
 
 

 
 
 
 
 

 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
ชุมชนตนแบบผลิตเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตย 

Community Model for Ethanol Production Using Solar Energy 
 

โครงการที่ 1 
 การถายทอดเทคโนโลยีโรงงานตนแบบระบบการหมักเอทานอลจากมันสําปะหลังพรอมการ
กล่ันเอทานอลดวยรังสีอาทิตยและการพฒันารูปแบบผลิตภัณฑจากเอทานอลเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืนใน
ชุมชน 
โครงการที่ 2 

การสรางมูลคาเพิ่มการผลิตเอทานอลชุมชน 
 

 

โดย 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 

หนวยงานหลัก    : ผศ.ดร. จิรวรรณ     เตียรถสุวรรณ 
ท่ีปรึกษา    : รศ.ดร. อภิชิต เทอดโยธิน 
ผูรวมวิจัย    : รศ.ดร.สรอยดาว วินิจนันทรัตน 
 ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสด์ิ 
 นางเครือวัลย มณีวัต 

 

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
พ.ศ. 2552 



ก 

  สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ  
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ
------------------------------------------- 

สวนท่ี 1  รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 
 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) ชุมชนตนแบบผลิตเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตย                          
 (ภาษาอังกฤษ)   Community Model for Ethanol Production Using Solar Energy 
 
ชื่อโครงการวิจัยกรณีเปนโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย  
โครงการที่ 1 (ภาษาไทย) การถายทอดเทคโนโลยีโรงงานตนแบบระบบการหมกัเอทานอลจาก 
  มันสําปะหลังพรอมการกลั่นเอทานอลดวยรังสีอาทิตยและการพัฒนา 

  รูปแบบผลิตภัณฑจากเอทานอลเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืนในชุมชน 
 (ภาษาอังกฤษ)   Technology Transferring of the Prototype Plant of Ethanol Mash 
  Production from Cassava Chip with Solar Ethanol Distillation and 
  Products Design of Ethanol for Sustainable Development in the 
  Community Scale 
   
โครงการที่ 2   (ภาษาไทย) การสรางมูลคาเพิ่มการผลิตเอทานอลชุมชน 

 (ภาษาอังกฤษ) Increase of Value-Added on Community Ethanol Production 
 

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป        2552      จํานวนเงิน   3,300,000.-  บาท 
ระยะเวลาทําการวิจัย  12 เดือน     ตั้งแต   กันยายน  2552 ถึง กันยายน 2553 
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หนวยงานและผูดําเนินการวิจัยพรอมหนวยงานที่สังกัดและเลขหมายโทรศัพท 
หัวหนาโครงการ  
              ช่ือ-นามสกุล ผศ.ดร. จิรวรรณ  เตียรถสุวรรณ 
              หนวยงานที่สังกัด หนวยงานวิจยัระบบความรอนเชิงนิเวศ 

สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ  
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสด ุ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 โทรศัพท/โทรสาร. 0-2470-8663  
 E-mail : jirawan.tia@kmutt.ac.th 
  

ที่ปรึกษา  
              ช่ือ-นามสกุล รศ.ดร.อภิชิต   เทอดโยธิน 
              หนวยงานที่สังกัด คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 โทรศัพท. 0-2470-8613   โทรสาร 0-2470-8617 
 E-mail apichit.the@kmutt.ac.th 
  

ผูรวมโครงการ  
              ช่ือ-นามสกุล รศ.ดร.สรอยดาว   วนิิจนนัทรัตน 
              หนวยงานที่สังกัด สายวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม   

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสด ุ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 โทรศัพท 0-2470-8673 
 E-mail : soydoa.vin@kmutt.ac.th 
  

              ช่ือ-นามสกุล ดร.ปรีชา   เติมสุขสวัสดิ์ 
              หนวยงานที่สังกัด สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ  คณะพลังงานสิง่แวดลอมและวัสด ุ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 โทรศัพท 0-2470-8695-99 ตอ 302 
 E-mail : ipreawad@kmutt.ac.th 
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ผูประสานงานโครงการ  
              ช่ือ-นามสกุล นางเครือวัลย   มณีวัต   
              หนวยงานที่สังกัด คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสด ุ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 โทรศัพท 0-2470-8613, โทรสาร. 0-2427-9062 
 E-mail :  kruawan.man@kmutt.ac.th 
  

หนวยงานสนับสนุน  
              ช่ือ-นามสกุล ผศ.ดร. จิรวรรณ  เตียรถสุวรรณ 
              หนวยงานที่สังกัด หนวยงานวิจยัระบบความรอนเชิงนิเวศ 

สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ  
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสด ุ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 โทรศัพท/โทรสาร. 0-2470-8663  
 E-mail : jirawan.tia@kmutt.ac.th 
  

หนวยงานสนับสนุน  
              ช่ือ-นามสกุล ศ.ดร. ทนงเกยีรติ  เกียรติศิริโรจน 
              หนวยงานที่สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 โทรศัพท. 053-944145 โทรสาร 053-944145 
 E-mail : tanong@dome.eng.cmu.ac.th 
  

              ช่ือ-นามสกุล ดร.ปฐมา  จาตกานนท 
              หนวยงานที่สังกัด สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร 

อุตสาหกรรมเกษตร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 โทรศัพท. 0-2940-5634 
 E-mail :   
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 คณะผูวิจัยใครขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ที่ใหทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําป
งบประมาณ 2552 สําหรับการดําเนินงานครั้งนี้ และขอขอบคุณ ศ.ดร.ปรีดา  วิบูลยสวัสดิ์, ศ.ดร.สมชาติ  โสภณ
รณฤทธิ์, คุณแสวง  บุญญาสุวัฒน, นางสาวพิศมัย  เจนวนิชปญจกุล, ผอ.สุนันทา  สมพงษ และคุณสุภาพร  
จินดา ที่ชวยกรุณาสนับสนุนและใหขอเสนอแนะเพื่อใหงานวิจัยประสบความสําเร็จดวยดี 
 คณะผูวิจัยใครขอขอบคุณชุมชนบานวังศิลา อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา ตลอดจนชาวบานใน
ชุมชนทุกทานที่ชวยเหลืองานวิจยันี้จนสําเร็จลุลวงเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เปนตัวแทนชาวบานในการ
เปนผูบรรยายหรือวิทยากรหลัก ไดแก คุณสราวุธ  คุยะนา คุณสุรินทร  จําปา ครูธีรเชษฐ  สินศิริวัฒนสุข        
คุณยงค  ภักดีศรี ผูใหญบานลํายวน  หมวกเหล็ก และชุมชนแมบัว-สีกรุป อ.ล้ี จ.ลําพูน ตลอดจนชาวบานใน
ชุมชนทุกทานที่ชวยเหลืองานวิจัยนี้จนสําเร็จลุลวงเปนอยางดี 
 

คณะผูวจิัย 
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  สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ  
 

บทคัดยอ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ
------------------------------------------- 

สวนท่ี 1  รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 
 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) ชุมชนตนแบบผลิตเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตย                          
 (ภาษาอังกฤษ)   Community Model for Ethanol Production Using Solar Energy 
 
ชื่อโครงการวิจัยกรณีเปนโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย  
โครงการที่ 1 (ภาษาไทย) การถายทอดเทคโนโลยีโรงงานตนแบบระบบการหมกัเอทานอลจาก 
  มันสําปะหลังพรอมการกลั่นเอทานอลดวยรังสีอาทิตยและการพัฒนา 

  รูปแบบผลิตภัณฑจากเอทานอลเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืนในชุมชน 
 (ภาษาอังกฤษ)   Technology Transferring of the Prototype Plant of Ethanol Mash 
  Production from Cassava Chip with Solar Ethanol Distillation and 
  Products Design of Ethanol for Sustainable Development in the 
  Community Scale 
   
โครงการที่ 2   (ภาษาไทย) การสรางมูลคาเพิ่มการผลิตเอทานอลชุมชน 

 (ภาษาอังกฤษ) Increase of Value-Added on Community Ethanol Production 
 

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป        2552      จํานวนเงิน   3,300,000.-  บาท 
ระยะเวลาทําการวิจัย  12 เดือน     ตั้งแต   กันยายน  2552 ถึง กันยายน 2553 
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หนวยงานและผูดําเนินการวิจัยพรอมหนวยงานที่สังกัดและเลขหมายโทรศัพท 
หัวหนาโครงการ  
              ช่ือ-นามสกุล ผศ.ดร. จิรวรรณ  เตียรถสุวรรณ 
              หนวยงานที่สังกัด หนวยงานวิจยัระบบความรอนเชิงนิเวศ 

สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ  
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสด ุ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 โทรศัพท/โทรสาร. 0-2470-8663  
 E-mail : jirawan.tia@kmutt.ac.th 
  

ที่ปรึกษา  
              ช่ือ-นามสกุล รศ.ดร.อภิชิต   เทอดโยธิน 
              หนวยงานที่สังกัด คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 โทรศัพท. 0-2470-8613   โทรสาร 0-2470-8617 
 E-mail apichit.the@kmutt.ac.th 
  

ผูรวมโครงการ  
              ช่ือ-นามสกุล รศ.ดร.สรอยดาว   วนิิจนนัทรัตน 
              หนวยงานที่สังกัด สายวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม   

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสด ุ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 โทรศัพท 0-2470-8673 
 E-mail : soydoa.vin@kmutt.ac.th 
  

              ช่ือ-นามสกุล ดร.ปรีชา   เติมสุขสวัสดิ์ 
              หนวยงานที่สังกัด สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ  คณะพลังงานสิง่แวดลอมและวัสด ุ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 โทรศัพท 0-2470-8695-99 ตอ 302 
 E-mail : ipreawad@kmutt.ac.th 
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ผูประสานงานโครงการ  
              ช่ือ-นามสกุล นางเครือวัลย   มณีวัต   
              หนวยงานที่สังกัด คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสด ุ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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              ช่ือ-นามสกุล ผศ.ดร. จิรวรรณ  เตียรถสุวรรณ 
              หนวยงานที่สังกัด หนวยงานวิจยัระบบความรอนเชิงนิเวศ 

สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ  
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสด ุ
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 โทรศัพท. 0-2940-5634 
 E-mail :   
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บทคัดยอ 
 
 การดําเนินงานวิจัยเพื่อใหเหมาะสมกับชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนใหมีโรงงานตนแบบการหมัก
และการกลั่นเอทานอลทั้ง 2 ชุมชน ที่ชุมชนบานวังศิลา อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา ภายใตการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และชุมชนแมบัว-สี กรุป อ.ล้ี       
จ.ลําพูน ภายใตการดําเนินการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยการมุงเนนในการพัฒนาในรูปแบบของการพฒันา
บุคลากรใหมีขีดความสามารถใหสามารถรองรับเทคโนโลยีของโรงงานตนแบบได การพัฒนารูปแบบและการ
แปรรูปของเอทานอลที่กล่ันไดใหเปนผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มพูนรายไดใหแกชุมชนและการพัฒนาเทคโนโลยีใน
กระบวนการเพิ่มความเขมขนของเอทานอล 
 การดําเนินงานที่ชุมชนบานวังศิลา อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา โดยไดดําเนินการใน 3 รูปแบบ 
ดังตอไปนี้ 
 รูปแบบที่ 1 การถายทอดเทคโนโลยีใหแกชุมชนและผูนําชุมชนดําเนินการผานกิจกรรมที่จัดทําใน
รูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงเปนการอบรมยังสถานที่จริงที่โรงงานตนแบบในหัวขอหลักของการ
ดําเนินการโรงงานตนแบบทั้ง 5 หัวขอ ซ่ึงอบรมทั้งหมด 3 คร้ัง มีชาวชุมชนเขารับการฝกอบรมประมาณ 20 – 
25 คน ในแตละครั้ง โดยแบงเปนการอบรมองคความรูเชิงวิชาการและการลงมือปฏิบัติการทํางานจริงที่โรงงาน
ตนแบบทั้งการหมักและระบบการกลั่น ในหัวขออบรมระบบการหมัก ระบบการกลั่นเอทานอลดวยรังสีอาทิตย 
การคิดตนทุนการผลิต การนําของเหลือทิ้งมาใชประโยชน รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑเพื่อเสริมรายไดใหแก
ชุมชน ไดแก แอลกอฮอลเจลลางมือฆาเชื้อโรค และแอลกอฮอลเชื้อเพลิง ซ่ึงมีหลักในการออกแบบผลิตภัณฑที่
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมใหมากที่สุด โดยการผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติที่สามารถหาไดจากชุมชนของ
ตนเองทําใหชาวชุมชนสามารถเขาใจและดําเนินการไดดวยตนเอง 
 รูปแบบที่ 2 การพัฒนาบุคลากรไดดําเนินการผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการฝกภาคปฏิบัติ
ในวิธีการบรรยายองคความรูดานวิชาการ ตลอดจนการจัดการระบบโรงงานตนแบบเพื่อใหเปนศูนยการเรียนรู
ตนแบบแกชุมชนอื่นได โดยผลสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรวัดไดจากกิจกรรมประชาสัมพันธโครงการใหแก
ส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ ตลอดจนหนวยงานจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ อบต. และจากหนวยงานอําเภอ
วังน้ําเขียวที่เขารวมรับฟงและรับชมการบรรยายและสาธิตการดําเนินโรงงานตนแบบโดยใหบุคลากรจากชุมชน
ที่ไดรับการฝกฝนจํานวน 12 คน ใหเปนวิทยากรบรรยายการทํางานทั้งหมดของโรงงานตนแบบจนทําใหผูเขา
รับชมและรับฟงเขาใจไดเปนอยางดี สามารถเปนตนแบบของการพัฒนาใหเปนศูนยฝกอบรมและเรียนรูดวย
ตนเองของชุมชนอื่นตอไปได 
 รูปแบบที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ จากผลผลิตจากโรงงานตนแบบซึ่งไดแก การพัฒนาเอทานอล
ความเขมขน 70%v/v เปนผลิตภัณฑได 2 ผลิตภัณฑ ไดแก เจลลางมือฆาเชื้อโรค และเจลแอลกอฮอลเชื้อเพลิง 
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โดยพัฒนาออกแบบรูปแบบการบรรจุ สลาก และกระบวนการผลิตที่เนนกระบวนการผลิตตลอดจนใชวัตถุดิบ
การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหชุมชนสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง นอกจากนี้ยังไดมีการพัฒนา
ของเหลือทิ้งจากโรงงานตนแบบที่อยูในรูปของแข็งและของเหลวไดแก กากมันสําปะหลัง น้ําเสียจากระบบ
โรงงานตนแบบใหนําไปทําเปนปุยสําหรับปลูกพืชไดเปนผลสําเร็จ โดยสามารถหาสูตรปุยสําหรับปลูกขาวโพด
หวานได โดยสามารถทดแทนปุยสูตร 15-15-15 ได 5 กิโลกรัม และทดแทนปุยยูเรีย 2.5 กิโลกรัม ซ่ึงสามารถคดิ
เปนมูลคาผลพลอยไดที่สามารถประหยัดไดถึง 240 บาท/คร้ังการผลิต ทั้งนี้การคํานวณตนทุนการผลิตเจลลาง
มือ และเจลเชื้อเพลิง เมื่อราคาวตัถุดิบตางๆ ไดแก ราคามันสําปะหลังตั้งแต 5.20 – 10 บาท/กิโลกรัม จะมีตนทุน
การผลิตเจลที่ 0.1173 – 0.1693 บาท/กรัม 
 
 การดําเนินงานที่ชุมชนแมบัว-สี กรุป อ.ล้ี จ.ลําพูน ไดดําเนินการเปน 2 รูปแบบ ดังนี้  
 รูปแบบที่ 1 ไดดําเนินการออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑของชุมชนโดยแบงแนวทางการปรับปรุง
ในสองรูปแบบ ไดแก การปรับปรุงผลิตภัณฑสุราชุมชน ซ่ึงเปนผลิตภัณฑ และสินคาหลักของชุมชน โดยไดมี
การปรับปรุงทางดานรสชาติทําใหเกิดความหลากหลาย และความแปลกใหม การดําเนินการปรับปรุงทําไดโดย
การผสมสุรากล่ันที่ไดจากขาว และขาวโพดเขาดวยกัน ทําใหไดสุรากลั่นรสชาติใหมซ่ึงยังคงหลงเหลือ
เอกลักษณของสุราแบบดั่งเดิม ที่มีกล่ินของขาว และขาวโพดผสมกัน นอกจากนั้นยังไดเพิ่มความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑโดยการแบงระดับสินคาตามความเขมขนของเอทานอลใน 3 ระดับ พรอมตั้งชื้อผลิตภัณฑให
สอดคลองกับความออนแกในรสชาติ และบงบอกถึงสถานที่ผลิต ไดแก  สุรากล่ันที่มีความเขมขนในระดับออน
( 30% เอทานอล) ในชื่อผลิตภัณฑ “โชยหมื่นล้ี”  สุรากล่ันที่มีความเขมขนในระดับปานกลาง( 35%  เอทานอล) 
ในชื่อผลิตภัณฑ “หอมหมื่นล้ี” และสุรากลั่นที่มีความเขมขนของเอทานอลที่ระดับแก(40%เอทานอล)ในชื่อ
ผลิตภัณฑ “เลาล้ี”   
 รูปแบบที่ 2 เพื่อเพิ่มความเขมขนใหเอทานอลที่กล่ันไดเพื่อสามารถนําไปผลิตเปนสารตั้งตนใน
อุตสาหกรรมยา หรือเคมีภัณฑ โดยการศึกษาไดมีการออกแบบปฏิกรณ พรอมทําการทดสอบหาสหสัมพันธที่
เหมาะสมในการดูดซับกับตัวดูดซับในกลุม Molecular Sieve พบวา ระบบสามารถดูดซับน้ํา และเพิ่มความ
เขมขนของเอทานอลจนไดระดับความเขมขนในชวง 90 - 98% โดยมีการศึกษาถึงตัวแปรที่มีผลตอการดูดซับ
ไดแก ปริมาณของตัวดูดซับ(Molecular Sieve) และ ความเขมขนเริ่มตน พบวา ปริมาณของตัวดูดซับที่เหมาะสม
กับ ปฏิกรณ ซ่ึงสามารถเพิ่มความเขมขนของเอทานอลจนมีระดับความเขมขน 98% คือปริมาณ Molecular 
Sieve จํานวน 500 กรัม และระดับเอทานอลเริ่มตนที่เหมาะสมคือที่ระดับความเขมขน 80% (1000 มิลลิลิตร) 
และภายหลังจากการดูดซับสามารถฟนฟูสภาพตัวดูดซับไดโดย สามารถใชเทคนิคการใหความรอนดวยเตาไม
โครเวปที่มีใชในครัวเรือนได โดยใชชวงการใหความรอนในชวง 600 - 800 วัตต ในชวงเวลา 15 -30 นาที ซ่ึงตวั
ดูดซับที่ผานการฟนฟูแลวจะมีสภาพการดูดซับใกลเคียงกับตัวดูดซับที่ยังไมผานการใชงาน  
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 การวิเคราะหผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมดวยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑตลอด
กระบวนการผลิตสุรากลั่นหรือเอทานอลที่มีความเขมขนประมาณ 30-40 % พบวาผลกระทบทางดาน
ส่ิงแวดลอมของสุรากลั่นที่ผานการปรับปรุงแลวใหคาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมต่ํากวาสุรากลั่นแบบดั่ง
เดิมโดยใหคาผลกระทบเทากับ 8.79 pt และ 10.43 pt ตามลําดับ คาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมสวนใหญ
เกิดขึ้นในขั้นตอนการกลั่น และเกิดผลกระทบทางดานการปลอยสารโลหะหนักสูส่ิงแวดลอมเปนหลัก 
 การศึกษาตนทุนการผลิตพบวาตนทุนการผลิตของสุรากลั่นที่เกิดขึ้นตั้งแตขั้นตอนการหมัก การ
กล่ัน และการบรรจุภัณฑ ของสุรากล่ันแบบดั่งเดิมมีคาต่ํากวาสุรากล่ันที่ผานการปรับปรุงแลวซ่ึงมีคาตนทุน
เทากับ 14.06 และ 85.31 บาทตอขวดตามลําดับ ทั้งนี้ตนทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดในกระบวนการบรรจุและหีบหอเปน
หลัก และหากชุมชนตองการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหมีความคุมคาการลงทุนควรจะตองกําหนดราคาสุรากล่ันที่
ผานการปรับปรุงแลวใหมีชวงราคามากกวา 180 บาทตอขวด ตามหลักการประเมินผลตอบแทนการลงทุน และ
ตามราคาสินคาในระดับคุณภาพเดียวกันซึ่งมีขายในทองตลาด 
 จากผลการปรับปรุงผลิตภัณฑในโครงการวิจัยในทั้ง 2 ชุมชนนี้ ทําใหไดผลิตภัณฑใหมในรูปแบบ
เจลลางมือฆาเชื้อโรค แอลกอฮอลแข็ง แอลกอฮอลเจลเชื้อเพลิง และการผลิตเอทานอลที่ระดับความเขมขนสูง
เพื่อจําหนายในรูปแบบของสารตั้งตน และตัวทําละลายในอุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑ
เดิมในรูปแบบใหม ซ่ึงไดแกสุราชุมชนที่ผานการปรับปรุงทั้งรสชาติและผลิตภัณฑ ซ่ึงผลการปรับปรุงนี้
นอกจากจะชวยเพิ่มความสามารถดานการผลิตของชุมชน กระจายสินคาสูตลาดใหม เพิ่มทางเลือกใหกับกลุม
ผูบริโภค  อีกทั้งชวยใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได และเปนตัวอยางดานการพัฒนาที่เหมาะสมใหกับชุมชน
ผูผลิตกลุมใหมตอไป 
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ABSTRACT 
 

This project was to construct two integrated pilot plants for ethanol production from cassava chip 
or rice fermentation system and ethanol distillation system using solar radiation at two communities. One was 
under collaboration between Kasertsart University and King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
at Bang Wang Sila community, Wang Nam Kheow District, Nakhon Rachasima Province. The other was 
under Chiang Mai University at Mae Bua-Si Group Community, Amphoe Li, Lamphun Province. The project 
aimed at human development in learning to work with the pilot plants and at product development out of the 
distilled ethanol to produce community products for extra earnings.  

The project at Bang Wang Sila community was carried out in three directions. 
First, the related technologies and knowledge were transferred to the communities, and the 

community principal conducted three workshop trainings to about 20-25 attendees each at the pilot plant in 
the subjects of plant operation. Knowledge and workshop training subjects were included (i) fermentation 
system, (ii) ethanol distillation system using solar radiation, (iii) production cost analysis, (iv) waste 
utilization, and (v) product development for extra earnings to the communities. The community products of 
waterless gel hand sanitizer and solid ethanol based fuel were environmentally friendly and consisted of some 
local materials. 

Second, human development was carried out through workshop training and hand on activities 
and lectures. This also included pilot plant management, which was aimed to become an educational center 
for communities. Twelve community staffs were trained to become lectures on how to operate and work with 
this pilot plant. The accomplishment of this human development could be measured from several printed 
matters, radio programs, and recognitions from the Office of the National Research Council of Thailand, 
Thailand Local Administration, and Wang Nam Kheow District Offices. Representatives from mentioned 
organizations had met and discussed with the community staffs, attended the community presentations and 
activities, and observed the ethanol production demonstration from this pilot plant. The community staffs 
have showed their potentials on educating anyone who is interested in ethanol production from fermentation 
system and ethanol distillation system using solar radiation, and presenting and operating this community 
pilot plant as a training center for other communities as well. 

Third, community products of waterless gel hand sanitizer and solid ethanol based fuel had been 
developed using local materials and as-produced 70% v/v ethanol. Product packaging, labels, and product 
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processing were intended to be environmentally friendly, so the community can continue producing their 
products by themselves. In addition, liquid and solid waste from the pilot plant could be utilized as fertilizer 
that was demonstrated on sweet corn fields as substitution of chemical fertilizer 15-15-15 for 5 kg and urea 
fertilizer for 2.5 kg, saving 240 Baht/cultivation. Production cost of ethanol gel production based on cassava 
price at 5.20 – 10 Baht/kg was 0.1173 – 0.1693 Baht/g. 
 

The project at Mae Bua-Si Group Community was conducted in two directions. 
One was community’s main product design and development on local liquor. Without changing 

the community’s liquor identity, more new tastes were introduced by mixing the liquor distilled from rice and 
corn. Moreover, three liquor degree types of ethanol concentration with corresponding product names were 
presented to different market segments. The name given to the gentle 30% ethanol was “Choiy Meun Li,” to 
the intermediate 35% “Hom Meun Li,” and to strong 40% “Lao Li.”  

The second measure was to intensify the distilled ethanol concentration as the precursor for 
pharmaceutics industries and chemicals. The experiment was carried out in the molecular sieve container to 
determine empirical equation during absorbing. It was found that with use of 500-g molecular sieve for 1000 
ml of 80% ethanol, water could be removed and ethanol concentration was accordingly increased to 90-98 %. 
The absorbent could be retrieved by heat using a 600-800 watt household microwave oven for 15-30 minutes. 
The recovered absorbent could function almost as well as the new one. 

Life cycle analysis of this improved 30-40% liquor or ethanol distillation process showed less 
environmental impact when compared with the conventional distillation process. The points were 8.79 pt and 
10.43 pt, respectively. Most of environmental impact values came from distillation system, and the impact 
was the release of heavy metals. 

Production cost of conventional distilled liquor from fermentation, distillation, to packaging was 
lower than the improved one with the cost of Bht 14.06 and Bht 85.31, respectively. The major cost occurred 
during packaging. The break even for the liquor from the improved process was Bht 180 per bottle. 

New product from the improved liquor distillation process was local liquor with enhanced taste 
and distinguished liquor levels. Solid ethanol and high concentration ethanol as precursor and solvent for 
pharmaceutics industries and chemicals were also introduced. This improved process increased community 
productivity, distributed the new products to market, created more customer choices, promoted community 
self-sufficiency, and set an example to other communities. 
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คําสําคัญ 
 
 พลังงานแสงอาทิตย /  เอทานอล / ชุมชน / Ethanol Distillation / Solar Collector / Ethanol / 
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สารบัญเร่ือง 
 

  หนา 
หนาปก  ก 
กิตติกรรมประกาศ  ง 
บทคัดยอ  จ 
คําสําคัญ  ฐ 
สารบัญเรื่อง  ฑ 
สารบัญภาพ  ฒ 
บทนํารวม   
 1.  ความสําคัญและที่มาของปญหา 1 
 2.  วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 1 
 3.  รายละเอียดความเชื่อมโยงระหวางโครงการวิจัยยอย 2 
 4.  ประโยชนที่ไดรับ 4 
 5.  หนวยงานที่นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน (ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน) 4 
โครงการยอยที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
โครงการยอยที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
โครงการยอยที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ประวัตินักวิจัย  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
 ชุมชนบานวังศิลา  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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 สารบัญภาพ 
 
ภาพที่  หนาท่ี 
1 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางโครงการยอย 2 
2 โรงหมักนํ้าสา และโรงกลั่นเอทานอลที่ติดตั้ง ณ ชุมชนบานวังศิลา อ.วงันํ้าเขียว  

จ.นครราชสีมา 
3 

3 ระบบการกลั่นที่ติดตั้ง ณ ชุมชนแมบัว-สี กรุป อ.ล้ี จ.ลําพูน 3 
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  สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ  
 

บทนํารวม 
 
1.  ความสําคัญและที่มาของปญหา 
 จากปญหาดานวิกฤตการณดานราคาของน้ํามันเชื้อเพลิง สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดมี
การสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงงานตนแบบสําหรับการผลิตเอทานอลในระดับชุมชนเพื่อสนองตอบ
ตอนโยบายดานพลังงานทางเลือกของรัฐบาล โดยมีงานวิจัยที่ผลิตเอทานอลจากน้ําสาที่ไดจากมันสําปะหลัง
และกลั่นเปนเอทานอลจนไดมีความเขมขนถึง 70%v/v และมีการทดลองและติดตั้งโรงงานตนแบบในชุมชน
ตัวอยางที่เลือกในงานวิจัยระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ซ่ึงจากโครงการวิจัยที่ผานมา พบวาชุมชนยังคงขาดทักษะใน
การตอบรับเทคโนโลยีและปญหาในการจัดการระบบการดําเนินการ เพื่อรองรับโรงงานตนแบบดังกลาวนั้น  
 ปจจุบันปญหาในดานวิกฤตการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิงไดทุเลาเบาบางลง ประกอบกับมุมมองของ
แนวโนมในการพัฒนาดานเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงไป สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดเล็งเห็นถึงปญหา
ดังกลาว จึงไดมีแนวคิดในการดําเนินการวิจัยที่เหมาะสมกับผลผลิตของชุมชนเพื่อใหชุมชนสามารถเลือกการ
ผลิตผลิตภัณฑทางการเกษตรของชุมชน โดยมีแนวคิด 2 ประการดังนี้  
 ประการที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของชุมชนเพื่อใหสามารถดําเนินการดูแลโรงงาน
ดังกลาวเพื่อใหเปนการดําเนินการโดยชุมชนเองไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน  
 ประการที่ 2 เพื่อนําเสนอแนวทางในการพัฒนาหรือแปรรูปเอทานอลที่กล่ันได เพื่อเปนทางเลือกให
ชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑของตนเอง 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติจึงไดสนับสนุนใหมีการดําเนินการวิจัยเพื่อรองรับแนวคิดใน
การดําเนินการดังกลาวภายใตโครงการตอเนื่องระยะที่ 3 
 
2.  วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

2.1 พัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนตนแบบในการผลิตเอทานอลจากรังสีอาทิตย โดยการถายทอด
เทคโนโลยีใหกับชุมชน 

2.2 พัฒนาบุคลากรของชุมชนใหสามารถดําเนินการโรงงานตนแบบการผลิตเอทานอลชุมชนไดดวย
ตนเอง 

2.3 พัฒนาโรงงานตนแบบระบบการหมัก ระบบกลั่นเอทานอลโดยใชพลังงานจากแสงอาทิตยที่ติด
ตั้งอยูในชุมชนที่เลือกใหเหมาะสมกับการถายทอดเทคโนโลยี 
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รูปท่ี 1 แผนภมูิแสดงความเชื่อมโยงระหวางโครงการยอย 

2.4 จัดทําคูมือโรงงานตนแบบการผลิตเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตยสําหรับใชเปนตนแบบของ
ชุมชน 

2.5 นําเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑและตนทุนการผลิตที่ไดจากเอทานอลเพื่อเปนทางเลือกใน
การเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑในชุมชน 

 
3.  รายละเอียดความเชื่อมโยงระหวางโครงการวิจัยยอย 
 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิการแสดงความเชื่อมโยง แสดงใหเห็นการดําเนินการบูรณาการรวมมือกันระหวาง 3 
มหาวิทยาลัย อันไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 การดําเนินการภายใต 2 ชุมชน เพื่อใหเปนตนแบบไดดําเนินการในชุมชน 2 แหง ไดแก ชุมชนบาน
วังศิลา จ.นครราชสีมา โดยมีโรงงานตนแบบการหมักเอทานอลจากมันสําปะหลังภายใตการดูแลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และระบบการกลั่นเอทานอลดวยรังสีอาทิตยภายใตการดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สวนชุมชนแหงที่ 2 ไดแก ชุมชนแมบัว-สี กรุป จ.ลําพูน ดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3 
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รูปท่ี 2 โรงหมักน้ําสา และโรงกลั่นเอทานอลที่ติดตั้ง ณ ชุมชนบานวังศิลา อ.วังน้ําเขยีว จ.นครราชสีมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3 ระบบการกลั่นที่ติดตั้ง ณ ชุมชนแมบัว-สี กรุป อ.ล้ี จ.ลําพูน 
 

 การดําเนินงานอยูในรูปแบบการฝกอบรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีใหแกบุคลากรในชุมชนเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในชุมชนใหสามารถดําเนินการในการดูแลโรงงานตนแบบและการผลิตผลิตภัณฑได
ดวยตนเองอยางยั่งยืน 

โดยนําผลการวิจัยที่สามารถกลั่นเอทานอลไดความเขมขน 30 – 40%v/v ที่ขั้นตอนที่ 1 และเอทานอล
ความเขมขน 70 – 80%v/v ในขั้นตอนการกลั่นครั้งที่ 2 โดยแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑจากเอทานอลใน
รูปแบบตางๆ โดยทั้ง 2 ชุมชนมีการดําเนินการที่แตกตางกันดังนี้คือ  

เอทานอลที่ชุมชนแมบัว-สี กรุป โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดนําเอทานอลความเขมขน 30 – 40%v/v 
ไดนําไปปรุงแตงเพื่อผลิตเปนสุราชุมชน โดยมีการพัฒนาบรรจุภัณฑใหมที่มีรสชาติเดิม และการปรับปรุง
รสชาติใหม พรอมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑใหผลิตภัณฑมีความเปนสากลมากขึ้น 

ในสวนเอทานอลที่ผลิตไดที่ชุมชนบานวังศิลา โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จะใชเอทานอลที่ความเขมขน 70%v/v เพื่อการผลิตผลิตภัณฑในรูปแบบของ
แอลกอฮอลแข็ง ตลอดจนแอลกอฮอลเจลสําหรับลางมือฆาเชื้อโรค ทั้งนี้ในแตละขั้นตอนการผลิตจะมีการ

โรงกลั่นเอทานอล 

โรงหมักน้ําสา 

ชุดการกลั่นข้ันตอนที่ 1 

(30-40%ethanol) 

ชุดการกลั่นข้ันตอนที่ 2 

(70-80%ethanol) 

ชุดการกลั่นเอทานอลที่ติดตั้งจริง ณ ชุมชนตนแบบ 

  

 
ตัวเก็บรังสีอาทิตยท่ีดําเนินการ

ลักษณะการติดตั้งตัวเก็บรังสีอาทิตยกับระบบกล่ันเอทานอล 
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ตรวจสอบและวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นตอมนุษยและส่ิงแวดลอมเพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิตรวมถึง
ตนทุนการผลิตเพื่อเปนขอมูลในกรณีที่ตองมีการขยายผลสูชุมชนอื่นตอไป นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาของเหลือ
ทิ้งจากโรงงานตนแบบนํามาใชประโยชนโดยทําเปนปุยเพื่อใชในการปลูกพืชของเกษตรกรในชุมชนไดอีกเปน
การลดการใชปุยเคมีเพื่อสงเสริมใหเปนทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งใหแกเกษตรกรในชุมชน 
 

4.  ประโยชนท่ีไดรับ 
 การนําผลจากงานวิจัยไปใชประโยชนสามารถแบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

ประโยชนที่ไดรับจากผลการวิจัย 

4.1 ผลิตภัณฑที่พัฒนาโดยชุมชน และการนําเอทานอลเขมขนไปใชในอุตสาหกรรม 
4.2 เปนโรงงานตนแบบ ชวยพัฒนาอาชีพเพิ่มรายไดของชุมชนเกษตร 
4.3 ชุมชนสามารถเพิ่มรายไดจากการนํามันสําปะหลังไปใชประโยชน 
4.4 มีประโยชนมากตอชุมชน โดยเฉพาะรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนใหมีความเขมแข็งที่

สามารถนําไปขยายผลตอ 
4.5 ไดรูปแบบบริหารจัดการผลิตเอทานอลในชุมชน 

 ผลงานเผยแพร 

4.6 นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ 
4.7 ผลงานตีพิมพในวารสารงานวิจัย 

 ทั้งนี้รัฐสามารถนําขอมูลตลอดจนรูปแบบการบริหารจัดการ การดําเนินงานสามารถใชเปนพื้นฐาน
เพื่อการขยายผลในชุมชนอื่นๆ ตอไป 
 

5.  หนวยงานที่นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน (ท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน) 
 ภาครัฐ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการบริหารจัดการชุมชนในอนาคต 

5.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
5.2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
5.3 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
5.4 กระทรวงศึกษาธิการ และนักวิจัยในสถานศึกษา 
5.5 กระทรวงมหาดไทย องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
5.6 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สําหรับการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว 

 ภาคเอกชน 
5.7 ชุมชนที่ดําเนินการ 
5.8 อุตสาหกรรมผูผลิตอุตสาหกรรมเจลลางมือ เชื้อเพลิงแข็ง เปนตน 
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