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บทคัดย่ อ
จุดประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นี้เพื่อศึกษาผลของยีสต์ทแ่ี ยกได้จากน้ าอ้อยต่อคุณภาพไวน์ลูกหว้า
โดยใช้ ยี ส ต์ ท่ี แ ยกได้ จ ากน้ าอ้ อ ย ( SG1 และ SG2) และ Saccharomyces cerevisiae SC90 และ
Saccharomyces cerevisiae TISTR 5013 (เป็ นตัวควบคุม ) ความหวานของน้ าลูกหว้าเริ่มต้นที่ 22 oBrix
และค่าความเป็ นกรด-ด่าง ที่ 3.4 บ่มทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง 14 วัน วัดปริมาณแอลกอฮอล์ ปริมาณน้ าตาลคงเหลือ
และค่าความเป็ นกรด-ด่างของไวน์ทห่ี มักได้ ผลการศึกษาพบว่าไวน์ทห่ี มักจากเชือ้ ยีสต์ทไ่ี ด้จากน้ าอ้อย SG1
และเชือ้ ยีสต์จากน้าอ้อย SG2 มีปริมาณแอลกอฮอล์สงู สุดเท่ากับ 15 เปอร์เซ็นต์ น้าตาลคงเหลือและความเป็ น
กรด-ด่ า งต่ า สุ ด พบในไวน์ ท่ีห มัก ด้ ว ยเชื้อ S. cerevisiae TISTR 5013 มีค่ า เท่ า กับ 9.7 oBrix และ 2.28
ตามลาดับ ผลการศึกษาการประเมินคุณภาพไวน์ลกู หว้าพบว่า ไวน์ลกู หว้าทีห่ มักด้วยเชือ้ ยีสต์ SG2 มีคะแนน
ความชอบด้านกลิน่ ด้านรสชาติ และด้านความชอบรวมมากทีส่ ุดคือ 2.00, 7.55 11.98 ส่วนไวน์ลูกหว้าที่
หมักด้วยเชือ้ ยีสต์ SG1 มีคะแนนด้านสีมากทีส่ ดุ คือ 1.80 และ ไวน์ทห่ี มักด้วย S. cerevisiae SC90 มีคะแนน
ด้านความใสมากทีส่ ดุ คือ 1.18 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจพบว่าไวน์ลูกหว้าทีห่ มักด้วยเชือ้ ยีสต์ SG1 มี
ความชอบด้านกลิน่ มากทีส่ ดุ คือ 3.08 ส่วนไวน์ลกู หว้าทีห่ มักจากเชือ้ ยีสต์ SG2 มีความชอบด้านสี ด้านรสชาติ
และด้านความชอบรวมมาก 3.53, 3.33 และ 3.08 ตามลาดับ จากการศึกษาในครัง้ นี้เชือ้ ยีสต์ SG2 เป็ นเชือ้
ยีสต์ทส่ี ามารถนามาผลิตไวน์ได้และได้การยอมรับมากทีส่ ดุ
คำสำคัญ : ยีสต์ ไวน์ ลูกหว้า (Syzygium cumini) น้าอ้อย
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Abstract
The aim of this research was to evaluate the effect of yeast isolated from sugarcane juice on
quality of Jambolan plum (Syzygium cumini) wine. Four yeast strains were used for wine production
including isolated yeast (SG1 and SG2), Saccharomyces cerevisiae SC90 and Saccharomyces
cerevisiae TISTR 5013. Jambolan plum juice was adjusted the total soluble solid by using sugar to
be 22 oBrix, pH at 3. 4 and incubated at room temperature for 14 days. Alcohol concentration, total
soluble solid content and pH of Jambolan plum wines were determined. The results found that
Jambolan plum wine fermented with SG1 and SG2 showed the highest ethanol content at 15%. The
lowest sweetness and pH of Jambolan plum wine were found when fermented with S. cerevisiae TISTR
5013 at 9.7 oBrix and 2.28, respectively. The results of sensory test including color, clarity, odor, flavor
and overall liking scores obtained from 40 volunteers. The results indicated that Jambolan plum wine
fermented with SG2 presented the highest score of odor, flavor and overall liking at 2.00, 7.55 and
11.98, respectively. The highest score of color was found in Jambolan plum wine fermented with SG1
at 1.80. Jambolan plum wine fermented with S. cerevisiae SC90 was the highest score of clarity at 1.18.
The results of the satisfaction study showed that the Jambolan plum wine fermented with SG1 had the
highest odor preference of 3.08, while the Jambolan plum wine fermented from SG2 had the highest
of color, odor and overall ( 3.53, 3.33 and 3.08, respectively). In this study, SG2 is a yeast strain that
can be used to produce wine and is most respected.
Keywords: Yeast, wine, Jambolan plum (Syzygium cumini), Sugarcane juice

บทนา
ไวน์ (wine) หมายถึ ง เครื่ องดื่ ม ที่ มี แ รง
แอลกอฮอล์ที่เกิดจากการหมักผลไม้ หรื อผลิตผลทาง
การเกษตรบางชนิ ด กับ ยี ส ต์ โดยควบคุม การหมัก
อย่างเหมาะสม เช่น ข้ าว น ้าผึ ้ง แป้ง น ้าตาล เป็ นต้ น
[1, 2] ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีความนิยมดื่มไวน์กัน
มากขึ น้ ท าให้ มี ก ารน าเข้ าไวน์ จ ากต่ า งประเทศ
อย่างไรก็ตามที่ประเทศไทยมีศกั ยภาพที่จะสามารถ
ผลิตไวน์ ได้ เพราะวัตถุดิบในการผลิตไวน์ คือ ผลไม้

ซึ่งมีม ากมายหลายชนิดและมี ผลผลิตหมุนเวี ยนไป
ตามฤดูกาลตลอดทังปี
้ การผลิตไวน์เป็ นแนวทางหนึ่ง
ในการแปรรู ปผลไม้ ที่มีมากจนล้ นตลาด และเป็ นการ
เพิ่ ม มูลค่า ของผลไม้ ใ ห้ สูงขึน้ ด้ ว ยไวน์ ผลไม้ จัด เป็ น
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็ นการสืบทอดทางด้ านภูมิ
ปั ญ ญาซึ่ ง การหมัก เกิ ด จากกิ จ กรรมของยี ส ต์ ไวน์
ผลไม้ ช นิ ด ต่า ง ๆ เช่ น ไวน์ อ งุ่น ไวน์ สับ ปะรด ไวน์
กระเจี๊ยบ ไวน์มะนาว ไวน์มะยม ไวน์แตงโม ไวน์มงั คุด
และไวน์ ม ะม่ ว ง เป็ น ต้ น ซึ่ ง ก็ จ ะมี วิ ธี ใ นการหมัก ที่
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คล้ ายกัน จะแตกต่างกันที่การใช้ ยีสต์ในการหมักที่
ต่างชนิดต่างสายพันธุ์ [3]
ลู ก หว้ า (Syzygium cumini) เป็ นผลไม้
พื ้นเมืองอีกชนิดหนึ่งที่มีอยู่ทุกภาคของประเทศไทย
ลูกหว้ าจะสุกและเก็บเกี่ยวประมาณเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนมิถนุ ายน ซึ่งในแต่ละปี มีผลิตผลออกสู่ตลาด
เป็ น จ านวนมากและมี จ าหน่า ยในช่ ว งสัน้ ๆ ท าให้
บางครัง้ จาหน่ายไม่ทันก็เน่าเสียและทิ ้งไป อีกทังลู
้ ก
หว้ าเป็ นผลไม้ พื ้นบ้ าน คนไม่ค่อยนิยมบริ โภคมากและ
จาหน่ายไม่ได้ ราคา อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาพบว่า
ลูกหว้ ามีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการต่าง ๆ มากมาย ได้ แก่
โปรตี น ไขมั น คาร์ โบไฮเดรต เยื่ อ ใย แคลเซี ย ม
ฟอสฟอรั ส เหล็ก และพลังงาน [4] เนื่องจากผลสุก
สามารถนามาบริ โภคสดได้ ผลลูกหว้ ามีสีแดงอมม่วง
มีสารที่เรี ยกว่า แอนโทไซยานิน สารดังกล่าวมีสมบัติ
เป็ นสารต่อต้ านอนุมูลอิสระซึ่งเป็ นสาเหตุของสารก่อ
มะเร็ ง ผลลูกหว้ าสุกมีกลิ่นหอมและรสชาติอมเปรี ย้ ว
จึงสามารถนาผลสุกมาแปรรู ปเป็ นน ้าผลไม้ พร้ อมดื่ม
หรื อนามาหมักเป็ นไวน์ลูกหว้ าได้ ซึ่งการบริ โภคไวน์
ลูกหว้ าจะส่งผลให้ ร่างกายได้ รับแอนโทไซยานิน ที่มี
ผลดีต่อสุขภาพด้ วย จากคุณประโยชน์ของลูกหว้ า [5]
ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะท าการแปรรู ป เป็ นเครื่ องดื่ ม
ประเภทไวน์ โดยหมัก ด้ วยยี ส ต์ แ ซคคาโรมายซี ส
(Saccharomyces spp.) ที่ แ ยกจากน า้ อ้ อยจาก
งานวิ จัยก่ อนหน้ านี โ้ ดยใช้ เ ชื อ้ S. cerevisiae SC90
และ S. cerevisiae TISTR 5013 เป็ นเชื ้อควบคุม และ
ทดสอบความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพไวน์ แ ละด้ าน
ประสาทสัม ผัสเพื่อ สามารถพัฒ นาสู่ผ้ ูป ระกอบการ
และกลุม่ วิสาหกิจชุมชนต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
1. การเตรี ยมวัตถุดิบ ลูกหว้ าสุกถูกเก็บจาก
สวนเกษตรกร อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด ในช่วง
เดื อนกุม ภาพัน ธ์ - มี นาคม พ.ศ. 2558 ล้ า งด้ วยน า้
สะอาดแล้ วผึง่ ให้ แห้ งหมาด ทาการคัน้ น ้าลูกหว้ ากรอง
ด้ วยผ้ าขาวบาง ทาการวัดค่าความหวานด้ วยเครื่ อง
Refractometer (HANNA HI96801) และปรับปริ มาณ
ความหวานของน ้าลูกหว้ าด้ วยน ้าตาลขาวให้ ได้ เท่ากับ
22 oBrix เทใส่ ภ าชนะส าหรั บ หมัก ไวน์ ที่ ป ลอดเชื อ้
ปริ มาณ 4 ลิ ต ร เติ ม ไดแอมโมเนี ย มฟอสเฟต
((NH4)2HPO4) ปริ มาณ 2 กรัม และโซเดียมเมทาไบ
ซั ล ไฟต์ (Na2S2O5) ปริ ม าณ 0.8 กรั ม แล้ วปิ ดฝา
ภาชนะไว้ อย่างน้ อย 24 ชัว่ โมงก่อนเติมเชื ้อยีสต์
2. การเตรี ยมหัวเชื ้อ นายีสต์ทงั ้ 4 สายพันธุ์
ได้ แก่ เชื อ้ ยี ส ต์ SG1 และเชื อ้ ยี ส ต์ SG2 (ได้ จาก
งานวิ จั ย ก่ อ นหน้ า) Saccharomyces cerevisiae
SC90 แ ล ะ Saccharomyces cerevisiae TISTR
5013 (สั่ ง ซื อ้ จากสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)) มาเลี ้ยงในอาหาร
เหลว Yeast Extract Peptone Dextrose (YPD, Yeast
extract 10 กรัม, Peptone 20 กรัม และ Dextrose 20
กรั ม ) ปริ ม าณ 100 มิ ลลิ ลิต ร ที่ 37 องศาเซลเซี ย ส
เขย่าที่ 120 rpm เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง แล้ ว นานา้ ลูก
หว้ าที่เตรี ยมไว้ 200 มิลลิลิตร ไปนึ่งฆ่าเชือ้ ด้ วยหม้ อ
นึ่งความดันไอที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความ
ดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ ้ว นาน 15 นาที จากนันน
้ า
ยีสต์ ที่บ่มไว้ 48 ชั่วโมง มาเติมลงในนา้ ลูกหว้ าที่ฆ่า
เชื ้อแล้ วปริ มาณ 1% (108 ซีเอฟยู/มิลลิลติ ร) บ่มต่อ 48
ชัว่ โมง
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3. การหมัก นาหัวเชื ้อไวน์ที่มียีสต์แต่ละชนิด
ที่บม่ ไว้ 48 ชัว่ โมง เติมลงในน ้าลูกหว้ าปริ มาตร 4 ลิตร
ที่ ผ่ า นเติ ม ไดแอมโมเนี ย มฟอสเฟตและโซเดี ย มเม
ทาไบซัลไฟต์และตังทิ
้ ้งไว้ อย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง ทาการ
หมักไวน์ลกู หว้ าที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 14 วัน (2528 องศาเซลเซียส)
4. การวัด ปริ ม าณน า้ ตาล กรด-ด่ า งและ
ปริ มาณแอลกอฮอล์เมื่อหมักครบ 14 วัน ทาการหยุด
การเจริ ญของเชื ้อยีสต์โดยการเติมสารโซเดียมเมทาไบ
ซัล ไฟต์ 0.8 กรั ม แล้ ว เก็ บ ไว้ ในตู้ เย็ น เป็ นเวลา 1
สัปดาห์ ทาการวัดระดับนา้ ตาลคงเหลือ ด้ วยเครื่ อ ง
Refractometer (HANNA HI96801) วั ด ความเป็ น
กรด-ด่าง ด้ วยเครื่ อง pH meter (Mettler Toledo™)
และวัด ปริ ม าณแอลกอฮอล์ ด้ ว ยเครื่ อ ง Vinometer
(Vin-O-Meter)
5. การทดสอบทางประสาทสัมผัสของไวน์
ลูกหว้ าที่หมักด้ วยเชื ้อที่แตกต่างกัน และทดสอบความ
พึงพอใจ การทดสอบทางด้ านประสาทสัมผัสของผู้
ผู้บริ โภคทั่วไป โดยใช้ แบบสอบถามผู้บริ โภคจานวน
40 ค น เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั ้ ง นี ้คื อ
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให้ ผู้ ทดสอบ
ผู้บริ โภคให้ คะแนนความชอบแบบ 5-Point Hedonic
(1=ไม่ ช อบมากที่ สุด และ 5 =ชอบมากที่ สุด ) และ
แบบทดสอบการวัดคุณภาพไวน์ แบบ 20 คะแนนของ
DLG 20 คะแนน (20-point wine) โดยมีคะแนนความ
ใส 0-2 คะแนน สี 0-2 คะแนน กลิ่น 0-4 คะแนน และ
รสชาติ 0-12 คะแนน และความชอบรวม 0-20 คะแนน
(วินยั และคณะ, 2547)
6. สถิ ติ ที่ใ ช้ ในการศึกษา น าข้ อมูลที่ได้ ม า
วิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

คะแนนความชอบของตัว อย่ า งไวน์ ลูก หว้ า โดยวิ ธี
Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ ร ะดั บ
ความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปทางสถิติ
SPSS version 17
ผลการศึกษา
1. การวัดปริ มาณนา้ ตาลคงเหลือ กรดด่ าง และปริมาณแอลกอฮอล์
ลูกหว้ าสุกถูกเก็บจากสวนเกษตรกร อาเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด ล้ างด้ วยน ้าสะอาด (Figure 1)
แล้ ว น ามาคัน้ น า้ ลูก หว้ า พบว่ า น า้ ลูก หว้ า ที่ ไ ด้ มี ค่ า
ความหวานอยู่ที่ 11.8 oBrix และมีค่าความเป็ นกรดด่ า งอยู่ ที่ 3.8 แล้ วน ามาปรั บ ค่ า ความหวานด้ วย
น ้าตาลทรายให้ ได้ ค่าความหวานที่ 22 oBrix แล้ วเติม
หัวเชื ้อยีสต์จานวน 4 สายพันธุ์ บ่มที่อณ
ุ หภูมิห้องนาน
14 วัน และหยุดการเจริ ญของเชือ้ ยีสต์ แล้ วเก็บไว้ ใน
ตู้เ ย็ น นาน 1 สัปดาห์ ผลการศึก ษาปริ ม าณน า้ ตาล
คงเหลือพบว่าไวน์ลกู หว้ าที่หมักด้ วยเชื ้อยีสต์ SG2 มี
ปริ มาณนา้ ตาลคงเหลืออยู่มากที่สุดอยู่ที่ 18.4 oBrix
ในขณะที่ไวน์ลกู หว้ าที่หมักด้ วย S. cerevisiae 5013
มีปริ มาณคงเหลืออยูน่ ้ อยที่สดุ อยูท่ ี่ 9.7 oBrix ค่าความ
เป็ นกรด-ด่างของไวน์ลกู หว้ าที่หมักด้ วยเชื ้อยีสต์ทงั ้ 4
สายพันธุ์มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 2.28-2.41 โดยพบว่าไวน์ลกู
หว้ าที่ ห มั ก ด้ วยเชื อ้ ยี ส ต์ SG2 และS. cerevisiae
SC90 มี ค่าความเป็ น กรดด่างสูง สุด อยู่ที่ 2.41 และ
ไวน์ ลู ก หว้ าที่ ห มั ก ด้ วย S. cerevisiae 5013 มี ค่ า
ความเป็ น กรด-ด่า งต่า สุด อยู่ที่ 2.38 ในขณะขณะที่
ไวน์ ที่ ห มั ก ด้ วยเชื อ้ ยี ส ต์ SG1 และ S. cerevisiae
5013 มีประมาณแอลกอฮอล์สงู ที่สดุ อยู่ที่ 15% และ
ไวน์ ลู ก หว้ าที่ ห มั ก ด้ วยเชื อ้ ยี ส ต์ SG2 มี ป ริ มาณ
แอลกอฮอล์ต่าที่สดุ อยูท่ ี่ 8% (Table 1)
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Figure 1. Syzygium cumini (L.) Skeels fruit.
Table 1. Alcohol, sugar content and pH of
Jambolan plum wine
Yeast
Alcohol Sugar pH
content content
(%)
(oBrix)
SG1
SG2
S. cerevisiae
SC90
S. cerevisiae
5013

15
8
14

10.3
18.4
10.7

2.38
2.41
2.41

15

9.7

2.28

2. การทดสอบคุ ณ ภาพไวน์ โดยวิ ธี
ทดสอบทางประสาทสัมผัสของไวน์ ลูกหว้ าที่หมัก
ด้ วยเชือ้ ยีสต์ ท่ แี ตกต่ างกัน
นาไวน์ที่หมักเป็ นเวลา 14 วัน และหยุดการ
เจริ ญ ของเชื อ้ ยี สต์ ที่บ่ม ในตู้เ ย็น เป็ น เวลา 7 วัน มา
ทดสอบคุณภาพโดยวิธีแบบสอบถาม 20 คะแนน โดย
ทดสอบความชอบของผู้บริ โภคด้ านสี ความใส กลิ่น
รสชาติ และความชอบรวม โดยให้ ผ้ บู ริ โภคโดยทัว่ ไปที่
ไม่ผ่านการฝึ กฝนจานวน 40 คน ผลการศึกษาพบว่า
ไวน์ ลูก หว้ า ที่ ห มักจากเชื อ้ ยี สต์ SG2 มี ค ะแนนด้ า น
กลิน่ ด้ านรสชาติ และด้ านความชอบรวมมากที่สดุ คือ
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2.00±1.37, 7.55±3.54 และ 11.98±4.92 ตามลาดับ
ไวน์ลกู หว้ าที่หมักจากเชือ้ ยีสต์ SG1 มีคะแนนด้ านสี
มากที่สดุ คือ 1.80±0.75 และไวน์ลูกหว้ าที่หมักจาก
ยีสต์ S. cerevisiae SC90 มีคะแนนด้ านความใสมาก
ที่สดุ คือ 1.18±0.66 (Table 2) ดังนัน้ เมื่อพิจารณากับ
คะแนนความชอบรวม พบว่าไวน์ ลกู หว้ าที่หมักด้ วย
เชือ้ ยีสต์ SG2 เป็ นไวน์ที่ได้ รับการยอมรับมากที่สดุ ที่
คะแนน 11.98±4.92
Table 2. The evaluation of wine quality by sensory
testing of Jambolan plum (Syzygium cumini)
wines by using 20-point wine
SG1
color
Clarity
Odor
flavor
overall

SG2

S. cerevisiae S. cerevisiae
SC90
TISTR 5013

1.80±0.75a 1.20±0.82b 1.05±0.90d 1.08±0.83c
1.05±0.68c 0.88±0.67d 1.18±0.66a 1.15±0.65b
1.90±1.30b 2.00±1.37a 1.65±1.04d 1.85±1.13c
6.70±3.12c 7.55±3.54a 6.68±3.29d 7.10±3.13b
10.65±4.59c 11.98±4.92a 10.53±4.90d 10.85±4.80b

Mean ± standard deviation followed by the same letters in the same
row do not differ significantly at 95%.

การศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ ไวน์ ลู ก หว้ า ที่ ห มั ก
ด้ วยเชือ้ ยีสต์ ท่ แี ตกต่ างกัน
จากการศึกษาการทดสอบความพึงพอใจต่อไวน์
ลูกหว้ าของผู้ทดสอบจานวน 40 คน ได้ ทาการทดสอบ
ด้ า นสี กลิ่น รสชาติ และความชอบรวม ให้ คะแนน
ความชอบแบบ 5-Point Hedonic พบว่าเชื ้อยีสต์ SG1
มีคะแนนด้ านกลิ่นมากที่สดุ คือ 3.08±1.40 ส่วนยีสต์
ธรรมชาติเชือ้ ยีสต์ SG2 มีคะแนนด้ านสี ด้ านรสชาติ
และด้ านความชอบรวมมากที่ สุ ด คื อ 3.53±1.08
3.33±1.19 และ 3.08±1.35 (Table 3.)
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Table 3. Effect of yeast strains on sensory
evaluation of Jambolan plum (Syzygium cumini)
wine by using 5-point hedonic scales.

มีระดับแอลกอฮอล์อยูท่ ี่ 15, 8, 14 และ 15 เปอร์ เซ็นต์
ปริ มาณนา้ ตาลที่คงเหลือ คือ 10.3, 18.4, 10.7 และ
9.7 ตามลาดับ ส่วนปริ มาณกรดที่เ หลือ อยู่ที่ 2.38,
2.41, 2.41 และ 2.28 ตามล าดับ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
S.
S.
SG1
SG2
cerevisiae cerevisiae งานวิจัย ของชนินทร์ อัครปั ญญาวิทย์ และคณะ [6]
SC90
TISTR 5013 ซึง่ ได้ วิจยั เกี่ยวกับการศึกษาผลของน ้าอ้ อยในการหมัก
color
3.48±1.01b 3.53±1.08a 3.25±1.10d
3.28±1.04c
ไวน์ตะขบคละพันธุ์ โดยปริ มาณกรดที่ใช้ ในการหมัก
a
d
b
Odor
3.08±1.40 2.53±1.29
2.88±1.24
2.78±1.38c
ไวน์ เ หมื อ นกั น มี ค่ า เท่ า กั บ 3.3-3.4 ซึ่ ง เป็ นช่ ว งที่
flavor
2.63±1.42b 3.33±1.19a 2.35±1.23d
2.58±1.21c
เหมาะสมในการหมัก ไวน์ และในการศึก ษาครั ง้ นี ้
overall 3.03±1.27b 3.08±1.35a 2.78±1.25d
2.98±0.74c
พบว่าปริ มาณแอลกอฮอล์ ที่ได้ มี ค่าสูง ว่าการศึกษา
Mean ± standard deviation followed by the same letters in the same
row do not differ significantly at 95%.
ของอาพรรณ ชัยกุลเสรี วฒ
ั น์ และปิ ยมาศ วงษ์ ประยูร.
[7] ที่ได้ ทาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อภิปรายผล
ไวน์ มะม่วงซึ่งผลการศึกษาพบว่ามะม่วงโชคอนัน ต์
การศึกษาครัง้ นี ้ใช้ ยีสต์ที่แยกได้ จากน ้าอ้ อย เป็ นสาบพันธุ์ที่เหมาะต่อการทาไวน์มะม่วงซึง่ หลังจาก
ที่ได้ จากงานวิจยั ก่อนหน้ า โดยนาน ้าอ้ อยสดที่หมักทิ ้ง การหมั ก 22 วั น ที่ ป ริ มาณกล้ าเชื อ้ ร้ อยละ 5 ให้
ไว้ เป็ นเวลา 7 วัน แล้ วนามาทาการคัดแยกยีสต์ในห้ อง ปริ ม าณแอลกอฮอล์ สูง ที่ สุด เท่า กับ ร้ อยละ 12 โดย
ปฏิ บั ติ ด้ วยอาหาร YPD ท าการศึ ก ษาเพื่ อ ยื น ยั น ปริ มาตร การศึกษาในครัง้ นี ้ได้ ใช้ เชื ้อยีสต์ในการหมัก
ลักษณะยีสต์ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์พบว่ายีสต์ SG1 ไวน์ที่ 1 % ซึ่งสอดกล้ องกับงานวิจยั ที่กล่าวว่า การใช้
และ SG2 เป็ นยีสต์ ที่มีรูปร่ างทรงรี แล้ วนายีสต์ ที่คัด กล้ า เชื อ้ เริ่ ม ต้ น สูง เกิ น ไปจะส่ ง ผลให้ ก ารหมัก เกิ ด
แยก ได้ มาท าก ารศึ ก ษ าก ารหมั ก ไวน์ ลู ก หว้ า แอลกอฮอล์และอุณหภูมิเพิ่ม ขึน้ อย่างรวดเร็ วซึ่งจะ
เปรี ยบเทียบกับยีสต์ทางการค้ า จากการศึกษาผลของ เป็ นอันตรายต่อยีสต์ที่ไม่สามารถปรับตัวได้ ทนั ทีและ
ชนิดเชื ้อยีสต์ตอ่ คุณภาพไวน์ลกู หว้ า โดยการนาผลลูก อาจทาให้ ยีสต์ตายได้ [8]
หว้ าสุกมาคัน้ น า้ ลูกหว้ า ปรั บความหวานของนา้ ลูก
การทดสอบทางด้ านประสาทสัม ผัสของผู้
o
หว้ าเริ่ มต้ นที่ 22 Brix และค่าความเป็ นกรด-ด่าง ที่ ทดสอบชิม 40 คน พบว่าไวน์ที่หมักด้ วยเชื ้อยีสต์ SG2
3.4 แล้ วทาการหมักด้ วยยีสต์ต่างสายพันธุ์จานวน 4 ได้ การยอมรั บด้ านกลิ่น ด้ านรสชาติ และความชอบ
สายพัน ธุ์ ได้ แก่ เชื อ้ ยี ส ต์ SG1, เชื อ้ ยี ส ต์ SG2, S. รว ม ม า ก ที่ สุ ด มี ค่ า อ ยู่ ที่ 2.00± 1.37 7.55± 3.54
cerevisiae TISTR 5013 และ S. cerevisiae SC90 11.98±4.92 ตามลาดับ ด้ านสีจะเป็ นเชื ้อยีสต์ SG1 มี
นาน 14 วัน ที่อณ
ุ หภูมิห้อง ผลการศึกษาพบว่าไวน์ลกู
ค่าอยู่ที่ 1.80±0.75 ด้ านความใสจะพบในไวน์ที่หมัก
หว้ าที่ทาการหมักโดยใช้ เชื ้อยีสต์ SG1, เชื ้อยีสต์ SG2, ด้ วย S. cerevisiae SC90 มีค่าอยู่ที่ 1.18±0.66 และ
S. cerevisiae SC90 และ S. cerevisiae TISTR 5013 ผลการศึกษาความพึงพอใจ ไวน์ที่หมักด้ วยเชือ้ ยีสต์
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SG2 ได้ คะแนนด้ านสี ด้ านรสชาติ และด้ านความชอบ
รวมมากที่สุด มีค่าอยู่ที่ 3.53±1.08 3.33±1.19 และ
3.08±1.35 ตามลาดับ ส่วนคะแนนด้ านกลิ่นเป็ น เชือ้
ยีสต์ SG1 อยู่ที่ 3.08±1.40 ดังนันยี
้ สต์ธรรมชาติจาก
น ้าอ้ อย2 จึงเป็ นเชื ้อยีสต์ที่เหมาะสมนามาผลิตไวน์ได้
เป็ นอย่างดีและได้ การยอมรับมากที่สดุ
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