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บทคัดยอ 
 
 การดําเนินโครงการวิจัยในการถายทอดเทคโนโลยีของโรงงานตนแบบระบบการหมักและระบบ
การกลั่นเอทานอลดวยรังสีอาทิตยใหแกชุมชนบานวังศิลา อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อใหเปนชุมชน
ตนแบบทั้งในการดําเนินการ ดูแลรักษา ปรับปรุงโรงงานตนแบบไดดวยตนเอง ตลอดจนสามารถถายทอดองค
ความรู เปนตนแบบใหแกชุมชนอื่นไดดําเนินการตามได 
 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 
โดยพัฒนาออกแบบรูปแบบการบรรจุ สลาก และกระบวนการผลิตที่เนนกระบวนการผลิตตลอดจนใชวัตถุดิบ
การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหชุมชนสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง นอกจากนี้ยังไดมีการพัฒนา
ของเหลือทิ้งจากโรงงานตนแบบที่อยูในรูปของแข็งและของเหลวไดแก กากมันสําปะหลัง น้ําเสียจากระบบ
โรงงานตนแบบใหนําไปทําเปนปุยสําหรับปลูกพืชไดเปนผลสําเร็จ โดยสามารถหาสูตรปุยสําหรับปลูกขาวโพด
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หวานได โดยสามารถทดแทนปุยสูตร 15-15-15 ได 5 กิโลกรัม และทดแทนปุยยูเรีย 2.5 กิโลกรัม ซ่ึงสามารถคดิ
เปนมูลคาผลพลอยไดที่สามารถประหยัดไดถึง 240 บาท/คร้ังการผลิต ทั้งนี้การคํานวณตนทุนการผลิตเจลลาง
มือ และเจลเชื้อเพลิง เมื่อราคาวัตถุดิบตางๆ ไดแก ราคามันสําปะหลังตั้งแต 5.20 – 10 บาท/กิโลกรัม จะมีตนทุน
การผลิตเจลที่ 0.1173 – 0.1693 บาท/กรัม 
 นอกจากนี้ไดมีการจัดทําเอกสารเพื่อรองรับโครงการตนแบบโดยจัดทําคูมือโรงงานตนแบบระบบ
การหมักและกล่ันเอทานอลดวยรังสีอาทิตยใหมีความเขมขนถึง 70% จํานวน 2 เลม พรอมทั้งไดจัดทําเอกสาร
สําหรับการฝกอบรมใหแกชุมชนเพื่อใชในการฝกอบรมในหัวขอการทํางานของโรงงานตนแบบ การนําของ
เหลือทิ้งไปใชประโยชน การผลิตผลิตภัณฑ การคํานวณตนทุนการผลิตผลิตภัณฑสําหรับชุมชนเพื่อใชเปน
ตนแบบในการใชงานในชุมชนอื่นตอไป 
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ABSTRACT 
 

This project was to construct two integrated pilot plants for ethanol production from cassava chip 
fermentation system and ethanol distillation system using solar radiation at Bang Wang Sila community, 
Wang Nam Kheow District, Nakhon Rachasima Province under collaboration between Kasertsart University 
and King Mongkut’s University of Technology Thonburi. The project aimed to establish a community model 
for processing, maintaining, and improving the pilot plant, and to transfer community knowledge to other 
communities. The project 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 
processing were intended to be environmentally friendly, so the community can continue producing their 
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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. 

In addition, two manual copies of the pilot plant for ethanol production from cassava chip 
fermentation system and 70% ethanol distillation system using solar radiation were prepared together with 
training document for the community. Accordingly, workshop training on the pilot plant operation, waste 
utilization, product development, and cost analysis can be passed on to other communities. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 จากการดําเนินงานโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติเพื่อ
พัฒนาระบบการกลั่นเอทานอลดวยตัวเก็บรังสีอาทิตยที่มีการดําเนินการในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ไดมีการ
ติดตั้งระบบการกลั่นเอทานอลดวยรังสีอาทิตยที่ชุมชนบานวังศิลา ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา แลวนั้น 
ในงานวิจัยดังกลาวสามารถผลิตเอทานอลโดยการกลั่นดวยรังสีอาทิตยไดเอทานอลที่ความเขมขน 70%v/v     
[1, 2] ประมาณ 50 ลิตร โดยใชน้ําสาที่ความเขมขน 10%v/v ที่ไดจากการหมักมันเสนโดยกระบวนการยอยและ
การหมักในขั้นตอนเดียว [3] โดยผลจากโครงการวิจัยดังกลาวไดทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยปญหาที่
พบเปนการดําเนินการบริหารจัดการเพื่อดําเนินการในชุมชน ปญหาดานบุคลากรในการสรรหาบุคคลที่มีความรู
เพียงพอในการรับการถายทอดเทคโนโลยีของโรงงานตนแบบ ตลอดจนปญหาของระบบการหมักและระบบ
การกลั่นที่ยังขาดความเหมาะสมที่จะใชงานในระดับชุมชน 
 ดังนั้นเพื่อใหชุมชนสามารถดําเนินการโรงงานตนแบบที่ติดตั้งในชุมชนไดดวยตนเองและอยาง
ยั่งยืน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติจึงมีแนวคิดในการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 3 โดยมุงเนนการพัฒนา
ระบบการกลั่นใหเหมาะสมกับผลผลิตที่ชุมชนสามารถจัดการไดดวยตนเอง การนําวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงาน
ตนแบบมาใชประโยชนอยางคุมคาภายในชุมชน เชน การนําไปทําปุย การมุงพัฒนาบุคลากรในชุมชนใหมี
ทักษะ ความรูและความสามารถสําหรับรองรับการถายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการเพิ่มทางเลือกในการสราง
รายไดของชุมชนโดยการพัฒนารูปแบบการผลิตผลิตภัณฑหรือการแปรรูปผลิตภัณฑที่ไดจากเอทานอลเพื่อให
เปนทางเลือกของการจําหนายสินคาของชุมชนที่สามารถสรางรายไดใหชุมชน 
 การเพิ่มทางเลือกในการผลิตผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การดําเนินการแปร
รูปหรือเลือกรูปแบบของการนําเอทานอลมาเปนสินคาของชุมชน ภายใตสภาพการณการแขงขันและการ
เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว การปรับปรุงคุณภาพการจัดทํารูปแบบผลิตภัณฑพรอม
กับการนําภูมิปญญาและเอกลักษณของทองถ่ินผสม ผสานไปในตัวผลิตภัณฑสินคาชุมชน รวมถึงการพัฒนาองคความรู
และความ สามารถ ของผูผลิตเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา  เพื่อเสริมสรางมูลคาเพิ่ม และความ
หลากหลายของผลิตภัณฑจึงเปนสิ่งจําเปน ซ่ึงจะชวยใหในการผลิตสินคา-บริการของชุมชนสามารถสง
ผลิตภัณฑไปขายไดทั้งตลาด ภายในประเทศและตางประเทศ ชวยสรางความเข็มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพของภาค
การผลิตใหแกเศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของรัฐที่จะสงเสริมความเขมแข็งของผลิตภัณฑชุมชน 
ดังนั้นจึงไดมีแนวทางในการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑจากเอทานอลในรูปแบบตางๆ เพื่อความเหมาะสมและ
ยั่งยืนของชุมชน เพื่อพัฒนาใหชุมชนมีความเขมแข็งเปนชุมชนตัวอยางสําหรับชุมชนอื่นๆ ในประเทศไทย
ตอไป 
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1.1  วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
1. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ําสาจากมันสําปะหลัง และการกลั่นเอทานอลจากน้ําสาที่ผลิตได

ดวยตัวรับรังสีอาทิตยในระดับโรงงานตนแบบชุมชนใหกับชุมชน 
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของชุมชนใหสามารถดําเนินการโรงงานตนแบบการหมักและการกลั่นเอทา

นอลดวยตัวรับรังสีอาทิตยในระดับโรงงานตนแบบชุมชนไดดวยตนเอง 
3. ปรับปรุงการกลั่นเอทานอลดวยตัวรับรังสีอาทิตยใหสามารถกลั่นเอทานอลใหมีความเขมขน

เพิ่มขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับผลผลิตของชุมชน 
4. ศึกษาการนําวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานตนแบบไปใชประโยชนอยางครบวงจร 
5. ศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบและตนทุนการผลิตผลิตภัณฑจากเอทานอลที่เหมาะสมกับชุมชน

ตนแบบเพื่อเปนทางเลือกในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑในชุมชน 
6. จัดทําคูมือเสริมสรางองคความรู ทักษะของบุคลากรในชุมชนเพื่อรองรับการดําเนินการโรงงาน

ตนแบบ 
 
1.2  ขอบเขตของโครงการวิจัย 

1. พัฒนาระบบการหมักเอทานอลจากมันสําปะหลังและกลั่นดวยรังสีอาทิตยที่ติดตั้งอยู ณ ชุมชนบาน
วังศิลา ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 

2. ศึกษาการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชในระบบการกลั่นและการหมัก ในการทําปุย 
3. วางแผนพัฒนาบุคลากรของชุมชนบานวังศลิา ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา โดยการอบรม

เชิงปฏิบัติการ (Work shop) ไมต่ํากวา 3 คร้ัง 
4. รูปแบบผลิตภัณฑที่ผลิตจากเอทานอลไมต่ํากวา 2 แบบ 
5. ประเมินปญหาและผลกระทบดานการบริหารจัดการและปจจัยที่มีผลของชุมชนตัวอยาง 

 



บทที่ 2 
หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

พรประสิทธิ์ คงบุญ [4] ไดศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับทํานายสมรรถนะการกลั่น และ
ตนทุนการกล่ันเอทานอลของระบบกลั่นที่ทํางานดวยเทคนิคการกลั่นแบบเติมสารครั้งเดียวและระบบกลั่นที่
ทํางานดวยเทคนิคการกลั่นแบบเติมสารอยางตอเนื่องขนาดความจุไมเกิน 50 ลิตร โดยปมสารละลายเอทานอล
ผานเฮดเดอรของแผงรับแสงอาทิตยแบบทอความรอนที่มีขนาดพื้นที่รับรังสี 3.6 ตารางเมตรเพื่อใหความรอน
แกระบบ ผลที่คํานวณไดจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรเทียบกับผลการทดลองพบวามีคาแตกตางไมเกินรอย
ละ 15 ผลการทํานายการกลั่นตลอดทั้งป พบวา เมื่อทําการกลั่นสารละลายเอทานอลความเขมขนตั้งตน 10 
เปอรเซ็นต ระบบที่ใชเทคนิคการกลั่นแบบเติมสารอยางตอเนื่องมีสมรรถนะสูงกวาระบบที่ใชเทคนิคการกลั่น
แบบเติมสารครั้งเดียว โดยมีปริมาณสารละลายเอทานอลที่กล่ันไดสูงสุดเทากับ 1679.75 ลิตรตอป ความเขมขน
ที่กล่ันไดเทากับ 39.53 เปอรเซ็นต คิดเปนตนทุนการกลั่นเทากับ 5.69 บาทตอลิตร สําหรับระบบที่ใชเทคนิคการ
กล่ันแบบเติมสารครั้งเดียว สามารถกลั่นสารละลายเอทานอลไดสูงสุดเทากับ 1396.96 ลิตรตอป มีความเขมขน
ที่กล่ันไดเทากับ 42.37 เปอรเซ็นต คิดเปนราคาตนทุนการกลั่นเทากับ 6.63 บาทตอลิตร 

ธีระพงษ วองรัตนะไพศาล และคณะ [5] ไดศึกษาสมรรถนะการกลั่นและตนทุนการกลั่นเอทานอลของ
ระบบกลั่นที่ทํางานดวยเทคนิคการกลั่นแบบเติมสารครั้งเดียวขนาดความจุไมเกิน 50 ลิตร โดยปม สารละลายเอ
ทานอลผานเฮดเดอรของแผงรับแสงอาทิตยแบบตางๆ 3 ชนิด เพื่อใหความรอนแกระบบ พบวาประสิทธิภาพใน
การถายโอนความรอนใหแกสารทํางานของแผงรับแสงอาทิตยชนิดทอสุญญากาศแบบทอแกวมีคามากที่สุด 
ตามดวยแบบแผนเรียบกระจกสองชั้น และแบบทอความรอนสุญญากาศตามลําดับ และผลที่คํานวณไดจาก
แบบจําลองทางคณิตศาสตรทั้ง 3 ระบบ เทียบกับผลการทดลองมีคาแตกตางไมเกินรอยละ10 และผลการทํานาย
การกลั่นตลอดทั้งป เมื่อทําการกลั่นสารละลายเอทานอลความเขมขนตั้งตน 10 เปอรเซ็นต พบวาระบบที่ใชแผง
รับแสงอาทิตยชนิดทอสุญญากาศแบบทอแกวมีสมรรถนะสูงที่สุดกลาวคือ สามารถกลั่นสารละลายเอทานอล
ไดสูงสุดเทากับ 1652.2 ลิตรตอป มีความเขมขนที่กล่ันไดเทากับ 45 เปอรเซ็นต คิดเปนราคาสารละลายเอทา
นอลตอหนวยต่ําที่สุดอยูที่ 4.32 บาทตอลิตร 

จารุวัฒน  เจริญจิต และคณะฯ [6] ไดทําการออกแบบและสรางเครื่องกลั่นเอทานอลดวยพลังงาน
แสงอาทิตย โดยนําแผงรับแสงอาทิตยแบบแผนราบขนาด 2.02 ตารางเมตร เปนอุปกรณทําน้ํารอนสงไปยังขด
ทอทองแดงเพื่อถายโอนความรอนใหสารละลายในถังกลั่นในระบบกลั่นเอทานอลที่ทํางานดวยเทคนิคการกลั่น
แบบเติมสารครั้งเดียวขนาดความจุ 4.5 ลิตร และทําการศึกษาพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบกลั่น
เอทานอล จากการทดลองผลการจําลองสถานการณเทียบกับการทดลองมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยประมาณ 30 
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เปอรเซนต พบวาอัตราการกลั่นแปรผันตามความเขมขนเริ่มตนของสารละลายและขนาดตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย 
แตแปรผกผันกับความเขมขนของผลผลิตเอทานอลที่กล่ันได โดยที่ตนทุนจะขึ้นอยูกับอัตราการกลั่นและขนาด
ของแผง จากการจําลองสถานการณการกลั่นสารละลายเอทานอล พบวาพื้นที่รับแสงขนาดประมาณ 2.75 ตาราง
เมตร เหมาะกับการกลั่นสารละลายเอทานอลความเขมขนเริ่มตน 10 เปอรเซนต ในสวนของปริมาณและความ
เขมขน โดยมีปริมาณสารละลายเอทานอลที่กล่ันไดสูงสุดเทากับ 800cc /day ที่ความเขมขนเทากับ 36 %v/v โดย
ตนทุนต่ําสุดในชวงพื้นที่รับรังสีขนาดประมาณ 1.5-2.5 ตารางเมตร โดยตนทุนจะลดลงเมื่อกล่ันสารละลายที่มี
ความเขมขนเริ่มตนสูงขึ้น 

จากงานวิจัยที่กลาวมาจะเห็นไดวาไดมีการศึกษาถึงการกลั่นเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตยอยูสอง
รูปแบบคือ การกลั่นเอทานอลโดยใชเครื่องกล่ันแบบอางและการกลั่นเอทานอลโดยอาศัยแผงรับแสงอาทิตย
แบบแผนเรียบ ทั้งนี้การกลั่นเอทานอลโดยอาศัยแผงรับแสงอาทิตยแบบแผนเรียบนั้นจะใชเทคนิคการกลั่นแบบ
เติมสารครั้งเดียว ปริมาณการกลั่นและความเขมขนที่กล่ันไดจะสูงกวาการกลั่นโดยใชเครื่องกล่ันแบบอาง 
อยางไรก็ตามในงานวิจัยที่กลาวมานั้นสวนมากเปนการศึกษาถึงสมรรถนะการกลั่นเอทานอลที่ไดจากการ
ทดลองกลั่นเพียง สเตจเดียวเทานั้นในชวงเวลากลางวัน สงผลใหไดความเขมขนไมสูงมาก และไดปริมาณนอย 
จึงมีแนวคิดที่จะโดยกลั่นสเตจที่ 2 เพื่อเพิ่มความเขมขนใหสูงขึ้น และเพิ่มเวลาการกลั่นใหนานขึ้นจากการใช
ระบบปมความรอนที่อาศัยแหลงความรอนจากถังกลั่นที่สะสมความรอนในเวลากลางวัน มายกระดับความรอน
เพื่อใชกล่ันในเวลากลางคืนเพื่อสงเสริมการผลิตเอทานอลความเขมขน สูงขึ้น70-90 % v/vในการปอนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญในการผลิตเอทานอลความเขมขนสูง 95-99.5 % v/v ซ่ึงทําใหการใชพลังงานลดลง
นั่นเอง  

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑซ่ึงเปนการสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑที่ผลิตจากเอทานอลใหมี
ความหลากหลาย ไดมีการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพการแขงขันใหแกกลุมชุมชนผูผลิตผลิตภัณฑส่ิงทอ 
อาหาร และเครื่องปนดินเผา ในจังหวัดเชียงใหมและลําปาง [7] สามารถทําใหกลุมชุมชน มีรายไดเพิ่มขึ้น 20.2% 
และเพิ่มราคาขายผลิตภัณฑโดยเฉลี่ย 69.32% รวมถึงการเรียนรูรวมกันในการพัฒนาศักยภาพไปสูตลาดที่สูงกวา 

การหาแนวทางสรางมูลคาเพิ่มใหแกเอทานอลที่ผลิตไดจากวิสาหกิจชุมชน เชน การสรางรสชาติใหม การ
พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ สวนเอทานอลที่สามารถผลิตไดที่ความเขมขน 70-80% โดยปริมาตร จะหาทางเลือก
ในการนําเอทานอลที่ผลิตได ไปใชในการผลิตภัณฑรูปแบบอื่น เชน การนําไปผลิตแอลกอฮอลแข็ง หรือนําไปเพิ่ม
ความเขมขนใหสูงขึ้นอีก เพื่อนําไปใชเปนสารตั้งตน หรือตัวทําละลาย ชะลาง ในอุตสาหกรรมยา โดยเฉพาะพวก
สมุนไพร [8-12] ยาฆาเชื้อ [13-14] หรืออุตสาหกรรมเคมี เชนอุตสาหกรรมสี [15-16] นอกจากการผลิตสุราชุมชน ซ่ึง
จะเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ ใหมีมูลคาสูงขึ้น และสามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย  
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
3.1  วิธีดําเนินการวิจัย 

 โครงการวิจัยนี้มีขั้นตอนการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัย 
2. หาปจจัยที่มีผลตอการผลิตเอทานอลในระดับชุมชนตลอดจนการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใน

โรงงานตนแบบ 
3. ศึกษาการนําวัสดุเหลือทิ้งในโรงงานตนแบบนําไปใชประโยชนในการทําปุย จากนั้นนําปุยที่ได

ไปทดลองในแปลงปลูกพืชที่มีอยูในชุมชนเพื่อเก็บผล 
4. วางแผนการพัฒนาบุคลากรรวมกับผูนําชุมชน 
5. ศึกษาปญหาและประเมินศักยภาพของชุมชนที่เขารวมโครงการ  
6. ถายทอดเทคโนโลยีโดยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) 
7. ศึกษาแนวทางในการพัฒนา/แปรรูป ผลิตภัณฑจากเอทานอล 
8. เก็บขอมูลและปจจัยที่มีผลทั้งในแงเทคนิค เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
9. วิเคราะหผลขอมูลและสรุปผล 

  
 โดยการดําเนินการวิจัยจะแบงการดําเนินการตามความรับผิดชอบแตละมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการในดานระบบการหมักเอทานอล โดยการจัดการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการที่หนวยปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และอบรมการปฏิบัติการจริงที่
โรงงานหมักเอทานอลตนแบบ ณ ชุมชนบานวังศิลา อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา พรอมทั้งได
จัดทําคูมือปฏิบัติการโรงหมักเอทานอลจากมันเสนในโรงงานตนแบบชุมชน จํานวน 1 เลม 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ดานระบบการกลั่นเอทานอลดวยรังสีอาทิตย โดย
ดําเนินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการที่โรงงานระบบการกลั่นตนแบบ ณ ชุมชนบานวังศิลา             
อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา พรอมทั้งจัดทําคูมือปฏิบัติการระบบการกลั่นพรอมการอบรม 
จํานวน 1 เลม และไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อจําหนายของชุมชนที่ผลิตจากเอทานอลที่
ชาวบานกลั่นได 
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แนวทางการดําเนินการ ดําเนินการเปน 2 สวน ไดแก 
 สวนที่ 1 แนวทางในการดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีภายหลังการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

กล่ันใหมีความเหมาะสมกับการใชงานของชุมชนจะจัดอยูในรูปแบบของการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work 
shop) เพื่อพัฒนาบุคลากรของชุมชน ไดแก  

ระดับที่ 1 เปนการฝกอบรมบุคลากรของชุมชนในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work 
shop) เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ตลอดจนความสามารถในการดําเนินการในโรงงานตนแบบและเปน
วิทยากรใหกับผูสนใจได โดยดําเนินการ 2 คร้ัง  

ระดับที่ 2 เปนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ใหแกผูสนใจทั่วไป ไดแก ระดับ 
อบต. ชุมชนอื่นๆ ตลอดจนหนวยงานในระดับอําเภอ โดยใหชาวชุมชนสามารถเปนวิทยากรฝกอบรม
ไดดวยตัวเอง โดยดําเนินการ 1 คร้ัง  

เปนการดําเนินการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะรับผิดชอบในเทคโนโลยีการหมักน้ําสาจากมัน
สําปะหลัง และในสวนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีจะรับผิดชอบในสวนของการ
กล่ันเอทานอลดวยรังสีอาทิตย 

 
สวนที่ 2 ในสวนการพัฒนาแปรรูปรูปแบบผลิตภัณฑจะไดดําเนินการในการออกแบบรูปแบบ

ผลิตภัณฑที่เหมาะสมแกชุมชน ตลอดจนนําเสนอแนวทางในการดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑตลอดจนตนทุน
การผลิตผลิตภัณฑแตละรูปแบบไมนอยกวา 2 รูปแบบ ตามความเหมาะสมของความเขมขนเอทานอลที่ผลิตได 
โดยเปนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 
3.2  สถานที่ทําการทดลอง 
 1.  งานวิจัยนี้ไดดําเนินการที่คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 2.  ชุมชนตัวอยางชุมชนบานวังศิลา ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการดําเนินงานวิจัย 

 
 การดําเนินการในสวนของโรงงานหมักตนแบบที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังได
แสดงในรายงานฉบับสมบูรณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ดังนั้น ในรายงานนี้จึงจะกลาวถึงเฉพาะในสวนที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี ซ่ึงมีผลการดําเนินการดังตอไปนี้ 
 

สวนท่ี 1  การถายทอดเทคโนโลยี 
4.1 การฝกอบรมระบบการกลั่นและการทําผลิตภัณฑ 
 การฝกอบรมไดดําเนินการเปนแบบฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยแบงเปนการอบรมเนื้อหาวิชาการ 
และการสาธิตการทํางานของระบบจริง โดยไดทําการอบรม ณ สถานที่จริง ชุมชนบานวังศิลา อ.วังน้ําเขียว      
จ.นครราชสีมา โดยการแบงหัวขอในการฝกอบรมดังตอไปนี้ 

1. ระบบการกลั่นเอทานอลดวยรังสีอาทิตยภาคทฤษฎี 
2. ระบบการกลั่นเอทานอลดวยรังสีอาทิตยภาคปฏิบัติ 
3. การนําของเหลือทิ้งจากระบบการกลั่นมาใชประโยชนโดยใชเปนปุยสําหรับการปลูกขาวโพด

หวาน 
4. การทําเจลลางมือ 
5. การคํานวณตนทุนการกลั่นและการผลิตเจลลางมือ 

 ในการดําเนินการฝกอบรมมุงเนนความเขาใจและเนื้อหาทางวิชาการที่สามารถเขาใจไดงาย เพื่อให
ชาวบานในชุมชนที่เขารับการฝกอบรม จํานวน 12 คน ที่ไดรับการคัดเลือกจากชาวชุมชนเพื่อรับผิดชอบ
โรงงานตนแบบ ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1. นายสงวน  จําปา 
2. นางลํายวน  หมวกเหล็ก 
3. นางลําดวน  สุนทรสวัสดิ์ 
4. นางทองมวน  สุดกระโทก 
5. นางนาฎฤดี  อําพิสัย 
6. นางวันเพ็ญ  จาํปา 
7. นายธีรเชษฐ  สินศิริวัฒนสุข 
8. นายสราวุฒิ  คยุะนา 
9. นายสุรินทร จาํปา 
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10. น.ส.สุภาพ  ทศราช 
11. น.ส.นิรันดร  ทศราช 
12. นายยงค  ภักดศีรี 

 การฝกอบรมดําเนินการทั้งหมด 3 คร้ัง ใน 5 หัวขอ โดยมุงหวังใหชาวบานในชมชนที่ไดรับคัดเลือก
จะสามารถดําเนินการระบบการกลั่น ตลอดจนการปรับปรุง บํารุงรักษาดูแลไดดวยตนเองและพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรในชุมชนเพื่อใหสามารถดําเนินการเปนชุมชนตนแบบที่สามารถดําเนินการฝกอบรม
ใหความรูแกชาวชุมชนอื่นในการเปนวิทยากรไดดวยตนเองดวย (คูมือเอกสารประกอบการอบรมดังแสดงใน
ภาคผนวก ก.) ดังตารางการฝกอบรม 
 

กําหนดการอบรม คร้ังที่ 1 
โครงการ “ชุมชนตนแบบผลติเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตย” 

ระหวางวันที่ 17 – 20 ธันวาคม  2552 
ณ ชุมชนบานวังศิลา อ.วังน้าํเขียว จ.นครราชสีมา 

 
วันพฤหัสบดท่ีี 17 ธันวาคม 2552 
06.00 – 16.00 น.  สอนวิธีการกลั่นเอทานอลภาคปฏิบัติที่โรงกลั่นเอทานอล 
   โดย นายหฤษฎ   คลองดี และ นายนรินทร  ตุงคะศิริ 
 
วันศุกรท่ี 18 ธันวาคม 2552 
18.00 – 19.00 น.  อบรมเรื่อง “การกลั่นเอทานอลดวยพลังงานรังสีอาทิตย” 
   โดย ผศ.ดร.จิรวรรณ   เตียรถสุวรรณ 
 
วันเสารท่ี 19 ธันวาคม 2552 
19.00 – 20.00 น.  อบรมเรื่อง “การปลูกขาวโพดหวานดวยน้ํากากสา” 
   โดย รศ.ดร.ยุวพิน   ดานดุสิตาพันธ 
 
วันอาทิตยท่ี 20 ธันวาคม 2552 
9.30 – 12.00 น.  อบรมเรื่อง “เจลลางมือ” พรอมทั้งสอนวิธีภาคปฏิบัติการทําเจลลางมือ 
   โดย ดร.นคร   ศรีสุขุมบวรชัย 
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การอบรมภาคทฤษฎีและความรูเบื้องตนของระบบการกลั่นเอทานอล 
 

    
 

การอบรมภาคทฤษฎีการปลูกขาวโพดหวานดวยน้ํากากสา 
 

รูปท่ี 4.1 ภาพถายการฝกอบรมครั้งที่ 1 ณ ชุมชนบางวังศลิา อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 
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การอบรมภาคทฤษฎีการปลูกขาวโพดหวานดวยน้ํากากสา 
 

    
 

การอบรมภาคทฤษฎีการทําเจลลางมือ 
 

    
 

การอบรมภาคปฏิบัติการทําเจลลางมือ 
 

รูปท่ี 4.1 (ตอ) ภาพถายการฝกอบรมครั้งที่ 1 ณ ชุมชนบางวังศิลา อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 
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การอบรมภาคปฏิบัติของระบบการกลั่นเอทานอล 
 

รูปท่ี 4.1 (ตอ) ภาพถายการฝกอบรมครั้งที่ 1 ณ ชุมชนบางวังศิลา อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 
 

กําหนดการอบรม คร้ังที่ 2 
โครงการ “ชุมชนตนแบบผลติเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตย” 

ระหวางวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ  2553 
ณ ชุมชนบานวังศิลา อ.วังน้าํเขียว จ.นครราชสีมา 

 

วันพฤหัสบดท่ีี 25 กุมภาพนัธ 2553 
06.00 – 16.00 น.  สอนวิธีการกลั่นเอทานอลภาคปฏิบัติที่โรงกลั่นเอทานอล 
   โดย นายหฤษฎ   คลองดี และ นายนรินทร  ตุงคะศิริ 
วันศุกรท่ี 26 กุมภาพันธ 2553 
17.00 – 18.00 น.  อบรมเรื่อง “การกลั่นเอทานอลดวยพลังงานรังสีอาทิตย” 
   โดย ผศ.ดร.จิรวรรณ   เตียรถสุวรรณ 
18.00 – 19.00 น.  อบรมเรื่อง “การปลูกขาวโพดหวานดวยน้ํากากสา” 
   โดย รศ.ดร.ยุวพิน   ดานดุสิตาพันธ 
19.00 – 21.00 น.  อบรมเรื่อง “ตนทุนการผลิตน้ําสาจากมันสาํปะหลังเสน” 
   อบรมเรื่อง “ตนทุนการกลั่นเอทานอลโดยใชแผงรับรังสีอาทิตย” 
   อบรมเรื่อง “ตนทุนการทําเจลลางมือ” 
   โดย รศ.วารุณี   เตีย 
21.00 – 22.00 น.  อบรมเรื่อง “เจลลางมือ” พรอมทั้งสอนวิธีภาคปฏิบตัิการทําเจลลางมือ 
   โดย ดร.นันทน   ถาวรังกูร 



 4-6 

    
 

    
 

การอบรมในเรื่องตนทุนการผลิต การกลั่น และการทําเจลลางมือ 
 

   
 

การอบรมชาวบานใหเปนวทิยากรในเรื่องการกลั่นเอทานอล 
 

รูปท่ี 4.2 ภาพถายการฝกอบรมครั้งที่ 2 ณ ชุมชนบางวังศลิา อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 
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การอบรมชาวบานใหเปนวทิยากรในเรื่องปลูกขาวโพดหวานดวยน้ํากากสา 
 

    
 

    
 

การอบรมชาวบานใหเปนวทิยากร (ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ) ในเรื่องการทําเจลลางมือ 
 

รูปท่ี 4.2 (ตอ) ภาพถายการฝกอบรมครั้งที่ 2 ณ ชุมชนบางวังศิลา อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 



 4-8 

กําหนดการอบรม คร้ังที่ 3 
โครงการ “ชุมชนตนแบบผลติเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตย” 

ระหวางวันที่ 17 – 18 มีนาคม  2553 
ณ ชุมชนบานวังศิลา อ.วังน้าํเขียว จ.นครราชสีมา 

 
วันพุธท่ี 17 มีนาคม 2553 
20.00 – 22.30 น.  สอนภาคปฏิบัติวิธีการ “การทําเจลลางมือ”  
   โดย ผศ.ดร.จิรวรรณ  เตยีรถสุวรรณ และ ดร.นันทน  ถาวรังกูร 
 
วันพฤหัสบดท่ีี 18 มีนาคม 2553 
12.30 – 13.30 น.  อบรมเรื่อง “ตนทุนการผลิตน้ําสาจากมันสาํปะหลังเสน” 
   อบรมเรื่อง “ตนทุนการกลั่นเอทานอลโดยใชแผงรับรังสีอาทิตย” 
   อบรมเรื่อง “ตนทุนการทําเจลลางมือ” 
   โดย รศ.วารุณี   เตีย 
 
 

    
 

การอบรมชาวบานภาคปฏิบตัิในเรื่องการทําเจลลางมือ 
 

รูปท่ี 4.3 ภาพถายการฝกอบรมครั้งที่ 3 ณ ชุมชนบางวังศลิา อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 
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การอบรมชาวบานภาคปฏิบตัิในเรื่องการทําเจลลางมือ 
 

    
 

การอบรมชาวบานในเรื่องการคิดตนทุน 
 

รูปท่ี 4.3 (ตอ) ภาพถายการฝกอบรมครั้งที่ 3 ณ ชุมชนบางวังศิลา อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 
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สวนท่ี 2  การพัฒนาการแปรรูป รูปแบบผลิตภัณฑ 
 การนําเอทานอลที่โรงงานกลั่นไดมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑไดดําเนินการภายใตแนวคิดใหเปน
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ภายใตช่ือสินคาจาก “วังศิลากรีน” ใน 2 หลักการ 

• พยายามพัฒนาสูตรใหงายและไมเปนอันตรายตอชาวบาน ผูใชสินคา 

• ใชวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติใหมากที่สุด 
 โดยมีการดําเนินการผลิตภัณฑ 2 ชนิด ไดแก 
 
4.2 ผลิตภัณฑเจลลางมือแอลกอฮอล 
 การพัฒนาผลิตภัณฑเจลลางมือไดมีการออกแบบฉลากและกรรมวิธีในการผลิตเพื่อใหสามารถ
ไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยา เพื่อใหสามารถจําหนายในทองตลาด โดยการดําเนินการขอการ
รับรองจากองคการอาหารและยาชาวบานสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง สูตรและวิธีการดําเนินการทําเจลลาง
มือเนนที่วัตถุดิบผลิตภัณฑจากธรรมชาติ (ดังแสดงไวในภาคผนวก ข.) แอลกอฮอล 70% จากมันสําปะหลัง 
กล่ันดวยรังสีอาทิตย สีที่ใชนํามาจากธรรมชาติที่มีอยูในทองถ่ิน เชน สีแดงจากไมฝาง สีน้ําเงินจากดอกอัญชัน 
สีเหลืองจากขมิ้น นําไปผลิตเปนเจลลางมือฆาเชื้อโรคสีตางๆ ดังแสดงในรูป ตามขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.4  ผลิตภัณฑเจลลางมือแอลกอฮอล 
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แบบแข็ง แบบเปนเจล 

4.3 ผลิตภัณฑแอลกอฮอลเชื้อเพลิง 
 การผลิตแอลกอฮอลเพื่อทําเปนเชื้อเพลิงสามารถผลิตได 2 รูปแบบ ไดแก แอลกอฮอลแบบแข็ง และ
แบบเปนเจล โดยในการผลิตแอลกอฮอลแบบแข็งใชสารประกอบในการผลิต (ดังแสดงในภาคผนวก ค.) โดย
ใชแอลกอฮอล 70% ที่ไดจากระบบการกลั่นนํามาเปนวัตถุดิบ และแอลกอฮอลแบบเนื้อเจล ซ่ึงกรรมวิธีการผลิต
ใกลเคียงกับการทําเจลลางมือ แตไมมีการเติมสีและกลิ่นลงไปในผลิตภัณฑ ดังแสดงในรูปที่ 4.5 และ 4.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.5 แอลกอฮอลสําหรับเปนเชื้อเพลิง 
 

  
 

รูปท่ี 4.6 แอลกอฮอลสําหรับเปนเชื้อเพลิงซึ่งอยูในระหวางการพัฒนาสตูร 
 

 จากการทดลองการทําแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิง พบวา การทําแอลกอฮอลแข็งจะตองใชกรดสเตียริค 
และโซดาไฟ ซ่ึงหากผูดําเนินการไมมีความรูและการระมัดระวังเพียงพอจะกอใหเกิดอันตรายตอผูดําเนินการได 
โครงการฯ จึงเลือกใชแอลกอฮอลเจลเพื่อเปนเชื้อเพลิงในการทําเปนผลิตภัณฑของชุมชนตอไป 
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4.4 การพัฒนาของเหลือท้ิงไปใชประโยชน 
 ในกระบวนการหมักและกระบวนการกลั่นมีของเหลือทิ้งในกระบวนการ ตามปกติของเหลือทิ้งใน
ระบบ เชน น้ําเสียจากระบบ หรือกากวัตถุดิบในกระบวนการหมัก ตองมีการนําไปกําจัดทิ้ง หรือบําบัดน้ําเสียให
สะอาดขึ้นจนสามารถทิ้งออกสูที่สาธารณะได ซ่ึงในกระบวนการกําจัดนี้จะตองมีคาใชจายและการใชพลังงาน
ในกระบวนการนี้ 
 ดังนั้นโรงงานตนแบบของชุมชนนี้จะนําของเหลือทิ้งทั้งหมดจากโรงงานตนแบบตั้งแต
กระบวนการหมักจนถึงการกลั่นจะมีกากมันสําปะหลัง กากสา น้ําสาจากการกลั่น ตลอดจนน้ําลางอุปกรณตางๆ 
ของโรงงาน ไดมีการตอทอรวบรวมเก็บไวในถังเก็บในบริเวณโรงงานตนแบบ ส่ิงเหลือทิ้งเหลานี้ไดมีการวิจัย
เพื่อนําไปใชประโยชนโดยการใชทดแทนปุยในการปลูกขาวโพดหวาน  
 โดยมีการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
4.4.1 วิธีการทดลอง  

การกําหนดแปลงปลูกขาวโพดหวาน 
กําหนดแปลงตนสําหรับการทดลองปลูกพืชเปน 18 แปลงทดลอง โดยใชสูตรปุยปริมาณตางๆ 

เปรียบเทียบกับการปลูกแบบปจจุบันที่ชาวบานดําเนินการโดยใชปุยเคมีและปุยยูเรียในการปลูก โดยใชสูตร 
ดังนี้ 

1. ขาวโพดจากปุยเคมี สูตร 15-15-15 (50 กก./ไร) + ปุยยูเรีย (25 กก./ไร) 
2. ขาวโพดจากปุยกากสา 5 ตัน/ไร 
3. ขาวโพดจากกากสา 10 ตัน/ไร 
4. ขาวโพดจากปุยกากสา 20 ตัน/ไร 
5. ขาวโพดจากปุยกากสา 10 ตัน/ไร + ปุยเคมีคร่ึงสูตร 
6. ขาวโพดจากดินเปลา 

       พันธุขาวโพด : ขาวโพดหวานพันธุทวี จากไรสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
       ปุยกากสา : กากสาที่ไดจากการหมักในโรงงานเอทานอลซึ่งใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบในชุมชน
ตัวอยางบานวังศิลา อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา ซ่ึงยังคงมีธาตุอินทรีย รวมทั้งยีสตอยูในกากสาที่ได 
ขั้นตอนที่ 1: การสํารวจสถานที่ปลูก 
  เนื่องจาก ขาวโพด เปนพืชที่ตองการน้ําในบางชวงสูง เชน ชวงออกดอก  ดังนั้น จึงควรเลือกบริเวณ
ที่มีแหลงน้ําผาน  และเนื่องจากกากสาที่ได  มีความเปนกรดสูง และไมมีการทําใหเปนกลาง (neutralize) กอน
ใชดังนั้น  การเลือกใชพื้นที่ดิน จึงตองคํานึงถึง ความเปนกรด-ดางในเกณฑที่เหมาะสม หรือ ดินที่มีความเปน
ดางมากกวาดินเปรี้ยว 
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  บริเวณที่เลือกปลูกขาวโพด เปนแปลงดินบริเวณที่เจาของไดทิ้งราง ไมไดทําเกษตรกรรมมากวา 5 ป 
และไดใหโครงการดําเนินการเปนแปลงทดลอง จากนั้นไดทําการเตรียมดินเพื่อใหสภาพดิน เหมาะแกการงอก
ของพืช เพื่อใชปลูกขาวโพด โดยใชรถไถพรวนดินลึกประมาณ 12 นิ้ว พลิกตากดินประมาณ 14 วัน เพื่อให
วชัพืชตาย กอนคลุกกับปุยน้ํากากสาตอไป ดังรูปที่ 4.7 
ขั้นตอนที่ 2: การเตรียมแปลงดินและคลุกกับน้ํากากสา  
  แปลงดินที่เตรียม ขนาดโดยรอบ กวาง x ยาว  = 35 x 65 ตารางเมตร  ทําการทดลองแบบ RCBD 
(Random Complete Block Design) แตละแปลงยอยมีขนาด 5 x 5 ตารางเมตร โดยใชอัตราสวนปุยกากสา 5, 10, 
20  ตันตอไร  เปรียบเทียบกับการใชปุยเคมีปกติ และกากสา 10 ตันตอไรรวมกับการใชปุยเคมีคร่ึงสูตรปกติ ใน
การปลูกขาวโพดหวาน   
การวิเคราะหธาตุตางๆ ในดิน โดยวิธี X-ray fluorescent  spectrophotometer   
  ลักษณะดินในแปลง มีลักษณะคอนขางแข็ง จับตัวกันเปนกอน มีลักษณะคลายดินทราย ซ่ึง
สอดคลองกับลักษณะที่ตรวจสอบลักษณะดินโดยวิธี X-ray fluorescent spectrophotometer ที่พบธาตุซิลิกา ใน
รูป SiO2 ประมาณ 57.93 % ± 3.86 
 

 
 

รูปท่ี 4.7 แสดงผังแปลงดินที่เตรียมเพื่อปลูกขาวโพดหวาน ขนาด 35 x 65 ตารางเมตร  
                  แตละแปลงยอยมขีนาด 5x5 ตารางเมตร  
 
 จํานวน 6 แปลงตอแถว ทํา 3 แถว ดําเนินการทดลองแบบ RCBD (Random Complete Block 

Design) 
ขั้นตอนที่ 3: การปลูกขาวโพด  

เลือกการปลูกแบบแถวเดี่ยว ระยะระหวางแถว 75 ซม. ระยะระหวางตน 25ซม. หยอดหลุมละ 3-4 
เม็ด เมื่องอกแลว ถอน ใหเหลือ 1 ตนตอหลุมตอนงอก  
 

N 
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รูปท่ี 4.8 แสดงการปลูกขาวโพดตามสูตรตางๆ ระยะระหวางแถว 75 ซม. ระยะระหวางตน 25 ซม. 
 
ขั้นตอนที่ 4: การดูแลขาวโพดหลังงอกและออกดอกแลว 

 หลังจากหยอดขาวโพดแลว ใหรดน้ําทุกวันในชวง 7 วันแรกที่หยอด เปนชวงสําคัญของการปลูก
ขาวโพด เพราะเปนระยะงอกและสามารถใหน้ํานอยลงได เชน ทุก 3 วัน ถาแลงฝนไมตกการใหน้ําสามารถให
อาทิตยละครั้งก็ได ขึ้นกับสภาพอากาศ ถาขาดน้ําจะไดผลผลิตต่ําและการงอกนอยเปนระยะที่สําคัญอีกระยะ
หนึ่ง ตองใหน้ําทุกวันชวงออกดอก  
 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.9 แสดงการดูแลขาวโพดหลังงอกและออกดอกแลว 
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การวิเคราะหทางเคมี:  
       - การวิเคราะหธาตุตาง ๆ ในดิน: ใชเครื่องมือ X-ray fluorescent spectrophotometer  
      - การวิเคราะหธาตุ N P K ในดิน: ใชวิธี Soil Sampling and Method of Analysis (Martin edited, 
1993) [8] 
       - การตรวจวัด pH ตัวอยาง: ใชตัวอยาง (ดิน) 1 กรัม ละลายน้ํา 10 มล. ผสมกวนใหเขากันประมาณ  
5 นาที กอนนําไปตรวจวัดโดย pH meter (ตัวอยางละ 2 ซํ้า)  
 

 
 

รูปท่ี 4.10 แสดงน้ํากากสาที่ไดจากการหมกัในโรงงานเอทานอลซึ่งใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบ 
          ในชุมชนตัวอยางบานวังศิลา อ.วังน้าํเขียว จ.นครราชสีมา 

 
การวิเคราะหธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทส เซ่ียมในดินกอนปลูก  

  สุมตัวอยางดิน 7 ตัวอยาง ในแปลงดิน ดําเนินการวิเคราะหธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ     
โพแทสเซี่ยม ไดผลดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 แสดงธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี่ยม ของตัวอยางดินในแปลงกอนคลุกกับปุยกากสา  
 

ตัวอยางดิน Total 
Nitrogen 

(mg N/Kg) 

Phosphorus 
(mg P/Kg) 

Potassium 
(mg K/Kg) 

ตัวอยางที่ 1 829 1863 475 
ตัวอยางที่ 2 1088 1572 743 
ตัวอยางที่ 3 863 1642 524 
ตัวอยางที่ 4 823 1553 672 
ตัวอยางที่ 5 263 1465 410 
ตัวอยางที่ 6 681 1396 404 
ตัวอยางที่ 7 822 1444 394 
คาเฉลี่ย 767 ± 253 2187 ± 157 724±139 

 
คา pH ของดนิ กอนดําเนินคลุกกับปุยกากสา 

  สุมตัวอยางดิน 7 ตัวอยางในแปลงดิน นําไปวิเคราะหคา pH กอนคลุกกับปุยกากสาไดผลดัง    
ตารางที่ 4.2 
 

ตารางที่ 4.2 คาความเปนกรด-ดาง (pH) ของตัวอยางดนิในแปลง กอนคลุกกับปุยกากสา  
 

ตัวอยางดิน pH 
1 6.63 ± 0.02 
2 7.51 ± 0.03 
3 7.15 ± 0.04 
4 7.02 ± 0.06 
5 6.76 ± 0.01 
6 7.19 ± 0.02 
7 7.26 ± 0.01 
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การวิเคราะหคา pH ในตัวอยางกากสาท่ีใชเปนปุยกอนนาํไปหมักกับดิน 
  นําตัวอยางปุยกากสาจากโรงงานผลิตเอทานอล ซ่ึงมีจํานวน 3 ชุดไปวัดคา pH ไดผลดังตารางที่ 4.3 
และ 4.4 
ตารางที่ 4.3 แสดงคา pH ของปุยกากสาจากโรงงานเอทานอล  
 

ตัวอยางปุยกากสา pH 
ปุยกากสา (ชุดที่ 1) 3.76 ± 0.01 
ปุยกากสา (ชุดที่ 2) 4.67 ± 0.02 
ปุยกากสา (ชุดที่ 3) 3.99 ± 0.02 

 
ตารางที่ 4.4 คาองคประกอบ N-P-K ของเหลือทิ้ง (ปุยกากสา) 
 

ตัวอยางปุยกากสา Total 
Nitrogen 
(mgN/kg) 

Phosphorus 
(mgP/kg) 

Potassium 
(mg/kg) 

ปุยกากสา (ชุดที่ 1) 838 207 1,546 
ปุยกากสา (ชุดที่ 2) 910 325 2,866 
ปุยกากสา (ชุดที่ 3) 752 1,035 3,183 
 

 จากผลการวิเคราะหของเหลือทิ้งพบวามีปริมาณโพแทสเซียมที่คอนขางสูงซึ่งเหมาะสําหรับการ
ปลูกพืชที่ตองการใหความหวาน 
 

การเตรียมน้ํากากสา หรือปุยแข็งกากสาจาก โรงหมักและโรงกลั่นแอลกอฮอลมาใชเปนปุยปลูก
ขาวโพด 

การเตรียมปุยกากสาปลูกขาวโพด :   
1. น้ํากากสาจากโรงหมักและโรงกลั่นสามารถนํามาใชคลุกกับดินที่ตองการปลูกพืช เชน ขาวโพด

ไดโดยตรง เนื่องจากมีธาตุอาหารที่พืชตองการ โดยใชน้ําสา 10,000 กก.ตอพื้นที่ 1ไร 
 2. ถาเปนกากสา (ปุยกอน) จากโรงหมัก ใหนํามาผสมน้ําในสัดสวน 1 ตอ 5 กอนนําไปคลุกกับดิน 
และใชในสัดสวนปกติเหมือนกรณีเปนน้ํากากสา 
 แปลงขาวโพดดังแสดงในรูปที่ 4.11 
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การเตรียมแปลงสําหรับปลูกขาวโพดตามสูตรตางๆ 

 

   
 

 
แปลงขาวโพดที่ปลูกตามสูตรตางๆ 

 

รูปท่ี 4.11 แปลงการปลูกขาวโพด 
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ผลการปลูกขาวโพดหวาน 
  จากผลการทดลองปลูกไดเก็บเกี่ยวขาวโพดนํามาตรวจสอบพบวา ขาวโพดจากกากของเหลือใช
ปริมาณ 10 ตัน/ไร (สูตรที่ 3) ใหผลใกลเคียงกับการใชปุยเคมีปกติของชาวบาน ดังนั้น การใชกากของเหลือปลูก
ขาวโพดจะสามารถใชทดแทนปุย (15-15-15) ได 5 กิโลกรัม และทดแทนปุยยูเรีย (46-0-0) ได 2.5 กิโลกรัม ใน
การปลูกขาวโพดหวานไดดีและสามารถนําไปผสมรวมกับปุยเคมีโดยลดจํานวนปุยเคมีลงครึ่งสูตรที่สามารถทํา
ใหไดผลที่ใกลเคียงกันไดดังขาวโพดในสูตรที่ 5 โดยผลการปลูกขาวโพดหวานดังแสดงในรูปที่ 4.12 

 

     
 
                                                  

     
 
 

     
 
 

 

รูปท่ี 4.12 ขาวโพดที่ใชกากของเหลือทิ้งจากการหมกัและการกลั่น 

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 

สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 

สูตรที่ 5 สูตรที่ 6 
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4.5 การคํานวณหาตนทุนการผลิตเจลลางมือจากเอทานอลที่กล่ันโดยใชพลังงานแสงอาทิตยสําหรับชุมชน 
 การคํานวณตนทุนการผลิตเจลลางมือที่ผลิตจากเอทานอลที่กล่ันโดยใชพลังงานจากแสงอาทิตย
สามารถจําแนกตามขั้นตอนการผลิตออกไดเปน 3 สวนหลักๆ ไดแก ตนทุนการผลิตน้ําสาจากมันสําปะหลัง 
ตนทุนการกลั่นเอทานอลโดยใชแสงอาทิตย และตนทุนการผลิตเจลลางมือ ดังแผนภาพในรูปที่ 4.13 ของเสีย
จากระบบการหมักและการกลั่นสามารถนําไปใชเปนปุยอินทรีย ทดแทนการใชปุยเคมีได 

 

 
 

รูปท่ี 4.13 แผนภาพการคิดตนทุนเจลลางมือจากเอทานอลที่กล่ันโดยใชพลังงานจากแสงอาทิตย 
 

 เนื่องจากในงานวิจัยนี้จะตองทําการอบรมใหกับชุมชนเพื่อใหชุมชนสามารถหาคํานวณตนทุนของ
ผลผลิตได   ดังนั้นการคํานวณหาตนทุนของผลิตภัณฑจึงใชวิธีตนทุนทางบัญชีซ่ึงเปนตนทุนที่รวมเฉพาะ
คาใชจายที่มีการจายออกไปจริง ซ่ึงประกอบดวย 2 สวนหลักไดแก 

 ก. ตนทุนของเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ เปนจํานวนเงินที่ไดจายลงทุนไปทั้งหมด เพื่อซ้ือ
เครื่องจักรอุปกรณตางๆรวมคาติดตั้ง ในการจัดสรรเงินลงทุนนี้ใหมาเปนคาใชจายรายปในการผลิตสินคา จะใช
วิธีคิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรง 

 ข.  ตนทุนคาวัตถุดิบ คาวัสดุตางๆ คาน้ํา คาไฟฟา คาเชื้อเพลิง คาแรงงาน รวมถึงคาซอมบํารุงรักษา 
ตนทุนนี้คํานวณหาไดจากราคาและปริมาณของวัตถุดิบที่ใช   
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1.  ตนทุนการผลิตน้ําสาจากมันสําปะหลังเสน 
 ปริมาณและราคาของวัตถุดิบ และพลังงานที่ใชในการผลิตน้ําสา 1000 ลิตรแสดงในตารางที่ 5 และ 
6 ตามลําดับ สําหรับคาเสื่อมราคาของเครื่องจักรคํานวณจากขอมูลและสมมติฐานดังนี้ เงินลงทุนโรงหมักน้ําสา
เทากับ 2,373,260 บาท อายุการใชงานของเครื่องจักร 30 ป ทํางาน 300 วันตอป ผลิตน้ําสา 1 batch ใชเวลา 3 วัน
ไดน้ําสา 3000 ลิตร ซ่ึงสามารถประเมินหาคาเสื่อมราคาได 263.70 บาทตอ 1000 ลิตร และตนทุนรวมทั้งหมด
ของการผลิตน้ําสาแสดงในตารางที่ 4.5 
 

ตารางที่ 4.5 ปริมาณและคาใชจายวัตถุดิบที่ใชในการผลิตน้ําสา 1000 ลิตร 
 

รายการ ปริมาณที่ใช ราคาวัตถดุิบ จํานวนเงิน 
(บาท) 

1) มันเสน 300 กิโลกรัม 5.2 บาท/กิโลกรัม 1,560.00 
2) น้ํา 3 ลบ.ม. 8.5 บาท/ลบ.ม. 25.50 
3) สารเคมีและน้ํายอย    
- กรดซัลฟุริก 0.25 ลิตร 13 บาท/ลิตร 3.25 
- น้ํายอย Liquezymes SCDS 40 กรัม 400 บาท/กิโลกรัม หรือ 0.4 บาท/กรัม 16.00 
- น้ํายอย Spirizymes Fuel 133 กรัม 230 บาท/กิโลกรัม หรือ 0.23 บาท/กรัม 30.59 
- ยีสต ThermosaccTM 250 กรัม 500 บาท/กิโลกรัมหรือ 0.5 บาท/กรัม 125.00 
 รวมตนทุนสารเคมีและน้ํายอย   174.84 

ท่ีมา: กลาณรงค ศรีรอต 
 
ตารางที่ 4.6 ปริมาณและคาใชจายพลังงานในการผลิตน้ําสา 1000 ลิตร  
 

รายการ ปริมาณที่ใชตอวัน * ราคาเฉลี่ยคาพลังงาน จํานวนเงิน 
(บาท) 

1) พลังงานไฟฟา 2.325 หนวย 3.42 บาท/หนวย** 7.95 

2) พลังงานความรอนจากแกสหุงตม(LPG) 7.5 กิโลกรัม 18.458 บาท/กโิลกรัม 138.44 
รวมตนทุนพลังงาน   146.39 

หมายเหตุ   * ขอมูลจากกลาณรงค ศรีรอต       
                 **ขอมูลจากใบเสร็จคาไฟฟา 
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ตารางที่ 4.7 รวมตนทุนทั้งหมดที่ใชในการผลิตน้ําสา 1000 ลิตร จากมันสําปะหลังเสน 
 

รายการตนทุน จํานวนเงิน 
(บาท) 

1) วัตถุดิบมันเสน* 1,560.00 
2) น้ํา* 25.50 
3) สารเคมีและน้ํายอย* 174.84 
4) พลังงานไฟฟาและกาซหุงตม* 146.39 
5) คาแรงงาน 203.00 
6) คาบํารุงรักษา* 48.60 
7) คาเสื่อมของเครื่องจักร* 263.70 
8) คาใชจายอื่น ๆ* 29.16 

รวมท้ังสิ้น 2,451.18 

หมายเหตุ   * ขอมูลจากกลาณรงค ศรีรอต 
 
2. ตนทุนการกลั่นเอทานอลโดยใชแสงอาทิตย      
  น้ําสาที่ผานการกรองกากตะกอนออกแลวนํามากลั่นเพื่อเพิ่มความเขมขนของเอทานอลใหสูงขึ้น
เปน 70 เปอรเซนตโดยปริมาตร (หรือ % v/v) สามารถผลิตเอทานอลได 50 ลิตรตอวัน ตารางที่ 4.8 แสดง
ปริมาณ และตนทุนของน้ําสา น้ํา และไฟฟาที่ใชในระบบการกลั่นเอทานอลโดยใชพลังงานแสงอาทิตย  
 คาเสื่อมราคาของเครื่องจักรคํานวณจากขอมูลและสมมติฐานดังนี้ เงินลงทุนระบบกลั่นเอทานอล 
1,392,032 บาท อายุการใชงานของระบบกลั่นเอทานอล 15 ป ทํางาน 300 วันตอป ผลิตเอทานอล 70% v/v ได 
15,000 ลิตรตอป ซ่ึงสามารถประเมินหาคาเสื่อมราคาได 309.34 บาทตอ 50 ลิตร ตนทุนรวมทั้งหมดของเอทา
นอล 70% v/v เทากับ 63.42 บาทตอลิตร ดังตารางที่ 4.9 
 

ตารางที่ 4.8 ปริมาณและคาใชจายของน้ําสา น้ํา และไฟฟาที่ใชในการกลั่นเอทานอลโดยใชความรอนจากแผง   
   รับรังสีอาทิตย ผลิตเอทานอล 70% v/v ได 50 ลิตรตอวัน 
 

รายการ ปริมาณที่ใช ราคาวัตถดุิบ จํานวนเงิน (บาท) 
1) น้ําสา 1000 ลิตร 2,451.18 บาท/1000 ลิตร 2,451.18 
2) น้ํา 2 ลบ.ม. 8.5 บาท/ลบ.ม. 17.00 
3) ไฟฟา 28.492 หนวย 3.42 บาท/หนวย 97.44 
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ตารางที่ 4.9 ตนทุนทั้งหมดที่ใชในการกลั่นเอทานอล 70% v/v ได 50 ลิตรโดยใชความรอนจาก 
 แผงรับแสงอาทิตย    
 

รายการตนทุน จํานวนเงิน 
(บาท) 

1) น้ําสา 2,451.18 
2) น้ํา 17.00 
3) ไฟฟา 97.44 
4) คาแรงงาน 203.00 
5) คาบํารุงรักษา 92.80 
6) คาเสื่อมของระบบกลั่น 309.34 
รวมท้ังสิ้น 3,170.76 
 

 เนื่องจากในการหมักและกลั่นเอทานอลไดของเสียที่เปนกากตะกอนและน้ําไปใชเปนปุยเพื่อปลูก
ขาวโพดหวานได ซ่ึงสามารถใชทดแทนปุย (15-15-15) ได 5 กิโลกรัม และทดแทนปุยยูเรียได 2.5 กิโลกรัม 
ดังนั้นสามารถประเมินมูลคาของผลพลอยไดดังแสดงในตารางที่ 4.10  
 

ตารางที่ 4.10 มูลคาของผลพลอยไดจากการนําของเสียที่ไดจากการผลิตเอทานอลไปใชแทนปุย 
 

รายการ ปริมาณที่ใชทดแทน ราคาปุย จํานวนเงิน (บาท) 
1) ทดแทนปุย (15-15-15) 5 กิโลกรัม 31 บาท/ก.ก 155.00 
2) ทดแทนปุยยูเรีย 2.5 กิโลกรัม 34 บาท/ก.ก 85.00 
รวมท้ังสิ้น   240.00 
 

ดังนั้นถานําผลพลอยไดมาหักออกจากตนทุนการผลิตเอทานอลจะทําใหลดตนทุนเอทานอล 70% v/v 
ลงเหลือ 58.62 บาทตอลิตร 
 
3. ตนทุนการผลิตเจลลางมือ 
 นําเอทานอลที่กล่ันไดมาผลิตเจลลางมือ ปริมาณและราคาวัตถุดิบที่ใชทําเจลลางมือดังแสดงใน
ตารางที่ 4.11 สามารถผลิตเจลลางมือได 1000 กรัม ซ่ึงคิดเปนตนทุนเจลลางมือเทากับ 0.11379 บาทตอกรัม 
หรือ 11.379 สตางคตอกรัม 
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ตารางที่ 4.11 ปริมาณและราคาวัตถุดิบที่ใชทําเจลลางมือ 1000 กรัม 
 

รายการ ปริมาณที่ใช ราคาวัตถดุิบ จํานวนเงิน (บาท) 
1) เอทานอล 70 %v/v 1000 กรัม หรือ 1.8 ลิตร 58.62 บาท/ลิตร 105.78 
2) คารโบโพล 3 กรัม 88 บาท/75 กรัม = 1.173 บาท/กรัม 3.52 
3) ไตรเอทาโนลามีน 12 กรัม 66 บาท/500 กรมั = 0.132 บาท/กรัม 1.58 
4) น้ํา 50 กรัม 8.5 บาท/1000 กรัม 0.43 
5) กล่ิน 3.75 กรัม 40 บาท/25 กรัม = 1.6 บาท/กรัม 6.00 
รวมท้ังสิ้น   117.31 

หมายเหตุ ขั้นตอนการผลิตเจลไมไดคิดคาแรงงานเนื่องจากใชแรงงานรวมกับกระบวนการหมักและกลั่น 
 

 เนื่องจากตนทุนในการผลิตสวนใหญขึ้นอยูกับตนทุนมันสําปะหลังดังนั้นจึงไดประเมินตนทุนที่  
มันสําปะหลังเสนที่ราคาตางๆ ไดแก 5.20  7.00 และ 10.00 บาทตอกิโลกรัมซึ่งจะไดตนทุนน้ําสา, เอทานอล 
70% v/v และเจลลางมือดังแสดงในตารางที่ 4.12  
 

  ตารางที่ 4.12 ตนทุนน้ําสา, เอทานอล 70% v/v และเจลลางมือ (หักผลตอบแทนปุย) 
 

ตนทุน ราคามันสําปะหลังเสน 
(บาท/กิโลกรัม) น้ําสา 10% v/v 

(บาท/ลิตร) 
เอทานอล 70% v/v 

(บาท/ลิตร) 
เจลลางมือ 
(บาท/กรัม) 

5.2 2.45 58.62 0.1173 
7 2.99 69.42 0.1368 
10 3.89 87.42 0.1693 
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4.6 การพัฒนาบุคลากรของชุมชน 
 จากการพัฒนาความสามารถใหบุคลากรใชกับชาวบานในชุมชนในกระบวนการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและการฝกบรรยายองคความรูประกอบการปฏิบัติจริงที่โรงงานตนแบบเพื่อใหสามารถเปนวิทยากร
ในการอบรมของชุมชนเอง และไดมีกิจกรรมการปฏิบัติการเปนวิทยากรจริงผานกิจกรรมการประชาสัมพันธ
โครงการซึ่งเปนการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมอันเนื่องจากฝายประชาสัมพันธของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ ไดคัดเลือกโครงการชุมชนตนแบบใหเปนโครงการที่ไดรับการประชาสัมพันธ โดยทางโครงการวิจัย
ไดวางรูปแบบการประชาสัมพันธโดยใหเปนการแสดงศักยภาพในการเปนวิทยากรอบรมของชาวบาน
ผูรับผิดชอบของชุมชน ภายหลังจากการกลาวแนะนําโครงการ โดยทีมผูวิจัยและไดใหตัวแทนชาวบานเปน
ผูบรรยายหลักการทํางานของโรงงานตนแบบดังตอไปนี้ 

- นายสราวุธ   คุยะนา และนายยงค  ภักดีศรี อธิบายระบบการทํางานของโรงงานตนแบบการ
หมักมันสําปะหลัง 

- นายสุรินทร  จําปา อธิบายการกลั่นเอทานอลดวยรังสีอาทิตย 
- นายธีรเชษฐ  สินศิริวัฒนสุข อธิบายการใชประโยชนจากของเหลือทิ้งจากโรงงานตนแบบใน

การทําเปนปุย 
- นางลํายวน  หมวกเหล็ก และคณะฯ อธิบายการผลิตเจลลางมือจากแอลกอฮอลที่ไดจากระบบ

การกลั่นดวยรังสีอาทิตย 
 
 ทั้งนี้ในโครงการไดดําเนินการในการฝกอบรมใหกับผูรับผิดชอบของชุมชนรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กอนวันกําหนดการประชาสัมพันธ
ซ่ึงไดมีการกําหนดใหการประชาสัมพันธดําเนินการในวันที่ 18 มีนาคม 2553 ณ ชุมชนตนแบบบานวังศิลา      
ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา โดยเชิญผูส่ือขาวทั้งหนังสือพิมพ และวิทยุ จากสํานักพิมพตางๆ จํานวน 
26 ทาน (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก จ.) เขารับชมและรับฟงการอธิบายของชาวบานที่รับผิดชอบที่
สถานที่ดําเนินการจริง ณ ชุมชนตนแบบ ซ่ึงจากผลการอธิบายที่โรงงานตนแบบไดรับการประชาสัมพันธในสื่อ
ส่ิงพิมพตางๆ เทาที่สามารถรวบรวมไดจากหนังสือพิมพจํานวน 6 ฉบับ ไดแก ไทยรัฐ คมชัดลึก แนวหนา     
ไทยโพสต สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ และไดออกประชาสัมพันธวิทยุประเทศไทยภาคขาว 19.00 น. ในวันที่       
18 มีนาคม 2553 ดังรูปที่ 4.14 – 4.21 รายละเอียดและภาพการลงตีพิมพดังแสดงในภาคผนวก จ. 
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นายยงค  ภักดศีรี อธิบายระบบการทํางานโรงงานตนแบบการหมักฯ ภาคทฤษฎี 

 

 
นายสราวุธ  คยุะนา อธิบายระบบการทํางานโรงงานตนแบบการหมักฯ ภาคปฏิบัติ 

 
รูปท่ี 4.14 นายสราวุธ  คุยะนา และนายยงค  ภักดีศรี อธิบายระบบการทาํงาน 

        ของโรงงานตนแบบการหมักมันสําปะหลัง 
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รูปท่ี 4.15 นายสุรินทร  จําปา อธิบายการกลั่นเอทานอลดวยรังสีอาทิตย 
 



 4-28 

  
 
 

 
 

รูปท่ี 4.16 นายธีรเชษฐ  สินศิริวัฒนสุข อธิบายการใชประโยชนจากของเหลือทิ้ง 
      จากโรงงานตนแบบในการทําเปนปุย 
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นางลํายวน  หมวกเหล็ก อธิบายการทําเจลภาคทฤษฎ ี

 

 
การทําเจลภาคปฏิบัติประกอบการอธิบายภาคทฤษฎีจากวทิยากร 

 
รูปท่ี 4.17 นางลํายวน  หมวกเหล็ก และคณะฯ อธิบายการผลิตเจลลางมือจากแอลกอฮอล 

                 ที่ไดจากระบบการกลั่นดวยรังสีอาทิตย 



 4-30 

 

 
 

รูปท่ี 4.18 การประชาสัมพันธโครงการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 
 
 

                                                                                                 

 
 

รูปท่ี 4.19 ภาพขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 2 เมษายน 2553 
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รูปท่ี 4.20 ภาพขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับวันที่ 25 มีนาคม 2553 
 
 

 

         
 

รูปท่ี 4.21 ภาพขาวจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 31 มีนาคม 2553 



บทที่ 5 
สรุปผลการดําเนินงานวิจัย 

 
 จากการดําเนินการเพื่อใหชุมชนบานวังศิลาเปนชุมชนตนแบบ โดยการถายทอดเทคโนโลยี
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของชุมชนใหมีความสามารถในการดําเนินการโรงานตนแบบการหมักและการ
กล่ันเอทานอลดวยรังสีอาทิตยในระดับโรงงานตนแบบของชุมชนไดดวยตนเอง สามารถสรุปผลการดําเนินการ
ไดดังตอไปนี้ 

1. การถายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดการฝกอบรมในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ (work 
shop) ในสถานที่จริง โดยการอบรมทั้งแงเนื้อหาวิชาการและการฝกปฏิบัติไมต่ํากวา 3 คร้ัง ใน
แตละหัวขอที่จําเปนของโรงงานตนแบบพรอมเอกสารประกอบ ทําใหผูที่เขารับการฝกอบรม
ไดรับความรู ความเขาใจจนสามารถจัดการดําเนินการดูแลโรงงานตนแบบได 

2. การพัฒนาบุคลากรผานการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop) โดยมุงเนนใหชาวชุมชนมี
ความรู ความเขาใจจนสามารถเปนวิทยากรเพื่อถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูอ่ืนฟงไดอยางเขาใจ 
ซ่ึงประสบความสําเร็จอยางมากจากกิจกรรมการประชาสัมพันธโครงการใหส่ือ หนังสือพิมพ 
วิทยุ ชาวบานที่สนใจ ตลอดจน อบต. ในพื้นที่มีความเขาใจในระบบโรงงานตนแบบ โดย
บุคลากรของชุมชนไดทําหนาที่เปนวิทยากรบรรยายใหแกผูเขารับฟง 

3. การจัดทําเอกสารเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีไดดําเนินการจัดทําคูมือโรงงานตนแบบของทั้ง
ระบบหมัก และระบบการกลั่นเอทานอลดวยรังสีแสงอาทิตย อยางละ 1 เลม พรอมเอกสาร
ประกอบการฝกอบรมทั้ง 6 หัวขอ สําหรับการฝกอบรม 

4. สามารถนําเสนอผลิตภัณฑที่ผลิตจากเอทานอลที่กล่ันไดเองเปน 2 ผลิตภัณฑ ไดแก เจลลางมือ
ฆาเชื้อโรค และแอลกอฮอลเจลเชื้อเพลิง สําหรับชุมชนไดจําหนายเพื่อเปนการเพิ่มพูนรายได
ใหแกชาวชุมชน 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย และไดมาตรฐาน โดยเฉพาะใหไดมาตรฐาน

องคการอาหารและยา (อย.) 
2. ขยายผลดาน Marketing การพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสม่ําเสมอ ความเปนไปไดในการจด

สิทธิบัตร 
3. ควรมีการติดตามและเปนพี่เล้ียงของชุมชน เพื่อใหชุมชนมีความสามารถในการดูแลตนเองได

อยางยั่งยืน  
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2549, การพัฒนาระบบการกลั่นเอทานอลโดยใชรังสีอาทิตย เพื่อลดพลังงานชวงตนกอนสงเขา
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14. http://www.idthai.org/asktheexpert/qa2006.php?ids=6. 
15. http://www.dld.go.th/vrd_ep/method/detail_patho/staining.html 
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ภาคผนวก 
 
 
 



การผลิตเอทานอลจากมันเสน

สนันสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

โดย
ชุมชนหมูบานวังศลิา หมู 19

ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา



การอบรมทีม่หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 การฝกภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 

* ความรูเบื้องตนของการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง
* การทํามนัเสนจากหัวมันสด
* การโมมันเสน
* การตมและยอยแปงเปนน้ําตาล
* การหมักน้ําตาลเปนเอทานอล
* การวิเคราะหคุณภาพ



การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําสา

* * คาความเปนกรดคาความเปนกรด--ดางดาง
* * อุณหภูมิอุณหภูมิ
* * คาความหวานคาความหวาน  ((บรกิซบรกิซ))
* * ปริมาณแอลกอฮอลปริมาณแอลกอฮอล



โรงงานตนแบบผลติเอทานอลจากมนัเสน  
ชุมชนหมูบานวังศิลา ม.19 ต.วงัหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา



การฝกปฎิบัตจิริงที่โรงงานตนแบบ



มันสําปะหลงัมันสําปะหลงัมันสําปะหลงั



การเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบการเตรียมวัตถุดิบ  หวัมนัสด มันเสน 
2.3 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม 

แปง



การผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบประเภทแปงการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบประเภทแปง

 แปง แอลกอฮอล

เชื้อยสีต

 น้ําตาล
น้ํายอย



กรด-ดาง

85

30

6.0

4.5

2

48

มันเสน

โม และผสมน้ํา

ยอยแปงครั้งแรกใหเหลว

ยอยแปงเปนน้ําตาล และ
หมักเปนแอลกอฮอล

กรองและกลั่น

สภาวะในการหมัก

อุณหภูมิ (oC) เวลา (ชม.)

น้ํายอย 1

น้ํายอย 2

ยีสต

ขั้นตอนการหมักเอทานอลขั้นตอนการหมักเอทาขั้นตอนการหมักเอทานอลนอล



มันเสน

เครื่องโม

หัวมันสด
ไรขาวโพด / ไรมัน 

กากสา

เครื่องกรอง

ถังหมัก

น้ําทิ้ง

กลั่นแอลกอฮอล

ชุมชนตนแบบผลติเอทานอลจากมนัเสนชุมชนตนแบบผลติเอทานอลจากมนัเสนชุมชนตนแบบผลติเอทานอลจากมนัเสน

เจลลางมือ



ขอบคุณคะ





เอทานอลคอือะไร 
 เอทานอลหรือเอทิล แอลกอฮอล ์(ethyl alcohol, C2H5OH) มี

สมบติัละลายน ้าได ้
 เกิดจากการหมกัพืชท่ีมีสารประเภทแป้งและน ้าตาล เช่น ออ้ย มนั

ส าปะหลงั  ขา้ว ขา้วสาลี ขา้วบาร์เลย ์ขา้วฟ่าง ขา้วโพด โดยท่ีจะ
เกิดจากแป้งใหเ้ป็นน ้าตาลแลว้เปล่ียนจากน ้าตาลเป็นแอลกอฮอล์
อีกคร้ัง 

 



ประโยชน์ของเอทานอล 

• สามารถใชเ้ป็นส่วนประกอบของสุรา เช่น วสิก้ี บร่ันดี และยาดอง 
• ใชเ้ป็นส่วนผสมของน ้ามนัเบนซินเรียกวา่ แก๊ซโซฮอลลเ์พ่ือลด
ปริมาณการใชน้ ้ ามนัลง 

• เจลลา้งมือ หรือ สารท าความสะอาด 



การกลัน่เอทานอลด้วยพลงังานรังสีอาทติย์ 

 ใชต้วัเกบ็รังสีอาทิตยเ์ป็นแหล่งพลงังานใหค้วามร้อน 
 สามารถกลัน่เอทานอลใหมี้ความเขม้ขน้ประมาณ 70% v/v จาก
น ้าส่าท่ีมีความเขม้ขน้เอทานอลประมาณ 10% v/v 
 



หลกัการการกลัน่เอทานอลด้วยรังสีอาทติย์ 

ตัวเกบ็รังสีอาทติย์แบบแผ่นเรียบ ถังกลั่นเอทานอล 

น า้หล่อเยน็ 

ป๊ัมน า้ 
เอทานอลที่ 
กล่ันได้ 



อุปกรณ์ประกอบ 
ลกัษณะของตัวเกบ็รังสีอาทิตย์ 

โซล่าเซลล์ (Solar cell) โซล่าคอลเลคเตอร์ (Solar collector) 
ตัวเกบ็รังสีอาทิตย์ 



ส่วนประกอบของตัวเกบ็รังสีอาทติย์ 

แผง + ท่อทองแดง 

กรอบอลูมเินียม 

ฉนวน 

ฉนวนใยแก้ว 

แผ่นอลูมเินียม 

กระจก 



ตัวเกบ็รังสีอาทติย์ 



ถงักลัน่เอทานอล 



ถงักลัน่เอทานอล 



อปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีควรทราบ 
แอลกอฮอล์มิเตอร์เป็นเคร่ืองวัดค่าเปอร์เซน็ต์ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ 



โรตามิเตอร์ใช้ส าหรับวัดอัตราการไหลของ
น า้ 

โรตามเิตอร์ 

ลูกลอย วาล์วปรับอตัราการไหล 

ป๊ัมน า้ 



โรงงานต้นแบบผลติเอทานอลชุมชน 

โรงงานท าน า้หมัก 

ระบบการกล่ันด้วยรังสีอาทติย์ 



           
               

            

                   
            

                  

       

กระบวนการกลัน่เอทานอลโดยใช้รังสีอาทติย์
กระบวนการกลัน่ขั้นตอนที ่1 



 

                

             

                      
          

                   
70%

 
   

        
40%

 

        

กระบวนการกลัน่เอทานอลโดยใช้รังสีอาทติย์
กระบวนการกลัน่ขั้นตอนที ่2 



ไดอะแกรมระบบกลัน่ของทั้ง 2 ขั้นตอน 

ระบบที ่2 

ระบบที ่1 



กระบวนการกลัน่ขั้นตอนที่ 1 
กระบวนการกลัน่ขั้นตอนที่ 2 



ถงักลัน่ขั้นตอนที ่1 



ถังกลัน่ขั้นตอนที่ 2 

ถงักลัน่ท่ี 4 ขัน้ตอนที่ 1 

หอน า้หลอ่เย็น 



ผลพลอยได้จากการกลัน่ด้วยรังสีอาทิตย์อทานอล 
สามารถลดคา่การปลดปล่อยแก๊ส

คารบ์อนไดออกไซดล์งได ้1.3 กโิลกรมั/ลติรเอทา
นอลทีค่วามเขม้ขน้ 70 % (เปรยีบเทยีบกบัการ
กลัน่ดว้ยแก๊สแอลพจี)ี 

เป็นการชว่ยลดโลกรอ้นจากแก๊สเรอืนกระจกได ้

 

 



ขอบคุณ 



1 

เจลลา้งมือ 
วงัศิลากรีน 

ชุมชนบา้นวงัศิลา 
ต.วงัหมี อ.วงัน ้าเขียว 
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รู้จกัส่วนผสม 
 แอลกอฮอล์ 74% 

 เป็นแอลกอฮอล์ที่ได้จากการกลัน่เอทานอลโดยใช้พลงังาน
จากรังสีอาทิตย์ ณ บ้านวงัศิลา ต.วงัหมี อ.วงัน า้เขยีว 

 สารก่อเจล คาร์โบโพล 940 (Carbopol 940) 
 ช่วยท าให้เป็นเจลและหนืด และท าให้รู้สึกเนียนนุ่ม 

 สารปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ไตรเอทาโนลามีน 
(Triethanolamine, TEA) 
 ใช้ปรับความเป็นกรด-ด่างของเจลให้พอเหมาะ 
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ไตรโคลซาน (Triclosan) 

 

 นักวจิัยชาวต่างชาติได้มีการรายงานว่า 
 สารไตรโคลซาน สามารถท าปฏิกิริยากบัคลอรีนในน ้าประปาเกิดเป็นคลอโรฟอร์ม ซ่ึงอาจถูกดูดซึมผา่น

ผวิหนงัหรือเม่ือสูดดมเขา้สู่ร่างกายและอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้ 
 

 ข่าวจากส านักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขไดมี้การรายงานวา่ 
 สามารถใชส้ารไตรโคลซานไดแ้ต่ไม่ควรใชเ้กินอตัราส่วน 0.3 เปอร์เซ็นต ์
 

 เจลล้างมือ “วงัศิลากรีน”  ไม่ใช้ไตรโคลซาน เพราะยงัไม่มีข้อสรุปทางวทิยาศาสตร์ท่ีแน่ชัดว่า
สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยต่อผู้ใช้และส่ิงแวดล้อม และใช้แอลกอฮอล์ร้อยละ 74 เป็นส่วนผสม
หลักสามารถฆ่าเช้ือโรคได้    
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ส่วนผสม 
ปริมาณ 

(ร้อยละ) 
แอลกอฮอล์ 74%  93.8  
สารก่อเจล 0.3  
น า้ 4.7  
สารปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง 1.1  
น า้หอม 0.1  
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 ละลายสารก่อเจลใน
แอลกอฮอล์ โดยค่อย ๆ 
เทสารก่อเจลลงใน
แอลกอฮอล์อย่างช้า ๆ 
พร้อมกบักวนให้เข้ากนั 

ส่วนผสมส่วนที่ 1 ปริมาณ (ร้อยละ) 

แอลกอฮอล์ 74% 93.8 
สารก่อเจล 0.3  
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ส่วนผสมส่วนที่ 2 ปริมาณ (ร้อยละ) 

น า้ 4.7 
สารปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง 1.1 

 ผสมสารปรับค่าความ
เป็นกรด-ด่างในน า้ และ
กวนให้เข้ากนั 
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 เทส่วนผสมส่วนที่ 2 ลง
ในส่วนผสมส่วนที่ 1 

 กวนส่วนผสมให้เข้ากนั 
ส่วนผสมจะเร่ิมเป็นเจล 

 เมื่อกวนเข้ากนัดแีล้ว 

 เติมน า้หอม (แต่งสี) 
และคนให้เข้ากนั 

 ให้เจลพกัตัว 5 นาที 
เจลจะหนืดมากขึน้ 

 บรรจุ 
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 ถังน า้ 

 ตาช่ังผลไม้ 

 ตาช่ังขนม 

 ที่กวน 

 ทีบ่รรจุเจล 

 วสัดุส าหรับ
กรอกเจลใส่
ขวด 

อุปกรณ์ 
ส่วนผสม 

ปริมาณ 

 (ร้อยละ) 
แอลกอฮอล์ 74%  93.8   
สารก่อเจล 0.3  
น า้ 4.7 
สารปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง 1.1   
น า้หอม 0.1   
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กลิ่นวังศลิา 

เจลสีฟ้าคราม 

กลิ่นกุหลาบ 

เจลสีชมพูอมส้ม 

กลิ่นกีวี 

เจลสีเขียว 

กลิ่นมะนาว 

เจลสีเหลือง 

กลิ่นลาเวนเดอร์ 

เจลสีม่วง 
กลิ่นโมก 

เจลสีใสไม่มีสี 
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• สารเคมีที่ใชผลิตแอลกอฮอลแข็ง   
ปริมาณสวนผสมควรเลือกใหเหมาะสมกับปริมาณแอลกอฮอลแข็งท่ีตองการ และสามารถปรับปริมาณ
สวนผสมใหเพิ่มหรือลดลงไดโดยปรับเปนจํานวนเทา ๆ  

สวนผสม  

แอลกอฮอล 70%  350.7 CC. 

กรดสเตยีริค 5.6 กรัม 

โซดาไฟ 3.5 กรัม 

นํ้าสะอาด 21 CC. 

 

• อุปกรณสําหรับการผลิตแอลกอฮอลแข็ง 

-  ภาชนะสเตนเลส / แกว ท่ีทนไฟ 

-  เตาใหไฟฟา / เตาใหความรอน 
-  ถวยอลูมิเนียม 
 - ฟลมหด 
 - ไดรเปาผม 
 

• ข้ันตอนการผลิตแอลกอฮอลแข็ง   
• นําภาชนะสเตนเลส / แกวท่ีทนไฟ ตั้งบนเตาไฟฟา ใสแอลกอฮอลอุนใหรอนแลวยกลงจากเตา 
• คอยๆ เท กรดสเตียลิคลงไป กวนชาๆ จนหลอมเหลวหมด 
• ละลายโซดาไฟลงในน้ํา เทสารละลายโซดาไฟลงไป กวนตอใหเขากัน 
• นําไปเทใสถวยอลูมิเนียม ท้ิงใหเย็นคลุมดวยฟลมหดเปาดวยไดรเปาผมใหรัดเกาะยดึปากดวย 

 

 

 

 

 

 

แอลกอฮอลแข็ง 



การปลูกข้าวโพดหวานด้วยน า้กากส่า 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 



การเตรียมแปลงดนิปลูกข้าวโพด 

1.  ไถกลบวัชพชื ตากดินประมาณ 7-15 วนัก่อนปลูกข้าวโพด(ขึน้กบัสภาพดนิ) 

2.  ผสมน า้กากส่าจ านวน 10 ตันหรือ 10,000 กโิลกรัมต่อไร่ คลุกผสมเข้ากบัดนิ 

     แปลงทีเ่ตรียมไว้ 

3.  ไถดนิทีค่ลุกไว้คร้ังสุดท้าย แล้วตากดนิไว้อย่างน้อย 10 -14 วนัก่อนปลูกข้าวโพด  

     เพือ่ลดความเป็นกรดของน า้ส่าปุ๋ยในดนิ  

4.  ถ้าสภาพดินแห้งมาก ให้รดน า้สัปดาห์ละ 1 คร้ัง  

     ก่อนหยอดเมลด็พนัธ์ุข้าวโพด 

 

 
 



การปลูกข้าวโพด 

 ใช้วธีิการปลูกแบบแถวเดี่ยว  
 ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร 
 ระยะระหว่างต้น 25 เซนติเมตร  
 หยอดหลุมละ 3-4 เม็ด เมื่องอกแล้ว ถอน ให้เหลอื 1 ต้นต่อหลุมตอนงอก 

 



หลงัการหยอดข้าวโพด 

หลงัจากหยอดข้าวโพดแล้ว ให้รดน า้ทุกวนัในช่วง 7 วนัแรกที่หยอด  
เป็นช่วงส าคญัของการปลูกข้าวโพด เพราะเป็นระยะงอก ถ้าขาดน า้  
จะได้ผลผลติต ่า และการงอกน้อย 

 



ระยะออกดอก 

เป็นระยะทีส่ าคญัอกีระยะหน่ึง ต้องให้น า้ทุกวนัช่วงออกดอก จะให้ผลผลติสูง 
 



การดูแลให้น า้ข้าวโพดหลงังอกและออกดอกแล้ว 

สามารถให้น า้น้อยลงได้ เช่น ทุก 3 วนั ถ้าแล้งฝนไม่ตก หรือ อาทติย์ 
ละคร้ังกไ็ด้ ขึน้กบัสภาพอากาศ 



น ้ากากส่า 



การเตรยีมน ้ากากสา่ หรอืปุ๋ ยแข็งกากสา่ 

จากโรงหมกัและโรงกลัน่แอลกอฮอลม์า

ใชเ้ป็นปุ๋ ยปลกูขา้วโพด 



การเตรียมปุ๋ ยกากส่าปลูกข้าวโพด 

 

1.น า้กากส่าจากโรงหมกัและโรงกลัน่สามารถน ามาใช้คลุกกบั
ดนิทีต้่องการปลูกพชื เช่น ข้าวโพดได้โดยตรง เน่ืองจากมี
ธาตุอาหารทีพ่ชืต้องการ โดยใช้น า้ส่า 10,000 กก.ต่อพืน้ที่ 
1ไร่ 

2. ถ้าเป็นกากส่า(ปุ๋ ยก้อน) จากโรงหมกั ให้น ามาผสมน า้ใน
สัดส่วน 1 ต่อ 5 ก่อนน าไปคลุกกบัดนิ และใช้ในสัดส่วน
ปกตเิหมอืนกรณเีป็นน า้กากส่า 



ผลการวจิัย  

พบว่าน ้ากากส่าหรือกากส่า (ปุ๋ ยก้อน) จากการหมักแอลกอฮอล์ 
สามารถใช้ทดแทนการใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร (15-15-15) จ านวน 
50 กก.ต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยยูเรีย (46-0-0) จ านวน 25 กก.ต่อ
ไร่ในการปลูกข้าวโพดได้ดี และสามารถน าไปผสมร่วมกับ
ปุ๋ ยเคม ีโดยลดจ านวนปุ๋ ยเคมลีงคร่ึงสูตรปกตกิไ็ด้ 



ข้าวโพดจากปุ๋ยเคม ี
สูตร 15-15-15 (50 กก.ต่อไร่) + ยูเรีย (25 กก.ต่อไร่) 



ข้าวโพดจากปุ๋ยกากส่า 5 ตันต่อไร่ 



ข้าวโพดจากกากส่า (10 ตัน/ไร่) 



ข้าวโพดจากปุ๋ยกากส่า 20 ตัน ต่อไร่ 



ข้าวโพดจากปุ๋ยกากส่า (10 ตันต่อไร่+ปุ๋ยเคมีคร่ึงสูตร) 



ข้าวโพดจากดนิเปล่า 



ข้าวโพดจากกากส่า (10 ตัน/ไร่) 

ข้าวโพดจากดินเปล่า ข้าวโพดจากปุ๋ ยเคม ี



รายละเอียดเพ่ิมเติมติดต่อ  

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  
 เลขท่ี 83 หมู่ 8  
 แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน  
 กรุงเทพมหานคร 10150 
 โทรศพัท ์0-2470-7529 , 0-2470-7530  
 โทรสาร 0-2452-3450 
 E-mail: yuwapin.dan@kmutt.ac.th 

 





รายชื่อคณะสื่อมวลชนที่ไปทําการประชาสัมพันธ 
เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2553 ณ โรงงานตนแบบ ชุมชนบานวังศิลา 

 
1.  คุณธนสิทธิ์  เหลาประเสริฐ  นิตยสารเทคโนโลยีชาวบาน 
2.  คุณอัมพา  คําวงษา   นิตยสารไมลองไมรู 
3.  คุณปรัชญา  รัศมีธรรมวงศ  นิตยสารสวนยาง 
4.  คุณสุกัญญา  ขําขาว   นิตยสารสรางเงินสรางงาน 
5.  คุณสาวิตรี  ระงับพิษ  นิตยสารเอ็นจิเนียร่ิงทูเดย 
6.  คุณชมพู  ศรียามาตย  นิตยสารชองทางทํามาหากิน 
7.  คุณภัฐนันท  เรือสูงเนิน  นิตยสารคนคนคน 
8.  คุณอภีม  ผูพิทักษ   นิตยสาร add kiethen 
9.  คุณศุภกร  มวงแพรศรี  วารสารครอบครัวพอเพียง 
10.คุณวรพจน  เที่ยวตรง  หนังสือพิมพโลกวันน้ี 
11.คุณสุรัตน  อัตตะ   หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก 
12.คุณสัมผัส  สมหมาย  หนังสือพิมพแนวหนา 
13.คุณกรวัฒน  วีนิล   หนังสือพิมพไทยรัฐ 
14.คุณปรีชา  หย่ังทะเล  หนังสือพิมพสยามรัฐ 
15.คุณเพ็ญพิชญา เตียว   หนังสือพิมพไทยรัฐ 
16.คุณนิตยา  มวงมิตร  หนังสือพิมพเดอะเนชั่น 
17.คุณกานตดา  บุญเถื่อน  หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 
18.คุณสิรินภา  อิ่มศิริ   หนังสือพิมพไทยโพสต 
19.คุณฉัตรดาว  อภิรักษพงศา  หนังสือพิมพ อปท. นิวส 
20.คุณกัลยาณี  อาบกิ่ง   ผูจัดการออนไลน 
21.คุณจํานงค  ศรันยพิพัฒน  วิทยุกรมประชาสัมพันธ 
22.คุณอนงนาฎ  สิทธิคง   วิทยุกรมประชาสัมพันธ 
23.คุณธนรรถ  เนียวกุล   วิทยุเพ่ือการศึกษา 
24.คุณขจิต  พริษตรีศูนย  สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
25.คุณสรวีร  ศรีนา   สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
26.คุณจิรภัทร  กางผึ้ง   สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย  



ภาพขาวท่ีตีพิมพจากการประชาสัมพันธเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2553 ท่ีรวบรวมได 
 

                                  

 
 

หนังสือพิมพคม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 24 มีนาคม 2553 
 

                                                                                             
                                                                                                                                                                                     

 
 

หนังสือพิมพคม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 25 มีนาคม 2553 



 

 
 

หนังสือพิมพคม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 30 มีนาคม 2553 
 
 



 

 
 

หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 31 มีนาคม 2553 
 
 
 

                                                                                 

 
 

หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 2 เมษายน 2553 



รวมงานกับไทยรัฐออกจากระบบยินดีตอนรับ จิตรลดา เจริญวุฒิเสถียร

ผลิตเอทานอลดวยแสงอาทิตย นําโครงการสวนพระองคเปนตนแบบ 

 
นายกฤษณธวัช พรอมดวย ผศ.ดร.จิรวรรณ และนายยงค ที่ดูแลโรงงานตนแบบฯ 
 
พลังงานทางเลือกเพ่ือแกปญหาดานวิกฤตพลังงาน และราคาผลิตผลทางการเกษตร ยัง
สงผลใหคนในชุมชนเกิดการรวมกลุมรวมคิด รวมสราง กอใหเกิดความสามัคคี... 

จากการนําปญหาท่ีเกิดในแตละพ้ืนที่มาวิเคราะหหาทางแกไข สงผลใหเกิด "ตนแบบ" 
การเรียนรูดานการจัดการแกไขข้ึนในหลายๆพื้นที่ และบานวังศิลา ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว 
จ.นครราชสีมา ซึ่งเปน 1 ใน 2 ชุมชนท่ีไดรับคัดเลอืกใหตั้งโรงงานตนแบบผลิตเอทานอ
ลดวยพลังงาน แสงอาทิตย เพ่ือแกปญหาวิกฤติ "พลังงาน" และราคามันสําปะหลัง ซึ่ง
เปนผลิตผลทางการเกษตรที่เปนรายไดหลักของผูคนในแถบนี้ 

 
ขาวโพดหวานจากแปลงที่ใชกากสา 
 
นายยงค ภักดีศรี ผูจัดการโครงการนํารองลดตนทุนการผลิตเอทานอลฯ บอกวา...ในขณะ
รับราชการเปนเจาหนาที่บริหารงาน การเกษตร มีโอกาสเขาไปดู การผลิตเอทานอล 
โครงการสวนพระองควังสวนจิตรลดา ซึ่งใชพืชพลังงานเปนวัตถุดิบจึงสนใจ เพราะ
ปจจุบันทั่วโลกเริ่มมองหาพลังงานทางเลือก ประกอบกับในพื้นที่วังน้ําเขียว ชาวบานสวน
ใหญมีรายไดจากการปลูกมันสําปะหลัง ที่นอกจากตองขนสงไกล ราคาซื้อขายยังคอน
ขางถูก และเม่ือไดไปดูงานนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ ซึ่งนักวิจัยมีโครงการจัดตั้งโรง
งานผลิตเอทานอลระดับชุมชน 

...จึงสมัครเขารวมโครงการดังกลาวที่ ผศ.ดร.จิรวรรณ เตียรถสุวรรณ นักวิจัยจากคณะ
พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) พรอม
ดวย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และทาง สํานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกัน 

 

ไทยรัฐออนไลน 

โดย เพ็ญพิชญา เตียว  
7 เมษายน 2553, 05:00 น.  

เนื้อหาที่เกี่ยวของ 
610 ขาว  
ไมมีรูปภาพที่เก่ียวของ  
ไมมีขอมูลบุคคลท่ีเก่ียวของ  

tags: 
พลังงาน ทางเลือก เอทานอล แสง
อาทิตย เพ็ญพิชญา เตียว 

โครงการบวชพระ 100,000 รูป เขาพรรษา 

สักคร้ังในชีวิต บวชเพื่อทดแทนคุณพอแม 
1 พรรษา ณ วัดใกลบานทั่วประเทศ 
อายุ 20-65 ป ไมมีคาใชจาย 
http://www.dmycenter.com 

ระเบิดมหกรรมทายผลฟุตบอลโลก 2010  

เพียงรวมสนุกทายผลการแขงขันวาทีมใด 
จะกาวขึ้นมาเปน “แชมปโลก” สงไดแลว 
วันนี้ - 10 ก.ค. 2553 น้ีเทาน้ัน 
http://www.thairath.co.th/activity/view/22 

 

ไทยรัฐ Adlink

คนหาขาว

 
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2553

June 8, 2010, 6:21pm

Condo : The Coast 
Bangkok
ใกล ไบเทค BTS บางนา ทางขึ้น
ทางดวน YourLifestyle เริ่มตน 
2.09 ลานบาท  
CoastBangkok.com/Call.0.2745.4444

'พ.ค.53'เอฟเฟกต ซัดครูไทยตนเหตุ ม.5เผาห..

พบดาวเพชรทั้งดวง น้ําหนักใหญโตมโหฬา..

การเมือง VS ขาราชการประจํา เรื่องวุ..

โพลชี้ "อภิสิทธ์ิ-เฉลิม" อภิปรายถูกใจ..

มือเผา ร.ร. จํายอมเปลี่ยนที่เรียนตามพ..

เตือนสิ่งแวดลอม เขาขั้นวิกฤติ อาห..

รัฐบาลสอบตก ปชช.อยูตรงกลาง จบสูญเสี.. 
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หลังไดรับคัดเลือกและทีมวิจัยมาสรางโรงงานตนแบบฯในชุมชนไมนาน นอกจากไดเอทา
นอล ซ่ึงในอนาคตจะทดลองใชเอทานอลเปนเชื้อเพลิงเครื่องปนไฟ สวนผสมสําหรับ
เครื่องยนต ยังสงผลใหมันสําปะหลังซึ่งเปนวัตถุดิบท่ีปอนเขาสูโครงการมีราคาซื้อขายดี
ข้ึน จากเดิมเพียงกิโลกรัมละ 1 บาท ถานํามาขายหัวสดจะไดเพ่ิมเปนกิโลกรัมละ 2.50 
บาท แบบตากแหงกิโลกรัมละ 5 บาท กลุมแมบานมีรายไดเสริมจากการขายผลิตภัณฑ 

 
หัวมันตากแหงที่สงและสวนหนึ่งของขบวนการผลิตเอทานอล 
 
ผศ.ดร.จิรวรรณ หัวหนาโครงการฯ บอกถึงขบวนการทํางานวา...ข้ันแรกนําเอามัน
สําปะหลังไปหมักจนเกิดเปนน้ําสา โดยใชยีสตเปนตัวทําเกิดปฏิกิริยาจากแปงเปนน้ําตาล 
และกลายเปนแอลกอฮอลในที่สุด เสร็จแลวก็นําเอาน้ําสาที่ไดมากลั่นในถังสเตนเลส 
ผานความรอนจากแผงรับรังสีแบบแผนราบ (Solar Collector) จํานวน 69 แผง ซึ่งอาศัย
ความรอนจากแสงอาทิตยโดยตรง แลวนําไปผานขบวนการตางๆ 

กระทั่งไดเอทานอลบริสุทธิ์ 70-75 เปอรเซ็นต สําหรับทําผลิตภัณฑเปนเจลลางมือ และ
เจลเชื้อเพลิง สวน "กากสา" ท่ีเหลือจากผลิตเอทานอลบริสุทธ์ิ ยัง นํามาใชทดแทนปุย
เคมีในแปลงทดลองปลกูขาวโพดหวาน อัตราคร่ึงตอคร่ึง ซ่ึงชวยให ขาวโพดมีเมล็ดเต็ม
ฝกและผลผลิตดี ใกลเคียง ไมตางจากการใสปุยเคมีอยางเดียว นับวาเปนการเพิ่มทั้ง
มูลคาและลดตนทุนในคราวเดียวกัน และเพื่อใหชาวบานสามารถดูแลโรงงานไดดวยตน
เอง จึงจัดอบรมปฏิบัติจริง ซึ่งบางคนไดกลายเปนวิทยากรในการขยายผลสูชุมชนอื่นๆใน
อนาคต 

 
 
นายกฤษณธวัช นพนาคีพงษ รองเลขาธิการ วช. กลาววา ชุมชนบานวังศิลานับเปนศูนย
ตนแบบผลิตเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตยที่ปลอดสารพิษ ซึ่งนอกจากชวยแก
ปญหาในดานพลังงาน ราคาผลิตผลทางการเกษตร ยังสงผลใหคนในชุมชนเกิดการรวม
กลุมรวมคิด รวมสราง กอใหเกิดความสามัคคี อีกทั้งชวยใหชาวบานในพื้นที่มีงานทํา ท้ัง
น้ี วช.เตรียมบูรณาการโครงการตางๆ ที่สนับสนุนในหลายพื้นที่ใหเปนหนึ่งเดียว เพ่ือให
สามารถรักษารูปแบบการพึ่งพาตนเองอยางพอเพียงและย่ังยืนตลอดไป 

ชุมชนใดสนใจเรียนรูพลังงานทางเลือก หรือผลิตภัณฑตางๆที่ไดจากโครงการ สามารถ
กริ๊งกรางสอบถามไดที่ โทร. 08-7244-4299, 08-1803-0122. 

เพ็ญพิชญา เตียว 

  

 

ขาวที่เกี่ยวของ  ขาวอื่นๆ ในการศึกษา 

ส.ว.เสนอใหลงดาบพระสงฆพนัน
บอล  

"เดอะมอลล" ครองแชมปลดถุงสูโลกร...  

นํ้าในเขื่อนวิกฤติ 'เสธ.หน่ัน' ต้ังฉ...  
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 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

 
คนหาขาว            อานขาวตามวันที่ อานขาวยอนหลัง คนจากประเด็น คนจากคํา ประเภทขาว คนหา  

หนาแรก

ขาวการเมือง

คอลัมนเดนการเมือง

การตูนแนวหนา

ขาวโลกธุรกิจ

ขาวภูมิภาค

ขาวกทม.

ผูหญิงแนวหนา

ขาวกีฬาแนวหนา

ขาวการศึกษา-วัฒนธรรม

ขาวอาชญากรรม

ขาวแรงงาน

เกษตร-ส่ิงแวดลอม

ขาวตางประเทศ

ขาวบันเทิง

ยานยนตแนวหนา

ดวงชะตา

รวมภาพขาว Gallery

สมัครสมาชิกใหม l ลืมรหัสผาน  

เขาระบบ สมาชิก 

 ช่ือ :  

 รหัสผาน :  

 จํารหัสผาน  1 วัน

Login

สงหนาน้ีใหเพื่อนของคุณ 

อีเมลคุณ :

อีเมลเพื่อน :   สง 

 

เกษตร-สิ่งแวดลอม 

สกูปพิเศษ ประจําวันที่ 26 มีนาคม 2553 

ชุมชนตนแบบผลิตเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตย 
 

 วิกฤตการณดานราคาน้ํามันเช้ือเพลิงที่สูงขึ้น ยังเปนปญหาสําคัญที่หลายประเทศพยายามหาพลังงานทดแทนมาใชแทนพลังงานจากฟอสซิล สําหรัป
ระเทศไทยมีพืชผลทางการเกษตรหลายตัวท่ีจะนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานโดยเฉพาะเอทานอล ที่สามารถผลิตไดท้ังจากออย มันสัมปะหลัง ขาวโพด 
ขาวฟาง จึงมีการสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ ศึกษาคนหวา หาวัตถุดิบที่เหมาะสม นํามาผลิตเอทานอลใหไดคุณภาพ  
 

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช.) เปนอีกหนวยงานหลักที่ดูแลระบบการวิจัยของประเทศไดเล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุน
การวิจัย เพื่อหาแหลงพลังงานทดแทน จึงไดสนับสนุนโครงการวิจัย เรื่อง "ชุมชนตนแบบผลิตเอทานอนลดวยพลังงานแสงอาทิตย" เพื่อพัฒนาออกแบบใน
กระบวนการผลิตใหสามารถดําเนินการตอยอดเทคโนโลยีลงสูชุมชนใหสามารถดําเนินการไดดวยตนเองไดอยางยั่งยืนและยังเปนการตอบสนองนโยบายดาน
พลังงานทางเลือกของรัฐบาลดวย  
 

 สําหรับโครงการวิจัยเรื่อง "ชุมชนตนแบบผลติเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตย" ดําเนินการโดย ผศ.ดร.จิรวรรณ เตียรถสุวรรณ และคณะ 
แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดเร่ิมดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ 2552 โดยแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 งานวิจัยการผลิตเอทา
นอลจากนํ้าสาที่ไดจากมันสัมปะหลังและกลั่นดวยแสงอาทิตยเปนเอทานอลที่มีความเขาขน 70-75 % และไดสนับสนุนโครงการในระยะท่ี 2 เปนการทดลอง
และติดต้ังโรงงานตนแบบเพื่อวิเคราะหสมรรถนะของระบบดังกลาว จากน้ันไดคัดเลือกชุมชนเพื่อเปนชุมชนตนแบบในการนําระบบโรงงานตนแบบมาติดต้ังไวใน
ชุมชน 2 แหง ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แหง คือ ที่ชุมชน วังศิลา อ.วังหมี จ.นครราชสีมา และเหนือ 1 แหง คือ ที่ชุมชนแมบัว-สี ฮงล้ี จ.ลําพูน  
 

 ลาสุด วช. ไดจัดโครงการประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานผานส่ือมวลชน คร้ังที่ 3/2553 นําส่ือมวลรวม 50 ชีวิต เดินทางไปดูชุมชนตนแบบผลิตเอ
ทานอลดวยพลังแสงอาทิตย ณ ชุมชนบานวังศิลา ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งมีนายกฤษณธวัช นพนาคีพงษ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหง
ชาติ พรอมกับผูบริหารรวมไปดูการดําเนินงานของโครงการดังกลาว โดยมี ผศ.ดร.จิรวรรณ เตียรถสุวรรณ อาจารยคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี หัวหนาโครงการวิจัย ชุมชนตนแบบผลิตเอทานอลดวยพลังแสงอาทิตย ไดตอนรับและบรรยายสรุปโครงการวิจัย 
วาโครงการนี้เปนความรวมมือของ 3 หนวยงานคือ ในสวนของโรงงานตนแบบระบบการหมักเอทานอลจากมันสัมปะหลัง อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะนัก
วิจัยในทีมงานของ รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และระบบการกลั่น เอทานอลดวยรังสีอาทิตยภายใตการดําเนินงานของมหาวิ
ทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ที่ตนเปนหัวหนาโครงการ  
 

 นอกจากน้ี ยังมีการดําเนินการที่ชุมชนแมบัว-สี กรุป จ.ลําพูน ดําเนินการโดยคณะนักวิจัยในทีมของ ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ดูแลระบบการกลั่นเอทานอลดวยแสงสอีาทิตย โดยมีการบูรณาการทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ใหอยูภายใตการอํานวยการของ รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน 
มหาวิทาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยไดดําเนินการฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีใหแกบุคลากรในชุมชน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในชุมชนให
สามารถดําเนินการในการดูแลโรงงานตนแบบและการผลิตผลิตภัณฑไดดวยตนเองอยางยั่งยืน  
 

 นายสราวุธ คุยะนา ตัวแทนชุมชนวังศิลา ที่ไดรับการอบรมของโครงการไดบรรยายระบบการทํางานของโรงงานตนแบบการหมักมันสําปะหลัง วาการ
ผลิตเอทานอลจากมันสัมปะหลังเร่ิมจากนําหัวมันสดมาทําเปนมันเสนโดยการแตกแดด หลังจากนั้นนํามาบดใหเปนแปง แลวก็ไปทําละลายใหเหลว โดยใชนํ้า 
1.000 ลิตร ตอแปงมัน 300 กิโลกรัม จากนั้นเติมสารละลายเพื่อยอยแปงใหเปนน้ําตาล และหมักใหเปนแฮลกอฮอล โดยใสยีสต หมักเปนนํ้าสา โดยหมักเปน
เวลา 48 ช่ัวโมง แลวปมนํ้าสา ทั้งหมดเขาเคร่ืองกรอง จะไดนําสาที่จะนําไปกลั่น และกากสา กอนจะสงตอไปกลั่นดวยรังสีแสงอาทิตยตอไป  
 

 นายสุรินทร จําปา ตัวแทนจากชุมชนวังศิลาอีกคนท่ีไดรับคัดเลือกใหไปอบรมในโครงการไดบรรยายถึงการกลั่นเอทานอลดวยรังสีอาทิตย วาหลังจาก
ท่ีไดน้ําสาท่ีกรองเรียบรอยแลวก็จะเขาขบวนการกลั่น โดยใชปมเขาถังเก็บนํ้าสาเขากระบวนการกลั่น โดยมีแผงตัวเก็บรังสีอาทิตย โซลาคอลเลคเตอร (Solar 
Collector) ตอเขากับถังกล่ันเอทานอล โดยแตละถังมีความจุ 300 ลิตร ประกอบดวย คอยลทองแดงท่ีทําใหเกิดความรอน ถังนํ้าหลอเย็น ระบบวาลว ปรับแกรง
ดันการไหล ปมนํ้า ซึ่งการกลั่นคร้ังแรกจะไดเอทานอล 40 % จากนํ้าสา 300 ลิตร จะกลั่นได 40 ลิตร หลังจากน้ันไปกลั่นรอบท่ี 2 เพื่อใหไดเอทานอล 70 % 
จากเอทานอล 40 ลิตร จะกลั่นเหลือ 20 ลิตร หลังจากน้ันก็เปนการจัดเก็บเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป  
 

 นายธีรเชษฐ สินศิริวัฒนสุข ตัวแทนจากชุมชนวังศิลาอีกคนหนึ่งที่ไดรับการอบรมการใชประโยชนจากของเหลือทิ้งจากโรงงานตนแบบวาในสวนของ
นํ้าสา และกากสาที่เหลือจากการกรอง และน้ําสาท่ีเหลือจากการกลั่นเอทานอล ก็นําไปใชเปนปุยในการปลูกพืชได โดยไดทดลองกับการปลูกขาวโพด โดยใช
นํ้ากากสาจากการหมักแอลกอฮอลสามารถใชแทนการใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 50 กก.ตอไร รวมกับปุยยูเรีย 46-0-0 จํานวน 25 กก.ตอไร โดยใชกากสา 10 
ตัน หรือ 10,000 กิโลกรัมตอ 1 ไร จะไดขาวโพดมีคุณภาพดีที่สุด นอกจากนี้ยังทดลองที่จะใชในการปลูกมันสัมปะหลัง และพื้ชผักที่กินหัว หรือผลอยางผัก
ทองไดดีอีกดวย ทําใหใชประโยชนจากขบวนการผลิตเอทานอลไดโดยไมมีของเหลือทิ้งแตอยางได  
 

 นับวา เปนอีกโครงการวิจัยหน่ึงท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง เปนการชวยใหชุมชนเขมแข็งสามารถใชผลผลิตที่ไดจากการเกษตรท่ีบางคร้ังราคา
ตกต่ํามาเพิ่มมูลคาโดยชุมชน โดยมีการดําเนินงานโดยชุมชน บริหารและจัดการโดยชุมชน ที่จะเปนโครงการเรียนรูใหกับชุมชนอื่นตอไป ซึ่งขณะน้ีไดทําการ
วิจัยในโครงการระยะ3 โดยนําเอทานอลที่ผลิตจากรังสีอาทิตยไปผลิตเปนเจลลางมือเปนสินคาชุมชนและอยูระหวางพัฒนาเจลเชื้อเพลิงใชในรานอาหาร จึงอีก
เปนโครงวิจัยหนึ่งที่นาสนใจ ในเร่ืองการพัฒนาพลังงานที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ท่ีกรีนโลจิสติกสฉบับนี้ยินดีนําเสนอ 

วันที่ 26/3/2010

ขาวที่เกี่ยวของ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูลดอุบัติเหตุทางถนน มาตรการความรวมมือระหวาง
ปภ.และสสส. (สกูปพิเศษ) 

สกูปพิเศษ ประจําวันท่ี 14 กรกฎาคม 2550 

สกูปพิเศษ ประจําวันท่ี 17 กรกฎาคม 2550 

สกูปพิเศษ ประจําวันท่ี 21 กรกฎาคม 2550 

สกูปพิเศษ ประจําวันท่ี 28 กรกฎาคม 2550 

 อานขาวทั้งหมด

Highlight เกษตร-สิ่งแวดลอม

ปศุสัตวเขมกําจัดโรคแทงติดตอ 

สธ.เตือนขยะพิษอันตราย ชี้"ซาเลง"เก็บของเกาเส่ียง 

เรงคลอด"โรดแมป"ไหมไทย พัฒนาคุณภาพตีตลาดสงออก สรางการ
ยอมรับตรา"นกยูง" 
แลงรอบหนา"นํ้า"วิกฤติแน กรมชลฯชี้ฝนนอย-ใชน้ําเกินเปา/เตือนปรับ
เปล่ียนวิธีปลูกขาว 

"ธีระ"ยํ้าสัญญาณสงออกสดใส สินคาเกษตรแนวโนมราคาพุง 

 อานขาวทั้งหมด

สถิติการแสดงความคิดเห็น

จํานวนคนอาน 534 คน 
จํานวนคนโหวต 0 คน 

 

เห็นดวย 
0 คน 

 ไมเห็นดวย 
0 คน

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ   
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  

  โหวต

 

กฎกติกา มารยาทกอนแสดงความคิดเห็น

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหเกียรติใชบริการเว็บไซต แนวหนา และกอนแสดง
ความคิดเห็น โปรด งดเวนการใชคําหยาบคาย สอเสียด ดูหม่ิน กลาวหาใส
ราย สรางความแตกแยก หรือกระทบ กระทั่งตอสถาบันอันเปนที่เคารพ ทั้งนี้
ทุกความเห็นไมเกี่ยวของกับ ผูดําเนินรายการ เว็บไซด และไมสามารถ นํา
ไปอางอิงทาง กฎหมายได พื่อใหการแสดงความคิดเห็นเปนไปตามกติกาดัง
กลาว เราจําเปนตองตรวจสอบ กล่ันกรอง ขอแสดงความคิดเห็นของทาน 
ตามความเหมาะสม กอนที่ความคิดเห็นของทาน จะถูกนําขึ้นแสดงตอ
สาธารณะ 

Page 1 of 2แนวหนา มั่นคง ตรงไป ตรงมา
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รับปรึกษาปญหาสุขภาพ ฟร!ี 
ท้ังปญหานํ้าหนักเกิน รวมทั้งโรคทั่วไป 
ไมคิดคาใชจาย กรอกขอมูล... 
แลวเราจะติดตอกลับ 

ลดน้ําหนัก สูตรดารา!! 
ลดเร็ว ผิวชมพู ดูแลระบบขับถาย ลด
ผิวมะกรูด ลด 5-7 กก/ด.) สูตรน้ีสวย
แน... 
ลดเร็ว ผิวชมพู ดูแลระบบข 

220.- คุณก็สวยไดแลว!!! 
ชาชุดทดลอง ลดสัดสวน ตนแขน ตน
ขา หนาทองเห็นผล 100%... 
กรอกขอมูล 

More Ads. Media by Nipa
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 Michael Jackson 
 ไขหวัดใหญ2009 
 หลินฮุย 
 ชื่อแพนดา 
 พุมพวง 
 เสื้อแดง 
 Phoenix-29 
 เคอิโงะ 
 เกมส 
 พันธมิตร 
 ราคาน้ํามัน  

 
 
 ราชประชาวิวาทะ (ของจักร... 
 ตองทําความจริงใหปรากฏ 
 บทบรรณาธิการ : ความขัดแ... 
 บทบรรณาธิการ : ควรถนอมน... 
 แผลติดเชื้อ 
 บทบรรณาธิการ : สดุดีหร.ื.. 
 เคร่ืองใชไฟฟาสงออกด.ี.. 
 คิดใหม 112 : คุณคา / ... 
 จับตางบประมาณ 2 ลานล... 
 ทํา กับ ธรรมะ เมื่อว... 

 

 
 
 คลิปVDO บ๊ิกเซอรไพรส ... 
 คลิปVDO มารค เตะบอลช.ื.. 
 ทักษิณ โฟนอินทางดี-สเตช... 
 นายกฯรวมชมไทยฟาดแขงลิ... 
 ลิเวอรพูล เถือ ทีมชาต.ิ.. 
 ภาพ-คลิปวิดีโอ เสื้อแดง... 
 คลิปวิดีโอไฮไลตพิธิเป... 
 ไรเงา เจอรรารด ทัพน... 
 บรรยากาศการดูสุริยุปราค... 
 ในหลวง ทรงบําเพ็ญพระราชก... 

 

 
 
 ละคร หวานใจกับนายจอมหยิ... 
 เรื่องยอละคร โรบอทยอดร... 
 ละคร ไทรโศก 
 เรื่องยอ ดอกรักริมทาง 
 เรื่องยอ วิวาหวาวุน 
 เรื่องยอ เรือนซอนรัก 
 เรื่องยอละคร นักฆาขนต... 
 เรื่องยอละคร เงารักลวง... 
 เรื่องยอละคร เล่ือมพรา... 
 เรื่องยอละคร หงสฟา 

 

 
 
 17 พฤษภาคม 2553 แนวหนา 
 12 เมษายน 2553 แนวหนา 
 14 ธันวาคม 2552 แนวหนา 
 23 พฤศจิกายน 2552 แนวหนา 
 19 ตุลาคม 2552 แนวหนา 
 1 ตุลาคม 2552 ไทยรัฐ 
 30 กันยายน 2552 ไทยรัฐ 
 29 กันยายน 2552 ไทยรัฐ 
 28 กันยายน 2552 ไทยรัฐ 
 25 กันยายน 2552 ไทยรัฐ 

 

 
 

สกุลเงิน 
/บาท

ธนบัตร

ราคารับซื้อ ราคาขาย

USD 32.27 32.92 
GBP 46.44 48.04 
EUR 38.38 39.66 
JPY 35.11 36.54 
HKD 4.09 4.29 

  07-06-53 at 8:30 More » 
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ผลิตเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตย 
โดย สยามรัฐ วัน ศุกร ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 19:02:22 น. 
 

 

 
 
             สกูปพิเศษ ผลิตเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตย ผลผลิตจากงานวิจัยสูชุมชน ปญหาเรื่องของพลังงาน โดย
เฉพาะวิกฤตการดานราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้น ทําใหหลายหนวยงาน ไดมีการคนหาและคิดคนแหลงวัตถุดิบที่
ใหในการผลิตพลังงานทดแทนอยางตอเนื่อง สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช.) ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลระบบวิจัย
โดยรวมของประเทศ ไดมีการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรดานการวิจัย จัดทํามาตรฐานการวิจัยทั้งระบบ ครอบคลุมการ
ทําวิจัยและความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งการวิจัยเพื่อหาแหลงพลังงานทดแทน ก็เปนหัวขอหนึ่ง ท่ี วช.
ไดใหความสําคัญ โดยไดสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง " ชุมชนตนแบบผลิตเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตย " โครงการ
ดังกลาวเปนการสนับสนุนงานวิจัยที่ผลิตเอทานอลจากน้ําสาที่ไดจากมันสําปะหลังและกลั่นเปนเอทานอลจนมีความเขม
ขนถึง 
 

 
             70-75% มีการทดลองติดตั้งโรงงานตนแบบเพื่อวิเคราะหสมรรถนะของระบบดังกลาว และไดคดเลือกชุมชนเพื่
เปนชุมชนตนแบบในการนําระบบโรงงานตนแบบมาติดตั้ง โดยไดมีการคัดเลือกชุมชนในการดําเนินการ 2 แหง ไดแก
ชุมชนบานวังศิลา ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา โดยมีโรงงานตนแบบระบบการหมักเอทานอลจากมันสําปะหลัง
ภายใตการดูแลของคณะนักวิจัยในทีมของ รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และระบบกลั่น เอทานอ
ลดวยรังสีอาทิตย ภายใตการดําเนินการโดยคณะนักวิจัยในทีมของ ผศ.ดร.จิรวรรณ เตียรถสุวรรณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุรี สวนชุมชนที่ 2 คือ ชุมชนแมบัว-สี กรุป จ.ลําพูน ดําเนินการโดยคณะนักวิจัยในทีมของ ศ.
ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดูแลระบบการกลั่นเอทานอลดวยรังสีแสงอาทิตย 
 

ลดน้ําหนัก สูตรดารา!! 
ลดเร็ว ผิวชมพู ดูแลระบบขับถาย ลด
ผิวมะกรูด ลด 5-7 กก/ด.) สูตรน้ีสวย
แน... 
ลดเร็วแตไมเสียสุขภาพ!! 

รับปรึกษาปญหาสุขภาพ ฟรี! 
ท้ังปญหานํ้าหนักเกิน รวมทั้งโรคทั่วไป 
ไมคิดคาใชจาย กรอกขอมูล... 
แลวเราจะติดตอกลับ 

ผิวกระชับ หนาเดง เหมือนดารา 
ดวยสูตรโภชนาการบําบัด ลด 5 กิโล 
ใน 1 สัปดาห ทําไดไง!!... 
ลดเร็วแตไมเสียสุขภาพ 

More Ads. Media by Nipa

มีผูเขาชม 38 ครั้ง 
สนับสนุนเนื้อหาโดย 
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 พยาบาล นักระบาด นักสาธา
 วิศวกรไฟฟาควบคุม 
 วิศวกรซอมบํารุง 
 หัวหนาฝายบัญชี 
 วิศวกรไฟฟา 
 โฟรแมนงานตกแตงภายใน 
 ธุรการบัญช ี
 Network & System 

Engineer 
 Programmer J2EE 
 พนักงานขายประจําบูธ big 

c อุดรธานี 
 เจาหนาที่บุคคล 
เจาหนาที่ประสานงาน (สวน

 
 
 

 

 Thailand International 
Furniture Fair 2010 งาน
แสดงสินคาเฟอรนิเจอร คร้ังท่ี 
14 IMPACT  
 รักลูก festival 2010 จัด
โดย RAKLUKE GROUP 
 ดิสนีย ออน ไอซ ตอน ผจญ
ภัยดินแดนดิสนียแลนด 
 ตอเวลาความสนุก ถึง 9 พ.ค 

53 Singha Global 
Carnival สวนสนุกยักษใจ
กลางกรุงเทพฯเปดใหบริการ
แลว 

BIFF & BIL 2010 งาน
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