งอีกด้วย นอกจากนี้ การใช้มันเส้นในการผลิตเอทานอลยังได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มี
กระบวนการผลิตที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการติดลบของพลังงาน เป็นการเพ่ิมเสถียรภาพให้กับมันสําปะหลัง
ที่นํามาใช้เป็นวัตถุดิบ เน่ืองจากยังให้ของเหลือทิ้งเป็นเศษกากมันที่มีตัวยีสต์หรือโปรตีนผสมอยู่สูง ซึ่ง
สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้เช่นเดียวกับของเหลือจากกระบวนการผลิตที่ใช้ ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ อีกทั้ง
ยังสามารถนําเอทานอลที่ผลิตได้ไปใช้ผสมกับนํ้ามันเบนซิน ทําให้เกิดพลังงานสะอาด ส่งผลให้การนําเข้า
สาร MTBE เพ่ือเพ่ิมค่าออกเทนในนํ้ามันเบนซินน้อยลง  

ปัจจุบันมีโรงงานผลิตมันเส้นกว่า 20 ราย หรือสถานประกอบการจะทําการแปรรูป 
มันสําปะหลังเป็นมันเส้นเองก็ย่อมได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน แต่การใช้มันเส้นจะ
สะดวกกว่าการใช้มันสําปะหลังสดเพราะลดขั้นตอนการปอกล้างออกไป ซึ่งการแปรสภาพมันสําปะหลัง
เป็นมันเส้นสามารถทําได้โดยนําหัวมันสดที่เก็บเก่ียวแล้ว นําส่งเข้าสู่เครื่องโม่ เพ่ือห่ันหัวมันสําปะหลังสด
ให้เป็นช้ินที่มีขนาดเล็ก จากนั้นจึงนําไปตากแดดบนลานคอนกรีตประมาณ 3-4 วัน เพ่ือลดความช้ืนใน
หัวมัน (การอบแห้งสามารถช่วยลดเวลาและเพ่ิมความสะอาดให้กับมันเส้นแต่อาจมีต้นทุนที่สูงกว่า) เป็น
การยืดอายุการเก็บรักษา โดยระหว่างการตากจะต้องกลับมันเส้นเพ่ือระเหยความช้ืนให้ได้อย่างทั่วถึง  
จนเมื่อความช้ืนได้ระดับมาตรฐานแล้ว จึงนําไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล 
 

3.4.3.2 แนวทางการลดต้นทุนที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
เอทานอล 

1) การลดต้นทุนการผลิตด้วยการเลือกใช้จุลินทรีย์ในขบวนการหมัก 

การเลือกใช้จุลินทรีย์แต่ละชนิดส่งผลต่อการผลิตเอทานอลทั้งในแง่ของปริมาณ 
และคุณภาพเอทานอลท่ีได้ ระยะเวลาที่ใช้ในการหมัก โดยมีการนําจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ มาใช้ใน
กระบวนการหมัก เช่น ยีสต์ แบคทีเรีย รา เป็นต้น ปัจจุบันจุลินทรีย์ที่นิยมใช้สําหรับการผลิตเอทานอล
ระดับอุตสาหกรรม คือ ยีสต์ชนิด Saccharomyces cerevisiae, S.uvarum (carlbergenesis), 
Schizosaccharomyces pombe และ Kluyveromyces fragilis  
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S. cerevisiae เป็นยีสต์ที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมได้ดีกว่า S. uvarum 
และยีสต์ชนิดอ่ืนๆ ดังน้ันการผลิตเอทานอลจึงนิยมใช้ยีสต์ S. cerevisiae นอกจากน้ันในปัจจุบันมีการ
พัฒนาการผลิตเอทานอลโดยใช้แบคทีเรียสกุล Zymomonas และสกุล Clostridium แต่อย่างไรก็ตาม
แบคทีเรียทั้งสองสกุลยังมีความทนต่อเอทานอลได้ตํ่ากว่ายีสต์   

ลักษณะที่ดีของยีสต์สําหรับการผลิตเอทานอล คือ ให้ผลผลิตเอทานอลสูง มีอัตราการ 
หมักเอทานอลสูง ทนต่อความเข้มข้นของเอทานอลท่ีสูง (ethanol tolerance) มีความทนต่ออุณหภูมิสูง 
(thermotolerance) มีความทนต่อแรงดันออสโมซิส มีความสามารถในการจับกลุ่มตกตะกอน ซึ่งอยู่กับ
กระบวนการว่าต้องลักษณะการจับกลุ่มตกตะกอนน้ีหรือไม่ ทนพีเอชต่ําหรือทนกรด (acid tolerance) 
มีพันธุกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ไม่เปลี่ยนแปลงง่ายในสภาวะต่างๆ ของการหมัก ใช้สับสเตรทได้
หลายชนิด สร้างเมตาบอไลต์อ่ืนในระดับตํ่า เช่น กรดอินทรีย์ กลีเซอรอล แอลกอฮอล์โมเลกุลสูง เอสเทอร์
และอัลดีไฮด์ เป็นต้น ไม่มีการกดดันการใช้นํ้าตาลอื่นเมื่ออยู่ในที่มีกลูโคส กิจกรรมเอนไซม์ย่อยแป้งหรือ
ย่อยเซลลูโลสเมื่อต้องการหมักโดยการใช้แป้งหรือเซลลูโลสเป็นสับสเตรท มีอัตราการเจริญสูงแต่ให้
ผลผลิตเซลล์ตํ่าเพ่ือให้มีการเจริญเพ่ิมจํานวนเช้ืออย่างรวดเร็วสําหรับการผลิตเอทานอล เซลล์มีความมี
ชีวิตสูงทนต่อสารพิษและสารยับยั้งการเจริญทนต่อการปะปนของแบคทีเรีย มีลักษณะเป็นคิลเลอร์ 
(killer) คือมีฤทธ์ิในการฆ่า สามารถเพ่ิมจํานวนง่าย และให้ความร้อนระหว่างการหมักตํ่า (สาวิตรี, 2549) 

  นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเช้ือจุลินทรีย์อ่ืนๆ เพ่ือนํามาใช้ในกระบวนการหมัก เช่น 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการลงนามบันทึกร่วม มหาวิทยาลัยมายากูชิ และบริษัท อิวาตะเคมีคอน 
จํากัด ประเทศญี่ปุ่น พัฒนายีสต์สายพันธ์ุใหม่ใช้ผลิตเอทานอลได้ในอุณหภูมิความร้อนสูง ซึ่งจะส่งผลให้
อุตสาหกรรมผลิตยา อาหาร เช้ือเพลิง มีวัตถุดิบราคาถูกใช้ผลิตมากกว่าปัจจุบัน การค้นพบยีสต์ทนร้อน 
น้ีสามารถใช้ผลิตเป็นเอทานอลได้ในอุณหภูมิสูง ซึ่งยีสต์ตัวใหม่ที่ค้นพบอยู่ในกลุ่มของ “คูเวโรมันซีทมาร์ 
ซิอานัส” (Yeast Kluyveromyces marxianus) ส่วนยีสต์ที่มีใช้อยู่ในโลกปัจจุบัน เป็นยีสต์ในกลุ่ม  
“แซคคาโรมัยสีท ซีรีไวซิอ้ี” (Saccharomyces cerevisiae) ยีสต์ตัวหลังมีคุณสมบัติทนความร้อนตํ่า  
ทําให้การใช้ยีสต์ผลิตเอทานอลมีค่าใช้จ่ายสูง และสิ้นเปลืองพลังงานมาก เพราะต้องทําการหล่อเย็นถัง
หมักในกระบวนการผลิตตลอดเวลา  สําหรับยีสต์สายพันธ์ุใหม่น้ี มีคุณสมบัติสามารถทนความร้อนสูง  
ทําให้ลดต้นทุนการใช้พลังงานหล่อเย็นในกระบวนการผลิตลงได้ประมาณร้อยละ 10 และได้เอทานอลจาก
กระบวนการผลิตเพ่ิมขึ้นจากปกติอีกร้อยละ 2-3 การค้นพบยีสต์ตัวใหม่น้ี จึงส่งผลให้ราคาเอทานอลใน
อนาคตถูกกว่าปัจจุบัน ซึ่งเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่น่าสนใจที่จะนํามาช่วยในการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล
ลงได้ หรือแม้แต่ “รา” บางชนิด ซึ่งได้ถูกค้นพบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จากการ
ศึกษาวิจัยการผลิตเอทานอลด้วยวิธีการหมักกากมันสําปะหลังกับครูดเอนไซม์จากเช้ือราไตรโคเดอร์มา  
รีสิอี RMUTT 01 ไว้ด้วยกัน เช้ือราจะไปทําปฏิกิริยากับกากมันสําปะหลังทําให้ได้นํ้าตาล จากน้ันยีสต์จะ
ไปเปลี่ยนนํ้าตาลที่ออกมาจนเกิดปฏิกิริยาเป็นเอทานอลในน้ําหมัก คิดเป็น 63 ลิตร เอทานอลต่อตันกาก
มันสําปะหลัง ก่อนจะนําเข้าสู่กระบวนการกลั่นออกมาเป็นเอทานอลบริสุทธ์ิในที่สุด แม้ว่าการวิเคราะห์ผล
วิจัยการผลิตเอทานอลด้วยวิธีการหมักกากมันสําปะหลังกับครูดเอนไซม์จากเช้ือราไตรโคเดอร์มารีสิอี 
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RMUTT 01 น้ีจะได้ผลไม่คุ้มทุนในเชิงพาณิชย์เท่าใดนัก แต่ก็อาจนํามาเป็นแนวทางในการลดต้นทุนได้ ซึ่ง
ในอนาคตจะต้องมีการพัฒนาเอนไซม์ที่มีความเข้มข้นและบริสุทธ์ิขึ้นก่อนนํามาใช้หมักเอทานอลแบบรวม
ปฏิกิริยา แต่การที่ค้นพบเช้ือราไตรโคเดอร์มารีสิอี RMUTT 01 ในระหว่างการวิจัยและทดลองค้นคว้า 
รวมไปถึงการค้นพบวิธีการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา รีสิอี RMUTT 02 ชนิดผงแห้งจากกากมันสําปะหลัง
และฟางข้าวหมัก ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็นหัวเช้ือสดในการผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่อไปได้ เป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้อีกทางหน่ึง จากเดิมที่ใช้ข้าวหุงสุกแล้วมาผลิตทําให้มีต้นทุนที่สูง ในขณะที่มีการนํากากมัน
สําปะหลังและฟางข้าวมาใช้ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตหัวเช้ือสดที่จะนํามาใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้มาก 

2) การลดระยะเวลาการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังด้วยกระบวนการผลิตแบบ SSF 

กระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบหลักจะใช้
กระบวนการผลิตแบบ CF (Conventional Fermentation)  เริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบโดยการโม่เพ่ือ
ลดขนาดของวัตถุดิบ ช่วยในการผสมและการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซม์ก่อนที่จะทําการผสมนํ้าแป้งที่
จะต้องมีความเข้มข้นที่เหมาะสม โดยมีขั้นตอนที่สําคัญ คือ การให้ความร้อนแก่นํ้าแป้ง เพ่ือทําให้แป้งสุก 
หลังจากผ่านการย่อยแป้งครั้งแรกด้วยเอนไซม์แอลฟา-อะมิเลสแล้ว จะทําการเติมเอนไซม์กลูโคสอะมิเลส 
เพ่ือผลิตนํ้าตาลกลูโคส จากน้ันจึงเติมยีสต์เพ่ือหมักนํ้าตาลกลูโคสเป็นเอทานอล ซึ่งการหมักด้วย
กระบวนการแบบปกติจะมีปริมาณนํ้าตาลกลูโคสระหว่างการหมักสูง และจะลดลงเรื่อยๆ ในระหว่างการหมัก 

 

  ต่อมาได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง เป็นแบบกระบวนการ
ผลิตแบบ SSF (Simultaneous Saccharification and Fermentation) โดยรวมขั้นตอนการย่อยคร้ัง
สุดท้ายเพ่ือเปล่ียนเป็นนํ้าตาลด้วยเอนไซม์กลูโคอะมิเลส พร้อมกับการหมักด้วยเช้ือยีสต์ในขั้นตอน
เดียวกัน หลังจากย่อยแป้งครั้งแรกด้วยเอนไซม์แอลฟ่า-อะมิเลสแล้ว จะทําการเติมเอนไซม์กลูโคอะมิเลส 
พร้อมเช้ือยีสต์ ทําให้การย่อยแป้งครั้งสุดท้ายด้วยเอนไซม์เกิดข้ึนพร้อมกับการหมักด้วยเช้ือยีสต์ในขั้นตอน
เดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและประหยัดพลังงานของกระบวนการผลิต เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบที่เป็นแป้ง 

3) การลดต้นทุนในขบวนการกลั่นเอทานอลด้วยระบบกลั่นเอทานอลพลังงาน
แสงอาทิตย์และระบบการกลั่นโดยใช้เทคนิคป๊ัมฟอง 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเอทานอล คือ ต้นทุนการผลิตสูง เน่ืองจากราคา
วัตถุดิบทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้นตามกลไกทางการตลาด อีกทั้ง กระบวนการผลิตเอทานอลจะต้องผ่าน
กรรมวิธีการกลั่นเพ่ือให้ได้เอทานอลบริสุทธ์ิ โดยอาศัยพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เช้ือเพลิง 
เป็นพลังงานหลัก ทําให้เกิดการสูญเสียเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิต ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน โดยเฉพาะ 
เมื่อพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ใช้ไปในระบบการกลั่นเอทานอลร้อยละ 70-80 ของ
กระบวนการท้ังหมดเพ่ือให้ได้เอทานอลความเข้มข้นสูง ดังน้ันหากสามารถลดการใช้พลังงานใน
กระบวนการผลิตช่วงต้นก่อนนําส่งไปกลั่น ต่อในระบบการกล่ันของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตจะช่วย
ลดต้นทุนการผลิตลงไปได้ อีกทั้งยังสามารถเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถรวมตัวกันเพ่ือทําการหมัก
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และกลั่นช่วงต้น เพ่ือขายให้กับโรงงานเอทานอลได้ราคาเพ่ิมข้ึนกว่าการขายเฉพาะผลผลิตให้กับ
โรงงานผลิตเอทานอล จึงได้มีแนวคิดพัฒนาการกล่ันเอทานอล โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาทดแทน 
เน่ืองจากรังสีอาทิตย์ในประเทศไทยมีค่าเฉลี่ย 18.2 เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอต่อ
การนํามาประยุกต์ใช้งาน 

การนําระบบกลั่นเอทานอลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานจะช่วยลดพลังงานช่วง
ต้นก่อนส่งเข้าสู่โรงงานผลิตเอทานอลได้  โดยที่ระบบกลั่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันจะใช้ตัวเก็บ
รังสีอาทิตย์มาผลิตนํ้าร้อนหรือนํ้ามันร้อน และใช้นํ้าร้อนหรือนํ้ามันร้อนดังกล่าวถ่ายเทความร้อนให้กับ 
สารละลายเอทานอล จนเอทานอลแยกตัวออกไป ลักษณะการผลิตเอทานอล อาจแบ่งเป็นแบบ Batch 
และแบบต่อเน่ือง มี Distillation Column ช่วยเพ่ิมความเข้มข้นในการกลั่น ซึ่งพบว่าต้นทุนการกลั่นจาก
ตัวเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบจนถึงตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศอยู่ระหว่าง 6-10 บาท/ลิตร
นอกจากน้ี ยังมีระบบการใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบทําการกล่ันเอทานอลที่หมักจากนํ้าผลไม้ 
ความเข้มข้นประมาณร้อยละ 10 บรรจุในตัวเก็บรังสีและระบบการกลั่นโดยใช้เทคนิคป๊ัมฟอง ทําให้เกิด
การเดือดด้วยความร้อนและให้ของไหลเคลื่อนตัวขึ้นในสภาพสองสถานะ คือ ของเหลวและไอ จากน้ัน 
ไอจะแยกตัวออกจากของเหลวในห้องแยกไอ ซึ่งวิธีการดังกล่าวน้ีไม่ต้องเสียเวลาในการทําให้ของไหล  
ทั้งก้อนเดือด ทําให้สามารถผลิตไอได้รวดเร็ว ใช้พลังงานไม่มากนัก มีอัตราการกล่ันอยู่ระหว่าง  
0.6-1 ลิตร/วัน/ตารางเมตร  ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความเข้มรังสีอาทิตย์ ด้วยต้นทุนการกลั่นที่ประมาณ 4 บาท/ลิตร 

ที่ผ่านมา มีการศึกษาพัฒนาโรงงานต้นแบบระบบกลั่นเอทานอลพลังงานแสงอาทิตย์ 
ด้วยเทคนิคป๊ัมฟอง เพ่ือลดต้นทุนการผลิตเอทานอลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยทําการศึกษาตัวเก็บ
รังสีแบบแผ่นเรียบซึ่งเป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนและทําการกลั่นเอทานอลที่ได้จากนํ้าหมักจามันสําปะหลัง
ด้วยเทคนิคแบบปั๊มฟอง โรงงานต้นแบบระบบกลั่นเอทานอลพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคนิคป๊ัมฟอง 
เป็นอีกหน่ึงตัวอย่างของการพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาประเทศ 
เน่ืองจากเป็นการพัฒนาพลังงานจากความสามารถและภูมิปัญญาไทยโดยไม่ต้องพ่ึงพาการนําเข้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจที่จะสามารถนํามาใช้เพ่ือการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลได้ 

4) การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสเพ่ือลดต้นทุน
การผลิต 

   จากการท่ีรัฐบาลได้กําหนดนโยบายให้มีการนําพืชผลทางการเกษตรมาผลิตเป็นเช้ือเพลิง
ทดแทนเช้ือเพลิงจากฟอสซิล เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงสามารถผลิตเซลลูโลส 
ทั้งที่เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัชพืชที่ไม่ต้องการ รวมทั้งศักยภาพในการปลูกพืชโตเร็วสูงมาก เช่น 
ผักตบชวา หญ้า ใบไม้ วัชพืชอ่ืนๆ หรือพืชทางทะเล และวัสดุจากพืชที่ไม่ใช้ประโยชน์ เช่น วัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร ทั้งน้ีกระบวนการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสมี 2 วิธีการหลัก ได้แก่ 

 Cellulolysis คือ การย่อยสลายเซลลูโลสให้กลายเป็นนํ้าตาลกลูโคส แล้วหมัก
นํ้าตาลกลูโคสด้วยยีสต์ กลายเป็นแอลกอฮอล์ ผ่านการกลั่นและแยกน้ํากลายเป็นเอทานอล 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                                    โครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ 

3-75 
 

 Gasification คือการแตกสารประกอบประเภทคาร์บอนของเซลลูโลสให้กลายเป็น
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) และไฮโดรเจน 
(Hydrogen) จากน้ันหมักด้วยจุลลินทรีย์ กลายเป็นแอลกอฮอล์ ผ่านการกลั่นและแยกนํ้ากลายเป็นเอทานอล 

ข้อดีของการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสมีดังน้ี 

- วัตถุดิบสามารถหาได้ง่าย เน่ืองจากเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบหลักของพืชหลาย
ประเภท และสามารถนําส่วนของพืชที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ อาทิ ฟางข้าว ซังข้าวโพด และกากอ้อย มาผลิต 

- การผลิตและใช้เอทานอลจากเซลลูโลสช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าการผลิต
และใช้เอทานอลท่ีผลิตจากแป้ง 

- ช่วยลดปัญหาการนําพืชอาหารที่ใช้บริโภคไปผลิตเอทานอล เพราะเซลลูโลสเป็น
ส่วนของพืชที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้ วัตถุดิบที่นํามาผลิตจึงไม่ใช่อาหารท่ีมนุษย์บริโภค 

- ทําให้มีปริมาณวัตถุดิบใช้ผลิตเอทานอลได้เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากสามารถนําส่วนต่างๆ
ของพืชมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น อาทิ นํ้าอ้อยนํามาผลิตเอทานอลด้วยวิธีการเดิม ขณะที่กากอ้อยนํามา
ผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส 

 

ทั้งน้ี อุปสรรคสําคัญของการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส ณ ปัจจุบัน คือ ต้นทุนการผลิต 
ยังค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบประเภทนํ้าตาลและแป้ง หากสามารถส่งเสริมให้ 
มีการนําเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสไปใช้ได้อย่างแพร่หลายก็จะช่วยให้เกิดความคุ้มค่า และ 
ลดต้นทุนด้านวัตถุดิบลงได้จํานวนมาก 

5) การลดระยะเวลาการหมักด้วยกระบวนการผลิตแบบ HIFERM-GR หรือ CASCADE 
เป็นระบบที่พัฒนาโดย Vogelbusch Ges.m.b.H. ประเทศออสเตรีย โรงงานที่ใช้เทคโนโลยีกระจายอยู่ใน
ทวิปยุโรป อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และแคนนาดา เป็นต้น จุดเด่นของเทคโนโลยีน้ีคือ ประสิทธิภาพใน
การหมักสูงร้อยละ 90 ได้เอทานอลที่มีความเข้มข้นสูงร้อยละ 8.5-9.5 โดยน้ําหนัก ทําให้ใช้พลังงานใน
การกลั่นตํ่า ต้นทุนการผลิตตํ่า ทนต่อเกลือแคลเซียมที่ความเข้มข้นสูง และเวลาที่ใช้ในการหมักตํ่า 

6) การลดระยะเวลาการหมักยีสต์ด้วยเทคโนโลยี HOECHST-UHDE จุดเด่นของ
เทคโนโลยีน้ีคือ ยีสต์ที่ใช้เป็นชนิดลอยตัวข้ึน (flocculating yeast) และถังหมักเป็นชนิด loop reactor 
ซึ่งทําให้การหมักสิ้นสุดรวดเร็วและรักษาความเข้มข้นของยีสต์ให้สูงสุดตลอดการหมัก จะได้ความเข้มข้น
ของเอทานอลร้อยละ 7.5-8.0 โดยปริมาตร  

3.4.3.3   การจัดการของเสียจากนํ้ากากส่าที่ได้ภายหลังจากการกลั่นเอทานอล 
ของเสียหรือผลพลอยได้ต่าง ๆ 

สําหรับการจัดการของเสียจากนํ้ากากส่าที่ได้ภายหลังจากการกลั่นเอทานอล ของเสีย
หรือผลพลอยได้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเอทานอลที่มีการใช้วัตถุดิบแตกต่างกัน คือมันเส้นและ
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กากนํ้าตาล จะมีลักษณะแตกต่างกัน ส่งผลให้การจัดการและเทคโนโลยีในการกําจัดของเสียแตกต่างกันไป
ด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการนําของเสียเหล่าน้ีไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์ในเชิงบวกที่ต่างกัน (รายละเอียดใน
หัวข้อ 3.5)  

 

3.4.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

    เอทานอลเป็นหน่ึงในแหล่งพลังงานทดแทนที่กําลังได้รับการส่งเสริมให้ใช้ในสาขา
คมนาคม ซึ่งผลิตได้จากวัตถุดิบทางการเกษตรภายในประเทศ เน่ืองจากในการผลิตเอทานอลเป็นเช้ือเพลิง
ต้องใช้พลังงานเป็นปัจจัยในการผลิต ดังน้ันได้มีผู้ศึกษาและวิจัยงานศึกษาวิจัยด้านการลดต้นทุนในการ
ผลิตเอทานอล การศึกษาและการวิจัยดังกล่าวสามารถนําไปสู่การลดต้นทุนและแนวทางการประหยัด
พลังงานในอุตสาหกรรมการผลิต ได้ดังน้ี 

กล้าณรงค์ ศรีรอต และคณะ ศึกษาการพัฒนาการผลิตเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและปลอดภัยจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พบว่าในอุตสาหกรรมการ
ผลิตแป้งมันสําปะหลังจะมีกากมันสําปะหลังซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ซึ่งจะมีกากมัน
สําปะหลังที่เกิดข้ึนประมาณ 1 ถึง 1.5 ล้านตันกากมันแห้งต่อปี และยังคงมีปริมาณแป้งตกค้างอยู่สูงเมื่อ
ทําการทดลองผลิตเอทานอลจากกากมันสําปะหลังในระดับโรงงานต้นแบบ (1,350 ลิตรนํ้าหมัก) โดย
เปรียบเทียบระหว่างกระบวนการผลิตแบบ CF กับ SFF พบว่าประสิทธิภาพการหมักและผลที่ได้จะ
ใกล้เคียงกัน (ผลได้เท่ากับ 0.407 และ 0.413 กรัมเอทานอลต่อกรัมแป้งในกากมัน) และเมื่อพิจารณา
ต้นทุนของการผลิตเอทานอลจากการมันสําปะหลัง พบว่าการใช้กากมันสําปะหลังจะช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ได้  

บุญยพัต สุภานิช และคณะ ศึกษาการบูรณาการการผลิตเช้ือเพลิงเอทานอลกับโรงงาน
นํ้าตาลและโรงงานแป้งมันสําปะหลัง เพ่ือนําเอทานอลที่มีความเข้มข้น 99.5% v/v ไปใช้เป็นสารเพ่ิม 
ออกเทนในนํ้ามันแก๊สโซลีน จากการวิจัยพบว่า การบูรณาการกระบวนการผลิตน้ัน ต้นทุนเอทานอลจะตํ่า
กว่ากรณีที่ไม่มีการบูรณาการกระบวนการผลิต เน่ืองจากการบูรณาการกระบวนการผลิตเอทานอลกับ
โรงงานแป้งมันหรือโรงงานนํ้าตาลที่มีอยู่เดิมน้ัน ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ส่วนหน่ึง จากการ
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเอทานอลต่อหน่วยพบว่า การบูรณาการกระบวนการผลิตเอทานอลกับโรงงาน
นํ้าตาลสามารถลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลงได้ประมาณ 1 บาทต่อลิตร และจากการวิเคราะห์ต้นทุนการ
ผลิตเอทานอลต่อหน่วยพบว่า การบูรณาการกระบวนการผลิตเอทานอลกับโรงงานแป้งมันสําปะหลังโดย
วิธีการต่างๆ สามารถลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเอทานอลลงได้ประมาณ 0.3-2.3 บาทต่อลิตร 

บุญยวรรณ อริยธรรม  ได้ทําการศึกษาพลังงานท่ีใช้ในการผลิตเอทานอลโดยใช้วัตถุดิบ
เป็นอ้อยกากนํ้าตาล และมันสําปะหลัง ซึ่งคํานวณหาอัตราพลังงานท่ีใช้ (NEG) และสัดส่วนของพลังงานที่
ได้ต่อพลังงานท่ีใช้ (NER) โดยพิจารณาต้ังแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงได้เป็นเอทานอลออกมา ผลของ
การศึกษาพบว่า อัตราพลังงานของอ้อย กากน้ําตาล และมันสําปะหลังเป็น 16.76, 2.654 และ 8.279 
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ตามลําดับ และสัดส่วนของพลังงานท่ีได้ต่อพลังงานท่ีใช้ของอ้อย กากนํ้าตาล และมันสําปะหลังเป็น 4.7, 
1.14 และ 1.6 ตามลําดับ ทั้งน้ีปริมาณการใช้พลังงานในกระบวนเพาะปลูกเป็นการศึกษาข้อมูลของ
ประเทศไทย ส่วนปริมาณการใช้พลังงานในกระบวนการแปรรูปผลผลิตเป็นเอทานอลน้ัน ใช้ข้อมูลของ
ต่างประเทศมาศึกษา คือกระบวนการแปรรูปผลผลิต โดยใช้อ้อยและกากนํ้าตาลเป็นวัตถุดิบอ้างอิงข้อมูล
ของประเทศบราซิล และกระบวนการแปรรูปผลผลิตโดยใช้มันสําปะหลังเป็นวัตถุดิบ อ้างอิงข้อมูลประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ศกุนตลา ภู่เจริญ  ได้ทําการศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการผลิตเอทานอลโดย
ใช้มันสําปะหลังและกากนํ้าตาลเป็นวัตถุดิบ  ในงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในการผลิตเอทานอล โดยใช้วัตถุดิบ 2 ชนิด ได้แก่ หัวมันสําปะหลังและกากนํ้าตาล ในการ
วิเคราะห์หาค่าปริมาณพลังงานที่ใช้ในการผลิตเอทานอล ได้พิจารณาหาปริมาณพลังงานจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิลที่ใช้ในการแปรรูปเป็นเอทานอล รวมถึงไปในส่วนของการผลิตหัวมันสําปะหลังและกากน้ําตาล 
จากน้ันนํามาเปรียบเทียบกับพลังงานที่ได้รับจากการใช้เอทานอลเป็นเช้ือเพลิง ในรูปสัดส่วนพลังงานที่ได้
จากเอทานอลต่อพลังงานท่ีใช้ในการผลิตเอทานอล (Energy Ratio) ค่าสัดส่วนพลังงานของการผลิตเอทานอล
จากกากนํ้าตาล คือ 4.04 ซึ่งมีค่ามากค่าสัดส่วนพลังงานของการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังสด คือ 
1.21 เน่ืองจากมีการใช้พลังงานไฟฟ้าและไอนํ้าที่เหลือจากโรงงานผลิตนํ้าตาลซึ่งใช้ชานอ้อยที่ได้จากหีบ
อ้อยเป็นเช้ือเพลิง และหากนํานํ้าเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลจากหัวมันสําปะหลังดมาผลิตแก๊ส
ชีวภาพเพ่ือนํามาใช้เป็นเช้ือเพลิง ค่าสัดส่วนพลังงานเพ่ิมจาก 1.21 เป็น 1.72 

จิระพันธ์ุ เน่ืองจากนิล  ได้ทําการวิจัยในการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงาน
นํ้าตาลขนาดใหญ่แห่งหน่ึง เพ่ือหาแนวทางลดต้นทุนด้านพลังงาน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์พินซ์  
จากการศึกษาพบว่าการใช้พลังงานของโรงงานนํ้าตาลมีกําลังการหีบอ้อยประมาณ 22,000-23,000  
ต้นอ้อย/วัน พบว่าอัตราการใช้ไอนํ้าต่อกําลังการหีบห่ออ้อยจนกระท่ังถึงกระบวนการทํานํ้าตาลทรายขาว
บริสุทธ์ิจะมีการทํางานเป็นแบบก่ึงต่อเน่ือง ถ้ามีการจัดการและวางแผนการผลิตที่ดีและสอดคล้องกันจะ
ทําให้มีการใช้ไอนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถลดการสูญเสียไอนํ้าในกระบวนการผลิตได้  

พอพงศ์ อนุดิษฐ ได้ศึกษาพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลให้มีความบริสุทธ์ิ
มากกว่า 99.5% โดยปริมาตร และศึกษาต้นทุนการผลิตในแต่ละขั้นตอน โดยระบบการผลิตประกอบด้วย 
3 ขั้นตอน คือ ระบบหมัก ระบบกลั่น และระบบกล่ันบริสุทธ์ิ ในส่วนของระบบผลิตเอทานอลบริสุทธ์ิ  
จะแบ่งออกเป็น 2 ระบบคือ การกลั่นแบบอะซิโอโทรป และระบบเย่ือแผ่นสังเคราะห์ พบว่าระบบหมักที่
ใช้กากนํ้าตาลเป็นวัตถุดิบมีต้นทุนการผลิตในส่วนของวัตถุดิบและต้นทุนในส่วนของระบบหมักเท่ากับ 
6.68 และ 1.44 บาทต่อลิตร (10%vol.) ตามลําดับ มีการใช้พลังงานในระบบหมัก 9.46 MJ/L 
(10%vol.) ในระบบกลั่นมีต้นทุนการผลิตไม่รวมวัตถุดิบ 2.30 บาทต่อลิตร และมีการใช้พลังงาน 9.46 
MJ/L (95%vol.) สําหรับการกลั่นบริสุทธ์ิ (99.5%) แบบอะซิโอโทรปและแบบเยื่อแผ่นสังเคราะห์มีต้นทุน
การผลิต 2.13 และ 0.54 บาทต่อลิตร ตามลําดับ ส่วนการใช้พลังงานท้ัง 2 แบบ มีค่าเท่ากับ 0.75 และ 
0.29 MJ/L ตามลําดับ โดยสรุปต้นทุนและการใช้พลังงานในแต่ละประเภทดังน้ี 
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ปริมาณต้นทุน 
และ 

การใช้พลังงาน 

กระบวนการผลิตเอทานอล

ระบบหมัก ระบบกล่ัน 
ระบบกล่ันบริสุทธ์ิ 

อะซิโอโทรป เยื่อแผ่นสังเคราะห์

ต้นทุนการผลิต 
1.44 

บาทต่อลิตร (10%vol.) 
2.30

บาทต่อลิตร (10%vol.) 
2.13

บาทต่อลิตร 
0.54 

บาทต่อลิตร 

การใช้พลังงาน 
9.46 

MJ/L(10%vol.) 
9.46

MJ/L(10%vol.) 
0.75
MJ/L 

0.29 
MJ/L 

 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการผลิตเอทานอล
น้ัน มีการใช้พลังงานหลักๆ อยู่ 2 ประเภทคือ พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากไอน้ํา และสิ่งที่จะ
แสดงถึงความคุ้มค่าในการผลิตเอทานอลมาใช้เป็นเช้ือเพลิงน้ันก็คือ ประสิทธิภาพทางพลังงานในการผลิต
เอทานอล ซึ่งการบูรณาการผลิตเช้ือเพลิงเอทานอลกับโรงงานน้ําตาลและโรงงานแป้งมันสําปะหลัง
สามารถลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเอทานอลลงได้ และวิธีการน้ีก็จะช่วยให้สามารถลดการใช้พลังงานใน
การผลิตเอทานอลได้อีกทางหน่ึงด้วย 

 

 
 

ในกระบวนการผลิตเอทานอลน้ัน ก่อให้เกิดมลภาวะในหลายๆ ด้าน ถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบ 
ที่รุนแรง แต่เมื่อรัฐบาลมีเป้าหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเอทานอลเพ่ิมมากขึ้น ย่อมส่งผลให้มีการ
สร้างโรงงานผลิตเอทานอลเพ่ิมขึ้นอีกหลายโรง ซึ่งเมื่อมีการผลิตเอทานอลจํานวนมากผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนใกล้เคียง และผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ก็มีมากขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งของเสีย
และผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจําเป็นต้องมีระบบบําบัดและการจัดการที่ดีเพ่ือป้องกันมลภาวะที่เกิดข้ึน โรงงาน
เอทานอลที่เกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะใช้มันสําปะหลังและกากนํ้าตาลเป็นวัตถุดิบทําให้มีขั้นตอนการผลิตบาง
ขั้นตอนที่แตกต่างกันบ้าง และของเสียและผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นมีปริมาณและสมบัติที่ต่างกัน จึงต้องใช้
วิธีการจัดการที่ต่างกันออกไปดังตารางที่ 3-14 

3.5   การบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3-14   ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมลภาวะหรือของเสียที่ เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต 
เอทานอล 

ขั้นตอนการผลิตเอทานอล มลภาวะที่เกิดขึ้น 
ผลกระทบที่เกดิขึ้นจาก

กระบวนการผลิต 
1) การเตรียมวัตถุดิบ 

-  มันสําปะหลัง : ร่อนทราย 
   ทําความสะอาด  โม่  ผสมน้ํา 

              ย่อยแป้งเป็นน้ําตาล 

มลภาวะทางอากาศ
มลภาวะทางความร้อน 
มลภาวะทางกล่ิน 

-  ฝุ่น  ทราย  เสียง  
-  ความร้อนจากการต้มย่อย 
-  กากมันสําปะหลังที่เหลือจาก

การบดโม่ เกิดการเน่าเสีย 
-  กากนํ้าตาล : การกําจัดส่ิงปนเป้ือน
   (บางเทคโนโลยี)  เจือจาง 

มลภาวะทางความร้อน -  ความร้อน 

2) การหมัก มลภาวะทางอากาศ -  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
   จากการหมัก 

3) การกลั่นและกําจัดนํ้า มลภาวะทางอากาศ
มลภาวะทางกล่ิน 
มลภาวะทางความร้อน 

-  ความร้อน  กล่ิน  ละออง 
ไอน้ํา  ฟูเซลออยล์  เขม่า
น้ํามันเตา  ก๊าซคาร์บอนได-
ออกไซด์จากการเผาน้ํามัน
เตาหรือถ่านหิน 

4) นํ้ากากส่า 
    - น้ํากากส่าจากมันสําปะหลัง มลภาวะทางนํ้า

มลภาวะทางกล่ิน 
-  ค่า COD  กล่ิน  การปนเปื้อน

สู่แหล่งน้ํา 
    - น้ํากากส่าจากกากนํ้าตาล มลภาวะทางนํ้า -  สีน้ํากากส่า  ค่า COD สูง 

กล่ิน  การปนเปื้อนสู่แหล่ง
น้ํา 

 
การจัดการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมลภาวะหรือของเสียที่

เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตเอทานอล สามารถแบ่งตามขั้นตอนการผลิตเอทานอลได้ดังน้ี 
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3.5.1   ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมลภาวะในข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบ 
 

  3.5.1.1   การเตรียมวัตถุดิบมันสําปะหลัง 
 

โรงงานเอทานอลทั้งที่ใช้หัวมันสดและมันเส้นจะเกิดมลภาวะภายในโรงงานในเรื่อง
ของฝุ่น ควัน ในขั้นตอนการขนส่ง จัดกองในลานหรือโกดังเก็บ การตักวัตถุดิบใส่ Hopper การร่อนทราย 
และมลภาวะทางเสียงจากการทํางานของเคร่ืองร่อนทราย สับ และโม่หัวมัน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่องมลพิษทางอากาศและเสียง เน่ืองจากในกระบวนการ
ผลิตเอทานอลจะมีการใช้เครื่องจักรที่มีการปลดปล่อยอากาศเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดที่อยู่ในสภาพเป็นควัน 
ไอ ก๊าซ เขม่า ฝุ่น ละออง เถ้าถ่าน หรือมลพิษอากาศ ออกสู่บรรยากาศภายนอกโรงงาน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อประชาชนผู้อยู่โดยรอบโรงงาน ดังน้ันเพ่ือเป็นการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทางอากาศและเสียง 
จึงจําเป็นต้องมีระบบบําบัดอากาศเสียก่อนที่ปล่อยอากาศท่ีผ่านการบําบัดแล้วออกจากโรงงาน ตลอดจน
จะต้องมีการควบคุมเสียงของเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตในโรงงานเอทานอล ให้มีระดับเสียงที่ไม่เป็น
อันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งภายในโรงงานและประชาชนที่อาศัยอยู่ภายนอก 

  โดยตําแหน่งที่ต้องควบคุมระดับความดังของเสียงของเคร่ืองจักรไม่ให้เกิดกว่าระดับเสียง
ที่กําหนดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับภาวะแวดล้อมภายใน
สถานประกอบการที่ให้ลูกจ้างทํางานคนใดคนหน่ึงทํางานดังต่อไปนี้ 

- ไม่เกินวันละ 7 ชม. ต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน 91 dB(A) 

- 7-8 ชม. ต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน 90 dB(A) 

- เกินวันละ 8 ชม. ต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน 80 dB(A) 

- นายจ้างจะให้ลูกจ้างทํางานในที่มีระดับเสียงเกินกว่า 140 dB(A) มิได้โดยถ้าระดับ
เสียงเกินกว่าที่กําหนดให้หาทางแก้ไขลดระดับเสียงหรือหากแก้ไขไม่ได้ให้สวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 

ส่วนความร้อนจากการต้มย่อยเพ่ือเปลี่ยนแป้งเป็นนํ้าตาลน้ัน อาศัยอํานาจตามความใน
ข้อ 2 (7) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 กระทรวงมหาดไทยจึง
กําหนดสวัสดิการเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสําหรับลูกจ้างไว้ ดังต่อไปนี้ 

- ภายในสถานที่ประกอบการท่ีมีลูกจ้างทํางานอยู่ จะมีสภาพความร้อนที่ทําให้
อุณหภูมิของร่างกายของลูกจ้างสูงเกินกว่า 38 องศาเซลเซียส มิได้ 

- ในกรณีที่ภายในสถานที่ประกอบการมีสภาพความร้อนที่ทําให้อุณหภูมิของร่างกาย
ของลูกจ้างสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส ให้นายจ้างดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงเพ่ือ
ลดสภาพความร้อนน้ัน หากแก้ไข หรือปรับปรุงไม่ได้นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้าง 
มีเคร่ืองป้องกันความร้อนมิให้อุณหภูมิของร่างกายลูกจ้างสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส 
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- ในกรณีที่อุณหภูมิของร่างกายลูกจ้างสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส นายจ้างจะต้องให้
ลูกจ้างหยุดพักช่ัวคราวจนกว่าอุณหภูมิของร่างกายลูกจ้างจะอยู่ในสภาพปกติ 

- ในสถานที่ที่เป็นแหล่งกําเนิดความร้อนที่มีสภาพความร้อนสูงถึงขนาดเป็นอันตราย
แก่สุขภาพอนามัยของบุคคล ให้นายจ้างปิดประกาศเตือนให้ทราบ 

- ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งทํางานใกล้แหล่งกําเนิดความร้อนที่ทําให้อุณหภูมิใน
บริเวณน้ันสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส สวมชุดแต่งกาย รองเท้า และถุงมือสําหรับ
ป้องกันความร้อน ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในหมวด 4 ตลอดเวลาที่ลูกจ้างทํางาน 

 
มลภาวะเหล่าน้ีสามารถจัดการได้ในโรงงานเอทานอลดังตารางที่ 3-15 โดยขั้นตอนน้ีจะ

ส่งผลกระทบต่อคนงานในโรงงานเป็นส่วนใหญ่ และอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนได้ ในกรณีที่มีลมพัดฝุ่น
ออกไปสู่ชุมชนใกล้เคียง 
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(1) ฝุ่นจากการตักกองหัวมันสด (2) ฝุ่นจากการตักกองมันเส้นในโกดังเก็บ 

(3) เคร่ืองร่อนดินทรายจากหัวมันสด (4) ฝุ่นในบริเวณเคร่ืองโม่มันเส้น 

  

(5) ไซโคลนดักฝุ่นแป้งจากมันเส้นหลังโม่ (6) การหุ้มฉนวนบริเวณถังย่อยแป้งเป็นนํ้าตาล

รูปท่ี 3-31  มลภาวะในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบมันสําปะหลังของโรงงานเอทานอล 
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ตารางที่ 3-15  การจัดการมลภาวะในข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบมันสําปะหลัง
 

ประเภทของมลภาวะ สิ่งทีก่่อให้เกิดมลภาวะ การจัดการมลภาวะที่เกิดขึ้น 
1) มลภาวะทางอากาศ ฝุ่นและทราย -  กําหนดมาตรฐานวัตถุดิบ (ปริมาณทราย)

-  ติดตั้งระบบดักฝุ่นและทราย 
-  ทําวัสดุคลุมเครื่องจกัรเพื่อลดปริมาณฝุ่นที่

เกิดขึ้น 

2) มลภาวะทางเสียง เครื่องโม่ -  ใช้ที่ปิดหู
-  ตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักร 
-  การบุดว้ยวัสดุดูดเสียง เครื่องกั้นเสียง 
-  การปรับปรงุแยกเอาส่วนที่มเีสียงดงัออกไป

ต่างหาก  
-  เพิ่มระยะทางระหว่างแหล่งของเสียงกับ

ผู้ปฏิบัติงาน 

3) มลภาวะทางความร้อน หม้อต้มระหว่างย่อย -  การหุ้มฉนวนท่อไอนํ้า และเครื่องจักร 
-  การทําป้ายเตือนบริเวณที่เกิดความร้อน  

4) มลภาวะทางกล่ิน กากมันสําปะหลังที่
เหลือกจากการบดโม่ 

-  ทําการขนย้ายออกจากพื้นที่ 
-  ฝ ังกลบให้มิดชิด 

3.5.1.2  การเตรียมวัตถุดิบกากน้ําตาล 

กากน้ําตาลสําหรับโรงงานเอทานอลเม่ือรถบรรทุกมาถึงโรงงานแล้ว จะมีการจัดเก็บใน
ถังขนาดใหญ่ และมีขอบบ่อรอบบริเวณถัง (รูปที่ 3-32) เพ่ือป้องกันกรณีถังร่ัวและกากนํ้าตาลไหลลงสู่
แหล่งนํ้าธรรมชาติหรือแหล่งนํ้าใต้ดิน เมื่อต้องการใช้กากนํ้าตาลจึงจะป๊ัมแล้วนํามาเจือจางด้วยนํ้า ในบาง
เทคโนโลยีจะมีการทําให้ใสหรือกําจัดสิ่งปนเป้ือนพวกแคลเซียมก่อน โดยใช้กรดซัลฟิวริกเพ่ือให้เกิดการ
ตกตะกอนของแคลเซียมซัลเฟต แล้วแยกตะกอนออกไป 

ตารางที่ 3-16   การจัดการมลภาวะในข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบกากนํ้าตาล 
 

ประเภทของมลภาวะ สิ่งทีก่่อให้เกิดมลภาวะ การจัดการมลภาวะที่เกิดขึ้น 
1) มลภาวะทางความร้อน ความร้อนทีเ่กิดจาก

ปฏิกริยาของสารเคมี 
-  ใช้ถุงมือกันความร้อนระหว่างผสมสารเคมี
-  ใช้วัสดุ/อุปกรณ์กันความร้อน 
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รูปท่ี 3-32  บริเวณถังเก็บกากนํ้าตาลของโรงงานเอทานอล 

 
3.5.2  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมลภาวะในข้ันตอนการหมัก  

  การหมักนํ้าตาลโดยเช้ือยีสต์แบบไร้อากาศจะได้เอทานอลและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
โดยท่ีกําลังการผลิตเอทานอล 150,000 ลิตร/วัน จะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 100-120 ตัน/วัน 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีรสและกลิ่น เบากว่าอากาศทั่วไปเล็กน้อย เมื่อหายใจเข้าไป
ก๊าซน้ีจะรวมกับฮีโมลโกลบิน (Haemoglobin) ในเม็ดเลือดแดงได้มากกว่าออกซิเจนถึง 200-250 เท่า 
เกิดเป็นคาร์บอกซี-ฮีโมโกลบิน (COHb) ซึ่งลดความสามารถของเลือดในการเป็นตัวนําออกซิเจนจากปอด
ไปยังเน้ือเย่ือต่างๆ โดยท่ัวไปองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้เกิดคาร์บอกซีฮีโมโกลบินในเลือดมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศท่ีสูดหายใจเข้าไปและระยะเวลาที่อยู่ใน
สภาวะนั้น สําหรับอาการสนองตอบของมนุษย์ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์คาร์บอกซีฮีโมโกลบินและความไวต่อ
การรับสารของแต่ละบุคคล (Individual susceptibility) เป็นสําคัญ รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
ของคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศกับปริมาณคาร์บอกซีฮีโมโกลบินในเลือดในคนที่สูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ 
จากบรรยากาศที่ความเข้มข้นต่างๆ เข้าไป 

นอกจากนี้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ยังเป็นก๊าซที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 
(Greenhouse effect) ก๊าซเรือนกระจากตามธรรมชาติที่สําคัญประกอบด้วยไอน้ํา ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) โอโซน (O3) มีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด์ (NOx) (โดยก๊าซมีเทน และไนตรัสออกไซด์มีศักยภาพ 
ในการก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนเป็น 21 และ 310 เท่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)) โดยก๊าซเหล่าน้ี 
มีอยู่ในบรรยากาศเพียงร้อยละ 0.01 ของก๊าซทั้งหมดท่ีมีอยู่ในบรรยากาศ ก๊าซเรือนกระจกมีคุณสมบัติ
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สําคัญในการช่วยดักจับและดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์เอาไว้ทําให้โลกของเราอบอุ่นขึ้น ทําให้
ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมาก แต่หากก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่มากก็จะทําให้
ความสามารถในการดักจับความร้อนจากดวงอาทิตย์มีมากข้ึนด้วย ทําให้ความร้อนยังคงอยู่ภายในโลก  
โลกเราจะร้อนขึ้นและส่งผลต่อเน่ืองมากมาย ต้ังแต่การทําให้นํ้าแข็งบริเวณข้ัวโลกละลาย ระดับนํ้าทะเล
สูงขึ้น และสภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ส่งผลกระทบแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่  
การโยกย้ายชุมชน ไปจนถึงความสูญเสียและความเสียหายทางด้านผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศได้เพ่ิมข้ึนอย่างมหาศาล โดยเฉพาะการใช้พลังงานจากการเผาไหม้
เช้ือเพลิงฟอสซิล อันได้แก่ นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน การหักล้างถางป่าเพ่ือใช้พ้ืนที่เพ่ือ
การเกษตร รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่ๆ ได้ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกชนิดอ่ืนๆ 
ด้วย เช่น ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs)  เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ 
(SF6) เป็นต้น 

ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา และเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกภาคี 
ในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) สามารถลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยความสมัครใจได้  โดยอาศัยการลดก๊าซผ่านทางกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(Clean Development Mechanism, CDM) ที่เปิดโอกาสให้ประเทศพัฒนาแล้วเข้ามาดําเนินโครงการ
ลดและเลิกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศกําลังพัฒนา เพ่ือนําปริมาณก๊าซที่ลดลงไปใช้เป็นเครดิต  
ที่เรียกกันว่า เครดิตคาร์บอน (Carbon credit) ด้วยการไม่ต้องไปดําเนินการลดก๊าซเรือนกระจกใน
ประเทศของตนเอง ซึ่งโรงงานเอทานอลนอกจากจะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังสามารถขาย
เครดิตคาร์บอนให้กับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น การผลิตก๊าซชีวภาพจากนํ้ากากส่าของโรงงาน ซึ่งเป็นการ
ลดก๊าซเรือนกระจกโดยการนําก๊าซมีเทนมาใช้เป็นเช้ือเพลิงแทนเช้ือเพลิงจากฟอสซิล และลดปริมาณ 
ก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นและปล่อยสู่บรรยากาศเมื่อเทียบกับระบบบําบัดแบบบ่อเปิด (Open lagoons) ที่ใช้กัน
อยู่ทั่วไป เน่ืองจากก๊าซมีเทน (CH4) มีศักยภาพในการก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนเป็น 21 เท่าของ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 
ที่ระบายออกจากโรงงาน ยังไม่มีการกําหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซ
เรือนกระจกในอากาศที่ปล่อยออกจากโรงงาน แนวทางหน่ึงในการจัดการคือการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์
เหลวหรือการทํานํ้าแข็งแห้งเพ่ือให้สามารถขนส่งไปขายได้ 

 

3.5.3  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมลภาวะในข้ันตอนการกลั่นและกําจัดน้ํา 

อุปกรณ์ที่สําคัญสําหรับการกล่ันและการกําจัดนํ้าในกระบวนการผลิตเอทานอล ก็คือ
แหล่งกําเนิดพลังงานไอนํ้าหรือหม้อไอนํ้า (Boiler) น่ันเอง ซึ่งหม้อไอนํ้าที่ใช้กับโรงงานเอทานอลของไทย
ในปัจจุบัน ใช้แหล่งพลังงานจากนํ้ามันเตา ถ่านหิน และก๊าซชีวภาพ ส่วนโรงงานที่กําลังต้ังขึ้นใหม่ที่ใช้อ้อย
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เป็นวัตถุดิบ หรือสร้างโรงงานต่อจากโรงงานน้ําตาลเดิมจะใช้กากอ้อยเป็นแหล่งพลังงานผลิตไอนํ้า ซึ่งการ
เผาไหม้เช้ือเพลิงสําหรับผลิตไอน้ําน้ัน ในระหว่างการเผาไหม้สารคาร์บอนและไฮโดรเจนที่ เป็น
องค์ประกอบสําคัญของเช้ือเพลิงประเภทต่างๆ จะทําปฏิกิริยากับออกซิเจน ทําให้เกิดการคายพลังงาน
ความร้อนออกมาสามารถนําไปใช้ในการผลิตไอนํ้าได้ แต่นอกจากพลังงานความร้อน ยังมีไอเสียที่เกิดจาก
การเผาไหม้เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งไอเสียที่เกิดข้ึนน้ีจะทําให้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศ โดยปัญหา
มลพิษอากาศที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ชนิดของเช้ือเพลิง 
ชนิดของอุปกรณ์การเผาไม้ และอุณหภูมิและสภาพของการเผาไหม้ เป็นต้น ในการเผาไหม้เช้ือเพลิง ถ้า
คาร์บอนและไฮโดรเจนในเช้ือเพลิงเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จะทําให้เกิดคาร์บอนอิสระจากการแตกตัว
ด้วยความร้อนในกระบวนการเผาไหม้ ทําให้มีเขม่าของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรเจน (H2) 
หรือมีเทน (CH4) เกิดขึ้นในไอเสียจากการเผาไหม้ 

นํ้ามันเตา เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จากขบวนการกล่ันนํ้ามันดิบในหอกลั่น นํ้ามัน
เตาจัดเป็นนํ้ามันเช้ือเพลิงที่สําคัญในอุตสาหกรรมเพราะมีราคาถูก ใช้ง่าย ให้ความร้อนสูง ก่อนจะเผา
นํ้ามันเตาต้องพ่นเป็นฝอยละเอียดเพ่ือผสมกับอากาศที่หัวฉีดหรือหัวเผา (Burner) ประเทศไทยได้มีการ
กําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเตาเป็น 5 ชนิด ซึ่งมีปริมาณเถ้าไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยชนิดที่ 1-4 
มีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 2 แต่มีค่าความหนืดแตกต่างกัน ส่วนชนิดที่ 5 มีปริมาณกํามะถันไม่เกิน
ร้อยละ 0.5   

ถา่นหิน เป็นเช้ือเพลิงธรรมชาติที่เกิดจากการสะสมตัวของซากพืชที่ตายแล้วหรือช้ินส่วน
ของพืชที่ถูกพัดพามา หรือดินโคลนที่มี อินทรีย์วัตถุทับถมลงในแอ่งเป็นเวลานานนับล้านปีแล้ว
เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา จนกระทั่งซากพืชเหล่าน้ันถูกแรงกดดัน อัดเรียงตัวเป็นช้ันๆ 
แปรสภาพเป็นถ่านหิน โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญคือ คาร์บอน และไฮโดรเจน และมีธาตุอ่ืนเจือปนอยู่
บ้าง ได้แก่ ออกซิเจน และไนโตรเจน 

ก๊าซชีวภาพ เ ป็นผลพลอยได้จากกระบวนการบําบัดนํ้าเสียแบบไม่ ใ ช้อากาศ 
(Anaerobic Digestion) โดยสร้างสภาวะให้แบคทีเรียที่มีอยู่ในธรรมชาติย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ใน
นํ้าเสียในสภาพไร้ออกซิเจน ผลที่ได้จากการหมักย่อย คือส่วนผสมของก๊าซชีวภาพที่ติดไฟได้ ซึ่งมีก๊าซมีเทน 
(Methane) เป็นองค์ประกอบหลักอยู่ประมาณร้อยละ 60-70 ที่เหลือเป็นส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ร้อยละ 23-38 และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ก๊าซไนโตรเจน (N2) และส่วนประกอบอ่ืนๆ อีก
ประมาณร้อยละ 2 สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนในรูป ต่างๆ ได้ เช่น เผาเพ่ือใช้ประโยชน์จาก
ความร้อนโดยตรง หรือเผาเพ่ือให้ความร้อนและใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรต่างๆ จัดเป็นแหล่งกําเนิด
ความร้อนที่ใช้เช้ือเพลิงชีวมวล 

การเผาไหม้เช้ือเพลิงของหม้อไอนํ้าด้วยเช้ือเพลิงชนิดต่างๆ จะส่งผลต่ออากาศท่ีระบาย
ออกจากโรงงานเอทานอล ซึ่งจะต้องมีปริมาณของสารเจือปนไม่เกินตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 ตามแหล่งกําเนิดความร้อนที่ใช้เช้ือเพลิง ดังตารางที่ 3-17 
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ตารางที่ 3-17   ชนิดและปริมาณของสารเจือปนท่ีสามารถระบายออกจากโรงงานเอทานอลโดยแบ่งตาม
แหล่งกําเนิดความร้อนที่ใช้เช้ือเพลิง 

 
ชนิดของสารเจอืปน 

ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่มีการเผาไหม้ 
เชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ 

นํ้ามันเตา ถ่านหิน ชีวมวล เชื้อเพลิงอื่น ๆ
1. ฝุ่นละออง (Total Suspended 

Particulate) (มก.ตอ่ลบ.ม.) 
240 320 320 320 

2. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur 
dioxide) (ส่วนในล้านส่วน) 

950 700 60 60 

3.ออกไซดข์องไนโตรเจน (Oxide of 
nitrogen) (ส่วนในล้านส่วน) 

200 400 200 200 

ที่มา :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 
 

นอกจากกฎหมายควบคุมปริมาณสารเจือปนต่างๆ ในอากาศแล้ว โรงงานผลิตเอทานอลท่ีมีเครื่อง

ผลิตไอนํ้า (Boiler) ซึ่งจัดเป็นเครื่องจักรที่อยู่ในหมวดเคร่ืองจักรควบคุมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จะต้องปฏิบัติตามดังต่อไปน้ี 

- โรงงานที่มีการใช้หม้อไอนํ้า (Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนํา 
ความร้อนที่มีความกดดันต่างจากบรรยากาศผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีผู้ควบคุม 
(Operator)  ประจําหม้อไอนํ้า (Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อ 
นําความร้อน ทั้งน้ีผู ้ควบคุม ดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงสาขาช่างกลโรงงานหรือช่างยนต์ หรือช่างผู้ชํานาญงานท่ีผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ควบคุมหม้อไอน้ํา (Boiler) จากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสถาบันอ่ืนที่
กระทรวงอุตสาหกรรมรับรอง  โรงงานที่มีการใช้หม้อไอน้ํา (Boiler) ขนาดกําลัง
ผลิต ต้ังแต่ 20 ตันต่อช่ัวโมงขึ้นไป นอกจากต้องดําเนินการจัดให้มีผู้ควบคุมดังกล่าว
แล้ว ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอ่ืน
ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นวิศวกรผู ้ควบคุมและ
อํานวยการใช้หม้อไอนํ้า (Boiler) ด้วย  

- โรงงานที่ประกอบกิจการสร้างหรือซ่อมหม้อไอนํ้า (Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลว หรือก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอ่ืนที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นผู้ควบคุมการสร้างหรือซ่อม 
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- โรงงานต้องมีวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและต้องจัดให้
มีผู้ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานประจําสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษซึ่งมี
คุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

- โรงงานที่มีการใช้สารกัมมันตรังสีต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติที่รัฐมนตรี
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาสําหรับดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองน้ี
โดยเฉพาะ  

- คนงานประจําโรงงานตามที่กําหนดในหมวดนี้ จะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยกระทําความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเว้นแต่เป็นกรณีที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

- นอกจากเรื่องของก๊าซชนิดต่างๆ แล้ว โรงงานผลิตเอทานอลยังมีปัญหาในเร่ืองกลิ่น
ของอากาศภายในโรงงาน ซึ่งกลิ่นที่อาจพบได้จากกระบวนการผลิตเอทานอลมี
ดังต่อไปนี้ 

- กลิ่นของวัตถุดิบ เช่น มันสําปะหลัง กากมันสําปะหลัง มันเส้น กากนํ้าตาล เป็นต้น 

- กลิ่นจากผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ได้จากกระบวนการหมักและการกลั่นเอทานอล 
บริสุทธ์ิ เช่น ฟูเซลออยล์ ซึ่งเกิดข้ึนในกระบวนการกล่ัน ประกอบด้วยสารต่างๆ 
ดังน้ี 1-Propanol 2-Propanol Butanol (Various isomers) Amyl alcohol 
Furfural เป็นต้น แต่สามารถควบคุมปริมาณฟูเซลออยล์ที่ออกสู่อากาศภายนอกได้
โดยทางโรงงานเอทานอลจะต้องติดต้ังเครื่องทําความเย็นเพ่ือให้ฟูเซลออยล์
ควบแน่นจนอยู่ในสถานะของเหลวและผ่านเข้าเคร่ืองแยกฟูเซลออยล์ (Fusel oil 
decanter หรือ Fusel oil separator) เพ่ือกําจัดหรือลดปริมาณฟูเซลออยล์ลง  
ก่อนที่จะปล่อยออกสู่อากาศภายนอก โดยในเรื่องกําหนดมาตรฐานและวิธีการ
ตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 
และมาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
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ตารางที่ 3-18  การจัดการมลภาวะในขั้นตอนการกลั่นและกําจัดนํ้า 

ประเภทของมลภาวะที่เกิด
ในขั้นตอนการกลั่นและ

กําจัดนํ้า 

สิ่งทีก่่อให้เกิดมลภาวะ การจัดการมลภาวะที่เกิดขึ้น 

1) มลภาวะทางความร้อน ไอน้ํา -  การหุ้มฉนวนท่อไอนํ้า และเครื่องจกัร
-  การทําป้ายเตือนบริเวณทีเ่กดิความร้อน 
-  การอนุรักษ์พลังงานโดยการแลกเปล่ียน

ความร้อนด้วย Plate Heat Exchanger 
-  สวมใส่ถุงมอืเพื่อป้องกันความร้อน

ระหว่างปฏิบัตงิาน 
2) มลภาวะทางกล่ิน ฟูเซลออยล์ -  การดักแยกฟูเซลออยล์เพื่อขายเป็น ผล

พลอยได้ (By product) 
3) มลภาวะทางอากาศ เขม่าน้ํามันเตา -  ควบคุมคุณภาพนํ้ามันเตาให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน 
4) มลภาวะทางอากาศ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

ไนโตรเจนไดออกไซด์  และ 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการเผา
น้ํามันเตาหรอืถา่นหิน 

-  ควบคุมคุณภาพนํ้ามันเตาให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ที่มา : สรุปจากพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 หมวดเครือ่งจกัรควบคุมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 

3.5.4  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมลภาวะของน้ํากากส่า 

นํ้ากากส่าจากโรงงานเอทานอลพบว่ามีปริมาณมาก (10-15 เท่าของปริมาณเอทานอล 
ที่ผลิตได้) นํ้ากากส่ามีสีที่เข้ม (โดยเฉพาะการผลิตจากกากน้ําตาล) ค่า COD สูง มีกลิ่น และอาจมีการ
ปนเป้ือนสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติหรือแหล่งนํ้าใต้ดินได้ถ้ามีการจัดการที่ไม่ดี นํ้ากากส่าจากกากนํ้าตาลมีสี
นํ้าตาลไหม้ และการบําบัดเพ่ือลดค่า COD และสี ให้ผ่านมาตรฐานของนํ้าทิ้งที่สามารถปล่อยสู่ธรรมชาติ
ได้เป็นการยากมาก ดังน้ันจึงต้องใช้วิธีการอ่ืนในการจัดการ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่ระบุว่า 
"ห้ามระบายนํ้าทิ้งออกจากโรงงานเว้นแต่ได้ทําการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างจนนํ้าทิ้งน้ันมีลักษณะ
เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ทั้งน้ีต้องไม่ใช้วิธีทําให้เจือจาง 
(Dilution)" 

แนวทางหนึ่งในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมลภาวะของนํ้ากากส่า ทั้งยังเป็น
การเพ่ิมมูลค่าของผลพลอยได้จากการผลิตเอทานอลด้วย คือ การทําปุ๋ยของนํ้ากากส่าจากกากน้ําตาล 
การทําอาหารสัตว์ของน้ํากากส่าจากมันสําปะหลัง และการผลิตก๊าซชีวภาพจากนํ้ากากส่า 
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ตารางที่ 3-19  สรุปความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลติเอทานอลในขัน้ตอนต่างๆ ทีส่่งผลกระทบต่อการเกิดมลภาวะทางสิ่งแวดลอ้มตลอดจนการจัดการมลภาวะที่เกิดขึ้น 

           ขั้นตอนการผลิตเอทานอล มลภาวะที่เกิดขึ้น กฎหมายสิง่แวดล้อมที่เกีย่วขอ้ง ระดับของมลภาวะที่เกิดขึ้น การจัดการมลภาวะที่เกิดขึ้น 
1. การเตรียมวัตถุดิบ
-  มันสําปะหลัง :  
   การร่อนทราย  ทําความสะอาด 
   การโม่ 
 
 
 
 
    

การย่อยแป้งเป็นน้ําตาล 
 
- กากน้ําตาล : การกําจัดสิ่ง   
  ปนเปื้อน 
 
 
 
 

- กากมันสําปะหลัง 

 
 
-  มลภาวะทางอากาศ 
 
 
-  มลภาวะทางเสียง 
 
 
 

-  มลภาวะทางความร้อน 
 
 
 
 
 
 
 

-  มลภาวะทางกลิ่น 

 

-  ไม่เกิน 400 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร 

 
-  ต้องมีระดับเ สียงที่ ลูกจ้ างได้รับ

ติดต่อกันไม่เกิน 90 dB(A) 
 
 

-  สถานที่ประกอบการที่มี ลูกจ้ าง
ทํางานอยู่ จะมีสภาพความร้อนที่ทํา
ให้อุณหภูมิของร่างกายของลูกจ้าง
สูงเกินกว่า 38 องศาเซลเซียส มิได้ 

 
 
 
 

-  ในปั จจุบันประ เทศไทยยั ง ไม่ มี
ข้อกําหนดทางกฎหมาย หรือค่า
มาตรฐานสําหรับการควบคุมปัญหา
กลิ่นเหม็นจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ  

 
-  ก่อให้เกิดฝุ่นละอองของดิน 

ทรายกระจายทั่วโรงงาน 
 
-  ในการร่อนดิน  ทรายและ

การโม่  ก่อให้เกิดเสียงเกิน
กว่า 90 dB (A) 

 

-  ขั้นตอนการย่อยแป้งจะเกิด
ความร้อนจากการใช้ไอน้ําที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 

 
 
 
 
 

-  กากมันสําปะหลังที่เหลือจาก
การดโม่  เกิดการเน่า เ สีย 
ส่งกลิ่นรบกวน 

 
-  ติดตั้งระบบดักฝุ่นและทราย 
-  ติดตั้งวัสดุคลุมเครื่องจักรเพื่อลด

ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น 
-  ใช้ที่ปิดหูและตรวจสอบสภาพ

การทํางานของเครื่องจักร 
 
 

-  การหุ้มฉนวนท่อไอน้ํา และ 
เครื่องจักร 

-  จัดหาเครื่องแต่งกาย รองเท้า 
ถุงมือกันความร้อน 

-  ให้พนักงานหยุดพักชั่วคราว
จนกว่าอุณหภูมิร่างกายเป็น
ปกติ 

 

-  เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่หรือ
ทําการฝังกลบให้มิดชิด 
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ตารางที่ 3-19  (ต่อ) 

ขั้นตอนการผลิตเอทานอล มลภาวะที่เกิดขึ้น กฎหมายสิง่แวดล้อมที่เกีย่วขอ้ง ระดับของมลภาวะที่เกิดขึ้น การจัดการมลภาวะที่เกิดขึ้น 
2. กระบวนการหมัก
 
 

-  มลภาวะทางอากาศ
(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด)์ 

-  ไม่มีการควบคุมตามกฏหมายแต่
สามารถกอ่ใหเ้กิดปรากฏการณ์
เรือนกระจก (Green House 
Effect)  

 

-  เกิดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
100-120 ตันตอ่วัน 

-   ติดตั้งระบบกักเก็บก๊าซคาร์- 
บอนไดออกไซด์ เพื่อนํากลับมา
ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 
น้ําอัดลม เครื่องดับเพลิง เป็น
ต้น 

3. การกลั่นและกําจัดน้ํา -  มลภาวะทางความร้อน
 
 
 
 
-  มลภาวะทางอากาศ 
   และมลภาวะทางกลิ่น 

-  สถานที่ประกอบการที่มี ลูกจ้ าง
ทํางานอยู่ จะมีสภาพความร้อนที่ทํา
ให้อุณหภูมิของร่างกายของลูกจ้าง
สูงเกินกว่า 38 องศาเซลเซียส มิได้ 

 
-  ค่าความเข้มกลิ่นที่บริเวณรั้วหรือ

ขอบเขตภายในโรงงาน ไม่เกิน 30  
และมี ค่าความเข้มก ลิ่นที่ป ล่อง
ระบายอากาศของโรงงานไม่เกิน  
1,000 ตามวิธีการ ASTM หรือ JIS 

-  เ กิ ดความร้ อนที่ อุณหภูมิ  
100 องศาเซลเซียส 

 
 
 
-  เกิดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์

100-120 ตันตอ่วัน 
-  เกิดฟูเซลออยล์ 300-600 

ลิตรต่อวัน 

-  การหุ้มฉนวนท่อไอน้ํา และ 
เครื่องจักร 

-  จัดหาเครื่องแต่งกาย รองเท้า 
ถุงมือกันความร้อน 

 
-  ติดตั้งระบบกักเก็บก๊าซคาร์บอน 

ไดออกไซด์ 
-  จัดหาหน้ากากป้องกันสารพิษ 

(mask) 
-  ติดตั้งระบบดักแยกฟูเซล ออยล์

เพื่อขายเป็นผลพลอยได้ (By 
product) 
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ตารางที่ 3-19 (ต่อ) 

ขั้นตอนการผลิตเอทานอล มลภาวะที่เกิดขึ้น กฎหมายสิง่แวดล้อมที่เกีย่วขอ้ง ระดับของมลภาวะที่เกิดขึ้น การจัดการมลภาวะที่เกิดขึ้น 
4. น้ํากากส่า
-  น้ํากากส่าจากมันสําปะหลัง 

 

 
 

-  น้ํากากส่าจากกากน้ําตาล 
 

 

 
-  มลภาวะทางกลิ่น 
-  มลภาวะทางน้ํา 
 

 

 

 

-  ค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรมั 
ต่อลิตร 

-  ค่า COD ไม่เกิน 120 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร 

 

-  ค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรมัต่อลิตร 
-  ค่า COD ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร 

-  มีค่า BOD 15,000-35,000  
มิลลิกรัมต่อลิตร 

-  มีค่า COD 40,000-60,000  
มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

-  มีค่า BOD 40,000-70,000  
มิลลิกรัมต่อลิตร 

-  มีค่า COD 100,000-150,000 

มิลลิกรัมต่อลิตร 

-  ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย 
-  ติดตั้งระบบการผลิตก๊าซ    

 ชีวภาพ (biogas) 
-  ทําปุ๋ยน้ําจากน้ํากากส่า 
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3.5.5 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเอทานอล  

ในกระบวนการผลิตเอทานอลนอกจากเอทานอลแล้ว ยังมีผลพลอยได้อ่ืน ๆ ที่สําคัญ
ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการหมัก และฟูเซลออยล์ที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการกลั่น รวมถึงของเสียจากกระบวนการผลิตคือนํ้าเสีย หรือนํ้ากากส่า ซึ่งผลพลอยได้เหล่านี้
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังน้ี 

 
3.5.5.1 คารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) 
 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเกิดข้ึนในระหว่างการหมักนํ้าตาลเป็นเอทานอลด้วยเช้ือยีสต์ 
ซึ่งจะมีปริมาณประมาณคร่ึงหน่ึงโดยนํ้าหนักของนํ้าตาลกลูโคสที่ใช้ในการหมัก จากการประมาณที่กําลัง
การผลิตเอทานอล 150,000 ลิตร/วัน จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ100-120 ตัน/วัน การใช้
ประโยชน์ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถใช้ได้ทั้งสถานะที่เป็นก๊าซ (Gas) ของเหลว (Liquid CO2) 
และของแข็ง (Solid CO2) โดยจะใช้มากในอุตสาหกรรมอาหารเช่น ใช้เป็นสารทําความเย็น และ
อุตสาหกรรมเครื่องด่ืมประเภทที่มีการอัดก๊าซ นอกจากนี้ยังมีการใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืนบ้าง ได้แก่ 
อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมการเช่ือมโลหะ พลาสติกยางและกสิกรรม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถ
ผลิตได้จากหลายกระบวนการด้วยกัน ได้แก่กระบวนเผาไหม้ (Combustion) ของเช้ือเพลิงที่มีคาร์บอน
เป็นองค์ประกอบ และผลพลอยได้จากกระบวนการต่างๆ ได้แก่ กระบวนการสังเคราะห์แอมโมเนีย  
การอบปูนขาว (CaCO3) ในเตาเผาการผลิตโซเดียมฟอสเฟตจากไบโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) และ
กระบวนการหมักเอทานอล 

 
3.5.5.2 ฟูเซลออยล ์(Fusel oil) 
 

ฟูเซลออยล์ หรือที่บางคร้ังเรียกว่าฟูเซลแอลกอฮอล์ (Fusel alcohol) ใช้เรียกส่วนผสม
ของแอลกอฮอล์อ่ืนที่มีจุดเดือดสูงกว่าเอทานอล ซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่เกิดข้ึนในระหว่างกระบวนการกลั่น 
เอทานอล ฟูเซลออยล์ประกอบด้วยแอลกอฮอล์หลายชนิด ส่วนมากเป็นองค์ประกอบที่มีคาร์บอน 3, 4 
หรือ 5 อะตอม ได้แก่ ไอโซเอมิลแอลกอฮอล์ (Isoamyl alcohol) และแอคทีฟเอมิลแอลกอฮอล์ (Active 
amyl alcohol) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่มีมูลค่าสูงนอกจากน้ียังมีบิวทานอล (Butanol) และโพรพานอล 
(Propanol) อยู่ด้วย การใช้ฟูเซลออยล์จะต้องมีการแยกแอลกอฮอล์ออกโดยวิธีการกลั่น วิธีทางโครมาโตกราฟฟี 
หรือวิธีทางเคมี และผ่านกระบวนการทําให้บริสุทธ์ิ แล้วจึงนําไปแอลกอฮอล์ที่ได้ไปใช้เป็นตัวทําละลาย 
ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมจําพวกเรซิ่นและพลาสติก อุตสาหกรรมแล็คเกอร์ และหมึกพิมพ์ 
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3.5.5.3 DDGS (Dried Distillers Grains with Solubles) 
 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรวมกันของกากที่เป็นวัตถุดิบต้ังต้น ซึ่งเป็นส่วนของกากส่าที่
เป็นของแข็งกับส่วนของของแข็งที่ละลายน้ําได้ ในนํ้าส่าหลังการกลั่นแยกเอทานอลแล้วทําแห้งเพ่ือให้มี
ความช้ืนเหลือประมาณร้อยละ 10 ถึง 12 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบใน 
การผลิตเอทานอลจะมีการผลิต DDGS ที่ได้จากการนํากากแห้งที่เป็นของแข็งผสมกับส่วนของแข็งที่
ละลายนํ้าได้เพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์ โดย DDGS จะเป็นแหล่งของโปรตีนและพลังงานท่ีสําคัญสําหรับโคนมและ 
โคเน้ือ อีกทั้งเป็นแหล่งของไฟเบอร์และฟอสฟอรัสของสัตว์จําพวกที่ไม่ใช่สัตว์เคี้ยวเอ้ือง รวมทั้งสัตว์ปีก
และสัตว์นํ้า ขั้นตอนการผลิต DDGS จะประกอบด้วยการแยกส่วนที่เป็นของเหลวและของแข็งออกจากกัน 
(Separation) โดยเคร่ืองป่ันเหว่ียง นําส่วนที่เป็นของเหลวที่เหลือหลังจากกลั่นแยกเอทานอลไประเหย 
เพ่ือทําให้เข้มข้นข้ึน (Evaporation) นําไปผสมกับส่วนของแข็งแล้วทําให้แห้ง (Drying) และเย็นตัวลง 
(Cooling) โดยรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกจําหน่ายออกสู่ท้องตลาดมีทั้งในรูปของผงแห้ง และในรูป
ของ DDGS อัดเม็ด DDGS ที่ผลิตจากมันสําปะหลังจะมีปริมาณโปรตีนประมาณร้อยละ 10 โดยนํ้าหนัก
แห้ง ซึ่งตํ่ากว่า DDGS ที่ได้จากข้าวโพด ซึ่งมีโปรตีนประมาณร้อยละ 25 โดยนํ้าหนักแห้ง 

 
3.5.5.4  ยีสต์ (Yeast) 
 

ยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) ที่แยกได้จากการหมักเป็นแหล่งโภชนาการที่
สําคัญ โดยในเซลล์ยีสต์จะประกอบด้วยโปรตีนร้อยละ 40 โดยนํ้าหนักแห้งคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 34 โดย
นํ้าหนักแห้ง ไขมันร้อยละ 4 โดยนํ้าหนักแห้ง และวิตามินบี จึงสามารถใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทน และ
อาหารเสริมสําหรับการเจริญเติบโตของทั้งมนุษย์และสัตว์หรือสกัดแยกเป็นยีสต์สกัด (Yeast extract) 
และผนังเซลล์ยีสต์ (Yeast cell wall) ยีสต์สกัดสามารถนํามาใช้ประโยชน์สําหรับอาหารสัตว์ โดยจัดเป็น
สารเสริมอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูง สามารถใช้เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นในอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดีเน่ืองจากมี
กลิ่นคาวคล้ายกลิ่นเน้ือสัตว์ ส่วนผนังเซลล์ยีสต์มีองค์ประกอบของเบต้า 1,3 และ 1,6 กลูแคน ซึ่งมี
คุณสมบัติช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์และสัตว์ สามารถใช้ในการเลี้ยงสัตว์แบบไม่ใช้ 
ยาปฏิชีวนะ เช่น ใช้ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา เป็นต้น สารสกัดจากเซลล์ยีสต์ที่แยกได้จากนํ้ากากส่าจาก 
มันสําปะหลังมีปริมาณกรดอะมิโนส่วนใหญ่ทั้งที่จําเป็นและไม่จําเป็นสูงกว่าสารสกัดจากเซลล์ยีสต์ที่มี 
ขายในเชิงพาณิชย์ แต่สารสกัดจากเซลล์ยีสต์ที่แยกได้จากนํ้ากากส่าจากกากนํ้าตาลจะมีปริมาณ 
กรดอะมิโนทั้งหมดน้อยกว่ายกเว้นแอสพาร์ติค 

 
3.5.5.5  ก๊าซชีวภาพ 
 

ก๊าซชีวภาพ หมายถึง ก๊าซที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติจากการย่อยสลายสารอินทรีย์โดย
จุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน ใช้เป็นพลังงานทดแทนซึ่งสามารถผลิตได้จากวัสดุเหลือทิ้ง
และน้ําเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตร ก๊าซชีวภาพประกอบด้วยก๊าซหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน 
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(CH4) ประมาณร้อยละ 50-70 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณร้อยละ 30-50 ส่วนที่เหลือ
เป็นก๊าซชนิดอ่ืนๆ เช่น ไฮโดรเจน (H2) ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ไนโตรเจน (N2) และไอน้ํา 
ก๊าซมีเทนบริสุทธ์ิให้ค่าความร้อนประมาณ 35,800 กิโลจูล/ลูกบาศก์เมตร (kJ/m3) ส่วนก๊าซชีวภาพท่ีมี
สัดส่วนของก๊าซมีเทนร้อยละ 65 ให้ค่าความร้อน 22,400 กิโลจูล/ลูกบาศก์เมตร เน่ืองจากก๊าซชีวภาพมี
ส่วนประกอบหลักเป็นก๊าซมีเทน จึงทําให้มีคุณสมบัติจุดติดไฟได้ดีและสามารถนําไปใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนในรูปต่างๆ ได้ เช่น การเผาเพ่ือใช้ประโยชน์จากความร้อนโดยตรงจะได้ประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนสูง จึงสามารถใช้เป็นเช้ือเพลิงสําหรับหม้อต้มไอน้ํา (Steam boiler) ของโรงงานซึ่งโดยทั่วไปจะใช้
นํ้ามันเตาเป็นแหล่งพลังงาน ก๊าซชีวภาพปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตรสามารถทดแทนนํ้ามันเตาได้ 0.55 ลิตร 
ซึ่งนํามาใช้กับ Boiler เพ่ือผลิตไอนํ้าสําหรับกลั่นเอทานอลได้  

 

โดยทั่วไปกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการย่อย
สลายสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ เช่น ไขมัน แป้ง และโปรตีน ซึ่งอยู่ในรูปสารละลายจนกลายเป็นกรด
อินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile acids) โดยจุลินทรีย์กลุ่มสร้างกรด (Acid-producing bacteria) และ
ขั้นตอนการเปลี่ยนกรดอินทรีย์ให้เป็นก๊าซมีเทน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยจุลินทรีย์กลุ่มสร้างมีเทน 
(Methane-producing bacteria) ในโรงงานเอทานอลส่วนใหญ่จะเลือกใช้ระบบถังหมักก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีการหมักแบบไร้อากาศ (Anaerobic treatment technology) สามารถแบ่งตามรูปแบบการ
เจริญของจุลินทรีย์ได้เป็น 3 แบบ คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่แขวนลอยในระบบ (Suspended growth) 
จุลินทรีย์ที่ยึดเกาะกับวัสดุในระบบ (Supported growth) และแบบลูกผสม (Hybrid) ได้แก่ Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket (UASB), Anaerobic Lagoons (AL) และ Upflow Sludge Blanket/Fixed 
Bed Reactor (USB/FBR) 

 
3.5.5.6  ปุ๋ยอินทรีย์ 

 

นํ้ากากส่ามีอินทรีย์วัตถุและและประกอบด้วยเกลือที่ละลายได้เป็นจํานวนมาก โดย
พบว่าธาตุอาหารท่ีจําเป็นสําหรับพืช คือ โพแทสเซียม (K) จะพบในปริมาณที่สูงมากที่สุด รองลงมาคือ
ไนโตรเจน (N) และพอสฟอรัส (P) ตามลําดับ และประกอบด้วยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมต่าง ๆ 
อีกมากมาย ที่สามารถใช้เป็นปุ๋ยได้ ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้โดยตรงหรือทําเป็นปุ๋ยนํ้าเข้มข้น หรือปุ๋ยแห้ง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากข้อจํากัดของการขนส่งในกรณีที่ใช้นํ้ากากส่าโดยตรง โดยในการทําปุ๋ยนํ้าเข้มข้น จะนํา 
นํ้ากากส่าที่ได้ผ่านเครื่องต้มระเหย (Evaporator) ทําให้มีความเข้มข้นมากย่ิงขึ้น โดยทั่วไปนํ้ากากส่าจะมี
ความเข้มข้นของของแข็งประมาณร้อยละ 10-15 สามารถทําให้เข้มข้นเป็นร้อยละ 30 ได้ แล้วนําไปใช้ใน
ไร่ต่อไป โดยเวลาใช้จะต้องเคร่ืองฉีดพ่น ซึ่งอาจใช้แรงคน หรือเป็นเคร่ืองจักรก็ได้ ในกรณีที่ต้องการทํา
เป็นปุ๋ยแห้งจะต้องมีการนําของแข็ง เช่น กากหม้อกรองของโรงงานนํ้าตาลหรือชานอ้อย มาผสมกับนํ้า
กากส่าที่เข้มข้น 
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ตารางที่ 3-20  การประเมินผลได้จากการจัดการผลพลอยได้ของกระบวนการผลิตเอทานอลจาก 
มันสําปะหลังในรูปมันเส้นและกากนํ้าตาลที่อัตราการผลิตเอทานอล 150,000 ลิตร/วัน 

 

ปัจจัย 
มันเส้น (Cassava Chips) กากน้ําตาล (Molasses)

ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ  คุณภาพ
1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2)  100-120 99.5% 100-120  99.5%
(ตันต่อวัน)  

2. ฟูเซลล์ออยล์ (Fusel Oil)  300-600 - 300-600  -
(ลิตรต่อวัน)  

3. DDGS (ตัน)  30-40 โปรตีน 10 % - -
 เยื่อใย 10 % 

4. ยีสต์ 
4.1 เซลล์ยีสต์ (ตันต่อวัน) 7.0 โปรตีน 30-45 % * 5.0 โปรตีน 30-40 % * 
4.2 Yeast extract (ตันต่อวัน)  2.0 โปรตีน 45-55 % * 1.0 โปรตีน 25-35 % * 
4.3 Yeast cell wall (ตันต่อวนั)  4.0 - 3.0 -

5. ปุ๋ยนํ้า (ลบ.ม.ต่อวัน)  
- - 

600 ของแข็งที่ละลายได้
30 บริกซ ์ 

6. ก๊าซชีวภาพ (ลบ.ม.ต่อวัน)  7,000-17,000 CH4 65%  
20,000-
30,000  

CH4 65% 

หมายเหตุ:     * ปริมาณกรดอะมิโนทําการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองโครมาโตกราฟี สําหรับปริมาณโปรตีนท้ังหมดคํานวณจาก  
การหาปริมาณไนโตรเจนด้วยวิธี Kjedhal 

ที่มา : สถาบั นค้ นคว้ าและพัฒนาผลิ ตผลทางการเกษตรและอุ ตสาหกรรมเกษตร มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ,   
ตุลาคม 2549 

 

 3.5.6 การบําบัดน้ําเสียจากการผลิตเอทานอล 
    

ในกระบวนการผลิตเอทานอลจะก่อให้เกิดนํ้ากากส่า ซึ่งมีค่า COD, BOD และปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้จะแตกต่างกันไปตามชนิดและสภาพของวัตถุดิบและวิธีการผลิต  ทําให้แต่ละประเภท
อุตสาหกรรมและแต่ละโรงงานมีคุณภาพของนํ้าเสียที่แตกต่างกันไป  การเลือกใช้เทคโนโลยีใดจึงขึ้นอยู่กับ
แต่ละโรงงาน   

บ่อก๊าซชีวภาพ  (Biogas Digester) สามารถแบ่งตามลักษณะการทํางาน  ลักษณะของ
เสียที่เป็นวัตถุดิบ  และประสิทธิภาพการทํางานได้เป็น  2 ชนิดใหญ่ๆ  คือ  บ่อหมักช้าหรือบ่อหมักของแข็ง 
(Low-Rate Digesters) ซึ่งนิยมใช้กับนํ้าเสียของของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมนมที่มีไขมัน
ในนํ้าเสียสูง  และบ่อหมักเร็วหรือบ่อบําบัดนํ้าเสีย  (High-Rate Digesters) ซึ่งเหมาะสําหรับนํ้าเสียจาก
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเอทานอลซ่ึงมีปริมาณนํ้าเสียมากและค่า COD สูง 
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เทคโนโลยีการหมักแบบไร้อากาศ  (Anaerobic treatment technology) (รูปที่ 3-33) 
สามารถแบ่งตามรูปแบบการเจริญของจุลินทรีย์ได้เป็น  3 แบบ คือ  กลุ่มจุลินทรีย์ที่แขวนลอยในระบบ 
(Suspened growth) จุลินทรีย์ที่ยึดเกาะกับวัสดุในระบบ  (Supported growth) และแบบลูกผสม 
(Hybrid) ได้แก่  Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB), Anaerobic Lagoons (AL) และ 
Upflow Sludge Blanket/Fixed Bed Reactor (USB/FBR) 
 

Anaerobic Treatment Technologies

Suspended Growth Supported Growth

Complete Mix
Digester

Anaerobic
Contact

Fixed Bed
Process

Expanded/Fluidized
Bed Process

Upflow Anaerobic Sludge
Blanket  (UASB) Anaerobic Lagoons Upflow SludgeBlanket

/ Fixed Bed Reactor

Hybrid

รูปท่ี 3-33  เทคโนโลยีการหมักแบบไร้อากาศ 

ที่มา : Molder and Blonskaya (1999)

ชนิดของบ่อก๊าซชีวภาพที่นิยมใช้กับนํ้าเสียจากอุตสาหกรรมเอทานอล/อุตสาหกรรม

เกษตรในปัจจุบัน ได้แก่ 

3.5.6.1  บ่อหมักระบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)  

ระบบ UASB (รูปที่ 3-34) เป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากถึงร้อยละ 70 ของระบบไร้อากาศ
ที่ใช้งานในปัจจุบัน บ่อหมักเร็วแบบน้ีใช้ตะกอนของสารอินทรีย์ (Sludge) ที่เคลื่อนไหวภายในบ่อหมักเป็น
ตัวกลางให้จุลินทรีย์เกาะในถังปฏิกิริยา ซึ่งสูงประมาณ  4-7.5 เมตร  จนเกิดเป็นเม็ดตะกอน  (Granular 
sludge) ขนาด  1-5 มม. ซึ่งจะมีนํ้าหนักมากลอยอยู่ส่วนล่าง  โดยมีความเข้มข้น  20-100 กก./ลบ.ม. 
เมื่อจ่ายนํ้าเสียเข้าทางด้านล่างถัง  นํ้าเสียจะค่อยๆ  ไหลผ่านช้ันเม็ดตะกอนขึ้นมา  ทําให้มวลสารต่างๆ  
ถูกกําจัดออกไป  เน่ืองจากเป็นปฏิกิริยาแบบไร้ออกซิเจนจึงทําให้เกิดก๊าซชีวภาพขึ้น  ซึ่งจะช่วยในการกวน
นํ้าเสียให้สัมผัสกับตะกอนแบคทีเรียได้อย่างสมบูรณ์  ด้านบนของถังปฏิกิริยาจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า  Gas 
Solid Separator (GSS) ซึ่งจะทําหน้าที่แยกก๊าซ  ตะกอนแบคทีเรีย  และนํ้าทิ้งออกจากกัน  นํ้าทิ้ง 
จะระบายไปยังระบบบําบัดขั้นที่ 2 (Secondary Treatment) ก๊าซชีวภาพจะถูกรวบรวมส่งไปใช้เป็น
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เช้ือเพลิงโดยก๊าซมีเทน  (CH4) ประมาณร้อยละ  50-70 ตะกอนแบคทีเรียจะตกกลับลงไปส่วนล่างของถัง
ปฏิกิริยา  

 

รูปท่ี 3-34  ถงัหมักแบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanked (UASB) Reactor 

ที่มา :  http://www.sut.ac.th/engineering/envi/004-2.pdf

ข้อดีของระบบ UASB 

- ใช้พลังงานตํ่า 

- ต้องการพ้ืนที่น้อย 

- ไม่ต้องมีตัวกลาง 

- อัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรียตํ่า 

- สามารถรับภาระบรรทุกมวลสารที่แปรผันได้ดีและสามารถอยู่ได้โดยไม่มีอาหารเป็น 

เวลานาน 

- ต้องการอาหารเสริมน้อย (N, P) 

- ไม่มีเสียงและกลิ่นรบกวน 

- เมื่อเดินระบบจนเกิดเสถียรภาพได้แล้ว การดูแลระบบจะง่าย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 
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สถานภาพเทคโนโลยี UASB ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

บริษัทผู้ขายเทคโนโลยีระบบ UASB ในปัจจุบัน ได้แก่  

- บริษัท  PRAJ (India) เป็นผู้ขายเทคโนโลยีการหมักเอทานอลและระบบการจัดการ
ของเสียที่เกิดข้ึน  ได้ออกแบบเป็นถัง UASB แบบ  Mixed tank biodigester ที่เรียกว่า  Ecomet XTR  
มีการกวนที่ดีเย่ียม  ทําให้ชีวมวลที่แขวนลอยอยู่สามารถใช้ระโยชน์จากสารอินทรีย์ได้ดี  ออกแบบมา
สําหรับบําบัดน้ํากากส่าที่มีปริมาณสารแขวนลอย (suspended solid) สารพิษ และมีค่า COD สูงได้  

- บริษัท Shandong Mechainery & Equipment (China) ซึ่งขายเทคโนโลยีเอทานอล
และระบบ UASB และบ่อผึ่ง มีประสบการณ์การหมักเอทานอลจากโมลาส ข้าวโพด หัวมันสด  มันเส้นและ
กากมันสําปะหลัง และมีโรงงานเอทานอลที่สร้างในจีนจํานวนมาก 

- บริษัท  ปภพ  จํากัด เป็นผู้ขายเทคโนโลยี  UASB มากที่สุดในประเทศไทย  ได้เสนอ
เทคโนโลยี  Sequence Batch UASB สําหรับบําบัดนํ้ากากส่า  เป็นแบบ  Two phase digestion 
ประกอบด้วยระบบ  Sulfate Reduction และ  Batch UASB เพราะมีความสามารถและความยืดหยุ่น
มากกว่าแบบ Single phase digester ทุกระบบ (บริษัท ปภพ จํากัด, 2549) 

- บริษัท  ไบโอฟูเอ็ล  จํากัด  เร่ิมดําเนินการปี  2542 ขายระบบบําบัดแบบ  UASB  
เป็นหลัก และรับเป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพ 

- S.W. Industrial development Co., Ltd. อยู่ในกลุ่ม  Korat S.W. Group ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตเคร่ืองจักรสําหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังรายใหญ่ที่สุดของไทย  และขายระบบ  UASB  
ไปพร้อมกับโรงงานด้วย 

3.5.6.2 บ่อหมักระบบ Anaerobic Baffle Reactor (ABR) 

บ่อหมักแบบน้ีจะใช้ถังปฏิกรณ์แบบไม่ใช้ออกซิเจนที่มีแผงกั้นแบ่งส่วน  (ABR) ปกคลุม
ด้วยแผ่นกักก๊าซที่แน่นหนา (รูปที่ 3-35) ระหว่างทางก่อนถึงบ่อนํ้า จะผ่านชุดแผงก้ัน เพ่ือเพ่ิมเวลากักเก็บ
ของของแข็ง  และเพ่ือช่วยให้เกิดการสัมผัสที่ดีระหว่างของแข็งกับสารอินทรีย์ละลายในนํ้าเสีย  ระบบน้ี
สามารถก่อสร้างได้ง่ายโดยการดัดแปลงบ่อเดิมที่มีอยู่แล้ว และใช้เงินลงทุนตํ่า แต่ระบบน้ีจะแยกวัฏภาคได้
อย่างจํากัดและกากตะกอนจํานวนมากจะหลุดปะปนไปกับนํ้าบําบัดแล้ว ทําให้ต้องมีขั้นตอนบําบัดเพ่ิมขึ้น 
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ข้อดีของระบบ ABR 

- เหมาะสําหรับโรงงานท่ีมีนํ้าเสียปริมาณมาก 
- ต้องการพ้ืนที่น้อย สามารถใช้บ่อนํ้าเสียเดิมทําระบบน้ีได้ 
- ต้นทุนการก่อสร้างตํ่าเพราะใช้เป็นบ่อใต้ดิน และคลุมบ่อด้วยแผ่นกักเก็บก๊าซ 
- ใช้คนงานน้อยในการเดินระบบ 
- ต้นทุนการเดินระบบตํ่า  
- สามารถลดค่า COD ได้มากกว่าร้อยละ 90  

 

Biogas

Influent Effluent

Baffles

Sludge

Water

 

รูปท่ี 3-35  ถงัหมักแบบ Anaerobic Baffle Reactor (ABR)  

ที่มา : Daniel and Amrebn (2549) 

สถานภาพเทคโนโลยี ABR ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

มีบริษัทเดียวในไทยท่ีใช้ระบบน้ีคือ  บริษัท  คลีนเอ็นเนอร์ย่ี  ดีเวลลอปเมนท์  (ไทยแลนด์) 
จํากัด (คลีนไทย) มีประสบการณ์การบําบัดกับนํ้าเสียจากโรงงานแป้งมันสําปะหลัง  เช่น  บริษัท  สวงนวงษ์
อุตสาหกรรม  จํากัด  จ.นครราชสีมา  และบริษัท  จิรัฐพัฒนาการเกษตร  จํากัด  จ.กาฬสินธ์ุ  เป็นต้น ปัจจุบัน
ทางบริษัทคลีนไทยกําลังการเดินระบบนี้ให้กับโรงงานเอทานอลของบริษัท  ไทยอะโกรเอ็นเนอยี จํากัด 
 จ.สุพรรณบุรี ซึ่งได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
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3.5.6.3 บ่อหมักระบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์  (Anaerobic Fixed Film Reactor, 
AFFR)  

เป็นถังปฏิกรณ์ประสิทธิภาพสูงที่กักเก็บจุลินทรีย์อยู่ภายในระบบ โดยการให้จุลินทรีย์
เกาะบนวัสดุตัวกลางถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบภายในถังปฏิกรณ์ในลักษณะของฟิล์มชีวะ  ซึ่งสามารถลด
การสูญเสียจุลินทรีย์ที่หลุดออกไปจากระบบบําบัดพร้อมกับนํ้าเสียได้  ระบบมีประสิทธิภาพสูงในการผลิต
ก๊าซชีวภาพและกําจัดสารอินทรีย์ในนํ้าเสีย  สามารถกําจัดสารอินทรีย์ได้อย่างต่อเน่ือง  และสามารถฟ้ืนตัว
กลับเข้าสูสภาวะทํางานปกติได้อย่างรวดเร็ว  หากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของนํ้าเสียที่ไหลเข้าระบบ
หรือเกิดภาระสารอินทรีย์สูงเกินไป  (shock loading) สําหรับนํ้าเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง
ระบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์  จะสามารถรับภาระสารอินทรีย์ (Organic loading) ได้  6-8 กก.COD/ลบ.ม. 
วันที่ระยะเวลาการกักเก็บของเหลว  (HRT) 3-4 วัน ปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้น  0.4-0.5 ลบ.ม./กก.COD  
ที่กําจัด  ก๊าซชีวภาพที่ได้มีองค์ประกอบของก๊าซมีเทนประมาณร้อยละ  60-70 ประสิทธิภาพการกําจัด
สารอินทรีย์ประมาณร้อยละ 80-90  

ข้อดีของระบบ AFFR 

-  การมีวัสดุตัวกลางให้จุลินทรีย์ยึดเกาะ  เป็นการเพ่ิมความสามารถในการกักเก็บ
เช้ือจุลินทรีย์ให้อยู่ในระบบได้มากและนาน  เช้ือจุลินทรีย์ไม่หลุดออกจากระบบได้ง่าย  ทําให้ระบบมี
เสถียรภาพ มีประสิทธิภาพในการกําจัดของเสียและผลิตก๊าซชีวภาพสูง  โดยไม่จําเป็นต้องเติมเช้ือจุลินทรีย์
เข้าระบบอีก 

-  สามารถผลิตก๊าซชีวภาพและบําบัดนํ้าเสียที่มีสารแขวนลอยสูงได้  โดยไม่ต้องมีการ
ปรับสภาพน้ําเสียก่อนเข้าระบบ  (ตามปกตินํ้าทิ้งจากโรงงานแป้งมันสําปะหลัง  มีปริมาณสารแขวนลอยอยู่
สูงมากกว่า 1,000 มก./ล.) 

-  เสียค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและการควบคุมตํ่า  ทั้งค่าไฟฟ้าและสารเคมี  เน่ืองจาก
การเดินระบบต้องการเพียงเคร่ืองสูบนํ้า สําหรับสูบนํ้าเข้าสู่ถังปฏิกรณ์  และน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
เกษตร  ที่ไม่ได้มีการใช้สารเคมีเฉพาะในการผลิต  ไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าก่อน
เข้าระบบแต่อย่างใด 

- การดูแลระบบง่าย  ไม่ซับซ้อน หลังจากเดินระบบแล้ว (Start-up) ไม่ต้องการ
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะในการควบคุมระบบ 
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รูปท่ี 3-36  ถังหมักแบบ Anaerobic Fixed Film Reactor (AFFR) 

ที่มา : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 

 สถานภาพเทคโนโลยี AFFR ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ  (สรบ.) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
(มจธ.) ได้วิจัยและพัฒนาระบบผลิตกก๊าซชีวภาพแบบ  AFFR จนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมได้  โดยนําไปใช้กับนํ้าเสียจากโรงงานแป้งมันสําปะหลัง  3 โรงงาน  คือ  บริษัท ชลเจริญ 
จํากัด จ.ชลบุรี, บริษัท ชัยภูมิพืชผล จํากัด จ.นครราชสีมา และบริษัท แป้งมันตะวันออกเฉียงเหนือ จํากัด 
จ.นครราชสีมา ตัวอย่างดังรูปที่ 3-37 
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รูปท่ี 3-37  แผนภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยระบบ AFFR 

ที่มา : http://knowledge.biotech.or.th/doc_upload/200393153429.pdf

3.5.6.4  บ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบลูกผสม (Hybrid) อ่ืน ๆ  

ในปัจจุบันเทคโนโลยีระบบการผลิตก๊าซชีวภาพได้รับการพัฒนามากข้ึน โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถลดค่า  COD ได้สูง  ใช้ระยะเวลาการบําบัดสั้นลง สามารถรับนํ้าเสียได้ปริมาณสูง 

และน้ําเสียมีค่า  COD และสารแขวนลอยสูงได้  ใช้พ้ืนที่น้อย ลงทุนตํ่า ระบบสามารถใช้งานได้นาน ต้นทุน

การดูแลระบบตํ่าและสามารถนําก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มาใช้เป็นแหล่งพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน

ระบบก๊าซชีวภาพได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะระบบ  UASB ซึ่งเป็นระบบที่นิยมมากที่สุด

ในอุตสาหกรรม ตัวอย่างระบบก๊าซชีวภาพ มีดังน้ี 
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- บริษัท ADI Systems Inc. (www.adi.ca) อยู่ในกลุ่ม ADI Group ประเทศแคนาดา 
มีความชํานาญในเรื่องของระบบบําบัดและการจัดการของเสีย  มีระบบบําบัดที่ขายเป็นทางการค้า  เช่น 
ADI-Hybrid reactor เป็นระบบหมักแบบไร้อากาศลูกผสมประสิทธิภาพสูง  ซึ่งเป็นการใช้ระบบ UASB 
ด้านล่าง  และระบบ  Upflow fixed film (UFF) ด้านบนของถังปฏิกรณ์  ทําให้ระบบมีความเสถีรสูงและ
ทนต่อ Shock loading สามารถลดค่า COD ได้ร้อยละ 80-95 และระบบ BVF® Reactor ซึ่งถูกออกแบบ
มาสําหรับนํ้าเสียจากชุมชนเมืองและโรงงานเคร่ืองด่ือแอลกอฮอล์  สามารถลดค่า  COD ได้ร้อยละ  90 
ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบตํ่า ไม่ใช้สารเคมีและใช้ไฟฟ้าน้อยมาก  

- บริษัท  Paques bv. (www.paques.nl) ประเทศเนเธอแลนด์  ได้พัฒนาระบบ 
BIOPAQ® IC-CIRCOX® Reactor ซึ่งพัฒนามาจากระบบ  UASB ลักษณะของถังหมักประกอบด้วยระบบ
การแยก  2 ขั้นตอน  (Two-stage separation) โดยมีการเก็บสะสมก๊าซชีวภาพในกระบอกทรงสูงและ
อาศัยหลักการลอยตัวของก๊าซขึ้นเป็นตัวทําให้เกิดการหมุนเวียนนํ้าเสียภายในระบบ และภายในถังมีระบบ 
Internal Circulation (IC) ทําให้การผสมกันได้ดี  ทําให้เกิดการย่อยอินทรีย์สารได้เร็ว  รับนํ้าเสียได้
ปริมาณมาก  นํ้าเสียใช้ระยะเวลาในระบบสั้น (Hydraulic retention time ตํ่า) และใช้พ้ืนที่ติดต้ังน้อย
ระบบน้ีน้ีเหมาะสมกับโรงงานเยื่อและกระดาษและอุตสาหกรรมการหมักแอลกอฮอล์   

- บ่อปฏิกรณ์บําบัดนํ้าเสียโดยไม่ใช้อออกซิเจนแบบเปิด (Anaerobic Open Pond 
Reactor, AOPR) เป็นระบบ UASB ที่ได้รับการปรับปรุงโดยให้สามารถติดต้ังได้ง่ายกับบ่อเดิมที่มีอยู่แล้ว 
หรือบ่อใหม่ โรงบําบัดที่ใช้เทคโนโลยี AOPR ที่ติดต้ังสําเร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในแถบคาริเบียน  และประเทศ
ไทยมีโรงบําบัดที่กําลังวางแผนจะใช้เทคโนโลยีดังกล่าว  บ่อ AOPR ประกอบด้วยแผ่นพลาสติกปูพ้ืน เพ่ือ
ป้องกันการปนเป้ือนดิน และน้ําใต้ดินโดยรอบ นํ้าเสียจะถูกป้อนเข้าทางก้นบ่อผ่านทางระบบกระจายนํ้าที่
สลับซับซ้อน ระบบป้อนแบบน้ีจะทําให้มั่นใจได้ถึงการเกิดก๊าซ และการไหลเวียนของช้ันตะกอนอย่าง
ต่อเน่ือง  ทําให้การเวียนนํ้าทิ้งกลับเข้ามาใหม่ไม่มีความจําเป็น หลังจากเข้าสู่ระบบ  AOPR แล้วนํ้าเสียจะ
ค่อยไหลข้ึนจนถึงผิวหน้าของบ่อ ในระหว่างทางน้ําเสียจะผ่านช้ันตะกอนซึ่งเกิดการย่อยสลายแบบไม่ใช้
ออกซิเจนและก๊าซถูกสร้างที่บริเวณผิวหน้านํ้าเสียจะเข้าสู่อุปกรณ์แยกวัฏภาคสามทางที่ลอยอยู่  ดังน้ัน
ของแข็งที่เหลืออยู่ซึ่งแขวนลอยอยู๋ในนํ้าจะถูกตีกลับและจมลงสู่ก้นบ่อ ก๊าซชีวภาพจะถูกนําเข้าสู่ถังเก็บ
ก๊าซ น้ําเสียที่ถูกบําบัดแล้วจะยังคงไหลขึ้นสู่ผิวหน้าและถูกระบายออกจากระบบเน่ืองจาก AOPR ไม่ต้อง
ใช้แผ่นกักเก็บก๊าซปิดคลุมตลอดผิวหน้าของบ่อ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของบ่อจึงสัมผัสกับอากาศ  ที่จุดน้ี
กระบวนการบําบัดแบบใช้ออกซิเจนจะสามารถเริ่มต้นได้ หลังจากระบบทํางานได้ระยะหน่ึงช้ันตะกอน
จากตะกอนเก่าจะก่อตัวที่ก้นบ่อ ซึ่งจะต้องถูกกําจัดออกตามเวลา เช่นเดียวกับระบบบําบัดแบบไม่ใช้
ออกซิเจนอ่ืนๆ (Grohganz and Amrebn, 2006) 
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3.5.6.5 การออกแบบและควบคุมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

ในการบําบัดนํ้าเสียโรงงานอุตสาหกรรมที่มีค่า  COD ปานกลางและสูงน้ัน มักนิยมใช้
ระบบไร้อากาศสําหรับการบําบัดเบ้ืองต้นเพ่ือลดปริมาณสารอินทรีย์ในนํ้าเสีย  ให้เหลือน้อยก่อนบําบัดด้วย
ระบบบําบัดแบบใช้อากาศ  วิธีน้ีจะเป็นการประหยัด และคุณภาพนํ้าทิ้งได้ตามมาตรฐานน้ําทิ้งที่กําหนด 
โดยทั่วไปนํ้าทิ้งหลังบําบัดด้วยระบบไร้อากาศควรมีค่า BOD อยู่ในช่วง  100-300 มิลลิกรัมต่อลิตร  และ
เมื่อบําบัดด้วยระบบใช้อากาศค่า BOD จะเหลือน้อยกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ในอดีตการเลือกใช้ระบบไร้อากาศน้ันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดค่า  BOD  และ COD เป็น
หลักและเน้นระบบที่เสียใช้จ่ายตํ่าสุด ทําให้ระบบไร้อากาศท่ีนิยมใช้ได้แก่  ระบบบ่อหมักไร้อากาศ
(Anaerobic Pond) แต่มีข้อเสียคือ ใช้พ้ืนที่มาก มีกลิ่นเหม็นรบกวน และก๊าซชีวภาพไม่ได้นํามาใช้
ประโยชน์ ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาระบบไร้อากาศแบบอัตราสูงขึ้น  เช่น  UASB และ  AFFR ทําให้ระบบมี
ขนาดเล็กลงและไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน  นอกจากน้ันก๊าซชีวภาพท่ีเกิดข้ึน ยังสามารถนํามาใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนได้เมื่อมีปริมาณสารอินทรีย์ในน้ําทิ้งมากพอ  ดังน้ันวัตถุประสงค์อีกข้อหน่ึงก็คือ  เพ่ือการผลิต
พลังงานทดแทนในรูปของก๊าซชีวภาพ 

ในการออกแบบและควบคุมระบบน้ัน  ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมระบบจะต้องเข้าใจ
ธรรมชาติของนํ้าเสียน้ันเสียก่อน  โดยมุ่งประเด็นไปที่ว่าแบคทีเรียจะสามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ได้มาก
น้อยและยากง่ายเพียงใด โดยทั่วไปสารในนํ้าเสียจะแยกได้ออกเป็นสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ซึ่งอาจจะ
อยู่ในสถานะของของแข็ง  คอลลอยด์หรือสารละลาย  ส่วนสารอินทรีย์น้ันสามารถแยกออกได้เป็น 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ซึ่งประเภทและสถานะของสารอินทรีย์น้ัน เป็นปัจจัยสําคัญต่อความยาก
ง่ายในการย่อยสลายของแบคทีเรีย และมีผลอย่างย่ิงต่อการออกแบบ และควบคุมระบบ ดังน้ันผู้ออกแบบ
และผู้ควบคุมระบบจําเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของน้ําเสียที่กําลังดูแลรับผิดชอบ 

สําหรับการรายงานผลของลักษณะนํ้าเสียน้ัน มักรายงานในค่าของพีเอช (pH)  ความเป็น
ด่าง  (alkalinity) BOD COD TKN ฟอสฟอรัส ซัลเฟต และสารอินทรีย์ระเหยง่าย  เป็นต้น  ซึ่งข้อมูลน้ี
มุ่งเน้นที่จะให้ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมระบบเข้าใจในประเด็นต่อไปน้ี   คือ  สารอินทรีย์ย่อยสลายยากหรือ
ง่าย เร็วหรือช้า  สารอาหารเสริมเพียงพอหรือไม่  มีสารพิษที่อาจรบกวนการทํางานของแบคทีเรียหรือไม่ 
และระบบผลิตก๊าซชีวภาพมีเสถียรภาพง่ายหรือยาก ความเสี่ยงสูงหรือตํ่า 

เมื่อฝ่ายผู้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ระบบบําบัดแบบไร้อากาศแล้วน้ันย่อมต้องการ
ระบบที่มีเสถียรภาพที่ดี คุณภาพนํ้าทิ้งหลังบําบัดเป็นไปตามที่ออกแบบเอาไว้ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการ
บางรายอาจพบว่า  ระบบบําบัดแบบไร้อากาศที่ตนมีน้ันมีเสถียรภาพไม่ดี  บางช่วงเวลานํ้าทิ้งหลังบําบัดมี
คุณภาพตํ่า (ค่า BOD หรือ  COD สูง) ซึ่งอาจสูงกว่าที่ออกแบบไว้มาก  อย่างไรก็ตามปัจจุบันวิศวกร 
นักวิทยาศาสตร์ และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังยอมรับว่า  ระบบไร้อากาศซึ่งเป็นระบบที่ประหยัดน้ันอาจ
มีเสถียรภาพตํ่าได้เป็นเร่ืองปกติ กล่าวคือ  คุณภาพนํ้าทิ้งหลังบําบัดจะแปรปรวนเมื่อความเข้มข้นของ
สารอินทรีย์ในนํ้าเสีย อุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และอาจยอมรับว่าการที่นํ้าทิ้งมี
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ค่า BOD หรือ  COD สูงในช่วง  500–2,000 มิลลิกรัมต่อลิตรน้ัน เป็นเร่ืองปกติของระบบไร้อากาศ  ซึ่งใน
ปัจจุบันน้ีความคิดดังกล่าวควรเปลี่ยนไป เน่ืองจากภายใต้การออกแบบ และควบคุมอย่างเหมาะสมนํ้าทิ้ง
หลังบําบัดจากระบบไร้อากาศ สุดท้ายควรมีค่า BOD อยู่ในช่วง 100-300 มิลลิกรัมต่อลิตร  และระบบควร
มีเสถียรภาพดีกล่าวคือเมื่อสิ่งแวดล้อมของระบบเปล่ียนไป คุณภาพของน้ําทิ้งหลังการบําบัดไม่
เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ในช่วงที่ออกแบบไว้ 

หลักการออกแบบและควบคุมที่ถูกต้องคือ การออกแบบและการควบคุมให้ระบบมี
ค่าคงที่ความปลอดภัย (Safety Factor, SF) ที่เหมาะสม โดยที่ค่าคงที่ความปลอดภัยน้ันอาจคํานวณได้
โดยนําค่าความสามารถของระบบ (Reactor capacity) หารด้วยค่าภาระสารอินทรีย์ (Organic load) ดัง
แสดงในสมการด้านล่าง ดังน้ี 

 

ค่าคงที่ความปลอดภัย (SF) = ความสามารถของระบบ (Reactor capacity) 

     ภาระสารอินทรีย์ (Organic load) 

 
โดยที่ความสามารถของระบบน้ันขึ้นอยู่กับปริมาณ และคุณภาพของแบคทีเรียที่มีใน

ระบบ (คํานวณโดยสมการ Reactor capacity = Biomass x Bacterial activity) และภาระสารอินทรีย์
น้ันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารอินทรีย์ และอัตราไหลน้ําเสีย (คํานวณโดยสมการ Organic Load = 
Flow rate x Biodegradable COD Concentration) สําหรับปริมาณแบคทีเรียที่สามารถเก็บกักไว้ใน
ระบบ และปริมาตรของระบบที่ต้องการน้ัน จะขึ้นอยู่กับเทคนิคที่เลือกใช้ซึ่งอาจได้แก่ การรวมตัวกันของ
แบคทีเรียจนเป็นตะกอนเม็ดแบคทีเรียในระบบ UASB การตรึงฟิล์มของแบคทีเรียบนตัวกลาง ในระบบ 
AFFR การใช้แผ่นเมมเบรนในการกักเซลล์ไว้ในระบบและการหมุนเวียนตะกอนแบคทีเรีย เป็นต้น สําหรับ
การควบคุมให้แบคทีเรียทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จําเป็นต้องเฝ้าระวัง และคอยควบคุม
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเสมอ สภาพแวดล้อมที่ควรให้ความสําคัญได้แก่ พีเอช อุณหภูมิ ความเข้มข้น
สารอาหารและชนิดสารอาหาร ความพอเพียงของสารอาหารเสริมหลักและรอง สารพิษ เป็นต้น 

 

วัตถุประสงค์ในการควบคุมระบบคือ การควบคุมความสามารถของระบบให้มีมากพอ 
และสามารถรองรับปริมาณสารอินทรีย์ที่จะเข้าระบบได้อย่างประสิทธิภาพ ในการควบคุมความสามารถ
ของระบบน้ันผู้ควบคุมจะต้องควบคุมปริมาณ และคุณภาพของแบคทีเรียในระบบ ซึ่งการควบคุมคุณภาพ
ของแบคทีเรียน้ันจําเป็นต้องอาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมของแบคทีเรีย เช่น พีเอช ความเป็นด่าง 
สารอาหารเสริม สารพิษ เป็นต้น ดังน้ันหัวใจของการควบคุมระบบก็คือ การควบคุมสิ่งแวดล้อมในนํ้า เพ่ือ
กําหนดให้แบคทีเรียสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนรายละเอียดการควบคุมน้ันจะขึ้นกับ
ประเภทของน้ําเสีย ซึ่งจะมีจุดสําคัญแตกต่างกันไป 
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เดิมทีเทคนิคที่เรียกว่าวิศวกรรมคุณค่าน้ัน ถูกคิดค้นขึ้นเพ่ือใช้ในการลดต้นทุนของโรงงาน
อุตสาหกรรมเน่ืองจากเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ จึงได้มีการมองหาวัตถุดิบทดแทน โดยทําการพิจารณาที่
หน้าที่การทํางาน (Function) เป็นหลัก จากน้ันก็ได้มีการนําเทคนิคไปประยุกต์ใช้กับหลายหน่วยงาน 
ซึ่งทั้งหมดน้ี มีจุดมุ่งหมายคือ การลดต้นทุน ขจัดการใช้จ่ายที่เกินความจําเป็น หรือไม่จําเป็น โดยให้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดังเดิม  

 

นิยามของวิศวกรรมคุณค่า มีดังน้ี “วิศวกรรมคุณค่าคือ การประยุกต์เทคนิคที่มีระบบ โดยเน้น
การทํางาน (Function) ของผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นหลักใหญ่ ด้วยต้นทุนที่ตํ่าที่สุด และคงไว้ซึ่งความ
น่าเช่ือถือได้” 
 

3.6.1  หลักการเบื้องต้นของวิศวกรรมคุณค่า 

ในวิศวกรรมคุณค่ามีกฎเบ้ืองต้น 5 ข้อ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักการพ้ืนฐานของวิศวกรรมคุณค่า 
 

กฎข้อที่ 1 การคิดคํานึงถึงผู้ใช้เป็นสําคัญ 
การคิดคํานึงถึงผู้ใช้เป็นสําคัญ หรือคิดในฐานะของผู้ใช้ในอุดมคติ ผู้ซึ่งเป็นผู้ทําการผลิตสินค้าหรือ

งานบริการอยู่ตลอดเวลา ต้องคิดเสมอว่า ผลิตสินค้าน้ันหรือบริการน้ันข้ึนเพ่ือให้ผู้ใช้นําไปใช้ประโยชน์ 
จึงต้องผลิตสิ่งของให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า จะไม่สามารถผลิตเพียงเพ่ือให้ได้กําไรมากๆ เพียง
อย่างเดียวเท่าน้ัน ในแง่ของวิศวกรรมคุณค่า หมายความว่า การลดต้นทุนการผลิตไม่ใช่การลดคุณภาพ
ของสินค้าลงไม่เป็นการแทรกแซงงานที่จะทําให้ลูกค้าพึงพอใจลดลง รวมท้ังยังรักษาและขยายผลกําไร 
ของผู้ผลิตให้เพ่ิมพูนขึ้น 
 

กฎข้อที่ 2 การใช้หน้าที่เป็นฐานในการคิด 
การพิจารณาว่าสิ่งของสิ่งหน่ึง มีหน้าที่อย่างไร นอกจากจะตอบคําถามว่าเป็นสิ่งที่ผู้บริโภค

ต้องการหรือไม่แล้ว ยังช่วยให้ผู้ผลิต มีความคิดสร้างสรรค์กว้างไกลออกไป เพราะเมื่อรู้วัตถุประสงค์ ว่า
ต้องการให้สิ่งของนั้นทําหน้าที่อะไร ก็จะเกิดวิธีการมากมายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทําให้สามารถเลือก
วิธีการที่ดีที่สุดได้ในเชิงวิศวกรรมคุณค่า หน้าที่สําคัญกว่าโครงสร้าง คือไม่ว่าจะกระทําการใดสิ่งของน้ัน
จะต้องยังคงทําหน้าที่ได้ดังเดิม 

 

กฎข้อที่ 3 การเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยการสร้างสรรค์ 
การปรับปรุง คือการค้นหาวิธีการท่ีดีกว่าในปัจจุบัน มาใช้ดําเนินการแทน การค้นหาวิธีที่ดีกว่า

อาจจะใช้การค้นหาว่าวิธีที่ผู้อ่ืนใช้อยู่แล้วเป็นอย่างไร แล้วเปลี่ยนไปใช้วิธีน้ัน หรือการคิดหาวิธีที่ดีกว่าด้วย
ตนเอง ซึ่งในข้อน้ีจะต้องมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก และไม่สามารถทําได้โดยง่าย ดังน้ันทีมงาน
ที่ดําเนินการตามหลักวิศวกรรมคุณค่า จะต้องพยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้มากที่สุด ต้องมีความเช่ือ
และมีใจอยากทํา โดยมีทัศนคติว่า “จะต้องมีวิธีที่ดีกว่าอยู่แน่ ๆ” 

3.6   เทคนิควิศวกรรม
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กฎข้อที่ 4 การใช้ Team Design 
เลือกการทํางานเป็นทีม โดยไม่มีการแก้ปัญหาเพียงผู้เดียว เพ่ือจะได้ข้อเสนอแนะปรับปรุงที่ดี

ที่สุดจากทุกสาขาวิชา ซึ่งจะทําให้เกิดข้อเสนอที่ดีเย่ียม อีกท้ังบุคลากรทั้งหมดก็จะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 
เน่ืองจากวิศวกรรมคุณค่า ถูกคิดข้ึนมาเพ่ือประโยชน์ในการลดต้นทุน ดังน้ันเทคนิคในการลด

ต้นทุนแบบต่างจึงมีความสําคัญ เทคนิคการลดต้นทุน เป็นการคิดค้นหาประโยชน์การใช้งานท่ีควรได้รับ
จากสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการปรับปรุง แล้วมุ่งลดต้นทุนโดยการเข้าหาปัญหาและวิเคราะห์ประโยชน์การ
ใช้งานหลังจากน้ันก็จะดําเนินการตามข้ันตอนของเทคนิคการลดต้นทุนโดยอาศัยข้อมูล และ พลังความคิด
สร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง และดําเนินการปรับปรุงภายใต้การทํางานเป็นทีม 
 

กฎข้อที่ 5 การเพ่ิมคุณค่า 
เป็นการรวมกฎทั้ง 4 ข้อเข้าด้วยกัน ซึ่งถือได้เป็นหลักการสําคัญของวิศวกรรมคุณค่า จริงๆ แล้ว

วิศวกรรมคุณค่ามีประโยชน์มากกว่าแค่การลดต้นทุน แต่เป็นวิธีเพ่ือให้เกิดสินค้าหรืองานบริการท่ีมีคุณค่า
เพ่ือให้ผู้ใช้ได้รับความพอใจ คําว่าคุณค่าในเชิงของวิศวกรรมคุณค่าน้ัน ก็คือ ระดับของความพึงพอใจ  
ในขณะนั้น  

แสดงเป็นสมการได้ดังน้ี 
V = F / C         (1) 

 

เมื่อ  V  หมายถึง คุณค่า (Value) 
F  หมายถึง ประโยชน์การใช้งาน (Function) 
C  หมายถึง ต้นทุน (Cost) 
 

จากสมการที่ (1) พบว่าคุณค่าขึ้นกับขนาดของประโยชน์ที่ได้รับ และค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปทั้งหมด 
ว่าเป็นอย่างไร จึงจะได้รับความพอใจสูงสุด การเพ่ิมคุณค่า สามารถทําได้ดังน้ี 
 

 
 
 
 

วิธีที่ 1 สิ่งที่ทําหน้าที่เหมือนกันแต่ซื้อมาด้วยค่าใช้จ่ายถูกกว่า 
วิธีที่ 2 สิ่งที่ให้หน้าที่ดีกว่าและซื้อมาด้วยค่าใช้จ่ายถูกกว่า 
วิธีที่ 3 สิ่งที่ซื้อมาด้วยค่าใช้จ่ายเท่ากัน แต่ให้หน้าที่ที่ดีกว่า 
วิธีที่ 4 สิ่งที่ซื้อมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงข้ึนเล็กน้อย แต่หน้าที่ก็ดีกว่ามาก 
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เทคนิคน้ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง เช่น สําหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยให้มีประโยชน์การใช้งานมาก แต่ต้นทุนตํ่า และนําเทคนิควิศวกรรมคุณค่าไปใช้
ในการวิเคราะห์ประโยชน์การใช้งานในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต 
นอกจากน้ี ยังสามารถประยุกต์ใช้สําหรับงานทางอ้อมทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมรวมถึง การ
วิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วย แม้ว่าเทคนิคน้ีจะสามารถนําไปใช้ได้หลายแนวทาง 
แต่จุดมุ่งหมายคือ การมีจิตสํานึกเก่ียวกับประโยชน์การใช้งานและต้นทุน 
 

3.6.2 แผนงานวิศวกรรมคุณค่า (VE Job Plan) 

การดําเนินการตามแผนงานของวิศวกรรมคุณค่า จะทําให้ภาพของปัญหาเด่นชัดขึ้น 
รวมท้ังทีมงานจะได้รับแรงกระตุ้นสูง ทําให้สามารถนําเสนอสิ่งที่จะใช้ทดแทนท่ีมีความเป็นไปได้สูง 
กล่าวคือแผนงานวิศวกรรมคุณค่าเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาที่ได้ผล และต้องมีการดําเนินงานอย่าง
จริงจังตามข้ึนตอน โดยไม่ข้ามขั้นตอนใดๆเลย 
 

     ขั้นตอนของแผนงานวิศวกรรมคุณค่ามีดังน้ี 
 

1) การรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายของวิศวกรรมคุณค่า 
ในการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับคุณค่าน้ัน จะต้องเข้าใจเน้ือหาสาระของปัญหาน้ัน

เป็นอย่างดี โดยจะต้องทราบถึงข้อจํากัดในแต่ละด้าน เช่นข้อจํากัดทางด้านเทคนิค ข้อจํากัดทางด้านการ
ผลิต และจะต้องทราบว่าจะต้องทําการปรับปรุงด้านใด เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงที่สุด ดังน้ัน การรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารจะทําให้ทราบถึงปัญหาและข้อจํากัดต่างๆได้ 

 

2)  การกําหนดคําจํากัดความของหน้าที่ 
ในการเร่ิมดําเนินกิจกรรมวิศวกรรมคุณค่า จะต้องทราบว่าหน้าที่ และความต้องการ

พ้ืนฐานของปัญหาน้ันเป็นอย่างไร ดังน้ันจะต้องทําการศึกษาหน้าที่ของสิ่งน้ันให้กระจ่าง โดยการจํากัด
ความของหน้าที่ที่ต้องการด้วยข้อความท่ีกระชับ โดยการผสมคํากริยา 1 คํา และคํานาม 1 คํา เมื่อมีความ
เข้าใจในหน้าที่เป็นอย่างดีแล้ว ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามที่ต้องการได้ 

 

3)  การจัดระเบียบของหน้าที่ 
การจัดระเบียบหน้าที่ที่มีความสัมพันธ์กัน แบ่งออกเป็นกลุ่ม จะทําให้การดําเนิน

กิจกรรมวิศวกรรมคุณค่าพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้กําหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ และ  
หาแนวทางการดําเนินการที่ดีได้ 

 

4)  การวิเคราะห์ต้นทุนแยกตามหน้าที่ 
 ขั้นตอนน้ี ทําให้ทราบว่าในแต่ละหน้าที่ มีต้นทุนปัจจุบันเท่าไร และแต่ละกลุ่มของ

หน้าที่มีต้นทุนเท่าไร ซึ่งก็จะเท่ากับผลรวมของต้นทุนของหน้าที่ย่อยๆ ในกลุ่มน้ัน การวิเคราะห์ต้นทุนน้ี
วิเคราะห์ได้จากค่าใช้จ่ายที่ใช้เพ่ือให้บรรลุหน้าที่น้ัน 
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5)  การประเมินหน้าที่ 
 นอกจากจะต้องทราบต้นทุนของแต่ละหน้าที่แล้ว จะต้องทราบด้วยว่าต้นทุนที่ควร

จะเป็นน้ันเป็นเท่าไร จึงต้องมีการประเมินต้นทุนที่ควรจะเป็นของแต่ละหน้าที่ ซึ่งการที่จะประเมินได้
ใกล้เคียงน้ันจะต้องมีข้อมูลข่าวสารจํานวนมาก 

 

6)  การคัดเลือกสาขาที่เป็นเป้าหมาย 
 เพ่ือให้ได้ผลการดําเนินการสูงสุด การเลือกว่าจะเอาหน้าที่ใดมาทําการปรับปรุง

ก่อนหลัง จะต้องพิจารณาต้นทุนทั้งสองส่วน จะทําให้สามารถลําดับความสําคัญของปัญหาได้ และจะได้
เป้าหมายที่แน่นอนในการดําเนินกิจกรรมวิศวกรรมคุณค่า 

 

7)  การออกความคิด 
 ความคิดสร้างสรรค์ จะทําให้เกิดงานที่มีคุณค่า แต่การท่ีจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้

ดีได้น้ัน จะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในอดีต รวมท้ังยังต้องแสดงออกซึ่งความสามารถของการ
วิเคราะห์และการสังเคราะห์ ขั้นตอนน้ีเป็นเป็นกระบวนการที่สําคัญในการทํากิจกรรมวิศวกรรมคุณค่า 
เป็นการคิดโดยไม่ยึดติด 

 

8)  การประเมินโดยสังเขป 
 เป็นการนําความคิดจากการออกความคิดเห็น มาประเมินทั้งทางเทคนิคและทาง

เศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะต้องมีการวิจารณ์ความคิดเหล่าน้ัน เพ่ือให้ได้ความคิดที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 
 

9)  การจัดให้เป็นรูปธรรม 
คือการสังเคราะห์ความคิดที่ผ่านการประเมินโดยสังเขป เพ่ือที่จะคิดถึงผลของการ

ดําเนินการ ว่าจะต้องใช้วิธีการได้ หรือต้องเพ่ิมเติมสิ่งใด จํานวนมีข้อดีข้อเสียอย่างไร และจะป้องกัน
ข้อเสียที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ก่อนกําหนดเป็นมาตรการเพ่ือดําเนินการ 

 

10)  การประเมินโดยละเอียด 
 เป็นข้ันตอนสุดท้าย โดยจะพิจารณามาตรการที่กําหนดไว้โดยละเอียด ทั้งความ

เป็นไปได้ทางด้านเทคนิค และทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือคัดเอาข้อเสนอที่ให้ดีที่สุด ซึ่งในขั้นตอนน้ีอาจจะต้อง
มีการทดสอบ หรือทําแบบจําลองขึ้นมาเพ่ือทดสอบด้วย รวมทั้งยังต้องประเมินต้นทุนอย่างละเอียดจะเห็น
ได้ว่าแผนงานวิศวกรรมคุณค่าเป็นแผนงานที่รัดกุม มีการพิจารณาเป็นข้ันตอนอย่างพิถีพิถันซึ่งครอบคลุม
กระบวนการทั้งหมด และนําไปใช้ได้กับทุกสายงาน 
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3.6.3. การสร้างทีมงานวิศวกรรมคุณค่า 

ในการสร้างทีมงาน จะต้องเข้าใจองค์ประกอบสามส่วนได้แก่ ความสําคัญของทีมงาน 
การพัฒนาทีมงาน และ การสร้างจิตสํานึกของทีมงาน 
 

1) ความสําคัญของทีมงาน 
จากการศึกษาและพบว่าการเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลกระทําได้ยาก แต่ถ้าใช้

ทัศนคติของกลุ่มเป็นกลไก ทําให้ทัศนคติของสมาชิกในกลุ่มเปลี่ยนไปตามท่ีเราต้องการสามารถกระทําได้
ง่ายกว่า ดังน้ันจะเห็นได้ว่าในการยกระดับหรือพัฒนาองค์กร จําเป็นต้องได้รับความเห็นชอบและความ
ร่วมมือของกลุ่มซึ่งถ้าได้รับความเห็นชอบจากผู้นํากลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในกลุ่มแล้ว 
จะย่ิงทําให้เกิดความสําเร็จในการพัฒนาสูง ความหมายของทีมงาน ในเชิงวิศวกรรมคุณค่า เป็นกลุ่ม
ประเภทหน่ึงในองค์กรที่ถูกก่อต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์และแนวทางการดําเนินงานเพ่ือ
การอนุรักษ์พลังงานร่วมกัน ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกันคนละแผนก 
อาจมีตําแหน่งบังคับบัญชาคนละระดับแต่ในลักษณะนี้ทุกคนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็น และคนที่เป็น
หัวหน้าทีมไม่จําเป็นต้องอาวุโสหรือตําแหน่งหน้าที่สูงกว่า 
 

2) การพัฒนาของทีมงาน 
การพัฒนาของทีมงานสามารถแบ่งได้ออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

 การเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่าง 

 การเกาะกลุ่มกันอย่างหลวม 

 การยึดเกาะกันอย่างเหนียวแน่น 

 การทํางานของกลุ่มตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

 การทํางานอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง 
 

การพัฒนาของทีมงานจะมีผลต่อความสําเร็จตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ ทีมงานที่เรียกได้ว่า
ประสบผลสําเร็จจะต้องมีการพัฒนาถึงขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งนอกจากทีมงานจะสามารถดําเนินการอนุรักษ์
พลังงานจนบรรลุเป้าหมายแล้วยังทําประโยชน์อ่ืนๆ อีก เช่น การเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น สมาชิกของ
ทีมงานจะมีความเช่ียวชาญแตกต่างกันและเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญของบริษัท 
 

3) การสร้างจิตสํานึกของทีมงาน 
พนักงานมีจิตสํานึกที่ดีไม่ปล่อยให้ปัญหาผ่านไป แม้ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม 

การท่ีทําให้พนักงานมีจิตสํานึกที่ดีน้ันจําเป็นต้องให้องค์ความรู้แก่พนักงาน ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าองค์กรใดที่
มีการให้โอกาสในการสร้างองค์ความรู้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นจากการสอนหน้างาน การประชุม การสัมมนา
เป็นต้น จะทําให้พนักงานมีจิตสํานึกที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนาขององค์กร แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร
จะต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจังด้วย เช่นเดียวกันกับการที่จะสร้างจิตสํานึกที่ดีในเรื่องการประหยัด
พลังงาน คงต้องให้ความรู้แก่ทีมงานและเมื่อได้มีการลงมือปฏิบัติและเห็นผลแล้ว ทีมงานน้ัน ย่อมเกิด
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จิตสํานึกที่ดีเพ่ือการประหยัดพลังงาน มีการขยายผลแนวคิดน้ีไปยังกลุ่มอ่ืนๆ และการพัฒนาขององค์กร
ย่อมเกิดขึ้น 
 

3.6.4 การฝึกอบรมทีมงาน 
 

ในการประหยัดพลังงานโดยประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่าน้ัน ทีมงานของโรงงาน
ต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิศวกรรมคุณค่า เพ่ือเป็นพ้ืนฐานความรู้ในการสํารวจการใช้พลังงาน การ
ทําแผนงานอนุรักษ์พลังงาน การปรับปรุง และการติดตามผลการปรับปรุง เพ่ือการประหยัดพลังงานต่อไป 
โดยระยะเวลาการฝึกอบรมโดยทั่วไปประมาณ 3 วัน ในห้องเรียน ทั้งน้ีอาจมีการปรับระยะเวลาและ
เน้ือหาตามความเหมาะสมได้ ส่วนการฝึกงานภาคสนามให้ทําจริงในหน่วยงานที่ผู้เข้าอบรมปฏิบัติงานอยู่ 
 

1)  วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

- เพ่ือให้ทีมงาน VE เข้าใจและปลูกฝังแนวความคิดของ VE และข้ันตอนการ
ดําเนินงานต่างๆ 

- เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ประยุกต์ใช้เทคนิค DSM by HAT ประหยัดพลังงาน
จริงให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม 

- เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีโอกาสทดลองและประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน VE ใน
การทํากรณีศึกษา 

- เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เกิดการเรียนรู้ด้านการระดมสมอง เพ่ือให้
เกิดทักษะในการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

 

2)  ขั้นตอนการฝึกอบรม 

ในขั้นตอนการฝึกอบรมน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การฝึกอบรมในห้องเรียนกับ
การฝึกภาคปฏิบัติโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1) การฝึกอบรมในห้องเรียน เป็นการถ่ายทอดความรู้และหลักการของเทคนิค
วิศวกรรมคุณค่าและการประยุกต์ใช้ในการประหยัดพลังงาน โดยมีระยะเวลาประมาณ 1 วัน ทั้งน้ีอาจ
ประยุกต์ให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดเน้ือหาการอบรมมีดังน้ี 

(1) แนวคิดของการประหยัดพลังงานโดยใช้เทคนิคการจัดการ 
- ความสําคัญของการประหยัดพลังงานโดยใช้เทคนิคการจัดการ 
- การประหยัดพลังงานโดยใช้แนวความคิดของวิศวกรรมคุณค่าและความรู้
พ้ืนฐานของวิศวกรรมคุณค่า 

(2) ความรู้พ้ืนฐานของเทคนิคการวิเคราะห์ประโยชน์การใช้งาน 
- การวิเคราะห์คุณค่าและหลักการ 
- จิตสํานึกเร่ืองประโยชน์การใช้งาน ต้นทุนและคุณค่า 
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(3) ขั้นตอนการดําเนินการประหยัดพลังงานโดยใช้แนวคิดของวิศวกรรมคุณค่า 
- การคัดเลือกหัวข้อเร่ืองเป้าหมายเป็นตัวกําหนดที่สําคัญ 
- ขั้นตอนเชิงปฏิบัติการของเทคนิควิศวกรรมคุณค่า 
- ปัจจัยสําคัญที่ทําให้การทํากิจกรรมวิศวกรรมคุณค่าประสบความสําเร็จ 
- ตัวอย่างการประหยัดพลังงานในโรงงานต่างๆ 
 

(4) ปฏิบัติการกลุ่มย่อย มีการสร้างทีมงาน ปฏิบัติการกลุ่มย่อยโดยเน้ือหาที่
อบรมประกอบด้วย 

- ต้ังกรณีศึกษาขึ้นมาเป็นหัวข้อเป้าหมาย เพ่ือทําการฝึกปฏิบัติ 
- การกําหนดคําจํากัดความของประโยชน์การใช้งาน 
- การสร้างผังของอนุกรมประโยชน์การใช้งานของหัวข้อเป้าหมาย 
- การประเมินประโยชน์การใช้งาน ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และด้านเทคนิค 
- การจัดทําข้อเสนอสิ่งที่จะใช้ทดแทน 
- การออกความคิดและขัดเกลาความคิด 
- การจัดทําความคิดให้เป็นรูปธรรม 
 

2.2) การลงมือปฏิบัติจริง เป็นการดําเนินการนําหลักการที่เรียนรู้ไปใช้งานจริง โดย
การสํารวจการใช้พลังงานในโรงงานอย่างละเอียด ณ สถานที่ทํางานจริง โดยมีการสํารวจประมาณ 3 คร้ัง 
พร้อมกับมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ ในช่วงเวลาที่ทําการสํารวจในแต่ละคร้ังจําเป็นต้องทําการ
ประชุมระดมสมองเพ่ือค้นหาปัญหา จนกระทั่งได้ข้อยุติข้อเสนอเปลี่ยนแปลงและมีการนําเสนอให้ผู้บริหาร
ทราบและดําเนินการอนุมัติ จํานวนคร้ังของการสํารวจการใช้พลังงานหรือการประชุมข้ึนอยู่กับความ
ซับซ้อนของปัญหา แต่ระลึกไว้เสมอว่าการทํากิจกรรมน้ีเป็นต้นทุนอย่างหน่ึงด้วย การวางแผนดําเนินการ
ฝึกอบรมท้ังในห้องเรียนและจากการปฏิบัติจริง ซึ่งจากการปฏิบัติจริงจะทําให้ได้ข้อเสนอปรับปรุงจริง 
และมีการนําเสนอให้ผู้บริหารทราบความก้าวหน้าเป็นระยะในระหว่างการสํารวจการใช้พลังงานอย่าง
ละเอียด ทั้งน้ีแผนนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 

3)  การสร้างแรงจูงใจพนักงานในการอนุรักษ์พลังงาน 
เจ้าของโรงงานและอาคารต้องตระหนักไว้เสมอว่าการลงทุนในเทคโนโลยีสมัยน้ี 

จะไม่สามารถบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดตามที่คาดหวังไว้ หากไม่มีการสร้างระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและกระตุ้นจิตสํานึกของพนักงาน การสร้างแรงจูงใจมิใช่สิ่งที่สามารถทําให้ภายในข้ามคืน 
แต่ต้องอาศัยการทําอย่างเป็นระบบ 

3.1) หลักการท่ีทําให้การสร้างแรงจูงใจประสบผลสําเร็จ 
การสร้างและกระตุ้นจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน อาศัยข้อมูลรวบรวมมาจาก

ประสบการณ์ของผู้จัดการด้านพลังงาน มีหลักการ 7 ประการคือ 
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-  เมื่อบุคลากรได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบาย
แนวทางแผนงานการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อพวกเขาโดยตรง 

-  เมื่อบุคลากรได้รับทราบข้อมูลที่ เป็นจริง รวมท้ังปัญหาและเหตุผลที่
เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 

-  เมื่อบุคลากรได้มอบหมายอํานาจการตัดสินใจในการเลือกใช้วิธีที่ตนเอง
วิเคราะห์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

-  เมื่อบุคลากรได้รับการรับยกย่องชมเชย ช่ืนชมจากผลงานที่ได้มีส่วนร่วม 
-  เมื่อบุคคลกรเช่ือมั่นว่าฝ่ายบริหารให้ความสนใจและร่วมติดตามงานพวก

เขาอย่างจริงใจ 
-  เมื่อบุคลากรได้รับรางวัล เพ่ือเป็นกําลังใจให้แก่ความพยายามอย่างยอด

เย่ียมนอกเหนือจากรายได้ที่รับประจํา การให้รางวัลเพ่ือเป็นกําลังใจน้ีมี
คุณค่าทางจิตใจด้วย 

-  เมื่อบุคลากรเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับพวกเขา การบริหารจัดการ
เป็นงานท่ีสําคัญกว่าการวางแผนและการอํานวยการการบริหารจัดการคือ 
การสื่อสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพในหมู่ผู้ร่วมงาน 

3.2) การนําความสามารถของพนักงานมาใช้ 
การสร้างจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานให้ประสบผลสําเร็จ นอกจากถึงหลักการ

สร้างแรงจูงใจทั้ง 7 ประการ ต้องทราบประสิทธิภาพสูงสุดของบุคลากรและนําออกมาใช้จะต้องเร่ิมต้นที่
การวิเคราะห์รูปแบบการบริหารการจัดการในองค์กรความเร็วในการตอบสนองปัญหาหรือโอกาสที่เกิดข้ึน
ต้องมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง ต้องพิจารณาประเด็นต่างๆ ก่อนที่จะเริ่มต้น 

-  ความสัมพันธ์ (หรือการสื่อสาร พูดคุย) ระหว่างผู้จัดการกับผู้เก่ียวข้อง 
(และกลุ่มเป้าหมายอ่ืน) จะต้องไม่ไปลดความสําคัญของบทบาทหรือความ
รับผิดชอบในการบริหารงานของผู้จัดการโดยเด็ดขาด 

-  การโต้ตอบ (การมีปฏิสัมพันธ์) เพ่ือมีส่วนร่วมกับคนอ่ืนๆ จะต้องไม่ทําด้วย
การเสแสร้งหรือการครอบงําด้วยเล่ห์เหลี่ยม การเปิดเผยเป็นหัวใจของการ
มีปฏิสัมพันธ์ 

-  ความคิดเห็นของบุคลากรบางอย่างสามารถนําไปปฏิบัติได้ทันที แต่ไม่ใช่
ทั้งหมดและต้องนําไปปฏิบัติอย่างมีวิจารณญาณ แต่ควรส่งเสริมให้มีการ
แสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด 

-  เมื่อแจ้งการตัดสินใจให้ที่ประชุมทราบ ต้องไม่ลืมที่จะระบุช่ือเจ้าของ
ความคิดที่ได้รับเลือก ไม่ว่าตัวผู้จัดการเองจะมีความคิดตรงกับเจ้าหน้าที่คน
อ่ืน ๆ หรือจะคิดได้ก่อนก็ตาม 
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-  หลักการในการสร้างแรงจูงใจท่ีกล่าวถึงข้างต้น มีความสําคัญต่อการบริหาร
จัดการพลังงานอย่างมาก บุคลากรในโครงการประหยัดพลังงานและ
เจ้าหน้าที่คนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานควรมีส่วนการรับผิดชอบ
ต่อปัญหาร่วมกัน ไม่มีการตรวจสอบการใช้พลังงานหรือการตรวจวัดการใช้
พลังงาน และการลงทุนทางเทคโนโลยีใดๆ ให้ประสิทธิผลโดยปราศจาก
ความร่วมมือของบุคคล 

 

4) อุปสรรคและวิธีการเอาชนะอุปสรรค 
โดยส่วนลึกแล้ว พลังงานมีสถานะเป็นสิ่งซึ่งมีไว้เพ่ือรับใช้ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้พลังงานเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะขัดขวางสิ่งที่เปลี่ยนวิถีชีวิตที่แสนสะดวกสบายไปสู่การใช้
พลังงานอย่างระมัดระวัง แต่ไม่ว่าเหตุผลหรือข้ออ้างจะเป็นอะไร ผู้จัดการด้านพลังงานสามารถหลีกเลี่ยง
หรือกําจัดอุปสรรคเหล่าน้ีได้โดยสิ้นเชิง 

4.1) การขาดจิตสํานึก 
ทีมงาน ต้องให้ความสนใจที่จะสอบถามความคิดเห็น ข้อกังวล ของพนักงานทั่วไป ๆ 

เก่ียวกับพลังงาน และพร้อมที่จะปฏิบัติตามหากต้ังอยู่บนเหตุผลที่ดี เพราะสาเหตุที่จะกระตุ้นให้เกิด
จิตสํานึกในการปฏิบัติคือ การที่รู้สึกว่าตัวเองสําคัญเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน 

4.2) การขาดการให้ข้อมูลข่าวสาร 
การขาดแคลนพลังงานมีผลทางจิตวิทยามากกว่าราคาของพลังงาน เพ่ือให้ทุกคนใน

องค์กรทราบปริมาณการใช้พลังงานท่ีแท้จริงเพ่ือให้ตระหนักถึงความสําคัญของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อ
ราคาของสินค้าที่องค์กรผลิต ดังน้ัน จึงควรให้ข้อมูลข่าวสารการใช้พลังงานขององค์กร เพ่ือให้พนักงานทุก
คนรับรู้ เป็นผลทําให้เกิดความตระหนักในเรื่องของการใช้พลังงานที่สูงเกินคาด และเมื่อมีการดําเนิน
มาตรการไปแล้ว ควรมีการเสนอผลการตรวจวัด ซึ่งจะส่งผลทั้งกําลังใจของผู้ปฏิบัติ และส่งผลต่อจิตสํานึก
ของพนักงานในองค์กร 

4.3) การขาดแนวความคิดที่จะดําเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
การที่ไม่รู้ว่าสามารถทําอะไรได้บ้าง สิ่งเหล่าน้ีอาจเป็นปัญหาในระยะเวลาสั้นๆ 

เท่าน้ันเพราะผู้ที่มีจิตสํานึกจริง จะสามารถค้นหาช่องทางการประหยัดพลังงานในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ
จนได้ อีกวิธีที่สามารถทําให้ได้ข้อมูลคือ การใช้ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบการใช้พลังงาน มาเสนอแนะ
และใช้เป็นจุดเร่ิมต้นในการประหยัดพลังงาน หรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามารถเลือกถามคําถามเพ่ือ
กระตุ้นแนวคิดจากเพ่ือนพนักงาน 

4.4) ความไม่เข้าใจในงานที่ตนรับผิดชอบ 
เร่ิมที่ผู้บริหารต้องมีการจัดโครงสร้างการจัดการด้านพลังงานที่ ชัดเจนมีการ

มอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ในระหว่างขั้นตอนการวางแผน คณะทํางานด้านพลังงานต้องใส่ใจ
ที่จะกําหนดบทบาทของผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน นอกจากน้ีการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรเกี่ยวกับด้าน
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พลังงานควรรวมถึงสิ่งที่พนักงานแต่ละคนสามารถช่วยกัน เริ่มต้ังแต่งานง่ายๆ เช่นการปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่
ใช้งาน หากเป็นมาตรการท่ีสลับซับซ้อน อาจจําเป็นที่จะต้องประชุมเพ่ือกําหนดความรับผิดชอบ 

4.5) ความหย่ิง ความทิฐิของคน 
การประหยัดพลังงานจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร 

หากพนักงานมีทัศนคติที่ถือตัวว่า รู้ดีกว่าเพ่ือนร่วมงาน (หย่ิง) มีทิฐิสูงไม่ยอมท่ีจะแสดงให้เห็นว่าต้องการ
ความช่วยเหลือ การให้พนักงานที่หย่ิง มีทิฐิสูงมามีส่วนร่วมในการเสนอการประหยัดพลังงาน ดูจะเป็น
แนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขอุปสรรคประเภทน้ี 

4.6) ไม่มีการทําข้อตกลงในเรื่องการจัดการด้านพลังงาน 
ผู้จัดการด้านพลังงานควรมีการตกลงกับผู้บริหารถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือสนับสนุน

มาตรการต่างๆ และตกลงที่จะนําเงินที่ประหยัดได้จากการเริ่มปฏิบัติงานแบบไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ
มีค่าใช้จ่ายตํ่าไปใช้ลงทุนในมาตรการประหยัดพลังงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งสิ่งน้ีช่วยให้โครงการประหยัด
พลังงานเริ่มต้นจากการไม่มีเงินทุนเลย ซึ่งมีหลายองค์กรที่ประสบความสําเร็จจากการดําเนินงานโดยที่ 
ไม่ต้องใช้เงินลงทุนในการจัดการพลังงาน 
 
 
 
 

3.7.1  หลักการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า เป็นหน่วยวัดที่การไฟฟ้าจะใช้ในการคํานวณค่าไฟฟ้าเพ่ือเรียกเก็บจากผู้ใช้
ไฟฟ้าโดยมีหน่วยวัดเป็น กิโลวัตต์-ช่ัวโมง (kWh) มาจากสมการ (2) 
 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า = กําลังไฟฟ้าที่ใช้ x ช่ัวโมงการใช้งาน     (2) 
 

ดังน้ัน การดําเนินมาตรการเพ่ือลดพลังงานไฟฟ้า จึงสามารถแยกได้เป็นสองส่วนคือ มาตรการ
เพ่ือลดกําลังไฟฟ้าที่ใช้ในอุปกรณ์ และมาตรการเพ่ือลดเวลาที่ใช้งาน ซึ่งเป็นผลทําให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ลดลง สําหรับหลักการที่ใช้ในการพิจารณาเพ่ือหามาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ใช้ อาจจะแบ่งออกได้เป็น 
หลักการด้านกําลังไฟฟ้า และ หลักการด้านไฟฟ้าอ่ืน ๆ 
 

1) หลักการอนุรักษ์พลังงานด้านกําลังไฟฟ้า 
การอนุรักษ์พลังงานทางด้านกําลังไฟฟ้า มุ่งเน้นการดําเนินการเพ่ือลดการใช้กําลังไฟฟ้าใน

อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น เครื่องอัดอากาศ มอเตอร์ ป๊ัม เป็นต้น รวมท้ังการจัดการให้มีภาระไฟฟ้าที่
เหมาะสมซึ่งแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในด้านน้ี มีมากมายขึ้นกับชนิดของอุปกรณ์ ในที่น้ีจึงยกเฉพาะ
ส่วนที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยช้ินน้ีเท่าน้ัน 

33..77  หลักการอนุรักษ์พลังงาน  
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1.1)  การอนุรักษ์พลังงานในเคร่ืองอัดอากาศ 
เคร่ืองอัดอากาศ หรือ Air Compressor เป็นอุปกรณ์ในการเพ่ิมความดันอากาศ 

ซึ่งมีใช้กันในทุกอุตสาหกรรม เป็นอุปกรณ์ที่จัดว่าใช้พลังงานสูงชนิดหน่ึง ทั้งน้ีอัตราการใช้พลังงานของ
เครื่องอัดอากาศขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยปัจจัยที่สําคัญๆ คือ อัตราส่วนการอัด และอุณหภูมิของอากาศ
เข้าเคร่ืองอัด ซึ่งเป็นไปตามสมการ (3) 
 

สมการของกําลังงานท่ีใช้ในเครื่องอัดอากาศ 
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เมื่อ  W  =  กําลังที่ใช้ในการเคร่ืองอัดอากาศ (kW) 
P1  =  ความดันของอากาศเข้าเคร่ืองอัด (bar) 
P2  =  ความดันอากาศใช้งาน (bar) 
FAD  =  Free Air Delivery อัตราการไหลเข้าเคร่ืองอัดที่สภาวะมาตรฐาน  

(m3/s) 
m =  มวลของอากาศไหลเข้าเคร่ืองอัด (kg/s) 
T1  =  อุณหภูมิของอากาศไหลเข้าเคร่ืองอัด (K) 
R  =  ค่าคงที่ของก๊าซ = 0.2871 (kJ/kg K) 
n  =  ดัชนีการอัด สําหรับอากาศ = 1.4 
%LDU =  สัดส่วนเวลาการทํางานของเคร่ืองอัดใน 1 รอบการอัด 

 
จากสมการข้างต้น จะเห็นได้ว่า ย่ิงอัดอากาศให้มีความดันสูงข้ึนเท่าใด ก็จะใช้พลังงานมากขึ้น  

ในส่วนของอุณหภูมิก็เช่นกัน เมื่ออุณหภูมิของอากาศเข้าเคร่ืองอัดสูงขึ้น เคร่ืองอัดอากาศก็จะใช้กําลังใน
การอัดมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากการลดอัตราส่วนการอัดและอุณหภูมิอากาศเข้าแล้ว ยังมีแนวทางอ่ืน
ในการประหยัดพลังงานในเคร่ืองอัดอากาศดังนี้ 

-  ลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าเคร่ืองอัด 
-  ลดอัตราส่วนการอัดลงให้เหมาะสม 
-  ลดการร่ัวของระบบท่ออากาศอัด 
-  เลือกขนาดของเคร่ืองอัดอากาศที่เหมาะสมกับการใช้งาน 
-  เลือกเคร่ืองอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 
-  ระยะทางจากต้นทางถึงจุดใช้งาน 
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1.2)  การจัดการภาระไฟฟ้า 
การจัดการควบคุมกําลังไฟฟ้าในโรงงานเพ่ือลดค่าไฟฟ้า การควบคุมกําลังไฟฟ้าจะ

พิจารณากําลังไฟฟ้าสูงสุด หรือค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) และสามารถ
ปรับปรุงได้โดยการเพ่ิมตัวประกอบโหลด (Load Factor ; LF) โดยตัวประกอบโหลดหาได้จากสมการ (4) 
 

ตัวประกอบโหลด (LF)  =  กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กําหนด ×100  (4) 
    กําลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเวลาเดียวกัน 

 
การปรับปรุงค่าตัวประกอบโหลดจะเร่ิมจากการพิจารณาเส้นกราฟของโหลด (Load Curve) ราย

ช่ัวโมง ที่แสดงสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วพยายามลดค่าความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาน้ัน ในปัจจุบันการควบคุมน้ีมีทั้งแบบอัตโนมัติ หรือใช้กําลังคน 

จากสมการของตัวประกอบโหลดจะเห็นว่าตัวแปรที่ทําให้ค่าตัวประกอบโหลดสูงหรือตํ่าจะมีอยู่
สองส่วนคือ ค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh) และค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (kW) ดังน้ันการปรับปรุงตัว
ประกอบโหลด จึงสามารถทําได้ดังนี้ 

-  ลดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด โดยการวางแผนการทํางานของอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าให้
เหมาะสม หลีกเลี่ยงการเดินเคร่ืองจักรขนาดใหญ่พร้อมๆกัน 

-  ลดค่าพลังงานไฟฟ้า เพ่ือให้สมดุลกับค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 
 

ค่าตัวประกอบโหลดที่เหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรมควรมีค่าต่างๆกันไปขึ้นกับเวลาในการ
ทํางานโดยควรจะมีค่า 80 % เมื่อทํางาน 24 ช่ัวโมง และเท่ากับ 53.33% และ 26.66 % เมื่อทํางาน 16 
และ 8 ช่ัวโมงตามลําดับ กล่าวคือ มีค่าร้อยละ 80 ของช่ัวโมงการทํางานต่อวัน หารด้วย 24 ช่ัวโมง การ
ลดค่าตัวประกอบโหลด ในมุมของผู้ประกอบการเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายค่าความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุดเท่าน้ัน 

1.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพของมอเตอร์ 
ประสิทธิภาพของมอเตอร์ โดยท่ัวไปเมื่อออกจากโรงงาน มอเตอร์จะถูกทดสอบว่ามี

ประสิทธิภาพเท่าใดมาอยู่แล้ว ซึ่งจะระบุตามช่วงของภาระ (Load) โดยประสิทธิภาพของมอเตอร์ หาได้
ตามสมการ (5) 
 

ประสิทธิภาพของมอเตอร์(η )  =  ภาระของมอเตอร์ x 100    (5) 
กําลังไฟฟ้าที่ใช้จริง (kW) 
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2)  หลักการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าอ่ืน ๆ 

การอนุรักษ์พลังงานในด้านไฟฟ้าอ่ืนๆ เช่น แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ที่ใช้
ภายในสํานักงาน หรืออาคาร การอนุรักษ์พลังงานเหล่าน้ี เน้นในส่วนของการจัดการ เพ่ือลดปริมาณการ
ใช้และการบํารุงรักษาอุปกรณ์ในทํางานเต็มประสิทธิภาพ 

2.1)  การอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าแสงสว่าง 

ไฟฟ้าแสงสว่าง มีส่วนที่ใช้กําลังไฟฟ้าหลักๆ อยู่ 2 ส่วน คือ หลอดไฟฟ้า และ 
Ballast (ในหลอดฟลูออเรสเซนต์) แม้ว่าทั้งสองส่วนจะใช้กําลังไฟฟ้าไม่มากนัก แต่ปริมาณที่มากและเวลา
ใช้งานที่ยาวนาน ทําให้เกิดการใช้พลังงานสูง ซึ่งมีแนวทางการอนุรักษ์พลังงานดังน้ี 

-  ออกแบบขนาดระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการส่องสว่าง 
-  ใช้หลอดไฟและอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง 
-  ใช้สวิทซ์แยกควบคุมบริเวณเป็นส่วน ๆ กรณีไม่ได้มีการใช้งานเต็มพ้ืนที่ตลอดเวลา 
-  ใช้ระบบเปิดปิดอัตโนมัติในบริเวณสาธารณะ 
-  ออกแบบให้ใช้แสงธรรมชาติเสริม 
-  ใช้โคมไฟสะท้อนแสง 

2.2)  การอนุรักษ์พลังงานด้านระบบปรับอากาศ 
ระบบปรับอากาศเป็นอีกระบบหน่ึงที่มีการใช้พลังงานสูง และมีแนวโน้มการใช้

งานสูงข้ึนมากในปัจจุบันการอนุรักษ์พลังงานในส่วนน้ีสามารถทําได้ดังน้ี 
-  ลดภาระทําความเย็น คือลดความร้อนเข้าสู่บริเวณปรับอากาศ 
-  ใช้เคร่ืองปรับอากาศที่ประสิทธิภาพสูง 
-  ใช้เคร่ืองปรับอากาศที่มีขนาดเหมาะสม 
-  ทําความสะอาดแผงระบายความร้อน และแผงระบายความเย็นอย่างสมํ่าเสมอ 

2.3)  การอนุรักษ์พลังงานด้านอ่ืน ๆ 
เป็นแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานท่ัว ๆ ไป มีแนวทางดังน้ี 
-  ใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง 
-  ลดระยะเวลาการใช้งาน 
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3.7.2 หลักการอนุรักษ์พลังงานทางด้านความร้อน 

การอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อนน้ัน ใช้หลักการวิเคราะห์ตามกฏข้อที่ 1 ของเทอร์โม
ไดนามิกส์และหลักการถ่ายเทความร้อน ซึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการใช้ความร้อน มักมีหม้อไอนํ้า สําหรับ
ผลิตไอนํ้า แล้วนําไอนํ้าเหล่าน้ันไปให้ความร้อนในกระบวนการผลิต 

1)  แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในหม้อไอน้ํา 
-  เพ่ิมอุณหภูมิของนํ้าป้อน อากาศ และ เช้ือเพลิงก่อนเข้าหม้อไอน้ํา 
-  ลดปริมาณอากาศส่วนเกิน 
-  ลดอัตราการโบล์วดาวน์ของหม้อไอน้ํา 
-  หุ้มฉนวนหม้อไอน้ํา 

ในความเป็นจริงแล้วการดําเนินมาตรการเก่ียวกับหม้อไอน้ํามีหลายวิธี ซึ่งทั้งหมดจะ
ส่งผลให้หม้อไอนํ้ามีการใช้เช้ือเพลิงลดลง และมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

2)  แนวทางการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์ใช้ไอนํ้า 
-  หุ้มฉนวนผนังอุปกรณ์ 
-  ปิดฝาหม้อต้มต่างๆท่ีมีการระเหย 
-  เพ่ิมอุณหภูมินํ้า หรือ วัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการที่ใช้ความร้อน 
 

 3.7.3  กรณีศึกษา 
 

จากการศึกษาการใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
ภายในโรงงาน โดยเลือกโรงงานที่ไม่เข้าข่ายโรงงานควบคุมสองประเภท ได้แก่ โรงงานผลไม้อบแห้ง และ
โรงงานสิ่งทอประเภทลูกไม้ โดยมีมาตรการที่เหมาะสมและดําเนินการได้ทันทีทั้งสิ้น 6 มาตรการสําหรับ
โรงงานผลไม้อบแห้งและ 3 มาตรการสําหรับโรงงานสิ่งทอประเภทลูกไม้ 

 

โรงงานผลไม้อบแห้งมีมาตรการทางไฟฟ้า 3 มาตรการ ได้แก่ 1) ลดอุณหภูมิอากาศก่อน
เข้าเคร่ืองอัดอากาศลง 10 oC 2) ลดความดันใช้งานของเคร่ืองอัดอากาศจากความดัน 8 bar เป็น 6 bar 
3) จัดพนักงานให้เข้าทํางานในเครื่องจักรให้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถลดการใช้กําลังไฟฟ้าลงได้ รวม 
38,232 kWh ต่อปี หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้า 107,050 บาทต่อปี ส่วนมาตรการทางความร้อนมีทั้งสิ้น  
3 มาตรการ ได้แก่ 1) การลดปริมาณนํ้าล้นจากการต้ม 2) การPreheat นํ้าป้อนหม้อต้ม 3) เพ่ิมอุณหภูมิ
นํ้าป้อน Boiler ซึ่งสามารถลดการใช้เช้ือเพลิงถ่านหินลงได้รวม 265,613 kg ต่อปีหรือคิดเป็นมูลค่า ถ่านหิน 
658,613 บาทต่อปี 

 

มาตรการการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานสิ่งทอเป็นมาตรการทางไฟฟ้าทั้งหมด จํานวน 
3 มาตรการได้แก่ 1) ลดภาระมอเตอร์ 2) การใช้แสงสว่างจากธรรมชาติแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า และ  
3)การเพ่ิม Load Factor ของโรงงาน ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้รวม 11,157 kWh ต่อปี 
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สําหรับมาตรการการเพ่ิม Load Factor เป็นการลดค่าใช้จ่ายเท่าน้ัน ซึ่งคิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ลดลงทั้งสิ้น 
343,203 บาทต่อปี 
 

 

 

วัชรินทร์ สิทธิเจริญ (2547 : 27-28) กล่าวว่า การศึกษาการทํางาน (Motion and Time Study)  
เป็นค่าที่ใช้แทนวิธีการต่างๆ จาการศึกษาวิธีการทํางาน และการวัดผลงาน ซึ่งใช้ในการศึกษาวิธีการ
ทํางานของคนอย่างมีแบบแผน และพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพและภาวะของการ
ทํางานเพ่ือปรับปรุงการทํางานน้ันให้ดีขึ้น  

3.8.1   การศึกษางาน 

การศึกษางานจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเพิ่มผลผลิตเราจึงใช้การศึกษางานน้ีมา
ช่วยในการเพ่ิมผลผลิตจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ ทําให้ต้นทุนในการผลิตตํ่าลง ซึ่งการศึกษางานประกอบด้วย
เทคนิค 2 อย่าง ดังน้ี  

(1)  การศึกษาวิธี (Motion Study) เป็นการศึกษาเพ่ือหาวิธีการทํางานที่ง่ายที่สุด 
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงกว่ามาใช้แทนวิธีการทํางานเดิม  

(2)  การวัดผลงาน (Time Study) เป็นการศึกษาเพ่ือกําหนดหาเวลามาตรฐาน 
(Standard Time) ซึ่งเป็นประโยชน์ในแง่ต่างๆ เช่น การวางแผนการผลิต การปรับปรุงดุลยภาพของ
สายการผลิต เป็นข้อมูลในการจ่ายค่าแรงจูงใจหรือกําหนดมาตรฐานการผลิต (Production Standard)  

สําหรับการศึกษาวิธี และการวัดผลงานเป็นขั้นตอนที่ต่อเน่ืองกัน การศึกษาวิธีเป็น
การศึกษาเพ่ือลดขั้นตอนการทํางานที่ไม่จําเป็นหรือซ้ําซ้อนกัน ส่วนการวัดผลงานเป็นการศึกษาเพ่ือลด
เวลาไร้ประสิทธิภาพ จากนั้นจึงทําการวัดผลงานน้ันๆ ในบางครั้งถ้าเราต้องการทราบเวลาที่ใช้ในการ
ทํางานก็จะทําการศึกษาเวลาโดยตรง ผลที่ได้จากการศึกษางานคือการเพ่ิมผลผลิตน่ันเอง 
 

1) การศึกษาวิธีการทํางาน  

มาโนช ริทินโย (2551 : 3-1) ได้กล่าวว่า การศึกษาวิธีการทํางาน คือ การพัฒนาวิธีการ
ทํางานใหม่ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ต้นทุนตํ่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีการทํางานเดิม โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้ผลผลิตสูงข้ึน ลดความสูญเสียให้น้อยลง และต้นทุนการผลิตตํ่าลง  

เมื่อปี ค.ศ. 1911 แฟรงค์ บังเกอร์ กิลเบรธ ได้กําหนดหลักการเคล่ือนไหวของการ
ทํางาน (Motion Study) หมายถึง เทคนิคการวิเคราะห์การปฏิบัติงานเพ่ือขจัดการเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็น
ออกและสรรหาวิธีการทํางานที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดในการปฏิบัติงาน รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานของ
วิธีการทํางาน เคร่ืองมือต่างๆ และการฝึกพนักงานให้ทํางานด้วยวิธีการที่ถูกต้อง  

33..88  การศึกษการศึกษาการทํางานและเวลา าการทํางานและเวลา ((MMoottiioonn aanndd TTiimmee SSttuuddyy))
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คําว่า วิธีการศึกษางานและการศึกษาการเคลื่อนไหว มีความหมายเหมือนกันและมี
เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเหมือนกัน ต่อมานิยมใช้คําว่า “การศึกษาวิธีการ
ทํางาน” แทนคําว่า “การศึกษาการเคลื่อนไหว”  

 

จุดประสงค์ของการศึกษาวิธีการทํางาน มีดังน้ี  

- เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพการทํางานสูงข้ึน  

- เพ่ือพัฒนาวิธีการทํางานให้มีความสะดวก ง่าย และสามารถลดความเมื่อยล้า  

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตให้สูงขึ้นได้แก่ คน เงิน วัตถุดิบ 
เครื่องจักร เทคโนโลยี พลังงาน ที่ดิน อาคาร การบริการจัดการและสิ่งจําเป็นอ่ืนๆ 
ที่มีความจําเป็นที่ต้องใช้สําหรับผลิตสินค้าหรือบริการ  

- เพ่ือปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อมของการทํางานให้เหมาะสมกับลักษณะการ
ทํางานขององค์กร  

- เพ่ือกําหนดวิธีการเคลื่อนย้ายวัสดุในระหว่างการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

- เพ่ือใช้สําหรับการกําหนดมาตรฐานของวิธีการทํางาน  
 

2) ขั้นตอนการศึกษาวิธีการทํางาน  

วันชัย ริจิรวนิช (2545 : 91-120) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนการศึกษาวิธีการทํางานพอสรุปได้ดังน้ี 

2.1)  การเลือกงาน ขั้นตอนการเลือกงานที่จะศึกษาเป็นข้ันตอนที่มีความสําคัญ เพราะ
งานที่ต้องการการปรับปรุงมีอยู่มากมาย การเลือกงานผิดย่อมเป็นการเสียโอกาสงานบางอย่างถ้าเลือกทํา
ก่อนจะใช้ประโยชน์ต่อเน่ืองไปถึงงานอ่ืนๆได้ ถ้าเลือกทําทีหลังจะไม่มีผลดีต่องานอ่ืน งานหลายอย่างมี
เง่ือนไขเวลา ถ้าไม่เลือกที่จะศึกษาก่อนจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการศึกษาวิธีการทํางานได้อย่าง
เต็มที่ ในการเลือกงานที่จะศึกษา สิ่งแรกจึงควรพิจารณาความสําคัญของงานตามเง่ือนไขต่างๆ อย่างไรก็
ตามเพ่ือจะให้ง่ายต่อการตัดสินใจ เราจะวางเกณฑ์การตัดสินใจเลือกงานเพ่ือศึกษาวิธีการทํางาน เราจะ
พิจารณาองค์ประกอบดังต่อไปน้ี  

- ด้านเศรษฐกิจ  

- ด้านเทคนิค  

- ด้านปฏิกิริยาแรงงาน  

- ด้านผลกระทบอ่ืนๆ  

2.2)  การเก็บข้อมูลวิธีการทํางาน เพ่ือจะสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทํางาน 
เราจําเป็นต้องการเก็บข้อมูลวิธีการทํางานของงานที่เราเลือกที่จะศึกษาวิธีการทํางานแล้ว การบันทึกข้อมูล
วิธีการทํางานให้ถูกต้องแม่นยําครบถ้วนตามความเป็นจริงเท่าน้ัน จึงจะเกิดประโยชน์ในการวิเคราะห์และ
พัฒนาวิธีการทํางานที่ดีขึ้นได้  
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกวิธีการทํางาน สัญลักษณ์ที่เป็นสากลซึ่งใช้ในการบันทึก
วิธีการทํางานมีใช้อยู่เพียง 5 ลักษณะดังแสดงในตารางที่ 3-21 สัญลักษณ์เหล่าน้ีจะใช้ในการย่อการบันทึก
วิธีการทํางานแบบเดียวกับการใช้วิธีจดตัวเลขซึ่งมีความยุ่งยากกว่า เพราะมีรหัสที่ต้องบันทึกและต้อง
ถอดรหัสได้อย่างถูกต้อง ในการบันทึกการทํางานโดยการใช้สัญลักษณ์ ถ้าเราไม่มีแบบฟอร์มมาตรฐาน 
การใช้กระดาษเปล่าก็สามารถทําได้โดยไม่ยาก เพียงแต่ต้องใช้สัญลักษณ์ได้คล่องและรวดเร็ว ในการแยก
ประเภทของงานที่จะบันทึกด้วยสัญลักษณ์ให้ได้ เทคนิคขั้นตอนการบันทึกจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 3-21  สัญลักษณ์ที่ใช้บันทึกข้ันตอนการทํางาน 
 

 

 
2.3) การวิเคราะห์วิธีการทํางาน  การพิจารณาตรวจตราข้อมูลวิธีการทํางานที่บันทึก

มาเพ่ือทําการวิเคราะห์วิธีการทํางานจะใช้ “เทคนิคการต้ังคําถาม” เพ่ือให้ช่วยสามารถกําหนดแนวทางใน
การปรับปรุงวิธีการทํางาน เทคนิคการต้ังคําถามน้ีเรียกโดยย่อว่า “6W-1H” จะใช้กระบวนการต้ังคําถาม
ตรวจสอบข้อมูลวิธีการทํางานที่บันทึกมา โดยมีการตรวจสอบความเหมาะสมของงานโดยใช้กลุ่มคําถาม 2 
กลุ่ม คือ  

(1)  กลุ่ม What Who When Where How สําหรับตรวจสอบ 

- เป้าหมายและขอบข่ายของงานแต่ละกิจกรรม  

- บุคลากรที่ทํางานแต่ละกิจกรรม  

- สถานที่ทํางาน  

- ลาดับขั้นตอนการทํางาน  

- วิธีการทํางาน  

(2)  กลุ่ม Why Which เพ่ือพัฒนาแนวทางการปรับปรุงวิธีการทํางานโดยจะ
ตรวจสอบเหตุผล ความเหมาะสมของวิธีการทํางาน และเปิดโอกาสในทางเลือกอ่ืนๆ  
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ตารางที่ 3-22  แสดงวิธีการใช้คําถามทั้งสองกลุ่มซึ่งจะพบว่า คําถามกลุ่มที่สองเป็น
คําถามที่มีประโยชน์ในการตรวจสอบอย่างมาก เพราะเป็นการตรวจสอบทุกๆ คําถามในกลุ่มแรกทําให้เกิด
ความแน่ใจในความเหมาะสมของงาน คน สถานที่ ลําดับข้ันตอน และวิธีการทํางาน 

 

ตารางที่ 3-22 การใช้เทคนิคการต้ังคําถาม 
 

  
 

2.4)  การปรับปรุงวิธีการทํางาน จะกลายเป็นเร่ืองง่ายมากถ้าเรามีการใช้กระบวนการ
พิจารณาตรวจตราวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการที่บันทึกมาโดยการใช้เทคนิค “ 6W- 1H ” ซึ่งเกือบจะได้
คําตอบแนวทางการปรับปรุงครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนการปรับปรุงวิธีการทํางานจึงเป็นแค่ทางเลือกใช้
เทคนิคการปรับปรุงงานซึ่งมีหลักการดังต่อไปน้ี  

- ตัด  

- แยก/รวม  

- เปลี่ยนข้ันตอน  

- ทํากระบวนการให้เรียบง่ายขึ้น  

- ใช้เคร่ืองมือเข้าช่วย 
การพิจารณาว่ากิจกรรมใดในข้ันตอนวิธีการทํางานเป็นกิจกรรมที่ไม่จําเป็น เช่น 

งานประเภทเวลาไร้ประสิทธิภาพหรือเวลาส่วนเกินซึ่งใช้สัญลักษณ์กลุ่ม ให้พยายามตัดงานกลุ่มเหล่าน้ี
ออกไปก่อน มีงานกลุ่ม ที่ตรวจแล้วเป็นงานที่ไม่จําเป็นก็ตัดออกได้ 
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2.5)  การเปรียบเทียบการวัดผลงานการทํางาน คําถามที่เกิดขึ้นภายหลังจากการ
วิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทํางานก็คือ วิธีการที่ปรับปรุงใหม่ดีกว่าเก่าจริงหรือไม่ ดีกว่าแค่ไหน มีอะไร
เป็นเกณฑ์วัดผลงาน ถ้าจะบอกว่ามีขั้นตอนน้อยกว่า เราจะใช้จํานวนสัญลักษณ์ที่บันทึกก่อนและหลังการ
ปรับปรุง 

2.6)  การพัฒนามาตรฐานวิธีการทํางาน เมื่อมั่นใจได้จากการเปรียบเทียบวิธีการทํางาน
ก่อนและหลังการปรับปรุงแล้วงานต่อไปคือ การพัฒนาวิธีการทํางานที่ปรับปรุงแล้วให้เป็นวิธีการ
มาตรฐานเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานตามวิธีการทํางานที่ปรับปรุงแล้วซึ่งจะใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและ
เมื่อมีการบันทึกในรูปแบบวิดิทัศน์ก็จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมพัฒนาบุคลากรในด้าน
มาตรฐานวิธีการทํางาน เราสามารถพัฒนามาตรฐานของวิธีการทํางานเป็น 2 รูปแบบคือ 

(1) ภาพถ่ายวิดิทัศน์  
(2) แผนภูมิและไดอะแกรมต่างๆ  

2.7)  การส่งเสริมใช้วิธีการทํางานที่ปรับปรุงแล้ว การใช้วิธีการทํางานใหม่ซึ่งต้องทํา
ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน รวมทั้งต้องฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้สามารถทํางานด้วยวิธีที่ถูกต้อง  

2.8)  การติดตามการใช้วิธีการปรับปรุงที่ปรับปรุงแล้ว การควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตามวิธีการทํางานใหม่ และค้นหาวิธีการทํางานที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานขององค์กร 
 

 3.8.2 การศึกษาเวลา 

วันชัย ริจิรวนิช (2548 : 336-338) ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาเวลา คือ เทคนิคการวัดผล
งานซึ่งมีกระบวนการเพ่ือกําหนดหาเวลาในการทํางานโดยคนงานที่เหมาะสมซึ่งทํางานในอัตราที่ปกติ 
ภายใต้เง่ือนไขมาตรฐานในการวัดผลงาน โดยมีผลลัพธ์ของการวัดผลงานเรียกว่า “เวลามาตรฐาน”  

 

1) ประโยชน์ของการศึกษาเวลา  

- ใช้ในการกําหนดต้นทุนมาตรฐานและจัดเตรียมงบประมาณรวมท้ังการสร้างระบบศูนย์
กําไร  

- ประมาณการต้นทุนการผลิต เพ่ือกําหนดราคาผลิตภัณฑ์  

- ใช้ในการจัดสมดุลของสายงานการผลิต เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพการ
ใช้งานคนงาน และเครื่องจักร  

- ใช้เป็นข้อมูลในการจัดแผนการผลิตและการกําหนดงานการผลิต  

- ใช้เป็นมาตรฐานเวลาในการทํางานเพ่ือควบคุมต้นทุนการผลิต และการกําหนด
อัตราค่าจ้างแรงงาน รวมท้ังการจัดแผนการจ่ายเงินจูงใจ  
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- ใช้ประกอบการศึกษาวิธีการทํางานเพ่ือเปรียบเทียบวัดผลงานก่อนและหลังการ
ปรับปรุงวิธีการทํางาน  

 

2) วิธีการศึกษาเวลา  การศึกษาเวลาสามารถแบ่งได้ 4 วิธีการดังน้ี  

2.1)  การศึกษาเวลาโดยตรง คือการศึกษาเวลาที่ใช้การจับเวลาพนักงานที่มีการ
เลือกไว้แล้ว มาทําการจับเวลาโดยนาฬิกา ทั้งน้ีต้องมีการคํานวณจํานวนคร้ังในการจับเวลา แล้วจึงนํามา
หาเวลาทํางานปกติ (Normal Time) เวลามาตรฐานต่อไป 

2.2)  การสุ่มงาน (Work Sampling) เป็นการศึกษาเวลาเพ่ือให้ได้เวลามาตรฐาน
จากการสุ่มจับเวลาการทํางานจริงของพนักงานในสายการผลิต ต้องใช้เวลาในการศึกษาเวลาเป็นเวลานาน
หลายสัปดาห์  

2.3)  การศึกษาเวลา จากข้อมูลเวลามาตรฐานและสูตร (Standard Data and 
Formulas) เป็นการศึกษาเวลาที่ใช้ข้อมูลเวลาที่จัดทําเป็นมาตรฐานของโรงงานนั้น รวมท้ังการคํานวณหา
เวลาจากสูตรสําเร็จ เช่น สูตรมาตรฐานในการคํานวณเวลางานกลึง สูตรที่โรงงานคิดขึ้นเอง เป็นต้น  

2.4)  การศึกษาเวลาโดยระบบหาเวลาก่อนล่วงหน้า หรือการสังเคราะห์เวลา 
(Predetermined-Time System or Synthesis Time) เป็นการศึกษาเวลาเพ่ือให้ได้เวลามาตรฐานจาก
การหาเวลาล่วงหน้า ก่อนที่งานจะเกิดจริงหรือการสังเคราะห์เวลา โดยใช้ระบบการหาเวลาชนิดต่างเช่น 
ระบบ MTM ระบบ Work factor 
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ที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ซึ่งสอดคล้องกับ TOR ข้อ 4.2 โดยมีผลการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย (1) จัดประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการให้แก่สถานประกอบการรับทราบ และ (2) สรุปผล
การคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

  
ที่ปรึกษาฯ ได้ท าการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ เมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 

2555 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ พพ. ที่ปรึกษาฯ/ผู้เชี่ยวชาญ และ
ตัวแทนจากสถานประกอบการ จ านวน 7 สถานประกอบการ ดังนี้ 

 

1) บริษัท เคไอ เอทานอลจ ากัด 
2) บริษัท เอกรัฐพัฒนาจ ากัด 
3) บริษัท ราชบุรีเอทานอลจ ากัด 
4) บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงานจ ากัด 
5) บริษัท ทรัพย์ทิพย์จ ากัด 
6) บริษัท อี เอส พาวเวอร์จ ากัด 
7) บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 

 
โดยที่ปรึกษาฯ ได้จัดเตรียมเอกสารให้แก่สถานประกอบการ ประกอบด้วย สรุป

รายละเอียดโครงการ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และใบยืนยันเข้าร่วมโครงการ โดยให้สถานประกอบการ
น าเอกสารดังกล่าวไปน าเสนอต่อผู้บริหารตามระบบต่อไป ซึ่งได้ก าหนดให้ส่งเอกสารทั้งหมดตอบกลับ
ภายใน 15 มิถุนายน 2555 และที่ปรึกษาฯ จะน าข้อมูลที่ได้มาท าการคัดเลือกสถานประกอบการ จ านวน 
3 สถานประกอบการ เพ่ือน ามาเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ได้ก าหนดไว้ 

  

บทท่ีบทท่ี  44  
การคัดเลือกสถานประกอบการการคัดเลือกสถานประกอบการ  

44..1 1 จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการ  
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รูปที่  4-1 ประชุมชี้แจงการเข้าร่วมโครงการของสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 

หลังจากประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 แล้วนั้น 
ทางที่ปรึกษาฯ ไดด้ าเนินการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือให้สถานประกอบการน ากลับไปพิจารณาต่อการเข้าร่วม
โครงการ โดยมีก าหนดแจ้งผลตอบกลับภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 โดยมีขั้นตอนประกอบด้วย 

1) จัดเตรียมเอกสารในการเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย (1) รายละเอียดโครงการ  
(2) ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  (3) ใบยืนยันการเข้าร่วมโครงการ และ (4) หนังสือแจ้งการเข้าร่วมโครงการ 
โดยที่ปรึกษาฯ ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่สถานประกอบการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555  

2) ประสานงานกับผู้ประสานงานของสถานประกอบการ เพ่ือชี้แจงรายละเอียด
โครงการ และเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนตอบข้อสงสัยของสถานประกอบการ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
ทั้ง 2 ฝ่าย อาทิเช่น จัดส่งประวัติและประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญของที่ปรึกษาฯ ให้แก่บริษัท ทรัพย์ทิพย์ 
จ ากัด ที่ขอเพ่ิมเติม เป็นต้น  เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนให้แก่สถานประกอบการน าไปประกอบการพิจารณา
เพ่ิมเติมเมื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือผู้มีอ านาจของสถานประกอบการ  

3) สถานประกอบการน าเสนอรายละเอียดโครงการฯ ต่อบอร์ดหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจ
ในการเข้าร่วมโครงการของสถานประกอบการ ในระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2555 

4) ที่ปรึกษาฯ ประสานงานไปยังสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เพ่ือ
สอบถามผลการพิจารณาการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการของสถานประกอบ ทั้ง 7 แห่งสรุปผลได้ดังนี้ 
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4.1) สถานประกอบการที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ จ านวน 1 แห่ง คือ บริษัท 
ราชบุรีเอทานอล จ ากัด ซึ่งต่อมาได้ขอถอนตัวในการเข้าร่วมโครงการ 

4.2) สถานประกอบการตอบปฏิเสธเข้าร่วมโครงการ  จ านวน 6 แห่ง เนื่องจาก
ความไมพ่ร้อม โดยสถานประกอบการที่แจ้งในเบื้องต้นว่าไม่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย 

(1) บริษัท เคไอ เอทานอลจ ากัด 
(2) บริษัท เอกรัฐพัฒนาจ ากัด 
(3) บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงานจ ากัด 
(4) บริษัท อี เอส พาวเวอร์จ ากัด 
(5) บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
(6) บริษัท ทรัพย์ทิพย์จ ากัด 

 

5) จากการที่สถานประกอบการทั้ง 7แห่ง ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นั้น ที่ปรึกษาฯ 
จึงได้ด าเนินการขอเข้าพบผู้บริหารของสถานประกอบที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงโ ครงการเมื่อ 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และเป้าหมายของ
โครงการ ให้ทางผู้บริหารได้รับทราบ ผลปรากฎว่ามีสถานประกอบการที่ยินดีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 3  
แห่ง ดังนี้ 

(1) บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
(2) บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด 
(3) บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด 

 

ตารางท่ี 4-1 รายชื่อสถานประกอบการที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ 

รายชื่อสถานประกอบการ ชี้แจงโครงการ พพ. อนุมัติ 

1. บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 17 ก.ค.55 9 ส.ค.55 
2. บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด 14 ส.ค.55 29 ส.ค.55 

3. บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด 13 พ.ย.55 30 พ.ย.55 
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จากการด าเนินงานในการหาสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 
สรุปได้ว่ามีสถานประกอบการที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ จ านวน 3 แห่งคือ บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช 
โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด และบริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัดนั้น ที่ปรึกษาฯ จึงได้
ด าเนินการคิดคะแนนการคัดเลือกสถานประกอบการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.2.1 บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 

1) ความเหมาะสมของทีมปฏิบัติงาน บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
ได้จัดตั้งทีมปฏิบัติงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมปานกลาง ประกอบด้วย 

(1) ผู้อ านวยการโรงงาน 
(2) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
(3) ผู้จัดการฝ่ายผลิต 
(4) ผู้ช่วยประสานงาน 
 

2) ระดับการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ในกระบวนการผลิตเอทานอลของ   
บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) มีการใช้พลังงาน 4 ประเภท รวมทั้งสิ้น 466,446,360 
เมกะจูลต่อปี แบ่งออกเป็น 

 ไฟฟ้า   56,160,000  เมกะจูลต่อปี  

 กะลาปาล์ม 405,600,000 เมกะจูลต่อปี  

 ไม้สับ   753,000  เมกะจูลต่อปี  

 ดีเซล   3,933,360  เมกะจูลต่อปี 
 

3) ศักยภาพในการลดต้นทุนการผลิต บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
พบปัญหาในกระบวนการผลิตเอทานอล จ านวน  5 ปัญหา ซึ่งทางบริษัทมีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวร่วมกับที่ปรึกษา ดังนี้ 

 ไม่สามารถระบายหรือก าจัดกากมันที่เหลือจากการผลิตได้ 

 ประสิทธิภาพหม้อไอน้ าต่ า 

 ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงสูง 

 ประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ต่ า 

 ลดการใช้พลังงานความร้อน (ไอน้ า) และไฟฟ้า 
 

44..2 2 การคัดเลือกสถานประกอบการ  
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4) การให้ความส าคัญต่อการประหยัดพลังงานหรือลดต้นทุนหรือลดของเสียที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการผลิตโดยบริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)  มีการด าเนินงานที่ช่วยส่งเสริม/
สนับสนุนการจัดท ามาตรการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนี ้

 บริษัทมคีวามพร้อมในการลงทุนหรือด าเนินการตามมาตรการฯ ที่น าเสนอ 

 บริษัทมีการจัดท าระบบคุณภาพ ISO 9000 

ซึ่งจากข้อมูลในข้างต้นเมื่อน ามาค านวณคะแนนเกณฑ์การคัดเลือกในการเข้าร่วม
โครงการของบริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)   
 

ตารางท่ี 4-2 คะแนนการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของบริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)   

 

หัวข้อ น้ าหนัก คะแนน รวม 

1. ความเหมาะสมของทีมปฏบิัติงาน 15 2 30 

2. ระดับการใช้พลงังานในกระบวนการผลิต 15 5 30 

3. ศักยภาพในการลดตน้ทุนการผลิต 40 5 200 

4. การให้ความส าคัญต่อการประหยัดพลังงานหรือลดต้นทุนหรือ
ลดของเสียที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต 

30 2 60 

                                                                           รวม 14 (20) 365 (500) 

ร้อยละ 73 

 

4.2.2 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด 

1) ความเหมาะสมของทีมปฏิบัติงานบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด ได้จัดตั้งทีมปฏิบัติงาน
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมน้อย ประกอบด้วย 

(1) ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค 
(2) วิศวกร 1 
(3) วิศวกร 2 

 

2) ระดับการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตในกระบวนการผลิตเอทานอลของ 
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด มีการใช้พลังงาน 4 ประเภท รวมทั้งสิ้น 170,212,041 เมกะจูลต่อปี แบ่งออกเป็น 

 ไฟฟ้า    10,894,152  เมกะจูลต่อปี 

 กะลาปาล์ม   42,385,200  เมกะจูลต่อปี 

 ไม้สับ    210,388  เมกะจูลต่อปี 

 Biogas  88,397,506  เมกะจูลต่อปี  
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3) ศักยภาพในการลดต้นทุนการผลิตบริษัท ทรัพย์ทิพย์  จ ากัด พบปัญหาใน
กระบวนการผลิตเอทานอล จ านวน 4 ปัญหา ซึ่งทางบริษัทมีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับ
ที่ปรึกษา ดังนี้ 

 ลดความชื้นของเชื้อเพลิงแข็ง 

 มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสม 

 การเพ่ิมมูลค่า Byproducts 

 ปรับปรุงประสิทธิภาพ Boilers และ Biogas Drier 

4) การให้ความส าคัญต่อการประหยัดพลังงานหรือลดต้นทุนหรือลดของเสียที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการผลิตโดยบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด จ ากัด มีการด าเนินงานที่ช่วยส่งเสริม/สนับสนุนการ
จัดท ามาตรการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนี ้

 บริษัทมคีวามพร้อมในการลงทุนหรือด าเนินการตามมาตรการฯ ที่น าเสนอ 

 บริษัทมีการจัดท าระบบคุณภาพหรือระบบการจัดการพลังงาน ประกอบด้วย 
ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001 และ 5ส. 

 บริษัทมีนโยบายด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งสอดคล้องจากการจัดท า ISO 
14000  

 บริษัทมีการด าเนินมาตรการประหยัดพลังงานหรือลดต้นทุนหรือลดของเสียที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ประกอบด้วย  

- ปี 2554  ท าการติดตั้ง Inverter 
- ปี 2554 ปรับปรุงประสิทธิภาพ Boiler 

 บริษัทมีการลดของเสียจากกระบวนการผลิตโดยการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

 

ซึ่งจากข้อมูลในข้างต้นเมื่อน ามาค านวณคะแนนเกณฑ์การคัดเลือกในการเข้าร่วม
โครงการของบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-3 คะแนนการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด 
 

เกณฑ ์ น้ าหนัก คะแนน รวม 

1. ความเหมาะสมของทีมปฏบิัติงาน 15 1 15 

2. ระดับการใช้พลงังานในกระบวนการผลิต 15 5 75 

3. ศักยภาพในการลดตน้ทุนการผลิต 40 4 160 

4. การให้ความส าคัญต่อการประหยัดพลังงานหรือลดต้นทุนหรือ
ลดของเสียที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต 

30 5 150 

                                                                           รวม 15 (20) 400 (500) 

ร้อยละ 80 

 
4.2.3 บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด 

 1) ความเหมาะสมของทีมปฏิบัติงานบริษัท เอกรัฐ พัฒนา จ ากัด ได้จัดตั้งทีมปฏิบัติงาน
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาก ประกอบด้วย 

(1) ผู้จัดการฝ่ายโรงจักร 
(2) ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ 
(3) วิศวกรเครื่องกล 
(4) วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ 
(5) วิศวกรฝ่ายผลิต (หอกลั่น) 
(6) วิศวกรฝ่ายผลิต (หมัก/ผลิตน้ าดี) 
(7) นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(8) วิศวกรไฟฟ้า 
 

 2)  ระดับการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตในกระบวนการผลิตเอทานอลของ 
บริษัท เอกรัฐ พัฒนา จ ากัด มีการใช้พลังงาน 2 ประเภท รวมทั้งสิ้น 1,031,011,200 เมกะจูลต่อปี แบ่ง
ออกเป็น 

 ไฟฟ้า  43,718,400 เมกะจูลต่อปี 

 ถ่านหิน 987,292,800 เมกะจูลต่อปี 
 

 3)  ศักยภาพในการลดต้นทุนการผลิตบริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด พบปัญหาใน
กระบวนการผลิตเอทานอล จ านวน 4 ปัญหา ซึ่งทางบริษัทมีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับ
ที่ปรึกษาฯ ดังนี้ 

 การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า / ความร้อนในการผลิต 

 การปรับปรุงประสิทธิภาพการหมัก 
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 การรักษาคุณภาพโมลาส 

 การเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากกระบวนการกลั่น 
 

 4)  การให้ความส าคัญต่อการประหยัดพลังงานหรือลดต้นทุนหรือลดของเสียที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการผลิตโดยบริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด มีการด าเนินงานที่ช่วยส่งเสริม/สนับสนุนการจัดท า
มาตรการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 บริษัทมคีวามพร้อมในการลงทุนหรือด าเนินการตามมาตรการฯ ที่น าเสนอ 

 บริษัทมีการจัดท าระบบคุณภาพหรือระบบการจัดการพลังงาน ประกอบด้วย 
ISO 9000, ISO 14000 และ 5ส. 

ซึ่งจากข้อมูลในข้างต้นเมื่อน ามาค านวณคะแนนเกณฑ์การคัดเลือกในการเข้าร่วม
โครงการของบริษัท เอกรัฐ พัฒนาจ ากัด ได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4-4 คะแนนการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของบริษัท เอกรัฐ พัฒนา จ ากัด 
 

เกณฑ ์ น้ าหนัก คะแนน รวม 

1. ความเหมาะสมของทีมปฏบิัติงาน 15 5 75 

2. ระดับการใช้พลงังานในกระบวนการผลิต 15 5 75 

3. ศักยภาพในการลดตน้ทุนการผลิต 40 4 160 

4. การให้ความส าคัญต่อการประหยัดพลังงานหรือลดต้นทุนหรือ
ลดของเสียที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต 

30 3 90 

                                                                           รวม 17 (20) 400 (500) 

ร้อยละ 80 

 
ตารางท่ี 4-5  สรุปคะแนนการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ทั้ง 3 แห่ง 

 

เกณฑ ์ พี.เอส.ซ ี ทรัพย์ทิพย์ เอกรัฐ 

1. ความเหมาะสมของทีมปฏบิัติงาน 30 15 75 

2. ระดับการใช้พลงังานในกระบวนการผลิต 30 75 75 

3. ศักยภาพในการลดตน้ทุนการผลิต 200 160 160 

4. การให้ความส าคัญต่อการประหยัดพลังงานหรือลดต้นทุนหรือ
ลดของเสียที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต 

60 150 90 

ร้อยละ 73 80 80 
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ที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินงานตามกิจกรรมที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ TOR ข้อ 4.3 โดยมีผลการ

ด าเนินงาน ประกอบด้วย (1) แผนการส ารวจสถานประกอบการ และ (2) ข้อมูลการส ารวจกระบวนการ
ผลิตของสถานประกอบการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
  
 

หลังจากได้รายชื่อสถานประกอบการในการเข้าร่วมโครงการครบทั้ง 3 แห่งแล้ว ที่ปรึกษาฯ ได้ท า
การวางแผนการเข้าส ารวจกระบวนการผลิตเอทานอลของสถานประกอบการโดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมของทีมที่ปรึกษาฯ 

 กิจกรรมที่ 2 การเข้าส ารวจกระบวนการผลิต วิเคราะห์และจัดท ามาตรการลดต้นทุนการ
ผลิตเอทานอล 

กิจกรรมที่ 3 การประชุมเพ่ือน าเสนอมาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล 

กิจกรรมที่ 4  การเก็บข้อมูลส าหรับประเมินผลการด าเนินมาตรการระยะสั้นและ
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 5  การประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมที่ 6  การศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการ 
 

   

 โดยที่ปรึกษาฯ ได้วางแผนการส ารวจสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามกิจกรรม 
แสดงไดด้ังตารางที่ 5-1   

 
 
 
 
 
 
 

บทท่ีบทท่ี  55  
การส ารวจกระบวนการผลิตการส ารวจกระบวนการผลิต  

55..11   แผนการส ารวจสถานประกอบการ  
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ตารางท่ี 5-1 แผนการเข้าส ารวจสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
 

ล าดับ รายการกิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน (เดิม) ระยะเวลาการด าเนินงาน (ใหม่) 

ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 

1 การเตรียมความพร้อมของท่ีปรึกษาฯ                     

2 เข้าส ารวจ วิเคราะห์และจัดท ามาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล                     

 โรงงานท่ี 1 บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)                      

 โรงงานท่ี 2 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด                     

 โรงงานท่ี 3 บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด                     

3 ประชุมเพ่ือน าเสนอมาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล                     

 โรงงานท่ี 1 บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)                      

 โรงงานท่ี 2 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด                     

 โรงงานท่ี 3 บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด                     

4 เก็บข้อมูลส าหรับประเมินผลการด าเนินมาตรการระยะสั้นและประเมินผล                     

 โรงงานท่ี 1 บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)                      

 โรงงานท่ี 2 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด                     

 โรงงานท่ี 3 บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด                     

5 ประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ                     

 โรงงานท่ี 1 บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)                      

 โรงงานท่ี 2 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด                     

 โรงงานท่ี 3 บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด                     

6 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการ                     

 

หมายเหตุ:   หมายถึง  เข้าด าเนินการ      หมายถึง  มีการด าเนินการต่อเนื่อง   หมายถึง  ด าเนินการในช่วงระยะเวลา 
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5.2.1 บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ส าหรับบริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) ที่ปรึกษาฯ ได้มีการเข้าพบ
ผู้บริหารเพ่ือท าการชี้แจงรายละเอียดโครงการ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 และเข้าส ารวจกระบวน 
การผลิต เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

5.2.1.1  ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด 
(มหาชน) จังหวัดชลบุรี  ทีมที่ปรึกษาฯ ได้เข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการ
ให้กับผู้บริหารรับทราบในประเด็นของวัตถุประสงค์ ขอบเขตการด าเนินงาน และเงื่อนไขต่างๆ เพ่ือเป็น
ข้อมู ลให้ทางผู้ บริหารตั ดสิ นใจในการเข้ าร่ วมโครงการฯ กับทาง พพ. พร้ อมทั้ งพิจารณาหาแนวทาง 
การด าเนินงานที่เป็นไปได้ของทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

ทีมท่ีปรึกษาฯ  
(1) นายสุภกิณห์  สมศรี    ผู้จัดการโครงการ 
(2) นายวรุฒยุทธชัย   วิศวกรเครื่องกล 
(3) นางนภาภรณ์  ชั่งจันทร์  วิศวกรพลังงาน 
(4) นางสาวร าไพประภา มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ  
   
บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
(1) นายสุมนต์  เสรีธรณกุล  กรรมการผู้จัดการ 
(2) นายสรัญ เสรีธรณกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
(3) นายพงศ์สันต์ กอ่วัฒนา  ผู้อ านวยการโรงงาน 
 
โดยในเบื้องต้น สรุปได้ว่าบริษัทฯ มีความยินดีในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยสิ่งที่

ต้องการให้ที่ปรึกษาฯ ได้ เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและจัดท ามาตรการในการลดต้นทุนการผลิต 
ประกอบด้วย 

(1) ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรในระบบต่างๆ เช่น หม้อไอน้ า เป็นต้น 
(2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักร/อุปกรณ์ 
(3) การจัดการกากมันที่เหลือจากกระบวนการผลิต 
 

55.2 .2  ผลการส ารวจกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ  
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รูปที่ 5-1 ที่ปรึกษาฯ เข้าพบผู้บริหาร บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ณ จังหวัดชลบุรี 

 
5.1.2.2  เข้าส ารวจกระบวนการผลิต  
 

บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นโรงงานผลิตเอทานอลโดยใช้
วัตถุดิบจากมันส าปะหลัง เริ่มด าเนินการผลิตเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 โดยมีก าลังการผลิต 250 ,000 
ลิตรต่อวัน แต่ในปัจจุบันลดก าลังการผลิตลงเหลือ 100 ,000 ลิตรต่อวัน โดยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 
เวลา 10.00 น.-16.00 น. ที่ปรึกษาฯ ได้เข้าส ารวจกระบวนการผลิตของบริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ 
จ ากัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี เพ่ือระดมความคิดเห็นระหว่างที่ปรึกษาฯ และสถานประกอบการเพ่ือร่วมกัน
หาแนวทางในการจัดท ามาตรการในการลดต้นทุนการผลิต โดยมีผู้เข้าร่วมส ารวจ ดังนี้ 

 

ทีมท่ีปรึกษาฯ  
(1) นายสุภกิณห์  สมศรี    ผู้จัดการโครงการ 
(2) นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร  ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน 
(3) นางสาวสราญรัตน์ วิจิตรคุณวัฒน์ วิศวกรเคมี 
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(4) นายวรุฒ ยุทธชัย   วิศวกรเครื่องกล 
(5) นายธีระพงศ์  ศรีสุข  วิศวกรพลังงาน 
(6) นายชานุพงษ์ จันทร์เศรษฐี  วิศวกรพลังงาน 
(7) นางสาวร าไพประภา มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 
   
บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
(1) นายสรัญ เสรีธรณกุล   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
(2) นายชัยชาญ  ขุนพิสึก  ผู้จัดการฝ่ายผลิต 
(3) นายมานัส บุญประกอบ  ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5-2 ระดมความคิดเห็นก่อนและหลังการเข้าส ารวจกระบวนการผลิต ณ บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช

โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555  
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ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นระหว่างที่ปรึกษาฯ และทีมปฏิบัติงาน พบว่าการใช้
พลังงานในโรงงานผลิตเอทานอลมีการใช้พลังงานหลักๆ 2 ส่วน คือ พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า 
ซึ่งมาตรการที่มีความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนการผลิตที่เน้นในด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
มีดังนี ้

1)  มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า จากการส ารวจพบว่า 
โรงงานมีการใช้หม้อไอน้ าผลิตไอน้ าส าหรับใช้ในกระบวนการต้มมันส าปะหลัง ใช้ในกระบวนการกลั่น 
เอทานอล และอ่ืนๆ ซึ่งหม้อไอน้ ามีขนาด 35 ตันต่อชั่วโมง จ านวน 2 ลูก เชื้อ เพลิงที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง 
ชีวมวล จากการส ารวจตรวจวัดองค์ประกอบของก๊าซไอเสียของหม้อไอน้ าทั้ง 2 ลูก  พบว่าปริมาณ
ออกซิเจนในไอเสียมีค่าประมาณ 15%  ซ่ึงมีค่าสูงกว่ามาตรฐาน แสดงให้เห็นถึงอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้
เชื้อเพลิงมากเกินไป ซึ่งอากาศส่วนเกินนี้จะพาความร้อนออกไปทางปล่องไอเสีย  ดังนั้นทางโรงงานควร
ด าเนินการควบคุมปริมาณอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ให้น้อยลง โดยการปรับอัตราส่วนการเผาไหม้ของ 
หม้อไอน้ าลดลงให้มีค่า O2 อยู่ที่ประมาณ 10%  ทั้งนี้จ าเป็นต้องพิจารณาปริมาณการเกิดก๊าซ CO ให้อยู่
ในปริมาณท่ีต่ าด้วย เนื่องจากถ้าปรับลดปริมาณอากาศลงมากเกินไปจะท าให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ 

2) มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้ า จากการส ารวจพบว่า
โรงงานมีการใช้หม้อไอน้ าผลิตไอน้ าส าหรับใช้ในกระบวนการต้มน้ าแป้ง ใช้ในกระบวนการกลั่นเอทานอล 
และอ่ืนๆ ซึ่งหม้อไอน้ าที่ใช้มีขนาด 35 ตันต่อชั่วโมง จ านวน 2 ลูก เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล  
ซึ่งได้ส ารวจวาล์วและท่อไอน้ าที่ไม่มีการหุ้มฉนวน พบว่ามีจ านวน 60 จุด เมื่อตรวจวัดอุณหภูมิผิววาล์ว 
และท่อไอน้ าที่ไม่มีการหุ้มฉนวนมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 102-221 oC ซึ่งถือว่ามีค่าสูงที่จะก่อให้เกิดอันตราย
จากการสัมผัสตลอดจนท าให้สูญเสียความร้อนจากการแผ่รังสีของท่อและวาล์วโดยไม่จ าเป็น  
จึงท าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ใช้ส าหรับหม้อไอน้ าไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นทางโรงงานควรด าเนินการ
หุ้มฉนวนใยแก้วโดยใช้ความหนาของฉนวนที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิผิวและขนาดของท่อไอน้ า 
เมื่อมีการหุ้มฉนวนวาล์ว ท่อไอน้ าแล้ว คาดว่าจะสามารถลดอุณหภูมิที่ผิวได้จาก 102-221 oC เหลือ 
ไม่เกิน 60 oC 

3) มาตรการปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า จากการส ารวจพบว่า โรงงานมีการใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าจ านวนมากในกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลให้ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าค่อนข้างต่ าเพราะ
มอเตอร์เป็นโหลดแบบเหนี่ยวน า จึงท าให้ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor) ของหม้อแปลง
เท่ากับ 0.80 อีกท้ังเนื่องจากคาปาซิเตอร์ที่ต่อขนานเข้าไปกับระบบไฟฟ้าที่มีอยู่เสียใช้งานไม่ได้ จึงท าให้มี
การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในหม้อแปลงไฟฟ้าและจะต้องเสียเงินค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power 
Factor) ในอัตรากิโลวาร์ละ 56.07 บาท ให้กับการไฟฟ้าส าหรับรอบเดือนนั้น  ดังนั้นทางโรงงานควร
ด าเนินการปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor) ระบบโดยการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ในส่วน
ที่ใช้งานไม่ได้เพ่ือปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์จาก 0.80 เป็น 0.95 

4) มาตรการควบคุมการตัดต่อการท างานของมอเตอร์พัดลม Cooling Tower จาก
การส ารวจพบว่า กระบวนการหมักเอทานอลมีการใช้ Cooling Tower ขนาด 1,500 ตัน เพ่ือหล่อเย็น



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report)                                    โครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ 

5-7 

ควบคุมอุณหภูมิถังหมักให้มีค่าประมาณ 30-34 oC มอเตอร์พัดลมที่ใช้มีขนาด 22 kW จ านวน 2 ชุด ซึ่ง
บางครั้งอุณหภูมิอากาศมีอุณหภูมิต่ าแต่มอเตอร์พัดลมของ Cooling Tower มีการเปิดใช้งานคงที่
ตลอดเวลาที่มีการเดินระบบ ดังนั้นทางโรงงานควรด าเนินการเขียนโปรแกรมเพ่ือให้มีการตัดการท างาน
ของมอเตอร์พัดลมเมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกต่ า โดยให้ปั๊มน้ า Cooling Tower ท างานตามปกติ  
ซ่ึงสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได ้

5) มาตรการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) จากการส ารวจพบว่า
โรงงานผลิตเอทานอล มีการติดตั้งปั๊มน้ าหมุนเวียนใช้ในการส่งจ่ายน้ าเข้า Cooling Tower เพ่ือใช้ในการ
ระบายความร้อนของหอกลั่นเอทานอลโดยใช้มอเตอร์ปั๊มน้ าขนาด 93 kW จ านวน 2 ตัว ความเร็วรอบ
ของปั๊มน้ าหมุนเวียน 1,470 rpm อัตราการไหลของน้ า 280 m3/hr โรงงานได้มีการหรี่วาล์วเพ่ือลดอัตรา
การไหลของน้ าเข้า Cooling Tower ของหอกลั่นให้เหมาะสมกับภาระของโหลด โดยหรี่วาล์วประมาณ 
25% ของอัตราการไหล ซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยเปล่าประโยชน์  ดังนั้นทางโรงงานควร
ด าเนินการติดตั้งตัวปรับลดความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) เพ่ือปรับลดอัตราการไหลของน้ าเข้า Cooling 
Tower ให้เหมาะสมกับการใช้งาน แทนการหรี่วาล์ว ซึ่งอัตราการไหลของน้ าที่ต้องการระบายความร้อน
ประมาณ 210 m3/hr เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) จะท าให้สามารถลด 
การใช้พลังงานลงได ้

6) มาตรการจัดการระบบผลิตไฟฟ้า จากการส ารวจพบว่า โรงงานผลิตเอทานอลจะ
เดินระบบโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration) จ านวน 1 ชุด (หม้อไอน้ าขนาด 35 ตัน จ านวน 1 ตัว และ
ผลิตไฟฟ้าจากระบบกังหันไอน้ าผลิตกระแสไฟฟ้า (Steam turbine Generator) ขนาด 1.8 MW 1 ตัว) 
เมื่อมีการเดินระบบหอกลั่นเอทานอล ดังนั้นในช่วงที่ไม่มีการเดินระบบหอกลั่น พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ใน
โรงงานต้องซื้อจากการไฟฟ้าทั้งหมด และต้องใช้หม้อไอน้ าผลิตไอน้ าส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตอ่ืนๆ 
ด้วย ดังนั้นทางโรงงานควรด าเนินการโดยเดินระบบโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration) จ านวน 1 ชุด  
เป็นหลักเพ่ือผลิตไฟฟ้าและไอน้ า เพ่ือใช้ในโรงงานทั้งในช่วงที่เดินระบบหอกลั่นและไม่ได้เดินระบบ 
หอกลั่น ซึ่งคาดว่าจะลดการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าและลดการใช้หม้อไอน้ าได้ 

7) มาตรการเชื้อเพลิงอัดแท่งส าหรับกากมันที่เหลือ จากการส ารวจพบว่า โรงงานมี 
กากมันซึ่งเป็นของเหลือจากกระบวนการผลิตเป็นจ านวนมาก โดยทางโรงงานได้น ามาท าการตากแห้ง  
และมีการน ากลับมาเป็นเชื้อเพลิง แต่ในปริมาณที่มากท าให้มีปัญหาในการจัดเก็บ จึงมีแนวคิดที่จะท าการ 
อัดแท่งของกากมันที่จะช่วยให้สะดวกต่อการจัดเก็บ 
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รูปที่ 5-3 ระบบกระบวนการผลิตเอทานอลบริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  รูปที่ 5-4  ระบบบ าบัดน าเสียและระบบก๊าซชีวภาพ (Biogass) บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ 
จ ากัด (มหาชน) 
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รูปที่ 5-5 การเข้าส ารวจกระบวนการผลิต ณ บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 
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 5.1.2.3 ข้อมูลกระบวนการผลิตเอทานอล 

 1) กระบวนการผลิต 

 
รูปที่ 5-6 การผลิตเอทานอลโดยเทคโนโลยี PRAJบริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
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2) ขั้นตอนกระบวนการผลิต 
 

กระบวนการผลิตเอทานอลของโรงงานเป็นการผลิตด้วยวิธีการทางชีวเคมี โดยเป็น 
การหมักแบบแบทช์ (Batch Fermentation) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักดังนี้ 

2.1) การเตรียมวัตถุดิบ (Slurry Preparation and Liquefaction) 

 ขนถ่ายมันส าปะหลังสดจากลานกองเก็บใส่ลงใน Hopper แล้วไหลลงบน
สายพานล าเลียงวัตถุดิบ ซึ่งจะมีพนักงานท าการสับเหง้าและแยกส่วนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ออก จากนั้น
สายพานจะล าเลียงมันส าปะหลังเข้าสู่เครื่องร่อนดินทรายเพ่ือแยกดินทรายที่ติดมากับหัวมันส าปะหลัง
ออกและล าเลียงมันส าปะหลังเข้าสู่กระบวนการร่อนเปลือกล้างท าความสะอาดด้วยน้ าที่ผ่านการบ าบัด
และล้างซ้ าอีกครั้งให้สะอาดของเสียที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้คือ 

- น้ าเสียที่เกิดจากการล้างมันส าปะหลังจะผ่านบ่อดักทรายคัดแยก
เปลือกหรือขยะที่มีขนาดใหญ่และส่งไปรดต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียวและ
พ้ืนที่เกษตรกรรมของบริษัทฯ 

- ดินและทรายจากการร่อนจัดให้มีภาชนะรองรับบริเวณเครื่องร่อนดิน
ทรายและมีเจ้าหน้าที่รวบรวมเก็บขนเพ่ือน าไปถมที่บริเวณด้านหลัง
ของบริษัทฯ 

- เปลือกมันส าปะหลังจัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บขนและรวบรวมไปไว้ที่อาคาร
พักเปลือกดิบรอจ าหน่ายให้กับชาวไร่เพื่อน าไปท าปุ๋ยต่อไป 

- เหง้ามันส าปะหลังจะมีเจ้าหน้าที่เก็บขนน าไปตากยังลานตากเมื่อแห้งดี
แล้วจึงโม่ให้ เป็นชิ้นเล็กๆเพ่ือน าไปใช้ เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต 
ไอน้ า 

 

 มันส าปะหลังที่ผ่านการท าความสะอาดและร่อนเปลือกแล้วจะถูกล าเลียงเข้าสู่
เครื่องบดหยาบและเครื่องบดละเอียดแล้วผสมกับน้ าในถังผสมเรียกของเหลวนี้ว่า  Cassava Slurry โดย
Cassava Slurry จะถูกส่งต่อไปยังถังต้มความร้อนที่ใช้ในการต้มมาจากไอน้ าในหม้อต้มไอน้ า  (Low 
Pressure Steam) ในขั้นตอนนี้จะมีการเติมเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสหรือที่เรียกว่า Liquefaction 
Enzyme เพ่ือย่อยแป้งให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลงโดยมีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 100-105 องศา
เซลเซียสและเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เพ่ือปรับ pH ให้เหมาะสมกับการท างานของเอนไซม์ เรียก
ขั้นตอนนี้ว่าLiquefaction ของเหลวที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ในขั้นตอนนี้จะเรียกว่า Liquefied Slurry 
ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 120 นาทีหลังจากนั้น Liquefied Slurry จะถูกส่งต่อไปยังถังหมักขั้นตอนนี้ไม่มี
ของเสียเกิดขึ้น 

 ในส่วนของมันเส้นที่ใช้เป็นวัตถุดิบร่วมจะล าเลียงมันเส้นจากอาคารเก็บมันเส้น
เข้าเครื่องร่อนดินทรายเข้าสู่ เครื่องบดละเอียดผสมน้ าและส่งไปยังถังกวนเพ่ือผสมให้เข้ากันเติม  
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โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ปรับ pH ให้เหมาะสมกับการท างานของเอนไซม์และเข้าสู่กระบวนการ 
Liquefactionต่อไปของเสียที่เกิดข้ึนในขั้นตอนนี้คือ 

- เศษดินทรายที่ถูกแยกออกซ่ึงจะถูกน าไปจัดการเช่นเดียวกับข้างต้น 
- ฝุ่นแป้งที่เกิดจากขั้นตอนการบดโดยอากาศที่มีฝุ่นแป้งเจือปนจะถูกส่ง

เข้า Bag Filter เพ่ือกรองฝุ่นที่เกิดข้ึนและฝุ่นแป้งที่ผ่าน Bag Filter จะ
ถูกรวบรวมและส่งเข้าถังผสมรวมกับวัตถุดิบน าไปใช้ในการผลิตอีกครั้ง
ซึ่งระบบการกรองด้วย Bag Filter ของโครงการมีประสิทธิภาพการ
กรองฝุ่น 99.99% 

 
2.2) การเตรียมเชื้อ การย่อยแป้ง และการหมัก (Yeast PropagationSaccharification  

and Fermentation) 

 การเตรียมเชื้อยีสต์ (Yeast Propagation)การเตรียมเชื้อยีสต์เพ่ือให้ได้เชื้อยีสต์
ที่แข็งแรงและมีปริมาณมากเพียงพอส าหรับใช้ในการหมัก  รวมทั้งเชื้อยีสต์ต้องไม่ปนเปื้อนด้วยเชื้อ 
ชนิดอื่น โดยเชื้อยีสต์ที่น ามาใช้เป็นสายพันธุ์ที่สามารถผลิตเอทานอลได้ปริมาณสูง และทนทานต่อสภาพที่
มีเอทานอลได้ดีกว่าสายพันธุ์อ่ืน ซึ่งสายพันธุ์ที่ใช้ คือ Saccharomyces cerevisiae 

 การเพาะเชื้อ ท าโดยผสมผงยีสต์กับน้ าเย็นในถังเพาะเชื้อที่ผ่านการฆ่าเชื้อ  
ซึ่งมีจ านวน 3 ถังจากนั้นเติม Liquefied Slurry จากข้ันตอนที ่1 ลงไป เพ่ือเป็นอาหารในการเจริญเติบโต 
ของเชื้อยีสต์เติมไดแอมโมเนียมฟอสเฟตกวนให้เข้ากัน ปรับและควบคุมสภาวะให้เหมาะสมกับ  
การเจริญเติบโตของเชื้อทั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการเพาะเชื้อ 8-12 ชั่วโมง เมื่อเตรียมเชื้อยีสต์เรียบร้อยแล้ว 
จึงถ่ายลงในถังหมักที่ 1 

 การย่อยแป้ง และการหมัก (Saccharification and Fermentation) ขั้นตอน
การหมักเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ที่เกิดจากการท างานของเชื้อยีสต์ในการเปลี่ยนน้ าตาล
กลูโคสให้เป็นแอลกอฮอล์ภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนหรือมีปริมาณออกซิเจนเล็กน้อย โดยจะน าวัตถุดิบที่
เรียกว่า Liquefied Slurry ในขั้นตอนที่ 1 ถ่ายลงในถังหมักที่ 1จากนั้นเติมเอนไซม์กลูโค-อะไมเลส เพ่ือ
เปลี่ยนแป้งโมเลกุลเล็กให้เป็นน้ าตาลกลูโคส โดยควบคุมอุณหภูมิของของเหลวให้อยู่ในช่วง 58 -62 องศา
เซลเซียส จากนั้นจึงลดอุณหภูมิของของเหลวลง ให้เหลือ 30-32 องศาเซลเซียส และถ่ายเชื้อยีสต์ลงไปใน
ถังหมักที่ 1 ผสมกับน้ าตาลกลูโคส โดยมีการกวนผสมและเติมอากาศเพ่ือให้ยีสต์เจริญเติบโต จากนั้นจะ
เข้าสู่ขั้นตอนการหมัก ส าหรับการหมักเอทานอลเป็นการหมักแบบแบทช์ในระหว่างการหมักจะไม่มี 
การเติมอากาศโดยควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 30-34 องศาเซลเซียสและมีการเติมน้ าส่าลงไปบางส่วน
เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของเชื้อรวมแล้วใช้ระยะเวลาในการหมักประมาณ50-60 ชั่วโมง ขั้นตอนการหมักนี้
ยีสต์จะเปลี่ยนน้ าตาลกลูโคสให้เป็นเอทานอลที่ความเข้มข้น 8% โดยปริมาตรเมื่อสิ้นสุดการหมักเอทานอล 
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมักจะแยกออกจากน้ าส่าด้วยการกลั่นต่อไป 
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ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหมักจะไหลผ่าน CO2 Scrubber เพ่ือดักไอของ
เอทานอลที่จะระบายออกสู่บรรยากาศน้ าจาก Scrubber จะไหลกลับเข้าถังหมักต่อไป 
 

2.3) การกลั่น (Distillation) 
การกลั่นเป็นกระบวนการแยกเอทานอลที่เกิดจากขั้นตอนการหมักออกจาก 

น้ าหมักหรือน้ าส่าโดยวิธีการกลั่นล าดับส่วน 

 หอกลั่นเอทานอลของโรงงานแบ่งเป็น 2 ชุดคือ Primary Tower และ 
Rectifier Towerประกอบด้วย Tray ใช้ในการกลั่นแยกผลิตภัณฑ์ออกแบบ
ให้มีพ้ืนที่ถ่ายเทมวลและถ่ายเทความร้อนมากท่ีสุด 

 Fermented Mash จากการหมักจะเข้าสู่ Primary Tower และกลั่นแยกตัว
ออกมาตามลักษณะความหนาแน่นของมวลสารและอุณหภูมิ  โดยหอกลั่นมี
อุณหภูมิสูงประมาณ 97-100 องศาเซลเซียสแรงดัน 5-10 PSI ความร้อนที่ใช้
ในระบบมาจากไอน้ าที่ผลิตจาก Boiler ของโครงการ 

 ในหอกลั่นเอทานอลจะถูกแยกออกมาในรูปของไอและควบแน่นเป็น
ของเหลวที่ความเข้มข้นของเอทานอล 50% จากนั้นระบบจะกลั่นซ้ าด้วย 
Rectifier Tower เพ่ือเพ่ิมความบริสุทธิ์จนได้เอทานอลที่ความเข้มข้น 95% 
พร้อมผลพลอยได้อ่ืน (Fusel Oil) 

 เอทานอล 95% จากกระบวนการกลั่นจะถูกจัดเก็บในถังเหล็กขนาด 1,500 
ลูกบาศก์เมตรจ านวน 2 ถังและขนาด 250 ลูกบาศก์เมตรจ านวน 1 ถัง
บริเวณลานถังก่อนจะส่งเข้าสู่ระบบแยกน้ าต่อไป 
 

ขั้นตอนการกลั่นมีของเสียเกิดขึ้นดังนี้ 
- ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกลั่นเรียกว่าน้ ากากส่าจะถูกแยกออก

โดยโรงงานจะน าน้ ากากส่าเข้าสู่เครื่อง Decanter เพ่ือแยกส่วนที่เป็น
ของแข็งที่เรียกว่ากากเอทานอลออกจากน้ าส่ากากจากการแยกน้ ากากส่า
จะถูกส่งต่อไปยังเครื่องรีดตะกอน (BeltPress) เพ่ือบีบน้ าส่วนที่เหลือ
ออกจนมีความชื้นน้อยที่สุดแล้วส่งต่อไปยังเครื่อง RotaryDrier อบให้
แห้งด้วยอุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15 นาทีเพ่ือน าไปเป็น
เชื้อเพลิงส าหรับผลิตไอน้ าปุ๋ยและอาหารสัตว์โดยน้ าเสียที่เกิดขึ้นจะ
น าเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียต่อไป 

- Fusel Oil เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นโครงการจะจัดเก็บใน 
ถังเหล็กขนาด 45 ลูกบาศก์เมตรจ านวน 1 ถังบริเวณลานถัง 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report)                                    โครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ 

5-14 

2.4) การแยกน้ า  (Dehydration) การกลั่นล าดับส่วนที่ความดันบรรยากาศดังกล่าว
ข้างต้นสามารถท าให้เอทานอลมีความบริสุทธิ์ได้ที่ความเข้มข้น 95% โดยปริมาตรเท่านั้น อย่างไรก็ตาม 
ในการน าเอทานอลเพ่ือน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงต้องท าให้มีความบริสุทธิ์ไม่ต่ ากว่า  99.5 % โดยปริมาตร
ส าหรับโรงงานสามารถผลิตเอทานอลให้บริสุทธิ์ได้ที่ความเข้มข้น 99.5% โดยปริมาตรด้วยวิธี Molecular 
Sieve Dehydration คือ เอทานอลจากกระบวนการกลั่น (ความเข้มข้น 95%) จะถูกส่งเข้าไปในระบบ 
หอต้มให้กลายเป็นไอ อุณหภูมิในระบบจะเพ่ิมขึ้นจนเอทานอลอยู่ในสถานะไอแล้วเพ่ิมความร้อนซ้ า  
เพ่ือให้เป็น SuperHeated 120 องศาเซลเซียส ผ่านเข้าไปในหอดูดซับ ภายในบรรจุ Molecular Sieve 
(สารดูดซับประเภท Zeolite) เอทานอลในสถานะไอจะเคลื่อนที่ผ่านรูพรุนของ Zeolites น้ าในโมเลกุล 
เอทานอลจะถูกดูดซับไว้ ไอของเอทานอลแห้งที่ออกจากหอดูดซับจะมีน้ าน้อยกว่า 0.01% จากนั้นจะท า
การลดอุณหภูมิ เอทานอลในสถานะไอจะควบแน่นและอยู่ในสถานะของเหลวที่ความบริสุทธิ์ 99.5% 
ส าหรับโครงการมี Molecular Sieve จ านวน 2 ชุด สลับกันท างาน โดยที่ตัวใดตัวหนึ่งจะอยู่ในสภาวะ 
Absorption Mode เมื่อ Zeolites อ่ิมตัวด้วยน้ า จะท าการ Desorption หรือ การ Regeneration เพ่ือ
ดึงน้ าออกจาก Zeolites ซึ่งจะสลับอีกตัวท างานทั้งนี้ การ Regeneration หรือการดึงน้ าออกจาก 
Zeolite จะกระท าในระบบสุญญากาศ (Vacuum System) ของเสียที่เกิดข้ึนในขั้นตอนนี้ คือ 

 ไอน้ าที่ปนเปื้อนด้วยเอทานอลใน Desorption Mode ซึ่งจะถูกดึงออกจากหอ
ดูดซับจากนั้นถูกลดอุณหภูมิลงโดย Tube Condenser กลายเป็นไอน้ าที่
ปนเปื้อนแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 65-70% และจะถูกส่งเข้าสู่หอต้มเพ่ือน า
กลับไปแยกน้ าอีกครั้งส่วนน้ าที่แยกได้จะไหลออกที่ด้านล่างของหอต้มโดยมี
วาล์วควบคุมการไหลและมีการควบคุมอุณหภูมิให้สูงกว่า 115 องศาเซลเซียส
เพ่ือให้น้ าเสียที่ออกจากหอต้มไม่มีแอลกอฮอล์ปนเปื้อนโดยน้ าเสียดังกล่าวจะ
ส่งไปบ าบัดที่ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 

 Zeolite หรือ Molecular Sieve เมื่อหมดอายุไม่สามารถใช้งานได้แล้ว
โครงการจะรวบรวมใส่ในถังปิดมิดชิดเพ่ือให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการรับไปก าจัดต่อไป 
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3) วัตถุดิบและเคมีภัณฑ์  วัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล  
มีแหล่งปริมาณ การขนส่ง และการเก็บส ารอง ดังนี้ 

ตารางท่ี 5-2 วัตถุดิบ/เคมีภัณฑ์ การขนส่งและการเก็บส ารอง 
 

ชนิดวัตถุดิบ/ 
เคมีภัณฑ 

ปริมาณการใช การขนส่งและเก็บส ารอง 

1. มันส าปะหลังสด 1,722 ตัน/วัน 
(ที่ 250,000 ลิตร/ 

วัน) 

- มันส าปะหลังสดจะถูกขนส่งโดยรถบรรทุก 4 ล้อความถี ่20-30 เที่ยว/วัน
รถบรรทุก 10 ล้อความถี ่10-20 เที่ยว/วันและรถพ่วงความถี ่5-10 เที่ยว/วัน 

- จัดเก็บที่ลานกองเก็บมันส าปะหลังซึ่งเป็นลานคอนกรีตสามารถกองเก็บได้ 
ไม่น้อยกว่า 2,500 ตัน 

2. มันส าปะหลังเส้น 652 ตัน/วัน 
(ที่ 250,000 ลิตร/ 

วัน) 

- มันเส้นถูกขนส่งดว้ยรถบรรทุกขนาด 30 ตันมายังโครงการความถี่ 3-10 เที่ยว/
วัน 

- มันเส้นจะถูกกองเก็บในอาคารเก็บส ารองมีลักษณะเป็นอาคารโปร่งมีหลังคา โดย
สามารถเก็บส ารองได ้15,000 ตัน 

3. อัลฟา-อะไมเลส 75 กิโลกรัม/วัน - อัลฟา-อะไมเลสจะถูกบรรจุในถงัพลาสติกขนาด 25 ลิตรขนส่งโดยรถบรรทุกมี
ความถี่ประมาณ 1 เที่ยว/เดือน 

- การจัดเก็บจะเก็บส ารองในอาคารโดยมีปริมาณการเก็บส ารองไม่เกิน 16 ถัง 
4. กลูโค-อะไมเลส 150 กิโลกรัม/วัน - กลูโค-อะไมเลสจะถูกบรรจุอยู่ในถุงจากบริษทัผู้ผลิตขนสง่โดยรถบรรทุกความถี่ 

2 เที่ยว/เดือน 
- จัดเก็บในสถานที่ที่จัดไว้เฉพาะสามารถส ารองเก็บได้ 2,000-3,000 กก.  

5. โซเดียมไฮดรอกไซด ์ 400-450  
กิโลกรัม/วัน 

- การขนส่งจะขนส่งโดยรถบรรทกุขนาด 15 ตันของผู้ค้าความถี่ 1 เที่ยว/เดือน 
- มีปริมาณการจัดเก็บสงูสุด 20,000 ลิตรและถูกจัดเก็บภายในโรงงานในถังที่ท า

จากวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนมีการควบคุมระดับโดยการตดิตั้ง Low Level 
และ High Level Transmitter  

6. ยูเรีย 1,000  
กิโลกรัม/ วัน 

- การขนส่งจะขนส่งโดยรถบรรทกุของผู้ค้ามายังโรงงานความถี ่2 เที่ยว/สัปดาห์ 
- จัดเก็บในสถานที่ที่จัดไว้เฉพาะภายในโรงงานมปีริมาณส ารองเก็บ 5,000 กก.  

7. ยีสต์ผง 100  
กิโลกรัม/วัน 

- ยีสต์จะบรรจุอยู่ในถุงส าเร็จของผู้ผลิตและขนสง่โดยรถบรรทุกของผู้ค้ามายัง
โรงงานความถี ่2 เที่ยว/เดือน 

- จัดเก็บในสถานที่ที่จัดท าไว้เฉพาะมีปริมาณส ารองเก็บ 1,000 กก.  
8. แอนตี้ไบโอติก ≤ 1 กิโลกรัม/คร้ัง - จะขนส่งมายังโรงงานโดยรถของผู้ค้าและจัดเก็บในสถานทีท่ี่จัดไว้เฉพาะในหนว่ย

ผลิต 
9. ได-แอมโมเนียม

ฟอสเฟต 
100 กิโลกรัม/วัน - จะขนส่งดว้ยรถบรรทุกขนาด 5 ตันของผู้ค้ามายังโรงงานความถี ่1 เที่ยว/เดือน 

- จัดเก็บในสถานที่ที่จัดท าไว้เฉพาะ 
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4) การจัดเก็บและการขนส่ง 

ถังเก็บผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตต่างๆรวมอยู่ในบริเวณลานถัง
มีพ้ืนที่33X57 เมตรล้อมรอบด้วยคันคอนกรีตสูง 3 เมตร สามารถรองรับเอทานอลในกรณีเกิดการรั่วไหล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน US EPA 2007 โดยทุกถังจะเก็บผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิและความดัน
บรรยากาศส าหรับก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นจากการบ าบัดน้ าเสีย โรงงานจะจัดเก็บไว้ในโดมของ Covered 
Lagoon ที่ออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรงติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและสายดินอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
เป็นแบบป้องกันการระเบิดมีระบบควบคุมแรงดันติดตั้งที่ท่อรวบรวมก๊าซ ทั้งนี้รายละเอียดการจัดเก็บและ
การขนส่งผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ของโรงงาน แสดงดังนี้ 

ตารางท่ี 5-3 การจัดเก็บและการขนส่งผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 

 
 
 
 
 
 

 

ชนิดของผลิตภัณฑ/์ 
ผลพลอยได้ 

การจัดเก็บ การขนส่ง หมายเหตุ 

ผลิตภัณฑ99.5% 
Fuel Ethanol  

 
จัดเก็บในถังขนาด 1,500 จ านวน 2 
ลบ.ม. ถังใน Tank Farm  

 

ลูกค้าจะมารับ 99.5% Fuel Ethanol 
จากสถานีจ่ายของโรงงานด้วยรถบรรทุก
ประมาณ 5 เที่ยวต่อวัน 

 
ก าลังการจ่าย 7 คันต่อวัน 

95% RS Spirit 
Ethanol  

จัดเก็บในถังขนาด 1,500 จ านวน 2 
ลบ.ม. ถังใน Tank Farm  

 

ลูกค้าจะมารับ 95% RS Spirit Ethanol 
จากสถานีจ่ายของโรงงานด้วยรถบรรทุก
ประมาณ 5 เที่ยวต่อวัน 

ก าลังการจ่าย 7 คันต่อวัน 

95% Technical 
Alcohol  

จัดเก็บในถังขนาด 55 และ 13  
ลบ.ม. จ านวน 2 ถังใน Tank Farm  

- น ากลับเข้ากระบวนการ
กลั่นอีกครั้ง 

ผลพลอยได   
ลูกค้าจะมารับFusel Oil จากสถานีจ่าย
ของโรงงานด้วยรถบรรทุกประมาณ 2 
เที่ยว/ปี 

 
Fusel Oil  จัดเก็บในถังเหล็กขนาด 45 ลบ.ม. 

จ านวน 1 ถังใน Tank Farm  
 

- 

Biogas  จัดเก็บไว้ในโดมโดยมคีวามดันไมเ่กิน 
20 มิลลิเมตรน ้า 

Biogas จะถูกรวบรวมผ่านท่อควบคุม
ความดันเพื่อน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงใน 
Boiler  

Biogas ที่ผลติไดจ้ะถูกใช้
ภายในโครงการเท่าน้ัน 
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5) ระบบบ าบัดน้ าเสีย (Wastewater Treatment System) 

ระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นระบบบ าบัดทางชีวภาพประกอบด้วยกระบวนการบ าบัด 
แบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Process) และกระบวนการบ าบัดแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Process) 
โดยระบบบ าบัดน้ าเสียตั้งอยู่ทางทิศเหนือบริเวณด้านหลังของโครงการมีพ้ืนที่โดยประมาณ  55 ไร่ โดยได้
ออกแบบระบบบ าบัดให้เหมาะสมกับลักษณะสมบัติของน้ าเสียที่มีปริมาณสารอินทรีย์ค่อนข้างสูง   
(ค่า COD ประมาณ 32,000 mg/l) และเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการบ าบัดได้จึงมีส่วนประกอบของระบบบ าบัด ดังนี้ 

- Equalization Pond ท าหน้าที่ปรับอัตราการไหลและสมบัติของน้ าเสียให้มี
ความสม่ าเสมอกันมีขนาด 55 เมตร × 120 เมตร × 4.3 เมตรปริมาตร 21,120 ลบ.ม. และมีระยะเวลา
เก็บกัก 15 วัน 

- Covered Lagoon เป็นบ่อขุดปิดคลุมบ่อด้วยพลาสติก HDPE ซึ่งท าให้ระบบอยู่
ในสภาวะไร้ออกซิเจนน้ าเสียจะป้อนเข้าสู่ Covered Lagoon ด้านหนึ่งและไหลออกด้านตรงข้าม โดยเมื่อ
น้ าเสียไหลเข้าระบบสารอินทรีย์ในน้ าเสียจะถูกย่อยสลายเกิดเป็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งโรงงานจะรวบรวม 
ก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นเก็บไว้ในโดมของ Covered Lagoon โดย Covered Lagoon มีขนาด 55 เมตร 
× 100 เมตร × 4.3 เมตรปริมาตร 17,600 ลบ.ม. มีระยะเวลาเก็บกัก 12.6 วัน 

- Acidification Tank เป็นถังบรรจุจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนภายในถังจะ
ควบคุม pH ที่ 6 มีขนาด 14 เมตร × 49 เมตร × 5.5 เมตรปริมาตร 3,018.4 ลบ.ม. ระยะเวลาเก็บกัก 
2.2 วัน 

- UASB Tank ภายในถัง UASB แบ่งได้ 2 ส่วนคือส่วนที่เป็นถังปฏิกิริยาพร้อมด้วย
ระบบกระจายน้ าเสียซึ่งจะอยู่ด้านล่างของถังและส่วนตกตะกอนและแยกก๊าซบริเวณด้านบนโดยจุลินทรีย์
ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนจะท าการเปลี่ยนกรดอินทรีย์จาก  Acidification Tank ให้เป็นก๊าซชีวภาพ 

ซึ่งประกอบด้วยก๊าซมีเทนคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไฮโดรเจนถัง UASB ออกแบบให้ ∅ 25เมตร ลึก 
9.5 เมตร ปริมาตร 8,050 ลบ.ม. ระยะเวลาเก็บกัก 5.8 วัน อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพ 0.4 m3/ kg COD 
removed 

- Anaerobic Pond มีขนาดพ้ืนที่ 25 ไร่ความลึกของบ่อ 4 เมตรปริมาตร 
112,000 ลบ.ม.ระยะเวลาเก็บกัก 80 วัน 

- Facultative Pond จะรับน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดจาก Anaerobic Pond มี  
2 บ่อด้วยกันมีขนาด 70 เมตร × 110 เมตร × 4 เมตรปริมาตร 21,560 ลบ.ม. ระยะเวลาเก็บกัก 
15.4 วันเท่ากันทั้ง 2 บ่อ 

- Oxidation Pond รับน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วจาก Facultative Pond  
มีขนาด 70 เมตร × 220 เมตร × 3.5 เมตร ปริมาตร 36,960 ลบ.ม. ระยะเวลาเก็บกัก 26.4 วัน น้ าเสียที่ผ่าน
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การบ าบัดจาก Oxidation Pond แล้วส่วนหนึ่งจะสูบต่อไปยัง Clarifier หรือบ่อตกตะกอนเพ่ือหมุนเวียน
กลับไปใช้ในกระบวนการล้างวัตถุดิบน้ า ส่วนที่เหลือทางโรงงานได้จัดเตรียมมาตรการรองรับและจัดเตรียม
พ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือน าน้ าทิ้งที่เหลือไปใช้ประโยชน์ต่อไปโดยไม่มีการระบายออกสู่
ภายนอกบริษัทฯ 

- Clarifier หรือถังตกตะกอนท าหน้าที่แยกตะกอนออกจากน้ าเสียมี 2 ถังปริมาตร
ถังละ 505 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกัก 17.3 ชั่วโมง โดยตะกอนจากถังตกตะกอนจะถูกรวบรวมไป
ยังลานตากตะกอนร่วมกับตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยตะกอนที่แห้งแล้วจะถูกรวบรวมเพ่ือรอ
จ าหน่ายเป็นปุ๋ยต่อไป 

- หน่วยเก็บก๊าซชีวภาพ  สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 20,000 ลบ.ม./วัน  
ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในโดมของ Covered Lagoon ที่ออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรงติดตั้งระบบป้องกัน
ฟ้าผ่าและสายดินอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นแบบป้องกันการระเบิด มีระบบควบคุมแรงดันติดตั้งที่ท่อ
รวบรวมก๊าซ โดยก๊าซชีวภาพถูกส่งออกมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อผลิตไอน้ าผ่านทางท่อความดันในท่อจะมี
ค่าค่อนข้างต่ า โดยจะใช้ปั๊มสูบก๊าซชีวภาพดังกล่าวเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงของหม้อผลิตไอน้ าต่อไป หากความ
ดันในหน่วยเก็บก๊าซมากเกินไปหรือกรณีฉุกเฉิน โรงงานจะไม่ระบายก๊าซดังกล่าวออกสู่บรรยากาศ โดยจะ
ติดตั้งตัวเผาก๊าซส่วนเกิน (Flare) ที่ท่อรวมก๊าซก่อนเข้า Boiler และท าการเผาก๊าซส่วนเกินจนกว่า 
ความดันในระบบจะอยู่ในระดับที่ปลอดภัย 

 
6) ระบบบ าบัดมลสารทางอากาศ 

ในส่วนการบด/โม่มันส าปะหลังจะท าการรวบรวมฝุ่นแป้งจากการบด/โม่มันหรือมัน
เส้นเข้าสู่ Bag Filter แบบ Pulse Jet หลักการคือกระแสก๊าซ (อัตราการไหล 15,000 m3/hr) จากการ
บด/โม่มันส าปะหลังจะไหลเข้าทางส่วนบนของถังพักฝุ่น (Hopper) และไหลขึ้นผ่านถุงกรอง ระหว่าง 
การกรองฝุ่นจะสะสมบนผิวด้านนอกของถุงกรอง ก๊าซที่สะอาดจะไหลขึ้นไปบริเวณด้านบนของถุงกรอง
ผ่านท่อออกไปยังพัดลมและปล่องระบายก๊าซ โดยโรงงานได้ติดต้ัง Bag Filter จ านวน 2 ชุด 

 
ส าหรับ Bag Filter ของโครงการสามารถรองรับ Flow Rate ของฝุ่นแป้งที่เข้าสู่

ระบบได้ อย่างไรก็ตามเมื่อชั้นฝุ่นสะสมจนหนาพอจะต้องมีการท าความสะอาดถุงกรองเพ่ือไม่ให้ความ
ต้านทานก๊าซมีค่าสูง โดยการอัดอากาศด้วยความดันสูง (ประมาณ 414-620 kPa หรือ 60-90 psig)  
เป่าถุงกรองท าให้ฝุ่นหลุดจากผ้ากรองลงสู่ถังพัก (Hopper) โดยโรงงานจะรวบรวมฝุ่นดังกล่าวซึ่งเป็นฝุ่น
แป้งมันส าปะหลังเข้าถังผสมรวมกับวัตถุดิบน าไปใช้ในกระบวนการผลิตอีกครั้ง 
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7) การใช้เชื้อเพลิงและทรัพยากรอื่นๆ 
(1) ไฟฟ้า 1,300,000 kWh ต่อเดือน 
(2) กะลาปาล์ม 2,000 ตันต่อเดือน 
(3) ไม้สับ 5,000 ตันต่อเดือน 
(4) ดีเซล 9,000 ลิตรต่อเดือน 
(5) ก๊าซชีวภาพ 900,000 ลบ.ม. ต่อเดือน 
(6) น้ า 75,000 ลบ.ม. ต่อเดือน 

 
8) ของเหลือจากการกระบวนการผลิต 

(1) กากเอทานอล 100  ตันต่อวัน 
(2) น้ าเสีย 75,000 ลบ.ม. ต่อวัน 

 
9) อุปกรณ์หลักท่ีใช้/ผลิตพลังงาน 

(1) ระบบ Biogas 2 ระบบ (UASB และ Covered Lagoon) ได้ก๊าซ 30,000 ลบ.ม. ต่อวัน 
(2) ระบบผลติไฟฟ้าพลังงานความรอ้นร่วม (CO-GENERATION) มีเทอร์ไบน์เจนเนอร์

เรเตอร์ 1 ตวั ขนาด 1.8 MW ผลิตไฟฟ้าใช้เองคิดเป็น 70% ของไฟฟ้าทั้งหมด 
(3) หม้อแปลงไฟฟ้า 

พิกัด (KVA) จ านวน การระบายความร้อน 

2,000 1 อากาศ 

500 1 อากาศ 
 

(4) หม้อไอน้ า 
พิกัด (ตันต่อชั่วโมง) จ านวน เชื้อเพลิงที่ใช้ ความดัน(บาร์) 

35 2 ของแข็ง 24 
 

(5) เครื่องอัดอากาศ  
พิกัด (kW) จ านวน ระบายความร้อน (อากาศหรือน้ า) 

37 1 อากาศ 
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5.2.2 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด 
    

ส าหรับ  บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด ที่ปรึกษาฯ ได้มีการเข้าพบผู้บริหารเพ่ือท าการชี้แจง
รายละเอียดโครงการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 และเข้าส ารวจกระบวนการผลิต เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 
2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
5.2.2.1  ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงานใหญ่ บริษัท ทรัพย์ทิพย์  
จ ากัด กรุงเทพมหานคร  ทีมที่ปรึกษาฯ ได้เข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการ
ให้กับผู้บริหารรับทราบในประเด็นของวัตถุประสงค์ ขอบเขตการด าเนินงาน และเงื่อนไขต่างๆ เพ่ือ เป็น
ข้อมู ลให้ทางผู้ บริหารตั ดสิ นใจในการเข้ าร่ วมโครงการฯ กับทาง พพ. พร้ อมทั้ งพิจารณาหาแนวทาง 
การด าเนินงานที่เป็นไปได้ของทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

 

ทีมท่ีปรึกษาฯ  
(1) นายสุภกิณห์  สมศรี    ผู้จัดการโครงการ 
(2) ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ   ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านเอทานอล 
(3) นางสาวร าไพประภา มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 
   
บริษัท ทรัพย์ทิพย์  จ ากัด 
(1) นายสุพจน์ ศรีสถาพร  ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 
(2) นายศุภมงคล  ศรีสถาพร  ผู้อ านวยการสายงานปฏิบัติการ 
(3) นายบริสุทธิ์ พีระศิลป์  ผู้จัดการโรงงาน 
(4) นางสาวสุธัมมา อยู่ศิลป์  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค 
 
โดยในเบื้องต้น สรุปได้ว่าบริษัทฯ มีความยินดีในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยสิ่งที่

ต้องการให้ที่ปรึกษาฯ ได้ เข้ ามาช่วยแก้ไขปัญหาและจัดท ามาตรการในการลดต้นทุนการผลิต 
ประกอบด้วย 

(1) ลดความชื้นของเชื้อเพลิง 
(2) ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรในระบบต่างๆ เช่น หม้อไอน้ า เป็นต้น 
(3) ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต 
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รูปที่ 5-7  ที่ปรึกษาฯ เข้าพบผู้บริหาร บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555  
ณ ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
 
5.2.2.2  เข้าส ารวจกระบวนการผลิต  
 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. -16.00 น. ที่ปรึกษาฯ ได้เข้าส ารวจ
กระบวนการผลิตของบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด จังหวัดลพบุรี เพ่ือระดมความคิดเห็นระหว่างที่ปรึกษาฯ 
และสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการจัดท ามาตรการในการลดต้นทุนการผลิต  
ซึ่งบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด เป็นโรงงานผลิตเอทานอลโดยใช้วัตถุดิบจากมันเส้น เริ่มด าเนินการผลิตเมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2552 มีก าลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน แต่ในปัจจุบันลดก าลังการผลิตลงเหลือ 
95,000 ลิตรต่อวัน โดยมีผู้เข้าร่วมส ารวจดังนี้  
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ทีมท่ีปรึกษาฯ  
(1) นายสุภกิณห์  สมศรี    ผู้จัดการโครงการ 
(2) ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ  ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านเอทานอล 
(3) นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร  ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน 
(4) นายธีระพงศ์  ศรีสุข  วิศวกรพลังงาน 
(5) นายชูกฤต องคานนทท์  วิศวกรเครื่องกล 
(6) นางสาวร าไพประภา มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ  
   
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด 
(1) นายบริสุทธิ์ พีระศิลป์   ผู้จัดการโรงงาน 
(2) นางสาวสุธัมมา  อยู่ศิลป์  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค 
(3) นางสาวชมพูนุท เพชรทอง  วิศวกร 
(4) นางสาววันทนีย์ ภูจิตร  วิศวกร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5-8 ระดมความคิดเห็นก่อนและหลังการเข้าส ารวจกระบวนการผลิต ณ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ 

จ ากัดจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555  
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ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นระหว่างที่ปรึกษาฯ และทีมปฏิบัติงาน พบว่าการใช้พลังงานใน
โรงงานผลิตเอทานอลมีการใช้พลังงานหลักๆ 2 ส่วน คือ พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า ซึ่ง
มาตรการที่มีความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนการผลิตที่เน้นในด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานมีดังนี ้

1) มาตรการน าความร้อนทิ้งจากไอเสียกลับมาใช้อบเชื้อเพลิง จากการส ารวจพบว่า  
โรงงานมีการใช้ไม้สับเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ซึ่งไม้สับที่ใช้มีความชื้นประมาณ 29% (wet basis) ปริมาณ
เชื้อเพลิงที่ใช้ 3,200 kg/h ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง 12,537 kJ/kg ซึ่งความชื้นเหล่านี้มีผลต่อการเผาไหม้ 
คือ ถ้าความชื้นมีมากจะท าให้การผลิตไอน้ าเพ่ือให้ได้ความดันที่ต้องการล่าช้า เนื่ องจากความร้อนส่วน
หนึ่งจะสูญเสียไปกับการท าให้ความชื้นในเชื้อเพลิงระเหยออกไป และเมื่อตรวจวัดอุณหภูมิไอเสียมี
ค่าเฉลี่ย 189.7 oC ซึ่งสามารถน าความร้อนมาอุ่นเชื้อเพลิงไม้สับก่อนเข้าห้องเผาไหม้ได้ ดังนั้นทางโรงงาน
ควรด าเนินการลดความชื้นเชื้อเพลิงไม้สับก่อนเข้าห้องเผาไหม้ โดยใช้ไอเสียในการอบเพ่ือลดความชื้น 
เชื้อเพลิงซึ่งสามารถลดความชื้นได้จาก 29% (wet basis) เหลือ 23%(wet basis)  และส่งผลให้ค่าความร้อนของ
เชื้อเพลิงสูงขึ้นจาก 12,537 kJ/kg เป็น 13,596 kJ/kg จึงท าให้สามารถลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงลงได้ 

2) มาตรการลดการ Blowdown ของหม้อไอน้ า จากการส ารวจพบว่า โรงงานมีการใช้หม้อ
ไอน้ าผลิตไอน้ าส าหรับใช้ในกระบวนการต้มน้ าแป้ง ใช้ในกระบวนการกลั่นเอทานอล และอ่ืนๆ ซึ่งหม้อไอน้ า
ที่ใช้มีขนาด 20 ตัน จ านวน 2 ลูก และ 10 ตัน จ านวน 1 ลูก โดยผลิตความดันไอน้ าที่ 7 barg ทางโรงงาน
มีการควบคุมการ Blowdown ของตะกรันน้ าในหม้อไอน้ าทิ้ง โดยใช้ Timer Switch เพ่ือตั้งเวลาในการ
ระบายน้ า ซึ่งจะ Blowdown ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง โดยช่วงเวลาการ Blowdown ทิ้งนานประมาณ 5 วินาที/
ครั้ง จากการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารละลาย (TDS) ของน้ า Blowdown วัดค่าได้อยู่ในช่วง 1,662 
- 2,249 ppm ซ่ึงต่ ากวา่ค่าความเข้มข้นท่ียอมรับได้ท่ี 3,500 ppm อยู่มาก ซึ่งจะเป็นการสูญเสียพลังงาน
ความร้อนทิ้งไปกับการ Blowdown ทิ้งโดยเปล่าประโยชน์และยังเป็นการสูญเสียน้ าที่มีการปรับปรุง
คุณภาพน้ าอีกด้วย ดังนั้นทางโรงงานควรด าเนินการลดปริมาณน้ า Blowdown ลงโดยให้เหมาะสมกับค่า
มาตรฐานควรจะรักษาค่าความเข้มข้นของสารละลาย (TDS) อยู่ที่ 3,500 ppm โดยท าการติดตั้งระบบ
ปล่อยน้ าระบายอัตโนมัติ (TDS Blowdown Controls) ซึ่งจะสามารถประหยัดได้ทั้งพลังงานความร้อน
และน้ าที่ปรับปรุงคุณภาพแล้ว 

3) มาตรการน าระบบ Cogeneration มาใช้ร่วมกับหม้อไอน้ า จากการส ารวจพบว่า 
โรงงานมีการใช้พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า ซึ่งพลังงานความร้อนใช้ส าหรับในกระบวนการต้ม 
น้ าแป้งใช้ในกระบวนการกลั่นเอทานอล และอ่ืนๆ ส่วนพลังงานไฟฟ้าจะใช้กับมอเตอร์เป็นหลัก  
ซึ่งปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เฉลี่ย 907,850 kWh/เดือน หรือ 10,894,160 kWh/ปี (ในรอบปี 2554) 
โดยคิดเป็นค่าใช้จ่าย 2,915,690 บาท/เดือน หรือ 34,988,340 บาท/ปี ซึ่งพลังไฟฟ้าที่ใช้ค่อนข้างสูง 
ดังนั้นทางโรงงานควรด าเนินการน าระบบ Cogeneration มาใช้ร่วมกับหม้อไอน้ า ซึ่งจะสามารถลดการซื้อ
ไฟฟ้าจาก กฟภ. ลงได้ และยังน าความร้อนจากไอน้ าที่ออกจากกังหันไอน้ ามาใช้กับกระบวนการผลิตได้อีกด้วย 
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4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5-9   ระบบกระบวนการผลิตเอทานอล บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
รูปที่ 5-10 วัตถุดิบ (มันเส้น) และเชื้อเพลิง (ถ่านหินและไม้สับ) ในการผลิต ของบริษัท ทรัพย์ทิพย์ 

จ ากัด
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รูปที่ 5-11 ระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบก๊าซชีวภาพ (Biogass) บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด  
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 5.2.2.3  ข้อมูลกระบวนการผลิตเอทานอล 
 

   จากการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด พบว่า บริษัท ทรัพย์ทิพย์ 
จ ากัด เป็นโรงงานผลิตเอทานอลโดยใช้วัตถุดิบจากมันเส้น เริ่มด าเนินการผลิตเมื่อปี 2549 มีก าลังการ
ผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

1) กระบวนการผลิต 

 
 
 

รูปที่ 5-12 การผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง (มันเส้น) ของบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด 
 

2) ขั้นตอนการผลิต 
 

2.1)  กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ (Pre-Process System) คือ มันเส้น น ามาบดให้
มีขนาดเล็กจากนั้นท าการคัดขนาดแล้วน าไปผสมกับน้ าในถังผสม (Mixing tank) เป็นน าแป้ง (Slurry) 

เพ่ือส่งเข้าสู่กระบวนการย่อยแป้งให้เป็นน้ าตาล (-amylase) โดยท าการเติมเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส
และต้มน้ าแป้งด้วยไอน้ าในหม้อต้ม (Steam cooker) เพ่ือให้น้ าแป้งมีอุณหภูมิที่เหมาะในการท าปฏิกิริยา
ของเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสที่ 90-100 oC ขั้นตอนนี้จะเป็นการย่อยแป้งให้เปลี่ยนเป็นน้ าตาลเด็กซ์ทริน 
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2.2) กระบวนการย่อยแป้งโดยใช้ความร้อนและเอนไซม์ (Liquefaction System)
น้ าแป้ง (Slurry) จากถัง Mixing จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการย่อยแป้งให้เป็นน้ าตาล โดยท าการเติมเอนไซม์

แอลฟาอะไมเลส (α-amylase) และต้มน้ าแป้งด้วยไอน้ าในหม้อต้ม (Steam cooker) เพ่ือให้น้ าแป้งมี
อุณหภูมิที่เหมาะในการท าปฏิกิริยาของเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสที่อุณหภูมิ 90-100 oC จุดประสงค์ของ
ขั้นตอนนี้ก็เพ่ือท าการย่อยแป้งให้เปลี่ยนเป็นน้ าตาลโมเลกุลคู่ (เด็กซ์ทริน) จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการย่อย
ครั้งสุดท้ายในถัง Final Liquefaction โดยเอนไซม์กลูโคอะไมเลส (Glucoamylase) อุณหภูมิ 50-60 ๐C 
จะเป็นการย่อยน้ าตาลเด็กซ์ทรินให้เปลี่ยนเป็นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว (กลูโคส) จากนั้นเข้าสู่กระบวนการ
หมักเพ่ือเปลี่ยนกลูโคสเป็นเอทานอลต่อไป 

2.3) กระบวนการหมัก (Fermentation System) กระบวนการหมักเป็นกระบวนการ
ที่เปลี่ยนน้ าตาลกลูโคสเป็นเอทานอลโดยเติมยีสต์ในถังเตรียมก่อนหมัก  (Pre-Fermentor) เพ่ือให้ยีสต์
เจริญเติบโตจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการหมักในถังหมัก (Fermentor) เพ่ือท าการหมักน้ าตาลกลูโคสให้
เปลี่ยนเป็นเอทานอล โดยใช้ยีสต์ซึ่งในกระบวนการนี้จะได้เอทานอลออกมาร้อยละ 8-12 นอกจากนี้ยังได้
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตผลพลอยได้ด้วยซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีการปล่อยออกมาจะถูกดักจับ
ด้วย Wet Scrubber 

 

 
 
Glucose           Ethanol     Carbon dioxide 

 
น้ าหมักที่มีเอทานอลออกมาร้อยละ 8-12 ที่ได้จากการหมักนั้นจะถูกน าไปเก็บไว้ใน

ถังเบียร์ (Beer Well) เพ่ือรอเข้าสู่กระบวนการกลั่นต่อไป 

2.4) กระบวนการกลั่น (Distillation System) น้ าหมักจากถังเบียร์ที่มีเอทานอล 
ออกมาร้อยละ 8-12 จะเข้าสู่กระบวนการกลั่นเพ่ือท าให้เอทานอลมีความบริสุทธิ์มากขึ้นโดยผ่านเข้าสู่
หอกลั่น Mash Column เพ่ือกลั่นให้ได้เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ประมาณร้อยละ 50 ในหอนี้น้ ากากส่า 
(น้ าเสีย) ที่ออกจากก้นหอกลั่นจะผ่านเข้าสู่กระบวนการแยกน้ ากับกากด้วยเครื่องแยกกาก (Decanter) 
เพ่ือแยกเอากากมันส าปะหลังออกมาซึ่งสามารถน ากากนี้ไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ต่อไปส่วนน้ าที่แยกได้จะ
ผ่านเข้าสู่กระบวนการบ าบัดน้ าเสียต่อไป 

เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ประมาณร้อยละ 50 จะน าไปกลั่นอีกครั้งที่หอกลั่น 
Rectifier Column เพ่ือให้ได้เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 95 ในกระบวนการนี้จะเกิดผลพลอยได้
คือ Fusel Oil เมื่อสิ้นสุดกระบวนการกลั่นก็จะได้เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 95 แต่ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทต้องการให้เอทานอลมีความบริสุทธิ์มากกว่าร้อยละ 99.5 ดั้งนั้นจึงต้องเข้าสู่กระบวนการแยกน้ า
ออกจากเอทานอลต่อไป 

C6H12O6  2C2H5OH  +   2CO2 
Zymase in yeast 
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2.5) กระบวนการดึงน้ าออกจากเอทานอล (Molecular Sieve Dehydration 
System) เอทานอลมีความบริสุทธิ์มากกว่าร้อยละ 95 จะถูกน าเข้าสู่กระบวนการแยกน้ าออกจากเอทานอล 
ที่เครื่อง Molecular Sieve ซึ่งภายในจะมีตัวดูดซับจะท าการดูดซับน้ าออกจากเอทานอลท าให้เอทานอล
ที่ผ่านกระบวนการนี้มีความบริสุทธิ์มากกว่าร้อยละ 99.5 ซึ่งสามารถน าไปผสมกับน้ ามันเบนซินเพ่ือใช้เป็น
เชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ได้ 

 
3) การจัดการน้ าเสีย (Waste Water Treatment System) 

น้ าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเอทานอลจะถูกน าไปผ่านกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย
เพ่ือลดค่า COD และสามารถน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตเอทานอล ในการบ าบัดน้ าเสียจะ
เกิดก๊าซชีวภาพขึ้น ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อต้มไอน้ าเพ่ือท าการต้มไอน้ าเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 5-13 กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย ของบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด 
 

4) การใช้เชื้อเพลิงและทรัพยากรอ่ืนๆ 
(1) ไฟฟ้า 907,846 kWhต่อเดือน 
(2) กะลาปาล์ม 209 ตันต่อเดือน 
(3) ไม้สับ 1,397 ตันต่อเดือน 
(4) ก๊าซชีวภาพ 391,001 ลบ.ม. ต่อเดือน 
(5) น้ า 60,000 ลบ.ม. ต่อเดือน 
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5) ของเหลือจากการกระบวนการผลิต 
(1) Wet Cake 200-250 ตันต่อวัน 
(2) น้ าเสีย 60,000 ลบ.ม.ต่อวัน 

 
6) อุปกรณ์หลักท่ีใช้/ผลิตพลังงาน 

(1) หม้อแปลงไฟฟ้า 

พิกัด (KVA) จ านวน การระบายความร้อน 

160 1 อากาศ 

250 2 อากาศ 

500 3 อากาศ 

2,000 2 อากาศ 
 

(2) หม้อไอน้ า 
พิกัด (ตันต่อชั่วโมง) จ านวน เชื้อเพลิงที่ใช้ 

10 1 ก๊าซชีวภาพ 

20 2 ของแข็ง 
 

(3) เครื่องอัดอากาศ  
 

 

พิกัด (kW) จ านวน ระบายความร้อน  

15 3 อากาศ 
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5.2.3 บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด 
    

ส าหรับ  บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด ที่ปรึกษาฯ ได้มีการเข้าพบผู้บริหารเพ่ือท าการ
ชี้แจงรายละเอียดโครงการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 และเข้าส ารวจกระบวนการผลิต เมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
5.2.3.1  ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงานใหญ่ บริษัท เอกรัฐพัฒนา  
จ ากัด กรุงเทพมหานคร  ทีมที่ปรึกษาฯ ได้เข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการ
ให้กับผู้บริหารรับทราบในประเด็นของวัตถุประสงค์ ขอบเขตการด าเนินงาน และเงื่อนไขต่างๆ เพ่ือเป็น
ข้อมู ลให้ทางผู้ บริหารตั ดสิ นใจในการเข้ าร่ วมโครงการฯ กับทาง พพ. พร้ อมทั้ งพิจารณาหาแนวทาง 
การด าเนินงานที่เป็นไปได้ของทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

ทีมท่ีปรึกษาฯ  
 (1) นายสุภกิณห์  สมศรี    ผู้จัดการโครงการ 
 (2) นางสาวร าไพประภา มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 

   
บริษัท เอกรัฐพัฒนา  จ ากัด 
(1) นาย พิพัฒน์ สุทธิวิเศษศักดิ์  กรรมการผู้จัดการ 
(2) นายสันทัด  สุวรรณรัตน์  ผู้จัดการโรงงาน 
(3) นายบุญช่วย ปานอินทร์  ผู้จัดการฝ่ายโรงจักร 
(4) นางสาวสุลาลีวัลย์  ศุภเศวตสรรค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 
 
โดยในเบื้องต้น สรุปได้ว่าบริษัทฯ มีความยินดีในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยสิ่งที่

ต้องการให้ที่ปรึกษาฯ ได้ เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและจัดท ามาตรการในการลดต้นทุนการผลิต 
ประกอบด้วย 

(1) การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า / ความร้อนในการผลิต 
(2) การปรับปรุงประสิทธิภาพการหมัก 
(3) การรักษาคุณภาพโมลาส 
(4) การเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากกระบวนการกลั่น 
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5.2.3.2 เข้าส ารวจกระบวนการผลิต  
 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น.-15.00 น. ที่ปรึกษาฯ ได้เข้าส ารวจ
กระบวนการผลิตของบริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือระดมความคิดเห็นระหว่าง 
ที่ปรึกษาฯ และสถานประกอบการ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการจัดท ามาตรการในการลดต้นทุนการผลิต  
ซ่ึงบริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด เป็นโรงงานผลิตเอทานอลโดยใช้วัตถุดิบจากกากน้ าตาล เริ่มด าเนินการผลิต
เมื่อปี 2547 มีก าลังการผลิต 230,000 ลิตรต่อวัน แต่ในปัจจุบันก าลังการผลิตลดลงเหลือ 186,000 ลิตร
ต่อวัน โดยมีผู้เข้าร่วมส ารวจดังนี้  

 

ทีมท่ีปรึกษาฯ  
(1) นายสุภกิณห์  สมศรี    ผู้จัดการโครงการ 
(2) นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร  ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน 
(3) นายสิทธิโชค  วัลลภาทิตย์  ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านเอทานอล 
(4) นายธีระพงศ์  ศรีสุข  วิศวกรพลังงาน 
(5) นายวรุต  ยุทธชัย  วิศวกรเครื่องกล 
(6) นางสาวร าไพประภา มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ  
   
บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด 
(1) นายสันทัด  สุวรรณรัตน์  ผู้จัดการโรงงาน 
(2) นายบุญช่วย ปานอินทร์  ผู้จัดการฝ่ายโรงจักร 
(3) นางสาวสุธิดา  อุดมเดช  ผู้จัดการฝ่านประกันคุณภาพ 
(4) นายณัฐพล  ออพิพัฒน์  นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(5) นายเสวียง  สุขขานน  วิศวกรเครื่องกล(หม้อไอน้ า) 
(6) นายพิษณุ  กิ่งแก้ว  วิศวกรฝ่ายผลิต (หอกลั่น) 
(7) นายโชติวิทย์  คงสมบูรณ์  วิศวกรไฟฟ้า 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report)                                    โครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ 

5-32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ 5-14 ระดมความคิดเห็นก่อนและหลังการเข้าส ารวจกระบวนการผลิต ณ บริษัท เอกรัฐพัฒนา 

จ ากัดจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่11ธันวาคม 2555  
 

ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นระหว่างที่ปรึกษาฯ และทีมปฏิบัติงาน พบว่า โรงงานมี
มาตรการที่เป็นไปได้ในการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน (พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า) และการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักดังนี้ 

1) มาตรการลดความดันการผลิตไอน้ าให้เหมาะสมกับการใช้งาน จากการส ารวจ
พบว่า โรงงานมีการใช้หม้อไอน้ าผลิตไอน้ าส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล ซึ่งหม้อไอน้ าที่ใช้มี 
ขนาด 42 ตันจ านวน 1 ลูก เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง (ถ่านหิน) จากการส ารวจพบว่า โรงงานมีการ
ติดตั้งมาตรวัดอัตราการไหลของไอน้ าที่ออกจากหม้อไอน้ าเป็นแบบออริฟิต ซึ่งหม้อไอน้ าผลิตไอน้ าได้ 34 barg 
แต่เมื่อผ่านมาตรวัดอัตราการไหลแบบออริฟิตแล้วความดันของไอน้ าจะลดลง 1 barg เท่ากับ 33 barg  
จึงท าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ใช้ส าหรับหม้อไอน้ าไปโดยเปล่าประโยชน์  ดังนั้นทางโรงงานควรด าเนินการ
เปลี่ยนมาตรวัดอัตราการไหลจากแบบออริฟิต (orifice flow meter) เป็นแบบ วอเทค (vortex flow 
meter) เมื่อเปลี่ยนมาตรวัดใหม่แล้วจึงท าให้ความดันของไอน้ าที่ผลิตไม่ตกลง ดังนั้นทางโรงงานสามารถลด
ความดันการผลิตไอน้ าจาก 34 barg เป็น 33 barg จึงสามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 1 barg 
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2) มาตรการลดการใช้มอเตอร์ปั๊มของถังหมัก (โดยลดมอเตอร์ลง 1 ตัว หรือ ติดตั้ง 
VSD) จากการส ารวจพบว่า โรงงานผลิตเอทานอลมีการติดตั้งปั๊มน้ าหมุนเวียนใช้ในการส่งจ่ายน้ าหมักเอทานอล 
ซึ่งใช้มอเตอร์ขนาด 40 HP จ านวน 2 ตัวต่อหนึ่งถัง โดยมีถังหมักทั้งหมด 6 ถัง จากการส ารวจพบว่า ทาง
โรงงานได้เปิดใช้มอเตอร์ 2 ตัวต่อถัง ซึ่งบางช่วงเวลาปริมาณน้ าหมักมีปริมาณน้อยจึงสามารถใช้ VSD 
ควบคุมการท างานให้เหมาะสมกับภาระ ซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น 
 ทางโรงงานควรด าเนินการติดตั้งตัวปรับลดความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) เพ่ือปรับลดอัตราการไหลของน้ า
เข้าถังหมักให้เหมาะสมกับการใช้งาน จะท าให้สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 

3) มาตรการควบคุมการตัดต่อการท างานของมอเตอร์พัดลม Cooling Tower 
จากการส ารวจพบว่า ในกระบวนการหมักและกระบวนการกลั่นเอทานอลมีการใช้ Cooling Tower เพ่ือ
หล่อเย็นควบคุมอุณหภูมิถังหมักให้มีค่าที่เหมาะสม ซึ่งบางครั้งอุณหภูมิอากาศมีอุณหภูมิต่ าแต่มอเตอร์พัดลม
ของ Cooling Tower มีการเปิดใช้งานคงที่ตลอดเวลาที่มีการเดินระบบ ดังนั้นหากมีการเขียนโปรแกรม
เพ่ือให้มีการตัดการท างานของพัดลมเมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกต่ า โดยให้ปั๊มน้ า  Cooling Tower 
ท างานตามปกติ ดังนั้นจึงสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้ดังนั้น หากทางโรงงานมีการเขียนโปรแกรม
เพ่ือให้มีการตัดการท างานของพัดลม ท าให้สามารถลดชั่วโมงการใช้พลังงานของมอเตอร์พัดลมลงได้ 

4) มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้ า  จากการส ารวจ 
พบว่า โรงงานมีการใช้หม้อไอน้ าผลิตไอน้ าส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล ซึ่งหม้อไอน้ าที่ใช้มี
ขนาด 42 ตันจ านวน 1 ลูก ซึ่งเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง (ถ่านหิน) และจากการส ารวจท่อ วาล์วและ
หน้าแปลนของระบบไอน้ า พบว่า บางจุดไม่มีการหุ้มฉนวนจึงส่งผลให้อุณหภูมิผิวที่สูง ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายจากการสัมผัสตลอดจนท าให้สูญเสียความร้อนจากการแผ่รังสีของท่อและวาล์วโดยไม่จ าเป็น  
จึงท าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ใช้ส าหรับหม้อไอน้ าไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นทางโรงงานควรด าเนินการ
หุ้มฉนวนใยแก้วโดยใช้ความหนาของฉนวนที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิผิวและขนาดของท่อไอน้ า 
โดยมีการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้ าซึ่งคาดว่าจะสามารถลดอุณหภูมิที่ผิวได้เหลือ
ไม่เกิน 60oC 

5) มาตรการลดความร้อนสูญเสียจากการรั่วของไอน้ าผ่านอุปกรณ์ในระบบ  
จากการส ารวจพบว่า โรงงานมีการใช้หม้อไอน้ าผลิตไอน้ าส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล  
ซึ่งหม้อไอน้ าที่ใช้มีขนาด 42 ตันจ านวน 1 ลูก เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง (ถ่านหิน) จากการส ารวจ
พบว่า วาล์ว ข้อต่อต่างๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ไอน้ าอ่ืนๆ บางจุดมีไอน้ ารั่วไหล ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
คนท างาน และยังสูญเสียความร้อนจากไอน้ าอีกด้วย  จึงท าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ใช้ส าหรับหม้อไอน้ าไป
โดยเปล่าประโยชน์ดังนั้น ทางโรงงานควรด าเนินการปิดรอยรั่วไหลของไอน้ า ซึ่งสามารถประหยัดได้ทั้ง
พลังงานความร้อนจากไอน้ า และลดการสูญเสียไอน้ าที่มีการปรับปรุงคุณภาพน้ าแล้ว 
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6) มาตรการลดการโบล์วดาวของหม้อน้ า จากการส ารวจพบว่า โรงงานมีการใช้
หม้อไอน้ าผลิตไอน้ าส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลซึ่งหม้อไอน้ าที่ใช้มีขนาด 42 ตันจ านวน 1 ลูก
เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง (ถ่านหิน) จากการสอบถามพบว่า ทางโรงงานมีการควบคุมการ 
Blowdown ตะกรันน้ าในหม้อไอน้ าทิ้งโดยให้เจ้าหน้าที่ระบายน้ าทิ้งทุกๆ 2 ชั่วโมง โดยช่วงเวลาการ  
Blowdown ทิ้งขึ้นอยู่กับค่า conductivity โดยทางโรงงานจะควบคุมอยู่ที่ 200 µs/cm ซึ่งถือได้ว่าอยู่
ในช่วงค่ามาตรฐาน แต่ทางโรงงานสามารถลดการ Blowdown น้ าทิ้งลงได้ โดยควบคุมค่า conductivity 
ให้อยู่ที่ประมาณ 3,500 µs/cm หรือค่าความเข้มข้นของสารละลาย (TDS) อยู่ที่ 2,500 ppm ซึ่งจะเป็น
การสูญเสียพลังงานความร้อนทิ้งไปกับการ Blowdown ทิ้งโดยเปล่าประโยชน์และยังเป็นการสูญเสียน้ าที่
มีการปรับปรุงคุณภาพน้ าอีกด้วย ดังนั้นทางโรงงานควรด าเนินการลดปริมาณน้ า Blowdown ลงโดยให้
เหมาะสมกับค่ามาตรฐานส าหรับไอน้ าที่ความดัน 31-40 barg  ควรจะรักษาค่าความเข้มข้นของ
สารละลาย (TDS) อยู่ที่ 2,500 ppm โดยท าการติดตั้งระบบปล่อยน้ าระบายอัตโนมัติ (TDS Blowdown 
Controls) ซึ่งจะสามารถประหยัดได้ท้ังพลังงานความร้อนและน้ าที่ปรับปรุงคุณภาพแล้ว 

7) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการหมัก จากการส ารวจพบว่า โรงงานมี
ประสิทธิภาพการหมักในอัตรา 1 ลิตรเอทานอลใช้กากน้ าตาล 4 ลิตร (250 ลิตร/ลบ.ม.กากน้ าตาล) 
ในขณะที่ประสิทธิภาพการหมักของโรงงานอ่ืนจะอยู่ในอัตรา 1 ลิตรเอทานอลใช้กากน้ าตาล 3.72 ลิตร 
(268.75 ลิตร/ลบ.ม. กากน้ าตาล) ดังนั้นทางโรงงานควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการหมักให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพกากน้ าตาล ซึ่งอาจด าเนินการในส่วนของ 
pretreatment เป็นต้น 
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รูปที่ 5-15   ระบบกระบวนการผลิตเอทานอล บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด 
 

 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-16   การเข้าส ารวจกระบวนการผลิต ณ บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 
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 5.2.3.3 ข้อมูลกระบวนการผลิตเอทานอล 
 

จากการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด พบว่า เป็นโรงงานผลิต
เอทานอลโดยใช้วัตถุดิบจากกากน้ าตาล โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

1) กระบวนการผลิต 

 
 

รูปที่ 5-17 การผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาล ของบริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด 
 

2) ขั้นตอนการผลิต 
 

2.1) กระบวนการหมัก (Fermentation System) โดยสายพันธ์ยีสต์ที่ใช้ในการ
หมัก คือ Saccharomyces cerevisiae เป็นสายพันธุ์ที่มีคุณภาพสูง จากประเทศอินเดียท าการเพาะเลี้ยง
และขยายจ านวนให้พอก่อนส่งเข้าถังหมักโมลาสที่เจือจางแล้วจะถูกป้อนเข้าสู่ถังหมักผ่านกระบวน 
การหมักแบบต่อเนื่อง (Continuous- Fermentation) โดยถังหมักจ านวน 6 ถังยีสต์จะเปลี่ยนน้ าตาล
กลูโคสในกากน้ าตาลให้เป็นเอทานอล น้ าหมัก (Fermented wash) ที่ได้จากกระบวนการหมักจะมี 
เปอรเ์ซนต์แอลกอฮอล์ประมาณ 10-11 % V/V 

2.2) กระบวนการกลั่น (Distillation System) น้ าหมักจะถูกส่งเข้าหอกลั่นซึ่งมี
จ านวน 6 หอ เพ่ือผลิตแอลกอฮอล์เกรดอุตสาหกรรมและเกรดเครื่องดื่ม 
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2.3) กระบวนการแยกน้ าออกจากเอทานอล (Molecular Sieve Dehydration 
System) ขั้นตอนนี้เป็นการก าจัดน้ าออกจากแอลกอฮอล์ 95 % เพ่ือที่จะให้ได้เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์
สูงที่ 99.8 % โดยการน ามาผ่าน Recovery column และ Molecular sieve จ านวน 2 ชุดซึ่งใช้
เทคโนโลยีของ Zeochem ประเทศ Switzerland 

 
3) การจัดการของเสีย Filter cake 

ในการผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาลจะมีของเสียที่เกิดขึ้น คือ Filter cake หรือ  
ขี้กรอง ซึ่งทางโรงงานได้มีการน า fiter cake มาผลิตเป็นปุ๋ยคอมโพส โดยเริ่มจากเป็นการเตรียมความ
พร้อมของวัตถุดิบ Filter Cake โดยท าการตั้งกองเป็นรูปสามเหลี่ยม มีขนาดของฐานกองกว้าง 3 เมตร 
และสูง 1.5 เมตร ท าการจัดให้เป็นระเบียบเพ่ือให้ได้ค่าความชื้นที่ต้องการ และใส่เชื้อจุลินทรีย์เพ่ือเพ่ิม
สร้างสภาวะที่ดีในการหมัก ประมาณ 5 วัน หลังจากนั้นจึงท าการ Turning และสเปรย์น้ ากากส่าไป
พร้อมๆ กัน โดยอัตราส่วน 1 ต่อ 2 และท าการสเปรย์น้ ากากส่าทุกวันท าการรักษาอุณหภูมิให้ได้ระหว่าง 
50-60 oC จนครบ 50 วัน และในขั้นสุดท้ายให้หยุดสเปรย์น้ ากากส่าเพ่ือให้กระบวนการ Compost ใกล้
เสร็จสมบูรณ์ อุณหภูมิควรอยู่ระหว่าง 55-70 oC  พร้อมทั้งดูแลและเก็บรักษาจนกระทั่งค่าความชื้นคงที่
อยู่ที่ 30 % และอุณหภูมิควรอยู่ที่ 30-35 oC ก่อนท าการบรรจุหีบห่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-18 การจัดการ Filter cake ของบริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด 
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4) การจัดการน้ ากากส่า 

 ส่วนที่เหลือจากการกลั่นแอลกอฮอล์ในกระบวนการกลั่นของหอกลั่น มีลักษณะ
คล้ายกากน้ าตาลเจือจาง โดยทางโรงงานท าการกักเก็บน้ ากากส่าไว้ที่บ่อกักเก็บ เนื่องจากน้ ากากส่ายังมี
คุณค่าทางธาตุอาหารพืชในปริมาณสูง และทางชาวไร่มีความต้องการในการใช้น้ ากากส่า ทางโรงงานจึงได้
อนุญาตให้ชาวไร่ท าหนังสือขอสารปรับปรุงดิน เพ่ือขอรับน้ ากากส่าไปใช้เป็นสารปรับปรุงดินทดแทนการ
ใช้ปุ๋ยเคมี โดยทางโรงงานท าการจัดจ้างรถบรรทุกให้เพื่อขนส่งน้ ากากส่าไปลงให้กับชาวไร่ 
 

5) การใช้เชื้อเพลิงและทรัพยากรอื่นๆ 

   (1)  ไฟฟ้า 1,012,000 kWhต่อเดือน 
   (2)  ถ่านหิน      3,120  ตันต่อเดือน 
   (3)  น้ า     50,430 ลบ.ม.ต่อเดือน 

 
6) ของเหลือจากการกระบวนการผลิต 

(1) กากส่า 1,721 ลบ.ม.ต่อเดือน 
(2) Filter cake 1,000 ตันต่อเดือน 

 

7) อุปกรณ์หลักท่ีใช้/ผลิตพลังงาน 
(1) หม้อแปลงไฟฟ้า 

พิกัด (KVA) จ านวน การระบายความร้อน 
4,000 1 อากาศ 
2,000 2 อากาศ 

 

(2) หม้อไอน้ า 
พิกัด (ตันต่อชั่วโมง) จ านวน เชื้อเพลิงที่ใช้ 

42 1 ถ่านหิน 
 

(3) เครื่องอัดอากาศ  
 

 

(4) เครื่องท าน้ าเย็น 

 
 

 

พิกัด (kW) จ านวน ระบายความร้อน  
15 4 อากาศ 
22 1 อากาศ 

พิกัด (kW) จ านวน ระบายความร้อน  
5 1 อากาศ 
10 
15 

1 
1 

อากาศ 
อากาศ 
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 จากการเข้าส ารวจตรวจวัดการใช้พลังงานของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมี 
สถานประกอบการจ านวนทั้งหมด 3 แห่ง คือ บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)  
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด และบริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัดซึ่งเมื่อส ารวจแล้วพบว่าบางจุดยังมีการสูญเสีย
พลังงานอยู่มาก ดังนั้นทางทีมที่ปรึกษาฯ จึงด าเนินการจัดการพลังงาน โดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า 
(VE) ในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์/เครื่องจักรในกระบวนการผลิต จะสามารถช่วยลด
ต้นทุนและเพ่ิมปริมาณการผลิตได้โดยตรง เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าในการผลิต เอทานอล โดยมีมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานความร้อนและไฟฟ้า ดังนี้ 
 
 
 
 

6.1.1  สรุปมาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล 
 

จากทางที่ปรึกษาฯ ได้เข้าส ารวจตรวจวัด และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
พบว่า บริษัท พี. เอส. ซี. สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) มีศักยภาพสูงในการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล
โดยวิธีการอนุรักษ์พลังงานความร้อนและไฟฟ้า ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นระหว่างที่ปรึกษาฯ และทีม
ปฎิบัติงานของทางสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555ได้เสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ให้กับสถานประกอบการในเบื้องต้นทั้งหมด 7 มาตรการ มีมาตรการดังนี้ 

(1) มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า 
(2) มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้ า 
(3) มาตรการปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า 
(4) มาตรการควบคุมการตัดต่อการท างานของมอเตอร์พัดลม Cooling Tower 
(5) มาตรการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) 
(6) มาตรการจัดการระบบผลิตไฟฟ้า 
(7) มาตรการเชื้อเพลิงอัดแท่งส าหรับกากมันที่เหลือ 

 
แต่เมื่อได้ท าการตรวจวัดและวิเคราะห์ เชิงลึกตามมาตรการต่างๆที่เคยเสนอให้กับ 

ทางสถานประกอบการที่ได้สรุปในเบื้องต้น โดยการวิเคราะห์ตามหลักความรู้ทางด้านวิศวกรรมทั้งในแง่ 
ผลประหยัดพลังงานรวมถึงความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยีอีกทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่าใน

บทท่ีบทท่ี  66  
การจัดท าการจัดท ามาตรการอนรุักษ์พลังงานมาตรการอนรุักษ์พลังงาน  

66.1 บริษัท พี.เอส.ซี .1 บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)  
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ด้านการลงทุนในแต่ละมาตรการ พบว่ามาตรการที่เคยเสนอในเบื้องต้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 
สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 4 มาตรการ และเมื่อได้สอบถามและเก็บข้อมูลจากทางสถานประกอบการ
เพ่ิมเติม พบว่า ทางสถานประกอบการสามารถด าเนินมาตรการเพ่ิมได้อีก 1 มาตรการ ดังนั้นมาตรการ  
ที่มีศักยภาพในการลดการใช้พลังงานมีทั้งหมด 5 มาตรการ ดังนี้ 

(1) มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้ า  
(2) มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า  
(3) มาตรการลดความดันการผลิตไอน้ าให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
(4) มาตรการปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า . 
(5) มาตรการควบคุมการตัดต่อการท างานของมอเตอร์พัดลม Cooling Tower 

 
6.1.2  การน าเสนอมาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล 
 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด 
(มหาชน) จังหวัดชลบุรี ทีมที่ปรึกษาฯ ได้เข้าพบผู้บริหารและทีมปฎิบัติงานของสถานประกอบการ 
เพ่ือน าเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้แก่สถานประกอบการพิจารณาตัดสินใจด าเนินการมาตรการ
ระยะสั้นที่ทางสถานประกอบการด าเนินการได้ทันที ซึ่งทางสถานประกอบการมีความพร้อมที่จะ
ด าเนินการปรับปรุงเสร็จทันภายในระยะเวลาของโครงการ โดยมีมาตรการดังนี้ 

(1) มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้ า  
(2) มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า  
(3) มาตรการลดความดันการผลิตไอน้ าให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
(4) มาตรการปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า  
(5) มาตรการควบคุมการตัดต่อการท างานของมอเตอร์พัดลม Cooling Tower 

 
ในการเข้าประชุมเพ่ือน าเสนอมาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 

2555 ณ บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  

  ทีมท่ีปรึกษา 
(1) นายภูษิต  โชติสวัสดิ์   ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน 
(2) นางสาวร าไพประภา  มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 
(3) นางนภาภรณ์  ชั่งจันทร์  วิศวกรพลังงาน 
(4) นายวรุฒ  ยุทธชัย   วิศวกรเครื่องกล 
(5) นายชูกฤต  องคานนทท์  วิศวกรเครื่องกล 
(6) นายธีระพงศ์  ศรีสุข   วิศวกรพลังงาน 
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บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
(1) นายสรัญ เสรีธรณกุล   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
(2) นายชัยชาญ ขุนพิสึก   ผู้จัดการฝ่ายผลิต 
(3) นายพงศ์สันต์ ก่อวัฒนา  ผู้อ านวยการโรงงาน 

 

 
 

 
 
รูปที่ 6-1 น าเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ณ บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 
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6.1.3 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 
 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด 

(มหาชน) จังหวัดชลบุรี ทีมที่ปรึกษาฯ ได้เข้าพบผู้บริหารและทีมปฎิบัติงานของสถานประกอบการ 
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานทั้งหมดของโครงการฯ ซึ่งทางสถานประกอบการได้ด าเนินการปรับปรุงแล้ว
เสร็จมีทั้งหมด 2 มาตรการ มีดังนี ้

(1) มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้ า 
(2) มาตรการปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า 

 

และอีก 2 มาตรการ ซึ่งทางสถานประกอบการก าลังด าเนินการปรับปรุง มีดังนี ้
(1) มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า 
(2) มาตรการควบคุมการตัดต่อการท างานของมอเตอร์พัดลม Cooling Tower (แต่ทาง

สถานประกอบการสนใจที่จะติดตั้ง VSD ในการลดความเร็วรอบของมอเตอร์พัดลม
แทนการเขียนโปรแกรมตัดต่อการท างานมอเตอร์พัดลม) 

 
ในการเข้าประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานทั้งหมดของโครงการฯ เมื่อวันที่ 29 

เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)จังหวัดชลบุรี มี
ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  

  ทีมท่ีปรึกษา 
(1) นายธีระพงศ์ ศรีสุข   วิศวกรพลังงาน 
(2) นายสาธิต เสือคล้าย   วิศวกรเครื่องกล 

 
บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
(1) นายสรัญ เสรีธรณกุล   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
(2) นายชัยชาญ ขุนพิสึก   ผู้จัดการฝ่ายผลิต 
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รูปที่ 6-2 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ ณ บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ ากัด  
 (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 
 

6.1.4 การวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงานและวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน 
 

1) มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน  า 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานมีการใช้หม้อไอน้ าผลิตไอน้ าส าหรบัใช้ในกระบวนการต้มน้ าแป้งใช้ในกระบวนการกลั่น 
เอทานอลและอ่ืนๆ ซึ่งหม้อไอน้ าที่ใช้มีขนาด 35 ตัน จ านวน 2 ลูก หม้อไอน้ าลูกที่ 1 มีประสิทธิภาพ 
30.18% หม้อไอน้ าลูกท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 39.11% (จากการบันทึกของโรงงาน) ซึ่งประสิทธิภาพรวมของ
ทั้ง 2 ลูก 35.28% เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล (ไม้สับ กะลาปาล์ม กะลาด า) จากการส ารวจวาล์ว
และท่อไอน้ าที่ไม่มีการหุ้มฉนวนพบว่ามีจ านวน 60 จุด เมื่อตรวจวัดอุณหภูมิผิววาล์วและท่อไอน้ าที่ไม่มี
การหุ้มฉนวนมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 102 - 222 oC ดังแสดงในรูปที่ 6-3 ซึ่งถือว่ามีค่าสูงที่จะก่อให้เกิด
อันตรายจากการสัมผัสตลอดจนท าให้สูญเสียความร้อนจากการแผ่รังสีของท่อและวาล์วโดยไม่จ าเป็น  
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จึงท าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ใช้ส าหรับหม้อไอน้ าไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยอุณหภูมิสภาพแวดล้อมเฉลี่ย 
35oC ชั่วโมงการใช้งาน 5,760 ชั่วโมง/ปี 

 

 

รูปที่ 6-3 อุณหภูมิผิววาล์วที่ไม่ได้หุ้มฉนวนความร้อนก่อนปรับปรุง 
 

แนวคิด และข้ันตอนการด าเนินการ 

  ทางโรงงานควรด าเนินการหุ้มฉนวนใยแก้วโดยใช้ความหนาของฉนวนที่เหมาะสม 
ซึ่งข้ึนอยู่กับอุณหภูมิผิวและขนาดของท่อไอน้ า โดยมีการหุ้มฉนวนวาล์ว ท่อไอน้ า จ านวน 60 จุดซึ่งคาดว่า
จะสามารถลดอุณหภูมิที่ผิวได้จาก 102-222 oC เหลือไม่เกิน 60 oC โดยจุดที่ต้องท าการหุ้มฉนวนและ
ความหนาของฉนวนที่เหมาะสมดัง แสดงในตารางที่ 6-1 โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1) ตรวจวัดอุณหภูมิผิวท่อ วาล์ว หน้าแปลน และจ านวนของวาล์วที่ไม่ได้หุ้มฉนวน 
2) เสนอมาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้ าให้โรงงานผลิต 

เอทานอล 
3) ด าเนินการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว หน้าแปลน ที่ไม่ได้หุ้มฉนวนและมีการสูญเสียความร้อน 
4) ตรวจวัดอุณหภูมิผิวท่อ วาล์ว หน้าแปลน ที่มีการหุ้มฉนวนแล้วโดยอุณหภูมิต้องไม่

เกิน 60 oC 
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ตารางท่ี 6-1 จ านวนวาล์วไอน้ า ท่อไอน้ าที่ต้องหุ้มฉนวนและความหนาของฉนวนที่เหมาะสม 

อุปกรณ์ระบบไอน้ า 
จ านวน 
(ตัว) 

ความยาว 
(m) 

ความหนาฉนวน 
in, (mm) 

1. แผนก Boiler 
     - Stream Header แรงดันสูง 

   

          วาล์ว 2.5” 1 - 2.0” (50 mm) 
          วาล์ว 3” 1 - 2.0” (50 mm) 
          วาล์ว 4” 1 - 2.0” (50 mm) 
          วาล์ว 6” 1 - 2.5” (63 mm) 
          วาล์ว 8” 2 - 3.0” (75 mm) 
          วาล์ว 16” 2 - 3.5” (88 mm) 
     - Stream Header แรงดันต่ า    

          วาล์ว 2” 1 - 1.5” (38 mm) 

          วาล์ว 4” 2 - 2.0” (50 mm) 

          วาล์ว 8” 2 - 2.5” (63 mm) 

          วาล์ว 12” 3 - 2.5” (63 mm) 

          วาล์ว 16” 2 - 3.0” (75 mm) 

2. แผนก ต้มแป้งและการหมัก 
     - Stream Header 

   

          วาล์ว 4” 1 - 2.0” (50 mm) 

          วาล์ว 6” 2 - 2.0” (50 mm) 

          วาล์ว 8” 1 - 2.5” (63 mm) 

     - Stream Header ต้มแป้งและที่ถังต้มแป้ง    

          วาล์ว 3” 6 - 2.0” (50 mm) 

          ท่อ 3” 1 2.4 2.0” (50 mm) 

          วาล์ว 8” 4 - 2.5” (63 mm) 

          ท่อ 8” 1 1.1 2.5” (63 mm) 

     - ถังหมักเอทานอล และถังเพาะกล้าเชื้อยสีต ์    

          วาล์ว 2” 4 - 1.5” (38 mm) 

          วาล์ว 3” 14 - 2.0” (50 mm) 
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ตารางท่ี 6-1 (ต่อ) 

อุปกรณ์ระบบไอน้ า 
จ านวน 
(ตัว) 

ความยาว 
(m) 

ความหนาฉนวน 
in, (mm) 

3. แผนกหอกลั่นและ MSDH 
     - Stream Header หอกลั่น และตัวจา่ยไอน้ าเข้าหอกลั่น 

   

          วาล์ว 12” 4 - 2.5” (63 mm) 
          วาล์ว 8” 3 - 2.5” (63 mm) 
     - ตัวจ่ายไอน้ าเข้า MSDH    
          วาล์ว 8” 1 - 2.5” (63 mm) 

รวม 60   

 
สภาพหลังการปรับปรุง 

จากการด าเนินมาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้ า โดยมีการหุ้ม
ฉนวนวาล์ว ท่อไอน้ า จ านวน 60 จุด ดังแสดงในรูปที่ 6-4 และท าการตรวจวัดอุณหภูมิผิววาล์วลดลงเหลือ
ไม่เกิน 60 oC จึงท าให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงในระบบไอน้ าได้ 

รูปที่ 6-4 วาล์วที่หุ้มฉนวนความร้อนหลังปรับปรุง 
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การค านวณผลตอบแทนและความคุ้มค่าทางการเงิน 
 

ข้อมูลทั่วไป (ตัวอย่างการค านวณของวาล์วไอน้ าขนาด 2.5 นิ้ว จ านวน 1 ตัว) 
 ขนาดวาล์วไอน้ าที่ไม่ได้หุ้มฉนวน  = 2.5  นิ้ว 
 จ านวนวาล์วไอน้ าที่ไม่ได้หุ้มฉนวน  = 1 ตัว 
 อุณหภูมิผิววาล์วไอน้ าที่ไม่ได้หุ้มฉนวน = 221.7 oC 
 ประสิทธิภาพหม้อไอน้ ารวม  = 35.28 % 
 ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงกะลาปาล์ม = 18.46 MJ/kg 
 ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงไม้สับ  = 15.99 MJ/kg 

ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงกะลาด า  = 26.37 MJ/kg 
 ชั่วโมงการใช้งาน    = 5,760 h/y 
 

ก่อนปรับปรุง 
การสูญเสียความร้อนของพ้ืนผิวท่อที่ 221.7oC ขนาดท่อ 2.5 นิ้ว 

     = 995.3 W/m 
 

หลังปรับปรุง 
เลือกความหนาฉนวนจาก (ตารางที่ 6-2) ที่อุณหภูมิ 221.7oC ขนาดท่อ 2.5 นิ้ว 

     = 2.0  in (50 mm) 
เลือกใช้ฉนวนใยแก้วอ่านค่าการสูญเสียความร้อนที่ 221.7oC 

     = 53.5 W/m 
อ่านอุณหภูมิพ้ืนผิวท่อหลังหุ้มฉนวนได้  

     = 47.4 oC 
จ านวนวาล์วไอน้ า 1 ตัว (ความยาวเทียบเท่าหาได้จาก 1.2 × จ านวนวาล์ว) 
ความยาวท่อรวม   = (1.2×1)   

=   1.2  m 
การสูญเสียความร้อนลดลง = (995.3 - 53.5) × 1.2 

     = 1,130.16 W 
     = (1,130.16W × 5,760h/y)/1,000 
     = 6,509.72 kWh/y 
     = 6,509.72 kWh/y × 3.6 MJ/kWh 
     = 23,434.99 MJ/y 
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 สัดส่วนการป้อนพลังงานความร้อนเข้าหม้อไอน้ าของเชื้อเพลิงแต่ละชนิด 
   กะลาปาล์ม = 37.15 % 
   ไม้สับ  = 38.35 % 
   กะลาด า  = 24.50 % 
 
 ดังนั้น สามารถประหยัดพลังงานความร้อนได้ 
     = 23,434.99 × 0.3715  
     = 8,706.09 MJ/y(กะลาปาล์ม) 
     = 23,434.99 × 0.3835  
     = 8,987.31 MJ/y(ไม้สับ) 
     = 23,434.99 × 0.2450  
     = 5,741.57 MJ/y(กะลาด า) 
 

คิดเป็นเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ = 8,706.09 MJ/y / (18.46 MJ/kg × 0.3528) 
     = 1,336.79 kg/y(กะลาปาล์ม) 

= 8,987.31 MJ/y / (15.99 MJ/kg × 0.3528) 
     = 1,593.14 kg/y(ไม้สบั) 

= 5,741.57 MJ/y / (26.37 MJ/kg × 0.3528) 
     = 617.15  kg/y(กะลาด า) 
 

ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ย  = 2.90 บาท/kg  (กะลาปาล์ม) 
     = 1.20 บาท/kg  (ไม้สับ) 
     = 2.65 บาท/kg  (กะลาด า) 
 

เงินที่ประหยัดได้   = 1,336.79 × 2.90  
=   3,876.68 บาท/ปี(กะลาปาล์ม) 
= 1,593.14 × 1.20  
=   1,911.76 บาท/ปี(ไม้สับ) 
= 617.15 × 2.65   
=   1,635.45 บาท/ปี(กะลาด า) 
 

 รวมเป็นเงินทั้งหมด  = (3,876.68 + 1,911.76 + 1,635.45) 
     = 7,423.89 บาท/ปี
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ตารางท่ี 6-2 ข้อมูลจากการตรวจวัดและสรุปผลประหยัดพลังงาน 

อุปกรณ์ระบบไอน้ า 
จ านวน 
(ตัว) 

ความยาว 
(m) 

อุณหภูมผิิว 
(oC) 

ความร้อนสญูเสีย 
(W/m) 

ความร้อนสญูเสีย
ลดลง 
(W) 

ช่ัวโมง 
การใช้งาน 

(h/y) 

ปริมาณความร้อน
สูญเสียลดลง 

(MJ/y) 

เงินท่ีประหยัดได ้
(บาท/ปี) 

ความหนาฉนวน 
in, (mm) 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1. แผนก Boiler 
- Stream Header แรงดันสูง 

           

          วาล์ว 2.5” 1 1.2 221.7 47.4 995.3 53.5    1,130.16  5,760 23,435.00 7,423.91 2.0” (50 mm) 
          วาล์ว 3” 1 1.2 221.7 47.4 1,187.9 61.0    1,352.28  5,760 28,040.88 8,883.00 2.0” (50 mm) 
          วาล์ว 4” 1 1.2 221.7 47.4 1,492.9 72.9    1,704.00  5,760 35,334.14 11,193.41 2.0” (50 mm) 
          วาล์ว 6” 1 1.2 221.7 47.4 2,122.3 83.1    2,447.04  5,760 50,741.82 16,074.37 2.5” (63 mm) 
          วาล์ว 8” 2 2.4 221.7 47.4 2,701.6 89.7    6,268.56  5,760 129,984.86 41,177.56 3.0” (75 mm) 
          วาล์ว 16” 2 2.4 221.7 47.4 3,808.8 120.2 8,852.64 5,760 183,568.34 58,152.14 3.5” (88 mm) 
- Stream Header แรงดันต่ า            
          วาล์ว 2” 1 1.2 140.5 43.5 362.5 30.5 398.40 5,760 8,261.22 2,617.05 1.5” (38 mm) 
          วาล์ว 4” 2 2.4 140.5 43.5 664.5 40.3 1,498.08 5,760 31,064.19 9,840.74 2.0” (50 mm) 
          วาล์ว 8” 2 2.4 140.5 43.5 1,158.0 56.4 2,643.84 5,760 54,822.67 17,367.13 2.5” (63 mm) 
          วาล์ว 12” 3 3.6 140.5 43.5 1,651.5 77.6 5,666.04 5,760 117,491.01 37,219.67 2.5” (63 mm) 
          วาล์ว 16” 2 2.4 140.5 43.5 2,014.9 82.3 4,638.20 5,760 96,178.54 30,468.15 3.0” (75 mm) 

หมายเหตุ:  ความยาวเทียบเท่าหาได้จาก (1.2 × จ านวนวาล์ว) 
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ตารางท่ี 6-2 (ต่อ) 

อุปกรณ์ระบบไอน้ า 
จ านวน 
(ตัว) 

ความยาว 
(m) 

อุณหภูมผิิว 
(oC) 

ความร้อนสญูเสีย 
(W/m) 

ความร้อนสญูเสีย
ลดลง 
(W) 

ช่ัวโมง 
การใช้งาน 

(h/y) 

ปริมาณความร้อน
สูญเสียลดลง 

(MJ/y) 

เงินท่ีประหยัดได ้
(บาท/ปี) 

ความหนาฉนวน 
in, (mm) 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
2. แผนก ต้มแป้งและการหมัก 
- Stream Header 

           

          วาล์ว 4” 1 1.2 138.3 43.6 626.4 39.6       704.16  5,760 14,601.46 4,625.56 2.0” (50 mm) 
          วาล์ว 6” 2 2.4 138.3 43.6 890.5 52.4    2,011.44  5,760 41,709.22 13,212.95 2.0” (50 mm) 
          วาล์ว 8” 1 1.2 138.3 43.6 1,125.4 55.4    1,284.00  5,760 26,625.02 8,434.47 2.5” (63 mm) 
- Stream Header ต้มแป้ง
และที่ถังต้มแป้ง 

      
 

 
  

 

          วาล์ว 3” 6 7.2 131.5 43.9 459.0 30.9    3,082.32  5,760 63,914.99 20,247.46 2.0” (50 mm) 
          ท่อ3” - 2.4 131.5 43.9 459.0 30.9    1,027.44  5,760 21,305.00 6,749.15 2.0” (50 mm) 
          วาล์ว 8” 4 4.8 131.5 43.9 1,026.8 51.3    4,682.40  5,760 97,094.25 30,758.23 2.5” (63 mm) 
          ท่อ8” - 1.1 131.5 43.9 1,026.8 51.3    1,073.05  5,760 22,250.76 7,048.76 2.5” (63 mm) 
- ถังหมักเอทานอล และถัง
เพาะกล้าเชื้อยีสต ์

      
 

 
  

 

          วาล์ว 2” 4 4.8 102.0 42.7 198.0 16.3       872.16  5,760 18,085.11 5,729.13 1.5” (38 mm) 
          วาล์ว 3” 14 16.8 102.0 42.7 282.0 20.9    4,386.48  5,760 90,958.05 28,814.36 2.0” (50 mm) 

หมายเหตุ:  ความยาวเทียบเท่าหาได้จาก (1.2 × จ านวนวาล์ว)
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ตารางท่ี 6-2 (ต่อ) 
 

อุปกรณ์ระบบไอน้ า 
จ านวน 
(ตัว) 

ความยาว 
(m) 

อุณหภูมผิิว 
(oC) 

ความร้อนสญูเสีย 
(W/m) 

ความร้อนสญูเสีย
ลดลง 
(W) 

ช่ัวโมงการใช้
งาน 
(h/y) 

ปริมาณความร้อน
สูญเสียลดลง 

(MJ/y) 

เงินท่ีประหยัดได ้
(บาท/ปี) 

ความหนาฉนวน 
in, (mm) 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
3. แผนก หอกลั่นและ MSDH 
- Stream Header หอกลั่น 
และตัวจา่ยไอน้ าเข้าหอกลั่น 

           

          วาล์ว 8” 3 3.6 121.3 44.2 878.8 45.1    3,001.32  5,760 62,235.37 19,715.38 2.5” (63 mm) 
          วาล์ว 12” 4 4.8 121.3 44.2 1,256.6 61.4    5,736.96  5,760 118,961.60 37,685.54 2.5” (63 mm) 
- ตัวจ่ายไอน้ าเข้า MSDH            
          วาล์ว 8” 1 1.2 143.5 43.7 1,206.0 57.0    1,378.80  5,760 28,590.80 9,057.20 2.5” (63 mm) 

รวม 1,365,254.30 432,495.34  

หมายเหตุ:  ความยาวเทียบเท่าหาได้จาก (1.2 × จ านวนวาล์ว) 
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การวิเคราะห์ด้านเงินลงทุน 

 ราคาฉนวนใยแก้ว + แผ่นอลูมิเนียมปิดทับ + ราคาติดตั้ง (จ านวน 60 จุด) 
รวมเงนิลงทุนทั้งหมด     111,866.00 บาท 

 รวมเงินที่ประหยัดได้ทั้งหมด    432,495.34 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน      0.26 ปี หรือ 3.1 เดือน 
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ตารางท่ี 6-3 การสูญเสียความร้อนของพ้ืนผิวท่อที่ไม่ได้หุ้มฉนวน (kW/m) 

ขนาดท่อ เส้นผา่นศูนย์กลางท่อ อุณหภูมผิิวท่อหรือผนังร้อน oC 
in. Do (mm) Di (mm) 70 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 

1/8” 10.29 6.83 0.03 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.15 0.17 0.20 0.24 0.27 0.31 0.35 
1/4” 13.72 9.25 0.03 0.03 0.05 0.08 0.10 0.13 0.16 0.19 0.22 0.26 0.30 0.35 0.40 0.45 
3/8” 17.75 12.52 0.04 0.04 0.07 0.09 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 0.33 0.38 0.44 0.50 0.56 
1/2” 21.34 15.80 0.05 0.05 0.08 0.11 0.15 0.19 0.23 0.28 0.33 0.39 0.45 0.51 0.59 0.66 
3/4” 26.67 20.93 0.06 0.06 0.09 0.13 0.18 0.23 0.28 0.34 0.40 0.47 0.55 0.63 0.72 0.81 
1” 33.40 26.64 0.07 0.07 0.12 0.16 0.22 0.28 0.34 0.41 0.49 0.57 0.67 0.77 0.88 0.99 

1.1/4” 42.16 35.05 0.09 0.09 0.14 0.20 0.27 0.34 0.42 0.51 0.60 0.71 0.82 0.95 1.08 1.23 
1.1/2" 48.26 40.89 0.10 0.10 0.16 0.23 0.30 0.38 0.47 0.57 0.68 0.80 0.93 1.07 1.22 1.39 

2” 60.33 52.50 0.12 0.12 0.19 0.27 0.36 0.46 0.57 0.70 0.83 0.97 1.13 1.31 1.50 1.70 
2.1/2" 73.03 62.71 0.14 0.14 0.23 0.32 0.43 0.55 0.68 0.83 0.98 1.16 1.35 1.55 1.78 2.02 

3” 88.90 77.93 0.17 0.17 0.27 0.39 0.51 0.65 0.81 0.98 1.17 1.38 1.61 1.86 2.13 2.42 
3.1/2” 101.60 90.12 0.19 0.19 0.31 0.43 0.58 0.74 0.91 1.11 1.32 1.56 1.82 2.10 2.41 2.74 

4” 114.30 102.26 0.21 0.21 0.34 0.48 0.64 0.82 1.02 1.23 1.47 1.74 2.02 2.34 2.68 3.06 
5” 141.30 128.19 0.26 0.26 0.41 0.58 0.78 0.99 1.23 1.50 1.79 2.11 2.46 2.84 3.26 3.72 
6” 168.27 154.05 0.30 0.30 0.48 0.68 0.91 1.16 1.44 1.75 2.09 2.47 2.88 3.34 3.83 4.37 
8” 219.08 202.72 0.38 0.38 0.61 0.86 1.15 1.47 1.83 2.23 2.66 3.15 3.68 4.26 4.89 5.58 
10” 273.05 254.51 0.47 0.47 0.74 1.05 1.41 1.80 2.24 2.72 3.26 3.85 4.50 5.22 6.00 6.85 
12” 323.85 304.80 0.55 0.55 0.87 1.23 1.64 2.10 2.61 3.18 3.81 4.51 5.27 6.11 7.03 8.04 

แหล่งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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ตารางท่ี 6-4 ความหนาของฉนวนความร้อนที่เหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับหุ้มท่อ 

ระบบท่อ 

ช่วงอุณหภูมิของไหล ขนาดท่อ 

oC oF 
<1” 

(33 mm) 
1 1”/2 – 2” 

(42 – 60 mm) 
2 1”/2 – 4” 

(73 – 114 mm) 
5” – 6” 

(140 – 168 mm) 
8” – 12” 

(219 – 324 mm) 
14” – 20” 

(350 – 500 mm) 
ความหนาฉนวน 

ไอน้ า, ไอร้อนยิ่งยวด 239 - 320 451 - 608 2.0” (50 mm) 2.0” (50 mm) 2.5” (63 mm) 3.0” (75 mm) 3.5” (88 mm) 3.5” (88 mm) 
ไอน้ า, น้ าร้อน 152 - 238 306 - 450 1.5” (38 mm) 1.5” (38 mm) 2.0” (50 mm) 2.5” (63 mm) 3.0” (75 mm) 3.5” (88 mm) 
ความดันสูง 122 - 151 251 - 305 1.5” (38 mm) 1.5” (38 mm) 2.0” (50 mm) 2.0” (50 mm) 2.5” (63 mm) 3.0” (75 mm) 
ความดันปานกลาง 94 - 121 201 - 250 1.0” (25 mm) 1.5” (38 mm) 1.5” (38 mm) 2.0” (50 mm) 2.0” (50 mm) 2.5” (63 mm) 
ความดันต่ า 51 - 93 149 - 200 1.0” (25 mm) 1.0” (25 mm) 1.5” (38 mm) 1.5” (38 mm) 1.5” (38 mm) 2.0” (50 mm) 
คอนเดนเสท 30 - 50 110 - 148 1.0” (25 mm) 1.0” (25 mm) 1.0” (25 mm) 1.5” (38 mm) 1.5” (38 mm) 2.0” (50 mm) 

แหล่งที่มา : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี 6-5 การสูญเสียความร้อนของพ้ืนผิวท่อหลังหุ้มฉนวนใยแก้ว (W/m) 
 

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ อุณหภูมิก่อนหุ้ม (oC) 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 
Do 

(mm) 
Di 

(mm) 
อุณหภูมิหลังหุ้มเฉลี่ย 

(oC) 
40.19 41.34 42.43 42.51 44.28 43.55 44.23 45.36 46.45 47.51 45.69 46.49 47.26 48.02 48.77 

Pipe size (in.) การสูญเสียความร้อนหลังหุ้มฉนวนท่ีความหนาท่ีเหมาะสม (W/m) 
10.29 6.83 1/8” 4.27 5.60 6.96 8.35 11.16 12.20 14.63 17.07 19.52 21.98 22.17 24.39 26.60 28.82 31.04 
13.72 9.25 1/4” 4.83 6.35 7.91 8.46 11.25 13.73 16.48 19.25 22.02 24.80 24.81 27.29 29.77 32.26 34.74 
17.75 12.52 3/8” 5.44 7.17 8.94 9.51 12.97 15.41 18.51 21.62 24.74 27.87 27.66 30.43 33.21 35.98 38.76 
21.34 15.80 1/2” 5.97 7.87 9.83 10.40 13.86 16.82 20.22 23.63 27.05 30.48 30.06 33.07 36.09 39.12 42.14 
26.67 20.93 3/4” 6.72 8.88 11.09 11.67 15.56 18.84 22.65 26.49 30.33 34.19 33.45 36.81 40.18 43.55 46.92 
33.40 26.64 1” 7.64 10.10 12.64 13.20 17.63 21.28 25.61 29.96 34.32 38.70 37.54 41.32 45.11 48.90 52.69 
42.16 35.05 1.1/4” 8.80 11.65 14.60 15.11 20.21 24.35 29.32 34.32 39.34 44.38 42.65 46.96 51.27 55.59 59.90 
48.26 40.89 1.1/2" 9.59 12.72 15.94 13.85 18.38 26.44 31.85 37.29 42.76 48.25 46.11 50.78 55.45 60.12 64.79 
60.33 52.50 2” 11.13 14.78 18.55 15.81 21.00 30.50 36.76 43.06 49.40 55.76 52.81 58.16 63.52 68.88 74.25 
73.03 62.71 2.1/2" 10.54 13.84 17.22 17.81 23.68 29.61 35.59 41.59 47.61 53.65 52.00 57.23 62.46 67.70 72.94 
88.90 77.93 3” 12.06 15.86 19.74 20.25 26.95 33.76 40.59 47.45 54.34 61.24 58.95 64.89 70.83 76.78 82.73 
101.60 90.12 3.1/2” 13.26 17.45 21.73 22.17 29.52 37.04 44.54 52.08 59.65 67.25 64.43 70.93 77.43 83.93 90.44 
114.30 102.26 4” 14.46 19.04 23.72 24.06 32.05 40.29 48.46 56.68 64.93 73.20 69.86 76.90 83.96 91.02 98.09 
141.30 128.19 5” 16.98 22.38 27.90 24.18 32.09 47.14 48.57 56.71 64.88 73.07 72.20 79.45 86.70 93.96 101.22 
168.27 154.05 6” 19.49 25.70 32.06 27.41 36.39 53.92 55.27 64.55 73.86 83.19 81.84 90.07 98.30 106.54 114.79 
219.08 202.72 8” 24.18 31.91 39.84 33.37 44.35 56.42 59.79 69.76 79.76 89.78 88.87 97.77 106.68 115.59 124.51 
273.05 254.51 10” 29.15 38.49 48.07 39.57 52.63 67.38 71.06 82.94 94.84 106.77 105.20 115.74 126.30 136.86 147.42 
323.85 304.80 12” 33.81 44.66 55.81 45.32 60.30 77.64 81.62 95.27 108.96 122.68 120.46 132.54 144.64 156.74 168.85 

แหล่งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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2) มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน  า 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานมีการใช้หม้อไอน้ าผลิตไอน้ าส าหรับใช้ในกระบวนการต้มมันส าปะหลังใช้ใน
กระบวนการกลั่นเอทานอล และอ่ืนๆ ซึ่งหม้อไอน้ ามีขนาด 35 ตันต่อชั่วโมง จ านวน 2 ลูก เชื้อเพลิงที่ใช้
เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล (ไม้สับ กะลาปาล์ม กะลาด า) จากการตรวจวัดองค์ประกอบของก๊าซไอเสียของหม้อ
ไอน้ าทั้ง 2 ลูก ดังแสดงในรูปที่ 6-5 และดังแสดงในตารางที่ 6-6 พบว่าปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการเผาไหม้
ของหม้อไอน้ าทั้งสองลูกมีปริมาณสูงเกินไป จึงส่งผลให้มีการสูญเสียความร้อนไปกับไอเสีย 
 
ตารางท่ี 6-6 ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการสอบถามและจากการตรวจวัด 

รายการ หน่วย หม้อไอน  าตัวที่ 1 หม้อไอน  าตัวที่ 2 
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ 
     - กะลาปาล์ม 
     - ไม้สับ 
     - กะลาด า 

 
kg/h 
kg/h 
kg/h 

 
2,420 
2,985 
1,236 

 
2,560 
2,950 
1,063 

ปริมาณออกซิเจนในไอเสีย % 14.46 14.83 
อุณหภูมิไอเสีย oC 201.34 197.31 
อุณหภูมิอากาศเข้าห้องเผาไหม้ oC 69.58 70.24 
ชั่วโมงการใช้งานต่อปี h/y 7,920 7,920 
 

 
 

รูปที่ 6-5 การตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ าก่อนปรับปรุง 
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แนวคิด และข้ันตอนการด าเนินการ 

 จากผลการส ารวจการใช้หม้อไอน้ า พบว่า ค่าออกซิเจนที่ได้จากการตรวจวัดจากไอเสียมีค่าสูง 
กว่ามาตรฐาน แสดงให้เห็นถึงอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงมากเกินไป ซึ่งอากาศส่วนเกินนี้  
จะพาความร้อนออกไปทางปล่องไอเสีย ดังนั้นทางโรงงานควรด าเนินการควบคุมปริมาณอากาศที่ใช้ 
ในการเผาไหม้ให้น้อยลงโดยการปรับอัตราส่วนการเผาไหม้ของหม้อไอน้ าลดลง ติดตั้งชุดควบคุมปริมาณ
อากาศเข้าห้องเผาไหม้โดยใช้ Oxygen Sensor ในการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในไอเสียและใช้ PLC  
ในการควบคุมปริมาณอากาศเข้าห้องเผาไหม้ให้มีค่าประมาณ 10% โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1) ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในก๊าซไอเสีย, อุณหภูมิไอเสียออกจากห้องเผาไหม้, อุณหภูมิ
อากาศเข้าห้องเผาไหม ้

2) เสนอมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ าให้โรงงานผลิต 
เอทานอล 

3) ด าเนินการปรับลดปริมาณอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้โดยใช้ชุดควบคุมปริมาณอากาศ 
เพ่ือให้ปริมาณอากาศเข้าห้องเผาไหม้ให้มีค่า O2 อยู่ที่ประมาณ 10% 

4) ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในก๊าซไอเสียตามค่ามาตรฐานประมาณ 10% 

 
สภาพหลังปรับปรุง 

 จากการด าเนินมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า โดยติดตั้งชุดควบคุม
ปริมาณอากาศเข้าห้องเผาไหม้ให้มีค่าประมาณ 10% จึงท าให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงในระบบไอน้ าได้ 
 

การค านวณผลตอบแทนและความคุ้มค่าทางการเงิน 

ก่อนปรับปรุง (หม้อไอน ้าตัวที่ 1) 
 ปริมาณออกซิเจนในก๊าซไอเสีย (%O2) = 14.46 % 
 อุณหภูมิไอเสียออกจากห้องเผาไหม้ (Tg) = 201.34 oC 

อุณหภูมิอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ (Ta) = 69.58 oC 
 ชั่วโมงการใช้งาน (h)   = 7,920 h/y    

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ (mf)   = 2,420 kg/h(กะลาปาล์ม) 
= 2,985 kg/h(ไม้สบั)   
= 1,236 kg/h(กะลาด า)  

ค่าความร้อนต่ าของเชื้อเพลิง (LHV) = 18,460 kJ/kg(กะลาปาล์ม) 
     = 4,410  kcal/kg(กะลาปาล์ม) 

= 15,990 kJ/kg(ไม้สับ) 
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= 3,818.41kcal/kg(ไม้สับ) 
= 26,370 kJ/kg(กะลาด า) 

     = 6,298 kcal/kg(กะลาด า) 
 
ความร้อนจ าเพาะของก๊าซไอเสีย (Cpg) = (0.00005 × Tg) + 0.32  (1) 

      = (0.00005 × 201.34) + 0.32  
      =   0.33 kcal/Nm3.oC 
      = 0.33 kcal/Nm3.oC × 4.187 kJ/kcal 

=   1.382 kJ/Nm3.oC 
 

ปริมาณอากาศเชิงทฤษฎี (สมการของ Rosin ส าหรับเชื้อเพลิงแข็ง) 

(AO) = 5.0
000,1

01.1


LHV       (2) 

= 5.0
000,1

410,401.1


  =   4.954   Nm3/kgfuel(กะลาปาล์ม) 

  = 5.0
000,1

41.818,301.1


  = 4.357 Nm3/kgfuel(ไม้สับ) 

= 5.0
000,1

298,601.1


  = 6.861 Nm3/kgfuel(กะลาด า) 

 
ปริมาณก๊าซไอเสียเชิงทฤษฎี (สมการของ Rosin ส าหรับเชือ้เพลิงแข็ง) 

(GO) = 65.1
000,1

89.0


LHV      (3) 

= 65.1
000,1

410,489.0


  = 5.575 Nm3/kgfuel(กะลาปาล์ม) 

= 65.1
000,1

41.818,389.0


  = 5.048 Nm3/kgfuel(ไม้สับ) 

= 65.1
000,1

298,689.0


  = 7.255 Nm3/kgfuel(กะลาด า) 

 
อัตราส่วนอากาศ 

  (M) = 
2

21

21

O
      (4) 

   = 21/(21-14.46)  = 3.21 
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ปริมาณก๊าซเสียจริง 
 (G) = GO + (AO × (M – 1))     (5) 
  = 5.575 + (4.954 × (3.21 – 1)) =  16.53  Nm3/kgfuel(กะลาปาลม์) 
  = 5.048 + (4.357 × (3.21 – 1)) =  14.68  Nm3/kgfuel(ไม้สับ) 
  = 7.255 + (6.861 × (3.21 – 1)) =  22.42  Nm3/kgfuel(กะลาด า) 
 
ความร้อนสูญเสียในก๊าซเสีย 
 (Qg) = mf × G × Cpg × (Tg – Ta)/1,000    (6) 
  = 2,420 × 16.53 × 1.382 × (201.34 – 69.58)/1,000 
  = 7,283.44 MJ/h(กะลาปาล์ม)   

= 2,985 × 14.68 × 1.382 × (201.34 – 69.58)/1,000 
  = 7,979.66 MJ/h(ไม้สับ)   

= 1,236 × 22.42 × 1.382 × (201.34 – 69.58)/1,000 
  = 5,047.05 MJ/h(กะลาด า)   
 
หลังปรับปรุง 

 ปริมาณออกซิเจนออกจากห้องเผาไหม้ (%O2) = 10  % 
 อุณหภูมิไอเสียออกจากห้องเผาไหม้ (TgN)  = Tg + 5   (7)  

= 201.34 + 5   
=   206.34 oC 

 
ปริมาณอากาศเชิงทฤษฎี (สมการของ Rosin ส าหรับเชื้อเพลิงแข็ง) 

(AO) = 5.0
000,1

01.1


LHV       (8) 

= 5.0
000,1

410,401.1


  =   4.954   Nm3/kgfuel(กะลาปาล์ม) 

  = 5.0
000,1

41.818,301.1


  = 4.357 Nm3/kgfuel(ไม้สับ) 

= 5.0
000,1

298,601.1


  = 6.861 Nm3/kgfuel(กะลาด า) 

 
ปริมาณก๊าซไอเสียเชิงทฤษฎี (สมการของ Rosin ส าหรับเชือ้เพลิงแข็ง) 

(GO) = 65.1
000,1

89.0


LHV      (9)  
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= 65.1
000,1

410,489.0


  = 5.575 Nm3/kgfuel(กะลาปาล์ม) 

= 65.1
000,1

41.818,389.0


  = 5.048 Nm3/kgfuel(ไม้สับ) 

= 65.1
000,1

298,689.0


  = 7.255 Nm3/kgfuel(กะลาด า) 

 
อัตราส่วนอากาศ 

  (M) = 
2

21

21

O
      (10) 

   = 21/(21-10)  = 1.91 
 

ปริมาณก๊าซเสียจริง 
 (G) = GO + (AO × (M – 1))     (11) 

= 5.575 + (4.954 × (1.91 – 1)) =  10.08  Nm3/kgfuel(กะลาปาลม์) 
  = 5.048 + (4.356 × (1.91 – 1)) =   9.01  Nm3/kgfuel(ไม้สับ) 
  = 7.255 + (6.861 × (1.91 – 1)) =   13.49  Nm3/kgfuel(กะลาด า) 
 
ความร้อนสูญเสียในก๊าซเสีย 
 (Qg) = mf × G × Cpg × (Tg – Ta)/1,000    (12) 
  = 2,420 × 10.08 × 1.382 × (206.34 – 69.58)/1,000 
  = 4,609.79 MJ/h(กะลาปาล์ม) 

= 2,985 × 9.01 × 1.382 × (206.34 – 69.58)/1,000 
  = 5,082.55 MJ/h(ไม้สับ) 

= 1,236 × 13.49 × 1.382 × (206.34 – 69.58)/1,000 
  = 3,151.91 MJ/h(กะลาด า) 
 
เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้  

= [Qg(ก่อน) – Qg(หลัง)]/LHV     (13) 
   = (7,283.44 – 4,609.79)/(18,460/1,000) =  144.80 kg/h(กะลาปาล์ม) 
   = (7,979.66 – 5,082.55)/(15,990/1,000) =  181.21 kg/h(ไม้สับ) 
   = (5,047.05 – 3,151.91)/(26,370/1,000) =  71.87 kg/h(กะลาด า) 
 
 ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ย = 2.90 บาท/kg  (กะลาปาล์ม) 
    = 1.20 บาท/kg  (ไม้สับ) 
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= 2.65 บาท/kg  (กะลาด า) 
เงินที่ประหยัดได้  = 144.80 × 2.90  =  419.91บาท/ชั่วโมง(กะลาปาล์ม) 

    = 181.21 × 1.20  =  217.45บาท/ชั่วโมง(ไม้สับ) 
    = 71.87 × 2.65  =  190.45บาท/ชั่วโมง(กะลาด า) 
 
 รวมเป็นเงินทั้งหมด = (419.91 + 217.45 + 190.45) 

= 827.81 × 7,920 
    = 6,556,334.4 บาท/ปี 
 

ก่อนปรับปรุง (หม้อไอน ้าตัวที่ 2) 

 ปริมาณออกซิเจนในก๊าซไอเสีย (%O2) = 14.83 % 
 อุณหภูมิไอเสียออกจากห้องเผาไหม้ (Tg) = 197.31 oC 

อุณหภูมิก่อนเข้าห้องเผาไหม้ (Ta)  = 70.24 oC 
 ชั่วโมงการใช้งาน (h)   = 7,920 h/y    

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ (mf)   = 2,560 kg/h(กะลาปาล์ม) 
= 2,950 kg/h(ไม้สบั)   
= 1,063 kg/h(กะลาด า)  
 

ค่าความร้อนต่ าของเชื้อเพลิง (LHV) = 18,460 kJ/kg(กะลาปาล์ม) 
     = 4,410  kcal/kg(กะลาปาล์ม) 

= 15,990 kJ/kg(ไม้สับ) 
= 3,818.41kcal/kg(ไม้สับ) 
= 26,370 kJ/kg(กะลาด า) 

     = 6,298 kcal/kg(กะลาด า) 
 
ความร้อนจ าเพาะของก๊าซไอเสีย (Cpg) = (0.00005 × Tg) + 0.32  (1) 

      = (0.00005 × 197.31) + 0.32  
      =   0.33 kcal/Nm3.oC 
      = 0.33 kcal/Nm3.oC × 4.187 kJ/kcal 

=   1.381 kJ/Nm3.oC 
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ปริมาณอากาศเชิงทฤษฎี (สมการของ Rosin ส าหรับเชื้อเพลิงแข็ง) 

(AO) = 5.0
000,1

01.1


LHV       (2) 

= 5.0
000,1

410,401.1


  =   4.954   Nm3/kgfuel(กะลาปาล์ม) 

  = 5.0
000,1

41.818,301.1


  = 4.357 Nm3/kgfuel(ไม้สับ) 

= 5.0
000,1

298,601.1


  = 6.861 Nm3/kgfuel(กะลาด า) 

 
ปริมาณก๊าซไอเสียเชิงทฤษฎี (สมการของ Rosin ส าหรับเชือ้เพลิงแข็ง) 

(GO) = 65.1
000,1

89.0


LHV      (3)  

= 65.1
000,1

410,489.0


  = 5.575 Nm3/kgfuel(กะลาปาล์ม) 

= 65.1
000,1

41.818,389.0


  = 5.048 Nm3/kgfuel(ไม้สับ) 

= 65.1
000,1

298,689.0


  = 7.255 Nm3/kgfuel(กะลาด า) 

 
อัตราส่วนอากาศ 

  (M) = 
2

21

21

O
      (4) 

   = 21/(21-14.83)  = 3.40 
 

ปริมาณก๊าซเสียจริง 
 (G) = GO + (AO × (M – 1))     (5) 
  = 5.575 + (4.954 × (3.40 – 1)) =  17.48  Nm3/kgfuel(กะลาปาลม์) 
  = 5.048 + (4.357 × (3.40 – 1)) =  15.52  Nm3/kgfuel(ไม้สับ) 
  = 7.255 + (6.861 × (3.40 – 1)) =  23.75  Nm3/kgfuel(กะลาด า) 

 
ความร้อนสูญเสียในก๊าซเสีย 
 (Qg) = mf × G × Cpg × (Tg – Ta)/1,000    (6) 
  = 2,560 × 17.48 × 1.381 × (197.31 – 70.24)/1,000 
  = 7,854.60 MJ/h(กะลาปาล์ม) 

= 2,950 × 15.52 × 1.381 × (197.31 – 70.24)/1,000 
  = 8,035.07 MJ/h(ไม้สับ) 
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= 1,063 × 23.75 × 1.381 × (197.31 – 70.24)/1,000 
  = 4,430.04 MJ/h(กะลาด า) 
 
หลังปรับปรุง 

 ปริมาณออกซิเจนออกจากห้องเผาไหม้ (%O2) = 10  % 
 อุณหภูมิไอเสียออกจากห้องเผาไหม้ (TgN)  = Tg + 5   (7) 

= 197.31 + 5   
=   202.31 oC 
 

ปริมาณอากาศเชิงทฤษฎี (สมการของ Rosin ส าหรับเชื้อเพลิงแข็ง) 

(AO) = 5.0
000,1

01.1


LHV       (8) 

= 5.0
000,1

410,401.1


  =   4.954   Nm3/kgfuel(กะลาปาล์ม) 

  = 5.0
000,1

41.818,301.1


  = 4.357 Nm3/kgfuel(ไม้สับ) 

= 5.0
000,1

298,601.1


  = 6.861 Nm3/kgfuel(กะลาด า) 

 
ปริมาณก๊าซไอเสียเชิงทฤษฎี (สมการของ Rosin ส าหรับเชือ้เพลิงแข็ง) 

(GO) = 65.1
000,1

89.0


LHV      (9) 

= 65.1
000,1

410,489.0


  = 5.575 Nm3/kgfuel(กะลาปาล์ม) 

= 65.1
000,1

41.818,389.0


  = 5.048 Nm3/kgfuel(ไม้สับ) 

= 65.1
000,1

298,689.0


  = 7.255 Nm3/kgfuel(กะลาด า) 

 
อัตราส่วนอากาศ 

  (M) = 
2

21

21

O
      (10) 

   = 21/(21-10)  = 1.91 
 

ปริมาณก๊าซเสียจริง 
 (G) = GO + (AO × (M – 1))     (11) 
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  = 5.575 + (4.954 × (1.91 – 1)) =  10.08  Nm3/kgfuel(กะลาปาลม์) 
  = 5.048 + (4.356 × (1.91 – 1)) =   9.01  Nm3/kgfuel(ไม้สับ) 
  = 7.255 + (6.861 × (1.91 – 1)) =   13.49  Nm3/kgfuel(กะลาด า) 
 
ความร้อนสูญเสียในก๊าซเสีย 
 (Qg) = mf × G × Cpg × (Tg – Ta)/1,000    (12) 
  = 2,560 × 10.08 × 1.381 × (202.31 – 70.24)/1,000 
  = 4,706.36 MJ/h(กะลาปาล์ม) 

= 2,950 × 9.01 × 1.381 × (202.31 – 70.24)/1,000 
  = 4,847.74 MJ/h(ไม้สับ) 

= 1,063 × 13.49 × 1.381 × (202.31 – 70.24)/1,000 
  = 2,616.19 MJ/h(กะลาด า) 
 
เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้  

= [Qg(ก่อน) – Qg(หลัง)]/LHV     (13) 
   = (7,854.60 – 4,706.36)/(18,460/1,000) =  170.50 kg/h(กะลาปาล์ม) 
   = (8,035.07 – 4,847.74)/(15,990/1,000) =  199.36 kg/h(ไม้สับ) 
   = (4,430.04 – 2,616.19)/(26,370/1,000) =  68.79  kg/h(กะลาด า) 
 
 ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ย = 2.90 บาท/kg  (กะลาปาล์ม) 
    = 1.20 บาท/kg  (ไม้สับ) 

= 2.65 บาท/kg  (กะลาด า) 
 

เงินที่ประหยัดได้  = 170.50 × 2.90  =  494.45  บาท/ชั่วโมง(กะลาปาล์ม) 
    = 199.36 × 1.20  =  239.23  บาท/ชั่วโมง(ไม้สับ) 
    = 68.79 × 2.65  =  182.28บาท/ชั่วโมง(กะลาด า) 
 
 รวมเป็นเงินทั้งหมด = (494.45 + 239.23 + 182.28) 

= 915.96 × 7,920 
    = 7,254,454.19 บาท/ปี 
 

 เงินที่ประหยัดได้รวมทั้ง 2 ลูก 
    = (6,556,334.4 + 7,254,454.19)  

= 13,810,788.59 บาท/ปี 
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การวิเคราะห์ด้านเงินลงทุน 

 ราคา Oxygen Sensor + PLC + อุปกรณ์ต่างๆ + ค่าติดตั้งชุดละ 
รวมเงินลงทุนทั้งหมดของทั้ง 2 ลูก   421,000 บาท  
รวมเงินที่ประหยัดได้ทั้งหมด   13,810,788.59 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน     0.03 ปี หรือ 10  วัน 

 
3) มาตรการปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า 

 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

  โรงงานมีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าจ านวนมากในกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลให้ค่าตัวประกอบ
ก าลังไฟฟ้าค่อนข้างต่ าเพราะมอเตอร์เป็นโหลดแบบเหนี่ยวน า จากการส ารวจพบว่า ค่าตัวประกอบ
ก าลังไฟฟ้า (Power Factor) ของหม้อแปลงเฉลี่ยเท่ากับ 0.80 เนื่องจากคาปาซิเตอร์ที่ต่อขนานเข้าไปกับ
ระบบไฟฟ้าที่มีอยู่เสียใช้งานไม่ได้ จึงท าให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในหม้อแปลงไฟฟ้าและจะต้องเสีย
เงินค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor) ในอัตรากิโลวาร์ละ 56.07 บาท ให้กับการไฟฟ้าส าหรับ
รอบเดือนนั้นดังแสดงในรูปที่ 6-6 
 

 
 

รูปที่ 6-6 ตัวอย่างบิลค่าไฟฟ้าก่อนปรับปรุง 
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แนวคิด และข้ันตอนการด าเนินการ 

ค่าตัวประกอบก าลัง คือ อัตราส่วนของก าลังไฟฟ้าจริง (kW) ต่อก าลังไฟฟ้าปรากฏ 
(kVA) โดยทั่วไปควรมีค่าสูงกว่า 0.85 เพราะถ้าต่ ากว่านี้จะต้องจ่ายเงินในส่วนของค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์  
ดังนั้นเพื่อปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ให้ได้มาตรฐานคือค่าสูงกว่า 0.85 Lagging จึงจ าเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขคาปาซิเตอร์ในส่วนที่ใช้งานไม่ได้ โดยการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ใหม่เพ่ือปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
จาก 0.80 เป็น 0.95 โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1) เก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังครึ่งปี จากบิลการไฟฟ้า 
2) ตรวจวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของระบบส่งก าลังไฟฟ้าก่อนปรับปรุง 
3) เสนอมาตรการปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าให้โรงงานผลิตเอทานอล 
4) ด าเนินการปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของระบบส่งก าลังไฟฟ้าให้มีค่า 0.95 

Lagging โดยการติดตั้ง Capacitor Bank ให้เหมาะสมกับค่าก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ 
5) ตรวจวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของระบบส่งก าลังไฟฟ้าหลังปรับปรุง 

 
สภาพหลังการปรับปรุง 

จากการด าเนินมาตรการปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า โดยปรับปรุงแก้ไขค่า
เพาเวอร์แฟคเตอร์จาก 0.80 เป็น 0.95 จึงท าให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า
ได้ดังแสดงในรูปที่ 6-7 
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รูปที่ 6-7  ตัวอย่างบิลค่าไฟฟ้าหลังปรับปรุง 
 
การค านวณผลตอบแทนและความคุ้มค่าทางการเงิน 

 

ก่อนปรับปรุง 
ค่าใช้จ่ายค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (ตารางที่ 6-7) 

= [ค่าก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟรวม (kVAR) – ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดรวม (kW) × 0.6197] 
× อัตราค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์ กิโลวาร์ละ 56.07 บาท 

  = 18,704 – (25,120 × 0.6197) × 56.07 
  = 175,901 บาท/6 เดือน 
  = 175,901 × 2  

= 351,802 บาท/ปี 
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ตารางท่ี 6-7 ข้อมูลค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดและก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟย้อนหลัง 6 เดือน 

เดือน/ปี 
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด 

(kW) 
ค่าก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ 

(kVAR) 
ค่าใช้จ่ายค่าเพาเวอร์แฟคเตอร ์

(บาท/เดือน) 

มกราคม    /2555 4,040 2,984 26,937 

กุมภาพันธ ์/2555 3,200 2,408 23,828 

มีนาคม     /2555 4,576 3,376 30,292 

เมษายน   /2555 4,664 3,496 33,963 

พฤษภาคม/2555 4,248 3,176 30,475 

มิถุนายน  /2555 4,392 3,264 30,406 

เฉลี่ย 4,187 3,117 29,317 

รวม 25,120 18,704 175,901 

 
หลังปรับปรุง 

สามารถประหยัดพลังงานได้คิดเป็นเงินทั้งปี  = 351,802 บาท/ปี 
 

การหาขนาดของคาปาซิเตอร์ 

พลังไฟฟ้าที่ท าให้เกิดงานจริง (PA)   = 4,187 kW 
 ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ก่อนปรับปรุง (PF1)  = 0.80 
 ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์หลังปรับปรุง (PF2)  = 0.95 
  

มุมระหว่างกระแสและแรงดันก่อนปรับปรุง (Ø1) = cos-1 (PF1)  (1) 
       = cos-1 (0.80) 
       = 36.8698 
 

มุมระหว่างกระแสและแรงดันหลังปรับปรุง (Ø2) = cos-1 (PF2)  (2) 
       = cos-1 (0.95) 
       = 18.1949 
 

ก าลังรีแอกทีฟของคาปาซิเตอร์ (ขนาดคาปาซิเตอร์) = PA × (tanØ1 – tanØ2) (3) 
       = 4,187 × (tan36.8698-   
        tan18.1949) 
       = 1,764.04 kVAR 
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การวิเคราะห์ด้านเงินลงทุน 
  รวมเงินลงทุนทั้งหมด    114,243.9 บาท 
  รวมเงินที่ประหยัดได้ทั้งหมด   351,802 บาท/ปี 
  ระยะเวลาคืนทุน     0.32 ปีหรือ 3.9 เดือน 
 

4) มาตรการควบคุมการตัดต่อการท างานของมอเตอร์พัดลม Cooling Tower 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

 ในกระบวนการหมักเอทานอล มีการใช้ Cooling Tower ขนาด 1,500 ตัน จ านวน 2 ชุด 
เพ่ือหล่อเย็นควบคุมอุณหภูมิถังหมักให้มีค่าประมาณ 30-34 oC ดังแสดงในรูปที่ 6-8 บางครั้งอุณหภูมิ
อากาศมีอุณหภูมิต่ าแต่มอเตอร์พัดลมของ Cooling Tower มีการเปิดใช้งานคงที่ตลอดเวลาที่มีการเดิน
ระบบ ดังนั้นหากมีการเขียนโปรแกรมเพ่ือให้มีการตัดการท างานของพัดลมเมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกต่ า 
โดยให้ปั๊มน้ า Cooling Tower ท างานตามปกติจะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้จากการส ารวจ
พบว่าโรงงานมีการใช้มอเตอร์พัดลม Cooling Tower ขนาด 22 kW จ านวน 2 ชุด ท าให้มีการใช้ไฟฟ้า
ค่อนข้างสูง ดังนั้นหากมีการเขียนโปรแกรมเพ่ือให้มีการตัดการท างานของพัดลมจ านวน 1 ชุด และอีก 1 ชุด
ท างานตามปกติ ก็จะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้ 
 

 
 

รูปที่ 6-8  Cooling Towerใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล 
 

แนวคิด และข้ันตอนการด าเนินการ 

  เมื่อมีการเขียนโปรแกรมเพ่ือให้มีการตัดการท างานของพัดลม ท าให้สามารถลดชั่วโมง
การใช้พลังงานลงได้จาก 100% เหลือ 75% โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
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1) เก็บข้อมูลขนาดของมอเตอร์ไฟฟ้า Cooling Tower 
2) ตรวจวัดค่าก าลังไฟฟ้า (kW), ค่ากระแสไฟฟ้า (A), ค่าแรงดันไฟฟ้า (V), ค่าเพาเวอร์

แฟคเตอร์ (PF), เปอร์เซ็นต์การเปิดใช้งานของ Cooling Tower ก่อนปรับปรุง 
3) ประเมินโหลดของระบบ Cooling Tower 
4) เสนอมาตรการควบคุมการตัดต่อการท างานของมอเตอร์พัดลม Cooling Tower  

ให้โรงงานผลิตเอทานอล 
5) ด าเนินการเขียนโปรแกรมเพ่ือให้มีการตัดการท างานของพัดลม Cooling Tower 
6) ตรวจวัดค่าก าลังไฟฟ้า (kW), ค่ากระแสไฟฟ้า (A), ค่าแรงดันไฟฟ้า (V), ค่าเพาเวอร์

แฟคเตอร์ (PF), เปอร์เซ็นต์การเปิดใช้งานของ Cooling Tower หลังปรับปรุง 
 

สภาพหลังการปรับปรุง 

จากการด าเนินมาตรการควบคุมการตัดต่อการท างานของมอเตอร์พัดลม Cooling 
Tower โดยเขียนโปรแกรมเพ่ือให้มีการตัดการท างานของพัดลมจึงท าให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 
 

การค านวณผลตอบแทนและความคุ้มค่าทางการเงิน 

ข้อมูลเบื องต้น 
ขนาดมอเตอร์      = 22 kW 
จ านวนมอเตอร์      = 2 เครื่อง 
ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยของมอเตอร์ที่วัดได้ตัวที่ 1 (P1)  = 15.82 kW 
ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยของมอเตอร์ที่วัดได้ตัวที่ 2 (P2)  = 19.08 kW 

 เปอร์เซ็นต์การท างานของมอเตอร์ก่อนปรับปรุง (%loadก่อน) = 100 % 
เปอร์เซ็นต์การท างานของมอเตอร์หลังปรับปรุง (%loadหลัง) = 75 % 

 ชั่วโมงการใช้งานต่อปี (h)     = 5,760 h/y 
 ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ย     = 3.40 บาท/kWh 
 

ก่อนปรับปรุง (เดินมอเตอร์ตัวที่ 1 เป็นหลัก ส่วนมอเตอร์ตัวที่ 2 เขียนโปรแกรมตัดต่อการ
ท้างาน) 

 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุง  = P2 × h × %loadก่อน  (1) 
= 19.08 × 5,760 × 1.0 

      = 109,900.80 kWh/y 
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หลังปรับปรุง 
 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุง  = P2 × h × %loadหลงั  (2) 

= 19.08 × 5,760 × 0.75 
      = 82,425.60 kWh/y 

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  = 109,900.80 - 82,425.60 
     = 27,475.20 kWh/y 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   = 27,475.20 × 3.40 
     = 93,415.68 บาท/ปี 
 
การวิเคราะห์ด้านเงินลงทุน 

รวมเงินลงทุนทั้งหมด   -  บาท 
 รวมเงินที่ประหยัดได้ทั้งหมด  93,415.68 บาท/ปี 

ระยะเวลาคืนทุน    -  ปี 
 
 หมายเหตุ :  ส าหรับมาตรการควบคุมการตัดต่อการท างานของมอเตอร์พัดลม Cooling Tower
ทางสถานประกอบการก าลังพิจารณาปรับปรุงโดยการติดตั้ง VSD แทนการเขียนโปรแกรมตัดต่อ 
การท างานของมอเตอร์พัดลม 
 
 
 
 

6.2.1  สรุปมาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล 
 

จากทางที่ปรึกษาฯ ได้เข้าส ารวจตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
พบว่า บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด มีศักยภาพสูงในการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล โดยวิธีการอนุรักษ์
พลังงานความร้อนและไฟฟ้า ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นระหว่างที่ปรึกษาฯ และทีมปฎิบัติงานของ 
ทางสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ได้เสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงงาน 
ในเบื้องต้นทั้งหมด มีมาตรการดังนี้ 

(1) มาตรการน าระบบ Cogeneration มาใช้ร่วมกับหม้อไอน้ า 
(2) มาตรการลดการโบล์วดาวน์ของหม้อไอน้ า 
(3) มาตรการน าความร้อนทิ้งจากไอเสียกลับมาใช้อบเชื้อเพลิง 

 

66..2  2  บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัดบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด  
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แต่เมื่อได้ท าการตรวจวัดและวิเคราะห์เชิงลึกตามมาตรการต่างๆ ที่เคยเสนอให้กับ  
ทางสถานประกอบการที่ได้สรุปในเบื้องต้น โดยการวิเคราะห์ตามหลักความรู้ทางด้านวิศวกรรมทั้งใน 
แง่ผลประหยัดพลังงานรวมถึงความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยี อีกทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่า  
ในด้านการลงทุนในแต่ละมาตรการ พบว่ามาตรการที่เคยเสนอในเบื้องต้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 
สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 2 มาตรการ คือ มาตรการลดการโบล์วดาวน์ของหม้อไอน้ าและมาตรการ 
น าความร้อนทิ้งจากไอเสียกลับมาใช้อบเชื้อเพลิงและเมื่อได้สอบถามและเก็บข้อมูลจากทางสถาน
ประกอบการเพ่ิมเติม พบว่า ทางสถานประกอบการสามารถด าเนินมาตรการเพ่ิมได้อีก 2 มาตรการ คือ 
มาตรการติดตั้ง VSD ส าหรับมอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตและมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การเผาไหม้ของหม้อไอน้ า ดังนั้นมาตรการที่มีศักยภาพในการลดการใช้พลังงานมีทั้งหมด 4 มาตรการ ดังนี้ 

(1) มาตรการติดตั้ง VSD ส าหรับมอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
(2) มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า 
(3) มาตรการลดการโบล์วดาวน์ของหม้อไอน้ า 
(4) มาตรการน าความร้อนทิ้งจากไอเสียกลับมาใช้อบเชื้อเพลิง 

 
6.2.2  การน าเสนอมาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล 
 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. ทางที่ปรึกษาฯ ได้น าเสนอมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานให้แก่ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด  โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) และ 
ได้โทรพูดคุยรายละเอียดการวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงานและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน 
กับนางสาวสุธัมมา อยู่ศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ของบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด ซึ่งทางบริษัทมีความสนใจ  
ที่จะด าเนินมาตรการทั้ง 4 มาตรการ แต่มาตรการระยะสั้นที่ทางสถานประกอบการสามารถด าเนินการได้
ทันที และมีความพร้อมที่จะด าเนินการปรับปรุงเสร็จทันภายในระยะเวลาของโครงการ โดยมีมาตรการดังนี้ 

(1) มาตรการติดตั้ง VSD ส าหรับมอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
(2) มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า 
(3) มาตรการลดการ Blowdown ของหม้อไอน้ า 

 

ส่วนมาตรการที่ทางสถานประกอบการไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาของ
โครงการมีมาตรการดังนี้ 

(1) มาตรการน าความร้อนทิ้งจากไอเสียกลับมาใช้อบเชื้อเพลิง 
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6.2.3   ประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 
 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด จังหวัดลพบุรี 
ทีมที่ปรึกษาฯ ได้เข้าพบผู้บริหารและทีมปฎิบัติงานของสถานประกอบการเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
ทั้งหมดของโครงการฯ ซึ่งทางสถานประกอบการได้ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จมีทั้งหมด 2 มาตรการ มีดังนี้ 

(1) มาตรการติดตั้ง VSD ส าหรับมอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
(2) มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า 

 

อีก 1 มาตรการ ซึ่งทางสถานประกอบการก าลังด าเนินการปรับปรุง มีดังนี ้
(1) มาตรการลดการ Blowdown ของหม้อไอน้ า 

 

และอีก 1 มาตรการที่ทางสถานประกอบการวางให้เป็นแผนระยะยาว ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการปรับปรุงประมาณปี 2557 มีดังนี ้

(1) มาตรการน าความร้อนทิ้งจากไอเสียกลับมาใช้อบเชื้อเพลิง 
 

ในการเข้าประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานทั้งหมดของโครงการฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2556 เวลา 10.30 น. ณ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด จังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  

  ทีมท่ีปรึกษา 
(1) นายสุภกิณห์  สมศรี    ผู้จัดการโครงการ 
(2) นายธีระพงศ์ ศรีสุข   วิศวกรพลังงาน 

 
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด 
(1) นายศุภมงคล  ศรีสถาพร   ผู้อ านวยการสายงานปฏิบัติการ 
(2) นายบริสุทธิ์ พีระศิลป์  ผู้จัดการโรงงาน 
(3) นางสาวสุธัมมา อยู่ศิลป์  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค 
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รูปที่ 6-9 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด จังหวัดลพบุรี 
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 
 

6.2.4 การวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงานและวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน 
 

1) มาตรการติดตั ง VSD ส าหรับมอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานใช้มอเตอร์ส าหรับในกระบวนการผลิตเอทานอลจ านวนหลายตัว ซึ่งบางตัว 
ทางโรงงานได้ติดตั้ง VSD ไปแล้ว และยังมีอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้มีการติดตั้ง จากการส ารวจพบว่า โรงงาน
มีการใช้ปั๊มน้ าขนาด 15 kW (Flash Tank Bottom Transfer Pump) จ านวน 1 ชุด ขนาด 18.5 kW 
(Thin Slop Transfer Pump) จ านวน 1 ชุด มอเตอร์ปั๊มขนาด 55 kW (Slurry Pump) จ านวน 1 ชุด  
ซึ่งทางโรงงานได้ใช้ Control Valve ในการควบคุมอัตราการไหลให้ได้ตามภาระของโหลด ซึ่งการใช้ 
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Control Valve ควบคุมนั้นยังคงใช้พลังงานค่อนข้างสูง เมื่อทางโรงงานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว
รอบมอเตอร์ (VSD) จึงสามารถลดก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ลงได้ ดังแสดงในรูปที่ 6-10 
 

 
 

รูปที่ 6-10  ตู้เมนควบคุมมอเตอร์ ก่อนปรับปรุง 
 

แนวคิด และข้ันตอนการด าเนินการ 

ทางโรงงานควรด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) กับ 
ชุดมอเตอร์ปั๊ม และยกเลิกการใช้ Control Valve ซึ่งจะสามารถประหยัดได้ทั้งพลังงานไฟฟ้าได้โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1) ตรวจวัดค่าก าลังไฟฟ้า (kW), ความเร็วรอบของมอเตอร์เดิม (rpm), ความเร็วรอบ 
ที่ต้องการ (rpm) 

2) เสนอมาตรการติดตั้ง VSD ส าหรับมอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
3) ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) 
4) ตรวจวัดค่าก าลังไฟฟ้า (kW) หลังปรับปรุง 

 
สภาพหลังการปรับปรุง 

จากการด าเนินมาตรการติดตั้ง VSD ส าหรับมอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยท าการ
ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) ดังแสดงในรูปที่ 6-11 จึงท าให้สามารถประหยัด
พลังงานไฟฟ้าได ้
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รูปที่ 6-11  การติดตั้งตู้ VSD เพ่ิมเติม และวัดค่าก าลังไฟฟ้าหลังปรับปรุง 
 

การค านวณผลตอบแทนและความคุ้มค่าทางการเงิน 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

ตารางท่ี 6-8 ข้อมูลทั่วไปของ VSD  

รายการ สัญลักษณ ์ หน่วย 
Flash Tank 

Bottom 
Transfer Pump 

Thin Slop 
Transfer 
Pump 

Slurry Pump 

ค่าก าลังไฟฟ้าที่วัดได(้ก่อนปรับปรุง) P kW 7.23 11.43 36.10 

ความเร็วรอบของมอเตอร์ที่วัดได้(กอ่นปรับปรุง) N1 rpm 2,920 2,920 1,475 

ความเร็วรอบที่ต้องการ N2 rpm 1,800 1,800 1,100 

ช่ัวโมงการเปิดใช้งานต่อวัน h h/d 24 24 24 

จ านวนวันท างานต่อป ี d d/y 201 201 201 
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ก่อนปรับปรุง 

Flash Tank Bottom Transfer Pump ขนาด 15 kW 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี  = P × h      (1) 
   = 7.23 kW × 24 h/d × 201 d/y 
   = 34,877.52 kWh/y 
 
Thin Slop Transfer Pump ขนาด 18.5 kW 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี  = P × h      (2) 
   = 11.43 kW × 24 h/d × 201 d/y 
   = 55,138.32 kWh/y 
 
Slurry Pump ขนาด 55 kW 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี  = P × h      (3) 
   = 36.10 kW × 24 h/d × 201 d/y 
   = 174,146.40 kWh/y 

 
หลังปรับปรุง 

Flash Tank Bottom Transfer Pump ขนาด 15 kW 
ความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ต้องการ 1,800 rpm 
ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ (P2) = (N2/N1)

3 × P     (4) 
   = (1,800/2,920)3 × 7.23 
   = 1.69  kW 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี  = P2 × h      (5) 
   = 1.69 kW × 24 h/d × 201 d/y 
   = 8,169.85 kWh/y 
 
Thin Slop Transfer Pump ขนาด 18.5 kW 
ความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ต้องการ 1,800 rpm 
ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ (P2) = (N2/N1)

3 × P     (6) 
   = (1,800/2,920)3 × 11.43 
   = 2.67  kW 
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พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี  = P × h      (7) 
   = 2.67 kW × 24 h/d × 201 d/y    

= 12,915.83 kWh/y 
 

Slurry Pumpขนาด 55kW 
ความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ต้องการ 1,100 rpm 
ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ (P2) = (N2/N1)

3 × P     (8) 
   = (1,100/1,475)3 × 36.10 
   = 14.97  kW 
 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี  = P × h      (9) 
   = 14.97 kW × 24 h/d × 201 d/y    

    = 72,229.81 kWh/y 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้ทั้งหมด 
    = พลังงานไฟฟ้าที่ใช้(ก่อนปรับปรุง)–พลังงานไฟฟ้าที่ใช้(หลังปรับปรุง) 
    = (34,877.52 + 55,138.32 + 174,146.40) – (8,169.85 

+ 12,915.83 + 72,229.81) 
    = 170,846.75 kWh/y 
 

ราคาไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย = 3.21 บาท/kWh 
 

 คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ = 170,846.75kWh/y × 3.21บาท/kWh 
    = 548,418.06 บาท/ปี 
 

การวิเคราะห์ด้านเงินลงทุน 

รวมเงินลงทุนทั้งหมด 3 ชุด  610,000.00 บาท 
 รวมเงินที่ประหยัดได้ทั้งหมด  548,418.06 บาท/ปี 

ระยะเวลาคืนทุน    1.11  ปี 
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2) มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน  า 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานมีการใช้หม้อไอน้ าผลิตไอน้ าส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล ซึ่งหม้อไอน้ า
ลูกที่ 2 มีขนาด 20 ตันต่อชั่วโมง เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง (ไม้สับ) จากการตรวจวัดองค์ประกอบ
ของก๊าซไอเสียของหม้อไอน้ า พบว่า ปริมาณออกซิเจนในไอเสียที่ออกจากปล่องไอเสีย 13.65% อุณหภูมิ
ไอเสีย 189.70oC อุณหภูมิอากาศเข้าห้องเผาไหม้ 32.83oC และมีการใช้งาน 4,320 ชั่วโมงต่อปี 

แนวคิด และข้ันตอนการด าเนินการ 
จากผลการส ารวจการใช้หม้อไอน้ า พบว่า ค่าออกซิเจนที่ได้จากการตรวจวัดจากไอเสีย 

มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน แสดงให้เห็นถึงอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงมากเกินไป ซึ่งอากาศส่วนเกินนี้จะ
พาความร้อนออกไปทางปล่องไอเสีย ดังนั้นทางโรงงานควรด าเนินการควบคุมปริมาณอากาศที่ใช้ในการ
เผาไหม้ให้น้อยลงโดยการปรับอัตราส่วนการเผาไหม้ของหม้อไอน้ าลดลง โดยให้เจ้าหน้าที่ปรับลดปริมาณ
ออกซิเจนในไอเสียให้มีค่าประมาณ 8% โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1) ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในก๊าซไอเสีย, อุณหภูมิไอเสียออกจากห้องเผาไหม้, อุณหภูมิ
อากาศเข้าห้องเผาไหม ้

2) เสนอมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ าให้โรงงานผลิตเอทานอล 
3) ด าเนินการปรับลดปริมาณอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ให้มีค่า O2 อยู่ที่ประมาณ 8% 
4) ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในก๊าซไอเสียตามค่ามาตรฐานประมาณ 8% 

 
สภาพหลังการปรับปรุง 

จากการด าเนินมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า โดยท าการลด
ปริมาณออกซิเจนของไอเสียจาก 13.65% ลงเหลือ 8.03% จึงท าให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงในระบบไอน้ าได้ 
 

วิธีการค านวณผลตอบแทนและความคุ้มค่าทางการเงิน 
 

ก่อนปรับปรุง 
 ปริมาณออกซิเจนในก๊าซไอเสีย (%O2) = 13.65 % 
 อุณหภูมิไอเสียออกจากห้องเผาไหม้ (Tg) = 189.70 oC 

อุณหภูมิอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ (Ta) = 32.83 oC 
 ชั่วโมงการใช้งาน (h)   = 4,320 h/y    

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ (mf)   = 3,200 kg/h  
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ค่าความร้อนต่ าของเชื้อเพลิง (LHV) = 12,537 kJ/kg 
      2,994.46kcal/kg 

ความร้อนจ าเพาะของก๊าซไอเสีย (Cpg) = (0.00005 × Tg) + 0.32  (1) 
      = (0.00005 × 189.70) + 0.32  
      =   0.329 kcal/Nm3.oC 
      = 0.329 kcal/Nm3.oC × 4.187 kJ/kcal 

=   1.380 kJ/Nm3.oC 
 

ปริมาณอากาศเชิงทฤษฎี (สมการของ Rosin ส าหรับเชื้อเพลิงแข็ง) 

(AO) = 5.0
000,1

01.1


LHV       (2) 

    

= 5.0
000,1

2,994.4601.1


  = 3.524 Nm3/kgfuel 
 

ปริมาณก๊าซไอเสียเชิงทฤษฎี (สมการของ Rosin ส าหรับเชือ้เพลิงแข็ง) 

(GO) = 65.1
000,1

89.0


LHV      (3) 

    

= 65.1
000,1

2,994.4689.0


  = 4.315 Nm3/kgfuel 
 

อัตราส่วนอากาศ 

  (M) = 
2

21

21

O
      (4) 

    
   = 21/(21-13.65)  = 2.857 
 

ปริมาณก๊าซเสียจริง 
 (G) = GO + (AO × (M – 1))     (5)  
  = 4.315 + (3.524 × (2.857 – 1)) =  10.859  Nm3/kgfuel 
 

ความร้อนสูญเสียในก๊าซเสีย 
 (Qg) = mf × G × Cpg × (Tg – Ta)/1,000    (6) 

= 3,200 × 10.859 × 1.380 × (189.70 -32.83)/1,000 
  = 7,522.44 MJ/h 
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หลังปรับปรุง 

 ปริมาณออกซิเจนออกจากห้องเผาไหม้ (%O2) = 8  % 
 อุณหภูมิไอเสียออกจากห้องเผาไหม้ (TgN)  = Tg + 5   (7) 

= 189.70 + 5   
=   194.70 oC 

 

ปริมาณอากาศเชิงทฤษฎี (สมการของ Rosin ส าหรับเชื้อเพลิงแข็ง) 

(AO) = 5.0
000,1

01.1


LHV       (8)  

= 5.0
000,1

2,994.4601.1


  = 3.524 Nm3/kgfuel 
 

ปริมาณก๊าซไอเสียเชิงทฤษฎี (สมการของ Rosin ส าหรับเชือ้เพลิงแข็ง)   (9) 

(GO) = 65.1
000,1

89.0


LHV        

= 65.1
000,1

2,994.4689.0


  = 4.315 Nm3/kgfuel 
  

อัตราส่วนอากาศ 

  (M) = 
2

21

21

O
      (10) 

   

   = 21/(21 – 8.03)  = 1.619 
 

ปริมาณก๊าซเสียจริง 
 (G) = GO + (AO × (M – 1))     (11) 
  = 4.315 + (3.524 × (1.619 – 1)) =   6.496  Nm3/kgfuel 
 

ความร้อนสูญเสียในก๊าซเสีย 
 (Qg) = mf × G × Cpg × (TgN – Ta)/1,000   (12)  

= 3,200 × 6.496 × 1.380 × (194.70 – 32.83)/1,000 
  = 4,643.71 MJ/h 
 

เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ = [Qg(ก่อน) – Qg(หลัง)]/LHV    (13)  
    = (7,522.44 - 4,643.71)/(12,537/1,000) 

= 229.62 kg/h 
ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ย = 1.20 บาท/kg 
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เงินที่ประหยัดได้  = 229.62 × 1.20  
=   275.54  บาท/ชั่วโมง 
= 275.54 × 4,320 

    = 1,190,060.05 บาท/ปี 
 

การวิเคราะห์ด้านเงินลงทุน 
 รวมเงินลงทุนทั้งหมด  ไม่มีเงินลงทุน บาท  

รวมเงินที่ประหยัดได้ทั้งหมด 1,193,950.87 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน   ทันที  
 

3) มาตรการลดการ Blowdown ของหม้อไอน  า 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานมีการใช้หม้อไอน้ าผลิตไอน้ าส าหรับใช้ในกระบวนการต้มน้ าแป้งใช้ในกระบวนการกลั่น 
เอทานอลและอ่ืนๆ ซึ่งหม้อไอน้ าที่ใช้มีขนาด 20 ตัน จ านวน 2 ลูก และ 10 ตัน จ านวน 1 ลูก โดยผลิต
ความดันไอน้ าที่ 7 barg ทางโรงงานมีการควบคุมการ Blowdown ตะกรันน้ าในหม้อไอน้ าทิ้ง โดยใช้ 
Timer Switch เพ่ือตั้งเวลาในการระบายน้ า ซึ่งจะ Blowdown ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง โดยช่วงเวลาการ 
Blowdown ทิ้งนานประมาณ 5 วินาที/ครั้ง จากการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารละลาย (TDS) ของน้ า 
Blowdown วัดค่าได้อยู่ในช่วง 1,662 - 2,249 ppm ซ่ึงต่ ากวา่ค่าความเข้มข้นท่ียอมรับได้ท่ี 3,500 ppm 
อยู่มาก ซึ่งจะเป็นการสูญเสียพลังงานความร้อนทิ้งไปกับการ Blowdown ทิ้งโดยเปล่าประโยชน์และยัง
เป็นการสูญเสียน้ าที่มีการปรับปรุงคุณภาพน้ าอีกด้วย 

 

แนวคิด และข้ันตอนการด าเนินการ 

ทางโรงงานควรด าเนินการลดปริมาณน้ า Blowdown ลงโดยให้เหมาะสมกับค่า
มาตรฐานส าหรับไอน้ าที่ความดัน 0-20 barg ควรจะรักษาค่าความเข้มข้นของสารละลาย (TDS) อยู่ที่ 
3,500 ppm โดยท าการติดตั้งระบบปล่อยน้ าระบายอัตโนมัติ (TDS Blowdown Controls) โดยการ
ปล่อยน้ าทิ้งแบบนี้เป็นการปล่อยน้ าทิ้งแบบต่อเนื่องโดยใช้เซนเซอร์ (Conductivity probe) วัดค่า TDS 
จริงที่อยู่ในหม้อไอน้ า ณ ขณะเวลานั้น ค่า TDS ที่วัดได้จริงจะถูกส่งให้กับเครื่องควบคุม (Blowdown 
controller) จากนั้นเครื่องควบคุมจะค านวณอัตราการปล่อยน้ าทิ้งให้โดยอัตโนมัติ โดยสอดคล้องกับพิกัด
ค่า TDS ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้วาล์วปล่อยน้ าทิ้ง (Blowdown control valve) จะเปิดเป็นอัตราส่วนที่ท าให้ 
การระบายน้ าออกไปเท่ากับอัตราการปล่อยน้ าทิ้งที่ก าหนดในเครื่อง ซึ่งจะสามารถประหยัดพลังงาน  
ความร้อนได้ 
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1) ตรวจวัดค่า TDS ของน้ าป้อนและน้ า Blowdown  
2) ตรวจวัดปริมาณน้ า Blowdown 
3) เสนอมาตรการลดการ Blowdown ของหม้อไอน้ า 
4) ตรวจวัดค่า TDS ของน้ าโ Blowdown ค่าประมาณ 3,500 ppm และปริมาณน้ า 

Blowdown 
 

สภาพหลังการปรับปรุง 

จากการด าเนินมาตรการลดการ Blowdown ของหม้อไอน้ าโดยท าการติดตั้งระบบ
ปล่อยน้ าระบายอัตโนมัติ (TDS Blowdown Controls) ดังแสดงในรูปที่ 6-12 จึงท าให้สามารถประหยัด
พลังงานไฟฟ้าได ้
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6-12   ติดตั้ง TDS Blowdown Controls ทีบ่ริเวณ steam drum ของ boiler 2 
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การค านวณผลตอบแทนและความคุ้มค่าทางการเงิน 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

ตารางท่ี 6-9 ข้อมูลทั่วไปของ Blowdown บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด 

รายการ สัญลักษณ ์ หน่วย Boiler 1 Boiler 2 Boiler 3 

ปริมาณน้ า Blowdown เฉลีย่ต่อวัน mB kg/day 59,520 59,520 23,040 

วันใช้งานต่อปี d day/y 180 180 180 

ความดันไอน้ าทีผ่ลติได ้ P barg 7 7 7 

อุณหภูมิน้ าเตมิ TW oC 30 30 30 

ประสิทธิภาพหม้อไอน้ า eff % 85.8 83.6 74.2 

ค่า TDS ของน้ าป้อนเข้าหม้อไอน้ า TDSf ppm 439 439 439 

ค่า TDS ของน้ า Blowdown TDSB ppm 2,034 1,662 2,249 

ปริมาณน้ าป้อนเข้าหม้อไอน้ า mW kg/h 9,552 9,604 3,708 

ค่าเอนทาลปีน้ าเติม hw kJ/kg 125.77 125.77 125.77 

ค่าเอนทาลปีน้ า Blowdown hB kJ/kg 721.40 721.40 721.40 

ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง LHV kJ/kg 12,537 12,537 20,930 

ราคาเชื้อเพลิง CF บาท/kg 1.2 (ไม้สับ) 1.2 (ไม้สับ) *0.5 (Biogas) 

ค่าน้ าและคา่ปรับสภาพน้ าป้อน CW บาท/m3 6.5 6.5 6.5 

หมายเหตุ :  *0.5 บาท/m3 (ราคา ก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้) 

 
ก่อนปรับปรุง (Boiler 1) 

ปริมาณน้ า Blowdown เฉลี่ยต่อวัน 
mw ก่อนปรับปรุง = 59,520 kg/day 

   = 59,520 kg/day × 180 day/y 
   = 10,713,600 kg/y 

 

หลังปรับปรุง (Boiler 1) 

 ค่า TDS ของน้ าในหม้อไอน้ าที่เหมาะสม 3,500 ppm 
ปริมาณน้ า Blowdown เฉลี่ยต่อวัน 
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mw หลังปรับปรุง = ((TDSf) / (TDSB ใหม่ –TDSf)) × mW  (1) 
    = ((439) / (3,500 – 439)) × 9,552 kg/h 
    = 1,369.92 kg/h 
    = 1,369.92 kg/h × 24 h/d × 180 d/y 
    = 5,918,058.46 kg/y 
 

 ปริมาณน้ าที่ประหยัดได้ 
mw save  = mBก่อนปรับปรุง –mBหลังปรับปรุง    (2) 

    = 10,713,600 - 5,918,058.46 
    = 4,795,541.54 kg/y 
 

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ 
  mf save  = ((mB save) × (hB – hW)) / (LHV × eff)  (3) 

= ((4,795,541.54) × (721.40 – 125.77)) / (12,537 × 
0.858)) 

    = 265,542.05 kg/y 
 

 คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ = 265,542.05 × 1.2 
    = 318,650.46 บาท/ปี 
 

ก่อนปรับปรุง (Boiler 2) 

ปริมาณน้ า Blowdown เฉลี่ยต่อวัน 
mw ก่อนปรับปรุง = 59,520 kg/day 

   = 59,520 kg/day × 180 day/y 
   = 10,713,600 kg/y 

 

หลังปรับปรุง (Boiler 2) 

 ค่า TDS ของน้ าในหม้อไอน้ าที่เหมาะสม 3,500 ppm 
ปริมาณน้ า Blowdown เฉลี่ยต่อวัน 

mw หลังปรับปรุง = ((TDSf) / (TDSB ใหม่ –TDSf)) × mW  (4) 
    = ((439) / (3,500 – 439)) × 9,604 kg/h 
    = 1,377.37 kg/h 
    = 1,377.37 kg/h × 24 h/d × 180 d/y 
    = 5,950,275.70 kg/y 
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ปริมาณน้ าที่ประหยัดได้ 
mw save  = mBก่อนปรับปรุง –mBหลังปรับปรุง    (5) 

    = 10,713,600 - 5,950,275.70 
    = 4,763,324.30 kg/y 
 
 ปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ 
  mf save  = ((mB save) × (hB – hW)) / (LHV × eff)  (6) 

= ((4,763,324.30) × (721.40 – 125.77)) / (12,537 × 
0.836)) 

    = 270,699.10 kg/y 
 
 คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ = 270,699.10 × 1.2 
    = 324,838.92 บาท/ปี 
 
 

ก่อนปรับปรุง (Boiler 3) 

ปริมาณน้ า Blowdown เฉลี่ยต่อวัน 
mw ก่อนปรับปรุง = 23,040 kg/day 

   = 23,040 kg/day × 180 day/y 
   = 4,147,200 kg/y 

 

หลังปรับปรุง (Boiler 3) 

 ค่า TDS ของน้ าในหม้อไอน้ าที่เหมาะสม 3,500 ppm 
ปริมาณน้ า Blowdown เฉลี่ยต่อวัน 

mw หลังปรับปรุง = ((TDSf) / (TDSB ใหม่ –TDSf)) × mW  (7) 
    = ((439) / (3,500 – 439)) × 3,708 kg/h 
    = 531.79 kg/h 
    = 531.79 kg/h × 24 h/d × 180 d/y 
    = 2,297,336.76 kg/y 
 

 ปริมาณน้ าที่ประหยัดได้ 
mw save  = mBก่อนปรับปรุง –mBหลังปรับปรุง    (8) 

    = 4,147,200 - 2,297,336.76 
    = 1,849,863.24 kg/y 
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 ปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ 
  mf save  = ((mB save) × (hB – hW)) / (LHV × eff)  (9) 

= ((1,849,863.24) × (721.40 – 125.77)) / (20,930 × 
0.742)) 

    = 70,948.47 m3/y 
 

 คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ = 70,948.47 × 0.5 
    = 35,474.24 บาท/ปี 
 

คิดเป็นเงินค่าน้ าและค่าปรับปรุงสภาพน้ า 
   = (4,795,541.54 + 4,763,324.30 + 1,849,863.24) × 0.006บาท/kg 
   = 11,408,729.08 × 0.0065 
   = 74,156.74 บาท/ปี 
 

 ดังนั้น คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ทั้งหมด 
   = 318,650.46 + 324,838.92 + 35,474.24 + 74,156.74 
   = 753,120.36 บาท/ปี 
 

การวิเคราะห์ด้านเงินลงทุน 

ราคา TDS Blowdown Controls และอุปกรณ์ต่างๆ + ค่าติดตั้งชุดละ 350,000 บาท 
รวมเงินลงทุนทั้งหมด 3 ชุด   1,050,000 บาท 

 รวมเงินที่ประหยัดได้ทั้งหมด   753,120.36 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน     1.39  ปี 
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4) มาตรการน าความร้อนทิ งจากไอเสียกลับมาใช้อบเชื อเพลิง 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานมีการใช้ไม้สับเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ซึ่งไม้สับที่ใช้มีความชื้นประมาณ 29%  
ความชื้นเหล่านี้มีผลต่อการเผาไหม้ ดังแสดงในรูปที่ 6-13 คือ ถ้าความชื้นมีมากจะท าให้การผลิตไอน้ า
เพ่ือให้ได้ความดันที่ต้องการล่าช้า เนื่องจากความร้อนส่วนหนึ่งจะสูญเสียไปกับการท าให้ความชื้นใน
เชื้อเพลิงระเหยออกไป จากการส ารวจพบว่า อุณหภูมิไอเสียมีค่าเฉลี่ย 189.7 oC ซึ่งสามารถน าความร้อน
มาอุ่นเชื้อเพลิงไม้สับก่อนเข้าห้องเผาไหม้ได้ ดังนั้นหากทางโรงงานสามารถลดความชื้นของไม้สับลงได้  
ก็จะลดเวลาการผลิตไอน้ าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไอน้ าได้ด้วย 
 

 
 

รูปที่ 6-13  เชื้อเพลิงไม้สับที่ใช้ในการเผาไหม้ 
 

แนวคิด และข้ันตอนการด าเนินการ 

ทางโรงงานควรด าเนินการลดความชื้นเชื้อเพลิงไม้สับก่อนเข้าห้องเผาไหม้ โดยใช้ไอเสีย
ในการอบเพ่ือลดความชื้น เชื้อเพลิงที่ใช้อบมีปริมาณ 3,200 kg/h ซึ่งสามารถลดความชื้นได้จาก 29% 
เหลือ 23% และส่งผลให้ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงสูงขึ้นจาก 12,537 kJ/kg เป็น 13,596 kJ/kg จึงท าให้
สามารถลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงลงได้โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1) ตรวจวัดค่าความชื้นของเชื้อเพลิง และค่าความร้อนที่ใช้การเผาไหม้ 
2) ตรวจวัดอุณหภูมิปล่องไอเสียและปริมาณไอเสีย 
3) เสนอมาตรการน าความร้อนทิ้งจากไอเสียกลับมาใช้อบเชื้อเพลิง 
4) ทดสอบค่าความร้อนของเชื้อเพลิงหลังลดค่าความชื้น 
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สภาพหลังการปรับปรุง 

จากการด าเนินมาตรการน าความร้อนทิ้งจากไอเสียกลับมาใช้อบเชื้อเพลิง โดยใช้ระบบอบ
เชื้อเพลิงก่อนเข้าห้องเผาไหม้จงึท าให้สามารถประหยัดพลังงานได้ 
 

การค านวณผลตอบแทนและความคุ้มค่าทางการเงิน 
 

ก่อนปรับปรุง (ที่ความชื น 29%) 

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ (mf1)  = 3,200  kg/h 
 

ค่าความร้อนต่ าของเชื้อเพลิง (LHV1) = 12,537  kJ/kg 
 

ปริมาณความร้อนที่ใช้ในการเผาไหม้ (Q) = mf1 × LHV1   (1) 
     = 3,200 × 12,537 
     = 40,118,400 kJ/h 
 

หลังปรับปรุง (ท่ีความชื น 23%) 

ค่าความร้อนต่ าของเชื้อเพลิง (LHV1) = 13,596  kJ/kg 
 

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ (mf2)  = Q/LHV2    (2) 
     = 40,118,400/13,596 
     = 2,951  kg/h 
 

 ปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้  = 3,200 - 2,951 
      = 249  kg/h 
 

ราคาเชื้อเพลิง    = 1.2  บาท/kg 
 

 ชั่วโมงการใช้งาน    = 4,320 h/y 
 

 คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   = 249 × 1.2 × 4,320 
      = 1,292,110 บาท/ปี 
 

การวิเคราะห์ด้านเงินลงทุน 

รวมเงินลงทุนทั้งหมด 1 ชุด   4,000,000 บาท 
 รวมเงินที่ประหยัดได้ทั้งหมด   1,292,110 บาท/ปี 

ระยะเวลาคืนทุน     3  ปี 
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6.3.1  สรุปมาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล 
 

จากทางที่ปรึกษาฯ ได้เข้าส ารวจตรวจวัด และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
พบว่า บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด มีศักยภาพสูงในการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล โดยวิธีการอนุรักษ์
พลังงานความร้อนและไฟฟ้า ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นระหว่างที่ปรึกษา และทีมปฎิบัติงานของทาง
สถานประกอบการ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ได้เสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงงานใน
เบื้องต้นทั้งหมด 7 มาตรการ มีมาตรการดังนี้ 

1) มาตรการลดความดันการผลิตไอน้ าให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
2) มาตรการลดการใช้มอเตอร์ปั๊มของถังหมัก (โดยลดมอเตอร์ลง 1 ตัว หรือ ติดตั้ง VSD) 
3) มาตรการควบคุมการตัดต่อการท างานของมอเตอร์พัดลม Cooling Tower 
4) มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้ า 
5) มาตรการลดความร้อนสูญเสียจากการรั่วของไอน้ าผ่านอุปกรณ์ในระบบ 
6) มาตรการลดการ Blowdown ของหม้อไอน้ า 
7) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการหมัก 

 
แต่เมื่อได้ท าการตรวจวัดและวิเคราะห์เชิงลึกตามมาตรการต่างๆ ที่เคยเสนอให้กับ  

ทางโรงงานที่ได้สรุปในเบื้องต้น โดยการวิเคราะห์ตามหลักความรู้ทางด้านวิศวกรรมทั้งในแง่ผลประหยัด
พลังงานรวมถึงความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยี อีกทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่าในด้านการลงทุน
ในแต่ละมาตรการ พบว่ามาตรการที่เคยเสนอในเบื้องต้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 สามารถด าเนินการ
ได้ทั้งหมด 2 มาตรการ คือ มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้ า และมาตรการลด
การ Blowdown ของหม้อไอน้ า เมื่อได้สอบถามและเก็บข้อมูลจากทางสถานประกอบการเพ่ิมเติม พบว่า 
ทางสถานประกอบการสามารถด าเนินมาตรการเพ่ิมได้อีก 1 มาตรการ  คือ มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า ดังนั้นมาตรการที่มีศักยภาพในการลดการใช้พลังงานมีทั้งหมด  
3 มาตรการ ดังนี้ 

1) มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้ า 
2) มาตรการลดการ Blowdown ของหม้อไอน้ า  
3) มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า 

 

66.3 บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด.3 บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด  
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6.3.2  การน าเสนอมาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล 
 

เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.30 น. ณ บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด 
จังหวัดนครสวรรค์  ทีมที่ปรึกษาฯ ได้เข้าพบผู้บริหารและทีมปฎิบัติงานของสถานประกอบการ  
เพ่ือน าเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้แก่สถานประกอบการพิจารณาตัดสินใจมาตรการระยะสั้น  
ที่ทางสถานประกอบการด าเนินการได้ทันที ซึ่งทางสถานประกอบการมีความพร้อมที่จะด าเนินการ
ปรับปรุงเสร็จทันภายในระยะเวลาของโครงการ โดยมีมาตรการดังนี้ 

1) มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้ า 
2) มาตรการลดการ Blowdown ของหม้อไอน้ า 
3) มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า 

 

ในการเข้าประชุมเพ่ือน าเสนอมาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล เมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  

  ทีมท่ีปรึกษา 
(1) นายภูษิต โชติสวัสดิ์   ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงาน 
(2) นางสาวร าไพประภา มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 
(3) นายชูกฤต องคานนทท์  วิศวกรเครื่องกล 
(4) นายธีระพงศ์ ศรีสุข   วิศวกรพลังงาน 

 

บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด 
(1) นายพิพัฒน์ สุทธิวิเศษศักดิ์  กรรมการผู้จัดการ 
(2) นายสันทัด  สุวรรณรัตน์  ผู้จัดการโรงงาน 
(3) นายบุญช่วย ปานอินทร์  ผู้จัดการฝ่ายโรงจักร 
(4) นายเสวียง  สุขขานน   วิศวกรเครื่องกล(หม้อไอน้ า) 
(5) นายโชติวิทย์  คงสมบูรณ์  วิศวกรไฟฟ้า 
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รูปที่ 6-14 น าเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ณ บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด  
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 

 
6.1.3  ประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 

 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด จังหวัด
นครสวรรค์ ทีมที่ปรึกษาฯ ได้เข้าพบผู้บริหารและทีมปฎิบัติงานของสถานประกอบการเพ่ือสรุปผล 
การด าเนินงานทั้งหมดของโครงการฯ ซึ่งทางสถานประกอบการได้ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จมีทั้งหมด 
2 มาตรการ มีดังนี ้
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(1) มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้ า 
(2) มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า 

และอีก 1 มาตรการ ซึ่งทางสถานประกอบการก าลังด าเนินการปรับปรุง มีดังนี ้
(1) มาตรการลดการ Blowdown ของหม้อไอน้ า 

 

ในการเข้าประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานทั้งหมดของโครงการฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 
2556 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

  ทีมท่ีปรึกษา 
(1) นายธีระพงศ์ ศรีสุข   วิศวกรพลังงาน 
(2) นายชานุพงษ์ จันทร์เศรษฐี  วิศวกรพลังงาน 
(3) นายสาธิต เสือคล้าย   วิศวกรเครื่องกล 

 
บริษัท บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด 
(1) นายสันทัด  สุวรรณรัตน์  ผู้จัดการโรงงาน 
(3) นายบุญช่วย ปานอินทร์  ผู้จัดการฝ่ายโรงจักร 
(4) นายจิรภัทร  เสนกูร   วิศวกรประกันคุณภาพ 
(5) นายพิษณุ ถิ่นแก้ว   วิศวกรฝ่ายผลิต 
(6) นายทัศนัย คงตัน   วิศวกร 
(7) นายโชติวิทย์  คงสมบูรณ์  วิศวกรไฟฟ้า 

 

 
 

รูปที่ 6-15 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ ณ บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 
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 6.3.3  การวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงานและวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน 
 

1) มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน  า 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานมีการใช้หม้อไอน้ าผลิตไอน้ าเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล ซึ่งหม้อไอน้ า 
ที่ใช้มีขนาด 42 ตัน จ านวน 1 ลูก มีประสิทธิภาพ 59.13% เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง (ถ่านหิน)  
จากการส ารวจวาล์วและท่อไอน้ าที่ ไม่มีการหุ้มฉนวน พบว่ามีจ านวน 12 จุด ดังแสดงในรูปที่ 6-16 
เมื่อตรวจวัดอุณหภูมิผิววาล์วและหน้าแปลนไอน้ าที่ไม่มีการหุ้มฉนวนมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 118 - 307 oC
ซึ่งถือว่ามีค่าสูงที่จะก่อให้เกิดอันตรายจากการสัมผัส ตลอดจนท าให้สูญเสียความร้อนจากการแผ่รังสีของ
ท่อและวาล์วโดยไม่จ าเป็น จึงท าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ใช้ส าหรับหม้อไอน้ าไปโดยเปล่าประโยชน์  
โดยอุณหภูมิสภาพแวดล้อมเฉลี่ย 35 oC ชั่วโมงการใช้งาน 7,680 ชั่วโมง/ปี 
 

 
 

 
 

รูปที่ 6-16  วาล์วที่ไม่มีการหุ้มฉนวนความร้อน และอุณหภูมิผิววาล์ว ก่อนปรับปรุง 
 

แนวคิด และข้ันตอนการด าเนินการ 

 ทางโรงงานควรด าเนินการหุ้มฉนวนใยแก้วโดยใช้ความหนาของฉนวนที่เหมาะสม 
ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิผิวและขนาดของท่อไอน้ า โดยมีการหุ้มฉนวนวาล์ว ท่อไอน้ า จ านวน 12 จุด  
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ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดอุณหภูมิที่ผิวได้จาก 118 - 307 oC เหลือไม่เกิน 60 oC  โดยจุดที่ต้องท าการหุ้ม
ฉนวนและความหนาของฉนวนที่เหมาะสมดัง แสดงในตารางที่ 6-10  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1) ตรวจวัดอุณหภูมิผิวท่อ วาล์ว หน้าแปลน และจ านวนของวาล์วที่ไม่ได้หุ้มฉนวน 
2) เสนอมาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้ าให้โรงงานผลิต 

เอทานอล 
3) ด าเนินการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว หน้าแปลน ที่มีการสูญเสียความร้อน 
4) ตรวจวัดอุณหภูมิผิวท่อ วาล์ว หน้าแปลน ที่มีการหุ้มฉนวนแล้วโดยอุณหภูมิต้องไม่

เกิน 60oC 
 
ตารางท่ี 6-10 จ านวนวาล์วไอน้ า ท่อไอน้ าที่ต้องหุ้มฉนวนและความหนาของฉนวนที่เหมาะสม 

อุปกรณ์ระบบไอน้ า 
จ านวน 
(ตัว) 

ความยาว 
(m) 

ความหนาฉนวน 
in, (mm) 

1. Valve PVC 309    
วาล์ว 3” 1 - 2.5” (63 mm) 
          หน้าแปลน3” 2 - 2.5” (63 mm) 
2. Valve PVC 305    
วาล์ว 12” 1 - 2.0” (50 mm) 
          หน้าแปลน 12” 2 - 2.0” (50 mm) 
3. Valve PVC 304    
วาล์ว 6” 1 - 2.0” (50 mm) 
          หน้าแปลน6” 2 - 2.0” (50 mm) 
4. Valve Header    
วาล์ว 2” 1 - 2.0” (50 mm) 
          หน้าแปลน2” 2 - 2.0” (50 mm) 

รวม 12   

 
สภาพหลังการปรับปรุง 

จากการด าเนินมาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้ า โดยมีการ
หุ้มฉนวนวาล์ว ท่อไอน้ า จ านวน 12 จุด และท าการตรวจวัดอุณหภูมิผิววาล์วลดลงเหลือไม่เกิน 60 oC 
จึงท าให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงในระบบไอน้ าได้ 
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รูปที่ 6-17  ท่อ วาล์วที่มีการหุ้มฉนวนความร้อนหลังปรับปรุง 
 

วิธีการค านวณผลตอบแทนและความคุ้มค่าทางการเงิน 

ข้อมูลทั่วไป (ตัวอย่างการค านวณของวาล์วไอน้ าขนาด 3 นิ้ว จ านวน 1 ตัว) 
 ขนาดวาล์วไอน้ าที่ไม่ได้หุ้มฉนวน  = 3  นิ้ว 
 จ านวนวาล์วไอน้ าที่ไม่ได้หุ้มฉนวน  = 1 ตัว 
 อุณหภูมิผิววาล์วไอน้ าที่ไม่ได้หุ้มฉนวน = 307 oC 
 ประสิทธิภาพหม้อไอน้ า   = 59.13 % 

ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงถ่านหิน  = 26.37 MJ/kg 
 ชั่วโมงการใช้งาน    = 7,680 h/y 
 

ก่อนปรับปรุง 

การสูญเสียความร้อนของพ้ืนผิวท่อที่ 307oC ขนาดท่อ 3 นิ้ว (ตารางที่ 6-12) 
     = 2,231.50 W/m 

หลังปรับปรุง 

เลือกความหนาฉนวนจาก (ตารางที่ 6-13) ที่อุณหภูมิ 307oC ขนาดท่อ 3 นิ้ว 
     = 2.5  in (63 mm) 
 

เลือกใช้ฉนวนใยแก้วอ่านค่าการสูญเสียความร้อนที่ 307oC (ตารางท่ี 6-14) 
     = 78.86 W/m 
 

อ่านอุณหภูมิพ้ืนผิวท่อหลังหุ้มฉนวนได้ (ตารางที่ 6-14) 
     = 48.30 oC 
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จ านวนวาล์วไอน้ า 1 ตัว (ความยาวเทียบเท่าหาได้จาก 1.2 × จ านวนวาล์ว) 
ความยาวท่อรวม   = (1.2×1)  =   1.2  m 

 

การสูญเสียความร้อนลดลง  
= (2,231.50 – 78.86) × 1.2 

     = 2,583.17 W 
     = (2,583.17 W × 7,680 h/y)/1,000 
     = 19,838.73 kWh/y 
     = 19,838.73 kWh/y × 3.6 MJ/kWh 
     = 71,419.43 MJ/y 
 

คิดเป็นเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้  
= 71,419.43 MJ/y / (26.37 MJ/kg × 0.3528) 

     = 4,580.35  kg/y 
 

ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ย  = 2.50 บาท/kg  
 

เงินที่ประหยัดได้   = 4,580.35 × 2.50 
=   11,450.86 บาท/ปี
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ตารางท่ี 6-11  ข้อมูลจากการตรวจวัดและสรุปผลประหยัดพลังงาน 

อุปกรณ์ระบบไอน้ า 
จ านวน 
(ตัว) 

ความยาว 
(m) 

อุณหภูมผิิว 
(oC) 

ความร้อนสญูเสีย 
(W/m) 

ความร้อนสญูเสีย
ลดลง 
(W) 

ช่ัวโมงการใช้
งาน 
(h/y) 

ปริมาณความร้อน
สูญเสียลดลง 

(MJ/y) 

เงินท่ีประหยัดได ้
(บาท/ปี) 

ความหนาฉนวน 
in, (mm) 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
1. Valve PVC 309            
วาล์ว 3” 1 1.2 307 48.28 2,231.50 78.86 2,583.17 7,680 71,419.43 11,450.87 2.5” (63 mm) 
          หน้าแปลน3” 2 0.8 307 48.28 2,231.50 78.86 1,722.11 7,680 47,612.95 7,633.91 2.5” (63 mm) 
2. Valve PVC 305            
วาล์ว 12” 1 1.2 120 44.28 1,230.00 60.30 1,403.64 7,680 38,807.84 6,222.16 2.0” (50 mm) 
          หน้าแปลน 12” 2 0.8 120 44.28 1,230.00 60.30 935.64 7,680 25,871.89 4,148.11 2.0” (50 mm) 
3. Valve PVC 304            
วาล์ว 6” 1 1.2 118 44.10 660.00 35.49 749.41 7,680 20,719.74 3,322.05 2.0” (50 mm) 
          หน้าแปลน6” 2 0.8 118 44.10 660.00 35.49 499.61 7,680 13,813.16 2,214.70 2.0” (50 mm) 
4. Valve Header            
วาล์ว 2” 1 1.2 270 46.87 1,220.00 60.84 1,390.99 7,680 38,458.15 6,166.10 2.0” (50 mm) 
          หน้าแปลน2” 2 0.8 270 46.87 1,220.00 60.84 927.33 7,680 25,638.76 4,110.73 2.0” (50 mm) 

รวม 282,341.93 45,268.63  

หมายเหตุ:  ความยาวเทียบเท่าหาได้จาก (1.2 × จ านวนวาล์ว) : ความยาวเทียบเท่าหาไดจ้าก (0.4 × จ านวนหน้าแปลน)



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report)                                    โครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ 

6-61 

การวิเคราะห์ด้านเงินลงทุน 

ราคาฉนวนใยแก้ว + แผ่นอลูมิเนียมปิดทับ + ราคาตดิตั้ง (จ านวน 12 จุด) 
รวมเงินลงทุนทั้งหมด     34,000  บาท 

 รวมเงินที่ประหยัดได้ทั้งหมด    45,268.63 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน      0.75 ปี หรือ 9 เดือน 
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ตารางท่ี 6-12   การสูญเสียความร้อนของพ้ืนผิวท่อที่ไม่ได้หุ้มฉนวน (kW/m) 
 

ขนาดท่อ เส้นผา่นศูนย์กลางท่อ อุณหภูมผิิวท่อหรือผนังร้อน oC 
in. Do (mm) Di (mm) 70 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 

1/8” 10.29 6.83 0.03 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.15 0.17 0.20 0.24 0.27 0.31 0.35 
1/4” 13.72 9.25 0.03 0.03 0.05 0.08 0.10 0.13 0.16 0.19 0.22 0.26 0.30 0.35 0.40 0.45 
3/8” 17.75 12.52 0.04 0.04 0.07 0.09 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 0.33 0.38 0.44 0.50 0.56 
1/2” 21.34 15.80 0.05 0.05 0.08 0.11 0.15 0.19 0.23 0.28 0.33 0.39 0.45 0.51 0.59 0.66 
3/4” 26.67 20.93 0.06 0.06 0.09 0.13 0.18 0.23 0.28 0.34 0.40 0.47 0.55 0.63 0.72 0.81 
1” 33.40 26.64 0.07 0.07 0.12 0.16 0.22 0.28 0.34 0.41 0.49 0.57 0.67 0.77 0.88 0.99 

1.1/4” 42.16 35.05 0.09 0.09 0.14 0.20 0.27 0.34 0.42 0.51 0.60 0.71 0.82 0.95 1.08 1.23 
1.1/2" 48.26 40.89 0.10 0.10 0.16 0.23 0.30 0.38 0.47 0.57 0.68 0.80 0.93 1.07 1.22 1.39 

2” 60.33 52.50 0.12 0.12 0.19 0.27 0.36 0.46 0.57 0.70 0.83 0.97 1.13 1.31 1.50 1.70 
2.1/2" 73.03 62.71 0.14 0.14 0.23 0.32 0.43 0.55 0.68 0.83 0.98 1.16 1.35 1.55 1.78 2.02 

3” 88.90 77.93 0.17 0.17 0.27 0.39 0.51 0.65 0.81 0.98 1.17 1.38 1.61 1.86 2.13 2.42 
3.1/2” 101.60 90.12 0.19 0.19 0.31 0.43 0.58 0.74 0.91 1.11 1.32 1.56 1.82 2.10 2.41 2.74 

4” 114.30 102.26 0.21 0.21 0.34 0.48 0.64 0.82 1.02 1.23 1.47 1.74 2.02 2.34 2.68 3.06 
5” 141.30 128.19 0.26 0.26 0.41 0.58 0.78 0.99 1.23 1.50 1.79 2.11 2.46 2.84 3.26 3.72 
6” 168.27 154.05 0.30 0.30 0.48 0.68 0.91 1.16 1.44 1.75 2.09 2.47 2.88 3.34 3.83 4.37 
8” 219.08 202.72 0.38 0.38 0.61 0.86 1.15 1.47 1.83 2.23 2.66 3.15 3.68 4.26 4.89 5.58 
10” 273.05 254.51 0.47 0.47 0.74 1.05 1.41 1.80 2.24 2.72 3.26 3.85 4.50 5.22 6.00 6.85 
12” 323.85 304.80 0.55 0.55 0.87 1.23 1.64 2.10 2.61 3.18 3.81 4.51 5.27 6.11 7.03 8.04 

แหล่งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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ตารางท่ี 6-13  ความหนาของฉนวนความร้อนที่เหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับหุ้มท่อ 

ระบบท่อ 

ช่วงอุณหภูมิของไหล ขนาดท่อ 

oC oF 
<1” 

(33 mm) 
1 1”/2 – 2” 

(42 – 60 mm) 
2 1”/2 – 4” 

(73 – 114 mm) 
5” – 6” 

(140 – 168 mm) 
8” – 12” 

(219 – 324 mm) 
14” – 20” 

(350 – 500 mm) 
ความหนาฉนวน 

ไอน้ า, ไอร้อนยิ่งยวด 239 - 320 451 - 608 2.0” (50 mm) 2.0” (50 mm) 2.5” (63 mm) 3.0” (75 mm) 3.5” (88 mm) 3.5” (88 mm) 
ไอน้ า, น้ าร้อน 152 - 238 306 - 450 1.5” (38 mm) 1.5” (38 mm) 2.0” (50 mm) 2.5” (63 mm) 3.0” (75 mm) 3.5” (88 mm) 
ความดันสูง 122 - 151 251 - 305 1.5” (38 mm) 1.5” (38 mm) 2.0” (50 mm) 2.0” (50 mm) 2.5” (63 mm) 3.0” (75 mm) 
ความดันปานกลาง 94 - 121 201 - 250 1.0” (25 mm) 1.5” (38 mm) 1.5” (38 mm) 2.0” (50 mm) 2.0” (50 mm) 2.5” (63 mm) 
ความดันต่ า 51 - 93 149 - 200 1.0” (25 mm) 1.0” (25 mm) 1.5” (38 mm) 1.5” (38 mm) 1.5” (38 mm) 2.0” (50 mm) 
คอนเดนเสท 30 - 50 110 - 148 1.0” (25 mm) 1.0” (25 mm) 1.0” (25 mm) 1.5” (38 mm) 1.5” (38 mm) 2.0” (50 mm) 

แหล่งที่มา : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
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ตารางท่ี 6-14  การสูญเสียความร้อนของพ้ืนผิวท่อหลังหุ้มฉนวนใยแก้ว (W/m) 

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ อณุหภูมิก่อนหุ้ม (oC) 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 
Do 

(mm) 
Di 

(mm) 
อุณหภูมิหลังหุ้มเฉลี่ย 

(oC) 
40.19 41.34 42.43 42.51 44.28 43.55 44.23 45.36 46.45 47.51 45.69 46.49 47.26 48.02 48.77 

Pipe size (in.) การสูญเสียความร้อนหลังหุ้มฉนวนท่ีความหนาท่ีเหมาะสม (W/m) 
10.29 6.83 1/8” 4.27 5.60 6.96 8.35 11.16 12.20 14.63 17.07 19.52 21.98 22.17 24.39 26.60 28.82 31.04 
13.72 9.25 1/4” 4.83 6.35 7.91 8.46 11.25 13.73 16.48 19.25 22.02 24.80 24.81 27.29 29.77 32.26 34.74 
17.75 12.52 3/8” 5.44 7.17 8.94 9.51 12.97 15.41 18.51 21.62 24.74 27.87 27.66 30.43 33.21 35.98 38.76 
21.34 15.80 1/2” 5.97 7.87 9.83 10.40 13.86 16.82 20.22 23.63 27.05 30.48 30.06 33.07 36.09 39.12 42.14 
26.67 20.93 3/4” 6.72 8.88 11.09 11.67 15.56 18.84 22.65 26.49 30.33 34.19 33.45 36.81 40.18 43.55 46.92 
33.40 26.64 1” 7.64 10.10 12.64 13.20 17.63 21.28 25.61 29.96 34.32 38.70 37.54 41.32 45.11 48.90 52.69 
42.16 35.05 1.1/4” 8.80 11.65 14.60 15.11 20.21 24.35 29.32 34.32 39.34 44.38 42.65 46.96 51.27 55.59 59.90 
48.26 40.89 1.1/2" 9.59 12.72 15.94 13.85 18.38 26.44 31.85 37.29 42.76 48.25 46.11 50.78 55.45 60.12 64.79 
60.33 52.50 2” 11.13 14.78 18.55 15.81 21.00 30.50 36.76 43.06 49.40 55.76 52.81 58.16 63.52 68.88 74.25 
73.03 62.71 2.1/2" 10.54 13.84 17.22 17.81 23.68 29.61 35.59 41.59 47.61 53.65 52.00 57.23 62.46 67.70 72.94 
88.90 77.93 3” 12.06 15.86 19.74 20.25 26.95 33.76 40.59 47.45 54.34 61.24 58.95 64.89 70.83 76.78 82.73 
101.60 90.12 3.1/2” 13.26 17.45 21.73 22.17 29.52 37.04 44.54 52.08 59.65 67.25 64.43 70.93 77.43 83.93 90.44 
114.30 102.26 4” 14.46 19.04 23.72 24.06 32.05 40.29 48.46 56.68 64.93 73.20 69.86 76.90 83.96 91.02 98.09 
141.30 128.19 5” 16.98 22.38 27.90 24.18 32.09 47.14 48.57 56.71 64.88 73.07 72.20 79.45 86.70 93.96 101.22 
168.27 154.05 6” 19.49 25.70 32.06 27.41 36.39 53.92 55.27 64.55 73.86 83.19 81.84 90.07 98.30 106.54 114.79 
219.08 202.72 8” 24.18 31.91 39.84 33.37 44.35 56.42 59.79 69.76 79.76 89.78 88.87 97.77 106.68 115.59 124.51 
273.05 254.51 10” 29.15 38.49 48.07 39.57 52.63 67.38 71.06 82.94 94.84 106.77 105.20 115.74 126.30 136.86 147.42 
323.85 304.80 12” 33.81 44.66 55.81 45.32 60.30 77.64 81.62 95.27 108.96 122.68 120.46 132.54 144.64 156.74 168.85 

แหล่งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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2) มาตรการลดการโบล์วดาวน์ของหม้อไอน  า 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานมีการใช้หม้อไอน้ าผลิตไอน้ าส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล ซึ่งหม้อไอน้ า 
ที่ใช้มีขนาด 42 ตันต่อชั่วโมง จ านวน 1 ลูก ผลิตไอน้ าได้ 25.6 ตันต่อชั่วโมง โดยผลิตความดันไอน้ าที่ 34 
barg อุณหภูมิไอน้ า 390 oC เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง (ถ่านหิน) จากการส ารวจพบว่า ทางโรงงาน 
มีการควบคุมการ Blowdown ตะกรันน้ าในหม้อไอน้ าทิ้ง โดยให้เจ้าหน้าที่ระบายน้ าทิ้งทุกๆ 2 ชั่วโมง 
ดังแสดงในรูปที่ 6-18 โดยช่วงเวลาการ Blowdown ทิ้งขึ้นอยู่กับค่า conductivity โดยทางโรงงาน 
จะควบคุมอยู่ที่ 200 µs/cm หรือค่าความเข้มข้นของสารละลาย (TDS) อยู่ที่ 140 ppm ซึ่งต่ ากว่า 
ค่าความเข้มข้นที่ยอมรับได้ที่3,500 µs/cm หรือ ค่าความเข้มข้นของสารละลาย (TDS) 2,500 ppm  
อยู่มาก ซ่ึงจะท าให้สูญเสียพลังงานความร้อนทิ้งไปกับการ Blowdown ทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ 
 

 
 

 
 

รูปที่ 6-18  จุดเก็บตัวอย่างน้ า Blow down และต าแหน่งวาล์วที่ระบายน้ าทิ้ง 
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แนวคิด และข้ันตอนการด าเนินการ 

ทางโรงงานควรด าเนินการลดปริมาณน้ าโบลว์ดาวน์ลงโดยให้เหมาะสมกับค่ามาตรฐาน
ส าหรับหม้อไอน้ าที่ความดัน 31-41 barg ค่าความเข้มข้นที่ยอมรับได้สูงสุดไม่เกิน 2,500 ppm ดังนั้น 
ทางโรงงานควรจะรักษาค่าความเข้มข้นของสารละลาย (TDS) อยู่ที่ 60% ของความเข้มข้นสูงสุด  
หรือ 1,500 ppm โดยท าการติดตั้งระบบปล่อยน้ าระบายอัตโนมัติ (TDS Blow down Controls) 
ซึ่งการปล่อยน้ าทิ้งแบบนี้เป็นการปล่อยน้ าทิ้งแบบต่อเนื่องโดยใช้เซนเซอร์ (Conductivity probe)  
วัดค่า TDS จริงที่อยู่ในหม้อไอน้ า ณ ขณะเวลานั้น ค่า TDS ที่วัดได้จริงจะถูกส่งให้กับเครื่องควบคุม 
(Blowdown controller) จากนั้นเครื่องควบคุมจะค านวณอัตราการปล่อยน้ าทิ้งให้โดยอัตโนมัติ  
โดยสอดคล้องกับพิกัดค่า TDS ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้วาล์วปล่อยน้ าทิ้ง (Blow down control valve) จะเปิดเป็น
อัตราส่วนที่ท าให้การระบายน้ าออกไปเท่ากับอัตราการปล่อยน้ าทิ้งที่ก าหนดในเครื่อง ซึ่งจะสามารถ
ประหยัดพลังงานความร้อนได้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1) ตรวจวัดค่า TDS ของน้ าป้อนและน้ า Blowdown 
2) ตรวจวัดปริมาณน้ า Blowdown 
3) เสนอมาตรการลดการ Blowdown ของหม้อไอน้ า 
4) ตรวจวัดค่า TDS ของน้ า Blowdown ค่าประมาณ 1,500 ppm และปริมาณน้ า 

Blowdown 
 
ตารางท่ี 6-15  มาตรฐานค่าความเข้มข้นของสารละลาย (TDS) ของหม้อไอน้ า 

 
แหล่งที่มา:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 
สภาพหลังการปรับปรุง 

จากการด าเนินมาตรการลดการ Blowdown ของหม้อไอน้ า โดยท าการติดตั้งระบบ 
ปล่อยน้ าระบายอัตโนมัติ (TDS Blowdown Controls) จึงท าให้สามารถประหยัดพลังงานความร้อนได้ 
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วิธีการค านวณผลตอบแทนและความคุ้มค่าทางการเงิน 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

ตารางท่ี 6-16  ข้อมูลทั่วไปของ Blowdown บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด 

รายการ สัญลักษณ ์ หน่วย ข้อมูล 

ความดันไอน้ าทีผ่ลติได ้ P barg 34 

อุณหภูมไิอน้ าที่ผลิตได ้ T oC 390 

อุณหภูมิน้ าป้อน Tw oC 115 

ประสิทธิภาพหม้อไอน้ า eff % 59.13 

ค่า TDS ของน้ าป้อนเข้าหม้อไอน้ า TDSf ppm 10.50 

ค่า TDS ของน้ า Blow down TDSb ppm 140 

ปริมาณน้ าป้อนเข้าหม้อไอน้ า mw kg/h 25,600 

ค่าเอนทาลปีน้ าป้อน hw kJ/kg 482.35 

ค่าเอนทาลปีน้ า Blow down hb kJ/kg 1,049.70 

ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง LHV kJ/kg 26,370 

ราคาเชื้อเพลิง (ถ่านหิน) CF บาท/kg 2.5 

ช่ัวโมงการใช้งานหม้อไอน้ าต่อวัน h h/d 24 

จ านวนวันใช้งานต่อป ี d day/y 320 

 
ก่อนปรับปรุง 

ปริมาณน้ า Blowdown ทิ้ง 
mbก่อนปรับปรุง = ((TDSf) / (TDSb - TDSf)) × mw   (1) 

    = ((10.50) / (140 - 10.50)) × 25,600 
    = 2,075.67 kg/h 

หลังปรับปรุง 

 ค่า TDS ของน้ าในหม้อไอน้ าที่เหมาะสม 1,500 ppm 
ปริมาณน้ า Blowdown เฉลี่ยต่อวัน 

mw หลังปรับปรุง = ((TDSf) / (TDSb ใหม่ –TDSf)) × mw   (2) 
= ((10.50) / (1,500 - 10.50)) × 25,600 

    = 180.46  kg/h 
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ปริมาณน้ าที่ประหยัดได้ 
mw save  = mbก่อนปรับปรุง –mbหลังปรับปรุง    (3) 

    = 2,075.67 – 180.46 
    = 1,895.21 kg/h 
 

 ปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ 
  mf save  = ((mb save) × (hb – hw)) / (LHV × eff)  (4) 
    = ((1,895.21) × (1,049.70 – 482.35)) / (26,370 × 
0.5913)) 
    = 68.96 kg/h 
 

 คิดเป็นเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้  
= 68.96 × 2.5 

    = 172.39  บาท/ชั่วโมง 
    = 172.39 × 24 × 320 
    = 1,324,011.08 บาท/ปี 
 

การวิเคราะห์ด้านเงินลงทุน 
ราคา TDS Blowdown Controls     ก าลังอยู่ในช่วงประเมินราคา บาท 

 รวมเงินที่ประหยัดได้ทั้งหมด  1,324,011.08  บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน    - ปี 

 
หมายเหตุ : ทางสถานประกอบการก าลังด าเนินการลดปริมาณน้ า Blowdown ลง โดยการหรี่วาล์วของ

ท่อน้ า Blowdown และควบคุมค่า TDS อยู่ที่ 250 ppm และจะด าเนินการลดปริมาณน้ า 
ลงอีก แล้วดูค่า TDS ให้สูงขึ้นอยู่ในระดับมาตรฐานต่อไป 

 
3) มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน  า 

 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานมีการใช้หม้อไอน้ าผลิตไอน้ าส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล ซึ่งหม้อไอน้ า  
มีขนาด 42 ตันต่อชั่วโมง จ านวน 1 ลูก เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง (ถ่านหิน) จากการตรวจวัด
องค์ประกอบของก๊าซไอเสียของหม้อไอน้ า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 พบว่า ปริมาณออกซิเจนใน 
ไอเสียที่ออกจากปล่องไอเสีย 9.82% อุณหภูมิไอเสีย 398.50 oC อุณหภูมิอากาศเข้าห้องเผาไหม้ 112 oC 
ดังแสดงในรูปที่ 6-19 และมีการใช้งาน 7,680 ชั่วโมงต่อปี 
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รูปที่ 6-19  การตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ก่อนการปรับปรุง 
 

แนวคิด และข้ันตอนการด าเนินการ 
จากผลการส ารวจการใช้หม้อไอน้ า พบว่าค่าออกซิเจนที่ได้จากการตรวจวัดจากไอเสีย  

มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน แสดงให้เห็นถึงอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงมากเกินไป ซึ่งอากาศส่วนเกินนี้  
จะพาความร้อนออกไปทางปล่องไอเสีย ดังนั้นทางโรงงานควรด าเนินการควบคุมปริมาณอากาศที่ใช้ใน  
การเผาไหม้ให้น้อยลงโดยการปรับอัตราส่วนการเผาไหม้ของหม้อไอน้ าลดลง โดยติดตั้งชุดแสดงผล 
ปริมาณอากาศเข้าห้องเผาไหม้โดยใช้ Oxygen Sensor ในการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในไอเสีย และใช้
เจ้าหน้าทีใ่นการควบคุมออกซิเจนให้มีค่าประมาณ 8% โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1) ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในก๊าซไอเสีย, อุณหภูมิไอเสียออกจากห้องเผาไหม้ , 
อุณหภูมิอากาศเข้าห้องเผาไหม้ 

2) เสนอมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ าให้โรงงานผลิตเอทานอล 
3) ด าเนินการปรับลดปริมาณอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ให้มีค่า O2 อยู่ที่ประมาณ 8% 
4) ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในก๊าซไอเสียตามค่ามาตรฐานประมาณ 8% 
 
สภาพหลังการปรับปรุง 

จากการด าเนินมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า โดยท าการลด
ปริมาณออกซิเจนของไอเสียจาก 9.82% ลงเหลือ 8.32% ดังแสดงในรูปที่ 6-20 จึงท าให้สามารถ
ประหยัดเชื้อเพลิงในระบบไอน้ าได้ 
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รูปที่ 6-20  การปรับจูนประสิทธิภาพการเผาไหม้หลังการปรับปรุง 

วิธีการค านวณผลตอบแทนและความคุ้มค่าทางการเงิน 

ก่อนปรับปรุง 
 ปริมาณออกซิเจนในก๊าซไอเสีย (%O2) = 9.82 % 
 อุณหภูมิไอเสียออกจากห้องเผาไหม้ (Tg) = 398.50 oC 

อุณหภูมิอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ (Ta) = 112 oC 
 ชั่วโมงการใช้งาน (h)   = 7,680 h/y    

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ (mf)   = 5,208 kg/h  
ค่าความร้อนต่ าของเชื้อเพลิง (LHV) = 26,370 kJ/kg 
      6,298 kcal/kg 
ความร้อนจ าเพาะของก๊าซไอเสีย (Cpg) = (0.00005 × Tg) + 0.321  (1) 

      = (0.00005 × 398.50) + 0.32  
      =   0.339 kcal/Nm3.oC 
      = 0.339 kcal/Nm3.oC × 4.187 kJ/kcal 

=   1.423 kJ/Nm3.oC 
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ปริมาณอากาศเชิงทฤษฎี (สมการของ Rosin ส าหรับเชื้อเพลิงแข็ง) 

(AO) = 5.0
000,1

01.1


LHV       (2)  

= 5.0
000,1

298,601.1


  = 6.861 Nm3/kgfuel 
 

ปริมาณก๊าซไอเสียเชิงทฤษฎี (สมการของ Rosin ส าหรับเชือ้เพลิงแข็ง) 

(GO) = 65.1
000,1

89.0


LHV      (3)  

= 65.1
000,1

298,689.0


  = 7.255 Nm3/kgfuel 
 

อัตราส่วนอากาศ 

  (M) = 
2

21

21

O
      (4)  

   = 21/(21-9.82)  = 1.878 
 

ปริมาณก๊าซเสียจริง 
 (G) = GO + (AO × (M – 1))     (5) 
  = 7.255 + (6.861 × (1.878 – 1)) =  13.28  Nm3/kgfuel 
 

ความร้อนสูญเสียในก๊าซเสีย 
 (Qg) = mf × G × Cpg × (Tg – Ta)/1,000    (6) 

= 5,208 × 13.28 × 1.423 × (398.50 -112)/1,000 
  = 28,199.66 MJ/h 

 
หลังปรับปรุง 

 ปริมาณออกซิเจนออกจากห้องเผาไหม้ (%O2) = 8.32  % 
 อุณหภูมิไอเสียออกจากห้องเผาไหม้ (TgN)  = Tg + 5   (7) 

= 398.50 + 5   
=   403.50 oC 

 

ปริมาณอากาศเชิงทฤษฎี (สมการของ Rosin ส าหรับเชื้อเพลิงแข็ง) 

(AO) = 5.0
000,1

01.1


LHV       (8) 

= 5.0
000,1

298,601.1


  = 6.861 Nm3/kgfuel 
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ปริมาณก๊าซไอเสียเชิงทฤษฎี (สมการของ Rosin ส าหรับเชือ้เพลิงแข็ง) 

(GO) = 65.1
000,1

89.0


LHV      (9) 

= 65.1
000,1

298,689.0


  = 7.255 Nm3/kgfuel 
 

อัตราส่วนอากาศ 

  (M) = 
2

21

21

O
      (10) 

   = 21/(21 – 8.32)  = 1.656 
 

ปริมาณก๊าซเสียจริง 
 (G) = GO + (AO × (M – 1))     (11)  
  = 7.255 + (6.861 × (1.656 – 1)) =   11.755  Nm3/kgfuel 
 

ความร้อนสูญเสียในก๊าซเสีย 
 (Qg) = mf × G × Cpg × (TgN – Ta)/1,000   (12) 

= 5,208 × 11.755 × 1.423 × (403.50 – 112)/1,000 
  = 25,396.11 MJ/h 
 

เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ = [Qg(ก่อน) – Qg(หลัง)]/LHV    (13) 
    = (28,199.66 -25,396.11)/(26,370/1,000) 

= 106.31 kg/h 
 

 ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ย = 2.50 บาท/kg 
 

เงินที่ประหยัดได้  = 106.31 × 2.50  
=   265.79  บาท/ชั่วโมง 
= 265.79 × 7,920 

    = 2,105,053.94 บาท/ปี 
 

การวิเคราะห์ด้านเงินลงทุน 
 รวมเงินลงทุนทั้งหมด  ไม่มีค่าใช้จ่าย    

รวมเงินที่ประหยัดได้ทั้งหมด 2,105,053.94 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน   ทันที 
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จากการด าเนินโครงการที่ผ่านมาที่ปรึกษาฯ ได้ เข้าให้ค าปรึกษาแนะน าแ ละวิ เคราะห์ 
ด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งจากมาตรการที่ได้เสนอและสถานประกอบการได้ด าเนินการแล้วทั้งสิ้น  
6 มาตรการ คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ทั้งหมด 4,676,988.84 บาท/ปดีังนี้ 

 
ตารางท่ี 6-17  สรุปผลประหยัดที่เกิดขึ้นแล้วจากสถานประกอบการทั้ง 3 แห่ง  
 

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
ผลประหยัด 

ที่เกิดขึ นจริง (บาท/ปี) 
ระยะเวลา 
คืนทุน(ปี) 

บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส ์จ ากัด (มหาชน)   

1. มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้ า 432,495.34 0.26 
2. มาตรการปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟา้ 351,802.00 0.32 
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด   
1. มาตรการติดตั้ง VSD ส าหรับมอเตอร์ที่ใชในกระบวนการผลติ 548,418.06 1.11 
2. มาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า 1,193,950.87 ทันท ี
บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด   
1. มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้ า 45,268.63 0.75 
2. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า 2,105,053.94 ทันท ี

 
และจากมาตรการฯ ทั้งสิ้น 11 มาตรการ ของสถานประกอบการทั้ง 3 แห่ง ซึ่งแบ่งออกเป็น

มาตรการด้านความร้อนและด้านไฟฟ้า นั้น มีผลประหยัดที่เกิดขึ้นในรูปแบบพลังงานและตัวเงิน  
ดังรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6-18 

6.4  การติดตามและประเมินผลของมาตรการฯ ทั ง 3 แห่ง 
งว 
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ตารางที่ 6-18   การติดตามและประเมินผลมาตรการลดต้นทุนการผลิตของสถานประกอบการทั้ง 3 แห่ง (ด้านพลังงาน) 
 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ก าหนดแล้วเสร็จ ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการแลว้ 
ผลประหยัดที่ได ้

ที่เป็นศักยภาพ 
ผลประหยัดที่คาดวา่จะได ้ สรุปผลประหยัด

รวม 
(บาท/ปี) 

ไฟฟ้า 
(kWh/ปี) 

ความร้อน 
(MJ/ปี) 

คิดเป็นเงินที่
ประหยัดได้ 
(บาท/ปี) 

เงินลงทุน 
(บาท) 

คืนทุน 
(ปี) 

ไฟฟ้า 
(kWh/ปี) 

ความร้อน 
(MJ/ปี) 

คิดเป็นเงินที่
ประหยัดได้ 
(บาท/ปี) 

เงินลงทุน 
(บาท) 

คืนทุน 
(ปี) 

1 บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

1. มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลน
ของระบบไอน้ า 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ - 1,365,254.30 432,495.34 111,866.00 0.26 - - - - - 432,495.34 

2. มาตรการปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า - ด าเนินการแล้วเสร็จ - - 351,802.00 114,244.00 0.32 - - - - - 351,802.00 
3. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้
ของหม้อไอน้ า 

พ.ค. 56 อยู่ระหว่างด าเนินการติดตั้ง - - - - - - 123,673,334.40 13,810,778.59 421,000.00 0.03 13,810,778.59 

4. มาตรการควบคุมการตัดต่อการท างานของ
มอเตอร์พัดลม Cooling Tower 

- 

ทางสถานประกอบการก าลัง
พิจารณาปรับปรุงโดยการติดตั้ง 
VSD แทนการเขียนโปรแกรมตัด
ต่อการท างานของมอเตอร์พัดลม 

- - - - - 27,475.20 - 93,415.68 - - 93,415.68 

รวม - 1,365,254.30 784,297.34 226,110.00  27,475.20 123,673,334.40 13,904,194.27 421,000.00  14,688,491.61 

2 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด 1. มาตรการติดตั้ง VSD ส าหรับมอเตอรท์ี่ใชใน
กระบวนการผลิต 

- ด าเนนิการแล้วเสร็จ 170,846.75 - 548,418.06 610,000.00 1.11 - - - - - 548,418.06 

2. มาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพการเผาไหม้
ของหม้อไอน้ า 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ - 12,436,113.60 1,193,950.87 0 ทันที - - - - - 1,193,950.87 

3. มาตรการลดการโบล์วดาวน์ของหม้อไอน้ า ส.ค. 56 
อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

อุปกรณ์ติดต้ัง 
- - - - - - 6,795,381.30 753,120.36 1,050,000 1.39 753,120.36 

4. มาตรการน าความร้อนทิ้งจากไอเสียกลับมา
ใช้อบเช้ือเพลิง 

ในปี 57 คาดว่าจะด าเนินการในปี 2557 - - - - - - 14,639,616.00 1,292,110.00 4,000,000.00 3 1,292,110.00 

รวม 170,846.75 12,436,113.60 1,742,368.93 610,000.00  - 21,434,997.30 2,045,230.36 5,050,000.00  3,787,599.29 

3 บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด 1. มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาลว์ และหนา้แปลน
ของระบบไอน้ า 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ - 282,341.93 45,268.63 34,000.00 0.75 - - - - - 45,268.63 

2. มาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพการเผาไหม้
ของหม้อไอน้ า 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ - 22,204,116.00 2,105,053.94 0 ทันที - - - - - 2,105,053.94 

3. มาตรการลดการโบล์วดาวน์ของหม้อไอน้ า 
ส.ค. 56 

อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
อุปกรณ์ติดต้ัง 

- - - - - - 8,257,899.98 1,324,011.08 - - 1,324,011.08 

รวม - 22,486,457.93 2,150,322.57 34,000.00  - 8,257,899.98 1,324,011.08 -  3,474,333.65 
รวมผลประหยดัทั งหมดของทั ง 3 แห่ง 170,846.75 36,287,825.83 4,676,988.84 870,110.00  27,475.20 153,366,231.68 17,273,435.77 5,471,000.00  21,950,424.55 
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สัญลักษณ์  รายละเอียด 
 

A พ้ืนที่ของเตา (m²) 

B ผลตอบแทนที่ในปีที่ 1,2,3,………,n 

C ค่าใช่จ่ายในปีที่ 1,2,3,……….,n 

Cp ความจุความร้อนของน้ า (kJ/kg°C) 

cpi ความจุความร้อนของก๊าซร้อนทิ้งของก๊าซ (kJ/kg K) 

GJ  จิกะจูล 

h สัมประสิทธิ์ของการพาความร้อน (W/m² K) 

hf , hfg เอนทราปี (kJ/kg) 

HV ค่าความร้อนเฉลี่ยของเชื้อเพลิง 

L ค่าความแฝงในการท าให้น้ ากลานเป็นไอ (kJ/kg) 

m  มวลของน้ าที่ป้อนหม้อไอน้ า(kg) 

m1 มวลของผนังเตาเผา (kg) 

m2 มวลของหม้อไอ้น้ า (kg) 

m Bd ปริมาณน้ า Blowdown (kJ/day) 

mf ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้ (kg) 

N อายุของอปุกรณ์ที่ปรับเปลี่ยน 

nI จ านวนโมลของก๊าซ (kmol) 

Qb ความร้อนสูญเสียจาก Blowdown (MJ) 

Qc ความร้อนสูญเสียเนื่องจากเผาไหม้ (MJ) 

Qg ความร้อนสูญเสียเนื่องก๊าซร้อนทิ้ง (MJ) 

6.5   รายการสัญลักษณ์ 
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QI ความร้อนเข้าสู้เชื้อเพลิง (MJ) 

Qj ความร้อนที่สูญเสีย (MJ) 

Qs ความร้อนสูญเสียเนื่องจากการสะสมในผนังเตาเผาและหม้อไอน้ า (MJ) 

Qs1 ความร้อนสูญเสียเนื่องจากการสะสมในผนังเตา (MJ) 

Qs2 ความร้อนสูญเสียเนื่องจากการสะสมในผนังหม้อไอน้ า (MJ) 

Qw ความร้อนสูญเสียผ่านผนัง (MJ) 

r อัตราดอกเบี้ยหรือค่าเสียโอกาสของทุน 

t ล าดับปีที่ของโครงการ 

T 1 อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวด้านนอกเตาเผา (°C) 

T 2 อุณหภูมิของอากาศ (°C) 
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ที่ปรึกษาฯ ได้จัดให้มีการให้ความรู้เก่ียวกับการผลิตเอทานอลให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

คณะกรรมการฯ สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ และผู้เก่ียวข้อง โดยมีกิจกรรมทั้งสิ้น 3 กิจกรรม 
คือ (1) การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ (2) การอบรมให้ความรู้ด้านเอทานอล และ (3) การประชุม
เชิงปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังน้ี  

 
 
 

 
 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 10.30 – 13.00 น. ที่ปรึกษาฯ ได้นําคณะกรรมการฯ เข้าศึกษา 
ดูงาน ณ บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี เก่ียวกับกระบวนการผลิตเอทานอล 
รวมถึงมาตรการลดต้นทุนการผลิตที่สถานประกอบการได้ดําเนินการ โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ดังน้ี  

คณะกรรมการฯ  
(1) นายเดโช    จนัทร์หอม  ประธานกรรมการตรวจรับการจ้าง 
(2) นางรุ่งอรุณ ป่ินประเสริฐ  กรรมการตรวจรับการจ้าง 
(3) นางวิเชียร รักอาชีพ   กรรมการตรวจรับการจ้าง 
(4) นางมณฑา  ตรีสาคร   กรรมการตรวจรับการจ้าง 
(5) นายมงคล   โปร่งจันทึก  กรรมการตรวจรับการจ้าง 
(6) นายอากร สร้อยแก้ว  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
 
ทีมที่ปรึกษาฯ  
(1) นายสุภกิณห์  สมศรี    ผู้จัดการโครงการ 
(2) นายธีระพงศ์  ศรีสุข  วิศวกรพลังงาน 
(3) นายสาธิต     เสือคล้าย  วิศวกรเคร่ืองกล 
(4) นายชูกฤต    องคานนท์  วิศวกรเคร่ืองกล 
(5) นางสาวรําไพประภา มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 
    
 

บทท่ีบทท่ี  77  
กาการดูงานรดูงาน//อบรมอบรม//ประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการ

7.1    การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ
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บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) 
(1) นายสรัญ เสรีธรณกุล   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
(2) นายชัยชาญ  ขุนพิสึก  ผู้จัดการฝ่ายผลิต 

โดยในช่วงแรกเป็นการนําเสนอประวัติความเป็นมาของบริษัท โดยนายสรัญ เสรีธรณกุล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ต่อด้วยการนําเสนอมาตรการท่ีได้ดําเนินการจากการเข้าแนะนําของที่ปรึกษาฯ 
จํานวน 3 มาตรการ โดยนายชัยชาญ ขุนพิสึก ผู้จัดการฝ่ายผลิต สรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 

 
 7.1.1 ประวัติความเป็นมา 

บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทหน่ึงในกลุ่ม พี.เอส.ซี.กรุ๊ป มี บริษัท

ประเสริฐชัย จํากัด ช่ีอภาษาอังกฤษ SENG HENG CO.,LTD. ก่อต้ังโดยนายพรชัย เสรีธรณกุล เมื่อวันที่  

8 สิงหาคม พ.ศ. 2488 โดยผลิตนํ้าตาลทรายเป็นหลัก ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 อุตสาหกรรมในประเทศได้

ขยายตัวข้ึน โดยเฉพาะธรุกิจอาหาร การแปรรูปสินค้าเกษตร ดังน้ัน บริษัทจึงย้ายโรงงานมาที่ อ.เมือง  

จ.สมุทรปราการ และเปลี่ยนสายการผลิต มาเป็นสารให้ความหวานจากแป้งมันสําปะหลัง คือ นํ้าตาล

กลูโคส (LIQUID GLUCOSE), นํ้าตาลเด็กซโตรส (DEXTROSE MONOHYDRATE) เป็นผู้ผลิตแห่งแรก 

ในเมืองไทย  ด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออํานวยและไม่สามารถขยายการผลิตตามความต้องการของตลาด

ที่เพ่ิมขึ้นในปี 2545 กลุ่ม PSC จึงมีโครงการย้ายและขยายโรงงานไปที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี โดยเร่ิมต้น

บนพ้ืนที่ 1,200 ไร่ จนถึงปัจจุบันปี 2553 ขยายเป็น 2,200 ไร่ เพ่ือผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์สารให้

ความหวานจากหัวมันสําปะหลัง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยใช้พลังงานจาก

แก๊สชีวภาพ BIOGAS  การเปลี่ยนแปลง พัฒนาการที่สําคัญกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานของ

บริษัท มีดังน้ี 

2545 - วันที่ 11 เมษายน บริษัท พี.เอส .ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จํากัด ได้ถูกก่อต้ังด้วยทุน 

จดทะเบียน 80 ล้านบาท โดยคุณสุมนต์ เสรีธรณกุล และคุณอารยา กําป่ันแก้ว 

2546 - เดือนพฤศจิกายน เร่ิมดําเนินการผลิตแป้งมันสําปะหลัง และสารให้ความหวานที่มีกําลัง

การผลิต 6,000 ตันต่อเดือน พร้อมพัฒนาโครงการผลิตแก๊สชีวภาพ BIOGAS ได้ทุนสนับสนุนจาก

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

2547 - เดือนกันยายน ได้เพ่ิมทุนเป็น 200 ล้านบาท เพ่ือรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ เดือน

พฤศจิกายน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลซื้อแป้งมันสําปะหลังจากโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง

ของรัฐปี 2546/2547 จํานวน 2.99 แสนตัน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ชนะการประมูลแป้งมันสําปะหลังจํานวน 

2.1 แสนตัน 
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2548 - เดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จํากัด 

2549 - เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตผลิตเอทานอล กําลังการผลิต 150,000 ลิตร/วัน 

2551 - บริษัทฯ เพ่ิมทุนเป็น 400 ล้านบาท 
2552 - เดือนมิถุนายน บริษัทฯ เร่ิมผลิตและจําหน่ายเอทานอล 

 
 7.1.2 มาตรการลดต้นทุนการผลิต  

จากที่ปรึกษาฯ ได้เสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงงานในเบ้ืองต้นทั้งหมด 7 มาตรการ 

แต่เมื่อได้ทําการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามมาตรการต่างๆ ที่เคยเสนอให้กับทางโรงงานที่ได้สรุปใน

เบ้ืองต้น พบว่ามาตรการที่โรงงานมีความคืบหน้าในการดําเนินการ คือ มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และ

หน้าแปลนของระบบไอนํ้า มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า และมาตรการ

ปรับปรุงค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า ซึ่งรายละเอียดของมาตรการมีดังน้ี 

1)  มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอนํ้า 

สภาพก่อนปรับปรุง 

โรงงานมีการใช้หม้อไอน้ําผลิตไอน้ําสําหรับใช้ในกระบวนการต้มน้ําแป้ง ใช้ในกระบวนการกลั่น 

เอทานอล และอ่ืนๆ ซึ่งหม้อไอนํ้าที่ใช้มีขนาด 35 ตัน จํานวน 2 ลูก หม้อไอนํ้าลูกที่ 1 มีประสิทธิภาพ 

30.18% หม้อไอน้ําลูกท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 39.11% ซึ่งประสิทธิภาพรวมของทั้ง 2 ลูก 35.28% เช้ือเพลิง

ที่ใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวมวล (ไม้สับ กะลาปาล์ม กะลาดํา) จากการสํารวจวาล์วและท่อไอน้ําที่ไม่มีการหุ้ม

ฉนวน พบว่ามีจํานวน 60 จุด เมื่อตรวจวัดอุณหภูมิผิววาล์วและท่อไอนํ้าที่ไม่มีการหุ้มฉนวนมีอุณหภูมิอยู่

ในช่วง 102 - 222 oC ซึ่งถือว่ามีค่าสูงที่จะก่อให้เกิดอันตรายจากการสัมผัสตลอดจนทําให้สูญเสียความ

ร้อนจากการแผ่รังสีของท่อและวาล์วโดยไม่จําเป็น จึงทําให้สิ้นเปลืองเช้ือเพลิงที่ใช้สําหรับหม้อไอนํ้าไป 

โดยเปล่าประโยชน์ โดยอุณหภูมิสภาพแวดล้อมเฉลี่ย 35oC ช่ัวโมงการใช้งาน 5,760 ช่ัวโมง/ปี 

การปรับปรุง 

ดําเนินการหุ้มฉนวนใยแก้วโดยใช้ความหนาของฉนวนที่เหมาะสมซึ่งข้ึนอยู่กับอุณหภูมิผิวและ

ขนาดของท่อไอนํ้า โดยมีการหุ้มฉนวนวาล์ว ท่อไอน้ํา จํานวน 60 จุด ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดอุณหภูมิที่

ผิวได้จาก 102 - 222 oC เหลือไม่เกิน 60 oC  
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สภาพหลังการปรับปรุง 

จากการดําเนินมาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้ํา โดยมีการหุ้มฉนวนวาล์ว 

ท่อไอน้ํา จํานวน 60 จุด และทําการตรวจวัดอุณหภูมิผิววาล์วลดลงเหลือไม่เกิน 60 oC จึงทําให้สามารถ

ประหยัดเช้ือเพลิงในระบบไอน้ําได้ 

การวิเคราะห์ด้านเงินลงทุน 

 ราคาฉนวนใยแก้ว + แผ่นอลูมิเนียมปิดทบั (จํานวน 60 จุด)  120,380 บาท 
 ราคาติดต้ัง (จํานวน 60 จุด)     46,613  บาท 

รวมเงินลงทุนทั้งหมด      167,000 บาท 
 รวมเงินที่ประหยัดได้ทั้งหมด     432,495.34 บาท/ปี 

ระยะเวลาคืนทุน       0.386 ปี หรือ 4.63 เดือน 

2)  มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ํา 
 

สภาพก่อนปรับปรุง 

โรงงานมีการใช้หม้อไอนํ้าผลิตไอนํ้าสําหรับใช้ในกระบวนการต้มมันสําปะหลังใช้ในกระบวนการ
กลั่นเอทานอล และอ่ืนๆ ซึ่งหม้อไอนํ้ามีขนาด 35 ตันต่อช่ัวโมง จํานวน 2 ลูก เช้ือเพลิงที่ใช้เป็นเช้ือเพลิง
ชีวมวล (ไม้สับ กะลาปาล์ม กะลาดํา) จากการสํารวจตรวจวัดองค์ประกอบของก๊าซไอเสียของหม้อไอนํ้า 
ทั้ง 2 ลูก พบว่าปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการเผาไหม้ของหม้อไอน้ําทั้งสองลูกมีปริมาณกว่ามาตรฐาน 
แสดงให้เห็นถึงอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้เช้ือเพลิงมากเกินไป  

การปรับปรุง 

ดําเนินการควบคุมปริมาณอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ให้น้อยลงโดยการปรับอัตราส่วนการเผาไหม้
ของหม้อไอนํ้าลดลง โดยติดต้ังชุดแสดงผลปริมาณออกซิเจน (Oxygen Sensor) และควบคุมปริมาณ
ออกซิเจนให้มีค่าประมาณ 10% ทั้งน้ีจําเป็นต้องพิจารณาปริมาณการเกิดก๊าซ CO ให้อยู่ในปริมาณที่ตํ่า
ด้วย เน่ืองจากถ้าปรับลดปริมาณอากาศลงมากเกินไปจะทําให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์  

สภาพหลังปรับปรุง 

จากการดําเนินมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอนํ้าโดยติดต้ังชุดแสดงผล
ปริมาณออกซิเจน (Oxygen Sensor) และควบคุมปริมาณออกซิเจนให้มีค่าประมาณ 10% จึงทําให้
สามารถประหยัดเช้ือเพลิงในระบบไอน้ําได้ 
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การวิเคราะห์ด้านเงินลงทุน 

 รวมเงินลงทุนทั้งหมด   อยู่ระหว่างประเมินราคา บาท  
รวมเงินที่ประหยัดได้ทั้งหมด  13,810,788.59  บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน     -    ปี 

3)  มาตรการปรับปรุงค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า 

สภาพก่อนปรับปรุง 

โรงงานมีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าจํานวนมากในกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลให้ค่าตัวประกอบ

กําลังไฟฟ้าค่อนข้างตํ่าเพราะมอเตอร์เป็นโหลดแบบเหน่ียวนํา จากการสํารวจ พบว่าค่าตัวประกอบ

กําลังไฟฟ้า (Power Factor) ของหม้อแปลงเฉลี่ยเท่ากับ 0.80 เน่ืองจากคาปาซิเตอร์ที่ต่อขนานเข้าไปกับ

ระบบไฟฟ้าที่มีอยู่เสียใช้งานไม่ได้ จึงทําให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในหม้อแปลงไฟฟ้าและจะต้องเสีย

เงินค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor) ในอัตรากิโลวาร์ละ 56.07 บาท ให้กับการไฟฟ้าสําหรับ

รอบเดือนน้ัน 

การปรับปรุง 

ค่าตัวประกอบกําลัง คือ อัตราส่วนของกําลังไฟฟ้าจริง (kW) ต่อกําลังไฟฟ้าปรากฏ (kVA) 

โดยท่ัวไปควรมีค่าสูงกว่า 0.85 เพราะถ้าตํ่ากว่าน้ีจะต้องจ่ายเงินในส่วนของค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ดังน้ัน

เพ่ือปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ให้ได้มาตรฐานคือค่าสูงกว่า 0.85 Lagging จึงจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

คาปาซิเตอร์ในส่วนที่ใช้งานไม่ได้โดยการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ใหม่เพ่ือปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์จาก 

0.80 เป็น 0.95  

สภาพหลังการปรับปรุง 

จากการดําเนินมาตรการปรับปรุงค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า โดยปรับปรุงแก้ไขค่าเพาเวอร์แฟค

เตอร์จาก 0.80 เป็น 0.95 จึงทําให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าได้ 

การวิเคราะห์ด้านเงินลงทุน 

 รวมเงินลงทุนทั้งหมด    114,243.9    บาท 
 รวมเงินที่ประหยัดได้ทั้งหมด   351,802    บาท/ปี 
 ระยะเวลาคืนทุน     0.32 ปี หรือ 3.89   เดือน 
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รูปท่ี 7-1   คณะกรรมการฯ รับฟังผลการดําเนินงานมาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล  

ณ บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 7-2  คณะกรรมการฯ เย่ียมชมผลการดําเนินงานการจัดทํามาตรการลดต้นทุนการผลิต

เอทานอล ณ บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
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 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 – 16.30 น. ที่ปรึกษาฯ ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอล ให้แก่บุคลากรจาก บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด และบริษัท พี.เอส.ซี 
สตาร์ชโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้น 9 คน ณ หน่วยแป้ง ช้ัน 8 ตึกอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีเน้ือหาในการอบรม แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ  
 
 ช่วงท่ี 1  :  บรรยายโดย ดร. เก้ือกูล ปิยะจอมขวัญ  
 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 

 โดยได้ให้ความรู้ใน 3 หัวข้อ สําคัญการผลิตเอทานอล คือ (1) วัตถุดิบสําหรับการ
ผลิตไบโอเอทานอล ซึ่งแบ่งออกเป็น (1.1) พืชนํ้าตาล ได้แก่ อ้อยและกากน้ําตาล (1.2) พืชแป้ง ได้แก่ 
ข้าวโพด และมันสําปะหลัง และ (1.3) วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร/ชีวมวล (2) คุณภาพของวัตถุดิบ และ
การวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ และ (3) การเตรียมวัตถุดิบสําหรับการผลิตไบโอเอทานอล 
  
 ช่วงท่ี 2  :  บรรยายโดย ดร. สุมัลลิกา โมรากุล 
  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   

โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการหมักเอทานอล กลไกการหมักเอทานอลด้วยยีสต์ 
(substrate and cofactors; products and by-products) ประเภทกระบวนการหมัก (Batch, Fed-
batch, Continuous) ชนิดของยีสต์ (ยีสต์สด กับ dry active yeast) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการหมัก 
(ปัจจัยบวก และปัจจัยลบ) การปนเป้ือน การติดตาม การจัดการ และการป้องกัน การวิเคราะห์และ
ประเมินประสิทธิภาพการหมัก 
 
 ช่วงท่ี 3  :  บรรยายโดย คุณถาวร ป้ันตระกูล 
  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

 

โดยมาถ่ายทอดประสบการณ์การผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาล: วัตถุดิบ, การหมัก, 
การกลั่น ตลอดจนรูปแบบการผลิตเอทานอลท่ีเกี่ยวกับอุตสาหรรมแอลกอฮอล์และยา 
    
 
 
 

7.2   การอบรมให้ความรู้ด้านเอทานอล
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รูปท่ี 7-3 การอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอล เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 

 
 

 
ที่ปรึกษาฯ ได้ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการ 

ลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่แนวทางการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ 
พร้อมทั้งนําเสนอกรณีตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จในการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลจากมาตรการต่างๆ 
โดยสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการทั้ง 3 แห่ง โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน  
ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ กลุ่มสถานประกอบการผลิตเอทานอลที่จะ
ขยายผลหรือมีความสนใจต่อโครงการ ผู้แทน พพ. และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จัดข้ึนในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ ห้องจรัสเมือง 1 ช้ัน 2 โรงแรม ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายอํานวย ทองสถิตย์  
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนาย
ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเช้ือเพลิงชีวภาพ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ และมี
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เป็นจํานวนทั้งสิ้น 58 คน ดังน้ี 

77..33      การจัดปการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการระชุมเชิงปฏบิัติการ
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1) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 12 คน 
2) บริษัท เอ็นเนอร์วิช่ัน จํากัด    13 คน 
3) บริษัท พี เอส ซี สตาร์ช โปรดักช่ัน จํากัด (มหาชน) 2 คน 
4) บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด    4 คน 
5) บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จํากัด    2 คน 
6) บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จํากัด   1 คน 
7) บริษัท สีมาอินเตอร์โปรดักส์ จํากัด    1 คน 
8) บริษัท อี เอส พาวเวอร์ จํากัด   1 คน 
9) บริษัท อิมเพรส เอทานอล จํากัด   2 คน 
10) บริษัท E85 จํากัด     2 คน 
11) บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จํากัด   3 คน 
12) บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด   2 คน 
13) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    4 คน 
14) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    3 คน 
15) องค์การสุรา กรมสรรพสามิต   4 คน 
16) สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย  1 คน 
17) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   1 คน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7-4  ประธานกล่าวเปิดงาน โดยอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
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ช่วงท่ี 1 : การนําเสนอ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และผลการดําเนินงานของโครงการ โดย 
นายสุภกิณห์ สมศรี ผู้จัดการโครงการฯ โดยผลการดําเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจากการร่วมมือ
ระหว่างทีมที่ปรึกษาฯ กับสถานประกอบการทั้ง 3 แห่ง ในการจัดทํามาตรการอนุรักษ์พลังงาน มี
รายละเอียดดังน้ี 

1. บริษัท พี .เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 4 มาตรการ เกิดผลประหยัด 
แล้วทั้งสิ้น 784,297.34 บาท/ปี ประกอบด้วย 

 

ตารางที่ 7-1 สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) 

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ผลการดําเนินงาน 
ผลประหยัด (บาท/ปี) 

เกิดขึ้นจริง คาดว่าจะเกิด

1. มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลน
ของระบบไอน้ํา 

ดําเนินการเสร็จสิ้น โดยทําการหุ้ม
เรียบร้อยแล้ว จํานวน 60 จุด 

432,495.34  

2. มาตรการปรับปรุงค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า ดําเนินการเสร็จสิ้น โดยการเปล่ียน
คาปาซิเตอร์ 

351,802.00  

3. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้
ของหม้อไอนํ้า 

อยู่ระหว่างการติดต้ัง
- 

13,810,788.59 

4. มาตรการควบคุมการตัดต่อการทํางานของ
มอเตอร์พัดลม Cooling Tower 

อยู่ระหว่างดําเนินการ
- 

93,415.68 

รวม 784,297.34 13,904,204.27 
รวมท้ังหมด 14,688,501.61 

 

2.  บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด จํานวน 3 มาตรการ เกิดผลประหยัดแล้วทั้งสิ้น 
2,154,322 บาท/ปี ประกอบด้วย 

 

ตารางที่ 7-2 สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด 

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ผลการดําเนินงาน 
ผลประหยัด (บาท/ปี) 

เกิดขึ้นจริง คาดว่าจะเกิด

1. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การเผาไหม้ของหม้อไอน้ํา  
ดําเนินการแล้วเสร็จ

2,109,053.94 -  

2. มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลน

ของระบบไอน้ํา  
ดําเนินการแล้วเสร็จ

45,268.63 - 

3. มาตรการลดการ Blowdown ของหม้อไอน้ํา  อยู่ระหว่างดําเนินการ -  1,324,011.08
รวม 2,154,322.57 1,324,011.08 

รวมท้ังหมด 3,478,333..65 
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3.  บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จํากัด จํานวน 3 มาตรการ เกิดผลประหยัดแล้วทั้งสิ้น 
1,193,950.87 บาท/ปี ประกอบด้วย 

 
ตารางที่ 7-3 สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จํากัด 
 

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ผลการดําเนินงาน 
ผลประหยัด (บาท/ปี) 

เกิดขึ้นจริง คาดว่าจะเกิด

1. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การเผาไหม้ของหม้อไอน้ํา 

ดําเนินการแล้วเสร็จ
1,193,950.87 -  

2. มาตรการลดการ Blowdown ของ 
หม้อไอน้ํา  

อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซ้ืออุปกรณ์
ติดต้ัง  

-  753,120.36 

3. มาตรการนําความร้อนท้ิงจากไอเสีย
กลับมาใช้อบเชื้อเพลิง  

โรงงานได้วางแผนจะดําเนินการในปี 
2557  -  1,292,110.50  

 
รวม 1,193,950.87 2,045,230.86 

รวมท้ังหมด 3,239,181.73 
 
 ช่วงท่ี 2 :  เสวนาผลการดําเนินงานของสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
ตัวแทนสถานประกอบการ ทั้ง 3 แห่ง คือ 

 บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) : คุณชาญชัย ขุนพิศึก ผู้จัดการฝ่ายผลิต 

 บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด คุณบุญช่วย ปานอินทร์ : ผู้จัดการฝ่ายโรงจักร 

 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จํากัด : คุณสุธัมมา อยู่ศิลป์ หัวหน้าวิศวกรฝ่ายเทคนิค 

 และดําเนินการเสวนา โดยนายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร ผู้เช่ียวชาญด้านพลังงาน จากสถาบัน
วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสรุปประเด็นเสวนาได้ดังน้ี 
 

 คําถามที่ 1 : เช้ือเพลิงหลักท่ีใช้ในสถานประกอบการของทั้ง 3 แห่ง ? 
  บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) : ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลโดยใช้ในหม้อไอน้ํา
เป็นหลัก 
  บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด : ใช้เช้ือเพลิงจากถ่านหินนําเข้าโดยใช้ในหม้อไอนํ้า ซึ่งต้นทุน
ค่าใช้จ่ายด้านการใช้ถ่านหิน คิดเป็นอันดับสองรองจากค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ 

  บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จํากัด :  ใช้เช้ือเพลิงจาก Biomass และ Biogas และมีการใช้หม้อไอนํ้า
เช่นกัน และยังมีการใช้ไฟฟ้า ซึ่งซื้อมาจาก grid 100% ทั้งนี้ บริษัทมีต้นทุนค่าดําเนินงานร้อยละ 20 ของ
ต้นทุนทั้งหมด และในต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนเกี่ยวกับด้านพลังงานมากกว่าร้อยละ 50 
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คําถามที่ 2 : ประเด็นการลงทุนในการดําเนินมาตรการว่ามีวิธีการดําเนินมาตรการอย่างไร  
ให้ประสบผลสําเร็จ ? 

 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จํากัด : มองให้เร่ืองของเงินลงทุนในการดําเนินมาตรการเป็นสําคัญ  
(ในกรณีที่เป็นมาตรการที่มีการใช้เงินลงทุน) ซึ่งจากที่ที่ปรึกษาฯ ได้คํานวณผลการประหยัดพลังงานใน
รูปแบบของผลประหยัด และระยะเวลาในการคืนทุนแล้ว ก็จะนําเสนอให้กับทางผู้บริหารพิจารณาว่า 
จะดําเนินการมาตรการใดก่อน เน่ืองจากทางโรงงานมีการนําเสนอมาตรการอยู่หลายโครงการเช่นกัน โดย
ผู้บริหารจะพิจารณาจากระยะเวลาคืนทุนเป็นหลัก ซึ่หากงระยะคืนทุนเร็วหรือที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  
ก็จะได้จัดทําเป็นลําดับต้นๆก่อน ซึ่งทางโรงงานมีโครงการเก่ียวกับมาตรการการปรับปรุงอยู่หลายโครงการ 
ไม่ใช่แค่ด้านพลังงานเท่าน้ัน แต่ก็จะเป็นทางด้านการผลิต Line utility ฯลฯ อีกด้วย 
 

คําถามที่ 3 : การดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีได้ดําเนินการไปแล้วในตอนน้ี ? 

  บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด : ได้มีการดําเนินการแล้ว จํานวน 2 มาตรการ ซึ่งจะเป็นใน
มาตรการที่เก่ียวกับปรับปรุงและการพัฒนา โดยสาเหตุที่ดําเนินการตัดสินใจทํา เน่ืองจากท่ีปรึกษาฯ  
ได้เข้ามาวิเคราะห์และได้ทําการตรวจวัดและแสดงผลตัวเลขในการประหยัดพลังงานที่ลดลง จึงทําให้ 
ทางโรงงานตัดสินใจดําเนินการทั้งในส่วนของมาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้ํา 
ที่สามารถลดลงได้ประมาณ 4 หมื่นกว่าบาท ซึ่งให้ระยะเวลาคืนทุนเร็วเพียงแค่ 9 เดือน ส่วนมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ําก็ได้ทําการปรับจูนค่าออกซิเจน โดยก่อนปรับปรุงตรวจวัด
ได้ประมาณออกซิเจนอยู่ที่ 9% หลังจากปรับจูนแล้วลดลงไป 1% โดยต้ังค่าออกซิเจนต้ังไว้ที่ 8% โดยทาง
ที่ปรึกษาฯ ได้แนะนําให้มีการติดตัวเซนเซอร์ในการปรับจูน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปรับจูนค่า
ออกซิเจน ซึ่งมาตรการน้ีสามารถประหยัดได้ปีหน่ึงเกือบๆ 2 ล้านบาท ซึ่งทางโรงงานได้มีการใช้ถ่านหิน
แบบซับบิทูมินัสเป็นเช้ือเพลิง โดยใช้อยู่ที่ 220 ตัน/วัน รวมค่าใช้จ่าย 2 ล้านกว่าบาท ส่วนมาตรการปรับลด 
Blow down ของหม้อไอน้ํา อยู่ในช่วงการศึกษามาตรการ 
 

  บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) : ในระยะที่ 1 น้ีได้มีการดําเนินงานไปแล้ว  
4 มาตรการ  โดยมาตรการแรกเป็นมาตรการหุ้มฉนวน ท่อวาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอนํ้า 
ได้ดําเนินการไปแล้ว สามารถประหยัดไปได้ 7 แสนกว่าบาทต่อปี ระยะเวลาคืนทุนเพียงเดือนกว่าๆ 
สาเหตุเน่ืองจากเม่ือมีการทําการเปลี่ยนประเก็นหน้าแปลนวาล์วจึงทําให้มีการถอดฉนวนเก่าออก แล้ว
ไม่ได้นําฉนวนกลับมาหุ้มใหม่เหมือนเดิม ที่ไม่หุ้มเพราะทางโรงงานต้องเร่งผลิต เลยไม่ได้กลับมาดูตรง 
ส่วนน้ี มาตรการที่ 2 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า (ตอนน้ีอยู่ในช่วง
ดําเนินการอยู่) โดยได้มีการติดต้ังออกซิเจนเซนเซอร์และระบบติดต้ังที่หน้า Line การผลิต เหลือแค่การ 
commination ในการปรับจูนเท่าน้ัน ซึ่งมีเป้าหมายในการประหยัดถึง 13 ล้านบาทต่อปี จากที่ประหยัด
ได้เยอะเพราะนําไปผลิต CO-GENARETION ด้วย เพราะฉะน้ันจึงใช้เช้ือเพลิงเยอะ 3-4 พันตันต่อวัน 
โดยใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวมวล มาตรการที่ 3 มาตรการปรับปรุงค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าเป็นการเปลี่ยนแคปแบงค์ 
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โดยได้ทําการสํารวจแล้วพบว่าแคปแบงค์เก่าเสื่อมประสิทธิภาพ จึงได้ทําการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
ปกติจะเสียค่าปรับไฟฟ้าอยู่ที่ปีละ 3 หมื่นกว่าบาท ทําให้ลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงได้ และมาตรการที่ 4 
มาตรการสุดท้ายคือ มาตรการควบคุมการตัดต่อการทํางานของมอเตอร์พัดลม cooling Tower ทาง
โรงงานจะปรับปรุงระบบด้วยการติดต้ัง VSD แทนการเขียนโปรแกรมตัดต่อการทํางานของพัดลม 
 

  บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จํากัด : มีการจัดทํามาตรการทั้งหมด 3 มาตรการ ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว 
1 มาตรการ คือ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า โดยปรับปริมาณออกซิเจนเข้า 
Boiler ลงจาก 13% เป็น 8% สามารถสร้างผลประหยัดได้ปีละ 1,193,950.87 บาท ไม่มีเงินลงทุน  
จึงสามารถคืนทุนได้ทันที่ ส่วนมาตรการปรับลด Blowdown ของหม้อไอนํ้า เน่ืองจากเดิม มีการ 
Blowdown โดยใช้ระบบ Timer ระยะเวลาในการ Blowdown ทุกครึ่งช่ัวโมง คร้ังละประมาณ 5 นาที 
ซึ่งมีความถี่เกินไป ที่ปรึกษาฯ จึงได้แนะนําให้ติด TDS Controller เข้าระบบ เพ่ือให้ความถี่ในการ 
Blowdown ของหม้อไอนํ้าลดลง  ปัจจุบันอยู่ในระหว่างพิจารณาจัดซื้ออุปกรณ์ติดต้ัง ส่วนมาตรการ
สุดท้าย คือมาตรการนําความร้อนทิ้งจากไอเสียกลับมาใช้อบเช้ือเพลิง  เน่ืองจากเดิมทางโรงงานมีไอเสีย
ทิ้งจากระบบ ซึ่งหากนําความร้อนจากไอเสียทิ้ง มาเข้าเคร่ืองอบเช้ือเพลิง (ไม้สับ) ทําให้เช้ือเพลิงมี
ความช้ืนลดลง ทําให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้ ซึ่งมาตรการน้ีต้องใช้เงินลงทุน สูงถึง 
4,000,000 บาท แต่สามารถคืนทุนได้ภายใน 3 ปี ดังน้ันทางโรงงานจึงได้วางแผนจะเริ่มดําเนินการโดยจะ
เร่ิมดําเนินการในปี 2557 

 

คําถามที่ 4  ให้โรงงานฝากข้อเสนอแนะถึงกระทรวงพลังงาน 

 บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) : โรงงานเห็นว่าโครงการน้ีมีความสําคัญ
มาก เน่ืองจากเกิดผลประหยัดได้จริง ต้องการให้มีโครงการน้ีดําเนินการต่อเน่ืองในปีที่ 2 แต่อยากให้ขยาย
ไปยังภาคการผลิตอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับเอทานอลด้วย เน่ืองจากทางโรงงานมีส่วนที่ผลิตเก่ียวกับนํ้าหวาน  
จึงอยากให้มีที่ปรึกษาฯ เข้าไปให้ความรู้และช่วยจัดทํามาตรการประหยัดพลังงานในส่วนของโรงงาน 
ทํานํ้าหวานเช่นกัน 

บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด : จากการดําเนินงานที่ผ่านมา โรงงานเห็นว่าโครงการนี้สามารถ
ตอบโจทย์กับทางโรงงานได้เป็นอย่างดี จึงอยากให้ทางภาครัฐมีการกระจายข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลมากข้ึน  

 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จํากัด : เน่ืองจากช่วงปีที่แล้วราคามันสําปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบใน 
การผลิตมีราคาสูงมาก ทางโรงงานจึงได้มีการเลือกดําเนินการมาตรการที่ไม่มีการลงทุนก่อนเป็นลําดับแรก 
ดังน้ัน จึงมองว่าทางภาครัฐควรมีการเข้ามาให้คําปรึกษาหรือมีนโยบายเพ่ือช่วยเหลือทางด้านการเงิน เช่น 
เงินกู้ดอกเบ้ียตํ่าสําหรับการลงทุน หรือจ่ายเงินให้ก่อนแล้วนํามาผ่อนคืน เป็นต้น อีกเร่ืองหน่ึง คือ 
นโยบายที่ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนเอทานอลที่ผลิตจากมันสําปะหลังแข่งขันให้แข่งขันในตลาดได้อย่าง
ถาวร  
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ช่วงท่ี 3 :  เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสอบถามกับตัวแทนทางโรงงาน 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา : ต้องการให้ บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) ช่วยให้ 
ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการตัดต่อการทํางานของมอเตอร์พัดลม Cooling Tower  

คุณชาญชัย ขุนพิศึก ผู้จัดการฝ่ายผลิต : ได้อธิบายเก่ียวกับตัว Cooling Tower ของโรงงาน
ว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่ มี Capacity เหลือเยอะ ซึ่งมีตัว Cooling Tower กับพัดลมที่ใช้ระบายความร้อน
ส่วนหน่ึง โดยพัดลมจะเป็นตัวช่วยการไหลของอากาศ ซึ่งตามหลักแล้วตัวพัดลมอาจไม่จําเป็นต้องเปิดใช้
ตลอดเวลา เน่ืองจากตัว Cooling Tower มีขนาดใหญ่เพียงพอ เพียงแค่นํ้าไหลผ่านตัว Cooing อุณหภูมิ
ของนํ้าที่กลับมามันก็มีอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้ว นอกจากน้ีนํ้าที่ผ่าน Cooling ก่อนเข้ากับหลังเข้า 
อุณหภูมิแทบจะไม่ต่างกันเลย ซึ่งหากเปิดพัดลมก็จะทําให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งหากเรา
สามารถตรวจสอบให้จับอุณหภูมิของน้ําป้อนกลับ กับ นํ้าที่จะป้อนกลับ ตามอุณหภูมิที่เราต้องการ ถ้านํ้า
ป้อนกลับได้ค่าตํ่ากว่าสเป็กพอสมควรแล้วก็ควรที่จะหยุดพัดลม ถ้าเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นมาก็เสริมพัดลมเข้าไป 
ซึ่งทางโรงงานก็ได้ตัดสินใจทําการติดต้ัง Inverter (VSD) เพ่ือควบคุมการทํางานของพัดลม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7-5   บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 30 เมษายน 2556  
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จากการดําเนินงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาโครงการของท่ีปรึกษาฯ การพบเจอปัญหา/
อุปสรรคในการจัดทํามาตรการต่างๆ  รวมถึงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ที่ปรึกษาฯ จึงได้มีแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอล 
เชิงพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะต่อไป สรุปได้ดังนี้ 

1) ปรับช่ือโครงการฯ โดยมุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนด้านพลังงานหรือมาตรการประหยัด
พลังงานในการผลิตเอทานอล เน่ืองจากผู้ประกอบการเมื่อเห็นคําว่า “ลดต้นทุนการผลิต
เอทานอล”น้ัน จะเข้าใจว่าเป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตเอทานอล ซึ่งส่วน
ใหญ่สถานประกอบการแต่ละแห่งจะมีเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละแห่ง และถือว่าเป็นข้อมูลสําคัญที่ไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งด้วยเหตุน้ี
อาจเป็นเหตุผลหน่ึงที่ทําให้สถานประกอบการไม่เข้าร่วมโครงการในระยะแรก 

2) ระยะเวลา 8 เดือน สําหรับการดําเนินโครงการสั้นเกินไป เน่ืองจากกิจกรรมในแต่ละ
ขั้นตอนของโครงการต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร เช่น การอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ  
ต้องรอการพิจารณาและอนุมัติจากผู้บริหาร อีกทั้งการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ต่างๆ ต้องมีการปรับปรุงและติดต้ังอุปกรณ์ ซึ่งอุปกรณ์บางชนิด ต้องรอการส่ังซื้อจาก
ต่างประเทศ จึงไม่สามารถดําเนินการมาตรการให้แล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาของ
โครงการ ดังน้ันควรเพ่ิมระยะเวลาของโครงการให้ยาวขึ้น 

3) เง่ือนไขผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริง 0.7 ล้านบาท/ปี สําหรับบางสถานประกอบการอาจ 
ไม่สามารถดําเนินการให้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะหากอยู่ในช่วงที่ราคาเอทานอลตกตํ่า 
สถานประกอบการจะไม่มีนโยบายปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือดําเนินการมาตรการที่ต้องมี
ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินงบประมาณของสถานประกอบการ ดังน้ันจึงไม่สามารถดําเนิน
โครงการต่อไปได้ เน่ืองจากผลประหยัดที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

4) ปรับเปล่ียนรูปแบบโครงการ โดยอาจเน้นเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการผลิต 
เอทานอล รวมถึงมีการฝึกอบรมให้แก่สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ นอกจากน้ี
ควรมีการสนับสนุนด้านเงินลงทุนในการดําเนินมาตรการต่างๆ เช่น เงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า 
หรือมาตรการทางการเงินอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถ
ดําเนินมาตรการการประหยัดพลังงานท่ีมีเงินลงทุนสูงให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

 
 

7.4   ข้อเสนอแนะ



เอกสารอ้างอิง 
 

 
กล้าณรงค์ ศรีรอต และคณะ, 2550. สถานภาพการผลิตหัวมันสําปะหลังและคุณภาพหัวมัน

สําหรับการผลิตเอทานอลเพ่ือเป็นเช้ือเพลิง. 
 

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (2539), โครงการการศึกษาและพัฒนาเตาเผาชีวมวล
ประสิทธิภาพสูงสําหรับอุตสาหกรรมชนบท, ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ 

 

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (2539), โครงการศึกษาความเหมาะสมเพ่ือวางแผนและพัฒนา
เตาเผาชีวมวลในอุตสาหกรรมชนบท, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (2539), รายงานพลังงานของประเทศไทย 2539, บริษัท  
พี.เอ.ลีฟว่ิง จํากัด, กรุงเทพฯ 

 

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (2541), ร่างรายงานฉบับสุดท้ายการศึกษาจัดทําแผนแม่บท 
การไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเช้ือเพลิง 

 

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (มีนาคม 2541), รายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน 
ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างละเอียดของ หจก. โรงสีธัญทิพย์ขอนแก่น 

 

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (มีนาคม 2541), รายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน 
ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างละเอียดของ โรงสีชุมชนสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จํากัด 

 

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (มีนาคม 2541), รายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน 
ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างละเอียดของ แปะแซสงขลา 2 จํากัด 

 

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (มีนาคม 2541), รายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน 
ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างละเอียดของ หจก. ขันติชัยปลาป่น 

 

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (มีนาคม 2541), รายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน 
ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างละเอียดของ บริษัท เอกยามพาราวูด จํากัด 

 

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (มีนาคม 2541), รายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน 
ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างละเอียดของ ห้าง ป.พาณิชย์ จํากัด 
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กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (สิงหาคม 2551), คู่มือการดําเนินการอนุรักษ์
พลังงานแบบมีส่วนร่วม 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), 2549, การศึกษาวิจัยการนําของเสียจาก
การผลิตเอทานอลมาใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า.สถาบันค้นคว้าและเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, คู่มือการจัดการพลังงานความร้อนภายในโรงงาน 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552. ข้อมูลพ้ืนฐานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2552.  
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