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บทคัดยอ
การศึกษาผลของสายพันธุขาวและชนิดของน้ําผลไมตอคุณภาพของสาโทน้ํา
ผลไม โดยใชขาว 2 สายพันธุ คือ ขาวเหนียวขาวสายพันธุ กข6 และขาวเหนียวดํา และน้ํา
ผลไม 3 ชนิด ประกอบดวย น้ําสับปะรด น้ํามะขาม และน้ํามะมวง ผลการทดลองพบวาสาโท
ที่ผลิตจากขาวเหนียวดํากับน้ําสับปะรดสูตร 4 ขาวเหนียวดํากับน้ํามะขามสูตร 5 และขาว
เหนียวดํากับน้ํามะมวงสูตร 6 มีคาความเปนกรด-ดางสูง มีคาเทากันทั้ง 3 สูตร เทากับ 7.28
สวนปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดพบวา สาโทที่ผลิตจากขาวเหนียวขาวสายพันธุ กข6
น้ํามะขามสูตร 2 มีปริมาณแอลกอฮอลสูงที่สุด มีคาเทากับ 9.5 เปอรเซ็นต การประเมินผล
การยอมรับของผูทดสอบคุณภาพทางกายภาพทางประสาทสัมผัสดานสี กลิ่น รสชาติ และ
ความชอบโดยรวม พบวาสาโทผลไมที่ผลิตจากขาวเหนียวดํากับน้ําสับปะรด สูตร 4 ไดรับ
คะแนนความชอบสูง มีระดับคะแนนความชอบทุกดานเทากับ 7.50, 7.50, 7.71 และ 8.00
คะแนน คิดเปนรอยละ 83.33, 83.33, 85.67 และ 88.89 ตามลําดับ
คําสําคัญ : คุณภาพของสาโท ปริมาณความเปนกรด-ดาง ปริมาณแอลกอฮอล
ขาวเหนียวดํา ขาวขาว
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Abstract
This research compares the qualities of sato (Thai rice wine)
to which various fruits have been added. Six types of fruit sato were brewed
from two types of rice (RD6 glutinous rice and 'black' glutinous rice) and
three fruits (pineapple, tamarind, and mango). Examination of the chemical
properties showed that all varieties brewed from 'black' glutinous rice had a
pH of 7.28 and at 9.5% by volume. The wine brewed from RD6 glutinous
rice and tamarind had the highest alcohol content. In terms of colour,
aroma, flavour, and general likeability, wine produced from 'black' glutinous
rice and pineapple scored highest, with scores of 7.50, 7.50, 7.71 and 8.0
respectively (or in terms of percentages, 83.3%, 83.3%, 85.67% and 88.89%).
Keywords : Sato; quality; acidity; alcohol; white sticky rice; black sticky rice
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บทนํา
สุราแชไทยที่เรียกวา “สาโท” (Sato) เปนภูมิปญญาพื้นบานของไทยที่มีมาชา
นาน เนื่องจากเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ทํางายดื่มงายราคาถูกและมีรสชาติถูกปากคน
ทองถิ่นหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายเปดเสรีสุราและสงเสริมการผลิตสุราพื้นบานของไทย
ประชาชนจึงหันกลับมาผลิตและนิยมบริโภคสุราแชมากขึ้นตลาดของสาโทแบงเปน 2 กลุม
คือ สาโทพื้นเมือง และสาโทผสมสําเร็จพรอมดื่ม (Ready To Drink) เชน สาโทผสมน้ํา
ผลไมห รือ โซดา ซึ่ง ผูบ ริโภคกลุมนี้พ รอ มจะลองสินคาใหมและบริโ ภคสินคาเชิง แฟชั่น
(นฤมล คงทน และสุนทรีย เกตุคง, 2546) สอดคลอ งกับ สุภาพ อัจฉริยศรีพ งศ และ
ไพพรรณ บุตตะกะ (2548) ที่นิยามวา สุร าแชพื้นเมืองของไทยประเภทสาโท เปนภูมิ
ปญญาพื้นบานของไทย การผลิตสาโทแบบดั้งเดิมของชาวบานเปนการแสดงออกถึงภูมิ
ปญญาทางศาสตรและศิลปแสดงถึงวัฒนธรรมการดื่มกินที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษมี
ความเปนเอกลักษณในตัวตนมีประวัติความเปนมา
แตป จ จุ บัน ยัง พบวา ปญ หาเรื่อ งความสะอาดของผลิ ตภั ณฑ ทํา ให อ าจดื่ ม
แลวมีอาการทองเสีย ผูผลิตหลายรายเรงทําเหลาสาโทใหสะอาดมากขึ้นเพื่อปองกันอาการ
ท อ งเสี ย ซึ่ ง เป น พื้ น ฐานสํ า คั ญ การต อ ยอดไปกว า นั้ น คื อ การแต ง กลิ่ น และรสชาติ
ซึ่งมีทั้ง รสสมุนไพรนานาชนิด อยางไรก็ตามผูประกอบการหลายรายก็ยังไมมีวิธีใดที่จ ะ
สามารถดึงกลุมผูดื่มหนาใหม ๆ ใหหันมาสนใจสาโทไดเนื่องจากเหลาสาโทคอนขางดื่มยาก
หลายคนไมชอบ ไมคุนกลิ่น และที่ยากที่สุดคือ การควบคุมผลผลิตใหมีมาตรฐานความ
สะอาด รสชาติ และกลิ่นเทาเทียมกันในทุก ๆ รอบการผลิต อยางไรก็ตามการที่จะไดสาโท
ชนิดใหมขึ้นมาสามารถพัฒนาไดโดยปรับเปลี่ยนกลิ่น และรสชาติใหแตกตางไปจากเดิม
เชน การเติมน้ําสกัดจากสมุนไพรหรือน้ําผลไมบางชนิดในขั้นตอนของการหมัก จะทําใหได
สาโทที่มีกลิ่นตามชนิดของน้ําที่เติมลงไปซึ่งจะไดสาโทชนิดใหม ๆ อันเปนทางเลือกหนึ่งของ
ผูที่นิยมบริโภคสาโทและเปนการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ และสามารถควบคุมการผลิตที่มี
คุณภาพดีและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม,
2546)
สาโทเปนเครื่อ งดื่ม ที่มีอัตราการเติบโตแบบตอ เนื่อ งมีผูผ ลิตและผูบ ริโ ภค
มากมาย แตระบบการผลิตยังไมไดรับการพัฒนาอยางจริงจังทั้งในดานมาตรฐานการผลิต
และภาพลักษณ จึงทําใหไมสามารถควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับกลิ่นรสและไมสอดคลองกับ
คานิยมสมัยใหมที่เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสินคาที่แสดงถึงฐานะทางสังคมประกอบกับการ
ใชพืชสมุนไพรมาทดแทนสีสัง เคราะหจึงนาจะทําใหผ ลิตภัณฑมีเ อกลัก ษณเ ฉพาะตัวได
ผลิตภัณฑที่มีความปลอดภัยและไดรับความนิยมจากผูบริโภคมากขึ้น การผลิตสาโทของ
ไทยมีม านานแลวสามารถทําการผลิตไดอยางอิสระ และมีสวนในการจัดงานรื่นเริง ของ
ชาวบานซึ่งใชดื่มกันในหมูบานชนบทจนกระทั่งเกิดระบบการจัดเก็บภาษีสุราผานระบบ
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นายอากรจนถึง สรรพสามิตเข ามาจั ดการกับ ระบบการผลิตสุ ร าในประเทศไทยเมื่อ ป
พ.ศ. 2493 ที่รัฐบาลไดอ อกพระราชบัญ ญัติสุร าเพื่อจัดเก็บภาษีสุราและใหสัมปทานแก
บริษัทเอกชนไมกี่รายในการผูกขาดในการผลิตเหลา (สุพัฒน กุมพิทักษ, 2545)
คณะผูวิจัยจึง ไดมีแนวคิดในการปรับ ปรุง คุณภาพของสาโทโดยการพัฒ นา
รูปแบบกระบวนการหมักสาโท ซึ่งไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการใชขาว 2 ชนิด คือ ขาว
เหนียวขาวสายพันธุ กข6 และขาวเหนียวดํา รวมทั้งการนําผลไมที่มีในทองถิ่นหรือชุมชนมา
ใชในกระบวนการหมักสาโท 3 ชนิด ไดแก สับปะรด มะขาม และมะมวง ทั้งนี้คณะผูวิจัยได
ทําการตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพ และคุณภาพทางเคมี ไดแก การตรวจวัดปริมาณความ
เปนกรด-ดาง คา ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด และปริมาณแอลกอฮอลของสาโท
ทั้ง นี้ ความสํ าคัญ ในการพัฒ นาผลิตภั ณฑส าโทให มีคุณ ภาพและไดรับ การยอมรับ ทาง
ประสาทสัมผัส จากผูบริโภค เปนอีกทางเลือกหนึ่ง ของผูที่นิยมบริโภคสาโท รวมทั้งเปน
ประโยชนในทางการคา และเปนการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑไดอีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาพันธุของขาวและชนิดของผลไมที่เหมาะสมตอคุณภาพทางกายภาพ
ทางเคมี และความชอบดานประสาทสัมผัสของสาโทน้ําผลไม
ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพทางเคมี (คาความเปนกรด-ดาง คาความหวาน และ
ปริมาณแอลกอฮอล) และการประเมินผลการยอมรับทางประสาทสัมผัส (ดาน สี กลิ่น รสชาติ
และความชอบโดยรวม) ของสาโทน้ํ า ผลไม จ ากการหมั ก โดยใช ข า ว 2 ชนิ ด ได แ ก
ข าวเหนี ยวขาว (พั น ธุ กข6) ข าวเหนี ยวดํ า และน้ํ าผลไม 3 ชนิ ด ได แ ก น้ํ าสั บ ปะรด
น้ํามะขาม และน้ํามะมวง
นิยามศัพทเฉพาะ
คุณภาพของสาโท หมายถึง คุณภาพโดยรวมของสาโททางประสาทสัมผัส คือ
ดาน สี กลิ่น รสชาติของสาโท และทางดานเคมี คือ ปริมาณของแข็ง ที่ละลายไดทั้งหมด
ปริมาณความเปนกรด-ดาง และปริมาณแอลกอฮอลของสาโท
สาโทน้ําผลไม คือสาโทที่ไดจากการหมักขาวกับลูกแปงและเติมน้ําผลไมทั้ง 3
ชนิด ไดแก น้ําสับปะรด น้ํามะขาม และน้ํามะมวง แทนน้ําสะอาด
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วิธีดําเนินการวิจัย
การเตรียมขาวกอนหมักสาโท
1. นําขาวเหนียวขาวสายพันธุ กข6 และขาวเหนียวดําจากตําบลบานแลง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มาชั่งเพื่อเตรียมการผลิตสาโท
2. นําผลไมทั้ง 3 ชนิ ด ไดแก สับ ปะรด มะขาม และมะมวง จากตําบล
บานแลง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง คัดเลือกขนาดและลางนําความสะอาด
การผลิตสาโท
1. นําขาวที่แชน้ําไว 12 ชั่วโมง ไปนึ่งใหสุก ใชเวลาประมาณ 30–40 นาที
และพักไวใหเย็น
2. นําขาวนึ่งสุกที่ไดคลุกกับ ลูกแปง (หัวเชื้อ) แลวหมักลงในถังพลาสติกปดฝา
ไว หมักเปนเวลา 5 วัน
3. เมื่อครบ 5 วัน แลวนํามาตรวจวัดผล โดยวัดความเปนกรด–ดาง และคา
ความหวาน (ระยะที่ 1)
4. จากนั้นเติมน้ําผลไม 3 ชนิด (น้ําสับปะรด น้ํามะขาม และน้ํามะมวง) โดยปรับ
คาความหวานของน้ําผลไมแตละชนิดใหเทากับ 5 องศาบริกซ แลวหมักตอเปนเวลา 5 วัน
5. เมื่อครบกําหนด นําน้ําสาโทผลไมแตละสูตรมาตรวจวัดคุณภาพของสาโท
ประกอบดวย โดยวัดความเปนกรด–ดาง คาปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดและปริมาณ
แอลกอฮอล (ระยะที่ 2) จะมีสาโทน้ําผลไมอยูทั้งหมด 6 สูตร ดังตารางที่ 1
6. นําสาโทน้ําผลไมแตละสูตรมาฆาเชื้อ
7. กรองสาโทน้ําผลไมที่ผานการฆาเชื้อ มาปรุง แตง รสชาติโ ดยเติม น้ําตาล
ทรายแดงปรับความหวานใหเทากับ 5 องศาบริกซ แลวเติมลงสาโทน้ําผลไมแตละสูตร
8. นําสาโทน้ําผลไม มาทดสอบทางประสาทสัมผัส ดาน สี กลิ่น รสชาติ และ
ความชอบโดยรวม
ตารางที่ 1 สูตรของสาโทน้ําผลไมมีดังนี้
สิ่งที่ทดลอง
1
2
3
4
5
6

สายพันธุขาว
ขาวเหนียวขาว
ขาวเหนียวขาว
ขาวเหนียวขาว
ขาวเหนียวดํา
ขาวเหนียวดํา
ขาวเหนียวดํา

น้ําผลไม
สับปะรด
มะขาม
มะมวง
สับปะรด
มะขาม
มะมวง
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วิธีการวิจัย
1. การวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑสาโทน้ําผลไม
- ตรวจวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH meter)
- ตรวจวัดคาความปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (โดยใชเครื่องวัด
ความหวาน; Hand refractometer)
- ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล (โดยวีโนมิเตอร; Vinometer)
2. ศึกษาคุณภาพทางกายภาพดานประสาทสัมผัส
ทดสอบทางประสาทสัมผัส ดานสี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม
จากแบบประเมินความพึงพอใจ จากสาโทน้ําผลไมทั้งหมด 6 สูตร
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การทดลองจะทําการวัดคาตาง ๆ จํานวน 3 ซ้ํา และนําผลที่ไดมาวิเคราะห
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากสูตร
= ∑( − )2
N-1
จากการเก็บขอมูลคุณภาพทางเคมีและความชอบดานประสาทสัมผัส โดยให
คะแนนแบบ Hedonic Scale. 9 ระดับไดนํามาหาคาเฉลี่ยดังสูตรตอไปนี้
̅=

∑

̅ = คาเฉลี่ย
∑ =ผลรวมของขอมูล
N = จํานวนขอมูล
แปลผลแปลผลคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑคะแนน ดังนี้
8.20 – 9.00
หมายถึง
ชอบมากที่สุด
7.30 – 8.19
หมายถึง
ชอบมาก
6.40 – 7.29
หมายถึง
ชอบปานกลาง
5.50 – 6.39
หมายถึง
ชอบเล็กนอย
4.60 – 5.49
หมายถึง
บอกไมไดวาชอบหรือไมชอบ
3.70 – 4.59
หมายถึง
ไมชอบเล็กนอย
2.80 – 3.69
หมายถึง
ไมชอบปานกลาง
1.90 – 2.79
หมายถึง
ไมชอบมาก
1.00 – 1.89
หมายถึง
ไมชอบมากที่สุด
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพทางเคมีของสาโทน้ําผลไม
จากการศึกษาที่ใชวัตถุดิบตางชนิดกันโดยใชขาว 2 ชนิด คือ ขาวเหนียวขาว
(พันธุ กข6) และขาวเหนียวดํา น้ําผลไม 3 ชนิด คือ น้ําสับปะรด น้ํามะขาม และน้ํามะมวง
ในการหมักสาโทไดผลการทดลองคุณภาพทางเคมี ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของสาโทน้ําผลไมที่ใชพันธุขาวและชนิดผลไมที่
แตกตางกัน
ทดลองระยะที่ 1(น้ําสาโท)

ทดลองระยะที่ 2(สาโทน้ําผลไม)

สูตรของ
สาโทน้ํา
ผลไม

คาเฉลี่ยความ
กรด–ดาง

คาเฉลี่ยปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได
ทั้งหมด (องศาบริกซ)

คาเฉลี่ยคาความ
กรด–ดาง

คาเฉลี่ยปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได
ทั้งหมด (องศาบริกซ)

คาเฉลี่ย
ปริมาณ
แอลกอฮอล
เปอรเซ็นต

สูตร 1
สูตร 2
สูตร 3
สูตร 4
สูตร 5
สูตร 6

3.73
3.71
3.71
4.03
4.04
4.04

28.66
28.06
26.50
20.33
20.23
21.53

7.12
7.14
7.12
7.28
7.28
7.28

5.73
6.00
5.86
5.00
5.13
5.53

9.33
9.50
9.16
8.66
8.83
8.33

ผลการทดลองจากขอมูลตารางที่ 2 พบวา
ระยะที่ 1 (น้ําสาโท)
ความเปนกรด-ดาง พบวาอิทธิพลรวมระหวางชนิดขาวในสาโททั้ง 6 สูตร มี
ความแตกตางกัน จากผลการทดลอง (ตารางที่ 2) จะไดคาความเปนกรด–ดางอยูในชวง
3.71–4.04 ซึ่งมีแนวโนมวาสาโทที่ผลิตจากขาวเหนียวดํา สูตร 5 และสูตร 6 มีปริมาณ
ความเปนกรด–ดางสูงที่สุด และสาโทที่ผลิตจากขาวเหนียวขาว (พันธุ กข6) สูตร 2 และ
สูตร 3 มีปริมาณต่ําที่สุด คือมีคาเทากับ 4.04 และ 3.71 ตามลําดับ
คาปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด พบวาอิทธิพลรวมระหวางชนิดขาวใน
สาโททั้ง 6 สูตร มีความแตกตางกันจากผลการทดลอง (ตารางที่ 1) จะไดคาความหวานอยู
ในชวง 20.23 –28.66 ซึ่งมีแนวโนมวาสาโทที่ผลิตจากขาวเหนียวขาว (พันธุ กข6) สูตร 1 มี
คาความหวานสูงที่สุด และสาโทที่ผลิตจากขาวเหนียวดําสูตร 4 มีคาต่ําที่สุด คือมีคาเทากับ
28.66 และ 20.23 ตามลําดับ
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ระยะที่ 2 (สาโทน้ําผลไม)
ความเปนกรด-ดาง พบวาอิทธิพลรวมระหวางชนิดขาวและน้ําผลไมในสาโทน้ํา
ผลไม ทั้ ง 6 สู ต ร ไม มี ค วามแตกต างกั น ดั ง แสดงในตารางที่ 1 พบว าค าความเป น
กรด–ดางอยูในชวง 7.12–7.28 ซึ่งมีแนวโนมวาสาโทที่ผลิตจากขาวเหนียวดําสูตร 4 5 และ 6
มีปริมาณความเปนกรด– ดางสูงที่สุด และสาโทที่ผลิตจากขาวเหนียวขาว (พันธุ กข6) สูตร 1
และสูตร 3 มีปริมาณต่ําที่สุด คือมีคาเทากับ 7.12 และ 7.28 ตามลําดับ
คาปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดพบวา อิทธิพลรวมระหวางชนิดขาวและ
น้ําผลไมในสาโทน้ําผลไมทั้ง 6 สูตร พบวาไมมีความแตกตางกันจากผลการทดลอง (ตาราง
ที่ 1) จะไดคาความหวานอยูในชวง 5.00–6.00 ซึ่งมีแนวโนมวาสาโทที่ผลิตจากขาวเหนียว
ขาว (พันธุ กข6 ) สูตร 2 มีคาความหวานสูงที่สุด และสาโทที่ผลิตจากขาวเหนียวดํา สูตร 4
มีคาต่ําที่สุด คือมีคาเทากับ 6.00 และ 5.00 ตามลําดับ
ปริมาณแอลกอฮอล พบวาอิทธิพลรวมระหวางชนิดขาวและน้ําผลไม ในสาโท
น้ําผลไมทั้ง 6 สูตร พบวามีความแตกตางกัน อยางจากผลการทดลอง (ตารางที่1) จะได
ปริมาณแอลกอฮอลอยูในชวง 8.33–9.50 เปอรเซ็นต ซึ่งมีแนวโนมวาสาโทที่ผลิตจากขาว
เหนียวขาว (พันธุ กข6) สูตร 2 มีปริมาณแอลกอฮอลสูงที่สุด และสาโทที่ผลิตจากขาว
เหนียวดําสูตร 6 มีปริมาณต่ําที่สุด คือมีคาเทากับ 9.50 และ 8.33 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
2. ผลการศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของสาโทน้ําผลไม
เมื่อ ทําการประเมินคุณภาพสาโทดานประสาทสัม ผัส จากการศึกษาขาว 2
ชนิด คือ ขาวเหนียวขาวสายพันธุ กข6 และขาวเหนียวดํา น้ําผลไม 3 ชนิด คือ น้ําสับปะรด
น้ํามะขาม และน้ํามะมวง โดยใชผูทดสอบชิม ทั้งหมด 14 คน ซึ่งแสดงผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของสาโทน้ําผลไม
ผลิตภัณฑสาโทผลไม
สูตร1 สาโทน้ําสับปะรด (ขาวเหนียวขาว)
สูตร2 สาโทน้ํามะขาม (ขาวเหนียวขาว)
สูตร3 สาโทน้ํามะมวง (ขาวเหนียวขาว)
สูตร4 สาโทน้ําสับปะรด (ขาวเหนียวดํา)
สูตร5 สาโทน้ํามะขาม (ขาวเหนียวดํา)
สูตร6 สาโทน้ํามะมวง (ขาวเหนียวดํา)

สี
7.78
7.14
7.21
7.36
7.36
6.86

ระดับคะแนนดานตาง ๆ
กลิ่น รสชาติ โดยรวม
7.36
7.50
7.93
7.07
7.14
7.50
7.00
7.57
7.79
7.50
7.43
8.00
7.00
6.64
7.21
6.93
6.86
7.21
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ผลการทดลองจากขอมูลตารางที่ 3 พบวา
การประเมินคุ ณภาพทางดานประสาทสัม ผัส ไดแก สี กลิ่ น รสชาติ และ
ความชอบโดยรวมในสาโทน้ําผลไมทั้ง 6 สูตร ดังตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมระหวาง
ชนิดขาวและน้ําผลไม พบวาระดับคะแนนความชอบทั้ง 4 ดานมีความแตกตางกันตอสาโท
น้ําผลไมทั้ง 6 สูตร และระดับคะแนนความชอบในแตละดานของสาโทน้ําผลไมทั้ง 6 สูตร
เปนดังนี้
- ดานสีของสาโทน้ําผลไม จะมีระดับคะแนนอยูในชวง 6.86–7.78 ซึ่งมีแนว
โนมวาสาโทที่ผลิตจากขาวเหนียวขาว (พันธุ กข6) สูตร 1 มีระดับคะแนนความชอบดานสี
สูงที่สุด และสาโทที่ผลิตจากขาวเหนียวดําสูตร 6 มีระดับคะแนนต่ําที่สุด คือมีคาเทากับ
7.78 และ 6.86 ตามลําดับ
- ดานกลิ่นของสาโทน้ําผลไม จะมีระดับคะแนนอยูในชวง 6.93–7.50 ซึ่งมี
แนวโนมวาสาโทที่ผลิตจากขาวเหนียวดํา สูตร 4 มีระดับคะแนนความชอบดานกลิ่นสูงที่สุด
และสาโทที่ผลิตจากขาวเหนียวดําสูตร 6 มีระดับคะแนนต่ําที่สุด คือมีคาเทากับ 7.50 และ
6.93 ตามลําดับ
- ดานรสชาติของสาโทน้ําผลไม จะมีระดับคะแนนอยูในชวง 6.64–7.57 ซึ่งมี
แนวโนมวาสาโทที่ผลิตจากขาวเหนียวขาว (พันธุ กข6) สูตร 3 มีระดับคะแนนความชอบ
ดานรสชาติสูงที่สุด และสาโทที่ผลิตจากขาวเหนียวดําสูตร 5 มีระดับคะแนนต่ําที่สุด มีคา
เทากับ 7.57 และ 6.64 ตามลําดับ
- ความชอบโดยรวมของสาโทน้ําผลไม จะมีระดับคะแนนอยูในชวง 7.21–8.00
ซึ่งมีแนวโนมวาสาโทที่ผลิตจากขาวเหนียวดําสูตร 4 มีระดับคะแนนความชอบโดยรวมสูง
ที่สุด และสาโทที่ผลิตจากขาวเหนียวดําสูตร 5 และสูตร 6 มีระดับคะแนนต่ําที่สุด คือมีคา
เทากับ 8.00 และ 7.21 ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดลองการผลิต สาโทน้ําผลไม โดยใชขาว 2 สายพันธุ คือ ขาว
เหนียวขาวสายพันธุ กข6 และขาวเหนียวดํา พบวาสาโทที่ผลิตจากขาวเหนียวขาว สูตร 1
คือ ขาวเหนียวขาวกับน้ําสับปะรด สูตร 2 คือ ขาวเหนียวขาวกับน้ํามะขาม และสูตร 3
คือ ขาวเหนียวขาวกับน้ํามะมวง สูตร 4 คือ ขาวเหนียวดํากับน้ําสับปะรด สูตร 5 คือ
ขาวเหนียวดํากับน้ํามะขาม และสูตร 6 คือ ขาวเหนียวกับน้ํามะมวง ในระยะที่ 1 คาความเปน
กรด-ดาง ของสาโท ทั้ ง 6 สู ตร มี คาน อยกว าค า ความเป นกรด-ด าง ของสาโทในระยะ
ที่ 2 เนื่องจากเมื่อเติมน้ํ าผลไมทั้ง 3 ชนิด ไดแก น้ําสับปะรด น้ํามะขาม และน้ํามะมวง
และหมักตอในเวลา 5 วัน จะเห็นวาผลไมที่มีรสเปรียวเมื่อทําการหมักกับขาวทั้ง 2 สายพันธุ
จะสงผลใหคาความเปนกรด-ดางสูงขึ้นกวาระยะที่ 1 ทั้งนี้เนื่องจากรสเปรี้ยวในสาโท เกิดได
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โดยหลัก ๆ จากกรด 2 ชนิด คือ กรดแลคติก และกรดอะซิติก หรือกรดน้ําสมสายชู สวนรส
เปรี้ยวที่มีอยูในน้ําผลไมนั้น เกิดจากกรดชนิดอื่น เชน กรดมะขาม กรดมะนาว จากผลการ
ทดลองจะเห็นไดวาในตารางที่ 2 การหมักสาโทระยะที่ 1 คาความเปนกรด-ดางจะนอย แต
เมื่อ เติ ม น้ํา ผลไม ล งไปในสาโททั้ง 6 สูต ร ปรากฏวาค าความเป นกรด-ด าง ของสาโท
ทั้ง 6 สูตรมีคาที่เพิ่มขึ้นจากระยะที่ 1 ทั้งนี้เนื่องมาจากน้ําผลไมที่ไดเติมลงในสาโท ไดแก
น้ํา สั บ ปะรด น้ํ ามะขาม และน้ํ ามะมว ง เป น ผลไม ที่มี ร สเปรี้ ยวและมี ก รดออกซาลิ ก
กรดอะซิตริก และกรดทารทาริก ดังงานวิจัยของ (ชูชาติ กุดเปง และคณะ 2559) ไดทําการ
วิจัยเรื่อง การศึกษาการผลิตสาโทจากพันธุขาวพื้นเมืองชนิดตาง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ผล
พบวาขาวหอมภูพานสามารถผลิตแอลกอฮอลไดสูงสุดรอยละ 15.30 และเมื่อพิจารณาคา pH
และปริมาณกรดทั้งหมดของสาโททั้ง 7 ชนิด พบวามีคาอยูระหวาง 3.35 - 3.88 และ 0.029 0.109 โมลาร นอกจากนี้ พรประภา วงศฟน และคณะ (2549) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ สาโท
สมุนไพรแฟนซี ไดศึกษาปริมาณลูกแปงที่เหมาะสมตอการผลิตสาโทในปริมาณ 0.06, 0.12
และ 0.24% ของขาวเหนียวนึ่ง พบวาปริมาณลูกแปง 0.24% จากลูกแปงผสมของชาวบาน
ในจังหวัดสกลนครกับลูกแปงทําเองในสัดสวน 1 : 1 ดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับลูกแปงของ
ชาวบานและลูกแปง ทําเองและไดศึก ษาวิธีก ารลางขาวเหนียวนึ่ง โดยวิธีลางน้ําปูนแดง
น้ําประปาและไมลางน้ํา พบวาการลางน้ําประปาไดสาโทที่ดีที่สุดและเมื่อเปรียบเทียบการ
ปรับปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดดวยน้ําตาลทรายขาวในขั้นตอนการผาน้ํา (การ
หมักระยะที่ 2 : Submerged) ระหวาง 20 และ 25º องศาบริกซ พบวาการปรับที่ 20º
องศาบริกซ ไดสาโทคุณภาพดีกวา
จากการทดสอบดานประสาทสัมผัสพบวา ดาน สี กลิ่น รสชาติ และความชอบ
โดยรวม พบวาสาโทผลไมที่ผลิตจากขาวเหนียวดําน้ําสับปะรด สูตร 4 ไดรับคะแนนความชอบ
สูง มีระดับคะแนนความชอบทุกดานเทากับ 7.50, 7.50, 7.71 และ 8.00 คะแนน ตามลําดับ
ดังงานวิจัยของ วิล าวัล ย บุณยศุภา และคณะ (2559) ทําการวิจัยเกี่ยวกับ การศึก ษา
คุณสมบัติทางเคมีทางประสาทสัมผัสและสารตานอนุมูลอิสระของไวนที่ทํา จากมะมวง 4
สายพันธุ (สายพันธุน้ําดอกไม โชคอนันต อกรอง และแรด) พบวาปริมาณแอลกอฮอลมี
แนวโนมสูงขึ้นสวนปริมาณของแข็งที่ละลายไดมีแนวโนมลดลงหลังสิ้นสุดการหมัก พบวา
ไวน ที่ทํ า จากมะม วงสายพั นธุ โ ชคอนัน ต มีป ริ ม าณกรดแอลกอฮอล สู ง สุ ด อยู ที่ รอ ยละ
14.56±0.02 และรองลงไปคือไวนที่ทําจากมะมวงสายพันธุน้ําดอกไมรอยละ 11.07±0.01
จากการทดสอบกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ พบวาไวนที่ทําจากมะมวงสายพันธุโชคอนันต
มีกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระดีที่สุดอยูที่รอยละ 63.67±0.25 และรองลงมาคือไวนที่ทํา
จากมะมวงสายพันธุน้ําดอกไมรอยละ 62.64±0.20 จากการทดสอบประสาทสัมผัสตัวอยาง
ไวนของไวนมะมวงพบวาผลิตภัณฑจากมะมวงสายพันธุอกรองไดรับคะแนนเฉลี่ยความชอบ
รวมสูงสุดเปน 8.20±0.88 ซึ่งจัดอยูในระดับชอบมากตามหลักเกณฑ 9-point Hedonic
scale
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาผลของวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการหมักสาโทน้ําผลไมตอคุณภาพของ
สาโทน้ําผลไมโดยใชขาว 2 สายพันธุ (ขาวเหนียวขาวพันธุ กข6 และขาวเหนียวดํา) และน้ํา
ผลไม 3 ชนิด (สับปะรด มะขาม และมะมวง) พบวาสาโทที่ผลิตจากขาวเหนียวดํา สูตร 4 คือ
ขาวเหนียวดํากับน้ําสับปะรด สูตร 5 คือ ขาวเหนียวดํากับน้ํามะขาม และสูตร 6 คือ ขาว
เหนียวดํากับน้ํามะมวง มีปริมาณความเปนกรด–ดางสูงที่สุด คือมีคาเทากับ 7.28 เทากันทั้ง 3
สู ต ร ส ว นค า ความหวาน พบว า สาโทที่ ผ ลิ ตจากข า วเหนี ย วขาว (พั น ธุ กข6) สู ต ร 2
มีคาความหวานสูงที่สุด คือมีคาเทากับ 6.00 และปริมาณแอลกอฮอล พบวาสาโทที่ผลิตจาก
ขาวเหนียวขาว (พันธุ กข6) สูตร 2 มีปริมาณแอลกอฮอลสูงที่สุด คือมีคาเทากับ 9.50
เปอรเซ็นต
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ดาน สี กลิ่น รสชาติ และความชอบ
โดยรวมของผูบริโภคพบวา สาโทน้ําผลไมทั้ง 6 สูตรมีความแตกตางกัน ซึ่งสาโทน้ําผลไมที่
ผลิตจากขาวเหนียวดําน้ําสับปะรด สูตร 4 คือ ขาวเหนียวดํากับน้ําสับปะรด มีแนวโนมไดรับ
คะแนนความชอบทุกดานสูง ที่สุด คือ มีคาเทากับ 7.36, 7.50, 7.43 และ 8.00 คะแนน
ตามลําดับ
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