วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 19 ฉบับที 1 ม.ค.-มี.ค. 54

การทดแทนนมผงขาดมันเนยด้ วยโปรตีนถัวเหลืองสกัด
ในไอศกรีมไขมันตํา
Substitution of Soy Protein Isolate for Non Fat Dry Milk
in Low Fat Ice Cream
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี$มีวตั ถุประสงค์เพื(อสกัดโปรตีนจากกากถัว( เหลืองที(สกัดนํ$ามันออกแล้ว เพื(อนําไปทดแทนนม
ผงขาดมันเนยในไอศกรี มไขมันตํ(า และทดสอบรสที(สามารถลดกลิ(นรสของโปรตีนถัว( เหลืองสกัด (SPI) ใน
ไอศกรี ม จากการศึกษากากถัว( เหลือง 2 ชนิดคือ กากถัว( เหลืองที(แยกเปลือกและไม่แยกเปลือก พบว่ากากถัว( เหลือง
ที(ไม่แยกเปลือกให้ร้อยละผลได้มากกว่ากากถัว( เหลืองที( แยกเปลือก (p<0.05) แล้วทําการศึ กษาผลของการล้าง
แอลกอฮอล์กากถัว( เหลืองที(ไม่แยกเปลือกก่อนนํามาผลิต SPI พบว่า การล้างแอลกอฮอล์ได้ร้อยละผลได้ของการ
ผลิต SPI น้อยกว่าการไม่ลา้ งแอลกอฮอล์ (p<0.05) ดังนั$นการผลิต SPI สําหรับนํามาใช้ในไอศกรี มจึงผลิตจากกาก
ถัว( เหลืองที(ไม่แยกเปลือกและไม่ผา่ นการล้างแอลกอฮอล์ ซึ(งเมื(อศึกษาระดับการทดแทนนมผงขาดมันเนยด้วย SPI
ในไอศกรี มไขมันตํ(าที(ปริ มาณ 0, 3 และ 5% โดยนํ$าหนักพบว่าการทดแทนนมผงด้วย SPI ทําให้ค่าความสว่าง (L)
และค่าสี แดง (a) ของส่วนผสมไอศกรี มลดลง (p<0.05) และการทดแทนนมผงด้วย SPI ที(ปริ มาณ 5% ให้ค่าความ
หนื ดสู งที(สุด และ overrun ตํ(าที(สุด ไอศกรี มที(มีการทดแทนนมผงด้วย SPI 3% ได้รับคะแนนการยอมรับจาก
ผูบ้ ริ โภคไม่แตกต่างจากไอศกรี มที(ไม่มีการทดแทนนมผงด้วย SPI (p>0.05) และรสกาแฟสามารถกลบกลิ(นของ
SPI ได้ดีกว่ารสชอคโกแลต (p<0.05)
คําสําคัญ: กากถัว( เหลือง ไอศกรี ม โปรตีนถัว( เหลืองสกัด การทดแทน

Abstract
This research was to extract soy protein from defatted soy meal, to substitute the soy protein isolate
(SPI) for non fat dry milk in low fat ice cream and to investigate flavor that can mask SPI flavor in ice cream.
Dehulled and non-dehulled soy meals were chosen to produce SPI. The higher yield was found in the
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production of SPI from non-dehulled soymeal (p≤0.05). The effect of alcohol washing of soymeal prior to
extraction of SPI on yield of SPI was investigated. Alcohol washing gave lesser SPI yield than did no alcohol
washing (p≤0.05). Therefore, SPI was produced from non-dehulled soymeal without alcohol washing prior to
extraction. Level of substitution of SPI (0, 3, and 5% w/w) was examined to produce low fat ice cream. The
results showed that substitution of SPI for non fat dry milk reduced brightness (L) and redness (a) values of the
ice cream mix (p≤0.05). Substitution of SPI at the level of 5% gave the highest viscosity (p≤0.05) and the
lowest overrun (p≤0.05). Overall acceptance of the ice cream with 3% SPI substitution was insignificantly
different from that of the ice cream without SPI substitution (p>0.05). Coffee flavor could mask SPI flavor
better than chocolate flavor (p≤0.05).
Keywords: soy meal, ice cream, soy protein isolate, substitution
โครงงานวิจัยนี$ จึงมี วตั ถุประสงค์เพื(อสกัด
โปรตี น จากกากถั(ว เหลื อ งที( ผ่า นกระบวนการสกัด
นํ$ามันแล้ว มาทดแทนนมผงขาดมันเนยในไอศกรี ม
ไขมันตํ(า เป็ นการเพิ(มทางเลือกของผลิตภัณฑ์ที(อุดม
ด้วยคุ ณประโยชน์ให้แก่ ผูบ้ ริ โภค รวมทั$งเพื(อศึ กษา
การใช้ ส ารกลิ( น รสในการปรุ งแต่ ง กลิ( น รสของ
ผลิตภัณฑ์เพื(อให้ผบู ้ ริ โภคยอมรับมากขึ$น

1. บทนํา
กากถัว( เหลืองเป็ นผลผลิตที( ได้จากการผลิต
นํ$ามันจากถัว( เหลื อง ซึ( งโรงงานนํ$ามันจะขายกากถัว(
เหลืองให้แก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ในราคาตํ(า แต่
เนื( องจากกากถัว( เหลื องมี ปริ มาณโปรตี นสู ง และมี
กรดอะมิโนจําเป็ นสําหรับมนุษย์หลายชนิ ด [1] กาก
ถัว( เหลืองจึ งเป็ นแหล่งอาหารโปรตีนคุ ณภาพสู งที( มี
ราคาตํ(านอกจากนั$นสารไอโซฟลาโวนในโปรตีนกาก
ถั(ว เหลื อ งยัง สามารถป้ องกัน โรคกระดู ก พรุ น [2]
โรคมะเร็ งต่อมลูกหมาก และมะเร็ งเต้านม [3] ลด
ปริ มาณคอเลสเตอรอลในเลือด และลดอัตราเสี( ยงของ
การเกิ ดโรคหัวใจ [4] ปั จจุบนั ได้มีการศึ กษาวิธีการ
สกัดโปรตีนจากถัว( เหลือง และการนําโปรตีนจากถัว(
เหลืองไปใช้ในผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ เนื( องจากสมบัติเชิ ง
หน้าที( ของโปรตีนถัว( เหลือง กล่าวคือ การละลายนํ$า
การให้ความคงตัวกับอิมลั ชัน และการเกิดโฟม [5] แต่
เนื( องจากโปรตี นจากถัว( เหลื องมี กลิ( นเฉพาะของถั(ว
เหลือง ซึ(งไม่เป็ นที(ยอมรับของผูบ้ ริ โภค ทําให้การนํา
โปรตี นถั(วเหลื อ งไปใช้ในผลิ ต ภัณ ฑ์ตอ้ งมี การปรุ ง
แต่งกลิ(นรสเพื(อกลบกลิ(นของถัว( เหลือง [6, 7]

2. วัตถุดิบและวิธีการทดลอง
2.1 วัตถุดบิ
กากถัว( เหลืองแยกเปลือกและไม่แยกเปลือก
ที( ผ่านกระบวนการสกัดนํ$ามันได้จากบริ ษทั ธนากร
ผลิ ตภัณฑ์น$ ํามันพืช จํากัด นมผงขาดมันเนยได้จ าก
บริ ษทั เนสท์เล่ ประเทศไทย จํากัด
2.2 การเตรียมกากถัวเหลือง
นํากากถัว( เหลือง 2 ชนิ ด คือ กากถัว( เหลือง
แยกเปลือกและไม่แยกเปลือกมาล้างแอลกอฮอล์ โดย
นํากากถัว( เหลืองผสมกับเอธานอล 85% ในอัตราส่ วน
5:1 โดยนํ$าหนักต่อปริ มาตร กวนเป็ นเวลา 30 นาที ที(
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อุณหภูมิหอ้ ง โดยใช้ความเร็ วในการกวน 120 รอบต่อ
นาที กรองเอาเฉพาะกากถั(ว เหลื อ งด้ว ยผ้า ขาวบาง
แล้วนํามาผึ(งลมให้แห้ง เก็บกากถัว( เหลืองที( ได้ในถุง
สุญญากาศ ที(อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

คัดเลือกชนิ ดของกากถัว( เหลืองจากร้อยละ
ผลได้เ พื(อใช้ใ นการทดลองขั$นต่ อไป โดยร้ อ ยละ
ผลได้คาํ นวณได้ดงั นี$
ร้อยละผลได้ = นํ$าหนักของโปรตีนถัว( เหลืองสกัด x 100
นํ$าหนักของกากถัว( เหลืองที(ใช้

2.3 ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบโดยประมาณของกากถั ว
เหลือง
วิเคราะห์ องค์ประกอบโดยประมาณ คื อ
ความชื$ น ไขมัน โปรตีน เถ้า และคาร์ โบไฮเดรต [8]
ของกากถัว( เหลืองแยกเปลือกและไม่แยกเปลือกที(ลา้ ง
แอลกอฮอล์เปรี ยบเทียบกับกากถัว( เหลืองแยกเปลือก
และไม่ แ ยกเปลื อ กที( ไ ม่ ไ ด้ ล ้ า งแอลกอฮอล์ วาง
แผนการทดลองแบบ Factorial design ทดลอง 2 ซํ$า

2.4.2 ผลของการล้ างกากถัวเหลืองด้ วยแอลกอฮอล์
นํากากถัว( เหลืองที( ผ่านการคัดเลื อกจากข้อ
2.4.1 มาล้างแอลกอฮอล์ตามวิธีในข้อ 2.2 ก่อนทําการ
สกัดโปรตีนตามวิธีในข้อ 2.4.1 เปรี ยบเทียบกับกาก
ถัว( เหลืองที(ไม่ได้ลา้ งด้วยแอลกอฮอล์ คัดเลือกวิธีการ
สกัด SPI (วิธีลา้ งหรื อไม่ลา้ งแอลกอฮอล์) จากร้อยละ
ผลได้ สําหรับการผลิต SPI เพื(อใช้ทดแทนนมผงขาด
มันเนยในไอศกรี มไขมันตํ(า
วาง แ ผ น การ ท ด ล อ ง แ บ บ Completely
randomized design ทดลอง 2 ซํ$า
วิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบโดยประมาณของ
SPI ที(ผลิตได้จากการสกัดทั$ง 2 วิธี ทางด้านความชื$น
ไขมัน โปรตีน เถ้า และคาร์โบไฮเดรต [8]

2.4 ศึ กษาปั จจัยทีมีผลต่ อการผลิตโปรตีนถัวเหลือง
สกัด (Soy protein isolate ; SPI)
2.4.1 ผลของชนิดกากถัวเหลือง
ทําการสกัดโปรตีนจากกากถัว( เหลืองที( แยก
เปลื อกและไม่แยกเปลือกที( ผ่านการล้างแอลกอฮอล์
ตามวิธีในข้อ 2.2 โดยผสมกับนํ$าในอัตราส่ วน 10:1
โดยนํ$าหนักต่อปริ มาตร แล้วปรับ pH ด้วยเครื( องวัด
pH (WPA รุ่ น CD500) ให้มีค่าเท่ากับ 8 นําไปหมุน
เหวีย( งด้วยเครื( อง Ultracentrifuge (Sorvall รุ่ น RC 5C)
ที( 11,000 rpm นาน 15 นาที นําสารละลายที(ได้มา
ปรับ pH ให้ได้ 4.5 ซึ( งเป็ น pH ที(จุดไอโซอิเล็กตริ ก
ของโปรตี นถัว( เหลื องก่อนนําไปหมุนเหวี(ยงอีกครั$ ง
นําตะกอนที(ได้มาละลายนํ$าที( pH 7 จากนั$นจึงทําแห้ง
โดยใช้เครื( องอบแห้งแบบถาด (PKL รุ่ น CD-1) ที(
อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 6 ชัว( โมง จะได้
โปรตีนถัว( เหลืองสกัดหรื อ SPI
วาง แ ผ น การ ท ด ล อ ง แ บ บ Completely
randomized design ทดลอง 2 ซํ$า

2.5 ศึกษาปริ มาณการทดแทนนมผงขาดมันเนยด้ วย
SPI ในไอศกรีมไขมันตํา
2.5.1 การผลิตไอศกรีมไขมันตํา
ผลิตไอศกรี มไขมันตํ(าทดแทนนมผงขาดมัน
เนยบางส่ วนด้วย SPI โดยใช้ปริ มาณการทดแทนเป็ น
0, 3 และ 5% โดยนํ$าหนัก โดยมีสูตรการทําไอศกรี ม
ไขมันตํ(าดังแสดงในตารางที( 1 การผลิตไอศกรี ม เริ( ม
จากนํ า ส่ วนผสมที( ไ ด้ ค ํ า นวณแล้ ว มาผสมกั น ที(
อุณหภูมิ 50-55 °C จากนั$นผสมต่อด้วยเครื( องปั( นผสม
(Panasonic รุ่ น MK-5080M) เมื( อส่ ว นผสมไอศกรี ม
เข้ากันดี แล้ว จึ งนํามาฆ่าเชื$ อที( อุณหภูมิ 69 °C เป็ น
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2.5.4 ประเมินผลทางประสาทสัมผัสของไอศกรีม
ประเมิ น สมบัติท างด้านลักษณะปรากฏ สี
กลิ( นรส รสชาติ ความหวาน เนื$ อสัมผัส ความเนี ยน
และความชอบโดยรวมของไอศกรี ม และใช้
แบบทดสอบแบบ Hedonic Scale 9 ระดับ โดยใช้ผู ้
ทดสอบที( เป็ นผูบ้ ริ โภค 30 คน ทําการทดลอง 2 ซํ$า
คั ด เลื อ กสู ต รที( ผู ้ท ดสอบให้ ก ารยอมรั บ ในด้ า น
ประสาทสัมผัส เพื(อศึกษาในขั$นตอนต่อไป

เวลา 30 นาที แล้วทําให้เย็นจนมีอุณหภูมิต(าํ กว่า 5 °C
และบ่มที( 4 °C เป็ นเวลา 24 ชัว( โมง หลังจากนั$นจึงทํา
ให้เป็ นไอศกรี มด้วยเครื( องปั( นไอศกรี ม (Katomo รุ่ น
HA 3505) นําไปแช่แข็งในตูแ้ ช่แข็งอุณหภูมิ -18 °C
จากนั$น ทํา การวัด สมบัติ ท างเคมี แ ละกายภาพ และ
ประเมินผลทางประสาทสัมผัสของไอศกรี มไขมันตํ(า
ที(ผลิตได้
วาง แ ผ น การ ท ด ล อ ง แ บ บ Completely
randomized design ทดลอง 2 ซํ$า
ตารางที 1 สูตรการทําไอศกรี ม
ส่ วนผสม
ร้ อยละ
Milk fat
5
Milk Solid Non Fat 15.5
Sucrose
8
Corn syrup solid
5.5
Stabilizer
0.35
Emulsifier
0.10
Flavor
0.7
Soy Protein Isolate
0

ร้ อยละ
5
12.5
8
5.5
0.35
0.10
0.7
3

2.6 ศึกษาการแต่ งกลิน รสของไอศกรีมไขมันตํา
เตรี ยมไอศกรี มด้วยสู ตรที( คดั เลื อกได้ โดย
ใช้ 2 กลิ(นรส คื อ กาแฟและชอคโกแลต วัดสี ของ
ส่วนผสมไอศกรี ม และเปอร์ เซ็นต์โอเวอร์ รัน ตามข้อ
2.5.2
วาง แ ผ น การ ท ด ล อ ง แ บ บ Completely
randomized design ทดลอง 2 ซํ$า
ประเมิ น ผลทางประสาทสั ม ผัส ทางด้า น
ลักษณะปรากฏ สี กลิ( นรส รสชาติ ความหวาน เนื$ อ
สั ม ผัส ความเนี ย น และความชอบโดยรวมของ
ไอศกรี ม ตามข้อ 2.5.4 คัด เลื อ กไอศกรี ม สู ต รที( ผู ้
ทดสอบให้ก ารยอมรั บ ในด้านประสาทสัมผัส เพื( อ
ศึกษาในขั$นตอนต่อไป

ร้ อยละ
5
10.5
8
5.5
0.35
0.10
0.7
5

2.5.2 วัดสมบัตทิ างกายภาพและค่าความเป็ นกรดด่ าง
วัดความหนืดของส่วนผสมไอศกรี ม โดยใช้
เครื( อง Brookfield viscometer ที( 100 rpm จับเวลา 30
วินาที บันทึ กค่า (cP) วัดสี ของส่ วนผสมไอศกรี ม
ด้วยเครื( องวัดสี (Hunter Lab รุ่ น DP 9000TM) และวัด
ค่าเปอร์ เซ็นต์โอเวอร์ รัน (% overrun) ของไอศกรี ม
โดยคํานวณจากนํ$าหนัก เมื(อปริ มาตรไอศกรี มคงที(
วัด ค่ า pH ของส่ ว นผสมไอศกรี ม ด้ว ย
เครื( องวัด pH (WPA รุ่ น CD500)

2.7 ศึกษาองค์ ประกอบโดยประมาณและจุลชี ววิทยา
ของไอศกรีมสู ตรทีค ดั เลือกได้
2.7.1 วิเคราะห์ องค์ ประกอบโดยประมาณ
นํ า ไอศกรี มไขมั น ตํ( า สู ตรที( ได้ รั บ การ
คัด เลื อ กมาวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบโดยประมาณ
ท า ง ด้ า น ค วา ม ชื$ น ไ ข มั น โ ป ร ตี น เ ถ้ า แ ล ะ
คาร์โบไฮเดรต [8]
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ออก (Dehulling) ซึ( งขั$นตอนนี$ ถวั( เหลืองจะผ่านความ
ร้อน เพื(อไล่ความชื$นออกจากผิว [9]
กากถั(ว เหลื อ งที( แ ยกเปลื อ กและไม่ ล ้า ง
แอลกอฮอล์มีปริ มาณโปรตีนสูงที(สุดแตกต่างกันอย่าง
มี นั ย สํ า คั ญ (p≤0.05) เนื( อ งจากส่ ว นของเปลื อ ก
ประกอบด้วยส่วนที(ไม่ใช่โปรตีน 91% (นํ$าหนักแห้ง)
[10] การแยกเปลือกจึงเป็ นการช่วยกําจัดส่ วนที(ไม่ใช่
โปรตี น ออก อี ก ทั$ง การล้า งแอลกอฮอล์ แ ละกวน
ส่ วนผสม จะทําให้มีโปรตีนบางส่ วนละลายออกมา
กับแอลกอฮอล์ ซึ(งเป็ นส่วนที(ทิ$งไป
วิธีการเตรี ยมกากถัว( เหลืองมีผลต่อปริ มาณ
ไขมัน เถ้า และคาร์ โบไฮเดรตของถัว( เหลืองที( เตรี ยม
ได้ (p ≤ 0.05) (ตารางที( 3) โดยกากถัว( เหลืองที(ผ่าน
การล้ า งแอลกอฮอล์ มี ป ริ มาณไขมั น เถ้ า และ
คาร์โบไฮเดรตน้อยกว่ากากถัว( เหลืองที(ไม่ผา่ นการล้าง
แอลกอฮอล์ (p≤0.05) เนื( องจากแอลกอฮอล์ละลาย
ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต และวิตามินบางส่ วนออกจาก
กากถัว( เหลือง
ชนิ ด ของวัต ถุ ดิ บ มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณเถ้า และ
คาร์ โบไฮเดรต (p≤0.05) (ตารางที( 4) โดยปริ มาณ
เถ้าของกากถัว( เหลืองแยกเปลือก สูงกว่ากากถัว( เหลือง
ไม่แยกเปลือก (p≤0.05) ในทางกลับกันกากถัว( เหลือง
ไม่แยกเปลือกมีปริ มาณคาร์โบไฮเดรตมากกว่ากากถัว(
เหลืองแยกเปลือก (p≤0.05)

2.7.2 การตรวจสอบปริมาณจุลนิ ทรีย์
ตรวจปริ มาณจํ า นวนจุ ลิ น ทรี ย์ ท$ ั งหมด
(TPC; AOAC, 2000) ตรวจปริ มาณยีสต์และรา
Escherichia coli และ Coliform โดยใช้ 3M Petrifilm
2 ชนิด คือ YM (Yeast and Mold) Count Plate และ E.
coli Count Plate
2.8 วิเคราะห์ ทางสถิติ
วิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของค่ า เฉลี( ย ด้ว ย
Duncan’s New Multiple Range Test โดยใช้
โปรแกรมประมวลผลสําเร็ จรู ป

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล
3.1 องค์ ประกอบโดยประมาณของกากถัวเหลืองทีได้
จากการเตรียมโดยวิธีต่าง ๆ
ชนิ ดและวิธีการเตรี ยมกากถัว( เหลื อง มี ผล
ต่อปริ มาณความชื$นและโปรตีน (ตารางที( 2) โดยกาก
ถัว( เหลืองที(ไม่แยกเปลือกและผ่านการล้างแอลกอฮอล์
มี ป ริ มาณความชื$ นสู งที( สุ ด (p≤0.05) เนื( องจาก
แอลกอฮอล์ ที( ใ ช้ใ นการล้า งกากถั(ว เหลื อ งมี ค วาม
เข้มข้น 85% มีน$ าํ ถึง 15% อีกทั$งการทําแห้งกากถัว(
เหลืองหลังการล้างด้วยแอลกอฮอล์ ด้วยวิธี air dried
สามารถระเหยนํ$าได้เพียงบางส่ วน ส่ วนกากถัว( เหลือง
ที( ไ ม่แ ยกเปลื อ กนั$น ไม่ ผ่านขั$นตอนการแยกเปลื อ ก

ตารางที 2 ผลของการเตรี ยมและชนิ ดของกากถัว( เหลืองต่อปริ มาณความชื$นและโปรตีน (% โดยนํ$าหนัก) ในกาก
ถัว( เหลือง
ล้ างแอลกอฮอล์
ไม่ ล้างแอลกอฮอล์
องค์ ประกอบเคมี
แยกเปลือก
ไม่ แยกเปลือก
แยกเปลือก
ไม่ แยกเปลือก
ความชื$น
17.19 + 0.09 b
20.32 + 0.01 a
10.73 + 0.01 d
11.15 + 0.04 c
โปรตีน
47.02 + 0.15 c
43.19 + 0.32 d
48.79 + 0.14 a
48.16 + 0.02 b
หมายเหตุ ตัวเลขที(มีอกั ษรกํากับต่างกันในแถวนอนเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05)
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ตารางที 3 ผลของการเตรี ยมกากถัว( เหลืองต่อปริ มาณไขมัน เถ้า และคาร์โบไฮเดรต (% โดยนํ$าหนัก) ในกากถัว(
เหลือง
องค์ ประกอบเคมี
ล้ างแอลกอฮอล์
ไม่ ล้างแอลกอฮอล์
b
ไขมัน
0.30 + 0.04
0.48 + 0.05 a
เถ้า
5.37 + 0.13 b
6.22 + 0.24 a
คาร์โบไฮเดรต
30.48 + 0.59 b
33.89 + 0.37 a
หมายเหตุ ตัวเลขที(มีอกั ษรกํากับต่างกันในแถวนอนเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05)

ตารางที 4 ผลของชนิดกากถัว( เหลืองต่อปริ มาณไขมัน เถ้า และคาร์โบไฮเดรต (% โดยนํ$าหนัก) ในกากถัว( เหลือง
องค์ ประกอบเคมี
กากถัวเหลืองทีแ ยกเปลือก
กากถัวเหลืองทีไ ม่ แยกเปลือก
ไขมัน
0.40 + 0.09
0.39 + 0.13
a
เถ้า
5.95 + 0.55
5.64 + 0.43 b
คาร์โบไฮเดรต
31.80 + 2.08 b
32.57 + 1.87 a
หมายเหตุ ตัวเลขที(มีอกั ษรกํากับต่างกันในแถวนอนเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05)

ของการผลิต SPI น้อยกว่าการไม่นาํ กากถัว( เหลืองมา
ล้างแอลกอฮอล์ก่อน (p≤0.05) เนื( องจากตัวทําละลาย
แอลกอฮอล์น$ ี มี ผ ลต่อ การเปลี( ยนแปลงของโปรตี น
และขนาดโมเลกุล โดยขนาดโมเลกุลของโปรตี นที(
ผ่านการล้างแอลกอฮอล์จะใหญ่กว่าโปรตีนที(ไม่ผ่าน
การล้างแอลกอฮอล์ [11] ซึ( งลักษณะดังกล่าวทําให้
สภาพโครงสร้างของโปรตีนละลายได้นอ้ ยลง ร้อยละ
ผลได้ใ นการผลิ ต SPI จากกากถั(ว เหลื อ งที( ล ้า ง
แอลกอฮอล์จึงน้อยกว่าไม่ลา้ งแอลกอฮอล์

3.2 ผลของชนิดกากถัวเหลืองต่ อการผลิต SPI
จากตารางที( 5 พบว่ากากถัว( เหลืองที(ไม่แยก
เปลือกได้ร้อยละผลได้ของการผลิต SPI มากกว่ากาก
ถั( ว เหลื อ งที( แ ยกเปลื อ ก (p≤0.05) ทั$ งนี$ อาจเป็ น
เพราะว่าโปรตี น ซึ( งเป็ นองค์ประกอบในเปลื อ กถั(ว
เหลือง [10] ถูกสกัดออกมาร่ วมกับโปรตีนที( มีอยู่ใน
เมล็ด ถั(วเหลื อ ง ทํา ให้ก ารใช้ก ากถั(วเหลื อ งที( มีส่ ว น
ของเปลื อกติ ดอยู่ด้วยในการสกัดโปรตี นได้ร้อยละ
ผลได้ของการผลิต SPI มากกว่าการใช้กากถัว( เหลืองที(
ไม่มีเปลือก อย่างไรก็ตามร้อยละผลได้ของการผลิต
SPI ในงานวิจยั นี$ มีค่าตํ(ากว่าร้อยละผลผลิตที( ได้ทาง
การค้ามาก

ตารางที 5 ผลของชนิ ดกากถัว( เหลืองต่อร้อยละผลได้
ของ SPI
ชนิดกากถัวเหลือง
ร้ อยละผลได้
กากถัว( เหลืองที(แยกเปลือกออก
0.70 + 0.17 b
กากถัว( เหลืองที(ไม่ได้แยกเปลือก
2.81 + 0.15 a

3.3 ผลของการล้ างแอลกอฮอล์ ต่อการผลิต SPI
3.3.1 ร้ อยละผลได้ ของการผลิต SPI
จากตารางที( 6 พบว่า การนํากากถัว( เหลือง
มาล้างแอลกอฮอล์ก่อนสกัดโปรตีนให้ร้อยละผลได้

หมายเหตุ : ตัวเลขที( มี อกั ษรกํากับ ต่ างกัน แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญ (p < 0.05)
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ต่อค่าสี เหลือง เมื(อเปรี ยบเทียบกับส่วนผสมไอศกรี มที(
ไม่มีการทดแทนด้วย SPI (p>0.05)

ตารางที 6 ผลของการล้า งกากถั(ว เหลื อ งที( ไ ม่ แ ยก
เปลือกด้วยแอลกอฮอล์ต่อร้อยละผลได้ของ SPI
การเตรียมกากถัวเหลือง
ร้ อยละผลได้
ล้างกากถัว( เหลืองด้วยแอลกอฮอล์
2.81 + 0.15 b
ไม่ลา้ งกากถัว( เหลืองด้วยแอลกอฮอล์ 3.77 + 0.23 a

ตารางที 7 ปริ มาณโปรตีนและไขมัน (%โดยนํ$าหนัก
แห้ง) ของ SPI ที(ได้จากวิธีการสกัด 2 วิธี

หมายเหตุ : ตัวเลขที( มีอกั ษรกํากับต่างกันแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ (p<0.05)

องค์ ประกอบ
โปรตีน
ไขมัน

3.3.2 องค์ ประกอบโดยประมาณของ SPI
วิธีการสกัด SPI ทั$ง 2 วิธีจะผลิตได้ SPI ที(มี
ปริ มาณโปรตีนไม่แตกต่างกัน (p>0.05) (ตารางที( 7)
แต่วิธีที(นาํ กากถัว( เหลืองมาล้างแอลกอฮอล์ก่อนผลิต
SPI จะทําให้ปริ มาณไขมันของ SPI ที(ได้นอ้ ยกว่าการ
ไม่ลา้ งกากถัว( เหลืองด้วยแอลกอฮอล์อย่างมีนยั สําคัญ
(p≤0.05) ซึ( งเกิดจากความสามารถในการละลายของ
ไขมัน ที( แ ตกต่า งกันระหว่า งในนํ$า และแอลกอฮอล์
ไขมันสามารถละลายในแอลกอฮอล์ได้ดีก ว่าในนํ$า
เนื( อ งจากโมเลกุลของแอลกอฮอล์มีข$ ัวตํ(าจึ ง ละลาย
ไขมันออกมาได้มากกว่านํ$า

การเตรียมกากถัวเหลือง
ล้างแอลกอฮอล์

ไม่ ล้างแอลกอฮอล์

91.19 + 0.52
0.11 + 0.03 b

91.52 + 0.47
0.39 + 0.02 a

หมายเหตุ: ตัวเลขที(มีอกั ษรกํากับต่างกันในแถวนอนเดี ยวกัน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05)

สําหรับการวัดค่าความหนื ดของส่ วนผสม
ไอศกรี มไขมันตํ(าทั$ง 3 สู ตร (ตารางที( 8) พบว่าการใช้
SPI ทดแทนนมผงในปริ มาณ 3 % ส่วนผสมไอศกรี ม
ยังคงมีความหนื ดไม่แตกต่างจากส่ วนผสมไอศกรี มที(
ไม่มีการทดแทนนมผงด้วย SPI (p>0.05) แต่การใช้
SPI ทดแทนนมผงที(ปริ มาณ 5 % จะทําให้ส่วนผสม
ไอศกรี มมีความหนื ดเพิ(มมากขึ$น (p≤0.05) เนื( องจาก
SPI มีโครงสร้างที(สามารถกักเก็บนํ$าไว้ในโมเลกุลได้
ดีกว่าโซเดี ยมเคซี เนตซึ( งเป็ นตัวแทนของโปรตีนนม
[12] ทําให้เมื(อมีการทดแทนนมผงด้วย SPI ลงไปใน
ส่วนผสมไอศกรี ม จึงส่งผลให้ปริ มาณนํ$าอิสระเข้าไป
อยูภ่ ายในโครงสร้างของ SPI ได้มากกว่าโปรตีนนม
ซึ(งอยูใ่ นนมผงขาดมันเนย ด้วยเหตุน$ ีปริ มาณนํ$าอิสระ
จึงมีนอ้ ยลงเมื(อเปรี ยบเที ยบกับการไม่ทดแทนนมผง
ด้วย SPI เป็ นผลให้ส่วนผสมไอศกรี มที(มีการทดแทน
นมผงด้วย SPI มีความหนื ดเพิ(มมากขึ$น จากการวัด
เปอร์ เซ็นต์โอเวอร์ รัน พบว่า การทดแทนนมผงด้วย
SPI ที(ปริ มาณ 3 % ไอศกรี มยังคงมี % overrun ไม่
แตกต่ างจากไอศกรี ม ที( ไม่ มี ก ารทดแทนนมผงด้ว ย
SPI แต่การใช้ SPI ทดแทนที(ปริ มาณ 5% จะทําให้
ไอศกรี มมีค่า % overrun ลดลง

3.4 สมบัติทางกายภาพ เคมี และประสาทสั มผัสของ
ไอศกรีมไขมันตํา ทดแทนนมผงขาดมันเนยด้ วย SPI
จากการวัด สมบัติ ท างกายภาพ เคมี และ
ประสาทสัมผัสของไอศกรี มไขมันตํ(ากลิ(นรสกาแฟที(
เตรี ยมได้ท$ งั 3 สู ตร (ตารางที( 8-9) พบว่าการใช้ SPI
ทดแทนนมผงขาดมัน เนยในปริ มาณที( ม ากขึ$ น คื อ
ปริ มาณ 3 และ 5 % ตามลําดับจะส่ งผลให้ความสว่าง
ของสี ส่วนผสมไอศกรี มมี แนวโน้มลดลง (p≤0.05)
เนื( องจาก SPI มีสีเหลืองอมนํ$าตาลเข้มกว่านมผงขาด
มันเนย การทดแทน SPI ลงไปในส่ วนผสมไอศกรี ม
จึ ง ทํา ให้ ส่ ว นผสมไอศกรี มมี สี เ ข้ม ขึ$ น ในทํา นอง
เดียวกันการทดแทน SPI ลงไปในส่ วนผสมไอศกรี ม
ยังทําให้มีสีเขียวเพิ(มขึ$นอีกด้วย (p≤0.05) แต่ไม่มีผล
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ตารางที 8 สมบัติทางกายภาพของไอศกรี มไขมันตํ(ากลิ(นรสกาแฟที(มีการทดแทนนมผงขาดมันเนยด้วย SPI
ปริมาณ SPI ที
ค่ าสี
ความหนืด (cP)
% overrun
ใช้ ทดแทน (%)
L
a
b
0
54.96 + 3.46 a -4.36 + 1.61 a 15.21 + 0.04
84.25 + 13.22 b 32.09 + 2.87 a
3
44.89 + 1.12 b -13.34 + 1.96 b 13.52 + 0.54 138.90 + 39.46 b 28.75 + 0.45 a
5
39.14 + 2.50 b -18.59 + 1.56 b 12.67 + 1.20 505.00 + 149.91 a 22.54 + 0.95 b
หมายเหตุ: ตัวเลขที(มีอกั ษรกํากับต่างกันจากแถวตั$งเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05)

เนื(องจาก สารบางอย่าง เช่น โปรตีนจากนม
อิมลั ซิ ไฟเออร์ บางตัว และสารให้ความคงตัวจะช่วย
ปรับปรุ งความสามารถในการจับอากาศ และลดขนาด
ของฟองอากาศ [13] ซึ(งการทดแทนนมผงขาดมันเนย
ด้วย SPI ในไอศกรี ม เป็ นการลดปริ มาณโปรตีนจาก
นมและเพิ(มโปรตีนถัว( เหลืองจาก SPI เข้าไปทดแทน
โดย Ahmedna และคณะ (1999) [12] รายงานว่า SPI
มีค่า Foaming capacity ตํ(ากว่าโซเดียมเคซี เนตซึ( งเป็ น
ตัวแทนของโปรตีนในนม จากเหตุผลดังกล่าวทําให้
% overrun ของไอศกรี มที(มีการทดแทนนมผงด้วย
SPI 5% มีค่าตํ(าที(สุด นอกจากนี$ ส่วนผสมไอศกรี มที(มี
การทดแทนนมผงด้วย SPI 5% อาจมีความหนื ดมาก
เกินไป จึงมีอตั ราในการจับอากาศน้อย มีผลต่อค่า %
overrun ที(ต(าํ ตามไปด้วย
จากตารางที( 9 จะเห็นว่าส่ วนผสมไอศกรี ม
ทั$ง 3 สู ตรมีค่า pH ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
(p>0.05) เนื(องจาก SPI ที(ผลิตนั$นมีค่า pH ประมาณ 7
ซึ(งเป็ นค่าที(ใกล้เคียงกับค่า pH ของส่ วนผสมไอศกรี ม
ที(ไม่มีการทดแทนนมผงด้วย SPI

ตารางที 9 ค่า pH ของส่ วนผสมไอศกรี มไขมันตํ(าที(มี
การทดแทนนมผงขาดมันเนยด้วย SPI
ปริมาณ SPI ทีใ ช้ ทดแทน (%)
pH
0
6.37 + 0.05
3
6.50 + 0.05
5
6.54 + 0.04
จากรู ปที( 1 พบว่าเมื(อทดแทนนมผงขาดมัน
เนยด้วย SPI ในไอศกรี มไขมันตํ(าในปริ มาณ 3 % การ
ยอมรับในด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ ความหวาน
เนื$ อ สั ม ผัส ความเนี ย นและความชอบโดยรวม ไม่
แตกต่ างจากไอศกรี ม ที( ไม่ มี ก ารทดแทนนมผงด้ว ย
SPI (p>0.05) แต่เมื( อทดแทนนมผงด้วย SPI ใน
ปริ มาณ 5 % การยอมรับในด้านลักษณะปรากฏ สี
รสชาติ ความหวาน เนื$ อสั ม ผัส ความเนี ย นและ
ความชอบโดยรวมลดลง (p≤0.05) เนื( องจากไอศกรี ม
มีสีเข้มขึ$น ความหวานลดลงอย่างมาก มีกลิ(นของ SPI
เล็กน้อย เนื$ อสัมผัสเหมือนหมากฝรั( ง ทําให้คะแนน
ความชอบด้านที(กล่าวมาตํ(าลง
ดั ง นั$ นจึ ง คัด เลื อ กไอศกรี มสู ต รที( มี ก าร
ทดแทนนมผงด้วย SPI ในปริ มาณ 3 % มาปรับปรุ ง
กลิ(นรสของ SPI ในไอศกรี ม
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Federal Register (1998) [14] ได้กล่าวว่า
อาหารที(มีโปรตีนถัว( เหลือง (Soy protein) เพียง 6.25
กรัมต่อ 1 มื$อเรี ยกได้ว่าเป็ นแหล่งอาหารที(ดีสําหรับ
โปรตีนถัว( เหลือง โดยโปรตีนถัว( เหลืองนั$นสามารถ
ลดความเสี( ย งต่ อ การเกิ ด โรคหัว ใจ ซึ( งถ้า ผูบ้ ริ โ ภค
รั บประทานไอศกรี มที( ผลิ ตจากงานวิจัยนี$ เพียง 230
กรั ม ก็ เ พี ย งพอที( จ ะเรี ย กไอศกรี มนั$น ว่า เป็ นแหล่ ง
อาหารที(ดีสาํ หรับโปรตีนถัว( เหลือง

การใช้ก ลิ( น รสกาแฟ และชอคโกแลตใน
สู ตรไอศกรี มไขมันตํ(าที( มีการทดแทนนมผงขาดมัน
เนยด้วย SPI 3 % และวัดค่าสี (ตารางที( 10) พบว่า
ส่ วนผสมไอศกรี มกลิ(นรสกาแฟและชอคโกแลตมีค่า
ความสว่างไม่แตกต่างกัน แต่ไอศกรี มกลิ(นรสกาแฟ
จะมีสีแดงและสี เหลืองมากกว่ากลิ(นรสชอคโกแลต
จากตารางที( 11 จะเห็นว่าไอศกรี มไขมันตํ(า
ทั$ง กลิ( น รสกาแฟและชอคโกแลตมี ค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์
โอเวอร์รันไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p > 0.05)

คะแนนการยอมรับ

3.5 การแต่ งกลิน รสของไอศกรีมไขมันตํา
9
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SPI 5%

หมายเหตุ: แท่งกราฟที(มีอกั ษรกํากับต่างกันในลักษณะทางประสาทสัมผัสเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05)
รู ปที 1 คะแนนทางประสาทสัมผัสของไอศกรี มไขมันตํ(าที(มีการทดแทนนมผงขาดมันเนยด้วย SPI ปริ มาณต่าง ๆ

ตารางที 10 ค่ า สี ข องส่ ว นผสมไอศกรี ม ไขมัน ตํ(า
กลิ(นรสกาแฟและชอคโกแลต
กลิน รส
L
a
b
กาแฟ
44.79
-14.90
13.13
a
+ 0.88
+ 0.25
+ 0.40 a
ชอคโกแลต
42.74
-18.22
10.13
+ 0.31
+ 0.28 b
+ 0.23 b
หมายเหตุ: ตัวเลขที( มีอกั ษรกํากับต่ างกันจากแถวตั$งเดี ยวกัน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05)
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ตารางที 11 เปอร์ เซ็นต์โอเวอร์ รันของไอศกรี มไขมัน
ตํ(ากลิ(นรสต่าง ๆ
ไอศกรีมไขมันตํา
% Overrun
รสกาแฟ
25.64 + 3.11
รสชอคโกแลต
25.84 + 1.63
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คะแนนการยอมรับ
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หมายเหตุ: แท่งกราฟที(มีอกั ษรกํากับต่างกันในลักษณะทางประสาทสัมผัสเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05)
รู ปที 2 คะแนนทางประสาทสัมผัสของไอศกรี มไขมันตํ(ากลิ(นรสกาแฟ และชอคโกแลตที(มีการทดแทนนมผงขาดมันเนยด้วย SPI

3%
จากการประเมิ น ทางประสาทสัม ผัส ของ
ไอศกรี มไขมันตํ(าที( มีการทดแทนนมผงขาดมันเนย
ด้วย SPI 3 % กลิ(นรสกาแฟ และชอคโกแลต (รู ปที( 2)
พบว่า ผูท้ ดสอบให้คะแนนด้านลักษณะปรากฏ กลิ(น
รส รสชาติ เนื$ อ สัม ผัส ความเนี ย น และความชอบ
โดยรวมของไอศกรี มกลิ( น รสกาแฟมากกว่ า กลิ( น
รสชอคโกแลต (p≤0.05) ในขณะที(คะแนนด้านสี และ
ความหวานไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ดังนั$นกลิ(นรส
กาแฟจึงสามารถลดกลิ(น SPI ได้ดีกว่ากลิ(นรสชอคโก
แลต

เมื(อตรวจจุลินทรี ยใ์ นไอศกรี มไขมันตํ(ากลิ(น
รสชอคโกแลตที( ผลิตได้ (ตารางที( 13) พบว่า อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2544 [15] แสดงว่าไอศกรี มที( ผลิ ตได้มีความ
ปลอดภัยสําหรับบริ โภค
ตารางที 12 องค์ประกอบโดยประมาณของไอศกรี ม
ไขมันตํ(า
องค์ ประกอบ
ปริมาณ
(% โดยนําj หนัก)
ความชื$น
62.15 + 0.10
โปรตีน
7.35 + 0.14
ไขมัน
6.35 + 0.21
เถ้า
1.35 + 0.06
คาร์โบไฮเดรต
22.80 + 0.11

3.6 องค์ ประกอบโดยประมาณและปริมาณจุลินทรี ย์
ของไอศกรีมไขมันตํา ทีผ ่านการปรับปรุง
จากการศึ ก ษาองค์ป ระกอบโดยประมาณ
ของไอศกรี มไขมันตํ(ากลิ( นรสกาแฟที( ทดแทนนมผง
ขาดมันเนยด้วย SPI ปริ มาณ 3% (ตารางที( 12) พบว่า
มี ป ริ ม าณค วาม ชื$ น โ ป ร ตี น ไ ข มั น เ ถ้ า แ ล ะ
คาร์ โบไฮเดรต ร้อยละ 62.15, 7.35, 6.35, 1.35 และ
22.80 ตามลําดับ
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ตารางที 13 ปริ มาณจุลินทรี ยใ์ นไอศกรี มไขมันตํ(า
ประเภทของ
ปริมาณที
มาตรฐาน*
จุลนิ ทรีย์
ตรวจพบ
จุลินทรี ยท์ $ งั หมด

250 CFU/g

600,000 CFU/g

ยีสต์และรา

ไม่พบ

-

Escherichia coli
และ Coliform

6. เอกสารอ้ างอิง
[1]

ไม่พบใน ไม่พบในอาหาร
อาหาร 0.01
0.01 กรัม
กรัม

- ไม่ได้กาํ หนด
* ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขฉบับที( 222 พ.ศ. 2544

[2]

4. สรุ ปผลการทดลอง
เมื(อนํากากถัว( เหลืองชนิ ดไม่แยกเปลือกมา
ผลิต SPI โดยวิธีที(ไม่ตอ้ งล้างแอลกอฮอล์ สามารถ
ผลิ ต SPI ที( มีป ริ ม าณโปรตี น 91.52 % ซึ( ง SPI
ดัง กล่ า วสามารถใช้ท ดแทนนมผงขาดมัน เนยใน
ไอศกรี มไขมันตํ(าได้ในปริ มาณ 3 % หรื อคิ ดเป็ น
19.35 % ของนมผงขาดมันเนยทั$งหมด และการใช้
กลิ(นรสกาแฟจะได้รับคะแนนการยอมรับด้านต่างๆ
ส่วนใหญ่สูงกว่ากลิ(นรสชอคโกแลต

[3]

[4]

5. กิตติกรรมประกาศ
คณะวิจยั ขอขอบพระคุณสํานักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การวิ จั ย ฝ่ ายอุ ต สาหกรรม โครงการ
โครงงานอุตสาหกรรมสําหรั บปริ ญญาตรี ประจําปี
2550 ที(ให้ทุนสนับสนุ นการวิจยั และบริ ษทั ธนากร
ผลิตภัณฑ์น$ าํ มันพืช จํากัด ที( ให้ความอนุเคราะห์กาก
ถัว( เหลือง

[5]

58

Van Kempem, T.A.T.G., Kim, I.B., Jansman,
A.J.M., Verstegen, M.W.A., Hancock, J.D.,
Lee, D.J., Gabert, V.M., Albin, D.M., Fahey,
G.C., Grieshop, C.M. and Mahan, D.,
Regional and Processor Variation in the Ileal
Digestible Amino Acid Content of Soybean
Meals Measured in Growing Swine, Am.
Soc. Ani. Sci., Vol. 80, pp. 429-439, 2002.
Coward, L., Barnes, N.C., Setchell, K.D.R.,
and Barnes, S., Genistein, Daidzein, and
Their β-Glycoside Conjugates: Antitumor
Isoflavones in Soybean Foods from
American and Asian diets, J. Agric. Food
Chem., Vol. 41, pp. 1961-1967, 1993.
Messina, M. and Barnes, S., The Role of Soy
Products in Reducing Risk of Cancer, J.
National Cancer Inst., Vol. 83, pp. 514-546,
1991.
Jenkins, D.J.A., Kendall, C.W.C., Connelly,
P.W., Jackson, C-J. C., Parker, T., and
Fualkner, D., Effect of High- and Lowisoflavone (phytoestrogen) Soy Foods on
Inflammatory Biomarkers and Proinflammatory Cytokines in Middle-aged Men and
Women, Metabolism-Clinical and Experimental, Vol. 51, pp. 919-924, 2002
Chove, B.E., Grandison, A.S., and Lewis,
M.J., Some Functional Properties of Fractionated Soy Protein Isolates Obtained by
Microfiltration, Food Hydrocolloids, Vol.
21, pp. 1379-1388, 2007.

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 19 ฉบับที 1 ม.ค.-มี.ค. 54

[11] Hua, Y., Huang, Y., Qiu, A., Liu, X.,
Properties of Soy Protein Isolate Prepared
from Aqueous Alcohol Washed Soy Flakes,
Food Res. Int., Vol.38, pp. 273-279, 2005.
[12] Ahmedna, M., Prinyawiwatkul, W., Rao,
R.M., Solubilized Wheat Protein Isolate:
Functional Properties and Potential Food
Applications, J. Agric. Food Chem., Vol. 47,
pp. 1340-1345, 1999.
[13] Marshall, R.T. and Arbuckle, W.S., Ice
cream. Chapman and Hall, New York, 371
p., 1996.
[14] Federal Register., Food Labeling: Health
Claim; Soy Protein and Coronary Heart
Disease, Federal Register, Vol. 63, pp. 10,
1998.
[15] กระทรวงสาธารณสุ ข, ประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข (ฉบับที( 222) พ.ศ. 2544, เรื( อง
กํา หนดไอศกรี ม เป็ นอาหารควบคุ ม เฉพาะ
และกํ า หนดคุ ณ ภาพหรื อมาตรฐาน และ
วิธีการผลิต, ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศ
ทัว( ไป 118, 2545.

[6]

Webb, M.F., Naeem, H.A., and Schmidt,
K.A., Food Protein Functionality in a Liquid
System: a Comparison of Deamidated Wheat
Protein with Dairy and Soy Proteins, J. Food
Sci., Vol. 67, pp. 2896-2902, 2002.
[7] Dervisoglu, M., Yazici, F., and Aydemir, O.,
The Effect of Soy Protein Concentrate
Addition on the Physical, Chemical, and
Sensory Properties of Strawberry Flavored
Ice Cream, Eur. Food Res. Tech., Vol. 221,
pp. 466-470, 2005.
[8] AOAC. Official Methods of Analysis. 16
ed., The Association of Official of Analytical
Chemists: Washington D.C., 1995.
[9] Proctoc, A., Soybean Oil Extraction and
Processing, In Soybeans: Chemistry, Technology and Utilization., Chapman and Hall,
New York, 532 p., 1997.
[10] Liu, K., Chemistry and Nutritional Value of
Soy Bean Components. In Soybeans:
Chemistry, Technology and Utilization.,
Chapman and Hall, New York, 532 p., 1997.

59

