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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

สาโท
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ไมครอบคลุมถึงสุราแชชนิดเบียร และสุราแชอื่นที่ไดมีการกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชมุ ชนขึน้

๒. บทนิยาม

๒.๑
๒.๒
๒.๓

๒.๔

๒.๕
๒.๖

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
สาโท หมายถึง สุราแชชนิดหนึ่งที่ทําจากการนําขาวมาผานกรรมวิธีการผลิตสาโท แลวมีแรงแอลกอฮอลไม
เกิน ๑๕ ดีกรี/รอยละโดยปริมาตร
สุราแช หมายถึง สุราที่ไมไดกลั่น และใหหมายรวมถึงสุราแชที่ไดผสมกับสุรากลั่นแลว แตยังมีแรง
แอลกอฮอลไมเกิน ๑๕ ดีกรี/รอยละโดยปริมาตร
กรรมวิธีการผลิตสาโท หมายถึง การหมักขาวตางๆ ดวยเชื้อราและยีสต หรือลูกแปงเพื่อเปลี่ยนแปงให
เปนแอลกอฮอลซึ่งหมักไวระยะหนึ่งจากนั้นเติมน้ําสะอาดในอัตราสวนที่เหมาะสม และอาจมีการเติมน้ําตาล
ทรายขาวใหเหมาะสมกับการหมักสาโท หมักตออีกระยะหนึ่ง เพื่อใหไดแรงแอลกอฮอลตามตองการ
ลูกแปง หมายถึง เชื้อสุรา แปงเชื้อสุรา แปงขาวหมัก หรือเชื้อใดๆ เมื่อนํามาหมักกับวัตถุหรือของเหลว
อื่นๆ แลวสามารถทําใหเกิดแอลกอฮอลที่ใชทําสุรา ลูกแปงอาจผสมสมุนไพรหรือเครื่องเทศดวยหรือไมก็
ได
รา หมายถึง จุลินทรียชนิดหนึ่งที่ใชในการหมักสาโท มีหนาที่เปลี่ยนแปงใหเปนน้ําตาล
ยีสต หมายถึง จุลินทรียชนิดหนึ่งที่ใชในการหมักสาโท มีหนาที่เปลี่ยนน้ําตาลใหเปนแอลกอฮอล

๓. คุณลักษณะที่ตองการ
๓.๑ คุณลักษณะทางเคมี
๓.๑.๑ แรงแอลกอฮอลตองไมเกิน ๑๕ ดีกรี/รอยละโดยปริมาตร และมีเกณฑความคลาดเคลื่อนจากที่ระบุ
ไวที่ฉลากไดไมเกิน ± ๑ ดีกรี/รอยละโดยปริมาตร
๓.๑.๒ เมทิลแอลกอฮอล ตองไมเกิน ๔๒๐ มิลลิกรัมตอลิตร
๓.๑.๓ ซัลเฟอรไดออกไซดทั้งหมด ตองไมเกิน ๓๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
๓.๑.๔ กรดซอรบิกหรือเกลือของกรดซอรบิก(คํานวณเปนกรดซอรบิก) ตองไมเกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
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๓.๑.๕ กรดเบนโซอิกหรือเกลือของกรดเบนโซอิก(คํานวณเปนกรดเบนโซอิก) ตองไมเกิน ๒๕๐ มิลลิกรัมตอลิตร
๓.๑.๖ ทองแดง ตองไมเกิน ๕ มิลลิกรัมตอลิตร
๓.๑.๗ เหล็ก ตองไมเกิน ๑๕ มิลลิกรัมตอลิตร
๓.๑.๘ ตะกั่ว ตองไมเกิน ๐.๒ มิลลิกรัมตอลิตร
๓.๑.๙ สารหนู ตองไมเกิน ๐.๑ มิลลิกรัมตอลิตร
๓.๑.๑๐ เฟอรโรไซยาไนด ตองไมพบ
๓.๒ คุณลักษณะทางกายภาพ
๓.๒.๑ ความใส/ขุน
ใหเปนไปตามลักษณะการผลิตเฉพาะของสาโทที่ผลิตได
๓.๒.๒ สี
มีสีเปนไปตามธรรมชาติของวัตถุดิบที่ใชทํา และเปนไปตามที่ระบุไวที่ฉลาก
๓.๒.๓ กลิ่น
มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของวัตถุดิบที่ใชทํา
๓.๒.๔ รสชาติ
กลมกลอมตามธรรมชาติของวัตถุดิบที่ใชทํา
๓.๒.๕ คุณภาพโดยรวมของสาโท
มีความใส/ขุน สี กลิ่น และรสชาติ เปนที่ยอมรับ
เมือ่ ตรวจสอบโดยวิธใี หคะแนนตามขอ ๘.๒ แลว ตองไดคะแนนเฉลีย่ ของแตละลักษณะจากผูต รวจสอบทุก
คนไมนอยกวารอยละ ๖๐ และไมมีลักษณะใดไดนอยกวารอยละ ๓๐ ของคะแนนเต็ม จากผูตรวจสอบ
คนใดคนหนึ่ง
๓.๓ สิ่งแปลกปลอม
ตองไมพบสิ่งแปลกปลอมที่ไมใชวัตถุดิบที่ใชทํา
๓.๔ ความเสถียร
ตองไมปรากฏฟองในภาชนะบรรจุอันเนื่องมาจากการหมักซ้ํา

๔. สุขลักษณะ
๔.๑ สุขลักษณะในการทําสาโท ใหเปนไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก.

๕. การบรรจุ
๕.๑ ใหบรรจุสาโทในในภาชนะบรรจุที่เ หมาะสม สะอาด แหง ปดไดสนิท และไมทําปฏิกิริย ากับสาโทที่
บรรจุอยู
๕.๒ ขนาดบรรจุของสาโทในแตละภาชนะบรรจุตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
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๖. เครื่องหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุสาโททุกหนวย อยางนอยตองมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ให
เห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ เชน สาโทขาวเหนียว
(๒) แรงแอลกอฮอล เปนดีกรี หรือ รอยละโดยปริมาตร
(๓) ขนาดบรรจุ
(๔) สวนประกอบหลัก หรือวัตถุดิบที่ใชทํา
(๕) คําเตือนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เชน การดื่มสุราทําใหความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
ลดลง
(๖) วัน เดือน ปที่บรรจุ
(๗) ชื่อผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน ยกเวนขอ (๕) ตอง
เปนภาษาไทย

๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง สาโทที่ทําจากวัตถุดิบและกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทําหรือซื้อขายหรือสงมอบในระยะเวลา
เดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบคุณลักษณะทางเคมี สิ่งแปลกปลอม ความเสถียร
การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจํานวน ๓ หนวย
ภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ขอ ๓.๓ ขอ ๓.๔ ขอ ๕. และ
ขอ ๖. จึงจะถือวาสาโทรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพ ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุม
จากรุนเดียวกันจํานวน ๕ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๒
จึงจะถือวาสาโทรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางสาโทตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ และขอ ๗.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาสาโทรุนนั้นเปนไปตามมาตร
ฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบคุณลักษณะทางเคมี และขนาดบรรจุ ใหปฏิบัติตามวิธีวิเคราะหที่หนวยตรวจสอบใชปฏิบัติอยูเปน
ประจํา
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๘.๒ การทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพ
๘.๒.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ๑๐ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๘.๒.๒ คุณสมบัติของคณะผูตรวจสอบ ใหเปนไปตามภาคผนวก ข.
๘.๒.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามภาคผนวก ค.
๘.๓ การทดสอบสิ่งแปลกปลอม ความเสถียร ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ใหตรวจพินิจ
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ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๔.๑)
ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
ก.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง ควรอยูในที่ที่จะไมทําใหสาโทที่ผลิตเกิดการปนเปอนไดงายโดย
ก.๑.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก
ก.๑.๑.๒ ควรอยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุนมากผิดปกติ
ก.๑.๑.๓ ไมควรอยูใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ
ก.๑.๒ อาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแกการบํารุงรักษา การทําความ
สะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย
ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารสถานที่ผลิต ควรกอสรางดวยวัสดุที่คงทน ทําความสะอาด และ
ซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา
ก.๑.๒.๒ ควรแยกบริเวณผลิตสาโทออกเปนสัดสวน ไมควรอยูใกลหองสุขา ไมควรมีสิ่งของที่ไมใชแลวหรือ
ไมเกี่ยวของกับการผลิตอยูในบริเวณผลิต
ก.๑.๒.๓ พื้นที่ปฏิบัติงาน ควรมีบริเวณเพียงพอ แสงสวาง และการระบายอากาศที่เหมาะสม
ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการผลิตที่สัมผัสกับสาโท ทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ไมกัดกรอนหรือทํา
ปฏิกิริยากับสาโท ลางทําความสะอาดไดงาย
ก.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใช สะอาด และเหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน
ติดตั้งไดงาย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถทําความสะอาดไดงายและทั่วถึง
ก.๓ การควบคุมกระบวนการผลิต
ก.๓.๑ วัตถุดบิ และสวนผสมในการผลิตสาโท สะอาด มีคณ
ุ ภาพดี มีการลางหรือทําความสะอาดกอนนําไปใช
ก.๓.๒ น้ําที่ใชในการผลิต สะอาด มีคุณภาพดี ใหผานการตมหรือกรองกอนนํามาใชในการผลิตสาโท
ก.๓.๓ การผลิต การเก็บรักษา ขนยาย และขนสงสาโท มีการปองกันการปนเปอนและการเสื่อมเสียของสาโท
ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
ก.๔.๑ น้ําที่ใชลางทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และมือผูประกอบสาโท ควรเปนน้ําสะอาด
และมีปริมาณเพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเชื้อ แมลงและฝุนผง ไมใหเขาในบริเวณผลิตตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีการกําจัดขยะ สิ่งสกปรก และน้ําทิ้ง อยางเหมาะสม เพื่อไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับลงสูสาโท
ก.๔.๔ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนําเชื้อและแมลง ควรใชในปริมาณที่เหมาะสม และเก็บ
แยกจากบริเวณที่ผลิตสาโท เพื่อไมใหปนเปอนลงสูสาโทได
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน
ผูทําสาโททุกคนตองรักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเสื้อผาที่สะอาด ควรมีผาคลุมผมเพื่อปอง
กันไมใหเสนผมหลนลงในอาหาร ไมไวเล็บยาว และลางมือใหสะอาดกอนสัมผัสสาโททุกครั้ง
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ภาคผนวก ข.
คุณสมบัติของคณะผูตรวจสอบ
(ขอ ๘.๒.๒)
ข.๑. คุณสมบัติของคณะผูตรวจสอบ
ข.๑.๑ มีความชํานาญในการตรวจสอบสาโท
ข.๑.๒ ประกอบดวยผูแทนจากกลุมบุคคลตางๆ จํานวน ๑๐ คน ดังนี้
ข.๑.๒.๑ ผูผลิต ๒ คน
ข.๑.๒.๒ นักวิชาการ/ผูทรงคุณวุฒิ ๓ คน
ข.๑.๒.๓ ผูบริโภค ๔ คน
ข.๑.๒.๔ ภาครัฐที่เกี่ยวของ ๑ คน

-๖-

มผช.๓/๒๕๔๖

ภาคผนวก ค.
หลักเกณฑการใหคะแนนในการทดสอบ ความใส/ขุน สี กลิ่น รสชาติ และคุณภาพโดยรวมของสาโท
(ขอ ๘.๒.๓)
ลักษณะที่ตรวจสอบ
เกณฑที่กําหนด
ความใส/ขุน
เปนไปตามลักษณะการผลิตเฉพาะของสาโทที่ผลิตได
สี
สีเปนไปตามธรรมชาติของวัตถุดบิ ทีใ่ ชทาํ และเปนไปตามที่
ระบุไวที่ฉลาก
กลิ่น
มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของวัตถุดิบที่ใชทํา
รสชาติ
กลมกลอมตามธรรมชาติของวัตถุดิบที่ใชทํา
คุณภาพโดยรวมของ มีความใส/ขุน สี กลิ่น และรสชาติ เปนที่ยอมรับ
สาโท

-๗-

คะแนนเต็ม
๑๐
๑๐
๓๐
๓๐
๒๐

