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บทคัดย่อ
วัตถุ ประสงค์ข องงานวิ จัย นี้เ พื่ อศึก ษาผลของกระบวนการโฮโมจิ ไ นซ์เซชั่ นต่ อลัก ษณะทางกายภาพของเจลอินูลินร่ ว มกับ ศึก ษา
อัตราส่วนที่เหมาะสมสาหรับการนาเจลอินูลินมาใช้ เป็ นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้ ก โดยเริ่มจากวางแผนการทดลองแบบ
สุ่มสมบูรณ์ในการศึกษาผลของความเร็วรอบในกระบวนการโฮโมจิไนซ์เซชั่นต่อลักษณะทางกายภาพของสารละลายอินูลินที่มีความเข้ มข้ น
ร้ อยละ 20 โดยนา้ หนัก จานวน 3 ระดับ ได้ แก่ ความเร็ว 0(H1), 5,000(H2) และ10,000(H3) รอบต่อนาที และเก็บที่อุณหภูมิ 10±1
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง จากการศึกษาพบว่า เมื่อเพิ่มความเร็วรอบในการโฮโมจิไนซ์เซชั่นเจลอินูลินมีขนาดอนุภาคที่เล็กลง
และมีพ้ ืนที่ผิวจาเพาะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ มีค่าความสว่ าง (L*) ค่ าความหนืดและค่ าความแข็งของเจลเพิ่มขึ้นอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P<0.05) จากนั้นศึกษาโดยการจัดสิ่งทดลองแบบแฟคทอเรียล 3x3 ในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ต่ อการนาเจลอินูลินมาใช้
ทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้ ก ปั จจัยที่ 1 ได้ แก่ สารละลายอินูลินความเข้ มข้ น ร้ อยละ 20 โดยนา้ หนัก ที่ผ่านการโฮโมจิไนซ์
เซชั่นที่ความเร็ว 0(H1), 5,000(H2) และ 10,000(H3) รอบต่อนาที ร่วมกับปั จจัยที่ 2 ได้ แก่ อัตราส่วนการใช้ เจลอินูลินทดแทนไขมัน
ที่ร้อยละ 50(E1), 75(E2) และ 100(E3) โดยนา้ หนัก พบว่าเมื่อเพิ่มอัตราส่วนการทดแทนด้ วยเจลอินูลินที่ผ่านการโฮโมจิไนซ์เซชั่นที่
ความเร็วรอบที่สงู ขึ้น (E1H1, E1H2, E1H3, E2H1, E2H2, E2H3, E3H1, E3H2, E3H3) ส่วนผสมของแบตเตอร์ (Cake Batter)
ก่อนอบ มีค่าความหนืด และค่ าความคงตัวของอิมัลชั่นที่เพิ่มขึ้น จึงทาให้ คุณภาพบัตเตอร์เค้ ก (Butter Cake) มีค่าเนื้อสัมผัสด้ านแข็ง
(Hardness) ความสามารถในการเคี้ ยว (Chewiness) และการเกาะรวมตั ว (Cohesiveness) เพิ่ ม มากขึ้ น ในขณะที่ค่ า การสปริ ง ตั ว
(Springiness) และปริมาตรจาเพาะของผลิตภัณฑ์มีค่าลดลงอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่งผลให้ ผ้ ูบริโภคมีคะแนนความชอบ
โดยรวมในผลิตภัณฑ์ลดลง อย่ างไรก็ตามพบว่ าการนาเจล อินูลินที่ผ่านการโฮโมจิไนซ์เซชั่นที่ความเร็ว 5,000 รอบต่อนาที มาทดแทน
ไขมันที่ร้อยละ 50 (E1H2) จะทาให้ ได้ ผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้ กที่มีคุณภาพใกล้ เคียงกับผลิตภัณฑ์สตู รควบคุม
คาสาคัญ: เจลอินูลิน โฮโมจิไนซ์เซชั่น สารทดแทนไขมัน บัตเตอร์เค้ ก
Abstract
The objective of this research were to study the effect of homogenization on physical properties of inulin gel and to determine
the optimum ratio of inulin gel as fat replacement in butter cake. The experiment was conducted in completely randomized design
(CRD) to study the effect of various level of homogenization speed at 0(H1), 5,000(H2), 10,000(H3) rpm on physical
properties of 20% (w/w) inulin solution at storage temperature at 10±1 oC for 24 hour. The results indicated that the particle
size of inulin gel decreased and specific surface area increased when speed of homogenization increased. As a result, lightness
(L*), viscosity and gel strength of inulin gel significantly increased (P<0.05). Then, the experiment was conducted by 3x3 full
factorial in completely randomized design (CRD) to study the effect of speed of homogenization of 20% w/w inulin solution at
0(H1), 5,000(H2), 10,000(H3) rpm and storage temperature at 10±1 oC for 24 hour and the effect of replacement ratio of
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inulin gel at 50%(E1), 75%(E2) and 100%(E3) w/w. The results showed that increase in replacement ratio inulin gel (E1H1,
E1H2, E1H3, E2H1, E2H2, E2H3, E3H1, E3H2 and E3H3) resulted in inversing viscosity and emulsion stability of cake
batters. Moreover hardness, chewiness and cohesiveness of butter cake increased with replacement ratio of inulin gel, while
springiness and specific volume of butter cake significantly decreased (P<0.05). Sensory analysis showed that overall liking scale
of consumers in the product decreased with increasing replacement ratio of inulin gel. However, using inulin gel homogenized at
speed of 5,000 rpm at 50% of fat replacement (E1H2) gave a similar qualities of butter cake compared to the control product.
Keywords: Inulin gel, Homogenization, Fat replacer, Butter Cake

อั น เป็ นผลมาจากสภาวะการเตรี ย มต่ อ อั ต ราส่ ว นที่
เหมาะสมในการใช้ อิ นู ลิ น เป็ นสารทดแทนไขมั น ใน
อินูลิน จัดอยู่ในประเภทของคาร์โบไฮเดรตที่พบใน ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์เค้ ก จึงเป็ นผล
พืช โดยจะประกอบด้ วยโมเลกุลของนา้ ตาลฟรุกโตส 2- ให้ การทดลองที่ได้ ส่วนใหญ่ สามารถทดแทนไขมันด้ วยอิ
60 หน่วยเชื่อมต่อกันด้ วยพันธะบีต้า 2-1 ไกลโคซิดิก นูลินได้ ในอัตราส่วนที่ต่า เนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑ์
และที่บริเวณปลายของสายฟรุกแทนประกอบด้ วยนา้ ตาล เค้ กคือ ต้ องการเนื้อสัมผัสที่นุ่ม ฟู เบา อันเป็ นผลมาจาก
กลูโคส 1 โมเลกุลเชื่อมต่อสายฟรักแทนด้ วยพันธะ การที่ไขมันกักเก็บอากาศในระหว่ างกระบวนการตีผสม
แอลฟา 2-1 ไกลโคซิดิก (Niness, 1999) อินูลิน มี ดั ง นั้ น สารทดแทนไขมั น รวมถึ ง อั ต ราส่ ว นที่ ใ ช้ ต้ อง
คุณสมบัติเมื่อรวมกับนา้ จะสามารถสร้ างเนื้อสัมผัสและ สามารถที่จะคงลักษณะเนื้อสัมผัสดังกล่าวของผลิตภัณฑ์
ค ว า ม รู้ สึ ก ใ น ป า ก เ ห มื อ น อ า ห า ร ที่ มี ไ ข มั น เ ป็ น ไว้ ได้ ซึ่งจากการค้ นคว้ าข้ อมูลงานวิจัยเบื้องต้ น พบว่าการ
ส่วนประกอบหลัก (Kim & Wang, 2001) ด้ วยเหตุน้ จี ึง น าอิ นู ลิ น มาใช้ เป็ นสารทดแทนไขมั น เพื่ อให้ เกิ ด
มีการนาอินูลินมาใช้ เป็ นสารทดแทนไขมันเพื่อผลิตเป็ น ประสิทธิภาพนั้นอาจต้ องพิจารณาหลายส่วนประกอบกัน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ขมั น ต่ า หลายชนิ ด เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ นื้ อ เช่ น ความยาวของสาย ความเข้ มข้ น และวิธีการเตรียม
(Mendoza, Garcia, Casas, & Selgas, 2001) (Ronkart et al., 2010) โดยจากการศึกษาของ
ผลิตภัณฑ์นม (Ipsen, Otte, Lozahic, & Qvist, 2001) (Franck & De Leenheer, 2005) พบว่า การเตรียมอิ
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ถือเป็ นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ท่มี ี นูลินที่เหมาะสมสาหรับการใช้ เป็ นสารทดแทนไขมันควร
การนาอินูลินมาใช้ เป็ นสารทดแทนไขมัน เนื่องจากเป็ น อยู่ ใ นรู ป ของเจล ซึ่ ง ต้ อ งใช้ อินู ลิ น ความยาวของสาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ใ ห้ พลั ง งานสู ง อาทิ เ ช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ค้ ก มากกว่า 23 และความเข้ มข้ นมากกว่า ร้ อยละ15 นามา
(García, Sahi, & Hernando, 2014; Garcia, Puig, ผ่ านความร้ อนและลดอุณ หภูมิจะเกิดการเกาะกัน เป็ น
Salvador, & Hernando, 2012; Psimouli & โครงข่ายของเจล ส่งผลให้ เกิดลักษณะปรากฏที่มสี ขี าวข้ น
Oreopoulou, 2013; Zahn, Pepke, & Pohm, 2010) คล้ ายครี ม (Roberfroid, 1993) แต่ ท้ั ง นี้ พบว่ า การ
ผลิตภัณฑ์บิสกิต (Garcia, Laguna, Pugi, Salvador, & เตรียมเจลอินูลินด้ วยวิธดี งั กล่าวอาจยังไม่เพียงพอต่อการ
Hernando, 2013; Lourencetti, Benossi, Marques, นาไปใช้ เป็ นสารทดแทนไขมัน เนื่องจากเนื้อเจลที่เกิด
Joia, & Monteiro, 2013) และผลิตภั ณฑ์คุกกี้ ขึ้น มาจากการเกาะกัน เป็ นโครงข่ า ยเท่ า นั้ น ซึ่ ง ขนาด
(Zbikowska & Rutkowska, 2008; Giarnetti, อนุภาคของเจลยังคงมีขนาดใหญ่ จึงทาให้ เนื้อสัมผัสของ
Paradiso, Caponio, Summo, & Pasqualone, 2015) เจลไม่ เรียบเนียนซึ่ง จะส่งผลต่ อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
สาหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่น้ัน ถึงแม้ จะมีงานวิจัยที่ศึกษา ทั้งนี้ (Franck, 2002) ได้ แนะนาวิธกี ารเตรียมเจลอินูลิน
การทดแทนไขมันด้ วยอินูลินแล้ วก็ตาม แต่ งานวิจัยส่วน เพื่ อให้ มีเนื้อสัมผัสที่เรียบเนียนโดยอาจต้ องนามาผ่ าน
ใหญ่ จ ะเป็ นเพี ย งการน าอินู ลิ น มาใช้ โ ดยศึ ก ษาความ กระบวนการเพื่อทาให้ ขนาดอนุภาคของเจลมีขนาดที่เล็ก
เข้ มข้ นและการเพิ่ ม อั ต ราส่ ว นการทดแทนไขมั น ใน ลง เช่น การผสมด้ วยเครื่องผสมความเร็วสูง หรือการโฮ
ผลิ ตภั ณ ฑ์เ บเกอรี่ ทั้ง นี้ ยัง ขาดในส่ วนงานวิ จัย ที่ศึก ษา โมจิ ไ นซ์ เ ซชั่ น ซึ่ ง มีง านวิ จั ย ที่ส นั บ สนุ น ข้ อมู ล ดัง กล่ า ว
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพของเจลอินูลิน ได้ แก่ (Ronkart et al., 2010) ได้ นาสารละลายอินูลินที่
บทนา
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เซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง วิธีการเตรียมดัดแปลง
จาก (Hennelly, Dunne, Sullivan, & Riordan, 2006)
โดยใช้ สารละลายอินูลินที่ไม่ผ่านการโฮโมจิไนซ์และไม่
ผ่ า นการเก็บ แช่ เ ย็น เป็ นตั ว อย่ า งควบคุ ม และน ามา
ตรวจสอบคุณภาพ ได้ แก่ วัดค่ าสีระบบ CIE L*a*b*
ด้ วยเครื่อง Hunter Lab ตรวจสอบขนาดอนุ ภาคและ
พื้นที่ผิวจาเพาะของเจลอินูลิน ด้ วยเทคนิค Dynamic
Light Scattering ร่วมกับการตรวจสอบการกระจายด้ วย
กล้ องจุ ลทรรศน์ แบบใช้ แสง (Light Microscope) ที่
กาลังขยาย 4X วิธกี ารดัดแปลงจาก (Ronkart et al.,
2010) วัดความหนืดด้ วยเครื่อง Brookfield และวัดค่า
ความแข็งของเจล (Gel strength) ด้ วยเครื่อง T.A.
Analyzer โดยใช้ หัวบอล P/2.5 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1
มิลลิเมตรต่ อวินาที โดยมีแรงกดเพื่ อให้ ผลิตภั ณฑ์เสีย
รูปร่ างร้ อยละ 50 ตามวิธีการของ (Kim & Wang,
2001)
2. การศึ ก ษาผลของลั ก ษณะทางกายภาพด้ ว ย
กระบวนการโฮโมจิ ไ นซ์เซชัน่ ร่ ว มกับ อัต ราส่ ว นของ
เจลอินูลินที่มีผลต่อคุณภาพของบัตเตอร์เค้ก
2.1 การเตรียมส่วนผสมของบัตเตอร์เค้ก (Butter
Cake)
ศึกษาโดยการจัดสิ่งทดลองแบบแฟคทอเรียล
3x3 ในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูร ณ์ ปั จจัย ที่ 1
ได้ แก่ สารละลายอินูลินความเข้ มข้ นร้ อยละ 20 ที่ผ่าน
การโฮโมจิไนซ์ เซชั่นที่ความเร็ว 0(H1), 5,000(H2)
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
และ 10,000(H3) รอบต่ อ นาที และเก็บ แช่ เ ย็ น ที่
อุณหภูมิ 10±1 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง
1. การเตรียมเจลอินูลินและการตรวจสอบคุณภาพ
ร่ วมกับปั จจัยที่ 2 ได้ แก่ อัตราส่ว นการใช้ เจลอินูลิ น
ศึกษาโดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ต่อ ทดแทนไขมัน ที่ร้ อ ยละ 50(E1), 75(E2) และ
ระดั บ ความเร็ว รอบในการโฮโมจิ ไ นซ์ เ ซชั่ น 3 ระดั บ 100(E3) โดยน้าหนัก ทั้งหมด 9 สิ่งทดลอง ได้ แก่
ได้ แก่ การโฮโมจิไนซ์ท่คี วามเร็ว 0 (H1), 5,000(H2) E1H1, E1H2, E1H3, E2H1, E2H2, E2H3, E3H1,
และ10,000(H3) รอบ/นาที ส าหรั บ วิ ธี ก ารเตรี ย ม E3H2, E3H3 โดยมีสตู รพื้นฐานของผลิตภัณฑ์บัตเตอร์
เนื่องจากต้ องการให้ อยู่ ในรูปของเจลอินูลินเพื่อใช้ เป็ น เค้ ก ประกอบด้ วย แป้ งเค้ ก ร้ อยละ 25.40 ไข่ไก่ ร้ อยละ
สารทดแทนไขมัน ดังนั้นจึงเลือกเตรียมสารละลายอินูลิน 23.66 มาร์การีน ร้ อยละ 21.17
นา้ ตาลทราย ร้ อย
ที่ระดับความเข้ มข้ น ร้ อยละ 20 โดยนา้ หนัก จากอินูลิน ละ 16.93 นา้ เปล่า ร้ อยละ10.60 กลิ่นวานิลลา ร้ อยละ
ผงชนิดสายยาว (High Performance; HP) นามาให้ 1 . 5 2 แ ล ะ ผ ง ฟู ร้ อย ล ะ 0 . 7 2 ดั ด แ ป ล ง จ า ก
ความร้ อนที่อุณหภูมิ 100+1 องศาเซลเซียส และนา (Ratanadilok, 2011)
สารละลายอินูลิ นมาผ่ า นการโฮโมจิ ไนซ์เ ซชั่น ในแต่ ล ะ
กรรมวิธกี ารผลิต โดยการตีผสมเนยและนา้ ตาล
ระดับ เป็ นเวลา 30 นาที เก็บในภาชนะปิ ดสนิท และลด ให้ เป็ นเนื้อครีม โดยใช้ เครื่องผสมที่ระดับความเร็วสูง
อุณหภูมิโ ดยเก็บ ในตู้แช่ ท่ีมีอุณหภูมิ 10±1 องศา ประมาณ 5 นาที เติมไข่ไก่ ผสมให้ เข้ ากันด้ วยระดับ
มีความเข้ มข้ น ร้ อยละ 2, 7 และ 15 นามาผ่านเครื่องลด
ขนาดอนุ ภ าค (Microfluidizer) ที่ค วามดัน 30 เมกะ
พาสคาล พบว่ าทุกระดับความเข้ มข้ นเจลอินูลินมีขนาด
อนุ ภาคที่เล็กลง มีความหนืดและความคงตัวที่เพิ่ มขึ้น
โดยที่ความเข้ มข้ น ร้ อยละ 15 ให้ ลักษณะเนื้อเจลเรียบ
เนี ย นคล้ ายมาร์ ก ารี น ซึ่ งสอดคล้ องกั บ (Sabatel,
Maranon, & Arboleya, 2015) ได้ ศึกษาการเตรี ยม
เจลอินู ลิ น ที่ร ะดับ ความเข้ มข้ น ร้ อ ยละ 6, 9 และ 12
โดยนามาผ่านความดันที่ระดับ 103, 207 และ296 เม
กะพาสคาล พบว่ า ความดั น สู ง สามารถเปลี่ ยน
สารละลายอินูลินความเข้ มข้ นต่าให้ กลายเป็ นเจลอินูลินที่
มีความคงตัวที่เพิ่ มมากขึ้น และมีขนาดของอนุ ภาคของ
เจลที่เล็กลง จากข้ อมูล ข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่ า การนาอิ
นูลินมาใช้ เป็ นสารทดแทนไขมันนั้นต้ องพิจารณาสภาวะ
การเตรียมให้ เหมาะสม แต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อต้ องการ
นามาใช้ ในผลิตภัณฑ์คงไม่อาจพิจารณาเพียงคุณสมบัติ
ของเจลเพียงอย่างเดียว แต่อาจต้ องพิจารณาอัตราส่วนที่
เหมาะสมในการน าไปใช้ ด้ ว ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ท่ีมี
คุณภาพ
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะใน
การเตรียมเจลอินูลินด้ วยกระบวนการโฮโมจิไนซ์เซชั่นต่อ
ลั ก ษณะทางกายภาพของเจลอิ นู ลิ น ร่ ว มกั บ ศึ ก ษา
อัตราส่ว นที่เ หมาะสมสาหรับ การใช้ เ จลอินูลิน เป็ นสาร
ทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์บตั เตอร์เค้ ก
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ความเร็วปานกลาง ประมาณ 3 นาที จากนั้นเติม
ส่วนผสมของแป้ ง ผงฟู และเกลือที่ร่อนผสมให้ เข้ ากัน
สลับกับเจลอินูลิน ผสมให้ เข้ ากันด้ วยระดับความเร็วต่า
จนส่ว นผสมทั้งหมดเนีย นเป็ นเนื้อเดียวกัน จากนั้นน า
ส่วนผสมแบตเตอร์ (Cake batter) ใส่ในพิมพ์ จานวน
400 กรัม นาไปอบที่อุณหภูมิ 180+ 2 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 40 นาที พักให้ เย็น บรรจุในถุงพลาสติกชนิด
โพลีเอทิลีนเพื่อเตรียมสาหรับตรวจสอบคุณภาพ
2.2 การตรวจสอบคุ ณ ภาพของส่ ว นผสมแบต
เตอร์ (Cake batter) ก่อนอบ และบัตเตอร์เค้ก (Butter
Cake) หลังอบ
นาส่วนผสมแบตเตอร์ (Cake batter) ก่อนอบ
มาตรวจสอบคุ ณ ภาพ ได้ แ ก่ ความคงตั ว ของอิมัล ชั่ น
โดยนาส่วนผสมแบตเตอร์ จานวน 30 กรัม ปั่ นเหวี่ยง
ด้ วยความเร็ว 3,000 รอบต่ อนาที ที่อุณหภูมิ 25+2
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 20 นาที จากนั้นคานวณค่าร้ อย
ละความคงตัวของอิมัลชั่นโดยนาปริมาณนา้ มันที่แยกชั้น
หารด้ วยปริมาณส่ วนผสมแบตเตอร์ท้ังหมด จากนั้นนา
ค่าที่ได้ ลบออกจาก 1 แล้ วคูณด้ วย 100 ตามวิธกี ารของ
(Turabi, Sumnu, & Sahin, 2008) และวัดค่าความ
หนืดของเจลด้ วยเครื่อง Brookfield รุ่น RVDV-II+Pro
ใช้ หั ว วั ด เบอร์ 5 ควบคุ ม อุ ณ หภูมิ ข องตั ว อย่ า งให้ อยู่
ในช่ ว ง 25+ 2 องศาเซลเซีย ส วิธีการดัดแปลงจาก
(Garcia, Puig, Salvador, & Hernando, 2012)
ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Butter Cake) หลั ง อบ
ตรวจสอบคุณภาพ ได้ แก่ วัดค่าสีในระบบ CIE L* a* b*
ด้ วยเครื่อง Hunter Lab วัดปริมาตรของผลิตภัณฑ์หลัง
อบ โดยวิธีแทนที่ด้วยเมล็ดงา ตามวิธีการของ AACC
(2000) วัดค่าเนื้อสัมผัสด้ วยเครื่อง Texture Profile
Analyzer โดยใช้ หัววัดชนิด cylindrical probe ขนาด 50
มิลลิเมตร (P/50) โดยมีแ รงกด 50 นิวตัน เคลื่อนที่
ด้ วยอัต ราเร็ว 1 มิล ลิเ มตร /วิ นาที มีร ะยะทางที่
ผลิตภัณฑ์เสียรูป ร้ อยละ 50 ของความสูงตัวอย่ าง ทา
การวิเ คราะห์ และบันทึกค่ าความแข็ง (Hardness) การ
ส ป ริ ง ตั ว ( Springiness) ก า ร เ ก า ะ ร ว ม ตั ว
( Cohesiveness) แ ล ะ คว า ม ส า มา ร ถ ใ น กา ร เ คี้ ย ว
(Chewiness) (Garcia, Sahi, & Hernando, 2014)
วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณความชื้ น ตามวิ ธี ก ารของ AOAC
(2000) สาหรับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม ภายในบล็ อ คสมบู ร ณ์
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ประเมิ น ด้ วยวิ ธี ก ารให้ คะแนนความชอบ 9 Point
hedonic scale ตามคุณลักษณะปรากฏ สี เนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม กับ ผู้ ท ดสอบที่ ไ ม่ ผ่ า นการฝึ กฝน
จานวน 50 คน
2.3 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
แสดงผลการทดลองด้ วยค่าเฉลี่ย จานวน 3 ซา้
แล ะ น าข้ อมู ลที่ ไ ด้ มาวิ เ ครา ะ ห์ ควา มแปร ป ร ว น
(ANOVA) ด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows
Version 16.0 ถ้ าพบนัยสาคัญทางสถิติจะคานวณ ค่า
Duncan’s new multiple range test (DMRT) เพื่อ
ทดสอบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ยระหว่ างสิ่งทดลองที่
ระดับความเชื่อมั่น ร้ อยละ 95
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. คุณภาพของเจลอินูลิน
จากสภาวะในการเตรี ย มเจลอิ นู ลิ น โดยการเพิ่ ม
ความเร็วรอบในการโฮโมจิไนซ์เซชั่น(H1, H2, H3) และ
เก็บแช่ เย็นที่อุณหภูมิ 10+ 1 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
24 ชั่วโมง ส่งผลต่อค่าสีและขนาดอนุภาคของเจลอินูลิน
สาหรับ ค่าสี พบว่า เจลอินูลินเปลี่ยนจากสารละลายสี
เหลืองใสไปเป็ นเจลสีขาวคล้ ายครีม เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวอย่างควบคุม (ไม่ผ่านการโฮโมจิไนช์และการแช่เย็น)
แสดงดังรูปที่ 1 (b, d, f, h) และมีค่าคุณภาพดังแสดง
ในตารางที่ 1 พบว่ า เจลอินูลินมีค่าความสว่ าง (L*)
และค่าความเป็ นสีแดง (a*) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P≤0.05) โดยเจลอินูลิ น (H3) มีค่ าความสว่ า ง
มากที่สุด สาหรับค่าความเป็ นสีเหลือง (b*) มีค่าลดลง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05) ทั้งนี้เป็ นผลมาจาก
2 ปัจจัย คือ ผลจากคุณสมบัตขิ องเจลอินูลินเมื่อถูกความ
เย็น (Kim & Wang, 2001) และผลของกระบวนการโฮ
โมจิไนซ์เซชั่น โดยในด้ านคุณสมบัติน้ันอินูลินที่มีค่า DP
(degree of polymerization) มากกว่า 23 เมื่อผ่านความ
ร้ อนและลดอุณหภูมิจะเกิดการเกาะกันเป็ นโครงข่ายของ
เจล ส่งผลให้ เกิดลัก ษณะปรากฏที่มีสีขาว (Roberfroid,
1993) ซึ่งสอดคล้ องกับ (Kim & Wang, 2001) ได้
ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่ อการเกิดเจลอินูลิน พบว่ า เมื่อนา
สารละลายอินูลินความเข้ มข้ น ร้ อยละ 30 ละลายในนา้
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส และลดอุณ หภูมิลง 15
องศาเซลเซี ย ส สารละลายอินู ลิ น เริ่ ม เกิด เป็ นเจลที่มี
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ลักษณะเป็ นผลึกสีขาวคล้ ายครีม แต่ท้งั นี้จะขึ้นกับความ
เข้ มข้ นของสารละลายอินูลิ น โดยสารละลายอินู ลินที่มี
ความเข้ มข้ นต่ ากว่ า ร้ อยละ 5 โดยน้าหนักต่ อปริมาตร
ไม่สามารถทาให้ เกิดเจลได้ แต่เมื่อเพิ่มความเข้ มข้ น ร้ อย
ละ 20 และ 25 โดยนา้ หนักต่อปริมาตร จะสามารถทาให้
เกิดโครงข่ายของเจลจากการให้ ความร้ อนและทาให้ เย็น
สาหรับผลจากกระบวนการโฮโมจิไนซ์เซชั่นต่อค่ าสีน้ัน
พบว่า ความดันจะส่งผลให้ อนุภาคมีขนาดที่เล็กลง ทาให้
(a)

มีการกระเจิงแสงที่มาก (Ronkart et al., 2010)
ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ( Chiewchan,
Phungamngoen, & Siriwattanayothin, 2006) ได้ ศึกษา
ผลของความดันในการโฮโมจิไนซ์ เซชั่นต่อคุณภาพของ
กะทิกระป๋ องไขมันสูง พบว่า ค่าความสว่างของกะทิท่ผี ่าน
กระบวนการโฮโมจิไนซ์เซชั่นจะมากกว่ากะทิสดและมีค่า
เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความดัน ซึ่งจะส่งผลให้ เม็ดไขมันมีขนาด
อนุภาคที่เล็กลงค่าความสว่างจึงมีค่าที่เพิ่มมากขึ้น
(c)

(b)

(d)

Control

25 µm
(e)

25 µm
(f)

25 µm

(h)

(g)

25 µm

รู ปที่ 1 ลัก ษณะทางกายภาพของเจลอินูลินที่ผ่านกระบวนการโฮโมจิไ นซ์เ ซชั่ น และเก็บ ที่อุ ณหภูมิ 10±1 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
24 ชั่วโมง โดยการกระจายตัวของอนุภาคเจลอินูลินที่กาลังขยาย 4X (a, c, e, g) และความคงตัวของเจลอินูลิน (b, d, f, h)
ตัวอย่างควบคุม(a,b) ไม่ผ่านการโฮโมจิไนซ์ (H1) (c,d) เจลอินูลินที่ผ่านกระบวนการโฮโมจิไนซ์ 5,000 รอบ/วินาที(H2)
(e.f) และเจลอินูลินที่ผ่านกระบวนการโฮโมจิไนซ์ 10,000 รอบ/นาที(H3) (g,h)

นอกจากนี้ พบว่าการเพิ่มความเร็วรอบในกระบวนการโฮ
โมจิไนซ์ เซชั่น ส่ งผลให้ เจลอินู ลินมีขนาดอนุ ภาคที่เล็กลง
อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) จึงส่งผลให้ มีค่าพื้นผิว
จาเพาะที่เพิ่ มขึ้น ทั้งนี้ขนาดอนุ ภาคที่เล็กลงและค่ าพื้ นผิว
จาเพาะที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อค่าความแข็ง และค่าความหนืดของ
เจลอินูลิน ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่าเจลอินูลินมีค่าความ
แข็ง และค่าความหนืดที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งค่าความแข็งของเจล
เพิ่มขึ้นจาก 23.33 นิวตัน ไปเป็ น 94.92 นิวตัน และความ
หนืดเพิ่มขึ้นจาก 348.17 เซนติพอยด์ ไปเป็ น 2,501 เซนติ
พอยด์ เมื่อเพิ่มความเร็วรอบในกระบวนการโฮโมจิไนซ์เซชั่น
ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการโฮโมจิไนซ์เซชั่นเป็ นการเป็ นการลด
ขนาดอนุภาคของเหลวที่ความดันและความเร็วสูง โดยการให้
แรงเฉือนแก่สารละลายอินูลินขนาดอนุภาคจึงเล็กลงและมีการ

กระจายตัวในเฟสของนา้ มากขึ้น จึงส่งผลให้ เจลอินูลินเพิ่ ม
ความสามารถในการอุ้มนา้ ทาให้ เนื้อเจลมีความหนืด และคง
ตัว และได้ เจล อินูลินที่มลี ักษณะเป็ นเนื้อครีมคล้ ายโยเกริต์
(Ronkart et al., 2010) ซึ่งสอดคล้ องกับ (Srithunma, 2002)
ได้ ศึกษาผลของปริมาณไขมันและความดันที่ใช้ ในการโฮโมจิ
ไนซ์เซชันต่อค่าความหนืดของนา้ กะทิ โดยพบว่ า ความดันที่
ใช้ ในการโฮโมจิไนซ์เซชั่นไม่มีผลต่อค่าพฤติกรรมการไหลแต่
ส่งผลให้ ความหนืดและความคงตัวของนา้ กะทิมีค่าเพิ่ มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05) (Yoo, Lee, & Chang ,
2001) กล่ าวว่ า การเพิ่มความดันในการโฮโมจิไนซ์เซชั่นทา
ให้ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของอนุ ภาคภายในนา้ มีค่าลดลง
และการเคลื่อนที่น้อยลงระยะห่างระหว่างขนาดอนุภาคอยู่ใกล้
จะสร้ างปฏิสมั พันธ์ท่สี ่งผลในการเพิ่มขึ้นของความหนืด
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ตารางที่ 1 ค่าคุณภาพของเจลอินูลินที่ผ่านกระบวนการโฮโมจิไนซ์เซชั่นที่ความเร็วรอบแตกต่างกัน
ความเร็ว (รอบ/นาที)
ค่าคุณภาพ
ตัวอย่างควบคุม
0(H1)
5,000(H2)
ค่าสี
L*
88.47 ± 0.23
90.26±0.29b
91.09±0.42ab
b
a*
-2.42 ± 0.15
-0.76±0.03
-0.68±0.02a
b*
10.23 ± 0.14
3.49±0.20a
3.00±0.27 c
ขนาดอนุภาค (ไมครอน)
28.67±0.02
23.75±0.03 a
4.79±0.00 b
c
พื้นที่ผวิ จาเพาะ
0.62±0.00
0.73±0.00
1.59±0.00 b
(ตารางเมตร/กรัม)
ความแข็งของเจล
NA
23.33±1.57 c
55.49±2.78 b
(นิวตัน)
ค่าความหนืด
37.13±4.35
348.17±75.79 c
1,632±79.38 b
(เซนติพอยด์)
หมายเหตุ

92.34±0.30a
-0.69±0.02a
3.25±0.21 b
3.65±0.00 c
2.09±0.00 a
94.92±2.77 a
2,501±41.62a

a-c

คือ ค่าเฉลี่ยของข้ อมูลในแนวนอนที่มีตัวอักษรที่แตกต่างกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05)
เครื่องหมาย + หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, NA หมายถึง ไม่ปรากฏผลการทดลอง

2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์บตั เตอร์เค้กเมื่อใช้เจลอิ
นู ลิ น ที่ ผ่ า นกระบวนการโฮโมจิ ไ นซ์ เ ซชัน่ เป็ นสาร
ทดแทนไขมัน
2.1 คุ ณ ภาพของส่ ว นผสมแบตเตอร์ (Cake
Batter) ก่อนอบ
จากการศึกษาคุณภาพด้ านความหนืด และ
ความคงตัวของอิมลั ชั่นในส่วนผสมแบตเตอร์ก่อนอบ ดัง
แสดงในตารางที่ 2 พบว่าส่วนผสมของแบตเตอร์ก่อนอบ
จะมีค่าความหนืดที่ลดลงเมื่อเพิ่มอัตราส่วนการทดแทน
ด้ วยเจลอินูลิน ทั้งนี้เนื่องจากไขมันในสูตรถูกแทนที่ด้วย
เจลอินูลิน ซึ่งมีลักษณะเป็ นของเจลที่อ่อน ทาให้ ปริมาณ
นา้ ในส่วนผสมแบตเตอร์เพิ่มขึ้นส่งผลให้ ความหนืดลดลง
ซึ่งสอดคล้ องกับ (Srikhampha, 2008) ได้ ศึกษาอินูลิน
ในแก่ น ตะวั น ต่ อ คุ ณ ภาพของเค้ กไขมั น ต่ า พบว่ า
ส่วนผสมแบตเตอร์ของเค้ กลดไขมันมีความหนืดลดลง
เนื่องจากการเตรียมเจลของผงแก่นตะวันจะมีส่วนผสม
ของนา้ เพื่อทาให้ เกิดเจล ดังนั้นปริมาณนา้ ที่เพิ่มจากส่วน
ของเจลจึ ง ส่ ง ผลให้ ความหนื ด ของแบตเตอร์ ล ดลง
ตามลาดับ จากการทดลองความหนืดของส่วนผสมแบต
เตอร์ก่อนอบจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อทดแทนด้ วยเจลอินูลินที่
ผ่านการโฮโมจิไนซ์เซชั่นด้ วยความเร็วรอบที่เพิ่มขึ้น โดย
สูตรที่ส่วนผสมมีค่าความหนืดสูงที่สดุ คือ (E1H3) ซึ่งมี
ค่าความหนืด เท่ากับ 791.33 เซนติพอยด์
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10,000(H3)

สาหรับค่าความคงตัวของอิมัลชั่น พบว่ า มีค่า
เพิ่มขึ้นอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05) ซึ่งมีค่าอยู่
ระหว่ างร้ อยละ 54.30-67.33 โดยแสดงถึงการที่ระบบ
อิมลั ชันมีของแข็งมากกว่าของเหลว ซึ่งสาเหตุมาจากการ
เพิ่มเจลอินูลินเข้ าไปในส่วนผสมแบตเตอร์ โดยอาจส่งผล
ทาให้ เนื้อเค้ กหลังอบมีลักษณะที่ไม่ข้ นึ ฟู ซึ่งสอดคล้ องกับ
ค่าปริมาตรจาเพาะของบัตเตอร์ เค้ กหลังอบที่ได้ จากการ
ทดลอง คือ มีค่าลดลงเมื่อมีการเพิ่ มอัตราการทดแทน
การใช้ ไขมันด้ วยเจลอินูลินที่ผ่านการโฮโมจิไนซ์เซชั่น ที่
ความรอบสู ง ขึ้ น โดยมี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 2.89 - 3.45
มิลลิลิตรต่อกรัม ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะการขึ้นฟูของบัต
เตอร์เค้ กนั้นส่วนใหญ่มาจากฟองอากาศที่เกิดขึ้นในช่วง
การตี ไ ขมั น กับ น้า ตาลทราย เมื่ อ ไขมั น ในสู ต รลดลง
ปริ ม าณฟองอากาศในส่ ว นผสมแบตเตอร์ จึ ง ลดลง
นอกจากนี้ความหนืดของส่วนผสมแบตเตอร์ท่ลี ดลงจะมี
ผลทาให้ ได้ รับความร้ อนอย่ างรวดเร็วและไม่ สม่ าเสมอ
(Bath, Shelke, & Hoseney, 1992) ทาให้ มีปริมาตร
ของเค้ กที่ลดลง ซึ่งสอดคล้ องกับ (Wongjunpen, 1998)
ได้ ศึกษาการใช้ สารทดแทนไขมันที่มีคาร์ โบไฮเดรตใน
การผลิตเค้ กเนยแคลอรี่ต่าพบว่า เมื่อไขมันถูกแทนที่ใน
ปริมาณมากขึ้นจะส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์มปี ริมาตรลดลง
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ตารางที่ 2 ค่าคุณภาพผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้ กที่มีการทดแทนด้ วยเจลอินูลินที่ผ่านกระบวนการโฮโมจิไนช์เซชั่น
ส่วนผสมแบตเตอร์ก่อนอบ
บัตเตอร์เค้ กหลังอบ
สิ่งทดลอง
ค่าความหนืด
ความคงตัวของอิมัลชั่น
ปริมาตรจาเพาะ
ค่าความชื้น
(เซนติพอยด์)
(ร้ อยละ)
(มิลลิลิตร/กรัม)
(ร้ อยละ)
f
f
a
E1H1
413.00±17.69
59.04±0.22
3.45±2.04
9.01±1.22b
E1H2
763.00±11.27b
60.71±0.95e
3.10±1.47d
8.49±0.61c
E1H3
791.33±10.26a
65.88±0.57c
2.89±2.03e
6.56±0.23f
h
g
b
E2H1
229.00±18.25
57.21±0.91
3.32±1.08
9.93±1.57ab
E2H2
617.33±11.02d
61.18±0.12e
2.80±1.26ef
8.64±0.78c
E2H3
650.33±6.51c
66.10±1.01ab
2.80±2.51ef
6.73±0.53e
i
h
c
E3H1
134.00±8.72
54.30±0.31
3.24±2.10
10.35±2.10a
E3H2
408.33±12.58fg
62.48±0.27d
2.74±2.01g
9.91±1.01ab
E3H3
495.33±5.03e
67.33±0.73a
6.91±0.54d
2.78±1.53g
หมายเหตุ

a-i

ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้ง คือค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05), เครื่องหมาย + หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
E1H1 หมายถึง เจลอินูลินที่ไม่ผ่านการโฮโมจิไนซ์เซชั่นที่ระดับการทดแทนไขมัน ร้ อยละ 50
E1H2 หมายถึง เจลอินูลินที่ผ่านการโฮโมจิไนซ์เซชั่น 5,000 รอบ/นาที ที่ระดับการทดแทนไขมัน ร้ อยละ 50
E1H3 หมายถึง เจลอินูลินที่ผ่านการโฮโมจิไนซ์เซชั่น 10,000 รอบ/นาที ที่ระดับการทดแทนไขมัน ร้ อยละ 50
E2H1 หมายถึง เจลอินูลินที่ไม่ผ่านการโฮโมจิไนซ์เซชั่นที่ระดับการทดแทนไขมัน ร้ อยละ 75
E2H2 หมายถึง เจลอินูลินที่ผ่านการโฮโมจิไนซ์เซชั่น 5,000 รอบ/นาที ที่ระดับการทดแทนไขมัน ร้ อยละ 75
E2H3 หมายถึง เจลอินูลินที่ผ่านการโฮโมจิไนซ์เซชั่น 10,000 รอบ/นาที ที่ระดับการทดแทนไขมัน ร้ อยละ 75
E3H1 หมายถึง เจลอินูลินที่ไม่ผ่านการโฮโมจิไนซ์เซชั่นที่ระดับการทดแทนไขมัน ร้ อยละ 100
E3H2 หมายถึง เจลอินูลินที่ผ่านการโฮโมจิไนซ์เซชั่น 5,000 รอบ/นาที ที่ระดับการทดแทนไขมัน ร้ อยละ 100
E3H3 หมายถึง เจลอินูลินที่ผ่านการโฮโมจิไนซ์เซชั่น 10,000 รอบ/นาที ที่ระดับการทดแทนไขมัน ร้ อยละ 100

2.2 คุณภาพของผลิตภัณฑ์บตั เตอร์เค้ ก (Butter
Cake) หลังอบ
คุณ ภาพด้ า นสี พบว่ า เมื่อเพิ่ มอัต ราส่ ว นการ
ทดแทนด้ ว ยเจลอิ นู ลิ น ที่ ผ่ า นการโฮโมจิ ไ นซ์ เ ซชั่ น ที่
ความเร็วรอบสูงขึ้น ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้ กมีค่า
ความสว่าง (L*) เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าความเป็ นสีเหลือง

(b*) และค่าความเป็ นสีแดง (a*) ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P≤0.05) สาหรับค่าความสว่างที่เพิ่มขึ้นอาจ
เนื่องมากจากเจลอินูลินมีลักษณะเป็ นสีครีมสีขาว ดังนั้น
เมื่อมีการน ามาทดแทนเนยซึ่ง มีสีเ หลื องย่ อมส่ ง ผลให้
ความสว่างของผลิตภัณฑ์มคี ่าที่เพิ่มมากขึ้น
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(b)

(a)

(c)

รู ป ที่

2 ค่ า สีข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ บั ต เตอร์ เ ค้ ก ที่มี ก ารทดแทนด้ ว ยเจลอิ นูลิ นที่ผ่ า นการโฮโมจิ ไ นซ์ เ ซชั่ น (a) คื อ ค่ า ความสว่ า ง (L*)
(b) คือ ค่าสีแดง (a*) และ(c) คือ ค่าสีเหลือง (b*)
a-f

ตัวอักษรที่ต่างกัน คือค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05)

คุณภาพด้ านเนื้อสัมผัส พบว่ าเมื่อนาเจลอินูลินที่ไม่
ผ่ า นการโฮโมจิ ไ นซ์ เ ซชั่ น (H1)มาใช้ เ ป็ นสารทดแทน
ไขมั น โดยเมื่ อ เพิ่ ม อั ต ราส่ ว นการทดแทน ( E1H1,
E2H1, E3H1) ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้ กมีค่า
ความแข็ง ลดลง ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากเจลอินู ลิ น ที่น ามาใช้
ทดแทนในสูตร (E1H1, E2H1, E3H1) มีลักษณะเป็ น
เนื้อเจลที่กระจายตัวในเฟสของนา้ มีความหนืดและความ
คงตัวของเจลต่า (รูปที่ 1d) ดังนั้นการนามาทดแทนใน
ปริมาณที่เพิ่ มขึ้นจึงเปรียบเสมือนการเพิ่ มของเหลวใน
ระบบ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการทดลองที่แสดงค่าความชื้น
ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การที่นา้ ในระบบเพิ่มขึ้นอาจส่งผล
ให้ โมเลกุลของเม็ดแป้ งไม่สามารถดูดซับนา้ เพื่อเกิดการ
พองตัวเป็ นโครงสร้ างของผลิตภัณฑ์ได้ ท้ังหมด ดังนั้ น
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ จึ งแสดงลักษณะเนื้อสัมผัสที่มีความแข็ง
ลดลง และเมื่อทดแทนด้ วยเจลอินูลินที่ผ่านการโฮโมจิ
ไนซ์ เ ซชั่ น ที่ค วามเร็ว รอบที่สูง ขึ้น (E1H2, E1H3,
E2H2, E2H3, E3H2, E3H3) ผลิตภัณฑ์กลับมีค่า
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ความแข็งที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05)
โดย (Garcia, Puig, Salvador, & Hernando, 2012)
กล่ า ว ว่ า ก า ร ที่ เ นื้ อ เ ค้ ก มี ค ว า ม แ ข็ ง ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มี
ความสัมพันธ์กับลักษณะของรูอากาศที่กระจายบนเนื้อ
เค้ ก ซึ่งการเพิ่ มการทดแทนด้ วยเจลอินูลินจะส่งผลให้
จานวนรูอากาศภายในเนื้อเค้ กลดลง ซึ่งสอดคล้ องกับรูป
ที่ 3 เนื้อเค้ กมีการอัดแน่นของรูอากาศซึ่งมีขนาดเล็กและ
มีปริมาณลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องจากการโฮโมจิไนซ์เซชั่น จะ
ทาให้ เจลอินูลินมีความคงตัวและมี เนื้อเจลที่แข็งมากขึ้น
(รูปที่ 1f และ 1h) ประกอบกับเจลอินูลินจัดเป็ นสาร
ทดแทนไขมันประเภทคาร์โบไฮเดรตเมื่อมีปริมาณที่เพิ่ม
มากขึ้นจึงเปรียบเสมือนการเพิ่ มส่วนที่เป็ นของแข็งใน
ระบบ โดยเจลอินูลินอนุภาคขนาดเล็กที่มคี วามคงตัวนี้จะ
แทรกตั ว อยู่ ใ นโครงสร้ า งระหว่ า งคาร์ โ บไฮเดรตและ
โปรตี น ท าให้ เกิด เป็ นโครงสร้ า งที่แ ข็ง แรงมากขึ้ น ซึ่ ง
สอดคล้ องกับค่าความสามารถในการเคี้ยว โดยพบว่ ามี
ค่าลดลงเมื่อทดแทนด้ วยเจลอินูลินที่ไม่ ผ่านการโฮโมจิ
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ไนซ์เซชั่น (E1H1, E2H1, E3H1) และจะมีค่าเพิ่มขึ้น
ขึ้นเมื่อเพิ่มอัตราส่วนการทดแทนด้ วยเจลอินูลินที่ผ่าน
การโฮโมจิ ไ นช์ เ ซชั่ น ที่ค วามเร็ว รอบที่สูง ขึ้ น (E1H2,
E1H3, E2H2, E2H3, E3H2, E3H3) โดยสูตรที่มี
ความความแข็งและค่าความสามารถในการเคี้ยวสูงที่สุด
คือ (E3H3) ค่ า การเกาะรวมตัว พบว่ า มีค่ า ที่เ พิ่ ม ขึ้ น

อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05) ซึ่งแสดงถึงการที่
ตัวอย่างรวมตัวกันแน่นมากขึ้นรูอากาศภายในเนื้อเค้ กจึง
ลดลง จึงส่งผลให้ ค่าการสปริงตัว ของผลิตภัณฑ์จึงลดลง
ตามไปด้ วย ทั้งนี้ค่าดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั การลดลง
ของจ านวน รู อ ากาศภายในเนื้ อเค้ กด้ วยเช่ น กั น
(Cervera, Salvador, & Sanz, 2015)

E1H2

E1H3

1 cm

1 cm

E2H1

E2H2

E2H3

1 cm

1 cm

1 cm

E3H1

E3H2

E3H3

1 cm

1 cm

1 cm

E1H1

1 cm

รูปที่ 3 ลักษณะปรากฏของโครงสร้ างบริเวณผิวของผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้ กที่ทดแทนด้ วยเจลอินูลินที่ผ่านการโฮโมจิไนซ์เซชั่น
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(a)

(b)

(c)

(d)

รูปที่ 4 ค่าเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้ กที่มีการทดแทนด้ วยเจลอินูลินที่ผ่านการโฮโมจิไนซ์เซชั่น (a) ค่าความแข็ง (Hardness)
(b) ค่าการเคี้ยว (Chewiness) (c) ค่าการสปริงตัว (Springiness) และ (d) ค่าการเกาะรวมตัว (Cohesiveness)
a-h

ตัวอักษรที่ต่างกัน คือค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05)

ส าหรั บ คุ ณ ภาพทางประสาทสัมผั ส พบว่ า คะแนน
ความชอบด้ านลั ก ษณะปรากฏ สี เนื้ อสั ม ผั ส และ
ความชอบโดยรวม มีค่าคะแนนลดลงอย่ างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อเพิ่มอัตราส่วนการทดแทนด้ วย
เจลอินูลินที่ผ่านการโฮโมจิไนซ์เซชั่นที่ความเร็วรอบสูงขึ้น
ทั้งนี้พบว่ าเมื่อทดแทนด้ วยเจลอินูลินที่ผ่านการโฮโมจิ

ไนซ์เซชั่นด้ วยความเร็ว 5,000 และ 10,000 รอบต่อ
นาที ในอัตราส่วนร้ อยละ 50 (E1H2 และ E1H3)
ผู้บริโภคให้ คะแนนความชอบใกล้ เคียงกับสูตรควบคุม
โดยมีค ะแนนความชอบโดยรวมอยู่ ใ นระดับชอบปาน
กลาง (7.0)

รูปที่ 5 คะแนนเฉลี่ยด้ านความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้ กที่ทดแทนด้ วยเจลอินูลินที่ผ่านกระบวนการโฮโมจิไนซ์เซชั่น
a-h
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สรุปผลการศึกษา
จากการปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพของเจลอินูลิน
เพื่อนามาใช้ เป็ นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์บัตเตอร์
เค้ ก โดยการนาสารละลายอินูลินความเข้ มข้ นร้ อยละ 20
มาผ่ า นกระบวนการโฮโมจิ ไ นซ์ เ ซชั่ น ที่ค วามเร็ว รอบ
เพิ่มขึ้นจาก 0 ไปเป็ น 10,000 รอบต่อนาที และเก็บที่
อุณหภูมิ 10+1 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง จะ
ทาให้ ได้ เจลอินูลินที่มลี ักษณะเป็ นเนื้อครีมสีขาวที่มีขนาด
อนุภาคเล็กลงและมีความคงตัว และเมื่อนามาใช้ เป็ นสาร
ท ด แ ท น ไ ข มั น ใ น อั ต ร า ส่ ว น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผ ล ใ ห้
ผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้ กที่ได้ มีความสว่ างเพิ่มขึ้น ค่าเนื้อ
สัมผัสด้ านแข็ง ความสามารถในการเคี้ยว และการเกาะ
รวมตั ว เพิ่ ม มากขึ้ น ในขณะที่ ค่ า การสปริ ง ตั ว และ
ปริ มาตรของผลิ ต ภั ณฑ์มีค่ าลดลง ส่ ง ผลให้ ผ้ ู บริ โ ภคมี
คะแนนความชอบในผลิตภัณฑ์ลดลง แต่ท้งั นี้พบว่า หาก
ต้ องการที่จะนาเจลอินูลินมาใช้ เป็ นสารทดแทนไขมันใน
ผลิตภัณฑ์บตั เตอร์เค้ กสามารถนาเจลอินูลินที่ผ่านการโฮ
โมจิไนซ์เซชั่นที่ความเร็ว 5,000 รอบต่อนาที และนามา
ท ด แ ท น ไ ข มั น ที่ ร ะ ดั บ ร้ อ ย ล ะ 5 0 จ ะ ท า ใ ห้ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้ ก ที่มีค่าคุณภาพใกล้ เคียงกับ สูตร
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