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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการยอยแปงดวยการหมักทางธรรมชาติรวมกับการใหความรอน

และความช้ืน (FHMT) ตอปริมาณสตารชที่ทนตอการยอยดวยเอนไซม (resistant starch: RS) ในแปงขาว โดย

หมักแปงขาวพันธุเหลืองประทิวที่อุณหภูมิหองเปนระยะเวลา 1 2 3 และ 4 วัน จากน้ันนําแปงมาปรับปริมาณ

ความช้ืนเปน 20 หรือ 25% และผานกระบวนการใหความรอนที่อุณหภูมิ 105 หรือ 115 องศาเซลเซียสนาน 1 

ช่ัวโมง แปงขาวที่ผานกระบวนการ FHMT มีปริมาณสตารชที่ทนตอการยอยดวยเอนไซมอยูในชวง 1.95-5.92% 

ขึ้นอยูกับระยะเวลาในการหมักและสภาวะในการใหความรอนและความช้ืน โดยแปงที่ผานการหมัก 1 วันและผาน

กระบวนการใหความรอนรวมกับความช้ืนที่ระดับความช้ืน 25% และอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส มีปริมาณ RS 

สูงที่สุด จากการศึกษาสมบัติทางเคมีเชิงฟสิกสของแปงขาวที่ผานกระบวนการ FHMT พบวากระบวนการ FHMT 

ทําใหแปงขาวมีคาความหนืดสูงสุด ความหนืดต่ําสุด ความหนืดลดลง ความหนืดสุดทายและคาเซตแบคลดลงและ

ทําใหเจลแปงมีความแข็งลดลงเม่ือเทียบกับเจลแปงดั้งเดิม จากการตรวจวัดการเกิดเจลาทิไนเซชันและรีโทรเกรเด

ชันดวยเครื่องดิฟเฟอเรนเชียล สแกนนิง แคลอริมิเตอร พบวากระบวนการ FHMT ทําใหคาอุณหภูมิเริ่มตน 

อุณหภูมิที่จุดสูงสุด และอุณหภูมิส้ินสุดทายของการเกิดเจลาทิไนเซชันมีคาสูงขึ้น และชวงอุณหภูมิดังกลาวกวางขึ้น 

แตค าพลังงานในการเ กิดเจลาทิ ไนเซชันมีคาลดลง กระบวนการ FHMT มีแนวโนมทําใหแปง เ กิด 

รีโทรเกรเดชันของแอมิโลเพกทินลดลง 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to investigate the effect of fermentation and heat-

moisture treatment (FHMT) on resistant starch (RS) content and physicochemical properties of 

rice flour. Rice flour (LuengPratil variety), fermented at room temperature for 1, 2, 3 and 4 days 

followed by heat-moisture treatment (HMT), were heated at 105 or 115oC for 1 hour after 

adjusting the moisture content to 20 or 25%. RS content of FHMT flour ranged from 1.95-5.92% 

depending on type of treatment. FHMT flour with the highest RS content 5.92% was prepared at 

fermentation time of 1 day and HMT condition at moisture content of 25% and 105oC. The 

viscosity of FHMT flour was analyzed by using RVA. The peak viscosity, trough, breakdown, final 

viscosity and set back were decreased, compared with native flour. The hardness of FHMT gel 

was also deceased. The thermal properties of FHMT flour, gelatinization and retrogradation, 

were determined by Differential scanning calorimetry. The onset temperature, peak temperature 

and conclusion temperature of gelatinization of FHMT flour were increased and the 

gelatinization temperature range was broader, whereas enthalpy of gelatinization was decreased 

compared with native flour. FHMT tended to decrease retrogradation of amylopectin. 
 

คําสําคัญ: ขาว  สตารชที่ทนการถูกยอยดวยเอนไซม  การหมัก  การใหความรอนรวมกับความช้ืน 

Key words: Rice, Resistant starch, Fermentation, Heat-moisture treatment 

 

บทนํา 

ประเทศไทยสงออกขาวเปนปริมาณมากขาว

จึงนับวาเปนพืชเศรษฐกิจที่ สําคัญอยางหน่ึงของ

ประเทศแตรายไดจากการสงออกขาวกลับมีมูลคาต่ําจึง

ควรมีการสงเสริมการนําขาวมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ

เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาและเน่ืองจากในปจจุบันมนุษย

เรากําลังประสบปญหาโรคภัยตาง ๆ มากมาย เชน

โรคเบาหวาน โรคอวน และโรคมะเร็ง เปนตน ดังน้ัน

อาหารเพื่อสุขภาพจึงไดรับความสนใจเพิ่มขึ้นเปนอยาง

มาก และการนําขาวมาผลิตเปนอาหารเพื่อสุขภาพจึง

เปนทางเลือกที่ดี อีกทางหน่ึง ซ่ึงเปนการเพิ่มมูลคา

ใหกับผลผลิตทางการเกษตรที่มีมูลคาต่ําและยังชวย

สงเสริมสุขภาพของประชากร การผลิตสตารชที่ทนตอ

การยอยดวยเอนไซม (resistant starch: RS) กําลัง

ไดรับความสนใจอยางกวางขวางและมีงานวิจัยยืนยันวา 

RS มีประโยชนตอรางกาย เน่ืองจาก RS เปนพรีไท

โอติกและใยอาหาร (dietary fibre) ไมถูกยอยในลําไส

เล็กแตสามารถถูกยอยดวยจุลินทรียที่อยูในลําไสใหญ

เ กิดเปนกรด ไขมันสายส้ัน ๆ ซ่ึงจะ ไปยับยั้ งการ

เจริญเติบโตของจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค RS ยังชวยเพิ่ม

ปริมาณของเหลวและปรับสภาวะการเปนกรด-ดาง

ภาย ในลํ าไ ส ใ หญ ใ ห ต่ํ าล งยั บยั้ ง กา ร เ จริ ญของ 

transformed cell ในส่ิงมีชีวิตจึงชวยในการปองกัน

มะเร็งลําไสใหญได (กลาณรงคและเก้ือกูล, 2543) RS 

ยังชวยลดความเส่ียงของการเปนโรคหัวใจและหลอด

เลือด โรคอวน โรคเบาหวาน และโรคทองผูกอีกดวย 

(Champ et al., 1999) ในปจจุบันมีการนํา RS ไปใช

ในอุตสาหกรรมอาหารอยางแพรหลายโดยนําไปเปน
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สวนผสมในผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มเพื่อชวยเพิ่ม

ปริมาณใยอาหารและลดปริมาณพลังงาน ไดเปน

ผลิตภัณฑอาหารที่ใหพลังงานต่ําและมีใยอาหารสูงซ่ึง

มักนิยมใชกับผลิตภัณฑขนมอบ เชน ขนมปง แครก

เกอร คุกก้ี เคก และมัฟฟน เปนตน (Yue and 

Waring, 1998) 

แบคที เรียกรดแล็กติกเปนแบคที เรียที่ มี

บทบาทสําคัญในกระบวนการหมักแปงทางธรรมชาติ 

โดยผลิตเอนไซมแอลฟา-แอมิเลส เบตา-แอมิเลส และ

แอมิโลกลูโคซิเดสยอยโมเลกุลแปง เพื่อใช ในการ

ดํารงชีวิตทําใหเกิดสารเมแทบอลิซึมตาง ๆ เชน กรด

แล็กติก เอทานอล คารบอนไดออกไซด ไดอะซิติล  

เปนตน ทําใหผลิตภัณฑที่ไดมีลักษณะและกล่ินรสที่

เฉพาะ (สุพัตรา, 2548) โดยเอนไซมแอลฟา-แอมิเลส

เขาทําปฏิกิริยากับโมเลกุลของแปงตรงตําแหนงพันธะ

แอลฟา 1,4 ไกลโคสิดิกแบบสุมจากภายใน สวน

เอนไซมเบตา-แอมิเลสยอยตรงตําแหนงพันธะแอลฟา 

1,4 ไกลโคสิดิกจากตําแหนง non-reducing end โดย

เอนไซมทั้งสองไมสามารถยอยพันธะแอลฟา 1,6  

ไกลโคสิดิกที่ตําแหนงก่ิงของแปงได สวนเอนไซม 

แอมิโลกลูโคซิเดสเขาทําปฏิกิริยากับโมเลกุลของแปง

ตรงตําแหนงพันธะแอลฟา 1,4 ไกลโคซิดิก และพันธะ

แอลฟา 1,6 ไกลโคซิดิกของโมเลกุลสตารชทีละหนวย

กลูโคสสวนกรดแล็กติกที่เกิดขึ้นสามารถยอยโมเลกุล

แปงโดยเขาทําปฏิกิริยาตรงพันธะแอลฟา 1,4 และ 1,6 

ไกลโคซิดิกทําใหโมเลกุลของแปงส้ันลง โดยที่พันธะ

แอลฟา 1,4 ไกลโคซิดิกถูกไฮโดรไลซงายกวาพันธะ

แอลฟา 1,6 ไกลโคซิดิก (Kainuma and French, 

1972) 

กระบวนการใหความรอนรวมกับความช้ืน 

(heat-moisture treatment: HMT) คือกระบวนการ

ดัดแปรแปงหรือสตารชทางกายภาพที่สามารถเพิ่ม

ปริมาณ RS ในแปงหรือสตารช โดยการใหความรอนที่

อุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิในการเกิดเจลาทิไนเซชันและ

ควบคุมระดับความช้ืนใหอยูในชวง 18-27% (Collado 

and Corke, 1999) จากการทดลองของ Chung et al. 

(2009) พบวากระบวนการ HMT ทําใหปริมาณ RS ใน

สตารชขาวโพดและสตารชถั่วเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลอง

กับการทดลองของ Li et al. (2011) ซ่ึงรายงานวา

สตารชถั่ วเขียวมีปริมาณ RS เพิ่มขึ้นหลังผาน

กระบวนการ HMT 

ขาวมีปริมาณ RS นอย จากการทดลองของ 

Hu et al. (2004) พบวาหลังจากสตารชขาวเหนียว

และสตารชขาวที่มีปริมาณแอมิโลส 1.1 13.2 21.3 

และ 25.9% เกิดเจลาทิไนเซชันมีปริมาณ RS อยู 0.1 

0.2 0.9 และ 2.9% ตามลําดับ ในขณะที่ขาวสุกที่มีแอ

มิโลสอยูในชวง 17-27% มี RS 0.7-2.5% (Walter et 

al., 2005) และจากการทดลองของ Chung et al. 

(2006) พบวาสตารชขาวเหนียวดิบมี RS 9.3% 

หลังจากเกิดเจลาทิไนเซชันแลว มีปริมาณ RS เหลืออยู

เพียง 2.9% และเม่ือเก็บเจลสตารชที่อุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 7 วัน พบวา ปริมาณ RS เพิ่มขึ้น

เพียงเล็กนอย (RS = 3.8%) เน่ืองจากแปงหรือสตารช

ขาวมีปริมาณ RS นอย ดังน้ันจึงไมนิยมนํามาเปน

วัตถุดิบในการดัดแปรเพื่อผลิตเปนแปงที่มีปริมาณ RS 

สูงซ่ึงการผลิตแปงขาวใหมีปริมาณ RS เพิ่มสูงขึ้นน้ัน 

จําเปนตองทําใหโมเลกุลสตารชในแปงขาวเกิดการ

เปล่ียนแปลง และปรับเปล่ียนการจัดเรียงตัวของ

โม เล กุลสต าร ช ให เป น โ คร งส ร าง แบบซับซ อน 

(complex structure) ที่สามารถทนทานตอการยอย

ดวยกรดและเอนไซมในระบบทางเดินอาหาร 

ในงานวิจัยน้ีจึงมุงเนนศึกษาวิธีการผลิต RS 

จากแปงขาว เพื่อทําใหแปงขาวมีปริมาณRS เพิ่มสูงขึ้น

โดยใชกระบวนการยอยแปงดวยการหมักทางธรรมชาติ

ร ว ม กั บ ก า ร ใ ห ค ว า ม ร อ น ร ว ม กั บ ค ว า ม ช้ื น 

(fermentation and heat-moisture treatment: 
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FHMT) กระบวนการเหลาน้ีมีผลตอสวนของอสัณฐาน

และโครงรางผลึกภายในเม็ดแปง ซ่ึงนาจะมีผลตอ

ปริมาณ RS เน่ืองจากการหมักแปงเปนการยอยแปง

ดวยกรดแล็กติกจากจุลินทรียตามธรรมชาติ โดยกรดจะ

ไปยอยโมเลกุลแปงทําใหไดโมเลกุลแปงที่มีลักษณะเปน

ตรงสายส้ัน ๆ (Colonnaet al., 1987; Weihong et 

al., 2003) ทําใหเคล่ือนที่ไดงาย (Shin et al., 2004) 

พรอมที่จะจับกันเปนเกลียวคู ซ่ึงโมเลกุลเหลาน้ีจะจับ

เรียงตัวกันเกิดโครงรางผลึกไดดี (Chung et al., 2003) 

จึงนาจะเกิด RS ไดมากขึ้นเม่ือผานการจัดเรียงตัวใหม

ในระหวางกระบวนการ HMT งานวิจัยน้ีไดศึกษา

สภาวะ FHMT ที่เหมาะสมในการผลิตแปงขาว FHMT 

ที่มีปริมาณ RS สูง และศึกษาคุณสมบัติทางเคมีเชิง

ฟสิกสของแปงขาว FHMT เพื่อเปนขอมูลในการนําไป

ประยุกต ใชในผลิตภัณฑอาหารที่ เหมาะสมตอไป 

เน่ืองจากแปงขาว FHMT ใหกล่ินเฉพาะตัวจึงเหมาะที่

จะนําไปประยุกตใชในผลิตภัณฑที่ตองการกล่ินหมัก 

โดยงานวิจัยลําดับถัดไปไดมีการนําแปงขาว FHMT ที่มี

ปริมาณ RS สูงไปประยุกตใชผลิตเปนเสนขนมจีน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

วัตถุดิบ 

ปลายขาวเกาพันธุเหลืองประทิวที่มีอายุการ

เก็บมากกวา 4 เดือนเอนไซมแอลฟา-แอมิเลส  

( α–amylase)  เ อ น ไ ซ ม แ อ มิ โ ล ก ลู โ ค ซิ เ ด ส 

( amyloglucosidase)  แ ล ะ เ อ น ไ ซ ม โ ป ร ติ เ อ ส 

(protease) จากบริษัท Sigma-Aldrich สารเคมี

ทั้งหมดที่ใชในการวิเคราะหเปน analytical grade 

1. การผลิตแปงขาวหมัก 

นําปลายขาวมาลางดวยนํ้าสะอาดเพื่อให

ปราศจากฝุนและส่ิงเจือปนโมแปงดวยเครื่องโมหิน 

อัตราสวนขาว : นํ้า เทากับ 1:2 หมักนํ้าแปงที่

อุณหภูมิหองเปนเวลา 1 2 3 และ 4 วัน ในระหวางการ

หมักจะลางแปงขาวทุกวันเม่ือถึงระยะเวลาการหมัก

ตามที่กําหนด นํานํ้าแปงมาวัด pH และกรองผานผา

ขาวบาง เหว่ียงแยกแปงและนํ้าดวยเครื่องหมุนเหว่ียง

ลางแปงดวยนํ้าสะอาด 2 ครั้ง นําแปงมาทําแหงโดย

การลางดวยเอทานอล 85% 2 ครั้ง ตั้งทิ้งไวใหแหงที่

อุณหภูมิหองนําแปงหมักที่ไดไปวิเคราะหความช้ืน 

แอมิโลส โปรตีน และตรวจสอบสมบัติทางเคมีเชิง

ฟสิกส 

2. การใหความรอนรวมกับความช้ืนแกแปงขาว 

ช่ังแปงขาวที่ทราบปริมาณความช้ืนเริ่มตน

จํานวน 60 กรัม ใสลงในโถเครื่องปนผสม ปรับความช้ืน

สุดทายของแปงขาวเปน 20 และ 25% โดยการพรมนํ้า 

บรรจุแปงขาวลงในกระปองเบอร 307×113 ปดผนึกฝา 

นําไปใหความรอนในหมอความดัน โดยกําหนดอุณหภูมิ

ที่ 105 และ 120 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการให

ความรอนนาน 60 นาที นําแปงไปอบแหงดวยตูอบลม

รอนที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ช่ัวโมง 

และนําไปบดและรอนผานตะแกรงขนาด 100 เมช 

3. การวิเคราะหปริมาณ RS ในแปงขาว 

วิเคราะหปริมาณ RS ในแปงขาวตามวิธี Shin 

et al. (2004) ช่ังแปง 0.5 กรัม ลงในฟอสเฟตบัฟเฟอร 

(pH 6.0) 25 มิลลิลิตร และ 0.2 มิลลิลิตร Termamyl 

บมในอางนํ้ารอนควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 95 องศา

เซลเซียส นาน 30 นาที ทําใหเย็น ปรับ pH ใหเทากับ 

4.5 ดวย สารละลายไฮโดรคลอริค 0.275 N เติม

เอนไซมแอมิโลกลูโคซิเดส (0.5 มิลลิลิตร) บมในอางนํ้า

รอนควบคุมอุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียส นาน 30 

นาที ทําใหเย็น และปรับ pH เทากับ 7.5 ดวย

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 0.375 N เติม

สารละลายเอนไซมโปรติเอส (ละลายเอนไซมโปรติเอส 

40 มิลลิกรัม ในฟอสเฟตบัฟเฟอร 50 มิลลิลิตร) บมใน

อางนํ้ารอนควบคุมอุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียส นาน 

30 นาที นําไปเหว่ียงแยกที่ 3,000g นาน 10 นาที ลาง
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ตะกอน 2 ครั้ง ดวยเอทานอล 85% และนํ้ากล่ัน

ตามลําดับ กรองผาน glass filtering crucible 

คํานวณหาปริมาณ RS หาไดจากสมการซ่ึงแสดงอยู

ดานลาง 

RS (%) = 
นํ้าหนักของสวนที่ไมละลายนํ้าที่เหลืออยู (g)

นํ้าหนักของตัวอยาง (g)  ×100 

4. การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของแปงขาว

ด้ังเดิมและแปงขาวท่ีผานการหมัก 

4.1. ปริมาณความช้ืนตามวิธีการของ AOAC 

(2000) 

4.2. ปริมาณโปรตีนตามวิธีการของ AOAC 

(2000) 

4.3. ปริมาณแอมิโลสตามวิธีการของ Juliano 

(1971) 

4.4. พีเอชวัดดวยเครื่อง pH-meter ตาม

วิธีการของ AOAC (2000) 

5. การวิเคราะหสมบัติทางเคมีเชิงฟสิกสของแปงขาว

ท่ีผานการหมักรวมกับการใหความรอนและความช้ืน 

(FHMT) 

5.1. ความหนืด ตรวจสอบดวยเครื่อง

วิเคราะหความหนืดแบบรวดเร็ว (rapid visco 

analyzer) ตามวิธีการของ AACC (2000) เพื่อ

วิเคราะหอุณหภูมิที่ เริ่มเกิดความหนืด (pasting 

temperature) ความหนืดสูงสุด (peak viscosity) 

ความหนืดต่ําสุด (trough) ความหนืดสุดทาย (final 

viscosity) คาความหนืดลดลง (breakdown) และคา

เซตแบค (setback) 

5.2. การเกิดเจลาทิ ไนเซชันและรีโทร- 

เกรเดชัน วิเคราะหดวยเครื่องดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิง

แคลอริมิเตอร (differential scanning calorimeter: 

DSC) ช่ังแปงลงในถวยใสตัวอยางแบบสแตนเลสสตีล 

(stainless steel) และเติมนํ้ากล่ันดวยไมโครไซริงค 

(microsyringe) ใหมีอัตราสวนแปงตอนํ้าโดยนํ้าหนัก

เทากับ 30:70 ผนึกฝาและวางตัวอยางที่อุณหภูมิหอง

เปนเวลา 2 ช่ัวโมง ในการวัดเกิดเจลาทิไนเซชัน ให

ความรอนแกตัวอยางที่อุณหภูมิ 25 ถึง 110 องศา

เซลเซียส อัตราเร็วในการเพิ่มอุณหภูมิคือ 10 องศา

เซลเซียสตอนาที ใชถวยใสตัวอยางเปลาเปนตัวอางอิง

จากน้ันนําตัวอยางไปเก็บรักษาในตูควบคุมอุณหภูมิ 4 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน นําไปวิเคราะหการเกิด 

รีโทรเกรเดชันโดยใหความรอนที่อุณหภูมิ 25 ถึง 110 

องศาเซลเซียส และอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิคือ 10 

องศาเซลเซียสตอนาที คาที่ตรวจวัดไดจากการเกิด 

เจลาทิไนเซชันและรีโทรเกรเดชันคืออุณหภูมิเริ่มตน 

(onset temperature, To) อุณหภูมิที่จุดสูงสุด (peak 

temperature, Tp) อุณหภูมิสุดทาย (conclusion 

temperature, Tc) และพลังงานเอนทัลป (enthalpy, 

H) โดย H สามารถคํานวณไดจากพื้นที่ใตกราฟ

ดูดกลืนความรอนที่ไดจาก DSC มีหนวยเปนจูล/กรัม

ตัวอยาง 

5.3. เน้ือสัมผัสของเจลแปง เตรียมเจลแปง

โดยการใหความรอนกับนํ้าแปงที่มีความเขมขนของแปง

เทากับ 14% (นํ้าหนัก/นํ้าหนัก) บนเตาใหความรอน 

(hot plate stirrer) ในระหวางการใหความรอนมีการ

กวนนํ้าแปงตลอดเวลาจนนํ้าแปงมีอุณหภูมิประมาณ 

60-65 องศาเซลเซียส เทลงในถวยสังกะสีทรงกระบอก 

นําไปน่ึงดวยไอนํ้าเปนเวลา 25 นาที ตั้งเจลแปงใหเย็น

ที่อุณหภูมิหอง นําเจลแปงไปวิเคราะหลักษณะเน้ือ

สัม ผั สด วย เค รื่ อง วิ เ คร าะห เ น้ื อ สั ม ผั ส  (texture 

analyzer รุน TA-XT2i, UK) โดยใชหัววัดทรงกระบอก

ขนาด P/6 กําหนดระยะทางที่กดเทากับ 10 มิลลิเมตร 

ใชความเร็วของหัววัดขณะกดและขณะยกขึ้นเทากับ 1 

มิลลิเมตรตอวินาที กําหนดการวัดเปนแบบ return to 

start (พิณทิพย,2547) 
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6. การวิเคราะหผลทางสถิติ 

ใชแผนการทดลองตามแผนการทดลองแบบ

สุมตลอด (complete randomize design: CRD) 

วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ดวยโปรแกรม 

SPSS ถามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความ

เช่ือม่ัน 95% จะนํามาเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยใชวิธี 

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

 

ผลและวิจารณผลการวิจัย 

1. ผลของการหมักตอองคประกอบทางเคมีของแปง

ขาว 

แปงเหลืองประทิวดั้งเดิม (native flour) ที่

ผานการโมเปยกมีปริมาณแอมิโลส 36.76% (ตารางที่1) 

เม่ือนําแปงที่ผานการหมักมาวิเคราะหหาปริมาณแอ

มิโลสพบวาปริมาณแอมิโลสของแปงหมักมีแนวโนม

เพิ่มขึ้นเม่ือระยะเวลาในการหมักนานขึ้น เน่ืองจากกรด

อิน ทรี ย ที่ จุ ลิ น ท รี ย ผ ลิ ต ขึ้ น เ ข า ไ ปตั ด โ ม เ ล กุ ล 

แอมิโลเพกทินตรงบริ เวณระหวางโครงรางผลึก 

(intercrystalline region) ไดเปนโมเลกุลสายตรงที่มี

สายส้ัน ๆ (Biliaderis et al., 1981) ทําใหแปงที่ผาน

การหมักมีปริมาณแอมิโลสเพิ่มสูงขึ้น สวนโปรตีนมี

แนวโนมลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

สอดคลองกับการทดลองของสุพัตรา (2548) อาจ

เน่ืองจากจุลินทรียใชโปรตีนเปนแหลงของไนโตรเจนใน

การเจริญเติบโต และอาจเปนเพราะเม่ือระยะเวลาใน

การหมักเพิ่มขึ้นคาพีเอชของนํ้าแปงมีแนวโนมลดลง 

(ตารางที่ 1) ทําใหโปรตีนกลูเทลินซ่ึงเปนโปรตีนสวน

ใหญในขาวที่สามารถละลายไดที่พีเอชต่ําละลายออกไป

กับนํ้าไดมากขึ้นและถูกทิ้งไปในขั้นตอนการเหว่ียงแยก

ทําใหปริมาณโปรตีนในแปงลดลง (ภัควัฒนและอร

อนงค, 2548) ปริมาณความช้ืนในแปงทุกตัวอยางมีคา

ไมแตกตางกัน 
 

ตารางท่ี 1 Composition of native flour and fermented flours 
Sample Amylose content (% dry basis) Protein content (% dry basis) pH Moisture content (%) 

Native 36.76b±0.50 5.61b±0.08 5.80a±0.01 13.44a±0.50 

F_1d 38.27b±0.97 5.98a±0.12 4.81b±0.03 13.47a±0.97 

F_2d 39.38b±0.53 5.36c±0.14 4.60c±0.01 13.50a±0.53 

F_3d 42.66a±1.14 4.38d±0.08 4.55c±0.05 13.43a±1.14 

F_4d 43.36a±1.88 2.75e±0.07 4.48c±0.03 13.20a±1.88 

หมายเหตุ: F_1d = Flour fermented for 1 day; F_2d = Flour fermented for 2 days; F_3d = Flour fermented for 3 days; F_4d = Flour 

fermented for 4 days; 
a,b,c,d,e

 means in same column with different letters are significantly different (P<0.05) 
 

2. ผลของการหมักและการใหความรอนรวมกับ

ความช้ืนตอปริมาณ RS ของแปงขาว 

แปงขาวดั้งเดิมมีปริมาณ RS เทากับ 3.26% 

ในขณะที่แปง FHMT มีปริมาณ RS ในชวง 1.95-

5.92% (ตารางที่ 2) โดยแปง FHMT ที่ผานการหมัก 1 

วัน และผานขั้นตอน HMT ที่ระดับความช้ืน 25% และ

อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียสมีปริมาณ RS สูงที่สุด 

เม่ือพิจารณาแปงที่ไมผานการหมัก (0 วัน) 

พบวากระบวนการ HMT ทําใหแปงมีปริมาณ RS 

เพิ่มขึ้น เม่ือเทียบกับแปงดั้งเดิมเน่ืองจากกระบวนการ 

HMT ทําใหโมเลกุลสตารชเกิดการจัดเรียงตัวใหม 

( rearrangement)  เห น่ี ยว นํ าให เ กิ ด อันต ร กิ ริ ย า 

(interaction) ระหวางโมเลกุลแอมิโลสดวยกันเองและ

ระหวางโมเลกุลแอมิโลสกับโมเลกุลแอมิโลเพกทิน

เพิ่มขึ้นทําใหโครงสรางภายในเม็ดสตารชแข็งแรงขึ้น 

(Franco et al., 1995) จึงทําใหเอนไซมเขาไปยอย

สตารชไดนอยลงซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ 

Brumovsky and Thompson (2001) ที่พบวาการ
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ยอยแปงขาวโพดที่ มีปริมาณแอมิโลสสูงกอนการ 

annealing หรือ HMT จะทําใหแปงมีปริมาณ RS 

เพิ่มขึ้น และสอดคลองกับ Shin et al. (2004) ที่ศึกษา

ในแปงมันเทศ และมันฝรั่ง ซ่ึงพบวาการใชกรดยอย

สตารชรวมกับการ autoclave–cooling cycle และ

กระบวนการ HMT ทําใหแปงมี RS สูงถึง 25% ในขณะ

ที่ตัวอยางที่ไมถูกยอยดวยกรดกอนมี RS เพียง 7% 

แปง FHMT ที่ผานการหมัก 1 2 และ 3 วัน ทุก

ตัวอยางมีปริมาณ RS สูงกวาแปงดั้ ง เดิม อาจ

เน่ืองมาจากการที่ปริมาณแอมิโลสเพิ่มขึ้นหลังจากผาน

กระบวนการหมัก (ตารางที่ 1) นาจะทําใหปริมาณ RS 

ในแปง FHMT เพิ่มมากขึ้นหลังจากผานกระบวนการ

HMT เน่ืองจากโมเลกุลสายตรงสามารถพันกันเกิดเปน 

RS ไดดี ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ Amadou et 

al. (2014) ที่รายงานวาแปงขาวฟางดิบที่ผานการหมัก

รวมกับการใหความรอนและความช้ืนมีปริมาณ RS 

เทากับ 22.68% ซ่ึงเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับแปงดิบดั้งเดิม 

(RS = 7.61%) สวนแปง FHMT ที่ผานการหมัก 4 วัน 

มีปริมาณ RS นอยกวาแปงดั้งเดิมและแปง FHMT ที่

ผานการหมัก 1 2 และ 3 วัน อาจเน่ืองมาจากเม่ือ

ระยะเวลาหมักนานขึ้นโมเลกุลแอมิโลสและแอมิโล- 

เพกทินถูกยอยจนเปนโมเลกุลสายส้ันเกินไป จึงไม

สามารถเกิดอันตรกิริยาระหวางสายโมเลกุลเกิดเปน

โครงรางผลึก RS ได โดยโมเลกุลสายส้ันเหลาน้ียัง

สามารถขัดขวางการเกิดอันตรกิริยาระหวางสาย

โมเลกุลสตารชจึงทําใหปริมาณ RS ลดลง 

จากการทดลองยังพบวากระบวนการ HMT 

ในสภาวะที่รุนแรง (ความช้ืนสูงหรืออุณหภูมิสูง) มี

แนวโนมทําใหปริมาณ RS ลดลง นาจะเปนเพราะใน

โครงรางผลึกบริเวณผิวของเม็ดสตารชถูกทําลายใน

ระหวางการ HMT และถูกทําลายมากขึ้นในสภาวะ 

HMT ที่มีความช้ืนสูงและอุณหภูมิสูง 
 

ตารางท่ี 2 Resistant starch content (%) of native flour and fermented-heat moisture treated flours 

Sample 
Tempature 

(oC) 

Moisture 

content (%) 

Fermentation time (days) 

0 1 2 3 4 

Native - - 3.26±0.67 - - - - 

FHMT 

105 
20 5.63abA±0.17 5.27bB±0.09 4.42bC±0.04 4.12aD±0.01 3.06aE±0.16 

25 5.86aA±0.26 5.92aA±0.16 4.84aB±0.05 4.40aC±0.07 1.95cD±0.03 

115 
20 5.09abA±0.61 5.11bA±0.04 4.26bAB±0.05 3.92aB±0.39 2.63bC±0.06 

25 4.43bAB±0.64 5.18bA±0.32 4.01cB±0.09 3.76aBC±0.22 3.03aC±0.06 
a,b,c,d means in same column with different small letters are significantly different (P<0.05) 
A,B,C,D means in same row with different capital letters are significantly different (P<0.05) 
 

3. ผลของการหมักและการใหความรอนรวมกับ

ความช้ืนตอสมบัติดานความหนืดของแปงขาว 

เม่ือพิจารณาผลของระยะเวลาในการหมัก

พบวาเม่ือระยะเวลาในการหมักนานขึ้น คาความหนืด

สูงสุด ความหนืดต่ําสุด ความหนืดลดลง ความหนืด

สุดทาย และคาเซตแบคของแปง FHMT มีแนวโนม

ลดลง (ตารางที่ 3) สวนอุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืดไม

แตกตางกัน สอดคลองกับผลการทดลองของ Singh et 

al. (1999) ซ่ึงพบวาการแชแปงขาวโพดในสารละลาย

กรดแล็กติกทําใหคาความหนืดสูงสุด คาความหนืด

ลดลงและคาเซตแบคของแปงลดลง และสอดคลองกับ

การทดลองของ Chung et al. (2003) ซ่ึงพบวาการ

ยอยแปงขาวโพดแอมิโลสสูงดวยกรดไฮโดรคลอริกทํา

ใหแปงมีความหนืดลดลง เน่ืองจากกรดอินทรียเขาไป

ยอยแปงทําใหโมเลกุลของสายสตารชส้ันลง โดยพบวา

แปงธัญพืชหรือพืชหัวที่ประกอบดวยสตารชที่มีนํ้าหนัก
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โมเลกุลสูงจะมีความหนืดลดลงมากกวาสตารชที่ มี

นํ้าหนักโมเลกุลต่ําหลังจากถูกยอยดวยกรด (Singh 

and Ali, 2000) Betancur and Chel (1997) 

รายงานวากระบวนการหมักทําใหเม็ดแปงพองตัวได

นอยลง อาจเน่ืองมาจากการที่เ ม็ดแปงถูกกรดและ

เอนไซมยอยตรงโครงสรางอสัณฐาน ซ่ึงเปนสวนที่

ยืดหยุนและทําปฏิกิริยากับนํ้าไดดี ทําใหสวนอสัณฐาน

ถูกกําจัดออกไป จึงทําใหเม็ดแปงดูดนํ้าและพองตัวได

นอย การที่เม็ดแปงพองตัวไดนอยลงนาจะเปนอีกหน่ึง

สาเหตุที่ทําใหแปง FHMT ที่ผานการหมักมีความหนืด

สูงสุดลดลง 

เม่ือพิจารณาสมบัติดานความหนืดของแปง 

FHMT ที่ไมผานการหมัก (0 วัน) พบวากระบวนการ 

HMT ทําใหคาความหนืดสูงสุด ความหนืดต่ําสุด ความ

หนืดลดลง ความหนืดสุดทาย และคาเซตแบคลดลง 

สวนอุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืดสูงขึ้น โดยกระบวนการ 

HMT ที่สภาวะรุนแรงขึ้น (ความช้ืนสูงหรืออุณหภูมิสูง) 

ทําใหการเปล่ียนแปลงสมบัติดานความหนืดลดลงมาก

ขึ้ น  ( ย กเ ว น อุณหภู มิ เ ริ่ ม เ กิ ด ความห นืด )  อ าจ

เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของโครงรางผลึกในเม็ด

แปง ซ่ึงทําใหเม็ดแปงแข็งแรงขึ้นและสามารถทนตอ

อุณหภูมิและแรงเฉือน 

แปงขาวที่ผานกระบวนการ FHMT มีสมบัติ

ดานความหนืดแตกตางจากแปงขาวดั้งเดิมดังน้ีคือ 

อุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืดสูงขึ้น สวนคาความหนืด

สูงสุด ความหนืดต่ําสุด ความหนืดลดลง ความหนืด

สุดทาย และคาเซตแบคมีแนวโนมลดลงสาเหตุที่แปง 

FHMT มีอุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืดสูงขึ้นเม่ือเทียบกับ

แปงดั้งเดิม นาจะเปนเพราะในกระบวนการหมักเม็ด

แปงถูกยอยดวยกรดและเอนไซม ซ่ึงกรดและเอนไซม

เหลาน้ีเขาไปยอยโมเลกุลสตารชตรงสวนอสันฐานกอน 

เน่ืองจากการยอยสวนของอสัณฐานจะถูกยอยอยางได

ง า ยและ รวด เร็ วกว า ใ นส วนของโ ค รง ร า งผ ลึ ก 

(Biliaderis et al., 1981) ทําใหสวนที่เหลือเปนสวน

ของโครงรางผลึกซ่ึงเปนสวนที่มีความแข็งแรง และใน

ระหวางกระบวนการ HMT โมเลกุลสตารชสามารถ

เคล่ือนเขามาจัดเรียงตัวเปนระเบียบมากขึ้น โครงราง

ผลึกจึงมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น จึงตองใชอุณหภูมิสูงขึ้น

ในการทําลายโครงรางผลึกเพื่อเกิดการเจลาทิไนเซชัน 

ซ่ึงสอดคลองกับคาอุณหภูมิในการเกิดเจลาทิไนเซชันที่

ตรวจวัดดวยเครื่อง DSC ที่มีคาเพิ่มสูงขึ้นในแปงผาน

กระบวนการ FHMT (ตารางที่ 4) 

เม่ือเม็ดแปงมีการพองตัวเต็มที่ทําใหเกิดความ

หนืดสูงสุด กระบวนการ FHMT ทําใหความหนืดสูงสุด

ลดลง อาจเน่ืองจากกระบวนการหมักทําใหเม็ดแปง

พองตัวลดลง และกระบวนการ HMT ซ่ึงทําใหเม็ดแปง

มีการพองตัวลดลงเชนกัน เน่ืองจากมีการยึดเกาะ

ระหวางสายแอมิโลสดวยกันเพิ่มขึ้น (พิณทิพย, 2547) 

และคาความหนืดสูงสุดที่ลดลงยังอาจมาจากการที่แปง 

FHMT เ กิดเจลาทิ ไนเซชันบางสวนในระหวาง

กระบวนการ HMT เม่ือมีการใหแรงเฉือนอยางตอเน่ือง

แกนํ้าแปงดดยควบคุมอุณหภูมิอยูที่ 95 องศาเซลเซียส 

ในที่สุดเม็ดแปงแตกออกทําใหความหนืดลดลงโดยคา

ความหนืดลดลงเปนคาที่ใชบอกความทนตอแรงเฉือน

ของเ ม็ดแปง ซ่ึงขึ้นอยู กับอันตรกิริยาระหวางสาย

โมเลกุลภายในเม็ดแปง (Chung et al., 2003) คา

ความหนืดลดลงยังใชบงบอกความแข็งแรงหรือความ

ออนแอของเม็ดสตารชที่พองตัว (Han and Hamaker, 

2001) คาความหนืดลดลงของแปง FHMT นอยกวา

แปงดั้งเดิมแสดงใหเห็นวาเม็ดแปง FHMT มีความ

แข็งแรงตอแรงเฉือนเพิ่มขึ้นเน่ืองจากมีโครงรางผลึกที่

แข็งแรงเพิ่มขึ้น ทําใหเม็ดแปง FHMT ทนตออุณหภูมิ

และแรงเฉือนไดดี 

สวนคาเซตแบคเปนคาที่แสดงถึงการเกิด 

รีโทรเกรเดชันของโมเลกุลแอมิโลสที่เกิดการจัดเรียงตัว

กันใหมดวยพันธะไฮโดรเจนเกิดเปนโครงสรางรางแห
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สามมิติ จากการทดลองพบวาคาความหนืดสุดทายและ

คาเซตแบคของแปง FHMT มีคาลดลงเม่ือเทียบกับแปง

ดั้งเดิมและมีแนวโนมลดลงเม่ือระยะเวลาในการหมัก

นานขึ้น และ/หรือ ในสภาวะ HMT ที่รุนแรงขึ้น 

(ความช้ืนสูงหรืออุณหภูมิสูง) นาจะเปนเพราะแปงที่

ผานการหมักนานขึ้นโมเลกลุแอมิโลสที่อยู ในสวน 

อสันฐานถูกยอยดวยกรดและเอนไซมจากจุลินทรียมาก

ขึ้น ทําใหสายโมเลกุลแอมิโลสมีขนาดส้ันลง จึงจัดเรียง

ตัวเกิดเปนโครงรางผลึกที่มีความแข็งแรงลดลงและอาจ

เปนเพราะเม็ดแปงมีความแข็งแกรงตอความรอนและ

แรงเฉือน เ ม็ดแปง จึงไมแตกออก ทําให โมเลกุล 

แอมิโลสซ่ึงเปนปจจัยหลักในการจัดเรียงตัวใหมออกมา

นอกเม็ดแปงปริมาณนอยโครงสรางรางแหที่เกิดขึ้นจึง

ไมแข็งแรง 
 

ตารางท่ี 3 Pasting properties of native flour and fermented-heat moisture treated flours 
Fermentation 

time 

(days) 

Temperature 

(
o
C) 

Moisture 

content 

(%) 

Pasting 

temperature 

(
o
C) 

Peak 

viscosity 

(RVU) 

Trough 

(RVU) 

Breakdown 

(RVU) 

Final 

viscosity 

(RVU) 

Setback 

(RVU) 

native - - 80.30±0.64 347.09±2.24 271.55±1.24 75.54±1.00 448.75±0.11 177.21±1.12 

0 

105 
20 84.58

d
±0.11 252.50

a
±6.12 223.59

a
±3.66 28.92

a
±2.47 318.29

a
±1.47 94.71

a
±5.13 

25 86.10
c
±0.07 173.59

c
±0.59 157.59

c
±0.23 16.00

b
±0.35 205.29

c
±1.36 47.71

c
±1.59 

115 
20 86.95

b
±0.00 193.46

b
±1.24 182.71

b
±0.06 10.75

c
±1.30 246.33

b
±0.35 63.63

b
±0.29 

25 88.63
a
±0.04 138.00

d
±2.83 128.00

d
±2.36 10.00

c
±0.47 149.55

d
±2.65 21.54

d
±0.30 

2 

105 
20 85.90

c
±0.57 226.54

a
±1.47 205.00

a
±0.00 21.54

a
±1.47 252.17

a
±0.59 47.17

a
±0.59 

25 87.10
b
±0.07 185.96

c
±2.88 163.00

c
±2.83 22.96

a
±0.06 181.04

c
±3.13 18.04

c
±0.30 

115 
20 87.38

b
±0.53 194.46

b
±0.06 179.50

b
±2.12 14.96

b
±2.18 210.75

b
±8.73 21.25

b
±6.60 

25 89.45
a
±0.00 107.96

d
±0.53 103.46

d
±0.76 4.50

c
±0.24 113.79

d
±1.12 10.33

c
±0.35 

4 

105 
20 84.73

c
±0.04 207.63

a
±0.64 193.96

c
±0.41 13.67

b
±0.23 214.05

a
±0.18 20.09

a
±0.23 

25 86.58
b
±0.60 183.25

b
±2.12 164.63

d
±3.47 18.63

a
±1.35 177.50

c
±3.07 12.88

b
±0.42 

115 
20 87.35

ab
±0.57 190.21

b
±7.13 184.21

b
±4.42 6.00

c
±2.72 199.46

b
±1.82 15.25

b
±2.59 

25 88.20
a
±0.64 105.04

c
±0.06 103.79

d
±0.06 1.25

d
±0.00 112.75

d
±0.47 8.96

c
±0.53 

a,b,c,d
 for each fermentation time, means in same column with different letters are significantly different (P<0.05) 

 

4. ผลของการหมักและการใหความรอนรวมกับ

ความช้ืนตอการเกิดเจลาทิไนเซชันของแปงขาว 

ในการทดลองใชเครื่อง DSC วัดพลังงานและ

อุณหภูมิในการสลายโครงรางผลึกของเม็ดแปงในการ

เกิดเจลาทิไนเซชัน คาที่ไดจากเสนกราฟดูดกลืนความ

รอน (endothermic thermogram) จากเครื่อง DSC 

คือคาอุณหภูมิเริ่มตนในการเกิดเจลาทิไนเซชัน (onset 

temperature: Togel) อุณหภูมิที่จุดสูงสุด (peak 

temperature: Tpgel) และอุณหภูมิสุดทายของการเกิด

เจลาทิไนเซชัน (conclusion temperature: Tcgel) 

และพลังงานในการเกิดเจลาทิไนเซชัน (enthalpy: 

Hgel) 

เสนกราฟดูดกลืนความรอนของแปงดั้งเดิม

และแปง FHMT (รูปที่ 1) ปรากฏเปนพีคดูดกลืนความ

รอนที่  2 ชวงอุณหภูมิ โดยพีคแรกเกิดขึ้นในชวง

อุณหภูมิ 72–93 องศาเซลเซียส เปนพีคของการเกิด

การเจลาทิไนเซชัน ซ่ึงคาอุณหภูมิและพลังงานในการ

เกิดเจลาทิไนเซชันแสดงในตารางที่ 4 พีคที่สองเกิดขึ้น

ในชวงอุณหภูมิ 93–106 องศาเซลเซียส เปนพีคของ

การสลายสารประกอบเชิงซอนระหวางโมเลกุลแอมิโลส

และไขมัน (amylose lipid complex) โดย
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สารประกอบเชิงซอนระหวางโมเลกุลแอมิโลสและไขมัน

ในแปงขาวจะถูกทําลายที่ชวงอุณหภูมิ 96-104 องศา

เซลเซียส (Vandeputte et al., 2003) 

Hgel ใชบงบอกถึงปริมาณหรือคุณภาพของ

ผลึก (Ward et al., 1994) ปริมาณเกลียวคูของ

โมเลกุลแอมิโลเพกทินและจํานวนพันธะไฮโดรเจน 

Hgel เปนพลังงานรวมที่ ใช ในการทําลายพันธะ

ไฮโดรเจนและอาจมีแรงวันเดอรวาลลรวมดวยเล็กนอย 

(Tester, 1997) คา Togel และ Tpgel บงบอกความ

เสถียรความสมบูรณและขนาดของโครงรางผลึก (Shi 

and Seib, 1992; Maaruf et al., 2001) แปงดั้งเดิม

ใชพลังงานในการเกิดเจลาทิไนเซชัน 15.67 จูล/กรัม

แปงแหง และมีอุณหภูมิเริ่มตน อุณหภูมิที่จุดสูงสุด 

และอุณหภูมิสุดทายในการเกิดเจลาทิไนเซชันเทากับ 

72.19 77.12 และ 82.48 องศาเซลเซียส ตามลําดับ 

(ตารางที่ 4) ใกลเคียงกับการทดลองของศันสนีย 

(2548) ซ่ึงพบวาในระบบที่มีปริมาณนํ้า 70% แปงขาว

ที่มีแอมิโลสสูงมีชวงอุณหภูมิในการเกิดเจลาทิไนเซชันที่ 

69-79 องศาเซลเซียส และใชพลังงานในการเกิด 

เจลาทิไนเซชันประมาณ 13 จูล/กรัมแปงแหง 

ระยะเวลาในการหมักไมแสดงผลอยางชัดเจน

ตอ Togel Tpgel และ Tcgel ของแปง FHMT สวน 

Hgel ของแปง  FHMT มีแนวโนมเพิ่มขึ้น เ ม่ือ

ระ ย ะ เ วลา ในการห มัก เพิ่ มขึ้ น อาจ เป น เ พ ร าะ

กระบวนการหมักทําใหสวนอสัณฐานถูกกําจัดออกจาก

เม็ดแปงเหลือสวนโครงรางผลึกทําใหโครงสรางของเม็ด

แปงมีความเสถียร นํ้าจึงเขาทําปฏิกิริยายากขึ้นจึงทําให

ตองใชพลังงานเกิดเจลาทิไนเซชันเพิ่มขึ้น (สุพัตรา, 

2548) 

เม่ือพิจารณาแปง FHMT ที่ไมผานการหมัก 

(0 วัน) พบวากระบวนการ HMT ทําใหแปงมี Togel 

Tpgel และ Tcgel สูงกวาแปงดั้งเดิม และอุณหภูมิในการ

เกิดเจลาทิไนเซชันมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเม่ือแปงผาน

กระบวนการ HMT ในสภาวะความช้ืนสูงหรืออุณหภูมิ

สูง นาจะเปนเพราะกระบวนการ HMT ยังทําให

โมเลกุลสตารชจัดเรียงตัวเปนระเบียบมากขึ้น โครงราง

ผลึกจึงมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ทําใหเม็ดแปงดูดนํ้าและ

พองตัวยากขึ้นจึงเกิดการเจลาทิไนเซชันไดยากขึ้น 

ในขณะที่คา Hgel มีคานอยกวาแปงดั้งเดิม และมี

แนวโนมลดลงเม่ือผานกระบวนการ HMT ในสภาวะที่

รุนแรงมากขึ้น (ความช้ืนสูงหรืออุณหภูมิสูง) นาจะเปน

เพราะสายเกลียวคูบางสวนที่อยูในบริเวณโครงรางผลึก

และ non-crystalline ของเม็ดสตารชนาจะถูกทําลาย

ภายใตสภาวะ HMT (Gunaratne and Hoover, 

2002) กลาวคือแปงเกิดการเจลาทิไนเซชันบางสวนใน

ระหวางกระบวนการ HMT จึงทําใหพลังงานในการเกิด

เจลาทิไนเซชันลดลง 

แปงดั้งเดิมมีชวงอุณหภูมิในการเกิดเจลาทิ- 

ไนเซชันอยูในชวง 72-83 องศาเซลเซียส ในขณะที่แปง 

FHMT แสดงชวงอุณหภูมิในการเกิดเจลาทิไนเซชัน

กวางกวาแปงดั้งเดิมคือที่ชวงอุณหภูมิ 73-93 องศา

เซลเซียส นาจะเปนเพราะโครงรางผลึกภายในเม็ดแปง 

FHMT มีลักษณะหลากหลายและความแข็งแรงที่

แตกตางกันมากกวาโครงรางผลึกของแปงดั้งเดิม 

พีคการดูดกลืนพลังงานในการเกิดเจลาทิ- 

ไนเซชันของแปงดั้งเดิมมีลักษณะแตกตางจากแปง 

FHMT ที่ผานการหมักนาน 4 วัน (รูปที่ 1a และ 1b) 

กลาวคือพีคของแปงดั้งเดิมมีลักษณะเปนพีคเดี่ยว 

ในขณะที่แปง FHMT ที่ผานการหมักนาน 4 วันมี

ลักษณะเปนสองพีคเช่ือมติดกัน และมีกวางขึ้น ซ่ึงมี

ลักษณะคลายคลึงกับแปง FHMT ที่ผานการหมักนาน 

0 1 2 และ 3 วัน อาจเน่ืองจากกระบวนการ FHMT 

ทําใหลักษณะและความแข็งแรงของโครงรางผลึก

ภายในเม็ดแปงเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
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ตารางท่ี 4 Thermal properties of gelatinized of native flour and fermented-heat moisture 

treated flours 

Fermentation time 

(days) 

Temperature 

(oC) 

Moisture content 

(%) 

Gelatinization temperature (oC) Hgel 

(J/g dry basis) Togel Tpgel Tcgel 

native - - 72.19±0.15 77.12±0.34 82.48±0.57 15.67±0.52 

0 

105 
20 73.28bc±0.47 84.83b±0.49 88.81c±0.69 13.12a±0.06 

25 74.18b±0.54 86.37a±0.12 90.76b±0.35 10.60c±0.60 

115 
20 73.13c±0.06 86.01a±0.06 89.85bc±0.13 11.71b±0.05 

25 75.34a±0.17 80.63c±0.11 93.50a±0.07 7.86d±0.03 

2 

105 
20 74.22ab±0.40 84.90b±0.33 88.71c±0.58 13.19a±0.21 

25 73.41b±0.66 86.15a±0.44 89.97b±0.41 10.41c±0.31 

115 
20 73.40b±0.28 86.12a±0.21 89.67bc±0.28 12.47b±0.17 

25 74.93a±0.34 79.88c±0.24 93.43a±0.18 7.53d±0.14 

4 

105 
20 72.56c±0.21 83.89c±0.01 87.25d±0.01 15.94a±0.09 

25 73.48b±0.23 85.93b±0.01 89.68c±0.06 11.40c±0.09 

115 
20 74.21a±0.05 86.63a±0.02 90.45b±0.06 13.02b±0.07 

25 74.68a±0.41 79.61d±0.37 93.14a±0.39 8.66d±0.04 
a,b,c,d for each fermentation time, means in same column with different letters are significantly different (P<0.05) 
 

(a)        (b)  

รูปท่ี 1 Gelatinization endotherms of native flour (a), and fermented 4 days FHMT flours (b); 

heated 105oC at moisture content of 20% (1), heated 105oC at moisture content of 25% 

(2), heated 115oC at moisture content of 20% (3), and heated 115oC at moisture content 

of 25% (4). 
 

5. ผลของการหมักและการใหความรอนรวมกับ

ความช้ืนตอการเกิดรีโทรเกรเดชันของแปงขาว 

เม่ือแปงเกิดเจลาทิไนเซชันโมเลกุลสตารชอยู

กันอยางอิสระ (Kaletunc and Breslauer, 2003) 

และเม่ือเจลแปงใหเย็นตัวลง หรือในระหวางการเก็บ

รักษาโมเล กุลของแอมิ โลสและแอมิโล เพกทินที่

แขวนลอยอยูไมเสถียรเพื่อทําใหระบบมีความเสถียร

มากขึ้นโมเลกุลสตารชจึงพยายามจัดเรียงตัวกันใหม

ดวยพันธะไฮโดรเจน (Hoseney, 1998) โดยการพันกัน

เปนเกลียวคู (double-helix) สายเกลียวคูสามารถ

ร ว มตั ว กั นจ น เ ป น โ ค ร ง ร า ง ผ ลึ ก ส า ม มิ ติ เ รี ย ก

ปรากฏการณน้ีเหลาน้ีวารีโทรเกรเดชัน ในการทดลองน้ี

3 
 

4 

1 

 

2 

Native Flour 
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ศึกษาการเกิดรีโทรเกรเดชันของแอมิโลเพกทินิ โดย

วิเคราะหดวยเครื่อง DSC เพื่อวัดคาพลังงานที่ใชในการ

สลายผลึกแอมิโลเพกทินรีโทรเกรด (Hretro) คา

อุณหภูมิเริ่มตนในการสลายผลึกแอมิโลเพกทินรีโทร

เกรด (onset temperature: Toretro) อุณหภูมิที่

จุดสูงสุด (peak temperature: Tpretro) และอุณหภูมิ

สุดทายของการสลายผลึกแอมิโลเพกทินรีโทรเกรด 

(conclusion temperature: Tcretro) 

ระยะเวลาในการหมักมีผลตอ Hretro ของ

แปง FHMT โดย Hretro ของแปง FHMT มีแนวโนม

ลดลงเม่ือระยะเวลาในการหมักเพิ่มขึ้นอาจเปนเพราะ

โมเลกุลสตารชสายส้ันทําใหเกิดรีโทรเกรเดชันนอยลง 

โดยโมเลกุลสายส้ันเหลาน้ีสามารถเคล่ือนที่แบบบราวน 

(Brownian motion) อยางรวดเร็วทําใหขัดขวางการ

จั ด เ รี ย ง ตั ว ใ ห ม ข อ ง โ ค ร ง ร า ง ผ ลึ ก รี โ ท ร เ ก ร ด 

(Thirathumthavorn and Charoenrein, 2005) 

ในขณะที่ Toretro Tpretro และ Tcretro มีแนวโนมสูงขึ้น

เม่ือระยะเวลาในการหมักนานขึ้นนาจะเปนเพราะผลึก 

รีโทรเกรดที่เกิดขึ้นมีความเสถียร และสมบูรณเพิ่มขึ้น

ถึงแมวาจะมีปริมาณผลึกรีโทรเกรดลดลง (Hretro 

ลดลง) 

สภาวะ HMT ไมแสดงผลอยางชัดเจนตอคา 

Hretro Toretro Tpretro และ Tcretro ในทั้งเจลแปง 

FHMT ที่ผานและไมผานการหมัก (ตารางที่5) ทั้งน้ีอาจ

เปนเพราะโครงสรางของแอมิโลเพกทินที่ถูกทําใหแตก

ออกหรือเปล่ียนแปลงไปในระหวางการทํา HMT ใน

สภาวะตาง ๆ ไมมีผลทําใหการกลับมารวมตัวกันเปน

โครงรางผลึกรีโทรเกรดแตกตางกันมากนัก (พิณทิพย, 

2547) 

คา Hretro ของแปง FHMT มีแนวโนมนอย

กวาแปงดั้งเดิม นาจะเปนผลเน่ืองจากผลจากการหมักที่

ทําใหโมเลกุลแปงเปนสายตรงส้ัน ๆ โดยโมเลกุลสายส้ัน

เหลาน้ีอาจไปขัดขวางการเกิดรีโทรเกรเดชัน ในขณะที่ 

Togel Tpgel และ Tcgel มีแนวโนมสูงกวาแปงดั้งเดิม 

นาจะเปนเพราะผลึกรีโทรเกรดที่เกิดขึ้นมีความเสถียร

และสมบูรณเน่ืองจากมีโมเลกุลสายตรงเพิ่มขึ้น 

เสนกราฟการดูดกลืนความรอนของการสลาย

โครงรางผลึกที่เกิดจากรีโทรเกรเดชันของแอมิโลเพกทิน 

(รูปที่  2) มีลักษณะและชวงอุณหภูมิในการเกิดพีค

แตกตางจากเสนกราฟการดูดกลืนความรอนของการ

เกิดเจลาทิไนเซชัน (รูปที่ 1) เน่ืองจากโครงรางของผลึก

รีโทรเกรดของแอมิโลเพกทินแตกตางจากโครงรางผลึก

ที่มีอยูในสตารชดั้งเดิม (Karim et al., 2000) โดยพีค

การสลายโครงรางผลึกรีโทรเกรดของแอมิโลเพกทิน

เกิดขึ้นที่ชวงอุณหภูมิต่ํากวาพีคของการเกิดเจลาทิ- 

ไนเซชัน อาจเปนเพราะผลึกรีโทรเกรดเกิดจากการเรียง

ตัวกันของโมเลกุลเปนระเบียบนอยกวา ทําใหความเปน

ผลึกลดลง ไมแข็งแรงและมีความเสถียรลดลงจึง

สลายตัวที่อุณหภูมิต่ํากวา (Ward et al., 1994) 

 

 

 



244 KKU Science Journal Volume 43 Number 2 Research 

 

 

 
รูปท่ี 2 Retrogradation endotherms of fermented 4 days FHMT flours; heated 105oC at moisture 

content of 20% (1), heated 105oC at moisture content of 25% (2), heated 115oC at 

moisture content of 20% (3), and heated 115oC at moisture content of 25% (4). 
 

ตารางท่ี 5 Thermal properties of retrogradednative flour and fermented-heat moisture treated 

flours 

Fermentation time 

(days) 

Temperature 

(oC) 

Moisture content 

(%) 

Transition temperature (oC) Hretro 

(J/g dry basis) Toretro Tpretro Tcretro 

native - - 61.84±0.41 68.20±0.77 75.56±3.61 4.50±0.40 

0 

105 
20 62.72a±0.33 68.98a±0.23 77.21a±0.35 4.46a±0.22 

25 62.71a±1.35 71.29a±0.08 85.73a±0.66 4.43a±1.20 

115 
20 64.42a±2.70 71.82a±4.06 81.94a±6.20 4.52a±0.66 

25 62.56a±0.45 71.31a±0.22 84.68a±1.25 4.85a±0.54 

2 

105 
20 64.05a±0.54 70.71a±1.32 83.19a±2.33 3.23a±0.13 

25 63.77a±0.11 71.52a±0.21 85.51a±0.39 3.77a±0.36 

115 
20 63.92a±0.45 71.30a±0.24 84.55a±0.67 3.60a±0.28 

25 63.89a±0.19 72.88a±0.83 85.50a±0.34 4.08a±0.49 

4 

105 
20 64.89b±0.38 73.19a±0.23 82.16b±1.34 3.80a±0.45 

25 65.51b±0.34 73.14a±0.23 85.11a±0.69 4.38a±0.22 

115 
20 64.03c±0.11 72.48a±1.44 85.79a±0.21 3.78a±0.19 

25 66.56a±0.11 73.47a±0.25 82.80b±0.23 4.25a±0.11 
a,b,c,d for each fermentation time, means in same column with different letters are significantly different (P<0.05) 
 

6. ผลของการหมักและการใหความรอนรวมกับ

ความช้ืนตอเน้ือสัมผัสของเจลแปงขาว 

จากการทดสอบเน้ือสัมผัสพบวาคาแรงสูงสุด

ของเจลแปงดั้งเดิมมีคาเทากับ 198 กรัม (ตารางที่ 6) 

ขาวพันธุเหลืองประทิวจัดเปนขาวในกลุมที่มีปริมาณ 

แอมิโลสสูง แปงที่มีปริมาณแอมิโลสสูงใหเจลแปงที่มี

ลักษณะเน้ือสัมผัสที่คอนขางแข็ง (Collado and 

Corke, 1999) จากการทดลองพบวาเจลแปง FHMT มี

แนวโนมใหคาแรงสูงสุดต่ํากวาเจลแปงดั้งเดิม ซ่ึงแสดง

วาเจลแปง FHMT มีความแข็งนอยกวาเจลแปงดั้งเดิม 

โดยแปง FHMT ที่ผานสภาวะ HMT ที่รุนแรง 

(ความช้ืนสูงหรืออุณหภูมิสูง) มีแนวโนมใหคาแรงสูงสุด

ของเจลแปงลดต่ําลง นาจะเปนเพราะเม็ดแปงมีการ

พองตัวนอยลงหลังผานกระบวนการหมัก (สุพัตรา, 

3 
 

4 

1 
 

2 
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2548) และผานกระบวนการ HMT (Collado and 

Corke, 1999) เม็ดแปงจึงดูดนํ้าไดนอย ทําใหใน 

เจลแปงมีนํ้าอิสระที่ไมอยูในโครงสรางของเจลปริมาณ

มาก เจลแปงจึงมีลักษณะน่ิมเละ หรืออาจเปนผลจาก

การที่โครงสรางโมเลกุลสตารชถูกเอนไซมและกรด

อินทรียจากจุลินทรีย ในกระบวนการหมักยอยให

โมเลกุลสายส้ันลง ทําใหเกิดเจลที่มีความแข็งแรงลดลง 

ซ่ึงผลการทดลองสอดคลองกับคาเซคเบคที่ลดลง 

(ตารางที่  3) จากการทดลองของพิณทิพย (2547) 

พบวาเจลแปงที่ผานกระบวนการ HMT มีคาแรงสูงสุด

สูงกวาเจลแปงดั้งเดิม เน่ืองจากการที่แอมิโลเพกทินถูก

ทําลายหรือถูกทําใหเปล่ียนแปลงไประหวางการทํา 

HMT ทําใหเจลแปงสามารถเกิดการสานตัวเปน

โครงสรางตาขายไดเพิ่มขึ้น ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการ

ทดลองของผูวิจัย นาจะเปนเพราะขาวที่ใชเปนวัตถุดิบ

มีความแตกตางทางองคประกอบทางเคมีเชน ปริมาณ

แอมิโลสและขนาดโมเลกุลแอมิโลสและแอมิโลเพกทิน 

เปนตน หรืออาจเปนเพราะสภาวะ HMT ที่ทดลอง

แตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 6 Maximum force (g) of native flour gel and fermented-heat moisture treated flour gels 

Flour 
Temp. 

(C) 

mc 

(%) 

Fermentation time (days) 

0 1 2 3 4 

native - - 198.35±28.68 - - - - 

FHMT 

105 
20 173.25aB±6.67 176.78aB±17.67 183.90aB±5.70 199.57aA±9.03 202.18aA±10.76 

25 99.16cD±8.11 158.36bB±6.32 147.34bC±1.40 174.91bA±5.13 152.49bBC±6.17 

115 
20 183.20aAB±16.07 187.65aA±20.47 159.02bBC±24.62 151.99cC±32.12 195.12aA±10.91 

25 125.93bB±14.61 150.06bA±5.85 107.95cCD±6.28 104.45dD±3.70 116.60cBC±5.89 
a,b,c,d for each fermentation time, means in same column with different letters are significantly different (P<0.05) 
A,B,C,D for each heat-moisture treatment, means in same row with different letters are significantly different (P<0.05) 

 

สรุปผลการวิจัย 

การยอยแปงดวยการหมักทางธรรมชาติเปน

เวลา 1 2 และ 3 วัน รวมกับกระบวนการใหความรอน

และความช้ืนมีแนวโนมทําใหแปงขาวมีปริมาณ RS 

เพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับแปงดั้งเดิม โดยแปงที่ผาน

การหมัก 1 วันและผานกระบวนการใหความรอน

รวมกับความช้ืนที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียสและ

ความช้ืน 25% มีปริมาณ RS สูงที่สุด เม่ือระยะเวลาใน

การหมักนานขึ้นมีแนวโนมทําใหปริมาณ RS ลดลง และ

กระบวนการ HMT ที่ระดับความช้ืนและความรอนสูงมี

แนวโนมทําใหปริมาณ RS ลดลงเชนกัน กระบวนการ 

FHMT ทําใหแปงมีความหนืดลดลง เม็ดแปงแข็งแรงขึ้น 

และพองตัวนอยลง อุณหภูมิในการเกิดเจลาทิไนเซชัน

เพิ่มขึ้น และการเกิดรีโทรเกรเดชันของแอมิโลเพกทิน

ลดลง การที่แปง FHMT มีคุณสมบัติทางเคมี-ฟสิกส

แต กต า ง จากแป ง ดั้ ง เ ดิ ม จึ ง เ ปนการ เ พิ่ มค วาม

หลากหลายของคุณสมบัติของแปงขาวเพื่อสามารถนํา

แปงขาวไปใชในผลิตภัณฑอาหารไดหลากหลายเพิ่ม

มากขึ้น อีกทั้งแปง FHMT ยังสามารถนําไปประยุกตใช

ในผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ 
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