
นำ�านมจ้ากพืชพร้อมดืื่�ม
คำาสำาคัญ : ปีลิายข�าว เม็ดมะม�วงหิุ่มพานต์ นมจัากพ้ช

ทางเลือกผลิตภัณฑ์์นมจำากพืัช
ปัจัจ่ับันผู่้บริโภิค์หันมารับประทำานอาหารแลุ่ะเค์รื�องดืื�มทำ่�มาจัากพืัชเพิั�มมากขึ�น 

โดืยเฉพัาะผ่ลิุ่ตภัิณฑ์นมจัากพืัช (Plant based milk)1 เนื�องจัากผู้่บริโภิค์บางกลุ่่�ม 
แพ้ัโปรต่นจัากนมวัว (cow’s milk allergy) โดืยม่อาการผื่�นขึ�นตามผิ่วหนัง ปาก แลุ่ะ 
ลิุ่�นบวม หลัุ่งจัากดืื�มนมวัวภิายใน 15 นาท่ำ – 2 ชั�วโมง หรือในกรณ่ผู้่บริโภิค์ท่ำ�ไม�สามารถ 
ย�อยแลุ่ค์โตสในนมวัวได้ื (lactose intolerant) เพัราะระบบย�อยอาหารในร�างกาย 
ไม�สามารถผ่ลิุ่ตเอนไซม์แลุ่ค์เตส (lactase) ได้ืเพ่ัยงพัอ ทำำาให้ม่อาการท้ำองอืดื ท้ำองเส่ย 
รู้สึกไม�สบายท้ำอง ซึ�งมักเกิดืในช�วง 2 – 8 ชั�วโมงหลัุ่งจัากดืื�มนมวัว ผ่ลิุ่ตภัิณฑ์นมจัาก 
พัืชจัึงเป็นอ่กหนึ�งทำางเลุ่ือก เพัราะถือว�าเป็นวัตถ่ดืิบทำ่�มาจัากธ์รรมชาติ (natural) 
ม่ลัุ่กษณะค์ลุ้่ายนม แต�ไม�ม่ส�วนผ่สมของไขมันนม แนวโน้มค์วามต้องการผ่ลิุ่ตภัิณฑ์นม
จัากพืัชม่ปริมาณเพิั�มขึ�นอย�างต�อเนื�อง โดืยในปี 2562 ม่อัตราการเติบโตสูงส่ดืร้อยลุ่ะ 
7.4 ต�อปี ในขณะท่ำ�นมวัวม่อัตราการเติบโตเพ่ัยงร้อยลุ่ะ 4.0 ต�อปี2 ผ่ลิุ่ตภัิณฑ์นมจัากพืัช 
ม่ท่ำ�มาจัากหลุ่ายแหลุ่�ง ได้ืแก� 1) ธั์ญพืัช เช�น นมข้าวโอ๊ต แลุ่ะนมข้าว 2) เมล็ุ่ดืถั�วแห้ง 
เปลืุ่อกอ�อน เช�น นมถั�วเหลืุ่อง แลุ่ะนมถั�วลัุ่นเตา 3) ตระกูลุ่พืัชผั่ก เช�น นมมันฝ่รั�ง  
4) ตระกูลุ่เมล็ุ่ดืพืัช เช�น นมเมล็ุ่ดืแฟีลุ่กซ์ นมเมล็ุ่ดืกัญชง แลุ่ะ 5) ตระกูลุ่ถั�วเปลืุ่อกแข็ง  
เช�น นมอัลุ่มอนด์ื นมเม็ดืมะม�วงหิมพัานต์ แลุ่ะนมมะพัร้าว เป็นต้น ซึ�งค่์ณสมบัติของ 
นมจัากพืัชแต�ลุ่ะชนิดืจัะม่ค์วามแตกต�างกันไปตามชนิดืของพืัช ค่์ณภิาพัของวัตถ่ดิืบ 
แลุ่ะกระบวนการผ่ลิุ่ต3

การเพิั�มม้ลค่าให้�กับสินค�าเกษตร
ปลุ่ายข้าวหรือข้าวหัก (broken rice หรือ chipped rice หรือ brewer’s rice) 

คื์อ ส�วนของเมล็ุ่ดืข้าวท่ำ�หักแลุ่ะจัมูกข้าว (เอมบริโอ) ได้ืจัากกระบวนการส่ข้าวเปลืุ่อก 
แลุ่ะแยกข้าวเมลุ่็ดืเต็มออกไป ซึ�งจัะไดื้ปลุ่ายข้าวประมาณร้อยลุ่ะ 15 ของนำ�าหนัก 
ข้าวเปลืุ่อก4 ปลุ่ายข้าวแบ�งเป็น 3 ขนาดื ได้ืแก� ปลุ่ายข้าวใหญ� (ขนาดื 3/4 ของข้าวขาว)  
ร้อยลุ่ะ 8 ปลุ่ายข้าวกลุ่าง (ขนาดื 1/2 ของข้าวขาว) ร้อยลุ่ะ 5 แลุ่ะปลุ่ายข้าวเล็ุ่ก  
(ขนาดื 1/4 ของข้าวขาว) ร้อยลุ่ะ 2 โดืยทัำ�วไปปลุ่ายข้าวม่องค์์ประกอบทำางเค์ม่ท่ำ�สำาคั์ญ  
ได้ืแก� โปรต่นร้อยลุ่ะ 8 ไขมันร้อยลุ่ะ 0.9 แลุ่ะกากใยร้อยลุ่ะ 1 ม่ค่์ณค์�าทำางโภิชนาการ 
ใกลุ้่เค่์ยงกับข้าวเต็มเมล็ุ่ดื แต�ม่ราค์าเฉลุ่่�ยกิโลุ่กรัมลุ่ะ 20-30 บาทำ   ซึ�งถูกกว�าข้าวเต็มเมล็ุ่ดื 
2-3 เทำ�า5 อย�างไรก็ตามในช�วงปี 2562-2564 ประเทำศไทำยม่ปริมาณการส�งออกปลุ่ายข้าว 
ประมาณ 1.1-1.5 ลุ่้านตัน/ปี แลุ่ะม่ตลุ่าดืส�งออกหลุ่ักในประเทำศจั่น แลุ่ะประเทำศ 
ในทำว่ปแอฟีริกา6 ส�วนใหญ�นำาไปใช้เป็นอาหารสัตว์ซึ�งไม�ค้่์มค์�า จึังจัำาเป็นต้องหาแนวทำาง 
ใช้ประโยชน์ในรูปแบบต�างๆ เพืั�อเพิั�มมูลุ่ค์�าของปลุ่ายข้าวให้สูงขึ�น

ผลิิตภััณ์ฑ์์นมทางเลืิอกใหม่ : 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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มะม�วงหิมพัานต์ (Anacardium occidentale L.) 
จััดือยู�ในวงศ์ Anacardiaceae พับมากในประเทำศอินเดื่ย 
บราซิลุ่ แอฟีริกาตะวันออก แลุ่ะเว่ยดืนาม7 มะม�วงหิมพัานต ์
เป็นพัืชอ่ตสาหกรรมทำ่ �ส ำาค์ัญชนิดืหนึ �งของประเทำศไทำย  
กำาลุ่ังไดื้รับค์วามสนใจัจัากภิาค์รัฐบาลุ่แลุ่ะภิาค์เอกชนในการ
พััฒนาให้เป็นพัืชเศรษฐกิจัเพัื�อเป็นสินค์้าส�งออก พับมากใน 
ภิาค์ตะวันออกเฉ่ยงเหนือแลุ่ะภิาค์ใต้ของประเทำศ เม็ดืมะม�วง
หิมพัานต์ม่ลุ่ักษณะค์ลุ่้ายรูปไต สามารถรับประทำานไดื้ทำั�งดืิบ 
แลุ่ะทำอดื โดืยนิยมแปรรูปเป็นผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อาหารว�างร้อยลุ่ะ 60 
แลุ่ะนำามาใช้ในการผ่ลิุ่ตขนมอ่กร้อยลุ่ะ 40 เม็ดืมะม�วงหิมพัานต์ 
เป็นพืัชท่ำ�อ่ดืมไปด้ืวยไขมันร้อยลุ่ะ 47.1 เถ้าร้อยลุ่ะ 4.7 กากใย    
ร้อยลุ่ะ 1.2 แลุ่ะโปรต่นร้อยลุ่ะ 19.8 เม็ดืมะม�วงหิมพัานต์ 
ม่นำ�ามันในปริมาณสูง ประกอบดื้วยกรดืโอเลุ่อิกร้อยลุ่ะ 73.73 
กรดืไลุ่โนเลุ่อิกร้อยลุ่ะ 13.60 แลุ่ะกรดืสเต่ยริกร้อยลุ่ะ 10.20 
ซึ�งม่ส�วนช�วยลุ่ดืระดัืบโค์เลุ่สเตอรอลุ่ในเลืุ่อดืได้ื

การสร้างมูลุ่ค์�าเพัิ�มให้กับผ่ลุ่ิตผ่ลุ่ทำางการเกษตร โดืยการ
แปรรูปหรือแปรสภิาพัจัากลุ่ักษณะเดืิมดื้วยกระบวนการผ่ลุ่ิต
ทำ่�ไม�ซับซ้อน เพัื�อให้สอดืค์ลุ่้องกับค์วามต้องการผ่ลุ่ิตภิัณฑ์เพัื�อ 
ส่ขภิาพัของผู่้บริโภิค์ในปัจัจั่บัน ซึ�งข้าวแลุ่ะมะม�วงหิมพัานต์ 
เป็นหนึ �งในสินค์้าเกษตรของไทำยทำ่ �อ่ดืมไปดื้วยค์่ณค์�าทำาง 
โภิชนาการสูง ทำั�งโปรต่น กรดืไขมันไม�อิ�มตัว ค์าร์โบไฮเดืรต 
วิตามิน แลุ่ะเกลืุ่อแร�หลุ่ายชนิดื สามารถนำากระบวนการแปรรูป 
แลุ่ะการถนอมอาหาร เพัื �อสร้างค์่ณค์�าให้กับสินค์้าเกษตร  
รวมทัำ�งเกิดืผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อาหารชนิดืใหม�ท่ำ�ม่มูลุ่ค์�าสูงขึ�น

การพััฒนาผลิตภัณฑ์์เครื�องดื้�มนำ�านมข�าว 
ผสมเม็ด้มะม่วงหิ้มพัานต์พัร�อมดื้�ม

กรมวิทำยาศาสตร์บริการ โดืยสำานักเทำค์โนโลุ่ย่ช่มชน เล็ุ่งเห็น 
ถึงค์วามสำาค์ัญของการนำาเทำค์โนโลุ่ย่การแปรรูปผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ 
เค์รื�องดืื�มมาประย่กต์ใช้ โดืยการวิจััยแลุ่ะพััฒนาเป็นผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ 

เค์รื�องดืื�มส่ขภิาพัจัากพัืชทำ่�ให้พัลุ่ังงานสูง เพัื�อตอบสนองต�อ 
ค์วามต้องการของผู่้บริโภิค์ในปัจัจั่บัน ช�วยลุ่ดืต้นทำ่นการผ่ลุ่ิต 
แลุ่ะสร้างมูลุ่ค์�าเพัิ�มให้กับสินค์้าเกษตรทำั�งปลุ่ายข้าวหัก แลุ่ะ
เม็ดืมะม�วงหิมพัานต์ทำ่�เกิดืการแตกหักจัากกระบวนการผ่ลุ่ิต 
ทำำาให้จัำาหน�ายไม�ไดื้ราค์า แลุ่ะนำางานวิจััยไปถ�ายทำอดืให้แก� 
ผู้่ประกอบการ เพืั�อสร้างงาน สร้างรายได้ืให้กับช่มชน 

การผ่ลุ่ิตเค์รื �องดืื �มนำ �านมข้าวผ่สมเม็ดืมะม�วงหิมพัานต ์
พัร้อมดืื �ม เริ �มต้นจัากกระบวนการสกัดืนำ �านมปลุ่ายข้าว 
หอมมะลิุ่หักแลุ่ะนำ�านมเม็ดืมะม�วงหิมพัานต์หักซ่กในอัตราส�วนท่ำ�
เหมาะสม บรรจ่ัใส�ขวดืแก้ว นึ�งไลุ่�อากาศ ป่ดืฝ่าให้สนิทำ แลุ่ะนำา
มาผ่�านกระบวนการฆ�าเชื�อด้ืวยค์วามร้อนในระดัืบพัาสเจัอร์ไรซ์  
เพัื�อทำำาลุ่ายจั่ลุ่ินทำร่ย์ทำ่�ทำำาให้เกิดืโรค์ ตลุ่อดืจันเอนไซม์ทำ่�ทำำาให้ 
อาหารเน�าเส่ย ดัืงภิาพัท่ำ� 1

ผ่ลุ่ิตภิัณฑ์เค์รื�องดืื�มนำ�านมข้าวผ่สมเม็ดืมะม�วงหิมพัานต์
พัร้อมดืื�ม ม่ลุ่ักษณะส่ขาวเน่ยน แลุ่ะรสชาติทำ่�เป็นเอกลุ่ักษณ์ 
ปราศจัากการเติมแต�งส่ สารกันเส่ยหรือวัตถ่เจัือปน จััดืเป็น 
เค์รื�องดืื�มทำ่�ม่ค์่ณภิาพัตรงตามประกาศกระทำรวงสาธ์ารณส่ข 
(ฉบับท่ำ� 356) พั.ศ. 2556 เรื�อง เค์รื�องดืื�มในภิาชนะบรรจ่ัท่ำ�ป่ดืสนิทำ  
จึังม่ค์วามปลุ่อดืภัิยต�อผู้่บริโภิค์ 

จุำด้เด่้นของผลิตภัณฑ์์เครื�องดื้�มนำ�านมข�าว
ผสมเม็ด้มะม่วงหิ้มพัานต์พัร�อมดื้�ม

เค์รื�องดืื�มนำ�านมข้าวผ่สมเม็ดืมะม�วงหิมพัานต์พัร้อมดืื�ม 
เป็นเค์รื�องดืื�มท่ำ�ดืื�มง�าย ม่ค่์ณค์�าทำางสารอาหารแลุ่ะโภิชนาการสูง 
ทำั�งวิตามินบ่ 1 วิตามินอ่ ฟีอสฟีอรัส แค์ลุ่เซ่ยม แมกน่เซ่ยม 
แลุ่ะเหลุ่็ก โดืยผู่้บริโภิค์จัะไดื้รับพัลุ่ังงานจัากปลุ่ายข้าวแลุ่ะ 
เม็ดืมะม�วงหิมพัานต์ ร�างกายสามารถดืูดืซึมนำาไปใช้ไดื้ทำันทำ่ 
เหมาะสำาหรับผู้่บริโภิค์ท่ำกเพัศ ท่ำกวัย แลุ่ะผู้่บริโภิค์ท่ำ�ดูืแลุ่ส่ขภิาพั 
หรือผู่้บริโภิค์ทำ่�ไม�สามารถรับประทำานนมวัวไดื้ หรือผู่้บริโภิค์ทำ่� 
รับประทำานมังสวิรัติ

ภาพท่ี่� 1 กระบวนการผลิิตเคร่�องด่ื่�มนำ�านมข้้าวผสมเม็ดื่มะม่วงหิิมพานต์พร้อมด่ื่�ม
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สรรสาระเร่ยบัเร่ยงโดย เจันจิัรา จัันที่ร์ม่ แลิะการ์ต้น เพ็งพรม



การถ่่ายทอด้เทคโนโลย้ส่้ผ้�ประกอบการ
กรมวิทำยาศาสตร์บริการ ไดื้ถ�ายทำอดืเทำค์โนโลุ่ย่การผ่ลุ่ิตเค์รื�องดืื�มนำ�านมข้าวผ่สมเม็ดืมะม�วงหิมพัานต์พัร้อมดืื�ม โดืยการ 

จััดืฝ่ึกอบรมเชิงปฏิิบัติการ หลุ่ักสูตรเทำค์โนโลุ่ย่การแปรรูปผ่ักแลุ่ะผ่ลุ่ไม้ (การพััฒนาผ่ลุ่ิตภิัณฑ์เม็ดืมะม�วงหิมพัานต์) ให้แก� 
กลุ่่ �มขนมหาดืส้มแป้น แลุ่ะกลุ่่�มถนอมอาหาร ซึ �งเป็นผู่ ้ประกอบการทำ่�ผ่ลุ่ิตอาหารแลุ่ะเบเกอร่ �ในพัื �นทำ่ �ตำาบลุ่หาดืส้มแป้น 
อำาเภิอเมืองระนอง จัังหวัดืระนอง ม่ค์วามต้องการพััฒนาผ่ลุ่ิตภิัณฑ์เค์รื�องดืื�มจัากเม็ดืมะม�วงหิมพัานต์ซ่กหรือแตกหักทำ่�ม่อยู�เป็น 
จัำานวนมากในทำ้องถิ�น ปัจัจั่บันผู่้ประกอบการอยู�ระหว�างทำดืลุ่องผ่ลุ่ิตโดืยจััดืจัำาหน�ายให้กับผู่้บริโภิค์ในพัื�นทำ่� เพัื�อดืูแนวโน้มทำาง 
การตลุ่าดื ซึ�งเบื�องต้นได้ืรับการยอมรับจัากผู้่บริโภิค์เป็นอย�างด่ื
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