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บทคัดย่ อ
บริ ษทั ซิ ต้ ีฟูด จากัด เป็ นสถานประกอบการที่ผลิตจัดจาหน่ายเครื่ องแกง และเครื่ องดื่มเพื่อ
สุ ขภาพ เช่ นน้ าเต้าหู ้ ซึ่ งทางบริ ษทั ได้จดั จาหน่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์น้ า
เต้าหูเ้ ป็ นผลิตภัณฑ์ที่นิยมบริ โภคอย่างแพร่ หลาย เนื่องจากอุดมไปด้วยโปรตีนที่มีประโยชน์ ในการ
ทาวิจยั ครั้งนี้ ได้สนใจศึกษาการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์น้ าเต้าหู ้สูตรต่างๆ (สู ตรเจรสจืด สู ตรเจรสหวาน
และสู ตรเจกลิ่นเมล่อน) โดยทาการศึกษาตั้งแต่กระบวนการผลิตน้ าเต้าหู ้ รวมทั้งกระบวนการเตรี ยม
วัตถุดิบด้วยการแช่ถวั่ ที่เวลาแตกต่างกัน (3 และ 5 ชัว่ โมง) ก่อนนาไปใช้ในการผลิ ต และทาการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส (Sensory Test) ในการพัฒนาน้ าเต้าหู ้ได้แบ่งออกเป็ น 3 สู ตร ได้แก่น้ า
เต้าหูส้ ู ตรเจรสจืด สู ตรเจรสหวาน และสู ตรเจกลิ่นเมล่อนโดยค่า Brix ที่ได้จะมีค่า 9.4 – 9.6 ซึ่ งจะ
ให้เนื้ อสัมผัสที่มีความหนื ดและรสชาติที่ผทู ้ ดสอบยอมรับ จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส
การยอมรับของผูบ้ ริ โภคในผลิตภัณฑ์น้ าเต้าหู ้ สู ตรเจ รสจืด สู ตรเจรสหวาน และสู ตรเจกลิ่นเมล่อน
มีคะแนนการยอมรับโดยรวมเท่ากับ 6.63, 6.74 และ 6.87 ตามลาดับ และศึกษาระยะเวลาในการแช่
ถัว่ เหลืองที่เวลา 3 และ 5 ชัว่ โมง จะส่ งผลต่อทางเคมีกายภาพของน้ านมเต้าหู ้ จากการศึกษาพบว่าถัว่
เหลืองที่แช่ที่อุณหภูมิ 3 และ 5 ชัว่ โมงจะช่วยกาจัดกลิ่นถัว่ น้ านมที่ได้ไม่มีกลิ่นถัว่ ซึ่ งเหมาะสมใน
การผลิตน้ านมเต้าหูต้ ่อไป
คาสาคัญ : น้ าเต้าหู ้ กระบวนการผลิต ถัว่ เหลือง
ผูต้ รวจ
………………………
…….
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั ซิ ต้ ีฟูด จำกัด เป็ นสถำนประกอบกำรที่ผลิต และจัดจำหน่ ำย เครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภำพ
คื อน้ ำ เต้ำ หู ้ และซอสพริ ก พริ ก แกง น้ ำ จิ้ม ไก่ น้ ำพริ ก เผำ เครื่ องแกง เป็ นต้น โดยทำงบริ ษทั จัด
จำหน่ำยทั้งในประเทศไทย และต่ำงประเทศ
น้ ำเต้ำหู ้เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ผ ลิ ตขึ้ นจำกถัว่ เหลื อง โดยถั่วเหลื องที่ ใช้จะรั บ มำจำกประเทศ
ฝรั่งเศสซึ่ งในกระบวนกำรผลิตน้ ำเต้ำหูน้ ้ นั จะทำโดย กำรนำถัว่ เหลืองมำบดและต้มจนเป็ นน้ ำนมถัว่
เหลือง (น้ ำเต้ำหู)้ ที่อุดมไปด้วยโปรตีนคนที่แพ้นมวัวก็สำมำรถเลี่ยงมำรับโปรตีนจำกน้ ำเต้ำหู ้ได้อีก
ทั้งน้ ำเต้ำหู ้ยงั ย่อยง่ำย มีไขมันต่ ำ ซึ่ งขั้นตอนกำรผลิตนั้นก็คือกำรบดถัว่ เหลืองโดยใช้หน้ำหิ นสอง
อันประกบกันซึ่ งเครื่ องที่ใช้จะมีกำรแยกกำกและน้ ำออกมำในระหว่ำงกำรบดจะมีกำรฉี ดไล่ฟองน้ ำ
เต้ำหู ้ออกเพื่อไม่ให้เกิดตะกอน จำกนั้นนำไปต้มโดยใช้หม้อต้มขนำดเล็ก (I-steam)ใน 1 batch จะ
ใช้ 110/3 ชม. ใช้อุณหภูมิ > 90 °C กำรใช้หม้อเล็กต้มถัว่ เหลืองจะสุ กเร็ วเมื่อเร่ งอุณหภูมิแล้วจะไม่มี
กลิ่นเหม็นเขียว และกำรใช้หม้อต้มขนำดใหญ่ (Shelf and Tube)ใน 1 batch จะใช้ 150/5 ชม. ใช้
อุณหภูมิ > 90 °C จะสำมำรถคงอุณหภูมิได้ ถ้ำในระหว่ำงกระบวนกำรผลิตมีกำรให้ควำมร้อนไม่
เพียงพอเนื้ อสัมผัสของน้ ำเต้ำหู ้จะมีควำมหนื ด จำกนั้นเติมส่ วนผสมต่ำงๆ ตำมรสชำติของน้ ำนม
เต้ำหูแ้ ต่ละรสชำติ เมื่อต้มเสร็ จแล้วจะถูกส่ งไปยังถังพักเพื่อรอบรรจุซ่ ึ งต้องมีกำรดูอุณหภูมิก่อนเข้ำ
เครื่ องบรรจุ เพรำะเครื่ องบรรจุแบบซอง (Effytec) และแบบขวด (Delmax) มีอุณหภูมิบรรจุ อยู่ที่
80 - 85°C จำกนั้นทำกำรฆ่ำเชื้ อ 110 °C 10 นำที สำหรับขวดขนำด 1100 mL และซอง ฆ่ำเชื้ อ115
°C 15 นำที สำหรับขวดขนำด 350 mL นำไปเก็บที่หอ้ งเย็นอุณหภูมิ 0 -2 °C และเตรี ยมจำหน่ำย ใน
กำรผลิตน้ ำเต้ำหู้ ต้องคำนึ งถึงคุณภำพมำตรฐำนควำมเหมำะสมกับทุกเพศทุกวัยและเหมำะสำหรับ
เป็ นเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภำพมำกที่สุดจึงทำให้กำรผลิ ตน้ ำนมเต้ำหู ้ ต้องใส่ ใจในรำยละเอียดเพื่อไม่ให้
เกิดข้อผิดพลำดหรื อผลิตภัณฑ์เสื่ อมเสี ย ซึ่ งจะส่ งผลต่อผูบ้ ริ โภค
ในกระบวนกำรผลิ ตน้ ำ นมเต้ำหู ้ อำจส่ งผลทำให้ผลิ ตภัณฑ์เกิ ดกำรเสื่ อมเสี ย เนื่ องจำก
สำเหตุ หลัก ๆก็คือ อุ ณหภูมิและเวลำ เนื่ องจำกอุ ณหภูมิ และเวลำจะเป็ นตัวกำหนดเช่ นกำรผลิ ต
ออกมำเสร็ จสิ้ นพร้ อมบรรจุ เรำต้องทำกำรบรรจุ ให้ทนั ตำมเวลำนั้นๆ แล้วจัดเก็บในอุ ณหภูมิ ที่
เหมำะแก่กำรจัดเก็บไม่เช่นนั้นน้ ำนมเต้ำหู ้ ก็จะเกิดกำรเสื่ อมเสี ยหรื อเนื้อสัมผัสเปลี่ยนแปลงไป
ดัง นั้น ทำงบริ ษ ัท จึ ง ได้ม อบหมำยให้ ท ำโครงงำนนี้ ขึ้ น เพื่ อ หำวิ ธี ก ำรในกำรปรั บ ปรุ ง
กระบวนกำรผลิต ที่ทำให้ลดควำมเสี ยหำยจำกควำมเสื่ อมเสี ยของผลิตภัณฑ์ และเป็ นแนวทำงใน
กำรปรับปรุ งกระบวนกำรผลิตต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ ของงำนวิจัย
เพื่อพัฒนำน้ ำเต้ำหูส้ ู ตรเจ รสจืด รสหวำน และกลิ่นเมล่อน
1.3 ระยะเวลำทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เริ่ มวันที่ 14 เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 เดือนสิ งหำคม พ.ศ. 2561
1.4 แผนกำรดำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย
กำรดำเนินงำน
พฤษภำคม
1. ศึกษำข้อมูล
-ข้อมูลเอกสำร
-ข้อมูลจำกกำร
ปฏิบตั ิงำน
2.ศึกษำเครื่ องจักรและ
กระบวนกำรผลิตน้ ำเต้ำหู ้
3.ทดลองวิจยั และพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
4.ทดสอบ Sensory จำก
หน่วยงำนภำยใน

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน(เดือน)
มิถุนำยน
กรกฎำคม

สิ งหำคม

1.5 ขอบเขตงำนวิจัย
1.5.1 ศึกษำคุณภำพของวัตถุดิบในกำรผลิตน้ ำนมเต้ำหู ้
1.5.2 ศึกษำคุณภำพด้ำนเคมีกำยภำพของวัตถุดิบและภำชนะบรรจุ
1.5.3 ศึกษำระยะเวลำในกำรแช่ถวั่
1.5.4 ศึกษำกำรผลิตน้ ำเต้ำหู ้สูตรเจ รสหวำน รสจืด และกลิ่นเมลอน
1.5.5 ศึกษำคุณภำพทำงเคมีกำยภำพของน้ ำเต้ำหูส้ ู ตรเจ รสหวำน รสจืด และกลิ่นเมลอน
1.5.6 ศึกษำคุณภำพทำงทำงประสำทสัมผัสของน้ ำเต้ำหูส้ ู ตรเจ รสหวำน รสจืด และกลิ่นเมลอน
1.6 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำบริษัทจะได้ รับ
1.6.1 ได้ขอ้ มูลเบื้องต้นกำรศึกษำกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรผลิตน้ ำนมเต้ำหู ้
1.6.2 เป็ นแนวทำงในกำรปรับปรุ ง แก้ไขกระบวนกำรผลิต
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1.7 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำนักศึกษำจะได้ รับ
1.7.1 ได้รับควำมรู ้ดำ้ นกระบวนกำรผลิตน้ ำนมเต้ำหู ้
1.7.2 ได้เรี ยนรู ้กำรแก้ปัญญำกำรทำงำนจำกกระบวนกำรผลิต
1.7.3 ได้เรี ยนรู ้กำรวำงแผนกำรทำงำนและกำหนดระยะเวลำกำรทำงำนได้ดีมำกขึ้น
1.7.4 ฝึ กควำมอดทนและกำรตรงต่อเวลำ
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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 ใบติดกับลาต้นแบบสลับมีใบ มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Glycine max (L.) Merrill เป็ นพืช
ตระกูลถัว่ (Leguminosae) เมล็ดแห้งจากถัว่ เหลืองจัดเป็ นถัว่ เมล็ดแห้ง (Legume) ซึ่ งอยูใ่ นกลุ่มพืช
น้ ามัน (oil crop) นาไปใช้เป็ นวัตถุดิบ เพื่อการสกัดเป็ นน้ ามันถัว่ เหลือง ถัว่ เหลืองเป็ นพืชเศรษฐกิจที่
เหมาะสาหรั บการสลับปลู กกับข้าว พื้นที่ที่ปลูกถัว่ เหลื องในไทยส่ วนใหญ่อยู่ในแถบ 18 จังหวัด
ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันตก พันธุ์
ถัว่ เหลืองที่ปลูกในปั จจุบนั มีอยู่ประมาณ 10 พันธุ์ ปรับปรุ งโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงกระ
เกษตรและสหกรณ์ โดยพันธุ์ถวั่ เหลืองที่นิยมปลูกมากสุ ดคือ สจ.4 สจ.5 และเชี ยงใหม่ 6 เนื่องจาก
ให้ผลผลิตต่อไร่ 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 ยงใต้ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์
จากถัว่ เหลื องที่ไม่ผา่ นการหมักและผ่านการหมักก่อน ผลิ ตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองที่ไม่ผ่านการหมัก
เช่น น้ านมเต้าหู ้ เต้าหู ้ และถัว่ งอกที่เพาะจากถัว่ เหลือง เป็ นต้น ส่ วนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักถัว่
เหลื อง เช่ น เต้าเจี้ยว ซอสถัว่ เหลื อง ถัว่ เน่ า และเทมเป้ เป็ นต้นโปรตีนจากถัว่ 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 นประโยชน์หลายชนิ ด เช่น แซคคาไรด์ วิตามินอี สเตอรอล เลซิ ติน โอลิโกและไฟเตท เป็ นต้น
สามารถใช้ถวั่ เหลืองเพื่อช่วยเพิ่มเยือ่ ใยและคุณค่าทางอาหาร (TATIDA, 2555)
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2.3 คุณค่ าทางโภชนาการของถั่วเหลือง
ถัว่ เหลืองเป็ นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู งและหลากหลาย เพราะอุดมไปด้วยโปรตีน
คาร์ โบไฮเดรต กรดอะมิโน มีไขมันชนิ ดดีสูง มีเส้นใยอาหารสู ง มีวิตามินและเกลื อแร่ สูง และยัง
เป็ นอาหารที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพง การเก็บรักษาก็ง่าย และผูผ้ ลิ ตยังเติมสารอาหารที่มีประโยชน์
อื่นๆ ลงไปอีกด้วย โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์นมถัว่ เหลืองสาเร็ จรู ปโดยเฉพาะสุ ภาพสตรี วยั กลางคน
และวัยชราที่ดื่มน้ าเต้าหู ้อยู่เป็ นประจา จะช่วยปรับการขับของเหลวภายในร่ างกาย ชะลอความแก่
ผลการวิ จ ัย พบว่า ไอโซเฟลโวนี ส โปรตี น และเลซิ ติ น ที่ อ ยู่ใ นถั่ว เหลื อ งช่ ว ยป้ องกัน การเกิ ด
โรคมะเร็ งมดลูก มะเร็ งเต้านม นอกจากนี้ สารอาหารบางชนิ ดที่อยูใ่ นน้ าเต้าหู ้ยงั ช่วยกระตุน้ ให้เกิ ด
การสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์เก่า ทาให้ไขมันใต้ผิวหนังไม่จบั ตัวกันเป็ นก้อน หากรับประทาน
ก่อนมื้ออาหารพร้อมๆ กับอาหารที่มีกากไขมันสู ง จะทาให้รู้สึกอิ่มเร็ วขึ้น (MedThai, 2017)
2.4 กระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพนา้ นมเต้ าหู้
กรรมวิธีการผลิตนมถัว่ เหลืองมีอยูห่ ลายวิธีดว้ ยกัน โดยมีต้ งั แต่กรรมวิธีแบบง่ายๆ ที่ทากัน
ในบ้าน ซึ่ งเป็ นกรรมวิธีของชาวจีนแต่ครั้งดั้งเดิม จนถึงกรรมวิธีสมัยใหม่ ซึ่ งมีกระบวนการซับซ้อน
ในการผลิ ตเชิ งอุตสาหกรรม 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
การใช้ถว่ั เหลื องทั้งเมล็ดนามาแช่ น้ าให้นิ่มตัว และจะพองตัวขึ้ นอี ก 1-1.2 เท่า ระยะเวลาการแช่
เพื่อให้ถว่ั นิ่ มตัวจนใช้ได้ก็อาจใช้เวลาตั้งแต่ 1 ชัว่ โมงถึง 20 ชัว่ โมง แล้วแต่อุณหภูมิของน้ าที่แช่ถวั่
เหลือง คือ ถ้าใช้น้ าที่มีอุณหภูมิสูงก็จะนิ่ มตัวเร็ วกว่าการใช้น้ าอุณหภูมิต่า จากนั้นถัว่ จะถูกนามาบด
กับน้ าในสั ดส่ วนที่ ต้องการ และกรองเอาส่ วนที่ ไม่ ละลายน้ า ออกไป น้ าที่ กรองออกมาได้จะมี
ลักษณะคล้ายน้ านมและมีกลิ่นเหม็นเขียวตามลักษณะของถัว่ เหลืองอยู่ ปั จจุบนั ได้มีนกั ค้นคว้าวิจยั
หลายต่อหลายท่านพยายามทดสอบ ทดลองคิ ดค้นที่ จะท าลายกลิ่ นถัว่ เหลื องที่ มี อยู่ใ นน้ า นมถั่ว
เหลื องให้หมดไปโดยใช้วิธีการต่างๆ ซึ่ งผลก็เป็ นที่ทราบกันดี ว่า อุณหภูมิ เวลา และหรื อสารเคมี
เช่ น แอลกอฮอล์ เป็ นสารที่กาจัดหรื อลดความรุ นแรงของกลิ่นถัว่ เหลืองได้ในการทานมถัว่ เหลือง
ขณะเดี ยวกันก็พบว่าการใช้ความร้ อนที่ถูกต้องเหมาะสมยังทาให้สารต่างๆ ที่อยูใ่ นถัว่ 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 น เหม็ นเขี ย วที่ ไ ม่ เ ป็ นที่ นิย มนี้ Dr. Miller ซึ่ งเป็ นแพทย์ช าวจี นได้นามาใช้ต้ งั แต่
เริ่ มแรก โดยได้นาวิธีการกาจัดกลิ่ นโดยการสกัดน้ านมถัว่ เหลื องตามวิธีดงั กล่าวมาแล้ว และเอา
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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 ร้อยละ 3.5 ไขมัน ร้ อยละ 1.75 และคาร์ โบไฮเดรต ร้อยละ 1 น้ านมถัว่
เหลืองนี้เมื่อนามาปรุ งแต่งส่ วนประกอบ คือ นามาเติมไขมันตามส่ วน น้ าตาลทราย และน้ าตาลจาก
ข้าวมอลต์ และเกลือแกงแล้ว ก็จะพบว่ามีสารประกอบ คือ โปรตีน ร้อยละ 3.5 ไขมันร้อยละ 3.5
คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 5 และเกลือแกงร้อยละ 0.25 สามารถนาไปใช้เลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล
ขั้นตอนในการทาน้ านมถัว่ เหลื องแบบ water extract process จึงอาจกล่าวโดยสรุ ปเป็ น
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ถัว่ เหลืองนามาผ่านการคัดเลือกเอาเมล็ดเสี ย ลีบ เน่า และดาออกทิ้งไป (โดยทัว่ ไปแล้ว
ถั่วเหลื องเปลื อ กเหลื 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 ที่อุณหภูมิสูงกลิ่นถัว่ จะลดลง และถ้าแช่ ที่อุณหภูมิต่ ากลิ่ นถัว่ จะมี มากกว่า หรื อ
ในช่วงนี้อาจใช้สารเคมี เช่น sodium bicarbonateหรื อ sodium carbonate ในอัตราส่ วนไม่เกินร้อยละ
0.5 ของปริ มาณน้ าที่ แช่ เพื่อกาจัดสี ของถัว่ เหลื องให้มีความขาวขึ้ น รวมทั้งมี ผลในการลดความ
เข้ม ข้นของกลิ่ นถั่ว ขณะเดี ย วกันก็ จะช่ วยก าจัดรสขมที่ อาจมี ใ นถั่วให้ล ดลง การแช่ ถ ั่วนี้ 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
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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 เพื่อทาให้มีรสหวาน
ขึ้น การใช้น้ ามันพืช เพื่อทาให้น้ านมมีคุณค่าทางโภชนาการด้านไขมันมีปริ มาณเท่าเทียมกับน้ า
นมวัว และการปรุ งแต่งกลิ่นรสด้วยเกลือแกง เป็ นต้น
9) การทาให้เป็ นเนื้ อเดี ยวกัน (Homogenization) นมถัว่ เหลื องที่ผ่านการเติ มแต่งด้วยสาร
ดังกล่ าวแล้วจะยังไม่รวมตัวเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน จาเป็ นจะต้องผ่านการ homogenization เพื่อให้เกิ ด
ลักษณะเป็ นเนื้ อเดียวกันและชวนดื่ ม โดยเฉพาะด้านไขมัน ที่เติมลงไปก็จะถูกทาให้เป็ นเม็ดเล็กๆ
กระจายสม่าเสมออยูใ่ นเนื้อนม โปรตีนที่อาจจับตัวเป็ นก้อนเล็กๆ ก็จะถูกตีแตกให้กระจายเป็ นเนื้อ
เดียวกันเช่นกัน นมที่ผา่ น homogenized แล้วจะมีความข้นใส (Viscosity) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
และมีรสชาติสม่าเสมอกันโดยตลอด การทา homogenization นี้ จะใช้เครื่ อง homogenizer ที่ความ
ดันรวมประมาณ 3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และอุณหภูมิไม่ควรจะต่ากว่า 70 C
10) การฆ่าเชื้อ (heat treatment) นมถัว่ เหลืองที่ได้จะผ่านการบรรจุในภาชนะบรรจุซ่ ึ งอาจมี
หลายแบบ เช่ น กระป๋ อง ขวดแก้ว กล่ องกระดาษ ถุ งพลาสติ กและกล่องกระดาษ เป็ นต้น ทาให้
อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้ อแตกต่างกันไป การทาการฆ่าเชื้ อแบบที่เรี ยกว่า Sterilization ทา
ในภาชนะเช่นขวดแก้วและกระป๋ อง ส่ วนในภาชนะบรรจุที่เป็ นกล่องกระดาษที่เรี ยกว่า tetrabrix มัก
ใช้วิธีที่เรี ยกว่า UHT คือ จะใช้อุณหภูมิในช่ วง 135-140 C เป็ นระยะเวลา 3-6 วินาที ซึ่ งนมที่ผ่าน
การ sterilization แบบที่กล่าวมาแล้วบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิ ท จะสามารถเก็บในสภาวะปกติได้
เป็ นระยะเวลายาวนาน
2.4.2 การทานา้ นมเต้ าหู้จากโปรตีนสกัด (Soy protein isolated)
การทาน้ านมถัว่ เหลื องโดยวิธีการใช้โปรตี นสกัดจากถัว่ เหลื องนับเป็ นวิธี การทานมถั่ว
เหลื องที่ มี คุ ณภาพสู ง และได้มี ก ารน าเอาวิธี ก ารนี้ ม าใช้ใ นด้า นอุ ต สาหกรรมบ้า งแล้ว เช่ น ใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา และญี่ปุ่น เป็ นต้น ในการนาเอาถัว่ เหลื องมาใช้ทาเป็ นน้ านมถัว่ เหลื องนั้น
อาจทาได้โดยการนาเอา SPI มาละลายในน้ าที่อุณหภูมิ 50-55 C กวนจนละลายหมด จากนั้น จึงเติม
สารปรุ งแต่งประเภท น้ าตาล ไขมัน และผสมให้เข้ากันโดยให้ความร้อนที่ 60 C และรักษาระดับ
ความร้อนนี้ ไว้ประมาณ 30 นาที พร้อมการกวนที่สม่าเสมอ จากนั้นจึงผ่านเข้าเครื่ องทาให้เป็ นเนื้ อ
เดียวกัน (homogenizer) ที่ความดัน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก 2,500 ปอนด์ ขั้นตอนที่สอง 500 ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว จากนั้นก็ทาให้เย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 C การเติมแต่งกลิ่นต่างๆ เช่น ช็อกโกเลตและ
สตรอเบอร์ รี่ อาจกระทาได้ใ นช่ วงหลัง นี้ ในกรณี ที่ ต้องการให้น้ า นมถัว่ เหลื องที่ มี อายุก ารเก็ บ
ยาวนาน ก็จะต้องผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเพื่อขจัดจุลินทรี ยท์ ี่มีอยูท่ ้ งั หมดก่อนซึ่ งจะทา
ให้อายุการเก็บของนมนี้ยาวนาน เป็ นต้น
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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
process โดยทัว่ ไปแล้วน้ านมเต้าหู ้ที่ผา่ 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
2.4.4 วิธีการทาให้ 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 าร้ อน (และอาจใส่ สารพวก NaHCO3 เพื่อ
เพิม่ 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 ก่อนจะ
นาไปบรรจุ และฆ่าเชื้ อ หรื อนาไปทาเป็ นน้ านมถัว่ เหลืองผงโดยผ่านเครื่ อง spray dryer (ส่ วนวิจยั
เกษตรกรรม ฝ่ ายวิชาการ ธนาคารกสิ กรไทย, 2014)
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2.5 การเสื่ อมเสี ยของนา้ นมเต้ าหู้
การเสี่ ยมเสี ยของน้ าเต้าหู ้น้ นั เกิ ดจากในน้ าเต้าหู ้มีน้ าเป็ นส่ วนประกอบสาคัญ โดยมีค่าAw
ของน้ าสู ง และมี สารอาหารที่เหมาะกับการเจริ ญของจุ ลินทรี ยแ์ ละแบคทีเรี ย ยีสต์ และรา ทาให้
อาหารเสื่ อมเสี ยได้ง่ายและยังมีโอกาสพบจุลินทรี ยก์ ่อโรค โดยการเสื่ อมเสี ยของน้ าเต้าหู ้จะมี สาเหตุ
หลักของการเสื่ อมเสี ย คือ การเสี ยเนื่องจากจุลินทรี ย ์ และการเสี ยเนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมี และทาง
กายภาพ ของโปรตีน ซึ่ งปั จจัยที่ก่อให้เกิ ดการเสื่ อมเสี ยจะขึ้นอยู่กบั อุณหภูมิและในเวลาการผลิ ต
ของน้ า นมเต้า หู ้ เพราะอุ ณหภู มิ ที่ ไ ม่ เหมาะสมในเวลานานจะท าให้โ ปรตี นเสี ย สภาพ (Protein
denaturation) (Food Quality Assurance Service Center, 2017)
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั ซิ ต้ ีฟูด จำกัด
ที่ต้ งั ของสถำนประกอบกำร 99/1 หมู่ 2 ตำบลตลำดจินดำ อำเภอสำมพรำน
จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0-3498-1458
อีเมล: info@cityfoods.co.th
เว็บไซต์: www.cityfoods.co.th

รู ปที่ 3.1 แสดงแผนที่บริ ษทั ซิ ต้ ีฟูด จำกัด
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ซิ ต้ ีฟูด จำกัด เป็ นบริ ษทั ที่ดำเนินธุ รกิจผลิตอำหำรที่มีควำมหลำกหลำย ได้แก่ อำหำร
กลุ่มพร้ อมปรุ ง อำทิพริ กแกง ต่ำงๆที่เน้นรสชำติไทย ด้วยวัตถุ ดิบทำงธรรมชำติที่สด และสะอำด
ซอสสำหรั บจิ้มอำทิ น้ ำจิ้มไก่ ซอสผัดไทยสำหรั บผัดไทย ช่ วยลดควำมยุ่งยำกในกำรทำผัดไทย
นอกจำกนี้ ยงั มีผลิ ตภัณฑ์อำหำรกลุ่มพร้ อมบริ โภคเพื่อตอบสนองชี วิตที่เร่ งรี บในสังคม ภำยใต้แบ
รนสิ นค้ำ Shinpo Classic Thai และ Eatzi (Cityfoods, 2018)
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
บริ ษทั แบ่งกำรบริ หำรงำนเป็ นฝ่ ำยดังต่อไปนี้
1. ฝ่ ำยบุคคล
2. ฝ่ ำยวำงแผน
3. ฝ่ ำยกำรตลำดและกำรเงิน
4. ฝ่ ำยกระบวนกำรผลิต
5. ฝ่ ำยควบคุมคุณภำพและประกันคุณภำพ
6. ฝ่ ำยวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1. ได้รับมอบหมำยให้ทำวิจยั ในหัวข้อเรื่ อง “กำรพัฒนำน้ ำเต้ำหูส้ ู ตรเจรสจืด รสหวำน และ
กลิ่นเมล่อน”
2. ได้รับกำรฝึ กและศึกษำงำนในฝ่ ำยวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์
3. ทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกบริ ษทั รำยสัปดำห์
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณวัชรี ทรัพย์อุไรรัตน์
ตำแหน่งงำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
วันที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 สิ งหำคม 2561
3.7 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
1. น้ ำนมถัว่ เหลือง
2. เครื่ องชัง่
3. ถ้วย
4. กรวยกรอง
5. เตำให้ควำมร้อน
6. เครื่ องวัดค่ำควำมเป็ นกรด-ด่ำง (pH meter)
7. เครื่ องวัดปริ มำณของแข็งที่ละลำยได้ (Hand - Refractometer)
8.หม้อต้ม
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3.8 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.8.1 ศึกษาคุณภาพของวัตถุดิบในการผลิตนา้ นมเต้ าหู้
1. ถัว่ เหลือง
2. น้ ำตำลทรำยแดง
3. กลิ่นเมล่อน
4. สี แต่งเติม
5. Inulin
6. Carrageenan
3.8.2 ศึกษาคุณภาพด้ านเคมีกายภาพของวัตถุดิบและภาชนะบรรจุ
ศึกษำด้ำนเคมีกำยภำพของวัตถุดิบทั้งหมดเบื้องต้นก่อนนำมำใช้ในกำรผลิต ได้แก่
สี กลิ่น ลักษณะปรำกฏ และควำมชื้น
ท ำกำรตรวจสอบลัก ษณะของภำชนะบรรจุ เ บื้ อ งต้นก่ อนนำไปใช้ใ นกำรผลิ ต
ได้แก่ รอยตำหนิ ตัวอักษรบนภำชนะ และสี ของภำชนะ
3.8.3 ศึกษาระยะเวลาในการแช่ ถั่ว
ศึกษำระยะเวลำที่เหมำะสมแก่ กำรแช่ ถวั่ เหลื องก่อนที่จะนำไปผลิ ต โดยแปรผัน
ระยะเวลำในกำรแช่ถวั่ คือ 3 และ 5 ชัว่ โมง ณ อุณหภูมิหอ้ ง โดยพิจำรณำจำกลักษณะปรำกฏ สี และ
น้ ำหนักของถัว่ เหลือง หลังผ่ำนกำรแช่น้ ำตำมระยะเวลำดังกล่ำว
3.8.4 ศึกษาการผลิตนา้ เต้ าหู้สูตรเจ รสหวาน รสจืด และกลิน่ เมลอน
ศึกษำกระบวนกำรผลิตน้ ำเต้ำหู ้เบื้องต้น (ดังรู ปที่ 3.1) โดยใช้ส่วนผสมที่แตกต่ำง
กัน ดังแสดงตำรำงที่ 3.1 (มีกำรเติมเกลือ ส่ งผลให้เกิดเคิร์ดสี ขำวขุ่นภำยในขวดบรรจุ เพรำะมีกำร
เติมเกลื อมำกเกิ นไปทำให้ body ของน้ ำนมเต้ำหู ้ภำยในหนัก) ดังนั้นในกำรทดลองถัดไปให้ตดั
ส่ วนผสมเกลือออก ซึ่ งจะส่ งผลให้ body ดีข้ ึน (ตำรำงที่ 3.2)
ตารางที่ 3.1 ปริ มำณส่ วนผสมที่ใช้ในกำรพัฒนำน้ ำเต้ำหูส้ ู ตรต่ำงๆ
ปริ มำณ (กรัม)
ส่ วนผสม
สู ตรเจ รสหวำน
สู ตรเจ รสจืด
สู ตรเจ กลิ่นเมลอน
น้ ำนมถัว่ เหลือง
95.7
99.9
95.5
อินนูลิน (Inulin)
0.001
0.001
0.001
น้ ำตำลทรำยแดง
4.2
4.2
เกลือ
0.1
0.1
0.1
กลิ่นเมล่อน
0.23
สี ผสมอำหำร
0.007
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ตารางที่ 3.2 ปริ มำณส่ วนผสมที่ใช้ในกำรผลิตน้ ำเต้ำหู ้รสต่ำงๆ
ส่ วนผสม
น้ ำนมถัว่ เหลือง
อินนูลิน (Inulin)
น้ ำตำลทรำยแดง
กลิ่นเมล่อน
สี ผสมอำหำร

สู ตรเจ รสหวาน
95.7
0.001
4.2
-

ปริมาณ (กรัม)
สู ตรเจ รสจืด
99.9
0.001
-

สู ตรเจ กลิน่ เมลอน
95.5
0.001
4.2
0.23
0.007

ต้มน้ ำนมดิบ
เติมส่ วนผสมที่ตอ้ งกำร (ขึน้ อยู่กับสูตร)
กวนผสมให้เข้ำกัน
(ต้มเป็ นเวลำ นำน 30 นำที )
บรรจุลงในขวดขนำด 180 mL
ฆ่ำเชื้อที่อุณหภูมิ 120 °C เป็ นเวลำ 20 นำที
ทำให้เย็นและเก็บรักษำ
นำไปวิเครำะห์ทำงเคมีกำยภำพและประสำทสัมผัส
รู ปที่ 3.2 กระบวนกำรผลิตน้ ำนมเต้ำหู ้
3.8.5 ศึกษาคุณภาพทางเคมีกายภาพของนา้ เต้ าหู้สูตรเจ รสหวาน รสจืด และกลิ่นเมลอน
น้ ำเต้ำหูท้ ี่ได้จำกกระบวนกำรผลิตในข้อ 3.8.4 มำวิเครำะห์ทำงเคมีกำยภำพ ได้แก่
สี กลิ่น ค่ำควำมเป็ นกรดด่ำง (pH) และปริ มำณของที่ละลำยน้ ำ (Brix)
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3.8.6 ศึกษาคุณภาพทางทางประสาทสั มผัสของนา้ เต้ าหู้สูตรเจ รสหวาน รสจืด และกลิ่นเมลอน
น้ ำเต้ำหู ้ที่ได้จำกกระบวนกำรผลิ ตในข้อ 3.8.4 มำวิเครำะห์คุณภำพทำงประสำท
สัมผัสของผลิตภัณฑ์ที่ผำ่ นกำรพัฒนำและปรับปรุ งกระบวนกำร ได้แก่ สี ควำมหนื ด กลิ่น รสชำติ
และควำมชอบโดยรวม โดยใช้ผทู้ ดสอบชิมที่ผำ่ นกำรฝึ กฝน จำนวน 10 คน ที่มีควำมชำนำญเรื่ องน้ ำ
เต้ำหูเ้ ป็ นอย่ำงดี โดยใช้ 9-point hedonic scales ในกำรทดสอบ
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการศึกษาคุณภาพด้ านเคมีกายภาพของวัตถุดิบเบือ้ งต้ นและภาชนะบรรจุ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและภาชนะบรรจุ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่แสดงในตารางที่ 4.1-4.2
ตารางที่ 4.1 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และสิ่ งแปลกปลอมของวัตถุดิบ
รายการ
คุณสมบัติทาง
คุณสมบัติทางเคมี
กายภาพ
ถัว่ เหลืองเต็มเมล็ด
-สี เหลือง
-ความชื้นไม่เกินร้อยละ14
-มีกลิ่นตามธรรมชาติ -ต้องไม่พบสารพิษตกค้าง
ของถัว่ เหลือง

น้ าตาลทรายแดง

Inulin

สิ่ งแปลกปลอม
(ต้ องไม่ พบ)
เศษพลาสติก
เส้นขน กระดาษโลหะ

-สี น้ าตาล
-มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว
ของน้ าตาลทรายแดง
-เป็ นผงละเอียด

-ความชื้นไม่เกินร้อยละ 0.20 เศษพลาสติก
-ค่าสี 1200-2300 IU
เส้นขน กระดาษโลหะ

-สี ขาว
-เป็ นผงละเอียด

-ค่า pH 5-7

เศษพลาสติก
เส้นขน กระดาษโลหะ
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ตารางที่ 4.1 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และสิ่ งแปลกปลอมของวัตถุดิบ (ต่อ)
รายการ
คุณสมบัติทาง
คุณสมบัติทางเคมี
สิ่ งแปลกปลอม
กายภาพ
(ต้ องไม่ พบ)
ผงสี เขียว
-สี เขียว
-ความชื้นไม่เกินร้อยละ Lead (Pb) ≤ 10mg/kg
-เป็ นผงละเอียด
0.20
Arsenic (As)
≤ 3mg/kg

กลิ่นเมล่อน

-ใสไม่มีสี
-น้ ามีความหนื ด
เล็กน้อย

-เก็บที่ 15 – 25 °C

เศษพลาสติก

ตารางที่ 4.2 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และสิ่ งแปลกปลอมของภาชนะบรรจุ
รายการ
คุณสมบัติทางกายภาพ
คุณสมบัติทางเคมี
สิ่ งแปลกปลอม
(ต้ องไม่ พบ)
ฝาพลาสติกสี ขาว
-ขาวขุ่น
เศษโลหะ
-พลาสติกเนื้อแข็ง มี
ฝุ่ นละออง เส้นผมแมลง
อักษรนูน SHINPO
พลาสติก
38 mm
ขวดพลาสติก PP 180 ml. -ขาวขุน่
-มีอกั ษรนูน SHINPO

-

เศษโลหะ
ฝุ่ นละออง เส้นผมแมลง
พลาสติก
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4.2 ผลการศึกษาระยะเวลาในการแช่ ถั่ว
ลักษณะปรากฏของถัว่ เหลือง หลังผ่านการแช่น้ าเป็ นเวลา 3 และ 5 ชัว่ โมง ณ อุณหภูมิห้อง
แสดงได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.3 แสดงลักษณะปรากฏของถัว่ เหลืองภายหลังผ่านการแช่น้ าเป็ นเวลา 3 และ 5 ชัว่ โมง
ณ อุณหภูมิปกติ (น้ าหนักถัว่ เริ่ มต้น 250 กรัม)
เวลาการแช่
ลักษณะปรากฏ
นา้ หนัก (กรัม)
-ถัว่ เหลืองเริ่ มอิ่มตัวเต็มที่
514
มีสีเหลืองนวล

3 ชัว่ โมง
-ถัว่ เหลืองเริ่ มอิ่มตัวเต็มที่
มีสีเหลืองนวล
-เปลือกถัว่ เริ่ มหลุดออกง่าย

535

5 ชัว่ โมง
จากผลการทดลอง พบว่าการแช่เมล็ดถัว่ จะมีความอิ่มตัวมากขึ้น 1-2 เท่า มีสีเหลืองนวลขึ้น
มีไตสี ขาวภายในเมล็ดถัว่ ซึ่ งเวลาที่เหมาะสมจากการทดลองการแช่ ถวั่ คือ ที่ระยะเวลา 5 ชัว่ โมง
โดยถัว่ ที่ได้มีลกั ษณะเมล็ดอิ่ มตัวมาก มี สีเหลื องนวล และน้ าหนักถัว่ ที่ได้หลังจากการแช่ นาน 5
ชัว่ โมง คือ 535 กรัม และ โดยน้ าถัว่ เหลืองดิบที่ได้จากการแช่นาน 5 ชัว่ โมง จะทาให้น้ านมเต้าหู ้ดิบ
ที่ได้ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว
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4.3 ผลการศึกษาการผลิตนา้ เต้ าหู้สูตรเจ รสหวาน รสจืด และกลิน่ เมลอน
จากการทดลอง พบว่าน้ านมเต้าหู ้หลัง ทาการฆ่า เชื้ อมี สี เหลื องนวลขึ้ น มี เคิ ร์ดสี ขาวขุ่น
ภายในขวดบรรจุ เพราะมีการเติม Inulin และเกลือมากเกินไปทาให้ body ของน้ านมเต้าหู ้ภายใน
หนัก แต่เมื่ อไม่เติ มเกลื อ พบว่าเมื่อทาการทดสอบชิ มสู ตรที่ เติ ม Inulin แต่ไม่เติ มเกลื อจะให้
ความรู้สึกด้าน Mouthfeel ที่ดีข้ ึนและไม่มีเคิร์ดเกิดขึ้น
4.4 ผลการศึกษาคุณภาพทางเคมีกายภาพของนา้ เต้ าหู้สูตรเจ รสหวาน รสจืด และกลิน่ เมลอน
ผลิตน้ านมถัว่ เหลือง โดยนาเมล็ดถัว่ ไปแช่ ตามระยะเวลาที่เหมาะในข้อ 3.8.3 จากนั้นนามา
ผลิตเป็ นน้ านมถัว่ เหลื องตามวิธีการทดลองในข้อ 3.8.4 ลักษณะปรากฏของน้ านมถัว่ เหลือง และ
น้ าหนักของน้ านมถัว่ เหลืองแสดงดังตารางที่ 4.4-4.5 และรู ปที่ 4.1
ตารางที่ 4.4 ลักษณะปรากฏของน้ านมถัว่ เหลือง
นา้ นมถั่วเหลือง
ลักษณะปรากฏ

นา้ หนัก (กรัม)

-น้ านมมีสีเหลืองนวล
-มีกลิ่นถัว่

183

-น้ านมมีสีเหลืองนวล
-มีกลิ่นถัว่

183

-น้ านมมีสีเขียวอ่อน
-มีกลิ่นหอมเมล่อน

183

สู ตรเจ รสจืด

สู ตรเจ รสหวาน

กลิ่นเมลอน
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ตารางที่ 4.5 สมบัติทางเคมีกายภาพของน้ านมเต้าหู ้
สิ่ งทดลอง

Brix

pH

นา้ หนัก (กรัม)

น้ านมดิบ
น้ านมเต้าหูส้ ู ตรเจ รสจืด

8.2

6.58

183

9.6

6.42

183

น้ านมเต้าหูส้ ู ตรเจ รสหวาน
น้ านมเต้าหูส้ ู ตรเจ กลิ่นเมล่อน

9.6

6.38

183

9.6

6.46

183

หมายเหตุ: มาตรฐานค่าทางเคมีน้ านมดิบของโรงงาน pH 6.3-6.55, Brix 6.0-8.0

รส

จืด

รส
หวาน

กลิ่นเมล่อน

รู ปที่ 4.1 ลักษณะปรากฏของน้ านมเต้าหูส้ ู ตรเจ รสจืด รสหวาน และกลิ่นเมลอน
จากผลการทดลอง น้ านมดิบที่ได้จะมีค่า Brix และ pH เมื่อนาไปทาน้ านมเต้าหู ้ในแต่ละ
สู ตร และทดสอบทางประสาทสัมผัสเบื้องต้น พบว่าผูท้ าการทดสอบไม่ค่อยพึงพอใจ ในเรื่ องของ
ความหนื ดและน้ านมมีกลิ่นเหม็นเขียวของถัว่ จึงทาการต้มน้ านมดิ บ 3 ชัว่ โมง น้ านมดิบที่ได้มีค่า
Brix อยูใ่ นช่ วง 9.4 – 9.6 เมื่อทาการทดสอบภายในโรงงานผูท
้ ดสอบพึงพอใจต่อน้ านมเต้าหู ้มีค่า
Brix 9.4 – 9.6 จะให้เรื่ องของความหนื ดที่เพิ่มมากขึ้นและไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว
4.5 คุณภาพทางประสาทสั มผัสของผลิตภัณฑ์ นา้ นมถั่วเหลือง
จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์น้ าเต้าหู ้สูตรเจ รสหวาน รสจืด และกลิ่น
เมล่อน โดยใช้ผทู ้ ดสอบชิมที่ผา่ นการฝึ กฝน จานวน 10 คน พบว่าน้ านมเต้าหู ้สูตรเจ รสหวาน รสจืด
และกลิ่นเมล่อน ทางด้านของสี ท้ งั 3 สู ตรมีความชอบใกล้เคียงกัน ด้านความหนื ดน้ านมเต้าหู ้สูตรเม
ล่อนมีความชอบมากกว่าอีก 2 สู ตร โดยที่ในด้านกลิ่น พบว่าสู ตรเมล่อนมีความชอบมาก เนื่ องจาก
การเติมกลิ่นเมล่อนเข้าไปจะช่วยดับกลิ่นของถัว่ ได้เมื่อเทียบกับอีก 2 สู ตร ด้านรสชาติสูตรเมล่อนมี
ความชอบมาก เนื่องจากดื่มแล้วรู ้สึกสดชื่นและได้กลิ่นหอมของเมล่อน และด้านความชอบโดยรวม
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ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบโดยรวมอันดับ 1 คือน้ าเต้าหู ้สูตรกลิ่นเมล่อน อันดับ 2 คือ รสหวาน
และอันดับ 3 คือ รสจืด (ดังแสดงในตารางที่ 4.6 และรู ปที่ 4.2)
ตารางที่ 4.6 ผลคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของน้ าเต้าหูส้ ู ตรเจ รสหวาน รสจืด และกลิ่น
เมล่อน
คุณลักษณะ
สู ตรเจ
สี
ความข้ นหนืด กลิน่
รสชาติ
ความชอบโดยรวม
รสจืด
7.00
6.76
6.8
6.93
6.63
รสหวาน
6.94
6.87
6.75
6.89
6.74
กลิ่นเมล่อน
6.97
7.1
6.85
6.97
6.87
สี
ความชอบ
โดยรวม

7.2
7
6.8
6.6
6.4
6.2

ความข้นหนืด

Soy Milk unsweet
Soy Milk Vegan
Soy Milk Melon 83

รสชาติ

กลิ่น

รู ปที่ 4.2 ระดับคะแนนทางประสาทสัมผัส (ด้านสี ความข้นหนืด กลิ่น รสชาติ และความชอบ
โดยรวม) ของผลิตภัณฑ์น้ าเต้าหูส้ ู ตรเจ รสหวาน รสจืด และกลิ่นเมล่อน
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลงานวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนาสู ตรน้ านมเต้าหู ้สูตรเจ รสจืด รสหวาน และกลิ่ นเมล่อน ซึ่ งศึกษา
ตั้งแต่ข้ นั ตอนการทาน้ านมเต้าหู ้ โดยน้ านมดิบที่ใช้จะต้องใช้ °Brix มาตรฐานของโรงงานแต่เมื่อทา
การทดลองทางประสาทสัมผัส (Sensory) แล้วผูท้ ดสอบเลื อกน้ านมดิ บที่ มี °Brix สู งกว่าของ
โรงงานคือ 9.4 – 9.6 และในขั้นตอนการทาน้ านมเต้าหู ้การเติมส่ วนประกอบต่างๆที่ช่วยยืดอายุการ
เก็บรักษาโดยไม่เติมวัตถุกนั เสี ยซึ่ งได้ใช้ inulin และเกลือ แต่เมื่อเติมเกลื อแล้วจะเกิ ดเป็ นตะกอน
ภายในขวดหลังจากทาการฆ่าเชื้อ จึงไม่ใส่ เกลือลงไปในสู ตรน้ านมเต้าหู ้ทุกๆสู ตร พบว่าเมื่อไม่เติม
เกลือจะส่ งผลทาให้ไม่มีตะกอนภายในขวด แล้วยังเพิ่มความรู ้ สึกหลังการดื่มน้ านมเต้าหู ้ และได้
ศึกษาอุณหภูมิในการแช่ถวั่ ที่ อุณหภูมิห้อง (25 °C) 3 และ 5 ชัว่ โมง โดยใช้ถวั่ เริ่ มต้น 250 กรัม
พบว่าน้ าหนักถัว่ ไม่ได้แตกต่างกันมาก สี ที่ได้มีสีขาวเหลืองนวล รสชาติดีและหอมมันไม่ขม ไม่มี
กลิ่นเหม็นเขียวของถัว่ เหลือง
5.2 สรุ ปผลโครงงาน
5.2.1 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
ในการทาวิจยั ต้องหาวิธีในการควบคุม Brix ให้อยูใ่ นช่วง 9.4 -9.6
5.2.2 ข้ อเสนอแนะ
หากโรงงานสามารควบคุม Brix ของน้ านมดิบได้จะสามารถลดกลิ่นเหม็นเขียวของถัว่
ทาให้น้ านมเต้าหูม้ ีรสชาติดี
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ภาคผนวก

เครื่ องวัดเกลือ
(Salinity meter)

เครื่ องวัดปริ มาณ
ของแข็งที่ละลายได้
(Refractomter)

เครื่ องวัดค่าความเป็ น
กรด-ด่าง (pH meter)

ภาคผนวกรู ปที่ 1 เครื่ องวัคค่าทางเคมีกายภาพ
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เครื่ องบรรจุแบบซอง
Effytec

เครื่ องบรรจุแบบขวด
Delmax

เครื่ องฆ่าเชื้อ retort

ภาคผนวกรู ปที่ 2 เครื่ องจักรในกระบวนการผลิต
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ประวัติผู้จัดทำ
รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-นำมสกุล
คณะ
สำขำวิชำ
ทีอ่ ยู่

:
:
:
:
:

5804700004
นางสาวศิริรัตน์ ตูมนอก
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
33/2 หมู่6 บ้านดอนตะแบง ตาบลสระจระเข้
อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา 30210

รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-นำมสกุล
คณะ
สำขำวิชำ
ทีอ่ ยู่

:
:
:
:
:

5804700018
นางสาวจิตตรานนท์ เสื อโต
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
29 ซอยเอกชัย 123 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุ งเทพฯ 10150

