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 (2)  

สารบาญตาราง 
 

ตารางที่  หนา 
   

1 รายชื่อของไวนขาวที่มีการผลิตในประเทศตาง ๆ 4 
2 การจําแนกลักษณะขาวตามปริมาณอะมิโลส 8 
3 สูตรในการทําลูกแปงสุรา 10 
4 เปรียบเทียบการผลิตเอนไซมโดยวิธี  koji-type และ submerged process 12 
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7 ราที่แยกไดจากลูกแปง 37 
8 ยีสตที่แยกไดจากลูกแปง 37 
9 ลักษณะการยอยขาวของราบริสุทธิ์ที่แยกจากลูกแปง 39 

10 ลักษณะการสรางสปอรของราบริสุทธิ์ที่แยกจากลูกแปง 40 
11 องคประกอบทางเคมีของน้ําหมักที่เตรียมไดจากการยอยขาว 56 
12 ปริมาณสารใหกล่ินรสในไวนขาวที่ไดจากการหมักโดยใชรา Amylomyces  sp. 

M2 รวมกับยีสต Y1, Y2, Y3 และ Saccharomyces cerevisiae เปรียบเทียบกับ
การหมักโดยใชลูกแปง และลูกแปงรวมกับ Saccharomyces cerevisiae 

 
 

62 
13 องคประกอบทางเคมีของไวนขาวกอนและหลังการบรรจุขวด 69 

   
ตารางผนวกที่  

   
1 การเตรียมสารละลายมาตรฐานน้ําตาลกลูโคส 93 
2 การเตรียมสารละลายมาตรฐานกลูโคซามีน 96 
3 การเปลี่ยนแปลงในระหวางการเพาะเลี้ยงรา Amylomyces  sp. M2 ในอาหาร   

รําขาวสาลี สูตรที่ 1 
 

109 
4 การเปลี่ยนแปลงในระหวางการเพาะเลี้ยงรา Amylomyces  sp. M2 ในอาหาร   

รําขาวสาลี สูตรที่ 2 
 

109 
   

 



 (3)  

สารบาญตาราง (ตอ) 
 
ตารางผนวกที่ หนา 

   
5 การเปลี่ยนแปลงในระหวางการเพาะเลี้ยงรา Amylomyces  sp. M2 ในอาหาร   

รําขาวสาลี สูตรที่ 3 
 

110 
6 การเปลี่ยนแปลงในระหวางการเพาะเลี้ยงรา Amylomyces  sp. M2 ในอาหาร   

รําขาวจาว สูตรที่ 1 
 

110 
7 การเปลี่ยนแปลงในระหวางการเพาะเลี้ยงรา Amylomyces  sp. M2 ในอาหาร   

รําขาวจาว สูตรที่ 2 
 

111 
8 การเปลี่ยนแปลงในระหวางการเพาะเลี้ยงรา Amylomyces  sp. M2 ในอาหาร   

รําขาวจาว สูตรที่ 3 
 

111 
9 การเปลี่ยนแปลงในระหวางการเพาะเลี้ยงรา Amylomyces  sp. M2 ในขาวจาว 112 

10 การเปลี่ยนแปลงองคประกอบในการหมักไวนขาวดวย Amylomyces  sp. M2 
รวมกับยีสต Y1 

 
112 

11 การเปลี่ยนแปลงองคประกอบในการหมักไวนขาวดวย Amylomyces  sp. M2 
รวมกับยีสต Y2 

 
113 

12 การเปลี่ยนแปลงองคประกอบในการหมักไวนขาวดวย Amylomyces  sp. M2 
รวมกับยีสต Y3 

 
113 

13 การเปลี่ยนแปลงองคประกอบในการหมักไวนขาวดวย Amylomyces  sp. M2 
รวมกับยีสต Saccharomyces  cerevisiae 

 
114 

14 การเปลี่ยนแปลงองคประกอบในการหมักไวนขาวโดยไวนขาวดวยลูกแปงรวม
กับ ยีสต Saccharomyces  cerevisiae 

 
114 

15 การเปลี่ยนแปลงองคประกอบในการหมักไวนขาวโดยใชลูกแปง 115 
16 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งที่ละลายไดในน้ําหมักที่มีการเติม DAHP  115 
17 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําตาลรีดิวซในน้ําหมักที่มีการเติม DAHP 116 
18 การเปลี่ยนแปลงปริมาณแอลกอฮอลในน้ําหมักที่มีการเติม DAHP 116 
19 การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดในน้ําหมักที่มีการเติม DAHP 116 
20 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งที่ละลายไดในน้ําหมักที่มีการเติม MgSO4 116 
21 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําตาลรีดิวซในน้ําหมักที่มีการเติม MgSO4 117 



 (4)  

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตารางผนวกที่ หนา 
   

22 การเปลี่ยนแปลงปริมาณแอลกอฮอลในน้ําหมักที่มีการเติม MgSO4 117 
23 การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดในน้ําหมักที่มีการเติม MgSO4 117 
24 ปริมาณแอลกอฮอลในไวนขาวที่เก็บที่สภาวะตาง ๆ 118 
25 ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดในไวนขาวที่เก็บที่สภาวะตาง ๆ 118 
26 ปริมาณน้ําตาลรีดิวซในไวนขาวที่เก็บที่สภาวะตาง ๆ 119 
27 ปริมาณกรดในไวนขาวที่เก็บที่สภาวะตาง ๆ 119 
28 พีเอชของไวนขาวที่เก็บที่สภาวะตาง ๆ 120 
29 คาการดูดกลืนแสงที่ 420 นาโนเมตรของไวนขาวที่เก็บที่สภาวะตาง ๆ 120 
30 คาการดูดกลืนแสงที่ 660 นาโนเมตรของไวนขาวที่เก็บที่สภาวะตาง ๆ 121 

   
 



 (5)  

สารบาญภาพ 
 

ภาพที่  หนา 
   

1 โครงสรางของเมล็ดขาว 7 
2 แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตสาโทหรือน้ําขาว 18 
3 แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตอุ 19 
4 แผนภาพแสดงกระบวนการผลิต tapuy ของประเทศฟลิปปนส 20 
5 การเปลี่ยนแปลงองคประกอบในเมล็ดขาวที่ระดับการสีตาง ๆ A; สตารช, B; 

ความชื้น, C; โปรตีน, D; แรธาตุ, E; ลิพิด 
 

22 
6 วิถีการเกิด higher alcohol ในไวนขาว 27 
7 ยีสตที่แยกไดจากลูกแปง 38 
8 การเจริญของรา ไอโซเลทที่ M2 บนอาหารแข็ง PDA เปนเวลา 7 วัน 41 
9 ลักษณะโครงสรางของรา ไอโซเลทที่ M2 ผานกลองจุลทรรศน 41 

10 ปริมาณกลูโคซามีนของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาวสาลี, รําขาวเจา 
และขาวเจา เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 6 วัน 

 
43 

11 กิจกรรมเอนไซมแอลฟาอะมิเลสของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาว
สาลี, รําขาวเจา และขาวเจา เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 6 วัน 

 
45 

12 กิจกรรมเอนไซมกลูโคอะมิเลสของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาวสาลี, 
รําขาวเจา และขาวเจา เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 6 วัน 

 
45 

13 กิจกรรมเอนไซมโปรตีเอสของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาวสาลี, รํา
ขาวเจา และขาวเจา เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 6 วัน 

 
46 

14 ปริมาณกลูโคซามีนของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาวสาลีสูตรที่ 1, รํา
ขาวสาลีสูตรที่ 2  และรําขาวสาลีสูตรที่ 3  เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิหองเปน
เวลา 6 วัน 

 
 

47 
15 กิจกรรมเอนไซมแอลฟาอะมิเลสของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาว

สาลีสูตรที่ 1, รําขาวสาลีสูตรที่ 2  และรําขาวสาลีสูตรที่ 3  เมื่อเพาะเล้ียงที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 6 วัน 

 
 

49 



 (6)  

สารบาญภาพ (ตอ) 
   

ภาพที่  หนา 
   

16  กิจกรรมเอนไซมกลูโคอะมิเลสของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาวสาลี
สูตรที่ 1, รําขาวสาลีสูตรที่ 2  และรําขาวสาลีสูตรที่ 3  เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิ
หองเปนเวลา 6 วัน 

 
 

49 
17 กิจกรรมเอนไซมโปรตีเอสของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาวสาลีสูตร

ที่ 1, รําขาวสาลีสูตรที่ 2  และรําขาวสาลีสูตรที่ 3  เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิหอง
เปนเวลา 6 วัน 

 
 

50 
18 ปริมาณกลูโคซามีนของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาวเจาสูตรที่ 1, รํา

ขาวเจาสูตรที่ 2  และรําขาวเจาสูตรที่ 3  เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 
6 วัน 

 
 

52 
19 กิจกรรมเอนไซมแอลฟาอะมิเลสของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาวเจา

สูตรที่ 1, รําขาวเจาสูตรที่ 2  และรําขาวเจาสูตรที่ 3  เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิ
หองเปนเวลา 6 วัน 

 
 

53 
20 กิจกรรมเอนไซมกลูโคอะมิเลสของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาวเจา

สูตรที่ 1, รําขาวเจาสูตรที่ 2  และรําขาวเจาสูตรที่ 3  เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิ
หองเปนเวลา 6 วัน 

 
 

53 
21 กิจกรรมเอนไซมโปรตีเอสของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาวเจาสูตรที่ 

1, รําขาวเจาสูตรที่ 2  และรําขาวเจาสูตรที่ 3  เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิหองเปน
เวลา 6 วัน 

 
 

54 
22 ปริมาณของแข็งที่ละลายไดเมื่อทําการหมักโดยใชรา Amylomyces  sp.  M2 

รวมกับยีสต  Y1, Y2, Y3, Saccharomyces  cerevisiae และลูกแปง 
 

57 
23 ปริมาณน้ําตาลรีดิวซในน้ําหมักเมื่อทําการหมักโดยใชรา Amylomyces  sp.  M2 

รวมกับยีสต Y1, Y2, Y3, Saccharomyces  cerevisiae และลูกแปง 
 

58 
24 ปริมาณแอลกอฮอลในน้ําหมักเมื่อทําการหมักโดยใชรา Amylomyces  sp. M2 

รวมกับยีสต Y1, Y2, Y3, Saccharomyces  cerevisiae และลูกแปง 
 

59 
 
 



 (7)  

สารบาญภาพ (ตอ) 
   

ภาพที่  หนา 
   

25 ปริมาณกรดทั้งหมดในน้ําหมักเมื่อทําการหมักโดยใชรา Amylomyces  sp.  M2 
Y1, Y2, Y3, Saccharomyces  cerevisiae และลูกแปง 

 
60 

26 พีเอชน้ําหมักเมื่อทําการหมักโดยใชรา Amylomyces  sp.  M2 รวมกับยีสต Y1, 
Y2, Y3, Saccharomyces  cerevisiae และลูกแปง 

 
61 

27 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งที่ละลายไดในน้ําหมักที่มีการเติม DAHP  64 
28 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําตาลรีดิวซในน้ําหมักที่มีการเติม DAHP 64 
29 การเปลี่ยนแปลงปริมาณแอลกอฮอลในน้ําหมักที่มีการเติม DAHP 65 
30 การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดในน้ําหมักที่มีการเติม DAHP 65 
31 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งที่ละลายไดในน้ําหมักที่มีการเติม MgSO4 67 
32 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําตาลรีดิวซในน้ําหมักที่มีการเติม MgSO4 67 
33 การเปลี่ยนแปลงปริมาณแอลกอฮอลในน้ําหมักที่มีการเติม MgSO4 68 
34 การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดในน้ําหมักที่มีการเติม MgSO4 68 
35 ปริมาณแอลกอฮอลในไวนขาวที่เก็บที่สภาวะตาง ๆ 70 
36 ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดในไวนขาวที่เก็บที่สภาวะตาง ๆ 70 
37 ปริมาณน้ําตาลรีดิวซในไวนขาวที่เก็บที่สภาวะตาง ๆ 71 
38 ปริมาณกรดในไวนขาวที่เก็บที่สภาวะตาง ๆ 71 
39 พีเอชของไวนขาวที่เก็บที่สภาวะตาง ๆ 72 
40 คาการดูดกลืนแสงที่ 420 นาโนเมตรของไวนขาวที่เก็บที่สภาวะตาง ๆ 72 
41 คาการดูดกลืนแสงที่ 660 นาโนเมตรของไวนขาวที่เก็บที่สภาวะตาง ๆ 73 
42 ไวนขาวอายุการเก็บ 6 สัปดาห 76 
43 ไวนขาวอายุการเก็บ 12 สัปดาห 77 

   
ภาพผนวกที่  

   
1 กราฟมาตรฐานน้ําตาลกลูโคสกับคาการดูดกลืนแสงที่ 540 นาโนเมตร 93 
2 กราฟมาตรฐานคาการดูดกลืนแสงที่ 530 นาโนเมตรกับปริมาณกลูโคซามีน 96 



 (8)  

สารบาญภาพ (ตอ) 
   

ภาพผนวกที่ หนา 
   

3 กราฟมาตรฐานคาการดูดกลืนแสงที่ 660 นาโนเมตรกับความเขมขนไทโรซีน 101 
4 กราฟมาตรฐาน acetaldehyde 107 
5 กราฟมาตรฐาน ethyl acetate 107 
6 กราฟมาตรฐาน n-propanol 107 
7 กราฟมาตรฐาน iso butanol 107 
8 กราฟมาตรฐาน iso amyl alocohol 107 
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การพัฒนากรรมวิธีการผลิตไวนขาว 
 

Process Development in Rice Wine Production 
 

คํานํา 
 
 ปจจุบันคนไทยนิยมดื่มไวนมากขึ้น ทําใหมีการนําเขาไวนจากตางประเทศในปริมาณสูง 
ในป 2539 มีการนําเขาไวนสูงถึง 10 ลานลิตร คิดเปนเงินภาษีถึง 636.57 ลานบาท ทําใหเสียดุล
การคากับตางประเทศ แมวาการเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําและการขึ้นภาษีไวนนําเขาอีกรอยละ 20 
จะทําใหปริมาณการนําเขาไวนในป 2540-2541 ลดลง เหลือ 6.9 และ 2.9 ลานลิตร ตามลําดับ แต
ยังเปนปริมาณสูงเมื่อคิดเปนมูลคาที่ตองเสียไป ดังนั้นเพื่อลดการนําเขาไวนจึงควรสงเสริมใหมี
การผลิตไวนใหมีคุณภาพดีขึ้นเพื่อใหคนไทยหันมาดื่มไวนที่ผลิตขึ้นในประเทศแทน 
 
 ไวนขาวเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไดจากการหมักขาว โดยไวนขาวที่รูจักกันทั่วไปไดแก 
สาเก ของประเทศญี่ปุน ขณะที่ประเทศไทยก็มีการผลิตไวนขาวมาเปนเวลานานแลวเชนกัน โดย
นิยมผลิตและบริโภคในเทศกาลตางๆ มีช่ือเรียกแตกตางไปในแตละทองถ่ิน เชน อุ กระแช สาโท 
น้ําขาว และน้ําแดง ในกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม จะใชลูกแปงเปนแหลงของเชื้อราและยีสต
คลุกกับขาวเหนียวนึ่งสุก เช้ือราจะผลิตเอนไซมอะมิเลสมายอยแปงในเมล็ดขาวไดเปนน้ําตาล จาก
นั้นยีสตจึงเปล่ียนน้ําตาลเปนแอลกอฮอล การหมักทําในโองหรือไหที่อาจไมไดผานการทําความ
สะอาดที่เพียงพอ ทําใหไวนขาวที่ไดมีปริมาณแอลกอฮอลไมคงที่ บางครั้งมีรสเปรี้ยว นอกจากนี้
ลูกแปงก็เปนสาเหตุหนึ่งของปญหาคุณภาพที่ไมแนนอนของไวนขาว เนื่องจากในลูกแปงเปนกลา
เช้ือผสมของจุลินทรียหลายชนิดทั้งยีสต รา และแบคทีเรีย (นภา, 2535) บางชนิดไมมีความจําเปน
ตอการหมักไวนขาวและยังเปนสาเหตุที่ทําใหไวนขาวมีคุณภาพที่ไมไดมาตรฐาน ดังนั้นจึงมีการ
ศึกษาถึงการผลิตไวนโดยใชกลาเช้ือบริสุทธิ์แทนการใชลูกแปง โดยควรที่จะมีการผลิตหัวเชื้อ
บริสุทธิ์ที่อยูในรูปแบบที่เหมาะสมนําไปใชงานไดสะดวก และทําการทดลองเพื่อหาปจจัยที่มีผล
กระทบตอคุณภาพและอายุการเก็บของไวนขาว 
 

วัตถุประสงค 
 
 1.  การพัฒนาเชื้อบริสุทธิ์จากลูกแปงพ้ืนบานเพื่อใชในการทําไวนขาว 
 2.  ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพของไวนขาว 
 3.  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของไวนขาวในระหวางการบมเก็บที่สภาวะตาง ๆ  
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การตรวจเอกสาร 
 

1. ไวนขาว 
 
 ไวนขาว (rice wine) คือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลที่ไดจากการหมักขาวใหเปนแอลกอฮอลโดย
อาศัยการทํางานของเชื้อราที่จะทําหนาที่ผลิตเอนไซมเพ่ือยอยสตารชในเมล็ดขาวใหเปนน้ําตาล
และจากนั้นอาศัยการทํางานของยีสตเพ่ือทําการหมักน้ําตาลใหเปนแอลกอฮอล  
 

การผลิตไวนขาวนิยมผลิตกันในประเทศทางแถวตะวันออกซึ่งมีการบริโภคขาวเปนอาหาร
หลักอันไดแก จีน เกาหลี ญี่ปุน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย พมา และไทย เช่ือกันวา
การทําไวนขาวเริ่มตนขึ้นที่ประเทศจีนแลวจึงเผยแพรออกสูประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกนี้ 
(ประดิษฐ, 2535; มนตรี, 2521) 
 
 ไวนขาว ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2492 มาตรา 4 จัดประเภทไวนขาวชนิดตาง ๆ ของ
ไทย เชน กระแช สาโท น้ําขาว และอุ อยูในกลุม สุราแช หมายความถึง สุราที่ไมไดกล่ัน และให
ความหมายรวมถึงสุราแชที่ไดผสมกับสุรากลั่นแลวแตยังมีแอลกอฮอลไมเกิน 15 ดีกรี (สามิตตสาร, 
2493) 
 
2.  ประเภทของไวนขาว 
 
 ไวนขาวสามารถแบงตามลักษณะความใสของผลิตภัณฑไดเปน 2 ประเภท (Yoshizawa, 
1985) ดังนี้ 
 
 2.1  Alcoholic beverage เปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีลักษณะใส ไดแก สาเกของญี่ปุน  
และ shao-shin-chu ของจีน 
 
 2.2  Miscellaneous alcoholic drinks เปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีลักษณะขุนอันเนื่องมา 
จากจุลินทรียและของแข็งที่ตกคางอยู ไดแก tapuy ของฟลิปปนส ba-si-de ของเวียดนาม tapay 
ของมาเลเซีย amazake ของญี่ปุน และสาโทของไทย เปนตน 
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3.  ไวนขาวของประเทศตาง ๆ 
 
 3.1  ไวนขาวของประเทศไทย สวนมากนิยมผลิตและดื่มในชนบทนิยมทําในชวงที่มีงาน 
เทศกาลงานรื่นเริงตาง ๆ เชนประเพณีสงกรานต งานบวช และงานแตงงาน เปนตน ไวนขาวมีช่ือ
เรียกตาง ๆ กันไปตามแตละทองถ่ิน เชน ภาคกลาง เรียกวา น้ําขาว บางทองถ่ินเรียก กระแช ใน
ขณะที่ภาคอีสานเรียกวา สาโท หรือ เหลาโท โดยไวนขาวของไทยจะไดจากการหมักขาวเหนียวนึ่ง
กับลูกแปงสุราแลวทําการหมักไวเปนเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห และมีการเติมน้ําหรือน้ําเช่ือมลง
ไปเพื่อเรงการหมัก นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีไวนขาวอีกชนิดหนึ่งเรียกวา อุ หรือ ชาง ซึ่ง
กระบวนการผลิตคลายกับ สาโท หรือน้ําขาว แตจะมีการเติมแกลบลงไปหมักกับขาวดวยแตจะไม
มีการเติมน้ําหรือน้ําเช่ือมลงไปในระหวางการหมัก นอกจากเมื่อนํามาดื่มเทานั้น โดยวิธีดื่มจะใช
หลอดฟางเสียบเขาไปแลวทําการดื่มจากไหที่ทําการหมักโดยตรงมีลักษณะคลายงวงชางจึงทําให
ไวนขาวชนิดนี้มีช่ือเรียกวา อุ หรือ แปลวา ชาง นั่นเอง (มนตรี, 2521; ประดิษฐ, 2535) 
 
 3.2  ไวนขาวของประเทศญี่ปุน หรือที่รูจักกันดีในชื่อของ สาเก เปนไวนขาวที่มีช่ือเสียง 
มากที่สุด และยังเปนไวนขาวที่มีการพัฒนากระบวนการผลิตไดกาวหนาที่สุดในกระบวนการผลิต
ไวนขาวทั้งหมดของทวีปเอเชีย การผลิตสาเกของประเทศญี่ปุนไดจากการหมักขาวดวยกลาเช้ือ
บริสุทธิ์ของ Aspergillus  oryzae ที่เจริญบนขาวสุกในรูปของ โคจิ (koji) และเช้ือบริสุทธิ์ของยีสต 
Saccharomyces cerevisiae ทําใหไดสาเกที่มีคุณภาพดีและมีคุณภาพที่ใกลเคียงกันทุกครั้งที่ผลิต
เนื่องจากสามารถควบคุมการหมักได ในสาเกจะมีปริมาณแอลกอฮอลอยูในชวง 9-18 เปอรเซ็นต 
(ลูกจันทร, 2535; Yoshizawa, 1999; Kodama, 1970) 
 
 3.3  ไวนขาวของประเทศฟลิปปนส ไวนขาวของประเทศฟลิปปนสมีช่ือเรียกวา tapuy ได 
จากการหมักขาวเหนียวโดยใชกลาเช้ือที่มีลักษณะเปนเชื้อผสมระหวางราและยีสตที่เรียกวา bubod 
เปนเวลาประมาณ 1-3 สัปดาห ซึ่งเปนไวนขาวที่มีการผลิตในภูมิประเทศที่เปนเขตภูเขาใน
ประเทศฟลิปปนส นิยมผลิตในชวงที่มีงานเทศกาลและประเพณีที่สําคัญตาง ๆ (Sakai และ 
Caldo, 1985) 
 
 นอกจากนี้ยังมีไวนขาวของประเทศตาง ๆ ที่ยังไมไดกลาวถึงดังแสดงรายชื่อในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  รายชื่อของไวนขาวที่มีการผลิตในประเทศตาง ๆ  
 

ประเทศ ช่ือไวนขาว 
 ญี่ปุน  Sake, amazake 
 ฟลิปปนส Tapuy 
 อินเดีย Shonti, murcha 
 เกาหลี Makkari 
 จีน Shao-shin-chu 
 มาเลเซีย tapay (tapai) 
 เวียดนาม Ba-si-de 
 ไทย กระแช น้ําขาว สาโท อุ 

 
ที่มา: Platt (1987) 
 
4. ขาว  
 
 เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในวงศหญา อยูในตระกูล Oryzae มีลําตนเปนไมเนื้อออน เปนพืชลม
ลุกที่มีอายุอยูไดเพียงปเดียว มีรากเปนระบบรากฝอย สามารถเจริญเติบโตไดดีในในเขตรอน 
(tropical zone) และเขตอบอุน ขาวที่มนุษยนํามาปลูกไวเพ่ือใชบริโภคแบงออกเปน 2 ชนิด ตาม
สถานที่เพาะปลูกคือ ขาวเอเชีย (Oryzae sativa L.) และขาวแอฟริกา (Oryza glaberrima Steud.) 
สวนขาวอื่น ๆ นอกเหนือจากขาวทั้งสองสกุลนี้จัดไวเปนขาวปา (wild rice) (จํารัส, 2534) เนื่องจาก
ขาวปาสายเอเชียไดถูกมนุษยกอนประวัติศาสตรแถบรอนนํามาปลูกเปนพืชปลูกโดยมีพ้ืนที่ปลูก
คอนขางหลากหลายกวาขาวแอฟริกา โดยมีพ้ืนที่ปลูกตั้งแตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของอินเดีย ภาคเหนือของบังคลาเทศ ภาคเหนือของผืนแผนดินใหญ เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต และภาคใตของจีน จึงทําใหขาวเอเชียไดแพรกระจายออกไปเปน 3 สาย (จํารัส, 2534) ดังนี้ 
 
 4.1  Temperate race หรือ cool-tolerant race เปนขาวสายพันธุที่ปลูกในเขตอบอุน มีช่ือ 
เรียกวา Keng หรือ Japonica มีพ้ืนที่ปลูกในประเทศจีน และแพรเขาสูประเทศเกาหลีและญี่ปุน 
เปนขาวที่มีลักษณะเมล็ดสั้น ทนตออากาศหนาวและมีอะมิโลสต่ํา และไดมีการนําไปปลูกทางตอน
ใตของทวีปยุโรป รัสเซีย และอเมริกาใต 
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 4.2  Tropical race เปนขาวที่ปลูกในเขตรอน มีลักษณะเมล็ดยาว มีช่ือเรียกวา Indica ขาว 
สายพันธุนี้แพรกระจายทางตอนใตของอินเดียสูศรีลังกา และมลายู แลวแพรกระจายขึ้นเหนือยอน
กลับเขาสูภาคกลางและภาคใตของจีน โดยขาวของไทยก็จัดอยูในสายพันธุนี้แบงเปน 2 ชนิดไดแก 
ขาวเหนียวและขาวเจา  
 
 4.3  Javanica race เปนขาวที่มีลักษณะตนสูงและเมล็ดปอมใหญ ปลูกในอินโดนีเซีย เช่ือ 
วาไดจากการคัดเลือกขาว indica และนําไปปลูกในอินโดนีเซียเมื่อประมาณ 1800 ป กอนคริสตกาล 
 
5.  โครงสรางของเมล็ดขาว 
 
 เมล็ดขาว เปนผล (fruit) ชนิดหนึ่งที่เรียกวา caryopsis คือเปนผลแหงและมีเพียงเมล็ด
เดียวติดแนนกับเปลือกหุมผล (pericarp) อันเกิดจากรังไขชนิดลอยตัว (superior ovary) (จํารัส, 
2534) เมล็ดขาวจะประกอบไปดวยสวนตาง ๆ  3 สวนคือ เปลือกช้ันนอก เปลือกหุมผล และเมล็ด 
ดังแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 5.1  เปลือกช้ันนอก สวนหุมเมล็ดขาว จะมีลักษณะเปนแผนหรือกลีบบางแตแข็ง แบง 
เปนสองสวนคือ เปลือกใหญ (lemma) และเปลือกเล็ก (palea) เปลือกทั้งสองจะติดกันแนนตาม
ความยาวดานขางทั้ง 2 ของเมล็ด สวนนี้คือสวนที่เรียกวา แกลบ (hull หรือ husk) เมื่อนํา
ขาวเปลือกมาสีนั่นเอง (จํารัส, 2534) 
 
 5.2  เปลือกหุมผล (pericarp) จะมีความหนาประมาณ 10 ไมครอน (µ) ประกอบไปดวย 
ช้ันทั้งหมด 6 ช้ัน และที่เปลือกหุมผลนี้จะมีสารสี หรือ รงควัตถุ ปนอยูดวย เปนเหตุใหเราเห็นขาว
กลองเปนสีตาง ๆ นอกจากนี้ยังประกอบดวย โปรตีน เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส (จํารัส, 2534) 
 
 5.3  เมล็ด (seed) ประกอบไปดวยสวนหลัก ๆ 4 สวน (จํารัส, 2534; อรอนงค, 2538) ดังนี้ 
 

5.3.1  เปลือกหุมเมล็ด (testa or tegmen) เปนเยื่อช้ันที่อยูถัดจากเปลือกหุมผลเขามา 
ประกอบดวยเซลล 2 ช้ัน รูปยาวเรียงตามขวางและมีผนังบาง ๆ ก้ันอยู ภายในเปลือกหุมเมล็ดจะ
เปนชั้นที่มีไขมันอยูเปนสวนใหญและมีสารสี หรือรงควัตถุที่ทําใหขาวกลองมีสีอยูดวยเชนเดียวกับ
เปลือกหุมผล 
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 5.3.2  ช้ันแอลิวโรน (aleurone layer) เปนเยื่อช้ันในสุดทําหนาที่หอหุมคัพภะ 
 (embryo) และเนื้อเมล็ด (endosperm) เนื้อเย่ือช้ันนี้ประกอบดวยเซลล 1-7 ช้ัน เย่ือหุมดานหลัง
ของเมล็ด (dorsal) จะหนากวาดานทอง (ventral) ภายในเซลลของชั้นแอลิวโรนประกอบดวยชั้น  
ไขมันบาง ๆ หอหุนอยูและเปนชั้นที่มีปริมาณโปรตีนอยูมาก 
 

5.3.3  คัพภะ (embryo) เปนสวนที่จะเจริญเปนตนออนหรือจุดกําเนิดของตน อยูดาน
ฐานใกลกับรอยตอของเมล็ด มีช้ันแอลิวโรนหรือช้ันเปลือกหุมเมล็ดลอมรอบอยู ภายในคัพภะ
แบงเปน 2 สวนใหญ คือ สกูเทลลัม (scutellum) ซึ่งเปนเกราะปองกันอยูระหวางเนื้อเมล็ดกับ   
คัพภะ ที่พรอมจะเจริญเปนยอดออนตนและรากของพืชตอไป ทําใหสวนคัพภะนี้อุดมไปดวยสาร
อาหาร แรธาตุ และวิตามิน เพ่ือการเจริญเติบโตโดยเฉพาะโปรตีน และไขมันมีมากในคัพภะ และ
วิตามินบีหนึ่งมีมากในสวนของสกูเทลลัม  
 

5.3.4  เนื้อเมล็ด (endosperm) จะมีสัดสวนคิดเปน 83 เปอรเซ็นต ของเมล็ดขาว ภาย
ในเซลลจะถูกอัดแนนดวยเม็ดสตารช โดยมีโปรตีนแทรกอยูระหวางเม็ดแปง และที่ผนังเซลลจะมี 
โปรตีน เฮมิเซลลูโลส และเซลลูโลส เปนองคประกอบอยู โดยบริเวณที่มีโปรตีนหนาแนนจะอยูที่
บริเวณผิวมากกวาภายในเมล็ดขาว  

 
เมล็ดขาวพวกขาวเจา (non glutinous) จะมีลักษณะของกลุม สตารชที่อัดแนน

ในเนื้อเมล็ดทําใหเนื้อเมล็ดมีลักษณะใส ยกเวนในบางกรณีที่บางสวนของเมล็ดขาวมีสีขาวขุน ที่
เรียกวา ทองไข เกิดจากการอัดตัวกันของกลุมสตารชในเนื้อเมล็ดเปนไปอยางหลวม ๆ ทําใหมี
ชองวางเล็ก ๆ ขึ้นในเมล็ดขาวทําใหเมล็ดขาวมีลักษณะเปนสีขาวขุน (จํารัส, 2534) 
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ภาพที่ 1  โครงสรางของเมล็ดขาว 
ที่มา: Juliano (1972) 
 
6.  องคประกอบทางเคมีของขาว 
 
 เมล็ดขาว มีสวนประกอบที่สําคัญคือ โปรตีน ไขมัน แรธาตุ วิตามิน และ สตารชเปนตน 
(จํารัส, 2534) 
 
 6.1  โปรตีน (protein) จะพบอยูหนาแนนบริเวณผิวนอกของเมล็ดและบริเวณคัพภะมาก 
กวาสวนอื่น ปริมาณโปรตีนในเมล็ดขาวจะมีมากนอยแตกตางกันขึ้นกับพันธุขาว และสภาวะแวด
ลอมในการปลูกเปนสําคัญ โดยทั่วไปจะสามารถคํานวณปริมาณโปรตีนไดจากการวิเคราะหดวยวิธี
ของเคลดอล (Kjeldahl) ดวยการนําปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดคูณดวย 5.95 โดยทั่วไปในขาวกลอง
จะมีปริมาณโปรตีนอยูประมาณ 5-6 เปอรเซ็นต (Yoshizawa, 1999) 
 
 6.2  ไขมัน (fat) สวนใหญจะพบในชั้นแอลิวโรน และคัพภะ เทานั้น การนําขาวเปลือกไปสี
ใหเปนขาวสารนั้นปริมาณไขมันสวนใหญ (80 %) จะอยูในสวนที่ถูกขัดออกมาเปนรําขาว (bran) 
เปนสวนมาก จากการวิเคราะหหาปริมาณไขมันในสวนตาง ๆ ของเมล็ดขาว พบวาขาวกลองจะมี
ไขมัน 2.4-3.9 เปอรเซ็นต คัพภะ 16.6-37.2 เปอรเซ็นต ในรํา 17.5-21.7 เปอรเซ็นต และในขาวสาร
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มี 0.3-0.6 เปอรเซ็นต โดยประกอบดวยกรดไขมันไมอ่ิมตัว 2 ชนิด และกรดไขมันอิ่มตัว 1 ชนิดคือ 
กรดลิโนลิอิก กรดโอลีอิก และกรดพัลมิติก ตามลําดับ (จํารัส, 2534; Yoshizawa, 1999)  
 
 6.3  แรธาต ุ(minirals) แรธาตุตาง ๆ ในเมล็ดขาวจะอยูบริเวณผิวนอกของเมล็ดเปนสวน
ใหญ โดยแรธาตุที่มีอยูในเมล็ดขาวมากพอสมควรไดแก ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) และ
แมกนีเซียม (Mg) เปนตน นอกจากนี้ยังพบแรธาตุอ่ืน เชน แคลเซียม (Ca) คลอรีน  (Cl) ซิลิคอน 
(Si) เหล็ก (Fe) บางในปริมาณเล็กนอย โดยทั่วไปในขาวกลองจะมีแรธาตุเหลานี้อยูประมาณ 1 
เปอรเซ็นต (Yoshizawa, 1999) 
 
 6.4  วิตามิน วิตามินตาง ๆ ที่มีอยูในเมล็ดขาวสวนใหญจะอยูใน คัพภะ และช้ันแอลิวโรน 
(aleurone layer) โดยจะเปนวิตามินพวก niacin หรือ nicotinic acid ซึ่งการที่วิตามินเปนสวน
ประกอบอยูในคัพภะและช้ันแอลิวโรนจึงทําใหวิตามินสวนมากถูกกําจัดไปในชวงการสีขาว 
(Yoshizawa, 1999) 
 
 6.5  สตารช (starch) เปนองคประกอบที่พบมากในที่สุดในขาว โดยสตารชจะประกอบไป 
ดวยอะมิโลส และอะมิโลเพกทิน โดยทั่วไปจะพูดถึงเปอรเซ็นตของอะมิโลสเปนหลัก เมื่อพิจารณา
ถึงปริมาณอะมิโลสที่เปนองคประกอบในเมล็ดขาว ทําใหสามารถจําแนกขาวเปนชนิดตาง ๆ ไดดัง
ตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  การจําแนกลักษณะขาวตามปริมาณอะมิโลส 
 

ปริมาณอะมิโลส(%) ชนิดขาว ลักษณะขาวสุก 
1-2 ขาวเหนียว เหนียวมาก 
2-9 ขาวเจาอะมิโลสต่ํามาก เหนียว นุม 

9-20 ขาวเจาอะมิโลสต่ํา เหนียว นุม 
20-25 ขาวเจาอะมิโลสปานกลาง นุมคอนขางเหนียว 
25-30 ขาวเจาอะมิโลสสูง รวนแข็ง 

 
ที่มา: อรอนงค (2538) 
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7.  น้ํา 
 

น้ําเปนวัตถุดิบสําคัญอยางหนึ่งในการทําสาเกนอกเหนือจากขาว เนื่องจากในไวนขาวจะมี
น้ําเปนองคประกอบอยูไมต่ํากวา 80 เปอรเซ็นต ในการผลิตไวนขาวของไทยยังไมมีรายงานเกี่ยว
กับคุณภาพน้ําที่เหมาะสมในการผลิตไวนขาว โดยทั่วไปน้ําที่ใชในการผลิตไวนขาวของไทยจะเปน
น้ําฝนหรือน้ําดื่ม ในขณะที่การผลิตสาเกใหความสําคัญกับน้ําที่ใชในกระบวนการผลิตมาก เพราะ
น้ํานอกจากจะเปนตัวทําใหเกิดการทํางานของเอนไซมในขาวและโคจิ (koji) แลวยังเปนแหลงแร
ธาตุสําหรับการเจริญของจุลินทรียอีกดวย นอกจากนี้น้ํายังมีผลกระทบตอคุณภาพของสาเก ดังนั้น
น้ําที่ใชในกระบวนการจะตอง ไรสี กล่ิน และรส มีพีเอช (pH) อยูในชวงที่เปนกลางถึงเบสออนๆ 
มีเหล็กไมเกิน 0.02 สวนในหนึ่งลานสวน เนื่องจากเหล็กจะเกิดปฏิกิริยาที่ทําใหไวนมีสีน้ําตาล 
(browning) และทําใหกล่ินรสของไวนไมดี ควรมี โพแทสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม ฟอสเฟต 
และคลอไรด ในปริมาณที่เหมาะสม และปราศจากจุลินทรียที่เปนอันตราย (Nunokawa, 1972; 
Kodama, 1970) 
 
8.  ลูกแปง 
 
 การทําไวนขาวในประเทศไทยนิยมใชลูกแปงสุราเปนแหลงของจุลินทรียในการยอยขาว 
โดยในลูกแปงจะมีจุลินทรียอยู 2 ชนิดคือ ราและยีสต โดยราจะทําหนาที่สรางเอนไซมออกมายอย 
สตารชใหเปนน้ําตาล และยีสตที่มีในลูกแปงก็จะใชน้ําตาลไดเปนแอลกอฮอล (ปราโมทย, 2533) 
โดยลูกแปงสุราตามความหมายในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 มาตรา 4 จัดเปนเชื้อสุราชนิด
หนึ่งซึ่งหมายความวาแปงเช้ือสุรา แปงหมักสุรา หรือแปงเช้ือใดๆ หมักกับวัตถุหรือของเหลวอื่นๆ 
แลวสามารถทําใหเกิดแอลกอฮอลที่ใชทําสุราได การทําลูกแปงสุราจะตองอาศัยความชํานาญมาก
เนื่องจากจะอาศัยเชื้อจากธรรมชาติมาเปนเชื้อเร่ิมตน และจะมีการใสเครื่องเทศและสมุนไพรลงไป
เพ่ือควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรียที่ไมตองการในลูกแปงโดยสูตรที่ใชในการทําลูกแปงก็จะ
ขึ้นอยูกับทองถ่ินและเปนสูตรเฉพาะบุคคลมักไมคอยมีการถายทอดใหกับผูอ่ืน ตัวอยางสูตรใน
การทําลูกแปงแสดงไดดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3  สูตรในการทําลูกแปงสุรา 
 

สวนประกอบ สวนประกอบ 
กระเทียม กระเทียม 
ขิง ขิง 
ขา ขา 
ชะเอม ชะเอม 
พริกไทย พริกไทย 
ดีปลี ดีปลี 
หัวหอม หัวหอม 
ขาวเจา ขาวเจา 

 
ที่มา: ปราโมทย (2533) 
 
 นอกจากประเทศไทยที่มีการใชลูกแปงเปนกลาเช้ือจุลินทรียเพ่ือเร่ิมตนการหมักแลว
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ก็มีลูกแปงที่มีช่ือเรียกกันตาง ๆ ดังตัวอยางเชน ragi หรือ raggi ของ
ประเทศอินโดนีเซีย หรือ เรียกวา bubod ในประเทศฟลิปปนส ในขณะที่ประเทศญี่ปุนจะอาศัย
กลาเช้ือในการหมักที่เรียกวา โคจิ (koji) ซึ่งเปนแหลงของเอนไซมตาง ๆ โดยเฉพาะอะมิเลสและ
โปรตีเอสที่ไดจากเชื้อบริสุทธิ์ของ Aspergillus oryzae ที่เจริญบนขาวสุก ทําการหมักรวมกับเชื้อ
บริสุทธิ์ของ Saccharomyces cerevisiae ทําใหการหมักสาเกสามารถควบคุมคุณภาพไดดีและได
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพคงที่ (Kodama, 1970) 
 
 ลูกแปงเปนกลาเช้ือผสมที่มีทั้งยีสต รา และแบคทีเรีย โดยเครื่องเทศและสมุนไพรที่เปน
สวนผสมของลูกแปงเปนตัวจํากัดชนิดและปริมาณของจุลินทรียหลายชนิด จึงทําใหจุลินทรียที่พบ
ในลูกแปงมีจํานวนไมก่ีชนิด โดยเฉพาะจุลินทรียที่มีบทบาทสําคัญในลูกแปงขาวหมากและลูกแปง
เหลา  คือยีสตและราซึ่งพบเพียงไมก่ีสกุล 
  

สําหรับยีสตในลูกแปงขาวหมากและลูกแปงเหลาในประเทศไทย  ไดมีการศึกษาและราย
งานไวดังนี้ 
 

จิราภรณ (2518) ทําการแยกและคัดเลือกสายพันธุจุลินทรียที่ใหเอนไซมยอยแปงจากลูก
แปงที่เก็บตัวอยาง 10 แหลง โดยแยกจุลินทรียได 26 ไอโซเลท  ซึ่งเมื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบ
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ความสามารถในการยอยแปง โดยวิธีการวัด  dextrinizing  value  พบจุลินทรีย 23 ไอโซเลทที่ให
เอนไซมยอยแปง ไดแก  ยีสต 7 ไอโซเลท รา 15 ไอโซเลท และแบคทีเรีย 1 ไอโซเลท จุลินทรียที่
ใหประสิทธิภาพสูงสุด คือ Aspergillus sp. และ Endomycopsis  fibuligera Y1 ซึ่งใหอะมิเลสสูง 
และอะมิเลสชนิดที่เช้ือนี้สรางไดเปน กลูโคอะมิเลส เชนเดียวกับที่ไดจาก  Endomycopsis  fibuligera  
IFO  0111 ของญี่ปุน  (Sukhumavasi และคณะ, 1975) 
 

ชัยวัฒน (2520) แยกยีสตและราจากตัวอยางลูกแปงขาวหมาก 48 ตัวอยาง ไดรา 122 
ไอโซเลท ยีสต 141 ไอโซเลท จากตัวอยางลูกแปงเหลา 10 ตัวอยาง ไดรา 26 ไอโซเลท  ยีสต 24 
ไอโซเลท และจากตัวอยางขาวหมาก 15 ตัวอยาง ไดรา 28 ไอโซเลท และยีสต 62 ไอโซเลท เมื่อ
จัดจําแนกยีสตแลวพบวาอยูใน 3 สกุล คือ Endomycopsis, Hansenula และ Saccharomyces  สวน
ราเมื่อจัดจําแนกแลวพบวาอยูใน 5 สกุล คือ  Rhizopus, Mucor,  Chlamydomucor, Penicillium 
และ Aspergillus  ซึ่งแบงไดเปนกลุมยอย 3 กลุม คือ Aspergillus niger group, Aspergillus flavus 
group และ Aspergillus กลุมอื่นๆ 
 

Suzuki และคณะ (1987) แยกยีสตได 28 ไอโซเลทจากวัสดุและอาหารหมักประเภท  
ธัญพืช 6 ตัวอยาง สวนใหญเปนเปน Candida  krusei  สวนยีสตอ่ืนไดแก Saccharomyces 
cerevisiae แยกไดจากขาวหมาก ลูกแปง และน้ําสมสายชู สําหรับ Saccharomycopsis  fibuligera 
แยกไดจากลูกแปง นอกจากนี้ยังมีรายงานวา Saccharomyces  fibuligera ที่แยกไดผลิตอะมิเลสที่
ปลอยออกนอกเซลลที่มีกิจกรรมสูง โดยยีสตสปชีสนี้แสดงกิจกรรมการยอยแปงเปนหลักและอาจ
เปนจุลินทรียที่มีบทบาทหลักในลูกแปง (Sukhumavasi, 1975) 
 

มนตรี (2521) แยกราจากลูกแปงขาวหมากและลูกแปงเหลาจํานวน 32 ตัวอยาง  
จําแนกออกเปน 4 สกุล  ไดแก  Rhizopus, Mucor  และ Amylomyces  สวนอีก 1 ไอโซเลท ไม
สามารถจําแนกได 
 
9.  การผลิตกลาเช้ือจุลินทรีย   

 
โดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ  การผลิตโดยการเลี้ยงจุลินทรียในอาหารเหลว (submerged process) 

และอีกวิธีหนึ่งคือ  การผลิตโดยเลี้ยงจุลินทรียลงบนอาหารแข็งที่มีความชื้นอยู  (koji-type process 
หรือ bran process หรือ solid state fermentation) ซึ่งทั้งสองวิธีมีขอดีขอเสียดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  เปรียบเทียบการผลิตเอนไซมโดยวิธี  koji-type และ submerged process 
 

Koji-type Submerged process 
1. ตองการเนื้อที่ในการผลิตเอนไซมจํานวน

มาก เพ่ือใชในการวางถาดเลี้ยงเชื้อ 
2. ใชแรงงานมาก 
3. ระบบควบคุมตางๆ มีนอย 
4. ปญหาการปนเปอนจากจุลินทรียอ่ืนมีนอย 
5. recovery ของเอนไซมตองทําการสกัด

เอนไซมดวยสารละลาย กรองหรือแยกดวย
เครื่องเหวี่ยงสําหรับเอนไซมเขมขน  ทําได
โดยการระเหยและ/หรือทําการตกตะกอน
เอนไซม 

ใชถังหมักและใชพลังงานมากกวา 
 
ใชแรงงานนอย 
ระบบควบคุมตางๆ ตองระมัดระวังอยางมาก 
ปญหาการปนเปอนจากจุลินทรียอ่ืนมีมาก 
recovery ประกอบดวยการกรอง หรือแยกดวย
เครื่องเหวี่ยงสําหรับเอนไซมเขมขน  ทําไดโดย
การระเหย และ/หรือ ทําการตกตะกอนเอนไซม 

 
ที่มา: Underkofler และคณะ (1958) 
 

วิธีการผลิตเอนไซมในอุตสาหกรรมนั้นสวนมากมักใชวิธี submerged process  แตเนื่องจาก
วิธีการนี้ตองการการลงทุนสูงมาก ตองมีประสิทธภิาพในกระบวนการกวน การพนอากาศลงไปใน
ถังหมักสูง อีกทั้งยังมีปญหาเกี่ยวกับการปนเปอนจากจุลินทรียอ่ืน ปญหาที่เกิดขึ้นในการใช 
submerged process  นี้อาจเลี่ยงไดโดยการใชวิธีการแบบ koji-type process  เพราะการผลิตเอนไซม
โดยวิธีนี้มีขอดี คือ  การลงทุนในดานเครื่องมือต่ํากวาแบบ  submerged process  และระบบการ
ควบคุมตางๆ มีนอยอีกทั้งหลีกเล่ียงปญหาการปนเปอนไดงาย เนื่องจากปริมาณน้ํามีนอย ดังนั้น
วิธีนี้จึงเหมาะในการผลิตเอนไซมจากเชื้อรา ยีสต หรือจุลินทรียพวก Streptomyces แตถาจุลินทรีย
ที่ใชผลิตเอนไซมเปนจุลินทรียที่ตองการ water activity สูงในการเจริญจําเปนตองใช submerged 
process ดังนั้นในการผลิตเอนไซมจากแบคทีเรียจึงนิยมใชวิธีนี้  (Cannel และ Moo-Young, 1980) 

 
9.1  การใชรําขาวสาลีเปนวัตถุดิบในการเลี้ยงเชื้อเพ่ือผลิตเอนไซม  ในปจจุบันรําขาวสาลี 

เปนวัตถุดิบที่นิยมมากในอุตสาหกรรมการผลิตเอนไซม  เนื่องจากเปนวัตถุดิบที่มีราคาต่ํา  และมี
คุณคาทางอาหารสูงเหมาะในการนํามาเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย  รําขาวสาลีประกอบดวยสวนที่เปนชั้น
นอกสุดของเมล็ดขาวสาลี  (pericarp และ seed coats)  และช้ันของ  aleurone layer  ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของ  endosperm  ที่ถูกขัดสีปนออกมากับรําขาว  (Inglett, 1974)  จากการวิเคราะหสวน
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ประกอบตางๆ ของเมล็ดขาวสาลี  เพ่ือศึกษาคุณคาทางดานโภชนาการ  พบวา สวนประกอบ
ตางๆ ที่มีคุณคาทางอาหาร  เชน โปรตีน  ไขมัน  วิตามิน  เกลือแร  มีอยูมากในชั้นของ aleurone 
layer   (ตารางที่ 5)  วิตามินที่พบสวนมากไดแก  ไนอะซีน  (niacin)  วิตามินบี6 (pyridoxin)  กรด
แพนโตเธนนิค (pantothenic acid )  วิตามินบี1  (thiamine) และวิตามินบี2 (riboflavin)  โดยเฉพาะ
ไนอะซิน และวิตามินบี6 จะพบอยูในสวนนี้มากกวาสวนอื่นๆ ของเมล็ดขาวสาลี  (Aykroyd และ 
Doughty, 1970)  ดวยเหตุนี้จึงทําใหขาวสาลีเปนวัตถุดิบที่มีคุณคาทางอาหารสูง  โดยทั่วไปนิยมทํา
เปนอาหารสัตว 
  

นอกจากรําขาวสาลีแลว ธัญพืชอื่นๆ เชนขาวโพด ขาวฟาง กากเมล็ดฝาย กากถั่วลิสง  
กากถั่วเหลือง กากน้ําตาล และรําขาวเจา อาจนํามาใชผลิตเอนไซมโดยวิธีนี้ โดยเฉพาะรําขาวเจา
เปนวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งที่นาสนใจ เพราะนอกจากมีราคาถูก และมีสวนประกอบที่มีคุณคาทาง
โภชนาการเชนเดียวกับรําขาวสาลีแลว ยังเปนวัตถุดิบที่หาไดงาย เนื่องจากคนไทยบริโภคขาวเปน
อาหารหลัก 
 

จากการศึกษาคุณคาทางโภชนาการของรําขาวเจาพบวา ในรําขาวเจาทั้งที่เปนรําหยาบ
และรําละเอียด มีโปรตีนอยูประมาณ 9-10 เปอรเซ็นต  ไขมัน 13-16 เปอรเซ็นต เกลือแร 12-13 
เปอรเซ็นต นอกจากนี้ยังมีวิตามิน เชน วิตามินบี1 กรดแพนโตเธนิค ไนอะซิน  กรดโฟลิค (folic 
acid) ไบโอติน (biotin) เชนเดียวกับรําขาวสาลี (Kik, 1956) แตปริมาณของสารอาหารตาง ๆ  
เหลานี้จะนอยกวาในรําขาวสาลี  (ตารางที่ 6) 
 

9.2  จุลินทรียที่ผลิตเอนไซมกลูโคอะมิเลส  โดยทั่วไปมีราหลายชนิดที่สามารถผลิต 
เอนไซมกลูโคอมิเลส แตที่นิยมนํามาผลิตในทางการคาไดแก เช้ือราพวก Aspergillus  sp. และ  
Rhizopus sp. (Underkofler และ hickey, 1954) ในป 1982 Calmette ไดมีการศึกษา Amylomyces 
โดยทดลองแยกเชื้อราหลายชนิดจากลูกแปงของจีน  และจากการศึกษาเพื่อหาอัตราเร็วในการ  
saccharify  แปงของเชื้อราที่กลาวมา พบวา เช้ือราในสกุล  Amylomyces  สามารถยอยแปงใหเปน
น้ําตาลไดเร็วกวาเช้ือราชนิดอื่นที่แยกได  (Ellis และคณะ, 1976)  และจากการศึกษาความสามารถ
ในการยอยแปงของเชื้อราในสายพันธุนี้ พบวา Amylomyces ที่แยกไดจากลูกแปง และลูกแปง
เหลาของไทย เปนเชื้อราที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปงเปนน้ําตาลไดสูงสายพันธุหนึ่ง 
 (ชัยวัฒน, 2520; มนตรี,2521; กฤติกานต และสิรินทรเทพ, 2523)   
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ลักษณะทั่วไปของราในสกุล Amylomyces เปนราที่จัดอยูใน Class Phycomycetes 
Order Mucorales เสนใยไมมีผนังก้ัน เจริญไดรวดเร็ว ภายในเสนใยมี chlamydospore อยูเปน
จํานวนมาก ไมสราง sporangium หรือสราง sporangium ที่ไมสมบูรณ มี apophysis เล็ก 
sporangiophore มีลักษณะตรงอาจมีหรือไมมี rhizoid ก็ได เมื่อเล้ียงบน synthetic  mucor medium 
(SMA)  ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เจริญไดอยางรวดเร็ว โคโลนีเจริญเต็มจานเลี้ยงเชื้อภายใน 
7 วัน เสนใยมีสีขาวจนถึงสีเทาออน ไมมี rhizoid sporangiophore มีลักษณะเรียวแหลมตรงจุดที่
เกิด sporangia มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 150 µm สราง  chlamydospore อยางมากภายในเสน
ใย ลักษณะของ chlamydospore มีลักษณะตางๆ กัน จากรูปทรงกระบอก, รูปไข และกลม ขนาด
ของ chlamydospore  มีตั้งแต  12-55 x 8-30 µm  สปอรอาจเกิดเดี่ยวๆ หรือเกิดเปนหมูก็ได นอก
จากจะเจริญบน SMA แลวยังสามารถเจริญบน potato dextrose agar (PDA) และ malt extract agar  
แตเจริญไดชามากบน Czapek’ s solution agar  ลักษณะการเจริญบน PDA เสนใยมีสีเทา น้ําตาล
ออน จนถึงสีขาว chlamydospore สวนมากมีลักษณะกลม และมีขนาดใหญกวาการเจริญบน SMA  
มีขนาดตั้งแต 60 x 30 µm จนถึง 127 x 60 µm สวนการเจริญบน malt extract agar ลักษณะโคโลนี
จะบางกวาที่เล้ียงบน PDA และบน SMA  เสนใยมีสีขาวจนถึงสีน้ําตาลเทา  (Ellis และคณะ, 1976) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 5  องคประกอบที่มีคุณคาทางโภชนาการของสวนตาง ๆ ในรําขาวสาลี 
 
 โปรตีน 

(%) 
ไขมัน 
(%) 

แปง 
(%) 

เกลือแร 
(%) 

ไนอะซิน วิตามินบี 6 กรดแพนโตเธนิค วิตามินบี 2 

สวนที่เปนรํา : 
 

        

- Pericarp 7.5 0 0 5.0     
    - Testa และ hyaline layer 15.5 0 0 8.0 2.57 0.6 0.78 0.10 
    - Aleurone layer 
 

24.0        

         

8.0 0 11.0 74.10 3.60 4.51 1.00

Outer endosperm 16.0 2.2 62.7 0.8 2.7 0.06 0.39 0.07
Inner endosperm 7.9 1.6 71.7 0.5 0.55 0.03 - - 
Embryo และ scutellum  26.0 10.0 0 4.5 7.67 4.43 3.12 2.65 
 
ที่มา: Aykroyd และ Doughty (1970) 
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ตารางที่ 6  องคประกอบที่มีคุณคาทางโภชนาการของรําขาวเจาเปรียบเทียบกับรําขาวสาลี 
 

รําขาวเจา (b) 
องคประกอบตางๆ รําขาวสาลี (a) 

รําหยาบ รําละเอียด 

โปรตีน (%) 
ไขมัน (%) 
เกลือแร (%) 
วิตามิน มก. / 100 กรัม 
         วิตามินบี 1 
         วิตามินบี 2 
         ไนอะซิน 
         วิตามินบี 6 
          กรดแพนโทเธนิค 

15.66 
8 
8 
 

1.71 
1.10 
76.67 
4.20 
5.29 

9.10 
13.66 
12.00 

 
2.4 
0.2 
33.6 
2.5 
1.16 

10.47 
16.40 
13.20 

 
2.2 
0.22 
33.0 
2.0 
0.99 

 
ที่มา: (a) Aykroyd และ Doughty (1970) 
          (b) Kik  (1956) 
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9.  กระบวนการผลิตไวนขาว 
 
 มนตรี (2521) กลาวถึงการผลิตไวนขาวของประเทศไทย ไดแก สาโทหรือน้ําขาว และอุ วา
กระบวนการผลิตสาโท เร่ิมจากการนึ่งขาวเหนียวแลวนํามาคลุกกับลูกแปง แลวทําการหมักเปน
เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห จากนั้นแยกคั้นน้ําแลวนํามาดื่มในขณะที่การหมักยังดําเนินอยูดังแสดง
กระบวนการผลิตดังภาพที่ 2 โดยสาโทหรือน้ําขาวที่ไดจะเก็บไวไดไมนานเนื่องจากไมมีการฆาเช้ือ
และการกรองที่เหมาะสม ในกรณีที่ตองการรสหวานหรือตองการเรงการหมักจะมีการเติมน้ําเช่ือม
หรือน้ําตาลลงไปเรียกวา การถวงดวยน้ําตาล 
 
 กระบวนการผลิตอุมีหลักการเชนเดียวกับการผลิตสาโท แตจะมีการเติมแกลบลงไปและ
ทําการหมักในไหเฉพาะสําหรับอุ และจะมีการเติมน้ําลงไปเมื่อตองการนํามาดื่มเทานั้น กระบวน
การผลิตอุแสดงไดดังภาพที่ 3 (มนตรี, 2521) 
 
 tapuy หรือไวนขาวของประเทศฟลิปปนส ก็มีกระบวนการผลิตคลายกับการผลิตไวนขาว
ของไทยคือ ทําการหมักขาวเหนียวนึ่งสุกดวยกลาเช้ือที่เรียกวา bubod ซึ่งจะมีลักษณะเปนกลาเช้ือ
ผสมเหมือนกับลูกแปงของประเทศไทย จากนั้นทําการหมักในโองหรือไหปดดวยใบตองเปนเวลา
หลายสัปดาหโดยไมมีการเติมน้ํา แสดงกระบวนการผลิต tapuy (Sakai และ Caldo, 1985) ดังภาพ
ที่ 4  
 
 สาเก หรือไวนขาวของประเทศญี่ปุนจะมีกระบวนการผลิตที่กาวหนาที่สุดโดยกระบวนการ
ผลิตจะแตกตางไปจากการผลิตไวนขาวของประเทศอื่นๆ โดยกระบวนการผลิตสาเกของญี่ปุนจะ
เร่ิมตั้งแตการคัดพันธุขาวที่เหมาะสมนํามาขัดสีในระดับที่มากกวาขาวที่ใชในการบริโภคทั่ว ๆ ไป
เพ่ือลดปริมาณของไขมัน โปรตีน ในขาวจากนั้นจึงนําไปทําการนึ่งและทําการหมักโดยอาศัยเชื้อรา
จากโคจิ (koji) ซึ่งเปนเชื้อบริสุทธิ์ของ Aspergillus  oryzae ที่เจริญบนขาวสุก ซึ่งจะเปนแหลงของ
เอนไซมที่สําคัญ 2 ชนิดคือ อะมิเลส (amylase) และ โปรตีเอส (protease) มาทําการยอยสตารช
และโปรตีนในเมล็ดขาวใหเปนน้ําตาล เปปไทด และกรดอะมิโน จากนั้นน้ําตาลก็จะถูกเปล่ียนไป
เปนแอลกอฮอลโดย Saccharomyces  cerevisiae จากนั้นก็จะผานกระบวนการกรองและทําการฆา
เช้ือไดเปนสาเก (Nunokawa, 1972) 
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ขาวสาร (ขาวเหนียว) 
 

ซาวขาว 
 

แชขาว 
(6-12 ช่ัวโมง) 

 
นึ่งขาว 

(30-60 นาที) 
 

เติมน้ําลงไปลางขาว      น้ําเหลือทิ้ง 
 

  เติมลูกแปง 1-2 เปอรเซ็นต 
 

  ตั้งไวที่อุณหภูมิหอง 
(1-3 วัน) 

 
  เติมน้ํา 

 
 หมัก 

  (4-14 วัน) 
 

       กรอง                       กากขาว 
 

  น้ําขาว หรือ สาโท 
 
ภาพที่ 2  แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตสาโทหรือน้ําขาว 
ที่มา: มนตรี (2521) 
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 ขาวสาร            ขัดสี    ขาวเปลือก 
         (ขาวเหนียว) 
 ซาวขาว  
 
   แชขาว           ขาวเปลือก 
 (6-12 hr.) 

ผสม 
(1:3-1:5) 

 
  เติมน้ํา      
 

นึ่ง 
(30-60 นาที.) 

 
ทิ้งใหเย็นที่อุณหภูมิหอง. 

 
เติมลูกแปง 1-2 เปอรเซ็นต 

 
ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง. 

 
บรรจุลงไห 

 
หมัก 

(มากกวา 1 สัปดาห) 
 
อุ 

 
ภาพที่ 3  แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตอุ 
ที่มา: มนตรี (2521) 
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ขาวเหนียว 
 

อบขาว และนึ่ง 
 

ผสมลูกแปง bubod 
 

คลุมทับดวยใบตอง 1-2 วัน 
เพ่ือใหเกิดการยอยแปง 

 
บรรจุลงโอง  
หมัก 1-3 วัน 

 
Tapuy  

 
ภาพที่ 4  แผนภาพแสดงกระบวนการผลิต tapuy ของประเทศฟลิปปนส 
ที่มา: Sakai และ Caldo (1985) 

 
10.  ขั้นตอนการผลิตไวนขาว 
 
 แมวากระบวนการผลิตไวนขาวในแตละประเทศจะมีความแตกตางกันไปแตก็สามารถสรุป
ขั้นตอนในการผลิตเปนขั้น ๆ ไดดังนี้คือ  
 
 10.1  ขั้นตอนการเตรียมขาว ขั้นตอนการเตรียมขาวประกอบไปดวย 3 ขั้นตอนไดแก การ 
สีขาว การแชขาว และการนึ่งขาว (Nunokawa, 1972) 
 

10.1.1  การสีขาว การสีขาวประกอบไปดวย 2 ขั้นตอนที่สําคัญคือ ขั้นตอนแรกเปน
การกะเทาะเปลือกออกจากเมล็ดขาวเปลือกซึ่งจะไดเปนขาวกลอง (brown rice) แกลบ (husk) และ
รําหยาบ ออกมา สวนขั้นตอนที่สอง จะเปนการขัดขาวกลองเพ่ือแยกรําละเอียดออกจากขาวกลอง 
ขาวที่ผานกระบวนการนี้จะประกอบไปดวย ขาวสาร (ตนขาวและปลายขาว) และรําละเอียด      
(อัมมาร และ วิโรจน, 2533) 
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ขั้นตอนในการสีขาวนี้ สําหรับการผลิตไวนขาวของประเทศไทยจะไมไดรับความ
สําคัญมากนักเนื่องจากขาวที่นํามาใชในกระบวนการผลิตจะเปนขาวที่ผานการสีในระดับที่ใชเพ่ือ
บริโภคทั่ว ๆ แตถาเปนการผลิตสาเกของประเทศญี่ปุนนั้นขั้นนี้จะมีความสําคัญเนื่องจากขาวที่จะ
นํามาใชในการผลิตสาเกจะตองผานการสีขาวที่ระดับการสี (polishing ratio) ที่ตางไปจากขาวที่นํา
ไปบริโภคเพื่อกําจัดองคประกอบที่เปนโปรตีนและไขมันที่มีอยูในขาวออกไปใหมากที่สุด เนื่อง
จากองคประกอบ 2 ชนิดนี้นี้จะมีผลกระทบตอกล่ินรสและอายุการเก็บของสาเก โดยโปรตีนเมื่อ
เอนไซมในโคจิจะไดเปปไทด และกรดอะมิโน ซึ่งจะถูกใชโดยยีสตในชวงการหมักไดเปนสาร
ประกอบที่ใหกล่ินรสในสาเก แตเมื่อมีโปรตีนในปริมาณที่มากเกินไปจะทําใหไดสาเกที่มีรส
กระดางและสีเขม และเกิดปญหาการตกตะกอนเมื่อเก็บทําใหไมสามารถเก็บสาเกไวไดนาน 
(Yoshizawa, 1999) ในขณะที่ไขมันจะไปยั้บยังการทํางานของยีสตในการที่จะสรางสารใหกล่ินรส
ประเภทเอสเทอร เชน isoamyl acetate นอกจากนี้การมีไขมันอยูจะทําใหเกิดกลิ่นรสที่ไมดีกับไวน
ขาวในระหวางการเก็บไดดวย 
 

Yoshizawa (1999) กลาววาระดับการสีขาวที่เหมาะสมสําหรับการทําสาเกจะอยูที่
ประมาณ 67 เปอรเซ็นต แตในบางครั้งขึ้นกับพันธุและองคประกอบของขาว ถาหากมีองค
ประกอบของโปรตีนและไขมันมาก อาจทําการสีถึงระดับการสี 40 เปอรเซ็นต โดยระดับการสี
หมายถึงสัดสวนโดยน้ําหนักคิดเปนเปอรเซ็นตระหวางขาวขาวและน้ําหนักขาวเริ่มตน โดยเมื่อทํา
การสีที่ระดับตาง ๆ กันก็จะมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบของขาวแตกตางกัน
ไปดังแสดงในภาพที่ 5 จะเห็นวาเมื่อเพ่ิมระดับการสีสัดสวนของโปรตีน ไขมัน แรธาตุ และ
ความชื้นของขาวจะลดลงในขณะที่สัดสวนของสตารชคิดเปนเปอรเซ็นตจะเพิ่มขึ้นตามระดับการสี 
 

Yoshizawa และ คณะ (1973) รายงานถึงการเปลี่ยนแปลงของกรดไขมันเนื่องจาก
การสีขาววา เมื่อเพ่ิมระดับการสี ปริมาณไขมันดิบ (crude lipid) จะลดลงในขณะที่ปริมาณไขมัน
จากการไฮโดรไลซิส (fat by hydralysis) จะมีปริมาณคงที่ที่ประมาณ 0.6 เปอรเซ็นต โดยสัดสวน
ของกรดไขมันอิ่มตัวตอกรดไขมันทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพ่ิมระดับการสีขาว 
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ภาพที่ 5  การเปลี่ยนแปลงองคประกอบในเมล็ดขาวที่ระดับการสีตาง ๆ A; สตารช, B; ความชื้น, 

C; โปรตีน, D; แรธาตุ, E; ลิพิด 
ที่มา: Yoshizawa (1999) 
 

Taniguichi และคณะ (1987) ศึกษาการลดปริมาณไขมันในเมล็ดขาวโดยทําการสกัด
โดยใช supercritical CO2 ที่ 300 atm 40 องศาเซลเซียส พบวาสามารถลดปริมาณไขมันของเมล็ด
ขาวที่ผานการสีที่ระดับการสี 90 และ 80 เปอรเซ็นต ใหเหลือเทากับขาวที่ผานการสีที่ระดับ 80 
และ 70 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยพบวาไมมีผลกระทบตอคุณภาพของสาเกที่ได 
 

Tokumura และคณะ (1980) ทําการสกัดไขมันในขาวที่ผานการสีที่ระดับการสี 90 
เปอรเซ็นต ดวยเฮกเซน พบวาสามารถลดปริมาณลิพิดที่เปนองคประกอบในขาวลงต่ํากวา 10 
เปอรเซ็นต ของปริมาณลิพิดเริ่มตนโดยไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสตารชและจะ
เพ่ิมประสิทธิภาพการดูดซึมน้ําของเมล็ดขาว แตประสิทธิภาพการถูกยอยของโปรตีนจะลดลง เมื่อ
นําขาวที่ไดมาทําการหมักจะไดสาเกที่มีสมบัติไมแตกตางจากสาเกที่ไดจากขาวที่ผานการสีระดับ
การสี 70 เปอรเซ็นต 
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10.1.2  การแชขาว ขาวที่ผานการสีแลวจะนํามาลางเพ่ือกําจัดสวนรําละเอียดที่ติด 
มากับขาว จากนั้นก็จะทําการแชขาวเพื่อใหขาวดูดน้ําเขาไปในเมล็ด ขั้นตอนนี้จะใชเวลาประมาณ 
3-20 ช่ัวโมง ขาวจะดูดน้ําเขาไปประมาณ 25-30 เปอรเซ็นต ของน้ําหนักขาว ในขั้นตอนการแชขาว
นี้จะสามารถเติมเอนไซม 2 ชนิดไดแก เอนไซมโปรตีเอส (protease) และ ไลเปส (lipase) ลงไปเพื่อ
ทําการยอยสลายโปรตีนและไขมันในเมล็ดขาวไดนอกเหนือไปจากการสีขาวเพียงอยางเดียว ซึ่งวิธี
การทางเอนไซมจะชวยทําใหสามารถลดระดับการสีขาวลงทําใหไดปริมาณขาวที่จะนํามาใชทําสาเก
เพ่ิมมากขึ้น (Yoshizawa,1999; Yoshizawa และ Ishikawa, 1976) 
 

Yoshizawa และ Ishikawa (1976) ทําการแชขาวในสารละลายของเอนไซม
ไลเปส 10 หรือ 100 หนวยตอมิลลิลิตร เปนเวลา 17 ช่ัวโมง ที่ 15 องศาเซลเซียส และ 30 องศา
เซลเซียส พบวาขาวจะดูดซึมเอนไซม 3-38 เปอรเซ็นต ทําให ไขมันดิบ (crude lipid) โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เอสเทอรของกรดไขมันไมอ่ิมตัวเชน กรดลิโนลิอิก และ กรดโอลิอิก ในขาวนึ่งสุกลดลง
อยางมีนัยสําคัญ 
 

10.1.3  การนึ่งขาว เปนการเตรียมขาวสุกเพ่ือใหเหมาะกับการทํางานของเอนไซมที่ 
จะมายอยสลายสตารช ความรอนจะแพรผานเขาไปในเมล็ดขาวโดยมีน้ําเปนตัวพาความรอนทําให
เม็ดสตารช และโปรตีนในเมล็ดขาวเกิดการเปลี่ยนแปลงพรอมกับผนังเซลลของเอนโดสเปรมการ
นึ่งขาวปกติจะใชเวลาประมาณ 30-60 นาที เมื่อนึ่งสุกจะทําใหขาวมีน้ําหนักเพ่ิมขึ้นประมาณ 35-40 
เปอรเซ็นต ของน้ําหนักขาวเริ่มตน (Nunokawa, 1972) 
  

Ueda และคณะ (1990) ทดลองผลิตสาเกโดยใชเอนไซมกลูโคอะมิเลส AN-
2 (Glucomylase AN-2) ที่เตรียมไดจาก Aspergillus  niger มาทําการยอยสลาย สตารชของขาวดิบ
พบวา เปนวิธีการที่เหมาะสมเนื่องจากประหยัดพลังงานที่จะใชในการทําใหขาวสุก และใหไวนที่มี
คุณภาพดี 
 

Terameto และคณะ (1994) ไดทดลองทําสาเกจากขาวแดงที่ไมผาน
กระบวนการทําใหขาวสุกโดยใชโคจิ (koji) ที่เตรียมจาก Aspergillus  kawachii พบวา ไดผลผลิต
สาเกที่มีแอลกอฮอล 13 เปอรเซ็นต และใหสารประกอบที่ระเหยไดเชน isobutyl alcohol และ 
ethyl acetate ในปริมาณที่สูง 
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10.2  การหมัก จะอาศัยการทํางานรวมกันของจุลินทรียหลายชนิดดวยกัน โดยในชวงแรก 
ราจะผลิตเอนไซมที่สําคัญ 3 ชนิดคือ  
 

- เอนไซมที่ยอยสลายสตารช ไดแกแอลฟาอะมิเลสและกลูโคอะมิเลส 
- แอสิด โปรตีเอส (acid protease) ยอยสลายโปรตีนเปน เพปไทด และยอยสลาย

โครงสรางโปรตีนในเมล็ดขาวที่ดูดซับเอนไซมอะมิเลส 
- คารบอกซีเพปทิเดส (carboxy peptidase) ยอยเพปไทดไดเปน กรดอะมิโน 

 
ผลจากการทํางานของเอนไซมจากเชื้อราจะคอย ๆ ปลดปลอยสารอาหารในเมล็ด

ขาวออกสูน้ําหมัก ในชวงนี้จะมีการเจริญของจุลินทรียชนิดที่ใชอาหารไมซับซอนไดแก แบคทีเรียที่
มีความสามารถในการรีดิวซไนเทรต (nitrate reducing bacteria) ไดแก Pseudomonas sp. ผลของ
การเจริญของจุลินทรียในกลุมนี้จะทําใหมีสารประกอบไนไทรตเกิดขึ้นในน้ําหมักจุลินทรียที่จะ
สามารถเจริญไดในชวงนี้จะตองมีความตานทานตอสารประกอบชนิดนี้ไดแก ยีสตที่สรางฟลม 
(film-forming yeast) และยีสตปา (wild yeast) และ จุลินทรียในกลุมนี้จะตายลงเมื่อเกิดสภาวะไร
อากาศ (anaerobic) และมีแอลกอฮอลสูงขึ้น  จุลินทรียตัวตอมาที่พบไดแก แบคทีเรียกรดแลคติก
ซึ่งจะเจริญเติบโตและผลิตกรดแลคติกทําใหพีเอช (pH) ของอาหารลดลงจนอยูในสภาวะที่จุลินท
รียชนิดอื่น ๆ ไมสามารถเจริญเติบโตไดดีนอกจากยีสตซึ่งมีความสามารถเจริญไดในอาหารที่มีพี
เอชต่ํา ในขั้นตอนนี้ยีสตจะทําการเปลี่ยนน้ําตาลที่ไดจากการยอยสลายโดยเอนไซมของเชื้อราได
เปนแอลกอฮอลผานวิถีไกลโคไลซีส  
 

Sakai และ Caldo (1985) รายงานถึงการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรียในระหวาง
กระบวนการหมัก Tapuy วา ยีสตที่มีรูปรางแบบกลม (spherical yeast) จะเปนจุลินทรียที่มีบทบาท
สําคัญในการหมัก ในขณะที่ยีสตที่มีการสรางเสนใย (filamentous yeast) จะพบไดในชวง 1-2 วัน
แรกของการหมักแลวก็จะหายไปเนื่องจากไมสามารถตานทานตอแอลกอฮอลได Mucor เปนราที่
พบในการหมัก Tapuy จะมีอยูในน้ําหมักตลอดกระบวนการแตจะพบในปริมาณที่นอยกวายีสตซึ่ง
มีสาเหตุมาจากสภาวะไรอากาศท่ีเกิดในระหวางการหมักนั่นเอง นอกจากนี้ยังพบวามีการเจริญ
เติบโตของแบคทีเรียกรดแลคติกเกิดขึ้นในชวงแรกของการหมัก และมีการผลิตกรดแลคติกทําให
พีเอช ของ Tapuy ลดลงจากเริ่มตน 5.0 เปน 3.7 
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นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งคือ การเกิดสารใหกล่ินรสในไวนขาว 
สารใหกล่ินรสที่สําคัญในไวนขาวประกอบไปดวยสาร 2 กลุม คือ เอสเทอรและ higher alcohol 
โดยสารทั้งสองจะเกิดขึ้นในระหวางการหมักโดยการทํางานของยีสต (Yoshizawa, 1999) 
 

1)  เอสเทอร การเกิดสารชนิดนี้จะเกิดขึ้นในชวงหลังของการหมักโดยอาศัยการเรง 
ปฏิกิริยาของเอนไซม alcohol acetyl transferase และ alcohol acyl transferase ทําใหเกิดเอสเทอร
ไดดังแสดงในสมการที่ 1ก และ 1ข  
 
Acetyl CoA alcohol acetyl transferase 
     Acetyl CoA + Isoamyl alcohol   Isoamyl acetate + CoASH (1ก) 
 
Acyl CoA alcohol acyl transferase  
     Caproyl CoA + Ethanol    Ethyl caproate + CoASH  (1ข) 
 

นอกจากนี้เอสเทอรยังเกิดไดจากการทําปฏิกิริยาระหวางกรดและแอลกอฮอล
โดยมีเอนไซม esterase เปนตัวเรงปฏิกิริยา ดังแสดงในสมการที่ 2ก และ 2ข 
 
Esterase  
     Acetic acid + Isoamyl alcohol    Isoamyl acetate + H2O (2ก) 
     Caproic acid + Ethanol    Ethyl caproate + H2O (2ข) 
 

โดยเอนไซม alcohol acyl transferase จะพบในไซโตพลาสซึม และจะมีความคง
ทนตอความรอนและไมมีผลกระทบจากกรดไขมันไมอ่ิมตัว ในขณะที่เอนไซม alcohol acetyl 
transferase เปนเอนไซมอยูที่เย่ือหุมเซลล และจะถูกยับยั้งโดยกรดไขมันไมอ่ิมตัวพบที่เย่ือหุม
เซลล ดังนั้นจึงเปนเหตุผลสําคัญในการลดปริมาณไขมันในเมล็ดขาวดังที่กลาวมาขางตน 
 

2)  Higher alcohol ที่พบในไวนขาวไดแก isoamyl alcohol และ isobutanol ไดจาก 
การ decarboxylation และ reduction สาร keto isocaproic acid และ keto isovaleric acid ที่ไดมา
จากการยอยสลายกลูโคส นอกจากนี้ยังเกิดไดจากกระบวนการสังเคราะหลูซีน (leucine) กับ วาลีน 
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(valine) ซึ่งจะถูกดึงหมูอะมิโนออก (deaminated) เปน keto isocaproic acid และ และ keto 
isovaleric acid และเปลี่ยนเปน isoamyl alcohol และ isobutanol ในที่สุด 
 

10.3  การปฏิบัติการขั้นสุดทาย (finishing procedure) แบงไดเปน 3 ขั้นตอน 
 

10.3.1  การกรอง โดยทั่วไปหลังจากการหมักส้ินสุดแลวจะทําการกรองดวยผา หรือ  
ไฟเบอรสังเคราะหเพ่ือแยกตะกอนออก โดยของเหลวที่ไดจะมีสีขาวขุน ในขั้นตอนนี้ถาเปนการ
ผลิตไวนขาวของไทยก็จะนําไปดื่มไดเลย แตถาเปนสาเกของญี่ปุนจะตองทิ้งไวใหตกตะกอนกอน
และในชวงนี้ก็ถือวาเปนการบมสาเกไปในตัวดวยเชนกัน แตในขั้นตอนนี้จะใชเวลาไมนานเนื่อง
จากตองแยกตะกอน ซึ่งสวนใหญจะเปนยีสตออกจากสาเก เพ่ือปองกันการสลายตัวของยีสต 
(autolysis) มากเกินไป หรือเกิดการหมักครั้งที่สอง ซึ่งจะทําใหคุณภาพของสาเกเสียไป เมื่อผาน
การตกตะกอนแลวจะนําสาเกที่ไดไปผานผงถาน (activated carbon) เพ่ือกําจัดสีในสาเก 
 

10.3.2  การพาสเจอไรซ ขั้นตอนนี้จะไมพบในการผลิตไวนขาวชนิดตาง ๆ ของไทย
แตจะพบในการทําสาเก เมื่อเก็บสาเกไว 30-40 วัน จะทําการกรองซ้ําโดยมีการเติมสารชวยกรอง 
ทําการผสมสาเกใหมีรสชาติตามตองการแลวจึงทําการพาสเจอไรซที่อุณหภูมิ 55-65 องศา
เซลเซียสเพื่อเปนการฆาเช้ือจุลินทรีย และทําลายเอนไซมมีอยูในสาเก ในขั้นตอนการพาสเจอไรซ 
ถาหากในสาเกมีปริมาณโปรตีนอยูสูงจะทําใหเกิดการตกตะกอนขึ้นอีกครั้ง 
   

Umehara และคณะ (1978) กลาววาการกรองสาเกดวย Ultrafiltration กอน
และหลังทําการพาสเจอไรซ จะสามารถแกปญหาการตกตะกอนของโปรตีนในสาเก เมื่อผาน
กระบวนการใหความรอนได 
 

10.3.3  การเก็บบม ในการเก็บบมสาเกจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ และ
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน อาจทําใหสาเกมีสีเขมขึ้น และมีรสชาติที่กลมกลอมมากขึ้น โดยการ
บมนี้จะทําเปนเวลาประมาณ 3-8 เดือน แลวจึงทําการผสม และพาสเจอไรซแลวบรรจุขวด 
(Yoshizawa, 1999) 
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ภาพที่ 6  วิถีการเกิด Higher alcohol ในไวนขาว 
ที่มา:  Yoshizawa (1999) 
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อุปกรณและวิธีการ 
 

1.  การแยกราและยีสต 
 

1.1  แยกเชื้อจุลินทรียจากลูกแปงโดยบดลูกแปงใหละเอียดทําการเจือจางดวยน้ํากล่ัน 
ปลอดเชื้อใหมีระดับการเจือจาง 1x10-2-1x10-8 กรัมตอมิลลิลิตร นํามาเกลี่ยบนอาหารแข็ง YM 
(yeast malt  agar) และ PDA (potato dextrose agar) บมที่อุณหภูมิหองจนกระทั่งเช้ือเร่ิมเจริญเปน
โคโลนีจึงแยกเชื้อที่มีลักษณะโคโลนีตาง ๆ กันมาทําใหบริสุทธิ์โดยเขี่ย ลงบนอาหารแข็ง YM และ 
PDA ใหไดโคโลนีเดี่ยว ทําซ้ําจนกระทั่งไดเช้ือบริสุทธิ์คือ มีลักษณะโคโลนีเหมือนกันทุกประการ
บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อเดียวกัน ถายเชื้อนั้นเก็บไวบนอาหาร YM ในกรณีของยีสต ราใหแยก 
สปอรเดี่ยว ๆ มาเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้ออีกครั้ง จนแนใจวาไดเช้ือบริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังแยก
ไดจากการตัดปลายเสนใย (hyphal tip) จากนั้นเก็บเชื้อบริสุทธิ์ที่ไดบนอาหารวุนเอียง PDA ที่ 4 
องศาเซลเซียส 
 

1.2  ทําการแยกเชื้อโดยการเพาะเลี้ยงบนขาวนึ่งสุก โดยนําขาวที่ผานการนึ่งจนสุก 100  
กรัม ลางเมือกจนหมด บรรจุในขวดรูปชมพูขนาด 500 มิลลิลิตร นําไปนึ่งที่ 121 องศาเซลเซียส 
15 นาที โรยลูกแปงสุราลงไป หมักที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน ปเปตน้ําหมักที่ได 1 มิลลิลิตร 
มาทําการเจือจางที่ระดับการเจือจาง 100 – 108 นําไปเกลี่ยบนอาหาร YM และ PDA แลวดําเนิน
การเชนเดียวกับขอ 1.1 

 
ในกรณีที่ราเจริญเร็วมากจนครอบคลุมทั่วผิวอาหารในจานเพาะเชื้อจนทําใหไมสามารถ

แยกยีสตได ใหทําการเพาะเลี้ยงโดยปลอยใหเช้ือในจานเพาะเชื้อเจริญพอสังเกตไดจากนั้นนําไป
บมที่อุณหภูมิ 15 – 20 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมินี้ราจะเจริญไดชาลง ในขณะที่ยีสตเจริญไดเปน
ปกติ  

 
2.  การคัดเลือกราที่มีประสิทธิภาพในการหมักขาว 

 
นําราที่แยกไดจากขอ 1 มาคัดเลือกสายพันธุที่มีประสิทธิภาพในการหมักขาวเหนียว โดย

นําขาวเหนียวมาลางน้ําจนหมดเมือกไมจับเปนกอน บรรจุในจานเพาะเชื้อจานละ 20 กรัม นึ่งฆา
เช้ือที่ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที 
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นําเช้ือที่ตองการทดสอบมาเตรียมเปนกลาเช้ือ (inoculum) โดยเลี้ยงในอาหารวุนเอียง 
PDA เปนเวลา 7 วัน ถายลงในขาวเหนียวที่เตรียมไว บมที่  30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน 
บันทึกผลการยอยขาวจากปริมาณน้ําตอย และปริมาณสปอรที่เกิดขึ้น คัดเลือกราที่ยอยขาวไดดี 
และไดกล่ินรสที่ดีเพ่ือใชศึกษาในขั้นตอนตอไป 
 
3.  การจัดหมวดหมูของรา 
 

ศึกษาลักษณะของราโดยการทํา slide culture ตามวิธีการดังตอไปนี้ เตรียมจานเพาะเชื้อที่
มีแทงแกวงอและแผนสไลด โดยฆาเช้ือที่ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ตัดอาหารแข็ง PDA 
จากจานเพาะเชื้อใหมีขนาดประมาณ 1 ตารางเซนติเมตร วางบนสไลดซึ่งตั้งอยูบนแทงแกวงอใน
จานเพาะเชื้อ เพาะราทั้ง 4 ดานของกอนอาหาร PDA แลวปดดวยกระจกปดสไลดที่ทําให
ปราศจากเชื้อ คอย ๆ เทน้ํากล่ันปราศจากเชื้อลงในจานเพาะเชื้อโดยใหระดับน้ําอยูต่ํากวาระดับ
ของสไลดเล็กนอย น้ําในจานเพาะเชื้อจะรักษาระดับความชื้นในจานเพาะเชื้อไมใหผิวของชั้น
อาหารแข็งแหง บมที่อุณหภูมิหองประมาณ 3-4 วัน ใชปากคีบยกกระจกปดสไลดขึ้น หยด
แอลกอฮอลความเขมขน 95 เปอรเซ็นต 1-2 หยด ลงบนกระจกปดสไลดดานที่มีการเจริญของรา
อยูทิ้งใหแหง นํากระจกปดสไลดดานที่มีการเจริญของราอยูปดลงบนสไลดที่มีหยดน้ํายาแลคโตฟ
นอล ทาขอบกระจกปดสไลดทั้ง 4 ดานดวยน้ํายาทาเล็บ ทิ้งใหแหงที่อุณหภูมิหองจะได สไลด
ถาวรเพื่อเก็บไวศึกษาลักษณะ 

 
4.  การศึกษาสูตร mold bran ที่เหมาะสมในการเลี้ยงราเพื่อเปนกลาเช้ือ 
 
 นําราที่คัดเลือกไดจากขอ 2 มาเตรียมใหอยูในรูป mold bran โดยทําการศึกษาหาสูตร
อาหารที่เหมาะสมกับการเติบโตและการผลิตเอนไซม ดังตอไปนี้ 
 
 4.1  การศึกษาการเติบโตและการสรางเอนไซมของราในอาหารรําขาวสาลี รําขาวจาว และ 
ขาวจาว 
 

เตรียมกลาเช้ือราโดยการเพาะในอาหารเหลว PDB ที่บรรจุในหลอดทดสอบขนาด  
16 x 150 มิลลิเมตร ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เปนเวลา 3 วัน ถายใสในฟลาสกขนาด 250 มิลลิลิตร ที่
มีสูตร mold bran ที่ตองการศึกษาดังตอไปนี้ 
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สูตรรําขาวสาลี ประกอบดวยรําขาวสาลี 10 กรัม และสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
ความเขมขน 0.2 นอรมอล ปริมาตร 10 มิลลิลิตร  

สูตรรําขาวจาว ประกอบดวยรําขาวจาว 10 กรัม และสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
ความเขมขน 0.2 นอรมอล 

สูตรขาวจาว ประกอบดวยขาวจาว 30 กรัม แชน้ํา 3 ช่ัวโมง  
 
บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เก็บตัวอยางทุกวันเปนเวลา 6 วัน เพ่ือวิเคราะหการ

เติบโต และการผลิตเอนไซมของราในสูตร mold bran  
 
4.1.1  การวิเคราะหการเติบโต จากปริมาณกลูโคซามีนในเสนใย ตามวิธีการของ Blix  

(1948) (ภาคผนวก ก ขอที่ 4) 
 

4.1.2  การผลิตเอนไซม เตรียมสารละลายเอนไซม โดยทําการสกัดเอนไซมในตัวอยาง 
ดวยน้ํากล่ัน 50 มิลลิลิตรตอฟลาสก เขยาดวยเครื่องเขยาที่ความเร็ว 200 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ
หองเปนเวลา 1 ช่ัวโมง กรองตัวอยางดวยผาขาวบาง นําสวนที่กรองไดทําการหมุนเหวี่ยงที่ 6000 
รอบตอนาที ที่ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที นําสวนใสที่ไดทําการวิเคราะหหาเอนไซม
แอลฟาอะมิเลส (ภาคผนวก ก ที่ 5) กลูโคอะมิเลส (ภาคผนวก ก ที่ 6) และโปรตีเอส (ภาค
ผนวก ก ที่ 7) 
 

4.1.3  ความชื้น  ทําการวิเคราะหหาความชื้นในตัวอยางอาหารแข็ง โดยใชวิธีการของ 
 A.O.A.C. (2000) (ภาคผนวก ก ขอที่ 1) 
 
 4.2  การศึกษาผลของธาตุอาหารที่มีตอการเติบโตและการสรางเอนไซมของราในอาหาร 
รําขาวสาลี  
 

ศึกษาถึงผลของธาตุอาหารที่เติมในรําขาวสาลีที่มีผลตอการเติบโตและผลิตเอนไซม
ของราโดยเตรียมอาหารสูตรตางๆ ดังตอไปนี้  

 
สูตรที่ 1 ประกอบดวยรําขาวสาลี 10 กรัม และสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความ 

เขมขน 0.2 นอรมอล ปริมาตร 10 มิลลิลิตร 
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สูตรที่ 2 ประกอบดวยรําขาวสาลี 10 กรัม และสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความ  
เขมขน 0.4 นอรมอล ปริมาตร 5 มิลลิลิตร และสารละลาย salt solution I 5 มิลลิลิตร (สารละลาย 
salt solution I ประกอบดวย (NH4)2SO4 0.1 % ,KH2PO4 0.1 % , K2HPO4 0.1 % และ MgSO4 0.34 
%) (ชิดชม, 2528) 

สูตรที่ 3 ประกอบดวยรําขาวสาลี 10 กรัม และสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความ 
เขมขน 0.3 นอรมัล 3.65 มิลลิลิตร salt solution II 1.85 มิลลิลิตร  (salt solution II ประกอบดวย 
ZnSO4.7H2O 0.62% FeSO4.7H2O 0.62% และ CuSO4.5H2O 0.08%) (ดาระณี, 2533) 

 
เก็บตัวอยางและทําการศึกษาวิเคราะหตัวอยางเชนเดียวกับขอ 4.1  

 
 4.3  การศึกษาผลของธาตุอาหารที่มีตอการเติบโตและการสรางเอนไซมของราในอาหารรํา
ขาวจาว 
 

ศึกษาถึงผลของธาตุอาหารที่เติมในรําขาวสาลีที่มีผลตอการเติบโตและผลิตเอนไซม
ของราโดยเตรียมอาหารสูตรตางๆ ดังตอไปนี้  

 
สูตรที่ 1 ประกอบดวยรําขาวจาว 10 กรัม และสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความ  

เขมขน 0.2 นอรมอล ปริมาตร 10 มิลลิลิตร 
สูตรที่ 2 ประกอบดวยรําขาวจาว 10 กรัม และสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความ  

เขมขน 0.4 นอรมอล ปริมาตร 5 มิลลิลิตร และสารละลาย salt solution I 5 มิลลิลิตร (สารละลาย 
salt solution I ประกอบดวย (NH4)2SO4 0.1 % ,KH2PO4 0.1 % , K2HPO4 0.1 % และ MgSO4 0.34 
%) (ชิดชม, 2528) 

สูตรที่ 3 ประกอบดวยรําขาวจาว 10 กรัม และสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความ  
เขมขน 0.3 นอรมัล 3.65 มิลลิลิตร salt solution II 1.85 มิลลิลิตร  (salt solution II ประกอบดวย 
ZnSO4.7H2O 0.62% FeSO4.7H2O 0.62% และ CuSO4.5H2O 0.08%) (ดาระณี, 2533) 

 
เก็บตัวอยางและทําการศึกษาวิเคราะหตัวอยางเชนเดียวกับขอ 4.1 

 
 คัดเลือกสูตร mold bran ที่ทําใหราเติบโตและผลิตเอนไซมไดดีที่สุด เพ่ือใชในการศึกษา
ขั้นตอไป 
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5.  การศึกษาสภาวะการยอยขาวโดยรา Amylomyces sp. M2 ที่เตรียมในรูป mold bran 
 
 ศึกษาถึงการนําเอา mold bran ไปใชในการยอยขาวเหนียวเพื่อใชสําหรับการหมักไวนขาว
โดยยีสต และผลของการเติม Ca++ ลงในขาว ศึกษาผลของการเพิ่มอุณหภูมิของขาวหลังจากมีการ
เจริญของรา Amylomyces sp. M2 เปนเวลา 2 วัน ที่มีตอการยอยขาวเปนน้ําตาล 
 
 5.1  การเตรียมกลาเช้ือรา 
 

ถายกลาเช้ือ Amylomyces sp. M2 อายุ 3 วัน จากอาหาร PDB (potato dextrose broth) 
ลงในอาหารเลี้ยงราสูตรที่คัดเลือกไดจากขอ 4 (รําขาวสาลี 10 กรัม กรดไฮโดรคลอริกความเขม
ขน 0.2 นอรมอล 10 มิลลิลิตร) บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 5 วัน  
 

5.2  การเตรียมขาวนึ่ง 
 

ช่ังขาวสารเหนียว 50 กรัม ลงในฟลาสกขนาด 500 มิลลิลิตร เติมน้ํา 75 เปอรเซ็นต
ของน้ําหนักขาวเริ่มตน นําไปนึ่งฆาเช้ือที่ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที  ทิ้งใหเย็นกอนใชเติมน้ํา
กล่ันปลอดเชื้อ 25 มิลลิลิตร เพ่ือใหเมล็ดขาวแยกตัว 

 
 5.3  สภาวะการศึกษา 
 

5.3.1  ตัวควบคุม  เติมกลาเช้ือราจากขอ 5.1 ลงในขาวปริมาณ 0.2 เปอรเซ็นต ของน้ํา
หนักขาวเริ่มตน คลุกใหทั่ว นําไปเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 วัน จากนั้นเติมน้ํากล่ัน
ปลอดเชื้อ 100 มิลลิลิตร  

 
5.3.2  ผลของ Ca++ เติม CaCl2 ลงในน้ําที่ใชแยกเมล็ดขาวใหมีความเขมขน Ca++ เทา 

กับ 0.1 เปอรเซ็นต นําไปนึ่งฆาเช้ือที่ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที จากนั้น เติมกลาเช้ือราจากขอ 
5.1 ลงในขาวปริมาณ 0.2 เปอรเซ็นต ของน้ําหนักขาวเริ่มตน คลุกใหทั่ว นําไปเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ
หองเปนเวลา 2 วัน จากนั้นเติมน้ํากล่ันปลอดเชื้อ 100 มิลลิลิตร  
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5.3.3  ผลของการเพิ่มอุณหภูมิเพ่ือปรับสภาวะใหเหมาะสมกับการทํางานของเอนไซม 
ในการยอยขาวที่มีตอปริมาณน้ําตาลเมื่อส้ินสุดกระบวนการยอยขาวโดยรา เตรียมการทดลองเชน
เดียวกับสภาวะควบคุม โดยเมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 วัน จากนั้นเติมน้ํากล่ันปลอด
เช้ือ 100 มิลลิลิตร แลวนําฟลาสกที่มีการเจริญของราไปบมที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
2 ช่ัวโมง เพ่ือเรงการทํางานของเอนไซมอะมิเลส 

 
5.3.4  ผลของการเติม Ca++ รวมกับการเพิ่มอุณหภูมิที่มีตอ ปริมาณน้ําตาลเมื่อส้ินสุด 

กระบวนการยอยขาวโดยรา  ทําการทดลองเชนเดียวกับขอ 5.3.2 เมื่อเติมน้ํากล่ันปลอดเชื้อเสร็จ
แลว นําไปบมที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง เพ่ือเรงการทํางานของเอนไซม   
อะมิเลส 
 
 5.4  การวิเคราะห 
 

เก็บตัวอยางมาทําการ centrifuge ที่ 6000 rpm เก็บสวนใสที่ได วิเคราะหองคประกอบ
ดังตอไปนี้  

 
- ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (total soluble solid) โดยใช hand refractometer 
- ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ โดยวิธีของ Miller (1959) 
- ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดแลคติกตามวิธีของ Amerine และ Ough (1974) 
- คาพีเอช 

 
นําผลการวิเคราะหที่ไดเปรียบเทียบหาสภาวะที่มีประสิทธิภาพในการยอยขาวไดดีที่สุด

เพ่ือใชในการเตรียมน้ําหมักเพ่ือใชในการหมักไวนขาวโดยยีสตตอไป 
 
6.  การคัดเลือกยีสต 
 

คัดเลือกเช้ือยีสตโดยนําเช้ือยีสตที่แยกไดจากขอ 1 และ Saccharomyces  cerevisiae สาย
พันธุทางการคา มาทดสอบประสิทธิภาพในการหมักไวนขาวรวมกับรา โดยเตรียมขาวเหนียวจาก
ขาวสาร 50 กรัม บรรจุในฟลาสกขนาด 500 มิลลิลิตร เติมน้ํา 75 เปอรเซ็นต นึ่งที่ 121 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 15 นาที เมื่อเย็นใหเติมน้ํากล่ันปลอดเชื้อ 25 มิลลิลิตร ลงไปเพื่อแยกเมล็ดขาว
ออกจากกัน ถายกลาเช้ือราที่คัดเลือกไดจากขอ 4 ลงไป บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 วัน เติมสาร
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ละลายน้ําตาลความเขมขน 15 0 บริกซ และกลาเช้ือยีสตที่ตองการทดสอบอายุ 20-24 ช่ัวโมง 
ปริมาณ 10 เปอรเซ็นต หมักที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 สัปดาห ตรวจผลโดยเก็บน้ําหมักมา
วิเคราะหองคประกอบดังตอไปนี้ 

 
- ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดดวย hand refractometer 
- ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ โดยวิธีของ Miller (1959)  
- ปริมาณแอลกอฮอลในรูปเอทานอล โดยวิธี dichromate oxidation ของ Amerine 

และ Ough (1974)  
- ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดแลคติกตามวิธีของ Amerine และ Ough (1974) 
- พีเอช 
- วิเคราะหสารที่ระเหยได (volatile compounds) ดวยเครื่องกาซโครมาโตกราฟ

ตามวิธี Zeeklein (1995) 
- คุณภาพทางประสาทสัมผัสของไวนขาวที่ได 

 
นําขอมูลที่ไดมาใชคัดเลือกยีสตที่เหมาะสมในการหมักไวนขาว 
 

7.  ศึกษาถึงความตองการสารอาหารในการหมักแอลกอฮอล 
 
 ศึกษาความตองการสารอาหารเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการหมักโดยยีสต โดยเติม DAHP 
(diammonium hydrogen phosphate) และ MgSO4  ลงในขาวที่ผานการยอยดวยราตามสภาวะที่
เหมาะสมในขอที่ 5 กอนทําการหมักโดยใชยีสตที่คัดเลือกได 
 
 7.1  การศึกษาผลของ DAHP ตอการหมัก 
 

เตรียมขาวตามวิธีการในขอ 5 ถายหัวเชื้อ mold bran ปริมาณ 0.2 เปอรเซ็นต คลุกให
ทั่ว บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 วัน จากนั้นเติม DAHP ปริมาณ 0, 0.03 และ 0.05 เปอรเซ็นต 
เติมกลาเช้ือยีสตที่เพาะเล้ียงในอาหารเหลว YM (Yeast  Malt  extract) เปนเวลา 24 ช่ัวโมง ที่
อุณหภูมิหอง ความเร็วรอบ 200 รอบตอนาที ทําการหมักที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 14 วัน เก็บตัว
อยางเปนระยะ ทําการวิเคราะหองคประกอบเชนเดียวกับขอ 5.4 
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 7.2  การศึกษาผลของ MgSO4 ตอการหมัก 
 

เตรียมขาวตามวิธีการในขอ 5 ถายหัวเชื้อ mold bran ปริมาณ 0.2 เปอรเซ็นต คลุกให
ทั่ว บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 วัน จากนั้นเติม MgSO4 ปริมาณ 0, 0.03 และ 0.05 เปอรเซ็นต 
เติมกลาเช้ือยีสตที่เพาะเล้ียงในอาหารเหลว YM (Yeast  Malt  extract) เปนเวลา 24 ช่ัวโมง ที่
อุณหภูมิหอง ความเร็วรอบ 200 รอบตอนาที ทําการหมักที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 14 วัน เก็บตัว
อยางเปนระยะทําการวิเคราะหองคประกอบเชนเดียวกับขอ 5.4 
 
8.  ผลของสภาวะการเก็บรักษาตอคุณภาพของไวนขาว 
 
 8.1  การหมักไวน   
 

แชขาวเหนียวเปนเวลา 12 ช่ัวโมง จากนั้นนํามานึ่งโดยใชรังถึงใหความรอนเปนเวลา 
30 นาที เมื่อขาวเย็นเติมน้ําตมสุกปริมาณ 0.5 เทาของขาวเหนียวเริ่มตน เกล่ียใหเมล็ดขาวแยกตัว 
เติม mold bran ที่เตรียมได จากขอที่ 4 ปริมาณ 0.2 เปอรเซ็นตของขาวเหนียวเริ่มตน คลุกใหทั่ว 
คลุมดวยผาดิบ หมักที่ 30 องศาเซลเซียสเปนเวลา 2 วัน ถายใสถังพลาสติก เติมสารละลายน้ําตาล
ความเขมขน 15 0 บริกซ 2 เทาของปริมาณขาวเหนียวเริ่มตน เติมกลาเช้ือยีสตที่เล้ียงในอาหาร
เหลว YM อายุ 20-24 ช่ัวโมง ปริมาณ 10 เปอรเซ็นต หมักตอที่อุณหภูมิหอง จนครบ 14 วัน  
 
 8.2  การกรอง   
 

นําไวนขาวมากรองดวยผาขาวบางเพื่อแยกกากขาว แยกสวนใสโดยใชสายยางดูดมา 
กรองผานดวย suction pump   
 
 8.3  การบรรจุขวดและพาสเจอรไรซ  
 

นําไวนที่กรองไดในขอ 8.2 มาบรรจุขวด และพาสเจอไรซ ที่อุณหภูมิ 55 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 5 นาที ทําใหเย็นอยางรวดเร็ว 
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 8.4  สภาวะการเก็บ   
 

8.4.1  สภาวะที่มีแสง 
8.4.2  เก็บที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส (ไมมีแสง) 
8.4.3  เก็บที่อุณหภูมิหอง (ไมมีแสง) 
8.4.4  เก็บที่อุณหภูมิ 20-24 องศาเซลเซียส (หองปรับอากาศและไมมีแสง) 
8.4.5  เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (หองเย็นและไมมีแสง) 

 
เก็บตัวอยางทุกสัปดาหเพ่ือวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของ 

 
- ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดดวย hand refractometer 
- ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ โดยวิธีของ Miller (1959)  
- ปริมาณแอลกอฮอล โดยวิธี dichromate oxidation ตามวิธีของ Amerine และ 

Ough (1974)  
- ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดแลคติกตามวิธีของ Amerine และ Ough (1974) 
- คาพีเอช 
- การเกิด browning โดยวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร 
- ความขุน โดยวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร 
- คา peroxide value 
- คุณภาพทางประสาทสัมผัสของไวนขาวที่ได 

 
เปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของไวนที่เก็บในแตละสภาวะและที่ระยะเวลา

การเก็บตาง ๆ กัน 
 
9.  สถานที่และระยะเวลาในการทดลอง 
 
 หองปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร 
 
 ระหวางเดือน มิถุนายน 2543 – เมษายน 2545 
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ผลและวิจารณ 
 

1.  ผลการแยกราและยีสต 
 
 จากผลการแยกราและยีสตจากลูกแปง ไดราทั้งหมด 6 ไอโซเลท และยีสต 3 ไอโซเลท ดัง
ตารางที่ 7-8 และภาพที่ 7 
 
ตารางที่ 7  ราที่แยกไดจากลูกแปง 
 
ไอโซเลท ลักษณะของรา 

M1 เสนใยมีสีขาว มีการเจริญเติบโตชา ไมพบการสรางสปอร 
M2 เสนใยมีสีขาวในระยะแรกของการเจริญเติบโต มีลักษณะฟูและเปลี่ยนเปนสีครีม

เมื่อเวลาผานไป มีการสรางสปอรสีดําเล็กนอย เมื่อเล้ียงเปนเวลานาน 
M3 เสนใยมีสีขาวฟู มีสปอรละเอียดสีดําเจริญกระจายอยูทั่วไปบนเสนใยทั่วผิวอาหาร

เล้ียงเชื้อ 
M4 เสนใยมีสีขาว มีสปอรสีเขียวอมเหลืองซึ่งเปล่ียนเปนสีดําอมเขียวเมื่อสปอรแกขึ้น 

มีลักษณะการเจริญมองเห็นเปนรูปวงแหวนซอนๆ กันบนผิวอาหารเลี้ยงเชื้อ มี
ลักษณะเสนใยฟู 

M5 เสนใยมีสีขาว มีการเจริญเติบโตชามาก เมื่อเล้ียงเปนเวลานานบริเวณขอบโคโลนี
จะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล 

M6 เสนใยมีสีขาว ไมพบการสรางสปอร ขอบโคโลนีจะเปลี่ยนเปนสีชมพู – น้ําตาล 
 
ตารางที่ 8  ยีสตที่แยกไดจากลูกแปง  
 
ไอโซเลท ลักษณะของยีสต 

Y1 ลักษณะโคโลนีมีสีครีมรูปทรงแบนราบขอบโคโลนีมีลักษณะหยักคลายมีเสนใยอยู
รอบๆ โคโลนี ลักษณะเซลลภายใตกลองจุลทรรศน พบวา ลักษณะเซลลคอนขาง
ยาว มีการแตกหนอ และสรางกล่ินหอมบนอาหารแข็ง  PDA  (ภาพที่ 7) 

Y2 ลักษณะโคโลนีมีสีครีม ขอบเรียบ ลักษณะเซลลภายใตกลองจุลทรรศนคอนขาง
กลม และมีการสรางกล่ินหอมบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (ภาพที่ 7) 

Y3 ลักษณะโคโลนีมีสีครีมขอบเรียบตรงกลางนูน (ภาพที่ 7) 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
 
ภาพที่ 7  ยีสตที่แยกไดจากลูกแปง (a) ไอโซเลท Y1, (b) ไอโซเลท Y2 และ (c) ไอโซเลท Y3 
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2.  ผลการคัดเลือกราที่มีประสิทธิภาพในการหมักขาว 
 
 ราที่แยกไดจากขอ 1 จะถูกนํามาตรวจสอบสมบัติที่เหมาะสมในการนําไปหมักขาว โดย
พิจารณาจากสมบัติในการยอยขาวและการสรางสปอร สําหรับสมบัติในการยอยจะตรวจวัดจาก
ปริมาณของเหลวที่ไดจากการยอยสลายขาว (น้ําตอย1) และกล่ินที่เกิดขึ้น ไดผลการทดลองดัง  
ตารางที่ 9 พบวารา 3 ไอโซเลท คือ M2, M4 และ M5 มีความสามารถในการหมักขาวไดปริมาณ
ของเหลวใกลเคียงกันในวันที่ 2 ของการหมัก แตเนื่องจาก M5 ใหน้ําตอยที่มีกล่ินคลายขาวบูดจึง
ไมนํามาใชในการหมักไวนขาว  
 

เมื่อพิจารณาสมบัติในการสรางสปอร ราที่นํามาใชในการหมักไวนขาวจะตองไมสราง 
สปอรที่มีสีเนื่องจากสีของสปอรจะมีผลตอคุณภาพทางดานสีของไวนขาวได จากตารางที่ 10 พบวา
มีรา 2 ไอโซเลท ที่สรางสปอรที่มีสีคือ ไอโซเลท M3 และ M4  ดังนั้นเมื่อนําสมบัติในการสราง 
สปอรมาพิจารณารวมกับสมบัติในการยอยขาวพบวา M2 เปนสายพันธุที่นาสนใจนํามาใชในการ
หมักไวนขาว เนื่องจากไมสรางสปอรที่มีสีในขณะที่ M4 จะสรางสปอรสีดําปกคลุมขาวตั้งแตวันที่ 2 
ของการหมัก  
 
ตารางที่ 9  ลักษณะการยอยขาวของราบริสุทธิ์ที่แยกจากลูกแปง 
 
ไอโซเลท วันที่ 1  วันที่ 2 วันที่ 3  วันที่ 4 วันที่ 5 หมายเหตุ 

M1 ไมพบการยอย  
M2 + ++ ++ ++ ++ กล่ินหอมคลายขาวหมาก 
M3 ไมพบการยอย  
M4 + ++ ++ ++ ++  
M5 + ++ +++ +++ +++ กล่ินบูด 
M6 ไมพบการยอย  

 
หมายเหตุ   (1)น้ําตอย คือ ของเหลวที่ไดจากการยอยสลายขาวโดยราประกอบดวยน้ําตาล
กลูโคส มอลโตส และลิมิทเดกซทริน ที่ไดจากการทํางานของเอนไซมอะมิเลส กรดอะมิโน       
เพปไทด ที่เกิดจากการยอยสลายโปรตีนในขาวโดยเอนไซมโปรตีเอส รวมไปถึง กรด และสาร
ประกอบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการเจริญเติบโตของรา  
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ตารางที่ 10  ลักษณะการสรางสปอรของราบริสุทธิ์ที่แยกจากลูกแปง 
 
ไอโซเลท วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 หมายเหตุ 

M1 ไมพบการสรางสปอร  
M2 ไมพบการสรางสปอร  
M3 - ++ +++ +++ +++ สีดํา 
M4 + ++ +++ +++ +++ สีดําอมเขียว 
M5 ไมพบการสรางสปอร  
M6 ไมพบการสรางสปอร  

 
3.  ผลการจําแนกรา 
 
 นําราไอโซเลท M2 ที่คัดเลือกไดจากขอ 2 มาศึกษาลักษณะการเติบโตและลักษณะของ  
ไมซีเลียม (mycelium) โดยเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง PDA ที่อุณหภูมิหอง พบวามีการเติบโตอยาง
รวดเร็ว เสนใยมีสีขาวฟู สราง sporangium นอยมาก ดังภาพที่ 8 เมื่อศึกษาลักษณะของราภายใต
กลองจุลทรรศน โดยการทํา slide culture  พบวามีเสนใยแบบไมมีผนังก้ัน (nonseptate mycelium)  
ภายในเสนใยมี chlamydospore อยูเปนจํานวนมาก ดังแสดงในภาพที่ 9  นําขอมูลนี้ไปเปรียบ
เทียบการจําแนกรากับขอมูลของ Ellis (1976) พบวาลักษณะดังกลาวสอดคลองกับ  Amylomyces  
sp.  
 
 Ellis และคณะ (1976) กลาววา Amylomyces เปนราใน class Phycomycetes  order 
Mucorales  family Mucoraceae  มีเสนใยแบบไมมีผนังก้ัน เจริญไดรวดเร็ว สราง chlamydospore 
จํานวนมากบนเสนใย พบการสราง sporangium นอยมากและไมสมบูรณ และอาจมีหรือไมมี 
rhizoid  เมื่อเล้ียงบนอาหาร synthetic mucor medium (SMA) เสนใยมีสีขาวจนถึงสีเทาออน ไมมี 
rhizoid มี sporangiophore เรียวแหลมตรงจุดที่เกิด สราง chlamydospore จํานวนมากบนเสนใย มี
ลักษณะตั้งแตรูปทรงกระบอก รูปไข และกลม ขนาดอยูในชวง 12-55 x 8-30 µm อาจเกิดเดี่ยวๆ 
หรือเกิดเปนหมู เมื่อเจริญบนอาหารแข็ง PDA  เสนใยจะมีสีเทา น้ําตาลออน จนถึงสีขาว 
chlamydospore สวนมากมีลักษณะกลม เมื่อเจริญบน อาหารแข็ง YM โคโลนีจะบางกวาบน SMA
และ PDA เสนใยจะมีสีขาวถึงสีน้ําตาลเทา ซึ่งชัยวัฒน (2521) กลาววา Chlamydomucor ที่แยกได
จากลูกแปงเหลาอําเภอเมืองนครสวรรคจะใหขาวหมากที่มีลักษณะและกลิ่นรสที่ดี คือ มีเมล็ดขาว 
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ภาพที่ 8  การเจริญของรา ไอโซเลทที่ M2 บนอาหารแข็ง PDA เปนเวลา 7 วัน  
 

 
 
ภาพที่ 9  ลักษณะโครงสรางของรา M2 ผานกลองจุลทรรศน 
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เหนียวนุม และมีน้ําขาวหมากเกิดขึ้นโดยเกือบจะมองไมเห็นการเติบโตของรา และไมพบสปอรที่
ทําใหขาวหมากมีสีตางๆ เกิดขึ้น ซึ่ง Chlamydomucor ก็คือราชนิดเดียวกับ Amylomyces จากผล
การศึกษาของมนตรี (2521) ไดทําการแยกคัดเลือกราจากลูกแปงเพ่ือใชในการผลิตไวนขาวพบวา 
Rhizopus MM32 และ Amylomyces  rouxii MM136 เปนราที่ยอยแปงและใหกล่ินรสที่ดีกับไวนขาว 
เชนเดียวกัน 
 
4.  การศึกษาสูตร mold bran ที่เหมาะสมในการเลี้ยงราเพื่อเปนกลาเช้ือ 
 

เมื่อทําการคัดเลือกราที่เหมาะสมไดแลวคือ Amylomyces  sp. M2 จึงนํามาเตรียมใหอยูใน
รูปของ mold bran เพ่ือใหมีความสะดวกในการนําไปใช เนื่องจากการศึกษาถึงการนําเช้ือบริสุทธิ์
มาใชในการหมักไวนมักจะเตรียมกลาเช้ือราโดยการเพาะในอาหารเหลว (วรรัตน, 2539) ทําใหไม
สะดวกในการเก็บรักษาและนํามาใชงานเทากับลูกแปง ดังนั้นในการทดลองนี้จึงทําการเลี้ยงราใน
อาหารแข็งที่เตรียมจากรําขาวสาลี รําขาวเจา และขาวเจา เพ่ือหาสูตรที่เหมาะสมในการเติบโตและ
สรางเอนไซมไดผลการทดลองดังภาพที่ 10-21 (ตารางผนวกที่ 3-8) 
 
 4.1  การศึกษาการเติบโตและการสรางเอนไซมของ Amylomyces  sp.  M2ในรําขาวสาลี  
รําขาวเจา และขาวเจา 
 

4.1.1  การเติบโตของ Amylomyces  sp.  M2  
 

ปริมาณกลูโคซามีนเปนองคประกอบของผนังเซลลของราสามารถนํามาเปนตัว
บงช้ีการเติบโตของราได (Blix, 1946) ดังน ัน้จึงวิเคราะหปริมาณกลูโคซามีนในอาหาร ไดผลดัง
ภาพที่ 10 พบวาในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง ยังไมพบการเติบโตซึ่งอาจเปนระยะ lag  phase หลังจาก
นั้นจึงมีการเติบโตเกิดขึ้น และจะเริ่มเขาสูระยะคงที่ในวันที่ 4-5 ของการเพาะเลี้ยง เมื่อพิจารณา
การเติบโตของราในอาหารที่เตรียมจากวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิด คือ รําขาวสาลี รําขาวเจา และขาวเจา 
พบวา รําขาวสาลีจะทําใหรามีการเติบโตไดดีที่สุด โดยจะมีปริมาณกลูโคซามีนเทากับ 22.75 
มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนัก mold bran แหงในขณะที่รําขาวเจาจะทําใหมีการเติบโตไดรองลงมาคือจะ
มีปริมาณกลูโคซามีเทากับ 19.68 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนัก mold bran แหงเมื่อพิจารณา         
องคประกอบของสารอาหารที่มีในรําขาวสาลีและรําขาวเจา (ตารางที่ 6) พบวาในรําขาวสาลีจะมี
แหลงไนโตรเจนและวิตามินสูงกวาในรําขาวเจา ทําใหราสามารถเจริญในรําขาวสาลีไดดีกวาในรํา
ขาวเจา เมื่อพิจารณาถึงองคประกอบที่เปนไขมันพบวาในรําขาวเจาจะมีปริมาณไขมันเปน       
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องคประกอบถึง 13.66 เปอรเซ็นต ในขณะที่รําขาวสาลีจะมีปริมาณไขมันเปนองคประกอบ 8 
เปอรเซ็นต โดยปริมาณไขมันที่สูงอาจจะไปยับยั้งการเติบโตของราได โดยปริมาณกรดไขมันจะไป
ลดอัตราการใชออกซิเจนและทําใหการผลิต ATP ในเซลลลดลงจึงทําใหเช้ือมีการเติบโตลดลง 
(Sheu, 1972) เมื่อพิจารณาการเติบโตของราในขาวเจาพบวามีการเติบโตต่ําที่สุดโดยวัดปริมาณ 
กลูโคซามีนได 3.88 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนัก mold bran แหง เมื่อพิจารณาปจจัยที่ทําใหรามีการ
เติบโตไดต่ําในขาวเจาอาจเนื่องมาจากในขาวเจา จะมีปริมาณแหลงธาตุอาหารที่จําเปนตอการเติบ
โตต่ําเนื่องจากองคประกอบที่เปนโปรตีน และวิตามินของขาวไดถูกขัดออกไปในขั้นตอนการสีขาว
แลว นอกจากนี้ความชื้นยังเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลทําใหการเติบโตของราในขาวเจาเกิดขึ้นไดนอย
กวาในรําขาวสาลีและขาวเจาเนื่องจากจะมีปริมาณความชื้นเริ่มตนเทากับ 29.69 เปอรเซ็นต ใน
ขณะที่สูตรอาหารที่เตรียมจากรําขาวสาลี และรําขาวเจาจะมีความชื้นอยูระหวาง 50.89-52.62 
เปอรเซ็นต  
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ภาพที่ 10  ปริมาณกลูโคซามีนของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาวสาลี (•), รําขาวเจา (ο) 

และขาวเจา ( ) เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 6 วัน 
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4.1.2  ผลการผลิตเอนไซมจาก รา Amylomyces  sp. M2  
  

จากการวิเคราะหกิจกรรมเอนไซมแอลฟาอะมิเลสและกลูโคอะมิเลสที่ Amylomyces  
sp. M2 ผลิตขึ้นในอาหารรําขาวสาลี รําขาวเจา และขาวเจา ไดผลดังภาพที่ 11-12 พบวา 
Amylomyces  sp.M2  สามารถผลิตเอนไซมแอลฟาอะมิเลสในอาหารรําขาวสาลี รําขาวเจา และขาว
เจาไดสูงสุด 785.44, 1.74 และ 6.47 หนวยตอกรัมน้ําหนัก moldbran แหง ตามลําดับ และ
เอนไซมกลูโคอะมิเลส 46.38, 0.61 และ 1.90 หนวยตอกรัมน้ําหนัก moldbran แหง จะเห็นวาสูตร
อาหารที่เตรียมจากรําขาวสาลีจะใหกิจกรรมเอนไซมแอลฟาอะมิเลสและกลูโคอะมิเลสสูงที่สุด ใน
ขณะที่สูตรที่เตรียมจากรําขาวเจาจะใหกิจกรรมเอนไซมทั้งสองชนิดต่ําที่สุด สอดคลองกับรายงาน
ของ Olympia and Ueda (1980) ที่กลาววารําขาวสาลีเปนเปนอาหารที่สมบูรณสําหรับเลี้ยงราเพื่อ
ใชในการยอยแปงใหเปนน้ําตาลไดดีกวารําขาวเจา และสอดคลองกับการทดลองของ ชิดชม 
(2528) ที่พบวา Amylomyces As, Amylomyces Ac และ Amylomyces MM-136 จะสามารถผลิต
เอนไซมกลูโคอะมิเลสในอาหารรําขาวสาลีไดสูงกวาการผลิตในรําขาวเจา 
  

เมื่อพิจารณาถึง ประสิทธิภาพการผลิตเอนไซมในขาวเจาพบวาจะผลิตไดต่ํากวา
ในรําขาวสาลี สอดคลองกับรายงานของ ดาระณี (2533) ที่วา Aspergillus  kawachi, Aspergillus 
N-2, Aspergillus  awamori 3S-118, Aspergillus  kawachi TISTR 3194, Aspergillus K, Rhizopus  
sp. สามารถผลิตเอนไซมกลูโคอะมิเลสในอาหารรําขาวสาลีไดสูงกวาอาหารที่เตรียมจากขาวเจา
โดยสามารถผลิตเอนไซมได 33.96-154.47 หนวยตอกรัมน้ําหนักแหง และผลิตได 5.20-87.83 
หนวยตอกรัมน้ําหนักแหง ในขาวเจา เมื่อพิจารณาจากการเติบโตก็จะพบวา ราจะมีการเติบโตใน
ขาวเจาไดต่ํากวารําขาวสาลีดังนั้นจึงทําใหผลิตเอนไซมไดต่ํากวา แตอยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบ
การเติบโตและความสามารถในการผลิตเอนไซมของ Amylomyces  sp  M2 ในอาหารรําขาวเจา
กับขาวเจาพบวา ราเติบโตไดดีในรําขาวเจา แตผลิตเอนไซมไดดีในขาวเจา ทั้งนี้เนื่องจากในขาว
เจามีองคประกอบที่เปนแปงสูงกวาในรําขาวเจา และแปงจะเปนตัวเหนี่ยวนําทําใหราผลิตเอนไซม
แอลฟาอะมิเลสและกลูโคอะมิเลสไดสูงกวา (สุมาลี, 2528) และอาจเกิดจากการที่รําขาวเจามี  
องคประกอบที่เปนไขมันสูงซึ่งจะไปยั้งยังการผลิตเอนไซมของราดังที่ Eitenmille และคณะ (1970) 
รายงานวาน้ํามันมีผลทําให Penicillium roqueforti มีการผลิตเอนไซมไลเปสลดลง 
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ภาพที่ 11  กิจกรรมเอนไซมแอลฟาอะมิเลสของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาวสาลี (•), 

รําขาวเจา (ο) และขาวเจา ( ) เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 6 วัน 
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ภาพที่ 12  กิจกรรมเอนไซมกลูโคอะมิเลสของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาวสาลี (•),    

รําขาวเจา (ο) และขาวเจา ( ) เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 6 วัน 
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ภาพที่ 13  กิจกรรมเอนไซมโปรตีเอสของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาวสาลี (•),  

รําขาวเจา (ο) และขาวเจา ( ) เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 6 วัน 
 
ผลการวิเคราะหกิจกรรมเอนไซมโปรตีเอสพบวามีแนวโนมเดียวกับการผลิต

เอนไซมแอลฟาอะมิเลสและกลูโคอะมิเลสโดย Amylomyces  sp.  M2 สามารถผลิตเอนไซม     
โปรตีเอสไดมากที่สุดในรําขาวสาลี รองลงมาคือขาวเจาและผลิตในรําขาวเจาไดต่ําที่สุด การผลิต
เอนไซมสูงสุดจะเกิดขึ้นในวันที่ 2-3 ของการเพาะเลี้ยงเนื่องจากในชวงแรกของการเติบโตจุลินทรีย
ตองการโปรตีนไปใชในการสรางองคประกอบของเซลลจึงทําใหผลิตเอนไซมโปรตีเอสเพ่ือมายอย
แหลงโปรตีนในแหลงอาหาร หลังจากนั้นความตองการจะลดลงและเอนไซมจะเกิดการยอยสลาย
ตัวเองทําใหกิจกรรมเอนไซมโปรตีเอสลดลงในที่สุด 
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 4.2  การศึกษาผลของธาตุอาหารที่มีตอการเติบโตและการสรางเอนไซมของ Amylomyces  
sp.  M2 ในรําขาวสาล ี
 

4.2.1  ผลของธาตุอาหารที่มีตอการเติบโตของ Amylomyces  sp.  M2 ในรําขาวสาลี 
 

การวิเคราะหการเติบโตจากปริมาณกลูโคซามีนในรําขาวสาลีสูตรที่ 1 รําขาว
สาลีสูตรที่ 2 และรําขาวสาลีสูตรที่ 3 ไดผลดังภาพที่ 14 
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ภาพที่ 14  ปริมาณกลูโคซามีนของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาวสาลีสูตรที่ 1  (•), รําขาว

สาลีสูตรที่ 2 (ο) และรําขาวสาลีสูตรที่ 3 ( ) เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 6 
วัน 

 
หมายเหตุ    สูตรที่ 1: รําขาวสาลี 10 กรัม + 0.2 N HCl 10 มิลลิลิตร (ความชื้น52.62 เปอรเซ็นต) 
      สูตรที่ 2: รําขาวสาลี 10 กรัม + 0.4 N HCl 5 มิลลิลิตร + salt solution I 5 มิลลิลิตร 
   (ความชื้น 53.75 เปอรเซ็นต) 

  สูตรที่ 3: รําขาวสาลี 10 กรัม + 0.3 N HCl 3.65 มิลลิลิตร + salt solution II 1.85 
  มิลลิลิตร (ความชื้น 40.06 เปอรเซ็นต) 
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จากรายงานของ ชิดชม (2528) พบวาการเพิ่มแหลง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม และ แมกนีเซียมลงในรําขาวสาลีจะทําให Amyolomyces  sp. As มีการเติบโตและ
ผลิตเอนไซมไดดีขึ้นดังนั้นในการทดลองนี้จึงเพ่ิมแหลงของสารอาหารดังกลาวลงในรําขาวสาลี
สูตรที่ 2 ไดผลการทดลองดังภาพที่ 14 พบวาการเพิ่มแหลงสารอาหารดังกลาว ไมมีผลเรงการ 
เติบโตของราในรําขาวสาลีแตอยางใด อาจเนื่องจาก ในรําขาวสาลีมีปริมาณของไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และ แมกนีเซียม อยูเพียงพอกับความตองการของราเพื่อใชในการเติบ
โตแลว สอดคลองกับผลการทดลองของ วราวุฒิ (2528) ที่พบวารําขาวสาลีมีองคประกอบที่
เหมาะสมในการนํามาเปนแหลงอาหารสําหรับเพาะเลี้ยง Aspergillus และ Rhizopus เพ่ือใชในการ
ผลิตเอนไซมไดโดยไมตองมีการเพิ่มสารอาหารลงไป  

 
เมื่อพิจารณาถึงการเติบโตของราในรําขาวสาลีสูตรที่ 3 ซึ่งเปนสูตรอาหารที่  

ดัดแปลงมาจากสูตรที่ใชสําหรับเตรียมกลาเช้ือในการผลิตเอนไซมในระดับอุตสาหกรรมโดยจะมี
การเติม FeSO4, ZnSO4 และ CuSO4 ลงในรําขาวและปรับความชื้นอาหารเริ่มตนที่ 40 เปอรเซ็นต 
(Underkolfler และ Hickey, 1954) พบวาในสูตรนี้จะทําให Amylomyces  sp. M2 มีการเติบโตไดต่ํา
กวาสูตรอาหารที่ไมมีการเพิ่มแหลงแรธาตุ (สูตรที่ 1) อาจเนื่องมาจากความชื้นที่มีในอาหารไม
เหมาะสมกับการเติบโตของ Amylomyces  sp. M2 ซึ่งโดยทั่วไปจะมีความชื้นที่เหมาะสมกับการเติบ
โตที่ 50 เปอรเซ็นต ในขณะที่สูตรอาหารที่เตรียมสําหรับใชในอุตสาหกรรมปรับความชื้นใหอยูใน
ชวง 40 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนความชื้นที่เหมาะกับการเติบโตของราในจีนัส Rhizopus  มากกวา 
(สุมาลี, 2528 ; ดาระณี, 2533) 
 

4.2.2  ผลของธาตุอาหารที่มีตอการผลิตเอนไซมของ  Amylomyces  sp. M2 ในรําขาว
สาลี 

 
ผลการวิเคราะหปริมาณเอนไซมแอลฟาอะมิเลส และกลูโคอะมิเลสที่ผลิตโดย 

Amylomyces  sp. M2 ใน รําขาวสาลีสูตรที่ 1 รําขาวสาลีสูตรที่ 2 และรําขาวสาลีสูตรที่ 3 ไดผลการ
ทดลองดังภาพที่ 15-16 จากผลการทดลองพบวาการเติม (NH4)2SO4, KH2PO4, K2HPO2 และ 
MgSO4 ลงในรําขาวสาลี (สูตรที่ 2) ทําใหกิจกรรมเอนไซมแอลฟาอะมิเลส และกลูโคอะมิเลสเพ่ิม
ขึ้นจาก 785.44 และ 46.38 หนวยตอกรัมน้ําหนักแหงเปน 855.73 และ 50.29 หนวยตอกรัม      
น้ําหนัก mold bran แหง ตามลําดับ ซึ่งเปนปริมาณที่นอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพ่ิม
ขึ้นจากการเติมแหลงธาตุ ในขณะที่การเติม FeSO4, ZnSO4 และ CuSO4 ลงในรําขาวสาลีและปรับ
ความชื้นอาหารเริ่มตนที่ 40 เปอรเซ็นต พบวากิจกรรมเอนไซมที่วิเคราะหไดจะมีปริมาณลดลงซึ่ง 
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ภาพที่ 15  กิจกรรมเอนไซมแอลฟาอะมิเลสของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาวสาลีสูตรที่ 1  

(•), รําขาวสาลีสูตรที่ 2 (ο) และรําขาวสาลีสูตรที่ 3 ( ) เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิหอง
เปนเวลา 6 วัน 
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ภาพที่ 16  กิจกรรมเอนไซมกลูโคอะมิเลสของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาวสาลีสูตรที่ 1  

(•), รําขาวสาลีสูตรที่ 2 (ο) และรําขาวสาลีสูตรที่ 3 ( ) เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิหอง
เปนเวลา 6 วัน 
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สอดคลองกับการเจริญเติบโตเนื่องจาก Amylomyces  sp.  M2 จะมีการเจริญเติบโตไดในอาหาร  
รําขาวสาลีสูตรที่ 3 ต่ํากวารําขาวสาลีสูตรอื่น จึงทําใหปริมาณเอนไซมที่ผลิตไดต่ําไปดวย 
 

เมื่อวิเคราะหกิจกรรมเอนไซมโปรตีเอสในรําขาวสาลีทั้ง 3 สูตรพบวามีแนว
โนมเปนแบบเดียวกับการผลิตเอนไซมแอลฟาอะมิเลสและกลูโคอะมิเลส โดยจะสรางเอนไซมสูง
สุดในอาหารรําขาวสาลีสูตรที่ 1  สูตรที่ 2 และสูตรที่ 3 คือ 531.66, 542.05 และ 361.65 หนวยตอ
กรัมน้ําหนัก mold bran แหง ตามลําดับ จะเห็นวาการเติม (NH4)2SO4, KH2PO4, K2HPO2 และ 
MgSO4 ลงในรําขาวสาลี (สูตรที่ 2) ทําใหเอนไซมโปรตีเอสเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอย ในขณะที่สูตรที่ 3 
Amylomyces  sp.  M2 จะมีการผลิตเอนไซมโปรตีเอสไดต่ําที่สุดเชนเดียวกับการผลิตเอนไซม
แอลฟาอะมิเลสและกลูโคอะมิเลส แตอยางไรก็ตามยังไมสามารถที่จะสรุปวา FeSO4, ZnSO4 และ 
CuSO4 มีผลทําใหการผลิตเอนไซมลดลงเนื่องจากในสูตรที่ 3 Amylomyces  sp.  M2 จะมีการ   
เติบโตต่ํา ซึ่งอาจเปนผลมาจากความชื้นที่ไมเหมาะสมจึงทําใหการผลิตเอนไซมเกิดขึ้นไดนอยกวา
สูตรอื่น ๆ ดังนั้นหากตองการศึกษาถึงผลของ FeSO4, ZnSO4 และ CuSO4 ก็ควรจะตองมีการปรับ
ความชื้นเริ่มตนใหเทากันจึงจะเปรียบเทียบกันได 
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ภาพที่ 17  กิจกรรมเอนไซมโปรตีเอสของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาวสาลีสูตรที่ 1  (•), 

รําขาวสาลีสูตรที่ 2 (ο) และรําขาวสาลีสูตรที่ 3 ( ) เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิหองเปน
เวลา 6 วัน 
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 4.3  การศึกษาผลของธาตุอาหารที่มีตอการเติบโตและการสรางเอนไซมของ Amylomyces  
sp.  M2 ในรําขาวเจา 
 

4.3.1  ผลของธาตุอาหารที่มีตอการเติบโตของ Amylomyces  sp.  M2 ในรําขาวเจา 
 

ผลการศึกษาถึงการนําเอารําขาวเจามาใชในการเตรียม mold bran โดยมีการ
เติมธาตุอาหารลงในรําขาวเจาที่มีผลตอการเติบโตของ Amylomyces  sp. M2 ไดผลการทดลองดัง
ภาพที่ 18 พบวา Amylomyces  sp. M2 จะเริ่มเติบโตหลังเร่ิมเพาะเลี้ยงเปนเวลา 24 ช่ัวโมงในรํา
ขาวเจาทั้ง 3 สูตร โดยจะมีปริมาณกลูโคซามีนสูงสุดในแตละสูตร 19.68, 16.93 และ 13.65 
มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนัก mold bran แหง จะเห็นวาการเติมธาตุอาหารแตละสูตรลงในรําขาวไมได
มีผลเรงการเติบโตของ Amylomyces  sp.  M2 นอกจากนี้ยังพบวาในสูตรที่ 3 ที่มีการเติม FeSO4, 
ZnSO4 และ CuSO4 และปรับความชื้นอาหารเริ่มตนที่ 40 เปอรเซ็นต จะเปนสูตรที่มีการเติบโตต่ําที่
สุด ซึ่งอาจเปนผลมาจากความชื้นเริ่มตนในอาหารต่ํากวาสูตรอื่นๆ ที่จะมีความชื้นเริ่มตนใน
อาหารอยูระหวาง 49.52 - 50.89 เปอรเซ็นต  
 

4.3.2  ผลของธาตุอาหารที่มีตอการผลิตเอนไซมของ  Amylomyces  sp. M2 ใน       
รําขาวเจา 

 
เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพการผลิตเอนไซมแอลฟาอะมิเลส กลูโคอะมิเลส 

และโปรตีเอส ของ Amylomyces  sp. M2 ในสูตรอาหารที่เตรียมจากรําขาวเจาทั้ง 3 สูตร ไดผลการ
ทดลองดังภาพที่ 19-21 พบวาการผลิตเอนไซมทั้ง 3 ชนิดของ Amylomyces  sp. M2 ในสูตรอาหาร
ทั้ง 3 สูตร มีแนวโนมเปนแบบเดียวกันคือสูตรที่ 3 ที่มีการเติม FeSO4, ZnSO4 และ CuSO4 และ
ปรับความชื้นอาหารเริ่มตนที่ 40 เปอรเซ็นตจะผลิตเอนไซมทั้ง 3 ชนิดไดสูงกวาสูตรที่ 1 และสูตรที่ 
2 แสดงวาธาตุอาหาร 3 ชนิดดังกลาวมีผลเรงการสรางเอนไซมของ Amylomyces  sp. M2 ในรําขาว
เจาได  ในขณะที่สูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 จะผลิตเอนไซมไดใกลเคียงกัน แสดงวาการเติม 
(NH4)2SO4, KH2PO4, K2HPO2 และ MgSO4 ลงในรําขาวเจาไมไดมีผลในการเรงการผลิตเอนไซม
แตอยางใด 
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ภาพที่ 18  ปริมาณกลูโคซามีนของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาวเจาสูตรที่ 1  (•), รําขาว

เจาสูตรที่ 2 (ο) และรําขาวเจาสูตรที่ 3 ( ) เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 6 
วัน 

 
หมายเหตุ    สูตรที่ 1: รําขาวเจา 10 กรัม + 0.2 N HCl 10 มิลลิลิตร (ความชื้น 50.89 เปอรเซ็นต) 
     สูตรที่ 2: รําขาวเจา + 0.4 N HCl 5 มิลลิลิตร + salt solution I 5 มิลลิลิตร 
    (ความชื้น 49.52 เปอรเซ็นต) 
    สูตรที่ 3: รําขาวเจา + 0.3 N HCl 3.65 มิลลิลิตร + salt solution II 1.85 มิลลิลิตร 
   (ความชื้น 37.80 เปอรเซ็นต) 
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ภาพที่ 19  กิจกรรมเอนไซมแอลฟาอะมิเลสของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาวเจาสูตรที่ 1  

(•), รําขาวเจาสูตรที่ 2 (ο) และรําขาวเจาสูตรที่ 3 ( ) เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิหอง
เปนเวลา 6 วัน 
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ภาพที่ 20  กิจกรรมเอนไซมกลูโคอะมิเลสของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาวเจาสูตรที่ 1  

(•), รําขาวเจาสูตรที่ 2 (ο) และรําขาวเจาสูตรที่ 3 ( ) เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิหอง
เปนเวลา 6 วัน 
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ภาพที่ 21  กิจกรรมเอนไซมโปรตีเอสของ Amylomyces  sp.  M2 ในอาหารรําขาวเจาสูตรที่ 1  (•), 

รําขาวเจาสูตรที่ 2 (ο) และรําขาวเจาสูตรที่ 3 ( ) เมื่อเพาะเล้ียงที่อุณหภูมิหองเปน
เวลา 6 วัน 

 
 เมื่อพิจารณาจากการเติบโตและการผลิตเอนไซมของ Amylomyces  sp. M2 ในสูตร mold 
bran ทั้งหมดพบวาสูตรที่เตรียมจากรําขาวสาลีทําใหมีการเติบโตและผลิตเอนไซมไดดีที่สุด โดยมี
ปริมาณกลูโคซามีนสูงสุด 22.75 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนัก mold bran แหง มีกิจกรรมเอนไซม
แอลฟาอะมิเลส กลูโคอะมิลเลส และโปรตีเอส 785.44, 46.38 และ 531.66 หนวยตอกรัมน้ําหนัก 
mold bran แหง ตามลําดับ การเพิ่มแหลงไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม และแมกนีเซียม ไมมี
ผลเรงการเติบโต ในขณะที่กิจกรรมเอนไซมแอลฟาอะมิเลส กลูโคอะมิลเลส และโปรตีเอส เพ่ิม
เปน 855.73, 50.29 และ 542.05 หนวยตอกรัมน้ําหนัก mold bran แหง ตามลําดับ ซึ่งเปนปริมาณ
ที่นอยมากเมื่อคิดถึงรายจายในการเติมสารอาหาร ดังนั้นจึงเตรียม mold bran จากรําขาวสาลีสูตรที่ 
1 โดยการเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 5 วัน เพ่ือใชเปนกลาเช้ือในการหมักไวนขาว 
 
5.  ผลการศึกษาสภาวะในการยอยขาวโดย Amylomyces sp. M2 
 
 ในการทดลองนี้นํา mold bran มาใชเปนกลาเช้ือในการหมักทดแทนการใชลูกแปงโดยให
ราไดมีการเจริญในขาวเหนียวและผลิตเอนไซมออกมายอยแปงในขาว วิธีนี้จะไดน้ําหมักที่มีกล่ินที่
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หอมของเอสเทอรที่ Amylomyces sp. M2 ผลิตขึ้น โดยเมื่อเติมน้ํากล่ันปลอดเชื้อแลวนําน้ําหมักที่
ไดมาวิเคราะหองคประกอบทางเคมีไดผลดังตารางที่ 11 พบวามีปริมาณของแข็งที่ละลายไดเทา
กับ 17.97 บริกซ น้ําตาลรีดิวซ 13.54 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ปริมาณกรดแลคติก 0.46 เปอรเซ็นต
โดยปริมาตร พีเอช 3.59  เนื่องจากการยอยขาวโดยรา Amylomyces sp. M2 จะเกิดจากการทํางาน
ของเอนไซมอะมิเลสซึ่งจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการยอยอยูในชวง 45-60 องศาเซลเซียส ดังนั้น
เมื่อปลอยใหรามีการเจริญและผลิตเอนไซมเปนเวลา  2 วัน จึงเพ่ิมอุณหภูมิของการหมักเปน 50 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง เพ่ือทําใหเอนไซมไดมีกิจกรรมในการยอยแปงในขาวไดสูงสุด
พบวาไดน้ําหมักที่มีปริมาณของแข็งที่ละลายไดเทากับ 18.1 บริกซ น้ําตาลรีดิวซ 13.37 เปอรเซ็นต 
โดยน้ําหนัก ปริมาณกรดแลคติก 0.46 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนัก พีเอช 3.60  ซึ่งเปนปริมาณที่ใกล
เคียงกับการหมักโดยไมตองมีการเพิ่มอุณหภูมิ (ตัวควบคุม) ซึ่งเปนไปไดวาระยะเวลา 2 วันที่รา
เจริญและผลิตเอนไซมออกมายอยขาวเปนเวลาที่เพียงพอตอการยอยขาวแลว จนการเพิ่ม
อุณหภูมิเพ่ือใหเอนไซมทํางานอีกในชวงหลังของการเจริญไมมีความจําเปน แตอยางไรก็ตามเนื่อง
จากระยะเวลาที่ใชบมไวที่ 50 องศาเซลเซียส เพียง 2 ช่ัวโมงอาจสั้นเกินไปจนทําใหไมเห็นความ
แตกตาง ดังนั้นหากตองการศึกษาถึงผลของการเพิ่มอุณหภูมิที่แนนอนควรจะตองเพ่ิมเวลาการ
บมใหนานขึ้น แตเนื่องจากในการทดลองนี้ตองการยอยขาวเพื่อใชในการหมักไวนจึงไมไดศึกษา
ถึงผลของเวลาในการบมที่ 50 องศาเซลเซียส เพราะจะทําใหกล่ินหอมระเหยไปทําใหกล่ินรสของ
ไวนลดลงได 

 
เนื่องจากการผลิตไวนขาวแบบดังเดิมของประเทศไทยมักลางเมล็ดขาวดวยน้ําปูนใสกอน

ทําการหมัก เมื่อพิจารณาจากสูตรเคมีของน้ําปูนใส พบวาเปนแหลงของ Ca++ และมีรายงานวา 
Ca++ ที่มีอยูในน้ําที่ใชในการ mashing จะเปนตัวรวมกิจกรรมการทํางานของเอนไซมอะมิเลสจาก
ขาวมอลต ดังนั้นในการทดลองนี้จึงศึกษาถึงผลของ Ca++ ที่จะมีตอการยอยแปงในเมล็ดขาว โดย
ทําการเติม Ca++ ลงไปในขาวกอนพรอมกับปลอยใหมีการเจริญของราเปนเวลา 2 วัน จากนั้น
วิเคราะหองคประกอบของน้ําหมักที่ได พบวา มีปริมาณของแข็งที่ละลายไดเทากับ 17.93 0 บริกซ 
น้ําตาลรีดิวซ 13.74 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนัก ปริมาณกรด 0.44 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนัก พีเอช 3.58 
ซึ่งเปนปริมาณที่ใกลเคียงกับปริมาณน้ําตาล และของแข็งที่ละลายไดในชุดควบคุม แสดงวา Ca++ 
จะไมมีผลตอการทํางานของเอนไซมอะมิเลสจากรา (Sriroth, 1997)  

 
การศึกษาถึงผลของ Ca++ รวมกับการเพิ่มอุณหภูมิที่มีผลตอการยอยขาวพบวา น้ําหมักที่

ไดมีปริมาณของแข็งที่ละลายไดเทากับ 18.4 บริกซ น้ําตาลรีดิวซ 14.10 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนัก 
ปริมาณกรดแลคติก 0.44 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนักพีเอช 3.61 ซึ่งในสภาวะนี้ทําใหมีปริมาณของ
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แข็งละลายได และปริมาณน้ําตาลรีดิวซ เพ่ิมขึ้นจากสภาวะควบคุม เทากับ 2.39 และ 4.13 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ แสดงวา Ca++ และการเพิ่มอุณหภูมิ สงผลรวมกันในการสงเสริมการทํางาน
ของเอนไซม แตอยางไรก็ตามจากปริมาณน้ําตาลรีดิวซ และปริมาณของแข็งที่ละลายไดที่เพ่ิมขึ้น
เพียง 2-4 เปอรเซ็นตนี้ เปนปริมาณที่ต่ํามาก เมื่อเทียบคาใชจายในดานพลังงานที่จะตองเสียไป
เพ่ิมอุณหภูมิของขาว 

 
จากการทดลองสรุปไดวา การยอยขาวโดยใหรามีการเจริญและผลิตเอนไซมเปนเวลา 2 

วันเปนสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการเตรียมน้ําหมักสําหรับการหมักไวนขาว โดยไมจําเปนตองมี
การเติม Ca++ หรือทําการเพิ่มอุณหภูมิเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการยอยแตอยางใด 
 
ตารางที่ 11  องคประกอบทางเคมีของน้ําหมักที่เตรียมไดจากการยอยขาว 
 

อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
องคประกอบ 

ไมเติม Ca++ เติม Ca++ ไมเติม Ca++ เติม Ca++ 

ของแข็งที่ละลายได 
(บริกซ) 

17.97 17.93 18.1 18.4 

น้ําตาลรีดิวซ  
(เปอรเซ็นต) 

13.54 13.74 13.72 14.10 

ปริมาณกรด  
(เปอรเซ็นต) 

0.46 0.44 0.46 0.49 

พีเอช 3.59 3.58 3.60 3.61 
  
6.  การคัดเลือกยีสต 
 

นํายีสตที่แยกไดจากลูกแปงทั้ง 3 สายพันธุ และ Saccharomyces  cesevesiae สายพันธุทาง
การคามาทดลองหมักไวนขาวรวมกับ Amylomyces sp. M2 เปรียบเทียบกับการหมักโดยใชลูกแปง 
และการหมักโดยใชลูกแปงรวมกับ Saccharomyces  cesevesiae เปนเวลา 14 วัน โดยเก็บตัวอยาง
น้ําหมักเปนระยะเพื่อวิเคราะห การเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดน้ําตาล    
รีดิวซ ปริมาณแอลกอฮอล ปริมาณกรดในรูปกรดแลคติก พีเอช และวิเคราะหปริมาณสารใหกล่ิน
รสเมื่อส้ินสุดการหมัก ไดผลดังแสดงในภาพที่ 22 ถึงภาพที่  26 (ตารางผนวกที่ 10-15) 
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ปริมาณของแข็งที่ละลายไดบอกถึงปริมาณน้ําตาลที่มีในน้ําหมักอยางคราว ๆ โดยใน    
น้ําหมักจะประกอบไปดวยของแข็งที่ละลายไดหลายชนิดดวยกัน เชน โปรตีน และกรด ตางๆ โดย
น้ําตาลซึ่งเปนองคประกอบหลักจะไดจากการยอยขาวเหนียวโดยเอนไซมจาก Amylomyces  sp. 
M2 ไดเปนน้ําตาลกลูโคส น้ําตาลมอลโทส ลิมิทเดกซทริน รวมไปถึงน้ําตาลซูโครสที่ไดจากการ
เติมน้ําเช่ือมลงไป จากภาพที่ 22 จะเห็นวาปริมาณของแข็งของไวนที่หมักดวยยีสต Y3 และ 
Saccharomyces  cesevesiae  จะทําใหปริมาณของแข็งละลายไดลดลงอยางรวดเร็วในชวง 9 วันแรก 
โดยปริมาณของแข็งที่ละลายไดเหลือต่ําสุดคือ 9.0 และ 9.8 ตามลําดับ โดยปริมาณของแข็งที่
ละลายไดสวนใหญไดแกน้ําตาลจะถูกใชโดยยีสตไปในการหมักเกิดแอลกอฮอลขึ้นมา (Ueda และ
คณะ, 1990) ในขณะที่การหมักโดยใชยีสต Y1 และ Y2  ปริมาณของแข็งจะลดลงนอยมาก โดยจะ
มีปริมาณของแข็งที่ละลายไดภายหลังการหมัก คือ 19.6 และ 20.3 0 บริกซ ในขณะที่หมักโดยใช  
ลูกแปง จะมีปริมาณของแข็งละลายไดเหลืออยูสูงกวาการหมักโดยใชยีสต Y3 และ Saccharomyces  
cesevesiae คือ 10.5 0 บริกซ ในขณะที่การหมักโดยใชลูกแปงรวมกับ Saccharomyces  cesevesiae 
ทําใหมีปริมาณของแข็งที่ละลายไดเมื่อส้ินสุดการหมักเทากับ 9.6 0 บริกซ 
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ภาพที่ 22  ปริมาณของแข็งที่ละลายไดเมื่อทําการหมักโดยใชรา Amylomyces  sp. M2 รวมกับยีสต 

Y1 (•), ยีสต Y2 (ο), ยีสต Y3 ( ), Saccharomyces  cerevisiae ( ), ลูกแปงรวมกับ 
Saccharomyces  cerevisiae ( ) และ ลูกแปง ( ) 
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จากภาพที่ 23 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําตาลรีดิวซ จะมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกับ
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดโดยจะมีปริมาณลดลงเมื่อระยะเวลามากขึ้น โดยยีสตที่ทําการหมักแลว
ทําใหปริมาณน้ําตาลรีดิวซเหลือนอยที่สุดเมื่อหยุดหมักคือ ยีสต Y3 และ Saccharomyces  
cesevesiae โดยมีน้ําตาลรีดิวซเหลือเทากับ 11.62 และ 11.7 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งเปนปริมาณที่ต่ํา
กวาการหมักโดยใชลูกแปง ซึ่งจะมีน้ําตาลรีดิวซเหลือเมื่อส้ินสุดการหมักเทากับ 18.62 มิลลิกรัม
ตอลิตร นอกจากนี้ยังพบวาการหมักโดยใชลูกแปงรวมกับ Saccharomyces  cesevesiae จะทําใหมี
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซเมื่อส้ินสุดการหมักลดลงมากกวาการหมักโดยใชลูกแปงเพียงอยางเดียว โดย
จะมีน้ําตาลรีดิวซเหลือ 11.7 มิลลิกรัมตอลิตร ในขณะที่การหมักโดยยีสต Y2 ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ
จะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในวันที่ 3 แลวจึงมีปริมาณลดลงในวันที่ 8 ของการหมัก ซึ่งอาจเปนไปไดวา 
Y3 มีอัตราการใชน้ําตาลต่ํากวาอัตราการเพิ่มของน้ําตาลที่ไดจากการยอยแปงของรา จึงทําให     
น้ําตาลรีดิวซในน้ําหมักเพ่ิมขึ้น และนอกจากนี้อาจเปนเพราะวายีสต Y2 สามารถผลิตเอนไซม   
อะมิเลสออกมากยอยโมเลกุลแปงไดดวย โดยเอนไซมที่ยีสตสรางขึ้นมาคาดวาเปนเอนไซม      
กลูโคอะมิเลสซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Sukhumavasi และคณะ (1975) ที่กลาววา 
Endomycopsis  sp. ที่พบในลูกแปงของไทยสามารถสราง extracellular glucoamylase ที่มี          
กิจกรรมการยอยสูง  
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ภาพที่ 23  ปริมาณน้ําตาลรีดิวซในน้ําหมักเมื่อทําการหมักโดยใชรา Amylomyces  sp M2 รวมกับ

ยีสต Y1 (•), ยีสต Y2 (ο), ยีสต Y3 ( ), Saccharomyces  cerevisiae ( ), ลูกแปง
รวมกับ Saccharomyces  cerevisiae ( ) และ ลูกแปง ( ) 
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จากภาพที่ 24 พบวาปริมาณแอลกอฮอลจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วใน 5 วันแรก
ของการหมักจากนั้นจะเริ่มมีปริมาณคงที่ จากการทดลองการหมักโดยใชรา Amylomyces  sp M2 
รวมกับยีสต Y3  มีปริมาณแอลกอฮอลสูงสุดคือ 14.82 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ในวันที่ 14  รอง
ลงมาคือการหมักโดยใชลูกแปงรวมกับ Saccharomyces  cesevesiae จะมีแอลกอฮอลสูงสุดเทากับ 
14.23 เปอรเซ็นตโดยปริมาตรในวันที่ 9 และ การหมักโดยใชรา Amylomyces  sp M2 รวมกับ 
Saccharomyces  cesevesiae จะมีปริมาณแอลกอฮอลสูงสุดในวันที่ 14 ของการหมักคือ 13.98 
เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ซึ่งการหมักทั้ง 3 สภาวะ ไดไวนที่มีปริมาณแอลกอฮอลสูงกวาการหมัก
โดยใชลูกแปง ซึ่งจะมีปริมาณแอลกอฮอลสูงสุดเทากับ 13.82 เปอรเซ็นตโดยปริมาตรเทานั้น ใน
ขณะที่การหมักโดยใช Amylomyces  sp. M2 รวมกับยีสต Y1 และยีสต Y2 จะไดปริมาณ
แอลกอฮอลสูงสุดเพียง 6.32 และ 6.73 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร จะเห็นวาปริมาณแอลกอฮอลที่ได
จะสอดคลองกับปริมาณของแข็งที่ละลายไดและปริมาณน้ําตาลรีดิวซที่ลดลงซึ่งยีสตจะนําไปใชใน
กระบวนการหมักทําใหเกิดแอลกอฮอล  

 
การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรด พบวาในระหวางการหมักไวนขาวปริมาณกรดจะเพิ่ม

ขึ้นอยางรวดเร็วในชวง 5 วันแรกของการหมัก จากนั้นจะมีเร่ิมคงที่ โดยกรดจะเกิดจากการที่รา 
Amylomyces  sp.M2 ยอยแปงไดเปนน้ําตาลและกรดแลคติก (Ellis และคณะ, 1976) ยีสตจะใช 
น้ําตาลในกระบวนการหมักไดแอลกอฮอลและคารบอนไดออกไซด ซึ่งสวนหนึ่งจะละลายน้ําให
กรดคารบอกนิก และยังมีกรดตางๆ ที่เกิดขึ้นใน Kreb’s cycle ของยีสตไดแก กรดซัคซินิก กรด 
มาลิก กรดซิตริก (Fleet, 1992) ทําใหปริมาณกรดในน้ําหมักเพ่ิมขึ้นในชวงแรกแลวจากนั้นปริมาณ
กรดจะลดลงเล็กนอย เนื่องจากกรดอินทรียบางตัวเชนกรดอะซีติกจะเปลี่ยนไปเปนเอสเทอรได
โดยการทํางานของ esterase จากยีสต (Yoshizawz, 1999)  โดยปริมาณกรดที่เพ่ิมขึ้นจะมากหรือ
นอยจะขึ้นกับสายพันธุของยีสต จากการทดลองหมักโดยใชยีสตตางชนิดกันดังแสดงผลในภาพที่ 
25 จะเห็นวาการหมักโดยใชลูกแปงเปนกลาเช้ือทั้งสองวิธีคือ การใชลูกแปงอยางเดียวและการใช
ลูกแปงรวมกับ Saccharomyces  cerevisiae จะทําใหมีปริมาณกรดเมื่อส้ินสุดการหมักสูงกวาการ
หมักในสภาวะอื่น โดยจะมีปริมาณกรดสูงสุดเทากับ 0.98 และ 0.82 กรัมตอ 100 มิลลิลิตร ตาม
ลําดับ เนื่องจากในลูกแปงจะมีจุลินทรียที่ผลิตกรดแลคติกรวมอยูดวยนั่นเอง เมื่อพิจารณาถึงการ
หมักโดยใช Amylomyces  sp. M2 รวมกับยีสต Y3 พบวาจะมีกรดเกิดขึ้นในปริมาณที่สูงกวาการ
หมักโดยใช Saccharomyces  cerevisiae , Y1 และ Y2 อยางเห็นไดชัดโดยจะมีปริมาณสูงสุดเทากับ 
0.80, 0.63, 0.61 และ 0.73 กรัมตอไวน 100 มิลลิลิตร ตามลําดับ  
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ภาพที่ 24  ปริมาณแอลกอฮอลในน้ําหมักเมื่อทําการหมักโดยใช Amylomyces  sp M2 รวมกับยีสต 

Y1 (•), ยีสต Y2 (ο), ยีสต Y3 ( ), Saccharomyces  cerevisiae ( ), ลูกแปงรวมกับ 
Saccharomyces  cerevisiae ( ) และ ลูกแปง ( ) 
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ภาพที่ 25 ปริมาณกรดทั้งหมดในน้ําหมักเมื่อทําการหมักโดยใชรา Amylomyces  sp M2 รวมกับ

ยีสต Y1 (•), ยีสต Y2 (ο), ยีสต Y3 ( ), Saccharomyces  cerevisiae ( ), ลูกแปง
รวมกับ Saccharomyces  cerevisiae ( ) และ ลูกแปง ( )  
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ภาพที่ 26  พีเอชน้ําหมักเมื่อทําการหมักโดยใช Amylomyces  sp M2 รวมกับยีสต Y1 (•), ยีสต Y2 

(ο), ยีสต Y3 ( ), Saccharomyces  cerevisiae ( ), ลูกแปงรวมกับ Saccharomyces  
cerevisiae ( ) และ ลูกแปง ( )  

 
พีเอช จากผลการทดลองดังแสดงในภาพที่ 26 จะเห็นวาคาพีเอชในไวนจะลดลงใน

ชวงแรกของการหมัก ( 5 วัน) เนื่องจากมีปริมาณกรดในไวนเพ่ิมมากขึ้น แตหลังจากนั้นคา พีเอช 
จะเพิ่มขึ้นเล็กนอยเนื่องจากกรดอินทรียในน้ําไวนไดถูกเปล่ียนไปเปนเอสเทอร แตอยางไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงของพีเอชจะเกิดขึ้นนอยมากเนื่องจากเกิด buffer capacity ขึ้นในไวน (Amerrine 
และคณะ, 1979) 
 

เนื่องจากการที่จะคัดเลือกหายีสตที่ดีเหมาะสมจะนํามาใชในการหมักไวนขาวไมสามารถ
จะตัดสินไดจากประสิทธิภาพในการใชน้ําตาลและปริมาณแอลกอฮอลเทานั้น ตองพิจารณาถึงองค
ประกอบของสารใหกล่ินรสดวย จึงนําไวนที่หมักไดทั้งหมดไปวิเคราะหหาปริมาณอัลดีไฮดในรูป
ของ acetaldehyde  เอสเทอร ในรูปของ ethyl acetate และ higher alcohol ในรูปของ n – propanol, 
isobutanol และ isoamyl acetate ไดผลการวิเคราะหดังตารางที่ 12 
 



 62

ตารางที่ 12  ปริมาณสารใหกล่ินรสในไวนขาวที่ไดจากการหมักโดยใชรา Amylomyces  sp. M2 รวม
กับยีสต Y1, Y2, Y3 และ Saccharomyces cerevisiae เปรียบเทียบกับการหมักโดย
ใชลูกแปง และลูกแปงรวมกับ Saccharomyces cerevisiae 

 
ปริมาณสารใหกล่ินรส (ppm) 

 acetaldehyde Ethyl 
acetate 

n-propanol iso- 
butanol 

Iso amyl 
alcohol 

M2 + Y1 236.82 3,692.30 34.52 133.36 182.80 
M2 + Y2 193.04 6,562.09 41.94 101.52 143.63 
M2 + Y3 166.18 338.72 76.42 151.12 180.41 

M2 + S. cerevisiae 154.27 213.85 63.27 231.89 235.03 
ลูกแปง+ S. cerevisiae 145.82 213.80 70.48 194.12 200.82 

ลูกแปง 140.62 212.31 71.61 172.81 183.35 
 
 เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 12 พบวาไวนที่หมักโดยใชกลาเช้ือรา Amylomyces  sp. M2 รวม
กับ ยีสต Y1 และไวนที่หมักโดยใชกลาเช้ือรา Amylomyces  sp. M2 รวมกับ ยีสต Y2 จะมี ethyl 
acetate ในปริมาณที่สูงถึง 3,692.3 ppm และ 6,562.09  ppm ตามลําดับ ซึ่งเปนปริมาณที่สูงกวา
ปกติเนื่องจากในไวนขาวทั่วไปจะมี ethyl acetate อยูเพียง 120 ppm เทานั้น (Yoshizawa, 1999) 
Teramoto และคณะ (1994) รายงานวาไวนขาวที่มีมีคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่ดีจะมี ethyl 
acetate เปนองคประกอบเทากับ  428 ppm  และเมื่อพิจารณาไปถึงประสิทธิภาพการใชน้ําตาล และ
การผลิตแอลกอฮอลของยีสตทั้งสองสายพันธุพบวาไวนที่ไดจากการหมักโดยยีสต Y1 และ Y2 จะ
มีแอลกอฮอลเพียง 6.32 และ 6.73 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร  เทานั้น ดังนั้นสรุปไดวายีสตทั้งสอง
สายพันธุนี้ไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในการผลิตไวนขาวโดยตรง นอกจากวาจะมีการนําไปใชรวม
กับยีสตสายพันธุอ่ืนที่มีประสิทธิภาพในการหมักแอลกอฮอลดีกวานี้ หรืออาจใชในการหมักไวน
เพ่ือใหไดไวนที่มีกล่ินหอมแลวจึงนําไปผสมกับไวนที่หมักไดปริมาณแอลกอฮอลสูงแตมีกล่ินออน
ได เนื่องจากยีสต Y1 และ Y2 มีจุดเดนอยูที่กล่ินหอมที่ผลิตไดในปริมาณที่สูง 
 
 เมื่อพิจารณาองคประกอบสารใหกล่ินรสของไวนที่หมักโดยใช กลาเช้ือรา Amylomyces  
sp. M2 รวมกับ ยีสต Y3 กลาเช้ือรา Amylomyces  sp. M2 รวมกับ Saccharomyces  cerevisiae  การ
หมักโดยใชลูกแปงรวมกับ Saccharomyces  cerevisiae  เปรียบเทียบกับการหมักโดยใชลูกแปง 
พบวา ไวนที่ไดมีองคประกอบของสารใหกล่ินรสในระดับที่ยอมรับได และ ไวนขาวที่ไดจากการ
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หมักโดยใชกลาเช้ือรา Amylomyces  sp. M2 รวมกับ ยีสต Y3 จะมี ethyl acetate 
ซ่ึงเปนสารที่ใหกล่ินหอมในไวนมากที่สุดคือ 338.72 พีพีเอ็ม และมีปริมาณ higher alcohol 
ในปริมาณที่ตํ่ากวาสูตรอื่นๆ ดังนั้น ยีสต Y3 จึงนาจะมีสามารถนํามาใชเปนกลาเช้ือในการหมัก
ไวนขาวได แตเมื่อทดสอบโดยการชิมรสของไวนที่ไดพบวาจะมีรสขมเกิดขึ้น จากรายงานของ 
Yoshizawa, (1999) กลาววาสารที่ใหรสขมนี้อาจเปน tyrosol ซึ่งเกิดจากการหมักโดยยีสตบางสาย
พันธุ ดังนั้นยีสต Y3 จึงไมเหมาะที่จะนํามาใชในการหมักไวนขาวเนื่องจากจะทําใหไดไวนที่มีรสขม
เมื่อพิจารณาอีก 3 สูตรที่เหลือจะเห็นวามีองคประกอบของสารใหกล่ินรสที่ใกลเคียงกันรวมไปถึง
องคประกอบทางเคมีอ่ืนๆ เชนปริมาณแอลกอฮอล น้ําตาล และ ปริมาณกรด ก็มีปริมาณใกล
เคียงกัน แตเมื่อทําการทดสอบโดยการชิมรส พบวาไวนที่หมักโดยใชเช้ือบริสุทธิ์ของ Amylomyces  
sp. M2 รวมกับ Saccharomyces  cerevisiae  จะไดไวนที่มีกล่ินรสที่สะอาดกวา (clean taste) ไวนที่
ใชลูกแปง เปนเพราะวาในลูกแปงมีจุลินทรียอยูหลากหลายชนิดทั้งที่จําเปนและไมจําเปนตอการ
หมักจึงทําใหไวนขาวที่ไดมีกล่ินที่หลากหลายกวาและควบคุมคุณภาพไดยากกวาการใชเช้ือบริสุทธิ์ 
ดังนั้นจึงเลือกใช Saccharomyces  cerevisiae  ไปใชในการหมักไวนขาวรวมกับกลาเช้ือราบริสุทธิ์
ของ Amylomyces  sp. M2 ตอไป  
 
7.  ผลการศึกษาถึงความตองการสารอาหารในการหมักแอลกอฮอล 
 
 ในการศึกษาผลของสารอาหารในการหมักแอลกอฮอลของ Saccharomyces  cerevisiae  
โดยการเติม DAHP (diammonium hydrogen phosphate) และ MgSO4 ปริมาณ 0.03, 0.05 
เปอรเซ็นต โดยน้ําหนัก ลงในขาวที่ผานการยอยโดย Amylomyces  sp. M2 ไดผลการทดลองแสดง
ดังภาพที่ 27-34 (ตารางผนวกที่ 16- 23) 
 
 7.1  ผลของ DAHP ตอการหมัก 
 

การศึกษาผลของ DAHP ตอการหมักไวนขาวของ  Saccharomyces  cerevisiae โดย
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชน้ําตาล และการหมักแอลกอฮอลในสภาวะที่ไมมีการเติม 
diammonium hydrogen phosphate และมีการเติม diammonium hydrogen phosphate ความเขมขน 
0.03, 0.05 เปอรเซ็นต ไดผลการทดลองดังภาพที่ 27-30 (ตารางที่ 16-19) 
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ภาพที่ 27  การเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งที่ละลายไดในน้ําหมักที่ไมมีการเติม DAHP( ), 

เติม DAHP 0.03 เปอรเซ็นต ( ) และ DAHP 0.05 เปอรเซ็นต ( )  
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ภาพที่ 28  การเปลี่ยนแปลงของน้ําตาลรีดิวซในน้ําหมักที่ไมมีการเติม DAHP( ), เติม DAHP 

0.03 เปอรเซ็นต ( ) และ DAHP 0.05 เปอรเซ็นต ( ) 



 65

เวลา (วัน)
0 2 4 6 8 10 12 14 16

ปริ
มา
ณแ

อล
กอ

ฮอ
ล 

(เป
อร
เซ็น

ต 
โด
ยป

ริม
าต
ร)

0

2

4

6

8

10

12

 
ภาพที่ 29  การเปลี่ยนแปลงปริมาณแอลกอฮอลในน้ําหมักที่ไมมีการเติม DAHP( ), เติม DAHP 

0.03 เปอรเซ็นต ( ) และ DAHP 0.05 เปอรเซ็นต ( ) 
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ภาพที่ 30  การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดทั้งหมดในน้ําหมักที่ไมมีการเติม DAHP( ), เติม DAHP 

0.03 เปอรเซ็นต ( ) และ DAHP 0.05 เปอรเซ็นต ( ) 
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เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 27 และ ภาพที่ 28 พบวา Saccharomyces  cerevisiae 
สามารถหมักทําใหปริมาณของแข็งที่ละลายไดและน้ําตาลรีดิวซลดลงไดเทาๆ กัน ในสภาวะที่เติม
และไมเติม DAHP และเมื่อพิจารณาจากปริมาณแอลกอฮอล (ภาพที่ 29) พบวามีปริมาณ
แอลกอฮอลสูงสุดเทากับ 10.95, 10.99 และ 10.58 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร ในสภาวะที่ไมเติม 
DAHP และเติม DAHP 0.03, 0.05 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จะเห็นไดวาเปนปริมาณที่ใกลเคียงกัน 
แสดงวาการหมักไวนขาวโดยใช Amylomyces  sp.  M2 เปนตัวยอยขาวและใชยีสต Saccharomyces  
cerevisiae ในการหมัก ไมจําเปนตองเติม DAHP ซึ่งอาจเปนไปไดวาในระบบมีแหลง ไนโตรเจน 
ในปริมาณที่เพียงพออยูแลว สอดคลองกับผลการทดลองของสมชาย (2537) พบวาการใชน้ําตาล
ที่ไดจากการยอยมันสําปะหลังเสนไมจําเปนตองเติมยีสตสกัดและแอมโมเนียมซัลเฟต เพ่ือสง
เสริมการเติบโตและการหมักแอลกอฮอล ในขณะที่สมบูรณ (2536) รายงานวาการเติมแหลง
ไนโตรเจนในรูปของ DAHP ปริมาณ 0.05 เปอรเซ็นต ในการหมักไวนน้ําผึ้ง จะมีผลทําให
แอลกอฮอลเพ่ิมขึ้น ไดเชนเดียวกัน โดย Saita และ Slaughter (1984) รายงานวาแอมโมเนียที่เติม
ลงไปไมไดมีสวนชวยกระตุนการหมักแอลกอฮอลโดยตรง แตมีผลในการสงเสริมการเติบโตของ
ยีสต ทําใหเซลลมีความหนาแนนขึ้น กระบวนการหมักจึงเกิดมากขึ้น  
 
 7.2  ผลของ MgSO4 ตอการหมัก 
 

การศึกษาผลของ MgSO4 ตอการหมักไวนขาวของ  Saccharomyces  cerevisiae โดย
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชน้ําตาล และการหมักแอลกอฮอลในสภาวะที่ไมมีการเติม MgSO4  
และมีการเติม MgSO4 ความเขมขน 0.03, 0.05 เปอรเซ็นต ไดผลการทดลองดังภาพที่ 31-34 
(ตารางที่ 20-23) 
 

พบวา Saccharomyces  cerevisiae  สามารถใชน้ําตาลไดใกลเคียงกันในสภาวะที่เติม
และไมเติม MgSO4 โดยมีปริมาณของแข็งที่ละลายไดและน้ําตาลรีดิวซเมื่อส้ินสุดการหมักอยูใน
ชวง 6.35-6.47 0 บริกซ และ 0.09 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนัก ตามลําดับ และมีปริมาณแอลกอฮอลสูง
สุด 10.51-10.95 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร แสดงใหเห็นวาการเติมหรือไมเติม MgSO4 ไมมีผลตอ
การหมักไวนขาวโดย Amylomyces sp. M2 ร วมกับ Saccharomyces  cerevisiae สอดคลองกับราย
งานของ มาลัย และคณะ (2526) ที่กลาววาการเติม MgSO4 ไมมีผลตอการหมักแอลกอฮอลจาก
ปลายขาวเหนียวมากนัก ในขณะที่ Dombex และ Ingram (1986) กลาววา แมกนีเซียม จะมีผลชวย
เพ่ิมระยะเวลาในชวง log phase ทําใหไดปริมาณเซลลสะสมมาก สงผลใหเกิดการหมักไดมากขึ้น  
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ภาพที่ 31  การเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งที่ละลายไดในน้ําหมักที่ไมมีการเติม MgSO4 ( ), 

เติม MgSO4 0.03 เปอรเซ็นต ( ) และ MgSO4 0.05 เปอรเซ็นต ( ) 
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ภาพที่ 32  การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําตาลรีดิวซในน้ําหมักที่ไมมีการเติม MgSO4 ( ), เติม 

MgSO4 0.03 เปอรเซ็นต ( ) และ MgSO4 0.05 เปอรเซ็นต ( ) 
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ภาพที่ 33  การเปลี่ยนแปลงปริมาณแอลกอฮอลในน้ําหมักที่ไมมีการเติม MgSO4 ( ), เติม 

MgSO4 0.03 เปอรเซ็นต ( ) และ MgSO4 0.05 เปอรเซ็นต ( ) 
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ภาพที่ 34  การเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดในน้ําหมักที่ไมมีการเติม MgSO4 ( ), เติม MgSO4 

0.03 เปอรเซ็นต ( ) และ MgSO4 0.05 เปอรเซ็นต ( ) 
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8.  ผลของสภาวะการเก็บรักษาตอคุณภาพของไวนขาว 
 
 วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของไวนขาวที่ผานขั้นตอนการกรองและการพาสเจอไรซได
ผลดังตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13  องคประกอบทางเคมีของไวนขาวกอนและหลังการบรรจุขวด 
 

องคประกอบ กอนบรรจุ หลังบรรจุ 
ปริมาณแอลกอฮอล (เปอรเซ็นต) 10.70 9.96 
ปริมาณของแข็งที่ละลายได (บริกซ) 13.6 13.6 
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ (เปอรเซ็นต) 7.84 7.98 
ปริมาณกรด (เปอรเซ็นตกรดแลคติก) 0.8730 0.8901 
พีเอช 3.55 3.55 
 
 จากตารางที่ 13 พบวาเมื่อนําไวนขาวที่หมักเสร็จมาตกตะกอน และกรองไปทําการ      
พาสเจอไรซที่อุณหภูมิ 55 – 60 องศาเซลเซียส ไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งที่
ละลายไดทั้งหมดและพีเอช โดยจะมีคา เทากับ 13.6 บริกซ และ 3.55 ในขณะที่ปริมาณน้ําตาล    
รีดิวซจะเพิ่มขึ้นจาก 7.84 เปอรเซ็นต เปน 7.89 เปอรเซ็นต และปริมาณกรดทั้งหมดจะเพิ่มจาก 
0.8730 เปอรเซ็นต เปน 0.8901 เปอรเซ็นต แตทําใหปริมาณแอลกอฮอลลดลงจาก 10.70 
เปอรเซ็นต เปน 9.96 เปอรเซ็นต สอดคลองกับการทดลองของ Surakarnkul, (1998) พบวา
กระบวนการหลังการหมักไดแกการตกตะกอน การกรอง และการบรรจุขวดไวนองุนจะทําให
ปริมาณแอลกอฮอลในไวนลดลงถึง 1.34 เปอรเซ็นต เห็นไดวากระบวนการหลังการหมักโดย
เฉพาะอยางยิ่งการใหความรอนในการพาสเจอไรซ ทําใหเกิดการสูญเสียของแอลกอฮอล เนื่อง
จากในการพาสเจอไรซไมไดทําในระบบปด การฆาเช้ือโดยการใหความรอนที่อุณหภูมิ  60-65 
องศาเซลเซียส เพียงพอที่จะทําลายยีสตและแบคทีเรียที่พบในไวนได แตก็มีผลทําใหกล่ินรส
เปล่ียนไปและยังมีผลทําใหไวนมีสีเขมขึ้น (Vine และคณะ, 1991) 
 
 เมื่อนําไวนที่บรรจุขวดและพาสเจอไรซแลวไปเก็บที่สภาวะตาง ๆ 5 สภาวะคือ สภาวะที่มี
แสงและสภาวะที่ไมมีแสงที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิหอง (28-32 องศาเซลเซียส)  ที่
อุณหภูมิ 20-24 องศาเซลเซียส (หองปรับอากาศ) และที่ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 สัปดาห 
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เก็บตัวอยางทุก 1 สัปดาหวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและกายภาพไดผลดังภาพที่ 35 ถึง ภาพที่ 
41 (ตารางผนวกที่ 24-30) 

สัปดาหท่ี
0 2 4 6 8 10 12

ปริ
มา
ณแ

อล
กอ

ฮอ
ล 

(เป
อร
เซ็น

ต)

0

6

7

8

9

10

11

12

 
 
ภาพที่ 35  ปริมาณแอลกอฮอลในไวนที่เก็บสภาวะที่มีแสง ( ) อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ( ) 

อุณหภูมิ 28-32  องศาเซลเซียส ( ) อุณหภูมิ 20-24 องศาเซลเซียส ( ) อุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส( ) 
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ภาพที่ 36  ปริมาณของแข็งที่ละลายไดในไวนที่เก็บสภาวะที่มีแสง ( ) อุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส ( ) อุณหภูมิ 28-32  องศาเซลเซียส ( ) อุณหภูมิ 20-24 องศาเซลเซียส 
( ) อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส( ) 
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ภาพที่ 37  ปริมาณน้ําตาลรีดิวซในไวนที่เก็บสภาวะที่มีแสง ( ) อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ( ) 
อุณหภูมิ 28-32  องศาเซลเซียส ( ) อุณหภูมิ 20-24 องศาเซลเซียส ( ) อุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส( ) 
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ภาพที่ 38  ปริมาณกรดในรูปกรดแลคติกในไวนที่เก็บสภาวะที่มีแสง ( ) อุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส ( ) อุณหภูมิ 28-32  องศาเซลเซียส ( ) อุณหภูมิ 20-24 องศาเซลเซียส 
( ) อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส( ) 
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ภาพที่ 39  พีเอชของไวนที่เก็บสภาวะที่มีแสง ( ) อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ( ) อุณหภูมิ 28-
32  องศาเซลเซียส ( ) อุณหภูมิ 20-24 องศาเซลเซียส ( ) อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส( ) 
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ภาพที่ 40  คาการดูดกลืนแสงที่ 420 นาโนเมตรของไวนที่เก็บสภาวะที่มีแสง ( ) อุณหภูมิ 37 

องศาเซลเซียส ( ) อุณหภูมิ 28-32  องศาเซลเซียส ( ) อุณหภูมิ 20-24 องศา
เซลเซียส ( ) อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส( ) 
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ภาพที่ 41  คาการดูดกลืนแสงที่ 660 นาโนเมตรของไวนที่เก็บสภาวะที่มีแสง ( ) อุณหภูมิ 37 

องศาเซลเซียส ( ) อุณหภูมิ 28-32  องศาเซลเซียส ( ) อุณหภูมิ 20-24 องศา
เซลเซียส ( ) อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส( ) 

 
 จากผลการทดลองในภาพที่ 35 เมื่อทําการเก็บไวนเปนระยะเวลา 12 สัปดาหที่สภาวะการ
เก็บ 5 สภาวะ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณแอลกอฮอลในไวนที่อุณหภูมิสูงไดแกการเก็บใน
สภาวะที่มีแสง (ในเวลากลางวันจะมีอุณหภูมิสูงถึง 35-38 องศาเซลเซียส) และการเก็บที่อุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส จะทําใหแอลกอฮอลในระหวางการเก็บ 12 สัปดาหลดลงจาก 9.96 เปอรเซ็นต 
เหลือเทากับ 7.92 และ 7.85 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในขณะที่การเก็บที่อุณหภูมิหอง (28-32 องศา
เซลเซียส) และการเก็บในหองปรับอากาศ (20-24 องศาเซลเซียส) จะทําใหมีปริมาณแอลกอฮอล
เมื่อเก็บครบ 12 สัปดาห เทากับ 8.82 และ 8.81 เปอรเซ็นต ในขณะที่ปริมาณแอลกอฮอลจะคงที่
ในไวนที่เก็บที่ 4 องศาเซลเซียส พบวาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณแอลกอฮอลในไวนจะแปรผัน
ตามอุณหภูมิที่ใชในการเก็บรักษา สอดคลองกับรายงานการวิจัยของ อังคณา (2539) เมื่อทําการ
บมไวนน้ําผึ้งผสมมะเกี๋ยงที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียสเปนเวลา 9 สัปดาห พบวาปริมาณ
แอลกอฮอลจะมีแนวโนมที่คงที่ ในขณะที่ภัทราภรณ (2542) ทดลองบมไวนหมอนเปนเวลา 12 
สัปดาหพบวาปริมาณแอลกอฮอลจะไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส จะเห็นวาเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้นปริมาณแอลกอฮอลจะมีแนวโนมลดลงมากวาที่อุณหภูมิต่ํา 
อาจเนื่องมาจากการระเหยของแอลกอฮอลและการเกิดปฏิกิริยา esterification กับกรดอินทรียที่มี
อยูในไวน (Joslyn และ Amerine, 1964) พบวาการเก็บไวนที่อุณหภูมิหองและหองปรับอากาศไมมี
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ความแตกตางตอปริมาณแอลกอฮอลของไวนที่เก็บ เพ่ือเปนการรักษาระดับปริมาณแอลกอฮอล
ในไวนจึงควรเก็บไวนไวในที่อุณหภูมิต่ํา 
 
 จากผลการทดลองในภาพที่ 36 และภาพที่ 37 พบวาสภาวะในการเก็บไวนทั้ง 5 สภาวะไม
มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งที่ละลายไดและปริมาณน้ําตาลรีดิวซแตการเปลี่ยน
แปลงจะขึ้นกับระยะเวลาในการเก็บมากกวาพบวาทั้ง 5 สภาวะจะมีปริมาณของแข็งที่ละลายไดและ
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซลดลงเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น เมื่อเก็บไวนเปนเวลา 12 สัปดาหปริมาณของแข็ง
ที่ละลายไดทั้งหมดและน้ําตาลรีดิวซจะลดจากเริ่มตนคือ 13.6 0 บริกซ และ 7.98 เปอรเซ็นต เปน 
12.8-13.3  0 บริกซ และ 6.87-7.15 เปอรเซ็นต ตามลําดับ การลดลงของปริมาณน้ําตาลจะเกิดจาก
ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลแบบไมมีเอนไซมมาเกี่ยวของ (non enzymatic browning) โดยน้ําตาลจะ
ทําปฏิกิริยากับกรดอะมิโนและสารประกอบเอมีนในไวน ทําใหปริมาณน้ําตาลที่วิเคราะหไดลดลง 
(รัชนี, 2542) 
 
 ปริมาณกรดทั้งหมด และพีเอช (ภาพที่ 24-25) ของไวนขาว พบวาจะมีแนวโนมคงที่
ตลอดอายุการเก็บ 12 สัปดาห และมีคาใกลเคียงกันในทุกสภาวะการเก็บ สอดคลองกับผลการ
ทดลองของ Surakarnkul (1998) กลาววาในระหวางการบม “Noble” muscadine wine เปนเวลา 6 
เดือน จะมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดทั้งหมดในไวนนอยมากในขณะที่พีเอชจะมีคาคงที่ 
โดยไวนขาวที่ผานการเก็บเปนเวลา 12 สัปดาหจะมีปริมาณกรดทั้งหมดระหวาง 0.87-0.88 
เปอรเซ็นต มีพีเอชเทากับ 3.5 เมื่อพิจารณาปริมารกรดเปรียบเทียบกับไวนทั่วไปซึ่งจะมีปริมาณ
กรดอยูที่ 0.8-1.0 เปอรเซ็นต พีเอช 3.0-4.1 พบวาไวนขาวที่ไดมีปริมาณกรดที่อยูในระดับ     
มาตรฐาน (Takahashi และ Akiyama, 1993) 
 

การเปลี่ยนแปลงของสีของไวนขาวจากภาพที่ 40 พบวาไวนขาวจะมีคาการดูดกลืนแสงที่ 
420 นาโนเมตรเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาในการเก็บเพิ่มขึ้น คาการดูดกลืนแสงที่ 420 นาโนเมตร เปน
คาท่ีบอกถึงปริมาณสารสีน้ําตาลที่เกิดขึ้นในไวน เมื่อคาการดูดกลืนแสงเพิ่มแสดงวามีการเกิดสี   
น้ําตาล (browning) เพ่ิมขึ้น  (Singleton และ Kramling, 1976) สีน้ําตาลในไวนเกิดจากปฏิกิริยาการ
เกิดสีน้ําตาลแบบไมมีเอนไซมมาเกี่ยวของ (non enzymeatic browning) โดยจะมี 3 ปฏิกิริยาที่
สําคัญคือ ปฏิกิริยาระหวางกลูโคสกับกรดอะมิโน (maillard reaction) ปฏิกิริยาคาลาเมไลเซชัน 
(caramelization) ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลอื่น ๆ ที่ไมมีกลูโคสมาเกี่ยวของ (Takahashi และ 
Akiyama, 1993) จากผลการทดลองพบวาการเก็บไวนที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จะทําใหคาการ
ดูดกลืนแสงที่ 420 นาโนเมตร เพ่ิมขึ้นจาก 0.131 เปน 0.170  ไวนที่เก็บที่ 20-24 องศาเซลเซียส  
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เก็บที่ 28-32 องศาเซลเซียส ไวนที่เก็บที่ 37 องศาเซลเซียส และไวนที่เก็บในสภาวะที่มีแสง จะมีคา
การดูดกลืนแสงที่ 420 นาโนเมตร เปน 0.261, 0.351, 0.541 และ 0.867 ตามลําดับ เห็นไดวาสี     
น้ําตาลของไวนขาวเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่ใชในการเก็บรักษาเนื่องจากอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นจะไปเรง
การเกิดปฏิกิริยาระหวางกรดอะมิโนและน้ําตาลในไวนเกิดเปนสารสีน้ําตาลคือ melanoidin ทําให
ไวนที่เก็บที่อุณหภูมิสูงมีสีเขมกวาไวนที่เก็บที่อุณหภูมิต่ําดังแสดงในภาพที่ 36 และภาพที่ 37 เมื่อ
พิจารณาถึงปจจัยรวมระหวางอุณหภูมิกับเวลาพบวาจะสงเสริมกัน โดยไวนที่เก็บที่อุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส จะมีสีของไวนเขมขึ้นอยางเห็นไดชัดเมื่อเวลาผานไป 6 สัปดาห  ในขณะที่ไวนที่เก็บ
ที่อุณหภูมิหอง จะเริ่มเห็นความแตกตางของสีของไวนในสัปดาหที่ 12  โดยที่ไวนที่เก็บในหองปรับ
อากาศ และที่ 4 องศาเซลเซียสยังไมมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดอยางชัดเจน  

 
การศึกษาผลของแสงตอการเกิดสีน้ําตาลในไวน โดยตั้งไวนขาวไวริมหนาตางในบริเวณที่

มีแสงแดดสองในตอนกลางวัน พบวาไวนที่ถูกแสงจะมีคาการดูดกลืนแสงที่ 420 นาโนเมตร เพ่ิม
ขึ้นอยางรวดเร็ว และจะสังเกตการเปลี่ยนสีไดดวยสายตาเมื่อระยะเวลาการเก็บผานไป 3 สัปดาห 
โดยจะมีคาการดูดกลืนแสงเทากับ 0.335 ซึ่งเปนระยะเวลาที่ส้ันมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บ
ไวนไวที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส กลาวไดวาแสงจะมีผลกระทบตอการความคงตัวของสีในไวน
ขาวที่รุนแรงกวาผลของอุณหภูมิ โดยแสงจะไปเรงการเกิดปฏิกิริยาระหวาง deferichrysin (DFCY) 
กรดอะมิโน กรดอินทรีย และ kynurrenic acid ในไวนทําเกิดสารประกอบที่มีสีน้ําตาลคือ 
ferrichrysin  (sato และคณะ, 1971; Takahashi และ Akiyama, 1993)  
 

ความขุนของไวน จากภาพที่ 41 เมื่อวัดความขุนของไวนโดยใชคาการดูดกลืนแสงที่ 660 
นาโนเมตร พบวา การเปลี่ยนแปลงของความขุนจะมีแนวโนมเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของสีโดย
ความขุนจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการบมและอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น โดยมีแสงเปนปจจัยที่มีผลมาก
ที่สุดตอการเกิดความขุนของไวน โดยคาการดูดกลืนแสงของไวนจะมีคาเทากับ 0.028, 0.015, 0.01, 
0.01 และ 0.005 ในไวนที่เก็บในสภาวะที่มีแสง ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิหอง ที่หอง
ปรับอากาศ และ ที่ 4 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ความขุนในไวนขาวอาจเกิดจากการตกตะกอน
ของโปรตีนเชน เอนไซมอะมิเลส รวมไปถึงตะกอนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล การแก
ปญหานี้อาจทําไดโดยการเติมเอนไซมโปรตีเอสลงในไวนกอนที่จะทําการกรองเพื่อทําใหโปรตีนใน
ไวนเสียสภาพและตกตะกอนลงมากอนที่จะทําการบรรจุไวน (Takahashi และ Akiyama, 1993) 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 
 
ภาพที่ 42  ไวนขาวอายุการเก็บ 6 สัปดาห (a) เก็บที่หองปรับอากาศ  (20-24 องศาเซลเซียส), (b) 

เก็บที่อุณหภูมิหอง, (28-32 องศาเซลเซียส), (c) เก็บที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส, 
(d) เก็บที่สภาวะที่ถูกแสง, เปรียบเทียบกับไวนขาวที่เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 
 
ภาพที่ 43  ไวนขาวอายุการเก็บ 12 สัปดาห (a) เก็บที่หองปรับอากาศ  (20-24 องศาเซลเซียส), (b) 

เก็บที่อุณหภูมิหอง, (28-32 องศาเซลเซียส), (c) เก็บที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส, 
(d) เก็บที่สภาวะที่มีแสง, เปรียบเทียบกับไวนขาวที่เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
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เมื่อทําการวิเคราะหคา peroxide value เพ่ือศึกษาระยะเวลาการเกิดกลิ่นหืน ซึ่งมาสาเหตุ
จากการเกิดปฏิริยาออกซิเดซันของไขมันในไวนตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห ที่ทําการศึกษาไมพบ
วามีคา peroxide value เกิดขึ้น 

 
กล่ินและรส เมื่อนําไวนที่เก็บที่สภาวะตางๆ มีทําการทดสอบกลิ่นรสโดยการดมกลิ่นและ

ชิมรส พบวาไวนที่เก็บในสภาวะที่มีแสงและที่อุณหภูมิสูง จะมีกล่ินแปลกปลอมเกิดขึ้นในไวนโดย
ไวนที่ถูกแสงจะเกิดขึ้นตั้งแตในสัปดาหที่ 2  ของการเก็บ และไวนที่เก็บที่ 37 องศาเซลเซียส จะ
ตรวจพบกลิ่นแปลกปลอมขึ้นในสัปดาหที่ 5 และไวนที่เก็บที่อุณหภูมิหองจะตรวจพบในสัปดาหที่ 
10  ในขณะที่ไวนที่เก็บในหองปรับอากาศและที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสจะไมมีกล่ินแปลกปลอม
เกิดขึ้นในระยะ 12  สัปดาหที่ทําการศึกษา โดยกลิ่นแปลกปลอมที่เกิดในไวนขาวจะเรียกวา burnt 
odors  ซึ่งจะเกิดจากการสลายตัวของ threonine ไดเปน acetaldehyde กับ ketobutyric acid จากนั้น
จะเกิดปฏิกิริยา aldol condensation กับน้ําตาลกลูโคส และกรด เกิดเปนสารประกอบ  
3 – hydroxy – 4,5 – dimethyl –2(5H)- furanone (Takahashi และ Akiyama, 1993; Ohba และคณะ, 
1983) เชนเดียวกับปฏิกิริยาการเกิดสีในไวน แสง และอุณหภูมิจะเปนตัวเรงปฏิกิริยา โดยแสงจะ
เปนปจจัยที่มีผลกระทบที่รุนแรงกวาอุณหภูมิ จึงทําใหไวนที่ถูกแสงเกิด burnt odors เร็วกวาสภาวะ
ที่ถูกเรงดวยอุณหภูมิ นอกจากนี้ยังเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลและการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรด
ไขมันก็จะสงผลใหเกิดกลิ่นรสที่ไมพึงประสงคในไวนขึ้นไดอีกดวย  
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สรุป 
 

 แยกราและยีสตจากลูกแปงไดรา 6 ไอโซเลท ยีสต 3 ไอโซเลท เมื่อนํารามาคัดเลือกโดย
การทดสอบประสิทธิภาพในการยอยขาวพบวาราไอโซเลท M2 เปนสายพันธุที่มีประสิทธิภาพดี จึง
คัดเลือกไวหมักไวนขาว เมื่อนําราไอโซเลท M2 มาทําการจําแนกพบวาเปนรา Amylomyces  sp. 
 
 การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงรา Amylomyces sp. M2 เพ่ือใชในการ
เตรียมกลาเช้ือราจาก Amylomyces sp M2 ใหอยูในรูป  mold bran พบวาสูตรอาหารที่ประกอบดวย
รําขาวสาลี และปรับพีเอชดวยกรดไฮโดรคลอริก ทําใหราสามารถเจริญไดดีในเวลา 5 วัน ที่
อุณหภูมิหอง โดยมีปริมาณกลูโคซามีนสูงสุดเทากับ 22.75 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนัก mold bran 
แหง มีกิจกรรมเอนไซมแอลฟาอะมิเลส กลูโคอะมิเลส และโปรตีเอส 785.44, 46.38 และ 531.66 
หนวยตอกรัมน้ําหนัก mold bran แหง ตามลําดับ เมื่อนํา mold bran ที่เตรียมไดมาใชเปนกลาเช้ือ
เร่ิมตนในการยอยขาวเหนียวเพื่อใชในการหมักไวนขาวพบวาน้ําหมักที่เตรียมไดมีปริมาณของแข็ง
ที่ละลายไดเทากับ 17.97 0 บริกซ มีน้ําตาลรีดิวซเปนองคประกอบเทากับ 13.54 เปอรเซ็นต และ
ปริมาณกรด 0.46 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนัก  
 
 เมื่อนํายีสตที่แยกไดจากลูกแปง 3 ไอโซเลท มาทดสอบประสิทธิภาพการหมักขาวที่ยอย
ดวย Amylomyces  sp. M2 และปรับปริมาณน้ําตาลเริ่มตนดวยสารละลายน้ําตาลความเขมขน 15 0 
บริกซ เปรียบเทียบกับยีสต Saccharomyces  cerevisiae  สายพันธุทางการคา Saccharomyces  
cerevisiae  จะหมักไดไวนที่มีกล่ินรสดีที่สุด ไวนที่ผานการหมักนี้มีปริมาณแอลกอฮอลเทากับ 
13.98  เปอรเซ็นต ปริมาณของแข็งที่ละลายไดเทากับ 9.8 0บริกซ น้ําตาลรีดิวซ 1.17 เปอรเซ็นต 
จากการวิเคราะหองคประกอบของสารใหกล่ินรส พบวาไวนที่ไดประกอบดวย  acetaldehyde  
154.27 ppm, ethyl acetate 213.85 ppm, n-propanol  63.27 ppm, iso butanol 231.89 ppm และ iso 
amyl alcohol 235.03 ppm 
 
 เมื่อศึกษาผลของ DAHP และ MgSO4 ตอประสิทธิภาพการหมักไวนขาวของยีสต 
Saccharomyces  cerevisiae  โดยการเติม DAHP และ MgSO4 ที่ความเขมขน 0.03 และ 0.05 
เปอรเซ็นต ลงในน้ําหมักที่เตรียมไดจากการยอยดวยรา Amylomyces  sp. M2 แลวนําไปหมักตอ
ดวยยีสต พบวา DAHP และ MgSO4 ที่ทั้งสองความเขมขนไมมีผลตอประสิทธิภาพการหมักของ 
Saccharomyces  cerevisiae   
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 เมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของไวนขาวในระหวางการเก็บรักษาเปนเวลา 12 สัปดาห
พบวา การเก็บไวนในสภาวะที่มีแสง และไมมีแสงที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิหอง ที่หอง
ปรับอากาศ และที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จะไมมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดและ
พีเอช ในขณะที่ปริมาณน้ําตาลรีดิวซและปริมาณของแข็งที่ละลายไดจะมีแนวโนมลดลงตามระยะเวลาใน
การเก็บที่เพ่ิมขึ้น สีของไวนจะเขมขึ้นมากที่สุดในสภาวะที่มีแสง โดยทําใหคาการดูดกลืนแสงที่ 420 
นาโนเมตร เพ่ิมจาก 0.131 เปน 0.867 และการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในการเก็บก็จะทําใหคาการดูด
กลืนแสงเพิ่มขึ้นเปน 0.171, 0.261, 0.351 และ 0.541 ในไวนที่เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ที่หอง
ปรับอากาศ อุณหภูมิหอง และที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ตามลําดับ  แอลกอฮอลในไวนที่สภาวะการ
เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ที่หองปรับอากาศ อุณหภูมิหอง ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และ
สภาวะที่มีแสง มีปริมาณเทากับ 10.01, 8.81, 8.82, 7.85 และ 7.92 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จากการทดสอบ
ทางดานกลิ่นรส ไวนที่เก็บในสภาวะที่มีแสง และไมมีแสงที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิหอง 
จะตรวจพบกลิ่นออกซิเดชันในสัปดาหที่ 2  สัปดาหที่ 5  และสัปดาหที่ 12 ตามลําดับ ในขณะที่ไวนที่
เก็บในหองปรับอากาศ และที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จะไมพบกลิ่นออกซิเดชันตลอดระยะเวลา 12 
สัปดาห 
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1.  การวิเคราะหความชื้น (AOAC, 2000) 
 
 1.1  เครื่องมือ 

1.1.1  จานอะลูมิเนียม (aluminium dish) พรอมดวยฝาปด 
1.1.2  ตูอบไฟฟาที่ปรับและควบคุมอุณหภูมิได 
1.1.3  เดซิเคเตอรที่มีสารดูดความชื้น 

 
 1.2  วิธีวิเคราะห 

อบจานอะลูมิเนียมพรอมดวยฝาปดในตูอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 103 ± 3 องศาเซลเซียส 
นานประมาณ 15 นาที นําออกมาใสในเดซิเคเตอร ทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง แลวนําไปชั่งน้ํา
หนักที่แนนอน ช่ังตัวอยางในจานอะลูมิเนียมใหไดน้ําหนักที่แนนอนประมาณ 5 กรัม อบในตูอบ
ไฟฟาที่103 ± 3 องศาเซลเซียส นานประมาณ 5 ช่ัวโมง นําออกมาใสในเดซิเคเตอร ทิ้งไวใหเย็นที่
อุณหภูมิหอง แลวนําไปชั่ง อบซ้ํานานครั้งละ 30 นาที จนไดน้ําหนักแตกันไมเกิน 2 มิลลิกรัม จด
น้ําหนักที่นอยที่สุดถือเปนน้ําหนักของจานอะลูมิเนียมและตัวอยางหลังอบแหงแลว 
 

100 x (W1 – W2) ปริมาณความชื้น (รอยละของน้ําหนัก)  = 
(W1 – W) 

 
เมื่อ W  =  น้ําหนักของจานอะลูมิเนียม เปนกรัม 

W1 =  น้ําหนักของจานอะลูมิเนียมและตัวอยางกอนอบ เปนกรัม 
W2 =  น้ําหนักของจานอะลูมิเนียมและตัวอยางหลังอบ เปนกรัม 

 
2.  การวิเคราะหปริมาณกรดทั้งหมด (ปรับปรุงจาก AOAC, 1980) 
 

2.1  สารเคมี 
 

2.1.1  น้ําปลอดคารบอนไดออกไซด เตรียมโดยตมน้ํากล่ันใหเดือด 20 นาที 
  2.1.2  สารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 0.1 นอรมัล เตรียม
โดยชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 4 กรัม ปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร นํามาหาความเขมขนกอน
ใช 
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  การหาความเขมขนของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด โดยชั่ง
โพแทสเซียมพาทาเลต ที่อบที่ 120 องศาเซลเซียส เวลา 2 ช่ัวโมง ทิ้งใหเย็นในโถดูดความชื้น 
อยางละเอียดประมาณ 0.3 กรัม ใสลงในฟลาสกขนาด 250 มิลลิลิตร เติมน้ําปลอด
คารบอนไดออกไซด 100 มิลลิลิตร เติมสารละลายฟนอฟธาลีน 3 หยด ไตเตรทดวยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด 0.1 นอรมัล ความเขมขนมาตรฐานคํานวณไดจากสูตร 
 

ความเขมขนมาตรฐาน (นอรมัล) =     น้ําหนักโพแทสเซียมพาธาเลต (กรัม) X 1000 
                                               ปริมาตรของ โซเดียมไฮดรอกไซด (มิลลิลิตร) x 204.229 

 
  2.1.3  สารละลายฟนอฟธาลีน โดยชั่งฟนอฟธาลีน 1 กรัม ละลายในแอลกอฮอล 
95 เปอรเซ็นต ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
 

2.1 วิธีการ 
 

นําตัวอยางไวน 5 มิลลิลิตร เติมน้ําปลอดคารบอนไดออกไซด 100 มิลลิลิตร 
เติมสารละลายฟนอฟธาลีน 3 หยด ไตเตรทดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 0.1  นอรมัล จน
กระทั่งถึงจุดยุติ สารละลายจะเปลี่ยนเปนสีชมพู คํานวณปริมาณกรดในรูปกรัมกรดแลคติกตอ
ปริมาตรไวน 100 มิลลิลิตร 

 
ปริมาตรโซเดียมไฮดรอกไซด  x ความเขมขน x 90 x 100 

ปริมาณกรด (กรัม / 100 มล.) = 
1000 x ปริมาตรไวน 

 
 
3  การวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวซโดยวิธี DNS (Miller, 1959) 
 
 3.1  สารเคมี 
 

3,5 – dinitrosalicylic acid (DNS) เตรียมโดยละลาย DNS 20 กรัม ละลายในน้ํากล่ัน 
500 มิลลิลิตร เติมสารละลายดางลงไปทีละนอย (โซเดียมไฮดรอกไซด 32 กรัม ละลายในน้ํา 300 
มิลลิลิตร) คนใหเขากัน นําไปอังบนอางน้ํารอนจนสารละลายใส แลวเติม โพแทสเซียมโซเดียม-   
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ทาเทรต ลงไปทีละนอยจนครบ 600 กรัม ปรับปริมาตรเปน 2,000 มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตร 
เก็บในขวดสีชาที่อุณหภูมิหอง 
 
 
 3.2  วิธีวิเคราะห 
 

3.2.1  ปเปตสารละลายตัวอยางที่ตองการวิเคราะหปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
3.2.2  เติมสารละลาย DNS ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
3.2.3  นําไปตมในน้ําเดือดเปนเวลา 5 นาที 
3.2.4  แชหลอดในอางน้ําเย็น 
3.2.5  เติมน้ํากล่ัน 10 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 540     

นาโนเมตร นําคาที่ไดเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานระหวางคาการดูดกลืนแสงกับสารละลาย
มาตรฐานน้ําตาลกลูโคส ที่มีความเขมขนในชวง 0.1 – 1.0 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร โดยใชน้ํากล่ันเปน 
blank 
 
 3.3  กราฟมาตรฐานน้ําตาลกลูโคส 
 

เตรียมสารละลายมาตรฐานน้ําตาลกลูโคส ความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร โดย
การละลายน้ําตาลกลูโคส 0.1 กรัมในน้ําปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตร นํา
สารละลายมาตรฐานน้ําตาลกลูโคสมาเจือจางใหไดความเขมขนตางๆ ดังตารางผนวกที่ 1 นํามา
วิเคราะหตามวิธีในขอที่ 1.2 นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดมาสรางกราฟมาตรฐาน กับความเขมขนของ
น้ําตาล ดังแสดงในภาพผนวกที่ 1 
 
 3.4  การคํานวณปริมาณน้ําตาลรีดิวซ 
 

คาการดูดกลืนแสง x อัตราการเจือจาง 
ปริมาณน้ําตาล (มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) = 

ความชัน 
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ตารางผนวกที่ 1  การเตรียมสารละลายมาตรฐานน้ําตาลกลูโคส 
 

ความเขมขนของกลูโคส 
(มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) 

ปริมาตรน้ํากล่ัน 
(มิลลิลิตร) 

ปริมาตรสารละลายมาตรฐาน 
กลูโคส (มิลลิลิตร) 

0.2 0.8 0.2 
0.4 0.6 0.4 
0.6 0.4 0.6 
0.8 0.2 0.7 
1.0 0 1.0 

 

ความเขมขนน้ําตาลกลูโคส (มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร)
0.0 .2 .4 .6 .8 1.0

คา
กา
รด
ูดก

ลืน
แส

งท
ี่ 5

40
 น
าโน

เม
ตร

0.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

ความชัน 0.5633

 
ภาพผนวกที่ 1  กราฟมาตรฐานน้ําตาลกลูโคสกับคาการดูดกลืนแสงที่ 540 นาโนเมตร 
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4  การวิเคราะหปริมาณกลูโคซามีน (Blix, 1948) 
 
 4.1  สารเคมี 
 

4.1.1  อะเซทิลอะซิโตน (acetyl acetone) 
4.1.2  พารา ไดเมทิลอะมิโนเบนซัลดีไฮด (p – dimethylamino benzaldehyde) 
4.1.3  โซเดียมคารบอเนต (sodium carbonate; Na2CO3) 
4.1.4  เอทานอล (ethanol) 
4.1.5  กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid; HCl) 
4.1.6  กลูโคซามีน (glucosamine) 

 
 4.2  การเตรียมสารละลาย 
 

4.2.1  สารละลายอะเซทิลอะซิโตน เติมอะเซทิลอะซิโตน 0.75 มิลลิลิตร ในสารละลาย
โซเดียมคารบอเนตความเขมขน 1.25 โมลารจํานวน 25 มิลลิลิตร (ควรเตรียมใหมทุกครั้งที่ใช) 

4.2.2  สารละลาย Erhlick ’ s reagent ละลายพารา ไดเมทิลอะมิโนเบนซัลดีไฮด 1.6 
กรัม ในสารละลายผสมของกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 30 มิลลิลิตร กับเอทานอลความเขมขน 95 
เปอรเซ็นต 30 มิลลิลิตร (สารละลายที่เตรียมไดควรมีสีเหลืองออนใส  

4.2.3  สารละลายมาตรฐานกลูโคซามีน ละลายกลูโคซามีน 10 มิลลิกรัม ในน้ํากล่ัน
ปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตร ไดสารละลายกลูโคซามีนความเขมขน 100 
ไมโครกรัมตอมิลลิตร 
 
 4.3  การเตรียมตัวอยางสําหรับวิเคราะห 
 

4.3.1  ช่ังตัวอยาง 0.5000 กรัม  
4.3.2  เติมกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 5 มิลลิลิตร บมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ช่ัว

โมง 
4.3.3  กรองผานกระดาษกรองเบอร 1 จากนั้นปเปตสารละลายสวนใสที่ได 2 มิลลิลิตร 

เติมในหลอดทดสอบที่มีน้ํากล่ัน 1 มิลลิลิตร  
4.3.4  นําไปตมที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง ในหลอดฝาเกลียว 
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4.3.5  ปรับพีเอชสารละลายใหเปนกลางดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขม
ขน 5 นอรมัล และปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันเปน 50 มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตร 

4.3.6  กรองผานกระดาษกรองเบอร 1 นําสวนใสไปวิเคราะหหาปริมาณกลูโคซามีน 
  

4.4  การวิเคราะห 
 

4.4.1  ปเปตสารละลายตัวอยาง 1 มิลลิลิตร ใสในหลอดทดสอบ 
4.4.2  เติมสารละลายอะเซทิลอะซิโตน 1 มิลลิลิตร ตมในน้ําเดือด 20 นาที 
4.4.3  เติมเอทานอล 10 มิลลิลิตร 
4.4.4  สารละลาย Erhlick ’ s reagent 1 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันตั้งใหเกิดปฏิกิริยา

สมบูรณ เปนเวลา 45 นาที 
4.4.5  นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 530 นาโนเมตร คาการดูดกลืนแสงที่ไดนําไป

เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานกลูโคซามีน รายงานผลเปนมิลลิกรัมกลูโคซามีนตอกรัมน้ําหนัก
แหง 
 
 4.5  กราฟมาตรฐานกลูโคซามีน 
 

ทํากราฟมาตรฐานกลูโคซามีน โดยนําสารละลายมาตรฐานกลูโคซามีนความเขมขน 
100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เจือจางใหไดความเขมขนตางๆ ดังตารางผนวกที่ 2 ทําการวิเคราะห
ตามวิธีในขอ 4.4 นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดมาสรางกราฟมาตรฐานระหวางคาการดูดกลืนแสงที่ 
530 นาโนเมตร กับความเขมขนกลูโคซามีน ดังแสดงในภาพผนวกที่ 2 
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ตารางผนวกที่ 2  การเตรียมสารละลายมาตรฐานกลูโคซามีน 
 
ความเขมขนของกลูโคซามีน 

(ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) 
ปริมาตรน้ํากล่ัน 

(มิลลิลิตร) 
ปริมาตรสารละลายมาตรฐาน 
กลูโคซามีน (มิลลิลิตร) 

10 0.9 0.1 
20 0.8 0.2 
30 0.7 0.3 
40 0.6 0.4 
50 0.5 0.5 
60 0.4 0.6 
70 0.3 0.7 
80 0.2 0.7 
90 0.1 0.9 
100 0 1.0 

 

กลูโคซามีน (ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร)
0 20 40 60 80 100 120

คา
กา
รด
ูดก

ลืน
แส
งท
ี่ 5

30
 น
าโน

เม
ตร

0.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

ความชัน 0.0051

 
ภาพผนวกที่ 2  กราฟมาตรฐานคาการดูดกลืนแสงที่ 530 นาโนเมตร กับปริมาณกลูโคซามีน  



 97

5.  การวิเคราะหหากิจกรรมของเอนไซมกลูโคอะมิเลส (Ueda, 1991) 
 
 5.1  สารเคม ี
 

5.1.1  สารละลายน้ําแปงความเขมขน 1.0 เปอรเซ็นต เตรียมโดยชั่ง soluble starch 1.0 
กรัม ละลายในสารละลายอะซิเตทบัฟเฟอรความเขมขน 0.2 โมลาร พีเอช 4.5  ตมจนเดือด ทิ้งให
เย็น ปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร 

5.1.2  3,5 – dinitrosalicylic acid (DNS) เตรียมโดยละลาย DNS 20 กรัม ละลายในน้ํา
กล่ัน 500 มิลลิลิตร เติมสารละลายดางลงไปทีละนอย (โซเดียมไฮดรอกไซด 32 กรัม ละลายในน้ํา 
300 มิลลิลิตร) คนใหเขากัน นําไปอังบนอางน้ํารอนจนละลาย แลวเติมโพแทสเซียมโซเดียมทา
เทรต   ลงไปทีละนอยจนครบ 600 กรัม ปรับปริมาตรเปน 2,000 มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตร 
เก็บใน ขวดสีชาที่อุณหภูมิหอง 

5.1.3  สารละลายอะซิเตทบัฟเฟอรความเขมขน 0.2 โมลาร พีเอช 4.5 เตรียมโดยผสม
สารละลายกรดอะซิติกความเขมขน 0.2 โมลาร กับสารละลายโซเดียมอะซิเตทความเขมขน 0.2  โม
ลารปรับพีเอชใหไดเทากับ 4.5 
  
 5.2  วิธีวิเคราะห 
 

5.2.1  ปเปตสารละลายน้ําแปง 2.5 มิลลิลิตร สารละลายอะซิเตทบัฟเฟอรความเขมขน 
0.2 โมลาร พีเอช 4.5 ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร และน้ํากล่ัน 0.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดสอบ บมที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที 

5.2.2  เติมสารละลายเอนไซมที่เจือจางดวยน้ํากล่ันใหมีความเขมขนที่เหมาะสมลงไป 1 
มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน บมใหเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที 

5.2.3  ปเปตสารละลายจากขอ 5.2.2 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใสในหลอดทดสอบที่มีสาร
ละลาย DNS  1 มิลลิลิตร เพ่ือหยุดปฏิกิริยาการทํางานของเอนไซม 

5.2.4  นําหลอดทดสอบจากขอ 5.2.3 ไปตมในน้ําเดือดเปนเวลา 5 นาที 
5.2.5  นําไปแชในน้ําเย็น  
5.2.6  เติมน้ํากล่ัน 10 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดสอบจากขอ 2.4 ผสมใหเขากันแลวนําไป

วัดคาการดูดกลืนแสงที่ 540 นาโนเมตร โดย blank ใชน้ํากล่ันแทนสารละลายเอนไซม 
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5.2.7  นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดไปหาคาน้ําตาลกลูโคสที่ยอยไดเทียบกับกราฟมาตร
ฐานระหวางคาการดูดกลืนแสงกับสารละลายน้ําตาลกลูโคสมาตรฐาน 
 
 5.3  การคํานวณกิจกรรมของเอนไซมกลูโคอะมิเลส 
 

กิจกรรมเอนไซมกลูโคอะมิเลส 1 หนวย หมายถึงปริมาณกลูโคสที่เกิดขึ้น 1 มิลลิกรัม
ในเวลา 1 นาที ที่พีเอช 4.5 อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 

 
(RS – RS0) x b x c x d หนวยของเอนไซมกลูโคอะมิเลสตอกรัมน้ําหนักแหง  

(หนวยตอกรัมน้ําหนักแหง) = 
RSs x e x t a x dry wt. 

 
โดยที่ RS = คาการดูดกลืนแสงที่ 540 นาโนเมตร ที่วัดไดเมื่อใหเอนไซมยอย

สารละลายน้ําแปง 10 นาที ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
 RS0 = คาการดูดกลืนแสงที่ 540 นาโนเมตร ที่วัดไดเมื่อหยุดกิจกรรมใน

การยอยของเอนไซมกอนที่จะเกิดปฏิกิริยาการยอย 
 RSs = คาคงที่ที่ไดจากคาความชันของกราฟมาตรฐานน้ําตาลกลูโคส 
 a = ปริมาตรสารละลายเอนไซมที่ใชในการตรวจสอบกิจกรรมการ

ทํางานของเอนไซม ในการทดลองใช 1 .0 มิลลิลิตร 
 b = ปริมาตรรวมของสารละลายที่เกิดปฏิกิริยาทั้งหมด เทากับ  4.5 

มิลลิลิตร 
 c = จํานวนเทาการเจือจางสารละลายเอนไซมเร่ิมตน 
 e = ปริมาตรของสารละลายที่เกิดปฏิกิริยาที่นํามาวิเคราะหหาปริมาณ

น้ําตาล เทากับ 1 มิลลิลิตร 
 d = ปริมาณน้ําท่ีใชในการสกัดเอนไซม (มิลลิลิตร) 
 t = เวลาที่เอนไซมเกิดปฏิกิริยา ในที่นี้ใชเวลา 10 นาที 
 dry wt. = น้ําหนักแหงตัวอยางที่ใชในการสกัดเอนไซม (กรัม) 
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6.  การวิเคราะหหากิจกรรมเอนไซมโปรตีเอส 
 
 6.1  สารเคมี 
 

6.1.1  สารละลายเคซีนเขมขน 1.2 เปอรเซ็นต โดยชั่งเคซีน 1.2 กรัม ละลายในสาร 
ละลายแลคเตทบัฟเฟอรความเขมขน 0.05 โมลาร พีเอช 3.0 ปริมาณ 50 มิลลิลิตร นําไปตมและ
คนใหละลาย รอจนกวาสารละลายเคซีนเย็นลงจากนั้นปรับปริมาตรของสารละลายเปน 100 
มิลลิลิตร ดวย สารละลายแลคเตทบัฟเฟอรความเขมขน 0.05 โมลาร พีเอช 3.0 ในขวดปรับ
ปริมาตร ขนาด 100 มิลลิลิตร 

6.1.2  สารละลาย trichloroacetic acid  (TCA) 0.44 โมลาร เปนสารละลายที่ใชตก
ตะกอนโปรตีน ใช trichloroacetic acid 78.92 กรัม ละลายในน้ํากล่ันปรับปริมาตรเปน 1,000 
มิลลิลิตร 

6.1.3  สารละลาย folin – ciocalteu ความเขมขน 1 โมลาร ผสมสารละลาย folin – 
ciocalteu ในน้ํากล่ันอัตราสวน 1 : 2 เตรียมกอนใช 

6.1.4  สารละลายแลคเตทบัฟเฟอรความเขมขน 0.05 โมลาร เตรียมโดยผสมสาร
ละลายกรดแลคติกความเขมขน 0.02 โมลาร กับ สารละลายโซเดียมแลคเตทความเขมขน 0.02   
โมลาร โดยปรับไดมี พีเอช 3.0 

6.1.5  สารละลายโซเดียมคารบอเนต (Na2CO) ความเขมขน 0.55 โมลาร โดยละลาย 
Na2CO3 58.3 กรัมในน้ํากล่ัน ปรับปริมาตรเปน 1,000 มิลลิลิตร  

 
6.2  การวิเคราะห 

 
6.2.1  ใสสารละลายเคซีน 1.2 เปอรเซ็นต ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดสอบ 

ตั้งไวที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา  10 นาที 
6.2.2  เติมสารละลายเอนไซมตัวอยางที่ผานเจือจางใหมีความเขมขนที่เหมาะสมลงไป 

1 มิลลิลิตร บมที่ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา  10 นาที 
6.2.3  หยุดปฏิกิริยาโดยการเติมสารละลาย TCA 5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันทันที  

ตั้งทิ้งไวใหตกตะกอนสมบูรณที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 10 นาที 
6.2.4  กรองตะกอนโปรตีนออกโดยใชกระดาษกรอง Whatman เบอร 1 
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6.2.5  นําสวนใสที่กรองได 1 มิลลิลิตร ใสลงในหลอดทดสอบเติม สารละลาย 0.5 M 
Na2CO3 5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันและตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 10 นาที 

6.2.6  เติมสารละลาย folin – ciocalteu 2 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันทันที และตั้งทิ้งไว 
30 นาที เพ่ือใหเกิดสีชัดเจน 

6.2.7  นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 660 นาโนเมตร ดวยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
ปรับคา blank โดยใชสารละลายบัฟเฟอรแทนสารละลายตัวอยาง คาการดูดกลืนแสงที่ไดนําไป
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานไทโรซีน 
 

6.3  กราฟมาตรฐานของไทโรซีน 
 

เตรียมสารละลายมาตรฐานไทโรซีนความเขมขน 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร โดยชั่ง
ไทโรซีนดวยเครื่องช่ังอยางละเอียดใหไดปริมาณ 0.01 กรัม เติม กรดไฮโดรคลอริกเขมขน 2-3 
หยด แลวนํามาละลายในน้ํากล่ันปรับปริมาตรใหได 100 มิลลิลิตร โดยใชขวดปรับปริมาตร นํา
สารละลายนี้มาเจือจางใหไดความเขมขนของไทโรซีนเทากับ 20, 40, 60, 80  และ 100 ไมโครกรัม
ตอมิลลิลิตร ตามลําดับนําสารนี้มา 1 มิลลิลิตร ใสในหลอดทดสอบ ดําเนินการเชนเดียวกับ ขอ 
1.2.5 – 1.2.7 วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร เขียนกราฟมาตรฐานแสดง
ความสัมพันธระหวางคาการดูดกลืนแสงกับความเขมขนของไทโรซีน ดังภาพผนวกที่ 3 

 
6.4  การคํานวณกิจกรรมของเอนไซมโปรตีเอส 

 
 1 หนวย หมายถึงปริมาณไทโรซีนที่เกิดขึ้น 1 ไมโครกรัมในเวลา 1 นาทีที่ pH 3.0 
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
 

(E-E0) x b x c x d หนวยของเอนไซมโปรตีเอสตอกรัมน้ําหนักแหง 
(หนวยตอกรัมนํ้าหนักแหง) = 

Es x a x t x dry wt. 
 

โดยที่ E = คาการดูดกลืนแสงที่ 660 นาโนเมตร ที่วัดไดเมื่อใหเอนไซมยอย
สารตั้งตนเคซีนเปนเวลา 10 นาที ที่ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 

 E0 = คาการดูดกลืนแสงที่ 660 นาโนเมตร ที่วัดไดเมื่อหยุดกิจกรรมใน
การยอยของเอนไซมกอนที่จะเติมสารตั้งตนเคซีน 
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 Es = คาคงที่ที่ไดจากคาความชันของกราฟมาตรฐานไทโรซีน  
 a = ปริมาตรสารละลายเอนไซมที่ใชในการตรวจสอบกิจกรรมการ

ทํางานของเอนไซม ในการทดลองใช 1 .0 มิลลิลิตร 
 b = ปริมาตรของสารละลายทั้งหมดกอนไปทําปฏิกิริยาใหเกิดสี เทากับ

ปริมาตรของสารละลายเอนไซม สารละลายเคซีน และสารละลายที่
ใชในการตกตะกอนโปรตีน (TCA) รวมกัน ในการทดลองนี้ใช
ปริมาตรรวมเทากับ 11 มิลลิลิตร 

 c = จํานวนเทาการเจือจางสารละลายเอนไซมเร่ิมตน 
 d = ปริมาณน้ําที่ใชในการสกัดเอนไซม (มิลลิลิตร) 
 t = เวลาที่เอนไซมทําการยอยสารตั้งตนเคซีน ในที่นี้ใชเวลา 10 นาที 
 dry wt. = น้ําหนักแหงตัวอยางที่ใชในการสกัดเอนไซม (กรัม) 
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ภาพผนวกที่ 3  กราฟมาตรฐานคาการดูดกลืนแสงที่ 660 นาโนเมตร กับความเขมขนไทโรซีน 
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7.  การวิเคราะหหากิจกรรมของเอนไซมแอลฟาอะมิเลส (Fuwa, 1954) 
 
 7.1  สารเคม ี
 

7.1.1  สารละลายน้ําแปงความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต เตรียมโดยชั่ง soluble starch 0.5 
กรัม ละลายในสารละลายอะซิเตทบัฟเฟอรความเขมขน 0.2 โมลาร พีเอช 5.0  ตมจนเดือด ทิ้งให
เย็น ปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร 

7.1.2  สารละลายอะซิเตทบัฟเฟอรความเขมขน 0.2 โมลาร พีเอช 5.0 เตรียมโดยผสม
สารละลายกรดอะซิติกความเขมขน 0.2 โมลาร กับสารละลายโซเดียมอะซิเตทความเขมขน 0.2  โม
ลารปรับพีเอชใหไดเทากับ 5.0 

7.1.3  สารละลายไอโอดีน เตรียมโดย ละลายโปรแตสเซียมไอโอไดด (KI) 0.5 กรัม ใน
น้ํา 3 – 5 มิลลิลิตร แลวเติมไอโอดีนเกร็ด (I2) 1.269 กรัม ลงไป เติมน้ําทีละนอย พรอมกับคนจน
ไอโอดีนละลายหมด ปรับปริมาตรเปน 1,000 มิลลิลิตร ถามีตะกอนกรองโดยใชกระดาษกรอง
เบอร 1 เก็บสารละลายไอโอดีนไวในขวดสีชา และเก็บไวในที่มืด 

7.1.4  สารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 1 นอรมอล 
 

7.2  วิธีวิเคราะห 
 

7.2.1  ปเปตสารละลายน้ําแปง 2 มิลลิลิตรใสลงในหลอดทดสอบ บมในอางน้ําควบคุม
อุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที 

7.2.2  ปเปตสารละลายเอนไซมที่เจือจางดวยน้ํากล่ันใหไดปริมาณเอนไซมที่เหมาะสม
ลงไป 1 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน บมที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที 

7.2.3  ปเปตสารละลายน้ําแปงที่ใสสารละลายตัวอยางแลว 0.2 มิลลิลิตรใสลงในสาร
ละลายไอโอดีนความเขมขน 0.167 ไมโครโมลาร 5 มิลลิลิตร ที่เตรียมใหมๆ (ผสมสารละลาย
ไอโอดีน 0.2 มิลลิลิตร กับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 1 นอรมอล 1 มิลลิลิตร ปรับ
ปริมาตรเปน 60 มิลลิลิตร ดวยน้ํากล่ัน) สีของไอโอดีนเมื่อทําปฏิกิริยากับน้ําแปงจะเปลี่ยนเปน       
สีน้ําเงิน 

7.2.4  นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 700 นาโนเมตร โดยคา blank ใชสารละลายตัวอยาง
ที่ผานการตมในน้ําเดือดนาน 5 นาที 

 



 103

7.3  การคํานวณกิจกรรมของเอนไซมแอลฟาอะมิเลส 
 
กิจกรรมเอนไซมแอลฟาอะมิเลส 1 หนวย หมายถึงปริมาณเอนไซมที่ยอยแปงได 1 

มิลลิกรัมในเวลา 1 นาที ที่ pH 5.0 อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
 

(B – S) x diln  x d หนวยของเอนไซมแอลฟาอะมิเลสตอมิลลิลิตร
(หนวยตอกรัมน้ําหนักแหง) = 

B x dry wt. 
 

โดยที่ B = คาการดูดกลืนแสงของ blank ที่ 700 นาโนเมตร 
 S = คาการดูดกลืนแสงของตัวอยางที่ 700 นาโนเมตร 
 diln = คาการเจือจางของสารละลายเอนไซม 
 d = ปริมาณน้ําที่ใชในการสกัดเอนไซม (มิลลิลิตร) 
 dry wt. = น้ําหนักตัวอยางแหงที่ใชในการสกัดเอนไซม 

(กรัม) 
 

 
8.  การวิเคราะหปริมาณแอลกอฮอลโดยวิธีไดโครเมทออกซิเดชัน (Amerine, 1974) 
 
 วิธีวิเคราะหปริมาณแอลกอฮอลโดยวิธีไดโครเมทออกซิเดชัน (dichromate oxidation) 
เปนวิธีหาแอลกอฮอลโดยวิธีทางเคมี โดยการนําสารตัวอยางมากลั่น แอลกอฮอลที่ถูกกล่ันออกมา
จะทําปฏิกิริยากับโปแตสเซียมไดโครเมท (K2Cr2O7) ที่ทราบปริมาณแนนอนและมากเกินพอใน
สภาวะที่เปนกรดไดเปนกรดอะซิติกดังแสดงในสมการที่ 1  ไดโครเมทสวนที่เหลือจะทําปฏิกิริยา
กับสารละลายเฟอรรัสแอมโมเนียมซัลเฟต (ferrous ammonium sulfate; Fe(NH4)2(SO2)2) ดังแสดง
ในสมการที่ 2  โดยใช 1 , 10 ฟแนนโทรลีนเฟอรรัสซัลเฟต (1 , 10 – phenenthroline ferrous 
sulfate) เปนอินดิเคเตอรโดยสารละลายจะเปลี่ยนจากสีเขียวในไปเปนสีน้ําตาล 
 
2Cr2O7

-2 + 3C2H5OH + 16H+                         4Cr3+ + 3CH3COOH +11H2O            สมการที่ 1 
Cr2O7

-2   + 6Fe+2        + 14H+                         2Cr3+ + 6Fe+3             + 7H2O             สมการที่ 2 
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 8.1  เครื่องมือ 

 
8.1.1  ชุดกลั่น (distillation apparatus) 
8.1.2  บิวเรตขนาด 50 มิลลิลิตร  
8.1.3  ปเปตแบบวัดปริมาตรขนาด 1 มิลลิลิตร และ 25 มิลลิลิตร 
8.1.4  ขวดรูปชมพู (erlenmayer flask) ขนาด 50 มิลลิลิตร และ 250 มิลลิลิตร 
8.1.5  อางน้ําควบคุมอุณหภูมิได (water bath) 

 
 8.2  สารเคม ี
 

8.2.1  สารละลายโปแตสเซียมไดโครเมท (potassium dichromate solution) ละลาย 
โปแตสเซียมไดโครเมท (K2Cr2O7)  33.77 กรัม ในน้ํากล่ันประมาณ 450 มิลลิลิตร คอยๆ เติม
กรดซัลฟุริกเขมขน 325 มิลลิลิตร ทิ้งใหเย็น ปรับปริมาตรเปน 1,000 มิลลิลิตร เก็บในขวดสีชา 

8.2.2  สารละลายเฟอรรัสแอมโมเนียมซัลเฟต ละลายเฟอรรัสแอมโมเนียมซัลเฟต 
(Fe(NH4)2(SO2)2.6H2O) 135 กรัม ในน้ํากล่ันประมาณ 750 มิลลิลิตร เติมกรดซัลฟุริกเขมขน  25 
มิลลิลิตร ลงไปอยางชาๆ ทิ้งใหเย็น ปรับปริมาตรเปน 1,000 มิลลิลิตรดวยน้ํากล่ัน 

8.2.3  สารละลาย 1 , 10 ฟแนนโทรลีนเฟอรรัสซัลเฟต ละลายเฟอรรัสซัลเฟต 
(FeSO4.7H2O) 0.70 กรัม ในน้ํากล่ัน 50 มิลลิลิตร เติมออโธฟแนนโทรลีน (o- phenanthroline) 
1.49 กรัม คนใหละลายและปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร  

 
 8.3  วิธีวิเคราะห 
 

8.3.1  เติมน้ํากล่ันลงในฟลาสกสําหรับกลั่น 100 มิลลิลิตร 
8.3.2  ปเปตตัวอยาง 1 มิลลิลิตร ใสลงในฟลาสกสําหรับกลั่น ตอชุดกล่ันใหพรอม 

สําหรับกลั่น 
8.3.3  ปเปตสารละลายโปแตสเซียมไดโครเมท 25 มิลลิลิตร ใสในฟลาสกขนาด 50 

มิลลิลิตร นําไปวางไวที่ปลายสวนควบแนน (condensor) โดยใหปลายของสวนควบแนนจุมลงใน
สารละลาย 
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8.3.4  กล่ันดวยความรอนต่ําจนไดสวน distillate รวมกับสารละลายโปแตสเซียมได
โครเมทจนมีปริมาตรประมาณ 40 – 45 มิลลิลิตร จึงหยุดกลั่น 

8.3.5  ฉีดลางสวนควบแนนดวยน้ํากล่ันเล็กนอย ใหลงไปรวมอยูในฟลาสกสารละลาย
โปแตสเซียมไดโครเมท 

8.3.6  นําขวดสารละลายที่ได ไปแชในอางน้ําควบคุมอุณหภูมิที่ 60-65 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 25 นาที เพ่ือใหแอลกอฮอลทําปฏิกิริยากับโปแตสเซียมไดโครเมทที่อยูในสารละลาย
อยางสมบูรณ จากนั้นถายสารละลาย พรอมทั้งใชน้ํากล่ันเล็กนอยฉีดลางสารละลายทั้งหมดลงสู 
ฟลาสกขนาด 250 มิลลิลิตร 

8.3.7  ไตเตรทกับสารละลายเฟอรรัสแอมโมเนียมซัลเฟต จนสารละลายเปลี่ยนเปน    
สีเขียวใส เติมสารละลาย 1–10 ฟแนนโทรลีนเฟอรรัสซัลเฟต ลงไปประมาณ 10 หยด แลวไตเตรท
ตอจนสารละลายเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล จดปริมาตรของสารละลายเฟอรรัสแอมโมเนียมซัลเฟตท่ีใช
ไปเปนคา VA 

8.3.8  ทํา blank โดยปเปตน้ํากล่ัน 1 มิลลิลิตร ใสในฟลาสกขนาด 250 มิลลิลิตร ที่มี
สารละลายโปแตสเซียมไดโครเมท 25 มิลลิลิตร นําไปแชในอางน้ําควบคุมอุณหภูมิที่ 60-65 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 25 นาที นํามาไตเตรทกับสารละลายเฟอรรัสแอมโมเนียมซัลเฟตตามขอ 8.3.7 
จดปริมาตรสารละลายที่ใชเปน VB  

8.3.9.  นําคา VA และ VB ที่ไดคํานวณหาปริมาณแอลกอฮอลในตัวอยาง 
 

VA 
ปริมาณแอลกอฮอล (% V/V) = 25 – 25 x 

VB 
 
 
9.  การวิเคราะหปริมาณสารใหกล่ินรสในไวน 
 
 9.1  อุปกรณ 
 

9.1.1  Gas Chromatography HP 5890 series II 
9.1.2  column HP-FFAP  
9.1.3  Flame Ionization  Detector : FID 
9.1.4  recorder  
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 9.2  สารเคม ี
 

9.2.1  สารละลายมาตรฐาน acetaldehyde, ethyl acetate, n-propanol iso butanol และ 
iso amyl alcohol เจือจางใหมีความเขมขน 0-500 พีพีเอ็ม ดวยสารละลายเอทานอลความเขมขน 
12 เปอรเซ็นต 

9.2.2  สารละลาย internal standard เตรียมโดยเจือจาง n-butanol ดวยสารละลายเอทา
นอลความเขมขน 12 เปอรเซ็นต ใหมีความเขมขน 2500 พีพีเอ็ม 
 
 9.3  วิธีการ 
 

9.3.1  สภาวะในการวิเคราะหของเครื่องแกสโครมาโตกราฟ 
 

9.3.1.1  carrier gas  :  N2 (3 มิลลิลิตร / นาที) H2 (30 มิลลิลิตร / นาที) (air 
300 มิลลิลิตร / นาที) 

9.3.1.2   column temperature  60  องศาเซลเซียส  2  นาที จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิ 
เปน 200 องศาเซลเซียส 15 องศาเซลเซียส / นาที 

9.3.1.3  injection temperature  220 องศาเซลเซียส 
9.3.1.4  detector temperature  220 องศาเซลเซียส 

 
9.3.2  การเตรียมตัวอยาง ผสมสารละลายตัวอยาง 0.9 มิลลิลิตร กับสารละลาย 

internal standard 0.1 มิลลิลิตร 
 
9.3.3  ฉีดตัวอยางที่เติมสารละลาย internal standard แลว  2  ไมโครลิตร  จะได

โครมาโตรแกรมของสาร คํานวณพื้นที่ใตโครมาโตแกรมระหวางสารที่ตองการวิเคราะหตอ n-
butanol  

9.3.4  นําคาพ้ืนที่ใตโครมาโตแกรมระหวางสารที่ตองการวิเคราะหตอ n-butanol ไป
เทียบกับกราฟมาตรฐาน (ภาพผนวกที่ 4 ถึง ภาพผนวกที่ 8) 
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y = 0.0015x - 0.1215
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ภาพผนวกที่ 4 กราฟมาตรฐาน acetaldehyde 
 

y = 0.0001x + 0.0124
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ภาพผนวกที่ 5 กราฟมาตรฐาน ethyl acetate 

y = 0.0031x - 0.0105
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ภาพผนวกที่ 6  กราฟมาตรฐาน n-propanol 
 

y = 0.0041x - 0.043
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ภาพผนวกที่ 7  กราฟมาตรฐาน iso butanol 
 

y = 0.0041x + 0.0284
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ภาพผนวกที่ 8  กราฟมาตรฐาน iso amyl alcohol 
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ภาคผนวก ข 
 

ขอมูลการทดลอง 
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ตารางผนวกที่ 3  การเปลี่ยนแปลงในระหวางการเพาะเลี้ยงรา Amylomyces  sp. M2 ในอาหาร   
รําขาวสาลี สูตรที่ 1 

 
กลูโคซามีน ปริมาณเอนไซม (หนวยตอกรัมน้ําหนักแหง) 

เวลา (วัน) 
มก/ก แอลฟาอะมิเลส กลูโคอะมิเลส โปรตีเอส 

พีเอช ความชื้น (%) 

0 3.88 0 0 0 5.11 52.62 
1 4.73 26.34 1.66 80.83 5.03 54.74 
2 12.10 362.29 24.08 531.66 5.23 58.02 
3 16.77 695.24 46.38 503.92 6.4 59.46 
4 19.09 715.35 43.45 233.00 6.57 59.14 
5 22.75 785.44 41.88 91.88 6.56 59.85 
6 22.09 718.01 39.73 22.00 6.91 59.68 

 
 
 
ตารางผนวกที่ 4  การเปลี่ยนแปลงในระหวางการเพาะเลี้ยงรา Amylomyces  sp. M2 ในอาหาร   

รําขาวสาลี สูตรที่ 2 
 

กลูโคซามีน ปริมาณเอนไซม (หนวยตอกรัมน้ําหนักแหง) 
เวลา (วัน) 

มก/ก แอลฟาอะมิเลส กลูโคอะมิเลส โปรตีเอส 
พีเอช ความชื้น (%) 

0 4.76 0 0 0.00 5.06 53.75 
1 5.41 20.28 1.85 62.90 4.96 54.43 
2 12.36 358.09 22.23 513.09 5.2 58.64 
3 18.31 698.48 42.08 542.05 6.26 59.59 
4 21.16 810.74 50.29 263.01 6.54 60.24 
5 21.61 803.06 47.77 162.40 6.6 61.52 
6 21.68 855.73 44.52 110.05 6.72 59.16 
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ตารางผนวกที่ 5  การเปลี่ยนแปลงในระหวางการเพาะเลี้ยงรา Amylomyces  sp. M2 ในอาหาร   
รําขาวสาลี สูตรที่ 3 

 
กลูโคซามีน ปริมาณเอนไซม (หนวยตอกรัมน้ําหนักแหง) 

เวลา (วัน) 
มก/ก แอลฟาอะมิเลส กลูโคอะมิเลส โปรตีเอส 

พีเอช ความชื้น (%) 

0 3.96 0 0 0.00 5.49 40.06 
1 3.99 14.94 1.06 18.90 5.46 40.14 
2 5.38 173.76 7.12 187.61 5 39.5 
3 9.45 242.49 11.17 249.19 5.03 41.96 
4 12.24 421.94 22.91 255.61 5.41 43.07 
5 12.69 727.59 35.5 361.65 5.78 43.3 
6 13.18 769.84 34.84 333.74 6.02 40.72 

 
ตารางผนวกที่ 6  การเปลี่ยนแปลงในระหวางการเพาะเลี้ยงรา Amylomyces  sp. M2 ในอาหาร   

รําขาวจาว สูตรที่ 4 
 

กลูโคซามีน ปริมาณเอนไซม (หนวยตอกรัมน้ําหนักแหง)
เวลา (วัน) 

มก/ก แอลฟาอะมิเลส กลูโคอะมิเลส โปรตีเอส 
พีเอช ความชื้น (%) 

0 2.41 0 0 0 3.56 50.89 
1 2.52 0.94 0.06 0 4.42 50.17 
2 3.545 1.02 0.38 14.04 3.4 49.51 
3 8.68 1.45 0.43 22.29 3.4 48.69 
4 13.34 1.67 0.61 33.34 3.53 47.87 
5 15.64 1.74 0.28 37.97 3.53 49.05 
6 19.68 1.71 0.14 49.52 3.51 46.76 
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ตารางผนวกที่ 7  การเปลี่ยนแปลงในระหวางการเพาะเลี้ยงรา Amylomyces  sp. M2 ในอาหาร   
รําขาวจาว สูตรที่ 5 

 
กลูโคซามีน ปริมาณเอนไซม (หนวยตอกรัมน้ําหนักแหง) 

เวลา (วัน) 
มก/ก แอลฟาอะมิเลส กลูโคอะมิเลส โปรตีเอส 

พีเอช ความชื้น (%) 

0 2.39 0.00 0.00 0.00 3.36 49.52 
1 2.45 1.21 0.20 0.00 3.34 50.30 
2 4.77 1.28 0.32 13.10 3.34 48.73 
3 7.86 1.36 0.40 20.02 3.34 49.18 
4 9.60 1.40 0.40 22.36 3.26 48.60 
5 16.93 1.45 0.48 27.55 3.26 49.11 
6 16.65 2.07 0.46 41.71 3.39 48.43 

 
 
 
ตารางผนวกที่ 8  การเปลี่ยนแปลงในระหวางการเพาะเลี้ยงรา Amylomyces  sp. M2 ในอาหาร   

รําขาวจาว สูตรที่ 6 
 

กลูโคซามีน ปริมาณเอนไซม (หนวยตอกรัมน้ําหนักแหง) 
เวลา (วัน) 

มก/ก แอลฟาอะมิเลส กลูโคอะมิเลส โปรตีเอส 
พีเอช ความชื้น (%) 

0 2.49 0.00 0.00 0.00 4.05 37.80 
1 2.59 0.67 0.26 12.72 4.07 37.25 
2 4.19 2.50 0.57 76.58 4.08 37.99 
3 7.89 3.03 0.68 129.73 4.00 38.88 
4 10.36 3.09 0.77 141.78 3.93 36.62 
5 13.10 4.32 0.94 155.80 4.11 38.63 
6 13.65 3.50 0.83 124.01 4.03 40.81 
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ตารางผนวกที่ 9  การเปลี่ยนแปลงในระหวางการเพาะเลี้ยงรา Amylomyces  sp. M2 ในขาวจาว
พันธุเหลืองออน สูตรที่ 7 

 
กลูโคซามีน ปริมาณเอนไซม (หนวยตอกรัมน้ําหนักแหง) 

เวลา (วัน) 
มก/ก แอลฟาอะมิเลส กลูโคอะมิเลส โปรตีเอส 

พีเอช ความชื้น (%) 

0 1.39 0.00 0.00 0.00 6.51 29.69 
1 1.43 3.85 0.98 15.88 3.59 31.29 
2 1.73 3.97 1.00 45.76 3.58 29.15 
3 2.17 6.26 1.34 60.13 3.57 30.87 
4 3.79 6.47 1.90 54.24 3.60 30.07 
5 3.84 6.24 1.80 43.03 3.76 27.86 
6 3.88 5.28 1.29 39.46 4.28 27.88 

 
 
 
ตารางผนวกที่ 10  การเปลี่ยนแปลงองคประกอบในการหมักไวนขาวดวย Amylomyces  sp. M2 

รวมกับยีสต Y1 
 

เวลา Brix % reducing sugar % alcohol % acidity pH 
2 23.6 112.93 1.82 0.3881 3.63 
4 22.3 110.64 NA NA NA 
5 21.6 98.53 4.68 0.6098 3.54 
6 20.8 98.36 NA NA NA 
7 20.4 91.98 5.26 0.603 3.65 
9 20 85.11 5.46 0.5593 3.56 
14 19.6 83.14 6.32 0.6067 3.6 

 
หมายเหตุ NA  หมายถึง ไมไดทําการวิเคราะห 
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ตารางผนวกที่ 11  การเปลี่ยนแปลงองคประกอบในการหมักไวนขาวดวย Amylomyces  sp. M2 
รวมกับยีสต Y2 

 
เวลา Brix % reducing sugar % alcohol % acidity pH 

2 23.6 110.31 1.75 0.3881 3.65 
4 22.8 149.9 NA NA NA 
5 22 163.67 4.18 0.6273 3.65 
6 21 161.37 NA NA NA 
7 20.6 163.33 5.93 0.6554 3.74 
9 20.2 153.52 6.16 0.6642 3.72 
14 20.3 150.57 6.73 0.728 3.72 

 
หมายเหตุ  NA  หมายถึง ไมไดทําการวิเคราะห 
 
ตารางผนวกที่ 12  การเปลี่ยนแปลงองคประกอบในการหมักไวนขาวดวย Amylomyces  sp. M2 

รวมกับยีสต Y3 
 

เวลา Brix % reducing sugar % alcohol % acidity pH 
2 23.6 111.95 1.43 0.441 3.5 
4 17.1 97.71 NA NA NA 
5 14.6 67.27 10.54 0.7579 3.4 
6 12.8 46.64 NA NA NA 
7 11.6 36.66 12.55 0.7603 3.52 
9 10.1 15.14 13.47 0.804 3.51 
14 9 11.62 14.82 0.7974 3.52 

 
หมายเหตุ NA  หมายถึง ไมไดทําการวิเคราะห 
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ตารางผนวกที่ 13  การเปลี่ยนแปลงองคประกอบในการหมักไวนขาวดวย Amylomyces  sp. M2 
รวมกับยีสต Saccharomyces  cerevisiae 

 
เวลา Brix % reducing sugar % alcohol % acidity pH 

2 23.7 129.3 1.67 0.3881 3.61 
4 16 62.52 NA NA NA 
5 13.5 48.61 12.3 0.6273 3.54 
6 12.6 43.04 NA NA NA 
7 12 31.59 13.29 0.6205 3.73 
9 10 14.23 13.68 0.6117 3.7 
14 9.8 11.7 13.98 0.624 3.71 

 
หมายเหตุ NA  หมายถึง ไมไดทําการวิเคราะห 
 
ตารางผนวกที่ 14  การเปลี่ยนแปลงองคประกอบในการหมักไวนขาวโดยไวนขาวดวยลูกแปงรวม

กับ ยีสต Saccharomyces  cerevisiae 
 

เวลา Brix % reducing sugar % alcohol % acidity pH 
2 24.3 113.91 2.07 0.5821 3.44 
4 15.7 58.26 NA NA NA 
5 13.3 46.15 12.25 0.8276 3.46 
6 12 31.59 NA NA NA 
7 11 24.71 14.22 0.7865 3.6 
9 10 14.16 14.23 0.804 3.58 
14 9.6 11.7 14.37 0.78 3.6 

 
หมายเหตุ NA  หมายถึง ไมไดทําการวิเคราะห 
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ตารางผนวกที่ 15  การเปลี่ยนแปลงองคประกอบในการหมักไวนขาวโดยใชลูกแปง 
 

เวลา Brix % reducing sugar % alcohol % acidity pH 
2 25.3 122.61 1.85 0.64 3.43
3 22.7 101.03 NA NA NA 

4 16.1 56.59 NA NA NA 

5 13 46.54 13.12 0.93 3.46
6 11.7 26.55 NA NA NA 

7 11.2 20.05 NA NA NA 

8 11.1 19.07 13.82 0.9 3.69
9 10.9 18.6 NA NA NA 

10 10.9 18.63 NA NA NA 

11 10.8 18.76 13.5 0.98 3.69
12 10.7 18.75 NA NA NA 

13 10.7 18.76 NA NA NA 

14 10.5 18.62 13.14 0.92 3.69
 
หมายเหตุ NA  หมายถึง ไมไดทําการวิเคราะห 
 
ตารางผนวกที่ 16  การเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งที่ละลายไดในน้ําหมักที่มีการเติม DAHP 
 

ปริมาณของแข็งที่ละลายได (บริกซ) สภาวะในการ
ศึกษา วันที่ 2 วันที่ 3  วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่6 วันที่ 7 วันที่ 8  วันที่ 14 

ตัวควบคุม 17.67 13.87 8.67 6.50 6.40 6.30 6.33 6.43 
DAHP 0.03 % 17.73 13.90 8.60 6.73 6.53 6.20 6.47 6.50 
DAHP 0.05 % 17.43 13.60 8.50 6.63 6.40 6.17 6.33 6.47 
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ตารางผนวกที่ 17  การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําตาลรีดิวซในน้ําหมักที่มีการเติม DAHP 
 

ปริมาณของน้ําตาลรีดิวซ (% w/v) สภาวะในการ
ศึกษา วันที่ 2 วันที่ 3  วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่6 วันที่ 7 วันที่ 8  วันที่ 14 

ตัวควบคุม 12.82 10.32 2.32 0.17 0.12 0.11 0.09 0.09 
DAHP 0.03 % 13.20 10.05 2.25 0.18 0.12 0.11 0.10 0.09 
DAHP 0.05 % 12.56 9.03 2.03 0.19 0.12 0.11 0.09 0.09 
 
ตารางผนวกที่ 18  การเปลี่ยนแปลงปริมาณแอลกอฮอลในน้ําหมักที่มีการเติม DAHP  

 
ปริมาณแอลกอฮอล (% v/v) สภาวะในการ

ศึกษา วันที่ 2 วันที่ 5  วันที่ 8  วันที่ 14 
ตัวควบคุม 1.77 10.95 9.67 9.00 

DAHP 0.03 % 1.69 10.99 9.90 9.21 
DAHP 0.05 % 1.70 10.58 9.63 8.88 

 
ตารางผนวกที่ 19  การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดในน้ําหมักที่มีการเติม DAHP  

 
ปริมาณกรด (% w/v as lactic acid) สภาวะในการ

ศึกษา วันที่ 2 วันที่ 5  วันที่ 8  วันที่ 14 
ตัวควบคุม 0.48 0.62 0.67 0.68 

DAHP 0.03 % 0.48 0.66 0.67 0.72 
DAHP 0.05 % 0.46 0.67 0.74 0.71 

 
ตารางผนวกที่ 20  การเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งที่ละลายไดในน้ําหมักที่มีการเติม MgSO4 

 
ปริมาณของแข็งที่ละลายได (บริกซ) สภาวะในการ

ศึกษา วันที่ 2 วันที่ 3  วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่6 วันที่ 7 วันที่ 8  วันที่ 14 
ตัวควบคุม 17.67 13.87 8.67 6.50 6.40 6.30 6.33 6.43 

MgSO4 0.03 % 17.43 13.23 7.57 6.53 6.20 6.13 6.40 6.35 
MgSO4 0.05 % 17.47 13.40 8.00 6.57 6.33 6.17 6.47 6.40 
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ตารางผนวกที่ 21  การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําตาลรีดิวซในน้ําหมักที่มีการเติม MgSO4 

 
ปริมาณของน้ําตาลรีดิวซ (% w/v) สภาวะในการ

ศึกษา วันที่ 2 วันที่ 3  วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่6 วันที่ 7 วันที่ 8  วันที่ 14 
ตัวควบคุม 12.82 10.32 2.32 0.17 0.12 0.11 0.09 0.09 

MgSO4 0.03 % 12.68 8.56 1.16 0.14 0.11 0.10 0.09 0.09 
MgSO4 0.05 % 12.46 8.64 1.55 0.15 0.11 0.10 0.09 0.09 
 
ตารางผนวกที่ 22  การเปลี่ยนแปลงปริมาณแอลกอฮอลในน้ําหมักที่มีการเติม MgSO4 

 
ปริมาณแอลกอฮอล (% v/v) สภาวะในการ

ศึกษา วันที่ 2 วันที่ 5  วันที่ 8  วันที่ 14 
ตัวควบคุม 1.77 10.95 9.67 9.00 

MgSO4 0.03 % 1.52 10.63 9.58 8.86 
MgSO4 0.05 % 1.50 10.51 9.33 8.83 

 
ตารางผนวกที่ 23  การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดในน้ําหมักที่มีการเติม MgSO4 

 
ปริมาณกรด (% w/v as lactic acid) สภาวะในการ

ศึกษา วันที่ 2 วันที่ 5  วันที่ 8  วันที่ 14 
ตัวควบคุม 0.48 0.62 0.67 0.68 

MgSO4 0.03 % 0.45 0.62 0.63 0.70 
MgSO4 0.05 % 0.45 0.63 0.70 0.70 
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ตารางผนวกที่ 24  ปริมาณแอลกอฮอลในไวนขาวที่เก็บที่สภาวะตาง ๆ  
 

ปริมาณแอลกอฮอล (% v/v) สัปดาหที ่
แสง 37 0ซ อุณหภูมิหอง 20-24 0ซ 4 0ซ 

กอนบรรจุ 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 
0 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 
1 10.1 10.2 - - - 
2 10.1 8.80 9.40 9.50 10.20 
3 10.1 9.50 - 9.60  
4 9.2 8.70 9.50 9.30 10.30 
5 9.3 9.20 - 9.40 10.20 
6 9.2 9.00 9.14 9.30 10.00 
7 8.37 8.86 - - - 
8 8.26 8.10 8.56 9.08 - 
9 - 7.95 - 8.84 10.15 

10 - 7.85 8.89 - 10.03 
12 7.92 7.85 8.82 8.81 10.01 

 
ตารางผนวกที่ 25  ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดในไวนขาวที่เก็บที่สภาวะตาง ๆ  
 

ปริมาณปริมาณของแข็งท่ีละลายไดทั้งหมด (บริกซ) 
สัปดาหที ่ แสง 37 0ซ. อุณหภูมิหอง 20-24 0ซ 4 0ซ 
กอนบรรจุ 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 

0 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 
1 13.5 13.6 - - - 
2 13.6 13.6 13.5 13.6 13.5 
3 13.2 13.2 13.4 13.3 13.2 
4 13.3 13.3 13.4 13.4 13.4 
5 13.2 13.3 13.4 13.3 13.4 
6 13.4 13.4 13.2 13.6 13.4 
7 13.2 13.3 13.3 13.4 13.4 
8 13.4 13.2 13.1 13.2 13.3 

10 13.0 13.0 13.0 13.2 13.4 
12 12.8 13.0 13.2 13.1 13.3 
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ตารางผนวกที่ 26  ปริมาณน้ําตาลรีดิวซในไวนขาวที่เก็บที่สภาวะตาง ๆ  
 

ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ (% w/v) 
สัปดาหที ่

แสง 37 0ซ อุณหภูมิหอง 20-24 0ซ 4 0ซ 
กอนบรรจุ 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 

0 7.98 7.98 7.98 7.98 7.98 
1 7.59 7.52 - - - 
2 7.50 7.63 7.70 7.43 7.74 
3 8.42 8.76 8.76 8.83 8.68 
4 6.25 6.74 6.65 6.56 6.30 
5 6.51 6.57 6.65 6.51 6.42 
6 6.62 6.94 6.71 6.68 6.65 
7 6.43 6.43 6.55 6.52 6.43 
8 6.67 6.96 6.99 6.93 6.70 
9 6.97 7.15 6.66 6.69 6.59 

10 7.40 7.78 7.33 7.54 7.19 
12 6.97 6.87 6.94 7.15 6.90 

 

ตารางผนวกที่ 27  ปริมาณกรด (ในรูปกรดแลคติก)ในไวนขาวที่เก็บที่สภาวะตาง ๆ  
 

ปริมาณกรด (% w/v) 
สัปดาหที ่

แสง 370ซ อุณหภูมิหอง 20-24 0ซ 40ซ 
กอนบรรจุ 0.8730 0.8730 0.8730 0.8730 0.8730 

0 0.8901 0.8901 0.8901 0.8901 0.8901 
1 0.8491 0.8577 - - - 
2 0.8075 0.8521 0.8698 0.8610 0.8343 
3 0.8243 0.8051 0.8243 0.7956 0.8435 
4 0.8793 0.8602 0.8698 0.8889 0.8984 
5 0.8730 0.8730 0.8555 0.8730 0.8730 
6 0.8730 0.8817 0.9079 0.9079 0.8905 
7 0.8591 0.8415 0.8503 0.8678 0.8766 
8 0.8678 0.9029 0.8941 0.9117 0.9117 
9 0.8526 0.8874 0.8439 0.9438 0.8700 

10 0.904 0.895 0.895 0.895 0.8950 
12 0.8792 08705 0.8705 0.8879 0.8792 
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ตารางผนวกที่ 28  พีเอชของไวนขาวที่เก็บที่สภาวะตาง ๆ  
 

พีเอช 
สัปดาหที ่ แสง 37 0ซ อุณหภูมิหอง 20-24 0ซ 4 0ซ 
กอนบรรจุ 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 

0 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 
1 3.6 3.7 - - - 
2 3.7 3.6 3.6 3.5 3.6 
3 3.6 3.6 3.7 3.7 3.6 
4 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 
5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 
6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 
7 3.4 3.4 3.4 3.5 3.3 
8 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 
9 3.6 3.6 3.6 3.5 3.6 

10 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 
12 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

 

ตารางผนวกที่ 29  คาการดูดกลืนแสงที่ 420 นาโนเมตรของไวนขาวที่เก็บที่สภาวะตาง ๆ  
 

คาการดูดกลืนแสงที่ 420 นาโนเมตร 
สัปดาหที ่

แสง 37 0ซ อุณหภูมิหอง 20-24 0ซ 4 0ซ 
0 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 
1 0.247 .182 - - - 
2 0.335 0.219 0.237 0.154 0.167 
3 0.437 0.287 0.244 0.179 0.164 
4 0.519 0.307 0.266 0.196 0.173 
5 0.558 0.354 0.263 0.198 0.173 
6 0.606 0.355 0.261 0.202 0.174 
7 0.695 0.408 0.286 0.208 0.182 
8 0.719 0.426 0.291 0.204 0.162 
9 0.754 0.483 0.315 0.236 0.184 

10 0.781 0.531 0.332 0.236 0.182. 
12 0.867 0.541 0.351 0.261 0.170 
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ตารางผนวกที่ 30  คาการดูดกลืนแสงที่ 660 นาโนเมตรของไวนขาวที่เก็บที่สภาวะตาง ๆ  
 

คาการดูดกลืนแสงที่ 660 นาโนเมตร 
สัปดาหที ่

แสง 37 0ซ อุณหภูมิหอง 20-24 0ซ 4 0ซ 
0 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
1 0.001 0.0 - - - 
2 0.005 0.003 0.005 0.004 0.004 
3 0.01 0.01 0.007 0.007 0.007 
4 0.015 0.012 0.011 0.008 0.006 
5 0.015 0.012 0.011 0.008 0.006 
6 0.015 0.012 0.007 0.008 0.006 
7 0.022 0.009 0.009 0.008 0.006 
8 0.02 0.009 0.007 0.006 0.006 
9 0.021 0.012 0.010 0.010 0.007 

10 0.016 0.015 0.006 0.005 0.004 
12 0.028 0.015 0.01 0.01 0.005 

 



ประวัติการศึกษาและการทํางาน 
 
ช่ือ-สกุล : นางสาวสุมัลลิกา  โมรากุล 
 
วัน เดือน ป เกิด : 6 พฤศจิกายน 2517 
 
สถานที่เกิด : กรุงเทพฯ 
 
การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร) 
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