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Automated production of traditional liquor by cooling method
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บทคัดยอ
บทความน้ีนําเสนอกระบวนการผลิตสุรากลั่นพ้ืนบานอัตโนมัติดวยวิธีหลอเย็น เน่ืองจากสุรากลั่นพ้ืนบาน

ถือเปนสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ซึ่งในชุมชนขนาดเล็กชาวบานไดใชวิธีกลั่นแบบดั้งเดิมคือ นํานํ้าขาวหมักท่ีได
จากการหมักขาวเหนียวกับหัวเช้ือไปตมและนําไอนํ้าท่ีไดผานทอเขาไปในถังหลอเย็นเพ่ือใหควบแนนจนไดสุรากลั่น 35
ดีกรี โดยกระบวนการท้ังหมดใชประสบการณของคนเปนหลักทําใหมีความไมแนนอนของเวลาในการผลิต รวมถึง
เปอรเซ็นตแอลกอฮอลไมคงท่ีตามท่ีตองการ ในบทความน้ีจึงไดทําการพัฒนาระบบการกลั่นสุราพ้ืนบานใหเปนแบบ
อัตโนมัติดวยการควบคุมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในถังหลอเย็นใหมีคาไมเกิน 38-40 C กระบวนการผลิตถูก
ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร โดยใชดิจิตอลเทอรโมมิเตอรตรวจจับระดับอุณหภูมิภายในถังหลอเย็นและใชลิมิต
สวิตซควบคุมระดับนํ้าในถังหลอเย็น (สูงสุด-ต่ําสุด) สําหรับการควบคุมอุณหภูมิถังหลอเย็นเริ่มจากการตรวจจับ
อุณหภูมิภายในถังหากมีคาสูงเกินกวาท่ีกําหนด ไมโครคอนโทรลเลอรจะสั่งโซลินอยดวาลวใหเปดออกเพ่ือถายเทนํ้า
รอนท้ิง และสั่งการไปยังปมนํ้าใหปมนํ้าเย็นเขาถังเพ่ือปรับอุณหภูมินํ้าในถังหลอเย็นใหต่ําลง ทําใหอุณหภูมิภายในถังมี
คาคงท่ี ผลการสรางชุดผลิตสุรากลั่นพ้ืนบานอัตโนมัติโดยวิธีหลอเย็นสามารถนําไปใชงานไดจริงโดยไดทําการทดลองใช
กับชุมชน ต.บานแลง อ.เมือง จ.ลําปาง ซึ่งผลการทดลองใชพบวาอุปกรณทํางานไดดีสามารถผลิตสุรากลั่นท่ีมี
เปอรเซ็นตแอลกอฮอล 35% และไดปริมาณสุรากลั่นมากกวาวิธีแบบเดิม โดยใน 100 นาที วิธีท่ีนําเสนอมีปริมาณสุรา
กลั่น 10 ลิตรในขณะท่ีวิธีเดิมไดสุรากลั่น 8.4 ลิตร

Abstract
An automated production of traditional liquor by cooling method is presented in this

paper. Thai traditional liquor is a product of One Tombon One Product (OTOP) and it was refined
using traditional method. That is, boil the fermented rice that obtained from fermented sticky rice
with leavening and then condense the steam in coolant tank until receive the 35 degree distilled
liquor. The entire production process is mainly base on worker’s experience, which cause the
uncertainty of production time and the alcohol percentage is not constant. In this paper, we have
developed the automatic distillation by using microcontroller to control the production process.
The digital thermometer and limit switch are used to check temperature and water level
(maximum-minimum) inside coolant tank, respectively. And temperature in the coolant tank is
controlled to vary slightly between 38-40 degrees. When the temperature inside the coolant tank is
higher than a certain threshold, the microprocessor instructs to solenoid valve and water pump to
drain hot water and to pump cold water into tank, respectively. So the temperature inside coolant
tank is constant. An automated production of traditional liquor by cooling method was fabricated
and experimented with community at Banlang, Mueang, Lampang. The results show that, the
proposed method has the volume of liquor rather than the original method. In 100 minutes, the
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proposed method has distilled liquor 10 liters while the original method has 8.4 liters. And alcohol
percentage is constant at 35 degrees.
คําสําคัญ : สุรากลั่นพ้ืนบาน ระบบหลอเย็นอัตโนมัติ
Keywords : Traditional liquor, Automatic cooling method
*ผูนิพนธประสานงานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส bjsdata@hotmail.com โทร. 08 4697 8083

1. บทนํา
ในทศวรรษท่ีผานมารัฐบาลไดสนับสนุนใหชาวบานในชุมชนรวมกลุมกันผลิตสินคาเพ่ือสรางรายไดและใช

เวลาวางใหเปนประโยชน โดยเรียกสินคาเหลาน้ีวาสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (One Tombon One Product,
OTOP) ซึ่งมีหลายประเภทไดแก เครื่องจักสาน เครื่องประดับ อาหาร ผลิตภัณฑไม ฯลฯ โดยการผลิตสินคา OTOP
สวนใหญมักจะใชวิธีการดั้งเดิมและใชแรงงานคนเปนหลักเน่ืองจากไมไดผลิตแบบอุตสาหกรรม ทําใหคุณภาพของสินคา
แตละตัวหรือแตละชุดการผลิตไมเทากัน สุรากลั่นพ้ืนบานก็จัดเปนหน่ึงในสินคา OTOP ท่ีมีปญหาน้ีเชนกัน เน่ืองจาก
กระบวนการผลิตจะทําการกลั่นดวยอุณหภูมิสงูและไมมกีารควบคมุสภาวะการกลั่น ซึ่งท้ังหมดใชประสบการณของผูทํา
เปนหลักทําใหเปอรเซ็นตแอลกอฮอลท่ีไดไมสม่ําเสมอ เน่ืองจากปริมาณแอลกอฮอลน้ันนอกจากข้ึนกับสวนผสมและ
ระยะเวลาในการหมักวัตถุดิบแลว กระบวนการกลั่นยังเปนสวนสําคัญท่ีทําใหไดคุณภาพของแอลกอฮอลตามท่ีตองการ
โดยท่ัวไปกระบวนการผลิตสุรากลั่นพ้ืนบานของไทยน้ันจะเริ่มจาก หมักขาวเหนียวกับหัวเช้ือจนไดนํ้าขาวหมัก จากน้ัน
นํานํ้าขาวหมักไปตมและนําไอนํ้าท่ีไดไปควบแนนในถังหลอเย็นจนไดสุรากลั่น 35 ดีกรี ซึ่งจะเห็นวาในการกลั่นน้ันมี
สวนท่ีสําคัญ 2 สวนคือ การตมดวยอุณหภูมิท่ีเหมาะสมเพ่ือใหมีเฉพาะไอระเหยของแอลกอฮอลเทาน้ันกับการควบแนน
ในถังหลอเย็นท่ีสามารถรักษาอุณหภูมิในถังใหคงท่ีเพ่ือใหควบแนนไดของเหลวท่ีมีเปอรเซ็นตแอลกอฮอลท่ีสม่ําเสมอ
โดยในการกลั่นสุรา 35 ดีกรีน้ันจะตองตมขาวหมักท่ีอุณหภูมิสูงประมาณ 96C และเมื่อนําไปควบแนนภายในถังหลอ
เย็นท่ีไมไดควบคุมอุณหภูมิจะทําใหถังหลอเย็นมีอุณหภูมิสูงข้ึนซึ่งจะทําใหแอลกอฮอลระเหยออกไปโดยไมถูกควบแนน
ดังน้ันปริมาณแอลกอฮอลท่ีกลั่นออกมาจึงไมสม่ําเสมอ นอกจากน้ีการใชแรงงานคนในทุกข้ันตอนทําใหสิ้นเปลือง
แรงงาน แตหากตองการใหผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพดีข้ึนและประหยัดแรงงานอาจจะตองเปลี่ยนไปใชเครื่องกลั่นท่ีเปน
อัตโนมัติและมีกระบวนการกลั่นท่ีละเอียดกวา ซึ่งสําหรับชุมชนขนาดเล็กและมีเงินทุนไมมากพอไมสามารถทําได ดังน้ัน
ในบทความน้ีจงึไดทําการพัฒนาระบบการกลั่นสุราพ้ืนบานใหเปนแบบอัตโนมัติดวยการควบคุมอุณหภูมิภายในถังหลอ
เย็นใหคงท่ี เน่ืองจากการควบคุมอุณหภูมิในการตมใหอยูท่ี 96C น้ันทําไดยาก ซึ่งชุดควบคุมอุณหภูมิประกอบดวย
กลองควบคุมการทํางานหลักซึ่งภายในบรรจุไมโครคอนโทรลเลอรทําหนาท่ีประมวลผลสัญญาณจากสวนตางๆ เพ่ือให
ทํางานอัตโนมัติ และอุปกรณสําหรับติดตั้งในถังหลอเย็นไดแกลิมิตสวิตช (Limit switch) ซึ่งเปนเซ็นเซอรลูกลอย
สําหรับวัดระดับนํ้า (สูงสุด-ต่ําสุด) ดิจิตอลเทอรโมมิเตอร (Digital thermometer)เปนเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิภายในถัง
หลอเย็น และอุปกรณอ่ืนท่ีประกอบรวมกับถังหลอเยน็ไดแกทอควบแนนไอระเหยจากเตากลั่น ทอนํานํ้าเย็นเขาถัง และ
ทอท้ิงนํ้ารอนซึ่งมีโซลินอยวาลว (Solenoid valve) ทําหนาท่ีเปด-ปดทอ เมื่อเริ่มกระบวนการกลั่นการทํางานของชุด
ควบคุมอุณหภูมิถังหลอเย็นจะเริ่มจากการตรวจจับอุณหภูมิภายในถังหากมีคาสูงเกินกวาท่ีกําหนด จะทําการปรับ
อุณหภูมินํ้าในถังหลอเย็นใหต่ําลงโดยไมโครคอนโทรลเลอรจะสัง่ใหโซลนิอยดวาลวเปดออกเพ่ือเทนํ้ารอนท้ิงจนถึงระดบั
ต่ําสุดในถังหลอเย็นตามท่ีตั้งคาลิมิตสวิตช จากน้ันอุปกรณปมนํ้าจะทํางานนํานํ้าเย็นเขาถังจนถึงระดับสูงสุดตามท่ีตั้งคา
ลิมิตสวิตชไว และสุรากลั่นท่ีไดจากการควบแนนในถังหลอเย็นจะไหลลงถังรองรับ ซึ่ง ณ ตําแหนงน้ีจะมีเซ็นเซอรวัด
ระดับของเหลว (Liquid level sensor) เพ่ือวัดปริมาณสุรา และอุปกรณรับสงสัญญาณวิทยุ (RF transceiver) ทําการ
สงสัญญาณไปยังอุปกรณแจงเตือนเพ่ือแจงแกผูผลิตเมื่อไดสุรากลั่นตามปริมาณท่ีตองการ และสงสัญญาณไปปดวาลว
แกส โครงสรางของกระบวนการผลิตสุรากลั่นพ้ืนบานอัตโนมัติดวยวิธีหลอเย็นแสดงดังรูปท่ี 1 โดยชุดควบคุมเปน
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อุปกรณท่ีสามารถเคลื่อนยายและติดตั้งไดงาย ราคาไมแพงสามารถนําไปติดตั้งใชงานไดกับถังหลอเย็นสําหรับควบแนน
สุรากลั่นพ้ืนบานท่ัวไป

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

โซลินอยต์วาล์ว

ถังรับแอลกอฮอล์

รูปท่ี 1 กระบวนการผลติสรุากลั่นพ้ืนบานอัตโนมัตดิวยวิธีหลอเย็น

2. วิธีการทดลอง
หัวขอน้ีนําเสนอการสรางชุดควบคุมการผลิตสุรากลั่นพ้ืนบานอัตโนมัติดวยการควบคุมอุณหภูมิภายในถัง

หลอเย็นใหคงท่ี โดยชุดควบคุมแบงออกเปน 2 สวนแสดงดังรูปท่ี 2 คือ สวนควบคุมอุณหภูมิภายในถังหลอเย็น
อัตโนมัติ และสวนสื่อสารดวยสัญญาณวิทยุ

(ก)

(ข)
รูปท่ี 2 บล็อกไดอะแกรมชุดควบคุมการผลิตสุรากลั่นพ้ืนบานอัตโนมัติดวยวิธีหลอเย็น

(ก) สวนควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ (ข) สวนสื่อสารดวยสญัญาณวิทยุ
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2.1 สวนควบคุมอุณหภูมิภายในถังหลอเย็นอัตโนมัติ จะทําการควบคุมอุณหภูมิภายในถังหลอเย็นใหมีคา
สม่ําเสมอตลอดการกลั่น บล็อกไดอะแกรมแสดงการทํางานของสวนควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแสดงดังรูปท่ี 2 (ก)
ประกอบดวย ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) ซึ่งทําหนาท่ีประมวลผลสัญญาณและสั่งใหอุปกรณทํางาน
อัตโนมัติ โดยจะรับคาอินพุตจากอุปกรณ 3 ตัวไดแก คียสวิตซ (Key Switch Digital), ดิจิตอลเทอรโมมิเตอร (Digital
thermometer) และ ลิมิตสวิตช (Limit switch) หลังจากประมวลผลสัญญาณท่ีรับไดแลวจะสงคําสั่งไปยังอุปกรณ
เอาทพุตไดแก สวนแสดงผล LCD, สวนแสดงผล LED, โซลินอยดวาลว (Solenoid valve) และปมนํ้า (Water pump)
ใหทํางานตอไป โดยอุปกรณท้ังหมดจะทํางานสัมพันธกัน น่ันคือ เมื่อระบบเริ่มทํางานมีไอของขาวหมักเขามาในถังหลอ
เย็นดิจิตอลเทอรโมมิเตอรจะเริม่ตรวจสอบวาอุณหภมูิในถังหลอเย็นสงูเกินกวาคากําหนดหรือไม หากอุณหภูมิสูงกวาคา
กําหนดไมโครคอนโทรลเลอรจะสงคําสั่งใหโซลินอยดวาลวเปดออกเพ่ือถายเทนํ้ารอนท้ิง เมื่อระดับนํ้าลดลงจนถึงระดับ
ท่ีตั้งไวลิมิตสวิตซซึ่งเปนอุปกรณตรวจสอบระดับนํ้าในถังจะสงสัญญาณไปท่ีไมโครคอนโทรลเลอรซึ่งจะรับคาอินพุตน้ี
แลวสั่งใหปมนํ้าทําการดูดนํ้าเขาถังจนกวาจะถึงระดับสูงสุดท่ีกําหนดไวดวยลิมิตสวิตซ การทํางานในแตละข้ันตอนจะ
แสดงผลดวยอุปกรณ 2 ชนิด น่ันคือ อุปกรณแสดงผล LCD จะแสดงอุณหภูมิของนํ้าในถังหลอเย็น และอุปกรณ
แสดงผล LED จะแสดงการทํางานในแตละสถานะของกระบวนการ ไดแก ระบบเริ่มทํางาน ระดับนํ้าเต็มถัง ระดับนํ้า
ลดจากถัง และสถานะปมนํ้า สําหรับคียสวิตชจะใชควบคุมอุปกรณดวยคนเมื่อระบบอัตโนมัติมีปญหา วงจรควบคุม
อุณหภูมิภายในถังหลอเย็นอัตโนมัติแสดงดังรูปท่ี 3

2.2 สวนสื่อสารดวยสัญญาณวิทยุ จะทําการแจงเตือนผูผลิตเมื่อสุรากลั่นเต็มถังและควบคุมการปดวาลวแกส
บล็อกไดอะแกรมแสดงการทํางานของสวนสื่อสารสัญญาณวิทยุแสดงดังรูปท่ี 2 (ข) สวนประกอบของชุดสื่อสาร
สัญญาณวิทยุประกอบดวย เซ็นเซอรวัดระดับของเหลว (Liquid level sensor) อุปกรณรับสงสัญญาณวิทยุ
(RF transceiver) ตัวรับคลื่นวิทยุ (RF receiver) อุปกรณแจงเตือน (Alarm) และ ชุดควบคุมการตัดตอเช้ือเพลิง การ
ทํางานของสวนน้ีจะเริ่มจาก เมื่อถังรองสุรากลั่นมีระดับสุราในถังตามท่ีกําหนด ตัววัดระดับของเหลวในถังจะสงคาไปท่ี
อุปกรณรับสงสัญญาณวิทยุเพ่ือใหสงสัญญาณไปยังเครื่องรับคลื่นวิทยุ 2 ตําแหนง คือ อุปกรณแจงเตือนเพ่ือบอกวาสุรา
เต็มถังแลวและชุดควบคุมการตดัตอเช้ือเพลิงเพ่ือใหปดวาลวแกสอัตโนมัติ โดยในการทดลองน้ีใชความถ่ีในการสัญญาณ
เทากับ 433 MHz วงจรสงสัญญาณและวงจรรับสัญญาณวิทยุแสดงดังรูปท่ี 4 (ก) และ (ข) ตามลําดับ

รูปท่ี 3 วงจรควบคุมอุณหภูมภิายในถังหลอเย็นอัตโนมตัิ
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(ก) (ข)

รูปท่ี 4 (ก) วงจรสงสัญญาณวิทย ุ (ข) วงจรรับสัญญาณวิทยุ

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
เมื่อทําการสรางชุดควบคุมการผลิตสุรากลั่นพ้ืนบานอัตโนมัติดวยวิธีหลอเย็นซึ่งประกอบดวย ชุดควบคุม

อุณหภูมิอัตโนมัติ ชุดรับสงสัญญาณวิทยุ เซ็นเซอรวัดระดับของเหลวสําหรับวัดระดับสุรากลั่น และชุดตัดตอเช้ือเพลิง
แสดงดังรูปท่ี 5 เรียบรอยแลว ไดนําไปทําการทดสอบประสิทธิภาพโดยนําอุปกรณไปติดตั้งกับถังหลอเย็นและเตา
กลั่นสุรา ณ ชุมชนตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

รูปท่ี 5 ชุดควบคุมการผลติสรุากลัน่พ้ืนบานอัตโนมัตดิวยวิธีหลอเย็น

ในข้ันตอนแรก ไดทําการทดสอบชุดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ โดยทําการติดตั้งอุปกรณวัดอุณหภูมิและระดับ
นํ้าในถังหลอเย็น และติดตั้งโซลินอยดวาลวระหวางถังหลอเย็นกับกลองควบคุมการทํางานหลัก ซึ่งแสดงดังรูปท่ี 6 (ก)
และ (ข) ตามลําดับ ในการทดสอบประสิทธิภาพของชุดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ไดตั้งคาใหระบบระบายนํ้าเมื่อ
อุณหภูมิในถังหลอเย็นมีคาสูงกวา 40C ซึ่งเปนอุณหภูมิท่ีผูผลิตในชุมชนเลือก เน่ืองจากท่ีอุณหภูมิการควบแนนไมเกิน
ระดับน้ีจะไดสุรากลั่นท่ีมีเปอรเซ็นตแอลกอฮอลประมาณ 35 ดีกรี โดยในการทดสอบจะทําการตรวจสอบอุณหภูมิและ
การระบายนํ้าของระบบโดยทําการตรวจวัดทุกๆ 10 นาที เปนเวลา 120 นาที และทําการทดสอบซ้ํา 3 ครั้ง ผลการ
ทดสอบแสดงดังตารางท่ี 1

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ

RMUTP Research Journal Special Issue
The 5th Rajamangala University of Technology National Conference



6
วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

(ก) (ข)

รูปท่ี 6 (ก) การตออุปกรณวัดอุณหภูมิและระดับนํ้าในถังหลอเย็น (ข) การติดตั้งโซลินอยดวาลว

ตารางท่ี 1 ผลการทดลองการระบายนํ้าของถังหลอเย็นท่ีอุณหภูมิ 40C

เวลา (นาที) อุณหภูมิ (C) การระบายนํ้าครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 เฉลี่ย
0 27 27 27 ไมระบายน้ํา
10 27 27 27 ไมระบายน้ํา
20 28 28 27 ไมระบายน้ํา
30 29 29 29 ไมระบายน้ํา
40 30 30 30 ไมระบายน้ํา
50 31 31 31 ไมระบายน้ํา
60 32 33 32.5 ไมระบายน้ํา
70 34 34 34 ไมระบายน้ํา
80 35 36 35.5 ไมระบายน้ํา
90 36 37 36.5 ไมระบายน้ํา
100 40 40 40 ระบายน้าํ
110 38 39 38.5 ระบายน้าํ
120 35 35 35 ไมระบายน้ํา

รูปท่ี 7 ความสัมพันธอุณหภูมิกับการทํางานโซลินอยดวาลว
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จากตารางท่ี 1 จะเห็นวาชุดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติสามารถทํางานไดตามเง่ือนไขท่ีกําหนด น่ันคือเมื่อ
อุณหภูมิของถังหลอเย็นมีคาประมาณ 40C ชุดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติจะทําการระบายนํ้าและปมนํ้าเขาถังเพ่ือลด
อุณหภูมิ ดังจะเห็นไดจากรูปท่ี 7 ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางการทํางานของโซลนิอยดวาลวและอุณหภมูิของนํ้าในถัง
หลอเย็น จะเห็นวาเมื่ออุณหภูมิประมาณ 38-40C โซลินอยดวาลวจะทํางานและเมื่ออุณหภูมิในถังหลอเย็นลดลงต่ํา
กวา 38C โซลินอยดวาลวหยุดทํางาน

ข้ันตอนตอมาทําการทดสอบชุดสื่อสารสัญญาณวิทยุ โดยเพ่ิมการติดตั้งอุปกรณสงสัญญาณของชุดสื่อสาร
สัญญาณวิทยุกับถังรองรับสุรากลั่นซึ่งภายในถังไดติดตั้งเซ็นเซอรวัดระดับของเหลวเพ่ือวัดระดับสุรากลั่นในถัง และ
ติดตั้งอุปกรณรับสัญญาณ 2 ชุด น่ันคือชุดแรกติดตั้งกับอุปกรณแจงเตือนซึ่งจะแสดงผลเปนเสียงเมื่อมีสุราในถังตาม
ระดับท่ีกําหนด โดยในการทดสอบไดตั้งระดับเซ็นเซอรวัดระดับของเหลวไวท่ี 10 ลิตร และอีกชุดติดตั้งกับอุปกรณ
ควบคุมเช้ือเพลิงซึ่งเปนตัวเปด ปดวาลวแกส ซึ่งหากอุปกรณทํางานเมื่อปริมาณสุรากลั่นไมถึง 10 ลิตรอุปกรณแจง
เตือนจะไมแสดงผลและวาลวแกสยังคงเปด ในขณะท่ีไดสุรากลั่นจํานวน 10 ลิตร จะมีการแจงเตือนและวาลวแกสจะ
ถูกปด โดยในการทดลองจะทําการตรวจสอบทุกๆ 10 นาที จนกวาจะไดสุราจํานวน 10 ลิตร และทําการทดสอบซ้ํา
อีกครั้ง ผลการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 ผลการทดลองการระบายนํ้าของถังหลอเย็นท่ีอุณหภูมิ 40C

จากตารางท่ี 2 จะเห็นวาชุดสื่อสารสัญญาณวิทยุสามารถทํางานไดตามเง่ือนไขท่ีกําหนด น่ันคือเมื่อสุราในถัง
รองไมถึงระดับท่ีกําหนด จะยังไมมีการสงสัญญาณไปยังเครื่องรับสัญญาณวิทยุทําใหอุปกรณแจงเตือนจะไมแสดงผล
และวาลวแกสยังคงเปดเพ่ือใหมีเช้ือเพลิงในการกลั่นสุราตอไป จนกระท่ังเมื่อเซ็นเซอรวัดระดับสุราในถังรองไดตามท่ี
กําหนดเครื่องสงสัญญาณวิทยุจะทํางานสงสัญญาณไปยังเครื่องรับท้ัง 2 เครื่องทําใหอุปกรณแจงเตือนแสดงผลและ
วาลวแกสจะถูกปดอัตโนมัติเพ่ือหยุดการกลั่น และเมื่อทําการทดลองตอไปเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตท่ีไดจากการผลิต
สุราดวยชุดควบคุมการผลิตสุรากลั่นอัตโนมัติท่ีนําเสนอกับการผลิตแบบเดิม ไดผลการทดลองแสดงรูปท่ี 8 จะเห็นวา
เมื่อผานไป 100 นาที วิธีท่ีนําเสนอสามารถผลิตสุรากลั่นไดปริมาณ 10 ลิตร ในขณะท่ีวิธีเดิมสามารถผลิตได 8.4 ลิตร
น่ันคือวิธีท่ีนําเสนอสามารถเพ่ิมผลิตไดมากข้ึน

เวลา (นาที) ปริมาณสุรากลั่น (ลิตร) การแจงเตือน การเปด-ปดวาลวแกส
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

0 0 0 ไมแสดง ไมแสดง เปด เปด
10 0 0 ไมแสดง ไมแสดง เปด เปด
20 1 1 ไมแสดง ไมแสดง เปด เปด
30 2 2 ไมแสดง ไมแสดง เปด เปด
40 3 3 ไมแสดง ไมแสดง เปด เปด
50 4 4 ไมแสดง ไมแสดง เปด เปด
60 5 5 ไมแสดง ไมแสดง เปด เปด
70 6 6 ไมแสดง ไมแสดง เปด เปด
80 7 7 ไมแสดง ไมแสดง เปด เปด
90 8 8 ไมแสดง ไมแสดง เปด เปด
100 9 10 ไมแสดง แสดง เปด ปด
110 10.2 11 แสดง แสดง ปด ปด

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ

RMUTP Research Journal Special Issue
The 5th Rajamangala University of Technology National Conference



8
วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

รูปท่ี 8 เปรียบเทียบปริมาณผลผลติระหวางรูปแบบเดมิและรูปแบบพัฒนา

4. สรุป
บทความน้ีนําเสนอกระบวนการผลิตสุรากลั่นอัตโนมัติดวยวิธีการหลอเย็น ซึ่งประกอบดวยชุดควบคุม

อุณหภูมิภายในถังหลอเย็นและชุดสง-รับสญัญาณวิทยุ โดยชุดควบคุมและชุดสง-รับสัญญาณวิทยุเปนอุปกรณท่ีสามารถ
เคลื่อนยายและติดตั้งไดงาย ราคาไมแพงสามารถนําไปติดตั้งใชงานไดกับถังหลอเย็นสําหรับควบแนนสุรากลั่นพ้ืนบาน
ท่ัวไป เหมาะสําหรับชุมชนขนาดเล็กท่ีไมมีเงินทุนมากพอท่ีจะเปลี่ยนไปใชเครื่องกลั่นอัตโนมัติ และจากผลการทดสอบ
ท่ี ชุมชนตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวากระบวนการผลิตสุรากลั่นอัตโนมัติดวยวิธีท่ีนําเสนอ สามารถ
ลดตนทุนการผลิตเน่ืองจากชวยประหยัดเวลาในการผลิต ลดกําลังคน และจากการท่ีอุณหภูมิภายในถังหลอเย็น
สม่ําเสมอทําใหสุรากลั่นท่ีไดยังมีสัดสวนแอลกอฮอลคงท่ี 35 ดีกรี ในทุกชุดการผลิต
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