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รายงานผล

โครงการการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ และพืชเครื่องดื่ม
ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม -21 กันยายน 2564

โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี
ประจาปีงบประมาณ 2563
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เนื้อหาสาระที่ได้จากการดาเนินโครงการ
เนื่ องจากสถานการณ์ที่เปลี่ ย นแปลงอย่างรวดเร็ว การทาการเกษตรต้องมีประสิ ทธิภ าพเพื่ อเป็นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องคานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง การลดต้นทุนการผลิต และการ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเป็นสิ่งสาคัญ ตามขั้นตอนของการพัฒนาหรือออกแบบสินค้า การวิจัยและพัฒนา และการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
1. การแปรรูปไวน์เพื่อเพิ่มมูลค่า หลักสูตร WSET AWARD IN WINES LEVEL 1 โดย APBA (Asean
Professional Beverage Academy
1.1 บริษัท APBA (Asean Professional Beverage Academy) เป็นตัวแทนระดับนานาชาติที่จัด
อบรมสาหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเครื่องดื่มต่างๆ ดังนี้
 Wine Education
 Spirits Education
 Coffee and Barista
 Mixology and Flair Bartending
 Sake and Japanese Liquors
 Entrepreneurship and Management
การจัดอบรมของบริษัท APBA จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากหน่วยงานรับรอง Wine & Spirit
Education Trust (WSET) แบ่งการอบรมออกเป็น 3 แบบ
APBA Pathway

Pre Certificate





Wine
Spirit
Coffee
Sake

Master Classes

International Certificate

Tuscany Bordeaux

West Level 1

Premium Sake Whisk(e)y

West Level 2

Prosecco Champagne

West Level 3
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1.2 WSET Level 1 award in wines
WSET Level 1 award in wines เป็นหลักสูตรสาหรับประชาชนทั่ว ไปที่ส นใจ ประชาชนที่มี
ความรู้เพียงเล็กน้อย หรือประชาชนที่ไม่มีความรู้เลย โดยการอบรม WSET Level 1 award in wines เหมาะ
กั บ ผู้ ที่ ป ระกอบอาชีพ ด้ า นเครื่ อ งดื่ ม เช่ น บาร์ เ ทนเดอร์ ผู้ จั ด การร้ านอาหารหรือ ผู้ จั ดการบาร์ เจ้ า ของ
ร้านอาหารหรือบาร์ บริการ อาจารย์หรือที่ปรึกษา ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ให้การ
ต้อนรับ เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตขององุ่น พันธุ์องุ่นสาหรับ
ผลิตไวน์ ขั้นตอนการผลิตไวน์ ข้อมูลพื้นฐานด้านประเภทและชนิดของไวน์ ลักษณะไวน์แต่ละชนิด การเก็บ
รักษาไวน์ การเปิดไงน์ การชิมไวน์ และอาหารที่มีผลกับรสชาติไวน์
1.3 องุ่นสาหรับทาไวน์และการเจริญเติบโต
ทุกๆปี องุ่นสาหรับผลิตไวน์จะออกดอกในฤดูใบไม้ผลิ ส่วนของดอกองุ่นจะเปลี่ยนเป็นผลองุ่น
ละถึงระยะสุกแก่ในช่วงฤดูร้อน

ภาพที่ 1.1 การเจริญเติบโตขององุ่นสาหรับผลิตไวน์
ที่มา: Wine & Spirit Education Trust (2018)
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1.4 กระบวนการผลิตไวน์ กระบวนการผลิตไวน์ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
1.4.1 การบีบหรือการคั้นเอาน้าองุ่น (Crushing) การเก็บองุ่นจากแปลงแล้วนามาทาการบีบ
หรือการคั้นเอาน้าองุ่นบริสุทธิ์
1.4.2 การกด (Pressing) การนาองุ่นที่ผ่านการบีบหรือคั้นเอาน้าองุ่นมากดทับอีกครั้ง เพื่อให้ได้
น้าองุ่นมากที่สุด
1.4.3 การหมัก (Fermenting) น้าองุ่นจะถูกส่งไปตามท่อหรือเก็บในถังไม้ หรือถั งสเตนเลส
เพราะภาชนะบรรจุเหล่านี้ทาความสะอาดได้ง่าย เพื่อจะนาไปหมักในถังไม้หรือถังสเตนเลสซึ่งเป็นถังสุญญากาศ ไม่
มีออกซิเจนเล็ดลอดเข้าไปได้ กระบวนการหมักไวน์จะใช้ยีสต์และน้าตาลมาเป็นส่วนประกอบหลัก แอลกอฮอล์ที่ได้
จากหมั ก ไวน์ นี้ จ ะอยู่ ใ นระหว่ า ง 8 ถึ ง 14 ดี ก รี ซึ่ ง ผลจากการหมั ก ไวน์ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด แอลกอฮอล์ และก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งกระบวนการหมักไวน์แดงและไวน์ขาวมีความแตกต่างกัน
1.4.4 การบ่ม (Maturing) เมื่อผ่านกระบวนการหมักแล้ว ไวน์ที่ได้จะใสสะอาดและรสของไวน์ก็
ยังแข็งกระด้างอยู่จึงจาเป็นต้องมีการบ่มเพื่อให้ได้รสที่นุ่มละมุนละไม นาไปบ่มในถังสเตนเลสหรือถังไม้โอ๊ค โดยใช้
เวลาตั้งแต่ 3-5 ปีก็มี แล้วนาไปบรรจุขวดแล้วบ่มต่อในขวดเป็นเวลา 5-20 ปีก็มี
1.4.5 การบรรจุขวด (Bottliing) การบรรจุขวดเป็นสิ่งจาเป็นและไวน์ในขวดที่บรรจุแล้วเป็นอีก
วิธีหนึ่งที่ทาให้ไวน์ได้พักผ่อน และบ่มต่อในขวดอีกนานนับปี หลังจากบรรจุขวดแล้วก็จะทาการฆ่าเชื้อหรือป้องกั น
แบคทีเรีย โดยวิธีใช้ความร้อนอบหรือผ่านความร้อนประมาณ 60°C หลังจากนั้นนาเข้าแช่เย็นทันที เก็บไว้จนได้
อุณหภูมิคงที่แล้วก็นาออกมาจาหน่าย
1) การหมั ก ไวน์ ข าว เป็ น การหมั ก ไวน์ ที่ เ ริ่ ม จากการบี บ หรื อ การคั้ น เอาน้ าองุ่ น
(Crushing) การกด (Pressing) การหมัก (Fermenting) การบ่ม (Maturing) และการบรรจุขวด (Bottliing)
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ภาพที่ 1.2 กระบวนการผลิตไวน์ขาว
ที่มา: Wine & Spirit Education Trust (2018)
2) การหมั ก ไวน์ แ ดง เป็ น การหมั ก ไวน์ ที่ เ ริ่ ม จากการบี บ หรื อ การคั้ น เอาน้ าองุ่ น
(Crushing) การหมัก (Fermenting) การเอาน้าองุ่นออก (Draining) การกด (Pressing) การบ่ม (Maturing) และ
การบรรจุขวด (Bottliing)

ภาพที่ 1.3 กระบวนการผลิตไวน์แดง
ที่มา: Wine & Spirit Education Trust (2018)
1.5 ชนิด ของไวน์ ไวน์ ส ามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ Still Wines Sparkling Wines และ
Fortified Wines ดังนี้
1.5.1 Still Wines คือไวน์ส่วนใหญ่ที่พบในท้องตลาด โดยมีระดับแอลกอฮอล์อยู่ระหว่าง 815% alcohol by volume (abv.) ส่ ว นใหญ่ นิ ย มใช้ พื้ น ที่ ป ลู ก องุ่ น เป็ น ชื่ อ ทางการค้ า เช่ น Sancerre และ
Burgundy จากประเทศฝรั่งเศส Rioja จากประเทศสเปน Chianti จากประเทศอิตาลี
1.5.2 Sparkling Wines คื อ ไ ว น์ ที่ มี ฟ อ ง อ า ก า ศ ห รื อ มี เ สี ย ง ดั ง ฟู่ ซึ่ ง เ กิ ด จ า ก ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากการะบวนการหมัก เช่น Champagne จากประเทศฝรั่งเศส Prosecco จากประเทศ
อิตาลี Cava จากประเทศสเปน
1.5.3 Fortified Wines คื อ ไวน์ ที่ มี ก ารเติ ม แอลกอฮอล์ เ พิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ท าให้ ไ วน์ มี ป ริ ม าณ
แอลกอฮอล์สูง มีค่าอยู่ระหว่าง 15-22% abv. เช่น Sherry จากประเทศสเปน Port จากประเทศโปรตุเกส

6

Still Wines (ก)

Sparkling Wines (ข) Fortified Wines (ค)

ภาพที่ 1.4 ชนิดของไวน์
ที่มา: Wine & Spirit Education Trust (2018)
1.6 รูปแบบของไวน์ ไวน์แบ่งออกตามสี ดังนี้
1.6.1 สีขาว (White) ไวน์ขาวผลิตจากองุ่นสีเขียวหรือขาว เช่น Chablis จากประเทศฝรั่งเศส
ซึ่งผลิตจากองุ่นพันธุ์ Riesling
1.6.2 สีแดง (Red) ไวน์แดงผลิตจากองุ่นสีแดงหรือม่วง เช่น Rioja จากประเทศสเปน ซึ่งผลิต
จากองุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon
1.6.3 สีชมพู (Rosé) ไวน์สีชมพูผลิตจากองุ่นสีแดงหรือม่วง แต่ใช้เวลาในการบีบคั้นน้อยกว่าไวน์
แดงทั่วไป เช่น White Zinfandal
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White (ก)

Red (ข)

Rosé (ค)

ภาพที่ 1.5 สีของไวน์
ที่มา: Wine & Spirit Education Trust (2018)
1.7 ความหวานของไวน์ แบ่งออกตามความหวาน ดังนี้
1.7.1 Dry ไวน์ที่ไม่มีความหวานหรือไม่มีน้าตาล เช่น Chablis จากประเทศฝรั่งเศส Chianti
จากประเทศอิตาลี
1.7.2 Medium ไวน์ที่มีระดับความหวานปานกลาง มักพบในไวน์ขาวหรือ Rosé เช่น White
Zinfandal และ Riesling wine
1.7.3 Sweet ไวน์ที่มีระดับความหวานสูง เช่น Port และ Sherries

Dry (ก)

Medium (ข)

ภาพที่ 1.6 ความหวานของไวน์
ที่มา: Wine & Spirit Education Trust (2018)

sweet (ค)
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1.8 พันธุ์องุ่นสาหรับทาไวน์ มี 2 ชนิด ได้แก่
พันธุ์สำหรับไวน์ขำว
Chardonnay
 Sauvignon Blanc
 Pinot Grigio
 Riesling


พันธุ์สำหรับไวน์แดง
Cabernet Sauvignon
 Merlot
 Pinot Noir
 Syrah/Shiraz


1.9 การเก็บรักษาไวน์ ไวน์ควรเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิต่า หากเก็บรักษาไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อ
คุณภาพของไวน์ หากเก็บรักษาไวน์เป็นระยะเวลานานต้องเก็บในสภาพที่เย็ นและอุณหภูมิคงที่ และต้องไม่ถูก
แสงแดดหรือแสงไฟ หากขวดไวน์ปิดผนึกด้วยจุกไม้ค๊อกให้วางขวดไว้แนวตั้งโดยให้จุกไม้ค๊อกอยู่ด้านบน
ตารางที่ 1.1 การเก็บรักษาไวน์แดง
Style of Wine
Medium, Full-bodied red
Light-bodied red

Example of Style of Wine
Shiraz
Beaujolais

ตารางที่ 2 การเก็บรักษาไวน์ขาว Rosé และ Sparkling Wines
Style of Wine
Example of Style of Wine
Sweet Wines

Sauternes

Sparkling Wines

Champagne

Light, Medium-bodied white,

Pinot Grigio

Recommended Service
Temperature
Room temperature 15-18°C
(59-64°F)
Lightly chilled 13°C
(55°F)

Recommended Service
Temperature
Well Chilled 6-8°C
(43-45°F)
Well Chilled 6-10°C
(43-50°F)
Chilled 7-10°C
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and Rosé
Full-bodied white

Oaked Chardonnay

(45-50°F)
Lightly Chilled 10-13°C
(50-55°F)

1. ประโยชน์ที่ได้รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ในเชิงรูปธรรม) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ผู้ขอรับทุนจะนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรม 2 ส่วน ดังนี้
2.1 ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนี้มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างไร
1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ การแปรรูปสินค้าเกษตร และการเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร
2.2 ผู้ขอรับทุนจะนาประโยชน์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ ในเชิงรูปธรรม
1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
2) เผยแพร่ความรู้ที่ได้ในเว๊บไซด์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
3. ข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนคณาจารย์โห้มี โอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
กับนักวิชาการจากนานาประเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน การวิจัย และการบริการทาง
วิชาการ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอย่างต่อเนื่อง
4. ภาคผนวก (อาจมีหรือไม่มีก็ได้)
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ภาพกิจกรรมการอบรม WSET Level 1 award in wines

ภาพที่ 1 วิทยากรกาลังบรรยายเรื่องไวน์

ภาพที่ 2 วิทยากรกาลังรินไวน์ให้เข้าผู้เข้าอบรม เพื่อทดสอบสี รสชาติ และกลิ่นของไวน์แต่ละประเภท
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ภาพที่ 3 ไวน์สาหรับให้ผู้เข้าอบรมทดสอบสี รสชาติ และกลิ่นของไวน์แต่ละประเภท
2. การทาหมักคอมบูชา เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
2.1 ความหมายและประวัติของคอมบูชา
คอมบูชา (Kombucha) หรือ ชาหมัก คือ เป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่น คล้ายกับ
น้า Apple Cider ไม่มีแอลกอฮอล์หรือมีในปริมาณ 0.5% ซึ่งถือว่าน้อยมาก มีค่ากาเฟอีน 12.4-41.6 มิลลิกรัมต่อ
100 มิลลิลิตร ซึ่งน้อยกว่าค่ากาเฟอีน ในกาแฟที่มีถึง 38.6-65.2 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ระหว่างการหมักอาจ
ทาให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทาให้เกิดความซ่า
ต้นกาเนิคคอมบูชาบางแหล่งข้อมูลระบุว่ามาจากวัดทิเบตแห่งหนึ่ง เมื่อมีพระรูปหนึ่งตั้งถ้วยน้าชา
รสหวานทิ้งไว้ที่ริมหน้าต่าง เมื่อมีแมลงที่มีแบคทีเรียตกลงไป จึงเกิดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนั้นจนเกิดเป็น
น้ารสชาติเปรี้ยวที่มีแผ่นฟิล์ม Scoby ลอยอยู่ด้านบน เมื่อพระรูปนั้นมาพบเข้า จึงได้แบ่งชาหมักนี้ให้กับคนรู้จัก จน
กลายเป็นที่นิยมแพร่หลายในเวลาต่อมา อีกแหล่งข้อมูลระบุว่า คอมบูชาเกิดขึ้นราว 2,000 ปีก่อนในประเทศจีน
ตอนเหนือ รัสเซีย และแถบยุโรปตะวันออก
Kombucha หรือชาหมัก เป็นเครื่องดื่มที่คนรู้จักคุ้นเคยมานานนับพันปี และเชื่อกันว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ส่งผลดีต่อ
สุขภาพสารพัด เพราะไม่เพียงมีสรรพคุณเช่นเดียวกับชา แต่ยังประกอบด้วยโพรไบโอติกส์ หรือเชื้อจุลินทรีย์และ
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ยีสต์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งยังอุดมไปด้ วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยทาลายเชื้อแบคทีเรียอันตรายและเชื้อ
โรคหลายชนิดด้วย
2.2 ประโยชน์ของคอมบูชา เป็นเครื่องดื่มมีน้าชาเป็นส่วนประกอบและผ่านกระบวนการหมักทาให้มีสาร
ต่างๆ ที่ได้จากชา และจุลินทรีย์จากกระบวนการหมัก นอกจากนี้ยังมีการน้าผลไม้หลายชนิดมาหมักร่วมกับคอม
บูชาได้ด้วย จึงมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ เช่น
1) โพรไบโอติกส์ปริมาณมาก ซึ่งดีต่อระบบย่อยอาหารของร่างกาย เพราะโพรไบโอติกส์จะไปเพิ่ม
จุลินทรีย์สายพันธุ์ดีในระบบย่อยอาหาร และมีงานวิจัยที่พบว่าโพรไบโอติกส์ ป้องกันและรักษาอาการท้องเสียจาก
การติดเชื้อหรือท้องเสียจากยาปฏิชีวนะและลาไส้อักเสบ
2) สารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดที่ช่วยป้องกันหรือยับยั้งความเสียหายของเซลล์ที่เกิดขึ้นจาก
อนุมูลอิสระอย่างสารโพลีฟีนอล
3) กรดน้าส้มหรือกรดอะซิติก เป็นส่วนประกอบหลักซึ่งมีคุณสมบัติช่วยกาจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็น
อันตรายต่อร่างกาย ยับยั้งการติดเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงเชื้อแคนดิดาซึ่งเป็นยีสต์ชนิดหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อคน
4) ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีได้ และอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด
2.3 ขั้นตอนการทาคอมบูชา
ส่ ว นประกอบ ได้ แก่ ใบชาเขียวหรือ ชาดา 5 กรัม น้าตาล 100 กรัม น้าสะอาด 1 ลิ ตร และ
scopy 200 มิลลิลิตร ซึ่งสามารถเพิ่มสัดส่วนได้หากทาในปริมาณมาก (ภาพที่ 4) และเมื่อได้คอมบูชารุ่นแรกแล้ว
สามารถปรุงรสชาติโดยการใส่ผลไม้ชนิดต่างๆ แล้วเติมคอมบูชารุ่นแรก จากนั้นหมักต่อไปอีกจะทาให้ไดรสชาติที่ดี
ดังนี้
1) นาใบชาเขียวหรือชาดา มาต้มในน้าเดือด 10-15 นาที เพื่อสกัดสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆ
แล้วกรองใบชาออก
2) เติมน้าตาล เพื่อเป็นแหล่งสารอาหารในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ทิ้งไว้ให้เย็นลง
3) เทใส่ภาชนะที่เลือกไว้ อาจะเป็นขวดหรือโถน้า (ไม่ควรทาจากโลหะ) และควรมีฝาปิด
4) เติมหัวเชื้อคอมบูชาและเชื้อจุลินทรีย์พันธุ์ดีหรือ scopy ลงไป
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5) ปิดด้วยผ้าขาวบางแล้วหมักบ่ม ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 21 วัน จะค่อยๆ มีแผ่นวุ้นเป็ น
เหมือนฝ้าสีขาวขุ่นที่ผิวน้าชา
6) ในระหว่างการหมักทุก 7 วัน จะมีการเขย่าขวดเบาๆ
7) เมื่อครบ 21 วัน เทเฉพาะน้าออกมาใส่ขวดแช่เย็นสาหรับดื่ม
8) scopy ที่เกิดขึน้ สามารถนาไปใช้เป็นหัวเชื้อในการทาคอมบูชาครั้งต่อไปได้
9) หากต้องการปรุงรสด้วยการเติมผลไม้สามารถนาคอมบูชาที่เทเฉพาะน้าออกมา แล้วนาผลไม้
เช่น หม่อน องุ่น ตะลิงปลิง มะม่วงหาวมะนาวโห่ มะยม สับปะรด และไหน เป็นต้น ที่ล้างทาความสะอาดแล้วหั่น
เป็นชิ้นใส่ลงไปในน้าคอมบูชา หมักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง 7 วัน จากนั้นนาไปแช่เย็น จะช่วยเพิ่มรสชาติของคอมบูชา
มากขึ้น

ภาพที่ 4 ส่วนประกอบการทาคอมบูชา สูตรของ CHIRA ORGANIC

14

ภาพที่ 5 วิทยากรบรรยายผ่านสื่อออนไลน์

ภาพที่ 6 การทาคอมบูชา

15

ภาพที่ 7 คอมบูชาที่หมักสมบูรณ์แล้ว

