
  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  
 

แบบสรุปยอการวิจัย 
------------------------------------------- 

1  รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย / แผนงานวิจัย 

1.1  ชื่อเร่ือง 
 

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

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

 (ภาษาอังกฤษ) Increase of Value-Added on Community Ethanol Production 
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1.2  รายนามคณะผูวิจัย 
หัวหนาโครงการ  
              ช่ือ-นามสกุล ผศ.ดร. จิรวรรณ  เตียรถสุวรรณ 
              หนวยงานที่สังกัด หนวยงานวิจัยระบบความรอนเชิงนิเวศ 

สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ  
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 

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

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

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

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

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

              ช่ือ-นามสกุล ดร.ปรีชา   เติมสุขสวัสด์ิ 
              หนวยงานที่สังกัด สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ  คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 

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

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

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

สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ  
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 

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

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

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

              ช่ือ-นามสกุล ดร.ปฐมา  จาตกานนท 
              หนวยงานที่สังกัด สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร 

อุตสาหกรรมเกษตร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 โทรศัพท. 0-2940-5634 
 E-mail :   
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1.3 งบประมาณและระยะเวลาทําวิจัย 
ไดรับงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 งบประมาณที่ไดรับ 3,300,000.-  บาท 

 ระยะเวลาทําการวิจัย ตั้งแต   กันยายน  2552 ถึง กันยายน 2553 

 
2. ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย 
 จากปญหาดานวิกฤตการณดานราคาของน้ํามันเชื้อเพลิง สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดมี
การสนับสนุนโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาโรงงานตนแบบสําหรับการผลิตเอทานอลในระดับชุมชนเพ่ือสนองตอบ
ตอนโยบายดานพลังงานทางเลือกของรัฐบาล โดยมีงานวิจัยที่ผลิตเอทานอลจากน้ําสาที่ไดจากมันสําปะหลัง
และกลั่นเปนเอทานอลจนไดมีความเขมขนถึง 70%v/v และมีการทดลองและติดตั้งโรงงานตนแบบในชุมชน
ตัวอยางที่เลือกในงานวิจัยระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ในชุมชน 2 ซ่ึงจากโครงการวิจัยที่ผานมา ซ่ึงประสบ
ความสําเร็จในดานการพัฒนาระบบโรงงานตนแบบในชุมชนทั้ง 2 ชุมชน โดยสามารถกลั่นเอทานอลใน
ขั้นตอนที่ 2 โดยสามารถเพิ่มความเขมขนของเอทานอลไดถึง 70 – 80% v/v แตในระดับบุคลากรของชุมชน 
ยังคงขาดทักษะในการตอบรับเทคโนโลยีและปญหาในการจัดการระบบการดําเนินการเพื่อรองรับโรงงาน
ตนแบบ และเนื่องจากปจจุบันปญหาในดานวิกฤตการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิงไดทุเลาเบาบางลง ประกอบกับ
มุมมองของแนวโนมในการพัฒนาดานเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงไป สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ได
เล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว จึงไดมีแนวคิดในการดําเนินการวิจัยที่เหมาะสมกับผลผลิตของชุมชนเพ่ือใหชุมชน
สามารถเลือกการผลิตผลิตภัณฑทางการเกษตรของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการดังน้ี  
 ประการที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของชุมชนเพ่ือใหสามารถดําเนินการดูแลโรงงาน
ดังกลาวเพ่ือใหเปนการดําเนินการโดยชุมชนเองไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน  
 ประการที่ 2 เพ่ือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาหรือแปรรูปเอทานอลที่กล่ันได เพ่ือเปนทางเลือกให
ชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑของตนเอง 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติจึงไดสนับสนุนใหมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือรองรับแนวคิดใน
การดําเนินการดังกลาวภายใตโครงการตอเน่ืองระยะที่ 3 เพ่ือพัฒนาตอยอดงานวิจัยจากโครงการระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 2 ขึ้น 
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3. วัตถุประสงคการวิจัย 
3.1 พัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนตนแบบในการผลิตเอทานอลจากรังสีอาทิตย โดยการถายทอด

เทคโนโลยีใหกับชุมชน 
3.2 พัฒนาบุคลากรของชุมชนใหสามารถดําเนินการโรงงานตนแบบการผลิตเอทานอลชุมชนไดดวย

ตนเอง 
3.3 พัฒนาโรงงานตนแบบระบบการหมัก ระบบกลั่นเอทานอลโดยใชพลังงานจากแสงอาทิตยที่ติด

ตั้งอยูในชุมชนที่เลือกใหเหมาะสมกับการถายทอดเทคโนโลยี 
3.4 จัดทําคูมือรูปแบบการบริหารจัดการโรงงานตนแบบการผลิตเอทานอลดวยพลังงานแสงอาทิตย

สําหรับใชเปนตนแบบของชุมชน 
3.5 นําเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑและตนทุนการผลิตที่ไดจากเอทานอลเพื่อเปนทางเลือกใน

การเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑในชุมชน 
 
4. ระเบียบวิธีการวิจัย (โดยยอ) 
 การวิจัยแบงการดําเนินงานเปน 2 สวน ไดแก 
 สวนที่ 1 เปนการถายทอดเทคโนโลยีโรงงานตนแบบใหชุมชนโดยมีการดําเนินการเปน 2 ขั้นตอน 
 ขั้นตอนที่ 1 เปนการพัฒนาและปรับปรุงโรงงานตนแบบใหมีความเหมาะสมและพรอมสําหรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีใหกับบุคลากรของชุมชน โดยในสวนที่ดําเนินงานสวนน้ีเปนการดําเนินงานรวมกันทั้ง 3 
มหาวิทยาลัย ไดแก  

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการโรงงานหมักน้ําสา  
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินการในระบบการกลั่นเอทานอลเพื่อใหมีความเขมขน

ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑของชุมชน 
 ขั้นตอนที่ 2 เปนการถายทอดเทคโนโลยีโดยดําเนินการจัดการฝกอบรมในรูปแบบของสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ (Work shop) โดยตั้งเปาหมายในการฝกอบรมเปน 2 ระดับ โดยแบงเปน 

  ระดับที่ 1 เปนการฝกอบรมใหบุคลากรในชุมชนเพ่ือความเขาใจและพรอม
สําหรับการเปนผูดําเนินการโรงงานตนแบบ ตลอดจนสามารถเปนวิทยากรใหกับชุมชนผูสนใจอื่น
ได ในระดับน้ีดําเนินการ 3 คร้ัง 
  ระดับที่ 2 เปนการฝกอบรมใหแกผูสนใจทั่วไป เชน อบต. หรือหนวยงาน
ระดับอําเภอ เพ่ือการเพ่ิมพูนความรูและความเขาใจ ในระดับน้ีอาจดําเนินการ 1 คร้ัง 
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 สวนที่ 2 นําเสนอแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑจากเอทานอลที่ความเขมขนตางๆ ใหเปนสินคาที่
ชุมชนสามารถนําไปแปรรูปหรือพัฒนาเพื่อเปนทางเลือกในการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ โดยการศึกษา
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑเอทานอล ตลอดจนรูปแบบผลิตภัณฑจากเอทานอล สําหรับชุมชนที่มี
เอทานอลจากการกลั่นเอทานอลดวยรังสีอาทิตยใน 2 ชุมชน ที่ไดรับการสนับสนุนจากโครงการในการผลิต     
เอทานอลในระยะที่ 2 
 
5. ผลการวิจัย 
 ผลการดําเนินงานวิจัยสามารถสรุปไดตามการดําเนินการในสวนตอไปน้ี 
 
สวนท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 จากผลการดําเนินการเบื้องตนที่ไดมีการจัดเตรียมการวางแผนรวมกับชุมชนในการจัดเตรียม
บุคลากร และไดมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพ้ืนฐานในการหมักที่หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมัน
สําปะหลังและแปง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลังจากนั้นไดดําเนินการตอเน่ืองจากการดําเนินการเบื้องตน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังตอไปน้ี 

1. การดําเนินการฝกอบรม ณ ชุมชนบานวังศิลา 
 การจัดการฝกอบรมใหแกบุคลากรของชุมชน จํานวน 11 ทาน อบรมใน 5 หัวขอ ดังน้ี 

• ระบบการหมัก 

• การฝกอบรมเบื้องตนการกลั่นเอทานอลดวยรังสีอาทิตย และระบบการทํางานของโรงงาน
ตนแบบ 

• การนําของเสียที่เหลือจากการกลั่นและการหมักเอทานอลมาผลิตเปนปุยหมัก 

• การผลิตเจลลางมือโดยใชเอทานอลที่ผลิตไดพรอมทั้งอบรม 

• การวิเคราะหตนทุนการผลิตเอทานอล 
 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ 

 การนําเอทานอลที่โรงงานกลั่นไดมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑไดดําเนินการภายใตแนวคิดใหเปน
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ภายใตช่ือสินคาจาก “วังศิลากรีน” ใน 2 หลักการ 

• พยายามพัฒนาสูตรใหงายและไมเปนอันตรายตอชาวบาน ผูใชสินคา 

• ใชวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติใหมากที่สุด 
 โดยมีการดําเนินการผลิตภัณฑ 2 ชนิด ไดแก 

- ผลิตภัณฑเจลลางมือแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคมี 2 ขนาด คือ 
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- แอลกอฮอลสําหรับทําเปนเชื้อเพลิง ดําเนินการทดสอบใน  2 รูปแบบ ไดแก 
แอลกอฮอลเปนเจล และแอลกอฮอลแบบแข็ง 

 
3. การพัฒนาของเหลือทิ้งไปใชประโยชน 

 โรงงานตนแบบตั้งแตกระบวนการหมักจนถึงการกลั่นจะมีกากมันสําปะหลัง กากสา นํ้าสาจากการ
กล่ัน ตลอดจนน้ําลางอุปกรณตางๆ ของโรงงาน ไดมีการตอทอรวบรวมเก็บไวในถังเก็บในบริเวณโรงงาน
ตนแบบ ส่ิงเหลือทิ้งเหลาน้ีไดมีการวิจัยเพ่ือนําไปใชประโยชนโดยการใชทดแทนปุยในการปลูกขาวโพดหวาน  
 ทั้งน้ีพบวาการทดลองปลูกพืช 18 แปลงทดลอง ที่สูตรปุยปริมาณตางๆ พบวา ขาวโพดจากกากของ
เหลือใชปริมาณ 10 ตัน/ไร ใหผลใกลเคียงกับการใชปุยเคมีปกติของชาวบาน ดังน้ัน การใชกากของเหลือปลูก
ขาวโพดจะสามารถใชทดแทนปุย (15-15-15) ได 5 กิโลกรัม และทดแทนปุยยูเรียได 2.5 กิโลกรัม โดยผลการ
ปลูกขาวโพดหวาน 
 

4. การพัฒนาบุคลากรชุมชนผานการประชาสัมพันธโครงการ 
 เปนการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมอันเน่ืองจากฝายประชาสัมพันธของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ ไดคัดเลือกโครงการชุมชนตนแบบใหเปนโครงการที่ไดรับการประชาสัมพันธ โดยทางโครงการวิจัย
ไดวางรูปแบบการประชาสัมพันธโดยใหเปนการแสดงศักยภาพในการเปนวิทยากรอบรมของชาวบาน
ผูรับผิดชอบของชุมชน ภายหลังจากการกลาวแนะนําโครงการ โดยทีมผูวิจัยและไดใหตัวแทนชาวบานเปน
ผูบรรยายหลักการทํางานของโรงงานตนแบบดังหัวขอตอไปน้ี 
 -  ระบบการทํางานของโรงงานตนแบบการหมักมันสําปะหลัง 
 -  การกลั่นเอทานอลดวยรังสีอาทิตย 
 -  การใชประโยชนจากของเหลือทิ้งจากโรงงานตนแบบในการทําเปนปุย 
 -  การผลิตเจลลางมือจากแอลกอฮอลที่ไดจากระบบการกลั่นดวยรังสีอาทิตย 
 ทั้งน้ีในโครงการไดดําเนินการในการฝกอบรมใหกับผูรับผิดชอบของชุมชนรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กอนวันกําหนดการประชาสัมพันธ
ซ่ึงไดมีการกําหนดใหการประชาสัมพันธดําเนินการในวันที่ 18 มีนาคม 2553 ณ ชุมชนตนแบบบานวังศิลา      
ต.วังหมี อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา โดยเชิญผูส่ือขาวทั้งหนังสือพิมพ และวิทยุ จากสํานักพิมพตางๆ จํานวน 
26 ทาน เขารับชมและรับฟงการอธิบายของชาวบานที่รับผิดชอบที่สถานที่ดําเนินการจริง ณ ชุมชนตนแบบ ซ่ึง
จากผลการอธิบายที่โรงงานตนแบบไดรับการประชาสัมพันธในสื่อส่ิงพิมพตางๆ เทาที่สามารถรวบรวมไดจาก
หนังสือพิมพจํานวน 6 ฉบับ ไดแก ไทยรัฐ คมชัดลึก แนวหนา ไทยโพสต สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ และไดออก
ประชาสัมพันธวิทยุประเทศไทยภาคขาว 19.00 น. ในวันที่ 18 มีนาคม 2553  
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5. การจัดทําคูมือโรงงานตนแบบ 
 การจัดทําเอกสารเพื่อเปนคูมือสําหรับการดําเนินงานในโรงงานตอนแบบสําหรับชุมชนไดจัดทํา
เปนคูมือปฏิบัติการ และการดําเนินการจัดการ 2 เลม ดังน้ี 

5.1 คูมือการดําเนินงานโรงงานตนแบบการหมัก 
5.2 คูมือการดําเนินงานโรงงานตนแบบการกลั่นและการจัดการโรงงานตนแบบ 

 
สวนท่ี 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ชุมชนแมบวั สี กรุป 
 การดําเนินงานวิจัยไดแบงเปน 2 สวน ของวิธีการดําเนินการ 

ก. การปรับปรุงผลิตภัณฑรวมกับชุมชน โดย 
1. การผลิตสุราชุมชนรสชาติใหม 

 การปรับปรุงรสชาติสุรา ในชุมชนจะเนนการผลิตที่ยังคงเอกลักษณของชุมชน คือ มีรสนุม มีกล่ิน
ของวัตถุดิบไดแก ขาว และขาวโพด ออนๆ ทําใหด่ืมงาย ไมบาดคอ และมีความแตกตางจากความตองการเดิม
ของกลุมผูบริโภคไมมากนัก พรอมทั้งปรับปรุงกลิ่นโดยเติมสมุนไพรในกลุมชะเอม และออยสวนแสน เพ่ือ
สรางความแปลกใหมของผลิตภัณฑ ไดผลผลิต 3 แบบ ไดแก 

• สุราชุมชนชื่อ โชยหมื่นล้ี ซ่ึงเปนสุราขาว ที่มีความเขมขน 30% Ethanol เนนกลุมเปาหมาย
กลุมผูบริโภคที่ชอบความออนนุม ชอบในสัมผัสของกลิ่น และรสชาติมากกวาความแรง
ของเหลา 

• สุราชุมชนชื่อ หอมหมื่นล้ี เปนสุราขาวที่ความเขมขน 35% Ethanol มีความแรงเพิ่มขึ้นจาก
โชยหมื่นล้ีเล็กนอย สุราที่ระดับความเขมขนน้ี เปนสุราที่ถือวาไดรับความนิยมในกลุม
ผูบริโภคสูงสุด ตามการสํารวจความนิยมของผูผลิต ซ่ึงพบวารสชาติ และความเขมของ
สุราอยูในระดับกลาง จึงตรงกับความตองการของกลุมลูกคาในทุกระดับ 

• สุราชุมชนชื่อ เลาล้ี เปนสุราขาวที่ความเขมขน 40% Ethanol ซ่ึงถือวาเปนผลิตภัณฑใหม
ของชุมชน ที่ตองการผลิตเพ่ือขยายตลาด ในกลุมของสุราประเภท Bourbon ที่ถือวาเปน 
American whiskey ซ่ึงไดรับความนิยมจากผูบริโภคตางชาติที่หลงใหลในความแรงของ
สุรา นอกจากนั้นในการผลิตสุราชุมชน เลาล้ี ยังสรางความตางจาก Bourbon ทั่วไปใน 
โดยการเพ่ิมกลิ่น และรสของขาว แทนการใชขาวโพดอยางเดียว ทั้งน้ีเพ่ือสรางเอก
ลักษณะของผลิตภัณฑ 
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2. การปรับปรุงขวดและบรรจุภัณฑ 
 ภายหลังจากการไดขอสรุปทางดานการปรับปรุงรสชาติ และชนิดผลิตภัณฑ ผูวิจัย จึงไดทําการ
ออกแบบ ฉลาก ขวด และบรรจุภัณฑ เพ่ือสรางทางเลือกใหกับกลุมลูกคาจึงไดดําเนินการออกแบบและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑของชุมชนโดยแบงแนวทางการปรับปรุงในสองรูปแบบ ไดแก การปรับปรุงผลิตภัณฑสุรา
ชุมชน ซ่ึงเปนผลิตภัณฑ และสินคาหลักของชุมชน โดยไดมีการปรับปรุงทางดานรสชาติทําใหเกิดความ
หลากหลาย และความแปลกใหม การดําเนินการปรับปรุงทําไดโดยการผสมสุรากลั่นที่ไดจากขาว และขาวโพด
เขาดวยกัน ทําใหไดสุรากลั่นรสชาติใหมซ่ึงยังคงหลงเหลือเอกลักษณของสุราแบบดั่งเดิม ที่มีกล่ินของขาว และ
ขาวโพดผสมกัน นอกจากนั้นยังไดเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑโดยการแบงระดับสินคาตามความ
เขมขนของเอทานอลใน 3 ระดับ พรอมตั้งชื้อผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความออนแกในรสชาติ และบงบอกถึง
สถานที่ผลิต ไดแก  สุรากลั่นที่มีความเขมขนในระดับออน ( 30% เอทานอล) ในชื่อผลิตภัณฑ “โชยหมื่นล้ี”  
สุรากลั่นที่มีความเขมขนในระดับปานกลาง ( 35%  เอทานอล) ในชื่อผลิตภัณฑ “หอมหมื่นล้ี” และสุรากลั่นที่มี
ความเขมขนของเอทานอลที่ระดับแก (40%เอทานอล)ในชื่อผลิตภัณฑ “เลาล้ี”  ภายหลังจากการปรับปรุง
รสชาติ รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑแลว ไดมีการสํารวจความพึงพอใจดานการปรับปรุงผลิตภัณฑในกลุม
ผูบริโภค โดยอาศัยแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสํารวจ ผลการสํารวจพบวา รอยละ 75 เห็นดวยอยางย่ิง
กับการปรับปรุงผลิตภัณฑ โดยในสวนของการปรับปรุงรสชาติ กลุมตัวอยางใหความพึงพอใจในรสชาติของ
สุรากลั่นในระดับความพึงพอใจสูงสุด(เห็นดวยอยางย่ิง) ในรสชาติสุรากลั่นชนิด โชยหมื่นล้ีมากที่สุดรอยละ 45 
และใหความพึงพอใจสุรากลั่นชนิด หอมหมื่นล้ี และเลาล้ี ในสัดสวนรอยละ 29 และ 26 ตามลําดับ ในสวนของ
ความพึงพอใจดานบรรจุภัณฑพบวา กลุมตัวอยางใหความพึงพอใจในระดับเห็นดวย และเห็นดวยอยางย่ิง 
สัดสวนรอยละ 52 และ 48 ตามลําดับ จากผลการสํารวจทําใหทราบถึงความเหมาะสมดานการปรับปรุง และ
แนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑเพ่ิมเติม ซ่ึงไดแก การปรับปรุงดานวัสดุที่ใชในการทํากลอง รวมทั้งการศึกษา
ความเหมาะสมดานราคา และแนวทางการจําหนาย 

3. การหาแนวทางในการนําเอทานอลเปนสารทําละลายหรือสารตั้งตนในอุตสาหกรรมยา หรือ
อุตสาหกรรมเคมี 

 เอทานอล เปนสารสําคัญ ที่ถูกนํามาใชประโยชนอยางกวางขวาง โดยเฉพาะเอทานอลที่ระดับความ
เขมขนสูง 70 – 95% จะถูกนํามาใชประโยชนทางดาน อุตสาหกรรมและการผลิตทางเคมีทั่วไปในรูปแบบของ 
ตัวทําละลาย หรือสารตั้งตนในอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑอ่ืน ไดแก การทําเอทานอลแข็งพรอมบรรจุภัณฑ 
แนวทางในการทําเอทานอลแข็งสําหรับอุนอาหาร ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่มีเอทานอลที่ระดับความเขมขน          
70% - 95% เปนวัตถุดิบหลัก  
 นอกจากในงานวิจัยน้ีจะไดทําการผลิตเอทานอลแข็งแลว ยังไดมีการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับ
บรรจุเอทานอลแข็งเพ่ือจําหนายโดยมีแนวทางการออกแบบ รูปราง ลักษณะของกลองบรรจุเหมือนกับบรรจุ
ภัณฑของสุราชุมชน ทั้งน้ีเพ่ือสรางเอกลักษณของสินคา 
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ข. การพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มความเขมขนของเอทานอล 
 การหาพารามิเตอรในการเพิ่มความเขมขนของเอทานอลในการศึกษาไดมีการออกแบบปฏิกรณ 
พรอมทําการทดสอบหาสหสัมพันธที่เหมาะสมในการดูดซับกับตัวดูดซับในกลุม Molecular Sieve พบวา ระบบ
สามารถดูดซับน้ํา และเพิ่มความเขมขนของเอทานอลจนไดระดับความเขมขนในชวง 90 - 98% โดยมีการศึกษา
ถึงตัวแปรที่มีผลตอการดูดซับไดแก ปริมาณของตัวดูดซับ(Molecular Sieve) และ ความเขมขนเริ่มตน พบวา 
ปริมาณของตัวดูดซับที่เหมาะสมกับ ปฏิกรณ ซ่ึงสามารถเพิ่มความเขมขนของเอทานอลจนมีระดับความเขมขน 
98% คือปริมาณ Molecular Sieve จํานวน 500 กรัม และระดับเอทานอลเริ่มตนที่เหมาะสมคือที่ระดับความ
เขมขน 80% (1000 มิลลิลิตร) และภายหลังจากการดูดซับสามารถฟนฟูสภาพตัวดูดซับไดโดย สามารถใช
เทคนิคการใหความรอนดวยเตาไมโครเวปที่มีใชในครัวเรือนได โดยใชชวงการใหความรอนในชวง 600 - 800 
วัตต ในชวงเวลา 15 -30 นาที ซ่ึงตัวดูดซับที่ผานการฟนฟูแลวจะมีสภาพการดูดซับใกลเคียงกับตัวดูดซับที่ยังไม
ผานการใชงาน  
 การวิเคราะหผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมดวยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑตลอด
กระบวนการผลิตสุรากลั่นหรือเอทานอลที่มีความเขมขนประมาณ 30-40 % พบวาผลกระทบทางดาน
ส่ิงแวดลอมของสุรากลั่นที่ผานการปรับปรุงแลวใหคาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมต่ํากวาสุรากลั่นแบบดั่ง
เดิมโดยใหคาผลกระทบเทากับ 8.79 pt และ 10.43 pt ตามลําดับ คาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมสวนใหญ
เกิดขึ้นในขั้นตอนการกลั่น และเกิดผลกระทบทางดานการปลอยสารโลหะหนักสูส่ิงแวดลอมเปนหลัก 
 การศึกษาตนทุนการผลิตพบวาตนทุนการผลิตของสุรากลั่นที่เกิดขึ้นตั้งแตขั้นตอนการหมัก การ
กล่ัน และการบรรจุภัณฑ ของสุรากล่ันแบบดั่งเดิมมีคาต่ํากวาสุรากล่ันที่ผานการปรับปรุงแลวซ่ึงมีคาตนทุน
เทากับ 14.06 และ 85.31 บาทตอขวดตามลําดับ ทั้งนี้ตนทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดในกระบวนการบรรจุและหีบหอเปน
หลัก และหากชุมชนตองการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหมีความคุมคาการลงทุนควรจะตองกําหนดราคาสุรากล่ันที่
ผานการปรับปรุงแลวใหมีชวงราคามากกวา 180 บาทตอขวด ตามหลักการประเมินผลตอบแทนการลงทุน และ
ตามราคาสินคาในระดับคุณภาพเดียวกันซึ่งมีขายในทองตลาด 
 จากผลการปรับปรุงผลิตภัณฑในโครงการวิจัยนี้ ทําใหไดผลิตภัณฑเดิมในรูปแบบใหม ซ่ึงไดแก
สุราชุมชนที่ผานการปรับปรุงทั้งรสชาติและผลิตภัณฑ รวมทั้งผลิตภัณฑใหมในรูปแบบ แอลกอฮอลแข็ง และ
การผลิตเอทานอลที่ระดับความเขมขนสูงเพื่อจําหนายในรูปแบบของสารตั้งตน และตัวทําละลายใน
อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ ซ่ึงผลการปรับปรุงนี้นอกจากจะชวยเพ่ิมความสามารถดานการผลิตของชุมชน 
กระจายสินคาสูตลาดใหม เพิ่มทางเลือกใหกับกลุมผูบริโภค  อีกทั้งชวยใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได และ
เปนตัวอยางดานการพัฒนาที่เหมาะสมใหกับชุมชนผูผลิตกลุมใหมตอไป 
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6. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
1. การพัฒนาบุคลากรในชุมชนเพ่ือใหเปนชุมชนตนแบบ โดยการถายทอดเทคโนโลยีและการ

พัฒนาผลิตภัณฑใหชุมชนแลว ควรมีโครงการตอเน่ือง เชน การพัฒนาชุมชนใหเปนศูนยการ
เรียนรูอยางย่ังยืน รวมถึงการพัฒนาแผนการตลาดของผลิตภัณฑที่ชุมชนผลิตไดเพ่ือใหสามารถ
จําหนายไดในทองตลาด 

2. ขยายผลดาน Marketing การพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสม่ําเสมอ ความเปนไปไดในการจด
สิทธิบัตร 

3. พัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและไดมาตรฐาน โดยเฉพาะใหไดมาตรฐานองคการ
อาหารและยา (อย.) 

4. ควรมีการติดตามและเปนพ่ีเล้ียงของชุมชนใหมีความสามารถในการดูแลตนเองไดอยางย่ังยืน 
 

7. การนําไปใชประโยชน 
 การนําผลจากงานวิจัยไปใชประโยชนสามารถแบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก 
 การไดประโยชนจากงานวิจัยเชิงนโยบาย 

1. ผลิตภัณฑที่พัฒนาโดยชุมชน และการนําเอทานอลเขมขนไปใชในอุตสาหกรรม 
2. เปนโรงงานตนแบบ ชวยพัฒนาอาชีพเพ่ิมรายไดของชุมชนเกษตร 
3. ชุมชนสามารถเพิ่มรายไดจากการนํามันสําปะหลังไปใชประโยชน 
4. มีประโยชนมากตอชุมชน โดยเฉพาะรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนใหมีความเขมแข็งที่

สามารถนําไปขยายผลตอ 
5. ไดรูปแบบบริหารจัดการผลิตเอทานอลในชุมชน 

 ทั้งน้ีรัฐสามารถนําขอมูลตลอดจนรูปแบบการบริหารจัดการ การดําเนินงานสามารถใชเปนพ้ืนฐาน
เพ่ือการขยายผลในชุมชนอื่นๆ ตอไป เพ่ือลดปญหาดานผลผลิตเกษตรกรรมของชุมชน และเปนการเสริมรายได
ใหชุมชนซึ่งเปนการลดปญหาของสังคมไดระดับหน่ึง 
 หนวยงานที่ไดประโยชน 
 ภาครัฐ เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการบริหารจัดการชุมชนในอนาคต 

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
3. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4. กระทรวงศึกษาธิการ และนักวิจัยในสถานศึกษา 
5. กระทรวงมหาดไทย องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
6. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สําหรับการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว 
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 ภาคเอกชน 
1. ชุมชนที่ดําเนินการ 
2. อุตสาหกรรมผูผลิตอุตสาหกรรมเจลลางมือ เชื้อเพลิงแข็ง เปนตน 

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

9.1 จิรวรรณ  เตียรถสุวรรณ, วารุณี  เตีย, จารุวัฒน  เจริญจิต, ปราโมทย  ลายประดิษฐ และธีรนันทา  
ฤทธิ์มณี, 2549, การพัฒนาระบบการกลั่นเอทานอลโดยใชรังสีอาทิตย เพ่ือลดพลังงานชวงตน
กอนสงเขาโรงงานผลิตเอทานอล, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ, 69 หนา. 

9.2 จิรวรรณ  เตียรถสุวรรณ, วารุณี  เตีย, ยุวพิน  ดานดุสิตาพันธ, นันทน  ถาวรังกูร, ปยะ  เสียง
สุคนธ, ธวัชชัย  ชยาวนิช, ธิบดินทร  แสงสวาง, จารุวัฒน  เจริญจิต และธีรนันทา  ฤทธิ์มณี, 
2551, การพัฒนาระบบการกลั่นเอทานอลโดยใชรังสีอาทิตยเพ่ือลดพลังงานชวงตนกอนสงเขา
โรงงานผลิตเอทานอลในชุมชนตัวอยาง, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ, 68 หนา. 

9.3 กลาณรงค  ศรีรอต, เก้ือกูล  ปยะจอมขวัญ, สุทธิพันธ  แกวสมพงษ, ปฐมา  จาตกานนท และ 
สิทธิโชค  วัลลภาทิตย, 2551, การผลิตนํ้าหมักจากมันสําปะหลังโดยกระบวนการยอยเปนนํ้าตาล
และหมักในขั้นตอนเดียวกันเพ่ือใชสําหรับกลั่นเปนเอทานอลระดับชุมชน, รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 16 หนา. 
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9.4 พรประสิทธิ์ คงบุญ, 2546, การกลั่นเอทานอลดวยแผงรับแสงอาทิตยแบบทอความรอน, 
วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะ
วิศวกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 218 หนา. 

9.5 ธีระพงษ วองรัตนะไพศาล, ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน และ ณัฐ วรยศ, 2546, “การผลิตเอทา
นอลโดยใชพลังงานแสงอาทิตยในรูปความรอน,” รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยวิจัยแหงชาติ, 146 หนา. 

9.6 จารุวัฒน เจริญจิต, จิรวรรณ เตียรถสุวรรณ, มานะ อมรกิจบํารุง และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน, 
2546, การเลือกขนาดตัวเก็บรังสีแสงอาทิตยในการกลั่นเอธานอล, การประชุมวิชาการเรื่องการ
ถายเทความรอนและมวลในอุปกรณดานความรอน, 24-25 มีนาคม, ศูนยอบรมแมเมาะ กฟผ., จ.
ลําปาง, หนา 90-96. 

9.7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 2548. โครงการเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาและกระจายสินคา หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ กลุมผลิตภัณฑที่ใชประกาศมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (มผช).  

9.8 ภารุณี ถนอมเกียรติ. 2547. การบรรจุและเก็บรักษาเภสัชภัณฑ. กรุงเทพ: โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; กลุมงานผลิต ฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

9.9 จิราพร  โรจนทินกร และอัญชลี  ธํามรงคคงสถิต.2549. การแชรักษาโรคแอโรโมแนสในสัตว
โดยใชสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวาง.การประชุมวิชาการการประมง 2549,449-460.  

9.10 วสกร บัลลังกโพธ์ิ; สุรพล วิเศษสรรค; สมชัย พรลันลือลาภ.2547.ผลของสารสกัดจากเปลือก
มังคุดและ เมล็ดเงาะตอความเปนพิษ และการเปลี่ยนแปลงระดับเอนไซมเอสเทอเรส และกลูตา
ไธโอน  เอส-ทรานสเฟอรเรส  ในดวงงวงขาวสาร .การประชุมทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 42 

9.11 เพ็ญนภา ชมะวิต; ชํานาญ อภิวัฒนศร; นฤมล โกมลมิศร; ยุวดี ตรงตอกิจ; ขวัญชนก  ชูจิตต; 
พรพรรณ นฤภัย; สาวิตรี บุตรี. 2549. ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทยที่มีตอลูกนํ้ายุงลายและ
ยุงรําคาญ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 44. 
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มอก. 274-2521. สํานักงานผลิตภัณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. กรุงเทพ ฯ.  14 หนา 

 
 


