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การพัฒนากระบวนการผลิตเตาหูแข็งจากถ่ัวดํา 

The Production Development of Tofu from Black Bean 

อรรณพ ทัศนอุดม1*  วรรณภา สระพินครบุรี1  และ  เมธาวี อนะวัชกุล1 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเตาหูแข็งจากถั่วดํา และศึกษา

คุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของเตาหูแข็งจากถั่วดํา โดยศึกษาปริมาณโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) 

(รอยละ 0.66 และ 1.0) และอุณหภูมิเริ่มตนที่ใชในการตกตะกอน (ที่ 90 และ 98ºC) ที่ทําใหไดปริมาณผลผลิต (% 

yield) เตาหูแข็งสูงที่สุด ผลการศึกษาพบวาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเตาหูแข็งจากถั่วดํา คือ การใชปริมาณ

โซเดียมซัลเฟต 1.0% (ของนํ้าหนักสวนผสมท้ังหมด) ที่อุณหภูมิเริ่มตนในการตกตะกอน 98ºC โดยใหปริมาณ

ผลผลิตสูงที่สุดคือ 80% โดยเตาหูแข็งท่ีผลิตไดจะมีสีเทาออน ปราศจากกล่ินเฉพาะตัวของถั่วเหลือง (soybean 

off-flavor) และมีเน้ือสัมผัสใกลเคียงกับเตาหูที่ผลิตจากถั่วเหลือง นอกจากน้ียังพบวาเตาหูแข็งที่ผลิตจากถั่วดําจะมี

ปริมาณแอนโธไซยานินสูงกวา (2.08%) แตมีไขมันในปริมาณที่ต่ํากวา (1.63%) เม่ือเปรียบเทียบกับเตาหูแข็งจาก

ถั่วเหลือง สวนผลการทดสอบคุณภาพดานประสาทสัมผัสพบวาเตาหูแข็งที่ผลิตจากถั่วดําไดรับคะแนนความชอบใน

ทุกคุณลักษณะแตกตางกัน (P≤0.05) และสูงกวาเตาหูแข็งที่ผลิตจากถั่วเหลือง โดยไดรับคะแนนความชอบรวมอยู

ในระดับชอบปานกลาง 
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ABSTRACT 

The objectives of this study: to find the optimum condition of black bean tofu 

production for replacing soybean tofu consumption that occurred soybean off-flavor and to 

study the physical, chemical and microbiological characteristics of tofu produced form black 

bean. Two levels of sodium sulfate (Na2SO4) quantity (0.66 and 1.0%) and coagulation 

temperature at 90 and 98ºC were studied. Then the % yield of 4 condition treatments were 

determined.  Black bean and soybean tofu attributes were compared by sensory evaluation. The 

results found that 1% Na2SO4 at 98ºC of coagulation temperature was the most optimum 

condition for black bean tofu production due to the highest of % yield (80%), without soy bean 

off-flavor and good texture comparing with soybean tofu. Moreover, black bean tofu contained 

higher content of anthocyanin (2.08%) than that of soybean tofu. Whereas lipid quantity of the 

former (1.63%) was less than the later. Sensory evaluation between black bean and soybean 

tofu showed significant difference (P≤0.05) in all attributes such as color, specific odor, flavor, 

texture, and overall preference. Furthermore, these moderately like scores of black bean tofu 

were higher than soybean tofu. 
 

คําสําคัญ: เตาหูแข็ง  ถั่วดํา  โซเดียมซัลเฟต 

Keywords: Hard tofu, Black bean, Sodium sulfate 
 

บทนํา 

เตาหูหลากหลายชนิด เชน เตาหูขาวแข็ง 

เตาหูแข็งเหลือง เตาหูสาหราย เตาหูเห็ดหอม เปน

ผลิตภัณฑแปรรูปจากถั่วเหลือง (บริษัทโซยาฟูด, 2552) 

นอกจากใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเตาหูชนิดตาง ๆ แลว 

ถั่วเหลืองยังถูกนําไปใชผลิตนํ้ามันในอุตสาหกรรม

อาหาร ความตองการที่เพิ่มมากขึ้นทําใหตองนําเขาถั่ว

เหลืองจากตางประเทศ โดยในป 2549 มีการนําเขา

เมล็ดถั่วเหลืองของไทยเพิ่มขึ้น 1.8 ลานตัน (เศรษฐ-

สรร, 2550) นอกจากน้ีกล่ินเฉพาะตัวของถั่วเหลือง 

(soybean off-flavor) ยังเปนปญหาหน่ึงของผูบริโภค

ที่มีตอผลิตภัณฑเตาหู ทางเลือกหน่ึงในการลดปญหา

ดังกลาวขางตนคือการนําถั่วชนิดอ่ืน มาใชทดแทนถั่ว

เหลืองในการผลิตเตาหู  โดยถั่วชนิดท่ี มีคุณสมบัติ

ใกล เคียงกับถั่ วเหลือง เชน ถั่ วดํา ที่ เปนวัตถุดิบ

ทางเ ลือกอีกชนิดหน่ึง ซ่ึ ง ผูประกอบการทางดาน

อุตสาหกรรมอาหารเริ่มใหความสนใจ และนํามาเปน

วัตถุดิบในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารชนิดตาง ๆ 

เพิ่มมากขึ้น โดยนอกจากปริมาณโปรตีนที่ใกลเคียงกับ

ถั่วเหลืองแลว ในถั่วดํายังมีรงควัตถุเปนสารตานอนุมูล

อิส ร ะ  คื อ  แอน โ ธ ไซย า นิน  ( จิ นตนา ,  2551 ) 

กระบวนการที่ สําคัญในการผลิตเตาหูแข็ง คือ การ

ตกตะกอนโปรตีนออกมาใหไดจํานวนมาก ซ่ึงจะขึ้นอยู

กับสารที่ ใชในการตกตะกอน และอุณหภู มิในการ

ตกตะกอน สารตกตะกอนที่ นิยม ไดแก แมกนีเซียม

ซัลเฟต (MgSO4.7H2O) โซเดียมซัลเฟต (Na2SO4.7H2O) 

แคลเซียมซัลเฟต (CaSO4.2H2O) แคลเซียมคลอไรด 

(CaCl2.H2O) (วัฒนา, 2534) สารตกตะกอนจะเกิด
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พันธะเคมีภายในโมเลกุลของโปรตีน ทําใหโปรตีนจับตัว

กันเปนกอน และตกตะกอนลงมา โดยกลไกในการเกิด

เจลโปรตีนในนมถั่วเหลือง ประกอบดวยการเสียสภาพ

ธรรมชาติของโปรตีนเน่ืองจากความรอน (protein 

denaturation) และการตกตะกอนของโปรตีนจากการ

จับ กั น ขอ ง โ ป ร ตี น ด ว ย ป ฏิ กิ ริ ย า ไ ฮ โ ด ร โ ฟ บิ ก 

(hydrophobic coagulation) (Beddows and 

Wong, 1987; Kohyama et al., 1995) แตหาก

ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดสูงจะทําใหเตาหูที่ไดมี

ลักษณะเน้ือสัมผัสท่ีแข็ง ทําใหปริมาณของเตาหูลดลง 

(Beddows and Wong, 1987) การใชสารตกตะกอน

ตางชนิดกันจะทําใหไดลักษณะของเตาหูที่ตางกัน ทั้งน้ี

ยังขึ้นอยูกับวิธีการผลิต ปริมาณหรือความเขมขนของ

สารตกตะกอนที่เหมาะสม นอกจากน้ียังขึ้นอยูกับพันธุ

ของถั่วดวย โดยปริมาณของสารตกตะกอนที่เหมาะสม

จะอยูในชวง 2–3% โดยนํ้าหนักของถั่วแหง (Shurtleff 

and Aoyagi, 1979) จากการศึกษาเพื่อพัฒนา

กระบวนการผลิตเตาหูที่ผานมา เชน ดวงพร (2540) ได

ทํ ากา รศึ กษาการ ใ ช นํ้ า ผลไม ตร ะ กูล สม เ ปนตั ว

ตกตะกอนในการผลิตเตาหูแข็ง พบวาปริมาณนํ้า

มะนาว นํ้าสมจ๊ีด และนํ้าสมเขียวหวานที่ใชเปนตัว

ตกตะกอนที่เหมาะสมคือ 1 2 และ 5% โดยนํ้าหนัก

ของนมถั่วเหลือง ที่อุณหภูมิในการตกตะกอน 90oC 

ในขณะที่สุกัญญา (2547) ไดศึกษาอิทธิพลของชนิดสาร

ตกตะกอนและทรานซกลูตามิเนสตอคุณภาพของเตาหู

แข็ง พบวาอุณหภูมิท่ีใชในการตกตะกอนนํ้านมถั่ว

เหลืองที่ เหมาะสมคืออุณหภู มิ  50oC โดยใชสาร

แมกนีเซียมซัลเฟต 0.08% ของนํ้าหนักนมถั่วเหลือง

เปนสารตกตะกอน โดยจะใหปริมาณผลผลิตมากที่สุด 

แตอยางไรก็ตาม ยังไมพบวามีการใชถ่ัวดําใน

การผลิตเปนเตาหูแ ข็ง (hard tofu) และยังไม มี

การศึกษาถึงปริมาณผลผลิตที่ได รวมถึงสารตานอนุมูล

อิสระที่มีอยูในเตาหูแข็งที่ผลิตจากถ่ัวดํา วาจะยังคง

หลงเหลืออยูมากนอยเพียงใด ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมี

แนวคิดเพื่อศึกษากระบวนการผลิตเตาหูแข็งจากถั่วดํา 

ปจจัยที่สงผลตอการเพิ่มปริมาณผลผลิตในกระบวนการ

ผลิต และเปรียบเทียบคุณลักษณะของเตาหูแข็งที่ผลิต

จากถั่วเหลือง และถั่วดํา  ทั้งน้ีคาดวาเตาหูแข็งที่ผลิต

จากถั่วดําจะยังคงมีสารตานอนุมูลอิสระหลงเหลืออยู 

ซ่ึงจะชวยใหผูบริโภคเตาหูแข็งจากถั่วดําไดรับสาร

ดั ง ก ล า วที่ เ ป นป ร ะ โ ย ชน ต อ ร า ง ก าย  ( health 

promoting) และเปนผลิตภัณฑทางเลือกใหมสําหรับ

ผูบริโภคอาหารเจ หรืออาหารมังสะวิรัต หรือกลุม

ผูบริโภคที่ไมยอมรับกล่ินของถั่วเหลือง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ถั่วเหลือง (พันธุ

นครสวรรค 1) และถั่วดํา (พันธุอุบลราชธานี) จากตลาด

รวมใจ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

1 การคัดเลือกสูตรเตาหูแข็งตนแบบ 

 ทําการผลิตเตาหูแข็ง 4 สูตร ไดแก สูตรที่ 1 

(ประเสริฐ, 2527) สูตรที่ 2 (ธนิต, 2545) สูตรที่ 3 

(อบเชย, 2540) และสูตรที่ 4 (จินตนา, 2551) ดังแสดง

ในตารางที่ 1 จากน้ันนําเตาหูแข็งทั้ง 4 สูตร มาตัดเปน

ช้ินขนาด 1.0×1.0×1.0 น้ิว (กวาง×ยาว×หนา) แลวน่ึง

ดวยไอนํ้าที่ 80oC นาน 5 นาที (จินตนา, 2551) ใหผู

ทดสอบชิม (untrained panelists) จํานวน 30 คน ให

คะแนนคุณลักษณะดานสี กล่ินถั่วเหลือง รสชาติ เน้ือ

สัมผัส และความชอบรวม ดวยวิธี 9 Point Hedonic 

Rating Scale (ปราณี, 2547) คัดเลือกสูตรเตาหูแข็งที่

ไดรับคะแนนความชอบรวมสูงสุดมาใชเปนสูตรตนแบบ

ในการศึกษาขั้นตอไป 
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ตารางท่ี 1 สูตรเตาหูแข็งอางอิงที่ใชในการคัดเลือก 

สวนผสม 
สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 

ปริมาณ (กรมั) รอยละ ปริมาณ (กรมั) รอยละ ปริมาณ (กรมั) รอยละ ปริมาณ (กรมั) รอยละ 

ถั่วเหลือง 300 13.00 500 17.00 1,000 20.00 500 20.00 

นํ้าเปลา 2,000 86.36 2,500 82.34 4,000 79.61 2,000 79.68 

โซเดียมซัลเฟต 15 0.65 20 0.66 20 0.39 10 0.32 

หมายเหตุ: กําหนดให สูตรที่ 1 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเตาหูแข็งตามวิธีการของประเสริฐ (2527) สูตรที่ 2 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเตาหูแข็งตาม

วิธีการของธนิต (2545) สูตรที่ 3 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเตาหูแข็งตามวิธีการของอบเชย (2540) สูตรที่ 4 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเตาหู

แข็งตามวิธีการของจินตนา (2551) 
 

2 การผลิตและศึกษาคุณลักษณะของเตาหูแข็งจาก

ถั่วดํา 

นําสูตรเตาหูแข็งตนแบบที่คัดเลือกไดใชเปน

สูตรมาตรฐานในการผลิตเตาหูแข็งจากถ่ัวดํา เพื่อศึกษา

ปริมาณโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) หรือดีเกลือไทย (จาก

รานมโนรา อ.เมือง จ.พิษณุโลก) ท่ีใชเปนสารชวย

ตกตะกอน (coagulant) และอุณหภูมิในการตกตะกอน

ที่ทําใหไดปริมาณผลผลิตเตาหูแข็งมากที่สุด 

2.1 การผลิตเตาหูแข็งจากถั่วดํา 

วางแผนการทดลองแบบ 22 factorial in 

CRD เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลในกระบวนการผลิตเตาหู

แข็ง ไดแก ปริมาณ Na2SO4 ที่ระดับ 0.66% (ธนิต, 

2545) และ 1.0% (ดวงพร, 2540) ของนํ้าหนักสวนผสม

ทั้งหมด และอุณหภูมิในการตกตะกอนที่ 90oC (ดวงพร, 

2540) และ 98oC คํานวณปริมาณผลผลิต (% yield) 

(ปริยาพร, 2544) ของเตาหูแข็งจากถั่วดําที่ผลิตได และ

นําไปศึกษาในขั้นตอไป 

2.2 การประเมินคุณภาพดานประสาทสัมผัส 

วางแผนการทดลองแบบ RCBD (randomized 

complete block design) ทําการประเมินคุณภาพ

ดานประสาทสัมผัสดานสี กล่ินหอมเฉพาะตัว รสชาติ 

เ น้ือสัมผัส และความชอบรวม ด วย วิธี  9 point 

hedonic rating scale (ปราณี, 2547) ใชผูทดสอบชิม

จํานวน 30 คน เชนเดียวกับขอ 1 คัดเลือกส่ิงทดลองที่มี

แนวโนมของคะแนนคุณลักษณะดานตาง ๆ สูงที่สุดไป

ใชในการศึกษาขั้นตอไป 

2.3 การศึกษาคุณลักษณะของเตาหูแข็งจาก 

ถั่วดํา 

นําเตาหูแข็งจากถั่วดําที่ผลิตได ทั้ง 4 ส่ิง

ทดลอง มาวัดคาสี (Hunter Lab รุน 4510 ยี่หอ 

Colorflex® ป ร ะ เ ท ศ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า )  ( Hunter 

Associates Laboratory Inc., 2009) และความแนน

เน้ือ ดวยเครื่อง texture analyzer (รุน TA.XT. plus 

ประเทศอังกฤษ) ใชหัววัด HDP/BS (ตัดเตาหูแข็งถั่ว

เหลืองเปนช้ินส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาด 4x6x2.5 cm 

(กวาง×ยาว×สูง) จึงนําตัวอยางไปใชในการทดสอบ) วัด

ปริมาณความช้ืน โปรตีน เยื่อใย เถา ไขมัน (AOAC., 

2000) ปริมาณคารโบไฮเดรต (จากการคํานวณ) คา 

พีเอช (pH meter รุน PB-10 ยี่หอ  Sartorius 

ประเทศเยอรมนี) ปริมาณแอนโธไซยานินโดยสกัดดวย

กรดไฮโดรคลอริกเขมขน (37%) แลวนําไปวัดคาการ

ดูดกลืนแสงที่ 530 นาโนเมตร ดวยเครื่องวัดคาการ

ดูดกลืนแสง (UV/VIS Spectrophotometer: รุน UV–

Visible Lambda 35 ประเทศสหรัฐอเมริกา) (Fuleki 

and Francis, 1968) และจํานวนจุลินทรียทั้งหมดดวย

pour plate technique (Downes and lto, 2001) 

คัดเลือกส่ิงทดลองที่ใหปริมาณผลผลิต และคะแนน

ความชอบรวมสูงสุด ไปใชศึกษาขั้นตอไป 
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3 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของเตาหูแข็งท่ีผลิต

จากถั่วดําและถั่วเหลือง 

เป รี ย บ เ ที ย บคุณ ลักษณ ะด านต าง  ๆ 

(เชนเดียวกับขอ 2.3) ระหวางเตาหูแข็งจากถั่วดําที่

คัดเลือกไดจากขอ 2 และเตาหูแข็งที่ผลิตจากถั่วเหลือง 

และทําการประเมินคุณภาพดานประสาทสัมผัสของเตาหู

ทั้ง 2 ชนิด ดวยวิธี 9 point hedonic rating scale ดวย

วิธีการเดียวกับขอ 1 และขอ 2.2 (ปราณี, 2547) ตอ

คุณลักษณะดานสี กล่ินหอมเฉพาะตัว รสชาติ เน้ือสัมผัส 

และความชอบรวม ดวยผูทดสอบชิม จํานวน 30 คน 
 

การวิเคราะหผลทางสถิติ 

วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยวิเคราะหความ

แปรปรวน (analysis of variance) ที่ระดับความ

เช่ือม่ัน 95% และเปรียบเทียบความแตกตางของ

คาเฉล่ียระหวางชุดทดลองโดยวิธี Duncan’s new 

multiple range test (DMRT) สําหรับการศึกษาที่มีส่ิง

ทดลองมากกวา 2 ส่ิงทดลองขึ้นไป และใชการวิเคราะห

ดวยวิธี t-test สําหรับการศึกษา ที่มีส่ิงทดลองไมเกิน 2 

ส่ิงทดลอง (ปราณี, 2547) 
 

ผลและวิจารณผลการวิจัย 

1 การคัดเลือกสูตรเตาหูแข็งตนแบบ 

ตัวอยางเตาหูแข็งจากถ่ัวเหลืองที่ผลิตได

จากสูตรอางอิงทั้ง 4 ตัวอยาง มีสีเหลืองนวลไมแตกตาง

กัน (ภาพที่ 1) มีกล่ินเฉพาะของถั่วเหลืองใกลเคียงกัน 

แตพบวาเตาหูแข็งที่ผลิตจากสูตรอางที่ 2 มีเน้ือสัมผัสที่

เนียนละเอียดกวาที่ผลิตจากสูตรอางอิงที่ 1 3 และ 4 

ตามลําดับ และเตาหูแข็งทั้ง 4 ตัวอยาง ไดคะแนน

ความชอบดานสี กล่ินถั่วเหลือง รสชาติ เน้ือสัมผัส และ

ความชอบรวม อยู ในชวง 6.33–7.30 6.40–7.36 

5.93–7.40 6.26–7.64 และ 6.26–7.86 ตามลําดับ 

โดยคะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะมีความแตกตาง

กันทางสถิติ (P≤0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

 
รูปท่ี 1 เตาหูแข็งจากถั่วเหลืองที่ผลิตจากสูตรอางอิงทั้ง 4 สูตร 

 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพดานประสาทสัมผัสของตัวอยางเตาหูแข็งจากถั่วเหลืองที่ผลิตจากสูตรอางอิงทั้ง 4 สูตร 

สูตรอางองิที ่
คุณลกัษณะดาน (คะแนน) 

สี กลิ่นถั่วเหลือง รสชาต ิ เนื้อสัมผัส ความชอบรวม 

1 6.33c±0.66  6.46b±0.89 5.93c±1.04 6.26b±0.98 6.26c±1.08 

2 7.30a±0.91 7.36a±1.51 7.40a±1.24 7.46a±1.47 7.86a±0.97 

3 6.93ab±1.41 6.70b±1.34 6.93ab±1.33 7.23a±0.89 7.10b±1.29 

4 6.66bc±1.12 6.40b±1.22 6.40bc±1.13 6.46b±1.30 6.63bc±1.21 

หมายเหต:ุ ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) (ผูทดสอบชิม 30 คน) โดยกําหนดให สูตรอางอิงที่ 1 

การผลิตเตาหูแข็งตามวิธีการของประเสริฐ (2527) สูตรอางอิงที่ 2 การผลิตเตาหูแข็งตามวิธีการของธนิต (2545) สูตรอางอิงที่ 3 การ

ผลิตเตาหูแข็งตามวิธีการของอบเชย (2540) สูตรอางอิงที่ 4 การผลิตเตาหูแข็งตามวิธีการของจินตนา (2551) 
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สีเหลืองของเตาหูเกิดจากสารไอโซฟลาโวนซ่ึง

เปนรงควัตถุที่ใหสีเหลือง (ในกลุมของฟลาโวนอยด) ที่มี

อยูในเมล็ดถั่วเหลือง (Changjiang et al., 2003) 

โดยสารดังกลาวจะถูกละลายออกมาในขั้นตอนของการ

ตมนํ้านมถั่วเหลือง เน่ืองจากเปนโมเลกุลที่มีขั้ว และยัง

มีความคงตัวตอความรอน (นิธิยา, 2545) สวนกล่ินถั่ว

เหลืองเกิดจากเอนไซมไลพอกซีจีเนส (ซ่ึงอยูในกลุมของ

สารประกอบฟนอล) ไปยอยสลายกรดไขมันในถั่วเหลือง

ทําใหเกิดสารในกลุมอัลดีไฮดที่ใหกล่ินหอมเฉพาะตัวของ

ถั่วเหลือง เรียกวาสารไพราซีน (pyrazine) โดยไพราซีน

เปนสารที่ระเหยได ทนตอความรอน (อภิพรรณ, 2546) 

และมีอยูในถั่วเหลืองสูงถึง 25.71% (เกรียงศักดิ์, 2531) 

สารน้ีจะถูกสกัดออกมากับนํ้านมถั่วเหลืองในขั้นตอนของ

การตมถั่วเหลืองกับนํ้า (ปริยาพร, 2544) ดังน้ันเม่ือนํา

นํ้านมถั่วเหลืองมาผลิตเปนเตาหูแข็งจึงสงผลใหเตาหูแข็ง

ที่ผลิตไดยังคงมีกล่ินของสารไพราซีนอยู ขณะที่ความ

แตกตางของเน้ือสัมผัส (แนนและเนียนละเอียด) ในเตาหู

แข็งทั้ ง 4 ตัวอยาง เปนผลจาก ปริมาณสารชวย

ตกตะกอน และอุณหภูมิที่ใชในการตกตะกอน โดย

พบวาการใชปริมาณสารชวยตกตะกอนท่ีระดับความ

เขมขนสูงจะทําใหโปรตีนเกิดการตกตะกอน หรือเสีย

สภาพ (denature) ไดมากขึ้น (ณรงค, 2538) ดังน้ัน

เม่ือนํานํ้านมถั่วเหลืองที่มีตะกอนของโปรตีนสูงมาทับ

นํ้าออกจึงสงผลใหไดเตาหูแข็งที่มีความแนนเน้ือมากกวา

นํ้านมถั่ วเหลืองที่ มีตะกอนของโปรตีนอยูนอยกวา 

ในขณะที่สภาวะในการตกตะกอนโดยการใชอุณหภูมิสูง

จะทําใหโปรตีนมีพลังงานกระตุนสูง สงผลใหเกิดการ

ตกตะกอนอยางรวดเร็ว ทําใหโปรตีนอุมนํ้าไดนอยลง 

(Catharing et al., 1999) ดังน้ันเตาหูแข็งที่ไดจากการ

ตกตะกอนโปรตีนที่อุณหภูมิสูงกวาจึงมีลักษณะเน้ือ

สัมผัสที่แนน และเนียนละเอียดกวาเตาหูแข็งท่ีไดจาก

การตกตะกอนโปรตีนที่อุณหภูมิต่ํากวา 

กล่ินของสารไพราซีนในถั่วเหลืองเปนลักษณะ

สําคัญที่ส งผลโดยตรงตอการยอมรับของผูบริ โภค 

(สมเกียรติ, 2532) จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาตัวอยาง

เตาหูแข็งที่ไดรับคะแนนในคุณลักษณะดานกล่ินหอม

เฉพาะตัวสูง จะมีอิทธิพลทําใหคะแนนในคุณลักษณะ

ดานอ่ืน ๆ ของตัวอยางน้ันสูงตามไปดวย ดังน้ันสูตร

อางอิงที่ 2 (ธนิต, 2545) ซ่ึงไดรับคะแนนความชอบใน

ทุกคุณลักษณะสูงกวาในตัวอยาง อ่ืน ๆ จึงมีความ

เหมาะสมที่สุดในการนําไปใชเปนสูตรตนแบบเพื่อผลิต

เตาหูแข็งจากถั่วดําในการศึกษาขั้นตอไป 

2 การผลิตและศึกษาคุณลักษณะของเตาหูแข็งจากถั่วดํา 

2.1 การผลิตเตาหูแข็งจากถั่วดํา 

จากการผลิตเตาหูแข็งจากถ่ัวดําโดยใชสูตร

ของธนิต (2545) เปนสูตรตนแบบในการผลิตพบวา

เตาหูแข็งจากถั่วดําที่ผลิตไดทั้ง 4 ส่ิงทดลอง น้ันจะมี

ลักษณะความเขมของสี และเน้ือสัมผัสที่ตางกัน โดยส่ิง

ทดลองที่  4 มีสีซีดจางกวาส่ิงทดลองที่  2 3 และ1 

ตามลําดับ (ภาพที่ 2) สวนเน้ือสัมผัสพบวาส่ิงทดลองที่ 

4 มีเน้ือสัมผัสที่เนียนละเอียดกวาในส่ิงทดลองที่ 3 2 

และ 1 ตามลําดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากการใชปริมาณสารชวย

ตกตะกอนที่ระดับความเขมขนสูง (1.0%) ในส่ิงทดลอง

ที่ 3 และ 4 จะทําใหไดเตาหูแข็งที่ มีเน้ือสัมผัสแนน 

และเนียนละเอียด กวาการใชปริมาณสารชวยตกตะกอน

ที่ระดับความเขมขนต่ํา (0.66%) (ดวงพร, 2540) และ

พบวาหากใชอุณหภูมิในการตกตะกอนสูง (98oC) ในส่ิง

ทดลองที่ 2 และ 4 จะทําใหเตาหูแข็งจากถั่วดําที่ผลิต

ไดมีสีซีดจาง หรือออนกวาการตกตะกอนที่อุณหภูมิต่ํา 

(90oC) ทั้งน้ีเน่ืองจากแอนโธไซยานินซ่ึงเปนรงควัตถุที่ใหสี

มวงแดงในถั่วดํา (Jadwiga, 2002) จะทําใหเกิดสีมวงดํา 

(black-purple) ในเตาหูแข็งจากถั่วดําที่ผลิตได ทั้งน้ี

การตกตะกอนโปรตีนดวย Na2SO4 จะทําใหนํ้านมถั่วดํา

มีสภาวะเปนดาง ซ่ึงในสภาวะที่เปนดางน้ีแอนโธไซยานินจะให

สีนํ้าเงิน (แตจะใหสีแดงในสภาวะที่เปนกรด) (Hendry, 
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1996) และมีรายงานวาแอนโธไซยานินจะถูกทําลายที่

อุณหภูมิ 90oC โดยสีของรงควัตถุดังกลาวจะถูกทําลาย

ไดมากขึ้นเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน (ทิพวดี, 2550) ดังน้ันจึง

ทําใหเตาหูแข็งจากถั่วดําที่ตกตะกอนโปรตีนที่อุณหภูมิ 

98oC จึงมีสีจางลง หรือออนกวาเตาหูแข็งจากถ่ัวดําที่

ตกตะกอนโปรตีนที่ 90oC และเม่ือดมดวยจมูกพบวาส่ิง

ทดลองที่ 4 มีกล่ินหอมเฉพาะของถั่วดํานอยกวาส่ิงทดลอง

ที่ 2 3 และ 1 ตามลําดับ โดยกล่ินที่พบน้ีเปนกล่ินท่ีเกิด

จากสารไพราซีนท่ีพบอยูในสวนท่ีเปนโปรตีนของถ่ัวซ่ึง

มีอยูในถั่วดําเชนเดียวกับที่พบในถั่วเหลือง (อภิพรรณ, 

2546) ซ่ึงในถั่วเหลืองมีอยูสูงถึง 25.71% (เกรียงศักดิ์, 

2531) ดังน้ันปริมาณของสารไพราซีนจะมาก หรือนอย

จึงขึ้นอยูกับปริมาณโปรตีนในถั่วที่สามารถตกตะกอน

ออกมาได และพบวาสารไพราซีน จะถูกทําลายไดมากขึ้นที่

อุณหภูมิสูง (อภิพรรณ, 2546) เพราะฉะน้ันถึงแมวาใน

ส่ิงทดลองที่ 4 จะสามารถตกตะกอนโปรตีนออกมาได

มากก็ตาม แตเน่ืองจากการใชอุณหภูมิในการตกตะกอน

สูงจึงทําใหปริมาณของสารไพราซีนลดลง สงผลใหกล่ิน

ที่เกิดจากสารดังกลาวลดนอยลงดวย 

ในขณะท่ีปริมาณผลผลิต (%yield) ของเตาหู

แข็งจากถั่วดําทั้ง 4 ส่ิงทดลอง พบอยู ในชวง 60–80% ของ

นํ้าหนักนํ้านมถั่วดํา และมีความแตกตางกัน (P≤0.05) ดังแสดงใน

ตารางที่ 3 โดยสามารถคํานวณไดจากนํ้าหนักเตาหูที่ผลิตได 

(กรัม) หารดวยปริมาตรของนํ้านมถั่วดํา (มิลลิลิตร) แลวคูณดวย

หน่ึงรอย (ปริยาพร, 2544) ตารางท่ี 3 พบวาการเพิ่มปริมาณสาร

ชวยตกตะกอน และอุณหภูมิในการตกตะกอนจะทําใหปริมาณ

ผลผลิตเพิ่มข้ึนดวย กลาวคือ ณ อุณหภูมิในการตกตะกอน

เดียวกัน การเพิ่มปริมาณสารชวยตกตะกอนจะสงผลใหปริมาณ

ผลผลิตของเตาหูแข็งจากถั่วดําเพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกัน

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ ใชในการตกตะกอน ณ ที่

ระดับปริมาณการใชสารชวยตกตะกอนระดับเดียวกัน

จะทําใหไดปริมาณผลผลิตของเตาหูแข็งจากถั่วดํา

เพิ่มขึ้นเชนกัน เน่ืองจากปริมาณสารชวยตกตะกอน 

(Na2SO4) ที่เพิ่มขึ้นทําใหสามารถทําปฏิกิริยากับโปรตีน โดย

จะเกิดการสรางพันธะเคมีภายในโมเลกุลของโปรตีน และทําให

โปรตีนจับตัวกันเปนกอนและตกตะกอนลงมา (ปริยาพร , 

2544) และพบวาการใชอุณหภูมิสูงในการตกตะกอนจะ

ทําใหโปรตีนไดรับพลังงานกระตุนสูงสงผลใหโปรตีนจับ

ตัวกันเปนกอนไดดีกวาที่ อุณหภูมิต่ํา ทําใหเกิดการ

รวมตัวกันเพิ่มขึ้น และตกตะกอนไดมากขึ้นตามลําดับ 

(Catharing et al., 1999) 

2.2 การประเมินคุณภาพดานประสาทสัมผัส 

ผลการประเมินคุณภาพดานประสาทสัมผัส

พบวาเตาหูแข็งจากถั่วดําที่ผลิตไดทั้ง 4 ส่ิงทดลองไดรับ

คะแนนในดานสี กล่ินหอมเฉพาะตัว รสชาติ เน้ือสัมผัส 

และความชอบรวม อยูในชวง 5.63–7.86, 5.76–7.53, 5.56–

7.40, 5.40–7.33 และ 5.85–7.60 ตามลําดับ และมีความ

แตกตางกัน (P≤0.05) (ตารางที่ 4) โดยส่ิงทดลองที่ 4 ไดรับ

คะแนนความชอบในทุกดานสูงกวาส่ิงทดลองอ่ืน ๆ  

 

 
รูปท่ี 2 เตาหูแข็งจากถั่วดําทั้ง 4 ส่ิงทดลอง 
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ตารางท่ี 3 ปริมาณผลผลิต (%yield) ของเตาหูแข็งจากถั่วดําในแตละส่ิงทดลอง 

สิ่งทดลองที ่
ปริมาณ (กรมั) 

ปริมาณผลผลิต (%yield) 
ถั่วดํา น้ํา น้ํานมถั่วดาํ เตาหูแข็งถั่วดํา 

1 1,000 5,000 5,000±13.23 3,400±13.23 60c±1.0 

2 1,000 5,000 5,000±13.23 4,000±20.00 72b±2.1 

3 1,000 5,000 5,000±14.00 4,200±22.61 76b±1.0 

4 1,000 5,000 5,000±15.00 4,400±24.27 80a±1.0 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) (ทํา 3 ซ้ํา) โดยกําหนดให สิ่งทดลองที่ 1 คือ 

เตาหูแข็งจากถ่ัวดําที่ตกตะกอนดวยโซเดียมซัลเฟต 0.66% ที่อุณหภูมิเริ่มตน 90oC สิ่งทดลองที่ 2 คือ เตาหูแข็งจากถ่ัวดําที่

ตกตะกอนดวยโซเดียมซัลเฟต 0.66% ที่อุณหภูมิเริ่มตน 98oC สิ่งทดลองที่ 3 คือ เตาหูแข็งจากถ่ัวดําที่ตกตะกอนดวยโซเดียมซัลเฟต 

1.0% ที่อุณหภูมิเริ่มตน 90oC สิ่งทดลองที่ 4 คือ เตาหูแข็งจากถ่ัวดําที่ตกตะกอนดวยโซเดียมซัลเฟต 1.0% ที่อุณหภูมิเริ่มตน 98oC 
 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพดานประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑเตาหูแข็งจากถั่วดําทั้ง 4 ส่ิงทดลอง 

สิ่งทดลองที ่
คุณลกัษณะดาน (คะแนน) 

สี กลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาต ิ เนื้อสัมผัส ความชอบรวม 

1 5.63d±1.03 5.76c±0.85 5.56c±1.10 5.40c±1.16 5.85c±1.03 

2 6.23c±0.89 6.30b±1.05 6.23b±1.43 6.03b±1.24 6.20c±1.06 

3 6.93b±0.94 6.73b±1.17 6.56b±1.13 6.53b±1.04 7.03b±1.06 

4 7.86a±0.81 7.53a±1.27 7.40a±1.19 7.33a±1.32 7.60a±1.16 

หมายเหต:ุ ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P≤0.05) (ผูทดสอบชิม 30 คน) 
 

2.3 การศึกษาคุณลักษณะของเตาหูแข็งจากถั่วดํา 

เตาหูแข็งจากถั่วดําที่ผลิตไดทั้ง 4 ส่ิงทดลอง

พบวามีคา L* อยูในชวง 52.60–55.71 คา c* อยูในชวง 

34.13–34.54 และคา h อยูในชวง 64.08–67.19 องศา 

ตามลําดับ และมีความแตกตางกัน (P≤0.05) ในขณะที่

คาความแนนเน้ือของเตาหูแข็งจากถ่ัวดําท่ีพบมีคาอยู

ในช ว ง  6 . 14–6 . 77  Newton/mm2 และ มีความ

แตกตางกัน (P≤0.05) ในขณะที่ความช้ืน ปริมาณโปรตีน 

เยื่อใย เถา ไขมัน คารโบไฮเดรต คาพีเอช และแอนโธไซ

ยานินมีคาอยูในชวงรอยละ 66.62–69.37 5.50–5.83 

0.15–0.46 1.21–1.28 1.05–1.84 21.55–25.14 5.63–

5.91 และ 3.62–3.87 mg/100 g ตามลําดับ สวน

จํานวนเช้ือจุลินทรียทั้งหมดในเตาหูแข็งจากถั่วดําทั้ง 4 

ส่ิงทดลอง พบอยูในชวง 2.35–2.66 log CFU/g โดย

คุณสมบัติทางเคมีและจุลชีววิทยาของเตาหูแข็งจากถั่ว

ดําทั้ง 4 ส่ิงทดลอง น้ันมีความแตกตางกัน (P≤0.05) ดัง

แสดงในตารางที่ 5 

การเพิ่มปริมาณ Na2SO4 และอุณหภูมิที่ใชใน

การตกตะกอน ทําใหความช้ืนลดลงเ น่ืองจากการ

ตกตะกอนโปรตีนที่อุณหภูมิสูง สงผลใหโปรตีนอุมนํ้าได

นอย (Catharing et al., 1999) จึงทําใหเตาหู มี

ความช้ืนลดลง สวนปริมาณเยื่อใย เถา และไขมันที่

พบวามีแนวโนมลดลง เน่ืองสภาวะดังกลาวมีอิทธิพลตอ

การตกตะกอนของโปรตีนที่ละลายนํ้า อีกทั้ง Na2SO4 มี

ความจําเพาะในการจับกับอนุภาคของโปรตีน (วันชัย, 

2527) มากกวาเยื่อใย แรธาตุ และไขมันที่ละลายอยูใน

นํ้านม โดย Na2SO4 จะแตกตัวเปน Na+ และ SO4
2- ซ่ึง

โซเดียมอิออน (Na+) จะทําปฏิกิริยา (จับ) กับโปรตีน

แลวทําใหเกิดการตกตะกอน (Shurtleff and Aoyagi, 

1979) จึงทําใหเยื่อใย แรธาตุ และไขมันสามารถ

ตกตะกอนลงมาไดนอยกวาโปรตีน สวนอุณหภูมิที่ใชใน
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การตกตะกอนที่สูงข้ึนจะเปนตัวเรงปฏิกิริยาการจับตัว

กันของ Na2SO4 กับโปรตีน (วัฒนา, 2534) นอกจากน้ี

อุณหภูมิในการตกตะกอนที่เพิ่มขึ้นสงผลใหคาพีเอชมี

แนวโนมลดลง เน่ืองจากการใชอุณหภูมิสูงจะทําใหเกิดการ

แตกตัวของนํ้าเปนไฮโดรเนียมอิออน (H3O
+) ไดมากขึ้น ซ่ึง

การวัดคาพีเอชเปนการวัดคาความเขมขนของไฮโดร

เนียมอิออน ดังน้ันเม่ือความเขมขนของไฮโดรเนียม 

อิออนมากขึ้นจะทําใหคาพีเอชต่ําลง (มีความเปนกรด

สูงขึ้น) (วรรณ,ี 2541) สอดคลองกับรายงานของสุมณฑา 

(2545) ที่กลาววาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสงผลใหพีเอช

ของอาหารมีแนวโนมเปนกรดเพิ่มสูงข้ึน สวนปริมาณ 

Na2SO4 ที่เพิ่มขึ้นไมสงผลใหคาพีเอชลดต่ําลง เน่ืองจาก 

Na2SO4 มีความเปนกลาง (pH = 7.0) (Shurtleff and 

Aoyagi, 1979) การเติมสารดังกลาวลงในระบบ (นํ้านม

ถั่วดํา) จึงไมสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงของคาพีเอช 

สวนปริมาณแอนโธไซยานินท่ีมีแนวโนมลดลงน้ัน เกิด

จากอุณหภูมิที่ใชในการตกตะกอนที่สูงขึ้น ทําใหแอนโธไซ

ยานินถูกทําลาย (ทิพวด,ี 2550) 

การเพิ่มปริมาณสารชวยตกตะกอนจะสงผล

ใหจํานวนเช้ือจุลินทรียท้ังหมดมีแนวโนมลดลง (ตาราง

ที่ 5) เน่ืองจากสารดังกลาวเปนเกลือชนิดหน่ึงซ่ึงมีฤทธ์ิ

ในการยับยั้งเช้ือจุลินทรียได (สุภาพร, 2553) ดังน้ันการ

เพิ่มปริมาณของ Na2SO4 จึงสงผลใหเช้ือจุลินทรีย

ทั้งหมดมีแนวโนมลดลง  สวนอุณหภู มิที่ ใช ในการ

ตกตะกอนที่ สูงขึ้นเปนปจจัยหลักที่ทํ า ให จํานวน

เช้ือจุลินทรียทั้งหมดลดลง ซ่ึงจุลินทรียโดยท่ัวไปจะถูก

ทําลายที่อุณหภูมิ 72oC และพบวาจํานวนเช้ือจุลินทรีย

ที่พบในตัวอยางอาหารจะสวนทางกับการเพิ่มข้ึนของ

อุณหภูมิ (สุมนฑา, 2545) ดังน้ันในส่ิงทดลองที่ใช

อุณหภูมิในการตกตะกอนสูงกวาจึงสามารถทําลายเช้ือ

จุลินทรียที่มีอยูในนํ้านมถ่ัวดําไดมากกวาดวย และเม่ือ

จํานวนเช้ือจุลินทรียเริ่มตนในนํ้านมถั่วดําลดลงจึงสงผล

ใหจํานวนเช้ือจุลินทรียในตัวอยางเตาหูแข็งลดลงดวย 

จากตารางที่ 6 พบวาทั้งปริมาณ Na2SO4 

และอุณหภูมิ เปนปจจัยที่สงผลตอคา L* คา c* คา h 

และคาความแนนเน้ือของเตาหูแข็งจากถั่วดํา โดยพบวา

การเพิ่มปริมาณสารชวยตกตะกอนจะสงผลใหคา L*, 

c* และคา h มีแนวโนมลดลง ในขณะที่คาความแนน

เ น้ือ มีแนวโนม เพิ่ มขึ้ น  ส วนอุณหภู มิที่ ใ ช ในการ

ตกตะกอนที่สูงขึ้นจะทําใหคา L*, c*, และคา h มี

แนวโนมลดลง แตจะทําใหคาความแนนเน้ือมีแนวโนม

เพิ่มขึ้น ทั้ง น้ียังพบวามีปฏิสัมพันธระหวางปริมาณ 

Na2SO4 (ปจจัยที่ 1) และอุณหภูมิที่ใชในการตกตะกอน 

(ปจจัยที่ 2) ซ่ึงสงผลตอคา L* และคา h (P≤0.05) โดย

พบวาเม่ือมีการเพิ่มปริมาณ Na2SO4 และอุณหภูมิที่ใช

ในการตกตะกอนที่สูงขึ้น จะสงผลใหคา L* และคา h มี

แนวโนมลดลง แตอยางไรก็ตามพบวาการเปล่ียนแปลง

ของคา c* และคาความแนนเน้ือน้ันมิไดเกิดจาก

ปฏิสัมพันธระหวางปจจัยทั้งสอง (P>0.05) 

การเพิ่มปริมาณสารชวยตกตะกอนจะสงผล

ใหปริมาณความช้ืน เยื่อใย เถา ไขมัน คาพีเอช และ

ปริมาณแอนโธไซยานิน มีแนวโนมลดลง ในขณะที่ปริมาณ

โปรตีน และคารไฮเดรตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สวนอุณหภูมิที่

ใชในการตกตะกอนที่สูงขึ้นจะทําใหปริมาณความช้ืนเยื่อ

ใย เถา ไขมัน คาพีเอช และปริมาณแอนโธไซยานิน มี

แนวโนมลดลง ในขณะที่ปริมาณโปรตีน และคารไฮเดรตมี

แนวโนมเพิ่มขึ้น และพบวามีปฏิสัมพันธระหวางปจจัยที่ 

1 และปจจัยที่ 2 สงผลตอปริมาณโปรตีน เยื่อใย และ

ไขมัน โดยพบวาเม่ือมีการเพิ่มปริมาณ Na2SO4 และ

อุณหภูมิที่ ใชในการตกตะกอนที่ สูงขึ้น จะสงผลให

ปริมาณเยื่อใย และไขมันมีแนวโนมลดลง ในขณะที่จะ

ทําใหปริมาณโปรตีนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตาม

พบวาการเปล่ียนแปลงของปริมาณความช้ืนเถ า 

คารโบไฮเดรต คาพีเอช และปริมาณแอนโธไซยานินมิได

เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางปจจัยทั้ง2 (P>0.05) ใขณะ

เดียวกันการเพิ่มปริมาณ Na2SO4 และอุณหภูมิที่ใชในการ
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ตกตะกอนที่สูงขึ้นก็จะทําใหจํานวนเช้ือจุลินทรียทั้งหมดมี

แนวโนมลดลงเชนเดียวกัน แตทั้ ง น้ี ไมพบวาเ กิด

ปฏิสัมพันธระหวางปจจัยที่ 1 และปจจัยที่ 2 ตอการ

เปล่ียนแปลงของจํานวนเช้ือจุลินทรียทั้งหมด 

จากผลการศึกษาพบวาส่ิงทดลองท่ี 4 เปนส่ิง

ทดลองที่เหมาะสมในการนําไปใชศึกษาขั้นตอไปทั้งน้ี

เน่ืองจากใหปริมาณผลผลิต (% yield) และไดรับ

คะแนนความชอบรวมสูงกวาในส่ิงทดลองอ่ืน ๆ) และ

ยังมีปริมาณไขมันต่ํา ในขณะที่มีปริมาณโปรตีน และ

คารโบไฮเดรตสูงกวาในส่ิงทดลองอ่ืน ๆ แตพบวามี

ปริมาณแอนโธไซยานินต่ํา อยางไรก็ตามปริมาณแอนโธไซ

ยานินที่พบน้ันยังอยูในระดับสูงกวาที่ตรวจพบในเตาหูแข็งที่

ผลิตจากถั่ วเหลือง และการผลิตเตาหูแข็ งจากถั่วดําน้ัน

จําเปนตองใชปริมาณสารชวยตกตะกอน และอุณหภูมิที่ใชในการ

ตกตะกอนสูงกวาการผลิตเตาหูแข็งจากถั่วเหลือง ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ปริมาณโปรตีนในถั่วดําที่มีปริมาณนอยกวาเม่ือเปรียบเทียบกับ

ปริมาณโปรตีนที่พบในถั่วเหลือง ดังน้ันจึงจําเปนตองใชสารชวย

ตกตะกอนในปริมาณที่สูงกวาเพื่อใหเกิดการรวมตัวกันของโปรตีน

ไดดีขึ้น และสามารถตกตะกอนโปรตีนออกมาไดมากขึ้น 

และยังจําเปนตองใชอุณหภูมิในการตกตะกอนที่สูงกวา 

80oC โดยจากผลการทดลองในเบื้องตนพบวาที่ระดับ

อุณหภูมิดังกลาวไมสามารถทําใหโปรตีนเสียสภาพไดมาก

เทาที่ควร (โปรตีนยังมีความสามารถในการอุมนํ้าไดสูง) ซ่ึง

การตกตะกอนโปรตีนเพื่อผลิตเตาหูแข็งน้ันจําเปนตอง

ทําให โปรตีนมีความสามารถในการอุม นํ้าไดนอย 

(Catharing et al., 1999) 
 

ตารางท่ี 5 ผลการตรวจวัดคุณลักษณะของเตาหูแข็งจากถั่วดําทั้ง 4 ส่ิงทดลอง 

คุณลกัษณะดานตาง ๆ 
สิ่งทดลองที ่

1 2 3 4 

คา L* 55.71a±0.03 54.39b±0.03 53.44c±0.15 52.60d±0.24 

คา c* 34.54a±0.10 34.43a±0.05 34.28b±0.03 34.13c±0.05 

คา h (degree) 67.19a±0.07 66.26b±0.04 65.36c±0.06 64.08d±0.06 

ความแนนเน้ือ (Newton/mm2) 6.14d±0.03 6.44c±0.09 6.61b±0.04 6.77a±0.03 

ความชื้น (%) 69.37a±0.17 68.51b±0.34 67.14c±0.05 66.62d±0.09 

ปริมาณโปรตีน (%) 5.50d±0.03 5.66c±0.03 5.77b±0.05 5.83a±0.03 

ปริมาณเยื่อใย (%) 0.46a±0.01 0.33b±0.02 0.22c±0.02 0.15d±0.01 

ปริมาณเถา (%) 1.28a±0.01 1.26b±0.01 1.23c±0.01 1.21d±0.01 

ปริมาณไขมัน (%) 1.84a±0.05 1.79a±0.10 1.59b±0.01 1.05c±0.03 

ปริมาณคารโบไฮเดรต (%) 21.55d±0.22 22.45c±0.40 24.05b±0.06 25.14a±0.09 

คาพีเอช 5.91a±0.01 5.83b±0.01 5.74c±0.01 5.63d±0.01 

ปริมาณแอนโธไซยานิน (mg/100 g) 3.87a±0.04 3.80b±0.02 3.75b±0.05 3.62c±0.03 

จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (log CFU/g) 2.66a±0.02 2.54b±0.04 2.43c±0.04 2.35d±0.03 

หมายเหตุ:  ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) (ทํา 3 ซ้ํา) โดยกําหนดให สิ่งทดลองที่ 1 คือ 

เตาหูแข็งจากถ่ัวดําที่ตกตะกอนดวยโซเดียมซัลเฟต 0.66% ที่อุณหภูมิเริ่มตน 90oC สิ่งทดลองที่ 2 คือ เตาหูแข็งจากถ่ัวดําที่

ตกตะกอนดวยโซเดียมซัลเฟต 0.66% ที่อุณหภูมิเริ่มตน 98oC สิ่งทดลองที่ 3 คือ เตาหูแข็งจากถ่ัวดําที่ตกตะกอนดวยโซเดียมซัลเฟต 

1.0% ที่อุณหภูมิเริ่มตน 90oC สิ่งทดลองที่ 4 คือ เตาหูแข็งจากถ่ัวดําที่ตกตะกอนดวยโซเดียมซัลเฟต 1.0% ที่อุณหภูมิเริ่มตน 98oC 
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ตารางท่ี 6 ปจจัยที่สงผลตอคุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของเตาหูแข็งจากถั่วดํา 

คุณลกัษณะดานตาง ๆ 
ปจจัยที่ 1 ปจจัยที่ 2 ปฏสิัมพันธระหวางปจจยัที่ 1 และ ปจจยัที่ 2 

P P P 

คา L* <0.001 <0.001 0.020* 

คา c* <0.001 0.009 0.659ns 

คา h (degree) <0.001 <0.001 0.001* 

คาความแนนเน้ือ <0.001 <0.001 0.065ns 

ความชื้น <0.001 <0.001 0.184ns 

ปริมาณโปรตีน <0.001 <0.001 0.028* 

ปริมาณเยื่อใย <0.001 <0.001 0.011* 

ปริมาณเถา <0.001 0.003 0.500ns 

ปริมาณไขมัน <0.001 <0.001 <0.001 

ปริมาณคารโบไฮเดรต <0.001 <0.001 0.566ns 

คาพีเอช <0.001 <0.001 0.760ns 

ปริมาณแอนโธไซยานิน <0.001 0.001 0.167ns 

จํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมด  <0.001 0.001 0.307ns 

หมายเหตุ: P หรือคา sig เปนคาที่ใชในการตัดสินใจวาจะยอมรับหรือปฎิเสธสมมุติฐาน; * = มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P≤0.05); ns = ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยกําหนดให ปจจัยที่ 1 คือ ปริมาณโซเดียมซัลเฟตที่ใช

ตกตะกอนโปรตีน (0.66% และ 1.0% ของนํ้าหนักสวนผสมทั้งหมด) ปจจัยที่ 2 คือ อุณหภูมิเริ่มตนที่ใชในการตกตะกอนโปรตีน 

(90oC และ 98oC) 
 

3 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของเตาหูแข็งท่ีผลิต

จากถั่วดํา และถั่วเหลือง 

การเปรียบเทียบคุณลักษณะระหวางเตาหู

แข็งจากถั่วดํากับเตาหูแข็งจากถั่วเหลืองพบวาเตาหูแข็ง

จากถั่วเหลืองมีคา L* c* h คาความแนนเน้ือ ปริมาณ

ความช้ืน โปรตีน เยื่อใย เถา ไขมัน คาพีเอช และจํานวน

เช้ือจุลินทรียทั้งหมดมีคาสูงกวาเตาหูแข็งจากถ่ัวดํา 

นอกจากน้ีเตาหูแข็งท่ีผลิตจากถ่ัวดํามีขอดีท่ีเหนือกวา

เตาหูแข็งที่ผลิตจากถั่วเหลือง คือ มีปริมาณแอนโธไซ-

ยานินสูง และมีปริมาณไขมันที่ต่ํากวา (ตารางที่ 7) และ

เม่ือนําตัวอยางเตาหูแข็งทั้ง 2 ชนิด มาทําการประเมิน

คุณภาพดานประสาทสัมผัสดานสี กล่ินหอมเฉพาะตัว 

รสชาติ เ น้ือสัมผัส และความชอบรวม พบวาไดรับ

คะแนนความชอบในดานตาง ๆ อยูในชวง 6.56–7.20 

6.20–6.70 6.43–7.23 6.96–7.63 และ 6.70–7.23 

ตามลําดับ ซ่ึงคะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะมี

ความแตกตางกัน (P≤0.05) (ตารางที่ 8) โดยดานสี กล่ิน

หอมเฉพาะตัว รสชาติ และความชอบรวม พบวาตัวอยาง

เตาหูแข็งจากถั่วดํามีแนวโนมของคะแนนความชอบใน

ดานดังกลาวสูงกวาเตาหูแข็ งที่ผลิตจากถั่วเหลือง 

เน่ืองจากกล่ินของเตาหูแข็งจากถั่วดํามีกล่ินของสาร 

ไพราซีนนอยกวาในเตาหูแข็งจากถั่วเหลือง (ดังไดกลาว

มาแลวขางตน) ซ่ึงกล่ินดังกลาวเปนปจจัยหลักที่มีอิทธิพล

ตอการยอมรับโดยตรงตอผูบริโภค (สมเกียรติ, 2532) แต

อยางไรก็ตามในสวนของคะแนนความชอบดานเน้ือสัมผัส 

(ตารางที่ 8) พบวาตัวอยางเตาหูแข็งที่ผลิตจากถั่วดําไดรับ

คะแนนความชอบนอยกวา โดยเตาหูแข็งจากถั่วเหลือง

น้ันยังคงมีความแนนเน้ือมากกวาเตาหูแข็งจากถั่วดํา

เน่ืองจากปริมาณโปรตีนเริ่มตนในวัตถุดิบที่ สูงกวา 

(34.0%) ที่พบในถั่วดํา (23.8%) ดังน้ันโปรตีนตกตะกอน
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ตารางท่ี 7 คุณลักษณะของเตาหูแข็งจากถั่วดําและถั่วเหลือง 

คุณลกัษณะดานตาง ๆ 
เตาหูแข็ง 

ถั่วดํา ถั่วเหลือง 

คา L* 52.60b 78.45a 

คา c* 34.13d 36.11a 

คา h (degree) 64.08b 68.62a 

ความแนนเน้ือ (Newton/mm2) 6.77b 7.60a 

ความชื้น (%) 66.62b 70.64a 

ปริมาณโปรตีน (%) 5.83b 8.15a 

ปริมาณเยื่อใย (%) 0.15b 0.51a 

ปริมาณเถา (%) 1.21b 1.36a 

ปริมาณไขมัน (%) 1.05b 2.68a 

ปริมาณคารโบไฮเดรต (%) 25.14a 16.64b 

คาพีเอช 5.63b 6.00a 

ปริมาณแอนโธไซยานิน (mg/100 g) 3.62a 1.54b 

จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (log CFU/g) 2.35b 2.73a 

หมายเหต:ุ ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) (ทํา 3 ซ้ํา) 
 

ตารางท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพดานประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑเตาหูแข็งจากถั่วดําและถั่วเหลือง 

เตาหูแข็ง 
คุณลกัษณะดาน (คะแนน) 

สี กลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาต ิ เนื้อสัมผัส ความชอบรวม 

ถั่วดํา 7.20a±0.8 6.70a±0.7 7.23a±1.0 6.96b±1.0 7.23a±0.9 

ถั่วเหลือง 6.56b±0.9 6.20b±0.6 6.43b±0.6 7.63a±0.7 6.70b±0.9 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) (ผูทดสอบชิม 30 คน) 
 

 

ออกมาไดสูงกวา แมจะใชปริมาณสารชวยตกตะกอน และ

อุณหภู มิในการตกตะกอนท่ีต่ํ ากวาก็ตาม โดยการ

ตกตะกอนโปรตีนออกมาไดมากจะสงผลใหเตาหูมีเน้ือ

สัมผัสที่แนนขึ้น (ความแนนเน้ือสูง) ดังน้ันแนวทางในการ

พัฒนาเน้ือสัมผัสของเตาหูแข็งที่ผลิตจากถั่วดําใหมีเน้ือ

สัมผัสใหเพิ่มขึ้นใกลเคียงกับเตาหูแข็งที่ผลิตจากถั่วเหลือง

จึงตองหาวิธีการในการตกตะกอนเพื่อใหไดตะกอนของ

โปรตีนออกมาใหไดมากกวาเดิม (Catharing et al., 

1999) 
 

 

สรุปผลการวิจัย 

สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเตาหูแข็งจาก

ถั่วดําคือ การใชปริมาณ Na2SO4 1.0% ที่อุณหภูมิใน

การตกตะกอนโปรตีนเริ่มตน 98oC โดยใหปริมาณ

ผลผลิต (%yield) เตาหูแข็งจากถั่วดําสูงกวาที่สภาวะ

อ่ืน ๆ คือ 80% ของปริมาตรนํ้านมถั่วดํา (w/v) และ

เม่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะระหวางเตาหูแข็งที่ผลิต

จากถั่วดํา และถั่วเหลืองพบวาเตาหูแข็งที่ผลิตจากถั่ว

ดําจะมีปริมาณไขมันอยูในระดับที่ต่ํากวา (2.08%) และมี

ปริมาณแอนโธไซยานินสูงที่สูงกวา (1.63%) แตปริมาณ

ของโปรตีนที่พบจะต่ํากวาในเตาหูแข็งที่ผลิตจากถ่ัว

เหลือง อีกทั้งยังพบวาคุณลักษณะของเน้ือสัมผัสยังดอย
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กวาเม่ือเปรียบเทียบกับเตาหูแข็งที่ผลิตจากถั่วเหลือง 

อยางไรก็ตามจากการศึกษาครั้งน้ีพบวามีความเปนไป

ไดในการนําถั่วดํามาใชในการผลิตเปนเตาหูแข็งแทน

การผลิตแบบเดิมที่ใชถั่วเหลือง 
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งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

แผนดินประจําป  2555 ในการดําเ นินงาน จาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 
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