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บทคัดย่อ 
 

    งานวิจัยนี มีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพของเนยแข็งเชดด้าจากนมแพะ (กายภาพ เคมี 
จุลินทรีย์ และ ประสาทสัมผัส) ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปสองแบบ (กระบวนการผลิตเนยแข็งเชดด้าแบบ
อุตสาหกรรม และกระบวนการผลิตเนยแข็งเชดด้าที่ปรับปรุงใหม่ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย )  ได้ผลการ
ทดลองคือ ค่าคุณภาพทางกายภาพ เคมี ของเนยแข็งเชดด้านมแพะที่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูปทั ง 2 แบบ มี
ค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งคล้ายคลึงกับผลความชอบทางด้านประสาทสัมผัส โดย
เนยแข็งเชดด้าที่ผ่านการแปรรูปจากทั งสองกระบวนการ ได้รับคะแนนความชอบเล็กน้อยจากผู้บริโภค จ านวน 
50 คน ในทุกด้านทางประสาทสัมผัสที่ทดสอบ (คะแนนความชอบ 5.6-6.5)  หลังจากนั นได้ท าการศึกษาผล
ของการเติมโซเดียมคลอไรด์ในสูตรเนยแข็งที่ปริมาณแตกต่างกัน 4 ระดับ (1.0%, 1.5%, 2.0%, 2.5%) ต่อค่า
ทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัสพบว่า การเติมปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ มีผลต่อปริมาณ
ความชื น และค่า hardness ในเนยแข็ง แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05)   โดยเนยแข็งที่มีการเติม
เกลือโซเดียมคลอไรด์ที่ระดับ 1% และ1.5% มีปริมาณความชื น (32.28±0.36%, 31.85±0.84%) ที่สูงกว่า 
เนยแข็งที่เติมโซเดียมคลอไรด์ 2% และ 2.5% (29.44±0.35%, 29.25±2.4%) เนื่องจากปริมาณของแข็งจาก
เกลือเข้าไปแทนที่น  าในเนยแข็ง และในส่วนผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเนยแข็งเชดด้านม
แพะ พบว่า ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบด้านความเค็มและรสชาติโดยรวม ต่อเนยแข็งเชดด้าที่มีการเติม
โซเดียมคลอไรด์ที่ปริมาณแต่ละระดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05)   โดยเนยแข็งเชดด้าจาก
นมแพะที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค (50 คน)  ด้านความเค็มและรสชาติโดยรวม มากที่สุดคือเนยแข็งที่มี
การเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ปริมาณ 2% โดยอยู่ในระดับความชอบปานกลาง (คะแนนความชอบ 6.0-7.1) 
นอกจากนั นเนยแข็งเชดด้าจากนมแพะจากงานวิจัยนี มีความปลอดภัยจากจุลินทรีย์ที่ท าให้อาหารเป็นพิษ และ
ก่อให้เกิดโรค  และต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (160กรัม/ชิ น) ในการผลิตเนยแข็งเชดด้าจากนมแพะใน
กระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมและแบบปรับปรุงส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย มีราคาที่ใกล้เคียงกันคือ 
127.92 บาท และ 135.20 บาท   ซึ่งเกษตรกรหรือผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้กระบวนการแปรรูปที่
เหมาะสมตามก าลังการผลิตและปัจจัยการผลิตของแต่ละรายได้ 



Abstract 

The objective of this study was to compare the quality of goat cheddar cheese 
(physical, chemical, microbiological and sensory properties) that processed from two 
difference process (industrial process and small scale process). It was found that the physical 
and chemical properties of cheese from industrial process and small scale process were not 
significantly different (p>0.05) same as the sensory properties.   The cheddar cheese from 
both process was accepted by consumers   (n=50) with slightly like on all attribute of 
sensory properties (sensory score 5.6-6.5).  The effects of various sodium chloride quantity in 
cheese formulas (1, 1.5, 2 and 2.5 %w/w) on physical, chemical, microbiological and sensory 
properties were investigated. The results showed that the different sodium chloride 
concentrations significantly affected on moisture content and hardness in goat cheddar 
cheese (p≤0.05).  The moisture of cheddar cheese that was added 1% and 1.5% of sodium 
chloride (32.28±0.36%, 31.85±0.84% MC) had higher than 2% and 2.5% (29.44±0.35%, 
29.25±2.4% MC) because of the solid contents of salt substitute the water contents in 
cheese. For the sensory testing, 4 level of sodium chloride in cheese were significantly 
(p≤0.05) affected the salty flavor and overall liking of sensory properties of the samples. The 
2 % sodium chloride of cheddar cheese was the most acceptance by consumers   (n=50) 
with medium like on salty flavor and overall liking attribute (sensory score 6. 0-7. 1). In 
addition, the goat cheddar cheese from this research were safe to consume from both 
pathogenic and food poisoning bacteria. The production cost of cheddar cheese 
(160grams/piece) from industrial process and small scale process is very nearly cost (127.92 
baht and 135.20 baht), So the farmers and entrepreneurs can choose the suitability process 
according to their production capacity and the production factor. 
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  บทที่ 1  
บทน้า 

 
1.1 ความส้าคัญและที่มาของปัญหาที่ท้าการวิจัย 

นมแพะและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่ประชาชนในปัจจุบันเริ่มหันมาให้ความสนใจบริโภค  เนื่องจากการ
ตื่นตัวในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ เพราะคุณค่าทางโภชนาการในน  านมแพะนั นมีปริมาณใกล้เคียงกับนม
โคหรืออาจสูงกว่านมโคในบางองค์ประกอบเช่น โปรตีน และแคลเซียม (ศศิธร, 2558; Hadjipanayiotou, 
1995) ประกอบกับข้อมูลจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์แพะ แกะ ปี 2555 – 2559 (2555) ที่ระบุว่า อัตรา
การเพ่ิมของประชากรแพะนมในประเทศไทย ในช่วงระหว่างปี 2551-2554 มีอัตราการเพ่ิมขึ นสองล าดับแรก
คือในพื นที่ ภาคใต้ (73.06%) และ ภาคเหนือ (24.45%) ซึ่งอาจอนุมานได้ถึงแนวโน้มความนิยมในการบริโภค
นมแพะของประชาชนที่มีอัตราเพิ่มขึ น  

ตลาดผลิตภัณฑ์เนยแข็งในประเทศไทยเป็นตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มที่น่าสนใจและมีโอกาสเติบโต
ต่อไปในอนาคต โดยพบว่า ปัจจุบัน พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคกลุ่มเจนแซด (Gen Z) ที่หันมาบริโภคอาหารตะวันตกมากขึ น ไม่ว่าจะเป็นเนยแข็ง 
เบอร์เกอร์ ไก่ทอด และพิซซ่า ซึ่งล้วนมีส่วนประกอบของเนยแข็งทั งสิ น จึงท าให้ตลาดรวมเนยแข็งในเมืองไทย
มีมูลค่าสูงถึง 2,200 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 20% ทุกปี (ผู้จัดการออนไลน์, 2554) จาก
รายงานของกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ (2555) พบว่า
ประเทศไทยมีการน าเข้าเนยแข็งจากต่างประเทศเฉลี่ยในช่วงปี 2552 – 2555 เป็นจ านวนสูงถึง 14,000 – 
15,000 ตันต่อปี โดยเนยแข็งที่ประชาชนนิยมบริโภค ได้แก่ เชดด้า เกาด้า และ มอสซาเรลล่า (วารุณี, 2551)  
จากข้อมูลข้างต้น ท าให้เกิดแนวคิดว่า การน าน  านมแพะมาท าการเพ่ิมมูลค่าโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนย
แข็งนั น จะเป็นการเพ่ิมช่องทางการเพ่ิมมูลค่าน  านมแพะแก่เกษตรกรได้มากขึ น และช่วยส่งเสริมการบริโภค
น  านมแพะในรูปแบบผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ นด้วย   

 กระบวนการแปรรูปเนยแข็งโดยทั่วไปต้องอาศัยเครื่องมือเครื่องจักรขนาดใหญ่  มีราคาสูง และต้อง
น าเข้าจากต่างประเทศ โดยมีราคาเครื่องมือที่ในการแปรรูปเนยแข็งเชดด้าแบบอุตสาหกรรม ตามวิธีการของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งต้องใช้การลงทุนประมาณ 942,000 - 1,142,000 บาท ซึ่ง
เป็นต้นทุนที่สูงมาก และเป็นข้อจ ากัดส าหรับผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงแพะนมในการ
แปรรูปน  านมแพะเป็นเนยแข็ง   

 ในผลิตภัณฑ์เนยแข็งเชดด้านั น ปัจจัยที่ก าหนดความชอบของผู้บริโภคส่วนหนึ่งคือเรื่องของรสชาติ 
โดยเฉพาะรสเค็มซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เติมในก้อนโปรตีน นอกจากนั นยังมีผลต่อเนื อ
สัมผัสและอายุการเก็บของเนยแข็งด้วย โดยสูตรพื นฐานที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
น ามาใช้ได้จากการถ่ายทอดของผู้เชี่ยวชาญจากสกอตแลนด์ ซึ่งเป็นรสชาติที่มีความจ าเพาะกับผู้บริโภคที่เป็น
ชาวต่างชาติ ซึ่งอาจจะไม่ถูกปากผู้บริโภคชาวไทยมากนัก 

ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาเรื่องของรสชาติของเนยแข็ง
เชดด้า นอกจากนั นยังเห็นถึงปัญหาของผู้ประกอบการในการลงทุนที่สูง และการเข้าถึงเครื่องมือที่ต้องน าเข้า



จากต่างประเทศ  จึงมีความต้องการที่จะศึกษาเพ่ือหาสูตรที่ได้รับความนิยมหรือถูกปากผู้บริโภคคนไทย  และ
ศึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการและอุปกรณ์ที่ ใช้ในการแปรรูปเนยแข็งเชดด้าที่ เหมาะสมส าหรับ
ผู้ประกอบการรายย่อย  มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการแปรรูปนมแพะเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมช่องทางการ
จ าหน่ายส าหรับผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรผู้เลี ยงแพะนม  เพ่ือส่งเสริมการบริโภคน  านมแพะในรู ป
เนยแข็งให้เพ่ิมมากขึ น และเพ่ือเป็นการสร้างตลาดรองรับการส่งเสริมการเลี ยงแพะที่กรมปศุสัตว์ได้ส่งเสริมไว้
หลายพื นท่ีโดยเฉพาะพื นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย          

1. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตและเครื่องมือที่เหมาะสมที่ใช้ในการแปรรูปเนยแข็งเชดด้าจากน  านม
แพะส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย 
2. เพ่ือศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการท าเนยแข็งเชดด้าจากน  านมแพะ 
3. เพ่ือศึกษาต้นทุนการผลิตในการแปรรูปเนยแข็งเชดด้าจากน  านมแพะส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย 

 

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย          

ศึกษาต้นทุนการผลิต กระบวนการแปรรูป สูตร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการแปรรูปเนยแข็งเชดด้าที่
เหมาะสมกับผู้ประกอบการรายย่อย และน าองค์ความรู้จากงานวิจัยท าการถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการราย
ย่อยที่เข้าอบรม    แปรรูปผลิตภัณฑ์เนยแข็งจ านวน  20  รายของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
เชียงใหม่ 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                    

1. ได้กระบวนการผลิตและเครื่องมือที่เหมาะสมที่ใช้ในการแปรรูปเนยแข็งเชดด้าจากน  านมแพะส าหรับ
ผู้ประกอบการรายย่อย 
2. ได้สูตรที่เหมาะสมในการท าเนยแข็งเชดด้าจากน  านมแพะ 
3. ได้ต้นทุนการผลิตในการแปรรูปเนยแข็งเชดด้าจากน  านมแพะส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย 
4. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเนยแข็งเชดด้าจากน  านมแพะสู่ผู้ประกอบการรายย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.1 น ้านมแพะ 

แพะเป็นสัตว์ที่มนุษย์รู้จักน ามาเลี ยงนานกว่า 6500-8500 ปีก่อนพุทธกาล เนื่องจากแพะเป็นสัตว์เคี ยว
เอื องขนาดเล็กที่สามารถกินอาหารได้หลายชนิด มีความอดทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดีเจริญเติบโตและ
ขยายพันธุ์ได้เร็ว แพะจึงเป็นสัตว์ที่ง่ายต่อการเลี ยงดูและถูกขยายพันธุ์ออกไปได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่ง
กระจายตัวไปทั่วทุกส่วนของโลก อีกทั งเนื อแพะและนมแพะไม่ได้อยู่ในข้อห้ามของศาสนาใด น  านมแพะเป็น
อาหาร ที่มีจุดเด่นมีสรรพคุณเป็นยา น  านมแพะมีระดับโปรตีนสูงกว่าน  านมโคและใกล้เคียงกับน  านมมารดา 
และไม่ท าให้เกิดการแพ้เหมือนน  านมโค เม็ดไขมันในน  านมแพะมีขนาดเล็กกว่าน  านมโคท าให้ย่อยได้ง่ายกว่ามี
แคลเซียมต่ ากว่าน  านมโคเล็กน้อยแต่มีวิตามินดีสูงกว่าจึงช่วยให้แคลเซียมในน  านมแพะถูกดูดซึมได้มาก 
(มานิตย์ , 2548) ปัจจุบันมีผู้นิยมบริโภคนมแพะเพ่ิมมากขึ นเนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนที่ส าคัญ ทั งยังมี
คุณสมบัติและส่วนประกอบใกล้เคียงหรือสูงกว่านมโค ไม่ว่าจะเป็นไขมัน โปรตีน กรดอะมิโนและไวตามิน 
นอกจากนี นมแพะยังมีขนาดเม็ดไขมันขนาดเล็กที่ร่างกายสามารถย่อย และดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
รวดเร็ว (ศศิธร, 2558) 

น  านมแพะดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช.6006 -2551 ต้องมี
ลักษณะอยู่ในสภาพปกติ สะอาด มีสีขาวหรือสีขาวนวล มี กลิ่นรส (Flavor) ตามธรรมชาติ ปราศจากสิ่ง
แปลกปลอม (Foreign matter) และการปลอมปน (Adulteration) เมื่อตรวจโดยวิธีทดสอบด้วยแอลกอฮอล์ 
(Alcohol test) ดูปฏิกิริยาของน  านมแพะดิบ กับเอทิลแอลกอฮอล์ ตะกอนต้องมีขนาดละเอียดหรือขนาดเล็ก
เท่านั น มีค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ระหว่าง 6.5 ถึง 6.8 ปริมาณเนื อนมไม่รวมมันเนย (Solids not fat) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 8.25 มีจุดเยือก แข็งไม่สูงกว่า -0.530 องศาเซลเซียส ค่าความถ่วงจ าเพาะ (Specific 
gravity) ไม่ต่ ากว่า 1.028 ที่ อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ช่วงเวลาการเปลี่ยนสีของ เมทธีลีนบลูต้องมากกว่า 4 
ชั่วโมง การเปลี่ยนสีของสารละลายรีซาซูริน ที่ 1 ชั่วโมงต้องไม่น้อยกว่า เกรด 4.5 และมีการแบงชั นคุณภาพ
น  านมแพะดิบตามคุณลักษณะดังนี  

ตารางที่ 1 แสดงการแบงชั นคุณภาพน  านมแพะดิบตามคุณลักษณะ (ส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551)  

                                             ชั นคุณภาพ 

คุณลักษณะ 

ดีมาก 

 

ดี มาตรฐาน 

1. จ านวนโคโลนีของจุลินทรียทั งหมด (cfu/ml) < 5 x 104 5 x 104 ถึง 105 > 105 ถึง 2 x 105 

2. จ านวนเซลลโซมาติก  (cells/ml) < 7 x 105 7 x 105 ถึง 106 > 106 ถึง 1.5 x 106 

3. โปรตีน (%) > 3.7 > 3.4ถึง 3.7 3.1 ถึง 3.4 



4. ไขมัน (%) > 4 > 3.5 ถึง 4 3.25 ถึง 3.5 

5. เนื อนมทั งหมด (%) > 13 > 12 ถึง 13 11.7 ถึง 12 

นมแพะเปนอาหารที่มีลักษณะเฉพาะ คือ คอนขางออกรสหวาน มีความมันมากกว่านมวัว มีคุณคาทาง
อาหารสูง คอเรสเตอรอลต่ า และยอยงาย โดยคุณคาทางโภชนาการของนมแพะ เปรียบเทียบกับนมโค และ
น  านมจากมนุษยมีดังนี  

ตารางท่ี 2 แสดงคุณคาทางโภชนาการของนมแพะ เปรียบเทียบกับนมโค และน  านมจากมนุษย (USDA) 

 Goat Cow Human 

Protein % 3.0 3.0 1.1 

Fat % 3.8 3.6 4.0 

Calories/100 ml 70 69 68 

Vitamin A (i.u./gram fat) 39 21 32 

Vitamin B1/thiamin (ug/100 ml) 68 45 17 

Riboflavin (ug/100 ml) 210 159 26 

Vitamin C (mg ascorbic acid/100 ml) 2 2 3 

Calcium % 0.19 0.18 0.04 

Iron % 0.07 0.06 0.20 

Phosphorus % 0.27 0.23 0.06 

Cholesterol (mg/100 ml) 12 15 20 

 

2.2  องค์ประกอบของน ้านมที่ส้าคัญได้แก่ 

1. โปรตีน 
    ในน  านมมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบประมาณร้อยละ 3.5 ของน  านมทั งหมด โดยประกอบด้วยโปรตีน 

3 ชนิด  คือ เคซีนโปรตีน ซีรั่มโปรตีนหรือเวย์โปรตีน และเอ็นไซม์ 
1.1 เคซีน (Casein) คือ โปรตีนที่ได้จากการตกตะกอนนมที่ pH 4.6  (pH  4.6 คือ iso-electric  

point) ของเคซีน นั่นคือ ณ pH 4.6 ศักดิ์ไฟฟ้าของอนุภาคเคซีนมีค่าเป็นศูนย์ท าให้ไม่สามารถที่จะพยุงอนุภาค 
เคซีนให้ลอยอยู่ได้จึงเกิดการตกตะกอน) มีในนมประมาณ 2.63% (ของนม) คิดเป็น 80% ของโปรตีนทั งหมด
ในน  านม เคซีนในนมไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวหากแต่มีเกลือแค่ผสมอยู่ในรูปของ ฟอสโฟโปรตีน (phosphoprotein) 
เป็นโปรตีนที่มีกรดแอมิโน (amino acid) ที่จ าเป็นต่อร่างกายครบถ้วน โดยประเภทของโปรตีนเคซีน ได้แก่ 

Alpha S1 ประมาณ 30.6 เปอร์เซ็นต์ของโปรตีนในนม 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1190/amino-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99


Alpha S2 ประมาณ 8.0 เปอร์เซ็นต์ของโปรตีนในนม 
Beta ประมาณ 28.4 เปอร์เซ็นต์ของโปรตีนในนม 
Kappa ประมาณ 10.1 เปอร์เซ็นต์ของโปรตีนในนม 
เคซีนชนิด Alpha S1 , Alpha S2 และ Beta casein อยู่ รวมกันได้ด้วยการดึ งดูดของ

แคลเซียมและฟอสฟอรัส (calcium phospate briges) ล้อมรอบด้วย kappa casien ในโมเลกุลของเคซีน มี
ทั งส่วนที่ชอบน  าและไม่ชอบน  า จึงแขวนลอยอยู่ในน  าเป็นไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloid) ในรูปแบบไมเซลล์ 
(micelle) ทรงกลมท าให้น  านมมีสีขาวขุ่น แคลเซียมฟอสเฟตมีบทบาทส าคัญในการคงตัวของเคซีนไมเซลล์ 

โปรตีนเคซีนในน  านมสามารถแยกออกจากน  านมได้โดยการตกตะกอน ด้วยการปรับค่า pH 
ของน  านมให้เท่ากับ 4.6 - 4.7 ซึ่งเป็น Isoelectric point ของโปรตีนเคซีน หรือ ตกตะกอนด้วยเอนไซม์เรน
นิน (rennin) ซึ่งเป็นเอนไซม์ (enzyme) ชนิดโปรตีเอส (protease) สามารถย่อยเคซีนให้มีโมเลกุลเล็กลง ใน
อุตสาหกรรมอาหารใช้ในผลิตเนยแข็ง (cheese) โดยเรนนินจะย่อยเคซีน แล้วรวมกันแคลเซียมไอออน แยกตัว
ออกมาเป็นตะกอนขาวขุ่นเวย์ (whey) เป็นโปรตีนส่วนที่เหลือประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของโปรตีนทั งหมด 
แยกจากน  านมหลังแยกเอาตะกอนเคซีนออกแล้ว  

1.2. ซีรั่ม โปรตีนหรือเวย์โปรตีน (Serum protein or whey protein) ค าว่า มิลซีรั่ม (milk 
serum)  หมายถึง น  าใสๆ สีฟ้าอ่อนๆ ที่เหลืออยู่ในถังภายหลังจากตกตะกอนแยกเอาเคซีนออกไปจากนมแล้ว 
ส่วนค าว่าเวย์นั นเราหมายถึงหางเนยแข็ง คือน  าใสๆ ที่เหลืออยู่ในถังภายหลังจากการตกตะกอนเคซีนด้วยเรน
เนท แยกเอาเคซีน ออกไปแล้ว ดังนั นค าว่าซีรั่มกับเวย์จึงมีความหมายใกล้กันมาก เวย์โปรตีน มีประมาณร้อย
ละ 0.6 ของน  านม หรือร้อยละ 20 ของโปรตีนทั งหมดในน  านม ประกอบด้วย แอลฟา-แลคโตอัลบูมิน( alfa-
lactoalbumin)  และบีตา-แลคโต (Beta-lactoglobulin)  

1.3. เอนไซม์  เป็นโปรตีนที่มีปริมาณน้อยมากในน  านม 

2.  แลคโตส  

น  าตาลแลคโตส (lactose) พบประมาณ 2.4-6.1% ในน  านม หรือประมาณ 52% ของธาตุน  านม 
น  าตาลแลคโตส เป็นน  าตาลโมเลกุลคู่ (disaccharide) ที่ประกอบด้วยน  าตาลกลูโคส (glucose) 1 โมเลกุล กับ 
น  าตาลกาแลคโตส (galactose) อีก 1 โมเลกุล รวมตัวกันด้วยพันธะไกลโคไซด์ (glycosidic bond) ชนิดบีตา-
1, 4 (beta 1-4) น  าตาลแลคโตส แยกได้จากเวย์ (whey) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตเนยแข็ง(cheese) 
หรือ เคซีน (casein) 

 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0375/hydrocolloid-%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1344/micelle-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1287/isoelectric-point-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1078/rennin-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0680/enzyme-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1176/protease-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0232/cheese-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0554/whey-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0650/disaccharide-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1014/glucose-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1099/galactose-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0554/whey-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0232/cheese-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0227/casein-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99


แลคโตสเป็นน  าตาลที่ ส าคัญที่ สุดที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นม เช่น เกี่ยวข้องกับการหมัก  
(fermentation) และการบ่ม (ripening) นอกจากนี ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับ รส กลิ่น และสีของนมและ
ผลิตภัณฑ์  นม โดยน  าตาลแลคโตส มีความหวานน้อยกว่าน  าตาลชนิดอ่ืน มีความหวานสัมพัทธ์ (relative 
sweetness) เท่ากับ 20 ในขณะที่น  าตาลซูโครส (sucrose) มีความหวานเท่ากับ 100 กลูโคส (glucose) 
เท่ากับ 70-80 และ ฟรักโตส (fructose) เท่ากับ 140 ละลายน  าได้ไม่ดี เกิดการตกผลึก (crsytallization) ได้
ง่าย ในผลิตภัณฑ์นมที่ท าให้เข้มข้น เช่น นมข้นหวาน (sweeten condensed milk) ไอศกรีม (ice cream)  

เอนไซม์ (enzyme) ที่สามารถย่อยน  าตาลแลคโตสได้ คือ เอนไซม์แลคเทส (lactase) หรือ บีตา-กา
แลคโตสิเดส (beta-galactosidase) ซึ่งย่อยได้น  าตาลกลูโคส (glucose) 1 โมเลกุล กับน  าตาลกาแลคโตส 
(galactose) 1 โมเลกุล เป็นเอนไซม์ที่พบในสัตว์ที่ยังไม่หย่านม คนที่เลิกดื่มนมเป็นเวลานานเอนไซม์นี จะ
หายไป เมื่อกลับมาดื่มนมหรือรับประทานผลิตภัณฑ์นมจะส่งผลให้ย่อยน  าตาลแลคโตสไม่ได้ท าให้เกิดอาการ
ท้องเสีย เรียกว่า lactose intolerance 

3. ไขมัน 

    ไขมันนมหรือไขมันเนย (butter fat หรือ milk fat) หมายถึง ไขมัน ซึ่งอยู่ในรูปของอนุภาคเม็ด
ไขมัน (fat globule) แขวนลอยอยู่ในน  านม (milk) ในสภาพอิมัลชัน (emulsion) ปริมาณไขมันนมแปรผัน
ตามชนิดของสัตว์ เช่น น  านมโค มีระดับไขมัน 33 - 47 กรัมต่อลิตร น  านมกระบือ มี 47 กรัมต่อลิตร น  านม
แพะ 41 - 45 กรัมต่อลิตร นอกจากนี ยังขึ นอยู่กับอาหาร ระยะเวลาการให้นม จ านวนครั งของการรีดนม สาย
พันธุ์ของสัตว์ และฤดูกาล  

ไขมันในน  านมแพะมีกรดไขมันขนาดกลาง (medium chain fatty acids, C16-C14) มากถึง 35% 
ซึ่งในนมโคมีเพียง 17% โดยมีกรดไขมัน caproic (C6), caprylic (C8), capric (C10) ในน  านมแพะ รวม 
15%  มีในน  านมโค 5% กรดไขมัน 3 ชนิดนี มีประโยชน์ทางการแพทย์โดยใช้ในการรักษาโรคการดูดซึม
บกพร่อง (malabsorption syndrome) การท างานล าไส้ผิดปกติ (intestinal disorders) และก้อนนิ่วในถุง
น  าดี (gallstone) นมแพะจะมีเม็ดไขมันเล็กเพียง 2 micron นมโคจะอยู่ที่ 20 -30 micron เม็ดไขมันที่เล็กจะ
ย่อยง่ายและมีคุณสมบัติที่ดีในการกระจายตัวเป็นเนื อเดียวกัน ไม่จับตัวกันเป็นไข (cream) เมื่ออุณหภูมิลดลง  
ดังนั นนมแพะจึงมีการ homogenize โดยธรรมชาติไม่ต้องผ่านกระบวนการ homogenize ในการผลิตอีก
เหมือนน  านมโค ความส าคัญและประโยชน์ของมันเนย  

(1) เป็นอาหารประเภทให้พลังงานสูง มันเนย 1 กรัม จะให้พลังงานถึง 9 กิโลกรัม  

(2) เป็นแหล่งของวิตามินประเภทที่ละลายในไขมัน เช่น A, D, E, K and carotene  

(3) เป็นแหล่งของโคเลสเตอรอล  

(4) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีท าให้นมและผลิตภัณฑ์นมความอร่อย  

 

 

2.3 เนยแข็ง 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0680/enzyme-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1186/lactase-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1014/glucose-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1099/galactose-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1159/milk-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0674/emulsion-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/4252/%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%B0
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/4252/%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%B0


เนยแข็ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 209 พ.ศ.2543 เรื่องเนยแข็งได้ให้นิยามเนยแข็งไว้
ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ไดจากการน านม ครีมบัตเตอรมิลค Butter Milk) หรือเวย Whey) อยางหนึ่งอยางใดหรือหลา
ยอยางมาผสมกับเอนไซม์ (Enzyme) หรือกรด หรือจุลินทรียจนเกิดการรวมตัวเปนกอนแล้วแยกส่วนที่เป็นน  า
ออกและจะน ามาใชในลักษณะสดหรือน ามาบมใหไดที่กอนใช พร้อมกันนี ยังได้การจ าแนกเนยแข็งเป็น  5  
ชนิด ได้แก่ 

1 ครีมชีส (Cream cheese) เนยแข็งที่ใช้ครีมเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการผลิต ปริมาณมัน เนย
ค านวณโดยไม่รวมน  า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของน  าหนัก ปริมาณน  าไม่เกินร้อยละ 55 ของน  าหนัก  

2 โฮลมิลค์ชีส (Whole milk cheese) เนยแข็งที่ใช้นมเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการผลิต ปริมาณมัน
เนยไม่รวมน  าไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของน  าหนัก ปริมาณน  าไม่เกินร้อยละ 37 ของน  าหนัก 

3 สกิมมิลค์ชีส (skimmed milk cheese) เนยแข็งที่ใช้นมพร่องมันเนยหรือนมขาดมันเนย หรือบัต
เตอร์มิลค์ (butter milk) หรือเวย์ (whey) เป็นส่วนประกอบส าคัญในการผลิต ปริมาณมันเนยโดย ไม่รวมน  า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของน  าหนัก ปริมาณน  าไม่เกินร้อยละ 60 ของน  าหนัก  

4 โพรเซสชีส (Processed cheese) เนยแข็งที่ผ่านกรรมวิธีบดแล้วอุ่นให้หลอมเหลวเติมสาร อิมัลซิ
ฟาย (Emulsifier) และน ามาพาสเจอร์ไรซ์และจะแต่งสี กลิ่น รส หรือไม่ก็ได้ ปริมาณมันเนยโดย ไม่รวมน  าไม่
น้อยกว่าร้อยละ 45 ของน  าหนัก ปริมาณน  าไม่เกินร้อยละ 45 ของน  าหนัก  

5 เนมชีส (named cheese) คือเนยแข็งที่มีชื่อเฉพาะซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปตามชนิดของเนย
แข็ง  

นอกจากนี  Codex เนยแข็งยังได้มีการจ าแนกประเภทตามตามปริมาณความชื นในเนยแข็ง ได้อีกดังนี  
(Codex Alimentarius, 1978)   

1 เนยแข็งชนิดแข็งเป็นพิเศษ (Extra Hard cheese) เป็นกลุ่มเนยแข็งที่มีความชื นต่ ากว่าร้อยละ 51 
ของน  าหนกัเนยแข็งที่ไม่รวมน  าหนักไขมัน 

2 เนยแข็งชนิดแข็งมาก (Hard cheese) เป็นกลุ่มเนยแข็งที่มีความชื นประมาณร้อยละ 49 – 56 ของ
น  าหนักเนยแข็งที่ไม่รวมน  าหนักไขมัน เช่น พาเมแซน (Parmesan), พีคาริโน (Pecarino), บริซ (Sbrinz) และ
เบรกเคส (Bergkase) 

3 เนยแข็งชนิดกึ่งแข็ง (Semi – hard cheese) เป็นกลุ่มเนยแข็งที่มีความชื นประมาณร้อยละ 54 – 63 
ของน  าหนักเนยแข็งที่ไม่รวมน  าหนักไขมัน เช่น เนยแข็งเชดดา (Cheddar), เชสเชีย (Cheshire), เอ็มเมนทอล 
(Emmental) และพอร์ต ซาลูท (Port Salut) 

4 เนยแข็งชนิดกึ่งแข็ง (Semi – soft cheese) เป็นกลุ่มเนยแข็งที่มีความชื นประมาณร้อยละ 61 – 69 
ของน  าหนักเนยแข็งท่ีไม่รวมน  าหนักไขมัน 



5 เนยแข็งชนิดนิ่ม (Soft cheese) เป็นกลุ่มเนยแข็งที่มีความชื นสูงกว่าร้อยละ 67 ของน  าหนักเนยแข็ง
ที่ไม่รวมน  าหนักไขมัน เช่นเนยแข็งบรี (Brie), คาเมมเบิร์ท (Camembert), คูลอมเมีย (Coulommiers) และ 
เฟต้า (feta) 

2.4 เนยแข็งเชดด้า 

เนยแข็งเชดด้า (Cheddar cheese) เมื่อจัดประเภทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 209 
พ.ศ.2543 จัดเป็นเนยแข็งประเภท เนมชีส เนื่องจากเป็นเนยแข็งที่มีต้นก าเนิดมาจากต าบล Cheddar จังหวัด 
Somerset ประเทศอังกฤษ ลักษณะของเชดด้าจะมีสีออกขาวอมเหลือง เป็นเนยแข็งประเภท เนยแข็งชนิดกึ่ง
แข็ง (Semi – hard cheese)  มีปริมาณความชื นอยู่ที่ไม่เกิน 39% เนยแข็งชนิดนี อเมริกาเรียกว่า American 
cheese คานาดาเรียก Canadian cheese นับเป็นเนยแข็งที่แพร่หลายมากที่สุดชนิดหนึ่ง (Regional dairy 
training center, 2014)   

กรรมวิธีผลิตเนยแข็งเชดด้า เริ่มต้นด้วยการใส่เชื อ สตาร์ทเตอร์ (starter) ลงในนม เพ่ือให้นมเปรี ยว
เสียก่อน แล้วจึงใส่เอนไซม์เรนเนทลงไปประมาณ 20 นาที นมจะกลายเป็นวุ้น (coagulation) เมื่อแข็งตัวดี
แล้วจึงตัดด้วยมีด ให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ แล้วกวนช้า ๆ ในอุณหภูมิ 37.8 องศาเซลเซียส เมื่อกวนใปชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง ก้อนโปรตีนจะหดตัวเหลือขนาดครึ่งหนึ่ง จากนั นจึงกวาดก้อนโปรตีนให้ไปรวมกันอยู่สองข้าง
ของถังแล้วเทเอาของเหลวออก ปล่อยให้ก้อนโปรตีนที่กองสุมกันอยู่เยิ มติดกัน การกองให้เนยแข็งเยิ มติดกันนี 
เรียกว่า Cheddaring เมื่อก้อนโปรตีนเยิ มติดกันแล้วตัดออกเป็นก้อนสี่เหลี่ยม เอาวางซ้อนกันเพ่ือไล่น  าออกให้
มากที่สุด จากนั นเอาไปตัดเป็นชิ นเล็ก ๆ ใส่เกลือลงไป 2 กิโลกรัมต่อเนยแข็ง 100 กิโลกรัมแล้วกวนให้เข้ากันดี 
เกลือจะดูดน  าให้เนยแข็งหดตัวลงอีก นอกจากนี เกลือยังช่วยหยุดยั งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียด้วย เนย
แข็งเชดด้า เป็นเนยแข็งในจ านวนที่น้อยชนิดที่ใส่เกลือลงไปในเนื อของมัน จากนั นก็เอาก้อนโปรตีนหรือเนย
แข็งใส่ในแบบซึ่งมีผ้าบุ เอาเข้าเครื่องอัดด้วยก าลังอัดที่เพ่ิมขึ นช้า ๆ ประมาณ 30 - 60 นาที จากนั นเอาออก
จากแบบดึงผ้าที่ห่อเนยให้ตึง แล้วเอากลับเข้าแบบใหม่กดประมาณ 12 - 24 ชั่วโมง ในระหว่างนี น  าจะไหล
ออกจากเนยแข็งอีก วันต่อมาจึงเอาเนยแข็งออกจากแบบ ย้ายไปวางบนชั นประมาณ 3 - 4 วัน ในระหว่านนั น
ผิวของเนยจะแห้งกลาย เป็นเปลือก เมื่อเกิดเปลือกเนยแข็งน าไปชุบเทียนไขแล้ว น าไปเข้าห้องบ่ม ใช้เวลาใน
การบ่มประมาณ 2 - 6 เดือน อาจจะบ่มนานถึง 2 ปี ยิ่งเก็บไว้นานเนยแข็งจะมีรสและกลิ่นแรงขึ น  

ในกระบวนการผลิตเนยแข็งนั น มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตที่มีขนาดใหญ่และราคาสูง โดยมี
ข้อมูลกระบวนการผลิตแสดงดังตารางที่  1 และ 2 โดยจะเห็นได้ว่าในการลงทุน ผลิตเนยแข็งนั น ต้องใช้เงิน
ลงทุนประมาณ 942,000 - 1,142,000 บาท และก าลังการผลิตขั นต่ าต้องมีการใช้น  านมอยู่ที่ 100 ลิตร ซึ่งเป็น
ขนาดการผลิตที่สูงเกินไปส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย  

 

 

 

 



ตารางที่ 3  ราคาเครื่องมือที่ในการแปรรูปเนยแข็งเชดด้าแบบอุตสาหกรรม ตามวิธีการของศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ 

หมายเลข เครื่องมือ ราคาต่อชิ น  

1 
เครื่องพาสเจอร์ไรส์ปริมาตร 150 ลิตร พร้อมใบพัดกวนและ ตัด
เนยแข็ง (Batch Pasteuriser) (เพ่ือใส่น  านมปริมาตร 100 ลิตร
และสามารถกวนน  านมได้อย่างสะดวก)  

300,000 - 500,000 บาท 

2 เครื่องอัดเนยแข็ง (Cheese press)   250,000 บาท 

3 แม่พิมพ์เนยแข็ง (Cheese mold)   6,000 บาท (ต้องใช้ 20 ชิ น) 

4 ห้องบ่มเนยแข็ง (Cheese ripening room)   380,000 บาท 

ต้นทุนรวม 942,000 - 1,142,000 บาท 

 

ตารางท่ี 4  ขั นตอนการแปรรูปเนยแข็งเชดด้าแบบอุตสาหกรรม ตามวิธีการของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ปศุสัตว์เชียงใหม่ 

ขั นตอน
ที ่

ขั นตอนกระบวนการ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม 

1 กระบวนการให้ความร้อนแก่น  านมดิบ 

 

เครื่องพาสเจอร์ไรส์ปริมาตร 150 ลิตร พร้อมใบพัด
กวนและตัดเนยแข็ง(Batch Pasteuriser)    

2 ลดอุณหภูมิลงเหลือ 32-33 องศาเซลเซียส เครื่องพาสเจอร์ไรส์ ฯ                                 
 

3 เติมเชื อจุลินทรีย์ R707 แบบ freeze dry  

(Chr. Hansen, Denmark) (50 unit/น  านม 1,000 กก.) 

คนประมาณ 5 นาที ให้เชื อกระจาย 

เครื่องพาสเจอร์ไรส์ ฯ                                 
 

4 บ่มไว้ 1 ชั่วโมง เครื่องพาสเจอร์ไรส์ ฯ                                 
 

5 เติม แคลเซียมคลอไรด์ (20 กรัม/น  านม 100 กก.) 

และเอมไซม์เรนเนต (3 กรัม/น  านม 100 กก.) คน
ประมาณ 5 นาที 

เครื่องพาสเจอร์ไรส์ ฯ                                 
 

6 ทิ งไว้ให้เกิดก้อนโปรตีนประมาณ 45-60 นาที เครื่องพาสเจอร์ไรส์ ฯ                                 



 

7 ตัดก้อนโปรตีนให้เป็นชิ นเล็กๆ เครื่องพาสเจอร์ไรส์ ฯ                                 
 

8 เพ่ิมอุณหภูมิ จาก 30 oC จนถึง 39 oC อย่างช้าๆ 
ภายใน 30 นาที คงอุณหภูมิไว้ที่ 39 oC วัด pH 
จนกระท่ังค่า pH ของเหลวหรือน  าเวย์ เป็น 6.2-6.3 

เครื่องพาสเจอร์ไรส์ ฯ                                 
 

9 ปล่อยน  าเวย์ออกให้หมด เครื่องพาสเจอร์ไรส์ ฯ                                 
 

10 ตั งก้อนโปรตีนในแนวสูง พักไว้ 10 นาที เครื่องพาสเจอร์ไรส์ ฯ                                 
 

11 ตัดก้อนโปรตีน ให้ได้ขนาด 25 ซม. กลับก้อนชีสทุกๆ 
15 นาที หลังจากการกลับครั งที่ 2 น าก้อนชีสมาซ้อน
กันให้สูงขึ น จนกระทั่งวัด pH ได้ 5.3-5.4 

เครื่องพาสเจอร์ไรส์ ฯ                                 
 

12 น าก้อนโปรตีนหรือเนยแข็งที่ได้มาตัดเป็นชิ นเล็กๆ 
ชั่งน  าหนัก 

ตราชั่งแบบสปริง ขนาด 20 กก.                      

13 ผสมเนยแข็งกับเกลือโซเดียมโดยเกลือที่ใช้คือ 2.5% 
ของน  าหนักก้อนเนยแข็ง(สูตรดั งเดิมของศูนย์พัฒนา
อุตสาหกรรมปศุสัตว์) นวดให้เข้ากันให้ทั่ว 

เครื่องพาสเจอร์ไรส์ ฯ                                 
 

14 ทิ งไว้ให้น  าเวย์ไหลออกจากก้อนเนยแข็ง เครื่องพาสเจอร์ไรส์ ฯ                                 
 

15 อัดก้อนเนยแข็ง ด้วยความดัน 0.75-15 bar ทิ งไว้ทั ง
คืน หรือ 4 bar นาน 2 ชั่วโมง 

เครื่องอัดเนยแข็ง (Cheese press)                 
 

แม่พิมพ์เนยแข็ง (Cheese mold)                  
 

16 บ่มที่อุณหภูมิ 10-14oC ระยะเวลา 2 เดือน ห้องบ่มเนยแข็ง (Cheese ripening room)       
 

17 บรรจุถุง vacuum เตรียมจ าหน่าย เครื่องบรรจุแบบสุญญากาศ                                

 

2.5 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนยแข็ง  



ในขั นตอนการปรับปรุงรสชาติในเนยแข็งเชดด้านั นจะมีการเติมเกลือในก้อนโปรตีน เพ่ือเป็นการปรุง
แต่งรสชาติ นอกจากนั นยังมีผลต่อเนื อสัมผัสและอายุการเก็บของเนยแข็งด้วย Moller et al. (2012) 
ท าการศึกษาถึงปริมาณ โซเดียมคลอไรด์ 0.9, 1.3, 1.7 และ 2.3% ที่เติมในเนยแข็งเชดด้าจากนมวัว พบว่า 
ผู้บริโภครับรู้รสเค็มที่เพ่ิมขึ นตามปริมาณความเข้มข้นของ คลอไรด์  โดย การเติม คลอไรด์ ที่ 1.7 - 2.3% 
ผู้บริโภคให้การยอมรับในด้านรสชาติ และคลอไรด์ ที่ 2.3% ให้คุณลักษณะความอ่อนนุ่ม (Softer) ของเนย
แข็ง ได้ดีกว่าที่ความเข้มข้นอื่น ๆ  

2.6 การตลาดของเนยแข็งเชดด้า 

ในปี 2559 ที่ผ่านมาตลาดเนยแข็งในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1,700 ล้านบาท เติบโตขึ นร้อย
ละ 6.7 จากปีก่อนหน้า จากความนิยมในอาหารตะวันตกที่เพ่ิมมากขึ น อย่างไรก็ตามตลาดเนยแข็งในประเทศ
ไทย ยังถือว่ามีมูลค่าน้อยอยู่และยังจ ากัดอยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยที่
นิยมรับประทานอาหารไทยซึ่งไม่ได้มีเนยแข็งเป็นส่วนประกอบ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการ
บริโภค เนยแข็งค่อนข้างน้อยและยังไม่คุ้นเคยกับบริโภคเนยแข็งเป็นอาหารหลักแต่จะนิยมบริโภคนมมากกว่า 
ดังนั นจึงเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการที่จะกระตุ้นการบริโภคเนยแข็งให้เพ่ิมมากยิ่งขึ น ผู้บริโภคกลุ่ม
หลักในตลาดเนยแข็งในปัจจุบันคือคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมือง เพราะเป็นกลุ่มคนไทยทีมีความคุ้นเคยกับอาหาร
ตะวันตกที่ท าจากเนยแข็งมากกว่ากลุ่มอ่ืน อีกทั งยอดจ าหน่ายเนยแข็งในประเทศยังมาจากชาวต่างชาติ เช่น 
นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่มาท างานอยู่ในประเทศไทย เพราะเป็นกลุ่มที่บริโภคเนยแข็งเป็นอาหารหลัก
อยู่แล้ว จึงนิยมบริโภคเนยแข็งเมื่อมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี หากพิจารณารายได้ของผู้บริโภค 
พบว่ากลุ่มผู้บริโภคเนยแข็งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ค่อนข้างสูงและมีก าลังซื อ เพราะเนยแข็งจัดเป็น
สินค้าในกลุ่มพรีเมียมและมีราคาค่อนข้างสูง อีกทั งยังเป็นกลุ่มที่มีความจงรักภักดีในตัวสินค้าค่อนข้างสูงและ
ยินดีจ่ายเพือ่ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพ (ศูนย์อัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร, 2560) 

ในตลาดผลิตภัณฑ์เนยแข็งของประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่  

1. เนยแข็งแปรรูป (Processed cheese) คือเนยแข็งที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงลักษณะเนื อสัมผัสให้
อยู่ในรูปแบบ ทีส่ะดวกต่อการรับประทาน และมีการยืดอายุการเก็บรักษา ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 54.0 
และสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ  

1.1 เนยแข็งแปรรูปชนิดป้ายทาได้ (Spreadable processed cheese) ครองส่วนแบ่งร้อยละ 22.0  

1.2 เนยแข็งแปรรูปชนิดอื่น ๆ ครองส่วนแบ่งร้อยละ 32.0  

2. เนยแข็งไม่ผ่านการแปรรูป (Unprocessed cheese) คือเนยแข็งทีไม่ผ่านกระบวนการปรับปรุง
ลักษณะเนื อสัมผัส ครองส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 46.0 และสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

2.1 เนยแข็งชนิดแข็ง (Hard cheese) คือเนยแข็งที่ผ่านการบ่มเป็นเวลานานมีเนื อแข็ง มีส่วนแบ่ง
รอ้ยละ 24.0 (เนยแข็งเชดด้าจัดเป็นเนยแข็งประเภทนี ) 

2.2 เนยแข็งชนิดอ่อน (Soft cheese) คือเนยแข็งที่มีเนื อนิ่มที่มีการขึ นรูปเป็นก้อน ครองส่วนแบ่ง
ร้อยละ 22.0 



 
 
 
 

บทที่ 3 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

3.1 วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 
วัตถุดิบ 
 1. น  านมแพะ      
 2. โซเดียมคลอไรด์   

 3. เชื อจุลินทรีย์ R707 แบบ freeze dry (Chr. Hansen, Denmark)   
 4. เอมไซม์เรนเนต    
 5. แคลเซียมคลอไรด์ 

 อุปกรณ์ 
- แบบอุตสาหกรรม 
1. เครื่องพาสเจอร์ไรส์แบบกะความจุ 150 ลิตร พร้อมใบพัดกวนและตัดเนยแข็ง 

 (Batch Pasteurizer, Packo, Belgium)       
 2. เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 2 ต าแหน่ง (Mettler-Toledo, Thailand)    
 3. เครื่องอัดเนยแข็ง (Cheese press, Perfora, Denmark)    
 4. แม่พิมพ์เนยแข็ง (Cheese mold)                        
 5. เครื่องวิเคราะห์เนื อสัมผัส (Texture analyzer, Stable Micro System, English)    
 6. เครื่องวัดอุณหภูมิ (Hanna, USA)     
 7. ห้องบ่มเนยแข็ง (Cheese ripening room)  

8.เครื่องวัด pH (Thermo Scientific, USA)   
       - แบบผู้ประกอบการรายย่อย 

 9. ท่อพีวีซีท าพิมพ์เนยแข็ง (ท่อน  าไทย)       
 10. ผ้าขาวบาง 
 11. มีด 
 12.หม้อต้มน  าขนาด 40-50 ลิตร 
 13. ตราชั่งสปริง ขนาด 20 กก. และ 60 กก. (Twin doll,Thailand) 

14. หม้อสเตนเลสทรงสูงขนาด 30-50 ลิตร 
15.ทัพพี 
16. ไม้พาย 
17. ตะแกรงกรอง 
18. ตู้บ่มชีสแบบประยุกต์ 
19. กะละมังแช่น  าเย็น 



 
 
 
 

3.2  วิธีการทดลอง 
3.2.1 การศึกษาผลการปรับปรุงกระบวนการในการแปรรูปเนยแข็งเชดด้าจากนมแพะท่ีเหมาะสมกับ
ผู้ประกอบการรายย่อย 

ท าการเปรียบเทียบคุณภาพของเนยแข็งเชดด้าที่ผ่านกระบวนการแปรรูปสองแบบ โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ Complete randomized design ทั งสิ น 2 สิ่งทดลอง ดังนี  

1. สิ่งทดลองที่ 1 คือ กระบวนการผลิตเนยแข็งเชดด้าแบบอุตสาหกรรมที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ใช้ (ตามตารางท่ี 5) 

2. สิ่งทดลองที่ 2 คือ กระบวนการผลิตเนยแข็งเชดด้าส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย  (ตามตารางที่ 
5 )  

 
โดยปริมาณเกลือที่ใช้คือสูตรดั งเดิมของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ (เกลือแกง 

2.5% ของน  าหนักเนยแข็ง) ท าการทดลองทั งหมด 3 ซ  าโดยวัดผลคุณภาพ ของเนยแข็งเชดด้าที่ผ่านการบ่มที่ 
2 เดือน น าข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสิ่งทดลองทั ง
สองโดยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 11.0 โดยมีค่าคุณภาพท่ีท าการวิเคราะห์ดังนี   

- คุณภาพทางด้านเคมี ได้แก่ ปริมาณโปรตีนและไขมัน โดยส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการที่
เชื่อถือได้ 

- คุณภาพทางด้านกายภาพ ได้แก่ ปริมาณเนยแข็งที่ผลิตได้ (% yield) ตามวิธีการของ Skeie. (2007)  
ค านวณโดย  (น  าหนักเนยแข็งที่ได้/น  าหนักน  านมท่ีใช้ในการท าเนยแข็ง )*100 
ปริมาณความชื น AOAC (1998) และ ค่าแรงเฉือน แปลผลออกมาเป็นค่าความแข็ง (Hardness) ด้วย
เครื่อง Texture analyser (TA-XT2, UK)  

- คุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ ได้แก่ ปริมาณจุลินทรีย์ทั งหมด โดยวิธี Total plate count และปริมาณ
เชื อยีสต์รา โคลิฟอร์มและอีโคไล (Coliform และ Escherichia coli)  จุลินทรียที่ท าให้เกิดโรค ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 364 

- คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใช้วิธีการให้คะแนนความชอบ  1 ถึง 9   (9-point hedonic scale) 
(Peryam and Pilgrim, 1957) โดยคุณลักษณะที่ทดสอบมีดังนี  คือ สี (Color) กลิ่น(Odor) รสชาติ 
(Flavor) ความเค็ม (Salty) ลักษณะเนื อสัมผัส (Texture) และการยอมรับโดยรวม (Overall 
acceptability) ท าการทดสอบกับผู้ทดสอบชิมทั่วไป จ านวน 50 คน โดยเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมปศุ
สัตว์ นักศึกษา และผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าร้านค้าสวัสดิการกรม  ปศุสัตว์เชียงใหม่ ที่ซื อสินค้า และ
รับประทานเนยแข็งและนมแพะ ตัวอย่างเนยแข็งจะถูกจัดเตรียมเสริฟ ด้วยวิธีการหั่นให้เป็นชิ นขนาด
ประมาณ 4*2*2 เซนติเมตร โดยจะเสริฟในถ้วย พลาสติคปิดฝา ติดรหัสสุ่มเลขสามหลัก และเก็บ
รักษาด้วยการแช่เย็น ที่อุณหภูมิ 8-12 องศาเซลเซียส ภายใน 2 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ  โดยเสริฟ
พร้อมแครกเกอร์รสจืดและน  าดื่ม เพ่ือใช้ในการล้างปากหลังชิม (Drake et al., 2001) 



 

. 
-  

ตารางท่ี 5 หลักการแปรรูปเนยแข็งเชดด้า แบบอุตสาหกรรม และแบบที่ปรับปรุงใหม่ส าหรับผู้ประกอบการราย
ย่อย 

หลักการแปรรูปเนยแข็งเชดด้า สิ่งทดลองที่ 1 

กระบวนการผลิตแบบ
อุตสาหกรรม 

สิ่งทดลองที่ 2 

กระบวนการผลิตที่ปรับปรุงใหม่
ส้าหรับผู้ประกอบการรายย่อย 

การให้ความร้อนแก่น  านมดิบ 

 

ให้ความร้อนแก่น  านมโดยใช้
เครื่องพาสเจอร์ไรส์แบบกะความ
จุ 150 ลิตร (Batch Pasteuriser)  

ให้ความร้อนแก่น  านมโดยใช้หม้อ  
สเตนเลส 1 ใบบรรจุนม และหม้อ
ต้มน  า 1 ใบในการให้ความร้อน 

ลดอุณหภูมิลงเหลือ 32-33 องศา
เซลเซียส 

ลดอุณหภูมิโดยเครื่องพาสเจอร์
ไรส์ฯ 

ลดอุณหภูมิโดยใช้หม้อสเตนเลส ที่
บรรจุนมแช่ในกะละมังที่มีน  าเย็น 5
องศาเซลเซียส  

เติมเชื อจุลินทรีย์ R707 แบบ 
freeze dry (Chr. Hansen, 
Denmark)  

50 unit/น  านม 1,000 กก. 

เติมเชื อจุลินทรีย์ในนมทีอ่ยู่ใน 
เครื่องพาสเจอร์ไรส์ ฯ และเปิด
ใบพัดกวน 

เติมเชื อจุลินทรีย์ในนมที่อยู่ในหม้อ 

สเตนเลส และใช้ไม้พายกวน 

บ่มไว้ 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 32-33 
องศาเซลเซียส 

 

บ่มนมทิ งไว้ในเครื่องพาสเจอร์ไรส์ 
ฯและควบคุมอุณหภูมิที่ 32-33 
องศาเซลเซียส 

บ่มนมทิ งไว้ในหม้อสเตนเลส และ
ควบคุมอุณหภูมิที่ 32-33 องศา
เซลเซียสในหม้อต้มน  า โดยใช้
เทอร์โมมิเตอร์เช็คอุณหภูมิ และ
หมั่นเติมน  าร้อนที่ 80 องศา
เซลเซียส เพ่ือปรับอุณภูมิให้คงที่ 

เติมแคลเซียมคลอไรด์ (20 กรัม/
น  านม 100 กก.) และเอมไซม์เรน
เนต (3 กรัม/น  านม 100 กก.)  

เติมแคลเซียมคลอไรด์และ
เอนไซม์เรนเนตในนมที่อยู่ใน
เครื่องพาสเจอร์ไรส์ฯ 

เติมแคลเซียมคลอไรด์และเอนไซม์
เรนเนตในนมที่อยู่ในหม้อสเตนเลส 

พักไว้ให้เกิด curd ประมาณ 45-60 
นาท ี

พักในเเครื่องพาสเจอร์ไรส์ ฯ  พักในหม้อสเตนเลสที่บรรจุนมใน
ตอนเริ่มต้นกระบวนการ 

ตัด curd ให้เป็นชิ นเล็กๆ ใช้ใบพัดที่มากับเครื่องพาสเจอร์
ไรส์ ฯ ตัด curd 

ใช้มีดตัด curd ที่อยู่ในหม้อสเตน
เลส 



 

เพ่ิมอุณหภูมิ จาก 30 oC จนถึง 39 
oC อย่างช้าๆ ภายใน 30 นาที  

คงอุณหภูมิไว้ที่ 39 oC วัด pH 
จนกระทั่ง ค่า pH ของน  าเวย์ เป็น 
6.2-6.3 

เพ่ิมอุณหภูมิโดยเครื่องพาสเจอร์
ไรส์ ฯ  

 

เพ่ิมอุณหภูมิโดยหม้อต้มน  า 

แยกน  าเวย์ออกให้หมด 

 

ปล่อยน  าเวย์ออกจากท่อของ
เครื่องพาสเจอร์ไรส์ฯ 

เทน  าเวย์ออกจากหม้อสเตนเลส 
กรอง curd ผ่านตะแกรงกรอง 

ตั ง curd ให้ความสูง พักไว้ 10 
นาท ี

ตั ง curd ในเครื่องพาสเจอร์ไรส์ ฯ  ตั ง curd ในหม้อสเตนเลส 

ตัด curd เป็นก้อน ขนาด 25 ซม. 
กลับก้อนเนยแข็งทุกๆ 15 นาที 
หลังจากการกลับครั งที่ 2 น าก้อนชี
สมาซ้อนกันให้สูงขึ นจนกระทั่ง pH 
ได้ 5.3-5.4 

ตัด curd ในเครื่องพาสเจอร์ไรส์ 
ฯ และน าก้อนเนยแข็งมาซ้อนกัน
ในเครื่องพาสเจอร์ไรส์ 

ตัด curd ในหม้อสเตนเลส และน า
ก้อนเนยแข็งมาซ้อนกันในในหม้อ 
สเตนเลส 

น าก้อนเนยแข็งที่ได้มาตัดเป็นชิ น
เล็กๆ ชั่งน  าหนัก 

ชั่งน  าหนักก้อนเนยแข็ง 

ตราชั่งแบบสปริง ขนาด 20 กก. 

ชั่งน  าหนักก้อนเนยแข็ง 

ตราชั่งแบบสปริง ขนาด 20 กก. 

ผสมก้อนเนยแข็งกับเกลือโซเดียม
คลอไรด์ นวดให้เข้ากันให้ทั่ว 
(ปริมาณเกลือที่ใช้คือ 2.5% ของ
น  าหนักก้อนเนยแข็ง) 

ผสมก้อนเนยแข็งกับโซเดียมคลอ
ไรด์ ในเครื่องพาสเจอร์ไรส์ ฯ 
(ปริมาณเกลือที่ใช้คือ 2.5% ของ
น  าหนักก้อนเนยแข็ง) 

ผสมก้อนเนยแข็งกับโซเดียมคลอ
ไรด์ ในหม้อสเตนเลส (ปริมาณ
เกลือที่ใช้คือ 2.5% ของน  าหนัก
ก้อนเนยแข็ง) 

ทิ งไว้ให้น  าเวย์ไหลออกจากก้อนเนย
แข็ง 

 

ทิ งไว้ให้น  าเวย์ไหลออกในเครื่อง
พาสเจอร์ไรส์ฯ 

ทิ งไว้ให้น  าเวย์ไหลออกในหม้อส
เตนเลส 

อัดก้อนก้อนเนยแข็ง ด้วยความดัน 
0.75-15 bar ทิ งไว้ทั งคืน หรือ 4 
bar นาน 2 ชั่วโมง 

อัดก้อนเนยแข็งในแม่พิมพ์เนย
แข็งที่น าเข้าจากต่างประเทศ และ
น าไปอัดโดยเครื่องอัดเนยแข็ง 

อัดก้อนเนยแข็งในแม่พิมพ์เนยแข็ง 
และเครื่องอัดเนยแข็งแบบ
ประยุกต์ของศูนย์พัฒนา
อุตสาหกรรมปศุสัตว์ 

บ่มที่อุณหภูมิ 10-14oC ระยะเวลา 
2 เดือน 

บ่มในห้องบ่มเนยแข็ง  บ่มในตู้บ่มเนยแข็งแบบประยุกต์
ของศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุ



สัตว์ 

บรรจุถุง vacuum เตรียมจ าหน่าย เครื่องบรรจุแบบสุญญากาศ เครื่องบรรจุแบบสุญญากาศ 

 

3.2.2 การศึกษาปริมาณของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ที่มีต่อคุณภาพของเนยแข็งเชดด้าจากนมแพะ 

ในขั นตอนการเติมโซเดียมคลอไรด์ ตามตารางที่ 5 จะท าการเติมโซเดียมคลอไรด์ในตัวเนยแข็ง ที่
ปริมาณแตกต่างกัน โดยใช้กระบวนการผลิตที่ปรับปรุงใหม่ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ (Completed Randomize Design) 4 สิ่งทดลอง คือ  

1) ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ที่ระดับ 1%  

2) ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ที่ระดับ 1.5%  

3) ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ที่ระดับ 2%   

4) ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ที่ระดับ 2.5%  

วัดค่าคุณภาพต่างๆดังนี  

- คุณภาพทางด้านเคมี ได้แก่ ปริมาณโปรตีน ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ และไขมัน โดยส่งตรวจวิเคราะห์ 
ณ ห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ 

- คุณภาพทางด้านกายภาพ ได้แก่ ปริมาณความชื น AOAC (1998) และ ค่าแรงเฉือน แปลผลออกมา
เป็นค่าความแข็ง (Hardness) ด้วยเครื่อง Texture analyser (TA-XT2, UK)  

- คุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ ได้แก่ ปริมาณจุลินทรีย์ทั งหมด โดยวิธี Total plate count และปริมาณ
เชื อยีสต์รา โคลิฟอร์มและอีโคไล (Coliform และ Escherichia coli)  จุลินทรียที่ท าให้เกิดโรค ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 364 

- คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใช้วิธีการให้คะแนนความชอบ  1 ถึง 9   (9-point hedonic scale) 
(Peryam and Pilgrim, 1957) โดยคุณลักษณะที่ทดสอบมีดังนี  คือ สี (Color) กลิ่น(Odor) รสชาติ 
(Flavor) ความเค็ม (Salty) ลักษณะเนื อสัมผัส (Texture) และการยอมรับโดยรวม (Overall 
acceptability) ท าการทดสอบกับผู้ทดสอบชิมทั่วไป จ านวน 50 คน โดยเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมปศุ
สัตว์ นักศึกษา และผู้บริโภคที่ เป็นลูกค้าร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์เชียงใหม่ ที่ซื อสินค้า และ
รับประทานเนยแข็งและนมแพะ ตัวอย่างเนยแข็งจะถูกจัดเตรียมเสริฟด้วยวิธีการหั่นให้เป็นชิ นขนาด
ประมาณ 4*2*2 เซนติเมตร โดยจะเสริฟในถ้วย พลาสติคปิดฝา ติดรหัสสุ่มเลขสามหลัก และเก็บ
รักษาด้วยการแช่เย็น ที่อุณหภูมิ 8-12 องศาเซลเซียส ภายใน 2 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ  โดยเสริฟ
พร้อมแครกเกอร์รสจืดและน  าดื่ม เพ่ือใช้ในการล้างปากหลังชิม (Drake et al., 2001) 
วิเคราะห์การทดลองทั งหมด 3 ซ  า โดยใช้เนยแข็งที่ผ่านการบ่มเป็นเวลา 2 เดือน มาท าการวัดค่า

คุณภาพ น าข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS for Windows 11.0  

3.2.3 การศึกษาต้นทุนการผลิตของกระบวนการผลิตเนยแข็งเชดด้าจากนมแพะ  



      ท าการค านวณต้นทุนในการผลิตของกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมและกระบวนการที่ปรับปรุง
ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือเปรียบเทียบกัน โดยมีวิธีการค านวณซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ วัตถุดิบ 
แรงงาน และค่าปัจจัยการผลิตของเนยแข็งเชดด้าจากนมแพะ ตามวิธีของเพ็ญศรี (2549) 

 
บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

4.1 การศึกษาผลการปรับปรุงกระบวนการในการแปรรูปเนยแข็งเชดด้าจากนมแพะที่เหมาะสมกับ
ผู้ประกอบการรายย่อย 

จากการเปรียบเทียบคุณภาพของเนยแข็งเชดด้าจากนมแพะที่ผ่านกระบวนการแปรรูปสองแบบ คือ 
กระบวนการผลิตเนยแข็งเชดด้าแบบอุตสาหกรรมที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ใช้ และ
กระบวนการผลิตเนยแข็งเชดด้าที่ปรับปรุงใหม่ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย (โดยควบคุมปริมาณเกลือ Nacl 
ที่ใช้คือ 2.5% ของน  าหนักก้อนเนยแข็ง) วางแผนการทดลองแบบ Complete randomized design (CRD)  
ได้ผลการทดลองดังนี   เนยแข็งเชดด้านมแพะที่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูปแบบอุตสาหกรรม และแบบปรับปรุง
ใหม่ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย เมื่อน าไปวัดค่าคุณภาพทางกายภาพ และเคมีตามตารางที่ 6 พบว่าค่า
คุณภาพด้าน ปริมาณไขมัน โปรตีน Yield (%) และค่าแรงตัดเฉือน (Hardness) มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)   โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพเนยแข็งมีหลายปัจจัย แต่ปัจจัยที่ส าคัญคือ
กระบวนการให้ความร้อนแก่น  านมในขั นตอนการแปรรูปเนยแข็ง (Fox et al., 2016) โดยในการทดลองนี  
กระบวนการแปรรูปทั งสองแบบมีหลักการให้ความร้อนแบบเดียวกัน แต่ต่างกันเพียงแค่อุปกรณ์ที่ใช้ จึงส่งผล
ให้ค่าคุณภาพด้านต่างๆของเนยแข็งมีค่าไม่แตกต่างกัน         ในส่วนของค่าคุณภาพทางด้านเชื อจุลินทรีย์ของ
เนยแข็งนั น ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 209) พ.ศ.2543 เรื่องเนยแข็ง และ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ.2556 เรื่องมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค ก าหนดว่าเนยแข็ง
จะต้อง  ไม่มีจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค ดังนี  Bacillus cereus, Listeria monocytogenes Salmonella 
spp., Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens ซึ่งผลจากตารางที่ 7 พบว่า เนยแข็งเชดด้าจาก
นมแพะที่ถูกผลิตจากกระบวนการ ทั งสองแบบ ไม่พบเชื อจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคตามท่ีกฎหมายก าหนด    

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพทางกายภาพ และเคมีของเนยแข็งเชดด้านมแพะที่ได้จากกระบวนการ
แปรรูปแบบอุตสาหกรรมและแบบปรับปรุงใหม่ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย 
 

ค่าคุณภาพทางกายภาพและเคมี 
การทดลอง 

อุตสาหกรรม ปรับปรุงใหม่ 

ไขมัน (%) 32.62±1.49 32.10±1.93 

โปรตีน (%) 29.31±0.35 29.07±1.50 
Yield (%) 8.90±0.10 8.82±0.08 

Hardness (g-force) 525.74±8.41 504.65±10.43 
หมายเหตุ  ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดลองจ านวน 3 ซ  า       



      
 
 
 
 
 
ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพทางจุลินทรีย์ของเนยแข็งเชดด้านมแพะที่ได้จากกระบวนการแปร
รูปแบบอุตสาหกรรมและแบบปรับปรุงใหม่ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย 
 

ค่าคุณภาพทางจุลินทรีย์ 
การทดลอง 

อุตสาหกรรม ปรับปรุงใหม่ 

ปริมาณจุลินทรีย์ทั งหมด (CFU/g) 3.381 X105 3.499 X105 

ยีสต์และรา (CFU/g) 4.070 X103 3.592 X103 
E. Coli และ Coliform (MPN/25g) ไม่พบ ไม่พบ 
Bacillus cereus (CFU/g) < 10 < 10 
Clostridium perfringens (CFU/g) < 10 < 10 
Listeria monocytogenes (CFU/25g) ไม่พบ ไม่พบ 
Salmonella spp. (CFU/25g) ไม่พบ ไม่พบ 
Staphylococcus aureus (CFU/g) ไม่พบ ไม่พบ 

หมายเหตุ  CFU = Colony forming unit, MPN = Most probable number 
 
ตารางที่ 8  ผลการเปรียบเทียบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเนยแข็งเชดด้านมแพะที่ได้จากกระบวนการ
แปรรูปแบบอุตสาหกรรมและแบบปรับปรุงใหม่ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย 

คุณลักษณะ 
การทดลอง 

อุตสาหกรรม ปรับปรุงใหม่ 
สี 6.5±0.2 6.5±0.1 

กลิ่น 5.9±0.3 6.0±0.4 
ความเค็ม 5.6±0.5 5.6±0.6 

รสชาติโดยรวม 5.9±0.3 5.9±0.6 
เนื อสัมผัส 5.8±0.6 5.8±0.4 

ความชอบโดยรวม 6.0±0.7 6.1±0.3 
หมายเหตุ  ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดสอบจ านวน 50 คน    
 



ในส่วนของผลการเปรียบเทียบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเนยแข็งเชดด้านมแพะที่ได้จากกระบวนการ
แปรรูปแบบอุตสาหกรรม และแบบปรับปรุงใหม่ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย (ตารางที่ 8) โดยใช้ผู้ทดสอบ
จ านวน 50 คน ท าการทดสอบความชอบโดยวิธี 9- point hedonic scale (1= ไม่ชอบมากที่สุด และ 9= 
ชอบมากที่สุด) คุณลักษณะด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน สี กลิ่น ความเค็ม รสชาติโดยรวม เนื อสัมผัส ความชอบ
โดยรวม พบว่า ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบในทุกด้าน ต่อเนยแข็งเชดด้าที่ผ่านกระบวนการแปรรูปทั ง
สองแบบ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)   โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง 5.6-6.5 คือ รู้สึกเฉยๆ-
ชอบเล็กน้อย โดยคะแนนความชอบด้านความเค็มได้คะแนนน้อยกว่าคุณลักษณะอ่ืนๆ ซึ่งได้มีการพัฒนาสูตร
ปริมาณเกลือ Nacl ในการทดลองต่อไป 

 

4.2 การศึกษาปริมาณของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ทีมี่ต่อคุณภาพของเนยแข็งเชดด้าจากนมแพะ 

ในขั นตอนการเติมโซเดียมคลอไรด์ จะท าการเติมโซเดียมคลอไรด์ในตัวเนยแข็ง ที่ปริมาณแตกต่างกัน โดยใช้
กระบวนการผลิตที่ปรับปรุงใหม่ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อยได้ผลการทดลองตามตารางที่ 9  โดยพบว่า การ
เติมปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ในเนยแข็งท่ีปริมาณแตกต่างกัน มีผลต่อปริมาณความชื น ปริมาณ NaCl และ
ค่า Hardness จากการวิเคราะห์ที่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเนยแข็งที่มีการเติมเกลือโซเดียมคลอ
ไรด์ที่ระดับ 1% และ1.5% มีปริมาณความชื น (32.28±0.36%, 31.85±0.84%) ที่สูงกว่า เนยแข็งที่ เติม
โซเดียมคลอไรด์ 2% และ 2.5% (29.44±0.35%, 29.25±2.4%) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p≤0.05)   สอดคล้องกับงานวิจัยของ Schroeder et al. (1988) และ Rulikowska et al. ( 2013)  ที่พบว่า
ปริมาณ  โซเดียมคลอไรด์ที่ เติมในกระบวนการท าเนยแข็งนั นจะส่งผลต่อปริมาณความชื น เนื่องจาก
กระบวนการออสโมซิสที่เกิดจากระดับความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ ที่เติมในเนื อเนยแข็ง และ ความชื นที่
ลดลงจะส่งผลต่อคุณภาพเนื อสัมผัสของเนยแข็งท่ีแห้งและแข็งตัวขึ น  

 

ตารางท่ี 9 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพทางกายภาพ และเคมีของเนยแข็งเชดด้านมแพะที่เตมิโซเดียมคลอไรด์
ในตัวเนยแข็ง ที่ปริมาณแตกต่างกัน 

ค่าคุณภาพทางกายภาพ
และเคมี 

การทดลอง  
ปริมาณของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 

1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 

ไขมัน(%) 29.16±1.67 27.68±1.05 28.36±1.19 32.09±2.93  
โปรตีน(%) 26.50±0.71 25.72±1.26 26.28±1.10 28.12±1.63 
Yield(%) 8.27±0.03 8.30±0.09 8.23±0.03 8.27±0.03 
Hardness (g-force) 381.30±90.15 b 476.40±72.44 b 488.33±66.25 b 532.04±15.46 a 
ปริมาณ NaCl (%) 1.39 ±0.13 d 2.06±0.05c 2.30±0.19b 2.70±0.09a 
ปริมาณความชื น (%) 32.28±0.36a  31.85±0.84a 29.44±0.35b 29.25±2.4b 

หมายเหตุ  ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดลองจ านวน 3 ซ  า      a, b แสดงค่าที่
ได้จากการวิเคราะห์นั นมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p ≤ 0.05) 



 
  

 

 

ตารางท่ี 10 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพทางจุลินทรีย์ของเนยแข็งเชดด้านมแพะที่เติมโซเดียมคลอไรด์ในตัว
เนยแข็ง ที่ปริมาณแตกต่างกัน 

ค่าคุณภาพทางจุลินทรีย์ 

การทดลอง 
ปริมาณของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 

1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 
ปริมาณจุลินทรีย์ทั งหมด (CFU/g) 40417 42289 47122 33558 
ยีสต์และรา (CFU/g) 3470 3712 4009 3723 
E. Coli และ Coliform (MPN/25g) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
Bacillus cereus (CFU/g) < 10 < 10 < 10 < 10 
Clostridium perfringens (CFU/g) < 10 < 10 < 10 < 10 
Listeria monocytogenes (CFU/25g) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
Salmonella spp. (CFU/25g) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
Staphylococcus aureus (CFU/g) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

หมายเหตุ  CFU = Colony forming unit, MPN = Most probable number 
 

ตารางท่ี 11 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเนยแข็งเชดด้านมแพะที่เติมโซเดียมคลอไรด์ใน
ตัวเนยแข็ง ที่ปริมาณแตกต่างกัน 

คุณลักษณะ 
การทดลอง 

1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 
สี 6.6±0.1 6.6±0.3 6.8±0.2 6.8±0.1 

กลิ่น 6.1±0.1 6.1±0.2 6.2±0.1 6.0±0.1 
ความเค็ม 6.1±0.1b 6.2±0.1b 7.1±0.1a 6.0±0.2b 

รสชาติโดยรวม 6.1±0.4b 6.3±0.1b 7.1±0.1a 6.0±0.2b 
เนื อสัมผัส 6.2±0.6 6.3±0.1 6.3±0.3 5.9±0.2 

ความชอบโดยรวม 6.2±0.4 6.2±0.3 6.2±0.2 6.00±0.3 
หมายเหตุ  ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดสอบจ านวน 50 คน   a, b แสดงค่าที่
ได้จากการวิเคราะห์นั นมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p ≤ 0.05) 
 



 

 

 

ในส่วนของค่าคุณภาพทางด้านเชื อ   จุลินทรีย์ของเนยแข็งนั น ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
209) พ.ศ.2543 เรื่องเนยแข็ง และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ.2556 เรื่องมาตรฐาน
อาหารด้านจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค ก าหนดว่าเนยแข็งจะต้อง  ไม่มีจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค ดังนี  Bacillus 
cereus, Listeria monocytogenes Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Clostridium 
perfringens ซึ่งผลจากตารางที่ 10 พบว่า เนยแข็งเชดด้าจากนมแพะที่มีการเติมโซเดียมคลอไรด์ที่ปริมาณแต่
ละระดับ ไม่พบเชื อจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคตามท่ีกฎหมายก าหนด   

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเนยแข็งเชดด้านมแพะที่มีการเติมโซเดียมคลอไรด์ที่
ปริมาณแต่ละระดับตามตารางที่ 11 โดยใช้ผู้ทดสอบจ านวน 50 คน ท าการทดสอบความชอบโดยวิธี 9- point 
hedonic scale (1= ไม่ชอบมากที่สุด และ 9= ชอบมากที่สุด) คุณลักษณะด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน สี กลิ่น 
ความเค็ม รสชาติโดยรวม เนื อสัมผัส ความชอบโดยรวม พบว่า ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบด้านความเค็ม
และรสชาติโดยรวม ต่อเนยแข็งเชดด้าที่มีการเติมโซเดียมคลอไรด์ที่ปริมาณแต่ละระดับ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05)   โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง 6.0-7.1 คือ รู้สึกชอบเล็กน้อย-ชอบปานกลาง ซึ่งเป็น
ผลมาจากปริมาณเกลือที่เติมในผลิตภัณฑ์นั นเอง โดยเนยแข็งเชดด้าจากนมแพะที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ
เนยแข็งที่มีการเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ปริมาณ 2% เนื่องจากได้รับคะแนนการยอมรับด้านความเค็มและ 
รสชาติโดยรวม จากผู้ทดสอบชิมมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดับความชอบปานกลาง  

4.3 การศึกษาต้นทุนการผลิตของกระบวนการผลิตเนยแข็งเชดด้าจากนมแพะ  

      การค านวณต้นทุนในการผลิตของกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมและกระบวนการที่ปรับปรุง
ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือเปรียบเทียบกัน โดยมีวิธีการค านวณซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ วัตถุดิบ 
แรงงาน และค่าปัจจัยการผลิตของเนยแข็งเชดด้าจากนมแพะ ตามวิธีของเพ็ญศรี (2549)  ซึ่งมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 12 นี  โดยจะพบว่า ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (160 กรัม/ชิ น) ในการผลิตเนยแข็งเชดด้าจากนมแพะใน
กระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมและที่ปรับปรุงส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย คิดจากฐานปริมาณน  านมที่
ใช้ในการผลิต 100 กิโลกรัม พบว่า มีราคา 127.92 บาท และ 135.20 บาท   และมีราคาขายที่รวมก าไร 20 
% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ส าหรับการจ าหน่าย อยู่ที่ 164.25 บาท และ 173.60 บาท โดยงบลงทุนด้าน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ของกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม (ตารางที่ 14) ต่อก าลังการผลิตใน 1 ครั ง ใช้
น  านม 100 กิโลกรัม เท่ากับ 942,000 - 1,142,000 ส าหรับงบลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ของ
กระบวนการที่ปรับปรุงส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย (ตารางที่ 15) ต่อก าลังการผลิตใน 1 ครั ง ใช้น  านม 60 
กิโลกรัม เท่ากับ 51,480 บาท   

 

 



 

 

 

ตารางที่ 12 ต้นทุนการผลิตของเนยแข็งเชดด้าจากนมแพะจากกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมและแบบ
ผู้ประกอบการรายย่อย 

รายการ กระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย 

  จ้านวน 
ราคาต่อหน่วย

(บาท) 
จ้านวนเงิน

(บาท) 
จ้านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ้านวนเงิน  
(บาท) 

(1)ต้นทุนวัตถุดิบ     6,099.34     6,099.34 

น  านมแพะดิบ(กก.) 100 60 6,000 100 60 6000 

เชื อจุลินทรีย์(Unit) 5 12 60 5 12 60 

น  าย่อยเรนเนต (ก.) 3 12 36 3 12 36 

แคลเซียมคลอไรด์ (ก.) 20 0.06 1.2 20 0.06 1.2 

โซเดียมคลอไรด์ (2% นน.เนยแข็ง) (ก.) 178 0.012 2.136 178 0.012 2.136 

(2)ต้นทุนปัจจัยการผลิต     636.45    495.975 

บรรจุภัณฑ์ (ชิ น) 55 2.5 137.5 51 2.5 127.5 

ค่าไฟฟ้าในการบ่มชีส  2  เดือน (ชิ น)   270   268 

ค่าไฟฟ้า/เชื อเพลิงในการผลิต   228   100 

ค่าน  าในการผลิต (ลิตร) 100 0.0095 0.95 50 0.0095 0.475 

(3)ต้นทุนแรงงาน 
แรงงาน 1 คน 1 วัน = 1*300 

บาท 
300 

แรงงาน 1 คน 1 วัน = 1*300 
บาท 

300 

ต้นทุนการผลิต  (1)+(2)+(3) ได้เนยแข็ง 8.9กก. 7,035.79 (1)+(2)+(3) ได้เนยแข็ง 8.2  กก. 6,895.32 

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (160 ก./ชิ น)    127.92   135.20 

ก าไร 20%   25.58    27.04 

ราคาสินค้า(160 ก./ชิ น)    153.51    162.24 

vat  7%    10.75    11.36 

ราคาสินค้า(160 ก./ชิ น)รวม vat  7%       164.25    173.60 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางที่ 13 งบลงทุนเครื่องมือและอุปกรณ์ของเนยแข็งเชดด้าจากนมแพะจากกระบวนการผลิตแบบ
อุตสาหกรรม  

หมายเลข เครื่องมอื ราคา (บาท) 
1 เครื่องพาสเจอร์ไรส์แบบกะความจุ 150 ลิตร พร้อมใบพัดตัดเนย

แข็ง  
300,000 - 500,000  

2 เครื่องอัดเนยแข็ง  250,000   
3 แม่พิมพ์เนยแข็ง 6,000 บาท (ต้องใช้ 20 ชิ น) 120,000 
4 ห้องบ่มเนยแข็ง  380,000  

ต้นทุนรวม 942,000 - 1,142,000  

ตารางที่  14 งบลงทุนเครื่องมือและอุปกรณ์ของเนยแข็งเชดด้าจากนมแพะจากกระบวนการผลิตที่ปรับปรุง
ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย  

ล าดับที่ เครื่องมือ ราคา (บาท) 

1 ค่าหม้อต้มขนาด 40-50 ลิตร 2 ใบๆละ 4,500 บาท 9,000  

2 ค่าหม้อสเตนเลสทรงสูงขนาด 30-50 ลิตร 2 ใบ ใบละ 4,000 8,000  

3 เครื่องอัดเนยแข็งแบบประยุกต์   4 ชุดๆละ 1,050 บาท 4,200 

4 แม่พิมพ์เนยแข็งแบบประยุกต์ 24 ชุดๆละ 220 บาท 5,280 

5 ตู้บ่มเนยแข็ง 1 ตู้ 25,000  

ต้นทุนงบลงทุนด้านอุปกรณ์ 51,480 

 

 

 

 



 

 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

การเปรียบเทียบคุณภาพของเนยแข็งเชดด้าจากนมแพะที่ผ่านกระบวนการแปรรูปสองแบบ คือ 
กระบวนการผลิตเนยแข็งเชดด้าแบบอุตสาหกรรมที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ใช้ และ
กระบวนการผลิตเนยแข็งเชดด้าที่ปรับปรุงใหม่ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย    ได้ผลการทดลองคือ เนยแข็ง
เชดด้านมแพะที่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูปแบบอุตสาหกรรม และแบบปรับปรุงใหม่ส าหรับผู้ประกอบการราย
ย่อย เมื่อน าไปวัดค่าคุณภาพทางกายภาพ และเคมี พบว่า มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05)   ซึ่งในส่วนของค่าคุณภาพทางด้านเชื อจุลินทรีย์ของเนยแข็งนั น พบว่า เนยแข็งเชดด้าจากนมแพะที่
ถูกผลิตจากกระบวนการ ทั งสองแบบ ไม่พบเชื อจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคตามที่กฎหมายก าหนด   ในส่วนของ
ผลการเปรียบเทียบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเนยแข็งเชดด้านมแพะที่ได้จากกระบวนการแปรรูปแบบ
อุตสาหกรรม และแบบปรับปรุงใหม่ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยใช้ผู้ทดสอบจ านวน 50 คน ท าการ
ทดสอบความชอบโดยวิธี 9- point hedonic scale พบว่า ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบในทุกด้าน ต่อ
เนยแข็งเชดด้าที่ผ่านกระบวนการแปรรูปทั งสองแบบ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)   โดย
มีคะแนนอยู่ในช่วง 5.6-6.5 คือ รู้สึกเฉยๆ-ชอบเล็กน้อย ดังนั นในแง่ของกระบวนการผลิตและการใช้อุปกรณ์ที่
แตกต่างกันในระดับอุตสาหกรรมและระดับผู้ประกอบการรายย่อย   เชดด้าที่ผลิตได้จึงไม่มีคุณลักษณะที่
แตกต่างกันทางสถิติ  

ในขั นตอนการเติมโซเดียมคลอไรด์ จะท าการเติมโซเดียมคลอไรด์ในตัวเนยแข็ง ที่ปริมาณแตกต่างกัน 4 
ระดับ (1.0%, 1.5%, 2.0%, 2.5%) พบว่า การเติมปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ในเนยแข็งที่ปริมาณแตกต่าง
กัน มีผลต่อปริมาณความชื นปริมาณ NaCl และค่า Hardness ที่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05)   
โดยเนยแข็งที่มีการเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่ระดับ 1% และ1.5% มีปริมาณความชื น (32.28±0.36%, 
31.85±0.84%) ที่สูงกว่า เนยแข็งที่ เติมโซเดียมคลอไรด์ 2% และ 2.5% (29.44±0.35%, 29.25±2.4%) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05)    ในส่วนของค่าคุณภาพทางด้านเชื อจุลินทรีย์ของเนยแข็งนั น 
พบว่า เนยแข็งเชดด้าจากนมแพะที่มีการเติมโซเดียมคลอไรด์ที่ปริมาณแต่ละระดับ ไม่พบเชื อจุลินทรีย์ที่ท าให้
เกิดโรคตามที่กฎหมายก าหนด  และในส่วนผลการเปรียบเทียบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเนยแข็งเชด
ด้านมแพะที่ โดยใช้ผู้ทดสอบจ านวน 50 คน ท าการทดสอบความชอบโดยวิธี 9- point hedonic scale ทาง
คุณลักษณะด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน สี กลิ่น ความเค็ม รสชาติโดยรวม เนื อสัมผัส ความชอบโดยรวม พบว่า ผู้
ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบด้านความเค็มและรสชาติโดยรวม ต่อเนยแข็งเชดด้าที่มีการเติมโซเดียมคลอ
ไรด์ที่ปริมาณแต่ละระดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05)   โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง 6.0-7.1 
คือ รู้สึกชอบเล็กน้อย-ชอบปานกลาง ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณเกลือที่เติมในผลิตภัณฑ์นั นเอง โดยเนยแข็ง
เชดด้าจากนมแพะที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือเนยแข็งที่มีการเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ปริมาณ 2% 



เนื่องจากได้รับคะแนนการยอมรับด้านความเค็มและ รสชาติโดยรวม จากผู้ทดสอบชิมมากที่สุด โดยอยู่ใน
ระดับความชอบปานกลางนั นเอง      ในการค านวณต้นทุนในการผลิตของกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม
และกระบวนการที่ปรับปรุงส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย พบว่า ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (160 ก./ชิ น)ในการ
ผลิตเนยแข็งเชดด้าจากนมแพะในกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมและที่ปรับปรุงส าหรับผู้ประกอบการราย
ย่อย มีราคา 127.92 บาท และ 135.20 บาท   และมีราคาขายที่รวมก าไร 20 % และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
ส าหรับการจ าหน่าย อยู่ที่ 164.25 บาท และ 173.60 บาท ตามล าดับ 

 

 

อภิปรายผล 

ในการทดลองท าการเปรียบเทียบคุณภาพของเนยแข็งเชดด้าจากนมแพะที่ผ่านกระบวนการแปรรูปสอง
แบบ คือ กระบวนการผลิตเนยแข็งเชดด้าแบบอุตสาหกรรม ที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์     ปศุสัตว์
เชียงใหม่ใช้ และกระบวนการผลิตเนยแข็งเชดด้าที่ปรับปรุงใหม่ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย พบว่าเนยแข็งที่
ผลิตได้นั น มีคุณภาพที่ได้ไม่แตกต่างกัน โดยมีต้นทุนราคาปัจจัยการผลิตต่อชิ น ต่างกันประมาณ 8 บาท ซึ่งใน
ส่วนของก าลังการผลิตและต้นทุนในงบการลงทุนทางด้าน เครื่องจักรและอุปกรณ์นั น ในเชิงอุตสาหกรรมและ
กระบวนการส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก มีความแตกต่างกันสูงมาก ซึ่งการลงทุนด้านเครื่ องจักรอุปกรณ์
ส าหรับกระบวนการเชิงอุตสาหกรรม ต้องลงทุนขั นต่ าช่วงประมาณ 942,000 - 1,142,000 บาท และก าลัง
การผลิตต่อหนึ่งครั งต้องมีการใช้น  านมอยู่ที่ 100 กิโลกรัม โดยก าลังการผลิตต่อวันต้องใช้ปริมาณน  านมถึง 200 
กิโลกรัม อาจไม่เหมาะกับฟาร์มแพะนมขนาดเล็กที่มีปริมาณน  านมไม่มาก ในขณะที่กระบวนการส าหรับ
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก จะใช้งบการลงทุนอยู่ที่ต่อก าลังการผลิตใน 1 ครั ง ใช้น  านม 60 กิโลกรัม ก าลังการ
ผลิตต่อวันได้สองครั ง เท่ากับ 51,480 บาท  ซึ่งผู้ประกอบการและเกษตรกร สามารถเลือกกระบวนการผลิตให้
เหมาะสมกับ ความสามารถ และทุนทรัพย์ในการลงทุนเครื่องจักร และอุปกรณ์ขั นต้น  ก าลังการผลิต ขนาด
การผลิต และปริมาณน  านมที่ตนเองต้องการที่จะแปรรูปได้  

ส าหรับการศึกษาปริมาณของการเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์เนยแข็งเชดด้านั น  สูตรพื นฐาน ที่เป็นสูตรที่
ได้รับการถ่ายทอดมาจากประเทศในโซนยุโรป มีการเติมปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่ 2.5%   โดยในการ
ทดลองมีการทดลองระดับปริมาณเกลือในแต่ละระดับซึ่ง  เนยแข็งที่มีการเติมปริมาณเกลือ  2% ได้รับการ
ยอมรับจากผู้ทดสอบชิม ด้านความเค็ม และรสชาติโดยรวม มากที่สุด ซึ่งถือว่ามีรสชาติเค็มลดลงจากสูตร
พื นฐาน สาเหตุอาจเนื่องจาก  วัฒนธรรมการรับประทานและความชอบในเรื่องรสชาติที่แตกต่างกันของชาว
ไทยและชาวต่างชาติ  ซึ่งเนยแข็งเชดด้า นมแพะที่พัฒนาได้ได้รับคะแนนการยอมรับจากผู้บริโภคชอบ
เล็กน้อย-ชอบปานกลาง และมีความปลอดภัยด้านอาหารตามเกณฑ์ที่องค์การอาหารและยาก าหนดไว้ด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อสรุปจากผลงานวิจัยนี  สามารถใช้เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้เลี ยงแพะนม  น าไป
ประยุกต์ใช้งานได้ตามสถานการณ์ที่ตนเองเจอ โดยสามารถการเลือกกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับ



ความสามารถ และทุนทรัพย์ในการลงทุนเครื่องจักร และอุปกรณ์ขั นต้นของตนเอง  การน าไปออกแบบ ก าลัง
การผลิต ขนาดการผลิต ตามที่ตนเองต้องการ   โดยในงานวิจัยนี ผู้วิจัยไม่ได้น าปัจจัยด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ
ต้นทุนการผลิตมาคิดค านวณด้วย เช่น ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์การผลิต ค่าดอกเบี ยเงินลงทุน และค่าเสีย
โอกาส ซึ่งผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้เลี ยงแพะนมสามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ิมเติมได้ตามข้อมูลจริงที่ตนเอง
มี   นอกจากนั นเทคโนโลยีองค์ความรู้นี ยังสามารถประยุกตใ์ช้ได้กับ นมของสัตว์ชนิดอื่นๆ อีกด้วย 
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ภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ของเนยแข็งเชดด้าจากนมแพะจากกระบวนการผลิตที่ปรับปรุงส้าหรับ
ผู้ประกอบการรายย่อย ก้าลังการผลิต นม 60 ลิตร 

ล าดับที่ เครื่องมือและลักษณะการใช้งาน ภาพขณะใช้งาน 

1 หม้อต้มขนาด 40-50 ลิตร ใส่น  าร้อน
เพ่ือต้มให้ความร้อนแก่น  านม  และ
หม้อสเตนเลสทรงสูงขนาด 30-50 
ลิตร ส าหรับใส่น  านมที่ต้องการแปรรูป 

 

3 เครื่องอัดเนยแข็งแบบประยุกต์   
ประกอบด้วย เขียงพลาสติค และเสา
หรือท่อพีวีซี และตัวกดทับน  าหนัก 
เช่นถังนม หรือ ขวดน  า นน.รวม
ประมาณ 20 กก. 

 

4 แ ม่ พิ ม พ์ เน ย แ ข็ งแ บ บ ป ระยุ ก ต์  
ประกอบด้วย ท่อพีวีซี เจาะรูส าหรับ
ท าเป็นตัวแม่พิมพ์ และ ท่อพีวีซีหล่อ
ปูนส าหรับเป็นตัวกดทับ 

 



5 ตู้บ่มเนยแข็ง 1 ตู้  
ตู้ แช่ เย็น  ที่ มี การปรับ ให้ สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิอยู่ ในช่วง 10 -16 
องศาเซลเซียส มีตัวแสดง การอ่านค่า 
อุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์  โดยชั น
ส าหรับวางชีส ใช้แผ่นไม้สนขัดเรียบ 

 

 

 

ชื่อผู้ทดสอบ………..…………..……เพศ..........................อายุ........................อาชีพ....................... ชุดที่.............. 

แบบสอบถาม 

 เร่ือง การพัฒนา กระบวนการผลิตเนยแข็งเชดด้าจากน ้านมแพะที่เหมาะสมส้าหรับผู้ประกอบการรายย่อย 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่  กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์ 

ตอนที่1 ค้าชี แจง กรุณาทดสอบชิม “เนยแข็งเชดด้าจากน ้านมแพะ” ทีละตัวออย่างจากซ้ายไปขวา แล้วให้คะแนนในแต่ละ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ตามความความรู้สึกของท่านมากที่สุด ตามรหัสของแต่ละตัวอย่าง โดยก าหนดให้  

 

 

 

 

 

คุณลักษณะ 
478 

ความชอบ ความพอดี 

ส ี   

กลิ่น   

ความเค็ม   

รสชาตโิดยรวม   

เนื อสัมผัส   

ความชอบโดยรวม   

คุณลักษณะ 
201 

ความชอบ ความพอดี 

ส ี   

กลิ่น   

ความเค็ม   

รสชาตโิดยรวม   

เนื อสัมผัส   

ความชอบโดยรวม   

คะแนนความชอบ 
1 ไม่ชอบอย่าง

ยิ่ง 
         

6 
ชอบ

เล็กน้อย 
2 ไม่ชอบมาก      

7 
ชอบปาน

กลาง 
3 ไม่ชอบปาน

กลาง 
     

8 
ชอบมาก 

4 ไม่ชอบ

เล็กน้อย 
     

9 
ชอบมาก

อย่างยิ่ง 
5 เฉยๆ   

 

      คะแนนความพอด ี
1 
2 
3 
4 

ปรับให้เพ่ิมขึ้นมาก 

ปรับให้เพ่ิมขึ้น

เล็กน้อย 
พอดี 

ปรับให้ลดลง

เล็กน้อย 

5 ปรับให้ลดลงมาก 

 



 

ขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาท้าแบบสอบถาม 

 

*แบบฟอร์มนี เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานในการใช้ทดสอบทางประสาทสัมผัส ซ่ึงจะประกอบดว้ย การทดสอบด้านความชอบและความพอดี โดยใน
การวิจยันี  ผูว้ิจัยไม่ได้ท าการสอบถามเร่ืองความพอดี กับผู้ทดสอบชิม 

 

 

 

 

 

ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เนยแข็งเชดด้าจากนมแพะ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการจัดการฝึกอบรมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการแปรรูปเนยแข็งเชดด้าแก่
ผู้ประกอบการรายย่อย  
เมื่อวันที่ 2-4 พ.ค.2561  

 

 

 



 

 

 
 


