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ผลของแป้งเมล็ดขนุนพรี เจลาติไนซ์ ต่อสมบัตทิ างกายภาพของสปั นจ์ เค้ กที่อบด้ วยไมโครเวฟซึ่งเตรี ยม
จากส่ วนผสมเค้ กเมล็ดขนุนสาเร็จรู ป
1Effect of Pregelatinized Jackfruit Seed Flour on Physical Properties of Microwave Sponge Cake
Prepared from Jackfruit Seed Cake Premix
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Aimdoung, P.1 and Limroongreungrat, K.1

Abstract
Cake premix which can be made easily with microwave oven has been received more attention in
convenience food market. Jackfruit seed was a by-product from Agro-industry that has a potential to produce
jackfruit seed flour (JSF) and many types of food products including sponge cake premix. Pregelatinized
jackfruit seed flour (PJSF) was used in order to improve the sponge cake qualities. The effect of PJSF contents
in cake premix formulation on physical properties of cake were investigated by varying the ratios of JSF to
PJSF (100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80, 0:100). Batter viscosity, cake specific volume, crumb color and
texture were determined. As the amounts of PJSF increased, cake specific volume, redness (a*) and batter
viscosity significantly increased while firmness decreased (p<0.05). However, the firmness and springiness of
cake with JSF and PJSF in ratios of 40:60, 20:80 and 0:100 were not significantly different (p≥0.05).
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บทคัดย่ อ
ส่วนผสมเค้ กสำเร็ จรู ปซึ่งสำมำรถทำได้ ง่ำยโดยใช้ เตำอบไมโครเวฟ ได้ รับควำมสนใจเพิ่มขึ ้นในตลำดอำหำรเพื่อ
ควำมสะดวก เมล็ดขนุนเป็ นผลพลอยได้ จำกอุตสำหกรรมเกษตรที่มีศกั ยภำพในผลิตแป้งเมล็ดขนุนและผลิตภัณฑ์อำหำร
หลำยประเภทรวมทังส่
้ วนผสมสปั นจ์เค็กสำเร็ จรูป โดยมีกำรใช้ แป้งเมล็ดขนุนพรี เจลำติไนซ์เพื่อปรับปรุ งคุณภำพของสปั นจ์
เค้ ก และศึกษำผลของปริ มำณแป้งเมล็ดขนุนพรี เจลำติไนซ์ที่เติมในสูตรเค้ กสำเร็ จรู ปต่อสมบัติทำงกำยภำพของเค้ ก โดย
แปรอัตรำส่วนของแป้งเมล็ดขนุนต่อแป้งเมล็ดขนุนพรี เจลำติไนซ์ (100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80, 0:100) วิเครำะห์
ค่ำควำมหนืดของแบตเตอร์ ปริ มำตรจำเพำะของเค้ ก สีเนื ้อใน และเนื ้อสัมผัสของสปั นจ์เค้ ก พบว่ำเมื่อปริ มำณแป้งเมล็ด
ขนุน พรี เจลำติไนซ์เพิ่มขึ ้น เค้ กมีปริ มำตรจำเพำะ ค่ำควำมเป็ นสีแดง (a*) และควำมหนืดของแบตเตอร์ เพิ่มขึ ้น ในขณะที่
ควำม แน่นเนื ้อลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p<0.05) อย่ำงไรก็ตำม ควำมแน่นเนื ้อ และควำมยืดหยุ่นของเค้ กที่ใช้
อัตรำส่วน แป้งเมล็ดขนุนต่อแป้งเมล็ดขนุนพรี เจลำติไนซ์ 40:60 20:80 และ 0:100 มีคำ่ ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำง
สถิติ (p≥0.05)
คาสาคัญ: แป้งเมล็ดขนุนพรี เจลำติไนซ์ เค้ กไมโครเวฟ สปั นจ์เค้ ก ส่วนผสมเค้ กสำเร็ จรูป
คานา
ในปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ขนมอบเข้ ำมำมีบทบำทต่อชีวิตประจำวันของคนไทยมำกขึ ้น เค้ กเป็ นผลิตภัณฑ์ขนมอบอีก
ชนิดหนึ่งที่นิยมบริ โภค ส่วนผสมเค้ กสำเร็ จรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับควำมนิยมในต่ำงประเทศเนื่องจำกสำมำรถทำได้ ง่ำย
โดยใช้ ไมโครเวฟ สะดวก และรวดเร็ ว Takashima (2005) รำยงำนว่ำส่วนผสมสปั นจ์เค้ กสำเร็ จรูปที่ทำให้ สกุ ด้ วยไมโครเวฟ
สำมำรถเตรี ยมได้ จำกแป้งชนิดอื่นที่ไม่ใช่แป้งสำลีร่วมกับแป้งดัดแปรชนิดพรี เจลำติไนซ์ และเค้ กที่ได้ มีปริ มำตรและลักษณะ
ปรำกฏที่ดี เมล็ดขนุนเป็ นวัตถุดิบที่เป็ นผลพลอยได้ จำกอุตสำหกรรมเกษตรที่มี กำรนำมำใช้ ประโยชน์ น้อย รวมทังยั
้ งไม่มี
กำรพัฒนำเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ดังนันกำรน
้
ำเมล็ดขนุนมำผลิตเป็ นแป้งทดแทนแป้งสำลีในกำรทำเค้ ก จึงเป็ นกำรเพิ่มมูลค่ำ
ให้ กบั ผลพลอยได้ ทำงกำรเกษตร และลดกำรนำเข้ ำแป้งสำลี อย่ำงไรก็ตำมยังไม่มีกำรนำแป้งเมล็ดขนุนมำใช้ ในผลิตภัณฑ์
1
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ส่วนผสมสปั นจ์เค้ กสำเร็ จรูปที่อบโดยใช้ เตำอบไมโครเวฟ ดังนันกำรพั
้
ฒนำส่วนผสม สปั นจ์เค้ กสำเร็ จรู ปจำกแป้งเมล็ดขนุน
เพื่อผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ขนมอบแนวใหม่ จึงเป็ นอีกทำงเลือกหนึง่ แก่ผ้ บู ริ โภค และเป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ขนม
อบประเภทต่ำงๆ ที่เป็ นผลิตภัณฑ์สำเร็ จรู ปได้ งำนวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำผลของอัตรำส่วนแป้งเมล็ดขนุนต่อแป้ง
เมล็ดขนุนพรี เจลำติไนซ์ ต่อสมบัติทำงกำยภำพของสปั นจ์ เค้ กที่อบด้ วยไมโครเวฟซึ่งเตรี ยมจำกส่วนผสมเค้ กเมล็ดขนุน
สำเร็ จรูป
อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรียมแป้งเมล็ดขนุน
เตรี ยมแป้งเมล็ดขนุนตำมวิธีของกรทิพย์ (2549) โดยนำเมล็ดขนุนจำกผลขนุนสุกพันธุ์ทองประเสริ ฐ ต้ มในน ้ำ
เดือดเป็ นเวลำ 3 นำที โดยใช้ อตั รำส่วนเมล็ดขนุน 1 กิโลกรัมต่อน ้ำ 4 ลิตร เมื่อลอกเยื่อสีขำวครี มและเยื่อสีน ้ำตำลออก
หมดแล้ ว จึงล้ ำงเนื ้อเมล็ดด้ วยน ้ำให้ สะอำดและพักให้ สะเด็ดน ้ำ นำเนื ้อเมล็ดมำหัน่ เป็ นแผ่นบำงให้ มีควำมหนำ 1 มิลลิเมตร
โดยใช้ เครื่ องสไลด์ นำไปอบให้ แห้ งในเครื่ องอบแห้ งแบบถำดที่อณ
ุ หภูมิ 60°C จนมีควำมชื ้นประมำณ 7% จำกนันบดด้
้
วย
เครื่ องบด (Ultracentrifugal mill) แล้ วร่อนผ่ำนตะแกรงขนำด 100 เมช บรรจุแป้งที่ได้ ในถุงพลำสติก
การเตรียมแป้งเมล็ดขนุนพรีเจลาติไนซ์
เตรี ยมแป้งเมล็ดขนุนพรี เจลำติไนซ์ ตำมวิธีที่ดดั แปลงจำกวิธีของดำรำรัตน์ และคณะ (2553) โดยนำเมล็ดขนุน
จำกผลขนุนสุกพันธุ์ทองประเสริ ฐไปนึง่ ในหม้ อนึง่ ควำมดันที่อณ
ุ หภูมิ 121°C และควำมดัน 15 ปอนด์ตอ่ ตำรำงนิ ้ว เป็ นเวลำ
1 ชัว่ โมง ลอกเยื่อสีขำวและสีน ้ำตำลออก ทำให้ เย็นแล้ วนำมำหัน่ เป็ นแผ่นบำงให้ มีควำมหนำ 1 มิลลิเมตร นำไปอบให้ แห้ ง
ในเครื่ องอบแห้ งแบบถำด ที่อณ
ุ หภูมิ 60°C จนมีควำมชื ้นประมำณ 7% จำกนันบดด้
้
วยเครื่ องบด (Ultracentrifugal mill)
แล้ วร่อนผ่ำนตะแกรงขนำด 100 เมช บรรจุแป้งที่ได้ ในถุงพลำสติก
ศึกษาหาอัตราส่ วนของแป้งเมล็ดขนุนต่ อแป้งเมล็ดขนุนพรีเจลาติไนซ์ ท่ เี หมาะสม
แปรอัตรำส่วนของแป้งเมล็ดขนุนต่อแป้งเมล็ดขนุนพรี เจลำติไนซ์เป็ น 100:0 80:20 60:40 40:60 20:80 และ
0:100 โดยใช้ สตู รและวิธีทำผลิตภัณฑ์สว่ นผสมสปั นจ์เค้ กสำเร็ จรูปตำมที่ดดั แปลงจำกวิธีของ Takashima (2005) วิเครำะห์
คุณภำพของแบตเตอร์ และเค้ กดังนี ้
1. วัดควำมหนืดของแบตเตอร์ ใช้ เครื่ อง Brookfield viscometer โดยใช้ หวั วัดเบอร์ 4 อัตรำควำมเร็วรอบ 1.5 รอบ
ต่อนำที ที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศำเซลเซียส รำยงำนค่ำควำมหนืดในหน่วยของปำสคำล-วินำที
2.วัดปริ มำตรจำเพำะของเค้ ก (Specific volume of cake) โดยชัง่ น ้ำหนักเค้ ก และวัดปริ มำตรของขนมปั งโดยวิธี
แทนที่เมล็ดงำ รำยงำนค่ำปริ มำตรจำเพำะเป็ นปริ มำตรของเค้ กต่อน ้ำหนักเค้ ก
3. ค่ำสีของเนื ้อเค้ ก (Crumb) โดยใช้ เครื่ องวัดสี (Hunter lab) รำยงำนค่ำเป็ นค่ำควำมสว่ำง (L*) ค่ำควำมเป็ นสี
แดง (a*) และค่ำควำมเป็ นสีเหลือง (b*)
4. วัดลักษณะเนือ้ สัมผัสใช้ เครื่ อง Texture analyzer (TA-XT2) โดยใช้ หัววัด Cylindrical probe ขนำด
เส้ นผ่ำศูนย์กลำง 35 มิลลิเมตร ควำมเร็ ว 1 มิลลิเมตรต่อวินำที กดลงไปให้ ได้ ระยะทำงร้ อยละ 25 ของตัวอย่ำงสปั นจ์เค้ ก
และกดตัวอย่ำงค้ ำงไว้ เป็ นเวลำ 60 วินำที รำยงำนผลเป็ นค่ำควำมแน่นเนื ้อ (Firmness) และควำมยืดหยุน่ (Springiness)
วำงแผนกำรทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) และเปรี ยบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ย
โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
เมื่อใช้ ปริ มำณแป้งเมล็ดขนุนพรี เจลำติไนซ์เพิ่มขึ ้น เนื ้อเค้ กมีค่ำควำมเป็ นสีแดง (a*) เพิ่มขึ ้น (p<0.05, Table 1)
อำจเนื่องจำกกำรเตรี ยมแป้งเมล็ดขนุนพรี เจลำติไนซ์มีกำรใช้ อณ
ุ หภูมิสงู เป็ นเวลำนำนทำให้ เกิดปฏิกิริยำกำรเกิดสีน ้ำตำล
แบบ Maillard reaction จำกองค์ประกอบที่เป็ นกรดอะมิโนและน ้ำตำลรี ดิวซ์ในเมล็ดขนุนซึ่งสอดคล้ องกับผลกำรวัดค่ำสีที่
พบว่ำแป้งเมล็ดขนุนพรี เจลำติไนซ์มีคำ่ a* (2.77) สูงกว่ำแป้งเมล็ดขนุนดิบ (0.17) ค่ำควำมหนืดของแบตเตอร์ และปริ มำตร
จำเพำะของเค้ กเพิ่มขึ ้น แต่มีค่ำควำมแน่นเนื ้อลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p<0.05, Table 2) ส่วนค่ำควำมยืดหยุ่น
ของเค้ กทุกตัวอย่ำงไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p≥0.05) กำรเพิ่มปริ มำณแป้งเมล็ดขนุนพรี เจลำติไนซ์ทำให้
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ควำมหนืดของแบตเตอร์ เพิ่มขึ ้น และสำมำรถกักเก็บฟองอำกำศขณะผสมได้ ดีขึ ้น ปริ มำตรของเค้ กมีควำมสัมพันธ์ กบั ควำม
หนืดของแบตเตอร์ แบตเตอร์ ควรมีควำมหนืดที่เหมำะสมเพื่อกักเก็บฟองอำกำศระหว่ำงผสมและระหว่ำงให้ ควำมร้ อน
(Wilderjans และคณะ, 2008) ทำให้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ หลังกำรอบมีปริ มำตรเพิ่มขึ ้น สปั นจ์เค้ กจึงมีค่ำควำมแน่นเนื ้อลดลง
แสดงว่ำเนื ้อเค้ กมีควำมนุ่มเพิ่มขึ ้น อำจเนื่องจำกแป้งพรี เจลำติไนซ์สำมำรถละลำยและกระจำยตัวได้ ดีในน ้ำเย็นหรื อที่
อุณหภูมิห้อง สำมำรถดูดซับน ้ำได้ มำกกว่ำแป้งดิบ และอุ้มน ้ำในผลิตภัณฑ์ได้ ดี กำรใช้ แป้งพรี เจลำติไนซ์ในผลิตภัณฑ์ขนม
เค้ กเพื่อช่วยเพิ่มกำรดูดซับน ้ำและเก็บฟองอำกำศได้ ดีขึ ้น ทำให้ เค้ กมีควำมชุ่มชื ้นและมีปริ มำตรเพิ่มขึ ้น ได้ ลกั ษณะเนื ้อเค้ ก
ที่มีควำมสม่ำเสมอ (กล้ ำณรงค์ และ เกื ้อกูล, 2546) แม้ วำ่ กำรใช้ แป้งเมล็ดขนุนพรี เจลำติไนซ์ ในปริ มำณเพิ่มขึ ้นทำให้ เค้ กมี
ปริ มำตรจำเพำะเพิ่มขึ ้น แต่พบว่ำเนื ้อเค้ กที่ได้ มีโพรงอำกำศขนำดใหญ่เกิดขึ ้น และมีลกั ษณะของเซลล์อำกำศที่ไม่สม่ำเสมอ
(Figure 1) อย่ำงไรก็ตำม ควำมแน่นเนื ้อ และควำมยืดหยุน่ ของเค้ กที่ใช้ อตั รำส่วนแป้งเมล็ดขนุนต่อแป้งเมล็ดขนุนพรี เจลำติ
ไนซ์ 40:60 20:80 และ 0:100 มีคำ่ ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p≥0.05)
สรุ ปผล
เมื่อปริ มำณแป้งเมล็ดขนุนพรี เจลำไนซ์เพิ่มขึ ้น ค่ำควำมหนืดของแบตเตอร์ ปริ มำตรจำเพำะของเค้ ก และค่ำควำม
เป็ นสีแดงเพิ่มขึ ้น แต่มีคำ่ ควำมแน่นเนื ้อลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p<0.05) อย่ำงไรก็ตำม ควำมแน่นเนื ้อ และควำม
ยืดหยุน่ ของเค้ กที่ใช้ อตั รำส่วนแป้งเมล็ดขนุนต่อแป้งเมล็ดขนุนพรี เจลำติไนซ์ 40:60 20:80 และ 0:100 มีค่ำไม่แตกต่ำงกัน
(p≥0.05)
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Table 1 Color of sponge cake as affected by ratios of jackfruit seed flour (JFS) to pregelatinized jackfruit seed
Flour (PJSF)
L*
a*
b*
Ratios of JSF to PJSF
e
c
100:0
55.43 ± 0.43
5.59 ± 0.10
29.25 ± 0.52c
80:20
62.70 ± 0.04b
6.03 ± 0.43b
32.49 ± 0.25a
60:40
62.15 ± 0.45c
5.84 ± 0.01bc
31.55 ± 0.82b
40:60
61.63 ± 0.05d
6.38 ± 0.10a
31.60 ± 0.13b
20:80
61.89 ± 0.23cd
6.45 ± 0.01a
29.09 ± 0.37c
0:100
64.82 ± 0.04a
6.45 ± 0.05a
31.01 ± 0.01b
a,b,c

Means within a column with different superscripts are significantly different (p 0.05)

Table 2 Batter viscosity, specific volume, firmness and springiness of sponge cake as affected by ratios of
jackfruit seed flour (JSF) to pregelatinized jackfruit seed flour (PJSF)
Ratios of JSF to PJSF
Batter viscosity
Specific volume
Firmness
Springiness ns
(Pa.s)
(cm3/g)
(N)
(%)
e
b
b
100:0
140.95 ± 0.66
2.26 ± 0.07
23.65 ± 1.55
50.92 ± 0.28
d
d
a
80:20
204.85 ± 1.99
2.18 ± 0.03
28.53 ± 0.87
50.69 ± 0.13
d
d
b
60:40
202.97 ± 1.85
2.16 ± 0.01
25.71 ± 1.46
50.79 ± 0.56
b
cd
c
40:60
235.24 ± 1.97
2.20 ± 0.02
17.83 ± 1.69
52.43 ± 0.35
c
bc
c
20:80
231.15 ± 0.73
2.25 ± 0.01
15.62 ± 1.09
52.66 ± 0.54
a
a
c
0:100
261.66 ± 0.37
2.34 ± 0.01
16.33 ± 2.30
52.11 ± 0.34
a,b,c
ns

Means within a column with different superscripts are significantly different (p 0.05)
Means within the same column are not significantly different (p ≥ 0.05)

Figure 2 Air cell of sponge cake as affected by ratios of jackfruit seed flour to pregelatinized jackfruit seed flour
(A) 100:0 (B) 80:20 (C) 60:40 (D) 40:60 (E) 20:80 and (F) 0:100

