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บทคัดยอ
เนื่อ งจากการพัฒ นาผลิต ภัณฑ เพื่อ ใชท ดแทนเนื้ อ สั ตว กําลั งเป นที่ไ ดรับ ความนิ ย มมากในปจ จุบั น
ผลิตภัณฑจําพวกถั่วเมล็ดแหงก็เปนอีกตัวหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางสูง เพราะนั้นอาหารที่แปรรูปมาจากถั่ว
เหลานี้ นาจะไดรับความนิยาสูงตามไปดวย หนึ่งในนั้นก็คือเทมเป ในโครงงานนี้ผูจัดทําไดสนใจในการผลิตเทม
เปดวยวัตถุดิบจําพวกถั่วชนิดใหมๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหแกผูบริโภคเพิ่มมากขึ้น โดยเลือกใชถั่วที่มีโปรตีน ไขมัน
คารโบไฮเดรตที่มีปริมาณคอนขางสูง 3 ชนิด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว มาผสมกันในรูปแบบตางๆในอัตราที่
เทาๆกัน คือ 1: 1 แลวนํามาคลุกกับ หัวเชื้อของราตระกูล Rhizopus oligosporus ที่ผานการเตรียมเชื้อแลว ทําการ
บมเปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง จนไดเทมเปขึ้นมา ซึ่งเทมเปที่ไดนี้จะนําไปทดสอบกับคนซึ่งเปนกลุมตัวอยางกอน
ผลพบวาหากนําเทมเปไปทอดและทดสอบกับกลุมตัวอยาง เทมเปที่ไมมีการผสมระหวางถั่ว จะเปนที่พึงพอใจ
ของกลุมตัวอยางมากที่สุดแตหากนําไปบดเพื่อผสมลงในอาหาร คะแนนความชอบของผูบริโภคจะอยูในระดับที่
ใกลเคียงกันแตเทมเปที่ทําขึ้นทั้ง 7 ชุดการทดลองนั้นเมื่อนําไปตรวจสอบคุณสมบัติในแงของการวัดความชื้น
ปริมาณโปรตีน ปริมารไขมัน ปริมาณสารเยื่อใย ปริมาณเถา ซึ่งพบวาเทมเปที่ใชวัตถุดิบถั่วผสมทั้ง 3 ชนิด ใน
อัตราสวน 1:1:1 จะมีปริมาณคุณคาทาอาหารและคุณสมบัติอื่นๆดีที่สุด แตรสชาติ และรูปรางหนาตาหากนํามา
รับประทานสดหรือทอด โดยยังคงรูปร างหนาตาเดิมเอาไว จะยังไมเปนที่พึงพอใจ ของผูบริโภคที่เปนกลุม
ตัวอยางมากนัก แตหากนํามาผสมอาหารโดยบดละเอียดเปนเนื้อเดียวกับอาหารชนิดนั้นๆแลว คะแนนความชอบ
จะมีคาใกลเคียงกับเทมเปทั่วไป ที่ผลิตมาจากถั่วเหลืองหรือถั่วลิสง ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑเทมเปดวยวิธีการ
ดังกลาว นาจะเปนทางเลือกใหมๆในการทดแทนโปรตีนสําหรับผูที่ไมบริโภคเมื้อสัตวอันเนื่องมาจากศาสนา
(มุสลิม, เจ, โคเซอร) หรือผูเปนมังสวิรัติ ตลอดจนผูที่มีงบประมารจํากัดในการบริโภคเนื้อสัตวไดเปนอยางดี
เนื่องจากมีรสชาติและคุณคาทางโภชนาการที่ใกลเคียงแตมีราคาที่ต่ํากวา

รายงานโครงงานวิทยาศาสตร (ฉบับยอ)
ความสําคัญและที่มาของโครงงาน
ปจจุบันประเทศประสบกับภาวะปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา เพราะฉะนั้นจึงสงผลใหราคาอาหารประเภท
เนื้อสัตวมีราคาสูงขึ้นตามภาวะกลไกตลาด จนทําใหประชากรบางกลุมไมสามารถจัดหามาบริโภคไดทําใหอาจ
ขาดสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย ทางออกที่นํามาทดแทนหรือแกปญหานี้ก็คือ การหาพืชผักที่มีโปรตีนสูงมา
บริโภคแทน ซึ่งเปนที่นาสนใจ และไดรับการสงเสริม ชวยเหลือจากภาครัฐ

พื ช เศรษฐกิ จ ที่ น า สนใจพื ช หนึ่ ง ในไทย คื อ พื ช ตระกู ล ถั่ ว ซึ่ ง เป น พื ช ที่ นํ า เอาส ว นของเมล็ ด มาใช
ประโยชน เปนพืชที่มีปริมาณน้ํามันโปรตีนสูง สําหรับการใชประโยชนจากพืชตระกูลถั่วนั้น นิยมนําไปใชเปน
สวนประกอบอาหารสัตว และมีการนํามาวิจัยและนํามาแปรรูปอาหารมนุษย ตัวอยางเชน การทํานมถั่วเหลือง เนย
ถั่ว (Peanut butter) การทําโปรตีนเกษตรฯลฯ พืชในตระกูถั่วนี้ สามารถแบงออกตาการผลิตไดเปน 2 กลุมใหญๆ
คือ ถั่วที่ปลูกภายในประเทศ ซึ่งจะภูนําไปใชประโยชนในแงของ การแปรรูปเปนอาหารอยางงาย ไดแก นม วุน
เสน ขนมกรอบ (Snack) อีกสวนหนึ่งไดมาจากการนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งมีปริมาณมากกวา และถูกนํามาใช
ประโยชน ใ นแง ข องการสกั ด น้ํ า มั น พื ช ซึ่ ง ได ป ริ ม าณแสงและมี คุ ณ ภาพเนื่ อ งจากกระบวนการตั ด ต อ ทาง
พันธุกรรม (GMOs)
การใช ป ระโยชน จ ากถั่ ว ที่นํ า มาแปรรู ป เพื่อ ใหเ กิ ด อาหารทดแทนเนื้ อ สั ตว อีก สิ่ ง หนึ่ ง ก็คื อ เทมเป
(Tempeh) ซึ่งเปนอาหารที่นิยมรับประทานกันมาก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแกประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร
ฟ ลิ ป ป น ส และอิ น โดนี เ ซี ย เกิ ด จากการหมั ก เมล็ ด ถั่ ว ด ว ยเชื้ อ ราสกุ ล Rhizopus โดยเฉพาะ ราในสายพั น ธุ
Rhizopus oligosporus จนกระทั่งเกิดเสนใยสีขาวขึ้นปกคลุมตลอดกอน ซึ่งระหวางการหมักนี้ จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในเมล็ดถั่ว ทั้งกลิ่นที่เปลี่ยนไป รสชาติที่ดีขึ้น เนื้อสัมผัสกับผูบริโภคที่ดีข้ึน และคุณคาทาง
โภชนาการอันเนื่องมาจากความสามารถในการถูกยอยที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย สําหรับการทําเทมเปแบบเดิมนั้น
จะตางกับแบบที่ทําในหองปฏิบัติการ แตเทมเปที่ไดโดยทั่วไปจะมีลักษณะเหมือนกันคือ เปนลักษณะคลายกอน
เตาหูปนถั่วที่เชื้อราเจริญเติบโตปนอยู
เทมเปจะเปนอาหารที่ ไดรับความนิย มตอ ไปในอนาคต เนื่องจากมีคุณคาทางอาหารสูงโดยเฉพาะ
โปรตีน สามารถใชแทนเนื้อสัตวได มีราคาถูกจึงนาจะเหมาะสมในการนํามาศึกษาเพื่อพัฒนา ใหผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพสูงตอไป

วัตถุประสงคของโครงงาน
1. เพื่อคัดเลือกถั่ว (วัตถุดิบ) ที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตเทมเป เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงสุด
ทั้งกายภาพและเคมี และคุณคาทางดภาชนาการอื่นๆ
2. เพื่อหาวัตถุดิบที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑเทมเป ใหผูบริโภคพึงพอใจในรสชาติเนื้อสัมผัส
ทั้งเทมเปที่นํามารับประทานโดยตรง หรือนําไปแปรรูปเปนอาหาร, ผลิตภัณฑชนิดอื่นๆ

วิธีดําเนินการ
1. การเตรียมวัตถุดิบ โดยใชถั่ว 3 ชนิด คือ ถั่วลิสง (เปนตําแทนของถั่วที่มีไขมันคอนขางสูง) ถั่ว
เหลืองและถั่วเขียว (เปนตัวแทนของถั่วที่มีโปรตีนสูง) นําถั่วทั้ง 3 ชนิดมาคัดเกรด วัดเสนผาน
ศูนยกลาง จากนั้นนําเขาเครื่องคั่วถั่ว ดวยความรอน [tex] \displaystyle 160^0C[/tex] นาน 6 นาที
กอนนํามาผึ่งแดด
2. ลอกเปลือกถั่วชั้ นนอกออก แลวแบงออกเปน 7 สวนคือ ถั่วเหลือ ง, ถั่วลิส ง, ถั่วเขีย ว น้ําหนัก
ประมาณ 600 กรัม อยางละ 1 สวน ถั่วเหลือง: ถั่วเขียว, ถั่วเขียว: ถั่วลิสง, ถั่วลิสง: ถั่วเหลือง อยาง
ละ 1 สวนโดยใชอัตราสวน 1: 1 (อยางละ 300 กรัม) และอีก 1 สวน คือ ถั่วเขียว: ถั่วลิสง: ถั่วเหลือง
อัตราสวน 1: 1: 1 (อยางละ 200 กรัม) แยกถุง เก็บเขาหองเย็น

3. เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อรา Rhizopus oligosporus โดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (Potato Dextrose
Agar) สําเร็จรูปผสมน้ํา อุนใหรอน หรือเตรียมเองโดยใช มันฝรั่งปลอกเปลือกหั่นละเอียด 600 กรัม
ตอน้ํา 1000 กรัม ตมรวมกัน กรองเอาแตน้ํา ผสมกับ Dextrose or Glucose 40กรัมและผงวุน 20
กรัม แลวนําเขานึ่งผานกระบวนการฆาเชื้อในหมอนึ่งอัดไอ
4. นําเชื้อรา Rhizopus oligosporus ในหลอดเชื้อมาลนไฟ แลวใชตะไปเหล็กชุบแอลกอฮอลผาหลอด
ดูดอาหารเลี้ยงเชื้อบางสวนละลายในหลอดเชื้อ กอนหยดเชื้อเหลานั้นเปนจุด จํานวน 3 จุด คลายรูป
สามเหลี่ยมลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ที่เตรียมไวในจานเพาะเชื้อ แลวเขยาวนซาย-ขวา จากนั้นตั้งทิ้งไว
ที่อุณหภูมิหอง รอจนเชื้อเจริญขึ้นเปนเสนใยสีดํา
5. เตรียมรําละเอียด , แปงขาวเจาและน้ําสะอาดในอัตราสวน 1 : 9: 7 ผสมใหเขากันลงในถุงพลาสติก
แลวรีดใหมีความหนาประมาณ 0.5cm. จากนั้นนําเขานึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 1210C นาน 5 นาที แลว
ทิ้งไวใหเย็นหรือเก็บไวในชองแชแข็ง
6. นําเชื้อราที่เตรียมไวเติมน้ํากลั่น 10 ml. แลวปเปตมา 5-6 ml. ลงในแผนแปงตามสวนผสมขอ 5 บม
ไวที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 3-4 วัน จนสปอรขึ้นเต็ม จากนั้นจึงนําไปอบแหงอีกครั้ง ในตูอบที่
อุณหภูมิ 500C เปนเวลา 6 ชั่วโมง แลวจึงนํามาบดบรรจุถุง เก็บไวในชองแชแข็งของตูเย็น
7. นําถั่ว 7 ชุดที่เตรียมไว มาตมในน้ําเดือดประมาร 1 ชั่วโมง แลวคลุกดวยหัวเชื้อเทมเปผงตามขอ 6
0.3% อัดใสลงในถาดที่เจาะรู บมไว ณ อุณหภูมิหอง ประมาณ 18-24 ชั่วโมง แลวนําไปนึ่งฆาเชื้อ
อีกครั้งที่อุณหภูมิ 1210C เปนเวลา 5 นาที
8. นําเทมเปที่ไดไปตรวจสอบ คุณภาพทางกายภาพ และทางเคมี ไดแก ความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย
เถา คารโบไฮเดรต
9. นําเทมเปที่ไดไปตรวจสอบ การยอมรับของผูบริโภค โดยใหผูบริโภครับประทานเทมเปสดที่นํามา
ทอด และเทมเปที่นําไปบด เพื่อนําไปแปรรูปเปนอาหารอื่นๆจากนั้นใหผูบริโภคใหคะแนนซึ่งจะ
อยูในระดับ1-9

ผลการทดลอง
เทมเปที่ผลิตขึ้นทั้ง 7 ชุดนั้นพบวา
1. เทมเปที่มีสวนผสมของถั่วชนิดใดชนิดหนึ่งพบวา ผูบริโภคยังคงใหความนิยมมากกวาชนิดเทมเป
ผสม
2. เทมเป เมื่อนํ ามาแปรูปเปนอาหารชนิดอื่นๆ จะมี รสชาติ และเนื้อ สัม ผัส ที่เปนที่นาพึ งพอใจแก
ผูบริโภค โดยมีคะแนนที่ใหใกลเคียงกัน
3. ผลการตรวจสอบทางกายภาพและเคมีอยูระหวางการตรวจสอบ ยังไมสามารถแสดงผลได

สรุปและวิจารณผลการทดลอง
1. เทมเปในรูปแบบถั่วผสม สามารถเปนที่พึงพอใจของผูบริโภคไดเมื่อนํามาแปรรูปเปนอาหารหาก
เปนการับประทาน แบบสดโดยไมผานการแปรรูป ยังไมเปนที่พึงพอใจแกผูบริโภคมากนักเมื่อ
เทียบกับเทมเปรูปแบบเดิม (ผลิตดวยถั่วชนิดเดียวกัน)
2. คุณคาทางกายภาพและเคมี ของเทมเปแบบใหมซึ่งอยูระหวางการตรวจสอบ นาจะเปนไปตาม
สมมติฐาน คือ นาจะมีคุณคาทางโภชนาการในทุกๆดานมากกวา เนื่องจากผลิตจากวัตถุดิบ (ถั่ว) ที่
มีความหลากหลายในสวนของคุณคาทางโภชนาการ

ขอเสนอแนะ
1. ในการทําการทดลอง อุปกรณตองมีความสะอาด ผูปฏิบัติการตองรูจักเทคนิคปลอดเชื้ออยางดี
2. ควรทําการทดลองเพิ่มเติมในสวนของการหาอัตราสวนของถั่วที่ผสม ใหมีความเหมาะสมที่สุดที่จะ
ทําใหบริโภคพึงพอใจ รวมไปถึงคุณคาทางโภชนาการสูงดวย
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