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Scotch Whisky  
สก๊อตวิสก้ี นํ้าอมฤตบนเกาะองักฤษ  
 
กาํเนิดสก๊อตวิสก้ี  
 
สก๊อตวิสก้ี (Scotch Whisky) เป็นสุราอหงัการท่ีมีช่ือเสียงเรียงนามระบือลัน่กอ้งไปทัว่โลก มนัไม่เพียงแต่มีสาํคญัในดา้นเศรษฐกิจต่อสก๊อตแลนด์
เท่านั้นแต่ยงัมีความหมายอยา่งยิง่ยวด สาํหรับประเทศสหราชอาณาจกัรอีกดว้ย อุตสาหกรรมการผลิตสก๊อตวิสก้ี ไดก้าํเนิดบนท่ีราบสูงของสก๊อตแลนดม์าชา้
นาน และวิวฒันาการหลกัลงฐานมาจนถึงปัจจุบนัอยา่งมัน่คงอาจจะกล่าวไดว้า่ สก๊อตวิสก้ีสามารถวางตวัเป็นนกัเลงขนาดเบ้ิมยดึตลาดสุราในโลกน้ีเป็นส่วน
ใหญ่ คาํวา่ Whisky เป็นรากศพัทม์าจากคาํวา่ Uisge beatha (ยธู บีทธา) ซ่ึงเป็นภาษา Gaelic (ภาษาแกลลิก) ท่ีเก่าแก่ภาษาแกลลิกเป็นภาษาท่ีชาว
เซลท ์(Celt) ในสก๊อตแลนดภ์าคเหนือใชพ้ดูกนัซ่ึง มีความหมายแปลวา่ "นํ้าอมฤตแห่งชีวิต"  
 
กาํเนิดของสก๊อตวิสก้ีมาจากพระในศาสนาคริสตโ์ดยพระในชนบทของประเทศองักฤษแต่เก่าก่อน พระคุณท่านมิเพียงแต่จะเช่ียวชาญหลกัแหลมในหลกัธรรม
อยา่งแตกฉานเท่านนัแต่ยงัเป็นเอกทคัคะ ในการตม้เหลา้เถ่ือนอีกดว้ย แต่สุราดงักล่าวกแ็พร่หลายอยูแ่ต่ในชนบทเท่านั้นชาวเมืองและชาววงัส่วนใหญ่ยงัสนใจ
แต่เหลา้ไวน ์กล่าวกนัวา่สก๊อตวิสก้ีเร่ิมมีการหมกักลัน่ดว้ยระบบเคร่ืองกลัน่ทนัสมยัโดยนกัอุตสาหกรรมมืออาชีพตั้งแต่ปี ค.ศ.1494 ทางภาคเหนือของส
ก๊อตแลนด ์แถบถ่ินท่ีถกูเรียกขานวา่ "ไอทแ์ลนด"์ และเร่ิมมีการเกบ็ภาษีสรรพสามิตเก่ียวกบัสก๊อตวิสก้ีในปี ค.ศ. 1944  
 
ประเภทของสก๊อตวิสก้ี  
 
สก๊อตวิสก้ีแทท่ี้เป็นเหลา้หลกัจริงมีเพียง 2 ประเภทคือ  
 
Malt Whisky (มอลท์วิสก้ี) เป็นวิสก้ีสก๊อตท่ีหมกักลัน่จากวตัถุดิบประเภทขา้วบาร์เลยท่ี์ถูกเพาะเป็น มอลท์ลว้น ๆ และถูกปรุงแต่งดว้ยหวัเช้ือคอนเซน
เตรต (Concentrate)  
 
Grain Whisky (เกรนวิสก้ี) เป็นสก๊อตวิสก้ีท่ีหมกักลัน่จากวตัถุดิบประเภทขา้วบาร์เลยท่ี์เพาะเป็นมอลท์ส่วนหน่ึงนาํ ไปผสมกบัธญัญพืชอ่ืน ๆ  
 
การทาํสก๊อตวิสก้ี  
 
การทาํสก๊อตวิสก้ีขั้นตอนในการผลิตกเ็ป็นไปตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี  
การเพาะมอลท์ (Malting) คือขั้นตอนการนาํขา้วบาร์เล่ยป์เพาะใหง้อกเป็นมอลท์  
การบด การคลุก (Mashing) เป็นขั้นตอนต่อจากขั้นตอนท่ี 1 โดยนาํขา้วมอลท์ท่ีเพาะไดไ้ปทาํการบดคลุก เพ่ือผสมกบัสดัส่วนวตัถุดิบอ่ืน ๆ ใหเ้ขา้กนั  
 
การหมกั (Fermentation) ขั้นตอนน้ีแบ่งออกเป็น 2 วิธีการคือ  
- วิธีใชก้รดบงัคบัการแปรธาตุ แลว้ใชเ้ช้ือช่วย  
- แบบใชม้อลท์โดยอาศยันํ้ ายอ่ยบงัคบัการแปรธาตุแลว้ ใชเ้ช้ือโมลด ◌์ช่วยการหมกัน้ีเช้ือท่ีนาํไปหมกัจะเปล่ียนแป้งเป็นนํ้าตาลและ จากนํ้ าตาล  
เป็นแอลกอฮอล ์ 
 



 
การกลัน่ (Distillation) การกลัน่มี 2 แบบ คือการกลัน่คร้ังเดียวต่อเน่ืองออกมาเป็นสุราดีกรีสูง (Continous Still) และการกลัน่แบบสองคร้ัง 
หรือแบบกลัน่ทบั (Pot Still) การกลัน่เกรนวิสก้ีจะใชแ้บบต่อเน่ืองหรือแบบทบักไ็ด ้แต่การกลัน่วิสก้ีมอลท์ตอ้งใชแ้บบกลัน่ทบั หรือกลัน่แบบสองคร้ัง 
เพ่ือจะสงวนกล่ินรสของขา้วมอลท์ไว ้ 
การเกบ็บ่ม (Ageing) หลกัจากกลัน่แลว้ กต็อ้งทาํนํ้ าเหลา้ใหเ้หลือ 45-68 ดีกรีเพ่ือนาํไปเกบ็บ่มในถงัไมโ้อ๊ก ซ่ึงเน้ือไมใ้นถงัไดถู้กยา่งไฟเป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้การเกบ็บ่มในถงัไมโ้อ๊กน้ี จะทาํใหน้ํ้าเหลา้มีรสหอมและกล่ินควนัไฟจาง ๆ  
 
การปรุงแต่ง ๆ (Blending) ถึอเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัสุดยอดตอนหน่ึงของการผลิตเหลา้ การปรุงเหลา้ถือวา่เป็นศิลปะท่ีลํ้าลึกนกัปรุงแต่งจะเฟ้นเหลา้ท่ีเกบ็
บ่มไดคุ้ณภาพมาผสมกนัตามสดัส่วน เขา้กบัหวัเช้ือต่าง ๆ ผูป้รุงแต่งลว้นมีความชํ่าชองในการคดัเลือกสุรามอลท์สุราเกรนท่ีจะนาํมาคละเคลา้ โดยไม่เคยมีใคร
ยอมเปิดเผยสดัส่วนของการผสมใหใ้ครไดรู้้  
 
การบรรจุ ( Bottled) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยก่อยท่ีจะนาํเหลา้ออกจาํหน่ายซ่ึงตอ้งอาศยัความสะอาดนํ้ าเหลา้ท่ีบรรจุขวด เหลา้แลว้จะไม่มีโอกาสเปล่ียนแปลง
คุณภาพใหเ้ป็นอ่ืนใดอีก  
เหลา้ทั้งสองประเภทของสก๊อตมอลท์วิสก้ีไดช่ื้อวา่เป็นเหลา้ท่ีดีเลิศ เหนือชั้นกวา่เกรนวิสก้ี เพราะมีความละเมียดละไมกลมกล่อมกวา่เช่ือกนัวา่แหล่งนํ้า
ธรรมชาติท่ีไหล ซึมผา่นลาํเนาไพรและผา่นชะง่อนหินหลืบซอกท่ีอุดมดว้ยแร่ธาตุลว้นมีส่วน อยา่งมากท่ีบนัดาลใหส้ก๊อตวิสก้ีทั้งสองเด่นผงาดเหนือวิสก้ีอ่ืน
ใดในโลก ส่วนวิทยาการสมยัใหม่ในการหมกักลัน่เป็นเพียงองคป์ระกอบท่ีเสริม ความละเมืยดละไมของเหลา้ดงักล่าว  
 
สก๊อตวิสก้ีเม่ือหมกักลัน่และเกบ็บ่มแลว้ก่อนจะบรรจุขวดขายอยา่งนอ้ย ตอ้งเกบ็บ่ม 3 ปีข้ึน ไปถึง 5 ปี แต่การทาํวิสก้ีใน ประเทศอ่ืน ๆ หลายแห่งไดมี้
กฏหมายของประเทศนั้น ๆ บงัคบัใหเ้กบ็บ่มสุราท่ีจะทาํวิสก้ีไวใ้นถงัไมโ้อ๊กตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี ซ่ึงเป็นการกาํหนดอายขุองนํ้ าเหลา้ท่ีเกบ็บ่มใหเ้หมาะสมไม่
อ่อน หรือแก่เกินไปแต่จาํเพาะมอลท์วิสก้ี ตาํรายนืยนัวา่ควรเกบ็บ่มตั้งแต่ 7 ปีข้ึนไป และไม่มีกาํหนดอายคุวามแก่ ยิง่เกบ็บ่มนานเท่าใดกย็ิง่ดีรสเหลา้เท่านั้น 
กาํเนิดอเมริกนัวิสก้ี  
 
พดูไดเ้ตม็ปากเตม็คาํไม่ตอ้งอายวา่ อเมริกนัวิสก้ีเกิดมาพร้อมกบัการกาํเนิดชาติ อเมริกาคือเม่ือชาวอเมริกนัเร่ิมมีประเทศกมี็เหลา้วิสก้ีโดยทนัที จึงไม่ตอ้งไปสืบ
ราวเร่ืองใหล้าํบากเหมือนชาติเก่าแก่อ่ืน ๆ ร้านขายเหลา้ในยคุอเมิกนับุกเบิก มกัถูกพวกคาวบอยเรียกวา่ "ฮองก้ีท๊อกซาลูนส์" หรือร้านเหลา้เสียงห่านป่าร้อง
วิสก้ียคุแรกท่ีชาวอเมริกนัด่ืมกิน ไดแ้ก่ "วิสก้ีดิบ" คาํวา่วิสก้ีดิบคือวิสก้ีท่ียงัไม่ไดป้รุงแต่ง รสชาติเรียกวา่พอตม้กลัน่จากเตาไฟกห้ิ็วมาใส่ขวดขายไดเ้ลยรสชาติ
ทั้งกระดา้ง ทั้งบาดคอ และ ข่ืนขมสารพดั แต่คาวบอยทั้งหลายกถ็ูกใจ  
 
 
กรรมวิธีการทาํอเมริกนัวิสก้ี  
 
เหลา้วิสก้ีทาํจากธญัญพืชนานาพนัธ์ุ เช่น ขา้วมอลท์ของบาร์เล่ย ์ขา้วโอ๊ต ขา้วไรย ์ขา้วฟ่าง โดยการนาํขา้วไปบดแลว้น่ึงแลว้หมกัดว้ยเช้ือยสีต ์เม่ือส่าไดท่ี้กท็าํ
การกลัน่ดว้ยเคร่ืองระบบต่อเน่ือง (Pantent Stills) แต่ถา้เป็นมอลท์วิสก้ีกต็อ้งกลัน่ดว้ยเคร่ืองกลัน่แบบกลัน่ทบั (Pot Stills) อเมริกนัวิสก้ีจะกลัน่
ดว้ยเคร่ืองกลัน่ระบบต่อเน่ืองออกมาเป็นแอลกอฮอล ์95 ดีกรี จากนั้นกไ็ปลดดีกรีโดยการผสมนํ้ ากลัน่บริสุทธ์ิ ใหเ้หลือ ใหเ้หลือ 40-50 ดีกรี แลว้เกบ็บ่ม
ในถงัไมโ้อ๊กนานก่ีปีนัน่ข้ึนอยูก่บัชนิดของสุรา หรือประเภทของวิสก้ีนั้น ๆ เม่ือเกบ็ไดท่ี้กน็าํออกผสมปรุงแต่ง และบรรจุขวดขาย  
 
ประเภทของวิสก้ี  
ประเภทของอเมริกนัวิสก้ีถูงแบ่งโดยกฏหมายสรรพสามิตของสหรัฐ ประเภทของอเมริกนัวิสก้ีแบ่งออกไดด้งัน้ี  
 
ประเภทเบอร์เบ้ินวิสก้ี เป็นวิสก้ีท่ีกาํเนิดท่ีมลรัฐเคนตกัก้ี โดยเป็นวิสก้ีท่ีดีกรี ไม่เกิน 80 ดีกรี และมีส่วนผสมของขา้วโพด 51 % สุรานั้นมีการเกบ็บ่มในถงั
ไมโ้อ๊กเกินกวา่ 4 ปี ถงัไมโ้อ๊กท่ีเกบ็บ่มเป็นถงัไมท่ี้ถูกยา่งไฟแลว้ดว้ยถ่านหินชนิดพิเศษเม่ือ เกบ็บ่มไดท่ี้กค็ดัสุรามาทาํการปรุงแต่งดว้ยเคร่ืองหอมและหวัเช้ือ
ต่าง ๆ แลว้บรรจุขวดขาย วิสก้ีเบอร์เบ้ินแบ่งเป็นชนิดใหญ่ ๆ รวม 2 ชนิด คือ  
 
1. เบลน สเตรซท ์เบอร์เบ้ินวิสก้ีเป็นวิสก้ีเบอร์เบ้ินชนิดเม่ือเกบ็บ่มไดท่ี้แลว้ ระหวา่งปรุงแต่ง (Blending) ตอ้งผสมกบัวิสก้ีอยา่งอ่ืน หรือหวัเช้ือวิสก้ีอยา่ง
อ่ืนท่ีไม่ใช่เบอร์เบ้ินวิสก้ี โดยปรุงออกมาใหมี้รสค่อยขา้งหวาน  
 
2. สเตรซท ์เบอร์เบ้ินวิสก้ี เป็นวิสก้ีเบอร์เบ้ินซ่ึงเม่ือเกบ็บ่มไดท่ี้แลว้ระหวา่งเบลนด้ิง หรือระหวา่งการปรุงสุราตอ้งปรุงผสมออกมาใหมี้รสหวาน เป็นวิสก้ีท่ี
ปรุงแต่งเคร่ืองหอมมากกวา่ประเภทแรก และมีรสจดัและแรงกวา่ประเภทแรกเช่นเดียวกนั  
 
ประเภทคอร์นวิสก้ี หรือวิสก้ีขา้วโพดจะแตกต่างกวา่วิสก้ีเบอร์เบ้ิน โดยแน่นอน เพราะวิสก้ีเบอร์เบ้ินใชข้า้วโพด เป็นวตัถุดิบ 51 % แต่วิสก้ีขา้วโพดตอ้งใช้
ขา้วโพดเป็นวตัถุดิบไม่ตํ่ากวา่ 80 % และเกบ็บ่มในถงัไมโ้อ๊กท่ีไม่ไดเ้อาไฟเผาหรือไม่ตอ้งมีการเกบ็บ่มใน ถงัไมโ้อ๊กเลย ซ่ึงใกลเ้คียงกบัวิสก้ีดิบท่ีสมยั
อเมริกนัเร่ิมบุกเบิก แถมยงัเป็นเหลา้ท่ีปราศจากสี  
 



ประเภทไรยวิ์สก้ี เป็นวิสก้ีท่ีใชข้า้วไรยเ์ป็นวตัถุดิบ 51 % กลัน่ดว้ยเคร่ืองกลัน่ต่อเน่ือง สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ แบบไรยแ์ละสเตรซทไ์รย ์
สาระความแตกต่างกเ็ช่นเดียวกบัเบอร์เบ้ิน คืออยูใ่นช่วงระหวา่งปรุงแต่งรสชาติของเหลา้พ่ือบรรจุขวดขาย 
Brandy  
 
เหลา้บร่ันดี ไดรั้บการเอ่ยขานยกยอ่งวา่เป็นยอดเหลา้ของสุรากลัน่ทัง่หมดเรียกวา่เลิศลํ้าเหนือกวา่ สุรากลัน่ตระผมลอ่ืนใดในโลกทั้งส้ิน วตัถุดิบท่ีใชใ้นการ
ผลิตเหลา้บร่ันดีนั้นไดแ้ก่องุ่นเพราะปลูกง่ายหาง่ายตน้ทุนไม่แพง และ ใหผ้ลผลิตทางดา้นสุรา มาก รสชาติกเ็ยีย่ม เหลา้บร่ันดีตระผมลคอนยคัและเหลา้ตระ
ผมลอาร์มายคั หรือเหลา้ บร่ันดีท่ีผลิตตามเหล่ียมมุม อ่ืนของโลก กล็ว้นใชอ้งุ่นในการผลิตบร่ันดีทั้งส้ินแต่ถา้ใชผ้ลไมส้ดประเภทอ่ืน ๆ ในการทาํเหลา้บร่ันดี
เหลา้ท่ีผลิตไดจ้ะถูกเรียกวา่ ฟรุ้ท บร่ันดี (FRUIT BRANDY) ผลไมส้ดต่าง ๆ ท่ีนิยมนาํมาทาํ การหมกักลัน่ฟรุ้ทบร่ันดีไดแ้ก่ แอป๊เป้ิล ลูกทอ้ ลูกแพร 
เชอรร่ี สตอเบอร์ร่ี รัสเบอรร่ี และแบล๊คเบอร์ร่ี  
 
"กรรมวิธีการผลิตเหลา้บร่ันดี"  
การทาํเหลา้บร่ันดี วตัถุดิบคือผลไมช้นิดต่าง ๆ แต่ผลไมท่ี้สะดวกและนิยมนาํมาทาํเหลา้ บร่ันดีมากท่ีสุดคือผลองุ่น ซ่ึงมีขั้นตอนการผลิตดงัน้ี  
 
ก่อนหมกั  
นาํผลไมห้รือองุ่นท่ีสุกจดันาํไปบดพอละเอียด (เพราะผลไมย้ิง่สุกกย็ิง่มีความหวานสูง กจ็ะทาํใหมี้การเปล่ียน นํ้าตาลมาเป็นแอลกอฮอลไ์ดม้าก) เสร็จแลว้ผสม
กบัเช้ือยสีตท่ี์เหมาะ สมในการบงัคบัการแปรธาตุเช้ือยสีตท่ี์วา่น้ีถา้ใชอ้งุ่นเป็นวตัถุดิบ ไดแ้ก่ แซคโกฮาโรไมซีส อีลลิปโซลด ์เบอร์ 106 
(Sacoharomyces Ellipsold No.106) ซ่ึงนกัวิทยาศาสตร์เล้ียง ไวใ้นหอ้งแล๊บ และทาํการขยายพนัธ์ุตาม มาตราส่วน ท่ีตอ้งการแลว้นาํมาผสม
คลุกเคลา้กบั นํ้าผลไมท่ี้บดไดเ้พ่ือใหเ้กิดการหมกัและมีการบงัคบัการแปรธาตุ  
 
 
การหมกั  
การหมกัส่าเพ่ือทาํเหลา้บร่ันดี จะนอ้งมีการหมกัสองขั้นตอนดว้ยกนั คือการใหเ้กิดการบงัคบัการแปรธาตุ  
 
การหมกัขั้นตอนท่ีหน่ึง การหมกัในระยะแรกใชเ้วลาประมาณ 10 วนั เพ่ือท่ีจะทาํใหน้ํ้าตาล ใน ผลไมเ้กิดการแปรธาตุ เป็นแอลกอฮอลเ์สียก่อน การหมกัใน
ขั้นตอนท่ีหน่ึงน้ี ใหใ้ชอุ้ณหภูมิระดบั เดียวกบัการหมกั สุราชนิดอ่ืน ๆ คือประมาณ 25-30 องศาเซ็นติเกรดเม่ือไดท่ี้ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวจึ้งคั้นเอา
เปลือกองุ่นหรือเปลือกผลไมอ้อกใหห้มด แลว้นาํผลไมไ้ปใส่ถงัหมกัใหม่อีกคร้ังเป็นการหมกัคร้ังท่ีสอง  
 
การหมกัขั้นตอนท่ีสอง การหมกัในขั้นตอนน้ี ตอ้งใชร้ะยะเวลาประมาณ 1-2 เดือนข้ึนไป โดย ใหอุ้ณหภูมิในถงัส่าอยูใ่นระดบั 10-15 องศาเซ็นติเกรด ใน
บางประเทศผลิตเหลา้บร่ันดีอาจใชเ้วลา การหมกัส่าใน ช่วงน้ีนาน 6 เดือน ถึง 1 ปี จึงจะนาํส่าไปกัน่เป็นเหลา้บร่ันดี การหมกัในขั้นตอนท่ีสองน้ี ส่าผลไมท่ี้
หมกัไดก้คื็อ ไวน์นั้นเองกรรมวิธีการทาํบร่ันดีเร่ิมแรกคลา้ยไวน์มาก ผดิเพ้ียนกนับา้งเลก็นอ้ย แต่ผลสุดทา้ยท่ีไดอ้อกมา แตก ต่างกนั สุรา บร่ันดีตอ้งนาํส่า
ดงักล่าวไปกลัน่ แต่ไวน์ตอ้งนาํไปพาสเจอร์ไรซ์ และปรุงแต่งออกจาํหน่าย  
 
การกลัน่สุราผลไมเ้ป็นสุราบร่ันดี  
 
เม่ือการหมกัส่าไวน์ไดท่ี้แลว้ กน็าํส่าไวน์ดงักล่าวไปกลัน่โดยใชเ้คร่ืองกลัน่ระบบกลัน่ทบั (Pot Stills) กลัน่ออกมาใหไ้ดแ้รงแอลกอฮอล ์70-80 ดีกรี
ระบบยโุรป สุราท่ีกลัน่ไดจ้าํเป็นตอ้งคดัเลือกเกรด คือ ตดั หวั - หาง ออกไป และสุราท่ีดีในช่วงกลางกต็อ้งคดัสุราท่ีเหมาะสมไปทาํการเกบ็บ่มส่วนพวกท่ียงัใช้
ไม่ได ้กจ็ะนาํกลบัไปผลมส่าท่ีจะกลัน่ เพ่ือกลัน่ซํ้ าอีกหน  
 
การเกบ็บ่ม  
เม่ือคดัสุราท่ีเหมาะสมจะนาํไปเกบ็บ่มไดแ้ลว้ กน็าํสุราดงักล่าวไปลดดีกรีเหลือ 45-65 ดีกรีระบบยโุรปเกบ็บ่มไวใ้นถงัไมโ้อ๊กเป็นระยะเวลานาน ๆ ยิง่เกบ็
นานเท่าใดกย็ิง่เป็นผลดีกบัสุราบร่ันดีเท่านั้น เม่ือสุราบร่ันดีเกบ็ไวใ้น ถงัโอ๊กนาน ๆ กจ็ะมีสีเหลืองทองหอมกล่ินไมเ้ผาและหินไฟ จากนั้นกถึ็งขั้นคดัสุรา
ออกมาทาํการปรุงแต่งบรรจุขวดจาํหน่าย 
Tequila เหลา้ตากีล่า นํ้าเมามือปืนจงัโก ้ 
 
เหลา้ตากีล่า เป็นเหลา้กลัน่ท่ีมีช่ือเสียงอีกตระผมลหน่ึงท่ีควรจะจดัอยูใ่น จาํพวกเหลา้ พิสดารและเป็นสุราท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของประเทศแมก็ซิโก ดินแดนของ
จงัโกช้กัปืนไวท่ีวา่พิสดาร เพราะเหลา้ตวัน้ีใชว้ตัถุดิบในการผลิตแผกเพ้ียนไปกวา่ขบวนเหลา้ทั้งหลายทั้งปวง ถา้เป็นเหลา้พ้ืน ๆ ท่ีชนทัว่ไปรู้จกัเช่นพวกเหลา้
วิสก้ีทุกคน กก็ระจ่างใจดีวา่ใชว้ตัถุดิบจาํพวก ธญัญพืชมาทาํการผลิต วตัถุดิบพิสดารท่ีนาํมาทาํเหลา้ตากีล่ากคื็อ ตน้ตะบองเพชรกลางทะเลทรายในประเทศ
แมก็ซิโก เหลา้ตากีล่าถา้หมกักลัน่มาจากนํ้าของตน้ตะบองเพชรเพียงอยา่งเดียว กค็งยงัไม่ถึงขั้นพิสดาร และแปลกประหลาด มากนกัแทจ้ริง แลว้การทาํเหลา้
ตากีล่าใชว้ตัถุดิบ ท่ีหายากหา เยน็ถึง 4 อยา่ง ดว้ยกนั ซ่ึงแต่ละอยา่งแทบจะหาจากท่ีอ่ืนไม่ไดเ้ลย นอกจากกลางทะเลทราย เช่นน้ีเองจึงถึอไดว้า่ เหลา้ตากีล่า
เป็นเหลา้พิสดาร  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 



วตัถุดิบการทาํเหลา้ตากีล่า  
เร่ืองวตัถุดิบในการทาํเหลา้ตากีล่า วา่ไปแลว้กช่็างเหลือเช่ือเหมือนหนงัจีนกาํลงัภายในวตัถุดิบ 4 ชนิดท่ีนาํมาหมกัส่ากคื็อ  
 
นํ้าจากตน้ตะบองเพชรกลางทะเลทราย ตะบองเพชรท่ีจะนาํมาคัน่นํ้ าเพ่ือเอาไปทาํเหลา้ตากีล่า จะตอ้งเป็นตะบองเพชรท่ีกาํลงัมีดอกบาน เพราะช่วงระยะ
ดงักล่าวถึอวา่ความเติบโตและความสมบูรณ์ของตน้ตะบองเพชรอ่ิมเอิบเตม็ท่ี นํ้าท่ีคั้นไดจึ้งมีคุณค่า กวา่ช่วงอ่ืน ๆ ลองคิดดูวา่ตน้ตะบองเพชร ออกดอกผล
ยากเยน็ขนาดไหนแลว้การหาวตัถุดิบน้ีกต็อ้งพลอยลาํบากแสนเขญ็ไปกบัตน้ไมด้ว้ย แต่วตัถุดิบตวัท่ีสองกลบัหายากยิง่กวา่ชนิดแรก 100 เท่า 1,000 เท่า  
 
นํ้าหวานจากตน้เซ็นจูรีพลานท ์คาํวา่เซ็นจูรี คาํแปลกง่็าย ๆ คือศตวรรษหรือ 100 ปี ดงันั้นตน้เซ็นจูรีพลานทก์ต็อ้งแปลวา่ตน้ไม่ศตวรรษ ท่ีไดช้ื้อวา่ตน้ไม้
ศตวรรษเพราะเป็นตน้ไมท่ี้ 100 ปีจะมีดอกคร้ังหน่ึง และตน้เซ็นจูรีพลานทน้ี์จะมีเฉพาะในประเทศแมก็ซิโกเท่านั้นการจะเอานํ้ าหวาน ของตน้เซ็นจูรีพลานท์
มาทาํการหมกัส่าเพ่ือกลัน่เหลา้กจ็ะตอ้งคอยใหต้น้เซ็นจูรีพลานท ์ออกดอกก่อนกวา่จะนาํนํ้ าหวานจากตน้เซ็นจูรีพลานทม์าทาํเหลา้ตากีล่าไดจ้ะตอ้งรอเป็น 
100 ปีทีเดียว  
 
ตน้ยาดาํ คนในเมืองไทยท่ีรู้จกัตน้ยาดาํมีออกถมแต่ตน้ยาดาํในเมืองไทยกบัตน้ยาดาํท่ีชาวแมก็ซิกนั นาํไปทาํเหลา้ตากีล่าเป็นตน้ยาดาํคนละประเภท ตอ้งเป็น
ตน้ยาดาํพนัธ์ุพิเศษท่ีเรียกวา่ "อเมริกาแอลโอ" ซ่ึงข้ึนอยูล่ะแวกทะเลทรายในอเมริกากลาง  
 
ดอกโคมของตน้เมซคอล ตน้เมชคอลกมี็ปลูกอยูแ่ถว ๆ แมก็ซิโกเหมือนกนัและวตัถุดิบท่ีจะนาํมาทาํเหลา้ตากีล่า กจ็ะตอ้งเป็นดอกโคนสีนํ้าเงินของตน้เมชคอล 
ซ่ึงกล่าวกนัวา่ 10-12 ปี จึงจะออกดอกคร้ังหน่ึง  
 
ดอกเมชคอลประหลาดกวา่ดอกไมอ่ื้น ๆ ในโลกทั้งหมดเพราะเป็นดอกไมท่ี้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกเฉพาะไสด้อกไมมี้ความยาวถึง 20-30 ฟุต  
 
ทั้งหลายทั้งปวงน้ีแหล่ะท่ีชาวแมก็ซิโกนาํมาทาํเป็นเหลา้ตากีล่าแมว้า่วตัถุดิบของเหลา้ตากีล่าท่ีร่ายยาว มาใหท่้านเห็นน้ี ฟัง ๆ ดูจะมีรสชาติค่อนขา้งข่ืน แต่ทวา่
พอผลิตเป็นเหลา้ตากีล่าแลว้ กลบักลายเป็นยอดเหลา้ชั้นดี โดยเฉพาะตากีล่าประเภทขาว สีใสสดเหมือนตาตัก๊แตนมีหมวกแมก็ซิกนัปะติดกบัจุกเหลา้ เป็นเหลา้
อีกขนาดหน่ึงท่ีเหมาะสมสาํหรับนาํมาผสมสูตรเหลา้-คอกเทลไดเ้ยีย่มท่ีสุดของโลก 
กาํเนิดเหลา้ตากีล่า  
เหลา้ตากีล่ามีแหล่งกาํเนิดอยูใ่นแผน่ดินแมก็ซิโก คนป่าชาวพ้ืนเมืองทีมีช่ือวา่เผา่แอสแทค เป็นผูผ้ลิตเหลา้หมกัข้ึนมาชนิดหน่ึงช่ือวา่พลูด้ีเหลา้หมกัชนิดน้ีเมา
ไดส้ะเดด็ยาดวตัถุดิบท่ีใชห้มกักไ็ดแ้ก่ ดอกโคมของตน้เมซคอล เม่ือโคลมับสัพาลูกเรือบุกอเมริกากลาง ลูกเรือต่างติดอกติดใจเหลา้พลูด้ีของชาวป่าภายหลงั
สเปนยดึแมก็ซิโกกไ็ดน้าํความรู้เก่ียวกบัการกลัน่เหลา้มากลัน่ เหลา้พลูด้ีเป็นเหลา้ตากีล่า  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
วิธีทาํเหลา้ตากีล่าในปัจจุบนั  
วิธีทาํเหลา้ตากีล่ากเ็หมือนเหลา้กลัน่ประเภทอ่ืน ๆ ทัว่ไป เขาทาํกนั คือวตัถุดบัมาหมกัดว้ยเช้ือยสีตก์ารหมกัส่าตากีล่าตอ้งหมกัใหเ้กินกวา่ 24 ชัว่โมงข้ึนไป 
เพราะวตัถุดบัทั้ง 4 ชนิดท่ีนาํมาทาํเหลา้ตากีล่า มีความหวานไม่พอ ดงันั้นการหมกัส่ากจ็ะตอ้งเติมนํ้ าเช่ือมนํ้าตาลหรือนํ้ าออ้ยลงไปช่วยเพ่ือใหเ้ช้ือยสีตส์ามารถ
ทาํปฏกิริยาบงัคบั การแปรธาตุในนํ้าส่าได ้การหมกัส่าตากีล่ามีกรรมวิธีเยีย่งเดียวกบัเหลา้บร่ันดี คือตอ้งมี การหมกัถึง 2 คร้ัง 2 หน เม่ือผา่ส่าจนไดท่ี้แลว้กม็า
ทาํการกลัน่เคร่ืองกลัน่ชนิดกบัทบัใหมี้แรงแอลกอฮอล ์52-53 ดีกรีระบบยโุรปจากนั้นกน็าํไปเกบ็บ่มในถงัโอ๊กใหน้าน 9 เดือนข้ึนไป เวลาจะปรุงแต่งบรรจุ
ขวดกอ็าจจะมาลดดีกรี หรือบางยีห่อ้ไม่ลดดีกรีเลย  
 
เหลา้ตากีล่าท่ีปรุงแต่งบรรจุขวดท่ีทาํออกมา 2 ประเภทดว้ยกนั คือประเภทสีขาวบริสุทธ์ุสดใน และ ประเภทท่ีสีทองนอกจากนั้น ยงัมีเหลา้ตากีล่าชนิดพิเศษ ท่ี
เรียกวา่ ตากีล่าประเภทอะเนโว ้ซ่ึงจะตอ้งเกบ็บ่มในถงัไมโ้อ๊กตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป จึงจะนาํมาปรุงแต่งบรรจุขวดขายได ้ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
วิธีด่ืมเหลา้ตากีล่าใหอ้ร่อย  
เหลา้ตากีล่าชนิดพิเศษหรือชนิดอะเนโว ้ใชด่ื้มโดยวิธีเดียวกบัเหลา้วิสก้ี คือจะด่ืมแบบเพียว ๆ ผสมนํ้ าแขง็ท่ีเรียกวา่ ออนเดอร์ร็อคกไ็ดห้รือจะผสมนํ้ าผสม
โซดาเติมนํ้าแขง็กไ็ดแ้ต่ถา้ใหดี้ควรมีสม้หรือ มะนาว ฝานช้ินบาง ๆ เสียบไวข้า้งแกว้เหลา้ดว้ย  
 
บางคนด่ืมเหลา้ตากีล่าพิสดารกวา่น้ี คือด่ืมเพียว ๆ ตามดว้ยเกลือป่นเหยาะตามเขา้ไปในปากอีกนิดหน่ึงแลว้บีบมะนาวใส่ปากอีก 3-4 หยด ทาํใหเ้กิดความ
หอมหวามความอร่อยอยา่งประทบัใจ เหลา้ตากีล่าชนิดขาว และชนิดสีทอง โดยปกตินกัด่ืมทัว่ไปมกัจะนาํไปผสมเป็นเหลา้คอกเทลเหมือนกบัรัมขาว สูตรท่ี
ระบือลือช่ือท่ีสุด ไดแ้ก่ตากีล่าคอกเทลสูตรมาร์การิตา้ ซ่ึงผสมง่าย ๆ คือนาํแกว้คอกเทลเสียบดว้ยมะนาวฝาน เติมแกลือลงในแกว้เติมมะนาว เติมเหลา้ตากีล่า
และเติมนํ้าตาลลงไปนิดหน่ึงกจ็ะกลายเป็นคอกเทลสูตรมาร์การิตา้ทนัที 
Vodka เหลา้วอดกา้ นํ้าเมาของนดัด่ืมคอพระกาฬ  
 



--------------------------------------------------------------------------------  
เม่ือเอ่ยถึงช่ือถึง "แม่นํ้ าวอลกา้" ยอ่มเป็นท่ีรู้จกัแจง้กนัทัว่บา้นทัว่เมือง คือแม่นํ้ าสาย สาํคญัท่ีไหลผา่นไปบนแผน่ดินกวา้งของประเทศรัสเซีย สองฟากฝ่ังของ
วอลกา้ลว้นเคยเป็นทุ่งสงัหารของมนุษยท่ี์กรําศึกโรมรัน มานบัคร้ังไม่ถว้น คาํวา่วอดกา้ "Vodka"ในภาษารัสเซียเขียน เป็น "Voda" ซ่ึงแปลไดว้า่ "นํ้า" 
หรือ "นํ้าอมฤตแห่งชีวิต "ตระผมลเหลา้วอดกา้เกือบเป็นสาขาหน่ึงของ เหลา้วิสก้ี ทั้งน้ีเพราะวตัถุดิบท่ีนาํมาหมกักลัน่เป็นเหลา้วอดกา้ส่วนใหญ่นิยม ใช้
ธญัญพืชชนิดต่าง ๆ แมแ้ต่ระบบการกลัน่ เหลา้วอดกา้กใ็ชเ้คร่ืองกลัน่ แบบคอนตินิวอสัสตีลลเ์ช่นเดียวกบัการกลัน่เกรนวิสก้ี ผดิเพ้ียนต่างกนักต็รงปรุงแต่ง
บรรจุขวดเท่านั้น ดีกรีของเหลา้วอดกา้ไต่สูงไปถึงขั้น สุดยอดหรือขั้นนอ้ง ๆ ของแอลกอฮอล ์บริสุทธ์ื ในขณะท่ีเหลา้วิสก้ีถูกปรุงแต่งบรรจุขวดเป็นสุราดีกรี 
ขนาดกลาง เหลา้วอดกา้เป็นสุราทีมีดีกรีสูงสุดของโลก  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
กาํเนิดเหลา้วอดกา้  
 
เร่ืองกาํเนิดของเหลา้วอดกา้ เป็นเร่ืองถกเถียงกนัไม่ส้ินสุด ตาํราของท่านเกจิอาจารยว์า่ดว้ยกาํเนิดของเหลา้กล่าวถึงการมาของเหลา้มีสองฝักสองฝ่ายบา้ง กช้ี็ชดั
วา่เหลา้วอดกา้กาํเนิดในรัสเซีย บางตาํรากย็นืยนัวา่โปแลนด ์เป็นชาติแรกท่ีหมกักลัน่เหลา้วอดกา้ได ้ 
 
เหลา้วอดกา้ในรัสเซีย  
เหลา้วอดกา้ในรัสเซียเร่ิมกาํเนิดในศตวรรษท่ี 12 ในยคุนั้นการทาํเหลา้วอดกา้ไดผ้ลิตอยา่ง กะร่อมกะแหร็ม จนศตวรรษท่ี 14 ชาวรัสเซียจึงไดนิ้ยมด่ืมเหลา้
วอดกา้กนั และเร่ิมมีการผลิตเหลา้พนัธ์ุน้ีกนัอยา่งเป็นกิจลกัษณะในรัสเซีย การผลิตเหลา้วอดกา้นอกจากใชธ้ญัญพืชนานาชนิดเป็นวตัถุดิบแลว้ ผูต้ม้เหลา้บาง
คนกท็าํวอดกา้จากนํ้ามะเขือเทศดว้ย เหลา้วอดกา้ของรัสเซียส่วนมากดีกรีสูงจดัและไร้กล่ินรสของวตัถูดิบขบวน เหลา้วอดกา้ท่ีผลิตกนัในหลาย ๆ ประเทศ
เหลา้วอดกา้ของรัสเซียมีดีกรีสูงสุดบางขวดสูงถึง 95 ดีกรีระบบยโุรป  
 
เหลา้วอดกา้ในโปแลนด ์ 
ชาวโปลิชเช่ือฝังใจวา่ เหลา้วอดกา้ไดถื้อกาํเนิดในประเทศโปแลนดเ์ป็นชนชาติแรกของโลก ไม่ใช่ กาํเนิดในประเทศรัสเซียเหลา้วอดกา้ของชาวโปลิชท่ีผลิต
ข้ึนมาส่วนมาก เพ่ือไวใ้ชด่ื้มคู่กบัยารักษาโรคมากกวา่ ท่ีจะทาํข้ึนมาเพ่ือเป็นนํ้ าเมาท่ีไวด่ื้มผอ่นคลายอารมณ์ หรือไวด่ื้มเพ่ือความสนุกสนานเหลา้วอดกา้ใน
รัสเซีย ไร้กล่ินรส จนเกือบจะเป็นสุราขาวดีกรีสูง แต่ท่ีโปร์แลนดแ์ผกเพ้ียนออกไปเพราะเหลา้วอดกา้ในโปแลนด ์มีการปรุงแต่งใหห้อมเยา้ยวนอุดมดว้ยกล่ิน
จรุงใจของผลไม ้กล่ิน อายช่ืนของ ดอกไม ้และ กล่ินเร้าอารมยข์องเคร่ืองเทศ  
 
สรุป เหลา้วอดกา้เป็นสุราไร้สีดีกรีสูง วตัถุดิบท่ีถือเป็นหลกัในการหมกักคื็อขา้วเหลา้วอดกา้จะกาํเนิดจากไหน ไม่ สาํคญั แต่ทุกวนัน้ีเหลา้วอดกา้เด่นดงัอยูใ่นท่ี
ประเทศท่ีนิยมด่ืมเหลา้คอกเทลโดยมีสหรัฐเป็นผูก้ลัน่เหลา้ วอดกา้ไดม้ากเป็นอนัดบัหน่ึง คุณสมบติัท่ีเยีย่มยอดสามารถเจือผสมเขา้กบัเหลา้ทุกประเภทไดน้ี้เอง 
จะเป็นทางใหเ้หลา้วอดกา้เดินไปสู่ความ ยิง่ใหญ่ไดอ้ยา่งราบร่ืนในอนาคต 
GIN  
 
การกาํเนิดเหลา้ยนิ  
การผลิตเหลา้เจนีเวอร์ หรือเจนีวา หรือเหลา้ยนิ เพ่ิงจะเร่ิมในปลายศตวรรษท่ี 16 การทาํเหลา้เจนีเวอร์ของชาวดชัในยคุแรก ใชม้อลท์ของขา้วบาร์เลยผ์สมกบั
วิสก้ีไรยแ์ละหมกักลัน่กก็ลัน่ดว้ยพอทสตีลลข์นาดจ๋ิว ออกมาเป็นนํ้าเหลา้ดีกรีขนาดปานกลาง คือ 70 - 85 ดีกรีระบบยโุรปเม่ือปล่อยใหแ้อลกอฮอลเ์ยน็ตวั
ลงประมาณ 2-3 วนั กจ็ะนาํสุราดงักล่าวมาหมกัซํ้ ากบัผลจูนีเปอร์และเคร่ืองเทศต่าง ๆ พอส่าไดท่ี้แลว้กล็าํเลียง ไปกลัน่ซํ้ าอีกหนหน่ึงในประเทศองักฤษไดมี้
การผลิตเหลา้พิสดารไปอีกชนิดหน่ึงคือการ ใชก้ากนํ้าตาล (Molasses) เป็นวตัถุดิบในการ หมกักลัน่เหลา้ยนิ เม่ือผลิตสาํเร็จรูปออกมาจึงเรียกเหลา้ยนิ
ชนิดน้ีวา่ "ไดร์ยนิ" หรือเหลา้ยนิท่ีมีหวานแต่นอ้ย ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคอทองแดงในมหานครลอนดอนมากโข ทุกวนัน้ีประเทศองัฤษเป็นชาติท่ีผลิตเหลา้
ยนิไดม้ากเป็นอนัดบัหน่ึง และเหลา้ยนิขององักฤษกไ็ดรั้บความนิยม จากนกัเลงสุราสูงสุด  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
คุณสมบติัท่ีเลิศของเหลา้ยนิ  
เหลา้ยนิเปรียบเสมือนเหลา้ยาของพวกฝร่ังตานํ้ าขา้ว เหลา้ยนิชนิดหลกักโ็ดยกากนาํแอลกอฮอลเ์กรนไปหมกักบัผลจูนีเปอร์ และเคร่ืองเทศสมุนไพรอีกบาง
ชนิดแลว้นาํไปกลัน่ซํ้ า เคร่ืองเทศสมุนไพร่ต่าง ๆ ท่ีใชโ้ดยทัว่ไปกมี็ดงัน้ี  
 
เปลือกสมั (Orang Peel) ใหก้ล่ินหอมและรสซ่า  
ลูกอาหนี (Anise) ซ่ึงใหก้ล่ินหอมยัว่ยวนชวนใจ  
ยีห่ร่า (Caraway) เป็นยากระตุน้พลงัขบัเลือดขบัลม  
หวายเทศ (Caramus) เป็นยาอายวุฒันะ  
ออร์ริส (Orris) ตน้ลานท่ีมีรากหอม และเป็นยาแกโ้รคสารพดัชนิด  
โกฎนํ้ าเตา้ (Rhubarv) เป็นยารักษาโรคสารพดัโรคอีกชนิดหน่ึง  
เมลด็อามนัต ์(Almond) เมลด็เคร่ืองเทศท่ีมีกล่ินหอมมาก  



คาลมับา (Calamba) ตน้ไมร้ากขมชนิดหน่ึงท่ีใชเ้ป็นยารักษาโรค  
จูนีเปอร์ (Junuper) ◌้นไมท่ี้มีผลเขียวรสเผด็และหอมหวานเป็นส่ิงท่ีเหลา้ยนิขาดไม่ไดเ้ลย คือถา้หลา้กลัน่ท่ีผลิตในลกัษณะยนิแต่ขาดส่วนผสมของ จูนี
เปอร์อาจไม่ถูกจดัอยูใ่นประเภทเหลา้ยนิไปเลย  
 
 
น้ีเป็นตวัอยา่งส่วนนอ้ยของเคร่ืองเทศสมุนไพรต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตสุรายนิอ่ืนจากน้ียงัมีอีกมากผลจากการนาํแอลกอฮอล ์ท่ีคดัเลือกแลว้ไปกลัน่ซํ้ า ๆ ซาก ๆ 
โดยผสมผลจูนีเปอร์และเคร่ืองเทศสมุนไพรนานาชนิดน่ีเองทาํใหเ้หลา้ยนิมีคุณสมบติัดีเลิศชนิดหน่ึง ท่ีเหนือกวา่เหลา้กลัน่ชนิดอ่ืนใด คือเป็นเหลา้ท่ีปราศจาก 
"ฟูเซลออย" ซ่ึงเป็นนํ้ามนัท่ีปนละลายอยูใ่นนํ้าเหลา้ท่ีมีโทษต่อร่างกาย เป็นปัจจยัท่ีทาํใหค้อเหลา้เมาคา้ง ปวดหวั คล่ืนไส ้และ อาเจียน  
 
คาํวา่เหลา้เจนีเวอร์ หรือเจนีวาท่ีใชเ้รียกวา่เหลา้ยนินั้นไม่ไดมี้อะไรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมืองเจนีวา ในประเทศสวิสเซอร์แลนดเลยแต่คงจะมีเหตุผลมาจากการใชผ้ล
จูนีเปอร์เป็นวตัถุดิบเป็นแน่แท ้ท่ีทาํใหเ้หลา้ยนิมีช่ือถูกเรียกขานเป็นเหลา้เจนีเวอร์ หรือ เจนีวาในฝร่ังเศส เหลา้ยนิถูกเรียกวา่ (genie've) หรือ เจนีวา 
เหมือนกนั  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------  
ประเภทต่าง ๆ ของเหลา้ยนิ มีหลายประเภท ท่ีเด่นดงัมากไดแ้ก่ชนิดต่าง ๆ เหล่าน้ี  
 
โอลด์ ทอม ยนิ คือเหลา้ยนิท่ีผลิตดว้ยโมลาส หรือไดร์ยนินัน่เองชาวองักฤษในนครลอนดอนติดใจมาก  
 
ไพลเ์มา้ท ์ยนิ เป็นเหลา้ยนิท่ีบริษทัไพลเ์มา้ท ์ไดผ้ลิตจนโด่งดงัจึงเรียกเหลา้ยนิ ของเขาควบไปกบัช่ือริษทัโกลเดน้ยนิเป็นเหลา้ยนิ ท่ีมีการเกบ็บ่มเช่นเดียวกบั 
เหลา้วิสก้ี หรือบร่ันดี โดยทาํการเกบ็บ่มใน ถงัไมโ้อ๊กจนนํ้ าเหลา้มีสีเหลืองทอง  
 
เหลา้ยนิผลไม ้เป็นเหลา้ยนิท่ีใชส่้วนผลมของผวิมะนาว ผวิสม้บา้งเป็นส่วนประกอบในการผสมหมกัลัน่คร้ังท่ีสอง  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------  
สรุปสุรายนิกล่าวไดว้า่เหลา้ยนิ คือสุรากลัน่ท่ีนาํแอลกอฮอลท่ี์บริสุทธ์ิท่ีสุด (คดัเอาหวั - หางท้ิงไปชั้นหน่ึง) ทาํการหมกักบัเคร่ืองเทศ สมุนไพรและผลจูนีเปอร์
แลว้นาํไปกลัน่ซํ้าเป็นคร้ังท่ีสองจึงเป็นสุรา ท่ีมีสารพิษตกคา้งนอ้ยท่ีสุด ด่ืมแลว้เชิดชูสุขภาพผูด่ื้มไดเ้หนือกวา่สุรากลัน่อ่ืนใด 
RUM (เหลา้รัม) เมรัยจากนํ้ าออ้ย  
 
เหลา้รัม เป็นสุรากลัน่ตระผมลหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงลือลัน่ ไม่แพ ้เหลา้กลัน่ชั้นยอดเยีย่มตระผมล อ่ืนใดในโลก แต่คาํวา่ " เหลา้รัม " ดูเหมือนจะ ยงัไม่เป็นท่ีคุน้หู
คุ่นตาของนกัด่ืมชาวไทยมากนกั เม่ือเอ่ยถึงเหลา้รัม ขออยา่ไดรี้บผลีผลามคิดเลยเถิดไปวา่เป็นเหลา้ท่ีทาํมาจากรําขา้วท่ีมีไว ้เล้ียงหมูอยา่งเดด็ขาด เพราะวา่คาํวา่ 
"รัม" ในท่ีน่ีแปลทบัศพัท ์มาจากคาํภาษาองักฤษท่ีใช ้คาํวา่ "RUM"  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
กาํเนิดเหลา้รัม  
 
เหลา้รัม เป็นสุรากลัน่ท่ีผลิตจากวตัถุดิบจาํพวกนํ้ าออ้ย นํ้าเช่ือมของนํ้าผลไมแ้ละกากนํ้าตาลแหล่งกาํเนิดของเหลา้รัม อยูท่างหมู่เกาะอินเดียตะวนัตก ประเทศ
ในแถบทะเลคาริบเบ้ียน อาณานิคมขององักฤษและฝร่ังเศสในทวีปอเมริกาใต ้รัฐท่ีมีช่ือเสียงในการผลิตสุรารัมเหล่านั้นคือ เปอโตริกา, คิวบา, เดเมอรารา, 
บาร์บาโดส, ทรินิแดด,ไฮติ, แซนโตโดมิงโก, จาไมกา้, กีอานาขององักฤษ และ กีอานาของฝร่ังเศส เหลา้รัมท่ีมีช่ือเสียงลว้นหมกักลัน่และขนยา้ยไปจาก
ภูมิภาคแถบถ่ินน้ีแทบทั้งส้ิน  
 
กาํเนิดรัม ไดมี้ผูบ้นัทึกไวใ้นประวติัศาสตร์ของเหลา้วา่มาจากพวกอินเดียนแดง ซ่ึงเป็นชาวพ้ืนฐานในหมู่เกาะอินเดียตะวนัตกโดยพวกพอ่หมอผทีาํนํ้าเช่ือม
ผลไม ้ใหเ้ป็นเหลา้ซ่ึงหมกักลัน่จากนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิบนภูเขาสูง เพ่ือไวด่ื้มกินในวนัสาํคญั เม่ือคราวคริสโตเฟอร์ โคลมับสัไดก้างเรือใบท่องไปสู่โลกกลา้งเป็นคร้ัง
ท่ี 2 กไ็ดมี้โอกาสล้ิมลองเหลา้รัมของพวกอินเดียนแดงดงักล่าวท่ีเมืองอโซเรส (Azores) บนเกาะ (Barbados) ในปี ค.ศ.1600 นั้นเป็นคร้ังแรกท่ี
ชาวตะวนัตกรู้จกัเหลา้รัม  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------  
กรรมวิธีการผลิตเหลา้รัม  
 
เหลา้รัมเป็นสุรากลัน่ท่ีทาํจากนํ้าออ้ย กากนํ้ าตาล หรือนํ้าเช่ือมของผลไมร้สชาติของเหลา้รัมจากแหล่งผลิต แต่ละแห่งกผ็ดิเพ้ียนแตกต่างกนัออกไปสาเหตุกม็า
จากวตัถุดิบ กรรมวิธีและขั้นตอนในการผลิตกรรมวิธีของการผลิตเหลา้รัมหลกัใหญ่มีแตกแขนงออกไป 2 กรรมวิธี คือ ชนิดตามกรรมวิธีของจาไมกา้ 
(Jamaica) และชนิดตามกรรมวิธีของเดเมอรารา (Demerara)  



 
กรรมวิธีของจาไมกา้ ใชน้ํ้ าเช่ือมหรือกากนํ้ าตาลของออ้ยเป็นวตัถุดิบหลกั และผสมดว้ยฟองนํ้ าไดจ้ากทาํนํ้ าตาลการท่ีตอ้งใชว้ตัถุดิบทั้งสามชนิด คือกากนํ้ าตาล 
ฟองนํ้ าตาล และ กากนํ้าส่ามาผสมคละเคลา้แลกปมกัใหเ้กิดแอลกอฮอล ์ชา้ ๆ โดยใชเ้ช้ือยสีตช์นิดพิเศษจุดประสงคก์เ็พ่ือทาํใหสุ้รามีรสนุ่มนวล เฉียบขาดและ
เร้ารึงใจอยา่งประหลาดเป็นความรู้สึกท่ียาก แก่การบรรยายออกมาเป็นตวัหนงัสือได ้กรรมวิธีการทาํรัมของเดเมอรารา ใชก้ากนํ้าตาลทรายละลายนํ้ า นั้นเป็น 2 
กรรมวิธีหลกัท่ีผูผ้ลิตรัมเลือกปฎิบติั  
 
สุรารัมเม่ือกลัน่เสร็จแลว้ กจ็ะตอ้งมาลดดีกรีใหเ้หลือ 45 - 60 ดีกรี เพ่ือนาํไปเกบ็บ่มใน ถงัไมโ้อ๊กเม่ือเกบ็บ่มไวน้าน ๆ กจ็ะมีสีเหลืองอ่อน ๆ หรือมีสีเหลือง
แก่ซ่ึงเกิดจากภาชนะท่ีเกบ็บ่มสุราแต่กไ็ม่มี หลกัเกณฑต์ายตวัวา่ "สุรารัมตอ้งเกบ็บ่มในถงัไมโ้อ๊กเสมอไปไม่เหมือนกบัการผลิตวิสก้ีและบร่ันดี รัมนั้นไดช่ื้อ
วา่เป็นเหลา้ประจาํวนัของราชนาวีองักฤษ ลูกประดู่เมืองวิสก้ีทุกคนถือคติประจาํใจวา่ "ไม่อยากเมาคล่ืนจะตอ้ง เมารัมเขา้ไว"้ ในปี พ.ศ.1609 เรือองักฤษลาํ
หน่ึงมีเซอร์จอห์น ซมัเมอร์ เป็น กปัตนัพบพายเุฮอริเคนท่ีเกาะเมอร์มูดาจนลูกเรือ เมาคล่ืนตาม ๆ กนัแต่เม่ือด่ืมเหลา้รัมแทนนํ้ากส็ามารถพาเรือกลบัองักฤษได้
คราวนั้นหมด เหลา้รัมเป็นพนั ๆ แกลลอนส์และเป็น ธรรมเนียมตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มาวา่เลือดประดู่ทั้งหลายตอ้งด่ืมเหลา้รัม 
Champagne  
 
แชมเปญ เป็นช่ือจงัหวดัหรือเมืองเก่าแก่เมืองหน่ึงในประเทศฝร่ังเศส อยูห่่างจากกรุงปารีส 90ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือแต่โดยทัว่ไป โดยเฉพาะพดูถึง
เหลา้ องุ่น) แชมเปญ กคื็อ เหลา้องุ่นมีฟองท่ีมีราคาแพงและมีช่ือเสียงท่ีสุดChampagne เป็น "King of Wine" ไดรั้บการควบคุมการผลิตโดย
กฎหมายบงัคบัอยา่งเขม้งวด เช่น พ้ืนท่ีการ ปลูกและพนัธ์ุองุ่นรวมถึงขั้นตอนในการผลิต ถา้เปรียบเทียบกบัไวน์ หรือเหลา้องุ่นทัว่ไปซ่ึงไม่มีผูใ้ดสามารถหา 
ประวติัความเป็นมาไดแ้ชมแปญเป็นเหลา้องุ่นใหม่ซ่ึงถูกคนัพบและผลิตเป็นคร้ังแรกในศตวรรษ ท่ี 17 โดยพระนิกายเบเนดิกทีน ช่ือ ดอมเพอริยอง (Dom 
Perignon) ผูพ้บวิธีการนาํจุกคอร์ก (Cork) มาควบคุมการหมกัเหลา้องุ่น คร้ังท่ี 2 ในขวดทาํใหเ้กิดฟองอากาศโดย ธรรมชาติซ่ึงต่อมาไดมี้การ นิยม
นาํไปด่ิมในพิธีการฉลองหต่าง ๆ และแพร่หลายไปทัว่โลก  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
ลกัษณะเฉพาะของแชมเปญ  
 
ดินท่ีใชใ้นการปลูกองุ่นเป็นดินชอลก์สีขวา ทาํใหเ้กิดรส, กล่ิน ในเหลา้องุ่นแตกต่างจากเขตองุ่นอ่ืน ๆ พนัธ์ุองุ่นในเขตมี 3 ชนิดเท่านั้น Pinot Noir (พิน
อง นวัร์), Pinot Meunier (พินอง เมนูเออร์) ซ่ึงเป็น องุ่นดาํและ Chardonnay (ชาโดเน่) เป็นองุ่นขาว โดยทัว่ไปแชมเปญจะทาํจาก Pinot 
(องุ่นดาํ) ในปริมาณ 2/3 และ Chatdonnay (ชาโดเน่) อีก 1/3 การเกบ็องุ่นตอ้งทาํในปลายเดือนกนัยายน หรือ 100 วนัหลงัจากองุ่นผลิดอกองุ่นถูก
เกบ็และบีบนํ้าในไร่ บีบคร้ังท่ี 1 ไดน้ํ้ าองุ่นชั้นเลิศ, บีบคร้ังท่ี 2-3 ยงัใชท้าํแชมเปญได ้ส่วนการบีบคร้ังท่ี 4 จะเป็นนํ้ าองุ่นท่ีไปใชท้าํไวน์ราคาถูก ๆ 
บริษทัผูผ้ลิตแชมเปญจะนาํเอานํ้าองุ่นจากไร่ต่าง ๆ ไปหมกัเป็นเหลา้องุ่นในถงัใบใหญ่โดยผสมผสานนํ้ าองุ่นจากไร่ต่าง ๆ ถา้มีปีระบุตอ้งนาํเหลา้องุ่นเฉพาะปี
มาผสมกนั เท่านั้น) เพ่ือท่ีวา่รสชาติจะไดไ้ม่แตกต่างกนั เป็นเวลาประมาณ 6 เดือน จากนั้นนาํเหลา้องุ่นไปบรรจุขวด และเติมยสีตเ์พ่ือใหเ้กิดปฎิกริยาคร้ังท่ี 2 
ในขวด โดยทุกขวดจะถูกนาํไปเกบ็ไวน้หอ้งใตดิ้นท่ีมี อุณหภูมิคงท่ี เป็นเวลา 3-5 ปี ในระหวา่งการเกบ็ไวน์จะมีการทาํ Remuage โดยท่ีขวดจะไดรั้บ
การหมุนขยบัจากแนวนอนจนถึงแนวตั้งคอขวดลง เพ่ือใหต้ะกอนท่ีเกิดข้ีนระหวา่งการหมกั มารวมตวั กนัท่ีคอขวด Degorgement คือขั้นตอนการนาํเอา
ตะกอนออกจากขวดโดยแช่คอขวดใหส่้วนท่ีมีตะกอนแขง็ตวั แลว้เปิดขวดความดนัจากแก๊สท่ีเกิดข้ึนจากการหมกัจะดนัตะกอน ออกจากขวด (ในอดีตไม่มี
เทคนิคอนัน้ี การนาํตะกอนออกแต่ละคร้ังจะเปลืองไวน์ประมาณ 1/4 ขวดเติมนํ้ าเหลา้องุ่นหรือนํ้ าตาลลงในขวดแทนส่วนท่ีเสียไป แลว้ปิดจุคคอร์กและรับดวั
ลวดเพ่ือรักษาความดนั (Corkage) เกบ็ไวอ้ยา่งตํ่า 6 เดือน ก่อนส่งออกจาํหน่ายต่อไป  
 
รสชาติของไวน์มีฟอง (แชมเปญ)  
 
Brut, Natture - ไม่หวานมาก หรือมีส่วนผสมความหวาน (Liqueur) อยูน่อ้ยประมาณ 0-2 % ของนํ้ าเหลา้  
Extra Dry,Extra Sec,Tres Sec - ไม่หวาน หรือมีส่วนผสมความหวาน (Liqueur) 2-3 %  
Sec - หวานนอ้ย หรือมีส่วนผสมความหวาน (Liqueur) 4-5 %  
Demi Sec - หวานปานกลาง หรือมีส่วนผสมความหวาน (Liqueur) 7-9 %  
Rich,Doux - หวานมาก หรือมีส่วนผสมความหวาน (Liqueur) 5-10 %  
 
ในอดีตมกันิยมด่ืมแชมเปญประเภทหวาน (ประมาณ 30 ปีท่ีแลว้) ปัจจุบนั Brut หรือแชมเปญแบบไม่หวานมากเป็นท่ีนิยมด่ืมมาก แชมเปญยงัมีหลายแบบ 
เช่น Vintage, Non-intage,Pink Rose, Blanc de Blancs  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
การเกบ็แชมเปญ  
หลงัจากใชเ้วลานานในกระบวนการผลิต คุณภาพของแชมเปญจะไม่ดีข้ึน ไม่วา่จะเกบ็ในหอ้งใตดิ้นอีกนานเท่าใดกต็ามแต่แชมเปญ อาจเกบ็ไดน้าน 4-5 ปี 



โดยวางขวดในลกัษณะ นอนและรักษา อุณหภูมิท่ีประมาณ 10 - 15 องศา C อุณหภูมิท่ีเหมาะแก่การด่ืมแชมเปญและเหลา้องุ่นมีฟองชนิดอ่ืน จะตอ้งเยน็
จดัประมาณ 5 - 9 องศา C ผูช้าํนาญดา้นเหลา้องุ่นแนะนาํ ใหแ้ช่แชมเปญในถงันํ้ าแขง็ไม่ควรแช่เยน็ ในตูเ้ยน็เพราะจะเยน็เกินไป 
วิธีการเปิดขวดแชมเปญท่ีถูกตอ้ง  
หลงัจากแกะลวดรัดออกแลว้ ใหจ้บัขวดมือหน่ึงและจบัจุกคอร์กอีกมือหน่ึง ค่อย ๆ หมุนขวดจุกคอร์กจะหลุดออกมายา่งง่ายดาย เช็ด ขวดก่อนเทใส่แกว้ การ
เปิดขวดแชมเปญแบบ เขยา่ ความดนัภายในจะดนัจุกคอร์กใหร้ะเบิดออกไปมีผลทาํใหน้ํ้าแชมเปญไหลออกมา เสียของไปโดยเปล่าประโยชน์ และเม่ือเปิดขวด
แลว้ควรด่ืม ใหห้มดเพราะแชมเปญ ไม่สามารถเกบ็ขา้มวนัได ้แกว้ประเภทมีกา้นยาว เหมาะแก่การด่ืมแชมเปญทั้งส้ินแต่ถา้เป็นแกว้ท่ีมีดา้นบนทรงเรียวเลก็ 
Flute จะดีท่ีสุด เพราะจะเกบ็ฟองแชมเปญไดน้าน  
 
 
อ่ืน ๆ  
แชมเปญบางยีห่อ้ เช่น ดอม เพดริยอง (Dom Perignon) เลอ กรอง ดาม (Le Grande Dome), หลุยส์ ปอมเมอร่ี (Louise Pommery (, 
คูเวย่ ์เซอร์ วินสตนั เซอร์ชลัล ์(Cuvee Sir Winston Churchill), Vintage and Special Lable ลว้นแต่ ทาํจากนํ้ าองุ่น ท่ีบีบคร้ังท่ี 1 
และจากไร่องุ่นท่ีแบ่งโดยรัฐบาลวา่เป็นไรชั้น 1 มีองุ่นพนัธ์ุ Chardonnay ซ่ึงแพงกวา่องุ่นดาํมากและปริมาณการผลิตได ้นอ้ยกวา่ราคาจึงแพง  
 
เหลา้องุ่นมีฟอง ยงัมีการทาํอีกมากในเขตอ่ืนของประเทศฝร่ังเศษและทัว่โลก แต่จะเรียกตวัเองวา่ Sparkling Wine เท่านั้น การผลิต ถา้บรรจุแก๊สแบบ
นํ้ าอดัลมราคากจ็ะถูก, ถา้หมกัคร้ังท่ี 2 จาํนวนมากในถงัเหลก็ใหญ่กแ็พงข้ึนหน่อย ถา้ทาํการผลิตเหมือนแชมเปญก ็แพงมากแต่ราคากย็งัถูกกวา่แชมเปญแท้
กวา่คร่ึง  
 
 
Sparkling Wine มีช่ือเรียกในภาษาอ่ืน ๆ คือภาษาเยอรมนั เรียกวา่ Sekt (เซกท)์ ภาษาอิตาเล่ียน เรียกวา่ Spumante (สปูเมนเต)้ - Asti (แอสติ 
- เป็นเขตปลูกองุ่นท่ีมีช่ือเสียง และราคาแพง) และบ่อยคร้ังจะเห็นบนฉลากของเหลา้องุ่นมีฟองท่ีผลิตจากออสเตรเลีย, สเปน, และสหรัฐอเมริกา พิมพค์าํวา่ 
"แชมเปญ" ซ่ึงเป็นการเรียกหรือระบุช่ือท่ีไม่ถูกตอ้ง 
Wine  
 
ประเภทของเหลา้ไวน ์ 
 
ถา้จะใหจ้าํแนกประเภทของเหลา้ไวนอ์อกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ เรากส็ามารถแยกแยะเหลา้ไวนใ์น โลกน้ี ออกเป็น 3 จาํพวกดว้ยกนัคือ พวกเทเบ้ิวไวน์ (Table 
Wines) พวกสปาร์กล้ิงไวน์ (Sparking Wines) และพวก ฟอร์ติไฟดไ์วน ์(Fortified Wines) ซ่ึงแต่ละพวกกย็งัสามารถไล่เรียงลูกหลายยอ่ย 
ๆ ออกไปอีกหลาย ๆ ตระผมล  
 
พวกเทเบ้ิลไวน์ (Table Wines) เป็นไวน์ยอดนิยม ซ่ึงไวน์ในทอ้งตลาดส่วนใหญ่กเ็ป็นไวน์จาก ตระผมลน้ีทั้งส้ินเป็นไวน์ท่ีเหมาะสมสาํหรับด่ืมคู่กบั
อาหาร มีแอลกอฮอลใ์นนํ้ าสุราระหวา่ง 7 - 15 ดีกรีระบบยโุรป นอกจากนั้นไวน์ขาวและไวน์แดงของเทเบ้ิลไวน์กย็งัแตกสาขาออกไปอีก อยา่งไวน์ขาว กมี็
ทั้งประเภทหวาน และ ประเภทไม่หวาน สาํหรับไวน์ขาว ประเภทไม่หวานชนิดท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไดแ้ก่ จาํพวก Chablis ไวน์ Muscadet Riesling 
สาํหรับไวน์ขาวน้ีอาหาร ท่ีเหมาะสาํหรับด่ืมคู่ กบั ไวน์ขาว ไดแ้ก่ เน้ือ!ประเภทต่าง ๆ ท่ีออกทางสีขาว เช่น เน้ือไก่ เน้ือปลา เน้ือปู สาํหรับไวน์แดง ไวน์แดง
จากแคว้นบอร์โดซ์ของฝร่ังเศสถึอวา่เป็นไวนท่ี์เยีย่มท่ีสุดของโลก และไวน์แดงทุกชนิด จะไม่ออกรสหวานเลย อาหารท่ีคู่กบัไวน์แดงไดแ้ก่ เน้ือ!ท่ีออกทางสี
แดง เช่น เน้ือววั เน้ือเกง้ เน้ือแกะ ฯลฯ  
 
พวกสปาร์กล้ิงไวน์ (Sparkling Wines) ไวน์ประเภทน้ีไดแ้ก่ ไวน์ประเภทท่ีมีฟองนัน่เองหรือเป็น ไวน์จาํพวกท่ีมีดีกรีปานกลางคือมีแรงแอลกอฮอล์
ระหวา่ง 15 - 18 ดีกรี ระบบยโุรป ส่วนใหญ่จะเป็นไวน์ขาวและส่วนนอ้ยจะเป็นไวน์แดง หรือ ไวน์สีชมพ ูรสของไวน์ประเภทน้ีมีหลากหลาย ตั้งแต่ไม่
หวานเลยระเร่ือยไปจนหวานนิดหน่อย หวานมาก และหวานมาก เป็นไวน์ท่ีไม่เหมาะสาํหรับด่ืมคู่กบัอาหารแต่เป็นการด่ืมฉาบฉวยในบางโอกาส โดยเฉพาะ
ในโอกาสฉลองชยั ไวน์ประเภทน้ี ปกติชนทัว่ไปไม่นิยมเรียกวา่ไวน์แต่จะมีช่ือเสียงเรียงนามจาํเพาะเจาะจงของมนัเรียกเป็นเอกเทศ เช่น เหลา้แชมเปญ เหลา้
ชาร์มงั เหลา้คาร์บอเนต เหลา้สปาร์กล้ิงเบอร์กนัดี  
 
พวกฟอร์ตืไฟดไ์วน์ (Fortified Wines) เป็นเหลา้ไวน์ประเภทท่ีมีดีกรีสูงท่ีสุดคือมีแรง แอลกอฮอล ์ระหวา่ง 18 - 22 ดีกรี ระบบุโรปและเป็นไวน์
นกัด่ืมทัว่ไปไม่นิยมเรียกวา่เหลา้ไวน ์แต่จะมีช่ือจาํเพาะเจาะจงของมนัเองเช่นเดียวกบัสปาร์กล้ิงไวน์แถมเหลา้ไวน์น้ีแผกเพ้ียน ไปกวา่เหลา้ไวน์ตระผมลอ่ืน ๆ 
คือนํ้ าเหลา้แทนท่ีจะเป็นไวน์ลว้น ๆ แต่เป็นการนาํไวน์มาผสมกบับร่ันดี โดยมีบร่ันดี เจือผสมอยูใ่น ฟอร์ติไฟดไ์วน ์15 % ไวน์ในตระผมลน้ีบางตวักเ็ป็น
ไวน์พิสดารอยา่งเช่น เหลา้ เชอร่ี ของ สเปญประเภทฟีโนเม่ือรินนํ้าเหลา้ใส่แกว้กจ็ะมีดอกไม ้เบ่งบานในนํ้าเหลา้ใหผู้ด่ื้มได ้หวือหวาอีกดว้ย 
อุณหภูมิในการเสริฟ์ไวน์  
 
ควรปรับใหไ้วน์เขา้สู่อุณหภูมิท่ีเหมาะสม สาํหรับเสริฟ์อยา่งชา้ ๆ สาํหรับไวน์ขาวรส ไม่ หวาน (Dry White Wine) และ ไวน์โรเซ่ (Rose Wine) 
ควรเสริฟ์ในขณะท่ีมี อุณหภูมิระหวา่ง 8 - 12 องศา C แต่อยา่ใหเ้ยน็จดัจนเร่ิมจบัเป็นเกลด็ หรือแขง็จน เป็นนํ้าแขง็ ไวน์ท่ีค่อนขา้ง หวาน หรือไวน์ ขาว
หวาน,แชมเปญหรือไวน์ฟอง (Sparkling Wine) อาจ เสริฟ ในอุณหภูมิ ท่ีต ํ่ากวา่ ไวน์ขาว หรือไวน์รสไม่หวาน ได ้คือ ประมาณ 6 - 8 องศา C ไวน์
แดงอ่อน รสนุ่ม จะตอ้งเสริฟ ณ อุณหภูมิ ของหอ้งเกบ็ไวน์มาตรฐาน (Cellar)ประมาณ 10 - 12 องศา C ไวน์แดงท่ีเขม้ขน้ ควรเสิรฟ์ใน อุณหภูมิ 



"Chambre" คือใหไ้วน์ มีอุณหภูมิเท่าอุณหภูมิในหอ้งท่ีอบอุ่นปานกลาง เช่น ไวน์บอร์โด เสิร์ฟท่ี อุณหภูมิ 18 -19 องศา C ส่วน ไวน์เบอร์ กนัดี เสิร์ฟ
ท่ีอุณหภูมิ 15 - 16 องศา C  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------  
ส่ิงท่ีพึงหลีกเล่ียง  
 
การกระทาํท่ีควรหลีกเล่ียงในการเสิรฟ์ไวน์ขาว  
 
เสิร์ฟเยน็จดัจนเกินไป หรือกลายเป็นนํ้ าแขง็  
แช่เยน็ไวใ้นตูเ้ยน็นานกวา่ 2 ชัว่โมง  
แช่ไวน์ไวใ้นชอ้งทาํนํ้ าแขง็  
ใส่นํ้ าแขน็ในไวน ์ 
 
 
การกระทาํท่ีควรหลีกเล่ียงในการเสิร์ฟไวนแ์ดง  
 
อุ่นใหร้้อนจนเกินไป การทาํใหไ้วน์เขา้สู่อุณหภูมิ "Chambre" ไม่ไดห้มายความวา่ อุ่นดว้ย ความร้อน  
ใส่ขวดไวน์ไวใ้นหมอ้นํ้ าร้อน  
สาํหรับไวน์ทุกชนิด  
 
ตอ้งปรับอุณหภูมิของไวน์อยา่งชา้ ๆ ใหเ้ขา้สู่อุณหภูมิท่ีเหมาะสมกบัการด่ืม ไม่ควรใชวิ้ธีลดหรือเพ่ิมอุณหภูมิท่ีเร็วเกินไป  
 
อุณหภูมิท่ีไวน์จะมีรสดีท่ีสุด กฎทัว่ไป  
 
ไวน์ใหม่ควรจะเสิร์ฟใหมี้ความเยนํมากกวา่ไวน์ท่ีเกบ็หลายปี  
อยา่ลืมวา่ ขณะท่ีรับประทานอาหาร อุณหภูมิของไวน์ในแกว้จะเพ่ิมข้ึน  
ไวน์ท่ีเสิร์ฟในอุณหภูมิระหวา่ง 6 องศา C และ 8 องศา C ในหอ้งท่ีมีอุณหภูมิ 18 องศา C จะมีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนเป็น 10 องศา C ถึง 12 องศา C ไดใ้น
เวลาประมาณ 10 นาที  
แกว้ดีท่ีเหมาะกบัไวน์ดี ลกัษณะท่ีจาํเป็นของแกว้ไวน์ท่ีดี มีดงัน้ีคือ  
 
แกว้ไวน์จะตอ้งมีขนาดใหญ่พอ เพ่ือท่ีจะไดไ้ม่ตอ้งรินไวน์จนเตม็แกว้  
ควรเป็นแกว้ทรงกลม ปากแกว้แคบเลก็นอ้ย เพ่ือใหก้ล่ินไวน์อบอวลอยูใ่นแกว้ และหอมเตะจมูกของผูด่ื้มได ้ 
ควรมีกา้นแกว้ยาว เพ่ือไม่ใหอุ้ณหภูมิของแกว้ไวน์ในแกว้เพ่ิมข้ึนเร็วเกินไปในขณะท่ีด่ืม  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
ส่ิงสาํคญัท่ีพึงนึกถึง  
แกว้ท่ีดีจะตอ้งทาํข้ึนเพ่ือใหเ้หมาะกบัการด่ืมและการดมกล่ินหอมของไวน ์ไม่ใช่เพียง เพ่ือมองดูสวยงามเท่านั้น  
ควรหลีกเล่ียงแกว้ท่ีหนาหรือแกว้ท่ีมีสีสนั  
ตวัแกว้ควรจะทาํมมาจากเแกว้เน้ือดี มีรูปร่างเรียวบางท่ีสุดท่ีจะทาํได ้และควรจะใสสะอาดดว้ยแค่เพียงแสงไฟกเ็พียง พอแลว้ท่ีจะทาํใหเ้ราสามารถช่ืนชมกบั
สีสนั ประกายแวววาว และความใสของไวน์นั้นได ้ 
ความสะอาดของแกว้ไวน์ แกว้ไวน์จะตอ้งสะอาดปราศจากรอยเปรอะเป้ือน  
 
ระวงัรอยลิปสติกท่ีอาจหลงเหลืออยู ่ 
ลา้งแกว้ในนํ้าอุ่น ๆ ไม่ตอ้งใชน้ํ้ ายาลา้ง  
ใชผ้า้แหง้ท่ีสะอาดเชด็แกว้  
ระวงัอยา่ใหฝุ้่ นจบัอยูบ่นชั้นวางแกว้ 
 
วิธีเปิดขวดไวน์  
 
เม่ือคุณไดเ้ลือกหยบิไวน์มาจากห้ิงเกบ็ไวน์เพ่ือเสิร์ฟใหแ้ขกผูมี้เกียรติของคุณนั้นควรคาํนึงวา่คุณไดเ้กบ็ ไวน์ น้ีไวอ้ยา่งดี โดยไม่ไดถู้กแสงสวา่ง และอยูใ่น
อุณหภูมิท่ีสมํ่าเสมอท่ี 10 - 20 องศา C  
 



ควรสงัเกต ถา้เป็นไวนแ์ดงคุณภาพสูง ท่ีผา่นการบ่มในขวดหลายปี ถา้ไม่มีตะกอนอยูท่ี่กน้ขวดกไ็ม่จาํเป็นจะตอ้งใชต้ะกร้า เสิร์ฟแต่ในกรณีท่ีเป็นไวน์ท่ีผา่น
การบ่มมานาน กอ็าจมีตะกอน จากกรดของเปลือกองุ่นอยูก่น้ขวดคุณจะตอ้งใชค้วามระมดั ระวงัในการเสิร์ฟไวนข์วดน้ีเป็นพิเศษโดยใชต้ะกร้าเสิร์ฟ และวาง
ขวดใหอ้ยูใ่นแนวนอนตามสภาพท่ีมนัอยูบ่นห้ิงเกบ็ไวน์และระวงัอยา่ เขยา่ขวดเพ่ือไม่ใหต้ะกอนเจือปนกบัไวนร์สกลมกล่อมขวดน้ีได ้ 
 
วิธีเปิดฝาขวด (ควรทาํอยา่งเบามือ)  
 
ใชมี้ดกรีดส่วนท่ีเป็นโลหะหรือพลาสติกท่ีหุม้รอบคอขวดออก ใหต้ํ่าจากฝาขวด 1 ซม. เพ่ือไม่ใหไ้วน์ สมัผสัวสัดุใด ๆ รอบคอ ขวดในขณะริน และเชด็ดว้ยผา้
สะอาด  
 
วิธีเปิดจุกคอร์ก  
 
การจะเปิดจุกคอร์กไดดี้ ควรจะมีท่ีเปิดจุกคอร์กแบบเกลียวเพ่ือความสะดวกในการเปิด  
เม่ือดึงจุกคอร์กออกมาแลว้ ใหด้มกล่ินจากจุกคอร์กน้ีอยา่งระมดัระวงั ถา้มีกล่ินบูดอยูใ่นจุกคอร์กจะตอ้งเกบ็ไวน์ขวดน้ี และ เสิร์ฟไวน์ขวดใหม่ทนัที  
เช็ดรอบคอขวดอีกคร้ัง โดยเช็ดรอบขอบดา้นในของขวดดว้ย  
รินไวน์ลงในแกว้เลก็นอ้ยเพ่ือชิมรสชาติ  
วิธีเปิดขวดแชมเปญหรือไวน์ฟอง  
 
จบัขวดดว้ยมือหน่ึง และใชมื้ออีกชา้งหน่ึงปลดลวดท่ีรัดจุกคอร์กอยู ่ 
เอียงขวดเลก็นอ้ยใหเ้ป็นมุมเฉียง จบัจุกคอร์กใหแ้น่นขณะท่ีหมุนขวดไปดว้ย จุกคอร์กจะขยบัออกอยา่งง่าย ๆ ต่อจากนั้นกค่็อย ๆ ดึงจุกคอร์ก ออกทีละนอ้ย 
เพ่ือใหแ้ก๊สภายในขวด ดนัออกมาอยา่งเงียบ ๆ ชา้ ๆ โดยไม่ทาํใหฟ้องลน้ออกมา  
เช็ดรอบคอขวดดว้ยผา้สะอาด เทแชมเปญเพียงเลก็นอ้ยลงในแกว้แต่ละใบ แลว้จึงเติมลงในแกว้แต่ละใบอีกคร้ังใหเ้ป็น 2/3 ของแกว้  
อยา่บดบงัฉลากบนขวด เพราะฉลากท่ีออกแบบมาอยา่งสวยงามเหล่าน้ีจะเป็นเสน่ห์ส่วนหน่ึงท่ีดึงดูดใจผูด่ื้ม  
ไม่ควรใชท่ี้เขยา่ผมสเหลา้เพ่ือเพ่ิมฟองอยา่งเดด็ขาด เพราะจะเป็นการทาํลายฟองและกล่ิมหอมของไวน์ชนิดน้ีใหห้มดไปและ ยงัเป็นการดูหม่ินความพยายาม
ของทั้งผูผ้ลิตและ ผูเ้กบ็รักษาอีกดว้ย  
 
การรินไวน์อยา่งถูกวิธี  
 
ไม่มีอะไรจะง่ายดายเท่าการรินไวน ์อยา่งไรกต็าม คุณควรทาํตามนาํแนะนาํเหล่าน้ีอยา่งตั้งใจดว้ย  
 
อยา่ใหข้วดอยูสู่งจากแกว้ ควรใหค้อขวดอยูใ่กลก้บัปากแกว้ เพ่ือท่ีไวน์จะไดไ้หลลงแกว้อยา่งเบา ๆ ละไวน์ไม่กระเพ่ือม  
อยา่ใหค้อขวดไวน์อิงติดกบัปากแกว้ขณะริน  
ระวงัใหไ้วน์หยดสุดทา้ยท่ีคุณรินนั้นหยดลงในแกว้ไวน์ ไม่ใช่หยดลงบนผา้ปูโต๊ะทาํไดโ้ดยหมุนขวดเลก็นอ้ยใน ขณะท่ียกคอขวดข้ึนจากนั้นเชด็คอขวดทนัที
ดว้ย ผา้สะอาด ก่อนท่ีจะเสิร์ฟไวน ์ใหแ้ขกคนต่อไป(เสิร์ฟจากซา้ยไปขวา และสุภาพ- สตรีก่อนสุภาพบุรุษ)  
ถา้คุณใชผ้า้รองถือขวด เม่ือหยบิขวดไวน์ออกจากถงัแช่ จะตอ้งระวงัไม่ใหผ้า้ปิดบงั ฉลากบนขวดไวน์ซ่ึงเปรียบเสมือนประกาศนียบตัรรับรองไวน์ขวดนั้นเลย
ทีเดียว  
อยา่รินไวน์จนปร่ิมถึงขอบแกว้  
อยา่ปล่อยใหแ้กว้วา่งเปล่า โดยไม่ไดเ้ติมไวน์ รวมทั้งอยา่รินไวน์ใหม้ากเกินไป  
ไวน์ และอาหาร ความสมดุลแห่งรสชาติ  
 
แมเ้ราจะทาํตามกฎท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดป้ฎิบติัสืบต่อกนัมาหลายชัว่อายคุน กไ็ม่ไดห้มายความวา่เราจะตอ้งหนัหลงัใหก้บัการแสวงหาความผสมกลมกลืนของ
รสชาติท่ีแปลกใหม่ หรือแตกต่างกนัออกไปหลกัสาํคญักคื็อ จะตอ้งจดัอาหารและไวน ์ใหส่้งเสริมรสชาติของกนัและกนัโดยไม่ไปกลบหรือทาํลายเอกลกัษร์
ของรสชาติ ท่ีมีอยูเ่ฉพาะตวัความผสมกลมกลืนของรสชาติน้ี กเ็หมือนกบัความผสมกลมกลืนของสีสนั หรือดนตรี  
 
คุณควรจะตอ้งเสิร์ฟไวน์หลายชนิในอาหารต่อม้ือ จุดประสงคก์เ็พ่ือท่ีจะสร้าง "ลาํดบั"จากความอ่อนนุ่มท่ีสุด ไปสู่รสชาติเตม็ ขั้น โดยเสริฟ  
 
ไวน์รสไม่หวาน ก่อน ไวน์หวาน  
ไวน์ขาว ก่อน ไวน์แดง  
ไวน์แดง ก่อน ไวน์ท่ีมีรสหวาน  
และไวน์ใหม่ ก่อน ไวน์ท่ีเกบ็บ่มไวห้ลายปี  
 
และมีแต่นํ้าเท่านั้น ไม่ใช่ไวน ์ท่ีเหมาะจะด่ืมร่วมกบัอาหารท่ีปรุงรสดว้ยนํ้ าสม้สายชู สลดั พดุด้ิงสม้ หรือพดุด้ิงช็อกโกแลต เพราะอาหารเหล่าน้ีมีส่วนประกอบ
ท่ีเป็นศตัรูกบัไวน ์ทาํใหไ้วน์ไม่มีรสชาติ หรือมีรสชาติเปล่ียนไป 



Beer ( เบียร์ )  
ความนุ่มนวลบนฟองชวยช่ืน  
 
กาํเนิดเบียร์โบราณ  
เช่ือกนัวา่เบียร์มีมาเกือบ 9,000 ปีแลว้โดยชาวบาบีโลนเป็นชาติแรกท่ีคิดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลข้ึ์นมาท่ีต่อมาถูก เรียกวา่เบียรไวส้าํหรับสงัเวยเทพเจา้ของ
เขาชาวบาบีโลนนิยมด่ืมเบียร์กนัทั้งบา้นทั้งเมืองโดยมีร้านขายเบียร์ผดุข้ึนมาทัว่ ราชอาณาจกัรราวกบัดอกเห็ดซ่ึงแหล่งขายเบียร์ในยคุนั้นเรียกวา่Bit Sikari
ผูบ้นัทึกไวว้า่ชาวอียปิตรู้์จกัทาํเบียร์ทีหลงักวา่ ชาวบาบีโลนแต่อียปิตก์เ็ป็นชาติท่ีเก่าแก่ท่ีคิดคน้เบียร์ไดเ้อง  
 
กาํเนิดเบียร์ยคุใหม่  
ประวติัศาสตร์ของเบียร์ยคุใหม่เร่ิมท่ีประเทศเยอรมนัเจา้ตาํรับแห่งเบียร์ โดยชาวเยอรมนัโบราณไดเ้ป็นผูคิ้ดคน้ทาํเบียร์ข้ึนในแควน้บาวาเรีย โดยไม่ได้
ลอกเลียนแบบการทาํเบียร์จากชาติใด ๆ เคร่ืองด่ืมท่ีมีฟองชนิดน้ีชาวเยอรมนัทาํจากขา้วมอลท์ ยคุนั้นเรียกวา่ Peor หรือ Bior จนเพ้ียนมาเป็นคาํวา่ Beer 
ส่วนใหญ่ของผูท้าํเบียร์ในยคุนั้นไดแ้ก่พระ ท่ีตอ้งการชกัจูงใหผู้ค้นนบัถือศาสนาคริสต ์โดยเอาเบียร์เป็นเคร่ืองล่อ  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
ปัจจยัทีใชใ้นการทาํเบียร์  
เบียร์คือสุราชนิดหน่ึงท่ีจดัอยูใ่นประเภทสุราแช่ (คือสุราท่ียงัไม่ไดก้ลัน่) เบียร์แต่ละยคุโบราณมีวตัถุดิบและกรรมวิธีหลายอยา่งไดแ้ก่พวกธญัญาพืชนานาพนัธ์ุ 
และผลไมต่้าง ๆ แต่ในปัจจุบนัเบียร์ส่วนใหญ่ผลิตจากขา้วมอลท์ของขา้วบาร์เล่ยเ์ท่านั้นวิธีทาํอยา่งยอ่คือนาํขา้วมอลท์ไปบดแลว้ตม้ใหสุ้ก หมกัดว้ยเช้ือยสีตก์บั
ดอกฮอพ พาสเจอร์ไรซ์และนาํเกบ็ไวใ้นหอ้งเยน็ 2-3 เดือน กจ็ะไดน้ํ้ าเบียร์ท่ีด่ืมแลว้กระชุ่มกระชวยส่วนวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเบียร์มีดงัน้ี  
 
มอลท์ ( Malts ) มอลท์คือการนาํขา้วบาร์เล่ยมาเพาะใหง้อกรากการทาํเบียร์ใหไ้ดคุ้ณภาพดี จะตอ้งเลือกขา้วบาร์เล่ยท่ี์จะเพาะเป็นมอลท์ท่ีมีคุณภาพดี มี
ผูผ้ลิตเบียร์จาํนวนไม่นอ้ยท่ีทุ่นค่าใชจ่้ายของตน้ทุนโดยเอาธญัพืชอ่ืน ๆ เช่น ขา้วเหนียว ขา้วโพด ขา้วโอ๊ตและขา้วไรยม์าเป็นส่วนผสมในการผลิตเบียร์ ส่ิง
เหล่าน้ีกจ็ะทาํใหเ้บียร์มนัและหอมไม่เท่าท่ีควรขา้วบาร์เล่ย ์2 พนัธ์ุท่ีนิยมนาํมาทาํเบียร์ท่ีสุด คือ พนัธ์ุ ทู-ราว บาร์เล่ย ์และพนัธ์ุ ซิก-ราว บาร์เล่ย ์ผูผ้ลิตเบียร์ใน
ยโุรปส่วนใหญ่จะใชส้องพนัธ์ุน้ี เช่น เยอรมนั สเปญ ฝร่ังเศษ องักฤษ และ เดนมาร์ก  
 
ฮอพส์ (Hops) ฮอพส์เป็นดอกไมท่ี้มีรสขมและหอม มีคุณสมบติัเป็นยารักษาโรคหลายชนิด การนาํดอกฮอพมาผสมในเบียร์องักฤษเป็นชาติแรก คุณสมบติั
พิเศษของฮอพคือ ทาํใหเ้กิดกล่ินหอมอนัเยา้ยวนในนํ้าเบียร์ และขมลึก ๆ ดอกฮอพมีหลายพนัธ์ุดว้ยกนั  
 
นํ้า ( Water ) นํ้าตามธรรมชาติท่ีส่วนผสมของแคลเซ่ียมเหมาะสาํหรับการทาํเบียร์รสเขม้ขน้ เช่น ประเทศองักฤษเบียร์ชนิดปอลเอล ผลิตท่ีเบอร์ตนั ออนเท
รสต ์มีช่ือเสียงมาก เพราะนํ้าท่ีนัน่มีปริมาณแคลเซ่ียมซลัเฟต (ยปิซมั) มากกวา่ท่ีอ่ืนท่ีอเมริกา นํ้ากอิ็ทธิพลต่อเบียร์ท่ีนัน่มาก เช่นนํ้ าจากทะเลสาบเฮมลอ็ค
บริเวณดงักล่าวกเ็ป็นแหล่งผลิตเบียร์มีช่ือรายใหญ่หลายราย  
 
ยสีต ์( Yeast ) การทาํเบียร์ยคุโบราณใชย้สีตต์ามธรรมชาติท่ีมีในอากาศทัว่ ๆ ไปในปี ค.ศ.1876 จึงไดมี้การคิดคน้ตวัยสีต ์จากหอ้งปฏิบติัการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ึนยสีตต์ามธรรมชาตินั้นเม่ือทาํปฏิกริยาทางวิทยาศาสตร์นํ้ าส่า บางคร้ังจะทาํไดต้วัยสีตท่ี์ใหก้ล่ินรสท่ีเราไม่ตอ้งการ การเตรียมเช้ือยสีตจ์าก
หอ้งปฏิบติัการเราสามารถควบคุมและเฟ้นตวัยสีตท่ี์เราตอ้งการมาทาํการหมกักบัเบียร ◌์ไดย้สีตท่ี์นาํมาใชก้บัเบียร์มีประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภท คือประเภทท่ี
กินนํ้ าตาลจนอ่ิมแลว้ซบเซาง่วงนอนตกไปอยูท่ี่กน้ถงัยสีตป์ระเภทน้ีใชท้าํ ลาเคอร์เบียร์ ส่วนอีกประเภทหน่ึงตรงกนัขา้มกบัประเภทแรกคือ เม่ือกินนํ้ าตาลจน
อ่ิมกลบักระฉบักระเฉงลอยตวัข้ึนไปผาดโผนอยูบ่นนํ้ าส่าของเบียร์  
 
วตัถุปัจจยัอ่ืนท่ีใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการทาํเบียร์  
ปัจจยัอ่ืน ๆ เหล่านั้น ไดแ้ก่สีคราเมล ใชป้รุงแต่งเบียร์ทาํใหเ้บียร์มีสีสนัเป็นเหลืองทอง หรือดาํมืด หรืออาจเป็นจาํพวกนํ้าเช่ือมบางชนิดท่ีผูผ้ลิตเบียร์ผสมในนํ้ า
เบียร์ใหมี้เอกลกัษณะจาํเพาะเจาะจง ผูผ้ลิตบางรายใชห้รือนํ้าของเน้ือยา่งผสมในเบียร์ 

 


