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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําวิจัย 

สืบเนื่องจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและพลังงานของประเทศไทยทําใหรัฐบาลไดมีการพิจารณาหา
แหลงพลังงานทดแทนอื่น เพื่อเปนการสรางความมั่นคงดานเศรษฐกิจและพลังงานใหกับประเทศ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการใชพลังงานทดแทนที่ไดจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีอยูภายในประเทศ เพื่อเปนการสรางเสถียรภาพดาน
ราคาใหกับวัตถุดิบทางการเกษตร และสรางรายไดและความมั่นคงใหกับเกษตรกร พลังงานทดแทนอันหนึ่งที่มี
ศักยภาพสูง ไดแก เอทานอล ซ่ึงสามารถผลิตไดจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีแปงหรือน้ําตาลเปนองคประกอบ 
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่เปนแหลงของแปงและน้ําตาล ไดแก ออย และ 
มันสําปะหลัง ที่สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตเอทานอลได ในป 2544 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติไดใหทุนสนับสนุนวิจัยแก รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทําการศึกษาสถานภาพ
และความเหมาะสมของวัตถุดิบสําหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนพลังงานเชื้อเพลิงของประเทศ   
ซ่ึงมีความตองการเอทานอลบริสุทธิ์ในปริมาณที่สูงมากถึง 2 ลานลิตรตอวัน ในกรณีที่ตองการใชผสมน้ํามัน
เบนซินในระดับรอยละ 10 ผลของการศึกษา พบวา มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจอันหนึ่งที่มีความเหมาะสมตอ
การนํามาใชในอุตสาหกรรมเอทานอล โดยจะมีผลกระทบตออุตสาหกรรมอื่นที่ใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบอยู
แลวนอยที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงความสามารถและกําลังการผลิตหัวมันสําปะหลังกับอุตสาหกรรมแปรรูปที่ใช
หัวมันสําปะหลัง (ที่สําคัญ ไดแก มันสําปะหลัง/มันอัดเม็ด และแปงมันสําปะหลัง) พบวา จะมีผลผลิตสวนเกิน
ของมันสําปะหลังประมาณ 4 ลานตันตอป ซ่ึงสามารถผลิตเปนเอทานอลไดไมต่ํากวา 2 ลานลิตรตอวันตลอดป 
นอกจากนี้มันสําปะหลังยังเปนวัตถุดิบที่งายตอการจัดการ โดยมันสําปะหลังที่จะนํามาเปนวัตถุดิบควรมีการแปร
รูปใหอยูในรูปของมันสําปะหลัง (มันสําปะหลังสับและตากแหงที่มีความชื้นไมเกินรอยละ 16) เพราะสามารถเก็บ
รักษาไวไดนานกอนนําไปใช อีกทั้งการขนสงมันสําปะหลังและการปอนวัตถุดิบมันสําปะหลังใหโรงงานที่ตั้งอยู
ไกลออกไป ทําไดงายกวาและมีประสิทธิภาพมากกวาการขนสงหัวมันสําปะหลังสด และการแปรรูปหัวมันสด
เปนมันสําปะหลังสามารถทําไดงาย โดยการสับหัวมันสดเปนชิ้นเล็ก ๆ และตากแดดจนแหง ซ่ึงไมจําเปนตองใช
เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ยุงยาก เกษตรกรรายยอยสามารถทําการแปรรูปหัวมันสดเปนมันสําปะหลังไดเอง
โดยงาย แลวจึงสงตอใหกับโรงงานผลิตเอทานอลตอไป โดยในปจจุบันนี้ประเทศไทยจัดเปนผูผลิตมันสําปะหลัง
รายใหญของโลก มันสําปะหลังสวนใหญที่ผลิตไดจะใชเพื่อเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตมันอัดเม็ดและเพื่อการสงออก
เปนหลัก โดยมันสําปะหลังจะเปนผลิตภัณฑแปรรูปขั้นตนที่มีราคาถูก และมีตลาดที่สําคัญ คือ ตลาดประชาคม
ยุโรปเทานั้น ดังนั้นการใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบเพื่อแปรรูปเปนเอทานอลจะเปนการสรางการใชประโยชน
และเพิ่มมูลคาแทนการสงออกในรูปสินคาที่มีราคาต่ํา     
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ในการผลิตเอทานอลจากมนัสําปะหลัง ซ่ึงเปนวัตถุดิบที่มีแปงเปนองคประกอบ จะประกอบดวยขั้นตอน

ที่สําคัญ  2 ขั้นตอน (รูปที่ 1.1) ไดแก 
 
1. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปงเปนน้ําตาล (Starch hydrolysis) ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปงเปนน้ําตาลนี้ 

สามารถทําไดโดยการใชเอนไซม (enzyme) หรือกรด โดยทั่วไปกระบวนการที่ใชเปลี่ยนแปงเปนน้ําตาลจะใชการ
ยอยดวยเอนไซม ซ่ึงประกอบดวยการยอย 2 คร้ัง คือ  

 
 การยอยคร้ังแรกหรือการทําใหเหลว (Liquefaction) ขั้นตอนนี้จะใชกรดหรือเอนไซมกลุมแอลฟา-อะมิเลส 

(α- amylase) ที่มีกิจกรรมการยอยแปงที่อุณหภูมิสูงประมาณ 90 ถึง 100 องศาเซลเซียส (ขึ้นอยูกับชนิดของ
เอนไซม) ใหไดโมเลกุลขนาดเล็กลง เรียกวา เด็กซทริน  และน้ําแปงมีความหนืดลดลง  

 การยอยครั้งสุดทายหรือการเปลี่ยนเปนน้ําตาล (Saccharification) ขั้นตอนนี้จะใชเอนไซมกลูโคอะมิเลส 
(Glucoamylase) ยอยเด็กซทรินใหไดน้ําตาลที่ยีสตสามารถนําไปใชได ซ่ึงโดยทั่วไปเอนไซมในกลุมนี้จะมี 
กิจกรรมที่อุณหภูมิสูงปานกลาง คือ ประมาณ 55 ถึง 65 องศาเซลเซียส   

 
2. การหมัก (Fermentation) ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนการหมักน้ําตาลที่ไดจากการยอยแปงดวยเชื้อยีสตเพื่อ

ผลิตเอทานอล  ซ่ึงโดยทั่วไปการหมักจะเกิดที่อุณหภูมิ 30 ถึง 35 องศาเซลเซียส  
 
 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการหมักแลว น้ําสาที่ไดจะมีเอทานอลประมาณรอยละ 10 (โดยน้ําหนัก) ซ่ึงน้ํา

สาที่ไดจะผานเขาสูกระบวนการกลั่นและแยกน้ํา เพื่อใหไดเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์สูง และสามารถนําไปใช
ผสมกับน้ํามันเบนซิน เพื่อผลิตแกสโซฮอลตอไป 
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รูปท่ี 1.1  กระบวนการผลิตเอทานอลจากมนัสําปะหลังแบบปกติ (Conventional process) 
 

การหมัก 
(Fermentation) 

การยอยแปงครั้งแรก/ทําใหเหลว 
(Liquefaction) 90-100°C, 1-2 ชั่วโมง 

30-35°C,  48-72 ชั่วโมง 

มันสําปะหลัง 
(Cassava chips) 

โมและผสมน้ํา 
(Milling& Mixing) 

การยอยแปงครั้งสุดทาย/ทําใหเปน
น้ําตาล (Saccharification) 

55-65°C, 15-24 ชั่วโมง 

การกล่ันเอทานอล 
(Distillation) 

กากสา 
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง จึงไดมีการประยุกตเทคโนโลยีที่เรียกวา 
SSF (Simultaneous Saccharification and Fermentation) ดังรูปที่ 1.2 มาใชกับมันสําปะหลัง ซ่ึงเปนเทคโนโลยทีีใ่ช
ผลิตเอทานอลจากขวโพดในสหรัฐอเมริกา โดยในกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังแบบ SSF นี้ จะ
เร่ิมจากการโมมันสําปะหลัง และผสมน้ํา แลวทําการยอยแปงครั้งแรกหรือทําใหเหลวดวยเอนไซมแอลฟา-อะ
มิเลส (Liquefaction) ซ่ึงจะทํางานที่อุณหภูมิสูง เพื่อใหแปงสุก (Cooked or gelatinized starch) จากนั้นจะทําการ
ยอยคร้ังสุดทาย เพื่อเปล่ียนเปนน้ําตาลดวยเอนไซมกลูโคอะมิเลส (Saccharification) พรอมกับหมักดวยเชื้อยีสต
ในขั้นตอนเดียวกัน ซ่ึงจะชวยลดระยะเวลาและประหยัดพลังงานของกระบวนการผลิตได  

 

 
 

 
รูปท่ี 1.2   กระบวนการผลิตเอทานอลจากมนัสําปะหลังแบบยอยเปนน้ําตาลและหมักในขั้นตอนเดยีวกัน   

          (Simultaneous Saccharification and Fermentation, SSF process) 
 
 

การยอยแปงครั้งแรก/ทําใหเหลว 
(Liquefaction) 90-100°C, 1-2 ชั่วโมง 

30-35°C,  48-72 ชั่วโมง 

มันสําปะหลัง 
(Cassava chips) 

โมและผสมน้ํา 
(Milling& Mixing) 

การยอยเปนน้าํตาลและหมักในขั้นตอนเดียวกัน 
(Simultaneous Saccharification and Fermentation) 

การกล่ันเอทานอล 
(Distillation) 

กากสา 
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ในป 2550-2551  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดทําการเคลื่อนยายและติดตั้งโรงงานตนแบบผลิตเอทานอล
จากมันเสนที่ชุมชนบานวังศิลา อ.บานวังหมี ต.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา  ภายใตโครงการการผลิตน้ําหมักจากมัน
สําปะหลังโดยกระบวนการยอยเปนน้ําตาลและหมักในขั้นตอนเดียวกัน (SSF) เพื่อใชสําหรับกลั่นเปนเอทานอล
ระดับชุมชน  ซ่ึงสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และเพื่อเปนการลดตนทุนการผลิตเอทานอลของ
ชุมชน   ทางมหาวิยาลัยเกษตรศาสตรเล็งเห็นวาควรนําเทคโนโลยีการหมักแบบ SSF มาใชเปนเทคโนโลยีตนแบบ
สําหรับการผลิตเอทานอลชุมชน เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิตนี้ใหแกชุมชนไดอยางเหมาะสม ดังนั้นโครงการ
ตอเนื่องนี้จะเปนการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสูผูใชซ่ึงเปนชุมชนตัวอยางโดยตรง และชวยลดตนทุน
การผลิตเอทานอล  อันเปนการสงเสริมการสรางพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงจากวัตถุดิบทางการเกษตรในระดับ
ชุมชนและการหมุนเวียนของเหลือจากกระบวนการผลิตมาใชประโยชนอยางครบวงจร    

 
 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลใหแกชุมชนตัวอยาง  โดยการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให

ชุมชนที่สนใจ  มีความรูพื้นฐานและสามารถผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบมันเสนไดจริง โดยใชกระบวนการผลิต
แบบยอยแปงเปนน้ําตาลและหมักในขั้นตอนเดียวกัน (SSF) เพื่อลดการใชพลังงานและตนทุนการผลิตของชุมชน    
โดยใชโรงงานตนแบบผลิตเอทานอลสําหรับชุมชน  ของชุมชนบานวังศิลา อ.บานวังหมี ต.วังน้ําเขียว                   
จ.นครราชสีมา (โครงการตอเนื่อง ซ่ึงมีตนแบบเทคโนโลยีแลว) โดยมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ซ่ึงจะถายทอดเทคโนโลยีการกลั่นน้ําสาที่หมักไดเปนเอทานอลดวยรังสีแสงอาทิตย และแปร
รูปเปนผลิตภัณฑตอไป 
 

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังโดยการหมักแบบยอยเปนน้ําตาลและหมกั

ในขั้นตอนเดียวกันในระดับโรงงานตนแบบชุมชน  จํานวน 4 คร้ัง  
  

1.4  สถานที่ทํางานวิจัยทดลองและหนวยงานที่เก่ียวของ 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
3. โรงงานตนแบบผลิตเอทานอลจากมันเสน ชุมชนบานวังศิลา ม.19  ต.วังหมี  อ.วังน้ําเขียว 
        จ.นครราชสีมา 
   



บทที่ 2 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 
 1) จัดฝกอบรมชาวบานในชมุชนตัวอยาง  ท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิเพื่อใหมีความรูและความ
เขาใจการหมักเอทานอลจากมันเสน  และสามารถปฎิบัตงิานไดจรงิ 
 โดยจัดอบรมทั้งสิ้น 4 คร้ัง  ดังนี ้
 

 คร้ังท่ี 1  การฝกภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ หลักสูตร “พื้นฐานการผลิตเอทานอล
จากมันเสนสําหรับชุมชน” (รายละเอียด ดังตารางที่ 2.1) 

ฝกอบรมที่ หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสําปะหลังและแปง สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โดยภาคปฏิบัติ ทําการหมักเอทานอลจากมันเสนดวยถังหมักขนาด 10 ลิตร  
สําหรับผูปฎิบัติงานจริง จํานวน 10-15 ทาน  ระยะเวลา 5 วัน 

 
 คร้ังท่ี 2-4  การฝกภาคปฏิบัติในโรงงานตนแบบ คร้ังที่ 1-3 (รายละเอียด ดังตารางที่ 2.2 และ 2.3) 

ฝกอบรมที่ โรงงานตนแบบผลิตเอทานอลจากมันเสน ณ ชุมชนตัวอยางบานวังศิลา  
จ.นครราชสีมา 

สําหรับผูปฎิบัติงานจริง และสมาชิกทั่วไป จํานวนรวม 10-15 ทาน ระยะเวลา 5 วัน 
 
 2) การหมักเอทานอลจากมันเสนโดยชาวบานในชุมชนตนแบบ 

จากผลการฝกอบรมโรงงานตนแบบผลิตเอทานอลจากมันเสน ณ ชุมชนตัวอยางบานวังศิลา                
จ.นครราชสีมา ซ่ึงชาวบานไดปฏิบัติจริงและนําผลการหมัก  รวมทั้งการตรวจวัด ตรวจวิเคราะหและการควบคุม
ระหวางการหมัก  ไดแก ปริมาณมันเสน ปริมาตรน้ําสา ปริมาณกากสา คาความเปนกรด-ดาง ปริมาณของแข็งที่
ละลายได และปริมาณแอลกอฮอล เปนตน โดยมีการบันทึกผลเพื่อนํามาใชในการคํานวณประสิทธิภาพการหมัก   
โดยปฏิบัติงานตามคูมือการหมักเอทานอลจากมันเสนในโรงงานตนแบบชุมชน (ดังภาคผวก ก) ผลสําเร็จของการ
วิจัยที่คาดวาจะไดรับ และหนวยงานไดนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ดังตารางที่ 2.4 
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ตารางที่ 2.1    แผนการฝกอบรมหลักสูตร การผลิตเอทานอลจากมันเสน (ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 
วันท่ี เวลา รายละเอียดกิจกรรมการฝกอบรม 

1 8.30-12.00 น. 
 
 
 
 

13.00-16.30 น. 

ภาคบรรยายเรือ่ง 
   1. ความรูเบือ้งตนของการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง 
   2. การแปรรูปมันเสนจากหัวมันสําปะหลังสด 
   3. การโมมันเสนเพื่อใหไดฟลาว 
   4. การผสมฟลาวกับน้ําและปรับคาความเปนกรด-ดาง 
ภาคปฏิบัติ (ทาํการหมักเอทานอลจากมันเสนดวยถังหมกัขนาด 10 ลิตร)   
   1. การโมมันเสน 
   2. การผสมฟลาวกับน้ําและปรับคาความเปนกรด-ดาง 
   3. การเตรียมน้ํายอยและสารเคมี และการเก็บรักษา 

2 8.30-12.00 น. 
 
 
 

13.00-16.30 น. 

ภาคบรรยายเรือ่ง 
   1. การยอยแปงใหเหลว (Liquefaction) 
   2. การตรวจวิเคราะหคุณภาพ  - ความชื้น อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง   
        ปริมาณของแข็งที่ละลายได (Brix)   
ภาคปฏิบัติ   
    1. ขั้นตอนการยอยใหเหลว (Liquefaction) 
    2. ขั้นตอนการตรวจวิเคราะหและควบคมุคุณภาพระหวางการยอยให
เหลว 

3 8.30-12.00 น. 
 
 
 
 

13.00-16.30 น. 

ภาคบรรยายเรือ่ง 
   1. การยอยแปงใหหวาน (Saccharification) 
   2. การหมักเอทานอล (Fermentation)  
   3. การยอยและหมักพรอมกันแบบ SSF 
   4. การตรวจวิเคราะหคุณภาพ  - ปริมาณแอลกอฮอล   
ภาคปฏิบัติ   
   1. ขั้นตอนการหมักแบบ SSF 
   2. การตรวจวิเคราะหและควบคุมคุณภาพระหวางขั้นตอนการหมัก 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ)   การฝกอบรมครั้งที่ 1 ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ จํานวน 20 ทาน 

วันท่ี เวลา รายละเอียดกิจกรรมการฝกอบรม 
4 8.30-12.00 น. 

 
 

13.00-16.30 น. 

ภาคบรรยายเรือ่ง   
   1. การควบคมุสภาวะการหมักแบบ SSF  
   2. การลางทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ 
   1. ขั้นตอนการหมักแบบ SSF 
   2. ขั้นตอนการตรวจวิเคราะหและควบคมุคุณภาพระหวางการหมกั 

5 8.30-12.00 น. 
 
 

13.00-16.30 น. 

ภาคบรรยายเรือ่ง   
   1. การกรองน้ําสา 
   2. การอัดกากสาและตากแดดใหแหง 
ภาคปฏิบัติ   
   1. ขั้นตอนการกรองน้ําสา 
   2. ขั้นตอนการทําใหกากสาแหง 
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ตารางที่ 2.2   แผนการฝกปฏิบัติการหมักเอทานอลจากมนัเสนในโรงงานตนแบบ 
 
วันท่ี รายละเอียดกิจกรรมการฝกอบรม 

1    1. การโมมันเสน 
   2. การผสมฟลาวกับน้ําและปรับคาความเปนกรด-ดาง 
   3. การเตรียมน้ํายอยและสารเคมี และการเก็บรักษา 

2    1. การยอยใหเหลว (Liquefaction) 
   2. การตรวจวิเคราะหและควบคุมคุณภาพระหวางการยอยใหเหลว 

3    1. การหมักแบบ SSF 
   2. การตรวจวิเคราะหและควบคุมคุณภาพระหวางขั้นตอนการหมัก 

4    1. การหมักแบบ SSF 
   2. การตรวจวิเคราะหและควบคุมคุณภาพระหวางการหมัก 

5    1. การกรองน้ําสา 
   2. การอัดกากสาแหงใหแหงและตากแดด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการหมักเอทานอลจากมันเสนในโรงงานตนแบบ   
มันเสนบดแลว 300 กิโลกรัม 

↓ 
ผสมน้ํา ปรับ พีเอช 5.5-6.0  

↓ 
เติม น้ํายอย 1 ปริมาตร 43 มิลลิลิตร 

↓ 
ตมใหได 85-90oC   เปนเวลา 2 ช่ัวโมง 

↓ 
ลดอุณหภูมิมาที่ 65-70oC  

↓ 
ปรับ พีเอช 4.5-5.0  

↓ 
เติมน้ํายอย 2 ปริมาตร 115 มิลลิลิตร  

↓ 
ลดอุณหภูมิลงมาที่ 30-32 oC 

↓ 
ใส ยีสตผง ปริมาณ 250 กรัม (ละลายน้ําอุน 40oC ทิ้งไว 30 นาทีกอนใส) 

↓ 
หมักเปนระยะเวลา 2 วัน 

↓ 
เก็บตัวอยางวดัคาอุณหภูมิ พีเอช ปริมาณของแข็งที่ละลายได  

และปริมาณแอลกอฮอล ทุก 12 ช่ัวโมง 
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ตารางที่ 2.3   สรุปแผนการฝกอบรมการหมักเอทานอลจากมันเสน 
การอบรม
ครั้งที่ 

วัตถุประสงค กิจกรรม ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

จํานวน 
ผูเขาอบรม 

(คน) 

สถาที่ฝกอบรม 

1     * ผูอบรมมีความรูพื้นฐานและความ
เขาใจเรื่องการหมักเอทานอลจากมันเสน 
    * สามารถตรวจวเิคราะหคณุภาพและ
ติดตามประสทิธิภาพการหมักได 

      - บรรยาย : ความรูเรื่องการหมักเอทานอล 
      - ปฏิบัติ : การหมักเอทานอลจากมันเสนใน
หองปฏิบัติการ (น้ําหมัก 10 ลิตร) และการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพ 

5 10-15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2     * ผูอบรมเรียนรูการปฏิบตัิงานในการ
หมักเอทานอลไดในระดับโรงงาน
ตนแบบ   

      - บรรยาย : ขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงงาน 
      - ปฏิบัติ : การหมักเอทานอลจากมันเสนใน
โรงงานตนแบบ (น้ําหมกั 1 ลบ.ม.) และการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพ 

5 10-15 โรงงานตนแบบ 
จ.นครราชสีมา 

3     * ผูอบรมสามารถปฎิบัติงานไดเอง  
ภายใตการดแูลและกํากับของนักวจิัย 
    * ติดตามการปฏิบัติงานและชี้แนะ  

      - บรรยาย : ขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงงาน 
      - ปฏิบัติ : การหมักเอทานอลจากมันเสนใน
โรงงานตนแบบ (น้ําหมกั 1 ลบ.ม.) และการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพ 

5 10-15 โรงงานตนแบบ 
จ.นครราชสีมา 

4     * ผูอบรมสามารถปฎิบัติงานไดเอง     
    * ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

      - บรรยาย : ขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงงาน 
      - ปฏิบัติ : การหมักเอทานอลจากมันเสนใน
โรงงานตนแบบ (น้ําหมกั 1 ลบ.ม.) และการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพ 

5 10-15 โรงงานตนแบบ 
จ.นครราชสีมา 
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ตารางที่ 2.4  ผลสําเร็จของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ และหนวยงานไดนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

เดือนท่ี กิจกรรม ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1-2 - จัดประชุมเพือ่แจงแผนการฝกอบรมแกชุมชนโดย 

   ละเอียด 
- ปรับปรุง ซอมบํารุงโรงงานตนแบบ 

- แผนการฝกอบรม 
 
- ความพรอมของโรงงานตนแบบเพื่อ
ใชสําหรับถายทอดเทคโนโลย ี

3-6 การอบรมและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน 
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      - ดานเทคโนโลยีการหมกัเอทานอลจาก 
         มันเสนในหองปฏิบัติการ 
      -  ดานการตรวจวเิคราะหคุณภาพและ 
         ควบคุมการหมักเอทานอล 

- ถายทอดตนแบบเทคโนโลยีการผลิต
เอทานอลสําหรับชุมชน 
การถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน 
จํานวน 1 คร้ัง  คร้ังละ 10-15 คน 
- รายงานความกาวหนาครั้งที่ 1 

7-11 การอบรมและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน 
ที่โรงงานตนแบบชุมชน  จ.นครราชสีมา 
      - ดานเทคโนโลยีการหมกัเอทานอลจาก 
         มันเสนในโรงงานตนแบบ 
      -  ดานการตรวจวเิคราะหคุณภาพและ 
         ควบคุมการหมักเอทานอล 

- ถายทอดตนแบบเทคโนโลยีการผลิต
เอทานอลสําหรับชุมชน 
การถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน 
จํานวน 3 คร้ัง  คร้ังละ 10-15 คน   

12 ติดตามผลการปฏิบัติงาน  ประเมินและสรุปผลการ
ดําเนินโครงการ 

- ชุมชนไดความรูและสามารถ
ดําเนินการผลิตเอทานอลไดเอง   
ชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถใช
มันสําปะหลังที่ปลูกไดผลิตเปนเอทา
นอล  โรงงานตนแบบของชมุชน
ตัวอยาง  สามารถใชเปนศูนยสําหรับ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเอทานอล
ไดอยางยั่งยนื   
- รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ 

 
 



บทที่ 3 
ผลการดําเนินงานวิจัย 

 
 1) ผลการจัดฝกอบรมชาวบานในชุมชนตัวอยาง  ท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิเพื่อใหมีความรูและ
ความเขาใจการหมักเอทานอลจากมันเสน  และสามารถปฎิบัตงิานไดจรงิ 

เปาหมายหลักสูตร  การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันเสนโดยการหมักแบบยอยเปนน้ําตาล
และหมักในขั้นตอนเดียวกันในระดับหองปฏิบัติการใหกับผูอบรมจากชุมชนตัวอยาง โดยการอบรมทั้งภาค
บรรยาย และภาคปฏิบัติโดยทําการหมักเอทานอลจากมันเสนดวยถังหมักขนาดน้ําหมัก 10 ลิตร เพื่อใหผูอบรมจาก
ชุมชนมีพื้นฐานความรูและความเขาใจเปนอยางดีกอนการฝกภาคปฏิบัติในโรงงานตนแบบตอไป   

สถานที่ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
ระยะเวลาการฝกอบรม   3 วนั ระหวางวนัพุธที่ 18 - วันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน 2552 
ตัวชี้วัด  

 1) ผูเขาอบรมจากชุมชนบานวังศิลา อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา จํานวน 10-15 ทาน   
 2) ไดรับความรูจากหลักสูตรการอบรมเพิ่มขึ้นทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 
 
            1.1) ผลการฝกอบรมครั้งท่ี 1  การฝกภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหองปฏิบัตกิาร หลักสูตร “พื้นฐานการ
ผลิตเอทานอลจากมันเสนสําหรับชุมชน” รายละเอียด ดังตารางที่ 1 
 ตัวแทนชาวบานจากชุมชนบานวังศิลา อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา จํานวน 11 ทาน (รายช่ือดัง
ภาคผนวก ก) ไดมาอบรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนระยะเวลา 3 วัน ระหวางพุธที่ 18 - วันศุกรที่ 20 
พฤศจิกายน 2552 (ดังรูปที่ 3.1) โดยเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี ไดแก การแปรรูปหัวมันสดเปนมันเสน การโมมันเสน  
ความรูเบื้องตนของการผลิตเอทานอลจากมันเสนและการตรวจวิเคราะหเพื่อควบคุมการหมัก และการฝก
ภาคปฏิบัติโดยการหมักมันเสนในถังหมักขนาด 10 ลิตร เพื่อใหเกิดความเขาใจในแตละขั้นตอนของการหมัก
กอนที่จะฝกปฏิบัติจริงในระดับโรงงานตนแบบตอไป 
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การอบรมภาคทฤษฏีความรูและเทคนิคเบือ้งตนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง 

  
การอบรมภาคทฤษฏีความรูและเทคนิคเบือ้งตนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง 

  
การตมและยอยมันเสนบดกอนการหมัก 

 
รูปท่ี 3.1  ภาพถายระหวางการฝกอบรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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การวัดคาความเปนกรด-ดาง การวัดปริมาณแอลกอฮอล 

  
ถายภาพรวมหลังจากการฝกอบรม 

 
รูปท่ี 3.1 (ตอ)  ภาพถายระหวางการฝกอบรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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 1.2) ผลการฝกอบรมครั้งท่ี 2  การฝกภาคปฏิบัติในโรงงานตนแบบ จํานวน 3 คร้ัง คร้ังละ 5 วัน 
เปาหมายหลักสูตร  เพื่อทอดเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันเสนโดยการหมักแบบยอยแปงเปนน้ําตาล

และหมักน้ําตาลเปนเอทานอลในขั้นตอนเดียวกัน โดยการฝกปฏิบัติในโรงงานตนแบบ เพื่อใหไดน้ําหมัก 1,000 
ลิตร จํานวน 2 ถังหมัก สําหรับสงกลั่นดวยรังสีแสงอาทิตยตอไป   

สถานที่ โรงงานตนแบบผลิตเอทานอลจากมันเสน ณ ชุมชนตนแบบบานวังศิลา จ.นครราชสีมา 
ระยะเวลาการฝกอบรม   
 คร้ังที่ 1  5 วัน ระหวางวันอาทิตยที่ 21- พฤหัสบดีที่ 25 กมุภาพันธ 2553 (รูปที่ 3.2) 
              ผูอบรมจํานวน 10 ทาน (รายช่ือดังภาคผนวก ก) 
 คร้ังที่ 2  5 วัน ระหวางวันวันอาทิตยที่ 14 – วันพฤหัสบดทีี่ 18 มีนาคม 2553 (รูปที่ 3.3 และ 3.4) 
              ผูอบรมจํานวน 11 ทาน (รายช่ือดังภาคผนวก ก) 

คร้ังที่ 3  6 วัน ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 1 – วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2553 (รูปที่ 3.5) 
              ผูอบรมจํานวน 12 ทาน (รายช่ือดังภาคผนวก ก) 
ตัวช้ีวัด  

 1) ผูเขาอบรมจากชุมชนบานวังศิลา ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา จํานวน 10-15 ทาน   
 2) ไดรับความรูจากหลักสูตรการอบรมเพิ่มขึ้นทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ และสามารถดําเนินการผลิต
และถายทอดเองได  

 
ชาวบานในชุมชนตนแบบไดฝกปฏิบัติจริงเปนจํานวน 3 คร้ัง คร้ังละ 5-6 วัน ดังรูปที่ 3.2-3.4 ทําให

ไดรับความรูและประสบการณเพื่อใหสามารถปฏิบัติและถายทอดได ทั้งนี้ชาวบานไดมีโอกาสตอนรับคณะของ 
วช. ซ่ึงมาตรวจเยี่ยมโครงการฯ พรอมดวยคณะสื่อมวลชน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2553 พรอมทั้งได
นําเสนอการทํางานในแตละขั้นตอนและสาธิตการปฏิบัติงานใหชม    
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บรรยายขั้นตอนการหมักเอทานอลในโรงงานตนแบบ 

  
การผสมมันเสนบดกับน้ําในถังกวน 

  
อบรมการตรวจวิเคราะหคุณภาพ การตรวจวัดคาความเปนกรด-ดาง / ปริมาณแอลกอฮอล 

 
รูปท่ี 3.2  ภาพถายระหวางการฝกอบรมในโรงงานตนแบบครั้งที่ 1 
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การตรวจวัดคาความเปนกรด-ดาง การวัดปริมาณแอลกอฮอล 

  
การเตรียมปรบัคาความเปนกรด-ดางของน้ําหมัก การหมัก 

  
การแยกกากสาหลังการหมักดวยเครื่องกรองและเครื่องอัดกาก 

 
รูปท่ี 3.2 (ตอ)  ภาพถายระหวางการฝกอบรมในโรงงานตนแบบครั้งที่ 1 
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การลางเครื่องกรองและโมมนัเสน 

 
รูปท่ี 3.2  (ตอ)  ภาพถายระหวางการฝกอบรมในโรงงานตนแบบครั้งที่ 1 
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การตากมันเสนใหแหงบนลาน มันเสนสะอาดจากชาวบานในชุมชน 

 
การโมมันเสน การผสมมันเสนกับน้ําในถังกวน 

การใสเชื้อยีสตในถังหมัก อบรมการใชหมอไอน้ํา 
 

รูปท่ี 3.3  ภาพถายระหวางการฝกอบรมในโรงงานตนแบบครั้งที่ 2 
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กรองแยกกากสาหลังหมัก กากสาที่ตากแดดแหงแลวใชเปนปุย 

 
การตรวจวัดคาความเปนกรด-ดาง / ปริมาณแอลกอฮอล 

การตรวจวัดคาปริมาณแอลกอฮอล การตรวจวัดคาความหวาน 
 

รูปท่ี 3.3 (ตอ)  ภาพถายระหวางการฝกอบรมในโรงงานตนแบบครั้งที่ 1 
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การเตรียมมันเสน การโมมันเสน 

  

  
การหมักเอทานอลจากมันเสน การกรองกากสา 

 
รูปท่ี 3.4  ภาพถายระหวางการตรวจเยีย่มโครงการฯ ของ วช. และคณะสื่อมวลชนวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2553 
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นํามันเสนมาใสเครื่องโม การควบคุมเครื่องจักร 

  
ประชุมแบงหนาที่การทํางาน เก็บตัวอยางมาตรวจวเิคราะห 

  
การวัดคาปริมาณของแข็งทีล่ะลายได จดบันทึกผลการตรวจวดั 

 
รูปท่ี 3.5  ภาพถายระหวางการฝกอบรมในโรงงานตนแบบครั้งที่ 3 
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การตรวจวัดคาปริมาณแอลกอฮอล การกรองน้ําสา 

  
เครื่องอัดกากสาใหแหง ลางทําความสะอาดถังหมัก 

 
รูปท่ี 3.5 (ตอ)  ภาพถายระหวางการฝกอบรมในโรงงานตนแบบครั้งที่ 3 
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2) ผลการหมักเอทานอลจากมันเสนโดยชาวบานในชุมชนตนแบบ 
จากผลการฝกอบรมโรงงานตนแบบผลิตเอทานอลจากมันเสน ณ ชุมชนตัวอยางบานวังศิลา                

จ.นครราชสีมา  ซ่ึงชาวบานไดปฏิบัติงานตามคูมือการหมักเอทานอลจากมันเสนในโรงงานตนแบบชุมชน (ดัง
ภาคผวก ข) และนําผลการหมัก รวมทั้งการตรวจวัด ตรวจวิเคราะหและการควบคุมระหวางการหมัก  ไดแก  
ปริมาณมันเสน ปริมาตรน้ําสาหลังหมัก ปริมาณกากสา ตรวจวัดคาอุณหภูมิ คาความเปนกรด-ดาง ปริมาณของแขง็
ที่ละลายได และปริมาณเอทานอล  ผลการตรวจวัดและคาควบคุมของวัตถุดิบและพลังงานระหวางการหมักเอทา
นอลจากมันเสน ดังตารางที่ 3.1 โดยใชมันเสน 300 กิโลกรัม  ความชื้นไมเกินรอยละ 14 และปริมาณแปงมากกวา
รอยละ 70  คิดเปนปริมาณเอทานอลที่ไดทางทฤษฏีมากกวา 144.8-150.9 ลิตร (มากกวา 135 ลิตร) เมื่อยอยให

เหลวดวยน้ํายอย 1 (Liquozyme® SCDS) 43 มิลลิลิตร ที่ 85-90oC เปนเวลา 2 ช่ัวโมงแลว ทําการยอยและหมัก

แบบ SSF ดวยน้ํายอย 2 (Spirizyme® Fuel) 115 มิลลิลิตร และยีสตผง (Thermosacc® Active Dry) 250 กรัมที่ 30-
35oC เปนระยะเวลา 48 ช่ัวโมง และกรองเสร็จแลว พบวาใชน้ําประปารวม 1 ลบ.ม. ใชไฟฟา 2.35-2.40 kWhr และ
ใชแกส LPG ในระบบไอน้ําเพื่อตมปริมาณ 7.5 กิโลกรัม น้ําสาหลังหมักมีปริมาตรรวม 1,150-1,200 ลิตร (ดัง
ตารางที่ 3.2) ปริมาณเอทานอลวัดไดรอยละ 9.9-10.6 คิดเปนปริมาตรเอทานอล 118.8-127.2 ลิตร ประสิทธิภาพ
การหมักอยูระหวางรอยละ 80.00-87.84  เมื่อกรองแลวไดกากสาเปยกปริมาณ 74.5-76.0 กิโลกรัม ซ่ึงถือวาการ
หมักเอทานอลของชุมชนประสบความสําเร็จ (ประสิทธิภาพการหมักมากกวารอยละ 80) อีกทั้งชาวบานในชุมชน
สามารถปฏิบัติงานไดเปนอยางดี รวมทั้งมีสวนรวมและชวยกันซึ่งเปนตัวอยางที่ดีของการเปนชุมชนตนแบบผลิต
เอทานอลชุมชน     
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ตารางที่ 3.1  ผลการตรวจวัดและคาควบคุมของวัตถุดิบและพลังงานระหวางการหมักเอทานอลจากมันเสน 
คร้ังที่ วัตถุดิบและพลังงาน 

1 2 3 
คาเฉลี่ย คาควบคุม 

1) วัตถุดิบ      
   1.1) มันเสน 300 300 300 300 300 
             - ความชื้น (%) 12.0 10.7 10.7 11.1 <14.0 
             - เชื้อแปง (%) 79.54 75.20 75.20 76.65 > 70 
       ปริมาณเอทานอลที่ไดทางทฤษฏี (ลิตร)* 150.9 144.8 144.8 146.8 > 135 

   1.2) น้ํายอย 1 (Liquozyme® SCDS) (มล.) 43 43 43 43 43 

   1.3) น้ํายอย 2 (Spirizyme® Fuel) (มล.) 115 115 115 115 115 

   1.4) ยีสตผง (Thermosacc® Active Dry) 
           (กิโลกรัม) 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

   1.5) โซเดียมไฮดรอกไซด (กิโลกรัม) 1 1 1 1 - 
   1.6) กรดซัลฟุริกเขมขน (ลิตร) 0.5 0.5 0.5 0.5 - 
    1.7) น้ําประปา (ลบ.ม.) 1 1 1 1 1 
      
2) พลังงาน      
    2.1) ไฟฟา (kWhr) 2.35 2.40 2.40 2.38 <2.5 
   2.2) แกส LPG (กิโลกรัม) 7.5 7.5 7.5 7.5 < 8.0 
หมายเหตุ 
   ปริมาณเอทานอลที่ไดทางทฤษฏี (ลิตร)* = ปริมาณแปงในมันเสน (กก. โดยน้ําหนักแหง) x 0.5671  

                                    0.789 
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ตารางที่ 3.2  ผลการตรวจวัดและคาควบคุมของผลิตภัณฑจากการหมักเอทานอลจากมันเสน 
คร้ังที่ รายการผลิตภณัฑ 

1 2 3 
คาเฉลี่ย คาควบคุม 

ปริมาตรน้ําสาหลังหมัก (ลิตร) 1,150 1,200 1,200 1,183 < 1,200 
ปริมาณเอทานอล (% โดยปรมิาตร) 10.5 10.6 9.9 10.0 > 9.0 
ปริมาณเอทานอลที่หมักได (ลิตร) 120.75 127.2 118.8 122.0 > 100 
ประสิทธิภาพการหมัก (%)* 80.00 87.84 82.04 83.30 > 80 
ปริมาณกากเปยก (กิโลกรัม) 74.5 76.0 76.0 75.5 > 70 
หมายเหตุ 

ประสิทธิภาพการหมัก (%)* = ปริมาณเอทานอลที่หมักได (ลิตร) x 100 
           ปริมาณเอทานอลทีไ่ดทางทฤษฏี (ลิตร) 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
สรุปผลการดําเนินงานวิจัย 

 
จากผลการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันเสนใหแกชุมชนตัวอยาง โดยการจัดฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อใหชุมชนที่สนใจ มีความรูพื้นฐานและสามารถผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบมันเสนไดจริง โดยใช
กระบวนการผลิตแบบยอยแปงเปนน้ําตาลและหมักในขั้นตอนเดียวกัน (SSF) เพื่อลดการใชพลังงานและตนทุน
การผลิตของชุมชน โดยใชโรงงานตนแบบผลิตเอทานอลสําหรับชุมชน ของชุมชนบานวังศิลา อ.บานวังหมี        
ต.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา สามารถสรุปผลงานไดดังนี้ 

1. การจัดฝกอบรมชาวบานในชุมชนตัวอยางที่มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  
โดยทดลองหมักในถังหมักขนาด 10 ลิตร ทําใหผูอบรมมีความรูและความเขาใจการหมักเอทานอลจากมันเสนมาก
ขึ้น ตลอดจนมีความรูในการวิเคราะหคุณภาพระหวางการหมักและสามารถปฏิบัติได 

2. การฝกภาคปฏิบัติที่โรงงานตนแบบผลิตเอทานอลจากมันเสน  ณ  ชุมชนตัวอยางบานวังศิลา                  
ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา เปนจํานวน 3 คร้ัง คร้ังละ 5 วัน ซ่ึงชาวบานไดปฏิบัติจริงตั้งแตการตากมัน
เสน การโมมันเสน การตมยอย การหมักในถังหมักขนาด 1,000 ลิตร และกรองแยกกากสาเพื่อสงกลั่นดวยรังสี
แสงอาทิตยตอไป โดยมีการตรวจวัดน้ําสาเพื่อควบคุมการหมักใหมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติงานตามคูมือการ
หมักเอทานอลจากมันเสนในโรงงานตนแบบชุมชน  

3. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันเสนทําใหชุมชนมีเทคโนโลยีตนแบบ ซ่ึงสามารถ
ผลิตเอทานอลโดยใชวัตถุดิบหัวมันในทองถ่ินได และสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ ตลอดจนชุมชนตนแบบมี
เทคโนโลยีที่สามารถถายทอดหรือเปนศูนยในการสาธิตเทคโนโลยีแกผูสนใจได   
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