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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  คณะเทคโนโลย ี สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1 รหัสและช่ือรายวชิา 

 BT02301  เทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม (Industrial Biotechnology) 

2 จ านวนหน่วยกติ 

  3(2-2-5) 

3  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ หมวดวิชาเอกบงัคบั 

4 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 

  อ.ปริญญพนัธ์ุ เพชรจรัส 

5 ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปี 3 

6 รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

7 รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

8 สถานทีเ่รียน 

 คณะเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

9 วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

  20 ตุลาคม  พ.ศ. 2556 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม การใชเ้ทคโนโลยี ชีวภาพในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กรดอะมิโน กรดอินทรีย ์
สารปฏิชีวนะ เอนไซม ์กลา้เช้ือ อาหารสัตว ์ปุ๋ยชีวภาพและวติามิน 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

1. มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัและวิธีการใช้จุลินทรียแ์ละกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพใน
การสร้างผลิตภณัฑต่์างๆ ในระดบัอุตสาหกรรม 

2. สามารถคดัเลือกและเก็บรักษาสายพนัธ์ุจุลินทรียท่ี์สร้างผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการไดใ้นหอ้งปฏิบติัการ   
3. มีทกัษะในการน าจุลินทรียม์าสร้างผลิตภณัฑบ์างชนิดและวเิคราะห์คุณสมบติับางประการของ

ผลิตภณัฑน์ั้นได ้ในระดบัห้องปฏิบติัการ 

4. ตระหนกัถึงอนัตรายของการใชจุ้ลินทรียแ์ละกระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในการสร้าง
ผลิตภณัฑท่ี์อาจมีผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

5. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวชิา 

1 ค าอธิบายรายวชิา  
การศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการทางอุตสาหกรรม การใชเ้ทคโนโลยี ชีวภาพ

ในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กรดอะมิโน กรดอินทรีย ์สารปฏิชีวนะ เอนไซม์ กลา้เช้ือ อาหาร
สัตว ์ปุ๋ยชีวภาพและวติามิน 

2 จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย  

 

64 ชัว่โมง 

สอนเสริม 

 

ไม่มี  

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

 ไม่มี 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

 

80 ชม.  
3 จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคล 

1-2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ข้ึนอยู่กบัอาจารย ์และนกัศึกษาท่ีว่างตรงกนัเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม (เฉพาะ
รายท่ีตอ้งการ) 
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หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 

1. ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตยสุ์จริต 

2. มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบั 

3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น บทบาท และหนา้ท่ีของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุ่ม และ
นอกกลุ่ม 

4. มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

1.2 วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้ 

1. บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยชีีวภาพ 

2. บรรยายกระบวนการผลิตผลิตภณัฑท์างเทคโนโลยชีีวภาพ ในระดบัอุตสาหกรรม 

3. นกัศึกษาคน้ควา้กระบวนการผลิตผลิตภณัฑท์างเทคโนโลยชีีวภาพ และน าเสนอในชั้นเรียน 

4. สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน 

5. สอดแทรกกิจกรรมและด าเนินการใหมี้การเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม โดยผา่นส่ือ
ทางดา้นต่างๆ 

6. อาจารยป์ฏิบติัตนเป็นตวัอย่าง ให้ความส าคญัต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินยัเร่ืองเวลา 
การเปิดโอกาสให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษา การเคารพและให้
เกียรติแก่อาจารยส์อดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน 

1.3 วธีิการประเมินผล 

1. ตรวจสอบการมีวินยัต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 

2. ประเมินผลการเรียนการสอนโดยการกลางภาคและปลายภาค 

3. ใหน้กัศึกษาน าเสนอกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์ทางเทคโนโลยชีีวภาพ  
2 ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีจ่ะได้รับ  
1. มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัและวิธีการใชจุ้ลินทรียแ์ละกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ในการสร้างผลิตภณัฑต่์างๆ ในระดบัอุตสาหกรรม 

2. สามารถคดัเลือกและเก็บรักษาสายพนัธ์ุจุลินทรียท่ี์สร้างผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการไดใ้น
หอ้งปฏิบติัการ   

3. มีทกัษะในการน าจุลินทรียม์าสร้างผลิตภณัฑ์บางชนิดและวิเคราะห์คุณสมบติับางประการ
ของผลิตภณัฑน์ั้นได ้ในระดบัหอ้งปฏิบติัการ 
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4. ตระหนักถึงอนัตรายของการใช้จุลินทรียแ์ละกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพในการ
สร้างผลิตภณัฑท่ี์อาจมีผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

2.2 วธีิการสอน 

1. บรรยายเน้ือหารายวชิาโดยใชส่ื้อการสอน เป็น power point เอกสารแปล และ text books  

2. แสดงตวัอยา่งผลิตภณัฑท์างเทคโนโลยชีีวภาพ ในระดบัอุตสาหกรรม 

3. การซกัถามทบทวนเน้ือหาเดิมก่อนเรียนหวัขอ้ใหม่  
4. มอบหมายงานใหค้น้ควา้กระบวนการผลิตผลิตภณัฑท์างเทคโนโลยชีีวภาพ และน าเสนอต่อ

ชั้นเรียน  
5. การท าปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวชิา 

6. การท าใบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวชิา 

2.3 วธีิการประเมินผล 

1. การเขา้เรียนตรงต่อเวลา และการส่งงานตรงเวลา ตามก าหนด  
2. คน้ควา้ผลิตภณัฑท์างเทคโนโลยชีีวภาพ และน าเสนอภายในชั้นเรียน 

3. การเขียนรายงานปฏิบติัการ 

4. สอบกลางภาค ดว้ยขอ้สอบ  
5. สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบ 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

1. สามารถบูรณาการความรู้มาใช้ในการผลิตและเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
การรักษาส่ิงแวดลอ้มและการบริการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. สามารถใชค้วามรู้ ความเขา้ใจพื้นฐานในการผลิตผลิตภณัฑท์างเทคโนโลยชีีวภาพ  
3.2 วธีิการสอน 

1. การบรรยายโดยใชส่ื้อการสอนโดยมีเอกสารประกอบการสอนท่ี power point เป็นเอกสาร
แปล และ text books  

2. การซกัถามทบทวนเน้ือหาเดิมก่อนเรียนหวัขอ้ใหม่ทุกคร้ัง  
3. ใหน้กัศึกษาท าการคน้ควา้และน าเสนอต่อหนา้ชั้นเรียน 

3.3 วธีิการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา 

1. การเขา้เรียนตรงต่อเวลา และการส่งงานตรงเวลา ตามก าหนด  
2. การน าเสนอการคน้ควา้ผลิตภณัฑท์างเทคโนโลยชีีวภาพ ตามกลุ่ม 

3. สอบกลางภาค ดว้ยขอ้สอบ  
4. สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบ 
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4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ 

1. พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

2. พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตาม
ก าหนดเวลา 

4.2 วธีิการสอน 

1. การบรรยายโดยใชส่ื้อการสอนโดยมีเอกสารประกอบการสอนท่ี power point เป็นเอกสาร
แปล และ text books  

2. การคน้ควา้ผลิตภณัฑท์างเทคโนโลยชีีวภาพเป็นกลุ่ม และน าเสนอต่อหนา้ชั้นเรียน 

3. การสาธิตการท าปฏิบติัการและการสังเกตผูเ้รียนในขณะท าปฏิบติัการ 

4.3 วธีิการประเมิน 

1. ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

2. ประเมินความรับผดิชอบการน าเสนอในชั้นเรียน พร้อมทั้งการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ตามเวลา  

3. ประเมินการมีส่วนร่วมในการท าปฏิบติัการ 

5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

1. มีความสามารถในการอ่าน การคน้ควา้ การน าเสนอผลิตภณัฑท์างเทคโนโลยชีีวภาพ  
2. สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐาน และเหมาะสมกบัโอกาสและวาระ 

3. สามารถค านวณผลการทดลองในการท าปฏิบติัการแต่ละคร้ัง 

5.2 วธีิการสอน 

1. ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ผลิตภณัฑท์างเทคโนโลยชีีวภาพ และน าเสนอต่อหนา้ชั้นเรียน 

2. ผูส้อนอธิบายและใหน้กัศึกษาค านวณผลการทดลอง และน าเสนอในรายงานปฏิบติัการ 

3. อภิปรายและซกัถาม เก่ียวกบัผลิตภณัฑท์างเทคโนโลยชีีวภาพในระดบัอุตสาหกรรม 

5.3 วธีิการประเมินผล 

1. ประเมินจากการน าเสนอการคน้ควา้ผลิตภณัฑท์างเทคโนโลยชีีวภาพ   
2. ประเมินจากรายงานปฏิบติัการ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1 แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
บรรยาย 
(ชม.) 

จ านวน
ปฏิบัติ 
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน 

การสอนและส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 บทน า :  บทบาทของ
เทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรม 

4  บรรยาย  การเขียน
กระดาน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ และใชส่ื้อ
ประสม  

อ.ปริญญพนัธ์ุ  
เพชรจรัส 

2-3 การคัดเ ลือกและเก็บ
รักษาสายพนัธ์ุจุลินทรีย์
ในอุตสาหกรรม 

4 6 บรรยาย  การเขียน
กระดาน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ และใชส่ื้อ
ประสม  
ปฏิบติัการ เร่ือง การ
คดัเลือกเช้ือแบคทีเรียท่ี
สามารถผลิตเอนไซมอ์ะ
ไมเลสได ้

อ.ปริญญพนัธ์ุ  
เพชรจรัส 

4-5 ก า ร ผ ลิ ต เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม
แอลกอฮอล ์

4 6 บรรยาย  การเขียน
กระดาน ยกตวัอยา่ง
ประกอบและใชส่ื้อ
ประสม  
ปฏิบติัการ เร่ือง การผลิต
ไวน์ 

อ.ปริญญพนัธ์ุ  
เพชรจรัส 

6-7 การผลิตกรดอะมิโน 4  บรรยาย  การเขียน
กระดาน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ และใชส่ื้อ
ประสม 

อ.ปริญญพนัธ์ุ  
เพชรจรัส 

8 น าเสนอการคน้ควา้
ผลิตภณัฑท์าง
เทคโนโลยชีีวภาพ คร้ัง
ท่ี 1 

4  น าเสนอและอภิปราย อ.ปริญญพนัธ์ุ  
เพชรจรัส 
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9 สอบกลางภาค 2    

9-10 การผลิตกรดอินทรีย ์ 4  บรรยาย  การเขียน
กระดาน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ และใชส่ื้อ
ประสม  

อ.ปริญญพนัธ์ุ  
เพชรจรัส 

10-11 การผลิตสารปฏิชีวนะ
และวติามิน 

4  บรรยาย  การเขียน
กระดาน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ และใชส่ื้อ
ประสม 

อ.ปริญญพนัธ์ุ  
เพชรจรัส 

12-13 การผลิตเอนไซม ์ 4 4 บรรยาย  การเขียน
กระดาน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ และใชส่ื้อ
ประสม ท าแบบฝึกหดั
และทดสอบยอ่ย 

ปฏิบติัการ เร่ือง การผลิต
เอนไซมอ์ะไมเลส 

อ.ปริญญพนัธ์ุ  
เพชรจรัส 

14 การผลิตกลา้เช้ือ 4  บรรยาย  การเขียน
กระดาน ยกตวัอยา่ง
ประกอบและใชส่ื้อ
ประสม ท าแบบฝึกหดั
และทดสอบยอ่ย 

อ.ปริญญพนัธ์ุ  
เพชรจรัส 

15 การผลิตอาหารสัตวแ์ละ
ปุ๋ยชีวภาพ 

4  บรรยาย  การเขียน
กระดาน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ และใชส่ื้อ
ประสม ท าแบบฝึกหดั 

อ.ปริญญพนัธ์ุ  
เพชรจรัส 

16 น าเสนอการคน้ควา้
ผลิตภณัฑท์าง
เทคโนโลยชีีวภาพ คร้ัง
ท่ี 2 

6   อ.ปริญญพนัธ์ุ  
เพชรจรัส 

 รวม 64    
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ผลการ
เรียนรู้* 

กจิกรรมการประเมิน (เช่น รายงานและภาพถ่าย
วดีีโอ 

ทีน่ าเสนอ การสอบปลายภาค) 

ก าหนดการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของ 

การประเมินผล 

 

2.3, 3.3 สอบกลางภาค  9 30% 

2.3, 3.3 สอบปลายภาค  16 30% 

1.3, 2.3, 

3.3, 4.3 

การเขา้ชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน  

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

 

5.3, 2.3, 3.3 
น าเสนอการคน้ควา้ของนกัศึกษาต่อหนา้ชั้น
เรียน  

8 และ 16 

  

 

30% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1 ต าราและเอกสารหลกัทีก่ าหนด 

ก าเนิด สุภณัวงศ.์ (2532).  จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม. เชียงใหม่: ภาควชิาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ดวงพร คนัธโชติ. (2530).  จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์จากจุลนิทรีย์. กรุงเทพฯ:  โอ. เอส. 
พรินต้ิงเฮาส์. 

ดุษณี  ธนะบริพฒัน์. (2538).  จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม.  กรุงเทพฯ: ภาควชิาชีววทิยาประยกุต ์คณะ
วทิยาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. 

นภา โล่ห์ทอง. (2535).  กล้าเช้ืออาหารหมักและเทคโนโลยีการผลติ. พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ:  ฟัน
น่ี พบับลิชช่ิง. 

บุษบา ยงสมิทธ์ิ.  (2542).  จุลชีววทิยาของการหมักวติามินและสารสี. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ลดัดาวลัย ์รัศมิทตั. (2536).  จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม: จุลินทรีย์กบัอุตสาหกรรมอาหาร. ชลบุรี: 
ภาควชิาจุลชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา. 

สมบูรณ์ ธนาศุภวฒัน์. (2539).  เทคนิคการเกบ็รักษาจุลนิทรีย์. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั.  

สมใจ ศิริโภค. (2540).  เทคโนโลยกีารหมัก. กรุงเทพฯ: ศูนยส่ื์อเสริมกรุงเทพฯ.  
สมใจ ศิริโภค.  (2544).  จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: ศูนยส่ื์อเสริมกรุงเทพฯ.  
 



9 

 

สาโรจน์ ศิริศนัสนียกุล. (2547).  เทคโนโลยชีีวภาพอาหาร การหมักและส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพฯ: 
ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สาวติรี ล่ิมทอง. 2539. ยสีต์และยสีต์เทคโนโลย.ี ภาควชิาจุลชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สิรินดา  ยุน่ฉลาด.  (2546).  เทคโนโลยชีีวภาพพืน้ฐาน เล่มที ่1.  ขอนแก่น: ภาควชิา
เทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

ส านกัวจิยัพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร.  (2555).  ปุ๋ยชีวภาพและผลติภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ.  
สืบคน้เม่ือ 2 กุมภาพนัธ์ 2556,  จาก  http://www.doa.go.th/apsrdo/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=64:2010-02-19-01-57-12&catid=48:2010-02-19-01-20-26 

อรพิน ภูมิภมร. 2526. จุลินทรีย์ในเคร่ืองดื่มประเภทแอลกอฮอล์และอาหารหมักพืน้เมือง. 
กรุงเทพฯ: ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

Agrawal, A. K., & Parihar, P.  (2006).  Industrial Microbiology: Fundamentals and 

Applications. Judhpur: Agrobios (India). 

Alcomo, I. E. (1991).  Fundamentals of Microbiology. 3rd. ed.  Redwood City: The Benjamin/ 

Cummings Publishing Company, Inc.  

Kandel, J. and L. McKane. (1986).  Microbiology Essentials and Applications.  New York:  

McGraw-Hill. 

Madigan, M. T., J. M. Martinko and J. Parker. (1997).  Brock Biology of Microorganisms. 8th. 

ed. New Jersey: Prentice-Hall Inc. 

Phetcharat, P. and M. Wasuntrawat. 2013. Screening of Thermotolerant Yeast from Thai 

Traditional Starters for Ethanol Production. Proceeding -Science and Engineering :  67 – 73. 

Phetcharat, P. and A. Duangpaeng. 2012. Screening of Endophytic Bacteria from Organic 

Rice Tissue for Indole Acetic Acid Production. Procedia Engineering : 177 - 183. 

Ratledge, C. and B. Kristiansen.  (2006).  Basic Biotechnology. 3
rd

 ed.  Cambridge : Cambridge 

University Press. 

 

2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ  

ไม่มี 

3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ไม่มี 

 

http://www.doa.go.th/apsrdo/index.php?option=com_%20content&view=article&id=64:2010-02-19-01-57-12&catid=48:2010-02-19-01-20-26
http://www.doa.go.th/apsrdo/index.php?option=com_%20content&view=article&id=64:2010-02-19-01-57-12&catid=48:2010-02-19-01-20-26
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หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา 

1. การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

2. การสะทอ้นคิด จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

3. แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 

2  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

1. การสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 

2. ผลการสอบ 

3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3   การปรับปรุงการสอน 

1. สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา  

1. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

 

5 การด าเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
ปรับปรุงรายวชิาทุกปี ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 

 

 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรม  4 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเนื้อหา 

1. ความหมายของเทคโนโลยชีีวภาพ 

2. ความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรม 

2.1 ความหมายของเทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรม 

2.2 ขอบเขตของเทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรม 

3. ประวติัและพฒันาการของเทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม 

4. ผลิตภณัฑจ์ากจุลินทรียท่ี์มีความส าคญัทางอุตสาหกรรม 

4.1 การผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม  

4.1.1 ผลิตภณัฑน์มหมกั   
4.1.2 ผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีท าจากนม  

4.1.3 ขนมปัง 

4.1.4 เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ 

4.1.5 น ้าส้มสายชูหมกั  

4.1.6 ผลิตภณัฑอ์าหารจากจุลินทรีย ์

4.2 การผลิตผลิตภณัฑท์างอุตสาหกรรม 

4.2.1 การผลิตกรดแลคติก 

4.2.2 การผลิตกรดซิตริก  
4.2.3 การผลิตกรดอะมิโน 

4.2.4 การผลิตเอนไซม ์

5. การผลิตเช้ือเพลิงโดยจุลินทรีย ์

6. ผลิตสารปฏิชีวนะและวคัซีน 

7. การสร้างจุลินทรียช์นิดใหม่ โดยเทคนิคพนัธุวศิวกรรม 

8. สรุปบทบาทของเทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรม 

ค าถามทา้ยบท  
เอกสารอา้งอิง 
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วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. อธิบายความหมายและขอบเขตเทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรมได ้

2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งเทคโนโลยชีีวภาพดั้งเดิมกบัเทคโนโลยชีีวภาพสมยัใหม่ได ้

3. สรุปพฒันาการของเทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรมได ้

4. เขียนแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของเช้ือจุลินทรียก์บัผลิตภณัฑ์ทางอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ  
ท่ีเช้ือสร้างข้ึนได ้ 

5. ตดัสินถึงความเหมาะสมในการใช้จุลินทรียธ์รรมชาติกบัจุลินทรียท่ี์ปรับปรุงสายพนัธ์ุโดยวิธี
ทางพนัธุวศิวกรรมเพื่อสร้างผลิตภณัฑท์างอุตสาหกรรมได ้

 

วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. อธิบายค าอธิบายรายวชิา เน้ือหา กฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งเกณฑใ์หค้ะแนน และการประเมินผล 

2. น าเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเน้ือหา และส่ือบนคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมเพาเวอร์พอยต ์

3. ระหว่างการบรรยาย มีการน าเสนอตวัอย่าง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนซักถาม อภิปรายและสรุป
เน้ือหาร่วมกบัอาจารย ์และเพื่อนในชั้นเรียน     

4. ทบทวนเน้ือหาโดยการท าค าถามทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. รายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3) 

2. เอกสารประกอบการสอนวชิาเทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม 

3. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ 
 

การวดัผล 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การตอบค าถามทา้ยบท 

 

การประเมนิผล 

1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมกิจกรรมและการตอบค าถาม 

2. ความถูกตอ้งของการตอบค าถามทา้ยบท ไม่นอ้ยกวา่ 80% 
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บทที ่ 1 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรม   

 

บทน า 

มนุษยรู้์จกัน าความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์เป็นเวลานานมาแลว้ โดยเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้หรือภูมิปัญญาของชุมชนหรือทอ้งถ่ินจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง เช่น ความรู้ในการ
ผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การท าขนมปัง การท าน ้ าปลา ซีอ้ิว ผลิตภณัฑ์อาหารหมกั ผลิตภณัฑ์นม
เปร้ียว โยเกิร์ต เนยแข็ง เป็นตน้ ความรู้เหล่าน้ีจดัเป็นเทคโนโลยีชีวภาพสมยัเก่าท่ีอาศยักระบวนการ
หมกัแบบดั้งเดิม  แต่ในปัจจุบนัน้ี เม่ือกล่าวถึงเทคโนโลยีชีวภาพมกัจะหมายถึง เทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีมี
วิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาวิชาเป็นพื้นฐาน และน าความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก
ส่ิงมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย ์พืชและสัตว ์หรือแมแ้ต่ผลิตภณัฑ์จากส่ิงมีชีวิตเหล่าน้ี เช่น เอนไซม ์
หรือโปรตีนชนิดต่างๆ ก็ลว้นแลว้แต่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กบัมนุษย ์เช่น ใช้ในการผลิตอาหาร 
เคร่ืองด่ืม  ยารักษาโรค ตลอดจนการวนิิจฉยัหรือพยากรณ์โรคต่างๆ ท่ีจะเกิดกบัมนุษยไ์ด ้

 

1.  ความหมายของเทคโนโลยชีีวภาพ 

เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) คือ การศึกษาและน าความรู้ทางชีววิทยา จุลชีววิทยา เคมี 
ชีวเคมี เกษตรศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ และพนัธุศาสตร์โมเลกุลท่ีเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตต่างๆ เช่น จุลินทรีย ์
พืชและสัตวม์าใช้ประโยชน์  หรือกล่าวไดว้่า เทคโนโลยีชีวภาพ คือ การน าความรู้เก่ียวกบัส่ิงมีชีวิต 
หรือระบบของส่ิงมีชีวิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างหรือดัดแปลงผลิตภณัฑ์  โดยอาศัย
กระบวนการและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเปล่ียนแปลงวตัถุดิบให้เป็นผลิตภณัฑ์ ท่ีเราตอ้งการ  
ซ่ึงอาจรวมไปถึงการจดัการ  การใช้หรือเปล่ียนแปลงโมเลกุลของดีเอ็นเอดว้ย (นทัรียา อินตาพรหม , 

2547) 
เทคโนโลยีชีวภาพมีพฒันาการท่ีแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงใหญ่ๆ คือ เทคโนโลยีชีวภาพแบบ

ดั้ งเดิม ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีเก่าแก่ท่ีใช้กันมาพร้อมกับประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติก็คือเทคโนโลย ี      
การหมกั (Fermentation Technology) และเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ คือ วิทยาการตดัแต่งพนัธุกรรม 
(Recombinant DNA Technology) หรือพนัธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) ทั้งน้ี เทคโนโลยีชีวภาพ
แบบดั้งเดิม พฒันามาจากการใชจุ้ลินทรียเ์พื่อเป็นตวักลางในการสร้างผลิตภณัฑ์ชีวภาพชนิดต่างๆ  หรือ
มีพฒันาการมาจากจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology) ซ่ึงอาศยัการท างานของจุลินทรีย์
ในการหมักเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชีวภาพมาจ าหน่ายในระดับอุตสาหกรรม โดยอาศัยความรู้ด้าน            
จุลชีววทิยา ร่วมกบัความรู้ดา้นชีวเคมี และวศิวกรรมเคมีชีวภาพเป็นส าคญั  ในขณะท่ีเทคโนโลยีชีวภาพ
สมยัใหม่ คือ การใชก้ระบวนการทางพนัธุศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงลกัษณะทางพนัธุกรรม
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ของส่ิงมีชีวิตให้มีประโยชน์ตามท่ีต้องการ เพื่อใช้ในการผลิตอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ                
ซ่ึงการปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมนั้ น อาจท าได้โดยวิธีการเพิ่มเข้าไป หรือการเอาออกมา           
ของหน่วยพนัธุกรรม (DNA หรือ genes) ท่ีเลือกแล้ว เพื่อให้เกิดลกัษณะตามตอ้งการ เป็นการเลือก
หน่วยพนัธุกรรมท่ีเฉพาะเจาะจง จึงมีความแม่นย  ากว่าวิธีปรับปรุงพนัธ์ุตามปกติ และเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกในการพฒันาการผลิตพืช หรือสัตว ์ และผลิตภณัฑจ์ากส่ิงมีชีวติทุกชนิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.1  ความเป็นสหวทิยาการของวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 

ทีม่า : http://biotech-educ219.blogspot.com/ 

 

หากกล่าวถึงเทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน จึงหมายถึงสาขาวิชาท่ีรวบรวมเอาความรู้มา      
บูรณาการในรูปแบบของสหวิทยาการเชิงประยุกต์ท่ีได้วิว ัฒนาการไปตามความก้าวหน้าของ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพชั้นสูง (รูปท่ี 1.1) โดยอาศัยความรู้ด้านชีวเคมี จุลชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์ 
ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล พนัธุวิศวกรรมศาสตร์ และชีวสารสนเทศ เพื่อการสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ 
หรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เพียงพอและเหมาะสมแก่ความตอ้งการของมนุษยเ์พื่อพฒันาเป็น
เทคโนโลยีในระดบัอุตสาหกรรมท่ีอาศยักลไกและความสามารถในการท างานของตวัเร่งทางชีวภาพ 
(Biocatalyst) ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของเซลล์ เ น้ือเยื่อ หรือในรูปของเอนไซม์ หรืออีกนัยหน่ึง 
เทคโนโลยีชีวภาพอาจหมายถึงเทคนิคในระดับเชิงพาณิชย์ท่ีอาศยัตวัเร่งทางชีวภาพเพื่อการสร้าง
ผลิตภณัฑ์ และเพื่อปรับปรุงคุณสมบติัของพืชและสัตวใ์นทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อพฒันาจุลินทรีย ์      
ท่ีเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม ดงันั้น เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่จึงเป็นการรวบรวมกฎเกณฑ์ของ
ศาสตร์หลายสาขาวชิาดงักล่าว เพื่อประยุกตใ์ชไ้ดใ้นอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น การผลิตเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ สารให้ความหวาน กรดอินทรีย ์กรดอะมิโน เอนไซม์ และวิตามินต่างๆ ท่ีมีความส าคญั  
ทางเศรษฐกิจ การผลิตยาปฏิชีวนะ ผลิตอินซูลิน (Insulin) ฮอร์โมน (Hormone) อินเทอร์ฟีรอน 
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(Interferon) วคัซีนป้องกนัโรค (Vaccines) และแอนติบอดี (Monoclnal antibody) ท่ีมีความส าคญั      
ทางการแพทย์และเภสัชกรรม หรือการพฒันาพนัธ์ุพืชท่ีต้านทานโรคและพนัธ์ุสัตว์ท่ีให้ผลผลิตสูง      
ซ่ึงมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ (สาโรจน์  ศิริศนัสนียกุล และ ประวทิย ์ วงศค์งคาเทพ, 2538) 

        
2.   ความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยชีีวภาพทางอตุสาหกรรม 

2.1  ความหมายของเทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม (Industrial Biotechnology) เป็นศาสตร์ท่ีมีความ
ใกลชิ้ดกบัจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology) เป็นการศึกษาวิธีการน าจุลินทรียม์าใชใ้น
การสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์ในระดบัอุตสาหกรรม โดยอาศยักระบวนการหมกัในการผลิต แยก 
ปรับปรุงและประยกุตใ์ชจ้ากผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากส่ิงมีชีวิต เช่น จุลินทรีย ์พืชและสัตว ์(Schmidt-Kastner, 

1978 อา้งโดย ดุษณี ธนะบริพฒัน์, 2538)  

2.2  ขอบเขตของเทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรม 

 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าทางอุตสาหกรรมได้มี
พฒันาการท่ีต่อเน่ืองเร่ือยมาตั้งแต่สมยัก่อนคริสตกาล  โดยเร่ิมจากการใชจุ้ลินทรียเ์พื่อสร้างผลิตภณัฑ์
ต่างๆ ตามท่ีต้องการ การคัดเลือกสายพันธ์ุจุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตสูง การพัฒนา
กระบวนการและเคร่ืองมือในการหมกั การคดัเลือกหรือสร้างจุลินทรียส์ายพนัธ์ุใหม่ท่ีมีความสามารถ
ในการสร้างผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยอาศยัเทคนิคทางพนัธุวิศวกรรม เช่น การสร้าง
แบคทีเรียท่ีสามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน เป็นตน้ ดงันั้น การศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
จึงมีขอบเขตตั้งแต่การศึกษาชนิดและผลิตภณัฑข์องจุลินทรีย ์ การคดัเลือกสายพนัธ์ุจุลินทรีย ์  การศึกษา
กระบวนการหมกัแบบต่างๆ การพฒันากระบวนการและเคร่ืองมือในการหมกั การปรับปรุงสายพนัธ์ุ
จุลินทรียใ์ห้มีประสิทธิภาพในการสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการ ตลอดจนกระบวนการเก็บเก่ียวและท าให้
ผลิตภณัฑบ์ริสุทธ์ิก่อนน าออกจ าหน่ายในทอ้งตลาด  

 

3.  ประวตัิและพฒันาการของเทคโนโลยชีีวภาพอตุสาหกรรม  

 มนุษยรู้์จกัใชจุ้ลินทรียใ์หเ้ป็นประโยชน์ในการผลิตอาหารและผลิตภณัฑ์ต่างๆ มาตั้งแต่โบราณ 
ตวัอย่างเช่น แอลกอฮอล์ นมเปร้ียว เนยแข็ง ขนมปัง เป็นตน้ โดยอาศยักระบวนการหมกัท่ีเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติจากจุลินทรียใ์นอากาศหรือติดมากบัวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต ซ่ึงการใช้ประโยชน์จาก
จุลินทรียท์างอุตสาหกรรมในปัจจุบนั ก็ไดอ้าศยัพื้นฐานการเรียนรู้และพฒันามาจากกระบวนการหมกั
ในสมยัโบราณนัน่เอง 

 การน าจุลินทรียม์าใช้ประโยชน์มีมาตั้งแต่ประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยชาวซูเมเรียน
และบาบิโลเนียน น าเอาน ้าตาลมาหมกัเป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลคื์อเบียร์ได ้และต่อมาประมาณ 4,000 ปี 
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ก่อนคริสตกาล ชาวอียิปต์พบว่ายีสต์ท่ีใช้ในการผลิตเบียร์นั้น สามารถสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และสามารถน ามาท าขนมปังได ้

 ศตวรรษท่ี 14 ประเทศจีนและตะวนัออกกลางพบวธีิการกลัน่แอลกอฮอลท่ี์ไดจ้ากกระบวน การ
หมกั และในช่วงระยะเวลาน้ียงัมีการค้นพบการหมกัผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ในหลายบริเวณทั่วโลก เช่น        
นมเปร้ียว เนยแข็ง อาหารหมกัจ าพวกเน้ือและผกั การเพาะเล้ียงสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina sp.)      

เป็นตน้ 

 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรียเ์ร่ิมข้ึนอย่างจริงจงัประมาณศตวรรษท่ี 17 เม่ือมีการ
ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ได้ส าเร็จ โดยแอนโทนี แวน ลีเวนฮุค (Antony van Leeuwenhoek) 

นักวิทยาศาสตร์จึงเร่ิมมีการศึกษาถึงคุณสมบติัต่างๆ ของจุลินทรีย์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการหมกั     
และสภาวะแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตเพิ่มมากข้ึน 

 กลางศตวรรษท่ี 19 หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louise Pasteur) ไดล้ม้ลา้งทฤษฎี Spontaneous generation 

โดยรายงานว่า ส่ิงมีชีวิตเกิดจากส่ิงมีชีวิตและกระบวนการหมกัต่างๆ เช่น น ้ าส้มสายชู  กรดบิวทิริก   
กรดแลคติกและแอลกอฮอล์เกิดจากจุลินทรีย์ต่างชนิดกัน และถ้ามีเช้ืออ่ืนปะปนลงไปก็จะท าให ้       
การหมักเสียหายได้ ดังนั้ นเราจึงสามารถท าให้เกิดกระบวนการหมกัท่ีต้องการได้โดยการท าลาย
จุลินทรียท่ี์มีอยูใ่นวตัถุดิบดว้ยความร้อน (Pasteurization) แลว้ท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการไดโ้ดยการ
ใส่จุลินทรียช์นิดท่ีจ าเพาะลงไป เพื่อใหเ้ช้ือสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคุณค่าทางเศรษฐกิจตามท่ีตอ้งการ 

 ปลายศตวรรษท่ี 19 เอ็ดเวิร์ด บุชเนอร์ (Edward Buchner) ไดน้ าเอาน ้ าท่ีเล้ียงยีสต ์(Yeast juice) 

มากรองเอาเฉพาะส่วนน ้ าใส (Filtrate) แล้วเติมน ้ าตาลลงไป ปรากฏว่าน ้ าตาลสามารถเปล่ียนเป็น
แอลกอฮอล์ได ้การทดลองน้ีเท่ากบัเป็นการคน้พบเอนไซมจ์ากยีสตท่ี์เปล่ียนน ้ าตาลเป็นแอลกอฮอล์ได ้
ช่วงเวลาเดียวกนัน้ี เป็นระยะท่ีชาวองักฤษผลิตยสีตอ์ดัแขง็จ าหน่าย   
 ปี ค.ศ. 1923 บริษทั Pfizer สามารถผลิตกรดซิตริกโดยใช้เช้ือรา Aspergillus niger ไดส้ าเร็จ 
ในช่วงนั้นคนส่วนใหญ่เช่ือวา่จุลินทรียส์ามารถผลิตสารท่ีมีโครงสร้างง่ายๆ ไดเ้ท่านั้น (รูปท่ี 1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.2  โครงสร้างของกรดซิตริก 

ทีม่า : http://web.horacemann.org/academics/science/ahom/pages/citacid.htm 
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 ปี ค.ศ. 1930-1960 Raistrick และคณะ ซ่ึงท างานด้านการแพทย์ในกรุงลอนดอน พบว่า     
จุลินทรียส์ามารถสร้างสารประกอบเชิงซ้อนไดจ้ากอาหารเล้ียงเช้ือท่ีมีโมเลกุลง่ายๆ ได ้ในเวลาเดียวกนั 
Alexander Fleming (1928) คน้พบว่า เช้ือรา Penicillium sp. ท่ีเจริญบนผิวของผลไม ้สามารถยบัย ั้ง   
การเจริญของแบคทีเรียท่ีก่อโรคกบัมนุษยไ์ด ้ถือเป็นการคน้พบยาปฏิชีวนะเป็นคร้ังแรก ซ่ึงต่อมาในปี 
ค.ศ.1940 Florey, Heatly และ Chain สามารถสกดัสารนั้นออกมาได้ และเรียกว่า “เพนิซิลลิน 
(Penicillin)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.3  การยบัย ั้งการเจริญของแบคทีเรียโดยเช้ือรา Penicillium sp. 

ทีม่า: http://botit.botany.wisc.edu/toms_fungi/nov2003.html 

 

ช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2  มีความต้องการยาปฏิชีวนะเป็นจ านวนมาก  จึงต้องท าการผลิต        
ยาปฏิชีวนะในระดบัอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Large scale production) โดยเปล่ียนจากการเพาะเล้ียง  
เช้ือราบนอาหารแข็งมาเพาะเล้ียงในอาหารเหลวท่ีบรรจุในถงัหมกั (Fermenter) ดงัแสดงในรูปท่ี 1.4   
โดยภายในถังหมกัจะมีการให้อากาศและการกวน เพื่อให้เช้ือราและอาหารสามารถคลุกเคล้ากัน          
ไดท้ัว่ถึง และเช้ือราไดรั้บอาหารและอากาศอยา่งสม ่าเสมอ ดงันั้น จึงตอ้งอาศยัวิศวกรเคมีมาช่วยในการ
ออกแบบถงัหมกัให้มีประสิทธิภาพสูงและช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ในกระบวนการหมกัได ้ในปี ค.ศ. 1944 
จึงเร่ิมมีการผลิตเพนิซิลลินในระดบัอุตสาหกรรม 

ในขณะเดียวกนั Waksman (1944) คน้พบยาปฏิชีวนะสเตรปโตมยัซิน (Streptomycin) จากเช้ือ 
Streptomyces griseus จากนั้นก็มีการค้นพบยาปฏิชีวนะอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น เตตราซัยคลิน 
(Tetracycline)  เทอรามยัซิน (Terramycin) เป็นตน้ และมีการสร้างผลิตภณัฑ์อ่ืนจากจุลินทรีย์ออกสู่
ตลาดอีก เช่น วติามินบี 2 วติามินบี 12 และผงชูรส เป็นตน้ 

ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 น้ีเอง Weizmann สามารถผลิตอะซีโตน (Acetone) ไดโ้ดยใช้
แบคทีเรีย Clostridium tetani ซ่ึงเป็นแบคทีเรียท่ีไม่ตอ้งการออกซิเจนอยา่งแทจ้ริง (Obligate anaerobe) 

ถือเป็นพฒันาการของการหมกัแบบไม่ตอ้งการออกซิเจน  
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รูปที ่1.4 ภาพจ าลองลกัษณะถงัหมกั (fermenter) ท่ีใชใ้นการผลิตยาปฏิชีวนะ 

ทีม่า: http://homepage.ntlworld.com/diamonddove/02a_Manufacture/Manufacture.htm 

 

 หลงัจากท่ี Watson และ Crick ไดเ้สนอโครงสร้างของดีเอ็นเอ ในปี ค.ศ. 1953 แลว้ พฒันาการ
ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมก็เปล่ียนแปลงไป โดยไดอ้าศยัความรู้ดา้นพนัธุศาสตร์และพนัธุวิศวกรรม
มาใชใ้นการปรับปรุงสายพนัธ์ุจุลินทรียใ์หมี้ลกัษณะตามท่ีตอ้งการได ้

 ปี ค.ศ. 1973 สามารถท าจีนโคลนน่ิง (Gene Cloning) ไดส้ าเร็จเป็นคร้ังแรก 

 ปี ค.ศ. 1980 ศาลสูงสหรัฐอเมริกาประกาศว่าจุลินทรีย์ท่ีสร้างโดยมนุษย์เป็นส่ิงท่ีสามารถ        
จดลิขสิทธ์ิได ้

 ปี ค.ศ. 1983 สถาบนัสุขอนามยัแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา อนุญาตให้เผยแพร่จุลินทรียท่ี์ผ่าน    
การปรับปรุงพนัธ์ุโดยพนัธุวศิวกรรมออกมาสู่ส่ิงแวดลอ้มได ้
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จากประวติัและพฒันาการของวชิาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมท่ีกล่าวมาทั้งหมด   สามารถ
สรุปการเปล่ียนแปลงเป็นช่วงเวลาไดด้งัน้ี 

1) ช่วงประมาณ 4000-7000 ปี ก่อนคริสตกาล มนุษยรู้์จกัการท าอาหารหมกัท่ีมีอยูแ่ลว้ในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน เช่น การผลิตเบียร์ การท าขนมปัง การท าโยเกิร์ต เป็นตน้ 

2) ช่วงศตวรรษท่ี 19 หลงัจากการประดิษฐก์ลอ้งจุลทรรศน์แลว้ มนุษยรู้์จกัเช้ือจุลินทรีย ์  มีการ
คดัเลือกเช้ือบริสุทธ์ิ  รู้จกัเทคนิคปลอดเช้ือ (Aseptic technique) และรู้จกัการป้องกนัการปนเป้ือน
(Contamination) จากเช้ือจุลินทรียอ่ื์นท่ีไม่ตอ้งการ  

3) ช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เกิดพฒันาการดา้นเทคนิคใน
การเพาะเล้ียงจุลินทรียใ์นระดบัอุตสาหกรรม โดยมีวศิวกรเคมีเขา้มาช่วยสร้างเคร่ืองมือและแกไ้ขปัญหา
ท่ีเก่ียวกับกระบวนการหมักขนาดใหญ่ จนเกิดแขนงวิชา Bioengineering หรือ Biochemical 

Engineering  

4) ช่วงกลางศตวรรษท่ี 20 หลงัจากการคน้พบโครงสร้างของดีเอ็นเอในปี ค.ศ. 1953 มนุษย ์     
มีความรู้เก่ียวกบัชีววิทยาโมเลกุลเพิ่มมากข้ึน ท าให้เขา้ใจถึงกลไกการท างานของจุลินทรีย์ในระดบั
โมเลกุลภายในเซลล์ สามารถน าความรู้มาใช้ในการปรับปรุงสายพนัธ์ุจุลินทรียเ์พื่อใช้งานในระดบั
อุตสาหกรรมได ้          

ส าหรับแนวโนม้ของพฒันาการทางเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมในอนาคต (Future trends) 
นั้น องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา หรือโออีซีดี (Organization for Economic 

Co-operation and Development; OECD) ไดมี้ความเห็นร่วมกนั ดงัปรากฏในเอกสารการประชุมเร่ือง       
The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda ในปี ค.ศ. 2009 โดยไดส้รุปวา่ในช่วงเวลาตั้งแต่
ปัจจุบนัจนถึงปี ค.ศ. 2030 น่าจะมีการมุ่งเนน้พฒันาผลิตภณัฑต่์างๆ ดงัน้ี 

1. มีการพฒันาผลิตภณัฑเ์อนไซมเ์พื่อใชใ้นการสร้างผลิตภณัฑจ์ าพวกสารเคมีต่างๆ  
2. มีการพัฒนาสายพันธ์ุจุลินทรีย์ท่ีสามารถสร้างผลิตภัณฑ์หลายๆ ชนิดได้พร้อมกัน             

ในขั้นตอนเดียว โดยอาศยัความรู้ดา้นพนัธุศาสตร์โมเลกุล 

3. มีการผลิตไบโอเซนเซอร์ (Biosensors) หรือหัววดัแบบเรียลไทม์ (Real time) เพื่อใช้
ตรวจวดัสารมลพิษหรือใชต้รวจสอบเอกลกัษณ์บุคคล 

4. มีการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพจากออ้ย และสารชีวมวลท่ีมีเซลลูโลสเป็นองคป์ระกอบ 

5. มีการขยายตลาดผลิตภณัฑว์สัดุทางชีวภาพ เช่น ไบโอพลาสติก โดยเฉพาะในกลุ่มผูบ้ริโภค
ท่ีมีความตอ้งการผลิตภณัฑป์ระเภทน้ี 
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4.  ผลติภัณฑ์จากจุลนิทรีย์ทีม่คีวามส าคญัทางอตุสาหกรรม 

กระบวนการทางชีวเคมีท่ีเกิดข้ึนภายในเซลล์ของจุลินทรีย ์ไม่วา่จะเป็นการสร้างหรือการสลาย
โมเลกุลของสาร จะเกิดข้ึนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของจุลินทรีย ์ ในขณะเดียวกนัก็ไดผ้ลผลิต
ต่างๆ เกิดข้ึนอีกเป็นจ านวนมาก ท่ีสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ท่ี มีความส าคัญ สามารถน าไปผลิต             
เพื่อจ าหน่ายในระดบัอุตสาหกรรมได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 1.1  

 

ตารางที ่1.1 การใชป้ระโยชน์จากผลิตภณัฑท่ี์สร้างโดยจุลินทรีย ์

 

ผลิตภณัฑท์างสุขภาพ  สารปฏิชีวนะ วติามิน เอนไซม ์กรดอะมิโน โพลีแซคคาไรด ์
(เดก็ซ์แทรน) นิวคลีโอไทด ์อลัคาลอยด ์สารเคมีท่ีใชใ้นการ
วนิิจฉยัโรค เป็นตน้ 

ผลิตภณัฑท์าง
อุตสาหกรรม  

กรดซิตริก กรดแลคติก กรดกลูโคนิก กรดมาลิก กรดอะมิโน    
นิวคลีโอไทด ์เอนไซม ์ไบโอโพลีเมอร์ เป็นตน้ 

ผลิตภณัฑท์างการเกษตร  สารก าจดัศตัรูพืชชีวภาพ (Biopesticides) การปรับปรุงสายพนัธ์ุ
พืชและสัตว ์เป็นตน้  

ผลิตภณัฑท์างพลงังาน  เอทานอล อะซีโตน บิวทานอล ไบโอแก๊ส เป็นตน้ 

ผลิตภณัฑท์าง
อุตสาหกรรมเคมี  

เคมีของเอทานอล เอทิลีน อะเซตลัดีไฮด ์อะซีโน บิวทานอล 
เป็นตน้ 

วศิวกรรมเอนไซม ์อาหาร
และการเกษตร  

ไอโซกลูโคส กลูโคสไซรัป เป็นตน้  

การใชค้วามรู้ดา้นพนัธุวศิวกรรมและการเพาะเล้ียงเซลล ์Genetic Engineering and Cell Cultures 

ประโยชนด์า้นอาหารและ
การเกษตร  

การผลิตโปรตีนเซลลเ์ดียว (Single cell protein) การเพาะเล้ียง
โคลน (Clones) เป็นตน้  

ประโยชนด์า้นสุขภาพ การผลิตอินเตอร์ฟีรอน ฮอร์โมน วคัซีน โมโนโคลนอล
แอนติบอดี เป็นตน้  

 

ทีม่า : ดดัแปลงจาก Agrawal and Parihar (2006). 
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4.1  การผลติอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 อาหารและเคร่ืองด่ืมหลายชนิดเกิดจากการกระท าของจุลินทรีย ์ ซ่ึงมนุษยไ์ดใ้ชป้ระโยชน์
มาเป็นเวลานานแลว้  อาหารท่ีเกิดจากการหมกัของจุลินทรีย ์เรียกวา่ อาหารหมกั (Fermented food) เช่น 
แหนม ไส้กรอก กะหล ่าปลีดอง แตงกวาดอง โยเกิร์ต เนยแข็ง เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์อาหารเหล่าน้ีเกิดจาก
การกระท าของแบคทีเรียท่ีสร้างกรดแลคติก (Lactic acid bacteria) โดยแบคทีเรียเหล่าน้ีอาจมีอยู่ตาม
ธรรมชาติในวตัถุดิบ หรือเราตั้งใจใส่เช้ือนั้นลงไปเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในอาหารก็ได ้  นอกจาก
อาหารหมกัแลว้ ยงัมีผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการกระท าของจุลินทรีย ์ไดแ้ก่ ขนมปัง จุลินทรียโ์ปรตีน
เซลลเ์ดียว น ้าส้มสายชู เบียร์ ไวน์ สุราต่างๆ เป็นตน้  

4.1.1  ผลติภัณฑ์นมหมัก (Fermented milk) มีจ  าหน่ายทัว่โลกหลากหลายชนิด ท่ีนิยมกนั
มากในปัจจุบนั ไดแ้ก่ เนยแขง็ นมเปร้ียวหรือโยเกิร์ต (Yogurt) นมบตัเตอร์ นมคีเฟอร์ เป็นตน้ รสเปร้ียว
ของนมหมกัเกิดจากการหมกัน ้ านมสดด้วยแบคทีเรียท่ีสร้างกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)               
ท่ีสามารถหมกัน ้ าตาลแล็กโทสให้เป็นกรดแลคติกได ้และกรดน้ีจะท าให้โปรตีนในน ้ านมตกตะกอน
เป็นล่ิม ท่ีเรียกวา่ เคิร์ด (Curd) มีรสเปร้ียว และมีกล่ินหอมน่ารับประทาน การรับประทานนมเปร้ียวหรือ
โยเกิร์ต  เช่ือว่าช่วยให้อายุยืนยาว เสริมภูมิตา้นทาน ป้องกนัการเจ็บป่วย  ในการผลิตนมเปร้ียวจะใช ้   
เช้ือตั้งตน้ (Starter) คือ Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus bulgaricus เติมลงในน ้ านม   
พาสเจอร์ไรซ์และบ่มไวท่ี้อุณหภูมิประมาณ 43C เป็นเวลา  7 - 8 ชัว่โมง จนวดัความเป็นกรดได้
ประมาณ 0.9 % และท าใหเ้ยน็ลงอยา่งรวดเร็ว เพื่อหยดุปฏิกิริยาการหมกั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) Streptococcus thermophilus                                (ข)  Lactobacillus bulgaricus 

 

     รูปที ่1.5 จุลินทรียท่ี์ใชเ้ป็นเช้ือตั้งตน้ (Starter) ในการหมกัโยเกิร์ต 

     ทีม่า : http://www.sciencephoto.com/media/536604/view  

และ http://www.visualphotos.com/image/.../lactobacillus_acidophilus_lactobacillus 

 

http://www.sciencephoto.com/media/536604/view
http://www.visualphotos.com/image/.../lactobacillus_acidophilus_lactobacillus
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4.1.2  ผลิตภัณฑ์อื่นที่ท าจากนม ไดแ้ก่ เนยเหลว (Butter) ท าจากไขมนัในนม โดยน า
น ้ านมมาป่ันจนไขมนันมรวมตวักนัเป็นเม็ด แล้วกรองเอาส่วนท่ีเป็นน ้ าออกไป จากนั้นน าส่วนของ
ไขมนัมาเติมเช้ือแบคทีเรีย ไดแ้ก่ Streptococcus lactis ร่วมกบั Leuconostoc citrovorum ซ่ึงท าให ้       
เนยเหลวมีกล่ินและรสชาติเฉพาะตวั ส่วนการท าเนยแข็ง (Cheese) ซ่ึงมีหลายชนิดแตกต่างกนันั้น จะมี
การเติมแบคทีเรียท่ีเป็นเช้ือตั้งตน้ต่างชนิดกนั เช่น S. lactis หรือ S. cremoris ท าให้ไดเ้นยแข็งต่างชนิด
กนั แต่ละชนิดมีรสชาติและเน้ือของเนยท่ีแตกต่างกนั กรดท่ีแบคทีเรียแต่ละชนิดสร้างข้ึน จะช่วยให ้ 
นมจบัตวัเป็นกอ้นเคิร์ด หลงัจากนั้นเติมเอนไซม์เรนนินลงไป เพื่อช่วยเร่งปฏิกิริยาการแข็งตวัของนม 
เกิดการแยกชั้นของเนยแข็งกบัส่วนท่ีเป็นของเหลวหรือหางนมออก ส่วนหางนมน้ีเรียกวา่เวย ์(Whey) 

จากนั้นจึงบีบเอาส่วนหางนมออกท าใหเ้นยแขง็ข้ึน โดยน าไปตม้ไล่ความช้ืนและใส่เกลือ เพื่อดึงน ้ าออก
และช่วยป้องกนัการเจริญของจุลินทรีย ์ท่ีไม่ตอ้งการ หลงัจากน้ีจึงน าไปบ่มดว้ยแบคทีเรียหรือเช้ือรา
แลว้แต่ชนิดของเนยแขง็  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.6 ลกัษณะของเนยแข็งชนิดต่างๆ 

ทีม่า : http://idiva.com/news-work-life/how-to-buy-store-serve-different-types-of-cheese/8943 

 

4.1.3  ขนมปัง การท าขนมปังอาศยัการท างานของยีสตข์นมปัง (Baker’s yeast) โดยผสม
ยีสต์ขนมปังลงในแป้งท่ีจะท าขนมปังแล้วนวด เ ม่ือวางทิ้งไวร้ะยะหน่ึงยีสต์จะเกิดกระบวนหมัก         
ใหก้๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และแป้งอุม้ก๊าซน้ีไว ้จึงท าให้แป้งอ่อนนุ่มและพองตวั แป้งขนมปังท่ีข้ึนฟู 
เรียกว่า โด (Dough) เม่ือน าแป้งโดไปอบ จึงท าให้ขนมข้ึนฟู การคดัเลือกสายพนัธ์ุ Baker’s yeast ท่ีดี    
จะท าให้ขนมปังมีกล่ินรสท่ีดีและสามารถหมักน ้ าตาลได้มากและรวดเร็ว คุณภาพของขนมปัง    
นอกจากข้ึนกบัการเลือกชนิดยสีตแ์ลว้ ยงัข้ึนอยูก่บัสภาพการบ่มเช้ือและชนิดของวตัถุดิบท่ีใชด้ว้ย  

4.1.4 เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ ไวน์ รวมทั้งสุรากลัน่ชนิดต่างๆ ซ่ึงใช้วตัถุดิบ
แตกต่างกัน คือ เบียร์ท าจากมอลต์ ไวน์ท าจากองุ่น สุรากลัน่สามารถใช้วตัถุดิบได้หลายชนิด เช่น 

http://idiva.com/news-work-life/how-to-buy-store-serve-different-types-of-cheese/8943
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กากน ้ าตาล ธัญพืช พืชท่ีให้แป้งและน ้ าตาล โดยจุลินทรีย์ท่ีใช้ในการหมักได้แก่ ยีสต์ โดยเฉพาะ        
สายพนัธ์ุ Saccharomyces cerevisiae ซ่ึงจะเปล่ียนน ้ าตาลในพืชหรือผลไมใ้ห้เป็นแอลกอฮอล์และ     
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเกิดการเปล่ียนแปลงสร้างสารอ่ืนๆ ท าให้ได้รสชาติดี เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลแ์ต่ละชนิดมีรสชาติต่างกนั เน่ืองจากใชว้ตัถุดิบ วธีิการผลิตและสายพนัธ์ุยสีตท่ี์ต่างกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) เซลลย์สีตภ์ายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยาย 1000 X 

(ข) เซลลย์สีตภ์ายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด (SEM) 

 

รูปที ่1.7 ลกัษณะของเซลลย์สีต ์Saccharomyces cerevisiae ท่ีใชใ้นการท าขนมปังและสุราชนิดต่างๆ 

ทีม่า : http://www.uwyo.edu/virtual_edge/lab13/fungi_results.htm และ 

     http://www.musee-afrappier.qc.ca/en/index.php?pageid=3411-html&image=3411_levures1 

 

4.1.5  น ้าส้มสายชูหมัก ใชส้ าหรับเป็นเคร่ืองปรุงรส ผลิตจากวตัถุดิบพวกแป้งและน ้ าตาล 
เช่น น ้ าผลไม ้น ้ าเช่ือม กากน ้ าตาล โดยมีการเปล่ียนแปลง 2 ขั้นตอน คือ การหมกัน ้ าตาลให้เป็น
เอทิลแอลกอฮอล์ในสภาพไม่ใชอ้อกซิเจน โดยอาศยัยีสต ์ Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus 

และขั้นตอนท่ีสองเป็นการออกซิไดซ์แอลกอฮอล์ให้เป็นกรดน ้ าส้ม หรือกรดแอซิติก โดยแบคทีเรีย 

Acetobacter และ Gluconobacter  

4.1.6  ผลิตภัณฑ์อาหารจากจุลินทรีย์ จุลินทรียพ์วกแบคทีเรีย ยีสต ์สาหร่าย อาจใช้เป็น
แหล่งอาหารของมนุษยแ์ละสัตวไ์ด ้ทั้งน้ีเน่ืองจากจุลินทรียห์ลายชนิดสามารถเจริญไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท า
ให้ไดผ้ลผลิตสูง มีปริมาณโปรตีนจ านวนมากและมีคุณภาพดี เพราะประกอบดว้ยกรดอะมิโนจ าเป็น
และยงัมีวิตามินในปริมาณสูงดว้ย อาหารเล้ียงเช้ือจุลินทรียอ์าจใช้ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานกระดาษ กากน ้ าตาลจากอ้อย วสัดุเหลือทิ้งจากการเกษตร หางน ้ านมหรือเวย์ (Whey)              
จากอุตสาหกรรมนม เป็นต้น  จึงท าให้ต้นทุนการผลิตต ่าลงและเป็นการก าจัดของเสียท่ีท าให ้              
เกิดมลภาวะไดอี้กดว้ย  

(ก) (ข) 

http://www.uwyo.edu/virtual_edge/lab13/fungi_results.htm
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การผลิตอาหารจากจุลินทรียเ์ซลล์เดียว จึงเรียกว่า กระบวนการผลิตโปรตีนเซลล์เดียว 
(Single Cell Protein, SCP) ตวัอย่างแบคทีเรียท่ีน ามาใช้ประโยชน์ ไดแ้ก่ Pseudomonas spp.              
ข้อดีของการใช้แบคทีเรียเป็นโปรตีนเซลล์เดียว คือ สามารถใช้วตัถุดิบในการเล้ียงได้หลายชนิด            
มีช่วงชีวิตสั้ นและผลิตโปรตีนปริมาณมาก แต่ก็มีข้อเสีย คือ เซลล์มีขนาดเล็ก เก็บเก่ียวผลผลิตยาก     
และมีปริมาณกรดนิวคลีอิกอยู่มาก ท าให้รบกวนทางเดินอาหาร ดงันั้น จึงนิยมใชย้ีสตผ์ลิตเป็นโปรตีน
เซลล์เดียวมากกว่า เน่ืองจากมีปริมาณกรดนิวคลีอิกต ่ากว่า เก็บเก่ียวผลผลิตง่ายกว่า เจริญในอาหาร      
ตั้งตน้หรือซบัสเตรต (Substrate) ท่ีมี pH ต ่า ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นอาหารมากกวา่แบคทีเรีย และยงัมี
วิตามินปริมาณสูงดว้ย  ยีสตท่ี์นิยมใช ้ไดแ้ก่ Candida utilis  นอกจากน้ียงัมีสาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงิน
หรือไซยาโนแบคทีเรีย (Cyanobacteria) ไดแ้ก่ สไปรูไลนา (Spirulina sp.) หรือสาหร่ายเกลียวทองท่ีมี
โปรตีนสูงมากถึง 63-68% คาร์โบไฮเดรต 18-20% ไขมนั 2-3%   จึงเป็นท่ีนิยมเพาะเล้ียงเพื่อจ าหน่าย    
ในระดบัอุตสาหกรรม (รูปท่ี 1.8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.8 ขั้นตอนการเพาะเล้ียงสาหร่ายเกลียวทอง 

ทีม่า : ณฐัภาส  ผูพ้ฒัน์ และคณะ (2557) 
 

ส่วนสาหร่ายอ่ืนๆ ท่ีน ามาใชเ้ป็นอาหาร ไดแ้ก่ สาหร่ายน ้ าจืด และสาหร่ายทะเลหลายชนิด 
เช่น เทา หรือเทาน ้ า หรือผกัไก ก็คือ สาหร่ายน ้ าจืด สไปโรไจรา (Spirogyra sp.) สาหร่ายคลอเรลลา 
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(Chlorella sp.) ให้โปรตีนสูงมากถึง 55% ไขมนั 7.5% คาร์โบไฮเดรต 17.8% นอกจากน้ียงัมีวิตามินซี 
(กรดแอสคอร์บิก) วิตามินบี 1 (ไทอามีน) วิตามินบี 2 (ไรโบเฟลวิน) ไนอะซิน และวิตามินบี 6           

(ไพริดอกซิน) รวมทั้งสาหร่าย ซีนีเดสมสั (Scenedesmus sp.) เป็นสาหร่ายสีเขียวอีกชนิดหน่ึงท่ีให้
โปรตีนมากกวา่ 50% ของน ้าหนกัแหง้ ซ่ึงมากกวา่โปรตีนจากถัว่เหลือง (ถัว่เหลืองใหโ้ปรตีน 34.5%)  

 

4.2   การผลติผลติภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 

ผลิตภณัฑท์างอุตสาหกรรมหลายชนิดท่ีเกิดจากการกระท าของแบคทีเรีย ไดแ้ก่ 

4.2.1 การผลิตกรดแลคติก ท่ีใชรั้กษาโรคขาดแคลเซียม ในรูปแคลเซียมแล็กเตต (calcium 

lactate) รักษาโรคโลหิตจาง โดยใช้ในรูปไอเอินแลคเตต , (iron lactate) และใช้เป็นตวัท าละลาย        
แลคเกอร์ในรูปเอ็นบิวทิลแลคเตต (N-butyl lactate) การผลิตกรดแลคติก ใชว้ตัถุดิบพวกแป้งขา้วโพด 
มนัฝร่ัง กากน ้าตาล หางนมท่ีไดจ้ากอุตสาหกรรมนม ถา้วตัถุดิบเป็นแป้งจะถูกยอ่ยเป็นกลูโคสก่อนดว้ย
กรดหรือเอนไซม ์ชนิดของแบคทีเรีย ท่ีใชข้ึ้นอยูก่บัชนิดของวตัถุดิบ เช่น ใชเ้ช้ือ L. bulgaricus เม่ือใช้
หางนมเป็นวตัถุดิบ บางคร้ังอาจตอ้งเติมสารประกอบไนโตรเจนหรือสารอ่ืนเพื่อช่วยให้เช้ือเจริญไดดี้ 

ระหวา่งการหมกัจะเติมแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เพื่อท าปฏิกิริยากบักรดแลคติกให้เป็นกลางไดแ้คลเซียม
แลคเตต หลงัจากนั้นจึงแยกแคลเซียมแลคเตต ออกมาและท าใหเ้ขม้ขน้ข้ึน   

4.2.2  การผลิตกรดซิตริก ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นเคร่ืองปรุงรสอาหาร ใช้ใน
อุตสาหกรรมน ้าหมึก สียอ้ม และใชใ้นวงการแพทย ์มีเช้ือราหลายชนิดท่ีเปล่ียนน ้ าตาลเป็นกรดซิตริกได ้
แต่เช้ือราท่ีนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง คือ Aspergillus niger   

4.2.3 การผลิตกรดอะมิโน  จุลินทรีย์หลายชนิดสามารถสังเคราะห์กรดอะมิโนจาก
สารประกอบไนโตรเจน ซ่ึงอาจสังเคราะห์ไดม้ากเกินความตอ้งการ จึงขบัออกมาในอาหารเล้ียงเช้ือ 

จุลินทรียบ์างชนิดสังเคราะห์กรดอะมิโนไดม้ากจนผลิตเป็นการคา้ได ้เช่น แอล-ไลซีน (L-lysine) ผลิต
โดยเช้ือ Enterobacter aerogenes กรดแอล-กลูตามิก (L-glutamic acid) โดยแบคทีเรีย Micrococus, 

Arthrobacter เป็นตน้ 

4.2.4 การผลิตเอนไซม์ มีราและแบคทีเรียหลายชนิดท่ีสังเคราะห์เอนไซมแ์ละขบัออกจาก
เซลลม์าอยูใ่นอาหาร ในทางอุตสาหกรรม สามารถเล้ียงเช้ือราและแบคทีเรียใหส้ร้างเอนไซมแ์ละ  ท าให้
เอนไซมบ์ริสุทธ์ิได ้เช่น 

1) เอนไซม์อะไมเลส (Amylase) ได้จาก Rhizopus delemar, Mucor rouxii, 

Aspergillus oryzae ใชย้อ่ยแป้งให้เป็นเดกซ์ทรินและน ้ าตาล จึงใชเ้อนไซมน้ี์ในการเปล่ียนแป้งให้เป็น
น ้ าตาล เพื่อการผลิตแอลกอฮอล์ ใช้ในการท าให้ไวน์ เบียร์ และน ้ าผลไมใ้สข้ึนเอนไซม์อินเวอร์เทส 

(Invertase) ไดจ้ากยีสต์ S. cerevisiae ใชย้อ่ยซูโครสให้เป็นกลูโคสกบัฟรักโทส จึงใชใ้นอุตสาหกรรม 
ท าลูกกวาด ไอศกรีม  
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2) โปรตีเอส (Protease) เป็นค าเรียกเอนไซมท่ี์ยอ่ยโปรตีน ซ่ึงมีหลายชนิด ไดจ้าก 

Bacillus subtilis และ A. oryzae ใชใ้นอุตสาหกรรมเคร่ืองหนงั การท ากาว การท าให้เน้ือนุ่ม ท าให้
เคร่ืองด่ืมใส 

3) เอนไซม์เพกทิเนส (Pectinase) ไดจ้าก Aspergillus niger, Penicillium spp., 

Rhizopus spp. ใชใ้นการท าใหน้ ้าผลไมใ้ส และยอ่ยเพกทินในการแช่ตน้แฟลกซ์ เพื่อท าผา้ลินิน  

 

5.  การผลติเช้ือเพลงิโดยจุลนิทรีย์ 

การเกิดเช้ือเพลิงธรรมชาติในรูปถ่านหิน น ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติตอ้งใชเ้วลานบัลา้นๆ ปี โดยเกิด
จากการทบัถมของซากพืชซากสัตว์ท่ีตายรวมกันเป็นตะกอน โดยอาศยัอุณหภูมิสูงและแรงกดดัน 
รวมทั้งการกระท าของจุลินทรีย ์ เช้ือเพลิงเหล่าน้ี เป็นทรัพยากรธรรมชาติชนิดส้ินเปลือง และก าลงัลด
ปริมาณลงอยา่งรวดเร็ว ในขณะท่ีโลกมีความตอ้งการพลงังานจากเช้ือเพลิงมากข้ึน ท าให้อาจเกิดปัญหา
การขาดแคลนพลงังานได ้ดงันั้น ทัว่โลกจึงหันมาสนใจหาแหล่งพลงังานทดแทนในหลายๆ รูปแบบ 
ทั้งน้ี การผลิตเช้ือเพลิงโดยอาศยักระบวนการท างานของจุลินทรีย ์เป็นอีกวธีิการหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจ 
และมีการพฒันากระบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ือง ตวัอยา่งของเช้ือเพลิงในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ แอลกอฮอล์ มีเทน 
และไฮโดรเจน เป็นตน้ 

นอกจากจุลินทรียจ์  าพวกยสีต ์จะสามารถเกิดกระบวนการหมกัคาร์โบโฮเดรตให้ไดแ้อลกอฮอล ์
เพื่อใช้ผลิตเป็นเคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ เรายงัสามารถใชย้ีสต์มาหมกัแอลกอฮอล์เพื่อใช้
เป็นตัวท าละลาย และใช้เป็นเช้ือเพลิงได้ โดยการน าเอทิลแอลกอฮอล์ท่ีมีความบริสุทธ์ิ 99.5-99.9 

เปอร์เซ็นต์ มาผสมกบัน ้ ามนัเบนซิน ในอตัราส่วนต่างๆ เพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิงท่ีเรียกว่า แก๊สโซฮอล ์
(Gasohol) 

พลงังานท่ีไดจ้ากการท างานของเช้ือจุลินทรียอี์กชนิดหน่ึงไดแ้ก่ ก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นก๊าซมีเทน (CH4) ท่ีไดจ้ากการหมกัมูลสัตวแ์ละของเสียจากสัตว์ สามารถผลิตไดโ้ดยรวบรวม
ของเสียเหล่าน้ีใส่ในถงัหมกัท่ีมีเช้ือจุลินทรียอ์ยู่ ทิ้งไวใ้ห้เกิดปฏิกิริยาในท่ีไม่มีอากาศ จุลินทรียจ์ะใช้
สารอินทรียใ์นของเสียและสร้างก๊าซมีเทนข้ึน ก๊าซน้ีสามารถน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการปรุงอาหาร
และกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการใชค้วามร้อน  
 

6.  การผลติสารปฏชีิวนะและวคัซีน 

สารปฏิชีวนะ หมายถึง สารท่ีใชรั้กษาโรคต่างๆ ท่ีสร้างไดจ้ากจุลินทรียช์นิดหน่ึง เพื่อไปยบัย ั้ง
หรือท าลายการเจริญของจุลินทรียอี์กชนิดหน่ึง โดยไม่ท าอนัตรายต่อผูใ้ช้  ตวัอยา่งของสารปฏิชีวนะ    
ท่ีสร้างจากจุลินทรีย ์เช่น สเตรปโตมยัซิน (Streptomycin) คลอเตตราซยัคลิน (Chlortetracycline) หรือ
ออริโอมยัซิน (Oreomycin) ออกซีเตตราซัยคลิน (Oxytetracycline) หรือเทอรามยัซิน (Terramycin)   
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คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol)  อิริโธรมยัซิน (Erythromycin) แอมโฟเทอริซิน (Amphotericin) 

บาซิตราซิน (Bacitracin) เป็นตน้ การฉีดวคัซีนเป็นวิธีป้องกนัโรควิธีหน่ึง โดยกระตุน้ให้ร่างกายสร้าง
ภูมิคุม้กนัข้ึนเอง ดงันั้น การควบคุมโรคติดเช้ือ  จึงจ าเป็นตอ้งผลิตวคัซีนจ านวนมากโดยอาศยัการผลิต
ในลกัษณะเป็นการคา้หรือระดบัอุตสาหกรรม  วคัซีนท่ีฉีดเขา้ไปจะท าหนา้ท่ีเป็นแอนติเจนท่ีกระตุน้ให้
ร่างกายสร้างแอนติบอดี ท่ีจ  าเพาะกับแอนติเจนนั้นๆ ออกมาเพื่อเป็นภูมิคุ ้มกันของร่างกายนั่นเอง 
ภูมิคุม้กนัท่ีสร้างข้ึนจะอยู่ในร่างกายได้นานเท่าใดข้ึนอยู่กบัชนิดของแอนติเจนท่ีเขา้ไปกระตุน้ เช่น 
วคัซีนท่ีเตรียมจากเช้ือตายแล้ว จะมีภูมิคุม้กนัได้จ  ากดัเพียง 6 เดือนถึง 2 ปี ได้แก่ วคัซีนไทฟอยด ์
อหิวาตกโรค ไอกรน โรคพิษสุนขับา้ ไขห้วดัใหญ่ ส่วนวคัซีนท่ีเตรียมจากเช้ือท่ีมีชีวิตหรือเช้ือท่ีอ่อน
ก าลงัลงจะใหผ้ลคุม้กนัในระยะนาน ไดแ้ก่ วคัซีนโปลิโอชนิดกิน หดั หดัเยอรมนั คางทูม นอกจากน้ียงั
ใช้ทอกซินท่ีหมดพิษแลว้ ท่ีเรียกว่า ทอกซอยด์   มาท าเป็นวคัซีนได ้เพราะยงัสามารถกระตุน้ให้เกิด
ภูมิคุม้กนัได ้เช่น ทอกซอยดข์องโรคคอตีบ และบาดทะยกั ทั้งน้ี แอนติบอดีจะถูกสร้างข้ึนโดยพลาสมา
เซลล์ (Plasma cell) ท่ีเปล่ียนแปลงมาจาก บีลิมโฟไซต ์(B lymphocyte) เม่ือแอนติบอดีจบักบัแอนติเจน
แล้วจึงกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวชนิดฟาโกไซต์มาจับกินด้วยวิธีฟาโกไซโทซิส (Phagocytosis)              

การท่ีแอนติบอดีจบักบัแอนติเจนท่ีจ าเพาะเจาะจงนั้น จึงท าให้แอนติบอดีป้องกนัโรคไดเ้พียงชนิดเดียว 
เม่ือเช้ือโรคถูกก าจดัออกไปแล้ว แอนติบอดีจะลดน้อยลง พลาสมาเซลล์จะเปล่ียนเป็นเมมมอรีเซลล ์
(Memory cell) ซ่ึงมีอายุยืนกวา่ และจะเปล่ียนกลบัไปเป็นพลาสมาเซลล์ เม่ือถูกกระตุน้ดว้ยแอนติเจน 
หรือเช้ือชนิดเดิมอีกเป็นคร้ังท่ีสอง   ท  าใหส้ร้างแอนติบอดีไดป้ริมาณมากกวา่ และรวดเร็วกวา่ จึงท าลาย
เช้ือโรคนั้นไดท้นัท่วงที 

 

7.  การสร้างจุลนิทรีย์ชนิดใหม่ โดยเทคนิคพนัธุวศิวกรรม 

ความต้องการพัฒนาสายพันธ์ุใหม่ๆ ของจุลินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

อุตสาหกรรมและทางการแพทย์ ท าให้เกิดการค้นหาจุลินทรีย์สายพันธ์ุใหม่มากยิ่งข้ึน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการสร้างผลิตภณัฑ์ทางอุตสาหกรรมตามท่ีตอ้งการ  ซ่ึงการคดัเลือกและ
พฒันาหาจุลินทรียส์ายพนัธ์ุใหม่ๆ ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีเราตอ้งการ เช่น มีความสามารถในการผลิตสูง   
ใช้ระยะเวลาในการหมกันอ้ย ให้ผลผลิตในปริมาณสูง อาจท าไดโ้ดยการปรับปรุงสูตรอาหารเล้ียงเช้ือ 
สภาพแวดลอ้มในการเพาะเล้ียงเช้ือ การท าให้เช้ือเกิดการกลายพนัธ์ุหรือมิวเตชนั (Mutation) เพื่อให้ได้
สายพนัธ์ุใหม่  ส าหรับในปัจจุบนัมีเทคนิคการตดัต่อจีนในจุลินทรีย ์ท่ีเรียกว่า เทคนิครีคอมบิแนนท ์     
ดีเอ็นเอ (Recombinant DNA technology) หรือพนัธุวิศวกรรม (Genetic engineering) ท าให้สามารถ    
ตดัต่อจีนท่ีตอ้งการจากส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงและน าไปใส่ในส่ิงมีชีวิตอีกชนิดหน่ึง โดยส่ิงมีชีวิตท่ีเป็น
ตวัรับจีนนั้น นิยมใชเ้ช้ือจุลินทรียท่ี์สามารถเจริญและเพิ่มจ านวนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าให้เพิ่มจ านวนจีนได้
มากข้ึน  จึงท าใหเ้พิ่มผลผลิตของจีนนั้น ในปริมาณมากไดต้ามตอ้งการ 
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เทคนิคพนัธุวิศวกรรม เป็นการเปล่ียนแปลงสารพนัธุกรรมโดยการตดัต่อจีนหรือ DNA โดย
อาศัยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ (Restriction enzyme) ท าหน้าท่ีตัด DNA ตรงบริเวณท่ีมีล าดับเบส
เฉพาะเจาะจง  เอนไซมต์ดัจ าเพาะแต่ละชนิดจะท าหนา้ท่ีตดั DNA ตรงจุดตดัจ าเพาะต่างๆ กนั ดงันั้นจึง
อาจน าจีนของคน สัตว ์พืช จุลินทรีย ์มาตดัต่อเข้ากบั DNA ของส่ิงมีชีวิตบางชนิด เช่น ไวรัสของ
แบคทีเรีย (Bacteriophage) หรือพลาสมิดของแบคทีเรีย (Plasmid) ให้ท าหน้าท่ีเป็นพาหะ (Vector) ท า
ให้ได ้DNA ลูกผสมหรือ รีคอมบิแนนทดี์เอ็นเอ แลว้จึงน า DNA ลูกผสมใส่เขา้ไปในส่ิงมีชีวิตอีกชนิด
หน่ึง (ซ่ึงมกัเป็นแบคทีเรีย) เพื่อใหส่ิ้งมีชีวตินั้นสร้างสารผลิตภณัฑห์รือโปรตีนท่ีตอ้งการในปริมาณมาก 
ตวัอยา่งเช่น การตดัต่อจีนเพื่อผลิตอินซูลินจากมนุษยใ์หแ้ก่แบคทีเรีย ดงัแสดงในรูปท่ี 1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.9 ขั้นตอนการการตดัต่อจีนเพื่อผลิตอินซูลินจากมนุษยใ์หแ้ก่แบคทีเรีย 

       ทีม่า : http://www.bbc.co.uk/bitesize/standard/biology/biotechnology/reprogramming_                  

                 microbes/revision/2/ 

http://www.bbc.co.uk/bitesize/standard/biology/biotechnology/reprogramming_
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เทคนิคพันธุวิศวกรรมก่อให้เกิดผลดีต่ออุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ตลอดจนอุตสาหกรรมทางการแพทย์และเภสัชกรรม            
เพราะเทคนิคน้ีช่วยใหค้ดัเลือกหาจุลินทรียท่ี์มีลกัษณะท่ีตอ้งการและสร้างสารต่างๆ ไดใ้นปริมาณมาก 

 

ตัวอย่างของการใช้พันธุวิศวกรรมในการพัฒนาจุลินทรีย์สายพันธ์ุใหม่ เพื่อน ามาสร้าง
ผลิตภณัฑต่์างๆ ในระดบัอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 

1. การผลิตฮอร์โมนท่ีส าคญับางชนิด และมีความตอ้งการสูง เช่น อินซูลิน (Insulin) ท่ีใชรั้กษา
โรคเบาหวาน โกรทฮอร์โมน (Growth hormone) ท่ีช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต อินเตอร์เฟียรอน 
(Interferon) ท่ีช่วยใหร่้างกายมีความตา้นทานต่อไวรัส ปัจจุบนัการผลิตฮอร์โมนดงักล่าวท าในแบคทีเรีย
และยสีต ์ 

2. การผลิตวคัซีน เช่น วคัซีนป้องกนัโรคตบัอกัเสบชนิด บี (Hepatitis B vaccine) วคัซีน
ป้องกนัโรคปากและเทา้เป่ือยในสัตว ์(Foot and mouth disease vaccine) วคัซีนโรคกลวัน ้ า (Rabies 

vaccine) เป็นตน้ การผลิตวคัซีนโดยวิธีน้ี นอกจากจะไดป้ริมาณมากแลว้ ยงัไดว้คัซีนท่ีดีกวา่ โดยการ
ก าจดัส่วนของแอนติเจนท่ีเป็นพิษทิ้งไป ท าใหไ้ดว้คัซีนท่ีดีและปลอดภยัมากข้ึน 

3. การปรับปรุงสายพนัธ์ุจุลินทรีย ์เพื่อให้ไดส้ายพนัธ์ุท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างผลผลิตสูง
เพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตสารปฏิชีวนะ วิตามิน กรดอะมิโน ให้ไดป้ริมาณมาก 
หรือปรับปรุงสายพนัธ์ุจุลินทรียท่ี์ใชก้  าจดัแมลงศตัรูพืช ศตัรูสัตว ์การสร้างจุลินทรียท่ี์ยอ่ยสลายคราบ
น ้ามนั และจุลินทรียท่ี์ตรึงไนโตรเจนใหก้บัธญัพืช เพื่อเป็นการปรับปรุงดินดว้ย 

 

8.  สรุปบทบาทของเทคโนโลยชีีวภาพทางอตุสาหกรรม 

การใช้จุลินทรียเ์พื่อสร้างผลิตภณัฑ์ในระดบัอุตสาหกรรม แต่เดิมจะเร่ิมจากการคดัเลือกสาย
พนัธ์ุจุลินทรียท่ี์สามารถสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการได ้แลว้อาศยักระบวนการทางชีวเคมีภายในเซลล์
จุลินทรีย์ร่วมกับวิธีการเพาะเล้ียงจุลินทรีย์อย่างเหมาะสม เพื่อชักน าให้จุลินทรีย์สร้างผลิตภณัฑ์ท่ี
ตอ้งการออกมาเป็นจ านวนมาก ดงันั้น บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างผลิตภณัฑ์
ทางอุตสาหกรรม สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

1. การปรับปรุงสายพันธ์ุจุลินทรีย์ให้สร้างผลิตภัณฑ์ได้ปริมาณสูงขึน้ โดยอาศยัการชกัน าให้
จุลินทรียเ์กิดการกลายพนัธ์ุ การท าโพรโตพลาสต์ฟิวชนั รวมถึงการสร้างจุลินทรียส์ายพนัธ์ุใหม่โดย
อาศยักระบวนการทางพนัธุวศิวกรรม 

2. การปรับปรุงกระบวนการหมักในระดับอุตสาหกรรม สามารถท าไดต้ั้งแต่การหาวตัถุดิบท่ี
เหมาะสม การศึกษาสภาวะในการหมกัท่ีเหมาะสม การออกแบบและการขยายขนาดของกระบวน      
การหมกั 
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3. การปรับปรุงกระบวนการเกบ็เกีย่วและท าให้ผลติภัณฑ์บริสุทธ์ิ ขั้นตอนน้ีถือวา่มีความส าคญั
และมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ดังนั้น เราจึงต้องหาวิธีการท่ีเหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด เพื่อให้ได้
ผลิตภณัฑท่ี์บริสุทธ์ิตามมาตรฐานและมีมูลค่าการซ้ือขายท่ีเหมาะสม 

 

4. การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  เน่ืองจากในปัจจุบัน
ผลิตภณัฑท์างเทคโนโลยชีีวภาพหลายชนิดท่ีมีการผลิตออกมาจ าหน่ายในระดบัอุตสาหกรรมนั้น อาศยั
จุลินทรียท่ี์ผา่นการตดัต่อยีนในการผลิต เช่น อินซูลิน เอนไซม์บางชนิด หรือแมก้ระทัง่อาหาร GMOs 

ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีนกัเทคโนโลยีชีวภาพจะตอ้งมีความเขา้ใจและสามารถอธิบายถึงประโยชน์
และโทษ หรือขอ้จ ากดัของการใชส่ิ้งมีชีวิต GMOs ในการสร้างผลิตภณัฑ์ เพื่อท่ีจะไดส้ร้างความเขา้ใจ 
ความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภคได ้ 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. จงอธิบายความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรมมาใหเ้ขา้ใจ 

2. จงเปรียบเทียบความแตกต่างของเทคโนโลยชีีวภาพดั้งเดิมกบัเทคโนโลยชีีวภาพสมยัใหม่ 
3. จงเรียงล าดบัพฒันาการของเทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรมจากอดีตถึงปัจจุบนัใหถู้กตอ้ง 

4. จงจบัคู่ช่ือเช้ือจุลินทรียก์บัผลิตภณัฑท์างอุตสาหกรรมท่ีใชเ้ช้ือนั้นในการผลิต โดยน าอกัษรหนา้ช่ือ
เช้ือมาใส่ในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง 

 

 1. ยาปฏิชีวนะเพนิซิลลิน ก. Clostridium tetani 

 2. อะซีโตน ข.  Streptomyces griseus 

 3. กรดซิตริก ค. Aspergillus niger 

 4. อินซูลิน ง. Lactobaciluus acidophilus 

 5. เบียร์ จ. Bacillus subtilis 

 6. กรดกลูตามิก ฉ. Penicillium notatum 

 7. ยาปฏิชีวนะสเตรปโตมยัซิน ช. Escherichia coli 

 8. นมเปร้ียวหรือโยเกิร์ต ซ. Corynebactetium glutamicum 

 9. วติามินบี 12 ฌ. Saccharomyces cerevisiae 

 10. เอนไซมโ์ปรตีเอสท่ีใชใ้นผงซกัฟอก ญ. Propionibacterium shermanii 

 

5. จงอธิบายวา่การใชจุ้ลินทรียธ์รรมชาติกบัจุลินทรียท่ี์ผา่นการปรับปรุงสายพนัธ์ุทางพนัธุวศิวกรรมใน
การสร้างผลิตภณัฑ์ต่างๆ มีขอ้ดี-ขอ้เสียแตกต่างกนัอยา่งไร 
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เฉลยค าถามท้ายบท 

 

1. เทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรม (Industrial Biotechnology) เป็นการศึกษาวิธีการน าเช้ือจุลินทรีย์
มาใชใ้นการสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีประโยชน์ในระดบัอุตสาหกรรม โดยอาศยักระบวนการหมกัในการผลิต 
แยก ปรับปรุงและประยุกต์ใช้จากผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากส่ิงมีชีวิต เช่น การผลิตไวน์โดยใช้ยีสต ์
Sacchromyces cerevisiae การผลิตยาเพนิซิลลินโดยใชเ้ช้ือรา Penicillium chrysogenum เป็นตน้   

ส าหรับขอบเขตของการศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม มีดงัน้ี เร่ิมจากการศึกษาชนิด
และผลิตภณัฑ์ของจุลินทรีย ์ การคดัเลือกสายพนัธ์ุจุลินทรีย ์  การศึกษากระบวนการหมกัแบบต่างๆ    
การพฒันากระบวนการและเคร่ืองมือในการหมกั การปรับปรุงสายพนัธ์ุจุลินทรียใ์ห้มีประสิทธิภาพ     
ในการสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการ ตลอดจนกระบวนการเก็บเก่ียวและท าให้ผลิตภณัฑ์บริสุทธ์ิก่อนน า
ออกจ าหน่ายในทอ้งตลาด  

 

2. ความแตกต่างของเทคโนโลยชีีวภาพดั้งเดิมกบัเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ สามารถเปรียบเทียบได้
ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ความแตกต่าง เทคโนโลยชีีวภาพดั้งเดิม เทคโนโลยชีีวภาพสมัยใหม่ 

ศาสตร์หลกัท่ีเก่ียวขอ้ง จุลชีววทิยา, เทคโนโลยกีารหมกั พนัธุศาสตร์โมเลกุล, พนัธุวศิวกรรม 

จุลินทรียท่ี์ใช ้ จุลินทรียท่ี์คดัเลือกไดจ้ากแหล่ง
ธรรมชาติ 

จุลินทรียท่ี์ไดจ้ากการดดัแปลง
พนัธุกรรม 

ชนิดของผลิตภณัฑ์ อาหารหมกัและเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์เอนไซม ์ยาปฏิชีวนะ 
วติามิน เป็นตน้ 

ผลิตภณัฑท์างการแพทยแ์ละเภสัช
กรรม เช่น อินซูลิน อินเตอร์ฟีรอน 
โมโนโคลนอลแอนติบอดี และสเตม็
เซลล ์เป็นตน้ 
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3. ล าดบัพฒันาการของเทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรมจากอดีตถึงปัจจุบนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ช่วงประมาณ 4000-7000 ปี ก่อนคริสตกาล มนุษยรู้์จกัการท าอาหารหมกัท่ีมีอยู่แล้วในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน เช่น การผลิตเบียร์ การท าขนมปัง การท าโยเกิร์ต เป็นตน้  

2) ช่วงศตวรรษท่ี 19 หลงัจากการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์แล้ว มนุษยรู้์จกัเช้ือจุลินทรีย ์ มีการ
คดัเลือกเช้ือบริสุทธ์ิ  รู้จกัเทคนิคปลอดเช้ือ (Aseptic technique) และรู้จกัการป้องกนัการปนเป้ือน
(Contamination) จากเช้ือจุลินทรียอ่ื์นท่ีไม่ตอ้งการ 

3) ช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เกิดพฒันาการดา้นเทคนิคในการ
เพาะเล้ียงจุลินทรียใ์นระดบัอุตสาหกรรม โดยมีวิศวกรเคมีเขา้มาช่วยสร้างเคร่ืองมือและแกไ้ขปัญหาท่ี
เก่ียวกบักระบวนการหมกัขนาดใหญ่ จนเกิดแขนงวชิา Bioengineering หรือ Biochemical Engineering  

4) ช่วงกลางศตวรรษท่ี 20 หลังจากการคน้พบโครงสร้างของดีเอ็นเอ มีความรู้เก่ียวกับชีววิทยา
โมเลกุลเพิ่มมากข้ึน ท าใหเ้ขา้ใจถึงกลไกการท างานของจุลินทรียใ์นระดบัโมเลกุลภายในเซลล์ สามารถ
น าความรู้มาใชใ้นการปรับปรุงสายพนัธ์ุจุลินทรียเ์พื่อใชง้านในระดบัอุตสาหกรรมได ้          

 

4. จงจบัคู่ช่ือเช้ือจุลินทรียก์บัผลิตภณัฑท์างอุตสาหกรรมท่ีใชเ้ช้ือนั้นในการผลิต โดยน าอกัษรหนา้ช่ือ
เช้ือมาใส่ในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง 

 

ฉ 1. ยาปฏิชีวนะเพนิซิลลิน ก. Clostridium tetani 

ก 2. อะซีโตน ข.  Streptomyces griseus 

ค 3. กรดซิตริก ค. Aspergillus niger 

ช 4. อินซูลิน ง. Lactobaciluus acidophilus 

ฌ 5. เบียร์ จ. Bacillus subtilis 

ซ 6. กรดกลูตามิก ฉ. Penicillium notatum 

ข 7. ยาปฏิชีวนะสเตรปโตมยัซิน ช. Escherichia coli 

ง 8. นมเปร้ียวหรือโยเกิร์ต ซ. Corynebactetium glutamicum 

ญ 9. วติามินบี 12 ฌ. Saccharomyces cerevisiae 

จ 10. เอนไซมโ์ปรตีเอสท่ีใชใ้นผงซกัฟอก ญ. Propionibacterium shermanii 
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5. การใชจุ้ลินทรียธ์รรมชาติกบัจุลินทรียท่ี์ผา่นการปรับปรุงสายพนัธ์ุทางพนัธุวศิวกรรมในการสร้าง
ผลิตภณัฑต่์างๆ มีขอ้ดี-ขอ้เสียแตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี 

 

ประเภทของจุลนิทรีย์ ข้อดี ข้อเสีย 

จุลินทรียธ์รรมชาติ - เป็นจุลินทรียท่ี์มีอยูแ่ลว้ใน
ธรรมชาติ ไม่ตอ้งเสียเวลาและ
ค่าใชจ่้ายในการตดัต่อ
พนัธุกรรม 

- เสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการ
คดัแยกหาเช้ือจุลินทรียท่ี์มี
คุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ 

- เช้ือตามธรรมชาติมกัจะสร้าง
ผลิตภณัฑไ์ดน้อ้ย 

จุลินทรียท่ี์ผา่นการปรับปรุง
สายพนัธ์ุทางพนัธุวศิวกรรม 

- สามารถคดัเลือกหาจุลินทรียท่ี์
มีคุณสมบติัตามตอ้งการอยา่ง
แม่นย  า 

- มีความสามารถในการผลิตสูง  
- ใชร้ะยะเวลาในการหมกันอ้ย  
- ใหผ้ลผลิตในปริมาณสูง 

- มีค่าใชจ่้ายในการท าพนัธุ
วศิวกรรมค่อนขา้งสูง  

- อาจไดรั้บการกีดกนัทาง
การคา้ เน่ืองจากเป็นส่ิงมีชีวติ 
GMOs 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

การคดัเลอืกและการเกบ็รักษาสายพนัธ์ุจุลนิทรีย์  10  ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเนื้อหา 

1. จุดประสงคใ์นการคดัเลือกเช้ือจุลินทรีย ์ 

2. หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกชนิดของจุลินทรียเ์พื่อใชใ้นอุตสาหกรรมการหมกั 

3. แหล่งในการคดัเลือกสายพนัธ์ุจุลินทรีย ์

3.1 แหล่งธรรมชาติทัว่ไป   

3.2 แหล่งธรรมชาติท่ีมีสภาวะรุนแรง 

3.3 แหล่งท่ีเกิดจากกิจกรรมของส่ิงมีชีวติ 

3.4 แหล่งผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมและท่ีอยูอ่าศยั  
4. วธีิการคดัแยกสายพนัธ์ุเช้ือจุลินทรีย ์ 

4.1 วธีิการแยกเช้ือโดยใชคุ้ณสมบติัท่ีตอ้งการเป็นปัจจยัในการเลือก 

4.2 วธีิการแยกเช้ือโดยไม่ไดใ้ชคุ้ณสมบติัท่ีตอ้งการเป็นปัจจยัในการเลือก 

5. การเก็บรักษาสายพนัธ์ุจุลินทรีย ์ 
5.1  หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเลือกใชเ้ทคนิคในการเก็บรักษาจุลินทรีย ์

5.2 วธีิการเก็บรักษาจุลินทรีย ์

5.2.1 การเก็บรักษาจุลินทรียใ์นหลอดอาหารเล้ียงเช้ือ  
5.2.2 การเก็บรักษาจุลินทรียใ์นสภาพท่ีมีเมแทบอลิซึมต ่า  
5.2.3 การเก็บรักษาจุลินทรียใ์นสภาพแหง้  
5.2.4 การเก็บรักษาจุลินทรียใ์นสภาพเยน็จดั  
5.2.5 การเก็บรักษาจุลินทรียโ์ดยวธีิการท าแหง้แบบเยอืกแขง็  

6. การเก็บรักษาจุลินทรียใ์นประเทศไทย 

ค าถามทา้ยบท  
เอกสารอา้งอิง 
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วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

       หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. อธิบายจุดประสงคแ์ละหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกเช้ือจุลินทรียไ์ด ้ 
2. ยกตวัอยา่งแหล่งท่ีมาของจุลินทรียท่ี์จะน ามาใชใ้นการคดัเลือกสายพนัธ์ุได ้ 
3. เขียนสรุปขั้นตอนการคดัแยกสายพนัธ์ุเช้ือจุลินทรียท่ี์ตอ้งการได ้

4. บอกความแตกต่างของวธีิการเก็บรักษาจุลินทรียแ์ต่ละวธีิได ้ 
5. มีทกัษะในการคดัเลือกเช้ือแบคทีเรียท่ีสามารถผลิตเอนไซมอ์ะไมเลสไดใ้นหอ้งปฏิบติัการ 

 

วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ทบทวนเร่ืองท่ีเรียนคร้ังท่ีแลว้ เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์กบับทน้ี 

2. น าเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเน้ือหา และส่ือบนคอมพิวเตอร์ 

3. บรรยายให้เน้ือหา โดยระหวา่งการบรรยายเน้ือหา ผูส้อนถามค าถาม และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ถาม และอภิปรายเน้ือหา 

4. อธิบายและสาธิตปฏิบติัการ เร่ือง การคดัเลือกเช้ือแบคทีเรียท่ีสามารถผลิตเอนไซมอ์ะไมเลสได ้
เพื่อเป็นแนวทางใหน้กัศึกษาไดล้งมือท าปฏิบติัการเอง 

5. แบ่งผูเ้รียนกลุ่มละ 4 คน ใหผู้เ้รียนลงมือท าปฏิบติัการ เร่ือง การคดัเลือกเช้ือแบคทีเรียท่ีสามารถ
ผลิตเอนไซมอ์ะไมเลสได ้

6. ผูเ้รียนสรุปผลการทดลองและน าเสนอกบัอาจารย ์และเพื่อนๆ ในชั้นเรียน 

7. มอบหมายให้ผูเ้รียนเขียนรายงานปฏิบติัการ เร่ือง การคดัเลือกเช้ือแบคทีเรียท่ีสามารถผลิต
เอนไซมอ์ะไมเลส 

8. ใหท้ าค าถามทา้ยบทเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน รายวชิาเทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม 

2. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต ์

3. อุปกรณ์และสารเคมี   

4. บทปฏิบติัการ เร่ือง การคดัเลือกเช้ือแบคทีเรียท่ีสามารถผลิตเอนไซมอ์ะไมเลส 
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การวดัผล 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การตอบค าถามทา้ยบท 

3. การท าการทดลองตามบทปฏิบติัการ 

 

การประเมนิผล 

1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมกิจกรรมและการตอบค าถาม 

2. ความถูกตอ้งของการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ และสารเคมี ในการท าปฏิบติัการ 

3. ความถูกตอ้งของการเขียนรายงานปฏิบติัการ 

4. ความถูกตอ้งของการตอบค าถามทา้ยบท ไม่นอ้ยกวา่ 80% 
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บทที ่ 2 
การคดัเลอืกและการเกบ็รักษาสายพนัธ์ุจุลนิทรีย์    

 

บทน า 

จุลินทรียมี์กิจกรรมทางชีวเคมีมากมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม เช่น การสร้าง
ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากนม อาหารหมกั เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กรดอินทรีย ์วิตามิน สารปฏิชีวนะ 
และเอนไซม ์ตลอดจนน ามาใชใ้นกระบวนการบ าบดัน ้าเสีย ซ่ึงการน าจุลินทรียม์าใชป้ระโยชน์มีขอ้ดีคือ 
เราสามารถน าจุลินทรียม์าเพาะเล้ียงเพื่อเพิ่มจ านวนไดม้าก ในระยะเวลาสั้น ไม่ส้ินเปลืองพื้นท่ีในการ
เพาะเล้ียง นอกจากน้ี จุลินทรียย์งัสามารถใชว้ตัถุดิบเพื่อเป็นแหล่งอาหารไดห้ลากหลาย และใชว้ตัถุดิบ
ราคาถูกไดอี้กดว้ย  อยา่งไรก็ตาม จุลินทรีย ์เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีจ  านวนชนิดหรือสปีชีส์ (Species) มากท่ีสุด
เม่ือเทียบกับส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน นอกจากน้ี จุลินทรีย์ยงัมีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological 

diversity) ในเชิงความหลากหลายของชนิด (Species diversity) ความหลากหลายทางพนัธุกรรม 

(Genetic diversity) และความหลากหลายของแหล่งท่ีอยูอ่าศยั (Ecological diversity) สูงมากเม่ือเทียบ
กบัส่ิงมีชีวิตกลุ่มอ่ืน  เช่ือกนัวา่จ านวนจุลินทรียท์ั้งหมดท่ีนกัจุลชีววิทยาพบและศึกษาจนถึงปัจจุบนั     
คิดเป็นประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนจุลินทรียท์ั้งหมดบนโลกเท่านั้น ดงันั้น การคดัเลือกหา
จุลินทรีย ์  ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีเราตอ้งการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม จึงไม่ใช่เร่ือง        
ท่ีจะกระท าไดง่้าย  จ  าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิควิธีการคดัแยก ชนิดของอาหารเล้ียงเช้ือ ตลอดจนสภาวะในการ
เพาะเล้ียงท่ีเหมาะสม  

การคดัเลือกเช้ือ (Screening) เพื่อใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมการหมกั จะเร่ิมตน้ดว้ยขั้นตอน
การแยกเช้ือ (Isolation)  ซ่ึงในบางกรณีการแยกเช้ือสามารถใชว้ิธีการง่ายๆ ในขั้นตอนเดียว แต่ในบาง
กรณีก็อาจจะต้องใช้วิธีการสุ่มแยกเช้ือท่ีมีแนวโน้มว่าจะสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีต้องการได้ออกมาก่อน 
จากนั้นจึงน ามาทดสอบความสามารถในการสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการในขั้นต่อไป หลงัจากท่ีแยกได้
จุลินทรียท่ี์สามารถสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการไดแ้ล้ว ก็น ามาคดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีเหมาะสมส าหรับการ
ผลิตในระดบัอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้างผลิตภณัฑ์ควบคู่ไปกบัความ
ประหยดัของกระบวนการท่ีใช้ (สมใจ ศิริโภค, 2544) และเม่ือสามารถคดัเลือกหาเช้ือท่ีมีคุณสมบติั
ตามท่ีตอ้งการแลว้  ก็จ  าเป็นตอ้งหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาจุลินทรียน์ั้นให้อยู่ในสภาพท่ีมี
ชีวติ (Viable) ปราศจากการปนเป้ือนจากจุลินทรียช์นิดอ่ืน (Contamination) และไม่เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางพนัธุกรรม ซ่ึงจะท าให้สูญเสียคุณสมบติัท่ีตอ้งการ และยงัสามารถเก็บรักษาเช้ือนั้นไวใ้ช้เป็นเช้ือ  
ตน้ตอ (Stock culture) ไดเ้ป็นระยะเวลายาวนานอีกดว้ย 
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1. จุดประสงค์ในการคดัเลอืกเช้ือจุลนิทรีย์ 

ดงัท่ีไดก้ล่าวแล้วว่า จุลินทรียใ์นโลกน้ี มีความหลากหลายมาก (Diversity) ซ่ึงถือว่าเป็นขอ้ดี 
เพราะท าให้จุลินทรียมี์คุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัมากมาย  เพราะแมแ้ต่จุลินทรียช์นิด (Species) เดียวกนั 
แต่คนละสายพนัธ์ุ (Strains) ก็มีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั  ท าใหเ้พิ่มโอกาสในการคดัเลือกหาสายพนัธ์ุท่ีมี
คุณสมบติัต่างๆ ตามความตอ้งการได ้ทั้งน้ี การคดัเลือกสายพนัธ์ุจุลินทรียจ์ากแหล่งต่างๆ  มีจุดประสงค์
ท่ีส าคญั 3 ประการคือ 

1.1 เพื่อการศึกษาและคน้หาจุลินทรีย์ชนิดใหม่ๆ ท่ียงัค้นพบน้อยมากเม่ือเทียบกบัจ านวน
จุลินทรียใ์นโลกทั้งหมด โดยมีประมาณการว่า ในโลกน้ีมีจุลินทรียอ์ยู่ประมาณ 3,000,000 ชนิด  แต่มี
เพียง 2,000 – 3,000 ชนิด เท่านั้น ท่ีถูกคดัแยก และน ามาใชป้ระโยชน์ 

1.2 เพื่อคน้หาสายพนัธ์ุจุลินทรียท่ี์มีคุณสมบติัใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม เช่น 
ความสามารถในการสร้างผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสารเมทาบอไลต์ทุติยะภูมิ 
(Secondary metabolites)  

1.3 เพื่อคน้หาสายพนัธ์ุจุลินทรีย์ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีต้องการ และน ามาปรับปรุงสายพนัธ์ุ        
ใหมี้คุณสมบติัในการสร้างผลิตภณัฑ์ไดดี้ มีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดค่าใชจ่้ายในกระบวนการผลิต เช่น 
มีความสามารถในการทนร้อน ทนกรด ทนสารละลายความเขม้ขน้สูง เป็นตน้  

 

2. หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกชนิดของจุลนิทรีย์เพือ่ใช้ในอตุสาหกรรมการหมกั 

จุลินทรีย์ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมการหมักนั้ น            

มีหลากหลายชนิดและสายพนัธ์ุ  ไม่วา่จะเป็นแบคทีเรีย ยีสต ์เช้ือรา รวมทั้งสาหร่าย ซ่ึงจุลินทรียเ์หล่าน้ี 
มีความต้องการสารอาหารและสภาวะในการเจริญท่ีแตกต่างกัน ดังนั้ น การคดัเลือกหาสายพนัธ์ุ
จุลินทรีย์ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามต้องการ และสามารถน ามาใช้ในอุตสาหกรรมได้จริง จ าเป็นต้องมี
หลกัเกณฑท่ี์น ามาใชใ้นการพิจารณาคดัเลือก ดงัต่อไปน้ี  

2.1 ความต้องการอาหารของจุลินทรีย์ ควรเลือกจุลินทรีย์ท่ีใช้สารอาหารหรือซับสเตรท 
(Substrate) ท่ีมีราคาถูก หรือสามารถใช้อาหารชนิดท่ีเราต้องการให้ใช้ได ้เช่น  เมทานอล กากน ้ าตาล 
ชานออ้ย ตลอดจนสามารถใชว้สัดุเหลือทิ้งชนิดอ่ืนๆ เพื่อเป็นแหล่งคาร์บอนหรือแหล่งพลงังานได ้   

2.2 ความคงตัวทางพนัธุกรรม (Genetic stability) จุลินทรียท่ี์คดัเลือกไดค้วรมีความคงตวัทาง
พนัธุกรรมสูง เพื่อใหเ้กิดกิจกรรมต่างๆ ท่ีตอ้งการได ้ในขณะเดียวกนัก็มีความเป็นไปไดใ้นการปรับปรุง
คุณสมบติัให้ดีข้ึนไดโ้ดยไม่ยุง่ยาก เช่น การชกัน าให้เกิดการกลายพนัธ์ุ หรือปรับเปล่ียนโครงสร้างทาง
พนัธุกรรมได ้

2.3 อัตราการเจริญของจุลินทรีย์ ควรเลือกใช้เช้ือจุลินทรียท่ี์มีอตัราการเจริญสูง เม่ือน าไป
เพาะเล้ียงในระบบการผลิตท่ีเลือกใช ้ 
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2.4 อุณหภูมิทีเ่หมาะสม ในกระบวนการหมกัโดยใชถ้งัหมกัขนาดใหญ่ในระดบัอุตสาหกรรม 
หากเราเลือกใช้จุลินทรียท่ี์มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญ (Optimum temperature) สูงกวา่ 40 


C     

จะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการท าใหเ้ยน็ (Cooling) ลงไดเ้ป็นอยา่งมาก  

2.5 ปฏิกริิยาระหว่างจุลินทรีย์กับเคร่ืองมือที่ใช้ ควรเลือกจุลินทรียท่ี์ไม่ท าให้เกิดปฏิกิริยาใดๆ 
กบัเคร่ืองมือท่ีใช ้และมีความเหมาะสมกบักระบวนการผลิตท่ีใช ้ 

2.6 ความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ (Productivity) โดยวดัไดจ้ากความสามารถในการ
เปล่ียนแปลงซับสเตรตไปเป็นผลิตภณัฑ์ต่อหน่วยเวลา จุลินทรียค์วรสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการไดใ้น
ระยะเวลาสั้ น และสม ่าเสมอทุกคร้ัง ผลิตภณัฑ์ท่ีได้ควรมีปริมาณและคุณภาพตามความตอ้งการของ
ทอ้งตลาด  

2.7 การเกบ็เกีย่วและท าให้ผลิตภัณฑ์บริสุทธ์ิ ควรท าไดง่้าย ขั้นตอนไม่ยุง่ยาก รวมทั้งสามารถ
ดดัแปลงผลิตภณัฑใ์หมี้ลกัษณะตามตอ้งการได ้ 

2.8 ความเป็นพษิ จุลินทรียไ์ม่ควรสร้างสารท่ีเป็นผลพลอยได้ (byproduct) มากเกินไป ไม่ควร
สร้างสารพิษ ควรมีความปลอดภยัต่อผูใ้ช้ โดยต้องท าการทดสอบความเป็นพิษของจุลินทรีย์และ
ผลิตภณัฑก่์อนท่ีจะน าไปใชใ้นกระบวนการผลิตในระดบัอุตสาหกรรม  

2.9 ความบริสุทธ์ิของสายพันธ์ุ ควรเป็นจุลินทรียส์ายพนัธ์ุบริสุทธ์ิท่ีปราศจากการถูกบุกรุก
ของไวรัส เช่น แบคเทอริโอฟาจ (Bacteriophage) ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งสามารถตา้นทานและแข่งขนักบั
เช้ืออ่ืนได ้ไดห้ากมีการปนเป้ือนจากจุลินทรียภ์ายนอกท่ีปะปนมากบักระบวนการผลิต 

 

3. แหล่งในการคดัเลอืกสายพนัธ์ุจุลนิทรีย์ 

เป็นท่ีทราบกนัดีวา่จุลินทรียส์ามารถพบไดท้ัว่ไปในธรรมชาติ ทั้งในดิน อากาศ น ้ า อาหาร และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่มีชีวิต จุลินทรียบ์างชนิดมีแหล่งท่ีอยูอ่าศยัเฉพาะ เช่น จุลินทรียใ์นกลุ่มแอคติโนมยัซีท 
(Actinomycetes) จะตรวจพบมากท่ีสุดในดิน  จุลินทรียก์ลุ่ม Aeromonads จะตรวจพบมากท่ีสุดในน ้ า 
เช้ือราท่ีสามารถยอ่ยสลายลิกนิน (Ligninolytic fungi) จะตรวจพบตามแหล่งท่ีมีการผุพงัของไมอ้ยู ่ส่วน
ในน ้ าพุร้อนมกัจะตรวจพบจุลินทรียท่ี์ชอบเจริญในอุณหภูมิสูง เป็นตน้ (สิรินดา  ยุ่นฉลาด,  2546) 

ดงันั้น หากเรามีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของจุลินทรียแ์ลว้ จะท าให้สามารถวางแผนการ
คดัแยกชนิดหรือสายพนัธ์ุของจุลินทรียท่ี์ตอ้งการไดง่้ายข้ึน แหล่งของการคดัแยกเช้ือจุลินทรียมี์มากมาย
หลายแหล่ง ดงัน้ี 

3.1 แหล่งธรรมชาติทั่วไป (Natural source or natural habitat) หมายถึงแหล่งท่ีเป็นสภาพ
ภูมิประเทศของโลก ไดแ้ก่  

3.1.1 แหล่งท่ีเป็นภาคพื้นดินทัว่ๆ ไป ดินจากป่า ดินจากการเกษตรกรรม 

3.1.2 แหล่งท่ีเป็นภาคพื้นน ้ า ได้แก่ แหล่งน ้ าทั่วไป จากแม่น ้ า ล าคลอง หนอง บึง 
ทะเลสาบน ้าจืด น ้าเคม็ น ้ากร่อย น ้าทะเล  
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3.1.3 แหล่งท่ีเป็นภาคอากาศ ไดแ้ก่ อากาศ และฝุ่ นละอองในอากาศ 

3.2 แหล่งธรรมชาติที่มีสภาวะรุนแรง (Extreme environment habitat) หมายถึงบริเวณท่ีมี
ปัจจยัทางสภาวะแวดล้อมท่ีผิดไปจากปกติ เช่น อุณหภูมิ pH ความเค็ม ความดนัอากาศ ความแห้ง     
การไดรั้บการแผรั่งสี เป็นตน้ ตวัอยา่งของบริเวณเหล่าน้ี ไดแ้ก่  

3.2.1 บริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่ 40 C เช่น น ้าพุร้อน บ่อน ้าแร่ เป็นตน้ 

3.2.2 บริเวณท่ีมีความดนัมากกว่า 1 บรรยากาศ (1 atm) เช่น ดินท่ีอยู่ใตพ้ื้นผิวลึกๆ         
น ้าใตดิ้น เป็นตน้ 

3.2.3 บริเวณท่ีมีเกลือความเขม้ขน้สูง หรือมีความเค็มสูง เช่น นาเกลือ ทะเล dead sea 

บริเวณท่ีมีดินเคม็ เป็นตน้ 

3.2.4 บริเวณท่ีมีสภาวะความเป็นกรดหรือด่างสูง เช่น ดินท่ีเป็นกรดสูง ดินบริเวณท่ีมี  
การผลิตเยื่อกระดาษ ดินบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมซีเมนต์ และมกัพบว่าแหล่งท่ีมีความเป็นด่างสูง 
มกัจะมีการสะสมของเกลือสูงด้วย เช่น Na2CO3, NaCl ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีเรียกว่า Alkaline 

saline environment  

3.2.5 แหล่งท่ีมีอุณหภูมิต ่ากว่า 25 C จนถึงต ่ากว่า 0 C ซ่ึงสามารถแบ่งได้เป็น               
2 ลกัษณะ คือ แหล่งท่ีมีอุณหภูมิต ่าตลอดเวลา เช่น ขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกใต ้ภูเขาน ้ าแข็ง กบัแหล่งท่ีมี
อุณหภูมิเปล่ียนแปลงทั้งสูงและต ่า 

3.3 แหล่งที่เกิดจากกิจกรรมของส่ิงมีชีวิต ไดแ้ก่ แหล่งท่ีมีการทบัถมของซากพืช ซากสัตว ์   
มูลสัตว ์จุลินทรียท่ี์อยูร่วมกบัพืชในบริเวณราก (Rhizophere) จุลินทรียท่ี์อาศยัอยูใ่นร่างกายมนุษย ์เช่น 
ในช่องปาก ล าไส้ หรือระบบสืบพนัธ์ุซ่ึงไม่ไดเ้ป็นเช้ือก่อโรคหรือเช้ือท่ีเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์เราเรียก
เช้ือกลุ่มน้ีว่าเช้ือประจ าถ่ิน (Normal flora) รวมทั้งเช้ือจุลินทรียท่ี์อาศยัอยู่ร่วมกบัสัตว ์เช่น ในระบบ
ทางเดินอาหาร ท่ีเราเรียกวา่เป็นพวก Animal flora 

3.4 แหล่งผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมและทีอ่ยู่อาศัย ไดแ้ก่  

3.4.1 ผลิตภัณฑ์อาหารหมักท่ียงัมีเช้ือจุลินทรีย์ท่ีรอดชีวิตอยู่ เช่น นมเปร้ียวโยเกิร์ต 
แหนม ไส้กรอก ผกัดอง เป็นตน้  

3.4.2 ผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีเกิดการเน่าเสีย (Spoilage) 

3.4.3 จากบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ดิน น ้ า น ้ าทิ้ง ตะกอนจากบ่อดกัตะกอน กาก
วตัถุดิบ กากส่า รวมทั้งของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  

3.4.4 จากขยะและท่อน ้าทิ้งจากบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั หรือท่อระบายน ้าฝน 

 

 

 



45 

 

4. วธีิการคดัแยกสายพนัธ์ุเช้ือจุลนิทรีย์  
การคดัแยก (Isolation) สายพนัธ์ุเช้ือจุลินทรียจ์ากแหล่งต่างๆ ถือวา่เป็นขั้นตอนเร่ิมตน้ท่ีส าคญั

ในการเขา้ถึงเช้ือจุลินทรียท่ี์สามารถสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น เอนไซม์ กรดอะมิโน    
ยาปฏิชีวนะ วิตามิน รวมทั้งผลิตภณัฑ์สารเมแทบอไลต์อ่ืนๆ ดงันั้น การคดัแยกสายพนัธ์ุเช้ือจุลินทรีย ์  
จึงหมายถึงการเสาะหาและคดัแยกเอาเฉพาะสายพนัธ์ุท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ ซ่ึงเป็นเช้ือท่ียงัคงมีชีวิต 
หรือด ารงชีวิตอยู่ในธรรมชาติตามแหล่งต่างๆ โดยจะอาศัยอยู่รวมกันกับจุลินทรีย์สายพนัธ์ุอ่ืนๆ    
อยา่งไรก็ตาม การคดัแยกเช้ือจุลินทรียมี์หลกัการท่ีส าคญั 3 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ตอ้งก าหนดคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของจุลินทรียท่ี์ตอ้งการอย่างชัดเจน   
เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการคดัแยกเช้ือ 

2. ตอ้งก าหนดแหล่งตวัอยา่งท่ีจะน ามาคดัแยกเช้ือ โดยอาศยัคุณสมบติัของจุลินทรียท่ี์ตอ้งการ
เป็นตวัก าหนดแหล่งตวัอยา่งในการคดัแยกท่ีสอดคลอ้งกนั 

3. ต้องก าหนดเทคนิคและวิธีการคัดแยกจุลินทรีย์ท่ีเหมาะสมท่ีจะได้สายพนัธ์ุจุลินทรีย ์           
ท่ีตอ้งการ 

วิธีการคดัแยกเช้ือจุลินทรีย์ ควรเร่ิมด้วยการเก็บตัวอย่างเช้ือจากแหล่งต่างๆ ท่ีคาดว่าจะมี
จุลินทรีย์ชนิดท่ีต้องการ เช่น ดิน น ้ า น ้ าทิ้ง หรือผลิตภณัฑ์ต่างๆ ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว จากนั้นน า
ตวัอย่างมาเจือจางให้เหมาะสม แลว้เพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือและสภาวะการเพาะเล้ียงท่ีเหมาะสม 
แลว้ใชว้ิธีการง่ายๆ ในการทดสอบสมบติัหรือลกัษณะเฉพาะท่ีตอ้งการ เช่น ความสามารถในการเจริญ
บนสับสเตรตบางอยา่ง หรือในอาหารท่ีมีสารประกอบบางอยา่ง หรือความสามารถในการเจริญภายใต้
สภาวะบางอยา่งท่ีแตกต่างไปจากจุลินทรียอ่ื์น (สมใจ  ศิริโภค, 2544)   

วิธีการคดัแยกจุลินทรีย์ท่ีต้องการออกจากประชากรจุลินทรีย์ทั้ งหมด สามารถแบ่งได้เป็น         
2 วิธีการ คือ วิธีการแยกเช้ือโดยใช้คุณสมบติัท่ีต้องการเป็นปัจจยัในการคัดเลือก และวิธีการท่ี              
ไม่สามารถใชล้กัษณะเฉพาะมาเป็นปัจจยัในการคดัเลือก มีรายละเอียด ดงัน้ี 

4.1 วธีิการแยกเช้ือโดยใช้คุณสมบัติทีต้่องการเป็นปัจจัยในการเลอืก 

วิธีการน้ีเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการมาเป็นปัจจยัใช้ในการคดัเลือกหาเช้ือท่ีสร้าง
ผลิตภณัฑน์ั้น อยา่งเฉพาะเจาะจง เช่น เช้ือท่ีผลิตเอนไซมต่์างๆ เป็นตน้ สามารถท าไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 

4.1.1 การแยกเช้ือด้วยอาหารเหลวโดยใช้ Selective enrichment culture   

ในสภาวะแวดลอ้มธรรมชาตินั้น จุลินทรียต์ามแหล่งต่างๆ จะอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม
หรือเป็นประชากรจุลินทรีย์ท่ีหลากหลาย  เราจะต้องท าการคัดแยกเอาเฉพาะสายพนัธ์ุหรือชนิด         
ของจุลินทรียท่ี์เราตอ้งการออกมา และน ามาเพาะเล้ียงจนไดส้ายพนัธ์ุบริสุทธ์ิ (Pure culture) ซ่ึงสามารถ
ท าไดโ้ดยการใช้วิธี Selective enrichment technique ท่ีจะช่วยเอ้ือให้จุลินทรียมี์โอกาสแสดงกิจกรรม     
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ท่ีเกิดจากคุณสมบติัท่ีเราต้องการหรือมีอตัราการเจริญได้มากกว่าจุลินทรีย์อ่ืนๆ (สิรินดา ยุ่นฉลาด, 
2546) วธีิการน้ีสามารถท าไดโ้ดยการเพาะเล้ียงเช้ือในอาหารเหลวท่ีเติมสารบางอยา่งท่ีเหมาะสมต่อการ
เจริญของเช้ือท่ีตอ้งการลงไป  หรือเติมสารบางอยา่งท่ีไม่เหมาะสมต่อการเจริญของเช้ืออ่ืนท่ีไม่ตอ้งการ 
เรียกว่า Enrichment liquid culture เช่น การเติมสับสเตรตท่ีเหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรียท่ี์
ตอ้งการ หรือการเติมสารปฏิชีวนะท่ียบัย ั้งเช้ืออ่ืนแต่ไม่มีผลต่อเช้ือท่ีตอ้งการ 

อย่างไรก็ตาม ในขณะท่ีท าการแยกเช้ือ  อาจมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในอาหาร    
ท าให้มีเช้ือท่ีไม่ต้องการเจริญข้ึนมาได้ จึงจ าเป็นต้องถ่ายเช้ือลงในอาหาร Enriched medium ท่ีมี
ส่วนประกอบเหมือนเดิมซ ้ าหลายๆ คร้ัง โดยต้องเลือกถ่ายเช้ือลงในอาหารใหม่ในช่วงเวลาท่ีเช้ือ           
ท่ีตอ้งการก าลงัเจริญอยูเ่ป็นจ านวนมากกวา่จุลินทรียอ่ื์น (สมใจ  ศิริโภค, 2544)  หลงัจากนั้นจึงน าเช้ือท่ี
แยกไดจ้ากอาหาร Enriched medium  มาเพาะเล้ียงให้ไดเ้ช้ือบริสุทธ์ิ  น าไปเก็บรักษาในอาหารเล้ียงเช้ือ
ท่ีเหมาะสม เพื่อใชใ้นการศึกษาคุณสมบติัและใชใ้นการสร้างผลิตภณัฑต่์อไป 

4.1.2 การแยกเช้ือด้วยอาหารแข็ง (Solidified medium)  

ในการแยกเช้ือดว้ยอาหารแข็งน้ี มกัจะใช้สภาวะแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการเจริญ เช่น 
อุณหภูมิ ค่า pH ของอาหารเล้ียงเช้ือ สภาวะความตอ้งการออกซิเจน รวมทั้งความตอ้งการสารอาหาร
บางอย่าง มาเป็นปัจจยัช่วยในการคดัแยกเช้ือด้วย  ยกตวัอย่างเช่น หากต้องการคดัแยกจุลินทรียท่ี์มี
ความสามารถในการผลิตเอนไซม์  จะมีการเติมสับสเตรตของเอนไซม์ชนิดท่ีต้องการลงในอาหาร     
เล้ียงเช้ือ เช่น การคัดแยกจุลินทรีย์ท่ีผลิตเอนไซม์อะไมเลส จะเติมแป้งลงไปในอาหารเล้ียงเช้ือ           
และทดสอบความสามารถในการยอ่ยแป้งโดยการราดทบัโคโลนีดว้ยสารละลายไอโอดีน  เช้ือท่ีสามารถ
สร้างเอนไซมอ์ะไมเลสได ้จะยอ่ยแป้งและเกิดวงใส (Clear zone) รอบๆ โคโลนี ดงัแสดงในรูปท่ี 2.1  
หรือการคดัแยกเช้ือจุลินทรียท่ี์ทนร้อนได ้ก็จะน าเช้ือไปบ่มท่ีอุณหภูมิสูง เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.1 การทดสอบความสามารถในการผลิตเอนไซมอ์ะไมเลส 

ทีม่า : http://carnegiescience.edu/first_light_case/horn/MSI/MSIenzymes/enzymesmsi.html 

 

ส าหรับ รูปท่ี 2.2 แสดงตวัอย่างขั้นตอนการคดัแยกเช้ือจุลินทรียด์้วยอาหารแข็ง   
โดยท าการแยกเช้ือ Bacillus sp. ท่ีผลิตเอนไซม์ Alkaline protease จากดิน ซ่ึงสามารถท าได้โดย          



47 

 

น าดินมาพาสเจอไรส์เพื่อก าจดัจุลินทรียท่ี์ไม่สร้างเอนโดสปอร์ออกไปเสียก่อน จากนั้นน าไปเพาะเล้ียง
บนอาหารแข็งท่ีมีค่า pH 9-10 และมีโปรตีนท่ีไม่ละลายน ้ าเป็นส่วนผสมอยู่  เช้ือท่ีสร้างเอนไซม ์
Alkaline protease ไดจ้ะเจริญบนจานอาหารและท าให้เกิดวงใส (Clear zone) รอบๆ โคโลนี จากนั้น   
น าเช้ือท่ีสร้าง Clear zone ไปเพาะเล้ียงในอาหารเหลวเพื่อทดสอบความสามารถในการผลิตเอนไซม ์
ขั้นตอนน้ีเป็นการแยกเช้ือขั้นตน้ (Primary screening) เพื่อให้ไดจุ้ลินทรียท่ี์มีความสามารถในการผลิต
สารท่ีตอ้งการได ้(สมใจ  ศิริโภค, 2544)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.2 ขั้นตอนการคดัแยกแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซมโ์ดยใชอ้าหารแขง็ 

 

Phetcharat และ Wasuntrawat (2013) ไดท้  าการศึกษาการแยกสายพนัธ์ุยีสตท์นร้อน
จากลูกแป้งเพื่อใช้ผลิตเอทานอล โดยใช้ลูกแป้งจ านวน 6 ตวัอย่าง คดัแยกโดยใช้อาหาร YM agar 

(pH4.5)  บ่มท่ีอุณหภูมิ 45 C เป็นเวลา 48 ชัว่โมง สามารถคดัแยกยีสตไ์ดท้ั้งหมด 33 ไอโซเลต น ายีสต์
ทั้งหมดไปศึกษาการเจริญ โดยการเพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือ YM broth (pH 4.5) บนเคร่ืองเขย่า 
ความเร็วรอบ 150 รอบ/นาที อุณหภูมิ 45C  เป็นเวลา 48 ชัว่โมง พบว่ามี 10 ไอโซเลตท่ีมีการเจริญ
สูงสุด คือ NK1-4 , NK3-5,  NK3-6, NK3-10,  NK3-13,  NK3-14, UD1-1, UD2-2 และ UD2-3 จากนั้น 
น ายีสตท์ั้ง 10       ไอโซเลต มาศึกษาความสามารถในการหมกัเอทานอลท่ีอุณหภูมิ  35, 40 และ 45 C  
เป็นเวลา 12 วนั โดยใชอ้าหารดดัแปลงท่ีเติมกากน ้ าตาล 20 เปอร์เซ็นต ์ พบว่า เม่ือบ่มเช้ือท่ีอุณหภูมิ      
35 C  ยสีตส์ามารถเจริญและผลิตเอทานอลได ้แต่เม่ือบ่มท่ีอุณหภูมิ 40 และ 45 C  ยีสตส์ามารถเจริญ
ได้ แต่ไม่มีการผลิตเอทานอล โดยเช้ือยีสต์ท่ีสามารถผลิตเอทานอลได้ท่ีอุณหภูมิ 35 C  มีจ  านวน          
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4 ไอโซเลต คือ  NK1-4, NK3-5, NK3-10 และ NK3-14 โดยสามารถผลิตเอทานอลไดสู้งสุด 7.4, 2.3, 

2.4 และ 2.4 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ในวนัท่ี 4, 12, 12 และวนัท่ี 12 ตามล าดบั จากนั้น จึงน ายีสต ์        
ไอโซเลต NK1-4 มาขยายขนาดการหมกัโดยใช้อาหารดัดแปลงท่ีเติมกากน ้ าตาล 20 เปอร์เซ็นต ์ 
ปริมาตรรวม 3,000 มิลลิลิตร  ในสภาวะการหมกัเช่นเดิม โดยใชเ้ช้ือตั้งตน้ 10 เปอร์เซ็นต ์ พบวา่ ยีสต ์  
ไอโซเลต NK1-4 สามารถสร้างเอทานอลไดสู้งสุดในวนัท่ี 5 โดยมีปริมาณเอทานอล 8.3 เปอร์เซ็นต์   
โดยปริมาตร มีน าหนกัเซลลแ์หง้ 35.6 กรัม/ลิตร และอตัราการเจริญจ าเพาะเท่ากบั 0.1233 ต่อชัว่โมง  

 

4.2 วธีิการแยกเช้ือโดยไม่ได้ใช้คุณสมบัติทีต้่องการเป็นปัจจัยในการเลอืก 

ผลผลิตบางชนิดของจุลินทรียไ์ม่สามารถน ามาใช้เป็นปัจจยัในการคดัแยกเช้ือไดโ้ดยตรง 
ดงันั้น การคดัแยกเช้ือกลุ่มน้ีตอ้งเร่ิมจากการสุ่มแยกเช้ือท่ีมีแนวโนม้วา่จะสร้างผลิตภณัฑ์ไดอ้อกมาก่อน  
แลว้จึงใชเ้ทคนิคเฉพาะท่ีสามารถคดัเลือกจุลินทรียท่ี์สร้างผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการออกมาไดภ้ายหลงั เช่น 
การแยกจุลินทรียเ์พื่อใชใ้นการผลิตสารปฏิชีวนะ สารส่งเสริมการเจริญ กรดอะมิโน และนิวคลีโอไทด ์
เป็นตน้ โดยมีวธีิการคดัแยกเช้ือ ดงัน้ี 

4.2.1  การคัดแยกเช้ือจุลนิทรีย์เพือ่ใช้ในการผลติสารปฏิชีวนะ 

ท าไดโ้ดยน าจุลินทรียท่ี์ตอ้งการตรวจสอบความสามารถในการผลิตสารปฏิชีวนะ
ไปเพาะเล้ียงบนจานอาหารแขง็ท่ีมีเช้ือจุลินทรียท์ดสอบ (Test  organism) อยู ่แลว้ตรวจผลการเจริญของ
เช้ือทดสอบ ถ้าเช้ือทดสอบถูกยบัย ั้งการเจริญ ก็แสดงว่าจุลินทรีย์นั้นสามารถสร้างสารปฏิชีวนะได ้       
ดงัแสดงวธีิการทดสอบเช้ือในรูปท่ี 2.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.3  แผนภาพแสดงวธีิการแยกเช้ือท่ีสามารถผลิตสารปฏิชีวนะได ้
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อีกวิธีการหน่ึงอาจท าไดโ้ดยเพาะเล้ียงจุลินทรียใ์นอาหารเหลว จากนั้นแยกเซลล์
จุลินทรียอ์อกจากน ้ าหมกัโดยการกรองหรือป่ันเหวี่ยง (Centrifuge) แลว้จึงน าของเหลวท่ีได ้(Cell-free 

broth หรือ Supernatant) ไปตรวจสอบความสามารถในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือทดสอบดว้ยวิธีการ 
Paper disc diffusion method  ตวัอยา่งของเช้ือทดสอบท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ Bacillus subtilis, Streptomyces 

virichromogenes, Clostridium pasteurianum เป็นตน้ 

4.2.2  การคัดแยกเช้ือจุลนิทรีย์เพือ่ใช้ในการผลติสารส่งเสริมการเจริญ 

ความสามารถในการผลิตสารส่งเสริมการเจริญ เช่น กรดอะมิโนและนิวคลีโอไทด ์     
เป็นคุณสมบติัท่ียากต่อการน ามาใชใ้นการคดัแยกเช้ือไดโ้ดยตรง ดงันั้น การคดัแยกเช้ือท่ีสามารถผลิต
สารส่งเสริมการเจริญ จึงตอ้งเร่ิมตน้จากการสุ่มแยกเช้ือท่ีมีแนวโนม้วา่จะผลิตสารท่ีตอ้งการออกมาก่อน 
แลว้จึงน าไปทดสอบวา่เช้ือสร้างสารส่งเสริมการเจริญชนิดท่ีตอ้งการหรือไม่  โดยใชจุ้ลินทรียส์ายพนัธ์ุ
ออกโซโทรป (auxotroph) ท่ีตอ้งการสารส่งเสริมการเจริญชนิดนั้นเป็นเช้ือทดสอบ ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ตามปกติจุลินทรียส์ายพนัธ์ุออกโซโทรปจะไม่สามารถสร้างสารส่งเสริมการเจริญชนิดนั้นไดเ้อง ตอ้ง
เติมสารชนิดนั้นลงในอาหารเล้ียงเช้ือ   ดงันั้น หากเช้ือท่ีคดัเลือกไดส้ามารถสร้างสารส่งเสริมการเจริญ 
ท่ีตอ้งการ เม่ือน าจุลินทรียส์ายพนัธ์ุออกโซโทรปมาเพาะเล้ียงร่วมกนั  จุลินทรียส์ายพนัธ์ุออกโซโทรป   
ก็จะเจริญข้ึนมาได ้ 

ในปี ค.ศ. 1976  Daoust อธิบายวิธีการตรวจหาเช้ือจุลินทรียท่ี์สามารถผลิตกรด     
อะมิโนได้ (รูปท่ี 2.4) โดยใช้อาหารแข็งท่ีเติมสารยบัย ั้งการเจริญของเช้ือรา เช่น ไซโคลเฮกซิไมด ์
(cycloheximide) ในการสุ่มแยกเช้ือขั้นแรก หลงัจากนั้น น าจานเพาะเช้ือท่ีมีจุลินทรียป์ระมาณ 30-50 

โคโลนี ไปท า Replica plating บนอาหารแข็งท่ีสามารถส่งเสริมการผลิตกรดอะมิโนได ้บ่มไว ้2-3 วนั 
เพื่อให้เช้ือเจริญข้ึนมาเป็นโคโลนี  แล้วจึงน าไปฆ่าเช้ือด้วยแสงอลัตราไวโอเลต เททบัผิวหน้าเช้ือ 
(Overlay) ดว้ยอาหารแขง็ท่ีมีเช้ือออกโซโทรปท่ีตอ้งการกรดอะมิโนชนิดนั้นในการเจริญผสมอยู ่ บ่มไว ้
1 วนั ถา้จุลินทรียช์นิดใดผลิตกรดอะมิโนได ้จะมีการเจริญของเช้ือชนิดออกโซโทรปอยูร่อบๆ โคโลนี
ของจุลินทรียน์ั้น จากนั้นท าการแยกเช้ือท่ีผลิตกรดอะมิโนไดจ้ากโคโลนีในจานเพาะเช้ือเดิม (Original 

plate) ท่ีใชเ้ป็นตน้แบบในการท า Replica plate น าไปเพาะเล้ียงในอาหารเหลว แลว้วิเคราะห์ปริมาณ
กรดอะมิโนท่ีเช้ือผลิตได ้เพื่อคดัเลือกจุลินทรียท่ี์ใหผ้ลผลิตกรดอะมิโนสูงต่อไป (สมใจ  ศิริโภค, 2544) 

นอกจากน้ี Phetcharat and Duangpaeng (2012) สามารถคดัแยกเช้ือเอนโดไฟติก
แบคทีเรีย (Endophytic bacteria) จากนาขา้วในเขตอ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี สามารถใชอ้าหารแข็ง
ท าการแยกเช้ือแบคทีเรีย ท่ีผลิตกรดอินโดลอะซีติก (Indole acetic acid; IAA) ซ่ึงเป็นฮอร์โมนส่งเสริม
การเจริญของพืชไดอี้กดว้ย  
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รูปที ่2.4  แผนภาพแสดงวธีิการแยกเช้ือท่ีสามารถผลิตกรดอะมิโนได ้
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5. การเกบ็รักษาสายพนัธ์ุจุลนิทรีย์ 

 การแยกและคดัเลือกจุลินทรียเ์พื่อน ามาใชใ้นกระบวนการหมกัเพื่อสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการ 
ในระดบัอุตสาหกรรมนั้น ตอ้งส้ินเปลืองเวลาและเสียค่าใชจ่้ายสูงมาก  ดงันั้น  หลงัจากท่ีคดัเลือกจนได้
จุลินทรียช์นิดท่ีตอ้งการแล้ว  จึงจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาจุลินทรียน์ั้นให้อยูใ่นสภาพท่ี มีชีวิต ปราศจากการ
ปนเป้ือนจากจุลินทรียช์นิดอ่ืน และตอ้งระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม ซ่ึงจะท าให้
สูญเสียคุณสมบติัท่ีตอ้งการ และยงัสามารถเก็บรักษาเช้ือนั้นไวใ้ชเ้ป็นเช้ือตน้ตอ (Stock culture) ไดเ้ป็น
เวลานานดว้ย 

 หลกัการในการเก็บรักษาสายพนัธ์ุของจุลินทรีย ์ คือ การลดกระบวนการเมแทบอลิซึมของ
จุลินทรียใ์ห้ต ่าลง โดยการจ ากดัปริมาณสารอาหารในอาหารเล้ียงเช้ือ จ ากดัปริมาณน ้ าและออกซิเจน  
ตลอดจนลดอุณหภูมิท่ีใชใ้นการเก็บรักษา ซ่ึงจะท าใหจุ้ลินทรียร์อดชีวติได ้ แต่เช้ือจะไม่เจริญมากจนท า
ใหอ้าหารหมด หรือสร้างสารพิษท่ีท าลายตวัเอง  

5.1 หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาเลอืกใช้เทคนิคในการเกบ็รักษาจุลนิทรีย์ 

ในการพิจารณาเลือกใชเ้ทคนิควธีิการในการเก็บรักษาสายพนัธ์ุจุลินทรียใ์หเ้หมาะสมกบั
หอ้งปฏิบติังานหรือหน่วยงานนั้น มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาหลายประการ ดงัน้ี 

1. การรักษาใหจุ้ลินทรียร์อดชีวติ 

2. การเปล่ียนแปลงพนัธุกรรม 

3. ความบริสุทธ์ิของเช้ือ 

4. ค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาเช้ือ 

5. ปริมาณเช้ือ 

6. คุณค่าของเช้ือ 

7. การบริการและขนส่งเช้ือ 

8. ความถ่ีของการใชเ้ช้ือ 

5.2 วธีิการเกบ็รักษาจุลนิทรีย์ 

 การเลือกใช้วิธีการเก็บรักษาจุลินทรียใ์นแต่ละห้องปฏิบติัการจะแตกต่างกนัไป  ข้ึนกบั
ปัจจยัหลายอย่าง  ได้แก่ ธรรมชาติของจุลินทรีย์  ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบติัการ  ความ
ช านาญของผูป้ฏิบติั   วตัถุประสงคข์องการเก็บรักษาเช้ือ  และระยะเวลาท่ีตอ้งการเก็บเช้ือ ทั้งน้ี อาจจะ
ใชว้ธีิการง่ายๆ โดยการถ่ายเช้ือจากอาหารเก่าใส่ลงในอาหารใหม่เป็นระยะ (Subculture)  แต่ขอ้เสียของ
วิธีการน้ีคือ การถ่ายเช้ือลงสู่อาหารใหม่ในแต่ละคร้ัง จะมีโอกาสเกิดการปนเป้ือนและมีโอกาสเกิดการ
กลายพนัธ์ุได ้ จึงไม่นิยมใชว้ิธีการน้ีในการเก็บรักษาเช้ือท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการหมกั  ดงันั้น เพื่อให้
เช้ือจุลินทรีย์ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีต้องการ สามารถเก็บรักษาไวไ้ด้นาน โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
คุณสมบติั จึงจ าเป็นตอ้งเลือกใชว้ธีิการในการเก็บรักษาเช้ือใหเ้หมาะสม 



 52 

วธีิการท่ีใชใ้นการเก็บรักษาเช้ือ สามารถแบ่งออกได ้5 วิธีการใหญ่ๆ ไดแ้ก่ การเก็บรักษา
จุลินทรียใ์นหลอดอาหารเล้ียงเช้ือ (Subculture) การเก็บรักษาจุลินทรียใ์นสภาพท่ีมีเมแทบอลิซึมต ่า 
(Reduced metabolism and periodic transfer) การเก็บรักษาจุลินทรียใ์นสภาพแห้ง (Drying) การเก็บ
รักษาจุลินทรียใ์นสภาพเยน็จดั (Freezing) และการเก็บรักษาจุลินทรียโ์ดยวิธีการท าแห้งแบบเยือกแข็ง 
(Freeze-Drying หรือ Lyophilization) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

5.2.1  การเกบ็รักษาจุลนิทรีย์ในหลอดอาหารเลีย้งเช้ือ (Subculture) 

ท าไดโ้ดยเพาะเล้ียงจุลินทรียใ์นอาหารแข็งท่ีเหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย ์ 
แต่ละชนิด โดยบรรจุภายในขวดหรือหลอดท่ีปิดฝา แล้วน าไปบ่ม ณ อุณหภูมิท่ีเหมาะสม  เพื่อให้
เช้ือจุลินทรียเ์จริญเต็มท่ี  จากนั้น จึงน าไปเก็บรักษาในสภาวะท่ีเหมาะสม โดยจะตอ้งต่อเช้ือลงบน
อาหารใหม่เป็นระยะก่อนท่ีเช้ือในอาหารเก่าจะตาย ดงัแสดงในรูปท่ี 2.5  

การเก็บรักษาเช้ือในหลอดอาหาร ควรเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 5-8 
o
C 

ในกล่องหรือถุงท่ีปิดสนิท ยกเวน้ แบคทีเรีย Neisseria sp. ตอ้งเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 37 
o
C  ระยะเวลาใน

การเก็บรักษาเช้ือก่อนท่ีจะต่อเช้ือใหม่นั้น ข้ึนกบัชนิดของจุลินทรีย ์

 

�   �               
              �      

                 �      �              
�    �      

�        �    
          �      

   �                 �       
 

รูปที ่2.5  แสดงขั้นตอนการเก็บรักษาเช้ือโดยวธีิเก็บรักษาจุลินทรียใ์นหลอดอาหาร 

 

ขอ้ดีของการเก็บรักษาเช้ือโดยวิธีการน้ีคือ อาหารเล้ียงเช้ือและอุปกรณ์ราคาถูก 
วิธีการท าไดง่้าย  เช้ืออยู่ในหลอดอาหารท่ีสมบูรณ์ท าให้พร้อมใช้งาน และวิธีการน้ียงัใช้กบัเช้ือหลาย
ชนิดไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
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ขอ้เสียของวิธีการน้ีคือ  ถา้ตอ้งมีการต่อเช้ือบ่อยๆ หรือตอ้งต่อเช้ือจ านวนมากก็จะ
เป็นการส้ินเปลืองแรงงาน  อาจเกิดปัญหาจากการปนเป้ือนจากเช้ืออ่ืนในขณะต่อเช้ือ  การต่อเช้ือบ่อยๆ 
อาจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงลกัษณะของเช้ือได ้ ดงันั้น จึงไม่เหมาะท่ีจะใชว้ิธีน้ีส าหรับเก็บรักษาเช้ือ
ไวเ้ป็นเวลานาน 

5.2.2 การเก็บรักษาจุลินทรีย์ในสภาพที่มีเมแทบอลิซึมต ่า (Reduced metabolism and 

periodic transfer) 

การเก็บรักษาจุลินทรียเ์พื่อใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีมีเมแทบอลิซึมต ่า ท าไดด้งัน้ี 

1. การเกบ็รักษาจุลนิทรีย์โดยใช้น า้มัน (Mineral oil) 

ท าไดโ้ดยการเทน ้ ามนั เช่น Mineral oil หรือพาราฟินเหลว (Liquid paraffin)    

เททบัลงบนผิวหน้าอาหาร โดยใช้ไดท้ั้งกบัอาหารแข็งและอาหารเหลว โดยให้น ้ ามนัอยู่เหนือผิวหน้า
อาหารประมาณ 1 เซนติเมตร  ความสูงของน ้ ามนัจะมีผลต่อการเก็บรักษา เช่น ในการเก็บรักษาเช้ือรา 
ถา้น ้ ามนัสูงไม่มากพอ จะท าให้ใยราโผล่พน้มาเหนือน ้ ามนั  ท าให้เช้ือราไดรั้บอากาศจึงสามารถเจริญ
และใช้อาหารหมดได ้แต่ถา้น ้ ามนัสูงเกินไป จะจ ากดัการแพร่ของออกซิเจนกบัคาร์บอนไดออกไซด์
ระหวา่งเซลลก์บัอากาศ ท าใหเ้ช้ือตายได ้

น ้ ามนัท่ีใชค้วรเป็นน ้ ามนัท่ีมีคุณภาพดี เช่น British Pharmacopoeia medicinal 

paraffin oil ท่ีมีความถ่วงจ าเพาะ 0.865-0.890 น ้ามนัท่ีใชต้อ้งผา่นการฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 170 
o
C เป็น เวลา 

1-2 ชัว่โมง ควรเก็บรักษาหลอดเช้ือในลกัษณะตั้งหลอดตรง เก็บไวท่ี้อุณหภูมิห้อง (25 
o
C), 15 

o
C หรือ

ต ่ากวา่น้ี พบวา่ท่ี อุณหภูมิ 5 
o
C จะช่วยลดกระบวนการเมแทบอลิซึมให้ต ่าลงและยืดอายุการเก็บรักษา

เช้ือใหย้าวนานข้ึน  

การน าเช้ือกลบัไปใชใ้หม่ ท าไดโ้ดยใชเ้ข็มเข่ีย (Needle) จุ่มลงไปยงัเช้ือท่ีอยูใ่ต้
น ้ ามนั และน ามาใส่ในอาหารเล้ียงเช้ือใหม่ น ามาบ่ม ณ อุณหภูมิท่ีเหมาะสม เช้ือก็จะกลบัมาเจริญได้
ดงัเดิม 

2. การเกบ็รักษาจุลนิทรีย์ในน า้ 

วิธีการน้ีนิยมใช้ในการเก็บรักษาเช้ือรา ท าไดโ้ดยเพาะเล้ียงเช้ือราให้เจริญเป็น
โคโลนีในจานอาหารแข็ง เม่ือเช้ือราเจริญดีแลว้ ตดัเอาใยรา (Mycelium) ท่ีบริเวณขอบโคโลนีให้เป็น
แผ่นกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  0.5 เซนติเมตร  จากนั้นน าแผ่นวุน้ท่ีมีใยรามาใส่ในขวดท่ีมี        
น ้ากลัน่ฆ่าเช้ืออยู ่ แลว้ปิดฝาเกลียวใหแ้น่น และเก็บรักษาไวใ้นท่ีเยน็ 

การน าเช้ือกลบัมาใชใ้หม่ ท าไดโ้ดยน าแผน่วุน้ท่ีมีใยราท่ีเก็บรักษาไว ้มาวางลง
บนจานอาหารแข็ง โดยคว  ่าแผ่นวุ ้นให้ใยราสัมผสักับผิวหน้าอาหาร  แล้วน าไปบ่มในอุณหภูมิ               
ท่ีเหมาะสม เส้นใยราเม่ือไดรั้บอาหารก็จะเจริญเป็นโคโลนีใหม่ได ้ อายกุารเก็บรักษาเช้ือราโดยวิธีการน้ี 
สามารถเก็บไวไ้ดโ้ดยเฉล่ียประมาณ 5 ปี 
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5.2.3  การเกบ็รักษาจุลนิทรีย์ในสภาพแห้ง (Drying) 

วิธีการเก็บรักษาจุลินทรียใ์นสภาพแห้งจะท าการก าจดัน ้ าออกจากเซลล์และท าให้
เซลล์แห้ง ใช้ได้ดีกบัเช้ือราท่ีสร้างสปอร์และแอคติโนมยัซีท วิธีการน้ีมีขอ้ดีคือเป็นวิธีการท่ีประหยดั
และเหมาะกบัหอ้งปฏิบติัการท่ีมีอุปกรณ์จ ากดั 

1. การท าให้แห้งโดยใช้ดิน มีวธีิการดงัน้ี 

1) น าดินทรายกบัดินสวนท่ีฆ่าเช้ือแลว้มาผสมให้เขา้กนั ในอตัราส่วน 1 : 1 เติมน ้ า ท่ีฆ่าเช้ือแลว้ลงไป
ใหมี้ความช้ืน 20% น าไปบรรจุในขวดแกว้ (Vial) ประมาณ 1 ใน 3 ของขวด  

2) เตรียมสปอร์ของเช้ือราท่ีตอ้งการเก็บรักษา แลว้ถ่ายลงไปในดินท่ีเตรียมไวข้วดละ 1 มิลลิลิตร ปิดฝา
ขวดใหส้นิท บ่มใหเ้ช้ือราเจริญในขวดเป็นเวลา 1-2 วนั ท่ีอุณหภูมิหอ้ง  
3) จากนั้นตั้งขวดทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิห้องจนดินแห้ง โดยคลายเกลียวของฝาขวดออกเล็กนอ้ย เม่ือดินแห้ง 
ดีแลว้ น าไปเก็บรักษาในตูเ้ยน็  

4) การน าเช้ือกลบัมาใชใ้หม่ท าไดโ้ดยน าดินในขวดมาโรยลงบนผวิหนา้อาหารเล้ียงเช้ือใหม่ท่ีเหมาะสม 

2. การท าให้แห้งโดยใช้ซิลกิาเจล มีวธีิการดงัน้ี 

1) ขั้นตอนการเตรียมซิลิกาเจล โดยน าซิลิกาเจลท่ีมีขนาด 6-22 เมช (Mesh) ปริมาณ 5 กรัม มาใส่ลงใน
ขวด vial แลว้น าไปอบฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 180 o

C เป็นเวลา 1-2 ชัว่โมง แลว้เก็บไวใ้นโถแกว้ดูดความช้ืน 
(Desiccator)  

2) ขั้นตอนการเตรียมจุลินทรีย ์ท าการเพาะเล้ียงจุลินทรียท่ี์ตอ้งการให้เจริญเป็นสารแขวนลอยในอาหาร
เหลว 10% Skim milk ท่ีเติม 3% Meso-inositol หรือเติมน ้ าผึ้ง 5% โดยเพาะเล้ียงให้ไดเ้ซลล์ประมาณ 
108 เซลลต่์อมิลลิลิตร 

3) ขั้นตอนการเก็บรักษาเช้ือ น าสารแขวนลอยของเช้ือท่ีเตรียมได้ในขั้นตอนท่ี 2)  มาหยดลงบน           
ซิลิกาเจลในขวดท่ีเตรียมไว ้ โดยตอ้งท าในอ่างน ้ าแข็ง เน่ืองจากเม่ือซิลิกาเจลดูดความช้ืนจากอาหาร
เล้ียงเช้ือจะเกิดการคายความร้อนออกมา ท าให้อุณหภูมิสูงจนอาจเป็นอนัตรายต่อเช้ือได ้จากนั้นน าขวด
เช้ือมาป่ันเพื่อไม่ให้ซิลิกาเจลจบัตวัเป็นก้อน แลว้น ามาท าให้แห้งในโถแกว้ดูดความช้ืนท่ีมีซิลิกาเจล      
สีน ้ าเงินหรือเติม Phosphorus pentoxide (P2O5) วางไวใ้นอุณหภูมิห้องประมาณ 1 สัปดาห์ แลว้จึงน าไป
เก็บรักษาไวใ้นตูเ้ยน็ อุณหภูมิประมาณ 5-10 oC   
4) การน าเช้ือกลับมาใช้ใหม่ ท าได้โดยน าเอาซิลิกาเจลท่ีมีเช้ือเกาะอยู่มาใส่ลงในอาหารเหลว                 
ท่ีเหมาะสม จนเช้ือเจริญกลบัคืนมาได ้
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3. การท าให้แห้งโดยใช้ลูกปัด มีวธีิการดงัน้ี 

1) ขั้นตอนการเตรียมลูกปัด โดยน าลูกปัดท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-5 มิลลิเมตร มาใส่ลงในขวด Vial   

แลว้น าไปอบฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 180 o
C เป็นเวลา 1-2 ชัว่โมง  

2) ขั้นตอนการเตรียมจุลินทรีย ์ท าการเพาะเล้ียงจุลินทรียท่ี์ตอ้งการให้เจริญเป็นสารแขวนลอยในอาหาร
เหลว 20% Sucrose ท่ีเติม 5% Meso-inositol โดยเพาะเล้ียงใหไ้ดเ้ซลลป์ระมาณ 108 เซลลต่์อมิลลิลิตร 

3) ขั้นตอนการเก็บรักษาเช้ือ น าลูกปัดท่ีฆ่าเช้ือแล้วจากขั้นตอนท่ี 1)  มาใส่ลงในขวดสารแขวนลอย   
ในขั้นตอนท่ี 2)  เช้ือจะมาเกาะอยู่บนผิวลูกปัด จากนั้นยา้ยลูกปัดท่ีมีเช้ือเกาะอยู่ไปใส่ลงในขวด Vial 

ใหม่ท่ีมีซิลิกาเจลสีน ้ าเงินบรรจุอยู่คร่ึงขวดและมีชั้นของแผน่ใยแกว้ (Glass wool) หนา 1 เซนติเมตร   
ปิดทบัอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท ตั้งทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ แลว้จึงน ามาเก็บไวท่ี้ตูเ้ย็น 
อุณหภูมิ 4-10 o

C 

5.2.4 การเกบ็รักษาจุลนิทรีย์ในสภาพเยน็จัด (Freezing)  

ท าไดต้ามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1) เพาะเล้ียงจุลินทรียท่ี์ตอ้งการลงบนอาหารวุน้ท่ีเหมาะสม จนเช้ือเจริญดี 

2) ถ่ายเช้ือท่ีเจริญดีแลว้มาผสมกบัสารท่ีช่วยรักษาสภาพเซลล์ (Cryoprotective agent) เช่น กลีเซอรอล  

Dimethyl sulphoxide 

3) จากนั้นถ่ายเช้ือมาบรรจุลงในหลอดเก็บเซลลข์นาดเล็ก (Cryotube) ท่ีใชก้บัเคร่ืองลดอุณหภูมิ 

4) น าหลอดเช้ือเข้าไปติดตั้ งในเคร่ืองลดอุณหภูมิ (Freezer) ท่ีมีการตั้ งค่าให้ลดอุณหภูมิอัตโนมัติ       
โดยลดลง 1 o

C ต่อ 1 นาที จนกระทัง่อุณหภูมิลดลงมาถึง –20 o
C 

5) น าหลอดเช้ือไปแช่ไวใ้นถงัไนโตรเจนเหลว ท่ีมีอุณหภูมิ –196 o
C 

6) การน าเอาเช้ือกลบัมาใช้ใหม่ท าได้โดยน าเอาหลอดเช้ือมาท าให้อุณหภูมิค่อยๆ เพิ่มข้ึนอย่างช้าๆ 
(Thawing) 

วธีิการน้ีมีขอ้เสียคือ ไนโตรเจนเหลวระเหยได ้ตอ้งมีการเติมลงไปอยา่งสม ่าเสมอ      
ท าใหมี้ค่าใชจ่้ายสูง 

5.2.5 การเกบ็รักษาจุลนิทรีย์โดยวธีิการท าแห้งแบบเยอืกแข็ง (Freeze-drying หรือ 
Lyophilization) 

มีวธีิการดงัน้ี 

1) เพาะเล้ียงเช้ือใหเ้จริญดี ในอาหารวุน้ท่ีเหมาะสม 

2) ผสมเช้ือเขา้กบัของเหลวท่ีใช้เป็นตวักลาง (freeze-drying suspending medium) เช่น ซีรัมจากมา้ 
(horse serum) หรือ 20% skim milk ของเหลวตวักลางจะช่วยไม่ให้เซลล์ถูกท าลายในขั้นตอนการแช่
เยอืกแขง็ 

3) ถ่ายเช้ือจากขอ้ 2 มาใส่ในหลอดแอมพลู (ampule) ส าหรับบรรจุเช้ือในการท าเยอืกแขง็ 
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4) น าหลอดแอมพูลไปติดตั้งเขา้กบัเคร่ืองท าเยือกแข็ง (Lyophilizer) ซ่ึงการท างานของเคร่ืองจะท าให้
น ้ าภายในเซลล์กลายเป็นน ้ าแข็ง อุณหภูมิประมาณ –30 o

C จากนั้นเป็นขั้นตอนการระเหิดน ้ าออกจาก
เซลล ์ภายใตส้ภาพท่ีเป็นสุญญากาศ 

5) จะไดเ้ซลลแ์หง้ท่ีอยูภ่ายในหลอดแอมพลู สามารถเก็บไวไ้ดน้าน (10-20 ปี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.6  แสดงขั้นตอนการเก็บรักษาเช้ือโดยวธีิการท าแหง้แบบเยอืกแขง็ (Freeze-drying)  
ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Malik K. A. (2014).   

 

 

การเตรียมเช้ือจุลนิทรีย์ 

เขี่ยเช้ือจุลนิทรีย์ลงในอาหารเหลว 

น าไปบ่มในอุณหภูมทิีเ่หมาะสม 

เกบ็เกีย่วเซลล์จุลนิทรีย์ 

เตรียมเซลล์เพื่อท าให้เป็นเนือ้เดยีว 

กบัสารที่ช่วยรักษาเซล์ 

ท าให้เช้ือกระจายตัวในแอมพูล 

โดยเติมสาร prefrozen (0.5 มล.)   

แช่แข็งที่อุณหภูมิ -30 C, 2-3 ช่ัวโมง  

A    ท า Primary Drying ,2-3 ช่ัวโมง  

  ย้ายแอมพูลไปใส่ในหลอดแก้ว 

ที่วางในซิลกิาเจล  

B    ท า Secondary Drying ,2-3 ช่ัวโมง  

C    ปิดฝาแอมพูล 

ใต้สภาวะสุญญากาศ  

เกบ็รักษาไว้ 

ที่อุณหภูมิ 4-10  C 

การเตรียมแอมพูลบรรจุเช้ือ 

ท าความสะอาดแอมพูลโดยใช้กรด 

เติมสารละลาย Skim milk ความเข้มข้น 20% ปริมาตร 0.5 มล. 

ฆ่าเช้ือที่อุณหภูมิ 115 C, 13 นาที 

แช่แข็งที่อุณหภูมิ -30 C, 2-3 ช่ัวโมง  

ท าการแช่เยอืกแข็ง จะได้เช้ือ               
ที่มีลกัษณะข้น อยู่ภายในแอมพูล 

ติดฉลากและแช่แข็ง 

ที่อุณหภูมิ -30 C, 1-2 ช่ัวโมง  
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6.  การเกบ็รักษาจุลนิทรีย์ในประเทศไทย 

ประเทศไทยไดจ้ดัตั้งศูนยเ์ก็บรักษาและรวบรวมขอ้มูลจุลินทรีย ์ข้ึนท่ีสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 มีช่ือเรียกว่า ศูนยเ์ก็บรักษาและรวบรวมขอ้มูล 

จุลินทรีย ์(Microbiological Resources Center, MIRCEN) ท าหนา้ท่ีรวบรวมและจดัเก็บจุลินทรียน์อกถ่ิน
ก าเนิดแบบถาวร ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์ รา และสาหร่าย ท่ีมีประโยชน์และมีความส าคญัทางด้าน
อุตสาหกรรม เกษตร และส่ิงแวดลอ้ม รวบรวมขอ้มูลสายพนัธ์ุจุลินทรียด์ว้ยระบบคอมพิวเตอร์  และ
จดัท าเอกสารบญัชีรายช่ือจุลินทรีย์ ส าหรับใช้เป็นคู่มือนกัวิจยั  การให้บริการสายพนัธ์ุจุลินทรียแ์ละ
ขอ้มูลจุลินทรีย  ์ เพื่องานวิจยั การเรียนการสอน และการผลิตในอุตสาหกรรม ให้บริการจ าแนกชนิด
จุลินทรีย ์ การผลิตจุลินทรียใ์นปริมาณมาก จดัหาและสั่งซ้ือ จุลินทรียจ์ากศูนยเ์ก็บรักษาจุลินทรียใ์น
ต่างประเทศ ให้บริการฝึกอบรมบุคลากรเก่ียวกบัเทคโนโลยีการเก็บรักษาและจ าแนกชนิดจุลินทรีย ์

ให้บริการค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเก่ียวกบั  จุลินทรียใ์นด้านต่างๆ และบริการแลกเปล่ียนขอ้มูล
จุลินทรียก์บัศูนยข์อ้มูลจุลินทรียใ์นต่างประเทศ  

นอกจากศูนยเ์ก็บรักษาและรวบรวมขอ้มูลจุลินทรีย ์ ท่ีสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทยแลว้ ยงัมีหน่วยปฏิบติัการเก็บรักษาสายพนัธ์ุจุลินทรียเ์ฉพาะทางท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนโดย  
ศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2539  มีวตัถุประสงคใ์นการให้บริการ
จดัเก็บรักษาสายพนัธ์ุจุลินทรีย์ท่ีแยกได้ในประเทศ โดยเน้นเฉพาะจุลินทรีย์ลักษณะพิเศษ เช่น              

ราท่ีท าให้เกิดโรคในแมลง ราน ้ า ราในกลุ่มไซลาเรียซีอี แบคทีเรียพวกแอคติโนมยัซีส  แบคทีเรีย         
แลคติก และสาหร่ายขนาดเล็ก  นอกจากน้ียงัพฒันา วิธีเก็บเช้ือแบบถาวรให้เหมาะกบัจุลินทรีย ์           
แต่ละกลุ่ม เช่น เทคนิคการแช่แข็งท่ีอุณหภูมิ -80 C และ -196 C   การท าแห้งแบบเยือกแข็ง การเก็บ
ภายใตพ้าราฟินเหลวท่ีอุณหภูมิห้อง โดยมีการควบคุมคุณภาพของจุลินทรียท่ี์เก็บรักษาไวด้้วยการ
ตรวจสอบการมีชีวติและความบริสุทธ์ิของจุลินทรีย ์
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ค าถามท้ายบท 

 

1. การคดัเลือกเช้ือจุลินทรียจ์ากแหล่งต่างๆ มีจุดประสงคเ์พื่ออะไร 

2. จงสรุปแหล่งท่ีมาของจุลินทรียท่ี์จะน ามาใชใ้นการคดัเลือกสายพนัธ์ุ 

3. คุณสมบติัใดของเช้ือท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นปัจจยัในการคดัแยกเช้ือท่ีตอ้งการออกจากเช้ืออ่ืนได ้

4. การเก็บรักษาสายพนัธ์ุจุลินทรียมี์ก่ีวธีิ วธีิใดบา้ง 

5. การเติมสาร Cryoprotective agent เช่น กลีเซอรอล ในการเก็บรักษาเซลล์จุลินทรียใ์นสภาพเยน็จดั   
มีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร 

6. จงอธิบายความแตกต่างของวตัถุประสงคใ์นการเก็บรักษาเช้ือจุลินทรียข์องหน่วยงานในประเทศไทย 
2 แห่ง คือ  ศูนยเ์ก็บรักษาและรวบรวมขอ้มูลจุลินทรีย ์(MIRCEN) กบัหน่วยปฏิบติัการเก็บรักษาสาย
พนัธ์ุจุลินทรีย ์BIOTEC 
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เฉลยค าถามท้ายบท 

 

1. จุดประสงคข์องการคดัเลือกเช้ือจุลินทรียจ์ากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 

1) เพื่อการศึกษาและคน้หาจุลินทรียช์นิดใหม่ๆ ท่ีในปัจจุบนัยงัมีการคน้พบน้อยมากเม่ือเทียบกบั
จ านวนจุลินทรียใ์นโลกทั้งหมด  

2) เพื่อค้นหาสายพนัธ์ุจุลินทรีย์ท่ีมีคุณสมบติัใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม เช่น 
ความสามารถในการสร้างผลิตภณัฑช์นิดใหม่   

3) เพื่อค้นหาสายพนัธ์ุจุลินทรีย์ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีต้องการ และน ามาปรับปรุงสายพนัธ์ุให้มี
คุณสมบัติในการสร้างผลิตภัณฑ์ได้ดี มีประสิทธิภาพสูง ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต  เช่น               
มีความสามารถในการทนร้อน ทนกรด ทนสารละลายความเขม้ขน้สูง เป็นตน้  

 

2. แหล่งท่ีมาของของจุลินทรียท่ี์จะน ามาใชใ้นการคดัเลือกหาสายพนัธ์ุจุลินทรียท่ี์ตอ้งการมีหลายแหล่ง 
ไดแ้ก่ 

1. แหล่งธรรมชาติทัว่ไป หมายถึงแหล่งท่ีเป็นสภาพภูมิประเทศของโลก ไดแ้ก่ ดินจากแหล่งต่างๆ 
น ้าจากแหล่งน ้าทัว่ไปทั้งน ้าจืด น ้ากร่อย น ้าเคม็ รวมทั้งอากาศและฝุ่ นละอองในอากาศ  

2. แหล่งธรรมชาติท่ีมีสภาวะรุนแรง (Extreme environment habitat) หมายถึงบริเวณท่ีมีปัจจยัทาง
สภาวะแวดลอ้มท่ีผิดไปจากปกติ เช่น อุณหภูมิสูง pH ต ่า มีความเค็มสูง ความดนัอากาศมากกวา่ความ
ดนับรรยากาศ  มีความแหง้ หรือเป็นบริเวณท่ีไดรั้บการแผรั่งสี เป็นตน้  

3. แหล่งท่ีเกิดจากกิจกรรมของส่ิงมีชีวติ ไดแ้ก่ แหล่งท่ีมีการทบัถมของซากพืช ซากสัตว ์   มูลสัตว ์
จุลินทรียท่ี์อยูร่วมกบัพืชในบริเวณราก (Rhizophere) จุลินทรียท่ี์อาศยัอยูใ่นร่างกายมนุษยห์รือสัตว ์เป็น
ตน้  

4. แหล่งผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมและท่ีอยูอ่าศยั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑอ์าหารหมกัต่างๆ ผลิตภณัฑท่ี์มี
การเน่าเสีย ของเหลือทิ้ง ดิน น ้า จากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งขยะหรือน ้าทิ้งจากบา้นเรือน 
เป็นตน้ 

 

3.  คุณสมบติัของเช้ือท่ีสามารถน ามาใช้เป็นปัจจยัในการคดัแยกเช้ือท่ีตอ้งการออกจากเช้ืออ่ืนได้ มี
หลายลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการผลิตเอนไซม์ ความสามารถในการทนอุณหภูมิสูง 
ความสามารถในการทนความเป็นกรดหรือด่าง และความสามารถในการทนสารละลายความเขม้ขน้สูง 
เช่น เกลือ หรือน ้าตาล เป็นตน้ 
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4. การเก็บรักษาสายพนัธ์ุจุลินทรียท่ี์นิยมปฏิบติัมี 5 วธีิการใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

1. การเก็บรักษาจุลินทรียใ์นหลอดอาหารเล้ียงเช้ือ (Subculture)  

2. การเก็บรักษาจุลินทรียใ์นสภาพท่ีมีเมแทบอลิซึมต ่า (Reduced metabolism and periodic transfer)  

3. การเก็บรักษาจุลินทรียใ์นสภาพแหง้ (Drying)  

4. การเก็บรักษาจุลินทรียใ์นสภาพเยน็จดั (Freezing)  

5. การเก็บรักษาจุลินทรียโ์ดยวธีิการท าแหง้แบบเยอืกแขง็ (Freeze-Drying หรือ Lyophilization) 

 

5. การเติมสาร Cryoprotective agent เช่น กลีเซอรอล ในการเก็บรักษาเซลล์จุลินทรียใ์นสภาพเยน็จดั   
มีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยในการป้องกนัรักษาเซลลจุ์ลินทรียไ์ม่ใหไ้ดรั้บอนัตรายจากความเยน็จดั 

 

6. วตัถุประสงคใ์นการเก็บรักษาเช้ือจุลินทรียข์องหน่วยงานในประเทศไทย 2 แห่ง คือ  ศูนยเ์ก็บรักษา
และรวบรวมขอ้มูลจุลินทรีย ์(MIRCEN) กบัหน่วยปฏิบติัการเก็บรักษาสายพนัธ์ุจุลินทรีย ์BIOTEC        
มีความแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ศูนย์เก็บรักษาและรวบรวมข้อมูลจุลินทรีย์ (MIRCEN) มีวตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมและจดัเก็บ
จุลินทรีย์นอกถ่ินก าเนิด (นอกประเทศไทย) ท่ีมีประโยชน์และมีความส าคญัทางด้านอุตสาหกรรม 

เกษตร และส่ิงแวดลอ้ม  

หน่วยปฏิบัติการเกบ็รักษาสายพนัธ์ุจุลนิทรีย์ BIOTEC มีวตัถุประสงคใ์นการให้บริการจดัเก็บรักษา
สายพนัธ์ุจุลินทรียท่ี์แยกไดใ้นประเทศ โดยเน้นเฉพาะจุลินทรียล์กัษณะพิเศษ เช่น ราท่ีท าให้เกิดโรค     
ในแมลง ราน ้ า ราในกลุ่มไซลาเรียซีอี แบคทีเรียพวกแอคติโนมยัซีส  แบคทีเรีย แลคติก และสาหร่าย
ขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นจุลินทรียท่ี์คดัแยกไดจ้ากงานวจิยัในประเทศเป็นหลกั 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

การผลติเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์  10  ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเนื้อหา 

1. ชีวเคมีของการการหมกัแอลกอฮอล ์

2. การผลิตเบียร์ 

2.1 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเบียร์ 

2.2 ยสีตท่ี์ใชใ้นการหมกัเบียร์ 

2.3 กระบวนการผลิตเบียร์ 

2.4 ชนิดของเบียร์ 

3. การผลิตไวน์ 
3.1 ยสีตท่ี์ใชใ้นการหมกัไวน์   
3.2 กระบวนการหมกัไวน์ 

4. การผลิตสุรากลัน่ 

4.1 ยสีตท่ี์ใชใ้นการผลิตสุรากลัน่ 

4.2 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตสุรากลัน่  

4.3 การผลิตสก็อตวสิก้ี 

ค าถามทา้ยบท  
เฉลยค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. อธิบายกระบวนการทางชีวเคมีของยสีตใ์นการหมกัแอลกอฮอลไ์ด ้

2. เขียนสรุปขั้นตอนการผลิตเบียร์ได ้

3. เปรียบเทียบความแตกต่างของเบียร์แต่ละชนิดได ้

4. เขียนสรุปขั้นตอนการผลิตไวน์ได ้

5. บอกความแตกต่างของกระบวนการหมกัไวน์ขาวกบัไวน์แดงได ้

6. ค านวณหาความเขม้ขน้ของสุรากลัน่ในระบบต่างๆ ได ้

7. มีทกัษะปฏิบติัในการท าปฏิบติัการ เร่ือง การผลิตไวน์ 
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วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเน้ือหา และส่ือบนคอมพิวเตอร์ 

2. บรรยายให้เน้ือหา โดยระหวา่งการบรรยายเน้ือหา ผูส้อนถามค าถาม และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ถาม และอภิปรายเน้ือหา 

3. อธิบายและสาธิตปฏิบติัการ เร่ือง การผลิตไวน์ เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้ลงมือท า
ปฏิบติัการเอง 

4. แบ่งผูเ้รียนกลุ่มละ 4 คน ใหผู้เ้รียนลงมือท าปฏิบติัการ เร่ือง การผลิตไวน์  
5. มอบหมายใหผู้เ้รียนเขียนรายงานปฏิบติัการ เร่ือง การผลิตไวน์  
6. ใหท้บทวนความรู้โดยการท าค าถามทา้ยบท 

     
ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน รายวชิาเทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม 

2. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต ์

3. อุปกรณ์และสารเคมี  

4. บทปฏิบติัการ เร่ือง การผลิตไวน์ 
 

การวดัผล 
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การตอบค าถามทา้ยบท 

3. การท าการทดลองตามบทปฏิบติัการ 

 

การประเมนิผล 
1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมกิจกรรมและการตอบค าถาม 

2. ความถูกตอ้งของการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ และสารเคมี ในการท าปฏิบติัการ 

3. ความถูกตอ้งของการเขียนรายงานปฏิบติัการ 

4. ความถูกตอ้งของการตอบค าถามทา้ยบท ไม่นอ้ยกวา่ 80% 
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บทที ่ 3 

การผลติเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ 

 

บทน า 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีการผลิตทัว่โลกมีหลากหลายชนิดแตกต่างกนัไป โดยวตัถุดิบท่ีใชใ้น
การผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ไดแ้ก่วตัถุดิบท่ีมีน ้ าตาล เช่น น ้ าผลไม ้น ้ าผึ้ง หรือพืชท่ีมีน ้ าตาล 
นอกจากน้ี ยงัสามารถน าวตัถุดิบท่ีมีแป้งเป็นส่วนประกอบมาใช้ในการผลิตไดด้ว้ย เช่น เมล็ดธัญพืช  
พืชหัวชนิดต่างๆ ซ่ึงจะต้องน ามาย่อยให้เป็นน ้ าตาลก่อนโดยใช้จุลินทรีย์ท่ีเหมาะสม ภายหลัง
กระบวนการหมกัส้ินสุดลง ของเหลวท่ีไดจ้ะมีแอลกอฮอล์ปริมาณต่างๆ กนั แลว้แต่ชนิดของเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลท่ี์ตอ้งการผลิต 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีผลิตไดส้ามารถน ามาด่ืมไดท้นัที แต่ส่วนใหญ่แลว้มกัจะน ามาบ่มหรือ
เก็บรักษาไวร้ะยะหน่ึงเพื่อให้มีกล่ินรสดีข้ึน นอกจากน้ี ยงัสามารถน ามากลั่นต่อเพื่อให้ได้ปริมาณ
แอลกอฮอล์ท่ีสูงข้ึน และน ามาผลิตเป็นเหลา้ต่างๆ เช่น วิสก้ี บร่ันดี วอดก้า จิน รัมและอ่ืนๆ ซ่ึงจะมี
ปริมาณแอลกอฮอล์ระหวา่ง 40-50%  ทั้งน้ี เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีความส าคญัในระดบัอุตสาหกรรม
และมีการผลิตทัว่โลก ไดแ้ก่ เบียร์และไวน์ นอกจากน้ี ยงัมีการผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ 
แลว้แต่ความนิยมในทอ้งถ่ินอีกมากมาย 

 

1. ชีวเคมีของการการหมักแอลกอฮอล์ 

 จุลินทรียท่ี์ใช้ในการหมกัแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ คือ ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae และ         
S. carlsbergensis ยสีตส์องสายพนัธ์ุน้ีแตกต่างกนัตรงท่ี S. carlsbergensis สามารถใชน้ ้ าตาลราฟ ฟิโนส
ได ้ส่วน S. cerevisiae ไม่สามารถใชน้ ้ าตาลน้ีได ้ยีสตท์ั้งสองสามารถเปล่ียนน ้ าตาลเป็นแอลกอฮอล์ได ้
ดงัสมการ 

 

 

 

กระบวนการหมกัแอลกอฮอล์ (Alcoholic  fermentation) เร่ิมจากไกลโคไลซิส (Glycolysis)      
เช่นเดียวกบัการสลายกลูโคสโดยใช้ออกซิเจน จะไดผ้ลิตภณัฑ์เป็นกรดไพรูวิก 2 โมเลกุล พร้อมกบั       
มีการปลดปล่อย ATP 2 โมเลกุล และไฮโดรเจน 4 อะตอม ต่อจากนั้นกรดไพรูวิกจะเปล่ียนเป็น            
แอซีทัล ดีไฮด์  ( Acetaldehyde)  เ ป็นสารประกอบท่ี มีคา ร์บอน 2 อะตอม  และได้ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  โดยเอนไซมไ์พรูเวตดีคาร์บอกซีเลส ( Pyruvate decarboxylase) ปฏิกิริยาต่อไป 

 

C6H12O6                           2C2H5OH + 2CO2 
ยสีต์ 

http://www.pw.ac.th/main/website/sci/glossary.htm#30
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แอซิทิลดีไฮด์จะถูกออกซิไดซ์ดว้ย NADH + H
+
  เป็นเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอล โดยเอนไซม์

แอลกอฮอลดี์ไฮโดรจีเนส (Alcohol  dehydrogenase) 
                สรุปกระบวนการหมกัแอลกอฮอล์เป็นการปลดปล่อยพลงังานแบบไม่ใช้ออกซิเจน  เกิดข้ึน
ในไซโทพลาสซึม  โดยใช้ไพรูเวตจากไกลโคไลซีสเป็นสารตั้งตน้ ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนการ
หมกัจะมีการสร้าง NAD

+ 
 ข้ึนมาใหม่  แต่จะไม่มีการสร้าง  ATP  เพิ่มอีก  ดงันั้นการสลายกลูโคสแบบ

ไม่ใชอ้อกซิเจนจึงสร้าง  ATP  ไดเ้พียง  2  โมเลกุล  จากไกลโคไลซีสเท่านั้น นอกจากน้ี ยีสตจ์ะหมกั
แอลกอฮอล์ได้สูงสุดประมาณ 12% โดยปริมาตร เน่ืองจากถ้าแอลกอฮอล์ปริมาณสูงกว่าน้ีจะเป็น
อนัตรายต่อเซลล ์ 
  

 

 

 

 

 

 

รูปที่  3.1  แผนภาพแสดงกระบวนการทางชีวเคมีของยสีตใ์นการหมกัเอทานอล 

ทีม่า :  http://bio-respriation502.blogspot.com/2011/08/oxygen.html 

 

2. การผลติเบียร์ 

 เบียร์เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลช์นิดแรกของโลก  ความหมายดั้งเดิมของเบียร์หมายถึงเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ท่ีได้จากระบวนการหมกัของมอลต์ ดอกฮอปและยีสต์  แต่ในปัจจุบนัในหลายประเทศ
ยกเวน้เยอรมนี จะมีการเติมธญัพืชอ่ืนๆ เช่น ขา้วโพด ขา้ว ขา้วสาลี ผสมกบัมอลตเ์พื่อลดตน้ทุนการผลิต 
เน่ืองจากมอลตมี์ราคาสูง 

2.1 วตัถุดิบทีใ่ช้ในการผลติเบียร์ 

1. มอลต ์(Malt)  
มอลต์ เตรียมไดจ้ากขา้วบาร์เลย ์(Barley) ซ่ึงปล่อยให้งอกภายใตส้ภาวะควบคุมความช้ืน

และอากาศ ในระหว่างการงอก ภายในเมล็ดขา้วบาร์เลย์จะเกิดการเปล่ียนแปลงจากการท างานของ
เอนไซมห์ลายอยา่ง จนกระทัง่กลายเป็นมอลต ์จากนั้นน าไปอบใหแ้หง้  
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มอลต์จะถูกใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และย ังมีเอนไซม์คาร์โบไฮเดรส 
(Carbohydrase) และโปรตีเอส (Protease) ช่วยยอ่ยสลายคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนในมอลต์ไดน้ ้ าตาล
และกรดอะมิโนตามล าดบั  ซ่ึงจะถูกใชเ้ป็นธาตุอาหารส าหรับการเจริญและเมแทบอลิซึมของยสีต ์

2. แอดจงัก ์(Adjuncts) 

แอดจงัก์ คือธัญพืชชนิดต่างๆ ท่ีเติมลงไปเพื่อเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและยงัมีสารอ่ืนๆ 
เช่น ไขมนั โปรตีนและเอนไซม์เจือปนอยู่ ส่วนใหญ่มกัใช้ขา้วโพดซ่ึงนิยมเตรียมเป็น Maltose syrup 

โดยการย่อยดว้ยกรด หรือย่อยสลายดว้ยเอนไซม์  นอกจากนั้นอาจใช้ขา้วหรือขา้วโพดท่ีผ่านการขดัสี
แลว้     

3. ดอกฮอป (Hop) 

ดอกฮอปเป็นวตัถุดิบส าคญัในการผลิตเบียร์ ช่วยท าให้เบียร์มีกล่ินรสเฉพาะตวัท่ีดี การใช้
ดอกฮอปอาจใชใ้นรูปของของฮอปแห้งทั้งดอก บดให้เป็นผงแลว้เตรียมเป็นเม็ด (Pellet) หรือสารสกดั
จากดอกฮอป   

ตน้ฮอป เป็นไมเ้ล้ือยท่ีมีช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Humulus lupulus ในการผลิตเบียร์จะใชด้อกฮอป
ตวัเมีย มีลกัษณะคล้ายฝักขา้วโพด และใช้ชนิดท่ีไม่มีเมล็ด ซ่ึงจะมีน ้ ามนัหอมระเหย (Essential oil) 

และอลัฟาเรซิน (Alpha resin) ท่ีโคนกลีบดอก น ้ ามนัหอมระเหยในดอกฮอปมีเพียง 1% แต่จะให้กล่ิน
เฉพาะแก่เบียร์ เน่ืองจากมีส่วนผสมเป็นไฮโดรคาร์บอนจ าพวกเทอร์ปีน (Terpene) หลายชนิด           
ส่วนสารอลัฟาเรซินท่ีโคนกลีบดอกเป็นสารท่ีให้ความขมแก่เบียร์ และยงัช่วยไม่ให้เบียร์เน่าเสีย
เน่ืองจากแบคทีเรียบางชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.2  ลกัษณะของดอกฮอป (ก) และฮอปอดัเม็ด (ข) 
                     ทีม่า : http://www.brewedforthought.com/?p=6306 และ 

    http://www.northernbrewer.com/shop/us-goldings-hop-pellets.html   

 

 

(ก) (ข) 

http://www.brewedforthought.com/?p=6306
http://www.northernbrewer.com/shop/us-goldings-hop-pellets.html
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4. น ้า 

น ้า เป็นวตัถุดิบท่ีมีความส าคญัมากอยา่งหน่ึง เพราะเบียร์แต่ละชนิดใชน้ ้ าท่ีมีคุณภาพต่างกนั 
น ้ าท่ีใช้ท  าเบียร์ตอ้งเป็นน ้ าท่ีปราศจากตะกอนขุ่น สี กล่ิน รส สารอินทรียร์วมทั้งจุลินทรียท่ี์ปะปนมา     
ตลอดจนตอ้งปราศจากเหล็ก โลหะหนกั ซัลไฟต์และไนไตรท์ นอกจากน้ี แคลเซียมและแมกนีเซียม    
ในรูปของเกลือคาร์บอเนต ท่ีมีผลต่อความกระดา้งของน ้า จะมีผลต่อคุณภาพของเบียร์เป็นอยา่งมาก 

5. องคป์ระกอบอ่ืนๆ  
องค์ประกอบอ่ืนๆ นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น จะแตกต่างกนัไปแล้วแต่โรงงาน เช่น   

บางโรงงานเติมธาตุอาหารส าหรับยีสต ์เพื่อช่วยให้การหมกัรุนแรงข้ึน การผลิตเบียร์บางชนิดอาจมีการ
เติมสารประเภท Chill proofing agent เช่น เอนไซมป์าเปน (Papain) โบรมิลิน (Bromolin) ก่อนบ่มเบียร์ 
หรือเติมโปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ (Potassium metabisulfite; KMS) ความเขม้ขน้ต ่า (50 ppm.)      

เพื่อช่วยไล่ออกซิเจนและช่วยในการยบัย ั้งการเจริญของจุลินทรียท่ี์ปนเป้ือนมากบัวตัถุดิบ เป็นตน้ 

 

2.2 ยสีต์ทีใ่ช้ในการผลติเบียร์  
ยีสตท่ี์ใชใ้นการผลิตเบียร์ เรียกวา่ Brewer’s yeast นิยมใชส้ายพนัธ์ุ Saccharomyces cerevisiae  

และ Saccharomyces uvarum (carlsbergensis) โดยมีลกัษณะท่ีส าคญัดงัน้ี 

1. สามารถใชน้ ้าตาลไดห้ลายชนิด  

2. ผลิตเอทานอลและทนต่อเอทานอลได ้(Ethanol tolerance) 

3. ใหก้ล่ินหอม (aroma) และใหก้ล่ินรส (Flavor) เฉพาะตวั 

4. มีความสามารถในการตกตะกอน (Flocculation) 

5. มีอตัราการหมกัสูง 

6. มีความคงตวัทางพนัธุกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.3 ลกัษณะของ Saccharomyces cerevisiae (ก) และ Saccharomyces uvarum (ข) 

ทีม่า : http://www.visualphotos.com/image/..../sachharomyces_cerevisiae_yeast_saccharomyces 

               และ http://www.thescrewybrewer.com/p/yeast-in-your-beer.html 

(ก) (ข) 
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นอกจากน้ี เราสามารถแบ่งประเภทของยีสต์ท่ีใช้ในการผลิตเบียร์ได้เป็น 2 ชนิด ตามความ
แตกต่างของการหมกั คือ  Top fermenting yeast กบั Bottom fermenting yeast ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนั
ดงัน้ี 

1. Top fermenting yeast ไดแ้ก่ Saccharomyces cerevisiae ท่ีใชผ้ลิต Top fermented beer  

ลกัษณะท่ีได้จากการหมกัคือ ในระหว่างการหมกัเช้ือจะกระจายอย่างสม ่าเสมอในน ้ าเวิร์ท (Wort) 
จากนั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะดนัยีสตใ์ห้ข้ึนมาอยูผ่ิวหนา้  การหมกัโดยใช ้Top fermenting yeast 

จะเกิดท่ีอุณหภูมิ 14-23 

C การหมกัจะสมบูรณ์ภายใน 5-7 วนั เม่ือหมกัเสร็จจะน าเบียร์ไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 

4-8 

C ซ่ึงในช่วงน้ีจะมีการสร้างกล่ินรสเฉพาะของเบียร์ชนิดน้ี  

2.  Bottom fermenting yeast ไดแ้ก่ Saccharomyces uvarum (carlsbergensis) ซ่ึงลกัษณะการ
หมกัจะเกิดข้ึนรุนแรง เซลล์จะกระจายทัว่ไปในถงัหมกั แต่เม่ือการหมกัส้ินสุด เซลล์จะตกตะกอนลงสู่
กน้ถงัหมกั การหมกัโดย Bottom fermenting yeast จะเกิดข้ึนท่ี 6-12 


C การหมกัจะสมบูรณ์ภายใน       

8-14 วนั เม่ือการหมกัสมบูรณ์แล้ว เบียร์จะถูกป๊ัมออกมาใส่ลงในถังขนาดใหญ่ และเก็บท่ีอุณหภูมิ
ประมาณ 1 


C เป็นเวลาหลายสัปดาห์ 

2.3 กระบวนการผลติเบียร์ 

กระบวนการผลิตเบียร์ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ไดแ้ก่ การผลิตมอลต ์การบริววิง่ การหมกั 
การบ่มและการบรรจุ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.3.1 การผลติมอลต์ (Malting) 

เป็นกระบวนการผลิตมอลตจ์ากขา้วบาร์เลย ์แต่เดิมเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งท าในโรงงานเบียร์ 
แต่ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตมอลต์จ  าหน่าย โดยการผลิตมอลต์จะเร่ิมด้วยการน าขา้วบาร์เลยม์าท าความสะอาด 
แลว้เก็บไวร้ะยะหน่ึง เน่ืองจากขา้วบาร์เลยท่ี์เก็บใหม่ๆ จะมีการงอกไม่สม ่าเสมอ  ท าให้ได้มอลต์ท่ีมี
คุณภาพไม่ดี จากนั้นร่อนแยกขา้วบาร์เลยเ์อาเฉพาะท่ีเมล็ดขนาดใหญ่และขนาดกลางมาเพาะ โดยน าไป
แช่ในน ้ าอุณหภูมิต ่าประมาณ 12-15 


C เป็นเวลา 2-3 วนั  โดยจะตอ้งเปล่ียนน ้ าแช่ 3-6 คร้ัง เพื่อลด

จ านวนจุลินทรียท่ี์ติดมากบัขา้วบาร์เลย ์และเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนท่ีละลาย หลงัจากท่ีแช่ขา้วบาร์เลย์
แลว้ 7-8 วนั ขา้วบาร์เลยจึ์งจะเร่ิมงอก ในขณะงอกจะมีการสร้างเอนไซมแ์อลฟาอะไมเลสและโปรตีเอส  
แลว้จึงน ามาอบให้แห้งท่ีอุณหภูมิ 50 


C ให้มีความช้ืนเหลือประมาณ 5% หรือต ่ากวา่น้ี จากนั้นจึงน า

มอลตไ์ปอบต่อท่ีอุณหภูมิ 80 

C หรือสูงกวา่น้ี เพื่อให้ไดม้อลตท่ี์มีสีเขม้ (Dark malt) สีและกล่ินของ

มอลต์จะถูกสร้างข้ึนมาในระยะน้ี จากนั้นจะน ามอลต์มาร่อนผ่านตะแกรงเพื่อแยกมอลต์ท่ีจบักนัเป็น
กอ้นออกไป 

 

2.3.2 การบริววิง่ (Brewing) 

กระบวนการผลิตเบียร์ในขั้นตอนท่ีเรียกวา่บริววิ่ง (Brewing) ประกอบดว้ยการบดมอลต์
และการตม้มอลต ์มีรายละเอียด ดงัน้ี  
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1. การบดมอลต ์(Milling) เป็นการน ามอลตม์าบดใหเ้ป็นผง ดว้ยเคร่ืองโม่หรือเคร่ืองบด 

2. การตม้มอลต์ (Mashing) ท าได้โดยน ามอลต์ท่ีบดแล้วมาผสมกบัน ้ า ใส่ลงในถัง     
ทองแดงหรือสแตนเลสขนาดใหญ่  ถ้ามีการใช้แอดจงัก์ จะตอ้งท าการตม้เพื่อท าให้แป้งในแอดจงัก์
เปล่ียนเป็นเจลาติน (Gelatinized) แลว้จึงผสมรวมกบัมอลต์  จากนั้นให้ความร้อนระหว่าง 45-60 


C     

ซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการท างานของเอนไซม ์Malt protease จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิเป็น 60-65 

C 

เพื่อให้เอนไซม์ Malt amylase ท างาน ในตอนน้ีแป้งจะเกิดการเปล่ียนสภาพเป็นของเหลว 
(Liquefaction) เน่ืองจากการท างานของเอนไซมแ์อลฟา อะไมเลส จากนั้นจะเกิดการเปล่ียนเป็นน ้ าตาล 
(Saccharification) โดยเอนไซมแ์อลฟาอะไมเลสและเบตาอะไมเลส ท าให้ไดข้องผสมท่ีประกอบดว้ย
น ้ าตาลมอลโตส แมนโนส โอลิโกแซคคาโรด์และเด็กซ์ตรินปะปนอยู่ จากนั้นหยุดการท างานของ
เอนไซม์โดยเพิ่มอุณหภูมิจนถึง 75 


C แลว้จึงน าส่วนผสมไปผ่านเคร่ืองกรองเพื่อแยกกากมอลต์ออก    

จะไดเ้ป็นของเหลวคลา้ยน ้ าเช่ือม มีสีน ้ าตาลท่ีมีความหวานเรียกวา่ เวิร์ท (Wort) หรือสวีท เวิร์ท (Sweet 

wort) จากนั้นจึงป๊ัมเวิร์ทไปยงัหมอ้ตม้และเติมฮอปลงไปตม้ให้เดือด ขณะน้ีเอนไซมใ์นขั้นตอนการตม้ 
(Mashing) จะเสียสภาพ  สารต่างๆ ในฮอปจะถูกสกดัออกมา รวมทั้งจะเกิดสารอ่ืนๆ ท่ีตกตะกอนได ้  
ซ่ึงเม่ือถูกความร้อนก็จะถูกจะแยกออกมาดว้ย และจะถูกก าจดัออกไปในขั้นตอนสุดทา้ยของการตม้ 
โดยใชก้ารกรองหรือเซนตริฟิวจ ์จากนั้นป๊ัมเวร์ิทไปยงัถงัหมกัต่อไป 

2.3.3 การหมัก (Fermentation)  

หลงัจากท่ีเวร์ิทถูกป๊ัมมายงัถงัหมกัแลว้ จะตอ้งท าใหเ้วร์ิทเยน็ลง โดยมีอุณหภูมิ ประมาณ 
10-15 


C จากนั้นจึงเติมเช้ือยสีตล์งไป ซ่ึงเรียกขั้นตอนน้ีวา่ Pitching โดยใหมี้ความเขม้ขน้ของเซลล์ยีสต์

ประมาณ 10
6 เซลล์ต่อมิลลิลิตร การหมกัจะเกิดข้ึน 2 ขั้นตอน คือ การหมกัคร้ังแรก (Primary 

fermentation) และการหมกัคร้ังท่ีสอง (Secondary fermentation) มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. การหมักคร้ังแรก ในระหว่างการหมักยีสต์จะมีการเจริญและสร้างแอลกอฮอล ์        
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และสารประกอบต่างๆ ท่ีใหก้ล่ินรสกบัเบียร์ สภาวะในการหมกัท่ีตอ้งควบคุม
คือ อุณหภูมิ (10-15 


C) และมีการให้อากาศ การหมกัคร้ังแรกจะสมบูรณ์เม่ือน ้ าตาลในเวิร์ทถูกใชไ้ป

แลว้ โดยถา้เป็น Top yeast ก็จะเห็นเซลล์ยีสต์ลอยข้ึนมาบนผิวหนา้น ้ าหมกั  แต่ถา้เป็น Bottom yeast 

เซลลย์สีตก์็จะจมลงสู่กน้ถงัหมกั  เม่ือการหมกัคร้ังแรกส้ินสุดลง ลดอุณหภูมิของถงัหมกัให้เยน็ลงจนถึง 
0 

C ของเหลวท่ีไดเ้รียกวา่ Young beer หรือ Green beer ซ่ึงจะถูกป๊ัมไปยงัถงัเก็บอุณหภูมิ 0-2 


C เพื่อ

ท าการบ่มเบียร์ ซ่ึงอาจเรียกไดห้ลายอย่าง คือ Aging, Fassing, Lagering, Conditioning หรือ Rush 

storage 

2. การหมักคร้ังท่ีสอง จะเกิดในระหว่างการบ่ม โดยการหมักเกิดในอัตราต ่ ามาก 
เน่ืองจากอุณหภูมิต ่าและปริมาณเซลล์ยีสตแ์ละคาร์โบไฮเดรตเหลือนอ้ย โดยยีสตจ์ะเปล่ียนน ้ าตาลเป็น
คาร์บอนไดออกไซดอ์ยา่งชา้ๆ ท าใหเ้บียร์มีคาร์บอนไดออกไซดเ์ตม็ท่ี 
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รูปที ่3.4  แผนภาพขั้นตอนการผลิตเบียร์ของบริษทับุญรอดบริวเวอร่ี จ  ากดั 

ทีม่า : http://www.boonrawd.co.th/brewing/index.html 

 

2.3.4 การบ่ม (Aging) 

การบ่มมีจุดประสงคเ์พื่อท าใหเ้บียร์ใสและปรับกล่ินรสใหเ้หมาะสม การท าให้ใสนั้นอาจ
ท าไดโ้ดยแยกเอาเซลล์ท่ีเหลือและสารโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น สารประกอบเชิงซ้อนของโปรตีนและ
แทนนินออกจากเบียร์ โดยท าให้เกิดลกัษณะเป็นวุน้เม่ือมีอุณหภูมิต ่าแลว้จึงแยกออกไป โดยการกรอง
หรือเซนตริฟิวจ์  โดยท่ีการแยกแทนนินจะท าให้เบียร์มีรสชาติกลมกล่อมยิ่งข้ึน  เวลาท่ีใช้ในการบ่ม
เบียร์จะแตกต่างกนัแลว้แต่ชนิดของเบียร์ เบียร์ท่ีไดห้ลงัจากการบ่มเรียกวา่เบียร์สด ซ่ึงอาจจะบรรจุลงถงั
จ าหน่ายในรูปของเบียร์สดเลยหรือท าการบรรจุขวดหรือกระป๋อง หรือน ามาบรรจุขวดหรือกระป๋องแลว้
น ามาพาสเจอไรซ์ท่ี 62 

o
C 15 นาที จึงน าออกจ าหน่าย 

 

 

http://www.boonrawd.co.th/brewing/index.html
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2.4 ชนิดของเบียร์ 

เบียร์แบ่งเป็น 2 ชนิด ตามความแตกต่างของยสีตท่ี์ใชก้ารหมกั ดงัน้ี 

1. Top fermented beer  

หมกัโดย Top fermenting yeast เบียร์ชนิดน้ีส่วนใหญ่เรียกวา่ Ale beer ผลิตมากในประเทศ
องักฤษและอาณานิคมขององักฤษ  

Ale beer มีหลายชนิด แบ่งตามสีและ Body ของเบียร์ ไดแ้ก่  
1) Pale ale ซ่ึงเป็นเบียร์ท่ีมีสีอ่อนและรสขมมาก  
2) Mild ale เป็นชนิดท่ีมีรสขมปานกลาง มีสีเขม้กวา่และหวานกวา่ Pale ale  

3) Stout เป็นชนิดท่ีมีสีเขม้มาก ความขมของฮอปค่อนขา้งต ่าและมี Full body บางคร้ัง
เรียกวา่ Porter 

4) Weissbeir ผลิตในเยอรมนั โดยเฉพาะกรุงเบอร์ลิน  ท าจากมอลต์ท่ีผลิตจากขา้วสาลี        
สีอ่อน มีลกัษณะเป็น Light body และมียสีตอ์ยูท่ี่กน้ขวดดว้ย 

2. Bottom fermented beer 

หมกัโดย Top fermenting yeast เรียกโดยทัว่ไปวา่ Lager beer ซ่ึงแบ่งตามสีและ Body ของ
เบียร์ไดเ้ป็น Light beer และ Dark beer  

Lager beer เป็นเบียร์ท่ีมีการผลิตมากท่ีสุดในปัจจุบนั โดยผลิตในอเมริกา เยอรมนี 
สแกนดิเนเวยี เนเธอร์แลนด ์รวมทั้งประเทศไทย ในยุโรปนั้น ช่ือของเบียร์จะมีช่ือเรียกเฉพาะท่ีแตกต่าง
กนัไปแลว้แต่เมืองท่ีผลิต เน่ืองจากความแตกต่างของวตัถุดิบท่ีใช ้เช่น เบียร์ Pilsener เป็นเบียร์ท่ีผลิตใน
เมือง Pilsener แมใ้นปัจจุบนัจะมีการผลิตเบียร์ท่ีมีลกัษณะแบบน้ีท่ีอ่ืน ก็ยงัคงเรียกช่ือ Pilsener อยู ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.5  ตวัอยา่งของ Ale beer และ Lager beer ท่ีมีจ  าหน่าย 

ทีม่า : http://www.brewsnews.com.au/2010/11/is-this-australias-most-influential-beer/ 

                      และ http://thepkitchen.files.wordpress.com/2010/12/3680721.jpg 

(ข) Ale beer (ก) Lager beer 

http://www.brewsnews.com.au/2010/11/is-this-australias-most-influential-beer/
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3. การผลติไวน์ 

 ไวน์ (Wine) เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ไดจ้ากการหมกัน ้าองุ่นโดยยีสต ์ไวน์ท่ีผลิตจากทอ้งถ่ิน
ต่างๆ จะมีกล่ินรสเฉพาะท่ีต่างกันไป ข้ึนกับสายพนัธ์ุองุ่นท่ีใช้ วิธีการปลูก การเก็บเก่ียว ตลอดจน      
การหมกัและการบ่มไวน์  ถ้าเป็นไวน์ท่ีหมกัจากน ้ าผลไมอ่ื้นท่ีไม่ใช่องุ่น จะเรียกว่าไวน์ผลไม ้(Fruit 

wine) เช่น ไวน์สับปะรด ไวน์แอป๊เป้ิล ไวน์กระเจ๊ียบ เป็นตน้ 

 ฝร่ังเศส เป็นประเทศท่ีมีการผลิตไวน์มากเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก รองลงมาคืออิตาลี ส าหรับ
ประเทศไทยมีโรงงานผลิตไวน์ท่ีมีช่ือเสียง เช่น เขาใหญ่ไวน์เนอร่ี  ชาโต ้เดอ เลย  ชาตองตไ์วน์ เป็นตน้ 

  

3.1 ยสีต์ทีใ่ช้ในการหมักไวน์   
ยีสต์ท่ีใช้ในการหมกัไวน์ หรือไวน์ยีสต์ (Wine yeast) ความหมายเดิมคือยีสตท่ี์พบบนผลองุ่น 

และมีส่วนร่วมในการหมกัน ้ าองุ่น ในปัจจุบนัหมายถึงยีสต์สายพนัธ์ุท่ีเหมาะสมส าหรับการหมกัไวน์    
ท่ีถูกเพาะเล้ียงใหเ้ป็นเช้ือบริสุทธ์ิเพื่อน ามาใชใ้นการผลิตไวน์  และพบวา่ไวน์ยีสตเ์กือบทั้งหมดเป็นเช้ือ 
Saccharomyces cerevisiae 

 ยสีตท่ี์ใชผ้ลิตไวน์ มีจ  าหน่ายทั้งในรูปของเช้ือสดท่ีเล้ียงบนอาหารวุน้เอียงหรืออาหารเหลว และ
ยีสต์แห้งท่ีมีความช้ืนประมาณ 5-7.5%  ส าหรับยีสต์แห้งนั้ น เม่ือจะน าไปใช้จะต้องน ามาท าให ้              
มีความช้ืนภายในเซลลเ์พิ่มข้ึน โดยน ามาผสมกบัน ้าเยน็หรือน ้าอุ่น อุณหภูมิ 40

o
C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.6  ลกัษณะของไวน์ยสีตท่ี์มีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด 

ท่ีมา : http://www.mountainhomebrew.com/whitelabswlp760cabernetredwineyeast.aspx 

                     http://www.americanbrewmaster.com/Lalvin-RC-212-Red-Wine-Yeast 

 

 

(ข) ยสีตส์ดท่ีเพาะเล้ียงในอาหารเหลว (ก) ยสีตแ์หง้ท่ีบรรจุในซอง 
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 ลกัษณะท่ีส าคญัของไวน์ยสีต ์มีดงัน้ี 

1. มีความสามารถในการหมกัแอลกอฮอลไ์ดสู้ง (18-20% โดยปริมาตร) 

2. ทนต่อเอทานอล 

3. ทนต่อความเป็นกรด 

4. ทนความเยน็ โดยหมกัไดท่ี้ 4 
o
C 

5. ทนต่อซลัไฟต ์

6. ส าหรับยสีตท่ี์ใชผ้ลิตไวน์แดงตอ้งทนต่อแทนนินดว้ย 

7. สามารถผลิต Sparkling wine คือสามารถเกิดการหมกัเพื่อสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
ภายใตค้วามดนัสูง ท่ีอุณหภูมิต ่า จนกระทัง่น ้าตาลหมด 

8. มีการสร้างแผน่ฝ้า (Film) 

9. ทนต่อน ้าตาลความเขม้ขน้สูง 

10. หมกัไดท่ี้ 30-32 
o
C 

11. ผลิตกรดระเหย (Volatile acid) ไดน้อ้ย 

 

3.2 กระบวนการหมักไวน์ 

ผลผลิตจากการกระบวนการหมกัไวน์ท่ีส าคญัคือ เอทานอลและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์      
ซ่ึงไดม้าจากการเปล่ียนน ้าตาลในน ้าองุ่น คือน ้าตาลกลูโคสและฟรุคโตส  โดยทัว่ไป น ้ าจากองุ่นท่ีแก่จดั
จะมีน ้ าตาล 20-24 องศาบริกซ์ (o

Brix)  ถา้น ้ าองุ่นมีปริมาณน ้ าตาลต ่าอาจตอ้งเติมน ้ าตาลซูโครสลงไป 
ซูโครสจะถูกเปล่ียนเป็นกลูโคสและฟรุคโตสอยา่งรวดเร็ว โดยเอนไซม์อินเวอร์เตส (Investase) ท่ียีสต์
สร้างข้ึน  ปกติแลว้ความเขม้ขน้ของแอลกอฮอล์ในไวน์ นิยมระบุเป็นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร (% v/v)         
ซ่ึงโดยทัว่ไปไวน์จะมีเอทานอล 10-12% โดยปริมาตร 

นอกจากเอทานอลและคาร์บอนไดออกไซด์แลว้ ในระหวา่งการหมกัไวน์ยงัเกิดผลพลอยไดอี้ก
หลายชนิดท่ีมีผลต่อรสชาติ กล่ิน และ Body ของไวน์ เช่น กลีเซอรอล กรดอินทรียต่์างๆ อะเซตลัดีไฮด ์ 
เมทานอล  เอสเทอร์ และ Higher alcohol หรือ Fusel oil ซ่ึงเป็นสารท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดและมีผลต่อกล่ิน
และรสชาติของไวน์เป็นอยา่งมาก 

ขั้นตอนในการท าไวน์ประกอบดว้ย การเตรียมน ้ าองุ่นหรือน ้ าผลไม ้ การหมกั (Fermentation) 

การถ่ายไวน์ (Raking) การบ่ม (Aging) และการบรรจุ (Packing) ดงัแสดงในรูปท่ี 3.7 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.2.1 การเตรียมน า้องุ่น 

เร่ิมจากน าองุ่นท่ีเก็บเก่ียวแลว้มาบีบ ตีหรือป่ันให้แตกและแยกกา้นองุ่นออก (Crushing 

and destemming) ถา้เป็นไวน์แดงจะท าจากองุ่นแดง โดยไม่ตอ้งแยกเปลือกออก แต่ถา้เป็นไวน์ขาวจะท า
จากองุ่นขาวหรือองุ่นแดงท่ีตอ้งแยกเอากากและเมล็ดออก น ้าองุ่นท่ีผา่นการบีบแลว้เรียกวา่ มสัต ์(Must) 

จากนั้นท าการฆ่าเช้ือท่ีติดมากบัองุ่นโดยเติมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 50-200 ppm. โดยอาจใช้ในรูปของ
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โพแตสเซียมเมตาไบซลัไฟต ์(KMS) แลว้แช่ไวน้านขา้มคืน เพื่อให้ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ระเหย
ออกไปก่อนจะเติมยสีตท่ี์เป็นเช้ือตั้งตน้ (Starter) ลงไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.7 แผนภาพขั้นตอนการผลิตไวน์ในอุตสาหกรรม 

ทีม่า : ดดัแปลงจาก http://www.centurywine.8m.com 

 

3.2.2 การหมัก 

หลงัจากเตรียมน ้ าองุ่นเรียบร้อยแล้ว เติมยีสต์ลงไป โดยทัว่ไปมกัจะเตรียมในรูปของ 
Starter ท่ีเจริญในน ้ าองุ่นหรือน ้ าผลไม ้โดยใชป้ริมาตร 10% ของน ้ าผลไมท้ั้งหมดท่ีจะใชห้มกั จากนั้น
ยสีตจ์ะเจริญและเกิดการหมกั   

ไวน์ขาวจะหมกัท่ีอุณหภูมิ 15 
o
C เป็นเวลา 5 วนั หรืออุณหภูมิ 10 

o
C จะใชเ้วลานาน 20-

30 วนั จากนั้น ไวน์จะมีความเขม้ขน้ของน ้ าตาลลดลงต ่ามากและการหมกัจะยงัคงเกิดข้ึนอย่างช้าๆ 
จนกระทัง่น ้าตาลหมดอยา่งสมบูรณ์ โดยอาจตอ้งใชเ้วลานาน 4-6 สัปดาห์ ซ่ึงโดยทัว่ไปไวน์ขาวจะหมกั
จน dry คือมีน ้าตาลเหลืออยูไ่ม่เกิน 0.2%    

ส่วนการหมกัไวน์แดงจะเกิดท่ีอุณหภูมิ 24-29 
o
C เป็นเวลา 4-6 วนั จนน ้ าตาลลดลงเหลือ

ประมาณ 2-4 
o
 Brix ในการหมกัไวน์แดงท่ีมีเปลือกองุ่นปนอยูด่ว้ยน้ี จะท าให้สีของเปลือกองุ่น กล่ินรส

และแทนนินถูกสกดัออกมาจากผิวองุ่น จากนั้นแยกเอาไวน์ออกจากกาก โดยอาจมีการบีบคั้นกาก
เพื่อใหไ้ดไ้วน์ท่ีมีสีเขม้และมีรสฝาด 

องุ่น 

บีบคั้นองุ่น 
ทั้งเปลอืกและเมลด็ 

เติมยสีต์ 

หมักในถังหมักไวน์ 

ถังบ่มในบาร์เรล 

ท าให้ใสแล้วกรองไวน์ บรรจุขวด 
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3.2.3 การถ่ายไวน์ (Raking)  

โดยค่อยๆ รินไวน์ออกหรือท าโดยวิธีกาลกัน ้ า ถา้ไวน์ท่ีไดย้งัไม่ใสอาจตอ้งตกตะกอน
โดยใชเ้จลาตินหรือเบนโทไนต ์แลว้จึงรินส่วนใสออกมา แลว้จึงท าการกรอง 

3.2.4 การบ่ม (Aging)  

การบ่มไวน์จะท าท่ีอุณหภูมิระหว่าง 18-20 
o
C ในระยะน้ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงดา้น  

กล่ินรส คือจะมีการสร้างกรดมาลิกท่ีจะเปล่ียนไปเป็นกรดแลคติกและคาร์บอนไดออกไซด์ เน่ืองจาก
การกระท าของแบคทีเรียท่ีปะปนมา เรียกวา่ Malolactic fermentation ในขั้นตอนน้ีใชเ้วลา 2-3 สัปดาห์ 
หลงัจากนั้น ท าการตกตะกอนไวน์อีกคร้ัง และอาจมีการเติมกล่ินไมโ้อค๊โดยใชโ้อค๊ชิป หรือบ่มในถงัไม้
โอค๊ (Oak barrel) เพื่อใหไ้ดก้ล่ินรสท่ีดี จากนั้นน าไวน์มาพาสเจอไรซ์และบรรจุขวดต่อไป  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.8  ลกัษณะของถงับ่มไวน์ท่ีท าจากไมโ้อค๊ 

ทีม่า : http://en.wikipedia.org/.../File:Oak-wine-barrel-at-toneleria-nacional-chile.jpg 
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รูปที ่3.9  แผนภาพสรุปขั้นตอนการผลิตไวน์ขาวและไวน์แดง 

ทีม่า : ดดัแปลงจาก http://www.chem.shef.ac.uk/chm131-1999/cha99cab/fermentation.html 

 

4.   การผลติสุรากลัน่ 

 สุรากลั่นเกิดข้ึนคร้ังแรกในประเทศจีนเม่ือประมาณ 1,000 ปีท่ีผ่านมา โดยเป็นการหมัก
คาร์โบไฮเดรตโดยใช้ยีสต์แล้วกลัน่แยกเอทานอลความเขม้ข้นต่างๆ ออกมา น ามาผสมและใช้เป็น
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ การแบ่งประเภทของสุรากลัน่ตามความเขม้ขน้ของแอลกอฮอล์จะแบ่งออกได้
เป็น นิวทรัล สปิริต (Neutral spirit) และวสิก้ี (Whisky)  

เก็บเก่ียวองุ่น 

ก าจดัก่ิงกา้นองุ่นออก 

บีบคั้นองุ่น 

ไวน์ขาว 

ทิ้งน ้าองุ่นไวเ้พื่อสกดัสี กล่ินรสในน ้าองุ่น 

ไวน์แดงหรือไวน์โรเซ่ 

ท าการหมกัพร้อมทั้งสกดัสี กล่ินรสในน ้าองุ่น 

บีบคั้นเอาเฉพาะน ้าองุ่น  

ถา้เป็นไวน์แดงจะสกดัสีกล่ินรส 

    เป็นเวลานาน ถา้เป็นไวน์โรเซ่ 

    จะใชเ้วลานอ้ยกวา่ 

 

บีบคั้นเอาเฉพาะน ้าองุ่น  

ท าการหมกั  การหมกัสมบูรณ์        
หมกัแบบมาโลแลคติก  

(ท าหรือไม่ก็ได)้  

บรรจุขวด  

บ่มใหไ้วน์มีคุณภาพดี 

และท าใหไ้วน์ใส  

บ่มต่อ เพื่อใหไ้วน์อยูต่วั  



 78 

นิวทรัล สปิริต เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตโดยใช้วตัถุดิบท่ีเป็นธัญพืชหลายชนิด เช่น ข้าวโพด         
ขา้วสาลี ขา้วไรย ์เม่ือน ามากลัน่ดิสทิลเลท (Distillate) จะไดแ้อลกอฮอล์ออกมา 190 Proof หรือสูงกวา่ 
ส าหรับความหมายของค าว่า Proof เป็นการวดัปริมาณแอลกอฮอล์ตามระบบอเมริกันคือปริมาณ
แอลกอฮอลท่ี์กลัน่ไดจ้ะเท่ากบัสองเท่าของเปอร์เซ็นตแ์อลกอฮอล์โดยปริมาตร หรือเท่ากบัสองเท่าของ
ระบบดีกรี (Degree) ท่ีใช้ในยุโรป เช่น  100 Proof เท่ากบั 50% โดยปริมาตรหรือเท่ากบั 50 ดีกรี  
ตวัอยา่งของ Neutral spirit เช่น Grain spirit กลัน่ไดจ้าก Grain mash ท่ีผา่นการหมกัแลว้น ามาบ่มในถงั
ไมโ้อค๊ และเม่ือน ามาบรรจุขวดตอ้งปรับใหมี้แอลกอฮอลไ์ม่ต ่ากวา่ 80 Proof 

วสิก้ี คือสุรากลัน่ท่ีผลิตจากธญัพืช (Grain mash) เม่ือกลัน่ดิสทิลเลทแลว้จะไดแ้อลกอฮอล์ 190 

Proof นอกจากนั้นในกระบวนการกลัน่นั้นท าให้ไดดิ้สทิลเลทท่ีมีกล่ินรสและลกัษณะเฉพาะของวิสก้ี 
จากนั้นตอ้งน าไปบ่มในถงับาร์เรลท่ีท าจากไมโ้อค๊ใหม่ๆ ยกเวน้ Corn whisky ตอ้งบ่มจากถงัไมโ้อ๊คท่ีใช้
แลว้  ตวัอยา่งเช่น Rye whisky, Malt whisky หรือ Wheat whisky นั้น หลงัจากกลัน่แลว้ ดิสทิลเลทท่ีได้
ตอ้งมีแอลกอฮอลไ์ม่เกิน 160 Proof โดยคาร์โบไฮเดรตท่ีใชห้มกัจะตอ้งมีธญัพืชต่างๆ นั้น ผสมอยูไ่ม่ต  ่า
กวา่ 51% แลว้น าไปบ่มในถงัท่ีท าจากไมโ้อ๊คท่ีเผาจนไหมเ้กรียม ตอ้งมีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 125 Proof 

โดยบ่มนาน 4 ปี เม่ือจะบรรจุขวดตอ้งมีแอลกอฮอล์ไม่ต ่ากวา่ 80 Proof และถา้จะบ่มนอ้ยกวา่ 4 ปี ตอ้ง
ระบุใหช้ดัเจน 

4.1 ยสีต์ทีใ่ช้ในการผลติสุรากลัน่ 

ยีสต์ท่ีน ามาใช้ในการผลิตสุรากลัน่ ไดแ้ก่ Saccharomyces cerevisiae  สายพนัธ์ุท่ีเหมาะสม
ส าหรับผลิตสุรากลัน่แต่ละชนิด ทั้งน้ี ยสีตท์  าหนา้ท่ีส าคญั 2 ประการคือ 

1. ผลิตแอลกอฮอล ์ 
2. ผลิตสารคอนจีเนอร์ (Congener) ซ่ึงเป็นสารประกอบท่ีผสมอยู่ในสุรากลั่นทั้ งหมด           

โดยอาจจะมาจากธัญพืชท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบหรือเป็นสารท่ียีสตห์รือแบคทีเรียแลกติก สร้างข้ึนในระหวา่ง
การหมกั ไดแ้ก่ อลัดีไฮด ์กรดอินทรีย ์เอสเทอร์และ Fusel oil หรือ Higher alcohol หลายชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.10  ลูกแป้งหรือกอ้นแป้งท่ีใชเ้ป็นหวัเช้ือในการผลิตสุรากลัน่ 

ทีม่า :  http://surathai.wordpress.com/category/บทความวชิาการ/สุราแช่ 

http://surathai.wordpress.com/category/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B9%88


79 

 

4.2 วตัถุดิบทีใ่ช้ในการผลติสุรากลัน่ 

วตัถุดิบท่ีใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตในการผลิตสุรากลัน่มี 2 ประเภท คือ ธญัพืชและวตัถุดิบ    
ท่ีไม่ใช่ธญัพืช เช่น น ้าออ้ย กากน ้าตาล เป็นตน้ 

4.3 การผลติสกอ็ตวสิกี ้
วิสก้ีชนิดน้ี เร่ิมผลิตในประเทศสก็อตแลนด์ โดยก าหนดว่าตอ้งใช้วตัถุดิบท่ีเป็นเมล็ดธัญพืช 

และการย่อยแป้งในวตัถุดิบเพื่อให้ไดน้ ้ าตาลจะตอ้งเกิดโดยเอนไซมจ์ากมอลต ์และเม่ือกลัน่แลว้ตอ้งมี
การบ่มอยา่งนอ้ย 3 ปี  สก็อตวิสก้ีมี 2 ชนิดคือ มอลตว์ิสก้ี (Malt whisky) และ เกรนวิสก้ี (Grain whisky) 

ทั้งน้ีวสิก้ีท่ีมีจ  าหน่ายโดยทัว่ไป มกัเป็น Blend whisky ท่ีไดจ้ากการผสมมอลตว์ิสก้ีกบัเกรนวิสก้ี ในท่ีน้ี
จะอธิบายรายละเอียดของการผลิตมอลตว์สิก้ี ดงัน้ี 

4.3.1 การผลติมอลต์วสิกี ้
มอลตว์ิสก้ี (Malt whisky) ผลิตจากแหล่งคาร์โบไฮเดรต คือ มอลตเ์พียงอยา่งเดียว และ

มอลต์ยงัเป็นแหล่งของเอนไซม์ส าหรับย่อยสลายแป้งให้เป็นน ้ าตาลเพื่อเปล่ียนเป็นแอลกอฮอล ์
กระบวนการผลิตประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ คือ มอลต้ิง แมชช่ิง การหมกั การกลั่น และการบ่ม           
ดงัแผนภาพในรูปท่ี 3.11 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. มอลต้ิง (Malting) เป็นขั้นตอนการผลิตมอลต์จากขา้วบาร์เลย ์เช่นเดียวกบัการผลิต
เบียร์ โดยท่ีในขั้นตอนการอบมอลตท่ี์จะใชท้  าวิสก้ีนั้น แต่เดิมนิยมท าให้แห้งโดยใชค้วามร้อนจากการ
เผาถ่านหิน มอลตจ์ะดูดซบัควนัจากถ่านหินเอาไวท้  าให้มีกล่ินเฉพาะท่ีเรียกวา่ Peated malt โดยควบคุม
อุณหภูมิไม่ให้เกิน 70


C เพื่อไม่ให้เอนไซมใ์นมอลต์ถูกท าลาย แต่ในปัจจุบนันิยมท าให้มอลตแ์ห้งใน

เตาเผาท่ีใชน้ ้ามนัซ่ึงสะดวกกวา่ 

2. แมชช่ิง (Mashing) เป็นขั้นตอนการเตรียมเวิร์ท โดยน ามอลต์มาบด แลว้เติมน ้ าท่ีได้
จากน ้าลา้งคร้ังสุดทา้ยของการท าแมสช่ิงคร้ังล่าสุด ท่ีมีอุณหภูมิ 65-70 


C ผสมใหเ้ขา้กนั ทิ้งไว ้1 ชัว่โมง 

ท่ีอุณหภูมิ 64 

C ระหวา่งน้ีเอนไซมใ์นมอลตจ์ะเปล่ียนแป้งเป็นน ้ าตาล ท าให้ไดเ้วิร์ทออกมา ซ่ึงเวิร์ทจะ

ไหลผา่นช่องเล็กๆ ท่ีเรียกวา่ slotted plate ออกมาและถูกลดอุณหภูมิลงเหลือ 20-24 

C แลว้ส่งไปยงั    

ถงัหมกั ทั้งน้ีตอ้งลา้งถงัท่ีใช้ตม้เวิร์ท 1-2 คร้ัง น ้ าท่ีไดจ้ากการลา้งจะถูกส่งไปเก็บไวส้ าหรับตม้เวิร์ท 
(Mashing) ในคร้ังต่อไป 

3. การหมกั (Fermentation) แบ่งได้ 3 ระยะคือ ระยะแรกยีสต์จะเจริญอย่างรวดเร็ว    
(Log phase) ใช้เวลาสั้น ประมาณ 12 ชัว่โมง จ านวนเซลล์จะเพิ่มข้ึนประมาณ 10 เท่า และอุณหภูมิ
เพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 33 


C ระยะท่ีสอง คือ Stationary phase ระยะน้ีน ้ าตาลจะถูกเมตาบอไลซ์จนหมด 

ภายในเวลา 16 ชัว่โมง แต่การสร้างแอลกอฮอล์จะยงัคงด าเนินต่อไป จนถึง 32 ชัว่โมง อุณหภูมิจะแปร
ผนัอยูร่ะหวา่ง 20-30 


C ระยะท่ีสาม จ านวนเซลลย์สีตท่ี์มีชีวิตเร่ิมลดลง ความเขม้ขน้ของเอทานอลท่ีได้

จากการหมกัประมาณ 10% ระยะน้ีแบคทีเรียแลคติกเร่ิมเจริญและสร้างกรด ท าให ้pH ของ Mash ลดลง 
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รูปท่ี 3.11  ขั้นตอนการผลิตมอลตว์สิก้ีในโรงงานสุรา 

ท่ีมา :  ดดัแปลงจาก http://www.dcs.ed.ac.uk/home/jhb/whisky/glossary.html 

 

4. การกลัน่ (Distillation) นิยมใชเ้คร่ืองกลัน่แบบหมอ้ตม้ (Pot still) เพื่อรักษาสารท่ีให้
กล่ินรสท่ีเกิดในระหว่างการหมกัไว ้ในการกลัน่คร้ังแรกนั้น ไอของแอลกอฮอล์กบัน ้ าจะผ่านคอของ
เคร่ืองกลัน่เขา้ไปยงัท่อทองแดงท่ีขดเป็นเกลียวและแช่อยูใ่นน ้าเยน็ แอลกอฮอล์และน ้ าจะควบแน่นผสม
กนัอยู ่ไดเ้ป็น Low wine จากนั้น Low wine จะถูกส่งไปยงัเคร่ืองกลัน่สปิริต (Spirit still) ซ่ึงเป็นเคร่ือง
กลัน่คร้ังท่ีสอง  การกลัน่คร้ังท่ีสองเพื่อเพิ่มความเขม้ขน้ของแอลกอฮอล์ให้ได ้140-160 Proof  และแยก
สารท่ีไม่ตอ้งการออกไป  ดิสทิลเลทท่ีผา่นเคร่ืองกลัน่สปิริตเท่านั้นท่ีสามารถใชเ้ป็นสุรากลัน่ได ้ 
 

 

 

 

การผลติมอลต์ การต้มมอลต์ การหมกั 

การกลัน่ การบ่มและเกบ็รักษาสุรา 
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     รูปที ่3.11  เคร่ืองกลัน่วสิก้ีแบบหมอ้ตม้ (Pot still) 

                                  ท่ีมา : สาวติรี  ล่ิมทอง (2549) 
 

5. การบ่ม (Maturation) เป็นขั้นตอนการผสมปรุงแต่งและบรรจุขวด ดิสทิลเลทท่ีได้
หลงัจากการกลัน่ตอ้งน าไปบ่มในถงัไมโ้อค๊อยา่งนอ้ย 3 ปี แต่ส่วนใหญ่นิยมบ่ม 8 ปี โดยในระหวา่งการ
บ่ม ตอ้งลดปริมาณแอลกอฮอล์ให้ไดป้ระมาณ 100 Proof นอกจากน้ีในระหวา่งบ่มดิสทิลเลทจะหายไป
ประมาณ 15% โดยการระเหย และอาจมีการเปล่ียนแปลงสี กล่ิน รสได ้เม่ือครบเวลาบ่ม ดิลทิลเลทจะ
ถูกน ามาผสมปรุงแต่งตามสูตรของแต่ละโรงงาน เม่ือผสมแลว้จะปล่อยไวอี้กหลายเดือนเพื่อให้มีการ
ผสมเขา้กนัสมบูรณ์ (Marry) จากนั้นท าใหเ้ยน็ กรองตะกอนแลว้จึงน าไปบรรจุขวด  
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ค าถามท้ายบท 

 

1. จากภาพท่ีใหม้า จงอธิบายกระบวนการทางชีวเคมีของยสีตใ์นการหมกัแอลกอฮอล์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ในมอลตท่ี์น ามาใชใ้นการผลิตเบียร์นั้น มีเอนไซมช์นิดใดบา้ง ท่ีจะช่วยในการยอ่ยมอลตใ์นขณะตม้
ใหเ้ป็นเวร์ิท 

3. ในดอกฮอปจะมีสารท่ีส าคญัคือน ้ามนัหอมระเหย และอลัฟาเรซิน สารทั้ง 2 ชนิดน้ี มีบทบาทในการ
ผลิตเบียร์อยา่งไร 

4. เบียร์มีก่ีประเภท และมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

5. การเติมโปแตสเซียมเมตาไบซลัไฟต ์(KMS) ลงในน ้าผลไมท่ี้ใชผ้ลิตไวน์เพื่อจุดประสงคใ์ด 

6. การหมกัแบบ Malolactic fermentation ท่ีเกิดข้ึนในขณะบ่มไวน์ จะส่งผลดีต่อไวน์อยา่งไร 

7.  จงอธิบายความแตกต่างในการผลิตไวน์ขาวกบัไวน์แดง 

8. สุรากลัน่ชนิดนิวทรัล สปิริต (Neutral spirit) และวสิก้ี (Whisky) มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

9. การกลัน่สุราจะใชเ้คร่ืองกลัน่ 2 ชนิด คือ ชนิดใดบา้ง 

10. สุราความเขม้ขน้ 100 Proof เท่ากบัความเขม้ขน้ก่ีดีกรี 

ก. 100 ดีกรี   ข.  75 ดีกรี 

ค.    50 ดีกรี    ง.  25 ดีกรี  
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เฉลยค าถามท้ายบท 

 

1. กระบวนการทางชีวเคมีของยีสต์ในการหมกัแอลกอฮอล์ เร่ิมจากยีสต์จะเกิดการย่อยสลายกลูโคส
ผา่นวิถีไกลโคไลซีสไดผ้ลิตภณัฑ์เป็นกรดไพรูวิก 2 โมเลกุล จากนั้นกรดไพรูวิกจะเปล่ียนเป็นอะเซตลั
โคเอนไซม ์เอ แลว้เขา้สู่กระบวนการหมกัเพื่อสร้างแอลกฮฮอล์โดยยีสต ์(Alcohol fermentation) จะได้
ผลิตภณัฑเ์ป็นเอทานอล 2 โมเลกุล พร้อมดว้ย ATP และ CO2 อยา่งละ 2 โมเลกุล 

2. ในมอลต์ท่ีน ามาใช้ในการผลิตเบียร์ จะมีเอนไซม์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ แอลฟาอะไมเลส เบตาอะไมเลส 
และโปรตีเอส โดยท่ีแอลฟาอะไมเลส จะช่วยยอ่ยแป้งให้เหลว (Liquefaction) และใสกลายเป็นเจลาติน         
ส่วน เบตาอะไมเลส จะช่วยยอ่ยใหเ้จลาตินกลายเป็นน ้าตาลชนิดต่างๆ และโปรตีเอสจะช่วยยอ่ยโปรตีน
ในมอลตเ์ป็นกรดอะมิโน เพื่อเป็นธาตุอาหารของยสีต ์ 
3. น ้ามนัหอมระเหย และอลัฟาเรซิน ท่ีอยูใ่นดอกฮอป มีบทบาทในการผลิตเบียร์คือ น ้ ามนัหอมระเหย 

จะใหก้ล่ินเฉพาะแก่เบียร์ เน่ืองจากมีส่วนผสมเป็นไฮโดรคาร์บอนจ าพวกเทอร์ปีน (Terpene) หลายชนิด           
ส่วนสารอลัฟาเรซินช่วยใหค้วามขมแก่เบียร์ และยงัช่วยไม่ใหเ้บียร์เน่าเสียเน่ืองจากแบคทีเรียบางชนิด 

4. เบียร์มี 2 ประเภท คือ Top fermented beer กบั Bottom fermented beer มีความแตกต่างกนัคือ Top 

fermented beer หมกัโดย Top fermented yeast เม่ือส้ินสุดการหมกั Top fermented yeast จะรวมตวักนั
ลอยข้ึนบนผิวหน้าน ้ าหมกั ไดเ้บียร์ท่ีเรียกวา่ Ale beer ส่วน Top fermented beer หมกัโดย Bottom 

fermented yeast ท่ีหลงัจากการหมกัส้ินสุดแลว้ จะรวมตวักนัจมลงสู้กน้ถงัหมกั ไดเ้บียร์ท่ีเรียกวา่ Lager 

beer 

5. การเติมโปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ (KMS) ลงในน ้ าผลไมท่ี้ใช้ผลิตไวน์เพื่อช่วยในการท าลาย
เช้ือจุลินทรียท่ี์ปนเป้ือนมากบัวตัถุดิบ 

6. การหมกัแบบ Malolactic fermentation ท่ีเกิดข้ึนในขณะบ่มไวน์ จะส่งผลดีต่อไวน์ คือ จะเกิดการ
เปล่ียนแปลงด้านกล่ินรส โดยจะมีการสร้างกรดมาลิกข้ึน จากนั้นจะเปล่ียนไปเป็นกรดแลคติกและ
คาร์บอนไดออกไซด ์

7. ความแตกต่างในการผลิตไวน์ขาวกบัไวน์แดง คือ ไวน์ขาวจะใชอ้งุ่นขาวในการหมกั ใชอุ้ณหภูมิใน
การหมกัต ่า ระยะเวลานาน และหมกัจนน ้ าตาลเกือบหมด (Dry)  ส่วนไวน์แดงจะหมกัโดยใชอ้งุ่นแดง 
ใชอุ้ณหภูมิสูงกวา่การหมกัไวน์ขาว เพื่อสกดัสีออกมาจากเปลือกองุ่นให้ไดม้ากท่ีสุด ระยะเวลาในการ
หมกัสั้นกวา่และมีปริมาณน ้าตาลเหลือมากกวา่ไวน์ขาว 

8. นิวทรัล สปิริต (Neutral spirit) และวิสก้ี (Whisky) มีความแตกต่างกนั คือ นิวทรัล สปิริต เป็น
ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดจ้ากวตัถุดิบหลายชนิด เม่ือน ามากลัน่ดิสทิลเลท (Distillate) จะไดแ้อลกอฮอล์ออกมา 
190 Proof หรือสูงกว่า ส่วนวิสก้ี คือสุรากลัน่ท่ีผลิตจาก Grain mash เม่ือกลัน่ดิสทิลเลทแลว้จะได้
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แอลกอฮอล์ 190 Proof นอกจากนั้นในกระบวนการกลั่นนั้นท าให้ได้ดิสทิลเลทท่ีมีกล่ินรสและ
ลกัษณะเฉพาะของวสิก้ี 

9. การกลัน่สุราจะใชเ้คร่ืองกลัน่ 2 ชนิด คือ เคร่ืองกลัน่แบบหมอ้ตม้ (Pot still) เพื่อรักษาสารท่ีให้กล่ิน
รสท่ีเกิดในระหว่างการหมกัไว ้แลว้ผ่านดิสทิลเลทไปยงัเคร่ืองกลัน่สปิริต (Spirit still) ซ่ึงเป็นเคร่ือง
กลัน่คร้ังท่ีสอง  การกลัน่คร้ังท่ีสองเพื่อเพิ่มความเขม้ขน้ของแอลกอฮอล์ให้ได ้140-160 Proof  และแยก
สารท่ีไม่ตอ้งการออกไป 

10. ค. สุราความเขม้ขน้ 100 Proof เท่ากบัความเขม้ขน้ 50 ดีกรี 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

การผลติกรดอะมิโน 4 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเนื้อหา 

1. การคน้พบกรดอะมิโน 

2. การใชป้ระโยชน์จากกรดอะมิโน  

3. วธีิการผลิตกรดอะมิโน 

3.1 การยอ่ยสลายวตัถุดิบท่ีมีโปรตีนสูง  

3.2 การสังเคราะห์โดยวธีิทางเคมี  

3.3 การใชจุ้ลินทรียใ์นการผลิต 

4. การผลิตกรดอะมิโนโดยจุลินทรีย ์ 

5. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนโดยจุลินทรีย ์

5.1 สายพนัธ์ุของจุลินทรีย ์  
5.2 ส่วนประกอบของอาหารเล้ียงเช้ือ  

5.3 สภาพแวดลอ้มในการหมกั 

6. การผลิตกรดกลูตามิก  
6.1 จุลินทรียท่ี์ใชผ้ลิตกรดกลูตามิก   
6.2 การสังเคราะห์กรดกลูตามิกจากกลูโคสโดย Glutamic acid bacteria  

6.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตกรดกลูตามิก 

ค าถามทา้ยบท  
เฉลยค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. เขียนสรุปล าดบัการคน้พบและวธีิการผลิตกรดอะมิโนได ้

2. อธิบายประโยชน์และการน ากรดอะมิโนไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆได ้

3. เปรียบเทียบความแตกต่างของการผลิตกรดอะมิโนแต่ละวธีิได ้

4. อธิบายคุณสมบติัของเช้ือแบคทีเรียท่ีใชใ้นการผลิตกรดอะมิโนได ้

5. เขียนสรุปขั้นตอนทางชีวเคมีในการสังเคราะห์กรดกลูตามิกโดยแบคทีเรียได ้
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วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเน้ือหา และส่ือบนคอมพิวเตอร์ 

2. ใหเ้น้ือหา โดย ระหวา่งให้เน้ือหา ผูส้อนถามค าถาม เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนถาม และอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

3. ทบทวนเน้ือหาหลงัการบรรยายโดยการใหใ้หท้  าค าถามทา้ยบทเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอนรายวชิาเทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม 

2. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ 
 

การวดัผล 
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การตอบค าถามทา้ยบท 

 

การประเมนิผล 
1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมกิจกรรมและการตอบค าถาม 

2. ความถูกตอ้งของการตอบค าถามทา้ยบท ไม่นอ้ยกวา่ 80 %       
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บทที ่ 4 

การผลติกรดอะมิโน 

 

บทน า 

 กรดอะมิโนเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนซ่ึงเป็นสารท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัของส่ิงมีชีวิต 
ตามปกติในธรรมชาติจะพบกรดอะมิโน 20 ชนิด โดยมีทั้งกรดอะมิโนชนิดจ าเป็น (essential amino 

acid) ซ่ึงร่างกายมนุษยไ์ม่สามารถสังเคราะห์เองได ้ตอ้งไดรั้บจากอาหารท่ีรับประทานเขา้ไป ไดแ้ก่     
เมไทโอนีน ไอโซลิวซีน ลิวซีน เฟนิลอะลานีน อาร์จีนีน ทรีโอนีน ฮีสทีดีน ทริปโตเฟน และวาลีน กบั
กรดอะมิโนชนิดไม่จ  าเป็น (non-essential amino acid) ซ่ึงเป็นชนิดท่ีร่างกายสามารถสังเคราะห์เองได ้ 

 เม่ือเรารับประทานอาหารท่ีมีโปรตีนเขา้ไป ร่างกายจะย่อยสลายโปรตีนได้เป็นกรดอะมิโน     
ทั้งน้ี ร่างกายจะดูดซึมกรดอะมิโนในรูปแบบอิสระ (Free-from) และน าไปใชไ้ดเ้ลย  กรดอะมิโนแต่ละ
ชนิดมีประโยชน์แตกต่างกนัออกไป ทั้งในแง่ของการส่งเสริมระบบภูมิคุม้กนัไปจนถึงการลดความ
จ าเป็นในการใช้ยา รวมทั้งร่างกายจะน ากรดอะมิโนไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ไดแ้ก่ สังเคราะห์โปรตีนท่ี
ร่างกายต้องการ สังเคราะห์สารอ่ืน เช่น เป็นตัวตั้ งต้นของการสร้างสารส่งสัญญาณประสาท 
(Neurotransmitter) สังเคราะห์ฮอร์โมนธัยรอกซิน และเอนไซม์  เป็นสารตั้งตน้หรือตวักลางในการ
สังเคราะห์กรดอะมิโนตวัอ่ืนๆ ช่วยเพิ่มการสะสมไกลโคเจนและไขมนั  สร้างกลูโคสในยามท่ีร่างกาย
ขาดแคลน ใหพ้ลงังานแก่ร่างกายเม่ือร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตและไขมนั 

 

1. การค้นพบกรดอะมโิน 

 การค้นพบกรดอะมิโนในคร้ังแรกเกิดจากการท่ีชาวญ่ีปุ่นใช้สาหร่ายทะเลท่ีเรียกว่า คอนบุ 
(Konbu) เพื่อปรุงรสชาติของอาหารมาเป็นเวลานาน ต่อมา Ikeda (1908) พบวา่รสชาติของคอนบุเกิด
จากกรดอะมิโน L-glutamic acid จากนั้นในปี ค.ศ. 1908 บริษทัอายโินะโมะโต๊ะ จึงไดมี้การผลิตผงชูรส
หรือโมโนโซเดียมกลูทาเมต (monosodium glutamate; MSG) โดยการใชก้รดยอ่ยสลาย (hydrolyzed) 
โปรตีนในขา้วสาลี (wheat gluten) และโปรตีนในถัว่เหลือง (soybean protein) หลงัจากนั้นประมาณ   
50 ปี Konishita และคณะ (1957) พบว่า แบคทีเรีย Corynebecterium glutamicum สามารถผลิต       
กรดอะมิโนได้ในปริมาณสูง จึงเร่ิมมีการผลิตโมโนโซเดียมกลูทาเมตโดยอาศยักระบวนการหมกั       
ดว้ยจุลินทรีย ์จนสามารถผลิตในระดบัอุตสาหกรรมได ้จากนั้นเป็นตน้มาจึงเร่ิมมีผูส้นใจศึกษาเก่ียวกบั
การผลิตกรดอะมิโนชนิดต่างๆ โดยจุลินทรียอ์ยา่งกวา้งขวาง ในปัจจุบนัพบวา่การผลิตกรดอะมิโนเกือบ
ทุกชนิดอาศยักระบวนการหมกัโดยจุลินทรีย ์ยกเวน้ ไกลซีน ซีสเทอีน และซีสทีน ต่อมาเม่ือมีความ
ตอ้งการกรดอะมิโนเพิ่มมากข้ึน  จึงมีการผลิตกรดอะมิโนโดยการสังเคราะห์ทางเคมี เช่น การผลิตโดย
กระบวนการดูปองต์ (Dupont) ซ่ึงเป็นการสังเคราะห์ DL-glutamate จากอะเซทิลีน หรือกระบวนการ
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อายิโนะโมะโต๊ะ (Ajinomoto process) โดยใช้อะคริโลไนไทรล์ (acrylonitrile) ในการสังเคราะห์      
DL-glutamate ซ่ึงใหผ้ลผลิตสูง  
 

2. การใช้ประโยชน์จากกรดอะมโิน 

 ความตอ้งการกรดอะมิโนมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนทุกปี ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการท านาย
มูลค่าการซ้ือขายกรดอะมิโนในระหวา่งปี ค.ศ. 2004-2009 วา่จะมีมูลค่าสูงถึง 1.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 
(http://www.bharatbook.com/detail.asp?id=8477)  โดยกรดอะมิโนท่ีมีมูลค่าการซ้ือขายสูงสุดคือ         
เมไทโอนีน รองลงมาคือ ไลซีน และทริปโตเฟน ซ่ึงกรดอะมิโนทั้ง 3 น้ี ถูกน าไปใช้เป็นอาหารสัตว ์  
เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในแง่ของปริมาณการผลิตแลว้ กรดอะมิโนท่ีมี
ปริมาณการผลิตสูงท่ีสุดในโลกคือ กรดกลูตามิก รองลงมาคือ เมไทโอนีน และไลซีน ซ่ึงกรดอะมิโน 
ทั้ง 3 ชนิดน้ี มีปริมาณการผลิตคิดเป็น 95% ของการผลิตกรดอะมิโนทั้งหมด โดยกรดอะมิโนจะถูก
น าไปใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมประมาณ 66% ใชเ้ป็นส่วนผสมในอาหารสัตว ์31% และ
ใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืนๆ อีก 3% 

 ในประเทศไทยมีโรงงานผลิตโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือผงชูรสท่ีน ามาใช้ปรุงแต่งรสชาติ  
ของอาหารอยูห่ลายโรงงาน เช่น อายโินะโมะโตะ๊ ราชาชูรส และอายะโนะทาการะ โดยในปี พ.ศ. 2548 

มีปริมาณการส่งออก 22,304 เมทริกซ์ตนั คิดเป็นมูลค่าประมาณ 540 ล้านบาท  นอกจากน้ี บริษทั       
อายิโนะโมะโต๊ะยงัมีโรงงานผลิตแอลไลซีน (L-lysine) เพื่อน ามาใช้เสริมในอาหารสัตว ์ซ่ึงปัจจุบนั       
มีก าลงัการผลิต 4,500 ตนัต่อปี ในขณะท่ีในตลาดโลกมีความต้องการมากถึง 100,000 ตนัต่อปี  
(http://www.doa.go.th/fieldcrops/cas/pro/p002.pdf )  

 แนวทางการใช้ประโยชน์จากกรดอะมิโนสามารถแบ่งได้ 3 ลกัษณะใหญ่ๆ ได้แก่ การใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการใช้ประโยชน์ทาง
อุตสาหกรรมเคมี สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

d 

http://www.bharatbook.com/detail.asp?id=8477
http://www.doa.go.th/fieldcrops/cas/pro/p002.pdf
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ตารางที ่4.1  การใชป้ระโยชน์จากกรดอะมิโน 

 

ชนิดของกรดอะมิโน การใช้ประโยชน์ 

1. ทางอุตสาหกรรมอาหาร 

Monosodium Glutamate  

Alanine และ Glycine 

Cysteine 

 

Tryptophan และ Histidine 

Aspatame, L-aspartyl-L-phenylalanine 

methyl ester  

Lysine, Methionine, Threonine 

 

ผงชูรส ปรุงแต่งรสอาหาร 

เป็นสารใหค้วามหวานในน ้าผลไม ้

ปรับปรุงคุณภาพของการอบขนมปัง, เป็น 
antioxidant ในน ้าผลไม ้

เป็น antioxidant ป้องกนัการหืนในนมผง 

เป็นสารใหค้วามหวานพลงังานต ่า 

 

เป็นสารเสริมในอาหารสัตว ์(feed additives) 

2. ทางการแพทย์ 

L-arginine 

 

 

L-cysteine 

L-glutamine และ L-histidine 

L-arginine, L-isoleucine, L-leucine,          

L-phenylalanine, L-proline, L-tryptophan, 

L-tyrosine, L-valine  

 

ระงบัอาการ hyperammonia และอาการผดิปกติ
ของตบัโดยไปเพิ่มกิจกรรมของเอนไซมอ์าร์จีเนส
ในตบั 

รักษาหลอดลมอกัเสบ หรืออาการหวดัน ้ามูกไหล  

รักษาอาการเป็นแผลในกระเพาะอาหาร 

ใชฉี้ด (infusion) ใชก้บัผูป่้วยท่ีตอ้งการ 

กรดอะมิโนนั้น 

3. ทางเคมี 
Alanine 

Lysine 

Histidine 

Glycine 

 

Threonine 

 

N-acyl derivative ของกรดอะมิโนบางชนิด 

 

ใชผ้ลิต polyalanine fiber 

ใชผ้ลิต lysine isocyanate resin 

ใชผ้ลิตกรดยโูรคานิกเพื่อใชเ้ป็น suntanning agent 

เป็นสารตั้งตน้ในการผลิตไกลโฟเสท (glyphosate)   
เพื่อก าจดัศตัรูพืช 

เป็นสารตั้งตน้ในการผลิตแอซทรีโอแนม 
(azthreonam) เพื่อใชเ้ป็นสารก าจดัวชัพืช 

ใชใ้นการผลิตเคร่ืองส าอาง 

 

ทีม่า : ดดัแปลงจาก ดวงพร คนัธโชติ, 2530 หนา้ 145 และสมใจ ศิริโภค, 2544 หนา้ 325-327 
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3. วธิีการผลติกรดอะมโิน 

การผลิตกรดอะมิโนทางการค้าอาจท าได้โดยตรงโดยการย่อยสลายวตัถุดิบท่ีมีโปรตีนสูง     
หรือการสังเคราะห์โดยวิธีการทางเคมี หรือการผลิตโดยอาศัยกระบวนการหมักโดยจุลินทรีย ์              
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 การย่อยสลายวตัถุดิบทีม่ีโปรตีนสูง โดยทัว่ไปจะใชก้รดยอ่ยสลาย (hydrolyzed) โปรตีนจากพืช 
เช่น กลูเตนจากข้าวสาลี หรือโปรตีนจากถั่วเหลือง ซ่ึงเป็นวิธีการผลิตกรดอะมิโนในระยะแรกๆ        
โดยกรดอะมิโนท่ียงัคงใช้วิธีการน้ีในการผลิต ได้แก่ ซีสเทอีน  ซีสทีน ลิวซีน แอสพาราจีน และ          
ไทโรซีน  

3.2 การสังเคราะห์โดยวิธีทางเคมี  ในการผลิตกรดอะมิโนบางชนิด เช่น อะลานีน เมไทโอนีน     
ทริปโตเฟน และไกลซีน นิยมใช้วิธีการทางเคมี เน่ืองจากมีตน้ทุนในการผลิตต ่า แต่กรดอะมิโนท่ีผลิต
โดยวิธีการทางเคมีจะมีทั้งในรูป D- และ L- isomer ถา้ตอ้งการน ามาใชเ้ป็นส่วนผสมในอาหารมนุษย์
และสัตวจ์ะตอ้งเปล่ียนใหอ้ยูใ่นรูป L-isomer ก่อน โดยใชเ้อนไซม ์aminoacylase ดงัรูปท่ี 4.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.1  การใชเ้อนไซมใ์นการผลิต L-amino acid จาก DL-amino acid 

                  ทีม่า : สมใจ ศิริโภค, 2544 หนา้ 328 

 

3.3 การใช้จุลินทรีย์ในการผลิต โดยอาศยักระบวนการหมกัของจุลินทรียท่ี์เพาะเล้ียงในแหล่ง
คาร์บอนท่ีมีราคาถูก เช่น กลูโคส ซูโครส กากน ้ าตาล อะซีเทต อลัเคน เป็นตน้  จุลินทรียจ์ะมีวิถี            

+  RCOOH 

+  H2O 

Aminoacylase  

(Aspergillus oryzae) 

+   

Racemization 

DL-R-CHCOOH 

             
     NHCOR 

L-R-CHCOOH 

          
         NH2 
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เมแทบอลิซึมท่ีจะเปล่ียนแหล่งคาร์บอนไปเป็นกรดอะมิโนชนิดต่างๆ ไดต้ามตอ้งการ นอกจากน้ีอาจจะ
ใช้เอนไซม์จากจุลินทรียเ์พื่อเปล่ียนสารตั้งตน้บางอย่างให้เป็นกรดอะมิท่ีตอ้งการก็ได้ โดยอาจจะใช้
จุลินทรียท์ั้งในรูปของเซลล์อิสระ (Free cells) หรือเซลล์หรือเอนไซมท่ี์ถูกตรึง (immobilized cells หรือ 
immobilized enzyme) 

 

4. การผลติกรดอะมโินโดยจุลนิทรีย์ 

จุลินทรีย์หลายชนิดสามารถสังเคราะห์กรดอะมิโนจากแหล่งคาร์บอนและสารประกอบ
ไนโตรเจน ซ่ึงอาจสังเคราะห์ไดม้ากเกินความตอ้งการ จึงขบัออกมาในอาหารเล้ียงเช้ือ จุลินทรียบ์าง
ชนิดสังเคราะห์กรดอะมิโนไดม้ากจนผลิตเป็นการคา้ได้ เช่น แอล-ไลซีน (L-lysine) ผลิตโดยเช้ือ 

Enterobacter aerogenes กรดแอล-กลูตามิก (L-glutamic acid) โดยแบคทีเรีย Micrococus, Arthrobacter 

เป็นตน้ (http://www.swu.ac.th/royal/book2/b2c11t2.html)  

 อยา่งไรก็ตาม จุลินทรียส์ายพนัธ์ุธรรมชาติ (wild type) จะผลิตกรดอะมิโนไดป้ริมาณนอ้ยมาก 
และมีกรดอะมิโนบางชนิดเท่านั้นท่ีจุลินทรียส์ายพนัธ์ุธรรมชาติสามารถผลิตและปลดปล่อยออกมา      
ในอาหารเล้ียงเช้ือ ได้แก่ กรดกลูตามิก อะลานีน และวาลีน ดงัท่ีได้แสดงกลไกการผลิตกรดอะมิโน
ภายในเซลลใ์นรูปท่ี 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.2  กลไกการผลิตกรดอะมิโนภายในเซลล ์Corynebacterium glutamicum 

ทีม่า : http://aem.asm.org/content/78/3/865/F1.expansion.html 

http://www.swu.ac.th/royal/book2/b2c11t2.html
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ตวัอย่างของจุลินทรีย์สายพนัธ์ุธรรมชาติท่ีผลิตกรดอะมิโนในระดับอุตสาหกรรมได้ เช่น 
Corynebacterium glutamicum และ Brevibacterium flavum ใช้ในการผลิตกรดกลูตามิก และ 
Pseudomonas No. 483 ท่ีใชใ้นการผลิตอะลานีน 

การท่ีแบคทีเรียสายพนัธ์ุธรรมชาติผลิตกรดอะมิโนไดใ้นปริมาณน้อยมีสาเหตุจากการมีกลไก
การควบคุมแบบยอ้นกลบั (feedback control) ดงันั้น ในการผลิตกรดอะมิโนอ่ืนๆ ในระดบัอุตสาหกรรม
จึงตอ้งมีการปรับปรุงสายพนัธ์ุจุลินทรียใ์ห้สามารถผลิตกรดอะมิโนในปริมาณสูง โดยน าเอาจุลินทรีย์
สายพนัธ์ุกลาย (mutant) จ  าพวกออกโซโทรป (auxotrophic mutant) ท่ีตอ้งการกรดอะมิโน วิตามิน หรือ
ไนโตรจีนัสเบส ในการเจริญมาปรับปรุงสายพันธ์ุ โดยน ามาศึกษาวิถีของการสังเคราะห์สาร 
(biosynthetic pathway) และศึกษาลกัษณะทางพนัธุศาสตร์ จนสามารถปรับปรุงสายพนัธ์ุจุลินทรีย์       
ใหผ้ลิตกรดอะมิโนในปริมาณสูงไดต้ามตอ้งการ 

 

5. ปัจจัยทีม่ผีลต่อการผลติกรดอะมโินโดยจุลนิทรีย์ 

5.1 สายพนัธ์ุของจุลนิทรีย์  ในการผลิตกรดอะมิโนแต่ละชนิดจะตอ้งคดัเลือกสายพนัธ์ุจุลินทรียใ์ห้
เหมาะสม จึงจะท าให้ไดผ้ลผลิตท่ีตอ้งการสูง จุลินทรียท่ี์ใช้ในการผลิตกรดอะมิโนส่วนใหญ่มกัเป็น
จุลินทรียส์ายพนัธ์ุกลาย (mutant) ดงันั้น จึงตอ้งเลือกใช้สายพนัธ์ุท่ีมีความคงตวัทางพนัธุกรรมด้วย 
ตวัอยา่งของจุลินทรียท่ี์ใชใ้นการผลิตกรดอะมิโนทางการคา้ แสดงในตารางท่ี 4.2 

5.2 ส่วนประกอบของอาหารเลีย้งเช้ือ ไดแ้ก่ 

5.2.1 แหล่งคาร์บอน โดยทัว่ไปจะใชก้ลูโคสหรือซูโครส ความเขม้ขน้ 10-20 เปอร์เซ็นต ์โดยใน
ระดบัอุตสาหกรรมนิยมใชใ้นรูปของกากน ้าตาล หรือแป้งท่ียอ่ยแลว้ (starch hydrolysate) 

5.2.2 แหล่งไนโตรเจน นิยมใช้ก๊าซแอมโมเนียและเกลือแอมโมเนีย เช่น แอมโมเนียมคลอไรด ์
แอมโมเนียมซัลเฟต หรืออาจจะใช้ยูเรียในกรณีท่ีเช้ือสามารถย่อยสลายยูเรียได้ และอาจมีการเติม
สารประกอบอินทรียเ์ชิงซ้อนเพื่อเป็นแหล่งไนโตรเจนดว้ย เช่น yeast extract, meat extract, peptone, 

polypeptone, NZ-amine (casein hydrolysate), soybean meal hydrolysate และ corn steep liquor 

5.2.3 ธาตุอาหาร โดยทัว่ไปนิยมเติม KH2PO4, K2HPO4, MgSO4, FeSO4 และ MnSO4 ลงไปใน
อาหารเล้ียงเช้ือ เพื่อเป็นแหล่งของธาตุอาหารต่างๆ นอกจากน้ี อาจมีการเติมแร่ธาตุอ่ืนๆ เพิ่มเติมอีก เช่น 
KCl, MgCl2, MnCl2, CaCl2, H3BO3, CuSO4, Na2MoO4, CoNO3, NaH2PO4 และ CoCl2 

5.2.4 วติามิน ในอาหารเล้ียงเช้ือท่ีใชผ้ลิตกรดอะมิโน อาจมีการเติมวิตามินบางชนิด เช่น ไบโอติน 
ไทอะมีน นิโคตินาไมด์ แคลเซียมแพนโทธีเนต ไรโบฟลาวิน และวิตามินบี 12 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       
ไบโอตินเป็นสารท่ีมีส าคญัในการผลิตกรดกลูตามิก  

5.2.5 กรดอะมิโน เน่ืองจากจุลินทรียท่ี์ใชใ้นการผลิตกรดอะมิโนส่วนใหญ่เป็นสายพนัธ์ุกลายชนิด
ออกโซโทรปท่ีตอ้งการกรดอะมิโนบางอย่างในการเจริญ  จึงจ าเป็นตอ้งเติมกรดอะมิโนชนิดท่ีเช้ือ
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ตอ้งการลงไปในอาหารเล้ียงเช้ือดว้ย โดยเติมในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการเจริญ แต่ไม่ท าให้เกิดการยบัย ั้ง
แบบยอ้นกลบั 

 

ตารางที ่4.2  ตวัอยา่งจุลินทรียท่ี์ใชผ้ลิตกรดอะมิโนทางการคา้ 

 

ชนิดของ 

กรดอะมิโน 

สายพนัธ์ุจุลนิทรีย์ ลกัษณะเฉพาะ 

ทางพนัธุกรรม 

ผลได้ของ 

กรดอะมิโน  
(กรัมต่อ
ลติร) 

แหล่ง
คาร์บอน 

DL-Alanine Microbacterium 

ammoniaphilum 

ArgHx
R
 60 Glucose 

L-Alanine Pseudomonas No.483 Wild type 17.5 Glucose 

L-Arginine Serratia marcescens AT 428 

(aru argR2 argA2) 

Transduction 

Canavanine
R
 

50 Glucose 

L-Aspartic 

acid 

Escherichia coli  K1-1023*  56 Fumaric 

acid 

L-Glutamic 

acid 

Corynebacterium glutamicum 

Brevibacterium flavum 

Arthrobacter paraffineus 

Wild type 100 Glucose 

L-Histidine S. marcescens L120 (pSH 368) rDNA 40 Sucrose 

L-Isoleucine Brevibacterium flavum Eth
R
 30 Acetate 

L-Leucine Brevibacterium lactofermentum Ile
-
  Met

-
  TA

R
 28 Glucose 

L-lysine Brevibacterium lactofermentum 

AJ 11204 

Brevibacterium flavum 

AEC
R 

 Ala
-
 CCL

R
 

ML
R
 FP

S
 

Hom
leakly 

 Thr
-
 

70 

 

75 

Glucose 

 

Acetate 

L-Methionine Corynebacterium glutamicum 

KY 9726 

Thr
-
  Eth

R
  

MetHX
R
 

2 Glucose 

L-Ornithine Corynebacterium glutamicum Arg
-
 26 Glucose 

L-

Phenylalanine 

Brevibacterium lactofermentum 5MT
R
  PEP

R
 

Dec
R
 Thr

-
  Met

-
   

25 Glucose 
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L-Proline Corynebacterium 

acetoacidophilum 

Uncharacterized 

mutant 

108 Glucose  

+ Glutamic 

acid 

L-Serine Brevibacterium lactofermentum SG
R
 4.5 Glucose 

L-Threonine E. coli  VL344 (pYN7) rDNA 55 Sucrose 

L-Tryptophan E. coli JP 4114 rDNA 23.5 Glucose 

L-Tyrosine Corynebacterium glutamicum 

Pr-20 

Phe
-
 PEP

R
 PEP

R
  

PAT
R
  TyrHX

R
 

18 Glucose 

L-Valine Brevibacterium lactofermentum 

No. 487 

TA
R
 31 Glucose 

     

ทีม่า : ดดัแปลงจาก สมใจ ศิริโภค, 2544 หนา้ 329-330. 

 

หมายเหตุ 

*Technique used for the production of L-aspartic acid between 1960-1973. 

Resistance: AEC, S-(β-aminoethyl –L-cysteine): AgrHX, arginine hydroxamate; CCL, α-

chlorocaprolactam; Dec, decoyinine; Eth, ethionine; FP, β -fluoropyruvate ; MetHx, methionine 

hydroxamate; ML, γ-methyl-L-lysine; 5MT, 5-methyltryptophan; PAP, p-amino-phenylalanine; PAT,  

p-amino-tyrosine; PEP, p-fluoro-phenylalanine; SG, sulfaguanidine; TA, 2-thiazolalanine; TyrHX, 

tyrosine hydroxamate;  

Auxotroph: Ala, alanine; Arg, arginine; Hom, homoserine, Ile, isoleucine; Met, methionine; Phe, 

phenylalanine; Thr, threonine; Tyr, tyrosine; aru, block in arginine degradation; argR, biosynthetic 

enzyme is depressed; argA, N-acetylglutamate synthesis is sensitive to feedback inhibition by 

arginine. 

 

5.3 สภาพแวดล้อมในการหมัก 

5.3.1 อุณหภูมิ โดยทัว่ไปจะควบคุมอุณหภูมิให้อยูร่ะหวา่ง 28-38 C  โดยข้ึนกบัชนิดของ
จุลินทรีย์และชนิดของกรดอะมิโนท่ีต้องการผลิต เช่น การผลิตกรดกลูตามิกจาก Corynebacterium 

glutamicum จะควบคุมอุณหภูมิใหอ้ยูร่ะหวา่ง 32-38 C และการผลิตไลซีนจาก Brevibacterium flavum 

จะควบคุมอุณหภูมิใหอ้ยูร่ะหวา่ง 28-33 C เป็นตน้  
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5.3.2 pH ค่าความเป็นกรดด่างท่ีเหมาะสมต่อการผลิตกรดอะมิโนจะอยู่ในช่วง 6.8-8.0 เช่น 
การผลิตกรดกลูตามิกจะควบคุม pH ให้อยูใ่นช่วง 7-8 และการผลิตไลซีนจะควบคุม pH ให้อยูใ่นช่วง 
6.8-7.5 เป็นตน้  

5.3.3 การให้อากาศ การสังเคราะห์กรดอะมิโนเป็นกระบวนการท่ีตอ้งการออกซิเจน เน่ืองจาก 
วิถีการสังเคราะห์กรดอะมิโนโดยแบคทีเรียนั้น จะเปล่ียนแปลงมาจากสารตวักลางในวฏัจกัรเครปส์     
ซ่ึงเป็นวฏัจกัรท่ีตอ้งการออกซิเจน (รูปท่ี 4.3)  ดงันั้น  การให้อากาศ (aeration) จึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญั ใน
การผลิตกรดอะมิโนเป็นอยา่งมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.3  วถีิการสังเคราะห์กรดอะมิโนชนิดต่างๆ ของ Brevibacterium flavum 

ทีม่า : Stanbury และคณะ (1999)  
 

6. การผลติกรดกลูตามกิ  
 กรดกลูตามิกมีการผลิตเป็นการคา้คร้ังแรกโดยการไฮโดรไลซ์วตัถุดิบจ าพวกโปรตีนจากพืชดว้ยกรด 
ต่อมามีการผลิตโดยใชก้รดอินทรียคื์อ -ketoglutarate หรือ citrate เป็นสับสเตรท โดยใช้เอนไซมจ์าก
จุลินทรีย์ แต่ไม่เพียงพอ เม่ือมีการค้นควา้ต่อมาจึงใช้วิธีการหมักโดยตรงจากแหล่งคาร์บอนและ
แอมโมเนียโดยใชจุ้ลินทรีย ์

6.1 จุลนิทรีย์ทีใ่ช้ผลติกรดกลูตามิก  
ไดแ้ก่แบคทีเรียกลุ่ม Corynebacteriaceae หรือ Glutamic acid bacteria มีลกัษณะทัว่ไปคือ 

1. รูปร่างไม่แน่นอน อาจมีทรงกลม ป้อม หรือรูปแท่ง 

2. Catalase positive 
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3. ติดสีแกรมบวก 

4. ไม่สร้างสปอร์ 

5. ตอ้งการออกซิเจนในการเจริญ 

6. ไม่เคล่ือนท่ี ไม่มีแฟลกเจลลา 

7. ตอ้งการไบโอตินในการเจริญ 

8. สะสมกรดกลูตามิกไดใ้นอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรต, NH4

+ และมีออกซิเจน 

9. มีค่า G+C content อยูใ่นช่วงแคบคือ 51.2 - 54.4 mol% 

ตวัอยา่งของแบคทีเรียกลุ่ม Glutamic acid bacteria ท่ีสร้างกรดกลูตามิกปริมาณสูง ไดแ้ก่ จีนสั 
Corynebacterium เช่น C. glutamicum   จีนสั  Brevibacterium   เช่น  B. aminogenes,  B. flavum   จีนสั 
Microbacteium เช่น M. Flavum var. glutamicum และจีนสั Arthrobacter เช่น A. globiformis และ       
A. aminofaciens  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.4  ลกัษณะของเซลล ์Corynebacterium glutamicum ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเลคตรอน 

ทีม่า : http://bacmap.wishartlab.com/organisms/485 

 

6.2 การสังเคราะห์กรดกลูตามิกจากกลูโคสโดย Glutamic acid bacteria 

กระบวนการชีวสังเคราะห์ (biosynthesis) เพื่อสร้างกรดกลูตามิกจากกลูโคสโดยแบคทีเรียจะ
เก่ียวขอ้งกบัวิถีไกลโคไลซีส หรือ Embden-Meyerhof-Parnas pathway (EMP) และวิถี Pentose-

phosphate pathway โดยส่วนหน่ึงจะเขา้สู่วฏัจกัรเครปส์หรือ Tricarboxylic acid (TCA) cycle (รูปท่ี 4.5)  

สารตั้งตน้ท่ีเป็นกุญแจส าคญัในการผลิตกรดกลูตามิกคือ -ketoglutarate ซ่ึงถูกสังเคราะห์ข้ึนใน TCA 

cycle โดยผ่าน citrate และ isocitrate หลงัจากนั้น จะถูกเปล่ียนเป็นกรดกลูตามิกโดยกระบวนการ 
Reductive amination กบั แอมโมเนียมไอออนอิสระ ดงัแสดงในรูปท่ี 4.6 และ 4.7 
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รูปที่ 4.5 กระบวนการชีวสังเคราะห์ของกรดกลูตามิกจากกลูโคส 

ทีม่า : Nakayama (1982) อา้งโดย ดุษณี ธนะบริพฒัน์ (2537 หนา้ 12-13) 
 

 

 

 

        
 

 

รูปที ่4.6 ปฏิกิริยา Reductive amination ของ α-ketoglutarate 

ทีม่า : Crueger และ Crueger (1990)  
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   รูปที ่4.7  การเปล่ียน α-ketoglutarate ไปเป็นกรดกลูตามิก 

                      ทีม่า : ดุษณี ธนะบริพฒัน์, 2537 หนา้ 12-14 

 

สายพนัธ์ุจุลินทรียท่ี์ใชใ้นการผลิตกรดกลูตามิกเป็นการคา้จะตอ้งมีลกัษณะขาดแคลนเอนไซม ์             
-ketoglutarate dehydrogenase จึงจะช่วยให้เกิดการสังเคราะห์กลูตาเมตได ้เน่ืองจากการขาดแคลน
เอนไซมน้ี์ ท าให ้TCA cycle ไม่ครบวงจร นอกจากน้ี ถา้ในอาหารเล้ียงเช้ือมีกลูโคสแต่ไม่มีแอมโมเนียม
ไอออนก็จะท าใหเ้กิดการสะสม -ketoglutarate แทนการสะสมกลูตาเมต 

 ในระหวา่งการเจริญของจุลินทรีย ์กรดกลูตามิกท่ีเกิดข้ึนจะสะสมอยูภ่ายในเซลล์จนถึงจุดอ่ิมตวั 
(50 มิลลิกรัมต่อกรัมน ้ าหนักเซลล์แห้ง) และเม่ือเกิดการขาดแคลนไบโอตินจะท าให้กรดกลูตามิก        
ถูกส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ออกมาปนอยู่ในอาหารเล้ียงเช้ือ แต่ถ้าในอาหารเล้ียงเช้ือมีกากน ้ าตาล                
ซ่ึงมีปริมาณไบโอตินมาก การเติมยาปฏิชีวนะหรือกรดไขมนัจะช่วยให้มีการปลดปล่อยกรดกลูตามิก 
ออกมานอกเซลลไ์ด ้

6.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการผลติกรดกลูตามิก 

6.3.1 แหล่งคาร์บอน  คาร์โบไฮเดรตหลายชนิด สามารถน ามาใช้เป็นแหล่งคาร์บอนส าหรับ
การผลิตกรดกลูตามิกได ้โดยเฉพาะกลูโคสและซูโครส  แต่ในระดบัอุตสาหกรรมจะใชน้ ้ าแป้งท่ีถูกยอ่ย
แลว้ ภายใตส้ภาวะท่ีเหมาะสม แบคทีเรียจะเปล่ียนคาร์โบไฮเดรตไปเป็นกรดกลูตามิกไดป้ระมาณ 50% 

แต่ถ้าอยู่ในสภาวะไม่เหมาะสมจะไม่มีการผลิตกรดกลูตามิกเลย แต่จะมีปริมาณเซลล์มากและ                
มีผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เกิดข้ึนแทน เช่น กรดแลคติก -ketoglutarate และ N-acetylglucosamine เป็นตน้ 
ในทางอุตสาหกรรมสามารถผลิตกรดกลูตามิกได ้30-50 กรัมจากกลูโคส 100 กรัม ในอาหารเล้ียงเช้ือ
ปริมาตร 1 ลิตร 
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6.3.2 แหล่งไนโตรเจน ไดแ้ก่แอมโมเนียมซลัเฟต แอมโมเนียมคลอไรด์ แอมโมเนียมฟอสเฟต 
แอมโมเนียเหลว ก๊าซแอมโมเนียและยูเรีย โดยจะค่อยๆ เติมลงไปในถงัหมกั เพราะหากมีปริมาณมาก
เกินไปจะไปยบัย ั้งการเจริญและการผลิตกรดกลูตามิกได ้

6.3.3 เกลืออนินทรีย์  ไดแ้ก่ โปแตสเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส ฟอสเฟต ซัลเฟตและ    
คลอไรด์ ซ่ึงเหล็ก โปแทสเซียม โดยเฉพาะแมงกานีส มีความส าคญัในการผลิตให้ได้กรดกลูตามิก  
ปริมาณมาก 

6.3.4 pH ทีเ่หมาะสม คือ 7.0-8.0 ซ่ึงการเติมแอมโมเนียมไอออนในอาหารเล้ียงเช้ือตลอดเวลา  
จะช่วยปรับ pH ได ้ 

6.3.5 อุณหภูมิทีเ่หมาะสม คือ 30-35 
o
C  

6.3.6 การให้อากาศ การผลิตกรดกลูตามิกเป็นกระบวนการหมกัท่ีตอ้งการอากาศ  ถา้ออกซิเจน
ไม่เพียงพอจะท าให้ผลผลิตต ่าและเกิดกรดแลคติกและซักซินิกในปริมาณมาก  แต่ถ้าออกซิเจนมาก
เกินไปจะเกิดการสร้าง -ketoglutarate แทน  

6.3.7 ปริมาณไบโอติน นับว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากในการผลิตกรดกลูตามิก โดยการเติม        
ไบโอตินในอาหารเล้ียงเช้ือท่ีใช้ส าหรับผลิตกรดกลูตามิกนั้น จะตอ้งเติมในปริมาณท่ีต ่ากว่าปริมาณ         
ท่ีเหมาะสมต่อการเจริญ โดยทัว่ไปจะใชป้ริมาณนอ้ยกวา่ 5 ไมโครกรัมต่ออาหาร  1 ลิตร ถา้ไบโอติน    
มีมากเกินไป (25-30 ไมโครกรัมต่อลิตร) จะท าให้เกิดผลิตภณัฑ์อ่ืนแทน เช่น แลคเตทและซกัซิเนต        
ในอาหารเล้ียงเช้ือบางชนิด เช่น กากน ้ าตาลจะมีปริมาณไบโอตินสูงเกินไป (0.4-1.2 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม) แก้ไขได้โดยการเติมยาปฏิชีวนะเพนิซิลลินหรือ  อนุพนัธ์ของกรดไขมนั เช่น tween 60         

จะช่วยให้เช้ือผลิตกรดกลูตามิกไดม้ากข้ึน  นอกจากน้ีพบวา่ การใช้ oleate แทนไบโอตินในการเจริญ
ของจุลินทรีย ์จะช่วยใหก้ารผลิตกลูตามิกสูงข้ึนไดเ้ช่นกนั 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. การผลิตกรดอะมิโนทางการคา้สามารถท าไดก่ี้วธีิ และแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง  
2. ตามปกติจุลินทรีย์สายพนัธ์ุธรรมชาติ (wild type) จะผลิตกรดอะมิโนได้ในปริมาณน้อยมาก             
แต่มีกรดอะมิโนบางชนิดท่ีจุลินทรียส์ายพนัธ์ุธรรมชาติสามารถผลิตออกมาได้ในปริมาณสูง ได้แก่
กรดอะมิโนชนิดใดบา้ง 

3. เช้ือแบคทีเรียชนิด Lysine auxotroph มีลกัษณะอยา่งไร 

4. แบคทีเรียกลุ่ม Glutamic acid bacteria ท่ีสร้างกรดกลูตามิกปริมาณสูง ไดแ้ก่ จีนสัใดบา้ง 

5. สภาวะหรือปัจจยัใดบา้งท่ีจะตอ้งจดัใหเ้หมาะสม เพื่อใหส้ามารถผลิตกรดกลูตามิกไดใ้นปริมาณสูง  
6. จงเขียนสรุปขั้นตอนทางชีวเคมีในการสังเคราะห์กรดกลูตามิกโดยแบคทีเรีย 
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เฉลยค าถามท้ายบท 

 

1. การผลิตกรดอะมิโนทางการคา้สามารถท าได ้3 วธีิ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัดงัน้ี 

1) การยอ่ยสลายวตัถุดิบท่ีมีโปรตีนสูง โดยทัว่ไปจะใชก้รดยอ่ยสลาย โปรตีนจากพืช เช่น กลูเตน
จากขา้วสาลี หรือโปรตีนจากถัว่เหลือง  

2) การสังเคราะห์โดยวิธีทางเคมี ในการผลิตกรดอะมิโนบางชนิด เช่น อะลานีน เมไทโอนีน     
ทริปโตเฟน และไกลซีน  

3) การใช้จุลินทรีย์ในการผลิต โดยอาศยักระบวนการหมกัของจุลินทรียท่ี์เพาะเล้ียงในแหล่ง
คาร์บอนท่ีมีราคาถูก 

2. กรดอะมิโนท่ีจุลินทรียส์ายพนัธ์ุธรรมชาติสามารถผลิตออกมาไดใ้นปริมาณสูง ไดแ้ก่ กรดกลูตามิก 
อะลานีน และวาลีน 

3. เช้ือแบคทีเรียชนิด Lysine auxotroph มีลกัษณะส าคญัคือ ไม่สามารถสร้างกรดอะมิโนไลซีนได ้
จ าเป็นตอ้งเติมไลซีนลงในอาหารเล้ียงเช้ือ ไม่เช่นนั้นเช้ือจะไม่สามารถเจริญได ้

4. แบคทีเรียกลุ่ม Glutamic acid bacteria ท่ีสร้างกรดกลูตามิกปริมาณสูง ไดแ้ก่ แบคทีเรียในจีนสั
ต่อไปน้ี   

1) Corynebacterium เช่น C. glutamicum    

2) Brevibacterium   เช่น  B. aminogenes,  B. flavum    

3) Microbacteium เช่น M. Flavum var. glutamicum  

4) Arthrobacter เช่น A. globiformis และ A. aminofaciens 

5. สภาวะหรือปัจจยัใดบา้งท่ีจะตอ้งจดัใหเ้หมาะสม เพื่อใหส้ามารถผลิตกรดกลูตามิกไดใ้นปริมาณสูง  
1)  แบคทีเรียตอ้งเป็นสายพนัธ์ุท่ีขาดแคลนเอนไซม ์-ketoglutarate dehydrogenase จึงจะช่วยให้

เกิดการสังเคราะห์กลูตาเมตได ้เน่ืองจากการขาดแคลนเอนไซมน้ี์ ท าให ้TCA cycle ไม่ครบวงจร  
2) ถา้ในอาหารเล้ียงเช้ือตอ้งมีแอมโมเนียมไอออน จึงจะเกิดสามารถเปล่ียน -ketoglutarate ไปเป็น

กรดกลูตามิกได ้ 
3) เช้ือตอ้งอยูใ่นสภาวะท่ีขาดแคลนไบโอติน จึงจะท าใหก้รดกลูตามิกถูกส่งผา่นเยื่อหุ้มเซลล์ออกมา

ปนอยูใ่นอาหารเล้ียงเช้ือได ้ 
6. ขั้นตอนทางชีวเคมีในการสังเคราะห์กรดกลูตามิกโดยแบคทีเรีย สรุปไดด้งัน้ี  

 การสร้างกรดกลูตามิกจากกลูโคสโดยแบคทีเรียจะ เร่ิมจากวิถีไกลโคไลซีส และวิถี Pentose-

phosphate pathway โดยส่วนหน่ึงจะเขา้สู่วฏัจกัรเครปส์ ไดส้ารตวักลางท่ีจะใชเ้ป็นสารตั้งตน้ในการ
ผลิตกรดกลูตามิกคือ -ketoglutarate หลงัจากนั้น -ketoglutarate จะถูกเปล่ียนเป็นกรดกลูตามิกโดย
กระบวนการ Reductive amination กบั แอมโมเนียมไอออนอิสระ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่5 

การผลติกรดอนิทรีย์ 4 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเนื้อหา 

1. การผลิตกรดอะซิติก 

1.1 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตกรดอะซิติก 

1.2 กลไกทางชีวเคมีในการผลิตกรดอะซิติก 

1.3 ขั้นตอนการผลิตกรดอะซิติก 

1.3.1 การเตรียมวตัถุดิบในการหมกั  
1.3.2 เช้ือจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งในการหมกั 

1.3.3 กระบวนการหมกักรดอะซิติก 

1.4 น ้าส้มสายชู 

2. การผลิตกรดแลคติก 

2.1 วธีิการสังเคราะห์กรดแลคติกทางชีวภาพ 

2.2 การใชป้ระโยชน์จากกรดแลคติก 

2.3 กระบวนการหมกัแบบแลคติก 

3. การผลิตกรดซิตริก         

3.1 จุลินทรียท่ี์ใชใ้นการผลิตกรดซิตริก 

3.2 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตกรดซิตริก 

3.3 การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีภายในเซลลจุ์ลินทรียเ์พื่อผลิตกรดซิตริก 

3.4 การเจริญเติบโตและการสร้างกรดซิตริกของจุลินทรีย ์

3.5 กระบวนการผลิตกรดซิตริก 

3.6 สภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตกรดซิตริก 

ค าถามทา้ยบท  
เฉลยค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. ยกตวัอยา่งวตัถุดิบท่ีเหมาะสมส าหรับใชใ้นการผลิตกรดอะซิติกได ้

2. เขียนสรุปกลไกทางชีวเคมีในการผลิตกรดอะซิติกได ้
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3. เปรียบเทียบความแตกต่างของการหมกักรดอะซิติกแบบต่างๆ ได ้

4. เขียนแผนภาพสรุปวธีิการสังเคราะห์กรดแลคติกทางชีวภาพได ้

5. ยกตวัอยา่งการประโยชน์ของกรดแลคติกในดา้นต่างๆ ได ้

6. เขียนสรุปกลไกทางชีวเคมีการผลิตกรดซิตริกได ้

7. มีทกัษะในการท าปฏิบติัการเร่ืองการผลิตน ้าส้มสายชูหมกัจากขา้ว 

 

วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเน้ือหา โดยระหวา่งการบรรยายเน้ือหา ผูส้อนถามค าถาม และ
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนถาม และอภิปรายเน้ือหา 

2. อธิบายและสาธิตปฏิบัติการ เร่ือง การผลิตน ้ าส้มสายชูหมักจากข้าว เพื่อเป็นแนวทางให้
นกัศึกษาไดล้งมือท าปฏิบติัการเอง 

3. แบ่งผูเ้รียนกลุ่มละ 4 คน ใหผู้เ้รียนลงมือท าปฏิบติัการ เร่ือง การผลิตน ้าส้มสายชูหมกัจากขา้ว 

4. มอบหมายใหผู้เ้รียนเขียนรายงานปฏิบติัการ เร่ือง การผลิตน ้าส้มสายชูหมกัจากขา้ว 

5. ทบทวนเน้ือหาโดยใหท้ าค าถามทา้ยบท 

     
ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน รายวชิาเทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม 

2. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต ์

3. อุปกรณ์และสารเคมี  

4. บทปฏิบติัการ เร่ือง การผลิตน ้าส้มสายชูหมกัจากขา้ว 

 

การวดัผล 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การตอบค าถามทา้ยบท 

3. การท าการทดลองตามบทปฏิบติัการ 

 

การประเมนิผล 

1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมกิจกรรมและการตอบค าถาม 

2. ความถูกตอ้งของการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ และสารเคมี ในการท าปฏิบติัการ 

3. ความถูกตอ้งของการตอบค าถามทา้ยบท ไม่นอ้ยกวา่ 80 %       

4. ความถูกตอ้งของการเขียนรายงานปฏิบติัการ 
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บทที ่ 5 

การผลติกรดอนิทรีย์ 

 

บทน า 

กรดอินทรีย ์(Organic acid) เป็นสารอินทรียท่ี์มีฤทธ์ิเป็นกรด พบในอาหารทัว่ไปตามธรรมชาติ 
หรือเกิดจากกระบวนการหมกัโดยเช้ือจุลินทรีย ์ สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการถนอมอาหาร (Food 

preservation) ใชป้รับ pH ของอาหารให้เป็นอาหารปรับกรด (Acidified food) หรือใชเ้ป็นสารกนัเสีย 
(Preservative) ป้องกนัการเจริญเติบโตของจุลินทรียท่ี์ท าใหอ้าหารเน่าเสีย (Food spoilage) และจุลินทรีย์
ก่อโรค (Pathogen)  กรดอินทรียท่ี์ส าคญัในอาหาร ไดแ้ก่ กรดไขมนั (Fatty acid) กรดแลคติก (Lactic 

acid) กรดอะซิติก (Acetic acid) กรดฟอร์มิก (Formic acid) กรดมาลิก (Malic acid) กรดซิตริก (Citric 

acid) และกรดออกซาลิก (Oxalic acid) เป็นตน้ (พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ ์และนิธิยา รัตนาปนนท,์ 2556) 

 

1.  การผลติกรดอะซิติก 

กรดอะซิติกเป็นกรดอินทรียท่ี์เป็นส่วนประกอบหลกัของน ้ าส้มสายชู (Vinegar) หรืออาจ
เรียกวา่ กรดน ้าส้ม การผลิตกรดอะซิติกสามารถท าไดท้ั้งวิธีทางเคมีและวิธีการทางชีวภาพโดยการหมกั
ดว้ยแบคทีเรียท่ีผลิตกรดอะซิติก (Acetic acid bacteria)  

 กระบวนการผลิตกรดอะซิติกโดยใชว้ิธีทางชีวภาพ จะเกิดไดโ้ดยการออกซิไดซ์เอทานอลไป
เป็นกรดอะซิติกโดยอาศยัวถีิของแบคทีเรียอะซิติก ท่ีใชใ้นการสร้างพลงังาน ซ่ึงเกิดข้ึนอยู ่2 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนแรกใชเ้อนไซม ์ Alcohol dehydrogenase เปล่ียนเอทานอลไปเป็นอลัดีไฮด์ และขั้นตอนท่ีสอง  
จะเปล่ียนอลัดีไฮด์ ไปเป็นกรดอะซิติก ดว้ยเอนไซม์ Aldehyde dehydrogenase การท างานของเอนไซม์
ทั้งสองชนิดเกิดท่ีเยือ่หุม้เซลล ์ โดยมีสารช่ือ ไพโรโลควิโนไลน์ (Pyrroloquinoline: PQQ) ท าหนา้ท่ีเป็น
โคเอนไซม์ คือรับไฮโดรเจน แล้วเกิดการริดิวซ์ไซโตโครม การขนยา้ยอิเลคตรอนมีผลท าให้เกิด        
แรงขบัเคล่ือนโปรตอนขา้มเยือ่หุม้เซลลแ์ละถูกน าไปใชใ้นการสังเคราะห์ ATP 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0333/food-preservation-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0333/food-preservation-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0585/acidified-food-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0447/preservative-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1232/food-spoilage-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0429/pathogen-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0800/fatty-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1539/lactic-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1539/lactic-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0581/acetic-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1571/formic-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2034/malic-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1339/citric-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1339/citric-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3311/oxalic-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
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การผลิตกรดอะซิติกด้วยวิธีการหมักโดยทั่วไปจะเร่ิมจากการเตรียมวตัถุดิบให้อยู่ในรูป
สารละลายท่ีมีน ้าตาลหรือเตรียมในรูปน ้าเช่ือม แลว้เปล่ียนน ้ าตาลให้เป็นเอทานอลโดยยีสต ์จากนั้นเติม
จุลินทรีย์ท่ีผลิตกรดอะซิติก ซ่ึงจะออกซิไดซ์เอทานอลไปเป็นกรดอะซิติกในสภาวะท่ีมีออกซิเจน         
เอทานอลในน ้ าหมกัจะแพร่ผา่นเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกเขา้สู่ช่องวา่งระหวา่งเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกและเยื่อ
หุ้มไซโตพลาสซึมซ่ึงเอทานอลจะถูกเปล่ียนเป็นอะเซตลัดีไฮด์และกรดอะซิติกตามล าดบั แลว้เซลล์จะ
ท าการขบักรดอะซิติกออกนอกเซลล ์ดงัรูปท่ี 5.1   

1.1 วตัถุดิบทีใ่ช้ในการผลติกรดอะซิติก  
วตัถุดิบท่ีสามารถน ามาใชใ้นการผลิตกรดอะซิติกหรือน ้าส้มสายชู มีหลายประเภท ดงัน้ี 

1. ผลไม ้เช่น องุ่น แอป๊เป้ิล ส้ม แพร์ เป็นตน้ 

2. พืชท่ีมีแป้งเป็นองค์ประกอบหลกั เช่น มนัเทศ มนัฝร่ัง มนัส าปะหลงั ทั้งน้ี แป้งท่ีอยูใ่นพืช 
ตอ้งผา่นการน าไปแปรสภาพ (Pretreatment) ใหเ้ป็นน ้าตาลเสียก่อน 

3. ธญัพืชต่างๆ เช่น ขา้วบาร์เลย ์ขา้วไรย ์มอลต ์ขา้วสาลี ขา้วเหนียว ขา้วเจา้ ขา้วโพด เป็นตน้  

4. วตัถุดิบจ าพวกน ้าตาล เช่น กากน ้าตาล น ้าผึ้ง น ้าออ้ย น ้าเช่ือม 

 

รูปที ่5.1 การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีภายในเซลลจุ์ลินทรียเ์พื่อผลิตกรดอะซิติก 

ทีม่า : www.hotlinkfiles.com/files/426827_7kjzp/2007-TempAcetic.pdf 
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5. แอลกอฮอล ์สามารถน ามาใชใ้นการหมกัโดยตรง เช่น เอทิลแอลกอฮอล์เจือจาง แอลกอฮอล์
ท่ีเสียสภาพแลว้ (Denatured ethyl alcohol) รวมทั้งน ้ าทิ้งจากโรงงานเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เช่น โรงงาน
เบียร์ ซ่ึงมีปริมาณแอลกอฮอลห์ลงเหลืออยู ่

วตัถุดิบท่ีใช้จะเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพของกรดอะซิติกหรือน ้ าส้มสายชู ดังนั้ น ในการผลิต            
จึงจ าเป็นตอ้งเลือกวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ เช่น ถา้ใชผ้ลไมเ้ป็นวตัถุดิบ ผลไมจ้ะตอ้งสุกและแก่จดั แต่ถา้ใช้
ไวน์หรือแอลกอฮอล์เป็นวตัถุดิบ ไวน์หรือแอลกอฮอล์นั้นจะตอ้งมีความสะอาด ใส และปราศจาก
ส่ิงเจือปน เป็นตน้ 

 

1.2 กลไกทางชีวเคมีในการผลติกรดอะซิติก 

กลไกทางชีวเคมีในการผลิตกรดอะซิติกหรือน ้ าส้มสายชูโดยใช้วตัถุดิบประเภทน ้ าตาล             
มี 2 ขั้นตอน คือ 

1. การหมักน ้ าตาลให้เป็นเอทานอล ซ่ึงเป็นกระบวนการหมักแบบไม่ใช้อากาศ และอาศัยยีสต ์
Saccharomyces cerevisiae   ดงัสมการ 

 

C6H12O6   2C2H5OH          +         2CO2 

 

 

แต่ในสภาวะของการหมกัจริง นอกจากจะไดเ้อทานอลเป็นผลิตภณัฑแ์ลว้ ยงัมีผลพลอยไดอ่ื้นๆ 
เกิดข้ึนหลายชนิด เช่น กลีเซอรอล รวมทั้งมีกรดอะซิติกเกิดข้ึนดว้ย แต่มีปริมาณนอ้ย  

 

2. การเปล่ียนแอลกอฮอล์ให้เป็นกรดอะซิติก โดยอาศยัแบคทีเรียกลุ่ม Acetic acid bacteria ท าการหมกั
ในสภาวะมีอากาศ และเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนแรก เป็นการเปล่ียนแอลกอฮอล์ให้เป็นอะเซตลัดีไฮด์ (Acetaldehyde) โดยอาศยั
เอนไซม ์Alcohol dehydrogenase เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ดงัน้ี 

 

C2H5OH    + O                                  CH3CHO   +    H2O 

 

 

ขั้นตอนท่ีสอง เป็นการเปล่ียนอะเซตลัดีไฮด์ให้เป็นไฮเดรตอะเซตลัดีไฮด์ (Hydrate acetal 

dehyde) โดยอาศยัเอนไซม ์Acetaldehyde dehydrogenase เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ดงัน้ี 

 

 

กลูโคส เอทานอล 

เอทานอล อะเซตัลดีไฮด์ 
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ขั้นตอนท่ีสาม  เป็นขั้นตอนการสร้างกรดอะซิติก โดยเกิดปฏิกิริยาการส่งโปรตอน 2 ตวั ของ          
ไฮเดรตอะเซตัลดีไฮด์ ไปยงัอะตอมของออกซิเจน จนเกิดกรดอะซิติกออกมา โดยอาศยัเอนไซม ์
Aldehyde dehydrogenase เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ดงันั้น สามารถสรุปปฏิกิริยาการเปล่ียนแอลกอฮอลใ์หเ้ป็นกรดอะซิติกไดด้งัน้ี 

 

C2H5OH    + O2                               CH3COOH   +    H2O 

 

 

 นอกจากน้ีแล้ว การสังเคราะห์กรดอะซิติกอาจเกิดข้ึนโดยอาศยัปฏิกิริยาการรวมตวัของ      
อะเซตลัดีไฮด ์2 โมเลกุล เราเรียกปฏิกิริยาน้ีวา่ Cannizzaro reaction  ดงัสมการ    

 

 

 

 

 

 

 

อะเซตัลดีไฮด์ 

CH3CHO   +    H2O CH3  C  

H 

 

OH 

 

OH 

ไฮเดรต อะเซตัลดีไฮด์ 

CH3  C  

H 

 

OH 

 

OH 

+ O CH3 COOH +  H2O 

ไฮเดรต อะเซตัลดีไฮด์ 

กรดอะซิติก 

เอทานอล กรดอะซิติก 

CH3CHO    +    CH3CHO                              CH3COOH   +  C2H5OH 

กรดอะซิติก อะเซตัลดีไฮด์ อะเซตัลดีไฮด์ เอทานอล 
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1.3 ขั้นตอนการผลติกรดอะซิติก 

1.3.1 การเตรียมวตัถุดิบในการหมัก  
ในการผลิตกรดอะซิติกหรือน ้ าส้มสายชูโดยใชใ้นวตัถุดิบประเภทสารละลายท่ีมีน ้ าตาล

เป็นส่วนประกอบ เช่น กากน ้ าตาล น ้ าแช่ขา้วโพด และน ้ าผึ้ง หากวตัถุดิบมีความเขม้ขน้ของน ้ าตาลสูง 
จะตอ้งน ามาเจือจางดว้ยน ้ าให้มีน ้ าตาลประมาณ 10-15% (w/v) และตอ้งลดการปนเป้ือนจากจุลินทรีย์
ดว้ยการปรับ pH เป็น 4.5 – 5.0 ด้วยกรดซัลฟุริก และอาจมีการเติมสารอาหารให้แก่ยีสต์โดยใช้
แอมโมเนียมซลัเฟต แลว้ฆ่าเช้ือดว้ยการพาสเจอไรส์  

การใชว้ตัถุดิบจ าพวกผลไม ้รวมทั้งแอปเป้ิลและองุ่น จะตอ้งน ามาสกดัเป็นน ้ าผลไมโ้ดย
การสับหรือตีป่ัน แลว้เติมเอนไซมเ์พคติเนสเพื่อยอ่ยสลายเพคติน ซ่ึงจะท าใหไ้ดป้ริมาณน ้าผลไมม้ากข้ึน  
ส่วนวตัถุดิบท่ีมีแป้งเป็นองค์ประกอบและวตัถุดิบพวกธัญพืช ต้องน ามาเปล่ียนให้เป็นน ้ าตาลก่อน 
ส าหรับในประเทศญ่ีปุ่นมีการใชข้า้วเป็นวตัถุดิบในการผลิตน ้ าส้มสายชู (Rice vinegar) ดว้ยการเล้ียง
เช้ือรา Aspergillus oryzae บนขา้วท่ีน ามาน่ึงเพื่อผลิตเป็นโคจิ (Koji) ท่ีเป็นแหล่งของเอนไซมอ์ะไมเลส 
จากนั้นจะน ามาผสมกบัขา้วท่ีน่ึงแลว้ในอตัราส่วน 1 ต่อ 3 ของเหลวท่ีไดจ้ะมีน ้ าตาลเป็นองคป์ระกอบ 
สามารถน าไปใชใ้นการผลิตแอลกอฮอล ์และเปล่ียนเป็นกรดอะซิติกไดต่้อไป 

ส่วนการผลิตน ้ าส้มสายชูจากไวน์ (Wine vinegar) ซ่ึงเป็นน ้ าส้มสายชูอีกชนิดหน่ึงท่ีมี
ความส าคญัในยโุรป ผลิตมาจากไวน์ท่ีมีแอลกอฮอลต์ ่า (7-9%) หรือไวน์ท่ีมีปริมาณกรดระเหย (Volatile 

acid) สูง หากไวน์ท่ีใชมี้ปริมาณแอลกอฮอลสู์งเกินไป จะมีผลยบัย ั้งการเจริญของแบคทีเรีย Acetobacter 

รวมทั้งหากมีปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด์หรือไวน์ท่ีผา่นการตกตะกอนมาก ก็จะเป็นปัญหาต่อการผลิต
น ้าส้มสายชูดว้ย ซ่ึงในการหมกัขนาดเล็ก จะน าไวน์มาผสมในถงัไมร่้วมกบัหวัเช้ือน ้ าส้มสายชู (Mother 

vinegar) และจะไม่ปิดถังให้แน่น เพื่อให้อากาศผ่านเข้าไปได้ ท าให้เกิดการหมกัตามธรรมชาติ 
จนกระทัง่ไดป้ริมาณกรดอะซิติกอยูใ่นช่วง 7 - 8% (w/v) ส่วนในการหมกัท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน จะสามารถ
ผลิตใหไ้ดป้ริมาณกรดสูงกวา่ 6% (w/v) และมีปริมาณเอทานอลเหลือนอ้ยกวา่ 1.5% (v/v)  

1.3.2 เช้ือจุลนิทรีย์ทีเ่กีย่วข้องในการหมัก 

ในการผลิตกรดอะซิติกหรือน ้ าส้มสายชูโดยใชว้ตัถุดิบต่างๆ ท่ีไม่ใช่แอลกอฮอล์ จะตอ้ง
มีการน าวตัถุดิบเหล่านั้นมาหมกัให้ไดแ้อลกอฮอล์ก่อนดว้ยเช้ือยีสต์ จากนั้นจึงน าแอลกอฮอล์ท่ีไดม้า
หมกัเพื่อผลิตกรดอะซิติกอีกต่อหน่ึง โดยอาศยัเช้ือแบคทีเรียในกลุ่มท่ีผลิตกรดอะซิติก (Acetic acid 

bacteria) ดงันั้น เช้ือจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งในการผลิตกรดอะซิติก จึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. ยสีต์  
ยีสต์ท่ีใช้ในการหมกัแอลกอฮอล์เพื่อผลิตกรดอะซิติกเป็นชนิดเดียวกบัท่ีใช้ในการ

ผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การคดัเลือกสายพนัธ์ุยีสต์ท่ีใช้ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อน าไป
ผลิตกรดอะซิติกโดยตรง เช่น การผลิตน ้ าส้มสายชูจากไวน์ (Wine vinegar) ใชย้ีสต ์ Saccharomyces 

cerevisiae var. ellipsoideus ท่ีคดัเลือกมาใหห้มกัไวน์ และไดน้ ้าส้มสายชูท่ีมีกล่ินรสดี เม่ือน าไวน์นั้นมา
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หมกัท่ีอุณหภูมิ 25-30 C นอกจากน้ี ยงัมียีสต์ท่ีใช้หมกัแอลกอฮอล์เพื่อเป็นวตัถุดิบในการหมกั
น ้ าส้มสายชูอีกหลายสายพนัธ์ุ  โดยเป็นยีสต์สกุล Saccharomyces  เช่นกัน ได้แก่ S. cerevisiae,             

S. diastaticus และ S. carlsbergensis  เป็นตน้ 

2. แบคทเีรีย 

แบคทีเรียท่ีมีบทบาทในการผลิตกรดอะซิติกหรือน ้ าส้มสายชูอยูใ่นสกุล Acetobacter  

ซ่ึงเดิมคน้พบเช้ือน้ีจากไวน์ท่ีเกิดรสเปร้ียว และอีกสกุลหน่ึงคือ Gluconobacter โดยแบคทีเรียทั้งสอง
สกุลน้ีมีความแตกต่างกนัคือ Gluconobacter สามารถออกซิไดซ์เอทานอลไดเ้ป็นกรดอะซิติกเพียงอยา่ง
เดียว ในขณะท่ี Acetobacter สามารถออกซิไดซ์เอทานอลได้เป็นกรดอะซิติก และออกซิไดซ์กรด          
อะซิติกต่อไปไดเ้ป็นคาร์บอนไดออกไซดแ์ละน ้า (Overoxidation)  

 

 

 

 

 

 

 

 

   รูปที ่5.2        รูปร่างของ Acetobacter aceti 

ทีม่า : http://www.vinegarman.com/page23/files/stacks_image_394.png 

 

แบคทีเรียท่ีนิยมใช้ผลิตกรดอะซิติกในระดับอุตสาหกรรม ได้แก่ Acetobacter aceti,                
A. pasteurianus, A. peroxidans และ Gluconobacter oxydans  ซ่ึงเป็นแบคทีเรียท่ีผลิตกรดอะซิติกไดสู้ง 
และทนกรดไดดี้  แต่แบคทีเรียพวกน้ีตายไดง่้ายเม่ืออยูใ่นสภาพขาดออกซิเจนหรือขาดเอทานอล ดงันั้น 
การใชแ้บคทีเรียเหล่าน้ีในการผลิตจึงตอ้งควบคุมสภาวะในการเพาะเล้ียงเช้ืออยา่งระมดัระวงั และตอ้งมี
เอทานอลอยู่ในอาหารเล้ียงเช้ืออย่างน้อย 0.2% ส าหรับการป้องกันการเกิด Overoxidation ใน
กระบวนการหมกักรดอะซิติก สามารถท าไดโ้ดยการรักษาระดบัความเขม้ขน้ของกรด อะซิติกให้สูงกวา่ 
6 % และใหมี้เอทานอลอยูด่ว้ยเสมอ  

1.3.3 กระบวนการหมักกรดอะซิติก 

การหมกักรดอะซิติกโดยใช้วตัถุดิบบางอย่าง เช่น ไวน์ หางนม มอลต์ หรือน ้ าเช่ือม       
ไซเดอร์ท่ีมีแอลกอฮอล์เจือจางนั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งเติมสารอาหารเพิ่มเติม แต่ในกรณีท่ีใช้แอลกอฮอล ์   
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จากการหมกัธัญพืช พืชให้แป้ง หรือแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ จ  าเป็นตอ้งเติมสารอาหารบางอย่างลงไป
เพื่อใหเ้ช้ือเจริญไดดี้ข้ึน ดงัตารางท่ี 5.1   

 

ตารางที ่5.1  สารอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับกระบวนการหมกักรดอะซิติก 

 

 

ชนิดของสารอาหาร 

ปริมาณทีต้่องเติม (กรัมต่อลูกบาศก์เมตรของสารอาหาร) 

กระบวนการหมักแบบ 

Surface process 

กระบวนการหมักแบบ 
Submerged process 

สารละลายน ้าตาลท่ีไดจ้ากการยอ่ยธญัพืช 200 1000 

แอมโมเนียมซลัเฟต 96 480 

แมกนีเซียมซลัเฟต 24 120 

แคลเซียมซิเตรท 24 120 

แคลเซียมแพนโทธีเนต 0.24 1.2 

 

ทีม่า : ดดัแปลงจาก Creuger and Creuger (1989). 

 

ส าหรับกระบวนการหมกัเพื่อผลิตกรดอะซิติก สามารถท าได ้ 2 กระบวนการ ท่ีส าคญัคือ 
การหมกัแบบ Surface process กบั การหมกัแบบ Submerged process มีรายละเอียด ดงัน้ี  

1. การหมักแบบ Surface process 

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ Slow process กบั Quick process ดงัน้ี 

1) Slow process หรือ Orleans process 

เป็นกระบวนการหมกัดั้งเดิมท่ีพฒันาข้ึนท่ีบริเวณ Orleans ในประเทศฝร่ังเศส     
โดยบรรจุไวน์ลงในถงับาร์เรลขนาดใหญ่ ตั้งทิ้งไวใ้ห้สัมผสักบัอากาศ  ท าให้จุลินทรียมี์การเจริญอยู ่     
ท่ีผิวหน้าของไวน์   การผลิตน ้ าส้มสายชูดว้ยวิธีน้ี จะท าให้ไดน้ ้ าส้มสายชูท่ีมีกล่ินรสดี แต่ใช้เวลานาน
ประมาณ 1-3 เดือน  ในปัจจุบนัจึงไม่นิยมใชใ้นการผลิตระดบัอุตสาหกรรม 
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รูปที ่5.3  ลกัษณะของถงัหมกัแบบ Orleans Process ท่ีใชใ้นการผลิตน ้าส้มสายชู 

ทีม่า : ดุษณี ธนะบริพฒัน์ (2538) 
 

2) Quick process หรือ German process 

เป็นกระบวนการหมกัท่ีพฒันาข้ึนในประเทศเยอรมนี โดยใช ้Trickling generator 

ซ่ึงภายในบรรจุดว้ยตวักลาง เช่น ข้ีเล่ือย เพื่อเป็นท่ียดึเกาะของแบคทีเรีย กระบวนการหมกัท าไดโ้ดยการ
พ่นอาหารลงจากดา้นบนของถงัหมกั ปล่อยให้ไหลหยดผ่านตวักลางลงมาทางดา้นล่าง  ในระหว่างน้ี
แบคทีเรียท่ียึดเกาะอยู่ท่ีตวักลางจะออกซิไดซ์เอทานอลไปเป็นกรดอะซิติก โดยใช้ออกซิเจนท่ีไดจ้าก
ช่องให้อากาศทางด้านล่างท่ีสวนข้ึนมาทางด้านบนของถงัหมกั เม่ือท่ออาหารไหลลงมาถึงด้านล่าง         
ก็จะถูกท าให้เย็นและสูบหมุนเวียนข้ึนไปพ่นลงมาทางด้านบนของถังหมักซ ้ าอีกถ้าย ังเกิดการ
ออกซิเดชนัไม่สมบูรณ์  การผลิตกรดอะซิติกดว้ยวิธีน้ีใช้เวลาเร็วข้ึนมาก สามารถผลิตน ้ าส้มสายชูท่ีมี
กรดอะซิติกร้อยละ 12 ได ้ภายในเวลาประมาณ  3 วนั ในปัจจุบนัยงัคงนิยมใช้วิธีการน้ีในการผลิต
น ้าส้มสายชูในระดบัอุตสาหกรรม 
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รูปที ่5.4 ลกัษณะของ Trickling Generator ท่ีใชใ้นการผลิตน ้าส้มสายชู 

ทีม่า : สมใจ ศิริโภค  (2544) 
 

2. การหมักแบบ Submerged process 

ในปี ค.ศ. 1949 ได้มีการพฒันากระบวนการหมักน ้ าส้มสายชูแบบ Submerged 

process ข้ึนโดยบริษทั H. Frings ในประเทศเยอรมนี โดยใช้ถงัหมกัท่ีออกแบบพิเศษเพื่อการผลิต
กรดอะซิติกโดยเฉพาะ ถังหมกัแบบน้ีมีระบบการกวนและการให้อากาศอยู่ทางด้านล่าง และมีท่อ 
Suction tube ติดตั้งอยูก่ลางถงัหมกัเพื่อช่วยให้ฟองอากาศกระจายตวัไดส้ม ่าเสมอ   ทัว่ถงัหมกั มีระบบ
ก าจดัฟองโดยวิธีกลติดตั้งอยูด่า้นบน และมีระบบระบายความร้อนแบบ Plate heat exchanger ติดตั้งอยู่
ภายในถงัหมกั 

การผลิตกรดอะซิติกโดย submerged process นิยมใช้ระบบ Semi-continuous           
ซ่ึงควบคุมอย่างอตัโนมติั โดยใช้อาหารเร่ิมตน้ท่ีมีกรดอะซิติก 7-10% และเอทานอล 5% ควบคุม
อุณหภูมิระหว่างการหมกัให้อยู่ในช่วง 27-32 C เม่ือเอทานอลมีความเขม้ขน้ลดลงเหลือประมาณ     
0.1-0.3% (จะใชเ้วลาประมาณ 35 ชัว่โมง) จะมีการถ่ายอาหารออก 50-60% แลว้เติมอาหารใหม่เขา้ไป
แทนท่ี โดยใช้อาหารใหม่ท่ีมีกรดอะซิติก 2% และเอทานอล 10-15% ดว้ยวิธีการน้ี จะท าให้สามารถ
ออกซิไดซ์เอทานอลไปเป็นกรดอะซิติกไดสู้งถึง 98%  
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รูปที ่5.5  ลกัษณะของ Submerged Fermenter ท่ีใชใ้นการผลิตกรดอะซิติก 

ทีม่า : สมใจ ศิริโภค  (2544) 
 

1.4 น า้ส้มสายชู (Vinegar)  

น ้ าส้มสายชูหรือกรดอะซิติก (Acetic acid) เป็นของเหลวท่ีใช้เป็นสารปรุงรสในอาหารและ
ผลิตภณัฑ์อาหารระดบัอุตสาหกรรม ปกติแลว้น ้ าส้มสายชูทัว่ไปมีความเขม้ขน้ของกรดอะซิติกตั้งแต่    
4-8% โดยปริมาตร น ้ าส้มสายชูหมกัตามธรรมชาติอาจมีกรดชนิดอ่ืนๆ ในปริมาณเล็กน้อย เช่น กรด  
ทาร์ทาริก (Tartaric acid) และกรดซิตริก (Citric acid) น ้ าส้มสายชูเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีรู้จกักนัตั้งแต่สมยั
โบราณเช่นเดียวกบัไวน์ เน่ืองจากพบวา่น ้ าสัมสายชูเกิดมาจากการเน่าเสียของไวน์นัน่เอง โดยเกิดจาก
การปนเป้ือนของแบคทีเรียในสกุล Acetobacter ท่ีก่อให้เกิดปฏิกิริยาเปล่ียนแอลกอฮอล์ในไวน์ให้เป็น
กรดอะซิติกไดใ้นสภาวะท่ีมีออกซิเจน ท าให้ไวน์มีรสเปร้ียว จึงท าให้เรียกน ้ าส้มสายชูว่า “Vinegar”   
ท่ีมาจากภาษาฝร่ังเศสวา่ Vinaigre ท่ีแปลวา่ไวน์เปร้ียว (Sour wine)  

คุณสมบติัของน ้าส้มสายชูท่ีใชป้รุงอาหารน้ี จะตอ้งเป็นของเหลวใส ปราศจากสี และส่ิงเจือปน  
ในกรณีท่ีมีสี จะตอ้งเป็นสีจากวตัถุดิบท่ีใชเ้ท่านั้น ส าหรับคุณสมบติัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความหนาแน่น จุดเดือด 
จุดเยอืกแขง็ ความตึงผวิ และความหนืด เม่ือเทียบกบัน ้าบริสุทธ์ิแลว้ จะมีค่ามากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความ
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เขม้ขน้ของกรดอะซิติก และชนิดของวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตเป็นส าคญั  ส่วนค่าพีเอชของน ้ าส้มสายชูควรอยู่
ระหวา่ง 2-3.5 

ประเภทของน า้ส้มสายชู  
น ้าส้มสายชูท่ีมีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด สามารถแบ่งประเภทตามพระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพ

อาหาร (พ.ศ. 2523) ไดเ้ป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

1. น า้ส้มสายชูหมัก (Fermented vinegar) หมายถึง น ้าส้มสายชูท่ีไดจ้ากการหมกัธญัพืช ผลไม ้
หรือน ้ าตาล ดว้ยส่าหรือยีสต์เพื่อให้ไดแ้อลกอฮอล์ แลว้หมกัต่อดว้ยเช้ือน ้ าส้มสายชู  น ้ าส้มสายชูหมกั
จดัเป็นน ้ าส้มสายชูท่ีมีกล่ินหอมและรสชาติดี มีสีต่างกนัตามสีของวตัถุดิบ กล่ินหอมของน ้ าส้มสายชู
หมกัน้ีมาจากสารบางชนิดท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการหมกั และกล่ินรสจะดียิ่งข้ึนเม่ือเก็บรักษาไวเ้ป็น
เวลานาน 

2. น ้าส้มสายชูกลั่น (Distilled vinegar หรือ Spirit vinegar หรือ White vinegar) ท าจากการ
น าสุราขาวเจือจางหรือแอลกอฮอล์เจือจางมาหมกักบัเช้ือน ้ าส้มสายชู โดยมีการเติมเกลือแร่และอาหาร
เสริมท่ีจ าเป็นต่อการเจริญของเช้ือลงไปดว้ย นอกจากน้ีอาจจะผลิตโดยการน าน ้ าส้มสายชูหมกัมากลัน่
อีกคร้ังหน่ึง น ้ าส้มสายชูกลัน่ท่ีไดจ้ะมีลกัษณะใส ไม่มีสี และขาดกล่ินรสบางอยา่งท่ีพบในน ้ าส้มสายชู
หมกั 

3. น ้าส้มสายชูเทียม เป็นสารละลายท่ีไดจ้ากน ากรดอะซิติกซ่ึงสังเคราะห์ข้ึนทางเคมี มาผสม
กบัน ้ าบริสุทธ์ิให้มีความเขม้ขน้ไม่นอ้ยกวา่ 4 - 7% (w/v) ท่ีอุณหภูมิ 27 C  น ้ าส้มสายชูเทียมมีราคาถูก          
มีความบริสุทธ์ิสูง แต่ขาดกล่ินรสท่ีดี 

 

2. การผลติกรดแลคติก 

 กรดแลคติก (Lactic acid) เป็นกรดอินทรียท่ี์เป็นองค์ประกอบส าคญัในการเพิ่มรสชาติและช่วย
ป้องกนัการเน่าเสียของอาหารหมกัดองและผลิตภณัฑน์มหมกัท่ีเรานิยมบริโภคกนัทัว่ไป กรดแลคติกถูก
คน้พบคร้ังแรกในนมเปร้ียวโดยนกัเคมีชาวสวีเดน ในปี ค.ศ. 1780 ท าให้เราทราบว่ากรดแลคติกเป็น
ผลิตผลท่ีเกิดจากกระบวนการหมกัโดยจุลินทรีย ์ 
 ในปัจจุบัน การผลิตกรดแลคติกสามารถกระท าได้ทั้ งโดยกระบวนทางเคมีและและ
กระบวนการหมกัโดยจุลินทรียซ่ึ์งเป็นวิธีการท่ีนิยมมากกว่า กรดแลคติกท่ีผลิตไดส่้วนใหญ่ประมาณ 
85% น ามาใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร โดยน ามาใชเ้ป็นตวัปรับสภาพความเป็นกรดและให้รสเปร้ียวแก่
อาหารและเคร่ืองด่ืมตามความตอ้งการ รวมทั้งมีการน ามาใช้ในอาหารแปรรูปและขนมอบ และยงัมี
คุณสมบัติเป็นสารกันบูดป้องกันการเส่ือมเสียของของผลิตภัณฑ์อาหารได้ด้วย นอกจากใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารแล้ว ยงัมีการประยุกต์ใช้กรดแลคติกในเวชภณัฑ์ อุตสาหกรรมส่ิงทอ (Textile)      
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ใช้เป็นส่วนผสมของแลคเกอร์และสารโพลิเมอร์ โดยเฉพาะใช้เป็นส่วนผสมในโพลีแลคเทต 
(Polylactate) ท่ีใชผ้ลิตพลาสติกท่ียอ่ยสลายไดท้างชีวภาพทดแทนพลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
 

ตารางที ่5.2  เกรดของกรดแลคติกและการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 

ระดบัคุณภาพ คุณสมบติัของกรดแลคติก การน าไปใชป้ระโยชน์ 
Technical grade มีสีน ้าตาลอ่อน 

ปราศจากธาตุเหล็ก 

ความบริสุทธ์ิ 20-80% 

ใชใ้นการก าจดัแคลเซียม 

ใชใ้นอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

ใชใ้นโรงงานผลิตเอสเทอร์ 

Food grade ปราศจากสี ปราศจากกล่ิน 

ความบริสุทธ์ิมากกวา่ 80% 

สารปรุงแต่งรสอาหาร 

เพิ่มความเป็นกรดแก่อาหาร 

ใชป้้องกนัการเน่าเสียของแป้งและโด 
(dough) 

Pharmacopoeia grade ปราศจากสี ปราศจากกล่ิน 

ความบริสุทธ์ิมากกวา่ 90% 

เถา้ (ash) นอ้ยกวา่ 0.1% 

ใชรั้กษาโรคทางเดินอาการ 

ใชเ้พื่อประโยชน์ทางสุขอนามยั 

ใชเ้ตรียมเกลือแลคเตทของโลหะต่างๆ 

Plastic grade ปราศจากสี  
เถา้ (ash) นอ้ยกวา่ 0.01% 

ใชผ้ลิตแลคเกอร์ สารฟอกขาว 

ใชผ้ลิตโพลีเมอร์ท่ียอ่ยสลายได ้

  

ทีม่า : Ratledge and Kristiansen (2006)   

 

2.1 วธีิการสังเคราะห์กรดแลคติกทางชีวภาพ 

จุลินทรียท่ี์ใช้ในการผลิตกรดแลคติกระดบัอุตสาหกรรม ได้แก่ แบคทีเรียท่ีผลิตกรดแลคติก 
(Lactic Acid Bacteria) โดยอาศยัวิถีไกลโคไลซีส (Glycolysis) และวิถีการหมกักรดแลคติก (Lactic 

Acid Fermentation) ซ่ึงสามารถสร้างกรดแลคติกได ้2 โมเลกุล จากกลูโคส 1 โมเลกุล ตวัอย่างของ
แบคทีเรียกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ Lactobacillus delbrueckii  ท่ีสามารถใชน้ ้ าตาลกลูโคสท่ีไดจ้ากการยอ่ยแป้งดว้ย
เอนไซม ์หรือใชน้ ้าตาลซูโครสจากโมลาสเพื่อเป็นวตัถุดิบในการหมกัไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ถา้แหล่งวตัถุดิบ
เป็นน ้ าตาลแลคโตสจากหางนม จะเหมาะสมต่อการหมกัโดยเช้ือ Lactobacillus bulgaricus ในขณะท่ี 
Lactobacillus lactis สามารถใช้ไดท้ั้งน ้ าตาลกลูโคส ซูโครส แลกโทสและมอลโทส และยงัพบว่ามี
แบคทีเรียบางสายพนัธ์ุท่ีสามารถใช้แป้งเป็นวตัถุดิบไดโ้ดยตรง เช่น Lactobacillus amylophilus และ 
Lactobacillus amylovorus ท าให้กระบวนการผลิตกรดแลคติกด้วยวิธีการหมกัมีทางเลือกมากข้ึน 
นอกเหนือไปจากการท่ีตอ้งเตรียมสารละลายน ้าเช่ือมจากการยอ่ยแป้งดว้ยเอนไซมเ์สียก่อน 
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 ปัจจยัส าคญัของการผลิตกรดแลคติกคือ สภาวะท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
แลคติก ซ่ึงตอ้งการวติามินและสารอาหารเร่งการเติบโตท่ีจ าเป็นบางชนิด ตลอดจนอุณหภูมิท่ีเหมาะสม
ต่อการเจริญ โดยพบวา่แบคทีเรียแลคติกส่วนใหญ่ชอบอุณหภูมิปานกลาง (28-45 C) และมีบางกลุ่ม
ชอบอุณหภูมิสูง (45-62 C)  
 

2.2 การใช้ประโยชน์จากกรดแลกติก 

 กรดแลคติกถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในงานดา้นต่างๆ หลายดา้น ดงัน้ี 

1. ด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม   
มีการน ากรดแลคติกมาใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารมากกวา่ร้อยละ 50 ของปริมาณกรดแลคติก

ทั้งหมด  ส่วนใหญ่จะใชก้รดแลคติกเป็นส่วนประกอบในอาหารโดยตรง  (Food  ingredient) ใชป้รับ
สภาพความเป็นกรดเพื่อให้เกิดรสเปร้ียวตามตอ้งการและมีการใช้กรดแลคติกร่วมกบักรดซิตริกและ
พรอพาโนอิกเพื่อท าให้เกิดรสเปร้ียวในอาหาร  แต่อาจมีความจ าเป็นตอ้งใชก้รดแลคติกเพียงชนิดเดียว
ส าหรับผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการกล่ินและรสชาติท่ีจ  าเพาะ   

ในการท าขนมปังจะใช้ Compound sodium lactate (CSL) เป็นตวัปรับสภาวะแป้งหมกั 
(Dough conditioner) ซ่ึงเม่ือ CSL รวมตวักบักลูเตนในแป้งหมกัท าให้สามารถทนต่อสภาวะการกวน
และสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างกรรมวิธีการผลิตขนมอบได้ดีข้ึน ส่วนกรดแลคติกท่ีอยู่ในรูปของ 
Stearoyl-2 lactylate (SSL) มีคุณสมบติัเป็นอิมลัซิไฟเออร์  (Emulsifier) ไดดี้ และสามารถยืดอายุการเก็บ
รักษาของผลิตภณัฑ์ขนมอบได้  นอกจากน้ี กรดแลคติกยงัใชเ้ป็นส่วนประกอบในเนยแข็งชนิดต่าง ๆ 
และผลิตภณัฑบ์างชนิด เช่น  Salami  ก็มีกรดแลคติกเป็นองคป์ระกอบ นอกจากนั้นมีการน ากรดแลคติก
ไปใชใ้นอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแทนกรดซิตริก  ฟอสฟอริก และกรดอ่ืนๆ  ส าหรับอุตสาหกรรมเบียร์
และการผลิตขนมหวานก็มีการใชก้รดแลคติกในการปรับความเป็นกรด – ด่างของน ้าท่ีใชใ้นการผลิต 

2. ด้านการเกษตร 

มีการใช้กรดแลคติกในการท าภาชนะปลูกพืช ใช้เป็นวสัดุห่อหุ้มและปลดปล่อยยาฆ่า
แมลง  ยาฆ่าวชัพืช หรือปุ๋ยตามช่วงเวลาท่ีก าหนด 

3. ด้านบรรจุภัณฑ์  

ใชท้  าบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ทิ้ง ภาชนะบรรจุอาหาร ขวดน ้า ถุงพลาสติก กล่องโฟม ฟิลม์
ส าหรับหีบห่อ เมด็โฟมกนักระแทก และตวัเคลือบภาชนะกระดาษ เป็นตน้ 

4. ด้านเส้นใย และแผ่นผ้าแบบ non-woven  

ใช้ท าผลิตภณัฑ์อนามยั ผา้ออ้มส าเร็จรูป เส้ือผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม เส้นใยส าหรับบรรจุใน
เคร่ืองนอน   
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5. ด้านยานยนต์  

ใชผ้ลิตอุปกรณ์ลดแรงกระแทก (bumpers) แผน่รองพื้น (floor mats) และอุปกรณ์ตกแต่ง
ภายใน 

6. ด้านการแพทย์  

เน่ืองจาก Poly lactic acid (PLA) เป็นพอลิเมอร์ยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ (biodegradable) 

สามารถเขา้กบัเน้ือเยื่อ (biocompatible) และสามารถถูกดูดซึม (bioresorbable) ไดโ้ดยระบบชีวภาพ 
(biological system) ในร่างกาย จึงท าให้ PLA เป็นวสัดุท่ีมีศกัยภาพสูงส าหรับงานทางการแพทย์          
และถูกน ามาใชท้างดา้นน้ีมานานกวา่ 2 ทศวรรษ เช่น ไหมเยบ็แผล (sutures) ตวัเยบ็แผล (staples) วสัดุ
ปิดแผล (wound dressing) อุปกรณ์ฝังในร่างกาย (surgical implants) อุปกรณ์ส าหรับยืดกระดูก 
(orthopedic fixation devices) วสัดุส าหรับน าพาหรือปลดปล่อยตวัยา ซ่ึงสามารถควบคุมอตัราและ
ระยะเวลาในการปลดปล่อยยาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. ด้านอืน่ๆ   
ตวัอย่างเช่นการน ากรดแลคติกไปใช้เป็นสารตั้งตน้ส าหรับการผลิตโพลีแลคเทต ซ่ึงเป็น

พลาสติกท่ีสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อใช้แทนพลาสติกสังเคราะห์ ท่ีได้จากอุตสาหกรรม       
ปิโตรเคมี  

 

2.3 กระบวนการหมักแบบแลคติก 

กระบวนการหมกัแบบแลคติก (Lactic acid fermentation) เพื่อสร้างกรดแลคติกโดยเช้ือ
แบคทีเรียแลคติก (Lactic acid bateria) สามารถเกิดข้ึนได ้2 กระบวนการ คือ 

1. Homofermentative เป็นกระบวนการท่ีเกิดกรดแลคติคเป็นส่วนใหญ่ โดยสามารถผลิต  
กรดแลคติกไดใ้นปริมาณ 85 % หรือมากกวา่จากการหมกัคาร์โบไฮเดรต ขั้นตอนการผลิตกรดแลคติก
เร่ิมจากน ้ าตาลแลคโตสจะผา่นเขา้เซลล์ของ Lactic acid bacteria โดยอาศยัเอนไซมท่ี์อยูบ่ริเวณเยื่อหุ้ม 
ไซโตพลาสซึมท่ีเรียกว่า Phosphoenol-Pyruvate Dependent Phosphotransferase System (PEP-PST)   
ท าให้แลคโตสเกิดปฏิกิริยาเติมหมู่ฟอสเฟต (Phosphorylation) อยูใ่นรูปแลคโตส Lactose-6-Phosphate 

กับ Glucose-6-Phosphate จากนั้นจะถูกเอนไซม์ Phospho--Galactosidase ไฮโดรไลซ์ได้เป็น 
Galactose -6-Phasphate กบั Glucose  ซ่ึง Glucose จะถูกส่งเขา้สู่กระบวนการต่างๆ โดย D-Tagatose-6-

Phosphate Pathway ไดเ้ป็น Tagatose-1,6-Diphosphate และเปล่ียนเป็น Dihydroxyacetone-Phosphate 

ทา้ยสุดเอนไซม ์Tagatose-1,6-Aldolase ซ่ึงจะเปล่ียนเป็น  Glyceraldehyde-3-Phosphate โดยเอนไซม ์
Triose Phosphate Isomerase ซ่ึง Glyceraldehyde-3-Phosphate เป็นสารตวักลางในกระบวนการ EMP 

pathway แลกเปล่ียนเป็นแลคโตสในท่ีสุด  ตวัอย่างของแบคทีเรีย Homofermentative lactic acid 

bacteria  ท่ีมีการหมกัแบบน้ี ไดแ้ก่  Lactobacillus sake,  L. acidilactici, L. casei, เป็นตน้ 
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2. Heterofermentative เป็นกระบวนการท่ีเกิดกรดแลคติคประมาณ 50% จะไดผ้ลิตภณัฑ์อ่ืน
ร่วมด้วย  เ ช่น กรดอะซิ ติก เอทิลแอลกอฮอล์  และคา ร์บอนไดออกไซด์โดยจุ ลินทรีย์พวก 
Heterofermentative lactic acid bacteria ในกลุ่มน้ีจะมีเอนไซมอ์ลัโดเลส (Aldolase) ซ่ึงเป็นเอนไซมใ์น
กระบวนการไกลโคไลซีส จึงท าให้ไม่สามารถย่อยสลาย Fructose-1,6-Diphosphate เป็น Triose-

Phosphate ได ้จึงตอ้งออกซิไดซ์ Glucose-6-Phosphate ไดเ้ป็น 6-Phosphogluconate จากนั้นเกิดปฏิกิริยา 
Decaboxylation ไดเ้ป็น Pentose-Phosphate กบัคาร์บอนไดออกไซด์ซ่ึง Pentose Phosphate จะแตกตวั
เป็น Triose-Phosphate และ Acetyl-Phosphate โดยเอนไซม ์Phosphoketolase จากนั้น Triose-Phosphate 

จะเปล่ียนไปเป็นแลคเทต (Lactate) ส่วน Acetyl-Phosphate จะเปล่ียนอะเซตลัดีไฮด์ (Acetyldehyde)  
แบคทีเรียท่ีมีการหมกัแบบน้ี ไดแ้ก่  Lactobacillus plantarum, L. fermentum, L .brevis เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5.6  ปฏิกิริยาทางชีวเคมีของการเกิดกรดแลคติก  

ทีม่า : Madigan และคณะ (1997) 

 

3. การผลติกรดซิตริก 

กรดซิตริก (Citric acid) เป็นกรดอ่อนใชป้ระโยชน์เพื่อการถนอมอาหาร โดยมีบทบาทส าคญั
ในการเพิ่มรสชาติให้กบัอาหารให้มีรสเปร้ียว และมีกล่ินหอมชวนรับประทาน ได้รับการยอมรับ
โดยทัว่ไปว่ามีความปลอดภยัในการบริโภค สามารถเติมลงไปในอาหารโดยไม่เกิดอนัตราย และ
สามารถยอ่ยสลายไดง่้ายและไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม กรดซิตริกพบไดต้ามธรรมชาติโดยทัว่ไปในผกั
และผลไมท่ี้มีรสเปร้ียว โดยเฉพาะพืชตระกูลมะนาว สับปะรด และส้ม ซ่ึงมีสัดส่วนกรดซิตริกเป็น
องค์ประกอบสูง ในระยะแรกๆ การผลิตกรดซิตริกท าโดยคั้นมะนาวโดยตรง เพื่อให้ได้น ้ ามะนาว        
ซ่ึงส่วนประกอบจะมีกรดซิตริกประมาณร้อยละ 7-9 โดยโรงงานผลิตกรดซิตริกในปัจจุบนันิยมผลิต
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กรดซิตริกดว้ยวิธีการสังเคราะห์จากน ้ าตาลกลูโคสผา่นวิถีไกลโคไลซีส (Glycolysis Pathway) ไดเ้ป็น
สารออกซาโลอะซิเตท (Oxaloacetate) แลว้สะสมเป็นกรดซิตริก โดยจุลินทรียท่ี์นิยมใชใ้นการผลิต
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เช้ือรา Aspergillus niger และยสีต ์Candida lypolitica   

กรดซิตริก  (Citric  acid)  หรือกรดส้ม  เป็นสารมธัยนัตร์ (Intermediate) ในวฏัจกัรเครบส์  
พบทัว่ไปในผลไมร้สเปร้ียว  เช่น  มะนาว ส้ม  สับปะรด  และอ่ืนๆ  กรดซิตริกได้รับการยอมรับว่า
ปลอดภยัสามารถใชเ้ป็นส่วนผสมในอาหารหรือใชเ้ป็นสารเคมีในส่วนผสมของยา  เช่น  กรดซิตริกเป็น
ส่วนผสมในยาลดกรดในกระเพาะอาหาร  ช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชันในการเตรียมวิตามิน   
นอกจากน้ีกรดซิตริกยงัมีความส าคญัต่ออุตสาหกรรมอ่ืน เช่น ใช้เป็นส่วนประกอบในน ้ าหมึก  สียอ้ม  
ผงซกัฟอก  น ้ายาดดัผม  ครีมนวดผม  น ้ายาท าความสะอาดผวิหนา้และโลชัน่ 

3.1 จุลนิทรีย์ทีใ่ช้ในการผลติกรดซิตริก 

จุลินทรียท่ี์ใชใ้นการผลิตกรดซิตริกมีทั้งยีสตแ์ละรา  ยีสตท่ี์ส าคญัในการผลิตกรดซิตริก  ไดแ้ก่  
Candida guilliermondii และ Candida lipolytica  ส าหรับราไดแ้ก่  Aspergillus  niger  และ  Penicillium  
ส่วนใหญ่การผลิตกรดซิตริกในระดบัอุตสาหกรรมนิยมใชร้า  Aspergillus  niger  ซ่ึงมกัเป็นสายพนัธ์ุ    
ท่ีชกัน าใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุเพื่อใหส้ามารถผลิตกระดซิตริกไดสู้ง 

3.2 วตัถุดิบทีใ่ช้ในการผลติกรดซิตริก 

วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตกรดซิตริกโดยการหมกัของจุลินทรียม์กัเป็นผลผลิตทางการเกษตร
จ าพวกแป้งหรือน ้ าตาลหรือของเสียท่ีมีส่วนประกอบจ าพวกน ้ าตาลปะปน  เช่น โมลาส  แป้ง  น ้ าเช่ือม  
น ้าทิ้งจากการผลิตเบียร์  วตัถุดิบเหล่าน้ีเป็นแหล่งคาร์บอนใหก้บัจุลินทรีย ์

 

ตารางที ่ 5.3 วตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นแหล่งคาร์บอนส าหรับการผลิตกรดซิตริก 

 

Blackstrap molasses Cotton waste 

Cane molasses Whey permeate 

Bagasse Brewery waste 

Starch Sweet potato pulp 

Date syrup Pineapple waste water 

Apple pomace Banana extract 

Carob sugar  

 

ทีม่า : Ratledge และ Kristiansen (2006) 
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3.3 การเปลีย่นแปลงทางชีวเคมีภายในเซลล์จุลนิทรีย์เพือ่ผลติกรดซิตริก 

การสังเคราะห์กรดซิตริกจากน ้ าตาลกลูโคสแบ่งเป็น  3  ขั้นตอน  คือ  ขั้นแรกเป็นการยอ่ยสาย
กลูโคสผา่นวถีิไกลโคไลซิสไดไ้พรูเวทและอะซิติลโคเอ  โดยกลูโคสในอาหารท่ีใชส้ าหรับเล้ียงเช้ือแพร่
ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เขา้สู่ไซโตพลาสซึม  จากนั้นกลูโคสจะถูกเปล่ียนเป็นไพรูเวทซ่ึงจะแพร่เขา้สู่ไมโท
คอนเดรีย   ขั้ นสองเอนไซม์ไพรูเวทคาร์บอกซิ เลสเร่งปฏิกิ ริยาการรวมตัวของไพรูเวทกับ
คาร์บอนไดออกไซด์ไดอ้อกซาโลอะซิเทรต  จ  านวนมาก  ขั้นตอนสุดทา้ยเป็นการสร้างกรดซิตริกจาก
การท างานของเอนไซมซิ์เทรตซินเทส  (citrate  synthase)  อาจเรียกปฏิกิริยาน้ีวา่  Tricarboxylic  acid 

cycle (TCA  cycle)  หรือ  Citric  acid  cycle  หรือ  Kreb’s  cycle  โดยออกซาโลอะซิเทรตท่ีเกิดข้ึน
จ านวนมากมีผลไปยบัย ั้งการท างานของเอนไซมใ์นวฎัจกัรเครบส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแคแทบอไลซ์กรด 
ซิตริก ไดแ้ก่  Isocitrate  dehydrogenase  และ  Aconitase  ท าให้เกิดการสะสมกรดซิตริก  ขณะเดียวกนั         
ออกซาโลอะซิเทรตจ านวนมากยงักระตุน้การท างานของเอนไซม์ citrate  synthase  ท าให้เกิดการ
สังเคราะห์กรดซิตริกมากข้ึน  ขั้นตอนท่ีสองและสามเกิดข้ึนภายในเมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย  จากนั้น
กรดซิตริกจะถูกขบัออกภายนอกเซลล ์ ดงัรูปท่ี  5.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 5.7  วถีิการสังเคราะห์กรดซิตริกภายในเซลลจุ์ลินทรีย ์

ท่ีมา  :  Ratledge และ Kristiansen (2006) 
 

 

pH 2 

pH 7 
Oxalic acid 
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3.4 การเจริญเติบโตและการสร้างกรดซิตริกของจุลนิทรีย์ 

จากการเพาะเล้ียงจุลินทรียใ์นอาหารสังเคราะห์เป็นเวลา   300  ชัว่โมง   แสดงดงัรูปท่ี  5.8     

เม่ือเวลาผ่านไปปริมาณน ้ าตาลซ่ึงเป็นองค์ประกอบในอาหารเล้ียงเซลล์และเป็นสารตั้งต้นในการ
สังเคราะห์กรดซิตริกมีปริมาณลดลง ขณะท่ีกรดซิตริกจะเพิ่มข้ึนพร้อมกนักบัการเจริญของจุลินทรีย ์

  
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 5.8  การเปล่ียนแปลงปริมาณน ้าตาล  จ  านวนเซลลจุ์ลินทรีย ์ และปริมาณกรดซิตริก 

                           ในระหวา่งการหมกั  
ทีม่า  :  Ratledge และ Kristiansen (2006) 

 

3.5 กระบวนการผลติกรดซิตริก 

โดยทัว่ไปการผลิตกรดซิตริก  แสดงดงัรูปท่ี  5.9  เร่ิมจากการเพาะเล้ียงจุลินทรียใ์นอาหาร
ประกอบดว้ยคาร์โบไฮเดรต  โพแทสเซียมฟอสเฟต  แมกนีเซียมซลัเฟต  คอปเปอร์  และเหล็ก ปรับ pH 

ในอาหารใหเ้ป็น  1.8-2.0  เติมหวัเช้ือ ในท่ีน้ีคือเช้ือ  Aspergillus  niger  ปล่อยให้เกิดการหมกัท่ีอุณหภูมิ  
27-33C ประมาณ  5-14  วนั เม่ือการหมกัส้ินสุดท าการเก็บเก่ียวกรดซิตริกให้มีความบริสุทธ์ิโดยเติม
สารส้ม  (Lime)  เพื่อให้กรดซิตริกอยู่ในรูปแคลเซียมซิเทรต  กรองเอาตะกอนแคลเซียมซิเทรตออก  
จากนั้นแยกกรดซิตริกออกโดยเติมกรดซลัฟุริก  กรองตะกอนแคลเซียมซลัเฟต ออกจะไดก้รดซิตริกใน
รูปสารละลาย น าไปท าใหแ้หง้ในสภาพสุญญากาศ  สุดทา้ยไดผ้ลึกของกรดซิตริก 

 

 

 

 

 

biomass 

sugar 

citric 



125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 5.9  การผลิตกรดซิตริกในระดบัอุตสาหกรรมโดย Aspergillus  niger 

ทีม่า  : ดดัแปลงจาก  Dubey  (2007) 

เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือโดยใชค้าร์โบไฮเดรต 

เติม KH2PO4, MgSO4  7H2O, Cu, Fe 

ปรับ pH เป็น 1.8-2.0 

ท าการหมกัในถงัหมกั 

อุณหภูมิ 27-33 C, 5-14 วนั 

เติมเช้ือตั้งตน้ Aspergillus niger 

น ้าหมกัท่ีมีกรดซิตริก 

เติม CaOH2 

ไดเ้กลือ Calcium citrate 

เติมกรดซลัฟริุก 

ได ้Calcium sulphate + citric acid 

กรอง 

ไดก้รดซิตริก 

ระเหยน ้าออกดว้ยเคร่ือง 
Vacuum evaporator 

ไดผ้ลึกกรดซิตริก  

และกรดซิตริกท่ียงัละลายอยู ่

กรดซิตริกท่ียงัละลายอยู ่น าไป
ระเหยน ้าอีกคร้ัง 

ไดผ้ลิตภณัฑใ์นรูปผลึก 

ป่ันเหว่ียง 

ไดผ้ลึกเกลือของกรดซิตริก 

ท่ีปราศจากน ้า 
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3.6 สภาวะทีเ่หมาะสมในการผลติกรดซิตริก 

โดยทัว่ไปการผลิตกรดซิตริกในระดบัอุตสาหกรรมส่ิงส าคญัคือการควบคุมสภาวะการหมกั   
ให้เหมาะสมต่อการผลิตกรดซิตริกในระหวา่งการหมกัดงัตารางท่ี  5.4  เช่น  ความเขม้ขน้ของน ้ าตาล  
ธาตุอาหาร  ปริมาณออกซิเจน  ความเป็นกรดด่าง  ความเขม้ขน้ของฟอสเฟต  เกลือแอมโมเนีย และ
ระยะเวลาในการหมกั 

 

ตารางที่  5.4  สภาวะท่ีเหมาะสมในการเพาะเล้ียงเซลล์จุลินทรียใ์ห้เหมาะสมต่อการผลิตกรดซิตริก      
ในระดบัอุตสาหกรรม 

 

Sugar concentration 120 – 250 g/l 

Trace metal ion limitation Mn 10
-8

 M 

Zn 10
-6

 - 10
-7

   M 

Fe 10
-4

 M 

Dissolved oxygen tension  140 mbar 

pH 1.6 – 2.2 

Phosphate concentration 0.2 – 1.0 g/l 

Ammonium salts  2.0 g/l 

Time 160 -240 hrs 

 

ทีม่า  :  Ratledge และ Kristiansen (2006) 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. จงยกตวัอยา่งวตัถุดิบท่ีเหมาะสมส าหรับใชใ้นการผลิตกรดอะซิติกได ้พร้อมทั้งบอกเหตุผลดว้ย 

2. จงอธิบายขั้นตอนการหมกัเพื่อสร้างกรดอะซิติกโดยจุลินทรีย ์

3. กระบวนการหมกัเพื่อผลิตกรดอะซิติก สามารถท าไดก่ี้กระบวนการ และมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

4. การป้องกนัการเกิด overoxidation ในขณะหมกักรดอะซิติก สามารถท าไดอ้ยา่งไร 

5. แบคทีเรียท่ีผลิตกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria) จะเกิดการหมกัเพื่อสร้างกรดแลคติกผา่นกลไก
ทางชีวเคมีแบบใดบา้ง 

6. กรดแลคติกถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในงานดา้นใดบา้ง  
7. การหมกัแบบแลคติก  (Lactic acid fermentation) แบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ Homofermentative กบั 

Heterofermentative การหมกัทั้ง 2 ลกัษณะน้ี มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

8. โรงงานผลิตกรดซิตริกในปัจจุบนันิยมผลิตกรดซิตริกดว้ยวธีิการใด 

9. จงอธิบายขั้นตอนการเก็บเก่ียวและท าใหก้รดซิตริกบริสุทธ์ิ  
10. สภาวะท่ีเหมาะสมในการหมกัเพื่อผลิตกรดซิตริก ไดแ้ก่ ปัจจยัใดบา้ง  
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เฉลยค าถามท้ายบท 

 

1. ตวัอยา่งของวตัถุดิบท่ีเหมาะสมส าหรับใชใ้นการผลิตกรดอะซิติก มีหลายประเภท เช่น ผลไม ้พืชท่ีมี
แป้งเป็นองคป์ระกอบหลกัและธญัพืชต่างๆ ซ่ึงตอ้งน าไปแปรสภาพให้เป็นน ้ าตาลเสียก่อน ส่วนวตัถุดิบ
จ าพวกน ้าตาล เช่น กากน ้าตาล น ้าผึ้ง น ้าออ้ย น ้ าเช่ือม รวมทั้ง แอลกอฮอล์ สามารถน ามาใชใ้นการหมกั
โดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม วตัถุดิบท่ีใช้จะเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพของกรดอะซิติกหรือน ้ าส้มสายชู ดงันั้น   
ในการผลิตจึงจ าเป็นตอ้งเลือกวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด   
2. การหมกัเพื่อสร้างกรดอะซิติกเร่ิมจากการท่ียีสต ์เช่น Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus

หรือ Saccharomyces cerevisiae จะใช้น ้ าตาลจากวตัถุดิบผ่านวิถีไกลโคไลซีส และเกิดการหมกัเพื่อ
สร้างเอทานอล (Ethanol fermentation) ในสภาวะท่ีไม่ใชอ้อกซิเจน จากนั้น แบคทีเรียท่ีผลิตกรดอะซิติก 
เช่น Acetobacter, Gluconobacter จะออกซิไดซ์เอทานอลไดเ้ป็นกรดอะซิติก ในสภาวะท่ีมีออกซิเจน 

3. กระบวนการหมกัเพื่อผลิตกรดอะซิติก สามารถท าได้ 2 กระบวนการ คือ การหมกัแบบ Surface 

process กบั การหมกัแบบ Submerged process มีความแตกต่างกนัคือ การหมกัแบบ Surface process 
เป็นการหมกัแบบดงัเดิมท่ีเช้ือแบคทีเรียจะเจริญอยูบ่นผิวหน้าอาหาร การหมกัเกิดไดช้้า ไดผ้ลผลิตต ่า 

ส่วนการหมกัแบบ Submerged process เป็นการหมกัในถงัหมกัท่ีมีระบบการกวนและการให้อากาศ ใช้
เวลานอ้ย ใหผ้ลผลิตสูง  
4. การป้องกนัการเกิด overoxidation สามารถท าไดโ้ดยการรักษาระดบัความเขม้ขน้ของกรดอะซิติกใน
ถงัหมกัใหสู้งกวา่ 6% และใหมี้เอทานอลอยูด่ว้ยเสมอ 

5. แบคทีเรียท่ีผลิตกรดแลคติกจะอาศยัวิถีไกลโคไลซีส (Glycolysis) และวิถีการหมกักรดแลคติก 
(Lactic Acid Fermentation) ซ่ึงสามารถสร้างกรดแลคติกได ้2 โมเลกุล จากกลูโคส 1 โมเลกุล ตวัอยา่ง
ของแบคทีเรียกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ Lactobacillus delbrueckii   
6. กรดแลคติกถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ หลายดา้น เช่น 

1) ดา้นอุตสาหกรรมอาหาร 

2) ดา้นการเกษตร 

3) ดา้นบรรจุภณัฑ ์ 

4) ดา้นเส้นใย และแผน่ผา้แบบ non-woven  

5) ดา้นยานยนต ์ 

6) ดา้นการแพทย ์ 

7. การหมกัแบบแลคติก  (Lactic acid fermentation) แบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ Homofermentative กบั 

Heterofermentative การหมักทั้ ง 2 ลักษณะน้ี มีความแตกต่างกันดังน้ี Homofermentative คือ 
กระบวนการท่ีเกิดกรดแลคติคเป็นส่วนใหญ่ โดยสามารถผลิตกรดแลคติกไดใ้นปริมาณ 85 % หรือ
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มากกว่าจากการหมกัคาร์โบไฮเดรต โดยจุลินทรียพ์วก Heterofermentative lactic acid bacteria เช่น 
Lactobacillus sake,  L. acidilactici, L. casei, เป็นตน้ 

  ส่วน Heterofermentative เป็นกระบวนการท่ีเกิดกรดแลคติคประมาณ 50% จะไดผ้ลิตภณัฑ์อ่ืนร่วม
ดว้ย เช่น กรดอะซิติก เอธิลอลักอฮอล์ และคาร์บอนไดออกไซด์โดยจุลินทรียพ์วก Heterofermentative 

lactic acid bacteria เช่น Lactobacillus plantarum, L. fermentum, L .brevis เป็นตน้ 

8. การผลิตกรดซิตริกในปัจจุบันนิยมใช้วิธีการทางชีวภาพโดยใช้เช้ือจุลินทรีย์ในการหมัก คือ            
การสังเคราะห์จากน ้ าตาลกลูโคสผา่นวิถีไกลโคไลซีส (Glycolysis Pathway) ไดเ้ป็นสารออกซาโล-     
อะซิเตท (Oxaloacetate) แลว้สะสมเป็นกรดซิตริก โดยจุลินทรียท่ี์นิยมใชใ้นการผลิตแบ่งเป็น 2 ประเภท 

คือ เช้ือรา Aspergillus niger และยสีต ์Cadida lypolitica   
9. เม่ือการหมกัส้ินสุดลง ท าการเก็บเก่ียวและท าให้กรดซิตริกให้มีความบริสุทธ์ิโดยเติมสารส้ม  (lime)  

เพื่อให้กรดซิตริกอยู่ในรูปแคลเซียมซิเตท  แลว้กรองเอาตะกอนแคลเซียมซิเตทออก  จากนั้นแยกเอา
กรดซิตริกออกโดยเติมกรดซลัฟูริก  กรองตะกอนแคเซียมซลัเฟตออกจะไดก้รดซิตริกในรูปสารละลาย
น าไปท าใหแ้หง้ในสภาพสุญญากาศ  สุดทา้ยจะไดผ้ลึกของกรดซิตริก 

10. ปัจจยัต่างๆ ท่ีควรควบคุมเพื่อใหเ้หมาะสมต่อการผลิตกรดซิตริก ไดแ้ก่ ความเขม้ขน้ของน ้ าตาล  ธาตุ
อาหาร  ปริมาณออกซิเจน  ความเป็นกรดด่าง  ความเข้มข้นของฟอสเฟต  เกลือแอมโมเนีย และ
ระยะเวลาในการหมกั 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่6 

การผลติสารปฏชีิวนะและวติามนิ  4 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเนื้อหา 

1. การผลิตสารปฏิชีวนะ 

1.1 คุณสมบติัของยาปฏิชีวนะ 

1.2 กลไกการออกฤทธ์ิของยาปฏิชีวนะ 

1.3 การผลิตยาปฏิชีวนะเพนิซิลลิน  

1.4 ประเภทของเพนิซิลลิน 

1.5 กระบวนการผลิตเพนิซิลลิน 

2. การผลิตวติามิน 

2.1 การคน้พบวติามินบี 12  

2.2 โครงสร้างและคุณสมบติัของวติามินบี 12  

2.3 ความส าคญัของวติามินบี 12   

2.4 จุลินทรียท่ี์ใชใ้นการผลิตวติามินบี 12  

2.5 กระบวนการหมกัวิตามินบี 12 โดย Pseudomonas denitrificans 

2.6 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตวติามินบี 12 

2.7 การเก็บเก่ียววติามินบี 12 

ค าถามทา้ยบท  
เฉลยค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. อธิบายคุณสมบติัและกลไกการออกฤทธ์ิของยาปฏิชีวนะได ้

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของยาปฏิชีวนะเพนนิซิลลินในแต่ละกลุ่มได ้

3. เขียนสรุปขั้นตอนกระบวนการผลิตยาปฏิชีวนะเพนนิซิลลินในระดบัอุตสาหกรรมได ้

4. ยกตวัอยา่งประโยชน์ของวติามินชนิดต่างๆ ได ้ 
5. เขียนสรุปขั้นตอนการผลิตวติามินบี 12 โดยใชเ้ช้ือจุลินทรียไ์ด ้

6. เขียนแผนภาพสรุปขั้นตอน                              
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วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเน้ือหา และส่ือบนคอมพิวเตอร์ 

2. ใหเ้น้ือหา โดย ระหวา่งให้เน้ือหา ผูส้อนถามค าถาม เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนถาม และอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

3. ทบทวนเน้ือหาหลงัการบรรยายโดยการใหท้ าค าถามทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอนรายวชิาเทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม 

2. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต ์

 

การวดัผล 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การตอบค าถามทา้ยบท 

 

การประเมนิผล 

1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมกิจกรรมและการตอบค าถาม 

2. ความถูกตอ้งของการท าค าถามทา้ยบท ไม่นอ้ยกวา่ 80 %       
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บทที ่ 6 

การผลติสารปฏิชีวนะและวติามิน   
 

บทน า 

จุลินทรียห์ลายชนิดสามารถผลิตสารเมทาบอไลต์ทุติยภูมิ (Secondary metabolite) ซ่ึงเป็น
ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนต่อจากกระบวนการเมแทบอลิซึมปฐมภูมิ (Primary metabolism) โดยสารเมทาบอไลต์
ทุติยภูมิจะเกิดในช่วง Late lag phase และ Stationary phase ของการเจริญ เป็นสารท่ีไม่ทราบหนา้ท่ีแน่
ชดั ไม่ทราบวา่จุลินทรียส์ร้างข้ึนเพื่อจุดประสงคใ์ด เป็นสารสร้างท่ีข้ึนภายใตส้ภาวะท่ีเหมาะสม เป็น
สารท่ีไม่มีความจ าเป็นต่อการเจริญของจุลินทรีย ์ แต่มีความส าคญัในทางอุตสาหกรรม เช่น ยบัย ั้งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรียช์นิดอ่ืนได้ เป็นสารส่งเสริมการเจริญเติบโต (Growth promoter) ตวัอยา่งของ
สารในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ สารปฏิชีวนะ วิตามิน เม็ดสี สารพิษ อลัคาลอยด์ ผลึกโปรตีน ฮอร์โมนพืชและสาร
ปราบศตัรูพืช เป็นตน้ 

สารปฏิชีวนะและวติามินเป็นสารเมทาบอไลต์ทุติยภูมิท่ีมนุษยน์ ามาใชป้ระโยชน์เป็นเวลานาน 
โดยส่วนใหญ่การผลิตสารปฏิชีวนะและวติามินจะอาศยักระบวนการหมกัโดยเช้ือจุลินทรีย ์ในสภาวะท่ี
เหมาะสม เช้ือจุลินทรีย์จะเจริญและสร้างสารปฏิชีวนะและวิตามินท่ีต้องการออกมาจ านวนมาก 
นอกจากน้ี ยงัมีการปรับปรุงและคดัเลือกสายพนัธ์ุจุลินทรีย์ตลอดจนพฒันากระบวนการหมกัให้มี
ประสิทธิภาพสูง จนสามารถผลิตสารปฏิชีวนะและวติามินในระดบัอุตสาหกรรมได ้

 

1.  การผลติสารปฏชีิวนะ 

 สารปฏิชีวนะหรือยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) หมายถึง สารประกอบอินทรีย์ท่ีผลิตข้ึนโดย
จุลินทรีย ์มีฤทธ์ิ  ในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตหรือท าลายจุลินทรียอ่ื์นๆ ไดใ้นปริมาณความเขม้ขน้ต ่า ยา
ปฏิชีวนะคน้พบคร้ังแรกโดยอเล็กซานเดอร์ เฟลมม่ิง (Alexander Fleming)  ใน ค.ศ. 1929 โดยพบว่า   
เช้ือรา Pennicillium notatum สามารถผลิตยบัย ั้งการเจริญของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ได ้และ
ใหช่ื้อวา่เพนิซิลลิน (Penicillin)   

การใชเ้ช้ือราในการผลิตเพนิซิลลินบริสุทธ์ิเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกในสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากเช้ือรา
เป็นจุลินทรียพ์วก obligate aerobe จึงตอ้งใช้วิธีการเพาะเล้ียงแบบ surface culture  ซ่ึงเป็นวิธีการ          
ท่ียุ่งยากและเกิดการปนเป้ือนของเช้ืออ่ืนได้ง่าย  จึงมีการพฒันามาใช้ถงัหมกัโดยใช้อาหารเหลวท่ีมี      
การกวนและการใหอ้ากาศซ่ึงเป็นวธีิการท่ีใชม้าจนถึงปัจจุบนั  
 เช้ือรา P. notatum ท่ีใช้ในการผลิตเพนิซิลลินในช่วงแรก เป็นเช้ือท่ีให้ผลผลิตต ่า โดยผลิต       
เพนิซิลลินไดเ้พียง 2 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 ลิตร ดงันั้น จึงมีการคดัเลือกและพฒันาสายพนัธ์ุเช้ือราท่ีมี
ความสามารถในการผลิตสูงมาใช้งาน และพบว่าเช้ือรา Penicillium chrysogenum เป็นสายพนัธ์ุท่ีให้ 
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ผลผลิตสูงและสามารถปรับปรุงสายพนัธ์ุและกระบวนการผลิตได ้โดยใหผ้ลผลิตไดสู้งกวา่ 20 มิลลิกรัม
ต่ออาหาร 1 ลิตร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6.1 ลกัษณะของเช้ือรา Penicillium chrysogenum 

ทีม่า : http://www.junglekey.fr/search.php?query=Penicillium+chrysogenum...=1&start=50 

                  http://www.gopixpic.com/334/penicillium-chrysogenum/...._z*jpg/  และ 

                  http://botit.botany.wisc.edu/toms_fungi/nov2003.html 

 

 หลงัจากท่ีมีการคน้พบเพนิซิลลินแลว้ นกัวทิยาศาสตร์ไดส้นใจศึกษาหาเช้ือจุลินทรียท่ี์สามารถ
ผลิตยาปฏิชีวนะอ่ืนเพิ่มข้ึน โดย Waksman และคณะไดค้น้พบเช้ือ Streptomyces griseus ท่ีสามารถ
ผลิตสเตรปโตมยัซินได ้ Streptomyces จดัอยูใ่นกลุ่ม Actinomyces ซ่ึงเป็นแบคทีเรียท่ีมีลกัษณะเป็นเส้น
ใยคลา้ยเช้ือรา ในปัจจุบนัมีการใช ้ Actinomyces ในการผลิตยาปฏิชีวนะชนิดต่างๆ กนัอยา่งแพร่หลาย 
เช่น Aminoglycosides, Anthracyclines, Chloramphenical, -lactams, Macrolides และ Tetracyclines 

ในปัจจุบนัยาปฏิชีวนะบางชนิดไดจ้ากการสังเคราะห์ทางเคมี เช่น คลอแรมเฟนิคอล  แต่ยงัคง
นิยมเรียกวา่ยาปฏิชีวนะเช่นเดิม รวมทั้งอนุพนัธ์ของยาปฏิชีวนะต่างๆ ท่ีสกดัโดยวิธีการสังเคราะห์หรือ
ก่ึงสังเคราะห์ก็ยงัคงเรียกเป็นยาปฏิชีวนะเช่นกนั 

 

1.1 คุณสมบัติของยาปฏิชีวนะ 

ยาปฏิชีวนะท่ีถูกสร้างข้ึนโดยเช้ือจุลินทรีย ์โดยทัว่ไปจะมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. สามารถท าลายหรือยบัย ั้งจุลินทรีย์ท่ีท  าให้เกิดโรคได้หลายชนิด มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือได้กวา้ง 
(Broad spectrum) 

2. เช้ือโรคท่ีไวต่อยาจะตอ้งไม่เกิดการด้ือยา 

3. เม่ือใชย้าเป็นเวลานานจะตอ้งไม่เกิดอาการขา้งเคียง (Side effect) ต่างๆ เช่น ประสาทสมอง
ถูกท าลาย เกิดอาการแพห้รือระคายเคืองต่อระบบไตหรือระบบทางเดินอาหาร 

(ก) ลกัษณะโคโลนี (ข) ลกัษณะเส้นใยภายใต ้

       กลอ้งจุลทรรศน์ 
(ค) ลกัษณะการยบัย ั้งการเจริญ 

       ของแบคทีเรีย 

http://www.gopixpic.com/334/penicillium-chrysogenum/...._z*jpg/
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4. ตอ้งไม่ท าลายจุลินทรียท่ี์เป็นเช้ือประจ าถ่ิน (Normal flora) เพราะจะท าให้เสียสมดุลของ
ร่างกาย อาจท าใหเ้กิดโรคแทรกซอ้นได ้

5. ตอ้งยงัมีฤทธ์ิเม่ืออยูใ่นพลาสมาและของเหลวในร่างกาย 

6. ละลายน ้าไดแ้ละมีความคงตวั 

7. ระดบัการฆ่าเช้ือในร่างกายตอ้งเร็วและคงอยูเ่ป็นเวลานาน 

 

1.2 กลไกการออกฤทธ์ิของยาปฏิชีวนะ 

 ยาปฏิชีวนะมีกลไกการท าลายเช้ือโรคดว้ยวธีิการต่างๆ ดงัน้ี 

1. ยบัย ั้งการสร้างผนงัเซลล์ เช่น Penicillin และ Cephalosporins จะท าให้การสร้างผนงัเซลล์
ของแบคทีเรียเกิดไดไ้ม่สมบูรณ์ท าให้มีความไวต่อแรงดนัออสโมซีส (Osmotic pressure) มีผลท าให้
เซลลต์าย 

2. ยบัย ั้งการท างานของเยื่อหุ้มเซลล์ เช่น Polymycin B, Nystatin และ Amphotericin B ท าให้
เยือ่หุม้เซลลสู์ญเสียความสามารถในการควบคุมสารผา่นเขา้ออกเซลล์ ท าให้ภายในเซลล์เสียสมดุลและ
ตายได ้ 

3. ย ับย ั้ งการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก ท าให้เ ช้ือไม่สามารถเจริญได้ เ ช่น Rifampicin, 

Novobiocin และ Griseofuvin 

4. ยบัย ั้งการสังเคราะห์โปรตีน ยาปฏิชีวนะบางชนิดมีฤทธ์ิยบัย ั้งการสังเคราะห์โปรตีนของ
แบคทีเรียโดยไม่รบกวนการสังเคราะห์โปรตีนของมนุษย ์บางชนิดอาจจะมีผลเพียงยบัย ั้งการเจริญของ
แบคทีเรียไดแ้ต่เม่ือหยุดใช้ยาหรือลดปริมาณการใช้ยาลงกระบวนการสร้างโปรตีนของแบคทีเรียก็จะ
กลบัสู่สภาพเดิม เช่น Chloramphenical, Lincomycin, Clindamycin    แต่บางชนิดสามารถท าให้การ
สังเคราะห์กรดอะมิโนผดิปกติและกลบัสู่สภาพเดิมไม่ได ้เช่น ยาในกลุ่มอะมิโนไกลโคซายด ์

5. รบกวนกระบวนการสร้างพลังงาน หรือกระบวนการเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ เช่น 
Sulfonamide trimethoprim  โดยไปรบกวนการสร้างสาร Tetrahydrofolic acid (FAH4) เป็นโคแฟกเตอร์
ปฏิกิริยาการย่อยสลายสารท่ีมีคาร์บอน 1 อะตอมท่ีเป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์กรดอะมิโน     
บางชนิด 

 

1.3 การผลติยาปฏิชีวนะเพนิซิลลนิ  

เพนิซิลลินเป็นยาปฏิชีวนะชนิดแรกท่ีคน้พบและมีการผลิตเป็นการคา้ และยงัคงมีการผลิตและ
ใชง้านอยา่งกวา้งขวางในปัจจุบนั โดยใชเ้ช้ือรา P. notatum และ P. chrysogenum  รวมทั้ง เช้ือราอ่ืนๆ  
เพนิซิลลินมีผลต่อแบคทีเรียแกรมบวก สไปโรคีต (Spirochete) บางชนิด และแบคทีเรียไดคอคไค 
(Dicocci) ท่ีมีแกรมลบบางชนิด เช่น Neisseria sp. 
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เพนิซิลลินเป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม -lactams โดยเพนิซิลลินทุกชนิดมีแกนกลางเป็น                 
6-aminopenicillanic acid (6-APA) ท่ีประกอบดว้ย -lactams – thiazolidine ring แต่มีความแตกต่างกนั
ท่ีหมู่ขา้ง (Side chain) ท่ีท  าใหเ้พนิซิลลินแต่ละชนิดมีคุณสมบติัต่างกนัไป (รูปท่ี 6.2)  

 

1.4 ประเภทของเพนิซิลลนิ 

เพนิซิลลินแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. เพนิซิลลินที่ได้จากธรรมชาติ (Natural penicillin) ไดจ้ากการหมกัโดยใช้เช้ือรา ไดแ้ก่  
Penicillin G (Benzyl-penicillin), Penicillin V (Phenoxymethylpencillin) และ Penicillin F (2

- 

Pentenylpencillin) ยาในกลุ่มน้ีสามารถใช้ในการรักษาโรคติดเช้ือต่างๆ โดยเฉพาะท่ีเกิดจากแบคทีเรีย
แกรมบวก แต่ยากลุ่มน้ีถูกท าลายไดด้ว้ยเอนไซม ์ -lactamase ท าให้ยาหมดประสิทธิภาพในการท าลาย
เช้ือ Penicillin G นิยมใช้ฉีดเขา้ในหลอดเลือดด า ไม่นิยมรับประทาน เพราะถูกท าลายไดด้ว้ยกรดใน
กระเพาะอาหาร ส่วน Pencillin V สามารถรับประทานได ้เพราะผลิตมาในรูปของเกลือโพแทสเซียม     
ท่ีทนกรด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6.2  กลุ่มยาปฏิชีวนะเพนิซิลลินท่ีไดจ้ากธรรมชาติ 

ทีม่า : ดุษณี ธนะบริพฒัน์  (2538)  

 

2. เพนิซิลลินที่ได้จากกระบวนการกึ่งสังเคราะห์ (Semisynthetic Penicillin) ในปี ค.ศ. 1959 

นกัวิจยัของบริษทั Beecham สามารถแยก 6-aminopenicillanic acid (6-APA) ท่ีเป็นแกนกลางหรือ
นิวเคลียสของเพนิซิลลินได้ แลว้น ามาเติมหมู่ขา้งท่ีเหมาะสม ท าให้ไดเ้พนิซิลลินชนิดใหม่ท่ีทนต่อการ
ถูกท าลายของเอนไซม์ Penicillinase ได้ รวมทั้งสามารถปรับปรุงให้สามารถท าลายแบคทีเรียไดท้ั้ง      
แกรมบวกและแกรมลบ ตัวอย่างของเพนิซิลลิน ในกลุ่มน้ี เช่น Phenethicillin, Methicillin และ 
Ampicillin (รูปท่ี 6.3)  

Penicillin G  

(Benzyl-penicillin)  

Penicillin V 

(Phenoxymethylpencillin)   

Penicillin F 

 (2
- Pentenylpencillin) 
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1.5 กระบวนการผลติเพนิซิลลนิ 

จุลินทรียช์นิดแรกท่ีน ามาใชผ้ลิตเพนิซิลลินคือ P. notatum แต่ให้ผลผลิตต ่า จึงไดมี้การศึกษา
เพื่อแยกเช้ือจุลินทรียอ่ื์นท่ีสามารถผลิตเพนิซิลลินได ้โดยพบวา่เช้ือรา P. chrysogenum   ท่ีแยกไดจ้าก
แตงแคนตาลูปในมลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา เป็นสายพนัธ์ุท่ีผลิตเพนิซิลลินไดดี้ จากนั้นจึงไดมี้การ
ปรับปรุงสายพนัธ์ุเพื่อให้มีผลผลิตสูงข้ึนโดยท าให้เกิดการกลายพนัธ์ุดว้ยสารก่อให้เกิดกลายพนัธ์ุชนิด
ต่างๆ เช่น รังสีเอ็กซ์ แสงอลัตราไวโอเลต ไนโตรเจนมสัตาร์ด และ ไนโตรโซกวันิดีน ซ่ึงเม่ือผ่านการ
กลายพนัธ์ุแลว้สามารถเพิ่มผลผลิตไดถึ้ง 400-500 มิลลิกรัมต่อลิตร จากเดิมท่ีผลิตไดเ้พียง 50 มิลลิกรัม
ต่อลิตร  
 อาหารเล้ียงเช้ือท่ีใช้ในการผลิตในระยะแรกใช้น ้ าแช่ข้าวโพด (Corn steep liquor) ท่ีมี 
Phenylacetic acid ในปริมาณสูง ซ่ึงเป็นสารท่ีช่วยให้ผลผลิตของเพนิซิลลินสูงข้ึน แต่ในปัจจุบนัจะใช้
อาหารสังเคราะห์ท่ีมีสารละลายกลูโคสเป็นอาหารแทนน ้ าแช่ขา้วโพด โดยใช้ระยะเวลาในการหมกั
ประมาณ 7-8 วนั จะไดผ้ลผลิตสูงสุด แผนภาพกระบวนการผลิตแสดงในรูปท่ี 6.4  

รูปที ่6.3  สูตรโครงสร้างของเพนิซิลลินท่ีไดจ้ากกระบวนการก่ึงสังเคราะห์ 

ทีม่า : ดุษณี ธนะบริพฒัน์  (2538) 
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รูปที ่6.4   แผนภาพกระบวนการผลิตเพนิซิลลินในระดบัอุตสาหกรรม 

ทีม่า : ดุษณี ธนะบริพฒัน์  (2538) 

 

ถงัหมกัท่ีใช้ในกระบวนการผลิตเป็นถงัหมกัทรงกระบอกท าจากเหล็กกลา้ไร้สนิม (Stainless 

steel) ความสูงของถงัหมกัจะเป็น 2 เท่าของเส้นผา่ศูนยก์ลางของถงั ตอ้งมีการให้อากาศปลอดเช้ือท่ีพ่น
ข้ึนมาจากดา้นล่างของถงัหมกัเป็นฟองอากาศขนาดเล็ก และตอ้งมีการควบคุมอุณหภูมิของถงัหมกัดว้ย 
รวมทั้งอาจตอ้งเติม Phenylacetic aicd เพื่อกระตุน้ให้เช้ือราผลิตเพนิซิลลินไดม้ากข้ึน เพนิซิลลินท่ีหมกั
ได้จะอยู่ในรูปเพนิซิลลิน จี หลังจากกระบวนการหมกัเสร็จส้ินลง จะท าการแยกเส้นใยราออกจาก        
น ้ าหมกัโดยการกรอง โดยตอ้งระมดัระวงัไม่ให้เกิดการปนเป้ือนแบคทีเรียท่ีสามารถสร้างเอนไซม ์        
-lactamase ไดเ้พราะจะมีผลท าใหเ้พนิซิลลินท่ีผลิตไดสู้ญเสียไป 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการกรองน ้ าหมกัจะตอ้งมีประสิทธิภาพดี เช่น Rotary vacuum drum filter 

ของเหลวท่ีกรองไดจ้ะน ามาลดอุณหภูมิในเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน (Heat exchanger) ท่ีอุณหภูมิ       
0 – 4 


C เพื่อช่วยลดการถูกยอ่ยสลายดว้ยเอนไซมห์รือการยอ่ยสลายทางเคมีในระหวา่งการสกดัแยก   

เพนิซิลลิน  
 จากนั้นน าของเหลวท่ีแยกไดม้าสกดัแยกเพนิซิลลินโดยใชส้ารละลายท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช่น 
เอมิลอะซิเตต (Amyl acetate) หรือบิวทิลอะซิเตต (Butyl acetate) pH 2.5 – 3.0 อุณหภูมิ 0 - 4 


C        

การสกดัจะตอ้งท าอยา่งรวดเร็วเพราะเพนิซิลลินไม่คงตวัท่ี pH ต ่า  หลงัจากนั้นท าการสกดัเพนิซิลลินอีก
คร้ังใหอ้ยูใ่นน ้าโดยการเติมด่าง เช่น โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือบฟัเฟอร์
ท่ี pH 5.0 – 7.5 จากนั้นน าเพนิซิลลินท่ีแยกไดม้าท าใหอ้ยูใ่นรูปผลึก ผลึกท่ีไดจ้ะน ามาลา้งและท าให้แห้ง
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ดว้ยแอนไฮดรัสไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Anhydrous isopropyl alcohol) บิวทิลแอลกอฮอล์ (Butyl 

alcohol) หรือสารละลายท่ีระเหยไดอ่ื้นๆ ในกรณีท่ีตอ้งการใช้เพนิซิลลินในรูปของยาฉีดก็จะบรรจุ       
เพนิซิลลิน ในหลอดแกว้ขนาดเล็กท่ีฆ่าเช้ือแลว้ในลกัษณะท่ีเป็นผงหรือสารละลาย ถา้จะใชรั้บประทาน
ก็จะน ามาท าเป็นยาเมด็ แผนภาพขั้นตอนการเก็บเก่ียวและท าใหเ้พนนิซิลลินบริสุทธ์ิ แสดงดงัรูปท่ี 6.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6.5  แผนภาพขั้นตอนการเก็บเก่ียวและท าใหเ้พนนิซิลลินบริสุทธ์ิ 

ท่ีมา : Ratledge และ Kristiansen (2006) 
 

 การผลิตเพนิซิลลินโดยกระบวนการก่ึงสังเคราะห์จะเร่ิมจากน า 6-aminopenicillanic acid       

(6-APA) ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ หรือการใชเ้อนไซมย์อ่ยเพนิซิลลินให้ได ้6-APA จากนั้นจึงน า 6-APA 

มาเป็นสารตั้งตน้ในการหมกัเพนิซิลลินโดยเช้ือรา 
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Carbon 
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2. การผลติวติามนิ 

วิตามินเป็นสารอินทรียท่ี์ร่างกายตอ้งการในปริมาณน้อย แต่มีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโต
และการด ารงชีวติ ส่ิงมีชีวติส่วนใหญ่ไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินเองได ้จึงจ าเป็น ตอ้งไดรั้บจากแหล่ง
อ่ืน ดงันั้น วิตามินจึงมีความส าคญัทั้งต่อมนุษย ์พืช สัตวแ์ละจุลินทรีย ์ซ่ึงมีความตอ้งการวิตามินใน
ปริมาณมากนอ้ยแตกต่างกนัไป การขาดวติามินชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีร่างกายตอ้งการจะท าใหเ้กิดโรคได ้

วิตามินแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามความสามารถในการละลายคือ วิตามินท่ีละลายไดใ้นไขมนั 
ไดแ้ก่ วติามินเอ ดี อี และเค กบัวติามินท่ีละลายในน ้า ไดแ้ก่ วติามินบี1 บี2 และวติามินซี ส าหรับวิตามิน
ท่ีมีความจ าเป็นต่อมนุษยแ์สดงในตารางท่ี 6.1  

 

ตารางที ่6.1 วติามินท่ีจ าเป็นส าหรับมนุษย ์

 

วติามนิ ช่ืออืน่ หน้าที ่
ละลายในไขมนั   

A Retinol เก่ียวขอ้งกบัการมองเห็น 

D Choleccalciferol ช่วยสร้างแคลเซียมและฟอสเฟต 

E -tocopherol Intracellular antioxidant 

K Phylloquinone สงัเคราะห์ Prothrombin 

ละลายในน ้ า   

B1 Thiamine โคเอนไซมข์อง -keto acid decarboxylase และ 
transketolase 

B2 Riboflavin โคเอนไซมข์อง oxidoreductase 

B6 Pyridoxin โคเอนไซมข์อง transaminase และ amino acid 

decarboxylase 

B12 Cyanocobalamin โคเอนไซมข์อง isomerase และ THF-dependent 

methyltransferase 

C L-Ascorbic acid Co-substrate ของ monooxigenase 

B5 Pantothenic acid โคเอนไซมข์อง acetyl transferase 

H Biotin โคเอนไซมข์อง carboxylase และ carboxyltransferase 

BC Folic acid โคเอนไซมข์อง formyltransferase 

PP Niacin โคเอนไซมข์อง oxidoreductase 

 

ทีม่า : ดุษณี ธนะบริพฒัน์ (2538)   
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เน่ืองจากร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินข้ึนเองได ้จึงตอ้งไดรั้บจากแหล่งอ่ืน เช่น จาก
อาหารในรูปของวิตามินท่ีสมบูรณ์หรือในรูปของโปรวิตามิน (Provitamin) ท่ีจะถูกเปล่ียนไปเป็น
วติามินเม่ือมีส่ิงกระตุน้ เช่น เอนไซม ์หรือแสงอลัตราไวโอเลต เป็นตน้ 

แบคทีเรียท่ีอยูใ่นล าไส้มนุษยบ์างชนิดสามารถสังเคราะห์และปลดปล่อยวิตามินออกมาได ้แต่
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของมนุษย ์เช่น วิตามินเค วิตามินพีพี ไบโอติน หรือในบางกรณีวิตามินท่ี
จุลินทรียส์ร้างข้ึนไม่สามารถผ่านผนงัล าไส้ออกไปยงัระบบหมุนเวียนของร่างกายได ้เช่น วิตามินบี12 

ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ีจะต้องท าการผลิตวิตามินในระดบัอุตสาหกรรมให้ได้ปริมาณสูงเพื่อน ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารและยา เช่น การใชว้ิตามินบริสุทธ์ิเติมในขนมปังสีขาว หรือการกินวิตามินบริสุทธ์ิ
ชนิดต่างๆ เป็นอาหารเสริม ส่วนวติามินท่ีไม่บริสุทธ์ิจะใชเ้ติมในอาหารสัตวเ์พื่อเพิ่มผลผลิตของเน้ือ นม 
หรือไข่ เป็นตน้  
 วติามินทุกชนิดสามารถสกดัไดจ้ากแหล่งธรรมชาติ เช่น จากส่วนประกอบของสัตว ์ไดแ้ก่ 
ไข่ น ้ ามนัตบัปลา หรือจากพืช ไดแ้ก่ น ้ ามนัขา้วโพด ร าขา้วหรือร าขา้วโพด กะหล ่าปลี ผกัโขม แครอท 
ส้ม มะนาว หรือจากจุลินทรีย ์ได้แก่ บริวเวอร์ยีสต์ และเบเกอร์ยีสต์ เป็นตน้ ซ่ึงการสกดัวิตามินจาก
แหล่งธรรมชาติหลายชนิดจะไดผ้ลผลิตค่อนขา้งสูง แต่ไม่คุม้กบัค่าใช้จ่าย จึงตอ้งใช้วิธีการสังเคราะห์
ทางเคมีหรือวธีิชีวสังเคราะห์แทน 

 ในปัจจุบนัการผลิตวิตามินส่วนใหญ่อาศยัวิธีการสังเคราะห์ทางเคมี มีวิตามินเพียงบาง
ชนิดเท่านั้นท่ีอาศยักระบวนการสังเคราะห์ดว้ยจุลินทรียเ์พื่อใช้ในทางการคา้ ไดแ้ก่ ไรโบฟลาวิน และ
วติามินบี 12 โดยท่ีวติามินบี 12 ตอ้งผลิตโดยจุลินทรียอ์ยา่งเดียวเท่านั้น เน่ืองจากการสังเคราะห์ทางเคมี
มีขั้นตอนยุง่ยากซบัซอ้น 

 

2.1 การค้นพบวติามินบี 12 

 ในปี ค.ศ.1926 Minot และ Murphy ไดแ้สดงให้เห็นวา่การรับประทานตบัสดจะช่วยรักษาโรค
โลหิตจางชนิดร้ายแรง (Pernicious anaemia) ได ้  การคน้พบน้ีน าไปสู่การคน้พบวิตามินบี 12 ซ่ึงเป็น
สารท่ีส าคญัในตบั และในปี ค.ศ. 1955 D. Hodgkin ก็ไดค้น้พบโครงสร้างของวติามินน้ี  
 การสังเคราะห์วติามินบี 12 โดยวธีิทางเคมีเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1973 แต่ตอ้งอาศยัขั้นตอนท่ียุง่ยาก
มากกวา่ 70 ขั้นตอน ดงันั้น การสังเคราะห์วิตามินบี 12 โดยวิธีการทางเคมีจึงไม่ไดรั้บความสนใจท่ีจะ
น าไปสู่การผลิตในระดบัอุตสาหกรรม  การผลิตวิตามินบี 12 ทางการคา้ในระยะแรกเป็นผลพลอยได ้
(by product) จากกระบวนการผลิตสเตรปโตมัยซิน คลอแรมเฟนิคอล หรือนีโอมัยซิน โดยเช้ือ 
Streptomyces แต่ไดผ้ลผลิตต ่า ต่อมาจึงมีการคดัเลือกเช้ือจุลินทรียเ์พื่อน ามาผลิตวิตามินบี 12 ในปริมาณ
สูงโดยตรง  
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2.2 โครงสร้างและคุณสมบัติของวติามินบี 12  

 วิตา มินบี  12 มี สูตรโมเลกุล คือ   (C38H88O14PCo) และมี ช่ือทาง เค มีว่า  5,6-

Dimethylbenzimidazolyl cobamide cyanide หรือเรียกสั้นๆ ว่า Cyanocobalamin มีสูตรโครงสร้างท่ี
ซบัซ้อน ดงัรูปท่ี 6.6  โมเลกุลของวิตามินบี 12 แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ Porphyrin-like planar 

group กบั Nucleotide side chain  

 โดยส่วนของ Porphyrin like planar group เป็นส่วนแกนกลางของโครงสร้างท่ีเรียกวา่ Corrin 

ring หรือ Corrinoid ซ่ึงประกอบดว้ย Pyrrole ring 4 วง (tetrapyrrole ring) เช่ือมกนั และมีอะตอมของ
โคบอลตเ์ป็นแกนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6.6  สูตรโครงสร้างของวติามินบี 12 (Cyanocobalomin) 

   ทีม่า : http://pune.sancharnet.in/spr_keshri/b12.gif  

 

 

A 

B 

C 

D 

http://pune.sancharnet.in/spr_keshri/b12.gif


143 

 

ส าหรับ Nucleotide side chain ของวิตามินบี 12 คือ 5,6-Dimethylbenzimidazole จะเช่ือมกบั
ส่วน Corrin ring 2 ส่วน คือ Phosphoric acid ของนิวคลีโอไทด์จะเช่ือมกบั Propionamide group ของ 
Ring D ดว้ย Aminopropanol bridge และไนโตรเจนของนิวคลีโอไทด์จะเช่ือมกบัอะตอมของโคบอลต์
ดว้ยพนัธะ Co-ordinate ในแนวเกือบตั้งฉากกบั Corrin ring พนัธะน้ีจะถูกท าลายไดง่้าย และเม่ือเติม
ไซยาไนด์ลงไปจะไดส้ารประกอบท่ีเรียกวา่ Cyanocobalamin ซ่ึงเป็นรูปของวิตามินบี 12 ท่ีเสถียรท่ีสุด 
แต่เม่ือร่างกายรับเขา้ไปแลว้ จะเปล่ียนรูปเป็น 5’-Deoxyadenosylcobolamin (หรือ Baker’s coenzyme 
B12 หรือ Dibencozide) และ Methylcobalamin (หรือ Mecobalamin) ร่างกายจึงจะน าไปใชไ้ด ้

วิตามินบี 12 มีลกัษณะเป็นผลึกสีแดงเขม้ สามารถละลายน ้ าได้ มีน ้ าหนกัโมเลกุล 1355.42 

สามารถละลายไดเ้ล็กนอ้ยในแอลกอฮอลแ์ละฟีนอล แต่ไม่ละลายในอะซีโตน คลอโรฟอร์ม อีเทอร์และ
ตวัท าละลายอินทรียอ่ื์นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6.7  รูปแบบของผลิตภณัฑว์ติามินบี 12 ท่ีมีจ  าหน่าย 

    ท่ีมา : http://www.chemistwarehouse.com.au/product.asp?id=31334 และ 

https://thinksteroids.com/news/abscess-from-anabolic-steroid-injections-or-b12/ 

 

2.3 ความส าคัญของวติามินบี 12  

 วิตามินบี 12 เป็นองคป์ระกอบของตบั ช่วยท าให้เม็ดเลือดแดงเจริญเติบโต ช่วยไม่ให้เป็นโรค
โลหิตจางชนิดร้ายแรง มนุษยมี์ความตอ้งการวิตามินบี 12 ในปริมาณนอ้ยมาก เพียง 0.001 มิลลิกรัมต่อ
วนั แต่ถา้ขาดจะท าใหโ้ลหิตจางและมีอาการทางประสาทได ้ส าหรับประโยชน์ของวิตามินบี 12 ในสัตว ์
พบวา่ การเติมวติามินบี 12 ลงในอาหารสัตวเ์พียง 10-15 มิลลิกรัมต่อตนั จะช่วยใหห้มูและไก่เจริญไดดี้  

2.4 จุลนิทรีย์ทีใ่ช้ในการผลติวติามินบี 12  

 จุลินทรียท่ี์สามารถน ามาใช้ในการผลิตวิตามินบี 12 ในระดบัอุตสาหกรรมมีหลายสายพนัธ์ุ 
ไดแ้ก่ Bacillus megaterium, Streptomyces olivaceus และ/หรือ S. griseus, Pseudomonas denitrificans, 

(ข) วติามินบี 12 ในรูปยาน ้าส าหรับฉีด (ก) วติามินบี 12 ในรูปยาเมด็ 

       ส าหรับรับประทาน 

http://www.chemistwarehouse.com.au/product.asp?id=31334
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Propionibacterium shermanii และ Pro. freudenreichii  โดยการเพาะเล้ียงในอาหารท่ีมีแหล่งคาร์บอน
ต่างๆ เช่น กลูโคส แลคโตส โมลาส เมทานอล พาราฟิน รวมทั้งเฮกซาเดคานอลดว้ย อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบนัโรงงานผลิตวิตามินบี 12 บางแห่งในสหรัฐอเมริกาใช้สายพนัธ์ุกลายของ Pseudomonas 

denitrificans ท่ีใหผ้ลผลิตไดถึ้ง 60 มก.ต่อลิตร  
 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 6.8  ลกัษณะเซลลข์อง Pseudomonas denitrificans ท่ีใชผ้ลิตวติามินบี 12 ในระดบัอุตสาหกรรม 

ทีม่า : http://www.mitushipharma.com/probiotics.html 

 

2.5 กระบวนการหมักวติามินบี 12 โดย Pseudomonas denitrificans 

การเจริญและการผลิตวิตามินบี 12 โดย Ps. denitrificans เป็นกระบวนการท่ีตอ้งการอากาศ 
กระบวนการหมกัจะกระท าในถงัหมกัเหล็กกล้าไร้สนิม ซ่ึงจะเป็นกระบวนการหมกัแบบกะ (Batch 

fermentation) หรือแบบต่อเน่ือง (Continuous fermentation) โดยแบคทีเรีย Ps. denitrificans จะมีการ
เจริญควบคู่ไปกบัการสร้างโคบาลามินภายใตส้ภาวะท่ีมีอากาศไปจนส้ินสุดการหมกั สูตรอาหารท่ีใชใ้น
การเพาะเล้ียง Ps. denitrificans เพื่อผลิตวิตามินบี 12 แสดงในตารางท่ี 6.2 ทั้งน้ีพบวา่ สารเบทะอีนและ
โคลีนท่ีมีอนุมูลเมทิลมากจะมีผลต่อการผลิตวิตามินบี 12  นอกจากน้ียงัพบวา่กรดกลูตามิกช่วยเร่งการ
เจริญของแบคทีเรียน้ีอีกดว้ย ดงันั้นจึงมีการพฒันาสูตรอาหารจากกากน ้ าตาลท่ีมีราคาถูก แต่มีเบทะอีน 
และกรดกลูตามิกสูงมาใช้ในการเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ ส าหรับแผนภาพขั้นตอนกระบวนการหมกั
วติามินบี 12 แสดงในรูปท่ี 6.9  
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ตารางที ่6.2 สูตรอาหารส าหรับการผลิตวติามินบี 12 ดว้ย Pseudomonas denitrificans  

 

ชนิดของสารอาหาร อาหาร (กรัมต่อลติร) 
(ก) (ข) (ค) 

กากน ้าตาล 

ซูโครส 

เบทะอีน 

แอมโมเนียมฟอสเฟต 

แอมโมเนียมซลัเฟต 

แมกนีเซียมซลัเฟต 

สังกะสีซลัเฟต 

5,6-dimethylbenzimidazole 

โคบอลตค์ลอไรด ์

วุน้ 

น ้า (ลิตร) 
พีเอช 

100 

- 

- 

2 

0.25 

0.20 

0.02 

- 

- 

20 

1 

7.2 

70 

- 

- 

0.8 

2.0 

0.20 

0.02 

0.005 

- 

- 

1 

7.2 

105 

15 

3 

- 

2.5 

0.20 

0.08 

0.025 

0.005 

- 

1 

7.2 

 

ทีม่า : บุษบา ยงสมิทธ์ิ (2542) 
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รูปที ่6.9  ขั้นตอนการผลิตวิตามินบี 12 โดย Ps. denitrificans ในระดบัโรงงานตน้แบบ 

ทีม่า : บุษบา ยงสมิทธ์ิ (2542) 

 

2.6 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการผลติวติามินบี 12 

การผลิตวิตามินบี 12 โดยกระบวนการหมกัของแบคทีเรีย มีปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งหลาย
ประการ ทั้งปัจจยัทางกายภาพและทางเคมี ซ่ึงจ าเป็นตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของแบคทีเรีย
ท่ีใชใ้นการผลิต ปัจจยัต่างๆ เหล่านั้น ไดแ้ก่ 

เช้ือตัง้ต้น (Ps. denitrificans) 
อยู่ในรปูผงเชือ้ไลโอฟิไลซ์ดว้ยหางนม 

 

ขัน้ต่อเช้ือ 

ถ่ายเชือ้ลงในหลอดอาหารวุน้สตูร (ก) 

บ่มที ่30 

C เป็นเวลา 4 วนั 

 

ขัน้ขยายเช้ือ-ขัน้แรก ถ่ายเชือ้จากหลอดอาหาร (ก) 1 หลอด ลงในอาหารสตูร (ข)  
ปรมิาตรอาหาร 0.6 ลติร ทีบ่รรจุในฟลาสกก์ลมขนาด 2 ลติร 

บ่มที ่24 

C เป็นเวลา 48 ชัว่โมง บนเครือ่งเขย่า 120 รอบต่อนาท ี

ขัน้ขยายเช้ือ-ขัน้ท่ีสอง ถ่ายเชือ้จากขัน้แรกปรมิาณ 1-1.2% ลงในอาหารสตูร (ข)  
ปรมิาตร 25-50 ลติร ทีบ่รรจุในถงัหมกัเหลก็กลา้ไรส้นิมขนาด 40-80 ลติร 

บ่มที ่32

C เป็นเวลา 25-30 ชัว่โมง ใชใ้บพดักวน 200 รอบต่อนาท ีความดนั 0.2 บาร ์ใหอ้ากาศ 0.5 vvm. 

ขัน้ผลิตวิตามินบี 12 ถ่ายเชือ้จากอาหารสตูร (ข) ปรมิาณ 5% ลงในอาหารสตูร (ค) 300 ลติร  
ทีบ่รรจุในถงัหมกัเหลก็กลา้ไรส้นิมขนาด 500 ลติร 

บ่มที ่32 

C เป็นเวลา 140-160 ชัว่โมง  

ใชใ้บพดักวนอย่างรุนแรงในระยะ 20-30 ชัว่โมงแรกเพือ่เร่งการเจรญิ  
และใหอ้ากาศอย่างเพยีงพอตลอดเวลา จะไดว้ติามนิบ ี12 ปรมิาณ 120-130 ไมโครกรมัต่อมลิลลิติร 
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1. โคบอลต์ เน่ืองจากโครงสร้างของวิตามินบี 12 มีโคบอลต์เป็นนิวเคลียสของโมเลกุล จึง
จ าเป็นตอ้งเติมโคบอลตล์งไปในอาหารเล้ียงเช้ือ โดยอาจเติมในรูปของโคบอลตค์ลอไรด์ หรือโคบอลต์
ไนเตรท ปริมาณท่ีใช้ข้ึนกับชนิดของแบคทีเรีย เช่น Pseudomonas denitrificans ตอ้งการโคบอลต ์         
4-6 ppm. เช้ือ Bacillus megaterium ตอ้งการ 0.3-0.6 ppm. ส่วน Streptomyces ตอ้งการ 1-2 ppm. 

ในขณะท่ี Propionibacterium  ตอ้งการประมาณ 10-20 ppm. เป็นตน้ 

2. pH ของอาหารเลีย้งเช้ือ แบคท่ีเรียแต่ละชนิดท่ีน ามาผลิตวิตามินบี 12 สามารถเจริญไดดี้ใน
สภาวะท่ีเป็นกลางถึงกรดเล็กนอ้ย เช่น Propionibacterium มีค่า pH ท่ีเหมาะสมอยูร่ะหวา่ง 6.8-7.2  ส่วน 
Bacillus megaterium มีค่า pH ท่ีเหมาะสมอยูร่ะหวา่ง 6.5-7.0 ทั้งน้ีพบวา่ ถา้ pH ของอาหารเล้ียงเช้ือสูง
กวา่ 8.5-9.0 จะท าให้วิตามินบี 12 สลายตวั ส าหรับสารเคมีท่ีน ามาใชใ้นการปรับสภาพความเป็นกรด
ด่างไดแ้ก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ โปแทสเซียมไฮดรอกไซด์ กรด 
ซิตริก หรือกรดฟอสโฟริก เป็นตน้  

3. อุณหภูมิ แบคทีเรียท่ีใชผ้ลิตวิตามินบี 12 จดัเป็นพวกท่ีชอบอุณหภูมิปานกลาง (Mesophile) 

โดยมีช่วงอุณหภูมิท่ีเหมาะสมประมาณ 30-40 C โดยมีความแตกต่างกนัเล็กน้อยในแบคทีเรียแต่ละ
ชนิด เช่น Pseudomonas denitrificans ชอบอุณหภูมิประมาณ 30-32 C Bacillus megaterium ชอบ
อุณหภูมิประมาณ 35-40 C Streptomyces มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 28-30 C  และ Propionibacterium มี
อุณหภูมิท่ีเหมาะสม 30 C เป็นตน้ 

4. การให้อากาศ การผลิตวิตามินบี 12 โดยแบคทีเรีย Pseudomonas denitrificans และ Bacillus 

megaterium  เป็นกระบวนการหมกัท่ีตอ้งการอากาศ ดงันั้น จึงนิยมผลิตโดยใช้  ถงัหมกัแบบมีใบพดั
กวนท่ีมีระบบการเติมอากาศ หรือในภาชนะท่ีมีการเขย่า ตวัอย่างเช่น การผลิตวิตามินบี 12  โดย B. 

megaterium ในถงัหมกัควรให้อากาศในอตัรา 0.1-2 vvm. และให้ใบพดัหมุนดว้ยความเร็ว 1,500 รอบ
ต่อนาที หากผลิตโดยเพาะเล้ียงแบคทีเรียในฟลาสกบ์นเคร่ืองเขยา่ ควรใชค้วามเร็วรอบ 250 รอบต่อนาที  
ในขณะท่ีแบคทีเรีย Propionibacterium จะมีกรรมวิธีการหมกัต่างออกไป กล่าวคือ เช้ือน้ีจดัเป็น 
microaerophile ซ่ึงตอ้งการออกซิเจนเพียงเล็กนอ้ย หากเพาะเล้ียงในถงัหมกัก็ไม่จ  าเป็นตอ้งพ่นอากาศ
เขา้ไป เพียงแต่ใชใ้บพดัหมุนดว้ยความเร็วประมาณ 300-500 รอบต่อนาที เพื่อให้แบคทีเรียกบัอาหาร
เล้ียงเช้ือคลุกเคลา้กนัไดท้ัว่ถึงก็เพียงพอแลว้  ส าหรับการผลิตวิตามินบี 12 โดยใช้ Streptomyces นั้น 
บุษบา ยงสมิทธ์ิ (2542) กล่าวว่า การเพาะเล้ียงโดยใช้เคร่ืองเขย่าตรงซ้าย-ขวา (Reciprocal shaker) 

ความเร็ว 200 คร้ังต่อนาที จะใหผ้ลดีกวา่การใชเ้คร่ืองเขยา่แบบหมุนวน (Rotary shaker)  

5. วัตถุดิบ ในการผลิตวิตามินบี 12 โดยแบคทีเรีย Pseudomonas denitrificans ใช้วตัถุดิบท่ี
ส าคญัคือกากน ้ าตาล ส่วน Propionibacterium มีใช้วตัถุดิบท่ีเหมาะสมคือน ้ าแช่ขา้วโพด (Corn steep 

liquor) ในขณะท่ีการใช้ Propionibacterium freudenreichii ATCC13769 และ Streptomyces olivaceus 
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ในการผลิตนั้น บุษบา ยงสมิทธ์ิ (2542) พบวา่สามารถใชน้ ้ าทิ้งจากโรงงานผลิตเตา้หู้เป็นแหล่งวตัถุดิบ
ไดดี้  

6. สารเร่ิมต้น จากความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างโมเลกุลของวิตามินบี 12 ท าให้ทราบวา่มีสารตั้ง
ตน้ (precursor) หลายชนิดท่ีช่วยส่งเสริมการผลิตวิตามินบี 12 เช่น หมู่อลัคิล (-CH3) ซ่ึงเป็นแขนของ
โมเลกุลคอร์ริน (Corrin) จะไดจ้ากการเติมเมไทโอนีน ส่วนการเติมเบทะอีนหรือโคลีนมีผลต่อการ
สังเคราะห์คอร์รินในระยะแรก นอกจากน้ี การเติม 5,6-dimethylbenzimidazole (DBI) หรือไรโบฟลาวิน
ซ่ึงเป็นสารเร่ิมตน้ของ DBI  รวมทั้งการเติมกรดเดลตา้อะมิโนลีวูลินิก   ลว้นแต่ช่วยเพิ่มปริมาณของ
วติามินบี 12 ได ้

7. กระบวนการหมัก ในการหมกัวิตามินบี 12 สามารถกระท าไดท้ั้งโดยกระบวนการหมกัใน
อาหารเหลวและบนอาหารแข็ง โดยกระบวนการหมกัในอาหารเหลวนิยมหมกัโดยวิธีการหมกัแบบกะ  
หรือ Batch fermentation และได้มีการพฒันาวิธีการหมกัแบบเติมอาหารเป็นระยะ (Fed batch 

fermentation) โดยศาสตราจารย ์Saburo Fukui แห่งมหาวิทยาลยัเกียวโต (อา้งโดย บุษบา ยงสมิทธ์ิ, 
2542) ใชแ้บคทีเรีย Protaminobacter rubber FM-02T ท่ีแยกไดจ้ากดินท่ีมีน ้ ามนัในเขตเมืองนิอิกาตะ 
ประเทศญ่ีปุ่น พบว่า การผลิตวิตามินบี 12 โดยใช้เมทานอลเป็นแหล่งคาร์บอน โดยเร่ิมใช้เมทานอล
ความเขม้ขน้ 0.40 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร และเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนถึง 1.38 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร โดย
ให้สัมพนัธ์กบัเซลล์ท่ีก าลงัเจริญ พบวา่สามารถผลิตวิตามินบี 12 ไดสู้งถึง 2,560 ไมโครกรัมต่อลิตร 
ภายในเวลา 48 ชัว่โมง ในขณะท่ีการหมกัดว้ยวิธีการแบบกะจะไดผ้ลผลิตเพียง 172 ไมโครกรัมต่อลิตร 
ในเวลา 72 ชัว่โมง 

 ส าหรับการหมกัโดยใชอ้าหารแข็ง มีการพฒันาโดยเลียนแบบจากกระบวนการหมกัเทมเป้
หรือถัว่เน่าโดยใชว้สัดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หรือกากเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากน้ีจึงมี
การผลิตโดยใชร้ะบบตรึงเซลล์ (Cell immobilization) โดยใช ้Propionibacterium sp. AKU1251 ตรึงบน
สารตรึงเซลล์ เช่น ยูรีเทน พรีโพลีเมอร์ (Urethane prepolymers), Photo-crosslinkable resin 

prepolymers, วุน้ (agar) เค-คาราจีแนน (K-carragenan) หรือแคลเซียมแอลจีเนต (calcium aiginate) 

สามารถผลิตวิตามินบี 12 ไดดี้ โดยตอ้งเลือกใช้ปริมาณเซลล์ อายุของเซลล์ สูตรอาหาร ปริมาณสาร
เร่ิมตน้ หรือปริมาณโคบอลตใ์หเ้หมาะสม 
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2.7 การเกบ็เกีย่ววติามินบี 12  

 จุลินทรียท่ี์ใชใ้นการผลิตวิตามินบี 12 ในอาหารเล้ียงเช้ือจะผลิต Cobalamin ชนิดอ่ืนๆ ปะปน
ออกมาดว้ย ซ่ึงจะตอ้งถูกเปล่ียนไปเป็น Cyanocobalamin โดยการเติมไซยาไนด์ลงไป แลว้จึงสกดัเอา 

Cyanocobalamin ออกมา วิตามินบี 12 ท่ีไม่บริสุทธ์ิ (80%) จะใช้เป็นอาหารสัตว ์ ส่วนวิตามินบี 12         
ท่ีบริสุทธ์ิ (95-98%) จะใชใ้นอุตสาหกรรมยาส าหรับมนุษย ์ขั้นตอนการสกดัวิตามินบี 12 มี 2 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 

1. การละลาย Cobalamin ชนิดต่างๆ และเปลี่ยนให้เป็น Cyanocobalamin โดยน าน ้ าหมกัมา
ท าให้ร้อนท่ีอุณหภูมิ 80-120 


C pH 6.5-8.5 เป็นเวลา 10-30 นาที เซลล์จะปลดปล่อยถูกย่อยและ

ปลดปล่อย Cobalamin ชนิดต่างๆ ออกมา แลว้เติมสารละลายโปแตสเซียมไซยาไนดล์งไปเพื่อเปล่ียนให้
เป็น Cyanocobalamin โดยมีการเติมโซเดียมไนไตรตล์งไปดว้ย 

2. การสกัดวิตามินบี 12  เป็นการแยกวิตามินบี 12 ออกจากสารละลาย สามารถท าไดห้ลายวิธี 
เช่น  

2.1 การดูดซบั (Adsorption) โดยใชส้ารต่างๆ เป็นตวัดูดซบั เช่น  Amberite IRC 50, Dowex 

1x2, alumina, silanized silica gel และ Amberite XAD2 หลงัจากนั้นจึงแยกเอา cyanocobalamin ออกมา   
โดยการชะดว้ยส่วนผสมของน ้ากบัแอลกอฮอล ์หรือน ้ากบัฟีนอล   

2.2 การสกดัสารละลายดว้ยฟีนอลหรือครีซอล (Cresol) อยา่งเดียว หรือผสมกบัเบนซินหรือ
บิวทานอล หรือสารละลายคลอรีน เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรดห์รือคลอโรฟอร์ม  

2.3 การตกตะกอนสารละลายหรือการท าใหต้กผลึกในสารละลายท่ีเหมาะสม เช่น อะซีโตน 
หรือเติมสารอ่ืน เช่น กรดแทนนิก หรือ พี-ครีซอล (p-Cresol)  

 

ตวัอยา่งการสกดัวติามินบี 12 อีกวธีิหน่ึงอาจท าไดด้งัน้ี 

1. น าน ้ าหมกัมาผ่านความร้อนอุณหภูมิ 100 


C เติมสารละลายเอทานอล 80% ท่ีมีโปแทสเซียม
ไซยาไนด ์0.01% ลงไป 

2. น าสารละลายท่ีแยกไดม้าปรับพีเอชเป็น 4.0 แลว้ท าให้บริสุทธ์ิในคอลมัน์ท่ีบรรจุเรซิน Dowex 1x2 

(Cl
-
) 

3. น าสารละลายบริสุทธ์ิท่ีผา่นคอลมัน์แลว้มาผา่นอีกคอลมัน์หน่ึงท่ีบรรจุถ่าน ซ่ึง Cyanocobalamin จะ
เกาะกบัถ่าน แลว้ชะออกดว้ยสารละลายอะซีโตน 75% 

4. น าสารละลายท่ีไดม้าปรับพีเอชเป็น 3.5 โดยใชค้อลมัน์ท่ีมีเรซิน Amberlite IRC 50 

5. น าสารละลายท่ีไดม้าปรับพีเอชใหเ้ป็น 7.0 โดยใชค้อลมัน์ถ่าน และชะเอา Cyanocobalamin ออกดว้ย
สารละลายอะซีโตน 75%  

6. ท าให้สารละลายท่ีแยกไดเ้ขม้ขน้ข้ึน โดยน ามาตกผลึกดว้ยอะซีโตนแห้ง จะไดว้ิตามินบี 12 บริสุทธ์ิ 
99% และสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดถึ้ง 92% 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. สารปฏิชีวนะมีคุณสมบติัอยา่งไรเป็นส าคญั  
2. กลไกการออกฤทธ์ิของยาปฏิชีวนะในการยบัย ั้งการสังเคราะห์โปรตีน ยาปฏิชีวนะจะเขา้ไปท าให้
เกิดปฏิกิริยาใดกบัแบคทีเรีย 

ก. ยบัย ั้งการสังเคราะห์โปรตีนของแบคทีเรียโดยไม่รบกวนการสังเคราะห์โปรตีนของมนุษย ์

ข.  ท  าให้เยื่อหุ้มเซลล์สูญเสียความสามารถในการควบคุมสารผา่นเขา้ออกเซลล์เพื่อโปรตีนจะได้
เสียสภาพ 

ค.  ไปรบกวนการสร้างสาร Tetrahydrofolic acid (FAH4) ท่ีเป็นโคแฟกเตอร์ปฏิกิริยาการย่อย
สลายสารท่ีมีคาร์บอน 1 อะตอมท่ีเป็นองคป์ระกอบในการสังเคราะห์กรดอะมิโนบางชนิด  

ง. ท าให้การสร้างผนงัเซลล์ของแบคทีเรียเกิดไดไ้ม่สมบูรณ์ท าให้มีความไวต่อแรงดนัออสโมซีส 
มีผลท าใหเ้ซลลต์าย 

3. ยาปฏิชีวนะเพนนิซิลลินมีก่ีประเภท และมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

4. จากภาพท่ีใหม้าขา้งล่างน้ี จงอธิบายขั้นตอนกระบวนการผลิตยาปฏิชีวนะเพนนิซิลลิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. โคบอลตมี์ความจ าเป็นต่อปัจจยัในการผลิตวิตามินบี 12 อยา่งไร จึงจ าเป็นตอ้งเติมลงในอาหารเล้ียง
เช้ือเสมอ 

6. ในการหมกัวิตามินบี 12 สามารถกระท าไดท้ั้งโดยกระบวนการหมกัในอาหารเหลวและบนอาหาร
แขง็ โดยกระบวนการหมกัในอาหารเหลวนิยมหมกัโดยวธีิใด 

7. วติามินบี 12 มีประโยชน์และมีโทษต่อร่างกายอยา่งไร 
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เฉลยค าถามท้ายบท 

 

1. สารปฏิชีวนะมีคุณสมบติัท่ีส าคญั คือ  เป็นสารประกอบอินทรียท่ี์ผลิตข้ึนโดยจุลินทรีย ์และ มีฤทธ์ิ 
ในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตหรือท าลายจุลินทรียอ่ื์นๆ ได ้โดยใชใ้นปริมาณความเขม้ขน้ต ่า 

2. ก. ยบัย ั้งการสังเคราะห์โปรตีนของแบคทีเรียโดยไม่รบกวนการสังเคราะห์โปรตีนของมนุษย ์

3. ยาปฏิชีวนะเพนนิซิลลินแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ท่ีมีความแตกต่างกนั ดงัน้ี  
3.1 ยาเพนิซิลลินท่ีไดจ้ากธรรมชาติโดยการหมกัดว้ยเช้ือรา โดยใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติ 

3.2 ยาเพนิซิลลินท่ีไดจ้ากกระบวนการก่ึงสังเคราะห์ โดยใช้สาร 6-Aminopenicillanic acid (6-

APA) เป็นสารตั้งตน้ แลว้น ามาเติมหมู่ขา้งตามความตอ้งการ 

4. ขั้นตอนกระบวนการผลิตยาปฏิชีวนะเพนนิซิลลิน ดงัรูปท่ีใหม้า อธิบายไดด้งัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 (A) เป็นการเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือโดยใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติ เช่น น ้ าแช่ขา้วโพดท่ีเติม
ธาตุอาหารต่างๆ ใหเ้หมะสม 

ขั้นตอนท่ี 2 (B) เป็นการเตรียมเช้ือราในการหมกั โดยเพาะเล้ียงเช้ือตั้งตน้จากหลอดเช้ือลงในอาหาร
เหลวในฟลาสก ์แลว้ขยายขนาดใหมี้ปริมาตรมากข้ึนโดยเพาะเล้ียงในถงัเล้ียงเช้ือ (Seed tank) 

ขั้นตอนท่ี 3 (C) เป็นขั้นตอนการหมกั โดยใช้ถงัหมกัท่ีเป็นถงัหมกัทรงกระบอกท าจากเหล็กกลา้ไร้
สนิม (stainless steel) มีการใหอ้ากาศปลอดเช้ือ และตอ้งมีการควบคุมอุณหภูมิของถงัหมกัดว้ย  

ขั้นตอนท่ี 4 (D) การเก็บเก่ียวเพนิซิลลิน หลงัจากกระบวนการหมกัเสร็จส้ินลง ท าการแยกเส้นใยรา
ออกจากน ้าหมกัโดยการกรอง เพนิซิลลินท่ีไดจ้ะอยูใ่นรูปของเพนิซิลลิน จี 

5. เน่ืองจากโครงสร้างของวิตามินบี 12 มีโคบอลต์เป็นนิวเคลียสของโมเลกุล จึงจ าเป็นต้องเติม
โคบอลตล์งไปในอาหารเล้ียงเช้ือ โดยอาจเติมใหอ้ยูใ่นรูปของโคบอลตซ์ลัเฟต  

6. การหมกัวิตามินบี 12 นิยมใช้วิธีการหมกัแบบกะ หรือ Batch fermentation โดยใช้อาหารเหลว 
เน่ืองจาก สามารถควบคุมปัจจยัในการผลิตไดง่้าย ให้ผลผลิตสูง และสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

7. ประโยชน์ของวิตามินบี 12 ส าหรับมนุษย ์ใช้เป็นองค์ประกอบของตบั ช่วยท าให้เม็ดเลือดแดง
เจริญเติบโต ช่วยไม่ให้เป็นโรคโลหิตจางชนิดร้ายแรง โทษของการขาวิตามินบี 12 คือ ถา้ขาดจะท าให้
โลหิตจางและมีอาการทางประสาทได ้ส าหรับประโยชน์ของวติามินบี 12 ในสัตว ์พบวา่ การเติมวิตามิน
บี 12 ลงในอาหารสัตวเ์พียง 10-15 มิลลิกรัมต่อตนั จะช่วยใหห้มูและไก่เจริญไดดี้  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  7 

การผลติเอนไซม์ 8 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเนือ้หา 

1. ความหมายและสมบติัของเอนไซม ์

2. แหล่งของเอนไซมใ์นอุตสาหกรรม 

3. ลกัษณะของจุลินทรียท่ี์ใชผ้ลิตเอนไซมใ์นอุตสาหกรรม 

4. การผลิตเอนไซมจ์ากจุลินทรียใ์นอุตสาหกรรม 

4.1 การผลิตเอนไซมแ์บบใชอ้าหารเหลว  
4.2 การผลิตเอนไซมแ์บบใชอ้าหารแขง็  
4.3 ขั้นตอนการผลิตเอนไซมจ์ากจุลินทรียใ์นระดบัอุตสาหกรรม 

5. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตเอนไซมโ์ดยจุลินทรีย ์

5.1 ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม 

5.2 องคป์ระกอบของอาหารเล้ียงเช้ือ 

5.3 การคดัเลือกสายพนัธ์ุจุลินทรีย ์

5.4 การศึกษาระยะเวลาในการเจริญและการผลิตเอนไซม์ 
5.5 การควบคุมการสังเคราะห์เอนไซมใ์นระดบัยนี  

6. การใชป้ระโยชน์จากเอนไซมใ์นอุตสาหกรรม 

ค าถามทา้ยบท  
เฉลยค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. สรุปความหมายและสมบติัของเอนไซมไ์ด ้

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของเอนไซมท่ี์มาจากแหล่งต่างๆ ได ้

3. ยกตวัอยา่งจุลินทรียท่ี์ใชผ้ลิตเอนไซมใ์นอุตสาหกรรมได ้

4. เปรียบเทียบความแตกต่างของการผลิตเอนไซมแ์บบใชอ้าหารแขง็และแบบใชอ้าหารเหลวได ้  
5. สรุปความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตเอนไซมไ์ด ้ 
6. เขียนแผนภาพขั้นตอนการเก็บเก่ียวและท าเอนไซมใ์หบ้ริสุทธ์ิได ้

7. ยกตวัอยา่งการใชป้ระโยชน์จากเอนไซมใ์นอุตสาหกรรมต่างๆ ได ้ 
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วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเน้ือหา และส่ือบนคอมพิวเตอร์ 

2. บรรยายให้เน้ือหา โดยระหวา่งการบรรยายเน้ือหา ผูส้อนถามค าถาม และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ถาม และอภิปรายเน้ือหา 

3. อธิบายและสาธิตปฏิบติัการ เร่ือง การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์อะไมเลส
เพื่อเป็นแนวทางใหน้กัศึกษาไดล้งมือท าปฏิบติัการเอง 

4. แบ่งผูเ้รียนกลุ่มละ 4 คน ใหผู้เ้รียนลงมือท าปฏิบติัการ เร่ือง การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการ
ผลิตเอนไซมอ์ะไมเลส 

5. มอบหมายให้ผูเ้รียนเขียนรายงานปฏิบติัการ เร่ือง การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิต
เอนไซมอ์ะไมเลส 

6. ทบทวนเน้ือหาโดยใหท้ าค าถามทา้ยบท 

     
ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน รายวชิาเทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม 

2. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต ์

3. อุปกรณ์และสารเคมี  

4. บทปฏิบติัการ เร่ือง การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตเอนไซมอ์ะไมเลส 

 

การวดัผล 
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การตอบค าถามทา้ยบท 

3. การท าการทดลองตามบทปฏิบติัการ 

 

การประเมนิผล 
1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมกิจกรรมและการตอบค าถาม 

2. ความถูกตอ้งของการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ และสารเคมี ในการท าปฏิบติัการ 

3. ความถูกตอ้งของการตอบค าถามทา้ยบท ไม่นอ้ยกวา่ 80 %       

4. ความถูกตอ้งของการเขียนรายงานปฏิบติัการ 
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บทที ่ 7 

การผลติเอนไซม์  
 

บทน า 

 มนุษย์เร่ิมรู้จักเอนไซม์ เพราะมีการใช้ส่าเหล้า หรือยีสต์มาหมกักับน ้ าตาล ท าให้เกิดเป็น
แอลกอฮอลห์รือเหลา้ รวมทั้งมีการใชป้ระโยชน์จากเอนไซมม์าเป็นเวลานานแลว้ เช่น การสกดัเอนไซม์
เรนเน็ตจากกระเพาะลูกววัด้วยน ้ าเกลือ เพื่อน าไปใช้ในการผลิตเนยแข็ง การใช้เอนไซม์ย่อยแป้ง         
(-amylase) จากมอลตเ์พื่อยอ่ยแป้งในมอลตใ์ห้เป็นน ้ าตาล (Wort) ในการผลิตเบียร์ ส าหรับในประเทศ
ไทยไดมี้การใช้เอนไซม์ในรูปท่ีเรียกว่า ลูกแป้งหรือแป้งเช้ือ ซ่ึงเป็นแหล่งของเอนไซม์จากเช้ือราท่ีใช้
ยอ่ยแป้งใหเ้ป็นน ้าตาลในการหมกัสุราและน ้าส้มสายชู 

 การพฒันาการใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรมมีความก้าวหน้าอย่างมาก  เม่ือพบว่าจุลินทรีย์
สามารถผลิตเอนไซม์ได้หลากหลายตามแต่ชนิดของจุลินทรีย ์ ซ่ึงเหมาะท่ีจะน าเอนไซม์ไปใช้กับ
กระบวนการผลิตท่ีต่างกนั นอกจากน้ี เรายงัสามารถใช้จุลินทรียเ์พื่อผลิตเอนไซมไ์ดใ้นปริมาณมากซ่ึง
เอนไซม์ท่ีผลิตได้จะถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ผงซักฟอก ส่ิงทอ 
กระดาษและเยือ่กระดาษ เป็นตน้ 

 

1. ความหมายและสมบัติของเอนไซม์ 

ค าวา่ “เอนไซม์ (enzyme)” มีรากศพัทม์าจากภาษากรีก มีความหมายวา่ ภายในเซลล์ยีสต์ โดย
ศพัท์น้ีบญัญติัข้ึนในปี ค.ศ. 1897 เน่ืองจากพบว่าสารท่ีสกดัได้จากเซลล์ยีสต์สามารถเปล่ียนน ้ าตาล
กลูโคสใหเ้ป็นแอลกอฮอลไ์ด ้

 เอนไซม์ เป็นสารประกอบโปรตีนท่ีมีคุณสมบติัเป็นตวัเร่งทางชีวภาพ (Biological catalysts)      
ท่ี ช่วยเร่งปฏิกิริยาใหเ้กิดไดเ้ร็วข้ึน เอนไซมส์ามารถท าปฏิกิริยาไดโ้ดยจบักบัสับสเตรทเป็นสารเชิงซ้อน
ของเอนไซม์และสับสเตรท (Enzyme-substrate complex) แล้วเปล่ียนให้เป็นผลิตภณัฑ์ (Products) 

เอนไซม์มีความจ าเพาะต่อสับสเตรท (Substrate specificity) ค่อนขา้งสูง สามารถเร่งปฏิกิริยาไดใ้น
สภาพท่ีไม่รุนแรง กล่าวคือ สามารถเร่งปฏิกิริยาภายใต้ความดันปกติและอุณหภูมิปานกลาง ซ่ึง
คุณสมบติัเหล่าน้ีท าใหก้ารใชเ้อนไซมใ์นการผลิตสารต่างๆ ในอุตสาหกรรมไดเ้ปรียบวธีิการอ่ืน 
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2. แหล่งของเอนไซม์ในอตุสาหกกรม 

 เอนไซม์ท่ีใช้งานในอุตสาหกรรมนั้น มีทั้งเอนไซม์ท่ีไดจ้ากสัตว ์พืชและจุลินทรียช์นิดต่างๆ  
แต่การผลิตเอนไซมจ์ากพืชและสัตวมี์ขอ้จ ากดัหลายประการเช่น  

1. ความเขม้ขน้ของเอนไซมท่ี์ไดค้่อนขา้งต ่า 

2. ตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการเพาะปลูกและเล้ียงสัตวม์าก และข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ 

3. ผลผลิตเอนไซมจ์ากพืชและสัตวไ์ม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด 

ในขณะท่ีเอนไซม์ท่ีผลิตโดยจุลินทรียมี์ขอ้ได้เปรียบเอนไซม์จากพืชและสัตวห์ลายประการ 
ไดแ้ก่ 

1. จุลินทรียส์ามารถผลิตเอนไซมป์ริมาณมากๆ ได้ในระยะเวลาสั้น โดยตน้ทุนการผลิตต ่ากวา่
การผลิตจากพืชและสัตว ์เพราะจุลินทรียเ์จริญเพิ่มจ านวนไดอ้ย่างรวดเร็ว และมีขนาดเล็ก จึงใช้พื้นท่ี
นอ้ย นอกจากน้ียงัสามารถเลือกใชอ้าหารเล้ียงเช้ือราคาถูก และผลิตไดต้ลอดเวลาโดยไม่ข้ึนกบัฤดูกาล 

2. การคดัเลือกจุลินทรียท่ี์สามารถผลิตเอนไซมท่ี์ตอ้งการ ท าไดโ้ดยวิธีการท่ีง่ายๆ และใชเ้วลา
ไม่มากนกั 

3. จุลินทรียห์ลายชนิดผลิตเอนไซมท่ี์สามารถเร่งปฏิกิริยาชนิดเดียวกนัได ้แต่มีสมบติับางอยา่ง
ต่างกนั จึงสามารถเลือกใชเ้อนไซมท่ี์เหมาะสม ในสภาวะท่ีแตกต่างกนัไดต้ามท่ีตอ้งการ 

5. การเพิ่มผลผลิตเอนไซมจ์ากจุลินทรียโ์ดยการปรับปรุงพนัธุกรรม หรือโดยการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอ้ม สามารถท าไดง่้ายกวา่ส่ิงมีชีวติอ่ืน 

จุลินทรียท่ี์ใชใ้นการผลิตเอนไซมมี์หลายชนิด แต่ท่ีส าคญัและน าไปใชใ้นการผลิตเอนไซมช์นิด
ต่างๆ ปริมาณมากท่ีสุดไดแ้ก่ จุลินทรียจี์นสั Bacillus และ Aspergillus โดยเฉพาะ B. amyloliquefaciens 

(เดิมเรียก B. subtilis) A. oryzae และ A. niger ซ่ึงมีความส าคญัในการผลิตเอนไซม์ภายนอกเซลล ์
(Extracellular enzyme) และไดรั้บการยอมรับวา่เป็นจุลินทรียท่ี์ปลอดภยั (GRAS, Generally recognized 

as safe) นอกจากน้ียีสต ์Saccharomyces cerevisiae และ Kluyveromyces fragilis ก็ไดรั้บการยอมรับวา่
เป็นจุลินทรียท่ี์ปลอดภยัดว้ยเช่นกนั 

  อยา่งไรก็ตามพืชและสัตวก์็คงมีความส าคญัในการผลิตเอนไซมบ์างชนิด เพื่อใชใ้นงานเฉพาะ
บางอยา่ง เช่น อะไมเลส (Amylase) จากมอลตใ์ชใ้นการผลิตเบียร์ เรนนิน (Rennin) จากกระเพาะลูกววั 
ใชใ้นการผลิตเนยแขง็ และในกรณีท่ีเอนไซมจ์ากพืชและสัตวมี์กิจกรรมสูงมาก การสกดัเอนไซมจ์ากพืช
และสัตวโ์ดยตรงจะใช้ตน้ทุนการผลิตต ่ากว่าการหมกัจากจุลินทรีย ์เช่น ปาเปน (Papain) จากมะละกอ 
และ โบรมีเลน (Bromelain) จากสับปะรด เป็นตน้ 
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3. ลกัษณะของจุลนิทรีย์ทีใ่ช้ผลติเอนไซม์ในอตุสาหกรรม 

 ลกัษณะส าคญัของจุลินทรียท่ี์ใช้ในการผลิตเอนไซม์ในระดบัอุตสาหกรรมนั้น ควรเป็นสาย
พนัธ์ุท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นสายพนัธ์ุท่ีผลิตเอนไซมท่ี์ขบัออกนอกเซลล์ (Extracellular enzyme) เพื่อให้สะดวกและ
ลดตน้ทุนในการแยกเอนไซมอ์อกจากเซลล์ อยา่งไรก็ตาม มีเอนไซมท่ี์ส าคญัในอุตสาหกรรมหลายชนิด     
ท่ีเป็นเอนไซมภ์ายในเซลล ์(Intracellular enzyme) 

2. เป็นสายพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตต่อหน่วยเวลาสูง 

3. เป็นสายพนัธ์ุท่ีมีความคงตวัทั้งในแง่ของผลิตและความตอ้งการอาหาร 

4. เป็นสายพนัธ์ุท่ีเจริญไดบ้นอาหารราคาถูก 

5. เป็นสายพนัธ์ุท่ีผลิตเอนไซม์ท่ีมีความจ าเพาะต่อสับสเตรทสูง ไม่ท าให้เกิดผลพลอยได ้    
(By-product) ท่ีไม่ตอ้งการ 

6. เป็นสายพนัธ์ุท่ีไม่สร้างสารพิษ สารปฏิชีวนะและไม่เป็นเช้ือโรค 

ตวัอยา่งของจุลินทรียท่ี์ใชใ้นการผลิตเอนไซมช์นิดต่างๆ ท่ีมีความส าคญัในอุตสาหกรรม แสดง
ในตารางท่ี 7.1 

 

ตารางที ่7.1  ชนิดของจุลินทรียท่ี์ผลิตเอนไซมท่ี์ใชใ้นอุตสาหกรรม 

 

สายพนัธ์ุของจุลนิทรีย์ ชนิดของเอนไซม์ทีผ่ลติ 

Bacillus sp. -amylase, Alkaline protease 

Streptomyces sp. Glucose isomerase 

Aspergillus sp. Amyloglucosidase 

Rhizopus sp. Protease, Lipase, Glucose oxidase 

Saccharomyces cerevisiae Invertase 

S. fragillis Lactase 

 

ทีม่า : วเิชียร  กิจปรีชาวณิช (2536) 

 

4. การผลติเอนไซม์จากจุลนิทรีย์ในอตุสาหกรรม 

 การเพาะเล้ียงจุลินทรียเ์พื่อผลิตเอนไซมใ์นอุตสาหกรรมมี 2 กระบวนการ คือ กระบวนการผลิตแบบ
ใช้อาหารเหลว (Submerge culture) และกระบวนการผลิตแบบใช้อาหารแข็ง (Solid substrate 

fermentation) 
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4.1 การผลติเอนไซม์แบบใช้อาหารเหลว (Submerge fermentation) 

 การเพาะเล้ียงจุลินทรียเ์พื่อผลิตเอนไซมโ์ดยกระบวนการผลิตแบบใชอ้าหารเหลว แสดงขั้นตอน
ดงัรูปท่ี 7.1 โดยในการหมกัจะใช้ถงัหมกัขนาดใหญ่ ท่ีอยู่ในลกัษณะ Upward cylindrical stirred 

fermenter ท่ีมีปริมาตรตั้งแต่ 4.5-200 ลูกบาศก์เมตร ถงัหมกัประกอบดว้ยท่อให้อากาศแบบ Sparger 

หรือเป็นท่อเปิด การกวนจะมีใบพดักวน (turbine) ชุดเดียวหรือหลายชุด และมีอุปกรณ์ตรวจวดัระบบ
ต่างๆ ของการหมกั ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ pH ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายและการเกิดฟอง เป็นต้น 
ส าหรับอาหารเล้ียงเช้ือจะถูกน ามาใส่ในถงัหมกัและก าจดัเช้ือในอาหารเล้ียงเช้ือและส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เม่ืออาหารเล้ียงเช้ือเย็นลงแล้ว จึงน ามาเติมเช้ือตั้ งต้น ซ่ึงอาจใช้ในรูปของสปอร์หรือเซลล์ปกติ 
(vegetative cells) โดยใช้ปริมาณเช้ือเร่ิมตน้ 0.1-10 % กระบวนการหมกัแบบน้ีใชไ้ดท้ั้งกบัแบคทีเรีย 
ยสีตแ์ละเช้ือรา ส าหรับไดอะแกรมของถงัหมกัท่ีใชใ้นการผลิตเอนไซมโ์ดยใชอ้าหารเหลว แสดงดงัรูป
ท่ี 7.2    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่7.1 ขั้นตอนการผลิตเอนไซมใ์นอุตสาหกรรมโดยกระบวนการผลิตแบบใชอ้าหารเหลว 

ทีม่า : Ratledge, C. และ B. Kristiansen.  (2006).   
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รูปที ่7.2  ไดอะแกรมของถงัหมกัท่ีใชใ้นการผลิตเอนไซมโ์ดยใชอ้าหารเหลว 

ทีม่า : http://biology-igcse.weebly.com/use-of-microorganisms-and-fermenter...enzymes.html 

 

 สามารถอธิบายกระบวนการผลิตเอนไซมแ์บบใชอ้าหารเหลวได ้ดงัรูปท่ี 7.3 

 

เช้ือบริสุทธ์ิ 

  

               เพาะเล้ียงในอาหารเหลวในฟลาสกท่ี์เขยา่ 

  

เพาะเล้ียงใน Seed tank 

  

เพาะเล้ียงแบบ Submerge fermentation 

  

แยกเซลลข์องจุลินทรียแ์ละสารท่ีไม่ละลายออก 

โดยการกรองหรือป่ันเหวีย่ง 

 

 

           เซลล์                                     สารละลายเอนไซม์ 

           (กรณีท่ีเป็น Incellular enzyme)                            (กรณีท่ีเป็น Extracellular enzyme) 
                                   

     ท าใหเ้ซลลแ์ตก แลว้ป่ันเหวีย่งแยกเซลลอ์อก 

 

ส่วนของแขง็ท้ิงไป  สารละลายเอนไซม์ 

รูปที ่7.3  แผนภาพกระบวนการผลิตเอนไซมแ์บบอาหารเหลว 

ทีม่า : ดดัแปลงจาก วเิชียร  กิจปรีชาวณิช (2536) 
 

http://biology-igcse.weebly.com/use-of-microorganisms-and-fermenter...enzymes.html
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การผลิตเอนไซม์โดยกระบวนการหมกัแบบ Submerge fermentation น้ี สามารถท าไดท้ั้งการ
หมกัแบบกะ (Batch fermentation) การหมกัแบบ Fed-batch fermentation หรือการหมกัแบบต่อเน่ือง 
(Continuous fermentation) ก็ได ้

4.2 การผลติเอนไซม์แบบใช้อาหารแข็ง ( Solid substrate fermentation)  

ถึงแมว้่าการผลิตเอนไซม์ส่วนใหญ่จะอาศยักระบวนการผลิตแบบใช้อาหารเหลวท่ีมีการให้
ออกซิเจน ซ่ึงสามารถควบคุมปัจจยัต่างๆ ไดดี้กว่าการผลิตแบบใช้อาหารแข็ง  แต่กระบวนการผลิต
เอนไซมบ์างชนิดจากเช้ือราท่ีเจริญไดดี้ในสภาพท่ีความช้ืนต ่าจะไดผ้ลดี  เม่ือเพาะเล้ียงดว้ยกระบวนการ
แบบใชอ้าหารแขง็หรือ Solid substrate fermentation 

กระบวนการผลิตเอนไซม์แบบใช้อาหารแข็งเป็นวิธีการท่ีตอ้งใช้แรงงานมาก จึงตอ้งมีการ
ออกแบบพฒันาถงัหมกัเพื่อใหช่้วยลดการใชแ้รงงานลง เช่น การใชถ้งัหมกัแบบถาด (Tray) ท่ีวางอยูบ่น
ชั้นและให้อากาศโดยการผ่านอากาศช้ืนท่ีผ่านการฆ่าเช้ือแล้วเข้าไป หรือการใช้ถังหมกัแบบหมุน 
(rotating drum) ท่ีสามารถควบคุมการผสม อุณหภูมิ โดยการหมุนถงัหมกัพร้อมกบัเป่าอากาศเยน็ผา่น       
เขา้ไป ลกัษณะของถงัหมกัแบบถาด และถงัหมกัแบบหมุน แสดงดงัในรูปท่ี 7.4 และ 7.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่7.4  ถงัหมกัท่ีใชใ้นการผลิตเอนไซมโ์ดยใชอ้าหารแขง็  
ทีม่า : http://www.sciencephoto.com/media/211804/view และ 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-89132008000200001&script=sci_arttext 

(ก) ถงัหมกัแบบถาด 

(ข) ถงัหมกัแบบหมุน 

http://www.sciencephoto.com/media/211804/view
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กระบวนการผลิตเอนไซม์แบบใช้อาหารแข็ง หรือ Solid substrate fermentation แสดง            
ดงัรูปท่ี 7.5 

 

เช้ือบริสุทธ์ิ 

 

เพาะเล้ียงบนร าขา้วสาลีท่ีช้ืนและก าจดัเช้ือแลว้ 

 

เติมเช้ือเร่ิมตน้ในรูปของสปอร์ 

 

เพาะเล้ียงแบบ solid substrate fermentation 

 

วสัดุหมกัท่ีมีเช้ือราท่ีสร้างเอนไซมเ์จริญอยู ่
 

 

                  สกดัเอนไซมด์ว้ยน ้า                      หรือ          ท  าใหแ้หง้ บดใหล้ะเอียดแลว้ร่อน 

  

                                                                                                        

                                                                                                 เอนไซมผ์ง (enzyme bran) 

                               
รูปที ่7.5  แผนภาพกระบวนการผลิตเอนไซมแ์บบใชอ้าหารแขง็ 

 ทีม่า : ดดัแปลงจาก วเิชียร  กิจปรีชาวณิช (2536)  

 

ข้อดีของการผลติเอนไซม์แบบ Solid substrate fermentation 

1. การใหอ้ากาศสามารถท าไดง่้าย เน่ืองจากมีช่องวา่งระหวา่งวสัดุหมกัและไม่จ  าเป็นตอ้งมีการ
กวนผสมตลอดเวลา 

2. ไดผ้ลผลิตต่อพื้นท่ีสูง เม่ือเทียบกบัการผลิตแบบ Submerge fermentation  
3. ได้เอนไซม์ท่ีมีความเข้มข้นสูง สามารถลดต้นทุนในขั้นตอนการแยกสกัดได้ เช่น การ

ตกตะกอนจะใชส้ารเคมีนอ้ยกวา่ 

6. มีน ้าเสียจากกระบวนการผลิตนอ้ย จึงลดค่าใชจ่้ายในขั้นตอนการบ าบดัน ้าเสียได ้

7. ความช้ืนของวสัดุหมกัต ่า ท าใหช่้วยยบัย ั้งการเจริญของแบคทีเรียซ่ึงตอ้งการความช้ืนในการ
เจริญสูง 

8. อาหารท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในการหมกัมีราคาถูก 

ส่วนท่ีเหลือทิ้งไป         สารละลายเอนไซม ์
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ข้อเสียของการผลติเอนไซม์แบบ Solid substrate fermentation 

1. เป็นวิธีท่ีใช้เพาะเล้ียงจุลินทรียไ์ด้จ  ากดั กล่าวคือเหมาะกบัการเพาะเล้ียงเช้ือราท่ีตอ้งการ
ความช้ืนในการเจริญต ่าเท่านั้น 

2. มีการสะสมความร้อนท่ีเกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมของเช้ือรา ซ่ึงการถ่ายเทความ
ร้อนท าไดย้าก เน่ืองจากวสัดุหมกัเป็นของแขง็ 

3. การตรวจวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงต่างๆ ภายในถังหมกั เช่น มวลชีวภาพ อุณหภูมิ pH 

ปริมาณออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซดท์ าไดย้าก เน่ืองจากวสัดุหมกัไม่เป็นเน้ือเดียวกนั 

9. มีสารสี (Pigment) เกิดข้ึนมาก เน่ืองจากมีการใช้วสัดุจ  าพวกธัญพืชและวสัดุเหลือทิ้ง        
ทางการเกษตรท่ีมีสี เช่น ร าขา้วสาลี ท าให้ตอ้งมีขั้นตอนในการก าจดัสีเพิ่มข้ึนในการท าให้เอนไซม์
บริสุทธ์ิ 

 

4.3 ข้ันตอนการผลติเอนไซม์จากจุลนิทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม 

1) การหมักเพือ่ผลติเอนไซม์ 

การผลิตเอนไซมจ์ากจุลินทรียส์ามารถท าได้ทั้งโดยการหมกัแบบใชอ้าหารแข็งและ แบบใช้
อาหารเหลว แต่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้วิธีการเพาะเล้ียงเช้ือโดยใช้อาหารเหลว อย่างไรก็ตามการผลิต
เอนไซม์จากเช้ือราบางชนิด เช่น Aspergillus, Mucor  หรือ Rhizopus ยงัคงใช้การหมกัหมกัแบบใช้
อาหารแขง็โดยใชถ้าด (Tray process) ใส่อาหารเล้ียงเช้ือ เช่น ร าขา้วสาลี ร าขา้ว หรือธญัพืชอ่ืนๆ ซ่ึงเติม
เกลือแร่และปรับความช้ืนให้เหมาะสม เกล่ียเป็นชั้นบางๆ ประมาณ 1-10 เซนติเมตร เพาะเล้ียงเช้ือในตู้
หรือห้องควบคุมสภาพอากาศ หรืออาจหมกัในภาชนะรูปทรงกระบอก (Drum process) ซ่ึงวางตาม
แนวนอน และหมุนได ้ท าใหมี้การใหอ้ากาศและการระบายความร้อนไดดี้ 

2) การเกบ็เกีย่วและท าให้เอนไซม์บริสุทธ์ิ 

กระบวนการน้ีมีความส าคญัต่อการผลิตเอนไซม์เป็นอย่างมาก เป็นกระบวนการท าให้
ผลิตภณัฑถึ์งมือผูใ้ชอ้ยา่งปลอดภยั ท าใหผ้ลิตภณัฑค์งทนและเก็บรักษาไดน้าน ผลิตภณัฑ์เอนไซมน์ั้นมี
ทั้งท่ีอยู่ในรูปของเหลวและในรูปท่ีเป็นผง ระดบัความบริสุทธ์ิของเอนไซม์ข้ึนกบัลกัษณะการใช้งาน 
บางคร้ังเอนไซมจ์ าเป็นตอ้งมีความบริสุทธ์ิสูง เช่น การน าไปใชเ้ป็นอาหารหรือยา บางคร้ังตอ้งการอาศยั
เพียงกิจกรรมของเอนไซมเ์ท่านั้น เช่น ใชเ้อนไซมล์ะลายแป้งท่ีติดมากบัส่ิงทอ กรณีน้ีจึงไม่จ  าเป็นตอ้ง
ท าใหเ้อนไซมบ์ริสุทธ์ิมากนกั อาจใชเ้อนไซมท่ี์เป็น Crude enzyme ไดเ้ลย  
 การผลิตเอนไซมโ์ดยการหมกัแบบใชอ้าหารแข็ง หลงัจากการหมกัส้ินสุดลง จะน าอาหารท่ี
ผา่นการหมกัแลว้ไปลดความช้ืนให้เหลือประมาณร้อยละ 10 – 12 บดให้เป็นผง แลว้น าไปใชโ้ดยตรง 
หรือาจเติมน ้ าหรือสารละลายเกลือท่ีเหมาะสมลงไปในอาหารท่ีผ่านการหมกัแล้วเพื่อสกัดเอนไซม์
ออกมา จากนั้นจึงน าไปแยกและท าใหบ้ริสุทธ์ิโดยวธีิการต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
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ส าหรับการผลิตเอนไซมโ์ดยการหมกัแบบใชอ้าหารเหลวนั้น หลงัจากการหมกัเสร็จแลว้ ตอ้ง
น าไปกรองหรือป่ันเหวี่ยงแยกเซลล์ออกจากส่วนอาหารเหลว ถา้เอนไซมท่ี์ตอ้งการเป็นเอนไซมภ์ายใน
เซลล ์จะตอ้งเก็บส่วนท่ีเป็นเซลลไ์ปท าใหแ้ตกก่อน โดยอาจใชเ้คร่ืองโฮโมจิไนเซอร์ความดนัสูง (High-

pressure homogenizer) หรือเคร่ืองบด (Agitator bead mill) หรือใช้เอนไซม์ หรือใช้ความถ่ีสูง 
(Ultrasonic treatment) แต่ถ้าเป็นเอนไซม์ภายนอกเซลล์ จะต้องเก็บส่วนของเหลวเพื่อน าไปแยก
เอนไซม ์ 

 ขั้นตอนการสกดัและท าให้เอนไซม์บริสุทธ์ิแสดงในภาพท่ี 7.6 ซ่ึงมีหลายขั้นตอน เช่น การ
กรอง (Filtration) การท าให้เขม้ขน้ (Concentration) การตกตะกอน (Precipitation)  การท าให้แห้ง 
(Drying) และขั้นตอนท่ีส าคญัคือการปรับให้เอนไซม์คงทนและได้มาตรฐาน (Standardization and 

stabilization) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7.6  ขั้นตอนการท าให้เอนไซมบ์ริสุทธ์ิในระดบัอุตสาหกรรม 

ทีม่า : http://www.geafiltration.com/library/enzyme_cell_separation.asp 

 

อยา่งไรก็ตามการเก็บเก่ียวเอนไซมจ์ะมีขั้นตอนต่างๆ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) การแยกกรดนิวคลิอิก  เป็นขั้นตอนท่ีจ าเป็นในกรณีท่ีเอนไซมท่ี์ตอ้งการเป็นเอนไซม์
ภายในเซลล์ เน่ืองจากการสกดัเอนไซม์ออกจากเซลล์โยการท าให้เซลล์แตกก่อนนั้น จะท าให้มีกรด
นิวคลิอิกออกมาดว้ยท าให้ไดส้ารละลายท่ีมีความหนืดสูง ซ่ึงจะเป็นปัญหาในการแยกส่วนโปรตีนและ
การท าโครมาโตกราฟฟี ส าหรับวิธีการท่ีใช้ในการแยกกรดนิวคลิกนั้นท าได้โดยการตกตะกอนด้วย
เกลือแมงกานีส (Manganese salts) สเตรปโตมยัซินซลัเฟต (Streptomycin sulphate) โปรตามีนซลัเฟต 
(Protamine sulphate) หรือเซทิลไตรเอทธิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (Cetyltriethylammoniumbromide)  
เป็นตน้  

http://www.geafiltration.com/library/enzyme_cell_separation.asp
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2) การแยกเอนไซม์ อาจท าไดโ้ดยการตกตะกอนโปรตีนดว้ยเกลือความเขม้ขน้สูง เช่น 
Na2SO4 หรือ (NH4)2SO4 หรือใช้ตวัท าละลายอินทรีย ์เช่น เอทานอล เมทานอล ไอโซโปรปานอล 
หรืออะซิโตน เป็นตน้ จากนั้นจึงแยกส่วนท่ีเป็นโปรตีนออกมาไดโ้ดยการกรอง หรือการเซนตริฟิวจ ์

 การแยกเอนไซมภ์ายนอกเซลลใ์นกรณีท่ีเอนไซมมี์ความเขม้ขน้ต ่าๆ อาจเติมสารพวก 
Coagulant หรือ Flocculant เช่น Diatornaceous carth หรือแป้ง ลงไป เพื่อให้โปรตีนรวมตวักนัและท า
ใหต้กตะกอนไดง่้ายข้ึน  

3) การท าให้เอนไซม์บริสุทธ์ิ การแยกเอนไซม์โดยการตกตะกอนโปรตีน ตามปกติจะ
ยงัคงมีสารอ่ืนท่ีไม่ใช่เอนไซม์ปนเป้ือนอยู่ดว้ย ดงันั้นถา้ตอ้งการเอนไซม์บริสุทธ์ิ ก็จะตอ้งน าไปผ่าน
ขั้นตอนการแยกสารอ่ืนๆท่ีไม่ตอ้งการออกดว้ยวธีิท่ีเหมาะสม ซ่ึงโดยทัว่ไปนิยมใชเ้ทคนิคทางโครมาโต
กราฟฟี (Chromatography) อิเล็คโตรโฟริซิส (Electrophoresis) ไดอะไลซิส (dialysis) หรือการกรอง
ดว้ยเจล (Gel fillration)  

4) การท าให้เข้มข้น เอนไซมท่ี์สกดัไดจ้ากกระบวนการหมกัโดยทัว่ไปจะมีความเขม้ขน้
ต ่า ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีขั้นตอนการท าเอนไซมใ์หเ้ขม้ขน้เพื่อลดปริมาตร ซ่ึงจะท าใหส้ะดวกในการเก็บ
รักษา การขนส่งและการน าไปใชง้าน การท าเอนไซมใ์ห้เขม้ขน้สามารถท าไดห้ลายวิธีท่ีท  าไดง่้ายและมี
ประสิทธิภาพสูง 

5) การท าให้แห้ง ในอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่นิยมใช้เอนไซม์ในรูปของแข็งซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นผงแห้งโดยวิธีการท่ีใชใ้นการท าแห้งส่วนใหญ่จะใช้ความร้อน แต่เน่ืองจากเอนไซม์ส่วน
ใหญ่ไม่ทนความร้อน ดงันั้นจึงตอ้งเลือกใชว้ธีิการท่ีเหมาะสม และท าความระมดัระวงั โดยทัว่ไปวิธีการ
ท าแหง้ท่ีนิยมใชใ้นอุตสาหกรรมไดแ้ก่ Vacuum evaporator, Freeze drying หรือ Spray drying  

 ในระหว่างการท าให้เอนไซม์แห้งอาจใส่สารเพิ่มความคงตวั (Stabilizer) เช่น            
กลีเซอรอล ซอร์บิทอล (sorbitol) โซเดียมคลอไรด์ หรือโปรปิลีนไกลคอล (Propylene glycol)             
เพื่อป้องกนัการสูญเสียเอนไซมใ์นระหวา่งการท าแหง้ และเพิ่มความคงตวัในระหวา่งการเก็บรักษา 

 นอกจากน้ีในการผลิตเอนไซม์เพื่อจ าหน่าย จ าเป็นต้องมีการปรับมาตรฐานของ
เอนไซมใ์หค้งท่ี (Standardization) เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพสม ่าเสมออีกดว้ย 

 

5. ปัจจัยทีม่ผีลต่อการผลติเอนไซม์โดยจุลนิทรีย์ 

การผลิตเอนไซมใ์นระดบัอุสาหกรรมท่ีอาศยัการหมกัโดยใช้เช้ือจุลินทรียน์ั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้ง
จดัสภาวะแวดลอ้มในการหมกัให้เหมาะสมต่อการเจริญของเช้ือ  ตลอดจนสามารถชกัน าให้เช้ือสร้าง
เอนไซมอ์อกมาในปริมาณสูงได ้ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการผลิตเอนไซมโ์ดยจุลินทรียมี์ดงัน้ี 

5.1 ปัจจัยทางส่ิงแวดล้อม เช่น pH อุณหภูมิ การให้อากาศ ซ่ึงจะมีสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีแตกต่างกนั
ไป แลว้แต่ชนิดของเอนไซมแ์ละชนิดของจุลินทรีย ์นอกจากน้ี การใชเ้ช้ือจุลินทรียท่ี์สามารถเจริญไดใ้น
อุณหภูมิสูง สามารถช่วยลดตน้ทุนในระบบหล่อเยน็ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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5.2 องค์ประกอบของอาหารเลีย้งเช้ือ จะมีผลต่อกระบวนการหมกัเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะการหมกั
แบบใช้อาหารเหลว โดยการผลิตเอนไซม์ในระดบัอุตสาหกรรมจะตอ้งใช้อาหารเล้ียงเช้ือท่ีเป็นชนิด
เชิงซ้อน (Complex media) เน่ืองจากมีราคาถูกและให้ผลผลิตเอนไซม์สูงกว่าอาหารสังเคราะห์ 
นอกจากน้ียงัพบว่า น ้ าตาลโมเลกุลเด่ียว เช่น กลูโคส ในระดบัความเขม้ขน้สูงจะยบัย ั้งการเจริญของ
จุลินทรีย ์ดงันั้น เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาดงักล่าวจึงควรเลือกใชอ้าหารท่ีมีองคป์ระกอบซบัซ้อน เช่น อาหาร
เล้ียงเช้ือท่ีประกอบดว้ย Corn syrup แป้งหรือ Starch hydrolysate สารประกอบไนโตรเจน เช่น เกลือ
แอมโมเนีย น ้ าแช่ขา้วโพด (Corn steep liquor) สารสกดัจากยีสต ์(Yeast extract) หรือเคซีน (Casein) 
และเกลือแร่ชนิดต่างๆ 

5.3 การคัดเลือกสายพันธ์ุจุลินทรีย์   ปัจจยัส าคญัในการผลิตเอนไซม์จากจุลินทรีย ์คือ ตอ้งเลือกใช้
สายพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตสูง และวธีิการท่ีจะใชค้ดัเลือกสายพนัธ์ุของจุลินทรีย ์ควรท าไดง่้าย เพื่อให้สามารถ
คดัเลือกเช้ือจากธรรมชาติหรือจากศูนยร์วบรวมจุลินทรีย ์ซ่ึงมีเป็นจ านวนมากไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 

ส าหรับปัจจยัท่ีใช้ในการผลิตพิจารณาคดัเลือกสายพนัธ์ุจุลินทรียท่ี์ดีท่ีสุดนั้น นอกจากจะเลือกสาย
พนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตเอนไซมท่ี์ตอ้งการไดป้ริมาณสูงๆ ในระยะเวลาสั้นๆแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาจากปัจจยัอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยคือ ควรเจริญไดใ้นอาหารราคาถูก ไม่สร้างสารพิษและสารปฏิชีวนะ ไม่สร้างผลผลิตเช่น 
รงควตัถุ สารเมือก หรือเอนไซม์โปรติเอส ซ่ึงอาจท าให้เกิดปัญหาในการแยกเอนไซม์และการท าให้
บริสุทธ์ิ 

5.4 การศึกษาระยะเวลาในการเจริญและการผลติเอนไซม์ การผลิตเอนไซมโ์ดยใชก้ระบวนการหมกั
แบบคร้ังคราว จ าเป็นตอ้งศึกษาหาขอ้มูลวา่จุลินทรียผ์ลิตเอนไซมท่ี์ตอ้งการไดสู้งสุดในระยะใดของการ
เจริญ เพื่อจะได้เก็บเก่ียวผลผลิตในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้ได้ปริมาณเอนไซม์สูงสุด เพราะ
จุลินทรียส่์วนใหญ่เม่ือหมกัไดเ้อนไซมป์ริมาณแลว้ ถา้ไม่เก็บเก่ียวเอนไซมอ์อกมาทนัที   แต่ยงัคงให้การ
หมกัด าเนินต่อไป ปริมาณเอนไซม์มกัจะลดลงอย่างรวดเร็วในกรณีท่ีตอ้งการผลิตเอนไซม์โดยใช้
กระบวนการหมกัแบบต่อเน่ือง ระบบ Chemostat จะมีประโยชน์มาก เน่ืองจากสามารถควบคุมอตัรา
การเจริญของจุลินทรียใ์หค้งท่ีอยูใ่นระยะท่ีตอ้งการ ซ่ึงเป็นระยะท่ีใหผ้ลผลิตเอนไซมป์ริมาณสูงได ้

5.5 การควบคุมการสังเคราะห์เอนไซม์ระดับยีน ขอ้มูลเก่ียวกบัการควบคุมการสังเคราะห์เอนไซม ์  
ในระดบัยนีเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัมาก เพราะถา้ทราบกลไกเหล่าหน้ีก็จะเป็นแนวทางในการ
ควบคุมปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ได ้และเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และคกัเลือกสายพนัธ์ุจุลินทรียท่ี์ผลิตเอนไซมไ์ดป้ริมาณสูงมากกวา่ปกติอีกดว้ย 

 

6. การใช้ประโยชน์จากเอนไซม์ในอตุสาหกรรม 

  เอนไซม์เป็นสารท่ีมีความปลอดภยัค่อนขา้งสูงและสามารถเร่งปฏิกิริยาไดอ้ย่างจ าเพาะภายใต้
สภาวะท่ีไม่รุนแรง ดงันั้น เอนไซมจึ์งถูกน ามาใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง ตวัอยา่งเช่น 
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1. เอนไซม์ย่อยแป้ง (Amylolytic enzymes) 

เป็นเอนไซม์ท่ีมีความส าคญัในอุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงเอนไซม์กลุ่มน้ีจะเข้าไปเก่ียวขอ้งกับ
กระบวนการผลิตอาหารอยู ่2 กระบวนการ ไดแ้ก่ 

1.1 กระบวนการท าให้แป้งเหลว (Liquefaction)  โดยเอนไซมจ์ะช่วยลดความหนืดของแป้ง ท า
ใหแ้ป้งละลายตวั เอนไซมใ์นกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ Amylase ท่ีผลิตจากแบคทีเรีย Bacillus sp. เอนไซมก์ลุ่มน้ีจะ
ท างานไดดี้ในอุณหภูมิสูง (90-105

 o
C) เน่ืองจากกระบวนการท าให้แป้งเหลวนั้นจะตอ้งใชค้วามร้อน

เพื่อใหแ้ป้งสุก (Gelatinization)  

1.2 กระบวนการท าให้แป้งหวาน (Saccharification) เป็นขั้นตอนท่ีเอนไซม์ช่วยยอ่ยแป้งให้ได้
กลูโคสหรือมอลโตส โดยจะยอ่ยจากปลายโมเลกุลของแป้ง เช่น เอนไซม ์Amyloglucosidase  

ตวัอยา่งการใชป้ระโยชน์จากเอนไซมย์อ่ยแป้งในอุตสาหกรรมอาหาร ไดแ้ก่ 

1) ผลิตน ้าตาลกลูโคสเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในการสร้างผลิตภณัฑอ่ื์น เช่น ผงชูรส ซอร์บิทอล  

2) ผลิตน ้าเช่ือมเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมช็อกโกแลต ทอ้ฟฟ่ี ลูกกวาด  

3) อุตสาหกรรมเบเกอร่ี โดยช่วยลดความหนืดของแป้งหมกั เพื่อเพิ่มขนาดของขนมปัง            
เร่งกระบวนการผลิตขนมปัง 

4) อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

นอกจากน้ียงัมีการใช้เอนไซม์ย่อยแป้งในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมส่ิงทอ เพื่อ
ละลายแป้งออกจากผ้า อุตสาหกรรมกระดาษ เพื่อก าหนดขนาดของเยื่อกระดาษและความเรียบ 
อุตสาหกรรมยา เป็นสารช่วยยอ่ยอาหาร 

2. เอนไซม์ย่อยโปรตีน (Proteolytic enzyme) 

เอนไซมก์ลุ่มน้ีสามารถแยกออกไดห้ลายประเภทตามลกัษณะการท างานท่ี pH ต่างๆ เช่น กลุ่มท่ี
ท างานไดดี้ท่ี pH ท่ีเป็นกรด เรียกวา่ Acid protease กลุ่มท่ีท างานไดดี้ท่ี pH ท่ีเป็นด่าง เรียกวา่ Alkaline 

protease และกลุ่มท่ีท างานไดดี้ท่ี pH ท่ีเป็นกลาง เรียกวา่ Neutral protease  

เอนไซม์โปรตีเอสถูกน าไปใช้งานในอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น ผงซักฟอก เนยแข็ง และ
อุตสาหกรรมอาหารอ่ืนๆ เช่น การท าให้ขนมปังมีคุณภาพดีข้ึน การก าจดัรสขมจากโปรตีนในถัว่เหลือง 
ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิตน ้าปลาและการฟอกหนงัสัตว ์เป็นตน้ 

3.  เอนไซม์ส าหรับอุตสาหกรรมผงซักฟอก (Enzyme for detergent industry) 

เอนไซม์โปรตีเอสจะสามารถขจดัคราบสกปรกท่ีเปรอะเป้ือนเส้ือผา้ได้ดี ซ่ึงจะใช้โปรตีเอสท่ี
ท างานไดดี้ในสภาพท่ีเป็นด่าง โดยผลิตจากแบคทีเรีย Bacillus licheniformis  ท่ีไดรั้บการพฒันาให้
ปลอดภยัต่อผูใ้ช้ เอนไซม์น้ีมีมูลค่าการซ้ือขายมากท่ีสุด และจากความส าเร็จในการใช้โปรตีเอสใน
อุตสาหกรรมผงซกัฟอก จึงไดมี้ความพยายามท่ีจะใชเ้อนไซมอ่ื์นๆ ท่ีสามารถขจดัคราบฝังแน่นได ้เช่น 
สีจากน ้าผลไมห้รือคราบไขมนั โดยเฉพาะเอนไซมท่ี์ท างานไดท่ี้อุณหภูมิต ่า เพื่อช่วยในการรักษาเน้ือผา้ 
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4.  เอนไซม์ส าหรับอุตสาหกรรมผลติภัณฑ์นม (Enzyme for the dairy industry) 

ในอุตสาหกรรมเนยแข็งในปัจจุบนัจะมีการใชเ้อนไซมเ์รนเน็ตจากจุลินทรียท์ดแทนเอนไซมจ์าก
กระเพาะลูกววัท่ีมีราคาแพง โดยเรนเน็ตเป็นเอนไซม์ท่ีท างานไดดี้ในสภาพท่ีเป็นกรดซ่ึงจดัเป็น Acid 

protease แมว้า่เรนเน็ตจากจุลินทรียจ์ะท างานไดต่้างจากเรนเน็ตจากกระเพาะลูกววั แต่ก็ท  าให้ไดเ้นยแข็ง
ท่ีมีประสิทธิภาพใกลเ้คียงหรือเท่ากบัเนยแขง็ท่ีผลิตตามกรรมวธีิดั้งเดิม 

 

ตารางที ่7.2  ตวัอยา่งการใชป้ระโยชน์ของเอนไซมจ์ากจุลินทรีย ์

 

อุตสาหกรรม ประโยชน์ของเอนไซม์ ชนิดของเอนไซม์ 

เบเกอร่ี ลดความหนืดของแป้งหมกั เร่งกระบวนการ
หมกั เพิ่มปริมาตรของขนมปัง 

Amylase 

เบียร์ เปล่ียนแป้งเป็นมอลโตส 

ป้องกนัการตกตะกอนของโปรตีนระหวา่งแช่
เยน็ 

Amylase 

Protease 

น ้าเช่ือม-

ลูกกวาด 

ผลิตลูกกวาดท่ีมีลกัษณะอ่อนนุ่ม ทรงกลม 

ผลิตมอลโตส 

ผลิตกลูโคส 

ผลิตฟรุคโตสจากกลูโคส 

Amylase 

Amylase 

Glucoamylase 

Glucose isomerase 

ผลิตภณัฑน์ม ก าจดั H2O2 ท่ีใชเ้ป็นสารก าจดัเช้ือในน ้านม 

การท าเนยแขง็ 

Catalase 

Rennet 

ไข่ผง ก าจดักลูโคส Glucose oxidase 

ผลไม-้ไวน์ เพิ่มการสกดัน ้าผลไม ้ท าใหไ้วน์ใส Pectinase 

ซกัรีด ใชใ้นผงซกัฟอก Protease 

ส่ิงทอ ก าจดัแป้งในกระบวนการ desizing Amylase 

เภสัชกรรม ยาช่วยยอ่ยอาหาร Amylase, Protease 

 

ทีม่า : วเิชียร  กิจปรีชาวณิช (2536) 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. จงเปรียบความแตกต่างของเอนไซมท่ี์ผลิตโดยจุลินทรีย ์พืชและสัตว ์ 
2. จุลินทรียท่ี์น ามาใชใ้นการผลิตเอนไซมใ์นอุตสาหกรรม ควรมีลกัษณะอยา่งไรบา้ง 

3. จงอธิบายความแตกต่างของการผลิตเอนไซมโ์ดยการใชอ้าหารแขง็กบัการใชอ้าหารเหลว 

4. ในการเก็บเก่ียวเอนไซมจ์ากการเพาะเล้ียงเช้ือดว้ยอาหารเหลว จะตอ้งผา่นเทคนิควธีิการใดบา้ง 

5. ในปัจจุบนัมีการน าเอนไซมไ์ปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ อยา่งไรบา้ง  
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เฉลยค าถามท้ายบท 

 

1. เอนไซม์ท่ีผลิตโดยจุลินทรีย์ พืชและสัตว ์ มีความแตกต่างกนัคือ เอนไซม์จากพืชและสัตวมี์ความ
เขม้ขน้ของเอนไซม์ท่ีไดค้่อนขา้งต ่า ตอ้งใช้พื้นท่ีในการเพาะปลูกและเล้ียงสัตวม์าก และข้ึนอยู่กบั
สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ ส่วนเอนไซม์จากจุลินทรีย ์สามารถผลิตเอนไซม์ปริมาณมากๆ ไดใ้น
ระยะเวลาสั้น ตน้ทุนการผลิตต ่า จุลินทรียเ์จริญเพิ่มจ านวนไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีขนาดเล็ก ใชพ้ื้นท่ีนอ้ย 
นอกจากน้ียงัสามารถเลือกใชอ้าหารเล้ียงเช้ือราคาถูก และผลิตไดต้ลอดเวลาโดยไม่ข้ึนกบัฤดูกาล 

2. จุลินทรียท่ี์น ามาใชใ้นการผลิตเอนไซมใ์นอุตสาหกรรม ควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 

1) ผลิตเอนไซม์ท่ีขบัออกนอกเซลล์ (Extracellular enzyme) เพื่อให้สะดวกและลดตน้ทุนในการ
แยกเอนไซมอ์อกจากเซลล ์ 

2) ใหผ้ลผลิตต่อหน่วยเวลาสูง 

3) มีความคงตวัทั้งในแง่ของผลิตและความตอ้งการอาหาร 

4) สามารถเจริญไดบ้นอาหารราคาถูก 

5) สามารถผลิตเอนไซมท่ี์มีความจ าเพาะต่อสับสเตรทสูง  
6) เป็นสายพนัธ์ุท่ีไม่สร้างสารพิษ สารปฏิชีวนะและไม่เป็นเช้ือโรค 

3. ความแตกต่างของการผลิตเอนไซมโ์ดยการใชอ้าหารแข็งกบัการใชอ้าหารเหลว คือ การหมกัโดยใช้
อาหารแขง็จะใชถ้งัหมกัแบบถาดหรือทรงกระบอกแบบหมุนท่ีบรรจุอาหารแข็งท่ีมีความช้ืนเพียงพอต่อ
การเจริญเท่านั้น นิยมใช้ในการผลิตเอนไซมโ์ดยใชเ้ช้ือรา ในขณะท่ีการหมกัโดยใช้อาหารเหลวจะท า
การบรรจุอาหารเหลวในถงัหมกัทรงกระบอกท่ีมีการให้อากาศและการกวน กระบวนการหมกัแบบน้ี
ใชไ้ดท้ั้งกบัแบคทีเรีย ยสีตแ์ละเช้ือรา 

4. การเก็บเก่ียวเอนไซมจ์ากการเพาะเล้ียงเช้ือดว้ยอาหารเหลว จะตอ้งผา่นเทคนิควธีิการต่างๆ ดงัน้ี  
1) การกรอง (Filtration)  
2) การท าใหเ้ขม้ขน้ (Concentration)  

3) การตกตะกอน (Precipitation)   
4) การท าใหแ้หง้ (Drying)  
5) การปรับใหเ้อนไซมค์งทนและไดม้าตรฐาน (Standardization and stabilization) 

5. การน าเอนไซมไ์ปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ มีดงัน้ี  
1) อุตสาหกรรมอาหาร เช่น การท าเบียร์ ไวน์ น ้าผลไม ้ลูกกวาด 

2) อุตสาหกรรมผงซกัฟอก เพื่อช่วยในการก าจดัความสกปรกต่างๆ  
3) อุตสาหกรรมส่ิงทอ เพื่อละลายแป้งออกจากผา้  
4) อุตสาหกรรมกระดาษ เพื่อก าหนดขนาดของเยือ่กระดาษและความเรียบ  
5) อุตสาหกรรมยา เป็นสารช่วยยอ่ยอาหาร เป็นตน้ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

การผลติกล้าเช้ือ 4  ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเนือ้หา 

1. ความหมายของกลา้เช้ือ  
2. การคดัเลือกจุลินทรียท่ี์จะใชเ้ป็นกลา้เช้ือ  

3. คุณสมบติัของกลา้เช้ือ 

4. ลูกแป้ง 

4.1 คุณภาพและลกัษณะทัว่ไปของลูกแป้ง 

4.2 จุลินทรียใ์นลูกแป้ง 

4.2.1  เช้ือรา 

4.2.2  ยสีต ์

4.2.3  แบคทีเรีย 

4.3 บทบาทของจุลินทรียใ์นลูกแป้งต่อกระบวนการหมกั 

5. กลา้เช้ือแบคทีเรียแลคติก  

5.1 คุณสมบติัของกลา้เช้ือแบคทีเรียแลคติก 

5.2 ชนิดของกลา้เช้ือแบคทีเรียแลคติก 

5.3 การผลิตกลา้เช้ือแบคทีเรียแลคติก 

5.3.1 หลกัการผลิตกลา้เช้ือแบคทีเรียแลคติก 

5.3.2 อาหารเล้ียงเช้ือส าหรับการผลิตกลา้เช้ือแบคทีเรียแลคติก 

5.3.3 สภาวะในการเพาะเล้ียงกลา้เช้ือแบคทีเรียแลคติก 

5.4 การเก็บรักษากลา้เช้ือแบคทีเรียแลคติก 

ค าถามทา้ยบท  
เฉลยค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. บอก                    ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ยกตวัอยา่งคุณสมบติัของเช้ือ               คดัเลือกมา                    
3. เขียนสรุปบทบาทของเช้ือจุลินทรียใ์นลูกแป้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหมกั    
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4. เปรียบเทียบความแตกต่างของกลา้เช้ือแบคทีเรียแลคติกแต่ละชนิดได ้

5. ยกตวัอยา่งปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการเพาะเล้ียงกลา้เช้ือแบคทีเรียแลคติกได ้

6. เปรียบเทียบความแตกต่างของการเก็บรักษากลา้เช้ือแบคทีเรียแลคติกแต่ละรูปแบบได ้

 

วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเน้ือหา และส่ือบนคอมพิวเตอร์ 

2. ใหเ้น้ือหา โดย ระหวา่งให้เน้ือหา ผูส้อนถามค าถาม เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนถาม และอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

3. ทบทวนเน้ือหาหลงัการบรรยายโดยการใหท้ าค าถามทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอนรายวชิาเทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม 

2. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ 
 

การวดัผล 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การตอบค าถามทา้ยบท 

 

การประเมนิผล 

1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมกิจกรรมและการตอบค าถาม 

2. ความถูกตอ้งของการตอบค าถามทา้ยบท ไม่นอ้ยกวา่ 80 %       
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บทที ่8 

การผลติกล้าเช้ือ  
 

การหมกัเพื่อสร้างผลิตภณัฑ ์เช่น อาหารหมกั หรือสุราพื้นเมืองชนิดต่างๆ โดยอาศยัการท างาน
ของจุลินทรียต์ามธรรมชาติท่ีปฏิบติักนัมาตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้น อาจท าให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ
ไม่แน่นอน การปรับปรุงประสิทธิภาพของการหมกั และการขยายอตัราการผลิตก็อาจจะท าได้ยาก  
นอกจากน้ียงัมีความเส่ียงจากการปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรียก่์อโรคหรือจุลินทรียท่ี์สร้างสารพิษ ดงันั้น 
ในการหมกัผลิตภณัฑ์หลายชนิด จึงได้มีการพฒันามาใช้กล้าเช้ือบริสุทธ์ิเพื่อสร้างผลิตภณัฑ์ให้มี
คุณภาพมาตรฐานตามท่ีตอ้งการ โดยตอ้งท าการศึกษาจนแน่ใจวา่เช้ือเหล่านั้นมีบทบาทอยา่งแทจ้ริงใน
กระบวนการหมกั อาจจะตอ้งท าการคดัเลือกและปรับปรุงสายพนัธ์ุให้ดีข้ึน รวมทั้งหาวิธีการผลิตกลา้
เช้ือในรูปแบบท่ีเหมาะสม หรือปรับปรุงกรรมวธีิการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพสูงมากกวา่เดิม   
 

1. ความหมายของกล้าเช้ือ 

กลา้เช้ือ หรือเช้ือตั้งตน้ (Starter หรือ Starter culture) หมายถึง เช้ือจุลินทรีย ์เช่น รา แบคทีเรีย 
ยสีตท่ี์เพาะเล้ียงข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเร่ิมตน้ในการหมกั (Fermentation)  ลกัษณะของกลา้เช้ือท่ีเราตอ้งการ 
คือ ตอ้งเป็นเซลล์ท่ีแข็งแรงและอยูใ่นระยะท่ีก าลงัเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว (Log phase)  ตวัอยา่งของ
กลา้เช้ือ เช่น ลูกแป้งและโคจิ (Koji) โดยลูกแป้งเป็นกลา้เช้ือตามภูมิปัญญาไทย ท่ีใชผ้ลิตขา้วหมาก และ
สุราพื้นบา้น เช่น อุ กระแช่ สาโท ส่วนโคจิเป็นกลา้เช้ือราท่ีใช้ผลิตซีอ้ิวหมกั (Fermented soy sauce) 

เตา้เจ้ียว เตา้เจ้ียวญ่ีปุ่น (Miso) เป็นตน้ (พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ ์และนิธิยา รัตนาปนนท,์ 2556) 

ถึงแมว้า่การผลิตกลา้เช้ือมีพฒันาการมาจากกระบวนการผลิตอาหารหมกัแบบดั้งเดิม แต่เม่ือ
เทคโนโลยีการหมกัไดพ้ฒันามาสู่อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีส าคญัในระดบัอุตสาหกรรม 
เช่น สารปฏิชีวนะ กรดอะมิโน กรดอินทรีย ์เอนไซม์ สเตอรอยด์ วิตามินและสารสี ท าให้จ  าเป็นตอ้งมี
การพฒันาวธีิการผลิตกลา้เช้ือจุลินทรียส์ าหรับใชใ้นการผลิตระดบัอุตสาหกรรมควบคู่ไปกบัการพฒันา
เทคโนโลยขีองกระบวนการผลิต  

การผลิตกล้าเช้ือจุลินทรียส์ าหรับอุตสาหกรรมการหมกับางชนิดนั้น มีการใช้งานกนัอย่าง
แพร่หลาย และมีความส าคญัจนถึงระดับท่ีต้องมีการพฒันาข้ึนเป็นอุตสาหกรรมการผลิตกล้าเช้ือ
โดยเฉพาะ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตทาเนโคจิในประเทศญ่ีปุ่น อุตสาหกรรมการผลิตกลา้เช้ือส าหรับ
การผลิตนมหมกัในประเทศตะวนัตก รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตกลา้เช้ือราผลิตซีอ้ิวในประเทศไทย 
(นภา โล่ทอง, 2535) 
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รูปที ่8.1 ตวัอยา่งของกลา้เช้ือจุลินทรียแ์บบดั้งเดิม   
 รูป (ก) และ (ข) แสดงลกัษณะของลูกแป้งท่ีใชผ้ลิตขา้วหมาก   

 รูป (ค ) และ (ง) แสดงลกัษณะของโคจิท่ีใชผ้ลิตเตา้เจ้ียวญ่ีปุ่น 

ทีม่า : http://maekaew.lnwshop.com/product/ , https://surathai.wordpress.com/tag/ 

                           http://www.fermentersclub.com/miso/koji-large/ และ            
                           http://www.ichibajunction.com.au/en/articles/193.html 

 

2. การคดัเลอืกจุลนิทรีย์ที่จะใช้เป็นกล้าเช้ือ 

 จุลินทรียท่ี์จะน ามาผลิตเป็นกลา้เช้ือ ควรจะตอ้งผา่นการคดัเลือกและปรับปรุงพนัธ์ุให้เป็นสาย
พนัธ์ุท่ีดี มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง โดยมีคุณสมบติัทัว่ไป ดงัน้ี  

1.  เป็นสายพนัธ์ุท่ีมีประสิทธิภาพในการหมกั มีความสามารถในการร้างผลิตภณัฑ์ได้ใน
ปริมาณมาก  หรือสร้างผลิตภณัฑไ์ดร้วดเร็วกวา่สายพนัธ์ุอ่ืน 

2.  ท าใหผ้ลิตภณัฑมี์กล่ิน รส และเน้ือสัมผสัท่ีดี เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค 

3.  สามารถยบัย ั้งการเจริญของจุลินทรียป์นเป้ือนและเช้ือก่อโรคได ้

4.  สามารถเจริญและเกิดกิจกรรมการหมกัไดดี้ในช่วงอุณหภูมิกวา้ง  

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 

http://maekaew.lnwshop.com/product/
https://surathai.wordpress.com/tag/
http://www.fermentersclub.com/miso/koji-large/%20และ
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5.  สามารถเจริญและเกิดกิจกรรมการหมกัไดดี้ในช่วง pH กวา้ง  
6.  ทนต่อการบุกรุกท าลายของแบคเทอริโอฟาจ (Bacteriophage) ซ่ึงการใช้กล้าเช้ือผสม 

(Mixed culture) สามารถลดปัญหาการบุกรุกท าลายของแบคเทอริโอฟาจได ้เน่ืองจากแบคเทอริโอฟาจ
แต่ละชนิดมีความจ าเพาะต่อการเขา้ท าลายแบคทีเรียในระดบัสายพนัธ์ุ 

7.  เป็นสายพนัธ์ุท่ีมีความคงตวัทางพนัธุกรรม ซ่ึงในขั้นตอนการผลิตกลา้เช้ือจะตอ้งมีการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของจุลินทรียอ์ยา่งสม ่าเสมอ 

8.  ไม่เป็นสายพนัธ์ุท่ีก่อโรค และไม่สร้างสารพิษ 

9.  เป็นสายพนัธ์ุท่ีมีอายุการรอดชีวิต (Longevity) นาน หรือมีโครงสร้างท่ีช่วยให้ทนต่อ
สภาวะแวดลอ้มต่างๆ ไดดี้ 

 

3. คุณสมบัติของกล้าเช้ือ 

กลา้เช้ือท่ีผลิตเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารหมกันั้นมีวธีิการผลิตต่างๆ กนั ซ่ึงควรมีคุณสมบติั
โดยทัว่ไปดงัน้ี  

1. อยูใ่นรูปแบบท่ีใช้ง่ายและเหมาะสมกบักรรมวิธีการหมกัแต่ละชนิด เช่น การหมกับางประเภท
จ าเป็นตอ้งใช้เช้ือบริสุทธ์ิท่ีปลอดจากจุลินทรียอ่ื์นโดยส้ินเชิง ในขณะท่ีอาหารหมกัอ่ืนๆ มิไดมี้ความ
จ าเป็นเช่นนั้น การเพิ่มขั้นตอนท่ีจะท าใหก้ลา้เช้ือปลอดจากการปนเป้ือนโดยส้ินเชิง เช่นเดียวกบักลา้เช้ือ
ท่ีจะใชส้ าหรับหมกัอาหารประเภทแรก จึงเป็นการส้ินเปลืองโดยมิจ าเป็น   

2. กลา้เช้ือท่ีใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหมกั ควรมีอายุการเก็บนานพอสมควร โดยท่ีมีจุลินทรียท่ี์
ยงัคงประสิทธิภาพในปริมาณมากพอท่ีจะด าเนินกิจกรรมการหมกั ดงันั้นการผลิตกลา้เช้ือแต่ละชนิด จึง
ตอ้งแน่ใจว่ามีปริมาณเช้ือเร่ิมตน้มากพอ และตรวจสอบปริมาณท่ีเหลือในช่วงระยะเวลาเก็บต่างๆ กนั 
เพื่อก าหนดอายกุารใชง้าน นอกจากนั้นกรรมวิธีการผลิตท่ีใชจ้ะตอ้งค านึงถึงการลดปริมาณเช้ือบาดเจ็บ 
(injured cell) ใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

3. วสัดุท่ีใช้เพาะเล้ียงเช้ือ และผสมในกลา้เช้ือ ตอ้งไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของกล่ิน รส และ
คุณสมบติัอ่ืนๆ ของอาหารหมกั 

4. ในกรณีท่ีกิจกรรมการหมกัเกิดจากเช้ือผสม กล้าเช้ือตอ้งประกอบดว้ยจุลินทรียแ์ต่ละชนิดใน
อตัราส่วนท่ีเหมาะสม  

5. กลา้เช้ือท่ีผลิตขายเป็นอุตสาหกรรม จะตอ้งอยูใ่นรูปแบบท่ีง่ายต่อการขนส่ง บรรจุในบรรจุภณัฑ์
ท่ีสามารถป้องกนัแมลงไดดี้ มีรายละเอียดก าหนดปริมาณการใชแ้ละอายขุองเช้ือท่ีแน่นอน 
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4. ลูกแป้ง 

 ลูกแป้ง คือ กล้าเช้ือจุลินทรีย ์(Inoculum) ท่ีเก็บในรูปเช้ือแห้งเพื่อใช้ในการผลิต อาหารหมกั
หลายชนิดในประเทศแถบเอเชีย มีการผลิตและการใช้ลูกแป้งมีมาแต่โบราณ ก่อนท่ีมนุษยจ์ะเขา้ใจถึง
ศาสตร์ทางจุลชีววิทยา  โดยเขา้ใจกนัวา่มีตน้ก าเนิดจากประเทศจีนและไดถ่้ายทอดไปยงัประเทศเพื่อน
บา้น เช่น ทิเบต สิขิม อินเดีย เกาหลี และกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้วมทั้งประเทศไทย      
กล้าเช้ือในลักษณะน้ีมีช่ือเรียกตามภาษาท้องถ่ินของแต่ละประเทศ ส่วนการใช้ประโยชน์นั้นจะ
คลา้ยคลึงกนัเป็นส่วนใหญ่ คือใชใ้นการหมกัท่ีมีกิจกรรมการเปล่ียนแป้งในวตัถุดิบ ประเภทธญัพืชและ
พืชหัว ให้เป็นน ้ าตาล (Saccharification) เพื่อผลิตอาหารหมกัประเภทข้าวหมาก สุราและเมรัย เช่น      
กระแช่ สาโท หรือ อุ ยกเวน้ “ราจิเทมเป้” ของอินโดนีเซียท่ีใชใ้นการผลิตเทมเป้ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์จาก
ถัว่เหลือง โดยกิจกรรมของกลา้เช้ือจะเป็นกิจกรรมยอ่ยสลายโปรตีน  

ส าหรับในประเทศไทย ลูกแป้งท่ีมีการใช้งานทัว่ไปไดแ้ก่ ลูกแป้งขา้วหมาก และลูกแป้งเหลา้ 
นอกจากน้ียงัมีลูกแป้งท่ีใชใ้นการหมกัน ้ าส้มสายชูจากวตัถุดิบพวกธัญพืช ซ่ึงเรียกว่า “ส่าน ้ าส้ม” หรือ
ลูกแป้งน ้าส้มสายชู  ในขณะท่ีชาวตะวนัตกเรียกลูกแป้งรวมๆ กนัวา่ “Chinese yeast cake”  

4.1 คุณภาพและลกัษณะทัว่ ไปของลูกแป้ง 

 ลูกแป้งท่ีดีจะโปร่งเบา และขาวนวล ไม่มีรอยแตกร้าว กอ้นแป้งเป็นรูพรุน ซ่ึงเกิดจากการฟูของ
แป้งขณะบ่ม เม่ือขยี้จะยุย่เป็นผงละเอียด ไม่มีกล่ินเหมน็เปร้ียว มีรูปร่างและขนาดต่างๆ กนั 

ลูกแป้งขา้วหมากและลูกแป้งเหลา้ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นคร่ึงวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
ประมาณ 3-4 ซม. ลูกแป้งน ้ าส้มสายชูมกันิยมป้ันเป็นกอ้นใหญ่ประมาณ 5-6 ซม. และมีกล่ินเคร่ืองเทศ
ฉุนจดั ลูกแป้งจากบางทอ้งถ่ิน เช่น ลูกแป้งของอินเดียและมาเลเซียมีลกัษณะเป็นวงแหวน ลูกแป้งเหลา้
เกาเหลียงของจีนมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 12-15 ซม. ลูกแป้งจากไตห้วนัเม่ือแห้งแลว้นิยมป่น
เป็นผงและบรรจุขายเป็นซอง ลูกแป้งท่ีผลิตจากแต่ละแหล่งจะมีประสิทธิภาพในการหมกัท่ีแตกต่างกนั  
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8.2  ลกัษณะของลูกแป้งจีนท่ีใชท้  าไวน์ขา้ว 

ทีม่า : http://jodeli.proboards.com/thread/531/home-traditional-glutinous-rice-wine 
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4.2 จุลนิทรีย์ในลูกแป้ง 

 ลูกแป้งเป็น “กลา้เช้ือผสม” (Mixed cultures) มีทั้งเช้ือรา ยีสต ์และแบคทีเรีย กรรมวิธีการผลิต
ลูกแป้ง จะไม่สามารถควบคุมการปนเป้ือนได ้ แต่หากการผลิตนั้นไดก้ระท าอยา่งระมดัระวงัตามสูตร
การผลิตลูกแป้งแต่ละชนิดแลว้ จะมีจุลินทรียเ์พียงไม่ก่ีสกุล (Genus) เท่านั้น ท่ีสามารถเจริญและเพิ่ม
จ านวนไดใ้นปริมาณสูง ส่วนจุลินทรียอ่ื์นๆ จะปนเป้ือนมาในปริมาณนอ้ยมาก ส าหรับรายละเอียดของ
จุลินทรียท่ี์พบไดใ้นลูกแป้ง มีดงัน้ี 

4.2.1 เช้ือรา 

เช้ือราท่ีมกัจะตรวจพบเสมอในลูกแป้งจากทุกแหล่ง ไดแ้ก่ Amylomyces rouxii และ 
Rhizopus spp. ปริมาณท่ีพบจะมากหรือนอ้ยข้ึนกบัชนิดของลูกแป้ง ในลูกแป้งขา้วหมากจะพบเช้ือรา
ชนิดหลกั คือ A. rouxii  ซ่ึงส่วนใหญ่พบประมาณ 10

4
 CFU ต่อกรัม ส าหรับลูกแป้งเหลา้จะพบทั้ง 

Rhizopus spp. และ A. rouxii ยกเวน้ลูกแป้งสุราจากอินเดียซ่ึงเช้ือราส่วนใหญ่เป็น Mucor spp. และใน
ลูกแป้งส าหรับผลิตเทมเป้ท่ีพบ R. oligosporus และ R. oryzae เช้ือราน้ีมีประสิทธิภาพในการผลิต
เอนไซมโ์ปรตีเอสเพื่อยอ่ยสลายโปรตีนในถัว่เหลือง นอกจากเช้ือราหลกัๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัพบเช้ือรา
อ่ืนต่างๆ ชนิดกนัโดยข้ึนกบัแหล่งท่ีผลิตลูกแป้ง (นภา โล่ห์ทอง, 2535) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8.3  ลกัษณะโคโลนีของเช้ือรา Amylomeces rouxii (ก) และ Rhizopus oryzae (ข) ท่ีพบในลูกแป้ง
ทีม่า : http://funcode.bcrc.firdi.org.tw/detail.jsp?fbid=FB000353 และ 

http://www.mycology.adelaide.edu.au/Fungal_Descriptions/Zygomycetes/Rhizopus/ 

 

 

 

 

 

 

http://funcode.bcrc.firdi.org.tw/detail.jsp?fbid=FB000353
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4.2.2 ยสีต์ 

ยีสต์ท่ีพบในลูกแป้งขา้วหมากส่วนใหญ่ได้แก่ Endomycopsis spp. และ Hansenula 

malanga โดยมี  Saccharomyces cerevisiae ปนมาบา้ง ส่วนลูกแป้งเหลา้จะพบ S. cerevisiae ในปริมาณ
มากกวา่ Endomycopsis spp. นอกจากนั้นยงัมียีสตอ่ื์นท่ีพบในลูกแป้งเฉพาะแหล่งไดแ้ก่ Candida spp. 

และ Torulopsis spp.   

4.2.3 แบคทเีรีย 

แบคทีเรียท่ีพบในลูกแป้ง มกัจะเป็นแบคทีเรียท่ีผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)  
ซ่ึงส่วนใหญ่ไดแ้ก่ Pediococcus pentosaceus โดยพบประมาณ 10

4
-10

7
 เซลล์ต่อกรัม ข้ึนกบัท่ีมาของลูก

แป้ง ในลูกแป้งขา้วหมากและในลูกแป้งเหลา้ของไทยจากบางทอ้งถ่ินยงัตรวจพบ Lactobacillus spp. 

และเช้ือน ้ าส้มสายชู  (Acetobacter spp. และ Gluconobacter spp.) ซ่ึงมีมากในลูกแป้งน ้ าส้มสายชู หรือ
ส่าน ้ าส้ม นอกจากน้ี Bacillus spp. เป็นแบคทีเรียอีกกลุ่มหน่ึงท่ีพบในลูกแป้งอยูบ่่อยคร้ัง เน่ืองจากเป็น
จุลินทรียท่ี์ปนเป้ือนมากบัวตัถุดิบในปริมาณมาก เช่น แป้ง และสมุนไพร แต่หากส่วนผสมของสมุนไพร
ท่ีใช้ในการท าลูกแป้งมีความเหมาะสม ก็จะลดปริมาณจุลินทรียน้ี์ไปได้มาก เช่น พบว่า ขิง ชะเอม 
อบเชย ดอกจันทน์ และลูกจันทน์ สามารถยบัย ั้งการเจริญของจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
(นภา โล่ห์ทอง, 2535) 

 

4.3 บทบาทของจุลนิทรีย์ในลูกแป้งต่อกระบวนการหมัก 

ลูกแป้งของไทย เป็นกลา้เช้ือในการหมกัผลิตภณัฑ์หลกัอยู ่3 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้วหมาก เหลา้ และ 
น ้ าส้มสายชู โดยหมกัจากวตัถุดิบประเภทแป้ง เช่น ขา้ว ธัญพืช หรือพืชหวั ดงันั้นในลูกแป้งขา้วหมาก 
จะมีจุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพย่อยแป้งเป็นน ้ าตาล และพวกท่ีผลิตสารซ่ึงให้กล่ินหอมบางชนิด            
ในลูกแป้งเหลา้นอกจากจะประกอบดว้ยจุลินทรียท่ี์ยอ่ยแป้งไดดี้แลว้ ยงัประกอบดว้ยยีสตท่ี์มีบทบาทใน
การเปล่ียนน ้ าตาลเป็นแอลกอฮอล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีลูกแป้งน ้ าส้มสายชู นอกจากจะ
ประกอบด้วยจุลินทรีย์ท่ีย่อยแป้ง และยีสต์ท่ีสร้างแอลกอฮอล์แล้ว ยงัต้องประกอบด้วยแบคทีเรีย
น ้าส้มสายชูในปริมาณมากพอ ท่ีจะเปล่ียนแอลกอฮอลเ์ป็นกรดน ้าส้มไดสู้งเกินกวา่ 4% (w/v) 
 เช้ือรา Amylomeces rouxii และ Rhizopus spp. เป็นเช้ือราท่ีผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ เอนไซมท่ี์ผลิตไดมี้ทั้งแอลฟาอะไมเลส และกลูโคอะไมเลส  ดงันั้น ในกระบวนการหมกั
ขา้วหมาก เช้ือราเหล่าน้ีจึงมีบทบาทในการเปล่ียนแป้งเป็นน ้ าตาล ส่วนยีสต ์Endomycopsis spp. และ 
Hansenula spp. เป็นยสีตท่ี์มีความสามารถในการยอ่ยแป้งเช่นเดียวกนั และยงัสามารถเปล่ียนน ้ าตาลให้
ไดแ้อลกอฮอล ์และเอสเทอร์ ดงันั้น ในการหมกัขา้วหมาก A. rouxii และยสีตส์องสกุลน้ี จึงมีบทบาทใน
การท าใหเ้กิดความหวานและผลิตสารท่ีใหก้ล่ินรสของขา้วหมาก ส่วนในลูกแป้งเหล่านั้น Rhizopus spp. 
และ/หรือ A. rouxii มีบทบาทเช่นเดียวกนัในการหมกัขา้วหมาก  แต่ยสีตท่ี์ช่วยในการหมกัน ้าตาลในเป็น
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เอทานอล ได้แก่ Saccharomyces cerevisiae  นอกจากน้ี ยงัมีการใช้ลูกแป้งเหล้าร่วมกับลูกแป้ง
น ้าส้มสายชูในการหมกัน ้าส้มสายชูดว้ย  

ส าหรับแบคทีเรียแลคติกนั้น ไม่มีรายงานศึกษาถึงบทบาทท่ีแน่ชดั โดยเฉพาะในการหมกัขา้ว
หมาก การมีแบคทีเรียเหล่าน้ีปริมาณมาก จะมีผลท าให้ขา้วหมากเปร้ียวไม่เป็นท่ีนิยม ส่วนในการหมกั
เหลา้นั้น ยีสตจ์ะเจริญและผลิตแอลกอฮอล์ไดดี้เม่ือน ้ าหมกัมีค่า pH ต ่า (4.2-4.5) และการมีกรดในน ้ า
หมกั มีผลท าให้จุลินทรียป์นเป้ือนอ่ืนๆ เจริญไดช้้าลง นอกจากนั้นเคร่ืองด่ืมประเภทน้ียงันิยมให้มีรส
เปร้ียวเล็กนอ้ย ดงันั้นแบคทีเรียแลคติกในลูกแป้งเหลา้จึงมีบทบาทในเร่ืองน้ี (นภา โล่ห์ทอง, 2535) 

นอกจากน้ีเช้ือราและยสีตแ์ลว้ แบคทีเรียเป็นจุลินทรียอี์กกลุ่มหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัในการแปร
รูปอาหารดว้ยการหมกัดอง ทั้งโดยการมีกิจกรรมร่วมกบัยีสตแ์ละเช้ือรา ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ในบทอ่ืนๆ 
หรือด าเนินกิจกรรมโดยล าพงั ซ่ึงมีอาหารหมกัหลายชนิดดว้ยกนัท่ีผลิตโดยอาศยักิจกรรมการหมกัจาก
แบคทีเรีย ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะกลา้เพื่อใชใ้นการหมกั ซ่ึงจะแบ่งกลา้แบคทีเรียเป็น                
                                              

 

5. กล้าเช้ือแบคทเีรียแลคติก 

แบคทีเรียแลคติกมีบทบาทในการหมกัอาหารหลายหลายชนิดดว้ยกนั เช่น นมเปร้ียว เนยชนิด
ต่างๆ ผกัและผลไมด้อง ไส้กรอกและผลิตภณัฑ์เน้ือหมกัชนิดอ่ืนๆ นอกจากนั้นยงัมีกิจกรรมร่วมกบั
ยสีตใ์นการหมกัเตา้เจ้ียว ซีอ๊ิว สุรา และผลิตภณัฑแ์ป้งหมกั 

แบคทีเรียแลคติกมีทั้งพวก H                                                     โดย
อาศยัวถีิไกลโคไลซีส และพวก Heterofermentative                                       เอทานอล 
กรดอะซีติก และคาร์บอนไดออกไซด์ดว้ยวิถีฟอสฟอคีโตเลส (Phosphoketolase pathway) นอกจากนั้น
ยงัมีแบคทีเรียแลคติกหลายสายพนัธ์ุท่ีสามารถเปล่ียนกรดซิตริกหรือเกลือซิเตรทไปเป็นสารท่ีมีกล่ิน
หอมจ าพวกไดอะเซติล (Diacetyl) อะเซโตอิน (Acetoin) และบิวทิลลีนไกลคอล (2,3-Butylene glycol) 
ดงันั้นนอกจากแบคทีเรียแลคติกจะสร้างกรดท่ีท าให้เกิดรสเปร้ียวแล้ว ยงัช่วยในการสร้างกล่ินหอม
ใหแ้ก่ผลิตภณัฑอี์กดว้ย  

ถึงแมว้่ามนุษยจ์ะรู้จกัการถนอมอาหารหรือแปรรูปอาหารโดยการหมกัดอง ท่ีอาศยักิจกรรม
ของแบคทีเรียแลคติกมาเป็นเวลานานแลว้ แต่เทคโนโลยีการผลิตกลา้เช้ืออาหารหมกัดองกลบัไม่ค่อยมี
การพฒันามากนกั หากแต่อาศยัเช้ือจากธรรมชาติท่ีติดมากบัวตัถุดิบ โดยท าการควบคุมสภาวะการหมกั
ให้เหมาะสม เพื่อเอ้ือให้แบคทีเรียชนิดท่ีตอ้งการเจริญได้ดี ส าหรับอาหารหมกับางชนิดการหมกัใน
ลกัษณะเช่นน้ียงัคงมีอยูจ่นถึงปัจจุบนั เช่นการดองผกัและการหมกัผลิตภณัฑ์จากเน้ือสัตวห์ลายๆ ชนิด 
ส่วนผลิตภณัฑ์นมหมกัท่ีผลิตกันแต่เดิมนั้น ใช้วิธีเก็บบางส่วนจากการหมกัในรุ่นก่อนไวเ้ป็นกล้า
ส าหรับการหมกัรุ่นต่อไป จนประมาณ ปี ค.ศ.  1880 จึงไดมี้การใชเ้ช้ือบริสุทธ์ิในการผลิตเนยแข็งเป็น
คร้ังแรกในประเทศเดนมาร์ก                าวิธีการผลิตกล้าแบคทีเรียแลคติก (L              
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                                   น้ีมาอย่างต่อเน่ือง จนเกิดเป็นอุตสาหกรรมการผลิตกล้าเช้ือ
แบคทีเรียแลคติกในปัจจุบนั 

5.1 คุณสมบัติของกล้าเช้ือแบคทีเรียแลคติก 

กลา้แบคทีเรียแลคติกท่ีดี ควรมีคุณสมบติัโดยทัว่ๆ ไปดงัน้ี 

1.                                                                                
                     

2. ผลิตสารท่ีใหก้ล่ินเฉพาะของอาหารหมกัชนิดนั้นๆ 

4. อยู่ในสภาพท่ีเม่ือน าไปเป็นกลา้เช้ือ (Starter หรือ Inoculum) จะสามารถเจริญแข่งขนักบั
จุลินทรียอ่ื์นไดดี้ 

5. ปราศจากไวรัสของแบคทีเรียหรือฟาจ (Bacteriophage) ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัมากท่ีสุด 
เน่ืองจากหากแบคทีเรียแลคติกถูกติดเช้ือโดยฟาจแล้ว ฟาจจะเข้าไปเพิ่มจ านวนในเซลล์และท าให้
แบคทีเรียเซลลแ์ตก ซ่ึงสามารถหลีกเล่ียงปัญหาการติดเช้ือโดยฟาจไดห้ลายวธีิ ไดแ้ก่  

1)           เช้ือ                                          หากเช้ือสายพนัธ์ุใดสาย
พนัธ์ุหน่ึงถูกท าลาย จะยงัคงเหลือสายพนัธ์ุอ่ืนๆ ท่ีไม่มีความเฉพาะกับฟาจชนิดนั้นพอท่ีจะด าเนิน
กิจกรรมการหมกัต่อไปได้ เช่น การใช้เช้ือ Streptococcus thermophillus ร่วมกับ Lactobacillus 

acidophilus ในการหมกันมเปร้ียวหรือโยเกิร์ต 

2)                                          

3)                                    ต่อฟาจ เช่นการใช้สายพนัธ์ุผ่าเหล่า (Phage 

resistant mutant)  
4)                                                           ฟาจ 

5)   การหมกัท่ีตอ้งมีขั้นตอน                  เช้ือ            B                 ท า
อยา่ง           เพื่อป้องกนั              ฟาจ  

5.2 ชนิดของกล้าเช้ือแบคทีเรียแลคติก 

กล้าเช้ือแบคทีเรียแลคติกเป็นกล้าเช้ือจุลินทรีย์ท่ีได้มีการพัฒนาจนมีการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม นอกจากจะแบ่งชนิดของกลา้เช้ือออกตามความเหมาะสมท่ีจะใชใ้นผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่าง
กนัแลว้ ยงัสามารถแบ่งชนิดของกลา้เช้ือ ไดด้งัน้ี  

1) กลา้เช้ือท่ีน าไปใช้ไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งเพิ่มปริมาณเช้ือ (Direct set) เช่น กลา้เช้ือท่ีใช้ในการ
ผลิตเนยแข็งเชดดา (C                         (C    g                กิ    (Y g     
                                          

2)     เช้ือ                                    (Bulk set) กลา้เช้ือชนิดน้ีก่อนน าไปใช ้โรงงาน
อาหารหมกัแต่ละแห่ง จะตอ้งน าไปเพาะเล้ียงเพื่อเพิ่มปริมาณให้มากพอ กลา้ท่ีเพิ่มปริมาณเช้ือแลว้น้ี
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เรียก bulk starter ซ่ึงเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมนมหมกัเท่านั้นท่ีนิยมผลิต Bulk starter โดยตอ้งมี
วธีิการป้องกนัการปนเป้ือนของฟาจ  

กล้าเช้ือทั้ งสองชนิดมีทั้ งแบบท่ีเป็นกล้าเช้ือเข้มข้น (C                           เช้ือ
               Unconcentrated starter) ในรูปแบบต่างๆกนั เช่น  เป็นกลา้เช้ือท่ีอยูใ่นรูปแช่แข็ง (Frozen 

culture) ไลโอฟิลไลส์ (Lyophilized หรือ freeze-dried culture) และเช้ือผงแหง้ (Dried culture) 
5.3 การผลติกล้าเช้ือแบคทีเรียแลคติก 

5.3.1 หลกัการผลติกล้าเช้ือแบคทเีรียแลคติก มีดงัน้ี 

1) เพาะเ ล้ียงเ ช้ือในอาหารและสภาวะท่ี เหมาะสม เพื่อให้ได้ปริมาณเซลล์ ท่ี มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

2) ในกรณีท่ีผลิตกลา้เช้ือชนิดเขม้ขน้ เลือกวธีิท่ีเหมาะสมในการท าใหเ้ช้ือเขม้ขน้ 

3)                                       ลักาณะการ                  ช่     

การไลโอฟิลไลส์  การท าใหแ้หง้ เป็นตน้ 

4) ทุกขั้นตอนของการท างานตอ้งระมดัระวงัการปนเป้ือนของฟาจ 

5.3.2                 ส าหรับการผลติกล้าเช้ือแบคทเีรียแลคติก 

การเลือกหรือการสร้างสูตรอาหารเพาะเล้ียงแบคทีเรียแลคติกเพื่อผลิตเป็นกลา้เช้ือ ควร
ค านึงปัจจยัต่อไปน้ี 

1. แบคทีเรียแลคติก เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ท่ีมีความต้องการสารอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์ 
(                                                                                    
                    วิ      และเกลือแร่อีกหลายชนิด ซ่ึงความตอ้งการสารอาหารจะแตกต่างกนัไป
ตามชนิดและสายพนัธ์ุ แต่ในการผลิตกลา้เช้ือในเชิงพาณิชย ์ตอ้งค านึงถึงตน้ทุนการผลิต ดงันั้น สูตร
อาหารท่ีใช้เล้ียงเช้ือส่วนใหญ่จึงใชว้ตัถุดิบในธรรมชาติท่ีมีราคาถูก และใช้หลายๆ ชนิดเพื่อเป็นแหล่ง
ของสารอาหาร (ตารางท่ี 8.1) และในบางคร้ังอาจจ าเป็นตอ้งย่อยสลายวตัถุดิบเหล่าน้ี ให้มีสารอาหาร
โมเลกุลเล็กพอท่ีจุลินทรียจ์ะน าไปใช้ไดท้นัที เช่น การเติมเอนไซม์โปรตีเอสในหางนมเพื่อย่อยสลาย
โปรตีนให้เป็นกรดอะมิโน       การใช้     สาร     ท่ีเหมาะสม     ปริมาณสารอาหารแต่ละ
ชนิดจะตอ้งให้อย่างเพียงพอดว้ย พบว่า บางคร้ังการใช้วตัถุดิบเหล่าน้ีในปริมาณมากไปก็จะมีผลเสีย
เช่นกนั ตวัอยา่งเช่นในการเล้ียง Lactobacillus acidophilus โดยใชอ้าหารท่ีประกอบดว้ยหางนมท่ียอ่ย
สลาย (Peptinized whey) ปริมาณ 2.5-5 % เช้ือยงัคงใชร้ะยะเวลาเท่าเดิมในการเพิ่มจ านวนให้ไดป้ริมาณ
มากท่ีสุด แต่หากให ้Peptinized whey มากกวา่น้ี ปริมาณเช้ือจะลดลงทนัที 

ตวัอยา่งของวตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นแหล่งอาหารในการเพาะเล้ียงแบคทีเรียแลคติกเพื่อผลิต
กล้าเช้ือ ได้แก่ สารสกดัจากยีสต์ เคซีนย่อยสลาย (Casein hydrolysate) โปรตีนถัว่เหลืองย่อยสลาย        
เปบโตน น ้าแช่ขา้วโพด (Corn steep liquor) น ้าสกดัตบั นมผงพร่องมนัเนย หางนมจากการผลิตเนยแข็ง 
น ้ามะเขือเทศ และ น ้ามะพร้าว เป็นตน้ 
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ส าหรับสูตรอาหารเล้ียงเช้ือท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการนั้น เม่ือน ามาใชใ้นการผลิตกลา้เช้ือ 
จะตอ้งมีการปรับปรุงสูตรโดยใชส้ารอาหารท่ีราคาถูก     อาหาร                        เช้ือแบคทีเรีย
แลคติก        APT (All Purpose Medium with tween 80) broth, MRS ( De Man, Rogosa, Sharp) broth 
และ LBS (Rogosa Medium)  

2. การใชสู้ตรอาหารเล้ียงเช้ือท่ีเหมาะสม จะช่วยแกปั้ญหาการเขา้ท าลายของฟาจ เน่ือง
จากฟาจจะเพิ่มจ านวนในเซลล์ไดน้ั้น ตอ้งมีแคลเซียมในอาหารเล้ียงเช้ือพอเพียง ดงันั้นหากใช้หางนม 
หรือนมผงพร่องมนัเนยเป็นแหล่งของสารอาหาร จึงตอ้งก าจดัแคลเซียมก่อนใช้ ทั้งน้ี ได้มีการผลิต
วตัถุดิบท่ีปราศจากแคลเซียมเพื่อใชเ้ป็นองคป์ระกอบของอาหารเล้ียงเช้ือ และใชช่ื้อทางการคา้วา่ PMR 

(Phage resistant medium) นอกจากจะใช ้PMR แลว้ การใชห้างนมเติมฟอตเฟต และปรับ pH ให้ได ้6.4 
ก็พบวา่สามารถน ามาใชเ้ล้ียงเช้ือไดผ้ลดีพอสมควร 

3. เป็นอาหารท่ีมีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมต่อการสร้างเอนไซม์ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนิน
กิจกรรมของเช้ือ เม่ือน าไปเป็นกลา้เช้ือในการหมกัอาหาร  

4. เป็นอาหารท่ีท าให้เซลล์ท่ีเพาะเล้ียงไดมี้ชีวิตการอยู่รอดไดน้าน เช่น พบว่าการเติม 
Tween 80 ในอาหารเล้ียงเช้ือ ท าให ้Lactobacillus bulgaricus มีชีวติอยูร่อดในสภาพการแช่แข็งนานกวา่
กลา้เช้ือท่ีเพาะเล้ียงในอาหารท่ีปราศจากสารน้ี ทั้งน้ีเน่ืองจากกรดโอเลอิกท่ีอยู ่  Tween 80 มีผลท าให้
เยือ่หุม้เซลลข์องเช้ือทนทานข้ึน    

5. ในการเพาะเล้ียงเช้ือในอาหารเหลวนั้น เม่ือไดป้ริมาณเซลล์ตามตอ้งการแลว้ ตอ้งแยก
เอาเซลล์ออกมาจากน ้ าหมกั ซ่ึงส่วนใหญ่นิยมใช้การป่ันเหวี่ยง (Centrifuge) ดว้ยเคร่ืองป่ันเหวี่ยงท่ีใช้
งานระดบัอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจมีการตกตะกอนของอาหารเล้ียงเช้ือปนมากบัเซลล์ดว้ย ดงันั้น การเลือก
อาหารเล้ียงเช้ือท่ีใช้จึงควรค านึงถึงปัญหาของการเกิดตะกอนดว้ย เช่น หากใชน้มผงเป็นองคป์ระกอบ
ของอาหารเล้ียงเช้ือ สามารถท าใหเ้กิดตะกอนนอ้ยลงไดโ้ดยการเติมเอนไซมโ์ปรตีเอส หรือเติมโซเดียม
ซิเตรทท่ีปลอดเช้ือประมาณ 1-2% ก่อนน าเช้ือไปป่ันเหวีย่ง   

6. การใชค้วามร้อนฆ่าเช้ือท่ีปนมาในอาหารเล้ียง เป็นอีกขั้นตอนหน่ึงท่ีตอ้งระมดัระวงั
เน่ืองจากความร้อนในระดบัท่ีสูงเกินไปอาจท าใหคุ้ณสมบติัของสารอาหารเปล่ียนไป เช่น การน่ึงฆ่าเช้ือ 
(Autoclave) ท่ีอุณหภูมิ 121 

C เป็นเวลา 15 นาที ดงัท่ีปฏิบติักนัอยูโ่ดยทัว่ไปนั้น หากใชใ้นการฆ่าเช้ือ
ในน ้ านมพร่องมนัเนย หรือหางนม จะท าให้สารอาหารบางชนิดสูญเสียคุณสมบติัไป จนไม่สามารถใช้
เพาะเล้ียงแบคทีเรียแลคติกใหเ้จริญไดดี้ ดงันั้น การใชว้ตัถุดิบประเภทน้ีในเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือจึงนิยม
ท าลายจุลินทรียป์นเป้ือนดว้ยระบบ UHT (Ultra high temperature) โดยใชอุ้ณหภูมิประมาณ 140-145


C  

เป็นเวลา 4-8 นาที  
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5.3.3 สภ วะใน      ะ      กล้าเช้ือแบคทเีรียแลคติก 

1. อุณหภูมิ 
ในการเพาะเล้ียงเช้ือจุลินทรียเ์พื่อให้ไดเ้ซลล์ปริมาณมาก จ าเป็นตอ้งควบคุมอุณหภูมิให้

เหมาะสมกบัการด ารงชีวิตของเช้ือนั้นๆ  ส าหรับแบคทีเรียแลคติกจะมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม (optimum 

temperature) ท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละสกุล  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 8.1  

 

ตารางที ่8.1          ท่ีเหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรียแลคติก 

 

สกุลของแบคทเีรียแลคติก อุณหภูมิที่เหมาะสม ( C) 

Lactobacillus spp. 

thermobaterium 

streptobacterium 

betabacterium 

 

37 – 45 

28 – 32 

28 – 40 

Pediococcus spp. 25 - 33 

Streptococcus spp. 30 -37 

Leuconostoc spp. 20 - 25 

  
ทีม่า : ดดัแปลงจาก นภา  โล่ทอง (2535) 

 

2.  ะ    pH 

ตามปกติแบคทีเรียสามารถเจริญไดท่ี้ระดบั pH ค่อนขา้งกวา้ง ( -        จะมีช่วง    
          อยู่ ระหว่า ง   -                         แลคติกสามารถย่อยสลาย             
                                        ส่งผลให้เช้ือ                              ด
                 รักษาดว้ย ทั้งน้ี เม่ือเช้ืออยูใ่นสภาวะท่ีเป็นกรดมากๆ เซลล์บางส่วนจะบาดเจ็บ และ
ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมการหมกัไดท้นัที นอกจากน้ี การปรับ                                   

                               เช่น ใ   รเพาะ       Streptococcus spp. นั้น การปรับ pH ด ้ 
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เช้ือท าให้เช้ือจะเจริญได้ดีกว่าเม่ือปรับด้วย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ และยงัพบว่า การปรับ pH ดว้ยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์จะท าให้เช้ือมีชีวิตอยู่
รอดขณะแช่แข็งได้นานกว่ากลา้เช้ือท่ีได้จากการเพาะเล้ียงเซลล์ท่ีผ่านการปรับ pH ของอาหารด้วย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ส าหรับการเล้ียง Lactobacillus acidophilus นั้น พบว่า เม่ือปรับ pH  ด้วย
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แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ผสมแคลเซียมคาร์บอเนต เช้ือจะเจริญได้ดี เน่ืองจากมีการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซดอ์ยา่งชา้ๆ ซ่ึงแก๊สน้ีท าใหเ้กิดบรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการเจริญของเช้ือ 

3.          

แบคทีเรียแลคติกเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มไมโครแอโรไฟล์ (Microaerophile) สามารถยอ่ย
สลายสารอาหารด้วยกระบวนการเฟอร์เมนเตชันในสภาพท่ีมีอากาศเพียงเล็กน้อย ดั งนั้ นในการ
เพาะเล้ียงจึงไม่ตอ้งพน่อากาศ (Aeration) แต่เพื่อให้อาหารเป็นเน้ือเดียวกนัตลอดระยะเวลาการเล้ียงเช้ือ                  
จึงจ าเป็นตอ้งมีการกวนผสม (Agitation) มีผลให้อากาศลงไปในอาหารได ้และท าให้เกิดการสะสมของ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ในสภาวะเช่นน้ีเช้ือจะเจริญชา้ลง การแกปั้ญหาอาจท าไดโ้ดยการเติมเอนไซม ์                 
คะตา เลสหรือสาร รี ดิวส์ อ่ืนๆ  เ ช่น  ไพ รู เวต ห รือ เฟอรัสซัล เฟต ห รืออาจท าการพ่นก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซดล์งในถงัเล้ียงเช้ือ เพื่อช่วยก าจดัไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดไ์ดด้ว้ย 

5.4 การเกบ็รักษากล้าเช้ือแบคทเีรียแลคติก 

กลา้เช้ือท่ีจะผลิตขายเป็นอุตสาหกรรมได ้จ าเป็นตอ้งมีอายกุารเก็บรักษายาวนาน และไม่สูญเสีย
คุณสมบติัระหวา่งการขนส่ง ส าหรับกลา้ชนิดเขม้ขน้ จะตอ้งแยกเซลล์ออกจากอาหารเล้ียงเช้ือโดยการ
ป่ันเหวีย่งดว้ยเคร่ืองเหวีย่ง หรือท าใหเ้ขม้ขน้โดยใชร้ะบบอลัตราฟิลเตรชนั (Ultra filtration) เซลล์ท่ีแยก
ได้จะน ามาเติมน ้ านมพร่องมันเนย จะท าให้ได้เช้ือเหลวข้น แล้วจึงน าไปแช่แข็ง ไลโอฟิลไลส์ 
(Lyophillized) หรือท าใหเ้ป็นผงแหง้ 

5.4.1 กล้าเช้ือแช่แข็ง (frozen culture) 
อุณหภูมิท่ีใชใ้นการแช่แข็งกลา้เช้ือเหลวมีสองระดบัคือ การแช่ในตูแ้ช่แบบ Deep freeze 

                -20      -40C ปรับ pH ใหอ้ยูร่ะหวา่ง 6.5 – 7 ก่อนแช่ จะท าให้เช้ือมีอายุการอยูร่อด
นานข้ึน ซ่ึงการท่ีเช้ือจะอยู่รอดนานเพียงใดนั้นข้ึนกับชนิดของจุลินทรีย์ และสภาวะการเพาะเล้ียง  
ส าหรับการเก็บรักษากลา้ให้อยู่นานโดยไม่สูญเสียคุณสมบติันั้น ในปัจจุบนันิยมใช้วิธีการแช่แข็งจน
อุณหภูมิต ่าถึง  -196C โดยแช่ในไตรโตนเจนเหลว โดยมีการเติมสารป้องการตายและบาดเจ็บของเซลล ์
(Cryoprotective agent) เช่น กลีเซอรอล ประมาณ 10% หรือน ้าตาลแลคโตส  7.5%  

5.4.2 กล้าเช้ือไลโอฟิลไลส์ หรือแช่งเยอืกแข็ง (Frozen dried culture) 
การท าให้กลา้เช้ือแห้งโดยการไลโอฟิลไลส์ เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีใชก้นัในอุตสาหกรรมการ

ผลิตกลา้เช้ือแบคทีเรียแลคติก กลา้เช้ือในรูปแบบน้ีไดเ้ปรียบในเร่ืองความสะดวกในการขนส่งและการ
เก็บรักษา แต่การไลโอฟิลไลส์มีผลท าให้เช้ือท่ีมีประสิทธิภาพลดจ านวนลงค่อนขา้งมาก  ส่วนใหญ่เช้ือ
ท่ีผลิตเป็นกลา้เช้ือในรูปแบบน้ีไดแ้ก่ Streptococcus spp.  ซ่ึงโดยทัว่ๆ ไปจะลดจ านวนลงถึง 50-80% 

ระหว่างการท าให้แห้ง นอกจากนั้นระหว่างการเก็บรักษาเช้ือจะลดปริมาณลงอีกตามระยะเวลาท่ีเก็บ 
ดงันั้น โรงงานนมหมกัในประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมการผลิตกลา้เช้ือภายในประเทศจึงนิยมใชก้ลา้เช้ือแช่
แขง็ (Frozen culture) มากกวา่ เน่ืองจากการขนส่งภายในประเทศไม่เป็นอุปสรรคปัญหามากนกั 
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5.4.3 กล้าเช้ือสเปรไดร (Spray- dried culture) 
กล้าเช้ือท่ีจะท าให้แห้งด้วยวิธีการพ่นลมร้อน (Spray drying) ไดจ้ะตอ้งเป็นเช้ือท่ีทน

ความร้อนไดดี้พอสมควร วิธีน้ีจึงเหมาะส าหรับแบคทีเรียแลคติกกลุ่มท่ีเจริญไดท่ี้อุณหภูมิสูง (45C) 
อุณหภูมิท่ีใช้พ่น (Outlet temperature)โดยปกติจะอยูร่ะหวา่ง 63-68C  โดยการท าให้เช้ือเป็นผงแห้งน้ี
จะท าใหเ้ช้ือลดปริมาณลงถึง 70% และปริมาณจะลดลงอีกขณะเก็บ แกไ้ขไดโ้ดยการเติมวิตามินซี และ
โมโนโซเซียมกลูตาเมท จะท าใหเ้ช้ือมีชีวติรอดนานข้ึน  

5.4.4 กล้าเช้ืออดัเม็ดด้วยเคร่ืองเอกทรูเดอร์ (Extruder) 

นอกจากวิธีการผลิตกล้าเช้ือระดับอุตสาหกรรมท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้ว ยงัมี
การศึกษาการผลิตกล้าเช้ือแบบอดัเม็ดด้วยเคร่ืองเอกทรูเดอร์ โดยผสมเช้ือกบัผงเซลลูโลสเกรดท่ีใช้
ส าหรับอาหาร (Food grade) และกลีเซอรอล ให้ส่วนผสมมีความช้ืนประมาณ 37% น าไปผา่นเคร่ือง
เอกทรูดเดอร์ ให้ไดเ้ม็ดกลมขนาด 1.2 มิลลิเมตร                                     Fluidized bed 

dr   g     ดกลา้           น ามา              แคลเซียม ดียมอลัจิเนทหรือคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 
พบวา่ กลา้เช้ือรูปแบบน้ีมีชีวติรอดนานพอสมควร เม่ือเก็บท่ีอุณหภูมิ 4C 

5.4.5 กล้าเช้ือทีผ่ลติโดยการเพาะเลีย้งแบบแห้ง (Solid culture) 

การผลิตกลา้เช้ือ Lactobacillus spp. และ Pediococcus spp. เพื่อใช้ในการหมกัแหนม 
สามารถท าไดโ้ดยการเพาะเล้ียงแบบแหง้ในถุงพลาสติก โดยดดัแปลงจากการผลิตเช้ือแบคทีเรียแลคติก
เพื่อเสริมอาหารสุกร อาหารท่ีใช้เล้ียงเช้ือได้แก่ แป้งข้าวเจา้ผสมกบั YP broth น าไปบ่มเป็นเวลา           
24 ชัว่โมง แลว้ท าให้ความช้ืนลดลง โดยการเติมแป้งขา้วเจา้ในอตัราส่วน 1 : 3 :5               

                    13% เช้ือผงน้ีสามารถก็บในตูเ้ยน็ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 8            ท่ี            จะ
ลด                       เช้ือ            ไว ้      12                                          เช้ือ
ในการ                   เช้ือ 1 กรัม ต่อแหนม 1 กิโลกรัม 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. กลา้เช้ือหรือเช้ือตั้งตน้ (Starter หรือ Starter culture) หมายถึง 

2. ลกัษณะของกลา้เช้ือท่ีเราตอ้งการควรมีลกัษณะเป็นแบบใด 

3. จุลินทรียท่ี์จะน ามาผลิตเป็นกลา้เช้ือ ควรมีคุณสมบติัท่ีส าคญัอยา่งไรบา้ง 

4. จงอธิบายบทบาทของเช้ือรา ยสีต ์และแบคทีเรียแลคติกในลูกแป้ง 

5. แบคทีเรียแลคติกท่ีน ามาใชผ้ลิตเป็นกลา้เช้ือ ควรมีคุณสมบติัท่ีส าคญัอยา่งไร 

6. การเก็บรักษากลา้เช้ือแบคทีเรียแลคติก มีก่ีวธีิ อะไรบา้ง 
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เฉลยค าถามท้ายบท 

 

1. กลา้เช้ือหรือเช้ือตั้งตน้ หมายถึง เช้ือจุลินทรียบ์ริสุทธ์ิ เช่น เช้ือรา แบคทีเรีย ยีสต์ท่ีเพาะเล้ียงข้ึนมา
เพื่อใช้เป็นเช้ือตั้งต้นในการหมกัผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น สุรา ซีอ้ิว โยเกิร์ต เพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีดีมี
คุณภาพสม ่าเสมอทุกคร้ังท่ีผลิต 

 

2. กลา้เช้ือท่ีเราตอ้งการควรมีลกัษณะ คือ ตอ้งเป็นเซลล์ท่ีแข็งแรงและอยู่ในระยะท่ีก าลงัเจริญเติบโต
อยา่งรวดเร็ว (Log phase)  ตวัอยา่งของกลา้เช้ือ เช่น ลูกแป้งและโคจิ (Koji) 

 

3. คุณสมบติัท่ีส าคญัของจุลินทรียท่ี์จะน ามาผลิตเป็นกลา้เช้ือ มีดงัน้ี 

1) เป็นสายพนัธ์ุท่ีมีประสิทธิภาพในการหมกั มีความสามารถในการสร้างผลิตภณัฑ์ไดใ้นปริมาณ
มาก  หรือสร้างผลิตภณัฑไ์ดร้วดเร็วกวา่สายพนัธ์ุอ่ืน 

2) ท าใหผ้ลิตภณัฑมี์กล่ิน รส และเน้ือสัมผสัท่ีดี เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค 

3) สามารถยบัย ั้งการเจริญของจุลินทรียป์นเป้ือนและเช้ือก่อโรคได ้

4) สามารถเจริญและเกิดกิจกรรมการหมกัไดดี้ในช่วงอุณหภูมิกวา้ง  
5) สามารถเจริญและเกิดกิจกรรมการหมกัไดดี้ในช่วง pH กวา้ง  
6) ทนต่อการบุกรุกท าลายของแบคเทอริโอฟาจ (Bacteriophage) ซ่ึงการใช้กล้าเช้ือผสม (Mixed 

culture) สามารถลดปัญหาการบุกรุกท าลายของแบคเทอริโอฟาจได ้เน่ืองจากแบคเทอริโอฟาจแต่ละ
ชนิดมีความจ าเพาะต่อการเขา้ท าลายแบคทีเรียในระดบัสายพนัธ์ุ 

7) เป็นสายพนัธ์ุท่ีมีความคงตวัทางพนัธุกรรม ซ่ึงในขั้นตอนการผลิตกลา้เช้ือจะตอ้งมีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการท างานของจุลินทรียอ์ยา่งสม ่าเสมอ 

8) ไม่เป็นสายพนัธ์ุท่ีก่อโรค และไม่สร้างสารพิษ 

9) เป็นสายพนัธ์ุท่ีมีอายุการรอดชีวิต (Longevity) นาน หรือมีโครงสร้างท่ีช่วยให้ทนต่อสภาวะ
แวดลอ้มต่างๆ ไดดี้ 

 

4. บทบาทของเช้ือรา ยีสต ์และแบคทีเรียแลคติกในลูกแป้ง ยกตวัอยา่งเช่น การผลิตสาโทโดยลูกแป้ง
เหลา้ มีดงัน้ี เช้ือราจะสร้างเอนไซมอ์อกมายอ่ยแป้งในวตัถุดิบ เช่น ขา้วเหนียว ให้ไดเ้ป็นน ้ าตาล จากนั้น
ยีสตจ์ะเกิดการหมกัเปล่ียนน ้ าตาลเป็นเอทานอล ส่วนแบคทีเรียแลคติกจะสร้างกรดแลคติกออกมาเพิ่ม
กล่ินรสใหก้บัผลิตภณัฑ ์ 
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5. คุณสมบติัท่ีส าคญัของกลา้เช้ือแบคทีเรียแลคติก มีดงัน้ี 

1)                                                                               
                     

2) ผลิตสารท่ีใหก้ล่ินเฉพาะของอาหารหมกัชนิดนั้นๆ 

3) อยูใ่นสภาพท่ีเม่ือน าไปเป็นกลา้เช้ือ (Starter หรือ Inoculum) จะสามารถเจริญแข่งขนักบัจุลินทรีย์
อ่ืนไดดี้  

4) ปราศจากไวรัสของแบคทีเรียหรือฟาจ (Bacteriophage) ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัมากท่ีสุด 

 

6. การเก็บรักษากลา้เช้ือแบคทีเรียแลคติก มี 5 วธีิ ไดแ้ก่  
1) กลา้เช้ือแช่แขง็ (Frozen culture) 
2) กลา้เช้ือไลโอฟิลไลส์ หรือแช่งเยอืกแขง็ (Frozen dried culture) 
3) กลา้เช้ือสเปรไดร (Spray- dried culture) 
4) กลา้เช้ืออดัเมด็ดว้ยเคร่ืองเอกทรูเดอร์ (Extruder) 

5) กลา้เช้ือท่ีผลิตโดยการเพาะเล้ียงแบบแหง้ (Solid culture) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 

การผลติอาหารสัตว์และปุ๋ยชีวภาพ  4 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเนื้อหา 

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการผลิตอาหารสัตว ์  

2. การใชส้ารกระตุน้การเจริญเติบโตในอาหารสัตว ์

2.1 การใชโ้พรไบโอติกส์ในอาหารสัตว ์

2.2.1 แนวคิดในการใชโ้พรไบโอติกส์ในทางเดินอาหารสัตว ์

2.2.2 กลไกการท างานของโพรไบโอติกส์ในทางเดินอาหารสัตว ์

2.2.3 การใชโ้พรไบโอติกส์ในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพสัตว ์

2.2.4 สารตา้นการเจริญของจุลินทรียท่ี์ผลิตโดยโพรไบโอติกส์  

2.2 รูปแบบของโพรไบโอติกส์ในอาหารสัตว ์

3. ตวัอยา่งการใชโ้พรไบโอติกส์ในอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตว ์

4.  การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 

4.1 ความหมายของปุ๋ยชีวภาพ 

4.2 ประเภทของปุ๋ยชีวภาพ 

4.3 ขอ้แนะน าในการใชปุ๋้ยชีวภาพ 

4.4                               

4.5 ค าถามทา้ยบท  
เฉลยค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. สรุปแนวโนม้ความตอ้งการผลิตภณัฑอ์าหารสัตวใ์นปัจจุบนัได ้

2. เปรียบเทียบประโยชน์และโทษของการใชส้ารกระตุน้การเจริญเติบโตในอาหารสัตวไ์ด ้

3. เขียนสรุปกลไกการท างานของโพรไบโอติกส์ในทางเดินอาหารสัตวไ์ด ้

4. ยกตวัอยา่งชนิดของสารตา้นการเจริญของจุลินทรียท่ี์โพรไบโอติกส์สร้างข้ึนได ้ 
5. ยกตวัอยา่งการใชโ้พรไบโอติกส์ในอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตว ์

6. สรุปความหมาย ประเภทของใชปุ๋้ยชีวภาพ และแนวทางการใชปุ๋้ยชีวภาพในอนาคตได ้
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วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเน้ือหา และส่ือบนคอมพิวเตอร์ 

2. ใหเ้น้ือหา โดย ระหวา่งให้เน้ือหา ผูส้อนถามค าถาม เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนถาม และอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

3. ทบทวนเน้ือหาหลงัการบรรยายโดยการใหท้ าค าถามทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอนรายวชิาเทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม 

2. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ 
 

การวดัผล 
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การตอบค าถามทา้ยบท 

 

การประเมนิผล 
1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมกิจกรรมและการตอบค าถาม 

2. ความถูกตอ้งของการตอบค าถามทา้ยบท ไม่นอ้ยกวา่ 80 %       
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บทที ่ 9 

การผลติอาหารสัตว์และปุ๋ยชีวภาพ   

 

บทน า 

ในปัจจุบนัน้ี อุตสาหกรรมเกษตร เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตพืชและสัตว ์
นับว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจาก
ประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรส่ิงมีชีวิตท่ีมีความหลากหลายสูง โดยมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย ์ ท่ีน าไปสู่การพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุง
กระบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

ปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
ไดแ้ก่ อาหารสัตว ์และปุ๋ย ท่ีมีคุณภาพ ทั้งน้ีไดมี้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะ
การผลิตอาหารสัตวแ์ละปุ๋ยชีวภาพ  โดยมีการประยุกตใ์ชจุ้ลินทรียใ์นอาหาร/อาหารสัตว์ โดยใชเ้ป็นตน้
เช้ือจุลินทรียส์ าหรับ อาหารหมกั ประยกุตใ์ชโ้พรไบโอติกส์ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ เพื่อ
ลดการใชย้าปฏิชีวนะ รวมถึงงานวิจยัดา้นการใช้ประโยชน์จากจุลินทรียเ์พื่อเป็นแหล่งผลิตกรดไขมนั 

ไม่อ่ิมตวั การพฒันาจุลินทรีย/์เอนไซมท่ี์มีคุณสมบติัเหมาะสมกบัวตัถุดิบในประเทศ และสามารถผลิต
ไดใ้นราคาท่ีสามารถแข่งขนัไดก้บัเอนไซมจ์ากต่างประเทศจึงมี ความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการสร้างความ
เขม้แข็งทางดา้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชีวภาพของประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้ในระยะยาว  ส่วน
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตปุ๋ยชีวภาพนั้น ได้เน้นการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เช้ือจุลินทรีย์
ชนิดต่างๆ ท่ีน ามาใชผ้ลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ เช่น แหนแดง ไซยาโนแบคทีเรีย ไรโซเบียม เป็นตน้ 

 

1. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการผลติอาหารสัตว์ 

ในปัจจุบนั การเล้ียงสัตวไ์ดป้รับเปล่ียนรูปแบบจากการเล้ียงในครัวเรือนมาเป็นการเล้ียงในเชิง
พานิชย ์นิยมใช้อาหารส าเร็จรูปมากข้ึน เน่ืองจากสะดวกและให้ผลคุม้ค่า ดงันั้นความตอ้งการอาหาร
สัตวส์ าเร็จรูปจึงมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆ ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารสัตวส์ าเร็จรูปในประเทศขยายตวั
มากข้ึน การผลิตอาหารสัตวส์ าเร็จรูปส่วยใหญ่ใชว้ตัถุดิบท่ีผลิตเองไดใ้นประเทศเป็นส่วนผสม เช่น  ร า
ขา้ว ปลายขา้ว ขา้วโพด ขา้วฟ่าง มนัส าปะหลงั ปลาป่น กากถัว่เหลือง เป็นตน้ ทั้งน้ี อาจผสมวิตามิน 
เกลือแร่ต่างๆ เชา้ไปดว้ยก็ได ้ 

อุตสาหกรรมการเล้ียงสัตวใ์นปัจจุบนัน้ี ไดมี้การน าสัตวท่ี์มีศกัยภาพทางพนัธุกรรมสูงเขา้มา
เล้ียงในฟาร์ม มีระบบป้องกนัรักษาสุขอนามยัท่ีดี มีการใชย้าปฏิชีวนะและสารเคมีท่ีเติมลงไปในอาหาร 
เพื่อท าใหส้ัตวส์ามารถใหผ้ลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูง แต่ผลของการใชย้าและสารเคมีน้ี ท าให้เกิดปัญหา
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สารตกคา้งในเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์ผูบ้ริโภคจึงเรียกร้องให้ลดการใชย้าปฏิชีวนะและสารเคมี
ต่างๆ ลง ตลอดจนเกิดปัญหาการกีดกนัทางการคา้ท่ีต่างประเทศตั้งขอ้ก าหนดให้ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวท่ี์
ส่งออกจากประเทศไทย เช่น เน้ือไก่ และเน้ือกุง้ ตอ้งไม่มีสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกคา้ง ดงันั้น จึงมีการ
หาแนวทางใหม่ๆ ท่ีท าให้สัตวส์ามารถเจริญเติบโตไดดี้ และมีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตสูงเท่า
เดิม และไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างในผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ ซ่ึงได้แก่ แนวทางการใช้ผลผิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ (Natural animal products) และการใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพ โดยการใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพน้ีจะ
ช่วยในการปรับปรุงพนัธ์ุ ช่วยในการเร่งการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตทดแทนสารปฏิชีวนะ ช่วย
เพิ่มการย่อยโภชนะในอาหาร เพื่อลดปริมาณโภชนะท่ีย่อยไม่ได้ให้น้อยลง เป็นการลดมลภาวะใน
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ (โรงงานอาหารสัตวเ์จเอฟบีจ ากดั, 2553)  

การเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างรวดเร็ว   ท าให้ภาคอุตสาหกรรมเกิด
การขยายตวั  ภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์จึงตอ้งพฒันาควบคู่กนัไปดว้ย ดงันั้น การพฒันาการปศุสัตว ์
จึงสามารถท าไดโ้ดยการพฒันาอาหารสัตวใ์ห้มีคุณภาพดี ราคาถูก เพื่อลดตน้ทุนการผลิต ทั้งน้ี อาหาร
สัตวท่ี์ใชใ้นอุตสาหกรรมปศุสัตวคิ์ดเป็นร้อยละ 60-70 ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมด ดงันั้น หากสามารถ
ลดตน้ทุนการผลิตอาหารสัตว ์หรือสามารถผลิตอาหารสัตวท่ี์มีประสิทธิภาพสูง ก็จะช่วยเพิ่มศกัยภาพ
ในการส่งออกให้สามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้  (กรมควบคมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2548) 

ปัจจุบนัธุรกิจอาหารสัตวใ์นประเทศขยายตวัเพิ่มข้ึน โดยได้รับแรงหนุนจากความตอ้งการ
บริโภคเน้ือสัตวภ์ายในประเทศและการขยายของภาคปศุสัตวข์นาดใหญ่แบบเขม้ขน้ข้ึน ประกอบกบั
การเพิ่มข้ึนของรายได ้และการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคยุคใหม่ การเติบโตและ
การขยายสาขาอย่างรวดเร็วของร้านอาหารฟาสตฟ์ูดส์ รวมไปถึงผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมรับประทานท่ี
ขยายช่องทางไปสู่ต่างจงัหวดัมากข้ึน นอกจากน้ีแนวโน้มการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรและการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่ง รวดเร็ว ตลอดจนความตอ้งการบริโภคเน้ือสัตวใ์นกลุ่มชาวต่างชาติท่ีเขา้มา
ท่องเท่ียว และพ านกัในประเทศไทย ยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสนบัสนุนการบริโภคเน้ือสัตวใ์ห้เพิ่มข้ึนดว้ย 

ทั้งน้ี ตลาดอาหารสัตวใ์นประเทศเพื่อนบา้นอาเซียนนบัเป็นอีกตลาดหน่ึงท่ีน่าสนใจ โดยตลาดส่งออกท่ี
ส าคญัในปัจจุบนัอยูใ่นประเทศกมัพูชา เวียดนาม นอกจากน้ีธุรกิจอาหารสัตวข์องไทยยงัขยายฐานการ
ลงทุนไปยงัประเทศในแถบอาเซียน ได้แก่ กมัพูชา ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์  

อยา่งไรก็ตาม อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว ์ก็มีปัจจยัเส่ียงในหลายดา้น โดยเฉพาะปัญหา
ดา้นปริมาณและราคาวตัถุดิบอาหารสัตว์ ซ่ึงอาหารสัตวส่์วนใหญ่ผลิตโดยใช้วตัถุดิบอาหารสัตวใ์น
ประเทศเป็นหลกัโดย เฉพาะขา้วโพดเล้ียงสัตว ์แต่บางปีผลผลิตขา้วโพดลดลง เน่ืองจากเกษตรกร
ปรับเปล่ียนไปปลูกพืชอ่ืนท่ีทนแลง้และให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า เช่น  มนัส าปะหลงั และออ้ยโรงงาน 
ส่งผลให้ผลผลิตในบางปีไม่เพียงพอ ตอ้งน าเขา้วตัถุดิบอาหารสัตวจ์ากประเทศเพื่อนบา้น เช่น ลาว 
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กมัพชูา จึงท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางดา้นราคาตน้ทุนวตัถุดิบท่ีมี ความผนัผวนซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัสภาพดินฟ้าอากาศ 

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ของไทย  เป็นการผลิตเพื่อรองรับความต้องการใช้
ภายในประเทศ เป็นหลกัถึงร้อยละ 94 โดยสัดส่วนปริมาณอาหารสัตวใ์ช้ไปในไก่เน้ือและไก่ไข่เป็น
หลกัถึงร้อยละ 53 และสัดส่วนวตัถุดิบหลกัไดแ้ก่ขา้วโพด ผลิตภณัฑข์า้วและมนัส าปะหลงัถึงร้อยละ 60 

โดยวตัถุดิบไดม้าจากทั้งผลผลิตภายในประเทศและบางส่วนไดจ้ากการท าการเกษตรแบบ พนัธสัญญา 
(Contract farming) เน่ืองจากบางปีไทยผลิตวตัถุดิบไดไ้ม่เพียงพอกบัความตอ้งการภายในประเทศ  จาก
รูปท่ี 9.1 จะเห็นได้ว่า ความต้องการอาหารสัตว์ของไทยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เ น่ืองจาก
ผูป้ระกอบการมีการปรับระบบเล้ียงสัตวท่ี์ดีข้ึน ลดความสูญเสียจากปัญหาโรคระบาดในสัตว ์ท าให้
ประชากรสัตวเ์พิ่มข้ึน และแนวโน้มความตอ้งการบริโภคเน้ือสัตวท์ั้งในและต่างประเทศท่ีขยายตวั 

ส่งผลต่อการเติบโตของความตอ้งการอาหารสัตวอ์ยา่งต่อเน่ือง (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่9.1 แนวโนม้ความตอ้งการอาหารสัตวข์องไทย ระหวา่ง พ.ศ. 2547 – 2555 

ทีม่า : http://www.farmkaikhai.com/board/index.php?topic=305.0 

 

นอกจากน้ี การผลิตอาหารสัตวใ์ห้ไดร้ะดบัสากล จะตอ้งด าเนินการตามมาตรฐาน GMP (Good 

Manufacturing Practice) ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีเนน้การป้องกนัและขจดัความเส่ียงท่ีอาจจะท าให้เกิดอาหาร
เป็นพิษ เป็นอนัตรายหรือเกิดความไม่ปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค และเป็นระบบประกนัคุณภาพพื้นฐานท่ีจะ
พฒันาไปสู่ระบบประกนัคุณภาพอ่ืนๆ ต่อไป  

ประเภทของโรงงานในอุตสาหกรรมอาหารสัตวส์ามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ โรงงานท่ี
ผลิตวตัถุดิบอาหารสัตว ์และโรงงานผลิตอาหารสัตวแ์ปรรูป ลกัษณะทัว่ไปของโรงงานผลิตอาหารสัตว์

http://www.farmkaikhai.com/board/index.php?topic=305.0


 196 

จะประกอบด้วยท่ีเก็บวตัถุดิบและผลิตภัณฑ์ หม้อไอน ้ าหรือหม้อน ้ ามันร้อน ระบบบ าบัดกล่ิน 
เคร่ืองจกัรต่างๆ เช่น เคร่ืองผสม เคร่ืองอดัเมด็ หมอ้อบ เป็น 

 

2. การใช้สารกระตุ้นการเจริญเติบโตในอาหารสัตว์ 

ใน ค.ศ. 1940 นกัวทิยาศาสตร์พบวา่ยาปฏิชีวนะบางชนิด เช่น Tetracycline สามารถใชเ้ป็นสาร
กระตุน้การเจริญเติบโตในสัตวไ์ด ้(Antibiotic growth promoter ; AGP) และปี ค.ศ. 1953 US-FDA ได้
รับรองให้ Chlortetracycline และ Oxytetracycline เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว ์(Animal feed additives) 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1969 Swann Committee แห่งสหราชอาณาจกัรคน้พบสารพนัธุกรรมท่ีตา้นฤทธ์ิยา
ปฏิชีวนะ Oxytetracycline ในสัตวเ์ล้ียงท่ีไดรั้บ AGP และในเช้ือ Salmonella typhimurium สหราช
อาณาจกัรจึงประกาศห้ามใช้ AGP ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971 เป็นตน้มา และเม่ือตน้ปี ค.ศ. 2006 EU ก็ได้
ประกาศหา้มใช ้AGP ในอาหารสัตวเ์ช่นกนั 

ปัจจุบนัประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น และออสเตรเลีย ต่าง
ห้ามการน าเขา้ผลิตภณัฑ์สัตวท่ี์มียาปฏิชีวนะตกคา้ง เน่ืองจากกลวัว่ายาปฏิชีวนะตกคา้งจะเป็นสารก่อ
มะเร็ง และท าให้เกิดการด้ือยาปฏิชีวนะในคน ดงันั้น การส่งออกผลิตภณัฑ์สัตวไ์ปยงัประเทศต่างๆ
เหล่าน้ีตอ้งท าการตรวจหาปริมาณยา ปฏิชีวนะตกคา้งเป็นหน่วยละเอียดถึง ‘ส่วนในพนัลา้นส่วน’ (Part 

per billion ; ppb) จึงต้องใช้เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีมีความไวสูง เช่น LC/MS/MS (Liquid 

Chromatography/Mass Spectometry/Mass Spectometry) ซ่ึงใชต้รวจหาสารปฏิชีวนะ Chloramphenicol 

และ Nitrofurans 

จากการห้ามใช ้AGP ในอาหารสัตว ์ท าให้มีการคน้ควา้วิจยัเพื่อหาส่ิงต่างๆ มาใชท้ดแทนซ่ึง
สารเสริมชีวนะหรือโพรไบโอติกส์(Probiotics) และอาหารเสริมชีวนะหรือพรีไบโอติกส์ (Prebiotics)    

ก็เป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากมีความปลอดภยัในการใชสู้ง แต่อาจเห็นผลชา้และไม่ชดัเจน
นกัเม่ือเทียบกบั AGP อนัเน่ืองมาจากความจ าเพาะระหวา่งชนิดสัตวก์บัสายพนัธ์ุของจุลินทรีย ์ รวมถึง
ความเครียดของสัตวจ์ากปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ดว้ย 

ในปัจจุบนัน้ีมีอาหารสัตว ์วิตามิน และอาหารเสริมของสัตวเ์ล้ียงหลากหลายชนิดท่ีมีการเติม 
พรีไบโอติกส์หรือโพรไบโอติกส์เป็นส่วนผสมในอาหาร ทั้งเพื่อกระตุน้ยอดขาย ดึงดูดความสนใจ และ
เพื่อประโยชน์ของการเล้ียงสัตวเ์ป็นหลกั ผูเ้ล้ียงควรท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจเพื่อตดัสินใจไดดี้ข้ึนในการ
เลือกซ้ือ ใหเ้กิดประโยชน์จริงๆ 

 

2.1  การใช้โพรไบโอติกส์ในอาหารสัตว์ 

 โพรไบโอติกส์ (Probiotics) คือเช้ือจุลินทรียท่ี์มีชีวิต ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปเช้ือชนิดเดียวหรือ
เช้ือผสม เม่ือน าไปใชใ้นสัตวห์รือมนุษยจ์ะส่งผลต่อส่ิงมีชีวติท่ีเป็นเซลลเ์จา้บา้น ช่วยในการยบัย ั้งเช้ือก่อ
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โรค เพิ่มภูมิตา้นทาน เพิ่มความสามารถในการยอ่ยและดูดซึมอาหาร ส่งผลต่ออตัราการเจริญ อตัราการ
แลกเปล่ียนอาหาร คุณภาพและปริมาณผลผลิตท่ีได ้รวมทั้งช่วยในการลดคอเลสเตอรอลดว้ย  

2.1.1 แนวคิดในการใช้โพรไบโอติกส์ในทางเดินอาหารสัตว์  

ในการใชโ้พรไบโอติกส์ในทางเดินอาหารสัตว์ มีแนวคิดมาจากความตอ้งการลดการใช้สาร
ปฏิชีวนะเพื่อท าลายเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรคในสัตว์เล้ียง โดยเกิดจากหลักการท่ีว่า ในทางเดินอาหาร 
โดยเฉพาะในล าไส้เล็ก ไส้ต่ิง และล าไส้ใหญ่ มีจุลินทรียอ์าศยัอยูห่ลายชนิด จุลินทรียแ์ต่ละชนิดก็ต่าง
ด าเนินกิจกรรมเพื่อการเจริญเติบโตและขยายจ านวน โดยใช้โภชนะจากอาหารท่ีสัตวกิ์นและสร้าง
ผลผลิตจ าเพาะของจุลินทรียแ์ต่ละชนิด (Species) ออกมา สัดส่วนของชนิดจุลินทรียแ์ละผลผลิตท่ีแต่ละ
ชนิดสร้างข้ึนมาจะส่งผลกระทบต่อ ความคงอยูข่องจุลินทรียช์นิดอ่ืนและสุขภาพของสัตว ์(Host) ซ่ึงมี
ทั้งประโยชน์และโทษ  

ในสภาพการเล้ียงสัตวท์ัว่ไป มกัจะท าให้สัตวเ์กิดความเครียด ไม่วา่จากดินฟ้าอากาศ การเล้ียง
รวมกนัอยา่งหนาแน่น การใชย้าวคัซีน การเปล่ียนอาหาร การขนยา้ย หรือความเครียดอ่ืน ๆ ลว้นส่งผล
ให้จุลินทรียใ์นท่อทางเดินอาหารเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเพิ่มปริมาณของเช้ือจุลินทรียท่ี์เป็นโทษ
พร้อมๆ กบัการลดปริมาณจุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ลง ผลก็คือ สัตวจ์ะโตชา้ กินอาหารลดลง ทอ้งร่วง 
หรือภูมิตา้นทานลดลง การเติมโพรไบโอติกส์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียท่ีผลิตกรดแลกติค (Lactic 

acids forming bacteria หรือ LAB) ลงในอาหารในปริมาณท่ีมากพอ จะท าให้เกิดผลดีต่อสมรรถนะการ
ผลิตและสุขภาพของสัตว ์โดยโพรไบโอติกส์เหล่าน้ีจะมีบทบาทต่อสัตวเ์ล้ียง ดงัน้ี  

1. ยบัย ั้งการเพิ่มจ านวนของจุลินทรียท่ี์เป็นโทษ โดยการแยง่ท่ีเกาะหรือแยง่อาหารหรือท าให้
สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม อนัเป็นการช่วยลดสารพิษท่ีเช้ือจุลินทรียเ์หล่านั้นผลิตข้ึน 

2. ผลิตสารตา้นการเจริญเติบโตและตั้งถ่ินฐานของจุลินทรียท่ี์เป็นโทษ  

3. ผลิตเอนไซมท่ี์มีผลในการท าลายสารพิษในอาหาร หรือท่ีเช้ือจุลินทรียท่ี์เป็นโทษผลิตข้ึน  

4. กระตุน้ในเกิดภูมิตา้นทานต่อโรคของสัตว ์ 

5. ผลิตเอนไซมช่์วยยอ่ยอาหารเพิ่มเติมใหแ้ก่สัตว ์

จะเห็นไดว้า่ การเติมโพรไบโอติกส์ลงในอาหารสัตว ์จึงมีผลคลา้ยกบัการเติมยาปฏิชีวนะในแง่
ของการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียท่ี์เป็นโทษ และกระตุน้การเจริญเติบโตของสัตว์ และ
เน่ืองจาก โพรไบโอติกส์เป็นแบคทีเรียท่ีไดจ้ากธรรมชาติ จึงไม่มีผลต่อความสามารถในการด้ือยาใน
เช้ือจุลินทรียท่ี์เป็นโทษ และปลอดจากสารพิษตกคา้งในผลิตภณัฑ์จากสัตว ์ ดงันั้น จึงมีแนวโน้มว่า   
โพรไบโอติกส์  จะเป็นวตัถุดิบอาหารสัตว์ท่ีจะถูกน ามาทดแทนยาปฏิชีวนะต่อไปในอนาคต  
(บริษทับ๊ิคเคมิคอล จ ากดั, 2556)  

2.1.2 กลไกการท างานของโพรไบโอติกส์ในทางเดินอาหารสัตว์ 

โพรไบโอติกส์ ไดรั้บการกล่าวถึงเป็นคร้ังแรกในรายงานวจิยัของ Lilly และ Stillwell ในปี ค.ศ. 
1965 โดยไดก้ล่าวถึงสารท่ีจุลินทรียช์นิดหน่ึงขบัออกมา และช่วยกระตุน้การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
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อีกชนิดหน่ึง ซ่ึงเป็นการท างานท่ีตรงขา้มกบัการท างานของยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) ท่ีจะท าลาย
จุลินทรียเ์กือบทุกชนิด ในปี ค.ศ. 1974 Parker ไดใ้หค้  าจ  ากดัความ Probiotics คือส่ิงมีชีวิตและสารเคมีท่ี
มีผลต่อสมดุลของจุลินทรียใ์นล าไส้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1989 Fuller อธิบายค าวา่ Probiotics คืออาหารเสริม
ซ่ึงเป็นจุลินทรียท่ี์มีชีวติ สามารถก่อประโยชน์ต่อร่างกายของส่ิงมีชีวิตท่ีมนัอาศยัอยู ่โดยการปรับสมดุล
ของจุลินทรียใ์นร่างกาย จนในท่ีสุดปี ค.ศ. 1992 Havenaar และ Veid ได้ขยายค าจ ากดัความของ 
Probiotics ว่า จะตอ้งประกอบดว้ยจุลินทรียท่ี์มีชีวิตซ่ึงอาจมีเพียงชนิดเดียวหรือเป็นส่วน ผสมของ
จุลินทรียห์ลายชนิด ท่ีสามารถไปปรับปรุงคุณสมบติัของจุลินทรียด์ั้งเดิมท่ีอาศยัอยูใ่นล าไส้ของสัตวน์ั้น 

โดยจุลินทรียเ์หล่าน้ีอาจอยูใ่นรูปของเซลลแ์หง้จากขบวนการระเหิดแห้ง (Freeze-dried cells) หรืออยูใ่น
รูปผลิตภณัฑ์หมกั ซ่ึงนอกจากไปส่งเสริมการเจริญเติบโตแลว้ ยงัท าให้คนและสัตวมี์สุขภาพดีข้ึนดว้ย 
และโพรไบโอติกส์ไม่ไดจ้  ากดัการใชเ้ฉพาะในทางเดินอาหารเท่านั้น ยงัอาจไปมีผลต่อระบบอ่ืน ๆ เช่น 
ทางเดินหายใจส่วนตน้ หรือระบบปัสสาวะ และระบบสืบพนัธ์ุ (บริษทับ๊ิคเคมิคอล จ ากดั, 2556)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่9.2  แสดงกลไกการท างานของโพรไบโอติกส์ในล าไส้สัตว ์

ทีม่า : Otutumi และคณะ (2013) 
 

กลไกการท างานของโพรไบโอติกส์ คือ จะไปแยง่ท่ียึดเกาะกบัเช้ือจุลินทรียใ์หม่บนเยื่อบุผนงั
ล าไส้ ซ่ึงโพรไบโอติกส์แทจ้ริงแลว้เป็นจุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์  ซ่ึงมีอยูต่ามธรรมชาติ เป็นส่วนหน่ึง
ในทางเดินอาหาร จุลินทรียเ์หล่าน้ีมีความสามารถในการต่อตา้นการเกาะของเช้ือจุลินทรียใ์หม่ บนผนงั
ล าไส้ โดยกระบวนการท่ีเรียกวา่ Competitive exclusion หรือ Colonization resistance ซ่ึงเป็นกลไกการ
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ต่อตา้นการเกาะของเช้ือจุลินทรียช์นิดใหม่ โดยจุลินทรียเ์ดิม นอกจากจะขดัขวางการเขา้เกาะของ
จุลินทรียท่ี์เป็นโทษโดยตรงแลว้ จุลินทรียเ์ดิมในทางเดินอาหารยงัผลิตสารซ่ึงเป็นพิษต่อเช้ือจุลินทรียท่ี์ 

เขา้ไปใหม่ เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์กรดน ้าดีอิสระ เช่น Deoxycholic acid ซ่ึงสารเหล่าน้ีช่วยป้องกนั
การเขา้เกาะและตั้งถ่ินฐาน (Colonization) ของเช้ือจุลินทรียใ์หม่ท่ีเป็นโทษส่วนใหญ่ ดงัแสดงในรูปท่ี 
9.2   

นอกจากน้ี โพรไบโอติกส์ยงัช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน เพิ่มความสามารถในการย่อยและดูดซึม
อาหาร ส่งผลต่ออตัราการเจริญ อตัราการแลกเปล่ียนอาหาร คุณภาพและปริมาณผลผลิตท่ีได ้ รวมทั้ง
ช่วยในการลดคอเลสเตอรอลดว้ย โดยกลไกของโพรไบโอติกส์ท่ีร่วมในกระบวนการปรับสมดุลของ
จุลินทรียใ์นล าไส้ คือ ช่วยส่งเสริมการเจริญของจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ และยบัย ั้งการเจริญของจุลินทรีย์
ก่อโรค ซ่ึงตรงขา้มกบัสารปฏิชีวนะท่ียบัย ั้งการเจริญของจุลินทรียท์ั้งสองประเภท (ภคมน และคณะ, 
2551)  

การท่ีโพรไบโอติกส์สามารถกระตุ้นให้สัตว์เกิดภูมิต้านทานโรคนั้ น ยงัไม่ทราบกลไกท่ี
แน่นอนนกั แต่เป็นท่ียอมรับกนัวา่  โพรไบโอติกส์ช่วยกระตุน้ภูมิตา้นทานโรคของสัตว ์ ทั้งในแง่เพิ่ม
ความตา้นทานโรคโดยตวัสัตวเ์อง (Non-specific defence mechanisms of the hosts) และในแง่การ
กระตุน้การท างานของระบบภูมิคุม้กนั (Immune system) โดยโพรไบโอติกส์จะไปกระตุน้การท างาน
ของเซลลแ์มคโครฟาจก ์(Macrophages)  และเซลลท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการท าลายเซลล์ท่ีแปลกปลอม รวมทั้ง
กระตุ้นการท างานของระบบการหลั่งสารภูมิคุม้กัน โดยการหลั่งแอนติบอดี เช่น IgA ออกมาจบั
เช้ือจุลินทรียแ์ปลกปลอมไม่ให้เกาะกบัเซลล์บุผนงัล าไส้เล็กได ้ (Hentges, 1992 อา้งโดย บริษทับ๊ิค        
เคมิคอล จ ากดั, 2556)  

ดงันั้น การท่ีจะใช้โพรไบโอติกส์ในอาหารสัตวใ์ห้ไดป้ระโยชน์สูงสุด เราจ าเป็นตอ้งค านึงถึง
คุณสมบติัของเช้ือจุลินทรียท่ี์น ามาใชเ้ป็นโพรไบโอติกส์  ดงัน้ี  

1. ตอ้งระบุปริมาณแบคทีเรียจ าเพาะขั้นต ่า (เช่น CFU/กรัม) ท่ีจะท าใหจุ้ลินทรียเ์ป็นประโยชน์
ในท่อทางเดินอาหาร  

2. เช้ือจุลินทรียน์ั้นสามารถเกาะติดผนงัล าไส้อย่างถาวรได ้(Permanent colonization หรือ 

establishment)  

3. เช้ือเร่ิมตน้จะตอ้งแหง้  
4. เช้ือเร่ิมตน้จะตอ้งตอบสนองต่ออุณหภูมิท่ีผนัแปรได ้

5. เช้ือเร่ิมตน้ตอ้งกระตุน้ใหส้ัตวต์อบสนองในระดบัท่ีเหมาะสมกบัปริมาณท่ีไดรั้บ    
 

2.1.3 การใช้โพรไบโอติกส์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ 

จากปัญหาการปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลา (Samonella sp.) ในผลิตภณัฑ์สัตว ์ท าให้สัตวไ์ดรั้บ
เช้ือชนิดน้ีเขา้ไปมาก จึงเกิดแนวคิดท่ีจะน าโพรไบโอติกส์มาแยง่จบักบัเช้ือซลัโมเนลลาในท่อทางเดิน
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อาหาร โดยมีการทดลองของ Nurmi and Rantala, 1973 พบวา่ การน าเอาจุลินทรียเ์ดิมในท่ออาหารของ
ไก่ท่ีมีสุขภาพดี ไปให้ลูกไก่ฟักใหม่กิน จะท าให้ลูกไก่พฒันาจุลินทรียใ์นทางเดินอาหารท่ีท าให้ลูกไก่
ตา้นทานโรคท่ี เกิดจากช้ือซัลโมเนลลาไดดี้ข้ึน โดยโพรไบโอติกส์จะไปแย่งโภชนะกบัเช้ือจุลินทรีย์
ชนิดใหม่นัน่เอง  

สมมติฐานเก่ียวกบักลไกการควบคุมเช้ือจุลินทรียช์นิดใหม่โดยโพรไบโอติกส์โดยการแก่งแยง่
โภชนะ ไดม้าจากการสังเกตเห็นการแยง่โภชนะกนัระหวา่งจุลินทรียท่ี์เพาะเล้ียงโดยระบบ Continuous 

flow system ในห้องทดลอง (Freter et al.,1983) แต่ขอ้มูลการวิจยัท่ีในสภาวะล าไส้เล็กจริงยงัมีไม่เพียง
พอท่ีจะสนบัสนุนสมมติฐานน้ีอยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตาม Jonsson และ Conway (1992) เช่ือวา่กลไกการ
ยบัย ั้งการตั้งถ่ินฐานของเช้ือจุลินทรียใ์หม่โดยโพรไบโอติกส์ไม่น่าจะเกิดข้ึนบนล าไส้เล็กอยา่งเดียว แต่
โพรไบโอติกส์น่าจะแยง่โภชนะในบริเวณท่ีเกาะตั้งถ่ินฐานไม่ให้เหลือพอท่ีเช้ือจุลินทรีย ์ ใหม่จะใชใ้น
การเจริญเติบโตและขยายจ านวนได ้หรือมิฉะนั้นสารยบัย ั้งท่ีโพรไบโอติกส์ผลิตข้ึนอาจมีส่วนร่วมใน
การยบัย ั้งการตั้งถ่ินฐานของเช้ือจุลินทรียใ์หม่ ดว้ย 

   2.1.4 สารต้านการเจริญของจุลนิทรีย์ทีผ่ลติโดยโพรไบโอติกส์ 

โพรไบโอติกส์สามารถผลิตสารตา้นการเจริญของเช้ือจุลินทรียอ่ื์นไดห้ลายชนิด เช่น แบคเทอริ
โอซิน  (Bacteriocins) สารคลา้ยแบคเทอริโอซิน (Bacteriocin-like substances) และสารยบัย ั้งชนิดอ่ืนๆ  
เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และกรดอินทรียบ์างชนิด ตวัอยา่งของสารเหล่าน้ีเช่น แบคเทอริโอซิน ท่ี
จุลินทรียก์ลุ่ม Lactobacilli สร้างข้ึน จะออกฤทธ์ิในการท าลายเช้ือจุลินทรียโ์ดยตรง ส่วนกรดอินทรีย์
โดยเฉพาะกรดไขมนัท่ีระเหยได ้เช่น กรดแลคติค อะซีติค โพรพิออนนิค และบิวทีริค นอกจากจะช่วย
ลดค่าความเป็นกรดด่างของล าไส้และไส้ต่ิงลง ท าให้มี pH ท่ีไม่เหมาะสมส าหรับการเพิ่มจ านวนของ
เช้ือจุลินทรียใ์หม่ แลว้ กรดท่ียงัไม่เกิดปฏิกิริยาไอออนไนเซชนัยงัมีผลในการยบัย ั้งการเจริญของ
แบคทีเรียอยา่งดีดว้ย 

 โพรไบโอติกส์ส่วนใหญ่จะเป็นแบคทีเรียท่ีผลิตกรดแลกติค (Lactic acid bacteria) ซ่ึง
แหล่งท่ีมาของจุลินทรียเ์หล่าน้ีไดแ้ก่ จุลินทรียท่ี์อยูใ่นท่อทางเดินอาหารของสัตว ์ รวมทั้งผลิตภณัฑ์จาก
นม  เช่น โยเกิร์ต และนมเปร้ียว เช่น Lactobacillus spp. ซ่ึงส่วนใหญ่ไดม้าจากทางเดินอาหารของสัตว์
หรือผลิตภัณฑ์นม Bifidobacterium spp. พบในทางเดินอาหารของทารกท่ีเล้ียงด้วยนมแม่  
Enterococcus spp. พบในล าไส้ของสัตว ์ยีสต ์Saccharomyces cerivisiae และ Candida pintolopesii เช้ือ
รา Aspergillus niger  เป็นตน้ จุลินทรียโ์พรไบโอติกส์ส่วนใหญ่จะมีความจ าเพาะในการเจริญ  โดยจะ
เจาะจงเจริญในท่อทางเดินอาหารของสัตวท่ี์เป็นท่ีมาของเช้ือ (Host specific) เท่านั้น แต่ก็พบว่า มีเช้ือ
บางชนิดสามารถเจริญในสัตวต่์างชนิดได ้ หรือจุลินทรียท่ี์เพาะเล้ียงในหอ้งทดลองก็สามารถเจริญไดใ้น
สัตวห์ลายชนิด  
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2.2 รูปแบบของโพรไบโอติกส์ในอาหารสัตว์ 

โพรไบโอติกส์ ท่ีใช้กนัอยูใ่นปัจจุบนั จะมีจุลินทรียห์ลายชนิดผสมกนัอยูแ่ละอาจอยูใ่นรูปผง 
เมด็แกรนูล (Granule) หรือรูปแป้งเปียก การให้สัตวกิ์นอาจจะท าโดยการกรอกให้สัตวกิ์นโดยตรง หรือ
ผสมกบัอาหาร เติมในน ้ า คุณสมบติัของโพรไบโอติกส์ท่ีดีจะตอ้งเตรียมให้ไดเ้ช้ือเป็นท่ีสามารถมีชีวิต
อยูใ่นสภาพการเก็บรักษา ตามปกติและตอ้งสามารถคงอยูใ่นทางเดินอาหารสัตว ์รวมทั้งตอ้งให้ผลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อตวัสัตวด์ว้ย การเติม probiotic ในบางกรณีตอ้งมีการเติมหลายคร้ัง หรือให้กินติดต่อกนัไป
ระยะหน่ึงเพื่อใหจุ้ลินทรียเ์สริมชีวนะเกาะตั้งถ่ิน ฐานอยา่งถาวรได ้(บริษทับ๊ิคเคมิคอล จ ากดั, 2556)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่9.3  รูปแบบของโพรไบโอติกส์ท่ีใชใ้นอาหารสัตว ์

ทีม่า : http://www.healthyfoodforpets.com/probiotics.html  

 

3. ตัวอย่างการใช้โพรไบโอติกส์ในอตุสาหกรรมการเลีย้งสัตว์ 

การใช้โพรไบโอติกส์ในอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตวใ์นประเทศไทยนั้น พบว่ามีการใช้มากใน
กลุ่มสัตวน์ ้าและสัตวปี์ก โดยในอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้านั้น นิยมใชท้ั้งในการเล้ียงปลาและกุง้ 
โดยโพรไบโอติกส์จะช่วยปรับสภาพส่ิงแวดลอ้มภายในบ่อเพาะเล้ียงให้ดีข้ึน เน่ืองจากโพรไบโอติกส์ท่ี
อยูใ่นกลุ่มแบคทีเรียแกรมบวก เช่น  Bacillus sp. สามารถท่ีจะเปล่ียนสารอินทรียส์ะสมในบ่อเพาะเล้ียง
เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการสะสมของคาร์บอนจากสารอินทรียใ์นบ่อเพาะเล้ียงได้เป็น
อยา่งดี จากการศึกษาของวลิาวณัย ์และคณะ (2554) ในการให ้คิว. พี. โพรไบโอติกส์ผสมกบัอาหารเม็ด
ส าเร็จรูปยี่ห้อไฮเกรดในปลานิล พบว่า ปลานิลมีการเจริญเติบโตทางด้านน ้ าหนักและค่าความอุดม
สมบูรณ์ท่ีเพิ่มข้ึน และลดอตัราการตายลง   

ส าหรับอุตสาหกรรมสัตว์ปีก เช่น การให้โพรไบโอติกส์กับไก่ จะช่วยให้ไก่เล้ียงมีความ
ตา้นทานต่อเช้ือก่อโรคไดดี้ข้ึน ส าหรับในอุตสาหกรรมการเล้ียงสุกรนั้นมีการทดลองใชโ้พรไบโอติกส์
เช่นกนั  เช่น ในประเทศเกาหลีไดท้ดลองผสมโพรไบโอติกส์ในอาหารสุกรหลงัหยา่นม พบวา่ สุกรมี
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การเจริญเติบโตและอตัราการแลกน ้ าหนกัดีกว่าในกลุ่มควบคุม และให้ผลใกลเ้คียงกบักลุ่มท่ีให้สาร
ปฏิชีวนะ (วนัดี และคณะ, 2556) 

 

4. การผลติปุ๋ ยชีวภาพ 

      ปุ๋ย หมายถึง วสัดุท่ีให้ธาตุอาหารแก่พืช ซ่ึงในพระราชบญัญติัปุ๋ย พ.ศ. 2518 ได้ให้ค  าจ  ากดั
ความว่า  ‚ ปุ๋ย‛ หมายถึง สารอินทรีย ์หรืออนินทรียไ์ม่ว่าจะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือท าข้ึนก็ตาม 
ส าหรับใช้เป็นธาตุอาหารแก่พืชได้ไม่ว่าโดยวิธีใดหรือท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีในดิน เพื่อ
บ ารุงความเติบโตแก่พืช นกัวชิาการปุ๋ยโดยทัว่ไปสามารถจ าแนกปุ๋ยได ้3 ประเภท คือ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์
และปุ๋ยชีวภาพ 

4.1 ความหมายของปุ๋ ยชีวภาพ 

      ค าว่า ‚ ปุ๋ยชีวภาพ‛ (Bio-fertilizer) เป็นค าศพัท์ทางดา้นปุ๋ยท่ีใช้กนัทัว่ๆ ไป โดยไดมี้การ
บญัญติัศพัท์น้ีข้ึนจากศพัท์ภาษาองักฤษว่า Biological fertilizer ซ่ึงเป็นการผสมกนัของค าว่า ‚ ปุ๋ย‛ 
(Fertilizer) หมายถึง ธาตุอาหารพืช กบัค าวา่ ‚ ชีวภาพ‛ (Biological) หมายถึง ส่ิงท่ีมีชีวิต ดงันั้น การท่ี
บญัญติัค าน้ีข้ึนมา จึงให้หมายถึง ‚ ปุ๋ยท่ีประกอบดว้ยจุลินทรียท่ี์มีชีวิต ท่ีสามารถสร้างธาตุอาหาร  หรือ
ช่วยใหธ้าตุอาหารเป็นประโยชน์กบัพืช‛ หรือเรียกวา่ ‚ ปุ๋ยจุลินทรีย‛์ ตามค าจ ากดัความน้ีจะเห็นไดว้า่ไม่
ใชจุ้ลินทรียทุ์กชนิดจะใชผ้ลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพได ้แต่ตอ้งเป็นจุลินทรียท่ี์มีคุณสมบติัพิเศษ ท่ีสามารถสร้าง
ธาตุอาหารข้ึนทางชีวภาพ แลว้แบ่งให้พืชใช้ไดห้รือมีคุณสมบติัพิเศษเฉพาะเจาะจงในการสร้างสาร
บางอยา่งออกมา มีผลท าให้ช่วยเพิ่มปริมาณรูปท่ีเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชบางชนิด โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ธาตุอาหารหลกัท่ีส าคญั 3 ชนิด คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม 

4.2 ประเภทของปุ๋ยชีวภาพ 

       ปุ๋ยชีวภาพสามารถแบ่งตามลกัษณะการใหธ้าตุอาหารแก่พืช ได ้2 ประเภท คือ 

1. ปุ๋ยชีวภาพทีป่ระกอบด้วยจุลนิทรีย์สร้างธาตุอาหารพชื 

จุลินทรีย ์ ท่ีสามารถสร้างธาตุอาหารพืชไดใ้นปัจจุบนัพบเพียงกลุ่มเดียว คือ กลุ่มจุลินทรีย์
ตรึงไนโตรเจน ประกอบดว้ยแบคทีเรียและแอคทีโนมยัซีท (Actinomycetes) จุลินทรียก์ลุ่มน้ี มีชุดยีนไน
โตรจีเนส (Nitrogenase genes) เป็นองค์ประกอบในจีโนม มีหน้าท่ีส าคญัในการควบคุมการสร้าง
เอนไซม์ไนโตรจีเนส และควบคุมกลไกการตรึงไนโตรเจน ท าให้จุลินทรียก์ลุ่มน้ีมีกระบวนการตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ ปุ๋ยชีวภาพประเภทน้ีสามารถแบ่งตามลกัษณะความสัมพนัธ์กบั
พืชอาศยัได ้2 แบบ คือ 

1.1 กลุ่มท่ี 1 ปุ๋ยชีวภาพท่ีประกอบดว้ยแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนท่ีอาศยัอยู่ร่วมกบัพืชแบบ
พึ่ง พาอาศยัซ่ึงกนัและกนั (Symbiosis) ปุ๋ยชีวภาพกลุ่มน้ีมีแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพในการตรึง
ไนโตรเจนสูงมาเป็นส่วนประกอบ สามารถทดแทนไนโตรเจนจากปุ๋ยเคมีให้กบัพืชอาศยัไดม้ากกวา่ 50 

เปอร์เซ็นต ์ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชนิดและสายพนัธ์ุของจุลินทรีย ์  ชนิดของพืชอาศยั  รวมทั้งระดบัความอุดม
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สมบูรณ์ของดิน  ส่วนใหญ่มีการสร้างโครงสร้างพิเศษอยูก่บัพืชอาศยัและตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพจาก
อากาศ ไดแ้ก่ การสร้างปมของแบคทีเรียสกุลไรโซเบียมกบัพืชตระกูลถัว่ชนิดต่างๆ การสร้างปมท่ีราก
สนกบัแฟรงเคีย การสร้างปมท่ีรากปรงกบัสาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงิน สกุลนอสทอค (Nostoc) และการ
อาศยัอยูใ่นโพรงใบแหนแดงของสาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงิน สกุลอะนาบีนา (Anabaena) ในกลุ่มน้ีพืช
อาศยัจะไดรั้บไนโตรเจนท่ีตรึงไดท้างชีวภาพจากจุลินทรียไ์ปใชโ้ดยตรง สามารถน าไปใช้ในการสร้าง
การเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืชไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่9.5   การตรึงไนโตรเจนและการเขา้สู่รากพืชของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน 

ทีม่า : http://www.bio.miami.edu/dana/226/226F08_22print.html 

 

รูปที ่9.4   การสร้างปมของแบคทีเรียสกุลไรโซเบียมกบัพืชตระกลูถัว่ 

ทีม่า : http://www.escience.ws/b572/L20/L20.htm 
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1.2 กลุ่ม ท่ี 2 ปุ๋ยชีวภาพท่ีประกอบดว้ยแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนท่ีอาศยัอยูร่่วมกบัพืชแบบ 

อิสระ (non-symbiotic N 2-fixing bacteria) แบคทีเรียกลุ่มน้ีมีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนต ่า จึง
สามารถทดแทนปุ๋ยไนโตรเจนให้กบัพืชท่ีอาศยัอยู่เพียงระหว่าง 5-30 เปอร์เซ็นต์ ข้ึนอยู่กบัสกุลของ
จุลินทรียแ์ละชนิดพืชท่ีจุลินทรียอ์าศยัอยู่ และพื้นฐานระดบัความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชอบอาศยัอยู่
บริเวณรากพืชตระกลูหญา้ สามารถแบ่งได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1) แบคทีเรียท่ีอาศยัอยู่อยา่งอิสระในดินและบริเวณรากพืช ไดแ้ก่ อะโซโตแบคเตอร์ 
(Azotobacter) และสกุลไบเจอริงเคีย (Beijerinckia)  

2) แบคทีเรียท่ีพบอาศยัอยูไ่ดท้ ั้งในดิน บริเวณรากพืช และภายในรากพืชชั้นนอก ไดแ้ก่ 
สกุลอะโซสไปริลลมั (Azospirillum)  

3) แบคทีเรียท่ีพบอาศยัอยูภ่ายในตน้และใบพืช เป็นแบคทีเรียบางสกุลหรือบางชนิดท่ี
คน้พบใหม่ๆ เม่ือประมาณ 10 ปีท่ีผ่านมา ได้แก่ สกุลอะซีโตแบคเตอร์ ชนิดไดอะโซโตรฟิคสั 
(Acetobacter diazotrophicus) ท่ีพบในออ้ยและกาแฟ สกุลเฮอบาสไปริลลมั (Herbaspirillum spp.)        

ท่ีพบในขา้ว ออ้ยและพืชเส้นใยบางชนิด และสกุลอะโซอารคสั (Azoarcus spp.) ท่ีพบในขา้วและหญา้
อาหารสัตวบ์างชนิด 

  2. ปุ๋ยชีวภาพทีป่ระกอบด้วยจุลนิทรีย์ทีช่่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กบัพชื 

2.1 ปุ๋ยชีวภาพแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของพืช (Plant Growth Promoting Rhizobacteria or PGPR) หรือ พีจีพีอาร์ เป็นปุ๋ยชีวภาพชนิดหน่ึง       
ท่ีประกอบด้วยแบคทีเรียกลุ่มเดียวกนัหรือต่างกลุ่ม กนั เช่น ประกอบด้วยแบคทีเรียกลุ่มท่ีสามารถ     
ตรึงไนโตรเจน ช่วยละลายฟอสเฟต ผลิตฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และช่วยให้ธาตุ
อาหารเสริมบางชนิดเป็นประโยชน์ ซ่ึงในแบคทีเรียบางสกุลมีความสามารถรวมกนัหลายอย่าง เช่น 

แบคทีเรียสกุลอะโซสไปริลลมับางสายพนัธ์ุมีความาสามารถในการตรึงไนโตรเจน ช่วยละลายฟอสเฟต 
ผลิตฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญของรากพืช ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดธาตุอาหารพืช ปุ๋ยชีวภาพชนิด
น้ีช่วยลดการใชปุ๋้ยเคมีไดอ้ยา่งนอ้ย 10 เปอร์เซ็นต ์ไดแ้ก่ ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 ส าหรับขา้วโพด ขา้วฟ่าง 
เป็นตน้  

2.2  ปุ๋ยชีวภาพท่ีช่วยเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช ปุ๋ยชีวภาพในกลุ่มน้ีช่วย
เพิ่มประโยชน์ธาตุอาหารพืชบางชนิดท่ีละลายน ้ ายากให้ เป็นประโยชน์กบัพืชไดม้ากข้ึนโดยการเพิ่ม
พื้นท่ีผิวรากส าหรับการดูดซึมให้ กบัพืชดว้ยการเพิ่มปริมาณบริเวณรากพืชดว้ยเส้นใยของจุลินทรีย ์  
ช่วยใหธ้าตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ไดย้าก เช่น ฟอสฟอรัส และแคลเซียม มีโอกาสไดส้ัมผสัรากและดูด
มาใช้ให้มากข้ึน  จึงช่วยเพิ่มความเป็นประโยชน์ให้กบัพืช  รวมทั้งจุลินทรียบ์างกลุ่มท่ีสามารถสร้าง    
กรดอินทรียห์รือเอนไซม์บางชนิด ท่ีสามารถช่วยละลายหรือย่อยฟอสเฟตให้อยู่ในรูปท่ีพืชสามารถ     
ดูดไปใช้ไดง่้าย ข้ึน จึงท าให้ธาตุอาหารดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อพืชเพิ่มข้ึน สามารถแบ่งได ้3 กลุ่ม 

ไดแ้ก่  



205 

 

2.2.1 กลุ่มที่ 1 ปุ๋ยชีวภาพท่ีประกอบดว้ยจุลินทรียช่์วยเพิ่มศกัยภาพในการดูดซึมธาตุ
อาหารพืช ซ่ึงเป็นเช้ือรากลุ่มไมโคไรซ่า (Mycorrhiza) ท่ีอาศยัอยูก่บัพืชแบบพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและ กนั 

จะสร้างส่วนของเส้นใยพนักบัรากพืชและบางส่วนชอนไชไปในดินช่วยดูดธาตุอาหาร โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งฟอสฟอรัสท าให้พืชได้รับฟอสฟอรัสท่ีผ่านการดูดของเส้นใยไมโคไรซ่า ช่วยให้พืชมีปริมาณ
ฟอสฟอรัสส าหรับใชใ้นการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิตอยา่ง เพียงพอ นอกจากน้ีไมโคไรซ่ายงัช่วย
ป้องกนัไม่ให้ฟอสฟอรัสท่ีละลายอยูใ่นดินถูกตรึง โดยปฏิกิริยาทางเคมีของดิน โดยไมโคไรซ่าจะช่วย
ดูดซับฟอสเฟตเก็บไวใ้นโครงสร้างพิเศษท่ีเรียกว่า อาบสักูลาร์ (Arbuscular) และเวสวิเคิล (Vesicle)      
ท่ีอยูร่ะหวา่งเซลลพ์ืช ไมโคไรซ่าแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ  

1) ว-ีเอ ไมโคไรซ่า จะพบอยูใ่นพืชสวน พืชไร่ พืชผกัและไมด้อกไมป้ระดบั   
2) เอค็โตไมโคไรซ่า พบในไมย้นืตน้และไมป่้าสกุลสน 

2.2.2 กลุ่มที่ 2 ปุ๋ยชีวภาพท่ีประกอบดว้ยจุลินทรียช่์วยละลายฟอสเฟต เป็นปุ๋ยชีวภาพ
ท่ีประกอบดว้ยจุลินทรียช่์วยละลายหินฟอสเฟต หินฟอสเฟตพบทัว่ไปในประเทศไทยแต่มีปริมาณ
ฟอสเฟตท่ีละลายออกมาให้พืชใชไ้ด้ นอ้ย ปัจจุบนัพบวา่มีจุลินทรียพ์วกแบคทีเรียและราหลายชนิดท่ี
สามารถช่วยเพิ่มความ เป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสจากหินฟอสเฟตให้เป็นประโยชน์ได้ ได้แก่ 

Bacillus Psaudomonas, Thiobacillus, Aspergullus,Penicillium และ อ่ืนๆ อีกมาก โดยจุลินทรียเ์หล่าน้ี
จะสร้างกรดอินทรียอ์อกมาละลายฟอสเฟตออกจากหิน การละลายฟอสเฟตจะมีประสิทธิภาพมากหรือ
น้อยข้ึนอยู่กบัชนิดของจุลินทรีย ์ และปริมาณอินทรียวตัถุท่ีตอ้งใช้เป็นแหล่งน ้ าตาลในการผลิตกรด
อินทรีย  ์ หากสามารถคดัเลือกสายพนัธ์ุจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพสูงได้ จะช่วยให้เกษตรกรได้ใช้
ฟอสฟอรัสราคาถูกจากหินฟอสเฟตทดแทนการใชปุ๋้ยเคมี ฟอสเฟตมากข้ึน ไดแ้ก่ ปุ๋ยชีวภาพจุลินทรีย์
ละลายฟอสเฟต เป็นตน้ การ ใชปุ๋้ยชีวภาพไมโคไรซ่า ช่วยลดการใชปุ๋้ยเคมีไดอ้ยา่งนอ้ย 25 เปอร์เซ็นต ์
ไดแ้ก่ ปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซ่าส าหรับพืชชนิดต่างๆ  

2.2.3 กลุ่มที ่3 ปุ๋ยชีวภาพท่ีประกอบดว้ยจุลินทรียช่์วยเพิ่มประโยชน์ของโพแทสเซียม 

โพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารหลักท่ีส าคัญส าหรับพืชธาตุหน่ึง  พืชปกติจะมีโพแทสเซียมเป็น
ส่วนประกอบประมาณ 3-4 เปอร์เซ็นต์โดยน ้ าหนกั โพแทสเซียมมีความส าคญัในการสร้างโปรตีน
สังเคราะห์แป้งและน ้ าตาลโดยเฉพาะในพืชหัวบางชนิด ปกติพบโพแทสเซียมอยู่ในดินในรูปของแร่
ธรรมชาติ มี 3 รูป คือ รูปท่ีถูกตรึงไวโ้ดยอนุภาคของคอลลอยด์  รูปท่ีแลกเปล่ียนได ้และรูปท่ีละลายน ้ า
ได ้

โพแทสเซียม ในธรรมชาติสามารถเป็นประโยชน์กบัพืชได ้3 วิธี คือ 1) การสลายตวั
ทางกายภาพ 2) การสลายตวัทางเคมี 3) การสลายตวัทางชีวภาพ ในทางชีวภาพจุลินทรียบ์างชนิด 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่แบคทีเรียสกุลบาซิลลสั เช่น Bacillus circulant ซ่ึงเป็นซิลิเกตแบคทีเรียสามารถสร้าง
กรดอินทรีย์ออกมาละลายโพแทสเซียมออกจากแร่ดินเหนียวบางชนิดได้ สามารถใช้เป็นจุลินทรีย์
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ส าหรับผลิตปุ๋ยชีวภาพได้ สามารถใช้ได้ผลดีทั้งในพืชสวนและพืชไร่มีการผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพให้
เกษตรกรใชแ้ลว้ในประเทศจีน 

 
 

4.3 ข้อแนะน าในการใช้ปุ๋ ยชีวภาพ  

การใชปุ๋้ยชีวภาพ มีประโยชน์ในการใหธ้าตุอาหารเพื่อบ ารุงการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตพืช 

แต่ถา้หากใชไ้ม่ถูกตอ้งก็จะไม่เกิดประโยชน์ไดอ้ยา่งเต็มท่ี ดงันั้นการใชปุ๋้ยชีวภาพจะตอ้งค านึงถึงปัจจยั
โดยรวมดงัน้ี 

1. ชนิดของปุ๋ยชีวภาพ  
การใชปุ๋้ยชีวภาพตอ้งเลือกชนิดของปุ๋ยชีวภาพ ใหเ้หมาะสมกบัชนิดของพืชท่ีปลูกปุ๋ยชีวภาพ

แต่ละชนิดจะมีประสิทธิภาพในการให้ ธาตุอาหารแก่พืชแตกต่างกนั เช่น ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม จะใช้
เฉพาะกับพืชตระกูลถั่วเท่านั้น และพืชตระกูลถั่วแต่ละชนิดก็จะต้องใช้สายพนัธ์ุแบคมีเรียสกุล             
ไรโซเบียมท่ีมีความสามารถจ าเพาะท่ีแตกต่างกนั เช่น ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมส าหรับถัว่เขียว จะตอ้งใช้

รูปที ่9.6   แสดงการแบ่งประเภทของปุ๋ยชีวภาพ 

ทีม่า : http://www.biozio.com/prd/bfr/bfr.html 
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แบคทีเรียไรโซเบียมชนิดส าหรับถัว่เขียว หรือปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมส าหรับถัว่เหลืองก็จะต้องใช้
แบคทีเรียสกุลไรโซเบียม ชนิดส าหรับส าหรับถัว่เหลือง จึงจะเกิดประสิทธิผลในการใช ้ ถา้หากใชปุ๋้ย
ชีวภาพไรโซเบียมถัว่เหลืองกบัถัว่เขียวการใชปุ๋้ยชีวภาพก็จะ ไม่ไดผ้ลอย่างมีประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพ
ชนิดอ่ืนๆ ก็จะมีคุณลกัษณะเฉพาะเช่นเดียวกนัน้ี  

2. ชนิดของธาตุอาหารท่ีตอ้งการใหแ้ก่พืช  

ปุ๋ยชีวภาพแต่ละชนิดจะมีคุณสมบติัในการให้ธาตุอาหารแก่พืชท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นผูใ้ช้
จะตอ้งทราบวา่ตอ้งการใหธ้าตุอาหารอะไรกบัพืชปุ๋ยชีวภาพท่ีผลิต ในปัจจุบนัประกอบดว้ยจุลินทรียท่ี์มี
คุณสมบติัแตกต่างกนั ดงัน้ี 

2.1 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม มีคุณสมบติัช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้พืชน าไปใชท้ดแทน
การใชปุ๋้ยเคมี ไนโตรเจน สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกบัพืชตระกลูถัว่เท่านั้น 

2.2 ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ประกอบดว้ยแบคทีเรีย สกุลอะโซโตแบคเตอร์  สกุลไบเจอริงเคีย 
และสกุลอะโซสไปริลลมั มีคุณสมบติัในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้พืชน าไปใชท้ดแทนปุ๋ยเคมี
ไนโตรเจน ได ้นอกจากน้ียงัช่วยเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชบางชนิดไดด้ว้ย ใชไ้ดก้บั
ขา้วโพดและขา้วฟ่าง  

2.3 ปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซ่า มี 2 พวก คือ วี-เอไมโคไรซ่าและเอ็คโตไมโคไรซ่า ช่วยดูดซับ
ธาตุอาหารในดินให้พืชน าไปใชโ้ดยเฉพาะอยา่งยิ่งธาตุฟอสฟอรัส ใชไ้ดก้บัพืชหลายชนิดทั้ง พืชไร่ ไม้
ผล ไมด้อกไมป้ระดบั พืชผกับางชนิด ยางพารา ไมป่้าโตเร็วและสน 

2.4 ปุ๋ยชีวภาพจุลินทรียล์ะลายฟอสเฟต เช่น แบคทีเรียสกุลบาซิลลสั (Bacillus) สกุลซูโด
โมแนส (Pseudomonas) และราสกุลแอสเพอจิลลสั (Aspergillus) สามารถช่วยละลายฟอสฟอรัสจากหิน
ฟอสเฟต ซ่ึงมีราคาถูกและหาไดง่้ายภายในประเทศมาใชท้ดแทนปุ๋ยฟอสเฟตราคาแพงบางชนิด ท่ีตอ้ง
น าเขา้จากต่างประเทศ 

3.   สมบติัของดิน ก่อนใชปุ๋้ยชีวภาพเกษตรกรควรรู้คุณสมบติัของดินท่ีจะท าการปลูกพืชและ
ใชปุ๋้ย ชีวภาพดว้ย เช่น ปฏิกิริยากรด-ด่าง ความช้ืนของดิน เป็นตน้ จุลินทรียบ์างชนิดหรือสายพนัธ์ุมี
ความทนทานต่อสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน ต่างกนั เช่น ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมบางสายพนัธ์ุเจริญ
ได้ดีในสภาพเป็นกรด หากน าไปใช้ในดินท่ีเป็นด่างจะท าให้ประสิทธิภาพในการทดแทนปุ๋ยเคมี
ไนโตรเจนลดลง สมบติัของดินทั้งทางเคมีกายภาพและชีวภาพ ต่างมีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตของ
จุลินทรียท่ี์เป็นองคป์ระกอบในปุ๋ย ชีวภาพ ในดินท่ีร่วนซุยจุลินทรียม์กัจะมีการเจริญเติบโตไดดี้กวา่ใน
ดินเหนียวแน่น ทึบ  

4.  ปริมาณจุลินทรียใ์นดิน ถา้ในดินมีปริมาณของจุลินทรียช์นิดเดียวกบัท่ีใชผ้ลิตปุ๋ยชีวภาพมาก
เพียงพอ แลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งใส่ปุ๋ยชีวภาพชนิดนั้นให้กบัพืชอีก หรือบางคร้ังถา้ดินมีจุลินทรียท่ี์เป็น
อนัตรายต่อจุลินทรียท่ี์เป็นองค์ประกอบในปุ๋ยชีวภาพแต่ละชนิดท่ีจะใส่เข้าไป ควรจะมีการท าลาย
จุลินทรียใ์หโ้ทษเหล่านั้นก่อน วธีิการก าจดัจุลินทรียอ์นัตรายท่ีอยูใ่นดินสามารถท าไดโ้ดยง่ายๆ โดยการ



 208 

ไถให้ดินร่วนซุยแลว้ตากดินหรืออบดินโดยการคลุมดินดว้ยพลาสติก  เพื่อให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์
ท าลายจุลินทรียท่ี์เป็นโทษใหห้มดไปก่อนท่ีจะ ใชปุ๋้ยชีวภาพบางชนิด  

5.  ปริมาณความช้ืนท่ีเหมาะสมในดิน ปริมาณน ้ าในดินก็มีความส าคญัในการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 

จุลินทรียท่ี์เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในปุ๋ยชีวภาพบางชนิดสามารถอยูไ่ดใ้น สภาพน ้ าขงั เช่น ปุ๋ยชีวภาพ
สาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงิน จะเจริญได้ดีในน ้ าหรืท่ีช้ืนแฉะมีน ้ าขงัไม่สามารถเจริญเติบโตและเกิด 

ประโยชน์ไดใ้นท่ีแห้งแลง้ แต่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม และปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซ่าเจริญเติบโตไดไ้ม่ดี และ
ไม่สามารถตรึงไนโตรเจนไดใ้นสภาพท่ีมีน ้ าขงั แต่ตอ้งการความช้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับให้พืชอาศยั
เจริญเติบโต เพื่อเป็นท่ีอาศยัของแบคทีเรียสกุลไรโซเบียม หรือรากลุ่มไรโคไรซ่า ดงันั้น ก่อนจะใชปุ๋้ย
ชีวภาพจึงตอ้งค านึงถึงปริมาณความช้ืนท่ีเหมาะสมในดินท่ีจะท า การปลูกพืชดว้ย  

6. สารเคมีทางการเกษตร การใช้ปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช ควรมีขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัการใช้
สารเคมีทางการเกษตรบางชนิด เช่น สารป้องกนัก าจดัวชัพืช สารก าจดัโรคพืช เพราะสารบางชนิดจะมี
ผลยบัย ั้งหรือท าลายจุลินทรียท่ี์เป็นองคป์ระกอบในปุ๋ย ชีวภาพ เช่น ยาก าจดัโรครากเน่า โคนเน่าบาง
ชนิด อาจมีแบคทีเรียหรือราเป็นเช้ือสาเหตุ ซ่ึงสารป้องกนัและก าจดัแบคทีเรียบางชนิดอาจจะมีผลยบัย ั้ง
และท าลายแบคทีเรีย สกุลไรโซเบียมท่ีเป็นองคป์ระกอบในปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมหรือสารก าจดัเช้ือรา ท่ี
เป็นสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าบางชนิด อาจจะมีผลยบัย ั้งหรือท าลายเช้ือรากลุ่มไรโคไรซ่า ท่ีเป็น
องคป์ระกอบในปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซ่า 

7. ปริมาณธาตุอาหารพืชบางชนิดในดิน ในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูงหรือมีอินทรียวตัถุสูง 

มกัจะมีความอุดมสมบูรณ์มกัจะมีปริมาณธาตุอาหารบางชนิดสูงอยูแ่ลว้ดว้ย เช่น ไนโตรเจน ดงันั้น การ
ใชปุ๋้ยชีวภาพบางชนิดจะไม่เห็นผลการใชท่ี้เด่นชดั เช่น การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในการปลูกถัว่ใน
ดินท่ีเปิดใหม่ ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์สูงและมีระดบัอินทรียวตัถุในดินสูง  รากถัว่จะเกิดปมนอ้ยและมี
ศกัยภาพในการตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพจากอากาศมาให้  ถัว่ใช้ได้ต  ่า ดงันั้น เม่ือใส่ปุ๋ยชีวภาพไร
โซเบียมก็ไม่จ  าเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนในดินท่ีมี ความอุดมสมบูรณ์ต ่ามากๆ เช่น ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ การใชปุ๋้ยชีวภาพไรโซเบียม ในการปลูกถัว่ก็จะช่วยให้ถัว่มีการเจริญเติบโตและ
เพิ่มผลผลิตไดสู้งมาก บางพื้นท่ีมากถึงกวา่เท่าตวั เช่น ถัว่เหลืองท่ีปลูกโดยไม่ใชปุ๋้ยชีวภาพไรโซเบียม
และปุ๋ยเคมีไนโตรเจนจะให้ผล ผลิตเพียง 100 – 150 กิโลกรัมต่อไร่ การท่ีจะให้ถัว่เหลืองซ่ึงเป็นพืชท่ีมี
โปรตีนสูง และมีความตอ้งการไนโตรเจนสูงมากให้ผลผลิตไดสู้งถึง 300 กิโลกรัมต่อไร่นั้น ถัว่เหลือง
จะตอ้งไดรั้บปุ๋ยไนโตรเจนสูงถึงประมาณ 20 กิโลกรัม ดงันั้น ถา้จะใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อให้ไดผ้ลผลิต
มากเท่าน้ีโดยไม่ใชปุ๋้ยชีวภาพไรโซเบียมคงไม่คุม้ทุน เพระจะตอ้งใส่ปุ๋ยไนโตรเจนลงในดินถึงประมาณ 
40 กิโลกรัมต่อไร่ หรือประมาณ 200 กิโลกรัมของปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมซลัเฟตต่อไร่ จากผลการทดลองท่ี
ไดด้ าเนินการในแหล่งต่างๆ ในประเทศไทยมากว่า 10 ปี โดยเฉล่ียแลว้พบว่าการใช้ปุ๋ยชีวภาพไร
โซเบียมในการปลูกถัว่เหลืองจะช่วยส่ง เสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของถัว่เหลืองไดใ้นแต่ละ
พื้นท่ีแตกต่าง กนัมาก คือ ในเขตท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนขา้งสูงในภาคเหนือและภาคกลาง
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สามารถ เพิ่มผลผลิตถัว่เหลืองไดเ้พียง 11 และ 24 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ขณะท่ีในเขตท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ของดินต ่าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สามารถเพิ่มผลผลิตถัว่เหลืองไดถึ้ง 122 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึง
ช้ีให้เห็นวา่การใชปุ๋้ยชีวภาพตามท่ีกล่าวมานั้นจะช่วยลดตน้ทุนการผลิต ของเกษตรกรในการใชปุ๋้ยเคมี
ไนโตรเจนไดม้าก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต ่ามาก  ดงันั้นส่ิงส าคญัท่ีควรถือ
ปฏิบติัในการใชปุ๋้ยชีวภาพตามท่ีกล่าวมาแลว้ ผูใ้ชค้วรจะตอ้งปฏิบติัตามฉลาก หรือเอกสารค าแนะน า
การใช้ท่ีมาพร้อมกบัภาชนะใส่ปุ๋ยชีวภาพแต่ละชนิดอย่าง เคร่งครัดเน่ืองจากปุ๋ยชีวภาพแต่ละชนิดมี
คุณสมบติัเฉพาะท่ีแตกต่างกนัไป 

4.4 แนวทางการใช้ปุ๋ ยชีวภาพในอนาคต 

ในสภาวะท่ีมีแนวโนม้วา่ตน้ทุนค่าปุ๋ยเคมีจะเพิ่มสูงข้ึน และเพื่อใหเ้กิดระบบการผลิตพืชท่ีย ัง่ยืน
และปลอดภยัภายในประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนนโยบายให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก การ 

ผสมผสานการใชปุ๋้ยชีวภาพร่วมกบัปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรียใ์นการผลิตพืชอยา่งเหมาะสมในอนาคตนั้นมี
ความส าคญั เพราะนอกจากปุ๋ยชีวภาพจะเป็นแหล่งใหธ้าตุอาหารท่ีส าคญักบัพืชท่ีมีประสิทธิภาพสูงแลว้  

ปุ๋ยชีวภาพบางชนิดยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุ๋้ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย ์ดว้ยท าให้สามารถลดปริมาณ
การใชปุ๋้ยเคมีบางชนิดลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นเพื่อให้การใชปุ๋้ยในอนาคตเป็นไปในแนวทางท่ี
ถูกตอ้ง ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายควรท าความเขา้รายละเอียดของปุ๋ยชีวภาพให้ชดัเจน จนสามารถจดัจ าแนก
ประเภท กลุ่ม หรือชนิดปุ๋ยชีวภาพได ้ รู้ประโยชน์และวิธีการน าไปใช้ท่ีถูกตอ้ง เพื่อจะไดเ้ลือกใช้ให้
เหมาะสมกบัการผลิตพืชแต่ละชนิด จะไดช่้วยลดตน้ทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตพืช ท า
ใหเ้กษตรกรมีก าไรเพิ่มมากข้ึน เสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัให้กบัเกษตรกรไทย เพื่อเป็นครัวของ
โลกอยา่งย ัง่ยนื 

ปัจจุบนั กรมวิชาการเกษตรสามารถวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ์ปุ๋ยชีวภาพเพื่อใชเ้ป็นปุ๋ยในการ ผลิต
พืช 4 ประเภท คือ ปุ๋ยชีวิภาพไรโซเบียม ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 ปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซ่า และปุ๋ยชีวภาพ
จุลินทรียล์ะลายหินฟอสเฟต (ส านกัวจิยัพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร, 2555) 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. แนวโนม้ความตอ้งการผลิตภณัฑอ์าหารสัตวใ์นปัจจุบนัมีลกัษณะอยา่งไร 

2. ในกระบวนการผลิตอาหารสัตวส่ิ์งใดส าคญัท่ีสุด 

3. โพรไบโอติกส์ (Probiotics) คืออะไร และมีกลไกการท างานในทางเดินอาหารสัตวอ์ยา่งไร 

4. จุลินทรียท่ี์เป็นโพรไบโอติกส์มีความสามารถในการสร้างสารชนิดใดบา้ง เพื่อตา้นการเจริญจุลินทรีย ์
และมีผลต่อจุลินทรียน์ั้นอยา่งไร 

5. จงยกตวัอยา่งการใชโ้พรไบโอติกส์ในอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตว ์

6.                                                                                             

7. ปุ๋ยชีวภาพแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช มีขอ้ดีอยา่งไร 
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เฉลยค าถามท้ายบท 

 

1. แนวโนม้ความตอ้งการผลิตภณัฑ์อาหารสัตวใ์นปัจจุบนั คือ ลดการใชส้ารเคมีและสารปฏิชีวนะลง 
เน่ืองจาก เกิดปัญหาการกีดกนัทางการคา้ท่ีต่างประเทศตั้งขอ้ก าหนดให้ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวท่ี์ส่งออกจาก
ประเทศไทย เช่น เน้ือไก่ และเน้ือกุง้ ตอ้งไม่มีสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกคา้ง ดงันั้น การผลิตอาหาร
สัตว ์จึงตอ้งมีการหาแนวทางใหม่ๆ ท่ีท าให้สัตวส์ามารถเจริญเติบโตไดดี้ และมีประสิทธิภาพในการ
เจริญเติบโตสูงเท่าเดิม และไม่ก่อใหเ้กิดสารตกคา้งในผลิตภณัฑเ์น้ือสัตว ์ซ่ึงไดแ้ก่ แนวทางการใชผ้ลผิต
ภณัฑ์จากธรรมชาติ และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อช่วยในการปรับปรุงพนัธ์ุ ช่วยในการเร่งการ
เจริญเติบโต และการใหผ้ลผลิตทดแทนสารปฏิชีวนะ ช่วยเพิ่มการยอ่ยโภชนะในอาหาร เพื่อลดปริมาณ
โภชนะท่ียอ่ยไม่ไดใ้หน้อ้ยลง เป็นการลดมลภาวะในส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

2. ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การจดัเก็บวตัถุดิบ ไม่ให้วตัถุดิบคา้ง หากเก็บ
วตัถุดิบไวน้านจะเกิดการยอ่ยสลายจากเช้ือรา และแบคทีเรีย อนัจะน าไปสู่ผลกระทบต่อสัตวท่ี์บริโภค
อาหารสัตวไ์ด ้

3. โพรไบโอติกส์ คือ                         ต                             ว             โดยมีกลไกการ
ท างานคือ                                จะส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นเซลล์เจา้บา้น ช่วยในการยบัย ั้งเช้ือ
ก่อโรค เพิ่มภูมิตา้นทาน เพิ่มความสามารถในการย่อยและดูดซึมอาหาร ส่งผลต่ออตัราการเจริญ อตัรา
การแลกเปล่ียนอาหาร คุณภาพและปริมาณผลผลิตท่ีได ้รวมทั้งช่วยในการลดคอเลสเตอรอลดว้ย 

4. โพรไบโอติกส์มีความสามารถในการสร้างสารไดห้ลายชนิด ท่ีใช้เพื่อตา้นการเจริญจุลินทรีย์ เช่น  
แบคเทอริโอซิน  (Bacteriocins) สารคลา้ยแบคเทอริโอซิน (Bacteriocin-like substances) และสารยบัย ั้ง
ชนิดอ่ืนๆ  เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์และกรดอินทรียบ์างชนิด  
 สารเหล่าน้ี จะมีกลไกการยบัย ั้งจุลินทรียห์ลายลกัษณะ เช่น แบคเทอริโอซิน จะออกฤทธ์ิในการ
ท าลายเช้ือจุลินทรียโ์ดยตรง ส่วนกรดอินทรียโ์ดยเฉพาะกรดไขมนัท่ีระเหยได ้เช่น กรดแลคติค อะซีติค 

โพรพิออนนิค และบิวทีริค จะช่วยลดค่าความเป็นกรดด่างของล าไส้และไส้ต่ิงลง ท าให้มี pH ท่ีไม่
เหมาะสมส าหรับการเพิ่มจ านวนของเช้ือจุลินทรียใ์หม่  และกรดท่ียงัไม่เกิดปฏิกิริยาไอออนไนเซชนั     
ยงัมีผลในการยบัย ั้งการเจริญของแบคทีเรียอยา่งดีดว้ย 

5. ตวัอย่างการใช้โพรไบโอติกส์ในอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตว ์ เช่น การแก้ปัญหาการปนเป้ือนเช้ือ      
ซลัโมเนลลา (Samonella sp.) ในผลิตภณัฑ์สัตว ์โดยน าโพรไบโอติกส์มาแย่งจบักบัเช้ือซัลโมเนลลา   
ในท่อทางเดินอาหาร เช่น การเล้ียงไก่ โดยการให้สัตวกิ์นอาจจะท าโดยการกรอกให้สัตวกิ์นโดยตรง 

หรือผสมกบัอาหาร เติมในน ้ า คุณสมบติัของโพรไบโอติกส์ท่ีดีจะตอ้งเตรียมให้ไดเ้ช้ือเป็นท่ีสามารถ    
มีชีวิตอยู่ในสภาพการเก็บรักษาตามปกติ และตอ้งสามารถคงอยู่ในทางเดินอาหารสัตว ์ รวมทั้งตอ้ง
ใหผ้ลท่ีเป็นประโยชน์ต่อตวัสัตวด์ว้ย 
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6.                                                                 ได ้ไดแ้ก่ แบคทีเรียและแอคติมยัซีส 
ซ่ึงเป็นเช้ือท่ีมีบทบาทในปุ๋ยชีวภาพ  
7. ปุ๋ยชีวภาพแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช มีข้อดี คือ                     

                        และประกอบดว้ยแบคทีเรียท่ีสามารถตรึงไนโตเจน ช่วยละลายฟอสเฟต ผลิต
ฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และช่วยให้ธาตุอาหารเสริม ซ่ึงแบคทีเรียบางสกุล                   
มีความสามารถรวมกนัหลายอยา่ง 
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บทปฏบิัติการที ่1  

เร่ือง การคัดเลอืกแบคทเีรียที่สามารถผลติเอนไซมะไมเลส 

 

เอนไซมอ์ะไมเลสเป็นเอนไซมท่ี์ท าหนา้ท่ีในการยอ่ยแป้งท่ีมีน ้ าหนกัโมเลกุลมากให้ไดผ้ลผลิต
ท่ีมีน ้าหนกัโมเลกุลนอ้ยลง เช่น กลูโคส มอลโทส และมอลโทไตรโอส เอนไซมอ์ะไมเลสเป็นเอนไซม์
ท่ีมีความส าคัญมากในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมย่อยแป้ง เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิด
กระบวนการย่อยแป้งให้ดีข้ึนเพื่อลดระยะเวลาในกระบวนการผลิต การรักษาคุณภาพให้คงท่ีและลด
ค่าใชจ่้ายลงโดยท่ีเอนไซมอ์ะไมเลสสามารถพบไดท้ั้งในพืช สัตว ์ และแบคทีเรีย รวมถึงพวกเห็ด รา 
โดยปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เอนไซม์อะไมเลสท่ีได้จากพวกแบคทีเรียและราเป็นจ านวนมากใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม เภสัชกรรม อุตสาหกรรมเส้ือผา้ 
และส่ิงทอ เป็นตน้ ทั้ งน้ีการผลิตเอนไซม์อะไมเลสโดยเช้ือจุลินทรีย ์ถือว่าเป็นกรรมวิธีท่ีคุม้ค่าทาง
เศรษฐกิจมากกว่าการผลิตจากแหล่งอ่ืนๆ โดยมีอัตราการผลิตเอนไซม์สูงและสามารถออกแบบ
กระบวนการหมกัไดต้ามท่ีตอ้งการ (Kaur และคณะ, 2012)   

ปฏิบัติการน้ี มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการคัดแยกแบคทีเรียท่ีผลิต
เอนไซมอ์ะไมเลสได ้โดยใชต้วัอยา่งจากแหล่งต่างๆ ท่ีคาดวา่จะมีแบคทีเรียท่ีตอ้งการ เช่น ดินสวน ดิน
จากโรงงานท าขนมจีน และน ้าทิ้งจากโรงงานท าขนมจีน เป็นตน้  ดงันั้น จึงมีแนวโนม้ท่ีจะพบแบคทีเรีย
ท่ีผลิตเอนไซมอ์ะไมเลสได ้  
 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อคดัแยกเช้ือแบคทีเรียท่ีสามารถผลิตเอนไซมอ์ะไมเลสไดจ้ากแหล่งธรรมชาติ 

2. เพื่อศึกษาความสามารถในการผลิตเอนไซมอ์ะไมเลสโดยเช้ือท่ีคดัแยกได ้

 

วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 

1. วสัดุอุปกรณ์ 

1.1 หลอดทดลอง 

1.2 จานเพาะเช้ือ 

1.3 ขวดรูปชมพู ่
1.4 กระบอกตวง 

1.5 บีกเกอร์ 

1.6 เขม็เข่ียเช้ือ 

1.7 ปิเปต 
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2. สารเคมี 

2.1 อาหารเล้ียงเช้ือ NB 

2.2 Agar 

2.3 Soluble starch 

2.4 เกล็ดไอโอดีน 

3. เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 

3.1 หมอ้น่ึงความดนัไอ 

3.2 เคร่ืองชัง่ 

3.3 เคร่ืองวดั pH 

3.4 ตูบ้่มเช้ือ 

3.5 ตูเ้ข่ียเช้ือ 

3.6 เคร่ืองวดัค่าการดูดกลืนแสง 

 

วธีิการทดลอง 

1. การเตรียมตัวอย่าง  
น าตวัอยา่งดินสวน ดินจากโรงงานขนมจีน และน ้ าทิ้งจากโรงานขนมจีน มาชนิดละ 10 กรัม 

น าไปเจือจางดว้ยน ้ากลัน่ฆ่าเช้ือ ใหมี้อตัราการเจือจางจนถึง 10
-6
 

2. การเตรียมอาหารเลีย้งเช้ือ 

สูตรอาหารท่ีใช้ทดสอบความสามารถในการผลิตเอนไซม์  Starch agar ประกอบดว้ย Starch 

Soluble 10 กรัม,  Nutrient broth 8 กรัม, Agar 15 กรัม  ละลายในน ้ ากลัน่ 1,000 มิลลิลิตร ปรับ pH เป็น  
6.5 น าไปน่ึงฆ่าเช้ือดว้ยหมอ้น่ึงความดนัไอ  

3. การคัดแยกเช้ือทีส่ามารถผลติเอนไซม์อะไมเลสได้ 

น าตวัอยา่งจากขอ้ 1 ท่ีอตัราการเจือจาง 10
-4 

- 10
-6
 โดยท าการปิเปตตวัอยา่งปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร 

มาเล้ียงบนจานอาหาร starch agar  โดยใชเ้ทคนิคการ Spread plate บ่มท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24-48 ชัว่โมง  

น าจานเพาะเช้ือท่ีบ่มแลว้ มาคดัเลือกเอาโคโลนีของแบคทีเรียท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั  จากนั้น 
น าเช้ือแต่ละไอโซเลต (Isolate)  มา Cross streak ลงบนอาหาร starch agar อีกคร้ัง แลว้น าไปบ่มท่ี
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง เม่ือไดเ้ช้ือท่ีบริสุทธ์ิแลว้ น าไปเก็บไวใ้นหลอดอาหาร
วุน้เอียง NA  

น าเช้ือบริสุทธ์ิท่ีคดัแยกไดแ้ต่ละไอโซเลตไปเพาะเล้ียงลงบนจานอาหาร Starch agar โดยใชว้ิธี 
agar spot น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชัว่โมง จากนั้นใชเ้กล็ดไอโอดีน (Iodine) 

ในการทดสอบความสามารถในการยอ่ยแป้ง โดยคว  ่าจานเพาะเช้ือลงบนเกล็ดไอโอดีนแลว้วดัเส้นผา่น



223 

 

ศูนยก์ลางของโคโลนีและเส้นผ่านศูนยก์ลางวงใส (Clear zone) ท่ีเกิดจากการยอ่ยแป้ง บนัทึกผลการ
ทดลอง แลว้ค านวณหาค่า HC ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดงความสามารถในการยอ่ยแป้ง ตามวธิิของ Lu (2005)  

 

ค่า HC  =  ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโซนใสรอบโคโลนี (cm.) 

                                                      ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนี (cm.) 

 

 คดัเลือกเอาเฉพาะไอโซเลตท่ีมีค่า HC สูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไปศึกษาความสามารถในการผลิต
เอนไซมอ์ะไมเลสต่อไป  

4. การศึกษาความสามารถในการผลติเอนไซม์อะไมเลสของแบคทเีรียทีค่ัดแยกได้ 

การศึกษาความสามารถในการผลิตเอนไซม์อะไมเลสโดยเช้ือแบคทีเรียท่ีคดัแยกได ้ดดัแปลง
วธีิการจาก Kaur และคณะ (2012) โดยน าเช้ือแบคทีเรียท่ีสามารถผลิตเอนไซมอ์ะไมเลสไดจ้ากขอ้ 3 ท่ีมี
ค่า HC สูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก มาเตรียมเป็นกลา้เช้ือ (Starter) ปริมาตร 10 มิลลิลตร ในอาหารเล้ียงเช้ือ 
NB บ่มท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนั้นถ่ายเช้ือลงในในอาหาร Starch broth 

ปริมาตร 90 มิลลิลิตร ในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร เพื่อชกัน าให้เช้ือผลิตเอนไซมอ์ะไมเลส น าไปบ่ม
ในเคร่ืองเขยา่ควบคุมอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 48 ชัว่โมง
จากนั้นน าไปป่ันเหวีย่ง (Centrifuge) เพื่อแยกเซลลอ์อกโดยใชค้วามเร็วรอบ 3000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 

60 นาที ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส น าส่วนใส (Supernatant) ไปวิเคราะห์หากิจกรรมของเอนไซม ์          
อะไมเลส  

5. การวเิคราะห์กจิกรรมของเอนไซม์อะไมเลส วธีิการของ Kaur และคณะ (2012) 

วิธีการวดักิจกรรมของเอนไซมอ์ะไมเลสใชว้ิธีการของ Kaur และคณะ (2012) สามารถท าได ้
ดงัน้ี  

5.1 ผสมส่วนใสซ่ึงเป็นสารละลายเอนไซม์รวม (Crude enzyme) ท่ีไดจ้ากขอ้ 4 ปริมาตร 1.0 

มิลลิลิตร เขา้กบัสารละลาย 1% Soluble starch ท่ีละลายดว้ย Citrate-phosphate buffer (pH 6.5) น าไป
บ่มท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที   

5.2 เติมสารละลาย 0.1% DNS ปริมาตร   1 มิลลิลิตร ( เขยา่ใหเ้ขา้กนั)  
5.3 น าหลอดทดสอบไปตม้ในอ่างน ้ าเดือดเป็นเวลา 10 นาที เพื่อหยุดปฏิกิริยาของเอนไซม ์  

เม่ือครบ 10 นาที  
5.4 น าหลอดทดสอบแช่น ้าเยน็ทนัที เติมน ้ากลัน่ 6 มิลลิลิตร เขยา่ใหเ้ขา้กนั 

5.5 น าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 540 นาโนเมตร โดยใช ้ Spectrophotometer 

เปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐานกลูโคส  



 224 

ก าหนดให้ 1 หน่วย (Unit) ของกิจกรรมเอนไซมอ์ะไมเลส คือ ปริมาณเอนไซมอ์ะไมเลส   
ท่ียอ่ยสับสเตรทแลว้ปลดปล่อยน ้ าตาลรีดิวซ์ในรูปของน ้ าตาล D-glucose ออกมา 1 mol ต่อนาที ภายใต้
สภาวะทดสอบ 

6. การเตรียมกราฟมาตรฐานน า้ตาลกลูโคส  
โดยก าหนดความเขม้ขน้ของสารละลายกลูโคสมาตรฐานเป็น 20, 60, 100, 200, 300, 400, 500, 

600, 700, 800, 900 และ 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร วเิคราะห์ปริมาณน ้ าตาลโดยใชว้ิธีเดียวกนักบัการ
วเิคราะห์ในสารละลายตวัอยา่ง จากขอ้ 5        

 

ผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง 

 ให้นกัศึกษาบนัทึกผลการทดลองในรูปแบบตาราง และถ่ายภาพจานเพาะเช้ือเพื่อแสดงผลการ
ทดลอง แลว้สรุปและวจิารณ์ผลการทดลองใหถู้กตอ้ง 
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บทปฏบิัติการที ่2  

เร่ือง การผลติไวน์ 

 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(Alcoholic beverages) ท่ีรู้จกักนัดี สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ
สุรา (หรือสุรากลัน่) และเมรัย (หรือสุราแช่) สุราหรือสุรากลัน่ หมายถึง เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ผา่นการ
ตม้กลัน่ไดเ้ป็นแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิออกมา แลว้ท าการปรุงแต่งกล่ินรส ไดเ้ป็นสุรากลัน่ชนิดต่างๆ เช่น 
วสิก้ี, บร่ันดี, สาเก, สุราขาว, สาโทกลัน่ เป็นตน้ ส่วนเมรัยหรือสุราแช่ หมายถึง เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์
ผา่นกระบวนการหมกัเพียงอยา่งเดียว โดยไม่ผา่นการตม้กลัน่ เช่น ไวน์และสาโท 

ไวน์ โดยทัว่ไปจะหมายถึง สุราแช่ท่ีหมกัจากองุ่นเท่านั้น แต่ถา้ท าจากผลไมช้นิดอ่ืนก็เรียกวา่
ไวน์ผลไม ้(Fruit wines) เช่น ไวน์ล้ินจ่ี ไวน์หมากเม่า ไวน์สับปะรด เป็นตน้ กระบวนการหมกัไวน์เกิด
จากยสีตเ์ปล่ียนน าตาลในน ้าผลไมใ้หเ้ป็นแอลกอฮอล ์ในสภาวะท่ีปราศจากออกซิเจน โดยทัว่ไป ไวน์
จะมีปริมาณแอลกอฮอลป์ระมาณ 8-14 % โดยปริมาตร และมีคุณค่าทางโภชนาการเพราะยงัคงมีวติามิน 
เกลือแร่ต่างๆ ท่ีอยูใ่นน ้าผลไมอ้ยู ่

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาวธีิการหมกัไวน์ และติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกระบวนการหมกัไวน์  

เช้ือจุลนิทรีย์ 

Saccharomyces cerevisiae var. burgundy หรือ port หรือ champagne  

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

1. วสัดุอุปกรณ์ 

1.1 ฟลาสกห์รือขวดแกว้ ขนาด 1,000 มล. 

1.2 ขวดน ้าด่ืมใส ขนาด 5 ลิตร 

1.3 ขวดบรรจุไวน์ 
1.4 ชุดไตเตรทหาปริมาณของกรดแลคติก ไดแ้ก่ Burette, Flask และ Beaker เป็นตน้ 

2. สารเคมีและวตัถุดิบ 

2.1 Di-amnonium hydrogen phosphate (DAP) 

2.2 Potassium metabisulfite (KMS)  

2.3 Bentonite clay  

2.4 สารละลาย NaOH ความเขม้ขน้ 0.1 N 

2.5 ผลไมท่ี้ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตไวน์  
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2.6 น ้าตาลทราย 

3. เคร่ืองมือ 

3.1 pH meter 

3.2 Hand refractometer  

3.3 เคร่ืองเขยา่ควบคุมอุณหภูมิ 

3.4 Ebuliometer 

วิธีการทดลอง 

1.  การเตรียมน า้ผลไม้ 

1.1  การเตรียมน า้สับปะรด 

 สับปะรดเป็นผลไมท่ี้มีธาตุอาหารสมบูรณ์ เม่ือสุกจะมีปริมาณกรดท่ีเหมาะสมในการท าไวน์
ผลไม ้กรดส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่นสับปะรดคือกรดซิตริกและกรดมาลิก โดยควรจะเลือกผลท่ีสุกจดั ขั้นตอน
การท าไวน์สับปะรด มีดงัน้ี 

 

ปอกเปลือกสับปะรดและควัน่ตาออกใหห้มด แลว้น าไปลา้งใหส้ะอาด 

 

หัน่สับปะรดใหเ้ป็นช้ินเล็กๆ แลว้ชัง่น ้าหนกั 

 

เจือจางดว้ยน ้า อตัราส่วน 1:1 แลว้น าไปป่ันใหล้ะเอียด 

 

น าน ้าสับปะรดท่ีป่ันไดม้ากรองดว้ยผา้ขาวบาง เอาเฉพาะส่วนท่ีเป็นน ้า 

 

วดัปริมาณน ้าตาลในน ้าสับปะรดโดยใช ้Hand refractometer 

 

วดั pH ของน ้าสับปะรด 

 

ปรับปริมาณน ้าตาลใหเ้ป็น 22 


Bx โดยใชน้ ้าตาลทราย,  

ปรับ pH เป็น 4-4.5 โดยใชก้รดซิตริกหรือแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 
 

แบ่งน ้าสับปะรดออกมา 10% ของปริมาตรทั้งหมด ใส่ในขวด น าไปตม้ฆ่าเช้ือ หรือ autoclave  

เพื่อใหเ้ตรียมสตาร์ตเตอร์ 

 

น ้าสับปะรดท่ีเหลือบรรจุในถงัหมกั เติม KMS ในอตัรา 0.15 กรัมต่อลิตร ตั้งทิ้งไวข้า้มคืน 
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1.2  การเตรียมน า้ล าไย 

 ล าไยเป็นผลไมท่ี้มีรสหวานและมีกล่ินหอม แต่มีธาตุอาหารส าหรับการเจริญของยสีตต์  ่า การ
เตรียมน ้าล าไยเพื่อท าไวน์จึงควรเติมธาตุอาหารส าหรับยีสต ์ไดแ้ก่ Di-ammonium Hydrogen Phosphate 

(DAP) และเติมกรดผลไมล้งไปดว้ย เช่น กรดทาร์ทาริก กรดซิตริกหรือกรดมาลิก ขั้นตอนการท าไวน์
ล าไย มีดงัน้ี 

 

คดัล าไยเฉพาะผลท่ีสุกแก่เตม็ท่ี ไม่เน่าเสีย แลว้ลา้งท าความสะอาด 

 

ปอกเปลือกและเอาเมล็ดออก 

 

หัน่หรือสับใหเ้ป็นช้ินเล็กๆ แลว้ชัง่น ้าหนกั 

 

เจือจางดว้ยน ้า อตัราส่วน 1:1 แลว้น าไปป่ันใหล้ะเอียด 

 

น าน ้าล าไยท่ีป่ันไดม้ากรองดว้ยผา้ขาวบาง เอาเฉพาะส่วนท่ีเป็นน ้า 

 

วดัปริมาณน ้าตาลในน ้าล าไยโดยใช ้Hand refractometer 

 

วดั pH ของน ้าล าไย 

 

เติม DAP ลงไปในอตัราส่วน 0.3 กรัมต่อลิตร 

 

เติมกรดผลไมล้งไปในอตัราส่วน 1 กรัมต่อลิตร 

 

ปรับปริมาณน ้าตาลใหเ้ป็น 22 


Bx โดยใชน้ ้าตาลทราย, ปรับ pH เป็น 4-4.5 โดยใชก้รดซิตริกหรือ 

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

 

แบ่งน ้าล าไยออกมา 10% ของปริมาตรทั้งหมด ใส่ในขวด น าไปตม้ฆ่าเช้ือ หรือ autoclave  

เพื่อใหเ้ตรียมสตาร์ตเตอร์ 

 

น ้าล าไยท่ีเหลือบรรจุในถงัหมกั เติม KMS ในอตัรา 0.15 กรัมต่อลิตร ตั้งทิ้งไวข้า้มคืน 
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1.3  การเตรียมน า้กระเจ๊ียบ 

 ดอกกระเจ๊ียบแหง้ นิยมน ามาใชท้  าน ้ากระเจ๊ียบหรือไวน์กระเจ๊ียบ เน่ืองจากใหสี้แดงสวยงาม 
และมีรสเปร้ียว แต่มีธาตุอาหารส าหรับการเจริญของยสีตต์  ่า การเตรียมน ้ากระเจ๊ียบเพื่อท าไวน์จึงควร
เติมธาตุอาหารส าหรับยสีต ์ไดแ้ก่ Di-ammonium Hydrogen Phosphate (DAP) ลงไปดว้ย ขั้นตอนการ
ท าไวน์กระเจ๊ียบ มีดงัน้ี 

 

น าดอกกระเจ๊ียบแหง้ (3 ขีด) มาลา้งท าความสะอาด 

 

ตม้ในน ้าสะอาด ปริมาตร 10 ลิตร 

 

กรองเอาดอกกระเจ๊ียบออก แลว้ทิ้งไวใ้หเ้ยน็ 

 

วดัปริมาณน ้าตาลในน ้ากระเจ๊ียบโดยใช ้Hand refractometer 

 

วดั pH ของน ้ากระเจ๊ียบ 

 

เติม DAP ลงไปในอตัราส่วน 0.3 กรัมต่อลิตร 

 

ปรับปริมาณน ้าตาลใหเ้ป็น 22 


Bx โดยใชน้ ้าตาลทราย, ปรับ pH เป็น 4-4.5 โดยใชก้รดซิตริกหรือ 

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

 

แบ่งน ้ากระเจ๊ียบออกมา 10% ของปริมาตรทั้งหมด ใส่ในขวด น าไปตม้ฆ่าเช้ือ หรือ autoclave  

เพื่อใหเ้ตรียมสตาร์ตเตอร์ 

 

น ้ากระเจ๊ียบท่ีเหลือบรรจุในถงัหมกั เติม KMS ในอตัรา 0.15 กรัมต่อลิตร ตั้งทิ้งไวข้า้มคืน 

 

2. การเติมสตาร์ตเตอร์ 

2.1 ท าการเพาะเล้ียง Saccharomyces cerevisiae สายพนัธ์ุ Burgundy, Port หรือ Champagne           
ในอาหารวุน้เอียง YM agar บ่มไวท่ี้อุณหภูมิ 30 


C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง  

2.2 ถ่ายเช้ือยสีตล์งในน ้าผลไม ้ชนิดละ 3-4 ลูป 

2.3 น าไปบ่มบนเคร่ืองเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Incubator Shaker) อุณหภูมิ 30 


C เป็นเวลา 18-24 

ชัว่โมง  

2.4 วนัรุ่งข้ึน เทสตาร์ตเตอร์ท่ีเตรียมไวล้งในถงัหมกัโดยใช ้Aseptic technique 
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3. การหมัก  
ตั้งถงัหมกัท่ีติดแอร์ล็อคไวใ้นหอ้งท่ีไม่มีแสงแดดส่องถึง  สังเกตการณ์หมกัเป็นระยะโดยดูจาก

ฟองก๊าซท่ีผดุข้ึนมา เม่ือส้ินสุดการหมกั ถ่ายน ้าไวน์ออกเพื่อน าไปตกตะกอนในขั้นต่อไป 

4.  การท าไวน์ให้ใสและการพาสเจอร์ไรเซชัน (Clarification and Pasteurization) 

4.1 เม่ือการหมกัส้ินสุดลงแลว้ โดยสังเกตจากฟองก๊าซ CO2 ท่ีลดน้อยลง น าผลไมห้มกั ในขณะน้ี
เรียกว่า alcoholic mass เร่ิมใส และเซลล์ยีสตเ์ร่ิมตกตะกอน ในกรณีท่ีไวน์ใส สามารถดูดมาใส่ขวดท่ี
สะอาดได้เลย ในกรณีท่ีไวน์ไม่ใสหรือมีกากผลไม้อยู่ ให้กรองเอากากออก แล้วตกตะกอนด้วย 
bentonite clay 

4.2 การตกตะกอนด้วย bentonite clay ให้แช่ bentonite clay ในน ้ า ประมาณ 2-3 ชัว่โมง ใน
อตัราส่วน 1: 1 เพื่อให้ clay พองตวั เม่ือตอ้งการใช้ให้ตวง clay ใส่ลงในฟลาสก์บรรจุไวน์ อตัราส่วน 
clay : ไวน์ เท่ากบั 1 : 50 คนให้เขา้กนัดี ทิ้งไวส้ักครู่ bentonite clay จะไปดึงส่วนแขวนลอยต่างๆ ท่ีอยู่
ในไวน์ใหต้กตะกอน ท าใหไ้วน์ใส อาจทิ้งไวใ้นตูเ้ยน็คา้งคืน เพื่อใหต้กตะกอนดีข้ึน 

4.3 น าไวน์มาบรรจุขวด ปิดจุก 

4.4 ท าการพาสเจอร์ไรซ์ไวน์ โดยน าขวดไปตม้ใน water bath อุณหภูมิ 60-65 
o
C นาน 30 นาที 

(ระวงัอยา่ใหอุ้ณหภูมิสูงเกิน 70 
o
C แอลกอฮอลจ์ะระเหยไปหมด) 

4.5 ไวน์ท่ีบริโภคไม่หมด ควรเก็บในตูเ้ยน็ในลกัษณะวางขวดนอนขนานกบัพื้น 

5.  การศึกษาการเปลีย่นแปลงในขณะหมัก 

เก็บตวัอยา่งไวน์ออกมาคร้ังละ 50 มล. ในการทดลองวนัท่ี 0,  3 และ 7 เพื่อน ามาตรวจวเิคราะห์
ดงัต่อไปน้ี    

1) วดัค่าความเป็นกรดด่างดว้ย pH meter 

2) วดัปริมาณกรดทั้งหมดโดยการไตเตรท 

3) วดัปริมาณแอลกอฮอลโ์ดยใชอี้บูลิโอมิเตอร์ (Ebuliometer) 

4) วดัปริมาณน ้าตาล โดยใช ้Hand refractometer 

เอกสารอ้างองิ 

คณิต วชิิตพนัธ์ุ, อลิศรา เรืองแสงและไพบูลย ์ด่านวรุิทยั. 2538.  บทปฏิบัติการวชิา 662484  เทคโนโลย ี  
การผลติเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์. ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั 

ขอนแก่น. 

องคก์รสหกิจอุตสาหกรรมการหมกั ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติและศูนยว์จิยั
การหมกัเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑท์างการเกษตร มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 2546. เอกสาร
ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การผลติและเทคนิคทีแ่ม่นย าในการผลติและการตรวจ
วเิคราะห์คุณภาพไวน์ผลไม้และสาโท คร้ังที ่3.   
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บทปฏบิัติการที ่3  

เร่ือง การผลติน า้ส้มสายชูหมักจากข้าว 

 

การผลิตน ้ าส้มสายชูหมกั เป็นการหมกัสองขั้นตอน คือ การหมกัน ้ าตาล ห้เกิดแอลกอฮอล ์
(alcoholic fermentation) โดยใชย้ีสต์ (yeast) ตามดว้ยการหมกัแอลกอฮอล์ให้เกิดกรดแอซีติก (acetic 

acid fermentation) ดว้ยแบคทีเรียในกลุ่ม Acetobacter และ Gluconobacter ในภาวะท่ีมีออกซิเจน 

น ้ าส้มสายชูท่ีหมกั จะใส ไม่มีตะกอน ยกเวน้ตะกอนท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ มีกล่ินหอมตามกล่ินของ
วตัถุดิบ มีรสชาติดี มีรสหวานของน ้ าตาลท่ีตกคา้งมีกล่ินของวตัถุดิบท่ีใช้ในการหมกั  ความเขม้ขน้
ข้ึนอยูก่บั ชนิดและปริมาณน ้ าตาลของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการหมกั และมีปริมาณกรดน ้ าส้ม (acetic acid)   
ไม่นอ้ยกวา่ 4% 

 

วตัถุประสงค์  
 เพื่อศึกษาวธีิการหมกัและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในขณะหมกัน ้าส้มสายชู 

 

เช้ือจุลนิทรีย์ 

1. เช้ือราท่ีใชใ้นการยอ่ยแป้งไดแ้ก่ Amyromyces rouxii  

2. ยสีตท่ี์ใชใ้นการหมกัเอทิลแอลกอฮอล ์ไดแ้ก่ Saccharomyces cerevisiae  

3. แบคทีเรียท่ีใชใ้นการผลิตกรดอะซีติก หรือน ้าส้มสายชู ไดแ้ก่ Acetobacter aceti 

 

วตัถุดิบ 

 ขา้วเจา้หอมมะลิชนิดขดัขา้ว และขา้วกลอ้งหอมมะลิ 

 

วธีิการทดลอง 

1. น าขา้วมาหุงให้สุก ทิ้งไวใ้ห้เยน็ แลว้ลา้งเอายางขา้วออก ระวงัอยา่ให้เละ บรรจุขา้วน ้ าหนกั 500 

กรัม ในฟลาสกข์นาด 1 ลิตร 

2. เติมเช้ือรา Amyromyces rouxii ในรูปของสปอร์ ลงไป คลุกเคลา้ให้เขา้กบักบัเมล็ดขา้ว น าไปบ่ม
ท่ีอุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 3 วนั เช้ือราจะยอ่ยแป้งใหเ้ป็นน ้าตาล มีลกัษณะคลา้ยขา้วหมาก 

3. เตรียมเช้ือยสีต ์Saccharomyces cerevisiae ในรูปของยสีตผ์งประมาณ  1 กรัม  โดยละลายยีสตผ์ง
ในน ้าอุ่นและทิ้งไวส้ักครู่ก่อนเติมลงผสมในขา้วหมากท่ีไดจ้ากขอ้ 2  

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1168/alcoholic-fermentation-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0555/yeast-%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0581/acetic-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0581/acetic-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1129/acetobacter-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3201/gluconobacter
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0581/acetic-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
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4. จากนั้นเติมน ้าและน ้าตาลใหไ้ดป้ระมาณ  20 - 25 บริกซ์   (ปริมาตรรวม 1 ลิตร)  ตั้งทิ้งไวใ้ห้เกิด
การหมกัต่อ ท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 วนั จนได้แอลกอฮอล์ประมาณ 12% (w/v) มีน ้ าตาลเหลือ
ประมาณ 6 บริกซ์ 

5. น ามากรองดว้ยผา้ขาวบางหลายๆ ชั้น เพื่อแยกกากขา้วออก จะไดเ้ป็นสาโท 

6. เติมเช้ือแบคทีเรียท่ีใช้ในการผลิตกรดอะซีติก หรือน ้ าส้มสายชู ไดแ้ก่ Acetobacter aceti โดย
เตรียมในรูปของสารแขวนลอยเช้ือ เติมปริมาตร 20 มิลลิลิตร น าไปเขย่าเพื่อให้อาหารในเคร่ืองเขย่า 
(Shaker) ท่ีอุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 14 วนั 

7. ศึกษาการเปล่ียนแปลงในขณะหมกัน ้ าส้มสายชู โดยวิเคราะห์หาค่า pH ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ 
และปริมาณกรดอะซีติก 

 

เอกสารอ้างองิ 

นนัทนิตย ์คงวนั. (2551).  การผลติน า้ส้มสายชูหมักจากข้าว วารสารวศิวกรรมและเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัรังสิต  ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 3 ; 48-57  
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บทปฏบิัติการที ่4  

เร่ือง การศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมต่อการผลติเอนไซม์อะไมเลส 

 

ในปัจจุบนัมีการประยกุตใ์ชเ้อนไซมอ์ะไมเลสท่ีไดจ้ากพวกแบคทีเรียและราเป็นจ านวนมากใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม เภสัชกรรม อุตสาหกรรมเส้ือผา้ 
และส่ิงทอ เป็นตน้ ทั้ งน้ีการผลิตเอนไซม์อะไมเลสโดยเช้ือจุลินทรีย ์ถือว่าเป็นกรรมวิธีท่ีคุม้ค่าทาง
เศรษฐกิจมากกว่าการผลิตจากแหล่งอ่ืนๆ โดยมีอัตราการผลิตเอนไซม์สูงและสามารถออกแบบ
กระบวนการหมกัไดต้ามท่ีตอ้งการ ทั้งน้ี สภาวะท่ีเหมาะสม เช่น อุณหภูมิ และ pH  จะมีผลต่อต่อการ
เจริญและประสิทธิภาพของการผลิตเอนไซมอ์ะไมเลส   
 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตเอนไซมอ์ะไมเลส 

 

วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 

1. วสัดุอุปกรณ์ 

1) หลอดทดลอง 

2) จานเพาะเช้ือ 

3) ขวดรูปชมพู ่
4) กระบอกตวง 

5) บีกเกอร์ 

6) เขม็เข่ียเช้ือ 

7) ปิเปต 

 

2. สารเคมี 

1) อาหารเล้ียงเช้ือ NB 

2) Agar 

3) Soluble starch 

4) เกล็ดไอโอดีน 

3. เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 

1) หมอ้น่ึงความดนัไอ 

2) เคร่ืองชัง่ 

3) เคร่ืองวดั pH 



 234 

4) ตูบ้่มเช้ือ 

5) ตูเ้ข่ียเช้ือ 

6) เคร่ืองวดัค่าการดูดกลืนแสง 

 

วธีิการทดลอง 

1. การศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมต่อการเจริญและการผลติเอนไซม์อะไมเลส  

 น าแบคทีเรียท่ีมีกิจกรรมของเอนไซมอ์ะไมเลสสูงสุดจากปฏิบติัการท่ี 1 มาท าเพาะเล้ียงเพื่อศึกษา
สภาวะท่ีเหมาะสมต่อการเจริญและการผลิตเอนไซม์อะไมเลส โดยท าการเพาะเล้ียงกลา้เช้ือในอาหาร 
Nutrient broth จากนั้นน ามาท าการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมโดยใชอ้าหาร Starch broth โดยท าการแปร
ผนัค่า pH ของอาหารเล้ียงเช้ือเป็น 3, 4 และ 5 และแปรผนัอุณหภูมิในการเพาะเล้ียงเป็น  30, 35 และ  40 

องศาเซลเซียส วดัการเจริญของเช้ือแบคทีเรียทุกๆ 4 ชัว่โมง โดยการวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาว
คล่ืน 660 นาโนเมตร เม่ือบ่มเช้ือครบ 48 ชัว่โมง น าสารแขวนลอยเซลล์ไปป่ันเหวี่ยงแยกเซลล์โดยท า
ตามวธีิในปฏิบติัการท่ี 1 แลว้น าสารละลายส่วนใสไปวเิคราะห์หากิจกรรมของเอนไซมอ์ะไมเลส  

2. การวเิคราะห์กจิกรรมของเอนไซม์อะไมเลส วธีิการของ Kaur และคณะ (2012) 

วิธีการวดักิจกรรมของเอนไซมอ์ะไมเลสใชว้ิธีการของ Kaur และคณะ (2012) สามารถท าได ้
ดงัน้ี  

2.1 ผสมส่วนใสซ่ึงเป็นสารละลายเอนไซม์รวม (Crude enzyme) ท่ีไดจ้ากขอ้ 4 ปริมาตร 

1.0 มิลลิลิตร เขา้กบัสารละลาย 1% Soluble starch ท่ีละลายดว้ย Citrate-phosphate buffer (pH 6.5) 

น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที   

2.2 เติมสารละลาย 0.1% DNS ปริมาตร   1 มิลลิลิตร ( เขยา่ใหเ้ขา้กนั)  
2.3 น าหลอดทดสอบไปตม้ในอ่างน ้าเดือดเป็นเวลา 10 นาที เพื่อหยุดปฏิกิริยาของเอนไซม ์  

เม่ือครบ 10 นาที  
2.4 น าหลอดทดสอบแช่น ้าเยน็ทนัที เติมน ้ากลัน่ 6 มิลลิลิตร เขยา่ใหเ้ขา้กนั 

2.5 น าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน  540 นาโนเมตร  โดยใช ้

Spectrophotometer เปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐานกลูโคส  

ก าหนดให้ 1 หน่วย (Unit) ของกิจกรรมเอนไซมอ์ะไมเลส คือ ปริมาณเอนไซมอ์ะไมเลส   
ท่ียอ่ยสับสเตรทแลว้ปลดปล่อยน ้ าตาลรีดิวซ์ในรูปของน ้ าตาล D-glucose ออกมา 1 mol ต่อนาที ภายใต้
สภาวะทดสอบ 

3. การเตรียมกราฟมาตรฐานน า้ตาลกลูโคส  
โดยก าหนดความเขม้ขน้ของสารละลายกลูโคสมาตรฐานเป็น 20, 60, 100, 200, 300, 400, 500, 

600, 700, 800, 900 และ 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร วเิคราะห์ปริมาณน ้ าตาลโดยใชว้ิธีเดียวกนักบัการ
วเิคราะห์ในสารละลายตวัอยา่ง จากขอ้ 5        
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