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สารประกอบท่ีใหกล่ินรสในไวน 

Flavour Compounds in Wine 
อรอง จันทรประสาทสุข1 

 

บทคัดยอ 

ไวนเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไดจากการหมักสารประกอบตาง ๆ โดยเฉพาะนํ้าตาลที่มีอยูในผลหรือนํ้า

องุนดวยยีสต ในสภาวะที่ไมมีออกซิเจน ไดเปนสารประกอบทั้งที่สามารถระเหยไดและระเหยไมไดจํานวนมาก ทํา

ใหไดไวนที่มีปริมาณแอลกอฮอลประมาณ 9-15 %v/v และเกิดลักษณะเน้ือสัมผัส (body) และกล่ินรสตาง ๆ 

(flavors) ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของไวน โดยกล่ินรสของไวนที่ไดน้ันประกอบดวยสารใหกล่ินมากกวา 1000 ชนิด

ที่ไดมาจาก (1) วัตถุดิบคือผลองุน (2) กล่ินรสที่ไดจากการหมัก และ (3) กล่ินรสที่ไดจากการบมไวน ผลองุนมี

สารประกอบที่ไมสามารถระเหยไดเปนสวนใหญ ไดแก กรดอินทรีย สารประกอบในกลุมเทอปน และแทนนินซ่ึงมี

ผลตอกล่ินและรสชาติของไวน สารประกอบตาง ๆ ในผลองุนน้ีจะถูกเปล่ียนเปนอนุพันธุของสารประกอบทั้งที่

ระเหยไดและระเหยไมไดจํานวนมาก เชน แอลกอฮอล เอสเทอร แอลดีไฮดและคีโตน ซ่ึงสารประกอบเหลาน้ีเปน

ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดกล่ินหอมและลักษณะเฉพาะตัวของไวนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการหมักโดยกระบวนการ 

ตาง ๆ ภายในเซลลของยีสต และเม่ือนําไวนที่ไดไปผานการบมจะทําใหกล่ินรสของไวนมีความซับซอนมากขึ้นจาก

การออกซิเดชันของสารประกอบที่เปนทั้งผลิตภัณฑปฐมภูมิและทุติยภูมิที่อยูในไวนและสารประกอบที่ไดจากถังไม

ที่ใชในการบม การทราบถึงที่มาของสารประกอบตาง ๆ ที่เปนองคประกอบในไวนจะทําใหสามารถกําหนดปจจัย

ตาง ๆ ที่มีผลตอการสรางสารประกอบในไวนและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑไวนใหสมํ่าเสมอได 
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ABSTRACT 

Wine is an alcoholic beverage which obtained from the fermentation of grape berry or 

juice constituents, principally the sugars, to a wide range of volatile and non-volatile end 

products by yeasts under anaerobic condition, consequently the alcohol content of final wine is 

9-15%v/v. Additionally, the compounds are formed during the fermentation can generate the 

wine body and flavours which are the unique characteristic of wine. The wine flavours are 

composed of more than 1000 compounds which originated from (1) raw material: grape berry 

and varietal aromas (2) fermentation and (3) aging. The grapes contribute to various non-volatile 

compounds which are organic acids, terpene compounds and tannin. These compounds canbe 

metabolized within yeast cells to both of various volatile and non-volatile derivatives that play 

the important role in the aroma and taste of final wine, namely, alcohols, esters, aldehydes and 

ketones which are substantially responsible for the bouquets and individual characteristics of a 

wine. After the fermentation, aging is the process to increase the flavour complexity of wine via 

a slight oxidation of some either primary or secondary products in wine, and the compounds 

could be extracted into the wine from the wood casks. The understanding of these compounds 

formation would help determine the main factors influencing on the wine flavours production 

and control the consistency of wine quality. 

 

คําสําคัญ: ไวน  กล่ินรส  สารประกอบเคมี  การหมัก 

Keywords: Wine, Flavours, Chemical compounds, Fermentation 

 

บทนํา 

ไวนเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไดจากการ

หมักผลหรือนํ้าองุนดวยยีสตในสภาวะที่ไมมีออกซิเจน 

ซ่ึงห ลังผานการห มักจะทํ า ให ได ไ วนที่ มีปริ มาณ

แอลกอฮอลประมาณ 9-15 %v/v และเกิดลักษณะเน้ือ

สัมผัส (body) และกล่ินรสตางๆ (flavors) ที่เปน

เอกลักษณเฉพาะของไวน ไวนที่มีความซับซอนของ

กล่ินรสซ่ึงเกิดจากสารประกอบตางๆ จัดเปนไวนที่มี

คุณภาพเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียงเปนที่รู จักของ

ผูบริโภค สารประกอบตางๆ ที่พบในไวนจึงเปนปจจัยที่

มีบทบาทสําคัญตอคุณภาพดานกล่ินรสของไวนที่ผลิต

ได 

การประ เ มินคุณภาพของไวน จะดู จาก

ลักษณะปรากฏ ไดแก สี (color) ความใส (clarity) 

ความหนืด (viscosity) ขาไวน (spritz) หรือนํ้าตาไวน 

(tear) และกล่ินรส ไดแก กล่ินและรสชาติ (odor and 

taste) ของไวน (Jackson, 2008) อยางไรก็ตาม เม่ือ

พิจารณาคุณภาพทางลักษณะทางประสาทสัมผัสของ

ไวน คําวาการทดสอบชิม (wine tasting) มักถูก

นํามาใชในการประเมินกล่ินรสของไวน (Clarke and 

Bakker, 2011) 

กล่ินรสของไวนที่ไดน้ันประกอบดวยสารให

กล่ินมากกวา 1000 ชนิด ซ่ึงกล่ินรสเหลา น้ีไดจาก

วัตถุดิบคือผลองุน กล่ินรสที่ไดจากการหมัก และกล่ิน
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รสที่ไดจากการบมไวน อยางไรก็ตาม จากการศึกษาใน

เชิงลึกอยางตอเน่ืองโดยทีมผูวิจัยตาง ๆ ไดแสดงใหเห็น

วาสารประกอบตาง ๆ ที่ใหกล่ินรสของไวนน้ันเปน

ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดกล่ินและลักษณะเฉพาะตัวของ

ไวน และสารประกอบเหลาน้ีสวนใหญเปนผลิตภัณฑที่

ไดมาจากกิจกรรมการหมักโดยกระบวนการตาง ๆ 

ภายในเซลลของยีสตทั้งส้ิน (Clarke and Bakker, 

2011) โดยยีสตจะทําหนาที่เปล่ียนองคประกอบตาง ๆ 

ที่มีในนํ้าองุนซ่ึงมีนํ้าตาลเปนองคประกอบหลักไดเปน

ผลิตภัณฑสุดทายที่เปนสารประกอบทั้งที่ระเหยไดและ

ระเหยไมไดมากกวา 400 ชนิด ในระหวางการหมักไวน

จํานวนของสารประกอบตาง ๆ เหลาน้ีจะมีปริมาณไม

คงที่เน่ืองจากอิทธิพลของปจจัยตาง ๆ ไดแก พันธุของ

องุนที่ใชในการหมัก ความสมบูรณและระดับความสุก

ของผลองุน อุณหภูมิ และปจจัยที่สําคัญที่สุดคือ สาย

พันธุของยีสตที่นํามาใชในการหมัก (Fleet et al., 

2002) จากขอมูลที่ไดจากงานวิจัยตาง ๆ พบวาชนิด

และปริมาณของสารประกอบตางๆ ที่พบในไวนขึ้นอยู

กับสายพันธุของยีสตซ่ึงเก่ียวของกับการสรางสารเมตา

บอไลททุติยภู มิ  (secondary metabolites) ใน

ระหวางการหมักและสงผลตอคุณภาพดานกล่ินรสของ

ไวน ชนิดของสารประกอบที่พบในไวนที่ไดจากการหมัก

ดวยสายพันธุยีสตตางๆ มีความคลายคลึงกัน แตมี

ปริมาณที่แตกตางกันอยางชัดเจน (Romano, 2002) 

สารประกอบที่ใหกล่ินรสในไวนจึงเปนหัวขอที่นาสนใจ

และมีการศึกษากันอยางกวางขวาง (Schreier, 1979; 

Ribéreau-Gayon et al., 2000; Clarke and 

Bakker, 2011) ซ่ึงจะไดกลาวถึงในบทความน้ี 

 

 

กลิ่นรสของไวนในผลองุนและกอนการหมัก 

องุน มีสารประกอบที่สามารถระ เหยได

ปริมาณเล็กนอยที่ทําใหไวนมีกล่ินรสของผลไมที่มีความ

หลากหลาย เ ฉพาะตั วของอ งุ นแต ล ะส ายพั น ธุ 

นอกจากน้ี ยังมีสารประกอบที่ไมสามารถระเหยไดซ่ึงมี

ผลตอรสชาติของไวน และมีแทนนินที่ใหรสขมและฝาด 

(Fleet, 2001) กรดอินทรียที่สําคัญและมีปริมาณสูงใน

ผลองุนไดแก กรดทารทาริก กรดมาลิก และกรดซิตริก 

โดยมีกรดทารทาริกและมาลิกเปนสวนประกอบ

มากกวา 90% ของปริมาณกรดอินทรียทั้งหมดที่พบใน

นํ้าองุน นอกจากน้ี ยังพบกรดคารบอกซิลิกที่ไมสามารถ

ระเหยไดในผลองุนอีกดวย กรดอินทรียหลักที่พบในผล

องุนแสดงดังรูปที่ 1 

นอกจากน้ียังสามารถพบสารประกอบในกลุม

เทอปน (terpene compounds) ในผลองุนมากถึง 40 

ชนิด โดยแอลกอฮอลโมโนเทอปนบางชนิดที่พบในผล

องุ น เปนสารกลุ มที่ ให ก ล่ินหอมสูง สุดในบรรดา

สารประกอบเทอปนทั้ งหมด โดยเฉพาะลินาลอล 

(linalol) แอลฟา-เทอรไพนีออล (-terpineol) นีรอล 

(nerol) เจอรานี-ออล (geraniol) ไซโตรเนลลอล 

(citronellol) และ โฮ-ไตรอีนอล (ho-trienol) ที่ให

กล่ินหอมของดอกกุหลาบโดยระดับความเขมขนต่ําสุด

ที่สามารถรับกล่ินไดของสารประกอบตาง ๆ เหลาน้ีมี

คาคอนขางต่ําประมาณ 200-300 ไมโครกรัมตอลิตร 

(ตารางที่ 1) สารประกอบเทอปนที่ใหกล่ินหอมสวน

ใหญไดแก ไซโตรเนลลอล (citronellol) และลินาลอล 

(linalol) นอกจากน้ียังสามารถพบสารประกอบจําพวก

แอลกอฮอล ไฮโดรคารบอน แอลดีไฮด คีโตน และ 

สารประกอบอ่ืนที่สามารถระเหยไดในผลองุนดวย 

(Schreier, 1979) 
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    L(+)-Tartaric acid                                         L(–)-Malic acid                                     Citric acid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      D-Gluconic acid                                    2-keto D-Gluconic acid                                Mucic acid 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Coumaric acid (R1 = R2 = H)                                                       Coumaroyl tartaric acid 

          Caffeic acid (R1 = OH; R2 = H) 

รูปท่ี 1 กรดอินทรียหลักที่พบในผลองุน (ที่มา: ดัดแปลงจาก Ribéreau-Gayon et al. (2000)) 
 

ตารางท่ี 1 สารประกอบโมโนเทอปนหลักที่พบในผลองุน 

สารประกอบ 

โมโนเทอรปนอล 

ระดับความเขมขนต่าํสดุ 

ทีส่ามารถรับกลิน่ได  

(ไมโครกรัมตอลติร) 

ปริมาณที่พบในไวน (ไมโครกรัมตอลิตร) a 

คําอธิบายลกัษณะกลิน่ 
MA MF G A R M SB 

Linalol 50 455 473 6 80 40 50 17 Rose/ florala,b 

-Terpineol 400 78 87 3 37 25 12 9 Lily of the valley/ peach likea 

Citronellol 18 ND ND 12 ND 4 3 2 Citronella/ rosea 

Nerol 400 94 135 43 97 23 4 5 Rose/ florala 

Geraniol 130 506 327 218 58 35 16 5 Rose/ florala,b 

Ho-trienol 110 ND ND ND 127 25 ND ND Linden 

หมายเหตุ: อักษรยอตัวพิมพใหญบนหัวตาราง คือ ช่ือพันธุปลูกองุน: MA = Muscat of Alexandria, MF = Muscat de Frontignan, G = 

Gewürztraminer A = Albariño, R = Riesling, M = Muscadelle, SB = Sauvignon Blanc, ND = not detected (ที่มา: 

ดัดแปลงจาก Ribéreau-Gayon et al. (2000), aRychlik et al. (1998), bClarke and Bakker (2011)) 
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กลิ่นรสของไวนท่ีเกิดจากการหมัก 

การหมักแอลกอฮอลชวยเพิ่มความซับซอน

ของกล่ินรสและสารประกอบตาง ๆ ในไวนโดยการสกัด

สารประกอบจากผลองุนแลวเปล่ียนเปนอนุพันธุของ

สารประกอบน้ัน และสรางสารประกอบทั้งที่ระเหยได

และระเหยไมไดจํานวนมากในผลิตภัณฑไวน (Fleet, 

2001) สารประกอบที่เก่ียวของกับการใหกล่ินรสในไวน 

สามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม ไดแก 1) กรดอินทรียทั้ง

ที่ ส า ม า ร ถ ร ะ เ ห ย ไ ด แ ล ะ ร ะ เ ห ย ไ ม ไ ด  แ ล ะ  

2) สารประกอบอินทรียอ่ืน ๆ ที่สามารถระเหยได ดังน้ี 

1. กลุมกรดอินทรีย (volatile and non-volatile 

organic acids) 

เปนสารประกอบที่ ใหความคงตั ว และ

คุณ ภ าพทางด านป ระสาท สัม ผั สของ ไวน  โ ด ย

สารประกอบกรดอินทรีย เหลาน้ีมักถูกสรางขึ้นจาก

กระบวนการเมตาบอลิซึมของยีสต ซ่ึงสามารถแบงได

เปนสองกลุมใหญ ไดแก กรดอินทรียที่ ระ เหยได 

(volatile acids) และกรดอินทรียที่ระเหยไมได (fixed 

acids) ในไวน กรดอินทรียที่ระเหยไดคือกรดอินทรียที่

สามารถแยกออกจากไวนไดโดยการกล่ันดวยไอนํ้า 

ในขณะที่กรดอินทรียที่ระเหยไมได คือกรดอินทรียที่

ระเหยไดไมดีและมีปริมาณคงที่ในไวน ปริมาณกรด

ทั้งหมดในไวนเปนปริมาณกรดที่รวมทั้งกรดที่ระเหยได

และกรดที่ระเหยไมได สามารถวิเคราะหและแสดงเปน

ปริมาณของกรดทารทาริกซ่ึงเปนกรดอินทรียหลักใน

ไวน (รูปที่  2) กรดอินทรียตาง ๆ ที่ถูกสรางขึ้นใน

ระหวางการหมัก ไดแก 

1.1 กรดซัคซินิก กรดซัคซินิกเปนผลิตภัณฑ

หน่ึงที่ไดจากการหมักแอลกอฮอลดวยยีสต (Radler, 

1993) กรดซัคซินิกไมสามารถถูกยอยสลายไดโดย

จุลินทรียภายใตสภาวะไมมีออกซิเจน (Jackson, 2008) 

และเปนกรดอินทรียที่ใหรสเค็มและขมที่สามารถผลิต

ไดโดยยีสต Saccharomyces cerevisiae ที่ระดับ

ความเขมขนสูงถึง 2.0 กรัมตอลิตร ขึ้นกับสายพันธุยีสต

ที่นํามาใช สําหรับยีสตในกลุม non-Saccharomyces 

จะสามารถสรางกรดซัคซินิกไดในระดับต่ํา (Shimazu  

Watanabe, 1981) แตการมีปริมาณกรดซัคซินิกมาก

ในไวนน้ันไมมีผลกระทบตอคุณภาพของไวน (Fleet, 

2001) 

1.2 กรดอะซิติก กรดอะซิติกเปนกรดหลักที่

สามารถระเหยได ซ่ึงถูกสรางขึ้นโดยยีสตในระหวางการ

หมักไวน (< 0.3 กรัมตอลิตร) (Jackson, 2008) 

Farkaš (1988) รายงานวาความเขมขนของกรดอะซิติก

หรือกรดอินทรียที่ระเหยไดในไวนน้ันมีคาประมาณ 

0.3-0.6 กรัมตอลิตร และจะทําใหคุณภาพของไวนดอย

ลงเม่ือมีความเขมขนสูงเกิน 0.7-1.1 กรัมตอลิตร ซ่ึงมี

ผลทําใหไวนมีรสชาติเปรี้ยวและมีกล่ินที่แสดงการเส่ือม

เสียเพิ่มขึ้นอยางชา ๆ โดยทั่วไปปริมาณกรดอะซิติกที่

เพิ่มขึ้นในไวนมักเกิดจากการปนเปอนของแบคทีเรียที่

สรางกรดอะซิติก หรือแบคทีเรียที่สรางกรดแลคติกใน

ผลองุน นํ้าองุนหรือไวน สายพันธุยีสต S. cerevisiae 

ที่ใชในการหมักไวนสวนใหญสามารถสรางปริมาณ

กรดอะซิติกไดเพียงเล็กนอย (< 0.75 กรัมตอลิตร) แต

บางสายพันธุสามารถสรางปริมาณกรดอะซิติกได

มากกวา 1.0 กรัมตอลิตร จึงไมเหมาะสมสําหรับการใช

เปนกลาเช้ือหมักไวน นอกจากน้ีปจจัยที่ไมเหมาะสมตอ

การเจริญของยีสต เชน สภาวะที่อุณหภูมิต่ํา ปริมาณ

นํ้าตาลสูง pH ต่ํา การมีปริมาณแหลงไนโตรเจนนอย

เกินไป รวมถึงการทําใหใส (clarification) ที่มากเกินไป

ก็เปนสาเหตุให S. cerevisiae บางสายพันธุสราง

ปริมาณกรดอะซิติกไดมากขึ้น (Delfini and Costa, 

1993; Moruno et al., 1993; Shimazu and 

Watanabe, 1981; Fleet, 2001) รูปที่ 3 แสดงกลไก

การสรางกรดอะซิติกระหวางกระบวนการหมักไวนโดย

ยีสต และกลไกการเกิดออกซิเดชันของเอทานอล

เปล่ียนเปนกรดอะซิติกโดยแบคทีเรียที่สรางกรดอะซิติก 
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     Acetic acid                                 Citramalic acid                              Oxaloacetic acid                           Fumaric acid 

รูปท่ี 2 กรดอินทรียหลักที่ถูกสรางขึ้นในระหวางการหมัก (ที่มา: ดัดแปลงจาก Ribéreau-Gayon et al. (2000)) 
 

 

1.3 กรดฟูมาลิก กรดฟูมาลิกเปนกรดอินทรีย

ที่พบในปริมาณนอยมากในระหวางการหมักไวน โดยจะ

ถูกสรางขึ้นในชวงแรกของการหมัก (Whiting, 1976) 

Panchal (1990) รายงานวากรดฟูมาลิกสามารถชวย

ควบคุมการเจริญของแบคทีเรียที่สรางกรดแลคติกได 

โดยปริมาณกรดฟูมาลิกที่เหมาะสมสําหรับการควบคุม

การเจริญของแบคทีเรียที่สรางกรดแลคติกมีคาระหวาง 

0.7-1.5 กรัมตอลิตร อยางไรก็ตาม ปริมาณกรดฟูมาลิก

ที่สูงขึ้นอาจมีผลตอลักษณะทางประสาทสัมผัสของไวน

ได 

1.4 กรดมาลิก กรดมาลิกเปนกรดอินทรียที่

พบมากในผลองุนรองมาจากกรดทารทาริก ยีสตที่ใช

สําหรับหมักไวนโดยทั่วไปสามารถสรางเอนไซมที่สลาย

กรดมาลิกได (malic enzyme) โดยเอนไซมจะทํา

หนาที่เปล่ียนกรดมาลิกไปเปนกรดไพรูวิกในระหวาง

การหมัก (Fleet and Heard, 1993) การหมัก

แอลกอฮอลจึงเปนกระบวนการสําคัญในการสลายกรด

มาลิกในนํ้าองุน ในระหวางการหมักปริมาณกรด       

มาลิกบางสวน (5-50%) จะถูกสลายโดยยีสต S. 

cerevisiae และยีสตหมักไวนอ่ืน ๆ ซ่ึงยีสตแตละสาย

พันธุจะสามารถสลายปริมาณกรดมาลิกไดแตกตางกัน 

และการสลายจะมากขึ้นในสภาวะการหมักที่ มีค า     

pH ต่ํา ยีสต Schizosaccharomyces บางสายพันธุ     

และยีสต Zygosaccharomyces บางสายพันธุ มี

ความสามารถในการสลายกรดมาลิกไดอยางสมบูรณ 

(Radler, 1993; Gao and Fleet, 1995) กรดไพรูวิกที่

ไดจากกลไกการสลายกรดมาลิกจะถูกดึงหมูคารบอน

ออก (decarboxylation) แลวเปล่ียนไปเปนเอทานอล

ซ่ึงจะถูกรีดิวซเปนเอทานอลตอไป กลไกการสลายกรด

มาลิกโดยยีสตดังแสดงในรูปที่ 4 
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(1) 

 
(2) 

CH3CH2OH CH3CHO

Ethanol Acetaldehyde

CH3COOH

Acetic acid  
รูปท่ี 3 การสรางกรดอะซิติกในระหวางการหมักโดยยีสต (1) และแบคทีเรียที่สรางกรดอะซิติก (2) (ที่มา: ดัดแปลง

จาก (1) Farkaš (1988), (2) Ribéreau-Gayon et al. (2006)) 
 

1.5 กรดแลคติก การผลิตกรดแลคติกดวย

ยีสตสําหรับหมักไวนสวนใหญมีปริมาณนอยมาก (<0.1 

กรัมตอลิตร) (Fleet, 2001) กรดแลคติกสามารถ

จําแนกไดจากชนิดของผลิตภัณฑที่ถูกสรางขึ้น ไดแก 

D(-)-lactic จะถูกสรางขึ้นโดยยีสตภายใตสภาวะที่ไมมี

ออกซิเจน โดยปริมาณของ D(-)-lactic จะขึ้นอยูกับ

สายพันธุของยีสตที่ใชในการหมัก และ L(+)-lactic จะ

ถูกสรางขึ้นโดยแบคทีเรียในขั้นตอนการหมักแบบ  

มาโลแลคติก (Schreier, 1979) ซ่ึงเกิดจากการดึงหมู

คารบอน (decarboxylation) ออกจาก L(-) malic 

acid ใหเปล่ียนเปน L-(-)lactic ภายในเซลลของ

แบคทีเรียที่สรางกรดแลคติกในการหมักไวน โดย

แบคทีเรียกลุมน้ีมีกลไกในการเคล่ือนยายกรดมาลิกเขา

สู เซลล  และปลดปลอยกรดแลคติกและเอนไซมที่

เก่ียวของกับกลไกการหมักมาโลแลคติกสําหรับการดึง

หมูคารบอนออกจากกรดมาลิก (Fleet, 2001) รูปที่ 5 

แสดงการหมักแบบมาโลแลคติก 

1.6 กรดซิตริก กรดซิตริกเปนกรดอินทรียที่มี

อยูในนํ้าองุนปริมาณเล็กนอย (Fuleki et al., 1993) 

และพบเปนอันดับสามรองจากกรดทารทาริกและกรด

มาลิกในองุนบางสายพันธุ (Soyer et al., 2003; Mato 

et al., 2006; Mato et al., 2007) ซ่ึงยีสตทั่วไปที่ใช

สําหรับหมักไวนสามารถสลายกรดซิตริกไดเพียง

เล็กนอย อยางไรก็ตาม ปริมาณกรดซิตริกสามารถถูก

สลายไดบางสวนหรือทั้งหมดในระหวางการหมักแบบ

มาโลแลคติก ทั้ง น้ีขึ้นอยู กับคา pH ของไวนและ      

สายพันธุของแบคทีเรียที่สรางกรดแลคติกที่นํามาใชเปน

กลาเช้ือ การสลายของกรดซิตริกมักมีผลทําใหปริมาณ
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กรดอะซิติกและไดอะซิทิลเพิ่มขึ้นเล็กนอย และปริมาณ

ของกรดฟูมาลิก กลูโคนิกและไพรูวิกลดลงในระหวาง

การหมักแบบมาโลแลคติก (Fleet, 2001) 

1.7 กรดทารทาริก กรดทารทาริกเปนกรด

อินทรียที่มีอยูในนํ้าองุนและไวนเชนเดียวกับกรดมาลิก 

โดยทั่วไปแลวกรดทารทาริกจะไมถูกยอยสลายดวยยีสต

ที่ใชสําหรับหมักไวน (Radler, 1993) ดังน้ัน การสลาย

ของกรดทารทาริกจึงเปนส่ิงที่บงบอกถึงการปนเปอนใน

ไวน เน่ืองจากกรดทารทาริกสามารถถูกสลายไดดวย

กิจกรรมของแบคทีเรียที่สรางกรดแลคติกบางชนิด 

(Radler and Yanissis, 1972) 

กลไกการยอยสลายของกรดทารทาริกโดย

แบคทีเรียที่สรางกรดแลคติกหลายสายพันธุ ซ่ึงมีกลไก

การยอยสลายได 2 รูปแบบ ไดแก (1) แบคทีเรีย 

Lactobacillus plantarum สามารถสลายกรด 

ทารทาริก 2 โมเลกุลใหเปล่ียนไปเปนกรดอะซิติกและ 

ก ร ด แ ล ค ติ ก อ ย า ง ล ะ  1 โ ม เ ล กุ ล  แ ล ะ

คารบอนไดออกไซด 3 โมเลกุล และ (2) แบคทีเรีย 

Lactobacillus brevis สามารถสลายกรดทารทาริก 3 

โมเลกุลเปล่ียนไปเปนกรดอะซิติก 2 โมเลกุล กรดซัคซิ

นิก 1 โมเลกุล และคารบอนไดออกไซด 4 โมเลกุล 

(Radler and Yanissis, 1972; Farkaš, 1988) 
 

 
รูปท่ี 4 การสลายกรดมาลิกในระหวางกระบวนการหมักโดยยีสต (ที่มา: ดัดแปลงจาก Ribéreau-Gayon et al. 

(2006)) 

 

 

 

 

 

 

 

                              Malic acid                     Oxaloacetic acid                Pyruvic acid                      Lactic acid 

รูปท่ี 5 การหมักแบบมาโลแลคติก (ที่มา: ดัดแปลงจาก Farkaš (1988)) 

 

2. กลุมสารประกอบอินทรียอื่นท่ีสามารถระเหยได 

(volatile compounds) 

สารประกอบอินทรียที่เปนสารใหกล่ินรสและ

สามารถระเหยไดจะทําหนาที่ใหกล่ินหอมของไวนซ่ึงถูก

สรางขึ้นในระหวางการหมักไวนดวยยีสต สารประกอบ

ที่มีปริมาณมาก ไดแก เอทานอลและกลีเซอรอล และ

สามารถพบสารประกอบที่สามารถระเหยไดอ่ืนๆ อีก

จํานวนมาก ซ่ึงมีปริมาณเพียงเล็กนอยในไวน เชน    
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เอสเทอร คารบอนิล และ สารประกอบซัลเฟอร เปน

ตน (Schreier, 1979) 

2.1 เอสเทอร สารประกอบเอสเทอรเปน

ผลิตภัณฑที่ไดจากการรวมตัวกันของหมูคารบอนิลของ

กรดอินทรีย และหมูไฮดรอกซิลของสารประกอบ

แอลกอฮอลหรือสารประกอบฟนอล ( เอสเทอร -        

ริฟเคชัน) (รูปที่6) สารประกอบเอสเทอรเปนสารให

ก ล่ินที่ สํ าคัญในไวน  ซ่ึงพบมากถึง  160 ช นิด 

สารประกอบ เอสเทอรสวนใหญที่พบในไวน ไดแก สาร

กลุมเอทิล เอสเทอร (ethyl ester) ซ่ึงมีระดับความ

เขมขนต่ําสุดที่สามารถรับกล่ินไดอยูที่ประมาณ 0.16 

กรัมตอลิตร และเม่ือสารประกอบน้ีมีความเขมขนสูงจะ

สรางกล่ินที่ไมพึงประสงคและกล่ินฉุนของนํ้าสมสายชู

ในไวนดวย อยางไรก็ตามสารประกอบ ethyl ester มี

บทบาทในการสรางความซับซอนของกล่ินรสในไวนได

เม่ือมีระดับความเขมขนต่ํามาก (0.05-0.08 กรัมตอ

ลิตร) (Ribéreau-Gayon et al., 2000) การเกิด

สารประกอบเอสเทอรน้ีมีผลมาจากหลายปจจัย โดย

กิจกรรมของเอนไซมเอสเทอรเรสจากยีสตตางสายพันธุ

ก็เปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึง Jackson (2008) รายงาน

วาเม่ือหมักไวนที่สภาวะอุณหภูมิต่ํา (ประมาณ 10oC) 

ยีสตสามารถสรางสารประกอบเอสเทอรที่ใหกล่ินรส

ของผลไมตาง ๆ (fruity) เชน ไอโซเอมิล อะซิเตท 

(isoamly acetates) ไอโซบิวทิล อะซิเตท (isobutyl 

acetates) และ เฮกซิล อะซิเตท (hexyl acetates) 

ขณะที่ การห มักไวน ในสภาวะที่ มี อุณหภู มิ สูงขึ้ น       

(15-20oC) ยีสตจะสรางสารประกอบเอสเทอรที่ มี

นํ้าหนักโมเลกุลสูงขึ้น เชน เอทิล ออกทาโนเอท (ethyl 

octanoate) เอทิล เดคาโนเอท (ethyl decanoate) 

และฟ เนทิ ล  อะ ซิ เตท (phenethyl acetate) 

นอกเห นือจากปฏิ กิ ริ ย า เอส เทอร ริ ฟ เ ค ชันแล ว 

สารประกอบเอทิลอะซิเตทของกรดไขมัน และกรด   

อะซิติกรวมกับแอลกอฮอลมวลโมเลกุลสูง (higher 

alcohols) สามารถถูกสังเคราะหไดจากการรวมตัวกัน

ของอะเซทิล โคเอนไซม เอ (acetyl coenzyme A) ที่

ไ ด ม าจ ากกร ด ไพรู วิ ก ใ นร ะหว า ง กา ร ห มัก  ซ่ึ ง

สารประกอบเอสเทอรเหลาน้ีมีบทบาทตอกล่ินรสของ

ไวนมากกวาสารประกอบเอสเทอรอ่ืน ๆ สารประกอบ

เอสเทอรของกรดไขมันที่มักถูกสรางขึ้นในระหวางการ

หมักแอลกอฮอล ไดแก เอทิล เฮกซาโนเอท (ethyl 

hexanoate; caproate) และ เอทิล ออกทาโนเอท 

(ethyl octanoate; caprylate) ซ่ึงใหลักษณะของ

กล่ินผลไมในไวน  และสารประกอบอะซิเตทของ

แอลกอฮอลมวลโมเลกุลสูงตางๆ (higher alcohols) 

เชน ไอโซเอมิล อะซิเตท (isoamyl acetate) ที่ใหกล่ิน

กล ว ย  และฟ นิล เ อทิ ล  อะ ซิ เ ต ท ( phenylethyl 

acetate) ที่ใหกล่ินดอกกุหลาบ (Ribéreau-Gayon et 

al., 2000) 
 

 

 

 

 
รูปท่ี 6 สมดุลปฏิกิริยาเอสเทอรริฟเคชันของแอลกอฮอล (ที่มา: ดัดแปลงจาก Ribéreau-Gayon et al. (2000) 
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รูปท่ี 7 การเกิดสารประกอบ higher alcohols จากกรดอะมิโน (Ehrlich reactions) (ที่มา: ดัดแปลงจาก 

Ribéreau-Gayon et al. (2006) 
 

2.2 แอลกอฮอลมวลโมเลกุลสูง (higher 

alcohols) ในระหวางการหมักแอลกอฮอล  ยีสต

สามารถสรางแอลกอฮอลมวลโมเลกุลสูงไดทั้งจากการ

สลายสารประกอบกรดคีโตนิกที่ไดมาจากสลายนํ้าตาล

และกรดอะมิโน ซ่ึงสารประกอบแอลกอฮอลมวล

โมเลกุลสูงสวนใหญที่พบในไวนน้ันไดมาจากการสลาย

นํ้าตาลด วย ยี สต มากกว าการสลายกรดอะ มิ โ น 

(Ribéreau-Gayon et al., 2006) อยางไรก็ตาม ยีสต

สามารถปลดปลอยกรดคีโตนิก (ketonic acids) จาก

การดึงหมูอะมิโน (deamination) ออกจากกรดอะมิโน

ต า ง  ๆ  แ ล ว เ กิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า ดี ค า ร บ อ ก ซิ เ ล ชั น 

(decarboxylation) เปล่ียนไปเปนแอลดีไฮด  และ

เกิดปฏิกิริยารีดักชัน (reduction) ไปเปนแอลกอฮอล 

(รูปที่ 7) ซ่ึงเรียกกลไกน้ีวาปฏิกิริยาเออรริช (Ehrlich 

reaction) ที่สามารถสรางแอลกอฮอลมวลโมเลกุลสูง 

(higher alcohols) ในไวนไดอีกทางหน่ึง 

2.3. แอลดีไฮดและคีโตน (Aldehydes 

และ ketones) สารประกอบแอลดีไฮดหลักที่ถูกสราง

ขึ้นในระหวางการหมักโดยยีสต ไดแก อะเซทัลดีไฮด 

(acetaldedyhe) (Schreier, 1979; Jackson, 2008) 

ซ่ึงมีองคประกอบถึง 90% ของปริมาณแอลดีไฮดที่พบ

ในไวน หากมีระดับความเขมขนของปริมาณแอลดีไฮด

มากเกินไปสารประกอบแอลดีไฮดน้ีจะใหกล่ินที่ไมพึง

ประสงค แตหากรวมตัวกับสารประกอบออกซิไดซอ่ืนๆ 

จะสรางกล่ินหอมของเชอรี่และใหกล่ินหอมของไวนที่

ผานการออกซิไดซ อะเซทัลดีไฮดเปนสารประกอบชนิด

หน่ึงที่เปนผลิตภัณฑพลอยไดในชวงแรกของการหมัก 

และเ ม่ือการหมักใกลเสร็จสมบูรณ สารประกอบ       

อะเซทัลดีไฮดน้ีจะถูกดึงกลับเขาสูเซลลยีสตและถูก

รีดิวซไปเปนเอทานอล ซ่ึงมีผลทําใหระดับความเขมขน

ของอะเซทั ลดี ไฮด มีคาต่ํ าลงเ ม่ือส้ินสุดการหมัก 

นอกจากน้ียังมีสารประกอบแอลดีไฮดอ่ืน ๆ ที่มีผลตอ

ลักษณะทางประสาทสัมผัสของไวน ไดแก เฟอรฟูรัล 

(furfural) และ 5-(ไฮดรอกซีเมทิล)-2-เฟอรัลดีไฮด   

(5-(hydroxymethyl)-2-furaldehyde) ดวย เม่ือทํา

การหมักในสภาวะที่อุณหภูมิสูงมักพบการสังเคราะห   

เฟอรฟูรัลจากนํ้าตาลที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในไวนที่ผาน

การใหความรอนในกระบวนการผลิต สารประกอบ

เฟอรฟูรัลน้ีจะชวยเพิ่มกล่ินหอมของขนมอบในไวนได 

(Jackson, 2008) 

สารประกอบคีโตนหลายชนิดถูกสรางขึ้นใน

ระหวางการหมัก แตมีผลตอลักษณะทางประสาทสัมผัส

ของไวนเพียงเล็กนอย สารประกอบคีโตนหลักที่มีผลตอ

การยอมรับทางประสาทสัมผัสในไวนของผูบริโภค 

ไดแก  สารประกอบไดอะเซทิล (diacetyl; 2,3-

butanedione) โดยที่ระดับความเขมขนต่ําจะใหกล่ิน

รสเนย ถั่ว และขนมอบ อยางไรก็ตาม เม่ือระดับความ

เขมขนของสารไดอะเซทิล (diacetyl) สูงขึ้นจนเกิน
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ระดับความเขมขนต่ําสุดที่ผูบริโภคสามารถยอมรับได

จะทําใหเกิดกล่ินไมพึงประสงคคลายกล่ินเนยและกรด

แลคติก ซ่ึงมักเกิดขึ้นเม่ือเกิดการเส่ือมเสียของไวนที่เกิด

จากแบคทีเรียกรดแลคติกบางสายพันธุ สารประกอบได

อะเซทิล (diacetyl) สามารถถูกสรางขึ้นไดดวยยีสต

โดยเฉพาะเ ม่ือใชสภาวะการหมักที่ มี อุณหภู มิ สู ง 

นอกจากน้ียังมีสารประกอบอะซีโตอิน (acetoin; 3-

hydroxy-2-butanone) ที่ใหกล่ินนํ้าตาลและกล่ิน

คลายเนยถูกสรางขึ้นในระหวางกระบวนการหมักดวย 

(Jackson, 2008) 

2.4 แลคโตน (lactone) สารประกอบแลค

โตนถูกสรางขึ้นโดยปฏิกิริยาเอสเทอรริฟเคชันภายใน

โมเลกุลของหมูคารบอนิลและหมูไฮดรอกซิล ไดเปน

สารออกซิเจนเฮเทอโรไซเคิล (oxygen heterocycle) 

(รูปที่ 8) สารประกอบแลคโตนที่ใหกล่ินหอมในไวนและ

เปนที่รูจักกันมากที่สุดไดแก แกมมา-บิวทีโรแลคโตน 

(-butyrolactone) ที่ไดจากปฏิกิริยาแลคโตไนเซชัน 

(lactonization) ของกรดแกมมา-ไฮดรอกซีบิวทีริก  

(-hydroxybutyric acid) ซ่ึงเปนสารประกอบที่สราง

มาจากกรดกลูตามิกที่ไมเสถียร จึงเกิดการสูญเสียหมู    

อะมิโนและหมูคารบอกซิล (รูปที่ 8) สารประกอบ   

แลคโตนจะถูกสรางขึ้นในระหวางการหมักดวยยีสต 

โดยพบในไวนที่ระดับความเขมขนเปนกรัมตอลิตร 

(Schreier, 1979; Ribéreau-Gayon et al., 2000) 

2.5 สารประกอบไนโตรเจน สารประกอบ

ไนโตรเจนหลายชนิดถูกพบในผลองุนและไวนซ่ึงมีทั้งใน

รูปของสารประกอบอนินทรียเชน แอมโมเนีย และไน

เตรต และสารประกอบอินทรีย เชน เอมีน เอไมด 

กรดอะมิโน พาราซีน (parazines) เบสไนโตรเจน      

ไพริมิดีน โปรตีนและกรดนิวคลีอิกตาง ๆ ถึงแมวา     

ไพริมิดีน โปรตีน และกรดนิวคลีอิกจะมีความจําเปนตอ

การเจริญ และกระบวนการสรางและสลายสารตาง ๆ 

ในผลองุนและเซลลยีสต แตสารประกอบเหลาน้ีแทบจะ

ไมมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับสมบัติทางดานประสาท

สัมผัสของไวน และบางครั้งสารประกอบโปรตีนที่ มี

สมบัติเปนคอลลอยดยังเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความขุน

ในไวนได (Jackson, 2008) 

2.6 สารประกอบซัลเฟอร สารประกอบ

อินทรียที่มีซัลเฟอรเปนองคประกอบที่พบในไวนมีหลาย

ชนิด ทั้งที่มีโครงสรางเปนแบบสายตรงและแบบวง ซ่ึง

สารประกอบซัลเฟอรที่ระเหยไดในไวนสวนใหญไดมา

จากกระบวนการสรางและสลายสารตาง ๆ ไดแก 

กรดอะมิโน เปปไทด และโปรตีนที่มีหมูซัลเฟอรเปน

องคประกอบ การสลายตัวของเซลลยีสตในระยะ 

death phase และการเกิด autolysis ของเซลลยีสต 

ซ่ึงมีผลตอการสรางสารใหกล่ินที่ไมพึงประสงค และการ

สัมผัสกับแสงก็อาจกระตุนการสรางสารประกอบ

ซัลเฟอรเหลาน้ีได สารประกอบซัลเฟอรที่มีโครงสราง

อยางงายที่สุดที่พบในไวน ไดแก สารเมอรแคปแทน 

(mercaptans) ที่ประกอบดวยสารไฮโดรคารบอนที่

เช่ือมตอกับหมูซัลไฟดริล (-SH) สารประกอบสําคัญที่

อยูในกลุมน้ี ไดแก อีเทนไทออล (ethanethiol; ethyl 

mercaptan) ซ่ึงใหกล่ินคลายหัวหอมเนา หรือกล่ินยาง

ไหมเม่ือมีความเขมขนอยูที่ระดับต่ําสุดที่สามารถรับได 

(1.9-18.7 ไมโครกรัมตอลิตร) แตเม่ือมีระดับความ

เขมขนสูงขึ้นสารประกอบน้ีจะใหกล่ินเหม็นและกล่ิน

เนาเสีย สําหรับสารประกอบไทออล (thiol) อ่ืน ๆ ที่

เ ก่ี ย วข อ ง  เ ช น  2-เ มอ ร แ คป โ ท เ อทา นอล  ( 2-

mercaptoethanol) เปนสารประกอบที่ใหกล่ินคลาย

ลานขาวและกล่ินยางไหม (Rapp et al., 1985) และ

สาร มี เ ทน ไ ทออล  (methanethiol; methyl 

mercaptan) เปนสารประกอบที่ ใหก ล่ินคลาย

กะหลํ่าปลีเนา (Jackson, 2008) 

ส า ร ป ร ะ ก อ บ อี เ ท น ไ ด ไ ท อ อ ล 

(ethanedithiol) เปนสารประกอบซัลเฟอรอีกชนิด

หน่ึงที่ใหกล่ินไมพึงประสงคคลายยางและกล่ินซัลเฟอร
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ในไวน ethanedithiol จะถูกสรางขึ้นในสภาวะที่มีสาร

ไฮโดรเจนซัลไฟดและอะซิทัลดีไฮด สารทั้งสองชนิดน้ี

สามารถรวมตัวกับสารประกอบอ่ืน ๆ ที่อยู ในไวน

กลายเปนสารใหกล่ินรสที่ไมพึงประสงคตาง ๆ ในไวน

ได สารประกอบอินทรียซัลเฟอรอ่ืน ๆ ที่พบไดในไวน 

เชน ไทโออีเทอร (thioethers) ไทโอเลน (thiolane) 

ไทอะโซล (thiazoles) และไทโอเอสเทอร (thioesters) 

หรือบางครั้งเกิดจากสารประกอบซัลเฟอรที่เติมลงใน

ไวนเพื่อยับยั้งการเจริญของจุลินทรียอ่ืน ๆ ที่ไมตองการ 

อย าง ไ ร ก็ ตาม  ก ล่ินที่ ไม พึ งป ระส งค ที่ เ กิ ดจ าก

สารประกอบซัลเฟอรหลายชนิดอาจไดมาจากการ

สลายตัวของยากําจัดแมลงอินทรียที่ มีซัลเฟอรเปน

องคประกอบได (Jackson, 2008) 

 

 

รูปท่ี 8 การเกิดสารประกอบแกมมา-บิวทีโรแลคโตน (-butyrolactone) (ที่มา: ดัดแปลงจาก Ribéreau-

Gayon et al. (2000) 
 

กลิ่นรสของไวนท่ีเกิดจากการบม (aging) 

การเปล่ียนแปลงทางเคมีของไวนจะเกิดขึ้น

อยางตอเน่ืองในระหวางการบม โดยการทํางานของ

เอนไซมตางๆ ที่ มีอยู ในไวน ซ่ึงมาจากผลองุนและ

เอนไซมที่ถูกปลดปลอยออกมาจากเซลลของยีสต และ

แบคทีเรียที่ทําใหเกิดการหมักแบบมาโลแลคติก รวมทั้ง

เอนไซมอ่ืนที่เติมลงไปกอนเริ่มการหมักน้ัน อาจมีสวน

เก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงองคประกอบทางเคมีที่ทํา

ใหเกิดกล่ินรสในไวนได (Fleet, 2003) การเพิ่มขึ้นของ

สารประกอบที่ใหกล่ินรสที่ถูกพัฒนาขึ้นหลังผานการ

หมักไดจากกระบวนการ ดังตอไปน้ี 

1. การออกซิเดชันของสารประกอบในไวน 

สารประกอบที่อยูในไวนทั้งผลิตภัณฑปฐมภูมิ

และทุติยภูมิ (primary and secondary products) 

จะถูกออกซิไดซโดยออกซิเจนที่ละลายอยูในไวน และ

ออกซิเจนที่ถูกดูดซับโดยไวนในระหวางการเก็บรักษา 

(Clarke and Bakker, 2011) ในระหวางการบมจะมี

การลดลงของกรดไขมันอิสระและแทนนิน และพบการ

เพิ่มขึ้นของปริมาณอะเซทัลดีไฮด (acetaldehyde) 

และสารประกอบแอลดีไฮดที่มีมวลโมเลกุลสูงอ่ืน ๆ 

(higher aldehydes) ที่ มีจํานวนคารบอนเปน

องคประกอบ 4-7 อะตอม 

2. สารประกอบจากถังไมท่ีใชในการบม 

สารประกอบที่ใหกล่ินบางชนิดจากถังไม

สามารถถูกสกัดออกมาอยูในไวนได เชน สารประกอบ

เฟอรฟูรัล (Furfural) 5-เมทิล-เฟอรฟูรัล (5-methyl-

furfural) และกรด 4-ไฮดรอกซี-3-เมทิลออกทาโนอิก 

แกมมาแลคโตน (4-hydroxy-3-methyloctanoic 
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acid -lactone) (Guymon and Crowell, 1972; 

Schreier, 1979) นอกจากน้ี สารประกอบฟนอลิกที่มี

ในถังไมโอคยังสามารถถูกสกัดออกมาอยู ในไวนใน

ระหวางการบมไดเชนกัน สารประกอบที่ระเหยไดที่ถูก

สรางขึ้นในระหวางการบมไวนแสดงดังตารางที่  2

 

ตารางท่ี 2 สารประกอบที่สามารถระเหยไดบางชนิดที่เกิดขึ้นในระหวางการบมไวน 

สารประกอบที่ระเหยได แหลงทีม่า 
คําอธิบายกลิ่นที่รับได 

(Olfactory description) 

Furfural Oak wood casks Sweeta 

5-Methy-furfural Oak wood casks - 

4-Hydroxy-3-methyloctanoic -lactone Oak wood casks Coconuta,b 

Furane Oak wood casks - 

Phenolic compounds   

     Vanillin American oak wood Vanilla likea 

     Syringaldehyde American oak wood - 

     Coniferaldehyde American oak wood - 

     Sinapaldehyde American oak wood - 

ทีม่า: ดัดแปลงจาก Schreier (1979), a Rychlik et al. (1998), b Clarke and Bakker (2011) 
 

บทสรุป 

จะเห็นไดวากล่ินรสในไวนที่เกิดขึ้นน้ันมาจาก

สารประกอบตาง ๆ ที่ไดจากทั้งผลองุนซ่ึงใชเปนวัตถุดิบ

ของการผลิตไวน กระบวนการหมักโดยกลาเช้ือยีสต 

และขั้นตอนการผลิตอ่ืน ๆ หลังการหมัก เชน การทําให

ใส และการบม เปนตน ซ่ึงทั้งหมดน้ีลวนเปนปจจัยที่

สงผลตอคุณภาพดานกล่ินรสของไวนทั้งส้ิน ซ่ึงหาก

ผูวิจัยและผูประกอบการผลิตไวนสามารถทราบถึงที่มา

ของการสรางสารประกอบเหลาน้ีในไวน ก็จะสามารถ

กําหนดและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ ไวนที่

ตองการได โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ปจจัยที่มีผลตอกล่ินรส

ของไวนที่ถูกสรางขึ้นในระหวางกระบวนการหมัก ไดแก 

สายพันธุของกลาเ ช้ือยีสต อุณหภูมิการหมัก และ

ระยะเวลาการหมัก ซ่ึงการที่จะผลิตไวนใหไดคุณภาพ

เปนที่ยอมรับของผูบริโภคน้ันจําเปนตองหาสภาวะการ

ห มั ก ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ค ว บ คุ ม ใ ห มี ค ว า ม ค ง ที่              

แนวทางการพัฒนากล่ินรสของไวนที่ถูกสรางขึ้นใน

ระหวางการหมักน้ีสามารถทําไดโดยการศึกษาปจจัย

ตาง ๆ ที่มีผลตอกล่ินรสของไวนที่ถูกสรางขึ้นในระหวาง

กระบวนการหมัก เชน การเลือกใชสายพันธุยีสตที่

เหมาะสมสําหรับการหมักไวน การใชสายพันธุยีสต

มากกวาหน่ึงสายพันธุเพื่อชวยสรางกล่ินรสในไวนใหมี

ความซับซอนมากขึ้น หรือการดัดแปรทางพันธุกรรม

ยีสตเพื่อใหไดสายพันธุยีสตที่เหมาะสมตอการนํามาใช

เปนกลาเช้ือสําหรับหมักไวนหรือสามารถสรางกล่ินรสที่

ตองการและเปนที่ยอมรับของผูบริโภคได นอกจากน้ี 

ยังตองศึกษาถึงปจจัยและสภาวะตางๆ ที่เหมาะสม

สําหรับกลาเช้ือยีสตที่นํามาใชหมักไวนดวย ซ่ึงจะทําให

กลาเช้ือยีสตสามารถสรางสารใหกล่ินรสไดตามตองการ

สงผลใหไดไวนที่มีกล่ินรสที่เปนเอกลักษณและเปนที่

นิยมของผูบริโภคมากขึ้นได 
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