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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสมบัติเชิงหนาที่ของแปงรากบัว และการประยุกตใชในผลิตภัณฑ

เคก จากผลการศึกษาพบวาการละลายและกําลังการพองตัวของแปงรากบัว (solubility and swelling capacity) 

เพิ่มตามอุณหภูมิ (30-100 องศาเซลเซียส) ความสามารถในการอุมน้ําและน้ํามัน (water adsorption and oil 

holding capacity) มีคาเทากับ 3.15 และ 2.83 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ขณะที่คา emulsifying capacity 

emulsion stability และคา foaming stability มีคาเทากับ  60.6  91.3 และ 5.66 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับ

การศึกษาผลของแปงรากบัวแทนสวนของแปงขาวสาลีที่ 0 เปอรเซ็นต (ตัวอยางควบคุม) 5  10  15 และ 20 

เปอรเซ็นต ตอคุณภาพของผลิตภัณฑเคก พบวาการเพิ่มปริมาณของแปงรากบัวทําใหความชื้นและปริมาณน้ํา

อิสระในเคกมีแนวโนมลดลง และเคกมีสีเขมขึ้น ซึ่งสงผลตอคุณภาพเนื้อสัมผัสและทางประสาทสัมผัสของเคก 

การทดสอบทางดานประสาทสัมผัสดวยวิธี 9 point hedonic scale  พบวาการทดแทนแปงรากบัว 5 เปอรเซ็นต 

ไดรับการยอมรับในดานกลิ่น รสชาติ และการยอมรับรวมไมแตกตางจากตัวอยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p>0.05) ขอมูลที่ไดจากการศึกษานี้ใชเปนแนวทางสําหรับประยุกตใชแปงรากบัวในสูตรผลิตภัณฑอาหาร 

คําสําคัญ : แปงรากบัว  คุณสมบัติเชิงหนาที่  ขนมเคก 

 

ABSTARCT 
  The objective of the research was to investigate the functional properties of lotus rhizome 

flour and its application in cake. The results indicated that solubility and swelling capacity of lotus 

rhizome flour presented as the temperature dependent behavior by gradual increment with increasing 

incubation  temperature (30-100°C). Water adsorption and oil holding capacities were found to be 

3.15 and 2.83%, respectively while emulsifying capacity, emulsion stability and foaming stability were 

investigated as 60.6, 91.3 and 5.66%, respectively. Influence of wheat flour substitution with lotus 

rhizome flour at 0 (control), 5, 10, 15 and 20% on quality of cake were investigated. The result showed 

that moisture content and water activity of product tended to decrease with increasing lotus rhizome 

flour level and color of product became darker, affecting the textural and sensory qualities of cake. 

The sensory evaluation was conducted to test their qualities. The preferences were then rated by 9 

point hedonic scale test. The results showed that 5% substitution level was not significant different 
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from control sample in term of flavor, taste and overall acceptability (p>0.05). The present data may 

provide a guideline for the use of lotus rhizome flour in food formulation. 

Key Words : lotus rhizome flour, functional  properties, cake  
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คํานํา 
 ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑขนมอบ แปงสาลีถือวาเปนสวนผสมหลัก แตเปนสินคานําเขาจาก

ตางประเทศ ทั้งในลักษณะของเมล็ดพันธุและแปง ในปจจุบันพบวามีราคาสูงทําใหประเทศไทยตองใชจาย

งบประมาณในการนําเขาเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับแนวโนมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยผูบริโภค

นิยมรับประทานอาหารที่ใหความสะดวกสบายในการซื้อ และไมตองใชเวลาในการเตรียม ผลิตภัณฑขนมอบจึง

เปนทางเลือกในการบริโภคที่ไดรับความนิยมสูง เมื่อราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจะเห็นไดวาในปจจุบันรัฐบาลสนับสนุน

ใหมีการใชวัตถุดิบในประเทศในการผลิตอาหาร ประกอบกับไดมีขอมูลวิจัยที่แสดงใหเห็นวาประเทศไทยให

ความสําคัญกับการนําผลผลิตทางการเกษตรมาใชในผลิตภัณฑอาหาร เชน ใชเมล็ดบัวในผลิตภัณฑคุกกี้เนย 

ขาวเกรียบ และเครื่องดื่มชนิดผง(Liu and others, 2010) ดังนั้นการนํารากบัวมาใชประโยชนเพื่อเปนสวนผสมใน

ผลิตภัณฑอาหารยังมีขอมูลไมมากนักในประเทศไทย เนื่องจากรากบัวอุดมไปดวยสารอาหารที่มีประโยชนตอ

รางกาย เชน โปรตีน กรดอะมิโน ใยอาหาร คารโบไฮเดรต แรธาตุและวิตามิน นอกจากนี้ยังอุดมไปดวย

สารประกอบฟนอลิก และมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระที่สูง (Chiang and Luo, 2007; Liu and others, 2010; 

Shad and others, 2011) ในงานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาคุณสมบัติเชิงหนาที่ของแปงรากบัว เพื่อนํามาประยุกตใช

ในผลิตภัณฑเคกและศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑโดยใชการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
 

อุปกรณและวิธีการ 
  วัตถุดิบที่ใชในการวิจัย ไดแก รากบัว แปงขาวสาลี ผงฟู เกลือ เนยสด มาการีน น้ําตาลทราย นมขนจืด

และไขไก ทําการเตรียมแปงพรีเจลาทิไนซจากรากบัว เพื่อใหแปงพองตัวไดสมบูรณในระหวางการอบเคก โดยนํา

รากบัวมาลาง ปอกเปลือกและหั่นชิ้นหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร แชสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟตความ

เขมขน 0.1 เปอรเซ็นต เพื่อยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล นํารากบัวไปนึ่งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปน

เวลา 15 นาที แลวอบดวยเครื่องอบแหงแบบลมรอน (tray dryer) ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 

ชั่วโมง บดและรอนผานตะแกรงขนาด 120 เมช (mesh) บรรจุถุงโพลีเอทธิลีน (polyethylene) เพื่อนํามาวิเคราะห

คุณสมบัติของแปงรากบัว ไดแก การละลาย (solubility capacity) การพองตัว (swelling capacity) การดูดซับ

น้ํา (water absorption capacity) การดูดซับน้ํามัน (oil absorption capacity) ความหนาแนน (bulk density) 

คา emulsifying capacity คา emulsion stability คา foaming capacity และคา foaming stability ตามวิธีของ 

Shad และคณะ (2011) วิเคราะหองคประกอบทางเคมี (AOAC, 2000) ไดแก โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต เถา 

ใยอาหาร และความชื้น เปนตน การเตรียมผลิตภัณฑเคกสูตรมาตรฐาน ประกอบดวย แปงขาวสาลี 100 กรัม    

ผงฟู 1.25 กรัม เกลือ 0.85 กรัม เนยสด 75 กรัม มาการีน 25 กรัม น้ําตาล 75 กรัม  นมขนจืด 25 กรัม และไขไก 

100 กรัม โดยใชแปงรากบัวทดแทนแปงสาลีในปริมาณรอยละ 0  5  10  15 และ 20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักแปง 

ผสมสวนผสมทั้งหมดในเครื่องผสม แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 165 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที นําผลิตภัณฑ
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เคกมาวิเคราะหปริมาณความชื้น (AOAC, 2000) และปริมาณน้ําอิสระ (water activity) และคุณภาพดาน

ประสาทสัมผัส โดยทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑดานลักษณะสี กล่ิน รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม 

ดวยการประเมินทางประสาทสัมผัสแบบ 9 point hedonic scale ใชผูทดสอบจํานวน 20 คน ทําการทดลอง 3 ซ้ํา 

วิเคราะหคาความแปรปรวนทางสถิติโดย analysis of variance เปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 

95 โดยใช Duncan’s new multiple range test (DMRT)  
 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 
 แปงรากบัวมีลักษณะเปนผงละเอียดมีสีเทาออน มีองคประกอบทางเคมี ไดแก โปรตีน ไขมัน 

คารโบไฮเดรต เถา ใยอาหาร และความชื้น รอยละ 7.28  0.26  78.78  1.17  1.03 และ 11.48 ตามลําดับ (Table 

1) ผลการศึกษาคุณสมบัติเชิงหนาที่ของแปงรากบัว (Table 2) ประกอบดวยคาการดูดซับน้ํา(water absorption 

capacity) คาการดูดซับน้ํามัน (oil holding capacity) มีคาเทากับ 3.15 และ 2.83 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งมีคา

สูงกวาแปงรากบัวที่ผานการเตรียมโดยวิธีการของ shad และคณะ(2011) พบวามีคาเทากับ 2.56 และ 2.03 

เปอรเซ็นต ตามลําดับ อาจเนื่องมาจากวิธีการเตรียมแปงที่แตกตางกัน งานวิจัยนี้ไดทําการเตรียมแปงรากบัวโดย

ทําใหเกิดเจลาทิไนเซชันกอนการทําแหงทําใหพันธะไฮโดรเจนในโมเลกุลของแปงถูกทําลาย น้ําจึงเขาไปจับกับ

หมูไฮดรอกซิลอิสระของเม็ดแปงจึงเกิดการดูดซับน้ําสูง การดูดซับน้ําของแปงรากบัวยังขึ้นอยูกับชองวางของ

อนุภาคแปง (pore size) และการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของโปรตีน โดยจะเกิดปฏิสัมพันธระหวางโมเลกุลของ

โปรตีนสวนที่ชอบนํ้าสรางพันธะไฮโดรเจนกับสวนประกอบอื่นที่มีขั้ว การที่ปริมาณโปรตีนสูงในแปงทําใหเกิด

พันธะไฮโดรเจนสูงตามดวย สําหรับคา loose bulk density และ packed bulk density มีคาเทากับ 0.70 และ 

0.78 กรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย Baljeet และคณะ (2010) พบวาแปงขาวสาลี 

(refined wheat flour) มีคาความหนาแนน (bulk density) เทากับ 0.73 กรัมตอมิลลิลิตร โดยคาความหนาแนน

ของแปงมีคาต่ําเหมาะสําหรับใชในสูตรอาหารที่มีสวนผสมหลายชนิดและถาความหนาแนนของแปงมีคาสูงจะมี

ประโยชนตอการบรรจุอาหาร สําหรับการเกิดอิมัลชันจะมีความจําเพาะกับสวนประกอบของแปงที่ไมมีประจุ จาก

การทดลองพบวาแปงรากบัวมีคา emulsifying capacity และ emulsion stability เทากับ 60.6 และ 91.3 

เปอรเซ็นต สําหรับคา foaming stability และคา foaming capacity ของแปงรากบัวมีคา 3.15 และ 2.83 

เปอรเซ็นต ตามลําดับ คุณสมบัติในการเกิดโฟมของแปง ขึ้นอยูกับโมเลกุลของโปรตีนถาคา foaming stability 

ของแปงมีคาต่ําแสดงวาในโมเลกุลมี globular protein สูง (Shad and others, 2011)  และสวนผสมของอาหาร

ที่มีคา foaming capacity และคา foaming stability ที่สูงสามารถใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑขนมอบได 

(Baljeet and others, 2010)   
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Table 1  Proximate composition of pregelatinized lotus rhizome flour 

Composition Values 

Protein 7.28 ± 0.03 

Lipid 0.26 ± 0.01 

Carbohydrate 78.78 ± 0.02 

Ash 1.17 ± 0.01 

Crude fiber 1.03 ± 0.01 

Moisture 11.48 ± 0.01 
Means ± standard deviation of three replicates 

Table 2  Functional properties of  pregelatinized lotus rhizome flour 

Properties Values 

Water absorption capacity (%) 3.15 ± 0.02  

Oil holding capacity (%) 2.83 ± 0.01  

Loose bulk density (g/ml) 0.70 ± 0.01  

Packed bulk density (g/ml) 0.78  ± 0.01  

Emulsifying capacity (%) 60.6 ± 0.02  

Emulsifying stability (%) 91.3 ± 0.02  

Foaming capacity (%) 5.71± 0.01  

Foaming stability (%) 5.66 ± 0.04  
Means ± standard deviation of three replicates 

 

 การละลายและการพองตัวของแปงเพิ่มตามระดับอุณหภูมิ (Figure 1 and 2) เมื่อมีการใหความรอนแก

สารละลายน้ําแปงจะทําใหเม็ดแปงเกิดการพองตัว และทําใหสารบางสวนละลายออกมา เนื่องจากแปงรากบัว

ผานการดัดแปรทําใหเกิดเจลาทิไนเซชั่น ซึ่งพันธะไฮโดรเจนถูกทําลายทําใหโมเลกุลของน้ําเขาจับกับหมูไฮดรอก

ซิลที่เปนอิสระ เม็ดแปงจึงเกิดการพองตัวและละลายน้ําไดมาก เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โดยปจจัยที่มีผลตอคุณสมบัติ

ดังกลาวขึ้นอยูกับชนิดของแปง ความแข็งแรงของพันธะเม็ดแปง สวนประกอบและการกระจายตัวของรางแห 

ลักษณะผลึก อัตราสวนของอะมิโลสและอะมิโลเพกติน เปนตน (กลาณรงค ศรีรอด และเกื้อกูล ปยะจอมขวัญ, 

2546)    
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     Temperature (°C) 
Figure 1 Temperature dependant patterns of solubility of lotus rhizome flour 

 

 
             Temperature (°C) 
Figure 2 Temperature dependent behavior of swelling capacity of lotus rhizome flour 

 

 การวิเคราะหคาสีของผลิตภัณฑเคกเสริมแปงรากบัว โดยใชวิธี Munsell color system คา hue คือ 

2.5Y ซึ่งมีเฉดสีเหลือง คา value บอกความสวางของสี และคา chroma หากมีคาต่ําความเขมของสีจะเพิ่มมาก

ขึ้น พบวาเมื่อเพิ่มปริมาณแปงรากบัวทําใหผลิตภัณฑมีสีเขมมากขึ้น จากงานวิจัยนี้ผลิตภัณฑที่มีคาสีเขมมาก

ที่สุดคือผลิตภัณฑเสริมแปงรากบัว 20 เปอรเซ็นต ใหลักษณะสีเหลืองออกน้ําตาล ทั้งนี้อาจเนื่องจากแปงรากบัวที่

ใชเปนสวนผสมมีสีเทา จึงทําใหผลิตภัณฑมีสีเขม และการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลในกระบวนการอบ สําหรับการ

วิเคราะหปริมาณความชื้นและปริมาณน้ําอิสระ (aw) พบวามีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) เมื่อเพิ่ม

ปริมาณแปงรากบัวในสูตรผลิตภัณฑ (Table 3) ซึ่งจะสงผลตอลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑเคก เมื่อปริมาณ

ความชื้นลดลงทําใหลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑเคกแข็งมากขึ้น สงผลตอการประเมินคุณภาพทางประสาท

สัมผัสของเคก  

 

 

 

So
lub

ilit
y 

ca
pa

cit
y 

Sw
ell

ing
 c

ap
ac

ity
 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

  1303 

Table 3  Color, moisture content and water activity of cake containing different levels of lotus rhizome  

   flour  

Lotus rhizome flour (%) Munsell system (hue/value/chroma) Moisture content1 (%) Water activity1 

0 2.5Y/8.0/12 25.43±0.17a 0.78±0.01a 

5 2.5Y/8.0/8 24.85±0.09b 0.77±0.01a 

10 2.5Y/8.0/6 24.38±0.17c 0.75±0.01a 

15 2.5Y/8.0/4 23.44±0.22d 0.73±0.02b 

20 2.5Y/8.0/2 22.65±0.12e 0.70±0.02b 
1 All data are the mean ± standard deviation of three replicates. Mean followed by different letters in the same column differs  

  significantly (p≤ 0.05) 
 

 คุณภาพดานประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑเคกที่ทดแทนแปงรากบัวในปริมาณรอยละ 0  5  10  15 และ 

20 เปอรเซ็นต พบวาการเพิ่มปริมาณแปงรากบัวในผลิตภัณฑเคกจาก 10 ถึง 20 เปอรเซ็นต ทําใหคะแนนการ

ประเมินคุณภาพดานประสาทสัมผัสลดลง (Table 4) เนื่องจากแปงรากบัวมีสีเทาและมีกล่ินเฉพาะ ทําให

ผลิตภัณฑมีสีเขมมากขึ้นและมีกล่ินรากบัว สําหรับดานเนื้อสัมผัสมีคะแนนลดลง เนื่องจากปริมาณของกลูเตนที่

นอยลงสงผลใหความแข็งแรงของโครงสรางผลิตภัณฑเคกมีความยืดหยุน ประสิทธิภาพในการกักเก็บกาซ และ

ปริมาตรของผลิตภัณฑลดลง ทําใหมีเนื้อสัมผัสแข็งทั้งนี้อาจเกิดจากอัตรกิริยาระหวางหมูไฮดรอกซิลของแปงและ

หมูคารบอกซิลของโปรตีนจากแปงสาลีขัดขวางการขยายตัวทําใหผลิตภัณฑเคกแข็งไมนุม (Wang and others, 

2002) ดังนั้นสําหรับผลิตภัณฑขนมเคกจึงสามารถทดแทนแปงสาลีดวยแปงรากบัวในปริมาณไมเกินรอยละ 5 

โดยไมทําใหผลิตภัณฑมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับผลิตภัณฑที่ไมมีการเติมแปงรากบัว 
 

สรุป 
 การทดแทนแปงขาวสาลีดวยแปงรากบัว พบวาสงผลตอลักษณะทางเคมีกายภาพ และคุณภาพทางดาน

ประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑเคก โดยทําใหผลิตภัณฑมีเนื้อสัมผัสแข็งและสีคลํ้ามากขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณของแปง

รากบัวในสูตรผลิตภัณฑ การทดแทนแปงสาลีดวยแปงรากบัวสามารถทําไดในปริมาณไมเกินรอยละ 5 โดยทําให

ผลิตภัณฑมีคาคะแนนการยอมรับดานกลิ่น รสชาติและการยอมรับรวมไมแตกตางจากผลิตภัณฑที่ไมไดเติมแปง

รากบัว 

Table 4 Sensory attributes of cake containing different levels of lotus rhizome flour 

Lotus rhizome flour (%) Color Flavor Taste Texture Overall acceptability 

0 8.65±0.67a 8.25±1.01a 8.45±0.75a 8.65±0.67a 8.70±0.40a 

5 7.55±0.75b 7.80±1.59ab 7.90±0.94ab 7.70±0.65b 8.30±0.65ab 

10 6.60±1.18c 6.50±1.53c 6.70±1.38b 6.65±1.13c 6.65±0.98c 

15 6.40±1.39cd 6.50±1.46c 6.20±1.33c 6.65±1.03c 6.45±1.09cd 

20 5.90±1.25d 6.45±1.43c 6.00±1.10d 6.10±1.29d 6.05±1.14d 
All data are the mean ± standard deviation of three replicates. Mean followed by different letters in the same column differs 

significantly (p≤ 0.05)  
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