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บทคัดยอ 
 

  งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
คุณภาพของเตาหูนมสดท่ีผลิตจากน้ํานมแพะโดย
ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบริโภค 
ซ่ึงพบวาสูตรท่ีผูบริโภคยอมรับคือ สูตรท่ีประกอบ 
ดวยน้ํานมแพะ 1,000 กรัม น้ําตาลทราย 25 กรัม    
ผงวุน 3 กรัม จากน้ันนําไปพัฒนาสูตรโดยการปรับ
อัตราสวนของผงวุนและ น้ําตาลทรายเปน 4 ระดับ
คือ ท่ีรอยละ 0.3:2.4  0.4:2.5  0.5:2.6 และ 0.6:2.7 
ซ่ึงพบวาสูตรท่ีมีอัตราสวนผงวุน: น้ําตาลทราย 
0.5:2.6 ไดรับการยอมรับทางประสาทสัมผัสมาก
ท่ีสุด 
 

Abstract 
 

  The purpose of this research was to 
study on quality of goat milk tofu by the use of 
sensory tests. The results showed that the formula 

contained with goat milk 1,000, sugar 25 and agar 
3 grams was accepted. Then, the adjusted tofu 
formulas of agar and sugar ratios in 3 levels 
0.3:2.4, 0.4:2.5, 0.5:2.6 and 0.6:2.7 were 
developed. It was found that the formula contained 
with the ratio of agar: sugar 0.5:2.6 was accepted 
by sensory tests.   
 
คําสําคัญ : เตาหูนมสด / น้ํานมแพะ / Tofu milk / 
Goat milk       
  

บทนํา 
 

  น้ํานมแพะมีคุณคาทางโภชนาการที่ดีกวา
นมโค ซ่ึงในปจจุบันไดมีการผลิตและจําหนายน้ํานม
แพะมากข้ึนและยังเปนท่ีตองการของตลาด โดย
ภาครัฐบาลไดมีการสงเสริมใหเกษตรกรมีการเล้ียง
แพะนมเพิ่มข้ึน การเล้ียงแพะนมทําไดงายใชเงิน

บทความวิจัย
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อุปกรณและวิธีการ 
  

  ทําการผลิตเตาหูนมสดจากน้ํานมแพะ 3 สูตรคือ  
 สูตรท่ี 1 ประกอบดวยน้ํานมแพะ 1,000 กรัม  
น้ําตาลทราย 25 กรัม และผงวุน 3 กรัม   
 

 สูตรท่ี 3 ประกอบดวยนํ้านมแพะ 1,000 กรัม 
น้ําตาลทราย 25.33 กรัม เจลาติน 6.44 กรัม และ    
ผงวุน 4.96 กรัม  
 จากนั้นทําการประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสของผลิตภัณฑทางดาน สี กล่ิน ความหวาน 
ความคงตัว และความชอบโดยรวมของเตาหูนมแพะ
สูตรท่ี 1, 2 และ 3  ดวยวิธี 9 Points Hedonic Scale 
จากการนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหความแปรปรวน 
(ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test 
(DMRT) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต (p > 
0.05)  และไดนําสูตรท่ี 1 ซ่ึงเปนสูตรท่ีไดจากการ
คัดเลือกมาพัฒนาโดยแบงออกเปน 4 สูตรคือ 
 สูตรท่ี A ประกอบดวย น้ํานมแพะ 1,000 กรัม  
น้ําตาลทราย 25 กรัม และผงวุน 3 กรัม 
 สูตรท่ี B ประกอบดวย น้ํานมแพะ 1,000 กรัม  
น้ําตาลทราย 26 กรัม และผงวุน 4 กรัม 
 สูตรท่ี C ประกอบดวย น้ํานมแพะ 1,000 กรัม  
น้ําตาลทราย 27 กรัม และผงวุน 5 กรัม 
 สูตรท่ี D ประกอบดวย น้ํานมแพะ 1,000 กรัม  
น้ําตาลทราย 28 กรัม และผงวุน 6 กรัม 

จากนั้นทําการประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสของผลิตภัณฑทางดาน สี กล่ิน ความหวาน 
ความคงตัว และความชอบโดยรวมของเตาหูนมแพะ
สูตร A  B C และ D ดวยวิธี 9 Points Hedonic Scale 
แลวนําขอมูลมาวิเคราะหความแปรปรวน(ANOVA) 
และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี 
Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับ
ความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต (p≤ 0.05)   สูตรท่ี 2 ประกอบดวยน้ํานมแพะ 1,000 กรัม  

น้ําตาลทราย 16 กรัม และเจี๊ยะกอ 11.29 กรัม      
แปงมัน 7.47 กรัม และผงวุน 7.02 กรัม  
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ผลการศึกษา 
 

 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของเตาหูนมสด
จากน้ํานมแพะสูตรท่ี 1, 2 และ 3  
  จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ของเตาหูนมสดจากน้ํานมแพะสูตรท่ี 1, 2 และ 3 
ทางดานสี กล่ิน ความหวาน ความคงตัว ความชอบ
โดยรวม พบวาสูตรท่ี 1 ไดรับคะแนนการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสสูงท่ีสุดเทากับ 7.1, 6.6, 
6.7, 7.3 และ 7.0 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) ซ่ึงแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
(p ≤ 0.05) กับสูตรท่ี 2 และ 3   

 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของเตาหูนมสด
จากน้ํานมแพะสูตร A, B, C และ D  
  จากการนําสูตรท่ี 1 มาพัฒนาไดเปน 4 สูตร
คือ A, B, C และ D  แลวทําการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส ทางดานสี กล่ิน ความหวาน ความ
คงตัว และความชอบรวม ซ่ึงพบวาสูตรท่ี C ไดรับ
คะแนนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสสูง
ท่ีสุดเทากับ 7.9, 8.1, 8.0, 8.0 และ7.9 ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 2) ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ
ความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต (p ≤  0.05) กับสูตรท่ี A, 
B และ D 

   
 
ตารางท่ี 1. คาเฉล่ียการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเตาหูนมสดท่ีผลิตจากน้ํานมแพะ 
 

คุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส 

สูตรเตาหูนมสดท่ีผลิตจากน้ํานมแพะ 
1 2 3 

สี 7.1±1.3a 6.3±1.2b 6.7±0.9ab 
กล่ิน 6.6±1.4a 5.9±1.3b 6.0±1.2b 
ความหวาน   6.6±1.5a   5.8±1.6b  6.2±1.4ab 
ความคงตัว 7.3±1.4a 5.8±1.9b 6.4±1.3b 
ความชอบโดยรวม 7.0±1.1a 6.0±1.5b 6.3±1.2b 

                            คอลัมนเดียวกันตัวอักษรตางกันมีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

ตารางท่ี 2. คาเฉล่ียการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเตาหูนมสดท่ีผลิตจากน้ํานมแพะสูตรคือ A,  
                   B, C และ D   
 

คุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส 

สูตร 
A B C D 

5.8±0.8b 5.4±1.3b 7.9±0.8a 5.7±1.3b สี 
6.6±1.4b 5.9±1.3c 8.1±1.2a 7.7±1.1a กล่ิน 
6.1±0.9b 5.0±1.1c 8.0±0.9a 6.1±1.0b ความหวาน 
7.3±1.4b 5.8±1.9c 8.0±0.9a 7.3±1.3b ความคงตัว 
7.0±1.1b 6.0±1.5c 7.9±0.9a 7.3±1.3b ความชอบโดยรวม 

                คอลัมนเดียวกนัตัวอักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) 
  

องคประกอบทางเคมี 
องคประกอบทางเคมีของเตาหูนมสดท่ีผลิต

จากน้ํานมแพะพบวามีปริมาณความช้ืนรอยละ 80.0 
คารโบไฮเดรตรอยละ 7.1 โปรตีนรอยละ 3.6 ไขมัน
รอยละ 4.8 และเถารอยละ 4.5 (ตารางท่ี 3)  
 

ตารางท่ี 3. คาเฉล่ียผลการวิเคราะหองคประกอบ 
            ทางเคมีของเตาหูนมสดท่ีผลิตจากน้ํานมแพะ   
 

องคประกอบทางเคมี รอยละ 
ความช้ืน 80.0 
คารโบไฮเดรต 7.1 
โปรตีน 3.6 
ไขมัน 4.8 
เถา 4.5 

 

ผลการวิเคราะหทางจุลินทรีย 
 การวิเคราะหปริมาณจุลินทรียท้ังหมดของ
เตาหูนมสดท่ีผลิตจากน้ํานมแพะท่ีเก็บรักษาไวท่ี
อุณหภูมิ 0+2 องศาเซลเซียส พบวาวันท่ี 0-5 ไมพบ
เช้ือจุลินทรีย วันท่ี 6 เช้ือจุลินทรียมีคานอยกวา 

10 CFU/g วันท่ี 7 พบเช้ือจุลินทรียมีคา 26 CFU/g 
และวันท่ี 8 พบเช้ือจุลินทรียมีคา 42 CFU/g (ตารางท่ี 
4-7) 
 
ตารางท่ี 4. ปริมาณจุลินทรียท้ังหมดของเตาหูนมสด 
                   ท่ีผลิตจากน้ํานมแพะท่ีเก็บรักษาไวท่ี 
                    อุณหภูมิ 0±2 องศาเซลเซียส  
 

วันท่ี จํานวนเช้ือจุลินทรีย (CFU/g) 
0 - 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 < 10 คาโดยประมาณ 
7 26 คาโดยประมาณ 
8 42 คาโดยประมาณ 
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ตารางท่ี 5.  ปริมาณเช้ือ Escherichia coli ของเตาหู 
                   นมสดท่ีผลิตจากน้ํานมแพะในการเก็บ                    
                   รักษาท่ีอุณหภูมิ 0 ± 2 องศาเซลเซียส  
 

วันท่ี MPN / 100 ml 
0 - 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 2 
8 4.4 

  
 จากตารางท่ี 5 พบวาปริมาณเช้ือ Escherichia 
coli ของเตาหูนมสดท่ีผลิตจากน้ํานมแพะในการเก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิ 0 ± 2 องศาเซลเซียสดังนี้ วันท่ี 0 - 6 
ไมพบ วันท่ี 7 พบมีคา MPN เทากับ 2 วันท่ี 8 พบมี
คา MPN เทากับ 4.4 ซ่ึงเปนคาท่ีเกินเกณฑมาตรฐาน
ท่ียอมรับคือ มีคา MPN นอยกวา 2.2 จึงมีอายุการ
เก็บรักษาได 7 วัน 
 
ตารางท่ี 6.  ปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมดของเตาหู
นมสดท่ีผลิตจากน้ํานมแพะในการเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ 29 ± 4 องศาเซลเซียส  
 
วันท่ี จํานวนจุลินทรีย (CFU/g) 

0 - 
1 - 
2 - 
3 22 คาโดยประมาณ 
4 98 คาโดยประมาณ 
5 134 คาโดยประมาณ 

 

 จากตารางท่ี 6 พบวาปริมาณเช้ือจุลินทรีย
ท้ังหมดของเตาหูนมสดท่ีผลิตจากน้ํานมแพะในการ
เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 29±4 องศาเซลเซียสดังนี้ วันท่ี 
0-2 ไมพบ วันท่ี 3 พบมีคา 22 CFU/g วันท่ี 4 พบมีคา 
98 CFU/g และวันท่ี 5 พบมีคา 134 CFU/g 

 
ตารางท่ี 7.  ปริมาณเช้ือ Escherichia  coli ของเตาหู 
                   นมสดท่ีผลิตจากน้ํานมแพะเก็บรักษาไว 
                   ท่ีอุณหภูมิ 29 ± 4 องศาเซลเซียส  
 

วันท่ี MPN/100 ml 
0 - 
1 - 
2 - 
3 - 
4 2 
5 7.6 

 
 จากตารางท่ี 7 ปริมาณเช้ือ Escherichia coli 
ของเตาหูนมสดท่ีผลิตจากน้ํานมแพะในการเก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิ 29±4 องศาเซลเซียส วันท่ี 0 - 3 ไม
พบ วันท่ี 4 มีคา MPN เทากับ 2  วันท่ี 5 มีคา MPN 
เทากับ 7.6  คา MPN เกินเกณฑมาตรฐานจึงมีอายุ
การเก็บรักษาได 4 วัน 
 

การยอมรับของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑเตาหู
นมสดท่ีผลิตจากนํ้านมแพะ 
  คะแนนความชอบเฉลี่ยของผูบริโภคตอ
ผลิตภัณฑเตาหูนมสดท่ีผลิตจากน้ํานมแพะ ทดสอบ
การยอมรับของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑเตาหูนม
สดท่ีผลิตจากน้ํานมแพะโดยทดสอบกับผูบริโภค
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
จํานวน 100 คน ซ่ึงผูบริโภคใหการยอมรับตอ
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ตารางท่ี 8.  คะแนนความชอบเฉล่ียของผูบริโภคตอ 
              ผลิตภัณฑเตาหูนมสดท่ีผลิตจากน้ํานมแพะ 
 

ลักษณะทาง 
ประสาทสัมผัส 

คะแนน 
ความชอบเฉล่ีย 

สี 7.24 ± 0.8 
กล่ิน 6.89 ± 1.0 
ความหวาน 6.95 ± 1.1 
ความคงตัว 6.96 ± 1.2 
ความชอบโดยรวม 7.23 ± 1.1 

 

สรุปผลการทดลอง 
 

  การศึกษากรรมวิธีการผลิตเตาหูนมสดท่ี
ผลิตจากน้ํานมแพะพบวา สูตรท่ีเหมาะสมในการ
ผลิตคือสูตรท่ี 1 คือ น้ําตาลทราย ผงวุน โดยนําสูตร
ท่ี 1 มาปรับปรุงใหมีอัตราสวนของน้ํานมแพะ 1,000 
กรัม น้ําตาลทราย 25 กรัม และผงวุน 3 กรัม  
 การยอม รับทางด านประสาทสัม ผัสของ
ผูบริโภคท่ีมีตอเตาหูนมสดท่ีผลิตจากนํ้านมแพะ
พบวาอัตราสวนท่ีเหมาะสมในการผลิตคือ สูตรท่ี C 
(น้ําตาลทราย 2.6 เปอรเซ็นต ผงวุน 0.5 เปอรเซ็นต) 
เนื่องจากมีคุณลักษณะดานสี 7.9 กล่ิน 6.5 ความ
หวาน 8.0 ความคงตัว 8.0 และความชอบโดยรวม 
7.9 ซ่ึงเปนสูตรท่ีผูบริโภคยอมรับ คุณภาพทางดาน
เคมีของเตาหูนมสดท่ีผลิตจากน้ํานมแพะสูตรท่ี
ไดรับการยอมรับทางประสาทสัมผัส คือสูตร C 

พบวามีปริมาณความช้ืนรอยละ 80.0 คารโบไฮเดรต
รอยละ 7.1 โปรตีนรอยละ 3.6 ไขมันรอยละ 4.8 และ
เถารอยละ 4.5 และผูบริโภคใหการยอมรับตอ
ผลิตภัณฑเตาหูนมสดท่ีผลิตจากน้ํานมแพะอยูใน
ระดับชอบปานกลาง 
  คุณภาพทางดานจุลินทรียของเตาหูนมสดท่ี
ผลิตจากน้ํานมแพะสูตรท่ีไดรับการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสคือ สูตร C โดยพบวาจุลินทรีย
ท้ังหมดนอยกวา 5×104 คอโลนีตอกรัมโดยประมาณ 
และไมพบการเจริญของเช้ือ Staphylococcus aureus 
และ Escherichia coli ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.528/2547) 
  อายุการเก็บรักษาเตาหูนมสดท่ีผลิตจาก
น้ํานมแพะบรรจุในกระปุกพลาสติกมีฝาปดมิดชิด
เก็บไวท่ีอุณหภูมิ 0±2 องศาเซลเซียส พบวาเก็บรักษา
ได 7 วัน และท่ีอุณหภูมิ 29±4 องศาเซลเซียสเก็บ
รักษาไดนาน 4 วัน 
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