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ผลของความชืน้ และระยะเวลาให้ความร้อนต่อสมบัตทิางเคมี-กายภาพ 
ของสตาร์ชข้าวเจ้าดัดแปรโดยวิธีให้ความร้อนร่วมกับความชืน้ 
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Abstract 
 This research studied the effect of moisture content and heating time on the physicochemical properties 
of modified rice starch, produced by heat moisture treatment (HMT). Moisture contents of starch used for this 
study were 20% and 30% (w/w) and heating times at 110°C were 30, 60 and 90 min. The modified rice starches 
were fine powder, smooth and brightness. The L* value, water activity, swelling power and solubility of modified 
starches were lower than those of native starch while water absorption (WAI), resistant starch and amylose content 
of modified starches were higher. Results of the physicochemical properties indicated that HMT-3 was the optimal 
formula. The viscosity of HMT-3 and native starch analyzed by Rapid Visco Analyzer (RVA) showed that peak 
viscosity, final viscosity breakdown, and setback of HMT-3 decreased. X-Ray Diffraction Technique (XRD) showed 
an A-type crystalline structure pattern and HMT-3 had higher crystallinity (%) than native starch. 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาผลของความชืน้ และระยะเวลาในการผลิตสตาร์ชข้าวเจ้าดดัแปร โดยวิธีการใช้ความร้อนร่วมกบัความชืน้

ตอ่สมบตัิทางเคมี-กายภาพ โดยแปรผนัปริมาณความชืน้ที่ระดบั 20% และ 30% ให้ความร้อนท่ีอณุหภมูิ 110 C เป็นเวลา 30, 
60 และ 90 นาที สตาร์ชข้าวเจ้าดดัแปรเป็นผงละเอียด เนือ้เนียน สขีาวสวา่ง โดยมีคา่ความสวา่ง (L*) ค่า water activity ก าลงั
การพองตวั และร้อยละการละลายน้อยกว่าสตาร์ชที่ไมด่ดัแปร ในขณะที่สตาร์ชดดัแปรมีความสามารถในการอุ้มน า้ มีปริมาณ 
resistant starch และปริมาณอะมิโลสสงูกว่า โดยสตาร์ชดดัแปร HMT-3 มีสมบตัิทางเคมี-กายภาพเหมาะสมที่สดุ จากการ
วิเคราะห์ความหนืดด้วย Rapid Visco Analyzer (RVA) พบว่า peak viscosity, final viscosity breakdown และ setback 
ของสตาร์ชดดัแปร HMT-3 มีคา่ลดลงเมื่อเทียบกบัสตาร์ชไมด่ดัแปร การวิเคราะห์โครงสร้างผลกึด้วยเทคนิค X-ray diffraction 
พบวา่มีโครงสร้างแบบ A-type โดยสตาร์ชดดัแปร HMT-3 มีคา่ crystallinity (%) สงูกวา่  
ค าส าคัญ: การให้ความร้อนร่วมกบัความชืน้ สตาร์ชดดัแปร สตาร์ชข้าวเจ้า 
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