Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 18(1): 201-208, 2017

การผลิตเทมเปถั่วเหลืองดวยผงเชื้อ RHIZOPUS OLIGOSPORUS
TISTR 3089 ในระดับครัวเรือนและการนําไปใชทดแทนเนื้อสัตวในผงปรุงรส
PRODUCTION OF SOYBEAN TEMPEH WITH RHIZOPUS
OLIGOSPORUS TISTR 3089 STARTER POWDER IN HOUSEHOLD
LEVEL AND USE TO SUBSTITUTE MEAT IN SEASONING POWDER
พรดรัล จุลกัลป1* และปยาภรณ เชื่อมชัยตระกูล2
Phondaran Chunlakan1*, and Piyaporn Chueamchaitrakun2
1

Faculty of Food and Agricultural Technology, Pibulsongkram Rajabhat University
2
School of Agro-Industry, Mae Fah Luang University
*corresponding author e-mail: porndarun1975@gmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อขยายการผลิตเทมเปถั่วเหลืองจากระดับหองปฏิบัติการสูการผลิต
ในระดับ ครัวเรือนและนํ าเทมเป ถั่วเหลื องไปใช ทดแทนเนื้อสัตว ในผลิต ภัณฑ ผงปรุง รส ผลการศึ กษา
พบวา สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเทมเปถั่วเหลืองในระดับครัวเรือน คือ นําถั่วเหลือง 2.00 กิโลกรัม
มาแชน้ํา 16 ชั่วโมง นําไปตมในน้ําเดือดนาน 40 นาที สะเด็ดน้ําใหแหง เติมผงกลาเชื้อ รอยละ 5.00
โดยน้ําหนัก คลุกใหเ ขากั น ตั กใส ถาด อัด ใหแ นน ปดด วยถุ งพลาสติ กเจาะรู นําไปบ มที่อุณหภู มิหอง
(283 องศาเซลเซียส) 18 ชั่วโมง นําไปนึ่ง 100 องศาเซลเซียส 10 นาที อบแหงที่ 60 องศาเซลเซียส
10 ชั่วโมง จะไดเทมเปถั่วเหลืองที่มีลักษณะปรากฏและคาคุณภาพทุกดานไมแตกตางกับการผลิตใน
ระดั บ ห องปฏิ บัติ การ ผลการประเมิ นทางประสาทสั ม ผั สด านความชอบและความเขม โดยใช ส เกล
ความพอดี กับผูบริโภคที่ไมไดรับการฝกฝน จํานวน 30 คน พบวา ผูบริโภคใหคะแนนความชอบเฉลี่ยตอ
ผงปรุงรส (น้ําซุป) ที่ใชเทมเปถั่วเหลือง รอยละ 8.00 และ 10.00 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05) ผลการวัดความเขมโดยการใชสเกลความพอดี พบวา ผงปรุงรสที่ใชเทมเปถั่วเหลือง รอยละ
10.00 วั ด ความเข ม ในทุ กคุ ณ ลั กษณะได ม ากกว าร อยละ 70 ดั ง นั้ นสู ต รที่ เ หมาะสมของผลิ ต ภั ณ ฑ
ผงปรุงรสจากเทมเปถั่วเหลืองจึงประกอบดวย เทมเปถั่วเหลือง รอยละ 10.00 เกลื อ รอยละ 40.00
น้ําตาล รอยละ 16.00 ผงชูรส รอยละ 30.00 และกระเทียมผง รอยละ 4.00 ตามลําดับ โดยผูบริโภคให
คะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ย 7.63 นั่น คือ ชอบปานกลางถึงชอบมาก
คําสําคัญ: เทมเป ถั่วเหลือง ผงปรุงรส เชื้อ Rhizopus oligosporus
Abstract
This study aims to expand the production of soybean tempeh from laboratory
scale to the household level and, to use soybean tempeh substitutes in seasoning
powder. The results showed that the optimum process of soybean tempeh in the
household level involved, soybean 2.00 kg, soaking for 16 hr, peeling membrane,
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cooking in water (100oC) for 40 min, draining water, adding 5.00% (w/w) starter powder
of R. oligosporus TISTR 3089, mixing, putting mixed soybean on aluminum tray,
pelletizing, covering with perforated plastic bag and incubating at room temperature
(28±3oC) for 18 hr, steaming at 100oC for 10 min, drying fermented soybean at 60oC for
10 hr. Soybean tempeh had a good appearance and had the qualities not significant
compared laboratory soybean tempeh production. Sensory evaluation using consumer
preference test and just about right (JAR) by untrained panels (N=30) showed that
consumer liking scores of all attributes of seasoning powder used soybean tempeh
8.00 and 10.00% were not significantly different (p>0.05). The seasoning powder used
soybean tempeh (soup) 10% gave all attributes perceived by over 70% of consumers
as JAR intensities. The optimum formula of seasoning powder from soybean tempeh
consisted of 10.00% soybean tempeh powder, 40.00% salt, 16.00% sugar, 30.00%
monosodium glutamate and 4.00% garlic powder respectively. Regard to consumer
testing (N=30), consumers liked seasoning powder from soybean tempeh in the level of
moderate to high with the overall liking score of 7.63.
Keywords: tempeh, soybean, seasoning powder, Rhizopus oligosporus
บทนํา
เทมเป (tempeh) เปนอาหารหมักพื้นเมืองที่นิยมกันมากในประเทศอินโดนีเซีย ไดจากการ
หมักถั่วเหลืองดวยรา Rhizopus oligosporus ซึ่งเปนราชนิดที่ส ามารถนํ ามาใชใ นกระบวนการหมั ก
และเปนสายพันธุที่ไมกอใหเกิดโทษต อรางกายของมนุษย เทมเปถูกจัดเป นอาหารหมักที่มีคุณคาทาง
โภชนาการสู งและอุด มด วยโปรตีน ไขมัน ใยอาหาร วิต ามิ น เกลื อแร และยัง ประกอบด วยสารต าน
อนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระสูง (Seng, 1998; Chen et al., 2012) ผลการศึกษาพบวา
ระหว างกระบวนการหมั กนั้ นราจะสร างเอ็นไซม โ ปรที เอส (protease) มาทํ าหน าที่ ย อยโปรตี นให มี
ขนาดเล็ กลง ทํ าให ร างกายสามารถย อยและดู ด ซึ ม ได งาย ร างกายจึ ง สามารถนํ าไปใช ป ระโยชน ไ ด
มากกว าการบริ โ ภคถั่ วเหลื องที่ ไม ผ านการหมั ก นอกจากนั้ นยั ง ทําให ถั่ วเหลื องหมั กที่ ไ ด มี กลิ่ นและ
รสชาติดีขึ้นด วย เทมเป มีลักษณะเปนแผนหรือเป นกอนและคงปรากฏลักษณะของเมล็ด ถั่วเหลืองอยู
โดยมีเสนใยสีขาวของราเปนตัวประสานใหเมล็ดถั่วเหลืองเกาะติดกันแนน มีรสชาติและกลิ่นคลายเห็ด
และมีลักษณะเนื้อสัมผัสคลายเนื้อสัตวอยางมาก (Ogawa et al., 2004) ผลการศึกษาที่ผานมาพบวา
กระบวนการหมั กถั่ วเหลื อ งด ว ยรา Rhizopus oligosporus จะมี ผ ลให ถั่ ว เหลื องหมั ก มี คุ ณค า ทาง
โภชนาการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโปรตีน ไขมัน (ที่มีประโยชนตอรางกาย) และเสนใยอาหารหากเปรียบเทียบ
กับถั่ วเหลืองที่ไมผ านการหมักอยางชั ดเจน (Suwannakij, 1991; Ruangchai, 1996; Srapinkornburee
et al., 2009) และแตกตางกับถั่วเหลืองหมักประเภทอื่น ๆ (Handoyo & Morita, 2006) นอกจากนั้น
Nout & Kiers (2005) ยังพบวา เทมเปถั่วเหลืองจัดเปนแหลงอโปรตีนคุณภาพดีและควรมีการสงเสริม
ใหคนรุนใหมหันมาบริโภคเพิ่มมากขึ้น Chunlakan & Kitpot (2013) พบวา สามารถผลิตเทมเปถั่วเหลือง
ไดดวยผงกลาเชื้อ Rhizopus oligosporus สายพันธุบริสุทธิ์ในระดับหองปฏิบัติการไดโดยใชถั่วเหลือง
เริ่มตน 500 กรัม แชน้ํา 16 ชั่วโมง นํามาตมในน้ําเดือดนาน 40 นาที แลวนํามาเติมผงกลาเชื้อรอยละ
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5.00 บมถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง จะไดเทมเปถั่วเหลืองที่มีคุณลักษณะ
ปรากฏที่ดี และไมพบสปอรสีดํา ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อขยายการผลิตเทมเปถั่วเหลืองจาก
ระดับหองปฏิบัติการสูการผลิตในระดับครัวเรือนและนํามาใชเปนแหลงโปรตีนคุณภาพดีในผลิตภัณฑ
อาหารเพื่อเพิ่มความหลากหลายใหกับผลิตภัณฑและเปนทางเลือกใหมสําหรับผูบริโภค
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การผลิตเทมเปถั่วเหลืองในระดับครัวเรือนและการวิเคราะหคุณภาพ
การเตรี ย มผงกล าเชื้ อทํ าได โ ดยผสมรํ าข า วกั บ น้ํ าในอั ต ราส วน 10 กรั ม : 5 มิ ล ลิ ลิ ต ร
เติมสารแขวนลอยสปอร 1 มิลลิลิตร บมเชื้อที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 5 วัน นําเชื้อที่ไดไปอบแหง
แลวบดเปนผง แลวนําไปผสมกับแปงมันสําปะหลังที่ฆาเชื้อแลวในอัตราสวน 1: 99 (Chunlakan & Kitpot,
2013) การผลิตเทมเปถั่วเหลืองในระดับครัวเรือนจะดัดแปลงจากกรรมวิธีของ Chunlakan & Kitpot
(2013) โดยวางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD ศึกษาผลของอุณหภูมิในการบม (25 อุณหภูมิหอง
(28±3) และ 30 องศาเซลเซียส) และเวลาในการบม (18, 24 และ 30 ชั่วโมง) โดยนําถั่วเหลืองพันธุ
เชียงใหม 60 น้ําหนัก 2.00 กิโลกรัม มาแชน้ํา 16 ชั่วโมง ลอกเยื่อหุมเมล็ดถั่วออก ตมในน้ําเดือดนาน 40
นาที สะเด็ดน้ํา เติมผงกลาเชื้อ รอยละ 5.00 โดยน้ําหนัก คลุกใหเขากัน ตักใสถุงพลาสติก (12 x 18 นิ้ว)
ถุงละ 500 กรัม อัดใหเมล็ดถั่วเหลืองเปนกอนสี่เหลี่ยม ปดปากถุง นําไปบมตามแผนการทดลอง นําเทมเป
ที่ไดไปนึ่งนาน 10 นาที แลวอบดวยตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 10 ชั่วโมง แลวนําไปบด
ทําการทดลอง 3 ซ้ํา และวิเคราะหคุณภาพ ดังนี้
คุณภาพทางกายภาพ
- ลักษณะปรากฏของเทมเปและการสรางเสนใย (Suwannakij, 1991)
- คา water activity (aw) AQUALAB Model series 3TE, USA
คุณภาพทางเคมี
- คาความเปนกรด-ดาง (pH meter) Consort C830, Belgium
วิ เคราะห ความแปรปรวน (ANOVA) ที่ ระดั บความเชื่ อมั่ นร อยละ 95 เปรี ยบเที ยบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยดวยวิธี LSD แลวนําเทมเปถั่วเหลืองที่คัดเลือกมาวิเคราะหองคประกอบทางเคมี
(ความชื้ น ไขมั น โปรตี น เส นใยหยาบ เถา และคาร โบไฮเดรต) (AOAC, 2005) เปรี ยบเที ยบกั บเทมเป
ถั่วเหลืองที่เตรียมในระดับหองปฏิบัติการ (Chunlakan & Kitpot, 2013)
2. การนําเทมเปถั่วเหลืองมาทดแทนเนื้อสัตวในผลิตภัณฑผงปรุงรส
นําเทมเปถั่ วเหลื องมาทดแทนเนื้อสั ต วใ นผลิ ต ภัณฑ ผ งปรุ งรสอาหาร โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ CRD 3 ระดับ (รอยละ 6.00, 8.00 และ 10.00) และเติมสวนผสมอื่น ๆ ในอัตราสวนเทากับ
ผลิตภัณฑตนแบบ คือ เกลือ รอยละ 40.00 น้ําตาล รอยละ 16.00 ผงชูรส รอยละ 32.00 และกระเทียมผง
รอยละ 4.00 ตามลําดับ นําผงปรุงรสที่ไดมาวัดคาคุณภาพตาง ๆ ดังนี้
คุณภาพทางกายภาพ
- คาสี (Color L* a* b*) การวัดคาสีในระบบ CIELAB (Chantrapornchai, 2006)
- คา Water activity (aw)
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คาคุณภาพทางประสาทสัมผัส
- ทดสอบความชอบของผูบริโภคกับผูทดสอบที่ไมผานการฝกฝน (untrained panels)
จํ านวน 30 คน ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม จั ง หวั ด พิ ษณุ โ ลก ด วยวิ ธีการให ค ะแนน
ความชอบ 1-9 คะแนน (9-point hedonic scale) โดย 1=ไมชอบมากที่สุด 9=ชอบมากที่สุด และ
วัดความเขมโดยใชสเกลความพอดี just about right (JAR)
ผลการวิจัย
1. การเตรียมเทมเปถั่วเหลืองดวยผงกลาเชื้อ R. oligosporus TISTR 3089 ในระดับครัวเรือน
อุ ณหภู มิ แ ละเวลาในการบ ม มี ผ ลต อ การเจริ ญ และการสร างเส นใยของราซึ่ ง มี ผ ลต อ
ลั กษณะปรากฏและค าคุ ณ ภาพของเทมเป ถั วเหลื อ งและไม พ บปฏิ สั ม พั นธ (interaction) ระหว า ง
อุณหภูมิและเวลาในการบม การเจริญและการสรางเสนใยของราที่ 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิหอง
(28±3 องศาเซลเซียส) ที่เวลาการบมนาน 18 และ 24 ชั่วโมง ไมแตกตางกัน แตเมื่อเพิ่มเวลาในการ
บมเปน 30 ชั่วโมง จะทําใหเสนใยของราเปลี่ยนจากสีขาวเปนสีเทาและเกิดสปอรสีดํา เชนเดียวกับการ
บมเชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (แสดงดัง Table 1) เมื่อนําเทมเปถั่วเหลืองมาอบแหงดวยตูอบลม
รอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 10 ชั่วโมง แลวนําไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมี พบวาเทมเป
ถั่วเหลื องที่ เ ตรีย มในระดั บ ครัวเรื อนมีค าองคป ระกอบทางเคมี โ ดยประมาณแตกต า งเพี ย งเล็ กน อย
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บเทมเป ถั่ วเหลื องที่ ผ ลิ ต ในระดั บ ห องปฏิ บั ติ การ (Chunlakan & Kitpot, 2013)
(แสดงดัง Table 2)
Table 1 The result of growth and properties of soybean tempeh from household
level production
Temp. (oC)
Time (hr)
Growth
awns
25
18
+
0.720.01
25
24
++
0.720.02
25
30
+++
0.740.00
283
18
+
0.720.00
283
24
+++
0.720.00
283
30
+++
0.740.02
30
18
+
0.740.00
30
24
+++
0.740.02
30
30
+++
0.760.02
Remark + = white mycelium
++ = white and gray mycelium
+++ = white, gray mycelium and black spore
ns
= Mean  standard deviation not significant difference (p>0.05)
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pHns
6.520.00
6.520.00
6.540.02
6.540.00
6.540.00
6.540.00
6.540.02
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Table 2 Proximate composition of soybean tempeh in household level and lab scale
Proximate (%)
Household level
moisture
4.23
fat
18.06
protein
43.03
crude fiber
5.60
ash
3.68
carbohydrate (add crude fiber)
31.00
Remark * Data from Chunlakan & Kitpot (2013)

Lab scale*
4.11
17.88
43.17
5.57
3.79
31.05

ดังนั้นผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา เราสามารถขยายการผลิตเทมเปถั่วเหลืองดวยผงกลา
เชื้อ R. oligosporus TISTR 3089 จากระดับหองปฏิบัติการสูการผลิตในระดับครัวเรือนได โดยการใช
ถั่วเหลืองเริ่มตน 2.00 กิโลกรัม เติมผงกลาเชื้อ R. oligosporus TISTR 3089 รอยละ 5.00 นําไปบม
เชื้อที่อุณหภูมิหอง (28±5 องศาเซลเซียส) นาน 18 ชั่วโมง จะไดถั่วเหลืองหมักที่มีลักษณะปรากฏที่ดี
เสนใยไม เปลี่ย นเป นสีเ ทา ไมพบสปอร สีดํา และสามารถนําเทมเป ถั่วเหลืองไปใชทดแทนเนื้อสั ตวใ น
ผลิตภัณฑอาหารตอไป
2. การนําเทมเปถั่วเหลืองมาทดแทนเนื้อสัตวในผลิตภัณฑผงปรุงรส
ปริมาณเทมเปถั่วเหลืองมีผลตอคาสีและคา aw และคาสีของผลิตภัณฑ โดยปริมาณเทมเป
ถั่วเหลืองมีผลตอคาสีของผลิตภั ณฑผงปรุงรสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และทุกสูตรจะมีค า
ความสวาง (Lightness; L*) สูงกวาผลิตภัณฑตนแบบ และผงปรุงรสที่ใชเทมเปถั่วเหลืองรอยละ 6.00
และ 8.00 มีคาความเปนสีเหลือง (Yellowness; b*) และคาความเปนสีแดง (Redness; a*) ต่ํากวา
ผลิตภัณฑตนแบบ นอกจากนั้นยังพบวา คา aw จะลดลงเมื่อปริมาณเทมเปถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น โดยผงปรุงรส
ที่ทดแทนดวยเทมเปถั่วเหลืองรอยละ 10.00 จะมีคาใกลเคียงกับผลิตภัณฑตนแบบ (แสดงดัง Table 3)
Table 3 Physical properties of seasoning powder from soybean tempeh
Color
aw
L*
a*
b*
6.00
76.40.02 a
3.20.06 c
21.60.00 c
0.3740.00 a
8.00
75.60.04 b
3.50.06 b
23.30.06 b
0.3510.02 b
b
a
a
10.00
75.30.02
3.90.04
24.20.02
0.3320.08 c
c
a
b
prototype
66.00.02
3.90.02
23.10.04
0.3250.04 c
Remark a-c = Mean  standard deviation from 3 replications. Means values in column followed by
the different alphabets show significantly different (p<0.05)
Soy bean tempeh (%)

ผลการทดสอบความชอบของผูบริโภคกับผูทดสอบที่ไมผานการฝกฝน (untrained panels)
จํานวน 30 คน โดยจัดเตรียมเปนน้ําซุป แลวนําไปทดสอบในคุณลักษณะตาง ๆ ไดแก ความใส สี กลิ่น
รสชาติ ความรูสึ กหลัง ชิม และความชอบโดยรวม พบว า ปริ มาณผงถั่วเหลืองหมักไมมีผ ลตอคะแนน
ความชอบเฉลี่ ย อย า งมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ (p>0.05) ในคุ ณลั กษณะด านความใสและสี แต มี ผ ลต อ
คุณลักษณะดานกลิ่น รสชาติ ความรูสึกหลังชิมและความชอบโดยรวม โดยพบวา ผงปรุงรสที่ใชเทมเป
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ถั่วเหลือง รอยละ 6.00 และ 8.00 มีคาคะแนนความชอบเฉลี่ยดานกลิ่นไมแตกตางกันและนอยกวา
ผงปรุงรสที่ใชเทมเปถั่วเหลือง รอยละ 10.00 ในขณะที่ผงปรุงรสที่ใชเทมเปถั่วเหลือง รอยละ 6.00 มีคา
คะแนนความชอบเฉลี่ยดานรสชาตินอยกวาผงปรุงรสที่ใชเทมเปถั่วเหลือง รอยละ 8.00 และ 10.00
นอกจากนั้นยังพบวา ผูทดสอบใหคะแนนความชอบเฉลี่ยดานความชอบโดยรวมตอผงปรุงรสที่ใชเทมเป
ถั่วเหลืองรอยละ 8.00 และ 10.00 ไมแตกตางกันและมีคาเฉลี่ยสูงกวาผงปรุงรสที่ใชเทมเปถั่วเหลือง
รอยละ 6.00 (แสดงดัง Table 4)
Table 4 Linking scores of seasoning powder from soybean tempeh
soybean
tempeh
%
6.00
8.00
10.00
Remark a-b =
ns

Linking scores

clearns
colorns
flavor
taste
aftertaste
overall liking
b
b
b
5.41±0.61 6.00±1.12 5.88±1.05 6.65±0.86
6.59±0.87
6.47±0.80b
5.65±1.32 6.18±1.51 6.18±0.88b 7.29±0.85a
7.29±0.85a
7.29±1.10a
a
a
a
5.41±0.51 6.12±0.99 6.59±0.87 7.47±1.12
7.53±0.94
7.63±0.80a
Mean  standard deviation from 3 replications. Means values in column followed by
the different alphabets show significantly different (p<0.05)
= Mean  standard deviation not significant difference (p>0.05)

ดังนั้นจึงทดสอบความชอบควบคูกับการทดสอบความเขมโดยใชสเกลความพอดี (JAR) ผลการ
ทดสอบพบว า ปริ มาณถั่ วเหลื องหมั กมี ผลตอความชอบผู บริ โภคอยางมี นัย สําคัญ ทางสถิติ (p<0.05)
คาคะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยของผงปรุงรสที่ใชถั่วเหลืองหมักรอยละ 10.00 มีคาสูงที่สุด คือ 7.63
หมายถึง ชอบปานกลางถึงชอบมาก และคาคะแนนความชอบเฉลี่ยในคุณลักษณะดานกลิ่นและรสชาติ
ของผงปรุง รสที่ ใช ถั่วเหลื องหมักร อยละ 10.00 มี คาสู งกวาผงปรุงรสที่ใ ชถั่ วเหลืองหมั กร อยละ 8.00
(7.49, 7.28, 7.47 และ 7.19 ตามลําดับ) ในขณะที่คาคะแนนความชอบเฉลี่ยดานความรูสึกหลังชิมไม
แตกต างกั น ผลการวั ด ความเขม ด วยสเกลความพอดี (JAR) พบวา สูต รที่ใ ชเ ทมเป ถั่วเหลื องร อยละ
10.00 ใหคาความเขมในทุกคุณลักษณะมากกวารอยละ 70 ดังนั้นสูตรที่เหมาะสมของผงปรุงรสจาก
เทมเปถั่วเหลืองทดแทนเนื้อสัตวจึงประกอบดวย เทมเปถั่วเหลือง รอยละ 10.00 เกลือ รอยละ 40.00
น้ําตาล รอยละ 16.00 ผงชูรส รอยละ 30.00 และกระเทียมผง รอยละ 4.00 ตามลําดับ
อภิปรายผล
ผลการศึกษาพบวา สามารถขยายการผลิตเทมเปถั่วเหลืองจากระดับหองปฏิบัติการสูการผลิต
ในระดั บ ครั วเรื อนได โดยสามารถเพิ่ มปริ มาณถั่วเหลื องเริ่ มต น ได ม ากกวาเดิม 4 เท า โดยสภาวะที่
เหมาะสมในการเตรียมเทมเปถั่วเหลืองคือ ใชผงกลาเชื้อบริสุทธิ์ รอยละ 5.00 และบมเชื้อที่อุณหภูมิหอง
(283 องศาเซลเซียส) นาน 18 ชั่วโมง ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของ Chunlakan & Kitpot (2013)
ที่ใชสภาวะการบมที่ 25 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง โดยเทมเปถั่วเหลืองที่ไดไมแตกตางกัน ซึ่งผล
การศึ ก ษาสามารถถ า ยทอดสู ผู ส นใจได ง ายเนื่ อ งจากสภาวะการบ ม ไม ยุ ง ยาก ผลการวิ เ คราะห
องค ป ระกอบทางเคมี พบว า เทมเป ถั่ ว เหลื อ งมี ป ริ ม าณโปรตี น ไขมั น และเส น ใยอาหารสู ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับถั่วเหลืองที่ไมผานการหมัก (โปรตีน ไขมัน และเสนใย รอยละ 12.99, 37.79 และ 4.32
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ตามลําดับ) ดังนั้นผูวิจัยจึงนํามาใชเปนแหลงโปรตีน (เนื้อสัตว) ในผลิตภัณฑผงปรุงรส ซึ่งผลการทดสอบ
กั บ ผู บ ริ โ ภค พบว าการใช เ ทมเป ถั่ วเหลื อง ร อยละ 10.00 มี ผ ลให ค าคะแนนความชอบเฉลี่ ย ในทุ ก
คุณลักษณะในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก และวัดความเขมดวยสเกลความพอดีไดมากกวารอยละ
70 ดังนั้นการขยายการผลิตเทมเปถั่วเหลืองจากระดับหองปฏิบัติการสูการผลิตในระดับครัวเรือนจะเปน
ผลใหสามารถนํามาใชเปนแหลงโปรตีนคุณภาพดีในผลิตภัณฑอาหารไดเปนอยางดี ทั้งนี้จะเปนการเพิ่ม
ความหลากหลายใหกับผลิตภัณฑและเปนทางเลือกใหมสําหรับผูบริโภค
สรุปผลการวิจัย
กระบวนการผลิ ต เทมเป ถั่ ว เหลื อ งในระดั บ ครั ว เรื อ นสามารถทํ า ได โ ดยนํ า ถั่ ว เหลื อ ง
2.00 กิ โลกรั ม มาแชน้ํา 16 ชั่วโมง นํ าไปต มในน้ําเดื อดนาน 40 นาที สะเด็ ดน้ํ าใหแห ง เติ มผงกล าเชื้ อ
R. oligosporus TISTR 3089 รอยละ 5.00 โดยน้ําหนัก คลุกใหเขากัน ตักใสถาด อัดใหแนน ปดดวย
ถุงพลาสติกเจาะรู นําไปบมที่อุณหภูมิหอง (283 องศาเซลเซียส) นาน 18 ชั่วโมง สูตรที่เหมาะสมของ
ผงปรุงรสจากเทมเปถั่วเหลืองประกอบดวย เทมเปถั่วเหลือง รอยละ 10.00 เกลือ รอยละ 40.00 น้ําตาล
รอยละ 16.00 ผงชูรส รอยละ 30.00 และกระเทียมผง รอยละ 4.00 ตามลําดับ
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