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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตน ้ าส้มสายชูหมกัเพื่อสุขภาพจาก
น ้ าเช่ือมเปลือกสับปะรด โดยในขั้นแรกจะใช้  ยีสต์สายพนัธ์ุ Saccharomyces cereviseae var. 
montache เพื่อผลิตแอลกอฮอล์จากน ้ าเช่ือมเปลือกสับปะรด ซ่ึงสายพนัธ์ุดงักล่าวสามารถผลิต
แอลกอฮอลไ์ดค้วามเขม้ขน้11.9 เปอร์เซ็นต ์(ปริมาตร/ปริมาตร) การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการ
ผลิตน ้ าส้มสายชูหมกัไดท้  าการศึกษาสายพนัธ์ุแบคทีเรียสร้างกรดอะซิติกท่ีเหมาะสม 2 สายพนัธ์ุ
ไดแ้ก่ Acetobacter aceti TISTR 102 และ A. aceti TISTR 103โดยท าการเพาะเล้ียงแบคทีเรียใน
วตัถุดิบท่ีมีความเข้มข้นแอลกอฮอล์ 4เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตร/ปริมาตร)มีการเติมแอมโมเนียม
ฟอสเฟตความเขม้ขน้ระดบัต่างๆดงัน้ี  0.5,1.0 และ 2.0 กรัมต่อลิตร จากผลการทดลองพบวา่การใช้
เช้ือแบคทีเรีย A.aceti TISTR 103 สามารถท าการเปล่ียนแอลกอฮอล์ให้เป็นกรดอะซิติกไดสู้งท่ี
สภาวะการเติมแอมโมเนียมฟอสเฟต 0.5 กรัมต่อลิตร โดยสามารถผลิตกรดอะซติกไดค้วามเขม้ขน้
3.9 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตร/ปริมาตร) การพฒันาน ้ าส้มสายชูหมกัเพื่อสุขภาพจากน ้ าเช่ือมเปลือก
สับปะรดโดยท าการผสมน ้ าส้มสายชูหมกั 50 เปอร์เซ็นต์ น ้ าผึ้ง15 เปอร์เซ็นต ์ และน ้ าผลไม ้35 
เปอร์เซ็นต ์ผลการสอบถามผูบ้ริโภคถึงชนิดของน ้ าผลไมท่ี้เหมาะสมส าหรับน ามาใชเ้ป็นส่วนผสม 
พบว่าผู ้บริโภคให้คะแนนความชอบน ้ าฝร่ังมากท่ีสุด การทดสอบทางประสาทสัมผัสของ
น ้ าส้มสายชูหมกัจากน ้ าเช่ือมเปลือกสับปะรดท่ีใช้น ้ าฝร่ังเป็นส่วนผสมพบว่าผูบ้ริโภคให้คะแนน
ความชอบโดยรวมเฉล่ียเท่ากบั 6.37 แสดงว่าผูบ้ริโภคให้การยอมรับน ้ าส้มสายชูหมกัจากเปลือก
สับปะรดในระดบัดี ดงันั้นผลิตภณัฑ์ท่ีได้พฒันาข้ึนมาน้ี จึงมีแนวโน้มท่ีจะสามารถพฒันาไปสู่
ระดบัอุตสาหกรรมได ้
ค าส าคญั : น ้าเช่ือมเปลือกสับปะรด น ้าส้มสายชูหมกั กรดอะซิติก Acetobacter sp. 
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ABSTRACT 

 
This aims of this research was to study the production of  healthy vinegar drink from 

pineapple  peel syrup. In the first step, Saccharomyces cereviseae var. Montache was used to 
produce alcohol from pineapple  peel syrup ,alcohol concentration  obtained from this process 
was 11.9 % (vol/vol). Suitable bacterial strains of acetic  acid bacteria Acetobacter aceti  TISTR 
102 and Acetobacter aceti TISTR 103 that cultivated in substrates containing 4% (vol/vol) of 
alcohol and adding with ammonium phosphate of 0.5,1.0 and 2.0 g/l were studied .The results 
showed that A. aceti TISTR 103 could change alcohol into  high acetic acid concentration  at  0.5 
g /l ammonium phosphate, acetic acid concentration obtained from this process was                             
3.9 % (vol/vol). Product of vinegar drink from pineapple peel syrup were developed by mixing of 
fermented vinegar, honey and fruit juice in the  ratio of 50:15:35 . The sensory evaluation  
showed that guava juice achieved the highest score for used as an ingredient in this product. 
Consumer acceptance of healthy vinegar drink mixed with guava juice showed the average scores 
of 6.37. This indicated that this product achieved good consumer acceptance, therefore, this 
developed   product could be develop into industrial scale. 
  
Keywords : pineapple peel syrup , vinegar , acetic acid , Acetobacter sp. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

น ้ ำส้มสำยชูหมกั (vinegar) คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ำกกระบวนกำรหมกัในสภำพอำหำรเหลว

เป็นสำรละลำยท่ีมีกรดน ้ ำส้ม (acetic acid) เป็นองคป์ระกอบหลกั (ปรีชำ, 2538) กระบวนกำรผลิต

น ้ ำส้มสำยชูหมกัแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ กำรหมกัน ้ ำตำลให้เป็นแอลกอฮอล์ ซ่ึงเป็นกระบวนกำร

หมกัแบบไม่ใช้อำกำศ โดยกำรใชย้ีสต ์Saccharomyces cerevisiae และกำรออกซิไดซ์แอลกอฮอล์

ให้เป็นกรดอะซิติก โดยอำศยัแบคทีเรียกลุ่ม acetic acid bacteria ในสภำวะท่ีมีอำกำศ แบคทีเรีย       

ท่ีนิยมน ำมำใชใ้นกำรผลิตไดแ้ก่ Acetobacter aceti และ Acetobacter pasteurianus (จุฑำมำศ, 2551) 

ปัจจุบนัน ้ ำส้มสำยชูหมกัไดรั้บควำมนิยมในกำรบริโภค เน่ืองจำกมีประโยชน์ต่อร่ำงกำย ไดแ้ก่ ท ำ

ใหร้ะบบยอ่ยอำหำร  ดีข้ึน ท ำลำยเช้ือจุลินทรียก่์อโรคในร่ำงกำย เป็นตวัช่วยเร่งกำรเผำผลำญไขมนั 

(fat burning) ช่วยลดน ้ ำหนกั บรรเทำอำกำรไขขอ้อกัเสบ (Arthirtic stiffness) ช่วยรักษำโรคควำม

ดนัโลหิตสูง ช่วยแกปั้ญหำอำกำรนอนไม่หลบั (วรำวุฒิ และรุ่งนภำ, 2532) นอกจำกน้ียงัมีกำรน ำ

น ้ ำส้มสำยชูหมกัไปใช้เป็นเคร่ืองปรุงรสอำหำรได้อีกด้วย น ้ ำส้มสำยชูหมกัท่ีจะน ำมำใช้บริโภค

จะตอ้งเป็นของเหลวท่ีปรำศจำกสีและส่ิงเจือปน มีควำมเขม้ขน้ของกรดอะซิติก 4 เปอร์เซ็นต ์และมี

ค่ำควำมเป็นกรดด่ำงประมำณ 2.0-3.5                           

โดยทัว่ไปน ้ำส้มสำยชูหมกัมกัจะผลิตจำกผลไม ้เช่น องุ่น สับปะรด นอกจำกนั้นยงัมีกำรน ำ

วตัถุดิบเหลือทิ้งทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมมำใชใ้นกำรผลิต เช่น เปลือกสับปะรด แต่เน่ืองจำก

กำรใช้วตัถุดิบเหลือทิ้งทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมจะเกิดปัญหำต่ำงๆมำกมำย ตั้งแต่ขั้นตอน

กำรน ำวตัถุดิบมำเตรียมเป็นน ้ ำคั้นซ่ึงมีวิธีกำรยุ่งยำก น ้ ำคั้นท่ีไดมี้ควำมเขม้ขน้ของน ้ ำตำลต ่ำ และ

เปลือกสับปะรดจะเกิดกำรเน่ำเสียง่ำยถำ้เก็บในสภำวะไม่เหมำะสม ปัจจุบนัในโรงงำนอุตสำหกรรม

แปรรูปอำหำรมีกำรน ำของเหลือทิ้งมำแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได ้เช่น

โรงงำนแปรรูปสับปะรดมีกำรผลิตน ้ ำเช่ือมจำกเปลือกสับปะรดเพื่อใช้เป็นสำรให้ควำมหวำน
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ส ำหรับบริโภคและใช้ในอุตสำหกรรมอำหำรต่ำงๆ ดงันั้นถำ้มีกำรน ำน ้ ำเช่ือมจำกเปลือกสับปะรด

ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้จำกกำรแปรรูปของเหลือทิ้งทำงกำรเกษตรมำใช้เป็นวตัถุดิบในกำรผลิต

น ้ ำส้มสำยชูหมกั จะเป็นกำรช่วยลดปัญหำในขั้นตอนกำรน ำเปลือกสับปะรด มำเตรียมเป็นน ้ ำคั้น 

ช่วยลดตน้ทุนเน่ืองจำกน ้ำเช่ือมจำกเปลือกสับปะรดมีควำมเขม้ขน้ของน ้ ำตำลสูง และเป็นกำรสร้ำง

มูลค่ำเพิ่มใหก้บัเปลือกสับปะรดอีกทำงหน่ึงดว้ย 

โครงงำนน้ีมีแนวควำมคิดในกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์น ้ ำส้มสำยชูหมกัเพื่อสุขภำพจำก

น ้ ำเช่ือมเปลือกสับปะรด โดยจะท ำกำรศึกษำสภำวะท่ีเหมำะสมในกำรผลิตน ้ ำส้มสำยชูหมกัและ

พฒันำเป็นน ้ ำส้มสำยชูหมกัพร้อมด่ืม  ซ่ึงนอกจำกจะเป็นกำรใชป้ระโยชน์จำกวตัถุดิบเหลือท้ิงจำก

อุตสำหกรรมให้คุม้ค่ำแล้ว ยงัเป็นกำรพฒันำผลิตภณัฑ์อำหำรเพื่อสุขภำพเพื่อตอบสนองควำม

ตอ้งกำรของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัดว้ย 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อศึกษำสภำวะท่ีเหมำะสมในกำรผลิตน ้ำส้มสำยชูหมกัเพื่อสุขภำพจำกน ้ำเช่ือม    
         เปลือกสับปะรด 
1.2.2 เพื่อศึกษำสูตรท่ีเหมำะสมในกำรผลิตเคร่ืองด่ืมน ้ำส้มสำยชูหมกัจำกน ้ำเช่ือมเปลือก 
         สับปะรด 



บทที ่2 

ทบทวนเอกสาร 

 

2.1  น า้ส้มสายชูหมัก (Fermented Vinegar) 

  น ้ ำส้มสำยชูหมกั (vinegar) คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ำกกระบวนกำรหมกัในสภำพอำหำรเหลว

เป็นสำรละลำยท่ีมีกรดน ้ ำส้ม (acetic acid) เป็นองค์ประกอบหลกั (ปรีชำ, 2538)น ้ ำส้มสำยชูหมกั

จำกผลไม ้(fruit vinegar) เดิมใชเ้ป็นเคร่ืองปรุงรสอำหำร เตรียมน ้ ำสลดั หรือผกัดอง ปัจจุบนันิยม

น ำมำชงเป็นเคร่ืองด่ืมส ำหรับบริโภค โดยผสมน ้ ำผึ้งและน ้ ำอุ่น     ช่วยให้กระปร้ีกระเปร่ำและสด

ช่ืน น ้ ำส้มสำยชูผลไมพ้ร้อมด่ืม (fruit Vinegar drink) เป็นผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภำพ

ชนิดหน่ึง ผลิตจำกน ้ ำส้มสำยชูหมกัจำกผลไม ้น ้ ำผึ้ง น ้ ำผลไมห้รือน ้ ำผกั คุณลกัษณะ : มีรสเปร้ียว

อมหวำนเล็กน้อยมีกล่ินหอมของน ้ ำผึ้งและกล่ินเฉพำะของน ้ ำผกั/ผลไมท่ี้น ำมำเป็นส่วนประกอบ

หลกั ไม่เติมน ้ำตำลทรำย ไม่แต่งกล่ิน ไม่แต่งสีและไม่ใส่วตัถุกนัเสีย เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีให้ควำมสดช่ืน 

พลงังำน เกลือแร่ วิตำมิน และสำรต่ำงๆท่ีมีส่วนสร้ำงเสริมและมีประโยชน์ต่อสุขภำพ(มำลยัและ

คณะ, 2549) 

2.1.1  ประโยชน์ของน ้ ำส้มสำยชูหมกั มีสรรพคุณท ำให้ระบบย่อยอำหำรดี ท ำลำยเช้ือ

แบคทีเรีย รำ ไวรัสในร่ำงกำย และป้องกันกำรติดเช้ือ  เป็นตัวช่วยเร่งกำรเผำผลำญไขมัน            

(Fat buming) เพื่อแกปั้ญหำกำรลดน ้ำหนกั (โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เม่ือใชร่้วมกบัวติำมินบี6และเลซิทิน) 

 บรรเทำอำกำรไขขอ้อกัเสบ (arthirtic stiffness)รักษำสิว ผิวหนงัไหม ้รังแคและปัญหำผิวหนัง

อกัเสบทัว่ไป รักษำโรคคออกัเสบ โรคควำมดนัโลหิตสูง โรคปวดหวั ช่วยแกปั้ญหำอำกำรนอนไม่

หลบั เม่ือใชร่้วมกบัน ้ำผึ้ง 
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2.2  จุลนิทรีย์ทีใ่ช้ในการผลติน า้ส้มสายชูหมัก 

 ในกระบวนกำรผลิตน ้ ำส้มสำยชูหมกั ถ้ำใช้วตัถุดิบประเภทต่ำงๆท่ีไม่ใช่แอลกอฮอล์

จะตอ้งมีกำรน ำวตัถุดิบนั้นมำหมกัให้ไดแ้อลกอฮอล์ก่อนดว้ยเช้ือยีสต ์จำกนั้นจึงหมกัแอลกอฮอล์ท่ี

ไดเ้พื่อผลิตกรดอะซิติกโดยอำศยัเช้ือแบคทีเรียท่ีสำมำรถออกซิไดซ์แอลกอฮอล์เป็นกรดอะซิติกได้

ดงันั้นจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งในกระบวนกำรผลิตน ้ำส้มสำยชูหมกั จึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

 2.2.1 เช้ือยสีต ์

              ยสีตเ์ป็นจุลินทรียท่ี์ใชใ้นกำรผลิตผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรมหลำยประเภท เช่น ไวน์เบียร์           

ไซเดอร์ (cider) สุรำกลัน่ ขนมปัง โปรตีนเซลล์เดียว และท่ีส ำคญัคือ เอทำนอล โดยยีสตท่ี์ใช้

ส ำหรับผลิตเอทำนอลระดบัอุตสำหกรรมคือSaccharomyces cerevisiae, S.uvarum (carlsbergensis), 

Shizosaccharomyces pombe และKluyvermyces fragilis ส ำหรับ S.cerevisiae  เป็นยีสตท่ี์ทนต่อ

สภำวะแวดลอ้มต่ำงๆท่ีไม่เหมำะสมไดดี้กวำ่ยีสตช์นิดอ่ืน ดงันั้นในปัจจุบนักำรผลิตเอทำนอลส่วน

ใหญ่จึงใชย้สีต ์S. cerevisiae กำรพิจำรณำคดัเลือกจุลินทรียม์ำใชส้ ำหรับกำรผลิตเอทำนอลนั้น  กำร

ให้ผลผลิตสูงและมีอตัรำกำรหมักเอทำนอลสูง เป็นเร่ืองท่ีต้องให้ควำมส ำคัญเป็นอันดับแรก 

นอกจำกน้ีลกัษณะท่ีไดรั้บควำมสนใจในกำรคดัเลือกยีสต์ท่ีจะน ำไปใช้ในอุตสำหกรรมผลิตเอทำ

นอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงและสำรเคมี คือ ควำมทนเอทำนอล  ควำมทนอุณหภูมิสูง ควำมทนแรงดนั

ออสโมซิส และควำมสำมำรถในกำรจบักลุ่มตกตะกอน  ปัจจยัเหล่ำน้ีไดรั้บควำมสนใจ ทั้งน้ีเพรำะ

ตำมทฤษฎีกำรหมกัเอทำนอล จำกน ้ำตำลกลูโคส 1 กรัม จะให้เอทำนอล 0.51 กรัม แต่ในทำงปฏิบติั

ทัว่ไป กลูโคส 1 กรัม จะให้เอทำนอลประมำณ 90 เปอร์เซ็นต ์ของผลผลิตทำงทฤษฎี (theoretical 

yield) ของเอทำนอลเท่ำนั้น และมีส่วนหน่ึงน ำไปสร้ำงเซลล์ นอกจำกนั้น ประสิทธิภำพกำรหมกัเอ

ทำนอลอำจลดลงและกำรหมกัยำวนำนข้ึน 

  เน่ืองจำกปัจจยัหลำยอย่ำง ท่ีส ำคญัท่ีสุดคือ กำรยบัย ั้งดว้ยเอทำนอล โดยทัว่ไปพบว่ำกำร

เจริญและกำรหมกัเอทำนอลของยีสต์จะถูกยบัย ั้งด้วยเอทำนอล กล่ำวคือ เอทำนอลเข้มขน้ 1-2

เปอร์เซ็นต ์ โดยน ้ ำหนกั จะท ำให้กำรเจริญของยีสตล์ดลงและกำรเจริญของยีสต์จะหยุดเม่ือมีเอทำ

นอล  4.7-7.8 เปอร์เซ็นต์ โดยน ้ ำหนัก  จำกรำยงำนของ Sree et al. (2000) พบว่ำกำรแยก S. 

cerevisiae 4 สำยพนัธ์ุท่ีทนอุณหภูมิสูง ทนแรงดนัออสโมซิส จบักลุ่มตะกอนได ้และทุกสำยพนัธ์ุ
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เจริญไดท่ี้ 44 องศำเซลเซียส โดยสำยพนัธ์ุ V3 ท่ีอุณหภูมิ 40 องศำเซลเซียส ให้เอทำนอลสูงสุด

เท่ำกบั 60 กรัมต่อลิตร จำกกลูโคส 150 กรัมต่อลิตร ในขณะท่ีบ่มท่ี 30 องศำเซลเซียส สำมำรถผลิต

เอทำนอลได้ 75 กรัมต่อลิตร ตำมปกติยีสต์เจริญได้ดีท่ี pH 5.5 และมีน ้ ำตำลพวก hexose, 

ammonium salt เกลือแร่ trace element และวติำมินบำงชนิดเป็นแหล่งของสำรอำหำร  นอกจำกน้ียงั

มีกำรคัดเลือกยีสต์ส ำหรับผลิตแอลกอฮอล์เพื่อน ำไปผลิตกรดโดยตรง อำทิเช่น ในกำรผลิต

น ้ ำส้มสำยชูจำกไวน์หรือ Wine Vinegar ยีสตท่ี์ใช้คือ S. ellipsoideus ซ่ึงคดัเลือกมำให้หมกัไวน์ท่ี

อุณหภูมิ 25-30 องศำเซลเซียส จะท ำใหไ้ดน้ ้ ำส้มสำยชูหมกัท่ีมีกล่ินและรสดี นอกจำกน้ียงัมียีสตใ์น

จีนัส Saccharomyces อีกหลำยสำยพันธ์ุท่ีใช้หมักแอลกอฮอล์เพื่อเป็นวตัถุดิบในกำรหมัก

น ้ำส้มสำยชู ไดแ้ก่ S.cerevisiae, S. diastaticus และ  S. carlsbergensis เป็นตน้  

 2.2.2  แบคทีเรียท่ีผลิตกรดอะซิติก (Acetic acid bacteria) 

          แบคทีเรียกลุ่มท่ีผลิตกรดอะซิติกได ้ คือ แบคทีเรียในแฟมิลี Acetobacter aceti  จีนสั 

Acetobacter และ Gluconobacter เป็นแบคทีเรียแกรมลบ เซลล์มีรูปร่ำงแท่งสั้นอยูเ่ป็นเซลล์เด่ียว

หรืออยูเ่ป็นคู่ จดัเป็น obligate aerobes มีลกัษณะเฉพำะคือสำมำรถออกซิไดซ์เอทำนอลเป็นกรดอะ

ซิติกได ้  เจริญไดดี้ท่ีอุณหภูมิ 25-30 องศำเซลเซียส ในสภำพแวดลอ้มท่ีมี pH 5.4-6.3 ส ำหรับจีนสั 

Acetobacter จะมี peritrichous flagella และสำมำรถออกซิไดส์กรดอะซิติกเป็นคำร์บอนไดออกไซด์

และน ้ำได ้โดยอำศยัวฏัจกัรเครปส์ ส่วนจีนสั Gluconobacter มี polar flagella ไม่สำมำรถออกซิไดซ์

กรดอะซิติกต่อได ้เน่ืองจำกมีวฏัจกัรเครปส์ท่ีไม่สมบูรณ์ นอกจำกน้ีทั้ง 2 จีนสัยงัมีควำมแตกต่ำงกนั

ท่ีปฏิกิริยำทำงชีวเคมีดว้ย แบคทีเรียกลุ่มน้ีพบไดท้ัว่ไปในธรรมชำติท่ีมีแอลกอฮอล์ท่ีเกิดจำกกำร

หมกัน ้ ำตำลหรือแป้งในพืชของยีสต ์พบในน ้ ำหวำนของดอกไม ้ผลไม ้น ้ ำผึ้ง สำเกไวน์ปำล์ม ไวน์

องุ่น   ไซเดอร์ ผลไมเ้น่ำ น ้ ำผลไมส้ด ตลอดจนบริเวณผิวหนำ้ของเบียร์หรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ี

ยงัไม่ผ่ำน กำรพำสเจอไรส์ ทั้ งน้ีท ำให้เกิดกำรเสียของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยเฉพำะไวน์ 

กลำยเป็นน ้ำส้มสำยชู ปัจจุบนักำรผลิตในระดบัอุตสำหกรรมจะใชแ้บคทีเรียจีนสั  Acetobacter ผลิต

น ้ำส้มสำยชูหมกั และใชแ้บคทีเรียจีนสั Gluconobacter             ผลิตสำรเคมี เช่น ไดไฮดรอกซีอะซี

โตน ซอร์โบส (Deppenmeier et al., 2002) และกรด 5- คีโตกลูโคนิก (5- keto-กรัมluconic acid)

เป็นตน้ ส่วนใหญ่กำรแยกเช้ือ acetic acid bacteria จะแยกจำกผลไมช้นิดต่ำงๆ เช่น สับปะรด พบวำ่ 
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ไอโซเลทท่ีผลิตกรดไดสู้งสุด เท่ำกบั 17.04 กรัมต่อลิตร จดัอยูใ่นจีนสั Gluconobacter (ธนำกร, 

2540) ในขณะท่ี acetic acid bacteria ท่ีแยกไดจ้ำกชมพู่เขียว สำมำรถผลิตกรดจำกน ้ ำมะพร้ำวแก่ได้

มำกท่ีสุดเท่ำกบั 4.36เปอร์เซ็นต ์(น ้ ำหนกัต่อปริมำณ) จดัอยูใ่นจีนสั Acetobacter (วิริยำ, 2540) 

ต่อมำมีกำรแยก acetic acid bacteria จำกเงำะโดยเล้ียงเช้ือในอำหำร Ethanol-yeast-extract medium 

บ่มบนเคร่ืองเขยำ่ควำมเร็ว 200 รอบ/นำที เป็นเวลำ 14 วนั ซ่ึงสำมำรถผลิตกรดไดสู้งสุด เท่ำกบั 

13.53 กรัมต่อลิตร และจดัอยูใ่นจีนสั Acetobacter (อมรรัตน์, 2544) นอกจำกน้ียงัพบว่ำแหล่ง

คำร์บอนท่ีดีท่ีสุดส ำหรับกำรเจริญของเช้ือ Acetobacter คือ เอทำนอล กลีเซอรอล และโซเดียมแลค

เตต ตำมล ำดบั (ฉตัรชยั, 2549) Acetobacter ท่ีใชใ้นระดบัอุตสำหกรรมกำรผลิตน ้ ำส้มสำยชูหมกั 

จ ำเป็นจะตอ้งไดรั้บกำรคดัเลือกอยำ่งพิถีพิถนัเพื่อใหไ้ดเ้ช้ือท่ีสำมำรถทนต่อควำมเขม้ขน้ของกรดอะ

ซิติกในระดบัสูงไดอี้กทั้งยงัทนต่อควำมเขม้ขน้ทั้งหมดของกรดอะซิติกและแอลกอฮอล์ท่ีมีอยูใ่นน ้ ำ

หมกัไดสู้งตอ้งกำรสำรอำหำรเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยำ overoxidation ซ่ึงจะ

เปล่ียนกรดอะซิติกใหเ้ป็นก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด ์และน ้ำ (วำรุณี, 2549) 

 

2.3  เปลอืกสับปะรด 

สับปะรดเป็นพืชเน้ืออ่อนท่ีมีอำยหุลำยปี มีช่อดอกและผลท่ีส่วนยอดของล ำตน้ ซ่ึงเม่ือออก

ผลแลว้ก็จะเจริญเติบโตต่อไปโดยตำท่ีโคนใบ (axillary buds) จ  ำนวน 1 หรือมำกกว่ำนั้นก็ไดต้ำ

เหล่ำน้ีจะเจริญเติบโตเป็นตน้ใหม่และจะออกผลทั้งๆท่ียงัติดกบัโคนตน้แม่ซ่ึงท ำหนำ้ท่ีส่งอำหำรให ้

 เศษเหลือของสับปะรดส่วนใหญ่จำกอุตสำหกรรมบรรจุกระป๋อง สำมำรถน ำมำแปรรูปท ำ

อย่ำงอ่ืนได้เช่น น ้ ำเช่ือม แอลกอฮอล์ น ้ ำส้มสำยชู ไวน์ อำหำรส ำหรับเล้ียงววั และกรดอินทรีย ์        

3 ชนิด คือ กรดซิตริก กรดมำริก และกรดแอสคอร์บิก 

  

 2.3.1  ส่วนประกอบหลกัของเปลือกสับประรด 

 เซลลูโลส เป็นส่วนประกอบท่ีมีมำกท่ีสุดในพืช ท ำหนำ้ท่ีใหค้วำมแข็งแรงแก่เซลล์พืช โดย

ธรรมชำติจะไม่พบเซลลูโลสในรูปอิสระแต่มักรวมตัวกับลิกนิน เฮมิเซลลูโลส เพนโตแซน 

(pentosan) กมั (gum)  แทนนิน (tannins) ไขมนั (lipid) และสำรเกิดสี (coloring matter) เป็นตน้ 
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 2.3.2  โครงสร้ำงทำงกำยภำพ 

 โครงสร้ำงของผนงัเซลล์พืช เกิดจำกกำรรวมตวัของเซลลูโลส ท่ีเป็นองค์ประกอบหลกั

ของเซลล์ โดยเซลลูโลสจะเรียงตวัขนำนกนัและเช่ือมยึดกนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจน รวมกนัอยู่เป็น

กลุ่มเป็นมดัเรียกวำ่ ไมเซลล์ (micelles) กำรเรียงตวัของกลุ่มไมเซลล์ท ำให้เห็นเซลลูโลสมีลกัษณะ

เป็นเส้นใยเล็กเรียกว่ำ ไมโครไฟบริล ซ่ึงเป็นโครงสร้ำงแกนหลกัของผนงัเซลล์ โดยมีกำรเรียงตวั

ของไมโครไฟบริล ทั้งแนวเฉียงตำมขวำงหรือตำมยำวของเซลล์ กลุ่มของไมโครไฟบริลรวมกนั

เรียกวำ่ มำโครไฟบริลผนงัเซลลป์ฐมภูมิและทุติยภูมิมีกำรเรียงตวัของไมโครไฟบริลแตกต่ำงกนัคือ

ผนงัเซลล์ปฐมภูมิจะมีกำรเรียงตวัไขวก้นัอยำ่งไม่เป็นระเบียบไปตำมแนวยำวของเซลล์ ส่วนผนงั

เซลล์ทุติยภูมิจะมีกำรเรียงตวัขนำนกนัอยำ่งเป็นระเบียบ มีทั้งในแนวเฉียง และแนวขนำนกบัควำม

ยำวเซลล ์

 2.3.3  ส่วนประกอบทำงเคมีของเซลลูโลส 

  เซลลูโลส เป็นสำรประกอบอินทรีย ์ประเภทคำร์โบไฮเดรท ท่ีเป็นโพลีแซคคำไรด์ ซ่ึ ง

ประกอบดว้ยน ้ ำตำลกลูโคสหลำยโมเลกุลเรียงต่อกนัเป็นโครงสร้ำงคลำ้ยลูกโซ่ กำรเรียงตวัของ

กลูโคสจะอยู่ในรูปของเก้ำอ้ี (chair form) แต่โมเลกุลจบักนัด้วยพนัธะไกลโคสิดิก (glycosidic 

bond)  ระหว่ำงคำร์บอนตวัหนึงของกลูโคสกบัคำร์บอนตวัท่ีส่ีของกลูโคสตวัถดัไป เน่ืองจำกหมู่ 

ไฮดรอกซิล (htdroxyl group,-OH) ของคำร์บอนตวัท่ีหน่ึงอยูใ่นต ำแหน่งเบตำ้ (beta) จึงเรียกพนัธะ

น้ีวำ่ เบตำ้ -1,4- ไกลโคสิดิก (β-1,4-glycosidic bond) กำรเรียงตวัของโมเลกุลเซลลูโลสมีลกัษณะ

เป็นเส้นตรงไม่มีแขนงยอ่ย มีสูตรเคมีทัว่ไปคือ -(C6H10O5)-n เม่ือ n คือจ ำนวนหน่วยกลูโคสทั้งหมด

ท่ีประกอบกนัเป็นโครงสร้ำง จ ำนวนหน่วยกลูโคสในสำยเซลลูโลสไม่สำมำรถทรำบจ ำนวนท่ี

แทจ้ริงได ้แต่ประมำณไดว้่ำตอ้งมีจ ำนวนมำกตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 หน่วยกลูโคส มีน ้ ำหนัก

โมเลกุลตั้งแต่ 50,000 ถึง 500,000 เน่ืองจำกระหวำ่งสำยเซลลูโลสจบักนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจน ซ่ึง

เรียงตวัแน่นเป็นมดัไมโครไฟบริล จึงมีควำมแข็งแรงและไม่ละลำยน ้ ำหรือสำรละลำยอินทรียใ์ดๆ

และละลำยในสำรละลำยด่ำงอ่อนหรือกรดอ่อนแต่สำมำรถละลำยไดดี้ในสำรละลำยกรดแก่ หรือ

สำรละลำยด่ำงแก่ ซ่ึงสำมำรถแบ่งชนิดเซลลูโลสตำมปริมำณกำรละลำยในสำรละลำยโซเดียมไฮ  

ดรอกไซดไ์ดเ้ป็น 3 ชนิด คือ 
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 2.3.3.1  แอลฟำ-เซลลูโลส (α-cellulose) คือเซลลูโลสท่ีไม่ละลำยในสำรละลำยโซเดียม  

ไฮดรอกไซด ์17.5 เปอร์เซ็นต ์ท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

 2.3.3.2  เบตำ้-เซลลูโลส (β-cellulose) คือเซลลูโลสท่ีละลำยในสำรละลำยโซเดียมไฮดรอก

ไซด ์17.5 เปอร์เซ็นต ์ท่ีอุณหภูมิหอ้ง แต่สำมำรถตกตะกอนไดง่้ำยในสำรละลำยท่ีมีสภำพเป็นกรด 

 2.3.3.3  แกมม่ำ-เซลลูโลส (γ-cellulose) คือเซลลูโลสท่ีละลำยในสำรละลำยโซเดียม       

ไฮดรอกไซด์ 17.5 เปอร์เซ็นต์ท่ีอุณหภูมิห้อง แต่สำมำรถละลำยในสำรละลำยกรด แต่สำมำรถ

ตกตะกอนไดโ้ดยใชแ้อลกอฮอล์ 

            เฮมิเซลลูโลส เป็นโพลีเมอร์ของน ้ำตำลเพนโตส (pentose) ซ่ึงส่วนมำเป็น ดี-ไซแลน      

(D-xylan) ซ่ึงประกอบด้วยน ้ ำตำลไซโลส (Xylose) หลำยๆโมเลกุลต่อกันด้วยพนัธะเบต้ำ-1,4-   

ไกลโคสิดิก สำยโพลิเมอร์ของเฮมิเซลลูโลส มีลักษณะเป็นเฮทเทอโรจีนัส (heterogenous) 

ประกอบดว้ยโพลีแซกคำร์ไรดห์ลำยชนิดปนกนั คือ 

 เพนโตแซน (pentosan) ส่วนใหญ่เป็นไซโลสและอะรำแบน (araban) เม่ือไปยอ่ย

จะได้น ้ ำตำลไซโลสและอะรำบิโนส (arabinose) ไซแลนเป็นสำรท่ีมีอยู่ในเฮมิเซลลูโลสมำกกว่ำ

สำรอ่ืน 

 เอกโซแซน (hexosan) ส่วนใหญ่เป็น แมนแนน (mannan) กำแลคแทน (galactan) 

และกลูแคน (glucan) เม่ือถูกย่อยจะได้น ้ ำตำลแมนโนส (manose) กำแลคโตส (galactose) และ

กลูโคสตำมล ำดบั 

 โพลียูโรไนด์ (polyuronides) ส่วนมำกเป็นสำรประกอบของกรดโพลียูโรนิค 

(polyuronic acid) และยงัพบกรดยโูรนิค (uronic acid) ปนอยูด่ว้ยท่ีส ำคญัคือ เฮกซูโรนิค (hexuronic 

acid) เช่น เบตำ้-ดี-กลูคูโรนิค  (β-D-glucuronic), เบตำ้-ดี-แมนนูโรนิค (β-D-manmuronic) 

 ขอ้แตกต่ำงของเฮมิเซลลูโลสกบัเซลลูโลส คือเฮมิเซลลูโลสสำมำรถถูกยอ่ยไดด้ว้ย

สำรละลำยกรดเจือจำง สำมำรถละลำยได้ในสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 17.5 

เปอร์เซ็นต ์นอกจำกน้ีสำยโพลีเมอร์สั้นกวำ่ โดยมีควำมยำวประมำณ 40 หน่วยกลูโคส 

 ลิกนิน เป็นสำยโพลีเมอร์ของสำรประกอบอะโรมำติก (aromatic compound) หรือ

เรียกวำ่เป็นฟีโนลิกโพลีเมอร์ (phenolic polymer) โดยมีหน่วยฟีนิลโพรเพน (phenyl propane unit) 
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เรียงต่อกนัแบบสุ่ม (random) ท่ีหน่วยฟีนอล (phenol unit) อำจเป็นกวัอิเอซิล (guaiacil) หรือไซริน

กิล (syringyl) ท่ีต  ำแหน่งแอลฟำและเบตำ้ของโมเลกุลลิกนิน อำจเกิดกำรเช่ือมกนัระหวำ่งโมเลกุล 

หรือคำร์บอนในหน่วยฟีนอล อำจเกิดพนัธะกบัคำร์บอนในอีกหน่วยหนึงภำยในสำยโพลีเมอร์ท่ี

ประกอบกนัเป็นโมเลกุลลิกนิน ท ำให้ลิกนินมีโมเลกุลท่ีแข็งแรง ไม่ละลำยน ้ ำ แต่สำมำรถสำมำรถ

ละลำยในตวัท ำละลำยอินทรียบ์ำงชนิดเช่น ในเอทำนอล หรือเมทำนอล (methanol) ท่ีร้อน และใน

สำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด ์ปกติลิกนินจะอยูใ่นโครงสร้ำงของเซลลพ์ืชบริเวณรอบๆเซลลูโลส

โดยเป็นตวัป้องกนัเซลลูโลสจำกกำรยอ่ย 

 

2.4 น า้เช่ือมผลไม้ (fruit Syrup) 

น ้ ำเช่ือมผลไม้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้จำกกำรน ำน ้ ำผลไม้ท่ีผลิตจำกผลไม้มำท ำให้เข้มข้น        

มีลกัษณะเป็นน ้ ำตำลเหลว ขน้หนืด มีกล่ินรสผลไม ้ สำมำรถเก็บรักษำไวไ้ดน้ำนเน่ืองจำกมีควำม

เข้มข้นของน ้ ำตำลสูง น ้ ำเช่ือมผลไม้อำจมีลักษณะขุ่นหรือใสก็ได้ แต่ต้องมีส่วนของน ้ ำผลไม ้       

ไม่น้อยกว่ำ 25 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมำณสำรท่ีละลำยน ้ ำได้อย่ำงน้อย 65 เปอร์เซ็นต์ แต่มี                       

ควำมเป็นกรดต ่ ำ ถ้ำมีน ้ ำตำลน้อยกว่ำ 68 เปอร์เซ็นต์ ต้องใช้สำรเคมีช่วยในกำรเก็บรักษำ                

หำกตอ้งกำรด่ืมเป็นเคร่ืองด่ืมตอ้งท ำให้เจือจำงก่อนด่ืม ซ่ึงควรมีสำรท่ีละลำยน ้ ำ 10-20 เปอร์เซ็นต ์

และมีควำมเป็นกรด 0.5- 0.6 เปอร์เซ็นต ์

2.4.1  น ้ ำเช่ือมผลไมท่ี้น ำมำใช้เป็นส่วนผสมในสูตรของค็อกเทลนั้น อำจจะสำมำรถแยก

ออกไดอี้กตำมรสชำติและท่ีมำ ก็คือ  

 2.4.1.1  เกรนำดีน (grenadine) เป็นน ้ ำเช่ือมท่ีมีกล่ินหอมของทบัทิม เป็นส่วนประกอบท่ี

ส ำคญัอีกอยำ่งหน่ึงท่ีใชบ้่อยมำกในสูตรของคอ็กเทล  

 2.4.1.2  ออจีท (Orgeat) เป็นน ้ ำเช่ือมท่ีมีรสชำติของแอลกอฮอล์ ซ่ึงบำงต ำรำอำจผสมดว้ย

เคร่ือง-เทศ หรือสมุนไพร บำงชนิดเขำ้ไป  

 2.4.1.3  กล่ินมะพร้ำว (Coconut) เป็นน ้ ำเช่ือมท่ีมีรสชำติของมะพร้ำว ซ่ึงอำจจะไดจ้ำกกำร

เค่ียวกะทิ แลว้ผสมดว้ยน ้ ำตำล และน ำไปผสมค็อกเทลอยำ่ง “Pina Colada” หรือ ผสมเคร่ืองด่ืม

ชนิดต่ำงๆ ท่ีมีกะทิ หรือไอศกรีมเป็นส่วนผสม 
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 2.4.1.4  คำสซีส (Cassis) เป็นน ้ ำเช่ือมท่ีมีกล่ินหอมและรสชำติของลูกแบล็ค เคอร์เร้นท ์     

( Blackcurrent ) 

 2.4.1.5  พีช (Peach ) เป็นน ้ ำเช่ือมท่ีมีกล่ินหอมและรสชำติของผลลูกพีชสุก น ำไปผสมใน

คอ็กเทลบำงชนิด ท่ีตอ้งกำรเนน้กล่ินหอมเป็นหลกั  

 2.4.2  กำรผลิตน ้ำเช่ือมผลไม ้

             ผลไมท่ี้น ำมำผลิตควรจะเป็นผลไมท่ี้สำมำรถสกดัเอำน ้ ำผลไมม้ำไดอ้ยำ่งง่ำย ซ่ึงใน

กำรสกดัท่ีใช้กำรสับช้ินส่วนของเน้ือผลไมใ้ห้ละเอียด แลว้บีบเอำน ้ ำออกมำแลว้นั้น เรำอำจจะใช้

เอนไซมช่์วยในกำรสกดั เพื่อเพิ่มปริมำณของแข็งท่ีละลำยน ้ ำได ้(Total soluble solid ) ก็คือ จะช่วย

เพิ่มปริมำณน ้ำผลไมท่ี้สกดัได ้กำรผลิตน ้ำเช่ือมผลไมป้ระกอบดว้ยขั้นตอนหลกัๆ อยู ่2 ขั้นตอน คือ  

 2.4.2.1  กำรสกดัน ้ำผลไม ้ 

 2.4.2.2  กำรท ำใหเ้ขม้ขน้  

 2.4.3  กำรเตรียมวตัถุดิบ  

                     น ำผลไมใ้นระยะท่ีผลไมสุ้กเต็มท่ี มำท ำกำรน ำเมล็ดออกจำกนั้นน ำมำท ำกำรตีป่ันโดย

ใชเ้คร่ืองป่ันอำหำร ใชอ้ตัรำส่วนเน้ือผลไม ้: น ้ำ 1 : 2 หรืออำจจะมำกกวำ่ข้ึนอยูก่บัชนิดของผลไมท่ี้

ใช ้ 

         2.4.4  กำรสกดัน ้ำผลไม ้ 

          วิธีท่ีจะให้ได้ปริมำณของแข็งท่ีละลำยน ้ ำมำกท่ีสุดหรือท่ีจะสำมำรถสกดัน ้ ำผลไม ้           

ออกมำไดม้ำกท่ีสุด อำจมีหลำยวิธีดว้ยกนั ( Al-Hooti et al., 2002)  

 2.4.4.1  น ำไปตม้ใน Water bath ท่ีอุณหภูมิ 80- 100 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 1-3 ชัว่โมง 

จำกนั้นน ำไปแยกดว้ยเคร่ืองหมุนเหวีย่งท่ี 10, 816 กรัม เป็นเวลำ 25 นำที  

 2.4.4.2  ท ำกำรสกัดโดยใช้อุณหภูมิสูงภำยใต้ควำมดันโดยใช้เคร่ือง Autoclave ท่ี           

ควำมดนั 15 psi เป็นเวลำ 5-15 นำที จำกนั้นน ำไปแยกดว้ยเคร่ืองหมุนเหวี่ยงท่ี 10, 816 กรัม เป็น

เวลำ   25 นำที แยกส่วนน ้ำผลไมอ้อกมำ 

2.4.4.3  สกดัโดยใชเ้อนไซม ์เอนไซมท่ี์ใช ้ก็เช่น เอนไซมเ์พคติเนส เอนไซมเ์ซลลูเลส  

 2.4.4.4  กำรท ำใหเ้ขม้ขน้  
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 2.4.4.5  น ้ ำผลไม้ท่ีสกัดได้ท ำให้เขม้ข้นโดยกำรระเหยน ้ ำออกภำยใตร้ะบบสุญญำกำศ            

ท่ีอุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส โดยใช้ Rotary evaporator ให้มีค่ำของแข็งท่ีละลำยไดท้ั้งหมด

ประมำณ 80 องศำบริกซ์  

 2.4.5  กำรใชป้ระโยชน์ของน ้ำเช่ือมผลไมใ้นอุตสำหกรรมอำหำร  

         น ้ำเช่ือมผลไมส้ำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ในผลิตภณัฑอ์ำหำรไดห้ลำกหลำยชนิดโดย           

ใช้เป็นสำรให้ควำมหวำน สำรให้กล่ิน รส ใช้ตกแต่งหน้ำผลิตภณัฑ์อำหำรเพื่อดึงดูดใจผูบ้ริโภค 

เช่น ในผลิตภณัฑ์ขนมหวำน ไอศกรีม ผลิตภณัฑ์ขนมอบ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม เป็นตน้  และยงั

สำมำรถน ำมำใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืมได ้โดยกำรน ำมำเจือจำงก่อนด่ืม โดยมีตวัอยำ่งดงัน้ี  

 2.4.5.1  ผลิตภัณฑ์ขนมหวำน ใช้เป็นสำรให้ควำมหวำนและกล่ินรสในผลิตภัณฑ ์            

ขนมหวำน เช่น ลูกอม เยลล่ี มำร์ช เมลโล เป็นตน้  

 2.4.5.2  ไอศกรีม ใช้เป็นสำรให้ควำมหวำนและกล่ินรสในผลิตภณัฑ์ไอศกรีม ผลิตภณัฑ์

ตกแต่งหนำ้ไอศกรีม เป็นตน้  

 2.4.5.3  ผลิตภณัฑ์ขนมอบ เคก้ พำยชนิดต่ำงๆ หรือใช้รับประทำนกบัแพนเคก้ วำฟเฟิล 

เช่นเดียวกบัแยมและมำร์มำเลต เป็นอำหำรเชำ้  

2.4.5.4  ผลิตภณัฑน์ม เป็นสำรใหค้วำมหวำนในนมสด และครีมชนิดต่ำงๆ  

 2.4.5.5  ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม โดยกำรเจือจำงดว้ยน ้ ำ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภำพ หรือ

เป็นส่วนประกอบของคอ็กเทล 

 2.4.5.6  ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เช่น น ำไปผลิตแอลกอฮอล์และน ้ ำส้มสำยชูคุณภำพสูง ใชเ้ป็นสำร

ใหสี้ในอำหำรและยำ 

 

 2.4.6  ลกัษณะคุณภำพของน ้ำเช่ือมผลไม ้ 

          ตำมมำตรฐำนของไซรัปผลไม ้(fruit cordial concentrates, fruit concentrates and fruit 

syrup concentrates) ของสถำบนัมำตรฐำนของศรีลงักำไดก้ ำหนดมำตรฐำนของไซรัปผลไมไ้วว้่ำ

ไซรัปผลไมห้ำกจะน ำมำท ำเป็นเคร่ืองด่ืมตอ้งท ำให้เจือจำงก่อนด่ืม โดยเตรียมจำกน ้ ำผลไมท่ี้ไม่ได้
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ผ่ำนกระบวนกำรหมกั และท ำให้เขม้ขน้โดยกำรระเหยน ้ ำออก ตอ้งไม่มีเน้ือผลไมป้ะปนอยู่ใน

ผลิตภณัฑ ์ 

   2.4.7  ผลไมท่ี้เป็นส่วนประกอบ  

           ผลไม้ท่ีเป็นส่วนประกอบตอ้งเป็นเน้ือผลไมห้รือน ้ ำผลไมท่ี้ไม่มีเมล็ดและเปลือก                  

ของผลไม ้ผลไมท่ี้จะน ำมำท ำกำรผลิตตอ้งมีคุณภำพ สะอำดและมีควำมเหมำะสม  ผลไมท่ี้ใช ้      

ตอ้งไม่ผ่ำนกระบวนกำรหมกั ปรำศจำกแมลงท่ีเป็นพำหนะและก่อให้เกิดโรค และผลไมท่ี้เป็น

ส่วนประกอบตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 45 เปอร์เซ็นตข์องน ้ำหนกัของผลิตภณัฑ ์ 

 2.4.8  น ้ำตำลท่ีเป็นส่วนประกอบ น ้ำตำลทรำยบริสุทธ์ิ (ซูโครส)  กลูโคส ฟรุคโตส กลูโคส

ไซรัป น ้ำตำลอินเวร์ิท 

 2.4.9 กรดท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบ กรดแอสครอบิก กรดซิตริก กรดทำร์ทำริก กรดมำลิก  

กรดแลกติก กรดฟูมำริก ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ กรดเบนโซอิก สำรป้องกนักำรเส่ือมเสียท่ีใชคื้อ กรด

เบนโซอิก ดงัตำรำงท่ี 1 แสดงขอ้ก ำหนดคุณลกัษณะของผลิตภณัฑไ์ซรัปผลไม ้

 

 

ตารางที ่ 1  ขอ้ก ำหนดคุณลกัษณะของผลิตภณัฑไ์ซรัปผลไม ้ 

 

รายการ ปริมาณทีก่ าหนด 

ปริมำณน ้ ำตำลทั้งหมด (เช่น ซูโครส) ต ่ำสุด ร้อยละของ
น ้ำหนกั  
ปริมำณซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ไม่เกิน มิลลิกรัม /กิโลกรัม  
ปริมำณกรดเบนโซอิก ไม่เกิน มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
ปริมำณกรด (เช่น กรดซิตริก) ไม่เกินร้อยละของน ้ำหนกั  

5 
 

70 
120 
1.0 

 

ท่ีมำ : สุธี (2548) 
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 2.4.10  คุณลกัษณะทัว่ไป  

        ผลิตภณัฑ์ตอ้งเป็นเน้ือเดียวกนั มีควำมขน้หนืดและมีสีสม ่ำเสมอ ไม่มีเมล็ด                       

เศษเปลือก เน้ือ และสำรท่ีเติมไปในผลิตภณัฑ ์ 

     2.4.10.1  กล่ินและกล่ินรส  

                         ผลิตภณัฑ ์ตอ้งมีกล่ินรสและกล่ินท่ีดี ไม่มีกล่ิน แปลกปลอม ตอ้งไม่มีกล่ินไหมห้รือ

กล่ินน ้ ำตำลไหม ้ กล่ินรสตำมธรรมชำติของผลไมต้อ้งคงอยู่ไม่สูญเสียไปในระหวำ่งกระบวนกำร

ผลิต  

      2.4.10.2  คุณลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์ยงัไม่ไดท้  ำกำรเจือจำง  

                         ไซรัปผลไมต้อ้งมีปริมำณของแข็งท่ีละลำยน ้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ 65 เปอร์เซ็นต์ ของ

น ้ำหนกัผลิตภณัฑ ์ 

      2.4.10.3  สำรปนเป้ือน  

                         สำรปนเป้ือนท่ียอมรับได ้ตอ้งมีปริมำณสูงสุดไม่เกินท่ีก ำหนด ในตำรำงท่ี 2  

 

ตารางที ่ 2  ปริมำณสำรปนเป้ือนท่ียอมรับได ้ 

 

สารปนเป้ือน ปริมาณสูงสุดทีย่อมให้มีได้ (มิลลกิรัมต่อกโิลกรัม) 

อำร์เซนิก ( AS )  
ทองแดง (Cu)  
ตะกัว่ (Pb)  
ดีบุก (Sn)  

1.0 
20.0 
2.0 
250 

 

ท่ีมำ : สุธี (2548)  
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2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จิตตพงษ์ (2532) ไดท้  ำกำรศึกษำถึงกระบวนกำรผลิตน ้ ำส้มสำยชูจำกน ้ ำมะพร้ำวโดยวิธี
หมกัแบบเร็ว ซ่ึงในขั้นตอนแรกในกำรหมกัแอลกอฮอล์นั้นได้ใช้เช้ือ Saccharomyces sp.CMU1     
ในกำรหมกั และปรับน ้ ำมะพร้ำวให้มีปริมำณน ้ ำตำลท่ีระดบัต่ำงๆ กนั พบว่ำเช้ือ Saccharomyces 
sp.CMU1 สำมำรถผลิตแอลกอฮอล์ไดร้้อยละ 10.49 โดยใช้น ้ ำมะพร้ำวท่ีมีปริมำณน ้ ำตำลเร่ิมตน้
เท่ำกบัร้อยละ 20 มีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) เร่ิมตน้ท่ี 4.5 หมกัท่ีอุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส และ
ใชเ้วลำหมกั 72 ชัว่โมง ในขั้นตอนท่ีสองท่ีเป็นกำรหมกัให้เป็นกรดอะซิติกนั้น ไดท้  ำกำรศึกษำถึง
กำรเติมกรดอะซิติก และกำรไม่เติมกรดอะซิติกลงไปในน ้ ำหมกัจำกขั้นท่ีหน่ึงโดยใช้เช้ือ A.aceti  
ในกำรหมกั พบว่ำกำรเติมกรดอะซิติกลงไปก่อนซ่ึงท ำให้มี pH เร่ิมตน้ของน ้ ำหนกัเท่ำกบั 4.0นั้น
ส่งผลให้กำรผลิตกรดอะซิติกเพิ่มข้ึนสูงสุดร้อยละ 2.58 โดยใช้เวลำในกำรหมัก 72 ชั่วโมง         
ส่วนอำหำรท่ีไม่ได้ เ ติมกรดอะซิ ติกนั้ นจะท ำ ให้ได้กรด เพิ่ ม สูง ข้ึนสูง สุด ร้อยละ  2 .46                       
ในเวลำ 120 ชัว่โมง 

นันทนิตย์ และสุเทพ (2541) ได้ศึกษำกำรผลิตน ้ ำส้มสำยชูหมกัโดยใช้ระบบฟิกด์เบด           
วสัดุตวักลำงท่ีใช้ คือ PVC rasching rings กำรหมกัแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็น                  
กำรหมกัแอลกอฮอล์ในสภำวะไม่ใช้อำกำศจำกน ้ ำท่ีบีบจำกเปลือกสับปะรด โดยใช้ S.cerevisiae 
ผลิตภณัฑ์ท่ีได้ในขั้นตอนน้ี เรียกว่ำ น ้ ำส่ำ ขั้นตอนท่ี 2 เป็นกำรผลิตกรดน ้ ำส้มจำกส่ำในสภำวะ         
ท่ีมีอำกำศโดยเช้ือ Acetobacter sp. ในถังหมกัแบบฟิกด์เบดท่ีมีกำรป้อนสำรละลำยจำกทำง         
ด้ำนบนในขณะท่ีให้อำกำศตลอดเวลำ พบว่ำ กำรใช้ระบบหมกัแบบก่ึงต่อเน่ือง ท่ีมีอตัรำส่วน       
ของปริมำณน ้ ำส่ำกับปริมำณเช้ือน ้ ำส้มเร่ิมต้นเท่ำกับ 1:1 และเติมสำรประกอบฟอสเฟต             
พวก NH4H2PO4 ลงในน ้ ำส่ำร้อยละ 0.5 จะไดค้วำมเขม้ขน้ของกรดน ้ ำส้มไม่น้อยกว่ำร้อยละ 4 
น ้ำหนกัโดยปริมำตร ในระยะเวลำ 5 วนั น ้ำส้มสำยชูหมกัท่ีไดมี้ลกัษณะใส สีเหลืองทอง และมีกล่ิน
หอม 

นภมณฑล (2547) ไดท้  ำกำรศึกษำสภำวะท่ีเหมำะสมในกำรผลิตกรดอะซิติกจำก   A. aceti 
TISTR 102 โดยศึกษำถึงควำมเขม้ขน้เร่ิมตน้ท่ีเหมำะสมของแอลกอฮอล์ท่ีร้อยละ 6 ร้อยละ 9 และ
ร้อยละ 12 พบวำ่ A. aceti TISTR 102 แอลกอฮอล์ควำมเขม้ขน้ร้อยละ 6 ให้ปริมำณกรด   อะซิติก 
สูงท่ีสุดคือ 16.6 กรัมต่อลิตร ในเอกสำรกำรน ำเสนอเร่ืองกำรผลิตกรดอะซิติกจำกแอลกอฮอล์โดย
วธีิทำงชีวภำพ กล่ำววำ่เช้ือสำมสำยพนัธ์ุท่ีผลิตกรดอะซิติกไดม้ำกท่ีสุดในบรรดำเช้ืออีก 7 สำยพนัธ์ุ
คือ A. pasteurianus TISTR 520, A. pasteurianus TISTR 521และ A. aceti TISTR 401 และ ควำม
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เขม้ขน้เอทำนอลท่ีเหมำะสมเพื่อใชเ้ล้ียงเช้ือและผลิตกรดอะซิติก เท่ำกบัร้อยละ 6 โดย ควบคุม pH 
ในช่วง 4.0-4.5 ท่ีอุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส ท ำให้ไดป้ริมำณกรดตำมล ำดบัคือ 44.3, 42.6 และ 46 
กรัมต่อลิตร  

จุฑำมำศ (2550) ศึกษำกำรผลิตน ้ำส้มสำยชูจำกสำโท จุลินทรียท่ี์ใชใ้นกำรผลิตน ้ ำส้มสำยชู
ส่วนใหญ่จดัอยูใ่นกลุ่มของอะซิติกแอซิคแบคทีเรีย จำกกำรคดัเลือก พบวำ่ OR2 ผลิตกรดไดสู้งสุด
เม่ือจ ำแนกลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำและทำงพนัธุศำสตร์พบว่ำเป็นแบคทีเรีย A. tropicalis             
จำกำรศึกษำคุณสมบติับำงประกำรพบวำ่ A. tropicalis เจริญไดใ้นแอลกอฮอล์ 5 เปอร์เซ็นต ์และ
กรด 1 เปอร์เซ็นต ์ นอกจำกน้ียงัทนต่อควำมเขม้ขน้ของแอลกอฮอล์ไดถึ้ง 15 เปอร์เซ็นต ์เม่ือศึกษำ
สภำวะท่ีเหมำะสมต่อกำรผลิตของ A. tropicalis พบวำ่ เม่ือเล้ียงในสำโทท่ีประกอบดว้ยแอลกอฮอล ์            
8 เปอร์เซ็นต์  กรดอะซิติก 3 เปอร์เซ็นต์ และเล้ียงแบบเขย่ำท่ีควำมเร็วรอบ 140 รอบต่อนำที                         
ท่ี 30 องศำเซลเซียสผลิตกรดได้ 2.17 เปอร์เซ็นต์ ในวนัท่ี 3 ของกำรเล้ียง ในขณะท่ีเล้ียง            
A.tropicalis ในสำโทกลัน่ซ่ึงประกอบดว้ย แอลกอฮอล ์3 เปอร์เซ็นต ์กรดอะซิติก 3 เปอร์เซ็นต ์และ
ใหอ้ำกำศท่ีมีควำมเขม้ขน้ของออกซิเจน 7.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลิตกรดได ้3.69 เปอร์เซ็นต ์ในวนัท่ี 
3 ของกำรเพำะเล้ียง 

สุภกำญจน์ และคณะ (2553) ไดศึ้กษำกำรผลิตน ้ ำส้มสำยชูจำกเม่ำแดง โดยศึกษำสภำวะ       
ท่ีเหมำะสมในกำรผลิตเอทำนอลของเช้ือ S. cerevisiae และสภำวะท่ีเหมำะสมในกำรผลิต            
กรดอะซิติกของเช้ือ A. aceti TISTR 102 พบวำ่ อตัรำส่วนระหว่ำงเม่ำแดงต่อน ้ ำ คือ 1:4 ซ่ึงให้ค่ำ
ใกลเ้คียงกบัปริมำณกรดท่ีเหมำะสมในกำรหมกัไวน์ คือ ร้อยละ 0.4 จำกนั้นปรับให้มีปริมำณกรด
ร้อยละ 0.45 โดยใช้แคลเซียมคำร์บอเนต  และปรับปริมำณของแข็งท่ีละลำยได้ทั้ งหมด                  
18 องศำบริกซ์ จำกนั้นเติมโพแทสซียมเมตำไบซัลไฟต ์ ในน ้ ำเม่ำแดงประมำณ 200 ส่วนในลำ้น
ส่วน เพื่อท ำลำยเช้ือทิ้งไว ้24 ชัว่โมง เติม S. cerevisiae เติม (NH4)2SO4 ร้อยละ 0.03 และเติมวิตำมิน
บี 1 ปริมำณ 0.6 กรัมต่อลิตร บ่มท่ีอุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส นำน 2 สัปดำห์ โดยมีปริมำณ
แอลกอฮอลสู์งสุด คือ 87.5 และ9.17 ตำมล ำดบั ส่วนสภำวะท่ีเหมำะสมในกำรผลิตกรดอะซิติก คือ 
ใชอ้ตัรำส่วนระหวำ่งน ้ำหมกัและน ้ำเม่ำแดงท่ีผำ่นกำรฆ่ำเช้ือแลว้ ร้อยละ 30 และ 70 ตำมล ำดบั โดย
มีร้อยละของแอลกอฮอล์เร่ิมต้นกำรหมักท่ีเหมำะสม คือ ร้อยละ 5 จำกนั้ นเติมเช้ือ A. aceti        
TISTR 102 บ่มท่ี 30 องศำเซลเซียส นำน 6 วนั พบว่ำ มีกรดอะซิติกร้อยละ 4.14 เป็นไปตำม
มำตรฐำนผลิตภณัฑชุ์มชนน ้ำส้มสำยชูหมกั 
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กุลวดี (2552) ได้ศึกษำกำรผลิตน ้ ำส้มสำยชูหมกัจำกน ้ ำเวยเ์ตำ้หู้และน ้ ำเวยข์องเนยแข็ง      

โดยคดัเลือก acetic acid bacteria จำกตวัอย่ำงผลไม ้7 ชนิด พบ Acetobacter 27 ไอโซเลท               

เม่ือทดสอบทำงเคมี พบวำ่เป็น A. aceti K10 เม่ือหำสภำวะท่ีเหมำะสมในกำรผลิตน ้ ำส้มสำยชูหมกั

จำกน ้ำเวยเ์ตำ้หูแ้ละน ้ำเวยเ์นยแขง็ พบวำ่ ปริมำณเช้ือเร่ิมตน้ A. aceti K10 6เปอร์เซ็นต ์สำมำรถผลิต

น ้ ำส้มสำยชูหมกัท่ีมีกรดอะซิติกไม่น้อยกว่ำ 4 เปอร์เซ็นต์ (น ้ ำหนกัต่อปริมำณ) และปริมำณกรด

สูงสุด ในน ้ ำเวยเ์ตำ้หู้และน ้ ำเวยเ์นยแข็งเท่ำกบั 4.44 เปอร์เซ็นต์ และ 4.56 เปอร์เซ็นต ์(น ้ ำหนกัต่อ

ปริมำตร) ตำมล ำดบั เม่ือใชเ้ช้ือเร่ิมตน้ A. aceti K10 9 เปอร์เซ็นต ์นอกจำกน้ีน ้ ำส้มสำยชูท่ีไดจ้ะมีสี 

กล่ิน และรสชำติเฉพำะตวัของน ้ำเวย ์ท่ีเป็นสำรตั้งตน้ 
นิภำ (2551) ได้ศึกษำกำรผลิตน ้ ำส้มสำยชูหมกัจำกไวน์ท่ีได้จำกกำรหมกัน ้ ำผลไมใ้น

ทอ้งถ่ินจ ำนวนสำมชนิดคือ ล้ินจ่ี กระทอ้น และกระเจ๊ียบ โดยใชแ้บคทีเรีย A. aceti เปรียบเทียบ

คุณภำพของน ้ ำส้มสำยชูท่ีได้จำกกำรหมกัผลไมท้ั้ งสำมชนิด พบว่ำน ้ ำส้มสำยชูหมกัจำกล้ินจ่ีมี

กรดอะซิติกโดยเฉล่ีย 2.90 เปอร์เซ็นต ์ปริมำณแอลกอฮอล์โดยเฉล่ีย 4.23 เปอร์เซ็นต ์pH โดยเฉล่ีย 

3.34 ปริมำณน ้ ำตำลโดยเฉล่ีย 3.12 องศำบริกซ์ น ้ ำส้มสำยชูหมกัจำกกระทอ้นมีกรดอะซิติกโดย

เฉล่ีย 2.28 เปอร์เซ็นต์ ปริมำณแอลกอฮอล์โดยเฉล่ีย 5.10 เปอร์เซ็นต์ pH โดยเฉล่ีย 3.47 ปริมำณ

น ้ ำตำลโดยเฉล่ีย 5.46 องศำบริกซ์ และน ้ ำส้มสำยชูหมกัจำกกระเจ๊ียบมีกรดอะซิติกโดยเฉล่ีย 1.79

เปอร์เซ็นต ์ปริมำณแอลกอฮอล์โดยเฉล่ีย 6.44 เปอร์เซ็นต ์ pH โดยเฉล่ีย 4.13 ปริมำณน ้ ำตำลโดย

เฉล่ีย 6.48 องศำบริกซ์  เม่ือพิจำรณำถึงปริมำณกรดอะซิติก และปริมำณของกรดอะซิติกอยูใ่นช่วง

ระหวำ่ง 1.79-2.90 เปอร์เซ็นต ์มีปริมำณำแอลกอฮอล์อยูใ่นช่วงระหวำ่ง 4.23-6.44 เปอร์เซ็นต ์โดย

ปริมำณกรดอะซิติกและปริมำณแอลกอฮอล์จำกน ้ ำส้มสำยชูหมกัจำกล้ินจ่ีมีปริมำณสูงกว่ำใน

น ้ำส้มสำยชูหมกัจำกกระทอ้นกระเจ๊ียบ 

ณัฐดำ (2531)  ได้แยกเช้ือน ้ ำส้มสำยชูจำกวสัดุธรรมชำติ ได้แก่ผกั ผลไม้ และดอกไม ้ 

พบวำ่เช้ือน ้ ำส้มสำยชู 5 ไอโซเลต ไดแ้ก่ NS 05, NS 64S-1, NS 67S NS 91 และ NS 132S มี

ประสิทธิภำพผลิตกรดน ้ ำส้มไดสู้งจำกเอทำนอลเร่ิมตน้ 4 เปอร์เซ็นต์โดยปริมำตร โดยใช้สำร

แขวนลอยเช้ือในน ้ำเกลือปลอดเช้ือปริมำณ 1 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมำตรเป็น inoculum เช้ือน ้ ำส้มสำยชู

ทั้ง 5 ไอโซเลต สำมำรถเจริญไดดี้ในอำหำรเหลวท่ีมีเอทำนอลเร่ิมตน้เป็น 2 และ 4 เปอร์เซ็นต ์และ
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พบวำ่รหสัเช้ือ NS 05, NS 91 และ NS 132S ผลิตกรดน ้ ำส้มไดสู้งหำกมีปริมำณกรดเร่ิมตน้เป็น 0.5 

เปอร์เซ็นต ์ส่วนรหสัเช้ือ NS 64S-1 และ NS 67S ผลิตกรดน ้ ำส้มไดสู้งเม่ือมีปริมำณกรดเร่ิมตน้เป็น 

1.0 เปอร์เซ็นต ์กำรเจริญของเช้ือน ้ ำส้มสำยชูในภำวะกรดพบวำ่รหสัเช้ือ NS 05, NS 91 และ NS 

132S สำมำรถเจริญไดใ้นภำวะกรดสูงถึง 10 เปอร์เซ็นต ์และประสิทธิภำพในกำรผลิตกรดน ้ ำส้ม ณ 

อุณหภูมิ 35 และ 40 องศำเซลเซียส พบวำ่มีประสิทธิภำพในกำรผลิตกรดไดต้ ่ำตลอดจนกำรเจริญ

ของเช้ือทั้ง 5 ไอโซเลตก็เจริญไดไ้ม่ดี 

อภิสิทธ์ิ (2552) ไดศึ้กษำกำรใชป้ระโยชน์ของเช้ือ Acetic acid bacteria ท่ีแยกไดจ้ำกผลไม ้

พบวำ่กำรแยกเช้ือจำกผลไม ้34 ชนิดไดเ้ช้ือจ ำนวน 148 สำยพนัธ์ุ เช้ือเหล่ำน้ีสำมำรถผลิตกรดอะ

ซิติกในช่วง 0.01-1.45 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร และในกำรศึกษำภำวะกำรผลิตกรดอะซิติกของเช้ือท่ี

คดัเลือกไว ้5 สำยพนัธ์ุ คือ A. pasteurianus GR 24-2, OR 56-1, BS 58-2, MG 69-2 และ        A. 

aceti SF 18-1 เปรียบเทียบกบัเช้ือสำยพนัธ์ุมำตรฐำน (Type strain) A. aceti subsp. aceto TISTR 

354T และ A.pasteurianus TISTR 1056T พบวำ่ปัจจยัต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อกำรผลิตกรดไดแ้ก่ ปริมำณเอ

ทำนอล ปริมำณกรดอะซิติก ปริมำณกรดคำซำมิโน และอุณหภูมิในกำรหมกั จำกผลกำรทดลอง

พบวำ่เช้ือตวัแทนสำมำรถผลิตกรดไดสู้งสุด ท่ีระดบักำรเติมเอทำนอล 4.0 เปอร์เซ็นต ์(ปริมำตรต่อ

ปริมำตร)  กรดอะซิติก 0.5 หรือ 1.0 เปอร์เซ็นต์ (ปริมำตรต่อปริมำตร) กรดคำซำมิโน 0.5 

เปอร์เซ็นต ์(น ้ ำหนกัต่อปริมำตร) และกำรหมกัท่ีอุณหภูมิ 30-37 องศำเซลเซียส นอกจำกน้ียงัพบวำ่

เช้ือสำยพนัธ์ุ OR 56-1 สำมำรถผลิตกรดไดท่ี้อุณหภูมิ 40 องศำเซลเซียส โดยมีค่ำกำรหมกัสัมพทัธ์ 

(Relative fermentation) เม่ือเทียบกบัท่ี 30 องศำเซลเซียส เป็น 69.5 เปอร์เซ็นต์ ในวนัท่ี 3 ของกำร

หมกั  

Stephan  et al,. (1998) ไดท้  ำกำรศึกษำกำรเพำะเล้ียงและกำรเก็บรักษำแบคทีเรียท่ีผลิต

น ้ำส้มสำยชู โดยท ำกำรศึกษำจำกลกัษณะของกำรเจริญและเมทำบอลิซึม สำยพนัธ์ุท่ีจ  ำแนกเหล่ำนั้น

น ำมำใช้ในทำงอุตสำหกรรมกำรผลิตน ้ ำส้มสำยชู กำรแยกเช้ือจำกโรงงำนอุตสำหกรรมกำรผลิต

กรดอะซิติก ซ่ึงไดเ้ช้ือท่ีผลิตกรดอะซิติกและเอทำนอลไดสู้งในช่วงของกำรหมกัเป็นน ้ ำส้มสำยชูได้

ถึง 6.1-14.9 เปอร์เซ็นต ์มีกำรระบุวธีิกำรเตรียมหวัเช้ือโดยมีกำรทดสอบจำกหลำยสำยพนัธ์ุท ำให้ได้

สำยพนัธ์ุท่ีดีคือ Gluconobacter และ Acetobacter  จำกกำรคดัแยกจำกไซเดอร์หรือไวน์ ท่ีน ำมำท ำ
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น ้ ำส้มสำยชู ดูกำรเจริญในอำหำร RAE- medium กำรนบัเช้ือทั้งหมดได ้ >1x109 cell ในml-1 โดย

เพำะเล้ียงสำยพนัธ์ุท่ีคดัแยกไดจ้ำก spirit vinegar fermentation ส่วนมำกท ำกำรทดสอบในอำหำรท่ี

เหมำะสมคือ AE- medium กำรเพำะเล้ียงสำยพนัธ์ุเหล่ำน้ีช่วง 2-5 วนัจะอยูใ่นช่วง lag phase และมี

จ ำนวนจุลินทรีย ์<1x109 cell ในml-1 สำยพนัธ์ุน้ีสำมำรถเจริญบนอำหำร RAE- agar ใชm้alt extract 

20เปอร์เซ็นต ์ตำม cryo-protectant เป็นผลดีส ำหรับกำรเก็บรักษำของเช้ือจุลินทรียทุ์กสำยพนัธ์ุ กำร

ท ำใหเ้จริญโดยเพำะเล้ียงท่ีสภำวะท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรหมกัในกำรผลิตกรดอะซิติก  

Park, et al.,(1991) ไดท้  ำกำรผลิตกรดอะซิติกควำมเขม้ขน้สูงจำกเช้ือ A. aceti โดยใช้

กระบวนกำรแบบก่ึงกะดว้ยกำรน ำเซลล์กลบัมำใชใ้หม่โดยกำรใชเ้ช้ือ A. aceti M23 เพำะเล้ียงแบบ

กะโดยใชถ้งัหมกัขนำด 90 กรัมต่อลิตรและเติมเอทำนอลอยำ่งไม่ต่อเน่ืองเม่ือเซลล์ส้ินสุดกำรเจริญ

พบวำ่สำมำรถผลิตกรดอะซิติกเขม้ขน้ไดถึ้ง 60 กรัมต่อลิตรจำกนั้นน ำเซลล์กลบัมำใชใ้หม่โดยกำร

กรองและท ำกำรเพำะเล้ียงแบบก่ึงกะพบวำ่สำมำรถเพิ่มอตัรำกำรผลิตกรดอะซิติกได ้2.84 เทียบกบั

เซลล์ทีไดน้ ำกลบัมำใช้ใหม่ ซ่ึงกำรน ำเซลล์กลบัมำใช้ใหม่สำมำรถผลิตกรดอะซิติกเขม้ขน้ไดถึ้ง 

80.8 กรัมต่อลิตร หำกมีกำรพฒันำกำรน ำเซลล์กลับมำใช้ใหม่ในกระบวนกำรหมกัแบบก่ึงกะ

สำมำรถให้ผลผลิตท่ีดีและมีควำมเขม้ขน้สูงเม่ือส้ินสุดกำรทดลองอำจได้กรดอะซิติกเขม้ขน้ 90 

กรัมต่อลิตร  

Horiuchi , et al.(2000) ไดท้  ำกำรศึกษำกำรผลิตน ้ ำส้มสำยชูหมกัจำกหวัหอมโดยใชร้ะบบ

หมกัแบบกะซ ้ ำโดยใช้flocculating ยีสต์  กับถ่ำนอดัเม็ดในถังปฏิกรณ์ชีวภำพได้รับกำรพฒันำ

ส ำหรับกำรผลิตน ้ ำส้มสำยชูหอมน ้ ำจำกหัวหอม R-3 ซ่ึงมีน ้ ำตำลทั้งหมด 67.3 กรัมต่อลิตร ถูก

เปล่ียนแปลงไปเอทำนอล 30.6 กรัมต่อลิตรใช้กำรหมกัแบบกะซ ้ ำโดยใช้ยีสต์ S. cerevisiae สำย

พนัธ์ุ flocculating FR-2 ซ่ึงให้ผลผลิตสูงสุดประมำณ 8.0 กรัมต่อลิตรต่อชัว่โมงภำยในถงัปฏิกรณ์

ชีวภำพบรรจุเกล็ดถ่ำนท่ีผลิตจำกเห็ดท่ีเส่ือมคุณภำพแลว้เพื่อผลิตน ้ ำส้มสำยชูหมกัจำกหวัหอม โดย

สำมำรถผลิตกรดอะซิติกได ้3.3 กรัมต่อลิตรต่อชัว่โมง 
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Sokollek ,S.J.and Hammes ,W.P.(1996) ไดท้  ำกำรศึกษำกำรเตรียมกลำ้เช้ือและกำรเก็บ

รักษำเช้ือส ำหรับผลิตน ้ ำส้มสำยชูหมกัเตรียมเช้ือเร่ิมตน้ท่ีผลิตกรดอะซิติกจำกแบคทีเรียสำยพนัธ์ุท่ี

สำมำรถผลิตกรดอะซิติกท่ีแยกไดจ้ำกในโรงงำนอุตสำหกรรม  โดยเล้ียงในอำหำร RAE -mediumท่ี

มีสำรอำหำรอยำ่งสมบูรณ์ และมีกำรเติมเอทำนอล 2 เปอร์เซ็นตแ์ละเก็บรักษำเช้ือดว้ยวิธีกำรท ำแข็ง

แหง้แบบสุญญำกำศ สำมำรถน ำเซลล์กลบัมำใชไ้ด้100 เปอร์เซ็นตเ์ม่ือน ำเซลล์กลบัมำใชน้ ำมำเล้ียง 

อำหำร RAE – mediumท่ีมีกำรเติมกรดอะซิติก 1 ถึง 2 เปอร์เซ็นต์และ เติมเอทำนอล 2 ถึง3 

เปอร์เซ็นตต์ำมล ำดบัตำมล ำดบั  จำกนั้นจะเร่ิมรีดิวซ์อะซิเตทและเอทำนอล 3.5เปอร์เซ็นต ์กำรเก็บ

รักษำเช้ือดว้ยวธีิกำรท ำแขง็แหง้แบบสุญญำกำศ รักษำคุณภำพและคุณสมบติัภำพของเช้ือไดดี้ปี  ใน

10 ลิตรหลอดสุญญำกำศสำมำรถผลิตกรดอะซิติก 3.8 เปอร์เซ็นต ์ใน 24 ชัว่โมงท่ี ควำมเขม้ขน้รวม

11.8เปอร์เซ็นตแ์ละกำรเก็บรักษำเช้ือดว้ยวิธีกำรท ำแข็งแห้งแบบสุญญำกำศ ยงัช่วยรักษำคุณสมบติั

ท่ีส ำคญัส ำหรับใชใ้นอุตสำหกรรมไม่ใหมี้กำรเปล่ียนแปลง 

Valles et al. (2005) รำยงำนวำ่ เช้ือยีสต์ท่ีพบในกำรผลิตน้ำส้มสำยชูหมกัจำกแอปเป้ิล 

(apple cider) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ยสีตช์นิด Saccharomyces ซ่ึงไดแ้ก่ S. cerevisiae และ     

S. bayanusbay และยีสต์ชนิด Non-Saccharomyces ไดแ้ก่ Hanseniaspora valbyensis และ 

Metschnikowia pulcherrima โดยเช้ือ S. bayanus จะพบมำกในช่วงกลำงในระหวำ่งกำรหมกั 

ในขณะท่ี S. cerevisiae และ Hanseniaspora valbyensis จะพบมำกในช่วงทำ้ยของกำรหมกั 

Moonmangmee et al. (2005) ไดศึ้กษำเช้ือยีสต ์ท่ีใชใ้นกำรผลิตกรดในนำ้ส้มสำยชู (acetic 

acid bacteria) ทั้งหมด 57 ชนิด ท่ีแยกไดจ้ำกอำหำรหมกัหลำยชนิด โดยสำมำรถแยกยีสตด์งักล่ำว 

ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ Acetobacter, Gluconobacter และ Gluconacetobacter ตำมลกัษณะโครงสร้ำง 

(morphological) คุณสมบติัทำงชีวเคมี (biochemical) และลกัษณะกำรเจริญ (growth characteristic) 

โดยพบว่ำ Acetobacter sp. PVB2 เป็นเช้ือยีสต์ท่ีสำมำรถผลิตกรดอะซิติกปริมำณมำกท่ีสุดใน

อำหำรเล้ียงเช้ือ และสำมำรถระบุไดว้่ำ คือ A. tropicalis PVB2 ดว้ยกำรเทียบ DNA โดย A. 

tropicalis PVB2 ใช้เอทำนอลในสำโทเป็นแหล่งคำร์บอนในกระบวนกระผลิตน้ำส้มสำยชู และ

พบวำ่เช้ือ A. tropicalis PVB2 สำมำรถผลิตนำ้ส้มสำยชูจำกกำรหมกัสำโทท่ีมีเอทำนอลควำมเขม้ขน้ 
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ร้อยละ 5 จนไดน้ำ้ส้มสำยชู ร้อยละ 4 จำกนั้นนำไปบ่มท่ีอุณหภูมิห้อง และเขยำ่ (shaking) ดว้ย

ควำมเร็ว 200 rpm นอกจำกน้ีพบวำ่นำ้ส้มสำยชูท่ีผลิตไดจ้ำกขำ้วเหนียวแดง (red sticky rice) ให้

คุณภำพดำ้นสี กล่ิน และรสชำติ ดีท่ีสุด ตำมลำดบั 

 



บทที ่ 3 

วธิีด ำเนินกำรทดลอง 

 

3.1  วตัถุดิบ  
        3.1.1  น ้ำเช่ือมจำกเปลือกสับปะรด 
 
3.2  อุปกรณ์ 
 3.2.1  กระบอกตวงขนำด 50 มิลลิลิตร และ 100 มิลลิลิตร  

3.2.2  ชุดส ำหรับตรวจนบัเซลล ์(Haemacytometer) 
3.2.3  เคร่ืองวดัค่ำเป็นกรด-ด่ำง (pH meter) 
3.2.4  เคร่ืองวดัปริมำณของแขง็ท่ีละลำยไดท้ั้งหมด (Hand Refractometer) 
3.2.5  เคร่ืองวดัปริมำณแอลกอฮอล ์(Ebuliometer) 
3.2.6  บีกเกอร์ขนำด 250 มิลลิลิตร 
3.2.7  ปิเปตขนำด 0.1, 1, 5 และ 10 มิลลิลิตร 
3.2.8  ถงัหมกัขนำด 10 ลิตร 
3.2.9  ถำดใหญ่ขนำด 2 ลิตร 
3.2.10  ไมโครปิเปต 1 มิลลิลิตร 
3.2.11  อุปกรณ์ไตเตรท 
 

3.3  สำรเคมี 
3.3.1  โซเดียมเมตำไบซลัไฟต ์(KMS) 
3.3.2  ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ((NH4)2HPO4) 
3.3.3  สำรช่วยในกำรตกตะกอน (Bentonite)  

 
3.4  เช้ือจุลนิทรีย์ทีใ่ช้ 
 3.4.1  เช้ือยสีต ์S.cerevisiae var. montache  
 3.4.2  เช้ือแบคทีเรีย Acetobacter aceti 2 สำยพนัธ์ุดงัน้ี A. aceti TISTR 102 และ A. aceti 
TISTR 103 
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3.5  วธีิกำรทดลอง 
 3.5.1  กำรศึกษำสภำวะท่ีเหมำะสมในกำรผลิตน ้ำส้มสำยชูหมกัจำกน ้ำเช่ือมเปลือกสับปะรด 
        3.5.1.1  กระบวนกำรหมกัเพื่อใหไ้ดแ้อลกอฮอล์ 
        ในขั้นตอนน้ีจะ ใชย้สีตส์ำยพนัธ์ุ  S. cerevisiae var. montache 

       โดยน ำน ้ ำเช่ือมเปลือกสับปะรดมำปรับค่ำควำมหวำนเป็น 20-22 องศำบริกซ์ และ
ควำมเป็นกรดด่ำงเท่ำกบั 4.0 น ำไปตม้ให้เดือด ทิ้งไวใ้ห้เยน็ แลว้จึงเติมหวัเช้ือยีสตล์งไปในภำชนะ
หมักปริมำตร 10 ลิตร ประมำณ 5.0 เปอร์เซ็นต์ปริมำตรต่อปริมำตร ตั้ งทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิห้อง        
เก็บตวัอยำ่งทุกวนั เป็นเวลำ 7 วนั น ำไปวิเครำะห์หำปริมำณแอลกอฮอล์, วดัค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง 
(pH)   และวดัปริมำณของแขง็ท่ีละลำยไดท้ั้งหมด (total soluble solid, TSS) ส ำหรับสำรละลำยท่ีได้
มีเอทธิลแอลกอฮอลเ์ป็นองคป์ระกอบน้ี เรียกวำ่ น ้ำส่ำ 
 3.5.1.2  กระบวนกำรหมกัเพื่อใหไ้ดก้รดอะซิติก 
              ในขั้นตอนน้ีจะท ำกำรศึกษำสภำวะท่ีเหมำะสม ไดแ้ก่ สำยพนัธ์ุแบคทีเรีย A. aceti         
2 สำยพนัธ์ุ ดงัน้ี A. aceti TISTR 103 และA. aceti TISTR 102 ปริมำณแอมโมเนียมฟอสเฟตส ำหรับ
เป็นอำหำรเสริมในน ้ ำหมกั (0.5, 1.0 และ 2.0 กรัมต่อลิตร) จำกผลในขั้นตอนกำรหมกัเพื่อให้ได้
แอลกอฮอล์ในขอ้ 3.5.1.1 น ำน ้ ำส่ำท่ีไดม้ำเติมแอมโมเนียมฟอสเฟตปริมำณต่ำงๆแลว้บรรจุลงใน 
ถำดท่ีมีขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำง12 น้ิวสูง 6 น้ิวเติมหัวเช้ือ A. aceti แต่ละสำยพนัธ์ุในปริมำณ 5 
เปอร์เซนต ์ท ำกำรหมกัท่ีอุณหภูมิห้อง เก็บตวัอยำ่งทุกวนั เป็นเวลำ 7 วนั น ำไปวิเครำะห์หำปริมำณ
กรดอะซิติก  ปริมำณแอลกอฮอล์ และค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง แลว้เปรียบเทียบผลกำรทดลองต่ำงๆ
เพื่อให้ได้รูปแบบกำรหมกัท่ีสำมำรถให้อตัรำกำรผลิตกรดอะซิติกสูงท่ีสุด ภำยในระยะเวลำกำร
หมกัท่ีสั้นท่ีสุด 
 3.5.2  กำรศึกษำสูตรท่ีเหมำะสมในกำรพฒันำเคร่ืองด่ืมน ้ำส้มสำยชูหมกัจำกน ้ำเช่ือมเปลือก 
สับปะรดผสมน ้ำผลไม ้

    ท ำกำรทดลองโดยน ำส่วนผสมของผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมน ้ ำส้มสำยชูหมกัซ่ึงประกอบดว้ย 

น ้ ำส้มสำยชูหมกัจำกน ้ ำเช่ือมเปลือกสับปะรด น ้ ำผลไม ้ และสำรให้ควำมหวำน มำท ำกำรผสมกนั 

โดยมีขอ้ก ำหนดคือ ใชน้ ้ ำผึ้งเป็นสำรให้ควำมหวำนในผลิตภณัฑ์เน่ืองจำกเนน้ควำมมีประโยชน์ต่อ

สุขภำพร้อยละ 15 และปริมำณน ้ ำส้มสำยชูหมกัท่ีใชมี้ปริมำณร้อยละ 50 และน ้ ำผลไมท่ี้ใชร้้อยละ 

35 โดยชนิดของน ้ำผลไม ้มีดงัน้ี 
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1.  น ้ำฝร่ัง ตรำทิปโก ้
2.  น ้ำทบัทิมผสมน ้ำผลไมร้วม ตรำทิปโก ้
3.  น ้ำมงัคุดผสมน ้ำผลไมร้วม ตรำทิปโก ้
4.  น ้ำส้มเขียวหวำน ตรำทิปโก ้
5.  น ้ำพรุนผสมองุ่น ตรำทิปโก ้

 ก ำหนดสูตรตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด จะไดสู้ตรผลิตภณัฑ์ทั้งหมด 5 สูตร ผลิตภณัฑ์ท่ีได้

จำกทุกสูตรน ำมำวเิครำะห์คุณภำพทำงดำ้นเคมีและทำงดำ้นประสำทสัมผสั (เอ้ืองพลอย, 2552) 

 3.5.2.1  กำรวเิครำะห์คุณภำพทำงเคมี  
       - กำรหำค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH)วเิครำะห์โดยเคร่ือง pH meter  

                    - กำรหำปริมำณควำมเป็นกรดทั้งหมด (total titratable acidity) (AOAC, 1998) 
       - ปริมำณของแขง็ท่ีละลำยไดท้ั้งหมด (total soluble solid, TSS) โดยใช ้               

Hand refractometer 
 3.5.2.2  คุณภำพทำงดำ้นประสำทสัมผสั 

       ใชว้ิธีกำรให้คะแนนควำมชอบ 1 ถึง 9 (9-point hedonic scale) ทดสอบกบัผูท้ดสอบท่ี
ไม่ผ่ำนกำรฝึกฝน จ ำนวน 30 คน ผูท้ดสอบกลุ่มเป้ำหมำย คือ นักศึกษำสำขำวิชำชีววิทยำ              
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธญับุรี (Peryam and Pilgrim, 
1957) 
 
3.6 สถำนทีท่ ำกำรทดลอง 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ต .คลองหก     
อ.ธญับุรี จ.ปทุมธำนี 12110 โทรศพัท ์0-2549-3404 
 



บทที ่4 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

  

4.1 การผลติแอลกอฮอล์จากน า้เช่ือมเปลอืกสับปะรด  

            ในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์โดยใช้น ้ าเช่ือมจากเปลือกสับปะรดเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ ท า

การเพาะเล้ียงเช้ือยีสต ์ S. cerevisiae var. montache   ในน ้ าเช่ือมเปลือกสับปะรดท่ีมีการปรับค่า

ของแข็งท่ีละลายไดท้ั้งหมด เป็น 20-22 องศาบริกซ์ และความเป็นกรดด่างเท่ากบั 4.0 จากผลการ

ทดลองพบวา่ในระหวา่งกระบวนการหมกัจะมีการเปล่ียนแปลงของค่าของแข็งท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

ความเป็นกรด-ด่าง  และแอลกอฮอล์ โดยเม่ือระยะเวลาการหมกัเพิ่มข้ึนแอลกอฮอล์จะมีปริมาณ

เพิ่มข้ึน โดยเม่ือท าการหมกัเป็นเวลา7วนัจะไดป้ริมาณ11.9เปอร์เซ็นต ์(ปริมาตร/ปริมาตร)ในขณะท่ี

ค่าของแข็งท่ีละลายไดท้ั้งหมด มีปริมาณลดลงเหลือเพียง   8๐brix เน่ืองจากเช้ือ S. cerevisiae var. 

montache  มีการเปล่ียนน ้าตาลในน ้าเช่ือมเปลือกสับปะรดไปเป็นแอลกอฮอล์  และค่าpH อยูใ่นช่วง

3.4-3.7 ซ่ึงมีความเป็นกรดท าให้ยีสตห์ยุดการเจริญเติบโตโดยปกติยีสตส์ามารถเจริญไดดี้ท่ี  pH 5.5 

( กุลวดี 2552)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิตตพงษ ์(2532) ไดท้  าการศึกษาถึงกระบวนการผลิต

น ้าส้มสายชูจากน ้ามะพร้าวโดยวธีิหมกัแบบเร็ว ซ่ึงในขั้นตอนแรกในการหมกัแอลกอฮอล์นั้นไดใ้ช้

เช้ือ Saccharomyces sp. CMU1ในการหมกัพบวา่เช้ือ Saccharomyces sp.CMU1 สามารถผลิต

แอลกอฮอลไ์ดร้้อยละ 10.49 โดยใชน้ ้ามะพร้าวท่ีมีปริมาณน ้าตาลเร่ิมตน้เท่ากบัร้อยละ 20 มีค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เร่ิมตน้ท่ี 4.5 หมกัท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และใชเ้วลาหมกั 72 ชัว่โมง  
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ภาพที ่1 ผลการเพาะเล้ียงยสีต ์S. cerevisiae var. montache   โดยใชน้ ้าเช่ือมจากเปลือกสับปะรด 

  เป็นวตัถุดิบเพื่อผลิตแอลกอฮอล์ 
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4.2 การศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมในการผลติน า้ส้มสายชูหมักจากน า้เช่ือมเปลอืกสับปะรด 

 

ในขั้นตอนการหมกัเพื่อให้ไดก้รดอะซิติก ไดน้ าน ้ าเช่ือมจากเปลือกสับปะรดท่ีผ่านการ

หมกัในขั้นตอนแรกท่ีมีปริมาณความเขม้ขน้แอลกอฮอล์ 4 เปอร์เซ็นต(์ปริมาตร/ปริมาตร) ซ่ึงเป็น

ความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมส าหรับน ามาเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ในการผลิตกรดอะซิติก หากใชแ้อลกอฮอล์

ท่ีมีความเขม้ขน้สูงเกินไปอาจมีผลต่อการเจริญของเช้ือและอตัราการผลิตกรดอะซิติก ท าการหมกั

เป็นเวลา 7 วนัโดยใชเ้ช้ือแบคทีเรีย A. acetiTISTR102 และ A. acetiTISTR103 ปริมาณกรดอะซิติก

ท่ีผลิตไดจ้ะเร่ิมคงท่ีตั้งแต่วนัท่ี 4ของการหมกั โดยท่ี A.aceti TISTR103 สามารถผลิตกรดอะซิติกได้

สูงถึง3.8 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงดีกวา่ A. acetiTISTR102 ท่ีผลิตกรดอะซิติกไดเ้พียง3.2เปอร์เซ็นต ์ดงัแสดง

ในภาพท่ี2 และเม่ือระยะเวลาการหมกัเพิ่มข้ึน ปริมาณแอลกอฮอลใ์นทุกตวัอยา่งจะมีค่าลดลงสังเกต

ไดจ้ากวนัท่ี4 ของการทดลองแอลกอฮอล์ถูกน าไปใชไ้ดห้มด สาเหตุเน่ืองมาจากเช้ือ A. aceti ท่ีใช้

ในกระบวนการหมกัในขั้นตอนน้ีเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัโดยเปล่ียนแอลกอฮอล์ท่ีมีอยูใ่นน ้ าหมกั

เป็นกรดอะซิติก เอ้ืองพลอย (2552) 
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 ปริมาณกรดอะซิติกทั้งหมด (%)ของ  A.aceti TISTR 102 

ปริมาณกรดอะซิติกทั้งหมด(%)ของ  A. aceti TISTR 103 

ปริมาณแอลกอฮอลท์ั้งหมด(%)ของ  A. aceti TISTR 102

ปริมาณแอลกอฮอลท์ั้งหมด(%)ของ A. aceti TISTR 103 

 

 

ภาพที ่2 ผลการเพาะเล้ียงแบคทีเรีย A. acetiTISTR102และ A. acetiTISTR103 ในวตัถุดิบท่ีมี 

 ปริมาณแอลกอฮอลเ์ร่ิมตน้ 4 % (ปริมาตร/ปริมาตร) 
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4.3 การศึกษาความเข้มข้นของแอมโมเนียมฟอสเฟตทีเ่หมาะสม 

 

จากผลการศึกษาความเขม้ขน้ของแอมโมเนียมฟอสเฟตท่ีเหมาะสมโดยการเพาะเล้ียงเช้ือ

แบคทีเรียผลิตกรดอะซิติกสายพนัธ์ุ A. aceti TISTR103 และเติมแอมโมเนียมฟอสเฟตเป็น

สารอาหารเสริมในน ้ าหมักท่ีระดับ0.5,1.0, 2.0 กรัมต่อลิตร ผลการทดลองพบว่าเม่ือเติม

แอมโมเนียมฟอสเฟต0.5กรัมต่อลิตรให้ปริมาณกรดอะซิติกสูงสุด3.8% ซ่ึงมากกว่าการใช้

แอมโมเนียมฟอสเฟตในน ้ าหมกัท่ี 2.0 และ 1.0 กรัมต่อลิตร เพราะการใชแ้อมโมเนียมฟอสเฟตใน

ระดบัท่ีไม่เหมาะสมจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของเช้ือ Acetobacter และการสร้างกรดอะซิติกใน

น ้ าส้มสายชูหมักจากน ้ าเช่ือมเปลือกสับปะรดเป็นอย่างยิ่ง เพราะเน่ืองจากน ้ าเช่ือมจากเปลือก

สับปะรดมีสารอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับจุลินทรีย์ในปริมาณท่ีต ่า โดยเฉพาะสารท่ีเป็นแหล่งของ

ไนโตรเจน จากการทดลองการผลิตแอลกอฮอล์จากน ้ าเช่ือมเปลือกสับปะรดโดยใช้เช้ือ S. 

cerevisiae var. montache ไดแ้อลกอฮอล์ท่ีมีความเขม้ขน้11.9 เปอร์เซ็นต์(ปริมาตร/ปริมาตร)น ามา

ผลิตกรดอะซิติกโดยเลือกใช้เช้ือแบคทีเรียสร้างกรดอะซิติกท่ีเหมาะสมคือเช้ือ A. aceti (TISTR 

103) เล้ียงในวตัถุดิบท่ีมีปริมาตรแอลกอฮอล์เร่ิมตน้ 4 เปอร์เซ็นต(์ปริมาตร/ปริมาตร)ในสภาวะท่ีมี

การเติมแอมโมเนียมฟอสเฟตเป็นสารอาหารเสริมในน ้ าหมกัท่ีระดบั 0.5กรัมต่อลิตรจะท าให้ได้

ปริมาณกรดอะซิติก 3.8 เปอร์เซ็นต์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทนิตย ์และสุเทพ (2541)ได้

ท าการศึกษาการผลิตน ้ าส้มสายชูหมกัจากเปลือกสับปะรดโดยใช้ระบบหมกัแบบก่ึงต่อเน่ืองและ

เติมแอมโมเนียมฟอสเฟต 0.5 กรัมต่อลิตรจะไดค้วามเขม้ขน้ของกรดน ้ าส้ม 4 เปอร์เซ็นต(์ปริมาตร/

ปริมาตร)ในระยะเวลาการหมกั 5 วนั 
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ปริมาณแอมโมเนียมฟอสเฟต 0.5 g/l 

ปริมาณแอมโมเนียมฟอสเฟต 1.0 g/l 

ปริมาณแอมโมเนียมฟอสเฟต 2.0 g/l 

 

 

ภาพที ่3   ผลการเพาะเล้ียงเช้ือแบคทีเรีย A. aceti (TISTR 103) ในวตัถุดิบท่ีมีการเติมแอมโมเนียม 

  ฟอสเฟตในระดบัต่างๆ 
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4.4  การศึกษาสูตรทีเ่หมาะสมในการพฒันาเคร่ืองดื่มน า้ส้มสายชูหมักจากน า้เช่ือมเปลือกสับปะรด

ผสมน า้ผลไม้ 

 การส ารวจความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อชนิดของน ้ าผลไมท่ี้เป็นส่วนผสมในเคร่ืองด่ืม

น ้ าส้มสายชูหมกัจากน ้ าเช่ือมเปลือกสับปะรดโดยน าส่วนผสมของผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมน ้ าส้มสายชู

หมกัซ่ึงประกอบดว้ย น ้ าส้มสายชูหมกัจากน ้ าเช่ือมเปลือกสัปปะรด น ้ าผลไม ้ และสารให้ความ

หวาน มาท าการผสมกนั โดยมีขอ้ก าหนดคือ ใชน้ ้ าผึ้งเป็นสารให้ความหวานในผลิตภณัฑ์เน่ืองจาก

เนน้ความมีประโยชน์ต่อสุขภาพร้อยละ 15 และปริมาณน ้ าส้มสายชูหมกัท่ีใชมี้ปริมาณร้อยละ 50 

และน ้าผลไมท่ี้ใชร้้อยละ 35 

ตารางที ่3 การส ารวจความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อชนิดของน ้าผลไมท่ี้เป็นส่วนผสมใน

เคร่ืองด่ืมน ้าส้มสายชูหมกัจากน ้าเช่ือมเปลือกสับปะรด 

ชนิดน า้ผลไม้ ล าดับความชอบ(ร้อยละ) 

ล าดับ 1 ล าดับ 2 ล าดับ 3 ล าดับ 4 ล าดับ 5 

1. น ้าฝร่ัง ตราทิปโก ้ 26.67 26.67 13.33 13.33 20.00 

2. น ้าทบัทิมผสมน ้าผลไมร้วม ตราทิปโก ้ 20.00 26.67 30.00 20.00 3.33 

3. น ้ามงัคุดผสมน ้าผลไมร้วม ตราทิปโก ้ 20.00 20.00 20.00 26.67 23.33 

4. น ้าส้มเขียวหวาน ตราทิปโก ้ 6.67 16.67 23.33 16.67 36.66 

5. น ้าพรุนผสมองุ่น ตราทิปโก ้ 20.00 13.33 13.33 26.67 26.67 
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 จากการส ารวจผูบ้ริโภคจ านวน 30 คน โดยเป็นการสอบถามถึงความตอ้งการของน ้ าผลไม้

ท่ีจะใหผ้สมลงในผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมน ้าส้มสายชูหมกัจากน ้ าเช่ือมเปลือกสับปะรดโดยให้ผูบ้ริโภค

ท าการเลือกน ้ าผลไม ้5 ชนิด ไดแ้ก่ น ้ าฝร่ัง น ้ าทบัทิมผสมน ้ าผลไมร้วม น ้ ามงัคุดผสมน ้ าผลไมร้วม 

น ้าส้มเขียวหวาน น ้าพรุนผสมองุ่น โดยเรียงล าดบัความตอ้งการ 1-5 (1 คือ น ้ าผลไมท่ี้ตอ้งการใส่ลง

ในผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด และ 5 คือน ้าผลไมท่ี้ตอ้งการใหใ้ส่ลงในผลิตภณัฑน์อ้ยท่ีสุด) ผลการทดสอบ

พบว่าน ้ าฝร่ัง เป็นน ้ าผลไมท่ี้ผูบ้ริโภคตอ้งการให้ผสมในเคร่ืองด่ืมน ้ าส้มสายชูหมกัเป็นล าดบัท่ี 1 

มากท่ีสุด (ร้อยละ 26.67) ล าดบัต่อมาคือ น ้ าทบัทิมผสมน ้ าผลไมร้วม น ้ ามงัคุดผสมน ้ าผลไมร้วม

และน ้ าพรุนผสมองุ่น ถูกเลือกเป็นล าดบัท่ี 1 เท่ากบัร้อยละ 20.00 ส่วนน ้ าส้มเขียวหวาน ถูกเลือก

เป็นล าดบัท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด(ร้อยละ 6.67) ดงัตารางท่ี 3 

  

ตารางที ่4 การส ารวจล าดบัความส าคญัของเหตุผล ท่ีจะมีต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าส้มสายชู

หมกัจากน ้าเช่ือมเปลือกสับปะรดของผูบ้ริโภค  

เหตุผล ล าดับส าคัญ(ร้อยละ) 

ล าดับ 1 ล าดับ 2 ล าดับ 3 ล าดับ 4 

1. ความแปลกใหม่ 36.67 26.67 20.00 16.67 

2. มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 30.00 33.33 26.67 10.00 

3. รสชาติอร่อย 23.33 23.33 30.00 20.00 

4. สีสันสวยงาม 10.00 30.00 23.33 53.33 
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 เม่ือทดสอบถึงเหตุผลท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าส้มสายชูหมกัจากน ้ าเช่ือมเปลือก

สับปะรดของผูบ้ริโภค (ตารางท่ี 4) เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์โดยเรียงเหตุผล

ตามล าดบัความตอ้งการ 1-4 ( 1 คือเหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุด และ 4 คือเหตุผลท่ีส าคญันอ้ยท่ีสุด )พบวา่

เหตุผลท่ีมีผูต้อบแบบสอบถามเลือกเป็นล าดบัท่ี 1 มากท่ีสุดคือ ผลิตภณัฑ์มีความแปลกใหม่ (ร้อย

ละ 36.67) รองลงมาคือผลิตภณัฑมี์ประโยชน์ต่อสุขภาพ (ร้อยละ 30.00) ล าดบัต่อมาคือ ผลิตภณัฑ์มี

รสชาตอร่อย (ร้อยละ 23.33) และล าดบัสุดทา้ยท่ีมีผูเ้ลือกคือ ผลิตภณัฑ์มีสีสันสวยงาม (ร้อยละ

10.00) แต่มีผูใ้หค้วามส าคญัผลิตภณัฑมี์รสชาตอร่อยเป็นล าดบัท่ี 4 ถึงร้อยละ 53.33 จึงถือไดว้า่เร่ือง

ของสีสันสวยงามของผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมน ้ าส้มสายชูหมกันั้นผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเป็นล าดบั

สุดทา้ยในทั้งหมด 4 เหตุผลท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมน ้ าส้มสายชูหมกัจากน ้ าเช่ือม

เปลือกสับปะรดและเม่ือทดสอบถึงความตอ้งการในการซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าส้มสายชูหมกัจากน ้ าเช่ือม

เปลือกสับปะรดพบวา่มีผูต้อ้งการซ้ือทั้งหมด 23 คน (ร้อยละ 76.67) และผูท่ี้ไม่ตอ้งการซ้ือ 7 คน 

(ร้อยละ 23.33)  
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4.5 การทดสอบค่าคุณภาพทางประสาทสัมผสัของเคร่ืองดื่มน า้ส้มสายชูหมักจากน า้เช่ือมเปลอืก

สับปะรดทีไ่ด้จากการทดลอง 

 
ตารางที ่5 เปรียบเทียบค่าคุณภาพทางประสาทสัมผสัของเคร่ืองด่ืมน ้าส้มสายชูหมกัจากน ้าเช่ือม
เปลือกสับปะรดท่ีไดจ้ากการทดลอง 
 

ค่าคุณภาพทางประสาทสัมผัส ค่าจากการทดลอง* 

คะแนนความชอบโดยรวม 6.37 

คะแนนความชอบกลิน่น า้ส้มสายชู 5.13 

คะแนนความชอบรสเปร้ียว 5.20 

คะแนนความชอบรสหวาน 5.60 

คะแนนความชอบความรู้สึกหลงัชิม 5.93 

 
*ค่าเฉล่ีย ของคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผสั ทดสอบโดยใชว้ธีิ 9-point hedonic scale กบัผู ้
ทดสอบจ านวน 30 คน  
  
 ในการศึกษาชนิดของน ้ าผลไม้ท่ีเหมาะสมต่อการน ามาผสมในน ้ าส้มสายชูหมักจาก
น ้าเช่ือมเปลือกสับปะรดไดเ้ลือกน ้ าฝร่ัง ผลคะแนนความชอบทางดา้นประสาทสัมผสัจากผูบ้ริโภค 
30 คน โดยวิธีให้คะแนนความชอบ 1 ถึง 9 (9 point hedonic scale) มีค่าคะแนนแสดงดงัตารางท่ี 5
พบว่าคะแนนความชอบโดยเฉล่ียเท่ากบั 6.37 ค่าคะแนนความชอบดา้นกล่ินของน ้ าส้มสายชูโดย
เฉล่ียเท่ากบั 5.13  คะแนนความชอบดา้นรสเปร้ียวโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 5.20 คะแนนความชอบดา้นรส
หวานโดยเฉล่ียเท่ากบั 5.60 และคะแนนความชอบความรู้สึกหลงัชิมโดยเฉล่ียเท่ากบั 5.93  
 ในการทดลองน้ีใช้คะแนนการยอมรับค่าคะแนนความชอบโดยรวมกล่ินน ้ าส้มสายชู รส
เปร้ียว รสหวาน และความรู้สึกหลงัชิมเท่ากบั 5.0 ข้ึนไป (จากการใชว้ิธี 9-point hedonic scale) เป็น



34 

เกณฑท่ี์ใชใ้นการหาสูตรท่ีเหมาะสมของเคร่ืองด่ืมน ้ าส้มสายชูหมกัจากน ้ าน ้ าเช่ือมเปลือกสับปะรด
โดยในการเลือกใช้ระดบัคะแนนทางด้านการทดสอบการยอมรับนั้นสอดคล้องกบังานวิจยัของ 

Silva et al. (2009) ท่ีท าการคดัเลือกสายพนัธ์ุของ S. cerevisiae ท่ีใชใ้นการหมกัเคร่ืองด่ืมพื้นเมือง
ของประเทศอิตาลี โดยได้ให้การยอมรับเคร่ืองด่ืมท่ีมีคะแนนความชอบ 5.0 ข้ึนไป เช่นเดียวกบั
งานวจิยัของ Deshpande et al. (2008) ไดใ้ชร้ะดบัคะแนนท่ี 5.0 ในการหาสูตรท่ีเหมาะสมท่ีสุดของ
เคร่ืองด่ืมจากถัว่ลิสง และถัว่เหลือง แต่แตกต่างจากงานวิจยัของ เอ้ืองพลอย 2552 ใชค้ะแนนการ
ยอมรับค่าคะแนนความชอบโดยรวม กล่ินน ้ าส้มสายชู รสเปร้ียว รสหวาน และความรู้สึกหลงัชิม
เท่ากบั 5.5 ข้ึนไป เป็นเกณฑท่ี์ใชใ้นการหาสูตรท่ีเหมาะสมของเคร่ืองด่ืมน ้ าส้มสายชูหมกัจากน ้ าผล
หม่อน 
 
 



บทที ่5 

สรุปผลการทดลอง 

 

 ในการผลิตน ้ าส้มสายชูหมกัเพื่อสุขภาพจากน ้ าเช่ือมเปลือกสับปะรด ได้ท าการศึกษา
ขั้นตอนกระบวนการหมกัเพื่อให้ไดน้ ้ าส้มสายชูหมกัมี  2 ขั้นตอนโดยพบว่าโดยในขั้นแรกจะใช ้ 
ยีสตส์ายพนัธ์ุ Saccharomyces cereviseae var. montache เพื่อผลิตแอลกอฮอล์จากน ้ าเช่ือมเปลือก
สับปะรด สามารถผลิตแอลกอฮอล์ไดค้วามเขม้ขน้11.9 เปอร์เซ็นต(์ปริมาตร/ปริมาตร) การศึกษา
สภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตน ้ าส้มสายชูหมกัพบว่า Acetobacter aceti TISTR 103มีความ
เหมาะสมในการผลิตน ้ าส้มสายชูหมกัเม่ือใช้แอลกอฮอล์เร่ิมตน้ 4เปอร์เซ็นต์(ปริมาตร/ปริมาตร)
และใชแ้อมโมเนียมฟอสเฟต 0.5 กรัมต่อลิตร สามารถท าการเปล่ียนแอลกอฮอล์ให้เป็ฯกรดอะซิติก
ไดสู้งโดยให้ปริมาณกรดอะซิติกสูงถึง 3.8 เปอร์เซ็นต์ ผลการสอบถามผูบ้ริโภคถึงชนิดของน ้ า
ผลไมท่ี้เหมาะสมส าหรับน ามาใช้เป็นส่วนผสม พบว่าผูบ้ริโภคให้คะแนนความชอบน ้ าฝร่ังมาก
ท่ีสุด การทดสอบทางประสาทสัมผสัของน ้ าส้มสายชูหมกัจากน ้ าเช่ือมเปลือกสับปะรดท่ีใชน้ ้ าฝร่ัง
เป็นส่วนผสมพบว่าผูบ้ริโภคให้คะแนนความชอบโดยรวมเฉล่ียเท่ากบั 6.37 แสดงวา่ผูบ้ริโภคให้
การยอมรับน ้ าส้มสายชูหมกัจากเปลือกสับปะรดในระดบัดี ดงันั้นผลิตภณัฑ์ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมาน้ี จึง
มีแนวโนม้ท่ีจะสามารถพฒันาไปสู่ระดบัอุตสาหกรรมได ้
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1.การวเิคราะห์ทางเคมี 

1.1 การวเิคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์โดยใช้เคร่ืองมือ Ebulliometer (Dujardin-salleron)          

(Iland et al., 2000) 

1.1.1 หลกัการ 

เป็นการวิเคราะห์จุดเดือดของสารละลายผสมระหวา่งน ้ าและแอลกอฮอล์ เปรียบเทียบกบั
จุดเดือดของน ้ าบริสุทธ์ิ ถา้มีปริมาณของแอลกอฮอล์ในสารตวัอยา่งเพิ่มข้ึนจะท าให้จุดเดือดลดลง
จากจุดเดือดของน ้ าบริสุทธ์ิ ผลลพัธ์ท่ีได้สามารถน าไปค านวณเป็นร้อยละของแอลกอฮอล์โดย
ปริมาตร แต่มีขอ้จ ากดัอยูท่ี่ตวัอยา่งท่ีน ามาวดัตอ้งมีปริมาณแอลกอฮอลไ์ม่เกินร้อยละ 16 

1.1.2 การวเิคราะห์ 

 
ภาพท่ี 4 เคร่ือง Ebulliometer 

ท่ีมา : Seattle Times (2009) 

  1.1.2.1 การหาจุดเดือดของน ้า 

 เติมน ้ากลัน่บริสุทธ์ิ 30 มิลลิลิตรใส่ลงใน Boiling chamber ดงัภาพท่ี 1 ต่อส่วน Reflux 
condenser จุดตะเกียงแอลกอฮอล์ ตม้จนกระทัง่เดือด อ่านค่าอุณหภูมิของน ้าเดือดเม่ือปรอทข้ึนไป 
คงท่ี ปรับต าแหน่งสเกลใหอ่้านค่าจุดเดือดเป็นร้อยละ 0.0 โดยปริมาตรแลว้จึงหยดุการตม้และเทน ้า 
ทิ้ง 
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  1.1.2.2 การหาจุดเดือดของตวัอยา่ง 

 ใส่ตวัอยา่งลงใน Boiling chamber จนถึงขีดท่ีก าหนด ต่อส่วน Reflux condenser แลว้ 
ท าการเติมน ้าเยน็ลงไปใน Reflux condenser จุดตะเกียงแอลกอฮอล์ ตม้จนกระทัง่เดือด ดูระดบั 
ปรอทท่ีข้ึนไป และคงท่ี โดยค่าท่ีอ่านไดคื้อปริมาณแอลกอฮอลใ์นตวัอยา่ง 

  1.1.2.3 การท าความสะอาด 

 ควรท าความสะอาดทุกคร้ังท่ีเปล่ียนตวัอยา่งท่ีวเิคราะห์ ในส่วนของ Boiling chamber 
ถา้มีคราบสารติดอยูใ่หท้  าความสะอาดดว้ย ร้อยละ 2 ของสารละลาย NaOH 

1.2 การหาปริมาณกรดทั้งหมด (Total titratable acidity) (AOAC, 1998) 

ชัง่ตวัอยา่ง 10 มิลลิลิตร ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร เติมน ้ ากลัน่ลงไปเล็กนอ้ย คน

ให้ละลายเขา้กนัดี ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร โดยใช ้ Volumetric flask กรองผา่นกระดาษ

กรองเบอร์ 4 ปิเปตของเหลวท่ีกรองไดม้า 10 มิลลิลิตร ใส่ในฟลาสก์ขนาด 125 มิลลิลิตร น าไป     

ไตเตรทกบั 0.01 N NaOH ท่ีผา่นการ standardize แลว้ โดยใชฟี้นอฟธาลีน 2-3 หยดเป็นอินดิเคเตอร์ 

ค านวณหาปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดท่ีมีอยู่ในปริมาณมากของตวัอย่างนั้น โดยสารละลาย  

0.1N NaOH จ านวน 1 มิลลิลิตรท าปฏิกิริยาสมมูลยพ์อดีกบักรดอะซิติก (CH3COOH)6.005 

มิลลิกรัม และท าปฏิกิริยาสมมูลยพ์อดีกบักรดซิตริก (C6H8O7.H2O) 7.005 มิลลิกรัม 
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แบบสอบถามและแบบทดสอบทางประสาทสัมผสั 
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แบบสอบถามส ารวจความต้องการของผู้บริโภคทีม่ีต่อชนิดของน า้ผลไม้ทีเ่ป็นส่วนผสมใน

เคร่ืองดื่มน า้ส้มสายชูหมักจากน า้เช่ือมจากเปลอืกสับปะรด 

สาขาวชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

เรียน ท่านผูต้อบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามน้ี เป็นการส ารวจความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม

น ้ าส้มสายชูหมกัจากน ้ าเช่ือมจากเปลือกสับปะรด (Production of Healthy Vinegar Drink from 

Pineapple Peel syrup) เพื่อใชป้ระกอบในการท าโครงงานทางดา้นชีววิทยา  ของ นกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ธญับุรี ภายใตก้ารดูแลของ อาจารยอ์นนัต์ บุญปาน โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 2 หน้า ซ่ึงทางผู ้

ศึกษาใคร่ขอความกรุณาและขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง กรุณากรอกขอ้มูลในแบบสอบถามโดยท าเคร่ืองหมาย / หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด 
1. เพศ   [ ] ชาย    [ ] หญิง 
2. อาย ุ  [ ] ต ่ากวา่15 ปี   [ ] 15-30 ปี   [ ] 31-45 ปี 

[ ] 46-60 ปี   [ ] มากกวา่ 60 ปี 
3. อาชีพ  [ ] นกัเรียน, นกัเรียนศึกษา    [ ] ขา้ราชการ 

[ ] นกัธุรกิจ   [ ] พนกังานเอกชน  [ ] พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
[ ] เกษตรกร   [ ] แม่บา้น   [ ] อ่ืนๆ ระบุ..................... 

4. ท่านเคยรับประทานผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมน ้าส้มสายชูหมกัจากน ้าผลไมช้นิดต่างๆ                                         
(เช่น เคร่ืองด่ืมแอปเป้ิลไซเดอร์ หรือเคร่ืองด่ืมน ้าส้มสายชูหมกัจากไวน์แดง) มาก่อนหรือไม่ 

[ ] เคยรับประทาน  [ ] ไม่เคยรับประทาน 
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ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์และแนวทางการพฒันา 

ค าช้ีแจง กรุณากรอกขอ้มูลในแบบสอบถาม ใหต้รงกบัความตอ้งการของท่านมากท่ีสุด 
5. หากมีการพฒันาเคร่ืองด่ืมน ้ าส้มสายชูหมกัจากน ้ าเช่ือมจากเปลือกสับปะรด (มีสีเหลือง) โดยมี
การผสมน ้ าผลไมล้งไปท่านคิดว่าผลไมช้นิดใดเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของท่านมาก
ท่ีสุดท่ีจะใชใ้นการผสมโดยเรียงล าดบัความชอบ 1-5 (1 คือชอบมากท่ีสุด 5 คือชอบนอ้ยท่ีสุด) 
       [ ] น ้าฝร่ัง ตราทิปโก ้ (สีเขียว)   [ ] น ้าทบัทิมผสมน ้าผลไมร้วม ตราทิปโก ้ (สีชมพมู่วง) 
       [ ] น ้าส้มเขียวหวาน ตราทิปโก ้(สีส้ม)   [ ] น ้าพรุนผสมองุ่น ตราทิปโก ้ (สีน ้าตาล) 
       [ ] น ้ามงัคุดผสมน ้าผลไมร้วม ตราทิปโก ้ (สีชมพอู่อน)  
6. เหตุผลท่ีจะท าใหท้่านตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมน ้าส้มสายชูหมกัจากน ้าเช่ือมจาก
เปลือกสับปะรด 
เพราะอะไร โดยเรียงล าดบัตามความส าคญัของเหตุผล 1-4 (1 คือเหตุผลท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด 4 
คือเหตุผลท่ีมีความส าคญันอ้ยท่ีสุด) 

[ ] ความแปลก ใหม่  [ ] มีประโยชนต่์อสุขภาพ  [ ] รสชาติอร่อย 
[ ] สีสันสวยงาม  [ ] อ่ืนๆระบุ.............. 

7. ถา้หากมีผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมน ้าส้มสายชูหมกัจากจากน ้าเช่ือมจากเปลือกสับปะรดออกมาจ าหน่าย
ท่านจะซ้ือบริโภคหรือไม่ท าเคร่ืองหมาย หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด 

[ ] ซ้ือ    [ ] ไม่ซ้ือ 

8.ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.......................................................................................... 

ขอขอบพระคุณทุกท่าน 
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ข้อมูลทีไ่ด้จากการทดลอง 
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ผลการทดลองการศึกษาสภาวะของการผลติน า้ส้มสายชูหมักจากน า้เช่ือมเปลอืกสับปะรด 

ตารางที ่6 แสดงค่าความเป็นกรดด่างในวนัต่างๆ 

A.aceti TISTR 102 วนัท่ี 0 วนัท่ี 1 วนัท่ี 2 วนัท่ี 3 วนัท่ี 4 วนัท่ี 5 วนัท่ี 6 วนัท่ี 7 

 control 3.65 3.85 3.68 3.25 3.2 3.2 3.2 3.22 

 0.5 g/l 3.65 3.55 3.46 3.24 3.19 3.19 3.19 3.18 

1.0 g/l 3.63 3.63 3.54 3.37 3.26 3.26 3.24 3.24 

2.0 g/l 3.61 3.65 3.56 3.46 3.35 3.34 3.30 3.30 

A.aceti TISTR 103 วนัท่ี 0 วนัท่ี 1 วนัท่ี 2 วนัท่ี 3 วนัท่ี 4 วนัท่ี 5 วนัท่ี 6 วนัท่ี 7 

control 3.62 3.8 3.66 3.19 3.19 3.17 3.17 3.19 

0.5g/l 3.65 3.56 3.44 3.17 3.16 3.16 3.16 3.16 

1.0 g/l 3.62 3.66 3.46 3.22 3.22 3.2 3.2 3.2 

2.0 g/l 3.68 3.64 3.47 3.28 3.28 3.26 3.24 3.24 
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ตารางที ่7 แสดงค่าของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TTS) ในวนัต่างๆ 

A.aceti TISTR 102 วนัท่ี 0 วนัท่ี 1 วนัท่ี 2 วนัท่ี 3 วนัท่ี 4 วนัท่ี 5 วนัท่ี 6 วนัท่ี 7 

 control 10 9.8 9.8 9.8 9.8 9.2 9 9.2 

 0.5 g/l 10 9.8 9.8 9.8 9.8 9.4 9.2 9.2 

1.0 g/l 10 9.8 9.8 9.8 9.8 9.4 9 9 

2.0 g/l 10 9.8 9.8 9.8 9.8 9.4 9 9 

A.aceti TISTR 103 วนัท่ี 0 วนัท่ี 1 วนัท่ี 2 วนัท่ี 3 วนัท่ี 4 วนัท่ี 5 วนัท่ี 6 วนัท่ี 7 

control 10 9.8 9.8 9.8 9.8 9.6 9 9 

0.5g/l 10 9.8 9.8 9.8 9.4 9.6 9 9 

1.0 g/l 10 9.8 9.8 9.8 9.8 9.6 9 9 

2.0 g/l 10 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9 9 
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ตารางที ่8 แสดงค่าปริมาณของแอลกอฮอล ์ในวนัต่างๆ 

 

A.aceti TISTR 102 วนัท่ี 0 วนัท่ี 1 วนัท่ี 2 วนัท่ี 3 วนัท่ี 4 วนัท่ี 5 วนัท่ี 6 วนัท่ี 7 

 control 4 3 2.2 1 0 0 0 0 

 0.5 g/l 4 3 2.2 1 0 0 0 0 

1.0 g/l 4 3 2.2 1 0 0 0 0 

2.0 g/l 4 3 2.2 1 0 0 0 0 

A.aceti TISTR 103 วนัท่ี 0 วนัท่ี 1 วนัท่ี 2 วนัท่ี 3 วนัท่ี 4 วนัท่ี 5 วนัท่ี 6 วนัท่ี 7 

control 4 3 2.2 0.5 0 0 0 0 

0.5g/l 4 3 1.8 0.5 0 0 0 0 

1.0 g/l 4 3 1.8 0.5 0 0 0 0 

2.0 g/l 4 3 2.2 1 0 0 0 0 
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ตารางที ่9 แสดงค่าปริมาณของกรดอะซิติกในวนัต่างๆ 

A.aceti TISTR 102 วนัท่ี 0 วนัท่ี 1 วนัท่ี 2 วนัท่ี 3 วนัท่ี 4 วนัท่ี 5 วนัท่ี 6 วนัท่ี 7 

 control 0.528 0.648 1.188 2.868 3.228 3.228 3.228 3.252 

 0.5 g/l 0.528 0.792 1.92 2.724 3.276 3.264 3.264 3.288 

1.0 g/l 0.528 0.732 1.332 2.364 3.168 3.108 3.144 3.228 

2.0 g/l 0.528 0.684 1.2 2.136 2.724 2.724 2.676 2.724 

A.aceti TISTR 103 วนัท่ี 0 วนัท่ี 1 วนัท่ี 2 วนัท่ี 3 วนัท่ี 4 วนัท่ี 5 วนัท่ี 6 วนัท่ี 7 

control 0.528 0.648 1.32 3.228 3.276 3.264 3.276 3.264 

0.5g/l 0.528 0.816 2.7 3.264 3.852 3.84 3.852 3.852 

1.0 g/l 0.528 0.708 2.1 3.156 3.636 3.636 3.648 3.636 

2.0 g/l 0.528 0.684 1.716 2.928 3.228 3.204 3.228 3.24 
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ผลการทดลองการศึกษาสูตรทีเ่หมาะสมในการผลติน า้ส้มสายชูหมักจากน า้เช่ือมเปลอืกสับปะรด 

 

ภาพท่ี 5 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เร่ืองเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ภาพท่ี 6 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เร่ืองอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
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ภาพท่ี 7 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เร่ืองอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ภาพท่ี 8 สัดส่วนผูท่ี้เคยและไม่เคยบริโภคเคร่ืองด่ืมน ้าส้มสายชูหมกั 
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ภาคผนวก ง 

สูตรอาหารเลีย้งเช้ือ 
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สูตรอาหารเลีย้งเช้ือส าหรับ Acetobacter aceti 

อาหารเหลว (Glucose Yeast extract Broth) 

1. กลูโคส 100 กรัม 

2. Yeast extract 10 กรัม 

3. น ้ากลัน่ 1000 มิลลิลิตร 

4. แอลกอฮอล ์3-5  เปอร์เซ็นต ์

อาหารแข็ง (Glucose Yeast extract Agar) 

1. กลูโคส 100 กรัม 

2. Yeast extract 10 กรัม 

3. น ้ากลัน่ 1000 มิลลิลิตร 

4. วุน้ 20 กรัม 

 

 

 

 



ประวตัิผู้ด ำเนินกำรทดลอง 
 

ช่ือ    นางสาวชญาณ์พิสุทธ์ิ แกว้สุวรรณ์ 
วนั เดือน ปี เกิด   15 กรกฎาคม 2532 
ประวติัการศึกษา   ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา ปีการศึกษา 2550 
สถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได ้ 75 หมู่ 23 ต.ทุ่งลูกนก อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
    โทร 084-3993167 
    E-mail address : dekzab10@hotmail.com 
ช่ือ    นางสาวนรารัตน์ เทียนชยัทศัน์ 
วนั เดือน ปี เกิด   8 กุมภาพนัธ์ 2532 
ประวติัการศึกษา   ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง ปีการศึกษา 2550 
สถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได ้ 24/106 หมู่ 1 ซอย แสงเพชร ถนนเลียบคลองหก ต.คลองหก  

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
    โทร 087-3384504 
    E-mail address : kan_ji_ja@hotmail.com 
ช่ือ    นางสาวสุดาวดี มโนรมณ์ 
วนั เดือน ปี เกิด   24 ตุลาคม 2532 
ประวติัการศึกษา   ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนปากช่อง ปีการศึกษา 2550 
สถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได ้ 46/3 หมู่ 5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง  
    จ.นครราชสีมา 30130 
    โทร 086-3580013 
    E-mail address : sudawadee_daw@hotmail.com 
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ช่ือ    นางสาวหน่ึงฤทยั หา้วหาญ 
วนั เดือน ปี เกิด   9 สิงหาคม 2532 
ประวติัการศึกษา   ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนบา้นแก่งวทิยา ปีการศึกษา 2550 
สถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได ้ 8/2 หมู่ 3 ต.บา้นแก่ง อ.ศรีสัชนาลยั   

จ.สุโขทยั 64130 
    โทร 086-9947961 
    E-mail address : paeng_jang2202@hotmail.com 
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