การประเมินคุณภาพไวน์กล้วยไข่ทางด้านประสาทสัมผัส
เกรณ์การประเมิน คะแนนความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม = 5)
5%
10%
15%
ภายนอก
อายุ 26 ปีขึ้นไป
(จานวน 20 คน)
ภายใน
อายุ 20-25 ปี
(จานวน 20 คน)
หมายเหตุ;

a,b,c

รสชาติ

3.225c

3.75b

4.25a

สี
กลิ่น
Alcohol
รสชาติ
สี
กลิ่น
Alcohol

3.97c
3.825c
2.80c
4.20a
3.975c
3.95a
3.65b

4.075c
4.075c
3.70b
4.25a
4.150c
3.775b
3.925b

4.25c
4.125c
4.85a
3.550b
4.025c
3.775b
4.15a

คือค่าทางสถิตทิ ี่บอกความพึงพอใจเรียงจากมากไปน้อย

จากตารางที่ 3 พบว่าบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ มีความพึง
พอใจไวน์กล้วยไข่ที่ความเข้มข้น 15%(w/v) ในด้านรสชาติและปริมาณ
แอลกอฮอล์ ที่ ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด 4.25 และ 4.85 คะแนน
ตามลาดับ ส่วนบุคคลภายในมหาวิทยาลัยฯ มีความพึงพอใจในรสชาติของ
ไวน์กล้วยไข่ความเข้มข้น 5%(w/v) ในด้านรสชาติและกลิ่นของไวน์กล้วย
ไข่ที่ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.20 และ 3.95 คะแนนตามลาดับ โดยบอกว่า
รสชาติไวน์กล้วยไข่ที่ความเข้มข้น 5 %(w/v) นี้มีรสชาติเหมือนน้าผลไม้
แต่ในด้านของปริมาณแอลกอฮอล์มีความพึงพอใจไวน์กล้วยไข่ที่ความ
เข้ ม ข้ น 15%(w/v) เท่ า กั บ 4.15 คะแนน เช่ น เดี ย วกั บ บุ ค คลภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ เท่ากับ 4.85 คะแนน เนื่องจากไวน์กล้วยไข่ที่ความเข้มข้น
15%(w/v) ให้ปริมาณแอลกอฮอล์มากที่สุดและมีความหวานพอดี

บทสรุป
การผลิตไวน์กล้วยไข่โดยแบ่งวัตถุดิบที่ใช้ออกเป็น 2 ประเภทคือ
กล้วยไข่สุกกับกล้วยไข่สุกอบแห้งที่ความเข้มข้น 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์
(% w/v) พบว่าไวน์กล้วยไข่ที่ความเข้มข้นของกล้วยไข่สุกและกล้วยไข่สุก
อบแห้งที่ 15 %(w/v) ให้ปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่าการใช้วัตถุดิบความ
เข้มข้นอื่นๆ เท่ากับ 15.45 และ 15.16 %(v/v) ตามลาดับ โดยให้รสชาติและ
ปริมาณแอลกอฮอล์เป็นที่น่าพึงพอใจของผู้บริโภค แอลกอฮอล์โดยปริมาณ
ของกล้วยไข่สุกอบแห้งยิ่งมากยีสต์ยิ่งให้ปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงขึ้น

ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร

นิภัชราพร สภาพพร
โปรแกรมชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โทร: 0897039007
E-mail: nipat_719@hotmail.co.th

จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์

บทนา
กล้วยไข่เป็นผลไม้เศรษฐกิจของจังหวัด
กาแพงเพชร และยังเป็นผลไม้ส่งออกที่สาคัญ
ของประเทศไทย กล้วยไข่กาแพงเพชรมี
ลักษณะโดดเด่นในเรื่องของผลใหญ่ รูปร่างสวย
ผิวนวลเนียน รสชาติหวานกลมกล่อม
มีกลิ่นหอม เนื้อแน่นไม่แข็งจนเกินไป ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของกล้วยไข่กาแพงเพชร
(กรมวิชาการเกษตร, 2551) ผลผลิตกล้วยไข่
ออกสู่ท้องตลาดในช่วงเดือนสิงหาคม –
พฤศจิกายนของทุกปี ทาให้กล้วยไข่มีปริมาณ
ล้นตลาด ผู้วิจัยจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
กล้วยไข่สุกงอมที่ไม่สามารถขายและบริโภคได้
แล้ว ให้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
อีกทั้งสามารถผลิตได้นอกฤดูกาลหรือตลอดปี
โดยการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ไวน์เป็นการ
เพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยไข่ และมีประโยชน์
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
ที่ตื่นตัวให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพ เนื่องจาก
ไวน์มีประโยชน์ในหลายๆด้านเช่น ให้วิตามินบี 1 บี 2 เกลือแร่
โปรตีน เป็นต้น (ธีรวัลย์, 2542) ผู้วิจัยจึงได้ทาการเปรียบเทียบ
การทาไวน์จากกล้วยไข่สุกกับกล้วยไข่สุกอบแห้ง ซึ่งความ
แตกต่างของวัตถุดิบทั้งสองคือช่วงเวลาในการผลิตไวน์ โดยไวน์
กล้วยไข่สุกจะสามารถผลิตได้เฉพาะช่วงฤดูกาลกล้วยไข่ออกผล
แต่ไวน์กล้วยไข่สุกอบแห้งสามารถผลิตได้ทั้งปี การผลิตไวน์
กล้วยไข่เป็นการศึกษาปริมาณวัตถุดิบที่เหมาะสมในการผลิต
ไวน์จากกล้วยไข่ โดยคานึงถึงปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้ในไวน์
กล้วยไข่ และการประเมินคุณภาพไวน์ทางด้านประสาทสัมผัส

วิธีการแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน
ได้แก่ การเตรียมยีสต์สด, การเตรียมน้าหมักไวน์, การหมักไวน์
กล้วยไข่ และการเก็บผลิตภัณฑ์
1.การเตรียมยีสต์สด

เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ YM agar

3. การหมักไวน์กล้วยไข่
ถ่ายเชื้อยีสต์บริสุทธิ์ที่ได้
ลงในน้ากล้วยไข่สุกและ
น้ากล้วยไข่สุกอบแห้ง
เพื่อเตรียมใช้เป็นหัวเชื้อตั้งต้
นปริมาณ 1 ห่วงเขี่ยเชื้อ
ลงในแต่ละขวดเขย่าให้เข้า
กันปิดจุกฝาด้วยสาลีบ่มที่อุณ
หภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

เทน้าหัวเชื้อตั้งต้น ลงในน้ากล้วยไข่
แล้วคนให้เข้ากัน

ทาการถ่ายเชื้อยีสต์

เชื้อยีสต์บริสุทธิ์

2. การเตรียมน้าหมักไวน์

ปิดฝาแล้วปิดระบบอากาศให้ถังหมักอยู่ในสภาวะไร้อากาศ

4. การเก็บผลิตภัณฑ์

เริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบ

กล้วยไข่สุกงอมที่ไม่สามารถรับประทานได้

ปอกเปลือกกล้วยไข่ หั่นเป็นชิ้นบางๆ

หั่นเป็นชิ้นบาง ๆ นาไปอบที่
อุณหภูมิ 50 oC เป็นเวลา 1 สัปดาห์

ทาการเก็บเกี่ยวผลผลิตไวน์โดยการกรองด้วย
ผ้าขาวบางเพื่อนากากกล้วยไข่ออก เก็บน้าไวน์ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อให้น้าไวน์
ตกตะกอนและนามาวัดเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์
(%v/v) โดยใช้ไวโนมิเตอร์ (vinometer)

ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้ในไวน์กล้วยไข่
ความเข้มข้นของกล้วยไข่ %(w/v)

นากล้วยสุกและกล้วยไข่สุกอบ
แห้งไปบดละเอียดให้เข้ากับน้า
ในความเข้มข้น 5, 10, 15 %
โดยน้าหนักต่อปริมาตร
เติมน้าตาลทรายลงไปให้ค่าของแข็งที่ละลายน้าได้ทั้งหมดอยู่ที่ 22 oBrix

เติมโปตัสเซียมเมตาไบซัลไฟด์ (KMS) ความเข้มข้น 0.2 g/l ทิ้งไว้อย่างน้อย 8 ชั่วโมง

วัตถุดบิ

5%

กล้วยไข่สกุ

11.23
8.42

10 %

15 %

ปริมาณแอลกอฮอล์ %(v/v)
กล้วยไข่สกุ
อบแห้ง

14.04
9.83

15.45
15.16

จากตารางพบว่าปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้จะเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณวัตถุดิบ (กล้วยไข่สุกและกล้วยไข่สุกอบแห้ง) ที่เพิ่มขึ้น

