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ดื่มผักและผลไม้พร้อมดื่มนอกจากมีคุณค่า
ทางโภชนาการแล้ว ส�าหรบัในประเทศไทย

ที่สนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยน�้านมแม่เน่ืองจากนมแม่มีสาร
อาหารตามที่ทารกต้องการซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค ส่งผลให้ผู้เป็นแม่ต้องได้
รับสารอาหารทีเ่พยีงพอและให้พลงังานสงูต่อการผลติน�า้นมให้
แก่บตุร ซึง่โดยทัว่ไปแม่ทีใ่ห้นมบตุรสามารถผลติน�า้นมประมาณ 
วนัละ 20 – 30 ออนซ์ อย่างไรกต็ามแม่ในสงัคมปัจจบุนัเป็นคณุ
แม่ทีอ่ยูใ่นวยัท�างานไม่ค่อยมเีวลาท�าอาหาร จึงมกัจะพบปัญหามี
ปรมิาณน�า้นมออกมาน้อย เทคโนโลยกีารผลติเคร่ืองด่ืมน�า้หัวปลี
ผสมสมนุไพรพร้อมดืม่ตอบโจทย์กระตุ้นน�า้นมแม่ เป็นทางเลอืก
หนึ่งที่จะช่วยให้คุณแม่สามารถผลิตน�้านมได้ตามความต้องการ 

หัวปลี สมุนไพรไทยกับการบ�ารุงน�้านม
ปลีกล้วยหรือหัวปลี (Banana blossom) เป็นส่วนดอก

ของกล้วยที่ยังมีกาบขนาดใหญ่ห่อหุ้มอยู่ภายนอกเรียงตัวทับ
ซ้อนกันแน่นเป็นรูปดอกบัวตูมทรงสูง แต่ดอกกล้วยที่แท้จริง
คือส่วนที่เป็นหลอดสีเหลืองที่ติดและเรียงตัวอยู่รอบแกนขนาด
ใหญ่รวมกันเป็นช่อดอก แต่ละช่อจะถูกแบ่งกั้นด้วยกาบท่ีมีสี
น�้าตาลแดงเป็นช้ัน กล้วยหนึ่งดอกจะเจริญเป็นผลกล้วยเพียง
หนึ่งผล กล้วยหนึ่งช่อก็คือกล้วยหนึ่งหวี และกล้วยหลายหวีมา
รวมกันเรียกว่ากล้วยหนึ่งเครือ หัวปลีกินได้ทั้งแบบดิบและสุก 

แบบดิบท�าในรูปของผักเป็นเครื่องเคียง รสชาติฝาด ถ้าน�าไป 
ปรุงสุก รสชาติออกหวาน โดยคุณค่าโภชนาการที่ร่างกายจะได้ 
รบัจากหวัปล ี100 กรมั ได้แก่ เส้นใยอาหาร 0.8 กรมั แคลเซยีม  
28 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 40 มิลลิกรัม ซ่ึงหัวปลีมีแคลเซียม 
มากกว่ากล้วยสุกถึง 4 เท่า นอกจากนี้ยังมี โปรตีน ธาตุเหล็ก  
ฟอสฟอรสั วติามนิซ ีบตีาแคโรทนีทีม่คีณุสมบตัใินการบ�ารุงเลือด  
(พิมพ์เพ็ญและนิธิยา, 2557) เนื่องจากแม่มีการสูญเสียเลือด 
ระหว่างการคลอดและการบ�ารุงน�้านมของแม่ท่ีเพิ่งคลอดบุตร 
ในช่วงให้นมบุตรเพราะมีสารที่ช ่วยเสริมสร้างภูมิคุ ้มกัน 
นอกจากนี้หัวปลียังช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบ  
แก้ร้อนใน และสามารถช่วยลดระดับน�้าตาลในเลือด จากที ่
กล่าวมาหัวปลีที่มีคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณขับน�้านมสูง  
อุดมด ้วยสารอาหารท่ีเหมาะกับคุณแม่ที่ เพิ่งคลอดบุตร  
จึงสามารถน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่ม
น�้าผักและผลไม้พร้อมดื่มได้

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม
น�้าหัวปลีผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม
ตอบโจทย์กระตุ้นน�้านมแม่

ผลิตภัณฑ์น�้าผักและผลไม้พร้อมดื่ม คือเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพที่ได้จากส่วนประกอบของพืชผักผลไม้
และสมุนไพร คือ ต้น ใบ ดอก เมล็ด รากหรือเหง้า  
เป็นต้น เครื่องดื่มผักและผลไม้พร้อมดื่มจึงเป็น
การแปรรูปผลิตผลจากธรรมชาติที่ให้คุณค่าทาง
โภชนาการโดยพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต 
การบรรจุในภาชนะแบบต่างๆ เพื่อความสะดวกต่อ
การบริโภค

เคร่ือง

ปฏิญญา จิยิพงศ์* นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ 
จันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี* นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
เจนจิรา จันทร์มี* วรินทิพย์ สิทธิชัย* สุพัตรา คชสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์

* ส�านักเทคโนโลยีชุมชน

อุดมไปด้วยสาร
ต้านอนุมูลอิสระ

ช่วยชะลอวัย

ป้องกัน
โรคโลหิตจาง

บรรเทาอาหาร
ติดเชื้อ

ช่วยบ�ารุงและเพิ่มน�้านม
(ส�าหรับผู้ให้นมบุตร)

ช่วยรักษาโรค
กระเพาะอาหาร

อักเสบ

อุดมไปด้วย
วิตามิน C E A

ช่วยลดระดับ
น�้าตาลในเลือด
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การคัดเลือกพืชสมุนไพรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
การศึกษาพืชผักสมุนไพรซ่ึงสรรพคุณส่วนใหญ่มีประโยชน์

ต่อสุขภาพที่เหมาะกับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรช่วยบ�ารุงน�้านม 
ได้แก่ ขิง ซึ่งมีโปรตีน ไขมัน แคลเซียม วิตามินเอ บีหนึ่ง บีสอง  
คาร์โบไฮเดรต สรรพคุณช่วยขับลม แก้อาเจียน ช่วยย่อยไข
มันได้ดี ลดการบีบตัวของล�าไส้ บรรเทาอาการปวดท้องเกร็ง  
ขบัเหง่ือ เพิม่การไหลเวยีนเลอืด ท�าให้น�า้นมไหลได้ด ีลดอาการ
อาเจียน และสรรพคุณที่ดีของขิงจะผ่านทางน�้านมไปสู ่ลูก  
ท�าให้ลูกไม่ปวดท้อง กระชาย มีแคลเซียมสูง มีวิตามิน ช่วยซับ
น�้าคาวปลาให้สตรีหลังคลอดบุตร มีฤทธ์ิเหมือนกับฮอร์โมน 
เอสโตรเจน ใบกะเพรา มีธาตุเหล็ก แคลเซียม ฟอสฟอรัส  
เส้นใยอาหารสงู สรรพคณุความร้อนจากใบกะเพราช่วยเพิม่การ
ไหลเวียนของเลือด ช่วยให้มีน�้านมมากขึ้น แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
หวดั คลืน่ไส้ อาเจยีน ช่วยท�าให้อารมณ์ดีขึน้ ยิง่ถ้าเด็กได้รบัจาก

นมแม่ กจ็ะช่วยลดอาการท้องอดืท้องเฟ้อในเดก็ด้วย ในประเทศ
อนิโดนเีซยีใช้ ใบกะเพราปรงุอาหารกนิเพือ่ขบัน�า้นม ใบแมงลกั 
มีธาตุเหล็ก แคลเซียม วิตามินบี และวิตามินซีสูง สรรพคุณช่วย
ให้มีรสหอมร้อน ท�าให้น�้านมไหลได้ดี ขับลม ขับเหงื่อ กานพลู
หรือดอกกานพลู มีส่วนประกอบส�าคัญคือ  ยูจีนอล (Eugenol) 
สรรพคณุช่วยขบัน�า้นม มฤีทธิช่์วยขบัน�า้ดเีพือ่น�าไปย่อยอาหาร 
ลดอาการบีบตัวของล�าไส้บรรเทาอาการแน่น จุกเสียด โป๊ยกั๊ก 
เป็นสมนุไพรจนีช่วยกระตุน้การผลติน�า้นม กระตุน้การไหลเวียน
โลหติ และมฤีทธิเ์หมอืนกบัฮอร์โมนเอสโตรเจน และอนิทผาลมั 
มีวิตามิน แคลเซียม ซัลเฟอร์ เหล็ก โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส 
แมกนเีซยีม และไฟเบอร์ สรรพคณุช่วยเพิม่สารอาหารส�าคญัใน
น�า้นมแม่ ช่วยเพิม่ภมูคุ้ิมกนัของร่างกาย ท�าให้ลกูน้อยมสีขุภาพ 
ที่แข็งแรง

• สมุนไพรไทยชนิดต่างๆ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มน�้าหัวปลีผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม

การพัฒนาสูตร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและ

เคร่ืองดื่ม ส�านักเทคโนโลยีชุมชน มีแนวคิดเลือกหัวปลีเป็น
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืม เพราะหัวปลีมีคุณค่า
ทางโภชนาการต่อร่างกายและเป็นแหล่งของแร่ธาตแุละวติามนิ
ที่ดีต่อสุขภาพ โดยการแปรรูปเป็นน�้าหัวปลีผสมสมุนไพรบรรจุ

ขวดแก้วผ่านกระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อน สามารถเก็บ
รกัษาได้นาน และสะดวกต่อการบรโิภค โดยคณะวจิยัได้ทดลอง
พฒันาสตูรเครือ่งดืม่น�า้หวัปลีผสมสมนุไพรพร้อมดืม่จากวตัถดุบิ
จากธรรมชาติ ซึ่งมีส่วนประกอบหลักคือ น�้าหัวปลี อินทผาลัม 
และสมุนไพร ได้แก่ ขิง กระชาย ใบแมงลัก ใบกะเพรา โป๊ยกั๊ก 
และกานพลู 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

เครื่องดื่มน�้าหัวปลีผสมสมุนไพรพร้อมดื่มให้แก่ บริษัท อีคอน 
แก็ค พลัส จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องดื่มน�้าผล
ไม้จ�าหน่ายในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและรับจ้างผลิตเครื่องดื่มให้
แก่ลูกค้าทั่วไป โดยผู้ประกอบการต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้า
หัวปลีผสมสมุนไพรพร้อมด่ืม ขณะนี้ผู้ประกอบการอยู่ระหว่าง
ทดลองผลติเพือ่จ�าหน่ายโดยมกีลุม่เป้าหมายคอืแม่ทีใ่ห้นมบตุร
และกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

จากการศึกษาพัฒนาสูตรและทดสอบการยอมรับทาง
ประสาทสมัผสัในห้องปฏบิตักิาร พบว่า การใช้ปรมิาณน�า้หวัปลี
ที่มากกว่าร้อยละ 50 ได้กลิ่นและรสชาติของหัวปลีมากกว่า

สมุนไพร และเมื่อปรับสูตรและวิธีสกัดสมุนไพรให้เหมาะสม  
พบว่าสูตรท่ีได้รับการคัดเลือก คือ การใช้น�้าหัวปลีร้อยละ 45 
น�้าอนิทผาลมัรอ้ยละ 30 ซึง่ใหค้วามหวานได้ 15 บรกิซ ์ผสมกับ 
น�้าสมุนไพรฤทธิ์ร้อน ได้แก่ ขิง กระชาย ใบกะเพรา และ
สมนุไพรฤทธิเ์ยน็ ได้แก่ ใบแมงลกั กานพล ูและโป๊ยกัก๊ เพือ่เพิม่ 
กลิ่นและได้รสชาติท่ีเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค จากนั้นน�าน�้า
หัวปลีผสมสมุนไพรที่ได้ไปให้ความร้อน บรรจุในขวดแก้วนึ่ง 
ไล่อากาศ และน�าไปฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 

นอกจากนี้ได ้น�าผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการ ผลวิเคราะห์พบว่าผลิตภัณฑ์ปริมาณ 200 มิลลิลิตร  
มพีลงังานทัง้หมด 40 กโิลแคลอร ีคาร์โบไฮเดรตทัง้หมดร้อยละ 3  
ใยอาหารร้อยละ 3 โซเดียมร้อยละ 1 และแคลเซียมร้อยละ 2

• นักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม


