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บทคัดยอ 
 

โครงการวิจัยการสรางมูลคาเพ่ิมการผลิตเอทานอลชุมชนเปนงานวิจัยที่มุงเนนการเพ่ิมมูลคาของ
ผลิตภัณในกลุมเอทานอล โดยการศึกษา และปรับปรุงผลิตภัณฑ ในกลุมสุราชุมชนที่ไดจากการผลิต จาก
ชุมชนตัวอยาง ไดแก ชุมชนแมบัว-สีกรุป ตําบลแมตืน อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน ซ่ึงเปนชุมชนที่มีศักยภาพ 
และความสามารถดานการ ผลิตเอทานอล จากการหมักนํ้าสาขาว หรือขาวโพด ใหมีความเขมขน 30-40% 
โดยปริมาตร เพ่ือจําหนายในรูปแบบสุราชุมชน ปญหน่ึงที่พบดานการผลิตที่สําคัญของชุมชน คือ ปญหา
ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ซ่ึงยังไมสอดรับกับความตองการของตลาด ท้ังในสวนของ รสชาติ ชนิด
ผลิตภัณฑ รวมถึงบรรจุภัณฑที่เหมาะสม 

ดังน้ันในงานวิจัยน้ี จึงไดดําเนินการออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑของชุมชนโดยแบงแนว
ทางการปรับปรุงในสองรูปแบบ ไดแก การปรับปรุงผลิตภัณฑสุราชุมชน คือ มีการปรับปรุงทางดาน
รสชาติทําใหเกิดความหลากหลาย และความแปลกใหม จากการผสมสุรากล่ันที่ไดจากขาว และขาวโพด
เขาดวยกัน ทําใหไดสุรากลั่นรสชาติใหมซ่ึงยังคงหลงเหลือเอกลักษณของสุราแบบดั่งเดิม นอกจากนั้นยัง
ไดเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑโดยการแบงระดับสินคาตามความเขมขนของเอทานอลใน 3 
ระดับ พรอมต้ังชื้อผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความออนแกในรสชาติ และบงบอกถึงสถานที่ผลิต ไดแก  
สุรากลั่นที่มีความเขมขนในระดับออน( 30% เอทานอล) ในชื่อผลิตภัณฑ “โชยหม่ืนลี้”  สุรากลั่นที่มี
ความเขมขนในระดับปานกลาง( 35%  เอทานอล) ในช่ือผลิตภัณฑ “หอมหมื่นลี้” และสุรากลั่นที่มีความ
เขมขนของเอทานอลที่ระดับแก(40%เอทานอล)ในช่ือผลิตภัณฑ “เลาลี้”  รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ 
โดยเนนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาด ภายหลังจากการปรับปรุงรสชาติ 
รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑแลว ไดมีการสํารวจความพึงพอใจดานการปรับปรุงผลิตภัณฑในกลุม
ผูบริโภค จากแบบสอบถาม ผลการสํารวจพบวา รอยละ 75 เห็นดวยอยางยิ่งกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ 
โดยในสวนของการปรับปรุงรสชาติ กลุมตัวอยางใหความพึงพอใจในรสชาติของสุรากล่ันในระดับความ 
เห็นดวยอยางยิ่ง ในรสชาติสุรากลั่นชนิด โชยหมื่นลี้ มากที่สุด และใหความพึงพอใจสุรากล่ันชนิด หอม
หม่ืนลี้ และเลาลี้ ในสัดสวน 45%  29% และ 26% ตามลําดับ ในสวนของความพึงพอใจดานบรรจุภัณฑ
พบวา กลุมตัวอยางใหความพึงพอใจในระดับเห็นดวย และเห็นดวยอยางย่ิง สัดสวน 52% และ 48% 
ตามลําดับ  
 การปรับปรุงในสวนที่สองของโครงการวิจัยไดแก การออกแบบ และผลิตผลิตภัณฑใหม จาก        
เอทานอลที่ระดับความเขมขน 70 – 80% เพ่ือสรางทางเลือกและความหลากหลายดานผลิตภัณฑ โดยได
ทําการผลิต แอลกอฮอลแข็ง พรอมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑที่ใชชื่อ และสัญลักษณ เดียวกับผลิตภัณฑใน
กลุมสุราชุมชน ทั้งน้ีเพ่ือเปดตลาด และบงบอกถึงรูปแบบของสินคาที่ไดมาจากการพัฒนาในชุมชน 
นอกจากนั้นในงานวิจัยน้ียังไดมีการศึกษาถึงการเพ่ิมความเขมขนของเอทานอล เพ่ือใหไดเอทานอลที่ระดับ
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ความเขมขน 90 -95 % เพ่ือนําไปผลิตเปนสารตั้งตนในอุตสาหกรรมยา หรือเคมีภัณฑ โดยไดมีการออกแบบ
ปฏิกรณ พรอมทําการทดสอบหาสหสัมพันธที่เหมาะสมในการดูดซับกับตัวดูดซับในกลุมโมเลกูลาซีฟ
(Molecular Sieve) พบวา ระบบดวยเทคนิคดังกลาวสามารถผลิตเอทานอลที่ระดับความเขมขนในชวง 90 
- 98% ภายใตสภาวะการควบคุมดานปริมาณตัวดูดซับ และความเขมขนเร่ิมตนที่เหมาะสม ที่ ปริมาณตัว
ดูดซับปริมาณ 500 กรัม และระดับเอทานอลเริ่มตนความเขมขน 80% (1000 มิลลิลิตร) และภายหลังจาก
การดูดซับสามารถฟนฟูสภาพตัวดูดซับไดใชเทคนิคการใหความรอนดวยเตาไมโครเวปที่มีใชใน
ครัวเรือนได ควบคุมการใหความรอนในชวง 600 - 800 วัตต ในชวงเวลา 15 -30 นาที ซ่ึงตัวดูดซับที่ผาน
การฟนฟูแลวจะมีสภาพการดูดซับใกลเคียงกับตัวดูดซับที่ยังไมผานการใชงาน  
 การวิเคราะหผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมดวยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑตลอด
กระบวนการผลิตสุรากลั่นหรือเอทานอลที่มีความเขมขนประมาณ 30-40 % พบวาผลกระทบทางดาน
ส่ิงแวดลอมของสุรากล่ันท่ีผานการปรับปรุงแลวใหคาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมตํ่ากวาสุรากลั่น
แบบดั่งเดิมโดยใหคาผลกระทบเทากับ 8.79 pt และ 10.43 pt ตามลําดับ คาผลกระทบทางดาน
ส่ิงแวดลอมสวนใหญเกิดขึ้นในขั้นตอนการกลั่น และเกิดผลกระทบทางดานการปลอยสารโลหะหนักสู
ส่ิงแวดลอมเปนหลัก 
 การศึกษาตนทุนการผลิตพบวาตนทุนการผลิตของสุรากลั่นท่ีเกิดขึ้นตั้งแตขั้นตอนการหมัก การ
กล่ัน และการบรรจุภัณฑ ของสุรากลั่นแบบดั่งเดิมมีคาตํ่ากวาสุรากลั่นที่ผานการปรับปรุงแลวซึ่งมีคา
ตนทุนเทากับ 14.06 และ 85.31 บาทตอขวดตามลําดับ ทั้งน้ีตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดในกระบวนการบรรจุและ
หีบหอเปนหลัก และหากชุมชนตองการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือใหมีความคุมคาการลงทุนควรจะตอง
กําหนดราคาสุรากลั่นที่ผานการปรับปรุงแลวใหมีชวงราคามากกวา 180 บาทตอขวด ตามหลักการ
ประเมินผลตอบแทนการลงทุน และตามราคาสินคาในระดับคุณภาพเดียวกันซ่ึงมีขายในทองตลาด ใน
สวนของตนทุนการผลิตเอทานอลที่ระดับความเขมขน 90 -95% มีตนทุนการผลิตประมาณ 33.39  บาท
ตอลิตร เมื่อทําการเปรียบเทียบตนทุนที่เกิดขึ้นกับราคาขายเอทานอลที่ระดับความเขมขนเดียวกันที่มี
จําหนายในทองตลาดพบวา ราคาตนทุนการผลิตมีคาตํ่ากวาราคาขายในทองตลาดประมาณ 31.61  บาท
ตอลิตร ดังน้ันจึงมีความเปนไปไดท่ีจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือเปนทางเลือก และสรางรายไดใหกับ
ชุมชน 
 จากผลการปรับปรุงผลิตภัณฑในโครงการวิจัยน้ี ทําใหไดผลิตภัณฑเดิมในรูปแบบใหม ซ่ึงไดแก
สุราชุมชนที่ผานการปรับปรุงทั้งรสชาตแิละผลิตภัณฑ รวมทั้งผลิตภัณฑใหมในรูปแบบ แอลกอฮอลแข็ง 
และการผลิตเอทานอลที่ระดับความเขมขนสูงเพ่ือจําหนายในรูปแบบของสารตั้งตน และตัวทําละลายใน
อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ ซ่ึงผลการปรับปรุงน้ีนอกจากจะชวยเพ่ิมความสามารถดานการผลิตของ
ชุมชน กระจายสินคาสูตลาดใหม เพ่ิมทางเลือกใหกับกลุมผูบริโภค  อีกทั้งชวยใหชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได และเปนตัวอยางดานการพัฒนาที่เหมาะสมใหกับชุมชนผูผลิตกลุมใหมตอไป 
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บทที่ 1     
บทนํา 

 

1. 1   ความสําคัญ และท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย 
 

    การสงเสริมดานการผลิตเอทานอลในระดับชุมชน เปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ 
สงเสริมอาชีพ และใหชุมชนไดเลงเห็นถึงความสําคัญของการผลิตผลิตภัณฑที่สามารถนํามาใชใน
รูปแบบเช้ือเพลิงพลังงาน โดยจะชวยใหเกิดการกระจายรายไดในชุมชน เกิดเปนการพัฒนาอยางยั่งยืนจน
กระทั้งชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได ซ่ึงการสงเสริมและพัฒนาดังกลาว สามารถทําไดทั้ง การสงเสริม
การใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการผลิต หรือการพัฒนาใหเกิดการเพ่ิมและพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลายของสินคาที่เปนที่ตองการของตลาด ตัวอยางหนึ่งของชุมชน ที่ไดรับการสงเสริม เชนวิสาหกิจ
ชุมชนแมบัว-สีกรุป ตําบลแมตืน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ซ่ึงเปนชุมชนตนแบบภายใตโครงการ “การเลือก
ขนาดของโรงกลั่นเอทานอลพลังงานแสงอาทิตยในระดับชุมชนชนบท”  ที่ไดทําการศึกษาวิจัยในป 2551 
[1] จากโครงการดังกลาว ทําใหทราบถึงแนวทางของการนําเอาเทคโนโลยีการกลั่นแบบปมฟองมาใชเพ่ือ
ชวยเพ่ิมกําลังการผลิต ใหมีปริมาณเพียงพอกับความตองการของกลุมผูบริโภค ลดการใชพลังงาน และ
ตนทุนการผลิต รวมถึงเปนตัวอยางหน่ึงของการนําเอาพลังงานแสงอาทิตยมาใชรวมในกระบวนการผลิต 
สงผลใหในปจจุบันชุมชนดังกลาวสามารถผลิตเอทานอล จากการหมักนํ้าสาขาว หรือขาวโพดใหมีความ
เขมขน 30-40% โดยปริมาตร ในปริมาณ 300 – 350 ลิตร/วัน ซ่ึงจะถูกจําหนายในรูปแบบของสุราชุมชน และ
ในขณะเดียวกันในกระบวนการผลิตสามารถผลิตเอทานอลที่มีความเขมขน 70-80% โดยปริมาตร ที่สามารถ
นํามาใชในการผลิตผลิตภัณฑในรูปแบบอื่นๆ ตอไป  

จากการสงเสริมที่ผานมาทําใหพบวาในการพัฒนาชุมชนอยางครบวงจร นอกจากจะตองมีการ
สงเสริมการผลิตที่เหมาะสมแลว จะตองมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ เพ่ือใหมีสินคาเปนที่ตองการของ
ตลาด โดยควรมีการสงเสริมทั้งในรูปแบบการปรับปรุงสินคาพ้ืนฐาน และการพัฒนาสินคาใหมๆ ดังน้ัน
สําหรับผลิตภัณฑชุมชน ถามีการสนับสนุนใหมีการจัดทําผลิตภัณฑใหม การจัดทําบรรจุภัณฑที่สวยงาม
ทันสมัย โดยผสมผสานกับเอกลักษณทองถิ่น จะชวยสามารถสรางมูลคาเพ่ิม ในผลิตภัณฑใหสูงกวาท่ีมีอยู
เดิมได ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเคยจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพการแขงขันใหแกกลุมชุมชนผูผลิต
ผลิตภัณฑส่ิงทอ อาหาร และเครื่องปนดินเผา ในจังหวัดเชียงใหมและลําปาง[2] สามารถทําใหกลุมชุมชน มี
รายไดเพ่ิมขึ้น 20.2 % และเพิ่มราคาขายผลิตภัณฑโดยเฉลี่ย 69.32% รวมถึงการเรียนรูรวมกัน ในการพัฒนา
ศักยภาพไปสูตลาดที่สูงกวา เชนเดียวกัน ในโครงการนี้ จะเปนการหาแนวทางสรางมูลคาเพ่ิมใหแกเอทานอล
ที่ผลิตไดจากวิสาหกิจชุมชน เชน การสรางรสชาติใหม การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ รวมถึงการสราง
ทางเลือกในการนําเอทานอลที่ผลิตได ไปใชในการผลิตภัณฑรูปแบบอื่นในกรณีที่มีการผลิตเอทานอลที่มี
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ความเขมขนสูง 70-80% โดยปริมาตร เชน การนํา ไปผลิตแอลกอฮอลแข็ง หรือนําไปเพ่ิมความเขมขนให
สูงข้ึนอีก เพ่ือนําไปใชเปนสารตั้งตน หรือตัวทําละลายในอุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมเคมี นอกจากการ
ผลิตสุราชุมชน ซ่ึงจะเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีมูลคาสูงขึ้นและสามารถนําไปใช
ประโยชนไดหลากหลาย  

ในงานวิจัยน้ีจะศึกษาแนวทางการออกแบบและปรับปรุง รสชาติของสุราชุมชน รวมถึงการสราง
ตนแบบบรรจุภัณฑ สุราชุมชน โดยเนนเอกลักษณเฉพาะถิ่นท่ีเสริมสรางมูลคาเพ่ิมและในกรณีเอทานอลที่
มีความเขมขนสูงที่ไดจากกระบวนการผลิตจะนํามาสรางผลิตภัณฑรูปแบบอ่ืน เชน แอลกอฮอลแข็ง รวมถึง
แนวทางการเพิ่มความเขมขนของเอทานอล เพ่ือนําไปผลิตเปนสารตั้งตนในอุตสาหกรรมยา หรือเคมี ทั้งน้ีจะ
มีการศึกษาตนทุนที่เกิดขึ้น ในแตละผลิตภัณฑที่ได  

โครงการนี้จะชวยสรางความเข็มแข็งใหเศรษฐกิจฐานราก สรางความเข็มแข็งและเพิ่มประสิทธิ ภาพ 
ของภาคการผลิตและบริการ สรางมูลคาเพ่ิมของกระบวนการผลิตสูการตลาด ยกระดับคุณภาพสินคา 
คํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอม เพ่ือใหเกิดความสามารถในการแขงขันที่ย่ังยืน โดยสนับสนุนการ
ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม ที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในทองถิ่น ในการผลิตสินคา-บริการของกลุมชุมชนรูปแบบตางๆ ใหสามารถสงผลิตภัณฑไป
ขายไดทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง 
 

1.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ชุมชนในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุมลานนา) มีการผลิตผลิตภัณฑสินคาที่ มีความ

หลากหลาย โดยตลาดสวนใหญเปนตลาดภายในประเทศและภูมิภาค ซ่ึงมีความจําเปนตองมีการปรับปรุง
วัตถุดิบ การพัฒนาการออกแบบ การพัฒนาผูประกอบการ การสรางเครือขายการตลาด การพัฒนา
ผูประกอบการ และการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ 

ภายใตสภาพการณการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
การปรับปรุงคุณภาพการจัดทํารูปแบบผลิตภัณฑพรอมกับการนําภูมิปญญาและเอกลักษณของทองถ่ินผสม 
ผสานไปในตัวผลิตภัณฑสินคาชุมชน รวมถึงการพัฒนาองคความรูและความ สามารถ ของผูผลิตเพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคา  เพ่ือเสริมสรางมูลคาเพ่ิม และความหลากหลายของผลิตภัณฑ จึงเปนส่ิงจําเปน ซ่ึง
จะชวยใหในการผลิตสินคา-บริการของชุมชนสามารถสงผลิตภัณฑไปขายไดทั้งตลาด ภายในประเทศและ 
ตางประเทศ ชวยสรางความเข็มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิตใหแกเศรษฐกิจฐานราก ซ่ึง
สอดคลองกับนโยบายของรัฐที่จะสงเสริมความเขมแข็งของผลิตภัณฑชุมชน 

ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเคยจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพการแขงขันใหแกกลุมชุมชนผูผลิต
ผลิตภัณฑส่ิงทอ อาหาร และเครื่องปนดินเผา ในจังหวัดเชียงใหมและลําปาง[2] สามารถทําใหกลุมชุมชน มี
รายไดเพ่ิมขึ้น 20.2% และเพิ่มราคาขายผลิตภัณฑโดยเฉล่ีย 69.32% รวมถึงการเรียนรูรวมกันในการพัฒนา
ศักยภาพไปสูตลาดที่สูงกวา   
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เชนเดียวกัน ในโครงการนี้จะเปนการหาแนวทางสรางมูลคาเพ่ิมใหแกเอทานอลที่ผลิตไดจาก
วิสาหกิจชุมชนแหงน้ี เชน การสรางรสชาติใหม การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ สวนเอทานอลที่สามารถ
ผลิตไดที่ความเขมขน 70-80% โดยปริมาตร จะหาทางเลือกในการนําเอทานอลที่ผลิตได ไปใชในการ
ผลิตภัณฑรูปแบบอื่น เชน การนําไปผลิตแอลกอฮอลแข็ง หรือนําไปเพ่ิมความเขมขนใหสูงขึ้นอีก เพ่ือ
นําไปใชเปนสารตั้งตน หรือตัวทําละลาย ชะลาง ในอุตสาหกรรมยา โดยเฉพาะพวกสมุนไพร [3-6] ยาฆาเชื้อ 
[7-8] หรืออุตสาหกรรมเคมี เชนอุตสาหกรรมสี [9-10] นอกจากการผลิตสุราชุมชน ซ่ึงจะเปนแนวทางหนึ่งใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ ใหมีมูลคาสูงขึ้น และสามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย  

ในการผลิตเอทานอลใหมีความเขมขนสูง อาจทําไดโดยการผานไอของเอทานอลที่ 70-80% ที่
ไดจากกระบวนการตมกลั่นผานชั้นของ Molecular Sieve หรือสารดูดความชื้นชนิดอื่นที่มีการระบาย
ความรอน[11] ไอนํ้าที่ปะปนอยูจะถูกดูดซับโดยสารดูดความชื้น ทําใหไอเอทานอลที่ไหลผานควบแนน
เปนของเหลวที่มีความเขมขนสูงขึ้น และเมื่อสารดูดความชื้นอิ่มตัวจะมีการนําไลความชื้นออก ซ่ึงใน
การศึกษาจะมีการทดสอบโดยการนําความรอนทิ้งที่เกิดจากการตมกลั่นมาใหความรอน รวมถึงการใช
เทคนิคอื่นมารวม เชน การนําไปตากแดด เปนตน สําหรับเอทานอลที่มีความเขมขน 70-90% โดย
ปริมาตร ก็เพียงพอในการนํามาใชเปนตัวทําละลายหรือ สารต้ังตนในอุตสาหกรรมเคมี หรืออุตสาหกรรม
ยา  
  1.3 วัตถุประสงคของโครงการ  

1. เพ่ือหาแนวทางการออกแบบ และปรับปรุง รสชาติของสุราชุมชน รวมถึงการสรางตนแบบบรรจุภัณฑ 
สุราชุมชน ในการสรางมูลคาเพ่ิม และควบคุมคุณภาพ 

2. เพ่ือหาแนวทางในการนําเอทานอลที่มีความเขมขนสูงที่ไดจากกระบวนการผลิตมาสรางผลิตภัณฑ
รูปแบบอื่น เชน แอลกอฮอลแข็ง รวมถึงแนวทางการเพิ่มความเขมขนของเอทานอล เพ่ือนําไปผลิตเปน
สารตั้งตนในอุตสาหกรรมยา หรือเคมี ทั้งน้ีจะมีการศึกษาตนทุนที่เกิดขึ้น ในแตละผลิตภัณฑที่ได 

1.4   ขอบเขตของโครงการวิจัย  
ในงานวิจัยน้ี จะเปนการศึกษานํารอง ในชุมชนที่เคยไดรับการสงเสริม คือ วิสาหกิจชุมชนแมบัว-สี

กรุป ตําบลแมตืน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ซ่ึงในปจจุบัน สามารถผลิตเอทานอล จากการหมักนํ้าสาขาว หรือ
ขาวโพด ใหมีความเขมขน 30-40% โดยปริมาตร และในขณะเดียวกันในกระบวนการผลิตสามารถผลิตเอทา
นอลที่มีความเขมขนสูงที่ 70-80% โดยปริมาตร  สําหรับเอทานอลที่มีความเขมขน 30-40% โดยปริมาตร จะมี
การจัดหาแนวทางการออกแบบและปรับปรุงรสชาติของสุราชุมชน รวมถึงการสรางตนแบบบรรจุภัณฑ สุรา
ชุมชน โดยเนนเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่เสริมสรางมูลคาเพ่ิม และในกรณีเอทานอลที่มีความเขมขนสูงที่ได
จากกระบวนการผลิตจะนํามาสรางผลิตภัณฑรูปแบบอื่น เชน แอลกอฮอลแข็ง รวมถึงแนวทางการเพิ่มความ
เขมขนของเอทานอลเพื่อนําไปผลิตเปนสารตั้งตนในอุตสาหกรรมยาหรือเคมี ทั้งน้ีจะมีการศึกษาตนทุนที่
เกิดข้ึนในแตละผลิตภัณฑท่ีได 
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1.5   แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย ตลอดระยะการวิจัย 1 ป 
แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

เดือน 
 กิจกรรม 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 
การหาแนวทางในการปรับปรุงรสชาติ และการออกแบบขวดและ
บรรจุภัณฑ 

      

การทดสอบการเพิ่มความเขมขนเอทานอลจาก 70-80 % โดยปริมาตร 
ข้ึนเปน 90 % โดยปริมาตร  

      

การผลิตสุราชุมชน รสชาติใหม  การสงแบบสอบถามความพึงพอใจ 
การผลิตขวดและบรรจุภัณฑ 

      

การหาสหสัมพันธ ในการเพิ่มความเขมขนของเบด ดูดซับความชื้น
เพื่อเพ่ิมความเขมขนเอทานอล และการออกแบบขนาดเบดตนแบบ 

      

การหาแนวทางในการทําเอทานอลแข็งพรอมบรรจุภัณฑ       
การหาแนวทางในการนําเอทานอลเปนสารทําละลาย หรือสารตั้งตน
ในอุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมเคมี 

      

การวิเคราะหผลกระทบที่มีตอส่ิงแวดลอม ในกระบวนการผลิต       
การวิเคราะหตนทุนการผลิต       
สรุปและเผยแพร       

 
1.6   ผลท่ีคาดวาจะไดรบั  

1. ไดรูปแบบผลิตภัณฑสุราชุมชน ที่มีรสชาติใหม รวมถึงบรรจุภัณฑ ที่มีลักษณะเปนสากลมากขึ้น 
โดยยังสามารถคงเอกลักษณทองถิ่น 

2. เอทานอลความเขมขนสูง สามารถนํามาสรางผลิตภัณฑรูปแบบอื่น เชน เอทานอลแข็งการเพิ่ม
ความเขมขนใหสูงขึ้น เพ่ือนํามาใชเปนสารทําละลายในอุตสาหกรรมยา หรือ อุตสาหกรรมเคมี 

3. สามารถนําไปเผยแพร ใหแกชุมชนอื่น เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑ       
 

1.7     หนวยงานที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  
   1.     หนวยงานภาครัฐในการกําหนดนโยบาย การเผยแพรเทคโนโลยี 

2. หนวยงานภาคเอกชนรวมถึงชุมชน สามารถนําองคความรูจากโครงการนี้ไปใชในการสราง 
    มูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑ รวมถึงการสรางผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ 

 



บทที่ 2 
หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

  
การศึกษาโครงการ การสรางมูลคาเพิ่มการผลิตเอทานอลชุมชน มีแนวทางการศึกษาวิจัย

ตามหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญไดแก ความรูทั่วไปและการผลิตเอทานอล การพัฒนา แนวทางและ
วัตถุประสงคหลักของการปรับปรุงผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ นอกจากนั้นยังไดกลาวถึงหลักการของ
การศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมจากวิธีการประเมินวัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ(LCA) โดยมี
รายละเอียดของทฤษฏีที่สําคัญดังน้ี 
 
2.1    เอทานอล 

เอทานอล (Ethanol) [12] หรือเอทิลแอลกอฮอล (Ethyl alcohol) คือสารประกอบอินทรียในกลุม
แอลกอฮอลชนิดหน่ึงที่ประกอบดวยคารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เอทานอลเปนแอลกอฮอลที่
สามารถใชประโยชนไดทั้งเพ่ือการบริโภค (Beverage alcohol) ซึ่งหมายถึงรูปแบบใดๆ ของเอทานอลที่
ถูกกล่ันและมีความเหมาะสม สําหรับการบริโภคของมนุษยตามกฎหมาย โดยมักจะมีขอจํากัดวาตองเปน
แอลกอฮอลที่ไดจากการหมักดวย กระบวนการทางธรรมชาติ ไมใชกระบวนการสังเคราะหทางเคมีและ
เพ่ือใชเปนเช้ือเพลิง  หรือที่เรียกวา Fuel alcohol ซ่ึงหมายถึง เอทานอลที่ถูกกําจัดนํ้าออกจนเกือบหมด 
หรือเอทานอลไรนํ้า (Anhydrous ethanol) ที่มีความ บริสุทธิ์สูง (99.5%) สามารถนํามาใชเปนนํ้ามัน
เชื้อเพลิงได 3 รูปแบบ ไดแก (1) ใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรงเพื่อทดแทนนํ้ามันเบนซินและน้ํามันดีเซล (2) 
ใชผสมกับนํ้ามันเบนซิน เรียกวา แกสโซฮอล (Gasohol) หรือผสมกับนํ้ามันดีเซล เรียกวา ดีโซฮอล
(Diesohol) (3) ใชเปนสารเพ่ิมคาออกเทนของน้ํามันใหกับเครื่องยนต ไดแก Ethyl Tertiary Butyl Ether 
(ETBE) การใชเอทานอลบริสุทธเพ่ือเปนเชื้อเพลิงที่สะดวกในขณะนี้ โดยตองดัดแปลงเครื่องยนต คือ 
การใชในรูปของการผสมกับนํ้ามัน โดยเอทานอลที่ผสมในสัดสวน 5 – 30% โดยปริมาตร จะสามารถใช
เปนทดแทนสารเอ็มทีบีอี (Methyl tertiary butyl ether; MTBE) ที่เปนสารเพ่ิมออกซิเจนและออกเทนใน
นํ้ามันได ซ่ึงในปจจุบันการใชเอทานอลเปนเช้ือเพลิงในหลายประเทศ เชน บราซิลจะนําเอทานอลความ
เขมขน 99.5% โดยปริมาตรมาผสมกับนํ้ามันเบนซินในอัตราสวน 20% โดยปริมาตร และใชช่ือผลิตภัณฑ
วา “Proalcohol” สหรัฐอเมริกาใชเอทานอลผสมกับนํ้ามันเบนซินไรสารตะก่ัวในอัตราสวน 10 : 90 
เรียกวา แกสโซฮอล (Gasohol) ออสเตรเลียนํา เอทานอลผสมกับนํ้ามันเบนซินในอัตราสวน 15 : 85 และ
ใชเปนเช้ือเพลิงในรถยนตในชื่อผลิตภัณฑ “Petranol” ฟลิปปนสผสมเอทานอล (ซ่ึงผลิตจากออย) กับ
นํ้ามันเบนซิน ในอัตราสวน 20 : 80 เรียกวา “Alcogas” เปนตน 
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2.2    กระบวนการผลิตเอทานอล 
กระบวนการผลิตเอทานอลสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ กระบวนการ

สังเคราะห (1) กระบวนการสังเคราะหทางเคมี (Chemical synthesis) เปนการผลิตจากอนุพันธสาร
ปโตรเลียม เชน เอทิลีนดวยปฏิกิริยาการระเหยน้ํา (Dehydration) (2) กระบวนการหมัก (Fermentation) 
เปนการผลิตเอทานอลจากน้ําตาลดวยเชื้อยีสต จะประกอบดวย 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกยีสตจะใชนํ้าตาล
โมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharide) เปนอาหารและเปลี่ยนนํ้าตาลเปนเอทานอลโดยกระบวนการ Glycolysis 
ในสภาวะที่ไมมีออกซิเจน ดังสมการ 
 

C6H12O6 + ยีสต              2CO2 + 2C2H5O12  +  28.7 kcal 
 
โดยตามทฤษฎีนํ้าตาลกลูโคส 100% จะถูกเปลี่ยนเปนคารบอนไดออกไซดและเอทานอล 48.89 

และ 51.11% โดยนํ้าหนัก ตามลําดับ แตในทางปฏิบัติจะเกิดการสูญเสียไดเปนสารประกอบอื่นๆ หรือใช
ในการสรางเซลลของยีสต ทําใหไดเอทานอลประมาณ 48% เมื่อไดเอทานอลแลว ขั้นตอนที่ 2 จึงเปนการ
ทําใหเอทานอลมีความเขมขนและบริสุทธิ์สูงขึ้นโดยการกลั่น รูปที่ 2.1 แสดงขั้นตอนการผลิต 
เอทานอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 ข้ันตอนการผลิตเอทานอล (ที่มา: www.cassava.org) 
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2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ เปนขั้นตอนสําคัญขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการผลิต ทั้งน้ีเพ่ือสราง

บรรจุภัณฑ ใหสามารถเอื้ออํานวยคุณประโยชน ดานหนาที่ใชสอยไดดี มีความปลอดภัยจากการคุมครอง
ผลิตภัณฑ ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ในการผลิต การบรรจุ การขนสง การเก็บรักษา การวาง
จําหนาย และการอุปโภค นอกจากนั่นยังจะเปนการสรางบรรจุภัณฑใหสามารถสื่อสาร และสราง
ผลกระทบทางจิตวิยาตอผูบริโภค โดยจะยังคงคุณสมบัติที่สําคัญ ไดแก ความมีเอกลักษณพิเศษของ
ผลิตภัณฑ ความมีลักษณะพิเศษที่สามารถสรางความทรงจําหรือทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ และ
บริษัทผูผลิต และความมี ลักษณะพิเศษที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูอุปโภคตลอดจนใหเขาใจ[13] 
หลักการออกแบบบรรจุภัณฑควรคํานึงถึงความเหมาะสมที่สําคัญไดแก 

 
2.3.1 หนาท่ีใชสอย  

หนาที่ใชสอยถือเปนหลักการออกแบบผลิตภัณฑที่สําคัญที่ตองคํานึงถึง เพราะ
ผลิตภัณฑทุกชนิดตองมีหนาที่ใชสอยที่ถูกตองตามเปาหมายที่ตั้งไว คือสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ผลิตภัณฑน้ันถือวามีประโยชนใช
สอยดี (High Function) แตถาหากผลิตภัณฑใดไมสามารถสนองความตองการไดอยางมี
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑน้ันก็จะถือวามีประโยชนใชสอยไมดีเทาที่ควร (Low Function)  
 
2.3.2 ความปลอดภัย  

การออกแบบควรคํานึงถึงความปลอดภัยของผูใช หรือตองแสดงเครื่องหมาย คําเตือน
ไวใหชัดเจน พรอมคําอธิบายรายละเอียดการใชงานผลิตภัณฑเพ่ือการใชงานท่ีเหมาะสม 
ตัวอยางเชน ในผลิตภัณฑที่ใชสําหรับเด็ก ควรเลือกใชวัสดุที่ไมเปนพิษ หรือในการออกแบบหัว
เกลียววาลว ถังแกส หรือปุมเกลียว ล็อกใบพัดของพัดลม จะมีการทําเกลียวเปดใหยอนศรตรงกัน
ขามกับเกลียวทั่วๆ ไป เพ่ือความปลอดภัย สําหรับคนที่ไมทราบหรือเคยมือไปหมุนเลนคือ ย่ิง
หมุนก็ย่ิงขันแนน เปนการเพ่ิมความปลอดภัยใหแกผูใช เปนตน 
 
2.3.3 ความแข็งแรง  

ผลิตภัณฑจะตองมีความแข็งแรงในตัวของผลิตภัณฑหรือโครงสรางเปนความเหมาะสม
ในการที่นักออกแบบรูจักใชคุณสมบัติของวัสดุ และจํานวน หรือปริมาณของโครงสราง ในกรณี
ที่เปนผลิตภัณฑที่จะตองมีการรับนํ้าหนัก เชน โตะ เกาอี้ ตองเขาใจหลักโครงสรางและการรับ
นํ้าหนัก อีกทั้งตองไมทิ้งเร่ืองของความสวยงามทางศิลปะ เพราะมีปญหาวา ถาใชโครงสรางให
มากเพื่อความแข็งแรง จะเกิดสวนทางกับความงาม นักออกแบบจะตองเปนผูดึงเอาสิ่งสองสิ่งน้ี
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เขามาอยูในความพอดีใหได สวนความแข็งแรงของตัวผลิตภัณฑเองนั้นก็ขึ้นอยูที่การออกแบบ
รูปรางและการเลือกใชวัสดุ และประกอบกับการศึกษาขอมูลการใชผลิตภัณฑวา ผลิตภัณฑ
ดังกลาวตองรับนํ้าหนักหรือกระทบกระแทกอะไรหรือไมในขณะใชงานก็คงตองทดลอง
ประกอบการออกแบบไปดวย แตอยางไรก็ตาม ความแข็งแรงของโครงสรางหรือตัวผลิตภัณฑ 
นอกจากเลือกใชประเภทของวัสดุ โครงสรางที่เหมาะสมแลวยังตองคํานึงถึงความประหยัด
ควบคูกันไปดวย  
 
2.3.4 ความสะดวกสบายในการใช  

การออกแบบจะตองมีความเหมาะสม ตอความสะดวกสบายในการใชงาน ตัวอยางเชน 
ในการศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑกลุมท่ีถูกนํามาใชงานในชีวิตประจําวัน ในระยะเวลานานๆ 
เชน เกาอี้ ดาม เคร่ืองมือ อุปกรณตางๆ หรือปุมสัมผัสตางๆ เปนตน นักออกแบบจะตองศึกษา
วิชากายวิภาคเชิงกลเกี่ยวกับสัดสวน ขนาด และขีดจํากัดที่เหมาะสมสําหรับอวัยวะสวนตางๆ ใน
รางกายของมนุษยทุกเพศ ทุกวัย ซ่ึงจะประกอบดวยความรูทางดานขนาดสัดสวนมนุษย 
(Anthropometry) ดานสรีรศาสตร (Physiology) เพ่ือใชประกอบการออกแบบ หรือศึกษาดาน
จิตวิทยา (Psychology) ซ่ึงความรูในดานตางๆ ที่กลาวมาน้ี จะทําใหนักออกแบบ ออกแบบ และ
กําหนดขนาด (Dimensions) สวนโคง สวนเวา สวนตรง สวนแคบของผลิตภัณฑตางๆ ไดอยาง
พอเหมาะกับรางกายหรืออวัยวะของมนุษยที่ใช ก็จะเกิดความสะดวกสบายในการใช ลดอาการ
เมื่อยลาในขณะที่ใชไปนานๆ  
 
2.3.5 ความสวยงาม  

ความสวยงามเปนส่ิงที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ เพราะทําใหเกิดความประทับใจ สวน
หนาที่ใชสอยจะดีหรือไมตองใชเวลาอีกระยะหน่ึงคือใชไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดขอบกพรองในหนาที่
ใชสอยใหเห็นภายหลัง ผลิตภัณฑบางอยางความสวยงามก็คือ หนาท่ีใชสอยน่ันเอง เชน 
ผลิตภัณฑของที่ระลึก ของโชวตกแตงตางๆ ซ่ึงผูซ้ือเกิดความประทับใจในความสวยงามของ
ผลิตภัณฑ ความสวยงามจะเกิดมาจากสิ่งสองสิ่งดวยกันคือ รูปราง (FORM) และสี (COLOR) 
การกําหนดรูปรางและสี ในงานออกแบบผลิตภัณฑไมเหมือนกับการกําหนด รูปราง สี ไดตาม
ความนึกคิดของจิตรกรที่ตองการ แตในงานออกแบบผลิตภัณฑเปนในลักษณะศิลปะ
อุตสาหกรรมจะทําตามความชอบ ความรูสึกนึกคิดของนักออกแบบแตเพียงผูเดียวไมได
จําเปนตองยึดขอมูลและกฎเกณฑผสมผสานรูปรางและสีสันใหเหมาะสมดวยเหตุของ
ความสําคัญของรูปรางและสีที่มีผลตอผลิตภัณฑ  
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2.3.6 ราคาพอสมควร  
ผลิตภัณฑที่ผลิตข้ึนมาขายนั้นยอมตองมีขอมูลดานผูบริโภคและการตลาดที่ไดคนควา

และสํารวจแลว ผลิตภัณฑยอมจะตองมีการกําหนดกลุมเปาหมายที่จะใชวาเปนคนกลุมใด อาชีพ
ฐานะเปนอยางไร มีความตองการใชสินคาหรือผลิตภัณฑน้ีเพียงใด นักออกแบบก็จะเปนผู
กําหนดแบบผลิตภัณฑ ประมาณราคาขายใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่จะซื้อไดการจะไดมา
ซ่ึงผลิตภัณฑที่มีราคาเหมาะสมกับผูซ้ือน้ัน ก็อยูที่การเลือกใชชนิดหรือเกรดของวัสดุ และเลือก
วิธีการผลิตท่ีงายรวดเร็ว เหมาะสม อยางไรก็ดี ถาประมาณการออกมาแลว ปรากฏวา ราคา
คอนขางจะสูงกวาท่ีกําหนดไว ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองคประกอบดานตางๆ กัน
ใหม แตก็ยังตองคงไวซ่ึงคุณคาของผลิตภัณฑน้ัน  
 
2.3.7 การซอมแซมงาย  

หลักการน้ีคงจะใชกับผลิตภัณฑ เครื่องจักรกล เครื่องยนต เคร่ืองใชไฟฟาตางๆ ที่มี
กลไกภายในซับซอน อะไหลบางชิ้นยอมตองมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใชงานหรือการใช
งานในทางที่ผิด นักออกแบบยอมที่จะตองศึกษาถึงตําแหนงในการจัดวางกลไกแตละชิ้น
ตลอดจนน็อตสกรู เพ่ือที่จะไดออกแบบสวนของฝาครอบบริเวณตางๆ ใหสะดวก ในการถอด
ซอมแซมหรือเปล่ียนอะไหลงาย 
 
2.3.8 วัสดุและวิธีการผลิต  

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ผลิตดวยวัสดุสังเคราะห อาจมีกรรมวิธีการเลือกใชวัสดุและวิธี
ผลิตไดหลายแบบ แตแบบหรือวิธีใดถึงจะเหมาะสมที่สุด ที่จะไมทําใหตนทุนการผลิตสูงกวาที่
ประมาณ ฉะนั้น นักออกแบบคงจะตองศึกษาเรื่องวัสดุและวิธีผลิตใหลึกซ้ึง โดยเฉพาะวัสดุ
จําพวกพลาสติกในแตละชนิด จะมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ตางกันออกไป เชน มีความใส ทน
ความรอน ผิวมันวาว ทนกรดดางไดดี ไมล่ืน เปนตน ก็ตองเลือกใหคุณสมบัติดังกลาวให
เหมาะสมกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่พึงมีย่ิงในยุคสมัยน้ี มีการรณรงคชวยกันพิทักษ
ส่ิงแวดลอมดวยการใชวัสดุที่นํากลับหมุนเวียนมาใชใหม ก็ย่ิงทําใหนักออกแบบยอมตองมี
บทบาทเพิ่มขึ้นอีกคือ เปนผูชวยพิทักษส่ิงแวดลอมดวยการเลือกใชวัสดุที่หมุนเวียนกลับมาใช
ใหมได ท่ีเรียกวา “รีไซเคิล”  
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2.3.9 การขนสง  
นักออกแบบตองคํานึงถึงการประหยัดคาขนสง การขนสงสะดวกหรือไม ระยะใกลหรือ

ระยะไกลกินเนื้อที่ในการขนสงมากนอยเพียงใด การขนสงทางบกทางน้ําหรือทางอากาศตองทํา
การบรรจุหีบหออยางไร ถึงจะทําใหผลิตภัณฑไมเกิดการเสียหายชํารุด ขนาดของตูคอนเทน
เนอรบรรทุกสินคาหรือเน้ือที่ที่ใชในการขนสงมีขนาด กวาง ยาว สูง เทาไหร เปนตน หรือใน
กรณีที่ผลิตภัณฑที่ทําการออกแบบมีขนาดใหญโตยาวมาก เชน เตียง หรือพัดลมแบบตั้งพ้ืน นัก
ออกแบบก็ควรที่จะคํานึงถึงเรื่องการขนสง ตั้งแตขั้นตอนของการออกแบบกันเลย คือ ออกแบบ
ใหมีช้ินสวน สามารถถอดประกอบไดงาย สะดวก เพ่ือทําใหหีบหอมีขนาดเล็กสุดสามารถบรรจุ
ไดในลังที่เปนขนาดมาตรฐาน เพ่ือการประหยัดคาขนสง เมื่อผูซ้ือซ้ือไปก็สามารถที่จะขนสงได
ดวยตนเองนํากลับไปบานก็สามารถประกอบชิ้นสวนใหเขารูปเปนผลิตภัณฑไดโดยสะดวกดวย
ตนเอง  

หลักการออกแบบผลิตภัณฑท่ีไดกลาวมาทั้ง 9 ขอน้ีเปนหลักการท่ีนักออกแบบ
ผลิตภัณฑตองคํานึงถึงเปนหลักการทางสากลที่ไดกลาวไวในขอบเขตอยางกวาง ครอบคลุม
ผลิตภัณฑไวทั่วทุกกลุมทุกประเภท ในผลิตภัณฑแตละชนิดนั้นอาจจะไมตองคํานึงถึงหลักการ
ดังกลาวครบทุกขอก็ได ข้ึนอยูกับความซับซอนของผลิตภัณฑ เชน ออกแบบผลิตภัณฑไวแขวน
เส้ือ ก็คงจะเนนหลักการดานประโยชนใชสอย ความสะดวกในการใชและความสวยงามเปน
หลัก คงจะไมตองไปคํานึงถึงดานการซอมแซม เพราะไมมีกลไกซับซอนอะไร หรือการขนสง 
เพราะขนาดจํากัดตามประโยชนใชสอยบังคับ เปนตน ในขณะที่ผลิตภัณฑบางอยาง เชน 
ออกแบบผลิตภัณฑรถยนต ก็จําเปนที่นักออกแบบจะตองคํานึงถึงหลักการออกแบบผลิตภัณฑ
ครบทั้ง 9 ขอ เปนตน สําหรับแนวทางการออกแบบ และรูปแบบของผลิตภัณฑโดยทั่วไปจะแบง
ตามลักษณะการสรางสรรค และลักษณะการออกแบบไดแก 

ระดับการสรางสรรค 4 ระดับ 
1. การคนพบสิ่งใหม(Discovery)ไดแกผลงานซึ่งเปนส่ิงใหมยังไมเคยคนพบมากอน 

ในงานออกแบบปจจุบันไมคอยเห็นนัก เน่ืองจากการออกแบบมีรากฐาน การ
พัฒนามาจากงานเดิม การคนพบส่ิงใหมสวนใหญน้ันมักจะเกิดข้ึนในวงการ
วิทยาศาสตรการคนพบทฤษฎีและหลักการ หรือสารใหมๆเปนตน  

2. การริเร่ิมใหม(Innovation)เปนผลงานที่เกิดข้ึนจากการนําหลักการหรือการคนพบ
มาใชสรางใหเกิดส่ิงใหม ที่มีคุณคา ในการแกปญหา เชน เครื่องยนตที่ใชนํ้ามัน 
เปล่ียนมาเปนใชไฟฟา  

3. การสังเคราะหใหม(Synthesis)เปนผลงานที่เกิดจากการรวบรวมผลงานเดิมที่มีอยู
แลว มาสังเคราะหสรางใหเกิดเปนส่ิงใหม เชน การรวบรวมความสามารถดาน 
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ถายรูป ถายวีดีโออินเตอรเน็ทไว เกมส แผนที่ โทรทัศน ฯลฯ ไวใน
โทรศัพทมือถือ  

4. การดัดแปลงใหม(Mutation)เปนผลงานที่พบเห็นทั่วไป ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ ขนาดหรือคุณสมบัติบางประการ ใหมีความแตกตางจากสิ่งของที่มีอยูเดิม 
ทําใหผูผลิตตองเรงผลิตสินคาประเภทเดิม แตงสามารถดึงดูดความสนใจไดดีกวา 
อันเปนผลทําใหเกิดการแขงขันทางการคา  

รูปแบบการสรางสรรค ดังกลาวมักเกิดจากแรงบันดาลใจซึ่ ง เ กิดจากสิ่งดลใจ
(Inspiration) ที่สําคัญดังน้ี 

1. รูปทรงธรรมชาต(ิNatural from inspiration)เชน รูปทรงของคน, สัตว, พืช, แรธาตุ  
2. รูปทรงเรขาคณิต(Ceomatic from inspiration)  
3. รูปทรงอิสระ(free from inspiration)  

ลักษณะของผลิตภณัฑ(Style) ที่ถูกนํามาเลือกใชในการออกแบบโดยทั่วไปแบงเปน 5 
ลักษณะหลัก ไดแก 

1. แบบโบราณ(Old style)เปนการออกแบบแนวอนุรักษนิยม โดยยึดแบบอยางจาก
ของเดิมมาออกแบบ  

2.  แบบอมตะ(Classic style)คือการออกแบบที่มีมานานแตยังไมลาสมัย  
3. แบบรวมสมัย(Contemporary style) คือการนําเอาของเกาและของใหมมาออกแบบ

ใหเหมาะสมกับยุคสมัย  
4. แบบทันสมัย(Modern style)การออกแบบที่เปนปจจุบัน เขากับสมัยนิยม  

 
นอกจากแนวทางและวิธีการออกแบบที่กลาวมาแลวในการออกแบบบรรจุภัณฑที่ดีจะตอง

คํานึงถึงความเหมาะสม และแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงการออกแบบ
เพ่ือส่ิงแวดลอมดานการหีบหอที่สําคัญ ไดแก การใชหีบหอนอยที่สุด สามารถนําอุปกรณในการขนถาย
และวัสดุหีบหอกลับมาใชใหม และลดการใชวัสดุหายากในการทําหีบหอ นอกจากนั้นควรยึดหลักและ
แนวทางพ้ืนฐานการออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญ รวมถึงการเลือกใชวัสดุที่เหมาะสม ซ่ึงเปนขอสรุป
ที่ไดทําการรวบรวมโดย Otto และWood (2001) [14,15] ดังแสดงในตารางที่ 2.1 และ 2.2 
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ตารางที่ 2.1 แนวทางการออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอม [14] 

แนวทางการออกแบบ เหตผุล 

• ออกแบบใหมีจํานวนชิ้นสวนนอยที่สุด และจัดให
ชิ้นสวนที่ไมสามารถรีไซเคิลไดตั้งอยูในที่เดียวกัน 

• ออกแบบผลิตภัณฑใหทําหนาที่ไดหลายอยาง 

• ออกแบบใหผลิตภัณฑมีลักษณะแยกสวน(modular) 
มากที่สุด โดยแยกหนาที่ตางๆ ออกจากกัน 

• ออกแบบใหชิ้นสวนที่มีมูลคาสูงสุดอยูในตําแหนงที่
เขาถึงงายและมีทิศทางที่ถอดออกงาย 

• ระบุถึงชิ้นสวนที่สามารถนําไปผลิตซํ้าไดใหชัดเจน 
และเลือกใชหีบหอบรรจุท่ีสามารถนําไปใชใหมได 

• ออกแบบใหชิ้นสวนตางๆ ทําดวยวัสดุชนิดเดียวกัน 

• ลดเวลาการถอดแยกสวน 
 

• ลดปริมาณการใชผลิตภัณฑ 

• ชวยให เ พ่ิมทางเลือกในการใหบริการ
อัพเกรดหรือรีไซเคิล 

• ชวยใหสามารถถอดแยกสวนไดงายในสวน
ที่ตองการ 

• ทําใหเกิดความตองการในการผลิตซํ้าและ
ลดการใชวัตถุดิบ 

• ลดความจําเปนในการถอดแยกชิ้นสวน
ระหวางการรีไซเคิล 

 
ตารางที่ 2.2 แนวทางการเลือกใชวัสดุ [15] 

แนวทางการออกแบบ เหตผุล 

• หลีกเลี่ยงการใชวัสดุควบคุม(สารอันตราย) 

• ลดความหลากหลายของการใชชนิดวัสดุ 

• เลือกใชวัสดุชนิดเดียวกันกับชิ้นสวนที่อยูติดกัน 
 

• ทําการบงช้ี(เคร่ืองหมาย) วัสดุบนชิ้นสวนทุกชิ้น 
 

• ใชวัสดุที่ผานการรีไซเคิลแลว 

• ใชวัสดุที่สามารถรีไซเคิลไดโดยเฉพาะวัสดุที่
บริสุทธิ์มากท่ีสุดเทาที่จะเปนไปได (ไมเติมสารเติม
แตง) 

• หลีกเลี่ยงการใชวัสดุจําพวกคอมโพสิต(composites) 

• ควรทําเครื่องหมายชิ้นสวนที่เปนพิษตอส่ิงแวดลอม 
และการออกแบบใหงายตอการถอดแยกสวน 

• วัสดุเหลาน้ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมสูง 

• ชวยใหกระบวนการรีไซเคิลงายข้ึน 

• ลดความจําเปนในการถอดแยดชิ้นสวน และ
การคัดแยก 

• มูลคาของวัสดุหลายชนิดจะเพิ่มขึ้นโดยการ
บงชี้และคัดแยกที่ชัดเจน 

• เพ่ือสนับสนุนตลาดสําหรับวัสดุที่ผานการรี
ไซเคิล 

• เพ่ือลดของเสีย และเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑ
เมื่อส้ินสุดอายุใชงาน 

• คอมโพสิตประกอบดวยวัสดุหลายชนิดรี
ไซเคิลยาก 

• เพ่ือใหสามารถกําจัดช้ินสวนเปนพิษไดอยาง
รวดเร็ว 
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2.4   การประเมินวงจรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) 
การประเมินวงจรชีวิต[16] หรือ Life Cycle Assessment : LCA คือ กระบวนการวิเคราะหและ

ประเมินคาผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอส่ิงแวดลอมตลอดชวงชีวิต  เริ่มตั้งแตการสกัดหรือการไดมา
ซ่ึงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสงและการแจกจาย การใชงานผลิตภัณฑ การนํากลับมาใชใหมหรือ
การแปลงสภาพ และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑท่ีหมดอายุ  หรืออาจกลาวไดวา LCA จะมีการ
พิจารณาผลิตภัณฑต้ังแตเกิดจนตาย (Cradle to Grave) โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช 
รวมท้ังของเสียที่มีการปลอยออกสูส่ิงแวดลอม  ทั้งน้ีเพ่ือนําไปเปนขอมูลในการหาวิธีปรับปรุงผลิตภัณฑ
หรือกระบวนการ เพ่ือใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด 

องคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) 
ไดนิยามความหมายของ LCA ไวในอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040 วาเปน “การเก็บรวบรวมและทําการ
ประเมินคาของสารขาเขาและขาออก รวมท้ังผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นในระบบของ
ผลิตภัณฑตลอดวงจรชีวิต” 

ข้ันตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ ตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040 
กรอบการดําเนินงานของอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040 แบงขั้นตอนการดําเนินงาน LCA 

ออกเปน 4 ขั้นตอนหลัก ไดแก (1) การกําหนดเปาหมายและขอบเขต (2) การวิเคราะหเพื่อจัดทําบัญชี
รายการดานสิ่งแวดลอม (3) การประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และ (4) การแปลผลและการประเมิน
เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ ซ่ึงแสดงดังรูปที่ 2.2 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2    กรอบการดําเนินงานของการประเมินวงจรชวีิตตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040 

  การกําหนดเปาหมาย 
และขอบเขตของการศึกษา 

  การจัดทําบัญชีรายการ 
ดานสิ่งแวดลอม 

  การประเมินผลกระทบ 
 ตอสิ่งแวดลอม 

 

 

 
 

 การแปลผลและ   
การประเมินเพ่ือ 

ปรับปรุงผลิตภัณฑ 

 

 

การนําไปประยุกตใชงาน 
  -  พัฒนาปรับปรุง     
      ผลิตภัณฑ 
  -  วางแผน/กลยุทธ 
  -  ใหขอมูลกับประชาชน 
  -  สงเสริมการตลาด 
  -  ฯลฯ 
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2.4.1 ขั้นตอนที ่1: การกําหนดเปาหมายและขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษา  LCA น้ัน  ข้ันตอนแรกจะตองทราบวาอะไรคือส่ิงที่จะทําการศึกษา  และจะ
ทําการศึกษาอยางไร ซ่ึงผลจากการศึกษาจะถูกนําไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใดน้ัน ขึ้นอยูกับการ
กําหนดขอบเขตและเปาหมายของการศึกษา โดย LCA สามารถนําไปใชกับเปาหมายหลักๆ ของ
การศึกษาวิจัยที่มีความแตกตางกัน ไดแก 

 เพ่ือวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของผลิตภัณฑ   
 เพ่ือการปรับปรุงผลิตภัณฑ   
 เพ่ือใชในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑแตละชนิด   

การกําหนดเปาหมายและขอบเขตประกอบดวยประเด็นหลักที่มีความสําคัญ  ดังตอไปน้ี 
1). เปาหมาย (Goal) หรือจุดมุงหมาย โดยตองมีการระบุผลของการใช และผูที่จะนําไปใช การกําหนด
เปาหมายจะตองเขาใจรายละเอียดตางๆ เปนอยางดี อาจกลาวไดวาเปาหมายเปนหัวใจของการศึกษา
รายละเอียดและการสรุปผลรายงาน เพราะเปาหมายจะทําใหสามารถแยกแยะความสําคัญของสวนตางๆ 
ในเนื้อหาได 
2). ขอบเขต (Scope)  การพิจารณาขอบเขตของระบบ มีสวนประกอบดังตอไปนี้ 

 หนวยการทํางาน (Functional Unit)  คือสวนที่เปนพ้ืนฐานของการศึกษา LCA เพราะใชเปน
ตัวเปรียบเทียบ หรือเปนตัววัดระหวางผลิตภัณฑ มีการใหนิยามของหนวยการทํางานที่
หลากหลาย เชน เปนมาตรฐานของ Inputs และ Outputs ที่เปนกลาง โดยหนวยการทํางานของ
ระบบจะใหความหมายและการวัดที่กระจางชัด ซ่ึงผลจากการวัดจะใชเปนคําตอบตอไปได 
ลักษณะ 3 ประการของหนวยการทํางาน ไดแก (1) ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ (2) ความ
คงทนของผลิตภัณฑ และ (3) คุณสมบัติพ้ืนฐาน ในการเปรียบเทียบระหวางระบบสามารถทํา
ไดดวยฟงกชันที่มีลักษณะพ้ืนฐานเหมือนกัน 

 คุณภาพของขอมูล (Data Quality) คุณภาพของขอมูลที่นํามาใชในกระบวนการของ LCA จะ
นํามาซึ่งคุณภาพของขอสรุปท่ีไดจาก LCA โดยคุณภาพของขอมูลจะทําใหทราบรายละเอียด
ตางๆ ท่ีสําคัญ และทําใหการประเมินเปนไปอยางมีหลักเกณฑ 

2.4.2 ขั้นตอนที่ 2: การจัดทําบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอม 

จุดประสงคของการวิเคราะหบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอม คือ การเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
กับส่ิงแวดลอมจากกระบวนการตางๆ ตามที่ไดกําหนดไวในข้ันตอนของการกําหนดเปาหมายและ
ขอบเขต และคํานวณเพ่ือหาจํานวนสารขาเขา (Inputs) และสารขาออก (Outputs) ของระบบผลิตภัณฑ 
(Product System) ซ่ึงสารขาเขาและสารขาออกที่ไดเหลาน้ี ไดแก การใชทรัพยากร การใชพลังงาน และ
การปลอยสารออกสูอากาศ นํ้า และดิน การเก็บขอมูลควรอยูในรูปแบบที่เขาใจงาย และควรจะ
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ประกอบดวยรายละเอียดของกระบวนการผลิต ผังการไหลของกระบวนการ และลักษณะของขอมูล เชน 
คุณภาพ แหลงที่มา และขอจํากัดของขอมูล เปนตน โดยมีประเด็นท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 การคัดเลือกขอมูล (Data Collection)  คือ การคัดเลือกและจัดการกับขอมูลของวัตถุดิบ ที่ใช 
ของเสีย และสิ่งที่แพรกระจายออกจากทุกๆ ขั้นตอนในระบบผลิตภัณฑ  ขอมูลจะตองแสดง
รายละเอียดทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

 การกลั่นกรองขอบเขตของระบบ (Refining System Boundaries) คือ การกําหนดสวน 
Scope Definition Procedure หลังจากการคัดเลือกขอมูลเสร็จส้ินแลว 

 กระบวนการคํานวณ (Calculation Procedure) สามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชน การใช 
Spreadsheet หรือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ LCA โดยเฉพาะ เปนตน 

 ความถูกตองของขอมูล (Validation of Data)  ตองมีการควบคุมกระบวนการตั้งแตการ
คัดเลือกขอมูลจนถึงการปรับปรุงขอมูลและสรุป 

 การเช่ือมโยงขอมูล (Relating Data) ขอมูลท่ีไดตองมีความเชื่อมโยงกัน โดย Input และ 
Outputs จะตองสัมพันธกับเครื่องจักรหรืออุปกรณสวนตางๆ ในกระบวนการยอย 

 การปนสวนและการแปรใชใหม (Allocation and Recycling) พบวาในบางระบบที่มีความ
ซับซอน ทําใหไมสามารถประเมินและไดผลลัพธตรงตามขอบเขตที่กําหนดไว จึงตอง
แกปญหาโดย (1) เพ่ิมขอบเขตของระบบ โดยรวม Inputs และ Outputs ที่มีทั้งหมด หรือ (2) 
จัดทํารายการที่มีความสัมพันธกับการศึกษาและการประเมินผลกระทบ 

2.4.3 ขั้นตอนที ่3: การประเมินผลกระทบตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ 

การประเมินผลกระทบตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ หรือ Life Cycle Impact Assessment เปน
กระบวนการที่ตองใชเทคนิคในการจัดการขอมูลดานคุณภาพและปริมาณ เพ่ือนํามาจําแนกและ
ประเมินผลกระทบตอสภาวะทางสิ่งแวดลอม ซ่ึงเกิดจากองคประกอบของบัญชีรายการ การประเมินผล
กระทบประกอบดวยสวนตางๆ ดังน้ี 

 การกําหนดประเภท (Category Definition)  คือ การเตรียมทางเลือกของผลกระทบแต
ละประเภทที่จะเกิดขึ้น ไดแก ผลกระทบจากแหลงอชีวภาพ (Abiotic Resource), 
ผลกระทบจากแหลงชีวภาพ (Biotic Resource), ผลกระทบตอดิน นํ้า และอากาศ ปญหา
โลกรอนข้ึน ปญหาการลดลงของโอโซน ของเสียจากมนุษย ฯลฯ 

 การจําแนกประเภท (Classification)  คือ การจําแนก Input และ Output ที่ไดจากการ
กําหนดประเภท  เปนขั้นตอนของการจําแนกวิเคราะหคุณสมบัติเชิงคุณภาพของ
ผลกระทบที่มีความสัมพันธกัน โดยมีการแสดง Input และ Output ที่ไดจากขั้นตอนการ
จัดทําบัญชีรายการ ซ่ึงนําไปสูผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นโดยตรง 
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 การกําหนดบทบาท (Characterization)  คือ การแสดงประเภทของผลกระทบใน
รูปแบบของดัชนีชี้วัด (Indicator) โดยผลที่ไดจากการกําหนดบทบาท คือ การแสดงการ
แบงประเภทของ Initial Loading และขอมูลการลดลงของทรัพยากรประเภทตางๆ 

 การใหนํ้าหนักของผลกระทบ (Valuation or Weighting)  คือ การจัดอันดับ การ
คัดเลือก หรือการจัดกลุมของผลกระทบแตละประเภทที่แตกตางกัน โดยพิจารณาจาก
ปจจัยพ้ืนฐาน 3 ประการ ไดแก (1) การแสดงความสัมพันธเบื้องตนขององคกร กลุม 
หรือผูมีสวนเก่ียวของ (2) สามารถรับประกันไดวากระบวนการนั้นมีความเปนไปได 
สามารถจัดทําเปนเอกสารและรายงานได และ (3) สามารถตั้งความสัมพันธของผลลัพธ
ที่เปนรากฐานของผลกระทบแตละประเภทได 

 การเทียบหนวย (Normalization) คือ การศึกษาเพ่ิมเติมวาผลกระทบแตละประเภทที่
เกิดข้ึนจะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในภาพรวมอยางไร  การเปรียบเทียบอาจทําโดย
การเทียบปริมาณทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่กําหนด หรือเทียบตอประชากร 1 คน วา
เปนตนเหตุในการเกิดผลกระทบมากนอยเพียงใด เปนตน 

อยางไรก็ดีการใหนํ้าหนักของผลกระทบ (Valuation or Weighting) และการเทียบหนวย 
(Normalization) เปนเพียงสวนที่ควรจัดทําเพ่ิมเติม เพ่ือใหสามารถนําผลลัพธที่ไดจากการประเมินวงจร
ชีวิตไปใชประโยชนเฉพาะดานตอไป 

 การประเมินคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SimaPro 
SimaPro คือ โปรแกรมที่ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห และเปรียบเทียบคา

ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนของผลิตภัณฑตางๆ โปรแกรมประกอบดวย 2 สวนหลักๆ คือ (1) 
ฐานขอมูลบัญชีรายการ และ (2) ขอมูลในการประเมินผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม โดยทั้ง 2 สวนไดมี
การบันทึกขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของไวมากมาย แตผูที่นําโปรแกรมไปใชงานไมสามารถเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแกไขใดๆ ได 

การคํานวณในโปรแกรม SimaPro อาศัยหลักการของ Environmental Design of Industrial 
Products หรือ EDIP ซ่ึงมีขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมดังตอไปนี้ 

1) การกําหนดบทบาท (Characterization) คือ ข้ันตอนการคํานวณหาศักยภาพผลกระทบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมในแตละรูปแบบของผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  โดยคํานวณใหอยูในรูปของ
ปริมาณสารอางอิงในแตละชนิดของผลกระทบนั้นๆ เชน สารที่กอใหเกิดภาวะโลกรอนข้ึนจะถูก
คํานวณใหอยูในหนวยของ CO2 – Equivalent เปนตน คาศักยภาพผลกระทบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอมในแตละชนิดของผลกระทบ สามารถคํานวณไดจากสมการที่ (2.1) 
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EPj =  Σ (Qi × EFij )      (2.1) 
 

โดย  EPj (Environmental Impact Potential) คือ คาศักยภาพผลกระทบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม สําหรับผลกระทบ j ใดๆ 
Qi (Quantity of Substance) คือ ปริมาณสารมลภาวะ i ที่ถูกปลอยออกมา 
EFij (Equivalency Factor) คือ คาเทียบเทาของสาร i ที่ทําใหเกิดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม j แสดงดังตารางที่ 2.3 
 

ตารางที่ 2.3 ตัวอยางคา Equivalency Factor: EFij สําหรับกรณีภาวะโลกรอนขึ้น 

Substance Formula 
GWP (100 years) 

g CO2 – eq / g  substance 

Carbon Dioxide CO2 1 

Methane CH4 25 

CFC11 CFCl3 4000 

CFC12 CF2Cl2 8500 

CFC113 CF2ClCFCl2 5000 

CFC114 CF2ClCF2Cl 9300 

CFC115 CF2ClCF3 9300 

Tetrachloromethane CCl4 1400 

HCFC22 CHF2Cl 1700 

HFC123 CF3CHCl2 93 

HFC124 CF3CHCFCl 480 

HFC134a CH2FCF3 1300 

HFC152a CHF2CH3 140 

Carbon Monoxide CO 2 

ท่ีมา : Henrik Wenzel et. al. (1997) 
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2) การเทียบหนวย (Normalization) คือ ขั้นตอนการหาความสําคัญของศักยภาพ ของแตละ
ผลกระทบที่มีความสัมพันธกับผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของสังคมในภาพรวม  โดยสามารถ
คํานวณไดดังสมการที่ (2.2)    
 

NPj  =   EPj / (T× ERj  )      (2.2) 
 
โดย NPj (Normalization Environmental Impact Potential) คือ คาศักยภาพผลกระทบที่

เปนสัดสวนที่เกิดจากการกระทําของคน 1 คน ในแตละประเภทของผลกระทบ j  
T (Lifetime of Product) คือ อายุการใชงานของผลิตภัณฑ (ป) 
ERj  (Normalization Reference) คือ  คาอางอิงปริมาณผลกระทบ j ใดๆ ที่เกิดจากการ
กระทําของคน 1 คนตอป (kg substance equivalent/person/year) 

3) การใหนํ้าหนักของผลกระทบ (Weighting) คือ การใหนํ้าหนักความสําคัญของผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมที่เกิดข้ึน  โดยผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแตละชนิดจะมีคาท่ีแตกตางกันออกไป 
ข้ึนอยูกับผูทําการประเมิน เชน มีการนํานโยบายสิ่งแวดลอมโลกในการลดมลภาวะมาเปนคา 
Weighting Factor (WF) หรือการนําเอากฎหมายสิ่งแวดลอมของแตละประเทศ เกี่ยวกับการ
อนุญาตใหปลอยมลภาวะมาเปนคา WF เปนตน  สําหรับโปรแกรมการประเมินผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม SimaPro ไดใชขอมูลทางดานสิ่งแวดลอมของทวีปยุโรป ซ่ึงทําใหเกิดการเสียชีวิต
ของคน 1 คนในจํานวน 1000 คนตอป 

2.4.4 ขั้นตอนที ่4: การแปลผลและการประเมินเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ 

ข้ันตอนการแปลผล หรือ Interpretation คือ การนําผลการศึกษาที่ไดจากข้ันตอนการวิเคราะห
บัญชีรายการดานสิ่งแวดลอม (LCI) และการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (LCIA) มาเช่ือมโยงกัน
เพ่ือวิเคราะหผลลัพธ สรุปผล และจัดเตรียมขอเสนอแนะที่มาจากผลลัพธของการทํา LCA รวมถึงการ
จัดทํารายงานสรุปการแปลผลการศึกษาใหเปนที่เขาใจไดงาย สมบูรณครบถวน และสอดคลองกับ
เปาหมายและขอบเขตที่กําหนดไว การแปลผลจากการศึกษาประกอบดวยข้ันตอนหลักๆ ไดแก 

 การจําแนกประเด็นสําคัญที่ไดจากผลลัพธของขั้นตอนการวิเคราะห LCI และ LCIA   
 การประเมินคา (Evaluation) เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ ความออนไหวของผลการศึกษา 
และความสอดคลองกันของขอมูล 

 การจัดทําบทสรุป ขอเสนอแนะ และการรายงานผล 
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วัตถุประสงคหลักของการศึกษา LCA คือ เพ่ือประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจาก
ผลิตภัณฑ หรือหนาที่การใชงานของผลิตภัณฑ โดย LCA เปนเพียงเครื่องมือหน่ึงที่ชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจทางดานสิ่งแวดลอม 

ในระบบการผลิตเอทานอล LCA จะแสดงดังคาที่แสดงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่เกิดจากการ
ใชวัตถุดิบที่เปนองคประกอบของระบบการใชพลังงานในการผลิตดิบ ในกระบวนการทํางานของระบบ 
และสามารถนําไปใชเปรียบเทียบ ในกรณีที่มีการใชเทคนิคที่แตกตางกัน 
 
2.5 การคํานวณตนทุนการผลิต 

การศึกษาแนวโนมของตนทุนการผลิตในอนาคตอาศัยการคํานวณทางดานเศรษฐศาสตรเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกระบบการผลิต โดยในการคํานวณตนทุนการกลั่นจะไมรวมตนทุนของ
การผลิตนน้ําสา ทั้งน้ีเพ่ือเปรยีบเทียบผลเฉพาะในสวนของคาใชจายที่เกิดขึ้นในกระบวนการกลั่นเทาน้ัน  
วิธีการคํานวณเพื่อใหไดคาตนทุนการผลิตอาศัยวิธีการ Life Cycle Cost Analysis (LCCA) ซ่ึงเปนวิธีการ
ที่คิดคาใชจายตลอดอายุโครงการ โดยสามารถคํานวณคาตนทุนการกลั่นเอทานอลไดดังสมการ(2.3) 
 

P

P
pu E

CC &

&
=       (2.3) 

 
เมื่อ   Cpu = ตนทุนตอหนวยการผลิตของการกลั่นเอทานอล (บาท/ลิตร) 
  PC&  = ตนทุนรวมรายป (บาท/ป) 
  PE&  = ปริมาณเอทานอลที่กล่ันได (ลิตร/ป) 
 

การหาตนทุนรวมของการกลั่นจะทําการคาํนวณจากการทําสมดุลตนทุน ดังสมการ(2.4) 
 

MOECP CCCC &
&&&& ++=       (2.4) 

เมื่อ 

PC&  = ตนทุนรวมรายป (บาท/ป) 

CC&  = มูลคาเงินลงทุนสุทธิ (มูลคาเงินลงทุนที่หักมูลคาซากแลว) (บาท/ป) 

EC&  = คาใชจายดานพลังงานที่ใชในการผลิต (บาท/ป) 

MOC &
&  = คาใชจายในการดําเนินการและบํารุงรักษา (บาท/ป) 

 
ในการคํานวณคาตนทุนรวมรายปจะตองปรับมูลคาเงินในการคํานวณคาใชจายในแตละสวนตาม

ชวงเวลาดังน้ี 
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1. การคํานวณมลูคาปจจุบัน จะตองมีการปรบัคาใชจายในสวนของเงินลงทุนที่ลบในสวนของ 
มูลคาซาก ณ.ปปจจุบัน ใหเปนมูลคาเงินรายปที่เทากันทุกป ซ่ึงสามารถคํานวณไดดังความสัมพันธ 

CRFNCC PWCC ×= ,
&       (2.5) 

NCC,PW =  n
n

PWC i
SC

)1(, +
−      (2.6) 

CRF = ( )
( ) 11

1
−+

+
n

n

i
ii       (2.7) 

เมื่อ   NCC,PW  = มูลคาเงินลงทุนลบดวยมูลคาซาก ณ.ปปจจุบัน 
   CC,PW     = มูลคาเงินลงทุน ณ.ป ปจจุบัน(บาท), 
   Sn   =   มูลคาซาก ณ.ปท่ี n  
   CRF = capital recovery factor   
   i  =  discount rate 

 n  =  อายุโครงการ (ป) 
      2.   การคํานวณคาใชจายในสวนของการใชพลังงาน และคาใชจายในการดําเนินการและการ
บํารุงรักษา ซ่ึงเปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนทุกป อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ตนทุนทางดานพลังงานและอัตราคาเงินบาทของประเทศ ทําใหการคํานวณตองมีการปรับมูลคาเงินให
เปนเงินในปปจจุบันกอน และจึงปรับใหเปนมูลคาเงินรายปที่เทากับทุกป ซ่ึงคํานวณไดดังความสัมพันธ
(2.8) 
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 เมื่อ PW =    คาใชจายตลอดอายุโครงการที่มีมูลคาเทียบเทาปปจจุบนั (บาท) 
  Ft = คาใชจายรายปที่มีมูลคาตามปที่ t และ t = 1,2,3,…n 
  FO = คาใชจาย ณ.ปปจจุบัน 
  e = escalation rate ของคาใชจายน้ันๆ 
  n = อายุโครงการ (ป) 

จากนั้นทําการคํานวณคาใชจายท้ังในสวนของการใชพลังงาน( EC& ) และการดําเนินงานและ
บํารุงรักษา( MOC &

& )ใหมีมูลคาเทากบัทุกปดังความสัมพันธ(2.9) 
 

CREPWC ×=&       (2.9) 
 
เมื่อ  C&  = คาใชจายรายปที่มีมูลคาปจจบุันเทากับทุกป (บาท/ป) 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินงานวิจัยและอุปกรณ 

 
การดําเนินโครงการวิจัยมีข้ันตอนของการศึกษาที่สําคญัดังน้ี 
 
3.1 การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ 
 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษาโครงการวิจัยน้ี คณะผูวิจัยไดวางแนวทางของการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ที่สําคัญดังแผนผังการดําเนินการที่แสดงในรูปที่ 3.1  
 

 
 

รูปท่ี 3.1 แนวทางการดาํเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ 
 
 จากรูปที่ 3.1 แสดงถึงขอบเขต และแนวทางการดําเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ สุราชุมชนโดยจะ
มีการดําเนินการใน 3 ขั้นตอนหลักดังน้ี 

3.1.1  การปรับปรุงรสชาติผลิตภัณฑ 
จากการสํารวจขอมูลดานความพึงพอใจในผลิตภัณฑสุรากลั่นของชุมชนแมบัว-สีกรุป 

ตามขอมูลที่ไดรับจากกลุมผูผลิต พบวา รสชาติของสุรากลั่นท่ีไดมีเอกลักษณและความแตกตาง
จากสุรากลั่นทั่วไป คือ มีรสนุม มีกล่ินของวัตถุดิบไดแก ขาว และขาวโพด ออนๆ ทําใหด่ืมงาย 
ไมบาดคอ และยังลดกลิ่นปา ซ่ึงเปนขอเสียของสุรากลั่นชุมชนทั่วไปได ดังน้ันจึงทําใหสุรากล่ัน
ที่ไดจากชุมชนแมบัว-สีกรุปเปนท่ีนิยมของลูกคาโดยเฉพาะในเขต จังหวัดเชียงใหม ลําพูน และ
ลําปาง ซ่ึงจากผลการสํารวจเห็นวา หากตองการปรับปรุงรสชาติของสุรากลั่นในชุมชนดังกลาว
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ควรจะตอง คงมาตรฐาน และรสชาติท่ีไมทําใหเกิดขอแตกตางจากความตองการเดิมของกลุม
ผูบริโภคมากนัก ดังน้ันแนวทางของการปรับปรุงรสชาติของสุรา คือ การผลิตสุรากลั่นท่ีผสม
วัตถุดิบสองชนิด ไดแก ขาว และขาวโพด เขาดวยกัน จากเดิมที่มีการผลิตจากวัตดุดิบอยางใด
อยางหนึ่ง พรอมกับการปรับปรุงกลิ่นโดยเติมสมุนไพรในกลุม ชะเอม และออยสวนแสน เพ่ือ
สรางความแปลกใหมของผลิตภัณฑ นอกจากนั้นยังไดเพ่ิมชนิดของผลิตภัณฑโดยแยกตามความ
เขมของเอทานอลโดยปรับความเขมขนใน 3 ระดับ ไดแก 30%  35% และ 40% เพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ และทางเลือกตามความตองการของกลุมผูบริโภค 

 
3.1.2  การออกแบบขวดและบรรจุภัณฑ 

อีกข้ันหน่ึงของการพัฒนาผลิตภัณฑ คือการออกแบบขวดและบรรจุภัณฑสําหรับบรรจุ
สุราชุมชนที่ผานการปรับปรุงรสชาติแลวทั้งน้ีขั้นตอนของการดําเนินงาน โดยวางแผนการ
ออกแบบที่สําคัญดังน้ี  

1. สํารวจลักษณะของขวด และบรรจุภัณฑที่มีอยูในทองตลาด เพ่ือใหทราบถึงลักษณะ 
ขวด และการออกแบบที่เหมาะสมเปนที่ตองการของตลาด  

2. ออกแบบตนแบบของขวดและบรรจุภัณฑ พรอมกับตั้งชื่อผลิตภัณฑใหสอดคลอง
กับรสชาติของสุรากลั่นท่ีไดทําการปรับปรุงไวแลวขั้นตน 

3. เขาพบชุมชนผูผลิต เพ่ือนําเสนอแบบของบรรจุภัณฑที่ไดทําการออกแบบ เปน
ตนแบบ พรอมขอคําปรึกษาในเบื้องตน เพ่ือปรับปรุงบรรจุภัณฑที่ออกแบบไวแลว
ใหตรงตามลักษณะ และแนวทางของชุมชนผูผลิต รวมทั้งใหชุมชนมีสวนรวมใน
การเลือกแบบบรรจุภัณฑจํานวน 3 รูปแบบ ที่จะใชประกอบแบบสอบถาม  

4. จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือสํารวจความคิดเห็นจากกลุมผูบริโภค โดยทําการสํารวจ
ความเหมาะสมทั้งดานรสชาติ และบรรจุภัณฑ  

5. รวบรวมแบบสอบถาม พรอมจัดทําขวดและบรรจุภัณฑตามความคิดเห็นจากของ
ชุมชนผูผลิต และความคิดเห็นจากกลุมผูบริโภค โดยพิจารณาความเหมาะสมตาม
แบบสอบถาม จากน้ัน  

6. เขาพบชุมชนผูผลิตเพ่ือขอความคิดเห็น และตรวจสอบขวดและบรรจุภัณฑที่ผาน
การแกไขแลว พรอมตรวจสอบความถูกตองดานเครื่องหมายการคา และสิ่งที่ชุมชน
ตองการเพิ่มเติม กอนจัดทําขวดและบรรจุภัณฑที่พรอมทําการบรรจุ 
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3.1.3 การจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภค 
ภายหลังจากการผลิตสุราชุมชน รวมถึงการออกแบบ และผลิตตนแบบผลิตภัณฑแลว 

คณะผูวิจัย ไดจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมผูบริโภค เพ่ือหาแนวทางการผลิตที่ตรง
กับความตองการของกลุมผูบริโภค โดยมีเน้ือหาของแบบสอบถามที่สําคัญ ไดแก ขอมูลทั่วไป
ของกลุมผูบริโภค ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ ความเหมาะสมของการออกแบบ  และการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ รวมถึง แนวทางในการขยายตลาด และการนําเสนอสินคาสูตลาด ในสวน
ของกลุมเปาหมายในการสํารวจไดแก กลุมผูบริโภคทั่วไป และลูกคาของชุมชนผูผลิต โดย
รายละเอียดแบบสอบถามแสดงดังเอกสารภาคผนวก 

 

3.1.4 การจัดทําเอทานอลแข็งพรอมบรรจุภัณฑ 
นอกจากการสงเสริมดานการปรับปรุงผลิตภัณฑพ้ืนฐานอยางสุราชุมชน ของชุมชนบาน

แมบัว-สีกรุป แลวในงานวิจัยน้ียังไดมุงหวังใหชุมชนสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑโดย
การสงเสริมใหมีการนําเอาเอทานอลที่ความเขมขนสูงในระดับ 70 – 80% ที่ชุมชนเองมี
ความสามารถในการผลิตอยูแลว ตามการสงเสริมในงานวิจัยกอนหนาน้ี ซ่ึงเปนสวนหน่ึงใน
โครงการวิจัยการเลือกขนาดของโรงกลั่นเอทานอลพลังงานแสงอาทิตยในระดับชุมชนชนบท[1] 
โดยจะไดทําการสงเสริมใหชุมชนเลือกผลิต ผลิตภัณฑพ้ืนฐานที่มีจําหนายในทองตลาด ใน
รูปแบบแอลกอฮอลแข็ง เพ่ือใหเห็นถึงความเปนไปไดในการพัฒนาผลิตภัณฑที่ไดจาก
ผลิตภัณฑพ้ืนฐาน และมีประโยชน สรางความแตกตางโดยการเลือกใชแอลกอฮอลในกลุมเอทา
นอล แทนแอลกอฮอลชนิดเมทานอล ซ่ึงเปนวัตถุดิบตนที่ใชในการผลิตแอลกอฮอลแข็งทั่วไป
ในทองตลาด ท้ังน้ีเพราะแอลกอฮอลชนิดดังกลาวมักมีผลเสียตอผูบริโภค ดังน้ันในโครงการจัง
ไดดําเนินการจัดทําแอลกอฮอลแข็งตนแบบ ตามสูตรการผลิตที่สําคัญดังน้ี 

1. เตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณหลักสําหรับการผลิตแอลกอฮอลแข็ง ซ่ึงประกอบไปดวย  

• เอทานอล70 - 80% 500 ซี.ซี. 

• กรดสเตียริค 8 กรัม 

• โซดาไฟ 5 กรัม 

• นํ้าสะอาด 15 ซี.ซี. 
2. นําภาชนะบรรจุเอทานอลตั้งบนเตาเพ่ือใหความรอน พอเดือด คอยๆ เทกรดสเตียริคลง

ไปจนละลายหมด 
3. ผสมน้ําสะอาดกับ โซดาไฟ จนละลายเขาดวยกัน 
4. ผสมสวนผสมในขอ 3 ลงในเอทานอลที่ผสมกับกรดสเตียริคแลว 
5. เทสารผสมที่ไดลงในถวยอลูมิเนียมสําหรับทําแอลกอฮอลแข็ง ทิ้งไวใหเย็น 
6. หุมเอทานอลแข็งที่เย็นแลวดวยพลาสติก ปดเคลือบโดยอาศัยความรอนจากไดรเปาผม 
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นอกเหนือจากการผลิตแอลกอฮอลแข็งตามขั้นตอนและวิธีการที่กลาวไวแลว ยังไดมีการ
ออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับแอลกอฮอลแข็ง โดยจะทําการออกแบบที่สรางความสอดคลองกับ
ผลิตภัณฑพ้ืนฐาน ทั้งน้ีเ พ่ือใหเห็นถึงเอกลักษณ  และที่มาของแหลงผลิตเพ่ือเปนการสราง
ความคุนเคย และเปนส่ือโฆษณาใหผูบริโภคไดรูจัก และเห็นถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑที่มา
จากแหลงผลิตในชุมชนเดียวกัน 

 
3.2 การเพิ่มความเขมขนของเอทานอลเพื่อใชประโยชนสําหรับเปนตัวทําละลาย หรือสารตั้งตนใน 

อุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมเคมี 
 การดําเนินการเพ่ิมความเขมขนของเอทานอลเริ่มตนจากการออกแบบปฏิกรณสําหรับเพ่ิมความ
เขมขนของเอทานอล เพ่ือใหเอทานอลที่ระดับความเขมขน 70 – 80% เพ่ิมระดับความเขมขนจนมีความ
เขมขน 90 –95% ซ่ึงเอทานอลที่ระดับความเขมขนสูงดังกลาว สามารถนําไปใชประโยชนสําหรับเปน
สารตั้งตน และตัวทําละลายในอุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมเคมีทั่วไปได ดังน้ัน ในงานวิจัยน้ีจึงได
ดําเนินการศึกษาถงึความเปนไปไดในการเพิ่มความเขมขนของเอทานอลตามขั้นตอนที่สําคัญดังน้ี 

1. จัดทําชุดทดสอบในระดับหองปฏิบัติการเพื่อหาขนาดของปฏิกรณท่ีเหมาะสมกับความสามารถใน
การเพิ่มระดับความเขมขนของเอทานอลโดยไดทําการออกแบบชุดทดสอบพรอมเก็บผลการ
เปลี่ยนแปลงดานอุณหภูมิดังรูปที 3.2 

 
 
 
 

 
 

   
 
 

 
 

 
รูปท่ี 3.2  การติดตั้งชุดทดสอบการเพิ่มความเขมขนของแอทานอล  

 และการวัดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 

   ตําแหนงบันทึก 1 
2 
3 

1 
2 
3 

Data logger 

Ethanol 80% 

Molecular sieve 

Ethanol 90% 
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จากรูปที่ 3.2 เปนการศึกษาความสามารถในการดูดซับของสารดูดซับ Molecular sieve ที่บรรจุ
ใน Soxhlet ซ่ึงตอเชื่อมกับ Flask รูปชมพู และบิวเรตที่ใชสําหรับบรรจุเอทานอลที่ความเขมขนประมาณ 
80% การทดสอบจะทําการปอนเอทานอลที่ความเขมขน 80% ผานชั้นของสารดูดซับ โดยควบคุมอัตรา
การปอน และปริมาณของเอทานอลจากวาลวเปดปดของบิวเรต และเมื่อไดเอทานอลที่ผานช้ันสารดูดซับ
ในปริมาณที่ตองการแลว จึงวัดคาความเขมขนของเอทานอลโดยอาศัยแอลกอฮอลมิเตอร เปนอุปกรณใน
การการวัด และหาคาความเขมขนของเอทานอลที่ได และทําการวัดอุณหภูมิขณะเกิดการดูดซับ โดยวัด 
ณ.บริเวณพื้นผิวของปฏิกรณ ใน 3 ตําแหนง เพ่ือศึกษาถึงผลของอุณหภูมิ และใชผลดังกลาวสําหรับ
ออกแบบ ระบบระบายความรอนภายในปฏิกรณตนแบบที่จะออกแบบตอไป ลักษณะของอุปกรณที่ได
ทําการติดต้ังชุดทดสอบแลวแสดงดังรุปที่ 3.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.3 ชุดทดสอบการเพิ่มความเขมขนของ สารละลายเอทานอลดวย molecular sieve 
 
การทดสอบการดูดซับนํ้าโดยอาศัย Molecular sieve จะทําการศึกษาเพื่อหาปริมาณของ 

Molecular sieve ที่เหมาะสมตอการเพิ่มความเขมขนของเอทานอลที่ระดับความเขมขน 80% จนไดเอทา
นอลท่ีความเขมขนสูงขึ้นประมาณ 90% โดยศึกษาปริมาณ Molecular sieve ปริมาณ 30, 75 และ 150 กรัม 
ตอปริมาณเอทานอล(80%) 300 ml ทั้งน้ีควบคุมอัตราการปอนเอทานอล 80% ประมาณ 0.375 min/ml 

 
2. ออกแบบปฏิกรณสําหรับทดสอบ และหาสหสัมพันธ ในการเพิ่มความเขมขนของเบดดูดซับความช้ืน
เพ่ือเพ่ิมความเขมขนเอทานอล โดยการออกแบบดังกลาวจะอาศัยขอมูลที่ไดทําการทดสอบการดูดซับ
สารละลายเอทานอลที่ระดับความเขมขน 80% เพ่ือใหไดเอทานอลที่ระดับความเขมขน 90% ในระดับ
หองปฏิบัติการ ซ่ึงจากผลการทดสอบทําใหทราบถึงความเหมาะสมที่สามารถนํามาใชเปนขอมูลสําหรับ
ออกแบบชุดดูดซับตนแบบ ไดทําการออกแบบชุดปฏิกรณดังรูปที่ 3.4  
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รูปท่ี 3.4 ระบบดูดซับ Molecular Sieve สําหรับเพ่ิมความเขมขนเอทานอล 

  
จากรูปที่ 3.4 เปนระบบดูดซับเอทานอลตนแบบที่ไดทําการออกแบบ ซ่ึงจะประกอบไปดวยถัง

บรรจุเอทานอลที่ความเขมขนเริ่มตนประมาณ 70 – 80% ที่จะไหลผานปฏิกรณบรรจุ Molecular Sieve 
เพ่ือเพ่ิมความเขมขนของเอทานอลจนไดความเขมขน 90 - 95% ภายในปฏิกรณ ประกอบดวยขดลวด
สําหรับระบายความรอน ที่เกิดจากปฏิกิริยาขณะเกิดการดูดซับนํ้าของ Molecular Sieve แสดงลักษณะ
ของชุดปฏิกรณตนแบบการทดสอบความสามารถดานการดูดซับ ดังแสดงในรูปที่ 3.5  

 

 
 

รูปท่ี 3.5 ชุดตนแบบทดสอบการดูดซับเอทานอล 

70-80% 

90-95% 
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ภายหลังจากการจัดสรางทําการทดสอบการดูดซับ โดยการทดสอบจะศึกษาผลของการ
เปลี่ยนแปลงประมาณตัวดูดซับ และการเปลี่ยนความเขมขนเริ่มตนของเอทานอล เพ่ือหาสหสัมพันธ 
ระหวางคาการเปลี่ยนแปลง ตอความเขมขนของเอทานอลที่ได โดยควบคุมขนาด และระดับความสูงของ
ตัวบรรจุ Molecular Sieve  
 
3.3 การศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม  

ในการปรับปรุงผลิตภัณฑในโครงการวิจัยน้ี ไดเนนถึงการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ ทั้งในสวน
ของรสชาติ บรรจุภัณฑ รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑในรูปแบบแอลกอฮอลแข็ง ดังน้ัน ในขั้นตอนของการ
วิเคราะหผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่ เกิดขึ้น จึงไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นทั้งกอนและหลังปรับปรุงผลิตภัณฑ โดยมีแนวทางของการศึกษาผลกระทบทางดาน
ส่ิงแวดลอมตามขั้นตอนของการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ดังน้ี 
 

3.3.1  การจัดทําฐานขอมูลของการผลิตสุราชุมชน  
การจัดทําฐานขอมูลทางดานการผลิตดําเนินการโดยเก็บขอมูลทางดานกายภาพ เพ่ือรวม

รวมขอมูลการใชพลังงาน และผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนการผลิต
สุราชุมชน ซ่ึงขอมูลที่ไดดําเนินการศึกษาจะประกอบไปดวยขอมูลดานพลังงาน วัตถุดิบ ราคาใน
ข้ันตอนตางๆ รวมถึงการจัดทําบัญชีรายการเขา- ออก (Input – Output Analysis) ของพลังงาน 
(Energy Balance) วัตถุดิบ (Mass Balance) ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (Direct Emission) และของ
เสีย (Waste Processing) ตามแนวทางการศึกษาโดยวิธีการประเมินวัฎจักรชีวิต (Life Cycle 
Assessment (LCA))  ที่จะศึกษากระบวนการผลิตสุราชุมชนในทุกขั้นตอนตั้งแต ข้ันตอนการ
เพาะปลูก ขั้นตอนการขนสงมายังระบบผลิต ขั้นตอนการผลิต รวมถึงขั้นตอนการบรรจุเพ่ือ
เตรียมพรอมสําหรับจําหนาย ทั้งน้ีการดําเนินการศึกษาจะอางอิงบางสวนจากฐานขอมูลที่มีอยูเดิม 
เชนขอมูลจากสถาบันวิจัยฯ ขอมูลตามการศึกษาในงานวิจัยตางๆ รวมถึงขอมูลที่จะทําการศึกษาใน
ชุมชน ในการศึกษาจะดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางที่สําคัญดังน้ี 

     การกําหนดเปาหมาย (Goal Definition)  
การกําหนดเปาหมายในการศึกษาวิจัยน้ีเพ่ือเปรียบเทียบผลกระทบทางดาน

ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสุราชุมชน ระหวางผลิตภัณฑรูปแบบเดิมซ่ึง
เปนสุราชุมชนที่อาศัยขาวเปนวัตถุดิบหลัก และไมมีการปรับปรุงหีบหอและบรรจุภัณฑ 
กับสุราชุมชนรูปแบบใหมซ่ึงมีการปรับปรุงรสชาติโดยการผสมขาวและขาวโพด 
รวมทั้งมีการปรับปรุงหีบหอ และบรรจุภัณฑเพ่ือจําหนาย ทั้งน้ีความเขมขนของเอทา
นอลท่ีไดจากกระบวนการผลิตสําหรับสุราชุมชนมีคาความเขมขนประมาณ 30 - 40% 
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         การกําหนดขอบเขตของการศึกษา (Scope Definition) 
ขอบเขตการศึกษา LCA จะมีความสัมพันธกับเปาหมายของการศึกษา และเปน

ตัวกําหนดขอบเขตของการศึกษาที่ชัดเจน ดังน้ันในการศึกษานี้มีการกําหนดเปาหมายเพ่ือ
ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนจากการผลิตสุราชุมชน 2 ชนิด 
ไดแกสุราชุมชนแบบดั่งเดิมที่ใชวัตถุดิบหลักคือขาวเหนียว และสุราชุมชนที่ผานการ
ปรับปรุงท้ังรสชาติ และบรรจุภัณฑ ซึ่งกระบวนการผลิตของสุราชุมชนท้ังสองชนิดยังคง
มีขั้นตอนการผลิตโดยรวมที่สามารถสรุปถึงของเขตของกระบวนการที่สอดคลองกับ
ขอบเขตของการวิเคราะหผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมไดดังแสดงในรูปที่ 3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

รูปท่ี 3.6 ขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวติในการผลิตสุราชุมชน 
 

จากรูปที่ 3.6 จะเห็นไดวา ข้ันตอนการผลิตหลักประกอบไปดวย ขั้นตอนการ
เพาะปลูก และขนสง เพ่ือใหไดวัตถุดิบหลักสําหรับใชในขั้นตอนการผลิตสุราชุมชน หรือ
เอทานอลที่ความเขมขนประมาณ 30 – 40% ซ่ึงจะผานข้ันตอนการบรรจุกอนจําหนายเปน
ขั้นตอนสุดทาย ขอแตกตางในแตละกระบวนการการผลิตสุรากลั่นแบบดั่งเดิมกับสุรา
กลั่นที่ผานการปรับปรุงแลวสามารถอธิบายแยกตามรายละเอียดการผลิตดังน้ี 

1. ขั้นตอนการเพาะปลูก 
ข้ันตอนการเพาะปลูกเปนขั้นตอนแรกของการศึกษาถึงคาผลกระทบทางดาน

ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการผลิตสุราชุมชน เพ่ือผลิตวัตถุดิบตนที่ใชสําหรับผลิตสุรา
กลั่น อยางขาว และขาวโพด โดยในกระบวนการผลิตสุรากล่ันแบบดั่งเดิมจะมีการศึกษา
ถึงขอมูลการเพาะปลูกขาวซ่ึงเปนวัตถุดิบชนิดเดียวที่นํามาใชในการผลิตสุรากลั่น สวน
ในกระบวนการผลิตสุรากลั่นที่ผานการปรับปรุงแลว จะมีการศึกษาขอมูลการเพาะปลูก

การบรรจุพรอมจาํหนาย 

วัตถุดิบ 
พลังงาน 

 

สุราชุมชน (เอทานอล 30-45%) 
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม 

ของเสีย 

การเพาะปลูก 

การขนสงมายังระบบผลิต 

การผลิต 

สุราชุมชน 

ขาว/ขาวโพด 

ขาว/ขาวโพด 
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ของทั้งสองวัตถุดิบทั้ง ขาว และขาวโพด  ด้ังน้ันจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการศึกษา
ขอมูลดานการเพาะปลูกที่จะมีขั้นตอนที่แตกตางดัน ไดแก ข้ันตอนการเพาะปลูกขาว
ประกอบดวย การเตรียมดิน การหวานกลาเพาะเมล็ด การปลูก การดูแลรักษา การเก็บ
เกี่ยว และกระบวนการสีขาว สวนข้ันตอนการเพาะปลูกขาวโพดจะประกอบดวย การ
เตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยว  และการกระเทอะเมล็ด แสดง
รายละเอียดของขั้นตอนการเพาะปลูกดังรูปที่ 3.7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                    (a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 
                      รูปท่ี 3.7  ขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑในกระบวนการเพาะปลูก  

               (a) ขาว (b) ขาวโพด 

กระเทอะเมล็ด 

วัตถุดิบ 
พลังงาน 

เมล็ดขาวโพด 

ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม 

ของเสีย 

การเตรียมดิน 

การปลูก 

การดูแลรักษาและการเก็บ

ผลขาวโพด 

เมล็ดพันธุขาวโพด 

ตนขาวโพด 

การดูแลรักษาและการเก็บ

การสีขาว 

ขาวเปลือก 

วัตถุดิบ 
พลังงาน 

ขาวสาร 

ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม 

ของเสีย 

การเตรียมดิน 

การหวานกลาเพาะเมล็ด 

การปลูก 

ตนขาว 

เมล็ดขาว 

กลาขาว 
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2.  ขั้นตอนการขนสง จากแหลงเพาะปลูกมายังแหลงผลิตสุราชุมชน 
ในขั้นตอนของการขนสงจะสามารถศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจาก

การใชเชื้อเพลิงในขณะขนสง ซ่ึงจะสอดคลองกับ ชนิดและจํานวนของวัตถุดิบที่ใช 
ชนิดของรถ และยานพาหนะ ตลอดถึงเช้ือเพลิง และระยะทางในการขนสงเปนสวน
สําคัญ ในสวนของขอแตกตางของกระบวนการผลิตสุรากลั่นแบบดั่งเดิม และสุรากล่ัน
ที่ผานการปรับปรุงในขั้นตอนนี้คือระยะทางในการขนสงวัตถุดิบ ทั้งน้ีเพราะระยะทาง
ในการขนสงวัตถุดิบประเภท ขาวโพด ที่ใชในการผลิตสุรากล่ันที่ผานการปรับปรุงแลว
มีระยะทางการขนสงที่นอยกวาระยะทางการขนสงขาวเขาสูกระบวนการผลิตสุรากล่ัน 

 
3.  ขั้นตอนการผลิต 

ในสวนของขั้นตอนการผลิต เพ่ือใหไดสุราชุมชน หรือเอทานอลที่ความเขมขน 
30-40% มีกระบวนการผลิตหลักซ่ึงจะประกอบไปดวย การหมักนํ้าสาจากขาว และ
ขาวโพด และการกลั่นเพ่ือเพ่ิมความเขมขน แสดงกระบวนการผลิตหลักดังรูปที่ 3.8  

 
 
 

 
 

 
 
รูปท่ี 3.8 ข้ันตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑในข้ันตอนการผลิต 
 

 จากรูปที่ 3.8 ทําใหทราบวาในกระบวนการหมักจะทําใหไดนํ้าสาหรือเอทานอลที่ความ
เขมขน 10% และเมื่อกลั่นเพ่ือเพ่ิมความเขมขนจะสามารถผลิตเอทานอลไดที่ระดับความเขมขน 
30 - 40 % โดยมีขอแตกตางของกระบวนการผลิตสุรากลั่นแบบดั่งเดิม กับสุรากลั่นที่ผานการ
ปรับปรุงแลว ในขั้นตอนการกลั่น ซึ่งขอแตกตางขึ้นอยูกับวัตถุดิบในการนํามาใชในการหมัก 
น้ันคือ ในสวนของสุรากลั่นแบบด่ังเดิม อาศัยขาวเปนวัตถุดิบ ซ่ึงในกระบวนการมีความจําเปน
จะตองน่ึงขาว เพ่ือใชขาวสุกสําหรับผสมกับยีสต และสวนผสมอื่นๆ กอนหมัก ในขณะที่สุรา
กลั่นที่ผานการปรับปรุงใชขาวโพดเปนวัตถุดิบ โดยกระบวนการหมัก ไมจําเปนตองผาน
ข้ันตอนการใหความรอนกับวัตถุดิบกอนหมัก แตจะตองบดเม็ดขาวโพดใหมีความละเอียดที่
เหมาะสมตอการผสมรวมกับสวนผสมอื่นกอนหมัก นอกจากนั้นแลว ขอแตกตางที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการหมักน้าํสา 

การกล่ันเอทานอล 

นํ้าสา(เอทานอล 10%) 

วัตถุดิบ 
พลังงาน 

 

 สุราชุมชน(เอทานอล 30 - 40%) 

ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม 

ของเสีย 

ขาว/ขาวโพด 
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กระบวนการ คือระยะเวลาในการหมัก น้ันคือในกระบวนการหมักขาวจะใชเวลานานกวา 
กระบวนการหมักขาวโพด ในสวนของกระบวนการกลั่น จะใชวิธีการเพิ่มความเขมขนของเอทา
นอลในลักษณะเดียวกัน คือใชเคร่ืองกลั่นทีอ่าศัยเทคนิคปมฟอง  

 
4.  ขั้นตอนการบรรจุ และหีบหอ 

ในขั้นตอนสุดทายของการผลิตสุราชุมชน ไดแกการบรรจุภัณฑและหีบหอ ซึ่งจะ
มีขั้นตอนที่แตกตางกันระหวางสุราชุมชนแบบด่ังเดิมกับสุราชุมชนที่ผานการ
ปรับปรุงดังแสดงในรูปที่ 3.9 จากรูปจะแสดงวิธีการบรรจุและหีบหอของสุราทั้งกอน
และหลังปรับปรุง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       รูปท่ี 3.9 ขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑในการบรรจุและหีบหอ  
       (a) สุราชุมชนแบบดั่งเดิม (b) สุราชุมชนผานการปรับปรุง 

  

บรรจุกลองพรอมจําหนาย 

วัตถุดิบ 
พลังงาน 

สุราชุมชนบรรจุกลอง 
พรอมจําหนาย 

ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม 

ของเสีย 

ลางขวด 

ข้ันตอนการบรรจ ุ

ปดฝา ติดแสตมป 

สุราขวดพรอมจาํหนาย 

ขวดที่ผานการลาง 

สุราบรรจุขวด 

วัตถุดิบ 
พลังงาน 

สุราชุมชนบรรจุกลอง 
พรอมจําหนาย 

ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม 

ของเสีย 

ข้ันตอนการบรรจุ 

ปดฝา ติดแสตมป 

ประกอบกลอง และบรรจุ 

สุราขวดพรอมจาํหนาย 

สุราบรรจุขวด 

(a) 

(b) 
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 จากรูปที่ 3.9 จะเห็นไดวา ขั้นตอนของการบรรจุในสุรากลั่นแบบดั่งเดิมจะมีขั้นตอน
ของการลางขวดบรรจุ เพ่ิมขึ้นจากขั้นตอนการบรรจุในกระบวนการผลิตสุรากลั่นที่ผานการ
ปรับปรุงแลว ซ่ึงทําใหในข้ันตอนจะตองคํานึงถึงวัตถุดิบและอุปกรณในการชําระลางเพ่ิมข้ึน 
ขณะที่ สุรากลั่นที่ผานการปรับปรุงแลวจะมีการใชกลองบรรจุภัณฑ ขวดแกว และฝา สําหรับ
บรรจุ ในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสงผลตอการนําไปพิจารณาการประเมินผลกระทบทางดาน
ส่ิงแวดลอมท้ังสิ้น 
 

3.3.2 การจัดทําบัญชีรายการ (Inventory)   
ในสวนของการจัดทําบัญชีรายการ จะเปนการแสดงใหเห็นถึงขอมูลที่เกิดจากการใชวัสดุ 

การใชพลังงาน การปลอยของเสีย และผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนตาม
เปาหมาย และขอบเขตที่ไดวางไวแลวขางตน ขอมูลที่ใชในการจัดทําบัญชีรายการมีที่มา 2 สวน คือ 
ขอมูลที่เก็บไดจากการปฏิบัติงานจริง หรือขอมูลปฐมภูมิ สวนที่สองคือขอมูลที่ไดจากการคํานวณ 
และจากฐานขอมูลที่มีอยูแลวของหนวยงานที่ไดรับความชวยเหลือ ลักษณะของการเก็บขอมูลในการ
จัดทําบัญชีรายการตามขั้นตอนการผลิตแยกไดดังน้ี 

การเก็บขอมูลปฐมภูมิ 
การจัดเก็บขอมูลที่ไดทําการศึกษาจะแสดงถึงขอมูลที่ถูกปอนเขาสูขั้นตอนที่สนใจ

ศึกษา(Input) เชน วัสดุ และพลังงาน และสวนที่ถูกปลอยออกสูส่ิงแวดลอมภายหลังการเสร็จส้ิน
กระบวนการ (Output) เชน มลพิษ ของเสีย แสดงตัวอยางของตารางการเก็บขอมูลในตาราง 3.1 

 

ตาราง 3.1 ตัวอยางตารางการเก็บขอมูลการประเมินวัฏจกัรชีวิตในสวนของการเพาะปลูกใน  
                 ขั้นตอนการเตรียมดิน  
การเพาะปลกู (สดัสวนขอมูลตอ 100 kg ขาวเปลอืก)
ขั้นตอนที ่1 การเตรียมดิน

จํานวนแรงงาน
เครื่องจักร จํานวน ยี่หอ/ประเภท/รุน เช้ือเพลงิ อตัราการสิน้เปลอืง เวลาทีใ่ช

1.....................
2.....................
3.....................

สารเคมี/ปุย
1.....................
2.....................
3.....................

วสัดุทีเ่กีย่วของ(ถุงพลาสติก,กระดาษ ฯลฯ) ขนาด
1.....................
2.....................
3.....................

วสัดุ/ขยะ/ของเสยี
1.....................
2.....................
3.....................

กาซไอเสยี
1.....................
2.....................
3.....................

ชนิด ปริมาณ

ปริมาณ วธีิการกาํจัด

ปริมาตรบรรจุ ปริมาณการใช

INPUT

OUTPUT

ปริมาณชนิด
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ภายหลังจากการเก็บขอมูล ในแตละขั้นตอน จะสามารถนําขอมูลดังกลาวมาจัดทําบัญชี
รายการเขา-ออก ของวัตถุดิบ พลังงาน ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม และของเสียตางๆ ที่เกิดข้ึน 
ซ่ึงจะตองกําหนดสัดสวนตอหนวยของผลผลิตที่ไดในแตละข้ันตอนใหชัดเจน เพ่ือใหสามารถนํา
ขอมูลไปใชในการวิเคราะหผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม ตัวอยางเชน ในการ
เก็บขอมูลเพ่ือทําบัญชีรายการในขั้นตอนการเพาะปลูก ซ่ึงหากดําเนินการเก็บขอมูลในทุกข้ันตอน
ยอยที่ประกอบไปดวย การเตรียมดิน การหวานกลาเพาะเมล็ด การปลูก การดูแลรักษาและการเก็บ
เกี่ยว และการสีขาว แลวจะสามารถสรุปขอมูลดังกลาวเพ่ือจัดทําบัญชีรายการเขา-ออก ในข้ันตอน
การเพาะปลูก ดังตัวอยางในตาราง 3.2 

 

        ตาราง 3.2 ตัวอยางขอมูลการจัดทําบัญชีรายการเขา – ออก ในกระบวนการเพาะปลูก 
INPUT ชนิด ปริมาณ ปริมาณ/ปริมาณขาว 

วัตถุดิบ(Mass Balance) A 
B 
C 

x kg 
xx kg 

xxx kg 

x kg/100 kgขาว 
xx kg/ 100kgขาว 

xxx kg/ 100kgขาว 
พลังงาน ไฟฟา xx MJ xx MJ/100 kgขาว 

OUTPUT ชนิด ปริมาณ ปริมาณ/ปริมาณขาว 
กาซไอเสีย CO 

NOX 
SO2 

x kg 
xx kg 

xxx kg 

x kg/100 kgขาว 
xx kg/ 100kgขาว 

xxx kg/ 100kgขาว 
ขยะ/ของเสีย E 

F 
x kg 
xx kg 

x kg/100 kgขาว 
xx kg/ 100kgขาว 

  
 3.3.3 การคํานวณขอมูล 

ในหลาย ๆ กรณีที่ไมสามารถจัดเก็บขอมูลไดโดยตรง จําเปนที่จะตองทําการคํานวณ และ
ฐานขอมูลที่มีอยูแลวทั้งน้ีโดยเฉพาะขอมูลการปลดปลอยสารมลพิษเปนส่ิงที่มักจะขาดหายไป 
โดยอาจเปนไปไดวากฏหมายไมไดกําหนดใหมีการตรวจวัดสารเหลาน้ี เชน การปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด ดังน้ันการคํานวณอัตราการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจึงเปนส่ิงที่
หลีกเล่ียงไมได ยกตัวอยางเชน การคํานวณอัตราการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการ
เชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ เปนตน ภายหลังจากการจัดทําบัญชีรายการแลว เพ่ือศึกษาคาผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอมจะมีการนําเอาผลที่ไดจากการเก็บขอมูลเขาสูข้ันตอนการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Impact Assessment, LCIA) ซ่ึงถือวาเปน
ข้ันตอนสุดทายของการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ เพ่ือใหทราบคาผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง 
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วิธีการประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึนสามารถทําไดหลายวิธีตั้งแตวิธีการคํานวณอยางงายเชน วิธีการ
แบบ NET หรือใชโปรแกรมชวยในการคํานวณ เชน โปรแกรม NIRE-LCA, Umberto,TEAM และ 
SimaPro 7.2 เปนตน ซ่ึงในที่น้ีไดเลือกใชโปรแกรม SimaPro7.2 เปนเคร่ืองมือในการชวยวิเคราะห
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่จะเกิดข้ึน เชน การตกคางของสารเคมีบางชนิดในดิน หรือใน
แหลงนํ้า ที่มีการใชงานรวมกันหลายชุมชน หรือหลายกระบวนการ เปนผลทําใหไมสามารถ
ตรวจวัดไดวาปริมาณสารมลพิษตกคางท่ีเกิดจากชุมชนท่ีกําลังศึกษา มีปริมาณเทาใด เปนตน หรือ
กรณีท่ีมีปจจัยอื่นเขามาเกี่ยวของ เชน อายุการใชงานของเครื่องจักร หรือเครื่องยนตที่เลือกใชมีอายุ
การใชงานมาก จะมีการปลอยมลพิษคอนขางสูง ซึ่งในแตละฤดูกาลเพาะปลูกเครื่องยนตที่เลือกใช
มีอายุการใชงานท่ีแตกตางกันจึงตองอาศัยคาเฉลี่ยเพ่ือใหไดขอมูลที่ครอบคลุมทุกๆ กรณี 

 
3.4 ศึกษาและวิเคราะหตนทุนการผลิตท่ีเกิดข้ึน  

 การศึกษาและวิเคราะหตนทุนการผลิตสุราชุมชนที่เกิดข้ึนรวมถึงตนทุนส่ิงแวดลอม เพ่ือ
เปรียบเทียบตนทุนที่แทจริงในการผลิตสุราชุมชน แบบดั่งเดิม และแบบที่ผานการปรับปรุงแลว อีกทั้งยัง
มีการศึกษาถึงตนทุนที่เกิดข้ึนกับการเพิ่มความเขมขนของเอทานอลจนไดเอทานอลที่ระดับความเขมขน
สูงเพ่ือใชประโยชนเปนสารตั้งตนในอุตสาหกรรมยา หรือเคมี เพ่ือศึกษาถึงความเหมาะสมและความ
เปนไปไดในการจําหนาย ท้ังน้ีจะมีการวิเคราะหตนทุนตั้งแตตนทุนที่เกิดจากการลงทุนเบื้องตน ตนทุนที่
เกิดขึ้นขณะดําเนินการ และการดูแลรักษาระบบ โดยอาศัยสมการการคํานวณดังแสดงในหัวขอ 2.5 



บทที่ 4 
ผลการดําเนินงานวิจัย 

 
   ผลการดําเนินงานในโครงการวิจัยตามแผนการ และแนวทางการดําเนนิงานใหผลที่นาสนใจดังน้ี 
4.1 ผลการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ 

จากแนวทางการดําเนินการศึกษาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ ทั้งดาน รสชาติ การออกแบบขวด และ
บรรจุภัณฑ คณะผูจัดทําจึงไดปรับปรุงผลิตภัณฑรวมกับชุมชนผูผลิต(แมบัว-สีกรุป ตําบลแมตืน อําเภอล้ี 
จังหวัดลําพูน) ทําใหไดผลการดําเนินงานที่สําคัญดังน้ี 

4.1.1 ผลการปรับปรุงสุราชุมชนรสชาติใหม  
การปรับปรุงรสชาติสุรา ในชุมชนจะเนนการผลิตที่ยังคงเอกลักษณของชุมชน คือ มีรสนุม 

มีกล่ินของวัตถุดิบไดแก ขาว และขาวโพด ออนๆ ทําใหด่ืมงาย ไมบาดคอ และมีความแตกตาง
จากความตองการเดิมของกลุมผูบริโภคไมมากนัก ดังน้ันในโครงการจึงไดดําเนินการปรับปรุง
การผลิตสุรากลั่นโดยทําการผสมวัตถุดิบสองชนิด ไดแก ขาว และขาวโพด เขาดวยกัน จากเดิมที่
มีการผลิตจากวัตดุดิบอยางใดอยางหนึ่ง พรอมกับการปรับปรุงกลิ่นโดยเติมสมุนไพรในกลุม 
ชะเอม และ ออยสวนแสน เพ่ือสรางความแปลกใหมของผลิตภัณฑ นอกจากน้ันยังไดสราง
ทางเลือกใหกับผูบริโภค โดยแบงชนิดของสุรากลั่นตามความเขมขนของเอทานอลเปน 3 ระดับ
ความเขมขน และในแตละระดับมีการตั้งชื่อผลิตภัณฑเพ่ือสรางเอกลักษณตามลักษณะความ
เหมาะสม และบงบอกถึงผลิตภัณฑท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น จากผลการดําเนินการผลิตทําใหไดผลิตภัณฑ
สุราชุมชน ไดแก  

• สุราชุมชนชื่อ โชยหม่ืนล้ี ซ่ึงเปนสุราขาว ท่ีมีความเขมขน 30% Ethanol เนนกลุม 
เปาหมายกลุมผูบริโภคที่ชอบความออนนุม ชอบในสัมผัสของกลิ่น และรสชาติมากกวา
ความแรงของสุรา 

• สุราชุมชนชื่อ หอมหมื่นล้ี เปนสุราขาวที่ความเขมขน 35% Ethanol มีความแรงเพิ่มข้ึน
จากโชยหมื่นลี้เล็กนอย สุราที่ระดับความเขมขนน้ี เปนสุราที่ถือวาไดรับความนิยมใน
กลุมผูบริโภคสูงสุด ตามการสํารวจความนิยมของผูผลิต ซ่ึงพบวารสชาติ และความเขม
ของสุราอยูในระดับกลาง จึงตรงกับความตองการของกลุมลูกคาในทุกระดับ 

• สุราชุมชนช่ือ เลาล้ี เปนสุราขาวที่ความเขมขน 40% Ethanol ซ่ึงถือวาเปนผลิตภัณฑใหม
ของชุมชน ที่ตองการผลิตเพ่ือขยายตลาด ในกลุมของสุราประเภท Bourbon ที่ถือวาเปน 
American Whisky ซ่ึงไดรับความนิยมจากผูบริโภคตางชาติที่หลงใหลในความแรงของ
สุรา นอกจากน้ันในการผลิตสุราชุมชน เลาลี้ ยังสรางความตางจาก Bourbon ทั่วไปใน 
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โดยการเพิ่มกลิ่น และรสของขาว แทนการใชขาวโพดอยางเดียว ทั้งน้ีเพ่ือสรางเอก
ลักษณะของผลิตภัณฑ 
จากการผลิตผลิตภัณฑทั้งสามชนิด ทําใหไดผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย และสราง

ความโดดเดนเฉพาะตัวของสินคาไดเพ่ิมมากยิ่งขึ้น โดยลักษณะของชื่อและความสอดคลอง
ของตัวผลิตภัณฑทางคณะผูวิจัยรวมกับกลุมผูผลิตมีแนวความคิดที่จะสรางเอกลักษณตาม
ลักษณะของสถานที่ผลิต เพ่ือเอาใจกลุมผูบริโภคกลุมเดิม โดยบงบอกใหทราบถึงสถานที่
ผลิตซ่ึงตั้งที่ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน และสรางความตางของผลิตภัณฑโดยการเลนคําเพ่ือช้ีบง
ถึงความเขมของสุรา ในลักษณะเชื่อมโยงความออนแกของความเขมขนของสุรา ทั้งน้ีใน
สวนของ เลาลี้ ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีมีความเขมขนสูงที่สุด และเปนผลิตภัณฑที่ตองการผลิต
เพ่ือดึงกลุมลูกคากลุมใหม ช่ือที่ต้ังจึงมีลักษณะบงบอกถึงการบอกเลา และเชื้อเชิญใหลูกคา
ไดล้ิมลอง น่ันเอง 

  
4.1.2   ผลการออกแบบ ขวด และบรรจุภัณฑ  

ภายหลังจากการไดขอสรุปทางดานการปรับปรุงรสชาติ และชนิดผลิตภัณฑ ผูวิจัย จึงได
ทําการออกแบบ ฉลาก ขวด และบรรจุภัณฑ เพ่ือสรางทางเลือกใหกับกลุมลูกคา ซึ่งมีตัวอยาง
ของบรรจุภัณฑที่ไดออกแบบดังแสดงในรูปที่ 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.1 ตัวอยางการออกแบบบรรจุภัณฑ สําหรับบรรจุสุราชุมชน 

 
นอกจากการออกแบบที่ไดดําเนินการออกแบบดังกลาวแลว ยังมีการสรางตนแบบ

เพ่ือใหเห็นถึงความแตกตางของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน รวมถึง เปนการแนวทางของการเลือก
วัสดุ และผลิตภัณฑที่จะใชในการผลิตบรรจุภัณฑโดยลักษณะของตนแบบบรรจุภัณฑแสดงดัง
รูปที่ 4.2 
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รูปท่ี 4.2 ตนแบบบรรจุภัณฑที่ผานการออกแบบ และผลิต 
(A:บรรจุภัณฑเดิมของผลิตภัณฑ, B: ตนแบบบรรจุภัณฑ) 

 
4.1.3 ผลการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภค 

จากแบบสอบถามที่ไดทําการสํารวจ กลุมผูบริโภค จํานวน 150 คน สามารถสรุปผลของ
แบบสอบถามตามขอมูลที่สําคัญไดดังน้ี 

• รายละเอียดและขอมูลทั่วไปของผูบริโภค 
ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง ซ่ึงมีจํานวนเพศชายรอยละ 77.27  และ

เปนเพศหญิงรอยละ 22.73 ชวงอายุของผูบริโภคสวนใหญจะอยูระหวาง 26 – 35 ป ถึงรอยละ 
31.82 ระดับการศึกษาของผูบริโภคกลุมใหญอยูในระดับปริญญาตรีรอยละ 45.45 กลุมอาชีพของ
กลุมผูบริโภคที่ผานการสํารวจอยูในกลุมงานรับจาง พนักงานบริษัท และประกอบอาชีพสวนตัว
ในสัดสวนที่ใกลเคียงกันคืออยูในชวงรอยละ 20 -25 และสวนใหญเปนกลุมคนทํางานที่ใชเวลา
ในการมาแลวมากกวา 10 ป ถึงรอยละ 47.73  นอกจากนั้นความถี่ในการดื่มสุราของกลุมตัวอยาง
สวนใหญอยูระหวาง 2 – 3 วันตอคร้ัง และประมาณ 1 อาทิตยคร้ัง ในคาการสํารวจที่เทากันคือ 
รอยละ 31.82  

• ขอมูลดานความพึงพอใจในรสชาต ิและบรรจุภัณฑ 
ในสวนของการสํารวจความพึงพอใจของผลิตภัณฑท้ังในสวนของรสชาติและบรรจุ

ภัณฑ ผูสํารวจ ไดใหกลุมตัวอยางทดสอบ และชิมรสชาติเปรียบเทียบระหวางสุรากลั่นแบบดั่ง
เดิม และสุรากล่ันที่ผานการปรับปรุง 3 รสชาติ รวมถึงไดใหดูตัวอยางของบรรจุภัณฑ และขวดที่
ไดทําการออกแบบเทียบกับ บรรจุภัณฑเดิม และมีการเปรียบเทียบผลดานราคาของผลิตภัณฑ
รวมดวย ซ่ึงผลของแบบสอบถามสรุปรายละเอียดที่สําคัญไดดังน้ี 

 

(A) (B) 
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1. ความพึงพอใจดานรสชาติ  
ผลการเปรียบเทียบคาความพอใจตามระดับความพึงพอใจ 5 ระดับแสดงผลได

ดังรูปที่ 4.3  

                 รูปท่ี 4.3 ระดับความพึงพอใจในรสชาติสุราชุมชน 
        (1:ไมเห็นดวยอยางย่ิง 2:ไมเห็นดวย 3:ไมมีความเห็น 4:เห็นดวย 5:เห็นดวยอยางยิ่ง) 

  
 จากรูปที่ 4.3 แสดงถึงผลที่ไดจากการสํารวจระดับความพึงพอใจทางดานรสชาติ โดยแบงระดับ
ความพึงพอใจของรสชาติสุรากลุมตัวอยางใน 4 กลุม เปน 5 ระดับ พบวา กลุมผูบริโภคสวนใหญแสดง
ความเห็นดวย และเห็นดวยอยางย่ิงกับการปรับปรุงรสชาติสุรากล่ัน และสามารถพิจารณาระดับความพึง
พอใจของสุรากล่ันในแตละกลุมไดดังน้ี  

• กลุมสุรากลั่นแบบดั่งเดิมไดรับความพอใจในระดับ 2-4 ซ่ึงกลุมตัวอยางสวนใหญ
ไมเห็นดวยกับรสชาติของสุรากลั่นแบบดั่งเดิม และใหระดับความพึงพอใจใน
ระดับ 3 และ 4 ในระดับลดลงตามลําดับ  

• สุรากล่ันที่ผานการปรับปรุงแบบที่ 1 โชยหมื่นลี้ หรือสุรากลั่นที่มีระดับความ
เขมขน 30% ethanol มีระดับความพึงพอใจ ต้ังแตระดับ 2 – 5 ซ่ึงกลุมตัวอยางให
ความคิดเห็นที่หลากหลาย และใหความเห็นดวยอยางยิ่งกับรสชาติของโชยหมื่นลี้
ในสัดสวนที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับสุรากลั่นที่ผานการปรับปรุงแลวในกลุมหอม
หมื่นลี้ และเลาลี้  

• ระดับความพึงพอใจของสุรากลุมหอมหม่ืนล้ี และเลาลี้ จะมีระดับความพึงพอใจ
ตั้งแตระดับ 3 -5 แสดงใหเห็นวากลุมผูบริโภคใหความพึงพอใจกับการปรับปรุง
รสชาติของสุราท้ังสองกลุมในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน  
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จากผลการสํารวจดังกลาว แสดงใหเห็นวา สุราที่ผานการปรับปรุงแลวทั้ง 3 ชนิดมี
รสชาติเปนที่พอใจของผูบริโภค โดยสุราในกลุมหอมหมื่นลี้ และเลาลี้จะใหรสชาติท่ีสรางความ
พึงพอใจในระดับเห็นดวย และเห็นดวยอยางยิ่งในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ในขณะที่สุราในกลุม
โชยหมื่นลี้จะใหระดับความพึงพอใจในระดับเห็นดวยอยางย่ิงมากที่สุด 

2. ความพึงพอใจทางดานการปรับปรุงบรรจุภัณฑ 
การวิเคราะหระดับความพึงพอใจจากการสํารวจ และวิเคราะหแบบสอบถาม สามารถ

แบงผลความพึงพอใจไดดังน้ี 
o ความประทับใจ ชวนใหซ้ือหาของบรรจุภัณฑ ในสวนของการดําเนินการ

คณะผูวิจัยไดทําการออกแบบขวด และบรรจุภัณฑ ตามลักษณะที่ไดทําการสํารวจสินคาใน
กลุมสุราซ่ึงวางจําหนายในทองตลาด รวมถึงไดปรึกษากับผูผลิตถึงความเหมาะสมของแบบ
ที่ไดทําการออกแบบ แลวจึงเลือกแบบขวด ฉลาก และกลองท่ีเหมาะสม เพ่ือใชประกอบ
แบบสอบถามจํานวน 3 รูปแบบ ดังในรูปที่ 4.4 และภายหลังจากการสํารวจผลความพึง
พอใจทําใหไดผลดานความประทับใจ ชวนใหซ้ือหา ของบรรจุภัณฑซ่ึงแสดงผลโดยรวมดัง
รูปที่ 4.5 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                 แบบที่ 1                   แบบที่ 2                       แบบที่ 3 
 

            รูปท่ี 4.4 ลักษณะขวด ฉลาก และบรรจุภัณฑที่ใชประกอบแบบสอบถาม 
 



 4-6 

 

 
รูปท่ี 4.5 ระดับความประทับใจชวนซื้อหาของบรรจุภัณฑ 

             (1:ไมเห็นดวยอยางย่ิง 2:ไมเห็นดวย 3:ไมมีความเห็น 4:เห็นดวย 5:เห็นดวยอยางยิ่ง) 
 

จากรูปจะเห็นไดวา กลุมตัวอยางพึงพอใจในแบบบรรจุภัณฑที่ไดทําการออกแบบทั้ง 3 
รูปแบบ เพราะไมพบขอมูลระดับความพึงพอใจในระดับ 1-2 แตระดับความพึงพอใจสวนใหญ
อยูในระดับ 4-5 ทั้งหมด และหากใชขอมูลจากการสํารวจในการตัดสินใจรูปแบบของบรรจุ
ภัณฑจะพบวา บรรจุภัณฑในรูปแบบที่ 1 จะไดรับความพึงพอใจมากที่สุดเพราะมีผลของความ
พึงพอใจในระดับ 5 มากที่สุด  

o ผลการวิเคราะหความเหมาะสมโดยรวมของผลิตภัณฑที่ไดทําการออกแบบ 
นอกจากบรรจุภัณฑที่ไดทําการออกแบบแลว ในการตอบแบบสอบถามผูทําวิจัยยังได

ทําตนแบบของขวดและบรรจุภัณฑเพ่ือใหกลุมตัวอยางไดเห็นถึงวัสดุ และตัวอยางของบรรจุ
ภัณฑจริง เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการตอบแบบสอบถาม ท้ังทางดานความเหมาะสมของ
วัสดุที่ใชทําบรรจุภัณฑ รูปแบบ รวมถึงราคา ซ่ึงตัวอยางของขวดและกลองแสดงดังรูปท่ี 4.2 
และผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจ ดานความเหมาะสมโดยรวมของผลิตภัณฑที่ไดทําการ
ออกแบบ ราคา และผลการวิเคราะหเปรียบเทียบของผลิตภัณฑกอนและหลังการปรับปรุงแสดง
ดังรูปที่ 4.6 
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                                   รูปท่ี 4.6 ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 

             (1:ไมเห็นดวยอยางย่ิง 2:ไมเห็นดวย 3:ไมมีความเห็น 4:เห็นดวย 5:เห็นดวยอยางยิ่ง) 
 
จากรูปแสดงถึงระดับความพึงพอใจของตนแบบบรรจุภัณฑที่ไดทําการออกแบบ ทั้ง

ทางดานความเหมาะสมดานวัสดุ ซ่ึงพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยกับวัสดุ และรูปแบบ
ของบรรจุภัณฑตนแบบที่ทําการออกแบบไวแลว แตมีกลุมตัวอยางประมาณ 18.2% ใหคะแนน
ความพึงพอใจในระดับ 3 ซ่ึงไมแสดงความเห็น ทั้งน้ีมีขอช้ีแนะที่ไดจากกลุมตัวอยางดังกลาว
เพ่ิมเติม ถึงลักษณะของกลองที่ยังมีความหนามากเกินไป สงผลใหรอยพับขางกลองฉีกขาด และ
ลักษณะของฝากลองดานลางซึ่งควรตองปรับปรุงใหสามารถรองรับขวดที่บรรจุสุราแลวซ่ึงจะมี
นํ้าหนักเพ่ิมขึ้น ซ่ึงเปนขอเสนอแนะที่คณะผูวิจัยไดนําไปปรับปรุงบรรจุภัณฑที่จะจัดทําตอไป 
ในสวนของความพึงพอใจดานราคาพบวากลุมตัวอยางใหความพอใจในระดับ 3-4 แสดงถึงการ
ยอมรับได ในชวงราคาดังกลาว แตอยางไรก็ตามคงตองมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมทางดาน
เศรษฐศาสตรเพ่ิมเติม และเมื่อทําการเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยรวมของบรรจุภัณฑแบบดั่ง
เดิม กับบรรจุภัณฑที่ผานการปรับปรุง พบวาบรรจุภัณฑที่ผานการปรับปรุงแลวไดรับความพึง
พอใจในระดับ 4-5 ในขณะที่บรรจุภัณฑแบบดั่งเดิมมีระดับความพอใจในระดับ 2-4 ดังน้ันกลุม
ตัวอยางเห็นดวย และเห็นดวยอยางยิ่งกับการปรับปรุงผลิตภัณฑดังกลาว 

o การติดตอและแนวทางการขยายตลาด 
จากแบบสอบถามดานความเหมาะสมทางดานการประชาสัมพันธ การติดตอ และความ

เปนไปไดของการขยายตลาดการจําหนายสินคาพบวาใหผลแสดงคาดังตารางที่ 4.1  
 



 4-8 

ตารางที่ 4.1 ผลความพึงพอใจดานการติดตอและการขยายตลาดการจําหนายสินคา 
ดานการติดตอ (%) การเพิ่มตลาด (%) 

โดยตรง โทรศัพท Internet ตัวแทน อ่ืนๆ รานคาชุมชน ศูนยการคา ศูนยจําหนาย Internet อ่ืนๆ 
25.68 20.27 6.76 45.95 1.35 31.52 41.30 18.48 8.70 0.00 

 
จากตารางที่ 4.1 จะเห็นไดวา ความเหมาะสมของการติดตอ จําหนายสินคาระหวางกลุม

ผูบริโภค และกลุมผูจําหนาย เนนใหมีตัวแทนในการจําหนาย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะระยะทางจาก
ชุมชนผูผลิตมายังกลุมลูกคา มีระยะทางคอนขางไกล จึงทําใหมีความสะดวกสบายนอยกวาการ
ติดตอผานตัวแทนจําหนาย และเมื่อสอบถามความคิดเห็นเพ่ิมเติมทางดานความเหมาะสมของ
การเพ่ิมแหลงจําหนายในอนาคต พบวา กลุมตลาดที่ผูบริโภค สวนใหญตองการใหมีการวาง
จําหนายสุราชุมชนที่ผานการปรับปรุงแลวอยูในกลุมตลาด ศูนยการคา และ รานคาชุมชน เปน
สวนใหญ จากแนวทางดังกลาว ทําใหทราบถึงความพอใจของกลุมตัวอยางตอการพบเห็นสินคา 
รวมถึงการติดตอที่จะสามารถซื้อสินคาไดโดยสะดวก ซ่ึงจะชวยเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคา 
และเปนทางเลือกทางดานการตลาดใหกับชุมชนไดมากข้ึน 

o ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑจากลักษณะ รูปแบบ ฉลาก สี และโครงสราง
ภายนอก แสดงผลความพึงพอใจของกลุมตัวอยางดังรูปที่ 4.7 

 
                         รูปท่ี 4.7 ลักษณะความพึงพอใจลักษณะบรรจุภัณฑที่ออกแบบ 

                   (1:ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 2:ไมเห็นดวย 3:ไมมีความเห็น 4:เห็นดวย 5:เห็นดวยอยางยิ่ง) 
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จากรูปแสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาแยกองคประกอบที่
ละสวนของบรรจุภัณฑซ่ึงจะพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ เห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่งกับ
ลักษณะ ขวด ฉลาก สี คําแนะนํา และความทันสมัย ของบรรจุภัณฑที่ไดออกแบบ และในสวน
ของกลองมีกลุมตัวอยางบางกลุมแสดงความคิดเห็นที่ไมเห็นดวย ทั้งน้ีเปนเพราะลักษณะของ
วัตถุดิบที่ใชทํากลอง สวนความคิดเห็นดานราคาผลิตภัณฑน้ัน กลุมตัวอยางใหความพึงพอใจใน
ระดับ 3-4 ซ่ึงแสดงถึงความเปนไปไดดานการกําหนดราคาเบื้องตน ซ่ึงยังจะตองมีการวิเคราะห
ผลทางเศรษฐศาสตรประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติม อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงขอมูลโดยสรุป
พบวากลุมตัวอยางใหความเห็นดวย และเห็นดวยอยางยิ่งกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ  

O  ความเปนไปไดของการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ 
 นอกจากผลจากแบบสอบถามจะแสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจ ทางดานรสชาติ และ 
บรรจุภัณฑของสุราชุมชนที่ไดทําการปรับปรุงแลว ยังไดมีการสํารวจความเปนไปไดในการ
เลือกซ้ือ ซ่ึงพบวากลุมตัวอยางใหขอมูลของการที่จะเลือกซ้ือสินคา อยางแนนอน รอยละ 38.64 
และอาจจะซื้อสินคารอยละ 59.09 นอกจากนั่นกลุมตัวอยางไดใหความเห็นตอการแนะนําสินคา
สูผูบริโภคกลุมอื่นๆ โดยจะใหคําแนะนําอยางแนนอนรอยละ 27.73 และอาจจะใหคําแนะนําใน
สัดสวนรอยละ 68.18 ซ่ึงแสดงถึงความนาจะเปนดานการตลาดที่ยังไดรับความสนใจจากกลุม
ลูกคาแมนจะมีการเปลี่ยนแปลงรสชาติ และรูปแบบบรรจุภัณฑ  

 
4.1.4 การผลิตแอลกอฮอลแข็ง 

การผลิตแอลกอฮอลแข็ง เปนแนวทางเลือกหน่ึงของการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากเอทานอลเพ่ือ
เพ่ิมทางเลือกของการผลติใหกับชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยไดหากแนวทางในการทําเอทานอลแข็งสําหรับอุน
อาหาร ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่มีเอทานอลที่ระดับความเขมขน 70% - 95% ผลของการผลิตพบวา เมื่อใชเอทา
นอลในปริมาณ 500 ml และสารเคมีตามสัดสวนกระบวนการผลิตที่แสดงในหัวขอ 3.1.4 ทําใหได
แอลกอฮอลแข็งขนาด 25 ml จํานวน 20 ชิ้น แอลกอฮอลแข็งที่สามารถจุดติดไดเปนเวลาประมาณ 15 – 
20 นาทีตอชิ้น ขณะจุดติดจะมีลักษณะเปนของเหลว และจะแข็งตัวเม่ือดับไฟ แสดงลักษณะของ
แอลกอฮอลแข็งที่ไดดังในรูปที่ 4.8 

 

                    
 

           รูปท่ี 4.8 ตัวอยางการผลิต และเอทานอลแข็งที่ผลิตได 
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 นอกจากนั้น ยังไดมีการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับบรรจุเอทานอลแข็งเพ่ือจําหนายโดยมีแนว
ทางการออกแบบ รูปราง ลักษณะของกลองบรรจุเหมือนกับบรรจุภัณฑของสุราชุมชน ทั้งน้ีเพ่ือสราง
เอกลักษณของสินคา ซึ่งหน่ึงกลองจะสามารถบรรจุแอลกอฮอลแข็งได 6 ช้ิน แตละชิ้นถูกปดดวย
พลาสติกใสเพ่ือปองกันสูญเสียจากการ ระเหย และการรั่วซึม แสดงลักษณะของกลองที่ไดทําการ
ออกแบบดังรูปที่ 4.9   

  
 

  
 

         รูปท่ี 4.9 ลักษณะของกลองบรรจุเอทานอลแข็งที่ไดทําการออกแบบในการพัฒนาสินคา 
 

4.2 ผลการเพิ่มความเขมขนของเอทานอลเพื่อใชประโยชนสําหรับเปนตัวทําละลาย หรือสารตั้งตนใน
อุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมเคมี 

  การดําเนินการเพิ่มความเขมขนของเอทานอลเริ่มตนจากการออกแบบปฏิกรณสําหรับ
เพ่ิมความเขมขนของเอทานอล เพ่ือใหเอทานอลที่ระดับความเขมขน 70 – 80% เพ่ิมระดับความเขมขน
จนมีความเขมขน 90 –95% ซ่ึงเอทานอลที่ระดับความเขมขนสูงดังกลาว สามารถนําไปใชประโยชน
สําหรับเปนสารตั้งตน และตัวทําละลายในอุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมเคมีทั่วไปได ดังน้ัน ใน
งานวิจัยน้ีจึงไดดําเนินการศึกษาถึงความเปนไปไดในการเพิ่มความเขมขนของเอทานอลตามขั้นตอนที่
สําคัญดังน้ี 

ภายหลังจากการจัดสรางชุดทดสอบแลว ไดดําเนินการศึกษาถึงความสามารถในการดูดซับ
และความเหมาะสมของปฏิกรณ สําหรับใชงาน ซ่ึงไดทําการทดสอบดังน้ี  
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1. การทดสอบผลการเปลี่ยนปริมาณตัวดูดซับ (Molecular Sieve) ในปฏิกรณ 
การทดสอบความสามารถในการดูดซับนํ้าในปฏิกรณที่ไดทําการออกแบบ ในการทดสอบ

จะตองหาปริมาณของสารดูดซับที่เหมาะสมกับการเพิ่มความเขมขนของเอทานอล ดังน้ันจึงไดมีการ 
บรรจุ Molecular Sieve ซ่ึงเปนสารดูดซับที่เลือกใช ในปฏิกรณที่ทําจากทอ สเตนเลสเสนผาน
ศูนยกลาง 5.5 cm เพ่ือใหทําปฏิกิริยากับเอทานอลตั้งตนที่ระดับความเขมขน 80% ปริมาณ 1000 ml 
เมื่อสารละลายเอทานอลไหลผานตัวดูดซับ นํ้าจะถูกดูดซับไว และจากผลการทดสอบทําใหทราบคา
ความเขมขนของเอทานอลที่ไดภายหลังจากการดูดซับซ่ึงแสดงขอมูลการทดสอบดังตารางที่ 4.2 

  
ตารางที่ 4.2 ความเขมขนของเอทานอลที่ผานการดูดซับเมื่อเปลี่ยนปริมาณตัวดูดซับ 

ปริมาณ Molecular Sieve 
(g) 

ระดับความสูงของ
ตัวดูดซับ 

(cm) 

ความเขมขนสุดทาย 
(%) 

ปริมาณสารละลาย 
ที่ความเขมขนสุดทาย 

(ml) 
300 20 86 430  

400 25 96 366  

500 30 98 348  

 
จากตารางที่ 4.2 จะเห็นไดวา ปริมาณของตัวดูดซับมีผลตอการเพ่ิมความเขมขนของ               

เอทานอลหลังจากผานการดูดซับ ซ่ึงพบวายิ่งเพ่ิมปริมาณตัวดูดซับ ความเขมขนสุดทายที่ไดก็จะมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นดวย และปริมาณของสารละลายภายหลังจากการเพิ่มความเขมขน มีคาลดลง 
นอกจากนั้นแลว ยังพบวามีเอทานอลเริ่มตนประมาณ 400 ml คางอยูในทอ และอุปกรณภายในชุด
ทดสอบ เม่ือวัดความเขมขนจะมีคาอยูประมาณ 80 – 85% จากผลที่ไดทําใหสามารถหาความ 
สัมพันธของปริมาณความเขมขนที่เพ่ิมสูงขึ้นตอปริมาณตัวดูดซับไดดังรูปที่ 4.10 

 
 

รูปท่ี 4.10 การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของเอทานอลตอปริมาณตัวดูดซับ 
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จากรูป 4.10 แสดงใหเห็นไดวา ปริมาณของตัวดูดซับมีผลตอระดับความเขมขนของ                
เอทานอลสุดทายที่ตองการ โดยใหคาความเหมาะสมดังสมการโพลิโนเมียล ท้ังน้ี คาที่ไดดังกลาว 
ใชไดกับปฏิกรณที่มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 5.5 cm เพ่ือรักษาระดับความสูงของตัวดูดซับใน
ปฏิกรณใหเปนไปตามความเหมาะสมตอระยะเวลาการสัมผัสเอทานอลที่ตองการเพิ่มความเขมขน 

  
2. การทดสอบผลของการเปลี่ยนระดับความเขมขนเริ่มตน 

การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงระดับความเขมขนเริ่มตนของเอทานอล สามารถทําการทดสอบได
เชนเดียวกับการทดสอบเพื่อศึกษาผลของระดับความสูง เพ่ือศึกษาความสามารถในการดูดซับนํ้าของ 
Molecular Sieve ปริมาณ 500 กรัมในปฏิกรณที่ทําการออกแบบ ศึกษาที่ระดับความสูงที่ 2 ควบคุม
ความเขมขนเร่ิมตนของเอทานอลปริมาณ 1000 ml ใน 3 ระดับความเขมขนคือที่ 70% 75% และ 80% 
ผลการดูดซับแสดง ดังตารางที่ 4.3 
ตารางที่ 4.3 ความเขมขนของเอทานอลที่ผานการดูดซับในแตละระดับความเขมขนของ 

             เอทานอลตั้งตน 
ความเขมขนเริ่มตน 

(%) 
ความเขมขนสุดทาย 

(%) 
ปริมาณเอทานอล 

(ml) 

70 86 420 

75 88 366 

80 98 348 

จากตารางจะเห็นไดวา เมื่อความเขมขนเริ่มตนของเอทานอลมีคาเพ่ิมขึ้น ความเขมขนสุดทาย
ของเอทานอลก็จะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นดวย และเมื่อพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงความเขมขนสุดทาย
เทียบกับความเขมขนเริ่มตนแสดงผลดังรูปที่ 4.11 

 
รูปท่ี 4.11 ความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงความเขมขนสุดทายเมื่อเปล่ียนแปลงความเขมขน 

                             เริ่มตนของเอทานอล 
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จากรูปที่ 4.11 แสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนสุดทายของเอทานอลที่ผานการดูด
ซับนํ้าดวย Molecular Sieve เมื่อเปลี่ยนความเขมขนเริ่มตนที่ระดับตางๆ ซ่ึงผลจากการศึกษาทําใหได
สมการความสัมพันธ ที่ระดับความเขมขนตั้งแต 70 – 80% สําหรับทํานายคาความเขมขนสุดทายที่
ตองการ ตามรายละเอียด และแนวโนมของการศึกษาทําใหทราบความสัมพันธระหวาง ปริมาณของ
ตัวดูดซับ และความเขมขนเร่ิมตนของเอทานอลเพื่อเตรียมสารละลายเอทานอลในระดับความเขมขน
ที่เหมาะสมได  

 
       3. การฟนฟูสภาพโมเลกุลาซีฟใชแลว 

นอกจากการศึกษาดานความสามารถของการดูดซับแลว คณะวิจัย ไดทําการศึกษาถึงวิธีการ
ในการนําตัวดูดซับกลับมาใชใหม โดยไดทําการศึกษาวิธีการกระตุน Molecular Sieve ดวยความรอน
โดยจะอาศัย เตา Microwave ท่ีใชในบานเรือนเปนอุปกรณพ้ืนฐานในสําหรับการทดสอบ ทั้งน้ี 
เพ่ือใหเห็นถึงความเปนไปไดตามความเหมาะสมกับการใชงานจริงในชุมชน  

ขั้นตอนและวิธีการฟนฟูสภาพ(Regeneration) จะอาศัย Molecular Sieve ที่ผานการดูดซับ
จนอ่ิมตัวแลวสําหรับการทดสอบ การทดสอบทําการศึกษาระดับความแตกตางของ Microwave ใน 3 
ระดับ ในชวง 400 ,600 และ 800 watt และควบคุมการใหความรอนในชวง 5, 15 และ 30 นาที ศึกษา
ความสามารถในการกําจัดนํ้ากอน และหลังการฟนฟูโดยพิจารณาน้ําหนักที่หายไปของ Molecular 
Sieve และทําการทดสอบความสามารถในการดูดซับโดยอาศัยการทดสอบแบบแบตซ[17] ซ่ึงจะ
ทําการศึกษาตามกระบวนการดังน้ี 

• ช่ัง Molecular Sieve ท่ียังไมผานการใชงาน และ Molecular Sieve ที่ผานการฟนฟูสภาพ 
แลวตัวอยางละ 15 g  

• ผสมเอทานอลที่ระดับความเขมขนประมาณ 80% ปริมาณ 30 ml พรอมวัดอุณหภูมิขณะ
ทําปฏิกิริยาการดูดซับ  

• ต้ังสารตัวอยางท้ิงไว นาน 2 ช่ัวโมง กวนตลอดเวลา วัดความเขมขนของเอทานอล โดย
อาศัย เคร่ืองมือวัดความเขมขนแอลกอฮอลชนิด ไฮโดรมิเตอร   

          ผลการศึกษาการฟนฟูสภาพ Molecular Sieve 
1.ผลการศึกษาการกําจัดนํ้าที่อยูภายใน Molecular Sieve 
 การศึกษาปริมาณน้ําที่อยูภายใน Molecular Sive ในการทดสอบนี้ทําไดโดยการช่ัง
นํ้าหนัก Molecular Sive ทั้งกอน และหลังการฟนฟูสภาพโดยอาศัย Microwave ซ่ึงผลการศึกษา
พบวา Molecular Sieve ที่ผานการดูดซับนํ้าจนอิ่มตัวแลว มีนํ้าสะสม ภายในประมาณ 0.307 
กรัม/กรัม Molecular Sieve และภายหลังการฟนฟูสภาพจากการใหความรอนดวยเตา 
Microwave พบวาสามารถกําจัดนํ้าออกจาก Moleular Sive ในสัดสวนท่ีแสดงผลดังรูปที่ 4.12  
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รูปท่ี 4.12 สัดสวนการกําจัดนํ้าภายใตสภาวะการฟนฟูสภาพ Molcular Sive ดวย Microwave 
   

จากรูปที่ 4.12 พบวา เวลา และคาความรอนที่ใชในการอบ มีผลตอการฟนฟูสภาพของ
ตัวดูดซับ เมื่อใหความรอนโดยอาศัยเตา Microwave ที่มีใชทั่วไปในครัวเรือน สามารถกําจัดนํ้าที่
สะสมในตัวดูดซับไดเกือบทั้งหมด ตามผลการทดสอบซึ่งพบวาหากควบคุมคาความรอนของเตา
ที่ 600 - 800 watt ในเวลาประมาณ 15 - 30 นาที จะสามารถกําจัดนํ้าที่สะสมภายในตัวดูดซับได
ถึง 77.34 - 98.82% และเมื่อนําตัวดูดซับที่ฟนฟูสภาพแลวไปทําการทดสอบการดูดซับดวย
วิธีการแบบแบต เทียบกับตัวดูดซับที่ยังไมผานการใชงาน พบวาความสามารถในการดูดซับให
สงผลใหความเขมขนของสารละลายเอทานอลเปลี่ยนแปลงใหคาดังตารางที่ 4.4  

 

ตารางท่ี 4.4 ความเขมขนของเอทานอลที่ผานการดูดซับดวย Molecular Sieve ที่ผานการฟนฟูท่ี 
                     สภาวะตางๆ (ความเขมขนตามการทดสอบแบบแบต) 

ความเขมขนเอทานอลหลังการดูดซับ(%) เวลา
(นาที) 800 watt 600 watt 400 watt 

30 90 90 80 
15 90 85 80 
5 80 80 80 

Molecular Sieve ที่ไมผานการใชงาน 
(Standard) 

90 

 จากตารางที่ 4.4 แสดงผลความเขมขนของเอทานอลภายหลังผานการทดสอบการดูดซับ
ดวย Molecular Sieve ที่ผานการฟนฟูปริมาณ 15 กรัม โดยใชเอทานอลเริ่มตนความเขมขน 80% 
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ปริมาณ 30 มิลลิลิตร ผลการศึกษาทําใหทราบวา Molecular Sieve ที่ผานการฟนฟูดวย 
Microwave สามารถดูดซับนํ้า เพ่ือเพ่ิมความเขมขนของเอทานอลได ซ่ึงในวิธีการทดสอบแบบ
แบตสามารถเพิ่มความเขมขนของเอทานอลสุดทายไดเทากับ 90 % และหากเปรียบเทียบใน
สภาวะการทดสอบเดียวกันกับ Molecular Sieve ที่ยังไมผานการใชงาน พบวา ความเขมขน
สุดทายที่ไดภายหลังการดูดซับใหคาเทากัน แสดงใหเห็นวา Molecular Sieve ที่ผานการใชงาน
แลวสามารถฟนฟูสภาพโดยอาศัยความรอนจากเตา Microwave ที่มีใชทั่วไปในครัวเรือนได 
ทั้งน้ีชวงการทํางานของเตาที่ตองควบคุมใหเหมาะสมกับการฟนฟูสภาพ คือ ในชวง 800 watt 
ใชเวลา 15 - 30 นาที หรือ ในชวง 600 watt ใชเวลาในการอบ 30 นาที  
 จากผลการทดสอบในเบื้องตนทําใหทราบถึงแนวทาง และความเปนไปไดในการฟนฟู
สภาพตัวดูดซับ หรือ Molecular Sieve ที่จะสามารถนํากลับมาใชชํ้าในกระบวนการผลิตเอทา
นอลใหมีความเขมขนสูง สําหรับชุมชนผูผลิตที่ตองการพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบของ           
เอทานอลความเขมขนสูงเพ่ือใชเปนตัวทําละลายในอุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑตอไป 
 

4.3 ผลการศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม  
ในการปรับปรุงผลิตภัณฑในโครงการวิจัยน้ี ไดเนนถึงการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ ทั้งในสวน

ของรสชาติ บรรจุภัณฑ ดังน้ัน ในขั้นตอนของการวิเคราะหผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึน จึงได
ทําการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนทั้งกอน และหลังปรับปรุงผลิตภัณฑ โดยมี
แนวทางของการศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมตามขั้นตอนของการประเมินผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอม ดังน้ี 

 
4.3.1 การจัดทําฐานขอมูลของการผลิตสุราชุมชน  

การจัดทําฐานขอมูลทางดานการผลิตดําเนินการโดยเก็บขอมูลทางดานกายภาพ เพ่ือ
รวบรวมขอมูลการใชพลังงาน และผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนการ
ผลิตสุราชุมชน ซ่ึงขอมูลท่ีไดดําเนินการศึกษาจะประกอบไปดวยขอมูลดานพลังงาน วัตถุดิบ ราคา
ในขั้นตอนตางๆ รวมถึงการจัดทําบัญชีรายการเขา- ออก (Input – Output Analysis) ของพลังงาน 
(Energy Balance) วัตถุดิบ (Mass Balance) ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (Direct Emission) และของ
เสีย (Waste Processing) ตามแนวทางการศึกษาโดยวิธีการประเมินวัฎจักรชีวิต (Life Cycle 
Assessment (LCA))  ที่จะศึกษากระบวนการผลิตสุราชุมชนในทุกขั้นตอนตั้งแต ข้ันตอนการ
เพาะปลูก ขั้นตอนการขนสงมายังระบบผลิต ขั้นตอนการผลิต รวมถึงขั้นตอนการบรรจุเพ่ือ
เตรียมพรอมสําหรับจําหนาย ทั้งน้ีการดําเนินการศึกษาจะอางอิงบางสวนจากฐานขอมูลที่มีอยูเดิม 
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เชนขอมูลจากสถาบันวิจัยฯ ขอมูลตามการศึกษาในงานวิจัยตางๆ รวมถึงขอมูลที่จะทําการศึกษาใน
ชุมชน ในการศึกษาจะดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางที่สําคัญดังน้ี 

 
1. การกําหนดเปาหมาย (Goal Definition)  

การกําหนดเปาหมายในการศึกษาวิจัยน้ีเพ่ือเปรียบเทียบผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสุราชุมชน ระหวางผลิตภัณฑรูปแบบเดิมซ่ึงเปนสุราชุมชนที่อาศัย
ขาวเปนวัตถุดิบหลัก และไมมีการปรับปรุงหีบหอและบรรจุภัณฑ กับสุราชุมชนรูปแบบใหมซ่ึง
มีการปรับปรุงรสชาติโดยการผสมขาวและขาวโพด มีการปรับปรุงหีบหอ และบรรจุภัณฑเพ่ือ
จําหนาย ท้ังน้ีความเขมขนของเอทานอลที่ไดจากกระบวนการผลิตสําหรับสุราชุมชนมีคาความ
เขมขนประมาณ 30 - 40% และมีอัตราการผลิตอยูที่ 350 ลิตรตอวัน 
 
2. การกําหนดขอบเขตของการศึกษา (Scope Definition) 

ขอบเขตการศึกษา LCA จะมีความสัมพันธกับเปาหมายของการศึกษา และเปน
ตัวกําหนดขอบเขตของการศึกษาที่ชัดเจน ดังน้ันในการศึกษาน้ีมีการกําหนดเปาหมายเพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการผลิตสุราชุมชน 2 ชนิด ไดแกสุรา
ชุมชนแบบดั่งเดิมที่ใชวัตถุดิบหลักคือขาวเหนียว และสุราชุมชนที่ผานการปรับปรุงทั้งรสชาติ 
และบรรจุภัณฑ แสดงขอบเขต และขอมูลดานปริมาณโดยสรุปในกรณีผลิตภัณฑแบบดั่งเดิมใน
รูป 4.13 และกรณีผลิตภัณฑที่ผานการปรับปรุงแลวในรูป 4.14 

ในรูปที่ 4.13 และ 4.14 นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนแตละข้ันตอนของการผลิต
แลว ยังไดกําหนดคาผลผลิตที่ไดในแตละกระบวนการรวมดวย เพ่ือใหเห็นถึงปริมาณผลผลิตที่
ตองใชในการผลิต เอทานอลความเขมขน 35 – 40% ในปริมาณ 350 ลิตรตอวัน หรือ 500 ขวด
ตอวัน(0.70 ลิตร/ขวด)  ขอมูลที่จะใชเพ่ือศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมในแตละข้ันตอน
จะประกอบไปดวยรายละเอียดในสวนของการใช ทรัพยากร พลังงาน วัสดุ รวมถึงการปลอย
มลพิษ ซ่ึงมีรายละเอียดที่ไดดําเนินการศึกษาดังน้ี 
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รูปท่ี 4.13 ขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวติในการผลิตสุราชุมชนแบบด่ังเดิม 
 
 
 
 

บรรจุภัณฑ 

กระบวนการเพาะปลูก 
1. การเตรียมดิน 
2. การปลูก 
3. ดูแลรักษา 
4. เก็บเกี่ยว 

การสีขาว 

การขนสง  

กระบวนการหมัก 

กระบวนการกลั่น 

Ethanol 35 – 40% (350 ลิตร) 

Ethanol 7 – 10 % (1200 ลิตร) 

ปลายขาวสาร (300 kg) 

ปลายขาวสาร (300 kg) 

ขาวเปลือก (2000 kg) 

พ้ืนท่ีปลูก (3.40 ไร) 
เมล็ดขาว 25.942 kg 

 
ท่ีมา : www.theguru.co.th 

ที่มา : www.ricethailand.or.th 

        ที่มา : www.biomassthailand.com, www.bloggang.com,www.greenpeace.com 

สุราขาวกลั่นพรอมจําหนาย 
 (500 ขวด, 0.7 ลิตร/ขวด) 
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รูปท่ี 4.14 ขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวติในการผลิตสุราชุมชนที่ผานการปรับปรุง 

 

บรรจุภัณฑ 

กระบวนการเพาะปลูก 
5. การเตรียมดิน 
6. การปลูก 
7. ดูแลรักษา 
8. เก็บเกี่ยว 

การสีขาว 
/ขาวโพด 

การขนสง  

กระบวนการหมัก 

กระบวนการกลั่น 
ข้ันตอนที่ 1 

Ethanol 35 – 40% (350 ลิตร) 

Ethanol 7 – 10 % (1200 ลิตร) 

ปลายขาวสาร (150 kg) 
เมล็ดขาวโพด (150 kg) 

ขาวเปลือก (1000 kg) 
ขาวโพด(1000 kg) 

พ้ืนท่ีปลูก (ขาว1.70 ไร
,ขาวโพด 1.34 ไร) 
เมล็ดขาว 12.97 kg 

เมล็ดขาวโพด 0.875  kg  
 

ที่มา : www.theguru.co.th 

        ท่ีมา : www.biomassthailand.com, www.bloggang.com,www.greenpeace.com 

สุราขาวกลั่นพรอมจําหนาย (500 ขวด) 

ท่ีมา : www.bloggang.com-

ท่ีมา : www.ricethailand.or.th 

ปลายขาวสาร (150 kg) 
เมล็ดขาวโพด (150 kg) 
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กรณีท่ี 1 ฐานขอมูลการผลิตสุราชุมชนแบบดั่งเดิม 
กระบวนการเพาะปลูก 
จากการสํารวจขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณผูนํากลุมบานแมบัวสี-กรุป เพ่ือใหทราบท่ีมาของปลาย

ขาวซ่ึงจะใชเปนวัตถุดิบต้ังตนในกระบวนการผลิตเอทานอลนั้น พบวาปลายขาวที่ใชไดมาจากการรับซ้ือ
ปลายขาวเหนียวในเขต อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ดังน้ันในการศึกษาถึงกระบวนการเพาะปลูกจึงอาศัย
ขอมูลพ้ืนฐานการปลูกขาวในเขตจังหวัดเชียงใหมเปนขอมูลหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล การปลูกขาว
ในเขตจังหวัดเชียงใหม [18] มีการปลูกตามฤดูการปลูกเปนฐาน 2 ชวง คือ การปลูกขาวในชวงฤดูแลง 
หรือเรียกวาขาวนาปรัง ชวงของการปลูกจะอยูในชวงเดือน มกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม และการปลูก
ขาวในฤดูนํ้าหลากหรือเรียกวา ขาวนาป ชวงของการปลูกจะอยูในชวงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 
และมีข้ันตอนของการเพาะปลูกตามการเจริญเติบโตของตนกลาซ่ึงแบงระยะการเจริญเติบโตเปน 4 ระยะ
ดังน้ี 

o ระยะกลา คือ ชวงระยะที่เพาะเมล็ดขาวใหงอกแลวนํามาตกกลา เพ่ือเลี้ยงกลาใหเจริญเติบโต
พอที่จะปกดําได ระยะเวลานี้ใชเวลาประมาณ 25 – 30 วัน 

o ระยะแตกกอ คือ ชวงระยะที่นําขาวกลับมาปกดําแลวสงเสริมใหมีการแตกกอเต็มที่จนถึง
ขาวเร่ิมต้ังทองใชเวลาประมาณ 45 – 60 วัน 

o ระยะตั้งทอง คือ ชวงท่ีขาวเริ่มมีอาการตนกลม และภายในสวนที่ปลายสุดของตนขาวเกิดชอ
ดอก เปนปุมเล็ก แลวเจริญเติบโตเปนชอดอกใหญทําใหกาบใบของใบธงบวมแลวทะลุโผล
ออกมา ใชเวลาประมาณ 30 วัน 

o ระยะสรางเมล็ด คือ ระยะเวลาตั้งแตรวงขาวโผลจากกาบใบของใบธงออกมาจนเกิดการผสม
พันธุขึ้น ภายในดอกขาว แลวตอจากน้ันจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในจนกลายเมล็ดเต็มเมล็ด 
ใชเวลาประมาณ 25 – 30 วัน 

 จะเห็นไดวาตั้งแตระยะกลา จนถึงระยะสรางเมล็ดเพ่ือพรอมที่จะเก็บเกี่ยวใชเวลาประมาณ 120 
– 150 วัน ดังน้ันข้ันตอนที่จะศึกษาเกี่ยวกับการปลูกขาวจะตองสอดคลองกับระยะการเจริญเติบโตของ
ตนขาว โดยไดแบงขั้นตอนของการเพาะปลูกที่สําคัญ 4 ข้ันตอนดังน้ี 

 ขั้นตอนการเตรียมพ้ืนที่  
 ขั้นตอนการปลูก  
 ขั้นตอนการบํารุงรักษา  
 ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว  

รายละเอียดในแตละข้ันตอนที่ไดดําเนินการศึกษาแยกตามลักษณะการปลูกขาวดังน้ี 
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การปลูกขาวนาปรัง 
ขาวนาปรัง :  เปนการปลูกขาวในฤดูแลง มักจะเริ่มปลูกในเดือน มกราคม และจะเก็บเกี่ยวเมื่อขาวมี 

อายุประมาณ 120 -150 วัน ส้ินสุดประมาณเดือน พฤษภาคม 
ขั้นตอนการปลูกขาว 

การเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก  มีขั้นตอนการเตรียมดินที่สําคัญไดแก 

การไถดะ : เปนการไถครั้งแรก เพ่ือกําจัดวัชพืช และการพลิกกลับหนาดินแลวจะปลอยที่นาใหแชนํ้าทิ้ง
ไวประมาณ 1 สัปดาห ในการสํารวจขอมูลการไถดะในเขตจังหวัดเชียงใหมมีขอมูลที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการที่สําคัญดังน้ี 

พ้ืนที่ในการสํารวจ : 0.84 – 6 ไร (รวม 15.41 ไร) 
เคร่ืองมือที่ใช   : รถไถนาแบบเดินตาม 
กําลังเคร่ืองยนต  : 5.5 – 8 แรงมา 
ชนิดของเช้ือเพลิง : ดีเซล 
ปริมาณเชื้อเพลิง  : 0.86 – 1.46 ลิตร/ไร (เฉลี่ย 1.21 ลิตร/ไร) 
เวลาการทํางาน  : 1.72 – 3.92 ชั่วโมง/ไร (เฉลี่ย 2.32 ชั่วโมง/ไร) 

การไถแปร : เปนการไถเพื่อตัดรอยไถดะทําใหดินแตกเปนช้ินเล็กๆจนวัชพืชหลุดออกจากดิน(ทําได
มากกวา 1 คร้ัง ขึ้นอยูกับลักษณะดินและปริมาณวัชพืช) ขอมูลที่สําคัญในกระบวนการที่ไดดําเนินการ
ศึกษาไดแก 

กระบวนการไถแปรครั้งที่ 1 
พ้ืนที่ในการสํารวจ : 0.84 – 6 ไร (รวม 15.41 ไร) 
เคร่ืองมือที่ใช   : รถไถนาแบบเดินตาม 
กําลังเคร่ืองยนต  : 5.5 – 8 แรงมา 
ชนิดของเช้ือเพลิง : ดีเซล 
ปริมาณเชื้อเพลิง  : 0.51 – 0.88 ลิตร/ไร (เฉลี่ย 0.68 ไร) 
เวลาการทาํงาน  : 0.90 – 1.91 ชั่วโมง/ไร (เฉลี่ย 1.31 ชั่วโมง/ไร) 
กระบวนการไถแปรครั้งที่ 2 
พ้ืนที่ในการสํารวจ : 4.849 ไร 
เคร่ืองมือที่ใช   : รถไถนาแบบเดินตาม 
กําลังเคร่ืองยนต  : 5.5 – 8 แรงมา 
ชนิดของเช้ือเพลิง : ดีเซล 
ปริมาณเชื้อเพลิง  : 0.50 – 0.68 ลิตร/ไร (เฉลี่ย 0.59 ลิตร/ไร) 
เวลาการทาํงาน  : 0.70 – 0.95 ชั่วโมง/ไร (เฉลี่ย 0.83 ชั่วโมง/ไร) 
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การทําเทือก : เปนกระบวนการสุดทายของการเตรียมพ้ืนที่ คือการคลาดเอาวัชพืชออกจากพื้นที่เพาะปลูก 
และปรับพ้ืนที่นาใหมีความสม่ําเสมอ เพ่ือใหงายตอการรักษาระดับนํ้าในแปลงนา ตามการศึกษาไดเก็บ
ขอมูลที่เกี่ยวของในกระบวนการดังน้ี 

พ้ืนที่ในการสํารวจ : 0.84 – 6 ไร (รวม 15.41 ไร) 
เคร่ืองมือที่ใช   : รถไถนาแบบเดินตาม 
กําลังเคร่ืองยนต  : 5.5 – 8 แรงมา 
ชนิดของเช้ือเพลงิ : ดีเซล 
ปริมาณเชื้อเพลิง  : 0.32 – 1.14 ลิตร/ไร (เฉลี่ย 0.62 ลิตร/ไร) 
เวลาการทาํงาน  : 0.42 – 2.71 ชั่วโมง/ไร (เฉลี่ย 0.84 ชั่วโมง/ไร) 

ขั้นตอนการเพาะปลูก 
ตามการสํารวจการเพาะปลูกขาวนาปรังในจังหวัดเชียงใหม ใน 6 แปลงการปลูกพบ มี 2 แปลงการ

สํารวจที่มีการปลูกขาวแบบ นาหวาน และที่เหลือมีการปลูกขาวแบบนาดํา โดยมีรายละเอียดของขอมูล
ดังน้ี 
การปลูกขาวนาดํา ประกอบไปดวย การตกกลา ถอนกลา และการดํานา(การเพาะปลูก) ซ่ึงแตละขั้นตอน
มีรายละเอียดที่สําคัญ และขอมูลที่สําคัญไดแก 

 การตกกลา : เปนการหวานเมล็ดพันธุ ลงในแปลงตกกลา ซ่ึงในกระบวนการดังกลาวมีการใช
วัตถุดิบ แรงงาน และพลังงานที่สําคัญ ดังน้ี 
จํานวนพ้ืนที่ที่สํารวจ : 0.26 ไรนาดํา หรือเทากับ 8.138 ไรนาปลูก  
เวลาที่ใชในการทํางาน : 2.56 ช่ัวโมง/ไรดํา (0.074 hr/ไรปลูก) 
จํานวนเมล็ดพันธุ : 243.9 -272.73 kg/ไรดํา(เฉล่ีย 258.32 kg/ไรดํา)  

หรือเทากับ 6.87-8.39kg/ไรปลูก(เฉลี่ย 7.63kg/ไรปลูก) 
ราคาเมล็ดพันธุ  : 7 บาท/kg 

 การถอนกลา : เปนการถอนกลาจากนาที่ทําการตกกลาและมีตนออนที่พรอมจะลงปลูก 
กระบวนการดังกลาวจะรวมขั้นตอนการถอน การลางเศษดิน ที่ติดรากของตนกลา การมัดตน
กลา (ประมาณ 50 ตน/มัด) การตัดปลายยอดของตนกลาทิ้งดวย ตามขอมูลการสํารวจที่ไดศึกษา
มีขอมูลหลักๆ ของการใช วัตถุดิบ แรงงาน และพลังงานที่สําคัญ ดังน้ี 
จํานวนพ้ืนที่ที่สํารวจ : 0.26 ไรนาดํา หรือเทากับ 8.138 ไรนาปลูก  
เวลาที่ใชในการทํางาน : 0.063 ช่ัวโมง/ไรปลูก 
ราคาเมล็ดพันธุ  : 7 บาท/kg 

 การดํานา(การปลูก) : เปนการนําตนกลาที่ไดจากการถอนมาทําการปลูกในพื้นที่นาขนาดใหญ 
ตามการศึกษากระบวนการดํานาในจังหวัดเชียงใหมซ่ึงไดรวบรวมขอมูลที่สําคัญดังน้ี 



 4-22 

จํานวนพ้ืนที่ที่สํารวจ : 8.138 ไรนาปลูก  
เวลาที่ใชในการทํางาน : 2.1 ชั่วโมง/ไรปลูก 

 
การปลูกขาวนาหวาน : เปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาวในกรณีที่ปริมาณน้ําที่มีอยางจํากัด 

รายละเอียดการทํางาน  
จํานวนพ้ืนที่ที่สํารวจ : 0.84 – 2.67 (เฉลี่ย 7.272) ไร 
อัตราการทํางาน  : 0.11 – 0.22 (เฉลี่ย 0.16) ช่ัวโมง/ไร 
จํานวนเมล็ดพันธุที่ใช  : 30 – 40 (เฉลี่ย 34.36) กิโลกรัม/ไร 
ราคาเมล็ดพันธุ   : 7 บาท/กิโลกรัม 

การดูแลรักษา 
แบงการศึกษาเปน 3 สวน ไดแก 

 การสูบนํ้า : เพ่ือรักษาระดับนํ้าใหเหมาะกับความตองการของขาว ประมาณ 15 เซนติเมตร (ทรง
เชาว, 2545) ตามปกติหากตองดําเนินการสูบนํ้าเขานา เกษตรกรจะใชเครื่องยนตจากรถไถนา
แบบเดินตาม เปนเคร่ืองตนกําลังในการสูบนํ้าแบบคอพญานาค (มีใชในพ้ืนที่จังหวัด พิษณุโลก 
สุโขทัย และพิจิตร) ลักษณะทั่วไป มีการสูบประมาณ 1-6 ครั้ง อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามัน
เชื้อเพลิง 0.80 ลิตร/ชั่วโมง สําหรับเครื่องยนตท่ีใชในการสูบนํ้าที่เกษตรกรนิยมใชจะมีขนาด 8.5 
– 11.0 แรงมา คิดเปน 54.17% ของเครื่องยนตทั้งหมดที่ใชในการสูบนํ้า  
หมายเหตุ : ในเขตพื้นท่ีการสํารวจจังหวัดเชียงใหมไมมีขอมูลการสูบนํ้า 
 

 การใสปุย : โดยทั่วไปจะมาการใสปุย 2 ครั้ง คือ ตอนขาวอายุ 25 – 30 วัน และครั้งที่ 2 คือชวงที่
ขาวเร่ิมต้ังทอง (75 วัน)  
รายละเอียดการทํางาน  
ชนิดของปุยที่ใส  : ปุยยูเรีย 46-0-0, ปุยสูตร 16 – 0 – 0, 21-0-0, 27-12-0,  

16-20 - 0,  และ 16 – 8 - 8 
อัตราการทํางาน  : 0.16 – 0.8 (เฉล่ีย 0.32 )ชั่วโมง/ไร 
อัตราการใสปุยรวม  : 16.79 – 39.87 (เฉลี่ย 22.43) กิโลกรัม/ไร 
    เทียบเปนนํ้าหนักของสารอาหาร  N = 6.6 กิโลกรัม/ไร 
        P = 2.46 กิโลกรัม/ไร 
        K = 0      กิโลกรัม/ไร 

หมายเหตุ : สารอาหารแตละประเภทในปุยเคมีจะใหคาพลังงานที่แตกตางกันตามการศึกษาของ Piero  
Venturi and Gianpietro Venturi (2003) พบวาคาพลังงานตามสัดสวนของสารอาหารที่ 
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สําคัญ น้ันคือ ไนโตรเจน(N) ใหคาพลังงาน 76 MJ/kg ฟอสโฟรัส(P) ใหคาพลังงาน          
14 MJ/kg และ โปแตสเซียม(K) ใหคาพลังงาน 10 MJ/kg  

 การใชสารเคมี : การใชยาฆาแมลง และยาปราบศัตรูพืช และสารเคมีบํารุงตนขาว เชนปุยนํ้า  
รายละเอียดการทํางาน  
เคร่ืองมือที่ใช  :  เครื่องฉีดพนสะพายหลังแบบคันโยก 
อัตราการทํางาน  :  0.35 ชั่วโมง/ไร  
ปริมาณสารเคมีที่ใช : 0.128 กิโลกรัม/ไร 
พ้ืนที่ที่สํารวจ  : 2.183 ไร 

 
ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว 

ลักษณะของการเก็บเกี่ยวมี 3 วิธีการ ไดแก การเก็บเกี่ยวและนวดขาวโดยใชแรงคน การเก็บเกี่ยว
โดยใชแรงคน และนวดโดยใชเคร่ืองนวดขาวที่อาศัยเครื่องยนตของรถไถเดินตามเปนตนกําลัง และการ
เก็บเก่ียวโดยใชรถเกี่ยวนวดขนาดใหญ 

ตามการสํารวจพ้ืนที่ทั้ง 6 แปลงในจังหวัดเชียงใหมพบวามีการเก็บเกี่ยวโดยอาศัยเคร่ืองนวด
ขนาดใหญโดยมีรายละเอียดของขอมูลดังน้ี 
รายละเอียดของขอมูล 

 เคร่ืองยนตที่ใช   : เคร่ืองเกี่ยวขาวขนาดใหญ 
 ขนาดของเครื่อง   : 185 แรงมา 
 ชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง : ดีเซล 
 นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช : 2.68 – 4.65 (เฉลี่ย 3.70 ลิตร/ไร) 
 ผลผลิตท่ีได   : 611.25 – 896.47 (เฉลี่ย 790.63) กิโลกรัม/ไร 
 เวลาในการเกี่ยว/นวดขาว : 0.02 – 0.10 (เฉลี่ย 0.05) ช่ัวโมง/ไร 

 
การปลูกขาวนาป 
ขาวนาป :  การปลูกขาวในฤดูนํ้าหลาก มักจะเริ่มปลูกในเดือน กรกฏาคม และจะเก็บเกี่ยวเมื่อ 

ขาวประมาณเดือน ธันวาคม 
 

ขั้นตอนในการปลูกขาวนาปประกอบไปดวย 
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การเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก  
การเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกสําหรับขาวนาปมีลักษณะของการเตรียมดินเหมือนกับการปลูกขาวนา

ปรัง แตไมมีการไถแปรครั้งที่ 2 ตามขอมูลที่ไดสํารวจพบวาทั้ง 6 แปลงปลูกที่ไดสํารวจ มีรายละเอียด
ของกระบวนการที่สําคัญดังน้ี 

 
ขอมูลในสวนของกระบวนการไถดะ 
พ้ืนที่ในการสํารวจ : 2.67 – 14 ไร (รวม 45.69 ไร) 
เคร่ืองมือที่ใช   : รถไถนาแบบเดินตาม 
กําลังเคร่ืองยนต  : 5.5 – 8 แรงมา 
ชนิดของเช้ือเพลิง : ดีเซล 
ปริมาณเชื้อเพลิง  : 1.09 – 4.17 ลิตร/ไร(เฉล่ีย 1.87 ลิตร/ไร) 
เวลาการทาํงาน  : 1.16– 1.64 ช่ัวโมง/ไร(เฉลี่ย 1.405 ชั่วโมง/ไร) 
ขอมูลในสวนของกระบวนการไถแปร 
พ้ืนที่ในการสํารวจ : 2.67 – 14 ไร (รวม 45.69 ไร) 
เคร่ืองมือที่ใช   : รถไถนาแบบเดินตาม 
กําลังเคร่ืองยนต  : 5.5 – 8 แรงมา 
ชนิดของเช้ือเพลิง : ดีเซล 
ปริมาณเชื้อเพลิง  : 0.37 – 1.42 ลิตร/ไร(เฉล่ีย 0.87 ลิตร/ไร) 
เวลาการทาํงาน  : 0.54– 1.09 ช่ัวโมง/ไร(เฉลี่ย 0.835 ชั่วโมง/ไร) 
ขอมูลในสวนของกระบวนการทําเทือก 
พ้ืนที่ในการสํารวจ : 2.67 – 14 ไร (รวม 45.69 ไร) 
เคร่ืองมือที่ใช   : รถไถนาแบบเดินตาม 
กําลังเคร่ืองยนต  : 5.5 – 8 แรงมา 
ชนิดของเช้ือเพลิง : ดีเซล 
ปริมาณเชื้อเพลิง  : 0.29 – 1.12 ลิตร/ไร(เฉล่ีย 0.55 ลิตร/ไร) 
เวลาการทาํงาน  : 0.46– 0.88 ช่ัวโมง/ไร(เฉลี่ย 0.617 ชั่วโมง/ไร) 

ขั้นตอนการเพาะปลูก 
ตามการสํารวจการเพาะปลูกขาวนาปในจังหวัดเชียงใหม ใน 6 แปลงการปลูกพบวามีขอมูลการ

ปลูกขาวแบบขาวนาดําที่สําคัญดังน้ี 
ขอมูลในสวนของกระบวนการตกกลา 

 พ้ืนที่ในการปลูก  :  2.102 ไรดํา หรือเทากับ 45.69 ไรปลูก 
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 เวลาที่ใชในการทํางาน : 2.59 ช่ัวโมง/ไรดํา หรือเทากับ 0.023 ชั่วโมง/ไรปลูก 
จํานวนเมล็ดพันธุ : 62.5 - 454.54 กิโลกรัม/ไรดํา (เฉลี่ย 201.69 kg/ไรดํา)  

หรือเทากับ 4.91 -8.23 กิโลกรัม/ไรปลูก(เฉลี่ย 7.07 kg/ไรปลูก) 
ราคาเมล็ดพันธุ  : 7 บาท/kg 

 
ขอมูลในสวนของกระบวนการถอนกลา 

 พ้ืนที่ในการปลูก  :  2.102 ไรดํา หรือเทากับ 45.69 ไรปลูก 
 เวลาที่ใชในการทํางาน : 17.03 ช่ัวโมง/ไรดํา หรือเทากับ 0.63 ชั่วโมง/ไรปลูก 

ขอมูลในสวนของกระบวนการดํานา 
 พ้ืนที่ในการปลูก  :  45.69 ไรปลูก 
 เวลาที่ใชในการทํางาน : 1.053 ช่ัวโมง/ไรปลูก 
การดูแลรักษา 

การดูแลรักษาหลักๆ ในการปลูกขาวนาปไดแกการใสปุย ซ่ึงมีรายละเอียดของการดําเนินการ
ดังน้ี 

ชนิดของปุยที่ใส  : ปุยยูเรีย 46-0-0, ปุยสูตร 16 – 20 – 0 เปนหลัก และบาง 
แปลงใชปุยสูตร 21-0-0, 14-14-21, 30-0-0, 27-12-6  
และ 18 – 8 – 6 

อัตราการทํางาน  : 0.04 – 0.41 (เฉลี่ย 0.21)ชั่วโมง/ไร 
อัตราการใสปุยรวม  : 5.49 – 41.94 (เฉลี่ย 20.37) กิโลกรัม/ไร 
    เทียบเปนน้ําหนักของสารอาหาร  N = 5.97 กิโลกรัม/ไร 
        P = 2.12 กิโลกรัม/ไร 
        K = 1.15 กิโลกรัม/ไร 

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว 
ลักษณะของการเก็บเกี่ยวมี 3 วิธีการ 

 การเก็บเกี่ยวและนวดขาวโดยใชแรงคน  
รายละเอียดของขอมูล 

 เวลาในการเกี่ยวขาว : 1.62 ช่ัวโมง/ไร 
 เวลาในการนวดขาว : 0.15 ช่ัวโมง/ไร 
 ผลผลิตท่ีได   : 562.63 กิโลกรัม/ไร 
 พ้ืนที่ในการสํารวจ : 9.109 ไร 



 4-26 

 การเก็บเกี่ยวโดยใชแรงคน และนวดโดยใชเครื่องนวดขาวที่อาศัยเครื่องยนตของรถไถเดินตาม
เปนตนกําลัง  
รายละเอียดของขอมูล 

 เคร่ืองยนตที่ใช   : เคร่ืองนวดขาว 
 ขนาดของเครื่อง   : 100 แรงมา 
 ชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง : ดีเซล 
 นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช : 2.01 – 2.90 (เฉลี่ย 2.39 ลิตร/ไร) 
 เวลาในการเกี่ยวขาว : 0.28 – 1.84 (เฉลี่ย 0.91) ช่ัวโมง/ไร 

เวลาในการนวดขาว : 0.003 – 0.018 (เฉลี่ย 0.013) ชั่วโมง/ไร 
 ผลผลิตท่ีได   : 511.78 – 660 (เฉลี่ย 588.46) กิโลกรัม/ไร 

ภายหลังจากการศึกษาขอมูลการเพาะปลูกแลว การดําเนินการสํารวจขอมูลในขั้นตอนตอไปคือ
การศึกษาขอมูลการสีขาวเพ่ือใหไดปลายขาวที่จะนําไปใชในกระบวนการผลิตเอทานอลซึ่งมีขอมูล
เบื้องตนในกระบวนการผลิตดังน้ี 

 

กระบวนการสีขาว 
 ขาวเปลือกจากกระบวนการเพาะปลูกจะผานการคัดแยกเพ่ือใหไดขาวขาว รําขาว เปลือกขาว 

รวมไปถึงปลายขาวที่จะใชในกระบวนการหมัก ดวยกระบวนการสีขาว ซึ่งเกษตรกรผูผลิตขาวในเขต
อําเภอฝางจะใชบริการการสีขาวกับโรงสีในเขตอําเภอฝาง ซ่ึงโรงสีที่ไดทําการสํารวจขอมูลเปนโรงสี
ขนาดกลาง ตามการแบงขนาดโรงสีในประเทศไทย[19] ซ่ึงสามารถจําแนกตามขนาดออกเปน 3 ประเภท 
คือ 

1) โรงสีขาวขนาดเล็ก : โรงสีขนาดเล็กมักเปนโรงสีที่รับจางสีขาวใหชาวนาควบคูไปกับการรับซ้ือ
ขาวเปลือกมาสีเปนขาวสารเพื่อขายตอใหกับพอคา กําลังผลิต 60 – 100 เกวียน/วัน มักตั้งอยูในชนบท 
หรืออําเภอที่เปนแหลงผลิตขาว 
พลังงานและเทคโนโลยีที่ใช : เครื่องสีพลังงานไอน้ํา 
2) โรงสีขนาดกลาง : โรงสีขนาดกลางจะดําเนินการแปรรูปขาวเปลือกเปนขาวสารเพื่อสนองความ
ตองการบริโภคในทองถิ่นและจังหวัดใกลเคียง โดยผานพอคาขายสงและปลีกในจังหวัด หรือขาย
ตรงใหกับผูบริโภครายใหญ เชน ภัตตาคารและโรงเรียน กําลังผลิต 101 – 200 เกวียน/วัน มักตั้งอยูใน
เขตอําเภอ หรือตัวจังหวัดท่ีเปนแหลงเพาะปลูกขาวสําคัญของประเทศ 
พลังงานและเทคโนโลยีที่ใช : เครื่องสีพลังงานไอน้ํา 
3) โรงสีขนาดใหญ : โรงสีขนาดใหญจะดําเนินการรับซ้ือขาวเปลือกจากพอคาคนกลางและเกษตรกร       
(ในรายที่มีกิจการตลาดกลางเปนของตนเอง) เพ่ือสีเปนขาวสารขายแกพอคาขายสงในกรุงเทพฯ และ
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ผูสงออกเทาน้ันกําลังผลิต 200 เกวียน / วัน ขึ้นไป มักตั้งอยูในเขตเพาะปลูกขาวที่สําคัญของประเทศ 
และอยูใกลเสนทางการขนสงขาวเปลือกจากจังหวัดใกลเคียง 
พลังงานและเทคโนโลยีที่ใช : เครื่องสีพลังงานไฟฟาและควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร 
ลักษณะการทํางานของโรงสีขนาดกลางจะประกอบดวยข้ันตอนพื้นฐาน 4 ขั้นตอนคือ 

 การทําความสะอาด เพ่ือกําจัดระแง ใบขาว เมล็ดลีบ กรวด หิน ดิน ทราย เมล็ดวัชพืช และ
ส่ิงสกปรกอื่นๆ 

 การกะเทาะ เพ่ือทําใหเปลือกขาวหลุดออกจากเมล็ด ส่ิงที่ไดรับในขั้นน้ีคือ แกลบ และขาว
กลอง 

 การขัดขาว เพ่ือทําใหราํหลุดออกจากเมล็ดขาวกลอง ส่ิงที่ไดรับในขั้นน้ีคือ รําและขาวสาร 
 การคัดแยก เพ่ือแยกขาวเต็มเมล็ด ตนขาว และขาวหักขนาดตางๆออกจากกัน 

และในแตละข้ันตอนจะตองผานอุปกรณพ้ืนฐานที่สําคัญดังดังรูปที่ 4.15 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.15 แผนผังกระบวนการสีขาว [19] 

ตะแกรงรอนหยาบ 

เครื่องกระเทาะ 

ตะแกรงรอนละเอียด 
ตูสีฝด 

ขัดขาว 1 

ขัดขาว 2 

ขัดละเอียด 

ตะแกรงรอนรูกลม 

ขาวเปลือก 

ส่ิงเจือปน 

เปลือกขาว 

ปลายขาว, รําหยาบ 

ขาวกลอง 

ขาวสารที่ถูกคัดขนาดแลว 
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 ส่ิงที่ไดจากกระบวนการสีขาวจะมีองคประกอบหลักที่สําคัญไดแก  
 ขาวสาร มีประมาณ 68-70% ของขาวเปลือก ขาวสารทั้งหมดที่ไดจากการขัดขาว จะถูกนําไปคัด
แยกเปนขาวเต็มเมล็ด ตนขาว และขาวหัก หรือปลายขาว ซ่ึงจะมีสัดสวนโดยเฉลี่ยหลังจากผาน
กระบวนการสีขาวประมาณ15% [20] 

 แกลบ เปนสวนผสมของเปลือกเมล็ด หาง กลีบเลี้ยง และขั้วเมล็ด มีอยูประมาณ 20-24% ของ
ขาวเปลือก 

 รํา เปนสวนผสมของเยื่อหุมผล เยื่อหุมเมล็ด เย่ืออลูโรน คัพภะ และผิวนอกของขาวสาร มีอยู
ประมาณ 8-10% ของขาวเปลือก  
เมื่อพิจารณาคาพลังงานที่ใชในกระบวนการสีขาวจนไดขาวเปลือก ตามลักษณะพ้ืนฐานทางดาน

อุปกรณของโรงสีขนาดกลางที่ไดทําการสํารวจพบวา พลังงานที่ใชในกระบวนการคือพลังงานไฟฟาท่ีใช
เพ่ือขับเคลื่อนมอเตอร ในการทํางานของตะแกรงตางๆ โดยจะใชมอเตอรขนาด 20 แรงมา ในเวลาการ
ทํางานทั้งส้ิน 10 ชั่วโมงตอวัน (เวลาทํางาน 8:00 – 18:00 น.) หรือคิดเปนปริมาณไฟฟาที่ใชเทากับ 
149.14 kW-hr  

 

 กระบวนการขนสง 
 เมื่อไดปลายขาวในปริมาณที่ตองการแลว ทางกลุมชุมชนบานแมบัวสี – กรุป จะไดบรรทุกปลาย
ขาวจากโรงสี ในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม มาใชในขั้นตอนการผลิต ที่ อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน ซ่ึงมี
รายละเอียดของขอมูลท่ีเกี่ยวของในกระบวนการดังน้ี 
รายละเอียดของขอมูล 
 

 เคร่ืองยนตที่ใช   : รถกะบะ 
 ขนาดของเครื่อง   : 2.5 แรงมา 
 ชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง : ดีเซล 
 นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช : 6.363 – 9.072 กิโลเมตร/ลิตร  
 ระยะทางในการขนสง : 273.48 กิโลเมตร 
 ปริมาณการบรรทุก : 2500 กิโลกรัม/ครั้ง (4 คร้ัง/เดือน) 
 วัสดุที่ใช  : กระสอบพลาสติกสาน (Polypropylene Woven Bags)[22]  

ขนาด 12 x 30 น้ิว  
  

หากพิจารณาขอมูลการปลอยกาซไอเสียที่จะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในเบื้องตนไดพิจารณา
ขอมูลตามขอมูลในสวนของ อัตราการปลอยสารมลพิษจากรถยนตประเภทรถยนตดีเซลขนาดใหญ ซ่ึง
ไดจากฐานขอมูลในกระบวนการขนสงของรถบรรทุกประเภท รถกระบะบรรทุก 4 ลอ [23] ไดขอมูล
ดานการขนสง และการปลอยมลพิษดังตาราง ที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5 ฐานขอมูลบัญชีรายการของกระบวนการใชตอการขนสง 1 ตัน-กิโลเมตร (tkm) ในกรณีของ 
 “รถกระบะบรรทุก 4 ลอ” ขนาดพิกัดรวมบรรทุกไมเกิน “9.5 ตัน” ที่รูปแบบการบรรทุกแบบตาง ๆ   
ภายใตสภาพการทาํงานปกติ [23] 

รูปแบบการบรรทุก  

รายการ 
ไมมี

นํ้าหนัก
บรรทุก 

(No load)  

50% ของ
นํ้าหนัก
บรรทุก 

75% ของ
นํ้าหนัก
บรรทุก  

บรรทุกเต็ม
นํ้าหนัก  

(Full load)  

ทรัพยากร/พลังงาน/วัตถุดิบ (Inputs)      
- นํ้ามันดีเซล: ลิตร (2)   0.1145 0.0961 0.0656 0.0503 
- นํ้ามันหลอล่ืนเคร่ืองยนต: ลิตร (3) 9.50E-04 7.60E-04 5.07E-04 3.80E-04 
- นํ้ามันหลอล่ืนระบบเกียร: ลิตร (4) 1.33E-04 1.06E-04 7.07E-05 5.30E-05 
- นํ้ามันหลอล่ืนชุดเฟองทาย: ลิตร (5) 8.75E-05 7.00E-05 4.67E-05 3.50E-05 
- นํ้ามันหลอล่ืนระบบพวงมาลยัเพาเวอร: 

ลิตร (6) 
7.50E-05 6.00E-05 4.00E-05 3.00E-05 

- Natural rubber: กรัม  0.2066 0.1991 0.1479 0.1252 
- Synthetic rubber: กรัม 0.0379 0.0366 0.0272 0.0230 
- Halogen butyl rubber: กรัม 0.0135 0.0131 0.0097 0.0082 
- Electroplated steel wire: กรัม 0.0935 0.0901 0.0669 0.0567 
- Nylon fabric: กรัม 0.0014 0.0013 0.0010 0.0008 
- Electro – plated stranded steel wire: กรัม 0.1341 0.1293 0.0960 0.0813 
-  Carbon black: กรัม 0.1429 0.1378 0.1023 0.0866 
- Zinc Oxide: กรัม 0.0135 0.0131 0.0097 0.0082 
- Sulfur : กรัม 0.0068 0.0065 0.0048 0.0041 
- Additives: กรัม (7) 0.0271 0.0261 0.0194 0.0164 

มลพิษทางอากาศ (Emission to Air)      
- Carbon dioxide (CO2): กรัม  275.28 238.04 162.35 124.46 
- Carbon monoxide (CO): กรัม 3.4132 2.9515 2.0131 1.5432 
- Nitrogen oxides (NOx): กรัม 0.7368 0.6371 0.4346 0.3331 
- Particulate matter (PM): กรัม 0.0230 0.0199 0.0136 0.0104 
- Hydrocarbons (HC): กรัม 0.6373 0.5511 0.3759 0.2881 
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- Methane (CH4): กรัม 0.0153 0.0132 0.0090 0.0069 
- Benzene (C2H6): กรัม 0.0121 0.0105 0.0071 0.0055 
- Toluene (C7H8): กรัม 0.0051 0.0044 0.0030 0.0023 
- Xylene (C8H10): กรัม 0.0051 0.0044 0.0030 0.0023 
- Non – methane volatile organic 

compounds (NMVOCs) : กรัม 
0.3417 0.2869 0.1957 0.1500 

- Sulfur oxides (SOx): กรัม 0.0649 0.0545 0.0372 0.0285 
- Nitrous Oxide (N2O): กรัม 0.0117 0.0098 0.0067 0.0051 
- Cadmium: กรัม 9.28E-07 7.79E-07 5.31E-07 4.07E-07 
- Copper: กรัม 1.58E-04 1.32E-04 9.03E-05 6.92E-05 
- Chromium : กรัม 4.64E-06 3.89E-06 2.66E-06 2.04E-06 
- Nickel : กรัม 6.49E-06 5.45E-06 3.72E-06 2.85E-06 
- Selenium : กรัม 9.28E-07 7.79E-07 5.31E-07 4.07E-07 
- Zinc: กรัม 9.28E-05 7.79E-05 5.31E-05 4.07E-05 
- Lead: กรัม 1.02E-08 8.57E-09 5.84E-09 4.48E-09 
- Mercury : กรัม 1.86E-09 1.56E-09 1.06E-09 8.14E-10 

หมายเหตุ  
(1) สถาพการใชงานปกติ ไดแก การขนสงบนเสนทางราบปกติ เชนบนเสนทางหลวงนอกเมือง 

ความเร็วในการขับข่ีอยูในชวงระหวาง 60 – 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง และมีอัตราการหยุดชะลอ
รถนอยกวา 40% ของระยะทางการขนสงทั้งหมด 

(2) ลักษณะและคุณภาพน้ํามันดีเซลมาตรฐานตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ฉบับที่ 2 ป 2550 
และ ฉบับที่ 3 ป 2551 และมาตรฐาน SAE J-313C 

(3) นํ้ามันหลอล่ืนเครื่องยนต เบอร 15W – 40 เกรด CH-4 (ผูผลิต: เชลล, คาสตรอน, บีพี) หรือ 
เกรด CI-4 (ผูผลิต: คาลเท็กซ/เชฟรอน, เอ็กซอนโมบิล) 

(4) นํ้ามันหลอล่ืนระบบเกียร เบอร 15W – 40 เกรด CD/CE/CF (ผูผลิต: คาลเท็กซ/เชฟรอน, คา
สตรอน, บีพี) หรือ เกรด SJ/CF (ผูผลิต: เชลล) หรือ เกรด CI-4 (ผูผลิต: คาลเท็กซ/เชฟรอน, 
เอ็กซอนโมบิล)  

(5) นํ้ามันหลอล่ืนชุดเฟองทายเบอร 80W – 90 เกรด GL-5 (ผูผลิต: คาลเท็กซ/เชฟรอน, คาสต
รอน, บีพี, เอ็กซอนโมบิล) เบอร 90 เกรด GL-5 (ผูผลิต: เชลล)  

(6) นํ้ามันหลอล่ืนระบบพวงมาลัยเพาเวอร ชนิด เด็กซรอน III  
(7) Additive ในการผลิตยางสาํหรับรถบรรทุก 
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กระบวนการหมัก  
การหมักเปนกระบวนการผลิตแอลกอฮอล ในรูปแบบของเอทิลแอลกอฮอล โดยสามารถใช

วัตถุดิบทุกชนิดที่มีองคประกอบของแปงและน้ําตาลเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยทั่วไปจะแบง
ลักษณะของกระบวนการหมักตามวัตถุดิบที่ใช ไดแก วัตถุดิบที่ประกอบดวยนํ้าตาล ในกระบวนการหมัก
จะอาศัยยีสตซ่ึงเปนส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหน่ึงเปลี่ยนนํ้าตาลใหเปนแอลกอฮอลในขั้นตอนเดียว 
วัตถุดิบที่ นิยมนํามาใชในกระบวนการ  เชน นํ้าตาลโตนด  องุน  ออย  เปนตน  สําหรับวัตถุดิบที่
ประกอบดวยแปง เชน ขาว ขาวโพด ขาวฟาง ขาวสาลี ขาวบาเลย จะตองอาศัยเชื้อราบางชนิดใน
กระบวนการเปลี่ยนรูปแปงใหเปนนํ้าตาลกอนที่จะเติมยีสตเพ่ือเขาสูการหมักเพ่ือใหไดแอลกอฮอล หรือ
ที่รูจักโดยทั่วไปจะอยูในรูปของ นํ้าสา สาโท นํ้าขาว อุ และ กระแช เปนตน  

ตามขอมูลการหมักที่ไดดําเนินการสํารวจพบวา กระบวนการหมักของชุมชนบานแมบัวสี-กรุป 
จะอาศัยปลายขาวเหนียว เปนวัตถุดิบหลักในกระบวนการ ซ่ึงจะใชปลายขาวปริมาณ 300 กิโลกรัมตอ
ครั้ง เพ่ือใหไดเอทานอลหรือ นํ้าสาที่ความเขมขนประมาณ 1200 ลิตรตอวัน และจะใชเวลาใน
กระบวนการหมักท้ังส้ิน 6 – 7 วัน ตลอดชวงการหมักจะตองอาศัย วัตถุดิบ รวมถึง การใชพลังงานใน
กระบวนการตามขอมูลที่จะใชในการประเมินผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมดังตารางที่ 4.6 และ 4.7 
 
ตารางที่ 4.6 รายละเอียดเครื่องมือ อุปกรณ และพลังงานที่ใชในกระบวนการหมัก 

อุปกรณ/เครื่องมือท่ีใช ขนาด ปริมาณการใช หมายเหตุ 
ปมนํ้า 
เครื่องกรองน้ํา 
ถังพลาสติก 2 ชั้น 
กาซหุงตม (LPG) 

½ แรงมา 
500 วัตต 
1000 ลิตร 
48 กิโลกรัม/ถัง 

 1 ชั่วโมง/1คร้ังการหมัก 
1 นาที/ลิตร 
1 ถัง 
13.71 กิโลกรัม/วัน 

ย่ีหอ Venz 
ย่ีหอ Ninty-nine RO text 
ชนิด Polyethylene ชนิดแข็ง 
3.5 วัน/ถัง 

 
ตารางที่ 4.7 วตัถุดิบที่ใชในกระบวนการหมัก 
วัตถุดิบในกระบวนการผลิต ปริมาณท่ีใช 
ปลายขาว 
ยีสต 
ลูกแปง 
นํ้าตาล 
นํ้า 

 300 กิโลกรัม 
1 ชอนชา 
60 ลูก (12 กิโลกรัม) 
4 กิโลกรัม 
2500 ลิตร 
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กระบวนการกลั่น  
กระบวนการกลั่นเปนกระบวนการเพิ่มความเขมขนใหกับนํ้าสาที่ไดมาจากกระบวนการหมัก ซ่ึง 

จะใชเวลาในการกลั่นนํ้าสาปริมาณ 1200 ลิตร ใหไดเอทานอลความเขมขน 35 – 40% ท้ังหมด 11 ชั่วโมง 
และทําใหไดสุราทองถิ่นเพ่ือจําหนายปริมาณ 300 – 350 ลิตร การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการ
ประเมินผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม จะรวบรวมขอมูลตามขอมูลการผลิต โดยจะดําเนินการศึกษา
ผลกระทบที่เกิดจาก กระบวนการสรางเครื่อง และกระบวนการใชงานระบบ ซ่ึงจะอาศัยขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณในโครงการ การพัฒนาโรงงานตนแบบระบบกลั่น  เอทานอล 
พลังงานแสงอาทิตยดวยเทคนิคปมฟอง ซ่ึงไดมีการรวบรวมขอมูลในสวนของกระบวนการผลิต และการ
ใชงานระบบที่สําคัญไวดังน้ี 

ขอมูลที่เกี่ยวของในกระบวนการผลิต และการใชงานระบบการกลั่นเอทานอลแบบปมฟอง 
แสดงรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุดิบที่ใชในการสรางระบบดังตารางที่ 4.8 และรายละเอียดของการใช
พลังงาน รวมถึงการปลอยกาซไอเสียขณะทําการผลิตระบบดังตารางที่ 4.9 และ 4.10 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.8 การเก็บขอมูลวตัถุดิบที่ใชในระบบการกลั่นเอทานอลที่ใช LPG 

ลําดับ วัสดุ นํ้าหนัก 
1 สแตนเลส 24.15 kg 
2 อลูมิเนียมผิวเปลือกสม 3.81 kg 
3 เหล็กกลา  36.13 kg 
4 ฝาครอบสแตนเลส 2.98 kg 
5 เหล็กกลาฐานลาง 5.60 kg 
6 ทอสแตนเลส 13.01 kg 
7 ทอเหล็กกลา 2.82 kg 
8 ทอสแตนเลส ครึ่งน้ิว 1.60 kg 
9 ทอสแตนเลส 1 น้ิว 2.89 kg 
10 ทอสแตนเลส 2 น้ิว  1.12 kg 
11 ทอเหล็ก 3/4 น้ิว 12.46 kg 
12 ขอตอ Union 1 kg 
13 ขอตอลดเหลี่ยม 1 น้ิว 0.18 kg 
14 ขอตอตรง 1 น้ิวครึ่ง 0.10 kg 
15 วาลวสแตนเลส ครึ่งน้ิว 0.30 kg 
16 วาลวทองเหลือง 1 น้ิว 0.42 kg 
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ตารางที่ 4.9 ขอมูลการใชพลังงานในการประกอบระบบการกลั่นเอทานอล 
ขอมูลการใชพลังงานไฟฟา ขอมูลการใชแกสหุงตม 

ลําดับ ขั้นตอน ปริมาณ (kWh) ลําดับ รายการ (g) 
1 ติดขอบอลูมิเนียม 0.053 1 เช่ือมโครงสราง 100 
2 เจาะรูแผง 0.013    
3 เช่ือมโครงสราง 0.12    
4 ตัดเหล็กโครงสราง 0.050    

 
ตารางที่ 4.10 ขอมูลไอเสียที่เกิดจากการเชื่อมโครงสราง 

ขอมูล 
O2(%) CO( ppm) NO( ppm) 
20.8 100.4 28.1 

 
นอกจากจะมีการเก็บขอมูลในสวนของขั้นตอนการผลิตแลว ในสวนของขั้นตอนการกลั่น          

เอทานอลยังไดมีการเก็บขอมูลการใชพลังงานของระบบทั้งสอง และขอมูลการปลอยกาชไอเสียออกจาก
ระบบการกลั่นที่ใช LPG ดวย พบวาการใชพลังงานของระบบการกลั่นดวย LPG พลังงานที่ใชอยูในรูป
ของเชื้อเพลิงเปนหลัก โดยมีอัตราการใชเชื้อเพลิงเฉลี่ยเทากับ 1 กิโลกรัม/ชั่วโมง ของผลผลิตเอทานอล 
และสําหรับขอมูลการปลอยกาซไอเสียของระบบที่ ใช LPG แสดงดังตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 ขอมูลไอเสียที่เกิดจากใชระบบการกลั่น LPG  
ชุดขอมูล O2 (%) CO (ppm) CO2(%) NO(ppm) 

1 11.1 22 6.51 53.1 
2 11.1 6 6.51 55.5 
3 11.1 7 6.50 55.0 
4 11.2 23 6.46 52.5 
5 11.2 17 6.45 53.4 
6 11.5 2 6.24 55.0 
7 11.6 26 6.16 47.9 
8 11.6 11 6.16 50.1 
9 12.0 38 5.93 42.3 
10 11.8 4 6.06 49.5 
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ขั้นตอนการบรรจุและหีบหอ 
 ผลิตภัณฑสุรากลั่นแบบดั่งเดิมจะมีลักษณะ ของบรรจุภัณฑแสดงดังรูปที่ 4.16 ซ่ึงขวดที่ใชใน
การบรรจุเปนขวดที่ผานการนํามาใชซ้ํา ดังน้ันในข้ันตอนของการบรรจุและหีบหอจะตองผานขั้นตอนที่
สําคัญ ไดแก ข้ันตอนการแช และลางขวด กอนการบรรจุและติดฉลาก ซ่ึงแสดงขอมูลของการใชวัตถุดิบ 
ในขั้นตอนการบรรจุ และหีบหอในตารางที่ 4.12 และ 4.13 รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการแสดงดัง
ตาราง 4.14 

                           
 

รูปท่ี 4.16 ลักษณะขวดและกลองบรรจุภัณฑของสุรากลั่นแบบเดิม 
 
ตารางที่ 4.12 รายละเอียดเคร่ืองมือ อุปกรณ และพลังงานที่ใชในการบรรจุและหีบหอ 

อุปกรณ/เครื่องมือท่ีใช ขนาด ปริมาณการใช หมายเหตุ 
มอเตอรปนลางดานใน 
เครื่องอัดลางน้ํา 
เครื่องบรรจุชนิด 20 หัว 

¼ แรงมา 
1 แรงมา 
¼ แรงมา 

1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 

8 ชั่วโมง 
8 ชั่วโมง 
3200 ขวด/วัน 

 
ตารางที่ 4.13 วัตถุดิบที่ใชในการบรรจุและหีบหอ 

วัตถุดิบในกระบวนการผลิต ปริมาณที่ใช 
นํ้า 
ใยสังเคราะหสําหรับลาง 
Aluminium foil 
นํ้ายาลางจาน 
บอซีเมนต 
กะละมังพลาสติก 

3600 ลิตร  
นํ้าหนัก   กรัม จํานวน 3 ช้ิน/5 ครั้ง 
นํ้าหนัก   กรัม จํานวน 6 ช้ิน/5 ครั้ง 
ขนาด 150 cc จํานวน 1 ขวด 
ขนาด 1500 ลิตร 2 บอ 
ขนาด 200 ลิตร 3 อัน 
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ขวดแกวสีชา 
ฝาอะลูมิเนียมปดขวด 
ตะกราพลาสติก HDPE 
กลองกระดาษลูกฟูก 
กระดาษ Sticker พิมพลาย 

ขนาด 0.650 ลิตร 
1 ฝา/ขวด 
ขนาด 365 x 590 x 325 mm. จํานวน 50 ลัง 
ขนาดบรรจุ 12 ขวด  
ขนาด 20 x 15 cm 

หมายเหตุ:ปริมาณที่ใช : การลางหนึ่งคร้ัง หรือตอ 1200 ขวด 
 
ตารางที่ 4.14 ของเหลือท้ิงในกระบวนการบรรจุ และหีบหอ 

วัตถุดิบในกระบวนการผลิต ปริมาณที่ใช 
นํ้าที่ผานการซะลาง 
กระดาษ Sticker  

3600 ลิตร  
ขนาด 20 x 15 cm 

 
กรณีท่ี 2  ฐานขอมูลการผลิตสุราชุมชนที่ผานการปรับปรุง 
 ขอมูลในกระบวนการผลิตสุรากลั่นที่ผานการปรับปรุงแลว จะมีลักษณะของขอมูลสวนใหญ
ใกลเคียงกับขอมูลของการผลิตสุรากลั่นแบบดั่งเดิมจะมีสวนของขอมูลบางสวนท่ีตองใชเพ่ิมเติมไดแก 
ขอมูลดานการเพาะปลูก ซ่ึงตองอาศัยฐานขอมูลดานการเพาะปลูกขาวโพด และขอมูลดานการขนสง
ขาวโพดซึ่งมีแหลงผลิตอยูในเขตอําเภอล้ี จังหวัดลําพูน รวมถึงขอมูลในสวนของกระบวนการหมักซ่ึงจะ
ใชวิธีการที่แตกตางจากการใชขาวเปนวัตถุดิบ ในสวนขอมูลของกระบวนการกลั่นของสุรากลั่นทั้งสอง
ประเภทมีกระบวนการและขอมูลพ้ืนฐานเหมือนกัน รายละเอียดของขอมูลที่จําเปนตองใชในการ
วิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอมกรณีสุรากลั่นที่ผานการปรับปรุงแลว มีดังน้ี 

กระบวนการเพาะปลูก 
การปรับปรุงดานรสชาติของสุรากลั่นในงานวิจัยน้ีทําไดโดยการผสมสุรากลั่นที่ไดจาก

ขาว กับสุรากลั่นที่ไดจากขาวโพด โดยมีสัดสวนผสมระหวางสุรากลั่นที่ไดจากขาวตอขาวโพด
ในสัดสวน 50:50 ดังน้ันในการจัดทําฐานขอมูลเพ่ือจะใชในการประเมินผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอมจะตองมีการคํานึงถึงขอมูล และผลกระทบที่เกิดจากขาวโพด ซึ่งถือเปนวัตถุดิบหลัก
ในกระบวนการมาใชในการวิเคราะหผลรวมดวย ในสวนของกระบวนการเพาะปลูกขาวโพดจะ
อางอิงขอมูลการเพาะปลูกขาวโพดชนิด ขาวโพดเล้ียงสัตว เพราะเปนชนิดที่ทางกลุมผูผลิตสุรา
เลือกใชในการผลิตสุรากลั่นของชุมชน เน่ืองจากมีราคาถูก และหาซื้อไดจากแหลงเพาะปลูกใน
เขตอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน โดยมีรายละเอียดของขอมูลการเพาะปลูก จากการสํารวจเอกสาร และ
การสัมภาษณขอมูลอางอิงของกลุมผูผลิต โดยมีขอมูลดานการเพาะปลูกที่สําคัญดังน้ี 
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ขาวโพดเปนพืชไร [23] ที่เจริญเติบโตไดดีในดินแทบทุกชนิด โดยเฉพาะในดินรวนปน
ทรายที่มีการระบายน้ําดี และมีปริมาณแรธาตุอาหารพืชอุดมสมบูรณดี พ้ืนที่ปลูกขาวโพดควรจะ
เปนที่ดอนหรือเปนพ้ืนที่ที่ไมมีนํ้าทวมขัง และควรจะมีความลาดชันต่ํา ฤดูการเพาะปลูกที่
เหมาะสมไดแก 

              ตนฤดูฝน      :   ปลูกไดตั้งแตปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนมิถุนายน ตามสภาพฝนแตละพ้ืนที่  
              ปลายฤดูฝน  :   ปลูกไดต้ังแตกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม  
              ฤดูแลง         :   ปลูกไดตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ  
  ขั้นตอนและวิธีการเพาะปลูกขาวโพดประกอบดวย 
 

1. ข้ันตอนการเตรียมดิน 
การเตรียมดินเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญตอการปลูกขาวโพด ซ่ึงทําไดโดยไถพรวนดิน

เพ่ือใหมีความรวนซุย ซ่ึงจะทําใหเมล็ดขาวโพดงอกไดดี  นอกจากนี้ยังชวยใหดินมีการ
ระบายน้ําไดดี  รากขาวโพดหาอาหารไดดี ซ่ึงการไถพรวนควรไถอยางนอย  2 คร้ัง ไดแก 

 ไถดะ การไถดวยผาน 3 หรือผาน 4 ควรไถใหลึกประมาณ 30 cm. แลวจากไถดะ
เสร็จควรตากดินไวประมาณ 10-15 วัน   

 ไถแปร  ควรไถดวยผาน 7  เพ่ือยอยดินกอนใหญใหแตก ทําใหดินมีความรวนซุย
มากยิ่งข้ึน  เพ่ือใหเมล็ดพันธุงอกไดอยางสม่ําเสมอ  

ขอมูลดานพลังงานและวัตถุดิบที่ไชในกระบวนการเพาะปลูกไดแก 
ขอมูลในสวนของกระบวนการไถ 
เครื่องมือที่ใช   : รถไถนาแบบเดินตาม 
กําลังเครื่องยนต  : 5.5 – 8 แรงมา 
ชนิดของเชื้อเพลิง : ดีเซล 
ปริมาณเชื้อเพลิง  : เฉลี่ย 6.45 ลิตร/ไร 
 

2. ข้ันตอนการเพาะปลูก 
การเพาะปลูกขาวโพดมักนิยมปลูกแบบแถวเดี่ยว ใชระยะระหวางหลุม 25 เซนติเมตร ใช

ระยะระหวางหลุม 25-30 เซนติเมตร อัตราการปลูกที่เหมาะสมในการเพาะปลูกจะมีคาประมาณ 
8,500 – 11,000 ตนตอไร ทําใหตองใชเมล็ดพันธุในการปลูกประมาณ1.0 – 1.5 กิโลกรัมตอไร 
เมื่อตองการใหมีมีอัตราการงอกของเมล็ดพันธุสูงกวา 85% โดยจะหยอดเมล็ดพันธุ 1 เมล็ดตอ
หลุม และภายหลังจากการหยอดหลุมปลูกเปนเวลา 14 วัน จะตองมีการถอนแยกใหเหลือหลุมละ 
1 ตน รายละเอียดและขอมูลดานการใชพลังงาน การใชวัสดุ และอุปกรณแสดงไดดังน้ี 
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เครื่องมือที่ใช   : รถไถนาแบบเดินตาม 
กําลังเครื่องยนต  : 5.5 – 8 แรงมา 
ชนิดของเชื้อเพลิง : ดีเซล 
ปริมาณเชื้อเพลิง  : เฉลี่ย 6.45 ลิตร/ไร 
 

3. ข้ันตอนการดูแลรักษา 
 การใสปุย   แบงได 2 ครั้ง เพ่ือใหมีธาตุอาหารเพียงพอกับการสรางผลผลิตไดเต็มที่ ดังน้ี  

 ปุยรองพ้ืน  ควรใสรองกนหลุม หรือโรยเปนแถวแลวกลบพรอมปลูก  ใชปุยสูตร 16-20-0 หรือ 
15-15-15  ควรใช 25-30 กิโลกรัม/ไร  

 ปุยยูเรียใส เมื่อขาวโพดมีอายุ 25-30 วัน ควรมีการใสปุยอีกครั้งหน่ึง โดยใชปุย 46-0-0 และฉีด
ปุยบลู-พลัส ผสมเน็ต-พลัสในอัตราการใช 20 cc. ตอนํ้า 20 ลิตร  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงขึ้น 
 
การปองกันและกําจัดวัชพืช  
                 การควบคุมวัชพืช หลังจากปลูกขาวโพด กอนขาวโพดงอก (และกอนหญางอกหรือ
หญางอกตนเล็กไมเกิน 3 ใบ) ใหพนยาควบคุมวัชพืชขณะดินชื้น โดยใชยาอาทราซีน 80 ใน
อัตรา  375-750 กรัม  ผสมนํ้า 60-80 ลิตร/ไร  ผสม อะลาคลอร 500-750 cc. ผสมน้ํา 60-80 
ลิตร  พนในพื้นที่ 1 ไร   ในขณะที่ดินมีความชื้น นอกจากนั้นควรมีการทํารุนพูนโคน เมื่อ
ขาวโพดอายุประมาณ 25 -30 วัน เพ่ือเปนการกําจัดวัชพืชที่งอกใหมโดยการใชผานหัวหมูหรือ
ใชจอบถาก  
 
 การใหนํ้าของขาวโพด   ขาวโพดมีความตองการใชนํ้าตลอดฤดูปลูก ประมาณ 500-600 
มิลลิเมตร  หรือประมาณ 800-900 ลูกบาศกเมตรตอไร  

 การใชนํ้าคร้ังแรกเมื่อปลูก หลังจากไถพรวนเตรียมแปลงเสร็จ ใหนํ้าประมาณ 30-40 
มิลลิเมตร  (50-65 ลูกบาศกเมตรตอไร) เพ่ือใหดินมีความชื้นพองอก  

 การใหนํ้าในชวงระยะการเจริญเติบโตของขาวโพด  ควรใหสัปดาหละประมาณ 40-50 
มิลลิเมตร(65-80 ลูกบาศกเมตรตอไรตอสัปดาห)  ไมควรใหนํ้าทวมขังเปนเวลานาน 
เพราะจําทําใหขาวโพดเหลืองแคระแกร็น ผลผลิตลด และอาจตายได  ถาใหนํ้ามาก
เกินไปควรรีบระบายนํ้าออกจากแปลงทันที 
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4. ข้ันตอนการเก็บเกี่ยว 
การเก็บเกี่ยวขาวโพดในปจจุบันใชแรงงานคนในการเก็บเกี่ยวโดยมักนิยมเก็บแบบเปนฝก 

แลวทําการสีขาวโพดสดเพ่ือใหไดเมล็ดขาวโพดที่สามารถจําหนายไดทันที ซ่ึงมีชวงอายุการเก็บ
เกี่ยวท่ีเหมาะสมในชวง 105-110 วัน สรุปขอมูลดานการใชพลังงาน เคร่ืองมือ และวัสดุที่สําคัญ
ในข้ันตอนการเก็บเก่ียวไดดังน้ี 
เคร่ืองยนตที่ใช   : เคร่ืองสีขาวโพด 

 ขนาดของเครื่อง   : 100 แรงมา 
 ชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง : ดีเซล 
 นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช : เฉลี่ย 3.22 ลิตร/ไร 
 ผลผลิตท่ีได   : 500 กิโลกรัม/ชั่วโมง 

 
กระบวนการขนสง 

 ขาวโพดที่ใชในกระบวนการผลิตสุรากลั่นซ่ึงทางชุมชนเลือกใช เปนวัตถุดิบที่สามารถหาไดจาก
แหลงเพาะปลูกในเขตอําเภอล้ี จังหวัดลําพูน ดังน้ันจึงสามารถรับซ้ือไดจากแหลงเพาะปลูกซ่ึงมี
รายละเอียดของขอมูลที่เกี่ยวของในกระบวนการดังน้ี 
รายละเอียดของขอมูล 

 เคร่ืองยนตที่ใช   : รถกะบะ 
 ขนาดของเครื่อง   : 2.5 แรงมา 
 ชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง : ดีเซล 
 นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช : 6.363 – 9.072 กิโลเมตร/ลิตร  
 ระยะทางในการขนสง : 50 กิโลเมตร 
 ปริมาณการบรรทุก : 2500 กิโลกรัม/ครั้ง (4 คร้ัง/เดือน) 
 วัสดุที่ใช  : กระสอบพลาสติกสาน (Polypropylene Woven Bags)  

ขนาด 12 x 30 น้ิว  
 

ปริมาณไอเสียที่เกิดขึ้นในระบบสามารถวิเคราะหได เชนเดียวกับขั้นตอนการขนสงในการศึกษา
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมของสุรากลั่นแบบด่ังเดิม(ตารางที่ 4.4) 
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กระบวนการหมัก  
การหมักเพ่ือใหไดนํ้าสาจากขาวโพดตามขอมูลที่ไดจากการสํารวจในกระบวนการจะใชปริมาณ 

ขาวโพดจํานวน 300 กิโลกรัมตอครั้ง เพ่ือใหไดเอทานอลหรือ นํ้าสาที่ความเขมขน 7 – 10% ประมาณ 
1200 ลิตรตอวัน ซ่ึงจะใชเวลาในกระบวนการหมักทั้งส้ิน 3 – 5 วัน ตลอดชวงการหมักจะตองอาศัย 
วัตถุดิบ รวมถึง การใชพลังงานในกระบวนการตามขอมูลที่จะใชในการประเมินผลกระทบทางดาน
ส่ิงแวดลอมดังตารางที่ 4.15 และ 4.16 

 
ตารางที่ 4.15 รายละเอียดเคร่ืองมือ อุปกรณ และพลังงานที่ใชในกระบวนการหมัก 

อุปกรณ/เครื่องมือท่ีใช ขนาด ปริมาณการใช หมายเหตุ 
ปมนํ้า 
เครื่องกรองน้ํา 
ถังบรรจุพลาสติก 2 ช้ัน 
Heater ไฟฟา 
เครื่องแยกกาก 
เครื่องบดขาวโพด 

½ แรงมา 
500 วัตต 
1000 ลิตร 
2 kW 
5 แรงมา 
5  แรงมา 

 1 ชั่วโมง/1คร้ังการหมัก 
1 นาที/ลิตร 
1 ถัง 
2 ตัว  
1 ตัว 
1 ตัว 

ย่ีหอ Venz 
ย่ีหอ Ninty-nine RO text 
ชนิด Polyethylene ชนิดแข็ง 
8 ชั่วโมง 
4 ชั่วโมง 
8 ชั่วโมง 

 
ตารางที่ 4.16 วัตถุดิบที่ใชในกระบวนการหมัก 
วัตถุดิบในกระบวนการผลิต ปริมาณท่ีใช 
ขาวโพด 
ยีสต 
นํ้า 

 300 กิโลกรัม 
1 ชอนชา 
1500 ลิตร 

 
ข้ันตอนการบรรจุและหีบหอ 
ลักษณะของบรรจุภัณฑท่ีผานการปรับปรุงแลวแสดงดังรูปที่ 4.17 เน่ืองจากเปนขวดและบรรจุ

ภัณฑใหม ดังน้ันจึงไมตองผานขั้นตอนของการลางขวด สามารถแสดงขอมูลของการใชวัตถุดิบ 
ในข้ันตอนการบรรจุ และหีบหอในตารางที่ 4.17  
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                         รูปท่ี 4.17 ลักษณะขวดและกลองบรรจุภัณฑของสุรากล่ันที่ผานการปรับปรุงแลว 
 
ตารางที่ 4.17 วัตถุดิบที่ใชในการบรรจุและหีบหอ 
วัตถุดิบในกระบวนการผลิต ปริมาณท่ีใช 
ขวดแกวใส ทรงสี่เหลี่ยม 
ฝาปด Aluminium เคลือบสีดํา 
กระดาษ Sticker พิมพลาย 
กลองกระดาษ 

นํ้าหนัก 375 กรัมตอขวด 
นํ้าหนัก 2 กรัมตอฝา 
นํ้าหนัก 2 กรัมตอขวด 
นํ้าหนัก 2.5 กรัมตอขวด 

 
จากขอมูลที่ไดในทุกกระบวนการสามารถนํามาใชเพ่ือศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมท่ีจะ

เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทั้งหมด ซึ่งจะแสดงผลการศึกษาในการดําเนินการขั้นตอไป  
 
การวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้น ตามขอมูลที่ไดศึกษา อาศัยแนวทางการประเมิน
และผลการคํานวณที่ไดจากโปรแกรม SimaPro7.2 โดยอาศัยวิธีการ EDIP (Environment Design of 
Industrial Product) เพ่ือประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของกระบวนการผลิตสุรากลั่นทั้ง
แบบดั่งเดิม และแบบที่ผานการปรับปรุงแลว จากขอมูลการใชทรัพยากร, มวลสารขาเขา-ขาออก และการ
ปลอยมลพิษสูส่ิงแวดลอม โดยพิจารณากระบวนการผลิตที่สําคัญต้ังแต การเพาะปลูก กระบวนการขนสง 
กระบวนการผลิตเอทานอล และกระบวนการบรรจุภัณฑ ซ่ึงการประเมินคาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดวย
โปรแกรม Sima Pro ดวยวิธีการ EDIP จะสามารถแบงคาผลกระทบไดทั้งหมด 15  ประเภทดังตอไปนี้ 15 
ประเภทไดแก  (1) Global  Warming(GW), (2)  Ozone  Depletion(OD), (3) Acidification (Ac), (4) 
Eutrophication (Eu), (5)  Photochemical Smog (PS), (6)  Ecotoxicity to water Chronic (EWC),            
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(7)  Ecotoxicity to water Acute (EWA), (8)  Ecotoxicity to Soil Chronic (ESC),  (9)  Human  Toxicity 
to Air (HTA),  (10)  Human  Toxicity to Water (HTW),  (11)  Human  Toxicity to  Soil (HTS),  (12) 
Bulk  Waste (BW), (13)  Hazardous  Waste (HW), (14) Radioactive  Waste (RW),  (15)  Slag/Ashe 
(S/A) ผลการประเมินและการคํานวณที่ไดจากวิธีการดังกลาวสามารถเปรียบเทียบคาผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นใน รูป ที่ 4.18 และ 4.19 

 
รูปท่ี 4.18 คาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นตลอดกระบวนการผลิตสุราชุมชนเปรียบเทียบระหวาง 

       สุราแบบดั่งเดิม และสุราที่ผานการปรับปรุงแลว 

 

 
รูปท่ี 4.19 คาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นในแตละกระบวนการผลิต 

     (a) สุรากลั่นแบบดั่งเดิม   (b) สุรากล่ันที่ผานการปรับปรุงแลว 

a 

b 
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 จากรูปที่ 4.18 และ รูปท่ี 4.19 ทําใหทราบคาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นตลอด
กระบวนการผลิตสุรากลั่น ซ่ึงพบวาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่มีผลในกระบวนการผลิตมากที่สุดไดแก 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชโลหะหนัก(Heavy metals) และรองลงมาไดแกคาผลกระทบที่เกิดจากสาร
ที่กอใหเกิดโรคมะเร็ง(Carcinogens) ผลกระทบที่ทําใหเกิดปญหาฝนกรด  (Acidification) รวมถึง 
ผลกระทบที่ทําใหเกิดภาวะเรือนกระจก(Green House) ซ่ึงเปนคาผลกระทบสวนใหญที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต และเมื่อพิจารณาคาผลกระทบเปรียบเทียบในผลิตภัณฑสุรากลั่นแบบด่ังเดิม และสุรา
กลั่นท่ีผานการปรับปรุงแลว พบวาในกระบวนการผลิตที่ปรับปรุงแลวจะสงผลกระทบนอยกวา ในทุกคา
ผลกระทบ และเมื่อพิจารณาคาผลกระทบที่เกิดข้ึนโดยรวมจะพบวา กระบวนการผลิตสุรากลั่นแบบดั่ง
เดิมใหคาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมประมาณ 10.43 pt ขณะที่สุรากลั่นที่ผานการปรับปรุงแลวใหคา
ผลกระทบประมาณ 8.79 pt และเมื่อทําการศึกษาของผลกระทบในแตละกระบวนการผลิตพบวา ในสวน
ของกระบวนการกลั่น เปนกระบวนการที่สงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมสูงสุด รองลงมาไดแก
กระบวนการเพาะปลูก กระบวนการบรรจุและหีบหอ กระบวนการขนสง และกระบวนการหมัก
ตามลําดับ  
  จากผลการศึกษาคาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมทําใหทราบไดวา ภายหลังจากการปรับปรุง
การผลิตแลว นอกจากจะใหผลดีทางดานการปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ มากย่ิงขึ้นแลว ยังสามารถ
ลดคาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมท่ีจะขึ้นตลอดชวงการผลิตไดอีกดวย 
 

4.4 ผลการศึกษาตนทุนการผลิตสุรากลั่น 
นอกจากผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนตลอดการผลิตแลว การศึกษาถึงผลทางดาน

คาใชจายและเงินลงทุน นับเปนสิ่งสําคัญทั้งน้ีเพ่ือศึกษาถึงแนวโนม และความเปนไปไดในการปรับปรุง
กระบวนการผลิต โดยการคํานวณตนทุนการผลิตสุรากล่ันในการศึกษานี้จะพิจารณาการคํานวณตนทุน
ตั้งแตตนทุนที่เกิดขึ้นในสวนของการหมัก การกลั่น และการบรรจุ รายละเอียดของการคํานวณแสดงใน
รูปที่ 4.20 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.20 สมดุลตนทุนของระบบการกลั่นเอทานอล 

ชุดการกลั่นท่ี 1 การบรรจุ/หีบหอ 

เงินลงทุนระบบ 
คาใชจายดานพลังงาน 
คาการดําเนินงาน 

เอทานอล (30-40%) 

เงินลงทุนระบบ 

คาใชจายดานพลังงาน 
คาการดําเนินงาน 

สุรากลั่นพรอมจําหนาย 

กระบวนการหมัก 
เงินลงทุนระบบ 

คาใชจายดานพลังงาน 
คาการดําเนินงาน 

น้ําสา (เอทานอล 7-10%) 
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จากรูปที่ 4.20 หากพิจารณาขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนผลิตสุรากล่ันจนได ผลิตภัณฑใน
รูปแบบสุรากลั่นชุมชนที่พรอมจําหนาย ในปริมาณ 350 ลิตรตอวัน หรือ 560 ขวดตอวัน จะสามารถ
แสดงรายละเอียดขอมูลที่ใชในการคํานวณที่สอดคลองกับผลการทดสอบดังรูปที่ 4.21 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.21 ขอมูลดานการผลิตสุรากลั่น ปริมาณ 350 ลิตร  
 
  

 
จากขอมูลดานกําลังการผลิตดังในรูปที่ 4.21 สามารถคํานวณตนทุนการผลิตสุรากลั่น โดย

กําหนดขอมูลประกอบการคํานวณที่สําคัญ แยกตามชนิดของสุราที่ทั้งกอนและหลังปรับปรุงไดดังน้ี 
1) คาดําเนินการและบํารุงรักษา (Operating and Maintenance cost) กําหนดใหเปนปละ 2 

เปอรเซ็นตของเงินลงทุนเบื้องตน 
2) กําหนดใหอายุการใชงานของอุปกรณเทากับ 15 ป  
3) ใชอัตราสวนลด (Discount rate) เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคาช้ันดี (MLR) ของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร (เดือนกรกฎาคม 2553 MLR เฉลี่ยรอยละ 6.75 ตอป ที่มา: 
http://www.baac.or.th) 

4) กําหนดใหในแตละประบบทํางานได 300 วัน 
5) ใหอัตราการเพ่ิมข้ึนของคาบํารุงรักษาเทากับ 3% per annum  (จาก Asian Development Outlook 

2006 http://www.adb.org/Documents/Books/ADO/2006/tha.asp) 
6) อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเชื้อเพลิง 5 % per annum   
7) กําหนดใหมูลคาซากของระบบเทากับ 10% ของเงินลงทุน 

เอทานอล 3% 
827 ลิตร 

กระบวนการหมัก 

การกลั่นขั้นตอนที่ 1 
อัตราการกลั่น 12.10 l/hr 

(8.00 น. – 22.00 น.) 

การบรรจุและหีบหอ 
 (8.00 น. – 17.00 น.) 

 

สุรากลั่น 
350 ลิตร 

เอทานอล 7 – 10 % 
1200 ลิตร 

เอทานอล 35 – 40 % 
350 ลิตร 

เงินลงทุน : อุปกรณการหมัก 
คาใชจายดานพลังงาน : LPG , ไฟฟา 
คาใชจายในการดําเนินการ : ปลายขาวเหนียว 300 kg,ยีสต 1 ชอนชา  
                                             ลูกแปง 60 ลูก นํ้าตาล 4 กิโลกรัม นํ้า 2500 ลิตร 

เงินลงทุน : ระบบเอทานอลแบบปมฟอง 2 เครื่อง  
คาใชจายดานพลังงาน : LPG อัตราสิ้นเปลือง (1 kg/hr/เครื่อง) 
คาใชจายในการดําเนินการ : O&M 

เงินลงทุน : บอลาง 2 บอ, อุปกรณสําหรับลาง,ปมน้ํา มอเตอร, เครื่องบรรจุ 
คาใชจายดานพลังงาน : ไฟฟา 
คาใชจายในการดําเนินการ : O&M, กลองกระดาษ,ฉลาก,ฝาขวด 
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8) ราคาเชื้อเพลิง LPG คิดที่ 18.45 บาท/กิโลกรัม (ราคา ณ.วันที่ 22 กรกฏาคม 2553 : ที่มา 
www.eppo.go.th) 

9) ราคาไฟฟา ป 2553 ราคา 2.978 บาท/kWh (ราคาจําหนายไฟฟาเฉลี่ยตอหนวย:ผูใชไฟฟาประเภท
บานอยูอาศัย) 

10) อัตราการเพิ่มขึ้นของคาไฟฟาเทากับ 4.60% per annum (ที่มา: คาเฉล่ียอัตราไฟฟาที่เพ่ิมในชวงป 
พ.ศ. 2545 – 2559, http://www.eppo.go.th/vrs/VRS57-02-forecast.html) 
จากขอกําหนดขางตนทําใหสามารถคํานวณคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชงานระบบประกอบดวย 

คาใชจายในการลงทุน คาใชจายในขณะดําเนินการ และคาใชจายการใชพลังงาน ซ่ึงใหผลการคํานวณ
ดังน้ี 

4.4.1 การคํานวณตนทุนของสุรากลั่นแบบดั่งเดิม 

         การคํานวณตนทุนการหมัก 

คาใชจายที่เกิดขึ้นในสวนของกระบวนการหมัก ประกอบไปดวยคาใชจายในการลงทุนสําหรับ
อุปกรณที่ใชสําหรับการหมัก เชน ถังพลาสติกที่ใชในกระบวนการหมัก และอุปกรณที่ใชสําหรับน่ึง
ปลายขาวกอนหมัก  คาใชจายดานพลังงาน เกิดข้ึนในสวนของการใชเช้ือเพลิง LPG ในการนึ่งปลายขาว 
และคาใชจายที่เกิดข้ึนในขณะดําเนินการ เกิดจากคาใชจายในการ ซ้ือ วัตถุดิบในกระบวนการหมัก ซ่ึง
สามารถสรุปขอมูลคาใชจายเฉพาะในสวนของกระบวนการหมักไดดังตารางที่ 4.18 

ตารางที่ 4.18 รายละเอียดขอมูลคาใชจายที่เกิดข้ึนในกระบวนการหมัก 

คาใชจายในกระบวนการ 

เงินลงทุน ปริมาณ หนวย ราคา(บาท) หมายเหตุ 

ถังหมัก 1 ถัง 3,700 http://www.thaiind.com 

อุปกรณนึ่งปลายขาว 2 ชุด 4,000 ราคารวมทั้งอุปกรณ 2000 บาท/ชุด 

ปมน้ํา 1 ตัว 2,600 http://www.checkprice.net 

เครื่องกรองน้ํา 1 เครื่อง  6,700  http://www.tarad.com 

คาใชจายในกระบวนการ ปริมาณ หนวย ราคา(บาท) หมายเหตุ 

ปลายขาว 6 กระสอบ 3,000 500 บาท/กระสอบ(50 kg/กระสอบ) 

ยีสต 1 ชอนชา 3 3000 บาท/kg 

ลูกแปง 60 ลูก 60 60 บาท/ลูก 

น้ําตาล 4 kg 72 18 บาท/kg 

น้ํา 2500 ลิตร - นํ้าบาดาล 
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คาใชจายดานพลังงาน ปริมาณที่ใช/วัน ระยะเวลาที่ใช/วัน หมายเหตุ  

ไฟฟา        

ปมนํ้า ปมน้ํา 2500 l 1 ชั่วโมง ปมน้ําขนาด 0.50 ย่ีหอ Venz (370 watt) 

เครื่องกรองน้ํา กรองน้ํา 2500 l 4 ชั่งโมง ย้ีหอ Ninety-nine กําลัง 500 watt  

LPG 13.71 kg/day 4 ชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลือง 3.5 วัน/ถัง 

 
การศึกษาแนวโนมของตนทุนการผลิตในอนาคตอาศัยการคํานวณทางดานเศรษฐศาสตรเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจในการเลือกระบบการผลิต วิธีการคํานวณเพื่อใหไดคาตนทุนการผลิตอาศัยวิธีการ 
Life Cycle Cost Analysis (LCCA) ซ่ึงเปนวิธีการที่คิดคาใชจายตลอดอายุโครงการ โดยสามารถคํานวณ
คาตนทุนการกลั่นเอทานอลไดดังสมการการคํานวณตนทุนการผลิตในหัวขอ 2.5 ทําใหสามารถคํานวณ
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการหมักไดดังน้ี 

• คาใชจายในสวนของเงินลงทุน 

 กระบวนการหมักมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในสวนของคาเงินลงทุนเบื้องตน ที่เกิดจากอุปกรณใน
การหมัก โดยหากพิจารณาตามขอมูลพบวามีคาใชจายที่เกิดขึ้นเทากับ 10,300.00 บาท หาก
คํานวณคาใชจายที่เกิดจากเงินลงทุนโดยหักมูลคาซาก (10% ของเงินลงทุน) ที่ปรับใหเปนมูลคา
ปจจุบัน ซ่ึงสามารถคํานวณไดดังน้ี 

NCC,PW =  10,300  - 
( )150625.01

1.0300,10
+

×  

            =   9,913.35  บาท 
ดังน้ันคาใชจายที่เกิดขึ้นในสวนของมูลคาปจจุบันสุทธิ( CC& ) จึงใหคาเทากับ 
Cc = 10, 300.00   x  0.1081  =  1,071.31 บาท/ป 

• คาใชจายในสวนของการใชพลังงาน  (Energy Cost, CE) 
การใชพลังงานในกระบวนการหมัก จะถูกแบงลักษณะการใช เปน 2 ลักษณะไดแก  

• การใชพลังงานเชื้อเพลิง LPG สําหรับน่ึงปลายขาว เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการหมักของ
สารผสม ซ่ึงตองใชเวลาในการนึ่งปลายขาวจํานวน 300 กิโลกรัม ตอการหมัก 1 คร้ัง 
ประมาณ 4 ชั่วโมง โดยอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงที่ใชในการหมัก เทากับ 13.71 
กิโลกรัมตอวัน ดังน้ันสามารถคํานวณคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชเช้ือเพลิง LPG ใน
กระบวนการหมัก (พิจารณาราคา LPG ที่ 18.45 บาท/กิโลกรัม) ไดดังน้ี 

คาใชจายดานการใชพลังงาน เมื่อส้ินปที่ 1    =  18.45 x 
day
kg 13.71 x 

year
day 300 บาท 

                      =   75,884.85  บาท  
ซ่ึงคิดเปนมูลคาปจจุบันรวมของการใชพลังงานทั้งหมด  
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(เมื่อคิดคา escalation rate = 5%)  
( )

( )∑
= +

+
=

15

1 0625.01
05.0185.884,75

t
t

t

PW  

• การใชพลังงานไฟฟา สําหรับปม และกรองน้ํา ที่ใชสําหรับการหมัก จํานวน 2500 ลิตร ปม
นํ้าที่ใชในระบบมีขนาด 0.5 แรงมา (กําลังไฟฟา 370 วัตต) ใชเวลาในการทํางานประมาณ 1 
ชั่วโมงตอคร้ังการหมัก ในสวนของเครื่องกรองน้ําที่ใชมีคากําลังไฟฟาประมาณ 500 วัตต มี
เวลาใชงานประมาณ 4 ช่ัวโมงตอคร้ังการหมัก ใน 1 ปมีการหมักทั้งหมด 164 คร้ัง ดังน้ัน
คาใชจายดานพลังงานไฟฟาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการหมัก สามารถคํานวณไดดังน้ี (พิจารณา
คาไฟฟา 2.978  บาท/หนวย)  

คาใชจายดานการใชพลังงาน =  2.978kWh x  0.37x1)]([(0.5x4) x 
year
time 164 + บาท 

          =   1,157.49 บาท/ป 
คิดเปนมูลคาปจจุบันรวมของการใชพลังงานทั้งหมด  
(เมื่อคิดคา escalation rate = 4.6%) เทากับ 

( )
( )∑

= +
+

=
15

1 0625.01
046.0149.157,1

t
t

t

PW  

ดังน้ันคาใชจายในสวนของการใชพลังงาน  (Energy Cost, CE) ที่เกิดจากการใชเชื้อเพลิงและ
ไฟฟา เฉล่ียตอปจึงมีคาเทากับ 

EC&  =  1,014,637.17 x  0.1081 =  109,649.14 บาท/ป 

• คาใชจายในสวนของการดําเนินการ 

การดําเนินการในชวงกระบวนการกลั่น มีคาใชใชจายที่เกิดจากการใชวตัถุดิบรวมถึง
คาใชจายในสวนของการดําเนินการซึ่งสามารถคํานวณผลคาใชจายท่ีเกิดขึ้นดังน้ี 

1. คาใชจายที่เกิดจากวัตถุดิบในกระบวนการหมัก 

ในแตละคร้ังของการหมักจะมีการใชวัตถุดิบดังแสดงในตารางที่ 4.18 ทําใหมี
คาใชจายที่เกิดข้ึนในกระบวนการหมัก ทั้งหมดเทากับ  3,135.00 บาท/ครั้ง ซ่ึงใน
การใชวัตถุดิบ 1 ครั้ง ทางชุมชนสามารถผลิตนํ้าสา โดยใช วัตถุดิบหมักซํ้า 3 
ขั้นตอน ซ่ึงพบวา ไดนํ้าสาจํานวน 2200 ลิตร ดังน้ันในรอบ 1 ปเพ่ือใหสามารถผลิต
นํ้าสาไดเพียงพอกับการผลิตสุรากล่ันจํานวน 350 ลิตรโดยใชเวลาในการผลิตทั้งป 
300 วัน ซ่ึงตองใชนํ้าสา(เอทานอล 7-10%) จํานวน 1200 ลิตรตอ 1 คร้ังการกล่ัน 
ดังน้ันจะทําการหมักตลอดท้ังป 164 ครั้ง ดังน้ันในระยะเวลา 1 ปจะมีคาใชจายที่
เกิดขึ้นจากการใชวัตถุดิบในการหมักทั้งส้ิน 
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3,135.00 x 164.00  =  514,140.00 บาท/ป 

คิดเปนมูลคาปจจุบันรวมของการใชพลังงานทั้งหมด  
(เมื่อคิดคา escalation rate = 3%) เทากับ 

( )
( )∑

= +
+

=
15

1 0625.01
03.0100.140,514

t
t

t

PW  

                         =   5,862,712.02 บาท 
2. คาใชจายในการดูแลรักษา และรวมถึงการดําเนินการอื่นๆ คิดจาก 2% ของเงินลงทุน
ซ่ึงทําใหเกิดคาใชจายที่ สามารถคํานวณมลูคาปจจุบันในสวนของการดูแลรักษา (เมื่อ
คิดคา escalation rate = 3%) เทากับ 2,349.01  บาท 

ดังน้ันคาใชจายในสวนของการใชงานระบบ  (CO&M) ที่เกิดจากการบํารุงรักษา และวัตถุดิบ 

MOC &
&  = (5,862,712.02 + 2,349.01  ) x  0.1081 

=  5,865,061.02 x 0.1081  =  633,821.26 บาท/ป 
จากคาใชจายที่เกิดขึ้นทําใหสามารถคํานวณคาใชจายตอปที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมักไดดังน้ี 
 
คาใชจายในกระบวนการหมัก = คาใชจายในการลงทุน + คาใชจายดานพลังงาน +คาใชจายในระบบ 
 
หรือ    MOECP CCCC &

&&&& ++=                        
                     = 1,071.31 + 109,649.14 +  633,821.26 บาท/ป 
                                             =    744,541.71 บาท/ป  
 

ดังน้ันจึงสามารถคํานวณตนทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมัก จากคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตอ
ปริมาณเอทานอลที่ความเขมขน 7 - 10% (นํ้าสา) ที่ผลิตไดตอป ทําใหสามารถหาตนทุนของน้ําสาที่ได
ดังน้ี 

ตนทุนนํ้าสาทีไ่ดจากการหมัก   =  
360,800

744,541.71  บาทตอลิตร 

        = 2.06  บาทตอลิตร 
การคํานวณตนทุนการกลั่น 

คาใชจายที่เกิดขึ้นในสวนของกระบวนการกลั่น ประกอบไปดวยคาใชจายในการลงทุนในสวน
ของการจัดสรางระบบการกลั่น โดยอาศัยเคร่ืองกลั่นที่สามารถเพิ่มความเขมขนจนไดสุรากลั่น หรือเอทา
นอลที่ความเขมขน 35 -40% จากเอทานอลที่มีความเขมขนเริ่มตนเทากับ 7 – 10% จํานวน 2 เคร่ือง 
เพ่ือใหไดกําลังการผลิตที่ 350 ลิตรตอวัน แสดงขอมูลการคํานวณตนทุนการกลั่นดังตารางที่ 4.19  
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ตารางที่ 4.19 ขอมูลการคํานวณตนทุนการกลั่น 

เงินลงทุน ปริมาณ หนวย ราคา(บาท) หมายเหตุ 

เครื่องกลั่น StageI 2 เครื่อง 428,000 214,000 บาท/เครื่อง 

คาใชจายในกระบวนการ ปริมาณ หนวย ราคา(บาท) หมายเหตุ 

O&M - - - 2% escaration rate 3% 

คาใชจายดานพลังงาน ปริมาณที่ใช/วัน หนวย ระยะเวลาที่ใช/วัน หมายเหตุ  

ไฟฟา   

ปมนํ้า 60 % 14 
ปมน้ําขนาด 0.50 แรงมา 
ย่ีหอ Venz (370 watt) 

LPG 14.46 kg/เครื่อง 14.46 อัตราการสิ้นเปลือง 1 kg/hr 

 
จากการขอมูลที่ไดสามารถคํานวณคาใชจายที่เกิดขึ้นในกระบวนการกลั่นไดดังน้ี 

คาใชจายในสวนของเงินลงทุนเบื้องตน  

เงินลงทุนเบื้องตน จากการติดต้ังเครื่องกลั่นเอทานอลแบบปมฟอง จํานวณ 2 เครื่อง คิดเปน
คาใชจายในการลงทุนระบบเทากับ 428,000.00 บาท ดังน้ันสามารถคํานวณคาใชจายที่เกิดจาก
การลงทุน โดยหักมูลคาซาก (10% ของเงินลงทุน) ที่ปรับใหเปนมูลคาปจจุบัน ไดดังน้ี 

NCC,PW =  428,000.00 - 
( )150625.01

1.000.000,428
+

×  

            =   411,933.34 บาท 
คิดเปนคาใชจายในสวนของเงินลงทุนระบบการกลั่นตอป ( CC& ) เทากับ 

CC&  = 411,933.34x  0.1081  =  44,516.52  บาท/ป 
 

คาใชจายในสวนของการใชพลังงาน  (Energy Cost, CE) 
การใชพลังงานในกระบวนการกลั่น จะถูกแบงลักษณะการใช เปน 2 ลักษณะไดแก  

• การใชพลังงานเชื้อเพลิง LPG ในกระบวนการกลั่น ซ่ึงมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 
ประมาณ 1 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ดังน้ันสามารถคํานวณคาใชจายที่เกิดขึ้นในรอบป (พิจารณา
ราคา LPG ที่ 18.45 บาท/กิโลกรัม) ไดดังน้ี 

คาใชจายดานการใชพลังงาน =  18.452x  x 
day
kg 14.46 x 

year
day 300 บาท 

           =   160,072.20 บาท  
สามารถคํานวณมูลคาปจจุบนัรวมของการใชพลังงานทั้งหมด  
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(เมื่อคิดคา escalation rate = 5%) 
( )

( )∑
= +

+
=

15

1 0625.01
05.0120.072,160

t
t

t

PW      

• การใชพลังงานไฟฟา ในการปมนํ้า กับระบบควบแนนในกระบวนการกลั่น ซ่ึงอาศัยปมนํ้า
ขนาด 0.5 แรงมา (กําลังไฟฟา 370 วัตต) ที่ใชเวลาตลอดชวงการกลั่น (พิจารณาคาไฟฟา 
2.978 บาท/หนวย) ทําใหระบบมีคาใชจายดานไฟฟาดังน้ี 

คาใชจายดานการใชพลังงาน =  2.978kWh x  )0.37x14.46( x
year
day 300 บาท 

          =   2,873.87 บาท  
สามารถคํานวณมูลคาปจจุบนัรวมของการใชพลังงานทั้งหมด  
(เมื่อคิดคา escalation rate = 4.6%) 

( )
( )∑

= +
+

=
15

1 0625.01
046.0187.873,2

t
t

t

PW  

ดังน้ันคาใชจายในสวนของการใชพลังงาน  (Energy Cost, CE) ที่เกิดจากการใชเชื้อเพลิงและ
ไฟฟา เฉล่ียตอปจึงมีคาเทากับ 

EC&  =   2,145,817.20 x  0.1081  =  231,892.65 บาท/ป 
 

คาใชจายในสวนของการดําเนินการ 

คาใชจายในสวนของการดําเนินการแบงไดใน 2 สวนหลังไดแก คาใชจายในการดูแลรักษา และ 
คาใชจายที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมัก ซ่ึงก็คือคาใชจายในการนํานํ้าสามากลั่นโดยสามารถคํานวณ
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นทั้ง 2 สวนไดดังน้ี 

• คาใชจายในสวนการดําเนินการ 

คาใชจายในการดําเนินการ คิดจาก 2% ของเงินลงทุน สามารถคํานวณมูลคาปจจุบันใน
สวนของการดูแลรักษา (เมื่อคิดคา escalation rate = 3%) เทากับ 

( )
( )∑

= +
+

=
15

1 0625.01
03.01 x0.02428,000.00

t
t

t

PW  

                         =  97,629.24 บาท 

• คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการหมัก 

จะเห็นวา ในกระบวนการกลั่นจะตองใชนํ้าสา ซ่ึงจากการคํานวณพบวา นํ้าสาที่ไดมีตนทุน
การผลิต 2. 06 บาทตอลิตร และตองใชนํ้าสาในประมาณ 1200 ลิตรตอวัน เมื่อระบบตองทํางาน 
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300 วัน ตอป จะสามารถคํานวณมูลคาปจจุบันในสวนของคาใชจายของวัตถุดิบในกระบวนการ
ได (เมื่อคิดคา escalation rate = 3%) เทากับ 

( )
( )∑

= +
+

=
15

1 0625.01
03.01 x2.06x3001200

t
t

t

PW  

                           =   8,471,686.17 บาท 
ดังน้ันคาใชจายในสวนของการใชงานระบบ  (CO&M) ที่เกิดจากการบํารุงรักษา และ

วัตถุดิบ 

          MOC &
& =  8,569,295.41 x  0.1081  =  926,060.54  บาท/ป 

ดังน้ันคาใชจายในกระบวนการกลั่นสุรากลั่น 
 = คาใชจายในการลงทุน + คาใชจายดานพลังงาน +คาใชจายในระบบ 

หรือ           MOECP CCCC &
&&&& ++=                        

               = 44,516.52 + 231,892.65 +  926,060.54  บาท/ป 
                                       = 1,202,411.36 บาท/ป  

และสามารถคาํนวณตนทุนที่เกิดจากการกลั่นได ซึ่งพบวา ใน 1 ป ชุมชนสามารถผลิต
สุรากล่ันไดในปริมาณ 350 ลิตร/วัน และใชเวลาในการทํางาน 300 วนั ทําใหมีตนทุนการผลิตที่
เกิดข้ึนในกระบวนการกลั่นดังน้ี 
 

ตนทุนนํ้าสาทีไ่ดจากการกลั่น   =  
300 x 350

361,202,411.  บาทตอลิตร 

        = 11.45  บาทตอลิตร 
 

การคํานวณตนทุนในกระบวนการบรรจุและหีบหอ 

การบรรจุและหีบหอ ของชุมชนผูผลิตในรูปแบบของผลิตภัณฑที่ไมผานการปรับปรุง หรือสุรา
กลั่นแบบดั่งเดิม ซ่ึงบรรจุภัณฑจะบรรจุภัณฑในขวดแกวสีชา ที่ไดจากการนําขวดเปลาเหลือทิ้ง มาทํา
ความสะอาด บรรจุสุรากลั่น ติดสติกเกอร และบรรจุในลังกระดาษขนาดบรรจุ 12 ขวด กอนทําการ
จําหนาย ซ่ึงมีขอมูลของคาใชจายที่เกิดข้ึน ดังตารางที่ 4.20 
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ตารางที่ 4.20 ขอมูลการคํานวณตนทุนการบรรจุและหีบหอ 

คาใชจายในกระบวนการ 

เงินลงทุน ปริมาณ หนวย ราคา(บาท) หมายเหตุ 

บอปูนซีเมนต  2 บอ 2,500 ขอมูลจากชุมชน 

เครื่องปนลางขวด 1 เครื่อง 3,000 อุปกรณประยุกต/ขอมูลจากชุมชน 

ตระกรา HDPE  50 อัน 2,500 http://tammahakin.com  

กะละมังพลาสติก  3 ถัง 280 http://www.24plast.com 

เครื่องบรรจุ 1 เครื่อง 8,500 ชนิด 20 หัว, http://www.plazathai.com 

เครื่องอัดลางขวด 1 เครื่อง 4,100 อุปกรณประยุกต/ขอมูลจากชุมชน 

คาใชจายในกระบวนการ ปริมาณ หนวย ราคา(บาท) หมายเหตุ 

ใยสังเคราะหสําหรับลาง 3 อัน 15 ตอการลาง 5 ครั้ง 

ขวดใชแลว 1200 ขวด 1000 รับซ้ือ 12 ขวด/ 10 บาท 

Aluminium foil  6 ชิ้น 30 ตอการลาง 5 ครั้ง 

น้ํายาลางจาน 1 ขวด 10 ขนาด 150 cc ตอการลาง 1 ครั้ง  

ฝาอะลูมิเนียม 1200 ฝา 717.39 ราคาสํารวจ 9200 ฝา 5500 บาท 

กระดาษ Sticker 1200 แผน 360 ราคาสํารวจ แผนละ 0.30 บาท 

น้ํา 3600 ลิตร - นํ้าบาดาล 

กลองกระดาษลูกฟูก 100 กลอง 575 ราคาสํารวจ กลองละ 5.75 บาท 

คาใชจายดานพลังงาน ลักษณะการใช ระยะเวลาที่ใช/วัน หมายเหตุ  

ไฟฟา        

ปมนํ้า ปมน้ํา 3600 l 1.44 ชั่วโมง ปมน้ําขนาด 0.50 ย่ีหอ Venz (370 watt) 

มอเตอร ปนลางดานใน 8 ชั่วโมง มอเตอร 1/2 แรงมา ยี่หอ Kal (350 watt) 

ปมนํ้า อัดลางขวด 8 ชั่วโมง ปมน้ําขนาด 1 แรงมา ย่ีหอ SMIL (750 watt) 

มอเตอร บรรจุ 20 หัว 8 ชั่วโมง มอเตอร 1/2 แรงมา (350 watt) 

จากการขอมูลที่ไดสามารถคํานวณคาใชจายที่เกิดขึ้นในกระบวนการกลั่นไดดังน้ี 

คาใชจายในสวนของเงินลงทุนเบื้องตน  
คาใชจายในสวนของเงินลงทุนเบ้ืองตนในกระบวนการบรรจุและหีบหอ ของสุรากลั่นที่ยัง

ไมผานการปรับปรุง จะเปนคาใชจายที่เกิดจากการสรางชุดเตรียมขวด และลางขวด ซ่ึงจะ
ประกอบดวยบอ และอุปกรณสําหรับลางที่ตองมีการลงทุน ตามขอมูลในตารางที่ 4.20 สามารถ
คํานวณคาใชจายที่เกิดจากการลงทุน โดยหักมูลคาซาก (10% ของเงินลงทุน) ที่ปรับใหเปนมูลคา
ปจจุบัน ไดดังน้ี 
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NCC,PW =  19,880.00 - 
( )150625.01

1.000.880,19
+

×  

            =   19,133.73 บาท 
คิดเปนคาใชจายในสวนของเงินลงทุนระบบการกลั่นตอป ( CC& ) เทากับ 
 

CC&  = 19,133.73x  0.1081  =  2,067.73  บาท/ป 
 

คาใชจายในสวนของการใชพลังงาน  (Energy Cost, CE) 
การใชพลังงานในกระบวนการบรรจุ จะเปนการใชพลังงานไฟฟาซ่ึงใชกับอุปกรณใน

การซะลาง เชน เครื่องมอเตอรสําหรับปนลางดานในขวด (กําลังไฟฟา 350 watt)  ปมนํ้าอัด
ฉีดลางขวด(กําลังไฟฟา 750 watt) ใชเวลาในการเดินเคร่ืองตลอดวัน (8 ช่ัวโมง) และมีการ
ใชงานปมนํ้าขนาด ½ แรงมา(กําลังไฟฟา 370 watt) สําหรับระบบชะลางท่ัวไปในปริมาณ 
3600 ลิตรตอคร้ังการลาง รวมถึงเครื่องมือในการบรรจุสุรากลั่นเขาขวด ซ่ึงมีการใชไฟฟากับ
มอเตอรขนาด ½ แรง(กําลังไฟฟา 350 watt) จากขอมูลจะสามารถคํานวณคาใชจายในการใช
พลังงานไฟฟาไดดังน้ี  

=  2.978kWh x  (0.35x8)(0.75x8)(0.35x8)0.37x1.44)( x
year
day 300 +++ บาท 

          =   10,839.44 บาท  
สามารถคํานวณมูลคาปจจุบนัรวมของการใชพลังงานทั้งหมด  
(เมื่อคิดคา escalation rate = 4.6%) 

( )
( )∑

= +
+

=
15

1 0625.01
046.0144.839,10

t
t

t

PW  

ดังน้ันคาใชจายในสวนของการใชพลังงาน  (Energy Cost, CE) ที่เกิดจากการใชไฟฟา เฉลี่ยตอป
จึงมีคาเทากับ 

EC& =   138,702.83 x  0.1081  =  19,989.24 บาท/ป 
คาใชจายในสวนของการดําเนินการ 

คาใชจายในสวนของการดําเนินการแบงไดใน 3 สวนหลังไดแก คาใชจายในการดูแลรักษา 
คาใชจายที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในการผลิตสุรากล่ัน หรือสุราที่ไดจากกระบวนการกลั่น รวมถึง
คาใชจายท่ีเกี่ยวกับวัสดุในกระบวนการบรรจุโดยสามารถคํานวณคาใชจายที่เกิดข้ึนทั้ง 2 สวนได
ดังน้ี 

• คาใชจายในสวนการดําเนินการ 
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คาใชจายในการดําเนินการ คิดจาก 2% ของเงินลงทุน สามารถคํานวณมูลคาปจจุบันใน
สวนของการดูแลรักษา (เมื่อคิดคา escalation rate = 3%) เทากับ 

 

( )
( )∑

= +
+

=
15

1 0625.01
03.01 x0.0219,133.73

t
t

t

PW  

                         
 = 4,533.81 บาท 
 

• คาใชจายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหมัก และการกลั่น 

สุราที่ผานการหมัก และการกลั่นมีตนทุนการผลิตอยูที่ 11.45 บาทตอลิตร ซ่ึงถือวาเปนอีก
หน่ึงตนทุนหลักที่จะตองใชคํานวณคาใชจายในกระบวนการซึ่งมีปริมาณสุราที่ตองบรรจุขวด
ปริมาณ 350 ลิตรตอวัน เมื่อระบบตองทํางาน 300 วัน ตอป จะสามารถคํานวณมูลคาปจจุบันใน
กระบวนการได (เมื่อคิดคา escalation rate = 3%) เทากับ 

 

( )
( )∑

= +
+

=
15

1 0625.01
03.010 x11.45x30350

t
t

t

PW  

                            

      =   13,709,195.01    บาท 
 

• คาใชจายที่เกิดขึ้นจากวัสดุที่ใชในกระบวนการบรรจุและหีบหอ 

ในกระบวนการบรรจุ จะตองมีการสูญเสียวัสดุที่ใชในการบรรจุดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 4.20 ซ่ึงมีผลรวมของวัสดุที่จะตองใชตอคร้ังของการจัดเตรียมประมาณ 3,967.27 หรือ
คิดเปนคาใชจายตอขวดบรรจุเทากับ 3.301 บาท โดยหนึ่งรอบของการผลิตตองใชขวดบรรจุ
ทั้งส้ิน 500 ขวด ดังน้ันสามารถคํานวณมูลคาปจจุบันในกระบวนการได (เมื่อคิดคา escalation 
rate = 3%) เทากับ 

( )
( )∑

= +
+

=
15

1 0625.01
03.010 x3.301x30500

t
t

t

PW  

                        

    =    5,646,273.68 บาท 
 

ดังน้ันคาใชจายในสวนของการใชงานระบบ  (CO&M) ที่เกิดจากการบํารุงรักษา และ
วัตถุดิบ 
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MOC &
&  =   19,360,002.50 x  0.1081  =  2,092,183.03 บาท/ป 

 

ดังน้ันคาใชจายในกระบวนการกลั่นสุรากลั่น 
 = คาใชจายในการลงทุน + คาใชจายดานพลังงาน +คาใชจายในระบบ 

หรือ           MOECP CCCC &
&&&& ++=                        

               = 2,067.73  + 19,989.24 +  2,092,183.03   บาท/ป 
                                       = 2,109,240.00 บาท/ป  

และสามารถคาํนวณตนทุนที่เกิดจากการกลั่นได ซึ่งพบวา ใน 1 ป ชุมชนสามารถผลิต
สุรากล่ันไดในปริมาณ 350 ลิตร/วัน และใชเวลาในการทํางาน 300 วนั ทําใหมีตนทุนการผลิตที่
เกิดข้ึนในกระบวนการกลั่นดังน้ี 

ตนทุนนํ้าสาทีไ่ดจากการกลั่น   =  
300 x 350

 002,109,204.  บาทตอลิตร 

        =  20.09 บาทตอลิตร 
และหากตองการบรรจุสุราขาย ซ่ึงมีปริมาณของสุรา 0.70 ลิตรตอขวด ทําใหไดคา

ตนทุนการผลิตตอขวดเทากับ 
  ตนทุนการผลิตตอขวด = 20.09 x 0.70  = 14.06 บาทตอขวด 
 
4.4.2 การคํานวณการผลิตสุรากล่ันท่ีผานการปรับปรุงแลว 
 ในสวนของการคํานวณตนทุนการผลิตสุรากลั่นที่ผานการปรับปรุงแลวสามารถใชกระบวนการ
คํานวณไดเชนเดียวกับการคํานวณตนทุนการผลิตของสุรากลั่นแบบดั่งเดิมในหัวขอ 4.3.1 โดยมีขอมูล
ดานคาใชจาย และราคาของวัตถุดิบในกระบวนการผลิต แสดงในตารางที่ 4.21 ซ่ึงเปนขอมูลที่สามารถ
นํามาใชคํานวณคาใชจายที่เกิดในสวนของ เงินลงทุน การดําเนินการ และดานพลังงาน ที่เกิดใน
กระบวนการหมัก การกลั่น และการบรรจุภัณฑ ซ่ึงแสดงผลการคํานวณ และคาใชจายที่เกิดขึ้นในตาราง
ที่ 4.22  
 
ตารางที่ 4.21 ขอมูลการคํานวณตนทุนการผลิตสุรากลั่นที่ผานการปรับปรุงแลว 

คาใชจายในกระบวนการหมัก -ขาวโพด 

เงินลงทุน ปริมาณ หนวย ราคา(บาท) หมายเหตุ 

ถังหมัก 1 ถัง 3,700 http://www.thaiind.com 

Heater ไฟฟา 2 ตัว 24,000 12,000 บาท/เครื่อง 

เครื่องแยกกาก 1 เครื่อง 120,000  120,000 บาท/เครื่อง 

เครื่องบดขาวโพด 3 เครื่อง 45000 1500 บาท/เครื่อง 
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คาใชจายในกระบวนการ ปริมาณ หนวย ราคา(บาท) หมายเหตุ 

ขาวโพด 300 กิโลกรัม 3,000 (10 บาท/กิโลกรัม) 

ยีสต 1 ชอนชา 3 3000 บาท/kg 

น้ํา 2500 ลิตร - นํ้าบาดาล 

คาใชจายดานพลังงาน ปริมาณที่ใช/วัน ระยะเวลาที่ใช/วัน หมายเหตุ   

ไฟฟา   

Heater ไฟฟา 2 kW 8  ใชจํานวน 2 เครื่อง 

เครื่องแยกกาก 3.75 kW 4  ใชจํานวน 1 เครื่อง 

เครื่องบดขาวโพด 3.75 kW 4 ใชจํานวน 3 เครื่อง 

คาใชจายในกระบวนการบรรจุ 

คาใชจายในกระบวนการ ปริมาณ หนวย ราคา(บาท) หมายเหตุ 

ขวด 1200 ขวด 1000 ขวดเหลือท้ิง 12 ขวด/10 บาท 

กระดาษ Sticker 1200 แผน 360 ราคาสํารวจ แผนละ 0.30 บาท 

กลองกระดาษลูกฟูก 100 กลอง 575 ราคาสํารวจ กลองละ 575 บาท 

คาใชจายดานพลังงาน ลักษณะการใช ระยะเวลาที่ใช/วัน หมายเหตุ  

ไฟฟา   

มอเตอร บรรจุ 20 หัว 8 ชั่วโมง มอเตอร1/2 แรงมา (350 watt) 

 
ตารางที่ 4.22 แสดงผลการคํานวณคาใชจายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสุรากลั่นที่ผานการปรับปรุงแลว 

ตนทุนการผลิต 

CC& (บาท/ป) 
การดําเนินการ 

MOC &
& (บาท/ป) 

พลังงาน 

EC& (บาท/ป) 
                 คาใชจาย 
 
กระบวนการผลิต ขาว ขาวโพด ขาว ขาวโพด ขาว ขาวโพด 

ตนทุน 
(บาท/ลิตร) 

กระบวนการหมัก 1,071.31 20,042.84 321,786.78 156,725.80 7,405.68 148,001.41 1.42 
กระบวนการกลั่น 44,516.52 639,364.21 231,892.65 8.72 
กระบวนการบรรจุ - 12,788,998.64 7,412.59 85.31 

 
จากตาราง 4.22 จะเห็นไดวาตนทุนที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตสุรากลั่นที่ผานการปรับปรุงแลว

จะมีคาสูงมากกวาตนทุนของสุรากลั่นท่ียังไมผานการปรับปรุงมากถึง 6 เทา ซึ่งคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นเกิดข้ึน
ในกระบวนการบรรจุทั้งหมด ซ่ึงจากผลการศึกษาจะเห็นไดวา ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการหมักและ
กลั่นของสุราที่ผานการปรับปรุงจะมีคานองลง ภายหลังจากการเปลี่ยนสูตรดานรสชาติ และวัตถุดิบการ
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ผลิต แตชุมชนตองเสียคาใชจายที่เกิดในสวนของบรรจุภัณฑเพ่ิมขึ้นซ่ึงเมื่อทําการคํานวณคาใชจายให
สัมพันธกับราคาที่ตองการจําหนายดวยวิธีการวิเคราะหตนทุนสวนเปลี่ยนแปลง เพ่ือกําหนดตนทุนการ
ตัดสินใจที่เหมาะสม[25] จะสามารถหาคาผลตอบแทนการลงทุนกรณีมีการเพิ่มตนทุนการผลิตไดดัง
ความสัมพันธ 

ผลตอบแทนการลงทุนกรณีตนทุนสวนที่เพ่ิมขึ้น =   
 

จากความสมการ ทําใหสามารถคํานวณผลตอบแทนการลงทุนกรณีที่มีการเพ่ิมตนทุนการผลิต
จากการผลิตสุรากลั่นชุมชนได โดยหากมีการกําหนดราคาขายของสุรากล่ันที่ผานการปรับปรุงแลวตาม
ราคาสุรากลั่นที่มีมาตรฐานเดียวกัน และมีจําหนายในทองตลาด ซ่ึงมีราคาอยูระหวาง 150 - 400 บาทตอ
ขวด เทียบกับราคาขายของสุรากลั่นแบบดั่งเดิมซ่ึงมีการจําหนายในราคา 65 บาทตอขวด ทําใหไดผลการ
คํานวณผลตอบแทนการลงทุนดังตารางที่ 4.23  

 

ตารางที่ 4.23 ผลตอบแทนการลงทุนกรณีตนทุนสวนที่เพ่ิมขึ้นของสุรากลั่นชุมชนที่ผานการปรับปรุง 

ราคาขาย รายไดสวนท่ีเพิ่มข้ึน ตนทุนเพิ่มข้ึน ผลตอบแทนการลงทุน 

150 85 71.25 0.19 

170 105 71.25 0.47 

180 115 71.25 0.61 

200 135 71.25 0.89 

300 235 71.25 2.30 

400 335 71.25 3.70 
  
 ตารางที่ 4.23 แสดงผลการคํานวณผลตอบแทนการลงทุนกรณีที่ตองมีการเพิ่มตนทุนการผลิต
สุรากลั่นเมื่อกําหนดราคาขายชวง 150 - 400 บาท พบวา ผลตอบแทนการลงทุนที่ไดมีคาอยูในชวง 0.19 - 
3.7 โดยทั่วไป การลงทุนหน่ึงๆ จะมีผลคุมคาการลงทุนได น้ันจะตองใหคาผลตอบแทนการลงทุนมีคา
มากกวา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุน มีคามากกวา
ดอกเบี้ยที่ไดจากเงินฝาก ดังน้ันหากชุมชนตองการพัฒนาผลิตภัณฑโดยเพ่ิมการลงทุน จะตองจําหนาย
สุราชุมชนที่ผานการปรับปรุงแลวในราคาที่มากกวา 180 บาท ทั้งน้ีเพ่ือใหมีคาตอบแทนการลงทุนที่สูง
กวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ซ่ึงสามารถเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย สําหรับ
บุคคลธรรมดา ตามขอมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย ประจําวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ซ่ึงมี
อัตราดอกเบี้ยประเภทออมทรัพยอยูท่ี 0.5 (ที่มา : http://www.bot.or.th)    
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 จากผลการศึกษาดานตนทุนการผลิต และความคุมคาดานการลงทุน ทําใหทราบวา หากตองการ
พัฒนาสินคาในรูปแบบใหม โดยใชราคาขายเทียบเทากับราคาสุรากล่ันที่มีคุณภาพใกลเคียงกันใน
ทองตลาดนั้น มีความเปนไปได ทั้งน้ีเพราะคาผลตอบแทนดานการลงทุนมีความคุมคาในชวงราคาขายที่
ไมสูงมากนักทําใหสามารถเลือกชวงราคา ที่เหมาะสม และไมสูงเกินไป ซ่ึงจะเหมาะตอการเปดตลาด
ใหม และการตัดสินใจเลือกชื้อของผูบริโภค 
 
4.4.2 การวิเคราะหตนทุนการเพิ่มความเขมขนเอทานอลโดยใช Molecular Sieve  
 การเพ่ิมความเขมขนของเอทานอลโดยใชความสามารถในการดูดซับของ Molecular Sieve  จน
ไดเอทานอลที่ระดับความเขมขน ประมาณ 90 - 95% เปนอีกหน่ึงผลิตภัณฑที่ไดทําการศึกษาในงานวิจัย
น้ีเพ่ือใชประโยชนในลักษณะตัวทําละลาย หรือสารตั้งตนในอุตสาหกรรม หรือเคมีภัณฑ ซ่ึงเมื่อ
ทําการศึกษาถึงตนทุนของการผลิตจะสามารถคํานวณไดตามคาใชจายที่เกิดขึ้นในกระบวนการหลักๆ ดัง
รูปที่ 4.22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.22 สมดุลตนทุนของระบบการผลิตเอทานอลที่ระดับความเขมขน 95 - 98 % 
 
จากรูปที่ 4.22 จะเห็นไดวา กระบวนการผลิตสามารถแสดงรายละเอียดขอมูลที่ใชในการคํานวณ

ตนทุนการผลิตเอทานอลที่ระดับความเขมขน 90 - 95% ในปริมาณ 50 ลิตร ตอวัน (คิดเวลาการทํางาน 8 
ชั่วโมงตอวัน) พบวาตนทุนการผลิตสามารถคํานวณไดจาก คาใชจายที่ เกิดขึ้นจะเกิดข้ึนใน  3 
กระบวนการหลัก ไดแก กระบวนการกลั่นเพ่ือเพ่ิมความเขมขนของ เอทานอลที่ความเขมขน ประมาณ 
40% (ไดจากกระบวนการกลั่นและหมักสุรากลั่น) ใหมีความเขมขนสูงข้ึน 80% จากนั้นจึงทําการดูดซับ
ในปฏิกรณที่บรรจุดวย Molecular Sieve รวมถึงการฟนฟูสภาพ Molecular Sieve เพ่ือวนกลับมาใชใน

กระบวนการดูดซับดวย 
Molecular Sieve 

การฟนฟูสภาพ 
Molecular Sieve 

เงินลงทุนระบบ 
คาใชจายดานพลังงาน 
คาการดําเนินงาน 

เอทานอล (80%) 
เงินลงทุนระบบ 

คาใชจายดานพลังงาน 
คาการดําเนินงาน 

เอทานอล(90-95%) 

กระบวนการกลั่นเพิ่มความ
เขมขนเอทานอล 80% 

เงินลงทุนระบบ 
คาใชจายดานพลังงาน 
คาการดําเนินงาน 

Molecular Sieve  

เอทานอล (80%) 
เหลือคางในปฏิกรณ 

เอทานอล (40%) 

Molecular Sieve ใชแลว 
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กระบวนการดูดซับใหมอีกคร้ัง แสดงรายละเอียดขอมูลการคํานวณท่ีสอดคลองกับผลการทดสอบดังรูป
ที่ 4.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.23  ขอมูลดานการผลิตเอทานอลที่ระดับความเขมขน 95 - 98 % ปริมาณ 50 ลิตร ตอวัน 
  
 จากขอมูลดานการผลิตดังในรูปที่ 4.23 นอกจากจะแสดงถึงคาใชจายที่ เกิดขึ้นในแตละ
กระบวนการ แลวยังแสดงใหเห็นถึง การลดคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการนําเอทานอลเหลือทิ้งที่คางภายใน
ปฏิกรณที่ความเขมขนประมาณ 85% (58 ลิตร) นํากลับไปใชซํ้าในการดูดซับที่ระดับความเขมขนเร่ิมตน
80%(61.625 ลิตร) รวมทั้งการขาย Molecular Sieve ที่ไมสามารถฟนฟูสภาพไดแลวเพ่ือสรางเปนรายได
กลับคืนโดยคิดราคาจําหนายตามราคาการรับซ้ือคืนของตลาดประมาณ 2 บาท/กิโลกรัม (ที่มา: 
http://www.thaisecondhand.com/_board/bn/data/BN9013681.html) จากขอมูลดังกลาวสามารถคํานวณ
ตนทุนการผลิตเอทานอลที่ระดับความเขมขน 90 - 95 % ปริมาณ 50 ลิตร ตอวันโดยกําหนดขอมูล
ประกอบการคํานวณที่สําคัญ และวิธีการคํานวณ  เชนเดียวกับที่ใชในการคํานวณตนทุนการผลิตสุรากล่ัน 
โดยมีขอมูลดานคาใชจาย และราคาของวัตถุดิบในกระบวนการผลิต แสดงในตารางที่ 4.24  
 
ตารางที่ 4.24  ขอมูลการคํานวณตนทุนการผลิตเอทานอลที่ระดับความเขมขน 95 - 98 % 

คาใชจายในกระบวนการกลั่น (เพ่ิมความเขมขนเอทานอล 80%) 

เงินลงทุน ปริมาณ หนวย ราคา(บาท) หมายเหต ุ

เครื่องกล่ัน StageII 2 เคร่ือง 160,000 80,000 บาท/เคร่ือง 

คาใชจายในกระบวนการ ปริมาณ หนวย ราคา(บาท) หมายเหต ุ

O&M - - - 2% escaration rate 3% 

เอทานอล 80% 
61.625 ลิตร 

กระบวนการกลั่น 

กระบวนการดูดซับ 
Molecular Sieve 

กระบวนการฟนฟูสภาพ 
Molecular Sieve 

เอทานอล 80 % 
145 ลิตร 

เอทานอล 40 % 
1015 ลิตร 

เงินลงทุน : ระบบเอทานอลแบบปมฟอง 2 เครื่อง 
คาใชจายดานพลังงาน : LPG อัตราสิ้นเปลือง (0.6 kg/hr/เครื่อง), ไฟฟา 
คาใชจายในการดําเนินการ : O&M, เอทานอล 40 % (1015 ลิตร) 
 

เงินลงทุน : ปฏิกรณดูดซับ 
คาใชจายดานพลังงาน : ไฟฟา 
คาใชจายในการดําเนินการ : O&M, Molecular Sieve 25 kg (1.46 $/kg) 

เงินลงทุน : Microwave 2 เครื่อง 
คาใชจายดานพลังงาน : ไฟฟา 
คาใชจายในการดําเนินการ : O&M 

เอทานอล 95-98 % 
50 ลิตร 

Molecular  Sieve  
25 kg 

Molecular Sieve  
ท่ีไมสามารถฟนฟูได 
ขายคืน(2 บาท/kg) 
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คาใชจายดานพลังงาน ปริมาณที่ใช/วัน หนวย ระยะเวลาที่ใช/วัน หมายเหต ุ

ปมนํ้า 60 % 8 ปมนํ้าขนาด 0.50 ย่ีหอ Venz (370 watt) 

LPG 4.8 kg/เคร่ือง 9.6 อัตราการสิ้นเปลือง 1 kg/hr 

คาใชจายในกระบวนการดูดซับ และฟนฟูสภาพ ดวย Molecular Sieve 

เงินลงทุน ปริมาณ หนวย 
ราคา
(บาท) หมายเหต ุ

Reactor 1 ชุด/25 หัว 50,000   

Microwave 2 เคร่ือง 3,430 
http://www.checkprice.net/kitchen_cleaning_electric/mi
crowave/ 

คาใชจายใน
กระบวนการ ปริมาณ หนวย 

ราคา
(บาท) หมายเหต ุ

Molecular Sieve 25 kg 44.1504 ราคา Molecular Sieve ใหม 1.46 $/kg 
(http://www.aliexpress.com/wholesale/wholesale-
molecular-sieve-3a.html) อัตราแลกเปลี่ยน วันท่ี 8
ธันวาคม 2553 = 30.24 บาท/$ 
ตลาดรับซื้อ Molecular Sieve ใชแลวราคา 2 บาท/kg 
(http://www.thaisecondhand.com/_board/bn/data/BN901
3681.html) 

คาใชจายดานพลังงาน ลักษณะการใช 
ระยะเวลาท่ีใช/

วัน หมายเหต ุ 

ไฟฟา 600-800 watt 12.5 ช่ัวโมง ใช Microwave 2 เครื่อง 

ปมนํ้า 35 watt 8 ช่ัวโมง     

 
 จากตารางที่ 4.24 สามารถนํามาใชคํานวณคาใชจายที่เกิดในสวนของ เงินลงทุน การดําเนินการ 
และดานพลังงาน ที่เกิดในกระบวนการกลั่นเพ่ือเพ่ิมความเขมขนเอทานอลจนไดเอทานอลที่ความเขมขน 
80 % รวมถึงกระบวนการดูดซับเอทานอล และกระบวนการฟนฟูสภาพ สารดูดซับ ซึ่งพบวา หากใช 
Microwave ชวยในการฟนฟูสภาพตัวดูดซับ จนสามารถนํากลบัมาใชซํ่า ตามผลการทดสอบในหัวขอ 4.2 
จะตองควบคุม ความรอนของเตาในชวง 600 - 800 watt ในชวงเวลาการอบประมาณ 15 - 30 นาที จึงจะ 
สามารถนํา Molecular Sieve กลับมาใชงานซ้ําได ในสภาพการใชงานที่ระดับ 90 - 95% และจะสามารถ
ใชซํ้าไดจนกระทั้งสภาพการดูดซับของตัวดูดซับลดลงไมตํ่ากวา 77.34% ซ่ึงผลจากการปรับสภาวะการ
ฟนฟูดังกลาวพบวาจํานวนครั้งของการใชซํ้าของตัวดูดซับมีคาเฉลี่ยประมาณ 5 ครั้ง ซ่ึงคิดเปนปริมาณ 
ตัวดูดซับที่จะตองใชประมาณ 1500 กิโลกรัมตอป ทําใหสามารถคํานวณคาใชจายและตนทุนการผลิตได
ดังตารางที่ 4.25 
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ตารางที่ 4.25 ผลการคํานวณคาใชจายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเอทานอล (95 - 98 %) 
                              คาใชจาย 
กระบวนการผลิต 

ตนทุนการผลิต 

CC& (บาท/ป) 

การดําเนินการ 

MOC &
& (บาท/ป) 

พลังงาน 

EC& (บาท/ป) 

กระบวนการการกลั่น 153,993.77 7,142,413.73 720,400.52 

ตนทุนการผลิต 
(บาท/ลิตร) 

การดูดซับและการฟนฟูสภาพ 54,725.54 4,566,154.63 9,611.65 33.93 

 
 ผลการคํานวณตนทุนการผลิตดังแสดงในตารางที่ 4.25 ทําใหทราบวาตนทุนการผลิตเอทานอลที่
ระดับความเขมขน 90 - 95% ในอัตราการผลิต 50 ลิตรตอวัน จะมีคาตนทุนการผลิตอยูที่ประมาณ 33.39  
บาทตอลิตร หากคํานึงถึงความเหมาะสมของการจําหนายเอทานอลดังกลาวในรูปแบบของสารตั้งตนใน
อุสาหกรรม และเคมีภัณฑ พบวาจะสามารถจําหนายเพื่อใหเกิดรายไดในกระบวนการไดโดยจะมีกําไรที่
เกิดจากการขายประมาณ 31.61 บาทตอลิตร (เทียบกับราคาขายเอทานอลรูปแบบเคมีภัณฑ ที่ระดับความ
เขมขน 95% ในราคา 65 บาท/ลิตร) ทําใหชุมชนมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ 474,150 บาทตอป  



บทที่ 5 
สรุปผลการดําเนินงานวิจัย 

  
 จากการศึกษาในโครงการการสรางมูลคาเพ่ิมการผลิตเอทานอลชุมชน ทําใหสามารถสรุปผลการ
ดําเนินการตามแนวทาง และผลการวิจัยท่ีสําคัญดังน้ี 
5.1   การออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ 
 การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑที่ไดดําเนินการในโครงการนี้ สามารถแบงไดเปน 2 สวน
หลัก ไดแก  

• การพัฒนาผลิตภัณฑเดิมที่มีการผลิตแลวในชุมชน ไดแกสุรากลั่น ใหมีความแปลกใหมใน
รสชาติ และมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา ซึ่งไดมีการพัฒนาสุรากลั่นรสชาติ
ใหม ที่ไดจากการผสมรสชาติ และกลิ่นซ่ึงไดจากการ ใชขาว และขาวโพดเปนวัตถุดิบตนในการ
กลั่น อีกทั้งมีการเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ โดยแบงชนิดของผลิตภัณฑตามความ
เขมขนของสุรา 3 ระดับความเขมขน รวมถึงมีการกําหนดช่ือผลิตภัณฑตามชนิดของสุราที่แบง
ไว ไดแก สุรากลั่นระดับความเขมขน 30% ในชื่อโชยหมื่นลี้ สุรากล่ันระดับความเขมขน 35% 
ในช่ือหอมหมื่นล้ี และสุรากลั่นในระดับความเขมขน 40% ในชื่อเลาลี้ 

• การพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหม ในรูปแบบ แอลกอฮอลแข็ง ซ่ึงสามารถพัฒนาและเปน
ทางเลือกใหกับชุมชนในการสรางผลิตภัณฑรูปแบบใหมนอกเหนือจากผลิตภัณฑพ้ืนฐานใน
รูปแบบของสุรากลั่น  
และเพื่อใหการพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบสุรากลั่นตรงตามความตองการของผูบริโภค ไดมีการ

จัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจดานการปรับปรุงผลิตภัณฑในกลุมผูบริโภค ผลการสํารวจ
โดยพบวา รอยละ 75 เห็นดวยอยางย่ิงกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ โดยในสวนของการปรับปรุงรสชาติ 
กลุมตัวอยางใหความพึงพอใจในรสชาติของสุรากลั่นในระดับความพึงพอใจสูงสุด(เห็นดวยอยางย่ิง) ใน
รสชาติสุรากลั่นชนิด โชยหม่ืนลี้มากที่สุดรอยละ 45  และใหความพึงพอใจสุรากลั่นชนิด หอมหมื่นลี้ 
และเลาลี้ ในสัดสวน   รอยละ 29 และ 26 ตามลําดับ ในสวนของความพึงพอใจดานบรรจุภัณฑพบวา 
กลุมตัวอยางใหความพึงพอใจในระดับเห็นดวย และเห็นดวยอยางยิ่ง สัดสวนรอยละ 52 และ 48 
ตามลําดับ จากผลการสํารวจทําใหทราบถึงความเหมาะสมดานการปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุง
ผลิตภัณฑเพ่ิมเติม ซ่ึงไดแก การปรับปรุงดานวัสดุท่ีใชในการทํากลอง รวมทั้งการศึกษาความเหมาะสม
ดานราคา และแนวทางการจําหนาย และภายหลังจากการสํารวจความพึงพอใจแลวยังไดมีการนําผลที่ได
ปรับปรุงผลิตภัณฑ และสรางตนแบบผลิตภัณฑพรอมกลองบรรจุภัณฑที่เหมาะสม ในการพัฒนาสินคา 
อีกทั้งยังไดเพ่ิมแนวทางการผลิตกลองบรรจุแอลกอฮอลแข็งรวมดวยโดยใชชื่อสินคา เลาลี้ เพ่ือสราง
เอกลักษณใหกับผลิตภัณฑ 
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5.2   การเพิ่มความเขมขนของเอทานอลเพื่อใชประโยชนสําหรับเปนตัวทําละลาย หรือสารตั้งตนใน
อุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมเคมี 
 การเพิ่มความเขมขนของเอทานอลเพื่อใชประโยชนสําหรับเปนตัวทําละลาย หรือสารต้ังตนใน
อุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมเคมี ในงานวิจัยน้ี ไดทําการออกแบบปฏิกรณสําหรับดูดซับเอทานอล
ที่ระดับความเขมขนเร่ิมตนประมาณ 70 -80% โดยอาศัยตัวดูดซับประเภท Molecular Sieve ผลการ
ทดสอบทําใหทราบถึงสหสัมพันธระหวางความเขมขนของตัวดูดซับกับปริมาณตัวดูดซับที่เหมาะสม 
รวมถึงความเหมาะสมตอความเขมขนเริ่มตนของเอทานอล สําหรับการเพ่ิมความเขมขนเอทานอลจนได
เอทานอลที่ระดับความเขมขนสูง 90 -95% นอกจากน้ันยังไดศึกษาผลการฟนฟูสภาพของตัวดูดซับ พบวา 
สามารถใชเทคนิคการใหความรอนดวยเตาไมโครเวปที่มีใชในครัวเรือนในชวงการใหความรอน 600 - 
800 วัตต และควบคุมเวลาการใหความรอนชวง 15 -30 นาทีตอครั้งของการฟนฟู ซ่ึงตัวดูซับที่ผานการ
ฟนฟูแลวจะมีสภาพการดูดซับใกลเคียงกับตัวดูดซับที่ยังไมผานการใชงาน  
 
5.3  การศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม 

การศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมอาศัยวิธีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ (LCA) ประเมินผลกระทบจากการคํานวณโดยโปรแกรม SimaPro7.2 ดวย
วิธีการ EDIP (Environment Design of Industrial Product) ทําใหทราบผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้นตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต กระบวนการเพาะปลูก กระบวนการขนสง กระบวนการหมัก 
กระบวนการกลั่น รวมถึงการบรรจุและหีบหอ ของสุรากลั่น หรือ เอทานอลที่ระดับความเขมขน 30-40% 
ทั้งในกระบวนผลิตสุรากลั่นแบบดั่งเดิม และสุรากลั่นที่ผานการปรับปรุงแลว ซ่ึงผลการศึกษาพบวาคา
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสุรากล่ันที่ผานการปรับปรุงแลวสงผล
กระทบทางดานสิ่งแวดลอมนอยกวาข้ันตอนการผลิตสุรากล่ันแบบดั่งเดิม โดยใหคาผลกระทบโดยรวม
เทากับ 8.79 pt และ 10.43 pt ตามลําดับ ซ่ึงคาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมสวนใหญเกิดขึ้นในขั้นตอน
การกล่ัน มากที่สุด และสงผลกระทบในกลุมการปลอยสารกลุมโลหะหนัก(Heavy metals) มากที่สุดเมื่อ
เทียบกับคาผลกระทบดานอื่นๆ ตามการพิจารณาดวยวิธีการ EDIP 

 
5.4  การศึกษาตนทุนการผลิตสุรากลั่น และเอทานอลที่ระดับความเขมขนสูง 90 - 95% 
 การศึกษาตนทุนท่ีเกิดขึ้นในการผลิตสุรากลั่น โดยการคํานวณคาใชจายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการ 
ผลิตจริงในชุมชน ในสวนของกระบวนการหมัก การกลั่น และการบรรจุภัณฑ ทําใหทราบวาใน
กระบวนการผลิตสุรากลั่นแบบดั่งเดิมมีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวาสุรากลั่นที่ผานการปรับปรุง แลว โดยมีคา
ตนทุนการผลิตตอขวด เทากับ 14.06 บาทตอขวด และ 85.31 บาทตอขวด ตามลําดับ ทั้งน้ีตนทุนการผลิต
ที่เพ่ิมขึ้นเกิด ในขั้นตอนของการบรรจุ และหีบหอ เน่ืองจากมีการลงทุนเพ่ิมในสวนของขวด และกลอง
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บรรจุภัณฑ อยางไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของตนทุนมีสวนสําคัญตอการพัฒนา และเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑใน
ทิศทางที่เหมาะสม และเปนไปไดในการจําหนาย โดยสามารถพิจารณาไดจาก คาผลตอบแทนดานการ
ลงทุนท่ีจะใหคามากกวา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร เม่ือมีการจําหนายสุรากลั่นที่ผานการ
ปรับปรุงแลวในราคาที่มากกวา 180 บาทตอขวด ซ่ึงเปนราคาที่อยูในชวงเดียวกับสุรากลั่นที่ระดับ
คุณภาพเดียวกันที่มีจําหนายในทองตลาด โดยจะมีชวงราคาการจําหนายประมาณ 150 - 400 บาท  
 ในสวนของตนทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเอทานอลที่ระดับความเขมขน 90 - 95 
% โดยอาศัยเทคนิคการดูดซับดวยตวัดูดซับประเภท Molecular Sieve เพ่ือศึกษาถึงความเปนไปไดในการ
ผลิตเอทานอลที่จะใชประโยชนในรูปแบบ ตัวทําละลาย หรือสารตั้งตนในอุตสาหกรรมยา และเคมีภัณฑ 
พบวา มีความเปนไปไดของการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือจําหนาย เพราะมีตนทุนการผลิตประมาณ 33 บาท
ตอลิตร เมื่อมีการใชตัวดูดซับในกระบวนการผลิตซ้ํา 5 ครั้ง ซ่ึงหากจําหนายเอทานอลที่ผลิตไดตามราคา
การจําหนายผลิตภัณฑในทองตลาดจะสามารถคืนกําไรใหกับผูผลิตไดประมาณ 474,150 บาทตอป 
 จากผลการดําเนินการในโครงการวิจัยน้ี ทําใหทราบถึงแนวทางการพัฒนางานวิจัยสูชุมชนเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหกับชุมชนผูผลิต  เ พ่ือเปนแนวปฏิบัติใหชุมชนสามารถเพิ่ม
ความสามารถดานการผลิต ใหมีคุณภาพเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค และตลาด อีกทั้งยังเปน
ทางเลือก และชองทางการพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหม นอกเหนือจากผลิตภัณฑพ้ืนฐานในชุมชน และ
เปนแบบอยางดานการพัฒนาใหกับชุมชนผูผลิตอื่นๆ ตอไป 
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ภาคผนวก 
แบบสอบถามความพึงพอใจการปรับปรุงผลิตภัณฑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสํารวจความพึงพอใจของการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ 
โครงการวิจัย การสรางมูลคาเพ่ิมการผลิตเอทานอลชุมชน 

         แบบสํารวจนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิจัยในโครงการ การสรางมูลคาเพิ่มการผลิตเอทานอลชุมชน ที่ไดรับการสนับสนุนโครงการวิจัยจาก 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และดําเนินการศึกษาวิจัยโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงเราขอรบกวนเวลาของทาน 2-3 นาทีกับแบบสํารวจ
น้ี บอกใหเราทราบวาทานพอใจกับการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ ทั้งในสวนของรสชาติ ผลิตภัณฑ และ บรรจุภัณฑ ในระดับใด ทั้งนี้เพ่ือเปน
ประโยชนตอการศึกษาวิจัย และการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑชุมชน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการสงเสริมการผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และการพึ่งพา
ตนเองในชุมชนตอไป (แบบสํารวจนี้ออกแบบใหสะดวกสําหรับทานไดกรอก ดวยการเลือกสิ่งที่ตรงกับขอเท็จจริงและความรูสึกของทาน) 

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานเปนอยางย่ิง  
หนวยวจิัยระบบทางอุณหภาพ 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
     (ผูดําเนินโครงการวิจัย) 

ขอมูลทั่วไป 

2.1. เพศ    [  ] ชาย    [  ] หญิง  2. อายุ        [  ] ตํ่ากวา 18 ป     [  ] 18-25 ป    [  ] 26 -35 ป    [  ] 36-45 ป    [  ] 45 ปขึ้นไป 
2.3. ระดับการศึกษา   [  ] ประถมศึกษา    [  ] มัธยมตน   [  ] มัธยมปลาย    [   ] อาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.)   [  ] ปริญญาตรี    [  ] อื่นๆ 
2.4. อาชีพ  [  ] ชาวนา/ชาวสวน    [  ] รับจาง  [  ] พนักงานบริษัท/ลูกจาง [  ] รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ [  ] ประกอบอาชีพสวนตัว  
               [  ] เปนผูประกอบการ [  ] อื่นๆ..................................... 
2.6. อยูในอาชีพนี้มาแลว   [  ] ไมถึงป    [  ] 1-3 ป    [  ] 3-6 ป    [  ] 6-10 ป   [  ] 10 ปข้ึนไป 
2.7. ความถี่ในการดื่มสุราของทาน   [  ] ทุกวัน    [  ] 2-3 วัน/คร้ัง    [  ] อาทิตย/คร้ัง    [  ] 2 อาทิตย/คร้ัง   [  ] ไมด่ืม 
ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ 

ความพึงพอใจดานรสชาติ และบรรจุภัณฑ 
ความเห็นตอรสชาติสุรา และบรรจุภัณฑ เห็นดวย

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมมี

ความเห็น 
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 
1) ความพึงพอใจในรสชาติสุรา แบบด่ังเดิม [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
2) ความพึงพอใจในรสชาติสุรา ท่ีผานการปรับปรุง แบบท่ี 1 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
3) ความพึงพอใจในรสชาติสุรา ท่ีผานการปรับปรุง แบบท่ี 2 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
4) ความพึงพอใจในรสชาติสุรา ท่ีผานการปรับปรุง แบบท่ี 3 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
5) ความประทับใจ ชวนใหซื้อหาของบรรจุภัณฑ แบบท่ี 1  [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
6) ความประทับใจ ชวนใหซื้อหาของบรรจุภัณฑ แบบท่ี 2 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
7) ความประทับใจ ชวนใหซื้อหาของบรรจุภัณฑ แบบท่ี 3 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
8) คุณภาพและความเหมาะสมของรสชาติและบรรจุภัณฑเมื่อเทียบ   
    กับสินคาในทองตลาดทั่วไป 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

9) คุณภาพของสินคา เหมาะสมกับราคาที่ทานจายไป [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
10) โดยรวมทานพึงพอใจกับรสชาติ และบรรจุภัณฑ แบบด่ังเดิม [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
11) โดยรวมทานพึงพอใจกับรสชาติ และบรรจุภัณฑ ที่ผานการ 
     ปรับปรุง 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

รูปแบบการจําหนายและบริการ (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1) การติดตอขอส่ังซ้ือสินคาที่สะดวกของทาน 
[  ]  ติดตอโดยตรง 
[  ]  ติดตอทางโทรศัพท 
[  ]  ผานระบบ Internet 
[  ]  ผานทางตัวแทนจําหนาย 
[  ]  อื่นๆ ระบุ__________________ 

2) แนวทางการเปดตลาดสินคา และบริการ 
[  ] จัดจําหนายสินคาในรานคาชุมชนเฉพาะ 
[  ] วางจําหนายสินคาใน ศูนยการคา และ รานคาชั้นนํา เชน โลตัส คารฟู 
[  ] รวมกับผลิตภัณฑอื่นๆ จัดตั้งศูนยจําหนายสินคาชุมชน 
[  ] สรางเครือขายการจําหนายทางอินเตอรเนตเพ่ือเขาถึงผูซื้อโดยตรง 
[  ]  อื่นๆ ระบุ__________________ 
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ความเหมาะสมตอการออกแบบ และปรับปรุงผลิตภัณฑ 
 เห็นดวย

อยางยิ่ง 
เห็นดวย ไมมี

ความเห็น 
ไมเห็น
ดวย 

เห็นดวย
อยางยิ่ง 

(1) ความเหมาะสมในการปรับปรุง รูปทรงขวดบรรจุ  [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
(2) ความเหมาะสมในการปรับปรุงชื่อ/โลโก และสัญญาลักษณ 
     ผลิตภัณฑ 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

(3) ความเหมาะสมในการปรับปรุงรูปแบบ สี และลักษณะของกลอง 
     บรรจุ 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

(4) กลองบรรจุ/วัสดุ มีความแข็งแรง และเหมาะตอการเก็บรักษา [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
(5) ใบกํากับสินคา/คําแนะนําสินคา งายตอการทําความเขาใจ [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
(6) ความทันสมัย และความประทับใจในรูปแบบบรรจุภัณฑ [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
(7) ราคาของผลิตภัณฑที่ปรับปรุงมีความยุติธรรมกับผูซื้อ [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
(8) ทานเห็นดวยกับการปรับปรุงรูปแบบของขวด และบรรจุภัณฑ [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
คุณจะซ้ือสินคาน้ีตอไปอีกหรือไม หากมีการปรับปรุงรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ ทั้งในสวนของรสชาติ บรรจุภัณฑ และราคา 

คุณจะแนะนําสินคาตัวน้ีใหกับคนอื่นๆ อีกหรือไม 

[  ] แนนอน [  ] แนนอน 
[  ] อาจจะซื้ออีก [  ] อาจจะ 
[  ] อาจจะไมซ้ืออีก [  ] นาจะไม 
[  ] ไมซื้อแลว [  ] ไมแนะนําแนนอน 
ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการปรับปรุง รสชาติ และบรรจุภัณฑ  
 
 
 
 
 
 
 
ขอขอบพระคุณที่ทานไดใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการจัดทําโครงการวิจัย ทั้งน้ีทางเราจะไดนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบการปรับปรุง 
คุณภาพผลิตภัณฑเพื่อใหเกิดการสงเสริมดานการผลิตสินคาชุมชน ซึ่งจะเปนประโยชนตอชุมชนกลุมผูผลิตตนแบบ และชุมชนอื่นๆ ตอไป 
หากทานยังมีขอมูลอื่นๆ สามารถใหความคิดเห็น และติดตอไดที่ 
หนวยวิจัยระบบทางอุณหภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โทรศัพท 053-944144 ตอ 443 /E-mail Address: Thermalsystem@dome.eng.cmu.ac.th 
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