
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีท่ี 29 ฉบบัท่ี 2 

78 
 

 

ไวน์ 
(Wine) 

 
วรนุช ภกัดีเดชาเกียรติ1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

ไวน์ (Wine) เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีได้จากการหมกันํ้ าผลไม ้โดยการให้ความหมายของไวน์ 
(Wine) ใน Merriam-Webster’s Dictionary วา่ไวน์เป็นนํ้ าคั้นของพืช (เช่นผลไม)้ ไดเ้ป็นเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีมานานกวา่พนัปี ในยุคระหวา่งประวติัศาสตร์ยุคการเกษตรและอารย
ธรรมตะวนัตก (Western civilization) ในท่ีใกลก้บัตะวนัออก พนัธ์ุองุ่นและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 
ท่ีถูกผลิตดว้ยการหมกันํ้ าคั้นผลไม ้พบทั้งในเมโสโพเทเมีย (Mesopotamia) อิสราเอล และอียิปต ์
และมีความจาํเป็นในอารยธรรมของ Phoenician กรีก และโรมนั พื้นท่ีท่ีมีการผลิตไวน์มากอยู่ใน
ยุโรปตะวนัตก และเมดิเตอร์เรเนียนซ่ึงมีการศึกษาพบในช่วงยุคประวติัศาสตร์วา่เป็นพื้นท่ีท่ีมีการ
เพาะลูกขนาดใหญ่  

เทคโนโลยีการผลิตไวน์ได้รับการพฒันาในระหว่างเวลาของจกัรวรรดิโรมนั ทั้งความรู้
ทางด้านสายพนัธ์ุองุ่นและเทคนิคการเพาะเล้ียง ออกแบบวิธีการการคั้นนํ้ าท่ีมีประสิทธิภาพ                
การพฒันาถังบรรจุสําหรับการเก็บ และการขนส่งไวน์ จนในยุคท่ีมีการผลิตและส่งออกไปยงั
ประเทศใกลเ้คียงได ้และการพฒันาท่ีสามารถผลิต เก็บรักษา ความคงตวัของคุณภาพ จนในปัจจุบนั
สามารถผลิตในระดบัอุตสาหกรรมได ้

สําหรับการผลิตไวน์มีขั้นตอนหลกัตั้งแต่การปลูก และดูแลองุ่น การคั้นนํ้ า การเตรียมนํ้ า
องุ่น การหมกั (Primary fermentation และ Secondary fermentation) ความคงตวัของไวน์ การบรรจุ
ภณัฑ ์(รูปท่ี 1.1) โดยวตัถุดิบในการหมกัไวน์จะใชผ้ลไมท่ี้มีปริมาณนํ้ าตาล และกรดท่ีเหมาะสมให้
ยสีตเ์จริญได ้ปัจจุบนัมีการใชผ้ลไมช้นิดอ่ืนตามทอ้งท่ี อยา่งไรก็ตามวตัถุดิบดั้งเดิมท่ีนิยมใชส้ําหรับ
การผลิตไวน์คือองุ่น ซ่ึงมีการปลูกในทอ้งถ่ินฝร่ังเศส ตั้งแต่สมยัท่ีโรมมีการนาํเขา้มาในพื้นท่ีของ
ฝร่ังเศส แลว้ไวน์กลายเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีความนิยมมากข้ึน พนัธ์ุดั้งเดิมท่ีมีการปลูกยงัคงมีอยู ่รวมถึง
สายพนัธ์ุท่ีมีการพฒันาให้มีคุณภาพทั้งการปลูกได้ในท้องท่ี ไปจนถึงคุณภาพท่ีนาํมาผลิตไวน์      
ในท่ีน้ีจึงกล่าวถึงไวน์จากนํ้าคั้นองุ่น  

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
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รูปที ่1 ขั้นตอนการผลิตไวน์ (Bamforth, 2005) 
 
สายพนัธ์ุองุ่น (Vine) 

องุ่น (Grape) อยู่ในสกุล Vitis ท่ีนิยมปลูกในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น Vitis vinifera 
ดั้งเดิมเป็นองุ่นป่า มีถ่ินกาํเนิดในเอเชีย ในเขตอากาศอบอุ่น คาดว่ามีการนําเข้ามาปลูกในไทย              
ช่วงรัชกาลท่ี 5 ต่อมามีการนาํเขา้มาจากแคลิฟอร์เนียมาปลูกท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  และกรม
วชิาการเกษตร และมีการทดลองปลูกจนประสบความสําเร็จ และขยายความรู้ส่งเสริมให้เกษตรกร
ในภาคกลาง โครงการหลวงมีการส่งเสริมให้มีการปลูกในภาคเหนือ และจากสภาพอากาศท่ีตํ่ากวา่
ในภาคอ่ืน จึงทาํใหไ้ดคุ้ณภาพองุ่นท่ีดีกวา่  

ลักษณะทัว่ไปองุ่นเป็นไม้เล้ือยประเภทยืนต้น การปลูกจึงต้องมีค้างรองรับ เถาองุ่นมี
ลกัษณะเป็นปลอ้ง บริเวณขอ้จะมีใบ 1 ใบ เรียงสลบักนัตามขอ้ มีมือจบัเป็นช่อดอกบริเวณโคนกา้น
ใบมีแขนงก่ิงเล็ก 1 ก่ิง และ 1 ตา เป็นตารวมประกอบดว้ยตาเอก (Primary bud) 1 ตา อยูต่รงกลาง 
และตารอง (Secondary bud) 2 ตา ผลองุ่นมีลกัษณะเป็นพวง ผลมีหลายลกัษณะ มีขนาดและสี
ต่างกนั โดยอาจมีเมล็ดหรือไม่มีข้ึนกบัพนัธ์ุ ในฤดูหนาวองุ่นจะเกิดการพกัตวั แลว้เม่ืออากาศอบอุ่น
จะมีการแตกตาและเกิดยอดใหม่ แลว้จะมีการออกดอกและติดผล บนยอดใหม่ แต่สําหรับในไทย
อากาศไม่หนาวเยน็ จึงไม่มีการพกัตวั   
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องุ่นสามารถปลูกไดใ้นสภาพภูมิอากาศต่างๆ ทั้งอบอุ่น และอากาศหนาว แต่ในพื้นท่ีสูงท่ีมี
ฝนตกมากเกิน และแสงแดดนอ้ยจะพบปัญหาทาโรคศตัรูพืช บางคร้ังจึงควรปลูกในสภาพโรงเรือน 
องุ่นท่ีนิยมปลูกในไทยเพื่อรับประทานผลสด ไดแ้ก่ Ruby seedless (สีแดง), Beauty perlette       
และ Loose perlette ซ่ึงสองพนัธ์ุหลงัมีสีเหลือง สาํหรับสายพนัธ์ุท่ีนิยมนาํมาผลิตไวน์ เช่น Cabernet 
Sauvignon, Pinot Noir  Syrah หรือ Shiraz  และ Merlot เป็นตน้ และจากท่ีกล่าวมาพนัธ์ุท่ีเหมาะกบั
การทาํไวน์คือ Vitis Vinifera ซ่ึงองุ่นทาํให้การหมกัไวน์มีรสชาติ สี กล่ิน และความใสต่างกัน      
เช่นสาํหรับทาํไวน์แดงจะผลิตดว้ยองุ่นแดง 

 Cabernet Sauvignon (กาแบร์เนตต ์โซวีนยอง) ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายในการ
เป็นองุ่นทาํไวน์ เป็นองุ่นแดง เช่น พนัธ์ุเล็ก เปลือกหนา แดงเขม้ มีแทนนินสูง มีกล่ินหลากหลาย 
เช่นแบล็คเคอเรนท์ แบล็คเบอร่ี  สะระแหน่ มะกอกเขียว เม่ือบ่มในถังไม้โอ๊ค มีกล่ินวนิลลา 
Sweetwood ในแถบตะวนัออกของรัฐออเรกอน มีการปลูกสายพนัธ์ุน้ีประมาณ 10 เอเคอร์ในบริเวณ
ท่ีมีการชลประทาน ซ่ึงพื้นท่ีบริเวณน้ีเป็น Sandy loess, rocky soil ช่วงวนัยาวในฤดูร้อน กลางวนั
ร้อน และกลางคืนหนาวเยน็ในช่วงปลายฤดูร้อน ตน้ฤดูใบไมร่้วง และฝนตกนอ้ย ความช้ืนตํ่าทาํให้
มีแมลงและโรคศตัรูน้อย คุณภาพขององุ่นจึงดีทั้งสี รส และกล่ินหอมระเหย (Aroma voatiles) 
(Julian et. al., 2009) 

 Syrah หรือ Shiraz องุ่นแดง คุณภาพสูงกาํเนิดในตะวนัออกกลาง ถูกนาํเขา้ทางตอนใต้
ของฝร่ังเศส ใบเล็กกว่ากาแบร์เนตต์ โซวีนยอง ได้ไวน์สีแดงเขม้ปานกลาง และใส มีกล่ินหอม
หลากหลายของผลไมแ้ดง เช่นราสพเ์บอรร่ี สตอร์เบอร์ร่ี มะกอกเขียว กรีนที  

 Merlot เป็นสายพนัธ์ุองุ่นท่ีมีความนิยมอีกชนิด เป็นประเภท Medium-full body fruity 
ประเภท Berry plum และ เคอร์เรนท ์มีปริมาณแทนนินปานกลาง เปลือกบาง และกรดนอ้ย มีความ
นิยมปลูกเป็นอนัดบัสองในฝร่ังเศส มีการเพาะปลูกเป็น 62 เปอร์เซ็นต ์จากพื้นท่ีทั้งหมด  

 
การคั้นน า้องุ่น (Antimicrobial effect) 

วธีิการคั้นนํ้าองุ่นตอ้งคาํนึงปัจจยัของการปลดปล่อยสารจะผลองุ่น ซ่ึงยอ่มมีผลต่อคุณภาพ
ของไวน์ดว้ย วิธีสําหรับการคั้นนํ้ าไดแ้ก่ Stemming and crushing หรือ Crush and De-Stem และ 
Pressing (Bamforth, 2005; Comfort, 2008 และ Eisenman, 1999) 
  Stemming and crushing โดยส่วนท่ีเป็นกา้น (Stem) ปกติไม่ให้เขา้อยูใ่นการคั้นนํ้ าดว้ย
เพราะทาํใหก้ล่ิน และรสเสียไป เช่น Pinot noir ในการหมกับางคร้ังถา้มีส่วนกา้นดว้ยจะทาํให้กล่ิน
พริกไทยหายไป วิธีการน้ีใช้เคร่ืองมือท่ีมีใบมีดแบบหมุน ท่ีมีระบบการกดท่ีแยกส่วนผลจากกา้น 
แต่การใช้แรงกดท่ีมากเกินจะทาํให้ผิวและเซลล์แตก แลว้ปล่อยเอนไซม์ และสารท่ีไม่ตอ้งการซ่ึง
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อาจทาํให้มีระดับพีเอชท่ีสูงเกิน และจะเป็นปัญหาต่อการแยกให้ใส และยงัมีปัญหาสําคญัอีก
ประการคือ ทาํใหเ้มล็ดแตกซ่ึงจะทาํให้ปริมาณแทนนินมีปริมาณมากเกินไป เป้าหมายของวิธีการน้ี
จึงเพื่อเอาส่วนก้านออกและเพื่อให้คุณสมบติัแบร่ีมีประสิทธิภาพให้การปล่อยให้ยีสต์สามารถ
ทาํงานได้ ซ่ึงจะได้ส่วนผสมระหว่างนํ้ าคั้น ผิว เมล็ด และเน้ือผลไม้ หรือเรียกว่ามัสท์ (Must)         
ซ่ึงสําหรับการผลิตไวน์แดง การผสมกนัในสารต่างๆ และเน้ือองุ่นใน Must จะช่วยให้เกิดการสกดั
สารประกอบท่ีใหสี้ ลกัษณะ และความลึกซ้ึงของรสชาติ และกล่ินหอมระเหยในไวน์ 
  Drainers and presses วิธีกดทบั (Presses) มีกระบวนการหลายแบบท่ีนิยมใช ้เช่นการใช้
เยื่อหรือถุง (Bag presses) ซ่ึงมีความนุ่มนวล และปลดปล่อยตะกอนเล็กน้อย ซ่ึงตรงขา้มกับ
วธีิการใชใ้บมีดกดทบัท่ีทาํใหมี้ตะกอนของแขง็มากกวา่  

การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่อาจเกิดข้ึนได ้กบัสารตั้งตน้หลกัอยา่ง Caffeoyl tartaric acid, 
p-coumaroyl tartaric acid และ Feruloyl tartaric acid สารเหล่าน้ีเป็นตวัตั้งตน้ในการเร่งปฏิกิริยา
ของ PPO-catalysed ท่ีทาํให้เกิดสีนํ้ าตาลในไวน์เม่ือมีผิวของผลไม ้ในการเร่งให้ผลิตภณัฑ์มีความ
ใส เอนไซมเ์พคติเนสมกัถูกนาํมาใช ้ดว้ยการเติมในช่วงท่ีมีการคั้นนํ้า (Bamforth, 2005) 
 
จุลนิทรีย์ทีเ่กีย่วข้องกบัการหมักไวน์  

การหมกัไวน์ในอดีตตั้งแต่ยคุประวติัศาสตร์มีรูปแบบของการใชห้วัเช้ือตั้งตน้ การพฒันาท่ี
การหมกัไวน์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ การเก็บรักษา จึงนาํมาสู่การใชเ้ช้ือบริสุทธ์ิในการหมกั ซ่ึงพบวา่
ยีสตเ์ป็นตวัสําคญัในการหมกัให้ไดไ้วน์ท่ีมีคุณภาพได ้คือ Saccharomyces cerevisiae และมีการใช้
อยา่งแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารหลายชนิด เช่นขนมปังอบ (Bakery) และการผลิตเอทานอล  

 ยีสต์ S. cerevisiae โดย S. cerevisiae จดัอยู่ในอาณาจกัรฟังไจ ในกลุ่มของยีสต ์           
เป็นส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียว มีรูปร่างแบบต่างๆ เช่นกลม สามเหล่ียม และรี สืบพนัธ์ุดว้ยวธีิการแตกหน่อ 
(Budding) และการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศโดยผสมระหวา่งสองเซลล์ ท่ีเป็น Haploid และมี Mating 
type ตรงกนัขา้ม ในปฏิกิริยาการหมกัพื้นฐาน ถา้ใชย้ีสต ์7 เปอร์เซ็นต ์ผสมกบัสารละลายนํ้ าตาล
กลูโคส 1 เปอร์เซ็นต์ ในหลอดหมัก (Fermentation tubes) จะพบรูฟอง ท่ี เป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ท่ียีสตเ์ป็นตวัปลดปล่อยออกมา (Bonner, 2008) ในการหมกัไวน์ท่ีทาํในเชิง
พาณิชย ์มกัใช้ยีสต์แห้งสําหรับทาํไวน์ ซ่ึงมีปัจจยับางประการเช่นยาฆ่าแมลงขณะท่ีใช้กับองุ่น      
ทาํให้ยบัย ั้งการเจริญของยีสต์ได ้และยงัมีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่ียบัย ั้งการหมกัดว้ย สําหรับปัจจยั
สําคญัในการจาํกดัการหมกัไวน์คือไนโตรเจน ซ่ึงเป็นปริมาณกรดอะมิโนในมสัท ์(Must) จึงมีการ
เติมไนโตรเจนท่ีสามารถดูดไดอ้ย่างง่ายเขา้ไป คือแอมโมเนียมฟอสเฟต เป็นแหล่งไนโตรเจนให้
ยสีต ์
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 แบคทีเรียกรดแลคติก (Lactic acid bacteria) ซ่ึงไวน์แดงโดยทัว่ไปมีการหมกัภายใต้
ปฏิกิริยา Malolactic fermentation จากการหมกัของแบคทีเรียกรดแลคติก เช่น Pediococcus ซ่ึงเป็น
การหมกัแบบ Homofermentative Leuconostoc หมกัแบบ Heterofrmenative Oenococcus หมกัแบบ 
Heterofermentative และ Lactobacillus มีการหมกัทั้งสองรูปแบบ สําหรับการหมกักรดมาโลแล
คติกท่ีมีประสิทธิภาพ ไวน์ควรมีพีเอช 3.25-3.5 ผลรวมซลัเฟอร์ไดออกไซดต์ํ่ากวา่ 30 ppm   
(Bamforth, 2005 และ Hornsey, 2007) 
 
การหมัก (Fermentation) 
 โดยทัว่ไปนํ้าองุ่นก่อนนาํมาหมกัควรมีนํ้าตาลประมาณ 23°-25° ºBrix  ก่อนการหมกันํ้ าคั้น
ตอ้งคาํนึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการหยุดชะงกัในระหว่างการหมกั (Stuck fermentation) ไดแ้ก่ปริมาณ
นํ้าตาล ความเป็นกรดท่ีพอเหมาะ กรดท่ีมากเกินไปทาํใหย้บัย ั้งการเจริญของยีสตไ์ด ้และเป็นสาเหตุ
ท่ีทาํให้เกิดการเน่าเสียของนํ้ าคั้น รวมถึงปริมาณอากาศ สารเจือปนในนํ้ าคั้น อย่างเช่นสารกาํจดั
ศตัรูพืช การหมกัมีผลต่อคุณภาพทั้งสี กล่ิน และรสชาติของไวน์ การหมกัไวน์อาจแบ่งได้เป็น             
2 ระยะ คือ Primary fermentation และ Secondary fermentation  

การหมกัในช่วง Primary fermentation เป็นช่วงตั้งแต่เร่ิมตน้การหมกั จนถ่ายเอาส่วนใส
ออก หรือแยกส่วนใสออกจากตะกอนเช้ือ ช่วงเร่ิมการหมกันํ้ าคั้น กบัยีสต์ ซ่ึงมีปริมาณนํ้ าตาลอยู่
มาก  ยีสตท์าํหนา้ท่ีเปล่ียนนํ้ าตาลไปเป็นแอลกอฮอล์ โดยอาจเป็นระยะเวลา 2 – 3 สัปดาห์ ข้ึนกบั
สายพนัธ์ุยีสต์และอุณหภูมิ ในระหว่างการหมักน้ีสามารถใช้วิธีการให้อากาศได้ด้วย (Macro 
aeration) ซ่ึงผูผ้ลิตจะประมาณปริมาณออกซิเจนท่ีตอ้งการในระหว่างการหมกัไวน์ โดยวิธีการน้ี
ช่วยรักษาความมีชีวติของยสีต ์และลดการผลิตของเสียอยา่งซลัไฟด์ (Sulfide) และมีบทบาทในการ
เร่ิมความคงตวัของสี ส่วนใหญ่เป็นพวกการหมกัท่ีได้สีแดง จะดีกว่าการมีออกซิเจนน้อย และ
นอกจากออกซิเจนจะลดปัญหาการเกิดซัลไฟด์แล้ว ย ังช่วยลดปัญหาของเมอร์แคปแทน 
(Mercaptan) ในช่วงหลงัของการเก็บรักษาอายไุวน์ดว้ย 

การหมกัไวน์ขาวท่ี 10-15 องศาเซลเซียส ส่วนไวน์แดงหมกัท่ี  20-30 องศาเซลเซียส ทั้งน้ี
การหมกัจะเร่งใหเ้ร็วข้ึนเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน ซ่ึงการหมกัควรสมบูรณ์ใน 20-30 วนั ซ่ึงทาํไดด้ว้ยการ
ติดตามการลดลงของนํ้าตาล จากการวดัค่าองศาบริกซ์ (°Brix) 

ส่วน Secondary fermentation เป็นช่วงท่ีต่อมาจาก Primary fermentation เม่ือส่วนใสถูก
แยกออกจากผลไม ้และตะกอน ถ่ายเขา้ไปในภาชนะอ่ืน ซ่ึงบางคร้ังเรียกภาชนะน้ีว่า Carboy ใช้
เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ 
 



วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีท่ี 29 ฉบบัท่ี 2 

83 
 

 

เอกสารอ้างองิ 
 

Bamforth C.W. Food, Fermentation and Micro-organisms. 2005. Blackwell  
         Science Publishing. United State of America. 
Bonner M.J. A study of fermentation by Sacchromyces cerevisiae.  
         Association for biology laboratory education. 2008; 30: 25-40. 
Chira K., Loorain B., Ky I., and Teissedre L.P. Tannin composition of    
         Cabernetsuvignon and Merlot grapes from the Bordeaux area for different  
         vintages (2006 to 2009) and comparison to tannin profie of five 2009  
         vintage Mediterranean grapes varieties. Molecules. 2011; 16: 1519-1532. 
Comfort A.S. Guide to red wine making. 2008. More flavor, Inc. Concord.  
         United State of America. 
Curry J. Yeast and fermentation. 2009. Dukes of Ale BJCP preparation course. Eisenman L. The 

home wine makers manual. 1999. Available online on  
        http://www.winebook.webs.com. Cited on: 8 December 2013. 
Hornsey I. The chemistry and biology of wine making. 2007.  
         The royal society of chemistry. Cambridge. United Kingdom.  
Julian W.J., Seavert F.C., Kaiser C., and Skinkis A.P. Establishing and producing  
        Cabernet sauvignon wine grapes in eastern Oregon. Vineyard economics.  
       2009. Oregon State University. 
Mills A.D., Phister T., Neeley E., and Johannsen E. Wine fermentation.  
        Molecular Techniques in the Microbial Ecology of Fermented Foods. 2008.  
       Springer. 
 
 

 

   




