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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 
การศกึษาผลของความชืน้ และระยะเวลาในการผลติสตาร์ชข้าวเจ้าดดัแปร โดยวิธีการใช้ความร้อนร่วมกบัความชืน้

ต่อสมบตัิทางเคมี-กายภาพ โดยแปรผนัปริมาณความชืน้ท่ีระดบั 20% และ 30% ให้ความร้อนท่ีอณุหภมูิ 110 C เป็นเวลา 
30, 60 และ 90 นาที สตาร์ชข้าวเจ้าดดัแปรท าให้เป็นผงละเอียด เนือ้เนียน สีขาวสว่าง โดยมีค่าความสว่าง (L*) ค่า water 
activity ก าลงัการพองตวั และร้อยละการละลายน้อยกว่าสตาร์ชที่ไม่ดดัแปร ในขณะที่สตาร์ชดดัแปรมีความสามารถในการ
อุ้ มน า้ มีปริมาณ resistant starch และปริมาณอะมิโลสสูงกว่า โดยสตาร์ชดัดแปร HMT-3 มีสมบัติทางเคมี-กายภาพ
เหมาะสมที่สุด จากการวิเคราะห์ความหนืดด้วย Rapid Visco Analyzer (RVA) พบว่า peak viscosity, final viscosity 
breakdown และ setback ของสตาร์ชดดัแปร HMT-3 มีค่าลดลงเมื่อเทียบกบัสตาร์ชไม่ดดัแปร การวิเคราะห์โครงสร้างผลกึ
ด้วยเทคนิค X-ray diffraction พบวา่มีโครงสร้างแบบ A-type โดยสตาร์ชดดัแปร HMT-3 มีคา่ crystallinity (%) สงูกวา่  
ค าส าคัญ: การให้ความร้อนร่วมกบัความชืน้ สตาร์ชดดัแปร สตาร์ชข้าวเจ้า 

 

ค าน า  
  Resistant starch คือ แป้งที่ไม่สามารถถูกย่อยสลายได้ด้วยเอนไซม์และไม่ถูกดูดซึมภายในล าไส้เล็กของมนุษย์
ปกติได้ ซึง่แป้งที่ทนตอ่การยอ่ยด้วยเอนไซม์นีพ้บตามธรรมชาติ และสามารถเตรียมได้จากวิธีการดดัแปรต่างๆ ได้แก่ วิธีทาง
กายภาพ เช่น การเกิดรีโทรกราเดชันของแป้ง การใช้ความร้อนชืน้ (Heat Moisture Treatment) และวิธีทางเคมี เช่น การใช้
เอนไซม์ในการยอ่ยแป้ง การใช้สารเคมีในการท าแป้งดดัแปร เป็นต้น ดงันัน้ resistant starch จึงมีสมบตัิเหมือนเส้นใยอาหาร 
ซึง่จะไมถ่กูย่อยด้วยเอนไซม์ในล าไส้เลก็แตจ่ะถกูหมกัโดยจุลนิทรีย์ภายในล าไส้ใหญ่ ได้เป็นกรดไขมนัสายสัน้ๆ เช่น acetate, 
propionate และ butyrate ซึ่งมีประโยชน์ต่อระบบขบัถ่ายและระบบหมนุเวียนเลือด ช่วยป้องกนัและลดความเสี่ยงของการ
เกิดโรคท้องผูก โรคอ้วน โรคไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด โรคหวัใจ และโรคเบาหวาน เป็นต้น นอกจากนีอ้ตุสาหกรรมอาหารยงั
นิยมน า resistant starch มาใช้เป็นสว่นประกอบในผลิตภณัฑ์อาหารต่างๆ เช่น ขนมอบ คกุกี ้ขนมปังกรอบ เป็นต้น โดยจะ
ช่วยให้อาหารมีเนือ้สมัผสัที่ดี ไมห่ยาบ ไม่ท าให้รสชาติและเนือ้สมัผสัของอาหารเปลีย่นแปลง และด้วยคณุสมบตัิที่ดีกวา่เส้น
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ใยจากแหล่งอื่นๆ จึงท าให้มีการใช้ในผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสขุภาพอย่างกว้างขวาง ปัจจุบนัมีการผลิต resistant starch ใน
เชิงการค้า ได้แก่ Novelose® และ CrystaLean® เป็นต้น (จิรนาถ, 2553) ดงันัน้จึงมีความสนใจที่จะผลิต resistant starch 
โดยมีวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั เพื่อศึกษาผลของปริมาณความชืน้ และระยะเวลาให้ความร้อนในการดดัแปรสตาร์ชข้าวเจ้า
ด้วยวิธีการให้ความร้อนร่วมกบัความชืน้ ตอ่สมบตัิทางเคมี-กายภาพของสตาร์ชดดัแปรที่ผลติได้เทียบกบัสตาร์ชที่ไมด่ดัแปร 
 

อุปกรณ์และวิธีการ  
  สกดัสตาร์ชจากแป้งข้าวเจ้า (บริษัทโรงงานเส้นหมี่ชอเฮง) ตามวิธีของ Thompson (1977) จากนัน้ดดัแปรสตาร์ช
ข้าวเจ้าด้วยวิธีให้ความร้อนร่วมกับความชืน้ (Hormdok และ Noomborn, 2007) โดยแปรผนัปริมาณความชืน้เร่ิมต้นของ
สตาร์ชที่ระดบั 20 และ 30% แปรผนัเวลาในการให้ความร้อนที่อณุหภมูิ 110 C เป็นเวลา 30, 60 และ 90 นาที อบแห้งและ
ควบคมุความชืน้ของสตาร์ชไม่เกิน 13% บดสตาร์ชให้ละเอียดและร่อนผ่านชัน้ตะแกรง 80 mesh เก็บรักษาในภาชนะที่แห้ง
และปิดสนิท และศึกษาสมบตัิทางกายภาพของสตาร์ชข้าวเจ้าดดัแปรเทียบกบัสตาร์ชที่ไมด่ดัแปร โดยวดัค่าความสว่าง (L*) 
(Hunter Lab รุ่น Color Flex)  ค่า water activity (AQUA LAB รุ่น AW CX3TE)) ก าลงัการพองตวัและร้อยละการละลายที่
อุณหภูมิ  85C (Schoch, 1964) ปริมาณ  Resistant starch (Goni et al., 1997) และปริมาณอะมิโลส (Juliano, 1971) 
จากนัน้คดัเลือกทรีทเมนต์ที่มีปริมาณ resistant starch และปริมาณอะมิโลสสงูสดุ มาวิเคราะห์ความหนืดด้วยเคร่ือง Rapid 
Visco Analyser และศึกษารูปแบบโครงสร้างผลกึด้วยเคร่ือง X-Ray Diffractometer รุ่น D8 การวิเคราะห์สถิติของสมบตัิทาง
เคมี-กายภาพ วางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design หาค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนโดยวิธี One–Way 
Analysis of Variance และตรวจสอบความแตกตา่งของทรีทเมนต์ด้วย Duncan’s Multiple Range Test ที่ความเช่ือมัน่ 95%  
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  
 สตาร์ชข้าวเจ้าดดัแปร มีลกัษณะเป็นผงละเอียด เนือ้เนียน สีขาวสว่าง มีค่าความสว่าง (L*) ลดลงเมื่อเทียบกับ
สตาร์ชที่ไมด่ดัแปร (Table 1) ทัง้นีก้ารระเหยน า้ออกโดยความร้อน ท าให้อาหารมีสเีข้มขึน้ เพราะเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณ
ของแข็งทัง้หมด และการลดค่า water activity (aw) ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึน้ได้ เช่น เกิดปฏิกิริยาสีน า้ตาล 
(millard reaction) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ระหวา่งหมู่อะมิโนกบัหมู่คาร์บอนิล ท าให้เกิดโพลีเมอร์ของสารสีน า้ตาล เรียกว่า 
เมลานอยดิน (melanoidin) ซึง่ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การเกิดปฏิกิริยานี ้คือ น า้ตาล เอมีน พีเอช อณุหภมูิ และคา่ aw และคา่ aW 
ของสตาร์ชดดัแปรลดลง เนื่องจากสตาร์ชได้รับความร้อนเป็นเวลา 30-90 นาที สง่ผลให้ความชืน้และน า้อิสระในตวัอยา่งของ
สตาร์ชระเหยออกไปได้ (นิธิยา, 2544) อย่างไรก็ตามสตาร์ชดดัแปรทกุทรีทเมนต์ มีค่า aW ต ่ากว่าที่มาตรฐานสตาร์ชดดัแปร
ก าหนด (กระทรวงอตุสาหกรรม, 2535) สตาร์ชดดัแปรมกี าลงัการพองตวั และร้อยละการละลายลดลง (Table 1) เนื่องจากการ
ดดัแปรโดยวิธีให้ความร้อนร่วมกบัความชืน้ ท าให้มีการจดัเรียงโครงสร้างใหมข่องสายโซ่สตาร์ชภายในบริเวณอสณัฐานและ
ผลึกของเม็ดสตาร์ช ท าให้โครงสร้างมีความแข็งแรงขึน้ จึงส่งผลต่อการพองตัวของสตาร์ชที่ลดลง (Zavareze และ Dias, 
2011) สตาร์ชดดัแปรมีความสามารถในการอุ้มน า้มากกว่าสตาร์ชที่ไม่ดดัแปร และสตาร์ชดดัแปรที่มีความชืน้เร่ิมต้นร้อยละ 
30 จะมีความสามารถในการอุ้มน า้มากกว่าสตาร์ชดดัแปรที่ความชืน้ร้อยละ 20 (Table 1) เนื่องจากความชืน้ภายในเม็ด
สตาร์ชที่สงูกวา่ จะสง่เสริมการดดูซมึน า้เข้าไปได้ดี เนื่องจากการสร้างพนัธะไฮโดรเจนระหวา่งโมเลกลุของน า้ 
 สตาร์ชดัดแปรทุกทรีทเมนต์มีปริมาณ resistant starch สูงกว่าสตาร์ชที่ไม่ดัดแปร (Table 2) ในสตาร์ชที่มี
ความชืน้มาก เมื่อให้ความร้อนนานขึน้ ปริมาณ resistant starch จะมากขึน้ การให้ความร้อนที่อณุหภมูิ 110C และการ
ลดอณุหภมูิอย่างรวดเร็วที่อณุหภมูิ 4C ท าให้สตาร์ชที่ผ่านการเกิดเจลาติไนเซชนั มีการกระจายตวัของโมเลกุลอะมิโลส 
และมีการจดัเรียงโครงสร้างพนัธะใหม่ด้วยพนัธะไฮโดรเจนเกิดเป็นร่างแหสามมิติที่แข็งแรงและทนทานมากขึน้ มีความหนืด
คงตวัมากขึน้ คล้ายฟิล์มผลกึ ซึง่สง่ผลต่อการทนทานต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ในล าไส้เลก็ (กล้าณรงค์ และเกือ้กูล, 2546) 
นอกจากนีส้ตาร์ชดดัแปรมีปริมาณอะมิโลสสงูกวา่สตาร์ชที่ไมด่ดัแปร (Table 2) ซึง่มีรายงานถึงความสมัพนัธ์ในเชิงแปรผนั
ตรงเชิงบวก กบัปริมาณ resistant starch เนื่องจากการตกผลกึของอะมิโลส ท าให้เกิดโครงสร้างร่างแหที่แข็งแรงท าให้ยอ่ย
ได้ช้าลง (Imprapai และคณะ, 2010) จากผลการทดลองพบว่าสตาร์ชดดัแปร HMT-3 มีปริมาณ resistant starch และอะ
มิโลสสงูสดุ จึงน ามาศกึษาการเปลี่ยนแปลงความหนืดด้วย Rapid Visco Analyser และศกึษารูปแบบโครงสร้างผลกึ ด้วย
เทคนิค X-ray Diffraction เทียบกบัสตาร์ชที่ไมด่ดัแปร 
 Pasting Temperature ของสตาร์ชดัดแปร HMT-3 มีค่าเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับสตาร์ชที่ไม่ดัดแปร (Figure 1) 
เนื่องจากโครงสร้างของสตาร์ชดดัแปรมีการจดัเรียงตวัใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ  Puncha-arnon และ Uttapap, 
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(2013) ที่กลา่วว่า Pasting Temperature ของสตาร์ชดดัแปรด้วยการให้ความร้อนร่วมกับความชืน้จะสงูกว่าสตาร์ชที่ไม่
ผ่านการดดัแปร ซึ่งบ่งชีไ้ด้ว่าสตาร์ชดดัแปร มีความแข็งแรงมากขึน้ จึงต้องใช้อณุหภมูิในการท าให้สตาร์ชเกิดความหนืด
สูงขึน้ หรือต้องใช้เวลาในการเกิดเจลมากขึน้ และ Peak Viscosity และ Final Viscosity ของสตาร์ชดัดแปรมีค่าลดลง 
เนื่องจากความสามารถในการพองตัวของสตาร์ชดัดแปรจ ากัดและมีค่าต ่า ท าให้มีปริมาณอะมิ โลสเพียงเล็กน้อยใน
สภาพแวดล้อม ที่จะช่วยปรับความหนืดให้สูงขึน้ได้ นอกจากนีค้่า Breakdown และ Setback ของสตาร์ชดัดแปร มีค่า
ลดลง เป็นผลที่บ่งชีค้วามคงตวัของแรงเค้น ของตวัอย่างสตาร์ชเปียกที่ผ่านการดดัแปร ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ ค่า
ก าลงัการพองตวัที่ต ่าและ Pasting Temperature ที่สงูขึน้ในสตาร์ชที่ผา่นการดดัแปร (Qingite และคณะ, 2014) 
 การดดัแปรด้วยวิธีให้ความร้อนร่วมกบัความชืน้ ไมม่ีผลตอ่การเปลีย่นแปลงโครงสร้างผลกึของสตาร์ช (Figure 2) 
และ (Table 3) โดยมีคา่ peak intensity ที่ประมาณ 17 18 และ 23 ซึ่งจดัเป็นโครงสร้างผลกึเป็น  A-type เมื่อพิจารณาค่า
ความเป็นผลึก (relative crystallinity) พบว่าสตาร์ชดดัแปร HMT-3 มีค่าความเป็นผลึกสงูขึน้เมื่อเทียบกับสตาร์ชที่ไม่ดดั
แปร (Table 3) เนื่องจากการให้ความร้อนร่วมกบัความชืน้ จะส่งผลต่อการจดัเรียงตวัของโครงสร้างใหม่อีกครัง้ ท าให้ ได้
โครงสร้างที่มีพนัธะภายในแข็งแรงขึน้ สง่ผลตอ่การก่อตวัของผลกึที่มีความสมบรูณ์ 
 

สรุปผล 
 สตาร์ชดดัแปรด้วยความร้อนร่วมกบัความชืน้มีคา่ความสวา่ง (L*) คา่ aW ก าลงัการพองตวั และร้อยละการละลาย
ลดลง ในขณะที่สตาร์ชดัดแปรมีความสามารถในการอุ้มน า้มากกว่าสตาร์ชที่ไม่ดัดแปร และพบว่าสตาร์ชดัดแปรที่มี
ความชืน้ร้อยละ 30 จะมีความสามารถในการอุ้มน า้มากกวา่สตาร์ชดดัแปรท่ีมีความชืน้ร้อยละ 20  สตาร์ชดดัแปรมีปริมาณ 
resistant starch และปริมาณอะมิโลสมากกว่าสตาร์ชที่ไม่ดดัแปร โดยสตาร์ชดดัแปร HMT-3 มีค่าสงูสดุ การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงความหนืดด้วย Rapid Visco Analyzer พบว่า สตาร์ชดดัแปรมีค่า Pasting Temperature เพิ่มขึน้ ในขณะที่ 
Peak Viscosity Final Viscosity Breakdown และ Setback มีค่าลดลง การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค X-Ray 
Diffraction พบวา่การดดัแปรด้วยวิธีให้ความร้อนร่วมกบัความชืน้ ไมม่ีผลในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างผลกึ โดยมี
รูปแบบโครงสร้างผลกึเป็น A-type และสตาร์ชดดัแปร HMT-3 มีคา่ความเป็นผลกึ (crystallinity) สงูกวา่สตาร์ชที่ไมด่ดัแปร 
จากผลการทดลองข้างต้นท าให้สรุปได้วา่สตาร์ชดดัแปรท่ีผลติได้มีแนวโน้มที่จะน าไปใช้ในการพฒันาอาหารเพื่อสขุภาพได้ 
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Control 
 

HMT-3  

Table 1 Physico-chemical properties of control and modified rice starch 
Treatment L* Water activity Swelling power  Solubility (%) Water Absorption 

control 63.96 ± 0.04a 0.348 ± 0.008a 19.00 ± 0.00a 18.00 ± 0.00a 2.39 ± 0.10d 

HMT-1 62.54 ± 0.02c 0.272 ± 0.001d 10.16 ±  0.47b  6.15 ± 0.96b 3.60 ± 0.06a 

HMT-2 61.28 ± 0.04f 0.283 ± 0.003 d 9.94  ± 0.67b  5.25 ± 1.32bc 3.67 ± 0.08a 

HMT-3 61.73 ± 0.06e 0.283 ± 0.002 d 9.60  ± 0.39b 4.00 ± 0.97c 3.74 ± 0.15a 

HMT-4 63.82 ± 0.12a 0.270 ± 0.004 d 10.22 ±  0.62b  4.67 ± 0.85bc 2.89 ± 0.14c 

HMT-5 61.97 ± 0.10d 0.286 ± 0.001bc 9.99  ± 0.42b  5.04 ± 0.34bc 3.12 ± 0.11b 

HMT-6 63.38 ± 0.03b 0.260 ± 0.001 e 10.03 ±  0.58b  5.28 ± 1.71bc  2.98 ± 0.06bc 

Remark:   different alphabets within the same column indicate significant difference (p≤0.05) 
 HMT-1, HMT-2, HMT-3 : (moisture content 30% heating time 30, 60 and 90 minutes respectively)  
 HMT-4, HMT-5, HMT-6 : (moisture content 20% heating time 30, 60 and 90 minutes respectively)  
Table 2 Resistant starch and amylose content of control and modified rice starch  

Treatment Resistant starch (mg/100 g) Amylose (%) 
control 3.69 ± 0.64d 29.26 ± 0.09j 

HMT-1   79.40 ± 4.03b 50.68 ± 0.19c 

HMT-2 101.00 ± 15.57a 51.38 ± 0.19b 

HMT-3 107.20 ± 16.62a 52.47 ± 0.14a 

HMT-4  44.94 ± 11.75c 47.87 ± 0.19f 

HMT-5 40.14 ± 6.26c 47.35 ± 0.37g 

HMT-6 31.53 ± 3.65cd 47.28 ± 0.30g 

Remark:  different alphabets within the same column indicate significant difference (p≤0.05) 
Table 3 Peak intensity of control and modified rice starch (HMT-3) by X-Ray Diffractometer 

Treatment Peak intensities (2) Relative Crystallinity (%) 
control 14.88 17.21 18.62 23.18 30.69 26.56 
HMT-3  15.33 17.89 18.21 23.38 33.75 31.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 The viscosity of control and modified starch paste at 8% concentration by Rapid Visco Analyser 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 X-Ray pattern of control and modified rice starch (HMT-3) by X-Ray Diffractometer 
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