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รายงานการวิจัยเรื่อง “เครื่องด่ืมหมักฟังก์ช่ันจากข้าวธัญสิรินและข้าวหอมล้านนา (Functional 

fermented beverage from Tunyasirin and Lanna Rices)”  ได้รับทุนสนับสนุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ความส าเร็จของงานเกิดขึ้นได้เนื่องจากได้รับการสนับสนุนและ
ความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลจ านวนมาก คณะวิจัยขอขอบคุณการสนับสนุนและความร่วมมือของ
ทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้  ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร   ท่ีได้ให้การสนับสนุนคณะนักวิจัยในด้าน
เครื่องมืออุปกรณ์และสถานท่ีในการศึกษาวิจัย และขอขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีจากงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ท่ีให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติ
งานวิจัยครั้งนี ้ ขอขอบคุณอาจารย์ ดร. กัญญณัช ศิริธัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ท่ีได้
ให้ค าแนะน าด้านวิชาการและให้การสนับสนุนในการด าเนินงานมาโดยตลอด ขอขอบคุณ ผู้อยู่เบ้ืองหลัง
ความส าเร็จของงานคือ  นางสาวสุพจนี  อินทรโมฬี     นายนิตฐิกรณ์  แควชล  และนางสาวปวีณา  มิ่งมูล  
ท่ีร่วมท างานท้ังหลายจนสามารถบรรลุเป้าหมายไปได้  

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีสนใจ ท้ังนักวิชาการ 
นักวิจัย  นักศึกษา  และผู้ประกอบการไม่มากก็น้อย หากผลการศึกษาวิจัยมีความบกพร่อง คณะผู้วิจัยยินดี
น้อมรับค าวิจารณ์และข้อเสนอแนะ  เพื่อการปรับปรุงการศึกษาวิจัยในอนาคตต่อไป  และคณะผู้วิจัยใคร่
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ท่ีได้ให้โอกาสแก่คณะผู้จัยในการศึกษาครั้งนี้  หากผล
การศึกษานี้เป็นประโยชน์แก่บุคคลหรือหน่วยงานใด คณะผู้จัยขอมอบความดีนี้ให้แก่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต่อไป 
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เพื่อศึกษาการหมักเครื่องด่ืมหมักจากข้าวธัญสิรินและข้าวหอมล้านนาด้วยจุลินทรีย์ผสม  และ
ศึกษาคุณลักษณะของของผลิตภัณฑ์หมักท่ีได้ 

 
ขอบเขตงานวิจัย  

ศึกษาการใช้ข้าวธัญสิรินและข้าวหอมล้านนาเป็นวัตถุดิบในการท าเครื่องด่ืมหมัก  โดยเปรียบเทียบ
การใช้กล้าเช้ือในรูปแบบต่างๆ ในกระบวนการหมักเครื่องด่ืม  แล้วท าการวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา 
ทางเคมี และทางด้านประสาทสัมผัส 
  
วิธีการวิจัย      

1. ศึกษาผลของพันธุ์ข้าวและปริมาณน  าที่มีต่อกระบวนการหมัก ข้าว 
 วางแผนการทดลองแบบ 2x3 factorial in completely randomized design (CRD) ใน
การศึกษาและตรวจวิเคราะห์ทางเคมี และวางแผนการทดลองแบบ  2x3  Factorial in Randomized 
Complete Block Design (RCBD) ในการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส ท าการทดลอง 2 ซ้ า โดยมีปัจจัยใน
การศึกษา 2  ปัจจัย  คือ  ปริมาณข้าวธัญสิริน  ( T) และปริมาณข้าวหอมล้านนา (H) และการเติมน้ า 3  
ระดับ คือ 300  400 และ 500 มิลลิลิตร   

2. ศึกษาผลของจุลินทรีย์ผสมต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมหมักจากข้าว 
 คัดเลือกวัตถุดิบข้าวที่เหมาะสมจากการทดลองท่ี 1  ในการศึกษาการหมักสาโทโดยจุลินทรีย์ผสม  
โดยวางแผนการทดลองแบบ 2x3 factorial in completely randomized design (CRD)  ในการศึกษา
และตรวจวิเคราะห์ทางเคมี  และวางแผนการทดลองแบบ  2x6 Factorial in RCBD (Randomized 
Complete Block Design) ในการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส ท าการทดลอง 2 ซ้ า  โดยมีปัจจัยใน
การศึกษา 2  ปัจจัย  คือ  รูปแบบการเติมกล้าเช้ือจุลินทรีย์ครั้งท่ี 1 จ านวน 2 ระดับ  และรูปแบบการเติม
กล้าเช้ือจุลินทรีย์ครั้งท่ี 2  จ านวน 2 ระดับ  
 3. ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมหมักจากข้าว 

ท าเครื่องด่ืมมีอัตราส่วนของน้ าตาลต่อกรด ( sugar-acid ratio) ท่ีแตกต่างกันจ านวน 3 ส่ิงทดลอง  
คือ ท่ีระดับของอัตราส่วนของน้ าตาลต่อกรดท่ีศึกษาคือ 20, 30  และ 40   
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 4. การประเมินผลการศึกษา 
 ในกระบวนการศึกษาการหมักมีการประเมินผลการศึกษา  โดยตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ  
ทางเคมี  จุลินทรีย์  ทางประสาทสัมผัส  และวิเคราะห์ค่าทางสถิติ   
 
ผลการวิจัยและวิจารณ์      

1. ผลของพันธุ์ข้าวและการเติมน  าที่มีต่อกระบวนการหมัก  การศึกษาการเติมน้ าในระหว่าง
การหมักท่ีแตกต่างกัน  เพื่อผลิตเครื่องด่ืมหมัก จากข้าวธัญสิริน  และข้าวหอมล้านนา  พบว่า  การใช้
สับสเตรทท่ีเตรียมจากข้าวพันธุ์ที่แตกต่างกันและปริมาณน้ าท่ีแตกต่างกันในระหว่างการหมัก ส่งผลต่ออัตรา
การหมัก  โดยการหมักสับสเตรทท่ีเตรียมจากข้าว หอมล้านนาท่ีมีการเติมน้ าในระดับ 500 มิลลิลิตร  ตาม
สภาวะท่ีก าหนดในการศึกษานี้  มีอัตราการหมักสูงท่ีสุด  ในด้านปริมาณจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักข้าว  
พบว่า  ยีสต์มีการเปล่ียนแปลงอยู่ระหว่าง 4.04-7.40 log CFU/ml  และแบคทีเรียสร้างกรดแลกติกมีการ
เจริญเติบโตอยู่ในช่วง 5.41-8.82 log CFU/ml  ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการหมักข้าวพันธุ์ธัญสิรินมีค่าปริมาณ
กรดท้ังหมดต่ ากว่าการใช้ข้าวพันธุ์หอมล้านนาในการหมัก  แต่มีปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดสูง
กว่า (p<0.05)  และการเติมน้ าในระหว่างกระบวนการหมักข้าวที่ระดับเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หมัก
ท่ีได้มีปริมาณกรดท้ังหมดและปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดลดลง ( p<0.05) ผลิตภัณฑ์หมักจาก
ข้าวธัญสิริน ได้รับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในระดับคะแนนท่ีสูงกว่าผลิตภัณฑ์หมักจาก
ข้าวหอมล้านนา  (p<0.05) และการเติมน้ า ในระดับต่ าสุดคือ 300 มิลลิลิตร  ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์หมักท่ีมี
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสโดยรวมในระดับท่ีสูงกว่าการเติมน้ าท่ีระดับ 400 และ 500 มิลลิลิตร  
(p<0.05) ดังนั้น สภาวะการผลิตเครื่องด่ืมหมักจากข้าวพันธุ์ธัญสิริน  และระดับการเติมน้ าในระหว่าง
กระบวนการหมักท่ีระดับ 300 มิลลิลิตร  จึงเป็นสภาวะท่ีเหมาะสมเพื่อใช้ในการศึกษาข้ันตอนต่อไป  

2. ผลของจุลินทรีย์ผสมต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมหมักจากข้าว การใช้จุลินทรีย์ 2 แบบ คือ 
กล้าเช้ือผสม (L) และกล้าเช้ือบริสุทธิ์ ( A) ในการหมักข้าวพบว่า  รูปแบบการใช้กล้าเช้ือมีผลต่อความ
แตกต่างของการหมักของข้าว โดยการหมักข้าวที่ใช้รูปแบบของกล้าเช้ือผสม A/S ท าให้อัตราการหมัก
เกิดขึ้นได้รวดเร็วที่สุด  ยีสต์ท่ีพบในระหว่างการหมักมีค่าอยู่ระหว่าง 4.0 – 7.7 CFU/ml  ผลการวิเคราะห์
คุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ข้าวที่หมักกล้าเช้ือรูปแบบต่างๆ แสดงให้ทราบถึงผลกระทบจากรูปแบบของ
กล้าเช้ือท่ีมีต่อคุณสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์หมักจากข้าว  และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ของผลิตภัณฑ์ข้าวหมักท่ีได้    บอกให้ทราบถึงการให้คะแนนคุณลักษณะความใสของผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืม
ข้าวหมักจากกล้าเช้ือ L สูงกว่าผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากหมักด้วยกล้าเช้ือ A  และการหมักด้วยกล้าเช้ือ S ให้
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคะแนนความใสสูงกว่าการหมักด้วยกล้าเช้ือ T และ K (p<0.05) เมื่อคัดเลือกการใช้กล้าเช้ือใน
รูปแบบ A ไปศึกษาการใช้กล้าเช้ือผสม 3 รูปแบบ ได้แก่  ED   DK  และ DT พบว่า  ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืม
หมักจากข้าวท่ีได้ท้ัง 3 ส่ิงทดลอง  มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิค และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของ
ผลิตภัณฑ์เฉล่ียอยู่ในช่วง 69.35-92.64 มิลลิกรัมต่อลิตร  และร้อยละ  8.01-9.10 ( ABTS scavenging 
effect) ตามล าดับ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ข้าวหมักทางประสาทสัมผัสพบว่า  ผลิตภัณฑ์หมักจากข้าวได้รับ
การประเมินคุณลักษณะท่ีได้รับคะแนนรวมเฉล่ีย 14 คะแนน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)    
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3. การพัฒนาเคร่ืองด่ืมหมักจากข้าว  พบว่า  เครื่องด่ืมข้าวที่มีอัตราส่วนของน้ าตาลและกรด 
(sugar-acid ratio) ท่ีแตกต่างกันจ านวน 3 ส่ิงทดลอง  มี ร้อยละการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระระหว่างร้อย
ละ 6.28-9.52  (ABTS scavenging effect) และผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบด้านสี  กล่ิน  และ
รสชาติ  เครื่องด่ืมข้าวที่อัตราส่วนของน้ าตาลและกรดเท่ากับ 20 มากท่ีสุด ( p<0.05)  แต่ให้คะแนนด้าน
ความชอบรวมของผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05)   
 
สรุป 

1. การใช้ข้าวพันธุ์ธัญสิรินและระดับการเติมน้ าในระหว่างกระบวนการหมักท่ีระดับ 300 มิลลิลิตร  
จัดเป็นสภาวะท่ีเหมาะสมในกระบวนการผลิตเครื่องด่ืมหมักจากข้าว  

2. รูปแบบการใช้กล้าเช้ือมีผลต่อความแตกต่างของการหมักของข้าว ผลิตภัณฑ์ เครื่องด่ืมหมักจาก
ข้าวที่ได้จากการศึกษานี้มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิค และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์เฉล่ียอยู่
ในช่วง 69.35-92.64 มิลลิกรัมต่อลิตร  และร้อยละ 8.01-9.10 (ABTS scavenging effect) ตามล าดับ  

3. เครื่องด่ืมหมักจากข้าวที่มีอัตราส่วนของน้ าตาลและกรด ( sugar-acid ratio) เท่ากับ 20 มี
คุณภาพของการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและคุณภาพทางประสาทสัมผัสสูงสุด  
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาวิจัยท่ีได้  ถือเป็นข้อมูลงานด้านวิทยาศาสตร์การหมักจากผลิตผลทางการเกษตรของ
ไทย  ท่ีสามารถน าไปใช้พัฒนาเป็นความรู้ต่อยอดเป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการศึกษาวิจัยต่อไป  โดย
ตัวอย่างประเด็นของการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม  เช่น  การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
การศึกษาครั้งนี้  การพัฒนาต่อยอดเครื่องด่ืมหมักจากข้าวที่ใช้จุลินทรีย์ผสม  การตรวจวิเคราะห์คุณภาพเชิง
ลึกด้านเคมีและกายภาพ  ตลอดจนการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค   ซึ่งจะท าให้สามารถน าความรู้ท่ีได้
ไปประยุกต์ในการผลิตจริงหรือผลิตเพื่อจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้   
 
ค าส าคัญ  : ข้าวธัญสิริน  ข้าวหอมล้านนา  จุลินทรีย์ผสม  เครื่องด่ืมหมัก 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Project Title: Functional fermented beverage from Tunyasirin and Lanna Rices 
Investigators Affiliation 
1. Ms. Ni-orn  Chomsri Agricultural Technology Research Institute 
2. Mr. Rattanapol  Panomwan Na Ayutthaya Agricultural Technology Research Institute 
 
Project Period :    1 year from October 2013  to  September 2014   
 
Objectives :   

To investigate utilization of Tunyasirin rice and Homlanna rice for fermentation by 
mixed starter cultures and examine the quality of fermented products     
 
Scope of Research :  

Tunyasirin rice and Homlanna rice were used as raw materials for fermented 
beverage making. Different prototypes of starters were used in the beverage fermentation 
process. Microbiological, chemical and organoleptic analyses were carried out. 
 
Methodology :  

1. The study of influence of rice cultivars and water addition on fermentation 
process  
 The experimental design of 2x3 factorial in completely randomized design (CRD) 
was used for chemical analysis. The experimental design of 2x3 factorial in randomized 
complete block design (RCBD) was used for sensorial analysis. Two replications were 
carried out in this trial. Two factors were rice cultivars at 2 levels, i.e. Tunyasirin rice and 
Homlanna rice and levels of water addition at 3 levels, i.e. 300, 400 and 500 ml. 

2. Investigation of influence of mixed starter cultures on quality of fermented 
rice product 
 The selected raw material of rice from No.1 was utilized for the rice fermentation 
using mixed starter cultures. The experimental design of 2x3 factorial in completely 
randomized design (CRD) was used for chemical analysis. The experimental design of 2x3 
factorial in randomized complete block design (RCBD) was used for sensorial analysis. Two 
replications were carried out in this trial. Two factors were the 1st inoculation prototype at 
two levels, i.e. L and A and the 2nd inoculation prototype at 3 levels, i.e. S. T. K.   
 3. The study and development of fermented beverage product from rice  
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The three treatments of beverage with different levels of sugar acid ratio were 
performed. They were the sugar acid ratios of 20, 30 and 40. 
 4. Evaluation of the study 
 Evaluation of fermentation process was done by microbiological, chemical, 
organoleptic and statistical analyses. 
 
Results and discussion :  

1. Effect of rice cultivars and water addition on fermentation process 
Fermented beverage production from Tunyasirin and Homlanna rice was examined by 
employing different levels of water addition during fermentation. The results showed 
that different rice cultivars and water content during fermentation affected the 
fermentation rate. Using Homlanna rice as substrate with water addition at the level of 
500 ml produced the maximum fermentation rate in this study. Microbiological analysis 
during fermentation revealed that yeast change was between 4.04-7.40 log CFU/ml and 
lactic acid bacteria change was between 5.41-8.82 log CFU/ml. Fermentation of 
Tunyasirin rice yielded lower content of total acidity but higher content of total 
soluble solids in product than fermentation of Homlanna rice (p<0.05). Higher levels of 
water addition resulted in lower levels of total acidity and total soluble solids in the 
products (p<0.05). Fermented product made from Tunyasirin rice was rated higher 
scores than from Homlanna rice in sensory evaluation (p<0.05). Water addition at the 
lowest level of 300 ml brought the most preferred organoleptic quality of the product 
(p<0.05). According to the results, using Tunyasirin rice cultivar and water addition at 
the level of 300 ml was the appropriate choice of fermented beverage production for 
further study.  

 2. Effect of mixed starter cultures on quality of the fermented beverage 
from rice  
Two types of mixed starter cultures, i.e. mixed starter cultures (L) and pure culture (A) 
were applied for rice fermentation. The results showed the impact of mixed starter 
cultures on different rice fermentation. Rice fermentation with mixed starter cultures of 
A/S displayed the most rapid of fermentation rate. Yeast count during fermentation was 
between 4.0 – 7.7 CFU/ml. Chemical analyses of fermented beverage products from 
different types of mixed starter cultures indicated that there was an impact of starter 
types on chemical and sensorial properties in the products. The panel evaluated the 
clarity attribute of fermented beverage from rice by starter L at higher level than starter A. 
Fermentation by starter S gave the clarity attribute at higher level than starter T and K 
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(p<0.05). The fermentation with starter A was selected to investigate the fermentation 
using 3 types of mixed starter cultures. The products of 3 treatments had the average 
contents of phenolic compounds and antioxidant activity of 69.35-92.64 mg/l and 8.01-
9.10 % ABTS scavenging effect, respectively. The sensorial scores of the fermented 
beverage product from rice was averaged at 14 scores from total scores of 20.  
 

3. Development of fermented rice beverage 
Three different levels of sugar-acid ratio were used to produce fermented rice beverage. 
The values of antioxidant activity in the three treatments were ranged between 6.28-9.52 
% ABTS scavenging effect. The panelists rated the highest scores of color, odor and flavor 
attributes in fermented rice beverage at the level of sugar-acid ratio of 20 (p<0.05) while 
the overall preference scores were not significantly different (p>0.05). 
    
Conclusion :  

1. The appropriate conditions of fermented beverage production were using 
Tunyasirin rice cultivar and water addition at the level of 300 ml.   

2. Mixed starter cultures affected the difference of rice fermentation . The 
fermented rice beverage product showed contents of phenolic compounds and 
antioxidant activity of 69.35-92.64 mg/l and 8.01-9.10 % ABTS scavenging effect, 
respectively.  

3. The fermented rice beverage at the level of sugar-acid ratio of 20 possessed the 
highest value of antioxidant activity and sensory quality.    
 
Suggestions : 

Research results obtained from this study are information in scientific fermentation 
using Thai agro-produce which can be applied as database for further research 
development. Various aspects should be additionally investigated, e.g. comparison rice 
cultivars besides the cultivars used in this study, further study on fermented beverage 
using mixed starter cultures, physicochemical analysis in depth, consumer test, in order to 
apply the results for commercial production.  
 
Keywords : Tunyasirin,  Homlanna, mixed cultures, fermented beverage 
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เคร่ืองด่ืมหมักฟังก์ชั่นจากข้าวธัญสิรินและข้าวหอมล้านนา 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาการเติมน ้าในระหว่างการหมักท่ีแตกต่างกัน  เพื่อผลิตเครื่องด่ืมหมัก จากข้าวธัญสิริน  

และข้าวหอมล้านนา  โดยการใช้สับสเตรทท่ีเตรียมจากข้าวพันธุ์ที่แตกต่างกันและปริมาณน ้าท่ีแตกต่างกันใน
ระหว่างการหมัก พบว่าการหมักข้าวหอมล้านนาท่ีมีการเติมน ้าในระดับ 500 มิลลิลิตร  ให้ อัตราการหมักสูง
ท่ีสุด  ในด้านปริมาณจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักข้าว  พบว่า  ยีสต์มีการเปล่ียนแปลงอยู่ระหว่าง 4.04-
7.40 log CFU/ml  และแบคทีเรียสร้างกรดแลกติกมีการเจริญเติบโตอยู่ในช่วง 5.41-8.82 log CFU/ml 
การศึกษาการผลิตเครื่องด่ืมหมักจากข้าวพันธุ์ธัญสิริน ท่ีมีการเติมน ้าในระหว่างกระบวนการหมักท่ีระดับ 
300 มิลลิลิตร  ด้วยรูปแบบ การใช้จุลินทรีย์ต่างๆ พบว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมหมักจากข้าวท่ีได้มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิคเฉล่ียอยู่ในช่วง 69.35-92.64 มิลลิกรัมต่อลิตร  และผลการพัฒนาเครื่องด่ืมหมักจาก ท่ี
มีอัตราส่วนของน ้าตาลและกรด ( sugar-acid ratio) ท่ีแตกต่างกันพบว่า  เครื่องด่ืมหมักจากข้าวที่ได้มี ร้อย
ละการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระระหว่างร้อยละ 6.28-9.52  (ABTS scavenging effect) และผู้ทดสอบชิม
ให้คะแนนความชอบด้านสี  กล่ิน  และรสชาติ  ของผลิตภัณฑ์ท่ีอัตราส่วนของน ้าตาลและกรดเท่ากับ 20 
มากท่ีสุด (p<0.05)   
 
 
ค าส าคัญ  : ข้าวธัญสิริน  ข้าวหอมล้านนา  จุลินทรีย์ผสม  เครื่องด่ืมหมัก 
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Functional fermented beverage from Tunyasirin and Lanna Rices 
 

Abstract 
 

Fermented beverage production from Tunyasirin and Homlanna rice was 
examined by employing different levels of water addition during fermentation. The 
results showed that fermentation of Homlanna rice with water addition at the level of 500 
ml produced the maximum fermentation rate. Yeast population changed between 4.04-
7.40 log CFU/ml and lactic acid bacteria growth was between 5.41-8.82 log CFU/ml. The 
study on fermented rice beverage from Tunyasirin cultivar with water addition at the level 
of 300 ml using different protocol of mixed starter cultures revealed the product 
containing phenolic contents 69.35-92.64 mg/l. Development of fermented rice beverage 
based on different levels of sugar-acid ratio resulted in the product possessing antioxidant 
activity ranged between 6.28-9.52 % ABTS scavenging effect. The fermented rice beverage 
at the level of sugar-acid ratio of 20 was rated the highest sensory quality.    
 
 
Keywords : Tunyasirin,  Homlanna, mixed cultures, fermented beverage 
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บทน ำ 
 
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกข้าวที่ส าคัญของโลก  ในปี 2555 มีปริมาณสูงถึง 24.1 ล้าน

ตัน  โดยมีการส่งออกข้าวเป็นจ านวน 8.5 ล้านตัน ซึ่งเป็นมูลค่าประมาณ 140,000 ล้านบาท (กรมการค้า
ต่างประเทศ, 2556)  ใน ขณะท่ีสถานการณ์ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงในตลาดส่งออกข้าวและทวีความรุนแรง
มากขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะ ข้าวจากประเทศเวียดนาม  กัมพูชา  สหรัฐอเมริกา  และจีนท่ีมีกลยุทธ์การ
ส่งออกที่ได้เปรียบและมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่า  ดังนั้น การหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าและความหลากหลาย
ของการใช้ประโยชน์จากข้าว  ท้ังในด้านการพัฒนาและปรับปรุงกระบวน การน าข้าวมาเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์  อย่างมีเอกลักษณ์และมีศักยภาพในการจ าหน่าย  ก็จะ เป็นรูปแบบอย่างหนึ่งท่ีมีความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตผลจากการท าเกษตรกรรมของประเทศไทย  

ในกระบวนการผลิตอาหารหมักจากข้าว เช่น สาเก  สาโท ข้าวหมาก  และอุ  จะใช้ ลูกแป้งเป็นกล้า
เช้ือจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมัก ลูกแป้งท่ีใช้ผลิตสาโท  หรือท่ีชาวตะวันตกรู้จักกันในช่ือ Chinese yeast cake 
คือ กล้าเช้ือจุลินทรีย์ ( inoculum) ท่ีเก็บในรูปเช้ือแห้งเพื่อใช้ในการผลิตอาหารหมัก หรือเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ จุลินทรีย์ที่อยู่ในลูกแป้งนั้นมีท้ังรา ยีสต์ และแลกติดแอซิดแบคทีเรีย จุลินทรีย์ดังกล่าวท าหน้าท่ี
สัมพันธ์กันในกระบวนการหมักเพื่อผลิตสาโท (นภา , 2534)  ราเป็น จุลินทรีย์นั้นท่ีมีบทบาทส าคัญในการท า
หน้าท่ีเปล่ียนแป้งท่ีเป็นองค์ประกอบในเมล็ดข้าวให้เป็นน้ าตาล โดยราจะสร้างเอนไซม์กลุ่มอะไมเลส 
(amylase) ซึ่งประกอบด้วยแอลฟาอะไมเลส  ( -amylase) เบตาอะไมเลส ( -amylase)  และกลูโคอะ
ไมเลส ( glucoamylase) เพื่อย่อยสลายโครงสร้างของโมเลกุลแป้งให้เป็นน้ าตาล  ซึ่งอาจพบข้อเสียคือ ใน
กระบวนการย่อยแป้งจะเกิดไม่สมบูรณ์  นั่นคือเมื่อท าการย่อยแป้งแล้วจะท าให้ได้น้ าตาลโมเลกุลเด่ียวน้อย   
ดังนั้นการน ากระบวนการ single-step liquefaction and saccharification (Chomsri et al., 2013) ใน
การเตรียมน้ าหมักจากข้าวเพื่อใช้เป็นสับสเตรทในการหมักของยีสต์  จึงเป็นวิธีการท่ีมีศักยภาพในการแก้ไข
ปัญหาการย่อยแป้งไม่สมบูรณ์ได้  และยังเป็นการคงลักษณะความเฉพาะของวัตถุดิบข้าว  เช่น ลักษณะกล่ิน
หอมคล้ายใบเตยของข้าวหอมมะลิ ( Thai jasmine rice) ท่ีเป็นพันธุ์ข้าวของประเทศไทย  นอกจากนั้น  
การใช้ยีสต์พันธุ์ที่แตกต่างกัน  ซึ่งมีคุณสมบัติการสร้างให้กล่ินรสท่ีเฉพาะแตกต่างกันไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยีสต์กลุ่ม non-Saccharomyces และการใช้เทคนิคการใช้ยีสต์ผสม ท่ีสามารถปรับปรุง คุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสท่ีดีของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการหมัก  เนื่องจากมีความซับซ้อนกล่ินรส (นิอร  และคณะ 2556; 
Bely et al., 2008)   จะเห็นได้ว่า ยีสต์มีบทบาทท่ีส าคัญในกระบวนการหมักข้าวในขั้นตอนการเปล่ียน
น้ าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ ดังนั้น การศึกษาวิจัยด้านคุณลักษณะการหมักของข้าวพันธุ์ต่างๆ โดยใช้กล้าเช้ือ
ยีสต์ผสม  จะท าให้เกิดการพัฒนาต่อยอดการน าข้าวไปใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ ได้อีก  ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร  ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น 
 
ข้ำว 

ข้าวเป็นเมล็ดของพืชใบเล้ียงเด่ียวชนิดข้าวเอเชีย ( Oryza sativa) หรือข้าวแอฟริกา    ( Oryza 
glaberrima) ข้าวเป็นธัญพืชซึ่งประชากรโลกบริโภคเป็นอาหารส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย จาก
ข้อมูลเมื่อปี 2553 ข้าวเป็นธัญพืชซึ่งมีการปลูกมากท่ีสุดเป็นอันดับสองท่ัวโลกรองจากข้าวโพด จากรายงาน
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ส ารวจปี พ .ศ. 2542 โดยศูนย์สารสนเทศการเกษตรพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกข้าวทั้งหมด
ประมาณ 62 ล้านไร่ (บุญหงษ์, 2557) ต้ังแต่ปี 2470 เป็นต้นมา ปริมาณการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
จนถึงระดับ 2 ล้านตันในปี 2520 หรือมีอัตราเพิ่มเฉล่ีย 1 ล้านตันต่อ 25 ปี ต้ังแต่ปี  2521-2545 การ
ส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านตัน  หรือเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 1 ล้านตันต่อ 5 ปี   ท้ังนี้  ความต้องการบริโภคข้าว
ของโลกมีประมาณ 417.7 ล้านตัน  ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีส่งออกข้าวมากท่ีสุดในโลก ด้วยสัดส่วนการ
ส่งออก ร้อยละ 36 รองลงมา  คือ เวียดนาม ร้อยละ 20 อินเดีย ร้อยละ 18 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ14 
ปากีสถาน ร้อยละ 12 โดยตลาดหลักของข้าวไทยอยู่ในทวีปเอเชีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง อเมริกา ยุโรป 
และโอเชียเนีย ตามล าดับ (พินิจ และคณะ, 2555) 

ข้าวมีคุณค่าทางโภชนาการคือ  ให้แป้ง (starch) หรือคาร์โบไฮเดรตในปริมาณร้อยละ 70 ซึ่งถือว่า
เป็นแหล่งพลังงานท่ีส าคัญ  นอกจากนี้  เมล็ดข้าวยังประกอบด้วยอาหารหมู่อื่น  ได้แก่      วิตามินบี 2 (B2) 
ส่วนวิตามินท่ีมีอยู่ในปริมาณน้อยมาก ได้แก่ วิตามินเอ ซึ่งมีเฉพาะในข้าวเหนียวด า   วิตามินซี (ascorbic 
acid) วิตามินดี และวิตามิน บี 12 หรือ cobalamine  ในประเทศไทยมีการเพาะปลูกข้าวอยู่หลากหลาย
พันธุ์ เช่น ข้าวหอมมะลิ  (Thai jasmine rice)  เป็นพันธุ์ข้าวที่มีถ่ินก าเนิดในประเทศไทย มีลักษณะกล่ิน
หอมคล้ายใบเตย และเป็นพันธุ์ข้าวที่ท าให้ข้าวไทยเป็นสินค้าส่งออกที่รู้จักไปท่ัวโลก ลักษณะจ าเพาะของ
กล่ินหอมมะลิ คือความหอมท่ีเกิดจากสารระเหยช่ือ 2-acety-1-pyroline ซึ่งเป็นสารที่ระเหยหายไปได้ 
เนื้อแป้งข้าวหอมมะลิเป็นลักษณะเจลาติน สารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการจะถูกแรงดันเกิดจากการนึ่ง
ดันให้กลับเข้าไปอยู่ในแป้งเทียบกับข้าวกล้องก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการคงเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 80 ซึ่ง
แต่ละพันธุ์อาจมีคุณค่าทางอาหารแตกต่างกันไป (พินิจ และคณะ , 2555)     ข้าวเหนียวธัญสิริน เป็นนามท่ี
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ท่ีทรงพระราชทานให้ ซึ่ง 
“ธัญสิริน” มาจากค าว่า “ธัญ” ท่ีแปลว่าข้าว และ   พระนาม “สิรินธร” โดยปกติแล้วข้าวเหนียวท่ีเรากิน
ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ กข 6 แต่ว่าพันธุ์นี้ค่อนข้างมีความอ่อนแอ เกิดโรคไหม้บ่อยๆ เป็นปัญหาหลักของพื้นท่ี
นาหน้าฝน สุดท้ายก็ส่งผลกระทบ      เป็นวงกว้าง ศูนย์ไบโอเทค และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ได้ร่วมกับ
ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว        กรมการข้าวและ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาพันธุ์ข้าว
เหนียวต้านทานโรคไหม้   มาต้ังแต่ปี 2545 โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุง
พันธุ์แบบวิธีมาตรฐาน จนในท่ีสุดก็ได้ข้าวเหนียวท่ีมีคุณภาพใกล้เคียงกับพันธุ์ กข 6 แต่มีความต้านทานโรค
ไหม้มากกว่า (ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2553) 

 
เคร่ืองด่ืมหมักจำกข้ำว: ไวน์ข้ำว 
 เครื่องด่ืม หมักแอลกอฮอล์ท่ีได้จากกระบวนการหมักโดยใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบ  ถูกเรียกว่า     ไวน์ข้าว 
และอาจมีช่ือเรียกแตกต่างกันไป  ยกตัวอย่างเช่น  สาโท  สาเก Makgeolli  โชจู  เป็นต้น  กระบวนการ
ผลิตไวน์ข้าวก็จะมีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของแต่ละท้องท่ี  ท าให้คุณลักษณะของไวน์ข้าวที่ได้
แตกต่างกันไป  เช่น  Makgeolli  เป็นไวน์ข้าวพื้นบ้านของเกาหลีท าจากแป้งข้าวผสมกับลูกแป้ง (nuruk) 
โดยมีข้ันตอนการเปล่ียนแป้งให้เป็นน้ าตาล หลังจากนั้นยีสต์หลายชนิดท าหน้าท่ีหมักน้ าตาลให้เป็น
แอลกอฮอล์   ไวน์ข้าวชนิดนี้มีปริมาณเอทานอลร้อยละ  6-8 โปรตีนร้อยละ      1.5-2.0 และคาร์โบไฮเดรต
ร้อยละ 0.5-1.0 ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบ และพันธุ์ยีสต์ท่ีใช้ในกระบวนการหมัก  โดยท่ัวไปไวน์ข้าวชนิด
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นี้จะมีตะกอนอยู่ร้อยละ  2-4 ซึ่งตะกอนเหล่านี้ประกอบด้วย  โปรตีนไขมัน  และคาร์โบไฮเดรต ท่ีมาจาก
ยีสต์และข้าวที่ถูกหมัก ท้ังนี้ไวน์ข้าวชนิดนี้มีสารประกอบท่ีให้รสชาติท่ีแตกต่างกันมากถึง 66 ชนิดได้แก่  
เอสเทอร์ 24 ชนิด แอลกอฮอล์ 19 ชนิด กรด 9 ชนิด   อัลดีไฮด์ 10 ชนิด  และอื่นๆ อีก 4 ชนิด (Ha et al. 
2014) 

โซจู ของประเทศเกาหลี เป็นเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เกิดจากการผสมของข้าวเจ้า  ข้าวสาลี ข้าว
บาร์เลย์ และมันฝรั่ง ผ่านกระบวนการหมักบ่มแบบด้ังเดิมของชาวเอเชียกลางท่ีสืบทอดมาอย่างช้านาน ท า
ให้ได้เครื่องด่ืมท่ีใสบริสุทธิ์ ปราศจากกล่ินและสี รสชาติบางเบา โซจูมีระดับแอลกอฮอล์สูงถึง 25-45% ใน
ปัจจุบันนี้มีการพัฒนากรรมวิธีการผลิตใหม่ๆ ในการท าเหล้าโซจูขึ้นมานั่นคือ         การเปล่ียนมาใช้
แอลกอฮอล์สังเคราะห์แทน (พูนศักดิ์, 2551) 

สาโท จัดเป็นไวน์ข้าวที่เป็นที่รู้จักกันท่ัวไปในประเทศไทย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 
3/2546  สาโท (satho)  หมายถึง  สุราแช่ชนิดหนึ่งท่ีท าจากการน าข้าวมาผ่านกรรมวิธีการผลิตสาโท แล้วมี
แรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี/ร้อยละโดยปริมาตร สาโทเป็น เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์พื้นบ้านท่ีไม่ผ่านการ
กล่ันมีอยู่ในภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคกลาง   การผลิตสาโท  ท าโดยการหมักข้าวต่างๆ ด้วยเช้ือราและ
ยีสต์  หรือลูกแป้งเพื่อเปล่ียนแป้งให้เป็นแอลกอฮอล์ซึ่งหมักไว้ระยะหนึ่ง จากนั้นเติมน้ าสะอาดในอัตราส่วน
ท่ีเหมาะสม  และอาจมีการเติมน้ าตาลทรายขาวให้เหมาะสมกับการหมักสาโท  หมักต่ออีกระยะหนึ่ง เพื่อให้
ได้แรงแอลกอฮอล์ตามต้องการ  ซึ่งกระบวนการผลิตไวน์ข้าวนี้จะแตกต่างกันไปตามแหล่งการผลิตนั้นๆ  

สาเก (sake) ของประเทศญี่ปุ่น สาเกเป็นเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์พื้นบ้านของชาวญี่ปุ่น  กระบวนการ
หมักให้เกิดเอทธานอลของสาเกเกิดจากแป้งท่ีมีอยู่ในข้าวถูกเปล่ียนเป็นน้ าตาลโดยเอนไซม์ท่ีสร้างจากเช้ือรา 
(Aspergillus oryzae) ท่ีเจริญอยู่ในโคจิ   จากนั้นน้ าตาลจะถูกน าไปใช้หมักให้เกิดเอทธานอลโดยยีสต์ท่ีใช้
ผลิตสาเก ( Saccharomyces cerevisiae) การเปล่ียนแป้งให้เป็นน้ าตาล ( saccharification) จะท าให้
ความเข้มข้นของน้ าตาลเพิ่มสูงขึ้น  จึงอาจส่งผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ยีสต์  ในกระบวนการ
ผลิตสาเกซึ่งเป็นกระบวนการหมักท่ี มีการเปล่ียนแป้งให้เป็นน้ าตาลเกิดขึ้นไปพร้อมกับการหมักให้เกิด
เอทธานอลของยีสต์  เรียก ลักษณะการหมักแบบนี้ ว่า  simultaneous saccharification and 
fermentation หรือ SSF (Wu et al., 2009) 

 
Dictionary of Food Science and Technology กล่าวว่า การหมักเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้น

โดยอาศัยจุลินทรีย์ (International Food Information Service, 2005) เป็นกระบวนการแปรรูปท่ีมี
บทบาทส าคัญในการผลิตไวน์ข้าวหรือสาโท       โดยแหล่งของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักสาโทคือลูกแป้ง  
ดังนั้นลูกแป้งจึงมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการหมักสาโท  กระบวนการผลิตสาโท หรือน้ าขาว
ของไทย เป็นกระบวนการหมักข้าวเหนียวขาว  ส่วนสาโทแดงหรือน้ าแดงท าจากการหมักข้าวเหนียวด า  ซึ่ง
กระบวนการผลิตส่วนใหญ่ไม่ได้มีการพัฒนาหรือควบคุมวิธีการเท่าท่ีควร  ลักษณะการหมักเป็นการหมัก
ตามท่ีได้รับการบอกเล่า  หรือเรียนรู้จากผู้ท่ีเคยท ามา  โดยส่ิงส าคัญท่ีสุดของการหมักคือลูกแป้งสุรา (แป้ง
เหล้า)  ลูกแป้งสุรา ท่ีประกอบด้วยจุลินทรีย์หลัก  2 ชนิดปนกัน  คือ  ราและยีสต์   ในกระบวนการท าใช้ ลูก
แป้งบด  เติม ลงในข้าวเหนียวนึ่ง  ผสมให้เข้ากัน   เพื่อให้ ราจะท าหน้าท่ีย่อยแป้งในข้าวเหนียวให้เป็นข้าว
หมาก (ข้าวหมัก) ผลจากการย่อยจะท าให้ ข้าวเหนียวมีลักษณะนิ่ม หรือแฉะ  มีของเหลวรสหวานเยิ้ม

http://piyawoot1.exteen.com/20120409/aldehydes-and-ketones


 12 

ออกมาซึ่งเรียกว่าน้ าต้อย  กระบวนการนี้จะใช้เวลา 2-3 วัน      (หลังผสมแป้งกับข้าวเหนียวนึ่ง)  จากนั้น
เติมน้ าสะอาดลงไป 4-5 เท่า ของน้ าหนักของข้าวเหนียวก่อนนึ่งโดยประมาณเพื่อลดความหวานของน้ าต้อย
ให้พอดี   และยังช่วยให้ ยีสต์เปล่ียนน้ าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์  ซึ่งใช้เวลาในขั้นตอนนี้ประมาณ 4-14 วัน  
จนได้น้ าขาวหรือสาโท น าไปกรองด้วย     ผ้าขาวบาง  มัก นิยมด่ืมทันที  ไม่นิยมบ่มไว้เพราะการเก็บบ่มไว้
นานเนื่องจากอาจเกิดกล่ินรสของสาโทจะไม่ค่อยสดและหอมหวาน   และเกิดรสเปรี้ยว กลายเป็น
น้ าส้มสายชูหรือกรดเปรี้ยวอย่างอื่น  การท่ีสาโทหรือน้ าขาวไม่สามารถเก็บไว้ได้นานนับว่าเป็นปัญหาส าคัญ
อีกประการหนึ่งในการผลิต  สาเหตุเกิดจากการปนเป้ือนกับเช้ือแบคทีเรียท่ีผลิตกรดรสเปรี้ยวในระหว่างการ
หมักหรือการผลิต  หรือเนื่องจากมีแบคทีเรียเหล่านี้ในลูกแป้งสุราแต่เริ่มแรก  แสดงให้เห็นได้ว่าชนิดและ
ปริมาณของจุลินทรีย์ในลูกแป้งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของไวน์ข้าวของไทย  นอกจากนี้แล้ว  สมุนไพรและ
เครื่องเทศต่างๆ ท่ีผสมในลูกแป้งสุรา ยังมีผลต่อกล่ินรสของไวน์ด้วย  รวมถึง มีผลต่อการยับยั้งหรือส่งเสริม
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางชนิด (นภา, 2534; ประดิษฐ์, 2546) 

ปัจจัยที่มีผลต่อเคร่ืองด่ืมหมักจำกข้ำว: ไวน์ข้ำว 
คุณภาพของไวน์ข้าวหรือสาโทขึ้นกับปัจจัยหลักในการผลิต  ได้แก่  คุณภาพของวัตถุดิบเริ่มต้น  

เทคนิคกระบวนการผลิตท่ีถูกต้อง  และการควบคุมคุณภาพของทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตอย่างเป็น
ระบบเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดอื่นๆ  (ไพบูลย์  และพัฒนา, 2548)  ในกระบวนการหมักไวน์
ข้าว  ลูกแป้งหรือกล้าเช้ือจัดเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการหมักไวน์ข้าว  อย่างไรก็ตามในกระบวนการหมัก
ไวน์ข้าวมีปัจจัยหลายประการท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการหมักไวน์ข้าวและผลิตภัณฑ์ไวน์ข้าว  ได้แก่ 

1) กล้าเช้ือ เป็นจุลินทรีย์ที่ใช้เริ่มต้นในการหมัก   ดังนั้นจึงต้องมีความมั่นใจว่ามีการเตรียมกล้าเช้ือ
เพื่อใช้ในกระบวนการหมักได้อย่างเหมาะสม  ไม่ให้มีการปนเป้ือนของจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการ  จุลินทรีย์สาย
พันธุ์ที่น ามาใช้ต้องมีความเหมาะสมในการหมักนั้นๆ  โดยจุลินทรีย์ต้องสามารถทนต่อสภาวะท่ีใช้ในการ
หมักและมีประสิทธิภาพในการหมัก (สมใจ , 2544)  และกล้าเช้ือต้องมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตมีความแข็งแรง  มี
ความพร้อมในการเจริญเติบโตในสภาวะแวดล้อมใหม่  (Rodríguez-Porrata et al., 2008) ท้ังนี้สภาวะการ
เตรียมกล้าเช้ือ  เช่น  สับสเตรทท่ีใช้เพาะเล้ียงกล้าเช้ือ  และระยะเวลาการเพาะเล้ียงเช้ือ  ก็มีส่วนส าคัญต่อ
ชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์  ยกตัวอย่างเช่น การใช้แป้งข้าวและแป้งมันส าปะหลังในอัตราส่วนท่ีแตกต่าง
กันในการท ากล้าเช้ือส าหรับไวน์ข้าวพบว่า รา  ยีสต์ และแบคทีเรียท่ีพบในกล้าเช้ือมีความแตกต่างกันอยู่
ในช่วง 5-6, 7-8  และ 3-6 log cfu/g ตามล าดับ  และพบว่า  ระยะเวลาบ่มกล้าเช้ือท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ
ปริมาณแบคทีเรียท่ีชอบอุณหภูมิปานกลางท่ีพบในกล้าเช้ือ   และส่งผลต่อปริมาณแอลกอฮอล์และรสชาติ
ของผลิตภัณฑ์ไวน์ข้าวที่ได้จากการหมัก  

2) สับสเตรทและการเตรียมสับสเตรท  มีผลต่อคุณภาพของไวน์ข้าว คุณภาพของวัตถุดิบเริ่มต้น  
ในการผลิตสาโท ซึ่งวัตถุดิบหลักคือ ข้าวเหนียว พันธุ์ข้าวที่ใช้ควรมีคุณลักษณะทางเคมี ฟิสิกส์ท่ีเหมาะสม  
เช่น  สัดส่วนของอะไมโลสและอะไมโลเพคติน อัตราการดูดซึมน้ า เมล็ดข้าวหลังนึ่งและระหว่างการหมัก  
(ไพบูลย์ และพัฒนา , 2548) ยกตัวอย่างเช่น Wang et al. (2014) ใช้ข้าวพันธุ์ต่างๆ จ านวน 20 พันธุ์  ใน
การท าไวน์ข้าวชนิดขุ่น  ผลการวิจัยพบว่า  พันธุ์ข้าวที่แตกต่างกันท าให้ผลิตภัณฑ์ไวน์ข้าวที่ได้มีค่าพีเอช  
ปริมาณกรดท้ังหมด  ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์  ปริมาณแอลกอฮอล์  และปริมาณเอทธิลอะซิเตทแตกต่างกัน  
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และยังท าให้ไวน์ข้าวชนิดขุ่นท่ีได้มีลักษณะทางกายภาพด้านความคงตัวของของแข็งท่ีอยู่ในไวน์ข้าวชนิดขุ่น  
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการท าไวน์ 

3 อุณหภูม ิเป็นปัจจัยอันหนึ่งท่ีควรค านึงถึงในการหมักไวน์ข้าว  โดยปกติอุณหภูมิมีผลต่อการเจริญ
ของจุลินทรีย์ (นงลักษณ์ และปรีชา , 2552) ดังนั้นอุณหภูมิจึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการหมักและ
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการหมักด้วย  ยกตัวอย่างเช่น  ยีสต์จะเจริญได้ เพิ่มขึ้นรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงท่ี
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต  การเพาะเล้ียงยีสต์ส่วนใหญ่มักจะท าท่ีอุณหภูมิ 30-35 องศา
เซลเซียส   โดยการเจริญจะลดลงเป็นอย่างมากท่ี 20 องศาเซลเซียส   และพบว่ายีสต์ไม่สามารถเจริญท่ี
อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส (สาวิตรี, 2549) 

4) พีเอช  เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อการเจริญของ จุลินทรีย์  การปรับสภาวะของพีเอช       ท่ี
เหมาะสมมีผลต่อการควบคุมไฮโดรเจนไอออนในเซลล์จุลินทรีย์ในกรณีของ เซลล์ยีสต์  พบว่า      ยีสต์
ค่อนข้างควบคุมความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนภายในเซลล์ได้อย่างดี  เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงพีเอช
ภายนอกเซลล์   พีเอชของอาหารภายนอกอาจมีผลต่อโครงสร้างและสภาพการ    ซึมผ่านได้ของเซลล์ (cell 
permeability)  นอกจากนั้นแล้วพีเอชยังมีบทบาทในการช่วยลดการปนเป้ือนของจุลินทรีย์อื่นๆ ในระหว่าง
การหมัก  โดยปกติอาหารที่ใช้ส าหรับการเจริญของยีสต์จะมี   พีเอชอยู่ในช่วง 4-5 (สาโรจน์ , 2547; สาวิตรี
, 2549) 

5) ออกซิเจน  เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์  เช่น  รา เป็นจุลินทรีย์ที่ต้องการ
อากาศในการเจริญเติบโต  ดังนั้นกระบวนการหมักไวน์ข้าวในขั้นตอนการหมักแบบอาหารแข็ง (solid state 
fermentation) ซึ่งมีการเจริญเติบโตจึงต้องปรับสภาวะของการหมักเป็นสภาวะการหมักแบบมีอากาศ 
ในขณะท่ีการหมักให้เกิดแอลกอฮอล์โดย ยีสต์  เป็นขั้นตอนท่ีไม่ต้องการ ออกซิเจน  (นิอร , 2555)  ในการ
เพาะเล้ียงยีสต์  ออกซิเจนท่ีละลาย ในสับสเตรท ท าหน้าท่ีเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายในลูกโซ่ขนส่ง
อิเล็กตรอน  และท าหน้าท่ีเป็น ปัจจัยในการเจริญเติบโต   (Growth factor)  โดยยีสต์ใช้ออกซิเจนในการ
สังเคราะห์กรดโอลีอิก (oleic acid) เออร์กอสเตรอล (ergosterol)  และกรดนิโคตินิก (nicotinic acid)   ท่ี
ส่งเสริมการเจริญของยีสต์ภายใต้สภาวะไม่มีออกซิเจน (สาวิตรี, 2549) 

6) เทคนิคการเติมกล้าเช้ือ  เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อกระบวนการหมัก  ในปัจจุบันกระบวนการ
หมักมีการใช้เช้ือบริสุทธิ์ในกระบวนการหมักเป็นส่วนใหญ่  เพราะท าให้สามารถควบคุมสภาวะการหมักได้ดี 
(Chomsri, 2008)  โดยเทคนิคการเติมเช้ืออาจแบ่งออกได้เป็น  การเติมกล้าเช้ือสายพันธุ์เดียว  และการ
เติมกล้าเช้ือผสม (นิอร และคณะ , 2556)  ซึ่งในกระบวนการหมักไวน์ข้าว ส่วนใหญ่มักเป็นการหมักท่ีเกิด
จากการท างานของจุลินทรีย์ร่วมกัน  ในขั้นตอนของการเปล่ียนแป้งให้เป็นน้ าตาลโดยเอนไซม์จากรา และ
การเปล่ียนน้ าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ของยีสต์  ซึ่งพบลักษณะการหมักเช่นนี้ในการหมักสาเกท่ีเป็นไวน์ข้าว
ของญี่ปุ่นเช่นกัน (Wu et al., 2009) ตัวอย่างของ การใช้จุลินทรีย์ผสมในกระบวนการหมักไวน์ข้าว ท่ี
ท าการศึกษาวิจัยโดย Dung et al. (2005) พบว่าการเติมจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพของผลิตผล
ท่ีได้จากการหมัก  โดยสับสเตรทท่ีมีการเติมรา Rhizopus oryzae เป็นเช้ือบริสุทธิ์สายพันธุ์เดียวใน
กระบวนการหมักท าให้ปริมาณน้ าตาลกลูโคสในผลิตผลหลังการหมักมีค่าสูงกว่า  การเติมเช้ือผสมของ  R. 
oryzae ร่วมกับยีสต์    Saccharomyces cerevisiae ในกระบวนการหมัก  ในขณะท่ีปริมาณเอทานอลใน
ผลิตผลหลังการหมักของการใช้จุลินทรีย์ผสมมีค่าสูงกว่าการใช้เช้ือบริสุทธิ์สายพันธุ์เดียว 
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ในกระบวนการผลิตสาโท  อรวรรณ และคณะ (2553) ได้ ใช้ยีสต์เด่ียวและยีสต์ผสมผลิตสาโท 4 
สูตร คือ สาโทสูตรที่ 1 ใช้ยีสต์เด่ียวของโรงงาน สาโทสูตรที่ 2 , 3 และ 4 ใช้ยีสต์ผสมระหว่างยีสต์โรงงาน  
และ Saccharomyces cerevisiae NP 01, S. bayanus EC 1118 หรือ  S. cerevisiae  Sweden 
ตามล าดับ พบว่า การใช้ยีสต์ผสมในสาโทสูตรที่ 2 สามารถลดระยะเวลาการหมักเอทานอลลงได้จาก 35 วัน
เป็น 32 วัน โดยได้ความเข้มข้นเอทานอลประมาณร้อยละ 10 โดยปริมาตร เมื่อน าสาโทท้ัง 4 สูตร และ
สาโทสยามท่ีจ าหน่ายในท้องตลาดมาทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสพบว่า  ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ ( p>0.05) และเมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสาโทท้ัง 5 ตัวอย่าง พบองค์ประกอบทางเคมี
อย่างน้อย 26 ชนิด โดยแบ่งเป็นสารระเหยหลัก 15 ชนิด กรด 7 ชนิด น้ าตาล 3 ชนิด และกลีเซอรอล 

 
จุลินทรีย์ที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองด่ืมหมักจำกข้ำว: ไวน์ข้ำว 
ลูกแป้งมีเป็นแหล่งส าคัญของจุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรีย  ยีสต์  และราท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการหมัก

ไวน์ข้าว  ลูกแป้งมีลักษณะต่างกันไปตามแหล่งผลิต (ภาพที่ 1) ท้ังนี้ จุลินทรีย์ที่พบในการผลิตไวน์ข้าวอาจ
เป็นจุลินทรีย์ที่ปนเป้ือนในระหว่างการผลิต  เช่น จุลินทรีย์ที่พบอยู่ในวัตถุดิบ  จุลินทรีย์ที่พบอยู่กับภาชนะท่ี
ใช้ในกระบวนการผลิต  และจุลินทรีย์ที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมการผลิตนั้นๆ เป็นต้น  ตัวอย่างของจุลินทรีย์ที่
พบในลูกแป้งท่ีใช้ท าไวน์ข้าวแสดงในตารางท่ี 1 เนื่องจากจุลินทรีย์ในลูกแป้งมีความส าคัญต่อการหมัก  จึงมี
การศึกษาเป็นจ านวนมากท่ีเกี่ยวข้องกับการท าลูกแป้ง  เช่น Dung et al. (2005) พบว่า A. rouxii  และ  
S. cerevisae เป็นเช้ือผสมท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีเหมาะสมใช้ร่วมกับสมุนไพร  Tieu Hoi (Fennel: 
Foeniculum vulgare Miller) และ Dinh Huong (Clove: Syzygium aromaticum L.) และพบว่าการ
ใช้ลูกแป้งท่ีท าจากเช้ือผสมดังกล่าวในการท าไวน์ข้าวระดับห้องปฏิบัติการ ท าให้ไวน์ข้าวที่ได้มีการยอมรับ
รวมท่ีดีกว่าไวน์ข้าวที่วางจ าหน่ายท่ัวไปในท้องตลาด 
 

ราเป็นจุลินทรีย์ที่มีความส าคัญมากในการผลิตสาโท  โดยท่ัวไปพบในปริมาณ  10-4 - 10-5 เซลล์ต่อ
ลูกแป้งหนึ่งกรัม  ราท่ีใช้ในการผลิตสาโทเป็นราท่ีสามารถผลิตอะไมเลสและมีบทบาทส าคัญในการผลิตสาโท 
ได้แก่ กลุ่ม Rhizopus   Amylomyces Mucor และ Aspergillus เป็นต้น (ประดิษฐ์ , 2545) สายพันธุ์ที่
พบมากในลูกแป้งได้แก่  Rhizopus  japonicas, R. tonkinensis,       R. dekemar, R. niveus,  R. 
chinensis, R. pseudochinosis, R. oryzae, R. arrhizus, R. microspores, R. rhizopodiformis, R. 
formosaensis, R. Cambodia, A. oryzae, A. niger (Amylomyces rouxii) Mucor rouxii  และ  M . 
fragillus  (ไพบูลย์  และพัฒนา, 2548; Dung et al., 2005)   
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ภาพที่ 1 ความหลากหลายของกล้าเช้ือไวน์ข้าวจากประเทศต่าง ๆ                                                                
Source: Lv et al. (2012);  Sota and Tetsuo (2011); Zhang et al. (2012); Jeraram et al. (2008) 
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ตารางท่ี 1 จุลินทรีย์ท่ีพบในกล้าเช้ือจากประเทศจีนท่ีใช้หมักไวน์ข้าวเหนียว 
 
 Microorganisms  Species   
Bacteria  Bacillus Bacillus ginsengihumi 
 Bacillus megateriumor 
 Bacillus aryabhattai 
 Bacillus subtilis 
 Bacillus methylotrophicus 
 Bacillus amyloliquefaciens 
Lactic acid bacteria (LAB) Weissella paramesenteroides 
 Pediococcus pentosaceus 
 Pediococcus acidilactici 
Mold Rhizopus  oryzae 
 Rhizopus  microspores 
 Aspergillus  ssp. 
Yeast Saccharomycopsis  fibuligera 
 Pichia  guilliermondii 
 Pichia  farinose 

Source: Lv et al. (2012) 
 

ยีสต์ท่ีใช้ในการผลิตสาโทมีนั้นจะมีหน้าท่ีหลักเหมือนกับยีสต์ท่ีใช้ในการผลิตไวน์และไวน์ผลไม้  คือ  
ยีสต์ท าหน้าท่ีหมักโดยการเปล่ียนน้ าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์  ซึ่งมีเอนไซม์หลายชนิดท่ีท าหน้าท่ีใน
กระบวนการหมัก  โดยท่ัวไปพบยีสต์ในปริมาณ 105 – 106 เซลล์ต่อลูกแป้งหนึ่งกรัม  ตัวอย่างของยีสต์ท่ีพบ
มากในลูกแป้งสาโทได้แก่  Saccharomyces cerevisiae และ Endomycopsis  fibuligera โดยพบ S. 
cerevisiae  ในปริมาณท่ีมากกว่า   อย่างไรก็ตาม Endomycopsis  spp.  ไม่มีความส าคัญในการหมักแต่มี
ความส าคัญในการเปล่ียนแป้งให้เป็นน้ าตาล  Candida  pelliculosa, C. guilliermondi, C. tropicalis 
และ Pichia anomala เป็นต้น ( ไพบูลย์  และพัฒนา , 2548)  ท้ังนี้  Dung et al. (2005) และ Jeraram 
et al. (2008)      ได้รายงานถึง ยีสต์ท่ี เกี่ยวข้องกับการวิจัยออกเป็น  2 กลุ่ม คือ Saccharomyces 
cerevisiae และกลุ่ม non-Saccharomyces yeast  โดยยีสต์ท่ีอยู่ในกลุ่ม  non-Saccharomyces ได้แก่
Saccharomycopsis fibuligera, Pichia anomala, Trichosporon sp., Candida tropicalis, Pichia 
guilliermondii,  Candida parapsilosis, Torulaspora delbrueckii, Pichia fabianii, Pichia 
farinose และ Candida Montana  
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นอกจากยีสต์จะท าหน้าท่ีส าคัญในการเปล่ียนน้ าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์และสร้างสารให้   กล่ินรส
ในการหมักไวน์ข้าวแล้ว  Lopez-Toledano et al. (2006) รายงานว่ายีสต์สามารถชะลอการเกิดปฏิกิริยา
สีน้ าตาลในไวน์ขาวได้  โดยคณะวิจัยได้ท าการเก็บไวน์ท่ีมีการเติมยีสต์และไม่เติมยีสต์   เป็นเวลานาน 12 
เดือน  แล้วท าการตรวจวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 420  นาโนเมตร (A420)  ซึ่งเป็นค่าบ่งช้ี
สีน้ าตาล  ผลการศึกษาพบว่า  ไวน์มีค่าสีน้ าตาลเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาการเก็บท่ีนานเพิ่มข้ึน โดยไวน์ท่ี
ไม่มีการเติมยีสต์มีค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 420 นาโนเมตร  หรือมีสีน้ าตาลสูงกว่าไวน์ท่ีมีการเติม
ยีสต์  

แบคทีเรียสร้างกรดแลกติก  Lactic acid bacteria (LAB) เป็นแบคทีเรียท่ีพบมากในปริมาณ 104-
107 เซลล์ต่อลูกแป้งหนึ่งกรัม ( ไพบูลย์  และพัฒนา , 2548) โดย LAB ท่ีพบในลูกแป้งส่วนใหญ่  ได้แก่  
Weissella paramesenteroides, Pediococcus acidilactici และ  Pediococcus pentosaceus (Lv 
et al., 2012) ประโยชน์ของการมีกรดแลคติกในน้ าหมักคือ ท าให้พีเอชลดลงซึ่งเป็นพีเอชท่ีเหมาะสมต่อ
การเจริญและผลิตแอลกอฮอล์ของยีสต์  การมีกรดในน้ าหมักยังเป็นผลท าให้จุลินทรีย์ปนเป้ือนอื่นๆเจริญได้
ช้าลง  และเครื่องด่ืมประเภทนี้ยังนิยมให้มีรสเปรี้ยวเล็กน้อย       ดังนั้น LAB ในลูกแป้งจึงมีบทบาทส าคัญ
ในเรื่องนี้ ( ไพบูลย์  และพัฒนา , 2548) และพบ แบคทีเรีย Bacillus ท่ีอยู่ในไวน์ข้าว ได้แก่  Bacillus 
ginsengihumi, Bacillus megaterium, Bacillus aryabhattai, Bacillus subtilis, Bacillus 
methylotrophicus, Bacillus amyloliquefaciens เป็นต้น  (Lv et al., 2012)  และอาจพบ B. cereus 
ท่ีปนเป้ือนมากับวัตถุดิบท่ีใช้ในกระบวนการหมักอีกด้วย (Kim et al., 2015) 

นอกจากนี้ในลูกแป้งอาจพบอะซิติกแอสิดแบคทีเรีย ได้แก่ Acetobacter spp. และ 
Gluconobacter spp. ซึ่งแม้พบในปริมาณน้อยแต่อาจมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์เส่ือมคุณภาพได้เนื่องจากมีกรด
น้ าส้มเกิดขึ้น (ไพบูลย์ และพัฒนา, 2548) การหมักสาโทโดยใช้เช้ือบริสุทธิ์ที่แยกได้จากลูกแป้ง  ได้แก่  A. 
rouxii และ  Rhizopus spp. ร่วมกับ   S. cerevisiae น้ าหมักจะมีพีเอชประมาณ 4.1-4.5 ท้ังนี้เพราะ A. 
rouxii และ Rhizopus spp. ท่ีแยกจากลูกแป้งนั้นเป็นสายพันธุ์ที่ผลิตกรดได้ดี ดังนั้นจึงอาจไม่จ าเป็นต้องใช้ 
LAB 
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วิธีการวิจัย 
 
1. ศึกษาผลของพันธุ์ข้าวและปริมาณน ้าที่มีต่อกระบวนการหมัก ข้าว 
 วางแผนการทดลองแบบ 2x3 factorial in completely randomized design (CRD) ใน
การศึกษาและตรวจวิเคราะห์ทางเคมี และวางแผนการทดลองแบบ  2x3  Factorial in Randomized 
Complete Block Design (RCBD) ในการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส ท าการทดลอง 2 ซ้ า โดยมีปัจจัยใน
การศึกษา 2  ปัจจัย  คือ  พันธุ์ข้าว  ได้แก่  ข้าว ธัญสิริน (T) และข้าวหอมล้านนา (H) และการเติมน้ า 3  
ระดับ คือ 300  400 และ 500 มิลลิลิตร (ตารางท่ี 2)   กระบวนการ หมักข้าวท าโดยน าข้าวมาท าความ
สะอาดแช่น้ า 1 วัน  แล้วน าข้าวที่ได้ไปนึ่งนาน  45  นาที รอให้เย็น   ช่ังข้าวนึ่งสุกแล้วใส่ในภาชนะหมัก  
เติมกล้าเช้ือผสม หมักนาน 4 วัน  ท่ีอุณหภูมิห้อง  ท าการเติมน้ าท่ีผ่านการฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121 องศา
เซลเซียส นาน 15 นาที ในปริมาณตามท่ีก าหนด  คนผสม  หมักต่ออีก  14 วัน ท่ีอุณหภูมิห้อง ใน
กระบวนการศึกษาการหมักนี้  มีการ ตรวจวิเคราะหท่ี์เกี่ยวข้องในด้าน  คุณภาพทางกายภาพ  ทางเคมี  
จุลินทรีย์  และทางประสาทสัมผัส  ดังนี้ 
 การวัดจลศาสตร์ของการหมัก (Chomsri, 2008) 
 การตรวจวิเคราะห์ยีสต์โดยใช้ hemacytometer (Chomsri, 2008) 
 การตรวจนับปริมาณจุลินทรีย์ด้วยอาหารเล้ียงเช้ือ PDA 
 การวัดค่าพีเอช  โดยใช้เครื่องวัดพีเอช   
 การหาปริมาณกรด ท้ังหมด ( Total acidity, TA)  โดยใช้วิธีการไตเตรท ( Kirk  and  Sawyer,  
1991) 
 การตรวจหาปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด  ( Total soluble solids, TSS)  โดยใช้แฮนด์รี
แฟรคโตมิเตอร์ (hand  refractometer) 
 การวัดปริมาณแอลกอฮอล์  โดยใช้เครื่อง  ebulliometer 
 การ ตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสาโท 3/2546; Meilgaard 
et al., 1991) 
 
ตารางท่ี 2 ส่ิงทดลองในการศึกษาการหมักผลิตภัณฑ์หมักจากข้าวธัญสิริน และหอมล้านนา 

Treatment Rice cultivar Water level (ml) code 
1 Tunyasirin 300 T300 
2 Tunyasirin 400 T400 
3 Tunyasirin 500 T500 
4 Homlanna 300 H300 
5 Homlanna 400 H400 
6 Homlanna 500 H500 
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การวิเคราะห์ทางสถิติ  ท าโดยรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา  แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ตามแผนการทดลองวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA (Analysis of Variance) จากนั้นเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติแบบ Dancan’s New Multiple Range Test (DNMRT) 

2. ศึกษาผลของจุลินทรีย์ผสมต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมหมักจากข้าว 
 คัดเลือกวัตถุดิบข้าวที่เหมาะสมจากการทดลองท่ี 1  ในการศึกษาการหมักข้าวโดยจุลินทรีย์ผสม  
โดยวางแผนการทดลองแบบ 2x3 factorial in completely randomized design (CRD)  ในการศึกษา
และตรวจวิเคราะห์ทางเคมี  และวางแผนการทดลองแบบ  2x6 Factorial in RCBD (Randomized 
Complete Block Design) ในการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส ท าการทดลอง 2 ซ้ า  โดยมีปัจจัยใน
การศึกษา 2  ปัจจัย  คือ  รูปแบบการเติมกล้าเช้ือจุลินทรีย์ครั้งท่ี 1 จ านวน 2 ระดับ  และรูปแบบการเติม
กล้าเช้ือจุลินทรีย์ครั้งท่ี 2  จ านวน 2 ระดับ (ตารางท่ี 3)  ในกระบวนการศึกษาการหมักนี้  มีการ ตรวจ
วิเคราะห์ท่ีเกี่ยวข้องในด้าน  คุณภาพทางกายภาพ  ทางเคมี  จุลินทรีย์  และทางประสาทสัมผัส  ตามข้อ 1 
และการตรวจวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลท้ังหมด โดยใช้วิธี Phenol-sulphuric method (Wrolstad, 2005)  
และวิเคราะห์ค่าทางสถิติตามข้อ 1  แล้วน าผลการศึกษาท่ีได้ไปวางแผนศึกษาต่อในการใช้จุลินทรีย์ผสม 
โดยมีการวิเคราะห์ทางเคมีเพิ่มเติมในด้านการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลในรูปกรดแกลลิก โดยวิธี 
spectrophotometry (Zoecklein et al., 1995)  และการวิเคราะห์ฤทธิ์ การต้านอนุมูลอิสระ 
(Wongputtisin et al., 2007) 
 
ตารางท่ี 3 ส่ิงทดลองในการศึกษารูปแบบกล้าเช้ือผสมท่ีมีต่อการหมักผลิตภัณฑ์หมักจากข้าว 

Treatment Starter 1 Starter 2 Code 
1 L S L/S 
2 L T L/T 
3 L K L/K 
4 A S A/S 
5 A T A/T 
6 A K A/K 
 
3. ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมหมักจากข้าว 

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมข้าว  ก าหนดให้เครื่องด่ืม มีอัตราส่วนของน้ าตาลต่อกรด 
(sugar-acid ratio) ท่ีแตกต่างกันจ านวน 3 ส่ิงทดลอง  ซึ่งในการศึกษานี้ใช้ค่าปริมาณของแข็งท่ีละลายได้
ท้ังหมด (oBrix) จากการวัดด้วยรีแฟรกโตรมิเตอร์ บ่งช้ีปริมาณน้ าตาล  ดังนั้นอาจเรียกว่าเป็นค่า oBrix-acid 
ratio  (Bates et al., 2001)  ระดับของอัตราส่วนของน้ าตาลต่อกรดท่ีศึกษาคือ 20, 30  และ 40  ในการ
ท าผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมใช้วิธีประยุกต์จากนิอร และคณะ (2539)  น าผลิตภัณฑ์ท่ีได้ไปตรวจวิเคราะห์ค่า
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กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ  และการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยเทคนิค 5-point hedonic scale 
(Meilgaard et al., 1991)  และวิเคราะห์ค่าทางสถิติ  
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ผลการวิจัยและวิจารณ์ 
 
การใช้ข้าวธัญสิรินและข้าวหอมล้านนา ในการศึกษา เครื่องด่ืมหมัก   โดยใช้กล้าเช้ือผสมรูปแบบ

ต่างๆ  ได้ผลการศึกษาวิจัยดังนี้  
 
1. ผลของพันธุ์ข้าวและการเติมน้้าท่ีมีต่อกระบวนการหมัก  
 การศึกษาการหมักข้าวจ้านวน 2 ชนิด  หรือ 2 พันธุ์ ด้วยการเติมน้้าในกระบวนน้้าในระหว่าง
การหมักท่ีแตกต่างกัน  เพื่อใช้ในการท้าเครื่องด่ืมหมักจากข้าว  โดย ในขั้นตอนการหมักสับสเตรทท่ีเตรียม
จากข้าวธัญสิริน  และข้าวหอมล้านนา มีการเติมน้้าท่ีแตกต่างกัน 3 ระดับ ในระหว่างการหมัก  พบว่า มี
การเปล่ียนแปลงคุณภาพในระหว่างการหมักคือ  ขวดหมักมีน้้าหนักลดลงในแต่ละวัน  แสดงให้เห็นว่ามีการ
หมักของยีสต์ท่ีท้าการหมักน้้าตาลในสับสเตรทให้เกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  ท้ังนี้น้้าตาลในสับสเตรท
ท่ีได้จากกระบวนการเปล่ียนแป้งท่ีเป็นองค์ประกอบของข้าว    โดยอะไมเลสท่ีพบอยู่ในเซลล์จุลินทรีย์  
(นิตฐิกรณ์, 2554)  จากผลการทดลองพบว่า  การใช้สับสเตรทท่ีเตรียมจากข้าวพันธุ์ที่แตกต่างกันและ
ปริมาณน้้าท่ีแตกต่างกันในระหว่างการหมักส่งผลต่ออัตราการหมัก  โดยการหมักสับสเตรทท่ีเตรียมจากข้าว
หอมล้านนาท่ีมีการเติมน้้าในระดับ 500 มิลลิลิตร  ตามสภาวะท่ีก้าหนดในการศึกษานี้  มีอัตราการหมักสูง
ท่ีสุด  อาจอธิบายได้จากองค์ประกอบทางเคมีของข้าวที่แตกต่างกันตามคุณสมบัติของพันธุ์ข้าวนั้น  ( Wang 
et al., 2014) และการเติมน้้าในระดับท่ีเหมาะสมเป็นการเจือจางสารอาหารและปรับสภาวะการหมักให้
เหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์ที่ใช้หมักข้าวอีกด้วย (ภาพที่ 2)  

ผลการตรวจนับปริมาณจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักข้าวแสดงในตารางท่ี  4-7 เซลล์ยีสต์ท่ีมีชีวิต 
(viable yeast)  ยีสต์มีการเจริญเติบโตในระหว่างการหมักท่ีค่อนข้างใกล้เคียงกัน (ตารางท่ี 4) โดยมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ระหว่าง  5.74-7.25 log cell/ml และเซลล์ตายมีการเปล่ียนแปลงอยู่ระหว่าง 5.05-6.7 
log cell/ml (ตารางท่ี 5)  ส่วนผลการตรวจนับด้วยอาหารเล้ียงเช้ือพบว่า  ยีสต์มีการเปล่ียนแปลงอยู่
ระหว่าง 4.04-7.40 log CFU/ml (ตารางท่ี 6)  และแบคทีเรียสร้างกรดแลกติกมีการเจริญเติบโตอยู่ในช่วง 
5.41-8.82 log CFU/ml (ตารางท่ี 7)  

เมื่อหมักข้าวท้ัง 2 พันธุ์ ท่ีระดับการเติมน้้าท่ีแตกต่างกัน  ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีคุณภาพทางเคมีดัง
แสดงในตารางท่ี 8   ผลิตภัณฑ์ท้ัง 6 ส่ิงทดลองมีค่าพีเอช  ปริมาณกรดท้ังหมด  ปริมาณของแข็งท่ี
ละลายได้ท้ังหมด  และปริมาณแอลกอฮอล์  อยู่ระหว่าง 3.00-3.60,  ร้อยละ  0.65-0.85,  7.00-11.25 
องศาบริกซ์  และ 43.30-57.41 กรัมต่อลิตร ตามล้าดับ  โดยพบว่า  ผลิตภัณฑ์หมักจากการใช้พันธุ์ข้าว
ธัญสิรินมีค่าปริมาณกรดท้ังหมดต้่ากว่าการใช้ข้าวพันธุ์หอมล้านนาในการหมัก  แต่มีปริมาณของแข็งท่ี
ละลายได้ท้ังหมดสูงกว่า ( p<0.05)  เมื่อพิจารณาการเติมน้้าในระหว่างกระบวนการหมักข้าว  พบว่าการ
เติมน้้าท่ีระดับเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หมักท่ีได้มีปริมาณกรดท้ังหมดและปริมาณของแข็งท่ีละลาย
ได้ท้ังหมดลดลง ( p<0.05)  ในขณะท่ีปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์มีค่าสูงขึ้นเมื่อมีการเติมน้้าใน
กระบวนการหมักในระดับท่ีสูงขึ้น  ท้ังนี้น่าจะอธิบายได้จากคุณสมบัติของยีสต์ท่ีไม่สามารถเปลียน
สับสเตรทในสภาวะการหมักท่ีมีระดับน้้าต้่า  ซึ่งอาจหมายถึงความเข้มข้นของสับสเตรทท่ีสูง ณ สภาวะ
การหมักดังกล่าว ( Walker,1999) 
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ภาพที่ 2 การเปล่ียนแปลงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างการหมักข้าว 
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ตารางท่ี 4  ผลการนับจ้านวนเซลล์ยีสต์ท่ีมีชีวิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (log cell/ml) ในระหว่างการหมัก
ข้าว  

Treatment 
Fermentation time  (day) 

0 day 3 day 6 day 9 day 12 day 15 day 
T300 6.36 7.25 6.61 6.97 6.48 6.46 
T400 6.36 6.92 6.77 6.86 6.36 6.29 
T500 6.36 6.65 6.33 6.74 6.00 5.86 
H300 6.34 6.65 6.34 6.82 6.16 6.12 
H400 6.34 6.34 6.49 6.86 6.05 6.24 
H500 6.34 6.44 6.16 6.74 5.74 5.92 

 
 
ตารางท่ี 5  ผลการนับจ้านวนเซลล์ยีสต์ตายภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (log cell/ml) ในระหว่างการหมักข้าว  
 

Treatment 
Fermentation time  (day) 

0 day 3 day 6 day 9 day 12 day 15 day 
T300 5.75 6.70 5.05 6.22 6.00 5.52 
T400 5.75 6.05 5.52 6.44 6.21 5.70 
T500 5.75 6.05 6.52 6.74 6.46 5.22 
H300 5.70 6.05 6.05 6.05 5.79 5.05 
H400 5.70 6.05 6.35 6.52 6.29 5.75 
H500 5.70 6.05 6.05 6.05 5.79 5.05 

 
ตารางท่ี 6 ผลการนับจ้านวนราและยีสต์ด้วยอาหารเล้ียงเช้ือ PDA (log cfu/ml) ในระหว่างการ 
หมักข้าว 

Treatment 
Fermentation time  (day)  

0 day 3 day 5 day 9 day 12 day 15 day 
T300 6.46 7.40 6.63 6.15 4.29 4.24 
T400 6.46 7.16 7.55 6.47 4.37 4.79 
T500 6.46 6.05 6.28 6.16 4.72 4.83 
H300 6.37 6.58 6.62 6.47 4.22 4.04 
H400 6.37 6.78 6.50 6.54 4.90 4.04 
H500 6.37 6.94 6.55 6.23 4.98 4.98 
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ตารางท่ี 7  ผลการนับจ้านวนแบคทีเรียแลคติกด้วยอาหารเล้ียงเช้ือ MRS (cfu/ml) ในระหว่างการหมักข้าว 

Treatment 
Fermentation time  (day)  

0 day 3 day 5 day 9 day 12 day 15 day 
T300 6.74 7.85 8.45 8.48 5.55 5.48 
T400 6.74 8.46 8.82 7.48 6.41 6.18 
T500 6.74 7.86 8.60 7.90 6.49 5.93 
H300 6.59 7.79 8.20 7.70 6.49 5.41 
H400 6.59 7.94 8.93 7.32 6.73 6.09 
H500 6.59 7.35 8.32 7.15 6.86 6.76 

  
 
ตารางท่ี 8 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวหมัก   
 

Treatment pH Total acidity  
(%) 

Total soluble solids  
(oBrix) 

Alcohol content† 
(g/l) 

 Cultivar  ns * * ns 
Tunyasirin (T) 3.57+0.04 0.76+0.08b 9.5+2.00a 49.87+6.60 
Homlanna (H) 3.36+0.43 0.84+0.02a 8.93+1.99b 54.10+5.23 
Water (ml) ns * * * 
300 3.59+0.01 0.85+0.00a 11.22+0.20a 46.46+6.09a 
400 3.52+0.03 0.81+0.03b 9.55+0.83b 53.18+5.32b 
500 3.29+0.53 0.73+0.08c 6.87+0.15c 56.31+1.77b 
Interaction  ns * * ns 
T300 3.60+0.00 0.84+0.00a 11.25+0.35a 43.30+2.06 
T400 3.54+0.05 0.78+0.00c 10.25+0.35b 48.95+3.50 
T500 3.57+0.03 0.65+0.01d 7.00+0.00d 57.35+1.20 
H300 3.58+0.00 0.85+0.00a 11.20+0.00a 49.62+8.20 
H400 3.51+0.00 0.85+0.00a 8.85+0.07c 57.41+1.12 
H500 3.00+0.72 0.81+0.01b 6.75+0.07d 55.26+1.91 

* ตัวเลขท่ีมีอักษรก้ากับต่างกันในแนวตั้ง แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
ns ในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
†  ข้อมูลจากการสมการการหมักน้้าตาลให้เกิดแอลกอฮอล์ 
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เมื่อน้าผลิตภัณฑ์ หมักจากข้าวไปวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่า  พันธุ์ข้าว  และ
ระดับน้้าท่ีเติมในระหว่างกระบวนการหมัก มีผลท้าให้ผลิตภัณฑ์หมักท่ีได้มีคุณภาพทางประสาทสัมผัสท่ี
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 9)  คุณลักษณะความขุ่น  สี  และรสชาติของผลิตภัณฑ์
หมักจากข้าวธัญสิริน ได้รับการประเมินในระดับคะแนนท่ีสูงกว่าผลิตภัณฑ์หมักจากข้าวหอมล้านนา  
(p<0.05) และการเติมน้้า ในระดับต้่าสุดคือ 300 มิลลิลิตร  ท้าให้ได้ผลิตภัณฑ์หมักท่ีมีคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสด้านรสชาติ  และ คุณภาพโดยรวมของเครื่องด่ืม ในระดับท่ีสูงกว่าการเติมน้้าท่ีระดับ 400 
และ 500 มิลลิลิตร  (p<0.05)  
 
ตารางท่ี 9 ผลของพันธุ์ข้าวและปริมาณน้้าท่ีมีต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการหมัก  

 
Factors  Turbidity Color odor taste Overall 

quality 
A=Rice cultivar      
TY 9.50+0.70a 9.19 + 0.84a 25.66+ 5.44ns 24.94+ 3.37a 16.67+1.55ns 
HL 9.01+0.89b 8.71 + 1.13b 26.65+ 3.19ns 23.40 + 4.54b 15.96+2.85ns 
B=Water (ml)      
300 9.39 + 0.75ns 8.96 +0.91ns 26.62 +4.57ns 25.94 + 3.77a 17.17+2.04a 
400 9.17 + 0.85ns 8.91 + 1.11ns 26.10+4.4ns 23.80 + 3.72b 16.19+2.18b 
500 9.19 + 0.90ns 8.98 + 1.05ns 25.75+4.44ns 22.76 + 4.08b 15.58+2.47b 
Interaction      
TYx300 9.60 + 0.62ns 9.14+ 0.75ns 26.32+ 5.53ns 26.35+ 2.99ns 17.35+1.28ns 
TYx400 9.39 + 0.73ns 9.17+ 0.90ns 25.46+5.41ns 24.53+ 3.63ns 16.50+1.68ns 
TYx500 9.50 + 0.74ns 9.25 +0.88ns 25.21+ 5.52ns 23.92+ 3.09ns 16.10+1.44ns 
HLx300 9.50 + 0.70ns 8.78 +1.0ns 26.92 +3.44ns 25.53+ 4.44ns 17.00+2.61ns 
HLx400 9.17 + 0.81ns 8.64 +1.2ns 26.75+ 3.16ns 23.07+ 3.73ns 15.82+2.56ns 
HLx500 8.96 + 0.92ns 8.71 +1.1ns 26.28+ 3.02ns 21.60+ 4.65ns 15.07+3.12ns 
* ตัวเลขท่ีมีอักษรก้ากับต่างกันในแนวตั้ง แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
ns ในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

จากการศึกษาผลของพันธุ์ข้าวและปริมาณน้้าท่ีมีต่อกระบวนการหมัก คณะวิจัยได้คัดเลือก
สภาวะการผลิตเครื่องด่ืมหมักจากข้าวดังนี้ คือ  ใช้ข้าวพันธุ์ธัญสิริน  และระดับการเติมน้้าในระหว่าง
กระบวนการหมักท่ีระดับ 300 มิลลิลิตร  เป็นสภาวะท่ีเหมาะสมไปใช้ในการศึกษาข้ันตอนต่อไป  
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ผลของจุลินทรีย์ผสมต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมหมักจากข้าว 
 
 การศึกษาการใช้ข้าวเหนียวธัญสิรินในการผลิตเครื่องด่ืมหมักจากข้าว      ด้วยการใช้จุลินทรีย์ 2 
แบบ คือ กล้าเช้ือผสมและกล้าเช้ือบริสุทธิ์ในการหมักข้าวพบว่า  รูปแบบการใช้กล้าเช้ือมีผลต่อความ
แตกต่างของการหมักของข้าว (ภาพที่ 3) โดยจะเห็นได้ว่า  การหมักข้าวที่ใช้รูปแบบของกล้าเช้ือผสม A+S  
ท้าให้อัตราการหมักเกิดข้ึนได้รวดเร็วที่สุด  รองลงมาเป็นรูปแบบของกล้าเช้ือผสม A+K  ในขณะท่ีการหมัก
ข้าวด้วยรูปแบบกล้าเช้ืออื่นๆ มีอัตราการหมักท่ีช้ามากกว่า    ลักษณะการหมักของจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันนี้
สอดคล้องกับผลงานวิจัยเป็นจ้านวนมาก ท่ีกล่าวถึงการใช้จุลินทรีย์ผสมท่ีแตกต่างกันในกระบวนการหมัก  
ส่งผลให้อัตราการหมักมีความแตกต่างกัน ( Chomsri et al., 2012; Thepkaew and Chomsri, 2011;     
พัชนิกา, 2553) 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3 การเปล่ียนแปลงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างการหมักข้าวด้วยจุลินทรีย์ที่แตกต่างกัน 
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 ผลการติดตามการหมักข้าวด้วยการชั่งน้้าหนักเป็นเวลา 18 วัน  พบว่า  ปริมาณแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์สะสม ( CO2 evolution) ของผลิตภัณฑ์จ้านวน 6 ส่ิงทดลองท่ีศึกษาท้ังหมด มีค่าอยู่
ระหว่าง  62.65 – 126.08 ต่อ กิโลกรัม  (ตารางท่ี 10) โดยปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สะสมท่ีได้จาก
การศึกษานี้ บ่งช้ีให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ารูปแบบการใช้จุลินทรีย์ผสมท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้จากการหมัก  ซึ่งนอกจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วยังมีสารเมแทบอไลท์อื่นๆ อีก เช่น แอลกอฮอล์ 
กรดอะซิติก  กรดแลกติก  กลีเซอรอล  เอสเทอร์  และคีโตน  เป็นต้น (ไพบูลย์  และพัฒนา , 2548 ; 
Sumby et al., 2010) 
 
ตารางท่ี 10 ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สะสมของการหมักข้าวด้วยรูปแบบจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันนาน 
18 วัน 
 

Code CO2 evolution (g/kg) 
L/S 95.13+11.91b 
L/T 84.55+7.50b 
L/K 62.65+7.78c 
A/S 126.08+0.88a 
A/T 95.03+10.92b 
A/K 114.18+6.75a 

* ตัวเลขท่ีมีอักษรก้ากับต่างกันในแนวตั้ง แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณเซลล์ยีสต์ท่ีมีชีวิต (viable cells) โดยใช้ hemacytometer ร่วมกับการ
ย้อมสี methylene blue ในระหว่างกระบวนการหมักข้าวด้วยกล้าเช้ือรูปแบบต่างๆ  พบว่า  กล้าเช้ือยีสต์
ท่ีเติมในระหว่างการเติมน้้ามีการเพิ่มจ้านวนเซลล์ปริมาณ 2 log  cells/ml  ในระยะเวลา 3-6 วันแรกของ
การหมัก (ภาพที่ 4) โดยจ้านวนเซลล์ยีสต์ท่ีตรวจพบในระหว่างการหมักข้าวมีค่าอยู่ระหว่าง 6.0 – 8.3 log 
cells/ml  ท้ังนี้จ้านวนเซลล์ยีสต์ในการหมักข้าวมีการเพิ่มจ้านวนเซลล์สูงสุดในช่วงระยะเวลา   3 วัน หลัง
การเติมน้้า  ในขณะท่ีระยะเวลาการเพิ่มจ้านวนเซลล์ยีสต์สูงสุดของการหมักข้าวคือ 6 วัน หลังจากเติมน้้า   
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ภาพที่ 4 การเปล่ียนแปลงจ้านวนเซลล์ยีสต์ระหว่างการหมักข้าวหลังจากการเติมน้้า (hemacytometer) 
 
 

เมื่อเปรียบเทียบการตรวจนับเซลล์ยีสต์ด้วย hemacytometer กับการวิเคราะห์จ้านวนจุลินทรีย์
บนอาหารเล้ียงเช้ือ PDA ซึ่งเป็นอาหารเล้ียงเช้ือชนิดหนึ่งท่ีใช้เพาะเล้ียงยีสต์  (ภาควิชาจุลชีววิทยา , 2554) 
ผลท่ีได้  พบว่า  ยีสต์ท่ีพบในระหว่างการหมักมีค่าอยู่ระหว่าง 4.0 – 7.7      CFU ต่อมิลลิลิตร (ภาพที่ 5) 
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ภาพที่ 5 การเปล่ียนแปลงจ้านวนเซลล์ยีสต์ระหว่างการหมักข้าวหลังจากการเติมน้้า (PDA ) 
 

 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ข้าวที่หมักกล้าเช้ือรูปแบบต่างๆ โดยการหมักข้าว

ด้วยรูปแบบการใช้กล้าเช้ือ L ท้าให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีปริมาณกรดท้ังหมดสูงกว่าการใช้กล้าเช้ือ  A ในการหมัก
ข้าว และการใช้กล้าเช้ือ A ในการหมักข้าวท้าให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีค่าของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด  ปริมาณ
น้้าตาลท้ังหมด  และปริมาณแอลกอฮอล์เฉล่ียสูงกว่าการใช้กล้าเช้ือ L ในกระบวนการหมัก (ตารางท่ี 11) 
คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.40 องศาบริกซ์ , ร้อยละ  12.74  และร้อยละ  7.78   ตามล้าดับ  ( p<0.05)  ส่วน
กล้าเช้ือท่ีเติมหลังจากการเติมน้้าลงในข้าวพบว่า  พบว่ารูปแบบการใช้กล้าเช้ือ 3 แบบ ของ S, T และ K  
พบว่า  คุณภาพทางเคมีของ ผลิตภัณฑ์ในด้านพีเอช ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด ปริมาณกรดท้ังหมด 
และปริมาณแอลกอฮอล์ท่ีได้จากการหมักด้วยรูปแบบการใช้กล้าเช้ือ 3 แบบ ไม่มีความแตกต่างกันในทาง
สถิติ (p>0.05)  แต่ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการหมักด้วยรูปแบบการใช้กล้าเช้ือ K     มีปริมาณน้้าตาลท้ังหมดสูง
กว่าผลิตภัณฑ์ท่ีหมักจากกล้าเช้ือ  S และ T  ตามล้าดับ (p<0.05) ผลกระทบจากรูปแบบของกล้าเช้ือท่ีมีต่อ
คุณสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์หมักจากข้าวได้ถูกรายงานไว้ในผลการวิจัยของ Dung et al. (2005) 
เช่นกัน   
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ตารางท่ี 11 ผลของชนิดของรูปแบบกล้าเช้ือท่ีใช้ในการหมักข้าวต่อคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ 
 

Factor pH TA (%) TSS (obrix) Total sugar 
(%) 

Alcohol  
(%)v/v 

Starter 1 * * * * * 
L 4.24+0.51b 0.47+0.20a 4.62+3.59b 1.59+1.05b 6.51+5.93b 
A 4.96+1.12a 0.30+0.15b 5.40+4.12a 12.74+13.08a 7.78+6.98a 
Starter 2 ns ns ns * ns 
S 4.56+0.88 0.36+0.19 4.78+3.99 7.83+12.15b 7.58+7.03 
T 4.59+1.12 0.40+0.21 4.98+3.92 4.03+3.85c 6.88+6.39 
K 4.65+0.89 0.40+0.21 5.28+4.00 9.64+13.99a 6.99+6.54 
* ตัวเลขท่ีมีอักษรก้ากับต่างกันในแนวตั้ง แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
ns ในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
               
 

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการหมักข้าวด้วยจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันมีค่าพีเอชอยู่ระหว่าง 3 .78 -4.08  
ปริมาณกรดท้ังหมดอยู่ระหว่างร้อยละ 0.33-0.72  ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดอยู่ระหว่าง 7.60-
10.20 องศาบริกซ์  ปริมาณน้้าตาลท้ังหมดอยู่ระหว่าง 2.19 - 32.22 กรัมต่อลิตร  และปริมาณแอลกอฮอล์
อยู่ระหว่างร้อยละ 10.30-15.40  (ภาพที่ 6) โดยปริมาณแอลกอฮอล์ท่ีวิเคราะห์ได้มีค่าสอดคล้องกับ
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมท่ีท้าการตรวจติดตามและรายงานผลการศึกษา (ภาพที่ 6) 
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ภาพท่ี 6 คุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์หมักข้าวด้วยรูปแบบกล้าเช้ือท่ีใช้แบบต่างๆ 
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์หมัก จากข้าวด้วยจุลินทรีย์รูปแบบต่างๆ มีลักษณะใส มีสีเหลืองฟางข้าว
จางๆ  (ภาพที่  7)  เมื่อน้าไปวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้แบบทดสอบตามภาคผนวก  ซึ่ง
ประยุกต์จากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสาโท ( 2546) ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวหมักท่ีได้    
พบว่าคะแนนคุณลักษณะด้านสี กล่ิน รสชาติ และคุณภาพโดยรวมของ ผลิตภัณฑ์ ท่ีท้าจากการใช้กล้าเช้ือ 2 
รูปแบบ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( p>0.05) แต่พบว่าผู้บริโภคให้คะแนนคุณลักษณะ
ความใสของผลิตภัณฑ์ข้าวหมักจากกล้าเช้ือ L สูงกว่าผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากหมักด้วยกล้าเช้ือ A  และการหมัก
ด้วยกล้าเช้ือ S ให้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคะแนนความใสสูงกว่าการหมักด้วยกล้าเช้ือ T และ K (p<0.05) ในการ
วิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสนี้มีข้อสังเกตท่ีน่าสนใจคือ  ผู้ทดสอบชิมท่ีมีประสบการณ์การทดสอบ
ชิมเครื่องด่ืมหมักให้ข้อมูลว่า   เครื่องด่ืมหมักจากข้าวที่ได้จากการศึกษานี้มีคุณลักษณะของกล่ินท่ีแตกต่าง
กัน  โดยพบว่า  เครื่องด่ืมหมักจากข้าวที่ท้าจากการใช้กล้าเช้ือ K  มีกล่ินท่ีหอมนวลแตกต่างจากเครื่องด่ืม
หมักจากข้าวด้วยกล้าเช้ืออื่น  ในขณะท่ีผลการตรวจวิเคราะห์ตามตารางท่ี 12 ซึ่งให้ผู้ทดสอบชิม 20 คน ให้
คะแนนคุณลักษณะด้านกล่ินของผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน  น่าจะเนื่องมาจากประสบการณ์การทดสอบเกี่ยวกับ
เครื่องด่ืมหมักจากข้าวที่แตกต่างกัน  เมื่อเปรียบเทียบกรณีของผู้ทดสอบชิมท่ีมีประสบการณ์การทดสอบชิม
เครื่องด่ืมหมัก  แสดงให้เห็นถึงความส้าคัญของการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส  ท่ีต้องค้านึงถึงปัจจัยต่างๆ  
เพื่อให้สามารถน้าผลการศึกษาวิจัยท่ีได้น้าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 7 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หมักจากข้าวด้วยจุลินทรีย์รูปแบบต่างๆ 
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ตารางท่ี  12  คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์หมักจากข้าวด้วยจุลินทรีย์รูปแบบต่างๆ 
 

Factor clearance* color odor taste overall 

Starter 1      

L 8.08±0.92a 7.95±1.08ns 24.61±3.26ns 23.26±3.53ns 15.73±2.30ns 

A 7.71±1.22b 7.66±1.09 ns 24.11±4.36ns 23.31±4.04ns 15.28±3.04ns 

Starter 2      

S 8.35±0.08a 7.97±1.02 ns 24.85±3.71ns 23.20±3.98ns 15.45±2.72ns 

T 7.55±1.29b 7.67±1.22 ns 23.52±4.20ns 22.92±3.57ns 15.37±2.79ns 

K 7.80±0.99b 7.77±1.02 ns 24.72±3.55ns 23.75±3.80ns 15.70±2.62ns 

Interaction      

L/S 8.30±0.00a 7.90±1.16ns 24.95±3.13ns 23.50±3.88ns 15.70±2.29ns 

L/T 8.10±0.02a 8.05±0.99 ns 24.05±3.57ns 23.05±3.05ns 15.90±2.02ns 

L/K 7.85±0.01a 7.90±1.11ns 24.85±3.15ns 23.25±3.76ns 15.60±2.66ns 

A/S 8.40±0.02a 8.05±0.88ns 24.75±4.29ns 22.90±4.16ns 15.20±3.13ns 

A/T 7.00±1.45b 7.30±1.34ns 23.00±4.77ns 22.80±4.11ns 14.85±3.37ns 

A/K 7.75±0.96a 7.65±0.93ns 24.60±3.99ns 24.25±3.87ns 15.80±2.64ns 

 
* ตัวเลขท่ีมีอักษรก้ากับต่างกันในแนวตั้ง แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
ns ในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

จากผลการศึกษาท่ีได้ในเบ้ืองต้น  คณะวิจัยได้คัดเลือกการใช้กล้าเช้ือในรูปแบบ A ซึ่งมีคุณลักษณะ
ในการหมักท่ีดีกว่าการใช้กล้าเช้ือรูปแบบ L ไปศึกษาการใช้กล้าเช้ือผสมในขั้นตอนการเติมกล้าเช้ือผสมครั้ง
ท่ี 2 ต่อไป 
 

การใช้ข้าวธัญสิรินในการศึกษาการหมักด้วยการเติมกล้าเช้ือ  3 รูปแบบ ได้แก่  ED   DK  และ DT 
ได้ผลการศึกษาดังนี้  คุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์หมักจากข้าว ด้านค่าพีเอชและปริมาณกรดท้ังหมดพบว่า  
ผลิตภัณฑ์หมักจากข้าว ท่ีได้ท้ัง  3 ส่ิงทดลอง  มีค่าพีเอชและปริมาณกรดท้ังหมดเฉล่ียอยู่ในช่วง  3.40-3.44 
และร้อยละ 0.15-0.18 ตามล้าดับ (ตารางท่ี 13)  โดยพบว่ารูปแบบการใช้ยีสต์ผสมเป็นปัจจัยท่ีท้าให้
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ผลิตภัณฑ์หมักจากข้าว ท่ีได้มีค่าพีเอชแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( p<0.05) แต่ไม่ท้าให้ปริมาณ
กรดท้ังหมดมีความแตกต่างกัน (p>0.05) ค่าพีเอชและปริมาณกรดท้ังหมดใน ผลิตภัณฑ์หมักจากข้าว ในการ
ทดลองนี้ มีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกับรายงานของ Jung et al. (2014) ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่า ผลิตภัณฑ์หมักจาก
ข้าวท่ีจ้าหน่ายในประเทศเกาหลีมีค่าพีเอชและปริมาณกรดท้ังหมดอยู่ในช่วง  3.58-4.07 และร้อยละ 0.37-
0.67 ตามล้าดับ  ส้าหรับความแตกต่างของค่าพีเอชและปริมาณกรดท้ังหมดในผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมักจาก
ข้าวในการทดลองนี้  น่าจะอธิบายได้จากองค์ประกอบทางเคมีท่ีแตกต่างกันของสารเมแทบอไลต์ต่างๆ ท่ีถูก
สร้างขึ้นโดยจุลินทรีย์ในระหว่างกระบวนการหมัก (ไพบูลย์ และพัฒนา , 2548)  คุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์
หมักจากข้าวด้านปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดและปริมาณเอทานอล  พบว่า  ผลิตภัณฑ์หมักจากข้าว
ท่ีได้ท้ัง  3 ส่ิงทดลอง  มีค่าของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดและปริมาณเอทานอลเฉล่ียอยู่ในช่วง  14.45-14.90 
องศาบริกซ์  และร้อยละ 7.05-9.67 (% w/v) ตามล้าดับ  โดยรูปแบบการใช้ยีสต์ผสมไม่ท้าให้ ค่าของแข็งท่ี
ละลายได้ท้ังหมด  และปริมาณเอทานอลของผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน (p>0.05)   

 
ตารางท่ี 13 ผลของการใช้กล้าเช้ือผสมท่ีมีต่อคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ข้าวหมัก 
 

starter pH TA (%) TSS (๐Brix) Ethanol     (% v/v) 
ED 3.44+0.01a 0.15+0.09 14.90+0.14 9.67+4.84 
DK 3.40+0.00b 0.18+0.00 14.80+0.14 7.05+0.07 
DT 3.40+0.00b 0.18+0.06 14.45+0.07 7.15+0.21 

 
* ตัวเลขท่ีมีอักษรก้ากับต่างกันในแนวคอลัมน์เดียวกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 
ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

คุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์หมักจากข้าว ด้านปริมาณสารประกอบฟีนอลิค และฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระพบว่า  ผลิตภัณฑ์หมักจากข้าวท่ีได้ท้ัง 3 ส่ิงทดลอง  มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิค และฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ เฉล่ียอยู่ในช่วง  69.35-92.64 มิลลิกรัมต่อลิตร  และร้อยละ  8.01-9.10 ( ABTS 
scavenging effect) ตามล้าดับ (ตารางท่ี 14)  โดยพบว่า   รูปแบบการใช้กล้าเช้ือผสมต่างๆ ไม่ท้าให้
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคท้ังหมด และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์หมักจากข้าวมีความแตกต่าง
กัน (p>0.05) 
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ตารางท่ี 14 ผลของการใช้กล้าเช้ือผสมท่ีมีต่อ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิค และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
ของผลิตภัณฑ์ข้าวหมัก 
 

starter Phenolic compounds (mg/l)ns Antioxidant activity (%)ns 
ED 92.64+9.10 9.10+0.20 
DK 69.35+0.00 8.46+0.09 
DT 79.26+1.40 8.01+0.50 

 
† antioxidant activity มีหน่วยเป็น % ค้านวณจาก ABTS scavenging effect  
ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ข้าวหมักทางประสาทสัมผัสพบว่า  ผลิตภัณฑ์ข้าวหมักท่ีได้ท้ัง  3 ส่ิงทดลอง      
มีลักษณะปรากฏท่ีมีความใส ผลิตภัณฑ์ข้าวหมักท่ีผลิตจากข้าวธัญสิรินมีลักษณะสีเหลืองจาง  (ภาพที่ 8) 
เมื่อน้าไปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่า  ผู้ทดสอบชิมประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์หมักจาก
ข้าวทุกส่ิงทดลองในแต่ละคุณลักษณะคือ  ด้านลักษณะปรากฏ ( appearance) กล่ิน (aroma) รสชาติ 
(flavor) รสชาติท่ีหลงเหลือค้างในปาก (after taste) และความพอใจในคุณภาพ  (overall impression) 
ด้วยระดับคะแนนเฉล่ียอยู่ในช่วง 2.00-2.20, 3.95-4.16, 4.29-4.83, 1.70-1.95 และ 1.37-1.62 
ตามล้าดับ ( ตารางท่ี 15) เมื่อพิจารณาโดยรวม  ถือได้ว่าผลิตภัณฑ์ข้าวหมักท่ีผลิตได้จากการศึกษาครั้งนี้
ได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบชิมท่ีประเมินในครั้งนี้   

 
 

 
 
 

ภาพที่ 8 ลักษณะผลิตภัณฑ์ข้าวหมักท่ีใช้กล้าเช้ือผสมท่ีแตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 15 ผลของการใช้กล้าเช้ือผสมท่ีมีต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ข้าวหมัก 
 

starter Appearance ns 
(3 scores)† 

Aroma ns  
(6 scores)† 

Flavor ns 
(6 scores)† 

After tastens 
(3 scores)† 

Overall impressionns 

(2 scores)† 
ED 2.00+0.42 3.95+0.96 4.29+0.91 1.70+0.62 1.37+0.52 
DK 2.20+0.49 4.16+0.93 4.54+0.83 1.91+0.46 1.50+0.47 
DT 2.33+0.49 3.87+1.24 4.83+0.71 1.95+0.68 1.62+0.43 

 
†  แสดงคะแนนเต็มของแต่ละคุณลักษณะ  
ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

 
การพัฒนาเครื่องด่ืมหมักจากข้าว 
 ผลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมข้าวที่มีอัตราส่วนของน้้าตาลและกรด ( sugar-acid ratio) ท่ี
แตกต่างกันจ้านวน 3 ส่ิงทดลองพบว่า  เครื่องด่ืมท่ีได้มีร้อยละการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  (% Radical 
Scavenging) อยู่ระหว่างร้อยละ 6.28-9.52  (ตารางท่ี 16)  และผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบรวมด้าน
สี  กล่ิน  รสชาติ  เครื่องด่ืมข้าวที่อัตราส่วนของน้้าตาลและกรดเท่ากับ 20 มากท่ีสุด ( p<0.05)  แต่ให้
คะแนนด้านความชอบรวมของผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) ดังแสดงในตารางท่ี 
17 ท้ังนี้ มีข้อควรค้านึงถึงคือ ระดับของอัตราส่วนของน้้าตาลและกรดท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อรสชาติของ
ผลิตภัณฑ์  รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ ของเครื่องด่ืม  ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ของผลิตภัณฑ์ เช่น สารประกอบให้กล่ินรส  สารให้รสฝาดเฝ่ือน  และสารประกอบให้รสขมของวัตถุดิบท่ีใช้
ในการผลิต    (Bates et al., 2001; deMan, 2013) 
 
 
ตารางท่ี 16 คุณสมบัติการฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของเครื่องด่ืมข้าวที่มีอัตราส่วนของน้้าตาลและกรดต่างๆ  
 

Sugar-acid ratio % inhibition 
20 9.52+0.90a 
30 7.97+2.69b 
40 6.28+0.90b 

* ตัวเลขท่ีมีอักษรก้ากับต่างกันในแนวคอลัมน์เดียวกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 
ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 
 

http://musicstation.kapook.com/artist.html?v=Flavour%20(%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C)
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ตารางท่ี 17 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของเครื่องด่ืมข้าวที่มีอัตราส่วนของน้้าตาลและกรดต่างๆ  
Sugar-acid ratio color odor flavor Overall preference 

20 4.10+1.19a 4.00+0.81a 3.80+1.03a 4.30+1.15ns 
30 3.20+1.13ab 3.20+0.63b 2.90+0.99b 4.10+0.87ns 
40 2.50+0.52b 2.50+0.70c 2.90+0.73b 3.40+0.69ns 

* ตัวเลขท่ีมีอักษรก้ากับต่างกันในแนวคอลัมน์เดียวกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 
ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
สรุป 

ผลการศึกษาการใช้ข้าวธัญสิรินและข้าวหอมล้านนาเป็นวัตถุดิบในการท้าเครื่องด่ืมหมัก  โดย
เปรียบเทียบการใช้กล้าเช้ือในรูปแบบต่างๆ ในกระบวนการหมักเครื่องด่ืม  แล้วท้าการวิเคราะห์คุณภาพทาง
จุลชีววิทยา ทางเคมี และทางด้านประสาทสัมผัส   ได้ข้อสรุปดังนี้ 
 
1. การใช้ข้าวพันธุ์ธัญสิรินและระดับการเติมน้้าในระหว่างกระบวนการหมักท่ีระดับ 300 มิลลิลิตร  จัดเป็น
สภาวะท่ีเหมาะสมในกระบวนการผลิตเครื่องด่ืมหมักจากข้าว  
2. รูปแบบการใช้กล้าเช้ือมีผลต่อความแตกต่างของการหมักของข้าว ผลิตภัณฑ์ไวน์ข้าวที่ได้ จากการศึกษานี้
มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิค และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์เฉล่ียอยู่ในช่วง 69.35-92.64 
มิลลิกรัมต่อลิตร  และร้อยละ 8.01-9.10 (ABTS scavenging effect) ตามล้าดับ  
3. เครื่องด่ืมหมักจากข้าวที่มีอัตราส่วนของน้้าตาลและกรด ( sugar-acid ratio) เท่ากับ 20 มีคุณภาพของ
การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและคุณภาพทางประสาทสัมผัสสูงสุด  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาวิจัยท่ีได้  ถือเป็นข้อมูลงานด้านวิทยาศาสตร์การหมักจากผลิตผลทางการเกษตรของ
ไทย  ท่ีสามารถน้าไปใช้พัฒนาเป็นความรู้ต่อยอดเป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการศึกษาวิจัยต่อไป  โดย
ตัวอย่างประเด็นของการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม  เช่น  การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
การศึกษาครั้งนี้  การพัฒนาต่อยอดเครื่องด่ืมหมักจากข้าวที่ใช้จุลินทรีย์ผสม  การตรวจวิเคราะห์คุณภาพเชิง
ลึกด้านเคมีและกายภาพ  ตลอดจนการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค   ซึ่งจะท้าให้สามารถน้าความรู้ท่ีได้
ไปประยุกต์ในการผลิตจริงหรือผลิตเพื่อจ้าหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ 
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ภาคผนวก 

 

ตารางผนวกท่ี 1  ปริมาณความช้ืนของข้าวหลังจากการหุงสุก 

Cultivar Moisture 
content (%) 

Moisture 
content (%) 

Average of 
moisture 
content (%) 

SD 

Tunyasirin 38.15 38.33 38.42 0.13 
Homlanna 39.36 39.05 39.21 0.22 
 

 

ตารางผนวกท่ี 2 ปริมาณความช้ืนของข้าวหลังจากหลังการคลุกด้วยกล้าเช้ือ 

Cultivar Moisture 
content (%) 

Moisture 
content (%) 

Average of 
moisture 
content (%) 

SD 

Tunyasirin 38.26 39.46 38.86 0.85 
Homlanna 37.94 37.18 37.56 0.54 
 

ตารางผนวกท่ี 3 ปริมาณความช้ืนของข้าวหลังจากหลังการคลุกด้วยกล้าเช้ือ 

rice 
cultivar condition 

protein 
(m/g) SD 

FAN 
(mg/100 g) SD 

Tanyasirin cooked 1394.38 68.66 9.18 0.22 
Tanyasirin cooked and mixed with starter 1271.74 13.32 8.86 0.02 

Tanyasirin 
solid state fermented,  
4 days 632.53 2.01 30.81 2.23 

Tanyasirin 
submerged fermentation,  
14 days 853.86 5.12 31.22 0.11 

Homlanna cooked 1100.72 117.85 11.18 0.03 
Homlanna cooked and mixed with starter 1321.74 65.59 11.48 0.27 

Homlanna 
solid state fermented,  
4 days 613 3.33 27.14 1.67 

Homlanna 
submerged fermentation,  
14 days 1285 0 30.22 1.08 
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ตารางผนวกท่ี 4 ผลการเปล่ียนแปลงของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างการหมักข้าวในแต่ละวัน 
 

Fermentation 
time  (day) 

Treatment 
T300 T400 T500 H300 H400 H500 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 17.53 17.95 17.05 15.58 13.27 11.57 
2 6.76 7.94 7.08 10.96 14.59 17.01 
3 5.36 5.53 5.64 7.28 10.56 12.43 
4 2.98 3.19 3.31 3.43 4.26 3.05 
5 2.73 3.25 3.45 2.22 3.07 2.20 
6 1.98 2.97 3.21 1.26 2.26 1.68 
7 1.14 2.52 2.76 0.58 1.57 1.29 
8 0.79 2.48 2.89 0.60 1.62 1.29 
9 0.19 1.65 2.20 0.00 0.85 0.59 
10 0.56 1.71 2.43 0.00 1.21 1.06 
11 0.00 0.00 1.36 0.00 0.51 0.24 
12 0.00 0.00 0.95 0.00 0.44 0.40 
13 0.00 0.00 0.60 0.00 0.38 0.30 
14 0.00 0.00 0.45 0.00 0.35 0.30 
15 0.00 0.00 0.66 0.00 0.74 0.75 
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ตารางผนวกท่ี 5 ผลการเปล่ียนแปลงของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในระหว่างการหมักข้าว 
 

Fermentation 
time  (day) 

Treatment 
T300 T400 T500 H300 H400 H500 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 17.53 17.95 17.05 15.58 13.27 11.57 
2 24.29 25.89 24.13 26.54 27.86 28.58 
3 29.65 31.42 29.77 33.82 38.42 41.01 
4 32.63 34.61 33.08 37.25 42.68 44.06 
5 35.36 37.86 36.53 39.47 45.75 46.26 
6 37.34 40.83 39.74 40.73 48.01 47.94 
7 38.48 43.35 42.50 41.31 49.58 49.23 
8 39.27 45.83 45.39 41.91 51.20 50.52 
9 39.46 47.48 47.59 41.91 52.05 51.11 
10 40.02 49.19 50.02 41.91 53.26 52.17 
11 40.02 49.19 51.38 41.91 53.77 52.41 
12 40.02 49.19 52.33 41.91 54.21 52.81 
13 40.02 49.19 52.93 41.91 54.59 53.11 
14 40.02 49.19 53.38 41.91 54.94 53.41 
15 40.02 49.19 54.04 41.91 55.68 54.16 
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ตารางผนวกท่ี 6 การเปล่ียนแปลงจ านวนเซลล์ยีสต์ (log cells/ml) ระหว่างการหมักข้าวด้วยกล้าเช้ือรูปแบบ
ต่างๆ 
 
Treatment Code  fermentation time (d)  

  0 3 6 9 12 
1 L/S 6.0 8.12 8.23 8.20 7.57 
2 L/T 6.0 7.99 8.14 8.02 7.21 
3 L/K 6.0 8.32 8.22 8.17 7.40 
4 A/S 6.0 8.28 8.31 8.29 7.11 
5 A/T 6.0 8.28 8.03 8.12 7.26 
6 A/K 6.0 8.25 8.14 7.85 6.86 
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แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส  

ตัวอย่าง  เครื่องด่ืมหมักจากข้าว    ชุดท่ี ...................................... ....... 
ชื่อผู้ทดสอบ....................................   วันท่ี.............................................. 
ค าแนะน า : กรุณาทดสอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง   แล้วให้คะแนนคุณลักษณะต่างๆ ดังค าอธิบายในเอกสารที่แนบ
มาให ้ กรุณาบ้วนปากระหว่างตัวอย่าง 

 

คุณลักษณะ 
รหัสตัวอย่าง  

      
ความขุ่น/ใส 
(คะแนนเต็ม 10) 

      

สี 
(คะแนนเต็ม 10) 

      

กล่ิน 
(คะแนนเต็ม 30) 

      

รสชาติ 
(คะแนนเต็ม 30) 

      

คุณภาพโดยรวมของเครื่องด่ืม  
(คะแนนเต็ม 20) 

      

 
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเคร่ืองด่ืมหมักจากข้าว 

 

ลักษณะท่ีตรวจสอบ เกณฑ์ท่ีก าหนด คะแนนเต็ม 
ความขุ่น/ใส เป็นไปตามลักษณะการผลิตเฉพาะของสาโทท่ี

ผลิตได้ 
 

10 

สี สีเป็นไปตามธรรมชาติของวัตถุดิบท่ีใช้ท า 
 

10 

กล่ิน มีกล่ินหอมตามธรรมชาติของวัตถุดิบท่ีใช้ท า 
 

30 

รสชาติ กลมกล่อมตามธรรมชาติของวัตถุดิบท่ีใช้ 
 

30 

คุณภาพโดยรวมของสาโท มีความใส/ขุ่น สี กล่ิน และรสชาติ เป็นท่ียอมรับ 
 

20 
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                                          A     B 

 

 

C 

ภาพผนวกท่ี 1  ข้าวธัญสิริน (A และ C บน) และข้าวหอมล้านนา (B และ C ล่าง)ท่ีใช้ในการศึกษา 
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C 

ภาพผนวกท่ี 2  ลักษณะการหมักข้าวธัญสิรินและข้าวหอมล้านนาแบบ solid state fermentation 

 

 



50 
 

 

 

ภาพผนวกท่ี 3  ลักษณะการหมักข้าวธัญสิรินและข้าวหอมล้านนาท่ีมีการเติมน ้าท่ีระดับต่างๆ 
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ตัวอย่างการน าผลการศึกษาวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน ์
 

1 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักวิจัย AT TS ท่ีสามารถน าผลการศึกษาวิจัยไปพัฒนาต่อยอดจนจัดท า
ปริญญานิพนธ์ได้  

 
ธัญญารัตน์  สุรินทร์กูล และอัญชัญ  ทองอด   2557. ผลของพันธุ์ข้าวและการใช้กล้าเช้ือยีสต์ผสมท่ีมีต่อ

คุณลักษณะการหมักไวน์ข้าว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา . 
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2 ผลจากการศึกษาวิจัยท่ีได้  เป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาต่อยอดจนได้เป็นนวัตกรรมท่ีได้รับการ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับรางวัล 

 
 

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 “...สู่วิจัยรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ท้องถิ่น” (The 2nd Conference on Research and Creative Innovations) ระหว่างวันท่ี 14-15 
กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 
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3 ผลจากการด าเนินการวิจัยและผลการศึกษาท่ีได้  ท าให้นักวิจัยได้พัฒนาตนเองและเพิ่มพูนทักษะ
และประสบการณ์  น าไปใช้ในการขยายผลในการวิจัยอื่น ๆ  เช่น  โครงการวิจัย การพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบอาหารเสริมสุขภาพเฉพาะทางจากข้าว ( Oryza sativa L.) พันธุ์พื้นเมือง 
เพื่อน าร่องสู่อุตสาหกรรมอาหารปลอดของเสีย 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


