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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
บริ ษทั ซิ ต้ ีฟูด จากัด เป็ นสถานประกอบการที่ผลิต และจัดจาหน่าย เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ
คื อน้ า เต้า หู ้ และซอสพริ ก พริ ก แกง น้ า จิ้ม ไก่ น้ าพริ ก เผา เครื่ องแกง เป็ นต้น โดยทางบริ ษทั จัด
จาหน่ายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริ กา แคนาดา ฮ่องกง ญี่ปุ่น ยุโรปและ
มองโกเลีย
น้ าเต้าหูเ้ ป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากถัว่ เหลือง โดยการนาถัว่ เหลืองที่ค้ นั ออกมาและต้มจน
เป็ นน้ านมถัว่ เหลือง (น้ าเต้าหู)้ อุดมไปด้วยโปรตีนที่คนแพ้นมวัวก็สามารถเลี่ยงมารับโปรตีนจากน้ า
เต้าหู ้ได้อีกทั้งน้ าเต้าหู ้ยงั ย่อยง่าย มีไขมันต่ า ดื่มแล้วรู ้ สึกอิ่มแบบไม่แน่ นท้อง ซึ่ งขั้นตอนการผลิ ต
นั้นก็คือการบดถัว่ เหลืองในน้ าจนได้น้ านมเต้าหู ้ดิบ จากนั้นนาไปต้ม แล้วเติมส่ วนผสมต่างๆ ตาม
รสชาติของน้ านมเต้าหู ้ แต่ละรสชาติ จากนั้นนาไปบรรจุซ่ ึ งการบรรจุจะมีท้ งั แบบขวดและแบบซอง
จากนั้นก็ทาการฆ่าเชื้ อและจัดจาหน่าย ในการผลิตน้ านมเต้าหู ้ ต้องคานึงถึงคุณภาพมาตรฐานความ
เหมาะสมกับทุ กเพศทุกวัยและเหมาะสาหรับเป็ นเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพมากที่สุดจึงทาให้การผลิ ต
น้ านมเต้าหู ้ ต้องใส่ ใจในรายละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรื อผลิตภัณฑ์เสื่ อมเสี ย ซึ่ งจะส่ งผล
ต่อผูบ้ ริ โภค
ในกระบวนการผลิ ต น้ านมเต้า หู ้ อาจส่ งผลทาให้ผลิ ตภัณฑ์เกิ ดการเสื่ อมเสี ย เนื่ องจาก
สาเหตุ หลักๆก็คือ อุ ณหภูมิ และเวลา เนื่ องจากอุ ณหภูมิและเวลาจะเป็ นตัวกาหนดเช่ นการผลิ ต
ออกมาเสร็ จสิ้ นพร้ อมบรรจุ เราต้องทาการบรรจุ ให้ทนั ตามเวลานั้นๆ แล้วจัดเก็บในอุ ณหภูมิ ที่
เหมาะแก่การจัดเก็บไม่เช่นนั้นน้ านมเต้าหู ้ ก็จะเกิดการเสื่ อมเสี ยหรื อเนื้อสัมผัสเปลี่ยนแปลงไป
ดัง นั้น ทางบริ ษ ัท จึ ง ได้ม อบหมายให้ ท าโครงงานนี้ ขึ้ น เพื่ อ หาวิ ธี ก ารในการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิต ที่ทาให้ลดความเสี ยหายจากความเสื่ อมเสี ยของผลิตภัณฑ์ และเป็ นแนวทางใน
การปรับปรุ งกระบวนการผลิตต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาอุณหภูมิและเวลาการแช่ถวั่ ที่เหมาะสมต่อการผลิตน้ านมเต้าหู ้
2. เพื่อศึกษาวิธีตรวจสอบคุณภาพน้ านมเต้าหู ้
1.3 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เริ่ มวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
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1.4 แผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย
การดาเนินงาน
มิถุนายน

ระยะการดาเนินงาน (พ.ศ.2560)
กรกฎาคม
สิ งหาคม

กันยายน

1. ศึกษาข้ อมูล
-ข้อมูลเอกสาร
-ข้อมูลจากการปฏิบตั ิงาน
2. เขียนโครงร่ าง
3. วางแผนการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามแผน
5. สรุ ปผลการดาเนินงาน
6. รวบรวมข้ อมูลและจัดทา
รายงานงานวิจัย
1.5 ขอบเขตงานวิจัย
1. ศึกษาระยะเวลาในการแช่ถวั่ เหลือง คือ 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 ชัว่ โมง ที่ส่งผลต่อทาง
เคมีกายภาพของน้ านมเต้าหู ้
2. ศึกษาอุณหภูมิของน้ าในการแช่ถวั่ เหลือง คือ 25°C (อุณหภูมิห้อง), 60°C และ 80°C ที่
ส่ งผลต่อทางเคมีกายภาพของน้ านมเต้าหู ้
1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าบริษัทจะได้ รับ
1. ได้ขอ้ มูลเบื้องต้นการศึกษากระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตน้ านมเต้าหู ้
2. เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง แก้ไขกระบวนการผลิต
1.7 ประโยชน์ ทคี่ าดว่านักศึกษาจะได้ รับ
1. ได้รับความรู้ดา้ นกระบวนการผลิตน้ านมเต้าหู ้
2. ได้เรี ยนรู ้การปรับตัวเข้าหาพนักงานแผนกต่างๆ ภายในบริ ษทั
3. ได้เรี ยนรู ้การแก้ปัญญาการทางานจากกระบวนการผลิต
4. ได้เรี ยนรู ้การวางแผนการทางานและกาหนดระยะเวลาการทางานได้ดีมากขึ้น
5. ฝึ กความอดทนและการตรงต่อเวลา
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บทที่ 2
เอกสารและโครงงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ถั่วเหลือง
ข้อมูลทางพันธุศาสตร์ ถัว่ เหลือง เป็ นพืชล้มลุก ลาต้นเป็ นสี่ เหลี่ยม มีขนยาวคลุมอยูท่ ุกส่ วน
ของลาต้น ใบติ ดกับลาต้นแบบสลับมีใบ มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Glycine max (L.) Merrill เป็ น
พืชตระกูลถัว่ (Leguminosae) เมล็ดแห้งจากถัว่ เหลืองจัดเป็ นถัว่ เมล็ดแห้ง (Legume) ซึ่ งอยูใ่ นกลุ่ม
พืช น้ า มัน (oil crop) นาไปใช้เป็ นวัตถุ ดิบ เพื่อการสกัดเป็ นน้ ามันถั่วเหลื อง ถั่วเหลื องเป็ นพื ช
เศรษฐกิ จที่ เหมาะสาหรับสลับปลูกกับข้าว พื้นที่ปลูกถัว่ เหลื องในไทยส่ วนใหญ่ปลุ กในแถบ 18
จังหวัดของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันตก
พันธุ์ถวั่ เหลืองที่ปลูกในปั จจุบนั มีอยูป่ ระมาณ 10 พันธุ์ ปรับปรุ งโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวง
กระเกษตรและสหกรณ์ คือ สจ.4 สจ.5 นครสวรรค์1สุ โขทัย1 สุ โขทัย2 สุ โขทัย3 เชี ยงใหม่ 60
เชี ยงใหม่ 2 เชี ยงใหม่ 3 เชี ยงใหม่ 4 โดยพันธุ์ถวั่ เหลื องที่นิยมปลูกมากสุ ดคือ สจ.4 สจ.5 และ
เชียงใหม่ 6 เนื่องจากให้ผลผลิตต่อไร่ ในปริ มาณมาก (ธีระ, 2545)
2.2 ผลิตภัณฑ์ จากถั่วเหลือง
การแปรรู ปถัว่ เหลืองให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลายขึ้น และเป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภค
ผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองที่จาหน่ายในท้องตลาดแบ่งได้เป็ นกลุ่มใหญ่ดงั นี้ น้ ามันถัว่ เหลือง ถัว่ เหลือง
เป็ นพืชน้ ามันที่สาคัญในหลายประเทศ อาหารที่ทาจากถัว่ เหลื อง ประเทศในแถบเอเชี ย เช่น ไทย
จีน ญี่ปุ่น และประเทศอื่นในแถบเอเชี ยตะวันออกเฉี ย งใต้ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
จากถัว่ เหลื องที่ไม่ผ่านการหมักและผ่านการหมักก่อน ผลิ ตภัณฑ์จากถัว่ เหลื องที่ไม่ผ่านการหมัก
เช่น น้ านมเต้าหู ้ เต้าหู้ และถัว่ งอกที่เพาะจากถัว่ เหลือง เป็ นต้น ส่ วนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักถัว่
เหลื อง เช่ นเต้าเจี้ยว ซอสถัว่ เหลื อง ถัว่ เน่ า และเทมเป้ เป็ นต้นโปรตี นจากถัว่ เหลื อง หลังจากการ
สกัดน้ ามันถัว่ เหลืองด้วยตัวทาละลายแล้ว ส่ วนที่เหลือจะเป็ นเนื้อถัว่ ที่อุดมด้วยโปรตีน สามารถแปร
รู ปเป็ นอาหารหลายชนิ ด เช่ น เนื้ อเทียม (โปรตีนเกษตร) แป้ ง เบเกอรี่ ทาโปรตีนเข้มข้น หรื อผ่าน
กรรมวิธีเพื่อแยกเอาโปรตีนบริ สุทธิ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้จากการแปรรู ปถัว่ เหลือง ปั จจุบนั ได้มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคในหลายๆ ประเทศ เพื่อ
เป็ นการขยายตลาดและเพิ่มความนิยมในการบริ โภคถัว่ เหลือง ผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ เช่น
โยเกิร์ตถัว่ เหลือง และเนยถัว่ เหลือง เป็ นต้น อาหารเสริ มจากถัว่ เหลือง เนื่ องจากถัว่ เหลืองมีสารเคมี
ที่เป็ นประโยชน์หลายชนิด เช่น แซคคาไรด์ วิตามินอี สเตอรอล เลซิ ติน โอลิโกและไฟเตท เป็ นต้น
สามารถใช้ถวั่ เหลืองเพื่อช่วยเพิ่มเยือ่ ใยและคุณค่าทางอาหาร (TATIDA, 2555)
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2.3 คุณค่ าทางโภชนาการของถั่วเหลือง
ถัว่ เหลื องเป็ นอาหารที่ มีคุณค่าทางโภชนาการสู งและหลากหลาย ซึ่ งอุดมไปด้วยโปรตีน
คาร์ โบไฮเดรต กรดอะมิโน มีไขมันชนิ ดดี สูง มีวิตามินและเกลื อแร่ มีสูงเส้นใยอาหารสู ง และยัง
เป็ นอาหารหาได้ง่าย ราคาไม่แพง การเก็บรักษาก็ง่าย และผูผ้ ลิตยังเติมสารอาหารที่มีประโยชน์อื่นๆ
ลงไปได้ โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์นมถัว่ เหลืองสาเร็ จรู ป โดยการรับประทานถัว่ เหลื องเป็ นประจา
ทาให้ช่วยต้านอนุ มูลอิสระในร่ างกาย ช่ วยป้ องกันโรคหลอดเลื อดแข็งตัว โรคเบาหวาน โลหิ ตสู ง
โรคความดันและโรคหัวใจ ช่วยบารุ งประสาทและสมอง ช่วยเพิ่มความจา เนื่ องจากถัว่ เหลืองอุดม
ไปด้วยวิตามิบีหลายชนิด โดยถัว่ เหลือง เป็ นอาหารเสริ มที่มีประโยชน์อย่างมากสาหรับผูป้ ่ วยมะเร็ ง
ที่บริ โภคอาหารได้น้อย หรื อมีอาการแพ้นมวัว หรื อคลื่ นไส้ อาเจี ยน หรื อมี อาการเจ็บเวลากลื น
อาหาร
โปรตี นในถัว่ เหลื อง ถื อเป็ นโปรตี นที่ มี คุณภาพดี มี โปรตี นสู ง เที ย บเท่ ากับ นมวัว (แต่ มี
แคลเซี ย มน้อยกว่า เพี ยง 1 ใน 5 ของนมวัวเท่ านั้น) สามารถใช้ท ดแทนโปรตี นจากเนื้ อสั ตว์ไ ด้
เพราะมี กรดอะมิ โนจาเป็ นอยู่หลายชนิ ดในปริ มาณที่ สมดุ ลมากกว่าถัว่ ชนิ ดอื่ น นอกจากนั้นถัว่
เหลืองยังมีไขมันสู งถึงร้อยละ 12-20 และน้ ามันจากถัว่ เหลืองมีส่วนประกอบของไขมันไม่อิ่มตัวอยู่
หลายชนิดที่เป็ นกรดไขมันทีจาเป็ นต่อร่ างกาย เช่น โอเมก้า 3 ซึ่ งจาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของเด็ก
และทารก ช่วยเสริ มสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ผิวหนัง จึงเป็ นน้ ามันที่ดีต่อสุ ขภาพ และยังมีวิตามินอี
ซึ่ งเป็ นวิตามินที่ละลายในไขมันอีกด้วย ดังนั้นผูบ้ ริ โภคมังสาวิรัติ สามารถรับสารอาหารต่างๆได้
แทนการบริ โภคเนื้ อสัตว์หรื อปลาทะเลได้ แถมยังปลอดภัยต่อสารปนเปื้ อนที่มกั พบในปลาบาง
ชนิดอีกด้วย (MedThai, 2017)
ในนมถัว่ เหลืองยังมีสารไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogen) ที่มีคุณสมบัติบางอย่างคล้ายกับ
ฮอร์ โมนเอสโตรเจนในเพศหญิง ช่วยทาให้ระบบเลื อดดีข้ ึน แล้วยังช่วยทาให้สิวลดน้อยลงอีกด้วย
นอกจากนี้ นมถัว่ เหลืองนิ ยมนามาใช้เป็ นอาหารเสริ มในกลุ่มเด็กที่แพ้นมวัวและไม่สามารถดื่ มนม
มารดาได้ เนื่องจากผูท้ ี่แพ้นมวัวนั้น การดื่มนมวัวอาจทาให้ทอ้ งเสี ยได้ แต่ถา้ หากดื่มนมถัว่ เหลืองจะ
ไม่มีปัญหาเรื่ องการย่อยเหมือนนมวัว ทาให้ดูดซึ มได้ดี ผูป้ ่ วยก็ฟ้ื นตัวเร็ วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นในถัว่
เหลื องนั้นมีกรดอะมิโนทริ ปโตเฟน ที่ช่วยเปลี่ ยนให้เป็ นฮอร์ โมนเซโรโทนิ น ซึ่ งช่ วยควบคุ มการ
นอนหลับ จึงทาให้นอนหลับได้ดีข้ ึน โดยการรับประทานถัว่ เหลืองก่อนมื้ออาหารพร้อมกับอาหาร
ที่มีกากไขมันสู ง จะช่ วยทาให้รู้สึกอิ่มอาหารได้เร็ วขึ้น มีผลทาให้รับประทานอาหารได้นอ้ ยลง จึง
ช่ วยควบคุ มน้ าหนัก ไปด้วยในตัว เราสามารถเลื อกรั บ โอเมก้า 3 ที่ ได้จากถัว่ เหลื อง แทนการ
รั บ ประทานจากปลาได้เ ลย แถมยัง ปลอดภัย ต่ อสารปนเปื้ อนที่ ม ัก พบในปลาบางชนิ ดอี ก ด้ว ย
(MedThai, 2017)
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2.4 กระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพนา้ นมเต้ าหู้
กรรมวิธีการผลิตนมถัว่ เหลืองมีอยูห่ ลายวิธีดว้ ยกัน โดยมีต้ งั แต่กรรมวิธีแบบง่ายๆ ที่ทากัน
ในบ้าน ซึ่ งเป็ นกรรมวิธีของชาวจีนแต่ครั้งดั้งเดิม จนถึงกรรมวิธีสมัยใหม่ ซึ่ งมีกระบวนการซับซ้อน
ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม อาจจะแบ่งออกได้เป็ น 4 วิธี คือ (ส่ วนวิจยั เกษตรกรรม ฝ่ ายวิชาการ
ธนาคารกสิ กรไทย, 2014)
2.4.1 วิธีการใช้ นา้ สกัด (Water extract process)
การทาน้ านมเต้าหู ้แบบนี้ เป็ นวิธีการที่ใช้กนั มานานจนถือว่าเป็ นวิธีเก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่งโดย
การใช้ถวั่ เหลื องทั้งเมล็ดนามาแช่ น้ าให้นิ่มตัว และจะพองตัวขึ้ นอี ก 1-1.2 เท่า ระยะเวลาการแช่
เพื่อให้ถวั่ นิ่ มตัวจนใช้ได้ก็อาจใช้เวลาตั้งแต่ 1 ชัว่ โมงถึง 20 ชัว่ โมง แล้วแต่อุณหภูมิของน้ าที่แช่ถวั่
เหลือง คือ ถ้าใช้น้ าที่มีอุณหภูมิสูงก็จะนิ่ มตัวเร็ วกว่าการใช้น้ าอุณหภูมิต่า จากนั้นถัว่ จะถูกนามาบด
กับน้ าในสั ดส่ วนที่ ตอ้ งการ และกรองเอาส่ วนที่ ไม่ ละลายน้ า ออกไป น้ าที่ กรองออกมาได้จะมี
ลักษณะคล้ายน้ านมและมีกลิ่นเหม็นเขียวตามลักษณะของถัว่ เหลืองอยู่ ปั จจุบนั ได้มีนกั ค้นคว้าวิจยั
หลายต่อหลายท่ านพยายามทดสอบ ทดลองคิ ดค้นที่ จะทาลายกลิ่ นถัว่ เหลื องที่ มีอยู่ในน้ า นมถัว่
เหลื องให้หมดไปโดยใช้วิธีการต่างๆ ซึ่ งผลก็เป็ นที่ทราบกันดี ว่า อุณหภูมิ เวลา และหรื อสารเคมี
เช่น แอลกอฮอล์ เป็ นสารที่กาจัดหรื อลดความรุ นแรงของกลิ่ นถัว่ เหลื องได้ในการทานมถัว่ เหลือง
ขณะเดี ยวกันก็พบว่าการใช้ความร้อนที่ถูกต้องเหมาะสมยังทาให้สารต่างๆ ที่อยู่ในถัว่ เหลื องที่ไม่
ต้องการถูกทาลายหรื อสลายตัวไปได้ดว้ ย เช่น สารยับยั้งการย่อยสลาย และการดูดซึ มของโปรตีน
คือ trypsin inhibitors phytic acid สาร saponins และ hemagglutinins เป็ นต้น ซึ่ งในเรื่ องของการ
ปรับปรุ งกรรมวิธีทาน้ านมถัว่ เหลือเพื่อให้เกิดผลดีในด้านคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นควบคู่ไปกับ
การท าลายกลิ่ นเหม็น เขี ย วที่ ไ ม่ เ ป็ นที่ นิย มนี้ Dr. Miller ซึ่ ง เป็ นแพทย์ช าวจี น ได้นามาใช้ต้ งั แต่
เริ่ มแรก โดยได้นาวิธีการกาจัดกลิ่ นโดยการสกัดน้ านมถัว่ เหลื องตามวิธีดงั กล่ าวมาแล้ว และเอา
น้ านมเต้าหู ้น้ นั มาต้มที่อุณหภูมิสูง 240 F ด้วยหม้อต้มความดัน โดยใช้เวลา 5 นาที ซึ่ งนอกจากจะ
ทาลายกลิ่ นถัว่ เหลื องอันเกิ ดจากเอนไซม์ lipoxygenase แล้ว ยังทาลาย trypsin inhibitors และ
จุลินทรี ยต์ ่างๆ อันอาจปะปนมาในขณะผ่านขั้นตอนการผลิ ตด้วย น้ านมที่ได้ก็จะนามาผ่านเครื่ อง
ท าให้ เ ป็ นเนื้ อเดี ย วกั น (Homogenizer) น้ านมที่ ไ ด้ Dr. Miller ได้ ท าการวิ เ คราะห์ พ บว่ า มี
สารประกอบคือ โปรตีน ร้ อยละ 3.5 ไขมัน ร้ อยละ 1.75 และคาร์ โบไฮเดรต ร้ อยละ 1 น้ านมถัว่
เหลืองนี้เมื่อนามาปรุ งแต่งส่ วนประกอบ คือ นามาเติมไขมันตามส่ วน น้ าตาลทราย และน้ าตาลจาก
ข้าวมอลต์ และเกลื อแกงแล้ว ก็จะพบว่ามีสารประกอบ คือ โปรตีน ร้อยละ 3.5 ไขมันร้อยละ 3.5
คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 5 และเกลือแกงร้อยละ 0.25 สามารถนาไปใช้เลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล
ขั้นตอนในการทาน้ านมถัว่ เหลืองแบบ water extract process จึงอาจกล่าวโดยสรุ ปเป็ น
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
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1) ถัว่ เหลืองนามาผ่านการคัดเลือกเอาเมล็ดเสี ย ลีบ เน่า และดาออกทิ้งไป (โดยทัว่ ไปแล้ว
ถั่วเหลื องเปลื อกเหลื องและใบเลี้ ย งสี เหลื องเท่ า นั้นจะเป็ นสิ่ ง นามาใช้ท าเป็ นน้ า นมถั่วเหลื อง)
รวมทั้งการคัดเลือกเอาสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการอื่นๆ ออกไปด้วย เช่น ดิน หิ น โลหะ และฝุ่ น เป็ นต้น จากนั้น
จึงนามาโม่ผา่ ซี กเพื่อแยกเอาเปลือกออกบางส่ วน หรื ออาจไม่ผา่ ซี กก็ได้
2) ล้างน้ าให้สะอาดเพื่อเอาฝุ่ นละอองออกไป
3) แช่ น้ า ให้ นิ่ ม ตัว อุ ณ หภู มิ ใ นการแช่ ถ ั่ว ขึ้ น อยู่ก ับ ความต้อ งการในการก าจัด กลิ่ น ถั่ว
กล่ าวคื อ การแช่ ที่อุณหภูมิสูงกลิ่ นถัว่ จะลดลง และถ้าแช่ ที่อุณหภูมิต่ ากลิ่ นถัว่ จะมี มากกว่า หรื อ
ในช่ วงนี้ อาจใช้สารเคมี เช่ น sodium bicarbonate หรื อ sodium carbonate ในอัตราส่ วนไม่เกิ น
ร้อยละ 0.5 ของปริ มาณน้ าที่แช่เพื่อกาจัดสี ของถัว่ เหลื องให้มีความขาวขึ้น รวมทั้งมีผลในการลด
ความเข้มข้นของกลิ่นถัว่ ขณะเดียวกันก็จะช่วยกาจัดรสขมที่อาจมีในถัว่ ให้ลดลง การแช่ถวั่ นี้ จะใช้
อัตราส่ วนของถัว่ ต่อน้ าไม่นอ้ ยกว่า 1 ต่อ 3
4) ล้างให้สะอาดและเป็ นการกาจัดเอาเปลื อกถัว่ ที่หลุ ดออกมา ทั้งนี้ เพราะส่ วนนี้ ถือเป็ น
ส่ วนที่ไม่ตอ้ งการ ไม่ใช่สารอาหารที่มีคุณค่าต่อร่ างกาย
5) การบดให้ละเอียด ซึ่ งอาจทาได้โดยการโม่หืน หรื ออาจเป็ นเครื่ องบดโดยใช้แรงฉุ ดจาก
มอเตอร์ ไฟฟ้ า ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพในการบดให้ละเอียด การบดจะใช้น้ าบางส่ วนร่ วมด้วย เพื่อทาให้
การบดเป็ นไปได้อย่างสะดวกและต่อเนื่อง และการบดนี้ ก็จะบดให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทาได้ หรื อ
เพื่อให้เป็ นไปตามความสามารถของเครื่ องกรองที่จะสามารถรับได้เป็ นเกณฑ์ อัตราส่ วนของน้ าต่อ
ถัว่ เหลืองหลังจากบดแล้ว อาจเป็ นอัตราส่ วน 1 ต่อ 10
6) การกรองเอาส่ วนที่ไม่ละลายน้ าหรื อกากออก การทาในปริ มาณน้อย อาจใช้สิ่งที่ง่าย
ที่สุด คือผ้าขาวบางกรอง ซึ่ งก็สามารถทาได้ ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ข้ ึนไปก็มีเครื่ องกรองอยู่
หลายแบบให้เลือกใช้ อาจเป็ นชนิดที่ไม่ต่อเนื่อง (Batch) หรื อชนิดต่อเนื่อง (Continuous) เช่น แบบ
เป็ น batch ได้แก่ filter press แบบต่อเนื่ อง ได้แก่ decanter หรื อ separator เป็ นต้น
7) การต้มให้สุก น้ านมถัว่ เหลืองที่ได้จากการสกัดออกมาแล้วจะนามาต้มให้สุกก่อน เพื่อ
ทาลายและหยุดยั้งปฏิกิริยาทางเคมีที่จะมีข้ ึนตามมาอีกมากมาย เช่น กลิ่น รส ที่จะเปลี่ยนแปลงไป
8) การเติมแต่ง เนื่ องจากน้ านมเต้าหูท้ ี่ได้ยงั มีรสชาติและกลิ่น รวมทั้งคุณค่าทางโภชนาการ
ยังไม่เป็ นที่ยอมรับและดีเท่าที่ควร อาจเติมนมถัว่ เหลืองโดยการใช้น้ าตาลทราย เพื่อทาให้มีรส
หวานขึ้น การใช้น้ ามันพืช เพื่อทาให้น้ านมมีคุณค่าทางโภชนาการด้านไขมันมีปริ มาณเท่าเทียม
กับน้ านมวัว และการปรุ งแต่งกลิ่นรสด้วยเกลือแกง เป็ นต้น
9) การทาให้เป็ นเนื้ อเดี ยวกัน (Homogenization) นมถัว่ เหลื องที่ผ่านการเติมแต่งด้วยสาร
ดังกล่าวแล้วจะยังไม่รวมตัวเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน จาเป็ นจะต้องผ่านการ homogenization เพื่อให้เกิ ด
ลักษณะเป็ นเนื้ อเดี ยวกันและชวนดื่ ม โดยเฉพาะด้านไขมัน ที่เติมลงไปก็จะถูกทาให้เป็ นเม็ดเล็กๆ
กระจายสม่าเสมออยูใ่ นเนื้ อนม โปรตีนที่อาจจับตัวเป็ นก้อนเล็กๆ ก็จะถูกตีแตกให้กระจายเป็ นเนื้ อ
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เดี ยวกันเช่ นกัน นมที่ผ่าน homogenized แล้วจะมีความข้นใส (Viscosity) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และมี
รสชาติสม่าเสมอกันโดยตลอด การทา homogenization นี้ จะใช้เครื่ อง homogenizer ที่ความดันรวม
ประมาณ 3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และอุณหภูมิไม่ควรจะต่ากว่า 70 C
10) การฆ่าเชื้อ (heat treatment) นมถัว่ เหลืองที่ได้จะผ่านการบรรจุในภาชนะบรรจุซ่ ึ งอาจมี
หลายแบบ เช่ น กระป๋ อง ขวดแก้ว กล่องกระดาษ ถุงพลาสติกและกล่ องกระดาษ เป็ นต้น ทาให้
อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้ อแตกต่างกันไป การทาการฆ่าเชื้ อแบบที่เรี ยกว่า Sterilization ทา
ในภาชนะเช่นขวดแก้วและกระป๋ อง ส่ วนในภาชนะบรรจุที่เป็ นกล่องกระดาษที่เรี ยกว่า tetrabrix มัก
ใช้วิธีที่เรี ยกว่า UHT คือ จะใช้อุณหภูมิในช่วง 135-140 C เป็ นระยะเวลา 3-6 วินาที ซึ่ งนมที่ผา่ น
การ sterilization แบบที่กล่าวมาแล้วบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิ ท จะสามารถเก็บในสภาวะปกติได้
เป็ นระยะเวลายาวนาน
2.4.2 การทานา้ นมเต้ าหู้จากโปรตีนสกัด (Soy protein isolated)
การท าน้ า นมถัว่ เหลื องโดยวิธีก ารใช้โปรตี นสกัดจากถัว่ เหลื องนับเป็ นวิธีการทานมถัว่
เหลื องที่ มี คุ ณภาพสู ง และได้มี ก ารนาเอาวิธี ก ารนี้ ม าใช้ใ นด้า นอุ ตสาหกรรมบ้า งแล้ว เช่ น ใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา และญี่ ปุ่น เป็ นต้น ในการนาเอาถัว่ เหลื องมาใช้ทาเป็ นน้ านมถัว่ เหลื องนั้น
อาจทาได้โดยการนาเอา SPI มาละลายในน้ าที่อุณหภูมิ 50-55 C กวนจนละลายหมด จากนั้น จึง
เติมสารปรุ งแต่งประเภท น้ าตาล ไขมัน และผสมให้เข้ากันโดยให้ความร้ อนที่ 60 C และรักษา
ระดับความร้อนนี้ไว้ประมาณ 30 นาที พร้อมการกวนที่สม่าเสมอ จากนั้นจึงผ่านเข้าเครื่ องทาให้เป็ น
เนื้ อเดี ยวกัน (homogenizer) ที่ความดัน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก 2,500 ปอนด์ ขั้นตอนที่สอง 500
ปอนด์ ต่ อตารางนิ้ ว จากนั้นก็ ท าให้เย็น ลงทันที ที่ อุณหภู มิ 5 C การเติ ม แต่ ง กลิ่ นต่ า งๆ เช่ น
ช็อกโกเลตและสตรอเบอร์ รี่ อาจกระทาได้ในช่ วงหลังนี้ ในกรณี ที่ตอ้ งการให้น้ านมถัว่ เหลื องที่มี
อายุการเก็บยาวนาน ก็จะต้องผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้ อด้วยความร้อนเพื่อขจัดจุลินทรี ยท์ ี่มีอยูท่ ้ งั หมด
ก่อนซึ่ งจะทาให้อายุการเก็บของนมนี้ยาวนาน เป็ นต้น
2.4.3 การใช้ แป้งถั่วเหลืองในไขมันเต็ม (Full fat soy flour process)
การทาน้ านมถัว่ เหลืองจากแป้ งถัว่ เหลืองที่มีไขมันเต็ม เป็ นวิธีการหนึ่ งที่เหมาะสมกับการ
นามาใช้ในอุตสาหกรรมอีกวิธีหนึ่ ง เพราะสะดวกต่อการเตรี ยมวัตถุ ดิบ และเป็ นกระบวนการที่มี
ความสะอาดและมีประสิ ทธิ ภาพสู ง แต่ขอ้ กาหนดในการกระทาด้วยวิธีน้ ี คือ เป็ นกรรมวิธีที่ตอ้ งใช้
เงินลงทุนสู ง เนื่ องจาทกเครื่ องจักรที่มีราคาแพง ทาให้ตอ้ งใช้เงินลงทุนสู ง ซึ่ ง เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ผลผลิตที่ได้และคุณภาพของน้ านมถัว่ เหลืองพบว่าเป็ นวิธีที่ให้นมถัว่ เหลืองที่มีคุณภาพดี และมีขอ้ ดี
ในด้านขั้นตอนการผลิตหลายข้อ แป้ งถัว่ เหลืองที่มีไขมันเต็มที่ได้น้ ี จะนาไปผ่านขั้นตอนในการทา
เป็ นน้ านมถัว่ เหลื องโดยการผสมกับน้ า ผ่านการแยกส่ วนที่ ไม่ละลายน้ าออก การทาให้เป็ นเนื้ อ
เดียวกัน การเติมแต่ง และการฆ่าเชื้ อด้วยความร้อน ดังเช่ นขั้นตอนในการทาแบบ water emulsion
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process โดยทัว่ ไปแล้วน้ านมเต้าหู ท้ ี่ผา่ นการเตรี ยมอย่างถูกต้อง โดยยึดถือส่ วนประกอบที่ควรจะมี
ในน้ านมโคเป็ นเกณฑ์แล้ว ซึ่ งไม่ว่าจะถู กเตรี ย มมาโดยวิธีการใดก็ตาม ก็นับว่าเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่
สามารถนามาใช้เป็ นอาหารของคนทุกเพศทุกวัยได้ และให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดี โดยเฉพาะเด็ก
ที่เป็ นโรคแพ้นมโค อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั พบว่า ในด้านของวิทยาการผลิตน้ านมถัว่ เหลืองได้ถูก
นามาใช้โดยอุตสาหกรรมมากขึ้น ทาให้คุณภาพของน้ านมถัว่ เหลืองที่ขายอยูต่ ามท้องตลาดมีความ
สมบูรณ์และแน่นอนมากขึ้น
2.4.4วิธีการทาให้ เป็ นเนือ้ เดียวกันกับนา้ (Water emulsion method)
กรรมวิธีน้ ี จะเป็ นกรรมวิธีที่เหมาะกับการใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและใหญ่มากกว่า
เนื่องจากต้องใช้เครื่ องจักรมากขึ้น ส่ วนขั้นตอนจะคล้ายกับการทาแบบวิธีใช้น้ าสกัด (water extract
process) จะแตกต่างกันบ้างก็เพียงขั้นตอนบางประการ คือ ถัว่ ที่จะนามาทาจะต้องผ่านการทาความ
สะอาดแล้วและแยกเอาเปลือกออกก่อน เหลือแต่เนื้ อถัว่ อย่างเดียว จากนั้นจะนาเนื้ อถัว่ ไปอบไอน้ า
ที่อุณหภูมิ 165 C แล้วผ่านเข้าเครื่ องรี ดเป็ นแผ่นบางๆ (flaking) โดยให้ความหนาของแผ่นเนื้ อถัว่
อยู่ในราว 0.008 นิ้ ว หรื อบางกว่า จากนั้นก็จะนามาใส่ น้ าร้อน (และอาจใส่ สารพวก NaHCO3 เพื่อ
เพิ่ม yield) กวนจนเข้ากัน แล้วผ่านไปยังเครื่ องทาให้เป็ นเนื้อเดียวกัน เช่น อาจเป็ น colloid mill หรื อ
homogenizer ที่ความดันประมาณ 8,000 psi เสร็ จแล้วจะผ่านไปยังเครื่ องกรองน้ านมที่ได้ออกมาจะ
นาไปผ่านการเติมแต่งให้เป็ นไปตามสู ตรที่ตอ้ งการ และให้ความร้อนที่ 200F นาน 10 นาที ก่อน
จะนาไปบรรจุ และฆ่าเชื้ อ หรื อนาไปทาเป็ นน้ านมถัว่ เหลืองผงโดยผ่านเครื่ อง spray dryer (ส่ วน
วิจยั เกษตรกรรม ฝ่ ายวิชาการ ธนาคารกสิ กรไทย, 2014)
2.5 การเสื่ อมเสี ยของนา้ นมเต้ าหู้
การเสี่ ยมเสี ยของน้ านมเต้าหู ้มี น้ าเป็ นส่ วนประกอบหลัก มี ค่าแอคทิ วิต้ ี ของน้ าสู ง และมี
สารอาหารที่เหมาะสมกับการเจริ ญของจุลินทรี ยท์ ุกชนิ ด ทั้งแบคทีเรี ย ยีสต์ และรา จึงเป็ นอาหารที่
เสื่ อมเสี ยได้ง่า ยมากและยัง มี โอกาสพบจุ ลิ นทรี ยก์ ่ อโรค โดยการเสื่ อมเสี ย ของน้ านมเต้า หู ้จะมี
สาเหตุหลัก คือ การเสี ยเนื่ องจากจุลินทรี ย ์ และการเสี ยเนื่ องจากปฏิ กิริยาทางเคมี และทางกายภาพ
ของโปรตีน ซึ่ งปั จจัยที่ก่อให้เกิดการเสื่ อมเสี ยจะขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิและในเวลาการผลิตของน้ านม
เต้าหู้ เพราะอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมในเวลานานจะทาให้โปรตีนเสี ยสภาพ (Protein denaturation)
(สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2547)
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั ซิ ต้ ีฟูด จากัด
ที่ต้ งั ของสถานประกอบการ 99/1 หมู่ 2 ตาบลตลาดจินดา อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0-3498-1458
อีเมล: info@cityfoods.co.th
เว็บไซต์: www.cityfoods.co.th

รู ปที่ 3.1 แสดงแผนที่สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา บริ ษทั ซิ ต้ ีฟูด จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษ ทั ซิ ต้ ี ฟู ด จากัด เป็ นบริ ษ ัท ที่ ดาเนิ นธุ ร กิ จ ผลิ ตอาหารที่ มี ค วามหลากหลาย ได้แ ก่
อาหารกลุ่มพร้ อมปรุ ง อาทิพริ กแกง ต่างๆที่ เน้นรสชาติไทย ด้วยวัตถุ ดิบทางธรรมชาติที่สด และ
สะอาด ซอสสาหรับจิ้มอาทิ น้ าจิ้มไก่ ซอสผัดไทยสาหรับผัดไทย ช่วยลดความยุง่ ยากในการทาผัด
ไทย นอกจากนี้ยงั มีผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มพร้อมบริ โภคเพื่อตอบสนองชี วิตที่เร่ งรี บในสังคม ภายใต้
แบรนสิ นค้า Shinpo Classic และ Eatzi
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
บริ ษทั แบ่งการบริ หารงานเป็ นฝ่ ายดังต่อไปนี้
1. ฝ่ ายบุคคล
2. ฝ่ ายวางแผน
3. ฝ่ ายการตลาดและการเงิน
4. ฝ่ ายกระบวนการผลิต
5. ฝ่ ายควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ
6. ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1. ได้รับมอบหมายให้ทาวิจยั ในหัวข้อเรื่ อง “ศึกษากระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ
น้ านมเต้าหู ้ ”
2. ได้รับการฝึ กและศึกษางานในแต่ละฝ่ าย ทั้งฝ่ ายกระบวนการผลิต ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
ประกันคุณภาพ และฝ่ ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อได้เรี ยนรู ้งานในแต่ละฝ่ าย
3. ทางานตามที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั รายสัปดาห์
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณปรี ยานุช ยศเสนา ตาแหน่งงาน Quality Assurance Supervisor
คุณสามารถ ศรี สาครสุ ข ตาแหน่งงาน Senior Production Supervisor
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 25 สิ งหาคม 2560
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3.7 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
1. ถัว่ เหลือง
2. เทอร์ โมมิเตอร์
3. เครื่ องชัง่
4. หม้อแช่
5. กรวยกรอง
6. ผ้ากรอง
7. เครื่ องปั่ น
8. เตาให้ความร้อน (Hot plate)
9. เครื่ องวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH meter)
10. เครื่ องวัดปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ (Refractomter)
11. เครื่ องวัดความชื้ น (Moisture meter)
12. เครื่ องวัดเกลือ (Salinity meter)
3.8 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.8.1 ศึกษาคุณภาพของวัตถุดิบในการผลิตนา้ นมเต้ าหู้
1. ถัว่ เหลือง
2. น้ าตาลทรายแดง
3. งาดา
4. คลอลาเจน
5. คลอลาเจนไตรเปปไทค์ (สาหรับสู ตรน้ านมเต้าหู ้ คลอลาเจนไตรเปปไทด์)
6. กลิ่นงา
7. ฟองเต้าหู้
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3.8.2 ศึกษาอุณหภูมิและเวลาในการแช่ ถั่วเหลือง
ถัว่ เหลือง
ชัง่ น้ าหนัก
ล้างทาความ
สะอาด
แช่น้ าในอัตราส่วน 250 g : 1000 ml (ถัว่ 1 ส่วน : น้ า 4 ส่วน)

1 ชัว่ โมง
RT

60°C

1.5 ชัว่ โมง
80°C

RT

60°C

2 ชัว่ โมง
80°C

RT

60°C

2.5 ชัว่ โมง
80°C

สะเด็ดน้ าออก

RT

60°C
ชัง่ น้ าหนัก

เติมน้ า 1,000 ml
ปั่ นนาน 10 นาที
กรองผ่านถุงผ้า

น้ าเต้าหู ้

วิเคราะห์
- ประสาทสัมผัส (สี กลิ่น รสชาติ)
- ค่า pH, °Brix, %Salt
- น้ าหนัก

กากถัว่ เหลือง
วิเคราะห์
- ความชื้น
- น้ าหนัก

3 ชัว่ โมง
80°C

RT

60°C

80°C

13

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
4.1 ศึกษาคุณภาพของวัตถุดิบและภาชนะบรรจุ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและภาชนะบรรจุ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่แสดงในตารางที่ 4.1-4.2
ตารางที่ 4.1 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และสิ่ งแปลกปลอมของวัตถุดิบ
รายการ
คุณสมบัติทางกายภาพ
คุณสมบัติทางเคมี
ถัว่ เหลืองเต็มเมล็ด

-สี เหลือง
-มีกลิ่นตามธรรมชาติ
ของถัว่ เหลือง

ฟองเต้าหูแ้ บบหัน่ สาเร็ จ

-สี ขาวนวล ไม่คล้ าสี
สม่าเสมอ
-มีกลิ่นหอมของฟอง
เต้าหู้
-รสจืด
-สี น้ าตาล
-มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว
ของน้ าตาลทรายแดง
-เป็ นผงละเอียด

น้ าตาลทรายแดง

สิ่ งแปลกปลอม
(ต้ องไม่ พบ)
-ความชื้นไม่เกินร้อยละ14 เศษพลาสติก
-ต้องไม่พบสารพิษตกค้าง เส้นขน กระดาษโลหะ

-pH 5.5-6.0
-สารพิษตกค้างต้องไม่มี

เศษพลาสติก
เส้นขน กระดาษโลหะ

-ความชื้นไม่เกินร้อยละ
0.20
-ค่าสี 1200-2300 IU

เศษพลาสติก
เส้นขน กระดาษโลหะ
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ตารางที่ 4.1 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และสิ่ งแปลกปลอมของวัตถุดิบ (ต่อ)
รายการ
คุณสมบัติทางกายภาพ
คุณสมบัติทางเคมี
สิ่ งแปลกปลอม
(ต้ องไม่ พบ)
Fish Collagen
-สี ขาว
ความชื้นไม่เกินร้อยละ 8 เศษพลาสติก
-มีกลิ่นคาวเล็กน้อย
-ค่า pH 5-7
เส้นขน กระดาษโลหะ
-เป็ นผงละเอียด

เมล็ดงาดา

-สี ดาล้วนทั้งเมล็ด
-มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว
ของงาดา

-ความชื้นไม่เกินร้อยละ 12 -เศษพลาสติก
-ต้องไม่พบสารพิษตกค้าง เส้นขน กระดาษโลหะ
-เศษโลหะ
ฝุ่ นละออง เส้นผม
แมลง พลาสติก

ตารางที่ 4.2 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และสิ่ งแปลกปลอมของภาชนะบรรจุ
รายการ
คุณสมบัติทางกายภาพ
คุณสมบัติทางเคมี
สิ่ งแปลกปลอม
(ต้ องไม่ พบ)
ฝาพลาสติกสี ขาว
-ขาวขุ่น
เศษโลหะ
38 mm
-พลาสติกเนื้อแข็ง มี
ฝุ่ นละออง เส้นผมแมลง
อักษรนูน SHINPO
พลาสติก
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ตารางที่ 4.2 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และสิ่ งแปลกปลอมของภาชนะบรรจุ (ต่อ)
รายการ
คุณสมบัติทางกายภาพ
คุณสมบัติทางเคมี
สิ่ งแปลกปลอม
(ต้ องไม่ พบ)
ฝาซองน้ านมเต้าหู ้
-ขาว
เศษโลหะ
-พลาสติกเนื้อแข็ง ตั้งได้
ฝุ่ นละออง เส้นผม
แมลง พลาสติก

ขวดพลาสติก PP
ขนาด 1,000 ml.

-ขาว
-พลาสติกเนื้อแข็ง ตั้งได้

-

เศษโลหะ
ฝุ่ นละออง เส้นผม
แมลง พลาสติก

ขวดพลาสติก PP 350 ml.

-ขาวขุน่
-มีอกั ษรนูน SHINPO

-

เศษโลหะ
ฝุ่ นละออง เส้นผม
แมลง พลาสติก

ซองน้ านมเต้าหู ้ ผสม
คลอลาเจน 200 ml.

-พื้นซองสี เหลือง
-เป็ นซองเนื้ อแข็งตั้งได้

-

เศษโลหะ
ฝุ่ นละออง เส้นผม
แมลง พลาสติก
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ตารางที่ 4.2 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และสิ่ งแปลกปลอมของภาชนะบรรจุ (ต่อ)
รายการ
คุณสมบัติทางกายภาพ
คุณสมบัติทางเคมี
สิ่ งแปลกปลอม
(ต้ องไม่ พบ)
ซองน้ านมเต้าหู ้
-พื้นซองเทา
เศษโลหะ
(น้ านมถัว่ เหลือง) ผสมงาดา -เป็ นซองเนื้ อแข็งตั้งได้
ฝุ่ นละออง เส้นผมแมลง
200 ml. (7-11)
พิมพ์ขอ้ ความ
พลาสติก

ซองน้ านมเต้าหู ้ 200 ml.
(7-11)

-เป็ นซองสี เหลือง
-เป็ นซองเนื้ อแข็งตั้งได้

-

เศษโลหะ
ฝุ่ นละออง เส้นผมแมลง
พลาสติก

4.2 ศึกษาอุณหภูมิและเวลาในการแช่ ถั่วเหลือง
ลักษณะปรากฏของถัว่ เหลือง หลังผ่านการแช่น้ าเป็ นเวลา 1, 1.5, 2, 2.5 และ 3 ชัว่ โมง ณ
อุณหภูมิหอ้ ง 60°C และ 80°C แสดงได้ดงั ตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.3 แสดงลักษณะปรากฏของถัว่ เหลืองภายหลังผ่านการแช่น้ าเป็ นเวลา 1, 1.5, 2, 2.5 และ 3
ชัว่ โมง ณ อุณหภูมิปกติ (น้ าหนักถัว่ ตั้งต้น 250 กรัม)
เวลาการแช่ ถั่วเหลือง
ลักษณะปรากฏ
นา้ หนัก (กรัม)
ถัว่ เหลืองลักษณะปกติ

250
(น้ าหนักเริ่ มต้น)

ก่อนแช่
ถัว่ เหลืองเริ่ มอิ่มตัวเริ่ มอิ่มตัว
เมล็ดถัว่ มีสีคล้ า

421

ถัว่ เหลืองเริ่ มอิ่มตัวเริ่ มอิ่มตัว
เมล็ดถัว่ มีสีคล้ า

449

ถัว่ เหลืองเริ่ มอิ่มตัวเริ่ มอิ่มตัว
เมล็ดถัว่ เริ่ มมีสีเหลือง

470

1 ชัว่ โมง

1.5 ชัว่ โมง

2 ชัว่ โมง
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ตารางที่ 4.3 แสดงลักษณะปรากฏของถัว่ เหลืองภายหลังผ่านการแช่น้ าเป็ นเวลา 1, 1.5, 2, 2.5 และ 3
ชัว่ โมง ณ อุณหภูมิปกติ (น้ าหนักถัว่ ตั้งต้น 250 กรัม) (ต่อ)
เวลาการแช่
ลักษณะปรากฏ
นา้ หนัก (กรัม)
ถัว่ เหลืองเริ่ มอิ่มตัวเกือบทั้งหมด
มีสีเหลืองนวล

500

ถัว่ เหลืองเริ่ มอิ่มตัวเต็มที่
มีสีเหลืองนวล

514

2.5 ชัว่ โมง

3 ชัว่ โมง
จากผลการทดลอง พบว่าการแช่เมล็ดถัว่ จะมีความอิ่มตัวมากขึ้น 1-2 เท่า มีสีเหลืองนวลขึ้น
มีไตสี ขาวภายในเมล็ดถัว่ แต่ถา้ แช่ถวั่ น้อยกว่าสองชัว่ โมงครึ่ ง เมล็ดถัว่ จะอิ่มตัวไม่เต็มที่ ไม่มีไตสี
ขาวภายในเมล็ดถัว่ และภายในเมล็ดถัว่ ยังเป็ นสี เหลืองอยู่ ซึ่งเวลาที่เหมาะสมจากการทดลองการแช่
ถัว่ คือ ที่ระยะเวลา 2.5 ชัว่ โมง และ 3 ชัว่ โมงโดยถัว่ ที่ได้มีลกั ษณะเมล็ดอิ่มตัวมาก มีสีเหลืองนวล
และน้ าหนักถัว่ ที่ได้หลังจากการแช่นาน 2.5 ชัว่ โมง คือ 500 กรัม และ 3 ชัว่ โมง คือ 514 กรัม โดย
น้ าถัว่ เหลืองดิบที่ได้จากการแช่นาน 2.5 และ 3 ชัว่ โมง จะให้กลิ่นเหม็นเขียวเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อ
พิจารณาจากน้ าหนักและกลิ่นทั้ง 2 สภาวะ ทางโรงงานจึงเลือกการแช่ถวั่ ที่ 2.5 ชัว่ โมง เพื่อเป็ นการ
ร่ นระยะเวลาการทางาน
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ตารางที่ 4.4 แสดงลักษณะปรากฏของถัว่ เหลืองภายหลังผ่านการแช่น้ าเป็ นเวลา 1, 1.5, 2, 2.5 และ 3
ชัว่ โมง ณ อุณหภูมิ 60°C (น้ าหนักถัว่ ตั้งต้น 250 กรัม)
เวลาการแช่
ลักษณะปรากฏ
นา้ หนัก (กรัม)
ถัว่ ยังไม่อิ่มมีลกั ษณะเป็ นไตแข็ง
410
เมล็ดถัว่ มีสีคล้ า
1 ชัว่ โมง
ถัว่ เริ่ มอิ่มตัว ถัว่ เริ่ มสุ ก
เมล็ดถัว่ มีสีคล้ า

420

ถัว่ เริ่ มอิ่มตัวขึ้น เมล็ดถัว่ นิ่ม
มีสีเหลือง

530

ถัว่ เหลืองเริ่ มอิ่มตัวเมล็ดถัว่ นิ่ มสุ ก
มีสีเหลืองนวล

532

ถัว่ อิ่มตัวถัว่ นิ่มสุ ก
มีสีเหลืองนวล

540

1.5 ชัว่ โมง

2 ชัว่ โมง

2.5 ชัว่ โมง

3 ชัว่ โมง
จากผลการทดลอง พบว่า บดถัว่ เหลืองที่แช่น้ าที่อุณหภูมิ นาน 2.5 ชัว่ โมง และ 3 ชัว่ โมง จะ
ให้ถวั่ ที่มีลกั ษณะอิ่มตัวและมีสีเหลื องนวล ซึ่ งน้ านมเต้าหู ้ดิบที่ได้จากการแช่ น้ านาน 3 ชัว่ โมง มี
ลักษณะสี กลิ่นและรสชาติดีกว่าที่แช่นาน 2.5 ชัว่ โมง และไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว การแช่ถวั่ ด้วยน้ าที่มี
อุณหภูมิสูงมากจะทาให้ถวั่ เหลื องสุ กและนิ่ ม ซึ่ งข้อดี ของการแช่ ถวั่ ที่อุณหภูมิสูง จะทาให้น้ านม
เต้าหู้ดิบที่ได้ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว แต่ขอ้ จากัดคือ การควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ณ 60°C นั้นค่อนข้าง
ยากแก่โรงงาน และเป็ นวิธีการทางานล่าช้าแก่โรงงาน
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ตารางที่ 4.5 แสดงลักษณะปรากฏของถัว่ เหลืองภายหลังผ่านการแช่น้ าเป็ นเวลา 1, 1.5, 2, 2.5 และ 3
ชัว่ โมง ณ อุณหภูมิ 80°C (น้ าหนักถัว่ ตั้งต้น 250 กรัม)
เวลาการแช่
ลักษณะปรากฏ
นา้ หนัก (กรัม)
ถัว่ ยังไม่อิ่มมีลกั ษณะเป็ นไตแข็ง
516
เมล็ดถัว่ มีสีคล้ า
1 ชัว่ โมง
ถัว่ เริ่ มอิ่มตัว ถัว่ เริ่ มสุ ก
เมล็ดถัว่ มีสีคล้ า

519

ถัว่ เริ่ มอิ่มตัวขึ้น เมล็ดถัว่ นิ่ม
มีสีเหลือง

528

ถัว่ เหลืองเริ่ มอิ่มตัวเมล็ดถัว่ นิ่ มสุ ก
และเมล็ดเหี่ยว
มีสีเหลืองนวล

540

ถัว่ อิ่มตัวถัว่ นิ่มสุ ก
มีสีเหลืองนวล

545

1.5 ชัว่ โมง

2 ชัว่ โมง

2.50 ชัว่ โมง

3 ชัว่ โมง
จากผลการทดลอง ถั่ว เหลื อ งแห้ ง ที่ ผ่า นการแช่ น้ า ร้ อ นที่ อุ ณ หภู มิ 80 °C เป็ นเวลา 2.5
ชัว่ โมง จะช่วยกาจัดกลิ่นถัว่ น้ านมที่ได้จากอุณหภูมิน้ ี จะมีสีขาวนวลละเอียด กลิ่น และรสชาติดี ไม่
มีกลิ่นถัว่ เนื่ องจากน้ าร้อนมีผลทาให้ได้น้ านมไม่มีกลิ่นถัว่ และรสชาติดีกว่าการแช่ในน้ าเย็นเพราะ
น้ าร้อนสามารถแทรกซึ มเข้าไปได้ในเนื้อถัว่ และทาสามารถทาลายเอนไซม์ในถัว่ ได้ง่ายและเร็ วขึ้น
ซึ่งข้อดีของการแช่ถวั่ ที่อุณหภูมิสูง น้ านมดิบที่ได้ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว รสชาติดี แต่ขอ้ จากัดคือ การ
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ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ณ อุณหภูมิ 80°C นั้นค่อนข้างยากในการดาเนินงานของโรงงาน และเป็ น
วิธีการทางานล่าช้า
ดังนั้น จากผลการทดลอง พบว่าทางโรงงานจึงคัดเลือกสภาวะในการแช่ถวั่ แล้วนามาผลิต
น้ านมเต้าหู ้ จากนั้นจึงได้นาน้ านมที่ผลิตได้มาวิเคราะห์ดา้ นสี และกลิ่นรส ดังนี้
(1) น้ านมเต้าหูท้ ี่ได้จากการแช่ถวั่ นาน 2.5 และ 3 ชัว่ โมง ณ อุณหภูมิหอ้ ง
(2) น้ านมเต้าหูท้ ี่ได้จากการแช่ถวั่ นาน 2.5 และ 3 ชัว่ โมง ณ อุณหภูมิ 60°C และ
(3) น้ านมเต้าหูท้ ี่ได้จากการแช่ถวั่ นาน 2.5 และ 3 ชัว่ โมง ณ อุณหภูมิ 80°C
ซึ่ งผลการทดลองที่ได้พบว่า ในแต่ละอุณหภูมิของการแช่ถวั่ เหลืองนั้น ให้สีของน้ านมเต้าหู ้
ที่ได้จากการแช่ถวั่ นาน 2.5 และ 3 ชัว่ โมง และให้กลิ่นรสไม่ต่างกัน ส่ วนที่อุณหภูมิ 80°C ในการแช่
พบว่า สี ของน้ านมเต้าหูท้ ี่ได้จากการแช่ถวั่ นาน 2 และ 2.5 ชัว่ โมง ให้กลิ่นรสไม่ต่างกัน เช่นกัน (รู ป
ที่ 4.1)
ณ อุณหภูมิห้อง

2.5 ชม.

3 ชม.

ณ อุณหภูมิ 60°C

2.5 ชม.

3 ชม.

ณ อุณหภูมิ 80°C

2 ชม.

2.5 ชม.

รู ปที่ 4.1 สี ของน้ านมเต้าหูท้ ี่ได้จากการแช่เป็ นเวลา 2.5 และ 3 ชัว่ โมง ณ อุณหภูมิหอ้ ง
และอุณหภูมิ 60°C และแช่เป็ นเวลา 2 และ 2.5 ชัว่ โมง ณ อุณหภูมิ 80°C
แต่เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างอุณหภูมิในการแช่ พบว่า การแช่ถวั่ ที่อุณหภูมิ 80°C เมื่อนาไป
คั้นทาน้ านมเต้าหู ้ จะให้สีที่เข้มกว่าน้ านมเต้าหู ้ที่ได้จากการแช่ถวั่ ที่อุณหภูมิต่ากว่า แต่กลิ่นรสที่ได้
นั้นดีกว่า เนื่องจากความร้อนสามารถเข้าไปทาลายจุลินทรี ยท์ ี่มีอยูใ่ นถัว่ ทาให้ลดกลิ่นต่างๆในถัว่ ลง
ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากมีขอ้ จากัดในเรื่ องการควบคุ มอุ ณหภูมิในการแช่ ถวั่ เหลื องให้คงที่
ตลอดเวลาและระยะเวลาที่ใช้ในการแช่ถวั่ พบว่า ที่ 2 และ 2.5 ชัว่ โมง ให้ผลทางลักษณะปรากฏไม่
ต่ า งกัน ดัง นั้ น จึ ง เลื อ กใช้ ส ภาวะในการผลิ ต น้ า นมเต้า หู ้ คื อ การแช่ ถ ั่ว นาน 2.5 ชั่ ว โมง ณ
อุณหภูมิหอ้ ง มาทาการศึกษาต่อ
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ตารางที่ 4.6 ผลทางเคมีกายภาพของน้ านมเต้าหูท้ ี่ได้จากการคั้น
สิ่ งทดลอง
pH
%Salt นา้ หนัก (กรัม)
Brix
อุณหภูมิหอ้ ง แช่นาน 2.5 ชัว่ โมง
13.3
6.38
12.8
1,140
อุณหภูมิหอ้ ง แช่นาน 3 ชัว่ โมง
9.9
6.35
9.7
1,145
อุณหภูมิ 60°C แช่นาน 2.5 ชัว่ โมง
5.5
6.31
8.2
1,150
อุณหภูมิ 60°C แช่นาน 3 ชัว่ โมง
7.1
6.31
6.1
1,155
อุณหภูมิ 80°C แช่นาน 2 ชัว่ โมง
7.2
6.29
6.1
1,140
อุณหภูมิ 80°C แช่นาน 2.5 ชัว่ โมง
7.3
6.27
6.1
1,155
หมายเหตุ: มาตรฐานค่าทางเคมีน้ านมดิบของโรงงาน pH 6.3-6.55, Brix 6.0-8.0, %Salt 5.0-10.0
ตารางที่ 4.7 ผลทางเคมีกายภาพของกากถัว่ เหลืองที่ได้จากการคั้น
สิ่ งทดลอง
ความชื้น (ร้ อยละ)
อุณหภูมิหอ้ ง แช่นาน 2.5 ชัว่ โมง
78.01
อุณหภูมิหอ้ ง แช่นาน 3 ชัว่ โมง
80.49
อุณหภูมิ 60°C แช่นาน 2.5 ชัว่ โมง
79.08
อุณหภูมิ 60°C แช่นาน 3 ชัว่ โมง
80.13
อุณหภูมิ 80°C แช่นาน 2 ชัว่ โมง
77.75
อุณหภูมิ 80°C แช่นาน 2.5 ชัว่ โมง
80.09

นา้ หนัก (กรัม)
288
288
287
286
289
285

จากตารางที่ 4.6 ทาการแช่ถวั่ ที่อุณหภูมิห้อง (25°C) แช่นาน 2.50 และ 3 ชัว่ โมง ค่า Brix
และ %Salt ที่ เวลา 2.50 ชั่วโมง สู ง กว่า ที่ 3 ชั่วโมง แต่ ไ ด้ค่า pH ที่ ไ ม่ ต่า งกัน และจากการ
เปรี ยบเที ยบน้ าหนักของน้ านมดิ บที่ได้ไม่แตกต่างกัน คือ ถัว่ ที่แช่ ณ อุณหภูมิ 60°C แช่ นาน 2.5
ชัว่ โมง มีค่า Brix เท่ากับ 5.5 ซึ่ งน้อยกว่าที่แช่นาน 3 ชัว่ โมง ที่มีค่าเท่ากับ 7.1 และค่า %Salt ที่ได้
จากการแช่นาน 2.5 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 8.2 ซึ่ งมากกว่าที่แช่นาน 3 ชัว่ โมง ที่มีค่าเท่ากับ 6.1 และมีค่า
pH เท่ากัน 6.31 ทั้งสองเวลา ในการเปรี ยบเทียบน้ าหนักของน้ านมดิบที่ได้ มีค่าไม่แตกต่างกัน โดย
ถัว่ ที่แช่ ณ อุณหภูมิ 80°C นาน 2 ชัว่ โมง และ 2.5 ชัว่ โมง ได้ค่า Brix, pH และ %Salt ที่ใกล้เคียง
กัน และน้ านมดิบที่ได้ก็มีค่าไม่ต่างกัน (ตารางที่ 4.6)
จากตารางที่ 4.7 จากการแช่ ถวั่ เหลื องที่อุณหภูมิห้อง(25°C) แช่ นาน 2.5 ชัว่ โมง และ 3
ชัว่ โมง น้ าหนักกากที่ได้เท่ากัน และมีค่าความชื้ นที่ไม่แตกต่างกันมาก อุณหภูมิ 60°C แช่ นาน 2.5
ชั่วโมง และ 3 ชั่วโมงน้ าหนักกากเท่ากัน ค่าความชื้ นไม่แตกต่างกัน อุณหภูมิ 80°C แช่ นาน 2
ชัว่ โมง และ 2.5 ชัว่ โมงน้ าหนักกากใกล้เคียงกัน ค่าความชื้นไม่แตกต่างกัน
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น้ านมเต้าหูค้ ้ นั ที่ได้จากการแช่ถวั่ นาน 2.5 ชัว่ โมง ณ อุณหภูมิหอ้ ง ได้ถูกนามาให้ความร้อน
เพื่อฆ่าเชื้ อ ในระหว่างการให้ความร้อน ตัวอย่างน้ านมเต้าหู ้จะถูกสุ่ มออกมาตรวจวิเคราะห์ สี และ
กลิ่นรส พบว่า สี และรสชาติของน้ านมเต้าหูด้ ิบหลังบดมีสีขาวค่อนไปทางเขียวมีความหนื ดเล็กน้อย
มีกลิ่ นเหม็นเขียว รสชาติจืดและจาง ขณะที่สีและน้ านมเต้าหู ้พร้อมบรรจุจะมีสีขาวนวลสี เขียวเริ่ ม
หายไป ยังมี กลิ่ นเหม็นเขี ยวเล็กน้อย เนื้ อสัมผัสบางเบา รสชาติ หวามมัน ส่ วนสี และรสชาติของ
น้ านมเต้าหู้ พร้อมดื่ม (ผ่านการฆ่าเชื้ อแล้ว) เนื้ อสัมผัสนุ่ มละมุนขึ้น รสชาติหอมหวานมัน มีกลิ่ น
เฉพาะตัวของรสชาติน้ นั และจะมีความหนืดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (รู ปที่ 4.2)

หลังบด
(ดิบ)

ระหว่างให้ความร้อน
(พร้อมบรรจุ)

หลังให้ความร้อน
(ฆ่าเชื้ อแล้ว)

รู ปที่ 4.2 สี ของน้ านมเต้าหูท้ ี่ได้จากการแช่ถวั่ นาน 2.5 ชัว่ โมง ณ อุณหภูมิห้อง
และผ่านการให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้ อ
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลงานวิจัย
จากการศึกษาการแช่ถวั่ ณ อุณหภูมิหอ้ ง (25 °C) อุณหภูมิ 60°C และ 80°C โดยใช้เวลาใน
การแช่ ที่ 1, 1.5, 2, 2.5 และ 3 ชัว่ โมง ทั้ง 3 สภาวะ(อุณหภูมิ) โดยใช้ถวั่ แห้งเริ่ มต้น 250 กรัม โดยดู
ความอิ่มตัวของถัว่ และน้ าหนักถัว่ หลังแช่น้ า เปรี ยบเทียบแต่ละสภาวะแล้วเลือกชัว่ โมงการแช่ถวั่
ที่ มีน้ าหนักถั่วมาก จากนั้นนามาทาน้ านมเต้าหู ้ดิบ และกากถั่วเหลื องนามาเปรี ยบเที ยบ โดย ณ
อุณหภูมิหอ้ ง ได้เลือกเวลาการแช่ถวั่ ที่ 2.5 ชัว่ โมง และ3 ชัว่ โมง พบว่าน้ าหนักถัว่ ไม่ได้แตกต่างกัน
มาก ปริ มาณน้ านมดิ บที่ ได้ก็ไม่ต่างกัน สี ของน้ านมดิ บมี สีเหลื อง และมี กลิ่ นของถัว่ น้ านมดิ บมี
รสชาติขม และเมื่อเปรี ยบเทียบที่อุณหภูมิห้อง 60°C ได้เลื อกเวลาการแช่ ถวั่ ที่ 2.5 ชั่วโมง และ3
ชัว่ โมง พบว่าน้ าหนักถัว่ ไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก และน้ าหนักของน้ านมดิบก็ไม่ต่างกันเช่นกัน
ส่ วนสี ของน้ านมดิบที่ได้มีสีขาว กลิ่นของถัว่ เริ่ มจางลง รสชาติดีข้ ึนไม่มีรสขม และเมื่อเปรี ยบเทียบ
การแช่ถวั่ ที่อุณหภูมิ 80°C นั้นได้เลือกเวลาการแช่ถวั่ ที่ 2 ชัว่ โมง และ 2.5 ชัว่ โมง พบว่าน้ าหนักถัว่
ไม่ได้แตกต่างกันมาก สี ที่ได้มีสีขาวเหลืองนวล รสชาติดีและหอมมัน ไม่ขม ไม่มีกลิ่ นเหม็นเขียว
ของถัว่ เหลือง
ดังนั้นสรุ ปได้ว่า ถัว่ เหลืองที่อุณหภูมิและเวลาในการแช่น้ าต่างกันจะมีผลต่อปริ มาณน้ าที่
ถั่ว เหลื อ งดู ด ซึ ม เข้า ไปถั่ว เหลื อ งแห้ ง ทั้ง เมล็ ด เมื่ อ น ามาแช่ น้ า ให้ นิ่ ม ถั่ว จะพองขึ้ น 1-12 เท่ า
ระยะเวลาการแช่ น้ า เพื่ อให้ถ ั่วนิ่ ม ตัวจะใช้เวลาตั้ง แต่ 1-20 ชั่วโมงขึ้ นอยู่กบั อุ ณหภู มิน้ า ที่ แช่ ถ ั่ว
เหลือง คือที่อุณหภูมิสูงถัว่ เหลืองจะสามารถดูดซึ มน้ าได้เร็ วกว่าอุณหภูมิต่า (วันชัย, 2527) อุณหภูมิ
สู งจะช่วยลดกลิ่นของถัว่ (มัณฑนา และคณะ, 2559)
จากการศึกษาของมัณฑนา และคณะ (2559) พบว่า การแช่ น้ าในเวลา 2 ชัว่ โมง และ 2.5
ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ 80 °C ถัว่ เหลืองจะดูดซึ มน้ าได้มากที่สุด การแช่ในน้ าร้อน 80°C เป็ นเวลา 2
ชัว่ โมง พบว่าถัว่ เหลือง 1 กรัม ดูดซึ มน้ าได้ถึง 1.1 กรัม ซึ่ งใกล้เคียงกับปริ มาณที่ถวั่ สามารถดูดน้ า
ได้มากที่สุด คือถัว่ เหลืองแห้ง 1 กรัมดูดน้ าได้ 1.2 กรัม ถัว่ ที่ได้จะมีเปลือกนิ่มและพอกตัวทาให้ลอก
ออกจากเมล็ดได้ง่าย โดยในถัว่ เมล็ดแห้งจะมีเปลื อกอยู่ประมาณร้อยละ 8 ของน้ าหนักถัว่ ทั้งเมล็ด
น้ านมที่ได้มีสีขาวเหลืองนวล มีกลิ่นถัว่ น้อย และไม่มีรสชาติขมและยังเป็ นการลดจานวนจุลินทรี ย ์
ที่มีอยู่ จึงช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้ ซึ่ งเป็ นเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 80°C
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วันชัย (2527) ได้ศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการแช่ถวั่ เหลือง พบว่า การแช่ถวั่
เหลืองในน้ าที่มีอุณหภูมิ 80°C ถัว่ เหลืองจะอิ่มตัวเมื่อเวลา 30 นาที หากแช่ต่อไปถัว่ จะนิ่ ม ยุ่ย ผิว
เมล็ดเหี่ ยวย่นและที่อุณหภูมิ 25 oC ความอิ่มตัวของถัว่ จะคงที่ เมื่อเวลาผ่านไป 3 ชัว่ โมง และหากแช่
มากกว่าจะมีกลิ่นหมักของแอลกอฮอล์เกิดขึ้น
5.2 สรุ ปผลโครงงาน
5.2.1 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
ในกระบวนการผลิตโรงงานไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิของน้ าในการแช่ถวั่ ได้ ในการทา
วิจยั จึงต้องหาวิธีในการควบคุมให้อุณหภูมิคงที่เท่าที่ทาได้
5.2.2 ข้ อเสนอแนะ
หากโรงงานสามารควบคุมน้ าที่อุณหภูมิ 80°C ได้จะสามารถลดระยะเวลาในการแช่ถวั่ ได้
และยังสามารถลดกลิ่นเหม็นเขียวของถัว่ ทาให้น้ านมเต้าหูม้ ีรสชาติดี
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ภาคผนวก
น้ า RO
แช่ถวั่

หา moisture
ขาย
ผ่าน
ไม่ผา่ น

กาก
-pH
-Brix
-Salt
-Den

อุณหภูมิ
น้ า
เวลา

บดถัว่
น้ านมดิบ
ตรวจสอบ

น้ านมจืด
น้ านม+Ingredient

อุณหภูมิ

ต้ม
บรรจุ
แบบขวด

ฆ่าเชื้อ

จัดเก็บ
กระจายสิ นค้า
ภาคผนวกรู ปที่ 1 ขั้นตอนการผลิตน้ านมเต้าหู ้

เวลา
ตรวจลักษณะภายนอก
อุณหภูมิ, น้ าหนัก ,Code
แบบซอง

28

ปรับเนื้อสัมผัสรสชาติ
ไม่ผา่ น

น้ านมดิบ

ต้มโดยใช้ไอน้ าควบคุม
อุณหภูมิและเวลา

ตรวจสอบ

ผ่าน
บรรจุ

-pH
-Brix
-Salt
-Den

น้ านมจืด

ภาคผนวกรู ปที่ 2 กระบวนการต้มน้ านมเต้าหู ้

น้ านม+ Ingredient
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เครื่ องวัดเกลือ
(Salinity meter)
เครื่ องวัดปริ มาณ
ของแข็งที่ละลายได้
(Refractomter)

เครื่ องวัดค่าความเป็ น
กรด-ด่าง (pH meter)

ภาคผนวกรู ปที่ 3 เครื่ องวัคค่าทางเคมีกายภาพ
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