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ค าน า 

 

รายงานเล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการบริการวิชาการ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปี 2556 เร่ือง การผลิตน้ าส้มสายชูหมัก

จากผลไม้พื้นบ้าน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีจุดเน้นในการให้บริการ

วิชาการ และวิชาชีพสู่ชุมชน จึงได้จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวให้แก่ครูระดับมัธยมศึกษาและ

ผู้สนใจทั่วไปในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงขึ้น 

คณะผู้จัดท ารายงานเล่มนี้ ได้เล็งเห็นว่าคงเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจโดยทั่วไป และขอขอบพระคุณการ

สนับสนุนงบประมาณในการท ากิจกรรมคร้ังนี้จากศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากผลไม้พื้นบ้าน       

สาขาวิชาเคมี  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันท่ี 6 - 7 กรกฎาคม 2556 

1. หลักการและเหตุผล 

 เทคโนโลยีการผลิตน้ าส้มสายชูหมักของไทยจัดว่ายังมีผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาอยู่ค่อนข้าง

น้อย ท าให้การผลิตน้ าส้มสายชูหมักในประเทศมีประสิทธิภาพที่ไม่สูงนัก ขณะที่ความต้องการของตลาด

เพิ่มขึ้นตามกระแสรักษ์สุขภาพของผู้บริโภคทั่วโลกที่ก าลังมาแรง การผลิตน้ าส้มสายชูในประเทศส่วนใหญ่

ยังมุ่งความเข้มข้นในระดับ 5% จึงไม่สามารถตอบสนองในเชิงการค้าได้ ภาคเอกชนจึงมีการน าเข้า

เทคโนโลยีกระบวนการหมักน้ าส้มสายชูจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตน้ าส้มสายชูทั้งน้ าส้มสายชู

หมัก และน้ าส้มสายชูกลั่นภายในประเทศ เทคโนโลยีการผลิตดังกล่าวสามารถผลิตน้ าส้มสายชูในระดับ

ความเข้มข้นสูงตั้งแต่ 8% ขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการน าเข้าเทคโนโลยีต่างชาติท าให้

เอกชนจ าเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูง อีกทั้งยังจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายด้านสารอาหารที่มีราคาแพงอย่างต่อเน่ือง

ตลอดอายุของการใช้งาน จากข้อมูลดังกล่าวจะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบได้เป็นอย่างดี  แต่

ส าหรับผู้บริโภคนั้นยังคงต้องจ่ายในราคาที่ผู้ประกอบการก าหนดเพื่อแลกมาซึ่งตอบสนองความต้องการใน

การบริโภค   

เนื่องจากน้ าส้มสายชูหมัก  (fermented vinegar)  หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าธัญพืช   ผลไม้  หรือ

น้ าตาลมาหมักกับส่าเหล้า แล้วหมักกับเชื้อน้ าส้มสายชู  โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี การท า

น้ าส้มสายชูหมักแบ่งออกเป็น  2 ขั้นตอน  คือ ขั้นตอน การเปลี่ยนน้ าตาลเป็นอัลกอฮอล์ และการเปลี่ยนอัล

กอฮอล์เป็นกรดน้ าส้มด้วยเชื้อน้ าส้มสายชู Acetobacter  spp. การหมักสามารถเกิดได้จากเชื้อจุลินทรีย์ที่มี

ตามธรรมชาติที่ติดมากับวัตถุดิบ  และการเติมเชื้อบริสุทธิ์ หรือหัวเชื้อ  น้ าส้มสายชูหมักนอกจากใช้เป็น

เคร่ืองปรุงรสอาหาร เตรียมน้ าสลัดหรือผักดองแล้ว สามารถน าน้ าส้มสายชูหมักมาท าเป็นเคร่ืองดื่มส าหรับ

บริโภค โดยน าน้ าส้มสายชูหมักจากผลไม้ (Fruit Vinegar) ผสมกับส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น น้ าผึ้ง และน้ า

ผลไม้ พัฒนาเป็นเคร่ืองดื่มชนิดใหม่ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่น้ าส้มสายชูหมัก จาก

ข้อมูลข้างต้นสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อปรับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านหรือผู้บริโภคให้ดีขึ้นได้ โดยในแต่

ละท้องถิ่นล้วนมีผลไม้ชนิดต่างๆเป็นวัตถุดิบของการผลิตอยู่แล้ว ขาดแต่ความรู้ความเข้าใจในการใช้

ประโยชน์ของวัตถุดิบเหล่านี้นอกเหนือจากการรับประทานหรือการขาย การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้
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เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตน้ าส้มสายชูหมักและกลั่นจากผลไม้พื้นบ้านที่ถูกวิธี สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้าน รวมไปถึงฝึกให้

ชาวบ้านหรือผู้สนใจรู้จักการใช้ประโยชน์จากผลไม้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. วัตถุประสงค์และขอบเขตของหลักสูตร 

 2.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงกรรมวิธีการผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากผลไม้  การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ ของการหมัก และสามารถน าน้ าส้มสายชูหมักและกลั่นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.2 สามารถเผยแพร่ถึงวิธีการผลิตน้ าส้มสายชูหมักและกลั่นจากผลไม้พื้นบ้านไปยังชุมชนของ

ตนเอง และประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนางานได้ 

3. เป้าหมาย 

- ด้านเน้ือหา 
เชิงหลักวิชาการ 

เกิดความรู้และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีของการผลิตน้ าส้มสายชูหมักและกลั่นจากผลไม้

พื้นบ้าน 

เชิงปฏิบัติการ 

มีทักษะและความเข้าใจในด้านการผลิตน้ าส้มสายชูหมักและกลั่นจากผลไม้ เช่น กระบวนการหมัก 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี และเข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้จากจุลินทรีย์ในการถนอมอาหาร เป็นต้น 

เชิงประยุกต์ไปใช้ 

เกิดองค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา โดยสามารถท าการผลิตน้ าส้มสายชูหมักและกลั่นเพื่อ

ตอบสนองความต้องการในเร่ืองของการบริโภคใช้เองและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



3 
 

 

- ด้านปริมาณ 
เป้าหมายของการอบรมนั้น มีกลุ่มเป้าหมาย 2  กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ครู/อาจารย์ของสถานศึกษา

ต่างๆ  และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ซึ่งเป้าหมายโดยรวมของผู้เข้าอบรมสัมมนา มีจ านวน 45 คน 

- ด้านคุณภาพ 
กลุ่มเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ผ่านการประเมินการอบรม ในเชิงหลักการของการอบรมใน   2 

หลักการใหญ่ ดังนี้คือ สามารถเข้าใจเน้ือหาเชิงหลักการและทฤษฎีของการผลิตน้ าส้มสายชูหมักและกลั่น

จากผลไม้ และเข้าใจขั้นตอนต่างๆในกระบวนหมัก รวมทั้งเข้าใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีจน

เกิดทักษะที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

- ผลผลิต 
ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการประเมินในระดับดี จนถึง ดีมาก  ไม่น้อยกว่าร้อย 85 และได้รับความรู้และ

เกิดทักษะจนน าไปปฏิบัติและเผยแพร่ถึงวิธีการผลิตน้ าส้มสายชูหมักและกลั่นจากผลไม้พื้นบ้านไปยังชุมชน
หรือหน่วยงานตนเองได้ ตลอดจนสามารถที่จะต่อยอดถ่ายทอดความรู้ต่อไปยังหน่วยงานอื่นได้อีก 

- ผลลัพธ์ 
สร้างความรู้ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับบุคคล  ชุมชน และภาคการผลิต 

เป็นการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย 

4. จ านวนผู้เข้าอบรม 

คณะครูอาจารย์และบุคคลทั่วไป ที่เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 45 คน 

5. ระยะเวลาของฝึกอบรม 

 วันที ่6 – 7 กรกฏาคม 2556 ( เวลา 08.30 - 17.00 น. ) 

6. สถานท่ีจัดอบรม 

 ห้องนนทรี และชั้น 3 อาคาร พวส. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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7. กิจกรรมและการด าเนินการ  

กจิกรรม/ขั้นตอน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. …2555-2556……….. 

ผู้รับผดิชอบ 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย. …
... 

พ.
ค. 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

1. เตรียมการเบื้องต้น ศึกษา
ข้ อมู ลด้ าน เนื้ อห าการ
อบรม  เป้าหมายของกลุ่ม 
และเขียนโครงการเพื่ อ
น าเสนอขออนุมัต ิ

   x x x     ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

2. ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย แจ้ง
โครงการและก าหนดการ
อบรมแก่กลุ่มเป้าหมายที่
เข้ารับการอบรม 

    x x     ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

3. จัดเตรียมการจัดท าด้าน
เอกส าร  วั ส ดุ อุ ป ก รณ์
เอกสาร การประสานงาน
อ่ืน ๆ เพื่อความพร้อม 

     x x    ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

4. ด าเนินการจัดการอบรม
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

      x    ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

5. ประเมินผลและสรุปผล
ของโครงการ 

      x x   ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
8. งบประมาณ จากงบประมาณของศูนย์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 จ านวน 30,000 บาท 

หมวด

รายจ่าย 

รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ านวน 

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

รวม หมายเหตุ 

 
ค่า
วัสดุ     

1. วัสดุอุปกรณ์การอบรม เช่นประเป๋าเอกสาร 
กระดาษ หมึกพิมพ์ วัสดุเคร่ืองเขียน ฯลฯ 

2. อุปกรณ์และสารเคมีการทดลอง 
3. ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 50 หน้าๆ ละ 0.35 

บาท เข้าปกเล่มละ 10 บาท 

45   ชุด 
 

46   ชุด 
45  ชุด 

50 
 

115 
28 

2,250 
 

5,190 
1,260 
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หมวด

รายจ่าย 

รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ านวน 

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

รวม หมายเหตุ 

ค่าตอบ
แทน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน คน ๆ ละ 4 ชั่วโมง 16 ชั่วโมง 

 

600 9,600 

 

 

ค่าใช้
สอย 

1.  ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆ ละ 80 บาท จ านวน 
45 คน 

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 4 มื้อ ๆ ละ 25 
บาท จ านวน 45 คน 

2  มื้อ 

 

4 มื้อ 

7,200 

 

4,500 

7,200 

 

4,500 

 

 รวม   30,000  

           หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 9.1 ผศ.พีระพงษ์ เนียมเสวก   9.2 อาจารย์มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 

9.3 อาจารย์ชนิตา ขนันทอง   9.4 อาจารย์วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 

9.5 อาจารย์พรรนิพา  พวันนา 

10. การประเมินผล 

 10.1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบุคคล 

 เป้าหมาย 

 10.2 การประเมินจากแบบสอบถามหลังรับการฝึกอบรม 

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากผลไม้พื้นบ้านและน าองค์

ความรู้ได้ไปใช้ในการพัฒนาการผลิตน้ าส้มสายชูหมักในอนาคต 
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      ลงชื่อ………. ……………... 

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์ เนียมเสวก) 

                            อาจารย์สาขาวิชาเคมี 

 

13. การพิจารณาอนุมัติ 

( )  อนุมัติ 

(     ) ไม่อนุมัติ เหตุผล…………………………………………… 

 

      ลงชื่อ…………………………………………… 

                                     (ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ) 

                                      หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ 

 ()  อนุมัติ 

(    ) ไม่อนุมัติ เหตุผล…………………………………………… 

 

                               ลงชื่อ…… …………. 

                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิเดช มงคลปัญญา) 

               คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ก าหนดการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากผลไม้ 

วันท่ี 6-7 กรกฎาคม 2556   ณ  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

………………………………………………………………………… 

  วันท่ี 6 กรกฎาคม 2556 

เวลา หัวข้อ 

07.00-08.00 น. ลงทะเบียน 

8.00-8.30 น. พีธีเปิดการอบรม โดยคณบดคีณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8.30-10.30 น. กลุ่มอภิปรายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการน้ าส้มสายชูและประโยชน์ที่น าไปใช้                     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนยีมเสวก  และอาจารย์วันเพ็ญ  คงเพช)  

10.30-10.45 น. พัก – รับประทานอาหารว่าง 

10.45-12.00 น. กลุ่มอภิปรายหลักการผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากผลไม้                                                         

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนยีมเสวก  และอาจารย์วันเพ็ญ  คงเพชร) 

12.00-13.00 น. พัก – รับประทานอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 

13.00-15.00 น. ปฏิบตัิการการเตรียมภาชนะในการหมักไวน์และน้ าส้มสายชู และการเตรียมน้ าผลไม้

เข้มข้น (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนียมเสวก  และอาจารย์มณีรัตน์  น้ าจันทร์) 

15.00-15.15 น. พัก – รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

15.15-16.30 น. ปฏิบตัิการการเตรียมน้ าผลไม้เพื่อไปหมัก 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนยีมเสวก  และอาจารย์มณีรัตน์  น้ าจันทร)์ 

16.30-17.20 น.  ปฏิบัติการการเตรียมสตารท์เตอร์เชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae                           
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนยีมเสวก  และอาจารย์มณีรัตน์  น้ าจันทร)์                           
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  วันที่  7 กรกฎาคม 2556 

เวลา รายละเอียดการอบรม 

08.30-10.30 น. ปฏิบตัิการการหมักน้ าผลไม้เพื่อเปลี่ยนเป็นไวน์                                                                 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนยีมเสวก  และอาจารย์ชนิตา  ขนนัทอง) 

10.30-10.45 น. พัก – รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

10.45-12.00 น. ปฏิบตัิการการหมักน้ าผลไม้เพื่อเปลี่ยนเป็นไวน ์(ต่อ)                                                                  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนยีมเสวก  และอาจารย์ชนิตา  ขนนัทอง) 

12.00-13.00 น. พัก – รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.45 น. ปฏิบตัิการการหมักเพื่อให้ไวนเ์ปล่ียนเป็นน้ าส้มสายชู                                                           

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนยีมเสวก  และอาจารย์พรรนิพา  พวันนา) 

14.45-15.00 น. พัก – รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

15.00-17.00 น. ปฏิบตัิการการตรวจคุณภาพของสอบน้ าส้มสายชู                                                                    

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนยีมเสวก  และอาจารย์พรรนิพา  พวันนา) 

17.00-17.20 ประเมนิผลหลงัการอบรมเชิงปฏบิัติการ มอบวุฒิบัตร และกล่าวปดิการอบรม 
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 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
ชื่อ -สกุล (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ).............................................................................................  

(   )   ครู / อาจารย์     (  ) บุคคลทั่วไป 
ต าแหน่ง .................................................................................................................................. 
สังกัดคณะ / หน่วยงาน............................................................................................................... 
ที่อยู่..................................  ถนน .......................................ต าบล.............................................. 
อ าเภอ.........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.................... 
โทรศัพท์ ................................................โทรสาร................................................................... 
E- mail address..................................................................................................................... 
มีความยินดีเข้าร่วมโครงการอบรม (สามารถอบรมได้มากกว่า 1 โครงการ) 
 

 การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากผลไม้พื้นบ้าน อบรมวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556   (รับจ านวน 20 คน) 

 การบริหารจัดการมาตรฐานและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อบรมวันที่ 13-14  
กรกฎาคม  2556   (รับจ านวน 20 คน) 

 
 
 
ลงชื่อ............................................................ผู้สมัคร 

                                                                    (...........................................................) 
           วันที่ 

 

กรุณาส่งใบตอบรับกลับมายงั ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ต าบลนครสวรรค์ตก 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556       โทรสาร  0-5688-2531 

โทรศัพท์  086-7348169  E-mail: perapong51@gmail.com  

mailto:perapong51@gmail.com
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เอกสารประกอบการอบรม 

 

น้ าส้มสายชูหมักจากผลไม้ 

น้ าส้มสายชูเป็นที่รู้จักกันเป็นเวลานาน ในท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยได้มีการท าน้ าส้มสายชูจาก

น้ าตาลโตนด น้ าตาลมะพร้าวและน้ าผลไม้เกือบทุกชนิด โดยการน าเอาไหมาใส่ วางกระเบื้องทับบนปากไห

หมักทิ้งไว้ให้เกิดน้ าส้มเองตามธรรมชาติ น้ าส้มสายชูหมัก (Venigar) มีองค์ประกอบส าคัญทางเคมีเป็น

กรดอะซิติก (Acetic acid)  หรือที่เรียกว่ากรดน้ าส้ม ซึ่งเป็นกรดอ่อน เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation 

reaction) ของอะซิตัลดีไฮด์หรือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนพวกแอลเคน และแอลคีน การค้นพบ

น้ าส้มสายชูเกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีมาแล้ว โดยเร่ิมจากการเกิดการเสียของผลิตภัณฑ์ไวน์องุ่นเนื่องจากมีการ

ปนเปื้อนของแบคทีเรียจีนัส Acetobacter  ซึ่งสามารถออกซิไดซ์เอทานอลได้เป็นกรดอะซิติกในสภาพที่มี

ออกซิเจนจึงเรียกผลิตภัณฑ์ที่ได้นี้ว่า vinegar หรือน้ าส้มสายชูมาจากภาษาฝร่ังเศสว่า Vin aigre ซึ่งแปลว่า

ไวน์ที่มีรสเปร้ียว เน่ืองจากรสชาติไม่ถูกปาก ไม่สามารถดื่มได้เช่นไวน์ทั่วไป ท าให้คิดเป็นไวน์เสียจึงทิ้งๆ

ไป ต่อมาจึงมีการบริโภคน้ าส้มสายชูหมักโดยเร่ิมจากการใช้เป็นสารกันเสียให้กับอาหารพวกเนื้อสัตว์ และ

ผักอย่างไรก็ตามน้ าส้มสายชูหมักสามารถบริโภคได้โดยตรงในรูปของน้ าหมักอาหารกระป๋อง หรือน ามา

เป็นส่วนผสมในเคร่ืองดื่มต่างๆ ได้เช่นกัน  ปัจจุบันได้มีการบริโภคน้ าส้มสายชูหมักอย่างแพร่หลายทั่วโลก

ประมาณ 1 ล้านลิตรต่อปี โดยทั่วไปน้ าส้มสายชูหมักมีค่าความเป็น กรดด่าง (pH) ระหว่าง 2.0 - 3.5  และ

ต้องมีความเข้มข้นของกรดอะซิติกอย่างน้อย 4 % และมักจะมีเอทธานอลเจือปนอยู่น้อยกว่า 0.5 % ส่วนค่า

ความหนาแน่น จุดเดือดจุดเยือกแข็งแรงตึงผิวและความหนืดจะมากกรือน้อยกว่าของน้ าบริสุทธิ์ขึ้นอยู่กับ

ความ  เข้มข้นของกรดอะซิติกและวัตถุดิบที่ใช้ในการหมัก  

จากการผลิตน้ าส้มสายชูหมักในอดีตมักจะได้จากผล ผลิตภัณฑ์ ไวน์ต่างๆ แต่ในปัจจุบันมีการผลิต

น้ าส้มสายชูหมักจากวัตถุดิบที่แตกต่างกันไป และมีการคัดเลือกจุลินทรีย์อย่างจ าเพาะเจาะจงเพื่อให้ได้ 

น้ าส้มสายชูหมักที่มีปริมาณกรดอะซิติกเหมาะสม นอกจากนี้การผลิตน้ าส้มสายชูหมักยังต้องค านึงถึง

คุณภาพ กลิ่น สี ตลอดจนรสชาติที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคด้วย ปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ

สภาวะที่เหมาะสมในการหมักกรดอะซิติกของเชื้อจุลินทรียย์จากการผลิตน้ าส้มสายชูจากเอทธานอล โดยใช้

เชื้อ Acetobacter aceti TISTR 521 ในถังหมักขนาด 2.0 ลิตรบรรจุน้ าเลี้ยง 1.5 ลิตรโดยมีอัตราการใหล

อากาศ 150 ml/min อัตราการกวน 150 rpm อุณหภูมิ 30 ºC    เป็นเวลา 120 ชั่วโมง พบว่า ในระบบการหมัก

แบบชั่วคราวและระบบกึ่งต่อเน่ืองสามารถผลิตกรดอะซิติกได้ 30.76 และ 30.14 g/l ตามล าดับ นอกจากนี้ยัง
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พบว่าความเข้มข้นของเอทธานอลและความเข้มข้นของกรดอะซิติกในน้ าหมักมีผลต่อการหมักน้ าส้มสายชู

ด้วย  

เนื่องจากประเทศไทยมีผลไม้ตามฤดูกาลหลากหลายชนิด เมื่อผลผลิตมีจ านวนมากกว่าความ

ต้องการของตลาด จึงต้องมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนั้นน้ าส้มสายชูหมักจากผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่

ได้รับความสนใจเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง มนัสสรและคณะ (2548) ได้รายงานถึงการหมักน้ าส้มสายชู  ดู

จากน้ าตาลจาก ปริมาตร 5 ลิตร โดยใช้เชื้อยีสต์สายพันธ์ Y2 สามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ 11.48% (v/v) ใน

เวลา 3 วัน และเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ B2 สามารถผลิตกรดอะซิติก 4.18% (w/v) ในเวลา 27 วัน นอกจากนี้

ยังพบว่าการผลิตน้ าส้มสายชูหมักโดยใช้เชื้อ Acetobacter acetiในน้ าหมักเร่ิมต้นที่มีอัตราส่วนของน้ า    

มะพร้าว : น้ ามะม่วง : น้ าฟัก เขียวเท่ากับ 1 : 0.4 : 0.6 (v/v) ตามล าดับและมีการเติมไดแอมโมเนียม

ไฮโดรเจนฟอสเฟต (DAP) 0.2% (w/v) บ่มโดยให้อากาศ 1,800 ml/min ให้ปริมาณกรดสูงสุดเท่ากับ 3.36% 

(w/v) ในวันที่ 25 ของการหมัก  

การหมักและประเภทของการหมัก 

 ค าว่าการหมักหรือการดอง (Fermentation)  หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของโมเลกุล

ของสารในสารประกอบอินทรีย์ อาจเกิดได้ทั้งภายในสภาพที่มีออกซิเจน (Aerobic) และในสภาพที่ไม่มี

ออกซิเจน (Anaerobic) เช่นการเปลี่ยนแอลกอฮอล์เป็นกรดน้ าส้มโดยเชื้อ Acetobacer aceti  ในสภาพที่มี

ออกซิเจน และการเปลี่ยนน้ าตาลแลคโตส เป็นกรดแลคติค ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน นอกจากนี้ ยังแยกการ

หมักดองอาหารโดยถือผลที่เกิดขึ้นเป็นหลัก  โดยแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ 

1.  การหมักดองที่ท าให้ เกิดแอลกอฮอล์  (Alcoholic fementation) การหมักดองที่ท าให้ เกิด

แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เป็นการน าเอาอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต เช่น ข้าว น้ าผลไม้ มาหมักด้วยเชื้อยีสต์บาง

ชนิดที่เหมาะสมในการหมัก โดยที่ยีสต์จะเปลี่ยนน้ าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

ตัวอย่างของอาหารที่ท าขึ้นโดยการหมักดองแบบนี้ คือ ไวน์ ข้าวหมาก เบียร์ กระแช่ น้ าตาลเมา และสาโท 

เป็นต้น 

2. การหมักที่ท าให้เกิดกรดแลคติค (Lactic acid fermentation) คือการหมักเปร้ียวของเนื้อสัตว์ ผัก

นมสด และผลไม้ โดยอาศัยเชื้อแบคทีเรียกลุ่มสร้างกรดแลคติก (Lactic acid bacteria) จะเปลี่ยนน้ าตาลให้

เป็นกรดแลคติก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นในการท าพวกผักและผลไม้ดอง เช่น กะหล่ าปลี 

ผักกาดดอง แตงกวาดอง เป็นต้น การท าเนื้อสัตว์ปลาและนมเปร้ียว การเกิดกรดแลคติกนี้ไม่ต้องใช้

ออกซิเจน กรดที่เกิดจากการหมักนี้มีประมาณ 0.6-1.5 % 
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3. การหมักดองที่ท าให้เกิดกรดอะซิติก (Acetic acid fermentation) การหมักดองที่ท าให้เกิดกรดอะ

ซิติก ได้แก่ การท าน้ าส้มสายชูหมัก ซึ่งเป็นน้ าส้มที่ได้จากการหมักพวกธัญพืชหรือผลไม้ กระบวนการเกิด

น้ าส้มสายชูจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เกิดแอลกอฮอล์แล้วแอลกอฮอล์จะถูกเปลี่ยนเป็นกรดอะซิติก ด้วย

แบคทีเรียที่ชื่อ Acetobacter aceti ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหาร น้ าส้มสายชูต้องมีกรดอะซิติก ไม่น้อยกว่า 4 % โดยปริมาตร ไม่

มีสิ่งเจือปน กลิ่นจะเป็นไปตามที่มาของกระบวนการท าน้ าส้มสายชูหมักจะเกิดการเปลี่ยนทางเคมี 2 ขั้นตอน 

คือ ในขั้นแรกจะมีวิธีการเหมือนกับการท าไวน์ผลไม้ เร่ิมจากเอนไซม์จากยีสต์ Saccharomyces cerevisiae 

โดยเอนไซม์เปลี่ยนน้ าตาลในน้ าผลไม้ให้กลายเป็นแอลกอฮอล์ ปฏิกิริยานี้ไม่ต้องการออกซิเจน ดังนั้นควร

หมักในสภาพที่ไม่มีอากาศ ดังสมการ 

                                           ยีสต ์

                 น้ าตาล                                        แอลกอฮอล์  + คาร์บอนไดออกไซด์ + พลังงาน 

เมื่อการหมักคร้ังแรกสิ้นสุดลง   การหมักขั้นที่สองก็จะเร่ิมขึ้น โดยในขั้นนี้แบคทีเรียที่สร้างกรด

น้ าส้ม เช่น  Acetobacter aceti , Acetobacter xylinum   ก็จะเปลี่ยนเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอล ให้

กลายเป็นกรดอะซิติก  ปฏิกิริยานี้ต้องหมักในสภาพที่มีอากาศ  ดังสมการ 

      แบคทีเรีย 

  เอทิลแอลกอฮอล์  +  ออกซิเจน                                   กรดอะซิติก  +  น้ า 

การหมักน้ าส้มสายชูควรหมักที่อุณหภูมิประมาณ  22-30  องศาเซลเซียส  หรือเก็บไว้ในห้อง การ

หมักกินเวลาประมาณ  2-3  เดือน  เนื่องจากปฏิกิริยานี้ต้องการอากาศมาก ดังนั้นเมื่อแอลกอฮอล์เปลี่ยนเป็น

น้ าส้มหมดแล้ว ควรน าไปบรรจุให้เต็มขวด และไม่ควรให้มีอากาศเหลืออยู่เพื่อป้องกันไม่ให้อะซิติก

แบคทีเรียและแบคทีเรียบางชนิดที่เหลือไปเปลี่ยนกรดน้ าส้มจะท าให้กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

 

จุลินทรีย์ท่ีใช้ในการผลิตน้ าส้มสายชูหมัก 

ในกระบวนการผลิตน้ าส้มสายชูหมัก ถ้าใช้วัตถุดิบประเภทต่างๆที่ไม่ใช้แอลกอฮอล์จะต้องมีการน า

วัตถุดิบนั้นมาหมักให้ได้แอลกอฮอล์ ก่อนด้วยเชื้อยีสต์จากนั้นจึงหมักแอลกอฮอล์ที่ได้เพื่อผลิตกรดอะซิติก
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โดยอาศัยเชื้อแบคทีเรียที่สามารถออกซิไดซ์แอลกอฮอล์เป็นกรดอะซิติกได้ดังนั้นจุลินทรีย์ที่ เกี่ยวข้องใน

กระบวนการผลิตน้ าส้มสายชูหมักจึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 

1. เชื้อยีสต์ 

ยีสต์เป็นจุลินทรีย์ที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ไวน์ เบียร์ไซเดอร์ 

(cider) สุรากลั่น ขนมปังโปรตีนเซลล์เดียวและที่ส าคัญคือ เอทธานอลโดยยีสต์ที่ใช้ส าหรับผลิตเอทธานอล

ระดั บ อุ ตส าห กรรม  คื อ  Saccharomyces cerevisiae, S. uvarum (carlsbergensis), Shizosaccharomyces 

pombe และ Kluyvermyces fragilis ส าหรับ Sacch. cerevisiae เป็นยีสต์ที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆที่ไม่

เหมาะสมได้ดีกว่ายีสต์ชนิดอ่ืนดังนั้นในปัจจุบันการผลิตเอทธานอลส่วนใหญ่จงใช้ ยีสต์ Sacch. cerevisiae 

การพิจารณาคัดเลือกจุลินทรีย์มาใช้ส าหรับการผลิตเอทธานอลนั้น การให้ผลผลิตสูงและมีอัตราการหมัก

เอทธานอลสูงเป็นเร่ืองที่ต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ลักษณะที่ได้รับความสนใจในการ

คัดเลือกยีสต์ที่จะน าไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเอทธานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงและสารเคมีคือ ความทน

เอทธานอล ความทนอุณหภูมิสูง ความทนแรงดันออสโมซิส และความสามารถในการจับกลุ่มตกตะกอน 

ปัจจัยเหล่านี้ได้รับความสนใจ ทั้งนี้เพราะตามทฤษฎีการหมักเอทธานอล จากน้ าตากลูโคส 1  g จะให้

เอทธานอล 0.51 g แต่ในทางปฏิบัติทั่วไป กลูโคส 1 g จะให้เอทธานอลประมาณ 90% ของผลผลิตทาง

ทฤษฎี (theoretical yield) ของเอทธานอลเท่านั้น และมีส่วนหนึ่งน าไปสร้างเซลล์นอกจากนั้น ประสิทธิภาพ

การหมักเอทธานอลอาจลดลงและการหมักยาวนานขึ้นเน่ืองจากปัจจัยหลายอย่าง ที่ส าคัญที่สุดคือการยับยั้ง

ด้วยเอทธานอล  โดยทั่วไปพบว่าการเจริญและการหมักเอทธานอลของยีสต์จะถูกยับยั้งด้วยเอทธานอล 

กล่าวคือ เอทธานอลเข้มข้น 1-2% โดยน้ าหนัก จะท าให้ การเจริญของยีสต์ลดลงและการเจริญของยีสต์จะ

หยุดเมื่อมีเอทธานอล 4.7-7.8% โดยน้ าหนัก (Panchal and Tavares, 1990) จากรายงานของ Sera และคณะใน

ปีค.ศ. 2000 พบว่าการแยก Saccharomyces cerevisiae 4 สายพันธุ์ที่ทนอุณหภูมิสูง ทนแรงดันออสโมซิส จับ

กลุ่มตะกอนได้และทุกสายพันธุ์เจริญได้ที่ 44 ºC โดยสายพันธุ์ V 3 ที่อุณหภูมิ 40 ºC ให้เอทธานอลสูงสุด    

เท่ากับ 60 g/l จากกลูโคส  150 g/l ในขณะที่บ่มที่ 30 ºC สามารถผลิตเอทธานอลได้ 75 g/l  ตามปกติยีสต์

เจริญได้ดีที่ pH 5.5 และมีน้ าตาลพวก hexose, ammonium salt, เกลือแร่, trace element และวิตามินบางชนิด

เป็นแหล่งของสารอาหาร  

นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกยีสต์ ส าหรับผลิตแอลกอฮอล์เพื่อน าไปผลิตกรดโดยตรง อาทิเช่น ในการ

ผลิตน้ าส้มสายชูจากไวน์หรือ wine vinegar ยีสต์ที่ใช้คือ Saccharomyces ellipsoideus ซึ่งคัดเลือกมาให้หมัก
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ไวน์ที่ อุณหภูมิ  25-30 ºC จะท าให้ได้น้ าส้มสายชูหมักที่มีกลิ่นและรสดีนอกจากนี้ยังมียีสต์ ในจีนัส 

Saccharomyces อีกหลายสายพันธุ์ที่ใช้หมักแอลกอฮอล์เพื่อเป็นวัตถุดิบในการหมักน้ าส้ มสายชู ได้แก่ 

Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces diastaticus และ Saccharomycescarlsbergensis เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 รูปที่ 1 รูปร่างลักษณะของยีสต์และสภาพภายนอกตอนที่น าไปใช้ประโยชน์ 

2. แบคทีเรียท่ีผลิตกรดอะซิติก (acetic acid bacteria)  

แบคทีเรียกลุ่มที่ผลิตกรดอะซิติกได้ คือ แบคทีเรียในแฟมิลี Acetobacteraceae จีนัส Acetobacter 

และ Gluconobacter เป็นแบคทีเรียแกรมลบ เซลล์มีรูปร่างแท่งสั้น อยู่ เป็นเซลล์เดี่ยวหรืออยู่เป็นคู่จัดเป็น 

obligate aerobes มีลักษณะเฉพาะคือสามารถออกซิไดซ์เอทธานอลเป็นกรดอะซิติกได้ในปริมาณที่มากกว่า 

และสามารถออกซิไดซ์กรดอะซิติกต่อไปได้จนกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า  จึงเรียกแบคทีเรีย

พวกนี้ว่า “โอเวอร์ออกซิไดซ์เซอร์” (Overoxidizer)  และ เจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 25-30 ºC ในสภาพแวดล้อมที่

มี pH 5.4-6.3ส าหรับจีนัส Acetobacter จะมี peritrichous flagella และสามารถออกซิไดส์กรดอะซิติกเป็น

คาร์บอนไดออกไซด์และน้ าได้โดยอาศัยวัฏจักรเครปส์ส่วนจีนัส Gluconobacter มี polar flagella ไม่สามารถ

ออกซิไดซ์กรดอะซิติกต่อได้ เน่ืองจากมีวัฏจักรเครปส์ที่ไม่สมบูรณ์  จึงเรียกว่า “อันเดอร์ออกซิไดซ์เซอร์ 

(Underoxidizer)  ซึ่งความสามารถในการอกซิไดซ์เอทานอลไปเป็นกรดอะซิติก สามารถที่จะไปใช้

ประโยชน์ในด้านการผลิตน้ าส้มสายชูซึ่งมีรสเปร้ียวที่เกิดจากกรดอะซิติกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรมต้องมีกรดอะซิติกไม่น้อยกว่า 4 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร  ดังนั้นการผลิตน้ าส้มสายชูจึงเลือกใช้  

Acetobacter โดยเลือกใช้สายพันธุ์ที่สามารถให้ปริมาณกรดอะซิตกมากกว่า  4 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร   

นอกจากนี้ทั้ง 2 จีนัสยังมีความแตกต่างกันที่ปฏิกิริยาทางชีวเคมีด้วย แบคทีเรียกลุ่มนี้พบได้ทั่วไป

ในธรรมชาติที่มีแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการหมักน้ าตาลหรือแป้งในพืชของยีสต์พบในน้ าหวานของดอกไม้
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ดอกไม้ ผลไม้ น้ าผึ้ง สาเก ไวน์ปาล์ม ไวน์องุ่น ไซเดอร์ ผลไม้เน่า น้ าผลไม้สด ตลอดจนบริเวณผิวหน้าของ

เบียร์หรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่ยังไม่ผ่านการพาสเจอไรส์ ทั้งนี้ท าให้เกิดการเสียของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

โดยเฉพาะไวน์กลายเป็นน้ าส้มสายชู  ปัจจุบันการผลิตในระดับอุตสาหกรรมจะใช้แบคที เรียจีนัส 

Acetobacter ผลิตน้ าส้มสายชูหมัก  

 

 

 

 

 

 

           

                           รูปที่ 2 รูปร่างลักษณะของแบคทีเรีย Acetobacter aceti 

 ส าหรับคุณสมบัติของเชื้อในสกุล Acetobacter  แสดงอยู่ในตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าเชื้อ

แบคทีเรียแบคทีเรียที่สามารถผลิตกรดอะซิติกได้คือ Acetobacter  และ Gluconobacter  เชื้อทั้งสองชนิดน้ีแม้

อยู่ในสกุลเดียวกันแต่ก็มีความแตกต่างกันตรงที่ Acetobacter  สามารถผลิตกรดอะซิติกขึ้นได้มากกว่า 

Gluconobacter 

เทคโนโลยีการหมักและความส าคัญ 

เทคโนโลยีการหมัก  (Fermentation Technology) เป็นขอบเขตหนึ่งของเทคโนโลยีชีวภาพ  เป็น

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่น าเอาจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม โดยอาศัยการจัดการสภาพแวดล้อม

ให้เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์เจริญเติบโต  และเอ้ือให้จุลินทรีย์สร้างน้ าย่อยหรือเอ็นไซม์เพื่อ

เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้สิ่งที่ต้องการจากกระบวนการ อาจเป็นเซลล์ของ

จุลินทรีย์เอง (เช่น โปรตีนเซลล์เดียวที่ใช้เป็นแหล่งโปรตีน) หรือเอนไซม์ที่จุลินทรีย์สร้างขึ้น (เช่น เอ็นไซม์

ที่ใช้ผสมกับผงซักฟอกเพื่อก าจัดคราบไขมัน  คราบโปรตีน) หรือผลิตภัณฑ์ที่จุลินทรีย์สังเคราะห์ขึ้นใน

สภาพแวดล้อมนั้น ๆ (เช่น กรดซิตริก หรือกรดมะนาว) 
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ชนดิของการหมัก  

การหมักสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ  

1. การหมักเพื่อผลผลิตเป็นตัวเซลล์ (Micro cell or biomass) การผลิตเซลล์จุลินทรีย์ที่สาคัญทาง

การค้า ยกตัวอย่างเช่น การผลิตเซลล์ยีสต์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมขนมอบ (Baker, s yeast) เป็นต้น  

2. การหมักที่ให้ผลผลิตเป็นเอนไซม์ (Microbial enzyme) สาหรับการใช้ประโยชน์ของเอนไซม์จาก

จุลินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เน่ืองจากการผลิต

เอนไซม์ สามารถผลิตได้ทั้งจากพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ โดยจุลินทรีย์จัดเป็นแหล่งผลิตเอนไซม์ที่มีความ

สาคัญมากสุด และสามารถผลิตได้จานวนมากในเวลาอันสั้น  โดยใช้เทคนิคการหมักและสามารถปรับปรุง

ให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นมากกว่าการผลิตจากพืชและสัตว์ 

การหมักที่ให้ผลผลิตเป็นสารเมทาบอไลต์ (Microbial metabolite) โดยสารเมทาบอไลต์ดังกล่าว 

สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สารเมทาบอไลท์ปฐมภูมิ (Primary metabolite) และสารเมทาบอไลท์

ทุติยภูมิ (Secondary metabolite) สารเมทาบอไลท์ปฐมภูมิ เป็นสารที่มีความจาเป็นต่อการเจริญของจุลินทรีย์ 

จุลินทรีย์จะผลิตสารเหล่านี้ในช่วง log phase ของการเจริญ ตัวอย่างของสารเมทาบอไลท์ที่มีความสาคัญทาง

การค้า ได้แก่ เอธานอล กรดซิตริก กรดกลูตามิก อะซิโตน วิตามิน สารเมทาบอไลท์ทุติยภูมิ เป็นผลผลิตจ า

กระบวนการเมทาบอลิซึมปฐมภูมิ (Primary metabolism) สารเมทาบอไลท์นี้มีความสาคัญ เน่ืองจากมีผลต่อ

จุลินทรีย์ชนิดอ่ืน เช่น ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ชนิดอ่ืนได้เป็นสารส่งเสริมการเจริญ (Growth promoter) 

หรือมีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรค โดยพบสารเมทาบอไลท์ทุติยภูมิในจุลินทรีย์บางชนิดในช่วง  Stationary 

phase 

 การหมักเพื่อการเปลี่ยนรูปของสารที่ เติมลงไป  (Transformation process) เป็นกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารให้อยู่ในรูปที่คล้ายกันแต่มีราคาสูงขึ้น ซึ่งสามารถท าได้โดยใช้เอนไซม์ จาก

จุลินทรีย์ หรือสารเคมีเป็นตัวเร่งทาให้เกิดปฏิกิริยาเคมี เน่ืองจากการใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์นั้นมีข้อดีกว่า

การใช้สารเคมี เพราะมีความจาเพาะมากกว่า และสามารถทาได้ที่อุณหภูมิต่าโดยไม่ต้องเติมโลหะหนักซึ่ง

เป็นสารมลพิษเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวอย่างของ Transformation process ที่รู้จักกันดี ได้แก่ กระบวนการผลิต

น้าส้มสายชู (เป็นการเปลี่ยนเอธานอลไปเป็นกรดอะซิติก) อย่างไรก็ตาม Transformation process ส่วนใหญ่

จะเกี่ยวข้องกับสารที่มีราคาแพง  เช่น  สารปฏิชีวนะ  สเตอรอยด์  (Steroid) และพรอสตาแกลนดิน 

(Prostaglandin) เป็นต้น 
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นอกจากนี้ Milic et al. (2007) ได้แบ่งการหมักตามความต้องการของอากาศได้เป็น 2 แบบ คือ  

1. การหมักแบบใช้อากาศ (Aerobic fermentation) เช่น การหมักกรดอะซิติกและกรดซิตริก  

2. การหมักที่ไม่ใช้อากาศ (Anaerobic fermentation) เช่น การหมักอะซิโตน การหมักก๊าซชีวภาพ

และบิวทานอล 

การผลิตน้ าส้มสายชูหมัก 
 1. ความหมายและความส าคัญ  
น้ าส้มสายชู (vinegar) เกิดจากกระบวนการหมัก โดยน้าตาลในอาหารถูกท าให้แตกตัวโดยแบคทีเรีย

และยีสต์ ในขั้นแรกน้ าตาลจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแอลกอฮอล์  แล้วหมักแอลกอฮอล์ต่อไปกลายเป็น

น้ าส้มสายชู ค าว่า “vinegar” มาจากภาษาผร่ังเศส แปลว่า “ไวน์เปร้ียว” โดยน้ าส้มสายชูหมักสามารถผลิตได้

จากวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ผลไม้ต่าง ๆ ผัก และเมล็ดธัญพืช น้ าส้มสายชูหมัก (fermented vinegar) 

หมายถึงน้าส้มสายชูที่ได้จากการน าวัตถุดิบที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่ ธัญพืช ผลไม้ น้ าตาล หรือกากน้ าตาล มา

หมักกับส่าเหล้า แล้วน ามาหมักกับเชื้อน้าส้มสายชูตามกรรมวิธีการผลิต  

2. มาตรฐานคุณภาพของนาส้มสายชูหมัก  

2.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 204) พ.ศ. 2543 

น้ าส้มสายชูหมักหรือน้าส้มสายชูกลั่น (กระทรวงสาธารณสุข, 2552) ต้องมีคุณภาพมาตรฐาน ดังนี้  

1. มีกรดน้ าส้มไม่น้อยกว่า 4 กรัมต่อ 100 มิลิลิตร ที่ 27 องศาเซลเซียส  

2. มีสารปนเปื้อนได้ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม ต่อน้ าส้มสายชู 1 กิโลกรัม (ก) สารหนูไม่เกิน 1 

มิลลิกรัม ต่อน้ าส้มสายชู 1 กิโลกรัม (ข) ตะกั่ว ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม ต่อน้ าส้มสายชู 1 กิโลกรัม (ค) ทองแดง

และสังกะสีไม่เกิน 10 มิลลิกรัม ต่อน้ าส้มสายชู 1 กิโลกรัม (ง) เหล็ก ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม ต่อน้ าส้มสายชู 1 

กิโลกรัม  

3. ไม่มีกรดน้ าส้มที่มิได้มาจากการผลิตน้ าส้มสายชูหมักหรือน้ าส้มสายชูกลั่น  

4. ไม่มีกรดก ามะถัน (Sulfuric acid) หรือกรดแร่อิสระอย่างอื่น  

5. ใส ไม่มีตะกอน เว้นแต่น้ าส้มสายชูหมักตามธรรมชาติ  

6. ไม่มีหนอนน้ าส้ม (vinegar eel)  
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7. ใช้น้ าสะอาดเป็นส่วนผสม  

8. ใช้วัตถุเจือปนอาหารได้ดังนี้ (ก) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไม่เกิน 70 มิลลิกรัม ต่อ

น้ าส้มสายช ู1 กิโลกรัม (ข) กรดแอล-แอสคอร์บิก ไม่เกิน 400 มิลลิกรัม ต่อน้ าส้มสายชู 1 กิโลกรัม  

9. มีแอลกอฮอล์ตกค้าง ไม่เกินร้อยละ 0.5 10. การแต่งสีให้ใช้น้าตาลเคี่ยวไหม้หรือสีคารา

เมล 

2.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน น้าส้มสายชูหมัก (มผช. 326/2547) นี้

ครอบคลุมเฉพาะน้าส้มสายชูหมักที่บรรจุในภาชนะบรรจุ  โดยให้ค านิยามถึงความหมายไว้ว่า น้ าส้มสายชู

หมัก หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าวัตถุดิบที่เหมาะสม เช่น ธัญพืช ผลไม้ น้ าตาล กากน้ าตาล มาหมัก

กับส่าเหล้า แล้วนามาหมักกับเชื้อน้าส้มตามกรรมวิธีธรรมชาต ิโดยต้องมีคุณลักษณะดังนี้  

1. ลักษณะทั่วไป ต้องเป็นของเหลวใสอาจตกตะกอนเมื่อวางทิ้งไว้  

2. สี ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของน้าส้มสายชูหมัก  

3. กลิ่น ต้องมีกลิ่นของกรดอะซิติกอาจมีกลิ่นของวัตถุดิบที่ใช้หมักอยู่ด้วยก็ได้  

4. สิ่งแปลกปลอม ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น หนอนน้ าส้ม 

เส้นผม ขนสัตว ์ดินทราย กรวด ชิ้นส่วนหรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว์  

5. สารปนเปื้อน สารหนู ต้องไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตะกั่ว ต้องไม่เกิน 1 มิลลิกรัม

ต่อกิโลกรัม ทองแดง ต้องไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สังกะส ีต้องไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

เหล็ก ต้องไม่เกิน 10 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม  

6. วัตถุเจือปนอาหาร ห้ามใช้สีสังเคราะห์ทุกชนิด หากมีการแต่งสี ให้ใช้น้าตาลเคี่ยวไหม้

เท่านั้น หากมีการใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ให้ใช้ได้ไม่เกิน 70 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

7. ปริมาณกรดอะซิติก กรดอะซิติกต้องไม่น้อยกว่า 5 กรัม ต่อ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร  

8. กรดก ามะถันหรือกรดแร่อิสระ ต้องไม่พบ  

9. เมทานอล ต้องไม่เกิน 420 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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3. การบรรจุ  

ให้บรรจุน้ าส้มสายชูหมักในภาชนะบรรจุที่สะอาด ท าด้วยแก้ว พลาสติกทนกรด หรือเคร่ืองเคลือบ

ดินเผาปิดได้สนิท และสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกได้ วัสดุที่ใช้บุหรือใช้รองด้าน

ในของฝาปิดหรือฝาชั้นในต้องไม่มีสี ปริมาตรสุทธิของน้าส้มสายชูหมักในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อย

กว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก 

4. เครื่องหมายและฉลาก 
 ที่ภาชนะบรรจุน้ าส้มสายชูหมักทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจ้ง

รายละเอียด ต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน - ชื่อผลิตภัณฑ์ - ปริมาณของกรดอะซิติก - ปริมาตรสุทธิ - วัน 
เดือน ปี ที่ผลิต และ วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน… … . ”  -  ชื่อผู้ผลิต  

 

5. กระบวนการผลิตน้ าส้มสายชูหมัก  

กระบวนการหมักน้ าส้มสายชู เกิดจากน้าตาลในอาหารถูกท าให้แตกตัวโดยแบคทีเรียและยีสต์  ใน
ขั้นแรกน้ าตาลจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแอลกอฮอล์แล้วหมักแอลกอฮอล์ต่อไปกลายเป็นน้าส้มสายชู  

5.1 วัตถุดิบส าหรับผลิตเอทานอล  ในปัจจุบันการผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรมทั่วโลก

ประมาณ 93%จะใช้กระบวนการหมักซึ่งวัตถุดิบที่สามารถนามาใช้ในการผลิตเอทานอลจะเป็นสารประกอบ

จ าพวกคาร์โบไฮเดรตที่มีน้ าตาลโมเลกุลเด่ียวอยู่ในโครงสร้างโมเลกุล สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี ้ 

5.1.1 วัตถุดิบประเภทน้ าตาล ได้แก่ น้ าอ้อย กากน้ าตาล และบีทน้ าตาล ยีสต์สามารถใช้

วัตถุดิบประเภทนี้ได้โดยตรง และไม่ต้องผ่านกระบวนการใด ๆ  

5.1.2 วัตถุดิบประเภทแป้ง ได้แก่ ธัญพืช ข้าวโพด มันสาปะหลัง และมันฝร่ัง เป็นต้น ใน

การผลิตเอทานอลนั้น แป้งในวัตถุดิบจะต้องถูกย่อย (Starch hydrolysis)ให้ได้น้ าตาลกลูโคสซึ่งเป็นน้ าตาล

โมเลกุลเดี่ยวก่อน  ยีสต์จึงจะสามารถเปลี่ยนน้าตาลเป็นเอทานอลได้  ซึ่งการย่อยแป้งประกอบด้วย   2  

ขั้นตอนคือ  

(ก) การย่อยคร้ังแรกหรือการท าให้เหลว (Liquefaction) ขั้นตอนนี้จะใช้กรดหรือเอนไซม์

กลุ่มแอลฟาอะมิเลส (α-amylase) ที่มีกิจกรรมการย่อยแป้งที่อุณหภูมิสูงประมาณ 80 ถึง 95 องศาเซลเซียส 

ให้ได้โมเลกุลขนาดเล็กลงและมีความหนืดลดลง  ของเหลวที่ได้จะมีค่าสมมูลเด็กซ์โทรส  (Dextrose 

equivalent, DE) อยู่ในช่วง 10-15 เรียกว่า เด็กซ์ทริน 
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(ข) การย่อยคร้ังสุดท้ายหรือการท าให้หวาน  (Saccharification) ขั้นตอนนี้จะใช้เอ็นไซม์กลูโคอะ

มิเลส (Glucoamylase) ย่อยเด็กซ์ทรินให้ได้น้าตาลที่มีขนาดโมเลกุลเดี่ยวหรือเล็กที่ยีสต์สามารถน าไปใช้ได้  

ซึ่งโดยทั่วไปเอนไซม์ในกลุ่มนี้จะมีกิจกรรมที่อุณหภูมิสูงปานกลาง คือ ประมาณ 55 ถึง 65 องศาเซลเซียส  

5.1.3 วัตถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลส ส่วนมากวัตถุดิบกลุ่มนี้จะเป็นผลิตผลพลอยได้จากการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ ฟางข้าว กากอ้อย ซังข้าวโพด และของเสียจากอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ 

เป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบประเภทนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบส าคัญ  4 ชนิด คือ เซลลูโลส  (Cellulose) เฮมิ

เซลลูโลส (Hemicellulose) ลิกนิน (Lignin) และสารประกอบอื่น ๆ 

5.2 กลไกการผลิตกรดน้ าส้มเพื่อให้ได้น้ าส้มสายชู  (มาลัยและฉกามาศ , 2552) กลไกการผลิต
น้ าส้มสายชูจากวัตถุดิบประเภทน้ าตาล ม ี2 ขั้นตอน คือ  

1. การหมักน้ าตาลให้เป็นเอทานอล ซึ่งเป็นกระบวนการหมักแบบไม่ใช้อากาศ และอาศัยเชื้อยีสต์
ในสกุล Saccharomyces cerevisiae ดังสมการที่แสดงอย่างง่าย ๆ คือ 

 C6H12O6                     2CO2  +  2C2H5OH 
2. การเปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้เป็นกรดอะซิติก โดยอาศัยเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม acetic acid bacteria ท า

การหมักในสภาพที่มีอากาศ ส าหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้ 
    ขั้นตอนแรกเป็นการเปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้เป็นอะเซตัลดีไฮด์  (Acetaldehyde) โดยอาศัยเอนไซม์

แอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจนเนส เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ดังนี้ 
2C2H5OH  +  O2                         2CH3CHO    +   2H2O 

            แอลกอฮอล์                                 อะเซตัลดีไฮด ์
   ขั้นตอนที่สองเป็นการเปลี่ ยนอะเซตัลดีไฮด์ให้ ไปเป็นไฮเดรตอะเซตัลดีไฮด์  (Hydrate 

acetaldehyde) โดยอาศัยเอนไซม์อะเซตัลดีไฮด์ ดีไฮโดรเจนเนส (Acetaldehyde dehydrogenase) เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา ดังนี้ 

                                                                       OH 
 CH3CHO    +   H2O                             CH3-CH-OH 

                     อะเซตัลดีไฮด์                                 ไฮเดรต   อะเซตัลดีไฮด ์
    ขั้นตอนที่สามเป็น ขั้นตอนการสร้างกรดอะซิติกโดยที่เกิดปฏิกิริยาการส่งโปรตอน 2 ตัว ของไฮ

เดรตอะเซทัลดีไฮด์ ไปยังอะตอมของออกซิเจนเกิดกรดอะซิติกออกมา ทั้งนี้โดยอาศัยเอนไซม์ อัลดีไฮด์ ดี
ไฮโดรเจนเนส (Acetaldehyde dehydrogenase) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ดังนี้ 

    เป็นขั้นตอนการสร้างกรดอะซิติก โดยที่เกิดการส่งโปรตอน 2 ตัว ของ hydrate acetaldehyde  
ไปยังอะตอมของออกซิเจนจนเกิดกรดอะซิติกออกมา ทั้งนี้โดยอาศัยเอนไซม์ aldehyde dehydrogenase เป็น

ตัวเร่งปฏิกิริยา ดังนี ้ 
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                                                    OH 

            CH3-CH-OH  +  O                       CH3COOH  + H2O   
      ไฮเดรต   อะเซตัลดีไฮด์                     กรดอะซิติก 
 

สรุปปฏิกิริยาการเปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้เป็นกรดอะซิติกได้ดังนี้  

  C2H5OH + O2                            CH3COOH  + H2O   

 การเปลี่ยนแปลงในขั้นนี้ต้องการออกซิเจนมาก  เพื่อที่จะไปออกซิไดซ์แอลกอฮอล์ไปเป็นกรด

น้ าส้ม จึงควรหมักในภาชนะปากกว้าง เพื่อให้มีเนื้อที่สัมผัสอากาศได้มากหรือมีการกวนบ่อยๆให้อากาศ

ผ่านเข้าในถังหมัก รวมทั้งกรรรมวิธีอ่ืนๆ  อุณหภูมิที่ใช้ในการหมักนั้นขึ้นอยู่กับเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้  และ

กรรมวิธีการผลิตโดยทั่วๆไป ประมาณ 26-29 องศาเซลเซียส 

กรรมวิธีการผลิตน้ าส้มสายชู 

 แบ่งออกได้เป็น 3 วิธีคือ  

1. วิธีการหมักน้ าส้มสายชูอย่างช้า เป็นวิธีหมักตามธรรมชาติโดยที่น้ าผลไม้ที่มีความเข้มข้นของ 
น้ าตาลอยู่พอสมควรจะถูกปล่อยให้หมักโดยเชื้อยีสต์ที่ปะปนมากับผลไม้หรือเชื้อยีสต์บริสุทธิ์เปลี่ยนน้ าตาล
เป็นแอลกอฮอล์ จากนั้นเชื้อน้ าส้มสายชูที่มีอยู่ตามธรรมชาติจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแอลกอฮอล์เป็นกรด
น้ าส้มอีกทีหนึ่ง วิธีนี้จะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ประสิทธิภาพของเชื้อและคุณภาพของน้ าส้มสายชูที่
ได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับเชื้อธรรมชาติที่ได้ วิธีสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นและเร็วขึ้นได้โดยการเติมหัวเชื้อ
น้ าส้มที่ได้จากการหมักรุ่นก่อน ๆ ลงไปประมาณ 33 % ของปริมาตรทั้งหมดที่จะหมัก  

2. วิธีการหมักน้ าส้มสายชูอย่างเร็ว วิธีนี้ต้องใช้เคร่ืองมือที่มีราคาค่อนข้างแพงโดยออกแบบให้ 
ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสาหรับแบคทีเรียในการที่จะออกซิไดซ์แอลกอฮอล์ให้เป็นกรดน้ าส้ม 
เคร่ืองมือที่ใช้อาจออกแบบแตกต่างกันได้หลายแบบ  เช่น อาจจะมีการกวนพร้อมกับการให้อากาศ  หรือ
ปล่อยให้ส่วนผสมของสารละลายแอลกอฮอล์กับเชื้อน้ าส้มไหลผ่าน Supporting medium เช่นพวกเศษไม้ชิ้น
เล็ก ๆ ขี้เลื่อย หรือซังข้าวโพด ไหลผ่านช้าๆ หมุนเวียนหลายๆคร้ัง จนได้น้าส้มสายชูที่มีเปอร์เซ็นต์กรด
เข้มข้นตามที่ต้องการ ในการนี้ต้องให้อากาศผ่านไปทางก้นถังด้วยและจ าเป็นต้องรักษาอุณหภูมิให้อยู่
ระหว่าง 15-34 องศาเซลเซียส  ข้อดีของวิธีนี้  คือ ความเป็นกรดจะเพิ่มขึ้นประมาณ  0.5 – 0.7% ต่อ 24 
ชั่วโมง  

3. การหมักโดยใช้เคร่ืองที่เรียกว่า Acetator การหมักน้ าส้มสายชูโดยวิธี เป็นการจัดระบบการ หมัก
ในถังหมักทรงสูง มีลักษะเป็นถังปิด วิธีนี้จะมีการให้อากาศอย่างเพียงพอเข้าสู่น้ าหมักในสภาพที่เป็นฟอง
ละเอียด ท าให้แบคทีเรียกระจายอยู่ในน้ าหมักโดยทั่วถึง  และสามารถใช้สารอาหารกับแอลกอฮอล์ และ
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ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้าหมัก เพื่อการเจริญเติบโตและการผลิตกรดอะซิติกที่เพิ่มขึ้น 3-4% ต่อ 24 ชั่วโมง 
เชื้อน้ าส้มสายชู (Acetobacter spp.) บางชนิดไม่เพียงแต่ใช้แอลกอฮอล์เท่านั้น  ยังมีความสามารถใช้กรด
น้ าส้มที่ผลิตขึ้นได้ด้วย ฉะนั้น เมื่อมีการหมักจนมีปริมาณแอลกอฮอล์ในน้ าผลไม้หมดไปแล้วก็จะกรดน้ าส้ม
เป็นอาหารต่อไป ของที่เหลือจากการใช้กรดน้าส้มคือคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2) และ (H2O)  

CH3 COOH + 2O2                          2CO2 + 2 H2O  
 
5.3 แบคที่เรียที่ใช้ในการเปลี่ยนเอทานอลให้กลายเป็นกรดน้ าส้ม  แบคทีเรียที่ใช้ในการผลิตกรด

น้ าส้ม (Acitic acid bacteria) เป็นแบคทีเรียแกรมลบ ใช้ในการผลิตน้ าส้มสายชูผ่านมามากกว่าร้อยปี  เป็น
แบคทีเรียที่ต้องการอากาศในการเจริญ และออกซิไดซ์เอทานอลให้กลายเป็นกรดอะซิติก ปัจจุบันได้มีการ
แบ่ ง  Acitic acid bacteria ออกเป็ น  6 กลุ่ ม  คื อ  Acetobacter, Gluconobacter, Gluconoactobacter, Asaia, 
Kozakia และ Acidomonas ความสามารถในการออกซิไดซ์ เอทานอลให้กลายเป็นกรดอะซิติก  โดยอาศัย
เอนไซม์บริเวณรอบนอกของเยื่อหุ้มเซลล์  (Membrane-bround dehydrogrnase) ซึ่งประกอบด้วย เอนไซม์ 
alcohol Dehydrogenase และ  Acitaldehy dehydrogenase โดยที่ เอนไซม์  Alcohol dehydrogenase จะมีหมู่ 
Pyrroloquinoline quinine เป็นกลุ่ม prostatic group ทาหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ของ Acitaldehy dehydrogenase 
(Moonmangmee et al., 2005) 
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สรุปแล้วกระบวนการและขั้นตอนการผลิตน้ าส้มสายชูหมักมีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผลไม้ที่ต้องการน ามาหมัก 

ล้างตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก 

สับ หั่นส่วนที่ไม่ต้องการออก 

ต้มหรือเติมสารเคมีเพื่อฆ่า

เชื้อจุลินทรีย์ 

เติมเชื้อยีสต์เพื่อหมักเป็นไวน์ 

ท าการหมัก 

เติมแบคทีเรีย 

น าไวน์มาต้มหรือเติมสารเคมีเพื่อ

ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 

เก็บน้ าส้มสายชู 

ท าการหมัก 

ฆ่าเชื้อแล้วบรรจุขวด 
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วิธีการผลิตน้ าส้มสายชูหมัก 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 1. อุปกรณ์  
    1.1 วัตถุดิบ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ 
  1.1.1 ผลไม้ต่างๆ (สับปะรด กระท้อน แตงโม มะขาม กระจี๊ยบ) 

1.1.2 น้ าตาลทราย  
1.1.3  ผ้าขาวบาง  ส าลี 
1.1.4  เคร่ืองวัดปริมาณน้ าตาล (refractometer) 
1.1.5  ปิเปต 
1.1.6  ขวดรูปชมพู่ 
1.1.7  เคร่ืองวัดแอลกอฮอล์ 
1.1.8 เทอร์โมมิเตอร์ 
1.1.9 บีกเกอร์ 
1.1.10  ถังน้ าพลาสติก 
1.1.11  ไห 
1.1.12  เคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) 
1.1.13 เชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae  
1.1.14 เชื้อ Acetobacter aceti TISTR 102 จากฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
        1.2 สารเคมี  

1.2.1 แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3 )  
1.2.2 ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Di-Ammonium Hydrogenphosphate: DHP)  
1.2.3 โพแตสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ (Potassium metabisulphite : KMS)  
1.2.4 3,5 ไดไนโตรซาลิไซลิก แอกซิค (3,5-dinitrosalicylic acid: DNS)  
1.2.5 สารละลายกลูโคสมาตราฐาน (0-1.0 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)  
1.2.6 Sodium Hydroxide (NaOH) AR Grade ยี่ห้อ MERCK (บริษัท Merck K GaA, Germany)  
1.2.7 ฟีนอฟทาลีนร้อยละ 0.1 ยี่ห้อ Fisher Chemicals (บริษัท Fisher Scientific, UK.)  
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2.วิธีการด าเนินการทดลอง 
   2.1 การทดลองหมักน้ าส้มสายชูจากผลไม้ 
 การท าน้ าส้มสายชูหมักจากผลไม้ จะท าได้โดยการน าเอาผลไม้ในท้องถิ่นจ านวน 3 ชนิด มาท าการ
หมักโดยผ่านกระบวนการหมักไวน์ สิ้นสุดกระบวนการหมักไวน์ใช้เวลา 15 วัน น าไวน์ที่ได้มาวิเคราะห์หา
ปริมาณกรดอะซิติก ปริมาณแอลกอฮอล์ ปริมาณน้ าตาลและ pH  
 ส าหรับกระบวนการหมักใช้ขั้นตอนและสูตรที่ได้จากการหมักไวน์ทั้ง 3 ชนิด ดังน้ี 

2.1.1 การเตรียมภาชนะที่ใช้ในการหมักเพื่อผลิตไวน์และน้ าส้มสายชู 
1) ภาชนะที่ใช้ในการหมักเพื่อผลิตไวน์ ใช้ขวดบรรจุน้ าดื่มพลาสติกปากแคบขนาด 6000 

ml. มาล้างด้วยน้ าเปล่าให้สะอาด ล้างด้วยน้ าอุ่นอีกคร้ังแล้วทิ้งไว้ให้แห้งก่อนน าไปใช้เป็นภาชนะในการ
หมัก 

2) ภาชนะที่ใช้ในการหมักจากไวน์เพื่อเปลี่ยนให้เป็นน้ าส้มสายชู ใช้โหลแก้วปากกว้าง
น ามาท าความสะอาดเหมือน 1.1.1 

2.1.2  การเตรียมน้ าผลไม้เข้มข้น 
         น าผลไม้ที่จะใช้หมักมาสับให้ละเอียดจากนั้นน าไปปั่นโดยเคร่ืองปั่นผลไม้ แล้วน าไปกรอง

ด้วยผ้าขาวบางที่ท าความสะอาดแล้ว และคั้นน้ าจนกระทั่งออกหมด จะได้น้ าผลไม้เข้มข้น 
2.1.3  การเตรียมน้ าผลไม้เพื่อน าไปหมัก 
         น าน้ าผลไม้เข้มข้นที่ เตรียมไว้แล้วมาท าการเจือจางด้วยน้ าสะอาด ซึ่งการเจือจางนี้ใช้

อัตราส่วนของน้ าผลไม้เข้มข้น : น้ า เท่ากับ 1 : 2 จะได้น้ าผลไม้ที่จะน าไปใช้ในการหมักเป็นไวน์หลังจากนั้น
น าน้ าผลไม้ที่เตรียมไว้น ามาท าการปรับ pH ให้มีค่าอยู่ในช่วง 4-5  โดยใช้ pH meter ถ้าน าน้ าผลไม้มีความ
เป็นกรดมากท าการเจือจางโดยเติมน้ าเปล่าลงไป แต่ถ้าน้ าผลไม้มีความเป็นกรดน้อยท าการปรับโดยการเติม
กรดมะนาวหรือกรดซิตริกลงไป หลังจากนั้นปรับความหวานโดยเติมน้ าตาลทรายแดง เพื่อให้มีค่าความ
หวานประมาณ 22-25 องศาบริกซ์  เนื่องจากสภาวะดังกล่าวเหมาะสมต่อการท างานของเชื้อยีสต์ที่จะใช้ใน
การหมัก 

2.1.4  การหมักน้ าผลไม้เป็นไวน์ โดยการเติมเชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae  
          การหมักโดยวิธีการนี้จะต้องเตรียมสตาร์ทเตอร์ก่อนแล้วจึงน าสตาร์ทเตอร์ไปเติมลงในน้ าผล
เพื่อให้เกิดกระบวนการหมัก ซึ่งมีวิธีการเตรียมดังนี้ 
            1) การเตรียมสตาร์ทเตอร์เชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae 
     -น าผลไม้มาปอกแล้วเอาแต่เน้ือมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ น าไปปั่นให้ละเอียด กรองด้วยผ้าขาง
บางที่ผ่านการท าความสะอาดแล้วจะได้ส่วนของน้ าผลไม้เข้มข้น 
    -น าน้ าผลไม้เข้มข้นมาท าให้เจือจางโดยใช้น้ าสะอาดในอัตราส่วนของน้ าผลไม้เข้มข้น : 
น้ า เท่ากับ 1: 2 ตามล าดับน าไปฆ่าเชื้อโดยการต้มให้เดือด ใช้เวลา 15 นาที ปรับ pH ให้มีค่าอยู่ในช่วง 4-5 
ปรับความหวานโดยเติมน้ าตาลทรายแดง ให้ได้ประมาณ 22-25 องศาบริกซ์ 
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     -น าเชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae  มาเติมลงในน้ าผลไม้ที่เตรียมไว้ เขย่าให้เข้ากัน 
จากนั้นน าไปบรรจุในขวดพลาสติก น าผ้าขาวบางมาปิดให้สนิท ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง จึงจะน าไปเป็น
สตาร์ทเตอร์ได้ (โดยสังเกตฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปุดขึ้นสู่ผิวน้ าชั้นบน) 
                       2)  การหมักน้ าผลไม้เพื่อเปลี่ยนเป็นไวน์ 
                 น าน้ าผลไม้ที่เจือจางแล้วมาบรรจุลงในขวด ขวดละ 5000 ml. เติม KMS ลงไปเพื่อฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในผลไม้ โดยใช้ในอัตราส่วน KMS : น้ าผลไม้เจือจาง เท่ากับ 12 g/l แล้วทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง 
หลังจากนั้นจึงเติม สตาร์ทเตอร์เชื้อยีสต์ลงไปในแต่ละขวด ขวดละ 300 ml. ปิดปากขวดด้วยฝาขวด ท าการ
เจาะรูที่ฝาขวดแล้วใช้สายยางที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 mm. ต่อสายยางลงในขวดพลาสติกที่มีน้ าบรรจุ
อยู่ภายในเพื่อป้องกันไม่ให้มีอากาศผ่านเข้าสู่ถังหมัก ปล่อยให้เกิดการหมักที่อุณหภูมิห้อง เมื่อยีสต์ท างาน
เต็มที่แล้วเกิดการหมักจนเป็นไวน์ใช้เวลานาน 15 วัน จะเกิดฟองอากาศในขวดพลาสติกที่บรรจุน้ าไว้ เมื่อ
สิ้นสุดการหมักท าการตรวจวัดหาคุณภาพไวน์ 
 2.1.5  การหมักเพื่อให้ไวน์เปลี่ยนเป็นน้ าส้มสายชู 
           น าไวน์ที่ได้จากการหมักมากรองเอากากหรือตะกอนของผลไม้ออก โดยการดูดเอาเฉพาะ
ไวน์ที่อยู่ด้านบน แล้วน าไวน์ที่ได้ฆ่าเชื้อที่อาจหลงเหลืออยู่โดยการเติม KMS  ลงไปตามอัตราส่วนที่ก าหนด
ไว้ ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วบรรจุในโหลแก้วปากกว้างที่ท าความสะอาดแล้วจ านวนขวดละ 500 ml. เติมเชื้อ 
Acetobacter aceti    ลงไป จ านวน 0.15 ml. ใช้ผ้าขาวบางปิดไว้ทิ้งให้เชื้อท างาน 1 เดือน แล้วน ามาตรวจวัด
หาคุณภาพของน้ าส้มสายชูหมักที่ได้ 
         ในการทดลองคร้ังนี้ใช้ผลไม้ในการหมักจ านวน 3 คือ ลิ่นจี่ กระท้อนพันธุ์พื้นเมือง และ
กระเจี๊ยบ ท าการทดลองทั้งหมดจ านวน 3 การทดลอง โดยในแต่ละการทดลองมีจ านวน 3 Treatment ในแต่
ละการทดลองมีการเตรียมน้ าผลไม้ที่จะใช้ในการหมักทิ้งช่วงห่างกัน 1 สัปดาห์ 
 
       2.2  การตรวจสอบคุณภาพของน้ าส้มสายชู 
 ทดสอบคุณภาพน้ าส้มสายชูจ านวน 3  ชนิด คือ น้ าส้มสายชูหมัก คือ น้ าส้มสายชูหมักทั้ง 3 ชนิด 
น้ าส้มสายชูกลั่นและน้ าส้มสายชูหมักที่วางขายในท้องตลาดโดยท าการตรวจวิเคราะห์ดังนี้ 
  2.2.1  การวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะซิติกด้วยวิธี AOAC. โดยการไตเตรตปิเปตน้ าส้มสายชู
ตัวอย่างมาจ านวน 20 ml. ใส่ในขวดรูปชมพู่  ขนาด 50 ml. หยด Phenolpthalein Indicator 2-3 หยด แล้ว
น าไปไตเตรตกับ NaOH 0.5 M จนได้จุดยุติเป็นสีชมพูอ่อนบันทึกปริมาณของ NaOH ที่ใช้ท าการทดลอง 3 
คร้ัง ค านวนหาค่าเฉลี่ยของ NaOH ที่ใช้และค านวณหาร้อยละ ของกรดทั้งหมดในรูปของกรดอะซิติก ดังนี้ 
  1 ml.  ของ NaOH 0.5 M ท าปฏิกิริยาพอดีกับกรดอะซิติก 0.03 g    

ร้ อ ย ล ะ  ข อ ง ก ร ด ทั้ ง ห ม ด ใน รู ป ข อ ง ก ร ด อ ะ ซิ ติ ก  = ป ริ ม าต ร ข อ ง  NaOH                                             
ที่ใช้ในการไตเตรต x 0.3 

 2.2.2  การวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ 
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 การวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ โดยหาจุดเดือดใช้เคร่ืองมือ หาจุดเดือด 
 2.2.3  การหาค่า pH ใช้ pH Meter จุ่มลงในตัวอย่าง 
 2.2.4  การหาปริมาณน้ าตาล หาโดยใช้เคร่ือง Refractometer น าตัวอย่างที่ต้องการตรวจสอบมาแตะ
ลงบนส่วนที่เป็นกระจกของเคร่ือง ปิดฝา แล้วอ่านค่า 
 น าผลการวิเคราะห์ของน้ าส้มสายชูตัวอย่างที่ได้ไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ าส้มสายชูของ 
ส านักงาน อย. 
 

วิธีการผลิตแบบท่ี 2 

1. ศึกษากระบวนการผลิตเอทานอลของเชื้อ Saccharomyces cerevisiae จาก 

1.1 ศึกษาอัตราส่วนระหว่างผลไม้ต่อน้ าที่เหมาะสมในการผลิตน้าหมักจากผลไม้ศึกษาอัตราส่วน

ระหว่างผลไม้ต่อน้ า 3 ระดับ คือ 1:2, 1:3 และ1:4 โดยวางแผนการทดลองสุ่มแบบสมบูรณ์ (Completely 

randomized design ; CRD) โดยมีวิธีการทดลองดังนี้ 

1.1.1 เตรียมน้ าหมัก  เตรียมน้าหมักโดยเติมน้ าในอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ตามแผนการ

ทดลอง หาปริมาณกรดและปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดของน้ าหมัก  ปรับน้ าหมักให้มีปริมาณกรด

ร้อยละ 0.45 โดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) และปรับปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดเป็น  20 

องศาบริกซ์  โดยใช้น้ าตาลทรายขาว  เติมไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต  (Di-Ammonium Hydro 

genphosphate : DHP) 0.3 กรัมต่อลิตร และ เติมวิตามินบี 1 ปริมาณ 0.6 กรัมต่อลิตร ถ่ายน้ าหมักลงในถังที่

ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วโดยเติม โพแตสเซียมเมตาไบซัลไฟต์  (Potassium metabisulphite : KMS) 0.2 กรัมต่อ

ลิตร ทิ้งไว ้24 ชั่วโมง  

1.1.2 การเตรียมหัวเชื้อ เติมเชื้อ Saccharomyces cerevisiae  ปริมาณ 0.5 กรัมต่อน้ าหมัก 1 

ลิตร (จากข้อ 1.1.1) ละลายเชื้อ ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที เพื่อกระตุ้นเชื้อยีสต์

ให้ท างานก่อนเติมลงในถังหมัก  

1.1.3 ขั้นตอนการหมัก เติมหัวเชื้อ (จากข้อ 1.1.2) ปริมาณ ร้อยละ 10 ลงในน้ าหมัก (จากข้อ 

1.1.1) ด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic technique) จากนั้นบ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จนกว่าปริมาณ

ของแข็งที่ละลายได้ในน้ าหมัก (ไวน์) ลดลงเป็น 6 องศาบริกซ์ จากนั้นยุติการหมักโดยใช้โพแตสเซียม       
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เมตาไบซัลไฟต์ 0.3 กรัมต่อลิตร ระหว่างการหมักเก็บตัวอย่างไวน์ทุก 3 วัน เพื่อวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 

ดังนี ้ 

- คุณภาพทางเคมี  ได้แก่  ปริมาณกรดทั้ งหมดในรูปกรดอะซิติกโดยการไตรเตรท 

(A.O.A.C, 2000) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด โดยใช้ Hand Refractometer ความเป็นกรด-ด่าง โดย

ใช้ pH meter และปริมาณร้อยละของแอลกอฮอล์  

1.2 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของน้ าหมักผลไม้ในการผลิตเอทานอลใช้อัตราส่วนของผลไม้ : น้ าที่

เหมาะสมจากข้อ 1.1 ปรับความเป็นกรดที่ pH 3-4 ปริมาณ ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 3 ระดับ คือ 18, 20 

และ 22 องศาบริกซ์ เติมไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Di-Ammonium Hydrogenphosphate : DHP) 

0.3 กรัมต่อลิตร เพื่อกระตุ้นการทางานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้อง และเติมวิตามินบี 1 ปริมาณ 0.6 กรัมต่อลิตร 

จากนั้นปรับให้มีปริมาณกรดร้อยละ 0.45 ด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เติมกล้าเชื้อ Saccharomyces 

cerevisiae เติมโพตัสเซียมเมตาไบซัลไฟด์ (KMS) ในน้ าผลไม้ปริมาณ  200 ส่วนในล้านส่วน (ppm) เพื่อ

ท าลายเชื้อ ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยก าหนดให้หมักจนได้แอลกอฮอล์ช่วง    

ร้อยละ 9-10 วางแผนการทดลองแบบ CRD 1.3 ศึกษาคุณภาพของน้าหมักที่ได้ น าน้ าหมักที่ได้ไปเหวี่ยงแยก

ตะกอนด้วยเคร่ือง centrifuge ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส โดยใช้แรง 5000 rpm นาน 5 นาที ส่วนใสที่นามา

วิเคราะห์ค่าคุณภาพต่าง ๆ ดังนี ้ 

1.3.1 คุณภาพทางกายภาพ – วัดปริมาณน้ าหมักที่ได้ (% ผลผลิต)  

1.3.2 คุณภาพทางเคมี - วัดปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดอะซิติกโดยการไตรเตรท  (A.O.A.C, 

2000) - วัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด โดยใช้ Hand Refractometer - วัดความเป็นกรด-ด่าง โดยใช้ 

pH meter – ปริมาณร้อยละของน้ าตาลรีดิวซิ่ง  (reducing sugars) (DNS method) - ปริมาณร้อยละของ

แอลกอฮอล์ เอทานอลและเมทานอล  เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติเพื่อเลือกระดับปริมาณของแข็งที่

ละลายได้ทั้งหมดที่ เหมาะสมในการผลิตแอลกอฮอล์ได้เร็วและดีที่สุดจากเชื้อดังกล่าว 

 

2. ศึกษากระบวนการผลิตกรดอะซิติกของเชื้อ  Acetobacter aceti TISTR 102  

2.1 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดอะซิติก 
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น าน้ าหมักที่ได้จากข้อ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วร้อยละ 30 และน้ าผลไม้ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ

แล้วร้อยละ 70 ผสมกันเติมกล้าเชื้อ Acetobacter aceti TISTR 102 บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 48 

ชั่วโมง จากนั้นถ่ายหัวเชื้อน้ าส้มที่หมักได้ผสมกับน้ าหมักจากข้อ  1 ที่ผ่านการคัดเลือกโดยให้มีร้อยละของ

แอลกอฮอล์เร่ิมต้นการหมัก ดังนี ้ร้อยละ 5, ร้อยละ 6 และร้อยละ7 ของน้ าหมัก  

2.2 การตรวจสอบคุณภาพของน้ าหมักที่ได้  

น าน้ าหมักที่ได้ไปเหวี่ยงแยกตะกอนด้วยเคร่ือง centrifuge ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส โดย

ใช้แรง 5000 rpm นาน 5 นาที ส่วนใสที่น ามาวิเคราะห์ค่าคุณภาพต่าง ๆ ดังนี้  

2.2.1 คุณภาพทางกายภาพ - วัดค่าสี L*, C* และ h* ด้วยเคร่ือง ColorFlex รุ่น CX 1498  

2.2.2 คุณภาพทางเคมี  - วัดปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดอะซิติกโดยการไตรเตรท 

(A.O.A.C., 2000) - วัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด โดยใช้ Hand Refractometer - ปริมาณร้อยละของ

แอลกอฮอล์ เอทานอลและเมทานอล  เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติเพื่อเลือกอัตราที่เหมาะสมในการ

ผลิตกรดอะซิติกของเชื้อดังกล่าว โดยเลือกสิ่งทดลองที่ให้ปริมาณกรดอะซิติกสูงที่สุดในขณะที่ต้องพบ

ปริมาณแอลกอฮอลต่ าที่สุด  

2.2.3 ทดสอบทางประสาทสัมผัสน้ าส้มสายชู  ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส

น้ าส้มสายชูจากผลไม้โดยเจือจางน้ าส้มสายชูจากผลไม้ที่ผลิตได้ด้วยน้ าอุ่นในอัตราส่วน  1:1 จากนั้นน าไป

แช่เย็น ในด้าน สี ลักษณะปรากฏ (ความใสและการตกตะกอน) กลิ่น กลิ่นแอลกอฮอล์ และกลิ่นอะซิติก ใช้

การทดสอบแบบ 9-point Hedonic scale ช่วงคะแนน 1 (ไม่ชอบมากที่สุด) – 9 (ชอบมากที่สุด) ใช้ผู้ทดสอบ

ชิมที่ไม่ผ่านการฝึกฝน (untrained panel) วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design ; 

RCBD เพื่อเลือกน้าส้มสายชูจากเม่าที่ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับมากที่สุด  

3. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์นาส้มสายชูหมักจากผลไม้ 

3.1 คุณภาพทางกายภาพ - วัดค่าสี L*, C* และ h* ด้วยเคร่ือง ColorFlex รุ่น CX 1498 

3.2 คุณภาพทางเคมี - วัดปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดอะซิติกโดยการไตรเตรท (A.O.A.C., 2000) 

- วัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด โดยใช้ Hand Refractometer - วัดความเป็นกรด-ด่าง โดยใช้ pH 

meter - ปริมาณร้อยละของแอลกอฮอล์ เอทานอลและเมทานอล ด้วย Ebuliometer - ปริมาณกรดกามะถัน 

(A.O.A.C., 2000) 
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แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการบริการวิชาการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากผลไม้พื้นบ้าน       

วันท่ี 6 - 7 กรกฎาคม 2556 

 

๑. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 
สถานภาพ    ผู้เข้าร่วมโครงการ   วิทยากร   ผู้ช่วยวิทยากร  คณะท างาน/กรรมการโครงการ 
เพศ        ชาย                  หญิง      
อายุ   ไม่เกิน 25  ปี      26-35 ปี    35-45 ปี   46-55 ปี 56  ปีขึ้นไป 
๒. ความพึงพอใจ 
โปรดท าเคร่ืองหมาย ในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยมีความหมายดังนี้ 
๕ = พึงพอใจมากที่สุด        ๔ = พึงพอใจมาก         ๓  = พึงพอใจปานกลาง        ๒ = พึงพอใจน้อย    
๑ =  พึงพอใจน้อยที่สุด 
 

การให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

๕    ๔ ๓ ๒ ๑ 

  ด้านความรู้ความเข้าใจ      
1 เนื้อหามีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย      

2 ท่านได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นหลังการจัดอบรม      

3 เนื้อหามีความทันสมัย ชัดเจน กะทัดรัด ได้ใจความ      

  ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย      

4 วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเร่ืองที่อบรม      

5  เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม      

6  สื่อ / วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย / พร้อมใช้      

7  บริการอาหาร ของว่างและเคร่ืองดื่มมีความเหมาะสม      
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การให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

๕    ๔ ๓ ๒ ๑ 
8  สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบ      

  ด้านประโยชน์จากการรับบริการ      

9  ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย      
10 สามารถน าความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้เป็น
อย่างดี 

     

 

๓. ข้อควรปรับปรุง / พัฒนา  

๑. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

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

๒. ด้านวทิยากร 

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

๓. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 

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

๔. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

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

๕. ด้านประโยชน์จากการรับบริการ 

.................................................................................................................................................................... 
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การวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรม 

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด  30 คน 

 - บุคคลภายนอก   25 คน 

 - นักศึกษา     5 คน 

 

ข้อมูล จ านวนคน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 6 20.0 

หญิง 24 80.0 

 

 

อายุ 

ไม่เกิน 25 ปี 6 20.0 

26 - 35 ปี 7 23.3 

36 - 45 ปี 10 33.3 

46 - 55 ปี 5 16.7 

56 ปีขึ้นไป 2 6.7 
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2. ระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ (%) 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 

- เน้ือหามีความเหมาะสม เข้าใจง่าย 62.5 37.5    

- ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นหลังการจัด
อบรม 

75.0 25.0 0.0 0.0 0.0 

- เน้ือหามีความทันสมัย ชัดเจน 
กะทัดรัด ได้ใจความ 

68.8 25.0 6.3 0.0 0.0 

2. ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

- วิทยากรมีความรู้ความสามารถใน
เร่ืองที่อบรม 

81.3 18.8 0.0 0.0 0.0 

- เอกสารประกอบการอบรมมีความ
เหมาะสม 

62.5 31.3 6.3 0.0 0.0 

- สื่อ / วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม
มีความทันสมัย / พร้อมใช้ 

81.3 18.8 0.0 0.0 0.0 

- บริการอาหาร ของว่างและเคร่ืองดื่ม
มีความเหมาะสม 

87.5 12.5 0.0 0.0 0.0 

- สภาพแวดล้อมในห้องอบรมมีความ
สะอาดและเป็นระเบียบ 

81.3 18.8 0.0 0.0 0.0 

3. ด้านประโยชน์จากการรับบริการ 

- ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 

87.5 12.5 0.0 0.0 0.0 

- สามารถน าความรู้ที่ได้รับการอบรม
ไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 

68.8 31.3 0.0 0.0 0.0 
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จากตาราง สรุประดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมได้ว่า 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 

- เน้ือหามีความเหมาะสม เข้าใจง่าย   อยู่ในระดับ 4.63  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

- ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นหลังการจัดอบรม  อยู่ในระดับ 4.75  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

- เน้ือหามีความทันสมัย ชัดเจน กะทัดรัด ได้ใจความ อยู่ในระดับ 4.63  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย    

- วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเร่ืองที่อบรม อยู่ในระดับ 4.81  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

- เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ 4.56  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

- สื่อ / วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย / พร้อมใช้ 

อยู่ในระดับ 4.81  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

- บริการอาหาร ของว่างและเคร่ืองดื่มมีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับ 4.88  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

- สภาพแวดล้อมในห้องอบรมมีความสะอาดและเป็นระเบียบ 

อยู่ในระดับ 4.81  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. ด้านประโยชน์จากการรับบริการ 

- ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย  อยู่ในระดับ 4.88  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

- สามารถน าความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 

อยู่ในระดับ 4.69  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
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3. ข้อควรปรับปรุง / พัฒนา และข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1. ด้านการใหบ้ริการของเจ้าหน้าที่ 

- ให้ค าแนะน าและบริการในการท ากิจกรรมดีมาก 

2. ด้านวิทยากร 

- วิทยากรมีความรู้ดี 

- ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะตลอดการอบรม 

3. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 

- 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

-  

5. ด้านประโยชน์จากการรับบริการ 

- สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

- สามารถน าความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
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ประมวลภาพกิจกรรมการจัดอบรม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากผลไม้พื้นบ้าน 

สาขาวิชาเคมี  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันท่ี 6 – 7 กรกฏาคม  พ.ศ. 2556 

ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีร้อยตรีอภิเดช มงคลปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยายความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการผลิตน้ าส้มสายชูโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์ เนียมเสวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัตกิาร การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากผลไม้ธรรมชาต ิ

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นเตรียมวัตถุดิบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ าส้มสายชูหมัก 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัตกิาร การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากผลไม้ธรรมชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ผลิตน้ าส้มสายชูหมักจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ผลิตน้ าส้มสายชูหมักจริง 

 


