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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ การนาวัสดุเหลือทิ้งไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ กล้วยหอมเขียวคาเวนดิชที่ มี
ระดับความสุ กมากจนเกิ นไปมาใช้ในการผลิ ตน้ าส้มสายชู หมัก กล้วยหอมเขี ยวคาเวนดิ ชที่ นามาศึ กษาและผลิ ต
น้ าส้มสายชูหมัก จะใช้กล้วยที่มีระดับความสุ กแตกต่างกัน 3 ระดับ ได้แก่ สุ กเกิน 100%, สุ ก 100%, และสุ ก 30%
สาหรับขั้นตอนแรกของการหมักเพื่อให้ได้เอทานอล (ผลิตไวน์) ตัวอย่างกล้วยหอมเขียวทั้ง 3 ระดับความสุ ก จะถูก
หมักโดยเชื้อยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) เป็ นเวลา 14 วัน และผลการทดลองพบว่า ไวน์จากกล้วยหอมเขียวทั้ง
3 ตัวอย่าง มีปริ มาณแอลกอฮอล์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 9.77 ถึง 9.88
เปอร์ เซ็นต์ ในส่ วนของการหมักเพื่ อให้ได้กรดอะซิ ติก (ผลิตน้ าส้มสายชู หมัก) นั้น จะนาตัวอย่างไวน์ที่ผลิ ตจาก
ขั้นตอนที่ 1 มาผลิตโดยใช้เชื้ อ Acetobacter aceti TISTR 354 และหมักเป็ นเวลา 14 วันและผลการทดลองพบว่า
น้ าส้มสายชูหมักจากกล้วยหอมเขียวทั้ง 3 ตัวอย่าง มีปริ มาณกรดอะซิ ติกอยู่ในช่วงระหว่าง 6.63 ถึง 7.19 เปอร์ เซ็นต์
และ ตัวอย่างน้ าส้มสายชูที่หมักจากกล้วยหอมเขียวสุ ก 100% มีปริ มาณกรดอะซิ ติกสู งที่สุด (p ≤ 0.05) นอกจากนี้ ผล
การวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด ปริ มาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ท้ งั หมด และกิจกรรมการต้าน
อนุ มูลอิสระ (ABTS และ FRAP assay) ในน้ าส้มสายชูหมักทั้ง 3 ตัวอย่าง พบว่ายังคงตรวจพบปริ มาณสารต้าน
อนุมูลอิสระ และมีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ภายหลังจากการหมักทั้งในขั้นตอนการหมักเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์
และการหมักเพื่อให้ได้กรดอะซิ ติก เป็ นเวลา 14 วัน
คาสาคัญ: น้ าส้มสายชูหมัก, กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช, Saccharomyces cerevisiae, Acetobacter aceti
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ABSTRACT
The present study aims at utilizing agricultural waste, which is overripe Cavendish bananas (Musa spp.
AAA group), for fermented vinegar production. The three different ripe stages of Cavendish bananas including 1)
over 100% ripe, 2) 100% ripe and 3) 30% ripe were prepared for vinegar production. For the ethanol fermentation
(wines production), bananas were fermented by using Saccharomyces cerevisiae at 30 oC for 14 days. The results
showed that there was no statistically significant difference in alcohol content among wine samples from three
banana ripe stages which were in the range of 9.77 to 9.88 percent by volume. For the acetic acid fermentation
(vinegar production), three banana wines were fermented by Acetobacter aceti TISTR 354 for 14 days. The
results revealed that three vinegar samples had acetic acid content in the range of 6.63 to 7.19 percent by volume
and the vinegar fermented from banana with 100% ripe stage had the highest acetic acid content (p ≤ 0.05). In
addition, the analyses of total phenolic content, total flavonoid content and the antioxidant activities (ABTS and
FRAP assay) of vinegar samples fermented from three different banana ripe stages were determined. The results
showed that both phenolic and flavonoid compounds were still detected and had antioxidant potentials after
alcohol and subsequent acetic acid fermentation steps.
Key words: vinegar, Cavendish banana, Saccharomyces cerevisiae, Acetobacter aceti

บทนา
กล้วยหอมเป็ นพื ช เศรษฐกิ จที่ นิยมปลูกใน
ประเทศไทยและสามารถส่ งเป็ นสิ นค้าส่ งออกไปขาย
ยัง ต่ า งประเทศ ในปั จ จุ บ ั น กล้ว ยหอมที่ ป ลู ก ใน
ประเทศไทยมีอยู่ 2 สายพันธุ์ ได้แก่ กล้วยหอมทอง
(Gros Michel) และกล้วยหอมเขี ยว (Cavendish) ซึ่ ง
ทั้ง สองชนิ ด นี้ เ ป็ นกลุ่ ม ย่ อยของสายพัน ธุ์ ก ล้ว ยใน
กลุ่ ม AAA Group (Srisa ad et al., 2018)
องค์ประกอบต่างๆ ที่พบในกล้วยหอมที่ มีประโยชน์
ต่อร่ างกายมนุษย์ ได้แก่ วิตามินบี วิตามินซี วิตามินเอ
รวมไปถึ งแร่ ธาตุ ต่า งๆ เช่ น แคลเซี ย ม แมกนี เซี ย ม
โพแทสเซี ยม นอกจากนี้ กล้วยหอมยังเป็ นแหล่ง เส้น
ใย โปรตี น ไขมัน และเบต้า -แคโรทีน โดยสรรพคุณ
ของกล้วยหอมที่สาคัญได้แก่ ช่วยบารุ งเลือด ช่วยลด
ความเครี ยด แก้ปวดหัว และโรคที่ เกี่ ยวกับระบบ
ทางเดินอาหารและลาไส้ เป็ นต้น (Silayoi, 2002)

น้ าส้มสายชู หมัก (vinegar) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่
ได้จ ากการน าวัต ถุ ดิ บ ที่ มี น้ า ตาล เช่ น ผลไม้ หรื อ
ธัญพื ช ชนิ ด ต่ า งๆ มาหมัก โดยมี กลไกการหมัก 2
ขั้นตอน ได้แก่ 1. การหมักเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ (เอ
ทานอล) ด้วยเชื้ อยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae)
2. ส่ าเหล้าที่ ได้จะถูกนาไปหมักต่อด้วยเชื้ อแบคทีเรี ย
ที่ สามารถสร้ างกรดน้ าส้ ม หรื อกรดอะซิ ติ ก
(Acetobacter spp.) ส าหรั บการใช้ประโยชน์จาก
น้ า ส้ ม สายชู ห มัก คื อ ใช้เ ป็ นเครื่ องปรุ ง รสอาหาร
เครื่ องดื่มสาหรับบริ โภค นอกจากนี้ ยงั สามารถพัฒนา
เป็ นเครื่ องดื่มชนิ ดใหม่ที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ และ
สร้ างมูลค่ าเพิ่ มให้แก่ น้ าส้มสายชู หมัก (Mangnoi et
al., 2019) น้ าส้มสายชูหมักที่ผลิตได้น้ นั มีสารพฤกษ
เคมีที่สาคัญ ได้แก่ สารประกอบฟี นอลิก รวมไปถึงมี
ฤทธิ์ ในการต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ จากการศึ ก ษาของ
Chailangka (2009); Prisacaru and Oroian (2018) ได้
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อธิ บ ายไว้ว่ า ระหว่ า งขั้น ตอนการหมัก เพื่ อ ให้ ไ ด้
กรดอะซิ ติกในน้ าส้มสายชู หมักจากผลหม่อนนั้น มี
ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิ ก และฟลาโวนอยด์
เพิ่มขึ้น แต่บางรายงานได้สรุ ปไว้ว่าระหว่างการหมัก
เพื่อให้ได้น้ าส้มสายชู อาจทาให้สูญเสี ยปริ มาณสาร
ต้านอนุ มูลอิ สระและกิ จกรรมการต้านอนุ มูลอิ สระ
(Gokirmakli et al., 2019; Davies et al., 2017) กล้วย
หลายพัน ธุ์ ส ามารถน ามาผลิ ต น้ า ส้ ม สายชู ห มัก ได้
โดยมี การศึ กษาการผลิ ตน้ าส้มสายชู หมักจากกล้วย
และวัส ดุ เ หลื อ ทิ้ งจากกล้วย ซึ่ งได้ผ ลการทดลองที่
น่าสนใจ ได้แก่ การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากกล้วยที่
สุ กเกิ น ไป (Konate et al., 2015) และการผลิ ต
น้ าส้มสายชูหมักจากเนื้ อกล้วยที่เหลือทิ้ง (Tanaka et
al., 2016) และ การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากเปลือก
กล้วย (Prisacaru and Oroian, 2018) เป็ นต้น
เนื่ องจากมีการส่ งเสริ มการปลูกกล้วยหอม
เขียวเพื่อการค้าและส่ งออก ทาให้มีผลผลิตของกล้วย
หอมเขี ยวเป็ นจานวนมาก และมี ผลผลิ ต บางส่ วนที่
ไม่ ไ ด้คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน จึ ง ท าให้ ไ ม่ ส ามารถ
ส่ งไปจาหน่ ายได้ ผลผลิตบางส่ วนที่ ไม่ได้มาตรฐาน

จะถูกนามาจาหน่ายในตลาดท้องถิ่นทัว่ ไป บางส่ วนก็
น าไปแปรรู ป ต่ อ เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารต่ า งๆ และ
เนื่ องจากมี ผลผลิ ตออกมามากจนท าให้จาหน่ า ยไม่
ทัน จึ ง ท าให้ก ล้ว ยสุ ก งอม แล้ว ถู ก ทิ้ ง ไปในที่ สุ ด
ส าหรั บ วัต ถุ ประสงค์ข องการศึ ก ษานี้ ก็ คื อ การน า
วัต ถุ ดิ บที่ เ หลื อ ทิ้ ง มาแปรรู ป เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหาร
หมัก โดยการนา มาใช้ในการผลิ ตน้ าส้มสายชู หมัก
เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ แ ก่ ว ัต ถุ ดิ บ ที่ เ หลื อ ทิ้ ง และให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัตถุดบิ หลักและเชื้อจุลนิ ทรีย์
1.1 กล้วยหอมเขี ยวคาเวนดิ ช (Musa spp.
AAA group “Cavendish”) ได้มาจาก อ.บ่อพลอย จ.
กาญจนบุ รี โดยระดับความสุ กของกล้วยที่ จะนามา
ศึกษาจะดัดแปลงมากจาก Chanthima et al. (2015)
โดยกาหนดระยะเวลาการสุ กของกล้วยหอมเขียวทั้ง
3 ระยะ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระดับความสุ กของกล้วยที่ใช้ในการผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช
ระดับการสุ ก
ลักษณะของกล้ วย
ระยะที่ 1 (สุ ก 30%)
มีเปลือกเขียว (ดิบ 70%) เริ่ มสุ กและเป็ นสี เหลืองมากขึ้น (30%)
ระยะที่ 2 (สุ ก 100%)
ผลมีสีเหลือง มีการสุ กเต็มที่
ระยะที่ 3 (สุ กเกิน 100%) ผิวสี เหลื อง และมี จุดสี น้ าตาล (สุ กเต็มที่ มี กลิ่ นหอม และเริ่ มมี การเปลี่ ยนแปลง
ลักษณะทางกายภาพ)
1.2 เชื้ อ ยี ส ต์ Saccharomyces cerevisiae
ยี่หอ้ Red Star Montrachet® ประเทศสหรัฐอเมริ กา
1.3 เชื้ อแบคทีเรี ย Acetobacter aceti TISTR
354 จากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ ง
ประเทศไทย (Thailand MIRCEN)

2. การผลิตนา้ ส้ มสายชูหมัก
2.1 การหมักเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์
การเตรี ยมน้ ากล้วยหอมเขี ยวคาเวนดิ ช
ได้ดดั แปลงจากวิธีการของ Konate et al. (2015) โดย
เริ่ มจากนาตัวอย่างกล้วยไปทาความสะอาด ล้าง ปอก
เปลื อก หั่นเป็ นแว่น (ความหนา 1.0 เซนติ เ มตร)
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จากนั้นนาน้ าดื่มสะอาดมาผสมกับกล้วยที่หนั่ ไว้ โดย
ผสมในอัตราส่ วน (น้ า : กล้ว ย) 2:1 ปรั บปริ มาณ
ของแข็ ง ที่ ล ะลายได้ ให้ เ ท่ า กั บ 20 oBrix โดยใช้
น้ าตาลทราย และค่าความเป็ นกรด-ด่าง ให้เท่ากับ 4.5
ด้วยกรดซิ ตริ ก
นาไปให้ตม้ ให้ความร้อนที่ อุณหภูมิ 80
o
C เป็ นเวลา 15 นาที จากนั้นทาให้เย็นลงที่ อุณหภูมิ
40 oC บรรจุลงในถังพลาสติ กแล้วจึ งเติ มเชื้ อกล้าเชื้ อ
ยี ส ต์ป ริ ม าณ 0.1 เปอร์ เ ซ็ น ต์ (w/v) จากนั้น หมัก ที่
อุณหภูมิ 30 oC เป็ นเวลา 14 วัน
2.2 การหมักเพื่อให้ได้กรดอะซิ ติก
การหมักเพื่อให้ได้กรดอะซิ ติก ดัดแปลง
จากวิธีการของ Lapa et al. (2011) โดยภายหลังจาก
การหมักเพื่ อให้ได้เอทานอล 14 วัน จะได้ส่าเหล้าที่
ได้จากขั้นตอนที่ 2.1 มาแยกใช้เฉพาะส่ วนใส แล้ว
เจื อจางให้ไ ด้ป ริ ม าณแอลกอฮอล์เ ท่ า กับ 5% (v/v)
ปรับค่าความเป็ นกรด-ด่าง เป็ น 5.5 ด้วย สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ นาตัวอย่างของเหลวที่ได้ไปใส่
ถาดพลาสติ กที่ สะอาด เติ มหัวเชื้ อน้ าส้มสายชู คือ A.
aceti TISTR 354 ปริ มาณ 5% (v/v) แล้วปิ ดด้วยแผ่น
พลาสติกใส จากนั้นหมักที่อุณหภูมิหอ้ ง (30 oC) เป็ น
เวลา 14 วัน
3. การวิเคราะห์ ลกั ษณะทางเคมี
ตั ว อ ย่ า งที่ ได้ จ า กกา รห มั ก เพื่ อใ ห้ ไ ด้
แอลกอฮอล์เป็ นเวลา 14 วัน และการหมักเพื่อให้ได้
กรดอะซิ ติ กเป็ นเวลา 14 วัน จะถู กน ามาวิเ คราะห์
ลักษณะทางเคมี ต่ างๆ ดังต่ อไปนี้ วิเคราะห์ปริ มาณ
แอลกอฮอล์ ด้วยเครื่ อง Ebulliometer (Per Vinum J.
Salleron Dujardin, Paris ประเทศฝรั่งเศส) ตามวิธี
ของ Chumpookam et al. (2014) ปริ มาณของแข็งที่
ละลายได้ท้ งั หมด ด้วยเครื่ อง Refractometer (ยี่ห้อ
Atago รุ่ น ATC - 1E ประเทศญี่ปุ่น), ค่าความเป็ น
กรด-ด่าง (pH) ด้วยเครื่ อง pH meter (ยี่ห้อ Mettler
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Toledo รุ่ น s220 ประเทศเยอรมนี ) และเปอร์ เซ็นต์
ความเป็ นกรด ด้วยวิธีไทเทรท (AOAC, 2000)
4. การวิเคราะห์ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและกิจกรรม
ต้ านอนุมูลอิสระ
ภายหลังการหมักเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ เป็ น
เวลา 14 วัน และการหมักเพื่อให้ได้กรดอะซิ ติกเป็ น
เวลา 14 วัน ตัวอย่างจะถูกนามาวิเคราะห์ปริ มาณสาร
ต้านอนุ มูลอิสระ และกิ จกรรมการต้านอนุ มูลอิสระ
ดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์ปริ มาณสารต้านอนุ มูลอิ สระ
ได้แก่ การวิเคราะห์สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด ซึ่ ง
จะแสดงในรู ปของกรดแกลลิกต่อ 100 มิลลิลิตรของ
ตัวอย่าง (mg gallic/100ml sample) โดยวิธี FolinCiocalteu โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
375 น า โ น เ ม ต ร ใ น ข ณ ะ ที่ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สารประกอบฟลาโวนอยด์ ท้ ัง หมด แสดงในรู ป
ของควอเซอทิ นต่ อ 100 มิ ลลิ ลิตรของตัวอย่า ง (mg
qurcetin/100ml sample) โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 415 นาโนเมตร ซึ่ งการวิเคราะห์น้ ี ได้
ดัดแปลงจาก Iqbal et al. (2007)
วิธีการวิ เ คราะห์ กิจกรรมต้า นอนุ มูลอิ ส ระ
ได้แก่ วิ ธี ABTS (2,2’-azino-bis-3-ethylbenzthiazoline
-6-sulphonic acid) แสดงในหน่ วยมิ ลลิ กรั มสมมู ล
เทียบเท่าสารโทรลอกซ์ต่อ 100 มิลลิลิตรของตัวอย่าง
(mg Trolox/100 ml sample) ที่ความยาวคลื่น 734 นา
โนเมตร ในขณะที่ วิธี FRAP (ferric ion reducing
antioxidant power) จะแสดงในหน่ วยของมิลลิกรั ม
สมมู ล ของเฟอร์ รั ส ซัล เฟต ต่ อ 100 มิ ล ลิ ลิ ต รของ
ตัวอย่าง (mg FeSO4 /100 ml sample) ที่ ความยาว
คลื่น 593 นาโนเมตร ซึ่ งการวิเคราะห์น้ ี ดดั แปลงจาก
วิธีของ Dudonne et al. (2009)
5. การวิเคราะห์ ทางสถิติ
ศึ ก ษ า โ ด ย ใ ช้ แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ
Completely Randomized Design (CRD) ทรี ตเมนต์
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ได้แก่ ระดับความสุ กของกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ที่
แตกต่างกัน 3 ระดับ (ระยะที่ 1 (สุ ก 30%), ระยะที่ 2
(สุ ก 100%), ระยะที่ 3 (สุ กเกิ น 100%) วิเ คราะห์
ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ด้วยการ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน จากนั้ น ทดสอบความ
แตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ทรี ต เมนต์โ ดยใช้ DMRT
(Duncan's New Multiple Range Test) ทาการทดลอง
3 ซ้ า

เวนดิ ช ที่ ระดับความสุ กแตกต่างกัน 3 ระดับ ได้แก่
(1) กล้วยที่ มีความสุ กเกิ น 100% (2) กล้วยที่ มีความ
สุ ก 100% และ (3) กล้วยที่มีความสุ ก 30% สาหรับผล
วิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีระหว่างการหมัก พร้อม
ทั้งปริ มาณสารสาคัญที่ มีในตัวอย่าง แสดงดังตาราง
และภาพ ดังต่อไปนี้
1. ผลการเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ลั ก ษณะทางเคมี แ ละ
ปริ มาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในระหว่ างการหมัก
เพื่อให้ ได้ แอลกอฮอล์
การหมั ก ในขั้ น ตอนแรก เป็ นการหมั ก
เพื่ อให้ได้แอลกอฮอล์ โดยจะวิเคราะห์ คุณลักษณะ
ทางเคมี ได้แก่ ค่ าความเป็ นกรด-ด่าง, ปริ มาณกรด
ทั้งหมด (กรดซิ ตริ ก), ปริ มาณของแข็งที่ ละลายได้
และปริ มาณแอลกอฮอล์ ของตัวอย่างไวน์ที่ผลิตจาก
กล้วยหอมเขี ยวคาเวนดิ ชที่ มีระดับความสุ กแตกต่าง
กัน 3 ระดับ โดยการหมักเป็ นเวลา 14 วัน ผลการ
ทดลองแสดงดัง ในภาพที่ 1 ถึ ง 4 และตารางที่ 2

ผลการวิจัยและวิจารณ์ ผล

ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง

4.6
4.2

3.8
3.4

สุ กเกิน100%
สุก100%
สุก30%

3.0

เปอร์ เซนต์ ความเป็ นกรด (กรดซิตริก)

การหมักเพื่ อ ให้ได้น้ าส้มสายชู หมักนั้นจะ
แบ่งเป็ นสองขั้นตอนด้วยกัน โดยขั้นตอนแรกจะเริ่ ม
ด้ว ยการหมัก เพื่ อ ให้ ไ ด้แ อลกอฮอล์โ ดยเชื้ อ ยี ส ต์
(Saccharomyces cerevisiae) จากนั้นจะเป็ นการหมัก
เพื่ อให้ไ ด้กรดอะซิ ติ ก โดยใช้เ ชื้ อแบคที เรี ยที่ สร้ า ง
กรดอะซิ ติก (A. aceti TISTR 354) โดยการศึกษานี้
ได้ผลิ ต น้ า ส้มสายชู หมัก โดยใช้กล้วยหอมเขี ยวคา

0.5
0.4
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สุกเกิน100%
สุก100%
สุก30%
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ระยะเวลา (วัน)
ระยะเวลา (วัน)
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(ข)
ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงค่าความเป็ นกรด-ด่าง (ก) และเปอร์ เซ็นต์ความเป็ นกรด (กรดซิ ตริ ก) (ข) ของไวน์จาก
กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ที่ระดับความสุ กแตกต่างกัน 3 ระดับ ในระหว่างการหมักเป็ นเวลา 14 วัน
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ค่ า ความเป็ นกรด-ด่ า งของไวน์ ท้ ั งสาม
ตัวอย่าง มีแนวโน้มที่ ลดลงระหว่างการหมัก ในช่ วง
วันที่ 0-4 แต่ หลังจากนั้นค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง มี
แนวโน้มที่คงที่ไปถึงวันที่ 14 ของการหมัก (ภาพที่ 1
(ก)) ในขณะที่เปอร์ เซ็นต์ความเป็ นกรด (กรดซิ ตริ ก)
ในตัวอย่างไวน์ท้ งั สามตัวอย่างนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น
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สุ กเกิน100%
สุก100%
สุก30%

20
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4
0
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4

6 8 10
ระยะเวลา (วัน)

12

อย่า งรวดเร็ วในระหว่ า งการหมักช่ วง 4 วันแรก
หลังจากนั้น เปอร์ เ ซ็ นต์ค วามเป็ นกรด ของไวน์ท้ ัง
สามตัว อย่ า งมี แ นวโน้ ม ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นเล็ ก น้ อ ยและมี
ค่าคงที่ภายหลังจากการหมักเป็ นเวลา 14 วัน (ภาพที่
1 (ข))

ปริมาณแอลกฮอล์ (เปอร์ เซนต์)

ปริมาณของแข็งทีล่ ะลายได้ (Brix)

24
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(ก)
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สุกเกิน100%
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ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของปริ มาณของแข็งที่ ละลายน้ าได้ท้ งั หมด (ก) และปริ มาณแอลกอฮอล์ (ข) ในไวน์จาก
กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ที่ระดับความสุ กแตกต่างกัน 3 ระดับ ในระหว่างการหมักเป็ นเวลา 14 วัน
ปริ มาณของแข็งที่ ละลายน้ าได้ท้ งั หมดของ
ตัวอย่างไวน์ท้ งั สาม มีแนวโน้มที่ ลดลงอย่างรวดเร็ ว
ระหว่ า งการหมัก ในช่ ว งวัน ที่ 0-4 แต่ ห ลัง จากนั้น
ปริ มาณของแข็งที่ ละลายน้ า ได้ท้ งั หมด มี แ นวโน้ม
ลดลงอย่างเล็กน้อยและคงที่ ไปจนถึงวันที่ 14 ของ
การหมัก (ภาพที่ 2 (ก)) ส่ วนการเปลี่ยนแปลงปริ มาณ
แอลกอฮอล์ในระหว่า งการหมักเป็ นเวลา 14 วัน
พบว่า ตัว อย่า งไวน์ ท้ งั สาม มี แ นวโน้มของปริ มาณ
แอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วในช่ วง 4 วันแรก
หลังจากนั้นปริ มาณแอลกอฮอล์จะเพิ่มอย่างขึ้ นอย่าง
เล็กน้อยและคงที่ ตลอดช่วงการหมักเป็ นเวลา 14 วัน
โดยมีปริ มาณแอลกอฮอล์มากกว่า 9 เปอร์ เซ็นต์ (ภาพ
ที่ 2 (ข))

ปริ มาณของแข็งที่ ละลายได้เริ่ มต้นของน้ า
ผลไม้หรื อสารละลายที่จะนามาหมักไวน์เพื่อให้ได้เอ
ทานอลมี ค วามส าคัญ อย่ า งมาก โดยภายหลัง จาก
กระบวนการหมักได้เริ่ มขึ้ น เมื่อเวลาผ่านไปปริ มาณ
แอลกอฮอล์แ ละปริ ม าณกรดในตัว อย่ า งไวน์ จ ะมี
ปริ มาณเพิ่มขึ้น แต่จะให้ผลที่ ตรงกันข้ามกับค่าความ
เป็ นกรด-ด่าง (pH) และปริ มาณของแข็งที่ ละลายได้
ทั้ งหมดที่ มี แ นวโน้ ม ลดลง เนื่ องจากเชื้ อยี ส ต์
(Saccharomyces cerevisiae) สามารถผลิ ตเอนไซม์
อินเวอร์ เตส (Invertase enzyme) ที่สามารถย่อยสลาย
น้ า ตาลซู โ ครสให้เ ป็ นน้ า ตาลกลู โ คสและฟรุ กโตส
และหลังจากนั้นจะเปลี่ยนน้ าตาลกลูโคสไปเป็ นสาร
ผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ เช่ น แอลกอฮอล์ กรดอะซิ ติก กรด
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แล็กติก และคาร์ บอนไดออกไซด์ ด้วยเอนไซม์ อื่นๆ
ซึ่ งจะเกี่ ยวข้ อ งในวิ ถี Embden-Meyerhof-Parnas
(EMP pathway) ท าให้ป ริ มาณของแข็ งที่ ละลายได้
ทั้งหมดลดลง โดยเชื้อยีสต์จะนาน้ าตาลดังกล่าวไปใช้
ในการเจริ ญเติ บโตแล้วสร้างแอลกอฮอล์ไปพร้อมๆ

กัน และในระหว่างการหมักไวน์น้ นั ก็จะมีการสร้าง
กรดเพิ่ มขึ้ น จึ งมี ผ ลทาให้ค วามเป็ นกรด-ด่ า ง มี ค่ า
ลดลง (Chaikulsareewath and Wongprayoon, 2006;
Jitjaroen, 2013)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของค่าความเป็ นกรด-ด่าง เปอร์ เซ็นต์ความเป็ นกรด ปริ มาณของแข็งที่
ละลายได้ท้ งั หมด และปริ มาณแอลกอฮอล์ ของตัวอย่างไวน์กล้วยหอมเขี ยวคาเวนดิช ที่ระดับความสุ ก
แตกต่างกัน 3 ระดับ ภายหลังจากการหมักเป็ นเวลา 14 วัน
ค่ าความเป็ น
ค่ าเปอร์ เซ็นต์
ปริมาณของแข็ง
ปริมาณแอลกอฮอล์
ตัวอย่ าง
กรด-ด่ าง
ความเป็ นกรด
ที่ละลายได้ ท้ งั หมด
(เปอร์ เซ็นต์ )
o
(กรดซิตริก)
( Brix)
สุ กเกิน 100%
3.76±0.01a
0.37±0.02a
6.33±0.11a
9.77±0.06a
สุ ก 100%
3.87±0.01b
0.39±0.02a
6.33±0.12a
9.77±0.06a
สุ ก 30%
3.88±0.01b
0.37±0.02a
6.13±0.12a
9.88±0.06a
a, b

ค่าเฉลี่ยที่มีอกั ษรต่างกันในแนวตั้งเดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิ เ คราะห์
คุณลักษณะทางเคมี ในตัวอย่างไวน์ที่หมักเพื่อให้ได้
แอลกอฮอล์ (เอทานอล)โดยใช้กล้วยหอมเขี ย วคา
เวนดิช ที่ระดับความสุ ก 3 ระดับ ซึ่ งใช้เวลาหมักเป็ น
เวลา 14 วัน พบว่าระดับความสุ กของกล้วยหอมเขียว
นั้นมีผลต่อค่าความเป็ นกรด-ด่าง โดยมีค่าอยู่ระหว่าง
3.76 ถึง 3.88 โดยที่ตวั อย่างไวน์ที่หมักโดยใช้กล้วย
หอมเขี ยวที่ ระดับความสุ กเกิ น 100% นั้นมี ค่าความ
เป็ นกรด-ด่าง ต่ าที่ สุดอย่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p ≤ 0.05) ส่ วนผลการวิเคราะห์ค่าเปอร์ เซ็นต์ความ
เป็ นกรด (กรดซิ ตริ ก) มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.37 ถึง
0.39 เปอร์ เซนต์, ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด
มีค่าอยู่ในช่ วงระหว่าง 6.13 ถึ ง 6.33 oBrix และ
ปริ มาณแอลกอฮอล์ มีค่าอยู่ในช่ วงระหว่าง 9.77 ถึง
9.88 เปอร์ เซ็นต์ โดยที่ คุณลักษณะทางเคมีดงั กล่าว
ข้างต้น ของไวน์ท้ งั 3 ตัวอย่า ง พบว่ามี ค่ าเฉลี่ ย ที่ ไ ม่
แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05)

คาร์ โ บไฮเดรตในเนื้ อกล้วยส่ ว นใหญ่ น้ ัน
เป็ นน้ าตาล ซึ่ งเชื้ อยีสต์สามารถนาไปใช้ในการหมัก
เพื่ อให้ไ ด้แ อลกอฮอล์ นอกจากนี้ ในเนื้ อกล้ว ยยังมี
เกลือแร่ ไขมัน และโปรตีน ที่ เหมาะสมสาหรับ ช่ วย
เสริ มในการหมัก เพื่ อ ให้ ไ ด้แ อลกอฮอล์ โดยใน
ระหว่า งการหมักไวน์จากเศษกล้วยเหลื อทิ้ ง พบว่า
ปริ มาณน้ าตาลนั้นมีค่าลดลงมากกว่า 90 เปอร์ เซ็นต์
ในขณะที่ ปริ มาณแอลกอฮอล์มีแนวโน้มเพิ่ มขึ้ นสู ง
ที่สุด ในช่วงการหมักเป็ นเวลา 45 ชัว่ โมง (Tanaka et
al., 2016) และจากการศึกษาของ Sodchit and Weeragul
(2012) พบว่าคุณลักษณะทางเคมี ของตัวอย่างไวน์ที่
ผลิ ต จากเศษกล้ว ยที่ ใ ช้ร ะยะเวลา 15 วัน มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงโดยปริ มาณแอลกอฮอล์มีแ นวโน้ม ที่
เพิ่มขึ้นซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.00 เปอร์ เซ็นต์ ในขณะ
ที่ ป ริ ม าณของแข็ง ที่ ละลายได้ล ดลงจาก 22 oBrix
เหลือ 7.00 oBrix และค่าความเป็ นกรด-ด่าง มีค่าลดลง
จาก 4.60 เหลือ 3.40
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สาหรั บผลการวิเคราะห์ปริ มาณสารพฤกษ
เคมี และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในตัวอย่างไวน์
ที่หมักโดยใช้กล้วยหอมเขี ยวคาเวนดิชที่ ระดับความ
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สุ กแตกต่างกัน 3 ระดับ เป็ นวัตถุดิบและใช้เวลาหมัก
เป็ นเวลา 14 วัน ซึ่ งผลการทดลองจะแสดงดังตารางที่
3

ตารางที่ 3 ค่ าเฉลี่ ย±ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของปริ มาณสารประกอบฟี นอลิ กทั้งหมด (Total phenolic content)
ปริ มาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ท้ งั หมด (Total flavonoid content) และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ
(ABTS และ FRAP assay) ของตัวอย่างไวน์กล้วยหอมเขี ยวคาเวนดิ ช ที่ ระดับความสุ กแตกต่างกัน 3
ระดับ ภายหลังจากการหมักเป็ นเวลา 14 วัน
Total phenolic
Total flavonoid
ABTS
FRAP
ตัวอย่ างไวน์
(mg gallic
(mg quercetin
(mg trolox/100 ml
(mg FeSO4
/100ml sample)
/100ml sample)
sample)
/100ml sample)
c
c
c
สุ กเกิน 100%
13.31±0.19
6.50±0.06
11.84±0.15
38.83±0.95b
สุ ก 100%
18.12±0.24a
12.64±0.06a
16.95±0.23a
55.44±0.08a
สุ ก 30%
15.69±0.39b
6.74±0.06b
12.36±0.26b
36.32±1.18c
a, b
ค่าเฉลี่ยที่มีอกั ษรต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
จากตารางที่ 3 พบว่ า ระดับ ความสุ ก ของ
กล้วยหอมเขียวทั้ง 3 ระดับ มีอิทธิ พลต่อปริ มาณสาร
ต้านอนุ มูลอิสระ และกิ จกรรมการต้านอนุ มูลอิสระ
โดยส าหรั บ ปริ ม าณสารประกอบฟี นอลิ ก ทั้ง หมด
(Total phenolic content) ในไวน์ท้ งั 3 ตัวอย่างนั้นมี
ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง 13.31 ถึ ง 18.12 mg
gallic/100ml sample โดยที่ตวั อย่างไวน์ที่หมักโดยใช้
กล้วยหอมเขี ยวที่ระดับความสุ ก 100% นั้นมีปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิ กทั้งหมดสู งที่ สุ ด (p ≤ 0.05)
ในขณะที่ ปริ มาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ ในไวน์
ทั้งสามตัวอย่าง พบว่ามีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 6.50 ถึง
12.64 mg quercetin/100ml sample โดยที่ ตวั อย่าง
ไวน์ที่หมักโดยใช้กล้วยหอมเขี ย วที่ ระดับความสุ ก
100% นั้น มี ป ริ มาณสารประกอบฟลาโวนอยด์สู ง
ที่สุด (p ≤ 0.05)
จากการวิ เ คราะห์ กิ จกรรมการต้า นอนุ มู ล
อิสระด้วยวิธี ABTS assay พบว่าไวน์ท้ งั 3 ตัวอย่างมี
ค่ากิ จกรรม การต้านอนุ มูลอิ สระอยู่ในช่ วงระหว่าง

11.84 ถึง 16.95 mg trolox/100 ml sample โดยที่
ตัวอย่า งไวน์ที่ห มัก โดยใช้กล้ว ยหอมเขี ย วที่ ร ะดับ
ความสุ ก 100% นั้น มี ค่ า กิ จ กรรม การต้า นอนุ มู ล
อิสระด้วยวิธี ABTS assay สู งที่สุด (p ≤ 0.05) และ
การวิ เ คราะห์ กิจ กรรมการต้า นอนุ มูลอิ ส ระด้ว ยวิ ธี
FRAP assay พบว่าตัวอย่างไวน์ท้ งั 3 มีค่ากิจกรรม
การต้านอนุ มูลอิ ส ระอยู่ในช่ ว งระหว่า ง 36.32 ถึ ง
55.44 mg FeSO4/100ml sample โดยที่ตวั อย่างไวน์ที่
หมักโดยใช้กล้วยหอมเขียวที่ระดับความสุ ก 100% มี
ค่ากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP assay
สู งที่สุด (p ≤ 0.05)
สารประกอบฟี นอล ฟลาโวนอยด์ อัล คา
ลอยด์ เป็ นสารออกฤทธิ์ ชี ว ภาพที่ ส ามารถพบได้
ทัว่ ไปในอาณาจักรพื ชและอาหาร ในกล้วยนั้นจะมี
สารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพ ได้แก่ สารประกอบฟี นอลิก
และอนุ พนั ธ์ ซึ่ งจะพบได้ในทุกๆ ส่ วนของผลกล้วย
และสารประกอบดังกล่าวนั้นจะมีความสามารถใน
การจับกับอนุ มูลอิ สระ ซึ่ งอาจจะสามารถใช้เป็ นยา
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เพื่อใช้รักษาโรคต่างๆ ได้ (Al Amri and Hossain,
2018) และจากการทดลองของ Aquino et al. (2016)
ได้ร ายงานไว้ว่ า ในเปลื อ กกล้ว ยที่ สุ ก แล้ว จะมี
ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกที่มากที่สุด รองลงมาคือ
เนื้อกล้วยที่สุก เปลือกกล้วยไม่สุก และเนื้ อกล้วยที่ไม่
สุ ก ซึ่ งจะมี ป ริ มาณสารประกอบฟี นอลิ ก น้อยที่ สุ ด
ในขณะที่กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระที่พบในกล้วย
ที่ระดับความสุ กที่ แตกต่างกันจะพบว่า เปลือกกล้วย
สุ กจะมี กิ จ กรรมการต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระสู งที่ สุ ด
รองลงมาคื อ เปลือกกล้วยไม่สุก เนื้ อกล้วยที่สุก และ
เนื้อกล้วยที่ไม่สุก ตามลาดับ
ผลกระทบต่ อ สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระและ
กิ จ กรรมการต้า นอนู มู ล อิ ส ระเนื่ อ งจากการหมัก
เพื่ อให้ไ ด้เ อทานอลและกรดอะซิ ติ กที่ ร ายงานโดย
Chailangka (2009) ได้สรุ ปไว้ว่าตัวอย่างน้ าผลหม่อน

ที่ผา่ นการหมักเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์โดยเชื้ อยีสต์น้ นั
มี ป ริ ม าณสารต้า นอนุ มูล อิ ส ระต่ า กว่า น้ า ผลหม่ อ น
เริ่ มต้น (ตัวอย่างควบคุม) ที่ไม่ได้ผ่านการหมักอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติ (p ≤ 0.05) ทั้งนี้ เป็ นผลเนื่ องจาก
ความร้ อน (ประมาณ 36 ถึ ง 38 องศาเซลเซี ย ส) ที่
เกิดขึ้นระหว่างการหมักนั้นมีผลอย่างมากต่อสารต้าน
อนุมูลอิสระ
2. ผลการเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ลั ก ษณะทางเคมี แ ละ
ปริ มาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในระหว่ างการหมัก
เพื่อให้ ได้ กรดอะซิตกิ
คุ ณ ลักษณะทางเคมี ซึ่ งวิ เ คราะห์ ภ ายหลัง
จากการหมักโดยเชื้ อ Acetobacter aceti TISTR 354
เป็ นเวลา 14 วัน เพื่อให้ได้กรดอะซิ ติก โดยผลการ
ทดลองจะแสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความเป็ นกรด-ด่าง เปอร์เซ็นต์ความเป็ นกรด ปริ มาณของแข็งที่
ละลายได้ท้ งั หมด และปริ มาณแอลกอฮอล์ ของตัวอย่างน้ าส้มสายชูหมักจากกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช
ที่ระดับความสุ กแตกต่างกัน 3 ระดับ ภายหลังจากการหมักเป็ นเวลา 14 วัน
ค่ าความเป็ น
ค่ าเปอร์ เซ็นต์
ปริมาณของแข็ง
ปริมาณ
ตัวอย่ าง
กรด-ด่ าง
ความเป็ นกรด
ที่ละลายได้ ท้ งั หมด
แอลกอฮอล์
นา้ ส้ มสายชู
(กรดอะซิตกิ )
(oBrix)
(เปอร์ เซ็นต์ )
สุ กเกิน 100%
2.66±0.01a
6.63±0.02c
5.27±0.12b
1.53±0.12a
สุ ก 100%
2.65±0.05a
7.19±0.03a
5.33±0.12b
1.50±0.10a
สุ ก 30%
2.66±0.05a
6.91±0.05b
5.73±0.12a
1.20±0.10b
a, b

ค่าเฉลี่ยที่มีอกั ษรต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)

จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับความสุ กของ
กล้ ว ย หอมเ ขี ยว ทั้ ง 3 ระดั บ นั้ นมี ผลต่ อกา ร
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางเคมี ได้แก่ ค่าเปอร์ เซ็นต์
ความเป็ นกรด (กรดอะซิ ติก) โดยระหว่างการหมักจะ
มี แ นวโน้มที่ เ พิ่ มขึ้ น และจะมี ค่า อยู่ในช่ วงระหว่า ง
6.63 ถึง 7.19 เปอร์ เซ็นต์ ภายหลังจากการหมักเป็ น
เวลา 14 วัน และตัวอย่างที่ มีปริ มาณกรดอะซิ ติกสู ง

ที่สุดคือ น้ าส้มสายชูหมักที่ผลิตจากกล้วยหอมเขียวที่
ระดับความสุ ก 100% (p ≤ 0.05) ในขณะที่ ปริ มาณ
ของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมดของน้ าส้มสายชูหมัก ทั้ง
3 ตัวอย่างจะมี ค่าอยู่ใ นช่ วงระหว่า ง 5.27 ถึ ง 5.73
องศาบริ กซ์ โดยตัวอย่างน้ าส้มสายชู หมักที่ ผลิตจาก
กล้วยหอมเขี ย วที่ ร ะดับความสุ ก 30% จะมี ปริ มาณ
ของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมดสู งที่สุด (p ≤ 0.05)
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ส าหรั บ การเปลี่ ย นแปลงของปริ มาณ
แอลกอฮอล์ในระหว่างการหมักเพื่อให้ได้น้ าส้มสายชู
นั้น พบว่าจะมีแนวโน้มที่ลดลง เนื่ องจากแอลกอฮอล์
(เอทานอล) นั้นเป็ นสารตั้งต้นและเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ น
สาหรับการหมักเพื่อให้ได้กรดอะซิ ติก และภายหลัง
จากการหมักเป็ นเวลา 14 วัน จะมีปริ มาณแอลกอฮอล์
หลงเหลือในน้ าส้มสายชูหมักทั้ง 3 ตัวอย่าง โดยมีค่า
อยู่ในช่ วงระหว่าง 1.20 - 1.53 เปอร์ เซ็นต์ โดยที่
ตัวอย่างน้ าส้มสายชูหมักที่ผลิตจากกล้วยหอมเขียวที่
ระดับความสุ ก 30% จะมีปริ มาณแอลกอฮอล์เหลืออยู่
น้อยที่ สุด (p ≤ 0.05) สาหรับการวิเคราะห์ค่าความ
เป็ นกรด-ด่าง ของตัวอย่างน้ าส้มสายชูหมักจากกล้วย
หอมเขี ยวคาเวนดิ ช ที่ ร ะดับความสุ กแตกต่ า งกัน 3
ระดับ พบว่ า ค่ า ความเป็ นกรด-ด่ า ง มี แ นวโน้ม ที่
ลดลง เนื่ องจากมี ป ริ มาณกรดอะซิ ติกที่ เ พิ่ มมากขึ้ น
ระหว่า งการหมัก โดยที่ ภ ายหลังจากการหมัก เป็ น
เวลา 14 วัน น้ าส้มสายชูหมักทั้ง 3 ตัวอย่างมีค่าความ
เป็ นกรด-ด่าง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยอยู่ในช่ วง
ระหว่าง 2.65 ถึง 2.66 (p > 0.05)
จากผลการทดลองของ Chanthima et al.
(2015) ที่ ได้ทดลองผลิตน้ าส้มสายชู จากกล้วยน้ าว้า
พันธุ์ต่างๆ ที่มีระยะเวลาการสุ ก 3 ระยะ คือ สุ กน้อย,
สุ ก และสุ กจัด ซึ่ งผลการทดลองที่ ได้พบว่า ภายหลัง
จากการหมักเป็ นเวลา 3 เดือน น้ าส้มสายชูที่ผลิตได้
นั้น มีกลิ่นหอมของกล้วยและกลิ่นกรดอะซิ ติก และมี
ปริ มาณกรดอะซิ ติกในน้ าส้มสายชูหมักจากกล้วยสุ ก
จัดมากที่ สุด คื อ 883.33 มิ ลลิ ลิตรต่ อกิ โลกรั มของ
กล้วย ในขณะที่ ปริ มาณกรดอะซิ ติกในน้ าส้มสายชู
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หมั ก จากกล้ ว ยสุ กน้ อ ย มี ค่ า ต่ า ที่ สุ ดคื อ 700.00
มิ ลลิ ลิต รต่ อกิ โ ลกรั มของกล้วย และจากการศึ กษา
ของ Sodchit and Weeragul (2012) ที่ ได้วิเคราะห์
คุณลักษณะทางเคมีของตัวอย่างน้ าส้มสายชูหมักจาก
เศษกล้วย พบว่า ภายหลังจาการทดลองเป็ นเวลา 15
วัน ปริ มาณแอลกอฮอล์ที่วิเคราะห์ได้มีค่าลดลง แต่
ปริ มาณกรดอะซิ ติ ก นั้น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพี ย ง
เล็กน้อยเท่านั้น ในขณะที่ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้
ในตัวอย่างมีค่าคงที่ระหว่างการหมัก และจากผลการ
ทดลองของ Tanaka et al. (2016) ซึ่ งได้วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะทางเคมีของน้ าส้มสายชู
หมักจากเศษกล้วยเหลือทิ้ง พบว่าแอลกอฮอล์ในไวน์
จะถูกเปลี่ ยนไปเป็ นกรดอะซิ ติก ซึ่ งปริ มาณกรดอะ
ซิ ติ ก นั้น มี แ นวโน้ม ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยมี ป ริ มาณเฉลี่ ย
เท่ากับ 49.7 กรัมต่อลิตร และมีผลทาให้ค่าความเป็ น
กรด-ด่ า ง ของตัว อย่ า งมี แ นวโน้ม ที่ ลดลง จาก 4.0
เป็ น 2.85 นอกจากนี้ ย งั มี ปั จจัย อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ผลิ ต น้ า ส้ ม สายชู ห มัก เพื่ อ ให้ไ ด้ผ ลผลิ ต ที่ ดี ได้แ ก่
ระดับอุณหภูมิ ปริ มาณออกซิ เจน และปริ มาณหัวเชื้ อ
เริ่ มต้น เป็ นต้น
การวิเคราะห์ปริ มาณสารต้านอนุ มูลอิ สระ
และกิ จ กรรมการต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระในตั ว อย่ า ง
น้ า ส้ ม สายชู ห มัก จากกล้ว ยหอมเขี ย วคาเวนดิ ช ที่
ระดับความสุ กแตกต่างกันทั้ง 3 ระดับ ภายหลังจาก
การหมักเป็ นเวลา 14 วัน พบว่าสามารถตรวจพบ
ปริ มาณสารต้านอนุ มูลอิ สระ และกิ จกรรมการต้าน
อนุ มูลอิ สระในตัวอย่า ง ซึ่ งผลการทดลองแสดงดัง
ตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ค่ าเฉลี่ ย±ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของปริ มาณสารประกอบฟี นอลิ กทั้งหมด (Total phenolic content),
ปริ มาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ท้ งั หมด (Total flavonoid content) และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ
(ABTS และ FRAP assay) ของตัวอย่างน้ าส้มสายชูหมักจากกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ที่ระดับความสุ ก
แตกต่างกัน 3 ระดับ ภายหลังจากการหมักเป็ นเวลา 14 วัน
Total phenolic
Total flavonoid
ABTS
FRAP
ตัวอย่ าง
(mg gallic
(mg quercetin
(mg trolox/100 ml
(mg Fe SO4
นา้ ส้ มสายชู
/100ml sample)
/100ml sample)
sample)
/100ml sample)
b
c
b
สุ กเกิน 100%
12.88±0.08
5.54±0.06
7.62±0.30
32.04±0.21c
สุ ก 100%
16.52±0.19a
9.93±0.24a
10.74±0.02a
45.06±1.43a
สุ ก 30%
16.52±0.67a
7.10±0.42b
8.04±0.27b
36.21±0.64b
a, b
ค่าเฉลี่ยที่มีอกั ษรต่างกันในแนวตั้งเดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
จากการวิ เ คราะห์ ป ริ มาณสารประกอบฟี
นอลิกทั้งหมด (Total phenolic content) พบว่าทั้ง 3
ตัวอย่าง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 12.88 ถึง 16.52 mg
gallic/100ml sample โดยที่ ตวั อย่า งน้ าส้มสายชู ที่
หมัก โดยใช้กล้ว ยหอมเขี ย วที่ ร ะดับ ความสุ ก 30%
และ 100% มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดสู ง
ที่สุด (p ≤ 0.05) ในขณะที่ปริ มาณสารประกอบฟลา
โว-นอยด์ ในน้ าส้มสายชูหมักทั้งสามตัวอย่าง พบว่า
มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง 5.54 ถึ ง 9.93 mg
quercetin/100ml sample โดยที่ ตวั อย่างไวน์ที่หมัก
โดยใช้กล้วยหอมเขี ยวที่ ระดับความสุ ก 100% นั้นมี
ปริ มาณสารประกอบฟลาโวนอยด์สูงที่สุด (p ≤ 0.05)
จากการวิ เ คราะห์ กิ จกรรมการต้า นอนุ มู ล
อิสระด้วยวิธี ABTS assay พบว่าตัวอย่างน้ าส้มสายชู
หมักทั้ง 3 ตัวอย่าง มีค่ากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ
อยู่ในช่วงระหว่าง 7.62 ถึง 10.64 mg trolox/100 ml
sample โดยที่ตวั อย่างน้ าส้มสายชู ที่หมักโดยใช้กล้วย
หอมเขี ย วที่ ร ะดับความสุ ก 100% นั้นมี ค่ า กิ จกรรม
การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS assay สู งที่สุด (p
≤ 0.05) และจากการวิเคราะห์กิจกรรมการต้านอนุ มูล
อิสระด้วยวิธี FRAP assay พบว่าตัวอย่างน้ าส้มสายชู
หมักทั้ง 3 ตัวอย่างมีค่ากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ

อยู่ในช่วงระหว่าง 32.04 ถึง 45.06 mg FeSO4/100ml
sample โดยที่ตวั อย่างน้ าส้มสายชูที่หมักโดยใช้กล้วย
หอมเขี ย วที่ ร ะดับความสุ ก 100% นั้นมี ค่ า กิ จกรรม
การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP assay สู งที่สุด (p
≤ 0.05)
Su and Chien (2007) ได้รายงานว่าระหว่าง
การหมักเพื่อให้ได้กรดอะซิ ติกนั้น กรดที่ถูกสร้างขึ้ น
จะไปทาลายโครงสร้ างของสารที่ มีฤทธิ์ ต้านอนุ มูล
อิสระต่างๆ และทาให้เกิดการเสี ยสภาพไป โดยมีผล
ทาให้ กิจกรรมการต้านอนุ มูลอิสระ ปริ มาณแอนโท
ไซยานิ น และปริ มาณสารประกอบฟี โนลิ ก ใน
ตัว อย่ า งเครื่ อ งดื่ ม น้ า ส้ ม สายชู ห มัก จาก บลู เ บอร์ รี่
(rabbiteye blueberry, Vaccinium ashei) มีปริ มาณ
ลดลงหลังกระบวนการหมัก และ Chailangka (2009)
ได้อธิ บายไว้ว่าการหมักเพื่อให้ได้กรดอะซิ ติกนั้นมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณสารต้านอนุ มูลอิสระ
และค่า EC50 นอกจากนี้ ปริ มาณสารประกอบฟี โนลิก
ในรู ปของกรดแกลลิ ก และปริ มาณฟลาโวนอยด์ใน
รู ป ของควอเซอทิ น นั้น มี แ นวโน้มลดลง และจาก
การศึกษาของ Gokirmakli et al. (2019) สรุ ปได้ว่า
กิจกรรมการต้านอนุ มูลอิสระในตัวอย่างน้ าส้มสายชู
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จากผลสตรอเบอร์ รี่ มี แ นวโน้ ม ลดลงระหว่ า ง
กระบวนการหมัก

สรุป
จากผลการศึ กษาการผลิ ตน้ าส้มสายชู หมัก
จากกล้วยหอมเขี ยวคาเวนดิ ช โดยเปรี ยบเที ยบระดับ
ความสุ กที่แตกต่างกัน 3 ระดับ โดยในขั้นตอนแรก
จะเป็ นการหมั ก โดยเชื้ อยี ส ต์ ( Saccharomyces
cerevisiae) เป็ นเวลา 14 วัน เพื่ อให้ได้แอลกอฮอล์
พบว่าตัวอย่างไวน์จากกล้วยหอมเขียวทั้ง 3 ตัวอย่าง
มี ป ริ มาณเอทานอลไม่ แ ตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ และมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง 9.77 ถึง 9.88 เปอร์ เซ็นต์
โดยปริ ม าณเอทานอลดัง กล่ า วนั้นเพี ย งพอส าหรั บ
นาไปผลิตน้ าส้มสายชูหมักในขั้นตอนถัดไปได้ และ
ในขั้นตอนการหมักเพื่ อให้ไ ด้กรดอะซิ ติ กโดยเชื้ อ
Acetobacter aceti TISTR 354 พบว่าภายหลังจากการ
หมักเป็ นเวลา 14 วัน ตัวอย่างน้ าส้มสายชู หมักจาก
กล้วยหอมเขียวทั้ง 3 ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยปริ มาณกรดอะ
ซิ ติกอยูใ่ นช่วงระหว่าง 6.31 ถึง 7.91 เปอร์ เซ็นต์ และ
ตัวอย่างน้ าส้มสายชู หมักจากกล้วยหอมเขี ยวที่ ระดับ
ความสุ ก 100% นั้นมีค่าเฉลี่ยปริ มาณกรดอะซิ ติกสู ง
ที่สุด
นอกจากนี้ ภายหลังจากกระบวนการหมัก
เพื่อให้ได้เอทานอลและกรดอะซิ ติกในตัวอย่างไวน์
และน้ าส้มสายชูท้ งั 3 ตัวอย่าง พบว่าปริ มาณสารต้าน
อนุ มูลอิสระและกิ จกรรมการต้านอนุ มูลอิสระยังคง
หลงเหลื อและมีกิจกรรมอยู่ โดยที่ ตวั อย่างไวน์และ
น้ าส้มสายชูหมักที่ผลิตโดยใช้กล้วยหอมเขียวที่ระดับ
ความสุ ก 100% จะมี ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิ ก
ทั้งหมด ปริ มาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ท้ งั หมด
และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ (ABTS และ FRAP
assay) สู งที่สุด
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