ปีที่ 20 ฉบับที่ 39 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

วารสาร มฉก.วิชาการ

1

ผลผลิตกรดแลคติกจากกระบวนการหมักเศษผลไม
Lactic Acid Production from Fruit Waste Fermentation
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สมพงศ โอทอง**
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณผลผลิตกรดแลคติกจากการหมักเศษผลไม้แบบ
ไร้อากาศภายใต้อุณหภูมิการหมักที่แตกต่างกัน ด้วยแบคทีเรีย Lactobacillus plantarum สายพันธุ์
TISTR 926 ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ศึกษาปริมาณ
ผลผลิตกรดแลคติกจากกระบวนการหมักเศษผลไม้แบบไร้อากาศ โดยใช้เศษผลไม้ 3 ชนิด ได้แก่
เปลือกแตงโม ซังขนุน และแกนสับปะรด ส่วนที่ 2 ศึกษาผลของอุณหภูมิการหมัก ที่มีต่อปริมาณผลผลิต
กรดแลคติกที่เกิดขึ้น
ผลการทดลอง พบว่ า ผลผลิ ต กรดแลคติ ก ที่ ไ ด้ จ ากการหมั ก เปลื อ กแตงโม ซั ง ขนุ น และ
แกนสับปะรด มีค่า 25, 56 และ 54 kg/ton ของน้ำหนักสับสเตรต เมื่อหมักเป็นระยะเวลา 4 วัน
ภายใต้อุณหภูมิการหมัก 35°C เช่นเดียวกัน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่า ค่าเฉลี่ยผลผลิต
กรดแลคติ ก ที่ ไ ด้ จ ากการหมั ก เศษผลไม้ ทั้ ง 3 ชนิ ด มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
(p < 0.05) หลังจากหมักเป็นระยะเวลา 2 วัน และ 4 วัน และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) เมื่อหมักภายใต้อุณหภูมิการหมัก 35°C สำหรับการหมักเปลือกแตงโม ในขณะที่
ค่าเฉลี่ยผลผลิตกรดแลคติกที่ได้จากการหมักซังขนุนและแกนสับปะรด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อหมักภายใต้อุณหภูมิการหมัก 30°C 35°C และ 40°C อย่างไรก็ตาม
เมื่อคำนวณค่าผลผลิตจำเพาะสูงสุดของกรดแลคติกที่ได้จากการทดลอง พบว่า มีค่าใกล้เคียงกัน โดยมี
*มหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
**อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
***อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ
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ค่าเท่ากับ 378.5, 359.5 และ 376.5 kg/ton VS (Volatile solid) ตามลำดับ สำหรับการหมัก
เปลือกแตงโม ซังขนุน และแกนสับปะรด ภายใต้อณ
ุ หภูมกิ ารหมัก 35°C ซึง่ จากผลการศึกษา ชีใ้ ห้เห็นว่า
อุณหภูมกิ ารหมักทีเ่ หมาะสมสำหรับการหมักกรดแลคติกแบบไร้อากาศ คือ อุณหภูมิการหมัก 35°C
คำสำคัญ : กรดแลคติก การหมักแบบไร้อากาศ การหมักเศษผลไม้ แลคโตบาซิลลัส

Abstract
The purpose of this experimental research was to study the lactic acid production
from anaerobic fermentation of fruit waste under different fermented temperatures using
Lactobacillus plantarum TISTR 926. The study consisted of two parts, the first part was to
study lactic acid production under anaerobic fermentation of three kinds of fruit wastes;
watermelon shell, jackfruit fiber, and pineapple core and the second part was to study the
effect of fermentation temperature on the lactic acid production.
It was found that, at 35°C, the lactic acid production from the fermentation of
watermelon shell, jackfruit fiber, and pineapple core of 25, 56, and 54 kg/ton wt substrate
were obtained after 4 days of fermentation under the same fermentation temperature of
35º°C. From the statistical analysis results, it was found that the obtained average values
of lactic acid production from the fermentation of 3 kinds of fruit wastes showed
significant difference (p < 0.05) after 2 days and 4 days of fermentation. In addition, there
was the statistical significant difference (p < 0.05) under the fermented temperature of
35°C for the watermelon shell fermentation. Also, the average values of lactic acid
production from the fermentation of jackfruit fiber and pineapple core showed significant
difference (p < 0.05) under the fermented temperature of 30°C, 35°C and 40°C. However,
the calculation of maximum specific yield of the obtained lactic acid from the experiment
showed almost the same amounts such as 378.5, 359.5, and 376.5 kg/ton VS for the
watermelon shell, jackfruit fiber, and pineapple core under the fermented temperature of
35º°C, respectively. The results indicated that the appropriate fermentation temperature for
anaerobic fermentation of lactic acid was 35°C.
Keywords : Lactic acid, anaerobic fermentation, fruit waste fermentation, Lactobacillus sp.
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บทนำ
ปั จ จุ บั น ความต้ อ งการใช้ ก รดแลคติ ก
มีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกรดแลคติกสามารถนำไป
ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์
นม อุ ต สาหกรรมเคมี เป็ น ต้ น โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมเคมีที่มีการใช้กรดแลคติกเป็นสาร
ตั้งต้นในการผลิตโพลีแลคติกแอซิด (polylactic
acid ; PLA) ซึ่งเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาติ (biodegradable plastic) ไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสามารถใช้ แ ทน
พลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเคมีที่ย่อยสลายได้ยาก
โดยมีการคาดการณ์อัตราการเติบโตของปริมาณ
กรดแลคติกสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารใน
ตลาดโลก เท่ากับร้อยละ 10 ต่อปี (มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และสารอันตราย. พฤษภาคม 2550 : 70-71)
จากการศึกษาศักยภาพของชีวมวลและ
ของเสียเพื่อการผลิตกรดแลคติกที่ผ่านมา พบว่า
กรดแลคติ ก สามารถผลิ ต ได้ จ ากชี ว มวล ได้ แ ก่
ของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม เศษอาหาร ของ
เหลื อ ทิ้ ง จากการเกษตร เช่น ซังข้าวโพด กาก
น้ำตาล ชานอ้อย เป็นต้น (Gao, Ma and Xu.
November-December 2011 : 931) และเชื้อ
จุลินทรีย์ที่นิยมนำมาใช้สำหรับการหมักเพื่อให้ได้
ผลผลิตกรดแลคติก ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เช่น
เชื้ อ แบคที เ รี ย Sporolactobacillus inulinus
และ Bacillus เป็ น ต้ น โดยเชื้ อ แบคที เ รี ย
Lactobacillus plantarum สายพันธุ์ SP1-3 ให้
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ผลผลิตกรดแลคติกจากการหมักน้ำอ้อยในปริมาณ
17-20 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร (ธั ญ รั ต น์ ประชามอญ,
มัลลิกา บุญมี และกรกช ฮามสุโพธิ์. กรกฎาคมกันยายน 2551 : 1) เชื้อแบคทีเรีย Lactobacillus
plantarum สามารถผลิตกรดแลคติกจากการหมัก
เส้นใยพืชในปริมาณ 46 กรัมต่อ 100 กรัมของ
เส้นใยสับสเตรต (substrate) (Sreenath et al.
July 2001 : 518) และเชือ้ แบคทีเรีย Lactobacillus
lactis ให้ผลผลิตกรดแลคติกจากการหมักแป้งสาลี
ในปริมาณ 0.77-1.00 กรัมต่อกรัมของสับสเตรต
(John et al. March-April 2009 : 147) เป็นต้น
ซึ่งปัจจัยหลักที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตกรดแลคติก
ที่ได้จากกระบวนการหมัก ได้แก่ อุณหภูมิที่ใช้ใน
การหมัก โดยอุณหภูมิที่มีรายงานว่าเหมาะสมต่อ
การหมักเพื่อให้ได้ผลผลิตกรดแลคติกอยู่ในช่วง
33.5-38.0º°C (Akerberg et al. June 1998 :
682 ; Sreenath et al. July 2001 : 521 ;
Nancib et al. June 2001 : 150-152) อย่างไร
ก็ตาม การศึกษาผลผลิตกรดแลคติกจากชีวมวล
และของเสียชนิดอื่น ๆ ก็ยังเป็นที่ต้องการ เพื่อ
เป็ น ทางเลื อ กในการนำของเสี ย มาใช้ ป ระโยชน์
และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาต่อยอด
เพื่อประโยชน์ในเชิงการค้าต่อไป
ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นในการ
ศึกษาปริมาณผลผลิตกรดแลคติกจากการหมักเศษ
ผลไม้ แ บบไร้ อ ากาศ โดยใช้ แ บคที เ รี ย Lactobacillus ทำหน้าที่ในการย่อยเศษของเสียดังกล่าว
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต กรดแลคติ ก ในปริ ม าณต่ า ง ๆ
รวมทัง้ ศึกษาผลของอุณหภูมกิ ารหมักทีม่ ตี อ่ ปริมาณ
ผลผลิตกรดแลคติกที่เกิดขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาปริมาณผลผลิตกรดแลคติก
จากกระบวนการหมักเศษผลไม้แบบไร้อากาศ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลของอุ ณ หภู มิ ก ารหมั ก
ที่มีต่อปริมาณผลผลิตกรดแลคติกที่เกิดขึ้น

วิธีดำเนินการวิจัย
1. 	ขอบเขตของการวิจัย
		 1.1 งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย เชิ ง
ทดลองในระดั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โดยใช้ เ ชื้ อ
แบคทีเรีย Lactobacillus plantarum สายพันธุ์
TISTR 926 จากศู น ย์ เ ก็ บ รั ก ษาและรวบรวม
ข้อมูลจุลินทรีย์ สถาบันวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ในการหมักเศษผลไม้ชนิดต่าง ๆ
แบบไร้อากาศ ได้แก่ เปลือกแตงโม ซังขนุน และ
แกนสับปะรด โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ส่วน
คือ 1) ศึกษาปริมาณผลผลิตกรดแลคติกที่เกิดขึ้น
และ 2) ศึ ก ษาผลของอุ ณ หภู มิ ก ารหมั ก ที่ มี ต่ อ
ปริมาณผลผลิตกรดแลคติกที่เกิดขึ้น
		 1.2 สถานที่ศึกษาทดลอง คือ ห้อง
ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย ว
เฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางพลี
		 1.3 ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย คือ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 – มีนาคม พ.ศ. 2558
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2. 	ขั้นตอนและวิธีการศึกษา
		 2.1 การเตรี ย มสั บ สเตรตและเชื้ อ
จุลินทรีย์
			 1) เตรียมสับสเตรต (เศษผลไม้
ชนิดต่างๆ ได้แก่ เปลือกแตงโม ซังขนุน และแกน
สับปะรด) เพือ่ ใช้ในการหมักแบบไร้อากาศ โดยปัน่
ด้วยเครื่องปั่นอาหารในครัวเรือนทั่วไป (Phillip
HR-2011 Blender 1.5 L 200-240 V 350 W
2 speed) ที่ความเร็วสูงสุด 19,000 รอบต่อนาที
นาน 3 นาที เพื่อให้มีความเป็นเนื้อเดียวกัน และ
นำไปวิเคราะห์ส่วนประกอบ โดยมีรายละเอียดวิธี
วิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1
			 2) เตรี ย มเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ โดย
เพาะเชื้อแบคทีเรีย Lactobacillus plantarum
สายพันธุ์ TISTR 926 (จากศูนย์เก็บรักษาและ
รวบรวมข้อมูลจุลินทรีย์ สถาบันวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) จากหลอดเชือ้ แห้งแข็ง
(freeze-dried cultures) ตามวิธีของสถาบันฯ
เริ่มต้นจากการเพาะเชื้อใน Lactobacilli MRS
Agar (DifcoTM) โดยบ่มที่อุณหภูมิ 37°C เป็น
เวลา 48 ชั่วโมง และถ่ายเชื้อลงสู่อาหารเหลว
(Lactobacilli MRS broth) โดยบ่มเชื้อที่อุณหภูมิ
37°C เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ตามลำดับ
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ตารางที่ 1 พารามิเตอร์และวิธีวิเคราะห์ (APHA. 1998)
พารามิเตอร์
วิธีวิเคราะห์
ความเป็นกรดด่าง (pH)
Electrometric method (APHA 4500-H+)
ของแข็งทั้งหมด (Total solids)
อบที่ 103-105°C
ของแข็งระเหยง่าย
เผาที่ 550°C
เถ้า (Ash)
เผาที่ 550°C
ความชื้น (Moisture)
อบที่ 135°C
ซีโอดี (COD)
Closed reflux method (APHA 5220)
ทีเคเอ็น (TKN)
Kjeldahl method (APHA 4500-Norg)
น้ำมันและไขมัน (Oil & grease)
Soxhlet Extraction (APHA 5520)
น้ำตาลทั้งหมด (Total sugar)
วิเคราะห์โดยเครื่อง HPLC (UV/VIS detection)
กลูโคส (Glucose), ไซโลส (Xylose)
ผลผลิตกรดแลคติก (Lactic acid)
วิเคราะห์โดยเครื่อง HPLC (UV/VIS detection)
		 2.2 จำลองกระบวนการหมั ก กรด
แลคติกแบบไร้อากาศภายใต้สภาพไร้เชือ้ (aseptic
fermentation) ในขวดซีรั่ม ปริมาตร 120 mL
โดยแบ่งชุดทดลองตามอุณหภูมิในการหมัก เป็น
3 ชุดทดลอง ได้แก่ ชุดทดลองกระบวนการหมัก
ที่อุณหภูมิ 30°C, 35°C และ 40°C โดยในแต่ละ
ชุดทดลอง ใช้สับสเตรตระหว่าง 15-36 g (5 g
Total sugar) ปรับ pH ของ สับสเตรตให้อยู่ใน
ช่วง 4-5 ทำให้เกิดสภาพไร้อากาศในแบบจำลอง
การหมัก โดยการเป่าด้วยก๊าซอาร์กอนประมาณ
2 นาที และนึ่งฆ่าเชื้อชุดทดลองทั้งหมดที่อุณหภูมิ
121°C เป็นเวลา 15 นาที ก่อนใส่เชื้อจุลินทรีย์
L. plantarum TISTR 926 ที่ผ่านการเพาะเชื้อใน
อาหารแข็งและอาหารเหลวแล้วในปริมาณ 5%
(v/v) หลังจากนั้นนำชุดทดลองไปบ่มในตู้ควบคุม
อุ ณ หภู มิ โดยในแต่ ล ะชุ ด ทดลองมี ชุ ด ควบคุ ม
(กลูโคส 5 g/L) 1 ชุด

		 2.3 การเก็ บ ตั ว อย่ า งเพื่ อ นำไป
วิเคราะห์
			 1) เก็บตัวอย่างจากชุดทดลองที่
ควบคุมอุณหภูมิในแต่ละวัน โดยใช้เข็มสำหรับ
เก็บตัวอย่าง (syringe) ดูดส่วนที่เป็นของเหลว
จากในขวดซีรั่ม ปริมาณ 5 mL
			 2) ปั่ น แยกตั ว อย่ า งที่ เ ก็ บ มา
จากขั้นตอนที่ 1 เพื่อแยกส่วนที่เป็นอนุภาคออก
จากส่ ว นของเหลวอย่ า งแท้ จ ริ ง โดยใช้ เ ครื่ อ ง
เหวี่ยง (Eppendorf) ที่ความเร็วรอบ 13,400
รอบต่ อ นาที เป็ น เวลา 10 นาที แล้ ว
กรองผ่ า นกระดาษกรองขนาด 0.2 μ อี ก ครั้ ง
ก่อนนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC โดยกำหนด
สภาวะของเครื่อง HPLC ดังนี้ เครื่องมือ (HPLC:
Agilent 1100), Column: Animex HPX-87H,
Dimentions 300 mm x 7.8 mm, Detector:
UV-VIS detector and Refractive Index
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detector, in series, Mobile phase: 4 mM
H2SO4 solution in filtrated milliQ-water,
Flow rate: 0.6 ml/min, Run time 25 min/
sample

3. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ

วิ เ คราะห์ ข้ อมูลปริมาณผลผลิตกรดแลคติกที่ได้
จากการหมักเศษผลไม้ชนิดต่างๆ แบบไร้อากาศ
ภายใต้อุณหภูมิการหมัก 30, 35, และ 40°C สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่ า ร้ อ ยละ และการวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวน

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
1. ส่ ว นประกอบของสั บ สเตรตที่ ใ ช้
ในการหมักกรดแลคติก สับสเตรตที่ใช้ในการ

หมักกรดแลคติกในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เศษ
ผลไม้ (เปลือกแตงโม ซังขนุน และแกนสับปะรด)
มีส่วนประกอบแสดงดังตารางที่ 2 โดยเปลือก
แตงโมมีค่าเฉลี่ยความเป็นกรดด่างสูงที่สุด (5.21)
และมีปริมาณความชื้นสูงที่สุด (ร้อยละ 92.87)
ส่วนเศษผลไม้อื่น ๆ พบว่า ซังขนุน มีค่าพารา
มิ เ ตอร์ สู ง ที่ สุ ด คื อ ปริ ม าณเฉลี่ ย ของของแข็ ง
ทั้ ง หมด (174.80 g/kg) ของแข็ ง ระเหยง่ า ย
(155.62 g/kg) เถ้า (19.18 g/kg) ซีโอดี (182.33
g/L) และทีเคเอ็น (2.67 g/kg) สำหรับปริมาณ
น้ ำ ตาลทั้ ง หมดที่ มี อ ยู่ ใ นเศษผลไม้ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ทดลอง มีค่าอยู่ในช่วง 15.33-39.06 g/kg โดย
แกนสั บ ปะรดเป็ น เศษผลไม้ ที่ มี ป ริ ม าณน้ ำ ตาล
ทั้งหมดโดยเฉลี่ยสูงที่สุด (39.06 g/kg) ในขณะที่
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ตรวจไม่พบปริมาณน้ำมันและไขมันในเศษผลไม้
ทุกชนิด
2. ปริมาณผลผลิตกรดแลคติก (Lactic
Acid Production) จากกระบวนการหมักเศษ
ผลไม้แบบไร้อากาศ จากผลการทดลองหมักเศษ
ผลไม้ 3 ชนิด ได้แก่ เปลือกแตงโม ซังขนุน และ
แกนสับปะรด แบบไร้อากาศ โดยใช้เชื้อแบคทีเรีย
Lactobacillus plantarum สายพันธุ์ TISTR 926
โดยแปรผันอุณหภูมิที่ใช้ในการหมัก คือ ที่ 30,
35, และ 40º°C พบว่า ได้ปริมาณผลผลิตหลัก คือ
กรดแลคติ ก และผลผลิ ต พลอยได้ อื่ น ๆ เช่ น
ไซโลส (xylose) อราบิโนส (arabinose) กรดซัค
ซิ นิ ค (succinic acid) กรดฟอร์ มิ ค (formic
acid) และอะซิเตท (acetate) เป็นต้น ในแต่ละ
ชุดทดลองที่มีอุณหภูมิในการหมักแตกต่างกัน โดย
ผลผลิตกรดแลคติกที่ได้จากการหมักเปลือกแตงโม
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 25 kg/ton wt substrate
ภายใต้อุณหภูมิการหมัก 35°C เมื่อหมักเป็นระยะ
เวลา 4 วัน (ภาพที่ 1) ในขณะทีผ่ ลผลิตกรดแลคติก
เฉลี่ยสูงสุดที่ได้จากการหมักซังขนุนเมื่อหมักด้วย
ระยะเวลาเท่ากัน (4 วัน) มีคา่ สูงกว่า (56 kg/ton
wt substrate) เมื่อหมักภายใต้อุณหภูมิการหมัก
35°C เช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่ออุณหภูมิการหมักสูงขึ้น
(40 ° C) ผลผลิ ต กรดแลคติ ก ที่ ไ ด้ มี ค่ า ต่ ำ ลง
นอกจากนี้ จากผลการทดลอง พบว่า ผลผลิตกรด
แลคติ ก ที่ ไ ด้ จ ากการหมั ก แกนสั บ ปะรดมี ค่ า ใกล้
เคียงกับการหมักซังขนุน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเมื่อ
หมักเป็นระยะเวลา 4 วัน เท่ากับ 54 kg/ton wt
substrate โดยเมื่ อ อุ ณ หภู มิ ก ารหมั ก สู ง ขึ้ น
ผลผลิตกรดแลคติกที่ได้มีค่าลดลงเช่นเดียวกับผล
ที่เกิดขึ้นกับซังขนุน
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ตารางที่ 2 ส่วนประกอบของสับสเตรตที่ใช้ในการหมักกรดแลคติก
พารามิเตอร์
เปลือกแตงโม
   ซังขนุน
ค่าเฉลี่ย
SD
ค่าเฉลี่ย
SD
ความเป็นกรดด่าง
5.21
0.01
4.70 0.02
ของแข็งทั้งหมด
64.00
2.97
174.80 0.82
(g/kg)
ของแข็งระเหยง่าย
52.02
0.59
155.62 5.65
(g/kg)
เถ้า (g/kg)
11.98
3.03
19.18 5.59
ความชื้น (%)
92.87
0.26
85.31 0.83
ซีโอดี (g/L)
70.48
1.85
182.33 0.00
ทีเคเอ็น (g/kg)
nd
2.67 0.21
น้ำมันและไขมัน
nd
nd
น้ำตาลทั้งหมด
15.33
1.54
31.00 0.42
(g/kg)

7

แกนสับปะรด
ค่าเฉลี่ย
SD
3.80
0.01
145.37
0.84
142.56

0.74

2.82
82.68
153.73
nd
nd
39.06

0.12
0.55
8.23

4.62

nd = ตรวจไม่พบ, ค่าเฉลี่ย (Triplicate)
เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตกรดแลคติก
ที่ได้จากการหมักเศษผลไม้ทั้ง 3 ชนิด แล้ว พบว่า
ซั ง ขนุ น เป็ น เศษผลไม้ ที่ มี ศั ก ยภาพที่ สุ ด และ
เหมาะที่จะนำมาเป็นสับสเตรตสำหรับการหมัก
เพื่อให้ได้ผลผลิตกรดแลคติกในปริมาณสูงโดยใช้
ระยะเวลาหมัก 4 วัน (ตารางที่ 3) ดังจะเห็นได้
จากปริมาณน้ำตาล (กลูโคสและไซโลส) ที่ลดลง
อย่างรวดเร็วภายหลังจากการหมักเพียง 2 วัน
ภายใต้อุณหภูมิการหมัก 35°C (ภาพที่ 2 ก) ทั้งนี้
ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากปริมาณน้ำตาลที่เป็นส่วน
ประกอบของซังขนุน ที่มีปริมาณเพียงพอสำหรับ
กระบวนการแปรสภาพของแบคทีเรีย ซึ่งน้ำตาล
โดยเฉพาะกลู โ คส จั ด เป็ น แหล่ ง คาร์ บ อนที่ ดี

สำหรับการผลิตกรดแลคติก รวมทั้งปริมาณสาร
อินทรีย์ที่เป็นส่วนประกอบในซังขนุนที่มีปริมาณ
สูง (ตารางที่ 2) ทำให้สามารถผลิตกรดแลคติก
ได้สูงกว่าสับสเตรตอื่น ๆ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
โดยแนวโน้มการลดลงของปริมาณน้ำตาลจากการ
หมั ก สั บ สเตรตชนิ ด อื่ น ภายใต้ อุ ณ หภู มิ ก ารหมั ก
30 ° C และ 40 ° C ก็ มี ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั น
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการทดลองที่ได้จากชุด
ควบคุ ม (กลู โ คส) พบว่ า กลู โ คส 1 โมล ถู ก
เปลี่ยนเป็นกรดแลคติก 2 โมล ซึ่งสอดคล้องกับ
การเปลี่ ย นน้ ำ ตาลกลู โ คสไปเป็ น กรดแลคติ ก ใน
ทางทฤษฎี (ภาพที่ 2 ข)
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ภาพที่ 1 ผลผลิตกรดแลคติกจากการหมักเศษผลไม้แบบไร้อากาศภายใต้อุณหภูมิการหมักที่ 30, 35
และ 40°C ระยะเวลาการหมัก 4 วัน

(ก) ซังขนุน

(ข) ผลผลิตกรดแลคติกจากชุดควบคุม

ภาพที่ 2 ปริ ม าณน้ ำ ตาลตลอดระยะเวลาการหมั ก ซั ง ขนุ น และผลผลิ ต กรดแลคติ ก จากชุ ด ควบคุ ม
(กลูโคส)

3. ผลผลิตจำเพาะ (Specific Yield) 
 อินทรีย์ที่แตกต่างกัน พบว่า ค่าผลผลิตจำเพาะ
ที่ได้จากการหมักเศษผลไม้แต่ละชนิด จากการ ของกรดแลคติกสูงสุดที่ได้ มีค่าใกล้เคียงกัน โดยมี
คำนวณค่ า ผลผลิ ต จำเพาะของกรดแลคติ ก ที่ ไ ด้
จากการหมักเศษผลไม้ที่มีส่วนประกอบของสาร

ค่าเท่ากับ 378.5, 359.5 และ 376.5 kg/ton VS
(Volatile solid) สำหรับการหมักเปลือกแตงโม
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ซังขนุน และแกนสับปะรด เป็นระยะเวลา 4 วัน
ภายใต้อณ
ุ หภูมกิ ารหมัก 35°C ตามลำดับ (ภาพที่ 3)
จากผลการทดลอง ชี้ให้เห็นว่า ปริมาณ
สารอินทรีย์ที่เป็นส่วนประกอบในเศษผลไม้แต่ละ
ชนิด (น้ำตาลในรูปของกลูโคสและไซโลส) ถูก
เปลี่ยนไปเป็นผลผลิตกรดแลคติกประมาณร้อยละ
40 โดยเปลือกแตงโมทีม่ ปี ริมาณของแข็งระเหยง่าย
เป็นส่วนประกอบต่ำทีส่ ดุ (ร้อยละ 5.15) มีปริมาณ
ผลผลิตกรดแลคติกต่อปริมาณของแข็งระเหยง่าย
เท่ากับ 18.5 gVS/L ส่วนซังขนุนและแกนสับปะรด
    homolactic fermentation
C6H12O6
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มี ป ริ ม าณของแข็ ง ระเหยง่ า ยสู ง กว่ า โดยมี ค่ า
เท่ากับ ร้อยละ 15.56 และร้อยละ 14.34 และมี
ปริ ม าณผลผลิ ต กรดแลคติ ก ต่ อ ปริ ม าณของแข็ ง
ระเหยง่าย เท่ากับ 31.1 และ 21.5 gVS/L ตาม
ลำดั บ ซึ่ ง จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาครั้ ง นี้
(อุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช้ ใ นการหมั ก และผลผลิ ต หลั ก ที่
เกิ ด ขึ้ น ) เป็ น ส่ ว นสนั บ สนุ น ว่ า การหมั ก ครั้ ง นี้
เป็ น การหมั ก แบบโฮโมแลคติ ก (homolactic
fermentation, สมการที่ 1) โดยมีผลผลิตอื่น ๆ
(อะซิเตต) เกิดขึ้นในปริมาณต่ำ

2CH3CHOHCOOH + 1ATP

(1)

ภาพที่ 3 ผลผลิตจำเพาะของกรดแลคติกจากการหมักเศษผลไม้แบบไร้อากาศภายใต้อุณหภูมิการหมัก
ที่ 30, 35 และ 40°C ระยะเวลาการหมัก 4 วัน

4. ผลของอุ ณ หภู มิ ก ารหมั ก ที่ มี ต่ อ
ปริมาณผลผลิตกรดแลคติกจากกระบวนการ
หมักเศษผลไม้แบบไร้อากาศ
จากการทดลองหมักเศษผลไม้ทั้ง 3 ชนิด
ภายใต้อุณหภูมิการหมัก 30°C, 35°C และ 40°C

พบว่า ได้ผลผลิตกรดแลคติกในปริมาณที่แตกต่าง
กัน โดยเมื่อใช้เปลือกแตงโมเป็นสับสเตรตในการ
หมัก พบว่า ได้ผลผลิต กรดแลคติกสูงสุดภายใต้
อุณหภูมิการหมัก 35°C และเมื่อใช้ซังขนุนและ
แกนสั บ ปะรดเป็ น สั บ สเตรตในการหมั ก พบว่ า
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ได้ผลผลิตกรดแลคติกสูงสุดภายใต้อณ
ุ หภูมกิ ารหมัก
35°C เช่นเดียวกัน (ภาพที่ 1) โดยเมื่อพิจารณา
ปริมาณผลผลิต กรดแลคติกที่เกิดขึ้นตลอดระยะ
เวลาการหมักภายใต้อุณหภูมิการหมักที่เหมาะสม
ดั ง กล่ า วนี้ พบว่ า ปริ ม าณผลผลิ ต กรดแลคติ ก
มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการหมัก และมี
ปริมาณสูงหลังจากหมักได้ 4 วัน (ตารางที่ 3) โดย
ซั ง ขนุ น เป็ นสับสเตรตที่หมักแล้วให้ผลผลิตกรด
แลคติกในปริมาณสูงที่สุดภายใต้ระยะเวลาการ
หมักดังกล่าว (ภาพที่ 4) อย่างไรก็ตาม จากผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ พบว่า ค่าเฉลีย่ ผลผลิต

กรดแลคติกที่ได้จากการหมักเศษผลไม้ทั้ง 3 ชนิด
มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
(p < 0.05) หลังจากหมักเป็นระยะเวลา 2 วัน
และ 4 วั น และมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย
สำคั ญ ทางสถิ ติ (p < 0.05) เมื่ อ หมั ก ภายใต้
อุณหภูมิการหมัก 35°C สำหรับการหมักเปลือก
แตงโม ในขณะที่ค่าเฉลี่ยผลผลิตกรดแลคติกที่ได้
จากการหมักซังขนุนและแกนสับปะรด มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)
เมื่อหมักภายใต้อุณหภูมิการหมัก 30 °C 35 °C
และ 40°C (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ผลผลิตกรดแลคติกจากการหมักเศษผลไม้แบบไร้อากาศ ภายใต้อุณหภูมิการหมักต่าง ๆ
สับสเตรต

อุณหภูมิ (º°C)

เปลือกแตงโม

30
35
40
30
35
40
30
35
40

ซังขนุน

แกนสับปะรด

ค่าเฉลี่ยผลผลิตกรดแลคติก (kg/ton wt substrate)*
0 วัน
2 วัน
4 วัน
6 วัน
9 วัน
0ad
16 be
19 cg
18 cg
19 cg
0 ad
18 bf
25 ch
25 ch
26 ch
0 ad
17 be
18 cg
16 cg
16 cg
0 ad
30 be
34 ch
36 ch
37 ch
0 ad
46 bf
56 ci
56 ci
55 ci
0 ad
19 bg
26 cj
30 cj
25 cj
0 ad
24 be
37 ch
42 ch
40 ch
0 ad
28 bf
54 ci
57 ci
54 ci
0 ad
26 bg
28 cj
29 cj
28 cj

*ตัวอักษรหลังค่าเฉลี่ยผลผลิตกรดแลคติกลำดับแรก แสดงความเหมือน/แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) ของค่าเฉลีย่ ฯ ทีร่ ะยะเวลาการหมักต่างกัน และตัวอักษรหลังค่าเฉลีย่ ผลผลิตกรดแลคติก
ลำดับที่ 2 แสดงความเหมือน/แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ของค่าเฉลี่ยฯ ที่
อุณหภูมิการหมักต่างกัน
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ภาพที่ 4 ปริมาณกรดแลคติกสูงสุดจากการหมักเศษผลไม้ภายใต้อุณหภูมิการหมัก 35°C
ตลอดระยะเวลาการหมัก (9 วัน)
จากผลการศึกษา ชี้ให้เห็นว่า อุณหภูมิที่
ใช้ในการหมักมีผลต่อปริมาณผลผลิตกรดแลคติก
เนื่ อ งจากอุ ณ หภู มิ มี บ ทบาทสำคั ญ ในการแสดง
ออกของเอ็นไซม์บางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
กรดแลคติก เช่น เอ็นไซม์แลคเตทดีไฮโดรจิเนส
(lactate dehydrogenase) โดยซั ง ขนุ น เป็ น
สับสเตรตที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดถึงผล
ของอุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช้ ส ำหรั บ การหมั ก ซึ่ ง อุ ณ หภู มิ
การหมักที่เหมาะสมที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ คือ
ุ หภูมิ
อุณหภูมกิ ารหมักที่ 35°C (ภาพที่ 1) ทัง้ นีอ้ ณ
ที่ เ หมาะสมสำหรั บ แบคที เ รี ย Lactobacillus
plantarum สายพั น ธุ์ TISTR 926 ซึ่ ง เป็ น
แบคที เ รี ย ที่ ใ ช้ ใ นการทดลองครั้ ง นี้ ที่ ศู น ย์ เ ก็ บ
รั ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล จุ ลิ น ทรี ย์ สถาบั น
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย
แนะนำให้ ใ ช้ ใ นการหมั ก คื อ อุ ณ หภู มิ 30 ° C
อย่ า งไรก็ ต าม อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมสำหรั บ การ
เจริญเติบโตและการทำงานของแบคทีเรียชนิดนี้
ซึ่ ง เป็ น แบคที เ รี ย ที่ จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม แฟคั ล เทที ฟ

(Facultative) (Panesar et al. March 2007 :
7-8) มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 20-40 ° C (Idris and
Suzana. May 2006 : 1120-1121)

สรุปผลการวิจัย
1. ปริ ม าณผลผลิ ต กรดแลคติ ก จาก
กระบวนการหมั ก เศษผลไม้ แ บบไร้ อ ากาศ โดย
แบคทีเรีย Lactobacillus plantarum สายพันธุ์
TISTR 926 เมื่อหมักเป็นระยะเวลา 4 วัน มีค่า
สู ง สุ ด จากการหมั ก ซั ง ขนุ น (56 kg/ton wt
substrate) แกนสั บ ปะรด (54 kg/ton wt
substrate) และเปลือกแตงโม ให้ผลผลิตกรด
แลคติกต่ำที่สุด (25 kg/ton wt substrate) ตาม
ลำดับ
2. อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการหมัก
กรดแลคติ ก จากเศษผลไม้ แ บบไร้ อ ากาศ โดย
แบคทีเรีย Lactobacillus plantarum สายพันธุ์
TISTR 926 ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ คือ อุณหภูมิ
การหมัก 35°C
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ในการหมักเศษผลไม้แบบไร้อากาศ
โดยใช้เชื้อแบคทีเรีย Lactobacillus plantarum
สายพั น ธุ์ TISTR 926 เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต กรด
แลคติกในปริมาณสูง นอกจากปัจจัยที่สำคัญ คือ
อุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช้ ใ นการหมั ก แล้ ว ควรพิ จ ารณา
ปริมาณของแข็งระเหยง่าย และปริมาณน้ำตาล
ทั้งหมดของเศษผลไม้ที่ใช้ในการหมัก ร่วมด้วย

เพื่อใช้ในการพิจารณาศักยภาพของเศษผลไม้ที่จะ
นำมาใช้หมักเพื่อให้ได้ผลผลิตกรดแลคติก
2. ควรศึกษาศักยภาพการหมักเพื่อให้ได้
ผลผลิตกรดแลคติกจากเศษผลไม้ชนิดอื่น ๆ เพิ่ม
เติม เช่น เปลือกกล้วย เปลือกส้มโอ เปลือกมังคุด
เป็นต้น เนื่องจากเป็นเศษของเสียจากผลไม้ที่มี
ปริมาณมากในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ทั้งใน
เชิงสิ่งแวดล้อม (ลดปริมาณของเสีย) และการ
ประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม (ผลิตในเชิงพาณิชย์)

(
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