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บทคัดยอ  

การศึกษาผลของปริมาณหัวเชื้อยีสตตอการผลิตไวนสับปะรด  
การใสปริมาณหัวเชื้อยีสตในปริมาณที่ตางกัน มีผลทําใหคาพีเอช คาความ
หวาน และปริมาณแอลกอฮอล ตางกัน จากการศึกษาการหมักไวนสับปะรด
ดวยปริมาณหัวเชื้อยีสต Saccharomyces cerevisiae ที่ระดับ 5%  10% 
และ15%  พบวาการใชหัวเช้ือยีสต 5% 10% และ 15% สงผลตอการลดลง
ของพีเอชของไวน การลดลงของน้ําตาลไมแตกตางกัน การใชปริมาณหัว
เชื้อยีสต 15% ใหปริมาณแอลกอฮอลสูงที่สุด แตการใชหัวเช้ือยีสต 10% ให
ไวนที่ผูทดสอบชิมใหการยอมรับมากที่สุด 
   
คําสําคัญ:  ไวน  สับปะรด ยีสต  Saccharomyces cerevisiae 
   
1. บทนํา  

       ในปจจุบันไวนจัดไดวาเปนเครื่องด่ืมแอลกอฮอลที่นิยมดื่มอยาง
กวางขวาง เพราะนอกจากเปนเครื่องดื่มที่มีประโยชนตอสุขภาพแลวการดื่ม
ไวนในปริมาณที่เหมาะสม คือวันละ 1-4 แกว จะเปนการชวยกระตุนให
รางกายอยากรับประทานอาหารมากขึ้นชวยลดระดับไขมันที่อุดตันในเสน
เลือดและยังสามารถปองกันเลือดภายในหลอดเลือดจับตัวเปนลิ่มได (ธีร
วัลย  ชาญ ฤทธิเสน, 2542) ซ่ึงหากพิจารณาความพรอมของวัตถุดิบใน
ประเทศไทย เชน พืชผัก ผลไม  เครื่องเทศตางๆ พบวา มีปริมาณมาก
เพียงพอตลอดทุกฤดูกาลพรอมที่จะนํามาแปรรูปเปนไวนผลไม ทําใหไดไวน
ผลไมที่มีกลิ่นรสเฉพาะตัว ดังนั้นหากมีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพอยาง
จริงจังก็จะสามารถแขงขันกับไวนที่ มีการนําเขาจากตางประเทศได 
นอกจากนี้ยังเปนการลดการสูญเสียเงินตราลงไดในการนําผลไมมาแปรรูป
เปนไวนที่สนใจเลือกศึกษาคือ สับประรดเพราะมีผลผลิตตลอดป โดย
งานวิจัยน้ีมุงเนนศึกษาผลของปริมาณหัวเชื้อยีสตที่มีผลตอการผลิตไวนสับ
ประรด 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธกีาร   

2.1  ข้ันเตรียม  starter 
1.  เตรยีมน้ําสับปะรดอัตราสวน 1:4 จํานวน  100  ml. 
2. ปรับคาความหวานของน้ําโดยใชเครื่อง hand  refractometer ให

ไดเทากับ 20 องศาบริกซ แลวเติมไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 0.15 
กรัมตอลิตร 

 3.  นําไปฆาเชื้อดวยเครื่องนึ่งฆาเชื้อ (autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 
องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอรนตอตารางน้ิว เปนระยะเวลา 15 นาที 
จากนั้นทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง 

4.  เข่ียเชื้อยีสต  Saccharomyces  cerevisiae  1 – 2  ลูป  
ลงในขวดรูปชมพู  เขยาใหเขากัน  ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง  24  
ชั่วโมง   

2.2. ศึกษาปริมาณหัวเชื้อยีสตที่ผลตอการหมักไวน
สับปะรด 

เตรียมนํ้าหมักไวนสับปะรด โดยใชน้ําสับปะรดเจือจางใน
อัตราสวน 1 : 4 เติมน้ําตาลปรับใหมีความหวาน 20 องศา บริกซ   
ความเปนกรด- ดาง  3.8-4.0 ทําการเติม DAP 0.15 กรัมตอลิตร 
ลงในขวดแกวที่ผานการฆาเช้ือแลวจํานวน 1 ลิตร แลวเติมหัวเช้ือ
ยีสตที่เตรียมไวขางตนลงในนํ้าสับปะรดที่ไดในอัตราสวนตางๆ 
ไดแก รอยละ 5, 10 และ 15 ตามลําดับ  (ทําอยางละ3 ซ้ํา) นําไป
บมที่อุณหภูมิหอง เก็บตัวอยางทุก 2 วัน โดยวัดคาความหวาน คา
พีเอช และปริมาณแอลกอฮอลในไวนสับปะรด โดยทําการ
วิเคราะหคุณภาพดังนี้ 

1. ความเปนกรด- ดาง(pH) โดยใชเครื่องวัดพีเอชมิเตอร 
2. วัดคาความหวานโดยใช hand  refractometer  
3. ปริมาณแอลกอฮอลโดยใชเครื่อง ebulliometer 
เม่ือกระบวนการหมักสิ้นสุดดูดเอาเฉพาะสวนใสที่ไดมา

ตกตะกอนดวยไขขาว โดยใชไขขาว  อัตราสวน  1  ฟอง ตอไวน  
40  ลิตร นําไปใหความรอนเพียงเล็กนอย แลวจึงกรองไขขาวออก
จากไวนโดยใชผาขาวบาง  ถายไวนที่ไดใสลงในขวดที่ฆาเชื้อแลว  
ปดจุกดวยสําลีชุบแอลกอฮอล  ต้ังไวทิ้งไวใหตกตะกอน  1 วัน  
แลวทดสอบทางประสาทสัมผัส (sensory evaluation) ของไวน
สับปะรดโดยใชผูชิมจํานวน 10 คนทําการวิเคราะหคุณภาพ
ประสาทสัมผัส ในเรื่องความใส สี กลิ่น รสชาติ และคุณภาพทั่วไป 
แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรมแกรมSPSS  
 
ข้ันตอนการทดลองทําไวนสับปะรด 
 

 
รูปที่ 1 สับปะรดพนัธปตตาเวียสุกจัด ทําความสะอาด บีบ คั้น

กรองเอาแตนํ้า 
 



 
รูปที ่2 นํ้าสับปะรดที่ผานการกรองและเติมน้ํา 3 เทา 

ปรับความเปนกรดเปนดางใหอยูในระหวาง  
3.5 - 4.5 เติมนํ้าตาล 20 องศาบริกซ  

 
 

 
 
 
รูปที่ 3 เติมสาร KMS ลงไปเพื่อยับยัง้การเจริญเติบโตของเช้ือที่ติดมากับน้ํา

ผลไมกรอกใสขวดแกวหมักไวน 
 
 

 
รูปที4่ ปดจุกดวยสําลทีิ้งไว 1 คืน 

 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่5  เติมเชื้อยีสต หรือสตารทเตอร อายุ 1 วัน ปริมาณหัวเช้ือยีสต 
5,10,15 เปอรเซ็นต (ทําการทดลอง 3 ซ้ํา) 

                   
 
 

 
 

     รูปที่ 6  หมักไวในอุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 8 วัน   
 
 

 
 

รูปที่ 7  ทําใหไวนเริ่มใส โดยใชไขขาว 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8  ใชสายยางทาํกาลักน้ําดูดถายไวน ถายลงขวดที่สะอาด  
ปดดวยจุกสําลี 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่9 ทดสอบการชิม 

 
3. ผลการทดลอง (และอภิปรายผล)   

การหมักจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วใน 2 วันแรก สังเกตไดจาก
การลดลงของพีเอชของไวน ซ่ึงลดลงจาก 3.27 เปน 2.42 สําหรับ
ไวนที่มีการใชหัวเชื้อยีสต 10% แตหลังจากการหมัก 2 วัน พบวา
พีเอชมีคาคอนขางคงที่ (ภาพที่ 3) เนื่องจากระหวางที่ยีสต
เจริญเติบโต  มีการปลดปลอยของเสีย ออกมานอกเซลล และผล
พลอยได เชน กลีเซอรอล กรดแลกติก กรดอะซิติก เปนตน (ศศิ
มา , 2547)  ปริมาณหัวเช้ือยีสตที่ 5% และ 10% ใหคาพีเอชของ
ไวนในวันที่ 8 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
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ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงคา pH ในระหวางการหมักไวน ดวย
ปริมาณหัวเชื้อยีสต 5 %,  10% และ15%   

ปริมาณหัวเชื้อยีสต 5 %  10% และ15% มีผลตอความ
หวานของไวนสับประรด โดยเมื่อหัวเชื้อยีสตเพิ่มข้ึนคาความหวาน



ที่ลดลงมากขึ้น โดยหัวเชื้อยีสต 15% ทําใหคาความหวานของน้ําสับปะรด
ลดลงมากที่สุดคือ จาก 18.87 ลดลงเปน 7.10ในวันที่ 8 เม่ือส้ินสุดการหมัก 
(ภาพที่ 4) 
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ภาพที่ 2 การเปลีย่นแปลงคาความหวาน ในระหวางการหมักไวน ดวย
ปริมาณหัวเชื้อยีสต 5 %,  10% และ15%   

เม่ือพิจารณาปริมาณแอลกอฮอลพบวา แอลกอฮอลเพิ่มข้ึนเมื่อ
ระยะเวลาการบมเพิ่ม ข้ึน  และปริมาณหัวเชื้ อยีสต มีผลตอปริมาณ
แอลกอฮอล โดยปริมาณหัวเชื้อยีสตที่ 15% จะมีปริมาณแอลกอฮอลสูงที่สุด 
(ภาพที่ 5) และสอดคลองกับการลดลงของปริมาณนํ้าตาลในน้ําผลไม (ภาพ
ที่ 4) อยางไรก็ตามปริมาณแอลกอฮอลที่เกิดขึ้นยังไมหยุดเพิ่มข้ึน เนื่องจาก
หมักในครั้งนี้ใชเวลา 8 วัน ในการหมักครั้งตอไปควรหมักไวนใหนานกวาน้ี 
เพื่อใหน้ําตาลถูกเปลี่ยนเปนแอลกอฮอลไดสูงข้ึน 
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ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงคาปริมาณแอลกอฮอลในระหวางการหมักไวน 
ดวยปริมาณหัวเชือ้ยีสต 5 %,  10% และ15%   

เม่ือพิจารณาการยอมรับทางดานประสาทสัมผัสของไวนสับปะรดที่ใช
หัวเช้ือยีสต 5, 10 และ 15 %  โดยใชผูทดสอบจํานวน 10 คน ไดผลดัง
แสดงในตารางที่ 1 พบวาไวนสับปะรดที่ไดรับคะแนนการยอบรับมากที่สุด 
คือไวน ที่มีปริมาณยีสตที่10%  ซึ่งจะไดรับคะแนนรวมเทากับ 14.36 ซึ่งถือ
วาเปนไวนที่ยอมรับโดยผูบริโภค มี defect บางเล็กนอย (ศศิมา เอ่ียมแสง
ธรรม, 2547) ในการทดสอบชิมไวนสับปะรดโดยคุณครูครุวิจัยและนักศึกษา
ปริญญาโทคณะอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 10 คน ซึ่งมีประสบการณใน
การชิมไวนไมมากนัก จะเห็นไดวาผูชิมสวนใหญ ชอบไวนที่มีปริมาณ
แอลกอฮอล ปานกลาง และมีรสหวานอยูบาง  ซึ่งไวนดังกลาวนี้ ใน
ตางประเทศไดรับความนิยม จากผูซื้อที่เปนสุภาพสตรี และผูเริ่มตนในการ
ด่ืมไวน (ประดิษฐ ครุวัณณา และคณะ, 2521) ถาไวนมีปริมาณแอลกอฮอล
ตํ่า จะทําใหไวนมีกล่ินหอม (Bell, 1989.; Zoechkein, 1995) และเปนไป
ตามการทดลองของ Souferos และคณะ (2001) พบวาปริมาณน้ําตาลที่
คงเหลือมีผลตอการชิมไวน นอกจากน้ีแลวนํ้าตาล และแอลกอฮอลเปนสาร
ที่จําเปนตองมีปริมาณที่พอเหมาะในไวน จึงทําใหไวนมีรสชาติดี การทีไ่วนมี
ปริมาณนํ้าตาลเล็กนอย จะทําใหไดรับการยอมรับมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 4   ใยแมงมุมของผลการทดสอบชิมไวนสับปะรด เปรียบ
ระหวางปริมาณหัวเช้ือยีสตที ่5, 10,และ 15 %   

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบชิมไวนสับปะรดโดยผูทดสอบ  
                10 คน 

 
* คะแนนรวมบอกลักษณะไวนดังน้ี 

17-20 คะแนน   เปนไวนที่มีคุณภาพดีเดนและไมมี defect ใดๆ 
13-16 คะแนน   เปนไวนมาตรฐาน ไมมีอะไรเดนหรือดอย (defect) 
9-12 คะแนน    เปนไวนที่ยอมรับโดยผูบริโภค มี defect บาง 

                        เล็กนอย 
5-8 คะแนน      เปนไวนท่ีผูบริโภคไมยอมรับ 
1-4 คะแนน      เปนไวนเสีย 

 
4. สรุป และอภิปรายผล   

จากการศึกษาการหมักไวนสับปะรดดวยปริมาณหัวเชื้อยีสต 
Saccharomyces cerevisiae 5%  10% และ 15%  พบวา การใช
หัวเชื้อยีสต 5%, 10% และ 15% สงผลตอการลดลงของพีเอชของ
ไวน การลดลงของน้ําตาลไมแตกตางกัน การใชปริมาณหัวเช้ือ
ยีสต 15% ใหปริมาณแอลกอฮอลสูงที่สุด แตการใชหัวเชื้อยีสต 
10% ใหไวนที่ผูทดสอบชิมใหการยอมรับมากที่สุด 
 

 ปริมาณหัวเชื้อยีสต 
 5 % 10% 15% 

ความใส 2.10 2.80 2.50 
สี 1.33 1.40 1.47 

กล่ิน 2.10 2.80 2.50 
กลิ่นนํ้าสมสายชู 1.40 1.33 1.27 
ความเปรี้ยว 1.15 0.95 1.05 
ความหวาน 0.50 0.48 0.48 

บอดี้ 0.80 0.90 0.90 
รสชาติ 1.17 1.20 1.20 

ความขมหรือ
ฝาด 

1.35 1.30 1.15 

คุณภาพโดยรวม 1.07 1.20 1.13 
คะแนนรวม * 12.97 14.36 13.64 
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5. ขอเสนอแนะ  
1.  ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ  ที่มีผลตอการหมักไวน  เชน  ความเปนกรด

ดาง  ชนิดของยีสต  และอุณหภูมิ     
2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบการหมักไวนในผลไมชนิดอื่นที่มีตามทองถิ่น

และตามฤดูกาล 

 
กติตกิรรมประกาศ  

โครงการวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนทุนการวิจัย จาก โครงการครุวิจัย 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ไดรับคําปรึกษาและช้ีแนะ 
ตลอดจนไดรับการเอื้อเฟออุปกรณ และสถานที่ จากศูนยอุตสาหกรรม
เกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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