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บทคัดยอ
ในการนําน้ําออยมาใชเปนวัตถุดิบในการหมักไวนน้ําออยเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําสมสายชูนั้น ถาน้ํา
ออยไดผานขั้นตอนการเตรียมที่ดีและถูกสุขลักษณะ น้ําออยที่ไดนั้นสามารถที่จะใชไดโดยตรงโดยไมตองผานการใหความ
รอนหรือเติมสารเคมี (KMS) เพื่อฆาเชื้อที่ปนเปอนในน้ําออย แตถาน้ําออยนั้นมีปริมาณจุลินทรียเริ่มตนสูงไมเหมาะที่จะ
นําไปใชทันที ควรที่จะนําน้ําออยนั้นมาผานขั้นตอนการใหความรอนระดับพาสเจอไรสโดยอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 5-15 นาที หรือ ถาเลือกใชสารเคมีก็ควรเติม KMS ที่ระดับความเขมขนอยางนอย 200 ppm
แตถาน้ําออยมีเชื้อ
จุลินทรียปนเปอนสูงมากอาจตองใชที่ความเขมขน 500 ppm หรือสูงกวา น้ําออยที่เติมสารเคมี KMS ในปริมาณความ
เขมขนที่เหมาะสม ควรเก็บรักษาไมเกิน 2 สัปดาห
การหมักไวนน้ําออยจากเชื้อยีสตตกตะกอน S. cerevisiae M30 น้ําออยที่ใชสามารถที่จะใชไดทั้งในสภาพที่เติม
สารอาหาร (ประกอบดวย 0.6% ยีสตสกัด , 0.4% (NH4)2SO4 , 0.8% KH2PO4 และ 0.2% MgSO4.7H2O) และไมเติมสาร
อาหารก็ได แตจําเปนตองปรับ pH ใหอยูในชวง 4.0 – 4.5 ความหวานที่เหมาะสมของน้ําออยควรที่จะปรับใหมีความ
หวานประมาณ 20% ทําการหมักโดยใชกระบวนการหมุนเวียนเซลลยีสต (Cell Recycle Process) ในอัตราการหมุนวนที่
เหมาะสมเทากับ 50 ml/min โดยใชเวลาในการหมัก 1-2 วัน ไดน้ําไวนที่มีปริมาณแอลกอฮอลประมาณ 8% ขึ้นไป
สภาพที่เหมาะสมในการหมักไวนน้ําออยสําหรับการขยายขนาดการหมัก พบวา สามารถทําการเจือจางน้ําออย
ไดโดยปริมาณแอลกอฮอลที่ไดไมมีความแตกตางเชิงสถิติอยางมีนัยสําคัญกับที่ไมไดทําการเจือจางน้ําออย
ในขณะที่
อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการหมักไวนหรือแอลกอฮอลจากน้ําออยดวยเชื้อยีสต M30 อยูในชวงอุณหภูมิ 35 - 37 องศา
เซลเซียส
ลักษณะการหมักตอปริมาณแอลกอฮอลที่ไดในไวนน้ําออย พบวา การหมักแบบ Repeated Batch
Fermentation สามารถทําการหมักไดมากกวา 10 ครั้งโดยใหปริมาณแอลกอฮอลที่ใกลเคียงกัน ในขณะที่การหมักแบบ
Cell Recycle ที่เหมาะสมควรเปนระบบที่มีการนําเซลลออกจากทางดานลางของถังแลวนําวนกลับเขาไปสูดานบนของถัง
สวนการหมักแบบ Fed Batch สามารถเพิ่มปริมาณแอลกอฮอลในไวนน้ําออยไดเปนอยางดี
ในการขยายขนาดการหมักไวนน้ําออยในหองปฏิบัติการจาก 1 ลิตร เปน 5 20 และ 100 ลิตร ตามลําดับนั้น
พบวา ประสิทธิภาพการผลิตแอลกอฮอลในไวนน้ําออยโดยเฉพาะรูปแบบ (Profile) ของการหมักใกลเคียงกัน แตปญหาที่
เกิดขึ้นในการขยายขนาดการผลิต คือ ปญหาความรอนสะสม ดังนั้นในการออกแบบถังหมักในระดับอุตสาหกรรมจึงจํา
เปนตองพิจารณาถึงระบบการหลอเย็นเพื่อควบคุมอุณหภูมิในระหวางการหมักดวย
สําหรับปริมาณแอลกอฮอลที่ได
ประมาณ 8% เมื่อทําการหมักไมเกิน 72 ชั่วโมง ณ อุณหภูมิหอง โดยใชน้ําออยที่เติมและไมเติมสารอาหาร ปรับ pH เทา
กับ 4.0 – 4.5 และปรับความหวานเทากับ 20%
การคัดเลือกเชื้อ Acetic acid bacteria เพื่อผลิตกรดอะซิติคหรือน้ําสมสายชูได พบวา จากตัวอยางทั้งสิ้น 205
ตัวอยาง สามารถคัดเลือกเชื้อที่ตองการไดเพียง 4 เชื้อเทานั้น โดยเชื้อทั้ง 4 เชื้อสามารถสรางกรดอะซิติคไดใกลเคียงกัน
แตจะมีความแตกตางตรงกลิ่นของผลิตภัณฑ โดยเฉพาะอยางยิ่งเชื้อ “ สป5 “ เปนเชื้อที่ใหกลิ่นหอมของ ester ที่เดนชัด
มาก ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงจะเลือกใชเชื้อ นี้ในการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสรางกรดอะซิติคตอไป ทั้งนี้เชื้อ “สป5“
เปนเชื้อติดสีแกรมลบ รูปรางเปนทอน เจริญไดในที่มีอากาศ สามารถสรางกรดจากการหมักน้ําตาลกลูโคส ไมสราง
เซลลูโลสและเม็ดสีน้ําตาล และยังมีสมบัติ Overoxidation จากคุณสมบัติดังกลาวจึงสรุปวา เชื้อ “ สป5 “ จัดเปนเชื้อใน
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กลุมของ Acetobacter aceti ทั้งนี้ตามหลักการจําแนกชนิดของแบคทีเรียของ Bergey’s Manual of Determinative
Bacteriology (Buchanan and Gibbons, 1974) และ Gibbs and Shapton (1968)
สภาพที่เหมาะสมที่ใชในการหมักน้ําสมสายชูหมักจากไวนน้ําออยโดยเชื้อดวยเชื้อ “ สป5 “ ในถังหมักแบบ Airlift
ประกอบดวย (รอยละ) แอมโมเนียมซัลเฟต (แหลงไนโตรเจน) 0.4
น้ําตาลกลูโคส 1.0
กรดอะซิติค 1.0
แอลกอฮอล 6.0 ปริมาณหัวเชื้อ 7.5 และปริมาณอากาศ 0.5 vvm นอกจากนี้แลวสภาพการหมักแบบตรึงเซลลเชื้อ
“ สป5 “ บนตัวกลางเปนสภาพการหมักที่สามารถผลิตกรดไดตามเปาหมาย และจากการศึกษาพบวา ใยบวบและแผน
กรอง(ที่ใชในการกรองน้ําในบอเลี้ยงปลา)เปนตัวกลางที่เหมาะสมสําหรับการตรึงเชื้อ “ สป5 “ อยางไรก็ตามทางโรงงานที่
รวมโครงการไดขอใหใชแผนกรอง(ที่ใชในการกรองน้ําในบอเลี้ยงปลา) เนื่องจากสามารถที่จะจัดซื้อไดงายกวาใยบวบ
ในการศึกษาถึงจํานวนรอบของการหมัก (Repeated Batch Fermentation) ในสภาพที่ใชแผนกรองเปนตัว
กลางสําหรับตรึงเซลลของเชื้อ “ สป5 “ เพื่อใชในการผลิตกรดอะซิติคในการหมักแบบ Airlift พบวา ปริมาณกรดที่ไดรับสูง
สุดในแตละรอบของการหมักจะไดในวันที่ 6 – 7 ของการหมักแตละรอบ และยังสามารถหมักกรดอะซิติคไดติดตอกันถึง 8
รอบ (รอบละ 7 วัน) โดยที่ปริมาณกรดที่ผลิตสูงสุดอยูระหวาง 2.1-2.6% นับตั้งแตรอบที่ 4 เปนตนไป
การขยายขนาดการผลิตกรดอะซิติคในสภาพที่ใชแผนกรองเปนตัวกลางสําหรับตรึงเซลลของเชื้อ Acetobacter
spp.“ สป5 “ ในถังหมักแบบ Airlift ขนาด 7.5 ลิตร (ปริมาตรที่ใช 5 ลิตร) พบวา ลักษณะการสรางหรือผลิตกรดอะซิติค
เปนลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในถังหมัก Airlift ขนาด 1.5 ลิตร กลาวคือ กรดอะซิติคจะถูกสรางออกมานอยมากใน
Batch แรกของการหมัก ในขณะที่เมื่อเชื้อ “ สป5 “ ถูกตรึงที่ตัวกลางมากขึ้น ปริมาณกรดที่ผลิตออกมาก็จะเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้สังเกตไดจากปริมาณกรดอะซิติคจะเพิ่มขึ้นในการหมัก Batch ที่ 2 3 และ 4 โดยที่ในการหมัก Batch ที่ 2 3 และ 4
นั้นไดมีการเปลี่ยนเฉพาะไวนน้ําออยที่เตรียมขึ้นใหมเทานั้น สวนเชื้อ “ สป5 “ ที่ตรึงบนแผนกรองนั้นจะใชจากถังหมักใน
Batch ที่ 1 นอกจากนี้ยังพบอีกวาปริมาณกรดที่ไดจากสูงสุดจาก Batch ที่ 2 3 และ 4 นั้นมีคาที่ไมแตกตางกันมากนัก
(1.98-2.12%) แสดงใหเห็นวายังสามารถที่จะใชถังหมักดังกลาวทําการหมักน้ําหมักตอไปอีกได
การผลิตกรดอะซิติคในสภาพที่ใชแผนกรองเปนตัวกลางสําหรับตรึงเซลลของเชื้อ Acetobacter spp. “ สป5 “
ในลักษณะ Semi-Continuous Fermentation ในระดับหองปฏิบัติการในถังหมัก Airlift (ขนาด 7.5 ลิตร) จํานวน 2 ถัง
และเมื่อทําการหมักจนมีปริมาณกรดประมาณ 3% ขึ้นไปจึงทําการเติมไวนน้ําออยใหม (Fresh sugarcane wine) ที่ปรับ
สภาพใหมีสารอาหารตามที่กําหนดเขาไปในถังหมักกรดที่ 1 ซึ่งจะทําใหเกิดสภาพการไหลของนําหมักไปสูถังที่ 2 และทํา
ใหน้ําหมักจากถังที่ 2 ลนออกเปนผลิตภัณฑน้ําสมสายชูตอไป
ดังนั้นตนแบบที่ใชในการศึกษาวิจัยในระดับกึ่งโรงงานที่โรงงานบริษัท Agro-On (ประเทศไทย) จํากัด จึง
ประกอบดวย ถังหมักน้ําสมสายชูในลักษณะถังหมักแบบ Airlift ขนาดความจุ 100 ลิตร จํานวน 6 ถัง ซึ่งจะทําการหมัก
เปน series ละ 2 ถัง จํานวน 3 series ที่ขนานกัน แตละถังทําการหมักในสภาพที่มีการตรึงเซลลของเชื้อ “ สป5 “ บนแผน
กรอง นอกจากนี้แลวยังมีถังบรรจุไวนน้ําออย (Fresh sugarcane wine) ขนาดความจุ 400 ลิตร จํานวน 1 ถัง สําหรับใช
ในการเติมลงในถังหมักที่ 1 เมื่อสามารถเริ่มกระบวนการหมักแบบ Semi-continuous fermentation ได และถังเก็บผลิต
ภัณฑ (Finished product) หรือ น้ําสมสายชูที่ไดจากกระบวนการผลิตขนาดความจุ 400 ลิตร จํานวน 1 ถัง อีกทั้งยังตอง
มี Pump ซึ่งสามารถควบคุมอัตราการเติมไวนน้ําออยลงถังหมักน้ําสมสายชูถังที่1 จํานวน 1 เครื่อง และระบบการใหลมที่
สะอาดเขาไปถังหมักน้ําสมสายชูเพื่อใหอากาศเขาไปในถังหมักน้ําสมสายชูทั้ง 6 ถัง เพื่อใหสามารถดําเนินการหมักใน
ลักษณะ Airlift ได
ผลการหมักที่ไดรับในระดับกึ่งโรงงาน พบวา สามารถดําเนินการหมักในลักษณะ Semi-Continuous
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Fermentation ไดไมแตกตางจากที่ไดรับในหองปฏิบัติการ ทั้งนี้สามารถที่จะหมักไดกรดมากกวา 3.5 - 4% โดยปริมาณ
กรดที่สูงไดรับซึ่งสูงกวา 3% นี้สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงคของงานวิจัยและสนองความตองการของโรงงานได
ในการวิเคราะหคุณภาพของน้ําสมสายชูที่ผลิตไดจากการหมักโดยการสงตัวอยางไปวิเคราะหยังหนวยงาน
วิเคราะห พบวา ปริมาณกรดอะซิติคมีอยูประมาณ 3.67 ซึ่งต่ํากวามาตรฐานของน้ําสมสายชูที่ขายอยูตามทองตลาดเพียง
เล็กนอย แตเปนปริมาณที่โรงงานสามารถนําไปใชงานไดโดยตรง นอกจากนี้ปริมาณของแข็ง (Total solids) และปริมาณ
ทองแดง(Copper) อยูในเกณฑมาตรฐาน ในขณะที่ตรวจไมพบสารหนู (Arsenic) ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่ดีมาก อยางไรก็
ตามปริมาณตะกั่ว (Lead) เกินเพียงเล็กนอย แตปริมาณของสังกะสี (Zinc) เกินกวาเกณฑถึงประมาณเกือบ 6 เทา ทั้งนี้
ปริมาณสังกะสีที่เกินสืบเนื่องจากขอผิดพลาดจากการประกอบถังหมักและอุปกรณที่ใชในการหมักและการกรองไวนซึ่ง
สามารถที่จะดําเนินการแกไขได
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของกระบวนการหมักน้ําสมสายชูหมักจากน้ําออย พบวา เนื่องจากบริษัท AgroOn (ประเทศไทย) จํากัด สามารถผลิตน้ําสมสายชูไดเองจึงสามารถลดตนทุนการสั่งซื้อน้ําสมสายชูจากตางประเทศคิด
เปนรอยละ 30.13 และสามารถประหยัดตนทุนลงไดคิดเปนจํานวนเงิน 14,460.00 บาทตอเดือน
ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นวางานวิจัย เรื่อง การผลิตน้ําสมสายชูหมักจากน้ําออยนี้สามารถที่จะดําเนินการไดผลตามที่
ระบุไวในวัตถุประสงคของโครงการวิจัยไดเปนอยางดี
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Abstract
Well prepared under hygienic condition, sugarcane juice was not treated with pasteurization or
chemical such as potassium metabisulfite (KMS) addition. However, sugarcane juice which contained high
amount of contaminants was not suitable for wine fermentation. It must be pasteurized at 70°C for 5 – 15 min
or treated with KMS, at least 200 ppm concentration. The KMS treated sugarcane juice could be kept at room
temperature, not more than 2 weeks.
Sugarcane wine which added or no added nutrient composing 0.6% yeast extract , 0.4% (NH4)2SO4 ,
0.8% KH2PO4 and 0.2% MgSO4.7H2O could be prepared by using an flocculating yeast, Saccharomyces
cerevisiae M30. The fermenting mash must be adjusted to pH 4.0 – 4.5 and 20% sugar content. The Cell
recycle process was used at the 50 ml/min of recycling rate and let ferment for 1 – 2 days. The ≥ 8% alcohol
content in sugarcane wine was obtained.
Optimum conditions for scaling up of sugarcane wine preparation were investigated. The diluted
sugarcane juice could be used and provided the high alcohol content which was not significantly different
from that obtained by using undiluted sugarcane juice. In addition, the suitable fermentation temperature of
yeast M30 was in between 35 - 37°C.
Effect of fermentation types on alcohol content of sugarcane wine was studied. Repeated batch
fermentation could be done for more than 10 times without addition of new culture of S. cerevisiae M30. The
alcohol content among those were almost the same. In case of cell recycle process, the suitable process was
to continuously transfer yeast from the bottom to the top of fermenter. For fed-batch fermentation, the high
alcohol content was obtained as usual.
Scaling up of sugarcane wine production from 1L to 5, 20 and 100L were investigated. The similarity
of fermentation profiles among these production sizes were obtained while the thermal accumulation in
fermenting mash was the main problem. So, the well temperature controlled fermenter must be designed
when it was produced in factory. The ≥ 8% alcohol content was normally found when the fermentation period
were within 72 hrs. in both types of sugarcane juice.
Screening of acetic acid producing bacteria was one of main objective of this research. Only 4
cultures which could provided acetic acid at the acceptable level was obtained from 205 samples. Among the
four, the SP5 was the strain which provided good aroma than the other. So, the SP5 strain was selected to be
used for the vinegar production in airlift fermenter. Identification of SP5 strain was be done. The gram
negative rod-shaped, grew under aerobic condition, acid production from glucose fermentation, no cellulose
and no brown-pigment production and over-oxidation were the characteristic properties of this strain. By
Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology (Buchanan and Gibbons, 1974) and Gibbs and Shapton
(1968), the SP5 strain was determined as Acetobacter aceti.
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Optimization conditions for vinegar production form sugarcane wine by using the SP5 strain were
investigated. The compositions of fermenting mash were sugarcane wine containing 6% alcohol, 0.4%
(NH4)2SO4, 1% glucose, 1% acetic acid. After inoculating with 7.5% inoculum of SP5 strain, the vinegar was
produced in airlift fermenter with 0.5 vvm air supply. The high amount of acetic acid produced was obtained
in the immobilized SP5 strain on the carrier. The good carrier used for this purpose were plastic filter which
normally used for waste water filtration and gourd which was the natural fiber. However, the plastic filter was
mentioned and selected by Agro-On (Thailand) Ltd.
Repeated batch fermentation of vinegar production by immobilized SP5 strain on plastic filter was
studied. The highest acidity of each batch was obtained at 6 – 7 days of fermentation. The repeated batch
could be conducted for 8 cycles which 7 days per cycle. The 2.1 – 2.6% acidity was obtained from cycle 4 to
the last batch.
Scaling up of vinegar production by the immobilized SP5 strain on plastic filter in 7.5 L airlift
fermenter with 5L working volume was determined. The similarity profile of acetic acid production as that
produced in 1.5L fermenter was found. More acidity was produced when the batch number increased. In
adiition, the semi-continuous fermentation process was set by using 2 tanks of 7.5L airlift fermenter. The
fermenting mash from fermenter 1 could be transferred to fermenter 2 whenever the fresh sugarcane wine
was added into the fermenter 1. The ≥ 3% acidity of vinegar produced was obtained by this process.
The model of fermenter which was constructed at Agro-On (Thailand) Ltd. was set up to the semicontinuous fermentation process obtained in laboratory scale. There were 6 tanks of 100Lairlift fermenters,
one of 400L fresh sugarcane wine tank, one of 400L vinegar product tank and pump which could control the
feeding rate of fresh sugarcane wine. The airlift fermenter which contained immobilized SP5 strain on plastic
filter was as three series. One series contained two airlift fermenters. The Semi-continuous fermentation was
set up. It was found that the vinegar obtained from pilot plant was almost the same that obtained from the lab.
The 3.5 - 4% acidity of vinegar product was obtained. This result showed that the main objective of this
research succeeded.
Analysis of vinegar obtained from pilot plant was done by sending the sample to analytical agency.
The 3.67% acidity was found in the product which was lower than that sold in the market, but it was accepted
by factory. The total solid and copper content of product were under standard of TISI while arsenic was not
found. The higher content of zinc in the product showed the defect of this product, but this defect was due to
the mistake of inner surface of airlift ferment and the wine filtering unit which belonged to Agro-On (Thailand)
Ltd.
Economic analysis of vinegar production in pilot plant scale was calculated. It was found that AgroOn (Thailand) Ltd. could reduce vinegar purchasing cost about 30.13% in case of ordering from aboard while
the reduction of 14,460.00 baht/month of production cost was accepted.
It could be finally mentioned that this research reached all main targets.

