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บทที� 11 
เนย 

 
เนย (butter) หมายความว่า ผลิตภณัฑ์ที(ได้จากส่วนที(เป็นไขมนัของนมซึ(งผ่านกรรมวิธี

การผลิตและอาจเติมวิตามินหรือวตัถุอื(นได้ที(จําเป็นต่อกรรมวิธีการผลิต (กระทรวงสาธารณสุข, 
2544ข) 

 
การจาํแนกประเภทเนย 
  
 อภิญญา เจริญกูล (2553, หน้า 100; Bylund (1995, pp. 265-266); Walstra,  
Wouters,  & Geurts (2006, p. 467) กลา่ววา่เนยสามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 

1. เนยสด (fresh butter หรือ sweet butter)  
เนยสดเป็นเนยที(ผลิตจากครีมสด (fresh cream หรือ sweet cream) โดยไม่ผ่านการ

หมกัด้วยจลุินทรีย์จงึไมมี่กลิ(นหอม อาจเตมิเกลือหรือไมก็่ได้ หากไม่เติมเกลือจะเป็นเนยสดชนิดจืด
และหากเติมเกลือจะเป็นเนยสดชนิดเค็ม สําหรับการเติมเกลือนอกจากเพื(อให้รสเค็มแล้วยงัช่วย  
ยืดอายกุารเก็บรักษาอีกประการหนึ(ง 

 
2. เนยหมัก (cultured butter) 
เนยหมกั ผลิตจากการนําครีมที(ผ่านการหมกัหรือมีการเติมส่วนผสมที(ได้จากการหมัก

สามารถแบง่ได้เป็น 3 ชนิด ดงันี [ 
2.1 Ripened cream butter หรือ sour cream butter คือเนยที(ทําจากครีมที(ผ่าน

การหมกัด้วยจุลินทรีย์พวกแบคทีเรียแลคติก จนมีปริมาณกรดแลคติกร้อยละ 0.45-0.60 และมี
กลิ(นหอมจากอะซีตลิเมทิลคาร์บนิอล (acetylmethyl carbinol) และไดอะซิทิล (diacetyl) 

2.2 Neutralized sour cream butter คือ เนยที(ทําจากครีมที(ผ่านการหมกัด้วย
จุลินทรีย์แล้วถูกทําให้เป็นกลางด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต โซเดียมคาร์บอเนต (โซดาแอช) 
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ร่วมกบัแมกนีเซียมออกไซด์หรือแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ แตอ่าจเกิดกลิ(นหืน
ที(เรียกวา่ tallow flavor ถ้าครีมที(ใช้มีความเป็นดา่งมากเกินไป 
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2.3 Fresh cream butter คือ เนยที(ทําจากครีมที(ไม่ได้ผ่านการหมกั แตมี่การเติม
สารให้กลิ(นรสและกรดแลคติกเข้มข้น ซึ(งได้จากการนําผลิตภณัฑ์นมไปผ่านการหมกัด้วยจลุินทรีย์
แล้วนําไปผ่านกระบวนการอลัตร้าฟิลเทรชนั (ultrafiltration) เพื(อทําให้เข้มข้นขึ [น เรียกว่าวิธีของ 
netherlands dairy research institute (NIZO) 

 
วิธีการผลิตเนย 
  
 วิธีการผลิตเนยขอนําเสนอตามการจําแนกชนิดของเนย ได้แก่ วิธีการผลิตเนยสดและ
วิธีการผลิตเนยหมกั (อภิญญา เจริญกลู, 2553, หน้า 102-109; Walstra,  Wouters,  & Geurts 
(2006, pp. 468-478) ซึ(งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี [ 
 

1. วิธีการผลิตเนยสด 
กระบวนการผลิตเนยสดแสดงดงัภาพที( 11.1 เริ(มจากการปั(นแยกครีมออกจากนํ [านม

แล้วนําครีมที(มีปริมาณไขมนัร้อยละ 30-40 ไปผ่านการพาสเจอไรส์ที(อณุหภูมิ 95 องศาเซลเซียส 
หรือสูงกว่าเพื(อทําลายเอนไซม์และจุลินทรีย์ จากนั [นใส่ครีมลงไปในเครื(องปั(นแยกเนย (butter 
churner) (ภาพที( 11.2) ประมาณร้อยละ 40-50 ของความจุเครื(อง แล้วเปิดเครื(องให้ใบพดัของ
เครื(องหมนุด้วยความเร็วประมาณ 20-100 รอบ/นาที นาน 30 นาที ใบพดัจะตีครีมผสมกบัอากาศ
จนเกิดฟอง ทําให้เม็ดไขมนัในนํ [านมแตกออกแล้วไขมนัเนยแยกตวัออกมารวมตวักัน มีลกัษณะ
เป็นก้อน (grains) เรียกว่า เม็ดเนย (butter granule) ตอ่จากนั [นจึงแยกหางเนย (butter milk) ซึ(ง
เป็นส่วนของเหลวที(ประกอบด้วยเนื [อนมไม่รวมมนัเนยและนํ [าออก จากนั [นล้างเม็ดเนยที(ได้ด้วย  
นํ [าเย็นเพื(อกําจัดส่วนของหางเนยเหลว เนื(องจากอาจทําให้เกิดกลิ(นที(ไม่ดีและรสเปรี [ยวได้    
หลงัจากนั [นเป็นการนวด (working) เพื(อกําจดัความชื [นออกจนเหลือเพียงร้อยละ 16 ทั [งนี [สําหรับ
เนยชนิดเคม็อาจเตมิเกลือก่อนการนวด ตอ่จากนั [นทําการบรรจแุละเก็บรักษาเพื(อรอจําหนา่ย 
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ครีม (ไขมนัร้อยละ 30-40) 
 

พาสเจอไรส์ 
(95 องศาเซลเซียส หรือสงูกวา่) 

 
เตมิสี 0-16 ออนซ์/ไขมนั 100 ปอนด์ 

 
ปั(นแยกเนย 

        หางเนย  
        (ไขมนัร้อยละ 0.4-1.0) 

เม็ดเนย 
 

ล้างด้วยนํ [าเย็น 
 

เตมิเกลือ 
(ร้อยละ 0-3) 

        ปรับความชื [น 
นวด 

 
เนย 

(ไขมนัร้อยละ 80) 
 

บรรจแุละเก็บรักษา 
 
ภาพที( 11.1 ขั [นตอนการผลิตเนยสด  
ที(มา: (ดดัแปลงจาก อภิญญา เจริญกลู, 2553, หน้า 103) 
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ภาพที( 11.2 เครื(องปั(นแยกเนย  
หมายเหต ุ 1= สวิทซ์ควบคมุการทํางาน  2 = คานหยดุฉกุเฉิน 3 = ใบพดั 
ที(มา: (Bylund, 1995, p. 273) 
 

2. วิธีการผลิตเนยหมัก 
 ขั [นตอนการผลิตเนยหมัก (ภาพที(  11.3) เริ(มต้นจากการทํา skimming หรือ 
concentration of fat phase of milk เป็นขั [นตอนการแยกครีม (cream separation) ออกจาก
นํ [านมโดยใช้อณุหภูมิในการแยกสงูกว่า 45 องศาเซลเซียส คือที(อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส   
ให้ได้ครีมที(มีไขมันประมาณร้อยละ 35-40 เพื(อลดการทํางานของเอนไซม์ไลเปส หลังจากนั [น       
ให้ความร้อนเพื(อพาสเจอไรส์โดยใช้เครื(องแลกเปลี(ยนความร้อนแบบแผ่นในช่วงอุณหภูมิ 85-95 
องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 10-30 นาที เพื(อทําลายจุลินทรีย์ที(ทําให้เกิดโรคและลดจํานวน
จลุินทรีย์ทั [งหมดรวมทั [งยบัยั [งการทํางานของเอนไซม์ไลเปส จากนั [นทําให้เย็น (cooling) 
 ทําการเตรียมหัวเชื [อโดยการนําหางนมมาพาสเจอไรส์แล้วเติมจุลินทรีย์ผสม (mixed 
culture) ของ Streptococcus lactis, S. Cremoris, S. diacetylactic และ Leuconostoc 
cremoris ซึ(งจะให้กรดแลคติกและสารให้กลิ(นรสต่าง ๆ กบัเนย โดยเติมจลุินทรีย์ผสมในปริมาณ



เทคโนโลยีนมและผลติภณัฑ์ 

 

ดร.ปิยวรรณ ศภุวิทติพฒันา 

 

ร้อยละ 0.5 ของปริมาณหางนม แล้วบม่ที(อณุหภูมิ 20 องศาเซลเซียส นาน 16 ชั(วโมง จะได้หวัเชื [อ
สําหรับผลิตเนยหมกั จากนั [นเตมิหวัเชื [อดงักลา่วลงในครีมที(ผา่นการพาสเจอไรส์แล้ว 
 จากนั [นนําครีมที(ผ่านการพาสเจอไรส์และเติมหัวเชื [อแล้วมาทําการบ่มหรือ ripening 
หรือ aging ที(อณุหภูมิ 14 องศาเซลเซียส นาน 20 ชั(วโมง ทําให้ครีมมีรสเปรี [ยวและไขมนัเกิดการ
ตกผลึก จากนั [นนําไปทําการปั(นแยกเนยที(อณุหภูมิ 14 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที ซึ(งทําให้เกิด
การรบกวนระบบอิมลัชนัแบบนํ [ามนัในนํ [า (oil in water emulsion) ทําให้เยื(อหุ้มเม็ดไขมนั (milk 
fat globule membrane, MFGM) แตกออก และทําให้ไขมนันมแยกออกมาแล้วรวมกนัเป็นก้อน
หรือเม็ดเนยที(มีขนาดเล็ก โดยยงัคงมีความชื [นเหลืออยู่ในส่วนของเม็ดเนยประมาณร้อยละ 20-25 
ส่วนนํ [าที(ถูกแยกออกมาเรียกว่า หางเนย จากนั [นนําเม็ดเนยไปเข้าสู่กระบวนการล้างด้วยนํ [าเย็น
แล้วนําส่วนที(เป็นนํ [าทิ [ง ส่วนที(เหลือคือ เม็ดเนยที(มีความชื [นซึ(งกระบวนการล้างช่วยปรับปรุง
คณุภาพของเนย  
 นําเนยที(ผ่านการล้างด้วยนํ [าเย็นแล้วมาทําการนวด เพื(อให้เม็ดเนยและความชื [น   
กระจายตัวอย่างสมํ(าเสมอ ควบคุมความชื [นและหากมีการเติมเกลือจะช่วยทําให้เกิด                
การกระจายตวัของเกลืออย่างสมํ(าเสมอ จากนั [นจึงทําการบรรจเุนยสําหรับการผลิตเพื(อขายปลีก
หรือหากต้องการให้เนยมีความนุ่มมากขึ [นสามารถนําเนยที(ผ่านการเก็บรักษาที( 10 องศาเซลเซียส 
นาน 7 วนั มาผา่นการโฮโมจีไนซ์ก่อนการบรรจ ุ
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     milk 
 
 skim milk            skimming 
                 50°C 
 
 pasteurizing              cream 
 95°C, 30 min             35% fat 
 
          pasteurizing 
             85°C, 15 s 
 
    starter          inoculating 
 20°C, 16 h   
             ripening 
            14°C, 20 h 
    culture   
                         churning 
     14°C 
 
 buttermilk          separating                packing 
  
          butter grains           homogenizing 
 
 water 12°C           washing            cold storing 
                10°C, 7 days 
 
 water, salt            wWorking    butter 
           standardizing 
 
             buttermilk              packaging 

 
ภาพที( 11.3 ขั [นตอนการผลิตเนยหมกั  
ที(มา: (Walstra,  Wouters,  & Geurts, 2006, p. 469) 

0.5% 

5% 
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กระบวนการผลิตเนยสดและเนยหมกัเป็นผลให้เกิดการเปลี(ยนแปลงทางกายภาพของ
สว่นที(เป็นของเหลวและสว่นที(เป็นไขมนัระหวา่งการผลิตเนยดงัแสดงในภาพที( 11.4 

 
 
 
 
 
 
ภาพที( 11.4 การเปลี(ยนแปลงทางกายภาพของส่วนที(เป็นของเหลวและส่วนที(เป็นไขมนัระหว่าง

กระบวนการผลิตเนย  
หมายเหต ุ สีดํา  =  สว่นที(เป็นของเหลว  
 สีขาว  = สว่นที(เป็นไขมนั 
ที(มา: (Walstra,  Wouters,  & Geurts, 2006, p. 470) 
 
สมบัตแิละมาตรฐานเนย 
 
 กระทรวงสาธารณสขุ (2544ข) กําหนดสมบตัแิละมาตรฐานของเนยไว้ดงันี [ 

1. ไมมี่กลิ(นหืน 
2. มีมนัเนยไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของนํ [าหนกั 
3. มีเนื [อนมไมร่วมมนัเนยได้ไมเ่กินร้อยละ 2 ของนํ [าหนกั 
4. มีเกลือโซเดียมคลอไรด์ได้ไมเ่กินร้อยละ 4 ของนํ [าหนกั 
5. มีนํ [าได้ไมเ่กินร้อยละ 16 ของนํ [าหนกั 
6. ไมมี่วตัถกุนัเสีย 
7. ไมมี่สารเป็นพิษจากจลุินทรีย์ในปริมาณที(อาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
8. ตรวจพบสารปนเปื[อนจากตะกั(วไมเ่กิน 0.05 มิลลิกรัม/เนย 1 กิโลกรัม 
9. วตัถเุจือปนอาหารที(อนญุาตให้ใช้ได้ มีดงันี [ 

 
 

milk cream small grains large grains butter 
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9.1 สี (colour) ให้ใช้ได้เพื(อความมุ่งหมายที(จะทําให้ผลิตภัณฑ์มีสีเหมือน
ธรรมชาต ิ

 9.1.1 บีต้า-แคโรทีน (beta-carotene) ปริมาณสูงสุดที(ให้ใช้ได้ คือ 25 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

 9.1.2 สีคําแสด (annatto) ปริมาณสูงสุดที(ให้ใช้ได้ คือ 20 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม (คํานวณเป็น bixin หรือ norbixin ทั [งหมด) 

 9.1.3 แคโรทีนธรรมชาติ (carotene) ปริมาณสูงสุดที(ให้ใช้ได้ คือ 600 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

 9.1.4 บีต้า-อะโป-แคโรทีนัล (β-apo-carotenal) ปริมาณสูงสุดที(ให้ใช้ได้ 
คือ 35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

 9.1.5 เมทิลและเอทิลเอสเทอร์ของกรดบีต้า-เอโป-8’-แคโรทีนอยด์ (methyl 
หรือ ethyl ester ของ β-apo-8’-carotenoid acid) ปริมาณสงูสุดที(ให้ใช้ได้ คือ 35 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม 

9.2 สารปรับความเป็นกรด-ดา่ง (acidity regulators) 
 9.2.1 โซเดียมฟอสเฟต (sodium phosphate) ปริมาณสงูสดุที(ให้ใช้ได้ คือ 

2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
 9.2.2 โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate) อนุญาตให้ใช้ได้ใน

ปริมาณที(เหมาะสม 
 9.2.3 โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (sodium hydrogen carbonate) 

อนญุาตให้ใช้ได้ในปริมาณที(เหมาะสม 
 9.2.4 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) อนุญาตให้ใช้ได้ใน

ปริมาณที(เหมาะสม 
 9.2.5 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (calcium hydroxide) อนุญาตให้ใช้ได้ใน

ปริมาณที(เหมาะสม 
 
การเสื�อมเสียและการเกบ็รักษาเนย 
 
 เนยเป็นผลิตภณัฑ์นมที(พบการเจริญของแบคทีเรียน้อยที(สดุ โดยเฉพาะในกรณีของเนย
ที(ใส่เกลือและเนยที(มีกรดแลคติก (บุญศรี จงเสรีจิตต์, 2553, หน้า 46) อย่างไรก็ตามเนยอาจเกิด
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การเสื(อมเสียได้หากวัตถุดิบและกระบวนการผลิตไม่ถูกสุขลักษณะรวมถึงการเก็บรักษาไม่ดี 
สําหรับลักษณะและสาเหตุการเสื(อมเสียของเนย สภาวะการเก็บรักษาเนยที( เหมาะสมมี
รายละเอียดดงันี [ 
 
  การเสื�อมเสียของเนย 
 สมุาลี เหลืองสกลุ (2541, หน้า 184); Walstra,  Wouters,  & Geurts (2006, pp. 485-
486) กล่าวว่า คุณภาพของครีมและนมที(นํามาใช้ในการผลิตมีความสําคัญต่อคุณภาพของ      
เนยมากจึงไม่ควรนําครีมเก่ามาผลิตเนยเนื(องจากอาจมีการเจริญของแบคทีเรียชนิดให้กรดและรา 
สําหรับลกัษณะการเสื(อมเสียของเนยมีดงันี [ 

1. เนยอาจมีกลิ�นรสไม่ดี  

  เนื(องจากการใช้ครีมหรือนมที(มีคณุภาพไมดี่และอาจมีสาเหตจุากจลุินทรีย์ที(เจริญ
ได้ในเนย เช่น Pseudomonas putrefaciens ทําให้มีกลิ(นเหม็นเน่า (putridity) ซึ(งมกัพบในเนยที(มี
ความเข้มข้นของเกลือตํ(า Aeromonas hydrophila ทําให้เกิดกลิ(นคาวปลา P. fragi ทําให้เกิดกลิ(น
เอสเทอร์ P. mephitica ทําให้เกิดกลิ(นคล้ายสกัvงและกลิ(นรสตา่ง ๆ นอกจากนี [เนยยงัอาจเกิด   
กลิ(นหืนเนื(องจากการออกซิเดชนัของไขมนัเมื(อเก็บไว้นาน 1 เดือน ถึง 2 ปี 

2. เนยอาจเกิดการเปลี�ยนสี  

การเปลี(ยนสีของเนย เช่น สีคลํ [าเนื(องจากการสูญเสียนํ [าที(ผิวหน้าหรือมีสีต่าง ๆ 
เนื(องจากการสร้างสีของรา แบคทีเรียและยีสต์ที(อาจปนเปื[อนมาในระหว่างผลิต การเจริญของ 
Alternaria, Cladosporium และ Stemphylium ทําให้เนยมีสีดําออกเขียวหรือเทา Penicillium    
ทําให้เนยมีสีเขียว Fusarium culmorum ทําให้เนยมีสีชมพแูดงและ Pseudomonas nigrifaciens 
ทําให้เนยมีสีนํ [าตาลแดง 
 
 การเกบ็รักษาเนย 

 เนยมีการบรรจุในบรรจุภัณฑ์หลายขนาด ตั [งแต่ 10 กรัม จนกระทั(งถึง 5 กิโลกรัม         
แตข่นาดที(นิยมบรรจเุนย ได้แก่ 10 กรัม 15 กรัม 250 กรัม และ 500 กรัม การบรรจเุนยมกัทําโดย
ระบบอตัโนมตัิ นิยมห่อหุ้มด้วยอลมูิเนียมฟอล์ย (aluminium foil) เนื(องจากเป็นวสัดทีุ(สามารถ
ป้องกนัแสง ป้องกนัการซึมผ่านของสารให้กลิ(นรสและนํ [า หลงัจากนั [นจะทําการบรรจหุ่อเนยลงใน
บรรจุภัณฑ์ที(ปิดผนึกอย่างมิดชิด แล้วทําการเก็บรักษาที(อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส (Bylund, 
1995, p. 277) 



เทคโนโลยีนมและผลติภณัฑ์ 

 

ดร.ปิยวรรณ ศภุวิทติพฒันา 

 

บทสรุป 
 
 เนย คือ ผลิตภัณฑ์ที(ได้จากส่วนที(เป็นไขมนัจากนมซึ(งผ่านกรรมวีการผลิตและอาจเติม
วิตามินหรือวตัถอืุ(นได้ที(จําเป็นตอ่กรรมวิธีการผลิต  
 เนยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เนยสดและเนยหมกั วิธีการผลิตเนยสดเริ(มจากการ    
นําครีมซึ(งมีไขมนัร้อยละ 30-40 มาพาสเจอไรส์แล้วนําไปเข้าเครื(องปั(นแยกเนยเพื(อนําหางเนยออก
แล้วนําเม็ดเนยมาล้างด้วยนํ [าเย็น จากนั [นนําเม็ดเนยไปนวดแล้วบรรจุ ส่วนวิธีการผลิตเนยหมัก   
ทําจากการนําครีมที(พาสเจอไรส์แล้วมาหมกัด้วยจลุินทรีย จากนั [นนําครีมที(ผ่านการหมกัไปบม่แล้ว
นําเข้าเครื(องปั(นแยกเนยเพื(อนําหางเนยออกแล้วนําเม็ดเนยที(ได้จากการปั(นมาล้างด้วยนํ [าเย็น 
จากนั [นนําไปนวดจะได้เนยหมกั ซึ(งสมบตัิและมาตรฐานเนยเป็นไปตามข้อกําหนดของประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที( 227 พ.ศ. 2544 เรื(อง เนย 
 การเสื(อมเสียของเนยมกัเกิดจากการนําครีมและนมที(มีคณุภาพไม่ดีมาผลิตหรือเนยมี
อายกุารเก็บรักษานานเกินไป ลกัษณะการเสื(อมเสียของเนย คือ เนยมีกลิ(นรสไม่ดี ได้แก่ เกิดกลิ(น
เหม็นเน่า กลิ(นคาวปลา กลิ(นเอสเทอร์ กลิ(นคล้ายสกัvง กลิ(นเหม็นหืน หรือเนยอาจเกิดการเปลี(ยนสี 
เพื(อป้องกันการเสื(อมเสียของเนยควรห่อหุ้มเนยด้วยอลูมิเนียมฟอล์ยและบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที(    
ปิดผนกึมิดชิดและเก็บรักษาที(อณุหภมูิ 5 องศาเซลเซียส 
 
คาํถามท้ายบท 
 

1. จงอธิบายความหมายของเนย 
2. เนยสดและเนยหมกัมีความแตกตา่งกนัอยา่งไร 
3. จงอธิบายสาเหตแุละลกัษณะการเสื(อมเสียของเนย 
4. จงบอกวิธีการเก็บรักษาเนย 
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