
 
บทที่ 2 

สาระสําคัญจากเอกสารที่เกี่ยวของ 
 
2.1 การผลิตไวน  

ไวน (wine) เปนผลิตภัณฑที่ไดมาจากการหมักน้ําองุนจะเปนองุนแดง หรือองุนขาวก็ได 
ทําใหไดไวนแดง (red wine) ไวนชมพู (rose´ wine) หรือ ไวนขาว (white wine) รวมเรียกวา 
table wine ไวนยังมีอีกหลากหลายชนิด ไดแกไวนชนิดแกส (sparkling wine) ไวนเสริมเอทิล 
แอลกอฮอล (fortified wine) หรือไวนแตงกลิ่น (aromatized wine) ไวนดังกลาวอาจจะมี      
รสชาติแตกตางกัน เชน ไวนหวาน (sweet wine) ไวนกึ่งหวาน (medium wine) และไวนไม
หวาน (dry wine) ไวนเหลานี้จะมีปริมาณเอทิลแอลกอฮอล  หรือความแรงของแอลกอฮอลอยูใน
ชวงรอยละ 5.5-14  โดยปริมาตร (นิธิยา, 2546) ไวนที่ผลิตจากผลไมชนิดอื่นที่ไมใชองุน  เรียกวา
ไวนผลไม หรือ fruit wines ตองระบุช่ือผลไมไวบนฉลาก เชน ไวนสับปะรด ไวนล้ินจี่ ไวน
มะเกี๋ยง เปนตน ไวนนอกจากจะผลิตจากองุน และผลไมแลวยังผลิตไดจากวัตถุดิบอื่น ๆ เชน  ใบไม  
ดอกไม  พืชสมุนไพร  เครื่องเทศ  ขาว  น้ําตาลสด  น้ําผลไมเขมขน  และน้ําผ้ึง เปนตน  
(ประดิษฐ, 2546)  น้ําไวนจะมีองคประกอบหลักเปนเอทิลแอกอฮอล น้ําตาล  แรธาตุ  วิตามิน  
สารโพลีฟนอล (polyphenols) สารคีโตน (ketones) และกรดอินทรียอีกไมนอยกวา 22 ชนิด  
สารเคมีเหลานี้จะรวมตัวกัน มีรสชาติที่ทําใหคนทั่วโลกนิยม (โชคชัย และคณะ, 2546) การแบง
ประเภทหรือชนิดของไวนสามารถแบงไดหลายแบบตามกลุมปจจัยที่พิจารณาไดแก  
                            1.  ลักษณะสี  แบงไวนไดเปนไวนสีขาว ไวนสีแดง และไวนสีชมพู (rose´ wine) 
                            2.  ปริมาณแอลกอฮอล  แบงไวนไดเปนไวนที่มีแอลกอฮอล รอยละ 8-14    15-17   
และ  18-22   โดยปริมาตร (ดีกรี) 
                            3.  ปริมาณแกสที่ละลายในไวน  แบงไวนไดเปนไวนนิ่ง (still wine) ไมมีแกส
คารบอนไดออกไซด   หรือมีแกสละลายอยูนอย     ไวนฟอง (sparkling wine) มีแกสคารบอน       
ไดออกไซด  ละลายในไวนปริมาณหนึ่งตามที่กฎหมายกําหนด 
                            4. แบงตามความนิยมทั่วไป แบงเปนไวนประจําโตะอาหาร (table wine) ซ่ึง
สวนใหญจะเปนไวนนิ่ง  ไวนฟอง (sparkling wine)  และไวนที่เติมแอลกอฮอลกล่ันลงไป หรือ  
บร่ันดี (fortified wine)  ทําใหไวนมีแรงแอลกอฮอลสูงกวารอยละ  14   โดยปริมาตร (ดีกรี) 
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  5.   แบงแบบอื่น ๆ ไดแก  ไวนแอลกอฮอลต่ํา (low alcohol wines) มีอยูรอยละ 
8 โดยปริมาตร และไวนที่ผลิตขึ้นสําหรับผูที่แพแอลกอฮอล หรือผูบริโภคที่นับถือศาสนาอิสลาม 
และศาสนาอื่นซึ่งมีบทบัญญัติหามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (ประดิษฐ, 2546) 

จําแนกตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไวน (มอก. 2089-2544)  ไดแก 
                            1.  ไวน หมายถึง เครื่องดื่มที่มีแรงแอลกอฮอลที่เกิดจากการหมักผลไม น้ําผลไม 
หรือผลผลิตเกษตรบางชนิด เชน ขาว น้ําผ้ึง แปง น้ําตาล เปนตน ทั้งนี้อาจเติมแอลกอฮฮล หรือสุรา
ชนิดอื่น เพื่อทําใหมีแรงแอลกอฮอลมากขึ้น และอาจปรุงแตง สี กล่ิน รส เพิ่มเติมดวยก็ได 

2.  เทเบิลไวน (table wine) หมายถึง ไวนที่มีแรงแอลกอฮอลตามธรรมชาติที่เกิด
จากการหมักไมต่ํากวา 7 ดีกรีและไมสูงกวา 15 ดีกรี 

3.  สปารกลิงไวน (sparkling wine) หมายถึง ไวนที่มีแรงแอลกอฮอลไมต่ํากวา 9 
ดีกรี และไมสูงกวา 15 ดีกรี และมีกาซคารบอนไดออกไซดเกิดจากการหมักครั้งที่ 2 ในขวด  หรือ
ภาชนะปดสนิท หรือโดยการเติมกาซคารบอนไดออกไซด 

4.  ฟอรทิไฟดไวน (fortified wine)  หมายถึง ไวนที่มีแรงแอลกอฮอลสูงกวา 15 
ดีกรี  แตไมสูงกวา 23 ดีกรี แรงแอลกอฮอลที่เพิ่มขึ้นไดจากการเติมสุรากลั่นระหวาง    หรือหลังการ  
หมัก และสวนใหญจะมีรสหวาน 

5. เฟลเวอรดไวน  (flavored wine) หมายถึงไวนที่ไดจากการนําเทเบิลไวน  
หรือสปารกลิงไวน หรือฟอรติไฟตไวนมาปรุงแตงสีและ/หรือกล่ิน และ/ หรือรส และ/ หรือกล่ินรส 
ใหแตกตางไปจากการหมักตามธรรมชาติ ทั้งนี้อาจเติมสุรากลั่นดวยก็ได แตตองมีแรงแอลกอฮอล
ไมเกิน  23 ดีกรี  (นิธิยา,  2546) 
 
 2.1.1   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการหมักไวน 

1 ) เชื้อยีสต (yeast) ยีสตที่ใชสําหรับหมักไวนแตละชนิดจะแตกตางกันตามสายพันธุ  
โดยทั่ว ๆ ไป  ยีสตที่ใชสําหรับหมักไวนจะเปนชนิด Saccharomyces spp. ซ่ึงมีหลายสายพันธุ 
และที่นิยมใชในกระบวนการหมัก ไดแก S. cerevisiae, S. uvarum   S. elipsoideus  และ         
S.  bayanus  ยีสตที่ดีจะทําใหเกิดกระบวนการหมักไมชา  หรือเร็วเกินไป ยีสต S. elipsoideus 
จะเกิดกระบวนการหมักชากวา S. cerevisiae แตมีความทนตอปริมาณเอทิลแอลกอฮอลไดสูง 
และตกตะกอนแยกออกจากไวนไดงาย ยีสตเปนปจจัยที่สําคัญในการหมัก เพราะผลิตแอลกอฮอล 
และสารประกอบอื่น ๆ ในไวน มีผลตอคุณภาพในการเก็บรักษาไวน ดังนั้น การหมักไวนเพื่อให
ไวนที่ไดมีคุณภาพดี จึงตองเลือกใชสายพันธุยีสตเฉพาะสําหรับหมักไวนเทานั้น และจะตองมีความ
เหมาะสมกับชนิดของไวนที่ตองการผลิต และชนิดผลไมที่ใชดวย การใชยีสตมากเกินไปไมมผีล
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เสีย แตการใชนอยเกินไป อาจทําใหเกิดการเนาเสียจากแบคทีเรีย กอนที่จะเกิดการหมักโดยยีสต 
หากไวนที่ไดมีกล่ินยีสต อาจเกิดจากการใชยีสตผิดชนิด การถายไวน (racking) ไมเหมาะสม หรือ
นําไวนมาดื่มเร็วเกินไป การนําไวนใหมไปดื่มโดยไมผานการบมอาจทําใหมีกล่ินยีสต และยีสต   
แตละสายพันธุจะใหไวนที่มีกล่ิน  และรสชาติแตกตางกันดวย (นิธิยา, 2546)  การหมักแอลกอฮอล 
คือ เปลี่ยนน้ําตาลใหเปนเอทิลแอลกอฮฮลหรือ เอททนอล(ethanol) และกาซคารบอนไดออกไซด 
โดยยีสต  ดังสมการดังนี้ 
 

C6H12O6  2C2H5OH +        2CO2              + Heat 
น้ําตาลกลูโคส   เอทานอล    คารบอนไดออกไซด ความรอน 2.6 MJ/kg 
 
   ในทางทฤษฎีหากใชน้ําตาล 10 กิโลกรัม จะไดเอทานอล 6.5 ลิตร หรือ 5.1 กิโลกรัม และ
กาซคารบอนไดออกไซด 4.9 กิโลกรัม และไดพลังงานในรูปของความรอน 2.6 เมกาจูลตอกิโลกรัม 

ของเอทานอล ในทางปฏิบัติจะไมสามารถผลิตเอทธานอลไดถึง 5.1 กิโลกรัม เนื่องจากน้ําตาลสวน
ใหญจะถูกนําไปใชในการเจริญของยีสต สวนมากจะไดประมาณ 1.5 ถึง 1.8 กิโลกรัม ตอน้ําตาล 10 
กิโลกรัม ในการผลิตไวน ยีสตจะเปนตัวเปลี่ยนน้ําตาลในน้ําองุนหรือผลไมใหเปนแอลกอฮอล รส
ชาติและกลิ่นของไวนจะไดมาจากยีสตสวนหนึ่ง แตหลัก ๆ  แลวรสชาติและกลิ่นมาจากผลไม ซ่ึง
เกี่ยวของกับการบํารุงรักษาสภาพดิน และภูมิอากาศในชวงการปลูกองุนมากกวา อยางไรก็ตาม มีผู
พัฒนาสายพันธุยีสตเปนจํานวนมากที่สามารถทําใหยีสตสามารถเพิ่มรสชาติ และกลิ่นของไวนใหดี
ขึ้น นอกเหนือจากความสามารถในการใหปริมาณ และทนทานตอแอลกอฮอลไดดีกวาในอดีตมาก 
ยีสตที่มีจําหนายโดยทั่วไปจะมี 2 ลักษณะ คือ แบบของเหลว หรืออยูในสารอาหารเหลว (ยีสตสด) 
และแบบแหง (ยีสตผง) ยีสตแบบของเหลวมักไมสะดวกตอการขนสง การใชงาน และการจัดเก็บ 
เพราะอายุคอนขางสั้น และตองเก็บในที่อุณหภูมิต่ํา  มักนิยมใชแบบแหง (โชคชัย และคณะ, 2546)  
จากรายงานการวิจัยของ  Lurton  et al. (1995) พบวาการเปรียบเทียบความสามารถในการหมัก
ไวนของยีสต S. cerevisiae ที่คัดแยกไดในเขตพื้นที่การผลิตไวนมี 15 สายพันธุของประเทศ    
ฝร่ังเศส  โดยเปรียบเทียบกับสายพันธุทางการคาอีก 1 สายพันธุ ตามสภาวะที่กําหนด แลวศึกษา
อัตราการหมักที่ทําใหเกิดกรดที่ระเหยได และสารประกอบซัลเฟอร  พบวายีสตทั้ง 15 สายพันธุ 
รวมทั้งสายพันธุทางการคา  มีความแตกตางกันทางดานความสามารถในการเกิดกรดที่ระเหยได ซ่ึง
มีความสําคัญตอคุณภาพไวนที่ผลิตได  และจากรายงานของ Bardi et al. (1997)   พบวา การใช
ยีสต  S. cerevisiae หมักไวนที่อุณหภูมิต่ําจะให  total volatile ที่เปน amyl alcohols ลดลง   
  สายพันธุยีสตที่มีการผลิตทางการคา  และมีการจําหนายอยูหลายชนิด (นิธิยา, 2546)  ไดแก  
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       -  Prise de mousse yeast เปนยีสตที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด ใชหมักไวน ทั้งองุนแดง และ
องุนขาว ทําใหเกิดการหมักอยางรวดเร็ว และเกิดฟองนอย เกิดไฮโดรเจนซัลไฟดต่ํา ทนตอซัลเฟอร
ไดออกไซด และเอทิลแอลกอฮอลที่ระดับสูง ใชผลิตไวนอัดกาซในขั้นตอนการหมักครั้งที่ 2 ไดดี 
เปนสายพันธุยีสตที่นิยมใชหมักไวนมากที่สุด 

   - Pasteur champagne yeast มีคุณสมบัติทนตอเอทิลแอลกอฮอล และซัลเฟอรได
ออกไซด ไดระดับสูง  และใชหมักไดทั้งองุนแดง และองุนขาว แตมีขอเสีย คือเกิดฟองมาก และ
ยีสตเซลลมีขนาดเล็กมากจึงแขวนลอยอยูในไวนทําใหตกตะกอน หรือกรองแยกออกจากไวนยาก 
               - California champagne yeast ยีสตสายพันธุนี้ใชหมักไวนอัดกาซ  หรือแซมเปญใน
ขั้นตอนการหมักครั้งที่ 2 และภายหลังกระบวนการหมัก  ยีสตจะเกาะตัวรวมกันเปนกอนใหญขึ้น
ทําใหกําจัดออกไดงาย  แตไวตอซัลเฟอรไดออกไซด  และเอทิลแอลกอฮอล    ดังนั้นระดับของ     
ซัลเฟอรไดออกไซด  ที่ใชไมควรเกิน 25 มิลลิกรัมตอลิตร และเอทิลแอลกอฮอลที่เกิดขึ้นจะนอย
กวารอยละ 11 โดยปริมาตร ควรเติมอาหารเสริมสําหรับยีสตลงในน้ําผลไมเล็กนอยกอนนําไปหมัก 

   -  Lavin yeast  เปนยีสตผงที่ผลิตจําหนายทางการคา  และนิยมใชกันมาก 
   - Epernary yeast เปนยีสตที่นิยมใชหมักไวนผลไม  ที่ไมใชองุนไดดี  แตไมทนตอ 

เอทิลแอลกอฮอล ดังนั้นน้ําผลไมที่นํามาหมักไวนไมควรมีปริมาณน้ําตาลสูง เพราะเหลืออยูหลัง
การหมัก   และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการหมักประมาณ 10-21.1 องศาเซลเซียส  และจะไวตอ
อุณหภูมิต่ํามาก  จึงสามารถหยุดกระบวนการหมักไดโดยการลดอุณหภูมิใหต่ําลง ไวนใหมที่ไดจาก 
ยีสตสายพันธุนี้จะมีกล่ินหอมของผลไม (fruity aroma) 

 -  Montrachet yeast นิยมใชหมักไวนแดง และไวนขาว เกิดการหมักอยางรุนแรง จึง
ไมควรหมักที่อุณหภูมิสูง และมีขอเสียคือ ผลิตกาซไฮโดรเจนซัลไฟดมากทําใหมีผูใชลดนอยลง 
และตองเติมอาหารเสริมยีสตลงไปดวย 

   - Steinberg red yeast มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เกิดการหมักไดที่อุณหภูมิต่ํา (cold 

fermentation) เนื่องจากทนความเย็นไดดีถึงแมอุณหภูมิต่ํากวา 4.4 องศาเซลเซียส แตมีขอเสีย คือ
ไมทนตอ ซัลเฟอรไดออกไซด  ระดับของซัลเฟอรไดออกไซดที่ใชไมควรเกิน 50  มิลลิกรัมตอลิตร 

   -  Pasteur red yeast ยีสตสายพันธุนี้ผลิตจําหนายในรูปยีสตผง ใชในการผลิตไวนแดง 
และชวยสกัดสีแดงออกจากเปลือกองุนไดดี เกิดกระบวนการหมักที่รุนแรงในสภาวะอบอุน  

2 ) สารอาหารของยีสต (yeast nutrients)ในการเจริญเติบโตของยีสตเพื่อสรางปริมาณ     
แอลกอฮอลนั้น จําเปนตองไดรับสารอาหารตาง ๆ  ไดแก น้ําตาลเชิงเดี่ยว (monosaccharide) มี
โครงสรางลักษณะเปนวงแหวน    วงเดียว เชน กลูโคส ฟรุคโตส น้ําตาลเชิงคู (disaccharide) 
โครงสรางเปนวงแหวนสองวงติดกัน เชน ซูโครส มอลโตส (โชคชัย และคณะ, 2546)  และ
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ไนโตรเจนเปนสารอาหาร  ซ่ึงใชในรูปของ      ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต [(NH4)2PO4]  สารอาหาร
จะชวยใหเกิดกระบวนการหมัก และสรางปริมาณแอลกอฮอลใหสูงที่สุดจนกวายีสตจะทนได ดัง
นั้นถาผลไมมีปริมาณสารอาหารต่ํา โดยเฉพาะผลไมที่มีการเจือจางดวยน้ํามาก ในการเตรียมน้ํา
หมัก  จําเปนตองเติมสารอาหารเหลานี้ลงไป (ธีรวัลย, 2542)  จากผลการทดลองหมักไวนหมอน
ดวยเชื้อยีสตจากสายพันธุ  S. burgundy   และ   S. Montrachet พบวา การเตรียมปริมาณ          
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟตรอยละ 0.03 โดยน้ําหนักตอปริมาตรของน้ําหมัก มีความเหมาะสมตอการ
เจริญของเชื้อยีสตทั้ง 2 สายพันธุเปนอยางดี (ศิริพร, 2540) 

3 )  ความเปนกรด-ดาง (pH) โดยทั่วไปการหมักไวนผลไมจะใชคา pH  อยูในระหวาง      
3.0-3.6  หรือปริมาณกรดทั้งหมด 4-6 กรัมตอลิตร คา pH ของน้ําหมักสามารถปรับหรือควบคุมได 
ในกรณีที่ตองการเพิ่มกรด โดยการเติมกรดซิตริค และถาตองการลดปริมาณกรด โดยการเจือจาง
ดวยน้ําสะอาด (ธีรวัลย, 2542)   และจากรายงาน   พบวา คา pH   ของน้ําหมักเริ่มตนที่เหมาะสมตอ
การหมักไวนหมอนโดยเชื้อยีสตสายพันธุ S. burgundy และ S. Montrachet   มีคา pH  อยูใน
ชวง 3.0-4.0  (ศิริพร, 2540) 

4 )  อุณหภูมิ (temperature)  สภาวะที่เหมาะสมสําหรับการหมักไวนโดยอุณหภูมิที่ใช
ประมาณ  20-25 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเปน 30-35 องศาเซลเซียส กระบวนการหมักจะ
เกิดขึ้นอยางรวด   ถาอุณหภูมิสูงถึง 38 องศาเซลเซียส หรือสูงกวานี้ยีสตจะตายหมด การหมักไวน
ในฤดูหนาว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงชากวาในฤดูรอน  และหากที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส หรือ
ลดลงต่ํากวานี้จะทําใหกระบวนการหมักไวนหยุด  และถาอุณหภูมิเหมาะสมกระบวนการหมักไวน
จะสมบูรณใชเวลาประมาณ 3-4 สัปดาหดังนั้นควรควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ตลอดกระบวนการหมัก 
และหากอุณหภูมิสูงเกิน 35 องศาเซลเซียส ไวนอาจเกิดการเนาเสียเนื่องจากแบคทีเรียไดงาย ซ่ึงจะ
ทําใหไวนมีกล่ินผิดปกติ  ควรเหลือปริมาตรชองวางที่สวนบนของภาชนะ   ใหมีอากาศนอยที่สุด  
เพื่อปองกันไมใหกาซออกซิเจนทําปฏิกิริยา  จนเกิดการออกซิเดชันของไวน  (นิธิยา, 2546) 
 5 )  สารเรงการเจริญ (growth  factors)        สารเรงการเจริญมีความจําเปนตอยีสตอยาง 
มาก และมีความเกี่ยวของกับกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายพันธุยีสต                
(วราวุฒ,ิ 2538) และสารไบโอติน มีความจําเปนกับยีสตซ่ึงเกี่ยวของกับกระบวนการหมัก รวมทั้งจะ
นําไปใชกระตุนเอนไซม และกระบวนการสังเคราะหลิปด รวมถึงกระบวนการเมตาบอลิซึมของ
คารโบไฮเดรต (Smart, 2000) ควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมของยีสตโดยควบคุมเอนไซมที่
เกี่ยวของ  ทั้งนี้เพราะวิตามินเปนโคเอนไซม  หรือสารเริ่มตน  ที่ทําใหเอนไซมสามารถทํางานได 
และรักษาสภาพของเมมเบรน  ของยีสต  ซ่ึงจะมีผลตอการควบคุมอัตราการหมัก (วราวุฒิ,  2529)  
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สารเรงการเจริญไดแก  ไทอะมีน ไรโบฟลาวิน  กรดเพนโทธินิก  ไพริโดซีน   นิโคไทนาไมด      
ไบโอติน มีโซอินทอล โคบาลาไมด   และโคลีน (Ribe′reau-Gayon  et al., 2000) 
 6 )  สารตานการเจริญ (growth  inhibitors) สารกลุมนี้อาจมีอยูตามธรรมชาติ  หรือใส
ลงไปภายหลัง และอาจเปนสารที่เกิดจากกรรมวิธีการผลิตอาหาร  หรือเกิดจากเชื้อจุลินทรีย   สาร
ตานการเจริญ ไดแก  สารฆาแมลง  สารฆาเชื้อรา  ยาปฏิชีวนะ ความเขมขนของเอทธานอล และ
ปริมาณคารบอนไดออกไซด  ที่เกิดจากกระบวนการหมัก  มีผลตอการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย  ซ่ึงเกิดขึ้น
ขณะมีการหมักภายใตความดันในถังหมัก  และปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด สามารถยับยั้งการเจริญ
ของจุลินทรีย  และชวยรักษาคณุภาพของไวน (Ribe′reau-Gayon  et al., 2000) โดยเฉพาะ
แบคทีเรียที่เปลี่ยนแปลงแอลกอฮอลใหเปนกรดน้ําสม (โชคชัย  และคณะ,  2546)  ในสวนสารอื่น 
ๆ คือ  ซิลเวอร  อารซินิก  เมอรคิวรี  ลิเทียม  และซิลิไนด   ถามีความเขมขนของสารอยูสูง   จะมีผล
ยับยั้งตอกระบวนการหมักของยีสต (วราวุฒ,ิ  2529) 

7 )  ยีสตเพชรฆาต (killer  yeasts)  ยีสตบางสายพันธุ  สามารถผลิตโปรตีน  ที่เปนพิษ
ตอยีสตสปชีสเดียวกัน  หรือสปชีสอ่ืน  ยีสตธรรมชาติบางชนิดสามารถผลิตสารพิษ (killer  toxin) 
ได และอาจทําใหการหมักหยุดชะงักได  ยีสต S. cerevisiae ที่ผลิตเพื่อการหมักไวนหลายสาย
พันธุเปนยีสตที่มีคุณสมบัตินี้  เพื่อควบคุมยีสตที่ไมพึงประสงค  และเพื่อไมใหถูกทําลายดวยสาร
พิษจากยีสตในธรรมชาติ  (อังคณา และศิริพร, 2543) ตัวอยางยีสตเพชรฆาตที่พบ ไดแก  Candida,  
Pichia,  Hansenula และ Torulopsis (Zoecklein et  al.,  1995) 
 
 2.1.2   ขั้นตอนในการผลิตไวนผลไม  
                 ขั้นตอนในการผลิตไวนผลไม มีความแตกตางกันเนื่องจากผลไมแตละชนิดมีลักษณะที่
ไมเหมือนกัน   ขั้นตอนในการผลิตเพื่อใหไดไวนผลไมที่มีคุณภาพดี   ประกอบดวย 10  ขั้นตอน
(ภาพ 1)  แตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้  (ไพบูลย, 2548 ; ธีรวัลย, 2546)  

   1 )  การคัดเลือกวัตถุดิบ (raw material  selection) วัตถุดิบที่จะนํามาผลิต คือ ผลไม 
ควรทําการคัดเลือกผลไมที่มีความสุกแกพอดี เพื่อใหมีปริมาณน้ําตาลเพียงพอในการเปลี่ยนไปเปน
แอลกอฮอล นอกจากนี้ ตองไมเนาเสียเนื่องจากจะทําใหเกิดการปนเปอนโดยเชื้อจุลินทรียตัวอ่ืน มี
กล่ินหอม สีนารับประทานโดยใกลเคียงกับสีของไวนแดง ไวนขาว หรือไวนชมพู (rose´ wine) 

   2 ) การเตรียมน้ําหมัก (must preparation)  มีผลตอคุณภาพของไวนผลไม ที่ได  
  2.1)  การสกัดน้ําหมัก น้ําผลไมที่ใชในการหมักไวนควรมีปริมาณของน้ําตาล สี และ
องคประกอบอื่น ๆ  ของผลไมที่คอนขางสมบูรณ โดยเฉพาะในสวนของวิตามินและแรธาตุ หรือ
สารอาหารจําพวกไนโตรเจน และฟอสฟอรัสที่เพียงพอตอการเจริญเติบโตของยีสต  



 9

  2.2 ) การเตรียมน้ําหมักโดยการทําลายเชื้อจุลินทรียที่มีในธรรมชาติของผลไม เพื่อทํา
ใหเกิดการหมักอยางสมบูรณโดยเชื้อยีสตที่บริสุทธิ์ และปรับปริมาณสารอาหารใหพอดีกับความ
ตองการของยีสตที่จะใชในการหมัก วิธีการทําลายจุลินทรีย  สามารถทําได  คือการตม ควรเปนผล
ไมที่มีความแข็งและตองการสกัดสีของผลไม และการใชสารเคมี เพื่อทําลายเชื้อจุลินทรียที่ไม
ตองการกอนการหมักไวนคือ โซเดียม หรือโปแตสเซียมเมตาไบซลัไฟท (KMS)  ปริมาณการใช
ระหวาง  0.1-0.2  กรัมตอลิตร ขึ้นอยูกับชนิดของผลไมที่จะนํามาทําไวน ถาเปนผลไมที่สกปรกมาก 
และเนาเสียงาย ควรใชในปริมาณที่มากกวาผลไมที่สะอาด 

                 3 ) การปรับปริมาณกรด และน้ําตาลในน้ําหมัก (must adjustment)    เมื่อเตรียมน้ํา    
ผลไม ไดแลวจะตองทําการปรับปริมาณกรด และน้ําตาลในน้ําหมัก ใหมีปริมาณที่เหมาะสม      
เพียงพอที่ยีสตจะเจริญ และใชในการสรางแอลกอฮอลในปริมาณระหวางรอยละ 9- 14 โดยปริมาตร 
ปริมาณกรดที่เหมาะสมอยูระหวาง 4 - 6  กรัมตอลิตร และปริมาณน้ําตาล 200 - 250  กรัมตอลิตร 

                 4 )  การหมักน้ําหมัก (fermentation)    การหมักเปนกระบวนการเปลี่ยนน้ําตาลที่มีใน
น้ําหมัก ใหเปนเอทิลแอลกอฮอล (ethyl alcohol) และกาซคารบอนไดออกไซด  กระบวนการ
หมักแบงเปน 2 ชวง ชวงแรกเปนชวงที่ยีสตทําการแบงเซลลใหมีปริมาณมากที่สุด ในชวงนี้จําเปน
ตองใหอากาศกับยีสต ชวงที่ 2 เปนชวงของการเปลี่ยนน้ําตาลใหเปนแอลกอฮอล ในชวงนี้ยีสตไม
ตองการอากาศ ดังนั้นในการหมักจึงจําเปนตองมีจุกปดถังหมักชนิดพิเศษที่ไมใหอากาศเขา แต
สามารถปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการหมักออก ไดแก แอรล็อก (air-lock)     ดังนั้น 
เมื่อกระบวนการหมักเริ่มตน ควรทําการลดอุณหภูมิการหมักลงเพื่อใหเกิดการหมักที่ชาลง และใช
เวลานาน เพื่อใหไดไวนที่มีคุณภาพดี และเมื่อกระบวนการหมักใกลส้ินสุดลง ควรเพิ่มอุณหภูมิให
สูงขึ้นเล็กนอย ประมาณ 24 - 26  องศาเซลเซียส เพื่อชวยใหยีสตใชน้ําตาลที่มีในน้ําหมักจนหมด 
 5 ) การแยกสวนใส (racking) หลังการหมักไดส้ินสุดควรทําการแยกสวนของไวนออก
จาก  ตะกอนทันที ซ่ึงจะชวยปองกันการเกิดกลิ่น และรสชาติที่ไมดีของไวนที่เกิดขึ้นเนื่องจากเซลล
ยีสตที่ตายแลว กล่ินที่เกิดขึ้นเนื่องจาก      การยอยสลายของกรดอะมิโน (amino acid) จําพวก 
cysteine และ methionine เปนไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) หรือกาซไขเนา นอกจากนี้ยังเปนการ
กําจัดยีสตที่ยังไมตายออกใหมากที่สุด เพื่อปองกันไมใหไวนมีปญหาเนื่องจากยีสตที่หลงเหลือ เมื่อ
เก็บไวนไวที่อุณหภูมิสูงจะทําใหเกิดการหมักอีกครั้งได การเปลี่ยนไวนไปใสถังใหมที่สะอาดจะ
ชวยใหไดไวนที่บริสุทธิ์ และปองกันการเกิดตะกอนหรือความขุนขึ้นในไวนภายหลัง หลังจากนั้น
ทําการทําลายยีสตที่หลงเหลือเพื่อหยุดปฏิกิริยาการหมักของยีสต โดยการใชสารโปแตสเซียมหรือ
โซเดียมเมตาไบซัลไฟด ในปริมาณ 0.15 - 0.25 กรัมตอลิตร เพื่อชวยใหเกิดการตกตะกอนของสาร
ประกอบเพ็คติกที่เปนสารแขวนลอยในน้ําไวน ทําใหไวนใสเร็วข้ึน 
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 6 )  การทําใหไวนใส (wine clarification)  การทําใหไวนใสเปนปญหาสําคัญอันหนึ่ง
ที่พบในการทําไวน โดยทั่วไปในการทําไวนจะทิ้งใหไวนตกตะกอนโดยธรรมชาติจนกวาไวนจะใส 
แตถาไวนนั้นไมใสจําเปนตองมีการเติมสารชวยตกตะกอน (fining agent) หรือกรอง   ดวยสาร
ชวยตกตะกอนที่นิยมใช เชน 

  6.1 )   เจลาติน (gelatin)    เตรียมโดยการแชเจลาติน  1  กรัม ในน้ําเย็น 25  มิลลิตร  
ประมาณ  2 - 3  ช่ัวโมง เพื่อใหดูดน้ํา และพองตัว เกิดเปนกอนใหญและมีความนิ่ม หลังจากนั้น ทํา
การละลายโดยการเติมน้ํารอนใหไดปริมาตร 100 มิลลิตร แลวเติมลงในไวนที่ตองการทําใหใส      
เจลาตินจะใชไดผลดีกับไวนที่มีปริมาณแทนนินสูง 
  6.2 )  เบนโทไนท (bentonite) เตรียมสารละลายรอยละ 5  ในน้ําเพื่อใหเกิดการพอง
ตัวโดยคอย ๆ   เทผงเบนโทไนทลงในน้ํารอน และคนตลอดเวลาเพื่อใหเกิดการกระจายตัว เมื่อ
กระจายตัวดีแลว  จึงใชเติมในไวนในปริมาณ  20 - 100 มิลลิตรตอไวน  5  ลิตร  ซ่ึงขึ้นกับความขุน
ของไวน      เบนโทไนทเปนสารชวยตกตะกอนที่ดีและปลอดภัยที่สุด 

 7 )  การบม หรือเก็บ (aging หรือ maturation)    ควรเก็บไวนที่แยกสวนใส และหยุด
ปฏิกิริยาการหมักไวนที่มีอุณหภูมิต่ํา ประมาณ 0 - 15 องศาเซลเซียส เพื่อชวยใหเกิดการพัฒนากลิ่น
และรสชาติที่ดีขึ้น ในระหวางการเก็บจะยังคงมีการตกตะกอนของไวนเกิดขึ้น จึงควรทําการแยก
สวนใสอีกครั้งหลังจากครั้งแรก 3 - 4 สัปดาห การบมเปนชวงเวลาที่สําคัญที่ทําใหไดไวนที่มีคุณ
ภาพดี ไวนแตละชนิดจะใชเวลาในการทําใหเกิดกลิ่นหอมไมเทากัน บางชนิดใชเวลานาน 6 เดือน
ในขณะที่บางชนิดอาจใชเวลาเปนป หรือมากกวานั้น 
 8 ) การบรรจุขวด (filling) เมื่อไวนใส  และมีการพัฒนาของสี  กล่ิน  และรสชาติที่ดีแลว 
กอนการบรรจุขวดควรเติมโปแตสเซียมซอรเบท เพื่อชวยยืดอายุการเก็บไวนใหนานขึ้น การเลือก
ชนิดของขวด   สีของขวดไวนเปนสิ่งสําคัญที่ควรคํานึง ไวนที่อยูในขวดสีเขมมีแนวโนมที่จะเกิด
การออกซิไดซนอยกวาไวนที่บรรจุในขวดสีจาง ไวนแดงควรบรรจุในขวดสีน้ําตาลเขมหรือเขียว
เขม  เพื่อปองกันการเปลี่ยนสี สวนไวนขาวอาจบรรจุในขวดใสได ควรใชขวดที่กลม และมีขนาด
สม่ําเสมอ เพื่อใหงายในการเก็บ  การบรรจุขวดยังแบงไดอีก  ดังนี้ 
   8.1 )  การลาง   และการฆาเชื้อโรค   ขวดทุกใบควรทําความสะอาดอยางดี ดวยความ
รอน และน้ํายาลาง และใชแปรงขัดใหทั่ว ลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง แลวคว่ําไว การฆาเชื้อในขวด 
ทําโดยแชสารละลายซัลเฟอรไดออกไซดรอยละ 2 น้ําหนักตอปริมาตร ทิ้งไวนาน 15 นาที และริน
ออก จากนั้นใชน้ํารอนเขยาอีกครั้ง และคว่ําใหสะเด็ดน้ําปดฝาเก็บไวจนกวาจะใช หรืออาจฆาเชื้อ
ดวยไอน้ําก็ไดโดยการนึ่งประมาณ 10 นาที 
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ผลไมคุณภาพดี/คัดเลือก/ลางน้ํา 
 

 
สับ/หั่น/ตีปนเปนชิ้นเล็ก ๆ อยาใหเมล็ดแตก 

 
คั้นเอาน้ําผลไม 

 
                                               น้ําผลไม 

 
 
                                                 หมัก  

  
20 - 22  องศาเซลเซียส, 3 - 4  สัปดาห คนหรือกวน วันละ 1- 2 คร้ัง 

 
ถายตะกอน/กาก  (ทุก 2 เดือน) 

 
การทําใหไวนผลไมใส 

 
ผสมปรุงแตงและเก็บบมไวนผลไม (อุณหภูมิ 10-15  องศาเซลเซียส) อยางนอย 3 เดือน 

 
ทําใหไวนอยูตัวดวยความเย็น  

 
กรอง (0.45 ไมครอน) 

 
                                                 บรรจุ 

 
                                                                      ไวนผลไม  

 
         

ภาพ  2.1  แผนภูมิการผลิตไวนผลไม 
                                    ท่ีมา : ไพบูลย  และพัฒนา,  2548 

 
 

ปรับความหวาน (21-22 องศาบริกซ) 
และปริมาณกรด (6-8  กรัมตอลิตร) 

SO2 หรือ KMS (200 มิลลิกรัม
ตอลิตร) 6 ช่ัวโมง 

หัวเชื้อยีสตเร่ิมตน สารอาหารสําหรับยีสต (DAP) 

SO2 หรือ KMS  

(60-80 มิลลิกรัมตอลิตร)  

SO2 หรือ KMS หรือผานความรอน
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 8.2 )  จุกคอรก  ควรเปนชนิดที่แข็ง  และมีลักษณะของความพรุนที่ละเอียด  และยืด
หยุนได กอนใชควรแชในสารลายซัลเฟอรไดออกไซดรอยละ 1 น้ําหนักตอปริมาตร เติมกลีเซอรีน
เล็กนอย เพื่อชวยใหปดคอรกไดงาย และปองกันไมใหคอรกเกิดการแข็งตัว ไมควรตมจุกคอรก
เพราะจะทําใหแข็ง เปราะไมมียืดหยุน 

 8.3 ) การบรรจุไวนลงขวด  ควรบรรจุโดยใชระบบทอ หรือสายยางใหมีชองวางที่คอ
ขวดเหลือประมาณ 1- 1.5 นิ้ว และควรปดจุกทันที เพื่อปองกันการสัมผัสกับอากาศ ซ่ึงเปนสาเหตุ
ของการเกิดออกซิเดชั่น 

 8.4 ) การปดจุกคอรก และฝาครอบ ควรปดจุกคอรกใหพอดีกับปากขวด  หรือโผล
พนปากขวดเล็กนอย หลังจากปดจุกคอรกแลว ตั้งขวดทิ้งไว 2 - 3 วัน เพื่อใหจุกแหง หลังจากนั้น
นอนขวดทิ้งไว 3 - 4 วัน เพื่อทดสอบวาคอรกร่ัวหรือไม หรือคอรกเปยกหรือไม ขวดที่คอรกแหงดี
แลว จึงทําการหุมพลาสติกหรือฟอยล เพื่อปองกันไมใหเกิดเชื้อราขึ้น ถาใชฟอยลหุม ควรเจาะรู
บนฟอยลตรงสวนที่อยูบนจุกคอรกเพื่อใหอากาศผานเขาออกได 

9 )  การปดฉลากไวน (labelling) กอนเก็บไวน ควรปดฉลากกอน   เพื่อใหทราบวาไวน
ชุดนี้มีอายุเทาไร ทําจากอะไร หรือขอมูลอ่ืน ๆ    ฉลากควรปดตรงกลางขวด และปดดวยกาวที่ไม
ละลายน้ํา หรือลอกออกดวยน้ํา  ควรจดขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับไวนที่เก็บไว   ในสมุดบันทึกดวย 

10 )  การเก็บไวนผลไม  (storage) ไวนผลไมที่ทําการบรรจุขวดแลว ควรเก็บในสถานที่
มีอุณหภูมิไมเกิน 25  องศาเซลเซียส เพื่อปองกันไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง สี กล่ิน และรสชาติ ถา
เปนไวนที่บรรจุและปดดวยจุกคอรก ควรเก็บโดยการวางขวดในแนวนอน เพื่อใหจุกคอรกเปยก
ตลอดเวลา ปองกันไมใหมีอากาศเขาไปในน้ําไวนมากจนเกินไป 
 2.1.3   การวิเคราะหคุณภาพในการผลิตไวนผลไม 

1 )  น้ําผลไม   เมื่อคั้นไดน้ําผลไมแลว จําเปนตองวิเคราะหปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าํ
ผลไมกอนการหมัก  โดยจะวัดในหนวยองศาบริกซ  ซ่ึงสวนใหญจะเปนน้ําตาล  และกรด  ใชเครื่อง
วัดการหักเหของแสง (hand refractometer) โดยมีน้ํากลั่นเปนตัวเปรียบเทียบ นอกจากนี้วัด
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ (reducing sugar) กรดทั้งหมด (total acidity)โดยการไตเตรท (titration) 
และคาความเปนกรด- ดาง (pH) โดยพีเอชมิเตอร (pH meter)  เพื่อทราบองคประกอบของน้ําผล
ไมเร่ิมตนกอนนําไปหมัก  

2 ) การติดตามการเปลี่ยนแปลงระหวางกระบวนการหมัก   ขั้นตอนนี้เปนสวนสําคัญใน
การติดตามกระบวนการหมัก ขั้นตอนนี้มีการวิเคราะหปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ําหมัก  ปริมาณ
น้ําตาลรีดิวซ  ปริมาณกรดทั้งหมด  ความเปนกรด-ดาง (pH) และปริมาณแอลกอฮอลโดยใช



 13

แอลกอฮอลไฮโดรมิเตอร (alcohol hydrometer) หรืออีบูลิโอมิเตอร (Ebulliometer) หรือกาซ
โครมาโทกราฟ (gas chromatography)  มีการตรวจสอบจุลินทรีย  และวัดอุณหภูมิภายในถังหมัก 

3 )  การตรวจวิเคราะหหลังการหมัก  ส่ิงจําเปนตองวิเคราะห   คือการตรวจสอบจุลินทรีย  
เพื่อทราบจุลินทรียหลงเหลืออยูเทาใด   นอกจากนี้ตองตรวจสอบวัดปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดที่
เหลืออยูในไวนผลไมโดยวิธีการไตเตรท  เพื่อทราบปริมาณที่มีอยูในการปองกันการเกิดออกซิเดชัน   
                 4 )  การตรวจสอบความคงตัว ขั้นตอนนี้ตรวจสอบจุลินทรีย  วัดซัลเฟอรไดออกไซด  ใน 
ไวนผลไม 
                 5 )  การวิเคราะหองคประกอบในไวนผลไม  ขั้นตอนนี้วิเคราะหตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก. 2089 - 2544)     ไดแก 
  5.1 )  ความแรงแอลกอฮอล     
 5.2 ) คุณสมบัติทางเคมีคือ  ฟูเซลออยล (fusel oils)  วัดในรูปไอโซเอมิล (isoamyl 

alcohol) และไอโซบิวทิลแอลกอฮอล (isobutyl alcohol) เอทิลคารบาเมต (ethyl cabarmate)   

เมทธานอล (methanol) เอสเทอร (esters) และแอลดีไฮด (aldehyde) วัดในรูปเอซีทัลดีไฮด 
(acetaldehyde)  
 5.3 ) วัตถุเจือปนคือ  ซัลเฟอรไดออกไซด  (sulferdioxide)  กรดซอรบิก (sorbic 

acid)  กรดเบนโซอิก (benzoicacid)  

 5.4 ) สารปนเปอนไดแก   ทองแดง  เหล็ก  ตะกั่ว  สารหนู  และเฟอรโรไซยาไนด 
(ferrocyanide) (พัฒนา, 2548) 
 
 2.1.4  การประเมินคุณภาพไวนผลไม 
                 การประเมินคุณภาพไวนรวมทั้งไวนผลไม เปนการประเมินโดยใชความรูสึกทางดาน
ประสาทสัมผัสทั้งทางสายตา  การดมกลิ่น  และการชิมรสชาติ (นิธิยา, 2546)   การประเมินดาน
ประสาทสัมผัสของไวนผลไมมีความสําคัญ เพื่อใชในการควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต  และ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสุดทายกอนนําออกจําหนาย  (ไพบูลย, 2548)  แนวทางในการทดสอบชิม
ไวนพื้นฐานสามารถแบงเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้  
                 1)  การสังเกตดวยตา (appearance) คุณลักษณะที่สําคัญ คือ สี และความขุนใสของไวน 
โดยรินไวนลงในแกวประมาณ 1 ใน 3 ของแกว ดูดานบนและดานขางนอกแกว  
            2) การดมกลิ่น (aroma) โดยเริ่มตนดวยการแกวงแกวไวนเบา ๆ หลาย ๆ รอบ จากนั้น
เอียงแกวประมาณ 45 องศา แลวใชจมูกสูดดมกลิ่นไวนเขาลึก ๆ ในระยะใกล แลวเล่ือนแกวไวน
ออกจากจมูก  ทําเชนนี้ 2-3 คร้ัง วิเคราะหวาเปนกลิ่นอะไร 
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   3 ) การชิมรสชาติ (flavor)  โดยการจิบไวนเขาในปาก  ในปริมาณไมมากนัก กล้ัวใหทั่ว
ปาก สูดกลิ่นออกทางจมูกใหเวลาไวนอยูในปากชั่วขณะรสชาติเปนอยางไรแลวจึงคอยกลืนลงคอ 
วิเคราะหความเขมขนของเนื้อไวน (body) ส่ิงที่คางในปากหลังการกลืน (after taste) ยาวนาน
เพียงใด  รสชาติของไวนอาจมีรสเปรี้ยว รสหวาน รสขม ความฝาด  และความกลมกลอม  ในการ
ชิมไวนหลายตัวอยางควรลางปากดวยน้ําธรรมดา ไมควรใชน้ําเย็นซึ่งจะทําใหตอมรับรสชาติ     
ประสิทธิภาพลดลง ควรมีขนมปงแคร็กเกอร ที่ไมเค็ม  หรือขนมปงธรรมดาเปนการลางปาก                                        
                 4 ) การสรุปภาพรวม (overall impression)   เปนการพิจารณาโดยรวมของคุณภาพไวน
ทั้งหมด คือ สี ความใส กล่ิน และรสชาติ  (นิรมล  และสมชาย, 2546 ; กนกอร, 2546)   
 
2.2  หมอนและการใชประโยชน  

    หมอน (mulberry) เปนพืชที่อยูในวงศ Moraceae ตระกูล Morus spp. มีถ่ินกําเนิด
อยูในแถบเขตหนาว  (temperate zone) จัดเปนไมผลในกลุม deciduous fruit plant หรือ
ประเภท hard wood คือ ใบจะรวงในฤดูใบไมรวง และมีการพักตัวในฤดูหนาว ตาดอกเปนชนิดตา
รวม (mix bud) คือ มีทั้งตาใบ และตาดอกอยูรวมกันมีผลแบบผลรวม ซ่ึงเปนผลที่เกิดจากตาขาง 
(catkin) ของปนั้น หมายความวา จะมีชอดอกเกิดที่ตาเหนือใบของตาขางของกิ่งที่เกิดขึ้นใหม สวน
ลักษณะของดอก เปนทั้งแบบดอกที่มีเกสรตัวผู  และดอกตัวเมียแยกกันคนละตน (dioecious) 
หรือบางพันธุอาจเปนดอกที่มีเกสรตัวผู และตัวเมียอยูในตนเดียวกัน (monoecious) โดยมีหลาย ๆ 
ดอกอยูในชอเดียวกัน  สายพันธุพันธุหมอนที่ใชปลูกเพื่อเก็บผลผลิตหมอน หรือเก็บผลผลิตใบ
หมอนไดแก 
                 1 )  สายพันธุเชียงใหม พบวาปลูกในภาคเหนือนานหลายสิบปมาแลว ตนหมอนที่มีอายุป
ที่ 3 ใหผลผลิตผลหมอน ประมาณ 600 - 700 กิโลกรัม/ไร ตอป และเมื่อตนหมอนมีอายุมากขึ้นจะ
ใหผลผลิตใบหมอนไมต่ํากวา 1,000  กิโลกรัม/ไร ตอป 
                 2 ) สายพันธุบุรีรัมย 60  เปนสายพันธุหมอนที่ปรับปรุงพันธุ  โดยใชผลหมอนพื้นเมือง 
ของไทยผสมกับหมอนพันธุนําเขามาจากตางประเทศ คือพันธุจีนเบอร 44 แตละปใหผลผลิตใบ
หมอนประมาณ 3,500 กิโลกรัม/ไร   และคาดวาจะใหผลผลิตผลหมอนประมาณไมต่ํา  500 
กิโลกรัม/ไร    
 3 )  สายพันธุศรีสะเกษ  33  เปนหมอนลูกผสมเปดของหมอน พันธุ Jing mulberry ซ่ึง
นํามาจากประเทศจีน  มีคุณลักษณะตานทานโรคใบดาง  ไดดีกวาสายพันธุอ่ืน ๆ    ลักษณะผลคอน
ขางใหญ  และสามานํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ได  แตละปใหผลผลิตสําหรับใบหมอน
ประมาณ 1,500  กิโลกรัม/ไร 
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 4 )  หมอนปา เปนสายพันธุที่ไมมีการศึกษาในดานจําแนกพันธุ  ซ่ึงมีกระจายอยูทั่วไปใน
ภาคนะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคเหนือ  มีอัตราการเจริญเติบโตไดในที่มีความชื้นสูง เชน บริเวณ
ริมลําหวย  และแมน้ํา  เปนไมยืนตน  พบไดทั้งเพศผูและเพศเมีย มีความสูงประมาณ 50  เมตร  และ
มีขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตน  1  เมตร  มีอายุนานถึง 100 ป  ผลจะสุกในเดือนมีนาคม  ถึง
เดือนเมษายน  ผลออนมีสีเขียว  และเมื่อสุกเต็มที่สีผลจะเปนสีขาวครีม  กล่ินหอม  และมีรสหวาน 
 5 ) สายพันธุ Red mulberry (M. rubra) เปนพันธุที่ปลูกเพื่อใชรับประทานผลสด  
และการแปรรูป  ซ่ึงจะอยูในทวีปอเมริกา  และประเทศแถบยุโรป  ลักษณะลําตนเปนไมเนื้อออน  
เปลือกไมเปนสีเขม  มีความสูงของทรงพุม  5 - 21 เมตร  และเสนผาศ ูนยกลางของลําตน  6  
เซนติเมตร  มีอายุประมาณ  125 ป  เร่ิมติดดอกเดือนเมษายน-พฤษภาคม  และผลจะเริ่มสุกเปนสี
มวงดํา  ในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม  สามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑไดหลายชนิด  เชนไวน  แยม  
เยลลี่  และน้ําหมอน (วสันต, 2546)  
                จากการศึกษาของ ปทมาภรณ (2546) พบวา ระยะความสุกของผลหมอนเปนดัชนีในการ
เก็บเกี่ยว  โดยผลหมอนที่สุกจนถึงสุกจัด  เหมาะสมที่จะเก็บเกี่ยวผลมาผลิตเปนไวน  ซ่ึงผลหมอนมี
สรรพคุณเปนยารักษาโรคไดหลายชนิด  จึงมีการศึกษาสารประกอบเควอซิติน ที่มีฤทธิ์เปนสารตาน
อนุมูลอิสระที่พบในผลหมอนสุก ผลสุกหาม และจากรายงาน พบวา ไวนหมอนที่ผลิตจากแหลง
ตาง ๆ   ในประเทศไทยมีปริมาณสารเควอซิตินอยูในปริมาณสูง   และสามารถใชผลหมอนเปน  
สมุนไพรในการรักษาโรคตาง ๆ ไดเปนอยางดี ผลหมอนมีสวนประกอบทางเคมีที่สําคัญ    (ตาราง 
2.1) และมีคุณคาทางอาหารสูง สามารถใชเปนประโยชนทั้งทางดานการบริโภคและการแปรรูป 
และพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหมไดอยางหลากหลายและไดมีการนําหมอนมาสกัดหาสารแอนโทไซยา
นิน  ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อใชเปนสีผสมอาหารที่ไดจากธรรมชาติ  จากการศึกษาพบวามี
ปริมาณแอนโทไซยานิน เทากับ  384.07 มิลลิกรัมตอลิตร   ซ่ึงสามารถนําไปสกัดเพื่อใหมีความ
บริสุทธิ์  และสามารถใชเปนสวนผสมในน้ําผลไมเขมขน ไวน และซอส เปนตน (Xueming et al., 
2004)  ผลหมอนและใบ  สามารถนํามาใชประโยชนไดดังนี้ 
 1 )  ผลหมอนแหง  ใชเปนสมุนไพรสําหรับรักษาไขขออักเสบ  บํารุงหัวใจ และแกโรค
โลหิตจาง  สวนผลสุกแกอาการทองผูก (วสันต, 2546) 
 2 )  ใบหมอนพบสารประกอบกลุมฟลาโวนอยด   มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจํานวนเซลลมะเรง็ 
เม็ดเลือดขาว  และชักนําใหเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวเปลี่ยนกลับมาเปนเซลลเม็ดเลือดขาวปกติ 
 3 )   สารสกัดฟลาโวนอยด   และแทนนินจากใบหมอน  มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมโปรติเอส
ของเชื้อเอดส  โดยสามารถปองกันการแพรกระจายได 
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 4 )   สารสกัดคาทิชินจากชาเขียวใบหมอน    มีผลลดความอวนโดยออกฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซมไลเปส  และสรางความรอนใหรางกาย 
 5 )  คุณสมบัติของเลคติน  ที่สกัดไดจากใบหมอน  มีฤทธิ์ตานการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย 
Pseudomonas syringae var. mori ซ่ึงทําใหเกิดโรคใบไหมกับตนหมอน สารชนิดนี้สามารถนํา
ไปใชประโยชนได (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548) 
 
2.3 แอนโทไซยานิน  
 แอนโทไซยานิน (anthocyanin)           จัดอยูในกลุมของพวกสารประกอบฟลาโวนอยด 
(flavonoid compound) พบในดอกไม และผลของพืชชนิดตาง ๆ ละลายอยูใน vacuolar sap 
ของพืช สามารถละลายน้ําไดแตไมละลายใน non - hydroxy sovent จะมีสีแดงที่ความเปนกรด-
ดาง (pH) ต่ํา และมีสีมวง  หรือน้ําเงินที่พีเอชเปนกลาง  หรือเปนดาง (ศิวาพร, 2529)  มีสูตรโครง
สรางทางเคมีเปนฟลาวิลเล่ียมแคทไอออน (flavylium cation) หรือเกลือของ 2-phenylbenzopry 

lium ประกอบดวยคารบอน  15  อะตอม จัดเรียงตัวในระบบ 3 วงเรียกวา A B และ C  โดยวง A 

และ B เปนวงของเบนซีนเรียกวา วงเฟนนิล (phenyl ring) สวนวง C เปนแลคโตน(lactone 

ring) และ แอนโทไซยานินเปนไกลโคไซด (glycoside)  ของแอนโทไซยานิดิน 
(anthocyanidin)    (Mazza  et al., 2004)    จากการวิเคราะหโดยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบ
กระดาษ     พบวา ในผลหมอนมี  แอนโทไซยานินชนิด cyanidin 3 - glucoside (ศิริพร, 2540)  
ซ่ึงอยูในรูปไกลโคไซด (glycoside) เกิดจากสวนที่เปนอะไกลโคน(aglycone) คือ ไซยานิดิน 
(cyanidin) มีหมูไฮดรอกซี  (hydroxy, -OH)  เกาะอยูที่วงเฟนนิล A ตรงตําแหนงที่ 5 และ 7 สวน
วง B หมู (-OH) เกาะตําแหนงที่ 3 และ 4 โดยมีน้ําตาลกลูโคส (glucose) เชื่อมตออยูที่ C - 3 ซ่ึง
จะมีสีแดงมวง (ภาพ 2.2 )  และโดยทั่วไปแอนโทไซยานินมีสีแตกตางกัน เกิดจากโครงสรางของ
จํานวนหมูไฮดรอกซีที่วง B 
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ตาราง  2.1   สวนประกอบทางเคมีของผลหมอน (ตอน้ําหนักแหง  100  กรัม) 
          

สวนประกอบทางเคมี ผลหาม (สีแดง) ผลสุก (สีมวงดํา) 
โปรตีน (protein) 
คารโบไฮเดรต (carbohydrate) 
ไขมัน (fat) 
แคลเซี่ยม (calcium) 
ฟอสฟอรัส (phosphorus) 
เหล็ก (iron) 
วิตามิน เอ  (vitamin A) 
วิตามิน บี 1 (vitamin B 1) 
วิตามิน บี 2 (vitamin B 2) 
วิตามิน บี 6 (vitamin B 3) 
วิตามิน ซี (vitamin C) 
กรดโฟลิก (folic acid) 
ไนอะซีน  (niacin) 
แทนนิน (tanin) 
กรดมะนาว (citric acid) 
เสนใย (fiber) 
เถา (ash) 
ความเปนกรด-ดาง (pH) 
ความชื้น (moisture) 

2.24 
4.19 
1.35 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

4.17 
- 
- 

4.05 
- 

1.68 
21.35 
0.47 
0.21 
0.07 
43.48 
25.00 
50.65 
3.66 

930.10 
4.16 
6.87 
0.72 
1.06 
1.51 
2.03 
1.52 
5.90 
72.95 

 
ที่มา : วสันต, 2546 
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 Anthocyanidin            R1           R2        R3     OH,           glycosyl  

                                                          R4     OH,              glycosyl 
 pelargonidin                 H           H 

cyanidin              OH           H 
peonidin           OCH3          H    
delphinnidin              OH        OH 
malvidin           OCH3    OCH3 
petunidin                 OCH3       OH 

     
ภาพ  2.1  สูตรโครงสรางของแอนโทไซยานิน 
ท่ีมา :  Mazza  et al. ,  2004 

 
 สีของแอนโทไซยานิน และความคงตัวของสีจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน คา
ความเปนกรด-ดาง (pH)  อุณหภูมิ และ โลหะแคทไอออนบางชนิด  (Zoecklein  et al., 1995)  

ซัลเฟอรไดออกไซด  เปนสาเหตุทําใหสีของผลไม ที่มีแอนโทไซยานินเปนรงควัตถุซีดจางลงได 
เนื่องจากไบซัลไฟดอิออน  จะเขาไปจับกับแอนโทไซยานิน     ซ่ึงจะเกิดเปนอนุพันธตัวใหม     
(R-SO3H) โดยไมมีสี  และอาจเกิดการรวมตัวกันระหวางโมเลกุลของแอนโทไซยานิน   หรือเกิด
พันธะกับโมเลกุลของสารอินทรียตัวอ่ืน  เชน  โปรตีน  แทนนิน  ฟลาโวนอยด และโพลีแซคคาไรด
บางชนิด   เกิดเปนสารประกอบเชิงซอน  ซ่ึงชวยใหสีของแอนโทไซยานินมีความเขม  และคงตัว
มากขึ้น (นุกุล, 2545)    การใชประโยชนของแอนโทไซยานิน เชน  อุตสาหกรรมผลไมกระปอง  
นมเปรี้ยว  และไวนแดง   ซ่ึงสีของแอนโทไซยานินจะคงสภาพไดดีที่ความชื้นไมเกินรอยละ 3   
และการนําไปใชในผลิตภัณฑที่มีความเปนกรดจะใหสีคงทน     ตลอดจนใชเปนสีผสมอาหารได             
(สันติ, 2534)  และแอนโทไซยานิน  มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ  (antioxidant) 
 
2.4  สารตานอนุมูลอิสระและการใชประโยชนในผักและผลไม 
 สารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant)    เปนสารที่ทําหนาที่ปองกันการเกิดกระบวนการ
ออกซิเดชัน  ซ่ึงเปนกระบวนการสําคัญที่ทําใหเกิดอนุมูลอิสระ  และสารตานอนุมูลอิสระหยุดยั้ง
ปฏิกิริยาลูกโซของอนุมูลอิสระทําใหคงตัว  และหยุดการกอตัวใหม  นอกจากนั้นยังซอมแซมความ
เสียหายที่เกิดจากตัวอนุมูลอิสระทําลายเซลลตาง ๆ ในรางกาย  กําจัดและแทนที่โมเลกุลที่ถูกทําลาย  
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เพราะสารเหลานี้อาจเปนพิษตอรางกาย  มักพบสารตานอนุมูลอิสระในอาหารจําพวกผักและผลไม 
ไดแก  วิตามินอี (vitamin E) ไดจากเมล็ดทานตะวัน  วิตามินซี (vitamin C) ไดจากผักใบเขียว
ทั่วไป  แคโรทีนอยด (carotenoids) พบในมะเขือเทศ  สารประกอบฟนอลิค (phenolic) พบใน
องุนและผักพื้นบาน  ไดแก กระถิน  ผักซีลอม เปนตน (นวลศรี  และอัญชนา, 2545)  การใช
ประโยชนของสารตานอนุมูลอิสระที่มีอยูตามธรรมชาติที่ไดจากผักและผลไมสวนใหญมักจะนําไป
เปนสวนประกอบรวมกับสวนผสมอาหารไดหลากหลายในผลิตภัณฑอาหาร   และเปนสารปองกัน
การหืนในน้ํามัน และไขมัน  ตัวอยางสารตานอนุมูลอิสระไดแก  โทโคฟรอล  กรดทารทารริก      
เลซิติน  เคอรคูมิน  และวติามินซี  เปนตน  (Madhavi et al., 1995)   การทดสอบฤทธิ์ตาน
ปฏิกิริยาออกซิเดชันมีการทดลอบไดหลายวิธีตัวอยางเชน  
 -  ดวยวิธี  Thiobarbituric reactive substances (TBARS) วิธีนี้เปนการติดตาม
ปริมาณสารประกอบอัลดีไฮดที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของ low density lipoprotein (LDL)  

กับโลหะไอออน  เชน Fe2+  Cu2+ โดยวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น  532  นาโนเมตร 

(Prakash, 2001) 

 -  การทดสอบฤทธิ์ตานปฏิกิริยาออกซิเดชันดวยวิธี 2,2-azinobis [ethylbenzothiazo 

line-6-sulphonate] (ABTS) เปนการทดสอบฤทธิ์ตานปฏิกิริยาออกซิเดชันของ ABTS ในรูป
ของ ABTS

·+ ซึ่งใชทดสอบกับสารสกัดจากอาหาร  วัดการดูดกลืนแสงของสารละสายที่ความ  
ยาวคล่ืน 734 นาโนเมตร (Whiteman  and Guan,  2003) 
 -  การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด (ในรูปกรดแกลลิค)  เปนการทดสอบ
สารฟนอลทั้งหมด โดยใช  Folin-ciocalteu reagent ทําปฏิกิริยากับตัวอยางสารละลาย  และทํา
การเปรียบดวยสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิคโดยวัดคาการดูดกลืน แสงที่ความยาวคลื่น 750    
นาโนเมตร (Zoecklein  et al.,  1995) 

 -  การทดสอบฤทธิ์ตานปฏิกิริยาออกซิเดชันดวยวิธี DPPH  radical scavenging    เปน
การทดสอบฤทธิ์ตานปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยใหสารตัวอยางทําปฏิกิริยากับ DPPH (1.1-diphenyl 

-2-picrylhydrazyl) ติดตามผลการทดลองโดยการวัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลายที่ความยาว  
คล่ืน  517-520  นาโนเมตร  (สันติ  และวรวรรณ,  2544) 


