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บทคัดยอ 
 ปจจุบันมนุษยมีความใสใจเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น น้ําสมสายชูหมักจากน้ําผ้ึงเปนอีกทางเลือก

หนึ่งในการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะชวยใหน้ําผ้ึงมีมูลคามากขึ้น ในการคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถผลิต

กรดน้ําสมจากแหลงตัวอยางจากผลไมจํานวน 96 ตัวอยาง สามารถแยกแบคทีเรียไดทั้งหมด 37 ไอโซเลท โดยไอ

โซเลท AG ที่คัดแยกไดจากแอปเปลเขียวฟูจิสามารถผลิตกรดไดสูงสุด สามารถทนตอความเขมขนของกรดอะ

ซิติกได 12% (v/v) เมื่อนําน้ําผ้ึงที่ถูกเจือจางดวยน้ําในอัตราสวน 1:4 เติม yeast extract 0.2% และ sucrose 

0.2% มาใชเปนอาหารเลี้ยงเชื้อในการหมักเอทานอลดวย Saccharomyces cerevisiae บมที่อุณหภูมิ 25°C 

เปนเวลา 72 ชั่วโมง พบวาสามารถผลิต  เอทานอลไดสูงสุด 8.6% เมื่อนําแบคทีเรียไอโซเลท AG มาศึกษาสภาวะ

ที่เหมาะสมตอการผลิตกรด พบวาเมื่อเพาะเลี้ยงในน้ําหมักเอทานอลที่เติม yeast extract, peptone และน้ําผ้ึง

สด 3.2% (v/v) สามารถผลิตกรดไดสูงสุดคือ 1.9% เมื่อบมที่อุณหภูมิ 30°C เปนเวลา 5 วัน  

คําสําคัญ : น้ําผึ้ง  น้ําสมสายชูหมัก  Saccharomyces cerevisiae  แบคทีเรียกรดน้ําสม 

 

ABSTRACT 
 Nowadays, human has more concern about their health, hence, fermented vinegar from 

honey is chosen as an alternative healthy food which can add more value to honey as well. In this 

study, acetic acid bacteria were isolated and screened from 96 fruit samples. It was found that 

among 37 bacteria isolated, the isolate AG obtained from an apple (Malus domestica) was able to 

produce the highest amount of acetic acid. This bacterium could tolerate up to 12% (v/v) of acetic 

acid. For ethanol production from honey by Saccharomyces cerevisiae, a culture medium composed 

of 1:4 water diluted honey, 0.2% yeast extract and 0.2% sucrose was used. The culture was 

incubated at 25°C for 72 hours. The highest ethanol produced was 8.6%. The fermented ethanol 

produced was further used as a substrate for acetic acid production by the bacterial isolate AG. It 

was found that the fermented ethanolic medium added with yeast extract, peptone and 3.2% (v/v) 

fresh honey could provided the highest amount of acetic acid 1.9% when incubated at 30°C for 5 

days. 
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คํานํา 
 น้ําสมสายชูเปนผลิตภัณฑสําหรับปรุงรสอาหารที่อยูคูโลก ซึ่งเปนที่รูจักกันมาเปนเวลาชานานและใชกัน

อยางแพรหลายในชีวิตประจําวันของครอบครัวไทย น้ําสมสายชูที่บริโภคกันทั่วไปในครัวเรือนเปนน้ําสมสายชู

กล่ัน ซึ่งมีปริมาณกรดน้ําสมสายชูอยูรอยละ 4-7 โดยน้ําหนักตอปริมาตร นอกจากนี้ยังมีน้ําสมสายชูหมัก ซึ่งเปน

น้ําสมสายชูที่สามารถผลิตไดจากวัตถุดิบหลายชนิด เชน ผลไม ธัญญพืช แปง หรือแอลกอฮอล เปนตน (Lapa et 

al., 2011) ในปจจุบันนอกจากจะใชน้ําสมสายชูเปนเครื่องปรุงรสอาหารแลวยังมีการนํามาบริโภคในรูปแบบของ

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนื่องจากน้ําสมสายชูมีคุณประโยชนหลายดาน อาทิ ชวยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียม และลด

ระดับน้ําตาลในเลือด (Alleman, 2008) ชวยลดคาดัชนีไกลซีมิก (Glycemic Index) (Leeman et al., 2005) ชวย

ลดระดับการเพิ่มขึ้นของน้ําตาลกลูโคสและอินซูลินหลังการรับประทานอาหาร ทําใหความเสี่ยงตอการเปน

โรคเบาหวานลดลง (Johnston et al., 2004) มีผลตอการลดน้ําหนัก เนื่องจากชวยลดความอยากอาหาร 

(Ostman et al., 2005) เปนตน การผลิตน้ําสมสายชูทําไดโดยนําวัตถุดิบมาผานกระบวนการหมักใหกลายเปน

แอลกอฮอลกอน จากนั้นจึงหมักกับแบคทีเรีย  กรดน้ําสม (acetic acid bacteria) จนไดกรดน้ําสมหรือกรดอะซิ

ติก 

 น้ําผ้ึงเปนสิ่งที่ไดจากธรรมชาติ ประกอบดวยคารโบไฮเดรตหลักคือกลูโคส 37.28% และฟรุคโตส 

38.19% เปนสวนใหญ และประกอบดวยสารอื่น เชน กรดอินทรีย กรดอะมิโน โปรตีน เกลือแร วิตะมิน และไขมัน 

เปนสวนนอย (Finola et al., 2007) จากอดีตถึงปจจุบัน น้ําผ้ึงถูกนํามาใชประโยชนทั้งในดานอาหารและ

การแพทยโดยเปนน้ํากระสายยาหรือชวยแตงรสยา (Leeman et al., 2005) ประเทศไทยมีการผลิตน้ําผ้ึงจํานวน

มากในแตละป ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มมูลคา เพิ่มคุณประโยชน และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑที่มาจาก

น้ําผ้ึง ตัวอยางเชนการผลิตไวนน้ําผ้ึง (mead) โดยยีสต Saccharomyces cerevisiae ซึ่งหากไวนนี้มีการเติม

แบคทีเรียกรดน้ําสม (acetic acid bacteria) ลงไปจะเกิดการหมักตอเนื่องจนกระทั่งไดกรดน้ําสม 

งานวิจัยนี้จึงมีเปาหมายเพื่อคัดแยกเชื้อที่สามารถผลิตกรดน้ําสมจากธรรมชาติ เพื่อนําไปใชในการผลิต

น้ําสมสายชูจากน้ําผ้ึง และหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดของเชื้อที่คัดแยกได สําหรับนําไปปรับใชในการ

ผลิตน้ําสมสายชูหมักตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

การเตรียมวัสด ุ
 น้ําผ้ึงเดือน 5 ตราบัวหลวง จากบริษัท บโีปรดักสอินดัสตร้ี จํากัด องคประกอบพื้นฐานสาํหรับทําน้ําผ้ึง

หมักไดแก น้ํากลั่นฆาเชื้อ แหลงไนโตรเจน (yeast extract และ peptone) และแหลงคารบอน (sucrose glucose 

และ fructose) เชื้อ Saccharomyces cerevisiae จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

ปริมาณ 5% (v/v) สําหรับเปนหัวเชื้อต้ังตนในกระบวนการหมักเอทานอล 
การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียกรดน้ําสมจากธรรมชาต ิ
 นําตัวอยางผลไมอยางนอย 96 ตัวอยาง มาทาํการเพิ่มปริมาณเชื้อในหลอดทดลองที่มีอาหาร Glucono-

lactone solution 0.5% (v/v) นําไปบมที ่30°C เปนเวลา 48 ชั่วโมง นําหลอดเพาะเชื้อท่ีมีการเจริญของจุลินทรีย

มา streak บนอาหารวุนแข็ง Carr medium ซึ่งมี Bromocresol green เปน pH indicator บมที่ 30°C เปนเวลา 
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48 ชั่วโมง สังเกตลักษณะโคโลนีที่มีการเปล่ียนสีอาหารจากสีเขียวเปนสีเหลือง และนํามา re-streak จนไดเชื้อ

บริสุทธิ์ เก็บเชือ้ที่ไดไวที่ 4°C เพื่อทําการวิจัยตอไป 
การทดสอบความสามารถในการผลิตกรดน้ําสมของแบคทีเรียที่คดัแยกได 
 เพาะเลี้ยงแบคทีเรียกรดน้ําสมที่แยกไดใน Ethanol-yeast extract medium นําไปบมที่อุณหภูมิ 30°C 

เปนเวลา 72 ชั่วโมง วัดปริมาณของกรดน้ําสมที่ไดดวยการไตเตรท วัดคาความเปนกรดดางดวยเครื่อง pH meter 

เปรียบเทียบผลผลิตที่ได เพื่อคัดเลือกแบคทีเรียกรดน้ําสมสายพันธุที่ใหผลผลิตสูงสุดในการทําวิจัยตอไป 
การบงบอกชนิดของแบคทเีรียที่คัดเลอืกได 
 นําแบคทีเรียที่แยกไดไปทําการทดสอบคุณลักษณะเฉพาะไดแก: ลักษณะโคโลนีบนอาหารวุนแข็ง การ

ติดสีแกรม รูปรางและการจัดเรียงตัวของเซลล การเคลื่อนที่ การสรางแคปซูล ความสามารถในการหมักน้ําตาล

ชนิดตางๆ ความสามารถในการสรางรงควัตถุ และความสามารถในการทนกรด เปนตน (Cleenwerck and De 

Vos, 2008)    นําผลที่ไดเปรียบเทียบกับ Bergey’s manual of determinative bacteriology 
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลจากน้าํผึ้งโดย S. cerevisiae 

การหาคาความเขมขนที่เหมาะสมของน้าํผึ้งในการผลติเอทานอล 
 นําน้ําผ้ึงสดมาเจือจางดวยน้ําดวยอัตราสวน 1:1, 1:2, 1:4, 1:8 และ neat กอนนําไปผสมกับ basal 

medium (0.2% yeast extract + 0.2% peptone) ปรับ pH ใหเปน 6.5 นําไปนึ่งฆาเชื้อ เติมเชื้อ S. cerevisiae 

5% (v/v) นําไปบมที ่ 25°C ซึ่งเหมาะแกการเจริญเติบโตของเชื้อ เปนเวลา 72 ชั่วโมง วดัปริมาณเอทานอลที่ได

ดวยเครื่อง ebulliometer 
การหาแหลงไนโตรเจนที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลจากน้ําผึ้ง 

 เตรียมน้ําผ้ึงที่มีความเจือจางที่เหมาะสมขางตน นําไปผสมกับแหลงไนโตรเจนไดแก yeast extract และ 

ammonium phosphate ความเขมขน 0.2% (w/v) ปรับ pH ใหเปน 6.5 นําไปนึ่งฆาเชื้อ เติมเชื้อ S. cerevisiae 

นําไปบมที่ 25°C เปนเวลา 72 ชั่วโมง วัดปริมาณเอทานอลที่ไดดวยเครื่อง ebulliometer เลือกแหลงไนโตรเจนที่

เหมาะสมเพื่อนําไปหาความเขมขนตางๆ กันที่ 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 และ 3.2% (w/v) ชุดควบคุมประกอบดวย 

น้ําผ้ึงสดเจือจางดวยน้ําอัตราสวน 1:4 
การหาแหลงคารบอนเสรมิที่เหมาะสมในการผลติเอทานอลจากน้าํผึ้ง 

 เตรียมน้ําผ้ึงที่มีความเจือจางที่เหมาะสมขางตน และเติมแหลงคารบอนเสริมดังนี้ glucose, fructose 

และ sucrose ความเขมขน 0.2% (w/v) ปรับ pH ใหเปน 6.5 นําไปนึ่งฆาเชื้อ เติมเชื้อ S. cerevisiae นําไปบมที่ 

25°C เปนเวลา 72 ชั่วโมง วัดปริมาณเอทานอลที่ได เลือกแหลงคารบอนที่เหมาะสมเพื่อนําไปหาความเขมขน

ตางๆ กันที่ 0, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 และ 3.2% (w/v) 
การผลิตกรดน้ําสมโดยแบคทีเรียกรดน้าํสมที่แยกได  
 เจือจางน้ําผ้ึงสดใหไดความเจือจางที่เหมาะสมตามขางตน เติมแหลงไนโตรเจนและแหลงคารบอนเสริม

ที่เหมาะสมซึ่งไดตามขางตนปรับ pH ใหเปน 6.5 นําไปนึ่งฆาเชื้อ ปลอยใหเย็นลงกอนเพาะเชื้อ S. cerevisiae 

นําไปบมที่ 25°C เปนเวลา 72 ชั่วโมง วัดปริมาณเอทานอลดวยเครื่อง ebulliometer และปริมาณน้ําตาลดวย 

refractometer ทุก 24 ชั่วโมง เพาะเชื้อแบคทีเรียกรดน้ําสมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดลงไปในขวดเพาะเชื้อขางตน 

นําไปบมที่ 30°C เปนเวลา 72 ชั่วโมง วัดปริมาณกรดน้ําสม น้ําตาล และวัด pH ดวย pH meter ทุก 24 ชั่วโมง 
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การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดน้ําสมจากน้าํผึ้งหมัก 
 ทําการทดลองเชนเดียวกับขอ 5.1 จากนั้นนําน้ําผ้ึงหมักที่ไดมาเติม yeast extract, peptone และ น้ําผ้ึง

สด ในปริมาณอยางละ 0, 0.2, 0.4, 0.8 และ 1.6% (w/v) ปรับ pH ใหเปน 5.5 กอนนําไปนึ่งฆาเชื้อ เพาะเชื้อ

แบคทีเรียกรดน้ําสมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดลงไปในขวดเพาะเชื้อขางตน นําไปบมที่อุณหภูมิ 30°C เปนเวลา 96 

ชั่วโมง วัดปริมาณน้ําตาล pH และวัดปริมาณกรดน้ําสมโดยการไตเตรตดวยโซเดียมไฮดรอกไซด 0.5N โดยใชฟ

นอฟทาลีนเปนอินดิเคเตอร ทุก 24 ชั่วโมง 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

1. การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียจากธรรมชาต ิ
 ในการแยกเชื้อแบคทีเรียเบื้องตนจากผลไมชนิดตางๆ ตามฤดูกาลจํานวน 36 ชนิด ไดแก ทับทิม (T) องุน 

(OZ) แตงโม (W) กลวย (AB) สาล่ี (S) ฝร่ัง (Z) สตรอเบอรร่ี (ST) ชมพู (II) สม (AA) มะมวง (MM) มะพราว (PM) 

แอปเปล (AG) สับปะรด (SP) มะเขือเทศ (MS) แกวมังกร (KM) แคนตาลูป (KT) แตงไทย (TT) ละมุด (LM) ขนุน 

(KN) มะละกอ (ML) มัน (M) เงาะ (LT) ลองกอง (LG) มังคุด (MT) และล้ินจี่ (LC) รวมทั้งหมด 96 ตัวอยาง 

สามารถคัดแยกแบคทีเรียไดทั้งหมด 37 ไอโซเลท ที่สามารถเปลี่ยนสีอาหารวุนแข็ง Carr medium ที่มี 

bromocresol green เปน pH indicator จากสีเขียวเปนสีเหลือง ซึ่งแสดงวาแบคทีเรียชนิดนั้นสามารถผลิตกรด

ได  นําเชื้อที่คัดเลือกไดไปเพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติมแคลเซียมคารบอเนต พบวาทุกไอโซเลทมีการผลิตกรดโดย

สังเกตเห็นเปนวงใส เนื่องจากกรดทําปฏิกิริยากับแคลเซียมคารบอเนต และเมื่อทดสอบความสามารถในการผลิต

กรดโดยการเพาะลี้ยงในอาหารเหลวเปนเวลา 3 วัน พบวาไอโซเลทที่ใหปริมาณการผลิตกรดสูงที่สุดคือ AG ซึ่ง

ผลิตกรดได 1.5% (w/v) รองลงมาคือไอโซเลท M3, MK2, MS2 และ M1 ตามลําดับ ซึ่งแตละไอโซเลทใหปริมาณ

การผลิตกรดมากกวา 0.7% (Figure 1) 

 
Figure 1  Production of acid by isolated bacteria at 72 hours 

 การแยกแบคทีเรียกรดน้ําสมไดจากผลไมชนิดตางๆ นี้ เปนไปในทํานองเดียวกันกับรายงานจากกลุมวิจัย

อื่น ซึ่งแยกไดจากผลไมเชนกัน อาทิ จากเชอรร่ี (Beheshti Maal and Shafiee, 2010) แอปเปล ลําไย มะมวง 

สับปะรด หรือจากแหลงน้ําตางๆ (Yamada et al., 1999) ไวน เบียร และน้ําผ้ึง (ศุภยางค, 2547) เปนตน 
2. การบงบอกชนิดของแบคทเีรียที่คดัเลอืกได 
 ในการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาพบวา เชื้อที่ไดมีลักษณะโคโลนีสีเขียว รูปรางแทงส้ัน ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 0.8x1.2 ไมโครเมตร ติดสีแกรมลบ เรียงตัวตอกัน 1-2 แทง สามารถสรางแคปซูล เคลื่อนที่ได 
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สรางเอนไซม catalase สามารถออกซิไดซทั้ง lactate และ acetate และสามารถหมักน้ําตาลชนิดตางๆ เชน 

glucose, maltose และ xylose (Table 1) เมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารที่มีกรดอะซีติก พบวาเชื้อท่ีคัดเลือกไดสามารถ

ทนกรดอะซิติกไดถึง 12%  

ในรายงานการคนพบแบคทีเรียกรดน้ําสมนั้น พบวามีรูปรางหลายแบบ (polymorphism) ตั้งแตเปนวงรี

จนถึงเปนแทง เปนเสนตรงหรือโคงเล็กนอย มีความยาวของเซลลระหวาง 0.5-0.8 จนถึง 0.9-4.2 ไมโครเมตร อาจ

พบอยูเดี่ยวๆ เปนคู หรือเปนสาย มีทั้งแบบที่เคลื่อนที่ไมไดและเคลื่อนที่ไดโดยใชแฟลกเจลลา บางชนิดผลิตเม็ดสี 

บางชนิดผลิตเซลลูโลส (อัมพาวดี, 2534) 

Table 1  Biochemical tests of the chosen bacterial isolate, AG 

Results 

Biochemical test  Isolate AG 

Catalase test + 

Overoxidation - 

Acid from sugar  

Glucose + 

Manital - 

Fructose - 

Maltose - 

Lactose - 

Galactose - 

Sucrose - 

Xylose + 

Ribose  - 

Raffinose - 

Melibiose - 

Oxidize test  

Lactate + 

Acetate + 

Brown pigment formation - 

Motility + 

Capsule formation + 

 
3. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลจากน้าํผึ้งโดย S. cerevisiae 
3.1 การหาความเขมขนที่เหมาะสมของน้ําผึ้งในการผลิตเอทานอล 
 ในการศึกษาหาความเขมขนของน้ําผ้ึงที่เหมาะสมตอการผลิตเอทานอล โดยใชน้ําผ้ึงสดมาเจือจางดวย

น้ํากลั่นดวยอัตราสวนแตกตางกัน ดังนี้คือ 1:1, 1:2, 1:4, 1:8 และ neat โดยใชหัวเชื้อ S. cerevisiae 5% (v/v) 

บมที่อุณหภมูิ 25°C พบวาทีอ่ัตราสวนที่ 1:4 ใหผลการผลิตเอทานอลในปริมาณสูงที่สุดคือ 6.2% (v/v) และมี
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ปริมาณน้ําตาลคงเหลือ 10°Brix จากปริมาณน้ําตาลเริ่มตน 21.8°Brix รองลงมาคือ อตัราสวนที่ 1:2 และ 1:8 

ในขณะที่อัตราสวน 1:1 และ neat ไมมีการผลิตเอทานอลเกิดขึ้นภายหลังวันที่ 3 ของการหมัก (Figure 2) 

 
Figure 2  Effect of honey concentration on ethanol production by S. cerevisiae 

 Pramanik and Rao (2005) ไดศึกษาการหมักเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งขององุนดวย S. cerevisiae 

พบวาเชื้อสามารถเจริญไดดีในน้ําองุนที่ไมมีการเติมสารอาหารเสริม โดยความเขมขนของน้ําตาลที่ใชเร่ิมตนที่ 

150 กรัมตอลิตร แตถาใชเกินกวา 200 กรัมตอลิตร การเจริญของยีสตและการสรางเอทานอลจะถูกยับยั้ง ดังนั้น

ในการวิจัยนี้ การที่ไมพบการผลิตเอทานอลจากน้ําผ้ึงที่ไมมีการเจือจางหรือเจือจาง 1:1 นั้น อาจเนื่องมาจากการ

ที่อาหารเลี้ยงเชื้อมีปริมาณน้ําตาลสูงเกินไป ทําใหเกิดการยับยั้งการเจริญของยีสต 
3.2 การหาแหลงไนโตรเจนที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลจากน้ําผึ้ง 
 ในการศึกษาหาแหลงไนโตรเจนที่เหมาะสมโดยใช yeast extract หรือ ammonium phosphate ที่มี

ความเขมขน 0.2% (w/v) เติมในอาหารน้ําผ้ึงที่เจือจางดวยน้ําในอัตราสวน 1:4 จากนั้นถายเชื้อ S. cerevisiae 

5% บมที่อุณหภูมิ 25°C พบวาอาหารน้ําผ้ึงที่เติม yeast extract ใหผลการผลิตเอทานอลได 6.2% ซึ่งมีปริมาณ

สูงกวาอาหารน้ําผ้ึงที่เติม ammonium phosphate ที่ผลิตได 1.7% (Figure 3) ดังนั้น yeast extract จึงถูกเลือก

เปนแหลงไนโตรเจนเพื่อนําไปหาความเขมขนที่เหมาะสมตอไป ในการหาความเขมขนของ yeast extract พบวา

ความเขมขนของ yeast extract ที่ 0.2% (w/v) ใหปริมาณเอทานอล 5.8% (v/v) ซึ่งการทดลองใหผลแตกตางกับ

ขั้นตอนการหาแหลงไนโตรเจนในขางตน ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากปจจัยทั้งทางดานกายภาพ เชน 

อุณหภูมิในการบมไมคงที่ จึงสงผลใหคาที่ไดแตกตางกัน และความเขมขนของ yeast extract 0.4-3.2% (w/v) 

ใหผลการผลิตเอทานอลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ P≤0.05 ซึ่งใหปริมาณเอทานอล 6.3%  และมีปริมาณ

น้ําตาลคงเหลือ 10.4°Brix จากปริมาณน้ําตาลเริ่มตน 22.6°Brix ในวันที่ 3 ของการหมักเพื่อใชในการทดลองขั้น

ตอไป (Figure 4) ดังนั้น yeast extract ความเขมขนที่ 0.4% จึงถูกเลือกเปนความเขมขนของแหลงไนโตรเจนที่

เหมาะสมสําหรับการทดลองในขั้นตอไป  
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Figure 3  Effect of nitrogen source on ethanol production by S. cerevisiae 

 
Figure 4  Effect of yeast extract concentration on ethanol production by S. cerevisiae 

 วราวุฒิ และนภสร (2545) ไดศึกษาการหมักไวนน้ําออยจากเชื้อยีสตตกตะกอน S. cerevisiae M30 

โดยน้ําออยที่ใชมีทั้งในสภาพที่เติมสารอาหาร (ประกอบดวย yeast extract 0.6%, (NH4)2SO4 0.4%, KH2PO4 

0.8% และ MgSO4.7H2O 0.2%) และไมเติมสารอาหาร พบวาการเติมสารอาหารมีผลตอการสรางเซลลยีสต S. 

cerevisiae M30 แตไมมีผลตอปริมาณเอทานอลที่เชื้อยีสต S. cerevisiae M30 สรางขึ้นมากนัก 
3.3 การหาแหลงคารบอนเสริมที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลจากน้ําผึ้ง 
 ในการศึกษาหาแหลงคารบอนเสริมที่เหมาะสมโดยใช glucose, fructose และ sucrose ที่มีความ

เขมขน 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 และ 3.2% (w/v) พบวาน้ําตาลทั้ง 3 ชนิด มีผลตอการผลิตเอทานอลไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทาสถิติที่ P≤0.05 (ไมแสดงผล) ดังนั้น sucrose จึงถูกเลือกเปนแหลงคารบอนสําหรับการ

ทดลองในขั้นตอไป เนื่องจากเปนวัตถุดิบที่หางายและมีราคาถูก น้ําผ้ึงที่เติม sucrose ความเขมขน 0.2% มี

ปริมาณน้ําตาล 22°Brix เมื่อเวลาผานไป 3 วัน ปริมาณน้ําตาลคงเหลือ 10.2°Brix มีปริมาณเอทานอลสูงสุดคือ 

8.6% (Figure 5) 
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Figure 5  Effect of concentration of sucrose added on ethanol production from honey by S. cerevisiae 

4. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดน้ําสมโดยแบคทีเรียไอโซเลท AG 
 ในการหาความเขมขนที่เหมาะสมของสารเสริมอาหารตอการผลิตกรดจากน้ําผ้ึงหมักที่เตรียมจากอาหาร

น้ําผ้ึงที่เจือจางดวยน้ําในอัตราสวน 1:4 yeast extract 0.2% (w/v) และ sucrose 0.2% (w/v) โดยการเติม yeast 

extract, peptone และน้ําผ้ึงสด ลงในน้ําผ้ึงหมัก จากนั้นจงึถายเชื้อแบคทีเรียไอโซเลท AG 5% (v/v) กอนนําไป

บมที่อุณหภมูิ 30°C เปนเวลา 5 วัน เมื่อทําการวิเคราะหปริมาณกรดโดยการไตเตรตดวยโซเดียมไฮดรอกไซด 

0.5N พบวาทีค่วามเขมขนของ yeast extract, peptne และน้ําผ้ึงสดอยางละ 3.2% ใหผลการผลิตกรดใน

ปริมาณสูงที่สุดคือ 1.9% ในวันที่ 5 ของการหมัก (Figure 6) หากทําการเพิ่มระยะเวลาในการหมัก ปริมาณกรด

น้ําสมจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งตามมาตรฐานน้ําสมสายชูบริโภคตองมีปริมาณกรดน้ําสมสายชูอยูรอยละ 4-7 โดย

น้ําหนักตอปริมาตร 

 
Figure 6 Production of acid by the isolate AG  
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
ในการคัดแยกเชื้อที่ผลิตกรดจากผลไมตางๆ พบวาเชื้อที่ไดจากแอปเปล (ไอโซเลท AG) สามารถผลิต

กรดน้ําสมมากที่สุดเมื่อเทียบกับเชื้อที่ไดจากผลไมชนิดอื่น เมื่อนําไปตรวจสอบทางสัณฐานวิทยาและชีวเคมีบาง
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ประการ พบวาเชื้อที่คัดแยกไดจัดอยูในกลุม acetic acid bacteria ซึ่งสามารถทนกรดอะซิติกที่มีความเขมขนสูง

ถึง 12%  

การหมักเอทานอลดวยเชื้อ S. cerevisiae โดยใชน้ําผ้ึงเจือจางดวยน้ํากลั่นในอัตราสวน 1:4 ใหผลการ

ผลิตเอทานอลสูงสุดคือ 6.5% ในวันที่ 3 ของการหมัก เมื่อศึกษาแหลงไนโตรเจนและแหลงคารบอนเสริมที่

เหมาะสมใน การผลิตเอทานอลจากน้ําผ้ึงพบวา yeast extract 0.2% และ sucrose 0.2% ใหปริมาณการผลิตเอ

ทานอลสูงสุดคือ 8.6% ในวันที่ 3 ของการหมัก  

ในการหมักกรดน้ําสมจากน้ําผ้ึงหมักโดยแบคทีเรียที่คัดแยกไดนั้น เมื่อเติมสารเสริมอาหาร yeast 

extract peptone และน้ําผ้ึงสด ที่ความเขมขนอยางละ 3.2% ใหผลการผลิตกรดสูงสุดคือ 1.9% ในวันที่ 5 ของ

การหมัก 

ในการทดลองครั้งนี้เปนการศึกษาเบื้องตนเพื่อการเพิ่มมูลคาแกน้ําผ้ึง ซึ่งมีการผลิตเปนจํานวนมากใน

เขตภาคเหนือ โดยนํามาพัฒนาเปนน้ําสมสายชู ซึ่งสามารถนําไปแปรรูปหรือเปนสารตั้งตนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหารชนิดอื่นตอไป เชน น้ําสลัด ซอส และเครื่องดื่ม เปนตน 
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