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ความหมายตัวย่อ
AEBIOM
AFDC
AFR
ANFAVEA

ASME
ASTM
BE-diesel
Btu
CAI
CERC
CH4
CHP
CI
CO
CO2
CO2eq
CONCAWE

CRC
DDGS
DI

European Biomass Association
Alternative Fuels and Advanced
Vehicles Data Center
Air-Fuel Ratio
Brazilian Automotive Industry
Association Energy & Environment
Commission
American Society of Mechanical
Engineers
American Society for Testing and
Materials
Biodiesel- Ethanol- Diesel Blend
British Thermal Unit
Controlled Auto-Ignition
Combustion Engine Research
Center, Chalmers University
Methane
Combined Heat and Power
Compression Ignition
Carbon Monoxide
Carbon Dioxide
Carbon Dioxide Equivalent
European Oil Company
Organisation for Environment,
Health and Safety
Coordinating Research Council
Dried Distillers Grains with
Solubles
Direct Fuel Injection

สมาคมชีวมวลแห่งสหภาพยุโรป
ศูนย์เชือ เพลิงทางเลือกและข้อมูลรถยนต์ขนั  สูง
อัตราส่วนอากาศต่อเชือ เพลิงตามทฤษฎี
คณะกรรมการสมาคมพลังงานและสิงN แวดล้อม
เพือN อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งบราซิล
สมาคมวิศวกรรมเครือN งกลแห่งสหรัฐอเมริกา
สมาคมการทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา
นํามันดีเซลผสมระหว่างไบโอดีเซลและเอทา
นอล
หน่ วยวัดปริมาณความร้อน
ระบบควบคุมการจุดระเบิดแบบอัตโนมัติ
ศูนย์วจิ ยั การเผาไหม้ในเครือN งยนต์แห่ง
มหาวิทยาลัยคาลเมอร์
ก๊าซมีเทน
ระบบไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม
การจุดระเบิดด้วยการอัด
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
องค์กรนํามันแห่งสภาพยุโรปเพือN สิงN แวดล้อม
สุขภาพและความปลอดภัย
คณะกรรมการประสานงานวิจยั
ของแข็งผสมกับส่วนของแข็งทีลN ะลายนําได้
การฉีดเชือ เพลิงโดยตรง

เชือ เพลิงเอทานอลสําหรับการขนส่งบนท้องถนน
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DOE
E10
E85
E93
EBS
ECU
EDI
E-Diesel
EEPS
EERE (US)
EGR
EJ
ELPI
EMPA
EPA
ETBE
EU
EUCAR
FAME
FAO
FCAI
FFV
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U.S. Department of Energy
Gasoline containing 10 percent
ethanol by volume
Gasoline containing 70–85 percent
ethanol by volume
Ethanol containing 7 percent water
Ethanol Boosting System
Engine Control Unit
Ethanol Direct Injection
Specific Ethanol Diesel Blend
Engine Exhaust Particle Sizer
U.S. Office of Energy Efficiency
and Renewable Energy
Exhaust Gas Recirculation
Exa Joule (1018)
Electrical Low Pressure Impactor
Swiss Federal Laboratories for
Materials Testing and Research
U.S. Environmental Protection
Agency
Ethyl Tertiary Butyl Ether
European Union
The European Council for
Automotive R & D
Fatty Acid Methyl Esters
Food and Agriculture Organization
(U.N.)
Federal Chamber of Automotive
Industries (Australia)
Flex Fuel Vehicles

กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา
นํามันเบนซินทีมN เี อทานอลร้อยละ 10 โดย
ปริมาตร
นํามันเบนซินทีมN เี อทานอลร้อยละ 70-85 โดย
ปริมาตร
เอทานอลทีมN นี ําร้อยละ 7
ระบบเสริมเชือ เพลิงเอทานอล
ชุดควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
การฉีดเอทานอลเข้าห้องเผาไหม้โดยตรง
นํามันดีเซลผสมเอทานอล
เครือN งวัดและวิเคราะห์อนุ ภาคจากการเผาไหม้
สํานักงานประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ
พลังงานทดแทนแห่งสหรัฐอเมริกา
ระบบหมุนเวียนของไอเสีย
อีซาจูล หน่ วยพลังงานเท่ากับ 1018 จูล
เครือN งวัดการกระจายขนาดอนุ ภาค
ห้องปฎิบตั กิ ารทดสอบและวิจยั วัสดุแห่ง
สหพันธรัฐสวิส
สํานักงานปกป้องสิงN แวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา
เอทิลเทอร์เทียรีบวิ ทิลอีเทอร์ (สารเคมีทเNี พิมN ค่า
ออกเทนแก่เครือN งยนต์)
สหภาพยุโรป
สภาวิจยั และพัฒนายานยนต์แห่งสหภาพยุโรป
เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน
องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ
องค์กรรัฐทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
ออสเตรเลีย
ยานยนต์ทสNี ามารถใช้เชือ เพลิงยืดหยุน่ (ทีมN ี
ส่วนผสมเอทานอลร้อยละ 0-85)

เชือ เพลิงเอทานอลสําหรับการขนส่งบนท้องถนน

FLEET
GDI
GHG
GM
GREET

HC
HCCI
IBUS
IEA
IFP
IMF
IPCC
JRC
KL
kWh
LCA
LEV
LFL
MBT
MTBE
N2O
NEV

FLEET

กลุ่มรถแท๊กซีN รถโดยสาร หรือเครือN งบินทีอN ยู่
ในบริษทั เดียวกัน
Gasoline Direct Injection
การฉีดนํามันเบนซินเข้าห้องเผาไหม้โดยตรง
Greenhouse Gasses
ก๊าซเรือนกระจก
General Motors
เจเนรัลมอเตอร์
The Greenhouse Gases,
แบบจําลองผลกระทบของเชือ เพลิงต่อ
Regulated Emissions and Energy สิงN แวดล้อม (ก๊าซเรือนกระจก การปล่อยตาม
use in Transportation model
กฎระเบียบและการใช้พลังงานสําหรับการ
ขนส่ง)
Hydrocarbon
ไฮโดรคาร์บอน
Homogenous Charge Compression ระบบการผสมเชือ เพลิงให้เป็ นเนือเดียวกันและ
Ignition
จุดระเบิดด้วยการอัด
Integrated Biomass Utilization
ระบบการใช้ชวี มวลแบบผสมผสาน
System
International Energy Agency
องค์การพลังงานระหว่างประเทศ
French Petroleum Institute
สถาบันปิโตรเลียมฝรังเศส
N
International Monetary Fund
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
Intergovernmental Panel on
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
Climate Change
เปลียN นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
Joint Research Center
ศูนย์วจิ ยั ร่วม
Knock-limited Ignition Timing
เวลาของจังหวะการจุดระเบิดทีจN าํ กัดการน็อค
Kilowatt-hour
กิโลวัตต์ชวโมง
ัN
Life Cycle Assessment
การประเมินวัฎจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์
Low Emission Vehicle
ยานยนต์ทปNี ล่อยไอเสียตํNา
Lower Flammability Limit
ความเข้มข้นของเชือ เพลิงตํNาทีสN ุดในอากาศทีN
ทําให้ตดิ ไฟ
Maximum Brake Torque Ignition
จังหวะการจุดระเบิดทีทN าํ ให้เกิดแรงบิดสูงสุด
Timing
Methyl Tertiary Butyl Ether
เมทิลเทอร์เทียรีบวิ ทิลอีเทอร์ (สารเคมีทเNี พิมN ค่า
ออกเทนแก่เครือN งยนต์)
Nitrous oxide
ก๊าซไนตรัสออกไซด์
Net Energy Value
ค่าพลังงานสุทธิ
เชือ เพลิงเอทานอลสําหรับการขนส่งบนท้องถนน
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NO2
NOx
NREL
O2-diesel
OBDS
OECD
PAH
PCCI
PFI
pHCCI

PM
PVC
PZEV
RFG
RON

RVP
SADE
SAE
SI
SUV
USDA-ARS
VOF
4

nitrogen dioxide
Nitrogen Oxides
National Renewable Energy
Laboratory (U.S.)
brand of ethanol–diesel blend
On-Board Distillation System
Organisation for Economic Cooperation and Development
Poly Aromatic Hydro Carbons
Partial Premixed Controlled
Combustion
Port Fuel Injection
Partial Homogenous Charge
Compression Ignition
Homogenous Charge Compression
Ignition
Particulate Matter
Polyvinyl chloride
Partial Zero-Emissions Vehicle
Reformulated Gasoline
Research Octane Number

Reid Vapor Pressure
Spark Assisted Diesel Engine
Society of Automotive Engineers
Spark Ignited
Sport Utility Vehicle
U.S. Department of Agriculture,
Agricultural Research Service
Volatile Organic Fractions

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
ห้องปฏิบตั กิ ารพลังงานหมุนเวียนแห่งชาติ
ชนิดของนํามันดีเซลผสมด้วยเอทานอล
ระบบการกลันที
N ตN ดิ ตัง มากับรถ
องค์การเพือN ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา
โพลีอะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน
ชุดควบคุบการผสมเชือ เพลิงก่อนเผาไหม้
ช่องฉีดนํามันเชือ เพลิง
ระบบการผสมเชือ เพลิงให้เป็ นเนือเดียวกัน
บางส่วนและจุดระเบิดด้วยการอัด
ฝุน่ ละอองขนาดเล็ก
พอลิไวนิลคลอไรด์
ยานยนต์ทปNี ลอดมลพิษบางส่วน
นํามันเบนซินปรับปรุงใหม่
การวัดหาค่าออกเทนตามมาตรฐาน ASTM D
2699 ทดสอบทีคN วามเร็วตํNา (600รอบ/นาที)
และอุณหภูมเิ ชือ ผสมตํNา 125 ๐F ในสภาพการ
ทํางานเบาของเครือN งยนต์
ความดันไอนํามันวัดด้วยวิธี Reid
ชุดช่วยในการจุดระเบิดในเครือN งยนต์ดเี ซล
สมาคมวิศวกรรมยานยนต์
การจุดระเบิดด้วยประกายไฟ (หัวเทียน)
ยานยนต์เอนกประสงค์
หน่ วยงานบริการวิจยั ทางการเกษตรของ
กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการระเหยของสารอินทรีย์

เชือ เพลิงเอทานอลสําหรับการขนส่งบนท้องถนน

VVT

Variable Valve Timing

VW
WTW

Volkswagen
Well-to-Wheels (Assessment)

การตัง จังหวะการเปิด-ปิดของวาล์วแบบแปร
ผัน
โฟล์คสวาเก้น
กระบวนการทีไN ด้มาซึงN พลังงาน ตัง แต่การ
จัดหา การผลิต การขนส่ง ตลอดจนการใช้
พลังงานขัน สุดท้าย ซึงN เป็ นการวิเคราะห์ใน
ลักษณะ “จากหลุมถึงล้อ” (Well-to-Wheels)
คือตัง แต่นํานํามันดิบขึน มาจากบ่อ ไปจนถึง
การใช้นํามันในการขับเคลือN นรถยนต์

เชือ เพลิงเอทานอลสําหรับการขนส่งบนท้องถนน
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เชือ เพลิงเอทานอลสําหรับการขนส่งบนท้องถนน

บทสรุป
ไบโอเอทานอลเป็ นเชือ เพลิงสําหรับยานยนต์ในภาคการขนส่ง โดยเฉพาะ
อย่างยิNงสําหรับการขนส่งบนท้องถนน ซึNงมีการศึกษาและมีการอภิปรายกันอย่าง
กว้ า งขวาง ในประเด็น ทีN เ กีNย วข้อ งกับ การใช้ ง านและมุ ม มองทางเทคนิ ค ของ
เครืNองยนต์ทนNี ําเอทานอลไปใช้เป็ นเชือ เพลิงด้วย นอกจากนัน แล้วยังมีการศึกษาทีทN าํ
ให้เกิดความเข้าใจถึงวัฎจักรชีวติ ของเชือ เพลิงชนิดนี จากต้นนําไปจนถึงการใช้งาน
หรือจากหลุมถึงล้อ (Well-to-Wheels) รวมถึงประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์ สิงN แวดล้อม
และสัง คมด้ว ย อย่ า งไรก็ต ามรายงานฉบับ นี มีจุ ด มุ่ ง หมายเพืNอ ประเมิน ประเด็น
ั หาควบคู่ไปกับ
ดัง กล่ า วให้ครบถ้ว น ซึNง จะนํ าเสนอศักยภาพทางเทคนิ คและป ญ
ประเด็นการใช้ไบโอเอทานอลเป็ นพลังงานในอนาคตอันใกล้
ไบโอเอทานอลเป็ น เชือ เพลิง ทีNเ หมาะสมในการเริNม ศึก ษาเพืNอ ให้เ ป็ น
เชือ เพลิงผลิตภัณฑ์ และมีศกั ยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก (GHG) ซึงN ขึน อยู่กบั
กระบวนการผลิต และมีศกั ยภาพในการใช้ทดแทนเชือ เพลิงฟอสซิลและจะกลายเป็ น
เชือเพลิงหมุนเวียนหรือไม่นัน เป็ นเหตุผลหลักทีNจะนํ าเอทานอลมาพิจารณาและ
นํามาใช้ ฉะนัน ต้องมุ่งเน้นทีN 2 คําถามหลัก ทีเN กียN วข้องกับการใช้เอทานอล กล่าวคือ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สามารถลดลงได้ปริมาณเท่าไร และสามารถทดแทน
เชือ เพลิง ฟอสซิล ได้ใ นปริม าณเท่ า ไร มีก ารประเมิน วัฎ จัก รชีวิต ผลิต ภัณ ฑ์เ พืNอ
คาดการณ์หลายชิน ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าไบโอเอทานอลมีศกั ยภาพทีดN มี าก และ
สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การศึกษาเหล่านัน ได้แสดงให้
เห็นด้วยว่า ศักยภาพของเอทานอลในการทดแทนเชือ เพลิงฟอสซิลและศักยภาพใน
การช่วยลดก๊าซเรือนกระจกนัน ขึน อยู่กบั กรรมวิธกี ารผลิตเชือ เพลิงเพียงอย่างเดียว
ไบโอเอทานอลสามารถผลิตได้จากชีวมวลหลายประเภท แต่ประสิทธิผลของการลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการทดแทนเชือ เพลิงฟอสซิลอาจไม่เท่ากัน
บราซิลเป็ นประเทศแรกทีทN ําการผลิตเอทานอลและเป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ทสNี ุดของโลก
จากนัน สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย และสหภาพยุโ รป ก็ได้มกี ารเพิมN กําลังการผลิต
ตัง แต่นนั  มาอย่างรวดเร็ว
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โดยภาพรวมแล้วไบโอเอทานอลเป็ นเชือ เพลิงทางเลือกในภาคการขนส่งทีN
ดีทสNี ดุ มีการคาดหมายว่าจะมีการขยายการผลิตมากขึน อย่างมีนัยสําคัญ และรักษา
ปริมาณการผลิตในระดับสูงอย่างต่อเนืNอง เนืNองจากเชือ เพลิงเพืNอการขนส่งเป็ นภาค
การใช้งานทีใN หญ่ระดับโลก การใช้เอทานอลเป็ นเชือเพลิงมากขึน จะส่งผลต่อเนืNอง
ไปสูศ่ กั ยภาพด้านอืNนๆ อีกมากมาย สามารถขับเคลืNอนไปสู่ความต้องการในระเบียบ
และวิธีการการประเมิน การตืNนตัวเหล่านีเป็ นหลักการของการพัฒนาอย่างยังยื
N น
โดยเฉพาะความต้ อ งการให้ไ ด้ม าซึNง คํ า จํ า กัด ความของตัว ชีว ัด ระเบีย บ และ
หลักเกณฑ์ ซึงN คําจํากัดความเหล่านี ไม่เหมือนกับทีใN ช้ในภาคปา่ ไม้
ในการผลิตชีวมวลตลอดจนการนําเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็ นไบโอเอทา
ั
นอล มีปญหาปรากฏขึน อย่างชัดเจนคือ มลภาวะ การใช้นํา การใช้เชือ เพลิงฟอสซิล
ในการผลิต ดินถูกทําลาย และการขัดแย้งในการใช้พนื ทีNในการเพาะปลูก ในระดับ
ั หาอาหารและเชือเพลิง ซึNงเป็ น ทีN
ผู้ปฏิบตั ิงานมีการตืNน ตัว และถกเถียงกัน ถึงป ญ
ประจักษ์ว่าไม่ควรกีดกันการนําอาหารมาผลิตเป็ นเชือ เพลิงในภาคการขนส่ง ตามทีN
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้เคยกล่าวไว้ว่า ปญั หาใน
ปจั จุบนั ดูเหมือนว่าไม่น่าจะขาดแคลนความสามารถในการผลิตอาหาร แต่จะเป็ น
ปญั หาทางการเมืองเชิงเศรษฐศาสตร์ คือการกีดกันทางการค้า นอกจากนัน แล้วยังมี
การโต้แย้งหาเหตุผลว่าการผลิตเอทานอลเป็ นศักยภาพทีแN ท้จริงของการลดก๊าซเรือน
กระจกหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิงN การผลิตเอทานอลนอกประเทศบราซิล เนืNองจาก
ชีวมวลทีNใช้เป็ นวัตถุดบิ มีการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ซึNงเป็ นก๊าซเรือน
กระจกอีกชนิดหนึNงนัน ออกมาในระหว่างทีเN จริญเติบโต ก๊าซชนิดนีเป็ นก๊าซทีสN ่งผล
ให้เกิดภาวะเรือนกระจกสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 300 เท่า มีรายงาน
การศึกษาหลายฉบับ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในเชิงลบเช่นนี นันหมายถึ
N
งว่าไบโอเอ
ทานอลจะทําให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าเชือ เพลิงฟอสซิล อีกประเด็นหนึNงทีสN าํ คัญ
คือ การอนุ ร ัก ษ์ แ หล่ ง สํา รองคาร์บ อนธรรมชาติ เมืNอ พืน ดิน เปลีNย นไปเป็ น พืน ทีN
เพาะปลู ก จึง มีค วามเป็ น ไปได้ ทNีจ ะปลดปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ปสู่
บรรยากาศมากกว่าทีเN ชือ เพลิงชีวภาพจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
8
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ในปจั จุบนั มีความพยายามทีจN ะแก้ปญั หาการผลิตเอทานอลด้วยการพัฒนา
เทคโนโลยีรุ่ น ทีNส อง ตามแนวทางการผลิต เอทานอลด้ว ยการใช้ช ีว มวลประเภท
เซลลูโ ลสเป็ น วัต ถุ ดิบ ซึNง ได้รบั การยอมรับ กัน อย่ า งกว้า งขวางถึงประโยชน์ ข อง
เทคโนโลยีนี เนืNองจากมีการใช้วตั ถุดบิ ทีมN รี าคาถูก และมีค่าประสิทธิภาพพลังงานสูง
กว่า รวมถึงสามารถใช้ของเหลือทิง ทางการเกษตรเป็ นวัตถุดบิ ได้ เช่น ฟางข้าว และ
แกนฝกั ข้าวโพด เป็ นต้น อีกทัง ยังมีประโยชน์ดา้ นประสิทธิภาพกล่าวคือ สามารถใช้
วัตถุดบิ ทีมN ผี ลผลิตต่อพืน ทีเN พาะปลูกสูง ต่อมาภายหลังมีการกล่าวถึงการใช้สาหร่าย
เป็ นวัตถุ ดิบ เพืNอหลีกเลีNยงปญั หาความขัดแย้งในการใช้พืนทีN อย่างไรก็ตามยังมี
ปญั หาอีกหลายประเด็นทีตN ้องได้รบั การแก้ไข ซึงN ปญั หาหลักๆ ได้แก่ การปรับปรุง
ประสิท ธิภ าพเชิง ค่า ใช้จ่ าย และการปรับ ปรุง ประสิท ธิภ าพเชิง กระบวนการผลิต
ก่อนทีเN ทคโนโลยีนีจะถูกนําไปใช้อย่างกว้างขวาง
เอทานอลเหมาะทีจN ะผลิตด้วยกระบวนการเชิงบูรณาการ ดังเช่นในประเทศ
บราซิลมีกระบวนการผลิตเอทานอล และพลังงานร่วมกันในหลายพืนทีNและประสบ
ความสําเร็จเป็ นอย่างดี ในระยะแรกชีวมวลทีเN หลือใช้ เช่น ชานอ้อย จะถูกนําไปเผา
ทิง โดยไม่ มีก ารแปรรูป เป็ น พลังงาน ซึNง เป็ น ผลกระทบทีNสํา คัญต่ อ ประสิท ธิภ าพ
โดยรวมของการผลิตเชือเพลิง ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการผลิต เอทานอลจาก
ข้าวโพดเป็ นจํานวนมหาศาล เป็ นการสร้างโอกาสในการผลิตอาหารสัตว์ ในประเทศ
เดนมาร์คมีการสาธิตการผลิตเอทานอลเชิงบูรณาการ โดยการใช้เทคโนโลยีรุ่นทีสN อง
ร่วมกับการผลิตไบโอก๊าซ ไฮโดรเจน และเม็ดเชือเพลิงแข็ง จึงเป็ นการผลิตทีNมี
ประสิท ธิภ าพสูง โดยมีก ารใช้ฟ างข้า วเป็ น วัต ถุ ดิบ และมีก ารหมุ น เวีย นนํ า จาก
กระบวนการผลิตมาใช้ใหม่ดว้ ย แนวความคิดของกระบวนนีได้มาจากการเลียนแบบ
ธรรมชาติดว้ ยการนําผลผลิตจากกระบวนการหนึNงมาเป็ นวัตถุดบิ ของอีกกระบวนการ
หนึN ง เช่ น จากการผลิต เอทานอลจะมีข องเสีย ทีNเ ป็ น ของแข็ง ซึNง มีค าร์บ อนเป็ น
ส่วนประกอบจะถูกนําไปใช้เป็ นเชือ เพลิงในโรงงานไฟฟ้าและนําไฟฟ้าป้อนกลับไปยัง
กระบวนการผลิตเอทานอลอีกครัง ซึงN เป็ นเชือ เพลิงราคาถูกและต้นทุนตํNา
คุณสมบัตขิ องเอทานอลแตกต่างจากนํามันเบนซิน ทําให้การใช้เอทานอล
เป็ นเชือ เพลิงอาจใช้ผสมกับนํามันเบนซิน หรือใช้เอทานอลล้วนๆ ขึน อยู่กบั ชิน ส่วน
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ของเครืNองยนต์รุ่นนัน ๆ เพืNอให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ข้อแรก คือ เอทานอลเป็ น
สารเคมีทNมี คี ุณสมบัติดูดความชืน จากอากาศได้ดี จึงต้องหลีกเลียN งไม่ให้มนี ําปะปน
ในเอทานอล นอกจากนัน แล้วในการผลิตเชือเพลิงเอทานอลด้วยการกลันตามปกติ
N
จะสามารถดึงนําออกจากเอทานอลให้ได้ความบริสุทธิของเอทานอลเพี
ยงร้อยละ 95

การกําจัดนําส่วนทีเN หลือนัน จะต้องใช้กระบวนการทีตN ้องใช้พลังงานมากในการกําจัด
ออก ซึงN เป็ นข้อถกเถียงให้มกี ารใช้เอทานอลทีมN นี ําปนอยู่บา้ ง แต่หากมีนําปะปนอยู่
จะทํา ให้เ อทานอลผสมได้ไ ม่ ดีนัก ทัง ในนํ า มัน ดีเ ซลหรือ นํ า มัน เบนซิน เชือ เพลิง
ั หากับ ระบบการป้ อนเชือ เพลิง และ
ดัง กล่ า วจะเกิดการแยกชัน และทํา ให้เ กิด ป ญ
เครืNองยนต์ จึงทําให้ไม่สามารถใช้นํามันดังกล่าวเป็ นเชือ เพลิงได้ สําหรับปญั หาด้าน
การผสมเชือ เพลิงนัน ยังขึน อยู่กบั อุณหภูมแิ ละสัดส่วนการผสมของเอทานอล นํามัน
เบนซิน และนํ า ดังนัน การพิจ ารณาทางเลือกของเทคโนโลยีนั น จะต้องขึนอยู่ก ับ
ภูมภิ าค และลักษณะภูมปิ ระเทศนัน ๆ และปญั หาในการผสมทีแN ย่ทสNี ุด คือทําการ
ผสมในภูมภิ าคทีมN อี ุณหภูมติ Nํา โดยผสมเอทานอลในสัดส่วนตํNาๆ เมืNอมีนําปะปนอยู่
ด้วย การผสมเอทานอลในสัดส่วนปานกลางและสูง ทําได้โดยมีปญั หาไม่มากนัก
ถึง แม้ว่ ามีนํ า ปะปนสูง ขึน ตัว อย่ างเช่ น ในประเทศบราซิล เอทานอลทีNมีนํ า เป็ น
องค์ประกอบถึงร้อยละ 7 มีการใช้กนั อย่างกว้างขวาง ซึงN ยุทธศาสตร์การใช้เอทานอล
ทีมN นี ํ าปนอยู่ด้วยของประเทศบราซิล เกิดขึน เนืNองจากต้องการลดค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต ในส่วนทีเN ป็ นพลังงานทีใN ช้ในการกําจัดนําออกจากเอทานอล
ประเด็นต่อมาคือ ปญั หาการติดเครืNองยนต์ขณะเครืNองเย็น และการปล่อย
มลภาวะเป็ นจํานวนมากในขณะติดเครืNอง ปญั หาเหล่านีจะเกิดขึน เมืNอใช้เอทานอล
ผสมในสัดส่วนทีสN งู เช่น E85 หรือการใช้เอทานอลเป็ นเชือ เพลิงล้วนๆ เอทานอลมี
ความแตกต่างจากนํามันเบนซินทประกอบด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา
ทําให้มคี ุณสมบัตกิ ารเป็ นเชือ เพลิงทีดN ที อNี ุณหภูมติ Nํา มีคุณสมบัตกิ ารระเหย และการ
ติดไฟได้ แต่เอทานอลเป็ นสารเคมีทNีติดไฟได้ดี ทีNสภาวะปกติ เกิดขึน ได้ใ นระบบ
เชือเพลิงของยานยนต์ อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ จึงจําเป็ นต้องมีมาตรการป้องกัน
คุณสมบัติการระเหยและคุณสมบัติของสารเคมีช่วยปล่อยมลพิษให้มกี ารระเหยสูง
จากระบบเชือ เพลิงเมืNอเปรียบเทียบการใช้นํามันเบนซิน หรือแม้แต่การปล่อยมลพิษ
10
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ได้สงู กว่าจากเครืNองยนต์ดเี ซล อย่างไรก็ตาม ปญั หาเหล่านีจะเลวร้ายยิงN ขึน เมืNอมีการ
ั หานี จ ะลดลงเมืNอใช้เ อทานอลทีNผสมใน
ใช้เ อทานอลผสมในสัด ส่ว นทีNตNํ า และป ญ
สัดส่วนทีNสูง และใช้เอทานอลล้วนๆ โดยไม่มีการผสมเมืNอเปรียบเทียบกับการใช้
นํามันเบนซินเท่านัน ไม่ใช่นํามันดีเซล
ในความเป็ นไปได้ทางเทคนิคของเครืNองยนต์ เอทานอลถูกใช้เป็ นเชือ เพลิง
ในเครืNองยนต์เบนซิน เนืN องจากเอทานอลผสมเข้า กับ นํ ามันเบนซิน ได้ดีก ว่ าเมืNอ
เปรียบเทียบกับนํามันดีเซล ในประเทศบราซิลมีการบังคับใช้เอทานอลเป็ นเชือ เพลิง
ในเครืNองยนต์เบนซินในรูปของ E25 และ E100 ในประเทศสวีเดนมีการใช้ E85 กัน
อย่างกว้างขวาง ในขณะทีอN กี หลายประเทศ การใช้ E5 และ E10 เป็ นการบังคับใช้
โดยเกณฑ์การผสมทัวไปอยู
N
่ทสNี ดั ส่วนเอทานอลร้อยละ 5-10 ในนํามันเบนซิน และใช้
ในยานยนต์ทวไปที
ั N ไN ม่มกี ารดัดแปลงชิน ส่วนของเครืNองยนต์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศสวีเดน มีการใช้ยานยนต์ทใNี ช้เชือ เพลิงทียN ดื หยุ่นได้ หรือทีเN รียกว่า Flex
fuel vehicle ยานยนต์นีสามารถรองรับเชือเพลิงทีNมกี ารผสมเอทานอลในสัดส่วน
ตัง แต่รอ้ ยละ 0 ถึง 85 ในนํามันเบนซิน ยานยนต์ประเภทนีได้สาธิตความเป็ นไปได้
ทางเทคนิคทีรN องรับเชือ เพลิงหมุนเวียนในสัดส่วนทีสN งู โดยค่าใช้จ่ายมิได้สูงตามไป
ด้วย ส่วนประเด็นความเข้ากันได้ของเชือ เพลิงโดยเฉพาะกับรถยนต์รุ่นเก่านัน พบว่า
เกิดการกัดกร่อน และความเสียหายอืNนๆในระบบเชือ เพลิง และท้ายทีสN ดุ จะเกิดความ
เสียหายกับเครืNองยนต์ ดังนัน เชือ เพลิงเอทานอลจึงไม่แนะนําให้ใช้กบั รถยนต์ทผNี ลิต
ก่อนปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ.1986)
การศึกษาการใช้เอทานอลกับเครืNองยนต์ชนิดต่างๆ ยืนยันว่าเมืNอใช้เอทา
นอลเป็ นเชือ เพลิงในเครืNองยนต์ดเี ซลจะช่วยเพิมN ประสิทธิภาพของเครืNองยนต์ในรูป
ของแรงบิดและกําลัง เมืNอเปรียบเทียบกับการใช้นํ ามันเบนซินเป็ นเชือเพลิง ทัง นี
เนืNองจากเอทานอลมีค่าออกเทนสูงกว่า แต่มคี ่าพลังงานต่อลิตรของเชือ เพลิงตํNากว่า
นํ ามันเบนซิน ส่งผลถึงระยะทางทีNวิNงได้สนั  กว่าต่อปริมาตรของเชือเพลิงทีNเท่ากัน
อย่างไรก็ตาม บางกรณีประสิทธิภาพของเครืNองยนต์ถูกปรับแต่งทําให้วงิN ได้ระยะไกล
กว่า จึงทําให้เป็ นทีNน่ากังขาว่า เชือเพลิงทีNผสมเอทานอลในสัดส่วนสูงหรือใช้เอทา
นอลล้วนๆ จะสามารถเพิมN ประสิทธิภาพพลังงานโดยรวมได้จริงหรือไม่
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แนวโน้ ม ในการพัฒ นาเครืNอ งยนต์ใ นป จั จุ บนั เอทานอลดูเหมือ นว่ าเป็ น
คู่แข่งทีNดี ทีNใช้ได้ทงั  ในเครืNองยนต์เบนซิน และดีเซล เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การลด
ขนาดลง การป้อนเชือเพลิงโดยตรง การเพิมN กําลังอัด และการเผาไหม้แบบใหม่ๆ
ดังเช่น ระบบการผสมเชือ เพลิงให้เป็ นเนือเดียวกันและจุดระเบิดด้วยการอัด (HCCI)
และระบบควบคุมการจุดระเบิดแบบอัตโนมัติ (CAI) สามารถใช้และเข้ากันได้ดกี บั
การใช้เอทานอลเป็ นเชือ เพลิง ถึงแม้ว่าการใช้เอทานอลเป็ นเชือ เพลิงจะปล่อยไอเสีย
ทีมN คี วามสะอาดกว่าการใช้นํามันเบนซินเป็ นเชือ เพลิงก็ตาม แต่มลพิษทีเN กิดจากการ
ระเหยจะเลวร้ายกว่าโดยเฉพาะอย่างยิงN เมืNอใช้เอทานอลผผสมในสัดส่วนตํNาๆ จาก
การสํารวจและแบบจําลองทีไN ด้จากการศึกษา พบว่าในการใช้เอทานอลเป็ นเชือ เพลิง
ช่วยให้สขุ ภาพอนามัยโดยรวมดีขนึ เมืNอเทียบกับผลกระทบของมลภาวะทางอากาศ
เช่น เบนซีน และบิว ทาไดอีน ทีNเ ป็ น สารก่ อมะเร็ง ถึงแม้ว่า การใช้เ อทานอลเป็ น
เชือเพลิงจะปล่อยสารอัลดีไฮด์สูงขึน ก็ตาม เอทานอลสามารถใช้ได้ในเครืNองยนต์
ดีเซลโดยมีขอ้ จํากัดเพียงเล็กน้อยเท่านัน โดยทัวไปแล้
N
วเอทานอลไม่สามารถผสมกับ
นํามันดีเซลได้ แต่ต้องใช้สารเติมแต่ง (additive) ช่วยในการผสม ไบโอดีเซลหรือ
เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (FAME) เป็ นสารทีNช่วยให้เอทานอลผสมกับนํามัน
เบนซินได้ดี ซึงN จะช่วยให้สดั ส่วนของเชือ เพลิงหมุนเวียนสูงขึน ในการผสมสามารถ
ใช้เชือ เพลิงหมุนเวียนในปริมาณสูงถึงร้อยละ 30 นอกจากนีเคยมีการใช้เอทานอล
ล้วนๆโดยไม่มีการผสมในเครืNองยนต์ดีเซล พบว่า ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติไอเสีย
อย่างมีนัยสําคัญ ถึงแม้ว่าผสมเอทานอลเพียงเล็กน้ อยเท่านัน ก็สามารถช่วยลด
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กทีปN ล่อยจากท่อไอเสียได้ จากคําถามทียN งั คงค้างอยู่ คือ
ผลกระทบของเอทานอลต่อขนาดของฝุ่นละออง และระบบการลดปริมาณไอเสียนัน
ได้มคี วามพยายามนําเทคนิคหลายรูปแบบมาใช้ซงNึ ประสบความสําเร็จมาแล้วในการ
พัฒนาให้สามารถใช้เอทานอลเป็ นเชือ เพลิงในเครืNองยนต์ดเี ซล ทัง นีดเู หมือนว่าเอทา
นอลจะเหมาะกับแนวโน้มการพัฒนาเครืNองยนต์ เอทานอลจะช่วยเพิมN อัตราส่วนของ
ก๊าซทีNกลับ มาเผาไหม้ใ นห้องเผาไหม้ของเครืNองยนต์ใ ห้สูงขึน ช่ วยลดการปล่อ ย
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และปริมาณการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลง ซึงN
ทํา ให้ส ามารถใช้เ อทานอลเป็ น เชือ เพลิง ในเครืNอ งยนต์ป ระเภท HCCI ทีNเ ป็ น
12
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เครืNองยนต์ในอนาคตด้วย ในการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการใช้เอทานอล
นั น ประเภทของการใช้ง านจะเป็ น เรืNอ งทีNสํา คัญ ทีNสุ ด เรืNอ งทัวN ๆไป ไม่ มีค วาม
จําเป็ น ต้อ งนํ ามาพิจารณา เนืNอ งจากเอทานอลสามารถนํ า มาใช้ใ นหลายรูป แบบ
นอกจากนัน แล้วการผสมเอทานอลกับนํามันเบนซินในช่วงกว้างๆ ยังมีผลการศึกษา
ไม่ เ พีย งพอ ประเภทของการใช้ทNีค วรพิจ ารณาคือ ป จั จัย เชิง โครงสร้า งพืน ฐาน
(Infrastructure) โดยเฉพาะอย่างยิงN การพิจารณาลักษณะยานยนต์โดยทัวไป
N
จาก
มุมมองทางวิชาการเห็นว่าควรพิจารณาถึงการใช้เอทานอลอย่างเหมาะสมโดยให้มี
ปริมาณนํามากทีสN ดุ เท่าทีสN ามารถผสมได้ในเอทานอล และรวมถึงการผสมเอทานอล
ในสัดส่ว นตํN าๆด้วย ประโยชน์ ทNีควรคํา นึง คือ สัด ส่ว นการผสมเอทานอล หากมี
สัดส่วนสูงจะยิงN ส่งผลดี ทัง ประสิทธิภาพของเครืNองยนต์และมลพิษทีปN ล่อยออกจะดี
ขึน เมืNอ ผสมเอทานอลในสัด ส่ ว นทีNสูง ขึน เอทานอลทีNมีนํ า เป็ น องค์ป ระกอบเป็ น
เชือ เพลิงทีสN ะอาดทัง ในเชิงการผลิตและการใช้ กล่าวโดยสรุป คือ มีความเป็ นไปได้
ในการนําเอทานอลมาใช้ได้ในหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบทีจN ะนํามาใช้นนั  มีความท้า
ทายหลายอย่า งทีNต้องทําการศึกษาค้นคว้า ซึNง ความท้าทายเหล่า นัน สามารถหา
คําตอบทางวิชาการได้
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บทนํา
รายงานฉบับนีเกียN วข้องกับการใช้เอทานอลเป็ นเชือ เพลิงเท่านัน ถึงแม้ว่า
เอทิลเทอร์เทียรีบิวทิลอีเทอร์ (ETBE) ทีNผ ลิตจากเอทานอลจะสามารถใช้ได้ใ น
ปริมาณตํNาและผสมได้ดใี นนํามันเบนซินก็ตาม ในช่วง 2-3 ปี ทผNี ่านมา ทัวโลกมี
N
การ
ตืN น ตั ว ในการสนั บ สนุ น การใช้ ไ บโอเอทานอลเป็ น เชื อ เพลิ ง อย่ า งแพร่ ห ลาย
อันเนืNองมาจากปญั หาสิงN แวดล้อม ภาวะโลกร้อน และมีการตัง เป้าหมายของแต่ละ
ประเทศทีตN อ้ งการลดการพึงN พาการนําเข้านํามันปิ โตรเลียม
ในขณะนี เนืNองจากยังไม่มกี ารใช้ไฮโดรเจนเป็ นเชือ เพลิง ดูเหมือนว่าไบโอ
เอทานอลเป็ นหนทางหนึNงทีเN ป็ นไปได้ในการเข้ามาใช้ในการแก้ปญั หาราคานํามันและ
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทสNี งู ขึน ในหลายปี ทผNี ่านมา ไบโอเอทานอล
เป็ นหัวข้อทีมN กี ารนํามาหารือกันบ่อยครัง รวมถึงมีรายงานการวิจยั และพัฒนา และ
เอกสารวิชาการทีเN กียN วข้องกับเรืNองไบโอเอทานอลจํานวนมาก รายงานฉบับนีได้ใช้
ข้อมูลทีNรวบรวมจากรายงานและสิงN ตีพมิ พ์ทางวิชาการจากองค์การสหประชาชาติ
กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา (U.S. DOE) องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA)
และสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ (SAE) รวมถึงได้นํานานาทัศนะทีไN ด้จากการเวทีการ
อภิปราย และการนําเสนอในการประชุมวิชาการมาใช้ร่วมด้วย ด้วยวิธนี ี อาจเสียN งต่อ
การมองภาพรวมทัง หมดได้ โดยทัวไปแล้
N
ว การอภิปรายในเรืNองเอทานอลอาจได้
ข้อเท็จจริงเพียงครึNงเดียว ซึNงเราหวังเป็ นอย่างยิงN ว่าการนํ าเสนอรายงานฉบับนีจะ
ตัง อยู่บนพืน ฐานทางเทคนิคและจําแนกความแตกต่างด้วยการตัดสินใจทีถN ูกต้อง
เอทานอลทีNผลิตจากชีวมวล ได้ให้ประโยชน์กบั สังคมทัง ในระดับท้องถิNน
ระดับภูมภิ าค และระดับโลก รายงาน IEA เรืNอง “เชือเพลิงชีวภาพเพืNอการขนส่ง”
พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ได้รวบรวมศักยภาพทางผลประโยชน์ และค่าใช้จ่ายของ
เชือ เพลิง ชีว ภาพ ซึNง ครอบคลุ ม ถึง เอทานอล ตารางทีN 1 แสดงศัก ยภาพทาง
ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายของเชือ เพลิงชีวภาพ
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ตารางที 1. ศักยภาพทางผลประโยชน์และค่าใช้จา่ ยของเชื*อเพลิ งชีวภาพ
(IEA, พ.ศ. 25471)








ศักยภาพทางผลประโยชน์
ความมันคงทางพลั
N
งงาน
ความสมดุลทางการค้า
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง
ลดมลภาวะทางอากาศ
สมรรถนะเครือN งยนต์
รายได้ของภาคการเกษตร อาชีพ และการ
พัฒนาชุมชน
ลดของเสีย และขยะ






ศักยภาพทางค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเชือ เพลิงสูงขึน
การปลดปล่อยไอเสียบางชนิด
สูงขึน
ราคาพืชผลทางการเกษตรสูงขึน
ผลกระทบทางสิงN แวดล้อม เช่น
การเปลียN นแปลงในการใช้ทดNี นิ
และถินN ทีอN ยู่ของพืช/สัตว์เกิดการ
เสียหาย

ความมันคงในการจั

ดหาพลังงาน
มีการทํานายกันว่าแหล่งสํารองนํามันฟอสซิลมีในปริมาณจํากัดและกําลังจะ
หมดลงในอนาคต ในหลายปี ทผNี ่านมา ราคานํามันมีการแกว่งขึน ลงอย่างรุนแรง ซึNง
แสดงถึงความต้องการนํ ามันทีNมมี ากขึน อย่างต่ อเนืNอง ถึงแม้ไม่สามารถบอกได้ว่า
นํ า มัน ของโลกจะหมดลงเมืNอ ใด แต่ ส ิNง ทีNเ กิด ขึน อย่ า งแน่ น อน คือ สถานะความ
ต้องการนํามันและการจัดหานํามันรุนแรงขึน เป็ นลําดับ เมืNอเวลาผ่านไปราคานํามัน
จะสูงขึนอย่างมากในอีก 10 ข้างหน้า ซึNงจะส่งผลกระทบต่ อสังคมทุกระดับ เมืNอ
พิจารณาด้านเศรษฐศาสตร์พบว่าว่าไม่คุม้ ค่าทีจN ะใช้นํามันจากฟอสซิลเป็ นเชือ เพลิง
ในรถยนต์ ควรหาเชือ เพลิงราคาถูกทีผN ลิตจากแหล่งอืNนๆ เช่น ถ่านหิน ก๊าซ ชีวมวล
พลังลม และพลังนํา หรือแม้กระทังจากพลั
N
งงานนิวเคลียร์ เอทานอลเป็ นเชือ เพลิงทีมN ี
ความเป็ นไปได้ในปจั จุบนั ซึงN จะช่วยลดการพึงN พานํ ามันจากฟอสซิลและเป็ นเหตุผล
หลักในการใช้เอทานอลเป็ นเชือ เพลิงเพืNอการขนส่งในทุกวันนี ถ้าเอทานอลถูกเลือก
ให้เป็ นส่วนหนึNงของคําตอบทีใN ช้แก้ปญั หาแหล่งสํารองนํามันฟอสซิลทีNกําลังจะหมด
ลง จึงมีความจําเป็ นอย่างยิงN ทีตN อ้ งให้แน่ใจว่าการผลิตเอทานอลมีความยังยื
N น และจะ
สนองกับความต้องการได้อย่างต่อเนืNอง
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สภาวะโลกร้อน
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถูกเรียกว่าเป็ นก๊าซเรือนกระจก (GHG) กล่าวคือ
ก๊าซนีจะห่อหุม้ โลกไว้และทําการกัน พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้ ทําให้โลก
ไม่สามารถปล่อยรังสีค วามร้อนออกไปสู่จกั รวาลได้ ในรายงานการเปลีNยนแปลง
ภูมอิ ากาศโลก พ.ศ. 25502 (ค.ศ. 2007) IPCC รายงานผลการติดตามอุณหภูมขิ อง
ภูมภิ าคและของโลก พบว่ามีอุณหภูมสิ งู ขึน เป็ นลําดับ ยิงN ไปกว่านัน จากรายงานได้
พบว่ า อุณ หภู มิทNีสูง ขึน นัน มีส าเหตุ ม าจากการปล่ อยก๊ า ซเรือ นกระจกจากมนุ ษ ย์
ฉะนัน จึงมีความจําเป็ นทีตN อ้ งหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปสู่ชนั  บรรยากาศ
โดยเฉพาะอย่างยิงN ก๊าซทีเN กิดจากการเผาไหม้ของเชือ เพลิงจากฟอสซิล โดยภาคการ
ขนส่งเป็ นแหล่งใหญ่ทปNี ล่อยก๊าซเรือนกระจก คิดเป็ นปริมาณร้อยละ 13 ของก๊าซ
เรือนกระจกทีปN ล่อยออกจากแหล่งต่างๆทัง หมด2 (ข้อมูลเมืNอพ.ศ. 2547, ค.ศ 2004)
ปริมาณก๊าซเหล่านีขนึ กับอยู่ปริมาณการใช้เชือ เพลิงจากฟอสซิล และยังไม่มพี ลังงาน
ทดแทนใดในปจั จุบนั ทีจN ะใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิลได้ทงั  หมด ในภาคการขนส่ง
ในปจั จุบนั เมืNอเปรียบเทียบกับภาคพลังงานทีมN กี ารผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
เข่น พลังงานลม พลังงานนํา พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานแสงอาทิตย์
แทนทีจN ะมุง่ พิจารณาเฉพาะประเด็นก๊าซเรือนกระจกทีเN กียN วข้องกับเอทา
นอลเท่านัน ควรทีจN ะพิจารณาภาพรวมทัง หมดทุกด้านรวมถึงทุกมุมมองของวัฎจักร
ชีวติ เชือ เพลิง Durante and Miltenberger (พ.ศ.2550, ค.ศ. 2004) ยืนยันว่าเมืNอ
ั บนั จะมีก๊าซเรือนกระจก
ใช้ไบโอเอทานอลเป็ นเชือ เพลิงในภาคการขนส่ง ในปจจุ
เกิดขึน เพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มเี กิดขึน เลย3 ผูศ้ กึ ษาได้ให้แนะนําว่าให้พจิ ารณา
ภาพรวมทัง หมดของการใช้ชวี มวล ไม่ใช่พจิ ารณาเฉพาะเอทานอลและภาคการขนส่ง
เท่านัน แต่ให้ดคู วามเป็ นไปได้ทมNี กี ารลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วย ยกตัวอย่าง
เช่น ในประเทศเดนมาร์ก การเผาไหม้ของเสียและชีวมวลมีประสิทธิภาพสูงมาก โดย
ชีวมวลจะถูกนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเมืNอเปรียบเทียบกับการนําเอทานอลไปใช้
เป็ นเชือ เพลิง ซึงN ยังมีการนําไปใช้อย่างจริงจังในภาคการขนส่งค่อนข้างน้อย
เชือ เพลิงเอทานอลสําหรับการขนส่งบนท้องถนน
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1. เอทานอลเป็ นพลังงาน-ประเด็นทัวไป

เนือหาในส่วนนี กล่าวถึงความสําคัญในการผลิตเอทานอลในระดับใหญ่ โดยจะไม่
กล่าวถึงการผลิตในเชิงลึก แต่จะทบทวนถึงหลายประเด็นสําคัญจากเอกสารวิชาการ
1.1 การจัดจําหน่ าย
ในการจัดจําหน่ายเอทานอลโดยเฉพาะการผสมกับนํามันเบนซิน มีปญั หาหลักๆ
ทีเN กิดขึน ซึงN เกียN วข้องกับท่อส่งนํามันเบนซิน เนืNองจากเกิดการกัดกร่อนและนําในเอ
ทานอล อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ในหลายปี ทNผี ่านมาแสดงให้เห็นว่า เอทานอล
สามารถส่งไปจัดจําหน่ ายได้โดยไม่มปี ญั หาใหญ่เกิดขึน โดยใช้วธิ กี ารทีแN ตกต่างกัน
ไปจากการใช้และการส่งนํ ามันเบนซิน การจัดจําหน่ ายเอทานอลต้องใช้ระบบการ
แจกจ่ายทีอN อกแบบมาโดยเฉพาะและแตกต่างกับระบบทีใN ช้กบั นํามันเบนซิน เพืNอให้
เหมาะสมในการใช้กบั เอทานอลผสมกับนํามันเบนซิน เพืNอหลีกเลียN งปญั หาเกียN วกับ
นําและสิงN สกปรกเจือปน อย่างน้อยทีสN ดุ ให้ขนส่งถึงสถานีบริการนํามัน
1.2 การผลิ ต
เอทานอลเป็ นเชือ เพลิงชีวภาพทีมN มี ากทีNสุดของโลกในปจั จุบนั และคาดว่าจะคง
รักษาปริมาณทีสN งู นีไว้ต่อไป รูปทีN 1 แสดงให้เห็นว่าเอทานอลมีปริมาณตํNามากและ
เป็ น เพีย งส่ ว นเล็ก ๆเพีย งส่ ว นเดีย วเมืNอ เปรีย บเทีย บกับ ปริม าณความต้ อ งการ
พลังงานของโลก โดยมีสหรัฐอเมริกา และบราซิล เป็ นประเทศผู้ผลิตเอทานอลราย
ใหญ่ของโลก โดยปริมาณการผลิตเอทานอลเพิมN สูงขึน อย่างรวดเร็ว ระหว่างปี พ.ศ.
2518-2546 (ค.ศ. 1975-2003) และมีความคัญต่อการอธิบายถึงการใช้เอทานอล
อย่างไรให้มปี ระสิทธิภาพ ดังแสดงใน รูปทีN 2 เอทานอลทีผN ลิตส่วนใหญ่ เป็ นการผลิต
เพืNอใช้เป็ นเชือ เพลิง
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แหล่ งผลิ ตเอทานอล
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รูปที 1. ปริมาณอุปสงค์ และอุปทานเอทานอลของโลก
ทีมา: Fichera and Kueter,20065 ,Energy Information
Administration, 2003, and Renewable Fuels Association, 2005)
การผลิ ตเอทานอลของโลก 1975-2005
( ล้านลิ ตร )
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รูปที 2. การผลิ ตเอทานอลของโลก
ทีมา: RISE6
ข้อแรก การผลิตและการใช้เอทานอลมีปริมาณเพิมN ขึน มากอย่างต่อเนืNอง มี
ผลอย่างยิงN ต่อประชากร เศรษฐกิจ และระบบนิเวศของโลก จากการประเมินของ IEA
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พบว่ามีการใช้เชือ เพลิงเหลวชีวภาพ เพิมN ขึน ร้อยละ 6.3 ต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. 25482573 15 (ค.ศ. 2005-2030) ซึNงส่วนใหญ่เป็ นเอทานอล ข้อทีNสอง ปริมาณการใช้
เชือ เพลิง ทีNเ พิNม ขึน นี ขึน อยู่ก ับ การผลิต ทีNเ ชืNอ ถือ ได้ ฉะนั น การปลูก พืช ทีNใ ช้เ ป็ น
วัตถุดบิ ในการผลิตเอทานอลต้องทําด้วยแนวทางทีNยงยื
ั N น ความยังยื
 น ทีNกล่าวถึง
ต้องเป็ นไปตามคําจํากัดความทีรN ายงานในการประชุม ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ในปี
พ.ศ. 2545 (The Rio Conference 1992) ทีคN รอบคลุมถึงประเด็นทีเN กียN วข้องกับ
เศรษฐศาสตร์ สังคม และนิเวศวิทยา และดูเหมือนว่ามีความจําเป็ นทีตN ้องพิจารณา
ทัง 3 ประเด็นข้างต้น เมืNอตัดสินใจทีจN ะนําเอทานอลมาใช้เป็ นเชือ เพลิงในรถยนต์
อย่างแพร่หลาย จากรายงานของ Brundtland (1987) ได้ให้คําจํากัดความไว้ โดย
กล่าวว่า เอทานอลทียN งยื
ั N น ต้องให้คาํ ตอบว่า “ให้ความพึงพอใจกับความต้องการ
ในวันนี โดยไม่ต้องประณี ประนอมกับความต้องการของรุน่ ต่อไปในอนาคต”8
เศรษฐศาสตร์มอี ิทธิพลต่ อคําตอบทางวิชาการ ในการเลือกเอทานอลใน
ระดับชุมชนหรือระดับภูมภิ าค และส่งผลถึงสิงN แวดล้อมด้วยเช่นกัน ในปจั จุบนั เมืNอ
พิจารณาด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่าจะมีความเหมาะสมทีจN ะทําการผลิตเอทานอลด้วย
เทคโนโลยีรุ่น แรก หรือทีNรู้จ ัก กัน ว่ า First-generation technology ถึง แม้ว่ า
ผลประโยชน์ทไNี ด้รบั จากการลดก๊าซเรือนกระจก และการปล่อยไอเสีย ในปริมาณไม่
มากนัก9 ในด้านสังคมมีการอภิปรายกันอย่างรุนแรง ในเวทีต่างๆทัวโลก
N
ถึงประเด็น
อาหาร หรือ เชือเพลิง แต่ประเด็นอืNนๆ เช่นการพัฒนาการเกษตรในระดับภูมภิ าค
และความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ ก็มคี วามสําคัญเช่นเดียวกัน ในเรืNอง
ของระบบนิเวศวิทยา จะมีประเด็นการอภิปรายทีNเกีNยวข้องกับเรืNอง ความต้องการ
อนุ รกั ษ์ระบบนิเวศวิทยาทีNมคี ่า เช่น ป่าดิบชืนในเขตอเมซอน ของประเทศบราซิล
เพืNอรักษาพืน ปา่ ดินและนําทีมN คี ่าไว้
1.2.1 วัตถุดิบ
โดยทัวไปแล้
N
ว ไบโอเอทานอลผลิตได้จากการหมักนําตาลทีมN อี ยู่ในชีวมวล
หลายชนิด กล่าวคือ
 ชีวมวลทีมN นี ําตาลเป็ นองค์ประกอบสูง เช่น หัวบีทรูท และอ้อย
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 ชีวมวลทีNมีแป้งเป็ นองค์ประกอบสูง เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี มันฝรังN
ข้าวฟ่างหวาน มันสําปะหลัง
 ชีวมวลทีNมเี ส้นใยเป็ นองค์ประกอบสูง เช่น ฟางข้าว เศษไม้ ซังและลําต้น
ข้าวโพด หญ้า กระดาษ และชานอ้อย
ประมาณครึNงหนึNงของการผลิตเอทานอลของโลก ใช้นํ าตาลทีNมาจากอ้อย
เป็ นวัตถุดบิ เป็ นส่วนใหญ่ มีทมNี าจากหัวบีทรูทบ้างเล็กน้อย ส่วนทีเN หลือของปริมาณ
การผลิตเอทานอล ใช้ชวี มวลทีมN แี ป้งเป็ นองค์ประกอบ เป็ นวัตถุดบิ เช่น ข้าวโพดและ
ข้า วสาลี15 ป จั จุ บ ัน ยัง ไม่ มีก ารผลิต ในเชิง พาณิ ช ย์ ทีNใ ช้ชีว มวลทีNมีเ ส้น ใยเป็ น
องค์ประกอบเป็ นวัตถุดบิ มีเพียงแผนการจัดตัง โรงงานผลิตเท่านัน
ไม่เป็ นทีนN ่ าแปลกใจว่า การผลิตเอทานอลทุกวันนีทมNี ปี ระสิทธิภาพสูงทีสN ุด
ในแง่ของค่าใช้จ่ายและการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จึงเป็ นการใช้นํ าตาลเป็ น
วัต ถุ ดิบ ของประเทศบราซิล วัต ถุ ดิบ ซึNง เป็ น ส่ว นทีNเป็ น ค่ า ใช้จ่า ยสูง สุด มีร าคาตํN า
เนืN อ งจากเติบ โตได้อ ย่ า งรวดเร็ว ในประเทศบราซิล และกระบวนการผลิต มีก าร
ปรับปรุงและทําให้ดขี นึ อย่างต่อเนืNอง นอกจากนัน แล้ว การผลิตเอทานอลจากนําตาล
ใช้ขนั  ตอนการผลิตสัน กว่าการใช้วตั ถุดบิ ประเภทอืNนทีเN ข้าสูก่ ระบวนการหมักได้ทนั ที15
การผลิต เอทานอลจากชีวมวลประเภทเส้นใย ขณะนีอ ยู่ใ นระหว่า งการ
ทดลองกับวัตถุดบิ หลายประเภท เป้าหมายคือการหาวัตถุดบิ ทีมN ผี ลผลิตต่อไร่สงู และ
ลดผลกระทบด้านลบต่อสิงN แวดล้อม นอกจากนัน ยังให้ความสนใจกับประเภทของพืน
ทีดN นิ ทีใN ช้ในการเพาะปลูกด้วย เนืNองจากประเด็นของการใช้พนื ทีดN นิ ในการเพาะปลูก
เป็ นหนึNงในคําจํากัดความของความยังยื
N น และ ปุ๋ ยทีNใ ช้ใ นการเกษตรถือเป็ นส่วน
สําคัญทีNมีผลกระทบต่ อ สิงN แวดล้อม เช่น ปรากฎการณ์ เกิด สาหร่า ยอย่างรวดเร็ว
(Marine Eutrophication) ภาวะโลกร้อน การลดลงของทรัพยากร การปนเปื อนของ
นําใต้ดนิ และการทําลายโอโซนในชัน สตราโตสเฟี ยร์11 ดังนัน จุดประสงค์ของการใช้
เอทานอล ส่วนหนึNงเพืNอลดภาวะโลกร้อน ดังนัน จึงควรลดการใช้ป๋ ุยสังเคราะห์ในการ
เพาะปลูกวัตถุดบิ ทีใN ช้ในการผลิตเอทานอล
ธรรมชาติของพืชบางชนิด มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ
เช่น พืชประเภทถัวN จึงช่วยลดการใช้ป๋ ุยในการเพาะปลูกได้ การปลูกในระหว่างแถว
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กับการปลูกพืชทีใN ช้เป็ นวัตถุดบิ สําหรับเอทานอล จะช่วยลดปริมาณการใช้ป๋ ุยและยา
ปราบศัตรูพชื ดังเช่นตัวอย่างการปลูกร่วมกันของข้าวสาลีและถัวN 7 พืชบางชนิดไม่
จําเป็ นต้องใช้ป๋ ุยในปริมาณมากในการปลูก แต่สามารถให้ผลผลิตทีสN งู ได้ สําหรับ
ต้นหญ้าสวิตช์กราส (Switchgrass) หรือ prairie grass เป็ นพืชทีมN ศี กั ยภาพทีเN ป็ น
วัตถุดบิ สําหรับการผลิตเอทานอลด้วยเทคโนโลยีรุ่นทีสN อง หรือทีเN รียกว่า Secondgeneration technology เนืNองจากให้ผลผลิตต่อพืน ทีเN พาะปลูกสูง โดยมีการใช้ป๋ ุยใน
ปริมาณตํNา ดินหลังการเพาะปลูกไม่ถูกทําลาย มีความต้านทางต่อโรคและแมลงสูง
และมีค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกตํNา 12,13 การศึกษาร่วมระหว่างหน่ วยงานบริการวิจยั
ทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA-ARS)และ สถาบัน
การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติแห่งสหรัฐอเมริกา (Institute of Agriculture and
Natural Resource, U.S) พบว่า การผลิตเอทานอลจากต้นหญ้าสวิตช์กราส สามารถ
ช่วยลดก๊าซเรือนกกระจกถึงร้อยละ 94 เมืNอเปรียบเทียบกับนํามันเบนซิน ต้นหญ้า
สวิตช์กราสมีแนวโน้มทีปN ลูกได้ในพืน ทีเN สือN มโทรม และนักวิจยั ประเมินว่าสามารถให้
ผลผลิตเอทานอลได้ประมาณร้อยละ 85 บนพืน ทีทN ใNี ช้เท่ากันในการปลูกข้าวโพดใน
สหรัฐอเมริกา ในการศึกษาได้ใช้พนื ทีทN ดลองขนาด 20 เอเคอร์ หรือ 125 ไร่ ดังนัน
ต้น หญ้า สวิต ช์ก ราส จึง ไม่ ใ ช่ คํา ตอบสํา หรับ เป็ น วัต ถุ ดิบ ผลิต เอทานอลด้ว ย
เทคโนโลยีรุ่นทีหN นึNง เพราะเป็ นวัตถุดบิ ทีเN ป็ นเส้นใยล้วนๆ (Cellulosic)
การพัฒนาวัต ถุ ดิบ สํา หรับ เอทานอลอยู่ใ นระหว่างการศึก ษาและพัฒนา
กรรมวิธใี หม่ๆ ขณะทีเN ทคโนโลยีรุ่นทีหN นึNง และวัตถุดบิ ทีเN หมาะสมสําหรับเทคโนโลยี
นัน ได้ดาํ เนินควบคู่กนั ไป จนกว่ากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีรุ่นทีสN องจะได้รบั
การพัฒนาอย่างเต็มทีNและพร้อมใช้ใ นการผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิNง
กรรมวิธที มNี ปี ระสิทธิภาพและมีความคุม้ ค่าทีใN ช้กบั วัตถุดบิ ประเภทเส้นใย
1.2.2 กรรมวิ ธีการผลิ ต
กรรมวิธกี ารผลิตเป็ นปจั จัยสําคัญทีบN ่งชีถ งึ ระดับของความยังยื
N นของเอทา
นอล วัฎจักรชีวติ การผลิตเอทานอลมีผลทีNแตกต่างกันมาก เมืNอมีการใช้วตั ถุดบิ และ
กรรมวิธกี ารผลิตทีแN ตกต่างกัน ดังทีจN ะกล่าวต่อไป
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เทคโนโลยีการผลิ ตรุน่ ทีหนึ ง
การผลิตเอทานอลด้วยวิธกี ารดัง เดิม ประกอบด้วยขัน ตอนต่างๆดังนี
1. การบดวัตถุดบิ ให้ละเอียด ขัน ตอนนีสามารถทําได้ดว้ ยวิธกี ารบดแบบเปี ยก
หรือบดแบบแห้ง ในบางกรณี กระบวนการบดแบบแห้ง สามารถลด
พลังงานทีNใ ช้ใ นการผลิต เอทานอลได้ถึง ร้อ ยละ 5015 ของพลังงานทีNใ ช้
ทัง หมด
2. การทําให้สุกและการทําให้เป็ นของเหลว(Liquefaction) เป็ นขัน ตอนทีนN ํ า
วัตถุดบิ ทีผN ่านการบดแล้วผสมกับนําและเอนไซม์ ผ่านความร้อนให้สกุ
3. การเปลีNยนแป้งเป็ นนําตาล (Saccharification) เป็ นขัน ตอนทีใN ช้เอนไซม์
เปลียN นแป้งให้เป็ นนําตาล เพืNอเตรียมความพร้อมสําหรับการหมักต่อไป
4. การหมัก (Fermentation) เป็ นการหมักนําตาลด้วยยีสต์ ให้เป็ นเอทานอล
ในขัน ตอนนีจะได้เอทานอลทีมN คี วามบริสทุ ธิประมาณร้
อยละ 10 และมีก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึน ด้วย
5. การกลันN (Distillation) ขัน ตอนนี เป็ นการกลันแยกนํ
N
 าออก เพืNอให้เอทา
นอลมีความเข้มข้นสูงขึน จนมีความบริสทุ ธิประมาณร้
อยละ 95

6. การแยกนําออก หรือ Dehydration เป็ นการนํานํ าทีเN หลืออยู่ในเอทานอล
ประมาณ ร้อ ยละ 5 ออก เพืNอ ให้เ ป็ น เอทานอลทีNเ หมาะในการใช้เ ป็ น
เชือ เพลิง
7. Denature หรือขัน ตอนทีเN ติมสารบางชนิด เช่นนํามันเบนซินลงไปในเอทา
นอล เพืNอให้เอทานอลนัน ใช้ดNมื ไม่ได้
ทรัพยากรด้านขาเข้าในกระบวนการผลิตหลักๆ ได้แก่ วัตถุดบิ เอนไซม์ ยีสต์
พลังงาน นํา และสารแปลงสภาพให้ใช้ดNมื ไม่ได้ สําหรับด้านขาออก ได้แก่เอทานอล
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และผลพลอยได้จากการผลิต ซึงN ส่งไปเป็ นอาหารสัตว์ทมNี กั
เรียกกันว่า DDGS สําหรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนใหญ่จะถูกกักเก็บ นําไปทํา
ให้บริสทุ ธิ  และส่งขายให้อุตสาหกรรมอืNนๆต่อไป14
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ในบางแห่งทีทN าํ การผลิตเอทานอล เช่นในประเทศบราซิล พลังงานทีใN ช้ในการ
ผลิตเอทานอล กล่าวคือ พลังงานสําหรับหม้อไอนํา และพลังงานทีใN ช้ในกระบวนการ
กลันN ได้จากพืชทีใN ช้เป็ นวัตถุดบิ เช่น ชานอ้อย อย่างไรก็ตามในบางแห่ง และในบาง
ประเทศ ใช้พ ลัง งานจากแหล่ ง ฟอสซิล เช่ น ก๊ า ซธรรมชาติ และถ่ า นหิน ดัง นั น
ผลกระทบของประสิทธิภาพการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จงึ ขึน กับทางเลือกการใช้
พลังงานดังกล่าวข้างต้น
โดยทัวไปแล้
N
ว อุณหภูมติ Nําเป็ นลักษณะพิเศษเฉพาะของการใช้พลังงานในการ
ผลิตเอทานอล กระบวนการทําให้สุก มักทําทีN 80 องศาเซลเซียส และทําการกลันที
N N
14
100 องศาเซลเซียส เมืNอพิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมี
การหมุ น เวีย นความร้อ นจากกระบวนการอืNน ในโรงงาน ย้อ นกลับ มาใช้ใ หม่ ใ น
กระบวนการทีตN อ้ งการอุณหภูมติ Nําด้วย แทนทีจN ะใช้พลังงานใหม่จากชีวมวล หรือจาก
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินเพียงอย่างเดียว
เทคโนโลยีการผลิ ตรุน่ ทีสอง
เอทานอลรุ่นทีสN อง หรือทีเN รียกว่าเอทานอลจากเส้นใย (Cellulosic) ผลิตได้
โดยใช้กรรมวิธใี นลักษณะเดียวกันกับเอทานอลรุ่นทีหN นึNง โดยเพิมN เติมกระบวนการ
เตรียมวัตถุดบิ เบืองต้น (Pretreatment) เพืNอเปลียN นเส้นใยไปเป็ นนําตาล เป็ นการ
เตรียมความพร้อมให้สามารถทําการหมักนําตาลไปเป็ นแอลกอฮอล์ได้ อย่างไรก็ตาม
กระบวนการนี บางครัง พบว่ามีความยุ่งยาก ขึน อยู่กบั ชนิดของวัตถุดบิ ทีอN าจเหมาะ
กับการใช้กรด การใช้ไอนํ าความดันสูง การใช้เอนไซม์ช นิดพิเศษ หรือใช้หลายๆ
อย่างร่วมกัน วิธกี ารเหล่านีอาจเกิดสารบางอย่างทียN บั ยัง กระบวนการหมัก ซึงN เมืNอชีว
มวลได้รบั การเตรียมเบือ งต้นด้วยวิธกี ารข้างต้น จะเปลียN นไปเป็ นเฮมิเซลลูโลส หรือ
C5 และเซลลูโลส หรือ C6 ทีเN ข้าสูก่ ระบวนการหมักต่อไป
รายงานฉบับล่าสุด15 ได้บ่งชีถ ึงขัน ตอนของงานวิจยั ทีสN าํ คัญสําหรับการผลิต
เอทานอลด้วยเทคโนโลยีรุ่นทีสN องดังนี
 กระบวนการเตรียมวัตถุดบิ เบือ งต้น และการสลายตัว ก่อให้เกิดสารยับยัง
กระบวนการหมักจํานวนเล็กน้อย และใช้สารเคมีเล็กน้อย
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 ราคาเอนไซม์ลดลงอย่างมากในระยะนี แต่ ยงั เป็ นประเด็นปญั หาเมืNอมี
ความต้องการใช้ปริมาณมากในการผลิตเอทานอลระดับเชิงพาณิชย์
 เทคนิคในกระบวนการผลิต เมืNอใช้กบั วัตถุดบิ ทีเN ป็ นของแข็งในปริมาณสูง
จะมีการใช้นําและพลังงานน้อยลง
 การพัฒนาจุลินทรีย์ทNใี ช้ในการหมักทีNมคี วามทนทานต่ อสารทีNยบั ยัง การ
หมัก และสามารถทําการหมักนําตาลได้ทงั  ทีมN อี งค์ประกอบ C5 และ C6
 กระบวนการผลิตเชิงบูรณาการ สามารถลดปริมาณนําทีใN ช้ได้
 การนําของเสียประเภทลิกนินกลับมาใช้ในการผลิตพลังงาน
การผลิตเอทานอลเกือบทัง หมดในปจั จุบนั ใช้เทคโนโลยีการผลิตรุ่นทีNหนึNง
สําหรับเทคโนโลยีรุ่นทีสN องอยู่ในระหว่างการวิจยั โดยมีการพัฒนาและทดลองผลิตใน
โรงงานต้นแบบและโรงงานสาธิต แต่ยงั ไม่มีการผลิตในโรงงานระดับเชิงพาณิชย์
ถึงแม้ว่ามีหลายแห่งอยู่ในระยะการจัดทําแผนอยู่ สถานะภาพของโรงงานผลิตเอทา
นอลเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) มีดงั นี
 มีการติดตัง โรงงานต้นแบบจํานวน 15-20 โรงงานทัวโลก
N
ส่วนใหญ่เป็ น
การผลิตขนาดเล็กแบบไม่ต่อเนืNอง
 โรงงานสาธิต 2 โรงงานทีดN ําเนินการแล้วทีเN มืองออตตาวา และญีNปุ่น และมี
อีก 2-3 แห่งทีจN ะเปิ ดทําการในปลายปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007)
 โรงงานระดับเชิงพาณิชย์ 15-20 โรงงานทัวโลก
N
อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
 มีการสํารวจวัตถุดบิ หลายชนิดทีจN ะนํามาใช้เป็ นวัตถุดบิ 10
ข้อดีของการใช้วตั ถุดิบประเภทเส้นใยในการผลิตเอทานอล คือ มีราคาถูก
ดังทีกN ล่าวมาแล้วคืออาจจะเป็ นเศษพืชผลทางการเกษตร หรือเศษเหลือจากการเก็บ
เกียN วพืชพลังงาน เช่น ต้นสนุ่ นหรือต้นหลิวและต้นหญ้าสวิตช์กราส ข้อดีอกี ประการ
หนึNงสําหรับการผลิตด้วยเทคโนโลยีรุ่นทีNสอง คือ มีทศิ ทางเดียวกันกับการผลิตใน
เทคโนโลยีรุ่ น ทีNห นึN ง ซึNง ผลิต จากพืช ทีNเ ป็ น อาหารของมนุ ษ ย์ แต่ โ ชคไม่ ดี การ
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ประเมิน ผลทางเศรษฐศาตร์ข องการผลิต เอทานอลด้ว ยวัต ถุ ดิบ เส้น ใยยัง ไม่ มี
ความก้าวหน้ามากนัก ทัง ทีรN าคาของวัตถุดบิ ทีมN รี าคาถูกมาก ซึงN ไม่ทําให้ต้นทุนการ
ผลิตสูงขึน ด้วย
เทคโนโลยีรุ่นทีสN อง มีขอ้ ดีกว่าเทคโนโลยีรุ่นทีหN นึNง ดังนี
 ใช้ส่วนต่างๆของพืชได้เกือบทัง หมด ทําให้มปี ระสิทธิภาพการผลิต และ
ให้ผลผลิตต่อไร่สงู กว่า
 ไม่มขี อ้ ขัดแย้งระหว่างการใช้พชื อาหารและพืชพลังงาน เพราะเป็ นการใช้
พืชผลการเกษตรและเศษวัสดุทางการเกษตร อย่างไรก็ตามอาจมีขอ้ ขัดแย้ง
บ้าง หากมีการใช้พนื ทีอN ุดมสมบูรณ์เป็ นพืน ทีเN พาะปลูก
 วัตถุดบิ มีราคาถูก
 การผลิตวัตถุดบิ มีความยังยื
N นมากกว่า
 สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้สงู ถึงร้อยละ 94
โครงการของ IEA ทีใN ช้เทคโนโลยีรุ่นทีสN องกันอย่างกว้างขวาง และจะเป็ นจริง
ได้หลังจากปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020)16 เป็ นโครงการทีมN ลี กั ษณะแบบบูรณาการ ใน
ทีสN ดุ แล้วกระบวนการผลิตเอทานอลได้มคี วามเกียN วข้องกับการผลิตสารเคมี พลังงาน
ความร้อน อาหารสัตว์ และเชือ เพลิง17 การผลิตเอทานอลสามารถใช้ทรัพยากรได้
หลายอย่าง เช่น ของเสียจากบ้านเรือนและของเสียทางการเกษตร กระบวนการก๊าซ
ซิฟิเคชันN และการแปรรูปก๊าซไปเป็ นของเหลว (หรือทีรN จู้ กั กันในชืNอ GTL) สามารถใช้
ในการผลิตเอทานอล และเชือ เพลิงอืNนๆ18 อีกทางเลือกหนึNง คือ การบูรณาการการ
ผลิตไบโอดีเซลและเอทานอลเข้าด้วยกัน เพืNอลดการขนส่งชีวมวล ส่วนไบโอดีเซล
แสดงให้เห็นว่ามีศกั ยภาพทีNดี โดยมีคุณสมบัติใ นการผสมเอทานอลให้เข้ากันกับ
นํามันดีเซล ดังจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป ถ้าไบโอดีเซลผลิตจากนํามันปาล์ม จะมี
การใช้ประโยชน์ เฉพาะส่วนทีNเป็ นผลปาล์มเท่านัน การผลิตเชือเพลิงชีวภาพเชิง
บูรณาการ สามารถผลิตเอทานอลจากส่วนทีเN ป็ นชีวมวล ทีเN ป็ นเส้นใยเหลือจากลําต้น
ปาล์ม ซึNงเป็ นการใช้ส่วนอืNนๆของปาล์มให้เป็ นประโยชน์ ในขณะทีNพลังงานไฟฟ้า
เป็ นผลพลอยได้ทผNี ลิตได้จากความร้อนทิง จากการผลิต
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ตามเกณฑ์ม าตรฐาน การผลิต ไฟฟ้ าจากพลัง งานความร้อ น จะมีก าร
สูญเสียพลังงานประมาณร้อยละ 55-65 ไปเป็ นความร้อนทีอN ุณหภูมติ Nํา ถึงแม้ว่ามี
การหมุนเวียนความร้อนกลับมาใช้ใหม่กต็ าม ดังนัน ศักยภาพทีมN อี ย่างมากมายนี เมืNอ
นํากระบวนการผลิตระหว่างเอทานอลและการผลิตพลังงานมาบูรณาการเข้าด้วยกัน
จะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้อย่างง่ายๆ ทัง นี
เนืNองจากโดยหลักการแล้ว ความร้อนเหลือทิง ทีมN อี ุณหภูมติ Nํานัน จะไม่ก่อให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เพิมN ขึน
โรงงานนําร่องผลิตเอทานอลด้วยเทคโนโลยีรุ่นทีสN อง จํานวน 2-3 โรงงานทีมN ี
อยู่ทวโลกในขณะนี
ัN
 เป็ นตัวอย่างทีNน่าสนใจ ซึNงให้แนวคิดทีNอาจเป็ นแรงบันดาลใจ
ให้กบั อุตสาหรรมอืNนๆ ดังเช่น มีโรงงานทีปN ระเทศเดนมาร์ค ได้ให้แนวคิดทีนN ่ าสนใจ
ดังรายละเอียดดังนี
1. Maxifuel เป็ น แนวคิด ทีNบู ร ณาการการผลิต เอทานอล ก๊ า ซชีว ภาพ
ไฮโดรเจน และเม็ดเชือ เพลิงแข็ง จุดประสงค์ของแนวคิดคือ นําวัสดุจากทางออกของ
กระบวนการผลิต มาหมุนเวียน และนํากลับมาใช้ใหม่ เพืNอลดปญั หาผลกระทบต่อ
สิงN แวดล้อม การผลิตก๊าซชีวภาพถูกเพิมN เติมเข้าในกระบวนการเพืNอเป็ นการบําบัดนํา
เสีย และนํานําจากกระบวนการกลับมาใช้ใหม่ ทัง นีเป็ นเพืNอประโยชน์ต่อการประเมิน
สมดุลพลังงานและเศรษฐศาสตร์ปรัชญาของแนวคิดนี19 คือ ของเสียหรือผลพลอยได้
จากกระบวนการหนึNง ต้องถูกนํ าไปใช้เป็ นวัสดุขาเข้าของอีกกระบวนการหนึNงเพืNอ
เป็ นการลดของเสียให้เหลือทิง น้อยทีสN ดุ
2. IBUS (Integrated Biomass Utilization System, The Venzin vision)
แนวคิดของ IBUS คือ การบูรณาการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมระหว่างชีวมวลและถ่าน
หินเข้าด้วยกันกับโรงงานผลิตเอทานอลด้วยเทคโนโลยีรุ่นทีNหนึNงและสอง (CHP)
ผลผลิตทีไN ด้คอื เอทานอล เชือ เพลิงแข็ง อาหารสัตว์ (DDGS) และปุ๋ย20
กระบวนการผลิตเอทานอล ได้ใช้ไอนําราคาถูกและพลังงานทีมN ปี ระสิทธิภาพ
สูงจากโรงไฟฟ้า ขณะทีโN รงไฟฟ้าใช้เชือ เพลิงแข็งชีวมวลทีมN คี ุณภาพสูง ทีเN หลือออก
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จากโรงงานผลิตเอทานอล การบูรณาการกระบวนการทัง สองเข้าด้วยกันนี สามารถ
ลดค่าลงทุนได้ เพราะโรงงานเอทานอลไม่ตอ้ งติดตัง หน่วยการผลิตไอนําและพลังงาน
แนวคิดของ Maxifuel และ IBUS ยืนยันว่าได้แก้ปญั หาทีเN ป็ นคอขวดหลักๆสําหรับ
การผลิตเอทานอลด้วยเทคโนโลยีรุ่นทีสN องแล้ว แต่สงิN ทีทN ้าทายทียN งั หลงเหลืออยู่คอื
การขยายขนาดกําลังการผลิต ให้เป็ นระดับเชิงพาณิชย์ทมNี คี วามคุม้ ค่าต่อการลงทุน
ในอนาคต ระบบการกักเก็บคาร์บอน หรือ Carbon Capture and Storage:_CCS
ต้องกําจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้อย่างสมบูรณ์จากกระบวนการบูรณาการนี นันN
ก็คอื โรงไฟฟ้าและโรงงานผลิตเอทานอลต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากจน
ทําให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถูกกําจัดออกจากบรรยากาศตลอดวัฎจักรชีวติ ของเอ
ทานอล
1.3 การประเมิ นวัฎจักรชีวิต
เพืNอให้เกิดความแน่ใจว่าเอทานอลจะให้ผลประโยชน์ได้ในระยะยาว การประเมิน
วัฎจักรชีวติ หรือ LCA นับว่าเป็ นเครืNองมือหนึNงทีใN ช้ประเมินค่าทางสิงN แวดล้อม ซึNง
การประเมินนีแบ่งได้เป็ น 3 ระยะ คือ การผลิต การใช้ และการกําจัด ทัง นีการผลิต
เป็ นผลประโยชน์หลักของการประเมินเอทานอล
1.3.1 ค่าพลังงานสุทธิ และก๊าซเรือนกระจก
หนึNงในเหตุ ผลหลัก ทีNใ ช้เชือเพลิงชีวภาพ รวมถึงเอทานอลด้วยนัน เพืNอ
ต้องการลดก๊าซเรือนกระจก ซึNงก๊าซเรือนกระจกเป็ นก๊าซทีNห่อหุ้มโลกไว้ ทําให้ลด
ความสามารถของโลกในการแผ่รงั สีความร้อนออกไปสู่ชนั  บรรยากาศ โดยปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกในชัน บรรยากาศนีขนึ อยู่กบั การหมุนเวียนของคาร์บอนทีมN ปี ริมาณ
คงทีN ก๊าซเรือนกระจกทีสN าํ คัญคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4)
ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) และไอนํา ในการประเมินศักยภาพของก๊าซเรือนกระจก
จะใช้วิธีว ัดก๊า ซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการวัด ปริม าณก๊ าซเรือนกระจกวัดเป็ น
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า21ซึNงปริมาณก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ มีค่า 23 และ 296 เทียบเท่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามลําดับ
เชือ เพลิงเอทานอลสําหรับการขนส่งบนท้องถนน
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คําจํากัดความทีวN ่า คาร์บอนไดออกไซด์นิวทรัล (CO2 neutral) บางครัง ใช้บรรยาย
ถึง เอทานอล ซึงN คําทีใN ช้อาจทําให้เข้าใจผิด เพราะการผลิตเอทานอลในปจั จุบนั ไม่
สามารถทําได้หากปราศจากเชือ เพลิงฟอสซิล ซึงN ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
หรือก๊าซเรือนกระจกสูช่ นั  บรรยากาศ
ทุกวันนี ยังมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางว่า การใช้เอทานอลในภาค
การขนส่งจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริงหรือไม่ เครืNองมือทีโN ดดเด่น
ทีNใช้ในการประเมินคือ การประเมิ นวัฏจักรชี วิต (LCA) หรือนัยหนึNงของภาษา
เชือเพลิงเรียกว่า การประเมิ นจากหลุมถึงล้อรถ (Well-to-Wheels: WTW) ใน
กรณีการประเมิน WTW นี มักจะมุ่งไปทีกN ารประเมินก๊าซเรือนกระจกสุทธิทNปี ล่อย
ออก และใช้เชือ เพลิงจากฟอสซิลเป็ นตัวเปรียบเทียบทัง ขาเข้าและขาออก ทัง วัฎจักร
ชีวติ ของเชือ เพลิงนัน ๆ โดยมาตรฐานนานาชาติ หรือ มาตรฐานอนุ กรม ISO 14000
ได้ให้คาํ อธิบายวิธกี ารประเมิน แต่ยงั มีการวิพากษ์วจิ ารณ์22ว่าการใช้มาตรฐานนีเป็ น
วิธกี ารประเมินอาจทําให้มุมมองแคบเกินไป
มีผนู้ ิยมใช้วธิ กี ารประเมินเอทานอลด้วยการใช้ค่าพลังงานสุทธิ (NEV) โดย
NEV เป็ นการกําหนดค่าแตกต่างระหว่างพลังงานของเชือ เพลิงนัน (Output) กับ
พลังงานทีใN ช้ในการผลิตเชือ เพลิงนัน ๆ (Input)23 อย่างไรก็ตาม ก็ยงั มีการวิจารณ์และ
ไม่ ย อมรับ การประเมิน เช่ น นี แนวทางทีNดู จ ะตรงประเด็น ทีNสุด และดีทNีสุ ด ในการ
ประเมินเอทานอล คือการเปรียบเทียบกับเชือ เพลิงทีไN ม่สามารถหมุนเวียนได้ หรือ
จากฟอสซิลนันเอง
N
1.3.2 การทบทวนการประเมินวัฎจักรชีวิต
ในส่วนนีของรายงานเป็ นการทบทวนการศึกษาการประเมินวัฎจักรชีวติ ของเอ
ทานอล ตารางทีN 2 แสดงถึงผลการศึกษาการประเมินวัฎจักรชีวติ ของเอทานอลจาก
งานวิจยั หลายฉบับ
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ตารางที 2. การรวบรวมผลการศึกษาการประเมิ นวัฎจักรชีวิตของเอทานอล
การรวบรวมผลการศึกษาการประเมินวัฎจักรชีวิตของเอทานอล
ค่าพลังงานสุทธิ ของเอทานอล (NEV)
ผูเ้ ขียน
NEV (LHV,บีทีย)ู
Shapouri, et. al (1995)_USDA
+20,436
Lorenz and Morris (1995)_Institute for Local Self-Reliance)
+30,589
Agri. and Agri-Food_CAN (1999)
+29,826
Wang, et. al (1999)_Argonne National Laboratory
+22,500
Pimentel (2001)_Cornell University
-33,562
Shapouri, et. al , update (2002)_USDA
+21,105
Kim and Dale (2002)_Michigan State University
+23,866 to +35,463
Shapouri, et. al , (2004)_USDA
+30,258

ทีมา: Durante and Miltenberger3
ดูเหมือนว่ามีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง ถึงการผลิตเอทานอลว่า ให้การ
ประเมินค่าพลังงานสุทธิเป็ นบวกหรือไม่ ซึNงหมายถึงมีการใช้พลังงานในการผลิต
น้อยกว่าค่าพลังงานทีเN อทานอลมี อย่างไรก็ตามตารางทีN 2 แสดงได้อย่างชัดเจนว่า
การศึกษาจากหลายแหล่งให้ค่าพลังงานสุทธิของเอทานอลเป็ นบวก ดร. Wang และ
Eric Larsson ทบทวนการศึกษา LCA จากทีตN ่างๆ และพบว่าด้วยเทคโนโลยีในการ
ผลิตเอทานอลและเทคโนโลยีของยานยนต์ในปจั จุบนั ทําให้เอทานอลทีไN ด้ มีศกั ยภาพ
ทีNปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยทีNสุด
และเป็ นการลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล เมืNอเปรียบเทียบกับนํามันเบนซิน ในการ
ประเมินครัง นี ได้ใ ช้การวิเคราะห์รูปแบบการประเมินทีNเลวร้ายทีNสุด หรือ Worstcase scenario โดยการนําเทคโนโลยีรุ่นทีหN นึNงมาใช้กบั วัตถุดบิ ทีใN ช้อยู่ในปจั จุบนั ซึงN
ยังไม่ได้มกี ารปรับให้เป็ นเทคโนโลยีรุ่นทีสN องทีเN ป็ นภาพในอนาคตเลย การศึกษาทีใN ช้
เทคโนโลยีรุ่นทีNสองในการผลิตจะให้ค่าทีNดขี นึ มาก ทัง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และการใช้เชือ เพลิงจากฟอสซิล
เชือ เพลิงเอทานอลสําหรับการขนส่งบนท้องถนน
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สิงN ทีชN ่วยลดก๊าซเรือนกระจกและลดการใช้เชือ เพลิงจากฟอสซิลสสําหรับเอ
ทานอล มีดงั ต่อไปนี
 ใช้เทคโนโลยีรุ่นทีสN องในการผลิต
 ใช้กระบวนการบูรณาการโดยรวมการผลิตเอทานอลและการผลิตพลังงาน
เข้าด้วยกัน
 ใช้ความร้อนทีใN ช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ร่วมจากชีวมวล
 ทําการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
การศึกษาการประเมินวัฎจักรชีวติ 9 ชีใ ห้เห็นว่า การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสําหรับการผสมเอทานอลในนํามันเบนซินในสัดส่วนต่างๆ กัน ดังเช่นกรณีเอ
ทานอลทีผN ลิตจากข้าวโพดซึงN ใช้เทคโนโลยีรุ่นทีหN นึNงหรือวิธกี ารแบบดัง เดิม สามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในปริมาณร้อยละ 18-26 และ 21-29 สําหรับ เอ
ทานอลผสมร้อยละ10 และ 85 ในนํ ามันเบนซิน (หรือทีNเรียกว่า E10 และ E85)
ตามลํา ดับ ตัว เลขเหล่ า นี ไ ด้จ ากการทดแทนนํ า มัน เบนซิน บนพืน ฐานเทีย บเท่ า
พลังงานโดยใช้แบบจําลองของ GREET1 เช่นเดียวกับผลงานของ ของ Larson22 ทีN
ได้ทาํ การทบทวนงานวิจยั หลายชิน และสรุปได้ว่าเอทานอลทีผN ลิตจากข้าวโพดช่วย
ลดก๊าซเรือนกระจกประมาณร้อยละ 10-50 ขณะทีเN อทานอลผลิตจากเส้นใยช่วยลด
ก๊าซเรือนกระจกได้ถงึ ประมาณร้อยละ 40-100
วัตถุดบิ ต่างชนิดกัน เช่น ข้าวโพด อ้อย และหัวบีทรูท เมืNอนํ ามาผลิตเอทา
นอล จะส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณทีแN ตกต่างกัน การศึกษา
ของ OECD24 บนพืน ฐานข้อมูลจาก IEA และ EMPA พบว่าการประเมินปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกทีลN ดลงเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตงั  แต่เริมN ต้นจนถึงการใช้
1

The Geenhouse gases, Regulate Emission and Energy use in Transportation model (GREET)
เป็ นรูปแบบทีพN ฒ
ั นาขึน โดย ดร. Michael Wang นักวิจยั ของ Argonne National Laboratory Center for
Transportation Research
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หรือ WTW มีค่าแตกต่างกัน กล่าวคือ ก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 30 สําหรับเอ
ทานอลจากข้าวโพดทีผN ลิตได้ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ลดลงร้อยละ 40 สําหรับเอ
ทานอลจากหัวบีทรูททีผN ลิตได้ในยุโรป และลดลงร้อยละ 93 สําหรับเอทานอลผลิต
จากอ้อยในประเทศบราซิล ดังรายละเอียดแสดงในรูปทีN 3 รายงานเชือเพลิง
ชีวภาพของ IEA (2004) แสดงลําดับศักยภาพการลดการปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ของแต่ละวัตถุดบิ ทีใN ช้ ในทํานองเดียวกัน
Wang และคณะ จาก Argonne National Laboratory ได้สาธิตให้เห็นถึง
สมดุลพลังงานของเชือเพลิง จากกฎข้อทีสN องของเทอร์โมไดนามิกส์ กล่าวว่า
การแปรรูปพลังงานจากรูปหนึNงไปเป็ นอีกรูปหนึNง มักมีการสูญเสียพลังงานเสมอ ทีN
เห็นได้ช ดั เจนในทางปฏิบตั ิ เช่น โรงไฟฟ้าทีNใ ช้ถ่านหิน ถ่านหินเปลีNยนรูปไปเป็ น
ไฟฟ้า โดยทีคN รึงN หนึNงของพลังงานจากถ่านหินจะสูญเสียไปเป็ นความร้อน หากไม่มี
การนํ าความร้อนนัน กลับมาใช้ Wang และคณะ จึงมุ่งเน้นไปทีกN ารใช้พลังงานจาก
ฟอสซิลเป็ นพลังงานขาเข้า รูปทีN 4 แสดงสัดส่วนพลังงานฟอสซิล สัดส่วนระหว่าง
พลังงานทีเN ป็ นผลิตผล และพลังงานฟอสซิลทีNใช้เป็ นพลังงานขาเข้า โดยเทคโนโลยี
รุ่นทีหN นึNงใช้ได้ดกี บั การผลิตเอทานอล เมืNอเปรียบเทียบกับผลผลิตพลังงานในปจั จุบนั
ส่วนเทคโนโลยีรุ่นทีสN องจะมีศกั ยภาพสูงมากเมืNอทําการประเมินด้วยวิธนี ี

รูปที 3. การลดก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก WTW
ทีมา: Doornbosch and Steenblik24
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รูปที 4. พลังงานทีได้เมือเปรียบเทียบกับพลังงานฟอสซิ ลขาเข้า
ทีมา: Wang25
1.3.3 วิ จารณ์ผลการศึกษาการประเมิ นวัฎจักรชีวิต และผลทีได้รบั
การศึกษาการประเมินวัฎจักรชีวติ และการประเมิน WTW ได้แสดงผลจาก
รู ป แบบทีNใ ช้เ ครืNอ งมือ ต่ า งๆกัน บนสมมติ ฐ านและวิธีก ารทีNต่ า งกัน ซึNง ให้ผ ล
การศึกษาทีตN ่างกันไป ตัวแปรสําคัญทีใN ช้ในการประเมิน WTW ทีเN กียN วข้องกับเอทา
นอล มีดงั นี
1. วัตถุดบิ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี อ้อย ต้น หญ้าสวิตช์กราส และอืNนๆ
2. การนํ าผลพลอยได้ไปใช้ประโยชน์ เช่น การผลิตเอทานอลทีNม ีผลพลอย
เกิดขึน มีการจัดการกับผลพลอยได้อย่างไร เช่น ไม่มกี ารนํ าไปใช้ประโยชน์ มีการ
นําไปใช้ประโยชน์เฉพาะค่าพลังงานจากผลพลอยได้ทเNี กิดขึน หรือมีการนําส่วนของ
พลังงานทีใN ช้ในกระบวนการผลิตไปผลิตผลพลอยได้เรียกว่า DDGS เป็ นผลพลอยได้
ทีสN าํ คัญทีสN ดุ ในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลทีใN ช้ขา้ วโพดเป็ นวัตถุดบิ DDGS เป็ น
สารทีNมโี ปรตีนสูงใช้เป็ นอาหารสัตว์ มีปริมาณเป็ นสัดส่วนถึงหนึNงในสามของเมล็ด
ข้าวโพดทีใN ช้ในการผลิต ดังนัน DDGS จึงนับว่ามีความสําคัญมากในการประเมินวัฎ
จักรชีวติ 24
3. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ จะกล่าวต่อไปภายหลัง
34
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4. การกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในดิน ตัวอย่างเช่น เมืNอนําพืนดินทีN
ไม่เคยทําการเพาะปลูกมาก่อน มาใช้ในการเพาะปลูกวัตถุดบิ สําหรับผลิตเอทานอล
คาร์บอนทีถN ูกกักเก็บในดินจะลดลงอย่างรวดเร็ว ผลทีเN กิดขึน สําหรับวัฎจักรชีวติ สุทธิ
คือ อาจทําให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิNม ขึนในบรรยากาศ ถึงแม้ว่าเชือเพลิง
ชีวภาพจะมีการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพก็ตาม การศึกษาการประเมินวัฎจักรชีวติ
บางชิน เท่านัน ทีคN รอบคลุมประเด็นนีเข้าไว้ดว้ ย 22,26
เนืNองจากมีการใช้ปจั จัยทีแN ตกต่างกันในการประเมิน จึงไม่น่าแปลกใจว่าการ
ประเมิน WTW ทัวโลก
N
จะมีผลการศึกษาทีแN ตกต่างกัน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ เป็ น
ก๊าซทีมN ผี ลต่อการเกิดภาวะเรือนกระจกสูงมาก มีค่าสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ถึง 300 เท่า ปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์ทเNี กิดจากการเพาะปลูกขึน อยู่กบั หลาย
ป จั จัย เช่ น ดิน สภาวะภู มิอ ากาศ พืช และแนวทางทีNใ ช้ใ นการเพาะปลูก ทํา ให้
ปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์ทปNี ระเมินได้มคี วามไม่แน่ นอน การพยากรณ์ปริมาณทีN
ได้มชี ่วงกว้างมาก ส่งผลกระทบถึงการนํ าประเมินวัฎจักรชีวติ ทีNได้รบั ไปใช้ในการ
ตัดสินใจ หากมีการนําไปรวมไว้ในรายการประเมินวัฎจักรชีวติ 27 ดร. Wang28 กล่าว
ว่าก๊าซไนตรัสออกไซด์เกิดจากปุ๋ยทีใN ช้ในการเพาะปลูก มีปริมาณถึงร้อยละ 25 ของ
ปริม าณก๊ า ซเรือ นกระจกทีNป ล่ อ ยออกจากอุ ต สาหกรรมการผลิต เอทานอลจาก
ข้าวโพด
การศึกษาเมืNอเร็วๆนี29 ทีดN าํ เนินการโดยนักเคมีทไNี ด้รบั รางวัลโนเบลชืNอ Paul
Crutzen ยืนยันว่าโดยทัวไปการเพาะปลู
N
กพืชผลทางการเกษตรทีใN ช้เป็ นวัตถุดบิ ใน
การผลิตเอทานอล อาจทําให้ก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิมN ขึน เนืNองมาจากการปล่อย
ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ในกรณีการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตเอทานอลทีN
ใช้ข้า วโพดเป็ น วัต ถุ ดิบ พบว่ า มีก๊ า ซเรือ นกระจกเกิด ขึน 0.90-1.5 เท่ า เมืNอ
เปรียบเทียบกับมีความปลอดภัยจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การประเมิน
ในกรณีเอทานอลทีผN ลิตจากอ้อย พบว่ามีตวั แปรทีแN ปรปรวนประมาณร้อยละ 0.5-0.9
มีผวู้ จิ ารณ์ผลงานจากการการศึกษานี ในเรืNองการตัง สมมติฐานและตัวเลขทีใN ช้ในการ
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แปรรูป วัต ถุ ดิบ ไปเป็ น เอทานอล แต่ รายงานของ OECD24 สนับ สนุ นงานของ
Crutzen
นักวิจยั หลายท่านได้ชวี ่า ควรใช้แนวทางทีNครอบคลุมภาพอย่างกว้างขวาง
และมองภาพทัง หมดให้มากกว่านี เพิมN เติมจากการใช้วธิ กี ารประเมินวัฎจักรชีวติ ทีN
เป็ นมาตรฐานทีใN ช้อยู่เท่านัน การทดแทนพลังงานจากฟอสซิลกับเชือ เพลิงชีวภาพ มี
ผลทีNตามมามากมายบนความแตกต่างทัง ในระดับท้องถิNน และระดับโลก สิงN ทีNเกิด
ตามมา คือ เอทานอลมีศกั ยภาพสูงในการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคตอันใกล้ แต่
ยังมีความยุ่งยากและอุปสรรคอยู่ การให้คาํ แนะนําสําหรับการผลิตเอทานอลในระดับ
การผลิตใหญ่ๆ จะทําได้ต่อเมืNอรูอ้ ย่างชัดเจนถึงผลกระทบทีเN กิดขึน และมีการบันทึก
ไว้อย่างดี รวมถึงการให้ความมันใจได้
N
ว่าจะเกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีมN ี
ประสิทธิภาพ และการใช้เชือ เพลิงฟอสซิลในการผลิตเอทานอลได้
1.3.4 เอทานอลทีมีนํ*าเป็ นองค์ประกอบ (Hydrous ethanol)
เอทานอลทีมN นี ําเป็ นองค์ประกอบสามารถใช้เป็ นเชือ เพลิง โดยมีจุดประสงค์
หลัก คือ ต้องการลดราคาเชือ เพลิงให้ถูกลง การใช้เอทานอลทีมN นี ําผสมอยู่ดว้ ย นัน
ต้องก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ และต้องพิสจู น์ในทางปฏิบตั ใิ นการใช้งานทุกวันทีมN กี าร
ดําเนินการมาแล้วในประเทศบราซิลและสวีเดน จากมุมมองทางด้านสิงN แวดล้อม การ
ใช้เอทานอลทียN งั คงมีนําอยู่ดว้ ยนัน สามารถช่วยลดพลังงานทีตN ้องใช้ในขัน ตอนการ
ผลิตเอทานอล รูปทีN 5 แสดงสมดุลพลังงานสุทธิของเอทานอลทีผN ลิตจากข้าวโพดใน
สหรัฐอเมริกา
จากรูปทีN 5 แสดงพลังงานทีใN ช้ในการผลิตเอทานอลและผลพลอยได้ จะเห็น
ว่าเอทานอลไร้นําทีผN ลิตจากข้าวโพดในสหรัฐอเมริกาได้รบั พลังงานสุทธิเพียงร้อยละ
21 เมืNอรวมการผลิตผลพลอยได้เข้ากับการผลิตเอทานอล ขณะทีนN ําทีมN อี ยู่รอ้ ยละ 5
ในเอทานอล หากต้องกําจัดออกต้องผ่านกระบวนการเอานําออก หรือ Dehydration
ทีตN อ้ งใช้พลังงานถึงร้อยละ 14 หนทางทีมN ปี ระสิทธิภาพในการใช้เอทานอลทีมN นี ําอยู่
ด้วยในเครืNองยนต์สนั ดาปภายในนัน คือ การใช้ระบบ HCCI และมีการศึกษาบางชิน
แสดงให้เห็นว่าอาจเป็ นไปได้ทจNี ะใช้เอทานอลทีมN นี ําอยู่ดว้ ยถึงร้อยละ 7031, 32
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พลังงานให้กบั
เอทานอล, 6%
พลังงานให้กบั
ผลผลิ ตร่วม, 15%

การกลั น, 23%

การทํานํ*าแห้ง, 14%
การผลิ ต, 22%
การย่อยและต้ม
, 16%

การขนส่ ง, 2%

รูปที 5. สมดุลพลังงานสุทธิ ของเอทานอลทีผลิ ตจากข้าวโพดในสหรัฐอเมริกา
ทีมา: U.S. DOE30
จากรายงานของ Flowers and Aceves32 ยังต้องมีการติดตัง อุปกรณ์พเิ ศษ
เช่น อุปกรณ์แลกเปลียN นความร้อน เพืNอทําให้เอทานอลทีผN สมในนําระเหยกลายเป็ น
ไอ แนวคิด นี ย ัง ต้ อ งทํ า การพิสู จ น์ แต่ ไ ด้ร ับ การยอมรับ ในการใช้ ใ นการขนส่ ง
ยกตัวอย่างเช่น ยานยนต์ระบบไฮบริดทีใN ช้ร่วมกับแบตเตอรีN กล่าวคือการใช้มอเตอร์
ไฟฟ้า และเครืNองยนต์สนั ดาป พลังงานทีNใช้ในการกลันN เมืNอเอทานอลมีนํ าผสมอยู่
ร้อยละ 65 จะลดลงจากร้อยละ 23 เหลือเพียงร้อยละ 3 ทําให้พลังงานสุทธิเพิมN ขึน
ร้อยละ 55 จากเดิมทีมN พี ลังงานสุทธิเพิมN เพียงร้อยละ 21 เมืNอประเมินจากการผลิตเอ
ทานอลไร้นํา32 การศึกษาอืNนๆ อาจให้ผลทีแN ตกต่างกันได้ แต่อาจสรุปได้ว่าเมืNอมีการ
ใช้เอทานอลทีมN นี ําอยู่ดว้ ย จะช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมาก
เครืNองยนต์สนั ดาปโดยทัวไปจะประสบป
N
ญั หาเนืNองจากมีประสิทธิภาพตํNา
ถึงแม้ว่า เครืNองยนต์สนั ดาปจะมีการพัฒนาและปรับปรุงมาเป็ นเวลานาน การจุด
ระเบิด ด้ ว ยการอัด (CI) เช่ น เครืNอ งยนต์ ดีเ ซล เป็ น ตัว แทนของเครืNอ งยนต์ ทNีมี
ประสิทธิภาพสูงทีNสุด กล่าวคือ ยังใช้เชือเพลิงเพียงร้อยละ 25-35 ของพลังงาน
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เชือ เพลิงทีปN ้ อนเข้า เชือ เพลิงส่วนทีเN หลือจะสูญเสียไปเป็ นความร้อนทีถN ูกปล่อยออก
ทางท่ อ ไอเสีย และไปใช้ ใ นการลดอุ ณ หภู มิข องนํ า ลง ความร้ อ นสู ญ เสีย จาก
เครืNองยนต์จะถูกนํ าไปชดเชยสําหรับเชือ เพลิงทีNมนี ํ าเป็ นองค์ประกอบอยู่ แทนการ
ปล่อยทิง ด้วยวิธนี ี พลังงานสูญเสียจากยานยนต์จะได้รบั การนํากลับมาใช้ แทนการ
ใช้พ ลัง งานทีNมีคุ ณ ค่ าสูง กว่ า เช่ น ถ่ า นหิน ก๊ า ซธรรมชาติ และชีว มวล แสดงดัง
แผนผังในรูปทีN 6
พลังงานจากก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิน
หรือชีวมวล
ใช้พลังงานจากก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิน
หรือชีวมวลน้อยลง

เชือ เพลิง

เครือN งยนต์ทวๆไป
ัN

พลังงานสูญเสีย

เครือN งยนต์ทใีN ช้เอทานอล
ทีมN นี ําเป็ นองค์ประกอบ

พลังงานสูญเสีย

รูปที 6. แผนผังการไหลของพลังงาน ด้วยแนวคิ ดของเครือ งยนต์ทีใช้เชื*อเพลิ ง
เอทานอลทีมีนํ*าเป็ นองค์ประกอบ
แนวความคิดใหม่ทเNี กิดขึน นี มีศกั ยภาพสูงต่อการประหยัดพลังงานและการ
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทมNี ใี นระดับโลก ระดับภูมภิ าค และระดับชาติ จึงมีความ
ต้องการทีจN ะให้เกิดการผลิตในระดับใหญ่ และน่าจะมีความคุม้ ต่อความพยายามทีทN ํา
ไป ทางออกอืNนทีใN ห้ผลรองลงมา บางแห่งทําให้เป็ นจริงได้ง่ายกว่าและยังให้ผลทีNดี
เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นในประเทศบราซิล เอทานอลทีมN นี ําอยู่ดว้ ยร้อยละ7 หรือ E93
ได้รบั การนํามาใช้ในระดับชาติ โดยมีการประหยัดพลังงานได้จํานวนมหาศาล แทบ
ไม่ต้องกล่าวถึงการประหยัดด้านเศรษฐศาสตร์อกี มากมายมหาศาลเช่นกัน มุมมอง
ด้านเทคนิคทีใN ช้เอทานอลทีมN นี ําผสมอยู่ดว้ ยนัน จะมีกล่าวต่อไปในรายงาน แต่การใช้
เอทานอลทีNมีนํ า ปนอยู่ด้ว ยนัน โดยทัวN ไปจะต้อ งมีก ารทุ่ ม เทเพืNอ หาคํา ตอบทาง
เทคนิค นันคื
N อการทดแทนกับตลาดยานยนต์ในปจั จุบนั
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1.4 ความยังยื
 น
เนืN อ งจากจุ ด ประสงค์ห ลัก ของการใช้เ อทานอลเป็ น เชือ เพลิง คือ การลด
ผลกระทบทีNมีต่ อ สิNง แวดล้อ ม โดยเฉพาะการลดปริม าณก๊ า ซเรือ นกระจก จึง มี
ความสําคัญทีตN อ้ งให้เกิดความแน่ใจเกียN วกับผลกระทบทีเN กิดขึน อย่างชัดเจนของการ
ผลิตเอทานอล นอกจากนัน แล้ว เมืNอมีการใช้เอทานอลเพิมN ขึน ในระดับโลกจะเกิดผล
กระทบต่อระบบนิเวศวิทยาอย่างแน่ นอน ดังนัน จึงต้องทํา การผลิตพืชผลทางการ
เกษตรทีใN ช้เป็ นวัตถุดบิ ด้วยแนวทางการผลิตอย่างยังยื
N น ในอีกหลายปี ขา้ งหน้าจากนี
ไปจะมีการพึงN พาพืชผลทางการเกษตรจํานวนมากเพืNอใช้ในการผลิตเอทานอล ดังนัน
จําเป็ นต้องให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยและผลกระทบระยะยาวทางสังคม สิงN แวดล้อม
และเศรษฐกิจ ทีตN ้องเจริญเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ ซึงN มีรายงานฉบับหนึNงกล่าวไว้ว่า
“ไม่มเี หตุผลทีจ ะทดแทนระบบทีไ ม่ยงยื
ั  นด้วยสิง อืน ” ตามหลักตรรกวิทยาทีคN าดว่า
ผลกระทบด้านสิงN แวดล้อมทีสN งู ขึน กับระบบนิเวศวิทยา ดิน และนํา เกียN วกับเชือ เพลิง
ชีวภาพ เมืNอเปรียบเทียบกับเชือ เพลิงจากฟอสซิล โดยทีเN ชือ เพลิงจากฟอสซิลไม่ต้อง
ใช้พนื ทีดN นิ ขนาดใหญ่ในการเพาะปลูก ดังนัน เชือ เพลิงทัง สองประเภทนีจงึ ไม่สามารถ
นํามาเปรียบเทียบกันได้โดยตรงในด้านนี การเปรียบเทียบจะต้องมีการชังนํ
N  าหนัก
ความแตกต่างผลกระทบทางสิงN แวดล้อม EMPA34 รวบรวมดัชนีทชNี บี อกผลกระทบ
สิงN แวดล้อม เป็ นความเสียหายทีเN กิดขึน กับสุขภาพอนามัยของคน ระบบนิเวศวิทยา
และการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ซึงN เรียกว่า ดัชนี UBP ดังแสดงในรูปทีN 7
รูปทีN 7 แสดงถึงผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆทีเN กิดขึน ในการเพาะปลูกพืช
ประเภทต่างๆทีมN ผี ลต่อการประเมินวัฎจักรชีวติ ของเอทานอล (และไบโอดีเซล) ทีมN า
จากพืช ต่ า งชนิ ด กัน รูป นี ไ ด้แ สดงให้เ ห็น ว่ า อาจเกิด การผิด พลาดได้ หากการ
ประเมินมีการพิจารณาเฉพาะเรืNองของการปล่อยก๊าซไอเสียจากยานยนต์เท่านัน การ
ประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยเชือเพลิงชีวภาพอย่างยังยื
N น ทีNประกอบด้วยองค์กรทีNไม่ใ ช่
หน่ วยงานราชการหรือNGO บริษัท หน่ วยงานราชการ หน่ วยงานระหว่างรัฐบาล
ผูเ้ ชีNยวชาญ และหน่ วยงานทีNเกียN วข้อง พัฒนาหลักการ 4 ข้อทีใN ช้เป็ นเกณฑ์การพิ
จรณาเพืNอให้แน่ ใจว่ามีระดับความยังยื
N นเกิดขึน ในการผลิตและใช้เชือเพลิงชีวภาพ
เกณฑ์การพิจารณานีเกียN วข้องกับประสิทธิภาพวัฎจักรชีวติ ของก๊าซเรือนกระจกและ
เชือ เพลิงเอทานอลสําหรับการขนส่งบนท้องถนน

39

ผลกระทบต่อสิงN แวดล้อม (เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ ประเด็นของดิน และ
ทรัพยากรนํ า) ผลกระทบทางสังคม (เช่น ความมังคงด้
N านอาหาร) และการนําไปใช้
กับหลายกิจกรรมทีNดําเนินอยู่ในปจั จุบนั นี ซึงN ปจั จุบนั มีหลายกิจกรรมทีมN อี ทิ ธิพลใน
ระดับสูง เช่น รัฐบาลแห่งชาติ สหภาพยุโรป และ IEA ทีNกําลังพยายามหาหนทาง
เพืNอให้เกิดความยังยื
N น อีกหนึNงตัวอย่างทีดN ําเนินการโดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ซึงN ได้
มอบอํา นาจให้ค ณะกรรมการ ทําการชีแ นะถึง เกณฑ์ก ารพิจ ารณาความยังยื
N น ทีN
ยอมรับได้เพืNอให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม24 นอกจากนัน แล้ว ได้มกี าร
เสนอแนะอีกหนึNงแนวทาง คือ การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ในการให้หนังสือรับรอง
ของผลิตภัณฑ์ป่าไม้ สมาคมชีวมวลแห่งสหภาพยุโรป หรือ European Biomass
Association (AEBIOM)34 สนับ สนุ นแนวคิดของความยังยื
N น แต่ ชีใ ห้เ ห็นถึง
ความสําคัญทีNทําให้ผลผลิตทางการเกษตรทัง หมดเกิดความยังยื
N น ไม่เฉพาะเพียง
เรืNองเชือ เพลิงชีวภาพเพียงอย่างเดียว ทัง นีเนืNองจากทัง หมดนีได้มกี ารกําหนดเป็ น
นโยบายในยุโรปแล้ว เพืNอให้แน่ใจถึงระดับความยังยื
N น รวมถึ ง การปลู ก พื ช เพืN อ
พลังงานชีวภาพ ซึNง AEBIOM กําหนดว่าการให้คํารับรองควรมุ่งเน้นถึงเชือเพลิง
ชีวภาพทีนN ําเข้าด้วย
จากการทบทวนเอกสารทีเN กียN วข้องกับการผลิตเอทานอลอย่างยังยื
N น พบว่า
มีขอ้ ทีตN ้องคํานึงถึงโดยไม่ได้จดั ลําดับความสําคัญ ดังต่อไปนี การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตลอดวัฎจักรชีวติ ของเอทานอล ต้องมีปริมาณตํNากว่าเชือ เพลิงฟอสซิลอย่างมี
นัยสําคัญ ธาตุอาหารพืชจากชีวมวล ต้องนํากลับคืนสูด่ นิ จะต้องไม่มกี ารทําลายระบบ
นิเวศวิทยาทีNมีค่า อย่างน้ อยต้องมีการรักษาสภาพความหลากหลายทางชีวภาพ
เช่นเดิมคาร์บอนทีกN กั เก็บไว้ใต้ดนิ และบนฝงั ดิน ต้องได้รบั การพิจารณาก่อนการ
เพาะปลูกชีวมวลใหม่ๆ ต้องมีการดูแลอย่างจริงจัง ในเรืNองการพังทลายและถูก
ทําลายของดิน รวมถึงเรืNองแหล่งทรัพยากรนําและคุณภาพนําต้องมีการพิจารณาถึง
ความมันคงด้
N านอาหารและราคา ทัง ระดับท้องถินN และระดับโลก เนืNองจากเชือ เพลิง
ชีว ภาพเป็ น สินค้า ระดับ นานาชาติ ควรมีก ารพัฒ นาระบบการให้ก ารรับ รองและ
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เครืNองหมายมาตรฐานในระดับนานาชาติ เพืNอให้เกิดความแน่ ใจว่าได้ผ่านเกณฑ์
ระดับตํNาสุดของความยังยื
N น
1.4.1 ประเด็นการใช้ทีดิน
เรืNองทีคN วรให้ความสําคัญอีกเรืNองหนึNงสําหรับการผลิตเอทานอล คือ การใช้
ทีดN นิ เนืNองจากโลกมีพนื ทีดN นิ ทีจN าํ กัดในการเพาะปลูกชีวมวล ความสนใจหลักสําหรับ
พืนทีNทNเี หมาะกับการเพาะปลูกเป็ นอาหาร อาหารสัตว์ วัสดุพลังงาน การอนุ รกั ษ์
ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึงN การใช้พนื ทีกN บั สาขาใดสาขาหนึNง ไม่
ควรเกิดข้อขัดแย้งกับสาขาอืNนๆ ยกตัวอย่างเช่น เรืNองเอทานอล ได้มกี ารทําเค้าโครง
ให้เ ห็น โดยสัง เขปว่ า การใช้ ทNีดิน ในการผลิต เอทานอล ไม่ เ กิด การขัด แย้ง กับ
อุตสาหกรรมอืNน และอย่างน้อยอาหารสัตว์ทเNี ป็ นผลพลอยได้จากการผลิตเอทานอล
ก็ได้สร้างโอกาสให้กบั อุตสาหกรรมปศุสตั ว์33 อีกตัวอย่างหนึNงคือ การผลิตอาหาร
และเชือ เพลิงร่วมกันโดยการใช้เทคโนโลยีรุ่นทีสN อง และปรับปรุงความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้วยการปลูกพืชแทรกระหว่างแถว
ศักยภาพเชื*อเพลิ งชีวภาพทัวโลก

การประเมินศักยภาพการผลิตเชือเพลิงจากชีวมวลทัวโลกให้
N
ถูกต้องและ
แม่นยําเป็ นไปได้ยาก ข้อแรก คือ มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คหรือไม่ ข้อทีNสอง
อะไรคือความจริง และอะไรเป็ นขอบเขตของเงืNอนไขสําหรับการผลิตเชือ เพลิง และยัง
มีอกี หลายๆปจั จัยทีNสําคัญทีNสุดทีNต้องนํ ามาพิจารณา คือ ชีวมวลทีNต้องการสําหรับ
เป็ นอาหารและสําหรับภาคอืNนๆ การกีดกันทางการค้า นโยบายเชิงเกษตรกรรม
เศรษฐกิจ พืชผลทางการเกษตร ประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล เทคโนโลยีใหม่ๆทีN
ก้าวหน้า และพืชชนิดใหม่
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ไบโอดีเซล
แอลกอฮอล์
มีเทน
ฟอสซิล

100% น*ํามันเรพ ME CH
100% น*ํามันเรพ MER ER
100% น*ํามันปาล์ม ME MY
100% น*ํามันถัวเหลือง ME US
100% น*ํามันถัวเหลือง ME BR
100% น*ํามันพืชใช้แล้ว ME CH
100% น*ํามันพืชใช้แล้ว ME FR
เอทานอล-เบดอยู่กับที CH
เอทานอล-เบดเคลือนที CH
เอทานอล-หญ้า CH
เอทานอล-มันฝรัง CH
เอทานอล-น*ําตาลบีท CH
เอทานอล-หางนม CH
เอทานอล-ขี*เลือย CH
เอทานอล-ข้าวฟuาง CH
เอทานอล-ข้าวไร RER
เอทานอล-ข้าวโพด US
เอทานอล-น*ําอ้อย US
มีเทน- หญ้าหมักชีวภาพ
มีเทน- ปุvยหมัก
มีเทน- ปุvยหมัก+สารเร่ง
มีเทน- ปุvยหมัก,ปรับปรุง
มีเทน- ปุvยหมัก+สารเร่ง,ปรับปรุง
มีเทน- ขยะชีวภาพ
มีเทน- สลัจระบบบําบัดน*ํา
มีเทน- ขี*เลือย
ดีเซล- กํามะถันตํา EUR O3
ปxโตร- กํามะถันตํา EUR O3
ก๊าซธรรมชาติ EUR O3

การดําเนินงาน
การขนส่ง
การผลิต
การเพาะปลูก
สิงปลูกสร้าง

UBP ดัชนีตัวชี*วัดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

รูปที 7. ผลกระทบทางสิ งแวดล้อมสําหรับเอทานอลและทางเลือกเชื*อเพลิ งอืนๆ
คําอธิ บาย: CH- จีน RER สหภาพยุโรป MY มาเลเซีย US สหรัฐอเมริกา
BR บราซิ ล FR ฝรังเศส

CN แคนาดา
ทีมา: EMPA34
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ปจั จุบนั มีการพลังงานในภาคการขนส่งในแต่ละปี ประมาณ 100 อีซาจูลล์
(EJ หรือ Exa Joule) ถ้าอัตราการเติบโตต่อปี ยงั คงเป็ นเช่นนี35 จะทําให้การใช้
พลังงานเพิมN ขึน ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) การทีรN าคานํามันดิบมี
แนวโน้ มสูงขึน และการผลิตนํ ามันลดลงนัน 36 อาจทําให้อตั ราการเติบโตของภาค
ขนส่งชะลอตัวลง การใช้เชือเพลิงของโลกทีNเพิNม ขึนอย่างรวดเร็วในการขนส่งนัน
ต้องการการเติบโตอย่างรวดเร็วในการผลิตเชือ เพลิงชีวภาพด้วย เพืNอให้ปริมาณสุทธิ
ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในภาคการขนส่งลดลง หรืออย่างน้อยให้มี
ปริมาณคงทีN เมืNอเร็วๆนีได้มสี งิN ทีNเกิดขึน คือ การผลิตเชือเพลิงชีวภาพเพิมN ขึน เป็ น
สองเท่าในระหว่างปี พ.ศ. 2543 และ 2550 (ค.ศ 2000 และ 2007) ในขณะทีกN ารผลิต
นํามันปิ โตรเลียมดิบเพิมN ขึน เพียงร้อยละ 7.716 การผลิตเชือ เพลิงชีวภาพทัวโลกที
N
N
เพิมN ขึน 4 เท่าภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ 2020) จะเทียบเท่าการเพิมN ร้อยละ 7 ของ
นํ ามันดิบสําหรับภาคการขนส่งทัวโลก
N
หลังจากปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ 2020) จะมี
ศักยภาพในการผลิตเอทานอลด้วยเทคโนโลยีรุ่นทีสN อง และมีทดNี นิ ทีใN ช้ประโยชน์ได้
อย่างมากมาย เนืNองจากมีการใช้ผลิตภัณฑ์ของเสียอืNนๆ ด้ว ย เช่น เศษวัสดุทาง
การเกษตรและปา่ ไม้ สัตว์ และของเสียอินทรียอ์ Nนื ๆ รวมทัง มีการศึกษาหลายชิน ได้มี
พยายามทีจN ะพิสจู น์สดั ส่วนเชือ เพลิงทีสN ามารถทดแทนเชือ เพลิงจากฟอสซิลเพืNอการ
ขนส่ง ในอนาคตข้างหน้า ในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) Doornbosch24 ประเมิน
ศักยภาพการทดแทนเชือ เพลิงฟอสซิลทีสN ดั ส่วนร้อยละ 23 ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ
2050) Hoogwijk37 ทําแผนภาพในอนาคต 4 ชุด ในการประเมินศักยภาพการผลิต
พลังงานจากชีวมวลเปรียบเทียบกับเชือเพลิงจากฟอสซิล แผนภาพทีNวางไว้มชี ่วง
การประเมินปริมาณการทดแทนเชือ เพลิงฟอสซิลเพืNอการขนส่ง ระหว่างร้อยละ 20
ถึง ร้อยละ 50 นอกจากนี IEA ได้ทําการพยากรณ์16 ปริมาณการทดแทนนํามัน
ฟอสซิลเพืNอการขนส่งด้วยเช่นกัน โดยระบุว่าการทดแทนนํ ามันฟอสซิลถึงร้อยละ
100 มีความเป็ นไปได้ ถ้าการผลิตพลังงานจากชีวมวลทัวโลกทั
N
ง หมด ทําการแปรรูป
ไปเป็ นเชือ เพลิงเหลว โดยไม่สาํ รองปริมาณชีวมวลทีมN ไี ปทําการผลิตไฟฟ้าหรือความ
ร้อน อย่างไรก็ตามการนําไปใช้เพืNอผลิตเชือ เพลิงเพืNอการขนส่งเพียงอย่างเดียวอาจ
เป็ นการตัง สมมติฐานทีไN ม่สมจริง การคาดการณ์สาํ หรับปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ 2020)
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นัน เป็ นการประเมินโดยตัง สมมุตฐิ านทีมN กี ารปรับปรุงเทคโนโลยีทใNี ช้ในการผลิตและ
เปลียN นรูปเชือ เพลิงชีวภาพ เช่น การใช้เทคโนโลยีรุ่นทีสN อง ซึงN เป็ นการสร้างโอกาส
และสามารถถึงเป้าหมายได้ถา้ มีการดําเนินการปฏิบตั ิ เว้นแต่รฐั บาล หน่ วยงานและ
สถาบันวิจยั ต้องการทีใN ห้การสนับสนุ นและพัฒนาเชือ เพลิงชีวภาพทดแทนเชือ เพลิง
ฟอสซิลในปริมาณทีตN Nําลงเท่านัน
แผนภาพทีNวาดไว้นัน เป็ นการดําเนินการโดย
พิจ ารณาเฉพาะชีว มวลทีNเ กิด ขึนบนพืน ดิน เท่า นัน ยัง ไม่ค รอบคลุ ม ถึง ชีว มวลใน
บริเวณมหาสมุทรซึNงคิด เป็ นพืนทีNร้อ ยละ 70 ของพืนผิวโลก ซึNงเห็นได้ชดั ว่า มี
ศักยภาพอีกมหาศาล และมีนักวิจยั และบริษทั เอกชนหลายแห่งกําลังทําการศึกษา
ด้านนีอยู่ แต่เทคโนโลยีและโครงสร้างพืนฐานทีNจําเป็ นสําหรับการผลิตชีวมวลจาก
มหาสมุทรในระดับใหญ่ยงั คงอยู่ในขัน ตอนการพัฒนา ถึงแม้ว่าแผนภาพอนาคตนีจะ
เต็มไปด้วยความไม่แน่ นอน เอทานอลและเชือ เพลิงชีวภาพอืNนๆก็แสดงให้เห็นว่ามี
ศัก ยภาพสูง ในการใช้ท ดแทนเชือ เพลิง ฟอสซิล แต่ มิไ ด้ห มายความว่ าเชือ เพลิง
ทดแทนนีจะเป็ นคําตอบทีNง่ายและมีประสิทธิภาพสําหรับการใช้ในภาคการขนส่งได้
อย่างยังยื
N น เชือ เพลิงฟอสซิลจะยังคงใช้เป็ นเชือ เพลิงส่วนใหญ่ในภาคการขนส่งใน
อนาคตอัน ใกล้ ซึNง มีเ ชือ เพลิงและเทคโนโลยีข องเครืNอ งยนต์อNืน ๆ และเชือ เพลิง
ทดแทนทีผN สมในเชือ เพลิงฟอสซิลใช้ควบคู่กนั ไป
ชีวมวลเพือการขนส่งหรือเพือพลังงาน
มุมมองทีNสําคัญในการอภิปรายเรืNองเอทานอล คือ เรืNองของชีวมวล เมืNอ
เร็วๆนีทNี Technical University of Denmark ได้ทาํ การศึกษาประเมินผลกระทบทาง
สิงN แวดล้อม4 ยกตัวอย่างเช่นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การก่อให้เกิดของเสีย การ
เกิดโอโซน และการเกิดกรด ทีเN กียN วข้องกับการผลิตเอทานอล IBUS ได้อนุ มานถึง
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีรุ่นทีNสองในการผลิตเอทานอล โดยบูรณาการเข้ากับ
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทีNใช้ถ่านหินในประเทศเดนมาร์ก คําถามกลางทีNมี
การกําหนดในการศึกษานี คือ ทีNดนิ เป็ นทรัพยากรทีจN ํากัด ควรใช้เพืNอเป็ นพลังงาน
สําหรับการขนส่ง เพืNอ ลดการปล่อยก๊าซเรือ นกระจกและทดแทนการใช้พลังงาน
ฟอสซิลหรือไม่ บทสรุปทีNได้รบั จากการศึกษาซึNงมีการใช้เทคโนโลยีทดNี ที Nสี ุดในการ
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ผลิตเอทานอลในประเทศเดนมาร์ก คือ ควรใช้ชวี มวลทีNมอี ยู่อย่างจํากัดในการผลิต
ความร้อนร่วมมากกว่าใช้ในการผลิตเอทานอล หากพิจารณาด้านการประเมินวัฎจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ การผลิตเอทานอลเป็ นธาตุ อาหารทีNถูกเก็บไว้ใ นระบบการเกษตร
เช่ น ในรู ป ของผลพลอยได้ห ลัก อาหารสัต ว์ ในทางกลับ กัน การเผาชีว มวลใน
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ไม่สามารถหมุนเวียนนําธาตุอาหารกลับคืนสู่พนื ดินให้
เกิ ด อย่ า งยังN ยื น เพืN อ การเจริ ญ เติ บ โตของพืช และลดการใช้ ป๋ ุ ยได้ รายงาน
เปรียบเทียบพลังความร้อนร่วมกับการผลิตเอทานอล ซึงN เป็ นเรืNองทีมN กี ารถกเถียงกัน
ในประเด็นของการใช้ทดNี นิ การใช้ชวี มวลทีมN อี ยู่อย่างจํากัดมีความเหมาะสมและไม่
เกีNยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เมืNอพิจารณาถึงเชือเพลิงฟอสซิลทีN
กําลังจะหมดลง รายงานนีได้สรุปว่า การทดแทนในปริมาณมาก ทําได้สาํ เร็จด้วยการ
ใช้ ชีว มวลในการผลิต พลัง งานความร้ อ นร่ ว ม อย่ า งไรก็ต าม ยัง เป็ น คํ า ถามทีN
เปรีย บเทีย บการใช้ถ่ า นหิน ทดแทนเชือ เพลิง ฟอสซิล ในการผลิต พลัง ความร้อ น
ร่วมกับการทดแทนเพืNอการขนส่ง ทัง นีเนืNองจากถ่านหินยังคงมีแหล่งสํารองอยู่และ
ยังไม่หมดลงเหมือนนํามัน และยังมีขอ้ โต้แย้งอีกว่า ไม่มที างเลือกในการลดก๊าซเรือน
กระจกทีNเป็ นไปได้สําหรับเชือเพลิงเพืNอการขนส่ง เมืNอเปรียบเทียบกับทางเลือกทีN
เป็ นไปได้หลายทางในการลดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้า เช่น พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนํา และพลังงานนิวเคลียร์ โดยไม่ต้องกล่าวถึงการกัก
เก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในโรงไฟฟ้าทีใN ช้ถ่านหิน รายงานฉบับนีได้เสนอแนะว่า
การใช้ชวี มวลทีเN หมาะสมทีสN ุด คือ การใช้รถไฟฟ้าร่วมกับการใช้พลังความร้อนร่วม
หรือ CHP CHP ไม่ใช่ทางเลือกของทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศทีอN ยู่ในเขต
ร้อนทีไN ม่ต้องการระบบให้ความร้อนจากส่วนกลาง ดังนัน CHP เป็ นการใช้ชวี มวล
สําหรับประเทศทีNต้องการเท่านัน นอกจากนัน จึงไม่ควรเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
พลัง งานรวมถึง การปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกในการใช้ง านอยู่ก ับ ทีN กับ การใช้ง าน
เคลืNอนทีN ถึงแม้ว่าจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทีมN ปี ระสิทธิภาพสูงก็ตาม เพราะการใช้งานทีมN ี
การเคลืNอนทีมN กั มีการสูญเสียพลังงานทีใN ห้ประสิทธิภาพพลังงานตํNากว่าร้อยละ 100
เมืNอเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าทีใN ช้เครืNองกังหันลมและเครืNองกําเนิดไฟฟ้า ในการใช้
ประโยชน์ของพลังงาน พลังงานความร้อนอุณหภูมติ Nําจะถูกจัดให้มคี ุณภาพตํNาเมืNอ
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เปรียบเทียบกับเชือ เพลิงเหลว การเปรียบเทียบเช่นนีกไ็ ม่ยุตธิ รรมเช่นกัน การบูรณา
การการผลิต เทคโนโลยี และกระบวนการ น่าจะเป็ นคําตอบในภาพรวมทีดN ที สNี ุด โดย
การประเมินวัฎจักรชีวติ เป็ นตัวอย่างหนึNงทีไN ม่ได้พจิ ารณาทุกด้านของพลังงานเช่นทีN
รายงานนียอมรับ ซึNงสามารถเข้าใจได้ แต่ไม่เป็ นทีนN ่ าพอใจทัง หมด เช่น การศึกษา
ของ Larson ทีเN สนอแนะไว้รวมทัง ภาพทัง หมดของเชือ เพลิงชีวภาพและสถานการณ์
พลังงานทีดN เู หมือนมีความเกียN วข้องและจําเป็ นในจุดนี
ชีวมวล เพือเป็ นอาหาร หรือ เชื*อเพลิ งชีวมวล
หัวข้อนี เป็ นข้อมูลทีNค่อนข้างจําเป็ น ซับซ้อน และมีความขัดแย้ง ในการ
บรรยายต่อไปนี จะเป็ นการให้เห็นภาพ และประเด็นการขัดแย้งเท่านัน แต่ไม่มกี าร
สรุปใดๆ ซึงN มีผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียและมีคู่แข่งมากมายทีใN ห้ความสนใจ การถกเถียง
และโต้แย้งดําเนินไปตามความสนใจของตนเอง มูลนิธสิ หประชาติ หรือ United
Nation Foundation ได้จดั ทํารายงานชืNอ Biofuel FAQ38 มีถ้อยแถลงว่า ตามทีN
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) การเพิมN การผลิตอาหาร
ต้องให้เพียงพอกับการเพิมN ของประชากรโลก นอกจากนัน รายงานยังได้กล่าวด้วยว่า
ภาวการณ์ขาดสารอาหารในระดับโลก ไม่ใช่เกิดจากการขาดแคลนอาหาร แต่โลก
สามารถผลิตอาหารได้เพิมN ขึน ถ้ามีความต้องการเพิมN ขึน นันคื
N อถ้าคนยากจนสามารถ
จ่ายเงินซือ อาหารได้และเพิมN ปริมาณความต้องการ เขาควรได้รบั ประโยชน์จากการ
ผลิตพืชพลังงาน เพราะคนยากจนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบท และประเทศยากจน
หลายประเทศ เช่น ในทวีปแอฟริกาเหมาะทีNจะทําการเพาะปลูกพืชพลังงาน ตาม
รายงานดังกล่าวดูเหมือนว่าจะเสนอศักยภาพให้กบั ประเทศยากจนในการผลิตพืช
พลังงานและส่งออกเชือ เพลิงชีวภาพนัน จึงเป็ นประเด็นเชิงนโยบายด้านโครงสร้าง
พืน ฐาน และบางครัง ก็ขอ้ จํากัดในระดับนานาชาติ และเกียN วข้องความสัมพันธ์ทาง
การค้าทีตN อ้ งการปล่อยให้ผทู้ ยNี ากจนหิวโหยต่อไป มิใช่เป็ นเรืNองของเชือ เพลิงชีวภาพ
ดังเสนอ ซึNงราคาพืชผลอาหารทีNเพิมN ขึน จะเกิดผลกระทบทางลบต่อคนจนของโลก
อย่างไม่สามารถหลีกเลีNยงได้ และส่งผลให้คนจนไม่มีเงินเพียงพอทีNจะซืออาหาร
บริโภคได้
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รายงานของ AEBIOM34 ยอมรับว่ามีความเชืNอมโยงระหว่างราคาอาหาร
และการผลิตเชือเพลิงชีวภาพ แต่ยงั กล่าวด้วยว่าสถานการณ์ระหว่างอาหารและ
เชือ เพลิงมักมีการประเมินมากเกินไปเสมอ ซึงN ได้ยนื ยันในข้อแรกว่า มีทดNี นิ เพียงพอ
ทีใN ช้เพาะปลูกพืชอาหารและพืชพลังงาน ในข้อทีNสองคือ มีการผลิตอาหารมากเกิน
ความต้องการในสหภาพยุโรป นอกจากนี AEBIOM ยังชีใ ห้เห็นว่าส่วนเกินจากการ
ผลิตอาหารนัน จะถูกส่งไปในประเทศกําลังพัฒนาและมีผลให้ราคาสินค้าในตลาดใน
ท้องถินN ไม่สามารถแข่งขันได้ นอกจากนัน แล้ว AEBIOM พบว่าราคาพืชผลมีอทิ ธิพล
เพียงเล็กน้อยต่อราคาของผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น ข้าวสาลี มีราคาเพียงร้อยละ
10 ของราคาขนมปงั ดังนัน AEBIOM จึงเสนอแนะว่าสหภาพยุโรปไม่ควรจํากัด
เชือ เพลิง ชีว ภาพ จากเหตุ ผ ลทีNต ระหนั ก ถึง การใช้ทNีดิน หรือ ราคาอาหาร ขณะทีN
ยอมรับว่าอาจจะมีผลกระทบในท้องถินN ระยะสัน ในประเทศทีพN งNึ พิงการนําเข้าอาหาร
อย่างไรก็ตาม AEBIOM เป็ นองค์กรทีมN คี วามสนใจในเรืNองนีอย่างเหนียวแน่น
บทความเดือนธันวาคม 2550 (ค.ศ 2007) ของ Simon Johnson ทีปN รึกษา
ทางเศรษฐกิจ และผูอ้ ํานวยการหน่ วยวิจยั ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ
International Monetary Fund-IMF วิจารณ์ถงึ ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและ
เชือเพลิงชีวภาพทีNมีราคาสูงขึน โดยให้เหตุผลว่าราคาอาหารทีNสูงขึนจะขึนอยู่กบั
ความมังคั
N งของประชาคมโลก
N
โดยประเมินจากสภาวะตลาด ความแห้งแล้ง โรค
ระบาดในสัตว์และเชือ เพลิงชีวภาพ เช่น ราคาข้าวโพดเพิมN ขึน เป็ นสองเท่าในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและทัวโลก
N
จากปี พ.ศ.2548 ถึงปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ 2005-2007) และ
ราคาเมล็ดเรฟเพิมN สูงขึน เช่นกัน จากการประเมินของเจ้าหน้าทีNของ IMF แสดงให้
เห็นว่าส่วนสําคัญของราคาอาหารทีNสงู ขึน นีเนืNองมาจากนโยบายทีใN ห้การสนับสนุ น
เชือ เพลิงชีวภาพ เกิดผลกระทบไม่รุนแรงนักในประเทศทีรN วย เพราะราคาอาหารเป็ น
เพียงร้อยละ 10-15 ของค่าใช้จ่ายทัง หมด และวัตถุดบิ เป็ นเพียงส่วนเล็กๆของราคา
อาหารทีNแท้จ ริง ในประเทศทีNไม่รวยนัก ราคาอาหารคิดเป็ นร้อยละ 30-50 ของ
ค่าใช้จ่ายทัง หมด หรือถ้าในประเทศยากจนเพิNมสูงขึน ดังนัน ผลกระทบจะเกิดขึน
รุนแรงกับคนจน คนทีอN าศัยอยู่ในเมืองในประเทศทียN ากจน จะเป็ นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
โดยตรง เนืNองจากเป็ นผูท้ ตNี ้องจ่ายเงินสําหรับซือ อาหารและไม่สามารถเพาะปลูกพืช
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ทีเN ป็ นอาหารได้เอง นอกจากนัน แล้ว Johnson ได้กล่าวว่า การผลิตเชือ เพลิงชีวภาพ
ไม่สามารถทําได้ในพืน ทีทN มNี รี าคาถูกได้ เนืNองจากมีการกีดกันทางการค้า และให้การ
อุดหนุน ผูท้ ไNี ด้รบั การอุดหนุนจากสถานการณ์เช่นนี คือ เกษตรกรในประเทศยากจน
และ เขาให้คาํ แนะนําด้วยว่า การใช้สถานการณ์ทอNี าหารมีราคาสูง เพืNอละเว้นการให้
การสนับสนุ น และนําภาษีนําเข้าสําหรับเชือ เพลิงชีวภาพมาใช้ ซึNงจะทําให้ประเทศ
ยากจนมีโ อกาสในการพัฒ นา โดยการผ่ า นการค้า เสรีสํา หรับ เชือ เพลิง ชีว ภาพ
ทุ ก วัน นี ดูเ หมือ นว่ า ยัง มีช่ อ งว่ า งสํา หรับ การปลูก พืช เพืNอ ผลิต เชือ เพลิง
ชีวภาพ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มผี ลร้ายติดตามมา บทความต่างๆได้กล่าวซํา
หลายครัง ถึงเอทานอลทีNผลิตโดยใช้เส้นใยเป็ นวัตถุ ดบิ คือคําตอบทีNเป็ นความจริง
เพียงส่วนเดียวสําหรับประเด็นอาหารหรือเชือเพลิง ทีNวตั ถุ ดิบไม่ได้ถูกนํ าไปเป็ น
คู่แข่งกับแหล่งอาหารและของเสียจากการผลิตอาหาร สามารถใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการ
ผลิตเอทานอลได้ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ได้กลายเป็ นคู่แข่งในการใช้ทดNี นิ ในพืน ทีN
เพาะปลู ก ยกตัว อย่ า งเช่ น การใช้ห ญ้า แทนพืช อาหารเป็ น วัต ถุ ดิบ ในการผลิต
เชือเพลิง ดังนัน อาจมีความต้องการแทรกแซงในตลาดเสรี และขัน ตอนป้องกันข้อ
ขัดแย้งหรือภัยพิบตั ิระหว่างอาหารและเชือเพลิง จากภาพทีNมุ่งเน้นนีดูเหมือนว่ามี
ความสําคัญทีจN ะใช้เชือ เพลิงลดลง (เช่น การใช้รถยนต์ทมNี ปี ระสิทธิภาพมากขึน หรือ
ลดปริมาณรถยนต์ลง) ทัง นีเนืNองจากผลทีตN ามมาทีไN ม่สามารถหลีกเลียN งได้ คือ การ
ผลิตเชือ เพลิงชีวภาพในปริมาณมากมายมหาศาล
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2. คุณสมบัติของเชื*อเพลิ ง
ในส่ ว นนี เกีNย วข้อ งกับ คุ ณ สมบัติท างเคมีแ ละกายภาพของเอทานอล
โดยเฉพาะอย่างยิงN ทีNเกียN วกับการใช้เป็ นเชือ เพลิงในยานยนต์ คุณสมบัตเิ ฉพาะเช่น
ความหนาแน่น อัตราออกเทน และคุณสมบัตอิ Nนื ๆ ได้แสดงไว้ในส่วนนี
2.1 ความรูพ้ ืน* ฐานทางเคมี
สูตรโมเลกุลทางเคมีของเอทานอล คือ C2H5OH บางครัง อาจเขียนในรูป EtOH
หรือ C2H6O และเรีย กกัน ในชืNอ เอทิล อัล กอฮอล์ หรือ ไฮดรอกซีอีเ ทน เป็ น
แอลกอฮอล์ ป ระเภททีNใ ช้ เ ป็ น เครืNอ งดืNม เอทานอลเป็ น สารประกอบอิน ทรีย์ ทNี
ประกอบด้วยกลุ่มของอะตอมคาร์บอนและไฮโดรเจน เชืNอมต่อกับกลุ่มของไฮดรอก
ซิล (ทีมN อี ะตอมของออกซิเจนและไฮโดรเจน) เมืNอเปรียบเทียบกับส่วนประกอบส่วน
ใหญ่ของนํามันเบนซิน โมเลกุลของเอทานอลมีขนาดเล็กและเบา มีนําหนักโมเลกุล
เพียง 46 กรัม/โมล ดังตารางทีN 3 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของเอทานอล
นํามันเบนซิน และนํามันดีเซล เอทานอลเป็ นสารทีมN คี ุณสมบัตพิ เิ ศษทางเคมีไฟฟ้า
ด้านหนึNงของโมเลกุลมีคุณสมบัตทิ มNี ขี วั  (polar) ส่วนอีกด้านหนึNงมีคุณสมบัตทิ ไNี ม่มขี วั 
(nonpolar) คุณสมบัตขิ องการมีขวั  ของโมเลกุล หมายถึงการกระจายของภาระไฟฟ้า
ในโมเลกุล และเป็ นปจั จัยทีNสําคัญในพฤติกรรมทางกายภาพและทางเคมีของสาร
นัน ๆ กลุ่มไฮดรอกซิลทีNมีอยู่ใ นโมเลกุลของเอทานอลทําให้เกิดแกนโฮโดรเจนไป
เชืNอมต่อกับโมเลกุลของเอทานอลอืNน หรือเชืNอมต่อกับสารอืNนทีมN คี ุณสมบัตมิ ขี วั  แกน
เชืNอมต่อนีมกี ําลังมากพอทีNทําให้เอทานอลมีความหนืดมากขึน และมีคุณสมบัติการ
ระเหยได้ตNําลง มากกว่าสารอืNนๆทีคN ล้ายกันแต่มคี ุณสมบัติมขี วั  น้อยกว่า ด้วยความ
จริงทีวN ่าโมเลกุลของเอทานอล มีคุณสมบัตทิ งั  มีขวั  และไม่มขี วั  ทีปN ลายทัง สองด้าน ทํา
ให้เอทานอลละลายได้ดที งั  ในสารทีมN คี ุณสมบัตมิ ขี วั  และไม่มขี วั  ปลายทีมN ขี วั  ทําให้เอ
ทานอลและสารอืNนๆทีมN ขี วั  สามารถละลายได้ในนํา ส่วนปลายอีกด้านหนึNงทีไN ม่ขวั  ทํา
ให้เอทานอลสามารถละลายได้ดใี นสารทีNไม่มขี วั  หลายชนิด เช่น นํ ามันเบนซิน และ
ละลายได้เล็กน้อยในนํามันดีเซล แกนเชืNอมต่อไฮโดรเจนในโมเลกุลของเอทานอล
ช่วยให้เป็ นสารทีรN ะเหยได้ตNํา ในสภาวะภายใต้บรรยากาศ เอทานอลมีคุณสมบัตเิ ป็ น
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ของเหลว และค่อยๆระเหยทีละน้อยเมืNอปล่อยให้เปิ ดสูบ่ รรยากาศ เอทานอลเป็ นสาร
ทีไN ม่มสี ี มีกลินN และรสชาติเฉพาะตัว เป็ นสารทีNถูกจัดว่าเป็ นสารทีNมคี วามเป็ นพิษ
อย่างไม่รุนแรง เอทานอลมักจะมีการปนเปื อนด้วยนําในจํานวนเล็กน้อย ซึงN เป็ นการ
ปนเปื อนโดยไม่ตงั  ใจทีเN กิดจากการเก็บรักษาแบบไม่ถูกวิธี การปนเปื อนของนําในเอ
ทานอลบริสุ ท ธิเ กิด ขึน ได้อ ย่ า งง่ า ยดาย เนืN อ งจากเอทานอลเป็ น สารทีNช อบดู ด
ความชืน หรือทีเN รียกว่า Hygroscopic substance ดังนัน เอทานอลจะดูดซับความชืน
จากบรรยากาศหากเก็บในถังเปิ ด ตามปกติแล้วจะแบ่งการผลิตเอทานอลทีใN ช้เป็ น
เชือ เพลิง ออกเป็ น 2 ประเภท กล่าวคือ
 เอทานอลไร้นํ*า มีนําเป็ นองค์ประกอบน้อยกว่าร้อยละ 1 เอทานอลชนิดนี
มักเรียกว่าเอทานอลบริสทุ ธ์และแห้ง
 เอทานอลทีมีนํ*าเป็ นส่วนประกอบ โดยทัวไปหมายความถึ
N
งเอทานอลทีN
มีนําเป็ นองค์ประกอบระหว่างร้อยละ 5 ถึง 10
เอทานอลทีมN คี วามบริสทุ ธิสู งกว่าร้อยละ 95.6 โดยนําหนัก ไม่สามารถผลิตได้
ด้วยการกลันแบบธรรมดา
N
แต่ตอ้ งการการแยกนําออกด้วยอุปกรณ์แยกนํา เอทานอล
ไร้นําต้องใช้พลังงานมากกว่าถึงร้อยละ 20-25 เมืNอเปรียบเทียบกับพลังงานทีใN ช้ใน
การผลิตเอทานอลความบริสุทธิร้ อยละ 95 ตามการคํานวณของ Martinez-Frias et
al40
เพืNอไม่ให้เกิดการสับสนระหว่างเอทานอลทีใN ช้ในดืNมและใช้เป็ นเชือเพลิงทีNมี
อัต ราการเก็บ ภาษี ทNีแ ตกต่ า งกัน โดยทัวN ไปแล้ ว เชือ เพลิง เอทานอลมัก ทํ า ให้
กลายเป็ นเอทานอลทีดN Nมื ไม่ได้ โดยการเติมสารลงไปภายหลังการกลันN สารทีนN ิยมใช้
เติมได้แก่ นํามันเบนซิน บางครัง อาจใช้เมทานอล โปรปานอล หรืออะซิโตน มักเติม
ในปริมาณน้อยกว่าร้อยละ 10 ทําให้ได้เอทานอลทีNไม่เหมาะกับดืNมอีกต่อไป หรือทีN
เรียกว่า Denatured alcohol
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ตารางที 3. คุณสมบัติของเอทานอล นํ*ามันเบนซิ น และนํ*ามันดีเซล
คุณสมบัติ
สูตรทางเคมี
นําหนักโมเลกุล [กรัม/โมล]
คาร์บอน [มวล%]
ไฮโดรเจน [มวล %]
ออกซิเจน [ มวล %]
ความหนาแน่น, 20 °ซ [กก./ลิตร]
ความหนืด [เซนติสโตรก]
จุดเดือด, 1 บรรยากาศ [°ซ]
ความดันไอ Reid, [กิโลปาสคาล]
เกณฑ์การติดไฟ, 20 °ซ [ปริมาตร %]
Stoichiometric อัตราส่วนอากาศต่อเชือ เพลิง
จุดวาบไฟ, [°ซ]
อุณหภูมทิ จNี ุดระเบิดได้โดยอัตโนมัติ [°ซ]
ความร้อนของการระเหย [กิโลจูลล์/กิโลกรัม]
ความร้อนของการเผาไหม้ (ค่าความร้อนตํNา)
[กิโลจูลล์/กิโลกรัม]
ความร้อนของการเผาไหม้ (ค่าความร้อนตํNา)
[กิโลจูลล์/ลิตร]
ค่าออกเทน, Research
ค่าออกเทน, Motor
(R + M)/2
ค่าซีเทน
การละลายนํา, ปริมาตร %

เอทานอล
C2H5OH
46.07
52.2
13.1
34.7
0.792
1.52
(20°C)
78.4
16
3.3-19
9
12
423
910

นํ*ามันเบนซิ น
C4 to C12
100–105
85–88
12–15
0
0.72–0.78
0.4-0.9
(16°C)
27-225
50-100
1.0-8.0
14.5-14.7
-42
257
330-400

นํ*ามันดีเซล
C3 to C25
≈200
84–87
33–16
0
0.81–0.88
2-6
(37°C)
288-340
0.1-0.15
0.6-5.5
14.6-15
74
≈315
225-600

26900

42000-44000

42800-45300

21300
108
92
100
-ละลายได้
สมบูรณ์
1.91

≈32000
90–100
81–90
86–94
5–20
Negligible

≈37200
N/A
N/A
N/A
40–55
Negligible

CO2 ในไอเสีย [kg/kg fuel]
3.18
3.20
ความร้อนต่อ CO2 ทีปN ล่อยออก [เมกกะจูลล์
≈13.5
≈13.8
เชือ เพลิง/กก. CO2 ปล่อย] (a)
14.1
ทีมา: Sinor 1993 (Sinor et al.: Current and Potential Future Performance of Ethanol Fuels, SAE tech
paper 930376) and U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy,
41
Alternative Fuels Data Center. Ref. (http://www.eere.energy.gov/afdc/altfuel/fuel_properties.html)
(a) = calculated
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ตารางทีN 3 รวบรวมคุณสมบัติเชือเพลิงเอทานอลเปรียบเทียบกับนํ ามัน
เบนซินและนํามันดีเซล คุณสมบัตทิ เNี กียN วข้องกับเครืNองยนต์เช่นค่าความร้อนจากการ
เผาไหม้ ความดันไอ และค่าออกเทน ได้แสดงไว้ในส่วนนีทNเี ป็ นการใช้เอทานอลใน
การขนส่ง
2.2 ประเภทของเชื*อเพลิ งเอทานอล
เอทานอลทีNใ ช้เป็ นเชือเพลิงทัวโลกมี
N
ในหลายรูปแบบ เช่น การผสมกับนํ ามัน
เบนซินและนํ ามันดีเซล โดยมีนํ าในปริมาณทีNแตกต่ างกัน ผู้ผลิตเชือเพลิงกําหนด
ส่วนผสมเชือ เพลิงตามมาตรฐานเพืNอให้เหมาะสมกับกฎหมายของท้องถินN ยานยนต์
ภูมอิ ากาศ พฤติกรรมผูบ้ ริโภค และเงืNอนไขอืNนๆของตลาด
การใช้เอทานอลทัวโลกส่
N
วนใหญ่ มากกว่าครึงN มีการใช้เอทานอลในลักษณะ
ทีเN ป็ นสารผสมในนํามันเบนซิน ซึงN หมายความว่ามีการใช้ผสมในสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 5-10 เหตุผลหลักๆทีใN ช้เอทานอลเป็ นสารผสมในนํามันเบนซินนอกเหนือจาก
เหตุผลทีชN ่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ข้อทีหN นึNงคือ การผสมเอทานอลในนํามัน
เบนซินช่วยเพิมN ค่าออกเทนให้กบั นํามันเบนซินทีผN สมด้วยเอทานอล ซึงN ป้องกันการ
เกิดเครืNองยนต์น๊อคทีNอาจทําความเสียหายให้กบั เครืNองยนต์ได้ เอทานอลเป็ นสาร
ทดแทนตัวเพิNม ค่า ออกเทนอืNน ทีNมีราคาแพงกว่า ข้อทีNสอง เอทานอลเป็ น สารทีNมี
องค์ประกอบของออกซิเจนอยู่ดว้ ย จึงช่วยให้การเกิดการเผาไหม้ได้สะอาดหมดจด
กว่าการใช้นํ ามันเบนซินล้วนๆ นอกจากนัน แล้วยังช่วยลดมลพิษอันตรายทีNปล่อย
ออกหลังการเผาไหม้ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ฝุ่นละออง และ
สารประกอบของนํามันเบนซินทีถN ูกเผาไหม้อย่างไม่สมบูรณ์
เอทานอลทีใN ช้เป็ นสารผสมโดยทัวไปแล้
N
วจะเป็ นเอทานอลไร้นํา เพืNอป้องกัน
การเกิดการแยกชัน ระหว่างนํ ากับเอทานอลหลังการผสม การใช้เอทานอลผสมเป็ น
เชือ เพลิงทีใN ช้กนั อย่างกว้างขวางในประเทศบราซิลมี 2 ชนิด คือ
 แก๊สโซฮอล์ ทีปN ระกอบด้วยเอทานอลไร้นําในสัดส่วนร้อยละ 20 ในนํามัน
เบนซิน
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 E100 เป็ นเชือ เพลิงทีใN ช้เอทานอลทีมN นี ําผสมอยู่ดว้ ยประมาณร้อยละ 7 โดย
ปริมาตรโดยไม่มกี ารผสมกับนํามันเบนซิน
ในประเทศบราซิลไม่มกี ารจําหน่ ายนํ ามันเบนซินล้วน และในสถานีบริการ
นํามันภายในประเทศ เอทานอลล้วนๆหรือทีเN รียกว่า E100 เป็ นเชือ เพลิงทีมN จี ุดเด่นทีN
มีค่าใช้จ่ายในการผลิตตํNา ซึNงส่งผลให้เชือเพลิงเมืNอเปรียบเทียบเป็ นรูปค่าเงินแล้ว
พบว่ามีราคาถูกกว่าเอทานอลไร้นํา อย่างไรก็ตามแก๊สโซฮอล์มคี วามสามารถในการ
ติดเครืNองทีNอุณหภูมติ Nําได้ดกี ว่าและมีค่าความร้อนต่อลิตรสูงกว่า E100 นอกจาก
เชือ เพลิงทัง สองชนิดนีแล้ว ยังมี E85 ซึงN เป็ นเชือ เพลิงใหม่ทผNี สมเอทานอลกับนํามัน
เบนซิน ทีเN ริมN มีการใช้กนั อย่างแพร่หลายขึน ส่วนนํามัน E85 เป็ นเชือ เพลิงทีผN สมเอ
ทานอลไร้นําในสัดส่วนระหว่างร้อยละ 71-85 ในนํามันเบนซิน ในเบือ งต้นได้มกี ารใช้
ในประเทศสหรัฐ อเมริกาและสวีเ ดน โดยใช้ใ นเครืNองยนต์ทNีเ รียกว่ า Flex Fuel
Vehicles (FFVs) หรือเครืNองยนต์ใ ช้เชือเพลิงยืดหยุ่น ประสบการณ์ ใ นการใช้ทNี
อุณหภูมติ Nําในประเทศเหล่านี เอทานอลทีNใช้ในการผสมกับนํามันเบนซินต้องการเอ
ทานอลทีไN ร้นําอย่างแท้จริง เพืNอหลีกเลียN งการเกิดการแยกชัน ของเชือ เพลิง
ท้ายทีNสุด เมืNอเร็วๆนี พบว่ามีการใช้ดโี ซฮอล์เพิมN มากขึน โดยดีโซฮอล์เป็ น
เชือ เพลิงทีผN สมระหว่างนํามันดีเซลกับเอทานอล สําหรับใช้ในเครืNองยนต์ดเี ซล มีการ
จดสิทธิบตั รเชือ เพลิงดังกล่าวขึน เรียกว่า E-dieselซึงN เป็ นการผสมเอทานอลไร้นํากับ
นํามันดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 15 และ 85 ตามลําดับ นอกจากนัน ได้มกี ารจดทะเบียน
เครืNองหมายการค้าเรียกว่า O2-Diesel ทีปN ระกอบด้วยเอทานอลไร้นําในสัดส่วนร้อย
ละ 7.7 ในนํามันดีเซล ซึงN ประสบความสําเร็จในการใช้ในรถเมล์มากกว่า 5,000 คัน
ในเมือง Karnataka42 ประเทศอินเดีย จุดเด่นของการใช้เอทานอลผสมในนํามันดีเซล
คือ ปริมาณการปล่อยฝุน่ ละอองขนาดเล็กซึงN มักจะเกิดจากเครืNองยนต์ดเี ซลลดลง
เชือ เพลิงอีกชนิดหนึNงทีมN กี ารใช้เรียกว่า E95 เป็ นเชือ เพลิงทีมN กี ารผสมเอทา
นอลทีมN นี ําปนอยู่ดว้ ยในปริมาณร้อยละ 95 และสารผสมเพิมN อีกร้อยละ 5 ซึงN ประสบ
ความสําเร็จในการใช้ในรถเมล์และรถบรรทุกของบริษทั Scania ในประเทศสวีเดน43
เชือ เพลิงเอทานอลสําหรับการขนส่งบนท้องถนน

53

ทัง หมดทีกN ล่าวมาข้างต้นเป็ นเชือ เพลิงผสมเอทานอลทีมN กี ารใช้อย่างกว้างขวาง และ
ยังมีอกี บางชนิดทีอN ยู่ในระหว่างการศึกษา
2.3 ประเด็นของนํ*า และการผสม
สูตรการผสมเอทานอลมักจะถูกจํากัด จากการเกิดการแยกชัน ของเชือ เพลิง
ถึงแม้ว่านํากับเอทานอลสามารถผสมเข้าเป็ นเนือเดียวกันได้ดี แต่เมืNอมีนําในปริมาณ
มากเกินไปจะทําให้เกิดการแยกชัน ได้ โดยทีขN องเหลวชัน บนเป็ นชัน ทีมN นี ํามันเบนซิน
มากและชัน ล่างเป็ นชัน ทีมN นี ํามาก เนืNองจากเอทานอลทีมN นี ําอยู่ดว้ ยเป็ นเชือ เพลิงทีมN ี
ราคาถูกกว่าและเป็ นมิตรกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในการผลิตมากกว่าเมืNอ
เปรียบเทียบกับเอทานอลไร้นํา ดังนัน จึงมีแรงจูงใจด้านเศรษฐศาสตร์และสิงN แวดล้อม
ทีใN ห้ใช้เอทานอลทีมN นี ําปนอยู่ดว้ ย และเนืNองจากเอทานอลเป็ นสารทีมN กั ดูดซับนําจาก
บรรยากาศ จะด้วยความตัง ใจหรือไม่ตงั  ใจก็ตาม ทําให้เอทานอลทีNผสมกับนํ ามัน
เบนซินมักจะมีนําปะปนอยู่ดว้ ยและอาจทําให้เกิดการแยกชัน ของเชือ เพลิง ปญั หาทีN
เกิดนีจะเลวร้ายขึน ทีNอุณหภูมติ Nํา ทําให้เครืNองยนต์ทํางานขัดข้องและเครืNองไม่ติด
นอกจากนั น แล้ว การเกิด การแยกชัน ทีNมีช ัน นํ า มากกว่ า นํ า มัน เบนซิน ในระบบ
เชือ เพลิง ทําให้โลหะทีเN ป็ นชิน ส่วนเครืNองยนต์เกิดการกัดกร่อนได้
เอทานอลกับนํ ามันดีเซลไม่สามารถผสมเข้ากันได้ดเี หมือนการผสมเอทา
นอลกับนํ ามันเบนซิน การผสมเอทานอลกับนํ ามันดีเซล ปริมาณนํ าในเอทานอลมี
ข้อจํากัดมากกว่าการผสมเอทานอลกับนํามันเบนซิน การศึกษาพบว่าถึงแม้ว่าจะใช้
เอทานอลไร้นําในการผสม ก็เกิดการแยกชัน ได้ทอNี ุณหภูมใิ นฤดูหนาว44 กรณีศกึ ษา
ของการผสมระหว่างเอทานอล-นํามันเบนซิน และเอทานอล-นํ ามันดีเซล จะกล่าวใน
รายละเอียดต่อไป
2.3.1 การผสมเข้ากันได้ระหว่างเอทานอล นํ*ามันเบนซิ น และนํ*า
เนืN อ งจากนํ า และนํ า มัน เบนซิน มีโ มเลกุ ล ทีNแ ตกต่ างกัน กล่ า วคือนํ า เป็ น
โมเลกุลทีมN ขี วั  ส่วนนํามันเบนซินเป็ นโมเลกุลทีไN ม่มขี วั  ทําให้นําไม่สามารถละลายได้
ในนํามันเบนซินจึงเกิดการแยกชัน โดยนําซึงN มีความหนาแน่ นมากกว่าจะอยู่ทกNี น้ ถัง
54

เชือ เพลิงเอทานอลสําหรับการขนส่งบนท้องถนน

นํ ามัน สําหรับทางเข้าของท่อนํ ามันเชือเพลิงจะติดตัง ใกล้ก้นถังนํ ามันทัง ทีNสถานี
บริการนํ ามันและในยานยนต์ นํ าทีNมอี ยู่ถึงแม้ว่ามีอยู่ในจํานวนน้ อยในขณะทําการ
ผสม อาจเป็ นสัดส่วนทีมN อี ยู่มากในเชือเพลิงเมืNอป้อนเข้าสู่ยานยนต์และเครืNองยนต์
ตามลําดับ
ของผสมเอทานอล-นํา และเอทานอล-นํามันเบนซิน ล้วนแต่เป็ นของผสมทีN
ผสมเข้ากันได้ดี แต่เมืNอมีการผสมสาร 3 อย่าง คือ เอทานอล นํามันเบนซิน และนํา
ก็จะเกิดการแยกชัน ในกรณีนี โดยทัวไปแล้
N
วจะเกิดของผสมเอทานอล-นําในชัน ล่าง
และนํามันเบนซินทีมN เี อทานอลผสมอยู่เล็กน้อยในชัน บน45 สิงN ทีเN กิดขึน ตามมาเมืNอมี
การแยกชัน ในถังนํามัน คือ ชัน ทีมN เี อทานอล-นําจะถูกป้อนเข้าเครืNองยนต์ โดยทีชN นั 
ของนํามันเบนซินยังคงค้างอยู่ในถังนํ ามัน ถึงแม้ว่าชัน ทีNมเี อทานอล-นํ า มีค่าความ
ร้อ นอยู่ แต่ ย ัง เป็ น ข้อ กัง ขาว่ า เครืNอ งยนต์ ส ามารถทํ า งานได้ ด้ ว ยเชือ เพลิง ทีNมี
องค์ประกอบและคุณภาพทีไN ม่คงทีจN ะก่อให้เกิดปญั หาใดแก่เครืNองยนต์ จึงจําเป็ นต้อง
หลีกเลียN งการให้เชือเพลิงเกิดการแยกชัน และต้องมีการตรวจสอบสัดส่วนทีถN ูกต้อง
แม่นยําในการผสมเอทานอล-นํา-นํามันเบนซินให้เข้าเป็ นเนือเดียวกัน
การแยกชัน มักจะเกิดขึน ในทีทN มNี อี ุณหภูมติ Nํา จึงจําเป็ นต้องหาจุดทีนN ํายอม
อยู่ได้ในเชือ เพลิงโดยไม่แยกชัน ทีNอุณหภูมใิ นฤดูหนาว เช่น ระหว่าง +10 ถึง -40
องศาเซลเซียส ขึน อยู่กบั ตําแหน่ งทีNตงั  ของประเทศนัน ๆตามเส้นรุ้งและภูมอิ ากาศ
อย่างไรก็ตาม เป็ นทีNน่าแปลกใจว่างานวิจ ยั ทีNเกีNยวข้องกับเรืNองขีดจํากัดการผสม
ระหว่างสาร 3 ชนิดคือ เอทานอล-นํามันเบนซิน-นํา ให้เข้ากันได้ดที อNี ุณหภูมติ Nํา มี
การนํ า ออกสู่ ส าธารณะให้ ร ับ รู้ น้ อ ยมาก สํ า หรับ รายงานฉบับ นี มีก ารศึก ษาทีN
Technological Institute of Aarhus ประเทศเดนมาร์ก แสดงภาพแผนทีกN ารแยกชัน
ทีอN ุณหภูมริ ะหว่าง -2 ถึง -25 องศาเซลเซียส ข้อมูลเหล่านีรวมทัง ข้อมูลทีไN ด้จากการ
ทดลองทีอN ุณหภูมสิ งู ขึน 46,47 แสดงให้เห็นแนวโน้มต่างๆดังนี
 การรวมตัวเข้ากันได้ดรี ะหว่างนํามันเบนซิน-นํา เป็ นสัดส่วนกับปริมาณเอ
ทานอลในของผสม นันหมายความว่
N
า ปริมาณเอทานอลยิงN สูงในของผสม
ปริมาณนําและนํามันเบนซินยิงN ผสมเข้าได้มาก ด้วยเหตุผลทีเN อทานอลมี
คุณสมบัตทิ เNี ป็ นโมเลกุลทีมN ขี วั 
เชือ เพลิงเอทานอลสําหรับการขนส่งบนท้องถนน
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 การรวมตัวระหว่างนํามันเบนซิน-นํา เข้ากันได้ดมี ากขึน เมืNออุณหภูมกิ าร
ผสมสูงขึน แต่ยงั เป็ นสัดส่วนทีไN ม่แน่นอน
ถึงแม้ว่าแนวโน้มเหล่านีเป็ นหลักสากลทีรN บั รูก้ นั ดี ค่าความคลาดเคลืNอนของ
ปริมาณนําทียN อมให้รวมตัวได้ขนึ กับองค์ประกอบของนํามันเบนซินทีNใช้ และขึน กับ
วิธกี ารวัดและเกณฑ์การพิจารณาทีNใช้ในการวัดการแยกชัน ของเชือเพลิงด้วย การ
ทดลองนี นํามันเบนซินเกรดทีใN ช้ในฤดูหนาวของเดนมาร์ก (RON95) ผสมกับเอทา
นอลไร้นํา และค่อยๆเติมนํากลันที
N ละน้อยจนกระทังถึ
N งจุดขุน่ ของเชือ เพลิง ซึงN บ่งชีถ งึ
จุด ทีNข องเหลวสองชัน อยู่ด้ว ยกัน ได้โ ดยไม่ แยกชัน ข้อมูล ตัว เลขของการทดลอง
แสดงเป็ นแผนผัง ดังรูปทีN 8
การผสมเหนือเส้นโค้งเป็ นของเหลวทีอN ยู่เป็ นชัน เดียวตามอุณหภูมทิ กNี ําหนด
การผสมภายใต้เส้นโค้งแสดงของเหลวทีNเกิดการแยกชัน นํามีแนวโน้มเกิดการแยก
ชัน ทีอN ุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส มากกว่าทีN -2 องศาเซลเซียส ถึงแม้ว่าไม่มากนัก
ตัวเลขทีแN สดงนีแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิของเอทานอลที
ตN ้องการ เป็ นฟงั ชันกั
N บ

ปริมาณนํามันเบนซินในการผสม ความบริสทุ ธิของเอทานอล
หมายถึง ร้อยละของเอ

ทานอลในปริมาณนําและเอทานอลทีผN สมกัน ดังแสดงในรูปทีN 9
รูปทีN 9 แสดงให้เห็นว่าความบริสุทธิของเอทานอลเพิ
มN ขึน เมืNอผสมนํามัน

เบนซินในปริมาณทีเN พิมN ขึน ในขณะทีอN ุณหภูมติ Nําลง การทดลองทีมN คี วามไม่แน่ นอน
ทําให้ยากต่อการกําหนดปริมาณนําทีแN น่นอนทีจN ะผสมในนํามันเบนซินทีมN ปี ริมาณสูง
มากกว่าร้อยละ 95 เพืNอให้ยงั คงเป็ นเนือเดียวกันได้ แต่ ตวั เลขในดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าเอทานอลทีNความเข้มข้นทีตN Nํากว่าจุด Azeotrope สามารถใช้ผสมกับนํ ามัน
เบนซินทีมN ปี ริมาณตํNากว่าร้อยละ 95 ทีอN ุณหภูมติ Nําถึง -25 องศาเซลเซียสได้
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เอทานอล

ล
ยมว
%โด

%โด
ยมว
ล

สัญ ญาลักษณ์

น*ํา

แก๊สโซลีน
% โดยมวล

ไดอะแกรมการแบ่งเฟส

มวล)

ความบริ สทุ ธิ ของเอทานอล (%โดย

รูปที 8. แผนผังการผสมของสาร 3 ชนิ ด

แก๊สโซลีน (% โดยมวล)

รูปที 9. ความบริสุทธิ| ของเอทานอลทีต้องการ
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ประเด็นของนําทียN อมให้มอี ยู่ในของเหลวผสมเอทานอล-นํ ามันเบนซิน-นํ า
โดยไม่มกี ารแยกชัน นัน เป็ นเรืNองทีNค่อนข้างซับซ้อนเมืNอใช้เชือเพลิงนัน ในยานยนต์
FFVs หลัก การพืน ฐานของเทคโนโลยีเชือเพลิงยืด หยุ่น คือ เพืNอ ให้เจ้า ของรถ
สามารถเติมนํามันรถหลายๆประเภทได้ ยกตัวอย่าง เช่น E85 ทีเN ป็ นส่วนผสมของเอ
ทานอลไร้นํ ากับนํ ามันเบนซินบริสุทธิ  ซึNงเชือเพลิงสองประเภททีNเป็ นใช้กนั มากใน
northern flex fuel สิงN สําคัญคือเชือ เพลิงผสมในส่วนผสมใดๆก็ตาม ระหว่างเชือ เพลิง
ทัง สองนัน ต้องมีความคงตัว ไม่เปลียN นแปลง โดยเชือ เพลิงผสมนัน ไม่มกี ารแยกชัน
หลักการของเชือ เพลิงยืดหยุ่น มีจุดเด่นหลายประการ แต่ตอ้ งระมัดระวังอย่างมากใน
ประเด็น เรืNอ งปริม าณนํ าทีNเป็ นส่ว นผสม ยกตัว อย่ างเช่ น ป ญั หาทีNเ กิดขึนขณะทีNมี
เชือเพลิงอยู่ครึNงถัง แล้วเติมนํ ามันทีNมเี อทานอลเป็ นส่วนผสมเป็ นจํานวนมากลงไป
อาจจะเกิดการแยกชัน ซึงN ในเรืNองนีสามารถใช้รูปทีN 8 ทีNเป็ นแผนผังของสารผสม 3
ชนิดมาใช้พจิ ารณา เพืNอหาชนิดของเชือเพลิงยืดหยุ่นทีNเข้ากันได้มาเติม พิจารณา
ตามเส้นตรงทีเN ชืNอมแกนของเชือ เพลิงสองชนิด พบว่าทุกส่วนผสมทีเN กิดจากการผสม
ระหว่างเชือ เพลิงทัง สองจะเป็ นเชือ เพลิงทีใN ช้ได้และไม่มกี ารแยกชัน แสดงให้เห็นว่า
ทุกส่วนผสมทีเN กิดจากเชือ เพลิงทัง สองเหนือเส้นเชืNอมนี จะไม่มกี ารแยกชัน
ประเด็นดังกล่าวข้างต้นสามารถยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ดงั นี คือ เส้นทีN
เชืNอม (a) ส่วนผสม 85-15 ระหว่างเอทานอล-นํา กับ เส้นทีเN ชืNอม (b) ส่วนผสม 5050 ระหว่างนํามันเบนซิน-เอทานอลไร้นํา ไม่เกิดการตัดกันทีเN ส้นบ่งถึงการแยกชัน
(ดังแสดงในรูปที1N 0) ทําให้เชือ เพลิงผสมทัง สองนียอมรับให้ใช้เป็ นเชือ เพลิงยืดหยุ่น
ได้ทอNี ุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส
ประเด็นหลักในทีNนี คือ เมืNอผสมเอทานอลในปริมาณทีNสูงขึนในเชือเพลิง
ยืดหยุ่นทีมN นี ํามันเบนซินสูง จะยอมให้มนี ําผสมในเชือ เพลิงยืดหยุ่นทีมN เี อทานอลสูง
ในปริมาณทีสN งู ขึน ด้วย จากข้อมูลตัวเลขจากการทดลองเหล่านี สามารถนํามาตัง เป็ น
สมการทางคณิต ศาสตร์ เพืNอใช้คํานวณเกณฑ์ทNีย อมให้มีป ริม าณนํ า ในเชือเพลิง
ยืดหยุ่นทีมN เี อทานอลในปริมาณสูง เมืNอนําไปใช้ควบคู่กบั เชือ เพลิงยืดหยุ่นทีมN นี ํามัน
เบนซินในปริมาณสูงได้ เช่น เมืNอมีเชือเพลิงยืดหยุ่นทีNมีเอทานอลสูงประกอบด้วย
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นํ ามันเบนซินร้อยละ 20 โดยนํ าหนัก (เป็ นกรณีของ E85) ตารางทีN 4 แสดงถึง
ปริมาณนําทีเN พิมN ขึน เมืNอมีเอทานอลในปริมาณสูงขึน
เอทานอล

ยม
%โด

%โด
ย มว
ล

สัญ ญาลักษณ์

วล

นํ*า

แก๊ สโซลีน
% โดยมวล

รูปที 10. การแยกชัน* ของสารผสมสามชนิ ด
ตารางที 4. ความบริสทุ ธิ| ของเอทานอลทีต้องการในการผสมเชื*อเพลิ งยืดหยุ่น
ทีมีปริมาณเอทานอลสูง
เชื*อเพลิ งยืดหยุ่นที มีนํ*ามันเบนซิ นในปริ มาณสูง
นํามันเบนซินล้วนๆ
E5 (5% เอทานอลไร้นําโดยนําหนัก)
E10 (10% เอทานอลไร้นําโดยนําหนัก)
E20 (20% เอทานอลไร้นําโดยนําหนัก)

ความบริ สทุ ธิ| ของเอทานอล
ค่าตํา สุด(% โดยนํ*าหนัก)
ที -25oC
ที -2oC
94.7
92.5
92.8
91.2
92.5
89.6
90.7
88.2
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ความต้องการเอทานอลบริสุทธิ [%]

ผลการทดลองดังกล่าว ขัดแย้งกับความเชืNอดังเดิมในการผสมเอทานอล
และนํามันเบนซิน ทีแN สดงให้เห็นว่าเอทานอลทีมN นี ําทีคN วามบริสุทธิร้ อยละ 95 เป็ นทีN
ยอมรับได้ในการผสมกับนํามันเบนซินทุกวันนี ถึงแม้ว่าทีอN ุณหภูมติ Nําลงถึง -25 องศา
เซลเซียส ก็ตาม ในทุกๆส่วนผสมทีอN ยู่ในถังนํามันของยานยนต์ FFVs ปริมาณเอทา
นอลยิงN สูงในเชือ เพลิงยืดหยุ่นจะทําข้อจํากัดเรืNองความบริสุทธิของเอทานอลในการ

ผสมเชือ เพลิงยืดหยุ่นทีมN เี อทานอลในปริมาณสูง ยิงN น้อยลง นอกจากนัน ยังแสดงให้
เห็นด้วยว่า เมืNอใช้เอทานอลเป็ นสารผสมเพิมN หรือ additive ในนํามันเบนซิน ไม่มี
ความจําเป็ นทีตN อ้ งใช้เอทานอลไร้นํา อย่างไรก็ตาม ดังทีกN ล่าวแล้วข้างต้นว่า ข้อมูลทีN
พบนียงั ต้องมีการยืนยันในการทดสอบระบบเชือ เพลิงในเครืNองยนต์จริง เพืNอให้ทราบ
ถึงผลกระทบทีNยงั มองไม่เห็นทีNเกิดจากเกณฑ์ทNีเชือเพลิงผสมเข้ากันได้ ในการใช้
เชือ เพลิงทีมN นี ําปนอยู่ดว้ ยในยานยนต์ ทําให้เกิดการสะสมของเชือ เพลิงทีไN ม่เผาไหม้
ตกค้างอยู่ในระบบเชือเพลิง และทีNก้นถังนํามันทีNป้อนเชือเพลิงเข้า อาจนํ าไปสู่การ
เปลียN นแปลงในคุณลักษณะการผสมเข้ากันได้ดขี องเชือ เพลิงได้

อะซีโอโทรพ (95.6 %โดยมวล)

ส่วนผสมเอทานอลในนํามันเชือเพลิง [%]

รูปที 11. ความบริสุทธิ| ของเอทานอลทีต้องการในการผสมเอทานอล-นํ*ามันเบนซิ น
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2.3.2 การผสมเข้ากันได้ระหว่างเอทานอล และนํ*ามันดีเซล
การละลายเอทานอลในนํ า มัน ดีเ ซล ณ อุ ณ หภู มิตNํ า ด้ว ยการผสมแบบ
สัดส่วน จะเกิดการแยกเป็ นสองชัน ประกอบด้วยชัน ของนํามันดีเซลและชัน ของเอทา
นอล44 อย่างไรก็ตามนํามันดีเซล สามารถเกิดการแยกชัน ด้วยตัวเอง ณ อุณหภูมติ Nํา
ถึงแม้ว่าไม่ได้ผสมกับสารใด เมืNอถึงจุดทีNอุณหภูมติ Nําเพียงพอ เมืNอ องค์ประกอบทีN
เป็ นไฮโดรคาร์บอนในเชือเพลิงเริNม แข็งตัวจะทําให้เกิดมีไขเกิดขึนทีNส่งผลให้เกิด
เครืNองยนต์ขดั ข้อง คําศัพท์ทใNี ช้ในนํามันดีเซล คําว่า “จุดขุ่น-cloud point” หมายถึง
อุณหภูมทิ เNี ชือ เพลิงเปลียN นสภาพเป็ นสารทีเN กิดการขุ่นมัว ซึงN เป็ นอุณหภูมทิ เNี ริมN มีไข
เกิดขึน 48 สําหรับคําศัพท์ของ “จุดไหลเท-pour point” หมายถึงอุณหภูมทิ เNี ชือ เพลิง
เปลียN นสภาพเป็ นไข จนกระทังของเหลวนั
N
น ไม่สามารถสูบป้อนได้
การผสมเอทานอล-นํามันดีเซล มี 2 รูปแบบ กล่าวคือ เป็ นสารละลายและ
เป็ นของผสมทีNมีลกั ษณะเหมือนนํ านม(emulsion) สารละลายเป็ นของผสมเนื อ
เดียวกันเข้ากัน ได้ดีทNีโ มเลกุลของนํ า มันดีเ ซลและเอทานอลรวมอยู่ด้วยกัน อย่า ง
สมบูรณ์ ของผสมทีมN ลี กั ษณะเหมือนนํานมหรือ emulsion เป็ นของผสมทีมN ขี องเหลว
สองชัน อยู่ด้วยกันโดยไม่รวมกันเป็ นเนือเดียวกัน เป็ นของเหลวทีNอยู่กนั เป็ นหยด
เล็กๆเหมือนนํานม ถึงแม้ว่า การผสมเป็ นลักษณะนํ านมของเอทานอล-นํามันดีเซล
จะเข้ากันได้ดี แต่ ยงั มีงานวิจยั ศึก ษาทีNมุ่ง พัฒ นาสารละลายเอทานอลดีเ ซล เช่ น
สารละลายทีมN ชี Nอื เครืNองหมายการค้าว่า “E-diesel” และ “O2-diesel”49 เชือ เพลิงทีN
เป็ นสารละลายมีจุดเด่นกว่าเชือเพลิงทีNเป็ นของผสมลักษณะนํ านมในกระบวนการ
ผสม ถ้า เป็ น เชือ เพลิง ทีNเ ป็ น สารละลาย สามารถนํ า มาผสมเข้า กัน ได้ท ัน ที ส่ว น
ของเหลวทีNมลี กั ษณะนํานม ต้องผ่านกระบวนการให้ความร้อนทีละน้อยและกวนให้
เข้ากัน ซึNงทําให้การผลิตเชือเพลิงเอทานอล-นํ ามันดีเซลทีมN ลี กั ษณะคล้ายนํ านม มี
ค่าใช้จ่ายในการผลิตมากกว่า
สารละลายเอทานอล-นํามันดีเซล มีความคงตัวเพิมN ขึน โดยการเติมสารผสม
เพิมN ทีเN ป็ นสารละลายร่วม เพืNอให้การผสมเป็ นเนือเดียวกันมีความคงตัว ซึงN ขึน อยู่กบั
องค์ป ระกอบทางเคมีข องนํ า มัน ดีเ ซล ปริม าณนํ า และอุ ณ หภู มิ การทดลองใน
ห้องปฏิบตั กิ าร พบว่าเอทานอลไร้นําสามารถผสมเข้ากันได้ดกี บั นํามันดีเซล ไม่ว่าจะ
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มีสดั ส่วนเท่าใด แต่เมืNอมีนําเพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.1-0.2 จะมีการแยกชัน
เกิดขึน 50 จุดเด่นทีNสําคัญสําหรับการใช้ในลักษณะทีNเป็ นสารละลาย คือ ของผสม
สามารถใช้กบั เครืNองยนต์ได้ทนั ที หรืออาจมีการปรับแต่งเครืNองยนต์แต่เพียงเล็กน้อย
ส่วนจุดด้อย คือ สารละลายมักมีแนวโน้มดูดซับความชืน จากบรรยากาศ และเกิดการ
แยกชัน ในระหว่ า งเก็บ ก่ อ นการใช้ง าน ซึNง เป็ น ข้อ จํ า กัด ของอายุ ก ารเก็บ รัก ษา
อย่างไรก็ตามปญั หาคล้ายคลึงกันนีเกิดขึน กับนํามันดีเซลปกติเช่นกัน51 โดยทัวไป
N
52,53
เอทานอลมักใช้ผสมในนํ ามันดีเซลในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 วงการวิชาการ
ใหม่ๆ ใช้อุปกรณ์ทาํ การผสมเอทานอล นํามันดีเซลและสารละลายร่วมหรือสารผสม
เพิNม ในขณะทีNป้ อนเข้าสู่ถัง นํ ามันเชือ เพลิง หากเชือ เพลิงนี ใ ช้ใ นระยะเวลาสัน ๆ
ั หาของการเก็บ รัก ษาและการแยกชัน ของเชือ เพลิง จะหมดไป ในกรณี ทNีใ ช้
ปญ
เชือ เพลิง E-diesel หากต้องมีการปรับแต่งเครืNองยนต์ จะเป็ นการปรับจังหวะการฉีด
นํามัน และ nozzle orifice size ทัง นีขนึ อยู่กบั สัดส่วนของเอทานอลทีใN ช้ผสม
โดยทัวไปแล้
N
ว มีความจําเป็ นทีNต้องใช้สารเติม แต่งในเชือเพลิงผสมเอทา
นอล-นํ ามันดีเซล เพืNอช่วยปรับปรุงค่าซีเทน การหล่อลืNนของเชือเพลิง การป้องกัน
การเกิดการกัดกร่อน และรักษาเสถียรภาพให้เป็ นเชือ เพลิงเนือเดียวกัน การผสมเอ
ทานอล-นํ ามันดีเซลมีปรากฏการณ์ เช่นเดียวกับการผสมเอทานอล-นํ ามันเบนซิน
กล่า วคือ ความคงตัว ของการเป็ นเชือเพลิง เนื อเดียวกัน จะรัก ษาไว้ดีม ากขึน เมืNอ
อุ ณ หภู มิ สู ง ขึน และลดลงหรื อ แยกชั น เมืN อ มี นํ า ผสมมากขึ น ในเชื อ เพลิ ง นั น
เสถียรภาพของของผสมทีเN ป็ นอิมลั ชันN จะลดลงเมืNอเชือ เพลิงนัน มีขนาดของหยดเล็ก
ลง สารทีNใ ช้เป็ นสารช่วยให้เกิดเสถียรภาพ ต้องเติมมากขึนเมืNออุณหภูมิลดลง
อย่างไรก็ตามสารเหล่านีต้องเป็ นสารทีเN ผาไหม้ได้ รูปทีN 12 แสดงอุณหภูมทิ เNี กิดการ
แยกชัน ของสารละลายเอทานอล-นํามันดีเซล โดยไม่มสี ารละลายร่วม
ข้อมูลตัวเลขทีแN สดงในรูปทีN 12 แสดงให้เห็นความจริงหลายประการ เช่น
การแยกชัน มักไม่ค่อยเกิดในสารละลายทีNมปี ริมาณเอทานอลผสมสูงมากหรือน้อย
มาก ดูได้จากสารละลายทีอN ยู่ภายใต้เส้นทีแN สดงการแยกชัน สําหรับสารละลายทีมN เี อ
ทานอลผสมอยู่น้อยกว่าร้อยละ 5 สถานะของเอทานอลจะไม่นําไปสู่การแยกชัน ทีN
อุณหภูมติ Nํากว่าอุณหภูมจิ ุดขุน่ ของนํามันดีเซลบริสุทธิ  หมายความว่า การผสมเอทา
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อุณหภูมการแยกเฟส

นอลในปริมาณตํNากว่าร้อยละ 5 โดยปริมาตร มีค่าเท่ากับอุณหภูมติ Nําของนํามันดีเซล
บริสุท ธิ  ซึNง เคยเกิด ปรากฎการณ์ ใ นทํา นองเดีย วกัน นี กับ การผสมเอทานอลใน
สัดส่วนทีสN งู กว่าร้อยละ 75 โดยทีกN ารผสมระหว่างร้อยละ 5 - 75 จะมีปญั หาในการ
ผสมเกิดขึน

ส่วนผสมเอทานอลในนํามันเชือ เพลิง

รูปที 12. อุณหภูมิทีเกิ ดการแยกชัน* ของสารละลายเอทานอล-นํ*ามันดีเซล
คําอธิ บาย: US-2D และ US-1D เป็ นนํ*ามันดีเซลมาตรฐานทีใช้ใน
สหรัฐอเมริกาในฤดูรอ้ น และฤดูหนาว ตามลําดับ, US-1D มีค่าการระเหยสูง
กว่า มีจดุ วาบไฟและจุดขุ่นตํา กว่า US-2D
ทีมา: Gerdes et al44
ความก้าวหน้าในการใช้สารละลายร่วม ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การปรับปรุงการผสมเข้าเป็ นเนือเดียวกัน เช่น สารละลาย E-diesel ทีกN ล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ทีผN สมเอทานอลไร้นําร้อยละ 15 ในนํามันดีเซล ทีเN หมาะสมกับการใช้ในฤดู
หนาว โดยไม่ตอ้ งเสียN งต่อการต้องผสมให้เข้ากันใหม่49 นํามัน O2-diesel เป็ นอีกหนึNง
สิทธิบตั รทีNใช้สารละลายร่วมในปริมาณร้อยละ 1 เพืNอทําให้สารละลายเอทานอล
ปริมาณร้อยละ 7.7 มีความคงตัวในนํามันดีเซลได้
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อิมลั ชันเป็
N นของผสมระหว่างของเหลวทีไN ม่ละลายเข้าเป็ นเนือเดียวกัน เอ
ทานอลและนํ า มัน ดีเ ซลเป็ น ของเหลวประเภทอิม ัล ชันN ทีNต้อ งใช้ส าร Emulsifying
Agent ทีชN ่วยให้เข้าเป็ นเนือเดียวกันของผสมนําในปริมาณร้อยละ 5 เอทานอลไร้นํา
และนํ ามันดีเซล สามารถทําให้เป็ นสารอิมลั ชันได้
N แต่ขอ้ สําคัญคือ การทีNทําให้ของ
ผสมนัน คงรูปเป็ นอิมลั ชันได้
N โดยเฉพาะอย่างยิงN ทีอN ุณหภูมติ Nํา อิมลั ชันที
N เN กิดการแยก
ชัน ในระบบเชือ เพลิงทําให้การทํางานของเครืNองยนต์ขดั ข้องและก่อความเสียหายต่อ
เครืNองยนต์ได้52,53 ของผสมเอทานอล-นํ ามันดีเซล มักทําการผสมด้วยเทคนิคทีN
เรียกว่า microemulsion หมายถึงการทําการผสมจากหยดเล็กๆทีจN ะให้ของผสมนัน
ความคงตัวสูง54 อิมลั ชันเอทานอล-นํ
N
 ามันดีเซลสามารถผสมได้โดยใช้เอทานอลถึง
ร้อยละ 40 ขึน กับประเภทของนํามันดีเซลทีใN ช้ผสม52 เมืNอผสมเอทานอลในปริมาณ
สูงขึน ก็ต้องใช้สารผสมเพิมN ในปริม าณสูงขึน ด้วย ซึNงเป็ น ข้อเสียในเรืNองนีทNตี ้องมี
ค่าใช้จ่ายของสารผสมเพิมN สูงตามไปด้วย ไบโอดีเซลจะเป็ นตัว ทีNช่วยให้เอทานอล
ละลายในนํามันดีเซลได้ดี ซึงN จะกล่าวต่อไป54 ความคงตัวของอิมลั ชันที
N อN ุณหภูมติ Nํา
55
บางครัง ดีก ว่ าการใช้นํ ามัน ดีเ ซลธรรมดา เนืN องจากสารเติมแต่ ง
การใช้ส าร
Emulsifying Agent ผสมกับเอทานอลทีมN นี ําร้อยละ 5 กับนํามันดีเซลและสามารถมี
ความคงตัวอยู่ได้ทอNี ุณหภูมติ Nําถึง -15.5 องศาเซลเซียส
กล่าวโดยสรุป การใช้เอทานอลเป็ นสารเติมแต่งในนํามันดีเซลด้วยสัดส่วน
ตํNากว่าร้อยละ 15 มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิคถึงแม้ทอNี ุณหภูมใิ นฤดูหนาว ข้อมูลตัว
เลขทีแN สดงในรูปทีN 12 แสดงให้เห็นว่าการผสมนํามันดีเซลด้วยเอทานอลในสัดส่วนทีN
สูงอาจเกิดการแยกชัน ได้ ยกเว้นเอทานอลทีมN สี ดั ส่วนการผสมสูงกว่าร้อยละ 75 ซึงN
ยังไม่มกี ารศึกษาความเป็ นไปได้ของประเภทของการผสมเอทานอลมากนัก
2.4 ความเป็ นพิ ษและความปลอดภัย
เมืNอเปรียบเทียบนํ ามันเบนซินและนํ าดีเซล ถือว่าเอทานอลเป็ นพิษน้ อย
มากต่อมนุษย์และสิงN แวดล้อม ต่างจากนํามันดีเซลและเชือ เพลิงเบนซิน เอทานอลไม่
มีองค์ประกอบของสารก่อ มะเร็งและสลายตัวได้ทงั  หมดหากมีก ารหกหรือล้นอัน
เนืNองจากถังเก็บเกิดการรัวไหล
N
แต่ถ้านําเอทานอลผสมกับนํามันเบนซิน หรือดีเซล
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จะมีความเป็ นพิษเพิมN ขึน ความกังวลของปญั หาด้านความปลอดภัยเกียN วกับเชือ เพลิง
โดยทัวไปแล้
N
วจะเป็ นเรืNองของอันตรายทีเN กิดจากไฟไหม้และการระเบิดของไอระเหย
ของเชือ เพลิงในพืน ทีปN ิ ด สําหรับไอเชือ เพลิงทีตN ดิ ไฟได้เองนัน อัตราส่วนระหว่างไอ
เชือเพลิงและอากาศต้องอยู่ระหว่างเกณฑ์การติดไฟ ในช่วงบนและช่วงล่าง หรือ
Upper และ Lower Flammability (LFL / UFL) ทีชN ่วงอุณหภูมทิ ตNี ดิ ไฟได้ ช่วง
อุณหภูมติ ดิ ไฟสําหรับการผสมเชือ เพลิงเอทานอลในภาชนะปิ ดแสดงในรูปทีN 13

ฤดูหนาว แก๊สโซลีน
ฤดูหนาว E10
ฤดูหนาว E85
เอทานอล

รูปที 13 ช่วงอุณหภูมิทีนํ*ามันเบนซิ นติ ดไฟ
ทีมา : Valavdv 56
ช่วงอุณหภูมทิ ตNี ดิ ไฟนี ใช้ได้กบั เงืNอนไขทีอN ยู่ในภาชนะปิ ดเท่านัน เช่น ใน
ไอนํามันทีรN ะเหยด้านบนของถังเชือ เพลิง เมืNอเทียบกับนํามันเบนซิน ช่วงการติดไฟ
ของ E85 และเอทานอลเกิดขึน ได้เร็วกว่า หมายความว่า โดยทฤษฎีแล้วนํามันผสม
เหล่า นีจ ะมีความเสีNย งในการติดไฟในด้านบนของถัง นํ า มัน เชือ เพลิง ได้มากกว่ า
ถึงแม้ว่าจะเป็ นถังขนาดเล็กก็ตาม56 มีเพียงประมาณ 100 ราย ทีเN กิดเพลิงไหม้จาก
กรณีดงั กล่าวกับนํามันเชือ เพลิงทุกชนิดทีไN ด้รบั รายงานทัวโลก
N 57 ส่วนความเสียN งหลัก
ของการเกิดไฟไหม้ เกิดขึน ระหว่างการเติมนํ ามันเชือเพลิงลงถัง56 เนืNองจากการ
ปล่อยไฟฟ้าสถิตระหว่างคอบรรจุ (filler neck)และหัวฉีดนํามันเชือ เพลิง (fuel hose
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nozzle) อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วปญั หาอันตรายต่างๆทีเN กิดจากการลุกเป็ นไฟ อัน
เนืNองมาจากการใช้เอทานอลบริสุทธิหรื
 อเอทานอลผสมนํ ามันเบนซิน เป็ นเรืNองทีN
สามารถจัดการได้
ปญั หาทีรN ุนแรงเกียN วกับการใช้เอทานอลในเครืNองยนต์ซไี อ คือ ปญั หาของ
เอทานอลทีมN คี ่าจุดวาบไฟตํNา เอทานอลมีค่าจุดวาบไฟ 13 องศาเซลเซียส เมืNอเทียบ
กับ จุดวาบไฟของเชือ เพลิงทีเN ป็ นมาตรฐานนํามันเชือเพลิงทีNใช้ในเครืNองยนต์ดเี ซล
เท่ากับ 74 องศาเซลเซียส ทีใN ช้ในสหรัฐอเมริกา ระบุตามมาตรฐาน ASTM D-975
ซึงN จุดวาบไฟ คือ อุณหภูมติ NําสุดทีเN ชือ เพลิงสามารถผสมกับอากาศ และติดไฟได้ ใน
ถังนํามันเชือ เพลิงทีมN นี ํามันเชือ เพลิงใกล้จะหมด ทําให้มเี นือทีเN หลือด้านบนถังนํามัน
มาก เมืNอไอของเชือ เพลิงผสมกับอากาศอาจเกิดการติดไฟได้ เชือ เพลิงผสมระหว่าง
เอทานอลกับนํ ามันดีเซล แสดงคุณสมบัติการติดไฟ เหมือนกับเอทานอลบริสุทธิ 
นํามัน E-diesel ถูกจัดให้อยู่ในระดับความปลอดภัยเช่นเดียวกับนํามันเบนซิน ไม่ใช่
นํามันดีเซล49 ถึงแม้ว่าจะผสมเอทานอลในปริมาณเพียงเล็กน้อยในนํามันดีเซลก็
ตาม ค่าจุดวาบไฟจะลดลงอย่างมากและไม่สามารถประเมินค่าจุดวาบไฟได้ ส่วน
ลักษณะความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างปริมาณการผสมเอทานอลและจุดวาบไฟได้
ในทางปฏิบตั ิ นํ ามันผสม E-diesel ซึงN ผสมด้วยเอทานอลในสัดส่วนระหว่าง ร้อยละ
5 -15 มีค่าจุดวาบไฟเท่ากับเอทานอล58 นอกจากนัน แล้วข้อจํากัดของการติดไฟไม่
สามารถเทียบกับนํามันดีเซลหรือเบนซินได้เลย สําหรับนํามันเบนซิน ไอจะมีความ
หนาแน่ นทีสN งู กว่าอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส และสําหรับนํามันดีเซล ไอจะบางทีN
อุณหภูมติ Nํากว่า 64 องศาเซลเซียส 59

66

เชือ เพลิงเอทานอลสําหรับการขนส่งบนท้องถนน

80
70
จุดวาบไฟ ( C)

60
50
40
30
20
10
0
ดีเซล

E5-D

E10-D

E15-D

E20-D

E25-D

รูปที 14. จุดวาบไฟของเชื*อเพลิ งดีเซลเอทานอล :
ทีมา: Li et al 58
รูปทีN 14 แสดงให้เห็นว่าการผสมเอทานอลเพียงร้อยละ 5 ในนํามันดีเซล
จะช่วยลดอุณหภูมขิ องจุดวาบไฟของเชือ เพลิงลง จนมีอุณหภูมใิ กล้เคียงกับจุดวาบ
ไฟของเอทานอล การมีขอ้ จํากัดเรืNองคุณสมบัตลิ ุกเป็ นไฟได้ง่ายและมีจุดวาบไฟตํNา
จึงต้องมีมาตรการในการเก็บรักษา การจ่าย การจัดการ และการใช้เอทานอลและ Ediesel เพืNอลดระดับความเสีNยงให้อยู่ในระดับทีNใกล้เคียงกับนํ ามันดีเซลและนํ ามัน
เบนซิน ซึงN เป็ นมาตรการทีแN นะนําโดย Waterland, Venkatesh and Unnasch 59 มี
ดังนี
 ถังเชือ เพลิงในยานยนต์ทใNี ช้นํามันดีเซล จะต้องพัฒนาให้มมี าตรฐานความ
ปลอดภัยเทียบเท่ายานยนต์ทใNี ช้นํามันเบนซินเป็ นอย่างน้อย รวมถึงติดตัง
วาล์วและตัวจับเปลวไฟในช่องเติมนํามันเชือ เพลิง และด้านทางออกของถัง
เพืNอป้องกันอุบตั ิเหตุจากการลุกเป็ นไฟของเชือ เพลิง ทีเN ป็ นไอ ระเหยอยู่ทNี
ด้านบนของถัง
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 ควรมีการติดตัง ระบบการหมุนเวียนไอกลับมาใช้ใหม่ ในทุกพืน ทีทN Nมี กี าร
ขนย้าย เชือ เพลิง ตัง แต่จุดทีทN าํ การผลิตไปจนถึงจุดทีมN กี ารใช้งาน
 ควรมีก ารติด ตัง สายดิน ทีNส ถานี บ ริก ารเชือ เพลิง และอาจต้ อ งทํ า การ
ออกแบบการวัดระดับเชือ เพลิงทีถN งั นํามันเชือ เพลิงใหม่ดว้ ย
เทคโนโลยีความปลอดภัย ทีจN าํ เป็ นสําหรับเชือ เพลิงผสมระหว่างเอทานอลกับ
นํ า มัน ดีเ ซล เป็ น ทีNรู้ก ัน ดี และสามารถนํ า ไปใช้ไ ด้โ ดยตรงกับ เบนซิน แต่ ต้ อ งมี
ค่าใช้จ่ายเพิมN ขึน เพืNอปรับปรุงหัวจ่ายนํามันดีเซลและยานยนต์เพืNอตอบสนองความ
ต้องการในการผสมนัน ๆ
สรุปได้ว่า การใช้นํามันดีเซลผสมเอทานอลเป็ นเชือ เพลิงควรมีการเก็บรักษา
ขนย้าย จัดการ และใช้งานอย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีในการนําเอทา
นอลเป็ นเชือ เพลิงไปใช้ และการยอมรับถึงประโยชน์ของเชือ เพลิงเอทานอลทีเN กิดขึน
นัน เป็ นทีรN บั รูแ้ ละพิสจู น์ทราบได้ ห้องปฏิบตั กิ ารด้านพลังงานหมุนเวียนแห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกา หรือ NREL60 ได้กล่าวถึงปญั หาและอุปสรรคทางเทคนิคหลัก ทีN
เกียN วข้องกับคุณสมบัตกิ ารลุกเป็ นไฟ ในการนํานํามัน E-diesel ไปใช้เชิงพาณิชย์ คือ
 จุดวาบไฟตํNา ทําให้มขี อ้ จํากัดในการนําไปใช้กบั การทดสอบแบบ Fleet
 บริษัท ผู้ผ ลิต หรือ OEM ในสหรัฐ อเมริก าไม่ ย อมรับ และไม่ ใ ห้ก าร
รับประกันการใช้นํามัน E-diesel เป็ นนํามันเชือ เพลิงในรถยนต์
 การเห็นชอบในข้อกําหนดเชือ เพลิงและมาตรฐานเชือ เพลิง
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3. การใช้เอทานอลในการขนส่ง
ตลาดเอทานอลทัวโลกมี
N
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยตลาดหลักของเอทา
นอลดังแสดงในรูปทีN 15
สวีเดน

แคนา
จีน
อิ นเดีย

อเมริ กา

ไทย
บราซิ ล
ออสเตรเลีย

รูปที 15. ภาพรวมของตลาดเอทานอลของโลก
ทีมา: Tsunooka61
จากรูปแสดงให้เห็นว่า นอกเหนือจากตลาดบราซิลซึงN มีความเด่นเป็ นพิเศษ
แล้ว ยังมีการใช้เชือ เพลิงเอทานอลในรูปอืNนๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็ นประเภททีมN กี ารผสม
ในปริมาณตํNา เช่น E5 E10 หรือผสมในปริมาณสูง เช่น E85 ทีจN ะถูกทดแทนด้วย
E70 ในช่วงฤดูหนาว ในตลาดบราซิลและตลาดทีใN ช้ E85 เชือ เพลิงจะถูกผสมในถัง
เชือ เพลิงโดยผูบ้ ริโภคเอง ส่งผลให้สดั ส่วนเปอร์เซนต์ของเอทานอลมีความแตกต่าง
กัน นอกจากนัน แล้ว ยังพบว่ามีเชือ เพลิงเอทานอล ในตลาดทีจN ําหน่ ายนํามันดีเซล
ด้วย แต่มปี ริมาณน้อยมาก ซึงN ประเมินได้ว่าเป็ นตลาดทีมN ลี กั ษณะเฉพาะ
3.1 การใช้งานในเครือ งยนต์จดุ ระเบิ ดด้วยประกายไฟ (Spark-Ignited
Engines: SI engines)
ในส่วนนีจะอธิบายถึงความเป็ นไปได้และความยุ่งยากทีอN าจเกิดขึน เกียN วกับการ
ประยุกต์ใช้เอทานอลในรถยนต์ทNใี ช้นํามันเบนซิน จากนัน จะบรรยายถึงคุณสมบัติ
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เชือเพลิงทีNสําคัญ ความเข้ากันได้และศักยภาพการใช้ของเชือเพลิงเอทานอลใน
เครืNองยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ หรือเครืNองยนต์เอสไอ
3.1.1 ความเข้ากันได้ของเชื*อเพลิ ง
มีการใช้ E5 และ E10 ในตลาดทัวโลก
N
แสดงให้เห็นว่า มีการเข้ากันได้กบั
62
ั
เครืNองยนต์เอสไอทีมN อี ยู่ในปจจุบนั สําหรับรถเก่าพบว่ายังมีปญั หา ซึงN อยู่ในระหว่าง
การเก็บข้อมูล ปญั หาเหล่านีสว่ นใหญ่เกียN วข้องกับปญั หาการกัดกร่อนในท่อส่งนํามัน
เชือเพลิง ปญั หาการบวมและกรอบของยางหรือพลาสติกทีใN ช้เป็ นชินส่วนในท่อส่ง
ั หาการติด เครืNอ งยนต์ขณะอุ ณหภู มิตNํา ถึง แม้ว่า จาก
นํ ามัน เชือเพลิง และป ญ
ประสบการณ์ของผูใ้ ช้ ยังไม่พบปญั หาทีเN กิดขึน กับรถเก่าของพวกเขา แต่มโี อกาสทีN
จะพบว่ามีการปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้นํามันเชือ เพลิงเพิมN ขึน
จากการศึกษาของ Orbital63 ซึงN รวมถึงงานทดลองทีมN ุ่งเน้นถึงผลกระทบ
ของการใช้ E20 ในยานยนต์เบนซินประเภท Fleet ของประเทศออสเตรเลีย ผลการ
ทดลองพบว่า การใช้ E20 เป็ นเชือ เพลิงมีแนวโน้มของมลพิษทีปN ล่อยออกจากท่อไอ
เสียเพิมN ขึน ทัง ทีNมกี ารควบคุมและทีไN ม่มกี ารควบคุม เครืNองยนต์มสี มรรถนะตํNาลง
โดยไม่ ส ามารถปรับ แต่ ง เครืNอ งยนต์ สํ า หรับ เอทานอลทีNใ ช้ ใ นรถยนต์ รุ่ น เก่ า ได้
นอกจากนัน แล้วยังทําให้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าสําหรับไอเสียเสือN มสภาพลง รวมถึงมีการสึก
หรอและมีเขม่าสะสมทีเN ครืNองยนต์
ในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ 2007) Orbital แห่งประเทศออสเตรเลีย187 ได้เสร็จ
สิน การศึกษาการประเมินการใช้เชือ เพลิงผสมเอทานอลในยานยนต์ Fleet ในการ
ทดสอบ ยานยนต์ทเNี ลือกมาใช้ทดสอบจํานวน 16 คัน เป็ นยานยนต์ทอNี ยู่ในบัญชีของ
องค์กรรัฐทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ออสเตรเลีย หรือ Federal Chamber of
Automotive Industries (FCAI) ซึNงเป็ นรถทีNไม่เหมาะกับ การใช้เอทานอลเป็ น
เชือเพลิง มาทําการศึกษาการใช้งาน และความเข้ากันได้ของเชือเพลิง โดยใช้ E5
และ E10 ในการศึกษา ผลการทดสอบพบว่า การใช้ E5 และ E10 เป็ นเชือ เพลิงใน
ยานพาหนะเหล่านี ก่อให้เ กิดการกัดกร่อนและเกิดผลกระทบต่ อการขับขีN ซึNงผล
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การศึกษานี สอดคล้องกับคําแนะนําจากผูผ้ ลิตรถยนต์และผูน้ ําเข้าตามประกาศโดย
FCAI สําหรับผูจ้ ดั จําหน่ายยานยนต์ในออสเตรเลีย
สําหรับยานยนต์รุ่นใหม่ ทุกรุ่น สามารถใช้เชือเพลิงทีมN กี ารผสม E5 เป็ น
อย่างน้อย ได้โดยไม่มปี ญั หาใดๆ โดยอยู่ภายใต้การรับประกันของผูผ้ ลิต ส่วนยาน
ยนต์ทใNี ช้นํามันเบนซินในอนาคต มีแนวโน้มทีจN ะสามารถใช้เชือ เพลิงทีผN สมด้วยเอทา
นอลในสัดส่วนทีแN ตกต่างกัน ตัง แต่ E0 จนถึง E85 ดังเช่นยานยนต์จํานวนมากทีมN ี
การจําหน่ ายในตลาดสหรัฐอเมริกา โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิมN เติมสําหรับการดัดแปลง
ยานยนต์ดงั กล่าว62 นอกจากแล้ว ผูผ้ ลิตรถยนต์รายใหญ่มแี นวโน้มทีจN ะผลิตรถยนต์
ให้เข้าได้กบั เอทานอลทีNมีสดั ส่วนต่ างๆกัน จนถึงสามารถใช้เอทานอลทีNมีนํ าเป็ น
องค์ประกอบอยู่ดว้ ย หรือทีเN รียกว่า Hydrated ethanol (E100) ซึงN ในขณะนี มีการ
ผลิตรถยนต์ดงั กล่าวสําหรับตลาดประเทศบราซิลอยู่แล้ว
3.1.2 วัสดุและการกัดกร่อน
ความกังวลหลักเกีNยวกับการใช้เอทานอลเป็ นเชือเพลิงการขนส่ง คือเรืNอง
การกัดกร่อน ผลกระทบทีNเกิดขึนกับระบบเชือเพลิงและสถานทีNใ นการเก็บรักษา
เชือ เพลิง ในการทดสอบกับรถ Fleet ปญั หาทีพN บหลักๆ ได้แก่
 ยางและวัสดุพลาสติกทีNใ ช้เป็ นชินส่วนในรถยนต์มีการเสืNอมสภาพ ซึNง
เกิดขึน เนืNองจากเอทานอลมีคุณสมบัติเป็ นตัวทําละลาย เมืNอโมเลกุลเอทา
นอลถูกดูดซึมเข้าสู่วสั ดุดงั กล่าว จากคุณสมบัติทNเี ป็ นตัวทําละลาย ทําให้
วัสดุเหล่านัน นุ่ม และพองตัว
 โลหะมีการเสือN มสภาพ เนืNองจากคุณสมบัตทิ มNี คี วามเป็ นกรดหรือคุณสมบัติ
ทางไฟฟ้าของเอทานอล ถึงแม้ว่ามีการใช้เอทานอลทีNไม่มนี ํ า ซึงN มีผลต่อ
การกัดกร่อนโลหะเพียงเล็กน้อย แต่ดว้ ยคุณสมบัตทิ งNี ่ายต่อการดูดซับนํ า
จากอากาศ หรือทีNเรียกว่า hygroscopic ของเอทานอล ทําให้ไม่สามารถ
หลีกเลีNยงการเกิดการปนเปื อนของนํ าในเอทานอลได้ ด้วยเหตุนี จึงมี
แนวโน้มสูงทีเN อทานอลจะมีนําปะปนอยู่ดว้ ย ทัง จากการจงใจหรือจากการ
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ดูดซึมจากอากาศ จึงเกิดความเสียN งทีNจะเกิดการกัดกร่อนของโลหะเพิNม
สูงขึน ตามปริมาณนํ าทีเN ป็ นองค์ประกอบ โดยสาเหตุหลักของสารทีNมกี าร
ปนเปื อนในนําเช่นโซเดียมคลอไรด์และกรดอินทรีย64์
 การอุดตันของท่อส่งเชือ เพลิง เกิดขึน เนืNองจาก เอทานอลชะล้างสารทีสN ะสม
ในระบบเชือเพลิงออกมาตามท่อ ปรากฎการณ์นีสงั เกตพบในรถยนต์ทNมี ี
การเปลีNยนเชือเพลิงจากนํ ามันเบนซิน มาเป็ นเชือ เพลิงผสมเอทานอลใน
สัดส่วน ระหว่างร้อยละ 10 ถึง 20 โดยปริม าตร 65 อย่ างไรก็ตาม
ปรากฏการณ์นี ไม่มกี ารรายงานว่าเป็ นปญั หาในระหว่างการใช้ E10 ใน
สหรัฐอเมริกา
ผลกระทบเหล่านีได้มกี ารนํามาพิจารณาในการทดสอบขนาดใหญ่ จากการ
สนับสนุ นทดสอบกับรถ Fleet ของ รัฐบาลออสเตรเลีย พบว่า เชือเพลิง E20 มี
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนํามันเชือ เพลิงของรถยนต์ทผNี ลิตก่อนปี พ.ศ. 253363
(ค.ศ 1990) จากสามบริษทั จากรายงานพบว่า ระบบเชือ เพลิงมีการเสืNอมสภาพ และ
มีการกัดกร่อนเกิดขึน เมืNอใช้เอทานอลผสมในนํามันเบนซินตัง แต่สดั ส่วนประมาณร้อย
ละ 1465 อย่างไรก็ตามปริมาณนําในเอทานอลทีใN ช้ในการทดสอบเหล่านี ดูเหมือนว่ามี
ค่ า สู ง เกิน กว่ า ทีNจ ะเรีย กได้ ว่ า เป็ น เอทานอลชนิ ด ไร้ นํ า 66 การทดสอบล่ า สุ ด ทีN
ดํา เนิ น การโดยศู น ย์วิจ ัย สํา หรับ ยานยนต์ ทNีม ลรัฐ มิน นิ โ ซตา ได้ทํ า การทดสอบ
เปรียบเทียบโดยตรง โดยใช้เอทานอลไร้นํา ทีมN นี ําเป็ นองค์ประกอบน้อยกว่าร้อยละ
1 ผสมกับนํ ามันเบนซิน เป็ นเชือเพลิง E10 และ E2067 พบว่า การใช้เชือเพลิงทัง
สองชนิด เกิดผลกระทบทีรN ุนแรงคล้ายคลึงกัน คือ การเสืNอมสภาพของวัสดุพลาสติก
หลายชนิดทีNใช้กนั ทัวไปใน
N
ยานยนต์ทNไี ม่สามารถใช้เชือเพลิงยืดหยุ่น (non-FFV)
แต่ไม่เกิดการกัดกร่อนของโลหะทีใN ช้ในระบบเชือ เพลิง ไม่ว่าจะเป็ น โลหะอลูมเิ นียม
ทองเหลือง ทองแดง เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าไร้สนิม นอกจากนีแล้ว ทัง E10 และ
E20 ไม่ทําให้ยางเกิดการเสืNอมสภาพ ถึงระดับทีตN ้องมีความกังวล ในขณะทีกN ารใช้
เชือ เพลิงไร้นําเป็ นส่วนผสมใน E10 อาจเป็ นไปได้ทNจี ะทําให้เกิดการระคายเคืองต่อ
พลาสติกจํานวนมากทีเN ป็ นชิน ส่วนภายในรถยนต์ แต่เชือ เพลิงทีใN ช้เอทานอลทีมN นี ํา
ปนอยู่ มีแนวโน้มทีทN ําให้ชนิ ส่วนในระบบเชือ เพลิงทีเN ป็ นโลหะเกิดการกัดกร่อน และ
72

เชือ เพลิงเอทานอลสําหรับการขนส่งบนท้องถนน

ยางและพลาสติกมีการเสือN มสภาพ ความเสียหายเหล่านีอาจนําไปสูค่ วามเสียหายต่อ
อุปกรณ์ มาตรวัดเชือ เพลิงมีความเบียN งเบน ไม่แม่นยํา เชือ เพลิงรัวN และเครืNองยนต์
ทํางานผิดปกติ นอกเหนือจากยานยนต์ประเภท FFV บริษทั ผู้ผลิตรถยนต์จะ
กําหนดปริมาณเอทานอลสูงสุดไว้ เพืNอเตรียมความพร้อมในประเด็นผลกระทบความ
เสียหายทีNเกิดจากสัดส่วนการผสมเอทานอล และหลีกเลีNยงความผิดพลาดอันเกิด
จากการรับประกันของรถ สําหรับรถใหม่ทงั  หมดทีไN ม่ใช่ประเภทใช้เชือ เพลิงยืดหยุ่น
ทีNผ ลิต ในประเทศสหรัฐ อเมริก า กํา หนดเกณฑ์ก ารผสมสูง สุ ด ไม่ เ กิน ร้อ ยละ 10
สําหรับ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ใ นภูมภิ าคอาเซียนและยุโ รปบางบริษัท ได้กําหนด
เชือเพลิงทีNมีเกณฑ์การผสมเอทานอลสูงสุดสําหรับรถใหม่เพียงร้อยละ 5 ได้แก่
เฟี ยต เรโนลต์ แดวู อัลฟ่าโรเมโอ ซูซูกิ และมาสด้าบางรุ่น68 สําหรับรถรุ่นเก่า
โดยทัวไปแล้
N
วมีแนวโน้มทีผN สมเอทานอลในสัดส่วนทีตN Nํากว่า ในขณะทีรN ถเก่าบางรุ่น
และแม้ แ ต่ ร ถทีN ห รู ห ราบางรุ่ น ไม่ ย อมให้ มี เ อทานอลในนํ า มัน เชื อ เพลิ ง เลย
รายละเอีย ดรุ่ น ของยานยนต์ ทNีส ามารถใช้เ อทานอลในสัด ส่ ว นทีNแ ตกต่ า งๆกัน
สามารถสืบค้นได้บนข้อมูลออนไลน์ 68, 69
กล่าวโดยรวม ดูเหมือนว่าจะมีขอ้ ขัดข้องทีคN ่อนข้างรุนแรง เกิดขึน เมืNอใช้เอ
ทานอลทีNมนี ํ าในการผสมเป็ นเชือเพลิงผสม ในรถยนต์ทNมี อี ยู่ในปจั จุบนั แม้ว่าเป็ น
การผสมเอทานอลในสัดส่วนทีNตNําๆ อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาของศูนย์วิจ ยั
สําหรับยานยนต์ทมNี ลรัฐมินนิโซตา57 มีความเป็ นไปได้ทจNี ะมีการปรับปรุงยานยนต์
รุ่นใหม่ให้สามารถใช้ได้กบั เชือ เพลิงทีมN กี ารผสมเอทานอลไร้นําในสัดส่วน ร้อยละ 0
จนถึงร้อยละ 20 แต่ยงั มีขอ้ จํากัดเนืNองจากมีพลาสติกบางชนิดเท่านัน ทีสN ามารถใช้
เปลียN นชิน ส่วนของระบบเชือ เพลิงได้
การใช้เอทานอลในยานยนต์ Non-FFV และการใช้เชือ เพลิงผสมระหว่าง
นํามันเบนซินกับเอทานอลในยานยนต์ FFV ทเป็ นระบบเชือ เพลิงยืดหยุ่น พบว่า
ปญั หาของการกัดกร่อนและการเสืNอมสภาพ ถูกต้านโดยการใช้วสั ดุทNที นต่ อเอทา
นอลในระบบเชือเพลิง เช่นการใช้เหล็กสแตนเลส ทดแทนอลูมเิ นียม แมกนีเซียม
ตะกัวN และทองเหลือง สําหรับโพลิไวนิลคลอไรด์ และชินส่วนยางบางชนิด ถูก
ทดแทนด้วยวัสดุทNมี คี วามทนทาน เช่น โพลีเอทเทอรีนความหนาแน่ นสูง ไนลอน
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และพลาสติกฟลูออริเนท เช่น เทฟลอน70 มาตรการเหล่านี สามารถแก้ไขปญั หาได้
อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับวัสดุทNเี ข้ากันได้กบั เอทานอล จากประสบการณ์การใช้
E85 ในยานยนต์ FFV ได้71 พบว่าไม่ตอ้ งมีการติดตัง อุปกรณ์เพิมN เติม และไม่การสึก
หรอในระบบเชือ เพลิง สําหรับการใช้ E100 เป็ นเชือ เพลิงในรถยนต์ของบราซิล ยัง
ไม่มเี อกสารรายงานทางวิทยาศาสตร์เกีNยวข้องกับการสึกหรอของเครืNองยนต์และ
ระบบเชือ เพลิง แต่จากประสบการณ์ 30 ปี ของบริษทั รถยนต์ ทีใN ช้เชือ เพลิงเอทานอล
ทีมN นี ําผสมอยู่ดว้ ย ได้ทําการลดปญั หาใหญ่ๆทีเN กิดขึน โดยการเลือกใช้วสั ดุทเNี ข้ากัน
ได้กบั เอทานอล73
มีรายงานเมืNอเร็วๆนี ว่า การใช้ E85 ในบางกรณี ทําให้เกิดการสะสมเขม่า
บนบ่าวาล์วเพิมN มากขึน กว่าการใช้นํามันเบนซินล้วนๆ64 อย่างไรก็ตาม ในงานวิจยั
เดียวกัน ได้รายงานด้วยว่า ปญั หานีสามารถดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเติม
สารเติมแต่งในนํามันเชือ เพลิงเพืNอควบคุมการสะสมของเขม่า
กรณี ทNีใ ช้นํ า มัน เชือ เพลิง ผสมระหว่ า งนํ า มัน ดีเ ซลและเอทานอล ควร
พิจารณาประเด็นต่างๆเช่นเดียวกับการใช้ในยานยนต์ FFV กล่าวคือ การเลือกใช้
วัส ดุ ทNีท นต่ อ เอทานอลในระบบเชือ เพลิง และชิน ส่ ว นเครืNอ งยนต์ พบว่ า การใช้
เชือ เพลิงผสมระหว่างดีเซลกับเอทานอลไร้นํา ในการทดสอบวิงN บนถนน จะให้ความ
คงทนต่อเครืNองยนต์และระบบเชือ เพลิงเช่นเดียวกับการใช้นํามันดีเซลล้วนๆ จนถึง
การผสมเอทานอลไร้นํ าสูงสุดทีNร้อยละ 30 ในเชือเพลิง 49 อีกทัง ยังมีการทดสอบทีN
คล้ายคลึงกันนีกบั เชือ เพลิงผสมเอทานอลทีมN นี ํากับนํามันดีเซลแต่ไม่มกี ารรายงาน
ผล แต่ อนุ ม านได้ว่า มีก ารกัดกร่ อนและการสึกหรอเพิNมขึน โดยเฉพาะอย่า งยิNง
เนืNองจากมีการแยกชัน ของเอทานอล นําและนํามันดีเซล การแยกชัน ของของผสม
ระหว่างเอทานอล นํามันเบนซิน และนํา หรือของผสมระหว่างเอทานอล และนํามัน
ดีเซล ทีมN กั จะเกิดขึน นัน เป็ นทีแN น่ ชดั ว่าความเข้มข้นของ เอทานอล หรือเอทานอล
และนํา ในระบบนํามันเชือ เพลิง มักจะมีความเข้มข้นสูงกว่าเกณฑ์ทกNี าํ หนด ส่งผลให้
เกิดความเสียหายต่ อ วัสดุ หรือชินส่วนทีNไม่ ทนต่ อ เชือ เพลิง เช่น ชินส่วนทีNทําด้ว ย
อลูมเิ นียม แมกนีเซียมผสมตะกัวN และพลาสติกโพลิไวนิลคลอไรด์
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ความหนาแน่ นพลังงาน
หนทางหนึNงในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์ คือ
การใช้เชือเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ หรือพัฒนารถยนต์ให้ใช้เชือเพลิงอย่างคุ้มค่า
โดย เอทานอลมีความหนาแน่ นพลังงาน (หรือจูลล์ต่อลิตร) ค่อนข้างตํNา ประมาณ 2
ใน 3 ของนํ ามันเบนซิน ดังนัน จะมีการใช้เชือ เพลิงสิน เปลืองกว่าร้อยละ 50 โดย
ปริมาตรในการใช้วงิN ต่อ 1 กิโลเมตร ในกรณีทเNี ครืNองยนต์ตดิ ตัง สําหรับใช้เอทานอล
ได้อย่างเหมาะสม การใช้เอทานอลสามารถเพิมN ประสิทธิภาพพลังงานของเครืNองยนต์
และมีการใช้เชือเพลิงสิน เปลืองกว่า การเพิมN ประสิทธิภาพพลังงาน นํ าไปสู่การลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถึงแม้ว่ามีการใช้เชือเพลิงสูงกว่าก็ตาม จาก
ความหนาแน่ นพลังงานของเอทานอลทีตN Nํากว่า จึงมีความจําเป็ นต้องใช้ถงั เชือ เพลิง
ขนาดใหญ่กว่า และป้อนเชือ เพลิงด้วยอัตราสูงกว่า หากต้องการให้รถมีสมรรถนะเท่า
เดิม ระดับ ของมาตรการทีNใ ช้จ ะขึน กับ สัด ส่ ว นของเอทานอลทีNใ ช้ผ สมในนํ า มัน
เชือเพลิง สําหรับการผสมทีNสดั ส่วนตํNาๆ เช่น E5 และ E10 เป็ นเชือเพลิงทีNใช้ใน
รถยนต์ทNีไ ม่ ไ ด้ทํา การดัด แปลง สมรรถนะของรถยนต์จ ะลดลงเล็ก น้ อ ย สํา หรับ
รถยนต์ทใNี ช้ E85 หรือเชือ เพลิงผสมระหว่าง E85 กับนํ ามันเบนซินธรรมดา (หรือ
ผสมด้วยเอทานอลในปริมาณตํNา) มักจะไม่พบว่าประสิทธิภาพรถยนต์ลดลง ทัง นี
เนืNองจากรถยนต์ได้ถูกออกแบบไว้สําหรับการใช้เอทานอลเป็ นเชือ เพลิง รูปทีN 16
แสดงค่าพลังงานของเชือ เพลิงเอทานอลในปจั จุบนั ทีใN ช้ทวไปในท้
ัN
องตลาด
ปริมาณออกซิ เจน
เมืNอมีการผสมสารในนํามันเบนซินเพืNอใช้เป็ นเชือ เพลิง สารทีมN อี อกซิเจนอยู่
จะเป็ นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการเผาไหม้และการปล่อยไอเสีย โดยเฉพาะอย่าง
ยิงN การปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เอทานอลมีออกซิเจนเป็ นองค์ประกอบอยู่
ประมาณร้อยละ 35 โดยนํ าหนัก และได้รบั การจัดให้เป็ นสารประเภท oxygenate
เมืNอเทียบกับ oxygenates อืNนๆ เช่น MTBE, ETBE และ FAME เอทานอลเป็ นสารทีN
มีความเป็ นพิษน้อยกว่าจึงเป็ นเชือ เพลิงทางเลือกทีดN ี
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เนืNองจากเอทานอลเป็ นสารทีNมอี อกซิเจนเป็ นองค์ประกอบ จึงมีอตั ราส่วน
อากาศต่อเชือ เพลิงตามทฤษฎี (AFR) ตํNากว่านํามันเบนซิน หมายความว่าเอทานอล
มีค่าสัดส่วน 9:1 และนํามันเบนซินมีสดั ส่วน 14.7:1 ดังนัน ในช่วงจังหวะการอัดฉีด
เชือ เพลิง สามารถป้อ นเชือ เพลิง ต่ อ รอบของเครืNองยนต์ไ ด้มากกว่า ในรูป ของค่ า
พลังงาน ปริมาตรของเชือ เพลิงผสม AFR ให้พลังงานทีเN ท่ากันกับนํามันเบนซินและ
เอทานอล นีNคอื เหตุผลหลักทีNเครืNองยนต์เบนซินในปจั จุบนั ไม่จําเป็ นต้องออกแบบ
เชิง พืนฐานใหม่ เพืNอ ใช้กบั เชือเพลิงเอทานอล และทํา งานได้คล้า ยคลึงกับการใช้
เชือ เพลิงชนิดอืNน75
ตามทีมN กี ารใช้ตวั เร่งปฎิกริ ยิ าสามทาง (Three –way catalyst) ในรถยนต์
โดยสาร มีการติดตัง ระบบ closed-loop เพืNอใช้ในการวัด และให้แน่ ใจถึงอัตราส่วน
อากาศต่อเชือ เพลิงตามทฤษฎี (AFR) โดยใช้ lambda probe หรือทีรN ูจ้ กั กันว่า เป็ น
เซ็นเซอร์ออกซิเจน ดังนัน รถยนต์รุ่นใหม่ จึงสามารถปรับ AFR ได้โดยอัตโนมัติ
อย่างน้อยเมืNอใช้สดั ส่วนการผสมเอทานอลในปริมาณตํNา เช่น E5 และ E10 สําหรับ
รถยนต์ รุ่ น เก่ า ไม่ มีก ารติด ตัง ระบบ closed-loop หรือ รถทีNมีค าร์บู เ รเตอร์ ไม่
สามารถปรับ AFR ได้ จึงไม่สามารถเดินเครืNองด้วยอัตราส่วน AFR ทีถN ูกต้องได้ อาจ
ก่อให้เกิดปญั หา เช่น การเผาไหม้ทมNี เี ชือ เพลิงน้อยเกินไป ส่งผลให้ปล่อยไอเสียทีมN ี
คุณภาพตํNา ปญั หาการติดเครืNองยนต์กําลังตก หรือเครืNองยนต์เกิดความเสียหาย จึง
ไม่แนะนําให้ใช้เชือ เพลิงเอทานอลในรถยนต์รุ่นเก่า68
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รูปที 16. การเปรียบเทียบค่าพลังงานของเชื*อเพลิ งเอทานอลกับนํ*ามันเบนซิ น
ทีมา: Kapus et al74
ค่าออกเทน
ประโยชน์สงู สุดของเอทานอลทีใN ช้เป็ นเชือ เพลิงในเครืNองยนต์เอสไอ คือ
การทีมN คี ่าออกเทนสูง ซึงN ประสิทธิภาพของเครืNองยนต์ประเภทนี คือความสามารถใน
การแปลงพลังงานเชือเพลิงไปเป็ นพลังงานกล ซึNงส่วนใหญ่ขนึ อยู่กบั อัตราส่วนการ
อัด เพราะฉะนัน จึงเป็ นข้อได้เปรียบในการเพิมN ค่าอัตราส่วนนีให้มากทีสN ุดเท่าทีจN ะทําได้
ดังนัน เชือเพลิงทีNมีค่ าออกเทนสูง สามารถใช้ก ับ อัต ราการอัด สูง ซึNงส่ง ผลให้มี
ประสิทธิภาพพลังงานสูงตามไปด้วย
ส่ ว นข้อ เสีย เปรี ย บทีNเ กิ ด ขึน คื อ ทํ า ให้ เ กิ ด ก๊ า ซ NOx เพิN ม ขึน ภายใน
เครืNองยนต์เมืNอเพิมN อัตราส่วนการอัดอันเนืNองมาจากการเพิNมอุณหภูมิการเผาไหม้
สูงสุด76 ในทางกลับกัน อัตราส่วนการอัดทีสN งู ขึน เมืNอใช้เอทานอล ดูเหมือนว่าจะทํา
ให้อตั ราส่วนของระบบหมุนเวียนของไอเสีย หรือ Exhaust Gas Recirculation:
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EGR สูงตามไปด้วย ซึงN สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซ NOx ลงได้อย่างมีนยั สําคัญ77, 78
ผลสุทธิของกลไกทัง สองนีจะขึน อยู่กบั องค์ประกอบของเครืNองยนต์
เมืNอก๊าซถูกอัด อุณหภูมภิ ายในเครืNองยนต์จะเพิมN ขึน ซึงN ในเครืNองยนต์เอส
ไอ นี หากอุณหภูมใิ นช่วงจังหวะการอัดสูงเกินไป เชือ เพลิงมีโอกาสเกิดการเผาไหม้
ได้ เ องก่ อ นเวลา และเกิ ด คลืNน กระแทก (Shockwaves)
ขึน ภายในลู ก สู บ
ปรากฏการณ์นีเรียกว่า อาการน๊ อค ซึNงต้องทําการออกแบบตัวแปรและการทํางาน
ของนํามันเบนซินและเชือ เพลิงเอทานอลภายในเครืNองยนต์ ในเครืNองยนต์ประเภทนี
ของผสมระหว่างเชือ เพลิงกับอากาศ จะลุกไหม้ทNจี งั หวะลูกสูบเริมN ขยายตัว และไม่
ต้องการให้มกี ารลุกไหม้ก่อนจังหวะดังกล่าว เพราะประสิทธิภาพของเครืNองยนต์จะ
ลดลง นอกจากนัน แล้ว หากมีอาการน๊ อคอย่างรุนแรง จะทําให้เครืNองยนต์ได้รบั
ความเสียหายอย่างมาก ในเครืNองยนต์ทไNี ด้ปรับแต่งมาแล้ว ตัวชีว ดั ว่า เครืNองยนต์จะ
เกิดอาการน๊ อคหรือไม่นัน ขึน กับสองตัวแปรหลัก กล่าวคือ อัตราส่วนการอัดและ
ความสามารถของเชือ เพลิงทีNทนต่อการเกิดการลุกไหม้ได้เอง ซึNงคุณลักษณะของ
นํามันเชือ เพลิงนีเรียกว่า ดัชนีตา้ นการน๊อค หรือ Anti-knock Index หรือค่าออกเทน
ดังนัน เชือ เพลิงทีมN คี ่าออกเทนสูง จึงสามารถใช้ในเครืNองยนต์เอสไอ ทีมN อี ตั ราส่วน
การอัดสูง ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมสูงขึน ซึงN มีความหมายว่า เกิดการประหยัด
เชือ เพลิง และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับค่อนข้างตํNา
ในปจั จุบนั บริษัทผลิตรถยนต์ม ักพัฒ นาเครืNองยนต์ใ ห้ส ามารถใช้ได้ก ับ
เชือ เพลิงหลายประเภท หากนํารถยนต์ประเภททีNใช้เชือ เพลิงนํามันเบนซิน มาเติม
เชือ เพลิงทีมN สี ่วนผสมเอทานอลในสัดส่วนตํNาๆ มักจะได้ประโยชน์จากเอทานอลทีNมี
ค่าออกเทนสูง การเพิมN อัตราการอัดและใช้ประโยชน์จากเชือ เพลิงทีมN คี ่าออกเทนสูง
อาจเกิด ปญั หาขึน หากรถยนต์นัน ใช้ได้กบั ทัง เชือเพลิงนํ ามันเบนซิน ล้วนๆ กับ
เชือเพลิงทีNมเี อทานอลผสมอยู่ดว้ ย ผลทีNได้รบั คือเครืNองยนต์ส่วนใหญ่ มักจะเหมาะ
กับนํ ามันเบนซินปกติ ในขณะนีไม่มีรถยนต์ในท้องตลาดทีNผลิตขึน เพืNอรองรับการ
เปลียN นค่าอัตราส่วนการอัดโดยอัตโนมัตติ ามชนิดของเชือ เพลิง เพียงแต่มกี ารทดลอง
และสาธิ ต แนวคิ ด ดัง กล่ า วเท่ า นั น และมี ผู้ ผ ลิ ต รถยนต์ ข นาดใหญ่ ห ลายราย
ทําการศึกษาในประเด็นนี79 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มคี วามคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในการ
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ปรับเปลีNยนอัตราส่วนการอัดเพืNอให้ได้ประสิทธิภาพนํ ามันเชือ เพลิงทีNดที Nสี ุดในยานยนต์
FFV 80, 81
เทคโนโลยีอNนื ๆ ทีพN ฒ
ั นาขึน เช่น การตัง จังหวะการเปิ ด-ปิ ดของวาล์วแบบ
แปรผัน (Variable Valve Timing:VVT) เทอร์โบชาร์จจิง (Turbocharging) และ
ระบบเสริมเชือเพลิงเอทานอล (EBS) สามารถใช้เชือเพลิงเอทานอลทีNมีค่าออกเท
นสูงได้ดี และยังสามารถทนใช้ได้กบั เชือ เพลิงนํามันเบนซินทีมN คี ่าออกเทนตํNาได้ดว้ ย
โดยทัวไป
N รถยนต์รุ่ นใหม่จ ะใช้ระบบควบคุ มความแม่น ยําของตัวแปรต่ างๆของ
เครืNองยนต์ เช่น จังหวะการเปิ ด-ปิ ดของวาล์ว จังหวะการจุดระเบิด ค่า AFR จังหวะ
การฉีดเชือ เพลิงระบบเทอร์โบ และระบบ EGR ซึงN ผลทีไN ด้มคี วามยืดหยุ่นมากขึน ใน
การเข้าถึงจุดเผาไหม้ทNเี หมาะสมภายใต้เงืNอนไขทัง หมด รวมถึงการใช้นํามันทีNมคี ่า
ออกเทนทีแN ตกต่างกัน การปรับปรุงเหล่านี ทําให้อุตสาหกรรมมีอสิ ระมากขึน ทีจN ะ
ทําให้เครืNองยนต์สามารถทดต่อเชือเพลิงทีNมีค่าออกเทนตํNาได้ ทัง ๆทีNออกแบบมา
สําหรับการใช้เชือ เพลิงเอทานอลทีมN คี ่าออกเทนสูง
ในอีกทางเลือกหนึNง สามารถผสมเอทานอลในปริมาณตํNา เมืNอต้องการคงค่า
ออกเทนของนํ า มัน ในระดับ ปกติไ ว้ ในการเติม เอทานอลในนํ า มัน เบนซิน นั น
นอกจากใช้เพืNอเพิมN ค่าออกเทนแล้ว ยังใช้ทดแทนสารเพิมN ออกเทนทีมN รี าคาแพง และ
เป็ นสารทีมN พี ษิ มากกว่า เช่นสาร Alkylate หรือ สาร Aromatic ได้ดว้ ย
คุณ สมบัติข องเชือ เพลิง เอทานอลทีNสํา คัญอีกข้อ หนึN ง คือ คุ ณ สมบัติข อง
ความร้อนแฝงจากการระเหยตัวสูง ซึNงหมายถึงปริมาณความร้อนทีตN ้องการในการ
กลายเป็ นไอของเชือ เพลิง สําหรับเครืNองยนต์SI การระเหยของเชือเพลิงจะดูดซับ
พลังงานจากบรรยากาศรอบๆเครืNองยนต์ ทําให้ วัสดุในห้องเผาไหม้และอากาศ ทีดN ูด
เข้าเครืNองยนต์ มีอุณหภูมิลดลง ทัง นีขนึ อยู่กบั วิธกี ารฉีดเชือเพลิง เนืNองจากเอทา
นอลมีค่าความร้อนในการระเหยสูงมากกว่านํ ามันเบนซิน ดังนัน จึงทําให้อุณหภูมิ
ของเครืNองยนต์มกั จะตํNากว่าเมืNอใช้เอทานอลเป็ นเชือเพลิง ด้วยคุณสมบัติของ
เชือ เพลิงเอทานอลทีมN คี ่าออกเทนสูงนี ทําให้ปรากฏการณ์ทจNี ุดระเบิดแบบอัตโนมัติ
(Auto-ignition) หรือ เกิดอาการน๊อค (knocking) มีแนวโน้มทีเN กิดขึน ได้น้อยมากเมืNอ
เดินเครืNองขณะเย็น การทีมN คี ่าความร้อนแฝงสูง เป็ นประโยชน์ในการเดินเครืNองยนต์
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ในขณะเครืNอ งเย็น 82 โดยเฉพาะอย่า งยิNงสํา หรับ เครืNอ งยนต์ทNีใ ช้ก ารฉีด เชือเพลิง
โดยตรง (Direct injection: DI) และเครืNองยนต์ทใNี ช้การฉีดเชือ เพลิงแบบมี ช่องฉีด
นํามันเชือ เพลิง (Port fuel injection: PFI) การทีขN องผสมนํามันเชือ เพลิงกับอากาศมี
อุณหภูมติ Nําลง อันเนืNองมาจากการป้อนเอทานอลจํานวนมากซึงN มีค่าความร้อนแฝงสูง
มีความหนาแน่ นของอากาศเพิมN ขึน ทําให้สามารถป้อนอากาศในปริมาณทีมN ากขึน
เข้าสูก่ ระบอกสูบของเครืNองยนต์ทมNี ปี ริมาตรคงทีN เมืNออากาศปริมาณมากถูกบังคับ
ป้อนเข้าเครืNองยนต์ เชือ เพลิงก็สามารถฉีดได้มากขึน ทําให้เครืNองยนต์มกี าํ ลังเพิมN ขึน
ด้ว ยขนาดของเครืNอ งยนต์ ทNีเ ท่ า กัน ส่ง ผลให้เ ครืNอ งยนต์ มีป ระสิท ธิภ าพเพิNม ขึน
นอกจากนัน แล้ว อุณหภูมใิ นการทํางานทีNตNําลง มีแนวโน้ มทีNจ ะเพิNม ประสิทธิภาพ
เครืNองยนต์ได้ เนืNองจากการสูญเสียความร้อนภายในเครืNองยนต์ และการสูญเสีย
ความร้อนจากไอเสียทีปN ล่อยออกลดลง ซึงN สังเกตได้จากอุณหภูมขิ องไอเสียทีปN ล่อย
ออกมีอุณหภูมติ Nําลง กําลังทีตN ้องการระหว่างจังหวะอัดของเครืNองยนต์ได้แสดงให้
เห็นว่าลดลงด้วย เนืNองจากเชือ เพลิงเอทานอลทีมN คี วามร้อนแฝงสูง77 ซึงN ส่งผลต่อการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครืNองยนต์ เพราะค่าความร้อนจากการกลายเป็ นไอทีมN คี ่า
สูงของเชือ เพลิงเอทานอลจะ มีขอ้ เสียทีทN ําให้คุณสมบัตกิ ารติดเครืNองขณะเครืNองเย็น
ลดลง
ปริมาณนํ*า
จุดมุ่งหมายหลักในการใช้เอทานอลทีมN นี ําเป็ นองค์ประกอบอยู่ดว้ ยนัน คือ
เพืNอลดพลังงานและค่าใช้จ่ายในกระบวนการกําจัดนํา อีกทัง ยังสามารถลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานในการประเมินวัฎ จักรชีวิตโดยรวมลงได้อ ย่างมีนัยสํา คัญ ซึNงทําให้
เชือเพลิงเอทานอลทีNมีนํ าอยู่ด้วย เป็ นเชือเพลิงทีNม ีประสิทธิภาพมากขึน ในเชิงค่า
พลังงานและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การแก้ปญั หาเรืNองนํา เอทานอล และนํามัน
เบนซิน ในบางกรณียงั ไม่มคี วามแน่ นอน เนืNองจากยังไม่มกี ารใช้เชือ เพลิงเอทานอล
ทีมN นี ําอยู่ดว้ ย ในพืน ทีทN มNี ภี ูมอิ ากาศเย็น โดยมีการใช้เฉพาะในการผสมเอทานอลใน
ปริมาณสูงหรือใช้เอทานอลล้วนๆ ทีไN ม่มกี ารเจือปน83 และมีการใช้ในการวิจยั ล่าสุดทีN
ทํ า การทดสอบเปรีย บเทีย บเชือ เพลิง เอทานอลทีNมีนํ า และเอทานอลไร้นํ า ใน
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เครืNองยนต์เอสไอ นํ าทีNผสมในเอทานอลไม่มคี ่าพลังงาน ถูกป้อนเข้าเครืNองยนต์
พร้อมๆกับเอทานอล เพืNอให้กาํ ลังจากเครืNองยนต์และจากการขับขีN เช่นเดียวกับการ
ป้อนเอทานอลไร้นําเป็ นเชือ เพลิง ความร้อนแฝงของการกลายเป็ นไอของเอทานอลทีN
มีนํ า มีค่าสูงกว่าเอทานอลไร้นํ า ซึNงมีค่าความร้อนทีNเพิมN ขึนตามปริม าณนํ าทีNเป็ น
องค์ประกอบ ส่วน นําสามารถเพิมN ค่าออกเทน หมายความว่า สามารถเพิมN ขีดจํากัด
ของการน็อคแต่ลดสัดส่วน AFR เนืNองจากเอทานอลทีมN นี ํามีค่าความร้อนตํNา83
ผลกระทบของนําในเครืNองยนต์SI นัน มีการศึกษาโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น
การฉีดไอนํา การฉีดป้อนนํ าในรูปของเหลวเข้าโดยตรงและหลายๆทาง และใช้นํ า
ผสมกับเชือ เพลิง ฉีด เข้าโดยตรงและหลายๆทาง จากประสบการณ์ ข องประเทศ
บราซิลตัง แต่ปี พ.ศ 2513 (ค.ศ. 1970) การศึกษาเหล่านัน ได้แสดงให้เห็นว่า การ
เติมนําให้ผลดีมากในการลดการปล่อย NOx ถึงร้อยละ 90 จากไอเสีย แต่มแี นวโน้ม
ทีจN ะเพิมN การปล่อยสารไฮโดรคาร์บอนเพิมN ขึน อย่างไรก็ตาม ในรถรุ่นใหม่มกี ารติดตัง
เครืNองฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกริ ยิ า (Catalytic converter) ซึNงจะทําการเปลียN นสาร
ไฮโดรคาร์บ อนในไอเสีย ไปเป็ นนํ า และก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ ผลกระทบต่ อ
ประสิทธิภาพเครืNองยนต์มขี อ้ จํากัด คือ การใช้เอทานอลไร้นําและเอทานอลทีมN นี ําใน
ปริมาณค่อนข้างสูง ให้ประสิทธิภาพทีใN กล้เคียงกัน ทัง นีมคี วามเป็ นไปได้ทเNี ชือ เพลิง
เอทานอลทีNมีนํ า สามารถเพิNมประสิทธิภาพเครืNองยนต์ได้ โดยการเดินเครืNองด้วย
สัดส่วนแรงอัดได้สูงกว่าการใช้เชือเพลิงเอทานอลไร้นํ า อย่างไรก็ตามยังไม่มกี าร
รายงานผลการวิจยั ในเรืNองนีแต่อย่างใด83
เมืNอเร็วๆนี บริษัทดัทช์ ชืNอ HE Blends ทําการทดลองใช้เอทานอลไร้นํ า
ร้อยละ 15 ผสมกับเอทานอลร้อยละ 20 ทีคN วามเข้มข้นร้อยละ 95 (มีนําประมาณ
ร้อยละ 4)84 กับรถโฟล์กสวาเกน รุ่นกอล์ฟ 5 FSI เป็ นระยะทาง 32,000 กิโลเมตร
ระยะเวลากว่า 1 ปี โดย ทําการทดลองในสภาวะปกติทNอี ุณหภูมิ จาก -20องศา
เซลเซียส ถึง + 35องศาเซลเซียส ผลการทดลองพบว่ามีการใช้นํามันเชือ เพลิงลดลง
ในขณะทีNไอเสียทีNปล่อยออกเป็ นไปตามมาตรฐาน Euro4 โดยไม่มกี ารปรับแต่ ง
เครืNองยนต์แต่อย่างใด ไม่พบว่ามีความเสียหายเกิดขึน ในชิน ส่วนของเครืNองยนต์ เช่น
ปะเก็น ซีล ระบบเชือเพลิง หรือส่วน อืNนๆ ในขณะนี บริษทั HE Blends กําลังทํา
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ความร่วมมือกับ European BEST (Bioethanol for Sustainable Transport)
ทดลองตลาดและทําการทดสอบเพิมN เติมในโปรแกรมภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล
เนเธอร์แลนด์และรัฐบาลเยอรมัน
3.1.3 ศักยภาพเชิ งเทคนิ คของเอทานอลในเครืองยนต์จุดระเบิ ดด้วย
ประกายไฟ
ในส่ ว นนี จะกล่ า วถึง ประโยชน์ ข องเอทานอล โดยมุ่ ง เน้ น เฉพาะด้า น
ประสิทธิภาพพลังงาน หนึNงในอุปสรรคทีNผู้บริโภคไม่ยอมรับเอทานอล คือการใช้
เชือ เพลิงเอทานอลมีความสิน เปลืองต่อระยะทางมากกว่าเชือ เพลิงปกติ ดังทีกN ล่าว
มาข้า งต้น พบว่ า เอทานอลมีค่ า พลัง งานเพีย งสองในสามของค่ า พลัง งานนํ า มัน
เบนซิน ซึNง ความจริง ในข้อ นี ไ ด้ส ะท้อ นเป็ น สัด ส่ ว นโดยตรงกับ ความสิน เปลือ ง
เชือ เพลิง ต่ อ ระยะทาง ถึ ง แม้ว่ า จะมีก ารชดเชยโดยการเพิNม ประสิท ธิภ าพใน
เครืNองยนต์เอสไอ แล้วก็ตาม ในกรณีทดNี ที สNี ุด หากเครืNองยนต์สามารถใช้เอทานอล
อย่างมีประสิทธิภาพทีสN ุด ก็จะมีการใช้เชือ เพลิงสิน เปลืองทีเN ท่ากัน ในการทดสอบทีN
ใช้เครืNองยนต์ทNมี สี ดั ส่วนการอัดสูง พบผลทีไN ด้รบั จริงว่า การใช้เชือ เพลิงเอทานอล
ผสมนํามันเบนซินร้อยละ 30 หรือ E30 สามารถวิงN ระยะทางได้ไกลกว่าการใช้นํามัน
เบนซินเป็ นเชือ เพลิง ด้วยปริมาณเชือ เพลิงทีเN ท่ากัน85
เอทานอลถือเป็ นตัวแทนเชือ เพลิงทีดN ี สําหรับเครืNองยนต์เอสไอ ในเชิงของ
ค่าออกเทน และความร้อนแฝงในการระเหยเป็ นไอ โดยพืนฐานแล้ว เอทานอลมี
ความสามารถทนต่ อความดัน และอุณ หภูมิสูง โดยปราศจากการจุด ระเบิดทีNไ ม่
สามารถควบคุมได้ ในกรณีททNี ําการผสมเอทานอลในปริมาณตํNาร้อยละ 5-10 หรือ
E5-E10 มีความเป็ นไปได้ ทีจN ะผลิตเชือ เพลิงทีมN คี ่าออกเทนสูงกว่า หรือคล้ายกัน
เมืNอเปรียบเทียบกับนํามันเบนซินปกติ ในกรณี ดังกล่าว รถยนต์รุ่นใหม่ๆทีอN อกแบบ
อย่างทันสมัย สามารถกําหนดจังหวะการจุดระเบิดและระยะเวลาล่วงหน้าในระดับทีN
จะเพิมN ประสิทธิภาพของเครืNองยนต์ได้รอ้ ยละ 2-3
ในป จั จุ บ ัน การพัฒ นาเครืNอ งยนต์ เ อสไอ มีแ นวโน้ ม ทีNจ ะลดขนาดของ
เครืNอ งยนต์ล ง นันN หมายความว่ า ปริม าตรกระบอกสูบ ของเครืNอ งยนต์จ ะเล็ก ลง
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ในขณะทียN งั คงรักษากําลังและแรงบิดให้คงเดิม ถึงแม้ว่าปริมาตรของเครืNองยนต์ของ
รถรุ่นใหม่จะเล็กลง แต่สมรรถนะของเครืNองยนต์จะถูกเพิมN ขึน เป้าหมายหลักของ
การลดขนาดลง คือ ต้องการลดการสูญเสียพลังงานของเครืNองยนต์ ซึNงจะส่งผลให้
ประสิทธิภาพการใช้เชือ เพลิงสูงขึน เนืNองจากประสิทธิภาพของเครืNองยนต์เอสไอ
จะแปรผันตามความเร็ว และภาระของเครืNองยนต์ จึงเป็ นทีนN ่ าสนใจทีจN ะใช้ช่วงของ
ความเร็วและภาระของเครืNองยนต์ ให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทีNสุดเท่าทีNจ ะ
เ ป็ น ไ ป ไ ด้ เ พืN อ ล ด ก า ร ใ ช้ เ ชื อ เ พ ลิ ง โ ด ย ร ว ม แ ล ะ ล ด ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ แต่เป็ นทีนN ่ าเสียดายทีNช่วงประหยัดเชือ เพลิงทีNดี
ทีสN ุดในหลายกรณีแตกต่างจากสภาพการใช้งานจริงบนถนน อย่างไรก็ตาม การลด
ขนาดของปริมาตรเครืNองยนต์ ให้ช่วงประหยัดนํ ามันเชือ เพลิงและภาระบรรทุกบน
ท้องถนนทีมN คี ่าใกล้เคียงกัน86
บริษทั ผูผ้ ลิตเครืNองยนต์ต้องทําการสาธิตให้เห็นว่า เครืNองยนต์ขนาดเล็กมี
สมรรถนะทีNทดั เทียมและประหยัดเชือเพลิง เมืNอเปรียบเทียบกับเครืNองยนต์เดิมทีNมี
ขนาดใหญ่ เพืNอ ให้ก ารลดขนาดเครืNอ งยนต์ เ ป็ น ทีNดึง ดู ด ความสนใจยิNง ขึน จึง มี
เทคโนโลยีห ลัก ทีNทํา ให้ก ารลดขนาดเครืNอ งยนต์ เ ป็ น ไปได้ คือ การทํา งานแบบ
ซุปเปอร์ชาร์จ (Supercharge) หมายความว่า ทําการเพิมN ความดันของกระแสอากาศ
ขาเข้าสูเ่ ครืNองยนต์ ซึงN การเพิมN ความดันทําได้โดยการอัดอากาศด้วยคอมเพรสเซอร์
ทีN ข ั บ เคลืN อ นทางกลหรื อ ไฟฟ้ าด้ ว ยเครืN อ งยนต์ หรื อ ใช้ เ ทอร์ โ บชาร์ จ เจอร์
(Turbocharger) ทีNขบั เคลืNอนด้วยก๊าซไอเสียจากเครืNองยนต์ บางครัง การอัดด้วย
คอมเพรสเซอร์และเทอร์โบชาร์จเจอร์จะใช้เพืNอเพิมN ช่วงการทํางานของเครืNองยนต์ให้
เต็มกําลัง ความท้าทายทีสN าํ คัญเพืNอให้การลดขนาดเครืNองยนต์ประสบความสําเร็จ
คือให้สมรรถนะของเครืNองยนต์ทคNี วามเร็วรอบตํNา ทัง นีเนืNองจากเครืNองยนต์ขนาดเล็ก
โดยทัวไปแล้
N
ว ไม่มแี รงบิดเพียงพอ86 ในช่วงความเร็วรอบตํNา และทีคN วามเร็วรอบต่
ความดันในเครืNองยนต์จะลดตํNาลงไปด้วย ทําให้มพี นื ทีเN หลือพอทีจN ะเพิมN ความดันและ
ผลผลิต ได้ ด้ ว ย ทีNค วามเร็ว สูง และภาระเครืNอ งยนต์ สูง ความดัน เพิNม ขึน และมี
ปรากฏการณ์การน๊อคมักเกิดขึน เมืNอมีการใช้เทอร์โบชาร์จเจอร์ เนืNองจากเอทานอลมี
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ค่าออกเทนสูง จึงสามารถรับเทอร์โ บชาร์จได้ใ นระดับสูง ทําให้การลดขนาดเป็ น
ประโยชน์อย่างยิงN สําหรับเครืNองยนต์เอทานอล
ตัวแปรทีNสําคัญเมืNอพยายามทีNจะใช้เอทานอลให้เต็ม ศักยภาพ คือจังหวะ
การจุดระเบิด (Ignition timing) ช่วงระยะเวลาทีสN ําคัญ 2 ช่วง คือ knock-limited
ignition timing (KL) และ maximum brake torque ignition timing (MBT) ใน
รถยนต์ รุ่ น ใหม่ ได้ ทํ า การควบคุ ม จัง หวะการจุ ด ระเบิ ด ด้ ว ยชุ ด ควบคุ ม แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ในระหว่างการทํางาน และ จังหวะของKL จะใช้เพืNอหน่วงเวลา
การจุดระเบิดของเครืNองยนต์ ไปจนถึงจุดทีใN กล้เกิดการน๊ อค ค่า KL เป็ นช่วงเวลา
ทีNตั ง ไว้ เ พืN อ รัก ษาเครืNอ งยนต์ ใ ห้ มี ร ะดับ การใช้ เ ชื อ เพลิ ง และให้ กํ า ลัง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากทีสN ุด โดยการจํากัดสภาพทางกายภาพและทางเคมีในเครืNองยนต์
ถ้าไม่มปี ระเด็นเกิดการน๊อคเกิดขึน เวลา MBT จะเป็ นจังหวะทีใN ห้ประสิทธิภาพสูงสุด
ดัง นัน เครืNอ งยนต์เอสไอ ทีNภ าระเครืNอ งยนต์สูง สุด จะให้ป ระสิท ธิภ าพสูง สุด เมืNอ
ทํางานทีNอตั ราส่วนการอัดสูงสุดทีNไม่เกิดอาการน๊ อค อัตราส่วน AFR และจังหวะ
MBT 81, 87 ดังนัน ความพยายามในการเพิมN อัตราส่วนการอัด และ/หรือเพิมN เทอร์โบ
ชาร์จ มีเป้าหมายหลัก เพืNอให้ได้ค่า MBT หรือให้ได้ค่าทีใN กล้เคียงค่า KL ทีสN ุดเท่าทีN
เป็ นไปได้ ภายใต้เงืNอนไขทีไN ม่มอี าการน๊อคของเครืNองยนต์เกิดขึน
บริษัท Lotus Engineering ได้ทําการปรับปรุงเครืNองยนต์โตโยต้า ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึน โดยเครืNองยนต์ถูกออกแบบให้มอี ตั ราส่วนการอัดเป็ น 11.5:1 ซึงN
นับว่าเป็ นอัตราส่วนทีสN งู สําหรับเครืNองยนต์เบนซินตาม PFI ทีตN ดิ ตัง เทอร์โบชาร์จ ผล
ทีไN ด้รบั คือ ทําให้เครืNองยนต์ทใNี ช้ E85 มีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้นํามันเบนซินทีมN ี
ค่าออกเทน 95 (RON95) ถึงร้อยละ 9 ความแตกต่างทีเN กิดขึน เนืNองจากการใช้
เชือ เพลิงทีN เทอร์โบชาร์จ และจังหวะการจุดระเบิดทีแN ตกต่างกัน ดังนัน เชือ เพลิง E85
จะใช้กบั จังหวะการจุดระเบิดทีทN ําให้เกิดแรงบิดสูงสุด MBT ส่วนนํามันเบนซินใช้กบั
ค่าจํากัดของจังหวะการจุดระเบิดทีทN าํ ให้เครืNองยนต์น็อค (KL) 81
กลยุทธ์อNืน ได้ทําการปรับปรุงระบบตรวจวัดการน็อค (Knock sensor)
เพืN อ ควบคุ ม ให้ ใ กล้ ช่ ว งการจํ า กั ด การน๊ อ คให้ ม ากทีN สุ ด อั น นํ า ไปสู่ ก ารเพิN ม
ประสิท ธิภ าพ สํา หรับ ตลาดรถยนต์ ใ นประเทศบราซิล บริษัท ฟอร์ด ได้ทํ า การ
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ออกแบบเครืNองยนต์ทเNี หมาะสําหรับเชือ เพลิง E93 (มีนําร้อยละ 7) และยังคงสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมืNอใช้กบั แก๊สโซฮอล์ E25 นอกเหนือจากการเพิมN
อัตราส่วนการอัด บริษทั ฟอร์ดได้ใช้ระบบตรวจวัดการน๊ อคอย่างเต็มรูปแบบ และใช้
วาลว์ ค วบคุ ม ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพืN อ ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ก ารเย็ น ตั ว ของ
เครืNองยนต์ใ ห้ดีขึน การรับ สัญ ญาณการน๊ อคทีNมีค วามแม่ นยํา สูงขึน จะช่ วยให้มี
จัง หวะการจุ ด ระเบิด ทีNเ หมาะสม และวาล์วจะช่ ว ยให้อุ ณ หภู มิเ ครืNอ งยนต์เ ย็น ลง
ได้มากขึน เมืNอใช้เชือ เพลิง E93 เพืNอลดการสูญเสียความร้อนและเพิมN ประสิทธิภาพ
เครืNองยนต์ 73
Brusstar และคณะวิจยั จากสํานักงานปกป้องสิงN แวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา
(U.S. EPA) ใช้กลยุทธ์ในการปรับปรุงกับเครืNองยนต์ดเี ซลเทอร์โบของโฟล์กสวาเกน
(VW TDI) เป้าหมายในการศึกษาจํานวนมากคือการใช้ตวั อย่างของเครืNองยนต์ทใNี ช้
เอทานอลและเมทานอล ทีมN ปี ระสิทธิภาพ เปรียบเทียบกับเครืNองยนต์ดเี ซลสมัยใหม่
ขณะเดียวกันยังประสบความสําเร็จซึงN การมีต้นทุนการผลิตตํNาและปล่อยไอเสียตํNาใน
เครืNองยนต์เบนซิน
ในการป้องกันการน๊ อค ได้มกี ารนําระบบ EGR มาใช้อย่าง
ครบถ้วน การศึกษาเหล่านีและอืNนๆได้แสดงให้เห็นว่าเครืNองยนต์ทสNี ามารถใช้งาน
กับเอทานอล สามารถเดินเครืNองได้ดว้ ยการใช้อตั ราส่วน EGR สูงกว่าเครืNองยนต์
เบนซิน (ซึงN เป็ นจริงสําหรับการใช้เอทานอลในเครืNองยนต์ดเี ซล) โดยให้ประโยชน์ใน
ด้านการปล่อยไอเสียอย่างมีนยั สําคัญ สําหรับ E30 มีพลังงานประมาณร้อยละ 8 ต่อ
ลิตร ซึงN น้อยกว่านํามันเบนซิน ส่งผลให้รถยนต์ทใNี ช้ E30 เป็ นเชือ เพลิง สามารถวิงN
ได้ระยะทางน้อยกว่าเมืNอเทียบกับการใช้นํามันเบนซินเป็ นเชือ เพลิงร้อยละ 8 ในกรณี
ทีNป ระสิท ธิภ าพเครืNอ งยนต์ เ ท่ า เทีย มกัน เมืNอ ใช้ เ ชือ เพลิง ทัง สองประเภท จาก
การศึกษาของ EPA ได้แสดงให้เห็นว่า การเพิมN ประสิทธิภาพของนํามันเชือ เพลิงใน
เครืNองยนต์รอ้ ยละ 10-12 ทําให้รถทีใN ช้ E30สามารถวิงN ได้ระยะทางยาวกว่า เมืNอใช้
นํามันเบนซินเป็ นเชือ เพลิง เมืNอวัดในรูปของ ลิตร / แกลลอน77 ตามรูปทีN 17 แสดง
ข้อมูลจากการวัดเมืNอทําการสร้างเครืNองยนต์ VW TDI ขึน ใหม่ ให้ใช้งานได้กบั เอทา
นอลถึงร้อยละ 100 เมืNอเทียบเทียบกับเครืNองยนต์ FFV ของสหรัฐอเมริกา
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ประสิทธิภาพเครืองยนต์สูงสุด (%)

เครืองยนต์ EPA
FFV ปจจุบัน

% เอทานอล

รูปที 17. ประสิ ทธิ ภาพเครือ งยนต์สูงสุด เมือเดิ นเครือ งด้วยเชื*อเพลิ ง
เอทานอลทีแตกต่างกัน
ทีมา: Brusstra88
จากรูปแสดงถึงการเพิมN ประสิทธิภาพเครืNองยนต์ เมืNอเพิมN สัดส่วนปริมาณเอ
ทานอลในนํามันเชือเพลิง นอกจากนัน แล้ว เครืNองยนต์ FFV ในปจั จุบนั ยังคงมี
ศักยภาพทีดN เี ยียN มในการเพิมN ประสิทธิภาพนํามันเชือ เพลิง จากการทดสอบได้แสดง
ให้เห็นว่า ประสิทธิภาพทีจN ุดสูงสุด มีค่าสูงมาก และยังแสดงให้เห็นว่าสามารถทํางาน
ในช่วงกว้างขึนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย สํานักงานปกป้ องสิงN แวดล้อมแห่ง
สหรัฐอเมริกา นํ าเสนอผลงานชินนีเป็ นเทคโนโลยีทางเลือก หรือเป็ นเทคโนโลยี
เชืNอมต่อ ทีมN รี าคาถูก สะอาดและมีประสิทธิภาพมากกว่าเครืNองยนต์ดเี ซล โฟล์กสวา
เกนดัง เดิม77
การศึกษาทีไN ด้รบั งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา
หรือ U.S. DOE78 ได้ทาํ การเปรียบเทียบยานยนต์ FFV ทีมN ใี นปจั จุบนั กับยานยนต์ทNี
ได้รบั การปรับปรุงให้เหมาะกับการใช้ E85 เป็ นเชือ เพลิง พบว่า การใช้ E85 ในการ
เดินเครืNองก่อนทําการปรับเปลีNยนเครืNองยนต์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้นํ ามัน
เบนซินเป็ นเชือ เพลิงอยู่รอ้ ยละ 3 เมืNอปรับอัตราการอัดให้เพิมN ขึน เครืNองยนต์ทใNี ช้
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E85 เป็ นเชือ เพลิง จะให้ประสิทธิภาพเชือ เพลิงสูงกว่าเมืNอใช้นํามันเบนซินปกติ ร้อย
ละ 10 เมืNอคิดในเชิงพลังงาน สรุปได้ว่า เมืNอมีการเปลียN นเกียร์ ยานยนต์ทใNี ช้ E85
สามารถให้แรงบิดสูงขึน มากกว่าร้อยละ 10 ซึงN มีความเป็ นไปได้ทจNี ะทําให้เครืNองยนต์
ทํางานทีNความเร็วตํNา ในขณะทีNสามารถรักษาสมรรถนะของเครืNองยนต์เดิมไว้ไ ด้
วิธกี ารนีเรียกว่า “Down-speeding” หรือ การลดความเร็วลง เพืNอรับสมรรถถนะ
เพิมN ขึน อีก
ร้อยละ 10 จากเชือ เพลิง โดยทัวไปเอทานอลช่
N
วยให้เครืNองยนต์มี
กําลังและแรงบิดมากกว่าเมืNอเทียบกับการใช้นํามันเบนซินเป็ นเชือ เพลิง ดังนัน การ
ลดความเร็วลง สามารถเป็ นทางเลือกหรือเทคนิ คสําหรับผู้ผลิต ยานยนต์ทNีจะลด
ขนาดเครืNองยนต์ลงได้
เมืN อ เร็ ว ๆนี ได้ มี แ นวคิ ด ของนั ก วิ จ ั ย จากสถาบั น เทคโนโลยี แ ห่ ง
แมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) (MIT) ได้ให้ความสําคัญ
กับการได้รบั ประสิทธิภาพเครืNองยนต์สงู สุด ในขณะทีมN กี ารใช้เอทานอลตํNาสุด จาก
ข้อจํากัดในการจัดหาเอทานอลนัน ทําให้แนวคิดนีดเู ป็ นเรืNองทีตN รงประเด็นทีสN ดุ จาก
แนวคิดของ EBS ทีเN น้นการใช้ประโยชน์สงู สุดจากคุณสมบัตขิ องเอทานอลและนํามัน
เบนซิน โดยการฉีดพ่นเชือ เพลิงเอทานอลผ่านระบบเชือ เพลิงทีแN ยกออกจากกัน เอ
ทานอลบริสทุ ธิหรื
 อ E85 จะถูกส่งเข้าตามปริมาณทีเN ครืNองยนต์ต้องการ ขึน กับภาระ
และความเร็วของเครืNองยนต์เพืNอหลีกเลีNยงการน๊ อค ดังนัน การฉีดพ่นเอทานอล จะ
เกิดขึน เฉพาะช่วงทีเN ครืNองยนต์มภี าระและความเร็วสูงเท่านัน จากการคํานวณพบว่า
ต้องการใช้เอทานอลเพียง 1 ส่วนใน 20 ส่วนของการบริโภคนํ ามัน ขณะทีNยงั คง
รักษาประสิทธิภาพสูงมาก เนืNองจากมีการใช้อตั ราการอัดสูง ใช้เทอร์โบชาร์จ และมี
การลดขนาดเครืNองยนต์ลง จากการศึกษาดังกล่าว ทําให้มกี ารนํ าเสนอว่าสามารถ
เพิมN ประสิทธิภาพของเครืNองยนต์ได้ถงึ ร้อยละ 30 สูงกว่าเมืNอเทียบกับเครืNองยนต์
เบนซิน ประเภท PFI ดัง เดิม 89 โดยทัวไป
N ศักยภาพของการใช้เ อทานอลใน
เครืNอ งยนต์ เ อสไอ เมืNอ เปรีย บเทีย บกับ การใช้นํ า มัน เบนซิน ธรรมดา มีคํา เตือ น
ดังต่อไปนี
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ก.เครืNองยนต์รุ่นทีแN ตกต่างกัน มีการตอบสนองต่อการใช้เชือ เพลิงทีแN ตกต่าง
กัน ขึน กับปจั จัยทีแN ตกต่างๆกัน เช่น ปริมาณสัดส่วนเอทานอลในเชือ เพลิง
เทอร์โบชาร์จ อัตราส่วนการอัดทีเN พิมN ขึน และอืNนๆ
ข. ศักยภาพประสิทธิภาพทีเN พิมN ขึน ต้องทําการสังเกตให้เต็มช่วงเวลาของการ
ทํางานเครืNองยนต์ ซึงN หมายถึง ตัง แต่เดินเครืNองเปล่า จนถึงเดินเครืNองเต็ม
กําลัง ถ้าจะให้ดยี งิN ขึน ให้ทดลองเดินเครืNองบนท้องถนนด้วย
จากการสํารวจข้อมูลทีผN ่านมา มีขอ้ มูลทีนN ่าสังเกตคือ ถึงแม้มกี ารใช้เอทานอล
ในปริมาณทีจN าํ กัด ก็สามารถเพิมN ประสิทธิภาพของเครืNองยนต์เอสไอ สมัยใหม่ ทัง ทีN
รับ ภาระบางส่ ว นและรับ ภาระเต็ ม กํ า ลัง ในเครืNอ งยนต์ ทNีม ีโ ครงสร้ า งต่ า งๆกัน
นอกจากนัน แล้วเครืNองยนต์ทใNี ช้เอทานอลยังมีประสิทธิภาพสูงกว่าในช่วงทีกN ว้างกว่า
เมืNอ เทีย บกับ การใช้นํ า มัน เบนซิน ในรูป ทีN 18 แสดงความสัม พัน ธ์ระหว่ า ง
ประสิทธิภาพสูงสุดของเครืNองยนต์ กับเทคโนโลยีของเครืNองยนต์หรือเชือ เพลิง จาก
รูปทีN 18 ประสิทธิภาพเครืNองยนต์สูงสุดเพิNมขึนโดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆและ
เชือ เพลิง ข้อมูลทีแN สดงได้จากการทดสอบเครืNองยนต์ล่าสุด ในส่วนแรก จากซ้ายไป
ขวา แสดงการเพิNมประสิท ธิภ าพเนืN องจากการเพิNมอัตราส่วนการอัดจากสัด ส่ว น
ระหว่าง 10:1 ถึง 13:1 ประสิทธิภาพทีเN พิมN ขึน ทีอN ตั ราส่วนการอัดทีตN ่างกันขึน อยู่กบั
นํ า มัน เชือ เพลิงทีNใ ช้ โดยทัวN ไปการใช้เ ชือ เพลิง ทีNมีค่ า ออกเทนสูง (RON) จะเพิNม
ศักยภาพของการใช้เทคโนโลยีนี ตามทีกN ล่าวแล้วข้างต้น ข้อมูลชุดทีNอยู่ทางด้าน
ซ้าย แสดงผลของการใช้เทอร์โบชาร์จและใช้นํามันเชือ เพลิงทีมN คี ่าออกเทนสูงเมืNอใช้
อัตราส่วนการอัดทีNเท่ากันในส่วนถัดไป แสดงศักยภาพสําหรับช่วงของเทคโนโลยี
กล่าวคือ เทอร์โบชาร์จ การเผาไหม้ไอดีบาง (lean combustion) และการฉีดโดยตรง
(DI) ผลทีเN กิดขึน คล้ายคลึงกับเชือ เพลิง 3 ประเภทคือ เชือ เพลิงทีมN คี ่าออกเทน 92
ออกเทน 100 และ E100 (RON 92, RON 100 และ E100) การใช้ E100 แสดงให้
เห็นว่า มีประสิทธิภาพสูงมาก ถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพสูงอันเนืNองมาจากอัตราการ
อัดทีสN งู ถึง 13:1 ก็ตาม ในส่วนนีของกราฟแสดงค่าแนวโน้มไว้ดว้ ย ในส่วนด้านล่าง
ของกราฟ ภาพสีเN หลียN มแสดงถึงผลของการเปลียN นเชือ เพลิงจากการใช้เชือ เพลิงทีN
88
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มีค่าออกเทน 95 ไปเป็ น E85 นันN หมายถึงว่า ประสิทธิภาพเครืNองยนต์
สามารถเพิมN ขึน จากร้อยละ 30.7 เป็ นร้อยละ 33.8 ด้วยการเปลียN นเชือ เพลิงเท่านัน
เครืNองหมายกากบาทแสดงถึงแนวโน้มทีNเกิดขึน ทีNคล้ายคลึงกัน จากการศึกษาโดย
นักวิจยั อืNนๆ เครืNองหมายสามเหลียN มเป็ นกรณีพเิ ศษทีทN ดลองในเครืNองยนต์ดเี ซล ทีN
นํามาดัดแปลงให้ใช้ได้กบั เชือ เพลิงผสมในสัดส่วนต่างๆกันระหว่างนํามันเบนซินและ
เอทานอล เครืNองหมายกากบาทแสดงให้เห็นว่า เพียงการปรับเปลียN นเชือ เพลิงและ
การจัดการเครืNองยนต์ สามารถส่งผลให้เครืNองยนต์มปี ระสิทธิภาพสูงขึน จากร้อยละ
37.5 เป็ นร้อยละ 41.5 ในส่วนสุดท้ายของรูปทีN 18 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการ
ลดขนาดเครืNองยนต์ เมืNอใช้เชือ เพลิงทีมN คี ่าออกเทน 92 ออกเทน 100 และ E100 มี
การสันนิษฐานว่า การลดขนาดเครืNองยนต์จะทําให้ประสิทธิภาพเพิมN ขึน ได้ร้อยละ
1086 แต่ ก ารประมาณการนี อาจแตกต่ า งกัน ไปตามการออกแบบเฉพาะของ
เครืNองยนต์แต่ละรุ่น
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เพิม CR

DI เผาไหม้ไม่สมบูรณ์+เทอร์โบ

ลดขนาด

รูปที 18. ศักยภาพพลังงานของเครือ งยนต์ปฏิ บตั ิ การทีใช้เอทานอล
ทีมา: 90, 77, 75, 81, 91
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เอทานอลแสดงให้เ ห็น ว่ า มีคุ ณ ภาพทีNดีสํา หรับ เทคโนโลยีเ ครืNอ งยนต์
เบนซินเช่นกัน การควบคุมการจุดระเบิดอัตโนมัติ หรือ Controlled auto-ignition
(CAI) เป็ นเทคนิคขัน สูงของการเผาไหม้นํามัน เทียบเท่ากับ HCCI ตามทีเN รียกกันว่า
เป็ นการจุดระเบิดโดยอัตโนมัติ นันN ก็คอื มีการจุดระเบิดเมืNอมีการอัด บริษทั เมอร์ซิ
เดสเบนซ์ เป็ นหนึNงในผู้ผลิตรถยนต์ทNีนําหลักการนีมาใช้ในการผลิต ภายใต้ชNือ
DiesOtto บริษทั ได้ให้รายละเอียดว่า การจุดระเบิดจะเริมN เกิดขึน หลายจุดพร้อมกัน
แทนทีจN ะเกิดเพียงจุดใดจุดหนึNงในเครืNองยนต์ หลังจากนัน แล้ว การเผาไหม้จะเกิดขึน
อย่างสมํNาเสมอทัวถึ
N ง และเกิดขึน ทีอN ุณหภูมคิ ่อนข้างตํNา ทําให้มกี ๊าซ NOx เกิดขึน ตํNา
การปฏิบตั กิ ารตามระบบ CAI นี จะใช้ภาระเพียงบางส่วน (ภาระตํNา และปานกลาง)
และมีการจุดระเบิดทีภN าระสูง การสลับปรับเปลียN นระหว่างสองโหมดนี สามารถทําได้
ภายในหนึNงรอบของการเผาไหม้เท่านัน 92,93 สําหรับงานวิจยั ของบริษทั ฟอร์ดมอ
เตอร์ ได้แสดงให้เห็นว่า เชือเพลิงเอทานอลเหมาะสมทีNใช้สําหรับระบบ CAI และ
สามารถปรับปรุงช่วงการรับภาระให้สามารถใช้ CAI ได้ เนืNองจาก เอทานอลมีความ
ทนต่อการใช้ทมNี อี ตั ราส่วน EGR สูงๆ94
บริษทั เจอเนอรัลมอร์เตอร์ ได้พฒ
ั นาเครืNองยนต์ทใNี ช้เทคโนโลยี HCCI ทีN
สามารถใช้ได้ก ับนํ า มัน เบนซินธรรมดา และ E85
บริษัทกล่ าวว่ าการเพิNม
ประสิทธิภาพเชือ เพลิงร้อยละ 15 และการลดการปล่อย ก๊าซ NOx ให้ตNําลง สามารถ
ทําได้ใ นเครืNอ งยนต์ทNีมีโ หมดการเผาไหม้แบบ HCCI เช่นเดียวกับแนวคิดของ
DiesOtto ทีเN กิดขึน ได้เมืNอเงืNอนไขภายในเครืNองยนต์เอือ อํานวย ทางออกทีเN ป็ นไปได้
ั หาขัน พืน ฐานของเครืNอ งยนต์ เช่ น การควบคุ ม การเผาไหม้นั น ดู
สํา หรับ ป ญ
เหมือนว่าจะใช้โหมดการเผาไหม้เพียงบางส่วน HCCI (บางครัง เรียกว่า pHCCI หรือ
CCS ระบบการเผาไหม้รวม)95 บริษทั รถโฟล์กสวาเกน ยังได้เปิ ดเผยแผนการผลิต
ของเครืNองยนต์ระบบ pHCCI96 จากการทีรN ถยนต์รุ่นใหม่ๆ มีการติดตัง ระบบควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์ทNีมคี วามซับซ้อน มีการควบคุมตัวแปรของจัง หวะการจุดระเบิด
ความดันของซุปเปอร์ชาร์จ อัตรา EGR และการฉีดพ่นเชือ เพลิง จึงเป็ นโอกาสทีN
โหมดการเผาไหม้ททNี นั สมัย เช่น CAI และ HCCI จะเกิดในเชิงพาณิชย์ในเร็วๆ นี
และเชือ เพลิงเอทานอลสามารถใช้ได้ดใี นกรณีนีอกี ด้วย Wolfgang Steiger ผูบ้ ริหาร
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ของโฟล์ก สวาเกนในหน่ ว ยงานการเปลีNย นรูป ของพลัง งาน ได้เ ล็ง เห็น ถึง ความ
แตกต่างระหว่างเครืNองยนต์เอสไอ และเครืNองยนต์ซไี อ จะหมดไป เนืNองจากความ
แตกต่างทีแN ท้จริงระหว่างเครืNองยนต์ดเี ซลประเภท pHCCI และเครืNองยนต์เบนซิน
ประเภท CAI คือเชือ เพลิงทีใN ช้เท่านัน
3.1.4 ปัญหาการติ ดเครือ งยนต์ขณะเย็น (Cold Start)
เมืNอใช้เอทานอลในเครืNองยนต์เอสไอ มีสองปญั หาหลักทีเN กียN วข้องกับการ
ติดเครืNองยนต์ขณะเย็น การเริมN ติดเครืNองยนต์ควรหลีกเลียN งการติดมอเตอร์สตาร์ท
มากเกิน ไป (cranking) และการปล่ อยไอเสียจากการติด เครืNองยนต์ข ณะเย็น มี
ความสัมพันธ์กบั การใช้เชือ เพลิงมากเกินไป และตัวเร่งปฎิกริ ยิ าสามทางได้รบั ความ
ร้อนช้า โดยทัวไปแล้
N
วเครืNองยนต์ FFV มักจะไม่มปี ญั หาการเริมN ติดเครืNองยนต์ตราบ
เท่าทีนN ํามาตรการทีแN น่นอนมาใช้ การติดเครืNองยนต์ขณะเย็นโดยทัวไปไม่
N
เกิดปญั หา
เมืNอใช้เอทานอลผสมในสัดส่วนตํNา เช่น E5 หรือ E10 (นอกเหนือจากปญั หาทีพN บ
จากประสบการณ์ เมืNอใช้นํามันเบนซิน) การศึกษาเรืNอง E10 โดยองค์กรนํามันแห่ง
สภาพยุโรปเพืNอสิงN แวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย หรือ CONCAWE และ
GFC97 พบว่าเอทานอลเองไม่ก่อให้เกิดปญั หาต่อการติดเครืNองขณะเย็น เท่าทีมN กี าร
ระเหยตํNาอันเกิดจากการผสมเอทานอล หรืออาจจะพูดได้ว่ามีความเป็ นไปได้ทจNี ะทํา
การปรับและรักษาระดับการระเหยให้เป็ นไปตามมาตรฐานนํามันเบนซินทีมN อี ยู่
แม้ใ นพืนทีN ทีNมีอากาศร้อน เช่น ประเทศบราซิล ต้องมีม าตรการรองรับ
คุณสมบัติทNไี ม่พึงประสงค์บ างตัวของเอทานอลทีNเกีNย วข้องกับการติดเครืNองยนต์
โดยทัวไปแล้
N
ว เมืNอมีการผสมเอทานอลในสัดส่วนทีสN ูง มักมีแนวโน้มทีเN กิดปญั หาของ
การติดเครืNองยนต์ขณะเย็นเย็นขึน 98 แต่ยงั ไม่เคยศึกษาถึงปญั หาทีเN กิดขึน อย่างถ่อง
แท้ เมืNอใช้เชือ เพลิงทีมN อี ตั ราการผสมเอทานอลระหว่างร้อยละ 10-70
ั หาของการติด เครืNอ งยนต์ข ณะเย็น เกิด ขึน
ในเครืNอ งยนต์เ อสไอ ป ญ
เนืNองจากส่วนผสมระหว่างอากาศและเชือเพลิงเกิดขึน ในเครืNองยนต์ทNอี ุณหภูมติ Nํา
ขึน อยู่กบั ชนิดของเชือเพลิงเอทานอลทีNบางเกินกว่าทีNจะจุดระเบิดและเกิดการเผา
ไหม้ได้อย่างต่ อเนืNอง เมืNอเปรียบเทียบกับนํ ามันเบนซิน การใช้เอทานอลล้วนๆ
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ต้องการความเข้มข้นก๊าซสูงกว่าในอากาศ ทีจN ะทําให้การลุกไหม้ นันN ก็คอื มีสดั ส่วน
ร้อยละ 3.3 โดยปริมาตร เมืNอเปรียบเทียบกับนํามันเบนเซินร้อยละ 1.0 ดังแสดงใน
ตารางทีN 3 นํามันเบนซิน ประกอบด้วยสารประกอบทีรN ะเหยได้สงู เช่น เพนเทน และ
เฮกเซน ทีชN ่วยให้เครืNองยนต์เบนซินติดเครืNองได้ดที อNี ุณหภูมติ Nํามาก70 เนืNองจากการ
รวมกันของทัง สองปจั จัยนี เอทานอลบริสทุ ธิจะมี
 ความเข้มข้นในรูปก๊าซตํNากว่านํามัน
เบนซินทีอN ุณหภูมบิ รรยากาศ ในขณะเดียวกัน เอทานอลต้องการความเข้มข้นของ
ก๊าซสูงกว่านํามันเบนซินทีจN ะเผาไหม้ได้ ทางออกหลักในการแก้ปญั หาดังกล่าว คือ
ให้เสริมเชือ เพลิง (Boost) ให้กลายเป็ นไอเพิมN ขึน
ั หาการติด เครืNอ งยนต์ ข ณะเย็น
ในการพิจ ารณาระบบ ทีNจ ะเอาชนะป ญ
เกณฑ์การพิจารณา เช่นประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายของเทคโนโลยี ความสะดวกสบาย
ของการใช้ และการเริมN ปล่อยไอเสีย ต้องทําการประเมินเกณฑ์ดงั กล่าวตามตําแหน่ ง
ทีตN งั  ทางภูมศิ าสตร์ และสถานการณ์ตลาด
ทางออกเชิ งพาณิ ชย์ในปัจจุบนั
ในปจั จุบนั รถยนต์ทใNี ช้เชือ เพลิงมีการผสมเอทานอลในสัดส่วนทีสN งู สามารถ
แบ่งการแก้ปญั หาการติดเครืNองยนต์ขณะเย็นออกเป็ น 2 วิธี ดังนี
 ใช้ระบบเชือ
 เพลิงสองชนิด(Dual Fuel) เริมN ต้นใช้ในประเทศบราซิล
 ลดปริมาณเอทานอลทีใN ช้ผสม จาก E85 ไปเป็ นร้อยละ 70 พร้อมๆกับใช้
เครืNองทําความร้อน วิธที ใNี ช้อยู่ในปจั จุบนั นี ใช้กบั ยานยนต์ FFV วิงN บนท้อง
ถนนในพืน ทีใN นซีกโลกทางเหนือในฤดูหนาว
ระบบเชื*อเพลิ งสองชนิ ด (Dual Fuel System)
ระบบเชือ เพลิงสองชนิด ได้รวมเอาระบบแยกนํามันเชือ เพลิง 2 ระบบเข้า
ด้วยกัน รวมทัง ถังนํามันขนาดเล็กทีใN ช้บรรจุนํามันเชือ เพลิงผสมทีรN ะเหยตัวได้ เพืNอ
ใช้ในการติดเครืNองยนต์ขณะเย็น โดยแนวคิดนีถูกใช้ในประเทศบราซิลเป็ นเวลา
หลายปี แ ล้ว สํา หรับ รถยนต์ ทNีใ ช้เ อทานอลเป็ น เชือ เพลิง จะใช้แ ก๊ ส โซฮอล์เ ป็ น
เชือ เพลิงเสริม และยังช่วยแก้ปญั หาการติดเครืNองยนต์ขณะเย็นในยานยนต์ FFV รุ่น
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ใหม่ๆของประเทศบราซิล72 แนวคิดของระบบเชือ เพลิงสองชนิดนี ใช้ได้ดใี นการติด
เครืNองยนต์ขณะเย็น แต่เจ้าของรถต้องทําการตรวจสอบและเติมเชือ เพลิงทัง สองถัง
ซึงN ระบบนีอาจไม่ได้รบั การยอมรับจากผูบ้ ริโภคในบางประเทศ
E85 กับ เครือ งทําความร้อน (Block Heater)
ในพืน ทีทN มNี ภี ูมอิ ากาศเย็น มักทําการผสมนํามันเบนซินในสัดส่วนทีสN งู ในเอ
ทานอล เพืNอใช้เป็ นตัวช่วยในการติดเครืNองยนต์ขณะเย็น ตามฤดูกาลและภูมอิ ากาศ
ในท้องถินN การผสม E85 จะทําโดยการผสมเอทานอลในสัดส่วนระหว่างร้อยละ 70
และร้อยละ 85 ส่วนทีเN หลือเป็ นส่วนผสมของนํามันเบนซิน99 ถึงแม้ว่ากลยุทธ์นี จะ
เป็ นเครืNองมือทีNมีประสิทธิภาพสําหรับการติดเครืNองยนต์ก็ตาม แต่ จะนํ าไปสู่การ
ปล่อยไอเสียในปริมาณสูงมากซึNงเกิดจากสารทีNไม่ถูกเผาไหม้และเผาไหม้ได้เพียง
บางส่วน ในช่วงการติดเครืNองและการอุ่นเครืNองยนต์70 เหตุผลหลักมาจากเชือ เพลิง
ส่วนใหญ่ทไNี ด้รบั การฉีด เกิดการควบแน่ นเกาะติดบนผนังกระบอกสูบทีอN ุณหภูมติ Nํา
จากนัน จะถูกปล่อยออกมาทางท่อไอเสียในลักษณะทีไN ม่ถูกเผาไหม้100 ปรากฏการณ์
นี สามารถลดการเกิดได้บางส่วน โดยการติดตัง เครืNองทําความร้อนเข้าช่วย ในขณะ
นี บริษทั ฟอร์ดมอเตอร์ และบริษทั Saab ผูผ้ ลิตรถยนต์ FFV ในซีกโลกเหนือ ได้นํา
วิธกี ารดังกล่าวมาใช้ เครืNองทําความร้อนทีตN ดิ ตัง นี เป็ นอุปกรณ์ให้ความร้อนในสาร
้ า ให้ความร้อน
หล่อเย็น ซึงN ขับเคลืNอนโดยสายเคเบิลภายนอกเชืNอมต่อกับปลักไฟฟ

กับสารหล่อเย็นทีอN ุณหภูมสิ งู สุดประมาณ 90 องศาเซลเซียส
การติดตัง เครืNองทําความร้อนนีมขี อ้ บกพร่องหลายประการ ซึNงต้องเสียบ
ปลัก สายไฟในรถ เพืNอ ให้ค วามร้อ นแก่ ส ารทํา ความเย็น และเป็ น การสิน เปลือ ง
พลังงานทีตN อ้ งรักษาอุณหภูมขิ องสารหล่อเย็นให้อุ่นอยู่เสมอ แม้ไม่มกี ารขับรถ หรือ
มิฉะนัน ต้องรอนานมากสําหรับอุ่นเครืNองยนต์ให้รอ้ นเพียงพอทีจN ะเริมN ติดเครืNองยนต์
ถึงแม้ว่า ในทางออกทีใN ช้วธิ ตี ดิ ตัง เครืNองทําความร้อนนี ไม่ต้องติดตามตรวจสอบถัง
เชือเพลิงทัง 2 ถัง ระบบนีกย็ งั เป็ นทีNถกเถียงกันว่ายังมีผใู้ ช้น้อยกว่าระบบการใช้
เชือ เพลิงสองชนิด ในขณะเดียวกันระบบนี ยังต้องมีโครงสร้างพืน ฐานในการเชืNอมต่อ
พลังงานไฟฟ้าในพืน ทีสN าธารณะรองรับอีกด้วย
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อย่ า งไรก็ต าม ระบบทีN ใ ช้ เ ครืN อ งทํ า ความร้ อ นเป็ น ตั ว ช่ ว ยในการติ ด
เครืNองยนต์ขณะเย็นนัน ยังมีประโยชน์หลายประการ ประการแรกคือ อุปกรณ์
ประกอบทีNใช้ มีราคาถูก และมีประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกในการติด
เครืNองยนต์ขณะเย็น ประการทีสN อง ช่วยลดการปล่อยไอเสียปริมาณมากทีเN กิดจาก
การติดเครืNองยนต์ขณะเย็น ทัง ไอเสียทีอN ยู่ในรูปก๊าซ และลดไอนํามันทีคN วบแน่ นเกาะ
บนฝาลูกสูบ ทีเN กิดจากการให้ความร้อนเพียงพอแก่ผนังกระบอกสูบ
แนวโน้ มเทคโนโลยีเครือ งยนต์ในปัจจุบนั และศักยภาพอืนๆ
ดังทีกN ล่าวมาแล้วข้างต้นถึงมาตรการสําคัญต่างๆทีใN ช้อยู่ สําหรับการใช้เอ
ทานอลเป็ นเชือเพลิงเพืNอหลีกเลียN งปญั หาการติดเครืNองยนต์ขณะเย็น แนวโน้มของ
เทคโนโลยีเครืNองยนต์ในปจั จุบนั ดูเหมือนว่าคําแนะนํารวมถึงมาตรการต่างๆ แทบ
จะไม่ มีนั ย สํ า คัญ เลย เพืNอ ให้ เ กิด ผลสํ า เร็จ ทางการสอบเทีย บเครืNอ งยนต์ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์และการบริหารจัดการ เทคโนโลยีทNดี ูว่ามีแนวโน้มทีสN ุดคือ การฉีด
นํามันเบนซินโดยตรง (GDI) การตัง จังหวะการเปิ ด-ปิ ดของวาล์วแบบแปรผัน (VVT)
และระดับ ของการจัด การเครืNอ งยนต์ แ ละการควบคุ ม เนืN อ งจากควบคุ ม โดยใช้
ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีใ นการรับสัญญาณ (Sensor) และชุดควบคุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ECU)
การฉี ดโดยตรง
เทคโนโลยีการฉีดนํ ามันเข้าในกระบอกสูบโดยตรง ได้รบั การพิจารณาว่า
เป็ นทางออกสําหรับการแก้ปญั หาการติดเครืNองยนต์ขณะเย็น เมืNอใช้เอทานอลบริ
สุทธิและ
E85 เป็ นเชือเพลิง ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีการฉีดโดยตรงด้วยตัวของ

เทคโนโลยีเองนัน มีการพัฒนามาอย่างเต็มทีNและมีการใช้ใ นเชิงพาณิชย์แล้ว การ
ดัดแปลงและปรับปรุงเพืNอให้ใช้ได้ดกี บั เชือเพลิงทีNมสี ดั ส่วนการผสมเอทานอลสูงๆ
และยานยนต์ FFV นัน ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา รถยนต์ทผNี ลิตขึน ตามแนวคิดนี
ถูกผลิตขึน เพืNอใช้เป็ นการแสดงสินค้าเท่านัน บริษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ และสถาบันวิจยั
หลายแห่ง กําลังศึกษาเครืNองยนต์ทNีฉีดเอทานอลโดยตรง (EDI) แต่ รายงานผล
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การศึกษายังมีไม่มากนัก การศึกษาโดยบริษทั โตโยต้า61 ในเครืNองยนต์ PFI แสดงให้
เห็นถึงปญั หาการติดเครืNองยนต์ขณะเย็น ว่า มีความเกีNย วข้องกับปริม าณการฉี ด
เชือเพลิง ส่วนรูปทีN 19 แสดงถึงปริมาณเชือเพลิงทีNต้องการในการฉีดพ่นขณะติด
เครืNองยนต์ของนํามันเชือ เพลิง 3 ชนิด เมืNออุณหภูมลิ ดลงปริมาณเชือ เพลิงทีตN ้องการ
จะเพิมN สูงขึน โดยเฉพาะอย่างยิงN ทีเN พิมN สูงขึน อย่างมีนัยสําคัญกับ เชือ เพลิง E100 ทีN
เป็ นเอทานอลทีNมนี ํ าปนอยู่ด้วย เมืNอเชือเพลิงถูกฉีดพ่นมากเท่าใด ความเสียN งของ
เชือ เพลิง ทีNเ กาะภายในกระบอกสูบ ในรู ป ของเหลวจะเพิNม มากขึน ตามลํา ดับ เอ
ทานอลทีเN ป็ นของเหลวทีเN กาะสะสมอยู่ทหNี วั เทียน ก่อให้เกิดความซับซ้อนของกลไก
ภายใน เนืN องจากเอทานอลทํา ตัวเป็ นตัวนํ า ไฟฟ้ า ซึNงอาจทําให้การจุดไฟติด
ผิดพลาดได้ ต่างจากนํามันเบนซินซึงN ทําหน้าทีเN ป็ นฉนวน101 เมืNอปริมาณเชือ เพลิงทีN
ฉีดพ่นเข้าไปเพิNม ขึนเพียงพอเพืNอให้เกิดการติดไฟหรือเพิมN ปริม าณสารระเหยสูง
ภายใต้สภาวะปกติ ส่งผลให้การปล่อยไอเสียรุนแรงขึน
การเกิ ดปฏิ กิริยาเคมี A/F
จุดเดือดของเอทานอล

( ซี ซี/สูบ)

อัตราการฉี ดเชื*อเพลิ ง

ที อตั ราชดเชยต่างๆ

อุณหภูมิ (°C)

รูปที 19. จํานวนนํ*ามันเชื*อเพลิ งทีเพิ มขึน* ทีจาํ เป็ นสําหรับการติ ดเครือ ง
ทีมา: Tsunooka et al.61
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ในสภาวะอากาศเย็น การฉีดพ่นเชือ เพลิงในปริมาณมาก ด้วยระบบนํามัน
เชือ เพลิงแบบฉีดตรง (DI) อาจทําให้เกิดปญั หาได้ เนืNองจากระบบนีออกแบบมาให้ใช้
งานภายใต้ความดันสูง ในช่วงทีเN ครืNองยนต์เริมN ติดอาจจะมีความดันไม่เพียงพอทีจN ะ
ป้อนเชือเพลิงได้ตามปริมาณทีNต้องการ ในช่วงเวลาการฉีดพ่นทีNกําหนด อาจทําให้
เครืNอ งยนต์ ไ ม่ ส ามารถติ ด ได้ ช่ ว งเวลาทีNฉี ด ป้ อนเชือ เพลิง ค่ อ นข้า งจํ า กัด เมืNอ
เปรียบเทียบกับเครืNองยนต์ประเภท PFI เนืNองจากความเสียN งของการฉีดพ่นเชือ เพลิง
โดยตรงไปสู่ท่อไอเสีย การศึกษาของบริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ส (GM)102 ได้
ตรวจสอบความเป็ น ไปได้ข องการเริNม ต้น ด้วยความดัน สูง เพืNอให้แ น่ ใ จว่ าฉี ด พ่ น
เชือ เพลิงในปริมาณทีเN พียงพอ ทางเลือกทีใN ช้ความดันสูง ช่วยให้ระยะเวลาการฉีด
พ่นเชือเพลิงสัน ลงมากและฉีดได้ต่อเนืNองจนถึงช่วงปลายของจังหวะอัด ซึงN เมืNออัด
อากาศอัด เกิดความร้อ นมาก ทําให้นํ ามันเชือเพลิงระเหยเป็ น ไอได้มากขึน การ
เริมN ต้นด้วยความดันสูงยังทําให้เชือเพลิงพ่นได้เป็ นละอองฝอยได้ดกี ว่า ซึNงช่วยให้
เชือเพลิงกลายเป็ นไอและความดันสูงนีจะชะลอการเดินเครืNองประมาณหนึNงวินาที
ั   า มัน สะสมความดัน การศึกษานี ให้ข้อสังเกตว่ า
ซึNงปล่อ ยให้เกิดช่ว งเวลาทีNป มนํ
ความต้องการนํามันเชือ เพลิงเพิมN ขึน ในการติดเครืNองขณะทีอN ากาศเย็นด้วยระบบการ
ฉีดโดยตรงนีจะลดลง ด้วยสัดส่วน 10 เท่า เมืNอเปรียบเทียบกับระบบ PFI ถึงแม้ว่า
จะมีความต้องการนํามันเชือ เพลิงน้อยลงก็ตาม แต่นํามันเชือ เพลิงยังคงไหลได้อย่าง
เต็มทีN เพืNอให้เครืNองยนต์สามารถติดได้ทอNี ุณหภูมติ Nํา
การศึก ษาโดย AVL74 ได้ทํา การทดลองถึง ลัก ษณะการฉี ด ของนํ า มัน
เชือ เพลิงภายในห้องเผาไหม้ในช่วงเริมN เดินเครืNองยนต์ โดยในช่วงเริมN ต้น ระบบการ
ฉีดนํ ามันโดยตรง สามารถลดปริมาณนํ ามันเชือเพลิงส่วนเกินได้อย่างดี เนืNองจาก
ทํางานทีNความดันสูงและควบคุมการฉีดได้อย่างแม่นยํา ระบบการฉีดโดยตรง
สามารถลดปริมาณไอเสียจากเชือเพลิงทีไN ม่ถูกเผาไหม้ ซึงN เป็ นส่วนทีสN ําคัญ เพราะ
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีใN ช้จบั ไอเสียทีNตดิ ตัง ทีNท่อไอเสีย ไม่รอ้ นพอทีNจะลดไอเสียเหล่านีได้
ในกรณีนี การลดไอเสียทีมN ปี ระสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ขนึ กับการฉีดพ่นเชือ เพลิงด้วย
ความดันสูงเท่านัน แต่ยงั ต้องมีการออกแบบการฉีดแบบใหม่ทแNี บ่งเป็ นหลายหัวฉีด
เล็กหลายหัวฉีดด้วย
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อุณหภูมิขัน* ตํา ( °C )

การตัง* จังหวะการเปิ ด-ปิ ดของวาล์วแบบแปรผัน (Variable Valve Timing)
VVT ช่วยให้วาล์วไอดีและไอเสีย เปิ ดและปิ ดในจังหวะทีแN ตกต่างกัน และ
ยกขึน ตามสภาวะและความต้องการของเครืNองยนต์ ซึงN เทคโนโลยีนีได้มกี ารใช้งาน
อยู่ แ ล้ ว อย่ า งกว้ า งขวาง และบริษั ท โตโยต้ า ได้ ส าธิต ถึ ง ศัก ยภาพของการติ ด
เครืNองยนต์ขณะเย็น ด้วยเชือ เพลิงเอทานอลในปริมาณสูง61 โดยการจํากัดปริมาณ
อากาศทีNดูดเข้าด้วยการทํางานของ VVT อัตราส่วนการอัดทีNมีประสิทธิภาพจะ
เพิมN ขึน และทําให้อุณหภูมกิ ารอัดสูงสุดเพิมN ขึน มากกว่า 100 องศาเซลเซียส ซึงN ผล
ทีไN ด้รบั คือ เกณฑ์ขนั  ตํNาของอุณหภูมิ ทีทN ําให้เครืNองยนต์ตดิ ขณะเย็นได้ขยับตํNาลงมา
ดังแสดงในรูปทีN 20
รูปทีN 20 แสดงให้เห็นว่า ในกรณีทNใี ช้ VVT นียงั ไม่ใ ช่วิธแี ก้ปญั หาทีN
สมบูรณ์ของการติดเครืNองยนต์ขณะเย็น เนืNองจากเชือ เพลิงหมายเลข 1 (หรือ E100
ทีมN นี ําเป็ นองค์ประกอบด้วย) ยังคงมีอุณหภูมทิ เNี ป็ นเกณฑ์ขนั  ตํNาทีN 0 องศาเซลเซียส
ซึงN Brusstar77 ได้อธิบายถึงแนวทางการเพิมN อุณหภูมกิ ารอัดสูงสุด ทีเN ป็ นเทคนิคทีN
เพิมN ความเร็วของข้อเหวียN ง (cranking) ของเครืNองยนต์ ซึงN ช่วยปรับปรุงการผสม
ระหว่างอากาศและเชือ เพลิงด้วย
ไม่มีการปรับหาค่าทีเหมาะสม
มี การปรับหาค่าทีเหมาะสม

ความดันไอ (kPa)

รูปที 20. เกณฑ์ขนั * ตํา ของอุณหภูมิ ทีทาํ ให้เครือ งยนต์ติดได้ขณะเย็น โดยการ
ทํางานของ VVT
ทีมา: Tsunooka et al. 61
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สารเติ มแต่งในเชื*อเพลิ ง
จากรูปทีN 20 พบว่าอุณหภูมทิ เNี ป็ นเกณฑ์ขนั  ตํNาของเชือ เพลิงหมายเลข 2
และ 3 (E85) มีค่าตํNากว่าเชือ เพลิงหมายเลข 1 มาก เนืNองจากเชือ เพลิงมีความดันไอ
สูงกว่า ซึงN เกิดจากโครงสร้างทางเคมีของเชือ เพลิง แรงดันไอ Reid (RVP) ซึงN มี
อิทธิพลมากกว่า VVT ในกรณีนี RVP สูงขึน ได้ดว้ ยการเติมบิวเทนและนํ ามัน
เบนซินลงในเอทานอล เมืNอพบว่าบิวเทนมีอทิ ธิพลอย่างมากต่อ ซึงN RVP มากกว่า
องค์ประกอบของนํามันเบนซินธรรมดา61 ก่อให้เกิดความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญคือ
เชือ เพลิง E100 ทีมN นี ําปะปนอยู่ และมีบวิ เทนจํานวนเล็กน้อย จะให้คุณสมบัตใิ นการ
ติดเครืNองยนต์ขณะเย็น ทีNดกี ว่าเชือเพลิง E85 ทีNผสมกับนํ ามันเบนซินธรรมดา
การศึกษาด้านการตลาดในประเทศบราซิล103 ได้มุ่งเน้นเกียN วกับ MTBE โดยเห็นว่า
เป็ นทางออกทีNเป็ นไปได้ใ นการแก้ปญั หาการติดเครืNองยนต์ขณะเย็น ถึงแม้มีการ
วิพากษ์วจิ ารณ์ว่า MTBE มีคุณสมบัตทิ ไNี ม่เป็ นมิตรกับสิงN แวดล้อม จากผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่ า การใช้ MTBE เป็ น สารเติมแต่ ง ในเชือ เพลิง ทํา ให้สามารถติด
เครืNองยนต์ได้เมืNออุณหภูมลิ ดลงถึง-6 องศเซลเซียส ซึงN นับว่าดีเกินพอสําหรับตลาด
ในประเทศบราซิล สารเติมแต่ง สามารถใช้เป็ นทางออกทีดN สี ําหรับปญั หาการติด
เครืNองยนต์ขณะเย็น แต่ควรมีการศึกษาเพิมN เติม รวมถึงการประเมินด้านสิงN แวดล้อม
ด้วย อย่างไรก็ตาม RVP ของนํามันเบนซินทีใN ช้ผสมกับเอทานอลนับว่าเป็ นเรืNอง
สําคัญมาก
ระบบการกลันที
 ติดตัง* มากับรถ (OBDS)
ระบบการกลันที
N ตN ดิ ตัง มากับรถ (OBDS) ได้ดําเนินการและจัดทํารายงาน
โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสแห่งออสติน นักศึกษาเหล่านีได้ร่วมงานกันใน
การแข่งขันในงาน “ความท้ าทายเรือ งเอทานอล ปี 2541-2543” (The three
1988f-2000 Ethanol Challenge) โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของ
สหรัฐอเมริกาทําการแข่งขันดัดแปลงรถยนต์ทใNี ช้นํามันเบนซิน ให้ใช้ได้กบั เชือ เพลิง
E85 ไร้นํ า ได้มีรายงานตีพมิ พ์เผยแพร่หลายฉบับทําการรายงานถึงการออก
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แบบอย่างละเอียดถีถN ว้ น70, 104 และในปี 2543 ได้มกี ารรับรองสิทธิบตั รสําหรับระบบทีN
ทําการออกแบบ ซึงN มหาวิทยาลัยเทกซัส แห่งออสตินเป็ นเจ้าของสิทธิบตั รดังกล่าว
ระบบการกลันที
N ตN ดิ ตัง มากับรถ (OBDS) แสดงผลงานได้ดที สNี ุดในงานการ
แข่งขันความท้าทายเรืNองเอทานอล ในการติดเครืNองยนต์ทอNี ากาศเย็น โดยใช้เวลาใน
การติดเครืNองยนต์น้อยกว่า 2 วินาที ทีอN ุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส ซึงN ผลทีไN ด้ดกี ว่า
เมืNอเปรียบเทียบกับรถยนต์ทNใี ช้นํ ามันเบนซินในรุ่นเดียวกัน นอกจากนัน แล้วยัง
พบว่า ระดับของไอเสียทีปN ล่อยออกมาจากทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยเท็กซัส ตํNากว่า
ของคู่แข่งทัง หมด ในทํานองเดียวกันกับเทคโนโลยีการใช้ระบบถังคู่ ซึงN OBDS ได้
ถูกออกแบบให้มรี ะบบถังเชือเพลิงสองถังแยกออกจากกัน โดยถังเชือ เพลิงหลักใช้
บรรจุนํ ามันเชือเพลิงทีNใช้งานตามปกติ ส่วนถังสํารองใช้สําหรับการติดเครืNองยนต์
ขณะเย็น ความแตกต่างคือ OBDS ทําการผลิตเชือ เพลิงทีใN ช้ในการติดเครืNองยนต์
ขณะเย็นด้วยตนเองโดยการกลันN ในช่วงปกติทเNี ครืNองยนต์อุ่นแล้ว เชือ เพลิงจะไหล
กลับไปยังถัง โดยไหลผ่านหอกลันN ซึงN จะสกัดแยกองค์ประกอบของเชือ เพลิงทีรN ะเหย
ได้สูงสุด และเก็บไว้ในถังเชือเพลิงสําหรับการติดเครืNองยนต์ขณะเย็นซึNงถูกติดตัง
แยกกัน เมืNอถังทัง สองเต็ม หอกลันจะทํ
N
างานโดยอัตโนมัตใิ ห้นํ ามันไหลผ่านเลยไป
ในช่วงสองนาทีแรกของการติดเครืNองยนต์ขณะเย็นนัน เชือ เพลิงทีรN ะเหยเป็ นไอจะถูก
ส่งเข้าสูเ่ ครืNองยนต์ หลังจากนัน เป็ นช่วงทีกN นั  เครืNองยนต์ไว้และนํามันทีดN ดู เข้าจะได้รบั
ความร้อนเพียงพอสําหรับ E85 โดยปราศจากอันตรายจากการจุดระเบิดผิดพลาด
หรือปล่อยไอเสียมากเกินไป
ความท้ าทายเรืองเอทานอล ได้สาธิตถึงระบบทีNสามารถติดตัง ภายใน
ห้องเครืNองยนต์ได้ทงั  ยานยนต์อเนกประสงค์ (SUV) และซีดาน ซึNงหมายความว่า
ยานยนต์ทมNี อี ยู่ในปจั จุบนั มีแนวโน้มทีจN ะดัดแปลงด้วยแนวทางของ OBDS ทีNม ี
ค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงประมาณ 300 เหรียญสหรัฐ ในกรณีทรNี ถผลิตขึน ด้วยความ
ร่ว มมือ และใช้เทคโนโลยีข อง OBDS ตัง แต่ ต้น ประมาณการณ์ ว่า จะมีค่า ใช้จ่ า ย
เพิมN เติมในส่วนทีตN ดิ ตัง ชิน ส่วนพิเศษของเทคโนโลยี OBDS ประมาณ 60 เหรียญ
สหรัฐ เมืNอเปรียบเทียบกับรถในรุ่นเดียวกัน
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ส่วนสําคัญคือ เทคโนโลยี OBDS สามารถทําให้ระบบการใช้ถงั เชือ เพลิงคู่
ทํางานได้ ซึงN ผูใ้ ช้มคี วามพอใจ และด้วยค่าใช้จ่ายไม่สงู นัก สามารถดัดแปลงให้ใช้กบั
รถทีมN อี ยู่ในปจั จุบนั ได้ โดยภาพรวมแล้ว สิทธิบตั รนีน่าจะมีความเป็ นไปได้และเป็ น
เทคโนโลยีทเNี หนือกว่าระบบการติดเครืNองยนต์ขณะเย็นของเครืNองยนต์เอสไอ เมืNอ
เปรียบเทียบด้านราคา ความสะดวกสบายในการใช้ ระยะเวลาการติดเครืNอง การ
ปล่อยไอเสีย และศักยภาพในการดัดแปลงเครืNองยนต์ สารทีกN ลันได้
N มกี ารระเหยตัวได้
ดีกว่านํามันเบนซินจึงให้สมรรถนะการติดเครืNองและปล่อยไอเสียขณะเครืNองอุ่น ได้
ดีกว่ารถยนต์ทNใี ช้นํ ามันเบนซินและนํ ามันสองชนิดเป็ นเชือเพลิง ในขณะเดียวกัน
ราคาของระบบค่อนข้างตํNา ทัง การใช้ชุดการดัดแปลง และโดยเฉพาะอย่างยิงN ในการ
ผลิตยานยนต์ใหม่ (Mass product) จากโรงงาน การศึกษาเบือ งต้นทีมN หาวิทยาลัย
ทางเทคนิค ของประเทศเดนมาร์ก105 ระบุว่า OBDS ไม่สามารถใช้กบั เชือ เพลิงทีเN ป็ น
การผสมของเอทานอลทีมN นี ําเป็ นองค์ประกอบในนํามันเบนซิน ปราศจากความเสียN ง
ทีNเกิด การแยกชัน ของเชือเพลิงในถังนํ า มันเชือเพลิงได้ ถ้าหากมีก ารใช้นํ ามัน
เชือ เพลิงดังกล่าวทีมN เี ป็ นเอทานอลประกอบด้วยนําผสมอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี OBDS
จําเป็ นต้องศึกษาประเด็นต่างๆเพิมN เติม เนืNองจากเชือเพลิงทีNระเหยตัวสูง มีความ
เสียN งสูงในด้านความปลอดภัย
มหาวิทยาลัย Kettering101 ได้ให้คําแนะนําในประเด็นทีเN กียN วกับการศึกษา
เรืNอง “ความท้าทายเรืNองเอทานอล” ว่าวิธกี ารทีงN ่ายและมีความคุม้ ค่าจะช่วยให้การติด
เครืNองยนต์ขณะเย็นในยานยนต์ FFV ทีใN ช้ E85 เกิดขึน อย่างเหมาะสมและช่วยเพิมN
การจุดประกายไฟได้ การใช้ระบบทีใN ห้พลังงานมากขึน และจุดประกายไฟหลายจุด
แสดงให้เห็นว่าสามารถเริมN ติดเครืNองยนต์ขณะเย็นและเดินเครืNองเปล่าได้ดขี นึ อย่าง
น้อยระดับหนึNง
ห้องปฏิบตั ิการด้านพลังงานหมุนเวียนแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (U.S.
NREL) ได้พฒ
ั นาและจดสิทธิบ ัตรเทคโนโลยีสํา หรับ เครืNอ งฟอกไอเสีย เชิง เร่ ง
ปฏิกริ ยิ า (Catalytic converter) ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีนีไม่ได้ออกแบบเฉพาะเพืNอใช้
กับเอทานอลเท่านัน แต่ควรลดการปล่อยไอเสียจากการใช้เอทานอลระหว่างการติด
เครืNองยนต์ขณะเย็นด้วย แนวคิดนีมวี ตั ถุประสงค์เพืNอรักษาอุณหภูมขิ อง คอนเวอร์
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เตอร์ให้อุ่นและให้มปี ระสิทธิภาพนานทีNสุดตลอดระยะเวลาการเดินทาง โดยทัวไป
N
อุณหภูมขิ องคอนเวอร์เตอร์จะลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ดว้ ยวิธนี ีช่วยให้คอนเวอร์เตอร์มี
อุณหภูมอิ ุ่นเพียงพอทีNจ ะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มทีNมากกว่า 24 ชัวโมง
N
106
หลังจากการเดินทางครัง สุดท้าย
3.2 การปล่อยไอเสีย
ในการใช้เชือ เพลิงเอทานอล มีสองเรืNองหลักๆทีเN กียN วข้องกับการปล่อยไอเสีย ทีN
ควรคํานึงถึง คือไอเสียทีปN ล่อยออกทางท่อไอเสีย และไอเสียทีรN ะเหยจากเอทานอล
การปล่อยไอเสียจากท่อไอเสียมีปริมาณลดลงในช่วงหลายปี ทNผี ่านมา เนืNองจากมี
กฎระเบียบทีเN ข้มงวดมากขึน ในขณะทีไN อเสียทีรN ะเหยจากเอทานอลยังไม่ได้รบั ความ
สนใจในระดับเดียวกัน เมืNอมีการแนะนํ าให้ใช้เอทานอลเป็ นเชือ เพลิง จึงต้องมีการ
กล่าวถึงไอเสียทีNเกิดจากการระเหยตัวของเอทานอล และได้รบั การดูแลในระดับ
เดียวกับไอเสียทีปN ล่อยออกจากท่อไอเสียด้วย
ในปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) รัฐบาลออสเตรเลียได้ทําการศึกษา และออก
มาตรการการปล่อยไอเสียของยานยนต์ทงั  จากการระเหยตัวและปล่อยจากท่อไอเสีย
ทีใN ช้เชือ เพลิงผสมเอทานอล E5 และ E10188
3.2.1 มลพิ ษทีปล่อยจากท่อไอเสีย
ไอเสียจากท่อไอเสีย ของรถทีขN บั เคลืNอนด้วยเครืNองยนต์สนั ดาปภายใน เป็ น
ั หาต่ อ สุ ข ภาพมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะอย่ า งยิNง เมืNอ เกิด ขึน ในพืน ทีNทNีมีป ระชากร
ปญ
หนาแน่ น และทําความเสียหายต่ อ สิNง แวดล้อมในพืน ทีNระดับ ภู มิภ าคและทัวโลก
N
ความเสียN งทีเN กิดขึน ทันทีแก่มนุ ษย์ ได้แก่ ฝุ่นละอองทีมN อี นุ ภาคเล็ก ก๊าซทีกN ่อให้เกิด
การระคายเคือง และไฮโดรคาร์บอน ตัวอย่างของปญั หาสุขภาพทีเN กียN วข้องกับความ
เสียN งเหล่านี คือมะเร็งปอด การเร่งการเติบโตของเนืองอก ปญั หาการหมุนเวียนของ
กระแสเลือด และโรคทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคหอบหืด และทําให้การทํางาน
ของปอดลดลง107 นอกจากเหตุการณ์โศกนาฎกรรมทีเN กิดกับมนุ ษย์ทําให้เกิดการ
พิการและเกิดความไม่สะดวกในการใช้ชวี ติ เนืNองจากโรคต่างๆนีแล้ว ยังเกิดปญั หา
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ด้านค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจและสังคมทีเN กียN วข้องกับมลพิษทางอากาศทีเN กิดจากยาน
ยนต์ทวNี งิN บนท้องถนนอีกด้วย
ฝุ่นละอองทีNมอี นุ ภาคเล็กหรือเขม่าดําทีNปล่อยออกจากรถยนต์ทNใี ช้นํ ามัน
เบนซิน โดยทัวไปแล้
N
วจะแตกต่างกับเขม่าดําทีเN กิดจากรถทีใN ช้เครืNองยนต์ดเี ซล ทัง นี
เพราะการเผาไหม้ในเครืNองยนต์ทNมี กี ารจุดระเบิดด้วยประกายไฟลักษณะเป็ นเนือ
เดียวกัน มวลของอนุ ภาคขนาดเล็กทีNปล่อยออกมีปริมาณน้อยมากเมืNอเทียบกับทีN
ปล่อยออกจากเครืNองยนต์ดเี ซล อย่างไรก็ตาม มีงานวิจยั ทีชN บี ่งว่าปริมาณมวลของ
อนุภาคทีปN ล่อยออก ไม่ใช่เรืNองสําคัญเท่ากับขนาดของอนุภาค อนุ ภาคทีปN ล่อยออกมี
ขนาดเล็กและมีพนื ทีNผวิ ค่อนข้างใหญ่ทNเี ป็ นสารก่อมะเร็งจะถูกพาเข้าสู่ปอดได้ง่าย
นอกจากนัน แล้วการเป็ นอนุ ภาคขนาดเล็กทําให้เจาะได้ลกึ ถึงปอด จากรายงานทีNมี
การเผยแพร่มแี นวโน้มว่าเมืNอใช้เชือเพลิงผสมเอทานอล จะสามารถลดปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเล็กลงได้ถงึ ร้อยละ 50 เมืNอเทียบกับการใช้นํามันเบนซินปกติ108 ในปี
พ.ศ. 2548 (ค.ศ 2005) Australian Biofuels Taskforce ได้ทบทวนรายงาน
การศึกษาทีNได้มีการเผยแพร่และพบว่าสมมติฐานของเอทานอลก่อนหน้ านี ไม่ มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่ อการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึNงต้องทําการศึกษา
และทบทวนใหม่ เนืNองจากการศึกษาของตนเองพบว่า การใช้ E10 สามารถลดการ
ปล่อยฝุน่ ละอองขนาดเล็กลงได้ถงึ ร้อยละ 40109
ในปี พ.ศ.2551 (ค.ศ 2008) การศึกษาของประเทศออสเตรเลีย188 ได้ทํา
การทดลองการปล่อยฝุน่ ละอองขนาดเล็กทีเN กิดจากการใช้เชือ เพลิง E5 และ E10 ใน
การศึก ษาได้ใ ช้เ ครืNองวัดขนาดอนุ ภาคตรวจวัด เป็ นเวลาจริง เครืNองวัดขนาดฝุ่น
ละอองจากเครืNองยนต์ (EEPS) และเครืNองวัด Electrical Low Pressure Impactor
(ELPI) ทัง สองเทคนิคมีผลต่อ ชาร์จ (Charge) การวัดอนุ ภาคและการนับจํานวน
อนุ ภาคภายในช่องเก็บฝุ่นละออง โดยทําการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการ
กระจายของปริมาณอนุ ภาคกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุ ภาค สําหรับเครืNอง
ELPI จะทําการแยกแยะอนุภาคตามพลวัตของมวลอนุภาคทีปN ล่อยออกจากท่อไอเสีย
รถทีผN ลิตหลังจากปี พ.ศ.2549 (ค.ศ 2006) พบว่าปล่อยฝุ่นละอองเล็กลดลงร้อยละ
19 เมืNอใช้ E5 เป็ นเชือ เพลิง และปล่อยฝุ่นละอองเล็กลดลงร้อยละ 33 เมืNอใช้ E10
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เป็ นเชือ เพลิง การศึกษานีชใี ห้เห็นว่า Aromatic compound ทีอN ยู่ในเชือ เพลิงมีผลต่อ
การปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก110 เนืNองจาก Aromatics ในนํามันเบนซินช่วยเพิมN ค่า
ออกเทนเช่นเดียวกับเอทานอล ดังนัน การใช้เอทานอลเป็ นเชือ เพลิงจึงมีศกั ยภาพใน
การลดปริมาณ Aromatics และช่วยลดการปล่อยฝุน่ ละอองขนาดเล็กด้วย
ปรากฏการณ์ ทNี รู้ จ ั ก กั น ดี ใ นเขตเมื อ ง คื อ การเกิ ด ควั น หมอกจาก
ยานพาหนะ ซึงN การปล่อยมลพิษจากไอเสียทีมN อี งค์ประกอบของก๊าซไฮโดรคาร์บอน
(HC) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เมืNอได้รบั
พลังงานจากแสงแดด จะเกิดปฏิกริ ิยาเคมีแสง (photochemical) ทีNเป็ นปฏิกริ ิยาทีN
ซับซ้อน เกิดเป็ นโอโซนและสารอืNนๆ ในบรรดาสารเหล่านีโอโซนนับว่าเป็ นสารทีเN ป็ น
พิษ เมืNออยู่ในระดับใกล้พนื ดินจะเป็ นอันตรายต่อมนุษย์ ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ
เพืNอเป็ นการลดปริมาณโอโซนทีNระดับใกล้พืนดินลง จึงมีนํ ามันเบนซินชนิดใหม่ทNี
เรียกว่านํามันเบนซินสูตรใหม่ (Reformulated Gasoline : RFG) ทีไN ด้มกี ารนําเสนอ
ตัง แต่ปี พ.ศ.2533 (ค.ศ 1990) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป RFG2 มี
ออกซิเจนเป็ นองค์ประกอบ จะช่วยให้การเผาไหม้ได้ดีขนึ ส่งผลให้มีปริมาณก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนในไอเสียลดลง111 การศึกษาทดลอง
พบว่ าเอทานอลและ MTBE เป็ น สารทีNมีอ อกซิเ จนเป็ น องค์ป ระกอบ จึงให้ผ ล
คล้ายกันกับการเกิดโอโซน110 อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการใช้เอทานอล
ผสมในนํามันเบนซินเป็ นการช่วยปรับปรุงหรือทําให้การปล่อยไอเสียเลวร้ายลงซึNง
ขณะนียงั อยู่ระหว่างการศึกษา
นอกจากนัน แล้ว ยังมีอกี หลายความเห็นผสมกันไปถึงการใช้เอทานอลว่า
ทําให้การปล่อย NOx เพิมN ขึน หรือไม่110 การศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย188 ในปี
พ.ศ. 2551 (ค.ศ 2008) พบว่าเมืNอใช้ E10 ส่งผลให้มไี นตรัสออกไซด์และโอโซน
เพิมN ขึน ผลของการใช้ E5 พบว่ามีการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ ด้วยค่าทีแN ปรปรวน
และ สําหรับ E10 จะนํ าไปสู่การเพิมN ก๊าซไนตรัสออกไซด์ การศึกษาหลายแห่ง
2

นํามันเบนซินผสม ด้วยสารทีม อี งค์ประกอบของออกซิเจน MTBE ETBE และเอทานอล
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รายงานถึงการพบ เหตุการณ์รา้ ยแรงของควันหมอกในหลายเมืองของสหรัฐอเมริกา
ได้ลดลงเนืNองจากการนํ า E10 มาใช้เป็ นเชือเพลิง112 และการทบทวน113 ของ
โครงการเอทานอลบราซิลชืNอ ProAlcool ระบุว่า มลพิษทัวไปในเขตเมื
N
องของ Sao
Paolo ลดลงประมาณร้อยละ 20 เนืNองจากการใช้ เอทานอล แต่ไม่ได้รายงานใน
รายละเอียด นอกจากนัน แล้ว ยังมีการทดสอบของ ANFAVEA แสดงให้เห็นว่า
เครืNองยนต์ทไNี ม่ได้ทําการดัดแปลงใดๆทีใN ช้แก๊สโซฮอล์เป็ นเชือเพลิง จะมีการปล่อย
ไอเสียทีปN ระกอบด้วยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนประมาณร้อย
ละ 15 ตํNากว่าเมืNอใช้นํ ามันเบนซินปกติเป็ นเชือ เพลิง ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
เพิมN ขึน ร้อยละ 4 เมืNอใช้แก๊สโซฮอล์ การเปรียบเทียบการใช้นํามันเบนซินกับเอทา
นอลซึN ง ประกอบด้ ว ยนํ า (E100)
จากการศึ ก ษาพบว่ า มี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ลดลงร้อยละ 51 ก๊าซไฮโดรคาร์บอนลดลงร้อยละ 53 และ
ออกไซด์ของไนโตรเจนลดลงร้อยละ 86114
มีการศึกษาจํานวนมากทีN มุ่งเน้นเรืNองสารพิษทางอากาศ ทีNถูกปล่อยออก
จากยานยนต์ เช่น เบนซีน, 1,3-butadiene, อะซีทาลดีไฮด์ และฟอร์มาลดีไฮด์
สารพิษทีปN ล่อยสูอ่ ากาศนี เป็ นสารทีมN คี วามเสียN งต่อสุขภาพโดยเฉพาะกับคน เบนซี
นถือว่าเป็ นสารประกการศึกษาจากบางแหล่งรายงานว่ายังมีโทลูอนี และไซลีน ทีเN ป็ น
สารพิษปล่อยมากับไอเสียด้วย สารเบนซีนและ 1,3-butadiene ถือว่าสารก่อให้เกิด
โรคมะเร็ง ส่ ว นอะซีท าลดีไ ฮด์แ ละฟอร์ม าลดีไ ฮด์ถู ก จัด เป็ น สารทีNมีแ นวโน้ ม ทีN
ก่อให้เกิดโรคมะเร็งเช่นกัน115,116 สารพิษทางอากาศยังก่อให้เกิดการสร้างโอโซนใน
ระดับพืน ดิน ซึงN มี รายงานจากการศึกษาหลายฉบับมีผลตรงกันว่า การใช้เอทานอล
ช่ ว ยลดการปล่ อ ยสารเบนซีน และ 1,3-butadiene ในขณะทีNเ พิNม การปล่ อ ย
ฟอร์มาลดีไฮด์ในปริมาณระดับปานกลาง และเพิมN ปริมาณอะซีทาลดีไฮด์ขนึ ในไอเสีย
อย่างน่าตกใจ องค์การพิทกั ษ์สงิN แวดล้อมสหรัฐอเมริกา (USEPA) ได้ให้ขอ้ มูลปจั จัย
ความเสียN งของสารแต่ละชนิดเพืNอใช้ในการประเมินความเสียN งโดยรวม ดังแสดงใน
ตารางทีN 5
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ตารางที 5 ปัจจัยความเสียงของสารแต่ละชนิ ด ข้อมูลจาก U.S. EPA
สารประกอบ
ความเสียง EPA (มก./ม3)-1
ปัจจัย EPA
-4
1,3-butadiene
2.8x10
1.000
-6
เบนซีน
8.3x10
0.030
-5
ฟอร์มาลดีไฮด์
1.3x10
0.046
-4
อะซีทาลดีไฮด์
2.2x10
0.008
ทีมา: Hammel-Smitch et. al.117
การใช้ปจั จัยเหล่านี ในหลายการศึกษาพบว่าการลดลงของ 1,3-butadiene
และสารเบนซีน มีค่ามากเกินไปต่อการเพิมN ขึน ของฟอร์มาลดีไฮด์และอะซีทาลดีไฮด์
ในไอเสียทีปN ล่อยออกมา EPA Complex Model3 พบว่าการใช้เอทานอลร้อยละ 10
ผสมในนํามันเบนซิน จะทําให้ความเสียN งของสารพิษทางอากาศลดลงร้อยละ 21108,
110
จากการศึกษาของประเทศแคนาดา พบว่าการเพิมN ขึน ของการปล่อยอะซีทาลดี
ไฮด์มคี วามเสียN งตํNาเนืNองจากมีปริมาณน้อย และสารเหล่านีได้รบั การกําจัดออกได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดย Catalytic converter62 การศึกษาของประเทศออสเตรเลียใน
ปี พ.ศ.2551188 (ค.ศ 2008) พบว่าจากการประเมินผลสภาพอากาศพบว่า ค่าสูงสุด
ของโอโซนมีปริมาณเพิมN ขึน เพียงเล็กน้อยเมืNอใช้ E5 และ E10 เป็ นเชือ เพลิง การ
ค้นพบเหล่านี แสดงนัยว่าปริมาณสารพิษทีปN ล่อยออกจากท่อไอเสียทีลN ดลงจนสังเกต
ได้นี ไม่เพียงพอทีNจะชดเชยการเพิมN ขึน ของการระเหยตัวของสารอินทรีย์ (VOC)
และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เมืNอใช้เอทานอลผสมในนํามันเบนซินเปรียบเทียบกับ
นํามันเบนซิน การศึกษา188พบว่ามากกว่าร้อยละ 97 ของเงินออมถูกนํ ามาใช้ดา้ น
สุขภาพกับผลกระทบทีเN กิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เช่น

3

เครือN งมือของ U.S. EPA model ใช้ในการทํานายการเปลียN นแปลงสภาพแวดล้อมทีเN กิดจาก
มาตรฐานเชือ เพลิงทีใN ช้
106

เชือ เพลิงเอทานอลสําหรับการขนส่งบนท้องถนน

โรคหอบหืด โรคหัวใจและหลอดเลือด ส่วนทีNเ หลืออีก เล็กน้ อ ย เป็ นการใช้ก ับ
ผลกระทบของสารพิษจากอากาศโดยรวม
ภาพรวมของความจริงทีพบ
ข้อมูลการเปรียบเทียบการใช้เอทานอลในสัดส่วนต่างๆ กับนํามันเบนซินเป็ น
เชือ เพลิง จากแหล่งข้อมูล: 108, 109, 118-132, 188 มีต่อไปนี
 โดยทัวไปสารไฮโดรคาร์
N
บอนทีปN ล่อยออกมากับไอเสียมีปริมาณลดลงร้อย
ละ 70 แต่มกี ารศึกษารายหนึNงทีแN สดงปริมาณการปล่อยไฮโดรคาร์บอน
เพิมN ขึน ถึงร้อยละ 20
 จากการศึกษาส่วนใหญ่ พบว่า ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ มีปริมาณลดลง
ถึงร้อยละ 60 ในขณะทีบN างการศึกษาพบว่ามี ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
เพิมN ขึน ถึงร้อยละ 27 และจากการศึกษาประเทศออสเตรเลีย188 พบว่า ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ลดลงถึงร้อยละ 95 จากการใช้ E5 และ E10 เป็ น
เชือ เพลิง
 การศึกษาการปล่อยก๊าซ NOx มีผลการศึกษาแบบผสมกัน กล่าวถึงบาง
การศึก ษาพบว่ า มีก ารลดประมาณร้อ ยละ 60 ขณะทีNบ างการศึก ษา
แสดงผลทีNมกี ารปล่อยก๊าซ NOx เพิNมขึน ประมาณร้อยละ 30 ยานยนต์
ประเภท FFVsและยานยนต์ทผNี ลิตเฉพาะสําหรับการใช้เชือ เพลิงผสมเอทา
นอลในสัด ส่ว นทีNสูง หรือ ใช้เ อทานอลล้ว นๆ แสดงให้เ ห็นว่ า สามารถใช้
สําหรับเครืNองยนต์ทมNี อี ตั ราส่วน EGR สูงๆ และลดการปล่อยก๊าซ NOx
 โดยทัวไปแล้
N
ว ฝุน่ ละอองขนาดเล็กไม่ค่อยเป็ นประเด็นทีมN ุ่งเน้นในยานยนต์
ทีใN ช้นํามันเบนซินเท่าไร แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าสามารถลดปริมาณฝุ่นลง
ได้ถงึ ร้อยละ 40 - 50
 การปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 2 ในไอเสีย พบว่าลดลงประมาณร้อย
ละ 5 ต่อกิโลเมตร
 ก๊าซมีเทนทีปN ล่อยออกมาพบว่ามีปริมาณเพิมN ขึน ร้อยละ 120
 เบนซีน พบว่าลดลงได้ในทุกกรณีประมาณร้อยละ 25 - 80
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 การปล่อย 1,3-butadiene ในไอเสียในทุกกรณี ลดลงประมาณร้อยละ 10 - 80
 โทลูอนี ทีปN ล่อยออกมา มีปริมาณลดลงร้อยละ 30 - 80
 ไซลีนทีปN ล่อยออกมา มีปริมาณลดลงร้อยละ 80
 ฟอร์มาลดีไฮด์ในไอเสียทีปN ล่อยออกทางท่อไอเสีย มีปริมาณเพิมN ขึน ถึง
ร้อยละ 70
 อะซีทาลดีไฮด์มปี ริมาณเพิมN ขึน อย่างมากถึงร้อยละ 3500
การปลดปล่อยสารระเหยสู่บรรยากาศ
คําวิพากษ์ทNเี กีNยวข้องกับเชือเพลิงเอทานอลทีNว่า ถึงแม้ว่าเชือเพลิงเอทา
นอลช่วยลดปริมาณการปล่อยไอเสียทางท่อไอเสียก็ตาม แต่ยงั คงปล่อยไอเสียในรูป
ของไอระเหยสารอินทรียส์ อู่ ากาศ แต่อย่างไรก็ตามอาจเป็ นเรืNองทีไN ม่ถูกต้องทัง หมด
การปล่อยไอเสียในรูปของไอระเหยสารอินทรียจ์ ากยานยนต์ทุกประเภท เป็ นเรืNองทีมN ี
การมุ่งเน้นทําวิจยั กันมากในปี ทNผี ่านๆมา มุ่งเน้นศึกษาการปล่อยไอเสียในรูปของ
สารอินทรียร์ ะเหยซึงN เป็ นสารไฮโดรคาร์บอนทีรN ะเหยจากยานยนต์ อัตราการระเหย
ขึน อยู่กบั คุณสมบัติความดันไอ (RVP) ของเชือ เพลิงนัน ๆโดยตรง ความดันไอของ
ของผสมระหว่างเอทานอลกับนํามันเบนซิน แสดงไว้ในรูปทีN 21
จากรูปแสดงให้เห็นถึงเอทานอลทีรN ะดับการผสมตํNาๆ มีค่าความดันไอ หรือ
RVP ของเชือ เพลิงผสมระหว่างเอทานอลและนํามันเบนซิน มีสดั ส่วนการผสมเอทา
นอลสูงสุดทีรN อ้ ยละ 5 ถึงร้อยละ10 ค่า RVP จะขึน อยู่กบั องค์ประกอบของเชือ เพลิง
นํ ามันเบนซินทีNนํามาใช้ในการผสม ด้วยตัวของเอทานอลเอง มีค่า RVP ตํNากว่า
นํามันเบนซิน จึงสามารถคาดการณ์ได้ว่าเอทานอลจะมีค่า RVP ตํNากว่าเชือ เพลิง
ผสมระหว่างเอทานอลกับนํามันเบนซินเสมอ เหตุผลเพืNอเพิมN ค่า RVP ของเชือ เพลิง
ผสมระหว่างเอทานอลในปริมาณตํNากับนํ ามันเบนซินในเบืองต้นนัน คือ เอทานอล
รวมตัว เป็ น สารละลายทีNเ รีย กว่ า Azeotropic กับ สารไฮโดรคาร์ บ อนทีNเ ป็ น
องค์ประกอบของนํามันเบนซิน เกิดเป็ นชัน ของสารละลายทีมN จี ุดเดือดตํNามากๆ82
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RVP, psi

ความดันไอของผสมเอทานอล-แก๊สโซลีน

ความเข้มข้นของเอทานอล, %โดยปริมาตร
ทีมา

รูปที 21. ความดันไอของของผสมระหว่างเอทานอลกับนํ*ามันเบนซิ น
ทีมา: Kassel133
ในทางปฏิบตั ิ เชือ เพลิงผสม E10 มีความดันไอสูงกว่านํามันเบนซินบริสุทธิ 
เนืNองจากผูผ้ ลิตจงใจหลีกเลียN งปญั หาทีเN กิดขึน ด้วยการใช้นํามันเบนซินทีมN สี ารระเหย
น้อยในการใช้ผสมกับเอทานอล เพืNอให้เชือ เพลิงมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์มาตรฐานทีN
กําหนดของความดันไอเชือเพลิง อย่างไรก็ตามเมืNอผสม E10 กับนํ ามันเบนซิน
บริสทุ ธิ  การเติมเชือ เพลิงลงถังทําให้เข้าใจได้ว่า จะได้เชือ เพลิงผสม E5 กับความดัน
ไอทีสN งู กว่าเกณฑ์ทรNี ะบุ134 เพืNอป้องกันไม่ให้สงิN เหล่านีเกิดขึน เชือ เพลิงควรมีสตู รทีมN ี
ค่าแตกต่างทีเN พียงพอต่อเกณฑ์ความดันไอทีรN ะบุ
การระเหยตัวของสารในไอเสียสูบ่ รรยากาศแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. องค์ประกอบของเชือ เพลิงซึมแทรกระบบเชือ เพลิงของยานยนต์
2. การรัวไหลของของเหลวและไอ
N
3. การสูญเสียจากท่อระบายอากาศของถังนํามันเชือ เพลิง135
4. การระเหยของไอนํามันเชือ เพลิงขณะเติมนํามัน
เชือ เพลิงเอทานอลสําหรับการขนส่งบนท้องถนน
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การรัวไหลเหล่
N
านี สามารถจัดการได้ง่ายๆด้วยการบํารุงรักษารถเป็ นประจํา
ถึงแม้ว่าความดันไอของเชือ เพลิงเอทานอลจะสามารถปรับได้เท่ากับระดับการระเหย
ตัวของนํามันเบนซินปกติ การศึกษานีชใี ห้เห็นว่าไม่มปี จั จัยทีใN ช้ตดั สินใจทีเN กียN วข้อง
กับการซึมผ่านของเอทานอล แต่จะขึน กับปริมาณของเอทานอลทีเN ป็ นส่วนผสม136
การซึมแทรกของไฮโดรคาร์บอนทีเN พิมN ขึน เนืNองจากเชือ เพลิงเอทานอลยังไม่
เป็ นทีNเข้าใจอย่างเด่นชัด แต่ ผลด้านบวกทีNได้รบั คือ ไอเสียจากปรากฏการณ์ นีมี
ปริมาณลดลง ตัวอย่างเช่น ยานยนต์ทปNี ล่อยไอเสียตํNา หรือ LEV และยานยนต์ทไNี ร้
การปล่ อ ยไอเสีย เป็ น บางส่วนหรือ PZEV135 จากการเผยแพร่ มีก ารรายงานว่ า
เชือเพลิงทีNผสมเอทานอลในสัดส่วนทีNตNําร้อยละ 5 - 10 มีแนวโน้มทีNจะเกิดการซึม
แทรกได้มาก ในขณะทีกN ารผสมเอทานอลในปริมาณสูง เช่น E85 จะมีการปล่อยไอ
เสียลดลงเมืNอเทียบกับนํ ามันเบนซินปกติ จากรายงานการใช้เชือ เพลิงเอทานอลใน
สัดส่วนการผสมระดับปานกลางประมาณร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 70 หรือ E20 และ
E70 ไม่พบข้อมูลการซึมแทรกของไฮโดรคาร์บอนแสดงในรูปทีN 22

ความสัมพันธ์วาล์ว

การซึมแทรกของไฮโดรคาบอน
(เปรียบเทียบกับไนลอน12)

ความเข้มข้นของเอทานอล, %โดยปริมาตร
ทีมา

รูปที 22. การซึมแทรกของไฮโดรคาร์บอน
ทีมา: Kassel133
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ส่วนหนึNงของการระเหยตัวของสารทีปN ล่อยออกมาจากไอเสียถูกดักไว้ได้
ด้วยกล่องบรรจุผงถ่าน ไอระเหยภายในระบบเชือ เพลิงของยานยนต์มกี ารหมุนเวียน
ผ่ า นกล่ อ งทีNบ รรจุ ถ่ า นกัม มัน ต์ ซึNง จะดู ด ซับ ไอระเหยนี ไ ว้ ข ณะทีNห ยุ ด การเดิน
เครืNองยนต์ และปล่อยไอระเหยเหล่านีผ่านไส้กรองก่อนเข้าไปในเครืNองเมืNอเดินเครืNอง
ดังแสดงในรูปทีN 23
เอทานอลมักชอบสะสมตัวในกล่องกรองก๊าซพิษ (Canister)และสามารถ
ยอมรับในประสิทธิภาพทีมN 137
ี จากการศึกษาพบว่าการนําเอทานอลออกจากกล่อง
กรองก๊าซพิษทําได้ยากแม้ว่าจะเดินเครืNองด้วยนํามันเบนซินปกติ และยังไม่เป็ นทีแN น่
ชัดว่าระดับประสิทธิภาพของกล่องนีจะลดลงเมืNอใดอาจขึน อยู่กบั การออกแบบของ
แต่ละรุ่นและประเภทเชือ เพลิงทีใN ช้ดว้ ยเหตุนีการใช้เอทานอลจึงมีผลทางอ้อมกับการ
ปล่อยไอเสียในรูปของสารระเหยอินทรียย์ าวนานกว่าเอทานอลทีถN ูกใช้จริงในรถยนต์
มีการศึกษาการปล่อยสารระเหยจากไอเสีย ในประเทศสวีเดนในปี พ.ศ.
2549 (ค.ศ 2006) และพบว่าเป็ นเรืNองทีสN ําคัญถึงหนึNงในสามของการปล่อยไอเสีย
ทัง หมดจากการจราจรบนท้องถนนทัง ในประเทศสวีเดน138 จากรถ 50 คันทีใN ช้ใน
การทดสอบ พบว่ามีรถ 20 คัน ทีNปล่อยไอเสียเกินเกณฑ์ทNกี ําหนดโดยกฏระเบียบ
ของสหภาพยุโรป รถยนต์เหล่านัน มีอายุอยู่ระหว่าง6 เดือน จนถึงอายุ 5 ปี และมี
อายุการใช้งานมาแล้ว 15,000 - 80,000 กิโลเมตร ซึงN รถยนต์บางคันมีค่าไอเสียเกิน
กว่าทีกN าํ หนดถึง 20 เท่า
การศึกษา63 ผลหระทบจากการใช้ E20 ในการทดลองแบบ fleet ใน
ประเทศออสเตรเลียพบว่าการระเหยของ E20 จากการปล่อยไอเสีย มีค่าเท่ากันหรือ
ในบางกรณี น้ อ ยกว่ า เมืNอ เที ย บกับ การใช้ นํ า มัน เบนซิน ล่ า สุ ด มี ก ารศึก ษาใน
ออสเตรเลีย188 ในปี พ.ศ.2551 (ค.ศ 2008) พบว่าการปล่อยสารระเหยในรูปของอัลดี
ไฮด์ทเNี ป็ นกรด เช่น อะซีทาลดีไฮด์ และฟอร์มาลดีไฮด์เพิมN ขึน เมืNอใช้ E5 และ E10
เทียบกับการใช้นํ ามันเบนซิน ไฮโดรคาร์บอนรวมทัง หมดมีปริมาณเพิมN ขึนเมืNอใช้
เชือเพลิงผสม E5 และ E10 การระเหยของแอลกอฮอล์จากไอเสียมีอทิ ธิพลจาก
ปจั จัยของรถแต่ละคันขึน กับการออกแบบกล่องดักไอเสียของยานยนต์นนั  ๆ
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เชือเพลิงสู่หัวฉีด

ไอสู่เครืองยนต์ ไอสู่กล่องดักน*ํามัน

ปม

ถังเชื*อเพลิง
ท่อระบาย

รูปที 23. ระบบการควบคุมการปล่อยไอเสียจากการระเหยตัว
ทีมา: lCONCAWE/EUCAR/JRC Joint Programme137
การศึก ษา 139 ของเจ็ด บริษัท รถยุ โ รปทีNท ัน สมัย ได้ดํ า เนิ น การเพืNอ
คณะกรรมาธิการยุโรปโดยความร่วมมือของ CONCAWE/EUCAR/JRC โดยใช้
เชือ เพลิงผสมโดยการสาดให้กระเด็นเข้ากัน โดยมีสดั ส่วนการผสมเชือ เพลิง E5 และ
E10 และไม่ได้มกี ารปรับค่า RVP และ E5 และ E10 ทีทN ําการปรับค่า RVP เพืNอให้
เป็ นไปตามค่ามาตรฐานทีกN ําหนด ผลการศึกษาพบว่าการปล่อยสารระเหยจากยาน
ยนต์ขนึ อยู่กบั ค่าความดันไอของเชือ เพลิง การทดสอบไม่ได้แสดงถึงความเชืNอมโยง
ทีชN ดั เจนระหว่างปริมาณเอทานอลและการปล่อยสารระเหยของเชือ เพลิงทีมN คี ่า RVP
ทีเN ท่ากัน อิทธิพลของเอทานอลทีขN าดหายไป ได้รบั การสนับสนุนจากการค้นพบของ
Soloman136 ซึงN แสดงให้เห็นว่าการปล่อยไอเสียนีโดยหลักๆแล้วขึน อยู่กบั การระบบ
การดูดซับในกล่องกรองก๊าซพิษไม่ทาํ งานและไม่เกิดการซึมแทรก
รถยนต์ของสหรัฐอเมริกา จํานวน 10 คัน ได้ถูกนํามาใช้ทดสอบ136 ทัง รถ
รุ่นเก่าและใหม่ เป็ นรุ่นรถทีอN ยู่ระหว่างปี พ.ศ.2521 – พ.ศ.2544 (ค.ศ 1978-2001)
การใช้เชือ เพลิง E6 พบว่าเกิดการซึมแทรกเพิมN ขึน โดยเฉลียN ร้อยละ 65 ในรถทัง หมด
ทีNใ ช้ทดสอบ เมืNอเปรียบเทียบกับการใช้นํ ามันเบนซินเป็ นเชือเพลิง ในรถรุ่นใหม่
ภายหลังปี พ.ศ.2539 (ค.ศ 1996) พบว่าการซึมแทรกเพิมN ขึน ร้อยละ 157 เมืNอใช้ E6
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ดูเหมือนว่ายังมีปญั หาสําคัญทีNยงั ไม่ได้รบั การแก้ไข เมืNอใช้เอทานอลผสม
ในสัดส่วนตํNาๆในนํามันเบนซิน เนืNองจากมีกฎระเบียบเข้มงวดมากขึน ในปญั หาการ
ปล่อยไอเสียจากยานยนต์ ประเด็นนีจะเป็ นอุปสรรคสําหรับ E5 และ E10 โดยเฉพาะ
อย่างไรก็ตามปญั หานีสามารถแก้ไขได โดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนีย ทีมN กี ารใช้ยาน
ยนต์ประเภท LEV และ PZEV
ประเทศออสเตรเลีย ได้ทําการศึกษาเกียN วกับผลกระทบของเชือ เพลิงผสม
เอทานอลทีมN ผี ลต่อสุขภาพ188 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างทีเN ป็ นตัวแทนรถยนต์ fleet ของ
ออสเตรเลียในปจั จุบนั และเปรียบเทียบผลกระทบจากการปล่อยไอเสียจริง ทัง ในรูป
ทีเN ป็ นไอเสียทีปN ล่อยทางท่อไอเสียและจากการระเหยเมืNอใช้เชือ เพลิง E5 E10 และ
นํ ามันเบนซิน ข้อ มูลการปล่อ ยไอเสียทีNได้จะนํ ามาใช้ใ นการทํา โมเดลสภาพของ
อากาศทีNเมืองซิดนีย์ภายใต้สถานการณ์ ทNีแตกต่ างกัน เช่น ยานยนต์ทงั  หมดทีNใ ช้
เชือ เพลิง E10 และตรวจสอบแนวโน้ มผลกระทบต่ อ สุข ภาพทีNอ าจเกิด ขึน กับ
ประชากร
ผลทีไN ด้รบั จากการศึกษานีได้แก่
 ไอเสียทีปN ล่อยออกมาเมืNอใช้เชือ เพลิง E5 และ E10 แสดงให้เห็นว่าระดับ
ของมลพิษ เช่น NOx และอัลดีไฮด์ มีค่าเพิมN ขึน จนปริมN เกณฑ์ทกNี าํ หนด
ขณะทีกN ารปล่อยฝุน่ ละออง CO และเบนซีนลดลง
 ฝุน่ ละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ทีปN ล่อยออกจากท่อไอเสีย พบว่ามีค่า
ลดลงโดยเฉลียN ร้อยละ 19 เมืNอใช้ E5 และลดลงโดยเฉลียN ร้อยละ 33 เมืNอใช้
E10
 ประชากรได้รบั ผลจากโอโซนเมือN ใช้ E5 และ E10 และจากก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์เมืNอใช้ E10
 สามารถลดค่าใช้จ่ายทีใN ช้ดา้ นสุขภาพได้รอ้ ยละ 97 จากการลดลงของอัตรา
การตายจากปญั หาทีเN กียN วข้องกับฝุน่ ละอองขนาดเล็ก
 ศักยภาพของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมีแนวโน้มลดลงได้เมืNอมีรถรุน่ ใหม่ทมNี ี
ระบบการควบคุมไอเสียออกมาแทนรถรุ่นเก่า
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3.3 การใช้เอทานอลในรถสองล้อ
โดยปกติยานพาหนะสองล้อขนาดเล็กจะขับเคลืNอนด้วยเครืNองยนต์สองหรือสีN
จังหวะขณะทีNรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ จะขับเคลืNอนด้วยเครืNองยนต์สNจี งั หวะ ซึNง
ทัง หมดเป็ น เครืNอ งยนต์เอสไอ ดัง นัน ปญั หาและความเป็ น ไปได้ต่า งๆ คาดว่า จะ
เกิดขึน ในเครืNองยนต์เอสไอ ทัง ในยานพาหนะสองล้อ และเช่นเดียวกับในรถยนต์
โดยทัวไปแล้
N
วผู้ผลิตจะไม่แนะนํ าให้ใช้เชือเพลิงเอทานอล แต่มขี อ้ ยกเว้นเล็กน้อย
สําหรับการใช้เชือ เพลิง E5140, 141, 68
ข้อทีกN งั วลหลักๆเกียN วกับยานพาหนะสองล้อ คือ การปล่อยไอเสีย โดยเฉพาะอย่าง
ยิงN สําหรับเครืNองยนต์สองจังหวะ การวิจยั ในเรืNองนียงั มีอยูใ่ นวงจํากัดซึงN สามารถสรุป
จากเอกสารอ้างอิงต่างๆ 142, 119, 143, 144, 145 ดังต่อไปนี
 สารไฮโดรคาร์บอนและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ทปNี ล่อยออกมากับไอเสียมี
ปริมาณลดลงอย่างสมํNาเสมอเมือN ใช้เอทานอล ถึงแม้ว่าลดลงในปริมาณไม่
มากนัก และมีการศึกษาหนึNงทีพN บว่ามีปริมาณเพิมN ขึน
 สัดส่วนเอทานอลทีเN พิมN ขึน ในเชือ เพลิง ทําให้ไอเสียทีปN ล่อยออกมีความ
สะอาดมากขึน
 ในการศึกษาหนึNงกรณี พบว่า Catalytic converter มีประสิทธิภาพสูงขึน
เนืNองจากมีการใช้เอทานอล
 เมืNอใช้เอทานอลเป็ นเชือ เพลิง พบว่าเครืNองยนต์มกี ารสึกหรอและการกัด
กร่อนเกิดขึน
 ประสิทธิภาพพลังงานของเชือ เพลิงเพิมN ขึน
 การใช้เชือ เพลิงในเชิงปริมาตร(ลิตรต่อกิโลเมตร) เพิมN สูงขึน ตามปริมาณเอ
ทานอลทีเN พิมN ขึน
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3.4 การใช้ เอทานอลเป็ นเชื* อเพลิ งในเครืองยนต์จุดระเบิ ดด้วยการอัด
(CI Engines)
เครืNองยนต์ดเี ซลหรือเครืNองยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด (CI) นับว่าเป็ นเครืNองยนต์
ทีใN ช้เชือ เพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีสN ดุ สําหรับการขนส่งและมีการใช้งานอย่าง
กว้างขวาง แต่มีข้อเสียคือ มีมลพิษทีNเป็ นปญั หากับสุขภาพเกิดขึน โดยเฉพาะใน
พืน ทีทN มNี ปี ระชากรหนาแน่น มีรายงานการศึกษาหลายชิน แสดงให้เห็นว่าการใช้เอทา
นอลในเครืNองยนต์ (CI) สามารถลดปริมาณไอเสียทีปN ล่อยออกจากท่อไอเสีย เช่น เอ
ท า น อ ล จ ะ เ ป็ น ส่ ว น ห นึN ง ข อ ง ท า ง อ อ ก ใ น ป ร ะ เ ด็ น ก า ร แ ก้ ป ัญ ห า ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของโลกและปญั หามลพิษในเมืองใหญ่ นอกจากนีเอทานอลทีใN ช้
ในเครืNองยนต์ (CI) เมืNอเปรียบเทียบกับการใช้ในเครืNองยนต์ (SI) สามารถเป็ นตัว
แทนทีมN ปี ระสิทธิภาพทีสN ดุ ในการใช้พลังงานด้วยเอทานอล ทัง นีเนืNองจากเครืNองยนต์
(CI) มีประสิทธิภาพพลังงานสูงกว่า โดยเฉลียN แล้วสูงกว่าประมาณร้อยละ 30
3.4.1 ความเข้ากันได้ของเชื*อเพลิ ง
เชือ เพลิงเอทานอลมีคุณสมบัตโิ ดยพืน ฐานทีแN ตกต่างกันเมืNอเทียบกับนํามัน
ดีเ ซล แต่ คุ ณ สมบัติเ หล่ า นี ส ามารถปรับ ให้เ ป็ น ไปตามข้อ กํ า หนดของมาตรฐาน
เชือ เพลิงทีใN ช้ในปจั จุบนั ได้ เป็ นทีแN น่ใจได้ว่าเครืNองยนต์ (CI) สามารถปรับแต่งเพืNอให้
ใช้เชือ เพลิงเอทานอลได้ ซึงN รวมถึงเชือ เพลิงผสมระหว่างเอทานอลกับนํามันดีเซลทุก
ชนิด ในหลายกรณีพบว่าเชือเพลิงเหล่านัน ใช้งานได้ดกี ว่าการใช้นํ ามันดีเซลเป็ น
เชือ เพลิง ในส่วนต่อไปจะรายงานถึงคุณสมบัตหิ ลักๆของเชือ เพลิงทีเN ป็ นปญั หาทีN
เคยมีการศึกษาและตีพมิ พ์มาแล้ว ดังนี
ค่าพลังงาน
นํามันดีเซลมีค่าพลังงานประมาณ 36 เมกกะจูลต่อลิตร ขณะทีเN อทานอลมี
ค่าพลังงาน 21 เมกกะจูลต่อลิตร ดังนัน เครืNองยนต์จะต้องฉีดเอทานอลด้วยปริมาตร
ค่อนข้างสูงเมืNอเปรียบเทียบกับการใช้นํามันดีเซล เพืNอให้ได้ผลผลิตพลังงานทีเN ท่ากัน
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหัวฉีดนํามันไม่ใหญ่พอทีจN ะให้เชือ เพลิงไหลเข้าได้ตามปริมาณทีN
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ต้องการ กําลังของเครืNองยนต์สงู สุดทีไN ด้จะลดลง ดังนัน ข้อแตกต่างในการออกแบบ
ยานยนต์ให้ใช้เอทานอลเป็ นเชือ เพลิงในเครืNองยนต์ดเี ซล คือ ต้องออกแบบให้หวั ฉีด
ั  บนํามันและถังนํามันเชือ เพลิงให้มขี นาดใหญ่กว่า เชือ เพลิงผสม
นํามันเชือ เพลิง ปมสู
ระหว่างเอทานอลกับนํามันดีเซลมีค่าพลังงานลดลงประมาณร้อยละ 2 สําหรับเอทา
นอลทีNเติมลงไปทุกๆ ร้อยละ 5 โดยปริมาตร ซึNงสามารถปรับเปลีNยนรูปแบบของ
เครืNองยนต์ได้อย่างลึกซึง ถึงแม้ว่าจะใช้เชือ เพลิงด้วยสัดส่วนผสมทีสN งู ๆ จนถึงใช้เอ
ทานอลล้วนๆได้ 49 ด้วยเหตุผลนี ค่าพลังงานจึงสามารถใช้แสดงเกณฑ์สงู สุดสําหรับ
ปริมาณเอทานอลในเชือ เพลิงมาตรฐาน เพราะถึงแม้ว่ามีค่าพลังงานตํNาก็ยอมให้ยาน
ยนต์ทาํ งานได้โดยทีมN กี าํ ลังและแรงบิดทีไN ม่เพียงพอ ดังนัน ผลทีเN กิดขึน จากการทีมN คี ่า
พลังงานตํNา เครืNองยนต์ทใNี ช้เอทานอลเป็ นเชือ เพลิงจึงมีการสิน เปลืองเชือ เพลิงในเชิง
ปริมาตรในทุกๆกรณี
ค่าซีเทน
ข้อได้เปรียบของเอทานอลทีเN ชือ เพลิงมีค่าออกเทนสูงสําหรับเอสไอ เป็ นข้อ
เสียเปรียบโดยพืนฐานอย่างมากทีNจะนํามาใช้ในเครืNองยนต์ซไี อ ความสามารถของ
เชือเพลิง ทีจ ุ ด ติด ไฟได้ด้ว ยตัว เอง ทีเ ป็ นคุ ณ สมบัติข องเชือเพลิง นํ ามัน ดีเซลนัน
เรีย กว่ า เป็ น ค่ า ซีเ ทน เครืNอ งยนต์ ดีเ ซลในป จั จุ บ ัน ถู ก ออกแบบมาเพืNอ ให้ใ ช้ก ับ
เชือ เพลิงทีมN คี ่าซีเทน 40 และ 51 อ้างอิงตามมาตรฐาน U.S. ASTMD975 และ EU
EN590 ของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปตามลําดับ ได้มกี ารถกเถียงกันเรืNองค่าซี
เทนทีเN ป็ นตัวเลขทีแN น่นอนของเอทานอลมาเป็ นเวลายาวนาน เนืNองจากวิธมี าตรฐาน
สําหรับการวัดและประมาณค่า ไม่สามารถนําไปใช้อย่างถูกต้อง146 แต่ค่าซีเทนของเอ
ทานอลล้วนๆ ประเมินได้ว่ามีค่าประมาณ 5 - 15 ซึงN หมายความว่าเชือ เพลิงจากเอ
ทานอลจะไม่มโี อกาสติดไฟได้ภายใต้เงืNอนไขของเครืNองยนต์ดเี ซลมาตรฐานทีมN อี ยู่ใน
ปจั จุบนั
ลักษณะของการเผาไหม้มกี ารเปลียN นแปลงไป เนืNองจากเชือ เพลิงมีค่าซีเทน
ตํNา กล่าวคือ การจุดระเบิดจากเชือ เพลิงเอทานอลเกิดขึน ได้ชา้ กว่าด้วยนํามันดีเซล
แต่เวลาการเผาไหม้จะสิน สุดในช่วงเวลาเดียวกัน ซึงN หมายความว่า ในขณะทีเN กิดการ
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เผาไหม้เมืNอใช้เอทานอลจะมีความรุนแรงมากกว่าเมืNอใช้นํามันดีเซล147, 148 ในการ
ผสมของเอทานอลและนํามันดีเซล ค่าซีเทนจะตํNาลงเป็ นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณ
เอทานอลทีNเพิมN ขึน 149 ในการใช้เชือเพลิงเอทานอลในเครืNองยนต์ดเี ซลมาตรฐาน
ในทางปฏิบตั ิโ ดยทัวไปจะต้
N
องเติม สารเติมแต่ งทีNเรียกว่า สารช่วยจุดระเบิด เพืNอ
แก้ปญั หาการจุดระเบิด
การใช้เชือเพลิง เอทานอลทีNมีค่าซีเทนตํN าเกินไปใน
เครืNองยนต์ซไี อ ทําให้เกิดปญั หาการติดเครืNองขณะเครืNองเย็น คือ ติดเครืNองได้ยาก
ขึน 147 และปญั หาการปล่อย NOx มาก51
คุณสมบัติในการหล่อลืน
ระบบนํามันเชือ เพลิงของเครืNองยนต์ดเี ซล โดยเฉพาะหัวฉีดนํ ามันและปมั 
เชือ เพลิง อาศัยคุณสมบัตหิ ล่อลืNนของนํามันเชือ เพลิงทีใN ช้เอทานอลเป็ นเชือ เพลิงทีมN ี
คุณสมบัติในการหล่อลืNนตํNา ทําให้เกิดปญั หาการสึกหรอเพิNมขึนเป็ นอย่างมากทีN
ั  อ เพลิง ในขณะทีกN ารทดสอบอืNนๆไม่ได้แสดงปญั หาในเรืNองนี
หัวฉีดนํ ามันและปมเชื
148, 48
เชือเพลิงเอทานอลผสมกับนํ ามันดีเซลทีNมีการจําหน่ ายในเชิงพาณิชย์ใ น
ปจั จุบนั มีสดั ส่วนการผสมเอทานอลน้อยกว่าร้อยละ 15 พบว่าทํางานได้ดกี ว่าทีN
กําหนดไว้ในข้อกําหนดของมาตรฐาน U.S. ASTM ในเชิงคุณสมบัตกิ ารหล่อลืNนและ
ความหนืดในเครืNองยนต์ดเี ซล49 การทดสอบได้แสดงให้เห็นว่าเชือ เพลิงทีผN สมโดยใช้
นํามันดีเซลชนิดทีใN ช้ในฤดูหนาวกับเอทานอลโดยไม่เติมสารเติมแต่งเพิมN คุณภาพจะ
สามารถผสมเอทานอลได้ถงึ ประมาณร้อยละ 45 โดยคุณสมบัตดิ า้ นความหนืดยังคง
อยู่ในเกณฑ์ขนั  ตํNาของมาตรฐาน ASTM ขณะทีเN มืNอใช้นํามันดีเซลชนิดเฉพาะฤดูรอ้ น
จะสามารถผสมเอทานอลได้ประมาณร้อยละ 2049
ดังนัน เมืNอใช้เชือเพลิงผสมระหว่างเอทานอลกับนํ ามันดีเซลและใช้เอทา
นอลล้วนๆ ต้องมีการเติมสารเติมแต่งทีชN ่วยเพิมN คุณสมบัตกิ ารหล่อลืNนหรือสารอืNนๆ
เพืNอให้แน่ ใจว่าสามารถป้องกันปญั หานีได้ รถโดยสารขนาดใหญ่ของบริษทั Scania
ทุกวันนีมกี ารใช้เชือ เพลิงทีมN อี งค์ประกอบเอทานอลร้อยละ 95 ผสมกับสารเติมแต่ง
เพิมN คุณภาพร้อยละ 5 โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายใดๆในการบํารุงรักษาเพิมN ขึน จากทีใN ช้ในรถ
โดยสารขนาดใหญ่ทNี Scania ใช้ตามปกติ ดังนัน จึงสามารถสรุปได้ว่าปญั หาการหล่อ
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ลืNนสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้สารเติมแต่งเพิมN คุณภาพหรือสารปรับปรุงคุณภาพ
อืNนๆได้
ค่าความหนื ด
ความหนืดของเอทานอลมีค่าตํNากว่านํามันดีเซลและแตกต่างจากข้อกําหนด
ั   ามันเชือ เพลิงได้รบั การออกแบบมาสําหรับ
ของมาตรฐานนํามันดีเซล เนืNองจากปมนํ
เชือ เพลิงทีมN คี ่าความหนืดสูงกว่า จึงทําให้เกิดปญั หาการสูบนํามันได้49 คุณสมบัติ
การหล่อลืNนได้รบั ผลกระทบน้อยมากและปญั หาการรัวซึ
N มอาจเกิดขึน เมืNอใช้เชือ เพลิง
เอทานอล ในช่วงทีมN อี ากาศเย็นนํ ามันดีเซลจะเริมN แข็งตัว แต่เมืNอเติมเอทานอลอาจ
ช่วยในเรืNองนีได้ ลักษณะของการฉีดเชือ เพลิงมีการเปลียN นแปลงด้วย เนืNองมาจาก
เชือ เพลิงเอทานอลมีความหนืดลดลงซึงN ในการศึกษาพบเรืNองนีไม่มากนัก
ความดันไอ
เอทานอลมีความดันไอสูงกว่านํ ามันดีเซล หมายความว่าเอทานอลระเหย
ตัวได้รวดเร็วกว่าการใช้เชือเพลิง E-diesel ทีNมีคุณสมบัติดนั ไอสูงร่วมกับมีความ
หนืดตํNาทําให้เกิดไอล๊อคและเกิดช่องว่างภายในระบบเชือ เพลิงทําให้เชือ เพลิงส่งไป
ั หาเหล่ า นี ค วรต้ อ งการการแก้ไ ข 51
ยัง เครืNอ งยนต์ ไ ด้ย ากและน้ อ ยลง ซึNง ป ญ
เช่นเดียวกับเครืNองยนต์เอสไอ ส่วนความดันไอสูงของเอทานอลคาดว่าจะก่อให้เกิด
การระเหยจากการปล่อ ยไอเสีย ในปริมาณสูง แต่ ยงั มีร ายงานการศึก ษาน้ อ ยชิน
เอกสารทีNเกีNยวข้องกับเรืNองนี รวมถึงความเสียN งด้านความปลอดภัยทีNเกีNยวข้องกับ
ความดันไอสูง
3.4.2 เทคนิ คในการนําไปใช้
ตัง แต่ปี พ.ศ.2523 (ค.ศ 1980) เป็ นต้นมา ได้มกี ารศึกษาการใช้งานเอทา
นอลในเครืNองยนต์ดีเซลรวมถึงเทคนิคทัวN ไปในการใช้ประโยชน์ ซึNงสามารถแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ประเภทหลัก ดังนี
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1. เชือเพลิงผสมระหว่างเอทานอลกับนํ ามันดีเซล ทัง ในรูปทีเN ป็ นอิมลั ชันหรื
N อ
ของเหลวเหมือนนม และในรูปของสารละลาย
2. เชือ เพลิงเอทานอลล้วนๆ ใช้ในเครืNองยนต์เอสไอโดยตรง หรือเติมสารเติม
แต่งเพิมN ค่าซีเทน
3. ระบบการฉีดเอทานอลแยกต่างหาก ทีเN ป็ นการฉีดพ่นเชือเพลิงคู่หรือใช้อบ
ควัน
เชื*อเพลิ งผสมระหว่างนํ*ามันดีเซลกับเอทานอล
จากทีมN กี ารศึกษากันมา เชือ เพลิงผสมทีใN ช้ 3 ประเภท คือ เชือ เพลิงผสม
ระหว่างเอทานอลและนํามันดีเซลในรูปทีเN ป็ นสารละลายบริสุทธิ  เชือ เพลิงผสมในรูป
สารละลายทีNเ ติม สารเติม แต่ ง และเชือ เพลิง ผสมในรู ป ทีNเ ป็ น อิม ัล ชันN ซึNง รายงาน
การศึกษาจะมุ่งเน้นการใช้งานทีเN ป็ นเชือ เพลิงผสมในรูปสารละลายทีเN ติมสารเติมแต่ง
เนืNองจากสะดวกแก่การนํามาใช้และดัดแปลงให้เข้ากับระบบเชือ เพลิงของยานยนต์
แบบ fleet สําหรับเชือ เพลิงทีอN ยู่ในรูปอิมลั ชันนั
N น ราคาการผลิตจะเป็ นอุปสรรคทีตN อ้ ง
ให้ความสนใจ
เอกสารอ้า งอิง ดู เ หมือ นว่ า มีศ ัก ยภาพทีNจ ะปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพของ
เครืNองยนต์ซไี อ โดยใช้เชือ เพลิงเอทานอลผสมกับนํามันดีเซลได้77, 58, 150, 151, 152, 153, 154
เนืNองจากเครืNองยนต์ดีเซลทีNเดินเครืNองด้วยนํ ามันดีเซลปกติ ได้รบั การพิจารณาว่า
เป็ นเครืNองยนต์ทมNี ปี ระสิทธิภาพพลังงานสูงสุดสําหรับการขนส่ง ศักยภาพนี อาจอยู่
โดยเฉลียN ระหว่างร้อยละ 2 - 4 หรือร้อยละ 5 - 10 ของการปรับปรุงประสิทธิภาพ
พลังงาน ด้วยเชือ เพลิงเอทานอลปริมาณตํNาผสมกับนํามันดีเซล เมืNอเปรียบเทียบกับ
การใช้นํ ามันดีเซลอย่างเดียว ประสิทธิภาพทีNดีขนึ เกิดขึนชัดเจนเมืNอใช้ทNีภาระ
ระหว่างกลางและทีรN บั ภาระโหลดสูงๆ จากนัน จะมีประสิทธิภาพสูงขึน ตามปริมาณเอ
ทานอลทีเN พิมN สูงขึน ศักยภาพนีอาจจะไม่ได้มาง่ายๆเพียงการเปลีNยนเชือเพลิง แต่
อาจต้องทําการปรับเปลียN นและดัดแปลงด้วย51, 153, 58, 152
ประเด็นทีNเห็นชัดเจน คือ ปญั หาความสิน เปลืองเชือ เพลิงทีNเพิมN ขึน ในเชิง
ปริมาตร แม้ว่าเครืNองยนต์อาจจะมีประสิทธิภาพในเชิงพลังงานมากกว่า เอทานอล
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ยังคงใช้พลังงานต่อลิตรตํNากว่า ดังนัน จึงต้องใช้เชือ เพลิงมากกว่าในการเดินทางด้วย
ระยะทางทีNเท่ากัน ส่วนกําลังและแรงบิดเห็นได้ว่าจะเพิมN ขึน เมืNอทําการดัดแปลง
ระบบเชือ เพลิงให้เชือ เพลิงไหลได้มากขึน 155 การศึกษาบางชิน แสดงผลทีใN ห้กําลัง
และแรงบิดสูงกว่า ขณะทีบN างชิน แสดงถึงกําลังและแรงบิดทีNตNํากว่าเมืNอใช้เชือ ดีเซล
ผสมเอทานอล เปรียบเทียบกับการใช้นํามันดีเซลปกติ
ในปี พ.ศ.2546 (ค.ศ 2003) บริษัท Lubrizol Corporation ได้ตีพมิ พ์
รายงานทีทN บทวนการศึกษาเรืNองทีเN กียN วข้องกับการปล่อยไอเสียจากเครืNองยนต์ทเNี ดิน
ด้ว ยเชือ เพลิง ผสมE-diesel ข้อ มูล จคลอบคลุ ม ถึง ความแตกต่ า งของเครืNอ งยนต์
รูปแบบการขับขีแN ละการผสมกับ E-diesel ผลทีไN ด้รบั แสดงในตารางทีN 6
ตารางที 6 ค่าโดยเฉลียของการปล่อยไอเสียเมือใช้เชื*อเพลิ ง E-diesel
ไฮโดรคาร์บอน

ค่าเฉลีย
ค่าตํNาสุด
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลีย
ค่าตํNาสุด
ค่าสูงสุด

คาร์บอน

ไนโตรเจน

ฝุ่ นละออง

มอนอกไซด์

ออกไซด์

ขนาดเล็ก

ข้อมูลทัง หมด
41%
16%
-16%
-30%
164%
93%
ข้อมูลทีมN คี า่ ซีเทนทีเN ท่ากัน
6%
-9%
-16%
-30%
22%
5%

1%
-20%
25%

-13%
-72%
65%

-2%
-20%
25%

-25%
-31%
-20%

ทีมา: Corkwell, Jackson and Daly156
ตารางทีN 6 แสดงให้เห็นว่าไอเสียทีถN ูกปล่อยออกมาจากการใช้เชือ เพลิงEdiesel ทัง ทีมN กี ารเติมและไม่มกี ารเติมสารเติมแต่งเพืNอปรับปรุงค่าซีเทน “ข้อมูลที ม ี
ค่าซี เทนที เ ท่ากัน” ทีแN สดงในตารางหมายถึงการทีเN ชือ เพลิงมีการเติมสารเติมแต่ง
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เพืNอปรับค่าซีเทนให้เท่ากัน ค่าทีเN ป็ นลบ หมายถึงการลดการปล่อยก๊าซในไอเสียเมืNอ
ทดสอบโดยใช้เ ชือ เพลิง E-diesel เปรีย บเทียบกับนํ า มัน ดีเซลทัวไป
N เชือ เพลิง Ediesel ทีเN ติมสารปรับปรุงค่าซีเทนแล้วมีสมรรถนะทีดN ขี นึ กว่าเดิมในด้านการควบคุม
ไอสีย เมืNอเปรียบเทียบกับการใช้เชือเพลิงเอทานอลผสมกับนํ ามันดีเซลธรรมดาทีN
ไม่ได้เติมสารปรับปรุงค่าซีเทน โดยเฉพาะอย่างยิงN กับก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM) สําหรับออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) ดูเหมือนจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากปริมาณเอทานอลทีNผสมใน
นํามันดีเซลและยังสามารถสรุปว่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน ทีNปล่อยออกมีปริมาณสูงขึน
หรือทีดN ที สNี ดุ เท่ากับเมืNอใช้ E-diesel เมืNอเปรียบเทียบกับการใช้นํามันดีเซลปกติ ส่วน
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจน มีปริมาณทีคN ล้ายคลึงกันไม่ว่า
จะใช้นํ า มัน E-diesel หรือ ใช้นํ า มัน ดีเ ซลปกติ ดู ไ ด้จ ากค่ า เฉลีNย ของจํา นวนทีN
ทําการศึกษา ฝุน่ ละอองขนาดเล็กลดลงอย่างมีนยั สําคัญเมืNอใช้นํามันE-diesel และใน
การศึกษาหนึNงสามารถลดลงได้ถึงร้อยละ 72 โดยใช้เชือเพลิงผสมเอทานอลกับ
นํามันดีเซลโดยไม่เติมสารปรับปรุงค่าซีเทน156 ซึNงสรุปได้ว่า ไฮโดรคาร์บอน และ
คาร์บอนนอกไซด์จากไอเสียทีปN ล่อยออกสามารถลดลงได้อย่างง่ายดายเมืNอใช้ตวั เร่ง
ปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน
รายงานล่าสุดได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มทีคN ล้ายกัน นันก็
N คอื ฝุ่นละอองและ
หมอกควันสามารถลดลงได้อย่างมากเมืNอมีนัยสําคัญใช้เอทานอลผสมในนํามันดีเซล
150, 148, 153, 157, 158, 154, 159
ผลการศึกษาทีมN คี วามแตกต่างกันเนืNองมาจากมีเงืNอนไขตัว
แปรทีแN ตกต่างกันไป เกียN วกับภาระเครืNองยนต์ การดัดแปลงเครืNองยนต์ และสารเติม
แต่งเชือ เพลิง การศึกษาส่วนใหญ่มกี ารมุ่งเน้นการผสมเอทานอลด้วยสัดส่วนตํNากว่า
อัตราส่วนปกติ ร้อยละ 20 ขณะทีNมเี พียงไม่กNกี ารศึกษาทีNทําการทดลองผสมเอทา
นอลด้วยสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50 อย่างไรก็ตามปริมาณสารเติมแต่งทีตN อ้ งการในการ
เติมในเชือ เพลิงผสมเหล่านัน เป็ นเรืNองสําคัญ นํามันE-diesel และเชือ เพลิงเอทานอล
ผสมนํ า มัน ดีเ ซลมีศ ัก ยภาพทีNช่ ว ยลดปริม าณไอเสีย ได้ อ ย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทัง ใน
เครืNองยนต์เก่าและใหม่ทตNี อ้ งดัดแปลงเครืNองเพืNอให้พร้อมกับการใช้งานกับเอทานอล
ทีNเหมาะสม จากการศึกษาชินหนึNง51 ได้กล่าวว่า “มีอุปสรรคมากมายในการใช้
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PM, g/kWh

เชือเพลิงเอทานอลผสมกับนํ ามันดีเซล แต่นับว่าโชคดีทอี  ุปสรรคเหล่านัน สามารถ
ก้าวข้ามได้ด้วยค่าใช้จ่ายเพิม เติมทีน ้อยมาก หรือแทบไม่มคี ่าใช้จ่ายเลย” การลด
ปริม าณฝุ่นละอองขนาดเล็กและหมอกควันในเครืNองยนต์ซีไอ มีผลข้างเคีย งใน
ทางบวกดังนี
 มีความเป็ นไปได้ทจNี ะชดเชยสมดุลของออกไซด์ของไนโตรเจนและฝุน่
ละออง ให้เป็ นการลดออกไซด์ของไนโตรเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน
 มีความเป็ นไปได้ทจNี ะเพิมN ผลผลิตของกําลังและแรงบิดในเครืNองยนต์ทจNี าํ กัด
ค่าหมอกควัน
การชดเชยสมดุลของสัด ส่วน NOx/PM เป็ นปรากฏการณ์ ทNีรู้จกั กันดี ใน
สถานการณ์ทปNี ล่อยออกไซด์ของไนโตรเจนมากขึน ถ้าปรับตัวแปรของเครืNองยนต์ให้
ปล่อยฝุ่นละอองลดน้อยลง และในทางกลับกัน การใช้เอทานอลเป็ นเชือ เพลิง สมดุลนี
สามารถชดเชยได้มากกว่าทีNจะลดออกไซด์ของไนโตรเจน โดยยอมให้มกี ารปล่อยฝุ่น
ละอองในปริมาณทีลN ดน้อยลง ดังรูปทีN 24

นํ*ามันดีเซล
เอทานอล 15%
เอทานอล 20%

NOX, g/kWh

รูปที 24. สมดุลความสัมพันธ์ระหว่าง NOx/PM
ทีมา: Mohammadi160
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รูปทีN 24 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างออกไซด์ของไนโตรเจนกับ
่ฝุน ละอองทีNป ล่อ ยออกมาจากเครืNองยนต์ ทีNมีผลมาจากการใช้ E15 และ E20
เปรีย บเทีย บกับ การใช้นํ า มัน ดีเ ซลปกติ ในขณะทีNป รับ เปลีNย นอัต ราส่ ว น EGR
ออกไซด์ของไนโตรเจนลดลงได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิงN เมืNอไม่มกี ารติดตัง อุปกรณื
ควบคุมมลพิษทีมN รี าคาแพง แต่ในรูปทีN 24 นี แสดงให้เห็นว่าออกไซด์ของไนโตรเจน
สามารถลดลงจากประมาณ 4.7 เป็ น 1.3 กรัม/กิโลวัตต์-ชม. ในทางปฏิบตั จิ ริงไม่มี
ฝุ่นละอองเพิNม ขึน แนวโน้ มนีมีศ ักยภาพสําหรับเครืNองยนต์ดีเ ซลทุกประเภททีNใ ช้
เชือ เพลิงผสมเอทานอลกับนํามันดีเซล สําหรับการใช้อุปกรณ์การกรองอนุ ภาคสมดุล
ของนํามันดีเซลจะต้องทําการศึกษาเพิมN เติมต่อไป
การปล่อยไอเสียทีรN ะเหยจากยานยนต์ พบว่าเป็ นปญั หาในการศึกษาของ
ประเทศออสเตรเลีย161 ซึงN เอทานอลก่อให้เกิดความดันไอทีเN พิมN ขึน เมืNอมีสดั ส่วนการ
ผสมเอทานอลทีNตNําๆในนํามันเบนซิน ปรากฎการณ์เดียวกันนีเกิดขึน เช่นกันในการ
ผสมของเอทานอลในนํ ามันดีเซล สําหรับความดันไอทีNเพิมN ขึน ส่งผลให้มกี ารปล่อย
สารระเหยออกมาได้สงู ขึน แต่ต่างกับรถยนต์เบนซินทีวN ่ารถยนต์ดเี ซลไม่มมี าตรการ
ควบคุ มการปล่อ ยไอเสียจากการระเหยตัว เพราะโดยปกติแ ล้ว ป ญั หานี ไม่ มีส่ว น
เกียN วข้องกับรถยนต์ดเี ซล ดังนัน จึงไม่พบว่ามีการศึกษาทีเN กียN วข้องกับการทดสอบใน
เรืNองนีอย่างถูกต้องเหมาะสม
ไบโอดีเซล / เอทานอล / การผสมนํ*ามันดีเซล
ขณะทีNการผสมไบโอดีเซลในเชือเพลิงทีNมเี ป็ นเอทานอลผสมอยู่กบั นํ ามัน
ดีเซลเป็ นเรืNองทีNค่อนข้างใหม่ แต่กม็ แี นวโน้มทีNมคี วามหวังสําหรับเชือเพลิงทัง สอง
ชนิด เชือเพลิงไบโอดีเซลโดยทัวไป
N คือ เมทิลเอสเทอร์ ทีNได้มาจากการเปลีNยน
โครงสร้างของนํามันพืชหรือสัตว์หรือไขมันโดยผ่านปฏิกริ ยิ าเคมี จากนัน นํามาผสม
ในนํามันดีเซลด้วยสัดส่วนระดับหนึNง และมักใช้เป็ นเชือ เพลิงโดยไม่มกี ารดัดแปลงทัง
เครืNองยนต์หรือดัดแปลงระบบเชือ เพลิง อย่างไรก็ตามยังมีการใช้ไบโอดีเซลล้วนๆ
เป็ นเชือเพลิงด้วย ซึNงอาจเกิดปญั หาทีNเชือเพลิงนัน มีค่าความหนืดค่อนข้างสูง ใน
เครืNองยนต์ซไี อ ทีใN ช้การป้อนเชือ เพลิงด้วยการฉีดโดยตรงนัน อาจเกิดปญั หาการฉีด
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พ่นฝอยของเชือเพลิงอันนํ าไปสู่การเผาไหม้ทNไี ม่สมบูรณ์ เกิดเขม่าทีNหวั ฉีด และมี
เขม่าสะสมทีหN วั ฉีด162
เชือ เพลิงผสมระหว่างไบโอดีเซล เอทานอลและนํามันดีเซลปกติ ทีเN รียกกัน
ว่า BE-diesel หรือ EB-diesel เป็ นเชือ เพลิงทีเN ป็ นทางออกทีสN ามารถช่วยแก้ปญั หา
ต่างๆทีNเกิดขึน จากคุณสมบัตนิ ํ ามันเชือเพลิงผสมระหว่างเอทานอลและนํามันดีเซล
ไบโอดีเซลสามารถใช้ผสมกับเอทานอลได้ในอัตราส่วนต่างๆและสามารถทําหน้าทีN
เป็ นสารเติมแต่งทีทN ําให้เชือ เพลิงไม่เกิดการแยกชัน สําหรับเชือ เพลิงผสมระหว่างเอ
ทานอลกับนํามันดีเซล ยกตัวอย่างเช่น ปรับปรุงคุณสมบัติการเป็ นสารละลาย163,164
การทดสอบโดยทัวไปจะใช้
N
เอทานอลผสมในปริมาณตํNาประมาณร้อยละ 5 - 10 ไบโอ
ดีเซลประมาณร้อยละ 10 - 20 และนํามันดีเซลปกติประมาณร้อยละ 70 - 80 ดังนัน
จึงเป็ นเชือเพลิงทีNเป็ นพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 20-30 ซึNงมีปริมาณพลังงาน
หมุนเวียนค่อนข้างสูงเมืNอเทียบกับเทคนิคในปจั จุบนั และความคาดหวังทางการเมือง
ประโยชน์หลักของการใช้ไบโอดีเซลในนํามันE-diesel มีดงั ต่อไปนี
 ไบโอดีเซลมีค่าความหล่อลืNนทีNสูง จึงช่วยบรรเทาค่าความหล่อลืNนตํNาของ
เชือ เพลิงผสมระหว่างเอทานอลกับนํามันดีเซล
 ไบโอดีเซลมีค่าความหนืดสูง จึงช่วยชดเชยค่าความหนืดตํNาของเชือ เพลิง
ผสมระหว่างเอทานอลกับนํามันดีเซล
 ไบโอดีเซลมีค่าซีเทนสูงเมืNอเทียบกับนํ ามันดีเซลปกติ มีค่าซีเทนสูงถึง 66
มีประโยชน์ทNใี ช้ในเชือเพลิงผสมระหว่างเอทานอลกับนํามันดีเซลเพืNอช่วย
ชดเชยค่าซีเทนตํNาของเอทานอล
 ไบโอดีเซลช่วยป้องกันการแยกชัน ของเชือ เพลิงผสมระหว่างเอทานอลกับ
นํ ามันดีเซลและช่วยเพิมN เนือนํ ามันเชือเพลิงในรูปของพลังงานหมุนเวียน
มากขึน อย่างมีนยั สําคัญ
 ฟอร์มาลดีไฮด์และอะซีทาลดีไอด์ในไอเสียมีปริมาณเพิมN ขึน เมืNอใช้เอทานอล
ขณะทีเN มืNอใช้ไบโอดีเซล ไอเสียเหล่านัน มีปริมาณลดลง
 นํามัน BE-diesel เป็ นเชือ เพลิงทีมN คี ่าพลังงานคล้ายคลึงกับนํามันดีเซลจาก
ฟอสซิล
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 ข้อสําคัญทีสN ดุ คือ ไบโอดีเซลช่วยเพิมN จุดวาบไฟให้กบั นํามันE-diesel
อุปสรรคสําคัญสําหรับการใช้ไบโอดีเซลในภูมอิ ากาศเย็น คือ คุณสมบัติทNี
อุณหภูมติ Nํา ทีมN กั รูจ้ กั กันในคุณสมบัตขิ องจุดขุ่น ในทางตรงกันข้ามเอทานอลทีผN สม
ในเชือ เพลิงผสมไบโอดีเซลและนํามันดีเซล มีศกั ยภาพทีเN ป็ นข้อได้เปรียบดังต่อไปนี
162, 165, 159, 166, 167, 168

 มีคุณสมบัตทิ อNี ากาศเย็นทีดN ขี นึ หมายความว่า มีค่าจุดขุ่นและจุดไหลเททีN
ตํNาลง
 มีค่าความหนืดลดลง ช่วยให้ปรับปรุงคุณลักษณะการฉีดพ่นเชือ เพลิงและ
ช่วยเพิมN ประสิทธิภาพการเผาไหม้
 มีการปล่อยควันและออกไซด์ของไนโตรเจน ในไอเสียตํNา
 ลดปญั หาการสะสมและมีคาร์บอนเกาะในเครืNองยนต์
ในการศึกษา169เอสเทอร์จากไขวัวใช้ผสมกับเอทานอลในอัตราส่วน 65:35
เพืNอให้ได้เชือเพลิงทีNมีค่าความหนืดสอดคล้องกับความหนืดของมาตรฐานนํ ามัน
ดีเซลหมายเลข 2 การผสมนีใช้นํามันดีเซลธรรมดาในการผสมและทําการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ยกตัวอย่างเช่น การผสมใช้เอสเทอร์รอ้ ยละ 32.5 เอทานอลร้อยละ 17.5
และนํามันดีเซลร้อยละ 50 ได้เชือ เพลิงผสมทีมN คี ่าซีเทนทีดN ี มีค่าความหนืดและความ
หนาแน่ นคล้ายคลึงกับคุณสมบัตขิ องนํามันดีเซลหมายเลข 2 ไบโอดีเซลสามารถใช้
ป้องกันการแยกชัน ของนํ ามันE-diesel อ้างอิงตามการศึกษาของ He และคณะ165
และ Fernando และคณะ166 ทีพN บว่านํามัน BE-diedel อยู่ตวั ได้อย่างมีเสถียรภาพทีN
อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส นํามันดีเซลเอทานอลและ O2-diesel ทีมN กี ารจําหน่ายทาง
การค้า มีการทดสอบการใช้งานทีเN มืองวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา พบว่าสามารถใช้
งานได้เ ป็ น ทีNน่ า พอใจในคุ ณ สมบัติ ทNีเ กีNย วข้อ งกับ การไหลทีNอุ ณ หภู มิตNํ า และมี
เสถียรภาพทีดN ลี งไปจนถึงอุณหภูมิ - 26 องศาเซลเซียส170
ในบางกรณี พบว่าไบโอดีเซลช่วยลดจุดวาบไฟในเชือ เพลิงผสมระหว่างเอทา
นอลกับนํามันดีเซล159, 166 การค้นพบนีนําไปสู่ความเป็ นไปได้อกี หลายทาง เพราะ
ในทางปฏิบตั ิ ข้อจํากัดในการใช้เอทานอลเป็ นเชือ เพลิงในเครืNองยนต์ดเี ซล คือ เรืNอง
ค่าจุดวาบไฟตํNา ถึงแม้ว่าจะผสมเอทานอลในจํานวนน้อยๆก็ตาม หากมีเอทานอล
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เพียงร้อยละ 5-10 ผสมในนํามันดีเซลจะลดจุดวาบไฟลงได้เท่ากับจุดวาบไฟของเอ
ทานอลล้วนๆ นันก็
N คอื มีจุดวาบไฟ 13 องศาเซลเซียส ในขณะทีจN ุดวาบไฟของนํามัน
ดีเซลบริสุทธิอยู
 ่ทNี 75 องศาเซลเซียส เป็ นทีนN ่ าสังเกตว่าไบโอดีเซลถึงแม้ว่าผสมลง
ในปริมาณทีนN ้อยมาก ก็ช่วยลดปญั หาเหล่านีได้ จุดวาบไฟมีค่า 56 องศาเซลเซียส
สําหรับร้อยละ 5 ของ นํามัน E-diesel ทีผN สมไบโอดีเซลร้อยละ 1 และจุดวาบไฟมีค่า
45 องศาเซลเซียส สําหรับร้อยละ 10 ของนํามันE-dieselผสมไบโอดีเซลร้อยละ 1167
ในการศึกษานี พบว่าถึงแม้ว่าจะใช้ไบโอดีเซลในสัดส่วนทีNสงู กว่านีกไ็ ม่ช่วยเพิมN จุด
วาบไฟต่อไป ขณะทีปN ริมาณเอทานอลทีNผสมเพิมN มากขึน จะลดจุดวาบไฟลงอย่างมี
นัยสําคัญ
จุดสําคัญทีNสุดของการใช้เอทานอลเป็ นเชือเพลิง คือ สัดส่วนทีNนํ ามันดีเซล
สามารถถูกแทนทีไN ด้ โดยทียN งั สามารถใช้งานได้ในเครืNองยนต์ทไNี ม่ต้องดัดแปลง และ
ยังคงรักษาประโยชน์ทไNี ด้รบั ในเชิงการเกิดฝุ่นละอองจากเชือ เพลิงผสมเอทานอลกับ
นํามันดีเซล ด้วยงานวิจยั ทีNมเี ชือเพลิง EB-Diesel ทีNเติมสารเติมแต่งเพียงเล็กน้อย
ทําให้มคี ุณสมบัตติ ามมาตรฐานเชือ เพลิงดีเซลได้
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ตารางที 7 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของนํ*ามัน EB-diesel กับนํ*ามันดีเซลธรรมดา
คุณสมบัติ
ความหนาแน่ นทีN 15 , กรัม/ซม3

ASTM D975

EN 590

E-DIESEL
(E15)

BE10-Diesel

0.803-0.887

0.820-0.845

0.851

0.833

ค่าซีเทน

> 40

> 51

45

50

จุดวาบไฟ, ° ซ

> 52

> 55

13

45

ความร้อนของการเผาไหม้, เมกกะ
จูลล์ / กก.

43

-

40.4

43.1

ค่าความหนืด ทีN 40 °ซ, มม2 / วินาที

1.9-4.1

2.0-4.5

2.25

2.21

<360

สูงสุด 460

-

<360

-19

-

-5

-24

ค่าความหล่อลืนN , ไมโครเมตร
จุดขุน่ , °ซ
ที มา: 171, 167, 172, 59

เอทานอล
การใช้เอทานอลล้วนๆในเครืNองยนต์ดเี ซล ต้องใช้ทงั  การจุดระเบิดด้วยหัว
เทียน (spark plug) โกรว์ปลัก (glow plug) หรือใช้สารช่วยจุดระเบิดเพืNอช่วยให้
เชือเพลิงจุดระเบิดได้อย่างเหมาะสมหรือหลีกเลีNยงความล่าช้าของการจุดระเบิดทีN
ยาวนาน เอทานอลล้ ว นๆยัง ต้ อ งใช้ ว ัส ดุ ใ นระบบเชือ เพลิง และการสอบเทีย บ
เครืNองยนต์เป็ นพิเศษ การใช้สารช่วยจุดระเบิดจะเพิมN ค่าซีเทน และจากประสบการณ์
ทีใN ช้เอทานอลล้วนกับรถโดยสารขนาดใหญ่ของ บริษทั Scania ในประเทศสวีเดน173
แสดงให้เห็นว่าหากใช้สารช่วยปรับปรุงการจุดระเบิดประมาณร้อยละ 5 เครืNองยนต์
ยังสามารถเดินเครืNองได้ตามต้องการ โดยในท้องตลาดมีการจําหน่ ายสารปรับปรุง
การจุดระเบิดหลายประเภทและหลายยีหN อ้ จึงสามารถพิจารณาเลือกนํามาใช้ได้ตาม
คุณสมบัติ ราคา และผลลัพธ์ทตNี อ้ งการ
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แนวคิด ของเครืN อ งยนต์ ดีเ ซลทีN มีอุ ป กรณ์ ช่ ว ยการติ ด ไฟ หรือ sparkassisted diesel engine (SADE) เป็ นการเชืNอมต่อเครืNองยนต์สองประเภท คือ
เครืNองยนต์เอสไอ และเครืNองยนต์ซไี อ แนวคิดของเครืNองยนต์ SADE อาจใช้รูปแบบ
ของเครืNองยนต์ชนิดใดชนิดหนึNงและเป็ นรูปแบบของเครืNองยนต์ใ นอนาคต ในการ
กํา หนดขอบเขตทีNเ ป็ น ความหมายของเครืNอ งยนต์เ อสไอ และซีไ อ หายไป
ตัวอย่างเช่น ระบบ CAI ทีNใช้ในแนวคิดของเครืNองยนต์ DiesOtto ของบริษัท
Mercedes Benz92, 93 ซึNงสวิตช์ของเครืNองยนต์จะติดโดยอัตโนมัติ ในระหว่างช่วง
โหมดของเครืNองยนต์เอสไอและซีไอทํางาน หัวเทียน (spark plug) เป็ นวิธที Nีมี
ประสิท ธิภ าพมากทีNทํ า ให้เ อทานอลซึNง มีคุ ณ สมบัติก ารติด ไฟทีNไ ม่ ดี เผาไหม้ใ น
เครืNองยนต์ซไี อ และแม้ว่าเอทานอลล้วนๆ ก็นํามาใช้ได้ งานทดลองทีNดําเนินการทีN
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฮลซิงกิ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทีมN เี อกลักษณ์พเิ ศษ
ของแนวคิดนี โดยใช้หวั เทียนเครืNองยนต์ดเี ซลสามารถทํางานได้ดดี ว้ ยการใช้นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล และใช้เอทานอลล้วนๆ151 แนวคิดของเครืNองยนต์ SADE พบว่า
มีประสิทธิภาพและกําลังทีสN ูงกว่าเมืNอเปรียบเทียบเครืNองยนต์ดเี ซล ทีNเดินเครืNองได้
โดยไร้ควันในไอเสียทีปN ล่อยออก
การนําระบบเอสไอ มาใช้ ต้องทําการออกแบบเครืNองยนต์ซไี อ ใหม่ แต่มขี อ้
ได้เปรียบทีไN ม่ตอ้ งมีสารปรับปรุงการจุดระเบิด ขณะทีไN ด้เครืNองยนต์ทมNี ปี ระสิทธิภาพ
ทีดN ขี นึ และทํางานได้เหมือนเครืNองยนต์ดเี ซล52,77,151 เนืNองจากห้องเผาไหม้แต่เดิม
ออกแบบให้เหมาะกับการเผาไหม้เชือ เพลิงดีเซล รูปร่างจึงไม่เหมาะสําหรับการเผา
ไหม้เ อทานอล อย่ า งไรก็ต ามคุ ณ ลัก ษณะรู ป ทรงทีNสํา คัญ ของห้อ งเผาไหม้ข อง
เครืNองยนต์ดเี ซล คือ ความสามารถทีใN ห้ของผสมระหว่างอากาศกับเชือ เพลิงเกิดการ
ั N ่วน เพืNอเพิNม การผสมและเกิดการเผาไหม้ได้ การเกิดการหมุน
หมุนได้อย่างปนป
ั N ่วนกับเอทานอลนีอาจเกิดอาการน๊ อคได้53 เนืNองจากเครืNองยนต์ประเภท
อย่างปนป
SADE เดินเครืNองได้อย่างสัมพันธ์กนั (stoichiometrically) การใช้ตวั เร่งปฎิกริ ยิ าสาม
ทาง (Three way Catalyst) จะช่วยลดการปล่อยไอเสียลงได้ พร้อมๆกับความ
เป็ นไปได้ทเNี กิดการเผาไหม้โดยไร้ควัน ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าช่วยให้เกิดทางเลือกในการใช้
เอทานอลทําให้เกิดการเผาไหม้สะอาดพร้อมๆกับได้ประสิทธิภาพสูงสุด อีกวิธกี าร
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หนึNงทีNช่วยให้การจุดระเบิดเมืNอใช้เอทานอลในเครืNองยนต์ซไี อ คือ การใช้ตวั เร่ง
ปฏิกริ ยิ าการเผาไหม้ททNี าํ ได้ดว้ ยการติด glow plug ทีเN คลือบด้วยวัสดุตวั เร่งปฏิกริ ยิ า
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ านีช่วยลดอุณหภูมเิ ผาไหม้ทสNี ามารถเริมN เกิดขึน ได้บางทีถงึ หลายร้อย
องศาเซลเซียสตํNากว่าอุณหภูมกิ ารติดไฟตามปกติ52 การเผาไหม้ดว้ ยตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
ให้ประโยชน์ ในการลดความล่าช้าในการจุดระเบิดซึNงเป็ นป ญั หาปกติสําหรับเอทา
นอลทีNใช้ในเครืNองยนต์ซไี อ174 วิธกี ารแก้ปญั หานีเป็ นการพัฒนาโดยบริษัทวิจยั
Sonex ทําการวิจ ยั พัฒนาลูกสูบพิเศษทีNมีช่องว่างเล็กๆทีNเป็ นส่วนหนึNงของการ
ออกแบบ ช่องว่างนีช่วยเพิมN ปฏิกริ ยิ าเคมีในช่วงก่อนการจุดระเบิดอย่างรวดเร็วและ
ทําหน้ าทีNเหมือนเป็ นเทคโนโลยีทNีช่วยเพิNม ค่ าซีเ ทน ในเครืNองยนต์ทNใี ช้เอทานอล
ล้วนๆ175
ทางเลือกอีกทางหนึNงเป็ นทางเลือกทีคN ่อนข้างหรูหราทีNใช้เอทานอลล้วนๆ
คือ การผลิตสารเพิมN ค่าซีเทนบนยานยนต์ ศูนย์วจิ ยั การเผาไหม้ในเครืNองยนต์แห่ง
มหาวิทยาลัยคาลาเมอร์ เป็ นศูนย์วจิ ยั ทีตN งั  ขึน โดยอุตสาหกรรมรถยนต์และเชือ เพลิง
ของสวีเดนโดยความร่วมมือของภาครัฐของประเทศ เป็ นการดําเนินการวิจยั เพืNอ
แสดงให้เห็นถึงการเพิมN ค่าซีเทนโดยผลิตตัวเร่งปฏิรยิ า (Catalyticaly on-board) บน
ยานยนต์จากเอทานอลระหว่างทีมN กี ารใช้งาน176
สมรรถนะของการใช้งานเอทานอลล้วนๆ
ศักยภาพของข้อดีในการใช้เอทานอลล้วนๆในเครืNองยนต์ซไี อ มีดงั นี
 สามารถทดแทนปริมาณเชือ เพลิงฟอสซิลได้สงู สุด
 มีก ารปล่ อ ยฝุ่น ละอองขนาดเล็ก หรือ ควัน และการปล่ อ ยออกไซด์ข อง
ไนโตรเจนในปริมาณตํNามาก
 ประสิทธิภาพพลังงานสูง
 การใช้เอทานอลทีมN นี ําช่วยบรรเทาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ในระดับสูง
เมืNอ เปรีย บเทีย บกับ การใช้เ ชือ เพลิง ผสมเอทานอล เอทานอลล้ว นๆเป็ น
เชือเพลิงทีNทดแทนเชือเพลิงฟอสซิลได้สงู สุด ในการศึกษาการเดินเครืNองด้วยเอทา
นอลล้วนๆหรือเชือเพลิงเอทานอลปริมาณสูง มีการรายงานว่า ปล่อยออกไซด์ของ
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ไนโตรเจนตํNา เป็ นผลมาจากการทีมN คี ่าความร้อนแฝงสูงและอุณหภูมกิ ารเผาไหม้ตNํา
อย่ า งไรก็ต าม ในกรณี ทNีเ ชือ เพลิง มีคุ ณ สมบัติทNีไ ม่ เ หมาะสมกับ การปรับ แต่ ง
เครืNองยนต์ ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน ทีตN Nําอาจเป็ นสาเหตุจากการทีเN อทานอล
จุดไฟติดช้า การติดไฟช้านีขยับให้การเผาไหม้เกิดช้าลง ไปอยู่ในช่วงการขยายตัว
ของเครืNอ งยนต์ซีไ อ ทํา ให้ลดความดันและอุ ณหภูมิลง ส่ง ผลให้ป ระสิท ธิภ าพ
เครืNองยนต์ลดลง150 ปฏิบตั กิ ารทีเN รียกว่า ปฏิบตั กิ ารไร้ควันนัน เกิดขึน ได้กบั การใช้เอ
ทานอลล้วนๆเป็ นเชือเพลิง ในงานวิจ ยั หลายชินในเครืNองยนต์ทNใี ช้เอทานอลเป็ น
เชือ เพลิง แสดงให้เห็นอย่างสมํNาเสมอว่ามีการเพิมN ประสิทธิภาพ เมืNอเปรียบเทียบกับ
พืน ฐานการใช้นํามันดีเซลในเครืNองยนต์ดเี ซล
ระบบคู่ (Dual Systems)
ถึงแม้ว่าแนวคิดของการมีการจัดการสองระบบคู่ทใNี ช้กบั เชือ เพลิงแตกต่าง
กัน ดูเหมือนว่าไม่น่าเป็ นไปได้ทNจี ะใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างกว้างขวาง แต่กย็ งั มี
ข้อดีเมืNอเทียบกับข้อยุ่งยากทีมN ไี ม่มาก ข้อเสียหลักสําหรับผูใ้ ช้ คือ จําเป็ นต้องทําการ
เติมนํ ามันเชือเพลิงสองถังทีNแยกออกจากกัน อย่างไรก็ตามราคาเอทานอลทีNเป็ น
เชือเพลิงทีNถูกกว่า อาจเป็ นแรงผลักดันให้ผู้ใ ช้รถให้ค วามสนใจและหันมาใช้อยู่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิงN ถ้าผลทีไN ด้รบั คือการเพิมN ประสิทธิภาพเชือ เพลิง
การรมควัน Fumigation ของเอทานอลในเครืNองยนต์ดเี ซลทําได้โดยการ
ปล่อยให้เอทานอลระเหยในกระแสอากาศทีNถูกดูดเข้าสู่เครืNองยนต์ ระบบเชือเพลิง
เพิNม เติมสําหรับเอทานอลประกอบด้วยถังเชือเพลิง ท่อนํ ามัน ระบบควบคุม และ
คาร์บูเ รเตอร์หรือหัวฉีดนํ า มันเชือ เพลิง ซึNงเป็ น สิงN จําเป็ นสํา หรับการดําเนิ นการนี
ปริม าณการใช้เอทานอลทีNภาระและความเร็วทีNแ ตกต่ างกันเพืNอเป็ น การปรับปรุ ง
สมรรถนะของเครืNองยนต์ ทีภN าระตํNาๆจะใช้เอทานอลน้อยมากหรือแทบไม่ใช้เลยเพืNอ
ป้องกันไม่ให้เปลวไฟดับและเกิดการติดไฟอย่างไม่ถูกต้อง ทีภN าระสูงๆเอทานอลทีใN ช้
ยังมีปริมาณค่อนข้างตํNาเพืNอป้องกันการจุดระเบิดก่อนเวลาและป้องกันอาการน๊ อค ทีN
ภาระช่วงกลางใช้เอทานอลประมาณร้อยละ 50 - 60 (โดยพลังงาน) ในการรมควันได้
ข้อดีของการรมควัน คือ สามารถใช้เอทานอลทีมN นี ําเป็ นองค์ประกอบได้55,177 การใช้
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การรมควันในเครืNองยนต์ดเี ซลเทอร์โบทีNเป็ นเครืNองยนต์ในปจั จุบนั แสดงให้เห็นว่ามี
ปญั หาเกิด ขึนในบางกรณี และพบว่ า ชิน ส่วนเครืNอ งยนต์มีการเสีย หายเนืN อ งจาก
ผลกระทบจากการฉีดของเหลวในเทอร์โบคอมเพรสเซอร์53 ข้อดีของเทคนิคนีจะเพิมN
ประสิท ธิภ าพเครืNอ งยนต์ได้ ในบางกรณการเพิNม ปริมาณเชือ เพลิงทดแทนได้ใ น
ปริมาณสูง และทําการดัดแปลงระบบได้ง่ายและเครืNองยนต์มคี วามยืดหยุ่นเพียงพอทีN
ใช้กบั นํามันดีเซลธรรมดาได้ถา้ ต้องการ
การฉี ด พ่ น เชือ เพลิง ระบบคู่ ห รือ การฉี ด พ่ น นํ า ร่ อ ง คือ การรวมระบบ
เชือเพลิงสองระบบเข้าด้วยกัน หัวฉีดหนึNงใช้ฉีดเอทานอล อีกหัวฉีดหนึNงใช้สําหรับ
ฉีดนํ ามันดีเซล การฉีดระบบเชือเพลิงระบบคู่ หมายถึงการฉีดพ่นเชือเพลิงทัง สอง
โดยตรงเข้าสู่หอ้ งเผาไหม้177 โดยการใช้นํามันดีเซลฉีดนําร่องหลังจากนัน จึงทําการ
ฉีดเอทานอล ซึงN สามารถใช้เอทานอลได้จนถึงร้อยละ 90 (โดยพลังงาน) ทีภN าระสูงๆ
และในปริมาณร้อยละ 50-60 ทีภN าระตํNาๆ และภาระช่วงกลาง150, 53 เทคนิคนีทําให้
เครืNองยนต์มีความยืดหยุ่นสูง เพราะสามารถใช้ได้กบั เอทานอลในสัดส่วนทีNกว้าง
ตลอดจนถึงการใช้เอทานอลล้วนๆถ้าจําเป็ นต้องใช้ การยืดหยุ่นนียงั ขยายไปยังตัว
แปรของเครืNองยนต์ด้วย ซึNงสร้างโอกาสให้มกี ารควบคุมการเผาไหม้ได้ในระดับสูง
ยกตัวอย่างเช่น มุ่งเน้นทีปN ระสิทธิภาพสูงสุดหรือปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน และ
ฝุ่นละอองตํNา160 เทคนิคนีเป็ นตัวแปรของสิงN ทีเN รียกว่าชุดความคุมการผสมเชือ เพลิง
ก่อนเผาไหม้ (PCCI) สารเติมแต่งช่วยการหล่อลืNนหรือวัสดุปรับปรุงคุณภาพอาจ
จําเป็ นสําหรับใช้กบั เทคนิคนี ประโยชน์ หลัก คือ เครืNองยนต์มีประสิทธิภาพสูง
ปริมาณเชือเพลิงทดแทนนํ ามันดีเซลสูง และปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจนและฝุ่น
ละอองตํNา55
เอทานอลทีมีนํ*าเป็ นองค์ประกอบในเครือ งยนต์ซีไอ (CI Engines)
วัตถุประสงค์ของการใช้เอทานอลซึงN มีนําเป็ นองค์ประกอบในเบือ งต้นอยู่ทNี
ขัน ตอนการผลิต แต่ยงั ไม่มใี นการใช้งานมากนัก อย่างไรก็ตามเอทานอลทีมN นี ําดูจะ
เป็ น เชือเพลิงทีNมีราคาทีNพ อจ่า ยได้เ มืNอ เทีย บกับเอทานอลไร้นํ า เรืNอ งนี ถูก ใช้เป็ น
แรงจูงใจในตลาดบราซิลการศึกษาในอินเดีย178 ได้มกี ารทดลองโดยใช้เชือ เพลิงผสม
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เอทานอลและนํามันดีเซล มีระดับ 150-200 o proof4 ของเชือ เพลิงผสมเอทานอลกับ
นํามันดีเซล โดยมีส่วนผสมเอทานอลร้อยละ 10 - 20 ในลําดับ มีการตรวจสอบ
แนวโน้มของการแยกชัน ของเชือ เพลิง และผลแสดงให้เห็นว่า 150o และ 160o เอ
ทานอลไม่เหมาะสําหรับการผสม ถึงแม้ว่ามีปริมาณทีตN Nําถึงร้อยละ 10 สําหรับ 170o
สามารถใช้กบั ปริมาณเอทานอลร้อยละ 15 ในการผสม ความหนาแน่ นของเชือ เพลิง
ผสมพบว่ามีค่าเพิมN ขึน เมืNอเพิมN ปริมาณนําในส่วนผสม ค่าความหนืดของการผสมเอ
ทานอลพบจะคล้ายคลึงกับนํามันดีเซลล้วนๆ กําลังทีNได้หรือทีเN รียกว่า แรงม้าเพลา
“Brake Horsepower : Bhp” พบว่ามีค่าคล้ายกันมกา จากภาระร้อยละ 25 - 100 กับ
เชือเพลิงผสมทุกประเภท ประสิทธิภาพเชือเพลิงพบว่ามีค่าสูง ขึน อยู่กบั เชือเพลิง
ผสมเอทานอลและนํามันดีเซลมากกว่าการใช้นํามันดีเซลอย่างเดียว ตัวอย่างนีแสดง
ให้เห็นว่าแม้ว่ามีการใช้นําร้อยละ 15 ในเอทานอลผสมดีเซล ก็ไม่ทําให้เกิดปญั หา
ใดๆในประเด็นต่างๆ ดังนี คือ กําลังส่งออก ความหนืด และการแยกชัน ของเชือ เพลิง
ในขณะทีปN ระสิทธิภาพของเครืNองยนต์ยงั คงเพิมN ขึน ในเรืNองทีเN กียN วข้องกับเสถียรภาพ
ของชัน ของสารละลาย มีขอ้ สังเกตว่าการศึกษานียงั ไม่ได้ระบุว่าจะสามารถรักษา
ความคงตัวของชัน สารละลายได้ทอNี ุณหภูมใิ ด สมมติว่ามีการนํามาตรฐานของอินเดีย
มาใช้ อุณหภูมอิ าจจะค่อนข้างสูงและผลลัพธ์ทNไี ด้อาจจะไม่เหมือนกับภูมอิ ากาศใน
เขตหนาวเย็น
ถึง แม้ว่ า การวิจ ัย ในเรืNอ งเหล่ า นี ย ัง มีจํา กัด งานศึก ษาได้ใ ห้แ นะนํ า ว่ า มี
ศักยภาพในด้านดี โดยหลักๆ คือ การปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจนในปริมาณตํNา
และมีประสิทธิภาพเครืNองยนต์สงู ประสบการณ์ในประเทศสวีเดนกับรถโดยสารขนาด
ใหญ่ททNี ดสอบโดยใช้เอทานอลทีมN นี ําเป็ นองค์ประกอบร้อยละ 95 ผสมกับนําร้อยละ
5 พบว่าไม่มปี ญั หาใดเกิดขึน เพิมN เติมเมืNอเปรียบเทียบกับการใช้นํ ามันดีเซลปกติ
เชือ เพลิงเอทานอลทีมN นี ําอยู่ดว้ ยสามารถใช้ได้งานได้ในกรณีพเิ ศษแต่มศี กั ยภาพสูง

4

Proof เป็ นค่าการวัดของสหรัฐอเมริกาถึงปริมาณนําทีม อี ยู่ในเชือ เพลิงผสมระหว่างเอทานอลและ
นํา Proof เป็ นค่าสองเท่าของร้อยละปริมาตรเอทานอล เช่น 200o proof เป็ นเอทานอลบริสุทธิ 0 และ
160o proof เป็ นเอทานอลร้อยละ 80 ในนําร้อยละ 20
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โดยเฉพาะอย่างยิงN การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แนวคิดทีนN ําเอทานอลทีมN นี ําอยู่
ด้วยมาใช้ในเครืNองยนต์ซไี อ นัน มีขอ้ ดี 2 ประการ คือ เป็ นพลังงานทีมN ปี ระสิทธิภาพ
สูงบนพืน ฐานวงจรชีวติ ในช่วงการผลิตและเป็ นนํามันเชือ เพลิงทีมN ปี ระสิทธิภาพเท่า
เทียมกันหรือดีขนึ กว่านํามันดีเซลในช่วงการใช้งาน
3.4.3 การทดลองกับยานยนต์ฟลีท (Fleet)
การทดลองรถกับยานยนต์ Fleet ได้ดําเนินการศึกษาโดยใช้เอทานอลใน
เครืN อ งยนต์ ดี เ ซลในภู มิ อ ากาศทีN แ ตกต่ า งกัน ทัวN โลก ในรัฐ ต่ า งๆในอเมริ ก า
ออสเตรเลีย สวีเดน เดนมาร์ค ไอร์แลนด์ และอินเดีย62 ในขณะนีมกี ารทดสอบ
เดินเครืNองแล้วเป็ นล้านไมล์ การทดลองยังดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนืNอง เมืNอเร็วๆนี
มีการทดสอบในระดับใหญ่ทNรี ฐั Karnataka ในประเทศอินเดีย ทีรN ฐั Karnataka
อินเดีย ในขณะนีเป็ นการทดสอบเชือเพลิงเอทานอลผสมดีเซลทีNใหญ่ทNสี ุดของโลก
ประกอบด้วยรถโดยสาร 5,200 คัน ใช้ O2-diesel (Enerdiesel) ซึงN เป็ นนํามันดีเซลทีN
ประกอบด้วยเอทานอลร้อยละ 7.7 และสารเติมแต่งทีNได้จากชีวมวลร้อยละ 0.5179
การทดลองแบบ fleet ใช้นํามัน E-diesel ประมาณ 120 ล้านลิตรต่อปี ทําการผสม
ั  ายนํามันโดยควบคุมการฉีดนํามันด้วยคอมพิวเตอร์อตั โนมัตโิ ดยทียN งั
เชือ เพลิงทีปN มจ่
สามารถจัดจําหน่ ายดีเซลปกติได้ วิธนี ีมขี อ้ ดีหลายประการรวมถึงการป้องกันสาร
ปนเปื อน ความเป็ นอิสระจากบริษทั นํามันผสม และการใช้โครงสร้างพืน ฐานเชือ เพลิง
ปกติ42 Energenics ผูผ้ ลิตเชือ เพลิง O2-diesel อ้างว่าวิธกี ารผสมใช้ได้กบั นํามัน
ดีเซลพืนฐานและ Enerdiesel สามารถใช้ในเครืNองยนต์ดเี ซลโดยไม่ต้องดัดแปลง
เครืNองยนต์แต่ประการใด ในขณะทีNยงั คงให้ผลผลิตกําลังเครืNองยนต์และประหยัด
เชือ เพลิงเมืNอเปรียบเทียบกับนํามันดีเซลปกติ ประโยชน์ของการใช้ O2-diesel นี
สามารถลดควันลงได้รอ้ ยละ 50 และลดค่าใช้จ่ายเชือ เพลิงได้ลงเล็กน้อยคือประมาณ
0.25 รูปี ( หรือ 0.0045 ยูโร) ต่อลิตร(179)
Scania เป็ นอีกตัวอย่างหนึNงทีผN ลิตเครืNองยนต์ทใNี ช้งานหนักทีใN ช้เอทานอล
เป็ นเชือ เพลิงตัง แต่กลางปี พ.ศ.2523 (ค.ศ 1980) และมีการผลิตตัง แต่พ.ศ.2533
(ค.ศ 1990) และติดตัง ในรถโดยสารมากกว่า 600 คัน และนํ ามาใช้งานในเมือง
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สวีเดน มีสมรรถนะด้านการปล่อยไอเสียดีกว่ารถโดยสารทีใN ช้นํามันดีเซลปกติ รถรุ่น
ทีNสามอยู่ใ นระหว่างการทดสอบโดยใช้เอทานอลซึNงประกอบด้วยนํ าและมีสารช่วย
ปรับปรุงการจุดระเบิดอีกร้อยละ 5 (ทีเN รียกว่า E95) เชือ เพลิงทีใN ช้นีมปี ระสิทธิภาพ
เท่ากับการใช้นํ ามันดีเซลเป็ นเชือ เพลิง โดยสามารถเพิมN ประสิทธิภาพความร้อนถึง
ร้อยละ 44 และในขณะนีเทคโนโลยีนีพสิ จู น์ได้อย่างเต็มทีNว่ามีการใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์โดยไม่มขี อ้ เสียใดๆเกิดขึน รถโดยสารทีตN ดิ ตัง EGR และตัวเร่งออกซิไดซ์ทNี
เหมาะกับ การใช้ล ดการปล่ อยอะเซทาลดีไฮด์ ส่ง ผลให้มีก ารปล่ อยออกไซด์ของ
ไนโตรเจนในปริมาณตํNา และปล่อยไฮโดรคาร์บอนและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ใน
ระดับตํNามาก เพืNอรองรับคุณสมบัติของเชือเพลิงเอทานอลและลดปริมาณสารเติม
แต่ ง ปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพด้า นการจุ ด ระเบิด เครืNอ งยนต์ต้ อ งมีอ งค์ป ระกอบเหล่ า นี
กล่าวคือ เพิมN อัตราส่วนการอัดขึน อย่างมีนัยสําคัญ มีวสั ดุททNี นต่อเอทานอลในระบบ
เชือ เพลิง และถังนํามันขนาดใหญ่180
การทดลองเป็ นแบบ fleet เช่นนี แสดงให้เห็นภาพว่าการใช้เอทานอลมี
ศักยภาพทีNดี คือ ให้การเผาไหม้ทสNี ะอาด ได้ประสิทธิภาพสูงในเครืNอยนต์ซไี อ รถ
โดยสารในหลายกรณี เ ติม เชือ เพลิง จากหน่ ว ยงานกลางซึNง ค่ อ นข้า งสะดวกเมืNอ
เปรียบเทียบกับการใช้งานเชิงพาณิชย์ทวไปที
ัN
Nต้องระมัดระวังเรืNองความปลอดภัย
ขณะเดียวกัน ไอเสียจากการระเหยมลพิษทีNเป็ นอันตรายในเขตเมือ งสามารถลด
อันตรายนีได้หากใช้เชือเพลิงเอทานอล ถึงแม้ว่าในงานวิจยั บางชินแสดงให้เห็นถึ
วข้อ ดีทNีเ กิด ขึน จะมีค วามสํา คัญ น้ อ ยมากเมืNอ เปรีย บเทีย บกับ การใช้เ ครืNอ งยนต์
สมัยใหม่ทตNี ดิ อุปกรณ์การกรองอนุภาคดีเซลไว้ 181
3.4.4 การอภิ ปราย
ในแต่ละเทคนิคทีNได้มกี ารกล่าวถึงในรายงานฉบับนี มีทงั  ข้อดีและข้อเสีย
เปรียบ ซึงN รวบรวมไว้ในตารางทีN 8 ประโยชน์โดยทัวไปสํ
N าหรับทุกเทคนิคทีใN ช้ คือ มี
การปล่ อ ยฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก หรื อ ควั น ตํN า และมี ศ ั ก ยภาพมาเผาไหม้ ทNี มี
ประสิทธิภาพเท่ากับหรือดีกว่าการใช้นํ ามันดีเซลปกติ ข้อเสียทีใN หญ่ยงิN คือ ความ
สิน เปลืองเชือ เพลิงในเชิงปริมาตรค่อนข้างสูง ต้องใช้วธิ จี ดั การและขนย้ายเชือ เพลิง
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ด้ว ยวิธีพิเศษเนืN อ งจากมีค่ า จุด วาบไฟตํN า คุ ณ สมบัติข องเชือ เพลิงไม่ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานนํามันเชือ เพลิงครบทุกตัวและต้องมีค่าใช้จ่ายเพิมN เติมในการปรับเปลีNยน
เชือ เพลิง เครืNองยนต์ห รือทัง สองอย่ าง บางเทคนิค นั น ไม่ ต้องใช้เชือ เพลิง ทีNมี
คุณสมบัตติ ามมาตรฐานดีเซล เมืNอรถยนต์นนั  ออกแบบมาเพืNอใช้กบั เอทานอล
ความสํา เร็จ ในการนํ า ไปใช้ใ นเชิงพาณิ ช ย์ ได้แ ก่ เทคนิค ทีNใ ช้นํ า มัน Ediesel บริษทั ออกซิเจนดีเซล เป็ นบริษทั ผูน้ ําของโลกทีนN ําเทคนิคของนํามัน E-diesel
มาใช้ บริษทั ได้ทาํ การผลิตสารเติมแต่งทีใN ห้เชือ เพลิงมีตวั แปรได้ต่างๆกัน เชือ เพลิงทีN
มีเอทานอลร้อยละ 7.7 และสารเติมแต่งน้อยกว่าร้อยละ 1 สําหรับสูตรใหม่มสี ว่ นผสม
ของไบโอดีเซลร้อยละ 20 เอทานอลร้อยละ 7.7 และสารเติมแต่งร้อยละ 0.7 และเติม
นํามันดีเซลทัวไป
N ตัวแปรอืNนๆยังได้รบั การทดสอบสูตรใหม่ขนึ มาอีก ประกอบด้วย
เชือ เพลิงหมุนเวียนทีไN ม่ใช่ฟอสซิลในปริมาณร้อยละ 28 มีการทดสอบ fleet หลาย
แห่งทัวโลกหรื
N
อระหว่างดําเนินการทดสอบทีNสามารถอธิบายความสําเร็จได้ บริษัท
ออกซิเจนดีเซล ผูผ้ ลิตนํามัน E-diesel ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการทรัพยากร
ทางอากาศแคลิฟอเนีย (California Air Resources Board) ว่าเป็ นเชือเพลิง
ทางเลือ กเป็ น มิต รกับ สิNง แวดล้อ ม ณ เดือ นตุ ล าคม พ.ศ.2546 (ค.ศ 2003)
นอกจากนี บริษทั นีจะมีร่วมมือกับ IFP ซึงN เป็ นสถาบันปิ โตรเลียมฝรังเศส
N
ในสมาคม
E4D (เอทานอลสําหรับดีเซล) ซึNงประกอบด้วยผู้แทนอุตสาหกรรมรถยนต์ทNเี ป็ น
ผูแ้ ทนจาก Volvo Delphi Renaulและ Petrobras
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ตารางที 8 ภาพรวมของสารละลายเอทานอลกับนํ*ามันดีเซล
วิ ธีการ

ปริ มาณทดแทน
ประโยชน์ ทีอาจเกิ ดขึน*
แนวโน้ มข้อเสียเปรียบ
นํ*ามันดีเซล
ผสมในรูป
ถึงร้อยละ 20  สามารถใช้ในเครือN งยนต์ดเี ซล  ต้องใช้เอทานอลไร้นํา ถ้า
สารละลาย
ไม่ตอ้ งดัดแปลง
ต้องลดต้นทุนและใช้
 ไม่แพงเมือN เทียบกับการผสม
สารเติมแต่งน้อย
ในรูปอิมลั ชันN
 คุณสมบัตเิ ช่นค่าพลังงาน
ตํNา ความหนืดตํNาและการ
หล่อลืนN
 ไม่คงตัว มีอายุการเก็บสัน
ผสมในรูป
ถึงร้อยละ 40  สามารถใช้ในเครือN งยนต์ดเี ซล  ในกระบวนการผสม
อิมลั ชันN
ไม่ตอ้ งดัดแปลง
 มีค่าใช้จ่าย
 ปริมาณทดแทนเชือ เพลิง
ฟอสซิลสูงกว่าเมือN เทียบกับใน
รูปสารละลาย
ผสมระหว่างเอ
ถึงร้อยละ 100  ทดแทนฟอสซิลได้มาก
 มีวจิ ยั น้อย
ทานอล ไบโอ
 คุณสมบัตใิ กล้เคียงกับ
 ต้องใช้เอทานอลไร้นํา
ดีเซลและดีเซล
ข้อกําหนดมาตรฐานนํามัน
ธรรมดา
เชือ เพลิง
ระบบฉีดพ่นคู่
ถึงร้อยละ 90  ไม่ตอ้ งใช้เอทานอลไร้นํา
 ต้องมีระบบนํามันเชือ เพลิง
 ให้กาํ ลังเครือN งยนต์สงู
เมือN เสริมแยกต่างหากสําหรับเอ
เทียบกับการใช้นํามันดีเซล
ทานอล
 เป็ นทางเลือกทีใN ช้เชือ เพลิง  ต้องใช้สารเติมแต่งเพิมN การ
ยืดหยุ่น
หล่อลืนN
 ผูใ้ ช้รถต้องดูแลเป็ นพิเศษ
ในการเติมนํามันสองถัง
การรมควัน
ร้อยละ 50-60  ต้องใช้เอทานอลไร้นํา
 ต้องติดตัง ระบบเชือ เพลิง
 ต้องทําการดัดแปลง
และถังเพิมN เติมสําหรับใช้
เครือN งยนต์เล็กน้อยเมือN ใช้เอ
กับเอทานอล
ทานอล และปรับกลับไปได้  ผูใ้ ช้รถต้องดูแลเป็ นพิเศษ
ในการเติมนํามันสองถัง
อย่างง่ายๆเมือN ใช้นํามันดีเซล
 เครือN งยนต์มกี าํ ลังสูงกว่าเมือN
เทียบกับการใช้นํามันดีเซล
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เอทานอลล้วนๆ
ใช้กบั เครือN งยนต์
SADE

ร้อยละ 100





เอทานอลล้วนๆ
ใช้กบั
GLOW
Plug

ร้อยละ 100

เอทานอลล้วนๆ
กับการใช้
สารเติมแต่งช่วย
การเผาไหม้

ร้อยละ 95






ไม่ตอ้ งใช้เอทานอลไร้นํา
ใช้เชือ เพลิงทดแทนฟอสซิลได้
สูงสุด
มีแนวโน้มทีเN ป็ นเชือ เพลิงทีN
สะอาดทีสN ุด
แทนทีปN ริมาณเชือ เพลิง
ฟอสซิลได้สงู สุด
ดัดแปลงแก้ไขเครือN งยนต์ได้
อย่างง่ายๆ
ได้รบั การพิสจู น์ทาํ งานได้ดที ุก
วัน
แทนทีปN ริมาณเชือ เพลิง
ฟอสซิลได้สงู สุด








ต้องทําการดัดแปลง
เครือN งยนต์จาํ นวนมาก ทัง
ระบบการเผาไหม้
มีงานวิจยั น้อย
ไม่สามารถใช้ดเี ซลปกติ
มีงานวิจยั น้อย
ไม่สามารถใช้กบั นํามัน
ดีเซลปกติ

มีค่าใช้จ่ายเพิมN เติมในส่วน
ทีเN ป็ นสารเติมแต่ง
 ไม่สามารถใช้กบั นํามัน
ดีเซลปกติ


มีการเทคนิคใช้งานมากมายทีNดูเหมือนว่าจะเป็ นไปไม่ได้กบั โครงสร้าง
พืนฐานของตลาดเชือเพลิงและตลาดpkoยนต์ ซึNงเอทานอลล้ว นๆไม่มีการวางใน
ตลาดเป็ นเชือ เพลิงเพืNอการขนส่งในหลายๆแห่ง มีเฉพาะในตลาดบราซิลเท่านัน การ
ใช้งานในหลายๆแห่งส่วนใหญ่ทพNี บจะเป็ นคําแนะนําสําหรับการพัฒนาในอนาคตและ
ต้องการระบบโครงสร้างพืน ฐานเพิมN เติมสําหรับอนาคต บางแห่งการใช้งานยังไม่ได้
รับการพัฒนาได้เต็มศักยภาพทีมN แี ละบางแห่งยังอยู่ในระยะเริมN ต้น ไม่ว่าจะเป็ นความ
ต้อ งการทางการเมือ งหรือ การทีNร าคานํ า มันขึนสูง อย่ างรวดเร็ว ทํา ให้ต้องพัฒ นา
เทคนิคเหล่านีในขนาดทีใN หญ่ขนึ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ทไNี ด้รบั ทัง ทางสังคมและ
สิงN แวดล้อมของเทคนิคเหล่านีดูจะเป็ นเรืNองมีนัยสําคัญอย่างมาก การได้รบั พลังงาน
เพิมN ขึน จากการใช้เอทานอลทีมN นี ําเป็ นองค์ประกอบเปรียบเทียบกับการใช้เอทานอล
ไร้นําเป็ นเรืNองทีมN นี ยั สําคัญอย่างยิงN ต่อสังคมโดยรวม
การทบทวนเอกสารทีมN กี ารศึกษามา พบว่ามีขอ้ ได้เปรียบในเรืNองของการ
ลดไอเสีย แต่สาํ หรับบางตัวแปรต้องมีการศึกษาเพิมN เติม การปล่อยฝุ่นละอองในไอ
เสียนับว่าเป็ นการปล่อยทีมN ผี ลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของมนุ ษย์ โดยเฉพาะ
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ในพืน ทีขN องเมืองมีปริมาณลดลงเมืNอใช้เอทานอลในเครืNองยนต์ซไี อ มีบางการศึกษา
รายงานว่ามีการปล่อยฝุ่น ละอองลดลงในเชิงนํ าหนัก (กรัม/กิโ ลเมตร หรือ กรัม /
กิโลวัตต์-ชม.) หากฝุน่ ละอองมีขนาดอนุภาคเล็กมากๆก็จะมีนําหนักน้อย ซึงN อนุ ภาค
ทีเN ล็กมากๆนีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพอย่างรุนแรง การศึกษาในสวีเดนได้แสดงให้เห็น
ว่าเอทานอลช่วยลดการปล่อยฝุน่ ละอองเล็กๆโดยมวล แต่เพิมN จํานวนของอนุ ภาคขึน
อย่างน่ าตกใจเมืNอเปรียบเทียบกับการใช้นํามันดีเซลปกติเป็ นเชือ เพลิง181 หากเป็ น
แนวโน้มทีNเกิดขึน โดยทัวไปเช่
N
นนี ประโยชน์ของเชือเพลิงเอทานอลผสมกับนํ ามัน
ดีเซลทีมN ตี ่อสุขภาพ จําเป็ นต้องมีการศึกษาใหม่และเพิมN เติมมากขึน ในประเด็นนี การ
ปล่อยอะซีทาลดีไฮด์จากการใช้เอทานอลในเครืNองยนต์ซีไอ เป็ นเรืNองทีNยงั ไม่มี
การศึกษาอย่างชัดเจนเช่นกัน การศึกษาชิน หนึNง147 พบว่ามีการปล่อยไอเสียสูงกว่า
เมืNอเปรียบเทียบกับเครืNองยนต์เบนซิน เป็ นเพราะไม่ได้ตดิ ตัง ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าสามทาง
ในยานยนต์ร ะบบซีไ อ แนวโน้ ม นีอ าจจะดีขึนหากมีก ารติด ตัง ตัว เร่ ง ปฏิกิริย า
ออกซิเ ดชัน ยัง มีอีก หลายคํ า ถามทีNย ัง ไม่ คํา ตอบทีNจ ะจํา กัด การใช้เ อทานอลใน
เครืNองยนต์ดเี ซล ถึงกระนัน ก็ตามเอทานอลในเครืNองยนต์ดเี ซลอาจเป็ นตลาดใหญ่
สําหรับเอทานอลในอนาคตได้ อุตสาหกรรมผูผ้ ลิตรถยนต์มเี พียงบางบริษทั ทียN อมรับ
ให้ใช้นํามันE-diesel ทัง นีเนืNองจากเชือ เพลิงยังมีคุณสมบัตไิ ม่ตรงกับข้อกําหนดตาม
มาตรฐานในปจั จุบนั ประเด็นต่างๆ เช่น ความคงทนในระยะยาว ความเสียN งของ
การมีนํ าปนเปื อนในระบบนํ ามันเชือเพลิง และความเสียN งจากการเกิดไฟไหม้หรือ
ระเบิด ถือว่าเป็ นเรืNองสําคัญ172,182,183 ดังนัน จึงสรุปได้ว่าเชือ เพลิงเอทานอลผสม
นํามันดีเซลควรมีขอ้ กําหนดมาตรฐานเชือ เพลิงแยกออกมาต่างหาก
ศักยภาพเชิ งเทคนิ คของเอทานอลในเครือ งยนต์ซีไอ (CI Engines)
เช่นเดียวกับกรณีของเครืNองยนต์เอสไอ เอทานอลสามารถใช้ในเครืNองยนต์
ซีไอ ขนาดทีมN ขี นาดเล็กลง ผลจากการศึกษาจํานวนมากแนะนําว่าเชือ เพลิงเอทา
นอลแม้จะมีสดั ส่วนการผสมเอทานอลทีNตNําเมืNอใช้ในเครืNองยนต์ดเี ซลทําให้เกิดควัน
หรือปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กน้อยลง เมืNอเปรียบเทียบกับการใช้นํามันดีเซลล้วนๆ
เป็ นเชือ เพลิงโดยเฉพาะอย่างยิงN ทีภN าระสูง ในบางกรณีเมืNอใช้นํามันดีเซล ต้องมีการ
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จํากัดปริมาณเชือ เพลิงทีฉN ีดพ่นเข้าไปในเครืNองยนต์เนืNองจากเครืNองยนต์จะปล่อยควัน
ออกมาอย่างหนักเมืNอใช้เชือ เพลิงมากเกินไป เมืNอใช้เอทานอลเป็ นเชือ เพลิง เกิดควัน
น้อย จึงมีศกั ยภาพทีจN ะเพิมN กําลังและแรงบิดได้184
ประสิทธิภาพเครืNองยนต์ซีไอ เป็ นเครืNองยนต์ทNีมีประสิทธิภาพสูงทีNสุด
สําหรับการขนส่งในเชิงพาณิชย์ซNึงเป็ นทีNรบั รู้กนั ทัวไป
N
ศักยภาพของการเพิNม
ประสิทธิภาพเนืNองจากการใช้เชือ เพลิงเอทานอลในเครืNองยนต์ซไี อ มีปริมาณน้อย
กว่าทีใN ช้ในเครืNองยนต์เอสไอ มาก นันหมายความว่
N
ามีค่าเพิมN ขึน สูงสุดเพียงร้อยละ 510 ศักยภาพนีไม่เพียงพอทีจN ะชดเชยค่าพลังงานทีตN Nํากว่าของเอทานอล ซึงN ส่งผลให้
มีความสิน เปลืองเชือเพลิงมากกว่าในรูปของลิตรต่อกิโลเมตร ศักยภาพเชิงเทคนิค
ของเอทานอลในการใช้กบั เครืNองยนต์ซไี อ จึงมุ่งเน้นไปทีกN ารลดการปล่อยก๊าซจากไอ
เสีย โดยเฉพาะออกไซด์ของไนโตรเจนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นละอองสามารถ
ทําการกรองอย่างมีประสิทธิภาพได้ ดังนัน จึงมีความเป็ นไปได้เมืNอใช้เอทานอลเป็ น
เชือเพลิง การมุ่งเน้นการลดออกไซด์ของไนโตรเจนให้มปี ระสิทธิภาพเพิมN มากขึน
ควรให้ค วามสนใจกับ ขนาดของฝุ่ น ละอองทีNป ล่ อ ยออกมากับ ไอเสีย ถึง แม้ ว่ า
กฎระเบียบการปล่อยไอเสียไม่มกี ารกําหนดในเรืNองนีไว้กต็ าม หนึNงในอุปกรณ์หลักทีN
ใช้ล ดออกไซด์ข องไนโตรเจนกับยานยนต์ใ ช้งานเบาก็คือ ระบบ EGR การใช้
เชือ เพลิงเอทานอล ถึงแม้ว่าจะผสมด้วยสัดส่วนทีตN Nําก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพใน
การเพิมN อัตราส่วน EGR ส่งผลให้ลดการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน ซึงN วิธกี ารนี
ควรมีการติดตามเพิมN เติมต่อไป
เมืNอทบทวนเอกสารต่างๆแล้ว พบว่าในอนาคตอันใกล้ของเครืNองยนต์ซไี อ
จะกลายเป็ นเครืNองยนต์ HCCI เครืNองยนต์ประเภทนีเป็ นการรวมตัวของหลักการ
เครืNองยนต์ประเภทเอสไอและซีไอ ส่วนทีNดที Nีสุดเข้าด้วยกันนันN ก็คอื ใช้ขอ้ ดีด้าน
ประสิทธิภาพเชือเพลิงสูงของเครืNองยนต์ซีไอ และข้อดีของไอเสียทีNสะอาดของ
เครืNองยนต์เอสไอ ในปจั จุบนั มีอุปสรรคเชิงเทคนิคในการผลิตเครืNองยนต์ประเภท
HCCL สําหรับเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ สิงN สําคัญทีสN ุดทีดN งึ ดูดใจ คือ ควบคุมการเผา
ไหม้และช่วงการทํางานให้ได้และเป็ นทีนN ่ าพอใจ ดังนัน เครืNองยนต์ HCCI เหมาะสม
ทีสN ุดสําหรับการใช้งานทีNอยู่กบั ทีN เครืNองยนต์ HCCI ทีNเติมเอทานอลเป็ นเชือ เพลิง
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กําลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพืNอใช้เชือ เพลิงผสมระหว่างเอทานอลกับนํามันดีเซลใน
ทุกสัดส่วน เอทานอลไร้นํา และปริมาณนําสัดส่วนต่างๆ ในเอทานอลทีมN นี ํา ตัวอย่าง
ทีมN กี ารใช้เอทานอลและการเผาไหม้แบบ HCCI สรุปได้ดงั นี
 เอทานอลลดการปล่อยก๊าซจากไอเสีย ซึงN เป็ นแนวโน้มของเครืNองยนต์ซไี อ
 สัดส่วนเอทานอลทีใN ช้ผสมสูงๆ ช่วยลดควันและลดการปล่อยออกไซด์ของ
ไนโตรเจนได้ถงึ ปริมาณน้อยทีสN ดุ 150
 เอทานอลทีมN นี ําในปริมาณมากถึงร้อยละ 60 - 70 สามารถใช้ในเครืNองยนต์
HCCI ได้ มีผลทีชN ่วยลดวงจรชีวติ การใช้พลังงานของเอทานอล174, 185, 186
เอทานอลทัง ประเภททีมN นี ําและไม่มนี ํา มีความเป็ นไปได้มากทีใN ช้งานได้อย่าง
ประสบความสําเร็จในเครืNองยนต์ซไี อ แต่แต่ในทางตรงกันข้ามการนํามาใช้งานให้
เกิดประโยชน์อย่างเต็มทีNของเอทานอลในเครืNองยนต์ซีไอ ยังไม่เข้ากันกับระบบ
เชือ เพลิงทีมN อี ยู่
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4. บทสรุป
4.1 มุมมองเชิ งเทคนิ ค
1. เอทานอลมีคุณ สมบัติพิเ ศษทีNเ ป็ นเอกลัก ษณ์ ทีNทําให้เป็ นเชือเพลิง ทีNดี
สําหรับเครืNองยนต์เบนซิน แต่มคี ุณสมบัติจํานวนหนึNงทีNมขี อ้ ด้อยสําหรับ
ทดลองในรถยนต์ fleet ทีมN อี ยู่
ก. เอทานอลมีค่าออกเทนสูงและมีออกซิเจนเป็ นองค์ประกอบทําให้ไ ด้
ประสิท ธิภ าพพลัง งานสู ง และไอเสีย ทีNป ล่ อ ยออกมาสะอาดเมืN อ
เปรียบเทียบกับการใช้นํามันเบนซินปกติ
ข. เมืNอมีเอทานอลผสมในปริมาณทีมN ากขึน ในนํามันเบนซิน จะได้ผลดีขนึ
ค. เชือ เพลิงเอทานอลอาจมีผลต่อปญั หาการติดเครืNอง แต่สามารถงแก้ไข
เชิงเทคนิคได้
ง. โดยเฉพาะในการผสมในปริมาณตํNา เอทานอลในนํามันเบนซินระเหย
จากระบบเชือ เพลิงเพิมN มากขึน เมืNอเปรียบเทียบกับการใช้นํามัน
เบนซินธรรมดา
จ. เอทานอลเป็ นสารทีมN กี ารกัดกร่อนมากกว่านํามันเบนซิน
2. เอทานอลมีคุณสมบัตจิ าํ นวนหนึNงทีเN ป็ นข้อด้อยในการใช้เป็ นเชือ เพลิง
สําหรับเครืNองยนต์ดเี ซลทีมN อี ยู่ในปจั จุบนั
ก. เอทานอลมีค่าซีเทนตํNา ไม่เหมาะสมกับข้อกําหนดตามมาตรฐานของ
นํามันดีเซลในปจั จุบนั
ข. จากคุณสมบัตกิ ารติดไฟและจุดวาบไฟของเอทานอล ทําให้ต้องมีขอ้
ควรระวังเพิมN เติมในการใช้เพืNอใความปลอดภัย เมืNอเปรียบเทียบกับ
การใช้นํามันดีเซลปกติ
ค. เอทานอลมีค่าพลังงานค่อนข้างตํNา ในบางกรณีทาํ ให้ไม่สามารถใช้ได้
กับเครืNองยนต์ปจั จุบนั
ง. เชือเพลิงผสมระหว่างนํ ามันดีเซลกับเอทานอล โดยทัวไปแล้
N
วจะมี
ปญั หาเรืNองนําในเอทานอล
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จ.

เอทานอลมีคุณสมบัตดิ า้ นการหล่อลืNนตํNา อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่เครืNองยนต์ได้
ฉ. การระเหยของเอทานอล คาดว่าจะก่อให้เกิดปญั หาเมืNอใช้เอทานอล
เป็ นเชือ เพลิงในเครืNองยนต์ดเี ซล
ช. จุดอ่อนส่วนใหญ่ทเNี กิดจากการใช้เอทานอลในเครืNองยนต์ดเี ซล
สามารถบรรเทาได้ดว้ ยการใช้สารเติมแต่งคุณภาพ
มีขอ้ ยกเว้น
ั
สําหรับคุณสมบัตกิ ารติดไฟหรือจุดวาบไฟ ทีจN นถึงปจจุบนั นี ยังไม่
สามารถลดปญั หาลงได้
ซ. เอทานอลช่วยลดการปล่อยควันและอนุภาคขนาดเล็กเมืNอใช้เชือ เพลิง
ผสมระหว่างนํามันดีเซลและเอทานอลเปรียบเทียบกับการใช้นํามัน
ดีเซลปกติ อย่างไรก็ตามยังต้องทําการศึกษาเพิมN เติมถึงขนาดของ
อนุภาคทีปN ล่อยออกมา
ฌ. อัตราส่วน EGR สามารถปรับให้สงู กว่าเมืNอใช้เอทานอลผสมใน
เชือ เพลิงดีเซล จึงช่วยลดการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน ในไอเสีย
3. ถ้ายานยนต์ได้รบั การออกแบบมาสําหรับใช้กบั เอทานอล ยกตัวอย่างเช่น
ยานยนต์ FFVs ปญั หาทีเN กียN วข้องกับคุณสมบัตขิ องเชือ เพลิงดูเหมือนว่า
จะน้อยลง
 ยานยนต์ FFVs (ถ้ามี)
 รถทีใN ช้เชือ เพลิงเอทานอล แสดงถึงการใช้เทคนิคทีดN ที สNี ดุ สําหรับเอทา
นอลในหลายกรณี
- ใช้ได้ทงั  ในเครืNองยนต์SI และเครืNองยนต์ซไี อ
- เครืNองยนต์สามารถปรับเพิมN ประสิทธิภาพได้อย่างเต็มทีN เพืNอให้เอ
ทานอลมีประสิทธิภาพสูงสุด
- การปนเปื อนนําไม่ใช่ปญั หา
- สามารถใช้เอทานอลทีมN นี ําเป็ นองค์ประกอบได้
- ไอเสียทีปN ล่อยออกจากท่อไอเสียและไอเสียจากการระเหยสะอาด
กว่า
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4. ประโยชน์ของเอทานอลทีไN ด้รบั เพิมN ขึน ตามสัดส่วนของปริมาณเอทานอล
ทีใN ช้ผสมทัง การใช้ในนํามันเบนซิน และดีเซล
5. ถ้าไม่มกี ารเปลียN นหรือดัดแปลงเครืNองยนต์ เชือ เพลิงเอทานอลจะใช้ได้ใน
วงจํากัดเฉพาะในสัดส่วนการผสมทีNตNําในเชือเพลิงเอทานอลและนํ ามัน
เบนซิน ยกเว้นในยานยนต์ FFVs
6. เชือเพลิงผสมระหว่างเอทานอลกับนํ ามันดีเซล ปจั จุบนั มีการทดลองใช้
และประสบความสําเร็จในหลายประเทศ
 การใช้ในรูปของการทดสอบแบบ fleet มีความเหมาะสม เพราะ
เชือเพลิงทีNใ ช้ไม่จําเป็ นต้องมีคุณสมบัติทNสี อดคล้องกับมาตรฐาน
ของตลาด แต่ ย ัง สามารถใช้ ไ ด้ โ ดยมี ก ารแก้ ไ ขและดัด แปลง
เครืNองยนต์เล็กน้อย
7. ไบโอดีเซลมีประโยชน์ในการใช้ผสมกับเชือ เพลิงเอทานอลและนํามันดีเซล
 ไบโอดีเซลช่วยเพิมN เสถียรภาพของสารละลาย ไม่ให้เกิดการแยกชัน
 ไบโอดีเซลช่วยเพิมN ค่าซีเทนและช่วยบรรเทาผลทีเN กิดจากเอทานอล
ทีมN คี ่าซีเทนตํNา
 จํา นวนเชือ เพลิง หมุ น เวีย นนั บ ว่ า ค่ อ นข้า งสูง สํา หรับ เชือ เพลิง
ผสมไบโอดีเซลนํามันดีเซลและเอทานอล
คุณสมบัติการหล่อลืNนของนํ ามันเชือเพลิงเพิมN ขึนจากการใช้ไบโอ
ดีเซล
เชือ เพลิง ผสมระหว่ า งไบโอดีเ ซล นํ า มัน ดีเ ซล และเอทานอล มี
คุณสมบัติทใNี กล้เคียงกับนํ ามันดีเซลตามข้อกําหนดมาตรฐานนํ ามัน
ดีเซลทีมN อี ยู่
8. เอทานอลสามารถใช้เป็ นประโยชน์ในเชือ เพลิงไบโอดีเซล
เอทานอลช่วยเพิมN คุณสมบัติเชือ เพลิงทีอN ากาศเย็นดีขนึ จึงสามารถ
ใช้ในพืน ทีมN ภี ูมอิ ากาศเย็นได้
เอทานอลช่วยลดความหนืด ซึงN ในบางกรณีเป็ นปญั หาสําหรับไบโอ
ดีเซล
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เอทานอลช่วยให้ไอเสียทีปN ล่อยออกมามีความสะอาด
9. เอทานอลสามารถใช้ท ดแทนสารทีNมีอ ัน ตรายต่ อ สุข ภาพ เช่ น MTBE
ETBE และ Aromatics
10. เอทานอลสามารถใช้งานได้กบั เครืNองยนต์ใ นปจั จุบ ันทีNมีแนวโน้ มการ
พัฒนาตลอดจนเทคนิคการเผาไหม้ทมNี คี วามก้าวหน้าสูง
11. การจัดเก็บ การกระจาย และการขนส่ง มีความแตกต่างจากนํ ามันดีเซล
และนํามันเบนซิน จึงจําเป็ นต้องมีวธิ กี ารพิเศษสําหรับเรืNองเหล่านี
 โดยเฉพาะอย่างยิงN การขนส่งช่วงระยะทางไกลเป็ นปญั หาเนืNองจาก
เชือ เพลิงทีมN เี อทานอลเป็ นส่วนผสมไม่สามารถสูบผ่านท่อทีมN อี ยู่ได้
12. ถ้าหากมีการผสมเอทานอลในสัดส่วนทีสN งู จะไม่สามารถใช้ในรถรุ่นเก่าได้
ั หาอาจเกิด ขึน ได้ เช่ น ประสิท ธิภ าพของเครืNอ งยนต์ตNํ า หรือ
 ปญ
ล้มเหลว เกิดการสึกหรอและการกัดกร่อนมากเกินไปรวมถึงมีการ
ปล่อยสารระเหยสูง จึงไม่น่าเป็ นประโยชน์ทจNี ะใช้เอทานอลในรถรุ่น
เก่า
13. มีศกั ยภาพอย่างมีนัยสําคัญในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สําหรับการใช้เอทานอลทีมN นี ําเป็ นองค์ประกอบทีNได้มาจากกรรมวิธกี าร
ผลิต
4.2 มุมองด้านอืนๆ
1. ขณะทีกN ารพึงN พาการใช้เชือ เพลิงจากฟอสซิลมีปริมาณลด เนืNองจากการ
นําเอทานอลมาใช้ในยานยนต์ แต่ยงั มีขอ้ กังขาในบางกรณีในเรืNองการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. ศักยภาพของเอทานอลในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึน อยู่กบั
กระบวนการผลิต เป็ น อย่ า งมาก รวมถึง การเลือ กพืช สํา หรับ ใช้เ ป็ น
วัตถุดบิ
 ยังมีพลังงานจากฟอสซิลจํานวนไม่น้อยทีNต้องใช้ใ นการผลิตเอทา
นอล
144

เชือ เพลิงเอทานอลสําหรับการขนส่งบนท้องถนน

3.

4.
5.
6.
7.

 ลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) มีศกั ยภาพในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็ น
ประเด็นปญั หาร้ายแรงเมืNอมีการจัดเตรียมพืน ทีNในการปลูกวัตถุดบิ
เพืNอผลิตเอทานอล
มีความกังวลเกิดขึน ในเรืNองของความยังยื
N นในการผลิตเอทานอล
 มีแนวโน้มทีเN กิดความขัดแย้งกับภาคบริโภคชีวมวลอืNนๆ เช่น ใน
ภาคการผลิตอาหาร
 ประเด็นทีสN าํ คัญ เช่นศักยภาพของการลดก๊าซเรือนกระจกยังไม่
มีการประเมิน
 ประเด็นการใช้พนื ทีดN นิ เช่น การใช้นําและมลพิษ การทําลายถินN
ทีอN ยู่อาศัยธรรมชาติทมNี คี ุณค่า
การพัฒนาเอทานอลรุ่นทีสN องดูเหมือนจะเป็ นทางออกสําหรับประเด็นทีN
กล่าวมา
เอทานอลเป็ นส่วนสําคัญทีชN ่วยลดการปล่อย anthropogenic GHG
ด้วยการใช้วธิ กี ารผลิตอย่างบูรณาการ เช่น เชือ เพลิง อาหารสัตว์ การ
ผลิตไฟฟ้ากําลังร่วม ทําให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน
วิธกี ารจับและการกักเก็บคาร์บอน สามารถนํามาใช้ในการผลิตเอทานอล
และสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ทัง หมดทีปN ล่อยสู่
บรรยากาศได้
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