นักวิจัย มก. พัฒนาสูตรการผลิตเครื่องดื่ม ลดน้ําตาล
ทําจากผลไม พืชผัก และสมุนไพร เพื่อสุขภาพที่ดี
ปจจุบันคนไทยบริโภคน้ําตาลจากผลิตภัณฑอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ถึงวันละ 88 กรัมหรือ
22 ชอนชา จากการสํารวจพบวาเพิ่มขึ้น 2.3 เทา ซึ่งมากเกินความตองการของรางกาย การบริโภคน้ําตาล
มากเกินไปจะมีผลเสียตอสุขภาพ ทําใหเกิดโรคตาง ๆ เชน โรคอวน โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน เปนตน
โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนควรไดรับการดูแลในการเลือกรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มี
ประโยชนตอรางกาย และเพื่อสุขภาพฟนที่ดี
เครื่องดื่มที่ทําจากผลไม พืชผัก และสมุนไพรไทยมีความโดดเดนทั้งในดานรสชาติ มีกลิ่นหอม
สีสวยสะดุดตา มีสรรพคุณเปนยา มีคุณคาทางอาหาร ปจจุบันเครื่องดื่มเหลานี้ไดรับความนิยมจากกลุม
ผูรักสุขภาพเปนอยายิ่ง พืชผักผลไมหลากหลายชนิดนํามาปน คั้นเปนน้ําผลไมเพิ่มความสดชื่นใหกับ
รางกาย เปนอีกทางเลือกหนึ่งใหกบั ผูไมชอบกินผักผลไมสด
นักวิจัย จากสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ซึ่งประกอบดวย ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ นางเพ็ญพิมล จาตุรนตรัศมี นางสาวพิศมัย ศรีชา
เยช นางพยอม อัตถวิบลู ยกุล นางสาวสมจิต ออนเหม นางสาวมาลา ศิรทรัพยไพสิฐ และ
นางปราณี เหลืองวรา ไดทาํ การพัฒนาสูตรการผลิตเครื่องดื่ม ลดน้าํ ตาล ทําจากผลไม พืชผัก
และสมุนไพร เพื่อสุขภาพที่ดี โดยไดรบั ทุนสนับสนุนจากกองทันตสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข
ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ หัวหนาโครงการวิจัย กลาววา ปจจุบนั เครื่องดืม่ ที่โรงเรียน
จัดเตรียมใหเด็กนักเรียนทดแทนน้ําอัดลม ไดแก น้ําผลไม พืชผัก สมุนไพรตางๆ น้ําหวาน น้ําปน
รวมทั้งนมถั่วเหลือง เปนตน มีทั้งที่เตรียมโดยทางโรงเรียนและจางเหมาใหรานคาผลิตเพื่อจําหนาย
ใชวิธีการเตรียมที่ไมยุงยากโดยการตมสกัดผลไม เติมน้ําตาล และชิมรสชาติ ซึ่งการเตรียมแตละครั้ง
อาจทําตามสูตรหรือใชการประมาณ ทําใหน้ําผลไมทเี่ ตรียมมีรสชาติไมคงที่อาจหวานมากเกินไป
และอาจมีการปนเปอนของจุลนิ ทรียท ี่มอี ยูในวัตถุดิบหรือจากการเตรียมที่ไมถกู ตอง เนื่องจากขาด
ความรูพื้นฐานในการแปรรูป และสุขลักษณะที่ดใี นการผลิตอาหาร ดังนั้น ผูรบั ผิดชอบในการเตรียม
เครื่องดื่มสําหรับโรงเรียนควรเขาใจหลักการแปรรูป และการควบคุมคุณภาพ เพื่อสามารถผลิต
เครื่องดื่มที่มคี วามปลอดภัยและมีคุณคาทางโภชนาการในการบริโภคสําหรับเด็กนักเรียน
ดังนั้น เด็กนักเรียนควรไดรับการดูแลในการเลือกรับประทานเครื่องดื่มที่มีประโยชนตอรางกาย
การดื่มเครื่องดื่ม ลดน้ําตาล ทีท่ ําจากผลไม พืชผัก และสมุนไพร ที่มคี ุณภาพปลอดภัย จึงเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งนําไปสูสุขภาพฟนและภาวะโภชนาการที่ดีของเด็กนักเรียนอีกดวย
คณะนักวิจยั จึงไดพัฒนาสูตรเครื่องดื่ม ลดน้าํ ตาล ทีท่ ําจากผลไม พืชผักและสมุนไพร จํานวน
15 สูตร ไดแก น้ําลําไย น้ํามะพราว น้ํามะตูม น้ําตะไครใบเตย น้ําเกกฮวย น้ํามะนาว น้ํากระเจีย๊ บ
น้ําสม น้ําผลไมรวม น้ําเสาวรส น้ําเสาวรสผสมมะมวง นมขาวโพด นมถั่วเหลือง โกโก และนมเย็น

เครื่องดื่มที่พัฒนาดังกลาวมีระดับความหวานในระดับนอย และ นอยมาก หรือมีคาระหวาง 6
ถึง 7 °Brix และ เครื่องดื่มน้ําผลไมที่มีรสเปรี้ยว มีคาระหวาง 10 ถึง 11 °Brix จากนั้น ไดทําการ
ทดสอบความชอบและการยอมรับ โดยผูชิม จํานวน 20 คน ดวยวิธีก ารใหคะแนน 1 ถึง 9 พบวา
ตัวอยางที่มีความหวานระดับนอยมาก สวนใหญไดรับคะแนนมากกวา 6 หมายถึงอยูระหวาง ชอบ
นอย - ชอบปานกลาง นอกจากนี้ยังไดตรวจสอบคุณคาทางโภชนาการ และปริมาณน้ําตาลทั้งหมด
พรอมกับรวบรวมสูตร และขั้นตอนการเตรียมเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ ไดแก น้ํากระเจี๊ยบ น้ําตะไครใบเตย
และน้ํามะตูม สูตรน้ําตาลนอย หรือสูตรออนหวาน ดังนี้
น้ํากระเจี๊ยบ สูตรออนหวาน
น้ําหนัก (กรัม)

สวนผสม
ดอกกระเจี๊ยบแหง
น้ํา
เกลือ
น้ําตาลทราย
* รอยละของน้ํากระเจี๊ยบกอนตม

สูตรหวานนอยมาก

สูตรหวานนอย

40
2700
2.5
180 (6.3%)*

40
2700
2.5
200 (6.9%)*

ขั้นตอนการเตรียม
นําดอกกระเจี๊ยบแหงมาลางน้ําอยางรวดเร็ว 2 ครั้ง
นําใสหมอน้ํา ตั้งไฟ เมื่อเดือดแลวใหลดไฟลง ตมนาน 7-8 นาที ยกลง แลวกรองดวยกระชอน
เติมน้ําตาลทรายและเกลือ คนจนละลาย กรองดวยผาขาวบาง
ตมน้ํากระเจี๊ยบอีกครั้งพอเดือด ยกลง พักไวรอใหอุณหภูมิลดลงเทากับ 70°ซ
บรรจุใสขวดพลาสติกที่ลางสะอาดและแหง ปดฝา ทําใหเย็นลงทันทีดวยน้ําเย็น
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-10°ซ
น้ําตะไครใบเตย สูตรออนหวาน
สวนผสม
น้ําเปลา
ตะไครทั้งใบและตน
ใบเตยตัดทอน
น้ําตาลทราย
* รอยละของน้ําตะไครกอนตม

น้ําหนัก (กรัม)
สูตรหวานนอยมาก

สูตรหวานนอย

2500
100
25 (3-4 ใบ)
110 (4.2 %)*

2500
100
25 (3-4 ใบ)
130 (4.9 %)*

ขั้นตอนการเตรียม
ลางตะไครใหสะอาด แยกตนและใบ ทุบตนตะไครใหแตก หั่นตนและใบเปนทอนสั้นๆ
นําน้ําตั้งไฟพอเดือด ใสตนตะไครและใบเตยลงตมจนเดือด นาน 2-3 นาที
ใสใบตะไครลงตมใหเดือดสักครู ปดไฟ ตักตะไครและใบเตยออก
เติมน้ําตาลทราย คนใหละลาย แลวกรองดวยผาขาวบาง
ตมอีกครั้งจนเดือด ยกลง พักไวรอใหอุณหภูมิลดลงเทากับ 70°ซ
บรรจุใสขวดพลาสติกที่ลางสะอาดและแหง ปดฝา ทําใหเย็นลงทันทีดวยน้ําเย็น
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-10°ซ

น้ํามะตูม สูตรออนหวาน
สวนผสม

น้ําหนัก (กรัม)
สูตรหวานนอยมาก
สูตรหวานนอย

น้ําเปลา
มะตูมแหง
น้ําตาลทราย
* รอยละของน้ํามะตูมกอนตม

2500
100
115 (4.4 %)*

2500
100
140 (5.3 %)*

ขั้นตอนการเตรียม
คั่วมะตูมใหหอม แลว แชน้ําไว 30 นาที
นําหมอน้ําที่แชมะตูมไวมาตมจนเดือดสักครู ปดไฟ ตักมะตูมออก
เติมน้ําตาลทรายคนจนละลาย แลวกรองดวยผาขาวบาง 3-4 ชั้น ตั้งไฟใหเดือด ยกลง พักไว
รอใหอุณหภูมิลดลงเทากับ 70°ซ
บรรจุใสขวดพลาสติกที่ลางสะอาดและแหง ปดฝา ทําใหเย็นลงทันทีดวยน้ําเย็น
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-10°ซ

นอกจากนี้ ดร.เนตรนภิส ไดกลาวเพิ่มเติมถึงประโยชนและสรรพคุณ ของเครื่องดื่ม จากผลไม
พืชผัก และสมุนไพร สูตรออนหวาน ดังตอไปนี้
น้ํากระเจี๊ยบ มีธาตุแคลเซียมสูง มีวิตามิเอ ซี กรดซิตริกและฟอสฟอรัส เปนยาระบายออน ๆ
ชวยขับปสสาวะทําใหปสสาวะคลองขึ้น ลดความดันโลหิตสูง ชวยแกกระหายน้ํา

น้ําตะไครใบเตย มีน้ํามันหอมระเหย ชื่อ LemonGrass น้ํามันนีช้ วยยับยั้งการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย ลดอาการกระหายน้ํา เพิ่มความสดชื่น บํารุงหัวใจ ทําใหชุมชื่น แกปวดทองขับปสสาวะ
แกอาการขัดเบา
น้ํามะตูม แกลม เสมหะ บํารุงไฟธาตุ แกกระหายน้ํา ขับลม แกปวดศีรษะ ตาลาย ชวยให
เจริญอาหารและลดความดันโลหิตสูง
น้ําเกกฮวย แกรอนใน กระหายน้ํา ชวยใหสดชื่น ลดอาการครั่นเนื้อครัน่ ตัวเพราะอากาศรอน
น้ํามะนาว มีวิตามินซีสูง มีกรดซิตริก จิบบอย ๆ แกอาการเจ็บคอ ขับเสมหะ แกอาการ
วิงเวียน คลืน่ ไส อาเจียน
น้ําลําไย มีวิตามินซี แคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส โปรตีนและน้ําตาล ชวยบํารุงประสาท นอนไม
หลับ
น้ําสม มีวิตามินซี เอ บี มีธาตุแคลเซีย่ ม เล็กและฟอสฟอรัส ชวยปองกันและรักษาโรคเลือด
ออตามไรฟน บํารุงรางกาย แกไอและขับเสมหะ
น้ําผลไมรวม มีวิตามินซีจํานวนมาก ชวยใหรางกายไดรับสารอาหารหลากหลายชนิด และ
มีแรธาตุอาหารที่สําคัญ ทําใหรางกายสามารถดูดซึมมาใชงานไดและ ทําใหสดชื่น อารมณดี
น้ําเสาวรส มีวิตามินเอสูง การดื่มน้ําเสาวรสเปนประจําทุกวันจะดีตอสุขภาพตา ทําใหการ
มองเห็นชัดเจน นอกจากนี้ยังชวยรักษาอาการนอนไมหลับ รักษาโรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ รส
เปรี้ยวของเสาวรสยังชวยลดอาการเจ็บคอ สรางภูมิคุมกันโรค กําจัดสารพิษในเลือด บํารุงผิวพรรณ
และชวยฟน ฟูตับและไตที่ออนแอ
น้ําเสาวรสผสมมะมวง มีวิตามินเอ และวิตามินซีสูง ชวยบํารุงสายตา ปองกันเลือดออกตาม
ไรฟน เปนยาระบายออน ๆ ชวยลดอาการเจ็บคอ
น้ํานมขาวโพด อุดมไปดวยวิตามิน เอ และวิตามิน อี มีรสชาติอรอยและเหมาะที่จะนําไป
ผลิตเปนน้ํานมขาวโพด มีกรดเฟรุลิก ซึ่งชวยชะลางสารพิษในรางกายและเปนสารตานอนุมูลอิสระ
ชะลอการเสื่อมสภาพของเซลลลดความเสี่ยงตอโรคสมองเสื่อม และนอกจากนี้ดูดซับคลื่นแสงที่ทําราย
ดวงตา อีก ทั้งยังปองกัน การเสื่อมสภาพของตา ซึ่งรางกายไมสามารถสรางได ตองไดจ ากการ
รับประทานเทานั้น
นมถั่วเหลือง มีโปรตีน ไขมัน และคารดโบไฮเดรท ชวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและ
มะเร็ง ชวยดูดซับสารพิษและลดระดับคลอเลสเตอรอล ดีตอระบบขับถาย
โกโก มีสารตานอนุมูลอิสระ ชวยลดความดันเลือด และผลจากการลดความดันเลือดมีสวน
ชวยลดความเสี่ยงจากโรคอัมพฤกษ-อัมพาต (stroke) และโรคเสนเลือดหัวใจอุดตันได 10-20%
นมเย็ น มี แ คลเซี ย มี ส ารอาหารสํ า คั ญ อื่ น ๆ อาทิ แมกนี เ ซี ย ม ฟอสฟอรั ส และอี ก
มากมาย และแคลเซี่ยมชวยสลายไขมันสวนเกินได

สําหรับ ผูปกครอง คุณครู และผูประกอบการที่ผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในเชิงการคาสามารถ
นําสูตรการพัฒนามาปรับปรุงได ซึ่งเปนการควบคุมปริมาณการบริโภคน้ําตาลไมใหมากเกินไป เพื่อ
เปนการสงเสริมและพัฒนาการผลิตเครื่องดื่ม ลดน้ําตาล ทําจากผลไม พืชผัก และสมุนไพร สําหรับ
โภชนาการและสุขภาพฟนที่ดีของเด็กนักเรียน ทั้งนี้ ไดรวบรวมสูตรและขั้นตอนการเตรียมเครื่องดื่ม
ชนิดตาง ๆ ไวในคูมือการเตรียม / ผลิตเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ สูตรน้ําตาลนอย เพื่อเผยแพร
ให กั บ ผูป กครอง โรงเรี ย น ผู ป ระกอบการ และผู ส นใจทั่ ว ไป โดยสามารถติ ด ต อ สอบถามได ที่
ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
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