สรรสาระ

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม

น�้ำหัวปลีผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม
ตอบโจทย์กระตุ้นน�้ำนมแม่

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

เครือ่ ง

ดื่มผักและผลไม้พร้อมดื่มนอกจากมีคุณค่า
ทางโภชนาการแล้ว ส�ำหรับในประเทศไทย
ที่สนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยน�้ำนมแม่เนื่องจากนมแม่มีสาร
อาหารตามที่ทารกต้องการซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค ส่งผลให้ผู้เป็นแม่ต้องได้
รับสารอาหารทีเ่ พียงพอและให้พลังงานสูงต่อการผลิตน�ำ้ นมให้
แก่บตุ ร ซึง่ โดยทัว่ ไปแม่ทใี่ หนมบุตรสามารถผลิตน�ำ้ นมประมาณ
วันละ 20 – 30 ออนซ์ อย่างไรก็ตามแม่ในสังคมปัจจุบนั เป็นคุณ
แม่ทอี่ ยูใ่ นวัยท�ำงานไม่คอ่ ยมีเวลาท�ำอาหาร จึงมักจะพบปัญหามี
ปริมาณน�ำ้ นมออกมาน้อย เทคโนโลยีการผลิตเครือ่ งดืม่ น�ำ้ หัวปลี
ผสมสมุนไพรพร้อมดืม่ ตอบโจทย์กระตุน้ น�ำ้ นมแม่ เป็นทางเลือก
หนึ่งที่จะช่วยให้คุณแม่สามารถผลิตน�้ำนมได้ตามความต้องการ

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

แบบดิบท�ำในรูปของผักเป็นเครื่องเคียง รสชาติฝาด ถ้าน�ำไป
ปรุงสุก รสชาติออกหวาน โดยคุณค่าโภชนาการที่ร่างกายจะได้
รับจากหัวปลี 100 กรัม ได้แก่ เส้นใยอาหาร 0.8 กรัม แคลเซียม
28 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 40 มิลลิกรัม ซึ่งหัวปลีมีแคลเซียม
มากกว่ากล้วยสุกถึง 4 เท่า นอกจากนี้ยังมี โปรตีน ธาตุเหล็ก
ฟอสฟอรัส วิตามินซี บีตาแคโรทีนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการบ�ำรุงเลือด
(พิมพ์เพ็ญและนิธิยา, 2557) เนื่องจากแม่มีการสูญเสียเลือด
ระหว่างการคลอดและการบ�ำรุงน�้ำนมของแม่ที่เพิ่งคลอดบุตร
ในช่ ว งให้ น มบุ ต รเพราะมี ส ารที่ ช ่ ว ยเสริ ม สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น
นอกจากนี้ หั ว ปลี ยั ง ช่ ว ยรั ก ษาโรคกระเพาะอาหารอั ก เสบ
แก้ร้อนใน และสามารถช่วยลดระดับน�้ำตาลในเลือด จากที่
กล่าวมาหัวปลีที่มีคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณขับน�้ำนมสูง
อุ ด มด้ ว ยสารอาหารที่ เ หมาะกั บ คุ ณ แม่ ที่ เ พิ่ ง คลอดบุ ต ร
จึงสามารถน�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
น�้ำผักและผลไม้พร้อมดื่มได้

หัวปลี สมุนไพรไทยกับการบ�ำรุงน�้ำนม

ปลีกล้วยหรือหัวปลี (Banana blossom) เป็นส่วนดอก
ของกล้วยที่ยังมีกาบขนาดใหญ่ห่อหุ้มอยู่ภายนอกเรียงตัวทับ
ซ้อนกันแน่นเป็นรูปดอกบัวตูมทรงสูง แต่ดอกกล้วยที่แท้จริง
คือส่วนที่เป็นหลอดสีเหลืองที่ติดและเรียงตัวอยู่รอบแกนขนาด
ใหญ่รวมกันเป็นช่อดอก แต่ละช่อจะถูกแบ่งกั้นด้วยกาบที่มีสี
น�้ำตาลแดงเป็นชั้น กล้วยหนึ่งดอกจะเจริญเป็นผลกล้วยเพียง
หนึ่งผล กล้วยหนึ่งช่อก็คือกล้วยหนึ่งหวี และกล้วยหลายหวีมา
รวมกันเรียกว่ากล้วยหนึ่งเครือ หัวปลีกินได้ทั้งแบบดิบและสุก
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อุดมไปด้วยสาร
ต้านอนุมูลอิสระ
ช่วยชะลอวัย

ป้องกัน
โรคโลหิตจาง
บรรเทาอาหาร
ติดเชื้อ

ช่วยบ�ำรุงและเพิ่มน�้ำนม
(ส�ำหรับผู้ให้นมบุตร)
ช่วยรักษาโรค
กระเพาะอาหาร
อักเสบ
อุดมไปด้วย
วิตามิน C E A
ช่วยลดระดับ
น�้ำตาลในเลือด

* ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน

สรรสาระ
การคัดเลือกพืชสมุนไพรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ

นมแม่ ก็จะช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อในเด็กด้วย ในประเทศ
อินโดนีเซียใช้ ใบกะเพราปรุงอาหารกินเพือ่ ขับน�ำ้ นม ใบแมงลัก
มีธาตุเหล็ก แคลเซียม วิตามินบี และวิตามินซีสูง สรรพคุณช่วย
ให้มีรสหอมร้อน ท�ำให้น�้ำนมไหลได้ดี ขับลม ขับเหงื่อ กานพลู
หรือดอกกานพลู มีส่วนประกอบส�ำคัญคือ ยูจีนอล (Eugenol)
สรรพคุณช่วยขับน�ำ้ นม มีฤทธิช์ ว่ ยขับน�ำ้ ดีเพือ่ น�ำไปย่อยอาหาร
ลดอาการบีบตัวของล�ำไส้บรรเทาอาการแน่น จุกเสียด โป๊ยกั๊ก
เป็นสมุนไพรจีนช่วยกระตุน้ การผลิตน�ำ้ นม กระตุน้ การไหลเวียน
โลหิต และมีฤทธิเ์ หมือนกับฮอร์โมนเอสโตรเจน และอินทผาลัม
มีวิตามิน แคลเซียม ซัลเฟอร์ เหล็ก โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส
แมกนีเซียม และไฟเบอร์ สรรพคุณช่วยเพิม่ สารอาหารส�ำคัญใน
น�ำ้ นมแม่ ช่วยเพิม่ ภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย ท�ำให้ลกู น้อยมีสขุ ภาพ
ที่แข็งแรง

การพัฒนาสูตร

ขวดแก้วผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน สามารถเก็บ
รักษาได้นาน และสะดวกต่อการบริโภค โดยคณะวิจยั ได้ทดลอง
พัฒนาสูตรเครือ่ งดืม่ น�ำ้ หัวปลีผสมสมุนไพรพร้อมดืม่ จากวัตถุดบิ
จากธรรมชาติ ซึ่งมีส่วนประกอบหลักคือ น�้ำหัวปลี อินทผาลัม
และสมุนไพร ได้แก่ ขิง กระชาย ใบแมงลัก ใบกะเพรา โป๊ยกั๊ก
และกานพลู

การศึกษาพืชผักสมุนไพรซึ่งสรรพคุณส่วนใหญ่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพที่เหมาะกับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรช่วยบ�ำรุงน�้ำนม
ได้แก่ ขิง ซึ่งมีโปรตีน ไขมัน แคลเซียม วิตามินเอ บีหนึ่ง บีสอง
คาร์โบไฮเดรต สรรพคุณช่วยขับลม แก้อาเจียน ช่วยย่อยไข
มันได้ดี ลดการบีบตัวของล�ำไส้ บรรเทาอาการปวดท้องเกร็ง
ขับเหงือ่ เพิม่ การไหลเวียนเลือด ท�ำให้นำ�้ นมไหลได้ดี ลดอาการ
อาเจียน และสรรพคุณที่ดีของขิงจะผ่านทางน�้ำนมไปสู่ลูก
ท�ำให้ลูกไม่ปวดท้อง กระชาย มีแคลเซียมสูง มีวิตามิน ช่วยซับ
น�้ำคาวปลาให้สตรีหลังคลอดบุตร มีฤทธิ์เหมือนกับฮอร์โมน
เอสโตรเจน ใบกะเพรา มีธาตุเหล็ก แคลเซียม ฟอสฟอรัส
เส้นใยอาหารสูง สรรพคุณความร้อนจากใบกะเพราช่วยเพิม่ การ
ไหลเวียนของเลือด ช่วยให้มีน�้ำนมมากขึ้น แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
หวัด คลืน่ ไส้ อาเจียน ช่วยท�ำให้อารมณ์ดขี นึ้ ยิง่ ถ้าเด็กได้รบั จาก

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครื่องดื่ม ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน มีแนวคิดเลือกหัวปลีเป็น
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เพราะหัวปลีมีคุณค่า
ทางโภชนาการต่อร่างกายและเป็นแหล่งของแร่ธาตุและวิตามิน
ที่ดีต่อสุขภาพ โดยการแปรรูปเป็นน�้ำหัวปลีผสมสมุนไพรบรรจุ

• สมุนไพรไทยชนิดต่างๆ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มน�้ำหัวปลีผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
เครื่องดื่มน�้ำหัวปลีผสมสมุนไพรพร้อมดื่มให้แก่ บริษัท อีคอน
แก็ค พลัส จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องดื่มน�้ำผล
ไม้จ�ำหน่ายในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและรับจ้างผลิตเครื่องดื่มให้
แก่ลูกค้าทั่วไป โดยผู้ประกอบการต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ำ
หัวปลีผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม ขณะนี้ผู้ประกอบการอยู่ระหว่าง
ทดลองผลิตเพือ่ จ�ำหน่ายโดยมีกลุม่ เป้าหมายคือแม่ทใี่ ห้นมบุตร
และกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
จากการศึ ก ษาพั ฒ นาสู ต รและทดสอบการยอมรั บ ทาง
ประสาทสัมผัสในห้องปฏิบตั กิ าร พบว่า การใช้ปริมาณน�ำ้ หัวปลี
ที่มากกว่าร้อยละ 50 ได้กลิ่นและรสชาติของหัวปลีมากกว่า

สมุนไพร และเมื่อปรับสูตรและวิธีสกัดสมุนไพรให้เหมาะสม
พบว่าสูตรที่ได้รับการคัดเลือก คือ การใช้น�้ำหัวปลีร้อยละ 45
น�้ำอินทผาลัมร้อยละ 30 ซึง่ ให้ความหวานได้ 15 บริกซ์ ผสมกับ
น�้ำสมุนไพรฤทธิ์ร้อน ได้แก่ ขิง กระชาย ใบกะเพรา และ
สมุนไพรฤทธิเ์ ย็น ได้แก่ ใบแมงลัก กานพลู และโป๊ยกัก๊ เพือ่ เพิม่
กลิ่นและได้รสชาติที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จากนั้นน�ำน�้ำ
หัวปลีผสมสมุนไพรที่ได้ไปให้ความร้อน บรรจุในขวดแก้วนึ่ง
ไล่อากาศ และน�ำไปฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
นอกจากนี้ ไ ด้ น� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต รวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการ ผลวิเคราะห์พบว่าผลิตภัณฑ์ปริมาณ 200 มิลลิลิตร
มีพลังงานทัง้ หมด 40 กิโลแคลอรี คาร์โบไฮเดรตทัง้ หมดร้อยละ 3
ใยอาหารร้อยละ 3 โซเดียมร้อยละ 1 และแคลเซียมร้อยละ 2

• นักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม
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