
6. น าไฮโดรมิเตอร์วัดเปอร์เซน็ต์แอลกอฮอล์แต่ละขวด 
แล้วบันทกึผลการทดลอง 

 
 
 
 
 
 

ตอนที ่2.2 การหาเปอร์เซน็ต์แอลกอฮอล์ จากตอซังข้าว 
เตรียมหวัเช้ือ   
1. น าตอซังข้าว มาสบัให้ละเอียด 
2. น าตอซังข้าว จากข้อ 1 ช่ังจ านวน 200 กรัม เติม

น า้ 1000 มิลลิลิตร บดให้ละเอยีดด้วยเคร่ืองป่ัน
น า้ผลไม้ 

3. น าไปต้ม นาน 30 นาท ี 
4. ตั้งทิ้ งไว้ให้เยน็ แล้วหยดกรดไฮโดรคลอริก 

จ านวน 5 หยด แบ่งใส่ขวด 1000 มิลลิลิตร 
จ านวน 5 ขวด ขวดละ 200 มิลลิลิตร  

5. ใส่ยีสต์ จ านวน 5, 10, 15, 20, 25 กรัม ลงในแต่
ละขวด ตามล าดับ  

6. ตั้งทิ้ งไว้ เป็นเวลา 8 ช่ัวโมง จะได้หัวเช้ือยีสต์ 
จ านวน 5 ขวด 

การหมกัแอลกอฮอล ์จากตอซงัขา้ว   
1. น าตอซังข้าว สบัให้ละเอยีด ช่ังจ านวน 1000 กรัม 

เติมน า้ 3000 มิลลิลิตร บดให้ละเอียดด้วยเคร่ือง
ป่ันน า้ผลไม้  

2. น าไปต้ม นาน 45 นาท ี 
3. ตั้งทิ้ งไว้ให้เยน็ แล้วเทลงในขวดหัวเช้ือยีสต์ 5 

ขวด ขวดละ 400 มิลลิลิตร 
4. ท าการหมักทิ้งไว้ 3 วัน จะได้ตอซังหมัก 
5. น าตอซังหมักไปกล่ันด้วยเคร่ืองกล่ันทลีะขวด  

แต่ละขวดจะได้ของเหลวปริมาตร 200 มิลลิลิตร 
6. น าไฮโดรมิเตอร์วัดเปอร์เซน็ต์แอลกอฮอล์แต่ละ

ขวด แล้วบันทกึผลการทดลอง 
ผลการทดลองผลการทดลอง   

ผลการทดลองการหาเปอร์เซ็นตแ์อลกอฮอลจ์ากขา้ว
สุกจากวดั หรือโรงอาหาร     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการทดลองการหาเปอร์เซ็นตแ์อลกอฮอลจ์ากตอซงัขา้ว 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
       จากการที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปท าบุญกบัครอบครัว

ในช่วงเข้าพรรษา       ที่วัดใหม่สระประทุมกพ็บว่าหลังจากที่

พระสงฆ์ฉันอาหารเสรจ็เรียบร้อยแล้วในตอนเช้า      ข้าพเจ้า

สงัเกตเหน็ข้าวที่ผู้มาท าบุญตักบาตรเหลือเป็นจ านวนมาก จึง

คิดว่าน่าจะน าข้าวที่เหลือมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นมากกว่าการ

น าไปใช้เป็นอาหารสตัว์  ดังน้ันข้าพเจ้าจึงมีความคิดน าข้าวสกุ

ที่เหลือจากการบริโภคมาศึกษาหาปริมาณเปอร์เซน็ต์

แอลกอฮอล์    เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเป็นพลังงาน

ทดแทน จากความรู้การเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์เร่ืองการกล่ัน 

จึงคิดว่าน่าจะน ามาใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์จากข้าสกุได้ 
     นอกจากน้ันข้าพเจ้ายังได้ศึกษาหาข้อมูล       การหา

ปริมาณแอลกอฮอล์ในพืชต่างๆ    พบว่าตอซังข้าวที่เป็นวัสดุ

เหลือใช้จากการเกษตรสามารถน ามาผลิตเป็นแอลกอฮอล์ได้

จึงอยากรู้ ว่าระหว่างเปอร์เซน็ต์แอลกอฮอล์จากข้าวสกุที่เหลือ

เหลือจากการบริโภค กบั   ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้จากตอซัง

ข้าวมีความแตกต่างกนัมากน้อยเพียงใด   ซ่ึงคิดว่าข้อมูลที่ได้

น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะน าไปพัฒนาเพ่ือผลิตเช้ือเพลิง

เป็นพลังงานทดแทนจากน า้มันดิบซ่ึงได้มาจากซากฟอสซิลซ่ึง

นับวันจะหมดไปจากโลกน้ีอีกไม่กี่สบิปี และยังเป็นการช่วยลด

ภาวะโลกร้อนซ่ึงเกดิจากการเผาตอซังข้าวของเกษตรกร 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาวตัถุประสงค์ของการศึกษา   
 1. เพ่ือศึกษาวิธกีารหาเปอร์เซน็ต์แอลกอฮอล์จาก

ข้าวสกุและตอซังข้าว 

 2. เพ่ือเปรียบเทยีบเปอร์เซน็ต์แอลกอฮอล์ระหว่าง

ข้าวสกุและตอซังข้าว 
 3. เพ่ือแนวทางในการพัฒนาวิธกีารหาปริมาณ
แอลกอฮอล์ในการผลิตเป็นเช้ือเพลิงในคร้ังต่อไป 

วธีิการทดลองวธีิการทดลอง   
ตอนที ่2.1 การหาเปอร์เซน็ต์แอลกอฮอล์ จากข้าวสกุ

จากวัด หรือโรงอาหารโรงเรียนโชคชัยสามัคคี อ าเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา 
เตรียมหัวเช้ือ    
1. น าข้าวสกุจากวัด หรือโรงอาหารโรงเรียนโชคชัยสามัคคี 

ล้างท าความสะอาด และน าไปตากแดดให้แห้ง ใช้เวลา 1 
วัน จะได้ข้าวตาก 

 

 
 
 
 
 

2. น าข้าวตากจากข้อ 1 ช่ังจ านวน 200 กรัม เติมน า้ 1000 
มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 1 ช่ัวโมง แล้วบดให้ละเอียดด้วยเคร่ือง
ป่ันน า้ผลไม้ 

 
 
 
 
 
 

3. ต้มข้าวตากที่บดละเอยีดแล้ว นาน 30 นาท ี
4. ตั้งทิ้ งไว้ให้เยน็แล้วหยดกรดไฮโดรคลอริก จ านวน 5 

หยด หลังจากน้ันแบ่งใส่ขวด 1000 มิลลิลิตร จ านวน 5 
ขวด ขวดละ 200 มิลลิลิตร  

5. ใส่ยีสต์ จ านวน 5, 10, 15, 20, 25 กรัม ลงในแต่ละ
ขวด ตามล าดับ  

6. ตั้งทิ้ งไว้ เป็นเวลา 8 ช่ัวโมง จะได้หัวเช้ือยีสต์ จ านวน 
5 ขวด 

 
 
 
 
 
 

การหมักแอลกอฮอล์ จากข้าวสุกจากวดั หรือโรง
อาหารโรงเรียนโชคชัยสามัคคี   

1. น าขา้วตาก ชัง่จ  านวน 1000 กรัม เติมน ้า 3000 
มิลลิลิตร บดใหล้ะเอียดดว้ยเคร่ืองป่ันน ้าผลไม ้ 

2. ตม้ขา้วตากท่ีบดละเอียดแลว้ นาน 45 นาที  
3. ตั้งทิ้งไวใ้หเ้ยน็ แลว้เทลงในขวดหวัเช้ือยสีต ์5 ขวด 

ขวดละ 400 มิลลิลิตร จะไดข้า้วตากตม้ผลมหวัเช้ือ 
600 มิลลิลิตร 

4. ท าการหมักทิ้งไว้ 3 วัน จะได้ข้าวหมัก 
5. น าข้าวหมักไปกล่ันด้วยเคร่ืองกล่ันทลีะขวดแต่ละขวด 

จะได้ของเหลวปริมาตร 200 มิลลิลิตร  
 
 
 
 
 


