
การนำาโปรตีนนมไปใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

โปรตีนและเพอมิเอทจากสหรัฐอเมริกา
กับผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มสำาเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มสำ�เร็จรูปมีจุดแข็งเรื่องคว�มสะดวกและพกพ�ได้ง่�ย ซึ่งตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบ 
ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และยังเปิดโอก�สให้มีก�รพัฒน�โดยก�รนำ�ส่วนผสมอ�ห�รที่ผ่�นก�รคิดค้น
ม�รวมกับจุดแข็งในก�รทำ�ง�นและเทคโนโลยีก�รบรรจุหีบห่อ ผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มกลุ่มนี้มีทั้งชนิด 
แช่เย็นและกลุ่มที่ส�ม�รถเก็บรักษ�ได้น�น (Shelf-stable) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์กลุ่มหลังเป็นที่ต้องก�ร
ม�กขึ้นเนื่องจ�กจัดจำ�หน่�ยและเก็บไว้ได้ง่�ยกว่�ผลิตภัณฑ์อื่น อย่�งไรก็ดียอดข�ยเครื่องดื่มแช่เย็น
ซึ่งเติบโตขึ้นสูงม�ก เกิดจ�กมุมมองของผู้บริโภคว่�มีคว�มสดและเป็นธรรมช�ติม�กกว่�ผลิตภัณฑ์
กลุ่มอื่นที่ส�ม�รถเก็บรักษ�ได้น�น ผลิตภัณฑ์โปรตีนพร้อมดื่มมักนิยมใช้โปรตีนจ�กนมเนื่องจ�กมีส�ร
อ�ห�รคุณภ�พดีเยี่ยม มีกลิ่นรสนุ่มนวล ย่อยง่�ย และมีคุณสมบัติเฉพ�ะในระบบก�รผลิตเครื่องดื่ม 
สำ�หรับข้อมูลเชิงลึกว่�ด้วยคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร ลักษณะก�รทำ�ง�นของโปรตีนเวย์ โปรตีนนม  
เพอมิเอทเวย์ และเพอมิเอทนม ส�ม�รถศึกษ�ได้จ�กเอกส�รซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสภ�ผู้ส่งออก 
(www.ThinkUSAdairy.org)

เอกส�รฉบับนี้เน้นหนักไปที่ก�รกำ�หนดสูตรอ�ห�ร และก�รผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มสำ�เร็จรูป (ready-to-drink หรือ RTD) ที่ใช้โปรตีนจ�กนมชนิด
ต่�งๆ เช่น โปรตีนเวย์ไอโซเลต (WPI) โปรตีนเวย์ชนิดเข้มข้น (WPC) 
โปรตีนนม ไอโซเลต (MPI)  โปรตีนนมชนิดเข้มข้น (MPC) และเคซีนไม
เซลล์เข้มข้น (MCC) ซึ่งทั้งหมดเป็นแหล่งโปรตีนที่ดี นอกจ�กนี้ยังมีก�ร
กล่�วถึงก�รนำ�ส่วนผสมที่เป็นนมก้อนหรือเพอมิเอท (permeate) จ�ก 
น้ำ�นมและห�งนม (เวย์) ของสหรัฐฯ ม�ใช้ในก�รกำ�หนดสูตรเครื่องดื่ม 
กลุ่มพร้อมดื่มด้วย

ก�รนำ�โปรตีนนมไปใช้เป็นส่วนผสมในสูตรเครื่องดื่มผง พบได้ทั่วไปแต่ก�ร
คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดพร้อมดื่มนั้น ต้องพิจ�รณ�ด้�นเทคโนโลยี 
คว�มเชี่ยวช�ญในก�รแปรรูป และก�รใช้ส่วนผสมอ�ห�รอย่�งระมัดระวัง
ประกอบด้วย

ตลาดผลิตภัณฑ์พร้อมด่ืมส�าเร็จรูป
ทิศท�งก�รเติบโตในปัจจุบันของตล�ดเครื่องดื่ม ได้ปรับเปลี่ยนไปสู่เครื่องดื่ม 
ที่เพิ่มคุณค่�อ�ห�รและมีประโยชน์อย่�งหล�กหล�ยต่อผู้บริโภคด้วยเหตุผล
คืออ�ห�รที่มีโปรตีนสูงทำ�ให้อิ่มท้องและคงน้ำ�หนักตัวที่ปร�ศจ�กไขมัน 
(LBM) ได้ดี จ�กก�รสำ�รวจด้�นสุขภ�พและอ�ห�ร (Food and Health 
Survey) ของมูลนิธิสภ�ข้อมูลอ�ห�รส�กล (International Food Information 
Council Foundation)1 พบว่�โปรตีนเป็นส�รอ�ห�รที่ผู้บริโภคอเมริกัน
ต้องก�รม�กที่สุด ก�รวิจัยยังแสดงให้เห็นด้วยว่� ผู้บริโภคไม่ได้มองห�เพียง
โปรตีนจ�กแหล่งโปรตีนดั้งเดิมเท่�นั้น แต่ยังเห็นว่�โปรตีนจ�กนมเป็นท�ง
เลือกหนึ่งที่มีคุณภ�พสูงด้วย2 โปรตีนในเครื่องดื่มและโปรตีนเชคยังเป็นที่
สนใจของผู้บริโภคร�ยใหม่ และเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์นมแบบใหม่ยังช่วยให ้
ผู้บริโภคบรรลุเป้�หม�ยในก�รบริโภคโปรตีนของตนได้
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เครื่องดื่มโภชน�ก�รสำ�หรับนักกีฬ� โยเกิร์ตพร้อมดื่มและ
เครื่องดื่มนมเปรี้ยวได้รับคว�มนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลก โยเกิร์ต
พร้อมดื่มและเครื่องดื่มนมเปรี้ยวนั้น เติบโตแบบทบต้น
เฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี (CAGR) ในระยะ 5 ปี3 นอกจ�กนี้
ยังมีก�รใช้เพอมิเอทเป็นส่วนผสมเพิ่มขึ้นในอุตส�หกรรม
อ�ห�รและเครื่องดื่มโลกด้วยเช่นกัน พบว่� อ�ห�รและ
เครื่องดื่มใหม่ๆ ที่ผสมเพอมิเอทมีว�งตล�ดเพิ่มขึ้นในช่วง
ทศวรรษที่ผ่�นม�และอัตร�ก�รเติบโตก็เพิ่มขึ้นอย่�งมีนัย
สำ�คัญโดยเฉลี่ยร้อยละ 41 CAGR ระหว่�งปี ค.ศ. 2010 
ถึง ค.ศ. 2016 โดยกลุ่มขนมอบ นม และเครื่องดื่มชงร้อน
เป็นกลุ่มอ�ห�รที่มีก�รนำ�เพอมิเอทม�ใช้เป็นอันดับต้น4

ปัจจุบันเครื่องดื่มกลุ่ม RTD ผสมโปรตีนนั้นมีหล�กหล�ย
ซึ่งตอบสนองคว�มต้องก�รของกลุ่มผู้บริโภคที่ต่�งกันไป
ในแต่ละช่วงของวันได้เป็นอย่�งดี โปรตีนจ�กเวย์มักเติม
ลงไปในสูตรนมผงสำ�หรับเด็กเพื่อเป็นส่วนผสมหลัก และ
มีอัตร�ส่วนของโปรตีนเวย์ต่อเคซีนในอัตร�ที่ใกล้เคียงกับ
น้ำ�นมแม่ ส่วนเครื่องดื่มที่พัฒน�ขึ้นเพื่อตล�ดเครื่องดื่ม
โภชน�ก�รสำ�หรับนักกีฬ�นั้น มักนำ�โปรตีนเวย์ม�ใช้เพื่อ
แสดงจุดเด่นด้�นคุณค่�อ�ห�รต่�งๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพ�ะ
ตัวและผ่�นก�รศึกษ�วิจัยที่บันทึกม�ใช้ สำ�หรับเครื่องดื่ม
เพิ่มคุณค่�อ�ห�รเพื่อก�รแพทย์และก�รบำ�บัดรักษ�โรคก็
ประกอบด้วยโปรตีนจ�กน้ำ�นมเนื่องจ�กอุดมด้วยกรด 
อะมิโนจำ�เป็นเพื่อก�รสังเคร�ะห์โปรตีน ส�ม�รถย่อยได้ดี
และมีประโยชน์ต่อสุขภ�พ นอกจ�กนี้เครื่องดื่มกลุ่มสมูทตี้
ซึ่งประกอบด้วยน้ำ�ผลไม้กับโปรตีนนมหรือเวย์และน้ำ�ดื่ม
โปรตีนสูงซึ่งมีก�รแต่งรสช�ติและสีสันเพื่อให้เกิดคว�ม
น่�สนใจแก่ผลิตภัณฑ์ สำ�หรับก�แฟและช�แช่เย็นชนิด
พร้อมดื่มก็มีก�รเสริมโปรตีนเพื่อเพิ่มส�รอ�ห�รและดึงดูด
ผู้บริโภค ประก�รสุดท้�ย ผู้ที่กำ�ลังเข้�สู่วัยชร�ก็ยังได้รับ
ประโยชน์จ�กก�รบริโภคโปรตีนจ�กนมในรูปแบบเครื่องดื่ม
เชคเสริมโปรตีนที่มีค่�พีเอชเป็นกล�งร่วมกับส�รอ�ห�รที่
ต้องก�รเพื่อให้ได้ส�รอ�ห�รครบถ้วน

ข้อพิจารณาว่าด้วยนวัตกรรมเครื่องดื่ม
คุณลักษณะต่�งๆ ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม RTD นั้นมี
คว�มเกี่ยวเนื่องกัน กล่�วคือ ไม่ว่�จะต้องก�รเครื่องดื่ม
ชนิดใดก็ต�ม ต้องมีก�รระบุและประเมินปัจจัยต่อไปนี้ก่อน
ที่จะเริ่มพัฒน�ผลิตภัณฑ์และกำ�หนดกระบวนก�รผลิต ได้แก่

1. ระบุเงื่อนไขในด้�นบรรจุภัณฑ์ ก�รขนส่ง และสภ�พ
แวดล้อมในก�รเก็บรักษ�ที่ต้องก�ร ซึ่งสิ่งเหล่�นี้จะเป็น
เกณฑ์กำ�หนดกระบวนก�รผลิตที่เหม�ะสม ซึ่งรวมถึงก�ร
ฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนด้วย

2. อธิบ�ยลักษณะของผลิตภัณฑ์ว่�ด้วยช่วงค่�พีเอชที่ต้องก�ร

3. พิจ�รณ�กำ�หนดต้นทุนเป้�หม�ยโดยประม�ณ/  
งบประม�ณสูงสุด

4. พิจ�รณ�องค์ประกอบท�งโภชน�ก�รทั่วไป ซึ่งต้องแสดง
ไว้ในฉล�กอ�ห�ร และต้องเป็นไปต�มที่คำ�กล่�วอ้�งท�ง
โภชน�ก�รระบุด้วย

5. ระบุส่วนผสมที่ไม่ใช่โปรตีนที่จำ�เป็นหรือต้องก�รใช้

6. พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมสอดคล้องระหว่�งเกณฑ์ก�ร
พิจ�รณ�ในข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5

ระดับของโปรตีนในเครื่องดื่มที่ต้องก�รนั้น เป็นเกณฑ์
พิจ�รณ�ว่�ด้วยท�งเลือกในก�รแปรรูป และก�รบรรจุ
หีบห่อ ทั้งนี้โปรตีนจ�กนมส�ม�รถละล�ยน้ำ�ได้ดี และมี
คว�มคงตัวในช่วงค่�พีเอชต่�งๆ แต่มีก�รจับตัวเป็นเจล
โดยเฉพ�ะโปรตีนเวย์ ซึ่งเป็นข้อพิจ�รณ�ที่สำ�คัญเนื่องจ�ก
อุณหภูมิและคว�มเข้มข้นของโปรตีนนมนั้นมีคว�มสัมพันธ์
กัน นอกจ�กนี้คว�มเข้มข้นของน้ำ�ต�ลและไอออนเกลือแร่
ในส�รละล�ยเครื่องดื่มก็มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของเวย์
โปรตีนและโปรตีนนมระหว่�งก�รแปรรูปและตลอดช่วงอ�ยุ
ผลิตภัณฑ์ ก�รทำ�ปฏิกิริย�นี้ขึ้นอยู่กับสูตรอ�ห�ร ดังนั้น
จึงมีคว�มสำ�คัญที่ต้องมีก�รทดลองในห้องปฏิบัติก�รและ
โรงง�นจำ�ลองนำ�ร่องก่อนที่จะสรุปสูตรอ�ห�รจริง

การคัดเลือกสภาพแวดล้อม
โดยทั่วไปค่�พีเอช (ช่วงคว�มเป็นกรด) ของผลิตภัณฑ ์
เป็นตัวกำ�หนดกรรมวิธีก�รแปรรูปซึ่งจะมีผลว่�ปลอดภัย 
ต่อก�รบริโภคและส�ม�รถเก็บไว้ได้น�นหรือไม่ ทั้งนี้
องค์ก�รอ�ห�รและย�แห่งสหรัฐอเมริก� (FDA) ไม่ได้
กำ�หนดข้อบังคับในก�รแปรรูปด้วยคว�มร้อนสำ�หรับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มเป็นกรดสูง (pH< 4.6) ยกเว้นกรณี
ผลิตภัณฑ์น้ำ�ผลไม้กรุณ�ตรวจสอบข้อมูลระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยง�นในประเทศสำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่
ต้องก�รผลิต เพื่อให้ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ต�มข้อกำ�หนด 
ในท้องถิ่นอย่�งครบถ้วน

ผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มสำ�เร็จรูป (RTD) ที่ส�ม�รถเก็บรักษ�ไว้
ที่อุณหภูมิห้อง (shelf-stable) ประกอบด้วย 4 กลุ่ม 
พื้นฐ�น ได้แก่

1. กลุ่มเครื่องดื่มที่สเตอไรซ์ท�งก�รค้�ที่แปรรูปโดย
กระบวนก�รปลอดเชื้อ
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2. กลุ่มเคร่ืองด่ืมท่ีสเตอไรซ์ท�งก�รค้�ท่ีแปรรูปโดยก�รรีทอร์ต

3. กลุ่มเครื่องดื่มที่ใช้อุโมงค์พ�สเจอไรซ์  
(Tunnel pasteurized)

4. กลุ่มเครื่องดื่มพ�สเจอไรซ์บรรจุร้อนหรือบรรจุเย็น

ข้อแตกต่�งระหว่�งก�รแปรรูปด้วยก�รปลอดเช้ือกับรีทอร์ต คือ

ก�รแปรรูปด้วยก�รปลอดเชื้อกำ�หนดให้ภ�ชนะต้องมี 
ก�รแยกสเตอรีไรซ์ก่อนนำ�ม�บรรจุเครื่องดื่มที่ผ่�น 
ก�รสเตอรีไรซ์แล้วภ�ยในห้องปลอดเชื้อ รวมทั้งต้อง 
ปิดภ�ชนะให้สนิทภ�ยใต้ห้องปลอดเชื้อนั้นด้วย

 ในก�รแปรรูปด้วยก�รรีทอร์ตนั้น จะบรรจุเครื่องดื่มใน
ภ�ชนะและปิดให้สนิท ก่อนที่จะนำ�ภ�ชนะและสิ่งที่บรรจุ
ทั้งหมดผ่�นกระบวนก�รให้คว�มร้อนเพื่อฆ่�เชื้อ

กล่�วโดยทั่วไปแล้ว ต้นทุนในก�รวิจัยและพัฒน�ด้�น 
ก�รแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สำ�หรับเครื่องดื่มปลอดเชื้อและ
แบบรีทอร์ตนั้นสูงกว่�เครื่องดื่มชนิดบรรจุร้อนและบรรจุเย็น

ในขณะที่เครื่องดื่มบ�งชนิดส�ม�รถบรรจุเย็นได้โดยไม่ต้อง
แปรรูปด้วยคว�มร้อน แต่เครื่องดื่มที่มีโปรตีนนมจำ�เป็น
ต้องผ่�นก�รแปรรูปด้วยคว�มร้อนวิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อให้เกิด
คว�มมั่นใจว่�มีคว�มคงตัวของอ�ยุผลิตภัณฑ์

โปรตีนเวย์ในเครื่องดื่มที่มีค่าพีเอชเป็นกลาง
เครื่องดื่มที่มีก�รสเตอไรซ์เชิงก�รค้� และแปรรูปด้วยวิธี
ปลอดเชื้อหรือแปรรูปด้วยก�รรีทอร์ต (กลุ่มที่ 1 และ 2)  
ซึ่งเป็นก�รแปรรูปแบบฆ่�เชื้อสำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่มีคว�ม
เป็นกรดต่ำ� มักใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทปั่น/เชค (shake) ที่
มีค่�พีเอชเป็นกล�ง โดยทั่วไปมีค่�พีเอชอยู่ระหว่�ง 4.6 ถึง 
7.5 ขึ้นอยู่กับรสช�ติ ตัวอย่�งเช่น รสสตรอเบอร์รีที่ต้องมี 
คว�มเป็นกรดม�กกว่�รสช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์เหล่�นี้ต้อง 

สเตอรีไรซ์ด้วยคว�มร้อน (“ทำ�ให้ปลอดเชื้อเพื่อก�รค้�”) 
ด้วยก�รแปรรูปแบบปลอดเชื้อหรือแปรรูปด้วยก�รรีทอร์ต
หรือต้องผ่�นก�รพ�สเจอไรซ์และแช่เย็นไว้จนกว่�จะบริโภค 
บ�งครั้งมีก�รนำ�โปรตีนเวย์ม�ผสมในสูตรอ�ห�รเหล่�นี้แต่
ไม่ได้ใช้เป็นส่วนประกอบโปรตีนหลัก

โปรตีนกลุ่มที่พบม�กที่สุดคือ โปรตีนที่มีเคซีน เช่น โปรตีน
นมเข้มข้นหรือเคซีนไมเซลล์ โดยส่วนใหญ่เครื่องดื่มที่มีค่� 
พีเอชเป็นกล�งประเภทผลิตภัณฑ์ปั่นหรือเชค มักแปรรูปด้วย
ก�รรีทอร์ตหรือยูเอชทีซึ่งใช้คว�มร้อนสูง โปรตีนเวย์ที่ยังไม่
ถูกดัดแปลงให้ทนต่อคว�มร้อนที่สูงขึ้นจะไม่ส�ม�รถคงรูปได้
ดีเท่�กับส่วนผสมที่เป็นโปรตีนเดี่ยว ที่มีค่�โปรตีนสูงกว่� 3% 
 ขึ้นไป ถ้�ต้องผ่�นคว�มร้อนสูงข้�งต้น โปรตีนเวย์ที่ไม่ได้
ผ่�นก�รดัดแปลงจะกล�ยเป็นเจลเหนียว และตกตะกอนเว้น
แต่มีก�รนำ�เทคโนโลยีก�รคงรูปม�ช่วย ก�รใช้โปรตีนเคซีน
ร่วมกับโปรตีนเวย์จะช่วยให้โปรตีนเวย์ทนต่อคว�มร้อนดีขึ้น 
เนื่องจ�กโปรตีนเวย์จะกระจ�ยตัวไปพร้อมกับเคซีน และคง
คุณสมบัติละล�ยน้ำ�ได้ดี เมื่อเทียบกับก�รต้องทำ�ปฏิกิริย� 
ได้เองซึ่งโปรตีนเวย์เสี่ยงที่จะเกิดเจลหรือตกตะกอน

โปรตีนนมในเครื่องดื่มที่มีค่าพีเอชเป็นกลาง
ส่วนผสมโปรตีนที่ได้จ�กก�รสกัดนมในขั้นตอนแรก เช่น 
โปรตีนนมชนิดเข้มข้น โปรตีนนมไอโซเลต และเคซีนไม
เซลล์นั้นเหม�ะกับเครื่องดื่มที่มีคว�มเป็นกรดต่ำ� เนื่องจ�ก 
มีเคซีนที่ทนต่อคว�มร้อนแฝงอยู่5 องค์ประกอบของส่วน
ผสมที่เป็นโปรตีนนมได้แสดงไว้ในภ�พที่ 1 ก�รมีน้ำ�เพียง
พอในส่วนผสมอ�ห�รที่เป็นโปรตีนนมเป็นกุญแจสำ�คัญต่อ
ประสิทธิภ�พของโปรตีนนมในเครื่องดื่มที่มีคว�มเป็นกรด
ต่ำ� ก�รวัดค่�น้ำ� (hydration) มีหล�ยวิธีที่ใช้แต่ที่มีก�ร
ยอมรับมีอยู่เพียง 2-3 วิธี 6, 7, 8, 9 ก�รละล�ยอ�ห�รผงในตัว
ทำ�ละล�ยด้วยเครื่องผสมอ�ห�รคว�มเร็วสูงเป็นวิธ ี

PROTEIN (%) LACTOSE (%) FAT (%) ASH (%) MOISTURE (%)

WPC34 33 52 4 7 4

WPC55 53 31 6 6 4

WPC80 77 9 6 4 4

WPI 89 2 1 3 5

MPC56 54.4 31.7 1.2 7.6 5.0

MPC70 68.3 18.2 1.2 7.3 5.0

MPC80 78.1 8.4 1.5 7.0 5.0

MPI 87.1 0.5 1.5  5.9 5.0

MCC85 84.5 3.0 3.0 4.5 5.0

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทั่วไปของส่วนผสมที่เป็นโปรตีนเวย์และโปรตีนนม

(ที่มา: Smith K. Dried Ingredients . Wisconsin Center for Dairy Research. May 15, 2008)10      
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เริ่มต้นที่ดีแต่ต้องใช้เวล�เพื่อให้ผงอ�ห�รดูดซึมน้ำ�อย่�ง
เพียงพอ ซึ่งจะมีผลให้เกิดคว�มคงตัวต่อคว�มร้อนเพิ่ม
ขึ้นและคว�มส�ม�รถในก�รละล�ยให้สูงที่สุดตลอดช่วง
อ�ยุก�รเก็บรักษ�ของเครื่องดื่มนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่อง
ดื่มที่ต้องก�รแต่น้ำ�นมและน้ำ�อ�จเป็นจุดเริ่มต้นในก�รเติม
โปรตีนนม สำ�หรับอุณหภูมิของน้ำ�นมและน้ำ� รวมทั้งเวล�
ที่ใช้ในก�รดูดน้ำ�กลับ (hydration) ล้วนมีผลต่อคว�มคงตัว
โดยรวมด้วย

จ�กภ�พที่ 2 ซึ่งเป็นก�รเปรียบเทียบคว�มส�ม�รถในก�ร
ละล�ย (hydration level) ของส�รละล�ยโปรตีน MPC85 
(แสดงด้วยเส้นประ) ซึ่งมีคว�มเข้มข้นร้อยละ 5 ในน้ำ�ที่
อุณหภูมิห้อง (รหัส RT ที่อุณหภูมิ 25 องศ�เซลเซียส  
[77 องศ�ฟ�เรนไฮต์) นมเย็น (รหัส CM ที่อุณหภูมิ 5 
องศ�เซลเซียส 41 องศ�ฟ�เรนไฮต์) และน้ำ�อุ่น  
(รหัส WW ที่อุณหภูมิ 50 องศ�เซลเซียส 122 องศ�
ฟ�เรนไฮต์) ในก�รทดลองมีก�รคนต่อเนื่องเป็นเวล� 6 
ชั่วโมง พบว่�ตัวอย่�งละล�ยในน้ำ�อุ่นมีก�รละล�ยน้ำ�ได้ดี
ที่สุด ในขณะที่ตัวอย่�งที่ละล�ยช้�ที่สุดคือ นมเย็น กล่�ว
คือแม้เวล�ผ่�นไปเกิน 6 ชั่วโมงแล้ว โปรตีน MPC85 ใน
น้ำ�เย็นก็ยังละล�ยไม่หมด จ�กก�รศึกษ�ที่มีก�รตีพิมพ์ได้
ยืนยันถึงคุณสมบัติที่มีก�รละล�ยได้ต่ำ�สำ�หรับสูตรอ�ห�ร 
ที่มีส่วนผสมโปรตีน MPC ซึ่งมีโปรตีนร้อยละ 70 ขึ้นไป11 
วิธีก�รหนึ่งในก�รเพิ่มอัตร�ก�รดูดซึมน้ำ�ของส่วนผสมที่
เป็นโปรตีน MPC คือ ก�รลดส่วนประกอบที่เป็นเกลือแร่
โดยเฉพ�ะแคลเซี่ยม12 ส่วนเส้นโค้งอีก 3 เส้นที่เป็นเส้นทึบ
แสดงส่วนผสมที่เป็นโปรตีน MPC85 ซึ่งลดเกลือแร่ลงร้อย
ละ 25 ใช้เวล�ในก�รดูดซึมน้ำ�สั้นกว่�อย่�งม�กในกรณีที่
เป็นโปรตีน MPC85 ที่ลดเกลือแร่ในนมเย็นและละล�ยในน้ำ�
ที่อุณหภูมิห้อง

คว�มคงตัวต่อคว�มร้อนเป็นคุณสมบัติก�รใช้ง�นอีกข้อ
หนึ่งสำ�หรับส่วนผสมที่เป็นโปรตีนนมที่ส�ม�รถวัดค่�ได้
ซึ่งคุณสมบัตินี้ช่วยให้เข้�ใจประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นเมื่อ
ผสมในเครื่องดื่มที่เป็นกรดต่ำ�13 ภ�พที่ 3 เป็นก�รเปรียบ
เทียบคว�มคงตัวต่อคว�มร้อนของตัวอย่�งส�รละล�ย
โปรตีน MPC85 ที่มีคว�มเข้มข้นร้อยละ 5 ผลแสดงให้
เห็นว่� โปรตีน MPC85 ที่ลดแร่ธ�ตุจะมีตะกอนน้อยกว่�
เมื่อผ่�นคว�มร้อนที่อุณหภูมิ 85 องศ�เซลเซียส (185 
องศ�ฟ�เรนไฮต์) น�น 3 น�ที เมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีน 
MPC85 ปกติ และด้วยเหตุนี้ทำ�ให้กลุ่มแรกมีคว�มคงตัว
ต่อคว�มร้อนได้สูงกว่� ตัวอย่�งเหล่�นี้ได้มีก�รละล�ยและ
ผสมกับน้ำ�กลั่น ที่อุณหภูมิห้องโดยมีก�รคนน�น 1 ชั่วโมง 
ปร�กฏว่� ตัวอย่�งที่มีอัตร�ก�รผสมกับน้ำ�เร็วกว่�มักมี
คว�มคงตัวต่อคว�มร้อนม�กกว่� เนื่องจ�กมีโปรตีนนม
ละล�ยอยู่ม�กกว่�นั่นเอง

สภ�พเง่ือนไขก�รเก็บรักษ� และอ�ยุของส่วนผสมโปรตีน 
MPC ท่ีมีโปรตีนในอัตร�สูง ก็เป็นข้อพิจ�รณ�เม่ือนำ�ม�ใช้กับ
เคร่ืองด่ืม จ�กก�รศึกษ�ผงโปรตีน MPC85 ได้แสดงให้เห็นว่� 
โปรตีนดังกล่�วสูญเสียคว�มส�ม�รถในก�รละล�ยภ�ยในระยะ
เวล� 60 วัน เม่ือมีก�รเก็บรักษ�ท่ีอุณหภูมิ 30 องศ�เซลเซียส 
(86 องศ�ฟ�เรนไฮต์) ข้ึนไป6 ส่วนผสมท่ีเป็นโปรตีนนมซ่ึง
ผสมน้ำ�ซ้ำ�ได้ไม่ดี ก็จะแสดงคุณสมบัติก�รละล�ยน้ำ�ได้ไม่ดีไป
ด้วย และไม่คงตัวต่อคว�มร้อนเม่ือนำ�ไปใช้กับเคร่ืองด่ืม

ขั้นตอนก�รแปรรูปเบื้องต้นที่นำ�ม�ใช้เพื่อเพิ่มคว�มคงตัว
ของโปรตีนในเครื่องดื่มโปรตีนสูงที่ผ่�นกระบวนยูเอชที 
และมีคว�มเป็นกรดต่ำ� คือ

1. ผสมโปรตีนนมกับน้ำ�ร้อนท่ีอุณหภูมิ  50 องศ�เซลเซียส 
(122 องศ�ฟ�เรนไฮต์) โดยใช้เคร่ืองผสมอ�ห�รคว�มเร็วสูง
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(ทดสอบโดยศูนย์วิสคอนซินเพื่อการวิจัยนมโดยวิธีการของ Sikand et al, 2011)

ภาพที่ 2 ลักษณะการเกิดน้ำาของโปรตีน MPC85
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เครื่องดื่มผสมโปรตีนที่มีคว�มเป็นกรด และวิธีนี้ก็เป็นวิธี
เดียวที่นำ�ม�ใช้สำ�หรับเครื่องดื่มอัดแก๊ซที่เป็นผ่�นก�รพ�ส
เจอไรซ์ เป็นที่รู้ดีว่�เทคนิคนี้นำ�ม�ใช้เพื่อพ�สเจอไรซ์เบียร์
แต่ก็มีประโยชน์ในก�รบรรจุเครื่องดื่มที่มีคว�มเป็นกรดซึ่งมี
ส่วนผสมของโปรตีนด้วย  อย่�งไรก็ดีมีผู้ผลิตที่ไม่ใช่ผู้ผลิต
เบียร์เพียงไม่กี่ร�ยที่ส�ม�รถทำ�ได้

ข้อพิจารณากรณีส่วนผสมที่เป็นโปรตีนนม
ส่วนประกอบที่สำ�คัญที่สุดของผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มสำ�เร็จรูป
ที่มีโปรตีนก็คือ ส่วนผสมที่เป็นโปรตีน 

ในขณะที่แหล่งโปรตีนอ�จเป็นโปรตีนนมเข้มข้น (กำ�หนดให้
มีโปรตีนร้อยละ 34 ถึงร้อยละ 89) โปรตีนไอโซเลต  
(มีโปรตีนร้อยละ 90 ถึง ร้อยละ 92) หรือเป็นเป็ปไทด์ซึ่งมี
คุณประโยชน์ในก�รให้ส�รอ�ห�รเฉพ�ะและมีก�รทำ�ง�น 
ที่ดี ในบ�งกรณีมีก�รผสมโปรตีนจ�กนมกับโปรตีนอื่นๆ 
เช่นโปรตีนที่ได้ม�จ�กพืชเพื่อให้ได้กรดอะมิโนและลักษณะ 
เนื้อสัมผัสที่มีลักษณะเฉพ�ะ แต่โปรตีนที่สกัดจ�กพืชนั้น
อ�จสร้�งคว�มท้�ท�ยที่สำ�คัญแก่ผู้กำ�หนดสูตรอ�ห�รใน
เรื่องกลิ่นรสและเนื้อสัมผัส ส่วนผสมกลุ่มนี้อ�จทำ�ให้คงตัว
ได้ย�กเนื่องจ�กมีก�รทำ�ปฏิกิริย�ระหว่�งส่วนผสมหล�ยตัว
ทั้งก่อนและหลังก�รแปรรูปด้วยคว�มร้อน  สำ�หรับโปรตีน
จ�กนมนั้นมีจุดไอโซอิเล็กทริก (isoelectric points) ที่เป็น
ช่วงกว้�ง และมีขน�ดโมเลกุลหล�กหล�ย นอกจ�กนี้ส่วน
ผสมโปรตีนจ�กนมที่ผลิตเพื่อก�รค้�ยังมีโมเลกุลที่หล�ก
หล�ยต่�งกันม�กเช่นกัน

ปัจจัยสำ�คัญหลัก 2 ข้อที่ควรพิจ�รณ�เมื่อเลือกใช้โปรตีน
นมคือ ก.) วิธีก�รแยกโปรตีนจ�กองค์ประกอบนมที่เหลือ
ซึ่งจะเป็นก�รพิจ�รณ�กำ�หนดองค์ประกอบของโปรตีน 
WPC โปรตีน WPI โปรตีน MPC โปรตีน MPI หรือ 
เคซีน MCC และ ข.) แหล่งโปรตีนที่มีคว�มเหม�ะสมกับ

2. เติมส่วนผสมอื่นๆ เช่น ส�รเพิ่มคว�มหว�น สี ส�รเพิ่ม
คว�มคงตัว รสช�ติ และกวนคนช้�ๆ ให้เกิดก�รดูดน้ำ�
กลับน�น 1 ชั่วโมง

3. เติมส่วนผสมเพื่อปรับค่�พีเอช เช่น ส�รละล�ยบัฟเฟอร์ 
เพื่อให้พีเอชเป็น 7.0

4. อุ่นให้ร้อนที่อุณหภูมิ 140 องศ�เซลเซียส (248 องศ�
ฟ�เรนไฮต์) น�น 6 วิน�ที

5. ทำ�ให้เป็นเนื้อเดียวกัน (homogenize) ที่คว�มดัน 2500 
พีเอสไอ/700 พีเอสไอ

6. ทำ�ให้เย็นท่ีอุณหภูมิ 24 องศ�เซลเซียส (74 องศ�ฟ�เรนไฮต์)

โปรตีนเวย์กับเครื่องดื่มปรับค่าความเป็นกรด
เครื่องดื่มบรรจุร้อนหรือบรรจุเย็นพ�สเจอไรซ์ และเครื่อง
ดื่มที่ผ่�นอุโมงค์พ�สเจอไรซ์ (tunnel pasteurized)  
(กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4) มักใช้กับเครื่องดื่มโปรตีนเวย์ชนิด
ปรับกรดและมีก�รปรับให้ค่�พีเอชอยู่ระหว่�ง 2.8 ถึง 4.0 
เครื่องดื่มเหล่�นี้มักต้องผ่�นกระบวนก�รพ�สเจอไรซ์ด้วย
อุณหภูมิที่ไม่สูงม�ก หลังจ�กนั้นจะส�ม�รถเก็บรักษ�ไว้
ได้ที่อุณหภูมิห้องได้เป็นส่วนใหญ่

สำ�หรับช่วงค่�พีเอช 2.8–3.5 นั้น เครื่องดื่มที่มีก�รผสม
โปรตีนเวย์ไอโซเลต (WPI) จะมีค่�คว�มใสสูงหรือคว�มขุ่น
ต่ำ�แม้เมื่อมีโปรตีนอยู่ในระดับสูง ก�รผลิตเครื่องดื่มเสริม
โปรตีนชนิดใสจะใช้โปรตีนเวย์เท่�นั้น ด้วยปริม�ณของ 
ไขมันและแร่ธ�ตุที่ต่ำ�ในโปรตีน WPI จึงทำ�ให้เครื่องดื่ม
ผสมโปรตีน WPI มีคว�มใสสูงที่สุด และมีคว�มขุ่นต่ำ�ที่สุด

ก�รแปรรูปด้วยคว�มร้อนในเครื่องดื่มที่มีคว�มเป็นกรด 
อ�จบรรจุภ�ชนะได้ขณะที่ยังร้อนอยู่ซึ่งภ�ชนะต้องส�ม�รถ
ทนคว�มร้อนได้ (บรรจุร้อน) ในสภ�วะเป็นกรดนั้น ภ�ชนะ
ถูกฆ่�เชื้อด้วยของเหลวร้อนซึ่งภ�ชนะดังกล่�วผ่�นก�รล้�ง
ด้วยน้ำ�โอโซนม�ก่อนหรือใช้วิธีก�รอื่นๆ เพื่อทำ�ล�ยเชื้อ
โรคที่ปนเปื้อนม�กับอ�ก�ศ ส่วนภ�ชนะที่ใช้บรรจุร้อนอ�จ
เป็นโลหะ แก้วหรือพล�สติกบ�งประเภทที่ทนคว�มร้อนสูง
เนื่องจ�กจะมีสภ�วะสูญญ�ก�ศเกิดขึ้นภ�ยหลังระหว่�งก�ร
ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์เย็น

ก�รบรรจุเย็นมีคว�มคล้�ยคลึงกับก�รบรรจุร้อนคือ 
ผลิตภัณฑ์ต้องแปรรูปด้วยคว�มร้อน อย่�งไรก็ดีสิ่งที่ต่�ง
จ�กก�รบรรจุร้อนคือ ก่อนก�รบรรจุด้วยวิธีนี้ ผลิตภัณฑ์
จะถูกทำ�ให้เย็นลงทันทีจนอุณหภูมิน้อยกว่� 38 องศ�
เซลเซียส (100 องศ�ฟ�เรนไฮต์) ก�รทำ�ให้ผลิตภัณฑ์เย็น
ลงโดยทันทีนี้ส่งผลทำ�ให้เกิดก�รเสื่อมสภ�พของวิต�มินและ
ก�รเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกลิ่นรสน้อยกว่�ก�รบรรจุแบบร้อน

วิธีอุโมงค์พ�สเจอไรซ์ (Tunnel pasteurization) สำ�หรับ
ใช้กับกระป๋องโลหะปิดฝ�หรือขวดแก้ว ถือว่�เหม�ะสมกับ
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ภาพที่ 3: ดัชนีความคงตัวต่อความร้อนของโปรตีน MPC85
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คว�มคงที่ของส่วนผสมในแต่ละส่วนนั้นมีคว�มสำ�คัญม�ก 
และนี่อ�จเป็นสิ่งจำ�เป็นที่ต้องพัฒน�ก�รทดสอบที่ไม่ซับซ้อน
เพื่อศึกษ�ให้สัมพันธ์กับประสิทธิภ�พของผลิตภัณฑ์ที่ตรง
ต�มคว�มต้องก�รนำ�ม�ใช้ง�น นอกเหนือจ�กข้อมูลว่�ด้วย
ม�ตรฐ�นเฉพ�ะหรือเอกส�รรับรองก�รวิเคร�ะห์ กรณีนี้
มีคว�มจำ�เป็นถ้�ผลิตภัณฑ์ และกระบวนก�รผลิตมีคว�ม
ทนท�นต่อคว�มแปรปรวนได้ต่ำ� และในกรณีที่เครื่องดื่มมี
ปริม�ณโปรตีนในระดับสูง ดังนั้นผู้ผลิตควรทำ�ง�นร่วมกับ
ซัพพล�ยเออร์นมตั้งแต่ก�รพัฒน�ช่วงแรก ซึ่งจะมีผลต่อ
คว�มสำ�เร็จของผลิตภัณฑ์

ในก�รพิจ�รณ�เรื่องคุณค่�อ�ห�ร ผู้ผลิตอ�ห�รมักคัดเลือก 
ส่วนผสมที่เหม�ะสมที่สุดกับข้อกำ�หนดของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่
ปริม�ณรวมของโปรตีน คว�มเข้มข้นของปริม�ณแร่ธ�ตุ 
รวมไปถึงปริม�ณก�รใช้โปรตีนบ�งประเภทโดยเฉพ�ะและ
ค่�กรดอะมิโน กลยุทธ์ที่เหม�ะสมที่สุดสำ�หรับผู้ผลิตคือ 
ก�รทำ�ง�นอย่�งใกล้ชิดกับซัพพล�ยเออร์โปรตีนนม 
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ ซัพพล�ยเออร์
ในสหรัฐอเมริก�จำ�นวนม�กให้แนวท�งกำ�หนดสูตรอ�ห�ร
เบื้องต้นและให้คว�มช่วยเหลือท�งเทคนิคแก่ลูกค้�ของตน
ในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์

ข้อพิจารณากรณีส่วนผสมที่เป็นเพอมิเอทนม
เพอมิเอท (Permeate) (หรือที่เรียกว่�ผลิตภัณฑ์นมที่เป็น
ของแข็ง เวย์ที่ผ่�นกระบวนก�รลดโปรตีนหรือเวย์ดัดแปลง) 
หม�ยถึง  ผลิตภัณฑ์ร่วมระหว่�งแล็คโตสกับเกลือแร ่
ซึ่งเกิดขึ้นระหว่�งกระบวนก�รกรองนมหรือเวย์แบบอัลตร� 
ฟิลเทรชั่นเพื่อผลิตโปรตีนนมหรือเวย์ คำ�ว่�”เพอมิเอท” 
หม�ยถึง ส่วนประกอบที่แพร่ผ่�นหรือผ่�นเยื่อเมมเบรน 

กระบวนก�รผลิตส่วนผสม โปรตีนเวย์ที่มีคว�มเข้มข้น 
ร้อยละ 80 (WPC80) กับโปรตีนนมชนิดเข้มข้นและโปรตีน 
ไอโซเลตผลิตโดยใช้ก�รกรองด้วยเยื่อเมมเบรน ซึ่งเป็น 
กระบวนก�รแยกด้วยวิธีท�งก�ยภ�พ สำ�หรับส่วนประกอบ
ที่เป็นไขมัน และเถ้�อ�จแตกต่�งกันไประหว่�งซัพพล�ยเออร์
แต่ละร�ย เช่นเดียวกับลักษณะของรสช�ติแต่โดยรวมแล้ว
องค์ประกอบค่อนข้�งคงที่

สำ�หรับโปรตีน WPI ได้ม�จ�กกระบวนก�รผลิตหลัก  
2 วิธีได้แก่ ก�รแลกอิออน (ก�รเปลี่ยนถ่�ยไอออนด้วย 
ปฎิกิริย�เคมี) และก�รกรองด้วยเยื่อเมมเบรน พบว่� 
องค์ประกอบระหว่�งผลิตภัณฑ์ที่ผ่�นกระบวนก�รแลก 
อิออน และก�รกรองด้วยเยื่อเมมเบรนมีคว�มแตกต่�งคือ 
คว�มแตกต่�งด้�นองค์ประกอบที่เป็นเกลือแร่ ปริม�ณ
ค�ร์โบไฮเดรต และส่วนประกอบที่เป็นไกลโคม�โครเปปไทด์ 
(glycomacropeptide) ซึ่งสิ่งเหล่�นี้มีผลต่อคว�มเหม�ะสม 
ในก�รนำ�ไปใช้เฉพ�ะกรณี

ตารางที่ 4: องค์ประกอบของเพอมิเอทนมและเวย์

องค์ประกอบ เพอมิเอทเวย์ เพอมิเอทนม

โปรตีน*a ส่วนใหญ่ 2–7% (สูงสุด 7%) ส่วนใหญ่ 3–5% (ต่ำ�สุด 2%)

ไขมันa ส่วนใหญ่ 0–1.0% (สูงสุด 1.5%) ส่วนใหญ่ 0–1.0% (สูงสุด 1.5%)

แล็กโตสa ส่วนใหญ่ 76–85% (ต่ำ�สุด 76%) ส่วนใหญ่  78–88% (ต่ำ�สุด 76%)

เถ้�a ส่วนใหญ่ 8–11% (สูงสุด 14%) ส่วนใหญ่ 8–11% (สูงสุด 14%)

คว�มชื้นa ส่วนใหญ่ 3–4.5% (สูงสุด 5%) ส่วนใหญ่ 3–4.5% (สูงสุด 5%)

โซเดียมb 0.70–0.89% 0.38–0.66%

แคลเซียมb 0.36–0.62% 0.36–0.46%

แม็กนีเซียมb 0.10–0.13% 0.10–0.12%

โปรแตสเซียมb 2.18–5.36% 1.91–2.58%

a American Dairy Products Institute. Dairy Permeate Standard | b Commercial specification | * Nonprotein nitrogen
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ที่ใช้กรองแบบอัลตร�ฟิลเทรชั่นด้วยได้ (ultrafiltration 
membrane) เนื่องจ�กมีขน�ดโมเลกุลที่เล็ก แต่โปรตีน 
และไขมันที่พบในน้ำ�นมและเวย์มีขน�ดใหญ่กว่�แล็กโตสและ
แร่ธ�ตุ ดังนั้นจึงตกค้�งอยู่บนเยื่อกรองและกล�ยเป็นส่วน
ผสมท่ีรู้จักกันในช่ือ โปรตีนเวย์เข้มข้นหรือโปรตีนนมชนิดเข้มข้น

องค์ประกอบของเพอมิเอทนมและเวย์แสดงไว้ในภ�พที่ 4  
ทั้งสองส่วนมีคว�มคล้�ยคลึงกัน โดยเพอมิเอทเวย์มีปริม�ณ
โซเดียมและโพแทสเซียมม�กกว่�เพอมิเอทนมเล็กน้อย

ประโยชน์เบื้องต้นของก�รใช้เพอมิเอทในเครื่องดื่มคือ 
ประโยชน์ท�งโภชน�ก�รด้�นเกลือแร่ ส�ม�รถนำ�เพอมิเอท 
ไปใช้กับเครื่องดื่มฉล�กคลีนได้โดยก�รเสริมเกลือแร่
จ�กนมโดยไม่ต้องเติมแต่งเกลือแร่อื่นๆ เช่น แคลเซียม 
ค�ร์บอเนตหรือโปแตสเซียม ฟอสเฟต ส่วนแล็คโตสใน 
เพอมิเอทเป็นแหล่งค�ร์โบไฮเดรตที่มีคว�มหว�นน้อยกว่�
ซูโครส (คว�มหว�นน้อยกว่�ประม�ณร้อยละ 70) แต่  
แล็คโตสส�ม�รถย่อยได้ด้วยเอนไซม์เบต้� ก�แลคโตซิเดส 
ß-galactosidase (แล็กเตส) ได้กล�ยเป็นกลูโคสและ 
ก�แล็คโตสที่ให้คว�มหว�นม�กขึ้นโดยไม่ต้องเติมน้ำ�ต�ล

วิธีก�รนำ�เพอมิเอทนมไปใช้กับเครื่องดื่มปร�กฏในเอกส�ร
ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อต้นทศวรรษที่ 1990 โดยก�รศึกษ�
เป็นก�รนำ�ไปใช้กับเครื่องดื่มเกลือแร่ (electrolyte) 14 นัก
วิจัยได้เติมเอนไซม์แล็กเตสเพื่อย่อยแล็กโตสซึ่งช่วยให้
มีรสหว�นขึ้น ในขณะที่เวย์เพอมิเอทส�ม�รถนำ�ม�ใช้ใน
ลักษณะเดียวกันได้แต่จะทำ�ให้มีรสเปรี้ยว (คล้�ยเวย์) ซึ่ง
ม�จ�กเชื้อที่ใช้ในก�รหมักเนยแข็ง ก�รวิจัยเพอมิเอทเวย์
ที่ปร�กฏภ�ยหลังได้แสดงให้เห็นว่� เครื่องดื่มที่ผลิตโดย
ใช้เพอมิเอทเหลวร้อยละ 75-100 จะมีกลิ่นรสคล้�ยซุปและ

มีรสเปรี้ยวของนม15 นอกจ�กนี้เครื่องดื่มที่มีเพอมิเอทเวย์
ยังมีรสเค็มแต่อยู่ในระดับเดียวกับเครื่องดื่มสำ�หรับนักกีฬ�
ที่อยู่ในตล�ด (isotonic) โอก�สที่จะนำ�เพอมิเอทม�ใช้ไม่
ได้พบเพียงแค่เครื่องดื่มสำ�หรับนักกีฬ�ที่ออกแบบม�เพื่อ
ควบคุมภ�วะก�รข�ดน้ำ�เท่�นั้น ปัจจุบันมีก�รนำ�เพอมิเอท 
ม�ใช้ในผงโกโก้ชงร้อนและเครื่องดื่มค�ปูชิโน เช่นเดียวกับ
ช็อคโกแลตพร้อมดื่มและเครื่องดื่มรสผลไม้สำ�หรับเด็กด้วย 

เนื่องจ�กก�รข�ดโปรตีนมีผลทำ�ให้ส่วนผสมที่เป็นเพอมิเอท 
มีคว�มคงตัวต่อคว�มร้อนได้ม�กกว่�ส่วนผสมที่เป็นโปรตีน
จ�กนม สิ่งที่เป็นปัญห�ในก�รกำ�หนดสูตรอ�ห�รขั้นต้นที่
เกิดขึ้นกับเพอมิเอทเกี่ยวข้องกับระดับปริม�ณเกลือแร่ที่มี
อยู่ระดับสูง สำ�หรับแคลเซียมในเพอมิเอทจะแก้ไขได้เมื่อมี
ก�รนำ�ม�ใช้ในระดับสูง (เพอมิเอทแห้งม�กกว่�ร้อยละ 7) 
กับส่วนผสมผงที่มีค่�พีเอชเป็นกล�ง เมื่ออยู่ในส�รละล�ย
ที่มีสภ�วะเป็นกรด แคลเซียมจะละล�ยได้ดีม�กขึ้นทำ�ให้
ก�รกำ�หนดสูตรอ�ห�รสำ�หรับเครื่องดื่มที่มีคว�มเป็นกรด
สูงจะกำ�หนดได้ง่�ยขึ้นเมื่อระดับของเพอมิเอทม�กกว่� 
ร้อยละ 7 นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถนำ�เพอมิเอทไปใช้กับกลุ่ม
เครื่องดื่มที่ยังไม่ได้มีก�รศึกษ�เช่น นำ�ไปผสมกับน้ำ�ผลไม้
ที่เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มหรือผงเครื่องดื่มเพิ่มโภชน�ก�ร 
สำ�หรับเด็ก

ข้อพิจารณาว่าด้วยส่วนผสมที่ไม่ใช่นม
ต่อไปนี้เป็นกลุ่มส่วนผสมที่จำ�เป็นต้องใช้หรือเป็นที่ต้องก�ร
สำ�หรับผลิตภัณฑ์โปรตีนพร้อมดื่ม สิ่งสำ�คัญคือ ก�รเลือก
ส่วนผสมอย่�งระมัดระวังร่วมกับก�รประเมินในห้องปฏิบัติ
ก�รเมื่อพัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่มีอ�ยุผลิตภัณฑ์คงตัวที่ให้
รสช�ติดีและดึงดูดผู้บริโภค เมื่อกำ�หนดสูตรอ�ห�รด้วย

การเลอืกบรรจภุ ัณฑ ์

ก�รคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ (แก้ว พล�สติก ภ�ชนะหล�ยชั้น โลหะที่ยืดหยุ่นหรือแข็ง) เป็นข้อพิจ�รณ�ที่สำ�คัญต่อเงื่อนไขก�รแปรรูปเครื่องดื่ม
และคว�มคงตัวของผลิตภัณฑ์ ประกอบกับอิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ต่อต้นทุนก�รผลิตและก�รจัดจำ�หน่�ย  กล่�วโดยสรุปแล้วบรรจุภัณฑ์ที่
ส�ม�รถนำ�ม�ใช้มีดังนี้ การแปรรูป

ขวด บรรจุเย็น บรรจุร้อน อุโมงค์
พาสเจอไรซ์

พาสเจอไรซ์โดยการ
รีทอร์ต

พาสเจอไรซ์
ปลอดเชื้อ

แก้ว • • • •

พล�สติกที่บรรจุร้อนได้ • •

พล�สติกที่บรรจุเย็นได้ •

พล�สติกที่รีทอร์ตได้ •

ภ�ชนะหล�ยชั้น •

โลหะ • • • •
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ผลิตภัณฑ์เหล่�นี้ในทุกกรณีควรตรวจสอบกฎระเบียบของ
แต่ละประเทศ เพื่อให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดในท้องถิ่นอย่�ง
ครบถ้วน

สารเพิ่มความเป็นกรด
โปรตีนเวย์โดยเฉพ�ะกลุ่มที่มีคว�มส�ม�รถในก�รบัฟเฟอร์
สูง และต้องใช้กรดในปริม�ณที่พอสมควรในก�รประกอบ
สูตรเพื่อปรับค่�พีเอชเริ่มต้นที่ 6.5 ให้ลดลงเป็น 3.5 ลงไป 
กรดที่มักมีก�รนำ�ม�ใช้เพื่อทำ�ให้เครื่องดื่มโปรตีนเวย์มีค่� 
พีเอชต่ำ�มีดังนี้

1. ฟอสโฟริค มีคว�มเป็นกรดสูงแต่มีผลต่อรสช�ติน้อย

2. ไฮโดรคลอลิค มีคว�มเป็นกรดสูงแต่ทำ�ให้มีคว�มน่� 
รับประท�นน้อยกว่�เครื่องดื่มที่ผสมกรดชนิดอื่น อ�จนำ�
ม�ใช้เพื่อส�รอ�ห�รที่ใช้ท�งก�รแพทย์เนื่องจ�กเป็นกรด
ชนิดเดียวกันกับที่พบในระบบกระเพ�ะอ�ห�ร

3. กรดมะน�ว (ซิตริค) เป็นส�รกรดอ่อนแต่เป็นที่ต้องก�ร
เพร�ะมีผลดีต่อลักษณะรสช�ติโดยรวมของเครื่องดื่ม 
รสผลไม้ ทั้งนี้ไม่แนะนำ�ให้ใช้กรดซิตริคเป็นส�รปรับกรด
เพียงชนิดเดียวกับเครื่องดื่มโปรตีนสูงเนื่องจ�กมีผลทำ�ให้
เกิดรสที่จัดจ้�นอย่�งม�กเมื่อนำ�ม�ใช้ในปริม�ณสูง

4. ม�ลิค เป็นกรดอ่อนเช่นเดียวกับกรดซิตริคแต่มีประโยชน์
เมื่อนำ�ม�ประกอบสูตรอ�ห�รที่มีรสแอปเปิ้ลหรือเบอร์รี่
เนื่องจ�กมีลักษณะธรรมช�ติที่คล้�ยคลึงกับผลไม้เหล่�นี้

การอัดแก๊ซหรือคาร์บอเนชั่น (CARBONATION)
ส่วนนี้ได้นำ�ข้อมูลเรื่องก�รอัดแก๊ซม�ประกอบเนื่องจ�ก
ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ในฐ�นะที่เป็นส่วนผสมและเป็นกระบวน
ก�รตลอดจนเหตุผลว่�ด้วยผลกระทบต่อคว�มเป็นกรด
ด้วย ปัจจุบันพบว่� มีคว�มสนใจในก�รปรับลักษณะท�ง
โภชน�ก�รของเครื่องดื่มน้ำ�อัดลมอัดแก๊ซด้วยก�รเติม
โปรตีนจ�กนมม�กขึ้นเรื่อยๆ

กลิ่นรส
โปรตีนนมนั้นต่�งจ�กโปรตีนจ�กพืชเนื่องจ�กทำ�ง�นร่วม
กับส�รแต่งกลิ่นรสซึ่งเป็นที่นิยมจำ�นวนม�กได้ดีหรือแม้แต่
เสริมให้ดียิ่งขึ้น เครื่องดื่มที่มีโปรตีนจำ�เป็นต้องมีก�รใช้
ส�รแต่งกลิ่นรสในระดับสูงกว่�เครื่องดื่มอื่นเนื่องจ�กโปรตีน
มีก�รดูดซึมส�รแต่งรสช�ติตลอดช่วงอ�ยุของผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม อย่�งไรก็ดี โปรตีนจ�กพืชมักได้รับผลกระทบ
ด้�นนี้ม�กกว่�โปรตีนจ�กนมทำ�ให้ต้องใช้ส�รแต่งกลิ่นรส
ม�กกว่�และมีต้นทุนสูงขึ้น

สารให้ความหวาน
มีส�รให้คว�มหว�นที่มีพลังง�น และไม่มีพลังง�นให้เลือก
ม�กม�ยทั้งที่เป็นส�รธรรมช�ติ และส�รสังเคร�ะห์ ซึ่ง
เหม�ะสมกับก�รใช้ผสมเครื่องดื่มโปรตีน เนื่องจ�กมีผู้
บริโภคที่ให้คว�มสำ�คัญกับสุขภ�พและคว�มเป็นอยู่ที่ดีซึ่ง

ต้องก�รควบคุมปริม�ณน้ำ�ต�ลที่บริโภคอย่�งต่อเนื่อง 
จึงทำ�ให้มีก�รพัฒน�ส่วนผสมส�รให้คว�มหว�นม�กขึ้น

ส�รให้คว�มหว�นเหล่�นี้ได้แก่

1. ส�รให้คว�มหว�นแบบดั้งเดิมเช่น ซูโครส ฟรุ๊คโตส  
และไฮฟรุ๊คโตส คอร์นไซรัป

2. ส�รให้คว�มหว�นต�มธรรมช�ติอื่นๆ ได้แก่ น้ำ�ผึ้ง ไซรัป
จ�กเมเปิ้ล และผลไม้กวน

3. น้ำ�ต�ลแอลกอฮลล์ เช่น แล็คติตอล และอิริตริตอล  
(lactitol and erythritol)

4. ส�รให้คว�มหว�นสังเคร�ะห์ที่มีคว�มเข้มข้นสูง รวมถึง 
ซูคร�โลสและแอซีซัลเฟม โพแทสเซียม (K)

5. ส�รให้คว�มหว�นต�มธรรมช�ติที่มีคว�มเข้มข้นสูง
เช่น หญ้�หว�น หล่อฮังก๊วย และส�รสกัดจ�กร�กชิโครี่ 
(chicory)

ก�รเลือกส�รให้คว�มหว�นอ�จมีผลต่อรสสัมผัสและ
คว�มคงตัวของโปรตีนในกรณีที่ใช้กับสูตรอ�ห�รบ�งสูตร 
อย่�งไรก็ต�มข้อกำ�หนดด้�นพลังง�นและรสช�ติจะเป็นตัว
กำ�หนดก�รเลือกใช้ส�รให้คว�มหว�น ข้อพึงระลึกคือ สูตร
ผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มที่มีโปรตีนบ�งสูตรนั้น ส�รให้คว�ม
หว�นเพียงชนิดเดียวอ�จทำ�ง�นได้ดีโดยลำ�พัง แต่ก�รรวม
ส�รให้คว�มหว�นเข้�ด้วยกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมักให้ผล
คว�มหว�นโดยรวมได้ดีที่สุดและสอดคล้องกับรสช�ต ิ
ที่เป็นพื้นฐ�นด้วย

สี
สีที่นำ�ม�ใช้อ�จเป็นสีสังเคร�ะห์หรือสีธรรมช�ติก็ได้ แต่
คว�มคงตัวต่อแสงต่ำ�เป็นข้อพิจ�รณ�ที่สำ�คัญเมื่อใช้ขวด 
ที่ใสหรือขุ่นบรรจุ ก�รเสื่อมสล�ยอย่�งช้�ๆ ของกรด 
แอสคอบิค (วิต�มิน ซี) ในเครื่องดื่มส�ม�รถฟอกสีของ
เครื่องดื่มระหว่�งก�รเก็บได้ เนื่องจ�กก�รสล�ยตัวนี้ 
เกิดขึ้นตลอดช่วงอ�ยุผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงควรขอคำ�แนะนำ�
จ�กซัพพล�ยเออร์ด้�นสีผสมอ�ห�รซึ่งมีคำ�แนะนำ�แนวท�ง
ให้แก่ผู้ผลิตระหว่�งกระบวนก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ได้

น้�าผลไม้
น้ำ�ผลไม้เป็นตัวเลือกที่ดีในก�รสร้�งรสช�ติให้กับเครื่องดื่ม
โปรตีนจ�กนมที่ดึงดูดผู้บริโภคได้ดี น้ำ�ผลไม้ส�ม�รถนำ�ม�
ใช้เติมเพิ่มสร้�งรสช�ติและคว�มหว�นได้ด้วย ก�รนำ�น้ำ� 
ผลไม้ธรรมช�ติม�ใช้อ�จมีผลกับเงื่อนไขก�รพ�สเจอไรซ์ 
ทั้งนี้โปรตีนจ�กนมต้องมีก�รเติมน้ำ�ให้เกิดก�รดูดซึมน้ำ�
กลับเป็นอย่�งดีก่อนที่จะเติมน้ำ�ผลไม้ แล้วต�มด้วยก�ร 
เติมส�รปรับกรดหรือองค์ประกอบเครื่องดื่มอื่นๆ
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เกลือแร่
คว�มคงตัวและคว�มใสของเครื่องดื่มเวย์ที่ผ่�นก�รปรับคว�ม
เป็นกรดนั้นเชื่อว่�ได้รับผลกระทบจ�กคว�มเข้มข้นของอิออนใน
แร่ธ�ตุ (โซเดียมหรือแคลเซียม) ที่ปร�กฏ ด้วยเหตุนี้ก�รเลือก
ใช้เกลือแร่และปริม�ณของก�รเสริมคุณค่�ส�รอ�ห�รอ�จถูก
จำ�กัดด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเครื่องดื่มขั้นสุดท้�ย โดยทั่วไป
แล้วก�รเติมเกลือในเครื่องดื่มเวย์ที่แปรรูปด้วยคว�มร้อนจะเพิ่ม
ก�รรวมตัวกันของโปรตีนจึงมีผลให้คว�มคงตัวลดลง

วิตามิน
ไม่ว่�จะเป็นผลิตภัณฑ์อ�ห�รหรือเครื่องดื่มชนิดใดๆ ต้องมีก�ร
คัดเลือกวิต�มินและกำ�หนดสูตรให้เหม�ะสมกับระบบโดยรวม 
วิต�มินที่ละล�ยน้ำ�ได้ส่วนใหญ่มักมีคว�มคงตัวในสภ�พเป็นกรด 

อย่�งไรก็ดีมีสิ่งที่ควรพิจ�รณ�คือ ลักษณะก�รให้สี กลิ่น และ
รส ก�รสูญเสียระหว่�งก�รแปรรูปและคว�มคงตัวต่อแสง กรณี
ผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มสำ�เร็จรูปบรรจุขวดแบบใสหรือแบบขุ่น 
นอกจ�กนี้ควรพิจ�รณ�ก�รทำ�ปฏิกิริย�ของส่วนผสมประกอบด้วย

สารสร้างความคงตัวและอิมัลซิไฟเออร์
ส�รสร้�งคว�มคงตัวและอิมัลซิไฟเออร์ มีคว�มสำ�คัญต่อเครื่อง
ดื่มประเภทปั่นที่มีค่�พีเอชเป็นกล�ง โดยเฉพ�ะเมื่อผสมกับ
โปรตีนและ/หรือผงโกโก้ มักมีก�รนำ�ค�ร์ร�จีแนน เซลลูโลส 
และย�งเซลลูโลสม�ใช้สร้�งคว�มคงตัวกับเครื่องดื่มเสริม
โปรตีนที่พีเอชเป็นกล�ง ส่วนเพคตินมักนำ�ม�ใช้กับเครื่องดื่ม
เวย์ที่มีค่�พีเอชระหว่�ง 3.5 ถึง 4.6 เพื่อป้องกันและสร้�งคว�ม
คงตัวให้แก่โปรตีนระหว่�งแปรรูปด้วยคว�มร้อน และตลอดช่วง
อ�ยุผลิตภัณฑ์ ส�รสร้�งคว�มคงตัวมักไม่จำ�เป็นในกรณีที่เป็น
ผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มสำ�เร็จรูปกลุ่มโปรตีนเวย์ไอโซเลตที่มีคว�ม
เป็นกรดซึ่งค่�พีเอชต่ำ�กว่� 3.5

อิมัลซิไฟเออร์ เช่น โมโนกลีเซอร์ไรด์ และไดกลีเซอร์ไรด์รวม
ถึงบัฟเฟอร์ต่�งๆ เช่น เตตระโซเดียม ไพโรฟอสเฟซมีก�รนำ�ม�
ใช้แพร่หล�ยในหมู่เครื่องดื่มที่มีค่�พีเอชเป็นกล�งซึ่งมีก�รใช้
โปรตีนเวย์ร่วมกับโปรตีนนมอื่นๆ ก�รกำ�หนดปริม�ณของส�ร
สร้�งคว�มคงตัวที่ต้องก�รนั้น บัฟเฟอร์และตัวทำ�ละล�ยมีคว�ม
สำ�คัญม�กโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกรณีที่ต้องก�รให้มั่นใจว่� เครื่อง
ดื่มโปรตีนแต่งเติมส�รอ�ห�รกลุ่มที่มีคว�มเป็นกรดและที่มีค่� 
พีเอชที่เป็นกล�งมีคว�มคงตัวเป็นระยะเวล�น�น

วัตถุกันเสีย
เครื่องดื่มโปรตีนที่ผ่�นก�รปรับคว�มเป็นกรดบ�งสูตรใช้วัตถุ
กันเสียสังเคร�ะห ์เช่น ซอร์เบต และเบนโซเอตที่นำ�ม�ใช้
เพื่อควบคุมก�รเติบโตของยีสท์ ร� และแบคทีเรียที่จะทำ�ให้
ผลิตภัณฑ์เน่�เสีย

เครื่องดื่มเติมสารตามหลักเภสัชโภชนศาสตร์ 
(NUTRACEUTICALS)
ผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มเสริมโปรตีนเป็นเครื่องดื่มที่มีส�รอ�ห�รซึ่ง
มีประโยชน์สูงและส�ม�รถเสริมด้วยส่วนประกอบที่มีคุณค่�ท�ง
อ�ห�รเพิ่มเติมได้เช่น  สเตอรอลจ�กพืชเพื่อลดโคเลสเตอรอล 
ลูทีนที่บำ�รุงส�ยต� หรือส่วนผสมเสริมพลังง�นเป็นต้น  
หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิตและแข็งแรง มักนำ�ม�ผสมเข้�กับ 
เครื่องดื่มนมที่มีโปรตีนจ�กนมเปรี้ยว เครื่องดื่มเหล่�นี้มักผ่�น
ก�รพ�สเจอไรซ์ มีก�รหมักจุลินทรีย์และเก็บไว้ด้วยก�รแช่เย็น
แม้ว่�ผลิตภัณฑ์เหล่�นี้บ�งร�ยก�รผ่�นคว�มร้อนและมีอ�ยุ

การนำาโปรตีนเวย์ ไปใช้ในเครื่องดื่มรีทอร์ต

ก�รศึกษ�ซึ่งดำ�เนินก�รโดย Dr. Ron Richter, Department 
of Animal Science, Texas A&M University, Texas, USA 
มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อพัฒน�ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ม ี
โปรตีนเวย์สูง ซึ่งส�ม�รถผ่�นก�รสเตอรีไรซ์ด้วยก�รรีทอร์ต
เพื่อก�รค้�สูงและเพื่อศึกษ�อ�ยุผลิตภัณฑ์ด้วย

การคงตัวต่อความร้อน
ก�รใช้คว�มร้อนเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับเครื่องดื่มสเตอร์รีไรซ ์
และเป็นเหตุที่ทำ�ให้เกิดคว�มไม่คงตัว และก�รรวมตัวกัน
ของโปรตีนเวย์เมื่อมีคว�มเข้มข้นสูงกว่�ร้อยละ 1 ก�รเติม
วัตถุเจือปนอ�ห�รบ�งชนิดอ�จช่วยให้เครื่องดื่มมีคว�ม
คงตัวม�กขึ้นได้ เช่น เคซีน สำ�หรับเคซีนต่�งๆ เช่น เคซีน
ในโปรตีน MPC โปรตีน MPI และเคซีน MCC มีโครงสร้�ง
โมเลกุลที่ไม่เป็นระเบียบ และส�ม�รถยื่นจ�กผิวหน้�หยด
ไขมันออกไปได้ไกลม�กขึ้นซึ่งเพิ่มแรงผลักไขมัน (steric 
repulsion) และเพิ่มคว�มคงตัวต่อคว�มร้อนและอิมัลชั่น

ฟอสโฟไลปิดส์ สำ�หรับเครื่องดื่มที่มีไขมัน มีเลซิตินปกติ
หรือที่ผ่�นก�รไฮโดรไลซ์ (Hydrolyzed Lecithin) หรือ 
อะซีทีลเลตเลซิติน (Acetylated lecithin) ช่วยเพิ่มคว�ม
คงตัวให้แก่อิมัลชันที่ประกอบไปด้วยโปรตีนเวย์สูงถึงร้อยละ 
5 เลซิตินดัดแปลงที่มีอัตร�ส่วนระหว่�งส่วนที่ชอบน้ำ�กับ
ส่วนที่ชอบน้ำ�มัน (hydrophilic-lipophilic balance หรือ 
HLB) สูงจะส�ม�รถทนต่อก�รเสียสภ�พจ�กคว�มร้อนได้ดี
กว่�เลซิตินทั่วไป

โพลีพอสเฟต ทำ�ให้มีเครื่องดื่มโปรตีนเวย์คงตัวต่อคว�ม
ร้อนได้ดีขึ้น จึงทำ�ให้เครื่องดื่มรีทอร์ตใสแม้จะมีปริม�ณเวย์
สูงถึงร้อยละ 5 โดยไม่ต้องเติมไขมันเพิ่ม

ไฮโรคอลลอยด์ มีผลเสียต่อคว�มส�ม�รถด้�นก�รทนคว�ม
ร้อนของอิมัลชันโปรตีนเวย์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดปฏิกิริย� 
อุณหพลศ�สตร์ต่อกัน (Thermodynamic) เป็นก�รเพิ่ม
คว�มเข้มข้นของโปรตีน และทำ�ให้เกิดโปรตีนรวมตัวกันเมื่อ
ถูกคว�มร้อน

ความคงตัวของอิมัลชัน คว�มดันในก�รทำ�ให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน (homogenization) ส่งผลต่อขน�ดอนุภ�ค และ 
พื้นผิวสัมผัสเม็ดไขมันม�กที่สุด ซึ่งทั้งสองส่วนมีอิทธิพล
คว�มคงตัวของอิมัลชัน ทั้งนี้อิมัลชันที่มีอะเซททิลเลตเลซิติน 
(acetylated lecithin) มีคว�มคงตัวต่อสภ�วะก�รเป็นครีม
ม�กที่สุด

ความคงตัวด้านการเก็บรักษา อิมัลชันที่มีโปรตีนร้อย
ละ 5 และไขมันร้อยละ 3 ที่นำ�ม�เป็นสูตรผสมกับเลซิติน 
0.3% และทำ�ให้เป็นเนื้อเดียวกันที่แรงดัน 90 เมกะป�สค�ล 
(MPa) มีคว�มคงตัวม�กที่สุด โดยก�รทดลองได้เก็บรักษ�
ไว้น�น 28 วัน อย่�งไรก็ดีอิมัลชันยังมีก�รเกิดครีมปร�กฏ

กล่�วโดยสรุปคือ ในก�รเพิ่มคว�มคงตัวต่อก�รเป็นครีม
ของเครื่องดื่มโปรตีนเวย์แบบรีทอร์ต วัตถุปรุงแต่งต้องเพิ่ม
คว�มหนืดโดยไม่กระทบต่อก�รคงตัวต่อคว�มร้อน ก�ร
เลือกส่วนผสมเพื่อเพิ่มคว�มคงตัวต่อคว�มร้อน และคว�ม
คงตัวของอิมัลชันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของเครื่องดื่มซึ่งมี
วิธีท�งเลือกม�กม�ย กรุณ�ติดต่อซัพพล�ยเออร์ส่วนผสม
นมในสหรัฐอเมริก� เพื่อขอคว�มช่วยเหลือในก�รพัฒน�
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มได้อย่�งประสบคว�มสำ�เร็จต่อไป
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ผลิตภัณฑ์ที่คงตัว เครื่องดื่มเติมส�รต�มหลักเภสัชโภชนศ�สตร์
ยังมีก�รปรับตัวไปต�มแนวโน้ม และคว�มต้องก�รของผู้บริโภค
อย่�งต่อเนื่อง

ข้อพิจารณาด้านการแปรรูป
เมื่อพัฒน�กระบวนก�รที่ต้องผ่�นก�รตรวจสอบ มีร�ยละเอียด
ที่ต้องกำ�หนดให้ชัดเจนหรือต้องกระทำ�ซ้ำ�ๆ สำ�หรับก�รเตรียม
เครื่องดื่มแต่ละส่วน ผู้ผลิตควรพิจ�รณ�แต่ละส่วนอย่�งละเอียด
ซึ่งรวมถึงก�รกำ�หนดอุณหภูมิของอ�ห�รแต่ละส่วน ขั้นตอน
ก�รผสม ลำ�ดับก�รเติมส่วนผสมต่�งๆ (โดยเฉพ�ะส�รทำ�ให้
เป็นกรด) และรวมถึงกระบวนก�รที่ใช้คว�มร้อนเพื่อก�ร 
พ�สเจอไรซ์หรือสเตอร์รีไรซ์ด้วย

ตัวอย่�งเช่น ใช้ส่วนผสมที่เป็นโปรตีนจ�กนมเท่�ๆ กันในก�ร 
เตรียมตัวอย่�งแต่ละส่วน วิธีก�รปรับค่�พีเอชและก�รสัมผัส 
กับอุณหภูมิ/ก�รฆ่�เชื้อก็มีคว�มสำ�คัญม�กเช่นกัน ดังนั้นจึง
ควรดูแลและควบคุมอย่�งระมัดระวังเพื่อให้ได้ผลต�มที่ต้องก�ร  
มักมีก�รคืนน้ำ�กลับให้โปรตีนผงเป็นอันดับแรก ขั้นตอนที่ใช้
เวล�นี้อ�จทำ�ให้เกิดโฟมได้ ดังนั้นผู้ผลิตควรใช้คว�มระมัดระวัง
เพื่อป้องกันอ�ก�ศเข้�ในก�รแปรรูปทุกขั้นตอน ก�รก่อตัวของ
ฟองโฟมที่ม�กเกินไป ส่งผลให้เกิดจับตัวเป็นตะกอนเมื่อฆ่�เชื้อ
ด้วยคว�มร้อน และในกรณีของเครื่องดื่มที่ถูกทำ�ให้คงตัวอ�จ
เกิดแยกตัวของน้ำ� (syneresis) หรือก�รแยกชั้นได้ ดังนั้นจึง
ควรใช้เครื่องผสมอ�ห�รคว�มเร็วสูงม�ใช้ผสมโปรตีนจ�กนม
และปล่อยให้มีก�รดูดซึมน้ำ�ประม�ณครึ่งหนึ่งของน้ำ�ที่ใช้ใน
สูตร ซึ่งเป็นน้ำ�อุณหภูมิต่ำ�กว่� 38 องศ�เซลเซียส (100 องศ�

ฟ�เรนไฮต์) พร้อมกับก�รกวนช้�ๆ ส่วนผสมที่เป็นโปรตีน
ส�ม�รถนำ�ม�ผสมกับน้ำ�ต�ลและส่วนผสมผงอื่นๆ ระหว่�งขั้น
ตอนก�รดูดน้ำ�กลับ เวล�ที่ใช้ไม่ควรน้อยกว่� 20 น�ที เพื่อให้
ส่วนผสมโปรตีนนมมีคว�มคงตัวต่อคว�มร้อน และก�รเก็บม�ก
ที่สุด

ลำ�ดับก�รทำ�ง�น วิธีก�รและอัตร�ก�รเติมส่วนผสมมีคว�มสำ�คัญ
ต่อสูตรอ�ห�ร เงื่อนไขนี้ยิ่งทวีคว�มสำ�คัญสำ�หรับขั้นตอนใน 
ก�รใช้ส�รสร้�งคว�มเป็นกรด ซึ่งมักใช้ส�รละล�ยโปรตีนที่มีค่�
พีเอชประม�ณ 6.5 และผ่�นช่วงจุดไอโซอิเล็คทริกที่พีเอช 4.5 
สำ�หรับโปรตีนส่วนใหญ่ เนื่องจ�กโปรตีนเวย์ห�งนมจะมีคว�ม
ส�ม�รถในก�รบัฟเฟอร์สูง ดังนั้นก�รกำ�หนดสูตรอ�ห�รที่มี
โปรตีนในระดับสูงจะต้องมีกรดในระดับสูงด้วยเพื่อปรับค่�พีเอช

ค่�พีเอชของเครื่องดื่มเวย์โปรตีนปรับคว�มเป็นกรดมักจะลดลง
เมื่อผ่�นก�รฆ่�เชื้อ ก�รลดลงของค่�พีเอชนี้เกิดจ�กสิ่งต่อ
ไปนี้ 1.) เป็นก�รเริ่มเกิดปฏิกิริย�ย�สีน้ำ�ต�ลทอง (Maillard 
browning) ขั้นแรก 2.) ก�รคล�ยเกลียวของโปรตีนที่เป็นส�เหตุ
ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงหน้�ที่ของโปรตีนบ�งกลุ่ม และ 3.) 
ก�รรวมตัวกัน (aggregation) ของโปรตีน ซึ่งมีผลต่อสภ�พก�ร
แยกตัวออกจ�กส�รละล�ย ก�รเปลี่ยนค่�พีเอชที่เกิดขึ้นนี้จะขึ้น
อยู่กับระดับของโปรตีนที่นำ�ม�ใช้

ตัวอย่�งเช่น ห�กต้องก�รค่�พีเอชระดับสุดท้�ยที่ 3.2 สำ�หรับ
เครื่องดื่มที่มีโปรตีนร้อยละ 5 ก็ควรปรับค่�พีเอชของเครื่องดื่ม
ให้อยู่ระหว่�ง 3.3-3.35 ก่อนก�รฆ่�เชื้อ

คว�มท้�ท�ยในก�รนำ�เวย์โปรตีนไอโซเลต WPI ม�ผสม
เป็นส่วนประกอบเครื่องดื่มใสคือ ก�รใช้คว�มร้อนมักส่งผล
ให้เครื่องดื่มขุ่น แต่วิธีเพิ่มคว�มใสง่�ยๆ และไม่มีค่�ใช้จ่�ย
คือ ให้โปรตีนเวย์ไอโซเลต WPI ในส�รละล�ยได้มีเวล�ดูด
น้ำ�กลับอย่�งเพียงพอก่อนที่จะผ่�นคว�มร้อน นอกจ�กนี้
คว�มขุ่นที่น้อยกว่� 40 NTUd ก็ถือว่�ใสสำ�หรับผู้บริโภค

ขั้นตอน
 z นำ�ไปผสมกับน้ำ� 
 z ทิ้งไว้ให้คืนน้ำ�น�น 20 น�ที
 z ละล�ยด้วยคว�มร้อนที่อุณหภูมิ 88 องศ�เซลเซียส 
(190 องศ�ฟ�เรนไฮต์) น�น 2 น�ที
คุณประโยชน์

 z เมื่อละล�ยน้ำ�โดยใช้เวล�คืนน้ำ�เพียงพอ คว�มขุ่น
ของส�รละล�ยหลังก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนจะลดลง
ประม�ณร้อยละ 50

เวลาที่เพียงพอในการคืนน้ำากลับ (Hydration) เพื่อเพิ่มความใสให้กับเครื่องดื่มเวย์โปรตีนไอโซเลต WPI

ความขุ่นของสารละลายโปรตีนเวย์ WPI ตามช่วงเวลา
(สารละลายของโปรตีน 2 กรัม/ลิตร ค่าพีเอช 3.2 ใช้ความ
ร้อน 88 องศาเซลเซียส

เวล�ที่ใช้ดูดซึมน้ำ� 
(น�ที)

ก่อนผ่�นคว�มร้อน
(NTU)

หลังผ่�นคว�มร้อน 
(NTU)

0 55 79

10 52 39

20 49 38

30 49 37

40 47 39

50 47 38

60 47 37

70 47 39

80 46 37

130 46 38

NTU= Nephelos Turbidity Units
Data courtesy of UW-Madison, D. M. Etzel
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การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ส�าเร็จ: เงื ่อนไขว่าด้วย
สภาพแวดล้อมระหว่างการจัดจ�าหน่ายและการเก็บรักษา
ผู้ทำ�ก�รตล�ดเครื่องดื่มที่ผสมโปรตีนต้องมีคว�มเข้�ใจว่�ด้วยผล 
กระทบจ�กก�รสัมผัสสภ�พแวดล้อมของช่องท�งจัดจำ�หน่�ยที่มีคว�ม
แตกต่�งอย่�งม�กต่อผลิตภัณฑ์ ที่ประกอบกับสถ�นที่เก็บและสภ�พ
อ�ก�ศต่�งๆ คว�มร้อน/คว�มเย็นที่แตกต่�งกันม�กร่วมกับก�รอยู่ใน
อุณหภูมิที่ต่�งกันในระดับที่น้อยลงแต่เกิดขึ้นซ้ำ�ๆ ก็มีผลกระทบที่ไม่
อ�จค�ดได้ และไม่เป็นที่ต้องก�รในกรณีที่ต้องก�รให้ผลิตภัณฑ์คงตัว  
ผู้ผลิตร�ยใหม่ในตล�ดควรปรึกษ�กับผู้แทนประจำ�ภูมิภ�คของตน  
และผู้เก็บสินค้�ตั้งแต่เริ่มกระบวนก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับสภ�พเงื่อนไขที่มักเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ก�รศึกษ�เพิ่มเติม
ว่�ด้วยก�รเก็บรักษ�ผลิตภัณฑ์ ณ อุณหภูมิระดับต่�งๆ ก็จะช่วยในก�ร
กำ�หนดโมเดลอ�ยุผลิตภัณฑ์ และก�รค�ดเด�ว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลง

พลังง�น 28 กิโล
แคลอรี

ไขมันรวม 0 ก.

ไขมันอิ่มตัว 0 ก.

ไขมันทร�นส์ 0 ก.

โคเลสเตอร์รอล 0 มก.

ค�ร์โบไฮเดรตรวม 7 ก.

เส้นใยอ�ห�ร 0 ก.

น้ำ�ต�ล 7 ก.

โปรตีน 0 ก.

แคลเซียม 32 มก.

โปแตสเซียม 162 มก.

โซเดียม 40 มก.

เหล็ก 0 มก.

วิต�มิน เอ 0 IU

วิต�มิน ซี 0 มก.

ต่อ 100 กรัม

วิธีก�รปรุง

1. ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้�ด้วยกัน
2. เติมน้ำ�เย็น 20 กรัม ถึง 8 ออนซ์ แล้วคนให้เข้�กัน

ส่วนผสม

ปริม�ณก�รใช้ (%)

เพอมิเอทนม (ผลิตภัณฑ์ก้อนนมแข็ง) 77.38

น้ำ�ต�ล 18.05

กรดม�ลิค 2.58

ส�รแต่งรสมะน�วธรรมช�ติ -รสไวด์ 1.99

สีเหลืองระดับ 5 .001

รวม 100.00

คุณค่าทางอาหาร

เครื่องดื่มนมผสมเกลือแร่ดับกระหาย

ขององค์ประกอบส�รอ�ห�ร รสช�ติ ก�รยอมรับได้ คว�มคงตัว 
และพ�ร�มิเตอร์ด้�นก�ยภ�พและเคมีอื่นๆ

ตัวอย่างสูตรเครื่องดื่มตัว
สูตรอ�ห�รต่�งๆ ในส่วนนี้จัดทำ�ไว้เพื่อเป็นตัวอย่�งในก�รพัฒน�
ผลิตภัณฑ์ อ�จต้องมีก�รปรับเปลี่ยนสูตร ซึ่งขึ้นอยู่กับสภ�พลักษณะ
ของส่วนผสมที่นำ�ม�ใช้ ก�รแปรรูปและตัวแปรว่�ด้วยก�รเก็บรักษ� 
กฎระเบียบในท้องถิ่นและคว�มพอใจของผู้บริโภคเป้�หม�ยในแต่ 
ละตล�ด

กรุณ�ปรึกษ�กับซัพพล�ยเออร์ของ U.S. dairy เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 
นอกจ�กนี้ควรตรวจสอบระเบียบในประเทศว่�ด้วยก�รใช้ส�รแต่งเติม
และข้อกำ�หนดของฉล�กอ�ห�รด้วย

คิดค้นสูตรโดย Wisconsin Center for Dairy Research, University of Wisconsin-Madison.

ฉลากในสหรัฐอเมริกา
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พลังง�น 66 กิโล
แคลอรี

ไขมันรวม 0 ก.

ไขมันทร�นส์ 0 ก

โคเลสเตอร์รอล 0 มก.

ค�ร์โบไฮเดรตรวม 23 ก

เส้นใยอ�ห�ร 1 ก

น้ำ�ต�ล 11 ก

โปรตีน 4 ก

แคลเซียม 9 มก.

โซเดียม 31 มก.

เหล็ก 0 มก

วิต�มิน เอ 0 IU

วิต�มิน ซี 1 มก.

ฉลากในสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอน

1. ผสมน้ำ�กับโปรตีนเวย์ไอโซเลต และเส้นใยที่ละล�ยน้ำ�ได้ในถัง 
ผสมเข้�ด้วย

2. ผสมเส้นใยที่มีน้ำ�/โปรตีน WPI เข้�กับส่วนผสมที่เหลือ  
ในเครื่องผสมอ�ห�รโดยก�รกวนช้�ๆ ปรับค่�พีเอชเป็น 3.4 
ด้วยกรดฟอสฟอริค

3. อุ่นที่อุณหภูมิ 85 องศ�เซลเซียส (185  องศ�ฟ�เรนไฮต์) น�น 
30 วิน�ทีและทิ้งไว้ให้เย็นจนมีอุณหภูมิ 15.5 องศ�เซลเซียส 
(60  องศ�ฟ�เรนไฮต์)

4. นำ�ผลิตภัณฑ์ที่พ�สเจอไรซ์ และเย็นเก็บไว้ในภ�ชนะที่ผ่�น
ก�รฆ่�เชื้อแล้วที่อุณหภูมิ 2.2 องศ�เซลเซียส (36 องศ�
ฟ�เรนไฮต์)

5. นำ�ผลิตภัณฑ์เข้�เครื่องทำ�คว�มเย็น “ Frozen Slushy” แช่เย็น
ไว้แล้วจึงนำ�ม�บริโภค

ส่วนผสม

ปริม�ณก�รใช้ (%)

น้ำ� 97.96

น้ำ�ร�สเบอร์รีเบส (Raspberry base)  
ตร� Fruitcrown คว�มหว�น 60 บริกซ์

0.49

โปรตีนห�งนมไอโซเลต 0.49

เส้นใยอ�ห�รละล�ยน้ำ�ได้ ตร� Tate and 
Lyle Promitor (เส้นใยจ�กข้�วโพดละล�ยน้ำ�
ได้ 70)

0.30

กรดฟอสโฟริค 82% 0.07

ผงแต่งรสส้มตร� WONF – รหัส Biosun 
MZ6187815

0.06

รวม 100.00

คุณค่าทางอาหาร

สมู๊ทตี้เพิ่มพลังหลังออกกำาลังกาย
ราซ อะแทน (RAZZ-A-TAN)

คิดค้นสูตรโดย the Wisconsin Center for Dairy Research, University of Wisconsin-Madison..

ต่อ 100 กรัม
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พลังง�น 53 กิโล
แคลอรี

ไขมันรวม 0 ก.

ไขมันอิ่มตัว 0 ก.

ไขมันทร�นส์ 0 ก.

โคเลสเตอร์รอล 0 มก.

ค�ร์โบไฮเดรตรวม 8 ก.

เส้นใยอ�ห�ร 0 ก.

น้ำ�ต�ล 7 ก.

โปรตีน 5 ก.

แคลเซียม 128 มก.

แม็กนีเซียม 4 มก.

ฟอสฟอรัส 9 มก.

โปแตสเซียม 433 มก.

โซเดียม 65 มก.

เหล็ก 0 มก.

วิต�มิน เอ 6,476 IU

วิต�มิน ซี 5 มก.

ฉลากในสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนก�รปรุง

1. ชั่งส่วนผสมทั้งหมด 
2. เติมน้ำ�ให้โปรตีนเวย์ไอโซเลต (WPI) และเกลือแร่จ�กนมโดยใช้

น้ำ�ที่ระบุในสูตรซึ่งมีอุณหภูมิห้องและมีก�รคนน�น 2 ชั่วโมง
3. นำ�ส่วนผสมทั้งหมดผสมเข้�ด้วยกันด้วยส�รละล�ย WPI และ

นมที่มีเกลือแร่
4. พ�สเจอไรซ์ส่วนผสมทั้งหมด (จ�กขั้นตอนที่ 3) ที่อุณหภูมิ 73 

เซลเซียส(163 องศ�ฟ�เรนไฮต์) น�น 15 วิน�ทีหลังก�ร 
โฮโมจีีไนซ์ (2,000/500 พีเอสไอ)

5. บรรจุขวดแล้วแช่เย็น
6. เสริ์ฟขณะเย็น

ส่วนผสม

ปริม�ณก�รใช้ (%)

น้ำ� 70.40

น้ำ�มะเขือเทศเข้มข้น 10.00

มันเทศเข้มข้น 6.30

โปรตีนเวย์ไอโซเลต 4.50

น้ำ�สปีแนชเข้มข้น 4.20

น้ำ�เซเรอร์รี่เข้มข้น 2.10

น้ำ�ผักก�ดหว�นเข้มข้น 0.80

น้ำ�ฟักทองบัตเตอร์นัทเข้มข้น 0.80

น้ำ�ขิงข้น 0.40

เกลือแร่นม 0.30

บีตข้น 0.20

รวม 100.00

คุณค่าทางอาหาร

น้ำาผักเสริมพลัง

คิดค้นสูตรโดย Dairy Products Technology Center, California Polytechnic State University.

ต่อ 100 กรัม



เอกสารว่าด้วยการนำาโปรตีนนมไปใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

14

พลังง�น 28 กิโล
แคลอรี

ไขมันรวม 0 ก.

ไขมันอิ่มตัว 0 ก.

ไขมันทร�นส์ 0 ก.

โคเลสเตอร์รอล 4 มก.

ค�ร์โบไฮเดรตรวม 2 ก.

เส้นใยอ�ห�ร 0 ก.

น้ำ�ต�ล 2 ก.

โปรตีน 4 ก.

แคลเซียม 101 มก.

โซเดียม 22 มก.

เหล็ก 0 มก.

วิต�มิน เอ 0 IU

วิต�มิน ซี 0 มก.

ฉลากในสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนก�รปรุง

1. นำ�ผงส่วนผสมต่�งๆ ผสมกัน (โปรตีนนมเข้มข้น น้ำ�ต�ล ก�แฟ 
วนิล� เกลือ โกโก้ และหญ้�หว�น)

2. ผสมผงส่วนผสมทั้งหมดหนัก 20 กรัม กับน้ำ�ร้อน 8 ออนซ์
3. ผสมให้เข้�กัน
4. ดื่ม

ส่วนผสม

Usage Levels (%)

น้ำ� 92.26

โปรตีนนมเข้มข้น 85 4.52

น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว 1.54

ก�แฟแช่เยือกแข็งตร� Autocrat Columbian 0.77

ผงวนิล� 0.09

เกลือ (ช้อนโต๊ะ) 0.04

โกโก้แปรรูปด้วยอัลค�ไล  
ตร� Barry Callebaut Cocoa

0.77

หญ้�หว�น 0.01

รวม 100.00

คุณค่าทางอาหาร

กาแฟม็อคค่า (CAFEʹ MOCHA)

คิดค้นสูตรโดย Dairy Products Technology Center, California Polytechnic State University.

ต่อ 100 กรัม



การนำาผลิตภัณฑ์โปรตีนไปใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 

15

ชาอินเดียลาเต้

ฉลากในสหรัฐอเมริกา

พลังง�น 46 กิโล
แคลอรี

ไขมันรวม 0 ก.

ไขมันอิ่มตัว 0 ก.

ไขมันทร�นส์ 0 ก.

โคเลสเตอร์รอล 2 มก.

ค�ร์โบไฮเดรตรวม 7 ก.

เส้นใยอ�ห�ร 0 ก.

น้ำ�ต�ล 6 ก.

โปรตีน 4 ก.

แคลเซียม 96 มก.

ฟอสฟอรัส 58 มก.

โซเดียม 6 มก.

เหล็ก 0 มก.

วิต�มิน เอ 0 IU

วิต�มิน ซี 0 มก.

ขั้นตอนก�รปรุง

1. ผสมส่วนผสมแห้งทั้งหมดเข้�ด้วยกัน (น้ำ�ต�ล โปรตีนนมเข้ม
ข้น ผงช�ดำ� และเครื่องเทศ)

2. ผสมส่วนผสมแห้งหนัก 33 กรัม เข้�กับน้ำ�ร้อนหรือน้ำ�เย็น  
8 ออนซ์

3. ผสมให้เข้�กัน
4. ดื่มโดยอ�จเติมน้ำ�แข็งต�มต้องก�ร

ส่วนผสม

ปริม�ณก�รใช้(%)

น้ำ� 87.27

น้ำ�ต�ล 6.14

โปรตีนนมเข้มข้น 85 4.34

ผงช�ดำ�ธรรมช�ติ 
( #23863 ตร� Virginia Dare รหัส TE48)

2.05

อบเชยบดละเอียด 0.07

กระว�นบดละเอียด 0.06

โคลฟส์บดละเอียด 0.03

ขิงบดละเอียด 0.03

เมล็ดจันทน์เทศบดละเอียด 0.01

รวม 100.00

คุณค่าทางอาหาร

คิดค้นสูตรโดย Wisconsin Center  for Dairy Research, University of Wisconsin-Madison.

ต่อ 100 กรัม
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อ้างอิง:

ข้อมูลว่าด้วยธุรกิจนมของสหรัฐอเมริกา

ในฐ�นะที่เป็นผู้ผลิตนมโคระดับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งส�ม�รถเสนอผลิตภัณฑ์นมที่มีผ่�นพัฒน�ม�เป็นอย่�งดี 
และในร�ค�ที่แข่งขันได้ วงก�รผลิตภัณฑ์นมของสหรัฐมีก�รกำ�หนดตำ�แหน่งท�งก�รตล�ดเพื่อให้ส�ม�รถตอบสนองกับ
คว�มต้องก�รบริโภคนมของโลกที่เติบโตขึ้น ก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่องในด้�นก�รวิจัยและนวัตกรรมผสมผส�นกับมรดก 
ท�งปัญญ�ของผู้ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ นำ�ไปสู่จ�กก�รพัฒน�ในฐ�นะซัพพล�ยเออร์ผลิตภัณฑ์นมและส่วนผสมชั้นนำ�ระดับ
โลก ทุกส่วนของห่วงโซ่อุปท�นของธุรกิจนมสหรัฐ ( U.S. dairy) ทั้งครอบครัวเกษตรกร ผู้แปรรูปนม ผู้ผลิตส่วนผสม 
และส่วนประกอบอ�ห�ร รวมทั้งสถ�บันด้�นผลิตภัณฑ์นมต่�งๆ ได้ทำ�ง�นร่วมกันเพื่อนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พสูง  
อุดมไปด้วยส�รอ�ห�รเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภค และก�รเติบโตของธุรกิจ

USDEC ใคร่ขอขอบคุณ Steve Rittmanic และ Kimberlee (K.J.) Burrington ที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์


