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Study on suitable yeast strain to be used as starter for toddy palm cake (Ka-numtal) production. 
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ABSTRACT 
Suitable yeast strain for used as starter for toddy palm cake (Ka-numtal) was studied. The 

results showed that 10 yeast isolates were isolated from toddy palm. The primary screening of 
these yeasts showed that 5 isolated (Y4, Y6, Y8, Y9 and Y10)  could be fermented carbon 
compounds and produced gas rapidly. Liquid starter from 5 yeast isolate and baker’ yeast were 
produced for toddy palm cake production and screening of effective yeast. It was found that using 
of 2% yeast isolate Y6 is the most suitable to use as liquid starter for toddy palm cake product.    
Toddy palm cake obtained from this process showed hight puffiness and the most soft texture. 
Identification of yeast isolate Y6 based on the morphological and biochemical characteristics, it 
was found that this yeast isolate similarly to Hanseniaspora sp. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 
 ขนมตาลเปนขนมไทยดั้งเดิมเนื้อขนมมีลักษณะเปนแปงสีเหลืองเขมนุมฟูมีกล่ินตาลหอม

หวาน  กระบวนการผลิตขนมตาลมีสวนผสมหลักที่ประกอบดวยเนื้อตาลของผลตาลที่สุกงอมแปง

ขาวเจากะทิและน้ําตาลผสมใหเขากันแลวทําการหมักไวจนขึ้นฟูจึงใสกระทงใบตองโรยมะพราวขดู

และนําไปนึ่งดวยไฟแรงจนสุก ซ่ึงขนมตาลที่ดีตองมกีล่ินหอมของลูกตาลสุกมีความมันมีกล่ินกะทิ

เนื้อพองเบาโดยที่หนาขนมตาลไมแตก และมีสีเหลืองเขมจนถึงสม (นฤมล, 2533) 

             ในการผลิตขนมตาลการหมักสวนผสมไวกอนการนึ่งถือเปนขั้นตอนสําคัญที่ทําใหเกิดการ

ขึ้นฟูของขนม เนื่องจากในเนื้อลูกตาลสุกมีเชื้อยีสตตามธรรมชาติอยูหลายชนิดซึ่งสวนใหญเปนเชื้อ

ในสกุลของ Candida   krusei, Saccharomyces  sp., Kloeckera  apiculate และHeseniaspora  sp.

เชื้อยีสตเหลานี้จะใชน้ําตาลจากเนื้อตาลสุกและน้ําตาลจากสวนผสมของขนมเปนแหลงคารบอน    

ที่ใชในการเจริญเติบโตจนเกิดกระบวนการหมักและสรางกาซคารบอนไดออกไซด  ทําใหขนมตาล

ขึ้นฟูและนุม (บุญมา และพะยอม, 2547) กระบวนการผลิตขนมตาลบางครั้งมักพบปญหาขนมตาล

ไมขึ้นฟู  เนื่องจากเนื้อตาลสุกมีเชื้อยีสตที่ชวยในกระบวนการหมักนอยหรือมีจํานวนเชื้อยีสต       

ไมเพียงพอสงผลใหการผลิตขนมตาลในแตละครั้ง  ผลิตภัณฑที่ไดมักมีคุณภาพไมสม่ําเสมอ โดย

กระบวนการผลิตขนมตาลในปจจุบัน จะมีการใชผงฟูเขามาชวยแทนกระบวนการหมักของยีสต

ตามธรรมชาติ  ซ่ึงวิธีนี้จะทําใหไดขนมตาลที่มีเนื้อกระดางไมหอมหวานกลิ่นตาลสุกและมีรสชาติ

ไมอรอย (นฤมล, 2533) ดังนั้นการใชกลาเชื้อยีสตบริสุทธ์ิที่มีประสิทธิภาพเติมลงในกระบวนการ

หมักขนมตาล จึงนาจะเปนแนวทางหนึ่งในการชวยทําใหกระบวนการหมักเกิดขึ้นไดดี ทําให

ผลิตภัณฑขนมตาลที่ไดมีคุณภาพที่สม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังชวยใหกระบวนการหมักเกิดขึ้นไดอยาง

รวดเร็วและสามารถนํามาประยุกตใชไดกับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม เพื่อการผลิตในปริมาณ

มากๆ ได 

 โครงงานนี้มีแนวความคิดในการพัฒนาคุณภาพของขนมตาลใหมีคุณภาพที่สม่ําเสมอ                 
ใชระยะเวลาในการหมักสั้นลง และรสชาติดี โดยจะทําการคัดเลือกยีสตที่เหมาะสมในการผลิตขนม



2 
 

ตาลจากเนื้อตาลสุก และเตรียมใหอยูในรูปของกลาเชื้อเหลว เพื่อนําไปใชในกระบวนการผลิตขนม
ตาล ซ่ึงนาที่จะเปนประโยชนตอกระบวนการผลิตขนมตาลในประเทศไทยตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงค 
 1.2.1  เพื่อคัดเลือกยีสตที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตขนมตาลจากเนื้อตาลสุก 

1.2.2  เพื่อจําแนกสายพันธุยีสตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการผลิตขนมตาลที่แยกได 
                        จากเนื้อตาลสกุ 
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บทที่ 2 
ทบทวนเอกสาร 

 
2.1  ลักษณะทั่วไปของตาล 

ลูกตาลเปนผลไมที่คนไทยคุนเคยมานาน พบเห็นไดทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย นิยม
ปลูกกันมากในจังหวัดเพชรบุรี สงขลา สุพรรณบุรีและอยุธยา ไมมีใครทราบแนชัดวามีถ่ินกําเนิดอยู
ที่ใดแตสันนิษฐานวานาจะอยูบริเวณตอนใตของทวีปเอเชียแถบตะวันออกของประเทศอินเดีย 
ตอมาไดกระจายพันธุออกไปพรอมกับการเผยแพรพุทธศาสนาไปยังประเทศตางๆ เชน ไทย พมา 
กัมพูชา  เปนตน  ตาลมีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Borassus flabellifer Linn. ชื่ออังกฤษคือ Plamyra 
Palm ประเทศไทยเรียกชื่อตางกันตามทองถ่ิน ทางภาคกลางเรียกวาตนตาล ทางภาคใตเรียกวา
ตาลโตนด ทางภาคเหนือ เรียกวา ปลีตาล ปจจุบันประเทศที่ปลูกตาลกันมากไดแก ประเทศไทย 
พมา กัมพูชา อินเดีย นิวกินีและควีนแลนด เปนตน (บุญมา และพะยอม, 2547) 

2.1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตาล 
ตาลเปนพืชในตระกูล Plamaceae พวกเดียวกับมะพราว ชิด สละ สาคู ระกํา และอินทผาลัม 

ตาลที่พบทั่วไปในประเทศไทยมี 2 พันธุ คือ ตาลไขและตาลหมอ (นิดดา, 2541) ตาลไขจะมีลูกยาว
รี เปลือกหนา เนื้อนอย สีเหลืองออน มีกล่ินนอยและมีรสไมหวานมากนักสวนตาลหมอมีลูกกลม
ปอม เนื้อตาลมาก เปลือกบาง สีเหลืองจัด กล่ินหอม และรสหวานเขมเปนคุณสมบัติที่เดนกวาตาล
ไข ซ่ึงโดยทั่วไปตาลทั้ง 2 พันธุมีลักษณะทั่วไปเหมือนกัน กลาวคือลําตนจะสูงคลายตนมะพราว 
โดยที่เปลือกของลําตนจะมีลักษณะขรุขระเปนวงซอนกัน และมีรอยกานเปนวงติดลําตน ในขณะที่
ใบมีลักษณะคลายพัดสีเขียวเขม เพศผูและเพศเมียจะอยูโดยแยกกันอยูคนละตนจึงเรียกวา “ตาลตน
ผู” และ “ตาลตนเมีย”  ตามชนิดของดอก ชอดอกจะแทงออกมาจากลําตนระหวางกาบใบ ตาลผูมี
ดอกเล็กและยาวเรียวคลายงวงชางสวนตาลตนเมียจะมีกานดอกใหญและมีลูกติดรอบดานซึ่งจะ
กลายเปนผลตอไป กานดอกที่มีผลติดอยูจะเรียกวา ทะลายผล (ภาพที่ 1)โดยตาลแตละตนจะมี 4 – 5 
ทะลายผล แตละทะลายจะมี 15-30 ผล (บุญมา และพะยอม, 2547) 
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ภาพที่ 1  ลักษณะของตนตาลและทะลายตาล 
               ที่มา : www. phetchaburi.doae.go.th 
 

2.1.2  ประเภทของตาล 
ที่พบทั่วไปในประเทศไทยม ี2 พันธุ คือ ตาลหมอและตาลไข (บุญมา และพะยอม, 2547) 
2.1.2.1. ตาลหมอ   
ตาลหมอมีลูกกลมปอม เนื้อตาลมาก เปลือกบางสีเหลืองจัด กล่ินหอม และรสหวานเขม  

เปนคุณสมบัติที่เดนกวาตาลไข ผลออนมีเปลือกสีเขียว เมื่อสุกตาลหมอจะมีเปลือกดานขางผลจนถึง
ขั้วเปนสีดํา บริเวณกนมีสีเหลืองภายในมี 3-4 เมล็ด เมล็ดเหลานั้นจะฝงตัวอยูในเนื้อเยื่อชั้นกลาง 
(mesocarp) เมื่อผลสุกเนื้อเยื่อชนิดนี้จะออนนุมมีกล่ินหอม สีสดใส มีขนาดเสนผานศูนยกลางของ
ผลเฉลี่ยประมาณ 10 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร 

2.1.2.2. ตาลไข 
ตาลไขมลูีกยาวรี เปลือกหนาเนื้อนอย สีเหลืองออน มีกล่ินนอย และมีรสหวานไมมากนักมี

ขนาดเล็กกวาตาลหมอเล็กนอย ผลออนมีเปลือกสีเขียว เมื่อสุกจะมีสีเหลือง ภายในมี 3-4 เมล็ดเมล็ด
เหลานั้นจะฝงตัวอยูในเนื้อเยื่อช้ันกลาง เมื่อผลสุกเนื้อเยื่อชนิดนี้จะออนนุมมีกล่ินหอมสสีดใส และ
ขนาดของผลจะเล็กกวาตาลหมอ (ภาพที่ 2) 
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ภาพที่ 2  ลักษณะของลูกตาล 
               ที่มา : www. phetchaburi.doae.go.th 
 

2.1.3  การใชประโยชนจากลูกตาล 
ถึงแมคนไทยจะรูจักการใชประโยชนจากลูกตาลมานานแลว แตการนําไปใชประโยชน

คอนขางนอยโดยเฉพาะในปจจุบัน ซ่ึงลูกตาลเปนผลไมที่คนไทยรูจักนํามาใชประโยชนไดอยาง
กวางขวางทั้งลูกตาลออน ลูกตาลเฉาะ ลูกตาลยี และจาวตาล แตคานิยมเหลานี้ไดคอยๆ เลือน
หายไป ส่ิงที่หลงเหลืออยูในปจจุบันจึงมีแตขนมตาล และจาวตาลเทานั้นใบ 

2.1.3.1  ลูกตาลเฉาะ 
เมื่อลูกตาลมีอายุมากขึ้นจะมีเปลือกสีเขียวมากขึ้น เปนระยะที่เนื้อลูกตาลออนจะมีความแก

มากขึ้น เนื้อจะเหนียวนุม เหมาะสมที่จะนํามาทําไสพายหรือลูกตาลลอยแกว ชาวสวนจะตัดลูกตาล
จากตนไปขายหรือทําขนม วิธีการตัดตาลจากตนจะตองทําอยางระมัดระวัง ตองใชเชือกผูกทะลาย
ตาลไว แลวหยอนลงดินการปลอยใหลูกตาลตกจากตนจะตองทําใหเตาตาลออก การเฉาะเอาเตาตาล
ออกใหเร่ิมดวยการปาดหัวตาลดวยมีดคมๆสังเกตุดูรองพูตาล แลวใชมีดเฉาะบริเวณกนพูที่มีเตาตาล
อยู ตามดวยเฉาะอีก 2 ขางของพู ใชมีดแงะเปลือกตาลใหหมด แคะเอาเตาตาลออกวิธีนี้ทําไดสะดวก
และรวดเร็ว แตผูปฏิบัติตองมีความชํานาญในการใชมีดมาก กอนนําเตาตาลไปใชตองปอกเปลือกที่
หุมเตาตาลออกไป (ภาพที่ 3) 
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ภาพที่ 3  ลักษณะของลูกตาลเฉาะ 
               ที่มา : www.oknation.net 
 

2.1.3.2  ลูกตาลยี 
ลูกตาลเมื่อโตเต็มที่แลวจะมีเสนผาศูนยกลาง 10-20 เซนติเมตร ผิวเหลืองจะเปลี่ยนเปนสี

น้ําตาลจนถึงดํา ขั้วยังมีสีเขียวเขมจนถึงสีน้ําตาล บริเวณกนเปนปุมเล็กนอย มีสีเหลืองจนถึงสีสม
เรียกวา ลูกตาลสุก คนโบราณมีวิธีตรวจสอบความสุกของผลตาลไดงายเพียงแตเอานิ้วมือกดลงบน
ผลตาล ถาผลตาลสุกจะยุบตัวลงตามแรงที่กด แสดงวาผลตาลสุกไดที่แลวแกะเอาเปลือกสีดําออกจะ
พบเสนในและเนื้อสีเหลืองจนถึงสีสมหอหุมเมล็ดไว 3-4 เมล็ด ตรงกลางระหวางเมล็ดจะมี
แกนกลาง เปนเสนใยรวมกันเปนกลุมชาวบานเรียกวา ดีตาล เปนสวนที่เชื่อมระหวางขั้วกับผลและ
ที่สําคัญคือตองคํานึงวา  ดีตาลมีรสขมมากจะตองกําจัดออกกอนใช  

 
2.2  วัตถุดิบท่ีใชในการทําขนมตาล 

2.2.1  แปง 
แปงที่ใชในการทําขนมไทยมีหลายอยางแตที่ใชเปนสวนประกอบหลักในตัวขนมมักจะ

ไดแกแปงสาลี แปงขาวจาว แปงขาวเหนียว แปงมันสําปะหลัง และแปงถ่ัว แปงอ่ืนที่ใชมักเปน
สวนประกอบเสริมเพื่อคุณภาพอยางใดอยางหนึ่งของขนมเทานั้นแปงที่ใชทําขนมจะทําหนาที่
สําคัญในดานการทําใหขนมขนและเกิดลักษณะพองตัวใสหรือใหขนมจับตัวกันและสุก แปงตาง
ชนิดกันจะมีสวนประกอบตางกันจึงทําใหแปงมีคุณสมบัติทั้งทางดานคุณคาทางโภชนาการทางดาน
เคมีและทางดานกายภาพตางกันดวย 

โดยทั่วไปแปงจะมีสวนประกอบของคารโบไฮเดรตมากที่สุดรองลงมาคือโปรตีน
นอกจากนี้มีไขมัน เซลลูโลส เถา วิตามิน สารสี เอนไซม ความชื้นหรือน้ํามีประมาณรอยละ 2-3 
คารโบไฮเดรตในแปงอยูในรูปของสตารชจะมีผลตอการหุงตมมากที่สุดสวนประกอบของสตารช   
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มี 2 อยางคือ อะไมโลส (amylose)  และอะไมโลเพคทิน (amylopectin) แปงจากพืชตางชนิดกันจะมี
สัดสวนของอะไมโลสและอะไมโลเพคทินตางกัน  แปงที่มีอะไมโลเพ็คทินมากหรือมี                            
อะไมโลสนอยจะใหแปงเปยกที่ใสนอยจะใหแปงเปยกที่ใสหนืดขนมากซึ่งเรียกแปงพวกนี้วาแว็กซี่
สตารช (waxy starch) ถาตองการลักษณะอาหารใหเหนียวขนแตไมเปนวุนก็ควรใชแปงที่มี                  
อะไมโลเพคทินสูงปกติแลวแปงที่ไดจากพวกรากจะมีอะไมโลเพคทินสูงกวาที่ไดจากเมล็ดธัญพืช
ในระหวางตมขาวน้ําจะใหแปงจากเมล็ดขาวพองตัวและใสขึ้นน้ําของขาวตมก็ขนขึ้นเมื่อยกลงตั้ง
ทิ้งไวจะเห็นมันจับตัวกันเปนวุนทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติของอะไมโลสซึ่งมีอยูในขาวจาวแปงขาว 
(rice flour) มี 2 ชนิดคือจากขาวจาวและขาวเหนียวเนื่องจากขาวจาวกับขาวเหนียวมีอะไมโลสไม
เทากันดังนั้นคุณสมบัติของการตมแปงขาวจาวและขาวเหนียวจึงตางกันและแมแตแปงขาวจาว
ดวยกันก็อาจใหลักษณะตางกันไปดวย (ศิริลักษณ, 2519) 

สําหรับการทําขนมตาลแลวจึงควรใชแปงขาวจาวในการผลิตทั้งนี้เพราะแปงขาวจาวเมื่อ
ไดรับความรอนสามารถเกิดเจลไดงายทําใหขนมตาลมีความหนืดสูงเพราะมีโมเลกุลอะไมโลส
โดยเฉพาะพวกที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูงแปงขาวจาวมีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา (Ju and Mittal, 
1995) จึงทําใหขนมตาลที่ไดมีความนุมและพองตัวโดยที่หนาขนมตาลไมแตกเพราะแปงขาวจาวจะ
พองตัวโดยไมแตกแยกออกที่อุณหภูมิ 90-95 องศาเซลเซียสในขณะที่แปงมันสําปะหลังและหัวสาคู
จะแตกแยกออกที่อุณหภูมติ่ํากวา 85 องศาเซลเซียส (ศิริลักษณ, 2522) 

2.2.2  เนื้อตาลสุกยี 
ลูกตาลเมื่อโตเต็มที่แลวจะมีเสนผาศูนยกลาง 10-20 เซนติเมตรผิวสีเหลืองจะเปลี่ยนเปนสี

น้ําตาลจนถึงดําขั้วยังมีสีเขียวเขมจนถึงสีน้ําตาลบริเวณกนเปนปุมเล็กนอยมีสีเหลืองจนถึงสีสม
เรียกวาลูกตาลสุก (ภาพที่ 4) คนโบราณมีวิธีการตรวจสอบความสุกของผลตาลไดงายเพียงเอานิ้วกด
ลงบนผลตาลถาผลตาลสุกจะยุบตัวลงตามแรงที่กดแสดงวาผลตาลสุกไดที่แลวแกะเปลือกสีดําออก
จะพบเสนใยและเนื้อสีเหลืองจนถึงสีสมหอหุมเมล็ดไว 3-4 เมล็ดตรงกลางระหวางเมล็ดจะมี
แกนกลางเปนเสนใยอยูรวมกันเปนกลุมชาวบานเรียกวาดีตาลเปนสวนที่ทําหนาที่เช่ือมระหวางขั้ว
และผลดีตาลมีรสขมมากจะตองกําจัดออกกอนใชผลตาลมีขนาดแตกตางกันระหวาง 600-2,000 
กรัม ผลการวิเคราะหองคประกอบในผลตาลสุกพบวาประกอบดวยข้ัวผลรอยละ 3.2-7.5 เปลือก
รอยละ 4.7-6.7 เมล็ดรอยละ 39.8-40.8 และกากใยรวมกับเนื้อรอยละ 45.0-54.5 (ตารางที่ 1) (บุญมา
และพะยอม, 2547) 
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ภาพที่ 4  ลักษณะเนื้อตาลสุก 
  ที่มา : www.oknation.net 
 
ตารางที่ 1  สวนประกอบของผลตาลสุกแยกตามชนิด 
 

สวนประกอบ (รอยละ) 
น้ําหนกัผล (กรัม) ขั้วผล เปลือก เมล็ด กากใย เนื้อ 
ต่ํากวา 1,000 7.5 6.7 40.8 13.4 31.6 
1,000 – 1,500 6.1 5.4 39.8 14.6 34.1 

มากกวา 1,500 3.2 4.7 40.6 17.2 34.3 

ที่มา : บุญมา  และพะยอม (2547) 

การสกัดเนื้อตาลสุกทําได 2 วิธี คือ 
1) นําเอาเนื้อตาลที่ปอกเปลือกแลวมาขยํากับน้ําโดยตรงวิธีนี้ใชน้ําประมาณ 3 เทาของ

น้ําหนักลูกตาลสุกเนื้อตาลสุกจะถูกสกัดออกจนหมดการใชน้ํามากกวานี้จะไมเกิดประโยชน 
            2) เฉือนเอากากใยและเนื้อออกมากอนแลวนํามาขยํากับน้ําประมาณ 5 เทาของน้ําหนักผล
สําหรับเนื้อตาลสุกที่ไดจากวิธีแรกจะไดเนื้อตาลประมาณรอยละ 33-40 ของน้ําหนักผลสวนวิธีที่
สองใหเนื้อตาลรอยละ 38-43 ทั้งนี้การไดปริมาณเนื้อตาลตางกันเนื่องจากวิธีแรกซึ่งใชการขยําหรือ
การนวดนั้นทําไดยากทําใหเนื้อบางสวนยังคงเหลืออยูที่เมล็ด 

โดยวิธีที่สองนั้นการสกัดเนื้อตาลออกทําไดงายกวาสงผลใหปริมาณเนื้อที่ไดจึงมีมากกวา
เนื้อตาลที่สกัดออกมาไดแลวจะตองนํามากรองผานผาขาวบางเพื่อกําจัดเศษผงอออกใหหมดโดยเอา
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ภาพที่ 6  ลักษณะของยีสต Saccharomyces sp. 
 ที่มา :  http://www.deanza.edu/faculty/mccauley/6a-labs-fungi-01.htm 

น้ําสีเหลืองที่ไดเทลงบนผาดิบที่มัดติดไวกับสาแหรกหรือใสถุงผาก็ไดแขวนไวราว 12 ช่ัวโมงหรือ
จนกวาจะสะเด็ดน้ํา (ภาพท่ี 5) ขั้นตอนนี้จําเปนมากเพราะนอกจากจะเปนการแยกเอาเนื้อตาลออก
จากน้ําเพื่อกําจัดความขมแลวยังเปนการหมักเนื้อตาลเพื่อเพิ่มเชื้อยีสตอีกดวยซ่ึงสวนใหญเปนพวก
เชื้อในสกุลของ Candida krusei,Saccharomyces sp., Kloeckera apiculate และ Heseniaspora sp. 
(ภาพที่ 6, 7, 8 และ 9) โดยผลการวิเคราะหพบวาเนื้อตาลที่สะเด็ดน้ําแลวจะมีความชื้นรอยละ 86-92 
เบตาแคโรทีนรอยละ 6.075 มีคาความเปนกรด-ดาง 5.0-6.0 และของแข็งที่ละลายน้ําไดซ่ึงสวนใหญ
เปนพวกน้ําตาล 3.5 บริกซ  นอกจากนี้ยังพบวามีน้ําตาลชนิดอื่นๆ  น้ํามัน  และกรดปนดวย (บุญมา 
และพะยอม, 2547) 

 

 
 

ภาพที ่5  วิธีการสกัดเนื้อตาล 
  ที่มา : www. annefriday.com 
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ภาพที่ 7  ลักษณะของยีสต Candida krusei 
 ที่มา : http://www.allposters.com/-sp/Candida-Krusei-Pseudohyphae-Posters_i4259671 

 

 
 

ภาพที่ 8  ลักษณะของยีสต Kloeckera apiculata 
 ที่มา :  http://investigadores.uncoma.edu.ar/labmicrobiologia_biotecnologia 

 
 



 

ภาพที่ 9  ลักษ
 ที่มา
 
2.2.3
น้ําต

แบคทีเรียแล
(invertase) ห
และเนื้อนุมโ
2542) สวนน
สีขาวหรือสีน
และฟรักโทส
หนาที่ของน้ํา

1) ทํ
2) เป
3) ทํ
4) ช
5) ทํ
6) เพิ
7) เพิ

ษณะของยีสต
า : http://www

3 น้ําตาล 
ตาลทรายที่ใช
ะยีสตจะเปลี่
หลังจากนั้นจ
โดยอัตราเร็วใ
น้ําตาลที่ใสขน
น้ําตาลแดงมีชื
สที่พบทั้งในพื
าตาลที่มีตอผล
ทาํใหผลิตภัณฑ
ปนอาหารของ
ทาํใหเนื้อขนม
ชวยในการกัก
ทาํใหเปลือกน
พิ่มคุณคาทาง
พิ่มความทนท

ต Henseniasp
w.bioone.org

ชในขนมตาล
ยนน้ําตาลทร
จะเกิดการหมั
นการยอยน้ํา
นมและอาหา
ชื่อทางวิทยาศ
พชืสัตวและผ
ลิตภัณฑอาห
ฑมีรสหวาน 
งยีสตในระห
มและเนื้อสัมผั
เก็บความชื้นแ
อกของผลิตภั
โภชนาการให
ทานตอกระบว

11 

 
pora sp. 
g/doi/abs/10.1

ลจะชวยใหเกิ
รายใหเปนกลู
มักและสรางก
ตาลของจุลิน
รอ่ืนๆเปนสว
ศาสตรวาซูโค
ลไม (ศิริลักษ
ารอาจกลาวโ
 
วางการหมัก 
ผัสของขนมล
และชวยใหผ
ภณัฑมีสีดี 
หกับผลิตภัณ
วนการหมัก  

 

1662/0002 

ดความหวาน
โคสและฟรุค
กาซคารบอนไ
นทรียจะขึ้นอยู
วนสําคัญที่ให
ครส นอกจาก
ษณ, 2519) 
โดยสรุปไดดัง

 
ะเอียด 
ลิตภัณฑมีคว

ฑ 

นและเปนอาห
คโตสกอนดว
ไดออกไซดขึ้
ยูกับชนิดและ
หพลังงานไมว
กนั้นยังมีน้ําตา

งนี้ (ศิริลักษณ

วามใหมสดอยู

 

หารของจุลิน
วยเอนไซมอิน
ึ้นและทําใหข
ะปริมาณน้ําตา
วาจะอยูในรูป
าลมากมายเช

ณ, 2522) 

ยูไดนานขึ้น 

นทรียโดย
นเวอรเตส 
ขนมขึ้นฟู
าล (กนก, 
ปของผลึก
นกลูโคส
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น้ําตาลเปนอาหารใหพลังงานที่ราคาถูกพอๆกับพวกธัญพืชแตทั้งนี้ไมนับรวมน้ําตาลบาง
ชนิดเชนน้ําเชื่อมเมเปล น้ําผ้ึงซึ่งมีราคาแพงเพราะไมไดมีการผลิตในปริมาณมากพอ น้ําตาลที่ยิ่งทํา
ใหบริสุทธิ์คุณคาทางโภชนาการจะยิ่งมีจํากัดการใชน้ําตาลในอาหารมากเกินไปอาจไปกลบรสชาติ
ของอาหารอ่ืน นอกจากนี้น้ําตาลยังเปนอาหารที่ยอยงายมากแตอาจเกิดการแตกตัวดวยแบคทีเรียใน
ลําไสทําใหเกิดแกส กรดแลคติก และสารที่เกิดจากกระบวนการหมักอื่นๆซ่ึงจะมีผลทําใหรูสึก
ระคายเคืองในระบบทางเดินอาหารไดสวนกากน้ําตาลและน้ําเชื่อมออยซ่ึงมีเถาตามธรรมชาติ
นอกจากจะใหคารโบไฮเดรตแลวยังใหธาตอ่ืุนๆเชนแคลเซียมและเหล็ก (ศิริลักษณ, 2519) น้ําตาลที่
เหมาะสมในการนํามาใชผลิตขนมตาลคือน้ําตาลทรายทั้งนี้เนื่องจากน้ําตาลทรายสามารถผสมเขา
กับสวนผสมอื่นๆไดดีและละลายไดหมดเมื่อถูกความรอน (จิตธนา  และอรอนงค, 2539) ทั้งยัง
สามารถถูกยอยไดงายดวยเชื้อยีสตจึงทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดที่มากพอจากกระบวนการ
หมักแปงขนมตาลสงผลใหไดขนมตาลที่มีเนื้อนุมและพองตัวนอกจากนี้น้ําตาลทรายยังมีขอ
ไดเปรียบกวาน้ําตาลชนิดอื่นๆในดานราคาดวย (ลาวรรณ, 2550) 

2.2.4 กะทิ 
กะทิเปนสัญลักษณของอาหารไทยโดยเฉพาะขนมไทยซึ่งมีการใชมะพราวมาตั้งแตสมัย

สุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาตอนตนโดยใชรวมกับขาวและแปงคนไทยรูจักใชมะพราวทําอาหารตั้งแต
เปนมะพราวออนที่มาของกะทิการขูดมะพราวแบบโบราณจะใชกระตายมีใบมีดเปนซี่ๆเรียกชื่อตาม
รูปรางของไมที่ใชทํา ถารูปแมวทางเหนือเรียกแมวขูดมะพราวและมะพราวที่จะนํามาขูดตองเปน
มะพราวแกซ่ึงดูไดจากกะลาจะเปนสีน้ําตาลเขมคนโบราณหากจะทํากับขาวที่เกี่ยวกับกะทิจะตอง
เร่ิมตั้งแตปอกมะพราวผาครึ่งลูกน้ํามะพราวเก็บไวดองผักหรือแชผาไหมการขูดตองเริ่มขูดโดยรอบ
ปากกอนแลวไลมาเรื่อยๆ จนถึงตรงกลาง 

มะพราวสวนที่ขูดออกครั้งแรกจะมันหวานอาหารจะอรอยหอมมันหวานก็อยูที่กะทิการคั้น
กะทิตองคั้นเปนจึงจะไดกะทิที่มันในสมัยกอนจะใชมะพราวขูดใสในผาขาวบางแลวจึงเทน้ําอุนใส
แตนอยหอผาใหสนิทแลวนวดผากับกะละมังใหกะทิออกกะทิที่คั้นครั้งตอไปเรียกวาหางกะทิการ
คั้นกะทิโดยไมใชผาตองใชกระชอนกรองเมื่อกอนเราใชกระชอนสานดวยไมไผตอมาจึงมีการ
พัฒนาเปนโลหะตางๆ ปจจุบันมีมะพราวที่ขูดเสร็จแลวขายกะทิถาเก็บไวนานจะเหม็นหรือเกาทํา
ใหรสชาติและกลิ่นของอาหารเสียไปฉะนั้นการทําอาหารใหอรอยหอมจึงควรใชกะทิที่คั้นจาก
มะพราวที่ขูดใหมๆ จากการวิเคราะหคุณคาทางอาหารในหัวกะทิพบวามีน้ํารอยละ 69.4 โปรตีน
รอยละ 2.17  ไขมันรอยละ 18.3 กากรอยละ 9.59 คารโบไฮเดรตรอยละ 0 (พานิชย, 2544)  

ในการทําขนมตาลควรใชหัวกะทิคั้นสดเพราะในกะทิสดมีคุณคาทางโภชนาการคอนขาง
สูง วิธีการเตรียมกะทิที่ใชในการทําขนมตาลคือนําเนื้อมะพราวที่ขูดแลวมาใสน้ําอุนเล็กนอยใหพอ
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ชุมเคลาใหทั่วและคั้นสวนผสมผานกระชอนหรือผาขาวบาง น้ํากะทิที่ไดในครั้งแรกนี้เรียกวา                
หัวกะทิ น้ํากะทิที่ไดจากการคั้นครั้งที่สองหรือสามเรียกวาหางกะทิโดยหัวกะทิจะเขมขนกวาหาง
กะทิและเปนสวนผสมหลักในการทําขนมตาล  (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2549) กะทิมีลักษณะเปน
อิมัลชันชนิดน้ํามันในน้ํา (oil in water emulsion) ซ่ึงถูกทําใหคงตัวโดยโปรตีนในกะทิ กะทิจะเปน
ตัวชวยเพิ่มรสชาติของขนมตาลใหดีขึ้น เปนตัวนําความรอนทําใหขนมสุก ทําใหขนมมีความเปน
มันสวยงามและชวยเพิ่มเนื้อสัมผัสและเมื่อใชหัวกะทิในสวนประกอบของขนมมากขึ้นเนื้อสัมผัส
ขนมจะแข็งกระดางแตความมันของเนื้อขนมจะมากขึ้นแตหากใชในปริมาณนอยเนื้อสัมผัสของ
ขนมจะมีความนุมแตไมมีความมันของเนื้อขนมมากนักซึ่งไขมันจากกะทิจะมีผลตอเนื้อสัมผัสของ
ขนมโดยจะไปหอหุมที่ผิวของเม็ดแปงทําใหน้ําซึมผานเขาไปในเม็ดแปงไดนอยลงและทําใหเม็ด
แปงแตกตัวนอยลงชวยยับยั้งการคืนตัวของแปงไดทําใหขนมมีความเหนียวลดลง (ธงชัย, 2542) 

2.2.5 มะพราว 
มะพราวคือสวนผสมที่ใชในขนมไทยมากเรียกวาเปนสวนผสมหลักอีกอยางหนึ่ง มะพราว

ที่ใชมีทั้งมะพราวออน มะพราวทึนทึก และมะพราวแก ขนมบางอยางยังใชน้ํามะพราวเปน
สวนผสมอีกดวยมะพราวออนใชเนื้อผสมในขนมเชนสาคู วุนมะพราว รวมมิตร สังขยา มะพราว
ทึนทึกจะใชขูดฝอยทําเปนไสกระฉีกใชโรยหนาขนมหลายชนิดเชนขนมเปยกปูน ขนมดอกดิน 
ขนมตม ขนมเหนียว ขนมตาล ขนมกลวย ขนมเรไร เปนตน มะพราวแกจะนิยมนํามาคั้นกะทิกอน
จะใสผสมในขนมโดยการขูดมะพราวใหเปนฝอยแลวจึงคั้นกับน้ําอุนใหไดตามปริมาณที่ตองการ
จากนั้นจึงนําไปทําขนมไดตั้งแตตมกับสวนผสมเชนกลวยบวชชีฟกทองแกงบวดสังขยาเปนตนหรือ
ตักหัวกะทิราดบนขนมเชนเปยกสาคูซาหร่ิมบัวลอยเปยกขาวโพดเปยกขาวเหนียวเปนตนการเตรียม
มะพราวในการทําขนมตาลคือขั้นตอนแรกปอกมะพราวผาครึ่งลูกนํามาขูดใหเปนเสนกอนที่จะ
นําไปโรยหนาขนมตาล (นิรนาม, 2539) 

2.2.6 เกลือ 
เกลือที่ใชในการทําขนมตาลหรือขนมที่มีการหมักจะสามารถทําใหการหมักคงตัวไม

ทําลายยีสต ทําหนาที่ในการดึงน้ําออกจากเซลลยีสตแตไมทําใหยีสตตาย เกลือจะทําใหการทํางาน
ของเอนไซมไซเมสชาลงทําใหการใชน้ําตาลแลวผลิตเปนกาซคารบอนไดออกไซดไดเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังชวยปองกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไมตองการในการหมักและการเติมเกลือ
ในเคกหรือขนมจะชวยทําใหกล่ินรสที่มีอยูเดนขึ้นไดทําใหรสจืดชืดหายไปอีกทั้งยังชวยเสริมให  
รสหวานเดนขึ้นได (จิตธนา และอรอนงค, 2539)  

สมบัติของเกลือคือมีจุดหลอมเหลวสูง สามารถตกผลึกไดและเกลือที่เกิดจากปฏิกิริยาที่
เปนกลางเมื่อละลายน้ําสารละลายที่ไดจะมีสมบัติเปนกลางคือมีพีเอชเปน 7 สําหรับเกลือท่ีเกิดจาก
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ปฏิกิริยาที่เปนดางแกกับกรดออนเมื่อละลายน้ําสารละลายที่ไดจะมีสมบัติเปนดางเชน โซเดียม
คารบอเนตเปนเกลือที่เกิดจากโซเดียมไฮดรอกไซดซ่ึงเปนดางแกกับกรดคารบอนิกซึ่งเปนกรดออน
ทําใหสารละลายโซเดียมคารบอเนตในน้ํามีสมบัติเปนดางความสามารถการละลายน้ําของเกลือใน
ตัวทําละลายจะแตกตางกัน เกลือที่ละลายไดดีในน้ําจะเปนเกลือของโซเดียมและโพแทสเซียมแต
เกลือของแคลเซียมไมละลายในน้ําหรือละลายไดเพียงเล็กนอย (นิธิยา, 2545) 
 
2.3  กระบวนการผลิตขนมตาล 

2.3.1 การเตรียมวัตถุดิบ 
2.3.1.1 การเตรียมเนื้อตาลสุก 
เนื้อตาลสุกไดจากการนําตาลสุกมาลางทําความสะอาดทั้งลูกลอกเปลือกสีดําออกใหหมด

เมื่อแกะเมล็ดออกจากกันจะพบดีตาลมีลักษณะเปนสวนที่แข็งอยูระหวางเมล็ดใหดึงออกทิ้งนําเมล็ด
ตาลยีกับน้ําทีละนอยอยาใชน้ํามากจนเนื้อลูกตาลหลุดออกมาหมดแลวกรองดวยกระชอนตาถี่เพื่อ
กรองเสนใยออกเทใสผาขาวชนิดหนาหรือผาดิบใชเชือกผูกใหแนนแลวแขวนไวใหน้ําไหลออกจน
หมดทําคางไว 1 คืนถาน้ํายังไหลออกไมหมดใหหาของหนักทับใหแหง (จันทร, 2532) 

2.3.1.2  การเตรียมแปงขาวจาว 
แตเดิมแปงขาวจาวที่ใชทําขนมตาลตองจากการนําขาวสารหรือปลายขาวมาแชน้ํา และโม

ใหละเอียดทิ้งใหแปงนอนกนนําใสถุงผาทับใหสะเด็ดน้ําตากบนตะแกรงจนแหงบดเม็ดแปงที่ได
รอนผานตะแกรงละเอียดหรืออาจจะทําโดยการนําปลายขาวมาบดใหละเอียดแปงขาวจาวที่สุกจะมี
ลักษณะเปนวุนใสนุม แตปจจุบันจะใชแปงขาวจาวสําเร็จรูปแทนเนื่องจากมีความสะดวกกวาการ
เตรียมเองแคนํามารอนก็ใชไดและแปงที่ใชทําขนมมีหนาที่สําคัญคือจะทําใหเกิดความขนและเกิด
ลักษณะพองตัวใส (gelatinization) ทําใหขนมจับตัวกันและสุก (กนก, 2542) สําหรับการเตรียม
สวนผสมอื่นๆใหช่ังตวงตามสูตร 

2.3.2 การผสม 
นํากะทิผสมกับน้ําตาลตั้งไฟพอเดือดแลวยกลงพักไวใหอุนจากนั้นนวดแปงที่ผสมผงฟแูลว

กับเนื้อตาลใหเขากันคอยๆใสกะทิลงนวดทีละนอยจนแปงนุมจากนั้นก็นําไปพัก (นฤมล, 2533) 
 2.3.3 การพักขนมตาล 
การพักขนมตาลเปนขั้นตอนที่ทําใหเกิดการหมักโดยยีสตที่มีอยูในเนื้อตาลทํากิจกรรม

เปลี่ยนน้ําตาลทรายใหเปนกลูโคสและฟรุคโตส เกิดการสรางกาซคารบอนไดออกไซดขึ้นและทํา
ใหขนมขึ้นฟูและเนื้อนุม การหมักขนมตาลแตโบราณนิยมตากแดดทิ้งไวประมาณ 3-4 ชั่วโมง   
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และไมควรหมักนานเกินนี้เนื่องจากยีสตที่มีในเนื้อตาลสามารถสรางกรดไดดังนั้นหากมีการหมักที่
นานเกินไปจะทําใหขนมตาลมีรสเปรี้ยวได (ทัศนีย, 2532) 
 2.3.4 การนึ่ง 

การนึ่งคือ การใหความรอนชื้นแกอาหารที่ตองการทําใหสุกโดยการใชภาชนะสองชั้นชั้น
ลางสําหรับใสน้ําตมใหเดือดชั้นบนมีชองหรือแผนตะแกรงสําหรับวางอาหารหรือมีภาชนะที่มีแผน
ตะแกรงเพื่อวางอาหารเหนือน้ําและใหไอเดือดจากน้ําดานลางสามารถลอยตัวขึ้นไปเบื้องบน 
ผานชั้นอาหารทําใหสุกไดหลักสําคัญของการนึ่งมี 3 ประการคือ 

1) ปลอยใหไอน้ําผานอาหารโดยตรงเชนการนึ่งชิ้นปลาและไกโดยวางชิ้นอาหารในภาชนะ
ที่มีชองใหไอน้ําผานไดมีฝาปดแลววางเหนือหมอน้ําเดือดหรือใสชามสองใบใบหนึ่งใสอาหารอีก
ใบครอบปดปากที่ใสอาหารแลววางลงในหมอน้ําเดือดไอน้ําเดือดจะทําใหอาหารสุก 

2) ปลอยใหไอน้ําผานอาหารที่ปรุงแตงดวยเครื่องเทศและมีผักรองพื้นภาชนะใสอาหาร
หรือน้ําสตอกตามชอบ 

3) การนึ่งขนมจําพวกพุดดิ้งซึ่งตองใชกระดาษไขหรือกระดาษอะลูมิเนียมหอหุมขนมปงไว
ปองกันไอน้ํารวมตัวกันเปนหยดทางดานบนขนมขนมและอาหารทําใหสุกโดยการนึ่งมีหลาย
อยางเชนเนื้อสัตวขนมหวานเผือกมันเทศ  (อบเชย  และขนิษฐา, 2544) ในการทําขนมตาลจะนึ่งที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสเปนเวลา 15 นาทีทั้งนี้เพื่อทําใหขนมตาลขึ้นฟูดีผิวมันเนื้อละเอียดไม
เละหรือกระดาง (ภาพที่ 10) (ทัศนีย, 2532) 

 

 
 

ภาพที่ 10  ขนมตาลหลังผานกระบวนการนึ่งสุก 
    ที่มา : www.oknation.net 
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2.4  จุลินทรียท่ีเก่ียวของในการผลิตขนมตาล 
 2.4.1  ยีสต 
 ยีสตหมายถึงราที่มีลักษณะเปนเซลลเดี่ยว  มีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ โดยการแตกหนอ 
(budding) หรือแบงตัว (fission) เนื่องจากเปนสัตวเซลลเดียวจึงเจริญและสืบพันธุเร็วกวาเชื้อราท่ี
เปนเสนสาย และมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไดดีกวา เนื่องจากจะมีอัตราสวนของพื้นที่ผิวตอ
ปริมาตรสูงกวา ยีสตตางจากสาหรายเนื่องจากไมสามารถสังเคราะหแสงไดและไมเหมือน                   
โพรโทซัวเพราะมีผนังเซลลที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังแตกตางไปจากแบคทีเรีย เพราะมีขนาดใหญ
กวา และสัณฐานวิทยาที่แตกตางกันดวย ยีสตเกี่ยวของกับมนุษยมาเปนเวลาหลายศตวรรษ โดยมี
บทบาทเกี่ยวกับการหมักของน้ําผลไม การทําขนมปงขึ้นฟู ทําใหอาหารบางชนิดมีคุณคาทางอาหาร 
ในปจจุบันยีสตจะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้น เพราะใชในกระบวนการหมักตางๆ การสังเคราะหสาร 
เชน วิตามิน ไขมัน และโปรตีน จากน้ําตาลอยางงายและแอมโมเนียมไนโตรเจน นอกจากนี้ยังใช
ยีสตเพื่อการศึกษาทางดานชีวเคมีพื้นฐาน และกระบวนการทางเมแทบอลิซึมของยูคาริโอติกเซลล 
ซ่ึงอยางไรก็ตาม มียีสตบางชนิดที่ทําใหเกิดโรคกับพืชและสัตว และทําความเสียหายใหแกอาหาร 
เสื้อผา และวัสดุอ่ืนๆ (ดุชณี, 2546) ยีสตที่เกี่ยวของกับการผลิตขนมตาล ไดแก 

Candida krusei 
มีรูปรางทรงกระบอก หรือรูปทรงไขมีขนาดประมาณ 3-5 x 6x20 ไมโครเมตร เซลลมี

ขนาดเล็กและยาว สามารถสรางเสนใยเทียม (pseudomycelium) โดยที่กระบวนการหมักจะเกิดขึ้น
เมื่อมีกลูโคสเทานั้น อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถเจริญได คือ 43-45 องศาเซลเซียส ไมสรางกรดและ
สามารถใชเอทานอลเปนแหลงพลังงานได (Lodder, 1974) 

Saccharomyces  sp. 
สภาพทั่วไปจะมีรูปรางแบนกลม-รี หรือทรงกระบอก ขยายพันธุดวยการแตกหนอแบบ 

Multilateral budding สามารถผลิตหนอไดตั้งแต 9-34 หนอตอเซลล สามารถสรางเสนใยเทียม                 
ไมสรางกรด แตสรางสปอร (ascospore) ประมาณ 1-4 สปอร (สมศรี, 2529) ผนังเซลลสามารถ
มองเห็นไดโดยใชกลองจุลทรรศนธรรมดาแตไมเห็นรายละเอียด สามารถหมักน้ําตาลกลูโคสและ
น้ําตาลอื่นๆไดเปนแอลกอฮอล 

Kloeckera  apiculata 
มีรูปรางคลายมะนาว รูปทรงไข หรือยาวเรียว มักปรากฏเปนเซลลเดี่ยว หรือจับเปนคู แต

ในบางโอกาสสามารถพบในลักษณะกลุม 3-4 เซลล มีขนาด 1.4-5.3 x 2.6-12.2 ไมโครเมตร 
ขยายพันธุดวยการแตกหนอ สามารถหมักและดูดซึมไดเฉพาะกลูโคสเทานั้น ไมสรางเสนใยเทียม 
เจริญไดดีที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (Lodder, 1974) 
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 Henseniaspora  sp. 
มีรูปรางคลายมะนาว และรูปทรงไข ขยายพันธุดวยการแตกหนอท้ัง 2 ดาน โดยสวนใหญ

จะไมสรางเสนใยเทียม แตจะมีบางสายพันธุสามารถสรางไมซีเลียมได สรางสปอรรูปหมวก
ประมาณ 2-4 สปอรภายในเซลล และจะปลอยสปอรออกทันทีในชวงที่เซลลเจริญเต็มที่ มีคุณสมบัติ
ในการหมัก แตไมสามารถดูดซับไนเตรทได สวนใหญเจริญไดที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
(Lodder, 1974) 
 2.4.2  แบบแผนทั่วไปในการจัดจําแนกยีสต 
   การจัดจําแนกยีสตในระดับชั้น (taxa) ที่สูงขึ้นโดยจะสามารถแยกออกเปน 3 กลุม
ใหญๆ คือ (ดุชณี, 2546) 
   1.ยีสตที่มีการสรางแอสโคสปอร (ascosporogenous หรือ ascomycetous yeast) สปอร
เกิดจากการรวมตัวของนวิเคลียส (karyogamy) แลวแบงไมโอซิสภายในแอสคัส 
 2.  ยีสตที่มีการสรางเบสิดิโอสปอร (basidiomycetous yeast) สปอรเกิดจากการ
รวมตัวกันของนิวเคลียสแลวแบงไมโอซิสบนเบสิเดียม 
   3.   ยีสตที่ไมมีการสรางสปอรแบบมีเพศนั้น จะจัดอยูในพวก ฟงไจอิมเพอรเฟคไท 
(fungi imper – fecit , deuteromycetes)  
 2.4.2.1  อันดับเอนโดไมซีตาเลส  (Order endomycetales)  แบงเปน 2  ตระกูล คือ  
แซคคาโรไมซีตาซี (Saccharomycetaceae) มีสปอรรูปรางตางๆ กัน  และสเปอมอฟทอราซีร 
(Spermophthoraceae) มีสปอรรูปเข็ม 
 1.   ตระกูลสเปอมอฟทอราซีอี (Spermophthoraceae) 
 2.   ตระกูลแซคคาโรไมซีตาซี ประกอบดวยหลายตระกูลยอย ไดแก 
 2.1  ตระกูลยอยซิสโซแซคคาโรคอยดีอี    (Schizosaccharomycoideae) จะมี 1 จีนัส 
คือ Schizasaccharomyces สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศโดยแบงตัว (fission) 
 2.2  ตระกูลยอยแซคคาโรไมคอยดีอี (Saccharomycoideae)โดยตระกูลนี้จะประกอบ
ไปดวยยีสต  ท่ีสรางแอสโคสปอรทุกจีนัส  และจะแตกหนอออกมาทางดานขางของเซลลไดหลาย
แหง (multilateral budding) 
 2.3 ตระกูลยอยลิโพไมซีตอยดีอี  (Lipomycetoideae)  จะประกอบดวยจีนัส 
Lipomyces มีสปอรสีเหลืองอําพันเปนรูปไขอยูในแอสคัส 
 2.4  ตระกูลยอยแนดโซนิออยดีอี (Nadsoniodeae) ประกอบดวยจีนัสที่มีการแตกหนอ
ออกทั้ง 2 ขั้วของเซลล (bipolar) 
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 2.4.2.2  อันดับอูสติลาจินาเลส (Ustilaginales)  ซ่ึงอับดับนี้ จะประกอบไปดวยยีสตที่สราง  
เบสิดิโอสปอรมี 2 จีนัส คือ  Leucosporidium  และ  Rhodosporidium  ทั้งสองนี้เปนจีนัสใหม
ตําแหนงในตระกูลนี้ยังไมแนนอน ยีสตพวกนี้เปนพวกแตกหนอ โดยไมซีเลียมอาจมีหรือไมมี     
แคลมพคอนเนคชัน (clampconnection) มีแคลมิโดโคนิเดีย (chlamydoconidia หรือแคลมิโดสปอร, 
chlamydospore หรือเทลิโอสปอร, teliospore) แคลมิโดโคนิเดียเปนเซลลของไฮฟา  มีผนังหนาหุม 
และแยกตัวออกจากไฮฟาเดิมทําหนาที่คลายสปอรระยะพัก (resting spore) มีเบสิดิโอสปอร บางที
เ รียกว าสปอร ริ เดียม  (sporidium) จะเกิด ข้ึนทางดานข างหรือที่ปลายของโปรไมซี เ ลียม 
(promycelium) หรือ คือ เบสิเดียม (basidium) ซ่ึงงอกออกจากแคลมิโดโคนิเดีย (ดุชณี, 2546) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11  ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ใชจัดจําแนกยีสต  
               ที่มา : http://www.botany.utoronto.ca/Moulds/Candida.html 

ก. ไดคาริโอติกไมซีเลียม  (dikaryotic mycelium)  แสดงแคลมพคอนเนคชัน 
(clamp connection) ซ่ึงเปนสะพานใหนิวเคลียสผานไปยังเซลลขางเคียงเพื่อที่จะรักษาสภาพ                
ไดคาริโอติก (ภาพที่ 11 ก) 
 ข.  แคลมิโดโคนิเดียกําลังงอก แสดงโปรไมซีเลียม (เบสิเดียม) 4 เซลล โดยที่แตละ
เซลลสรางสปอรริเดียม (เบสิดิโอสปอร) (ภาพที่ 11 ข) 

 2.4.2.3 ยีสตในฟอรม-ออรเดอร  โมนิเลียเลส (form-order moniliales)  ซ่ึงจะมีอยู  2  ตระกูล
ดวยกัน ตระกูลแรก คือ สปอรโรโบโลไมซีตาซี (sporobolomycetaceae) และตระกูลท่ีสองนั้น คือ 
คริปโตคอคคาซี (crytococcaceae) โดยสมาชิกในตระกูลสปอรโรโบโลไมซีตาซีนี้ จะมีการสรางบัล
ลิสโตสปอร (ballistospore) ซ่ึงเปนสปอรแบบไมอาศัยเพศ 
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 1.  ตระกูลสปอรโรโบโลไมซีตาซี มีการแตกหนอ หรือไมซีเลียมโดยมีหรือไมมี
แคลมพคอนเนคชัน อาจมีเสนใยเทียม มีบัลลิสโตสปอร 
 2.  ตระกูลคริปโตคอคคาซี ซ่ึงจะมีการแตกหนอ อาจมีเสนใยเทียม แทจริง และ
อารโธรโคนิเดีย เชื้อมีสีครีม เหลือง สม หรือแดง (ดุชณี, 2546) 
 2.4.3 การจัดการตัวอยางกอนนําไปแยกยีสต 
 ตัวอยางบางชนิดอาจจําเปนตองมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง กอนนําไปแยกเชื้อเชน 
ในกรณีของซับสเตรตที่แหงมาก เชน ยางไม ควรนํามาเพิ่มความชื้นขึ้นโดนใชน้ํากลั่นปราศจากเชื้อ
ประมาณเล็กนอย หรือจะนําไปไวในที่มีความชื้นอ่ิมตัว ในกรณีของแมลงหรือตัวออนของแมลงที่
กินซับสเตรต ที่มียีสตควรแยกระหวางเซลลยีสตที่มันกินเขาไปกับยีสตที่  ติดอยูภายนอกแมลง ทํา
การกําจัดเชื้อภายนอกโดยแชในแอลกอฮอลรอยละ70 เปนเวลา 1 นาที   กอนที่จะเปดชองทอง
แมลงและนําของที่อยูในครอปออกมาสตรีก (streak) บนอาหารแข็งในจานเพาะเชื้อ ถาแยกไมได
ทันทีควรเก็บแมลงนั้นในที่เย็นเพื่อลดอัตราการยอยยีสตที่อยูภายในทางเดินอาหาร 
 จากการศึกษาการกระจายของจุลินทรียบนผิวของดิน ผลองุน ใบไม และบริเวณรอบ
รากแสดงใหเห็นวาจุลินทรียอยูในรูปของโคโลนีขนาดเล็กที่เกาะแนนกับซับสเตรต โดยสารพวก
ยางหรือเมือกที่เชื้อปลอยออกมา ดังนั้นตัวอยางเหลานี้จึ่งควรจัดการกอนการแยกเชื้อโดยวิธีทั่วไป
โดยการเขยาแรงๆกับน้ํา หรือใชเสียงที่มีความถี่สูงภายใตสภาวะที่มีการควบคุม และใชเทคนิคที่
ปองกันการปะปนของเชื้ออ่ืน (Reed and Nago, 1991) 
 2.4.4 วิธีการแยกยีสต 
 ในการแยกยีสตนั้นควรตองกําหนดจุดประสงคของการแยกที่ชัดเจนกอนวาจะแยก
ยีสตทั้งหมด หรือแยกยีสตที่มีลักษณะเฉพาะ วิธีใชในการแยกไมควรเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
ชีวเคมี ความตองการธาตุอาหาร และสภาพทางกายภาพของเชื้อในระหวางการแยกและในการแยก
เชื้อทุกขั้นตอน ตองใชเทคนิคที่ปองกันการปะปนของเชื้ออ่ืน สําหรับการแยกเชื้อในกรณีที่ตัวอยาง
เปนของเหลวหรือคอนขางเหลวนํามาดูเซลลยีสตที่มีอยูในตัวอยางดวยกลองจุลทรรศนโดยตรง ถา
มีเชื้อนอยอาจนํามาทําใหเขมขน โดยเซนตริฟวจ 2,000 รอบตอนาที เปนเวลา 20 นาที รวมทั้งการ
กรองผานเมมเบรน จากนั้นอาจนํามาสองดูดวยกลองจุลทรรศน  สวนการตรวจสอบวาเซลลนั้นมี
ชีวิตหรือไมอาจทําไดโดยการทํา wet mount ในสารละลายเมทิลีนบลู ซ่ึงเซลลยีสตที่ตายจะถูกยอม
ดวยสีฟาของเมทิลีนบลู สวนเซลลที่มีชีวิตจะไมมีสีแตเซลลที่อายุมากจะเห็นผลไมชัด   
 ดังนั้นจึงอาจจะตองนําตัวอยางไปเลี้ยง ใหยีสตมีการเจริญโดยใชเทคนิคการเลี้ยงเชื้อ
บนสไลด (slide culture technique) การแยกเซลลยีสตที่เห็นใตกลองจุลทรรศนอาจทําไดโดยการใช
ไมโครแมนิพูเลเตอร (micromanipulator) แยกเซลลเดี่ยวออกมาหรืออาจทําตามวิธีของ Hensen 
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หรือ Lindner สําหรับวิธีของ Hensen ทําไดโดยนําเซลลยีสตแขวนลอยมาผสมในมอลตเอกซเทรกต
เจลาติน (malt extract gelatin) ใหมีความเขมขนของเซลลประมาณ 100 เซลลตอมิลลิลิตร  แลวใช
เซลลแขวนลอยที่เตรียมไดไปกระจายบนแผนแกวปดสไลด (cover slip) ที่มีตารางและฆาเชื้อแลว  
จากนั้นนําไปบมในที่ช้ืนอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เซลลที่มีชีวิตจะเจริญเปนโคโลนีเล็กๆซึ่ง
สามารถใชเข็มเขี่ยเชื้อ (needle) ถายเชื้อลงสูอาหารเหลว  สวนวิธีของ Lindner ปฏิบัติแบบเดียวกัน
ยกเวนใชอาหารเหลวมอลตเอกซเทรกต (malt extract) แทนมอลตเอกซเทรกตเจลาติน  สําหรับ
วิธีการแยกเชื้อขางตนนี้ ไมสามารถนํามาใชแยกยีสตจากตัวอยางของเหลวเสมอไปเนื่องจากถายีสต
ในตัวอยางมีจํานวนนอยวิธีการดังกลาวก็ไมสามารถใชแยกยีสตนั้นออกมาได  หรือถาตัวอยางขุน
มากการดูแลและแยกเซลลยีสตภายใตกลองจุลทรรศนก็ไมสามารถปฏิบัติไดเชนกัน 
 สําหรับตัวอยางที่เปนของแข็งนั้น การหาจํานวนและชนิดของยีสตทั้งหมดที่มนีั้นตอง
รูน้ําหนักตัวอยาง  วิธีที่นิยมใชคือนําตัวอยางมาเตรียมเปนตัวอยางแขวนลอยในน้ํากล่ันปราศจาก
เชื้อผสมใหเขากันเปนเนื้อเดียวโดยใช  waring blender หรืออุปกรณที่มีลักษณะคลายกันโดยโถที่ใช
ตองปราศจากเชื้อดวย  ควรปองกันไมใหยีสตเจริญในระหวางการเตรียมโดยใชน้ํากลั่นปราศจาก
เชื้อที่เย็นปริมาตรเทาๆกับตัวอยางและโถที่ใชตองเย็น  นอกจากนั้นหากไมสามารถเตรียมใหได
ของเหลวที่มีเชื้อสม่ําเสมอภายใน 3 นาทีควรจะทําใหของผสมทั้งหมดรวมทั้งโถเย็นอีกครั้ง 
 สําหรับการหายีสตที่อยูภายในของตัวอยาง ที่เปนของแข็งนั้นตองกําจัดเชื้อที่อยู
ภายนอกตัวอยางใหหมด กอนที่จะทําการแยกเชื้อจากภายใน  สวนการตรวจยีสตที่อยูภายนอกของ
ตัวอยางนั้นในกรณีของการนับจํานวนแสดงผลเปนจํานวนตอพื้นที่  การลางผิวดานนอกของ
ตัวอยางที่ตองการทดสอบหลายครั้ง แลวจึงนําน้ําลางไปแยกเชื้อเปนวิธีหนึ่งที่ใชสําหรับการศึกษา
ยีสตที่อยูภายนอก  การเขยาตัวอยางลงในน้ําเปนเวลานานตางๆกันเปนอีกวิธีที่ใชกันมากแตเวลาที่
ตางกันมีผลตอชนิดและจํานวนจุลินทรียที่พบ  การใชสําสีพันปลายไมสําหรับปายกวาด (swab) 
เปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชไดแตอาจมีปญหาตอนนําเอาจุลินทรียออกมาจากสําสีถึงแมจะใชใยแกวแทน
สําลีและใชตัวทําละลายพิเศษก็ตาม  สําหรับผิวที่ไมเรียบอาจตรวจโดยการใชแผนผากํามะหยี่หรือ
ทาบดวยเทปเพื่อใหยีสตติดขึ้นมา (Sobkowicz, 1976) 
 การสตรีกเชื้อโดยตรง  (direct streak) บนอาหารแข็งในจานเพาะเชื้ออาจเหมาะ
สําหรับการแยกยีสตจากสิ่งที่ยีสตเจือจาง  ขอดีคืออัตราสวนของเชื้อตางๆที่มีอยูในสิ่งนั่นยังคงที่แต
วิธีนี้ไมสามารถบอกจํานวนของยีสตได  อยางไรก็ตามตองคํานึงอยูเสมอวาลักษณะโคโลนีของยีสต
หลายสปชีสคลายกันมาก 
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 1.   การแยกยีสตโดยใชเทคนิคการเจือจาง  (Yeast Isolation by Illusion Technique) 
 การแยกเชื้อวิธีนี้จัดเปนวิธีทางออม โดยการนําตัวอยางทุกชนิดมาทําเปนของ
แขวนลอยหรือสารละลายโดยทั่วไปมักใชเครื่องตีปน  (blender)  ชวย จากนั่นจึงนําไปสตรีกหรือ
กระจาย (spread) ลงบนผิงหนาอาหารแข็งในจานเพาะเชื้อหรือนําไปกรองผาน  เมนเบรนเพื่อให
เซลลยีสตติดอยูบนแผนกรองเมนเบรน  จากนั่นจึงนําแผนกรองเมนเบนไปวางบนอาหารแข็งใน
จานเพาะเชื้อ ขอพึงระวังในระหวางการทําใหตัวอยางเจือจางคือปองกันการเพิ่มและลดจํานวนของ
ยีสต  การเพิ่มจํานวนอาจเกิดจากการใหอากาศ  (aeration) ทําใหยีสตเจริญเพิ่มจํานวน  สวนการที่
ยีสตลดจํานวนลงอาจเนื่องมาจากตัวทําเจือจางไมเหมาะสมทาํใหยีสตตาย   
 การลดปญหาที่ยีสตเพิ่มจํานวนในระหวางกระบวนการแยกเชื้ออาจทําไดโดยการ
ใชตัวทําเจือจางที่เย็นและทําในสภาวะที่เย็น  ตัวอยางการแยกยีสตในดินโดยเทคนิคการเจือจาง
ปฏิบัติโดยใชดินปริมาณที่แนนอนใชลงในน้ํากลั่นปลอดเชื้อ (ในกรณีที่ตัวอยางนั่นเก็บมาจากทะเล
หรือมหาสมุทรอาจใชน้ําทะเลปลอดเชื้อแทน) ผสมและทําการเจือจางใหมีความเจือจางเปนลําดับ 
(serial dilution) จากนั้นไปกระจายบนอาหารแข็งในจานเพาะเชื้อสวนการแยกยีสตภายในเนื้อเยื่อ
ของผลไมอาจทําโดยกําจัดเชื้อที่อยูดานนอกปอกเปลือกผลไมออกแลวหันผลไมเปนชิ้นใชลงในน้ํา
กล่ันปลอดเชื้อใชลงในเครื่องตีปนแลวเดินเครื่อง 3 นาที สาเหตุที่เลือกใชเวลา 3 นาทีนั่น เนื่องจาก
มีรายงานวาเปนระยะเวลาที่ไมทําใหจํานวนยีสตเปลี่ยนแปลงไปสําหรับขอจํากัดของวิธีนี้  คือ  
จํานวนเซลลสูงสุดที่เจริญเปนโคโลนีในจานเพาะเชื้อ 1 จานนั้นเทากับ 300 ดังนั่นถายีสตบางชนิด
ในตัวอยางมีจํานวนเพียง 1 เปอรเซ็นต  หรือนอยกวานั่นอาจจะไมสามารถแยกยีสตออกมาเพื่อ
ศึกษาตอไปได 
 2.  การแยกยีสตโดยเทคนิคการเพิ่มจํานวน (Yeast Isolation by Enrichment 

Technique) 
 วิธีนี้เปนวิธีที่ใชแยกยีสตในตัวอยางที่ยีสตจํานวนนอยโดยการสงเสรมิใหยสีตชนดิ
หนึ่งเจริญมากวายีสตชนิดอื่นหรือจุลินทรียวิธีนี้ไมสามารถใชนับจํานวนยีสตในตัวอยางที่นํามา
ตรวจได เพราะยีสตบางชนิดจะมีการเพิ่มจํานวนในระหวางการแยก  วิธีปฏิบัติคือใสตัวอยางลงใน
อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลว ที่สงเสริมเฉพาะการเจริญของยีสตชนิดใดชนิดหนึ่งหรือทุกชนิด  นําไป
บมบนเครื่องเขยาแบบหมุนนาน 12-24 ชั่วโมง  หรือจนยีสตเจริญนําอาหารเหลวที่มียีสตเจริญอยูไป
สตรีกหรือกระจายลงบนผิวหนาอาหารแข็งในจานเพาะเชื้อ เมื่อมีโคโลนีของยีสตเจริญขึ้นมาเก็บ
โคโลนี และนํามาแยกเชื้อบริสุทธิ์ตอไป การเลี้ยงเชื้อโดยวิธีนี้ราเสนใยอาจเจริญไดดีเชนกัน ดังนั้น
จําเปนตองจํากัดการเจริญของราเสนใย เชน อาจใชพาราฟนเหลว (liquid paraffin) ปราศจากเชื้อ   
เททับผิวหนาอาหารใหหนาประมาณ 1 เซนติเมตร และบมโดยวิธีตั้งไวเฉยๆแทนการเขยา 
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 ซ่ึงวิธีนี้จะสามารถแยกไดเฉพาะยีสตที่มีความสามารถ ในการหมักหรือเรียกวา
fermentative yeast ที่ไมตองการออกซิเจนในการเจริญ นอกจากนั้นอาจกําจัดราเสนใยภายหลังบม
บนเครื่องเขยาระยะหนึ่ง เพราะการบมบนเครื่องเขยานี้ราเสนใยจะไมสรางสปอรและมีการเจริญ
เปนกลุมในขณะที่ยีสตยังคงเจริญเปนเซลลอิสระปกติ เมื่อบมโดยการเขยาแลวจึงนําอาหารเหลวที่มี
เชื้อเจริญอยู ไปเลี้ยงบนอาหารเฉพาะของยีสตเทานั้นที่เจริญไดโดยตรงหรือแยกเอากลุมราเสนใย
ออกกอน โดยกรองผานสําลีชนิดดูดน้ํา  (absorbent cotton) หรือ    ใยแกวที่ปลอดเชื้อ นําของเหลว
ที่ผานการกรองไปแยกยีสตบนอาหารแข็ง วิธีนี้สามารถแยกไดทั้งยีสตที่มีความสามารถในการหมัก
และยีสตท่ีหมักไมได (non-fermentative yeast) ซ่ึงใชพลังงานโดยการเมทาบอลิซึม แบบหายใจที่
เรียกวา แอโรบิกยีสต (aerobic yeast) หรือออกซิเดทีฟยีสต (oxidative yeast)นอกจากนั้นการเจริญ
ของราเสนใยอาจลดลงไดโดยการบมเชื้อที่อุณหภูมิซ่ึงต่ํากวาอุณหภูมิที่ตัวอยางนั้นถูกเก็บมา เชน 
ตัวอยางที่มาจากเขตรอนและเขตกึ่งรอนถาบมที่ 12 องศาเซลเซียส อัตราการเจริญของราเสนใยจะ
ต่ําลง 
    การแยกยีสตที่ใชเมทานอลเปนแหลงคารบอน เปนแหลงพลังงานไดหรือเรียกวา 
เมทิลโลโทรฟกยีสตนั้น เนื่องจากเชื้อกลุมนี้มีไมมากในแหลงธรรมชาติ ดังนั้นในการแยกเชื้อจึงมัก
ใชเทคนิคการเพิ่มจํานวนในอาหารเหลวที่มีเมทานอล โดยอาจใชเทคนิคการเพิ่มจํานวนแบบ 
Batch-type Enrichment Culture หรือ Continuous-flow Enrichment Culture ภายใตสภาวะที่
เหมาะสมโดยพบ Pichia pini และ Candida boidinii มากกวายีสตสปชีสอ่ืน และเมื่อแยกเชื้อโดยวิธี
เล้ียงเชื้อแบบตอเนื่อง  ในสภาวะที่มีเมทานอลในความเขมขนที่จํากัดที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
พบ Pichia pini angusta (Hansenula polymorpha) ซ่ึงเปนยีสตทนอุณหภมูิสูงไดบาง  

 3. การแยกยีสตดวยเทคนิคการกรองดวยเมมเบรน (Yeast Isolation by Membrane 
      Filtration Technique) 

    การแยกเชื้อวิธีนี้อาจจะใชทั้งในกรณีที่ตัวอยางเปนของเหลวและของแข็ง โดย
ตัวอยางที่เปนของแข็งตองนํามาทําเตรียมเปนสารละลายหรือของแขวนลอย สําหรับการกรองนั้น
แผนกรองเมมเบรนที่ใชอาจจะตองมีขนาดของรูกรอง (pore size) 0.8-1.2 ไมครอน หรือถายีสตมี
ขนาดเล็กมากอาจจะตองใชขนาด 0.45 ไมครอน ซ่ึงยีสตและจุลินทรียอ่ืนที่มีขนาดใหญจะติดอยูบน
แผนกรองเมมเบรน จากนั้นจึงนําแผนกรองเมมเบรนไปวางบนผิวหนาอาหารแข็งที่เหมาะสําหรับ
ยีสตจนกวาจะมีโคโลนีของยีสตเจริญขึ้นมา (รุงนภา และวราวุฒิ, 2532) 
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 2.4.5  ยีสตขนมปง  
         ยีสตที่ใชในการผลิตยีสตขนมปงคือ Saccharomyces cerevisiae ซ่ึงมีรูปรางเปนเซลล
เดียว (unicellular) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 6-8 ไมครอน เจริญไดดีทั้งในสภาพที่มีและไมมี
ออกซิเจน มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศโดยการสรางแอสโคสปอร (ascospore) และการสืบพันธุ
แบบไมอาศัยเพศโดยการแตกหนอ (budding) ซ่ึงยีสตที่ใชในการทําขนมปงจะมีการนํามาขยายพันธุ
โดยการแยกเชื้อบริสุทธิ์ (pure culture) ในหองปฏิบัติการ คุณสมบัติของยีสตในการทําขนมปงใหฟู
และทนตอการทําแหงขึ้นอยูกับสายเชื้อของยีสตที่ใช 
   ยีสตขนมปงที่ใชในการหมักโดจะแบงออกเปน 2 แบบ คือ ยีสตที่ใชในการหมักโด
หวาน (มีน้ําตาลรอยละ 10-30 ของน้ําหนักแปงที่ใช) และยีสตที่ใชในการหมักโดไมหวาน (ไมมี
น้ําตาล) ซ่ึงยีสตที่ใชในการหมักโดแตละชนิดจะใหประสิทธิภาพตางกัน ยีสตที่ใชในการหมักโดไม
หวานจะมีประสิทธิภาพต่ํา เมื่อนํามาใชในการหมักโดหวาน เนื่องจากไมสามารถทนน้ําตาลใน
ปริมาณสูงที่มีอยูในโดได (Oda and Ouchi, 1990)  
   ซ่ึงในปจจุบันยังไมมียีสตขนมปงที่ขายตามทองตลาด ที่สามารถใชหมักโดทั้งสอง
ชนิดได  จึงมีการศึกษาถึงการปรับปรุงพันธุของยีสตเพื่อใหไดยีสตที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เทคนิค    
ไฮบริไดเซชั่น (hybridization) เปนที่นิยมในการผลิตยีสตขนมปงสายเชื้อใหมๆเชน การผสมพันธุ
ระหวางยีสต S. cerevisiae กับ S. rosei เพื่อใหไดยีสตสายพันธุที่ทนตอน้ําตาลในปริมาณสูงๆได 
และสามารถนํามาใชในการทําขนมปงหวานที่มีปริมาณน้ําตาลสูงถึง 25% (Nakagawa and Ouchi, 
1994) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 2.4.6  การใชประโยชนจากยีสต  
   ยีสตที่สามารถนํามาใชประโยชนแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ยีสตที่สามารถนํามาใชประโยชนได 
 

Product Microorganism Uses 
Bakers’Yeast, beer, wine ale, 
bread 
 
Soy sauce 
 
Sour French bread 
Commercial alcohol (ethanol) 
 
Riboflavin 
 
Microbial protein 

Saccharomyces cerevisiae 
 
Saccharomyces rouxii 
Candida milleri 
S.cerevisiae 
Kleyveromyces fragilis 
Eremothecium ashbyi 
Candida utilis 
 
 
 
Saccharomycosis lipolytica 

Baking industry; brewing 
industry 
Food condimemt 
 
Baking 
Fuel; solvent 
 
 
Vitamin supplement 
Animal food supplement 
(single-cell protein) from 
paper-pulp waste 
Microbial protein from 
petroleum products 

ที่มา : Pelczar et al. (1986) 

 จะเห็นไดวายีสตสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมขนมปง  อุตสาหกรรมเบียร   
รวมท้ังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตวิตามิน  ตัวทําละลาย  และอาหารเสริมที่ใชในอาหาร
สัตวทั้งนี้เชื้อยีสตที่ใชแตละชนิด  จะมีจําเพาะและมีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมตอการผลิตผลิตภัณฑ
เหลานั้นอยางไรก็ตาม  เราสามารถที่จะแยกเชื้อยีสตที่ใชดังกลาวออกมาตามลักษณะรูปรางของยีสต 
ซ่ึงพอจะแบงออกไดดังนี้ 
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 1.  รูปรางกลมหรือรูปไข (spherical หรือ ovoid shape) ไดแก เชื้อ Saccharomyces 
cerevisiae 
 2.  รูปรางยาว (elongated shape) ไดแก  เชื้อ  Candida 
 3.  รูปรางคลายเสนใย  แตมีลักษณะที่แตกตางจากเสนใยของเชื้อรา ซ่ึงเรียกวา  
pseudomycelium ไดแก  เชื้อ  Candida 
 4.  รูปรางคลายมะนาว (lemon-shaped) ซ่ึงอาจเรียกวา  apiculate yeast 
 นอกจากนี้อาจแบงยีสตออกตามลักษณะดังตอไปนี้ 
 1.  รูปรางของ  ascospore เชน  เชื้อ  Hansenula มีรูปราง ascospore คลายหมวกดารบี้  
(Derby-hat shaped) 
 2.  จํานวน ascospore ใน ascus ของ Zygosaccharomyces มี 4 ascospore 
 3. ลักษณะการแบงตัว  เชน  Schizosaccharomyces มีการแบงตัวในลักษณะ      
binary fission ซ่ึงคลายกับการแบงตัวของแบคทีเรีย เปนตน 

ที่กลาวมาทั้งหมดเปนลักษณะของยีสตโดยทั่วไป  สําหรับยีสตขนมปง  ซ่ึงไดแก  ยีสตใน
สายพันธุ S. cerevisiae มีลักษณะรูปรางเปนรูปโซ (oval shape) เซลลเดียว ไมมีสี  มีการสืบพันธุ
แบบไมอาศัยเพศ (asexual reproduction) โดยอาศัยการแตกหนอ (budding) และการสืบพันธุแบบ
อาศัยเพศ (sexual reproduction ) โดยการสราง ascospore ตามปกติแลวยีสตจะสรางหนอมาก  เมื่อ
เราเลี้ยงยีสตในอาหารสงัเคราะห (synthetic media) แตจะพบ ascospore  มากเมื่อเล้ียงยีสตในสภาพ
อิสระตามธรรมชาติ (Ponte and Tsen, 1987) 

ยีสต S. cerevisiae ที่ใชเปนยีสตขนมปง มักมีขนาดกวาง 4-6 ไมครอน  และยาว 5-7  
ไมครอนและยีสตขนมปงจะมีลักษณะที่เฉพาะและแตกตางจากยีสต S. cerevisiae ซ่ึงใชในการทํา
ไวนหรือเบียรดังนี้ (Ponte and Tsen, 1987) 
 1.  มีลักษณะทางกายภาพที่คงตัว 
 2.  สามารถหมักน้ําตาลที่มีอยูในแปงไดดี  จึงทําใหแปงสามารถขยายตัวไดมาก 
 3.  สามารถละลายน้ําไดดี 
 4.  สามารถเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็วในถังหมัก 
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2.5  หัวเชื้อ (Inoculum) 
 2.5.1 กลาเชื้อเหลว 
 กลาเชื้อเหลวคือ  กลาเชื้อจุลินทรียที่เก็บในรูปเชื้อเหลวเพื่อใชในการผลิตอาหารซึ่งมีวิธีการ
ทําคือ นําน้ําตาลสดปริมาตร 2000 มิลลิลิตร ตมใหเดือดเปนเวลา 5 นาที เติมน้ําตาลทราย 100 กรัม 
(5.0%) เติมแอมโมเนียมซัลเฟต 10 กรัม (0.5%)  เติมกรดอะซิติก 20 มิลลิลิตร (1.0%) จากนั้นแบง
ใสขวดที่ลวกน้ํารอนแลว บรรจุขนาดรอน จุกดวยสําลี ตั้งทิ้งไวใหเย็น เติมหัวเชื้อ 5-10%  บมไว
นาน 3-5 วัน จะไดกลาเชื้อเหลวพรอมใชนําไปผลิตขนมตาล 

2.5.2 ลูกแปง 
ลูกแปงคือกลาเชื้อจุลินทรียที่เก็บในรูปเชื้อแหงเพื่อใชในการผลิตอาหารหมักหลายชนิดใน

ประเทศแถบเอเชียเทคโนโลยีการผลิตและการใชลูกแปงมีมาแตโบราณกอนที่มนุษยจะเขาใจถึง
ศาสตรทางจุลชีววิทยาโดยเขาใจกันวามีตนกําเนิดมาจากประเทศจีนและไดถายทอดไปยังประเทศ
เพื่อนบานเชนทิเบตสิขิมอินเดีย เกาหลแีละกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมทั้งประเทศไทย
กลาเชื้อในลักษณะนี้มีชื่อเรียกตามภาษาถิ่นของแตละประเทศสวนการใชประโยชนนั้นจะคลายคลึง
กันเปนสวนใหญคือใชในการหมักที่มีกิจกรรมการเปลี่ยนแปงในวัตถุดิบประเภทธัญพืชและพืชหัว
ใหเปนน้ําตาล (นภา, 2535) กลาเชื้อจุลินทรียในลูกแปงมีผูใหความสนใจศึกษาและใชกันอยาง
แพรหลายเชน สมพักต (2546) ไดทําการศึกษาผลของลูกแปงพันธุขาวเหนียวและสีธรรมชาติตอ
คุณภาพของขาวหมาก  คึกฤทธิ์ (2547) ไดทําการศึกษาลักษณะบางประการของเชื้อราสกุล
Aspergillus sp. จากลูกแปงเหลาบรรจงจิตและคณะ (2530) ทําการผลิตลูกแปงดวยเชื้อบริสุทธิ์เพื่อ
ใชเปนกลาหมักน้ําสมสายชูและมีผูทําการศึกษาเชื้อราและเชื้อยีสตที่แยกไดจากลูกแปงเหลา
เปรียบเทียบกับเชื้อบริสุทธิ์ในการผลิตสาโท (วิมลลักษณ, 2549) นอกจากนี้ยังมีการผลิตลูกแปง
ขนมถวยฟูโดยเตรียมจากเชื้อบริสุทธิ์และเตรียมจากลูกแปงขาวหมากเติมยีสต (กนก, 2542) 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

นฤมล (2533) ไดทําการศึกษาวิธีการผลิต วิธีการเก็บ และการใชประโยชนของเนื้อลูกตาล
สุกผงในขนมไทยบางชนิด โดยการนําลูกตาลมาสกัดเนื้อดวยน้ํา ใสลงในถุงผาแขวนคางคืนไวให
สะเด็ดน้ํา แลวนําไปฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ในอางน้ํารอนผสมกับ ได
โซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Disodium Hydrogen Phosphate) รอยละ 0.1 และแปงขาวเจารอยละ 5 
นําของผสมที่ไดไปทําใหแหงดวยเครื่องเคลือบแหง ตูอบแหง และตูลดความชื้น บรรจุถุงพลาสติก
ในสภาวะที่ตาง ๆ กัน ผลการทดลองพบวา เนื้อลูกตาลสุกผงที่ไดดูดน้ําไดดีมาก และมีสีอยูใน
เกณฑดี แตกล่ินลดนอยลงมาก ผลการวิเคราะหพบวา มีความชื้นรอยละ 6.1 เถารอยละ 1.9 
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คารโบไฮเดรตรอยละ 79.6 โปรตีนรอยละ 3.3 และ เบตาแคโรทีนรอยละ 53.792 หนวยสากล เมื่อ
บรรจุในถุงอลูมินัมภายใตสุญญากาศ หรือในกระปองที่ดึงอากาศออกแลวจะสามารถเก็บได
มากกวา 3 เดือน โดยที่กล่ินลดลงเพียงเล็กนอย เมื่อตองการนํามาทําขนมใหเติมน้ําลงไปประมาณ7 
เทาของน้ําหนกัเนื้อลูกตาลสุกผง และปริมาณที่ใชรอยละ 20 สําหรับขนมบัวลอย หรือรอยละ 30 
ของขนมตาล 

Ju and Mittal (1995) ไดทําการศึกษาแปงขาวจาวพบวา มีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา จึง
ทําใหขนมตาลที่ไดมีความนุมและพองตัว โดยที่หนาขนมตาลไมแตก เพราะแปงขาวจาวจะพองตัว
โดยไมแตกแยกออกที่อุณหภูมิ 90-95 องศาเซลเซียส ในขณะที่แปงมันสําปะหลังและหัวสาคูจะ
แตกแยกออกที่อุณหภูมิต่ํากวา 85 องศาเซลเซียส 

Mohamed and Hamid (1998) ศึกษาสวนผสมที่มีอิทธิพลตอคุณภาพเคกจากแปงขาว และ
พบวาการใชยีสตนอกจากจะทําใหเกิดการขึ้นฟูแลวยังเพิ่มกลิ่นรสใหแกเคก และการใชสารเคมีที่ทํา
ใหเกิดการขึ้นฟูจะใชระยะเวลาการหมักใหขึ้นฟูส้ันกวาการใชยีสต แตเคกที่ไดมีกล่ินรสนอยกวาใช
ยีสต นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลจากสวนผสมอื่นๆตอคุณภาพของเคก จากแปงขาวรวมดวย เชน 
ปริมาณและชนิดของโปรตีน ปริมาณเกลือ และปริมาณไขมัน 

กนก (2542) ไดศึกษาเกี่ยวกับวิธีการผลิตขนมถวยฟูและปจจัยที่มีผลตอการผลิต วิธีการ
ผลิตลูกแปงขนมถวยฟูและอายุการเก็บ การเตรียมขนมถวยฟูแบบชาวบาน ขนมที่ไดมีลักษณะไม
ขึ้นฟูและเนื้อแข็งมาก แตเมื่อเติมยีสตขนมปงหรือลูกแปงขนมถวยฟูลงในสวนผสมหมักทิ้งไวจะ
ไดขนมที่มีลักษณะฟูและนุมมาก เมื่อเติมไขมันจากกะทิรอยละ 20 จะไดขนมที่มีความนุมปานกลาง
และขนมถวยฟูจะนุมมากขึ้น เมื่อเติมขาวสุกรอยละ 40 ผลิตภัณฑที่ได เปนที่ยอมรับของผูบริโภค 
การผลิตลูกแปงขนมถวยฟูทําได 2 วิธีโดยวิธีแรกเตรียมจาก เชื้อบริสุทธิ์ วิธีที่ 2 เตรียมจากลูกแปง 
ขาวหมากเติมยสีตสําหรับวิธีแรกเตรียมจาก แปงขาวเจาที่ฆาเชื้อแลวผสมกับ S. cerevisiae 5017 ให
มีจํานวน 4.10 x 105 โคโลนีตอกรัม และ L. mesenteroides ใหมีจํานวน 2.60 x 104 โคโลนีตอกรัม 
วิธีที่ 2 เตรียม จากแปงขาวเจาผสมกับ S. cerevisiae 5017 ใหมีจํานวน 3.35 x 105 โคโลนีตอกรมั 
และ เติมลูกแปงขาวหมากรอยละ 10 ของน้ําหนักแปง ทั้ง 2 วิธีนี้หมักที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 14 ช่ัวโมง และอบแหง 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง ลูกแปงขนมถวยฟูที่ไดมี
ลักษณะรูปทรงครึ่งวงกลม มีสีขาวอมเทาและแหงมาก ขนมถวยฟทูี่เตรียมจากลูกแปงขาวหมากเติม
ยีสตจะใหเนื้อสัมผัสที่นุมกวาขนมถวยฟูที่เตรียมจากเชื้อบริสุทธิ์ลูกแปงขนมถวยฟูที่เตรียมจากวิธีที่ 
2 สามารถเก็บไดนาน 4 เดือน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสในภาชนะที่ปดสนิทโดยคุณภาพไม
เปล่ียนแปลง 
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มนัสนันท (2544) ไดทําการศึกษาเนื้อตาลสุกพบวา มีความชื้นรอยละ 89.4 ไขมันรอยละ 
0.6 คารโบไฮเดรตรอยละ 8.9 สารเยื่อใยรอยละ 0.5 โปรตีนรอยละ 0.7 แคลเซียมรอยละ 7 
ฟอสฟอรัสรอยละ 22 และเหล็กรอยละ 0.9  

บุณยกฤต (2545) ไดทําการศึกษากระบวนการผลิตแปงขนมตาลสําเร็จรูป และศึกษาเวลาที่
ใชใหความรอนเนื้อตาลสุก พบวาการตุนเนื้อลูกตาลสุกพบวาจนอุณหภูมิกึ่งกลางเปน 85 องศา
เซลเซียส เวลา 5 นาทีขึ้นไป สามารถทําลายเอนไซมเปอรออกซิเดสในเนื้อตาลสุกไดจนหมดสวน
ผลของการใหความรอนเนื้อตาลสุกและการเก็บรักษาเนื้อตาลผงพบวาเนื้อลูกตาลผงที่ผานและไม
ผานการใหความรอนเมื่อเก็บในถุงลามิเนตชนิด OPP 20/MPET 12/LLDP 30 ไมครอน ในสภาวะ
บรรยากาศเปนเวลา 4 สัปดาห คาสีแดง (a) คาสีเหลือง (b) และปริมาณแคโรทีนของเนื้อลูกตาลจะ
ไมเปลี่ยนแปลง (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบการทําแหงเนื้อตาลสุกดวยเครื่องทําแหงแบบถาดแบบ
ลูกกลิ้ง แบบสุญญากาศและแบบแชแข็ง พบวาเนื้อลูกตาลผงที่ทําแหงแบบแชแข็งจะมีคุณภาพทั้ง
ทางดานสี ปริมาณแคโรทีน ความสามารถในการดูดซึมน้ํา และความสามารถในการคืนรูปไดดีกวา
การทําแหงแบบอื่น การผลิตแปงขนมตาลสําเร็จรูปเริ่มจากการคัดเลือกสูตรขนมตาลที่เหมาะสม
เปนสูตรพื้นฐาน ไดสูตรที่มีสวนผสมดังนี้นี้คือ แปงขาวจาว 22.52 เปอรเซ็นต เนื้อตาลสุก 9.23 
เปอรเซ็นต กะทิสด 40.80 เปอรเซ็นต น้ําตาลทราย 27.35 เปอรเซ็นต และเกลือ 0.1 เปอรเซ็นต นํา
สูตรพื้นฐานมาปรับใหเปนแปงสําเร็จรูป โดยการวิเคราะหความชื้นของสวนผสมความชื้นสวนผสม
แลวคํานวณสวนผสมเปนฐานแหง จากนั้นศึกษาปริมาณยีสตและผงฟูใสวนผสมของแปงขนมตาล
สําเร็จรูป พบวาการใชปริมาณยีสต 0.5 เปอรเซ็นต และผงฟู 0.5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักแปง
สําเร็จรูปจะไดขนมตาลที่ผูทดสอบยอมรับมากที่สุดสูตรของแปงขนมตาลสําเร็จรูปประกอบดวย
แปงขาวจาว 37.82 เปอรเซ็นต เนื้อลูกตาลผง 1.83 เปอรเซ็นตน้ําตาลทราย 45.95 เปอรเซ็นตกะทิผง 
13.36 เปอรเซ็นต เกลือ 0.17 เปอรเซ็นตยีสต 0.5 เปอรเซ็นตและผงฟู 0.5 เปอรเซ็นต เมื่อศึกษาผล
ของการเก็บแปงขนมตาลสําเร็จรูปที่อุณหภูมิหองในถุงลามิเนตโดยบรรจุในสุญญากาศรวมกับใช
ตัวดูดซับออกซิเจนเปนเวลา 3 เดือน พบวาสภาวะดังกลาวชวยรักษาคุณภาพแปงขนมตาลสําเร็จรูป
ไดดีกวาการเก็บแบบอื่น 

บุญมา และพะยอม (2547) ไดทําการศึกษาจุลินทรียในเนื้อตาลสุก พบวาสวนใหญเปนเชื้อ
ในสกุลของ Candida krusei, Sacharomyces sp., Kloeckera apiculate และ Heseniaspora sp. โดย
ผลการวิเคราะหพบวา เนื้อตาลที่ทําใหสะเด็ดน้ํากอนนําไปทําการผลิตขนมตาลจะมีความชื้นรอยละ 
86-92 มีเบตาแคโรทีนรอยละ 6.075 มีคาความเปนกรด-ดาง อยูที่ 5.0-6.0 และของแข็งที่ละลายน้ํา
ได ซ่ึงสวนใหญเปนพวกน้ําตาล 3.5 บริกซ นอกจากนี้พบวามีน้ําตาลชนิดอื่น ๆ น้ํามัน และกรดปน
ดวย 
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อรรณพ และคณะ (2551) ไดทําการการเปรียบเทียบคุณลักษณะทางกายภาพเคมีและ
จุลินทรียระหวางขนมตาลที่ผลิตโดยการใชหัวเชื้อกับขนมตาลที่ผลิตโดยวิธีดั้งเดิมโดยไดทําการ
ผลิตหัวเชื้อขนมตาลที่มีสวนผสมของเชื้อจุลินทรียเร่ิมตนจากเนื้อตาลรวมกับการเติมเนื้อตาลสุกใน
ปริมาณรอยละ 20 40 60 80 และ 100 ของปรมิาณสวนผสมแปงขาวเจาทําการคัดเลือกสูตรขนมตาล
และทดลองผลิตขนมตาลโดยใชหัวเชื้อขนมตาลพรอมทั้งทําการตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพ
องคประกอบทางเคมีและประเมินคุณภาพทางดานประสาทสัมผัสของขนมตาลที่ผลิตโดยวิธีการใช
หัวเชื้อและขนมตาลที่ผลิตโดยวิธีดั้งเดิมผลการศึกษาพบวาปริมาณของเนื้อตาลที่เหมาะสมในการ
นํามาใชผลิตหัวเชื้อขนมตาลคือการใชปริมาณเนื้อตาลสุกรอยละ 60 ของน้ําหนักแปงขาวเจาโดยหวั
เชื้อที่ไดจะมีลักษณะที่ดีคือโปรงเบาสีขาวนวลไมมีรอยแตกราวกอนแปงเปนรูพรุนในขณะที่การใช
ปริมาณเนื้อตาลสุกรอยละ 80 และ 100 ของน้ําหนักแปงขาวเจาหัวเชื้อท่ีไดจะมีลักษณะเนื้อท่ีแนน
แข็งไมโปรงเบา 
 

 



บทที่ 3 
อุปกรณและวิธีการทดลอง 

 
อุปกรณ 
 1.กะท ิ
 2. ขวดใสอาหารเลี้ยงเชื้อ 
 3. เขียงพลาสติก 
 4. เครื่องเขยา (vortex mixer)  
 5. เครื่องชั่งละเอียด 4 ตําแหนง 
 6. เครื่องผสมอาหารเอนกประสงค 
 7. เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH meter) 
 8. เครื่องวัดคาสี ยี่หอ Minolta รุน CR-10  
 9. เครื่องวัดเนือ้สัมผัส 
 10. จานกระเบือ้ง 
 11. จานเพาะเชื้อ (plate) 

12. ตูบมเพาะเชื้อ (incubator) 
13. ตูเย็นอณุหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

 14. ตูอบลมรอน (hot Air Oven) 
 15. เตาแกส 
 16. ถุงพลาสติกปลอดเชื้อสําหรับวิเคราะหตัวอยางทางจลุชีววิทยา (stomacher bag) 

17. แทงแกวสามเหลี่ยม (spreader) 
 18. เนื้อตาลสุก 
 19. น้ําตาลทราย 
 20. น้ําตาลสด 
 21. ปเปตขนาด 1 มิลลิลิตร 
 22. ปเปตขนาด 10 มิลลิลิตร 
 23. แปงขาวเจา 
 24. มีด 
 25. รังถึง 
 26. หมอนึ่งความดันไอ (autoclave) 
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 27. อางผสม 
28. Malt Extract Agar (MEA)  
29. Potato Dextrose Agar (PDA) 

 
สารเคมี 
 1. กลูโคส 
 2. โซเดียมคลอไรด (NaCl) 
 3. แอมโมเนียมซัลเฟต (NH4)2SO4 
 
วิธีการทดลอง 
3.1 การคัดแยกยีสตจากเนื้อตาลสุก 

นําตัวอยางเนื้อตาลสุกยีจํานวน 25 กรัมผสมกับสารละลายโซเดียมคลอไรด 0.85 
เปอรเซ็นต (น้ําหนักตอปริมาตร) 225 มิลลิลิตร ที่ผานการฆาเชื้อจากนั้นนําไปตีในเครื่องตีปน เปน
เวลา 60 วินาที (จะไดความเจือจางท่ี 10-1) ดูดสารละลายที่ระดับความเจือจาง 10-1 ปริมาตร              
1 มิลลิลิตร ใสในสารละลายโซเดียมคลอไรดที่ผานการฆาเชื้อ ปริมาตร 9 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน 
โดยใชเครื่องเขยา จะไดสารละลายที่มีระดับความเจือจาง 10-2จากนั้นเจือจางตัวอยางใหไดระดับ
ความเจือจางถึง 10-8 

ดูดสารละลายที่ระดับความเจือจาง 10-2ถึงที่ระดับความเจือจาง 10-8 ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร 
ลงบนจานอาหาร Malt Extract agar  โดยทําระดับความเจือจางละ 2 ซํ้า จากนั้นใชแทงแกวเกลี่ยเชื้อ  
เกลี่ยใหทั่วจานแลวบมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสเปนเวลา 2-5 วัน 

คัดเลือกโคโลนีเดี่ยวท่ีมีลักษณะตางกัน ไดแก ลักษณะของโคโลนี สี ขนาด ความมันวาว
และลักษณะของเซลลภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 40 เทา นําโคโลนีที่คัดเลือกไดมาเขี่ยลง
บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ Malt Extract agar บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสเปนเวลา 2-5 วัน ใชหวง
เขี่ยโคโลนีเดี่ยวที่ไดลงบนหลอดอาหารเอียง Malt Extract agar (slant) เพื่อเก็บไวใชผลิตกลาเชื้อใน
การทําขนมตาลตอไป 
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3.2 การทดสอบความสามารถในการหมักสารประกอบคารบอนของยีสตท่ีแยกได 
นํายีสตที่คัดแยกไดมาเตรียมเปนเซลลแขวนลอยในน้ํากลั่นปลอดเชื้อ ใหมีระดับความขุน 

0.5 จากนั้นถายเซลลแขวนลอยของยีสต 0.1 มิลลิลิตร ลงในอาหารสําหรับทดสอบการใช
สารประกอบคารบอน (fermentation basal medium) ที่มีหลอดดักกาซ (Durham tube) คว่ําอยู บมที่
อุณหภูมิหอง ตรวจผลการหมักสารประกอบคารบอน ที่ 1-7 วัน และที่ 14 วัน โดยการสังเกต
ปริมาณกาซที่เกิดขึ้นในหลอดดักกาซ 

 
3.3 ศึกษาการเจริญของยีสต 
 นําน้ําตาลสดปริมาตร 250 มิลลิลิตร เติมแอมโมเนียมซัลเฟต 0.5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักตอ
ปริมาตร จากนั้นนําไปฆาเชื้อที่อุณหภุมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที เขี่ยเชื้อท่ีแยกไดจาก
เนื้อตาล 1 ลูปใสลงในน้ําตาลสดที่เตรียมไว   บมไว 24 ช่ัวโมง จากนั้นเติมหัวเชื้อ 5 เปอรเซ็นตโดย
ปริมาตรตอปริมาตรลงในน้ําตาลสด จากนั้นเก็บตัวอยางทุกๆ 4 ชั่วโมง นําไปวิเคราะหการเจริญ
ของเชื้อโดยวิธีนับจํานวนเซลลที่มีชีวติทั้งหมด (viable plate count) บนอาหาร Potato dextrose agar  
 
3.4 การผลิตกลาเชื้อเหลวจากยีสตท่ีคัดแยกได 

นํายีสตที่คัดเลือกไดไปเปนตนเชื้อโดยทําเปนกลาเชื้อเหลวซึ่งมีวิธีการทําคือ นําน้ําตาลสด
ปริมาตร 250 มิลลิลิตร เติมแอมโมเนียมซัลเฟต 0.5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักตอปริมาตร จากนั้น
นําไปฆาเชื้อที่อุณหภุมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที เขี่ยเชื้อท่ีแยกไดจากเนื้อตาล 1 ลูปใส
ลงในน้ําตาลสดที่เตรียมไว   บมไว 24 ชั่วโมง จากนั้นเติมหัวเชื้อ 5 เปอรเซ็นตโดยปริมาตรตอ
ปริมาตรลงในน้ําตาลสดจะไดหัวเชื้อเหลวพรอมใชนําไปผลิตขนมตาล และนํามาเปรียบเทียบกับ
ขนมตาลที่เติมเชื้อยีสตสําหรับผลิตขนมปง 

 
3.5 การคัดเลือกยีสตท่ีมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตขนมตาล 

นํายีสตที่คัดแยกไดไปเปนกลาเชื้อโดยทําเปนกลาเชื้อเหลวแลวนําไปผลิตขนมตาลโดยมี
วิธีดังนี้นําลูกตาลมาปลอกเปลือกสีดําออกใหหมด นําเมล็ดตาลที่ไดผสมกับน้ําเล็กนอยจากนั้นทํา
การยีลูกตาลดวยกระชอนตาถี่จนเนื้อลูกตาลออกมาหมด เทใสผาขาวชนิดหนาหรือผาดิบใชเชือก
ผูกใหแนนแลวแขวนไว ใหน้ําออกจนหมดเปนเวลา 12 ช่ัวโมง ถาน้ํายังไหลออกไมหมดใหหาของ
หนักทับใหแหงหรือจนกวาจะเสด็จน้ํา นํากะทิผสมกับน้ําตาลทรายตั้งไฟพอเดือดพักไวใหอุน 
จากนั้นนวดแปงขาวเจาที่ผสมกลาเชื้อเหลวกับเนื้อตาลใหเขากัน คอยๆใสกะทิที่เตรียมไวแลวนวด
ทีละนอยจนแปงนุม (แบงสวนผสมที่ไดไวสําหรับทดสอบการขึ้นฟูและคาความเปนกรด-ดาง)  
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พักไวโดยตากแดด 3 ช่ัวโมง นําไปนึ่งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที และนํามา
เปรียบเทียบกับขนมตาลที่เติมเชื้อยีสตสําหรับผลิตขนมปง นําขนมตาลที่ผลิตไดทั้งหมด มาทําการ
ทดสอบคุณภาพ ดังนี้ 

3.4.1  คาความเปนกรด-ดาง ของขนมตาลระหวางการหมัก  
 นําตัวอยางแปงที่ผสมไวขางตนลงในบีกเกอรปริมาตร 20 มิลลิลิตรโดยวัดคาความเปน
กรด-ดางดวยเครี่องวัดคาความเปนกรด-ดาง ทุกๆ 30 นาที 

3.4.2  การทดสอบคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑขนมตาล 
- วัดความฟูของขนมตาล จากความสูงของขนมตาลที่ผลิตไดโดยใช vernier ในการวัด 
- วัดคาสีดวยเครื่อง Minolta รุน CR-10 
- ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพดานลักษณะเนื้อสัมผัสดวยเคร่ืองวัดเนื้อสัมผัส (Texture 

analyser) 
 
3.6  การระบุชนิดของยีสตท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตขนมตาล 
 นําโคโลนีของยีสตที่มีประสิทธิภาพที่แยกไดไประบุชนิด โดยทําการศึกษา ดังนี้ 
 3.6.1  การศึกษาอนุกรมวิธานของเชื้อยีสตที่คัดเลือกได 
 การศึกษาสมบัติทางดานสัณฐานวิทยา 
           ศึกษาลักษณะของเซลลยีสตที่เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง Malt Extract ager บมที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 2-3 วัน ตรวจดูลักษณะผิวหนา ความนูน และขอบของโคโลนี 
จากนั้นตรวจดูดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 400 เทา ศึกษารูปรางของเซลล  
 การศึกษาสมบัติทางดานชีวเคมี 
           ศึกษาการหมักสารประกอบคารบอนของเชื้อยีสต โดยแหลงคารบอนที่ใช คือ 
น้ําตาลกลูโคส น้ําตาลกาแลกโทส น้ําตาลซูโครส น้ําตาลมอลโทส และน้ําตาลแลกโทส ความ
เขมขนรอยละ 2.0 ในอาหาร Basal medium ปริมาณ 9 มิลลิลิตร ที่มีหลอดดักกาซ (Durham tube) 
เขี่ยเชื้อยีสต 1 ลูป ผสมกับน้ํากลั่นปลอดเชื้อ วัดคา OD ใหไดประมาณ 0.5 จากนั้นเติมสารละลาย
เซลลยีสตเจือจางลงในหลอดอาหารทดสอบการหมัก หลอดละ 1 มิลลิลิตร บมที่อุณหภมูิหอง นาน 
14 วัน ตรวจผลการหมักโดยสังเกตกาซที่เกิดขึ้นภายในหลอดดักกาซ 
  
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลและวิจารณผลการการทดลอง 

 
4.1  การคัดแยกยีสตจากเนื้อตาลสุก 
 การคัดแยกยีสตจากเนื้อตาลสุกบนอาหารเลี้ยงเช้ือ Malt Extract agar บมที่อุณหภูมิ           
30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2-5 วัน ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 3 จากผลการทดลอง พบวา 
สามารถคัดแยกยีสตไดทั้งหมด 10 ไอโซเลท ไดแก Y1-Y10 โดยมีลักษณะโคโลนีของแตละ        
ไอโซเลทที่คลายคลึงกัน คือ กลม สีขาวขุน ผิวมีทั้งมันวาวและดาน สวนใหญโคโลนีมีขอบเรียบ มี
ลักษณะเซลลภายใตกลองจุลทรรศน หลายลักษณะ เชน มะนาวฝรั่ง วงรี ยาว และกลม  ซ่ึงคลายกับ
งานวิจัย ของไพโรจน และคณะ (2552) ซ่ึงไดทําการแยกเชื้อจุลินทรียจากเนื้อตาลสุก สามารถแยก
เชื้อจุลินทรียไดทั้งหมด 19 ไอโซเลท เปนเชื้อแบคทีเรียและเชื้อยีสต เมื่อทําการเลือกเชื้อยีสตที่มี
ลักษณะแตกตางกันในเบื้องตน พบวามีจํานวน 10 ไอโซเลท  
 
ตารางที่ 3  ลักษณะของยีสตที่แยกไดจากเนื้อตาลสุก 
 

ไอโซเลท ลักษณะโคโลนี ลักษณะภายใตกลองจุลทรรศน 
Y1 กลม สีขาวขุน ผิวมันวาว ขอบเรียบ มะนาวฝรั่ง (Apiculate) 
Y2 กลม สีขาวขุน ตรงกลางนูน ผิวดาน วงรี (oval) 
Y3 กลม สีขาวขุน ตรงกลางนูน ผิวดาน ยาว (elongated) 
Y4 กลม สีขาวขุน ผิวมันวาว ขอบเรียบ กลม (round) 
Y5 กลม สีขาวขุน  ตรงกลางนูน ผิวดาน วงรี (oval) 
Y6 กลม ขาวขุน  ตรงกลางนูน ผิวมันวาว ยาว (elongated) 
Y7 กลม ขาวขุน ตรงกลางนูน ผิวดาน วงรี (oval) 
Y8 กลม สีขาวขุน ตรงกลางนูน ผิวดาน กลม (round) 
Y9 กลม สีขาวขุน ผิวมันวาว ขอบเรียบ มะนาวฝรั่ง (apiculate) 

Y10 กลม สีขาวขุน ผิวดาน ขอบหยักเล็กนอย วงรี (oval) 
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4.2  การทดสอบความสามารถในการหมักสารประกอบคารบอนของยีสตท่ีแยกไดจากเนื้อตาลสุก 
นํายีสตที่คัดแยกไดจากเนื้อตาลสุกทั้ง 10 ไอโซเลท มาทดสอบความสามารถในการหมัก

สารประกอบคารบอนโดยใชน้ําตาลกลูโคสเปนแหลงคารบอน บมที่อุณหภูมิหอง ตรวจผลโดยการ
สังเกตปริมาณกาซที่เกิดขึ้นเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการสรางกาซของยีสตที่คัดแยกได ผลการ
ทดลองแสดงดังตารางที่ 4 พบวา เชื้อยีสตที่แยกไดทั้ง 10 ไอโซเลทสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม 
คือ กลุมที่เกิดการหมักออนมีฟองกาซบางสวนในหลอดดักกาซ ไดแก ไอโซเลท Y1, Y2, Y3, Y5 
และ Y7 และกลุมที่การหมักรุนแรง มีกาซเต็มหลอดดักกาซภายใน 7 วัน ไดแก Y4, Y6, Y8, Y9 
และ Y10 สําหรับในการทดลองนี้เปนการคัดเลือกคุณสมบัติในการหมักสารประกอบคารบอนได
อยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงทําการคัดเลือกไอโซเลท Y4, Y6, Y8, Y9 และ Y10 สําหรับใชในการศึกษา
ขั้นตอไป  และพบวา เชื้อยีสตใชน้ําตาลเปนแหลงคารบอนในการเจริญเติบโต  ซ่ึงระยะเวลาในการ
หมักน้ําตาล และเกิดกาซไดชาและเร็วแตกตางกัน มีผลทําใหการพองตัวและขึ้นฟูของโดมีความ
แตกตางกันไปดวย (ไพโรจน และคณะ, 2552) 
 
ตารางที่ 4  การทดสอบการหมักสารประกอบคารบอนของยีสตที่แยกไดจากเนื้อตาลสุก 
 

ไอโซเลท ระดับของการหมัก 
Y1 W 
Y2 W 
Y3 W 
Y4 + 
Y5 W 
Y6 + 
Y7 W 
Y8 + 
Y9 + 
Y10 + 

 
หมายเหตุ   +  =  การหมักรุนแรง มีกาซเต็มหลอดดักกาซภายใน 7 วัน 

     W =  การหมักออนมีฟองกาซบางสวนในหลอดดักกาซ 
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4.3  การศึกษาการเจริญของยีสต 

เมื่อนําเชื้อยีสตที่สามารถหมักสารประกอบคารบอนสรางกาซไดเร็วจํานวน 5 ไอโซเลท มา

ศึกษาการเจริญ โดยเลี้ยงเชื้อในน้ําตาลสด เปนเวลา 48 ชั่วโมง ทําการเก็บตัวอยางทุกๆ 4 ช่ัวโมง 

เพื่อศึกษาระยะเวลาที่ยีสตเจริญสูงสุดในการผลิตกลาเชื้อเหลว ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 12 

พบวา การเจริญของยีสตมีลักษณะรูปแบบที่คลายกัน โดยจะเจริญสูงสุดที่ชวง 24-28 ช่ัวโมง โดย

เชื้อยีสตไอโซเลท Y4, Y6, Y8, Y9, Y10 และยีสตขนมปง จะเจริญไดดีที่สุดที่ 28, 28, 24, 24, 24 

และ 28 ชั่วโมงตามลําดับ  ซ่ึงจากงานวิจัยของ ไพโรจน และคณะ (2552) ที่ศึกษาการเจริญของ

เชื้อจุลินทรียท่ีแยกไดจากลูกแปงตาลหมัก โดยเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Yeast Potato Dextrose 

(YPD) พบวาเชื้อ Saccharomyces  cerevisiae และเชื้อ Candida krusei มีชวง Log phase อยูชวง

ประมาณชั่วโมงที่ 2-12 จากงานวิจัยไดผลการทดลองที่แตกตางกัน สาเหตุอาจเนื่องมาจากการเลี้ยง

ในอาหารที่ตางชนิดกัน ซ่ึงอาหารเลี้ยงเชื้อ Yeast Potato Dextrose เปนอาหารที่สมบูรณสงเสริมการ

เจริญของเชื้อยีสตทาํใหยีสตสามารถเจริญไดอยางรวดเร็ว 
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ภาพที่ 12  การเจริญของยีสตที่แยกไดจากเนื้อตาลสุกในระหวางการเพาะเลี้ยงในน้ําตาลสด 

              เปนเวลา  48 ช่ัวโมง  
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4.4  การคัดเลือกยีสตท่ีมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตขนมตาล 
นํากลาเชื้อเหลวของยีสตทั้งหมด 5 ไอโซเลท ไปทําการผลิตขนมตาลโดยใชกลาเชื้อเหลวที่

ปริมาณรอยละ 2 มาผสมกับสวนผสมของขนม  พักไวใหเกิดกระบวนการหมัก และนํามา
เปรียบเทียบกับขนมตาลที่เติมเชื้อยีสตสําหรับผลิตขนมปง นําขนมตาลที่ผลิตไดทั้งหมด มาทําการ
ทดสอบคุณภาพ ดังนี้ 
 4.4.1 คาความเปนกรด-ดาง (pH) ของขนมตาลในระหวางการหมักสวนผสม 
                 นําตัวอยางแปงที่ผสมแลวไปวัดคาความเปนกรด-ดาง ดวยเครื่องวัดคาความเปน   
กรด-ดาง ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 13 พบวา คาความเปนกรด-ดาง ของแปงผสมมีแนวโนม
ลดลง โดยอยูในชวงระหวาง 5.11-5.17 ซ่ึงคาความเปนกรด-ดางในชวงดังกลาวเปนชวงที่ยีสต
สามารถเจริญไดและสรางกาซคารบอนไดออกไซดได  pH  เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเจริญ 
และระบบเมทาบอลิซึมของยีสต โดยท่ัวไปแลวยีสตจะเจริญไดดีที่สุดที่ pH เปนกรด ที่ประมาณ 
4.5-5 (มณชยั 2546)  
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ภาพที่ 13  การเปลี่ยนแปลงของคาความเปนกรด-ดาง (pH) ในระหวางการหมักสวนผสมเปนเวลา  
    3 ช่ัวโมง  
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หมายเหตุ  T1 =  ใชยีสต ไอโซเลท Y4 เปนกลาเชื้อเหลว 
     T2 =  ใชยีสต ไอโซเลท Y6 เปนกลาเชื้อเหลว 
     T3 =  ใชยีสต ไอโซเลท Y8 เปนกลาเชื้อเหลว 
     T4 =  ใชยีสต ไอโซเลท Y9 เปนกลาเชื้อเหลว 
     T5 =  ใชยีสต ไอโซเลท Y10 เปนกลาเชือ้เหลว 
     T6 =  ใชยีสตขนมปงเปนกลาเชื้อเหลว 
 

4.4.2 ทดสอบการขึ้นฟู คาสี และเนื้อสัมผัสของขนมตาลหลังทําการนึ่ง   
           เมื่อนําสวนผสมไปนึ่งเพ่ือผลิตขนมตาล โดยนําไปทดสอบการขึ้นฟู คาสีและเนื้อสัมผัส
ของขนมตาลหลังการนึ่ง เพื่อหาเชื้อยีสตที่เหมาะสมสําหรับใชเปนกลาเชื้อเหลวในการผลิตขนม
ตาล ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 5 พบวาการใชยีสตไอโซเลท Y4 และY6 จะใหคาความขึ้นฟู
ของขนมตาลสูงกวาการใชยีสตไอโซเลทอื่นๆ  แสดงวายีสต Y4 และY6 สามารถใชน้ําตาลและ
สรางกาซไดสูงกวายีสตไอโซเลทอื่น จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวายีสตจะมีบทบาทสําคัญที่ทํา
ใหขนมตาลขึ้นฟู เนื่องจากยีสตจะสรางกาซคารบอนไดออกไซดได โดยมีรายงานวายีสตชวยให
ขนมขึ้นฟูโดยการหมัก เมื่อใสลงในสวนผสมที่มีทั้งแปง นม นํ้าตาล ซ่ึงเปนอาหารของยีสต ในการ
เจริญเติบโตและสรางกาซคารบอนไดออกไซดจึงทําใหขนม ขึ้นฟู เนื้อนุม (สเปเชี่ยล ฟูด จํากัด,  
2011) 
 เมื่อนําขนมตาลไปทดสอบคาสี คือคาความสวาง L* คาสีแดง a* และสีเหลือง b* ผลการ
ทดลองแสดงดังตารางที่ 5 พบวา คาสีของขนมตาลจากการใชยีสตไอโซเลท Y4, Y6,Y8, Y9, Y10 
และยีสตขนมปง ไมมีความแตกตางกัน ลักษณะสีของขนมตาลมีสีเหลืองน้ําตาล จากผลการทดลอง
แสดงใหเห็นวากลาเชื้อเหลวจากการใชยีสตจากไอโซเลทตางๆ ไมมีผลตอคาสีของขนมตาล 

ลักษณะเนื้อสัมผัสของขนมตาลที่วัดดวยเครื่องวัด ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 5 พบวา 
การใชยีสต ไอโซเลท Y6 เปนกลาเชื้อเหลว ใหคาความแข็ง (hardness) ต่ําสุดเทากับ 487.94 กรัม  
แสดงใหเห็นวา ขนมตาลที่ใชยีสตสายพันธุนี้มีความนุมมากที่ สุด สําหรับคาความยืดหยุน
(springiness) ที่สูงสุดคือ การใชยีสตไอโซเลท Y4 และ Y9 เปนกลาเชื้อเหลว มีคาเทากับ 0.87 และ
0.89 มิลลิเมตร ตามลําดับ สําหรับการใชยีสตไอโซเลท Y6 จะมีคาความยืดหยุนสูงกวาการใชยีสต
ขนมปง 
 เมื่อพิจารณาจากคาความขึ้นฟูและเนื้อสัมผัส ยีสตไอโซเลท Y6 เปนกลาเชื้อเหลว มีความ
เหมาะสมที่สุดเนื่องจากใหคาความขึ้นฟูที่สูง ขนมตาลที่ไดจะมีความนุมมากที่สุด 
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ตารางที่ 5  คาความขึ้นฟู คาสีและเนื้อสัมผัสของขนมตาลหลังการนึ่ง 
 

สูตรทดลอง คาความขึน้ฟขูอง
ขนมตาล (cm.) 

คาสีของขนมตาล ลักษณะเนื้อสัมผัส 

Lns ans bns 
คาความแขง็ 

(g) 
คาความยดืหยุน 

(mm) 
สูตรที่ 1 1.70 ± 0.08a 44.94 8.45 31.65 579.48±0.58c 0.87±0.01a 
สูตรที่ 2 1.67 ± 0.05a 44.38 8.90 30.28 487.94± 0.26d 0.84±0.04b 
สูตรที่ 3 1.33 ± 0.05d 45.14 8.30 30.61 602.20± 0.73b 0.85±0.01b 
สูตรที่ 4 1.40 ± 0.08c 44.48 8.25 32.43 592.31±0.24b 0.89±0.01a 
สูตรที่ 5 1.43 ± 0.05b 43.48 8.16 31.11 635.81±0.36 a 0.84±0.01b 
สูตรที่ 6 1.47 ± 0.05b 42.43 8.68 33.24 659.93±0.49 a 0.83±0.04 c 
 
หมายเหตุ  ns  หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
                รอยละ 95 
     L*  หมายถึง ความสวางของสีซ่ึงมีคาจาก 0 (สีดํา) ถึง 100 (สีขาว) 
                a*  หมายถึง คาความเปนสีเขียวและสีแดงโดยมีคาเปน - คือ สีเขียวและคาที่ไดเปน +  
                คือสีแดง 
     b*  หมายถึง คาความเปนสีเขียวและสีแดงโดยมีคาเปน - คือ สีน้ําเงินและคาที่ไดเปน +  
                คือสีเหลือง 
 คาเฉลี่ยที่มีอักษรกํากับตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

    สูตรที่ 1 =  ใชยีสต ไอโซเลท Y4 เปนกลาเชื้อเหลว 
     สูตรที่ 2 =  ใชยีสต ไอโซเลท Y6 เปนกลาเชื้อเหลว 
     สูตรที่ 3 =  ใชยีสต ไอโซเลท Y8 เปนกลาเชื้อเหลว 
     สูตรที่ 4 =  ใชยีสต ไอโซเลท Y9 เปนกลาเชื้อเหลว 
     สูตรที่ 5 =  ใชยีสต ไอโซเลท Y10 เปนกลาเชื้อเหลว 
     สูตรที่ 6 =  ใชยีสตขนมปงเปนกลาเชื้อเหลว 
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4.5  การระบุชนิดของยีสตท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตขนมตาล 
 จากการคัดเลือกยีสตที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตขนมตาลพบวา จากการใชยีสต
ไอโซเลท Y6 เปนกลาเชื้อเหลว มีผลการทดลองดีที่สุดเมื่อนํายีสตไอโซเลท Y6 มาระบุชนิดดวยวิธี 
การศึกษาสมบัติทางดานสัณฐานวิทยา และชีวเคมี โดยการศึกษาการหมักน้ําตาลกลูโคส น้ําตาล   
กาแลกโทส น้ําตาลซูโครส น้ําตาลมอลโทส และน้ําตาลแลกโทสความเขมขนรอยละ 2.0 เปนแหลง
คารบอน ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 6 พบวา ยีสตไอโซเลท Y6 ดานสัณฐานวิทยา ยีสตมี
ลักษณะของโคโลนี กลม ขาวขุน ผิวเรียบ มันวาว ตรงกลางนูนเล็กนอย ตัวเซลลมีลักษณะยาว รี 
และเมื่อนําไอโซเลท Y6 มาทดสอบทางชีวเคมีโดยการหมักสารประกอบคารบอน พบวาสามารถ
หมักน้ําตาลกลูโคสได สวนน้ําตาลชนิดอื่น ไมสามารถหมักได 

จากลักษณะทางสัณฐานวิทยา และความสามารถในการหมักสารประกอบคารบอน พบวา 
ยีสต ไอโซเลท Y6 มีลักษณะใกลเคียงกับ Hanseniaspora  sp. จากผลการทดลองสอดคลองกับ
งานวิจัยของ บุญมา และพะยอม (2547) พบวา ในเนื้อตาลสุกมีเชื้อยีสต 4 สายพันธุหลักๆ คือ 
Candida krusei, Saccharomyces sp., Klocula apiculata และ Henseniaspora sp. ซ่ึงยีสตทั้ง 4 ชนิด
นี้ชวยใหขนมตาลขึ้นฟูตามธรรมชาติ 
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ตารางที่ 6 การระบุชนิดของยีสตที่มีประสิทธิภาพในการผลิตขนมตาล 
 

ลักษณะที่ทําการทดสอบ ไอโซเลท Y6 Hanseniaspora sp. 

สัณฐานวิทยา   
                    รูปราง กลม กลม 
                    สี ขาวขุน ครีม/ขาว 
                    ผิว มันวาว มันวาว 
                    ขอบ เรีบบ เรียบ/หยัก 
                     ความนูน     นูนตรงกลางเล็กนอย ตรงกลางนูน 
                    ลักษณะเซลล ยาว  มะนาวฝรั่ง วงรี ยาว 
ความสามารถในการหมักสารประกอบ
คารบอน 

  

                    กลูโคส + + 
                    กาแลกโทส - - 
                    มอลโทส - - 
                    แลกโทส - - 
                    ซูโครส - - 

  
 
 
 
 
  
  
 



บทท่ี 5 

สรุปผลการทดลอง 

 
จากการศึกษาสายพันธุยีสตที่เหมาะสมเพื่อใชเปนกลาเชื้อในการผลิตขนมตาล โดยทําการ

คัดแยกยีสตจากเนื้อตาลสุกไดทั้งหมด 10 ไอโซเลท  ทําการทดสอบความสามารถในการหมัก

สารประกอบคารบอนพบวามี 5 ไอโซเลท ที่สามารถหมักสารประกอบคารบอนไดดีและรวดเร็ว 

ไดแก  ไอโซเลท  Y4, Y6, Y8, Y9  และ Y10 เมื่อนํายีสตทั้ง 5 ไอโซเลท และยีสตขนมปง  มาทํา

กลาเชื้อเหลวสําหรับผลิตขนมตาล พบวาการใชกลาเชื้อเหลวปริมาณรอยละ 2  มีผลตอลักษณะทาง

กายภาพของผลิตภัณฑขนมตาล ไดแก  คาความขึ้นฟู  คาสี  และลักษณะเนื้อสัมผัส พบวายีสต      

ไอโซเลท Y6 ทําใหผลิตภัณฑขนมตาลที่ไดมีคาความขึ้นฟูที่สูง และมีคาความแข็งต่ําสุดเทากับ 

487.94 กรัม  จึงทําใหขนมตาลมีลักษณะเนื้อสัมผัสนุมมากที่สุด  ดังนั้นยีสตไอโซเลท Y6  จึงมี

ความเหมาะสมเพื่อใชเปนกลาเชื้อในการผลิตขนมตาล  เมื่อนํายีสตไอโซเลท Y6 มาระบุสายพันธุ

โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา และทางชีวเคมี โดยการหมักสารประกอบคารบอนพบวา         

ยีสตไอโซเลทดังกลาวมีลักษณะใกลเคียงกับ Hanseniaspora sp. 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาวิธีการเก็บรักษาตาลที่นําไปใชในการทดลอง เพื่อปองกันการขาดวัตถุดิบใน

การดําเนินงานวิจัย เนื่องจากตาลออกผลผลิตเปนชวงฤดูกาล 

2. การระบุชนิดของยีสตในงานวิจัยนี้เปนเพียงการระบุเบื้องตนเทานั้น หากตองการศึกษา

ตอก็ควรที่จะทําการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการศึกษาความสามารถในการใชน้ําตาลของเชื้อยีสต 

หรือศึกษาโดยใชเทคนิคทางโมเลกุลเพื่อยืนยันชนิดของเชื่อยีสตที่แนนอนถูกตองยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก  ก 

สูตรและวิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 
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สูตรและวิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 

 

1.Malt extract ager 

 Malt extract powder   20 กรัมตอลิตร 

 Peptone     10 กรัมตอลิตร 

 Glucose     20 กรัมตอลิตร 

 Agar     20 กรัมตอลิตร 

นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที 

 

2. Basal Medium 

 Yeast extract    4.5 กรัมตอลิตร 

 Peptone     7.5 กรัมตอลิตร 

นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการแยกเชื้อยีสตจากเนื้อตาลสุก 
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        ยีสต ไอโซเลท Y 1                     ยีสต ไอโซเลท Y 2 

 
 
 
 
 
 

        ยีสต ไอโซเลท Y 3  ยีสต ไอโซเลท Y 4 
 
 
 
 
 
 

        ยีสต ไอโซเลท Y 5  ยีสต ไอโซเลท Y 6 
 
ภาพที่ 14  เชื้อยีสต ไอโซเลท Y1-Y6 ที่แยกไดจากเนื้อตาลสุก  
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      ยีสต ไอโซเลท Y 7                    ยีสต ไอโซเลท Y 8 
 
 
 
 
 
 

     ยีสต ไอโซเลท Y 9                                                  ยีสต ไอโซเลท Y 10 
 
ภาพที่ 14  เชื้อยีสต ไอโซเลท Y7-Y10 ที่แยกไดจากเนื้อตาล (ตอ) 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 
กระบวนการผลิตขนมตาล 
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สวนผสม และวิธีการทําขนมตาล 
 

ตํารับ  ขนมตาล 
 
 เนื้อตาลสุก  600 กรัม 
 แปงขาวเจา  2,000 กรัม 
 น้ําตาลทราย  1,800 กรัม 
 กะท ิ   2,500 กรัม 
 เนื้อมะพราวขดู  150 กรัม 
 ผงฟู   50 กรัม 
 เกลือเล็กนอย 
 
วิธีทํา 
 1. ผสมแปง น้ําตาลทราย และเนื้อตาลสุกนวดผสมใหเขากัน จนนุมและน้ําตาลละลาย 
คอยๆ ใสน้ํากะทิจนหมด ผสมจนใหเขากนั 
 2. ใสเนื้อมะพราวขูดและผสมใหเขากัน 
 3.  เติมกลาเชื้อเหลวหมัก 3 ช่ัวโมง 
 4.  เติมผงฟูผสมใหเขากัน ตักใสถวยตะไล นึ่งที่ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที 
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ภาพที่ 15  สวนผสมของขนมตาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16  ลักษณะของขนมตาลที่ผสมเสร็จเรียบรอยแลวและการเติมกลาเชื้อเหลว 
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สูตรที่ 1 จาการใชยีสต ไอโซเลท Y4 เปนกลาเชื้อเหลว 
 
 
 
 
 
 

สูตรที่ 2 จากการใชยีสต ไอโซเลท Y6 เปนกลาเชื้อเหลว 
 
 
 

  
 
 

สูตรที่ 3 จากการใชยีสต ไอโซเลท Y8 เปนกลาเชื้อเหลว 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 17  ลักษณะของขนมตาล สูตรที่ 1-3 หลังทําการนึ่ง 
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สูตรที่ 4 จากการใชยีสต ไอโซเลท Y9 เปนกลาเชื้อเหลว 
 
 
 
 
 
 

สูตรที่ 5 จากการใชยีสต ไอโซเลท Y10 เปนกลาเชื้อเหลว 
 
 
 
 
 
 

สูตรที่ 6 จากการใชยีสตขนมปงเปนกลาเชือ้เหลว 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 17  ลักษณะของขนมตาล สูตรที่ 4-6 หลังทําการนึ่ง (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

ขอมูลการวิเคราะหทางสถิติ 
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ตารางที่ 7  การวิเคราะหทางสถิติของ คาการขึ้นฟูผลิตภัณฑขนมตาล 6 สูตร 

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Between Groups 0.164166667 5 0.032833 4.377778 0.050234 4.387374 
Within Groups 0.045 6 0.0075 

Total 0.209166667 11         

 
ตารางที่ 8  การวิเคราะหทางสถิติของ คาสี (L*) ผลิตภัณฑขนมตาล 6 สูตร 
 

SOV d.f. SS MS F 

Treatment 5 46.58 9.91 0.39 

Block 2 57.59 28.79 1.21 
Error 46 1090.47 23.70  

Total 54 106443.84   

 
ตารางที่ 9  การวิเคราะหทางสถิติของ คาสี (a*) ผลิตภัณฑขนมตาล 6 สูตร 
 

SOV d.f. SS MS F 

Treatment 5 3.59 0.71 1.23 

Block 2 3.21 1.60 2.76 
Error 46 26.76 0.58  

Total 54 3899.45   
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ตารางที่ 10  การวิเคราะหทางสถิติของ คาสี (b*) ผลิตภัณฑขนมตาล 6 สูตร 
 

SOV d.f. SS MS F  

Treatment 5 56.94 11.38 0.77 

Block 2 128.10 64.05 4.37 
Error 46 672.87 15.62  

Total 54 54634.89   

 
ตารางที่ 11  การวิเคราะหทางสถิติของคาเนื้อสัมผัส ความแข็ง (hardness) ผลิตภัณฑ       
                 ขนมตาล 6 สูตร 
 

SOV d.f. SS MS F  

Treatment 5 88085.79 17617.15 6.97 

Block 4 5184.49 1296.12 0.51 
Error 20 50536.95 2526.84  

Total 30 1.069E7   

 
ตารางที่ 12  การวิเคราะหทางสถิติของคาเนื้อสัมผัส ความยืดหยุน (springness) ผลิตภัณฑ       
                 ขนมตาล 6 สูตร 
 

SOV d.f. SS MS F  

Treatment 5 0.01 0.00 3.20 

Block 4 0.00 0.00 1.71 
Error 20 0.01 0.00  

Total 30 22.06   
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