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บทคัดยอ 
 ตนจาก (Nypa fruticans) เปนพืชท่ีใหเอทานอลตอไรสูง (1,037-2,496 ลิตรตอไร) เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น เชน มะพราว มัน
สําปะหลัง และออย โดยท่ีตนจากใหปริมาณเอทานอลมากกวาออย (536-1,072 ลิตรตอไร) ถึงสองเทา ดังนั้นหากไดรับการพัฒนาการผลิตน้ําหวาน
จาก (Nipa sap) ท่ีเหมาะสมอาจใชเปนเชื้อเพลิงยามขาดแคลนไดเปนอยางดี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเทคนิคการผลิตน้ําหวานจากสําหรับ
การผลิตเอทานอล โดยศึกษาตนจากจํานวน 2 สายพันธุ คือ จากผูและจากเมีย จากการทดลอง พบวา สายพันธุท้ังสองใหปริมาณน้ําหวานไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) แตปริมาณน้ําหวานจากท่ีไดเมื่อจํานวนวันตีงวงจากตางกัน ผลท่ีไดพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
โดยจากผูใหปริมาณน้ําหวานจากท่ีจํานวนวันตีงวงจาก 0, 10, 15 และ 20 วัน เทากับ 0, 119.67, 552.33, 981.67 และ 991.33 มิลลิลิตรตอตน 
ตามลําดับ และจากเมียใหปริมาณน้ําหวานจากท่ีจํานวนวันตีงวงจาก 0, 10, 15 และ 20 วัน เทากับ 0, 116.35, 550.65, 979.33 และ 992.00 
มิลลิลิตรตอตน ตามลําดับ โดยจํานวนวันตีงวงจากท่ีใหปริมาณน้ําหวานจากมากท่ีสุด คือ เวลา 20 วัน แตเมื่อเปรียบเทียบกันกับเวลา 15 วัน พบวาไม
มีตางกันทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้นจึงเลือกจํานวนวันตีงวงจากท่ีเวลา 15 วัน เพ่ือเปนการประหยัดเวลาในการผลิตน้ําหวานจากสําหรับใชในการผลิต 
เอทานอลตอไป 

คําสําคัญ:  ตนจาก, น้ําหวานจาก, เอทานอล 

1. ที่มาและความสําคัญ 
ในอดีตผูอาศัยอยูชายฝงทะเลไดใชประโยชนของตนจากอยางกวางขวาง อาศัยใบจากทําฝาบาน มุงหลังคา มวนบุหร่ี ทําภาชนะชนิดตางๆ 

เชน หมวก ภาชนะตักน้ํา ไมกวาด ฯลฯ นอกจากนี้ยังใชเปนอาหารไดแก ผล ยอดออน และน้ําหวานจากตนจากเพ่ือใชทําน้ําตาล น้ําสมสายชู เอ
ทานอล เคร่ืองด่ืม เรียกไดวาเปนไมคูชีวิตของคนท่ีอาศัยบริเวณชายฝง ตอมาเมื่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรประจําทองถ่ินก็ถูก
แทนท่ี ดังนั้นการใชทรัพยากรอยางย่ังยืนในยุคท่ีพลังงานมีราคาสูงจึงมีความจําเปน ตนจากจึงเปนแหลงของพลังงานทางเลือกอีกทางหนึ่ง เพราะเปน
พืชใหน้ําตาลและสามารถหมักเปนเอทานอลไดดีมีประสิทธิภาพสูง ประกอบดวยพ้ืนท่ีชายฝงของประเทศไทยมีความเหมาะสมกับพืชชนิดนี้อยูแลว 
เพียงแตทุกฝายใหความสนใจอยางจริงจัง โดยทําการศึกษา หาความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเทคนิคการปลูก การใหปุย การจัดการกอนปาดน้ําหวาน และ
การจัดการไรจากและเทคนิคการผลิตเอทานอลท่ีมีประสิทธิภาพ เปนตน  

 ตนจากเปนพืชท่ีใหเอทานอลตอไรสูง เมื่อเปรียบเทียบกับพืชอื่น เชน มะพราว มันสําปะหลัง และออย ดังนั้นหากไดรับการพัฒนาท่ีเหมาะสม
อาจใชเปนเชื้อเพลิงยามขาดแคลนไดดี โดยท่ี 1 กานทะลายผล สามารถปาดเปนชิ้นเล็กๆ ใหน้ําหวานเฉลี่ยวันละ 0.7 ลิตร หรือคิดเปนผลผลิตน้ําตาล
ปบ 165 กก.ตอไรตอเดือน โดยมีการประเมินวาตนจากสามารถใหน้ําตาลไดถึง 20 ตันตอแฮกตาร หรือ 3,200 กิโลกรัมตอไรตอป และคิดเปนเอทา
นอล 90 บารเรล หรือ 14,300 ลิตรตอแฮกตาร หรือ 2,288 ลิตรตอไรตอป ซึ่งมากกวาออยถึงสองเทา (นพรัตน บํารุงรักษ, 2540) ดังนั้นการนํา
น้ําหวานจากมาผลิตผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมดวยกระบวนการหมักจึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจ โดยเฉพาะการผลิตเอทานอลเพ่ือใชเปนพลังงานทดแทน อีก
ท้ังเปนการลดการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงจากตางประเทศ ทําใหประหยัดคาใชจายของประเทศและยังชวยลดมลภาวะสิ่งแวดลอมของโลกท่ีเปนปญหา
สําคัญของโลกอีกดวย งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเทคนิคการผลิตน้ําหวานจากเพ่ือใชสําหรับการผลิตเอทานอล 

2.งานวิจัยที่เก่ียวของ 
น้ําหวานของจากมีน้ําตาลซูโครส (sucrose) ประมาณ 17 เปอรเซ็นต (Purseglove, 1972) ในขณะท่ีบางพ้ืนท่ีรายงานวา มีน้ําตาล 6-17 

เปอรเซ็นต (FAO,1994) ข้ึนอยูกับพันธุจาก พ้ืนท่ีปลูก น้ําในดิน ความเค็ม และปจจัยแวดลอมอื่นๆ นอกจากนี้ Burkill (1996) รายงานวาน้ําตาลจาก 
454 ลิตร จะใหน้ําตาลปบ 52 กิโลกรัม และใน 1 ไร จะไดน้ําตาล 480 กิโลกรัมตอฤดูการผลิต สวนการเตรียมกานทะลายผลกอนปาด ผลการวิจัยของ 
Tran Van Ba (1999) พบวาทะลายท่ีมีอายุมากกวา 3 เดือนแลวใชจํานวนวันกระตุน หรือ เคาะกานหลายวันจะใหน้ําหวานมากกวาทะลายท่ีมีอายุ
นอยและเคาะดวยจํานวนวันท่ีนอยกวา การศึกษาท่ีอําเภอปากพนังยังพบวา มีความสัมพันธกันระหวางวิธีการเคาะกานและอัตราการไหลของน้ําหวาน 
รวมท้ังความชื้นในดิน และพบวาน้ําหวาน 100 ลิตรใหน้ําตาล 20.83 กิโลกรัม (Bamroongrugsa et.al, 2004)  

Matsui และคณะ (2011) ไดทําการศึกษาในพ้ืนท่ีปลูกตนจากท่ี ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาในพ้ืนท่ี 1 
ไร ใชกานผลเพ่ือปาดเอาน้ําหวาน จํานวนเพียง 60 กาน จากกานท้ังหมด 2,000 กาน และ ในพ้ืนท่ีตนจาก 5 แปลง ไดทําการสุม กานผลท่ีปาดเอา
น้ําหวานมา 32 กาน เพ่ือตรวจหาปริมาตรน้ําหวาน ปริมาณน้ําตาล และ ระยะเวลาทั้งหมดในการปาดแตละกาน พบวาปริมาณน้ําตาล ท่ีวัดจาก
น้ําหวาน  679 ตัวอยาง มีปริมาณสม่ําเสมอคือ เฉลี่ย 20.1 เปอรเซ็นต (น้ําหวาน 100 ลิตร ไดน้ําตาล 20.1 กิโลกรัม) ปริมาตรน้ําหวานเฉลี่ยแตละวัน 
(คือใชเวลา 30 วัน) จากการปาดแตละกานคือ 589 มิลลิลิตร อาจกลาวไดวา เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะห ตนจากจะสามารถผลิตเอทานอลได 4,011 
ลิตร ตอพ้ืนท่ี   1 แฮกตาร (6.25 ไร) ซึ่งสูงใกลเคียงกับออย สําหรับระยะเวลาปาดน้ําหวานและปริมาตรน้ําหวานแตละวันมีความผันแปร ตามสภาพ
ของกานและสภาพแปลง อนึ่งเมื่อศึกษาสวนประกอบทางเคมีของสวนตางๆในตนจาก พบวาคาเฉลี่ยทุกสวนมี เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสในชวง 28.9-
45.6 เปอรเซ็นต และ 21.8- 26.4  เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในแตละสวนของพืชจะมีความเดนตางกัน และสามารถใชประโยชนเปนแหลงของลิกโน
เซลลูโลส สําหรับเปนเชื้อเพลิงและสารเคมีไดดี (Tamunaidu and Saka, 2011) 
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Tamunaidu และ Saka (2013) ศึกษาศักยภาพน้ําตาลจากตนจาก (Nipa sap) เพ่ือใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตเอทานอล จากการศึกษา 
พบวา ตนจากท่ีทําการทดลองมีศักยภาพในการผลิตน้ําตาลประมาณ 0.4 ถึง 1.2 ลิตรตอตน โดยมีองคประกอบของน้ําตาลท้ังหมด 159 ถึง 214 กรัม
ตอกิโลกรัม  สวนใหญเปนน้ําตาลซูโครส กลูโคส และฟรุกโตส นอกจากนี้ยังมีแรธาตุโซเดียม โพแทสเซียม และแคลเซียม รวมกันประมาณ 5 กรัมตอ
กิโลกรัม เมื่อนําน้ําตาลจากไปผลิตเอทานอลโดยเชื้อยีสต Saccharomyces cerevisiae สามารถผลิตเอทานอลไดภายใน 30 ถึง 48 ชั่วโมง ในสภาวะ
ท่ีไมมีและมีการเติมสารอาหารเพ่ิม พบวา สามารถผลิตเอทานอลได 96.9 และ 95.5 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

3.วิธีการทดลอง 
 3.1. ศึกษาเทคนิคการผลิตน้ําหวานจาก 

สํารวจพ้ืนท่ีผลิตน้ําตาลจาก ณ บริเวณพ้ืนท่ีปลูกตนจาก ชุมชนในบาง อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือใชในการศึกษาสําหรับการ
ผลิตเอทานอล เมือ่ไดพ้ืนท่ีท่ีผลิตน้ําหวานจากแลว ทําการศึกษาเทคนิคการผลิตน้ําหวานจาก ไดแก สายพันธุ การตีงวงจาก การปาดงวงจาก เวลาใน
การปาด โดยเลือกทะลายจากหรือกอจากท่ีสมบูรณ โดยดูจากความหนาแนนของกอจากตอพ้ืนท่ีปลูก ซึ่งในการทดลองนี้มีจํานวน 50 กอตอไร เมื่อ
เลือกกอท่ีสมบูรณแลว ข้ันตอนตอไปคือ การเตรียมกานทะลายผลกอนปาดโดยจะเลือกทะลายท่ีมีอายุมากกวา 3 เดือน (รูปท่ี 1) จํานวน 3 ทะลายตอ
สายพันธุ แลวศึกษาจาํนวนวันสําหรับตีงวงจากหรือเคาะกานชอผล (กระตุนน้ําหวาน) ท่ีเวลา 0, 10, 15 และ 20 วัน โดยทําการเคาะจํานวน 20 คร้ัง 
แลวใชเทาเขยาอีก 5 คร้ัง ทําทุกวัน ๆ ละ 1 คร้ังในชวงเวลา 16.00 น. – 17.00 น. (รูปท่ี 2) หลังจากตีงวงจากหรือเคาะกานชอผลครบตามจํานวนวัน
แลว ก็ตัดทะลายหรือผลท้ิงเหลือแตกานทะลาย หรืองวงจากเทานั้น โดยการตัดกานทะลายเปนชิ้นแวนบางๆ หนาเพียง 1-2 มิลลิเมตร โดยใชมีดพราปาด 2-3 
คร้ัง ดึงเขาหาตัวซึ่งจะปาดในเวลา 17.00 น. และเก็บน้ําหวานเวลา 06.00 น. ซึ่งตอนกลางคืนน้ําหวานจากมีอัตราการไหลดีกวาตอนกลางวัน โดยท่ี 1 กาน จะ
ปาดหมดในเวลา 1-3 เดือน หรือข้ึนอยูกับความยาวของกานทะลาย แลวเอากระปองพลาสติกใสเกล็ดไมเค่ียม 2-3 เกล็ดรองรับน้ําหวาน (เพ่ือปองกันการเนา
เสีย) นําไปแขวนรับน้ําหวานท่ีงวงจาก (รูปท่ี 3) น้ําหวานท่ีรับไดในกระปองนําไปเก็บในภาชนะท่ีปดฝา ระหวางขนสงน้ําหวานจากไปยังหองปฏิบัติการ
เก็บโดยแชในน้ําแข็ง และเก็บไวท่ี 4 องศาเซลเซียส ในหองปฏิบัติการเพ่ือใชศึกษาในการผลิตเอทานอลตอไป  
 

  

รูปที่ 1 ทะลายจากท่ีมีอายุมากกวา 3 เดือน 

 

รูปที่ 2 การตีงวงจาก (ก) การตัดทะลายท้ิง (ข) และ การปาดน้ําหวานจาก (ค) 

 

 

 

(ก) (ข) (ค) 
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รูปที่ 3 ภาชนะรองรับน้ําหวานจาก (ก) และน้ําหวานจาก (ข) 

4. ผลการทดลองและวิจารณ 
4.1. การสํารวจพ้ืนท่ีการผลิตน้ําหวานจาก 

จากการสํารวจพ้ืนท่ีผลิตน้ําหวานจาก ณ บริเวณพ้ืนท่ีปลูกตนจากชุมชนในบาง อําเภอเมือง จังหวัด  สุราษฎรธานี พบวา ณ บานเลขท่ี 
63 หมูท่ี 1 ตําบลบางไทร อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ไดผลิตน้ําหวานจาก โดยทําการผลิตน้ําหวานจากวันละ 15 ลิตรตอกานชอผล 25 กาน
เฉลี่ยไดน้ําหวานจากประมาณ 0.6 ลิตรตอตน ซึ่งใกลเคียงกับการทดลองของนพรัตน บํารุงรักษ (2540) โดยท่ี 1 กานทะลายผล สามารถปาดเปนชิ้น
เล็กๆ ใหน้ําหวานเฉลี่ย 0.7 ลิตรตอตน การเตรียมกานทะลายผลกอนปาด โดยจะเลือกทะลายท่ีมีอายุมากกวา 3 เดือน แลวศึกษาจํานวนวันสําหรับตี
งวงจากหรือเคาะกานชอผล (กระตุนน้ําหวาน) 

โดยพ้ืนท่ีท่ีศึกษาไดผลิตน้ําหวานจาก โดยทําการผลิตน้ําหวานจากวันละ 15 ลิตรตอกานชอผล 25 กาน ซึ่งมีพ้ืนท่ีปลูกตนจากท้ังหมด 3 ไร จะ
ปาดน้ําหวานไดตลอดป และในการผลิตน้ําหวานจากนั้นนิยมปาดกานชอผล (infructescence) มากกวาใชกานชอดอก (inflorescence) เพราะกานดอกมักให
น้ําหวานนอยกวา เหมือนกับการผลิตน้ําหวานจากท่ีอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (นพรัตน บํารุงรักษ, 2544)  จากการศึกษาเทคนิคการผลิต
น้ําหวานจาก โดยเลือกทะลายจากหรือกอจากท่ีสมบูรณ โดยดูจากความหนาแนนของกอจากตอพ้ืนท่ีปลูก ซึ่งในการทดลองนี้มีจํานวน 50 กอตอไร 
โดยความหนาแนนของกอจากท่ีศึกษาในคร้ังนี้มีปริมาณนอยกวาความหนาแนนของกอจากในปาจากเพ่ือทําน้ําตาลท่ีประเทศฟลิปปนสใชความหนาแนน 62 
กอตอไร และมาเลเซียใชความหนาแนน 116  กอตอไร แตมากกวาท่ีอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ใชความหนาแนน 42 กอตอไร (นพรัตน บํารุงรักษ, 
2544) ซึ่งโดยท่ัวไปแลวความหนาแนนของกอจากตอการผลิตน้ําหวานจาก คือ 42-116 กอตอไร ดังนั้นความหนาแนนของกอจากตอไรท่ีศึกษาในคร้ังนี้มีความ
เหมาะสมตอการผลิตน้ําหวานจาก นอกจากนี้การใหปริมาณน้ําหวานจากยังข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีปลูก ความชื้นในดิน ความเค็มของดิน และปจจัยแวดลอมอื่นๆ 
(นพรัตน บํารุงรักษ, 2544)   
 4.2. ศึกษาเทคนิคการผลิตน้ําหวานจาก 

จากการทดลองไดศึกษาตนจากจํานวน 2 สายพันธุ คือ จากผูและจากเมีย (รูปท่ี 4) และมีคุณลักษณะของตนจากท้ังสองสายพันธุดังแสดง
ในตารางท่ี 3 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

           

รูปที่ 4 ลักษณะของจากผู (ก) และจากเมีย (ข) 
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ตารางที่ 3 คุณลักษณะของตนจากท้ังสองสายพันธุ 

คุณลักษณะ  สายพันธุตนจาก 

จากผู จากเมีย 

ความสูงของทางจาก 10-12 เมตร 5-7 เมตร 

ขนาดของกอ ใหญ เล็ก 

ระยะหางระหวางใบ ใบหาง ใบติดกัน 

ความยาวของกานชอผล 90-120 เซนติเมตร 40-70 เซนติเมตร 

ขนาดของทางจาก ใหญ เล็ก 
 

ซึ่งจากการทดลอง พบวา สายพันธุท้ังสองใหปริมาณน้ําหวานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) (ตารางท่ี 4) แตปริมาณน้ําหวานจากท่ี
ไดเมื่อจํานวนวันตีงวงจากตางกัน ผลท่ีไดพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยจากผูใหปริมาณน้ําหวานจากท่ีจํานวนวันตีงวงจาก 
0, 10, 15 และ 20 วัน เทากับ 0, 119.67, 552.33, 981.67 และ 991.33 มิลลิลิตรตอตน ตามลําดับ และจากเมียใหปริมาณน้ําหวานจากท่ีจํานวนวัน
ตีงวงจาก 0, 10, 15 และ 20 วัน เทากับ 0, 116.35, 550.65, 979.33 และ 992.00 มิลลิลิตรตอตน ตามลําดับ โดยจํานวนวันตีงวงจากท่ีใหปริมาณ
น้ําหวานจากมากท่ีสุด คือ เวลา 20 วัน แตเมื่อเปรียบเทียบกันกับเวลา 15 วัน พบวาไมมีตางกันทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้นจึงเลือกจํานวนวันตีงวงจาก
ท่ีเวลา 15 วัน เพ่ือเปนการประหยัดเวลาในการผลิตน้ําหวานจาก 

ตารางที่ 4 ปริมาณน้ําหวานจากท่ีจํานวนวันตีงวงจากตางกันของจากทั้งสองสายพันธุ 
จํานวนวันท่ีตีงวงจาก  ปริมาณน้ําหวานจาก (มิลลิลิตรตอตน) 

จากผู จากเมีย 
0 0 0 
5           119.67 ± 4.51a            116.35 ± 7.09a 
10           552.33 ± 13.58b            550.65 ± 18.50b 
15           981.67 ± 12.58c            979.33 ± 19.01c 
20           991.33 ± 9.87c            992.00 ± 10.58c 

หมายเหตุ: ตัวอักษรท่ีตางกันในคอลัมนเดียวกันหมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

5. สรุปผลการทดลอง  
สายพันธุท้ังสองใหปริมาณน้ําหวานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) จํานวนวันตีงวงจากท่ีเหมาะสมคือ เวลา 15 วันใหปริมาณ

น้ําหวานจาก เทากับ 0.98 ลิตรตอตน และมีปริมาณน้ําตาลท้ังหมด 15 Brix โดยจะเลือกศึกษาสายพันธุจากผู เนื่องจากมีกานชอผลท่ียาวกวาทําใหสามารถผลิต
น้ําหวานไดมากกวาสายพันธุจากเมีย  
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