
บทที ่2 
ทฤษฎ ีและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาหาเปอร์เซ็นตแ์อลกอฮอลจ์ากวสัดุเหลือใช้ ในคร้ังน้ีไดศึ้กษาทฤษฎี และเอกสาร

ท่ีเก่ียวขอ้ง จดัแบ่งหวัขอ้ตามล าดบั ดงัน้ี 
 
1. การผลิตแอลกอฮอล ์
2. การแยกสาร 
3. ตอซงัขา้ว 

  
 

1. การผลติแอลกอฮอล์ 
1.1 ชนิดของแอลกอฮอล์  

  1) เอทิลแอลกอฮอล์   หรือท่ีเรียกวา่   เอทานอล   มีสูตรทางเคมี คือ    C2H5OH    มี
จุดเดือดท่ี 78.5 องศาเซลเซียส เป็นแอลกอฮอลป์ระเภทรับประทานได ้ ผลิตไดจ้ากการหมกัพืชทุก
ชนิด เช่น ขา้วเหนียว ออ้ย น ้าตาล มนัส าปะหลงั มนัเทศ ธญัพืชต่าง ๆ และผลไม ้ โดยสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 
  - แอลกอฮอลท่ี์ใชรั้บประทานโดยตรง แอลกอฮอลช์นิดน้ีจะใชใ้นอุตสาหกรรม
ผลิตสุราชนิดต่าง ๆ  เช่น ไวน์ สุรา บร่ันดี วอ็ดกา้ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัใชก้นัมากในอุตสาหกรรม
ยา อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง และอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัการรับประทาน 
  - แอลกอฮอลท่ี์ไม่ใชรั้บประทานโดยตรง แอลกอฮอลช์นิดน้ีจะใชใ้นอุตสาหกรรม
การผลิตสี  กรดน ้าส้ม พลาสติกท่ียอ่ยสลายได ้และสารผสมในน ้ามนัเคร่ืองยนตช์นิดต่าง ๆ 
  - แอลกอฮอลท่ี์ใชเ้ป็นเช้ือเพลิง เป็นแอลกอฮอลค์วามบริสุทธ์ิ 95% และ 99.5-
99.6% โดยปริมาตร 
  2) เมทิลแอลกอฮอล ์ หรือท่ีเรียกวา่ เมทานอล มีสูตรทางเคมีคือ CH3OH เป็น
แอลกอฮอลป์ระเภทรับประทานไม่ได ้ผลิตไดจ้ากปิโตรเลียม ถ่านหิน และไม ้เป็นตน้ 

1.2 ชนิดของวตัถุดิบทีใ่ช้ผลติเอทนอล 
  ทุกส่วนของพืชสามารถน ามาใชผ้ลิตแอลกอฮอลไ์ดท้ั้งส้ิน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่วน
ต่างๆของพืชและสารเคมีท่ีใชใ้นการยอ่ยสลายเส้นใย โดยวตัถุท่ีใชใ้นการผลิตเอทานอลสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆดงัน้ี  
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1) วตัถุดิบประเภทแป้ง ไดแ้ก่ ผลผลิตทางการเกษตร พวกธญัพืช เช่น ขา้วเจา้ 
ขา้วสาลี ขา้วโพด ขา้วฟ่าง และพวกพืชหวั เช่น มนัส าปะหลงั มนัฝร่ัง มนัเทศ เป็นตน้ 

2) วตัถุดิบประเภทน ้าตาล ไดแ้ก่ ออ้ย น ้าตาล บีทรูท เป็นตน้ 
3) วตัถุดิบประเภทเส้นใยส่วนใหญ่เป็นผลพลอยไดจ้ากผลิตผลทางการเกษตร 

เช่น ฟางขา้ว ชานออ้ย ซงัขา้วโพด ร าขา้ว เศษไม ้เศษกระดาษ ข้ีเล่ือย วชัพืช รวมทั้งของเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม เช่นโรงงานกระดาษ เป็นตน้ 
 
ตารางท่ี 1 ปริมาตรเอทานอลท่ีผลิตไดจ้ากวตัถุดิบชนิดต่างๆ 

วตัถุดิบ (น า้หนัก 1 ตัน) ปริมาตรของเอทานอลที่ผลติได้ (ลติร) 
กากน ้าตาล 

ออ้ย 
หวัมนัส าปะหลงั 

ขา้วฟ่าง 
ธญัพืช (เช่น ขา้ว ขา้วโพด) 

น ้ามะพร้าว 

260 
70 

180 
70 

375 
83 

 
1.3 กระบวนการผลติเอทานอล สามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ 

1. ขั้นตอนการเตรียมวสัดุ 
  ถา้เป็นประเภทแป้งหรือเซลลูโลส จะตอ้งน าไปผา่นกระบวนการยอ่ยแป้งหรือ
เซลลูโลสนั้นใหเ้ป็นน ้าตาลก่อน ดว้ยการใชก้รดหรือเอนไซม ์ เม่ือปรับความเขม้ขน้ใหเ้หมาะสม
แลว้สามารถน าไปหมกัได ้

2. ขั้นตอนการหมกั  
เป็นกระบวนการเปล่ียนน ้าตาลกลูโคส ไปเป็นเอทานอล โดยอาศยัเอนไซมท่ี์มีอยู ่

ในเช้ือจุลินทรียต์ามธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะใชย้สีตท่ี์จดัอยูใ่นกลุ่มแซคคาโรไมเซส ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพในการเปล่ียนน ้ าตาลกลูโคสไปเป็นเอทานอลในสภาวะท่ี พีเอชมีค่าระหวา่ง 3.0 ถึง 
5.0 อุณหภูมิระหวา่ง  25-30  องศาเซลเซียส  และมีความเขม้ขน้ของน ้าตาลระหวา่ง  16-22 %  โดย
ปริมาตร ทั้งน้ีระยะเวลาในการผลิตเอทานอล จะข้ึนอยูก่บัปริมาณของยสีตท่ี์ใช ้
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3. ขั้นตอนการกลัน่ 
  เป็นกระบวนการใหค้วามร้อนในการแยกเอทานอลออกจากของผสมโดย
กระบวนการกลัน่ตามล าดบัส่วน ซ่ึงสามารถแยกเอทานอลใหไ้ดค้วามบริสุทธ์ิประมาณร้อยละ 95 
โดยปริมาตร 
 

1.4 ประโยชน์ของเอทานอล 
        แอลกอฮอลท่ี์น าไปผสมน ้ามนัหรือเอทานอล นั้นเป็นแอลกอฮอลท่ี์มีความบริสุทธ์ิ   
95 % และ 99.5-99.6% โดยปริมาตรสามารถใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 3 รูปแบบ ดงัน้ี 
 แบบที ่ 1 เอทานอล 95% ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงโดยตรงแทนน ้ามนัเบนซิน และน ้ามนัดีเซล 
ใชไ้ดก้บัเคร่ืองยนตท่ี์มีอตัราส่วนการอดัสูง ส าหรับในเคร่ืองยนตดี์เซลสามารถใชเ้อทานอล 
บริสุทธ์ิ 95 % ผสมในน ้ามนัดีเซลเรียกวา่ ดีโซฮอล ์ ในอตัราส่วนร้อยละ 15 และเพิ่มสารปรับปรุง
คุณสมบติับางตวัในปริมาณร้อยละ 1-2  
 แบบที ่ 2 เอทานอลบริสุทธ์ิ 99.5 % โดยปริมาตรผสมในน ้ามนัเบนซินซ่ึงจะเรียกวา่ 
แก๊สโซฮอล ์ โดยทัว่ไปใชผ้สมกบัน ้ามนัเบนซินอตัราส่วนร้อยละ 10 ในลกัษณะของสารเติมแต่ง
เพื่อปรับปรุงค่าออกเทนของน ้ามนัเบนซิน ซ่ึงสามารถน ามาใชง้านกบัเคร่ืองยนตโ์ดยทัว่ไป ไม่ตอ้ง
ดดัแปลงเคร่ืองยนตแ์ต่อยา่งใด ซ่ึงบราซิลก็ใชเ้อทานอลผสมในน ้ามนัเบนซินท่ีอตัราส่วนร้อยละ 22 
 แบบที ่3 เป็นสารเคมีเพิ่มออกเทนแก่รถยนต ์โดยการเปล่ียนรูปเอทานอลมาเป็นสาร  
อีทีบีอี (เอทิลเทอทาร่ีบิวทิลอีเทอร์) สามารถใชท้ดแทน สาร เอม็ทีบีอี (เมทิลเทอทาร่ีบิวทิลอีเทอร์) 
ซ่ึงเป็นสารเติมแต่งในน ้ามนัเบนซินท่ีหลายประเทศประกาศหา้มใชเ้น่ืองจากก่อให่เกิดมลภาวะใน
อากาศท่ีสูงกวา่สารเติมแต่งอ่ืนๆ 
 
2. การแยกสาร 

2.1 การกลัน่ 
 การกลัน่เป็นวธีิท่ีส าคญัท่ีสุดในการท าใหข้องเหลวบริสุทธ์ิ โดยการท าใหข้องเหลวนั้น
กลายเป็นไอ แลว้ท าใหค้วบแน่นกลบัเป็นของเหลวอีกคร้ังหน่ึง การกลัน่ใชส้ าหรับแยกของเหลวท่ี
ระเหยเป็นไอง่าย จากของเหลวท่ีเป็นไอยาก หรือใชแ้ยกของเหลวหลาย ๆ ชนิดท่ีมีจุดเดือดต่างกนั
มาก ๆ เคร่ืองมือกลัน่ธรรมดาอาจใชแ้ยกของเหลว 2 ชนิด ท่ีมีจุดเดือดต่างกนักวา่ 80 องศาข้ึนไป 
แต่ถา้จุดเดือดของสารนั้นใกลเ้คียงกนัมากตอ้งกลัน่ซ ้ าหลายคร้ังหรือกลัน่โดยใชเ้คร่ืองกลัน่ล าดบั
ส่วน ในขณะท าการกลัน่ ถา้สารนั้นบริสุทธ์ิ ค่าของจุดเดือดจะคงท่ี แต่ถา้ของเหลวไม่บริสุทธ์ิจุด
เดือดจะไม่คงท่ี แต่จะสูงข้ึนในขณะกลัน่ การกลัน่ท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
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- การกลัน่ธรรมดา  
เหมาะท่ีจะใชก้บัการแยกสารละลายเฉพาะท่ีตวัถูกละลายเป็นสารท่ีระเหยยาก เช่น 

น ้าเกลือ น ้าเช่ือม เม่ือกลัน่ก็จะสามารถแยกเฉพาะตวัละลายออกมาได ้ ในการกลัน่น ้าเกลือ เฉพาะ
น ้าเท่านั้นท่ีจะระเหยออกมา ของเหลวท่ีกลัน่ไดจึ้งเป็นน ้าบริสุทธ์ิ ถา้เรากลัน่ต่อไปจนแหง้จะเหลือ
เกลือ เราจึงสามารถแยกน ้าออกจากเกลือได ้วธีิการกลัน่แบบธรรมดา ไม่สารมารถแยกสารละลายท่ี
ตวัท าละลายและตวัถูกละลายเป็นสารระเหยง่าย เช่น น ้ากบัเอทานอล ดงันั้น ถา้ตวัท าละลายกบัตวั
ถูกละลายมีจุดเดือดใกลเ้คียงกนัตอ้งใชก้ารกลัน่ล าดบัส่วน 

- การกลัน่ล าดับส่วน 
เป็นกระบวนการแยกสารท่ีจุดเดือดต่าง ๆ กนัออกเป็นส่วน ๆ โดยการกลัน่ซ ้ า 

หลาย ๆ คร้ัง แต่ในทางปฏิบติัจะใช ้ คอลมัน์ ต่ออยูใ่นแนวตั้งระหวา่งขวดกลัน่กบัเคร่ืองควบแน่น 
ในคอลมัน์น้ีจะมีลูกแกว้กลม ๆ บรรจุอยู ่ ขณะท่ีไอผา่นคอลมัน์ไปยงัเคร่ืองควบแน่น อุณหภูมิของ
ไอจะลดต ่าลงเร่ือย ๆ ไอบางส่วนจะควบแน่นอยูภ่ายในคอลมัน์ ไอท่ีควบแน่นในตอนตน้ ๆ ของ
คอลมัน์ส่วนใหญ่จะเป็นสารท่ีระเหยยากหรือท่ีมีจุดเดือดสูง ไอท่ีผา่นคอลมัน์ไปเป็นไอของสารท่ี
ระเหยง่าย   
 

 

ภาพประกอบ 1 การกลัน่ล าดบัส่วน 

2.2  การใช้กรวยแยก 
           เหมาะกบัสารท่ีเป็นของเหลว และ จะตอ้งเป็นสารท่ีไม่ละลายต่อกนั หรือ จะตอ้งมีขั้วต่างกนั 
เช่น น ้า และ น ้ามนั  
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 2.3 การกรอง 
            เหมาะส าหรับของแขง็ท่ีไม่ละลายน ้า หรือ ของแขง็ท่ีละลายน ้า และ ไม่ละลายน ้าปนอยู่
ดว้ยกนั เช่น หินปูน และ น ้า  

 

ภาพประกอบ 2 การกรอง 

2.4  การตกผลกึ 
           เหมาะส าหรับสารท่ีสามารถละลายไดเ้ป็นปรากฏการณ์ท่ีตวัถูกละลายท่ีเป็นของแขง็ 
แยกตวัออกจากสารละลายไดเ้ป็นของแขง็ท่ีมีรูปทรงเรขาคณิต โดยสารใด ๆ ท่ีละลายในน ้าอยูใ่น
จุดอ่ิมตวัจะตกเป็นผลึก ถา้มากเกินพอจะเป็นการตกตะกอนของสาร 

2.5 การสกดัด้วยไอน า้ 
           เหมาะสมส าหรับการสกดัพวกน ้ามนัหอมระเหยจากพืช และ การท าน ้าหอม  
โดยมีหลกัส าคญั ดงัน้ี 
         - จุดเดือดต ่าจะระเหยง่าย ถา้เป็นสารท่ีมีจุดเดือดสูง จะตอ้งการกลัน่โดยอาศยัการ
เปล่ียนแปลงความดนัในระบบ 
        - สารส่วนใหญ่ไม่ละลายน ้า 

2.6 การสกดัด้วยตัวท าละลาย 
          เหมาะสมกบัสารท่ีระเหยง่าย โดยมีหลกัส าคญัดงัน้ี 
        - ถา้สารมีความสามารถในการละลายในตวัท าละลายต่างชนิดกนัสามารถแยกสาร
ออกจากกนัได ้
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        - หลกัการเลือกตวัท าละลายท่ีดี คือ ตอ้งเลือกตวัท าละลายท่ีดี คือ ตอ้งเลือกตวัท า
ละลายท่ีละลายสารท่ีต่างกนั การสกดัออกมามากท่ีสุด และส่ิงเจือปนนั้นจะตอ้งติดมานอ้ยท่ีสุด 

2.7  การโครมาโทรกราฟี 
         เหมาะส าหรับการแยกสารท่ีมีความสามารถในการละลาย และ ดูดซบัไม่เท่ากนั , สารท่ีมี
ปริมาณนอ้ย และ ไม่มีสี โดยหลกัส าคญั มีดงัน้ี 
       - ในการทดลองทุกคร้ังตอ้งปิดฝาเพื่อป้องกนัตวัท าละลายแหง้ในขณะท่ีเคล่ือนท่ีบนตวัดูด
ซบั 
       - ถา้สารเคล่ือนทีใกลเ้คียงกนัมาก แสดงวา่สารมีความสามารถในการละลาย และ ดูดซบัได้
ใกลเ้คียง และ จะแกไ้ขไดโ้ดย การเปล่ียนตวัท าละลาย หรือ เพิ่มความยาวของดูดซบัได ้แต่สารท่ี
เคล่ือนท่ีไดร้ะยะทางเท่ากนัในตวัท าละลาย และ ตวัดูดซบัใกลเ้คียงกนั มกัจะสรุปไดว้า่สารนั้นเป็น
สารเดียวกนั 
               โดยวธีิน้ีสามารถท าใหส้ารบริสุทธ์ิได ้โดยตดัแบ่งสารท่ีตอ้งการละลายในตวัท าละลายท่ี
เหมาะสม แลว้ระเหยตวัท าละลายนั้นทิ้งไป แลว้น าสารนั้นมาท าการโครมาโทรกราฟีใหม่ จนได้
สารบริสุทธ์ิ  

การค านวณหาค่า Rf  ( Rate of Flow )  เพื่อน ามาค านวณค่าของสารละลาย  

 ค่า Rf = ระยะทางท่ีสารเคล่ือนท่ี / ระยะทางท่ีตวัท าละลายเคล่ือนท่ี  

โดยค่า Rf ไม่มีหน่วย แต่มีค่าท่ีสูงสุดเท่ากบั 1 
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3. ตอซังข้าว 

               ปัจจุบนัพื้นท่ีการเกษตรกรรมของประเทศไทย มีระดบัปริมาณอินทรียวตัถุ ในดินค่อนขา้ง
ต ่ามาก ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต ์ ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีถึง 191 ลา้นไร่ หรือคิดเป็น 60 เปอร์เซ็นตข์อง
พื้นท่ีทั้งหมด เน่ืองจากธาตุ อาหารในดิน จะสูญเสียไปอยูใ่นส่วนของพืช เป็นปริมาณสูงจากการ
ส ารวจวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร พบวา่ในแต่ละปีมีปริมาณ มากกวา่ 29 ลา้นตนั จากปริมาณวสัดุ
ดงักล่าว เม่ือค านวณเป็นปริมาณ ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 2.8, 0.7 และ 5.9 
แสนตนั คิดเป็นมูลค่า 1,930.2, 741.4 และ 4,731.4 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมเป็นมูลค่า ของปุ๋ยทั้งส้ิน 
7,043 ลา้นบาท ดงันั้นการน าส่วนของพืช ออกไปจากพื้นท่ีการเกษตร แต่ละคร้ัง จึงเท่ากบัเป็นการ
สูญเสียอินทรียวตัถุ และธาตุอาหารในดินเป็นจ านวนมาก  

 

 

 

 

 

                                                       ภาพประกอบ 3 ตอซงัขา้ว                                                                                                                   
ท่ีมา : http://www.ldd.go.th/menu_moc/POSTER/rice/rice.htm 

ผลเสียจากการเผาตอซัง 

เกษตรกรท่ีเตรียมพื้นท่ีส าหรับปลูกขา้วโดยท าการเผาตอซงัขา้วเพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การไถเตรียมดิน หรือเพื่อตอ้งการก าจดัวชัพืชและแมลงศตัรูพืชนั้นจะมีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงสมบติัของดินทั้งทางดา้นกายภาพ เคมี และชีวภาพ เน่ืองจากความร้อนจากการเผาตอ
ซงั กล่าวคือ 
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                      ภาพประกอบ 4 การเผาตอซงัขา้ว เพื่อเตรียมพื้นท่ีส าหรับปลูกขา้ว                                                            
ท่ีมา : http://www.ldd.go.th/menu_moc/POSTER/rice/rice.htm 

1. ท าใหโ้ครงสร้างของดินเปล่ียนแปลงไป อนุภาคของดินจบัตวักนัแน่นและแขง็ ท าให้
รากพืชแคระแกร็น ไม่สมบูรณ์และอ่อนแอ การหาอาหารลดลงรวมทั้งเช้ือโรคพืชสามารถเขา้
ท าลายไดง่้าย 

2. สูญเสียอินทรียวตัถุและธาตุอาหารในดิน คาร์บอนและอินทรียวตัถุในดินเม่ือถูกเผาจะ
กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซดสู์ญเสียไปในบรรยากาศ ส่วนธาตุอาหารจะแปรสภาพใหอ้ยูใ่น
รูปท่ีสามารถสูญเสียไปจากดินไดง่้าย 

3. ท าลายจุลินทรียแ์ละแมลงท่ีเป็นประโยชน์ในดิน ท าใหป้ริมาณและกิจกรรมของ
จุลินทรียดิ์นลดลง เช่น กิจกรรมการเปล่ียนก๊าซไนโตรเจนจากบรรยากาศใหอ้ยูใ่นรูปของ
สารประกอบไนโตรเจนท่ีพืชใชป้ระโยชน์ได ้การแปรสภาพอนินทรียฟ์อสฟอรัสใหอ้ยูใ่นรูปของ
ฟอสเฟตท่ีละลายน ้าได ้และการยอ่ยสลายอินทรียสารเป็นการเพิ่มธาตุอาหารใหแ้ก่ดิน นอกจากนั้น
ตวัอ่อนของแมลงศตัรูพืช เช่น ตวัห ้ า ตวัเบียนท่ีอาศยัอยูใ่นดินหรือตอซงัพืชรวมทั้งจุลินทรียท่ี์
สามารถควบคุมโรคพืชถูกเผาท าลายไป ซ่ึงหากระบบนิเวศน์ของดินไม่สมดุลจะท าใหก้ารแพร่
ระบาดของโรคเกิดไดง่้ายข้ึน 

4. สูญเสียน ้าในดิน การเผาตอซงัพืชท าใหผ้วิดินมีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียส น ้าใน
ดินจะระเหยสู่บรรยากาศอยา่งรวดเร็ว ใหค้วามช้ืนของดินลดลง 


