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นมคอือะไรนมคอือะไร….….

““นม หรือ น้ํานมนม หรือ น้ํานม””  หมายถึงของเหลวสีขาวที่ประกอบดวย

สารอาหารที่ออกมาจากเตานมของสัตวเลี้ยงลกดวยนมจะ

….….

สารอาหารทออกมาจากเตานมของสตวเลยงลูกดวยนมจะ

ประกอบไปดวยสารอาหารหลกัที่จําเปนสําหรบัเด็กหรือ

สัตวเกิดใหม ซึ่งนมสามารถนําไปสรางผลิตภัณฑอื่นไดแก สตวเกดใหม ซงนมสามารถนาไปสรางผลตภณฑอนไดแก 

ครีม เนย โยเกิรต ไอศครีม ชีส นอกจากนี้นมยงัสามารถ

หมายถงึเครื่องดื่มอื่นทีน่ํามาใชทดแทนนม เชน นมถั่วหมายถงเครองดมอนทนามาใชทดแทนนม เชน นมถว

เหลือง นมขาว นมขาวโพด นมแอลมอนด



น้ํา น้ํา 8787%%

ของแข็งในน้ํานม ของแข็งในน้ํานม 1313%%

โปรตีน โปรตีน 33 44%%

ไขมัน ไขมัน 33..99%%

ของแขงในนานม ของแขงในนานม 1313%%

    เกลือแรเกลือแร 00 88%%

      แล็กโตส แล็กโตส 44..88%%
โปรตน โปรตน 33..44%%

    เกลอแรเกลอแร 00..88%%





“Drinking milk“Drinking milk””gg

นมพรอมดืม่ นมพรอมดืม่ ผลิตภัณฑนมพรอมดื่มอาจแยกเปน 3 ชนิดตาม

อณุหภูมิที่ใชในการฆาเชื้อ ดังนี้ คือ

Pasturized milk Sterilized milk UHT



PasturizedPasturized milkmilk
นมพาสเจอไรซนมพาสเจอไรซ คือ นมที่ผานการฆาเชื้อโดยใชอุณหภูมิไมต่ํากวา 65.c และ

คงที่อยที่อณหภมินี้ไมนอยกวา 30 นาที หรือทําใหรอนไมต่ํากวา 72.c และคงที่ที่คงทอยูทอุณหภูมนไมนอยกวา 30 นาท หรอทาใหรอนไมตากวา 72 c และคงทท

อุณหภูมินี้ไมนอยกวา 16 วินาที แลวจึงทําใหเย็นลงทันทีที่ 5.c หรือต่ํากวา ความรอน

ที่ใชสามารถทําลายจลินทรียที่กอใหเกิดโรคในคน(pathogens)ทําใหนมปลอดภัยในการทใชสามารถทาลายจุลนทรยทกอใหเกดโรคในคน(pathogens)ทาใหนมปลอดภยในการ

บริโภค แตความรอนที่ใชไมทําลายจุลินทรียที่ทําใหนมเสีย ซึ่งทําใหนมพรอมดื่มเสีย

และเปรี้ยว ดังนั้นนมประเภทนี้จึงมีอายการเก็บสั้น ประมาณ 3 - 7 วัน และตองเก็บที่และเปรยว ดงนนนมประเภทนจงมอายุการเกบสน ประมาณ 3  7 วน และตองเกบท

อุณหภูมิไมต่ํากวา 10.c นมพาสเจอไรซที่มีขายในทองตลาดอาจบรรจุภาชนะ

พลาสติกลักษณะเปนถงหรือขวด หรืออาจบรรจในกลองกระดาษลามิเนต กอนซื้อพลาสตกลกษณะเปนถุงหรอขวด หรออาจบรรจุในกลองกระดาษลามเนต กอนซอ

ผูบริโภคควรอานวันหมดอายุที่ระบุไวดวย เพื่อปองกันการบริโภคนมเสีย 



กระบวนการผลิตนมพาสเจอรไรส



SSterilized milkterilized milk
นมสเตอริไลซ นมสเตอริไลซ คือ นมที่ผานการฆาเชื้อที่อุณหภูมิไมต่ํากวา 100.c โดยใช

ี่ ิ ี้ ั้ ิ ี  ี ่  ใ  ิ โ ิ ี เวลาทีเหมาะสม อุณหภูมินีสามารถทําลายทังจุลินทรียทีกอใหเกิดโรคและจุลินทรีย

ที่ทําใหนมเสียดวย จึงสามารถเก็บที่อุณหภูมิหองไดนานถายังไมเปดภาชนะบรรจุ 

ิ ี ้ ั ิ ป ป ิ ใ    ื้  ื่ ใ นมชนิดนีมักนิยมบรรจุกระปองปดสนิทและใชความรอนฆาเชือ แตเนืองจากการใช

อุณหภูมิที่สูง อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารตางๆในนม เชน โปรตีน 

้ ํ ไ ั ํ ใ  ี ี ิ่ ิ  ไป ้ํ ิ  ี ี ้ํนําตาลนม ไขมัน ทําใหนมมีสี กลินและรสชาติตางไปจากนํานมดิบ เชน มีสีนําตาล

มากขึ้น มีรสขมเล็กนอย หรือมีกลิ่นนมที่ผานการตม (cooked flavour) 





Ultra High Temperature, UHTUltra High Temperature, UHT
นมยูเอชที นมยูเอชที คือ นมที่ผานการฆาเชื้อโดยใชอุณหภูมิไมต่ํากวา 133.c 

เปนเวลาไมนอยกวา 1 วินาที แลวบรรจในภาชนะและสภาวะที่ปลอดเชื้อ    ุ  

ความรอนที่ใชสามารถทําลายจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคและจุลินทรียที่ทําใหนม

เสีย การใชเวลาในการฆาเชื้อที่สั้นชวยลดการเปลี่ยนสี หรือกลิ่นรสนมตมได 

นมชนิดนี้มักบรรจุในกลองกระดาษลามิเนตแข็งทรงสี่เหลี่ยม สามารถเก็บได

นานประมาณ 5-6 เดือนที่อุณหภูมิหองถายังไมเปดภาชนะ เปนผลิตภัณฑนมุ ู

พรอมดื่มที่ไดรับความนิยมบริโภคมากภายในประเทศ 





       EEvaporated milk vaporated milk oror condensed milkcondensed milk

นมขน นมขน เปนนมที่ผานการระเหยน้ําออกไปบางสวน จึงทําใหมีความเขมขนมากขึ้น

้และอาจทําใหหวานโดยน้ําตาล ไดแก
        

  นมขนจืดหรือนมขนไมหวาน หรือนมขนแปลงไขมันไมหวาน นมขนจืดหรือนมขนไมหวาน หรือนมขนแปลงไขมันไมหวาน มักบรรจใน  นมขนจดหรอนมขนไมหวาน หรอนมขนแปลงไขมนไมหวาน นมขนจดหรอนมขนไมหวาน หรอนมขนแปลงไขมนไมหวาน มกบรรจุใน

กระปองและฆาเชื้อแบบสเตอริไรซ เพื่อใหมีอายุการเก็บนาน นมชนิดนี้ใชสําหรับ

ทําอาหารหรือขนมอบหรือใชใสในชา กาแฟ เปนตน ทาอาหารหรอขนมอบหรอใชใสในชา กาแฟ เปนตน 

ถาใชนมขาดมนัเนยมาแปรรปูผลิตภัณฑนมขนทั้งสองชนิดจะไดเปนนมขน

ขาดมนัเนยหวาน และนมขนขาดมนัเนยไมหวานขาดมนเนยหวาน และนมขนขาดมนเนยไมหวาน



นมขนหวาน นมขนหวาน เปนนมที่มีน้ํานอยกวาที่มีอยในน้ํานมดิบและมีการ

SSweetened condensed milkweetened condensed milk
นมขนหวาน นมขนหวาน เปนนมทมนานอยกวาทมอยูในนานมดบและมการ

เติมน้ําตาลทรายเพื่อใหมีความหวานมาก มักนิยมใชชงเครื่องดื่มตางๆ 

ปริมาณน้ําตาลในนมขนหวานประมาณ 47-56 % ทําใหนมขนหวานไมเสื่อมปรมาณนาตาลในนมขนหวานประมาณ 47-56 % ทาใหนมขนหวานไมเสอม

เสียงายแมเก็บที่อุณหภูมิหอง การผลิตนมขนนั้นอาจใชวิธีนําน้ํานมดิบมา

ระเหยน้ําออกไปบางสวน หรืออาจใชนมผงพรองมันเนยผสมน้ํา เติมน้ํามันระเหยนาออกไปบางสวน หรออาจใชนมผงพรองมนเนยผสมนา เตมนามน

เนยหรือน้ํามันพืชแลวไปผานกระบวนการทําใหเปนเนื้อเดียวกันที่เรียกการ

โฮโมจิไนซ (homogenization) และปรับมาตรฐานใหมีปริมาณน้ําในโฮโมจไนซ (homogenization) และปรบมาตรฐานใหมปรมาณนาใน

ผลิตภัณฑตามตองการ หามใชนมขนหวานเลี้ยงทารกเพราะนอกจากมี

น้ําตาลมากแลวจะมีสารอาหารอื่นๆอยนอย ไมเพียงพอกับความตองการของนาตาลมากแลวจะมสารอาหารอนๆอยูนอย ไมเพยงพอกบความตองการของ

ทารก ในทองตลาดมีนมขนหวานบรรจุในกระปองโลหะเคลือบดีบุก หรือ

อาจบรรจในหลอดบีบเพื่อใหสามารถพกพาไปใชในที่ตางๆไดสะดวก อาจบรรจุในหลอดบบเพอใหสามารถพกพาไปใชในทตางๆไดสะดวก 



กระบวนการผลิตนมขนหวาน



Dried or powder milkDried or powder milk
““นมผงนมผง””  เปนนมที่ผานการระเหยเอาน้ําออกดวยกรรมวิธีตางๆจน

ไดเปนนมผง เปนอาหารที่มีคณคาทางโภชนาการสง อาจแบงตามปริมาณไดเปนนมผง เปนอาหารทมคุณคาทางโภชนาการสูง อาจแบงตามปรมาณ

ไขมันเปน นมผงธรรมดา (มีไขมันไมนอยกวา 26 %) นมผงพรองมันเนย (มี

ไขมันประมาณ 1 5-26 %)  และนมผงขาดมันเนย(มีไขมันนอยกวา 1 5 %) ไขมนประมาณ 1.5-26 %)  และนมผงขาดมนเนย(มไขมนนอยกวา 1.5 %) 

หรืออาจแบงตามการใชเลี้ยงทารกเปนดังนี้ คือ

 ป โ ี่ ี ้ํ โนมผงครบสวน นมผงครบสวน (whole milk) (whole milk) เปนนมโคทีมีการระเหยนําออก โดย

ไมตองปรับปริมาณโปรตีนและเกลือแรใหลดลง เพราะใชสําหรับทารกอายุเกิน 

ื ใ ็ โ ื่ ้ํ ั  ี่  ไ  6 เดือนและในเด็กโต เมือละลายนําตามสัดสวนทีถูกตองจะไดคุณคาทาง

โภชนาการใกลเคียงน้ํานมวัว 



HHumanized milk umanized milk or or modified milkmodified milk

““นมผงดัดแปลงนมผงดัดแปลง””  เปนนมผงสําหรับใชเลี้ยงทารกอายุต่ํากวา 6 เดือน 

เนื่องจากปริมาณโปรตีนและเกลือแรในนมโคผงสูงเกินไปสําหรับทารกจึงตองมีการู

ดัดแปลงใหใกลเคียงนมมารดา บริษัทที่ผลิตนมเหลานี้จะมีการแขงขันกันอยางมาก

ในการศึกษาคนควาและทดลองดัดแปลงนมวัวใหมีสารอาหารตาง ๆ ใกลเคียงนม

มารดามากที่สุด หรืออาจมีการเสริมสารอาหารบางชนิดที่มีประโยชนตอทารกให

มากกวาที่มีปกติในนมมารดา ผูบริโภคจึงควรขอความรูจากบุคลากรสาธารณสุข

เพื่อใหสามารถเลือกใชไดถูกตองและไมเสียเงินมากโดยไมจําเปน 



กระบวนการผลิตนมผง



cultured milk cultured milk 
้้ ่ ่““นมเปรี้ยวหรือโยเกิรตนมเปรี้ยวหรือโยเกิรต””  คือผลิตภัณฑที่ไดจากนม หมักดวยจุลินทรียที่

ไมทําใหเกิดโรค หรือไมทําใหเกิดพิษ ที่นิยมใชคือจุลินทรียที่ผลิตกรดแลคติก และ

้ ้ ่บมใหเชื้อเจริญ โดยใชน้ําตาลแลคโตสในนมเปลี่ยนเปนกรดแลคติกทําใหนมมีรส

เปรี้ยว และชวยยืดอายุการเก็บนมใหนานขึ้น อาจมีการปรุงแตงสี กลิ่น รสดวย 

้ ่การบริโภคนมเปรี้ยวนอกจากจะไดคุณคาทางโภชนาการที่มีอยู ในนมแลว 

ผูบริโภคก็จะไดรับ LAB ดวย เรียกผลิตภัณฑโพรไบโอติกส (probiotics) ซึ่งมี

้ขอมูลยืนยันวาจุลินทรียเหลานี้มีประโยชนตอรางกาย คือ ชวยสรางสภาวะเปน

กรดในทางเดินอาหาร ปองกันไมใหจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคเจริญและเพิ่มจํานวน 

้ ่ ้นอกจากนั้นสารบางชนิดที่สรางโดย LAB ยังมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโต

ของเชื้อโรคไดอีกดวย



กระบวนการผลิตโยเกิรต



กระบวนการผลิตนมเปรี้ยว



creamcream
“ครีมครีม(cream)(cream)””  คือ ไขมันที่ไดจากการปนแยกจาก

้

creamcream

น้ํานม และมีไขมันนมเปนสวนประกอบสําคัญ มี 3 ประเภท

คือ ครีมแท ครีมผสม และครีมเทียม นิยมใชในเครื่องดื่ม 

และผลิตภัณฑขนมอบ 



กระบวนการผลิตครีม



cheesecheesecheesecheese
““เนยแข็ง เนยแข็ง ((cheese)”cheese)”  เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการตกตะกอนของ

้น้ํานม ครีม หางนม หางเนยเหลว หรือสวนผสมของผลิตภัณฑดังกลาวดวย

เอนไซม หรือกรด หรือจุลินทรีย แลวแยกตะกอนนม หรือลิ่มนม (curd) 

่ ่ ้ออกจากสวนที่เปนของเหลว (whey) โดยการกวนและเพิ่ม Tempจากนั้นอัด

เปนกอน อาจผานการบมหรือไมก็ได โดยสวนประกอบที่สําคัญของเนยแข็ง 

้ ่ไดแก เคซีน ไขมัน น้ํา และเกลือ ซึงจะมีปริมาณแตกตางกันไปแลวแตชนิด

ของเนยแข็งที่ผลิต 



กระบวนการผลิตเนยแข็ง



IIce creamce cream
““ไอศกรีมไอศกรีม””  เปนผลิตภัณฑที่มีน้ํา อากาศ โปรตีน น้ําตาล และ

ไขมัน ไดจากการปนสวนประกอบตาง ๆ เขาดวยกันที่อณหภมิต่ํา จนน้ําใน  ๆ ุณ ู  

สวนประกอบเปลี่ยนเปนน้ําแข็ง ไขมันที่ใชทําอาจเปนไขมันอื่นๆแทนน้ํามัน

เนยได  มีการเติมสารปรงแตง  สี  กลิ่นรส  และสารอิ มัลซิ ไฟเออร ุ

(emulsifier) ชวยรักษาความคงตัวของอิมัลชั่นและฟองอากาศในไอศกรีม



กระบวนการผลิตไอศครีม



BButterutter
 ““เนยเนย””  คือ ผลิตภัณฑที่ไดจากครีมซึ่งผานกรรมวิธีการผลิตและอาจเติม

ิ ิ  ื ี่ ํ ป  ิ ี ิ    ื  ิ ิ ี  โ

BButterutter

วตามน หรอสารทจาเปนตอกรรมวธการผลต เชน เกลอ วตามนด และเบตาแคโร

ตีน เพื่อปรุงแตงรสชาติและสี เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการปนแยกไขมันนมใหมี

น้ําอยในปริมาณต่ํา คือ ไมเกิน 16 % แล มีไขมันไมนอยกวา 80 % หากมีการลดนาอยูในปรมาณตา คอ ไมเกน 16 % และมไขมนไมนอยกวา 80 % หากมการลด

ความชื้นจนต่ํากวา 1 % จะไดน้ํามันเนย (butter oil) ซึ่งนิยมใชเปนวัตถุดิบผสม

กับนมพรองไขมันในการทําผลิตภัณฑนมคืนรป เนื่องจากไขมันในนมมีกรดกบนมพรองไขมนในการทาผลตภณฑนมคนรูป เนองจากไขมนในนมมกรด

ไขมันสายสั้นปริมาณมากทําใหเนยมีจุดหลอมเหลวต่ํา และหืนไดงาย จึงควรเก็บ

ในตเย็นถาตองการใหเปนกอน และไมหืนเร็ว ในตูเยนถาตองการใหเปนกอน และไมหนเรว 



กระบวนการผลิตเนยกระบวนการผลตเนย




