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บทคัดยอ  

ไวนสามารถทําไดจากการหมักนํ้าผลไมเกือบทุกชนิด  
ผลไมนํามาทําไวนจะใหกลิ่นและรสชาติที่แตกตางกัน  สับปะรดเปน
ผลไมที่นิยมนํามาทําไวนและเปนที่ยอมรับของผูดื่ม  สับปะรด   มี
ลักษณะเฉพาะตัว  เชน  สับปะรดพันธุปตตาเวีย  มีเน้ือสีเหลือง  
เยื่อใยปานกลาง ปริมาณกรดและน้ําตาลคอนขางสูงเม่ือเปรียบเทียบ
กับสับปะรดในกลุมอื่น  จึงเหมาะที่จะนํามาทําไวน  การหมักไวนมัก
ใช เชื้อยีสต  เพื่อเปลี่ยนนํ้าตาลใหเปนแอลกอฮอล  ปริมาณ
แอลกอฮอลที่ได ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ  ที่มีผลตอการหมัก จาก
การศึ กษาปริมาณน้ํ าตาลที่ มี ผลต อการหมักไวน สับปะรด                 
โดยเตรียมหัวเชื้อสําหรับหมักไวน โดยใชเชื้อยีสต  Saccharomyces 
cerevisiae หมักไวนโดยใชปริมาณน้ําตาล 18 20 และ 22 ° Brix บม
ไวนที่อุณหภูมิหองเปนเวลา  8  วัน นําไวนที่ไดจากการมาทําใหใส
โดยใชไขขาวและประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส  พบวา  
ปริมาณนํ้าตาลมีผลตอปริมาณของแข็งที่ละลายได  ความเปนกรด
ดางและปริมาณแอลกอฮอล   ที่ปริมาณนํ้าตาล  18  20  22 ° Brix  
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดจะลดลงเหลือ  4.67  6.33  9.27  ° Brix  
ตามลําดับ  คาความเปนกรดดางมีคาลดลงเหลือ  2.83   2.78  และ  
2.65  ตามลําดับ  ปริมาณแอลกอฮอลมีคาเทากับ  10.53  10.30  
และ  9.67 โดยปริมาตรตอปริมาตร  ตามลําดับ  และผลการประเมิน
ดานประสาทสัมผัส  ไวนสับปะรดที่ไดรับคะแนนการยอบรับมาก
ที่สุด คือไวนที่ใชปริมาณนํ้าตาลเทากับ   22 ° Brix    
 

คําสําคัญ:  นํ้าตาลทรายขาว  ความหวาน  การหมักไวน   
               สับปะรด  ยีสต  Saccharomyces  cerevisiae      
 

1. บทนํา  
 ไวน (Wine)  เปนเมรัยที่เกาแกชนิดหน่ึง คาดวามนุษย
รูจักเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลชนิดน้ีไมต่ํากวา  7,000  ป  โดยมีความ
เชื่อกันวาเปนเครื่องดื่มที่มีประโยชน  นอกจากจะชวยให                 
เจริญอาหารแลวยังชวยปองกันโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง  
ปจจุบันไวนกําลังเปนเคร่ืองดื่มที่เปนที่นิยมในประเทศไทย  แมจะ
เปนเคร่ืองดื่มที่มีราคาคอนขางแพง  แตมีผูหันมาด่ืมไวนเปนจํานวน
มาก  จึงกลายมาเปนคานิยมในสังคม  บางคนดื่มไวนเพราะหลงใหล
ในรสชาติ  ดื่มไวนตามแฟชั่นหรือเพื่อยกระดับในการเขาสังคม บาง
คนดื่มไวนทั้ง ๆ ที่ไมมีความรูเร่ืองไวนเลยแมแตนอย   
           ไวน  หรือเหลาองุน  คือ  นํ้าองุนที่นํามาหมักดวยเชื้อ
ยีสต  ซ่ึงจะเปลี่ยนนํ้าตาลในองุนไปเปนแอลกอฮอล  ไวนเปน
เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีระดับต่ํากวาสุรา  โดยหลักสากลไวนจะ
หมายถึงเหลาองุนเทาน้ัน  แตไวนสามารถทําไดจากการหมัก            
นํ้าผลไมเกือบทุกชนิด  ผลไมนํามาทําไวนจะใหกลิ่นและรสชาติที่
แตกตางกัน  ผลไมที่นํามาทําไวนและเปนที่ยอมรับของผูดื่มไดแก  
หมอน  มะยม  กระทอน  สับปะรด  กระเจี๊ยบ  ลิ้นจ่ี  เชอรี่  แอป

เปล  พลัม  กลวยหอม   เปนตน  แมจะไมไดทําจากองุน แตใช
กรรมวิธีเชนเดียวกับเหลาองุน ก็เรียกไวนเชนเดียวกันแตจะเรียก
ผลไมชนิดน้ัน ๆตามไปดวยเชน ไวนหมอน ไวนมะยม  ไวนกลวย
หอม  เปนตน (สถาบันหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, 2548)  

สับปะรด (Ananas comosus  (L.) Merr.)  มีคุณสมบัติ
และมีศักยภาพที่จะนํามาทําไวนเน่ืองจากน้ําจากผลเปนยาลดการ
อักเสบ ชวยยอยอาหารจําพวกโปรตีน ทําใหไมแนนทอง รักษาโรค
ลักปดลักเปดเนื่องจากมีวิตามินซีสูง  นํ้าตมจากแกนผลชวยขับ
ปสสาวะ บํารุงไต  (เพิ่มพงษ  ศรีประเสริฐศักดิ์, 2553)  สับปะรด
เปนผลไมที่ มีลักษณะเฉพาะตัว  เชน  สับปะรดพันธุปตตาเวีย                    
มีเน้ือสีเหลือง  เยื่อใยปานกลาง ปริมาณกรดและน้ําตาลคอนขางสูง
เม่ือเปรียบเทียบกับสับปะรดในกลุมอื่น  จึงเหมาะที่จะนํามาทําไวน  
การหมักไวนมักใชเชื้อยีสต  เพื่อเปลี่ยนนํ้าตาลใหเปนแอลกอฮอล  
ปริมาณแอลกอฮอลที่ไดข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ  ที่มีผลตอการหมัก  
ดังน้ัน การศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณนํ้าตาลตอ
การหมักไวนสับปะรด   จะทําใหทราบปริมาณนํ้าตาลในสับปะรดที่
ทําใหเหมาะสมกับการหมักไวนสับปะรดและสามารถใชเปนขอมูล
สําหรับผูที่สนใจทําไวนสับปะรด 
  
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ   
2.1 อุปกรณและสารเคมี  
         1. สับปะรดพันธุปตตาเวีย (Ananas comosus  (L.) Merr.)   
         2. เชื้อยีสต  Saccharomyces  cerevisiae   
         3. ขวดรูปชมพู   
         4. เครื่องวัดปริมาณนํ้าตาล  (hand  refractometor) 
         5. เครื่องวัดคาความเปนกรดดาง  (pH  meter) 
         6. เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล  (Ebuliometer) 
         7. ปเปต   
         8. ตะเกียงบุนเสน 
         9. นํ้าตาลทรายขาว 
        10. เครื่องชั่ง 
        11. เครื่องปนนํ้าผลไม 
        12. หมอน่ึงความดัน 
        13. โปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟต  (KMS) 
        14. ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (DAP) 
        15. แอลกอฮอล  70% 
         
2.2  การเตรียมหัวเชื้อยีสต 
     เลือกสับปะรดพันธุปตตาเวียที่มีขนาดและสีของเปลือกใกลเคียง
กัน ผลสุกจัดแตไมเนาเสีย นํามาลางใหสะอาด                   ปอก
เปลือก  แกนกลาง เอาตาและสวนที่เนาเสียออก หั่นและ 



สับใหละเอียด คั้นเอาแตนํ้า  กรองดวยผาขาวบางใหไดปริมาตร  3  
ลิตร แลวเติมนํ้าสะอาดลงไป 6 ลิตร ปรับความเปนกรดดางใหมี
ความเปนกรดดางประมาณ  3.8 – 4.0 ปรับความหวานเริ่มตน  20 ° 
Brix  โดยใชนํ้าตาล ถายเชื้อยีสต  Saccharomyces  cerevisiae  1 
– 2  ลูป  ลงในหลอดอาหาร  PDA  นําไปบมที่อุณหภูมิหอง  เปน
เวลา  48  ชั่วโมง แลวถายเชื้อยีสต  2  ลูป    ลงในนํ้าสับปะรดที่
เตรียมไว  บมเชื้อที่อุณหภูมิหองนาน  24  ชั่วโมง 
2.3  การหมักไวนสับปะรด 
      นําน้ําสับปะรดที่เตรียมไว  ที่เจือจางดวยอัตราสวน  1  :  4   
ปรับนํ้าตาลใหไดความหวาน  18  20  และ  22  °  Brix   
กรอกใสขวดหมักไวนที่ฆาเชื้อแลว  ขวดละ  1,000  มิลลิลิตร  
จํานวน  9  ขวด   (ทดลอง  3  ซํ้า)  ปดจุกดวยสําลีชุบแอลกอฮอล                                                      
เติมไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต  0.15 กรัมตอลิตรและโปแต
สเซียมเมตาไบซัลไฟต  (KMS)  150  ppm  ทิ้งไวขามคืน  แลว
นําไปฆาเชื้อที่อุณหภูมิ  121 องศาเซลเซียส  เปนเวลา  15  นาที  
ทิ้งไวจนเย็นที่อุณหภูมิหอง เติมกลาเชื้อยีสตที่กําลังเจริญเติบโต  ซ่ึง
เตรียมไวกอน  1 – 2   วัน  หมักที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 8  วัน  
เก็บตัวอยางครั้งละ  50  มิลลิลิตร  ที่  0  2  4  6  และ  8  วัน  
นําไปวิเคราะหปริมาณของแข็งที่ละลายได  คาความเปนกรดดาง  
และปริมาณแอลกอฮอล  เม่ือหมักไวนครบ  8  วัน  นําสวนที่ใสมา
ผานข้ันตอนที่ทําใหไวนใส  (Racking)  โดยใชไขขาว  อัตราสวน  1  
ฟอง ตอไวน  40  ลิตร  กรองไขขาวออกจากไวน  ถายไวนใสใสใน
ขวดที่ฆาเชื้อแลว  ปดจุกดวยสําลีชุบแอลกอฮอล  ตั้งไวทิ้งไวให
ตกตะกอน  1 วัน  แลวทดสอบทางประสาทสัมผัส 
 

 
 

รูปที่  1  สับปะรดพันธุปตตาเวีย 
 

 
 

รูปที่  2  นํ้าสับปะรดคั้น 
 

 
 

รูปที่  3  เชื้อยีสต  Saccharomyces  cerevisiae  ในนํ้าสับปะรด 

 
 

รูปที่  4  ขวดหมักไวน 
 

 
 
 
 

รูปที่ 5   ตัวอยางไวนสับปะรดที่บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา  
           8  วัน โดยการทําไวนใสดวยไขขาว 

 
3. ผลการทดลองและอภิปรายผล   
   3.1  ศึกษาผลของปริมาณนํ้าตาลตอปริมาณของแข็งที่ละลายได 

 
 

รูปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงปริมาณของแข็งที่ละลายไดของไวน 
         สับปะรดพันธุปตตาเวียทีห่มักดวยยีสต  Saccharomyces 
             cerevisiae  ที่ระดับปริมาณน้ําตาลตางกัน          

          จากรูปที่  6  พบวา ปริมาณนํ้าตาลมีผลตอปริมาณของแข็ง
ที่ละลายได  ปริมาณของแข็งที่ละลายไดของไวนสับปะรดในวันที่  2 
ของการหมักลดลง   5.10,  5.27,  5.13  ° Brix  และวนัที่  4  ลดลง  
4.07,  4.87,  4.04   ° Brix  ปริมาณของแข็ง           ที่ละลายได
ลดลงอีกเล็กนอยจนถึงวันที่  8  ของการหมัก      ปริมาณของแข็งที่
ละลายไดที่ปริมาณนํ้าตาล  18,  20,  22  ° Brix   เทากับ  4.67,  
6.33,  9.27  ° Brix ตามลําดับ   

 
 
 
 

ตะกอนไวนหลังจากทําใส
ดวยไขขาว 



3.2  ศึกษาผลของปริมาณนํ้าตาลตอคาความเปนกรดดาง 

 

รูปที่  7 การเปลี่ยนแปลงคาความเปนกรดดางของไวนสับปะรด 
          พันธุปตตาเวียที่หมักดวยยีสต   Saccharomyces   

            cerevisiae  ที่ระดับปริมาณนํ้าตาลตางกัน 
    
      จากรูปที่  7  พบวา คาความเปนกรดดางของน้ําผลไมลดลง
อยางรวดเร็วในวันที่ 2 ของการหมักไวนจาก 3.46,  3.43 3.37 เปน 
2.83,  2.78,  2.65  ตามลําดับ  แตหลังจากวันที่ 2               คา
ความเปนกรดดางของไวนเปลี่ยนแปลงเล็กนอย โดยการใชปริมาณ
นํ้าตาล 18 20 และ 22 ° Brix  ใหคาการลดลงของคาความเปนกรด
ดางของไวนไมแตกตางกัน ซ่ึงมีคาความเปนกรดดางของไวนในวันที่ 
7 เทากับ 2.83,  2.78,  2.65   ตามลําดับ  เน่ืองจากระหวางที่ยีสต
เจริญเติบโต ยีสตมีการปลอยของเสียออกมานอกเซลล  และผล
พลอยได  เชน  กลีเซอรอล  กรดแลกติก  กรด             อะซิติก  
(ศศิมา  เอี่ยมแสงธรรม,  2547)  การหมักส้ินสุดลงในวันที่  8  คา
ความเปนกรดดางสุดทายที่ปริมาณนํ้าตาล 18,  20,  22  ° Brix   
เทากับ  2.83   2.78  และ  2.65  ตามลําดับ    
3.3  ศึกษาผลของปริมาณนํ้าตาลตอคาปริมาณแอลกอฮอล 

 
รูปที่  8   การเปลี่ยนแปลงปริมาณแอลกอฮอลของไวนสับปะรด 
           พันธุปตตาเวียที่หมักดวยยีสต  Saccharomyces   
             cerevisiae  ที่ระดับปริมาณน้ําตาลตางกัน 

 เม่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณแอลกอฮลของ
ไ ว น สั บ ป ะ ร ด ร ะ ห ว า ง ก า ร ห มั ก ไ ว น สั บ ป ะ ร ด   พ บ ว า  
Saccharomyces cerevisiae  สามารถผลิตปริมาณแอลกอฮอลได

แตกตางกันข้ึนกับปริมาณนํ้าตาลที่ใชในการหมักไวน โดยปริมาณ
นํ้าตาล  20  ° Brix  จะไดปริมาณแอลกอฮอลมากที่สุด (รูปที่ 8) การ
ลดลงของปริมาณของแข็งที่ละลายไดจะสอดคลองกับการเพิ่มข้ึนของ
ปริมาณแอลกอฮอล  เน่ืองจากยีสตใชนํ้าตาลเปนแหลงอาหารในการ
เจริญและผลิตแอลกอฮอล  (Gill  et al.,  1996)   

3.4  ศึกษาผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
 

 
 

รูปที่  9  ภาพใยแมงมุมของผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

 เม่ือพิจารณาการยอมรับทางประสาทสัมผัสของไวน
สับปะรดที่ใชปริมาณนํ้าตาลที่ระดับความหวานตางกัน  เม่ือบมไวน
ที่อุณหภูมิหอง  เปนระยะเวลา  7  วัน  โดยใชผูทดสอบจํานวน 10 
คน ไดผลดังแสดงในตารางที่  1 และรูปที่  9  พบวา  ไวนสับปะรดที่
ไดรับคะแนนการยอบรับมากที่สุด คือไวนที่ใชปริมาณนํ้าตาลเทากับ   
22  ° Brix   ซ่ึงจะไดรับคะแนนรวมเทากับ 12.43 ซ่ึงถือวาเปนไวนที่
ยอมรับโดยผูบริโภค    มี defect บางเล็กนอย (ศศิมา เอี่ยมแสง
ธรรม, 2547) เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบชิมไวนสับปะรดที่ใช
ปริมาณน้ําตาลตางกัน  (รูปที่ 9 ) พบวาโดยภาพรวมไวนสับปะรดที่
ใชปริมาณนํ้าตาล  22  ° Brix   ผูบริโภคจะใหการยอมรับมากกวา
ไวนสับปะรดที่ใชปริมาณนํ้าตาล  18  และ  20  ° Brix   ไมวาจะเปน
ดานกลิ่นนํ้าสมสายชู รสชาติ บอด้ี  ความขมหรือความฝาด และ
ความชอบโดยรวม แตไดรับความยอมรับนอยในดานความหวาน 
ทั้งน้ีเปนผลมาจากผูทดสอบมีประสบการณชิมไวนไมมากนัก จะเห็น
ไดจากผูทดสอบสวนใหญชอบไวนที่มีความหวานสูงสุด และปริมาณ
แอลกอฮอลต่ําสุด  
 
 
 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบชิมไวนสับปะรด  โดยผูทดสอบ 10  คน               

 ปริมาณนํ้าตาล 
  18 ° Brix   20  ° Brix   22  ° Brix   
1. ความใส (2) 1.5 1.35 1.45 
2. สี (2) 1.73 1.47 1.60 
3. กลิ่น (4) 1.40 1.20 1.40 
4. กลิ่นนํ้าสมสายชู (2) 1.27 1.27 1.40 
5. ความเปรี้ยว (2) 1.4 0.95 1.15 
6. ความหวาน (1) 0.65 0.58 0.48 
7. บอดี้ (1) 0.7 0.70 0.80 



 ปริมาณนํ้าตาล 
  18 ° Brix   20  ° Brix   22  ° Brix   
8. รสชาติ (2) 1.17 1.10 1.27 
9. ความขมหรือฝาด (2) 1.3 1.50 1.55 
10. คุณภาพโดยรวม 
(2) 

1.2 1.13 1.33 

คะแนนรวม** (20) 12.32 11.24 12.43 

 
** คะแนนรวมบอกลักษณะไวนดังน้ี 
17-20 คะแนน  เปนไวนที่มีคุณภาพดีเดนและไมมี defect ใดๆ 
13-16 คะแนน  เปนไวนมาตรฐาน ไมมีอะไรเดนหรือดอย (defect) 
9-12 คะแนน    เปนไวนที่ยอมรับโดยผูบริโภค มี defect บาง 
                    เล็กนอย 
5-8 คะแนน      เปนไวนที่ผูบริโภคไมยอมรับ 
1-4 คะแนน      เปนไวนเสีย 
 
 

4. สรุปผล    
  จากการศึกษาผลของปริมาณนํ้าตาลที่มีตอการหมักไวน
สับปะรดพันธุปตตาเวีย  โดยใชยีสต  Saccharomyces  cerevisiae  
หมักที่อุณหภูมิหองเปนเวลา  8  วัน  นําไวนที่ไดมาตกตะกอนให
ไวนใสดวยไขขาวและทดสอบทางประสาทสัมผัส   สรุปผลดังน้ี 

1. จากการศึกษาผลของปริมาณนํ้าตาลที่มีตอปริมาณ
ของแข็งที่ละลายไดของไวนสับปะรดพันธุปตตาเวีย  พบวา  ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายไดของไวนสับปะรดในวันที่  2 ของการหมักลดลง   
5.10,  5.27,  5.13  ° Brix  และวันที่  4  ลดลง  4.07,  4.87,  4.04   
° Brix  ปริมาณของแข็งที่ละลายไดลดลงอีกเล็กนอยจนถึงวันที่  8  
ของการหมัก ปริมาณของแข็งที่ละลายไดที่ปริมาณนํ้าตาล  18,  20,  
22  ° Brix   เทากับ  4.67,  6.33,  9.27  ° Brix ตามลําดับ   

2. จากการศึกษาผลของปริมาณนํ้าตาลที่มีตอคาความ
เปนกรดดางของไวนสับปะรดพันธุปตตาเวียพบวา  ปริมาณน้ําตาล
สูงทําใหคาความเปนกรดดางลดลงมากกวาการใชนํ้าตาลนอย  
ปริมาณนํ้าตาล   22  ° Brix  ทําใหคาความเปนกรดดางลดลงเฉลี่ย
มากที่สุดจาก 3.89  เปน 2.65      
 3.  จากการศึกษาผลของปริมาณน้ําตาลที่มีตอปริมาณ
แอลกอฮอลพบวา  การผลิตแอลกอฮอลเพิ่มข้ึนเม่ือปริมาณน้ําตาล

เพิ่มข้ึน  ปริมาณนํ้าตาล  20  ° Brix  จะผลิตแอลกอฮอลมากที่สุด
คือ  รอยละ  10.30  

4.  จากการทดสอบทางประสาทสัมผัส  พบวา  ปริมาณ
นํ้าตาลที่ไดรับการยอมรับทางการทดสอบทางประสาทสัมผัสสูงสุด

คือ   22  ° Brix    18  ° Brix   และ  20  ° Brix    ตามลําดับ 
       
5. ขอเสนอแนะ  
 1.  ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ  ที่มีผลตอการหมักไวน  เชน  
ความเปนกรดดาง  ชนิดของยีสต  อุณหภูมิ  เพื่อเปรียบเทียบ                                 
ผลการทดลองที่ได 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการหมักไวนในผลไมชนิดอื่น 
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