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Nonwaxy rice starch can be used in various food products. Modifying nonwaxy rice starch
would extend its utilization. Therefore, nonwaxy rice starch was modified by heat-moisture treatment (HMT)
incorporated with a chemical treatment, i.e., cross-linking (CL), hydroxypropylation (HP) and acid-thinning
(AT). The order of HMT and chemical treatment was also investigated. It was found that HMT did not change
size and shape of the starch granules but increased peak viscosity, final viscosity, gelatinization temperature
and syneresis, and decreased enzyme resistance, swelling power, solubility and clarity. CL did not cause
granule size and shape, gelatinization temperature, and enzyme resistance of the modified starch to be
different from those of native starch. However, CL decreased peak viscosity, final viscosity, swelling power,
solubility and clarity of the starch. Upon HP, it was shown that starch granules partially melted together
showing granular collapse, and final viscosity, gelatinization temperature, enzyme resistance and syneresis
of the starch decreased. On the other hand, peak viscosity, swelling power, solubility and clarity of the starch
increased, After AT, starch granules became broken and more porous. The peak viscosity, final viscosity,
gelatinization temperature, enzyme resistance of the starch decreased, while its swelling power, solubility,
clarity and syneresis increased. The incorporation of HMT with a chemical treatment gave a modified starch
whose properties were mostly in between those of each treatment. The order of the incorporation
modification slightly affected properties of the modified starches.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1

ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทาํ การวิจยั

ประเทศไทยสามารถปลูกขาวไดผลิตผลมากจนพอเพียงกับการบริโภคของประชาชนและ
ยังมีขาวอีกจํานวนมากเหลือจากการบริโภค โดยเหตุนี้ประเทศไทยจึงไดสงขาวไปขายตางประเทศ
และนํารายไดเขาประเทศปจํานวนมากในแตละป ปจจุบันสินคาขาวและผลิตภัณฑจากขาวทํา
รายไดใหกับประเทศไทยมากกวาสินคาเกษตรอื่นๆ หลายชนิด หนึ่งในผลิตภัณฑจากขาวคือ
สตารชขาวบริสุทธิ์ หรือสตารชขาวเจา (rice starch) ซึ่งไดจากการนําแปงขาว (rice flour) ไปสกัด
แยกโปรตีนออกจนเหลือปริมาณอยูนอยกวารอยละ 1 และสามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
สตารชขาวดัดแปร (modified rice starch) ชนิดตางๆ สําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่องทั้งชนิดที่เปน
อาหารและไมใชอาหาร สตารชขาวเจามีขนาดเม็ดสตารชเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับสตารชทางการคา
ชนิดอื่นๆ โดยมีขนาดโดยประมาณ 2-8 ไมโครเมตร ทําใหสตารชขาวเจาสามารถดูดซับสารหลาย
ชนิดลงในพืน้ ผิวได เชน สารใหกลิ่นรสและสารอิมัลซิไฟเออร สตารชขาวเจาเปนสตารชที่มีสีขาว
มากและทําใหเกิดความเรียบเนียน มันวาวเมื่อใชในการเคลือบผิวยาและขนมประเภทลูกอม
นอกจากนีม้ ีการยอยและดูดซึมไดงาย จึงมีการใชมากในผลิตภัณฑอาหารสําหรับเด็ก
การดัดแปรสตารชสามารถทําไดทั้งวิธที างกายภาพ เชน การใหความรอนชื้น (heatmoisture treatment) การอบผสานเนื้อ (annealing) การทําใหละลายน้ําเย็น (granular-coldwater-soluble) การลดขนาดเม็ดสตารชโดยวิธที างกล และวิธีทางเคมี เชน การเชื่อมขาม (crosslinking) การแทนที่ดวยหมูท างเคมี (substitution) การลดขนาดโมเลกุลสตารชดวยกรด (acidthinning)
การดัดแปรสตารชดวยวิธีทางเคมี เชน การเชื่อมขาม (crosslinking) เปนการทําใหเกิด
พันธะเชื่อมขามระหวางโมเลกุลของสตารช ทําใหโครงสรางของสตารชมีความแข็งแรงมากขึ้น ชวย
ลดการพองตัวของสตารช เพิม่ ความทนทานตอกรด ความรอน และแรงเฉือน การทําปฏิกิริยาไฮ
ดรอกซีโพรพิเลชัน (hydroxypropylation) เปนการทําปฏิกิริยากับโพรพิลีนออกไซด ในสภาวะดาง
ทําใหสตารชทีไ่ ดมีความคงตัวตอการแชแข็งและการละลาย มีความคงตัวตอการเก็บในที่เย็น
(Tuschhoff, 1986) การลดขนาดโมเลกุลสตารชดวยกรด (acid-thinning) เปนการตัดโมเลกุลของ
1
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สตารชใหมีขนาดเล็กลง จนไดความหนืดทีต่ องการ ผลิตภัณฑสวนใหญยังคงรูปของเม็ดสตารช ให
ความหนืดขณะรอนต่ํากวาสตารชดิบ ทําใหสามารถใชไดในปริมาณมากขึ้น เมื่อเกิดการคืนตัวจะ
ไดเจลที่แข็ง สามารถยึดเกาะกันไดดี ใชในผลิตภัณฑลูกกวาด และขนมหวาน เนื่องจากมีความ
หนืดต่ําขณะรอน สะดวกในการเทลงพิมพ ไดเจลที่แข็งและใสกวาสตารชดิบ (Imerson, 1992)
การดัดแปรดวยวิธกี ารใหความรอนชืน้ เปนการใหความรอนแกสตารชที่อุณหภูมิสงู กวา
การเปลี่ยนสถานะกลาส (glass transition temperature, Tg) (Gunaratne และ Hoover, 2002) ที่
มีความชืน้ ต่ํากวารอยละ 35 และอุณหภูมิต่ํากวาการเกิดเจลาติไนเซชันของสตารช สงผลให
คุณสมบัติทางดานความรอน ความหนืด การดูดซึมน้าํ และการพองตัวเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก
การศึกษาเกี่ยวกับการดัดแปรสตารชดวยวิธีการใหความรอนชื้นยังมีอยูนอยและไมครอบคลุม
(Jacobs และ Delcour, 1998) รายงานที่เกีย่ วกับการดัดแปรสตารชดวยวิธกี ารทางเคมีรวมกับ
การใหความรอนชื้นยังมีอยูอ ยางจํากัด โดยเฉพาะกรณีของสตารชขาว จึงมีแนวความคิดที่จะทํา
การดัดแปรสตารชขาวดวยวิธีการใหความรอนชื้นรวมกับวิธีการทางเคมี โดยวิธีทางเคมีที่ใชคือ
การเชื่อมขาม การทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน และการลดขนาดโมเลกุลสตารชดวยกรด ซึง่
เปนวิธีทนี่ ิยมใชกันอยางมากในอุตสาหกรรมอาหาร หลังจากนัน้ นําสตารชดัดแปรที่ไดไปทําการ
วิเคราะหทางกายภาพและเคมี เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะเชิงโครงสรางและคุณสมบัติ ผล
การศึกษาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาสตารชขาวเจาใหมีสมบัติเฉพาะ ใชงานไดหลากหลาย
และสามารถนําไปใชปรับปรุงผลิตภัณฑตางๆ ที่มีสตารชขาวเปนองคประกอบใหดยี ิ่งขึ้น
1.2

วัตถุประสงคของการศึกษา

เพื่อผลิตและตรวจสอบคุณสมบัติของสตารชขาวเจาทีด่ ัดแปรดวยวิธกี ารใหความรอนชื้น
รวมกับวิธีการทางเคมี โดยใชปฏิกิริยาเคมี (การเชื่อมขาม การทําปฏิกริ ิยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
หรือการยอยดวยกรด) และลําดับการดัดแปรที่แตกตางกัน
1.3

ขอบเขตของการวิจัย

1.3.1 การผลิตและตรวจสอบคุณสมบัติของสตารชขาวเจาที่ดดั แปรดวยวิธีการเชื่อม
ขาม (cross-linking) โดยการทําปฏิกิริยากับโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตที่ระดับความเขมขนรอยละ
5 ของน้าํ หนักสตารชแหงที่อณ
ุ หภูมิ 30 °C เปนเวลา 3 ชั่วโมง
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1.3.2 การผลิตและตรวจสอบคุณสมบัติของสตารชขาวเจาทีด่ ัดแปรดวยวิธกี ารทํา
ปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน (hydroxypropylation) โดยการทําปฏิกิรยิ ากับโพรพิลนี ออกไซดรอย
ละ 10 ของน้ําหนักสตารชแหงที่อุณหภูมิ 35 °C เปนเวลา 24 ชั่วโมง
1.3.3 การผลิตและตรวจสอบคุณสมบัติของสตารชขาวเจาที่ดดั แปรดวยวิธีการยอยดวย
กรด (acid-thinning) ทําการดัดแปรสตารชขาวเจาดวยกรดไฮโดรคลอริก ความเขมขนรอยละ 0.5
(v/v) ที่อณ
ุ หภูมิ 50 °C เปนระยะเวลา 1 ชั่วโมง
1.3.4 การผลิตและตรวจสอบคุณสมบัติของสตารชขาวที่ดัดแปรดวยการใหความรอน
ชื้นรวมกับวิธกี ารทางเคมี ดวยการใหความรอนชื้นที่ความชื้นรอยละ 20 อุณหภูมิ 120 °C เปน
ระยะเวลา 4 ชั่วโมง รวมกับวิธีการทางเคมี (ขอ 4.1, 4.2 และ 4.3) โดยมีการสลับลําดับกอน-หลัง
ของการดัดแปร
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.4.1 เพื่อใหไดสตารชขาวเจาดัดแปรชนิดใหมที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวและสามารถ
นําไปใชประโยชนไดหลากหลายเพิ่มมากขึ้น
1.4.2 เพื่อใหเกิดทางเลือกใหมสําหรับการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับ
สตารชขาวเจา และเปนการเพิ่มมูลคาใหกบั สตารชหรือสตารชขาวเจา
1.4.3 เพื่อใหเปนความรูพนื้ ฐานทีจ่ ะนําไปประยุกตใชในการพัฒนาสตารชดัดแปรจาก
พืชชนิดอืน่ ๆ นอกเหนือจากขาวเจา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
2.1

กระบวนการผลิตสตารชขาวเจา (rice starch)

ขาวที่ใชในกระบวนการผลิตสตารชขาวจะเปนขาวหักหรือขาวเกรดสองที่ไมเหมาะตอการ
บริโภคโดยตรง ขาวหักมีองคประกอบตางๆ ดังตารางที่ 1 การผลิตสตารชขาวเจาเชิงการคาใน
ประเทศไทยนัน้ จะเปนการโมเปยก โดยโมขาวหักใหเปนแปงขาว (rice flour) แลวทําการสกัดเอา
โปรตีนและสิ่งแปลกปลอมออกจนเกือบหมดจะไดผลิตภัณฑที่เรียกวาสตารชขาวเจา (rice starch)
กระบวนการผลิตสตารชขาว เริ่มจากนําขาวหักมาลางทําความสะอาด แยกสิ่ง
แปลกปลอม แชลงในสารละลายดางพรอมกับมีการกวนชาๆ ทําที่อณ
ุ หภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมง
เพื่อแยกโปรตีนที่ติดอยูกบั สตารชในเมล็ดขาวเจาออกปลอยใหขาวตกตะกอน แยกสวนใสที่มี
โปรตีน (steep liquor) ออก ทําซ้ําขัน้ ตอนนี้จนกระทัง่ เมล็ดขาวนิ่ม แลวนําเมล็ดขาวมา บดเปยก
ดวยสารละลายดาง ลางน้าํ และเหวีย่ งแยกโปรตีนสวนที่ติดอยูในสารแขวนลอยสตารชออก นํามา
ผานไฮโดรไซโคลน กําจัดน้าํ แลวมาทําใหแหง ไดผลิตภัณฑเปนสตารชขาวเจา (Knight, 1969)
กระบวนการผลิตสตารชขาวเจาแสดงไวในภาพที่ 1 สําหรับ steep liquor ที่แยกไดนาํ มาปรับ
สภาพใหเปนกลางดวยกรด ทําใหโปรตีนตกตะกอนแลวกรองออก ทําใหแหง ใชเปนอาหารสัตว
การผลิตสตารชขาวเจาสามารถเริ่มผลิตจากแปงขาวได โดยนําแปงขาวมาแชน้ําดางออน
(สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขนรอยละ 0.3) เปนเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถละลาย
โปรตีนออกมาไดรอยละ 86 (กลาณรงค และเกื้อกูล, 2543) จากนัน้ จึงผานกระบวนการขั้นตอไป
ดังขางตน
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ตารางที่ 1 องคประกอบภายในขาวหัก
องคประกอบ

รอยละ

ความชืน้
แปง
โปรตีน
ไขมัน
เถา
สวนที่เหลือ
ที่มา: Knight (1969)

12.0
79.2
7.0
0.4
0.5
0.9

ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตแปงขาวเจา
ที่มา: Knight (1969)
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2.2

คุณลักษณะทั่วไปของสตารช
2.2.1 ขนาดและรูปรางของเม็ดสตารช

สตารชขาวเจาจะมีการจัดเรียงตัวกันของอะไมโลสและอะไมโลเพกตินเปนเม็ดสตารช
(starch granule) ซึ่งมีขนาดตั้งแต 2 จนถึง 8ไมครอน ไมคอยพบเม็ดสตารชขาวเจาที่มีขนาดใหญ
กวา 10 ไมครอน เม็ดสตารชขาวเจามีลักษณะเปนทรงหลายเหลีย่ ม มักเกาะกลุม กันเปนกอน
ขนาดประมาณ 150 ไมครอน
2.2.2 องคประกอบของสตารช
สตารชเปนคารโบไฮเดรตที่ประกอบดวยคารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ในอัตราสวน
6: 10: 5 มีสูตรทางเคมีโดยทั่วไป คือ (C6H10O5)n สตารชเปนพอลิเมอรของกลูโคส ซึง่ ประกอบดวย
หนวยของกลูโคสที่เชื่อมตอกันดวยพันธะไกลโคซิดิก (glycosidic linkage) โดยเชื่อมที่คารบอน
ตําแหนงที่ 1 ทางดานตอนปลายของสายพอลิเมอรมีหนวยกลูโคสทีม่ ีหมูอัลดีไฮด (aldehyde
group) เรียกวา reducing end group สตารชประกอบดวยพอลิเมอรของกลูโคส 2 ชนิด คือ
พอลิเมอรเชิงเสน (อะไมโลส) และพอลิเมอรเชิงกิ่ง (อะไมโลเพกติน) ซึง่ เรียงตัวในแนวรัศมีกัน
สตารชจากแหลงที่ตา งกันจะมีอัตราสวนของอะไมโลสและอะไมโลเพกตินแตกตางกันดังตารางที่ 2
ทําใหคุณสมบัติของสตารชแตละชนิดแตกตางกัน
อะไมโลส
อะไมโลสเปนพอลิเมอรเชิงเสนที่ประกอบดวยกลูโคสประมาณ 2,000 หนวย เชื่อมดวย
พันธะ α-(1, 4) glucosidic linkage ดังภาพที่ 2 อะไมโลสสามารถรวมตัวเปนสารประกอบ
เชิงซอนกับไอโอดีน และสารประกอบตางๆ โดยสารประกอบเหลานี้จะไมละลายในน้าํ และมี
อะไมโลสพันเปนเกลียวลอมรอบ โครงสรางของอะไมโลสเมื่ออยูในสารละลายจะมีหลายรูปแบบ
คือ ลักษณะเปนเกลียวมวน (helix) เกลียวที่คลายตัว (interrupted helix) หรือมวนอิสระ (random
coil) ในสารละลายที่อุณหภูมิหองอะไมโลสอยูในลักษณะเปนเกลียวมวนหรือเกลียวที่คลายตัว
สําหรับอะไมโลสที่มีนา้ํ หนักโมเลกุลนอยกวา 6,500 ถึง 160,000 มีโมเลกุลเปนมวนอิสระและจะ
ไมละลายในสารละลาย สําหรับอะไมโลสที่มีนา้ํ หนักโมเลกุลนอยกวา 6,500 อาจจะมีบางสวน
ละลายได โมเลกุลจะอยูในลักษณะเกลียวคูที่แข็งแรง (Whistler และ Daniel, 1984)
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ตารางที่ 2 คุณลักษณะที่สาํ คัญของอะไมโลสและอะไมโลเพกติน
คุณลักษณะ
ลักษณะโครงสราง

อะไมโลส
อะไมโลเพกติน
สารประกอบของน้าํ ตาลกลูโคส
สารประกอบของน้าํ ตาล
เกาะกันเปนเสนตรง
กลูโคสเกาะกันเปนกิ่งกาน
พันธะทีจ่ ับ
α-(1,4)
α-(1,4) และ α-(1,6)
ขนาด
200-2,000 หนวยกลูโคส
มากกวา 10,000 หนวยกลูโคส
การละลาย
ละลายน้ําไดนอ ยกวา
ละลายน้ําไดดกี วา
การทําปฏิกิริยากับไอโอดีน
สีน้ําเงิน
สีมวงแดง
การจับตัว
เมื่อใหความรอนแลวทิง้ ไวจะจับ
ไมจับตัวเปนแผนแข็ง
ตัวเปนวุนและแผนแข็ง
ที่มา: กลาณรงค และเกื้อกูล (2546)

ภาพที่ 2 โครงสรางของสายโมเลกุลอะไมโลส
ที่มา: www.elmhurst.edu
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ภาพที่ 3 โครงสรางของสายโมเลกุลอะไมโลเพกติน
ที่มา: www.elmhurst.edu
อะไมโลเพกติน
อะไมโลเพกตินเปนพอลิเมอรเชิงกิ่งของกลูโคส สวนที่เปนเสนตรงของกลูโคสเชื่อมตอกัน
ดวยพันธะ α-(1, 4) glucosidic linkage และสวนที่เปนกิ่งสาขาที่เปนพอลิเมอรของกลูโคส
เชื่อมตอกันดวยพันธะ α- (1, 6) glucosidic linkage ดังภาพที่ 3
หนวยกลูโคสที่มีพนั ธะ α-(1, 6) glucosidic linkage มีอยูประมาณรอยละ 5 ของ
ปริมาณหนวยกลูโคสในอะไมโลเพกตินทั้งหมด DP (degree of polymerization) ของอะไมโล
เพกตินในสตารชแตละชนิดจะมีคาประมาณ 2 ลานหนวย อะไมโลเพกตินมีน้ําหนักประมาณ 107
ถึง 109 ดาลตัน และมีอัตราในการคืนตัวต่าํ เนื่องจากมีโครงสรางแบบกิ่ง
ลักษณะโครงสรางแบบกิง่ ของอะไมโลเพกตินประกอบดวยสาย (chain) ภายในโมเลกุล 3
ชนิด คือ
1. สาย A (A-chain) เชื่อมตอกับสายอืน่ ที่ตาํ แหนงเดียว ไมมีกิ่งเชื่อมออกจากสายชนิดนี้
(unbranched structure)
2. สาย B (B-chain) มีโครงสรางแบบกิง่ เชื่อมตอกับสายอืน่ ๆ 2 สายหรือมากกวา
โครงสรางอะไมโลเพกตินประกอบดวยสาย A และ B ในอัตราสวน 0.8-0.9: 1
3. สาย C (C-chain) เปนสายแกนซึ่งประกอบดวยหมูรีดิวซิง 1 หมู ในอะไมโลเพกติน
แตละโมเลกุลจะประกอบดวยสาย C เพียง 1 สายเทานั้น
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ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงโครงสรางของอะไมโลเพกตินในชัน้ Lamella ของเม็ดสตารช
ที่มา: ดัดแปลงจาก Tester, Karkalas, และ Qi (2004)
ขนาดโมเลกุลของอะไมโลเพกตินมีตั้งแตขนาดเล็ก ซึ่งมี DP ประมาณ 15 หนวย
ประกอบดวยสาย A และ B ขนาดเล็ก จนถึงโมเลกุลขนาดใหญซึ่งมี DP ประมาณ 45 หนวย
ประกอบดวยสาย B สายยาว สายเหลานี้รวมกันเปนกลุมกอน (cluster) Robin, Asaoka และ
Guilbot (1974) ไดศึกษาโครงสรางอยางละเอียดของอะไมโลเพกตินโดยใชวธิ ีการ debranching
และ β-amylase ยอยอะไมโลเพกตินจากสตารชมันฝรั่ง โครงสรางอะไมโลเพกตินแสดงไวในภาพ
ที่ 4 การเกิดเกลียวคูของอะไมโลเพกตินตองใชพนั ธะไฮโดรเจนและแรงวันเดอรวาลในการ
เชื่อมตอกัน กิง่ ของอะไมโลเพกตินภายในเม็ดสตารชสามารถเกิดผลึกได ทั้งกิง่ ที่อยูใกลกันในกลุม
เดียวกัน หรือเกิดขึ้นระหวางกลุมที่ใกลเคียงกัน
การจัดเรียงตัวของอะไมโลสและอะไมโลเพกตินภายในเม็ดสตารชมี 2 ลักษณะคือ
ลักษณะแรกมีการจัดเรียงตัวอยางหนาแนนเปนผลึก (crystalline region หรือ trichite) เปนสวนที่
มีการจัดเรียงตัวอยางเปนระเบียบ เปนสวนที่ทาํ ใหสตารชสามารถคงรูปอยูได การเรียงตัวเปนไป
ในแนวตัง้ ฉากกับผิวของเม็ดสตารช บริเวณนี้จะตอบสนองตอแสงโพราไรซ ทําใหเกิดเงาดําคาด
เม็ดสตารชเปนกากบาท (birefringence) โดยเสนพาดขวางสีดํา (maltese cross) มีสวนตัดอยูท ี่
รอยบุมของเม็ดสตารช (hilum) นอกจากนีย้ ังตอบสนองตอรังสีเอกซเรยดวย โดยสตารชขาวเจาจะ
มีลักษณะแบบ A (A-type) (Zobel, 1998) สวนผลึกเปนบริเวณที่มีการพองตัวอยางจํากัด ไม
สามารถทําปฏิกิริยากับสารอื่นได อีกสวนหนึง่ มีการจัดเรียงอยางหลวมเรียกวา บริเวณอสัณฐาน
(amorphous region) ซึ่งมีการขดตัวในสวนกิง่ กานของอะไมโลเพกตินจํานวนมาก (เปนจุดเชื่อม)
ทําใหโครงสรางไมเปนระเบียบ ดูดน้ําไดดีกวาบริเวณผลึกและไวตอปฏิกิริยาเคมี เม็ดสตารชที่มี
ปริมาณอะไมโลสหรืออะไมโลเพกตินที่ใกลเคียงกันอาจมีสวนที่เปนผลึกที่ไมเทากัน หรือมีการ
จัดเรียงของผลึกแตกตางกัน ดังนัน้ เมื่อเกิดการสุก (gelatinization) จะมีรูปแบบการพองตัวและ
ความหนืดแตกตางกัน (Leach และคณะ, 1959)
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2.2.3 องคประกอบอื่นๆ ที่อยูรวมกับเม็ดสตารช
องคประกอบอื่นๆ ที่อยูรวมกับเม็ดสตารช แบงออกเปน
1. สวนที่ไมใชสตารชที่แยกไดจากสตารช (particulate material) ไดแก โปรตีนที่ไม
ละลายและผนังเซลลซึ่งมีผลกระทบตอกระบวนการผลิต
2. สวนที่ติดกับพืน้ ผิวของเม็ดสตารช (surface material) ซึ่งสามารถสกัดไดโดยไมตอง
ทําลายเม็ดสตารช เชน เยื่อหุม อะไมโลพลาส
3. สวนที่ติดอยูภายในเม็ดสตารช (internal components) สามารถแยกออกไดโดยการ
ทําลายเม็ดสตารช เชน ไขมันในสตารชจากธัญพืช หมูฟอสเฟตในสตารชมัน
สําปะหลัง และสารประกอบไนโตรเจน
องคประกอบสําคัญที่มีผลตอคุณลักษณะและคุณสมบัติของเม็ดสตารช ไดแก ไขมัน
โปรตีน เถาและฟอสฟอรัส ซึง่ มีปริมาณที่แตกตางกันในสตารชแตละชนิด
(1) ไขมัน
โดยสวนใหญสตารชจะมีองคประกอบที่เปนไขมันอยูตา่ํ กวารอยละ 1 ชนิดของไขมันที่อยู
ในสตารชมีผลตอคุณสมบัติที่อยูในสตารช จะตองทําการกําจัดไขมันทีอ่ ยูออกจากสตารชโดยสกัด
ดวยตัวทําละลายหรือยอยสลายโดยใชเอนไซม
ไขมันที่มีในสตารชมีทงั้ ที่อยูบริเวณทีพ่ นื้ ผิวของเม็ดสตารช ซึ่งประกอบไปดวยไตรกลีเซอ
ไรด (triglyceride) กรดไขมันอิสระ (free fatty acid) กลูโคลิพิด (glycolipids) ฟอสฟอลิพิด
(phospholipids) และไขมันที่กระจายอยูท ั่วไปในเม็ดสตารช โดยเชื่อมพันธะกับคารโบไฮเดรต
อยางหลวมๆ สตารชจากพืชหัวและถั่วไมมไี ขมันภายในเม็ดสตารช สําหรับสตารชจากธัญพืช เชน
ขาวโพด ขาวสาลี จะมีไขมันภายในเม็ดสตารช ซึ่งมีสมบัติและปริมาณที่แตกตางกัน
ไขมันที่รวมอยูใ นเม็ดสตารชจะสงผลกระทบตอคุณลักษณะและคุณสมบัติของสตารช
โดยจะลดความสามารถในการพองตัว การละลาย และการจับกันกับน้าํ ของสตารช เมื่อเกิดฟลม
และสตารชสุกหรือเพสต (paste) ไขมันจะรวมตัวกับอะไมโลสเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนเฉื่อย
(inert complex) ทําใหเกิดลักษณะทึบแสงหรือขุน นอกจากนี้กรดไขมันไมอิ่มตัวซึง่ อยูที่ผวิ ของ
สตารชจะทําเกิดกลิ่นที่ไมพงึ ประสงค เนื่องมาจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน สตารชจากธัญพืช
เชน ขาวโพด ขาวสาลี มีกลิน่ ที่แรงกวาสตารชขาวโพดขาวเหนียว สตารชมันสําปะหลัง และสตารช
มันฝรั่ง เนื่องจากมีองคประกอบไขมันที่สูงกวา
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(2) โปรตีน
ภายในสตารชจะมีสวนประกอบของโปรตีนต่ํากวารอยละ 1 โดยโปรตีนจะเกาะอยูที่
บริเวณผิวของเม็ดสตารช ทําใหเกิดผลกระทบตอสตารชคือ ทําใหเกิดประจุบนพืน้ ผิวของเม็ด
สตารช มีผลตอการกระจายตัวของเม็ดสตารช ทําใหสตารชมีอัตราการดูดซับน้ํา อัตราการพองตัว
และอัตราการเกิดเจลาติไนซเปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดปฏิกิริยาเมลลารด (Maillard reaction)
ระหวางการทําปฏิกิริยาของกรดอะมิโนกับน้ําตาลรีดิวซิง สีและกลิ่นของผลิตภัณฑเปลี่ยนแปลงไป
โดยสวนใหญปฏิกิริยาเชนนีจ้ ะเกิดกับสตารชจากธัญพืช เนื่องจากมีปริมาณโปรตีนสูง
(3) เถา
สตารชโดยทัว่ ไปมีองคประกอบของสารอนินทรีย เชน โซเดียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม
และแคลเซียม สามารถวิเคราะหหาปริมาณไดจากสวนที่เหลือหรือเถาจากการเผาไหมโดยสมบูรณ
ปริมาณเถาในสตารชมันฝรั่งจะสัมพันธกับหมูฟอสฟอรัสในสตารช สําหรับเถาจากสตารชจาก
ธัญพืชจะสัมพันธกับปริมาณฟอสฟอลิพดิ
(4) ฟอสฟอรัส
สตารชโดยสวนใหญมีองคประกอบของฟอสฟอรัสนอยกวารอยละ 0.1 โดยสตารชจาก
ธัญพืชมีฟอสฟอรัสในรูปฟอสฟอลิพิดประมาณรอยละ 0.02-0.06 และสําหรับสตารชจากพืชหัว
และราก เชน สตารชจากมันฝรั่งจะมีปริมาณฟอสฟอรัสประมาณรอยละ 0.3-0.4 ฟอสฟอรัสใน
สตารชอยูในรูปฟอสเฟตเชื่อมกับหมูไฮดรอกซิลที่คารบอนตําแหนงที่ 3 และ 6 ของหนวยกลูโคส
2.3

คุณสมบัตขิ องสตารช
2.3.1 การดูดซับน้ํา การพองตัวและการละลาย

เมื่อเติมน้าํ ลงในสตารชและตั้งทิง้ ไวที่อุณหภูมิหอง เม็ดสตารชจะดูดซึมน้ําจนเกิดความ
สมดุลระหวางความชืน้ ภายในเม็ดสตารชกับความชืน้ ในบรรยากาศ ปริมาณน้ําที่ถกู ดูดซึมจะ
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ขึ้นอยูกับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ สตารชสวนใหญเมื่อเกิดสมดุลภายใตบรรยากาศปกติจะมี
ความชืน้ รอยละ 10 ถึง 17
น้ําที่อยูในเม็ดสตารชมีอยูดวยกัน 3 แบบ คือ น้ําในผลึก น้าํ ทีถ่ ูกยึดเกาะ (bound water)
และน้ําในรูปอิสระ (free water) โดยมีการจับกับสตารชไดแนนตามลําดับ สตารชทีม่ ีความชืน้ รอย
ละ 8 ถึง 10 สามารถจับกับน้ําไดแนนกวาสตารชที่มีความชื้นสูงกวานี้ เนื่องจากการจับของน้ํากับ
หมูไฮดรอกซิลที่คารบอนตําแหนงที่ 6 ของกลูโคสแตละหนวยของสตารช จะไดสตารชโมโนไฮเดรต
[n(C6H10O6.H2O)]
น้ําหรือของเหลวชนิดอืน่ สามารถแพรและผานเขาไปในรางแหของไมเซลล (micelles) ใน
เม็ดสตารชไดอยางอิสระ ทดสอบไดจากการแขวนลอยของเม็ดสตารชในสารละลายไอโอดีนแหง
ในกระบวนการผลิตสตารช หรืออาจจะมีอยูแลวในสตารชธรรมชาติแตมีขนาดขยายใหญขึ้น
เนื่องจากขัน้ ตอนการทําแหงในกระบวนการผลิตสตารช
สตารชดิบจะไมละลายน้าํ ทีม่ ีอุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิเจลาติไนซเนื่องจากมีพนั ธะ
ไฮโดรเจนซึ่งเกิดจากหมูไฮดรอกซิลของโมเลกุลสตารชที่อยูใกลๆ กันหรือ water bridges แตเมื่อ
อุณหภูมิเพิ่มสูงกวาชวงอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนซ พันธะไฮโดรเจนจะถูกทําลาย โมเลกุลของ
น้ําจะเขามาจับกับหมูไฮดรอกซิลที่เปนอิสระ เม็ดสตารชเกิดการพองตัวทําใหการละลาย ความ
หนืดและความใสเพิ่มขึ้น คุณสมบัติของการเกิด birefringence จะหมดไป ปจจัยทีม่ ีผลตอการ
พองตัวและความสามารถในการละลายคือ ชนิดของสตารช ความแข็งแรงและลักษณะของรางแห
ภายในเม็ดสตารช สิ่งเจือปนภายในเม็ดสตารชที่ไมใชคารโบไฮเดรต ปริมาณน้ําในสารละลาย
สตารชและการดัดแปรทางเคมี รูปแบบในการพองตัวและการละลายของเม็ดสตารชแตละชนิดจะ
มีรูปแบบที่แตกตางกันออกไป
ปจจัยทีม่ ีผลตอการพองตัวและความสามารถในการละลายของเม็ดสตารชมีหลาย
ประการ เชน (1) ชนิดของสตารช (2) ความแข็งแรงและลักษณะของรางแหภายในเม็ดสตารช (3)
สิ่งเจื่อปนในเม็ดสตารชที่ไมใชคารโบไฮเดรต (4) คุณสมบัติหลังการดัดแปรทางเคมี (5) ปริมาณ
น้ําที่มีอยูในสภาวะที่เกิดการพองตัว
2.3.2 ความใสของสตารชสุก
ในชวงแรกสารแขวนลอยสตารชจะมีลักษณะทึบแสง แตเมื่อมีการใหความรอนและเกิด
การเจลาติไนซ สตารชจะละลายและกระจายตัวในน้าํ ไดดีขึ้นและเปลี่ยนมาอยูในลักษณะสตารช
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สุก (paste) ทําใหแสงสามารถสองผานไดมากขึ้น ความใสสุดทายของสตารชสุกจะขึน้ กับชนิดของ
สตารช โดยสตารชสุกของพืชหัวและกลุมแวกซีสตารช (waxy starch) จะโปรงใสมากกวา ในขณะ
ที่กลุมสตารชจากธัญพืชจะทึบแสงมากกวา โดยทัว่ ไปความใสจะเกี่ยวของโดยตรงกับลักษณะการ
กระจายตัวและลักษณะการเกิดรีโทรกราเดชันของสตารช
ปจจัยที่สง ผลตอการเกิดความขุนของสตารชสุกในระหวางระบวนการเก็บรักษา ไดแก 1)
ความสามารถในการพองตัวของเม็ดสตารช เมื่อเม็ดสตารชมีการพองตัวไดมากขึ้นจะทําใหแสง
สามารถสองผานไดเพิม่ มากขึ้น และในทางตรงขามถาเม็ดสตารชมีความสามารถในการพองตัวได
ต่ําก็จะทําใหแสงสองผานเม็ดสตารชไดลดลง 2) การหลุดออกมาภายนอกเม็ดสตารช (leaching)
ของอะไมโลสและอะไมโลเพกติน 3) ความยาวของสายอะไมโลสและอะไมโลเพกติน ซึง่ มีความ
เกี่ยวของกับการเกิดรีโทรกราเดชัน โดยสายของอะไมโลสและอะไมโลเพกตินตองมีความยาวที่
เหมาะสมจึงเกิดการรีโทรกราเดชันไดดีทสี่ ุด ซึ่งถาสตารชมีความสามารถในการเกิดรีโทรกราเดชัน
ไดมาก ก็จะสงผลทําใหเกิดการสองผานของแสงลดลง 4) พันธะทีเ่ กิดขึ้นทัง้ ภายในและระหวาง
โมเลกุลของสตารช 5) ไขมัน โดยการมีองคประกอบของไขมันรวมอยูในเม็ดสตารชจะสงผล
กระทบตอลักษณะและคุณสมบัติของสตารช โดยจะลดความสามารถในการพองตัว การละลาย
และการจับตัวกันของสตารช เมื่อเกิดฟลมและสตารชสุก ไขมันจะรวมตัวกับอะไมโลส เกิดเปน
inert complex ทําใหเกิดลักษณะทึบแสงหรือขุน 6) การเกิดพันธะเชือ่ มขาม (cross-linking) และ
การเกิดหมูแทนที่ (substitution) การเกิดพันธะเชื่อมขามในระดับที่ต่ําจะมีผลทําใหสตารชสุกมี
ความใสเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเม็ดสตารชมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นจึงสามารถจับกับน้ําและเกิด
การพองตัวไดมากขึ้นโดยทีย่ ังคงสภาพความเปนเม็ดสตารชไวไดมากกวาเมื่อเทียบกับสตารชทีย่ ัง
ไมผานการดัดแปร และในทางตรงกันขามถาหากสตารชเกิดการเชื่อมขามในระดับทีส่ ูงจะมีผลทํา
ใหสตารชสุกมีความขุนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการขัดขวางการพองตัวของเม็ดสตารช (Fleche,
1985) สวนการเกิดการแทนที่จะมีผลทําใหสตารชสุกมีความใสเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากหมูแทนที่จะ
เกิดการขัดขวางการการเกิดพันธะของเม็ดสตารช จึงมีผลทําใหนา้ํ สามารถแทรกซึมเขาไปในเม็ด
สตารชและเกิดการจับกันระหวางโมเลกุลของน้ํากับสตารชไดมาก
2.3.3 การเกิดเจลาติไนเซชัน (gelatinization)
โมเลกุลของสตารชประกอบดวยหมูไฮดรอกซิล (hydroxyl group) จํานวนมากยึดเกาะกัน
ดวยพันธะไฮโดรเจน มีคุณสมบัติชอบน้ํา (hydrophilic) แตเนื่องจากเม็ดสตารชอยูในรูปของ
รางแหไมเซลล (micelles) ดังนัน้ การจัดเรียงตัวลักษณะนี้จะทําใหเม็ดสตารชละลายในน้าํ เย็นได
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ยาก ดังนั้นขณะที่สตารชอยูในน้าํ เย็นเม็ดสตารชจะดูดซึมน้ําและพองตัวไดเล็กนอย (Leach และ
คณะ, 1959) แตเมื่อใหความรอนกับสารละลายสตารช พันธะไฮโดรเจนจะคลายตัวลง เม็ดสตารช
จะดูดน้ําแลวพองตัว สวนผสมของน้าํ กับสตารชจะมีความหนืดมากขึน้ และใสขึ้นเนือ่ งจากโมเลกุล
ของน้ําอิสระทีเ่ หลืออยูรอบๆ เม็ดสตารชเหลือนอยลง เม็ดสตารชเคลื่อนไหวไดยากขึน้ ทําใหเกิด
ความหนืด ปรากฏการณนี้เรียกวา อุณหภูมิเริ่มเกิดเจลาติไนซ เมื่อตรวจวัดโดยเครื่องมือวัดความ
หนืดมักจะเรียกจุดนี้วา อุณหภูมิที่เริ่มเปลีย่ นแปลงความหนืด (pasting temperature) หรือเวลาที่
เริ่มเปลี่ยนแปลงความหนืด (pasting time) ซึ่งจะแตกตางกันในสตารชแตละชนิด
การเกิดเจลาติไนเซชันของเม็ดสตารชแบงได 3 ระยะดังแสดงในภาพที่ 5 คือระยะแรกเม็ด
สตารชจะดูดซึมน้ําเย็นไดอยางจํากัดและเกิดการพองตัวแบบผันกลับไดเนื่องจากรางแหระหวางไม
เซลลยืดหยุน ไดจาํ กัด ความหนืดของสารแขวนลอยจะไมเพิ่มขึ้นจนเห็นไดชัด เม็ดสตารชยังคง
รักษารูปรางและโครงสรางแบบ birefringence ได เมื่อมีการใสสารเคมีหรือเพิ่มอุณหภูมิกับ
สารละลายน้ําสตารชจนถึงประมาณ 65 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิที่แทจริงขึ้นอยูกับชนิดของ
สตารช) เมื่อเริม่ เขาสูระยะที่ 2 เม็ดสตารชจะพองตัวอยางรวดเร็ว รางแหระหวางไมเซลลภายใน
เม็ดสตารชจะออนแอลง เนือ่ งจากพันธะไฮโดรเจนถูกทําลาย เม็ดสตารชจะดูดซึมน้ําเขามามาก
และเกิดการพองตัวแบบผันกลับไมได เรียกวาการเกิดเจลาติไนเซชัน เม็ดสตารชมีการเปลี่ยน
รูปรางและโครงสราง birefringence ความหนืดของสารละลายน้าํ สตารชจะเพิม่ ขึ้นอยางรวดเร็ว
สตารชที่ละลายไดจะเริ่มละลายออกมาซึ่งถาเหวี่ยงแยกสวนใสและหยดสารละลายไอโอดีนลงใน
สวนใสจะเกิดสีน้ําเงินขึน้ เมือ่ มีการเพิม่ อุณหภูมิตอไปอีกจนเขาสูระยะที่ 3 รูปรางเม็ดสตารชจะไม
แนนอน การละลายของสตารชจะเพิ่มขึน้ เมื่อนําไปทําใหเย็นจะเกิดเจล การเกิดเจลาติไนเซชันของ
สตารชจะทําใหหมูไฮดรอกซิลของสตารชสามารถทําปฏิกิริยากับสารอืน่ ๆ ไดดีขึ้น รวมทั้งพรอมที่
จะถูกยอยดวยเอนไซมตางๆ ไดดีกวา
ความหนืดสูงสุดของสารละลายสตารชในระหวางการเกิดเจลาติไนซจะแปรเปลี่ยนไปตาม
ชนิดของสตารชซึ่งเปนผลมาจากปริมาณอะไมโลสและไขมัน นอกจากนี้ระดับของอุณหภูมิในการ
เกิดเจลาติไนเซชันจะแตกตางกันไปตามชนิดและองคประกอบของสตารช เชน ปริมาณไขมัน
สัดสวนของอะไมโลสและอะไมโลเพกติน การจัดเรียงตัวและขนาดของเม็ดสตารช เนือ่ งจากการ
จัดเรียงตัวของอะไมโลสและอะไมโลเพกตินภายในเม็ดสตารชมีความหนาแนนไมสม่ําเสมอกัน ทํา
ใหเม็ดสตารชมีขนาดตางกัน สตารชชนิดตางๆ จะมีลักษณะการเกิดเจลที่ตางกัน (กลาณรงค และ
เกื้อกูล, 2543)
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ความแตกตางของระดับอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชันระหวางสตารชแตละชนิด
เกี่ยวของกับ 3 ปจจัยดังนี้คือ 1) โครงสรางโมเลกุลของอะไมโลเพกติน ซึ่งเกีย่ วของกับความยาว
ของสายอะไมโลเพกติน และปริมาณกิง่ กาน 2) องคประกอบของสตารช ไดแกอัตราสวนของ
อะไมโลสตออะไมโลเพกติน จํานวนของการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับไขมัน ปริมาณอะไมโลส
และฟอสฟอรัส และ 3) การจัดเรียงตัวของโครงสรางภายในเม็ดสตารช (อัตราสวนของโครงสราง
สวนผลึกตออสัณฐาน) (Gunaratne และ Hoover, 2002)
การวัดอุณหภูมิการเกิดการเจลาติไนเซชันสามารถทําการวัดดวยเครื่อง Differential
Scanning Calorimeter (DSC) ซึ่งเปนวิธที นี่ ิยมใชในการวิเคราะหปริมาณพลังงานความรอนที่ใช
ในการทําใหสตารชเกิดการเจลาติไนเซชัน ซึ่งผลจากการวิเคราะหดวยเครื่อง DSC จะไดคา
อุณหภูมิ (หนวยองศาเซลเซียส) ที่สาํ คัญคือ อุณหภูมิเริ่มเกิดการเจลาติไนเซชัน (onset
temperature, To) อุณหภูมิที่สตารชดูดความรอนขณะเจลาติไนซสูงสุด (peak temperature, Tp)
อุณหภูมิสุดทายที่สตารชเกิดการเจลาติไนซ (conclusion temperature, Tc) และคาพลังงานเอน
ทาลปของการเจลาติไนซ (ΔHgel) ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 5 ระยะในการเกิดการเจลาติไนเซชันของเม็ดสตารช
ที่มา: ดัดแปลงจาก สุพิศา (2548)
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ภาพที่ 6 การเกิดเจลาติไนเซชันของสตารชเมื่อวิเคราะหดวยเครื่อง DSC
ที่มา: ดัดแปลงจาก www.scielo.br/scielo.php?
2.3.4 การเกิดรีโทรกราเดชัน (retrogradation)
เมื่อสตารชไดรับความรอนจนถึงอุณหภูมทิ ี่เกิดเจลาติไนเซชันแลวใหความรอนตอไป จะ
ทําใหเม็ดสตารชพองตัวเพิ่มขึ้นจนถึงจุดทีพ่ องตัวเต็มที่และแตกออก โมเลกุลของอะไมโลสขนาด
เล็กจะกระจัดกระจายออกมาทําใหความหนืดลดลง เมื่อปลอยใหเย็นตัวโมเลกุลอะไมโลสที่อยูใกล
กันจะเกิดการจัดเรียงตัวกันใหมดวยพันธะไฮโดรเจนระหวางโมเลกุลเกิดเปนรางแหสามมิติ
โครงสรางใหมที่สามารถอุมน้ําและไมมกี ารดูดน้ําเขามาอีก มีความหนืดมากขึ้น เกิดลักษณะเจล
เหนียวคลายฟลมหรือผลึก เรียกปรากฏการณนี้วา การเกิดรีโทรกราเดชัน (retrogradation) หรือ
การคืนตัว หรือ setback (Smith, 1979) เมื่อลดอุณหภูมิใหต่ําลงไปอีก ลักษณะการเรียงตัวของ
โครงสรางจะแนนมากขึน้ โมเลกุลอิสระของน้าํ ที่อยูภายในจะถูกบีบออกมานอกเจลเรียกวา
syneresis ปรากฏการณทั้งสองนี้จะทําใหเจลมีลักษณะขาวขุนและมีความหนืดเพิม่ ขึ้น ดังแสดง
ในภาพที่ 7
การคืนตัวของสตารชสุกและสารละลายสตารชทําใหสารละลายมีความหนืดเพิ่มขึน้ มี
ลักษณะขุนและทึบแสง เกิดชิ้นสวนที่ไมละลายน้ําในสตารชสุกที่รอน เกิดการตกตะกอนของ
อนุภาคสตารชที่ไมละลายทําใหเกิดเจล และเมื่อน้ําถูกบีบออกมานอกเจลในการคืนตัวของสตารช
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ภาพที่ 7 การเกิดรีโทรกราเดชัน (retrogradation) และกลไกการคืนตัวของสตารช
ที่มา: ดัดแปลงจากกลาณรงค และเกื้อกูล (2543)
ถาเกิดขึน้ อยางชาๆ จะเกิดการตกตะกอน ถาเกิดขึน้ อยางรวดเร็วจะทําใหเกิดเจลขุนดังภาพแสดง
กลไกการคืนตัวของสตารช (ภาพที่ 7)
การคืนตัวของสตารชขึ้นอยูก ับปจจัยหลายประการ ไดแก ชนิดของสตารช ความเขมขน
ของสตารช กระบวนการใหความรอน กระบวนการใหความเย็น อุณหภูมิ ระยะเวลา ความเปน
กรด-เบสของสารละลาย ปริมาณและขนาดของอะไมโลส อะไมโลเพกติน และองคประกอบทาง
เคมีอื่นๆ ในสตารช ในสภาวะที่อุณหภูมติ ่ําและความเขมขนของสตารชสูง สตารชสามารถคืนตัว
ไดดีในชวง pH 5-7 ซึ่งสตารชสามารถคืนตัวไดเร็วที่สุด สําหรับชวง pH ที่สูงหรือต่ํากวานี้สตารช
จะคืนตัวไดชาลง ในการชะลอการคืนตัวของสตารชจะใชเกลือของ monovalent anion และ
cation calcium nitrate และ urea (Swinkels, 1985)
ปริมาณและขนาดของอะไมโลสมีความสําคัญตอการคืนตัวของสตารช สตารชที่มีปริมาณ
อะไมโลสสูงจะเกิดการคืนตัวไดมากและเร็วกวาสตารชที่มีปริมาณอะไมโลเพกตินสูง อัตราในการ
คืนตัวจะสูงสุด (การละลายต่ําที่สุด) ที่ DP (degree of polymerization) ของอะไมโลสเทากับ 100
ถึง 200 อัตราการคืนตัวจะลดลงเมื่อโมเลกุลของอะไมโลสยาวหรือสัน้ กวานี้ ในการทําใหอะไมโลส
ที่คืนตัวกลับมาละลายไดอีกครั้งหนึง่ ตองใชอุณหภูมิสูงถึง 100 ถึง 160 องศาเซลเซียส
อะไมโลเพกตินจะมีผลทําใหเกิดการคืนตัวนอยมาก ดังนั้นสตารชแตละชนิดจะมีอัตราการคืนตัวที่
แตกตางกัน
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การตรวจสอบความสามารถในการเกิดรีโทรกราเดชันของสตารชแตละชนิดอาจประมาณ
ไดจากคา setback ของสตารช ซึ่งเปนคาผลตางระหวางความหนืดสุดทายกับความหนืดสูงสุด
(setback from peak) หรือความหนืดสุดทายกับความหนืดต่ําสุด (setback from trough) โดย
เครื่อง Brabender หรือ Rapid Visco Analyzer นอกจากนีก้ ารเกิด retrogradation ของสตารช
สามารถวัดไดโดยการใชเครือ่ ง Differential Scanning Calorimeter (DSC) โดยนําสตารชดิบไป
หาคาพลังงานที่ใชในการเกิดเจลาติไนเซชัน (เอนทาลป, Δ Hgelatinization) แลวนําสตารชทีผ่ านเจลาติ
ไนเซชันนี้ไปบมไวในสภาวะที่กําหนดเพื่อใหเกิดรีโทรกราเดชันโดยใชอณ
ุ หภูมิตางๆ กัน เชน -20,
4, 25 องศาเซลเซียส เปนเวลาตางกันตัง้ แต 1 ถึง 21 วัน (Shi และ Seib, 1992; Yamin และคณะ,
1997) แลวนําสตารชที่เกิดรีโทรกราเดชันแลวไปตรวจสอบดวยเครื่อง DSC อีกครั้ง บันทึกคา
พลังงานที่ใช ( Δ Hretrogradation) รอยละของการเกิดรีโทรกราเดชันสามารถหาไดจากอัตราสวนของ
เอนทาลปของรีโทรกราเดชันตอเอนทาลปของเจลาติไนเซชัน (Yamin และคณะ, 1997)
2.3.5 โครงสรางผลึกของเม็ดสตารช
เม็ดสตารชมีโครงสรางผลึกแบบกึ่งผลึก (semi-crystallinity) โดยสายสั้นของ
อะไมโลเพกตินจะจัดเรียงตัวในลักษณะเกลียวคู (double helices) ซึ่งบางสวนจะเกิดเปน
โครงสรางสวนที่เปนผลึก (crystalline) สตารชในธรรมชาติจะมีความเปนผลึกประมาณรอยละ
15-45 (Zobel, 1988) โครงสรางทีเ่ ปนสวนอสัณฐาน (amorphous) ของเม็ดสตารชจะประกอบไป
ดวยโมเลกุลของสายอะไมโลส และสายยาวของอะไมโลเพกติน แสดงดังภาพที่ 8
เม็ดสตารชมีโครงสรางผลึก 4 แบบ คือแบบ A B C และ V จากการศึกษาโครงสรางเม็ด
สตารชดวยเครื่อง x-ray diffractometer โครงสรางผลึกแบบ A จะใหพีคที่ตําแหนงที่ 17 และ
17.9 °2θ พบในสตารชจากธัญพืชเปนสวนใหญ แบบ B จะใหพีคทีต่ ําแหนง 5.6 และ 17 °2θ
พบในสตารชจากพืชหัวหรือจากพืชที่มปี ริมาณอะไมโลสสูงกวารอยละ 49 (Zobel, 1988) แบบ C
เปนลักษณะทีร่ วมกันของแบบ A และ B จะใหพีคที่ตําแหนง 5.6 และ 17.9° 2θพบในสตารช
ตระกูลถั่ว (Rickard และคณะ, 1991) แบบ V จะใหพคี ที่ตําแหนงในชวง 7-8, 13, 19-20 และ
22-23 °2θ อันเปนรูปแบบที่เกิดจากการเกิดสารประกอบเชิงซอนของสตารชกับสารอื่น เชน
ไอโอดีน แอลกอฮอล และไขมัน (fatty acid และ monoglyceride) เปนตน (Le Bail และคณะ,
1997) หรือขณะเกิดเจลาติไนเซชัน นอกจากนี้ยังพบในสตารชทีถ่ ูกดัดแปรดวยวิธกี ารใหความรอน
ชื้น และในสตารชที่มีปริมาณอะไมโลสสูง โดยสิ่งที่มีอทิ ธิพลตอการแสดงลักษณะโครงสรางผลึก
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ชนิดนัน้ ๆ ไดแก ความยาวของสายอะไมโลเพกติน อุณหภูมิทพี่ ืชเจริญเติบโต และกรดไขมันที่เปน
องคประกอบ (Hizukiri และคณะ, 1981) Gunaratne และ Hoover (2002) กลาววาการที่สตารช
แตละชนิดมีความเปนผลึก (relative crystallinity) แตกตางกันเนื่องจากความแตกตางของ 1)
ขนาดของผลึก 2) การจัดเรียงตัวของสายเกลียวคู 3) ความยาวเฉลี่ยของสายอะไมโลเพกติน 4)
อัตราสวนโดยโมลของอะไมโลเพกตินสายสั้น (DP 10-13)
ลักษณะผลึกแบบ A และ B มีความแตกตางกันที่การจัดเรียงตัวของสายเกลียวคู (double
helices) และปริมาณในโครงสราง โดยผลึกแบบ B การจัดเรียงตัวของสายเกลียวคูเปนลักษณะ
แบบเฮกซะโกนอลยูนิตเซลล (hexagonal unit cell) โดยมีชวงวางขนาดใหญตรงกลางซึง่ สามารถ
จับกับโมเลกุลของน้ําได 36 โมเลกุลตอยูนติ เซลล ในขณะที่ผลึกแบบ A การจัดเรียงตัวของสาย
เกลียวคูเปนลักษณะแบบโมโนคลินิคยูนิคเซลล (monoclinic unit cell) ซึ่งมีสายเกลียวคูตรงกลาง
ของโครงสรางโมเลกุลสามารถจับน้ําไดนอยกวา (Gunaratne และ Hoover, 2002) แสดงดังภาพที่
9

ภาพที่ 8 ลักษณะโครงสรางของเม็ดสตารชในสวนผลึก (crystalline) และสวนอสัณฐาน
(amourphous)
ที่มา: www.lsbu.ac.uk/water/hysta.html
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ภาพที่ 9 โครงสรางผลึกแบบ A และ B ของอะไมโลส
ที่มา: ดัดแปลงจาก Tester, Karkalas, และ Qi (2004)
2.3.6 ความคงตัวตอการแชเยือกแข็ง-การละลาย
ความคงตัวตอการแชเยือกแข็ง-ละลายของอาหารหมายถึง การที่อาหารยังคงมีลกั ษณะ
เปนเนื้อเดียวกัน (homogeneous) เมื่อทําการแชเยือกแข็งโดยไมมีลกั ษณะเปนกอน (lumpy) เปน
เม็ด (grainy) หรือมีลักษณะคลายฟองน้าํ (spongy) และปราศจากของเหลวแยกตัวออกมา
(syneresis) ในอาหารแชเยือกแข็งสวนใหญจะเกิดการแชเยือกแข็งและการละลายสลับกันหลายๆ
ครั้ง อาจเกิดเปนรอบสั้นๆ ในระหวางการเก็บรักษาหรือขนสง การละลายอาจไมไดเกิดอยาง
สมบูรณทั้งหมดโดยอาจเกิดเปนจุดๆ เมื่อมีการเปลี่ยนอุณหภูมิ ในระหวางการแชเยือกแข็ง น้ําใน
ระบบที่มีสตารชกับน้ําผสมกันอยูจะกลายเปนน้ําแข็ง ทําใหสตารชเขมขนขึ้นซึ่งชวยเรงการเกาะกัน
ของสายของสายโมเลกุลสตารช การเกาะกันอาจเกิดอยางถาวรหรือผันกลับได ถาสายโมเลกุล
สวนมากที่เกาะกันอยูแสดงคุณสมบัติที่ผันกลับได แสดงวาสตารชมีความคงทนตอการแชเยือก
แข็ง-ละลาย โมเลกุลของสตารชจะละลายไดอีกครั้งในระหวางการละลายน้าํ แข็ง การเกาะกันของ
สายสตารชขึ้นกับพีเอช ปริมาณน้ําหรือวอเตอรแอกทิวิตี (water activity) ความแรงของไอออน
(ionic strength) โครงรูป (conformational) หรือโครงสรางของสายโมเลกุล รวมถึงการมี
องคประกอบอื่นๆ เขามาเกีย่ วของ การแชเยือกแข็ง-ละลายหลายๆ รอบ เปนการทําลายเนื้อสัมผัส
เนื่องจากการขยายขนาดของผลึกน้าํ แข็ง สตารชที่ประกอบไปดวยอะไมโลเพกตินเกือบทัง้ หมดจะ
มีความคงตัวตอการแชเยือกแข็ง-ละลายมากกวา แตอยางไรก็ตามจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของ
เนื้อสัมผัสหลังการแชเยือกแข็งและละลาย (กมลทิพย, 2542)
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2.4

สตารชดัดแปร (Modified Starches)

สตารชมีบทบาทสําคัญตออุตสาหกรรมอาหาร โดยสตารชจะทําหนาที่เกี่ยวของกับอาหาร
ในดาน โภชนาการ เนื้อสัมผัส ความชื้น ความขนหนืด ความคงตัว ความสะดวกในการแปรรูป เชน
เปนตัวทําใหเกิดเจลในผลิตภัณฑลูกกวาดบางชนิด เก็บรักษาความชื้นในผลิตภัณฑขนมอบ ทําให
ไสพายและซุปมีความหนืด เปนสารใหความคงตัวในน้าํ สลัด ปองกันการติดพิมพของหมากฝรัง่
ลูกกวาด และขนมปง เปนตน
อยางไรก็ตามสตารชธรรมชาติอาจมีขอจํากัดในการนําไปใชประโยชนที่ทาํ ใหไมเหมาะสม
กับชนิดอาหาร กระบวนการผลิต และการเก็บรักษา จึงตองแกปญหานีโ้ ดยนําสตารชธรรมชาติไป
ผานกรรมวิธที เี่ หมาะสม เพือ่ ปรับปรุงสตารชใหมีคุณสมบัติตามที่ตองการ เชน มีชวงใหความหนืด
สูงกวางขึน้ หรือมีความหนืดต่ําลง เกิดเจลและใหความหนืดไดเร็วที่อุณหภูมิต่ําลง คงทนตอ
สภาวะตางๆ ในกระบวนการแปรรูป และมีความคงตัวดีขึ้น การดัดแปรสตารชจะทําใหสตารชซึ่งมี
อยูมาก หาไดงาย และราคาถูก มีคุณสมบัติที่นาํ ไปใชประโยชนไดมากขึ้น (Light, 1990)
2.4.1 ความหมายของสตารชดัดแปร
สตารชดัดแปรสําหรับอุตสาหกรรมอาหารตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม มอก.
1073-2535 หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําสตารช เชน สตารชมันสําปะหลัง สตารชขาวโพด
สตารชมันฝรั่ง สตารชขาวสาลี มาเปลี่ยนสมบัติทางเคมี และ/หรือทางฟสิกส จากเดิม ดวยความ
รอน และ/หรือเอนไซม และ/หรือสารเคมีชนิดตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับการนําไปใชใน
อุตสาหกรรมอาหารตางๆ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2535)
การดัดแปรสตารชเพื่อใชในอาหารสามารถทําไดโดยใชวิธีการใดๆ ที่ FDA ยอมรับ ซึ่งได
พิมพไวใน ตอนที่ 21 สวน 172.892 ของ Code of Federal Regulations โดยบงบอกถึง ชนิดและ
ปริมาณของสารดัดแปรที่อนุญาตใหใช ปริมาณสารตกคางที่ใหมีได และวิธีการดัดแปรรวมที่
อนุญาตใหใชได (Luallen, 1985) โดยสตารชสามารถนําไปผานการดัดแปรดวยวิธีการที่แตกตาง
กันดังตารางที่ 3 ซึ่งจะสงผลใหเกิดการนําไปใชที่แตกตางกันดังตารางที่ 4

ตารางที่ 3 วิธีการเตรียมสตารชดัดแปรชนิดตางๆ
การดัดแปร
ทางกายภาพ

Conversion

ชนิดการดัดแปร
การใหความรอนชื้น
การพรีเจลาติไนเซชัน
การยอยดวยกรด
การยอยดวยเอนไซม
การใชดาง
การออกซิเดชัน
/การฟอกขาว
อีเทอริฟเคชัน
เอสเทอริฟเคชัน

Derivatization
การเชื่อมขาม

การเตรียม
ใหความรอนแกสตารชที่อุณหภูมิสูงกวาจุดเกิดเจลาติไนเซชันโดยมีความชื้นในการเกิดเจลาติไนเซชันที่จํากัด
เตรียมเจล/กึ่งสําเร็จรูป/และพองตัวโดยใชน้ําเย็น โดยใชวิธี Drum Drying/ การสเปรยและการเอ็กซทรูชันโดยมีตัวทํา
ละลายในกระบวนการ
ใชกรดไฮโดรคลอริก กรดออรโธ-ฟอสฟอริก หรือกรดซัลฟวริก
ทําในสารละลายของเหลวที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเกิดเจลาติไนเซชันดวยเอนไซมยอยอะไมโลส (amylolytic enzyme)
ใชโซเดียมไฮดรอกไซดหรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
ใชกรดเปอรอะซิติก และ/หรือ ไฮโดรเจนเปอรออกไซด โซเดียมไฮโปคลอไรต โซเดียมคลอไรต ซัลเฟอรไดออกไซด
โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตหรือแอมโมเนียมเปอรซัลเฟต
สตารชไฮดรอกซีโพรพิล – ทําการอีเทอริฟเคชันดวยโพรพิลนี ออกไซด
สตารชอะซีเตท – ทําการเอสเทอริฟเคชันดวยอะซีติกแอนไฮไดรดหรือไวนิลอะซิเตท
Acetylated distarch adipate – ทําการเอสเทอริฟเคชันดวยอะซีติกแอนไฮไดรดและอะดีพิกแอนไฮไดรด
สตารชโซเดียมออกทีนิลซักซิเนท – ทําการเอสเทอริฟเคชันดวยออกทีนิลซักซินิกแอนไฮไดรด
โมโนสตารชฟอสเฟต – ทําการเอสเทอริฟเคชันดวยกรดออรโธ-ฟอสฟอริก โซเดียมหรือโพแทสเซียมออรโธฟอสเฟต หรือ
โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต
ไดสตารชฟอสเฟต – ทําการเอสเทอริฟเคชันดวยโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตหรือฟอสฟอรัสออกซีคลอไรด
Phosphated distarch phosphate – ทําการใชรวมกันระหวางโมโนสตารชฟอสเฟตและไดสตารชฟอสเฟต
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การดัดแปร

ชนิดการดัดแปร

การดัดแปรรวม

การเตรียม
Acetylated distarch phosphate – ทําการเอสเทอริฟเคชันดวยโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตหรือฟอสฟอรัสออกซีคลอไรดรว มกับทํา
การเอสเทอริฟเคชันโดยอะซีตกิ แอนไฮไดรดหรือไวนิลอะซีเตท
Hydroxypropyl distarch phosphate – ทําการเอสเทอริฟเคชันดวยโซเดียม ไตรเมตาฟอสเฟต หรือฟอสฟอรัสออกซีคลอไรดดวย
การอีเทอริฟเคชันดวยโพรพิลนี ออกไซด

ที่มา: Singh, Kaur และ McCarthy (2007)
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ตารางที่ 4 คุณสมบัติและประโยชนของสตารชดัดแปร
รูปแบบ
พรีเจลาติไนเซชัน
การยอยดวยกรดหรือ
เอนไซม
การออกซิเดชัน/การฟอกขาว
ไพโรคอนเวอรชัน
(เด็กซทริไนเซชัน)
อีเทอริฟเคชัน
เอสเทอริฟเคชัน
การเชื่อมขาม
การดัดแปรรวม

คุณสมบัติ
สามารถกระจายตัวไดในน้ําเย็น
ลดน้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอร ยับยั้งและลดความหนืด เพิ่ม
การเกิดรีโทรเกรเดชันและแซตแบค
ความหนืดต่ํา ความใสสูงและมีความคงตัวตออุณหภูมิต่ํา

ประโยชน
ใชในอาหารสําเร็จรูป
ใชในผลิตภัณฑขนมหวาน

ใชกับแบตเทอรและขนมปงสําหรับการเคลือบอาหาร ใชเปนตัวจับและ
ตัวกอฟลมในขนมหวาน เปนตัวสรางเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑนม
มีการละลายสูง-ต่ํา ขึ้นอยูกบั การดัดแปร ความหนืดต่ํา มีปริมาณ ใชเปนวัตถุเคลือบในอาหารหลายประเภท มีความสามารถในการเกิด
น้ําตาลรีดิวซิงสูง
ฟลมไดดี และใชเปนสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑขนมอบและนม
เพิ่มความใสของสตารช ใหความหนืด ลดการเกิดซีเนอรีซิสและ ใชกับอาหารหลากหลาย เชน เปนน้ําเกรวี่ น้ําจิ้ม ซอส ใชเติมในพาย
ความคงตัวการแชแข็ง-ละลายของผลิตภัณฑ
ผลไมและพุดดิ้ง
มีอุณหภูมใิ นการเกิดเจลาติไนเซชันและรีโทรกราเดชันต่ํา ความ ใชในอาหารแชเย็นและแชเยือกแข็ง เชนเปนตัวสรางความคงตัวของ
คงตัวในการเกิดเจลต่ํา ความใสสูง
อิมัลชันและใชเปนเอนแคปซูเลชัน
ความคงตัวของเม็ดสตารชสูงเมื่อพองตัว ทนตออุณหภูมิ แรง
ใชเปนสารใหความหนืดและใหเนื้อสัมผัสในซุป ซอส น้ําเกรวี่ ขนมอบ
เฉือนและสภาวะกรดสูงได
และผลิตภัณฑนม
มีความคงตัวตอกรด อุณหภูมแิ ละการลดขนาดดวยแรงกล ยืด
ใชในอาหารกระปอง อาหารแชเย็นและแชเยือกแข็ง น้ําสลัด พุดดิ้งและ
ระยะเวลาการเกิดเรโทรเกรเดชันในระหวางการเก็บรักษา
น้ําเกรวี่

ที่มา: Singh, Kaur และ McCarthy (2007)
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2.5

การดัดแปรสตารชดวยความรอนชื้น (Heat-moisture treatment)

การใหความรอนชื้นเปนการดัดแปรทางกายภาพของสตารช โดยการเปลี่ยนสมดุลของ
ความชืน้ การจัดเรียงโครงสรางผลึก กําลังการพองตัว และเพิ่มอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชัน
(Yoshino, Komaki และ Kurahashi, 1994) โดยเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของเม็ดสตารชภายใต
ความรอน มีปจ จัยที่สาํ คัญคือ อุณหภูมิ ความชื้น (ปริมาณน้ํา) ระยะเวลาการใหความรอน และ
ชนิดของเม็ดสตารช การใหความรอนที่อณ
ุ หภูมิสูงโดยมีการจํากัดปริมาณน้าํ จะทําใหลักษณะ
และคุณสมบัติของสตารชเปลี่ยนไป เมื่อสตารชมีปริมาณน้ํานอยจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปหรือ
หลอมละลายที่อุณหภูมิ (Tm) สูง 166-180 องศาเซลเซียส แตเมื่อมีความชืน้ สูง (มากกวารอยละ
70) จะมีการเจลาติไนเซชันอยูที่อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส เปนตน การดัดแปรโดยความรอน
ชื้นปกติคือการใหความรอนสตารชมากกวา 100 องศาเซลเซียส โดยที่สตารชมีความชื้นมากกวา
ปกติเล็กนอย คือประมาณรอยละ 18-27
Jacobs และ Delcour (1998); Gunaratne และ Hoover (2002) ไดใหคําจํากัดความของ
การดัดแปรดวยการใหความรอนชื้นไววาเปนการดัดแปรสตารชโดยใหความชื้นในระดับต่ํา (นอย
กวารอยละ 35 ของน้าํ หนักตัวอยาง) ที่อณ
ุ หภูมิสูงกวาอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงสถานะกลาส
(glass transition temperature, Tg) แตต่ํากวาอุณหภูมกิ ารเกิดการเจลาติไนเซชันของสตารช โดย
มีการกําหนดระยะเวลาที่แนนอน สวน Eliasson และ Gudmundsson (1996) กลาวไววาการให
ความรอนชืน้ คือการดัดแปรสตารชในสภาวะทีม่ ีปริมาณน้ําจํากัด แตมกี ารใหความรอนในระดับที่
สูง Lim, Chang และ Chung (2001) กลาววาการใหความรอนชืน้ เปนการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ของสตารชทีท่ าํ ไดงาย และเปนกระบวนการที่รักษาสภาพแวดลอม โดยคุณสมบัติทางกายภาพ
ของสตารชที่ผา นกระบวนการใหความรอนชื้นขึ้นกับแหลงกําเนิดของสตารช และสภาวะที่ใชใน
การดัดแปร
Collado และ Corke (1999) ไดทําการศึกษาการใหความรอนชื้นแกสตารชมันเทศ 2 สาย
พันธุ (อะไมโลสรอยละ 15.2 และ 28.5) โดยทําการใหความรอนแกสตารชที่มีความชื้นรอยละ 25
ทั้ง 2 สายพันธุที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 4, 8 และ 16 ชั่วโมง และยังมีการนํา
สตารชดังกลาวมาทําการใหความรอนชืน้ ในสภาวะดาง คือนําสตารชที่ไดมาทําการผสมกับ
สารละลาย kansui (ประกอบไปดวย 9: 1 ของสารละลาย Na2CO3: K2CO3) และนําไปตรวจสอบ
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ
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Olayinka, Adebowale และ Olu-Owolabi (2008) ไดนําสตารชขาวฟางสีขาว (white
sorghum) ไปทําการใหความรอนชื้นโดยทําการเปลี่ยนแปลงรอยละความชืน้ ของสตารชที่ระดับ
18, 21, 24 และ 27 แลวนําไปทําการใหความรอนชื้นทีอ่ ุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เปน
ระยะเวลา 16 ชั่วโมง นอกจากนีย้ ังมีการใหความรอนชืน้ แกสตารชขาวฟางสีแดง (red sorghum)
(Adebowale และคณะ, 2005a) เม็ดขนุน (Adebowale และคณะ, 2005b) สวน Lawal (2005)
ไดนําสตารชเผือกมาทําการดัดแปรที่สภาวะเดียวกันแตทําการใหความรอนแกสตารชที่อุณหภูมิ
100 องศาเซลเซียส
สตารชขาวโพดชนิดตางๆ (Hoover และ Manuel, 1996a) และสตารชถั่ว (Hoover และ
Manuel, 1996b) ถูกนํามาทําการใหความรอนชื้นที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา
16 ชั่วโมง โดยสตารชมีความชื้นรอยละ 30 สวนในกรณีของสตารชขาวเจาไดทําการใหความรอน
แกสตารชที่มคี วามชืน้ รอยละ 20 ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง
(Hormdok และ Noomhorm, 2007) และไดมีการศึกษาในสตารชจากหัวของมันฝรั่ง เผือก นิวโค
โคแยม (new cocoyam) และสตารชจากรากของมันสําปะหลัง (root cassava) โดยทําการดัด
แปรที่ความชืน้ รอยละ 30 อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 10 ชั่วโมง (Gunaratne
และ Hoover, 2002)
2.5.1 ผลของการดัดแปรดวยวิธกี ารใหความรอนชื้นตอคุณสมบัตขิ องสตารช
2.5.1.1 ผลตอลักษณะสัณฐานของเม็ดสตารช
Hoover และ Manuel (1996a) ไดทําการดัดแปรสตารชขาวโพดที่มีปริมาณอะไมโลส
แตกตางกัน โดยใหความรอนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ความชืน้ รอยละ 30 เปนระยะเวลา 16
ชั่วโมง แลวนําสตารชที่ผานการดัดแปรไปทําการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานดวย Scanning
Electron Microscope (SEM) พบวา การใหความรอนชืน้ ไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดและ
รูปรางของเม็ดสตารช เชนเดียวกับการทดลองของ Lawal (2005) ที่ทําการศึกษาผลของการให
ความรอนชืน้ แกสตารชนิวโคโคแยม (new cocoyam) ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนระยะ 16
ชั่วโมง โดยทําการแปรผันความชื้นของสตารชรอยละ 18-27 และพบวาการเปลีย่ นแปลงระดับ
ความชืน้ ไมสงผลตอการเปลีย่ นแปลงลักษณะของเม็ดสตารช
มีงานวิจัยกอนหนานี้ไดทาํ การใหความรอนชื้นแกสตารชจากพืชหัว เชน True yam
เผือก นิวโคโคแยม (new cocoyam) มันฝรั่ง และรากของมันสําปะหลัง (Gunaratne และ
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Hoover, 2002) สตารชถั่ว (mucuna bean) (Adebowale และ Lawal, 2003) ขาวสาลี ขาวโอต
ถั่วแขก มันเทศ และมันฝรั่ง (Hoover และ Vasanthan, 1994) พบวาการใหความรอนชื้นไมสง ผล
ตอการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและรูปรางของเม็ดสตารช
Anderson และ Guraya (2006) ไดทําการดัดแปรสตารชขาวเจาและขาวเหนียวดวย
วิธีการใหความรอนชื้นโดยใชความรอนจากไมโครเวฟ พบวาหลังการดัดแปรลักษณะทางสัณฐาน
ของเม็ดสตารชไมเกิดการเปลี่ยนแปลง แตพบวามีบางสวนเกิดการรวมกลุมกัน (aggregation) ทัง้
ในสตารชขาวเจาและขาวเหนียว
Adebowale และคณะ (2005a) ไดทําการดัดแปรสตารชขาวฟาง ที่สภาวะความชืน้
รอยละ 25 และ 30 อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 16 ชั่วโมง พบวาที่ระดับการดัดแปรที่
ความชืน้ รอยละ 30 มีการเกิดรอยแตกในโครงสรางของเม็ดสตารชเล็กนอย (นอยกวารอยละ 1)
เชนเดียวกับงานวิจัยของพนิดา (2549) ที่ทาํ การดัดแปรสตารชขาวเจาดวยวิธกี ารใหความรอนชื้น
ที่ระดับแตกตางกัน พบวา สตารชที่ดัดแปรในระดับความชื้นต่าํ (รอยละ 10 ที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส นาน 4 และ 16 ชัว่ โมง) ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ ขนาดและรูปรางของเม็ดสตารช แต
เมื่อทําการเพิม่ ระดับของการดัดแปร (ที่ความชืน้ รอยละ 10 อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส นาน 4
และ 16 ชั่วโมง) พบวาสตารชจะเริ่มเกิดการเกาะกลุม กันมากขึ้น สวนการดัดแปรที่ความชื้นรอยละ
20 สตารชจะเกิดการหลอมเชื่อมกันที่ผิวของสตารชเพิม่ มากขึ้น แตสตารชยังคงสภาพของขนาด
และเม็ดสตารชไว แตในกรณีการดัดแปรที่ระดับความชื้นรอยละ 30 เม็ดสตารชจะเกิดหลอม
รวมกันเปนกอนใหญ และมีบางสวนเสียสภาพของเม็ดสตารชเดิม (deform) อยางเห็นไดชัด
2.5.1.2 ผลตอการยอยดวยเอนไซม
Hoover และ Manuel (1996a) พบวาเมื่อนําสตารชขาวโพดที่มปี ริมาณอะไมโลส
แตกตางกันมาทําการใหความรอนชืน้ แลวนําไปผานการยอยดวยเอนไซมแอลฟาอะไมเลสพบวา
ความสามารถในการยอยของเอนไซม (% enzyme hydrolysis) มีคาลดลงหลังผานการใหความ
รอนชื้น เนื่องจากการใหความรอนชื้นจะสงผลใหเกิดการรวมตัวของไขมันและอะไมโลสภายใน
โมเลกุล (amylose-lipid complex) ทําใหเกิดการจัดเรียงตัวกันแนนมากขึ้น ซึ่งทําใหทนตอการ
ยอยดวยเอนไซมมากขึน้ ซึง่ ตรงกันขามกับการทดลอง Gunaratne และ Hoover (2002) ที่
ทําการศึกษาการยอยของเอนไซมแอลฟาอะไมเลส ในสตารชนิวโคโคแยม (new cocoyam) มัน
ฝรั่ง เผือก และมันเทศ พบวาเมื่อนําไปผานการใหความรอนชื้นจะสงผลใหเอนไซมสามารถเขาไป
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ยอย (% enzyme hydrolysis) ไดเพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกับการทดลองในสตารชถัว่ หลายชนิด
(Hoover และ Manuel, 1996b) สวนในกรณีของสตารชขาวเจาพบวาเมื่อทําการใหความชืน้ และ
ความรอนที่เพิม่ ขึ้น (สภาวะการดัดแปรที่สูงขึ้น) จะสงผลทําใหเอนไซมสามารถเขาไปทําการยอย
ไดเพิ่มมากขึ้น (พนิดา, 2549)
Gunaratne และ Hoover (2002) ยังพบอีกวาสตารชที่มโี ครงสรางผลึกแบบ B (มันเทศ
และมันฝรั่ง) จะถูกเอนไซมแอลฟาอะไมเลสยอยไดมากกวาสตารชที่มโี ครงสรางผลึกแบบ A (เผือก
นิวโคโคแยม และมันสําปะหลัง) เนื่องจากสตารชที่มโี ครงสรางผลึกแบบ B เมื่อนําไปผานการให
ความรอนชืน้ จะสงผลทําใหปริมาณผลึกลดลง สวนสตารชที่มีโครงสรางแบบ A จะไมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางผลึกในระหวางการดัดแปร
ปจจัยที่สง ผลตอการยอยของเอนไซมที่สําคัญไดแก 1) ขนาดของเม็ดของสตารช 2)
ลักษณะพืน้ ทีผ่ ิวของเม็ดสตารช 3) การจัดเรียงโครงสรางผลึก (แบบ A, B หรือ A+B) 4)
อัตราสวนของอะไมโลสตออะไมโลเพกติน 5) การเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางอะไมโลสและ
ไขมัน 6) ความเปนผลึก 7) จํานวนการกระจายตัวของกิ่งกาน (branch) ที่ตําแหนง α- (1, 6)
ไกลโคซิดิกระหวางบริเวณผลึกและบริเวณอสัณฐานบนสายอะไมโลเพกติน (Gunaratne และ
Hoover, 2002) นอกจากนีย้ ังขึ้นกับสภาวะที่ใชในการดัดแปร และชนิดของเอนไซมที่ใชในการยอย
2.5.1.3 ผลตอความหนืด
Collado และ Corke (1999) ไดทําการตรวจสอบคุณสมบัติทางดานความหนืดของ
สตารชมันเทศที่มีปริมาณอะไมโลสแตกตางกันดวยเครื่อง Rapid visco analyzer (RVA) พบวา
สตารชที่ผา นการใหความรอนชื้นจะสงผลใหคาความหนืดสูงสุด (peak viscosity) อุณหภูมิเริ่ม
เกิดความหนืด (pasting temperature) คาเบรกดาวน (breakdown) ความหนืดขณะรอน (hot
paste viscosity) มีคาลดลง แตมีคาความหนืดขณะเย็น (cold paste viscosity) เพิม่ มากขึ้น และ
พบวาเมื่อระยะเวลาของการดัดแปรนานขึน้ จะสงผลใหคา ความหนืดสูงสุด ความหนืดขณะรอน
ความหนืดขณะเย็นมีคาลดลง สวนในกรณีของสตารชที่มปี ริมาณอะไมโลสสูงขึ้น เมื่อทําการให
ความรอนเปนระยะเวลา 4 ถึง 16 ชัว่ โมงจะไมสงผลตอคาความหนืดสูงสุดและคาเบรกดาวนเพิม่
มากขึ้น เนื่องจากการใหความรอนในสภาวะทีม่ ีนา้ํ จํากัดหรือน้ํานอยกวารอยละ 30 โดยทัว่ ไปจะ
สงผลทําใหคาความหนืดสูงสุดลดลง และมีคาความหนืดขณะเย็นเพิม่ มากขึน้ และการใหความ
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รอนแกสตารชที่อุณหภูมิสงู กวาการเกิดการเจลาติไนเซชัน (มากกวา 120 องศาเซลเซียส) จะทําให
เม็ดสตารชเกิดการเสียสภาพทําใหเกิดการแตกตัวและความหนืดลดลงอยางรวดเร็ว
เมื่อสตารชขาวฟางสีขาว (Olayinka, Adebowale และ Olu-Owolabi, 2008) และสตารช
นิวโคโคแยม (Lawal, 2005) ผานการดัดแปรสตารชโดยวิธีการใหความรอนชื้น โดยมีการแปรผัน
ระดับของความชื้นของสตารช พบวาเมื่อระดับของความชื้นเพิ่มมากขึ้นจะสงผลใหอุณหภูมิเริ่ม
เกิดความหนืดสูงขึ้น คาความหนืดสูงสุด และคาการคืนตัวของสตารช (เซตแบค) ลดลง โดย
Olayinka, Adebowale และ Olu-Owolabi (2008) ไดกลาวไววาการทีอ่ ุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืด
มีคาสูงขึ้น เกิดจากการที่เม็ดสตารชเกิดการเกาะตัวกัน และเชื่อมกันภายในเม็ดสตารช สวนการที่
ความหนืดสูงสุดมีคาลดลงเปนเพราะการเพิ่มปริมาณผลึกหลังจากการใหความรอนชื้น จะสงผล
ในการลดการพองตัวและการแตกตัวของสตารช ซึง่ ทําใหคาความหนืดลดลง และยังมีการ
รายงานวาในสตารชมันฝรั่งที่ผานการดัดแปรจะมีคาความหนืดสูงสุดลดลง ความหนืดขณะเย็น
สูงขึ้น ในขณะที่สตารชขาวเจาและขาวสาลีจะมีคาความหนืดสูงสุดและความหนืดขณะเย็นสูงขึ้น
(Lawal, 2005)
2.5.1.4 ผลตอการเกิดเจลาติไนเซชัน
การศึกษาการเกิดการเจลาติไนเซชันของสตารชมีคาที่เกีย่ วของคืออุณหภูมิเริ่มเกิดเจลาติ
ไนเซชัน (To) อุณหภูมิทที่ ําใหสตารชดูดความรอนสูงสุดขณะเกิดการเจลาติไนเซชัน (Tp) อุณหภูมิ
สุดทายที่สตารชเกิดการเจลาติไนเซชัน (Tc) และพลังงานเอนทาลปของการเกิดการเจลาติไนเซชัน
(ΔHgel) หลังจากการดัดแปรสตารชขาวโพดที่มีปริมาณอะไมโลสแตกตางกัน (Hoover และ
Manuel, 1996a) ถั่ว (Hoover และ Manuel, 1996b) นิวโคโคแยม (Lawal, 2005) มันฝรั่ง เผือก
นิวโคโคแยม มันเทศ และมันสําปะหลัง (Gunaratne และ Hoover, 2002) มันฝรั่ง (Collado และ
Corke, 1999) ดวยวิธีการใหความรอนชืน้ พบวาคา To, Tp, Tc เพิ่มสูงขึ้น และมีชว งของการเกิด
การเจลาติไนเซชัน (Tc-To) กวางมากขึ้น เนือ่ งมาจากสตารชมีความเสถียรหรือเกิดความคงทนมาก
ขึ้น เนื่องมาจาก 1) เกิดการจัดเรียงของสายโพลิเมอรภายในบริเวณอสัณฐานของเม็ดสตารช ซึ่ง
สงผลทําใหปริมาณผลึกเพิ่มสูงขึ้น หรือ 2) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแรงที่จับกันในสายเกลียว
คูระหวางสวนผลึกและสวนอสัณฐาน (Hoover และ Manuel, 1996a) สวน Donovan, Lorenz
และ Kulp (1983) กลาวไววา การเกิดอนุพนั ธของเม็ดสตารชที่เกิดจากการแตกออกของบริเวณ
อสัณฐานจะสงผลทําใหปริมาณผลึกเพิม่ มากขึ้น แตจะมีคา ΔHgel เพิม่ ขึ้น ลดลงหรือไม
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เปลี่ยนแปลง ขึ้นกับสภาวะในการดัดแปรและชนิดของเม็ดสตารช เชนในกรณีของสตารชมันฝรั่ง
(Collado และ Corke, 1999) จะมีคา ΔHgel เพิ่มมากขึน้ หลังผานการใหความรอนชืน้ แตในกรณี
การดัดแปรของ Gunaratne และ Hoover (2002) พบวาคา ΔHgel มีคา ลดลงหลังจากการใหความ
รอนชื้น และในการดัดแปรของ Hoover และ Manuel (1996a) พบวาหลังผานการใหความรอนชืน้
สตารชไมเกิดการเปลี่ยนแปลงคา ΔHgel
Donovan, Lorenz และ Kulp (1983) พบการแยกของพีค (split) เปน 2 พีค หลังจากผาน
การใหความรอนชื้นในสตารชมันฝรั่งและขาวสาลี ซึง่ การเกิดพีคหลายพีค (multiple endotherm
peak) มักพบในการตรวจสอบคุณสมบัติดวยเครื่อง DSC ของวัตถุประเภทโพลิเมอร (polymer
material) หลายชนิด เนื่องจากการมีโครงสรางที่มีความคงตัวที่อุณหภูมิแตกตางกัน หรือมี
ลักษณะเชิงสัณฐานหลายแบบ (polymorphism)
ปจจัยที่สง ผลตอความแตกตางของการเกิดการเจลาติไนเซชันที่สาํ คัญ คือ 1) โครงสราง
ของอะไมโลเพกติน (ความยาวของสาย และจํานวนขนาดของกิง่ กาน) 2) องคประกอบของสาย
สตารช (อัตราสวนของอะไมโลสตออะไมโลเพกติน จํานวนไขมัน ความยาวของสายอะไมโลส
ปริมาณฟอสฟอรัส 3) การจัดเรียงตัวของเม็ดสตารช (อัตราสวนของบริเวณผลึกตออสัณฐาน)
(Gunaratne และ Hoover, 2002)
2.5.1.5 ผลตอโครงสรางผลึก
Hoover และ Manuel (1996a) ไดทําการศึกษาโครงสรางผลึกของสตารชขาวโพดทีม่ ี
ปริมาณอะไมโลสแตกตางกัน (waxy maize, normal maize, dull waxy maize และ
amylomaize) ซึ่งพบวาหลังจากผานการดัดแปรดวยวิธีการใหความรอนชื้นจะสงผลใหสตารชมี
ความเขมของพีคเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกลาวไดวาการใหความรอนชื้นจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สายเกลียวคูภายในเม็ดสตารช (จากการใหความรอนและความชืน้ ) สงผลใหเกิดการจัดเรียงผลึก
ใหมีปริมาณมากขึ้น
Lawal (2005) ไดนําสตารชนิวโคโคแยมมาศึกษาโครงสรางผลึกพบวาใหลักษณะ
โครงสรางแบบ A (เกิดพีคทีต่ ําแหนง 15.9, 17.2, 18.8 และ 25.0° 2θ) ซึ่งเมื่อนําไปผานการให
ความรอนชืน้ พบวาสตารชยังคงใหโครงสรางผลึกแบบ A แตความเขมของพีค (รอยละความเปน
ผลึกสัมพัทธ) มีคาลดลง
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Gunaratne และ Hoover (2002) ไดศึกษาสตารชขาวโพดชนิดตางๆ (waxy maize,
normal maize, dull waxy maize และ amylomaize) ซึ่งเมื่อนําไปผานการใหความรอนชื้นพบวา
สตารชที่มีโครงสรางผลึกแบบ B (เกิดพีคทีต่ ําแหนง 5.5, 17, 22-24° 2θ) จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางผลึกเปนแบบ A+B และมีรอยละความเปนผลึกสัมพันธลดลง ซึง่ เกิดจากการดีไฮเดรชัน
(dehydration) คือการระเหยน้ําในชองตรงกลางของโครงสรางผลึกแบบ B ซึ่งปกติโครงสรางแบบ
B สามารถจับน้ําได 36 หนวยตอ 1 ยูนิตเซลล จึงสงผลทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของสายเกลียวคูไปที่
สวนบริเวณสวนกลางของโครงสราง (central channel) หลังจากการระเหยน้าํ ออก ซึ่งการเคลื่อนที่
ของสายเกลียวคูจะสงผลตอการทําลายโครงสรางผลึก หรือทําใหเกิดการจัดเรียงโครงสรางผลึก
แบบใหม สวนในสตารชที่มโี ครงสรางผลึกแบบ A (เผือก นิวโคโคแยม และจากรากของมัน
สําปะหลัง) จะไมเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสรางผลึกและรอยละความเปนผลึกสัมพัทธ
เนื่องจากความสามารถในการจับน้าํ บริเวณตรงกลางโครงสรางผลึกมีปริมาณมีนอยกวา (4 หนวย
ตอ 1 ยูนิตเซลล) จึงไมสงผลตอการเกิดการเปลี่ยนแปลง
Vermeylen, Goderis และ Delcour (2006) ไดทําการศึกษาผลของการใหความรอนชื้น
แกสตารชมันฝรั่ง พบวาหลังการดัดแปรสตารชจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางจากแบบ B มา
เปนแบบ A+B แตเมื่อทําการดัดแปรที่สภาวะสูง คือทําการใหความรอนที่สงู (130 องศาเซลเซียส)
จะสงผลใหโครงสรางเกิดการเปลี่ยนแปลงมาเปนผลึกแบบ A ทัง้ หมด โดยใหเหตุผลวาการให
ความรอนที่สูงจะทําใหเกิดการตัดแบงโมเลกุลของอะไมโลเพกตินสายหลักลง ทําใหเกิดสาย
อะไมโลเพกตินมากพอที่จะเกิดการสรางโครงสรางผลึกใหมที่สมบูรณและ/หรือมีขนาดผลึกที่ใหญ
ขึ้น
สตารชจากธัญพืช (ซึ่งสวนมากมีผลึกแบบ A) เมื่อนําไปผานการใหความรอนชื้น จะมีพีค
ใหมเกิดขึ้น 2 พีค ซึ่งเปนพีคที่เปนลักษณะเฉพาะของแบบ V ซึ่งเกิดจากสารประกอบเชิงซอน
ระหวางอะไมโลสและไขมัน (Jacob และ Delcour, 1998)
Gunaratne และ Hoover (2002) ไดกลาวไววาความแตกตางของปริมาณผลึกเกิด
เนื่องมาจาก 1) ขนาดของผลึก 2) การจัดเรียงตัวของสายเกลียวคู (ภายในบริเวณผลึก) 3) ความ
ยาวเฉลี่ยของสายอะไมโลเพกติน 4) จํานวนโมลของสายอะไมโลเพกตินสายสั้นๆ (DP 10-13)
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2.5.1.6 ผลตอกําลังการพองตัวและการละลาย
การใหความรอนชื้นจะสงผลใหคากําลังการพองตัวและความสามารถในการละลายลดลง
ดังเชนการทดลองในสตารชมันเทศ 2 สายพันธุท ี่มีปริมาณอะไมโลสแตกตางกัน (รอยละ 15.2
และ 28.5) (Collado และ Corke, 1999) ขาวฟางสีขาว (Olayinka, Adebowale และ OluOwolabi, 2008) ขาวโพดทีม่ ีปริมาณอะไมโลสแตกตางกัน (Hoover และ Manuel, 1996a,
Gunaratne และ Hoover, 2002 ) นิวโคโคแยม (Lawal, 2005) โดย Olayinka, Adebowale และ
Olu-Owolabi (2008) กลาววาการลดลงของกําลังการพองตัว และคาสามารถในการละลายเกิด
เนื่องจากการใหความรอนชืน้ จะทําใหเกิดการจับกันของ 1) สายอะไมโลสกับอะไมโลส 2) อะ
ไมโลเพกตินกับอะไมโลเพกติน 3) สายอะไมโลสกับไขมัน (amylose-lipid complex) 4) การ
เปลี่ยนแปลงความเปนผลึก คือมีปริมาณผลึกเพิ่มมากขึ้น 5) ปริมาณอะไมโลส 6) ความยาวของ
สายสตารช
Olayinka, Adebowale และ Olu-Owolabi (2008) ไดทําการดัดแปรสตารชขาวฟางสีขาว
โดยการใหความรอนชืน้ พบวาเมื่อระดับความชืน้ ของการดัดแปรเพิ่มมากขึ้นจะสงผลทําใหคาการ
ละลายลดลง ในขณะที่ Adebowale และคณะ (2005a) พบวาเมื่อทําการเพิม่ ความชื้นแกสตารช
จะสงผลทําใหสตารชมีคาการละลายเพิ่มสูงขึ้น เชนเดียวกับการทดลองของ Lawal (2005); Klup
และ Lorenz (1981)
Tester และ Morrison (1990) ไดทําการศึกษาสตารชขาวโพดที่มีปริมาณอะไมโลสแตก
ตางกัน พบวาปจจัยแรกที่สง ผลตอกําลังการพองตัวคือปริมาณอะไมโลสและอะไมโลเพกติน แต
Cooke และ Gidley (1992) พบวาแรงยึดเกาะกันภายในเม็ดสตารชและความเปนผลึกของเม็ด
สตารชสงผลตอคากําลังการพองตัว
2.5.1.7 ผลตอความใส
สตารชจากนิวโคโคแยมถูกนํามาศึกษาผลของการใหความรอนชืน้ ตอความใสและการเกิด
รีโทรกราเดชันของสตารชสุก (paste) พบวาหลังจากผานการใหความรอนชื้นจะสงผลทําใหสตารช
สุกมีคารอยละการสองผานของแสง (คาความใส) ลดลงเมื่อเทียบกับสตารชที่ไมผานการดัดแปร
และเพื่อศึกษาการเกิดรีโทรกราเดชันของสตารชไดทําการเก็บรักษาสตารชสุกไวเปนระยะเวลา 10
วัน พบวาเมื่อระยะเวลาผานไป สตารชทัง้ ที่ผา นและไมผานการดัดแปรมีคาความใสลดลง ซึ่ง
แสดงวาสตารชเกิดการรีโทรกราเดชันไดเพิม่ มากขึน้ และยังพบอีกวาสตารชที่มีปริมาณความชืน้
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สูงกวาจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของความขุน ลดลง บงชีว้ าการใหความรอนชื้นจะมีผลในการยับยัง้
อัตราการเพิม่ ขึ้นของความขุนในสตารชสุกที่ผานการดัดแปร (Lawal, 2005)
พนิดา (2549) พบวาระดับของความชื้นและระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงคาความใสของสตารชสุก ซึง่ ถาระดับของการดัดแปรในสภาวะที่มีความชื้นต่าํ ๆ (รอย
ละ 10) จะไมสงผลทําใหเกิดความแตกตางทางดานความใสของสตารชขาวเจาที่ผา นการใหความ
รอนชื้น สวนการดัดแปรในสภาวะที่สูงๆ (ความชืน้ รอยละ 20-30 และเพิ่มระยะเวลาในการดัดแปร
คือ 4-16 ชั่วโมง) จะมีคารอยละการสองผานของแสง (ความใส) ลดลงเมื่อเทียบกับสตารชขาวเจา
ที่ไมผานการดัดแปร
Lawal (2005) ไดกลาวไววาปจจัยที่สง ผลตอความใสของสตารชคือ 1) การพองตัวของ
เม็ดสตารช 2) การหลุดออกของอะไมโลสและอะไมโลเพกติน 3) ความยาวของสายอะไมโลสและ
อะไมโลเพกติน 4) พันธะทัง้ ภายในและภายนอกโมเลกุลสตารช 5) ปริมาณไขมัน 6) การเกิด
พันธะการเขื่อมขามและการเกิดหมูก ารแทนที่ ซึ่งการเกิดความขุนปจจัยแรกคือการเกิดการรวมตัว
กันของอะไมโลส หรือการเกิดผลึกเพิ่มมากขึ้น สวนการเกิดการรวมตัวกันของสายอะไมโลเพกติน
จะเกิดเปนอันดับถัดไป
2.5.2

คุณสมบัติและการนําไปใชประโยชน

Abraham (1993) พบวาสตารชมันสําปะหลังที่ผานการใหความรอนชืน้ จะมีความคงทน
ตอการแชแข็งและการละลายที่ดี เมื่อนําไปใชเปนสวนของไสพาย พบวาทําใหไดคุณสมบัติทาง
ประสาทสัมผัสและการยอมรับที่ดีจากผูบริโภค
Miyazaki และ Morita (2005) ไดทําการศึกษาโดของขนมปงจากสตารชขาวโพดทีม่ ี
ปริมาณอะไมโลสสูง พบวาการใหความรอนชื้นทําใหปริมาตรและความยืดหยุน ของโดลดลง มีคา
การพองตัวและการเกิดเจลาติไนเซชันที่ต่ํากวาสตารชดิบ ทําใหไดเปลือกของขนมปงที่แข็ง แตใน
กรณีของ Lorenz และ Klup (1981) พบวาการใหความรอนชื้นจะชวยพัฒนาคุณภาพของขนมปง
และขนมอบทีท่ ําจากสตารชมันฝรั่ง โดยขนมปงและขนมอบจะมีปริมาตรที่เพิม่ ขึ้น เนื้อผลิตภัณฑมี
ุ ภาพลดลง
ลักษณะที่แนนแข็งลดลง แตผลิตภัณฑที่ทําจากสตารชขาวสาลีจะมีคณ
Hormdok และ Noomhorm (2007) ไดทําการศึกษาผลของสตารชขาวเจาที่ผานการให
ความรอนชืน้ และการแชผสานเนื้อ (annealing) ตอคุณภาพของเสนกวยเตี๋ยว พบวาเสนกวยเตี๋ยว
ที่ไดมีความแข็งเพิม่ มากขึ้น แตมีระยะเวลาในการทําใหสุก และคาความเหนียวลดลง
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Collado และ Corke (1999) พบวาเนื้อสัมผัสของเจลที่ไดจากสตารชมันเทศที่ผานการดัด
แปรดวยวิธีการใหความรอนชื้นจะมีคา ความแข็ง (hardness) การเกาะติดผิว (adhesiveness)
เพิ่มขึ้น และสตารชสุกมีคาความคงตัวตอการเฉือนเพิม่ มากขึน้
2.6

การดัดแปรสตารชดวยวิธกี ารเชื่อมขาม (Cross-linking)

สตารชเชื่อมขามหรือที่มีชื่อเรียกชื่ออื่นๆ วา cross-linked starch หรือ cross bonded
starch หรือ inhibit starch เปนสตารชที่ผา นการเชื่อมขาม ซึง่ เปนการดัดแปรสตารชโดยใช
สารเคมีที่มหี มูฟ งกชันมากกวา 1 หมู (multifunctional reagent) เรียกสารเคมีนนั้ วา crosslinking reagent เชน โซเดียมไตรเมตาฟอสเฟต ฟอสฟอรัสออกไซด และอิพิคลอโรไฮดริน เปนตน
สารเคมีที่ใชนสี้ ามารถทําปฏิกิริยากับหมูไ ฮดรอกซิลของโมเลกุลสตารชไดมากกวา 1 หมู ทําใหเกิด
การเชื่อมขามระหวางโมเลกุลของสตารชในสภาพแขวนลอย
ฟอสฟอรัสออกซีคลอไรดเปนสารทีน่ ิยมใชในการผลิต crosslinked starch esters โดยทํา
ปฏิกิริยาทีพ่ ีเอชสูง (ประมาณ 11.5) ในสภาวะที่มีเกลือหรือไมมีเกลือ เกลือที่ใชกนั คือโซเดียมคลอ
ไรด หรือโซเดียมซัลเฟต ตามปกติปฏิกิริยาจะสิน้ สุดภายใน 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมหิ อง สตารชดัดแปร
ที่ไดจัดเปน di-starch phosphate แตฟอสฟอรัสออกซีคลอไรดเปนสารเคมีที่มีความเปนพิษ ซึ่ง
ควันไอสามารถปนเปอนกับอากาศไดงา ย (Wu และ Seib, 1990)
โซเดียมไตรเมตตาฟอสเฟตสามารถใชในการผลิต crosslinked starch esters ที่เปน distarch phosphate ไดเชนเดียวกับฟอสฟอรัสออกซีคลอไรด แตโซเดียมไตรเมตตาฟอสเฟต ตอง
ใชเวลาในการทําปฏิกิริยานานกวามาก อยางนอยหลายชั่วโมง สตารชดัดแปรที่ไดมีคุณสมบัติ
คลายคลึงกับการใชฟอสฟอรัสออกซีคลอไรด
การใชสวนผสมของ adipic และ acetic anhydride จะทําใหเกิด organic ester
linkages ในสตารชที่คงตัวมากตอสภาวะพีเอชเปนกลาง แตในสภาวะที่เปนกรดหรือเบสมากๆ จะ
คงตัวนอยกวา ether หรือ inorganic ester linkages ดังนัน้ การใชสวนผสมดังกลาวในการดัด
แปรจึงควรทําปฏิกิริยาทีพ่ ีเอชต่ํากวา 9 สตารชดัดแปรที่ไดจะมีการถูกแทนที่ดวยหมูอ ะซีทิลรวม
ดวย
โดยทัว่ ไปการเชื่อมขามจะชวยเสริมพันธะไฮโดรเจนในเม็ดสตารชดวยพันธะเคมี ซึ่งจะทํา
หนาทีเ่ หมือนสะพานเชื่อมระหวางโมเลกุล ดังนัน้ เมื่อใหความรอนแกสตารชเชื่อมขามในน้ํา พันธะ
ไฮโดรเจนจะถูกทําลาย แตเม็ดสตารชยังคงอยูในสภาพปกติ
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การเชื่อมขามเปนการควบคุมคุณสมบัติในระดับเม็ดสตารช ซึ่งพันธะไฮโดรเจนจะนอย
มาก เมื่อเทียบกับน้าํ หนักสตารชและปริมาณกลูโคสทัง้ หมดทีม่ ีภายในเม็ดสตารช สตารชเชื่อม
ขามโดยสวนใหญจะมีพันธะครอสลิง 1 พันธะตอกลูโคส 100-3,000 หนวย
ในอุตสาหกรรมอาหารมีเกณฑกําหนดและลักษณะชีบ้ งของสตารชดัดแปรประเภทได
สตารชฟอสเฟตคือ ปริมาณฟอสเฟต (คํานวณเปนฟอสฟอรัส) ไมเกินรอยละ 0.14 สําหรับสตารช
ดัดแปรที่มาจากสตารชมันฝรั่งหรือจากขาวสาลี และไมเกินรอยละ 0.04 สําหรับสตารชประเภทอื่น
เจลของสตารชดัดแปรที่ไดตองมีความคงตัว และเกิดเปนเจลที่อุณหภูมิสูงกวาสตารชดิบโดยทั่วไป
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2535)
ไดสตารชฟอสเฟตสามารถใชไดในอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตโดยการทําปฏิกิริยาระหวาง
สารแขวนลอยสตารชกับฟอสฟอรัสออกซีคลอไรด หรือโซเดียมไตรเมตตาฟอสเฟตในสภาวะเบส
ดังภาพที่ 10 และ 11 อัตราการเกิดปฏิกริ ิยาของฟอสฟอรัสออกซีคลอไรดจะดําเนินไปอยาง
รวดเร็ว สําหรับอัตราการเกิดปฏิกิริยาของโซเดียมไตรเมตตาฟอสเฟตจะเปนไปอยางชาๆ สามารถ
เรงปฏิกิริยาใหเร็วขึ้นไดโดยทําปฏิกิริยาในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง ไดสตารชฟอสเฟตจะมีพนั ธะ
inorganic ester เชื่อมหมูไฮดรอกซิลภายในโมเลกุลสตารช ทําใหสามารถตานทานความเปนกรด
และเบสออนๆ ได แตสามารถถูกยอยไดในสภาวะที่เบสปานกลาง
สภาวะที่ใชผลิตสตารชเชื่อมขามจะแตกตางกันไปตามสารเคมีที่ใช โดยทั่วไปจะทํา
ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิหองจนถึง 50 องศาเซลเซียส ภายใตสภาวะเปนกลางคอนขางเบส แตต่ํากวา
ระดับที่จะทําใหสตารชเกิดการพองตัว เมื่อถึงระดับการเชื่อมขามที่ตองการ ก็หยุดปฏิกิริยาดวย
การปรับ pH ใหเปนกลาง แลวกรองลางเกลือหรือสารเคมีที่ไมทาํ ปฏิกริ ิยาและสิ่งเจือปนออก
(Rutenberg และ Solarek, 1984)
Chatakanonda, Varavinit และ Chinachoti (2000) ไดทําการศึกษาผลของการเชือ่ ม
ขามตอคุณสมบัติทางความรอนของสตารชขาวเจาที่ถกู ทําการเชื่อมขามโดยใชโซเดียมไตรเมตตา
ฟอสเฟตและโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต (99:1) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเปนระยะเวลา 20
ชั่วโมง เชนเดียวกับ Sang และ Seib (2006) ที่ทาํ การศึกษาในสตารชขาวโพด สวน Kim และ
Lee (2002) ไดนําสตารชมันฝรั่งไปทําการเชื่อมขามดวยสารละลายอิพิคลอโรไฮดรินที่ระดับความ
เขมขนรอยละ 0.1, 0.5, 1.0 และ 2.0 ที่อณ
ุ หภูมิหอง เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง สวนในกรณีของ
Bail, Morin และ Marchessault (1999) ไดทําการตรวจสอบลักษณะการเชื่อมขามของสตารช
ขาวโพดที่มีปริมาณอะไมโลสสูงโดยใชสารละลายโซเดียมไตรเมตตาฟอสเฟตที่ระดับความเขมขน
ตางกัน ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และนําสตารชที่ไดไปทําการตรวจสอบคุณสมบัติหลังจาก
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ผานการทําเปนสวนเติมเต็มในเม็ดยา Yeh และ Yeh (1993) ไดนําสตารชขาวเจามาทําการเชื่อม
ขามดวยสารละลายฟอสฟอรัสออกซีคลอไรดที่ความเขมขนรอยละ 0.1 ในสารละลายดางที่มี
โซเดียมซัลเฟตรอยละ 5 โดยการทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 15, 30,
60 และ 120 นาที เชนเดียวกับการทดลองของ Wu และ Seib (1990) ที่ศึกษาในสตารชขาว
บารเลยขาวเหนียวที่ความเขมขนรอยละ 0.005-0.020 ทีอ่ ุณหภูมิ 15-35 องศาเซลเซียส เปน
ระยะเวลา 20-100 นาที โดยสารละลายมีพีเอช 10-11.5 จากงานวิจยั สวนมากไดมีการนําสตารช
เชน สาคู (Aziz และคณะ, 2004; Wattanachant และคณะ, 2003) ขาวสาลี (Woo และ Seib,
1997) ขาวเจา (Yeh และ Yeh, 1993) ขาวบารเลย (Wu และ Seib, 1990) ที่ผานการทํา
ปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชันแลวมาทําการเชื่อมขาม (HP+CL) และนําสตารชที่ไดมาทําการ
ตรวจสอบลักษณะทางเคมีและกายภาพ ทางดานความหนืด ทางความรอน และการทนตอการแช
แข็งและการละลายตอไป
O
2St-OH + Cl-P-Cl

O
NaCl

Cl
(สตารช) (ฟอสฟอรัสออกซีคลอไรด)

St-O-P-O-St

+

NaCl

ONa
(ไดสตารชฟอสเฟต)

ภาพที่ 10 ปฏิกิริยาระหวางสตารชกับฟอสฟอรัสออกซีคลอไรด

O
2St-OH + P-ONa
O O
O=P-O-P=O
ONa ONa
(โซเดียมไตรเมตตาฟอสเฟต)

Na2CO3

O
St-O-P-O-St
ONa
(ไดสตารชฟอสเฟต)

ภาพที่ 11 ปฏิกิริยาระหวางสตารชกับโซเดียมไตรเมตตาฟอสเฟต

+

OH OH
O=P-O-P=O
ONa ONa
(โซเดียมไดไฮโดรเจน
ไพโรฟอสเฟต)
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2.6.1 ผลของการดัดแปรดวยวิธกี ารเชื่อมขามตอคุณสมบัติของสตารช
2.6.1.1 ผลตอลักษณะสัณฐาน
การใช Scanning Electron Microscope (SEM) จะทําใหเราทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสรางของเม็ดสตารชหลังจากผานการดัดแปรไดมากขึ้น หลังจากสตารชมันฝรั่งผานการ
ดัดแปรดวยการใชฟอสฟอรัสออกซีคลอไรดและอิพิคลอโรไฮดริน พบวาหลังการเชื่อมขามเม็ด
สตารชยังคงมีผิวที่เรียบไมแตกตางกับสตารชที่ไมผานการดัดแปร จึงกลาวไดวา การดัดแปรดวย
วิธีการเชื่อมขามไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเม็ดสตารช
เชนเดียวกับการทดลองของ Kim และ Lee (2002) ในสตารชมันฝรั่งทีไ่ มพบการเปลีย่ นแปลงของ
เม็ดสตารชหลังผานการเชื่อมขาม ถึงแมจะมีการใชความเขมขนของสารละลายอิพิคลอโรไฮดริน
เพิ่มสูงขึ้น ในกรณีของ Yeh และ Yeh (1993) พบวาการดัดแปรดวยวิธีการเชื่อมขามไมสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงขนาด หรือลักษณะปรากฏของสตารชขาวเจาเปยกหลังผานการใหความรอนที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 30 นาที โดยสตารชยังคงมีลักษณะทีเ่ ปนโครงสราง
รางแหอยู แตเมื่อทําการใหความรอนที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 30 นาที จะ
สงผลทําใหสตารชมีลักษณะที่เปนโครงสรางตาขายเพิ่มมากขึ้น
2.6.1.2 ผลตอความหนืด
สตารชจะแสดงพฤติกรรมดานความหนืดเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความ
เขมขน และแรงกวน จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําใหเราสามารถวัดคุณสมบัติดานความหนืด
เมื่อทําการวิเคราะหดวยเครื่องบราเบนเดอร (Brabender Amylograph) หรือ rapid visco
analyzer (RVA)
Yeh และ Yeh (1993) ไดทําการวัดคุณสมบัติทางดานความหนืดของสตารชดวยเครื่อง
บราเบนเดอร โดยสตารชจะใหความหนืดเริ่มตนที่อุณหภูมิ 71.4 องศาเซลเซียส คาความหนืด
สูงสุด 600 BU (Brabender unit) ที่อุณหภูมิ 84.6 องศาเซลเซียส หลังจากผานการดัดแปรดวย
วิธีการเชื่อมขาม สตารชขาวเจาจะมีความหนืดสูงสุดเพิ่มขึ้นคือ 800 BU ที่อุณหภูมิ 87 องศา
เซลเซียส
Liu, Ramsden และ Corke (1999) พบวาหลังผานการเชื่อมขาม สตารชขาวเจาจะมี
ความหนืดสูงสุด อุณหภูมิในการเริ่มเกิดความหนืดลดต่ําลง แตในสตารชขาวเหนียวจะมีคาเพิ่ม
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สูงขึ้น และสตารชทั้งสอง จะมีคาเบรกดาวนลดต่ําลง ความหนืดขณะรอน ความหนืดขณะเย็น
เพิ่มสูงขึ้น Hirsch และ Kokini (2002) ไดทําการศึกษาสารเคมีที่ใชในการเชื่อมขามพบวา
ฟอสฟอรัสออกซีคลอไรดจะใหคุณสมบัติทางดานความหนืดสูงกวาสารเคมีชนิดอืน่ (โซเดียมไตร
เมตตาฟอสเฟตและ อิพิคลอโรไฮดริน)
2.6.1.3 ผลตอการเกิดเจลาติไนเซชัน
Singh, Kaur และ MaCarthy (2007) กลาววาการเกิดการเจลาติไนเซชันคือการทําลาย
โมเลกุลภายในเม็ดสตารช ซึ่งสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไมผันกลับของการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติของสตารช เชน การพองตัวของเม็ดสตารช การหลอมเหลวของผลึก การสูญเสีย
birefringence และการละลายของสตารช
Chatakanonda, Varavinit และ Chinachoti (2000) ไดทําการศึกษาอุณหภูมิในการเกิด
การเจลาติไนเซชันของสตารชขาวเจาดวยเครื่อง DSC พบวาสตารชขาวเจาจะมีอุณหภูมิเริ่มเกิด
การเจลาติไนเซชัน (To) เทากับ 57.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิทที่ ําใหสตารชดูดความรอนสูงสุด
ขณะเกิดการเจลาติไนเซชัน (Tp) เทากับ 67.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมสิ ุดทายที่สตารชเกิดการ
เจลาติไนเซชัน (Tc) เทากับ 76.8 องศาเซลเซียส และพลังงานเอนทาลปของการเกิดการเจลาติไน
เซชัน (ΔHgel) เทากับ 6.7 J/g และหลังจากผานการดัดแปรสตารชดวยการเชื่อมขามจะมีชว งการ
เกิดเจลาติไนเซชัน (Tc- To) แคบขึ้นเมื่อเทียบกับสตารชที่ไมผานการดัดแปรและสตารชควบคุม
(ไมเติมโซเดียมไตรเมตตาฟอสเฟต) สตารชควบคุมจะมีอุณหภูมิในการเกิดการเจลาติไนเซชัน
ลดลงเล็กนอย แตสตารชที่ผา นการเชื่อมขามจะมีอุณหภูมิในการเกิดการเจลาติไนเซชันเพิม่ สูงขึน้
เล็กนอย และจะมีคาเพิ่มขึน้ เมื่อระดับของการดัดแปรเพิ่มสูงขึน้ จากผลดังกลาวทําใหยืนยันไดวา
หมูฟอสเฟตจะเขาไปในโมเลกุลของสตารช สงผลทําใหสตารชเกิดการจับตัวกันแนนมากขึ้น และมี
คา ΔHgel ลดต่ําลงหลังผานการเชื่อมขาม และยังพบพีคที่เกิดขึ้นอีก 1 พีคที่อุณหภูมิ 90-110
องศาเซลเซียส ซึ่งเปนลักษณะของการรวมตัวกันของอะไมโลสและไขมัน (amylose-lipid
complex)
Choi และ Kerr (2003) รายงานวาการเชื่อมขามโดยใชสารฟอสฟอรัสออกซีคลอไรดที่
ระดับต่ําๆ จะทําใหชวงการเกิดการเจลาติไนเซชันของสตารชไมแตกตางจากสตารชที่ไมผานการ
ดัดแปร ในขณะที่ถา ใชระดับของการดัดแปรเพิ่มสูงขึน้ จะสงผลทําใหอณ
ุ หภูมิในการเกิดการเจลาติ
ไนเซชันเพิ่มสูงขึ้นและคา ΔHgel เพิ่มสูงขึ้น คลายกับการทดลองของ Yeh และ Yeh (1993)
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Kaur, Singh และ Sodhi (2002) กลาววาลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางความรอนของ
สตารชที่ผานการเชื่อมขามจะขึ้นอยูกับ 1) ความเขมขนและชนิดของสารที่ใชในการทําปฏิกิรยิ า
2) สภาวะที่ใชในการดัดแปร 3) แหลงของเม็ดสตารช
2.6.1.4 ผลตอโครงสรางผลึก
Kim และ Lee (2002) ไดทําการศึกษาการดัดแปรการเชื่อมขามของสตารชมันฝรั่งและนํา
สตารชไปทําการตวจสอบลักษณะโครงสรางผลึกของเม็ดสตารชดวยเครื่อง X-ray diffraction
พบวาสตารชมันฝรั่งมีโครงสรางผลึกแบบ B คือเกิดพีคที่ตําแหนง 5.59, 14.4, 17.2 และ 22.1°
2θ แตหลังจากผานการดัดแปรดวยดวยวิธีการเชื่อมขาม สตารชจะเกิดพีคที่ตําแหนง 14.4, 17.2,
22 และ 24° 2θ แตยังคงมีโครงสรางผลึกเปนแบบ B เชนเดียวกับสตารชที่ไมผานการดัดแปร
และเมื่อพิจารณาถึงปริมาณรอยละความเปนผลึกสัมพัทธ พบวาไมเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึง่ แสดง
วาการทําการเชื่อมขามไมสงผลตอความเปนผลึกของเม็ดสตารช
2.6.1.5 ผลตอกําลังการพองตัวและคาการละลาย
Kaur, Singh และ Singh (2004) ไดศึกษาการเชื่อมขามของเม็ดสตารชมันฝรั่งโดยการทํา
ปฏิกิริยากับฟอสฟอรัสออกซีคลอไรด พบวาหลังผานการเชื่อมขามสตารชจะมีคารอยละกําลังจาก
พองตัวลดลงเปนรอยละ 20-25 (สตารชทีไ่ มผานการดัดแปรมีคารอยละกําลังการพองตัวเทากับ
28-31) เชนเดียวกับการดัดแปรโดยใชสารอิพิคลอโรไฮดริน คารอยละกําลังการพองตัวลดลงเปน
23-27 เชนเดียวกับการทดลองในสตารชขาวเจาทีห่ ลังจากผานการดัดแปรสตารชจะมีคารอยละ
กําลังการพองตัวเหลือเทากับ 9 (สตารชที่ไมผานการดัดแปรมีคารอยละกําลังการพองตัวเทากับ
18) และสตารชขาวเหนียวทีม่ ีรอยละกําลังการพองตัวลดลงเหลือเทากับ 14 (สตารชที่ไมผานการ
ดัดแปรมีคารอยละกําลังการพองตัวเทากับ 41) (Liu, Ramsden และ Corke, 1999)
Singh, Kaur และ MaCarthy (2007) กลาววาการที่กาํ ลังการพองตัวของสตารชที่ผา น
การเชื่อมขามมีคาลดลงเนื่องมาจาก 1) ชนิดของสารที่ใชในการทําปฏิกิริยา 2) สภาวะที่ใชในการ
ดัดแปร 3) ชนิดของเม็ดสตารช ซึ่ง Leach และคณะ (1959) เสริมวาความแข็งแรงของรางแห
(micellar network) ภายในเม็ดสตารช เปนปจจัยหลักทีค่ วบคุมการพองตัวของเม็ดสตารช สวน
Choi และ Kerr (2003) รายงานวาการเกิดการเชื่อมขามภายในเม็ดสตารชจะสงผลใหเม็ดสตารช
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เกิดการตานทานตออุณหภูมิและความรอนไดมากขึน้ ซึง่ ความแข็งแรงของพันธะที่เกิดการเชื่อม
ขามภายในเม็ดสตารชจะทําใหตานทานตอการพองตัว
Yeh และ Yeh (1993) ไดทําการศึกษาความสามารถในการละลายของสตารชขาวเจาใน
สารละลาย dimethyl sulphoxide (DMSO) พบวาการละลายของสตารชขาวเจาจะเพิ่มขึ้นอยาง
เปนเสนตรงเมือ่ ระยะเวลาเพิม่ ขึ้น สวนสตารชขาวเจาที่ผา นการเชื่อมขามจะมีคา การละลายลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับสตารชที่ไมผานการดัดแปร เนื่องจากการเชื่อมขามจะสงผลทําใหพนั ธะ
ระหวางสายสตารชเพิ่มสูงขึ้นและเกิดการรวมตัวกันภายในเม็ดสตารช Sahai และ Jackson
(1996) กลาววาการละลายใน methyl sulphoxide จะแตกตางกันตามขนาดของเม็ดสตารช
2.6.1.6 ผลตอความใส
Wattanachant และคณะ (2003) ไดศึกษาผลของการเชื่อมขามในสตารชสาคู โดยใชสาร
ในการทําปฏิกริ ิยาที่แตกตางกัน ตอคาความใสหรือรอยละการสองผานของแสงที่ความยาวคลื่น
650 นาโนเมตร (T650) ของสตารช พบวาหลังจากผานการเชื่อมขามสตารชจะมีคารอยละการสอง
ผานของแสงลดลง โดยสตารชสาคูที่ไมผานการดัดแปรจะมีคารอยละการสองผานของแสงเทากับ
รอยละ 54 ซึ่งมีความใสมาก แตหลังจากผานการเชื่อมขามสตารชมีคาความใสเทากับรอยละ
22.5, 21.9 และ 20.0 (เมื่อใชฟอสฟอรัสออกซีคลอไรด อิพิคลอโรไฮดริน และสารผสมระหวาง
โซเดียมไตรเมตตาฟอสเฟตและโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต ตามลําดับ) การเชื่อมขามจะสงผลในการ
ลดคาความใสของสตารชซึ่งสามารถยืนยันไดจากการทดลองของ Kerr และ Cleveland (1959);
Lim และ Seib (1993); Wu และ Seib (1990)
สตารชสุก (paste) ที่ผานการเชื่อมขามในระดับสูงๆ จะสงผลทําใหมีรอ ยละการสองผาน
ของแสง หรือคาความใสต่ํากวาสตารชที่ไมผานการเชื่อมขาม อาจเนือ่ งมาจากการเกิดเจลาติไนเซ
ชันที่ไมสมบูรณ และการลดกําลังการพองของเม็ดสตารชที่ผานการเชือ่ มขาม จึงสงผลในการลด
คาความใสของเม็ดสตารชดวย (Woo และ Seib, 1997)
Singh, Kaur และ MaCarthy (2007) พบวาความแตกตางในดานลักษณะทางสัณฐาน
ของเม็ดสตารช ปริมาณอะไมโลส และระดับของการแทนที่ จะสงผลตอรอยละการสองผานของ
แสง ซึ่งการสะทอนแสงอาจเกิดจากการทีโ่ ครงสรางของเม็ดสตารชเกิดความไมสม่าํ เสมอ
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2.6.2 คุณสมบัติและการนําไปใช
พันธะโควาเลนตที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมขามจะชวยเสริมใหพนั ธะไฮโดรเจนมีความแข็งแรง
มากขึ้น ลดการพองตัวของเม็ดสตารช อุณหภูมิการเกิดเจลาติไนเซชันสูงขึน้ ทนตอความรอน แรง
เฉือน และความเปนกรดในการแปรรูปอาหาร เพิ่มความหนืดของสตารชสุกที่รอน ทําใหสตารชสุก
มีลักษณะคลายขี้ผึ้ง เพิม่ ความเหนียวใหแกสตารชที่พองตัว ทําใหเม็ดสตารชมีลักษณะเปนเนื้อ
เดียวกัน ไมแตกออก มีคุณสมบัติเปนสารเพิ่มความขนหนืดที่สูง ชวยปรับปรุงคุณสมบัติของ
สตารชใหเหมาะแกการหุงตม เมื่อเพิ่มระดับการทําครอสลิงจะเพิ่มความแข็งแรงใหแกเม็ดสตารช
จึงเหมาะที่จะใชในอาหารทีม่ ีพีเอชต่ํา เชน ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ ไสผลไมสําหรับผลิตภัณฑ
ขนมอบ และอาหารที่ผานการใหความรอนสูง เชนอาหารกระปอง
ลักษณะโครงสรางภายนอกของสตารชเชือ่ มขามไมมีการเปลี่ยนแปลง พันธะเคมีที่เกิดขึ้น
เสริมพันธะไฮโดรเจนทําใหเม็ดสตารชแข็งแรงและเสถียรมากขึ้น ไมแตกงาย มีการละลายลดลง มี
อุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชันสูงขึ้น สตารชเปยกมีความตานทานตอแรงเฉือนและความเปน
กรดมากขึ้น ลักษณะเนื้อครีมเนียนคลายขี้ผึ้ง ใชเปนสารเพิ่มความขนในอาหาร เหมาะสําหรับใช
กับผลิตภัณฑที่มีสภาพเปนกรด ใชอุณหภูมิสูงเปนเวลานาน และมีแรงเฉือนจากการกวนของ
เครื่องมือหรือสงผานตามทอโดยใชปม รวมทั้งชลอการเกิดเจลาติไนเซชันทําใหผลิตภัณฑมีความ
ขนหนืดตามทีต่ องการเมื่อเย็นตัวลง ฟลม ทีไ่ ดมีคุณสมบัติที่ดี มีความคงตัว เหมาะสําหรับใชใน
อุตสาหกรรมสิง่ ทอ (กลาณรงค และเกื้อกูล, 2546)
ในอุตสาหกรรมอาหาร อาศัยคุณสมบัติของสตารชเชื่อมขามที่ไมสูญเสียความหนืดที่ pH
ต่ํา นํามาใชเปนสารใหความขนหนืดสําหรับอาหารที่มีความเปนกรดสูง เชน ซอส น้าํ สลัด และ
อาศัยคุณสมบัติของสตารชที่มีอัตราการพองตัวและการเกิดเจลาติไนเซชันลดลงที่อณ
ุ หภูมิสูง
นํามาใชกับอาหารกระปองทีต่ องการความรอนสูง และตองการความหนืดต่ําในชวงแรก ซึ่งทําให
เกิดการนําความรอนในกระปองไดอยางรวดเร็ว ใชเวลาในการฆาเชื้อนอยลง ไดผลิตภัณฑที่มี
ความหนืดตามตองการเมื่อเย็นตัวลง (Rutenburg และ Solarek, 1984) นอกจากนีย้ ังใชผลิตเปน
อาหารวาง ไดผลิตภัณฑที่มโี พรงอากาศละเอียดและสม่าํ เสมอกวา การผลิตโดยใชสตารชที่ไมผาน
การเชื่อมขาม (ดวงใจ, 2536) และนําไปใชเปนสารใหเกิดความคงตัวในซอสมะเขือเทศ ทําใหซอส
มะเขือเทศมีความหนืดและคุณภาพทางประสาทสัมผัสเหมาะสม รักษาความคงตัวในซอสมะเขือ
เทศไดเปนเวลานาน Nabeshima และ Grossmann (2001) ไดนําสตารชมันสําปะหลังที่ผานการ
เชื่อมขามไปทําการอัดผานเกลียว พบวาผลิตภัณฑที่ไดมีความแข็งแรงของเจล คาการดูดซึมน้ํา
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ความทนตออุณหภูมิและการกวนเพิ่มมากขึ้น แตมีคาแรงยึดเหนี่ยวระหวางเจล คาความใสและ
การละลายลดลง
ในอุตสาหกรรมกระดาษ สิ่งทอ และกาว ใชสตารชครอสลิงในการเคลือบกระดาษและสิ่ง
ทอ และผลิตกาวที่ทนน้าํ ในดานอื่นๆ เชน ใชในรูปเม็ดสตารชในการทําผงโรยถุงมือแพทย ใชเปน
สารเพิ่มความขนในน้าํ ยาทําความสะอาดเตาอบ (Wurzburg, 1986a)
2.7

การดัดแปรสตารชดวยการทําปฏิกิรยิ าไฮดรอกซีโพรพิเลชัน (Hydroxypropylation)

ไฮดรอกซีโพรพิลสตารชเกิดจากการทําปฏิกิริยาระหวางสตารชกับโพรพิลีนออกไซดใน
สภาวะเบส โดยจะเกิดปฏิกิรยิ าการแทนที่ (substitution) ตรงหมู ไฮดรอกซิลที่คารบอนตําแหนง
ที่ 2 ดังสมการที่แสดงไวในภาพที่ 12 ปฏิกริ ิยาระหวางโพรพิลีนออกไซด ซึ่งมีวงแหวนอิพอกไซด
(expoxide) ที่วองไวตอการเกิดปฏิกิริยามากนีเ้ ปนปฏิกริ ิยาอันดับสอง ซึง่ ขึ้นอยูก ับความเขมขน
ของสารตั้งตนทั้งสองชนิด ในการดัดแปรสตารชนั้น สตารชเริ่มตนจะทําปฏิกิริยากับโซเดียม
ไฮดรอกไซดกอน (สมการที่ 1) จากนั้นจึงคอยทําปฏิกิรยิ ากับโพรพิลนี ออกไซด (สมการที่ 2)
หมูไฮดรอกซีโพรพิลเปนหมูท ี่มีคุณสมบัตใิ นการจับกับน้ํา จะขัดขวางการการเกาะจับกันของ
โมเลกุลสตารชดวยพันธะไฮโดรเจน ทําใหโครงสรางออนแอลง อุณหภูมิการเกิดเจลาติไนเซชัน
ลดลง ความหนืดสูงสุดเพิม่ ขึ้น ความใสเพิ่มขึ้น การเกิดรีโทรกราเดชันลดลง สามารถพองตัวไดใน
น้ําเย็น สตารชสุกมีความคงทนตอการแชแข็งและการละลาย และการเก็บรักษาในที่เย็น จึงเหมาะ
กับการใชในอาหารที่ตองมีการเก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิต่ํา คือ อาหารแชเย็นและอาหารแชเยือกแข็ง
(Tuschhoff, 1986) หมูไฮดรอกซีโพรพิลสามารถเขาไปทําลายพันธะไฮโดรเจนทัง้ ภายในและ
ภายในนอกเม็ดสตารช จึงสงผลใหโครงสรางเม็ดสตารชออนตัวลงสงผลใหสายสตารชในบริเวณ
อสัณฐานเคลือ่ นที่ไดอยางอิสระมากขึ้น (Choi และ Kerr, 2003; Seow และ Thevamalar, 1993)
Choi และ Kerr (2003) ไดทําการศึกษาผลของการทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชันตอ
ความสามารถในการดูดซึมน้าํ และการเคลือ่ นที่ของโมเลกุล โดยใชเทคนิค H-MNR และรายงานวา
ความสามารถของการดูดซึมน้ําของไฮดรอกซีโพรพิลสตารชจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการเพิ่มหมูการ
แทนที่ดวยหมูไ ฮดรอกซีโพรพิล การใชกลองจุลทรรศนเปนสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงสรางของเม็ดสตารช Kim, Hermansson และ Eriksson (1992) ไดศึกษาไฮดรอกซี
โพรพิลสตารชดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง เพื่อตรวจสอบการกระจายตัวของเม็ดสตารชหลัง
ผานการดัดแปร
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การผลิตไฮดรอกซีโพรพิเลชันสตารชในสภาวะที่มนี ้ําทําโดยนําสตารชมาเติมโซเดียม
ซัลเฟตหรือโซเดียมคลอไรด เพื่อปองกันการเกิดการพองตัวระหวางการทําปฏิกิริยา เติมโซเดียมไฮ
ดรอกไซดรอยละ 0.5-1 ของน้ําหนักสตารชแหง ทําปฏิกริ ิยากันประมาณ 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 3752 องศาเซลเซียส ถาปฏิกิรยิ าที่อุณหภูมติ ่ํากวา 37 องศาเซลเซียส ปฏิกิริยาจะดําเนินไปอยางชาๆ
แตถาปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงกวา 52 องศาเซลเซียส จะทําใหเม็ดสตารชเกิดการพองตัวได หลังจาก
นั้นปรับ pH ใหปนกลาง กรอง ลางสิ่งเจือปนออก และทําใหแหง ขอดีของการผลิตสตารชดวยวิธีนี้
คือไดเม็ดสตารชที่มีลักษณะคงเดิม และสามารถกําจัดผลพลอยได (by-product) หลังจากผลิต
เสร็จสิ้นดวยวิธีการกรองลาง ทําใหไดผลิตภัณฑที่มีความบริสุทธิ์สงู เหมาะสําหรับการนําไปใชใน
อุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้การผลิตในระบบที่มนี ้ํายังสามารถนําสตารชดัดแปรที่ไดไปดัดแปร
ดวยวิธีอนื่ ไดอยางสะดวก ทําใหไดสตารชดัดแปรที่มีคุณภาพดียิ่งขึน้ (Tuschhoff, 1986)
Chuenkamol และคณะ (2007) นําสตารชจากตนพุทธรักษาที่กนิ ได (canna starch) ไป
ผานการทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน โดยใชสตารช 200 กรัม (โดยน้ําหนักแหง) มาผสมกับ
สารละลาย 240 มิลลิลิตร ที่ประกอบไปดวย โซเดียมไฮดรอกไซด 2.6 กรัม และโซเดียมซัลเฟต
30 กรัม ทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยแปรผันระดับ
ความเขมขนของโพรพิลีนออกไซดที่รอยละ 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 และ 10.0 (v/w) หลังจากนัน้ ปรับพี
เอชเปน 5.5 สตารชที่ไดมี MS (Molar Substitution) เทากับ 0.01, 0.02, 0.03, 0.07 และ 0.11
ตามลําดับ
St-OH + NaOH
(สตารช)
StO-Na+ + CH2-CHCH3
O
(สตารช)

H20

StO-Na+ + HOH
(โซเดียมสตารชเอต)

(1)

StOCH2CHCH3 + NaOH
OH
(ไฮดรอกซีโพรพิลสตารช)

(2)

ภาพที่ 12 การเกิดปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
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Hung และ Morita (2005) ไดนําสตารชจากขาวสาลีที่มปี ริมาณอะไมโลสแตกตางกัน
(รอยละ 30 และ 23) มาทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน โดยใชสตารช 100 กรัมโดยน้ําหนักแหง
มาผสมกับสารละลาย 150 มิลลิลิตร ที่ประกอบไปดวยโซเดียมไฮดรอกไซดรอยละ 1 และ โซเดียม
ซัลเฟตรอยละ 10 หลังจากนั้นทําการปรับใหมีพเี อช 11.5 ดวยสารละลาย โซเดียมไฮดรอกไซด
0.1 โมลาร และทําการแทนที่อากาศดวยกาซไนโตรเจน ผสมโพรพิลีนออกไซด 10 กรัม ปดภาชนะ
และเก็บไวที่อณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส โดยทําการกวนตลอดเวลาเปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง
หลังจากนั้นนําสารละลายทีไ่ ดมาปรับพีเอชใหเปน 6.0-6.5 ดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความ
เขมขน 1 โมลาร หลังจากนัน้ ทําการเหวี่ยงลางและทําใหแหงที่อุณหภูมิ เชนเดียวกับการทดลองใน
สตารชมันฝรั่ง (Kaur, Singh และ Singh, 2004) สตารชขาวโพด ขาวโพดที่มีอะไมโลสสูง มันฝรั่ง
มันสําปะหลัง (Han และ BeMiller, 2008)
2.7.1 ผลของการดัดแปรดวยวิธกี ารทําปฏิกิรยิ าไฮดรอกซีโพรพิเลชันตอ
คุณสมบัตขิ องสตารช
2.7.1.1 ผลตอลักษณะสัณฐาน
เมื่อนําสตารชพุทธรักษาที่กนิ ไดมาทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชันโดยมีระดับของการ
แทนที่ (Molar substitute) เทากับ 0.01, 0.02, 0.03, 0.07 และ 0.11 แลวทําการตรวจสอบ
ลักษณะของเม็ดสตารชดวย SEM หลังจากผานการดัดแปร พบวาการทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพร
พิเลชันไมสง ผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปรางหรือพื้นผิวของเม็ดสตารช (Chuenkamol และคณะ,
2007) ซึง่ ตรงกันขามกับการทดลองของ Kaur, Singh และ Singh (2004) ซึ่งพบวาหลังจากการ
ดัดแปร สตารชมันฝรั่งที่ไดจะมีรูปรางและขนาดของเม็ดสตารชเปลี่ยนแปลงไป (โดยใชโพรพิลนี
ออกไซดรอยละ 10) จะสงผลใหเกิดการแตกหักของรูปรางเล็กนอย และเกิดเปนรองที่ผวิ ของเม็ด
สตารชอยางชัดเจน
โดย Kaur, Singh และ Singh (2004) ไดทําการวัดการกระจายตัวของขนาดอนุภาคเม็ด
สตารช ผลที่ไดสนับสนุนวาการทําปฏิกิริยาไมสงผลตอขนาดและรูปรางของเม็ดสตารช แตจะมี
บางสวนเกิดการรวมตัวกัน และมีบางสวนเกิดการแตกหัก เกิดหลุม รอยเวาบริเวณตรงกลางเม็ด
สตารช ในบางบริเวณพบวามีขนาดใหญขนึ้ ซึง่ มีทั้งสวนที่มีขนาดใหญและขนาดเล็ก ซึง่ อาจจะ
เกิดจากความแตกตางทางโครงสราง และเกิดการแตกหักของโครงสราง คลายกับ Kim,
Hermansson และ Eriksson (1992) ทีพ่ บวาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสวนใหญเกิดที่บริเวณใจ
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กลางของเม็ดสตารช โดยหมูไฮดรอกซีโพรพิลจะสงผลทําใหเกิดรอยเวา ซึ่งการกัดกรอนจะเกิดจาก
บริเวณผิวภายนอกเขาไปยังบริเวณผิวภายใน
2.7.1.2 ผลตอความหนืด
สตารชจากพุทธรักษาทีก่ ินไดถูกนํามาทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน โดยมีระดับของ
การแทนที่แตกตางกัน (MS เทากับ 0.01, 0.02, 0.03, 0.07 และ 0.11) แลวทําการวัดคุณสมบัติ
ดานความหนืดดวยเครื่อง RVA พบวาสตารชที่มีระดับการแทนที่เทากับ 0.01, 0.02 และ 0.03 จะ
เกิดไหลพีคที่เห็นไดชัดเจน และจะมีคาเบรกดาวนที่แตกตางกันอยางชัดเจน โดยจะมีคาเบรก
ดาวนเพิ่มขึน้ เมื่อระดับของการแทนที่เพิ่มมากขึ้น แตจะมีคาเซตแบค (setback) ลดลง และที่
ระดับของการแทนที่ 0.07 และ 0.11 จะมีความหนืดสูงสุดเพิ่มสูงขึน้ และไมมีไหลพคี เกิดขึ้น มีคา
เบรกดาวนเพิม่ สูงขึ้นและเซตแบคลดต่ําลง (Chuenkamol และคณะ, 2007) เชนเดียวกับการ
ทดลองของ Pal, Singhal และ Kulkami (2002) ทีท่ ําการศึกษาคุณสมบัติดานความหนืดของ
สตารชจากขาวโพดและ amaranth starch หลังผานการทําการปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน และ
พบวาเมื่อระดับการแทนที่เพิม่ สูงขึ้นจะมีผลลดอุณหภูมิในการเริ่มเกิดความหนืด โดยสตารชจาก
amaranth (ปริมาณอะไมโลสต่ํากวา) จะมีอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชันต่ํากวาสตารชจาก
ขาวโพด (ปริมาณอะไมโลสสูงกวา) ซึง่ สตารชที่มีปริมาณอะไมโลสสูงจะเกิดการรวมตัวกันทําให
น้ําซึมผานไดยาก จึงลดอุณหภูมิในการเกิดการเจลาติไนเซชัน แตในการดัดแปรของสตารขาวโพด
ที่ระดับการแทนที่ 0.10 จะสงผลในการลดคาความหนืดสูงสุด ซึ่งเกิดจากหมูแทนทีท่ าํ ใหเกิดการ
สูญเสียโครงสราง 3 มิติ ที่ทาํ หนาที่ในการจับน้ําไวในบริเวณไมเซลล (cluster) เพราะถาไมเซลล
ยังคงอยู (มีความเปนเม็ดสตารช) จะทําใหสามารถจับน้าํ ไดเพิ่มสูงขึ้น สงผลในการเพิ่มความหนืด
Chuenkamol และคณะ (2007) กลาวไววา พฤติกรรมดานความหนืดของสตารช
พุทธรักษาขึน้ อยูกับระดับของการแทนที่ โดยถาระดับของการแทนที่เพิ่มสูงขึน้ จะสงผลทําใหคา
ความหนืดสูงสุด คาเบรกดาวนเพิม่ สูงขึ้น ในขณะที่คา เซตแบค อุณหภูมิในการเริ่มเกิดความหนืด
ลดต่ําลง การที่เปนเชนนัน้ เนื่องมาจากการลดลงของความแข็งแรงของพันธะภายในเม็ดสตารช
หรือเกิดจากการแทนที่ของหมูที่ชอบน้ําตามธรรมชาติ หรือหมูไฮดรอกซีโพรพิลที่มีความสามารถ
ในการดูดน้าํ ทําใหเพิม่ อัตราการเปนพาสติไซเซอร (plasticizer) ของบริเวณสวนอสัณฐาน (Seom
และ Thevamalar, 1993) การที่คาเซตแบคลดลง แสดงวาเกิดการรีโทรกราเดชันลดลง ซึง่ เกิดจาก
การที่สายอะไมโลสเกิดการเกาะกันลดลง อาจเนื่องมาจากการแทนที่ของหมูไฮดรอกซีโพรพิล ซึ่ง
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เปรียบเสมือนหมูที่คอยขัดขวาง (steric effects) การเกาะกันของสายสตารชในระหวางการรวมกัน
และการเกิดผลึก (Perera และ Hoover, 1999)
สตารชจากขาวสาลีที่มีปริมาณอะไมโลสแตกตางกันถูกนํามาทําปฏิกริ ิยาไฮดรอกซีโพร
พิเลชันและวัดคุณสมบัติดานความหนืดดวยเครื่อง Brabender พบวาหลังจากผานการดัดแปรจะ
สงผลทําใหอณ
ุ หภูมิในการเริ่มเกิดความหนืด ความหนืดสูงสุด ความหนืดขณะรอน ความหนืด
สุดทาย เพิม่ สูงขึ้น แตจะมีคา เซตแบคลดต่ําลง (Hung และ Morita, 2005)
2.7.1.3 ผลตอการเกิดเจลาติไนเซชัน
Chuenkamol และคณะ (2007) ไดทําการศึกษาระดับของการแทนที่ตอคุณสมบัติในการ
เกิดการเจลาติไนเซชันของสตารชจากพุทธรักษา โดยพบวาเมื่อระดับของการแทนที่เพิ่มสูงขึน้ จะ
สงผลทําใหสตารชมีการดูดความรอน (endotherm) พืน้ ทีใ่ ตพีค อุณหภูมิในการเกิดการเจลาติไน
เซชัน (To, Tp, Tc) และเอนทาลปในการเกิดการเจลาติไนเซชัน (ΔHgel) มีคาลดลง คลายกับการ
ทดลองของ Hung และ Morita (2005) ในสตารชขาวสาลี สวนในการทดลองในสตารชมันฝรั่ง 4
สายพันธุ (Kufri Jyoti, Kufri Sutlej, Kufri Sindhuri และ Kufri Chandermukhi) ซึ่งแตละสายพันธุ
จะมีปริมาณอะไมโลสแตกตางกัน (สงผลใหระดับของการแทนที่แตกตางกัน โดยมีระดับของการ
แทนที่เทากับ 0.098, 0.106, 0.122 และ 0.118 ตามลําดับ) และมีอุณหภูมิในการเกิดการเจลาติ
ไนเซชันลดต่ําลงเมื่อระดับของการแทนที่เพิ่มสูงขึน้ แตไมสงผลตอเอนทาลปของการเกิดการเจลา
ติไนเซชันของสตารช และสตารชหลังจากผานการดัดแปรพบวาจะมีชวงการเกิดการเจลาติไนเซชัน
(Tc-To) เพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากความไมสม่ําเสมอภายในโครงสรางของบริเวณสวนที่เปนผลึกและ
สวนอสัณฐานภายในเม็ดสตารช (Kaur, Singh และ Singh, 2004)
Cooke และ Gidley (1992) กลาวไววา คา ΔHgel บงบอกถึงการเกิดผลึกทัง้ ในดาน
ปริมาณและคุณภาพ และบงชี้การสูญเสียโมเลกุลภายในเม็ดสตารช ในกรณีที่สตารชมีคา ΔHgel
ลดต่ําลง แสดงวาสตารชมีรอ ยละของการจัดเรียงตัวลดลง หรือผลึกทีเ่ กิดขึ้นมีความเสถียรลดลง
โดยการทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชันจะสงผลทําลายสายเกลียวคูภายในบริเวณอสัณฐาน
(Chuenkamol และคณะ, 2007) และหมูแ ทนที่ (หมูไฮดรอกซีโพรพิล) จะมีผลทําใหเกิดการพอง
ตัวและการทําลายบริเวณผลึก สงผลใหการหลอมเหลวของสตารชมีคาลดต่ําลง (Reddy และ
Seib, 2000)
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2.7.1.4 ผลตอโครงสรางผลึก
Chuenkamol และคณะ (2007) พบวาสตารชที่ไดจากพุทธรักษาทีก่ ินได จะใหลักษณะ
โครงสรางผลึกแบบ B คือเกิดพีคที่ตําแหนง 5.6, 17, 22 และ 24° 2θ ซึ่งหลังจากผานการดัดแปร
ดวยวิธกี ารทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชันพบวาไมสง ผลตอโครงสรางของผลึก คือยังคงมี
ลักษณะแบบ B ยกเวนตรงตําแหนงที่ 5.6° 2θ จะเกิดการเพิ่มขึน้ เล็กนอย ซึง่ แสดงวาการทํา
ปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชันจะสงผลในการเพิ่มปริมาณรอยละความเปนผลึกสัมพัทธ
2.7.1.5 ผลตอกําลังการพองตัวและการละลาย
กําลังการพองตัวของสตารชเกิดจากการทีน่ ้ําสามารถแทรกผานเขาไปภายในเม็ดสตารช
ในขณะที่ใหความรอน สงผลใหเกิดการดูดน้ําและเกิดการพองตัว (Liu, Ramsden และ Corke,
1999) และการเขาจับกันของหมูไฮดรอกซีโพรพิลภายในสายสตารช จะสงผลในการทําลายพันธะ
ไฮโดรเจนทัง้ ภายในและภายนอกเม็ดสตารช สงผลใหโครงสรางออนแอลง ทําใหนา้ํ สามารถเขาไป
จับกับสายของสตารชไดเพิม่ มากขึน้ (Pal, Singhal และ Kulkami, 2002)
Hung และ Morita (2005) ไดนําสตารชขาวสาลีที่มีปริมาณอะไมโลสแตกตางกัน 2 สาย
พันธุ มาทําการหาคากําลังการพองตัวและการละลายหลังจากผานการดัดแปรดวยวิธกี ารทํา
ปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน พบวาสตารชที่ผานการทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชันจะมีคา
กําลังการพองตัวที่เพิ่มสูงขึน้ โดยสตารชขาวสาลีที่มีปริมาณอะไมโลสสูงกวาจะมีคากําลังการพอง
ตัวที่ต่ํากวาเมือ่ เทียบกับสตารชที่มีปริมาณอะไมโลสต่ํา และเมื่อทําการเพิม่ อุณหภูมิในการดัดแปร
(40-60 องศาเซลเซียส) จะมีผลในการเพิ่มคากําลังการพองตัว แตถา ทําการเพิ่มอุณหภูมิสูงกวา
70 องศาเซลเซียส จะสงผลใหคากําลังการพองตัวลดต่ําลง เนื่องจากการใหความรอนที่สงู จะทําให
เม็ดสตารชเกิดการแตกตัว เชนเดียวกับการทดลองในสตารชมันฝรั่ง 4 สายพันธุ ทีม่ ปี ริมาณ
อะไมโลสแตกตางกัน (Kaur, Singh และ Singh, 2004) สตารชจากขาวโพด และ amaranth โดย
สตารชจาก amaranth (อะไมโลสต่ํา) จะมีความสามารถในการพองตัวไดมากกวาสตารชจาก
ขาวโพด (อะไมโลสสูง) (Pal, Singhal และ Kulkami, 2002) สตารชขาวโพด ขาวโพดขาวเหนียว
(Liu, Ramsden และ Corke, 1999)
ความสามารถในการละลายของสตารชจะเพิ่มมากขึ้นหลังผานการทําปฏิกิริยาไฮดรอกซี
โพรพิเลชันเมือ่ เทียบกับสตารชที่ไมผานการดัดแปร โดย Kaur, Singh และ Singh (2004) ได
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ทําการศึกษาความสามารถในการละลายของสตารชมันฝรั่ง 4 สายพันธุในสารละลาย dimethyl
sulphoxide (DMSO) พบวามีความสามารถในการละลายไดเพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกับในสตารช
มันฝรั่ง (Kaur, Singh และ Sodhi, 2004) สตารชขาวเจา (Yeh และ Yeh, 1993)
2.7.1.6 ผลตอความใส
เมื่อสตารชขาวโพดและสตารช amaranth ผานการดัดแปรโดยวิธีการทําปฏิกิริยาไฮดรอก
ซีโพรพิเลชันและตรวจสอบคุณสมบัติดานความใส (รอยละการสองผานของแสง) พบวาสตารชที่
ไดมีคาความใสเพิ่มสูงขึ้น แตสตารชขาวโพดและ amaranth ที่มี MS เทากับ 0.05-0.10 ไมมี
ความแตกตางดานความใสอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ และมีคาสูงกวาสตารชที่ไมผานการดัดแปร
ยกเวนในตัวอยางที่มกี ารดัดแปรในระดับสูง (MS เทากับ 0.13) จะมีคาความใสมากทีส่ ุด สตารช
จาก amaranth จะมีคาความใสสูงกวาเมือ่ เทียบกับสตารชจากขาวโพด เนื่องจากสตารชจาก
amaranth สามารถทีจ่ ะพองตัวไดมากกวา สงผลใหแสงสามารถสองผานไดมากกวา เชนเดียวกับ
การทดลองในสตารชขาวสาลี 2 สายพันธุ (Hung และ Morita, 2005)
Craig และคณะ (1989) กลาวไววาการเปลี่ยนแปลงเม็ดสตารช และโครงสรางของ
โมเลกุลที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาของหมูไ ฮดรอกซีโพรพิล สงผลทําใหนา้ํ สามารถแทรกผาน และ
ดูดซึมไวที่เม็ดสตารช สงผลใหสตารชเกิดการพองตัวไดมากขึ้น
2.7.1.7 ผลตอการแชเยือกแข็ง-ละลาย
การแชแข็ง-ละลายเปนการตรวจสอบความสามารถในการเกิดการรีโทรกราเดชันของ
สตารช ซึ่งอาจวัดไดจากการแยกตัวของของเหลว (% syneresis) โดย Kaur, Singh และ Singh
(2004) ไดทําการเก็บสตารชสุก (paste) ของมันฝรั่ง 4 สายพันธุเปนระยะเวลา 7 วันที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส พบวาสตารชที่ไมผานการดัดแปร จะเกิดการรีโทรกราเดชันหรือเกิดการแยกตัว
ของของเหลว ที่เวลา 24 ชั่วโมง และจะมีการแยกตัวออกมาตลอดระยะเวลาในการทดลอง แต
สตารชที่ผานการทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน จะเกิดการรีโทรกราเดชันหลังวันที่ 5 ของการ
ทดลอง สวนในสตารชจากพุทธรักษาที่กนิ ได สตารชสุกจะใหลกั ษณะคลายฟองน้าํ (sponge)
และมีการแยกตัวของของเหลวออกมามาก แตหลังจากผานการทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
จะไดเจลที่ออนนุม และมีการแยกตัวของเหลวออกมานอย โดยสตารชที่มีระดับการแทนที่ต่ํา (MS
เทากับ 0.01, 0.02 และ 0.03) จะมีของเหลวแยกตัวออกมาที่รอบที่ 2 ของการทดลอง และปลอย
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ออกมาเรื่อยๆ จนจบการทดลอง สวนสตารชที่มีระดับการแทนที่สงู (MS เทากับ 0.07 และ 0.11)
จะมีความคงตัวมากที่สุด โดยสตารชที่ MS เทากับ 0.11 จะไมมีการปลอยของเหลวออกมาเลยจน
จบการทดลอง เชนเดียวกับการทดลองในสตารชขาวโพด และ amaranth (Pal, Singh และ
Kulkarni, 2002)
Perera และ Hoover (1999) ไดกลาวไววาการเกิดการรีโทรกราเดชันของสตารชขึ้นกับ
การจัดเรียงตัวของสายสตารชในบริเวณผลึกและสวนอสัณฐานของเม็ดสตารชที่ไมเกิดการเจลาติ
ไนเซชัน โดยการที่สตารชมีความสามารถในการแชแข็งและการละลายต่ํา แสดงใหเห็นถึงการเกิด
การรีโทรกราเดชันไดมากในระหวางการเก็บรักษา อยางไรก็ตามการแทนที่ดวยหมูไฮดรอกซีโพ
รพิเลชันจะชวยปรับปรุงความสามารถในการจับน้าํ ของเจลสตารชไดดี สงผลใหลดการเกิดการ
รีโทรกราเดชัน (Pal, Singh และ Kulkarni, 2002)
2.7.2 คุณสมบัติและการนําไปใช
การแทนที่ดวยหมูไฮดรอกซีโพรพิลในเม็ดสตารช ทําใหความแข็งแรงภายในเม็ดสตารช
ลดลง อุณหภูมิในการเริ่มเกิดความหนืด (pasting temperature) ลดลง สตารชสามารถพองตัวใน
น้ําเย็น สตารชสุกมีความเหนียวมากขึ้น มีความคงตัวตอการแชแข็ง การละลาย และการเก็บรักษา
ในที่เย็น จึงเหมาะกับการใชในอาหารที่ตองมีการเก็บรักษาที่อุณหภูมติ ่ํา คือ อาหารแชเย็นและ
อาหารแชเยือกแข็ง โดยจะชวยยืดอายุการเก็บใหกับอาหารเหลานี้ (Tuschhoff, 1986)
ในอุตสาหกรรมอาหารอาจใชไฮดรอกซีโพรพิลสตารชเปน blood extender ครีมเทียม
และสารใหความขนหนืด ในอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งทอ ใชผลิตฟลม เคลือบกระดาษและสิ่ง
ทอ และใชในอุตสาหกรรมอืน่ ๆ เชน ใชเปนสารยึดเกาะ สําหรับวัสดุกอ สราง และใชเปนสารเรงให
เกิดเจล สําหรับสารละลายอินทรียและน้ําหอม (Tuschhoff, 1986)
การใชไฮดรอกซีโพรพิลสตารชจะชวยปรับปรุงความคงตัวตอการแชเยือกแข็ง-การละลาย
และการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํา อายุการวางขายสินคา การพองตัวในน้าํ เย็น การคืนตัวของ
ผลิตภัณฑและความใส จึงสามารถนําไปใชกับอาหารทีส่ ะดวกตอการบริโภค (convenience
food) อาหารแชเย็น อาหารแชเยือกแข็ง โดยสตารชจะทําหนาที่สาํ คัญคือใหความขนเหนียว (เอก
พันธ, 2550)
Chuenkamol และคณะ (2007) กลาวไววา การทําปฏิกิรยิ าไฮดรอกซีโพรพิเลชันที่ระดับ
ของการแทนทีต่ ่ําๆ เหมาะสมแกการนําไปใชเปนสารใหความหนืด สารใหความคงตัว ใน
ผลิตภัณฑอาหาร เชน ซอส ไอศกรีม เจลลี่ที่ทาํ จากผลไม ผลิตภัณฑขนมอบ
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2.8

การดัดแปรสตารชดวยวิธกี ารยอยดวยกรด (acid-thinning)

การผลิตสตารชดัดแปรโดยการลดขนาดโมเลกุลของสตารช ทําไดโดยอาศัยปฏิกิริยา
ระหวางสตารชกับกรดเกลือหรือกรดกํามะถันเจือจาง กรดจะตัดโมเลกุลของสตารชทําใหขนาด
โมเลกุลเล็กลงจนไดความหนืดที่ตองการ ผลิตภัณฑที่ไดอาจเรียกวาสตารชยอยดวยกรด (acidmodified starch หรือ thin-boiling starch) หรืออะไมโลเดกซทริน (amylodextrin) (Wurzburg,
1986b) ผลิตภัณฑที่ไดสวนใหญยงั คงอยูในรูปของเม็ดสตารช ใหความหนืดขณะรอนต่ํากวา
สตารชที่ไมผานการดัดแปร ทําใหสามารถใชสตารชในความเขมขนที่สงู ขึ้น เมื่อเกิดการคืนตัวจะได
เจลที่แข็ง สามารถยึดเกาะไดดี ใชในผลิตภัณฑลูกกวาด และขนมหวาน เนื่องจากมีความหนืดต่ํา
ในขณะรอน สะดวกในการเทลงพิมพ และไดเจลที่แข็งแรงกวาและใสกวาสตารชดิบ
ในอุตสาหกรรมอาหารมักใชสตารชที่ผานการยอยดวยกรดในการผลิตลูกกวาด ใน
อุตสาหกรรมสิง่ ทอ เคลือบเสนดาย ทําใหเสนใยผาแข็งแรงและทนตอการเสียดสีระหวางการทอ ใช
ในอุตสาหกรรมกระดาษโดยเคลือบกระดาษเพื่อกันไมใหน้ําหมึกซึมผานกระดาษไดกระดาษทีม่ ี
ผิวหนาเรียบ มีคุณสมบัติในการพิมพ (printability) ทีด่ ี และใชผลิตกระดาษลูกฟูก (ดัดแปลงจาก
กลาณรงค และเกื้อกูล, 2543)
กระบวนการผลิตสตารชที่ผา นการยอยดวยกรด โดยทั่วไปเริ่มจากการนําสารละลาย
สตารชรอยละ 36-40 มาใหความรอนที่อณ
ุ หภูมิต่ํากวาการเกิดเจลาติไนเซชัน (ประมาณ 40-60
องศาเซลเซียส) เติมกรด กวนเปนระยะเวลา หนึง่ จนถึงหลายชั่วโมง จนไดความหนืดที่ตองการ ทํา
ใหพีเอชเปนกลาง กรอง ลางและทําใหแหง ชนิดของกรด เชน กรดไฮโดรคลอริก กรดซัลฟูริก โดย
ความเขมขนของกรดที่ใช อุณหภูมิ ความเขมขนของสตารช และระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาจะ
ขึ้นอยูกับผูผลิตและคุณสมบัติของสตารชดัดแปรที่ตองการ ในระหวางการผลิต กรดจะไปทําการ
ยอยพันธะไกลโคซิดิก ทําใหสายสัน้ ลง โดยที่พนั ธะ α-D-(1, 4) ไกลโคซิดิก จะถูกยอยไดงายกวา
พันธะ α-D-(1, 6) (Wurzburg, 1986b)
ไดมีการศึกษาคุณสมบัติของสตารชขาวโพดลูกผสม (hybrid maize) (Lawal และคณะ,
2005) เมล็ดถัว่ (jack bean) (Lawal และ Adebowale, 2005) สตารชนิวโคโคแยม (new
cocoyam) (Lawal, 2004) สตารชขาวโพดธรรมดา (normal corn) และขาวโพดขาวเหนียว (waxy
corn) (Sandhu, Singh และ Lim, 2007) สตารชขาวโพดที่มีปริมาณอะไมโลสสูง (high amylose
corn starch) (Chung, Jeong และ Lim, 2003) สตารชขาวสาลี สตารชมันฝรั่ง และสตารช
ขาวโพด (Gunaratne และ Corke, 2007) สตารชมันสําปะหลัง (Atichokudomchai และ
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Varavinit, 2003) สตารช Dioscoreae (หรือทางภาษาจีนวา Shanyo) (Shujun และคณะ, 2007)
ที่ผานการดัดแปรดวยวิธีการยอยดวนกรดไฮโดรคลอริกที่ความเขมขนตางๆ เปนระยะเวลาและ
อุณหภูมิที่แตกตางกันไป เพื่อทําการตรวจสอบคุณสมบัติทางโครงสราง หนาที่ เคมีและกายภาพ
ของสตารชหลังจากผานการดัดแปร
2.8.1 ผลของการดัดแปรดวยวิธกี ารยอยดวยกรดตอคุณสมบัติของสตารช
2.8.1.1 ผลตอลักษณะสัณฐาน
Scanning electron microscope (SEM) เปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาโครงสรางทาง
สัณฐานของสตารช โดย Sandhu, Singh และ Lim (2007) ไดทําการศึกษาลักษณะทางโครงสราง
ของสตารชขาวโพดที่ไมผานการดัดแปรและผานการดัดแปรดวยวิธกี ารยอยดวยกรด
พบวาสตารชขาวโพดที่ไมผา นการดัดแปรมีลักษณะเปนรูปทรงหลายเหลี่ยม ซึ่งหลังจากผานการ
ดัดแปรดวยวิธกี ารยอยดวยกรดพบวาไมมกี ารเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของเม็ดสตารช อาจ
เนื่องมาจากการใชระดับของการยอยในระดับที่ต่ํา (กรดไฮโดรคลอริก 0.14 โมลาร ที่อณ
ุ หภูมิ 50
องศาเซลเซียส นาน 8 ชั่วโมง) แตพนื้ ที่ผวิ ของสตารชหลังผานการดัดแปรพบวามีความเรียบมาก
ขึ้นหลังจากผานการดัดแปรเปนระยะเวลา 12 ชั่วโมงเชนเดียวกับการทดลองในสตารชนิวโคโค
แยม Lawal (2004) และสตารชถั่ว (Lawal และ Adebowale, 2005) ที่พบวาหลังจากผานการดัด
แปรดวยวิธีการยอยดวยกรดจะไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานของเม็ดสตารช
สวนในกรณีของสตารช Dioscorea หลังจากถูกยอยดวยกรดไฮโดรคลอริกเปนระยะเวลา
16 และ 32 วัน (ความเขมขน 2.2 โมลาร อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส) จะมีลักษณะที่แตกตางไป
จากสตารชที่ไมผานการดัดแปรกับสตารชที่ผานการดัดแปรที่ระดับต่ํา ซึง่ สตารชดิบจะใหลักษณะ
กลม รี มีขนาด 5-50 ไมครอน ในระยะเวลาการยอยในวันที่ 2 จะไมสง ผลตอการเปลี่ยนแปลง
รูปรางของเม็ดสตารช เมื่อเวลาผานไป 4 วัน จากเม็ดสตารชที่มีลักษณะกลม รี จะมีรูปราง
เปลี่ยนไปคลายขนมปงหรือขนมเคก แตเมื่อระยะเวลาการยอยผานไป 8 วัน สตารชจะมีขนาดเล็ก
ลงและบางเพิม่ ขึ้นเมื่อเทียบกับสตารชที่ไมผานการดัดแปร โดยพืน้ ผิวยังคงเรียบอยู ปราศจากการ
กัดกรอนหรือหลอมรวมกัน จากผลที่เกิดขึน้ สามารถกลาวไดวาบริเวณใจกลางของเม็ดสตารชจะ
เปนสวนที่งา ยที่สุดที่จะทําใหไฮโดรเจนไอออน (H+) เขาไปยอย (โดยทัว่ ไปสวนที่เปนอสัณฐานจะ
ถูกยอยไดงา ยที่สุด) จากเครื่อง SEM จะเห็นวาบริเวณสวนที่เปนอสัณฐานของเม็ดสตารชจะอยู
บริเวณภายใน และเมื่อถึงระยะเวลาการยอยที่ 16 วัน เม็ดสตารชจะเกิดการแตกหักและเกิดการ
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กัดกรอนที่ผวิ หนา และจะเกิดการกัดกรอนอยางรุนแรงมากขึ้นเมื่อระยะเวลาผานไป 32 วัน
(Shujun และคณะ, 2007)
2.8.1.2 ผลตอความหนืด
Lawal และคณะ (2005) ไดทําการศึกษาความหนืดของสตารชขาวโพดลูกผสมดวยเครื่อง
บารเบนเดอร (Brabender) พบวาการยอยดวยกรดจะสงผลลดอุณหภูมิเริ่มตนในการเกิดความ
หนืด คาความหนืดสูงสุด ความหนืดขณะรอน ความหนืดขณะเย็น คาเบรกดาวนมีคา ลดลง แตจะ
มีคาเซตแบคเพิ่มมากขึ้น Sandhu, Singh และ Lim (2007) พบวาหลังผานการยอยดวยกรด
สตารชขาวโพดขาวเหนียวและขาวโพดจะมีคาความหนืดสูงสุด ความหนืดขณะรอน ความหนืด
ขณะเย็น คาเบรกดาวนและคาเซตแบคจะมีคาลดลง และมีอุณหภูมิเริม่ ตนในการเกิดความหนืด
เพิ่มสูงขึ้น ซึง่ จะมีคาเบรกดาวนและเซตแบตลดลงอยางมากในสตารชขาวโพดขาวเหนียว สวนใน
สตารชนิวโคโคแยม (Lawal, 2004) จะมีคา ความหนืดสูงสุด คาเบรกดาวน ความหนืดขณะรอนลด
ต่ําลง ในขณะที่มีคาความหนืดขณะเย็น คาเซตแบค และอุณหภูมิเริ่มตนในการเกิดความหนืดเพิม่
สูงขึ้นหลังผานการดัดแปรดวยการยอยดวยกรด สวนในกรณีของการดัดแปรสตารชขาวสาลี มัน
ฝรั่ง ขาวโพด พบวาสตารชหลังผานการดัดแปรสตารชทั้ง 3 ชนิดจะมีคาความหนืดสูงสุด ความ
หนืดขณะรอน คาเบรกดาวน ความหนืดขณะเย็น คาเซตแบค มีคาลดลง (Gunaratne และ
Corke, 2007)
Chung, Jeong และ Lim (2003) กลาววาการลดลงของความหนืดเกิดเนื่องมาจากการที่
สตารชมีสายของโพลิเมอรทสี่ ั้นลงหลังจากผานการยอยดวยกรด ซึง่ จะเปนการเพิม่ การจัดเรียง
ผลึกในสวนของสายอะไมโลส สงผลทําใหความหนืดเปลี่ยนแปลงไป เพราะวาสายเกลียวคูที่ไมถูก
ทําลายในระหวางกระบวนการใหความรอนจะสงผลในการตานทานการพองตัวของสตารช
Lawal และคณะ (2005) ไดใหเหตุผลวาการยอยดวยกรดจะทําใหสวนที่เปนอสัณฐานของ
สตารชถูกยอย สงผลตอการจับกันของน้ํากับสายโมเลกุลสตารชมีคาลดลง และลดคาการพองตัว
ในระหวางการใหความรอน จึงสงผลใหสตารชมีความหนืดลดต่ําลง เชนเดียวกับ Gunaratne และ
Corke (2007) ที่กลาววาเมื่อเม็ดสตารชเกิดการออนตัวลง และเกิดการแตกออกในระหวางการให
ความรอน ดังนั้นเมื่อถูกแรงกวนจะทําใหเกิดการเสียสภาพไดงา ย สงผลใหความหนืดลดลง และ
เมื่อพิจารณาถึงคาเซตแบค (การเกิดการรีโทรกราเดชัน) ที่มีคา เพิม่ สูงขึ้น (Lawal และคณะ, 2005;
Lawal, 2004) ทําใหสนับสนุนไดวาการยอยดวยกรดจะไปเพิ่มปริมาณสายอะไมโลส สายสั้นทําให
สามารถเกิดการเกาะเรียงตัวกันไดอยางรวดเร็ว แตจากการทดลองของ Sandhu, Singh และ Lim
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(2007); Gunaratne และ Corke (2007) พบวาคาเซตแบคมีคาลดลง โดย Sandhu, Singh และ
Lim (2007) ใหเหตุผลวาการที่คาแซตแบคมีคาลดลงเกิดจากพฤติกรรมดานความหนืดของสตารช
ที่เปนแบบนิวโทเนียน (Newtonian) คือความหนืดลดลงเมื่อเกิดแรงเฉือน แต Gunaratne และ
Corke (2007) กลาววาโดยปกติการยอยดวยกรดจะสงผลใหเกิดเสนตรงเพิ่มมากขึน้ นาจะเกิด
ความหนืดสุดทายเพิ่มสูงขึ้น แตจากโปรแกรมของเครื่อง RVA ใชระยะเวลาในการทําเย็นไม
เพียงพอ จึงสงผลใหคาเซตแบคมีคาลดลง
2.8.1.3 ผลตอการเกิดการเจลาติไนเซชัน
การเกิดการเจลาติไนเซชันของสตารชสามารถทําการศึกษาไดจากเครือ่ ง DSC Sandhu,
Singh และ Lim (2007) พบวาสตารชขาวโพดหลังจากผานการดัดแปรดวยวิธกี ารยอยดวยกรดจะ
สงผลทําใหอณ
ุ หภูมิในการเกิดการเจลาติไนเซชันของสตารชเพิ่มสูงขึ้น ไดแก อุณหภูมิเริ่มตนใน
การเกิดการเจลาติไนเซชัน (To) อุณหภูมิที่ทาํ ใหสตารชดูดความรอนสูงสุดขณะเกิดเจลาติไนเซชัน
(Tp) และอุณหภูมิสุดทายทีส่ ตารชเกิดการเจลาติไนเซชัน (Tc) เชนเดียวกับการทดลองของ
Gunaratne และ Corke (2007) ทีท่ าํ การศึกษาในสตารชขาวสาลี มันฝรั่ง ขาวโพดทีม่ ีปริมาณอะ
ไมโลสสูง และในสตารชถั่ว (Lawal และ Adebawale, 2005) สตารชนิวโคโคแยม (Lawal, 2004)
ที่พบวาจะมีอณ
ุ หภูมิของการเกิดการเจลาติไนเซชันเพิ่มสูงขึ้นหลังผานการดัดแปรดวยวิธกี ารยอย
ดวยกรด ซึง่ ตรงกันขามกับการทดลองของ Lawal และคณะ (2005) ที่ทาํ การศึกษาในสตารช
ขาวโพดลูกผสม (hybrid maize) และ Sandhu, Singh และ Lim (2007) ในสตารชขาวโพดขาว
เหนียว ที่จะมีอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชันลดลง ซึ่งการที่อุณหภูมใิ นการเกิดเจลาติไนเซชัน
ของสตารชมีคาเพิ่มสูงขึ้นเนือ่ งมาจากการที่กรดจะเขาไปทําลายสวนที่เปนอสัณฐานภายในเม็ด
สตารช ทําใหเกิดการเชื่อมของบริเวณที่ไมเสถียร ดังนัน้ จึงสงผลใหบริเวณผลึกของสตารชเกิดการ
หลอมเหลวทีอ่ ุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น สวน Morrison และคณะ (1993) กลาววาการที่อุณหภูมิในการ
เกิดเจลาติไนเซชันเพิ่มสูงขึน้ จากการยอยดวยกรดนัน้ เนื่องมาจากสายเกลียวคูท ี่มีขนาดยาวที่เกิด
จากการยอยดวยกรดจะมีผลมากกวาสายอะไมโลเพกตินที่ไมถูกยอย
คาพลังงานเอนทาลปในการเกิดการเจลาติไนเซชัน (ΔHgel) เปนคาที่บอกถึงพลังงานทีใ่ ช
ในการสลายโมเลกุลของสายสตารช Cooke และ Gidley (1992) กลาวไววา คา ΔHgel บงบอกถึง
การเกิดผลึกทัง้ ในดานปริมาณและคุณภาพ และบงชี้การสูญเสียโมเลกุลภายในเม็ดสตารช

54
แตจะมีคา ΔHgel เพิ่มขึน้ ลดลงหรือไมเปลี่ยนแปลงขึน้ กับสภาวะในการดัดแปรและชนิดของเม็ด
สตารช เชนจะมีคา ΔHgel ลดลงในสตารชขาวโพดลูกผสม (Lawal และคณะ, 2005) ขาวโพด
ขาวโพดขาวเหนียว (Sandhu, Singh และ Lim, 2007) และจะมีคาเพิม่ ขึ้น เชนในสตารชนิวโคโค
แยม (Lawal, 2004) ขาวสาลี มันฝรัง่ ขาวโพด (Gunaratne และ Corke, 2007) และถั่ว (Lawal
และ Adebawale, 2005) การศึกษาของ Gunaratne และ Corke (2007) ยังพบอีกวาสตารชที่
ผานการยอยดวยกรดจะปรากฏเปนพีคขนาดเล็กขึน้ อีก 1 พีคที่อุณหภูมิประมาณ 100 องศา
เซลเซียส ซึง่ เกิดจากการรวมตัวกันของสายอะไมโลสกับไขมัน (amylose-lipid complex)
2.8.1.4 ผลตอโครงสรางผลึก
Chung, Jeong และ Lim (2003) พบวาสตารชขาวโพดที่มีปริมาณอะไมโลสสูง (high
amylose maize) หลังไปทําการตรวจสอบโครงสรางผลึกดวยเครื่อง X-ray diffraction พบวา
สตารชจะใหโครงสรางผลึกแบบ B+V ซึ่งเมื่อระยะเวลาในการยอยเพิ่มสูงขึ้น (2 ชัว่ โมง) จะสงผล
ใหพนื้ ทีพ่ ีคโดยรวมมีคาเพิ่มสูงขึ้น โดยการยอยดวยกรดจะสงผลในการลดความยาวของสาย
สตารช ทําใหมีความสามารถในการเคลื่อนที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหงา ยตอการจัดเรียงโครงสรางผลึก
Sievert, Czuchajowska และ Pomeranz (1991) พบวาหลังผานการยอยดวยกรดสตารชจะมีพคี
ที่ตําแหนง 20° 2θ เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเปนการบงบอกวาเกิดการรวมตัวกันของอะไมโลสและไขมัน
(amylose-lipid complex) (เปนสวนที่ตานทานตอการยอยดวยกรด)
Shujun และคณะ (2007) ไดทําการดัดแปรสตารช Dioscorea โดยกอนการดัดแปรพบวา
สตารชจะใหโครงสรางผลึกแบบ C (ผสมระหวาง A+B) คือเกิดพีคที่ตาํ แหนง 6.5° 2θ ซึ่งให
ลักษณะของผลึกแบบ B และพีคที่ตาํ แหนง 27.4° 2θ ซึ่งเปนพีคที่ใหลกั ษณะของผลึกแบบ A
หลังจากผานการดัดแปรดวยกรดเปนระยะเวลา 2 วัน จะไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ผลึก (ยังคงเปนแบบ A+B) แตพีคที่ตําแหนง 6.5° 2θ จะลดลงเล็กนอย และพีคทีต่ ําแหนง 17.7
และ 20° 2θ จะเกิดมีลกั ษณะที่แหลมขึน้ เล็กนอย แสดงวาสตารชหลังผานการดัดแปรจะมี
ปริมาณผลึกเพิ่มขึ้นเล็กนอย ซึ่งการลดผลึกที่ตําแหนง 6.5° 2θ เนื่องมาจากการลดโครงสรางแบบ
B ในระหวางการดัดแปร สวนในการเพิม่ พีคที่ตําแหนง 17.7 และ 20° 2θ แสดงวาปริมาณผลึก
ภายในเม็ดสตารชมีคาเพิ่มสูงขึ้นเมื่อระยะเวลาในการยอยเพิ่มขึน้ โครงสรางผลึกแบบ C จะ
เปลี่ยนแปลงเปนโครงสรางผลึกแบบ A หลังผานการยอยเปนระยะเวลา 4 วัน พีคทีต่ ําแหนง
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6.5°2θ จะหายไป และเมื่อระยะเวลาการยอยผานไป 16 วัน พีคที่ตําแหนง 20° 2θ จะเกิดการ
แยกออกเปน 2 พีคที่ตาํ แหนง 20 และ 21° 2θ ที่เปนลักษณะทีเ่ ดนของโครงสรางผลึกแบบ A
สตารชขาวโพดลูกผสม (Lawal และคณะ, 2005) จะใหลักษณะโครงสรางผลึกแบบ A
คือเกิดพีคที่ตาํ แหนง 15.9, 17.2, 18.8 และ 25.0° 2θ ซึ่งหลังจากผานการยอยดวยกรด พีคของ
สตารชที่ตําแหนง 18.8 และ 25.0° 2θ จะเพิ่มขึน้ เล็กนอย แตยงั คงโครงสรางผลึกแบบ A จากการ
เพิ่มขึ้นของพีคแสดงวาการยอยดวยกรดมีผลในการเพิม่ ปริมาณรอยละความเปนผลึกสัมพัทธ
เชนเดียวกับในสตารชนิวโคโคแยม (Lawal, 2004) ที่ใหลักษณะโครงสรางผลึกแบบ A และใน
สตารชถั่ว (Lawal และ Adebowale, 2005) ที่ใหโครงสรางผลึกแบบ C ซึ่งหลังผานการดัดแปรจะ
ไมสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผลึก แตจะมีปริมาณรอยละความเปนผลึกเพิ่มขึน้
เล็กนอย
2.8.1.5 .ผลตอกําลังการพองตัวและการละลาย
หลังผานการดัดแปรดวยวิธีการยอยดวยกรดสตารชสวนมากจะมีกาํ ลังการพองตัวที่ลดลง
เชน สตารชขาวโพด ขาวโพดความเหนียว (Sandhu, Singh และ Lim, 2007) นิวโคโคแยม
(Lawal, 2004) ขาวโพดลูกผสม (Lawal และคณะ, 2005) และถั่ว (Lawal และ Adebowale,
2005) แตเมื่อระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นสตารชจะมีคากําลังการพองตัวที่สงู ขึ้น ซึ่ง Lawal และคณะ
(2005) ไดกลาวไววาในกระบวนการยอยดวยกรด H3+O (hydroxonium ion) จะเขาไปจับทีพ่ ันธะ
ไกลโคซิดิกและเกิดการยอยพันธะไกลโคซิดิกภายในโมเลกุล ทําใหเกิดอะไมโลสสายสั้นๆ เปน
จํานวนมาก สวน Lawal (2004) กลาววาจากการที่ปริมาณรอยละความเปนผลึกเพิ่มสูงขึ้น
หลังจากผานการยอยดวยกรด จะสงผลในการจํากัดการพองตัวของสตารช โดยจะไปสงผลใหเกิด
ความแข็งแรงของการเกาะกันของโครงสรางของอะไมโลเพกตินในบริเวณผลึกของสตารช ซึ่งตรง
ขามกับการทดลองในสตารชขาวสาลี มันฝรั่ง และขาวโพด (Gunaratne และ Corke, 2007) ที่
พบวาหลังผานการดัดแปรดวยวิธกี ารยอยดวยกรดไฮโดรคลอริก 0.1 โมลาร สตารชจะมีกาํ ลังการ
พองตัวที่เพิ่มสูงขึ้นเล็กนอย แตจะมีคากําลังการพองตัวลดลงเมื่อผานการยอยดวยกรดไฮโดร
คลอริก 0.5 และ 1.0 โมลาร โดยทีเ่ ปนเชนนี้เนื่องมาจากการทําลายพันธะไฮโดรเจนในสายโพลิ
เมอรจะสงผลเพิ่มความสามารถในการพองตัวที่ความเขมขนต่ําๆ แตจะเกิดการกัดกรอนในสวน
ของอสัณฐานที่ความเขมขนสูงจะสงผลใหกําลังการพองตัวลดลง
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สตารชจะมีคาการละลายเพิม่ สูงขึ้นหลังผานการดัดแปรดวยวิธกี ารยอยดวยกรด เชน
สตารชขาวโพด ขาวโพดความเหนียว (Sandhu, Singh และ Lim, 2007) นิวโคโคแยม (Lawal,
2004) ขาวโพดลูกผสม (Lawal และคณะ, 2005) และถัว่ (Lawal และ Adebowale, 2005) ขาว
สาลี มันฝรั่ง และขาวโพด (Gunaratne และ Corke, 2007) เนื่องมาจากการที่สตารชเกิดโมเลกุลที่
มีขนาดเล็ก สงผลใหหมูไฮโดรฟลิก (hydrophilic) หรือหมู -OH เพิ่มสูงขึ้น จึงทําใหสามารถละลาย
ออกมาไดเพิ่มขึ้น แตจากทฤษฎีของการจับน้ําของหมู -OH จะสงผลเพิ่มกําลังการพองตัว แตจะ
ตรงขามกับในกรณีของสตารชที่ถูกยอยดวยกรด เพราะเม็ดสตารชจะเกิดการแตกออกอยาง
รวดเร็วเมื่อถูกใหความรอน โดยจะไมสงผลตอการจัดเรียงโครงสราง ดังนัน้ จึงไมสามารถจับน้าํ ไว
ภายในโครงสรางทําใหลดคากําลังการพองตัว
2.8.1.6 ผลตอความใส
Lawal (2004) ไดทาํ การศึกษาคาความใสหรือรอยละการสองผานของแสง (%
transmittance) ของสตารชนิวโคโคแยมทีผ่ านการยอยดวยกรดที่ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร
ซึ่งหลังจากผานการดัดแปรพบวาคาความใสของสตารชจะมีคาเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสตารชที่ไม
ผานการดัดแปร และจะมีคา รอยละการสองผานของแสงลดลงเมื่อระยะเวลาในการเก็บนาน
เพิ่มขึ้น เชนเดียวกับการทดลองของ Lawal และคณะ (2005) ที่ทําการศึกษาการยอยดวยกรดใน
สตารชขาวโพดลูกผสม ทีจ่ ะมีคาความใสเพิ่มสูงขึน้ คลายกับในสตารชขาวโพด ขาวโพดขาว
เหนียว (Sandhu, Singh และ Lim, 2007) ซึ่งการหลุดออกมาของสวนบริเวณอสัณฐานในระหวาง
การยอยดวยกรด จะไปเพิ่มการทําปฏิกิริยาระหวางพันธะของอะไมโลเพกติน ทําใหคา การสอง
ผานของแสงของสตารชเพิม่ สูงขึ้น
2.8.2 คุณสมบัติและการนําไปใช
สตารชที่ถูกลดขนาดโมเลกุลลงดวยกรดทีอ่ ุณหภูมิต่ํากวาการเกิดเจลาติไนเซชัน จะคง
ความเปนเม็ดสตารช มีคุณสมบัติในการบิดระนาบแสงโพลาไรซ และคุณสมบัตทิ ี่ไมละลายในน้าํ
เย็นเหมือนสตารชดิบ แตมีคุณสมบัติบางประการที่เปลีย่ นแปลงไปในขณะใหความรอน เม็ด
สตารชที่ผานการยอยดวยกรดจะแตกออก ไดสตารชเปยกเปนของเหลวใสที่มีความหนืดลดลง มี
ความเหลว (fluidity) เพิ่มขึน้ จึงสามารถใหความรอนแกสตารชที่มีความเขมขนสูงได แตเมื่อเย็น
ลงจะเกิดการคืนตัวสูญเสียความใส ไดเปนเจลทึบแสง เหมาะสมที่จะนําไปใชขึ้นรูปฟลม เนื่องจาก
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มีความหนืดต่ํา สามารถใหความรอนไดถงึ แมสตารชจะมีความเขมขนสูง ดูดน้าํ หรือระเหยน้ําได
นอย ดังนัน้ ฟลมสตารชแข็งและเกาะติดไดเร็ว
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ใชเคลือบเสนดาย ทําใหเสนใยผาแข็งแรง และทนตอการเสียดสี
ระหวางการทอ ใชในอุตสาหกรรมกระดาษ โดยเคลือบกระดาษเพื่อไมใหนา้ํ หมึกซึมผาน ได
กระดาษที่มีผวิ หนาเรียบ มีคุณสมบัติในการพิมพ (printability) ที่ดี และใชในการผลิตกระดาษ
ลูกฟูก
ในอุตสาหกรรมยา ใชทาํ เปนสารชวยเพิ่มปริมาณเมื่อนําไปตอกรวมตัวกับเม็ดยา ทําให
เม็ดยามีความแข็งแรงมากขึน้ และพัฒนาคุณสมในเรื่องการปลดปลอยตัวยา การแตกตัวของเม็ด
ยา การสึกกรอนของตัวยา และยังไดมีการนํามาทําการผสมกับตัวยาและไปผานการพนฝอย
(spray drying) หรือที่เรียกกันวา spherical agglomerated rice starch ซึ่งเม็ดยาที่ไดนี้จะมี
ความสามารถในการไหลที่ดขี ึ้น (free flowing) ทําใหเม็ดยามีคุณสมบัติที่ดีขึ้น และตอกไดงายขึน้
(www.sc.mahidol.ac.th/tha/award/techno49.htm)
2.9

การดัดแปรสตารชดวยวิธที างเคมีรว มกับการใหความรอนชื้น

การศึกษาเกี่ยวกับการดัดแปรสตารชดวยวิธีการทางเคมีรวมกับการใหความรอนชืน้ ยังมี
อยูนอยมาก Perera และ Hoover (1999) ไดนําสตารชมันฝรั่งที่ผานการใหความรอนชื้นแลวไปทํา
ปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน (HMT+HP) แลวตรวจสอบคุณสมบัติของสตารชที่ได พบวาการทํา
ปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชันลดอัตราการสูญเสียความใสระหวางการเก็บรักษา ลดความเปนผลึก
ของสตารช (พีคที่ตําแหนง 5.2° 2θ) แตไมเกิดการเปลีย่ นแปลงโครงสรางภายในเม็ดสตารช คือ
ยังคงใหลักษณะผลึกแบบ B และลดเอนทาลปในการเกิดรีโทรกราเดชันของสตารชมันฝรั่งที่ผาน
การใหความรอนชื้น และยังพบอีกวาสตารชที่ผานการใหความรอนชืน้ กอนการทําปฏิกิริยาไฮดรอก
ซีโพรพิเลชันจะสงผลในการเพิ่มหมูไฮดรอกซีโพรพิลในบริเวณอสัณฐานใหเพิ่มมากขึน้
Perera, Hoover และ Martin (1997) ไดทาํ การศึกษาสตารชมันฝรั่งทีผ่ านการใหความ
รอนชื้นกอนการทําปฏิกิรยิ าไฮดรอกซีโพรพิเลชัน (HMT+HP) พบวาสตารชจะมีคากําลังการพอง
ตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสตารชที่ผานการใหความรอนชื้นเพียงอยางเดียว แตจะมีคากําลังการ
พองตัวทีน่ อยกวาสตารชที่ไมผานการดัดแปร (HP> Native> HMT+HP > HMT) แตจะมีคาเพิม่
สูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิที่ใชเพิ่มสูงขึ้น ลักษณะโครงสรางของผลึกและรอยละความเปนผลึกไม
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เปลี่ยนแปลง มีอุณหภูมิในการเกิดการเจลาติไนเซชันลดลง (To, Tp, Tc และ ΔHgel) โดย (HMT >
HMT+HP > Native > HP)
Gunaratne และ Corke (2007) นําสตารชขาวสาลี สตารชมันฝรั่ง และสตารชขาวโพด
เหนียว ไปผานการใหความรอนชื้นแลวไปทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน พบวาเอนทาลปของ
การเกิดเจลาติไนเซชัน และการเกิดรีโทรกราเดชันของอะไมโลเพกติน และคาความแข็งแรงของ
เจลลดลง กําลังการพองตัวเพิ่มมากขึ้นในสตารชทั้ง 3 ชนิด และเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติการให
ความหนืดจากเครื่อง RVA พบวาสตารชจากขาวสาลี และสตารชมันฝรั่งมีคาความหนืดขณะเย็น
และการคืนตัวเพิ่มมากขึ้น
Sang และ Seib (2006) ไดทําการผลิตและตรวจสอบคุณสมบัติของสตารชขาวโพดที่มี
คุณสมบัติเปนสตารชที่ทนทานตอการยอย (resistant starch) โดยวิธกี ารใหความรอนชื้นกอนการ
ทําปฏิกิริยาการเชื่อมขาม(HMT+CL) โดยใชสารละลายโซเดียมไตรเมตตาฟอสเฟตตอโซเดียมไตร
โพลีฟอสเฟต (99: 1)ในกระบวนการเชื่อมขาม และการใหความรอนชืน้ แกสตารชทีอ่ ุณหภูมิ 90120 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 1-4 ชั่วโมง และทําการตรวจสอบความสามารถในการยอยใน
สัตวทดลอง และปริมาณไฟเบอรที่กินไดทงั้ หมด (total dietary fiber) ในสตารชหลังจากผานการ
ดัดแปร และดูสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตสตารชที่ทนทานตอการยอย (resistant starch)
แตจากงานวิจยั ที่ผานมาพบวาการดัดแปรโดยวิธกี ารทางเคมีรวมกับวิธีการใหความรอน
ชื้นยังคงมีอยูเฉพาะในบางสตารชเทานัน้ และยังไมไดมกี ารทําการสลับลําดับของการดัดแปรและ
ตรวจสอบคุณสมบัติที่สําคัญบางประการ

บทที่ 3
วัตถุดิบ อุปกรณและวิธกี าร
3.1

วัตถุดิบ
สตารชขาวเจาที่ผา นการสกัดโปรตีนออกแลว จากบริษทั บางกอกสตารช จํากัด
(สําหรับการทดลองในขอ 4.1 และ 4.2)
สตารชขาวเจาที่ผา นการสกัดโปรตีนออกแลว จากบริษทั โรงเสนหมี่ชอเฮง จํากัด
(สําหรับการทดลองในขอ 4.3)

3.2

เครื่องมือและอุปกรณ
ตูอบลมรอนแบบควบคุมอุณหภูมิได (WTB binder, Germany)
อางน้ําไฟฟาแบบควบคุมอุณหภูมิได (Stuart Scientific, SBS 30, USA)
เครื่องชั่งน้าํ หนัก (SARTOURIUS, BP 3100S, Germany)
เครื่องวัดคุณสมบัติสตารช (Rapid Visco Analyzer; RVA) (Newport Scientific,
Model RVA-4, Australia)
เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง (UV-VIS spectrophotometer) (Spectronic
Unicam, genesys 10 UV, USA)
เครื่องดิฟเฟอเรนเชี่ยลสแกนนิงแคลอริมิเตอร (Differention Scanning
Calorimeter, DSC) (Pyris 1, USA)
กลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope,
SEM) (JEOL, JSM-5410, Japan)
เครื่อง X-ray Diffraction (D8 Discover, Bruker AXS, Germany)
เครื่องวัดสี (HunterLab, Miniscan XE, USA)
เครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge) (Hettich Zentrifugen, Universal 16/16R,
Germany)
เครื่องวัดคาพีเอช (PHM 210, France)
เครื่องกรองแบบสุญญากาศ (suction pump) (Eyela, Aspirator A-3S, Japan)
แทนใหความรอนพรอมระบบกวนดวยแมเหล็ก (Type M 2211, Thailand)
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3.3

หลอดเหวี่ยงขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 เซนติเมตร
เครื่องแกวชนิดตางๆ ที่จําเปนในการวิเคราะห
เครื่องผสมวอรเทค
ภาชนะสแตนเลสมีฝาปดสนิททนความรอน
ตะแกรงรอนขนาด 50 เมซ
เทอรโมมิเตอร
ไมโครปเปตขนาด 1 และ 5 มิลลิลิตร
แทงแมเหล็กสําหรับกวน (magnetic bar)
หลอดวัดคาการดูดกลืนแสง (cuvette)
โถดูดความชืน้ (magnetic bar)
กระดาษกรองเบอร 1 และ 4
ถวยอะลูมิเนียมมีฝาปด (moisture can)

สารเคมี
3.3.1 สารเคมีที่ใชสาํ หรับการดัดแปรสตารช
โซเดียมไตรเมตตาฟอสเฟต
โซเดียมไฮดรอกไซด
โซเดียมคารบอเนต
โซเดียมคลอไรด
โพรพิลนี ออกไซด
กรดไฮโดรคลอริก
3.3.2 สารเคมีที่ใชวิเคราะหปริมาณอะไมโลส
อะไมโลสบริสุทธิ์จากสตารชมันฝรั่ง
เอทานอลความเขมขนรอยละ 95
โซเดียมไฮดรอกไซด
กรดแกลเชียลอะซิติก
ไอโอดีน
โปแทสเซียมไอโอไดด
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3.3.3 สารเคมีที่ใชในการวิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมดภายหลังถูกยอยดวย
เอนไซมแอลฟาอะไมเลส
3.3.3.1 สารเคมีที่ใชวิเคราะหแอคติวตี ีของเอนไซมแอลฟาอะไมเลส
โซเดียมไฮดรอกไซด
โซเดียมคลอไรด
โซเดียมฟอสเฟตโมโนเบสิคแอนไฮดรัส
สตารชมันฝรั่งที่ละลายน้าํ ได
โซเดียมโปแทสเซียมทารเทรต
กรดไดไนโตรซาลิซิลิก
น้ําตาลมอลโตสมาตรฐาน
น้ํากรองกําจัดอิออน (deionized water)
เอนไซมแอลฟาอะไมเลสจากตับออนสุกร (α-amylase from porcine
pancreatic suspension in 2.9 M NaCl solution containing 3 mM
CaCl2) (Singma Aldrich chemical, GmbH, Germany)
3.3.3.2 สารเคมีที่ใชในการวิเคราะหการยอยสตารชดวยเอนไซม
โซเดียมไฮดรอกไซด
โซเดียมคลอไรด
โซเดียมฟอสเฟตโมโนเบสิคแอนไฮดรัส
เอนไซมแอลฟาอะไมเลสจากตับออนของสุกร (เชนเดียวกับที่ใชในขอ
3.3.3.1)
เอทานอลความเขมขนรอยละ 95
3.3.2.3 สารเคมีที่ใชวิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมด
น้ําตาลกลูโคสมาตรฐาน
สารละลายฟนอล
กรดซัลฟูริกเขมขนรอยละ 95
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3.3.4 สารเคมีที่ใชวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัส
โซเดียมแอมโมเนียมโมลิบเดต
โซเดียมแอมโมเนียมวาเนเดต
กรดไนตริก
โพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต
กรดไฮโดรคลอริก
3.3.5 สารเคมีที่ใชวิเคราะหปริมาณหมูไฮดรอกซีโพรเลชัน
กรดซัลฟูริกเขมขนรอยละ 95
โซเดียมไบซัลไฟต
สารละลายนินไฮดริน
โพรพิลนี ไกลคอล
3.4

วิธีการดําเนินงานวิจัย

3.4.1 การใหความรอนชื้น (Perera และ Hoover, 1999)
เตรียมสตารชขาวเจา 250 กรัม (dry basis) ทําการเติมน้ําโดยการพนฝอยจนไดความชื้น
รอยละ 20 ใสในถุงพลาสติกที่ปดสนิท ปลอยใหสตารชเขาสูสมดุลเปนเวลา 3 ชั่วโมง นําสตารชที่
ไดไปในใสในภาชนะ สแตนเลสที่ปดสนิท แลวนําไปเขาตูอบลมรอนทีอ่ ุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 4 ชั่วโมง หลังจากนั้นเทสตารชทีผ่ านการอบมาผึ่งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 วัน นําไป
บดและรอนดวยเครื่องรอนผานตะแกรงรอนขนาด 50 mesh เก็บในภาชนะที่ปดสนิทที่
อุณหภูมิหอง
3.4.2 การเชื่อมขาม (Rutenberg และ Solarek, 1984)
ทําการดัดแปรสตารชขาวโดยเตรียมสารแขวนลอยสตารชรอยละ 30 โดยน้ําหนักสตารช
แหง เติมโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตที่ความเขมขนรอยละ 5 ของน้ําหนักสตารชแหง เติมสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด และโซเดียมคารบอเนตรอยละ 0.2 และ 1 ของสารแขวนลอยสตารช
ตามลําดับ ทําการกวนที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง ปรับพีเอชเปน 6.5 ดวย
สารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเขมขนรอยละ 1 (v/v) กรองแลวลางดวยน้าํ กลัน่ ปริมาตร
เทากับสารแขวนลอย 3 ครั้ง ทําการผึง่ สตารชที่ผานการดัดแปรไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 วัน
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นําไปปน และรอนดวยเครื่องรอนผานตะแกรงรอนขนาด 50 mesh เก็บในภาชนะทีป่ ดสนิทที่
อุณหภูมิหอง
3.4.3 การทําปฏิกิรยิ าไฮดรอกซีโพรพิเลชัน (Tuschhoff, 1986)
ทําการดัดแปรสตารชขาวโดยเตรียมสารแขวนลอยสตารชรอยละ 30 โดยน้ําหนักสตารช
แหงเติมสารละลายโซเดียมคลอไรดรอยละ 10 ของสารแขวนลอยสตารช ปรับพีเอชเปน 11 ดวย
สารละลายโซเดียมไฮดรอไซดความเขมขนรอยละ 5 (w/w) แลวเติมโพรพิลีนออกไซดที่ความ
เขมขนรอยละ 10 ของน้าํ หนักสตารชแหงทําการกวนที่อณ
ุ หภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24
ชั่วโมง ปรับพีเอชเปน 6.5 ดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเขมขนรอยละ 1 (v/v) กรองแลว
ลางดวยน้าํ กลัน่ ปริมาตรเทากับสารแขวนลอย 3 ครั้ง ทําการผึ่งสตารชที่ผานการดัดแปรไวที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 วัน นําไปปนและรอนดวยเครื่องรอนผานตะแกรงรอนขนาด 50 mesh
เก็บในภาชนะที่ปดสนิทที่อณ
ุ หภูมิ
3.4.4 การยอยดวยกรด (Wurzburg, 1986a)
ทําการดัดแปรสตารชขาวโดยเตรียมสารแขวนลอยสตารชขาวเจา ความเขมขนรอยละ 30
(w/w) ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเขมขนรอยละ 1 (v/v) นําไปเขยาในอางน้ําทีอ่ ุณหภูมิ 50
องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 1 ชัว่ โมง หลังจากนัน้ ทําการปรับ pH ใหเทากับ 6.5 โดยใช
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขนรอยละ 5 (w/w) ทําการกรองแลวลางดวยน้ํากลั่นอีก 3
รอบ ทําการผึง่ สตารชที่ผา นการยอยดวยกรดไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 วัน นําไปปนและรอน
ดวยเครื่องรอนผานตะแกรงรอนขนาด 50 mesh เก็บในภาชนะที่ปดสนิทที่อุณหภูมหิ อง
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ทําการเตรียวตัวอยางสตารชสําหรับการวางแผนการทดลองแบบ Complete
Randomized Design (CRD) โดยทําการทดลอง 2 ซ้ํา ดังตารางตอไปนี้
ตัวอยาง
1 (native)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

การดัดแปรขั้นที่ 1
การใหความรอนชื้น
การเชื่อมขาม
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
การยอยดวยกรด
การเชื่อมขาม
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
การยอยดวยกรด
การใหความรอนชื้น
การใหความรอนชื้น
การใหความรอนชื้น

การดัดแปรขั้นที่ 2
การใหความรอนชื้น
การใหความรอนชื้น
การใหความรอนชื้น
การเชื่อมขาม
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
การยอยดวยกรด

ตัวอยางสตารชดังกลาวจะผานการวิเคราะหดังตอไปนี้ เพื่อตรวจสอบโครงสราง
คุณสมบัติ และศักยภาพในการนําไปใชประโยชนของสตารช
ปริมาณความชื้น โดยการอบแหง (AOAC, 1990) เพื่อหาปริมาณความชื้นที่
เหลืออยูในเม็ดสตารช ซึ่งจะใชเปนฐานในการคํานวณน้ําหนักแหงของสตารช
หลังการดัดแปร
ลักษณะปรากฏทางสัณฐานโดยใช Scanning Electron microscopy (SEM)
เพื่อตรวจสอบลักษณะผิวภายนอก การแตกหักเสียหาย และการเกาะกลุมกับของ
สตารช
สี โดยใชเครื่อง Hunter เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนสีของสตารชที่ผานการดัดแปร
ปริมาณอะไมโลส (Juliano, 1971) เพื่อตรวจสอบการสลายตัวของโมเลกุล
สตารชที่มีขนาดใหญ
ความคงตัวตอการยอยดวยเอนไซม (susceptibility to enzyme digestion) เพื่อ
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-

-

-

-

-

ทดสอบความสามารถในการถูกยอยของสตารชโดยเอนไซมอะไมเลส โดยการ
วิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมด (Bernfeld, 1955; Dubois และคณะ,
1956)
การเปลี่ยนแปลงความหนืด โดยใช Rapid Visco Analyzer (RVA) (Newport
Scientific Pty, Ltd., 1995) เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิเริ่มใหความหนืด (pasting
temperature) การใหความหนืดสูงสุด (peak viscosity) และการสูญเสียความ
หนืด (breakdown) เมื่อสตารชเริ่มเกิดการเจลาติไนเซชัน รวมทั้งการเพิม่ ขึ้นของ
ความหนืด (setback) และความหนืดสุดทาย (final viscosity) เมื่อสตารชเกิด
การรีโทรกราเดชัน
การเปลี่ยนแปลงเชิงความรอน โดยใช Differential Scanning Calorimeter
(DSC) (ดัดแปลงจากกลาณรงค และเกือ้ กูล, 2543) เพื่อหาอุณหภูมิในการเกิด
เจลาติไนเซชัน (gelatinization temperature) และเอนทาลปในการเกิดเจลาติไน
เซชันของสตารช
โครงสรางภายในโดยใชเครื่อง X-ray Diffraction (Cheetham และ Tao, 1998)
เพื่อตรวจสอบโครงสรางและการจัดเรียงตัวเปนผลึก (crystalinity) ภายในเม็ด
สตารช
การพองตัวและการละลาย (Leach และคณะ, 1959) เพื่อทดสอบความสามารถ
ในการดูดซึมน้าํ ของเม็ดสตารช และการละลายของอะไมโลสออกมาจากเม็ด
สตารชเมื่อไดรับความรอน
ความใส (Craig และคณะ, 1989) เพื่อตรวจสอบการสองผานของแสงหลังสตารช
เกิดเจลาติไนเซชัน
ปริมาณฟอสฟอรัส (ดัดแปลงจาก AOAC, 1990) เพื่อตรวจสอบระดับการ
เกิดปฏิกิริยาการเชื่อมขามในสตารช
ปริมาณหมูไฮดรอกซีโพรพิล (ดัดแปลงจาก Hung และ Morita, 1997) เพื่อ
ตรวจสอบระดับการเกิดปฏิกริ ิยาไฮดรอกซีโพรพิลเลชันของสตารชดัดแปร
ความคงตัวตอการแชแข็ง-ละลาย (Singhal และคณะ, 2002) เพื่อทดสอบความ
ตานทานตอการเกิด syneresis เนื่องจากการเกิดรีโทรกราเดชัน
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3.5

การวางแผนการทดลองและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design) และใชการ
วิเคราะห โดยทําการวิเคราะห 2 ซ้าํ เพื่อหาความผันแปรทางสถิติวา มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติหรือไม ทีร่ ะดับความเชือ่ มั่นรอยละ 95
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป The SAS System for Windows Version 8.1 (SAS Institute Inc.,
Cary, NC, USA) ในการคํานวณ

3.6

สถานทีท่ ําการทดลอง
หองปฏิบัติการเคมีอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
โรงปฏิบัติการ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
หองปฏิบัติการ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
หองปฏิบัติการ Scanning Electron microscopy (SEM) ศูนยเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หองปฏิบัติการ X-ray diffraction ภาควิชา พลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี

บทที่ 4
ผลการทดลองและการวิจารณ
4.1

การดัดแปรสตารชขาวเจาโดยวิธีการใหความรอนชื้นรวมกับวิธีการเชื่อมขาม
4.1.1 ผลของการดัดแปรตอลักษณะปรากฏทางสัณฐานวิทยาของสตารชขาวเจา

สตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีการตางกันไดนาํ มาตรวจสอบลักษณะรูปรางของ
เม็ดสตารช โดยนําไปถายภาพเม็ดสตารชดวยเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) ที่
กําลังขยาย 190 600 และ 1900 เทาดังแสดงไวในภาพที่ 13
จากภาพที่ 13 พบวาสตารชขาวเจามีขนาดประมาณ 4-7 ไมโครเมตร (เมื่อทําการ
วิเคราะหขนาดอนุภาคเม็ดสตารชจากโปรแกรมภายในเครื่อง SEM) และมีเม็ดสตารชขนาดเล็กทีม่ ี
ขนาดนอยกวา 4 ไมโครเมตร โดยสตารชขาวเจาจะมีลกั ษณะรูปรางหลายเหลี่ยม เกาะกันเปนกลุม
สามารถเห็นขอบของเม็ดสตารชไดอยางชัดเจน และเมื่อพิจารณาที่กาํ ลังขยายสูงสุดจะพบวาเม็ด
สตารชบางสวนจะเกิดการสึกกรอนเล็กนอย บางเม็ดสตารชจะเกิดลักษณะเวาลงบริเวณใจกลาง
เม็ดสตารช อาจเนื่องมาจากการใชสารเคมีหรือกระบวนการผลิตในการสกัดเอาโปรตีนออกจาก
แปงขาว
หลังจากผานการดัดแปรดวยวิธกี ารใหความรอนชืน้ พบวาไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ขนาดและรูปรางของเม็ดสตารช แตเม็ดสตารชสวนมากจะมีพนื้ ผิวที่มคี วามขรุขระเพิ่มมากขึ้น
เหลี่ยมของเม็ดสตารชหายไป มีบางสวนเกิดการสึกกรอนเล็กนอย เชนเดียวกับการทดลองของ
Hoover และ Manuel (1996a); Gunaratne และ Hoover (2002); Lawal (2005) ที่กลาววา
หลังจากผานการใหความรอนชื้น จะไมสง ผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปรางของเม็ดสตารช
สวนการดัดแปรดวยวิธกี ารเชื่อมขาม พบวาจะไมสง ผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปรางของ
เม็ดสตารช แตจะมีบางสวนเชื่อมตอกัน เชนเดียวกับการทดลองของ Kim และ Lee (2002); Yeh
และ Yeh (1993); Kaur, Singh และ Singh (2004) สวนในกรณีของการดัดแปรรวม (HMT+CL
และ CL+HMT) พบวาจะมีลักษณะเม็ดสตารชคลายกับการดัดแปรเพียงขัน้ เดียว
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สตารชดิบ

การใหความรอนชื้น

การเชื่อมขาม

การใหความรอนชื้น+การเชือ่ มขาม
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การเชื่อมขาม+การใหความรอนชื้น
ภาพที่ 13 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลกตรอนแบบสองกราด แสดงลักษณะปรากฏของ
สตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีตางกันที่กําลังขยาย 190 600 และ 1900 เทา
ตามลําดับ
4.1.2 ผลของการดัดแปรตอคาสีของสตารชขาวเจา
คาสีของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีตางกันที่วัดไดจากเครื่อง Hunter จะแสดง
คา L*, a* และ b* โดย L* เปนคาที่แสดงถึงความสวาง มีคา 0-100 เรียงตามลําดับ (0 แสดงถึงสี
ดํา และ 100 แสดงสีขาว +a* แสดงความเปนสีแดง -a* แสดงความเปนสีเขียว +b* แสดงความ
เปนสีเหลือง และ -b* แสดงความเปนสีนา้ํ เงิน
จากการทดลองผลของคาสีตอ สตารชขาวเจา ดังแสดงในตารางที่ 5 พบวาสตารชขาวเจา
ดิบ (native) มีคา L* เทากับ 94.06 คือแสดงความเปนสีขาวคอนขางสูง มีคา a* ติดลบเล็กนอย
แสดงวามีความเปนสีเขียวเล็กนอย และมีคา b* เปนบวก แสดงวามีความเปนสีเหลือง ซึง่ สตารชที่
ผานการดัดแปรดวยวิธกี ารใหความรอนชืน้ การเชื่อมขามและการดัดแปรรวม ไมสงผลแตกตาง
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) ตอคา L* และ a* เมื่อเปรียบเทียบกับสตารชดิบ แตจะสงผล
ตอคา b* เล็กนอยโดยสตารชที่ผานการใหความรอนชืน้ (HMT, HMT+HP, HP+HMT) จะมีคา b*
เพิ่มขึ้นเล็กนอย (มีสีเหลืองเพิ่มขึ้น) ซึ่งจากการเปลีย่ นแปลงคา b* ในระหวางการใหความรอนชืน้
พนิดา (2549) กลาววาการเปลี่ยนแปลงของคาสีนา จะเกิดจากการเกิดปฏิกิริยาไพโรไลซิส
(pyrolysis) เรียกไดอีกชื่อหนึ่งวาปฏิกิริยาเทอรโมไลซิส (thermolysis) หรือการแตกสลายของ
สตารชเมื่อไดรับความรอนในระดับสูง ซึ่งเกิดจากปฏิกิรยิ าขั้นตนของการเกิดสีน้ําตาลแบบไมใช
เอนไซม (non-enzymatic browning)
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ตารางที่ 5 คาสีของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีตางกัน
วิธีการดัดแปร

L*

คาสี
a*

b*

94.06 ± 0.20a -0.29 ± 0.13a 0.46 ± 0.23c
93.83 ± 0.65a -0.32 ± 0.08a 1.06 ± 0.16b
94.02 ± 0.72a -0.31 ± 0.11a 0.73 ± 0.07bc
93.70 ± 0.22a -0.22 ± 0.01a 0.95 ± 0.00b
93.55 ± 0.21a -0.25 ± 0.04a 1.42 ± 0.06a
a
,...,c = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือคาเฉลีย่ + SD (n=2)

สตารชดิบ (Native)
การใหความรอนชื้น
การเชื่อมขาม
การใหความรอนชื้น+การเชือ่ มขาม
การเชื่อมขาม+การใหความรอนชื้น

Whistler และ Daniel (1984); นิธิยา (2545) กลาววาปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลแบบไมใช
เอนไซมจะไมเกิดขึ้นเมื่อ aw<0.25 และจะเริ่มเกิดสูงขึ้นเมื่อ aw= 0.3-0.4 และจะเกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วและถึงจุดสูงสุดเมื่อ aw เปน 0.8 เพราะความชืน้ หรือปริมาณน้าํ ที่เพิ่มขึ้นจะชวยทําให
ของแข็งเคลื่อนที่ไดดีขึ้น ดังนั้นการใหความรอนชื้นแกสตารชจะเปนการเพิ่มปริมาณน้ําใหแก
สตารชในปริมาณที่มากกวาปกติ จึงสงผลใหเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีนา้ํ ตาลแบบไมใชเอนไซมได
เพิ่มสูงขึ้น จึงสงผลใหมีความเปนสีเหลือง (b*) เพิ่มขึ้นเล็กนอย
4.1.3 ผลของการดัดแปรตอปริมาณอะไมโลสของสตารชขาวเจา
การหาปริมาณอะไมโลส เพื่อตรวจสอบการสลายตัวของโมเลกุลสตารชที่มีขนาดใหญเปน
โมเลกุลอะไมโลสที่มีขนาดเล็กลง โดยอาศัยการที่อะไมโลสสามารถรวมตัวเปนสารประกอบ
เชิงซอนกับไอโอดีน โดยอะไมโลสจะไปพันเปนเกลียวลอมรอบไอโอดีนใหสีนา้ํ เงินที่วดั คาการ
ดูดกลืนแสงที่ 620 นาโนเมตรได
จากการวิเคราะหปริมาณอะไมโลสของสตารชขาวเจาทีผ่ านการดัดแปรดวยวิธกี ารตางกัน
ดังแสดงในภาพที่ 14 และตารางที่ 18 พบวาสตารชขาวเจาดิบ (native) จะมีปริมาณอะไมโลสอยู
รอยละ 28.57 ซึ่งมีปริมาณสูงกวาสตารชขาวเจาปกติ โดย Tester, Karkalas และ Qi (2004)
พบวาสตารชขาวเจาจะมีปริมาณอะไมโลสอยูที่ประมาณ 20.0 ถึง 21.1 และเมื่อนําไปผานการดัด
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แปรดวยวิธีการใหความรอนชื้นรวมกับการเชื่อมขาม พบวาไมสงผลแตกตางอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) ตอปริมาณอะไมโลสในทุกการดัดแปร ซึ่ง Atichokudomchai และ Varavinit
(2003) ไดทําการดัดแปรสตารชมันสําปะหลังดวยวิธีการเชื่อมขามพบวาไมสงผลใหสตารชมี
ปริมาณอะไมโลสแตกตางไป
สวนในกรณีของการดัดแปรดวยวิธกี ารใหความรอนชืน้ พบวาจะไมสงผลตอปริมาณ
อะไมโลสของสตารชขาวเจา ซึง่ ตรงกันขามกับการทดลองของพนิดา (2549) ที่พบวาการดัดแปร
ดวยการใหความรอนชืน้ โดยสตารชมีความชื้นรอยละ 20 ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส นาน 4
ชั่วโมง (สภาวะเดียวกันกับทีใ่ ชกับการทดลอง) จะสงผลทําใหมีปริมาณอะไมโลสเพิ่มขึ้น
เนื่องมาจากการสลายตัวของโมเลกุลสตารชที่มีขนาดใหญเปนโมเลกุลที่มีขนาดเล็กในระหวางการ
ใหความรอนชืน้ สงผลใหสายสตารชที่เคยมีขนาดยาวมีขนาดสั้นลง จึงทําใหสามารถทําปฏิกิริยา
กับไอโอดีนไดมากขึ้น โดย Lii, Tsai และ Tseng (1996) ไดพบวาสายอะไมโลเพกตินของสตารช
ขาวเจาที่มีปริมาณอะไมโลสสูง และสตารชขาวเหนียวจะเกิดการแตกสลายใหมีขนาดสัน้ ลงใน
ระหวางการดัดแปรดวยวิธีการใหความรอนชื้น แตจากการทดลองดังกลาว พบวาปริมาณ
อะไมโลสที่ไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) กับสตารชดิบ อาจเนื่องมาจาก
การใชระดับการดัดแปรไมสูงพอ หรือเกิดจากการแตกหักของสายโมเลกุลสตารชเปนโมเลกุลที่มี
ขนาดเล็กเกินไปที่ไมสามารถทําปฏิกิริยากับไอโอดีนได

ปริมาณอะไมโลส (รอยละ)

32
29.97a

31
30
29

28.57ab

28.65ab

28

27.85b

28.05b

HMT+CL

CL+HMT

27
26
25
Native

HMT

CL
วิธีการดัดแปร

ภาพที่ 14 ปริมาณอะไมโลสของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรดวยวิธีตางกัน
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4.1.4 ผลของการดัดแปรตอโครงสรางผลึกของสตารชขาวเจา
การวิเคราะหปริมาณผลึกและการจัดเรียงโครงสรางผลึกของสตารชขาวเจาทีว่ ิเคราะหได
จากเครื่อง x-ray diffractometer ดังแสดงในภาพที่ 15 และผลของการคํานวณคารอยละความ
เปนผลึกจากพื้นที่ใตกราฟ x-ray diffraction แสดงไวในตารางที่ 20 จากภาพที่ 15 พบวาสตารช
ขาวเจาจะแสดงโครงสรางผลึกแบบ A คือเกิดพีคที่ตาํ แหนง 15° 2θ สองพีคเชื่อมติดกันที่ 17°
และ 18° และอีกหนึ่งพีคที่ 23° 2θ เชนเดียวกับการทดลองของ Lii, Shao และ Tseng (1995) ซึ่ง
เปนแบบแผนโครงสรางผลึกของสตารชที่มาจากธัญพืช โดยมีคารอยละความเปนผลึกสัมพัทธ (%
relative crystallinity = 51.28) และหลังจากผานการดัดแปรดวยวิธีการใหความรอนชื้นรวมกับ
การเชื่อมขาม พบวาไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผลึกคือสตารชยังคงมีโครงสรางผลึก
แบบ A เชนเดียวกับการทดลองในสตารช นิวโคโคแยม (Lawal, 2004) เผือกและมันสําปะหลัง
(Gunaratne และ Hoover, 2002) ที่ยงั คงมีโครงสรางผลึกแบบ A หลังผานการใหความรอนชื้น
แตจากการทดลองดังแสดงในภาพที่ 15 พบวาหลังผานการใหความรอนชื้น พีคของสตารชที่
ตําแหนง 17 ° 2θ จะมีความแหลมลดลงเล็กนอย แตจะมีขนาดที่เพิม่ สูงขึ้น และเมือ่ นํามา
คํานวณรอยละความเปนผลึก พบวารอยละความเปนผลึกของสตารชจะมีความใกลเคียงกับ
สตารชดิบมาก ซึ่งสตารชทัง้ หมดจะมีรอยละความเปนผลึกประมาณรอยละ 51-54
จากการที่ลกั ษณะโครงสรางของผลึกและรอยละความเปนผลึกไมแตกตางจากสตารชดิบ
มากนัก นาจะเปนผลมาจากการที่ใชระดับการดัดแปรปานกลาง ซึ่งจะไมคอยสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางผลึก ซึ่งคลายกับการศึกษาของ Hoover และ Manuel (1996a) พบวาการ
ดัดแปรสตารชถั่วดวยวิธกี ารใหความรอนชืน้ จะไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
โครงสราง แตจากการที่มีความเปนผลึกเพิม่ มากขึน้ เล็กนอยเมื่อเทียบกับสตารชดิบ อาจเนื่องจาก
การเคลื่อนที่ของสายเกลียวคูภายในผลึกของสตารชเนือ่ งจากน้าํ (ความชื้น) และความรอน ซึง่ จะ
สงผลใหเกิดการจัดเรียงผลึกใหม หรือเกิดจากการใหความรอนสูงแลวเกิดการตัดแบงโมเลกุลของ
สายอะไมโลเพกตินที่เกิดจากพันธะโควาเลนตในเกลียวคู ทําใหมีจํานวนอะไมโลเพกตินมากพอที่
จะเกิดโครงสรางผลึกใหมทสี่ มบูรณ และ/หรือมีขนาดใหญขึ้น (Vermeylen, Goderis และ
Delcour, 2006) ซึ่งตรงกันขามกับการทดลองของ Adebowale และคณะ (2005a); พนิดา (2549)
ที่พบวาหลังผานการใหความรอนชื้น จะสงผลทําใหความเขมของพีคมีคาลดลงเล็กนอย ซึง่ อาจ
เกิดจากโครงสรางผลึกถูกทําลาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดเรียงตัวของพันธะคูในสวนของ
โครงสรางผลึก

CL+HMT
HMT+CL
CL
HMT
Native
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Diffraction angle (2 theta)
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40

ภาพที่ 15 รูปแบบ X-ray diffraction ของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีการตางกัน
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เมื่อพิจารณาถึงพีคที่ตําแหนง 20° 2θ ดังแสดงในตารางที่ 20 ซึ่งเปนตําแหนงที่บง ชี้ถงึ
การเกิดการรวมตัวกันของอะไมโลสและไขมันเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนที่สงผลทําใหโครงสราง
มีความแข็งแรงเพิม่ มากขึ้น (Le Bail และคณะ, 1997) ซึง่ Jacob และ Delcour (1998) กลาววา
การดัดแปรสตารชจากธัญพืชบางชนิดดวยวิธกี ารใหความรอนชืน้ จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางผลึก และเกิดเปนรูปแบบโครงสรางผลึกแบบ V ที่เปนโครงสรางสารประกอบเชิงซอน
ระหวางอะไมโลสกับไขมัน
4.1.5 ผลของการดัดแปรตอพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความหนืดของสตารช
ขาวเจา
ผลการวิเคราะหการเปลีย่ นแปลงความหนืดของสตารชขาวเจาดัดแปร ดวยเครื่อง Rapid
Visco Analyzer (RVA) แสดงไวดังภาพที่ 16 พบวาการเปลี่ยนแปลงทางดานความหนืดของ
สตารชเปนคุณสมบัติที่สําคัญอยางหนึง่ ตอการนําไปใชและกระบวนการแปรรูป โดยประกอบดวย
คาที่สําคัญดังตอไปนี้ อุณหภูมิในการเริ่มเกิดความหนืด (pasting temperature) คาความหนืด
สูงสุด (peak viscosity) คาความหนืดต่ําสุดขณะรอน (trough) คาความแตกตางของความหนืด
สูงสุดและความหนืดต่าํ สุดขณะรอน (breakdown) คาความหนืดสุดทาย (final viscosity) คาการ
คืนตัวของสตารช (setback) และเวลาที่เกิดความหนืดสูงสุด (peak time)
สตารชขาวเจาจะมีอุณหภูมเิ ริ่มเกิดความหนืดที่ 73.9 องศาเซลเซียส และมีความหนืด
สูงสุด 615.75 RVU หลังจากผานการดัดแปรดวยวิธีการใหความรอนชื้น พบวาสตารชจะมีคา
ความหนืดสูงสุด คาความหนืดต่ําสุดขณะรอน คาความหนืดสุดทาย คาการคืนตัวของสตารช
เวลาที่สตารชเกิดความหนืดสูงสุด และคาอุณหภูมิในการเริ่มเกิดความหนืดเพิ่มสูงขึ้น แตจะมีคา
เบรกดาวนต่ําลง สวนในกรณีการเชื่อมขามสตารชจะมีคาความหนืดสูงสุด คาความหนืดต่าํ สุด
ขณะรอน คาความหนืดสุดทาย คาการคืนตัวของสตารช แตจะมีคาเบรกดาวนลดต่าํ ลง และจะมี
คาเวลาที่สตารชเกิดความหนืดสูงสุด อุณหภูมิในการเริ่มเกิดความหนืดไมแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับสตารชดิบ สวนการดัดแปรรวม (HMT+CL, CL+HMT) จะใหผล
คลายกับการใหความรอนชืน้ แตจะมีคาเพิม่ สูงกวา และจะมีคาเบรกดาวนต่ํามากกวา HMT
สตารช โดย CL+HMT สตารชจะใหคาความหนืดสูงสุด คาความหนืดต่ําสุดขณะรอน และคา
ความหนืดสุดทายที่สงู มากกวาสตารชชนิดอื่น อาจเนื่องมาจากการที่ CL+HMT สตารชมีปริมาณ
ผลึกมากที่สุด เมื่อเทียบกับสตารชที่ผานการดัดแปรแบบอื่น (ดังแสดงในตารางที่ 19) จึงสงผลใหมี
ความสามารถในการทนตอความรอนและแรงกวนไดมากกวาสตารชอืน่
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การใหความรอนชื้นจะสงผลใหสตารชมีคา ความหนืดสูงสุดเพิ่มสูงขึ้น อาจเนื่องมาจาก
การเพิม่ พันธะไฮโดรเจนทัง้ ภายในและระหวางโมเลกุล จากการยึดเกาะกันระหวางสายอะไมโลส
ดวยกันเอง และ/หรือการเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางอะไมโลสและไขมันภายในเม็ดสตารช
(Hoover และ Manuel, 1996a) ซึ่งคาความหนืดสูงสุดของสตารชหลังผานการใหความรอนชืน้ จะ
มีคาแตกตางกันไป คือสามารถเพิม่ ขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยูก ับสภาวะที่ใชในการดัดแปร เชนในสตารช
มันเทศ (Collado และ Corke, 1999) ขาวฟางสีขาว (Olayinka, Adebowale และ Olu-Owolabi,
2008) นิวโคโคแยม (Lawal, 2005) และสตารชขาวเจาที่ผานการดัดแปรในระดับสูง (พนิดา,
2549) ที่จะมีคาความหนืดสูงสุดลดต่ําลง เนื่องมาจากการเพิม่ ขึ้นของจํานวนพันธะเปนจํานวน
มากขึ้น สงผลใหเม็ดสตารชมีความแข็งแรง จนสงผลขัดขวางหรือยับยัง้ การพองตัวของเม็ดสตารช
จึงทําใหความหนืดของสตารชลดลง (Lawal, 2005) เชนเดียวกับการทดลองในสตารชที่ผานการ
เชื่อมขาม คือถาสภาวะที่ใชในการดัดแปรต่ําๆ หรือปานกลางจะสงผลทําใหสตารชมีความหนืด
เพิ่มสูงขึ้น แตถาระดับของการดัดแปรที่สูงจะสงผลใหเม็ดสตารชถูกจํากัดการพองตัว
คาเบรกดาวนเปนคาที่อธิบายถึงความทนทานของเม็ดสตารชตอการใหความรอนและการ
กวน ซึง่ หลังจากผานการดัดแปรพบวาสตารชทั้งหมดจะมีคาเบรกดาวนลดลง โดยเฉพาะในสตารช
ที่ผานการเชื่อมขาม แสดงใหเห็นวาสตารชมีความทนทานตอความรอนและกวนในการหุงตมได
เพิ่มสูงขึ้น จึงเกิดการแตกสลายของเม็ดสตารชลดลง ซึง่ ถาหากคาเบรกดาวนมีคาสูงขึ้น แสดงวา
เม็ดสตารชจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไดงายเมื่อไดรับความรอนและแรงเฉือน เชนเดียวกับการ
ทดลองในสตารชขาวเหนียวและขาวเจา จะมีคาเบรกดาวนลดลงหลังผานการเชื่อมขาม (Liu,
Ramsden และ Corke, 1999)
คาเซตแบคเปนคาที่แสดงถึงความสามารถในการเกิดรีโทรกราเดชันของสตารช หรือการ
จัดเรียงตัวใหมดวยพันธะไฮโดรเจนของโมเลกุลอะไมโลสที่อยูใกลกนั เมื่อสตารชเย็นตัวลง ซึง่ หลัง
ผานการดัดแปรสตารชจะมีคาเซตแบคเพิม่ สูงขึ้น โดยเฉพาะสตารชทีผ่ านการเชื่อมขาม ซึง่ บงชีว้ า
สตารชเกิดการรีโทรกราเดชันไดเพิ่มสูงขึ้น แตจากการทดลองของ Collado และ Corke (1999);
Olayinka, Adebowale และ Olu-Owolabi (2008); Lawal (2005); พนิดา (2549) พบวาสตารชที่
ผานการใหความรอนชืน้ จะมีคาเซตแบคลดต่ําลง
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ภาพที่ 16 การเปลี่ยนแปลงความหนืดจากการวิเคราะหดวยเครื่อง RVA ของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรดวยวิธกี ารตางกัน
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เมื่อพิจารณาถึงอุณหภูมิในการเริ่มเกิดความหนืด (pasting temperature) พบวา HMT,
HMT+CL และ CL+HMT จะมีคาเพิ่มสูงขึน้ ในขณะที่ CL สตารชจะมีคาไมแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับสตารชดิบ ซึ่งการที่สตารชมีคาอุณหภูมิใเริ่มเกิดความหนืดหลัง
ใหความรอนชืน้ มีคาสูงขึ้น เนื่องมาจากสตารชมีโครงสรางภายในโมเลกุลแข็งแรงมากขึ้น (จากการ
เกิดพันธะภายในสายสตารชหรือเกิดจากการที่มีปริมาณผลึกเพิ่มสูงขึ้น) จึงสงผลทําใหสตารช
สามารถทนความรอนไดเพิม่ สูงขึ้น กอนทีส่ ตารชจะเกิดการพองตัว
4.1.6 ผลของการดัดแปรตอการเปลี่ยนแปลงเชิงความรอนในการเกิดการเจลาติ
ไนเซชันของสตารชขาวเจา
จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเชิงความรอนหรือการวิเคราะหอุณหภูมิและเอนทาลป
ของการเกิดเจลาติไนเซชันดวยเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) ของสตารชขาว
เจาที่ผา นการดัดแปร โดยคาที่ไดจากการวัดแสดงถึงอุณหภูมิในการเริ่มเกิดการเจลาติไนเซชัน (To)
อุณหภูมิทที่ ําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงสูงสุด (Tp) อุณหภูมิสุดทายในการเกิดการเจลาติไนเซชัน (Tc)
ชวงอุณหภูมิในการเกิดการเจลาติไนเซชัน (Tc-To) และพลังงานหรือเอนทาลปในการเกิดการเจลาติ
ไนเซชัน (ΔHgel) การเกิดการเจลาติไนเซชันเกี่ยวของกับการคลายตัวและหลอมเหลวของพันธะ
ภายนอก (external chain) ของอะไมโลเพกตินซึง่ อยูรวมกันในลักษณะเกลียวคู และจะเกิดการ
หลอมเหลวในระหวางการเกิดเจลาติไนเซชัน โดยเริ่มตนสตารชจะมีการจับกับน้ําและเกิดการพอง
ตัวของสวนอสัณฐานในเม็ดสตารช ซึ่งทําใหเกิดการยืดและทําลายโครงสรางสวนผลึกตามมา
(Hoover และ Manuel, 1996a)
การเปลี่ยนแปลงเชิงความรอนของสตารชขาวเจาดังแสดงในภาพที่ 17 และตารางที่ 6
พบวาสตารชขาวเจาจะมีอุณหภูมิในการเกิดการเจลาติไนเซชันอยูระหวาง 61-73 องศาเซลเซียส
และพลังงานในการเกิดการเจลาติไนเซชันเทากับ 11.194 J/g ซึ่ง Chatakanonda, Varavinit และ
Chinachoti (2000) พบวาสตารชขาวเจาจะมีอุณหภูมใิ นการเกิดการเจลาติไนเซชันอยูในชวง
57.4-76.8 องศาเซลเซียส และ ΔHgel เทากับ 6.7 J/g สวน Yeh และ Yeh (1993) พบวาสตารช
ขาวเจาจะมีอณ
ุ หภูมิในการเกิดการเจลาติไนเซชันอยูในชวง 71-87 องศาเซลเซียส และ ΔHgel
เทากับ 10.4 J/g
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ภาพที่ 17 การเปลี่ยนแปลงเชิงความรอนในการเกิดเจลาติไนเซชันของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัด
แปรดวยวิธีตางกัน
สตารชขาวเจาหลังผานการใหความรอนชืน้ พบวาสตารชจะมีอุณหภูมิในการเกิดการเจลา
ติไนเซชัน และชวงการเกิดการเกิดการเจลาติไนเซชันเพิม่ สูงขึ้น และมีคา ΔHgel ไมแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับสตารชดิบ เชนเดียวกับการทดลองในสตารชมันฝรั่ง (Collado
และ Corke, 1999) ขาวโพด (Hoover และ Manuel, 1996a) นิวโคโคแยม (Lawal, 2005;
Gunaratne และ Hoover, 2002) เผือก และมันสําปะหลัง (Gunaratne และ Hoover, 2002) และ
จากการทดลองยังพบอีกวาหลังผานการใหความรอนชืน้ สตารชจะมีพีคปรากฏ 2 พีค สวนในกรณี
ของการดัดแปรโดยวิธีการเชือ่ มขาม สตารชจะมีอุณหภูมิในการเกิดการเจลาติไนเซชัน ชวงการเกิด
การเกิดการเจลาติไนเซชัน และคา ΔHgel ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับ
สตารชดิบ ซึ่งตรงกันขามกับการทดลองของ Chatakanonda, Varavinit และ Chinachoti (2000);
Vermeylen และ Delcour (2001); Yeh และ Yeh (1993) ทีพ่ บวาหลังผานการเชื่อมขามสตารช
จะมีอุณหภูมิในการเกิดการเจลาติไนเซชันเพิ่มสูงขึน้ และมีคา ΔHgel ลดต่ําลง

ตารางที่ 6 การเปลี่ยนแปลงเชิงความรอนในการเกิดเจลาติไนเซชันของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรดวยวิธีตา งกัน
ชนิดของการดัดแปร
To
Native
61.392 ± 0.35c
การใหความรอนชื้น
62.373 ± 0.04ab
การเชื่อมขาม
61.955 ± 0.33bc
การใหความรอนชื้น+การเชือ่ มขาม 63.015 ± 0.44a
การเชื่อมขาม+การใหความรอนชื้น 62.067 ± 0.21bc
a

อุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชัน (องศาเซลเซียส)
Tp1
Tp2
Tc
ไมปรากฏ
67.300 ± 0.47c
72.408 ± 0.77c
68.356 ± 0.10ab 74.478 ± 0.01a 79.328 ± 0.49ab
ไมปรากฏ
67.628 ± 0.47bc
73.494 ± 0.64c
68.711 ± 0.35a 74.986 ± 0.23ab 80.125 ± 0.33a
67.882 ± 0.07abc 73.736 ± 0.35b 78.494 ± 0.02b

(Tc-To)

เอนทาลป
(Δ H; J/g)

11.016 ± 0.42b
16.951 ± 0.53a
11.539 ± 0.32b
17.110 ± 0.12a
16.427 ± 0.18a

11.194 ± 1.01 ab
8.831 ± 2.34b
11.657 ± 0.00a
9.935 ± 0.36ab
10.026 ± 0.64ab

,...,c = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาในตาราง
คือคาเฉลี่ย (n=2); To คืออุณหภูมิเริ่มตนในการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความรอน, Tp1 คือ อุณหภูมิที่ทาํ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงสุดครั้งที่ 1,
Tp2 คือ อุณหภูมิที่ทาํ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงสุดครั้งที่ 2, Tc คือ อุณหภูมิสุดทายในการเกิดการเปลี่ยนแปลง, Tc-To คือ ชวงอุณหภูมิของการเกิด
การเปลี่ยนแปลง, ∆H คือ พลังงานที่ใชในการเกิดเจลาติไนเซชัน
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และเมื่อพิจารณาถึงการดัดแปรรวม (HMT+CL, CL+HMT) พบวาสตารชจะมีอุณหภูมิในการเกิด
เจลาติไนเซชันสูงขึ้น และชวงการเกิดเจลาติไนเซชันกวางขึ้น เมื่อทําการเปรียบเทียบกับสตารชดิบ
แตจะมีคาไมแตกตางจาก HMT สตารช โดยทีท่ ั้งหมดจะมีคา ΔHgel ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) กับสตารชดิบ โดยที่สตารชที่ผานการดัดแปรรวมจะมีพีคปรากฏ 2 พีค คลาย
กับ HMT สตารช
การที่สตารชมีอุณหภูมิในการเกิดการเจลาติไนเซชันเพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากการดัดแปร
โดยวิธกี ารใหความรอนชืน้ สงผลเพิม่ ปริมาณผลึกภายในเม็ดสตารช ที่เกิดจากการจัดเรียงของสาย
โพลีเมอรภายในสวนอสัณฐานของเม็ดสตารช หรืออาจเกิดการเกาะเกีย่ วกันของสายเกลียวคู
ภายในบริเวณอสัณฐาน ทําใหเกิดแรงยึดเกาะกันเพิ่มสูงขึ้น ทําใหทนตอความรอนไดเพิ่มสูงขึ้น
(Lawal, 2005) สวนในกรณีของ CL สตารชเมื่อวิเคราะหคุณสมบัติทางดานความรอนดวยเครื่อง
DSC พบวาคาทีว่ ิเคราะหไดเห็นความแตกตางไมชัดเจน เทากับการวิเคราะหดวยเครื่อง RVA และ
เมื่อพิจารณาถึงพีคที่เกิดขึน้ พบวา HMT และ CL+HMT สตารชจะมีพีคเกิดขึ้น 2 พีค เชนเดียวกับ
การดัดแปรในสตารชขาวสาลีและสตารชมันฝรั่ง จะมีพีคเกิดหลายพีค (multi-endothermic peak)
(Donovan, Lorenz และ Kulp, 1983) และในสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรในระดับสูง (ที่ความ
เขมขนรอยละ 20-30 อุณหภูมิ 100-120 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 และ 16 ชั่วโมง) (พนิดา,
2549) เนื่องจากมีการสรางผลึกชนิดใหมหรือมีการจัดเรียงตัวใหมของโครงสรางผลึกภายในเม็ด
สตารช การมีโครงสรางทีม่ ีความคงตัวที่อณ
ุ หภูมิแตกตางกันหรือมีลกั ษณะเชิงสัณฐานหลายแบบ
(polymorphism) และอาจเกิดจากการใหความรอนชื้นจะทําใหเกิดการเชื่อมเกาะกันเปน
โครงสรางที่แข็งแรงมากขึ้น ทําใหเห็นจุดสูงสุด 2 จุด ซึ่งจุดแรกเกิดจากเจลาติไนเซชัน ในสวนของ
สตารชที่ออนแอกวา และจุดที่สองเกิดจากเจลาติไนเซชันในโครงสรางของเม็ดสตารชที่แข็งแรงกวา
เมื่อพิจารณาถึงชวงอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชัน (Tc-To) พบวาการดัดแปรโดยการ
ใหความรอนชืน้ รวมกับการเชื่อมขามจะมีชวง Tc-To กวางขึ้น ซึ่งชวงทีก่ วางขึ้นแสดงถึงภายในเม็ด
สตารชมีการเกิดความไมสม่ําเสมอ (inhomogeneity) ภายในสวนของอสัณฐานและบริเวณผลึก
เพิ่มมากขึ้น (Seow และ Thevamalar, 1993) ซึ่ง Hoover และ Manuel (1996b) ไดใหเหตุผลไว
วาการใหความรอนชื้นจะทําใหเกิดพันธะระหวางสายอะไมโลสกับอะไมโลส และอะไมโลสกับ
ไขมัน ซึ่งจะสงผลทําใหเกิดความแตกตางขึน้ และจะมีความคงตัวที่อุณหภูมิตางกันดวย
คาเอนทาลปหรือพลังงานในการเกิดเจลาติไนเซชัน (ΔHgel) เปนการวัดความเปนผลึกทัง้
ปริมาณและคุณภาพ และบงบอกถึงการสูญเสียโครงสรางภายในเม็ดสตารช (Cooke และ
Gidley, 1992) และจากการทดลองจะเห็นไดวาไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงคาเอนทาลปของ
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สตารช ซึ่งอาจเนื่องมาจากทั้งการดัดแปรดวยวิธกี ารใหความรอนชืน้ รวมกับวิธีการเชื่อมขามไม
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสายเกลียวคูภายในเม็ดสตารช หรือสงผลตอการเปลีย่ นแปลง
โครงสรางผลึกของสตารช จึงทําใหผลังงานในการสลายพันธะภายในโมเลกุลไมแตกตางจาก
สตารชดิบ
4.1.7 ผลของการดัดแปรตอความคงตัวของการยอยดวยเอนไซมของสตารช
ขาวเจา
จากผลการวิเคราะหความสามารถในการถูกยอยดวยเอนไซมแอลฟาอะไมเลสของสตารช
ขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธกี ารตางกัน ดังแสดงในภาพที่ 18 และตารางที่ 21 และจาก
ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) ดังแสดงในภาพที่ 19 พบวาสตารช
ดิบจะมีรอยละการถูกยอยดวยเอนไซมแอลฟาอะไมเลสเทากับ 61.36 ซึ่งเปนปริมาณที่สูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับสตารชดิบชนิดอื่น เนื่องจากโครงสรางของสตารชขาวเจาจะมีลกั ษณะเปนเหลี่ยม
ซึ่งเปนสวนที่ออ นแอที่สุด สงผลใหเอนไซมสามารถเขาทําปฏิกิริยาไดมากขึ้นเมื่อเทียบกับสตารชที่
มีรูปรางกลม รี หลังจากผานการดัดแปรพบวาสตารชจะมีความแตกตางของการถูกยอยดวย
เอนไซมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับสตารชดิบ แตสตารชที่ผานการให
ความรอนชืน้ (HMT, HMT+CL, CL+HMT) จะมีรอยละการถูกยอยดวยเอนไซมแอลฟาอะไมเลส
เพิ่มสูงขึ้น
เอนไซมแอลฟาอะไมเลสเปนเอนไซมที่ตัดพันธะแบบสุมภายใน (endo enzyme) โดยมี
ความสามารถในการตัดพันธะ α-(1,4) ไกลโคซิดิกในโมเลกุลของสตารช และจากการที่ HMT
สตารชมีรอยละของการถูกยอยดวยเอนไซมเพิ่มสูงขึ้น แสดงวามีความคงตัวตอการยอยดวย
เอนไซมลดลง อาจเนื่องมาจากการใหความรอนชื้นจะสงผลใหเกิดการจัดเรียงโครงสรางผลึกแบบ
ใหม เกิดการเปลี่ยนแปลงของสายเกลียวคูภายในเม็ดสตารช และจากการที่คา ΔHgel ที่มีคาลด
ต่ําลง ที่บงบอกถึงความไมเสถียรของสวนผลึก จึงสงผลทําใหเอนไซมแอลฟาอะไมเลสสามารถเขา
ไปยอยไดเพิ่มสูงขึ้น สวนในกรณีของ CL สตารชที่ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจเนื่องมาจากการ
เชื่อมขามไมสง ผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผลึกภายในเม็ดสตารช จึงสงผลใหเอนไซม
สามารถทํางานไดอยางปกติ สวนกรณีของการดัดแปรรวม (HMT+CL, CL+HMT) จะมีรอยละการ
ถูกยอยดวยเอนไซมเพิม่ สูงขึน้ อาจเนื่องมาจากผลของการใหความรอนชื้นทีท่ ําใหเกิดสวนที่เปน
อสัณฐานเพิ่มมากขึ้น (พนิดา, 2549) จากภาพถายจากกลอง Scanning Electron Microscope
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(SEM) ที่แสดงลักษณะของเม็ดสตารชที่ผา นการดัดแปรดวยวิธกี ารตางกันหลังจากถูกยอยดวน
เอนไซมแอลฟาไมเลส ดังแสดงในภาพที่ 19 พบวาการยอยดวยเอนไซมจะสงผลทําใหเม็ดสตารชมี
ขนาดอนุภาคลดลง และจะพบวาสตารชจะเกิดการผุกรอนอยางชัดเจน ลักษณะเสนขอบ ความ
เปนเหลี่ยมของสตารชหายไป มีพนื้ ผิวที่ขรุขระเพิ่มสูงขึน้ แตสตารชสวนมากยังคงความเปนเม็ด
ของสตารชเอาไวได เมื่อนําสตารชที่ผานการใหความรอนชื้นไปทําการยอยดวยเอนไซมแอลฟา
อะไมเลส พบวาสตารชสวนใหญเกิดการเสียสภาพความเปนเม็ดสตารชไป เกิดการกัดกรอนที่ผวิ
ภายนอก และภายในของเม็ดสตารช มีความขรุขระที่ผิวเพิ่มมากขึ้น มีบางสวนเกิดการหลอม
เชื่อมตอกัน สวนในกรณีของ CL สตารช พบวาสตารชยังคงความเปนเม็ดสตารชไดมากกวาเมื่อ
เทียบกับ HMT สตารช แตจะมีบางสวนเกิดการเสียสภาพและหลอมเชื่อมตอกัน ผิวสตารชมี
ลักษณะขรุขระ ในการดัดแปรรวมพบวาเม็ดสตารชจะเกิดการเสียสภาพ และหลอมรวมกันเพิ่ม
มากขึ้น ที่ผิวภายนอกเกิดการสึกกรอนอยางมาก
Gunaratne และ Hoover (2002) ไดการอธิบายหลักการของการยอยดวยเอนไซม
แอลฟาอะไมเลสไววา แอลฟาอะไมเลสจะดูดซับไวที่ผิวหนาของเม็ดสตารช และทําการยอยสวนที่
ผลึกบริเวณผิวหนา และหลังจากนัน้ จะเขาไปทําการยอยภายในตอไป
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รอยละการถูกยอยดวยเอนไซม
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ภาพที่ 18 คารอยละการถูกยอยดวยเอนไซมแอลฟาอะไมเลสของสตารชขาวเจาทีผ่ านการดัด
แปรดวยวิธีตางกัน
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สตารชดิบ

การใหความรอนชื้น

การเชื่อมขาม

การใหความรอนชื้น+การเชือ่ มขาม
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การเชื่อมขาม+การใหความรอนชื้น
ภาพที่ 19 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลกตรอนแบบสองกราด แสดงลักษณะปรากฏของ
สตารชขาวเจาภายหลังการยอยดวยเอนไซมแอลฟาอะไมเลสที่กาํ ลังขยาย 190 600
และ 1900 เทาตามลําดับ
4.1.8 ผลของการดัดแปรตอกําลังการพองตัวและการละลายของสตารชขาวเจา
เมื่อมีการใหความรอนแกสารแขวนลอยสตารช (starch suspension) เม็ดสตารชจะเกิด
การพองตัวและจะทําใหบางสวนของสตารชละลายออกมา ความสามารถในการละลายจะเปน
น้ําหนักของแข็งทั้งหมดในสารละลายที่สามารถละลายได ซึ่งคุณสมบัติทั้งสองนี้จะสัมพันธกนั โดย
คาการละลายจะแปรผันตรงกับคากําลังการพองตัว
จากผลของรอยละกําลังการพองตัวและรอยละการละลายของสตารชขาวเจาที่ผา นการ
ดัดแปรดวยวิธกี ารที่ตางกันดังแสดงในภาพที่ 20 และตารางที่ 22 พบวาสตารชขาวเจาดิบมีคารอย
ละกําลังการพองตัวเทากับ 10.35 และรอยละการละลายเทากับ 7.67 ซึ่งหลังจากผานการดัดแปร
ดวยวิธกี ารใหความรอนชืน้ และการเชื่อมขามจะสงผลทําใหรอยละกําลังการพองตัวของเม็ดสตารช
มีคาลดลง แตสตารชที่ผานการดัดแปรรวม (HMT+CL และ CL+HMT) จะมีคาไมแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับสตารชดิบและสตารชที่ผานการดัดแปรเพียงขัน้ เดียว และเมื่อ
พิจารณาถึงรอยละการละลายพบวาสตารชหลังจากผานการดัดแปรสตารชทั้งหมดจะมีคารอยละ
การละลายที่ลดต่ําลง โดยเฉพาะสตารชทีผ่ านการเชื่อมขาม
สตารชที่ผานการใหความรอนชื้นจะมีกาํ ลังการพองตัวและความสามารถในการละลาย
ลดลง เนื่องจากการใหความรอนชื้นจะสงผลใหเกิดการจัดเรียงโครงสรางผลึกใหมทหี่ นาแนนขึ้น
ทําใหนา้ํ สามารถแทรกผานเขาไปเกาะภายในเม็ดสตารชไดนอยลง (Hoover และ Vasanthan,
1994) และจากการที่สตารชสูญเสียการจับกับกันของสายเกลียวคู (double helice) ในระหวาง
การใหความรอนชื้นสงผลใหกําลังการพองตัวลดลง (Gunaratne และ Hoover, 2002; Hoover
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รอยละ

และ Vasanthan, 1994) ซึง่ การจัดเรียงโครงสรางผลึกทําใหเกิดการเกาะเกีย่ วกันของโมเลกุล และ
พันธะภายใน/ระหวางเม็ดสตารช ทําใหเกิดการจัดเรียงเกลียวคูในสวนของอะไมโลเพกตินใน
บริเวณ clusters จึงทําใหจาํ กัดการพองตัวและลดคาการละลาย (Lawal, 2005) ซึ่งเกิดจากการ
ทําปฏิกิริยาระหวางอะไมโลส-อะไมโลส และอะไมโลส-อะไมโลเพกติน ในระหวางการใหความรอน
ชื้น แลวสงผลใหคาการพองตัวลดลง (Olayinka และคณะ, 2008) หรืออาจเกิดจากการรวมตัวกัน
ของอะไมโลสและไขมันจากการใหความรอนชื้นเกิดสารประกอบที่มีความแข็งแรง ซึง่ สงผลในการ
จํากัดการพองตัวเชนเดียวกัน (Tester และ Morrison,1990; Olayinka และคณะ, 2008) ซึ่ง
สอดคลองกับการทดลองในสตารชขาวสาลี มันฝรัง่ และขาวโพดเหนียว (Gunaratne และ Corke,
2007) สตารชขาวโพด ขาวโพดเหนียว Dull waxy maize และ Amylomaize V (Hoover และ
Manuel, 1996a)
การที่สตารชทีผ่ านการเชื่อมขามมีรอยละกําลังการพองตัวที่ลดลงเนื่องมาจากการเกิด
พันธะเชื่อมขามภายในโมเลกุลของสตารช สงผลทําใหเม็ดสตารชมีความสามารถในการตานทาน
ความรอนและอุณหภูมิไดเพิม่ มากขึน้ จึงทําใหสามารถตานทานการพองตัวของเม็ดสตารชไดเพิ่ม
สูงขึ้น (Kaur, Singh และ Singh, 2004) Rutenberg และ Solarek (1984) กลาววาการเชื่อมขาม
จะสงผลทําใหเกิดพันธะโควาเลนตที่ชวยทําใหเม็ดสตารชมีความแข็งแรง และมีผลในการยับยัง้
การพองตัวของสตารช
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ภาพที่ 20 คากําลังการพองตัว-การละลายของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรดวยวิธีตางกัน
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เมื่อพิจารณาถึงรอยละของการละลายพบวาจะมีความสัมพันธกับคารอยละกําลังการพอง
ตัว ซึ่งถาเม็ดสตารชมีความสามารถในการพองตัวไดมาก จะสงผลทําใหอะไมโลสภายในเม็ด
สตารชหลุดออกมาอยูในสารละลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถาสตารชมีรอยละกําลังการพองตัวที่ลดต่ําลง
ก็จะสงผลทําใหรอยละการละลายลดลงดวย และจากการทดลองพบวาสตารชหลังผานการดัดแปร
มีรอยละของการละลายลดลง อาจเนื่องมาจากการทัง้ การใหความรอนชื้นและการเชือ่ มขามจะ
สงผลทําใหสตารชเกิดการจับกันดวยพันธะที่มีความแข็งแรงมากขึ้น เมือ่ มีการใหความรอนแก
สตารชจึงทําใหเกิดการหลุดของสตารชออกมายังสารละลายไดลดลง
Gunaratne และ Hoover (2002) พบวาปจจัยที่สง ผลตอรอยละกําลังการพองตัวและการ
ละลายของสตารชคือ 1) แรงยึดเกาะกันระหวางสายสตารช 2) ปริมาณฟอสฟอรัส 3) การเกิด
สารประกอบเชิงซอนกับไขมัน 4) ความยาวของสายสตารช
4.1.9 ผลของการดัดแปรตอความใสของสตารชสุกขาวเจา
รอยละการสองผานของแสงเปนคาที่บงบอกถึงคุณสมบัติดานความใสของสตารช
หลังจากการเกิดเจลาติไนเซชันและรีโทรกราเดชันของสตารช ซึ่งถาสตารชมีรอยละการสองผาน
ของแสงที่สงู แสดงวาสตารชมีความใสมาก ในทางตรงกันขามหากสตารชมีรอยละการสองผาน
ของแสงต่ํา แสดงวาสตารชมีความขุน มาก (ความใสนอย) ซึ่งความใสของสตารชเกิดจากการทีเ่ ม็ด
สตารชถูกใหความรอนในสภาวะที่มนี ้ําเพียงพอ จนทําใหเม็ดสตารชเกิดการพองตัว แสงทะลุผา น
ไดหลังจากนัน้ เมื่อเกิดการเย็นตัวลง โมเลกุลสตารชจะมีการยึดเกาะกัน (junction zone) ทําให
สามารถสะทอนและหักเหแสงไดแตกตางกัน ความใสจึงเปลี่ยนแปลงได
จากภาพที่ 21 และตารางที่ 23 แสดงรอยละการสองผานของแสงของสตารชขาวเจาที่
ผานการดัดแปรดวยวิธที ี่ตางกัน พบวาสตารชขาวเจาจะมีรอยละการสองผานของแสงเทากับ
19.47 ซึ่งหลังจากผานการดัดแปรพบวาสตารชทุกชนิดจะมีรอยละการสองผานของแสงลดลง
โดยเฉพาะ CL, HMT+CL และ CL+HMT สตารชที่จะมีคารอยละการสองผานของแสงลดลงอยาง
มาก การที่เปนเชนนี้อาจเนือ่ งมาจากการเชื่อมขามจะสงผลทําใหสตารชมีความสามารถในการเกิด
การีโทรกราเดชันไดเร็วขึ้น ทําใหเม็ดสตารชเกิดการเกาะเรียงตัวกันไดดียิ่งขึ้นเมื่อเย็นตัวลง หรือ
เกิดจากการทีส่ ตารชเกิดการจับกันเปนรางแหสามมิติ ทําใหเกิดการสองผานของแสงลดลง
เชนเดียวกับการทดลองของ Woo และ Seib (1997) ที่กลาววาสตารชที่ผานการเชื่อมขาม
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ภาพที่ 21 คาการสองผานของแสงของสตารชขาวเจาที่ผานการดัดแปรดวยวิธีการตางกัน
จะสงผลลดการสองผานของแสงลดลง สตารชที่มกี ําลังการพองตัวที่ลดลงก็จะมีคาการสองผาน
ของแสงลดลงดวย การใหความรอนชื้นทําใหสตารชมีคา รอยละการสองผานของแสงลดต่ําลง
เนื่องมาจากการจัดเรียงตัวใหมระหวางเกลียวคูภายในเม็ดสตารช ทําใหเกิดลักษณะที่เปนโครงราง
สามมิติมีความทึบ และยังสงผลทําใหคาการพองตัวของเม็ดสตารชลดลง จึงทําใหสตารชมีคา
ความใสลดลง
4.1.10 ผลของการดัดแปรตอปริมาณฟอสฟอรัสของสตารชขาวเจา
จากการหาปริมาณฟอสฟอรัสของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรดวยวิธีการที่ตางกัน
แสดงดังภาพที่ 22 และตารางที่ 24 พบวาสตารชขาวเจากอนการดัดแปรจะมีปริมาณฟอสฟอรัส
อยูรอยละ 0.009 และเมื่อนําไปผานการดัดแปร พบวา HMT สตารชจะมีการเปลีย่ นแปลงปริมาณ
ฟอสฟอรัสในตัวอยางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) สวนการดัดแปรดวยวิธีการเชื่อมขาม
(CL, HMT+CL และ CL+HMT) ที่มีการทําปฏิกิริยากับโซเดียมไตรเมตตาฟอสเฟตที่ความเขมขน
รอยละ 5 พบวาจะสงผลทําใหปริมาณฟอสฟอรัสในตัวอยางสตารชมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอยูระหวาง
รอยละ 0.029-0.031 แตจากปริมาณฟอสฟอรัสที่มีอยูในสตารชดัดแปร ไมสามารถบงบอกระดับ
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รอยละปริมาณฟอสฟอรัส
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ภาพที่ 22 ปริมาณฟอสฟอรัสของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรดวยวิธกี ารตางกัน
ของการเชื่อมขามได เนื่องจากการใชสารประกอบประเภทฟอสเฟตในการทําปฏิกริ ิยาการเชื่อม
ขามเพียงเล็กนอยสงผลทําใหคุณลักษณะของทางกายภาพของสตารชเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อยางมาก แตปริมาณฟอสฟอรัสที่หาไดเปนเพียงตัวบอกวาสตารชทีผ่ านการดัดแปรดวยวิธกี าร
เชื่อมขามดวยความเขมขนดังกลาวเกินกวามาตรฐานที่กาํ หนดใหใชในอาหารหรือไม ซึ่งกระทรวง
อุตสาหกรรม (2535) ไดมีเกณฑกําหนดและลักษณะชีบ้ งของสตารชดัดแปรประเภทไดสตารช
ฟอสเฟตคือ ปริมาณฟอสเฟต (คํานวณเปนฟอสฟอรัส) ไมเกินรอยละ 0.14 สําหรับสตารชดัดแปร
ที่มาจากสตารชมันฝรั่งหรือจากขาวสาลี และไมเกินรอยละ 0.04 สําหรับสตารชประเภทอื่น
จากการทดลองดังกลาวสามารถสรุปไดวาการดัดแปรดวยวิธกี ารเชื่อมขามโดยใชปริมาณ
โซเดียมไตรเมตตาฟอสเฟตที่ความเขมขนรอยละ 5 ไมสงผลทําใหตัวอยางมีปริมาณฟอสฟอรัสเกิน
ที่กาํ หนด สามารถนําไปใชในการผลิตอาหารได
4.1.11 ผลของการดัดแปรตอการแชแข็งและละลายของสตารชขาวเจา
ผลการศึกษาความคงทนตอการแชเยือกแข็ง-ละลายของสตารชที่ผา นการดัดแปรดวย
วิธีการตางกันแสดงในภาพที่ 23 และตารางที่ 7 ซึ่งความคงตัวตอการแชเยือกแข็ง-ละลาย จะ
แสดงอยูในรูปของปริมาณการแยกตัวของของเหลว (syneresis) ของสตารชสุกที่ผา นการแชเยือก
แข็ง-ละลาย ถาหากสตารชมีรอยละของการแยกตัวของของเหลวออกมาสูง แสดงวาตัวอยางนัน้ มี
ความคงตัวตอการแชเยือกแข็ง-ละลายต่าํ เพราะเกิดการแยกตัวของของเหลวออกมามาก

89
ภาพที่ 23 จากการศึกษาผลของการแชเยือกแข็ง-ละลายเปนจํานวน 7 รอบ ซึ่งหลังจาก
การผานการใหความรอน เจลของสตารชที่ไดจะมีลักษณะนุม และเมือ่ ผานการแชแข็ง-ละลาย
พบวาสตารชจะเกิดการแยกตัวของของเหลวออกมาในรอบแรกของการทดลอง โดยสตารชขาวเจา
ดิบจะมีรอยละของการแยกตัวของของเหลวเทากับ 25.25 และเมื่อสตารชที่ผานการดัดแปรไปทํา
การแชเยือกแข็ง-ละลาย พบวาในรอบแรกของการทดลอง HMT สตารชจะมีรอยละการแยกตัวของ
ของเหลวเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 33.28 สวนในกรณีของสตารชที่ผานการเชื่อมขาม (CL, HMT+CL
และ CL+HMT) พบวาสตารชจะเกิดการแยกตัวของของเหลวออกมาในจํานวนมากเมื่อระยะเวลา
ผานไป 1 รอบ คือมีปริมาณน้ําที่แยกออกมาเทากับ 54.64-62.30 ซึ่งเปนปริมาณทีส่ ูง การที่เปน
เชนนี้เนื่องมาจากการเชื่อมขามจะสงไปผลทําใหโมเลกุลของสตารช เกิดการเชื่อมตอกันเปนรางแห
สามมิติหนาแนนขึน้ ดังนัน้ เมื่อเกิดการแชแข็ง-ละลาย จะสงผลทําใหสตารชเกิดการรวมตัวกัน
มากขึ้นเนื่องจากรีโทรกราเดชันและน้าํ ที่แทรกอยูภายในโครงสรางรางแหถูกบีบออกมาในปริมาณ
มาก ในรอบแรกของการทดลอง แตยังคงมีน้ําบางสวนที่สามารถเกาะอยูกับสตารชและจะเกิดการ
แยกตัวออกมาในรอบของการทดลองถัดไป
การใหความรอนชื้นจะเกิดรอยละของการแยกตัวของของเหลวออกมามาก เนื่องมาจาก
การใหความรอนในสภาวะที่มีนา้ํ จํากัด จะทําใหเกิดการจัดเรียงตัวกันใหมของสายสตารช
(อะไมโลสกับอะไมโลส หรืออะไมโลสกับอะไมโลเพกติน) สงผลทําใหความสามารถในการจับกับ
น้ําลดลง ดังนัน้ เมื่อนําไปผานการแชเยือกแข็ง-ละลาย จึงมีนา้ํ ที่ไมถูกจับอยูกับสายสตารชไหล
ออกมาในชวงแรกๆ และไหลออกมาอยางรวดเร็ว เมื่อจํานวนรอบแชแข็ง-ละลายเพิม่ ขึ้นจึงเหลือ
แตน้ําถูกจับอยูกับโครงสรางเจลทีม่ ีสายโมเลกุลสตารชที่คอนขางแนน
Yeh และ Yeh (1993) กลาววาถึงแมวา สตารชที่ผานการเชื่อมขามจะสงผลทําใหเม็ด
สตารชมีความคงทนตอการกวน และความรอน แตสตารชจะมีความตานทานตอการแชแข็งและ
การละลายที่ตา่ํ ซึง่ Perera และ Hoover (1999) ไดสนับสนุนวาการเกิดรีโทรกราเดชันของสตารช
เปนอิทธิพลมาจากการจัดเรียงสายสตารชภายในบริเวณอสัณฐานและสวนผลึก เมื่อเกิดการเย็น
ตัวลงจะเกิดการทําปฏิกิรยิ ากันระหวางและ/หรือภายในสายสตารช (กลับมาจับตัวกันหลังจากการ
พองตัว) ในระหวางการเก็บรักษาเจล
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รอยละของการซินเนอรีซิส
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รอบของการแชแข็ง-ละลาย

ภาพที่ 23 การเกิดซินเนอรีซีสหลังผานการแชแข็ง-ละลายของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรดวยวิธีตา งกัน
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ตารางที่ 7 การเกิดการแยกตัวของของเหลว (syneresis) หลังการแชแข็ง-ละลายของสตารชขาวเจาที่ผานการดัดแปรดวยวิธีตางกัน
วิธีการดัดแปร
Native
HMT
CL
HMT+CL
CL+HMT
a

รอบที่ 1
25.25 ± 0.74c
33.28 ± 1.09b
56.21 ± 5.51a
62.30 ± 3.66a
54.64 ± 1.68a

รอยละของของเหลวที่แยกตัวออกมา (syneresis) หลังการแชแข็ง-ละลาย
รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 4
รอบที่ 5
รอบที่ 6
39.06 ± 2.46b 42.99 ± 0.84b 46.31 ± 5.42b 52.33 ± 1.25bc 52.49 ± 1.35bc
40.16 ± 0.06b 41.25 ± 1.26b 42.45 ± 0.73b 45.31 ± 0.72c 44.95 ± 0.01c
59.08 ± 5.74a 61.21 ± 5.81a 61.26 ± 5.93a 62.23 ± 6.10a 63.02 ± 6.70a
63.80 ± 3.16a 64.79 ±2.27a 65.65 ± 2.18a 66.22 ± 1.65a 66.31 ± 1.63a
57.38 ± 1.38a 57.92 ± 1.53a 59.27 ± 1.77a 59.78 ± 2.08ab 59.89 ± 2.07ab

รอบที่ 7
52.49 ± 1.34bc
44.95 ± 0.01c
63.68 ± 7.07a
66.62 ± 1.86a
60.10 ± 1.96ab

,...,c = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือ
คาเฉลี่ย + SD (n=2)
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4.2

การดัดแปรสตารชขาวเจาโดยวิธีการใหความรอนชื้นรวมกับวิธีการทําปฏิกริ ิยา
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
4.2.1 ผลของการดัดแปรตอลักษณะปรากฏทางสัณฐานวิทยาของสตารชขาวเจา

สตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีการตางกันถูกนํามาพิจารณาลักษณะรูปรางของ
เม็ดสตารช โดยนําไปถายภาพเม็ดสตารชดวยเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) ที่
กําลังขยายตางๆ ดังแสดงไวในภาพที่ 24
จากภาพที่ 24 พบวาสตารชขาวเจามีขนาดประมาณ 4-7 ไมโครเมตร (เมื่อทําการ
วิเคราะหขนาดอนุภาคเม็ดสตารชจากโปรแกรมภายในเครื่อง SEM) และมีเม็ดสตารชขนาดเล็กทีม่ ี
ขนาดนอยกวา 4 ไมโครเมตร โดยสตารชขาวเจาจะมีลกั ษณะรูปรางหลายเหลี่ยม เห็นขอบของเม็ด
สตารชไดอยางชัดเจน และเมื่อพิจารณาทีก่ ําลังขยายสูงสุด จะพบวาเม็ดสตารชบางสวนจะเกิด
การสึกกรอนเล็กนอย อาจเนื่องมาจากการใชสารเคมีหรือกระบวนการผลิตในการสกัดเอาโปรตีน
ออกจากแปงขาว
หลังจากผานการดัดแปรดวยวิธกี ารใหความรอนชืน้ พบวาไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ขนาดและรูปรางของเม็ดสตารช แตเม็ดสตารชสวนมากจะมีพนื้ ผิวที่มคี วามขรุขระเพิ่มมากขึ้น
เหลี่ยมของเม็ดสตารชหายไป มีบางสวนเกิดการสึกกรอนเล็กนอย เชนเดียวกับการทดลองของ
Hoover และ Manuel (1996a); Gunaratne และ Hoover (2002); Lawal (2005) ที่กลาววา
หลังจากผานการใหความรอนชื้น จะไมสง ผลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะขนาดและรูปรางของเม็ด
สตารช
สวนในกรณีของการดัดแปรดวยวิธกี ารทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน พบวาสตารชจะ
เกิดการหลอมรวมเชื่อมตอกัน มีบางเม็ดเกิดการเสียสภาพในระหวางการดัดแปร มีบางสวนเกิด
การหลุดออกมากลายเปนเม็ดสตารชขนาดเล็ก เกิดลักษณะเปนรองที่ผิวของเม็ดสตารช ซึ่ง
สอดคลองกับการทดลองของ Kaur, Singh และ Singh (2004); Chuenkamol และคณะ (2007)
ที่พบวาหลังจากผานการดัดแปรสตารชดวยวิธกี ารทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน จะสงผลทําให
เม็ดสตารชเกิดการแตกหักของรูปราง รอยเวา และรองที่ชัดเจนบริเวณที่ผิวของเม็ดสตารช โดย
Huber และ BeMiller (2001) กลาวไววา การเปลี่ยนแปลงโครงสรางสวนใหญจะเกิดที่บริเวณใจ
กลางเม็ดสตารช โดยหมูไฮดรอกซีโพรพิลจะสงผลทําใหเกิดรอยเวา โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณใจ
กลางของเม็ดสตารช ซึ่งจะเกิดการกัดกรอนจากผิวภายนอกเขาไปบริเวณผิวภายใน ในกรณีของ
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การดัดแปรรวมพบวาสตารชจะเกิดการเชือ่ มตอของเม็ดสตารชอยางชัดเจน และมีบางสวนเกิดการ
เสียสภาพไปในระหวางการดัดแปร

สตารชดิบ

การใหความรอนชื้น

การทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน

การใหความรอนชื้น+การทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
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การทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน+การใหความรอนชืน้
ภาพที่ 24 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลกตรอนแบบสองกราด แสดงลักษณะปรากฏของ
สตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีตางกันที่กําลังขยาย 190 600 และ 1900 เทา
ตามลําดับ
4.2.2 ผลของการดัดแปรตอคาสีของสตารชขาวเจา
คาสีของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีตางกันที่วัดไดจากเครื่อง Hunter จะแสดง
คา L*, a* และ b* โดย L* เปนคาที่แสดงถึงความสวาง มีคา 0-100 เรียงตามลําดับ (0 แสดงถึงสี
ดํา และ 100 แสดงสีขาว +a* แสดงความเปนสีแดง -a* แสดงความเปนสีเขียว +b* แสดงความ
เปนสีเหลือง และ -b* แสดงความเปนสีนา้ํ เงิน
จากผลการวัดคาสีของสตารชขาวเจา ดังตารางที่ 8 พบวาสตารชขาวเจาดิบ (native) มี
คา L* เทากับ 94.06 คือแสดงความเปนสีขาวคอนขางสูง มีคา a* ติดลบเล็กนอยแสดงวามีความ
เปนสีเขียวเล็กนอย และมีคา b* เปนบวก แสดงวามีความเปนสีเหลือง ซึ่งสตารชที่ผา นการดัดแปร
ดวยวิธกี ารใหความรอนชืน้ การเชื่อมขามและการดัดแปรรวม ไมสงผลแตกตางอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) ตอคา L* และ a* เมื่อเปรียบเทียบกับสตารชดิบ โดยจะมีคา L* อยูในชวง
92.95 ถึง 93.41 และคา a* อยูในชวง -0.34 ถึง 1.00 ยกเวนในกรณีของ HP+HMT สตารชที่จะมี
คา a* และ b* เพิ่มมากที่สุด แตคา a* ของสตารชมีคาใกลศุนย เมื่อพิจารณาถึงคา b* ของสตารช
หลังผานการดัดแปรพบวาจะมีคา b* เพิ่มสูงขึ้น ซึง่ แสดงวาการใหความรอนชืน้ และการทํา
ปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชันจะสงผลทําใหสตารชมีความเปนสีเหลืองเพิ่มสูงขึ้น ซึง่ จากการ
เปลี่ยนแปลงคา b* ในระหวางการใหความรอนชืน้ พนิดา (2549) กลาววาการเปลีย่ นแปลงของคา
สีนาจะเกิดจากการเกิดปฏิกริ ิยาไพโรไลซิส (pyrolysis) เรียกไดอีกชื่อหนึ่งวาปฏิกิริยาเทอรโมไลซิส
(thermolysis) หรือการแตกสลายของสตารชเมื่อไดรับความรอนในระดับสูง ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยา
ขั้นตนของการเกิดสีน้ําตาลแบบไมใชเอนไซม (non-enzymatic browning) สวนการทําปฏิกิริยาไฮ
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ดรอกซีโพรพิเลชันกอนจะสงผลทําใหโครงสรางสตารชมีความออนแอลง ดังนั้นเมือ่ นําไปทําการให
ความรอนในขณะที่เม็ดสตารชมีปริมาณน้าํ เพิ่มสูงขึ้น จึงอาจสงผลเรงปฏิกิริยาเทอรโมไลซิส ทําให
เกิดปฏิกิริยาการเกิดสีนา้ํ ตาลไดเพิ่มสูงขึ้น จึงสงผลให HP+HMT สตารชมีความเปนสีเหลืองเพิ่ม
สูงขึ้น
4.2.3 ผลของการดัดแปรตอปริมาณอะไมโลสของสตารชขาวเจา
การหาปริมาณอะไมโลส เพื่อตรวจสอบการสลายตัวของโมเลกุลสตารชที่มีขนาดใหญเปน
โมเลกุลอะไมโลสที่มีขนาดเล็กลง โดยอาศัยการที่อะไมโลสสามารถรวมตัวเปนสารประกอบ
เชิงซอนกับไอโอดีน โดยอะมิโลสจะไปพันเปนเกลียวลอมรอบไอโอดีน ใหสนี ้ําเงินที่วดั คาการ
ดูดกลืนแสงที่ 620 นาโนเมตรได
จากการวิเคราะหปริมาณอะไมโลสของสตารชขาวเจาทีผ่ านการดัดแปรดวยวิธกี ารที่
แตกตางกัน ดังแสดงในภาพที่ 25 และตารางที่ ข-26 พบวาสตารชขาวเจาดิบจะปริมาณอะไมโลส
อยูรอยละ 28.57 เมื่อหลังจากผานการดัดแปรดวยวิธีการใหความรอนชื้นพบวาสตารชจะมี
ปริมาณอะไมโลสไมแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับสตารชดิบ คือยังคงมี
ปริมาณอะไมโลสอยูรอยละ 28.65 ซึ่งแสดงวาการใหความรอนชืน้ ไมสง ผลตอการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณอะไมโลสภายในเม็ดสตารช แตเมือ่ นําสตารชไปผานการทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
พบวาสตารชจะมีปริมาณอะไมโลสลดต่ําลงเหลือเพียงรอยละ 25.25 อาจเนื่องมาจากการทํา
ปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน เปรียบเสมือนการเติมหมูข ัดขวางการเกิดปฏิกิริยา (blocking
group) หรือเติมหมูท ี่มีความชอบน้ํา (hydrophilic) (Aziz และคณะ, 2004) จึงสงผลขัดขวางการ
เขาทําปฏิกิริยาของไอโอดีนของสายสตารช สวนในกรณีของการดัดแปรรวม พบวาการดัดแปรขั้น
หลังไมสง ผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณอะไมโลสของสตารชหลังผานการดัดแปร คือสตารชยังคง
มีปริมาณอะไมโลสใกลเคียงกับการดัดแปรเพียงขัน้ เดียว
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ตารางที่ 8 คาสีของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีตางกัน
คาสี
L*
a*
b*
สตารชดิบ (Native)
94.06 ± 0.20a -0.29 ± 0.13b 0.46 ± 0.23c
93.83 ± 0.65a -0.32 ± 0.08b 1.06 ± 0.16b
การใหความรอนชื้น
93.05 ± 1.44a -0.34 ± 0.02b 0.85 ± 0.12b
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
การใหความรอนชื้น+ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน 93.41 ± 0.91a -0.30 ± 0.02 b 0.96 ± 0.01b
92.95 ± 0.48a 0.01 ± 0.09a 1.98 ± 0.10a
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน+การใหความรอนชืน้
a
,...,c = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือคาเฉลีย่ + SD (n=2)
วิธีการดัดแปร

4.2.4 ผลของการดัดแปรตอโครงสรางผลึกของสตารชขาวเจา
การวิเคราะหโครงสรางผลึกของสตารชขาวเจาที่ผานการดัดแปรดวยเครื่อง X-ray
diffraction โดยทําการสแกนที่มุม 2θ ของ 5-40° พบวาสตารชขาวเจามีแบบแผนโครงสรางผลึก
แบบ A คือมีการเกิดพีคที่ตําแหนง 15° 2θ มีสองพีคเชื่อมติดกันที่ 17° และ 18° 2θ และมีอีก
หนึง่ พีคที่ 23° 2θ ดังแสดงในภาพที่ 26 ซึ่งเปนโครงสรางผลึกโดยทัว่ ไปที่พบในสตารชจากธัญพืช
และเมื่อนําไปผานการดัดแปร พบวาสตารชที่ผานการดัดแปรทั้งหมดมีแบบแผนโครงสรางไม
แตกตางกับสตารชดิบ (ยังคงมีผลึกแบบ A-type) และเมื่อนําไปคํานวณรอยละความเปนผลึก
ทั้งหมด พบวาการดัดแปรโดยวิธกี ารใหความรอนชืน้ การทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน และการ
ดัดแปรรวม มีรอยละความเปนผลึกใกลเคียงกับสตารชดิบมาก ดังตารางที่ 27 ซึ่งสตารชทั้งหมด
จะมีรอยละความเปนผลึกประมาณรอยละ 51-54
จากการที่ลกั ษณะโครงสรางของผลึกและรอยละความเปนผลึกไมแตกตางจากสตารชดิบ
มากนักนาจะเปนผลมาจากการที่ใชระดับการดัดแปรปานกลาง ซึ่งจะไมคอยสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก ซึ่งคลายกับการศึกษาของ Hoover และ Manuel (1996b) พบวาการดัดแปร
สตารชถั่วดวยวิธีการใหความรอนชื้น (สภาวะการดัดแปรที่ความชืน้ รอยละ 30 อุณหภูมิ 100
องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง) ไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางโครงสราง แตจากการทีม่ ี
ความเปนผลึกเพิ่มมากขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับสตารชดิบ อาจเนื่องจากการเคลื่อนทีข่ องสาย
เกลียวคูภายในผลึกของสตารช เนื่องจากน้ํา (ความชืน้ ) และความรอน ซึง่ จะสงผลใหเกิดการ
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ภาพที่ 25 ปริมาณอะไมโลสของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรดวยวิธีตางกัน
จัดเรียงผลึกใหม หรือเกิดจากการใหความรอนสูงแลวเกิดการตัดแบงโมเลกุลของสายอะไมโล
เพกตินที่เกิดจากพันธะโควาเลนตในเกลียวคู ทําใหมีจํานวนอะไมโลเพกตินมากพอที่จะเกิด
โครงสรางผลึกใหมที่สมบูรณ และ/หรือมีขนาดใหญขึ้น (Vermeylen, Goderis และ Delcour,
2006) และจากการดัดแปรทีส่ ภาวะตางๆ พบวาจะมีพื้นที่ใตพีคที่ตาํ แหนง 20° 2θ ของสตารชที่
ผานการใหความรอนชืน้ เพิม่ มากขึ้นเมื่อเทียบกับสตารชดิบ ซึ่งการเพิม่ มากขึน้ นี้อาจเนื่องมาจาก
การเกิดสารประกอบเชิงซอนของสตารชกับสารอื่น เชน ไอโอดีน แอลกอฮอล และไขมัน (fatty
acid และ monoglycerides) เปนตน (Le Bail และคณะ, 1997)
Gunaratne และ Hoover (2002) กลาวไววาการที่สตารชแตละชนิดมีปริมาณความเปน
ผลึก (relative crystallinity) แตกตางกันเนือ่ งมาจากความแตกตางของ 1) ขนาดของผลึก 2) การ
จัดเรียงตัวของสายเกลียวคู 3) ความยาวเฉลี่ยนของอะไมโลเพกติน และ 4) อัตราสวนโดยโมล
ของอะไมโลเพกตินสายสัน้ (DP 10-13)
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ภาพที่ 26 รูปแบบ X-ray diffraction ของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีการตางกัน

98

99
4.2.5 ผลของการดัดแปรตอพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความหนืดของสตารช
ขาวเจา
ผลการวิเคราะหการเปลีย่ นแปลงความหนืดของสตารชขาวเจาดัดแปร ดวยเครื่อง Rapid
Visco Analyzer (RVA) แสดงไวดังภาพที่ 27 การเปลีย่ นแปลงทางดานความหนืดของสตารชเปน
คุณสมบัติที่สําคัญอยางหนึง่ ตอการนําไปใชและกระบวนการแปรรูป โดยประกอบดวยคาที่สําคัญ
ดังตอไปนี้ อุณหภูมิในการเริ่มเกิดความหนืด (pasting temperature) คาความหนืดสูงสุด (peak
viscosity) คาความหนืดต่ําสุดขณะรอน (trough) คาความแตกตางของความหนืดสูงสุดและความ
หนืดต่ําสุดขณะรอน (breakdown) คาความหนืดสุดทาย (final viscosity) คาการคืนตัวของ
สตารช (setback) และเวลาที่เกิดความหนืดสูงสุด (peak time)
จากภาพที่ 27 และตารางที่ 29 พบวาการใหความรอนชืน้ จะสงผลทําใหอุณหภูมิเริ่มเกิด
ความหนืด ความหนืดสูงสุด ความหนืดต่ําสุดขณะรอน ความหนืดสุดทาย คาการคืนตัวของสตารช
และเวลาที่เกิดความหนืดสูงสุดเพิ่มสูงขึ้น สวนในกรณีของสตารชที่ผา นการทําปฏิกริ ิยาไฮดรอกซี
โพรพิเลชันจะสงผลใหคาความหนืดสูงสุดเพิ่มสูงขึน้ แตจะเปนการลดอุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืด
ความหนืดต่ําสุดขณะรอน และความหนืดสุดทายลง ในขณะที่คาการคืนตัวของสตารชไมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง สวนการดัดแปรโดยใชทั้งสองวิธีรวมกันจะมีผลการเปลีย่ นแปลงดานความหนืดที่มี
ลักษณะผสมกันระหวางการดัดแปรแบบขั้นเดียวแตละวิธี
การที่ HP สตารชมีคาอุณหภูมิเริ่มตนในการเกิดความหนืดต่ําลง และมีคาความหนืด
สูงสุดเพิ่มขึน้ เปนมาจากการลดความแข็งแรงของพันธะทีเ่ กาะเกี่ยวกันภายในเม็ดสตารช ซึ่งเกิด
จากหมูแทนทีท่ ี่มีคุณสมบัตชิ อบน้ํา จึงทํา HP สตารช สามารถจับน้าํ และดูดซึมน้ําไวภายในเม็ด
สตารชไดงายขึ้น และเพิ่มอัตราการเกิดพาสติไซเซอรของบริเวณอสัณฐาน (Seow และ
Thavamalar, 1993) Gunaratne และ Corke (2007) กลาววา HP สตารชมีความสามารถในการ
พองตัวไดสูง และเกิดการหลุดออกมาของโมเลกุลอะไมโลส สูญเสียไปในระหวางการทําปฏิกิริยา
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน จึงสงผลใหเม็ดสตารชมีคาความหนืดสูงสุดสูงขึ้น แตจะมีโครงสรางเม็ด
สตารชที่ออนแอ ดังนัน้ เมื่อใชอุณหภูมิสูงมากๆ จะทําใหเกิดการสูญเสียความหนืดไดอยางรวดเร็ว
ทําใหมีคาเบรกดาวนที่สงู ขึน้ และมีรายงานวาอุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืดจะลดต่าํ ลงเมื่อมีหมู
ของไฮดรอกซีโพรพิลเขามาแทนที่ในโมเลกุลสตารชเพิ่มมากขึ้น (Chuenkamol และคณะ, 2007)
ในกรณีของการดัดแปรดวยวิธีใหความรอนชื้น คาอุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืดและคาความ
หนืดสูงสุดเพิม่ สูงขึ้น เปนผลมาจากการเพิ่มการเกาะเกี่ยวกันของสายสตารชทัง้ ภายในและ
ระหวางสายของโมเลกุล จึงทําใหสตารชมีความแข็งแรงมากขึ้น สงผลใหเม็ดสตารชสามารถทนตอ
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แรงเฉือนและความรอนไดมากขึ้น สามารถพองตัวใหความหนืดเพิ่มสูงขึ้น แตก็มงี านวิจยั กลาวไว
วาหากใชการดัดแปรดวยการใหความรอนในระดับสูง จะมีผลทําใหโครงสรางแข็งแรงมาก จนมีผล
ยับยั้งการพองตัวของเม็ดสตารชได (พนิดา, 2549; Olayinka และคณะ, 2008; และ Lawal,
2005)
เมื่อพิจารณาถึงคาเบรกดาวน (ความหนืดสูงสุด – ความหนืดต่าํ สุดขณะรอน) ซึ่งเปนคาที่
บงบอกถึงความทนทานของเม็ดสตารชตอการใหความรอนและแรงกวน จะพบวาการใหความรอน
ชื้นจะทําใหคาเบรกดาวนลดลง แสดงวาสตารชมีความสามารถในการทนทานตอความรอนและ
แรงกวนไดมากขึ้น สวน HP สตารชจะมีคาเบรกดาวนเพิม่ สูงขึ้น ซึ่งบงบอกวาสตารชมีความ
ออนแอ ไมทนตอการนําไปใชในผลิตภัณฑที่ตองผานความรอนและแรงกวนสูง เชนพวกอาหาร
กระปอง หรือผลิตภัณฑที่ตองฆาเชื้อดวยรีทอรท
การคืนตัวของสตารชหรือคาเซตแบค เปนคาที่บง บอกถึงการเกิดรีโทรกราเดชัน หรือการ
จัดเรียงตัวกันของสายสตารช ซึ่งเกิดการเกาะกันดวยพันธะไฮโดรเจนของสายสตารชที่อยูใกลกัน
เมื่อเย็นตัวลงหลังการเกิดเจลาติไนเซชัน จากการทดลองพบวา HMT สตารชจะมีคาเซตแบค
เพิ่มขึ้น ซึ่งบงชี้วาสตารชเกิดรีโทรกราเดชันเพิม่ ขึ้น สวน HP สตารชจะมีคาแซตแบคลดลง ซึ่ง
สอดคลองกับผลของการแชแข็ง-ละลายทีค่ าลดลง เนื่องจากการที่สตารชมีหมูแทนทีท่ ี่ชอบน้าํ เกาะ
อยูที่โมเลกุล จึงขัดขวางและลดการเกาะตัวกันของสายสตารช สงผลใหเกิดรีโทรกราเดชันลดลง
4.2.6 ผลของการดัดแปรตอการเปลี่ยนแปลงเชิงความรอนในการเกิดการเจลาติ
ไนเซชันของสตารชขาวเจา
จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเชิงความรอน หรือการวิเคราะหอุณหภูมิและเอนทาลป
ของการเกิดเจลาติไนเซชันดวยเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) ของสตารชขาว
เจาที่ผา นการดัดแปร โดยคาที่ไดจากการวัดแสดงถึง อุณหภูมิในการเริ่มเกิดการเจลาติไนเซชัน
(To) อุณหภูมทิ ี่ทาํ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (Tp) อุณหภูมิสุดทายในการเกิดการเจลาติไนเซ
ชัน (Te) ชวงอุณหภูมิในการเกิดการเจลาติไนเซชัน (Te-To) และพลังงานหรือเอนทาลปในการ
เกิดการเจลาติไนเซชัน (ΔHgel) การเกิดการเจลาติไนเซชันเกีย่ วของกับการคลายตัวและ
หลอมเหลวของพันธะภายนอก (external chain) ของอะไมโลเพกตินซึ่งอยูรวมกันในลักษณะ
เกลียวคู และจะเกิดการหลอมเหลวในระหวางการเกิดเจลาติไนเซชัน โดยเริ่มตนสตารชจะมีการ
จับกับน้าํ และเกิดการพองตัวของสวนอสัณฐานในเม็ดสตารช ซึ่งทําใหเกิดการยืดและทําลาย
โครงสรางสวนผลึกตามมา (Hoover และ Manuel, 1996a)
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จากผลการวิเคราะหพบวาสตารชขาวเจาจะมีชว งอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชันอยู
ในชวง 61.39-72.41 องศาเซลเซียส และพลังงานที่ใชในการเกิดเจลาติไนเซชันมีคา เทากับ
11.194 J/g ดังแสดงในตารางที่ 9 และภาพที่ 28 ซึ่งหลังจากการดัดแปรพบวา HMT สตารชจะ
สงผลในการเพิ่มอุณหภูมิเริม่ ตน อุณหภูมิที่ทาํ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงสุด อุณหภูมิสุดทาย ชวง
อุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชันเพิ่มสูงขึ้น และยังพบวาการดัดแปรโดยวิธีการใหความรอนชื้นจะ
สงผลทําใหเกิดอุณหภูมิสูงสุด (Tp1, TP2) ดวยกัน 2 พีค ในกรณีของการดัดแปรดวยวิธีการทํา
ปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชันจะสงผลลดอุณหภูมิเริ่มตน อุณหภูมทิ ที่ าํ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สูงสุด อุณหภูมิสุดทาย แตมีชวงของการเกิดเจลาติไนเซชันไมแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p>0.05) กับสตารชดิบ สวนการดัดแปรรวม (HMT+HP และ HP+HMT) จะมีอุณหภูมิในการเกิด
เจลาติไนเซชันอยูระหวางการดัดแปรแบบขั้นเดียว
การที่ HMT สตารชมีอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชันเพิ่มสูงขึน้ เนื่องมาจากการให
ความรอนชืน้ จะทําใหเกิดการจัดเรียงโครงสรางใหมีสวนที่เปนผลึกหนาแนนขึ้น จึงตองใชความ
รอนสูงในการทําลายโครงสราง หรืออาจเกิดการเกาะเกีย่ วกันของสายเกลียวคูภายในบริเวณ
อสัณฐาน ทําใหเกิดเปนแรงยึดเกาะกันที่เพิ่มสูงขึน้ ทําใหสามารถทนตอความรอนไดเพิ่มสูงขึน้
(Lawal, 2005) สวน HP สตารชจะมีอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชันลดต่ําลง แสดงวาการทํา
ปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชันจะไปสงผลทําลายพันธะไฮโดรเจนระหวางสายสตารชในบริเวณ
อสัณฐานทําใหสายของสตารชสามารถเคลื่อนที่ไดมากขึ้นและสงผลในการลดอุณหภูมิในการ
หลอมเหลวของผลึกลง (Perera และ Hoover, 1999) หรือเกิดจากการแทนที่ซงึ่ จะชวยในเรื่องการ
พองตัวและทําลายผลึก จึงเปนผลใหอุณหภูมิในการเริ่มหลอมเหลวลดต่ําลง (Reddy และ Seib,
2000) Seow และ Thavamalar (1993) กลาววาการที่อณ
ุ หภูมใิ นการเกิดเจลาติไนเซชันลดต่ําลง
บงบอกวาผลึกบางสวนในโครงสรางของสตารชเกิดการหลอมเหลวไปในระหวางการดัดแปร
เมื่อพิจารณาถึงพีคที่เกิดขึน้ พบวา การใหความรอนชืน้ และการใหความรอนชืน้ กอนการ
ทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน จะมีพีคเกิดขึ้น 2 พีค เชนเดียวกับการดัดแปรในสตารชขาวสาลี
และสตารชมันฝรั่ง จะมีพีคเกิดหลายพีค (multi endothermic peak) (Donovan, Lorenz และ
Kulp, 1983) และในสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรในระดับสูง (ที่ความเขมขนรอยละ 20-30
อุณหภูมิ 100-120 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 และ 16 ชั่วโมง) เนื่องจากมีการสรางผลึกชนิดใหม
หรือมีการจัดเรียงตัวใหมของโครงสรางผลึกภายในเม็ดสตารช (พนิดา, 2549) การทีส่ ตารชมี
โครงสรางที่มคี วามคงตัวทีอ่ ุณหภูมิแตกตางกันหรือมีลักษณะเชิงสัณฐานหลายแบบ
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HP+HMT
HMT+HP
การดูดความรอน
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อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
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ภาพที่ 28 การเปลี่ยนแปลงเชิงความรอนในการเกิดเจลาติไนเซชันของสตารชขาวเจา
ทีผ่ านการดัดแปรดวยวิธีตา งกัน
(polymorphism) และอาจเกิดจากการใหความรอนชืน้ จะทําใหเกิดการเชื่อมเกาะกันเปน
โครงสรางที่แข็งแรงมากขึ้น ทําใหเห็นจุดสูงสุด 2 จุด ซึ่งจุดแรกเกิดจากเจลาติไนเซชันของสตารช
ในสวนที่ออนแอกวา และจุดที่สองเกิดจากเจลาติไนเซชันของสตารชในสวนที่แข็งแรงกวา
เมื่อพิจารณาถึงชวงอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชัน (Tc-To) พบวาการดัดแปรโดยการ
ใหความรอนชืน้ และการดัดแปรรวม จะมีชว ง Tc-To กวางขึ้น ซึ่งชวงทีก่ วางขึ้นแสดงถึงภายในเม็ด
สตารชมีการเกิดความไมสม่ําเสมอ (inhomogeneity) ภายในสวนของอสัณฐานและบริเวณผลึก
เพิ่มมากขึ้น (Seow และ Thevamalar, 1993) ซึ่ง Hoover และ Manuel (1996b) ไดใหเหตุผลไว
วาการใหความรอนชื้นจะทําใหเกิดพันธะระหวางสายอะไมโลสกับอะไมโลส และอะไมโลสกับ
ไขมัน ซึ่งจะสงผลทําใหเกิดความแตกตางขึน้ และจะมีความคงตัวที่อุณหภูมิตางกันดวย

ตารางที่ 9 การเปลี่ยนแปลงเชิงความรอนในการเกิดเจลาติไนเซชันของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรดวยวิธีตา งกัน
วิธีการดัดแปร

Native
HMT
HP
HMT+HP
HP+HMT
a

อุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชัน (องศาเซลเซียส)
To

Tp1

61.392 ± 0.35b
62.373 ± 0.04a
58.457 ± 0.08c
58.291 ± 0.48c
56.998 ± 0.21d

67.300 ± 0.47b
68.356 ± 0.10a
64.292 ± 0.24c
64.150 ± 0.39c
64.958 ± 0.24c

Tp2
ไมปรากฏ
74.478 ± 0.01a
ไมปรากฏ
71.974 ± 1.18a
ไมปรากฏ

เอนทาลป
(ΔH; J/g)

Tc

(Tc-To)

72.408 ± 0.77b
79.328 ± 0.49a
70.234 ± 0.03c
77.595 ± 1.22a
72.285 ± 0.66b

11.016 ± 0.42d
16.951 ± 0.53b
11.778 ± 0.05d
19.304 ± 0.74a
15.287 ± 0.23c

11.194 ± 1.01a
8.831 ± 2.34ab
10.851 ± 0.09a
7.583 ± 0.54b
6.017 ± 0.44b

,...,d = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาในตารางคือคาเฉลี่ย (n=2); T

o

คืออุณหภูมิเริ่มตนในการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความรอน, Tp1 คือ อุณหภูมิที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงสุดครั้งที่ 1, Tp2 คือ อุณหภูมิที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สูงสุดครั้งที่ 2, Tc คือ อุณหภูมิสุดทายในการเกิดการเปลี่ยนแปลง, Tc-To คือ ชวงอุณหภูมิของการเกิดการเปลี่ยนแปลง, ∆H คือ พลังงานที่ใชในการเกิดเจลาติไนเซชัน
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คาเอนทาลปหรือพลังงานในการเกิดเจลาติไนเซชัน (ΔHgel) เปนการวัดความเปนผลึกทัง้
ปริมาณและคุณภาพ และบงบอกถึงการสูญเสียโครงสรางภายในเม็ดสตารช (Cooke และ
Gidley, 1992) จากการทดลองการดัดแปรเพียงขั้นเดียวไมสงผลใหคา ΔHgel แตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตในกรณีของสตารชที่ผา นการดัดแปร 2 ขั้น จะมีคา ΔHgel ลดลง
ซึ่งการที่คา ΔHgel มีคาลดลงบงชีว้ ามีการจัดเรียงภายในโครงสรางหรือมีบริเวณผลึกที่มีความ
เสถียรลดลง (Perera, Hoover และ Martin, 1997) โดยปกติแลว ΔHgel ของสตารชที่ผานการให
ความรอนชืน้ จะมีคาลดลงหรือไมเกิดการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกบั ชนิดของสตารช และสภาวะใน
การดัดแปร เชนการทดลองของ Vermeylen, Goderis และ Delcour (2006) พบวา ΔHgel จะมีคา
ลดลงในสตารช มันฝรัง่ แต Hoover และ Manuel (1996a) พบวาในสตารชถั่วคา ΔHgel จะไมเกิด
การเปลี่ยนแปลง
4.2.7 ผลของการดัดแปรตอความคงตัวของการยอยดวยเอนไซมของสตารชขาว
เจา
จากผลการวิเคราะหความสามารถในการถูกยอยดวยเอนไซมแอลฟาอะไมเลสของสตารช
ขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธกี ารตางกัน ดังแสดงในภาพที่ 29 และตารางที่ 28 และจาก
ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) ดังแสดงในภาพที่ 30 พบวาสตารช
ดิบจะมีรอยละการถูกยอยดวยเอนไซมแอลฟาอะไมเลสเทากับ 61.36 ซึ่งเปนปริมาณที่สูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับสตารชดิบชนิดอื่น เนื่องจากโครงสรางของสตารชขาวเจาจะมีลกั ษณะเปนเหลี่ยม
ซึ่งเปนสวนที่ออ นแอที่สุด สงผลใหเอนไซมสามารถเขาทําปฏิกิริยาไดมากขึ้นเมื่อเทียบกับสตารชที่
มีรูปรางกลม รี หลังจากผานการดัดแปร พบวาสตารชจะมีความแตกตางของการถูกยอยดวย
เอนไซมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยสตารชที่ผา นการดัดแปรทั้งหมดจะมี
รอยละการถูกยอยดวยเอนไซมเพิ่มสูงขึ้น แสดงวาหลังจากผานการดัดแปรสตารชจะมีความคงตัว
ตอการยอยเอนไซมลดต่ําลง
เอนไซมแอลฟาอะไมเลสเปนเอนไซมที่ตัดพันธะแบบสุมภายใน (endo enzyme) โดยมี
ความสามารถในการตัดพันธะ α-(1,4) ไกลโคซิดิกในโมเลกุลของสตารช และจากการที่ HMT
สตารชมีรอยละของการถูกยอยดวยเอนไซมเพิ่มสูงขึ้น แสดงวามีความคงตัวตอการยอยดวย
เอนไซมลดลง อาจเนื่องมาจากการใหความรอนชื้นจะสงผลใหเกิดการจัดเรียงโครงสรางผลึกแบบ
ใหม เกิดการเปลี่ยนแปลงของสายเกลียวคูภายในเม็ดสตารช และจากการที่คา ΔHgel ที่มีคาลด
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รอยละการถูกยอยดวยเอนไซม
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วิธีการดัดแปร
ภาพที่ 29 คารอยละการถูกยอยดวยเอนไซมแอลฟาอะไมเลสสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปร
ดวยวิธีตา งกัน

ต่ําลง ที่บงบอกถึงความไมเสถียรของสวนผลึก จึงสงผลทําใหเอนไซมแอลฟาอะไมเลสสามารถเขา
ไปยอยไดเพิ่มสูงขึ้น สวนการที่ HP สตารชมีรอยละการถูกยอยดวยเอนไซมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจาก
การทีห่ มูไฮดรอกซีโพรพิลเขาไปเกาะที่บริเวณเม็ดสตารช ทําใหเกิดการเกาะกันของโครงสราง
อยางหลวมๆ จึงสงผลทําใหเอนไซมสามารถเขาไปทําการยอยไดเพิ่มมากขึ้น สวนในกรณีของ
HMT+HP สตารชมีคารอยละการถูกยอยดวยเอนไซมมากที่สุด อาจเนือ่ งมาจากการใหความรอน
ชื้นสงผลทําใหหมูไฮดรอกซีโพรพิลสามารถเขาไปทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชันไดเพิ่มมากขึ้น
ดังแสดงในภาพที่ 33 จึงทําใหโครงสรางมีความออนแอมากที่สุด หรือจากการวิเคราะหปริมาณ
ความเปนผลึกจากเครื่อง X-ray diffraction ดังแสดงในภาพที่ 26 ที่พบวา HMT+HP สตารชมี
ความเปนผลึกสัมพัทธลดต่ําลงมากที่สุดเมือ่ เทียบกับการดัดแปรชนิดอื่น จึงสงผลใหเอนไซม
สามารถเขาไปทําการยอยไดเพิ่มมากขึ้น
จากภาพถายจากกลอง Scanning Electron Microscope (SEM) ที่แสดงลักษณะของ
เม็ดสตารชที่ผา นการดัดแปรดวยวิธกี ารตางกันหลังจากถูกยอยดวยเอนไซมแอลฟาไมเลส ดัง
แสดงในภาพที่ 30 พบวาการยอยดวยเอนไซมจะสงผลทําใหเม็ดสตารชมีขนาดอนุภาคลดลง และ
จะพบวาสตารชจะเกิดการผุกรอนอยางเห็นไดชัดเจน ลักษณะเสนขอบ ความเปนเหลี่ยมของ
สตารชหายไป สตารชมีพนื้ ผิวที่ขรุขระเพิ่มสูงขึ้น แตสตารชสวนมากยังคงความเปนเม็ดของสตารช
เอาไวได เมื่อนําสตารชที่ผานการใหความรอนชื้นและทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชันไปทําการ
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ยอยดวยเอนไซมแอลฟาอะไมเลส พบวาสตารชสวนใหญเกิดการเสียสภาพความเปนเม็ดสตารช
ไป เกิดการกัดกรอนที่ผวิ ภายนอก และภายในของเม็ดสตารช มีความขรุขระที่ผิวเพิม่ สูงขึ้น มี
บางสวนเกิดการหลอมเชื่อมตอกัน สวนในกรณีของการดัดแปรรวม พบวาเม็ดสตารชจะเกิดการ
เสียสภาพอยางมาก โดยเฉพาะ HP+HMT สตารชที่พบวาจะเกิดการเชือ่ มตอกันของเม็ดสตารช
อยางมาก เกิดลักษณะกลวงเขาไปภายในเม็ดสตารช
Gunaratne และ Hoover (2002) ไดการอธิบายหลักการของการยอยดวยเอนไซม
แอลฟาอะไมเลสไววา แอลฟาอะไมเลสจะดูดซับไวที่ผิวหนาของเม็ดสตารช และทําการยอยสวนที่
ผลึกบริเวณผิวหนา และหลังจากนัน้ จะเขาไปทําการยอยภายในตอไป

สตารชดิบ

การใหความรอนชื้น

การทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
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การใหความรอนชื้น+การทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน

การทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน+การใหความรอนชืน้
ภาพที่ 30 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลกตรอนแบบสองกราด แสดงลักษณะปรากฏของ
สตารชขาวเจาภายหลังการยอยดวยเอนไซมแอลฟาอะไมเลสที่กาํ ลังขยาย 190 600
และ 1900 เทาตามลําดับ
4.2.8 ผลของการดัดแปรตอกําลังการพองตัวและการละลายของสตารชขาวเจา
เมื่อมีการใหความรอนแกสารแขวนลอยสตารช (starch suspension) เม็ดสตารชจะเกิด
การพองตัวและจะทําใหบางสวนของสตารชละลายออกมา ความสามารถในการละลายจะเปน
น้ําหนักของแข็งทั้งหมดในสารละลายที่สามารถละลายได ซึ่งคุณสมบัติทั้งสองนี้จะสัมพันธกนั โดย
คาการละลายจะแปรผันตรงกับคากําลังการพองตัว
จากการวิเคราะหผลของการดัดแปรสตารชขาวเจาโดยการใหความรอนชื้นรวมกับการทํา
ปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน ตอกําลังการพองตัวและความสามารถในการละลาย ไดผลดังแสดง
ในภาพที่ 31 พบวามีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 โดย
สตารชดิบจะมีคากําลังการพองตัวรอยละ 10.35 และความสามารถในการละลายรอยละ 7.12
สวนสตารชทีผ่ านการใหความรอนชืน้ จะมีกําลังการพองตัวและความสามารถในการละลายลดลง
เนื่องจากการใหความรอนชืน้ จะสงผลใหเกิดการจัดเรียงโครงสรางผลึกใหมที่หนาแนนขึน้ ทําใหนา้ํ
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สามารถแทรกผานเขาไปเกาะภายในเม็ดสตารชไดนอยลง และจากการที่สตารชสูญเสียการจับกับ
กันของสายเกลียวคู (double helice) ในระหวางการใหความรอนชืน้ สงผลใหกาํ ลังการพองตัว
ลดลง (Gunaratne และ Hoover, 2002; Hoover และ Vasanthan, 1994) ซึง่ การจัดเรียง
โครงสรางผลึกทําใหเกิดการเกาะเกี่ยวกันของโมเลกุล และพันธะภายใน/ระหวางเม็ดสตารช ทําให
เกิดการจัดเรียงเกลียวคูในสวนของอะไมโลเพกตินใน บริเวณ clusters จึงทําใหจาํ กัดการพองตัว
และลดคาการละลาย (Lawal, 2005) ซึ่งเกิดจากการทําปฏิกิริยาระหวางอะไมโลส-อะไมโลส
และอะไมโลส-อะไมโลเพกติน ในระหวางการใหความรอนชื้น แลวจะสงผลใหคาการพองตัวลดลง
(Olayinka และคณะ, 2008) หรืออาจเกิดจากการรวมตัวกันของอะไมโลสและไขมันจากการให
ความรอนชืน้ เกิดสารประกอบที่มีความแข็งแรง ซึง่ สงผลในการจํากัดการพองตัวเชนเดียวกัน
(Tester และ Morrison,1990; Olayinka และคณะ, 2008) ซึ่งสอดคลองกับการทดลองในสตารช
ขาวสาลี มันฝรั่ง และขาวโพดเหนียว (Gunaratne และ Corke, 2007) สตารชขาวโพด ขาวโพด
เหนียว Dull waxy maize และ Amylomaize V (Hoover และ Manuel, 1996a) สําหรับในกรณี
ของไฮดรอกซีโพรพิลสตารชที่สงผลใหกําลังการพองตัวและความสามารถในการละลายเพิ่มขึ้น
เปนผลมาจากการที่สตารชสูญเสียโครงสรางในระหวางการทําปฏิกิริยาและหมูแทนที่ที่เขาไปจับ
กับสายสตารชเปนหมูทมี่ ีความชอบน้ํา (hydrophilic) (Aziz และคณะ, 2004) ทําใหนา้ํ สามารถ
เขาไปจับไดมากขึ้น จึงสงผลใหคากําลังการพองตัวสูงขึน้ สงผลทําใหมีบางสวนของสตารช
สามารถละลายออกมาไดมากขึ้น จากการที่สตารชประกอบไปดวย 2 สวน คือสวนบริเวณผลึก
และบริเวณอสัณฐาน โดยสวนผลึกคือบริเวณที่จัดเรียงตัวกันอยางเปนระเบียบ ทําใหเกิดการพอง
ตัวยาก สําหรับสวนที่เปน อสัณฐานจะจัดเรียงตัวกันอยางหลวมๆ มีหมูไฮดรอกซิลอิสระอยูมากทํา
ใหมีความสามารถในการจับกับน้าํ ไดดี จึงสงผลใหเกิดการพองตัวไดงาย (อรวรรณ, 2529) และ
จากการทดลองทีก่ ารทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชันกอนการใหความรอนชื้นสงผลใหคากําลัง
การพองตัวและความสามารถในการละลายเพิ่มสูงมากทีส่ ุด นาจะมาจากการทําปฏิกิริยาไฮดรอก
ซีโพรพิเลชันจะทําใหเกิดหมูข ัดขวางทางเคมี (steric hindrance) ที่เกาะอยูท ี่สายสตารช เมื่อนําไป
ผานการใหความรอนชืน้ จะทําใหเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางอะไมโลสกับไขมัน ซึง่ สงผลให
บริเวณที่เกิดสารประกอบเชิงซอนมีความแข็งแรง สามารถดูดน้ํา และเกิดการพองตัวไดดี ทําใหมี
คากําลังการพองตัวเพิม่ สูงขึน้ คลายกับการทําปฏิกิริยาการเชื่อมขาม (cross-linking) เชนหากมี
ระดับการเชื่อมขามที่สงู จะสงผลใหเม็ดสตารชเกิดการจัดเรียงตัวกันอยางหนาแนน มีดูดซึมน้ําและ
ทําใหเกิดการพองตัวที่สูงขึน้
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ภาพที่ 31 คากําลังการพองตัว-การละลายของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรดวยวิธีตางกัน

4.2.9 ผลของการดัดแปรตอความใสของสตารชสุกขาวเจา
รอยละการสองผานของแสงเปนคาที่บงบอกถึงคุณสมบัติดานความใสของสตารช
หลังจากการเกิดเจลาติไนเซชันและรีโทรกราเดชันของสตารช ซึ่งถาสตารชมีรอยละการสองผาน
ของแสงที่สงู แสดงวาสตารชมีความใสมาก ในทางตรงกันขามหากสตารชมีรอยละการสองผาน
ของแสงต่ํา แสดงวาสตารชมีความขุน มาก (ความใสนอย) ซึ่งความใสของสตารชเกิดจากการทีเ่ ม็ด
สตารชถูกใหความรอนในสภาวะที่มนี ้ําเพียงพอ จนทําใหเม็ดสตารชเกิดการพองตัว แสงทะลุผา น
ไดหลังจากนัน้ เมื่อเกิดการเย็นตัวลง โมเลกุลสตารชจะมีการยึดเกาะกัน (junction zone) ทําให
สามารถสะทอนและหักเหแสงไดแตกตางกัน ความใสจึงเปลี่ยนแปลงได
จากผลการทดลองดังแสดงดังภาพที่ 32 แสดงรอยละการสองผานของแสงของสตารชขาว
เจาที่ผา นการดัดแปรดวยวิธตี างกัน พบวาสตารชดิบจะมีรอยละการสองผานของแสงเทากับ
19.47 ซึ่งเมื่อนําสตารชไปผานดัดแปรดวยวิธกี ารใหความรอนชืน้ จะสงผลใหคาการสองผานของ
แสงลดลง แสดงวาสตารชทีไ่ ดมีความขุนเพิ่มมากขึ้น แตเมื่อนําสตารชไปผานการดัดแปรดวยการ
ทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน สตารชจะมีรอยละการสองผานของแสงเพิม่ มากขึ้น (สตารชใส
ขึ้น) และเมื่อพิจารณาถึงสตารชทีน่ ําไปผานการดัดแปรรวมกัน พบวามีคาความใสมากกวาสตารช
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ภาพที่ 32 คาการสองผานของแสงของสตารชขาวเจาที่ผานการดัดแปรดวยวิธีการตางกัน
ดิบและสตารชที่ผานการใหความรอนชืน้ เนื่องมาจากการทําปฏิกิรยิ าไฮดรอกซีโพรพิเลชันเปนการ
ดัดแปรโดยการเติมหมูแทนที่ลงไป ซึง่ ทําหนาที่ในการขัดขวางการเกาะจับกันของสายสตารช และ
จากการทีห่ มูไฮดรอกซีโพรพิลเปนหมูที่ชอบน้ํา จึงทําใหน้ําสามารถซึมผานเขาไปภายในเม็ด
สตารช และเกาะตัวกับหมูแทนที่ไดเพิ่มมากขึ้น จึงสงผลใหเม็ดสตารชเกิดการพองตัวไดมากขึ้น
เมื่อมีความรอน จึงทําใหแสงสามารถสองผานไดเพิม่ ขึ้น (Waliszewski และคณะ, 2003) สวนการ
ใหความรอนชืน้ เปนการทําใหโมเลกุลของสายสตารชเกิดการจัดเรียงตัวใหมระหวางเกลียวคู
ภายในเม็ดสตารช ทําใหเกิดลักษณะทีเ่ ปนโครงรางสามมิติมีความทึบ และยังสงผลทําใหคาการ
พองตัวของเม็ดสตารชลดลง จึงทําใหสตารชมีคา ความใสลดลง เชนเดียวกับการทดลองของ
Hung, และ Morita (2005); Pal, Singhal และ Kulkami (2002) สําหรับกรณีของสตารชที่ผานการ
ทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชันกอนการใหความรอนชืน้ จะมีคา รอยละการสองผานของแสงมาก
ที่สุด ซึง่ เปนผลสืบเนื่องจากการที่สตารชมีความสามารถในพองตัวเพิ่มมากที่สุด และมีการเกิดการ
รวมตัวหลังจากเย็นตัวลงหรือเกิดการรีโทรกราเดชันลดลง
Lawal (2005) กลาววาปจจัยที่สง ผลตอความขุน ประการแรกคือการเกิดการรวมกัน
ของอะไมโลส หรือการเกิดผลึกเพิ่มมากขึน้ สวนการรวมของสายอะไมโลเพกตินจนเกิดเปน
โครงสรางผลึกจะเกิดขึ้นในสวนถัดไป
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4.2.10 ผลของการดัดแปรตอปริมาณหมูไฮดรอกซีโพรพิลของสตารชขาวเจา
จากการหาปริมาณหมูไฮดรอกซีโพรพิลของสตารชขาวเจาที่ผา นการทําปฏิกิริยาไฮดรอกซี
โพรพิเลชัน โดยใชสตารชดิบเปนแบลงค พบวาสตารชที่ผา นการดัดแปรมีปริมาณหมูไฮดรอกซี
โพรพิลอยูระหวางรอยละ 1.219-1.567 ดังแสดงในภาพที่ 33 สตารชทีผ่ านการใหความรอนชืน้
กอนการทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน จะเกิดการเขาทําปฏิกิริยาของโพรพิลีนออกไซดมากกวา
สตารชดัดแปรชนิดอื่น แสดงใหเห็นวาการใหความรอนชืน้ จะมีผลตอการเขาทําปฏิกริ ิยาของ
โพรพิลนี ออกไซดในการทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน เนื่องจากการใหความรอนชืน้ จะไปทําให
เกิดการจัดเรียงผลึกใหมและมีสวนที่เปนอสัณฐานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนบริเวณที่โพรพิลีนออกไซด
สามารถเขาไปทําปฏิกิริยาไดเพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกับการทดลองของ Perera, Hoover และ
Martin (1997) ที่พบวาการแทนที่ดวยหมูไ ฮดรอกซีโพรพิลในสตารชมันฝรั่ง โดยใชโพรพิลนี ออก
ไซดที่ความเขมขนรอยละ 10 จะมากขึ้นเมื่อนําไปผานการใหความรอนชื้น และจะลดลงเมื่อนําไป
ผานการสกัดไขมันออก (defatted starch) จากผลการวิเคราะหยงั พบวาการใหความรอนชื้นหลัง
การทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน ไมมผี ลตอปริมาณหมูไฮดรอกซีโพรพิล เนื่องจากการใหความ
รอนชื้นเปนการดัดแปรทางกายภาพ ซึง่ ไมสงผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสตารช
4.2.11 ผลของการดัดแปรตอการแชแข็งและละลายของสตารชขาวเจา
การศึกษาความคงทนตอการแชเยือกแข็ง-การละลายของสตารชที่ผา นการดัดแปร ทําโดย
การใหความรอนแกสตารชในสภาวะที่มนี า้ํ เพียงพอ ซึง่ เจลที่ไดมีลักษณะเนียนเปนเนื้อเดียวกัน
จากนั้นทําการเปรียบเทียบรอยละการแยกตัวของของเหลว (syneresis) เมื่อสตารชเกิดการเย็นตัว
ลงหรือหลังจากการรีโทรกราเดชัน โดยทําการแชเยือกแข็ง-ละลายทั้งหมด 7 รอบ พบวาเมื่อผาน
การแชเยือกแข็ง-ละลาย 1 รอบ สตารชดิบและสตารชที่ผานการใหความรอนชื้นจะเกิดการแยกตัว
ของของเหลวออกมาเปนปริมาณมากประมาณรอยละ 22.25-33.28 โดยสตารชที่ผา นการใหความ
รอนชื้นจะเกิดการเกาะจับกันของสายโมเลกุลสตารช (เกิดรีโทรกราเดชัน) ไดมากกวา สงผลใหมี
การแยกตัวของของเหลวออกมาภายนอกโครงสรางเจลไดมากกวา แตเมื่อจํานวนรอบของการแช
แข็ง-ละลายเพิ่มขึ้น การแยกตัวของของเหลวออกมาภายนอกของสตารชดิบมีคาเพิ่มขึ้นและ
มากกวาสตารชที่ผานการใหความรอนชืน้ ในขณะที่สตารชที่ผานการทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเล
ชัน และผานการดัดแปรรวมจะลดการเกิดรีโทรกราเดชัน หรือการแยกตัวของของเหลวออกมา
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รอยละหมูไฮดรอกซีโพรพิล
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วิธีการดัดแปร
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ภาพที่ 33 ปริมาณหมูไฮดรอกซีโพรพิเลชันในสตารชทีผ่ านการดัดแปรดวยวิธกี ารทําปฏิกิริยา
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
ภายนอกโครงสรางเจล จนกระทั่งเมื่อการแชแข็ง-ละลายผานไปทั้งหมด 4 รอบ สตารชถึงจะเกิด
การแยกตัวของของเหลวออกมา โดยมีอัตราการแยกตัวของของเหลวออกมาดังภาพที่ 34 ซึ่ง
สตารชที่ผานการทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชันกอนการใหความรอนชื้นจะมีการแยกตัวของ
ของเหลวที่ต่ําที่สุด แตเมื่อรอบของการแชเยือกแข็ง-ละลายที่ 6 สตารชดิบและสตารชที่ผานการให
ความรอนชืน้ จะไมมีการแยกตัวของของเหลวออกมาอีก ในขณะที่สตารชที่ผานการทําปฏิกิริยา
ไฮดรอกซีโพรพิเลชันยังคงมีการแยกตัวของของเหลวออกมาเรื่อยๆ จนจบการทดลอง เปนทีน่ า
สังเกตวาในขณะที่สตารชมีการแยกตัวของของเหลวออกมา สตารชทัง้ หมดมีความขุนของเจลเพิม่
มากขึ้น
การใหความรอนชื้นจะทําใหรอยละการแยกตัวของของเหลวออกมามาก เนื่องมาจากการ
ใหความรอนในสภาวะที่มนี า้ํ จํากัด จะทําใหเกิดการจัดเรียงตัวกันใหมของสายสตารช (อะไมโลส
กับอะไมโลส หรืออะไมโลสกับอะไมโลเพกติน) สงผลทําใหความสามารถในการจับกับน้าํ ลดลง
ดังนัน้ เปนเมื่อนําไปผานการแชเยือกแข็ง-ละลาย จึงมีนา้ํ ที่ไมถกู จับอยูกับสายสตารชไหลออกมา
ในชวงแรกๆ และไหลออกมาอยางรวดเร็ว เมื่อจํานวนรอบแชแข็ง-ละลายเพิ่มขึ้นจึงเหลือแตน้ําถูก
จับอยูกับโครงสรางเจลที่มีสายโมเลกุลสตารชที่คอนขางแนน สวนในกรณีของสตารชที่ผานการทํา
ปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน เปนการทําปฏิกิริยาโดยการเติมหมูแทนที่ลงไป โดยหมูแทนที่ที่
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เกิดขึ้นจะคอยทําหนาที่ในการขัดขวางการเกาะจับกันของสายสตารช และหมูแทนที่ดังกลาว
(หมูไฮดรอกซีโพรพิล) เปนหมูที่มีความสามารถในการจับกับน้าํ ไดดี ชวยใหสายสตารชจับกัยน้าํ
แทนที่จะจับกันเอง จึงลดการเกิดรีโทรกราเดชันลง ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทาํ ใหสตารชเกิดการ
แยกตัวของของเหลวออกมาภายนอกโครงสรางเจล Kim, Muhrbeck และ Eriksson (1993)
กลาวไววาอะไมโลสและอะไมโลเพกตินในเจลของสตารชที่ผานการทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเล
ชัน เปนปจจัยที่สําคัญที่สง ผลตอคุณสมบัติในการเกิดการรีโทรกราเดชัน เมื่อโมเลกุลของอะไมโลส
ถูกจับดวยหมูไ ฮดรอกซีโพรพิลคลายกับโมเลกุลของอะไมโลเพกติน หมูไฮดรอกซีโพรพิลจะทํา
หนาที่ในการขัดขวางการรวมตัวกัน เปนผลใหการเกิดรีโทรกราเดชันลดต่ําลง Perera และ
Hoover (1999) กลาววาการเกิดรีโทรกราเดชันของสตารชเปนอิทธิพลมาจากการจัดเรียงสาย
สตารชภายในบริเวณอสัณฐานและสวนผลึก เมื่อเกิดการเย็นตัวลงจะเกิดการทําปฏิกิริยากัน
ระหวางและ/หรือภายในสายสตารช (กลับมาจับตัวกันหลังจากการพองตัว) ในระหวางการเก็บ
รักษาเจล
จากผลการทดลองจึงบงบอกไดวาสตารชดิบและสตารชที่ผานการใหความรอนชื้น ไม
เหมาะแกการนํามาทําเปนอาหารแชเยือกแข็ง สวนสตารชที่ผานการทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเล
ชัน จะทําใหคณ
ุ สมบัติการทนตอการแชเยือกแข็ง-ละลายเพิ่มสูงขึ้น และลดการเกิดการรีโทรกราเด
ชันทีเ่ ปนสาเหตุของการแยกตัวของของเหลวออกมาภายนอกเจลสตารชไดดีกวาในชวงการเก็บ
รักษาในชวงแรก
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ภาพที่ 34 การเกิดซินเนอรีซีสหลังการแชแข็ง-ละลายของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรดวยวิธีตา งกัน
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ตารางที่ 10 การเกิดการแยกตัวของของเหลว (syneresis) หลังการแชแข็ง-ละลายของสตารชขาวเจาที่ผานการดัดแปรดวยวิธีตางกัน
วิธีการดัดแปร
Native
HMT
HP
HMT+HP
HP+HMT
a

รอบที่ 1
25.25 ± 0.74b
33.28 ± 1.09a
-

รอยละของของเหลวที่แยกตัวออกมา (syneresis) หลังการแชแข็ง-ละลาย
รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 4
รอบที่ 5
รอบที่ 6
39.06 ± 2.46a 42.99 ± 0.84a 46.31 ± 5.42a 52.33 ± 1.25a 52.49 ± 1.35a
40.16 ± 0.06a 41.25 ± 1.26a 42.45 ± 0.73a 45.31 ± 0.72b 44.95 ± 0.01b
7.07 ± 0.25c 12.65 ± 0.44bc 18.31 ± 0.47d 22.59 ± 0.21d
11.38 ± 0.23b 18.73 ± 0.51b 25.07 ± 1.36c 30.11 ± 2.29c
4.84 ± 1.99c 9.78 ± 2.74c 15.25 ± 3.58d 19.35 ± 2.92d
-

รอบที่ 7
52.49 ± 1.34a
44.95 ± 0.01b
28.27 ± 0.22d
35.87 ± 3.42c
24.25 ± 3.22d

,...,d = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือ
คาเฉลี่ย + SD (n=2)
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4.3

การดัดแปรสตารชขาวเจาโดยวิธีการใหความรอนชื้นรวมกับวิธีการยอยดวยกรด
4.3.1 ผลของการดัดแปรตอลักษณะปรากฏทางสัณฐานวิทยาของสตารชขาวเจา

สตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีการตางกันไดนาํ มาตรวจสอบลักษณะรูปรางของ
เม็ดสตารช โดยนําไปถายภาพเม็ดสตารชดวยเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) ที่
กําลังขยาย ดังแสดงไวในภาพที่ 35
จากภาพที่ พบวาสตารชขาวเจามีขนาดประมาณ 4-7 ไมโครเมตร (เมือ่ ทําการวิเคราะห
ขนาดอนุภาคเม็ดสตารชจากโปรแกรมภายในเครื่อง SEM) และมีเม็ดสตารชขนาดนอยที่มีขนาด
เล็กกวา 4 ไมโครเมตร โดยสตารชขาวเจาจะมีลักษณะรูปรางหลายเหลีย่ ม เห็นขอบของเม็ด
สตารชไดอยางชัดเจน และเมื่อพิจารณาทีก่ ําลังขยายสูงสุด จะพบวาเม็ดสตารชบางสวนจะเกิด
การสึกกรอนเล็กนอย อาจเนื่องมาจากการใชสารเคมีหรือกระบวนการผลิตในการสกัดเอาโปรตีน
ออกจากแปงขาว
หลังจากผานการดัดแปรพบวาสตารชยังคงมีขนาดไมเปลี่ยนแปลงมากนัก โดย HMT
สตารชจะสงผลเพิ่มการเกาะกันของเม็ดสตารชและมีบางสวนเกิดการเชื่อมตอกัน โดยจะสังเกตได
วาความเปนเหลี่ยมของเม็ดสตารชหายไป และจะเกิดลักษณะคลายรูพรุนบริเวณใจกลางเม็ด
สตารชอยางชัดเจน มีบางสวนเกิดการเสียสภาพไป ซึง่ Suzuki และ Sekiya (1994) รายงานวา
การใหความรอนชื้นจะสงผลทําใหเม็ดสตารชเกิดลักษณะที่เปนรูพรุนมากกวาสตารชดิบ ในกรณี
การยอยดวยกรดจะสงผลทําใหเม็ดสตารชเกิดการเสียสภาพ เกิดการรวมตัวกันเปนเม็ดสตารชที่มี
ขนาดใหญ เหลี่ยมของเม็ดสตารชหายไป และมีบางสวนหลุดออกมากลายเปนเม็ดสตารชที่มี
ขนาดเล็ก เมื่อสังเกตที่ผวิ หนาของเม็ดสตารชพบวาการยอยดวยกรดจะสงผลใหเม็ดสตารชเกิดรู
พรุน เปนหลุม รูเพิ่มสูงขึ้น เชนเดียวกับการทดลองของ Sandhu, Singh และ Lim (2007); Lawal
(2004); Lawal และ Adebowale (2005) สวนการดัดแปรรวม (HMT+AT, AT+HMT) จะมีรูปราง
ลักษณะของเม็ดสตารชคลายกับการใหความรอนชื้นและการยอยดวยกรดผสมกัน
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สตารชขาวเจาดิบ

สตารชที่ผานการใหความรอนชื้น

สตารชที่ผานการยอยดวยกรด

สตารชที่ผานการใหความรอนชื้น+การยอยดวยกรด
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สตารชที่ผานการยอยดวยกรด+การใหความรอนชืน้
ภาพที่ 35 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลกตรอนแบบสองกราด แสดงลักษณะปรากฏของ
สตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีตางกันที่กําลังขยาย190 600 และ 1900 เทา
4.3.2

ผลของการดัดแปรตอคาสีของสตารชขาวเจา

คาสีของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีตางกันที่วัดไดจากเครื่อง Hunter จะแสดง
คา L*, a* และ b* โดย L* เปนคาที่แสดงถึงความสวาง มีคา 0-100 เรียงตามลําดับ (0 แสดงถึงสี
ดํา และ 100 แสดงสีขาว +a* แสดงความเปนสีแดง -a* แสดงความเปนสีเขียว +b* แสดงความ
เปนสีเหลือง และ -b* แสดงความเปนสีนา้ํ เงิน
จากการทดลองผลของคาสีตอ สตารชขาวเจา ดังแสดงในตารางที่ 11 พบวา สตารชขาว
เจาจะมีคา L* เทากับ 94.28 ซึ่งมีคา ไมแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับ HMT, AT
และ HMT+AT สตารช แต AT+HMT สตารชจะมีคาความขาวต่าํ ที่สดุ โดยสตารชทั้งหมดจะมีคา
L* อยูในชวง 92.40-94.35 สตารชขาวเจาดิบจะมีคา a* เทากับ -0.36 และเมื่อนําไปผานการดัด
แปรดวย HMT, AT และ HMT+AT จะไมสงผลตอคา a* ของสตารชอยางมีนยั สําคัญ ยกเวนใน
กรณี AT+HMT สตารชที่จะสงผลทําใหสตารชมีคา a* เพิ่มสูงขึน้ แสดงวา AT+HMT สตารชจะมี
ความเปนสีแดงเพิม่ มากขึ้น ซึ่งสตารชที่ผา นการดัดแปรทั้งหมดจะมีคา a* อยูในชวง -0.06 ถึง 0.36
สตารชขาวเจาดิบมีคา b* เทากับ 0.66 ซึ่งหลังจากผานการดัดแปรพบวาสตารชจะมีคา
b* เพิ่มสูงขึน้ แต HMT และ HMT+AT สตารช จะมีคา ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p>0.05) กับสตารชขาวเจาดิบ สวน AT+HMT สตารชจะมีคา b* สูงที่สุด แสดงวา AT+HMT จะ
มีคาความเปนสีเหลืองเพิ่มสูงขึ้น
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ตารางที่ 11 คาสีของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีตางกัน
คาสี
L*
a*
b*
สตารชดิบ (Native)
94.28 ± 0.05a -0.36 ± 0.02b 0.66 ± 0.01c
การใหความรอนชื้น
94.35 ± 0.23a -0.36 ± 0.09b 0.92 ± 0.08bc
93.96 ± 0.62a -0.27 ± 0.08b 1.26 ± 0.37b
การยอยดวยกรด
94.33 ± 0.68a -0.31 ± 0.04b 1.07 ± 0.02bc
การใหความรอนชื้น+การยอยดวยกรด
92.40 ± 0.50b -0.06 ± 0.04a 3.12 ± 0.10a
การยอยดวยกรด+การใหความรอนชืน้
a
,...,c = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือคาเฉลีย่ + SD (n=2)
วิธีการดัดแปร

จากการที่ AT+HMT สตารชมีคา L* ลดต่ําลง (ความขาวลดลง) a* และ b* เพิ่มสูงขึ้น
(ความเปนสีแดงและเหลืองเพิ่มสูงขึน้ ) เมือ่ เทียบกับสตารชดิบและสตารชอื่น จึงกลาวไดวาการดัด
แปรสตารชโดยวิธกี ารยอยดวยกรดกอนการใหความรอนชื้นจะมีสง ผลใหสตารชมีความขาวลดลง
และมีสีแดงและเหลืองเพิม่ สูงขึ้น การที่เปนเชนนัน้ อาจเนื่องมาจากการยอยดวยกรดไปสงผลทําให
สายโมเลกุลของสตารชสั้นลง ซึง่ เมื่อไดรับความรอนจากการใหความรอนชื้นในสภาวะที่ความชื้น
และน้ําจะมีผลในการเรงปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลแบบไมใชเอนไซม (non enzymatic browning
reaction) ไดเพิ่มสูงขึน้ สงผลใหสตารชมีความขาวลดลงสีแดงและสีเหลืองเพิ่มสูงขึ้น
4.3.3

ผลของการดัดแปรตอปริมาณอะไมโลสของสตารชขาวเจา

การหาปริมาณอะมิโลส เพือ่ ตรวจสอบการสลายตัวของโมเลกุลสตารชที่มีขนาดใหญเปน
โมเลกุลอะมิโลสที่มีขนาดเล็กลง โดยอาศัยการที่อะมิโลสสามารถรวมตัวเปนสารประกอบเชิงซอน
กับไอโอดีน โดยอะมิโลสจะไปพันเปนเกลียวลอมรอบไอโอดีนใหสีนา้ํ เงินทีว่ ัดคาการดูดกลืนแสงที่
620 นาโนเมตรได
จากผลการทดลองการหาปริมาณอะไมโลสของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธี
ตางกัน ดังแสดงในภาพที่ 36 และตารางที่ 34 จะพบวาสตารชขาวเจาดิบ จะมีปริมาณอะไมโลส
อยูรอยละ 50.17 ซึ่งเปนปริมาณสูงมากเมื่อเทียบกับสตารชขาวเจาโดยปกติที่มีอยูป ระมาณรอย
ละ 20-27 (Tester, Karkalas และ Qi, 2004) และสตารชขาวเจาดิบทัง้ ในหัวขอ 4.1 และ 4.2 ซึ่งมี
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อยูรอยละ 28.57 ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการผลิตหรือการใชสารเคมีที่ใชในการสกัดโปรตีน
ออกจากแปงขาวที่สงผลใหปริมาณอะไมโลสที่สูงกวาปกติ
หลังจากผานการดัดแปรพบวาการใหความรอนชืน้ จะทําใหมีปริมาณอะไมโลสไมแตกตาง
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับสตารชดิบ โดยหลังจากผานการดัดแปรสตารชจะมี
ปริมาณ อะไมโลสเทากับ 50.36 สวนในกรณีสตารชทีผ่ านการดัดแปรดวยวิธกี ารยอยดวยกรด
(AT, HMT+AT, AT+HMT) จะสงผลเพิ่มปริมาณอะไมโลสหลังจากผานการดัดแปร ซึ่ง HMT+AT
สตารชจะสงผลทําใหปริมาณอะไมโลสเพิม่ สูงมากที่สุด จากผลการทดลองที่ไดนี้สามารถกลาวได
วาการใหความรอนชื้นไมสง ผลตอการเปลีย่ นแปลงปริมาณอะไมโลส แตในกรณีของการยอยดวย
กรดจะสงผลทําใหสายโมเลกุลของสตารชถูกตัดใหสั้นลง หรือทําการตัดสวนที่เชื่อมตอกันในโครง
ผลึกใหเกิดเปนเสนตรงเพิ่มมากขึ้น ทําใหสามารถทําปฏิกิริยากับไอโอดีนเพิ่มขึน้ ซึง่ สอดคลองกับ
การทดลองของ Gunaratne และ Corke (2007) แตตรงกันขามกับการทดลองของ Lawal (2004)
ที่พบวาปริมาณอะไมโลสจะลดลงหากใชระดับของการดัดแปรที่สูง อาจเนื่องมาจากการที่กรดไป
ทําการตัดสายสตารชมากเกินไปจนมีขนาดสั้นเกินไปกวาที่จะสามารถทําปฏิกิริยากับไอโอดีนได
ในกรณีของ HMT+AT สตารชที่มีปริมาณอะไมโลสเพิ่มสูงมากที่สุด เนือ่ งมาจากการให
ความรอนชืน้ กอนจะสงผลในการเพิ่มสวนที่เปนอสัณฐานของสตารชเพิ่มสูงขึน้ จึงทําใหกรด
สามารถเขาไปทําการยอยไดเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีโมเลกุลที่เปนเสนตรงเพิม่ มากขึ้น จึงทําให
สามารถทําปฏิกิริยากับไอโอดีนไดเพิ่มมากขึ้นดวย
4.3.4

ผลของการดัดแปรตอโครงสรางผลึกของสตารชขาวเจา

การวิเคราะหโครงสรางผลึกของสตารชขาวเจาที่ผานการดัดแปรโดยวิธีการตางกันดวย
เครื่อง X-ray diffraction โดยทําการสแกนที่มุม 2θ ของ 5-40° ดังแสดงในภาพที่ 37 พบวา
สตารชขาวเจาจะแสดงโครงสรางผลึกแบบ A คือเกิดพีคที่ตําแหนง 15° 2θ เกิดสองพีคเชื่อมกันที่
17° และ 18° 2θ และเกิดอีกพีคที่ตาํ แหนง 23° 2θ ซึ่งเปนโครงสรางโดยปกติของสตารชที่มา
จากธัญพืช (Zobel, 1992) และเมื่อทําการคํานวณรอยละความเปนผลึกสัมพัทธดังแสดงในตาราง
ที่ 35 พบวาสตารชดิบจะมีรอยละความเปนผลึกสัมพัทธเทากับ 50.34
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ปริมาณอะไมโลส (รอยละ)
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ภาพที่ 36 ปริมาณอะไมโลสของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรดวยวิธีตางกัน
เมื่อนําไปผานการดัดแปรพบวาสตารชทั้งหมดยังคงมีโครงสรางผลึกแบบ A ซึ่ง HMT
สตารชจะมีความแหลมของพีคที่ตําแหนง 17° 2θ ลดลงเล็กนอยในขณะที่ AT สตารชจะมีความ
แหลมของพีคสูงขึ้น และเมือ่ นํามาคํานวณรอยละความเปนผลึกสัมพัทธ พบวาหลังจากผานการ
ดัดแปรสตารชจะมีความเปนผลึกลดลงเล็กนอย เชนเดียวกับการทดลองของ Adebowale และ
คณะ (2005a); พนิดา (2549) ที่พบวาหลังจากผานการดัดแปรดวยวิธกี ารใหความรอนชื้น สตารช
จะมีรอยละความเปนผลึกลดลง เนื่องมาจากการที่สตารชเกิดการเปลีย่ นแปลงของการจัดเรียงตัว
ของสายเกลียวคูในสวนของโครงสรางผลึก สงผลใหโครงสรางผลึกถูกทําลายไปในระหวางการดัด
แปร ตรงกันขามกับการทดลองในชวงแรกของการดัดแปรสตารชขาวเจาโดยวิธีการใหความรอนชืน้
รวมกับการเชือ่ มขามและการทําปฏิกิรยิ าไฮดรอกซีโพรพิเลชัน ที่หลังจากผานการใหความรอนชืน้
จะสงผลเพิ่มปริมาณผลึกเล็กนอย อาจเนือ่ งมาจากการใชสตารชขาวเจาจากแหลงทีแ่ ตกตางกัน
หรือสตารชมีปริมาณอะไมโลสของสตารชที่แตกตางกัน
หลังผานการยอยสตารชขาวเจาดวยกรดจะสงผลใหความเขมของพีคทีต่ ําแหนง 17°,
18° และ 25° 2θ เพิ่มสูงขึ้น เชนเดียวกับการทดลองในสตารชนิวโคโคแยม (Lawal, 2004)
ขาวโพดที่มีปริมาณอะไมโลสสูง (Chung, Jeong และ Lim, 2003) และสตารช Dioscoreae
(Shanya) (Shujuna และคณะ, 2007) ที่พบวาหลังผานการยอยดวยกรดสตารชจะมีความเขมของ
ผลึกเพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากกรดจะไปทําการยอยสายสตารชในบริเวณอสัณฐาน สงผลทําใหมีสวน
ที่เปนผลึกเพิ่มสูงขึ้น (Lawal และคณะ, 2005)
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ภาพที่ 37 รูปแบบ X-ray diffraction ของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีการตางกัน
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แตเมื่อพิจารณาถึงปริมาณผลึกสัมพัทธ (% relative crystallinity) ดังแสดงในตารางที่ 35 พบวา
จะมีคาลดลง อาจเนื่องมาจากการยอยดวยกรดจะสงผลลดพีคที่ตําแหนง 2θ เทากับ 20° ใหมี
ความเขมลดลง ซึง่ เปนสวนที่บงบอกการเกิดการรวมกันของสารประกอบเชิงซอนระหวางอะไมโลส
และไขมัน (amylose-lipid complex) จึงสงผลทําใหรอยละความเปนผลึกโดยรวมลดลง ถึงแมวา
จะมีความเขมของพีคที่ตําแหนง 2θ เทากับ 17°, 18° และ 25° เพิ่มสูงขึ้น
4.3.5 ผลของการดัดแปรตอพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความหนืดของสตารช
ขาวเจา
ผลการวิเคราะหการเปลีย่ นแปลงความหนืดของสตารชขาวเจาดัดแปร ดวยเครื่อง Rapid
Visco Analyzer (RVA) แสดงไวดังภาพที่ 38 การเปลีย่ นแปลงทางดานความหนืดของสตารชเปน
คุณสมบัติที่สําคัญอยางหนึง่ ตอการนําไปใชและกระบวนการแปรรูป โดยประกอบดวยคาที่สําคัญ
ดังตอไปนี้ อุณหภูมิในการเริ่มเกิดความหนืด (pasting temperature) คาความหนืดสูงสุด (peak
viscosity) คาความหนืดต่ําสุดขณะรอน (trough) คาความแตกตางของความหนืดสูงสุดและความ
หนืดต่ําสุดขณะรอน (breakdown) คาความหนืดสุดทาย (final viscosity) คาการคืนตัวของ
สตารช (setback) และเวลาที่เกิดความหนืดสูงสุด (peak time)
จากภาพที่ 38 และตารางที่ 37 สตารชขาวเจาจะมีคาความหนืดสูงสุดเทากับ 573.21
RVU และอุณหภูมิในการเริ่มเกิดความหนืดที่ 83.88 องศาเซลเซียส และเมื่อนําไปผานการดัดแปร
ดวยวิธกี ารใหความรอนชืน้ สตารชจะมีคาความหนืดสูงสุด ความหนืดต่ําขณะรอน ความหนืด
สุดทาย และอุณหภูมิในการเริ่มเกิดความหนืดเพิ่มสูงขึ้น แตจะมีคา เบรกดาวนลดต่ําลง โดยที่
สตารชจะมีคาเซตแบคไมแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับสตารชดิบ
การยอยดวยกรดจะสงผลลดคาความหนืดสูงสุด ความหนืดต่ําขณะรอน ความหนืด
สุดทาย คาเซตแบค และอุณหภูมิในการเริ่มเกิดความหนืดเมื่อเปรียบเทียบกับสตารชดิบ แต
สตารชจะมีคาเบรกดาวน และเวลาที่เกิดความหนืดสูงสุดเพิ่มสูงขึน้ เมื่อพิจารณาถึงการดัดแปร
รวม (HMT+AT และ AT+HMT) พบวาสตารชจะมีอุณหภูมิในการเริ่มเกิดความหนืดเพิ่มสูงขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับการ AT สตารช แตจะมีคาความหนืดสูงสุดไมแตกตางจาก AT สตารชมากนัก โดย
ที่ AT+HMT สตารชจะมีคาความหนืดสูงสุดต่ําที่สุด อาจเนื่องมาจากการยอยดวยกรดกอนการให
ความรอนชืน้ จะทําใหเม็ดสตารชมีขนาดเล็กลงหรือเปนเสนตรงเพิ่มสูงขึ้น ดังนัน้ เมือ่ นําไปผานการ
ใหความรอนชืน้ จึงสงผลใหเกิดการจัดเรียงผลึกที่สมบูรณ สตารชมีความคงทนและแข็งแรงเพิ่ม
มากขึ้น สงผลในการยับยั้งการพองตัวจึงทําใหสตารชมีคา ความหนืดสูงสุดลดต่ําลง
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การใหความรอนชื้นจะสงผลใหสตารชมีคา ความหนืดสูงสุดเพิ่มสูงขึ้น อาจเนื่องมาจาก
การเพิม่ พันธะไฮโดรเจนทัง้ ภายในและระหวางโมเลกุล จากการยึดเกาะกันระหวางสายอะไมโลส
ดวยกันเอง และ/หรือการเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางอะไมโลสและไขมันภายในเม็ดสตารช
(Hoover และ Manuel, 1996a) ซึ่งคาความหนืดสูงสุดของสตารชหลังผานการใหความรอนชืน้ จะ
มีคาแตกตางกันไป คือสามารถเพิม่ ขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยูก ับสภาวะที่ใชในการดัดแปร เชนในสตารช
มันเทศ (Collado และ Corke, 1999) ขาวฟางสีขาว (Olayinka, Adebowale และ Olu-Owolabi,
2008) นิวโคโคแยม (Lawal, 2005) และสตารชขาวเจาที่ผานการดัดแปรในระดับสูง (พนิดา,
2549) ที่จะมีคาความหนืดสูงสุดลดต่ําลง เนื่องมาจากการเพิม่ ขึ้นของจํานวนพันธะเปนจํานวน
มาก จนสงผลใหเม็ดสตารชมีความแข็งแรงมาก จนไปสงผลขัดขวางหรือยับยั้งการพองตัวของเม็ด
สตารช จึงสงผลใหความหนืดของสตารชลดลง (Lawal, 2005)
สวนในกรณีของการยอยดวยกรดที่สงผลทําใหคุณลักษณะทางดานความหนืดลดต่าํ ลง
เนื่องมาจากกรดไปทําการตัดสายโมเลกุลสตารชใหสั้นลง และเกิดการกัดกรอนบริเวณสวน
อสัณฐานเปนผลใหเม็ดสตารชเกิดการออนแอลง ดังนัน้ เมื่อถูกแรงกวนและความรอนจึงทําให
สตารชเสียสภาพไดงา ย สงผลใหคาความหนืดลดต่ําลง
คาเบรกดาวนเปนคาที่อธิบายถึงความทนทานของเม็ดสตารชตอการใหความรอนและการ
กวน ซึง่ หลังจากผานการดัดแปร ซึ่งหลังจากผานการดัดแปรดวยการยอยดวยกรด (AT, HMT+AT
และ AT+HMT) จะมีคาเบรกดาวนเพิม่ สูงขึ้น แสดงวาเม็ดสตารชมีความออนแอลง ไมทนตอแรง
กวนและความรอน
คาเซตแบคเปนคาที่แสดงถึงความสามารถในการเกิดรีโทรกราเดชันของสตารช หรือการ
จัดเรียงตัวใหมดวยพันธะไฮโดรเจนของโมเลกุลอะไมโลสที่อยูใกลกนั เมื่อสตารชสุกเย็นตัวลง หลัง
ผานการดัดแปรดวยกรด จะมีคาเซตแบคลดต่ําลง เนื่องจากสตารชกลายเปนโมเลกุลที่มีขนาดเล็ก
ลง หรือมีความเปนเสนตรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงผลทําใหสายของโมเลกุลสตารชเกิดการกลับมา
รวมตัวกันไดชาลง จึงลดการเกิดรีโทรากราเดชัน คลายกับการทดลองของ Gunaratne, และ
Corke (2007); Sandhu, Singh และ Lim (2007) แต Lawal และคณะ (2005); Lawal (2004)
พบวาหลังจากผานการยอยดวยกรดจะทําใหสตารชมีคาเซตแบคที่เพิ่มสูงขึ้น
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ภาพที่ 38 การเปลี่ยนแปลงความหนืดจากการวิเคราะหดวยเครื่อง RVA ของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรดวยวิธกี ารตางกัน
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4.3.6

ผลของการดัดแปรตอการเปลี่ยนแปลงเชิงความรอนในการเกิดการเจลา
ติไนเซชันของสตารชขาวเจา

จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเชิงความรอนหรือการวิเคราะหอุณหภูมิและเอนทาลป
ของการเกิดเจลาติไนเซชันดวยเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) ของสตารชขาว
เจาที่ผา นการดัดแปร โดยคาที่ไดจากการวัดแสดงถึง อุณหภูมิในการเริ่มเกิดการเจลาติไนเซชัน
(To) อุณหภูมทิ ี่ทาํ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (Tp) อุณหภูมิสุดทายในการเกิดการเจลาติไนเซ
ชัน (Tc) ชวงอุณหภูมิในการเกิดการเจลาติไนเซชัน (Tc-To) และพลังงานหรือเอนทาลปในการเกิด
การเจลาติไนเซชัน (ΔHgel)
ผลของการตรวจสอบอุณหภูมิในการเกิดการเจลาติไนเซชันของสตารชขาวเจาที่ผา นการ
ดัดแปรดวยวิธกี ารตางกัน ดังแสดงในภาพที่ 39 และตารางที่ 12 สตารชขาวเจาจะมีอุณหภูมิ
เริ่มตนในการเกิดการเจลาติไนเซชันเทากับ 70.23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิทที่ ําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสูงสุดเทากับ 75.69 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสุดทายในการเกิดการเจลาติไนเซชัน
เทากับ 81.03 องศาเซลเซียส ชวงอุณหภูมิในการเกิดการเจลาติไนเซชันเทากับ 10.08 องศา
เซลเซียส และพลังงานหรือเอนทาลปในการเกิดการเจลาติไนเซชันเทากับ 11.83 J/g
การใหความรอนชื้นจะสงผลในการเพิ่มอุณหภูมิเริ่มตน อุณหภูมิทที่ าํ ใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสูงสุด อุณหภูมสิ ุดทาย และชวงอุณหภูมิในการเกิดการเจลาติไนเซชันกวางขึ้น และ
ยังพบวาการดัดแปรโดยวิธีการใหความรอนชื้นจะสงผลทําใหเกิดอุณหภูมิสูงสุด (Tp1, TP2) ดวยกัน
2 พีค ดังแสดงในตาราง 12 ในกรณีของการยอยดวยกรดจะสงผลลดอุณหภูมิเริ่มตน อุณหภูมทิ ที่ าํ
ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงสูงสุด อุณหภูมิสุดทาย และชวงอุณหภูมิในการเกิดการเจลาติไนเซชันลด
ต่ําลง สวนในการดัดแปรรวม (HMT+AT, AT+HMT) จะสงผลทําใหอณ
ุ หภูมิในการเกิดการเจลาติ
ไนเซชัน (To, Tp, Tc และ Tc-To) อยูระหวางการดัดแปรขั้นเดียวทีน่ ํามาใชรวมกัน แตจะมีอุณหภูมทิ ี่
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงสุด 2 พีคคลายกับ HMT สตารช
พลังงานที่ใชในการเกิดการเจลาติไนเซชัน (ΔHgel) ของสตารชซึ่งเปนคาที่ใชวัดความเปน
ผลึกทัง้ ปริมาณและคุณภาพ และเปนการบงบอกการสูญเสียโครงสรางภายในเม็ดสตารช (Cooke
และ Gidley, 1992) พบวาไมเกิดความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) จากสตารช
ดิบ โดยสตารชดัดแปรจะมีคา ΔHgel อยูร ะหวาง 11.80-12.27 J/g ซึ่งสอดลองกับการทดลองของ
Hoover และ Manuel (1996a,b) ที่พบวาหลังผานการใหความรอนชืน้ กับสตารชจะไมสงผลตอคา
ΔHgel ของสตารช สวนในกรณีของการยอยดวยกรด พบวา ΔHgel จะเพิ่มสูงขึน้ (Lawal,2004;
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Gunaratne และ Corke, 2007; Lawal และ Adebowale, 2005) และบางงานวิจยั กลาววาหลัง
ผานการยอยดวยกรดสตารชจะมีคา ΔHgel ลดต่ําลง (Lawal และคณะ, 2005; Sandhu, Singh
และ Lim, 2007)
การใหความรอนชื้นสงผลทําใหสตารชมีคา อุณหภูมิในการเกิดการเจลาติไนเซชันเพิม่
สูงขึ้น เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงความคงตัวภายในโครงสรางสวนผลึกของเม็ดสตารชใน
ระหวางการใหความรอนชืน้ และการเกิดพันธะระหวางอะไมโลสกับอะไมโลส และอะไมโลสกับ
ไขมัน ที่ไปขัดขวางการเคลือ่ นที่ของสวนอสัณฐานภายในเม็ดสตารช ทําใหตองใชอณ
ุ หภูมิสูงขึ้น
เพื่อใชทาํ ลายพันธะในสวนอสัณฐานดังกลาว (พนิดา, 2549) สวนการยอยดวยกรดที่สงผลลด
อุณหภูมิในการเกิดการเจลาติไนเซชัน อาจเนื่องมาจากการที่กรดเขาไปทําลายสวนที่เปนอสัณฐาน
และผลึกภายในเม็ดสตารช ทําใหสายอะไมโลสที่เคยอยูร วมกันเปนกลุม (cluster) เกิดการหลุด
ออกมาภายนอก เมื่อมีการใหความรอนจึงทําใหเกิดการเจลาติไนเซชันไดงายขึ้น คลายกับการ
ทดลองของ Lawal (2004); Sandhu, Singh และ Lim (2007) ทีพ่ บวาหลังผานการยอยดวยกรด
จะสงผลลดการเกิดเจลาติไนเซชันลงเล็กนอย แตจะตรงกันขามกับการทดลองของ Gunaratne
และ Corke (2007); Lawal และ Adebowale (2005) ทีพ่ บวาหลังผานการยอยดวยกรดจะสงผล
ทําใหอุณหภูมใิ นการเกิดเจลาติไนเซชันเพิม่ ขึ้น ที่เกิดเนือ่ งมาจากการยอยดวยกรดจะไปสงผลใน
การเพิม่ ปริมาณผลึก ทําใหมีอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชันสูงขึ้น
เมื่อพิจารณาถึงชวงอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชัน (Te-To) พบวาการดัดแปรโดยการ
ใหความรอนชืน้ และการดัดแปรรวม จะมีชว ง Te-To กวางขึ้น ซึ่งชวงทีก่ วางขึ้นแสดงวาภายในเม็ด
สตารชมีการเพิ่มความไมสม่ําเสมอ (inhomogeneity) ในสวนของอสัณฐานและบริเวณผลึกเพิ่ม
มากขึ้น (Seow และ Thevamalar, 1993) ซึ่ง Hoover และ Manuel (1996b) ไดใหเหตุผลไววา
การใหความรอนชื้นจะทําใหเกิดพันธะระหวางสายอะไมโลสกับอะไมโลส และอะไมโลสกับไขมัน
ซึ่งจะสงผลทําใหโครงสรางเกิดความแตกตางขึ้น และจะมีความคงตัวที่อุณหภูมิตางกันดวย
HMT, HMT+AT และ AT+HMT สตารชมีการเกิดอุณหภูมิทที่ าํ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สูงสุด 2 พีค เนื่องมาจากการใหความรอนชื้นจะสงผลทําใหเกิดการสรางผลึกชนิดใหม หรือมีการ
จัดเรียงโครงสรางผลึกภายในเม็ดสตารชใหม ซึง่ สอดคลองกับการทดลองของ Donovan, Lorenz
และ Kulp (1983); Lim, Chang และ Chung (2001); พนิดา (2549) ที่พบการแยกพีค ออกเปน 2
พีค เพราะสตารชมีโครงสรางที่มีความคงตัวแตกตางกัน หรือมีลักษณะเชิงสัณฐานหลายแบบ
(polymorphism) การใหความรอนชืน้ จะทําใหเกิดการเชื่อมเกาะกันเปนโครงสรางที่แข็งแรงมาก
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ขึ้น ทําใหเห็นจุดสูงสุด 2 จุด ซึ่งจุดแรกเกิดจากเจลาติไนเซชันของสตารชในสวนที่ออนแอกวา และ
จุดที่สองเกิดจากเจลาติไนเซชันในสวนโครงสรางของเม็ดสตารชที่แข็งแรงกวา
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ภาพที่ 39 การเปลี่ยนแปลงเชิงความรอนในการเกิดเจลาติไนเซชันของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัด
แปรดวยวิธีตางกัน

ตารางที่ 12 การเปลี่ยนแปลงเชิงความรอนในการเกิดเจลาติไนเซชันของสตารชขาวเจาที่ผานการดัดแปรดวยวิธีตางกัน
ชนิดของการดัดแปร
To
Native
การใหความรอนชื้น
การยอยดวยกรด
การใหความรอนชื้น+การยอยดวยกรด
การยอยดวยกรด+การใหความรอนชืน้
a

70.23 ± 0.25b
71.28 ± 0.06a
67.86 ± 0.38d
69.94 ± 0.15bc
69.36 ± 0.14c

อุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชัน (องศาเซลเซียส)
Tp1
Tp2
Tc
(Tc-To)
ไมปรากฏ
75.69 ± 0.11b
81.03 ± 0.04d 10.80 ± 0.30d
76.90 ± 0.01a 82.77 ± 0.94a 86.94 ± 0.39a 15.66 ± 0.32b
ไมปรากฏ
74.17 ± 0.35c
80.56 ±0.09d 12.71 ± 0.29c
75.63 ± 0.44b 81.01 ± 0.12b 85.57 ± 0.23c 15.63 ± 0.08b
75.23 ± 0.39b 82.10 ± 0.00ab 86.26 ± 0.01b 16.90 ± 0.13a

เอนทาลป
(Δ H; J/g)
11.83 ± 0.65a
12.14 ± 1.25a
11.80 ± 0.04a
12.27 ± 0.17a
11.98 ± 0.11a

,...,d = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาในตาราง
คือคาเฉลี่ย (n=2); To คืออุณหภูมิเริ่มตนในการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความรอน, Tp1 คือ อุณหภูมิที่ทาํ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงสุดครั้งที่ 1,
Tp2 คือ อุณหภูมิที่ทาํ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงสุดครั้งที่ 2, Tc คือ อุณหภูมิสุดทายในการเกิดการเปลี่ยนแปลง, Tc-To คือ ชวงอุณหภูมิของการเกิด
การเปลี่ยนแปลง, ∆H คือ พลังงานที่ใชในการเกิดเจลาติไนเซชัน
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4.3.7

ผลของการดัดแปรตอความคงตัวของการยอยดวยเอนไซมของสตารช
ขาวเจา

ผลการวิเคราะหความสามารถในการถูกยอยดวยเอนไซมแอลฟาอะไมเลสของสตารชขาว
เจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีการตางกันแสดงในภาพที่ 40 และตารางที่ 36 และเมื่อนําสตารชที่
ผานการยอยดวยเอนไซมไปทําการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาดวยกลอง SEM ดังแสดง
ในภาพที่ 41
จากภาพที่ 40 พบวาสตารชขาวเจาจะมีรอ ยละของการถูกยอยดวยเอนไซมแอลฟา
อะไมเลส เทากับรอยละ 31.80 และหลังจากผานการดัดแปรพบวา HMT และ AT+HMT สตารช
จะมีรอยละการถูกยอยดวยเอนไซมไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับสตารชดิบ
โดยจะมีรอยละของการถูกยอยดวยเอนไซมเทากับ 31.08 และ 31.30 ตามลําดับ แต AT และ
HMT+AT สตารชจะมีรอยละของการถูกยอยดวยเอนไซมเพิ่มสูงขึ้น ซึง่ จะมีคา เทากับรอยละ
33.73 และ 34.92 ตามลําดับ โดย HMT+AT สตารชจะมีคารอยละของการถูกยอยดวยเอนไซมสูง
ที่สุด แสดงวา HMT+AT สตารชจะมีคาความคงตัวตอการยอยดวยเอนไซมต่ําที่สุด

34.92a

รอยละการถูกกยอยดวยเอนไซม
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33.73a
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31.08b
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HMT+AT
วิธีการดัดแปร

AT+HMT

ภาพที่ 40 คารอยละการถูกยอยดวยเอนไซมแอลฟาอะไมเลสสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปร
ดวยวิธีตา งกัน
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การที่ AT และ HMT+AT สตารชมีความคงทนตอการยอยดวยเอนไซมลดต่ําลง
เนื่องมาจากการที่กรดสามารถเขาไปทําการตัดโมเลกุลของสายสตารช ทําใหสว นทีเ่ กิดการรวมตัว
กันอยางหนาแนนเกิดการแตกออกจึงทําใหเอนไซมสามารถเขาไปทําปฏิกิริยาไดเพิม่ มากขึน้ หรือ
เกิดจากการทีก่ รดสามารถผานเขาไปทําการยอยทําใหเกิดการเพิม่ ของปริมาณอะไมโลส (เกิดการ
เชื่อมกันดวยพันธะ α-(1,4) ไกลโคซิดิก ซึ่งมีความจําเพาะตอเอนไซมแอลฟาอะไมเลสที่มี
คุณสมบัติเปนเอนไซมที่ตัดพันธะภายในแบบสุม (endo enzyme) โดยมีความสามารถในการตัด
พันธะ α-(1,4) ไกลโคซิดิกในโมเลกุลของสตารช
Gunaratne และ Hoover (2002) กลาววาปจจัยที่สง ผลตอการยอยของเอนไซมคือ 1)
ขนาดของเม็ดสตารช 2) พืน้ ที่ผิว 3) โครงสรางผลึก (A, B และ A+B) 4) อัตราสวนของอะไมโลส
ตออะไมโลเพกติน 5) การเกิดสารประกอบเชิงซอนกับไขมัน 6) ความเปนผลึกและความสมบูรณ
ของผลึก 7) จํานวนกิ่งกานและการกระจายตัวของเม็ดสตารช
ภาพถายจากกลอง Scanning Electron Microscope (SEM) ดังแสดงในภาพที่ 41 พบวา
สตารชจะมีขนาดของเม็ดสตารชลดลงหลังจากผานการยอยดวยเอนไซม โดยสตารชจะถูกกัด
กรอนที่ผวิ อยางเห็นไดชัด ความเปนเหลี่ยมของเม็ดสตารชหายไป เกิดเปนลักษณะกลมมนเพิ่ม
มากขึ้น สตารชหลังจากผานการดัดแปรจะมีลักษณะกลวง เกิดเปนรูพรุนอยางเห็นไดชัดเจน เม็ด
สตารชมีการถูกกัดกรอนมากกวาสตารชดิบ บางเม็ดจะเกิดการเสียสภาพไป โดยเฉพาะสตารชที่
ผานการยอยดวยกรด (AT, HMT+AT และ AT+HMT) ซึ่งเม็ดสตารชจะเกิดการเชื่อมตอกัน และ
เกิดมีสวนที่แตกหักเปนโมเลกุลขนาดเล็กออกมามาก Gunaratne และ Hoover (2002) ไดอธิบาย
หลักการของการยอยดวยเอนไซมแอลฟาอะไมเลสไววา เอนไซมอะไมเลสจะดูดซับไวที่ผวิ หนาของ
เม็ดสตารช และทําการยอยสวนที่ผลึกบริเวณผิวหนา และหลังจากนัน้ จะเขาไปทําการยอยภายใน
ตอไป

สตารชดิบ
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การใหความรอนชื้น

การยอยดวยกรด

การใหความรอนชื้น+การยอยดวยกรด

การยอยดวยกรด+การใหความรอนชืน้
ภาพที่ 41 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลกตรอนแบบสองกราด แสดงลักษณะปรากฏของ
สตารชขาวเจาภายหลังการยอยดวยเอนไซมแอลฟาอะไมเลสที่กาํ ลังขยาย 190 600
และ 1900 เทาตามลําดับ
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4.3.8

ผลของการดัดแปรตอกําลังการพองตัวและการละลายของสตารช
ขาวเจา

เมื่อใหความรอนแกสารแขวนลอยสตารช (starch suspension) เม็ดสตารชจะเกิดการ
พองตัวและจะทําใหบางสวนของสตารชถูกละลายออกมา ความสามารถในการละลายจะเปน
น้ําหนักของแข็งทั้งหมดในสารละลายที่สามารถละลายได ซึ่งคุณสมบัติทั้งสองนี้จะสัมพันธกนั โดย
คาการละลายจะแปรผันตรงกับคากําลังการพองตัว
จากผลของรอยละกําลังการพองตัวและรอยละการละลายของสตารชขาวเจาที่ผา นการ
ดัดแปรโดยวิธีการที่แตกตางกันดังแสดงในภาพที่ 42 และตารางที่ 38 พบวาสตารชขาวเจาดิบมี
รอยละกําลังการพองตัวเทากับ 9.36 และรอยละของการละลายเทากับ 8.73 ซึ่งหลังจากผานการ
ดัดแปรพบวาสตารชที่ผานการยอยดวยกรด (AT, HMT+AT และ AT+HMT) ไมสงผลแตกตาง
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) ในดานรอยละกําลังการพองตัวกับสตารชดิบ โดยสตารช
ยังคงมีรอยละกําลังพองตัวอยูระหวาง 9.28-9.54 สวน HMT สตารชจะมีรอยละกําลังการพองตัว
ลดลงเทากับ 8.73 เชนเดียวกับการทดลองของ Collado และ Corke (1999); Hoover และ
Manuel (1996a); Lawal (2005); Gunaratne และ Hoover (2002) เนื่องมาจากการใหความรอน
ชื้นจะสงผลใหเกิดการจับกันของสายอะไมโลสกับอะไมโลส และอะไมโลเพกตินกับอะไมโลเพกติน
สงผลทําใหรอยละกําลังการพองตัวมีคาลดลง (Olayinka, Adebowale และ Olu-Owobali, 2007)
หรือการใหความรอนชืน้ จะสงผลใหผลึกเกิดการจัดเรียงขึ้นอยางสมบูรณและเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางภายในเม็ดสตารช จึงสงผลใหกาํ ลังการพองตัวลดลง (Donovan, Lorenz และ Klup,
1983)
Gunaratne และ Corke (2007) ไดทําการศึกษาระดับของกรดที่ใชในการยอยสตารชขาว
สาลีและขาวโพดตอรอยละกําลังการพองตัวโดยพบวาหากใชที่ระดับการยอยต่าํ จะสงผลเพิม่ รอย
ละกําลังการพองตัวขึ้นเล็กนอย แตจะมีคาลดลงเมื่อเพิม่ ระดับความเขมขนของกรด โดยกรดจะเขา
ไปทําลายพันธะไฮโดรเจนระหวางสายโพลีเมอร จึงสงผลทําใหเพิม่ ความสามารถในการพองตัวที่
ระดับต่ําๆ แตถาใชกรดที่ความเขมขนสูง จะทําใหเกิดการกัดกรอนบริเวณสวนอสัณฐานทําใหรอย
ละกําลังการพองตัวลดต่ําลง
เมื่อพิจารณาถึงรอยละการละลายพบวาหลังจากผานการดัดแปร HMT สตารชจะมีคา
รอยละการละลายไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับสตารชดิบ สวนในกรณีของ
การยอยดวยกรดจะสงผลเพิม่ รอยละการละลายใหเพิม่ สูงขึ้น การที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากการที่
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ภาพที่ 42 คากําลังการพองตัว-การละลายของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรดวยวิธีตางกัน
กรดสามารถเขาไปทําการตัดสายโพลีเมอร สงผลทําใหโครงสรางสตารชออนแอลง จึงทําให
บางสวนของโมเลกุลสตารชหลุดออกมาภายนอกสารละลาย คลายกับการทดลองของ Lawal และ
คณะ (2005) หรือจากการสนับสนุนของ Sandhu, Singh และ Lim (2007) ที่กลาววาการยอยดวย
กรดจะสงผลทําใหโมเลกุลมีขนาดเล็กลง สงผลเพิม่ หมูไฮโดรฟลิก (hydrophilic) หรือหมูไฮดรอกซี
โพรพิล (-OH) ใหเพิ่มสูงขึน้ จึงสงผลทําใหสตารชมีความสามารถในการละลายเพิ่มสูงขึ้น
4.3.9

ผลของการดัดแปรตอความใสของสตารชสุกขาวเจา

การศึกษารอยละการสองผานของแสงของสตารชขาวเจาทีน่ ําไปผานการดัดแปร ซึ่งรอย
ละการสองผานของแสงเปนลักษณะทีบ่ งบอกถึงคุณสมบัติดานความใสของสตารชหลังจากการ
เจลาติไนเซชันและการเกิดรีโทรกราเดชันของสตารช ซึง่ ถาสตารชมีรอ ยละการสองผานของแสงที่
สูง แสดงวาสตารชมีความใสมาก ในทางตรงกันขามหากสตารชมีรอยละการสองผานของแสงต่ํา
แสดงวาสตารชมีความขุน มาก (ความใสนอย) ซึ่งความใสของสตารชเกิดจากการทีเ่ ม็ดสตารชถูก
ใหความรอนในสภาวะที่มนี า้ํ เพียงพอ จนทําใหเม็ดสตารชเกิดการพองตัว แสงทะลุผานไดหลังจาก
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รอยละการส องผ านของแสง

นั้นเมื่อเกิดการเย็นตัวลง โมเลกุลสตารชจะมีการยึดเกาะกัน (junction zone) ทําใหสามารถ
สะทอนและหักเหแสงไดแตกตางกัน ทําใหความใสเปลีย่ นแปลงได
จากผลการทดลองรอยละการสองผานของแสงของสตารชขาวเจาดิบดังแสดงในภาพที่ 43
และตารางที่ 39 พบวาสตารชขาวเจาดิบมีรอยละการสองผานของแสงเทากับ 14.17 ซึ่งเมื่อนําไป
ผานการดัดแปรโดยวิธีการใหความรอนชืน้ พบวาสตารชจะมีคารอยละการสองผานของแสงลดลง
เปน 11.96 แสดงไดวาสตารชที่ไดมีความขุนเพิ่มสูงขึ้น เมื่อนําไปผานการดัดแปรดวยวีธกี ารยอย
ดวยกรด พบวาสตารชจะมีคา รอยละการสองผานของแสงเพิม่ สูงขึ้น แสดงวาสตารชมีความใสเพิ่ม
สูงขึ้น โดยสตารชที่ผานการดัดแปรรวม (HMT+AT และ AT+HMT) จะมีรอยละการสองผานของ
แสงไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งกัน แตจะมีคาสูงกวาสตารชดิบและ
HMT สตารช แตจะมีคาต่ํากวาเมื่อเทียบกับ AT สตารช
การที่สตารชมีคาความใสลดลง เปนผลมาจากการที่เมื่อสตารชเกิดการเย็นตัวลง สตารช
สามารถเกิดการรีโทรกราเดชันไดมากขึน้ ทําใหสตารชเกิดการรวมตัวกัน จึงสงผลทําใหแสง
สามารถสองผานไดลดลง และจากการวิเคราะหความหนืดดวยเครื่อง RVA ดังแสดงในตารางที่ 37
พบวา AT สตารชมีคาแซตแบคที่ต่ํา ซึง่ หมายถึงเกิดรีโทรกราเดชันไดลดลง จึงสงผลใหแสง
สามารถสองผานไดมากขึ้น สอดคลองกับการทดลองของ Lawal และคณะ (2005); Sandhu,
Singh และ Lim (2007); Lawal (2004) ซึง่ Sandhu, Singh และ Lim (2007) กลาววาการยอย
ดวยกรดจะสงผลทําใหเกิดการหลุดออกของสวนอสัณฐาน สงผลทําใหเกิดการทําปฏิกิริยา
ระหวางอะไมโลเพกตินไดเพิม่ สูงขึ้น จึงสงผลเพิ่มการสองผานของแสง
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ภาพที่ 43 คาการสองผานของแสงของสตารชขาวเจาที่ผานการดัดแปรดวยวิธีการตางกัน
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4.3.10 ผลของการดัดแปรตอระดับการยอยดวยกรดของสตารชขาวเจา

ความเขมขนกลู โคส (ไมโครกรัม/มิลลิ ลิตร)

การวัดระดับการยอยดวยกรดเปนการหาความเขมขนของสารละลายกลูโคส (ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร) ที่ละลายอยูในสารแขวนลอยสตารชที่ผานการยอยดวยกรด ซึ่งวิเคราะหไดโดยนําน้ํา
สวนใสที่ไดจากการกรองสารแขวนลอยสตารชที่ผานการยอยดวยกรดไปหาปริมาณกลูโคส โดย
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานกลูโคส (Dubois และคณะ, 1956)
จากผลการทดลองการหาความเขมขนของสารละลายกลูโคสในสารละลายที่ผา นการยอย
ดวยกรดดังแสดงในภาพที่ 44 และตารางที่ 40 พบวา HMT+AT สตารชจะมีความเขมขนของ
สารละลายกลูโคสเทากับ 239.93 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ซึ่งมีปริมาณกลูโคสในสารละลายที่นอย
กวา AT สตารช คือมีสารละลายกลูโคสเทากับ 581.12 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ซึ่งแสดงวาการให
ความรอนชืน้ กอนจะสงผลทําใหเม็ดสตารชมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึน้ สามารถทนตอการยอย
ดวยกรดมากกวาสตารชที่ไมผานการดัดแปร (สตารชดิบ) จึงทําใหเกิดสารละลายกลูโคสในสวน
สารละลายใสนอยกวา ทําใหสามารถสรุปไดวาการใหความรอนชื้นจะสงผลทําใหเกิดการรวมตัว
กันของสายสตารชไดเพิ่มสูงขึ้น จึงทําใหสามารถเขาไปทําการตัดพันธะไกลโคสิดกิ ไดลดลง
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ภาพที่ 44 ปริมาณสารละลายกลูโคส (ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) ของสตารชที่ผานการยอยดวยกรด
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4.3.11 ผลของการดัดแปรตอการแชแข็งและละลายของสตารชขาวเจา
การศึกษาความคงทนตอการแชเยือกแข็ง-ละลายของสตารชที่ผานการดัดแปรดวยวิธกี าร
ตางกันดังแสดงในภาพที่ 45 และตารางที่ 13 ซึ่งความคงตัวตอการแชเยือกแข็ง-ละลาย จะแสดง
อยูในรูปของปริมาณการแยกตัวของของเหลว (syneresis) ของสตารชสุกที่ผา นการแชเยือกแข็งละลาย ถาหากตัวมีรอยละของการแยกตัวของของเหลวออกมาสูง แสดงวาตัวอยางนั้นมีความคง
ตัวตอการแชเยือกแข็ง-ละลายต่ํา เพราะเกิดการแยกตัวของของเหลวออกมามาก
จากภาพที่ 45 ไดทําการศึกษารอบของการแชเยือกแข็ง-ละลายเปนจํานวน 7 รอบ
หลังจากผานการแชเยือกแข็ง-ละลาย สตารชจะมีลักษณะเปนเจลที่มีความยืดหยุน สตารชขาว
เจาดิบและสตารชที่ผานการดัดแปรจะมีการแยกตัวของของเหลวออกมาในรอบแรกของการ
ทดลอง โดยสตารชดิบจะมีคาของของเหลวที่แยกตัวออกมาเทากับ 42.54 และเมือ่ นําไปผานการ
ดัดแปรพบวา HMT และ HMT+AT สตารชจะสงผลทําใหมีการแยกตัวของของเหลวลดลงเหลือ
เทากับ 15.70 และ 36.88 ตามลําดับ สวน AT และ AT+HMT สตารชจะมีการแยกตัวของ
ของเหลวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับสตารชดิบ คือมีคาอยูระหวาง
46.77-47.69 และจะมีการแยกตัวของของเหลวออกมาจนกระทั่งผานไป 3 รอบที่สตารชจะมีการ
แยกตัวของของเหลวออกมาสูงสุด อยางไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดย
สตารชจะมีลักษณะยืดหยุนคลายฟองน้าํ และหลังจากนั้นสตารชจะไมเกิดการแยกตัวของ
ของเหลวออกมาอีก อาจเนือ่ งมาจากสตารชมีการเก็บกักน้ําไวภายในโมเลกุลอยางหนาแนน จึงทํา
ใหนา้ํ ไมสามารถแยกตัวออกมาไดอีกเมื่อระยะเวลาผานไป จนกระทั่งจบการทดลอง ในขณะที่
สตารชมีการแยกตัวของของเหลวออกมา จะสงผลทําใหสตารชมีความขุนเพิ่มสูงขึ้น
การที่สตารชมีการแยกตัวของของเหลวออกมาในปริมาณที่ต่ํา แสดงวาสตารชเกิด
รีโทรกราเดชันลดลง โดย Hoover และ Manuel (1996a) กลาววาการใหความรอนชืน้ จะสงผลเพิม่
การเกาะเกีย่ วกันภายในบริเวณอสัณฐานของเม็ดสตารช จึงสงผลลดการเกิดการแยกตัวของ
ของเหลวออกมา สวนในกรณีของการยอยดวยกรดที่สงผลทําใหโมเลกุลของสตารชมีขนาดสัน้ ลง
เมื่อนําไปผานการใหความรอนชื้นและทําใหเย็นตัวลง จะสงผลทําใหสายสตารชสามารถกลับมา
เกาะเกี่ยวกันไดงายขึน้ ทําใหนา้ํ ทีเ่ คยติดอยูกับสายสตารชถูกบีบออกมาไดงา ย สงผลทําใหมีรอย
ละการแยกตัวของของเหลวออกมาไดมากขึ้น
Perera และ Hoover (1999) กลาววาการเกิดรีโทรกราเดชันของสตารชเปนอิทธิพลมา
จากการจัดเรียงสายสตารชภายในบริเวณอสัณฐานและสวนผลึก เมื่อเกิดการเย็นตัวลงจะเกิดการ
ทําปฏิกิรยิ ากันระหวางและ/หรือภายในสายสตารช ในระหวางการเก็บรักษาเจล
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รอบของการแชแข็ง-ละลาย

ภาพที่ 45 การเกิดการซินเนอรีซีสของสตารชขาวเจาทีผ่ านการดัดแปรดวยวิธีตา งกัน
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ตารางที่ 13 การเกิดการแยกตัวของของเหลว (syneresis) ของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรดวยวิธีตา งกัน
วิธีการดัดแปร
Native
HMT
AT
HMT+AT
AT+HMT
a

รอบที่ 1
42.54 ± 5.04ab
15.70 ± 1.44c
46.77 ± 2.52a
36.88 ± 1.65b
47.69 ± 1.19a

รอยละของของเหลวที่แยกตัวออกมา (syneresis) หลังการแชแข็ง-ละลาย
รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 4
รอบที่ 5
รอบที่ 6
48.69 ± 1.06a 64.24 ± 1.22a
21.72 ± 1.76c 69.34 ± 2.33a
50.86 ± 3.52a 68.17 ± 4.10a
40.10 ± 2.45b 68.91 ± 2.01a
48.76 ± 0.69a 66.71 ± 0.54a
-

รอบที่ 7
-

,...,b = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือ
คาเฉลี่ย + SD (n=2)
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บทที่ 5
สรุปผลการทดลอง
สตารชขาวเจาทีน่ ําผานการดัดแปรโดยวิธีการใหความรอนชื้นรวมกับวิธีการทางเคมี และ
นํามาตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ-ทางเคมี พบวาการดัดแปรที่แตกตางกันจะสงผลใหเกิด
คุณสมบัติที่แตกตางกันออกไป ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
5.1

การดัดแปรสตารชขาวเจาโดยวิธีการใหความรอนชื้นรวมกับการเชื่อมขาม

การดัดแปรสตารชขาวเจาโดยวิธกี ารใหความรอนชืน้ รวมกับการเชื่อมขาม พบวาในทุก
การดัดแปร (HMT, CL, HMT+CL และ CL+HMT) ไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงคาสี ปริมาณ
อะไมโลสเมื่อเทียบกับสตารชดิบ (Native) โดยสตารชยังคงมีโครงสรางผลึกแบบ A มีคาการ
ตานทานตอการแชเยือกแข็งต่ํา คือเกิดการแยกตัวของของเหลวออกมาเปนจํานวนมากในรอบแรก
ของการทดลอง และเริ่มคงทีเ่ มื่อผานไปเปนจํานวน 3 รอบ และยังมีคาการพองตัว การละลาย
และความใสลดลง และเมื่อนํามาทําการแยกพิจารณาพบวา HMT สตารชไมสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงขนาดและรูปรางของเม็ดสตารช แตมีบางสวนสึกกรอน เหลี่ยมของเม็ดสตารชลดลง
เล็กนอย และเมื่อนํามาวิเคราะหคุณสมบัติทางดานความหนืดพบวา สตารชมีคาความหนืดสูงสุด
ความหนืดต่ําขณะรอน ความหนืดสุดทาย คาแซตแบค และอุณหภูมิเริ่มตนในเกิดความหนืด
เพิ่มขึ้น แตจะมีคาเบรกดาวนลดลง โดยสตารชจะมีอุณหภูมิในการเกิดการเจลาติไนซ และชวงการ
เกิดการเจลาติไนซเพิ่มสูงขึ้น และมีพีคปรากฏขึ้น 2 พีคหลังจากผานการดัดแปร แตสตารชยังคงมี
คา ΔHgel ไมแตกตางกับสตารชดิบ มีคารอยละการยอยดวยเอนไซมเพิ่มขึ้น (ความทนทานตอการ
ยอยดวยเอนไซมลดลง) สวนในกรณีของการของการดัดแปรดวยวิธีการเชื่อมขามพบวาไมสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปรางของเม็ดสตารช สตารชจะมีคาความหนืดสูงสุด ความหนืดต่ํา
ขณะรอน ความหนืดสุดทาย แซตแบค และคาเบรกดาวนลดลง แตจะมีคาอุณหภูมิเริ่มตนในการ
เกิดความหนืดไมแตกตางกับสตารชดิบ เชนเดียวกับอุณหภูมิและชวงในการเกิดเจลาติไนเซชัน
และรอยละการยอยดวยเอนไซมที่มีคาไมแตกตางกับสตารชดิบ แตสตารชจะมีปริมาณฟอสฟอรัส
เพิ่มขึ้นหลังจากผานการเชื่อมขาม เมื่อพิจารณาถึงการดัดแปรรวม (HMT+CL และ CL+HMT)
พบวาสตารชจะมีคุณสมบัติคลายกับ HMT สตารช (ความหนืด อุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชัน)
แตจะมีคาสูงกวา โดยเฉพาะ CL+HMT สตารชที่จะสงผลใหสตารชมีคา ความหนืดเพิม่ สูงที่สุด
และสตารชจะพีคเกิดขึ้น 2 พีคหลังวิเคราะหดวยเครื่อง DSC แต HMT+CL สตารชจะมีคารอยละ
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การยอยดวยเอนไซมเพิม่ สูงที่สุด (ทนทานตอการยอยต่ําสุด) โดยการดัดแปรรวมสวนมาก
จะไดคุณสมบัติเดนๆ ของแตละการดัดแปร โดยที่ลาํ ดับของการดัดแปรจะสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของสตารชเพียงเล็กนอย
5.2

การดัดแปรสตารชขาวเจาโดยวิธีการใหความรอนชื้นรวมกับการทําปฏิกริ ิยา
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน

การดัดแปรสตารชขาวเจาโดยวิธกี ารใหความรอนชืน้ รวมกับการทําปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพร
พิเลชันพบวาในทุกการดัดแปร (HMT, HP, HMT+HP และ HP+HMT) จะมีคาความสวาง (L*)
และสีแดง (a*) ไมแตกตางจากสตารชดิบ แตจะมีคาสีเหลือง (b*) เพิ่มขึ้น โดยที่ยงั คงมีโครงสราง
ผลึกแบบ A มีรอยละการถูกยอยดวยเอนไซมเพิ่มขึ้น และจากภาพถาย SEM ของสตารชหลังผาน
การยอยดวยเอนไซมพบวาสตารชมีขนาดเล็กลง เกิดการผุกรอนอยางชัดเจน โดยเฉพาะ
HP+HMT สตารช และพบวาสตารชที่ผา นการทําปฏิกริ ิยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน (HP, HMT+HP
และ HP+HMT) จะมีความตานทานตอการแชแข็ง-ละลายเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาถึงการดัดแปร
เพียงขั้นเดียวพบวา HMT สตารชไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปราง แตเม็ดสตารชจะ
เกิดการสึกกรอนเพิม่ ขึ้น เหลี่ยมของเม็ดสตารชลดลง และมีปริมาณอะไมโลสไมแตกตางกับสตารช
ดิบ โดยที่สตารชมีคาความหนืดสูงสุด ความหนืดต่ําขณะรอน ความหนืดสุดทาย คาแซตแบค
และอุณหภูมิเริ่มตนเกิดความหนืดเพิ่มขึน้ แตจะมีคาเบรกดาวน การพองตัว การละลาย และ
ความใสลดลง มีอุณหภูมิในการเกิดการเจลาติไนซ และชวงการเกิดการเจลาติไนซเพิ่มสูงขึน้ และ
มีพีคปรากฏขึน้ 2 พีคหลังจากผานการดัดแปร แตสตารชยังคงมีคา ΔHgel ไมแตกตางกับสตารช
ดิบ สวนในกรณีของ HP สตารชพบวาเม็ดสตารชจะเกิดการหลอมรวมกัน บางสวนเกิดการเสีย
สภาพไปในระหวางการดัดแปร เกิดรองที่ใจกลางเม็ดสตารช มีปริมาณอะไมโลสลดลง อุณหภูมิ
เริ่มตนเกิดความหนืด ความหนืดต่ําขณะรอน ความหนืดสุดทายลดลง แตจะมีคาความหนืดสูงสุด
เพิ่มขึ้น โดยทีม่ ีคาแซตแบคไมแตกตางกับสตารชดิบ มีอณ
ุ หภูมิและชวงการเกิดการเจลาติไนซลด
ต่ําลง แตมีคาการพองตัว การละลายและความใสเพิ่มสูงขึ้น เมื่อพิจารณาถึงการดัดแปรรวม
(HMT+HP และ HP+HMT) พบวาเม็ดสตารชจะเกิดการเสียสภาพอยางเห็นไดชัดเจน โดยที่
สตารชจะมีปริมาณอะไมโลส อุณหภูมิในการเกิดการเจลาติไนซ และคุณสมบัติทางดานความหนืด
ใกลเคียงกับการดัดแปรครั้งแรก ยกเวนกรณีของคาแซตแบคและคาความหนืดสุดทายทีม่ ีลักษณะ
ใกลเคียงกับ HP สตารช มีรอยละกําลังการพองตัว การละลายและความใสเพิม่ สูงขึน้ และพบวา
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การใหความรอนชื้นกอน (HMT+HP) จะสงผลทําใหโพรพิลีนออกไซดสามารถเขาทําปฏิกิริยากับ
สตารชไดเพิ่มขึ้น
5.3

การดัดแปรสตารชขาวเจาโดยวิธีการใหความรอนชื้นรวมกับการยอยดวยกรด

การดัดแปรสตารชขาวเจาโดยวิธกี ารใหความรอนชืน้ รวมกับการยอยดวยกรด พบวาในทุก
การดัดแปร (HMT, AT, HMT+AT และ AT+HMT) จะไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผลึก
โดยสตารชยังคงมีโครงสรางผลึกแบบ A เมื่อมาพิจารณาถึงการดัดแปรเพียงขัน้ เดียวพบวา HMT
สตารชไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปรางของเม็ดสตารชแตจะมีการเกาะและเชื่อมตอ
กัน โดยทีม่ ีคาสี ปริมาณอะไมโลสและรอยละการถูกยอยดวยเอนไซมไมแตกตางจากสตารชดิบ
และเมื่อนํามาวิเคราะหคุณสมบัติดานความหนืดพบวา สตารชมีคาความหนืดสูงสุด ความหนืดต่ํา
ขณะรอน ความหนืดสุดทาย และอุณหภูมิเริ่มตนเกิดความหนืดเพิ่มขึน้ แตจะมีคาเบรกดาวน
ลดลง โดยที่การใหความรอนชื้นจะสงผลเพิ่มอุณหภูมิและชวงการเกิดการเจลาติไนซ และยังพบวา
มีพีคเกิดขึ้น 2 พีคหลังจากผานการดัดแปร มีคากําลังการพองตัว การละลาย ความใสและซินเนอรี
ซีส ลดต่ําลง สวน AT สตารชจะสงผลทําใหเม็ดสตารชเกิดการเสียสภาพ หลอมเชื่อมตอกันเปน
เม็ดสตารชขนาดใหญ ผิวหนาเกิดรูพรุน มีคาความสวาง (L*) สีแดง (a*) ไมแตกตางจากสตารช
ดิบแตจะมีคาสีเหลือง (b*) ปริมาณอะไมโลส และรอยละการถูกยอยดวยเอนไซมเพิม่ ขึ้นหลังผาน
การดัดแปร และจากคุณสมบัติดานความหนืดพบวา AT สตารชจะสงผลลดคาความหนืดสูงสุด
ความหนืดต่ําขณะรอน ความหนืดสุดทาย แซตแบค อุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืดและอุณหภูมิใน
การเกิดการเจลาติไนซ (To, Tp, Te) แตจะมีคาเบรกดาวนเพิม่ ขึ้น มีคาการพองตัวไมแตกตางจาก
สตารชดิบ แตจะมีคาการละลาย ความใส และซินเนอรีซีสเพิ่มขึ้น สวนการดัดแปรรวม (HMT+AT
และ AT+HMT) จะสงผลเพิม่ ปริมาณอะไมโลส แตสตารชจะมีคุณสมบัติดานความหนืดใกลเคียง
กับ AT สตารช และจะมีอณ
ุ หภูมิในการเกิดการเจลาติไนซอยูระหวางการดัดแปรเพียงขัน้ เดียว แต
จะมีพีคเกิดขึ้น 2 พีค คลาย HMT สตารช เมื่อพิจารณาถึงรอยละการถูกยอยดวยเอนไซม พบวา
ผลของการดัดแปรขั้นหลังจะสงผลตอรอยละการถูกยอยดวยเอนไซมมากกวา (มีคาใกลเคียงกับ
การดัดแปรขั้นหลัง) การพองตัวไมแตกตางกับสตารชดิบ แตจะมีคาการละลาย ความใสและ
ซินเนอรีซีสเพิม่ ขึ้น และพบวาการใหความรอนชื้นกอนการยอยดวยกรด (HMT+AT) จะสงผลลด
ระดับการยอยดวยกรดลง (ปริมาณกลูโคสในสารละลาย)
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1.

ปริมาณความชื้น (AOAC, 1990)

ชั่งตัวอยางสตารชประมาณ 2.0000 กรัม ใหไดน้ําหนักแนนอนในภาชนะอลูมิเนียมมีฝา
ปดที่ผานการอบจนน้าํ หนักคงที่ นําไปอบในตูอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 130 ± 3 องศาเซลเซียส
ประมาณ 17 ชั่วโมง โดยเปดฝาภาชนะทิง้ ไว เมื่อครบกําหนดเวลานําตัวอยางออกจากตูอบ ปดฝา
ทันที ทิ้งใหเย็นในโถดูดความชื้น (เดซิกเคเตอร) แลวชั่งน้ําหนัก ทดลองอบซ้ําอีก 1 ชั่วโมง หรือจน
ใหไดน้ําหนักคงที่ คํานวณปริมาณความชื้นโดยน้าํ หนักเปยก (wet basic) จาก
ความชืน้ (รอยละ) = (น้ําหนักตัวอยางกอนอบ – น้ําหนักตัวอยางหลังอบ) ×100
น้ําหนักตัวอยางกอนอบ
คํานวณปริมาณความชืน้ โดยน้ําหนักแหง (dry basis) จาก
ความชืน้ (รอยละ) =

2.

รอยละความชื้นโดยน้ําหนักเปยก × 100
(100 – รอยละความชื้นโดยน้ําหนักเปยก)

การตรวจสอบลักษณะปรากฏทางสัณฐานของเม็ดสตารชดวยกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope; SEM) (Walker, 1976)

2.1 นําสตารชตัวอยางติดกระจายลงบนเทปกสวสองหนาทีต่ ิดอยูบนแทงอลูมิเนียม
(aluminum stab)
2.2 นําไปเคลือบทองโดยการใช sputter coater โดยใชความดันในเครื่องต่ํากวา
0.1 มิลลิบาร ใชระยะเวลาการเคลือบประมาณ 160 วินาที
2.3 วางแทงอลูมิเนียมที่ผานการเคลือบทองแลว ลงในชองสําหรับใสแทงอลูมิเนียม
ภายในกลงจุลทรรศนอิเลกตรอนแบบสองกราด
2.4 นําไปถายภาพขยายโดยการใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบกราดลําแสง
(SEM) โดยควบคุมความตางศักยไฟฟาที่ 15 กิโลโวลต ที่กําลังขยาย 40 190 1,000 และ 3,000
เทาตามลําดับ
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3.

การวัดคาสี

วัดความเขมสีของสตารชขาวเจาดวยเครื่องวัดสีฮนั เตอร (HunterLab, Miniscan XE)
ตามวิธกี ารดังตอไปนี้
3.1 เปดเครื่อง ตั้งคาแหลงกําเนิดแสง (illuminant) ที่ D65
3.2 ทําการ calibrate เครื่องโดยวางแผนสีขาวมาตรฐาน No. 6690 (X = 80.0, Y =
85.2 และ Z = 89.9) แลวกดอานคา
3.3 นําแผนสีขาวมาตรฐานออก
3.4 วางแผนสีดํามาตรฐาน No. 4-320 (Fisher Scientific Co. Cat.) แลวกดอานคา
3.5 นําแผนสีดาํ มาตรฐานออกจาก
3.6 ใสตัวอยางสตารชขาวเจาลงในภาชนะใสตัวอยางจนเต็ม นําไปวางบนแทนวาง
ตัวอยางแลวกดอานคา
3.7 บันทึกคา L* a* และ b*
3.8 ทําการกดอานคาตัวอยาง 3 ครั้ง และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่อานไดจากเครื่อง
4.

ปริมาณอะไมโลส (Juliano, 1971)

4.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐานอะไมโลส
ชั่งอะไมโลสบริสุทธิ์จากมันฝรั่ง 0.040 กรัมใสขวดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร เติมเอทา
นอลรอยละ 95 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขยาเบาๆ อยาใหอะไมโลสเกาะผนังขวด เติมสารละลาย
โซเดียม ไฮดรอกไซดเขมขน 1 โมลาร ปริมาตร 9 มิลลิลิตร นําไปตมในน้าํ เดือดนาน 10 นาที เติม
น้ํากลัน่ ใหไดปริมาตร 100 มิลลิลิตร เขยาใหสารละลายเขากันดี
4.2 การเตรียมตัวอยาง
เชนเดียวกับการเตรียมสารละลายมาตรฐานอะไมโลส ยกเวนแตชั่งตัวอยาง 0.1000 กรัม
แทนอะไมโลสบริสุทธิ์
4.3 การวิเคราะหตัวอยาง
ปเปตสารละลายจากขอ 4.2 ปริมาตร 5 มิลลิลิตรลงในขวดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร
เติมน้ํากลั่นประมาณ 70 มิลลิลิตร เติมกรดอะซิติก 1 โมลารปริมาตร 1 มิลลิลิตร และปเปต
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สารละลายไอโอดีนปริมาตร 2 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่นใหไดปริมาตร 100 มิลลิลิตร เขยาและตั้งทิ้งไว
20 นาที และทําเชนเดียวกันนี้แตไมใสสารตัวอยางเพื่อใชเปนแบลงค วัดความเขมสีของ
สารละลายโดยใชสเปกโตรโฟโตมิเตอร วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลืน่ 620 นาโนเมตร โดย
ปรับคาสารละลายแบลงค เทากับ 0
4.4 การเตรียมกราฟมาตรฐาน
ปเปตสารละลายมาตรฐานจากขอ 4.1 ปริมาตร 1 2 3 4 และ 5 มิลลิลิตร ใสขวด
ปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร เติมน้าํ กลัน่ ประมาณ 70 มิลลิลิตร ปเปตกรดอะซิติก 1 โมลาร
ปริมาตร 0.2 0.4 0.6 0.8 และ 1.0 มิลลิลิตร ใสลงในขวดปริมาตร 100 มิลลิลิตร ที่มีสารละลาย
มาตรฐานตามลําดับและปเปตสารละลายไอโอดีน 2 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่นใหครบปริมาตร 100
มิลลิลิตร และเขยาใหสารละลายเขากัน วัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานที่ความ
ยาวคลืน่ 620 นาโนเมตรและเขียนกราฟระหวางปริมาณอะมิโลส (กรัม/สตารชขาว 100 กรัม หรือ
คิดเปนรอยละ 8 16 24 32 และ 40) กับคาการดูดกลืนแสง (แสดงดังภาพผนวกที่ ก-1)

คาการดูดกลื นแสงที่ 620 นาโนเมตร

4.5 การเปลี่ยนคาการดูดกลืนแสงเปนปริมาณอะไมโลส
นําคาการดูดกลืนแสงที่ปริมาณตัวอยาง 0.1000 กรัม ของแตละตัวอยางเทียบกับ
มาตรฐานแลวอานคาเปนรอยละของอะไมโลสตอสตารชขาว 100 กรัม
0.5

y = 0.0103x - 0.0037

0.4

R2 = 0.9991

0.3
0.2
0.1
0.0
0

10
20
30
ปริมาณอะไมโลส (กรัมตอสตารชขาว 100 กรัม)

40

ภาพที่ 46 กราฟมาตรฐานระหวางปริมาณอะไมโลส (กรัมตอสตารชขาว 100 กรัม) กับคาการ
ดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 620 นาโนเมตร
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5.

การวิเคราะหความคงตัวตอการยอยดวยเอนไซม (susceptibility to enzyme
digestion) ของสตารช

5.1 การวิเคราะหแอคติวิตีเอนไซมแอลฟาอะไมเลสจากตับออนของสุกร (α-amylase
from porcine pancreatic) (Bernfeld, 1955)
5.1.1 การเตรียมสารเคมี
5.1.1.1 สารละลายโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอรเขมขน 20 มิลลิโมลารใน
โซเดียมคลอไรดเขมขน 0.0067 โมลาร พีเอช 6.9 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
ชั่งโซเดียมฟอสเฟตโมโนเบสิคแอนไฮดรัส 0.138 กรัม ปรับปริมาตรเปน 50 มิลลิลิตรใน
ขวดปริมาตรโดยใชสารละลายโซเดียมคลอไรดเขมขน 0.0067 โมลาร จากนั้นปรับพีเอชเปน 6.9
ดวนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 1 โมลาร ในอางน้ําเย็นที่อณ
ุ หภูมิ 20 องศาเซลเซียส
(สารละลายโซเดียมคลอไรดและโซเดียมไฮดรอกไซดใชน้ําดีไอโอไนซเปนตัวทําละลาย)
5.1.1.2 สารละลายสตารชมันฝรั่งเขมขนรอยละ 1
ชั่งสตารชมันฝรั่งที่ละลายน้ําได (soluble potato starch) 0.25 กรัมใสในบีกเกอร เติม
สารละลาย 5.1.1.1 ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ใสแทงแมเหล็กสําหรับกวนจากนั้นนําไปใหความรอน
บนแทนใหความรอน (hot plate) จนเดือดหลังจากนั้นจับเวลาตอไปอีก 15 นาที ตั้งทิ้งไวใหเย็นที่
อุณหภูมิหองและปรับปริมาตรใหเปน 25 มิลลิลิตรในขวดปริมาตรดวยน้ําดีไอโอไนซ
5.1.1.3 สารละลายกรดไดไนโตรซาลิคไซลิค
ชั่งกรดไดไนโตรซาลิคไซลิค 1 กรัม เติมน้าํ ดีไอโอไนซ 50 มิลลิลิตร หลังจากนัน้ เติม
โซเดียมโพแทสเซียมทารเทรตเตตระไฮเดรต 30 กรัม ทําการกวน หลังจากนั้นเติมสารละลาย
โซเดียม ไฮดรอกไซด 2 โมลาร ปริมาตร 20 มิลลิลิตร (หากสารละลายไมละลาย ใหทาํ การให
ความรอนแตไมใหเดือด) จากนัน้ ปรับใหมปี ริมตาร 100 มิลลิลิตรในขวดปริมาตร เก็บสารละลาย
ในขวดสีชา โดยสารละลายสีที่เตรียมไดมีอายุการใชงานนาน 6 เดือน
5.1.1.4 สารละลายมอลโตสมาตรฐานเขมขนรอยละ 0.2 (w/v)
นํามอลโตสอบในตูลมรอนที่ 105 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมงกอนนํามาใช ชัง่ มอลโตส
0.2 กรัม ปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตรในขวดปริมาตร โดยใชนา้ํ ดีไอโอไนซ
5.1.1.5 สารลายเอนไซมพอรซีนแพนคริเอติกแอลฟาอะไมเลส
เตรียมสารละลายเอนไซมพอรซีนแพนคริเอติกแอลฟาอะไมเลสใหมีความเขมขน 1 หนวย
เอนไซมพอรซนี แพนคริเอติกแอลฟาอะไมเลสตอ 1 มิลลิลิตร ในน้าํ ดีไอโอไนซเย็น (1 unit/ml)
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5.1.2 วิธีวิเคราะหแอคติวิตีของเอนไซมแอลฟาอะไมเลส
การวิเคราะหแอคติวิตีของเอนไซมจะปเปตสารละลายเรียงตามลําดับ (ดังตาราง
ภาคผนวกที่ ก-1) โดยทําปฏิกิริยากันในอางควบคุมที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส (หลอดที่ 1-3
เปนหลอดทดสอบ และหลอดที่ 4 เปนหลอดแบลงค)
กําหนดให 1 หนวยเอนไซม (unit activity) หมายถึงปริมาณเอนไซมที่เรงปฏิกิริยาการยอย
สลายสตารชเปนมอลโตส 1.0 มิลลิกรัม ในเวลา 3 นาที ทีพ่ ีเอช 6.9 อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
5.1.3 การเตรียมกราฟมาตรฐานมอลโตส
การเตรียมกราฟมาตรฐานจะปเปตสารละลายเรียงตามลําดับ (ดังตารางภาคผนวกที่ ก-2)
และนําไปเขียนกราฟมาตรฐานของมอลโตสกับคาการดูดกลืนแสง (ดังภาพผนวกที่ ก-2)
ตารางที่ 14 วิธีวิเคราะหแอคติวิตีของเอนไซมแอลฟาอะไมเลส
วิธีการทดลอง
5.1.2.1 สารละลายสตารชมันฝรั่ง (ขอ 5.1.1.2)
และแชหลอดทดลองในอางน้ําเย็น 3 นาที
5.1.2.2 สารละลายเอนไซม (ขอ 5.1.1.5)
เขยาสารละลายตลอดเวลาในอางน้าํ เย็นนาน 3 นาที
5.1.2.3 สารละลายสี (ขอ 5.1.1.3)
5.1.2.4 สารละลายเอนไซม (ขอ 5.1.1.5)
ปดฝาหลอดทันทีและนําไปตมในน้าํ เดือดนาน 15 นาที เมื่อ
ครบเวลานํามาแชในน้าํ แข็งทันที
5.1.2.5 น้ําดีไอโอไนซ
เขยาใหเขากันและนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 540 นาโนเมตร โดยปรับคาสารละลายแบลงคเปน 0

หลอดทดลอง
(มิลลิลิตร)
1.00

หลอดแบงค
(มิลลิลิตร)
1.00

1.00

--

1.00
--

1.00
1.00

9.00

9.00
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ตารางที่ 15 การเตรียมกราฟมาตรฐานมอลโตส
หลอดสารละลายมาตรฐาน
1
2
3
4
5 แบลงค
5.1.3.1 สารละลายมอลโตสบริสุทธิ์ (ขอ 5.1.1.2) 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
-5.1.3.2 น้ําดีไอโอไนซ
5.1.3.3 สารละลายสี (ขอ 5.1.1.3)
1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 2.00
ปดฝาหลอดทดลองและนําไปตมในน้าํ เดือดนาน 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
15 นาที เมื่อครบเวลานําหลอดทดลองมาแชใน
อางน้ําแข็งทันที
5.1.3.4 น้ําดีไอโอไนซ
เขยาสารละลายใหเขากันและนําไปวัดคาการ
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
ดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 540 นาโนเมตร โดย
ปรับสารละลายแบลงคเปน 0
วิธีการทดลอง

คาการดูดกลื นแสงที่ 540 นาโนเมตร

0.8

y = 0.3374x - 0.0233
R2 = 0.9929

0.6
0.4
0.2
-0.1
0

0.5

1
ปริมาณมอลโตส (มิลลิกรัม)
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ภาพที่ 47 กราฟมาตรฐานมอลโตสระหวางปริมาณมอลโตส (มิลลิกรัม) กับคาการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลืน่ 540 นาโนเมตร
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5.1.4 การเปลี่ยนคาการดูดกลืนแสงเปนปริมาณมิลลิกรัมมอลโตส
นําคาการดูดกลืนแสงที่วัดไดจากการวัดแอคติวิตีของเอนไซม (ขอ 5.1.2) เทียบกับกราฟ
มาตรฐานมอลโตสแลวคํานวณคาเปนปริมาณมิลลิกรัมของมอลโตส
5.1.5 การคํานวณคาแอคติวิตีของเอนไซมแอลฟาอะไมเลส
หนวย/มิลลิกรัมเอนไซม = A × (df)
B
A = มิลลิกรัมมอลโตสจากการยอยดวนเอนไซม
B = ปริมาตรเอนไซมที่ใช (มิลลิลิตร)
df = อัตราการเจือจาง (dilution factor)
คํานวณจาก

5.2

การยอยสตารชดวยเอนไซมแอลฟาอะไมเลส (Li และคณะ, 2003)
5.2.1 ชั่งตัวอยางสตารช 100 มิลลิกรัม โดยน้ําหนักแหง ใสในหลอดทดลองที่มี
ฝาเกลียวปด (screw cap tube) ปเปตสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร (ขอ 5.1.1) ปริมาตร 10
มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน
5.2.2 นําหลอดทดลองแชในอางน้าํ รอนที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 10
นาที
5.2.3 ปเปตสารละลายเอนไซมแอลฟาอะไมเลส (ใชเอนไซม 5 หนวย/มิลลิกรัม
โปรตีน) นําหลอดทดลองแชในอางน้าํ รอนที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เขยาตลอดเวลาดวย
ความเร็ว 160 รอบ/นาที นาน 6 ชัว่ โมง เมือ่ ครบระยะเวลาที่กาํ หนดทําการหยุดปฏิกิริยาโดยเติมเอ
ทานอล 2.2 มิลลิลิตร
5.2.4 เมื่อครบเวลาที่กําหนดนําสารละลายไปเหวี่ยงที่ความเร็ว 7,000 รอบ/
นาที นาน 5 นาที แยกสารละลายสวนใสดานบนไปทําการวิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรตตอไป
สวนสตารชที่เหลือดานลางนํามาทําการลางดวยน้าํ กลัน่ 2 ครั้ง และเอทานอลรอยละ 95 ซ้ําอีก 2
ครั้ง และนําไปอบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสเพื่อนําไปตรวจสอบลักษณะทาง
สัณฐานของเม็ดสตารชดวยกลองจุลทรรศนอิเลกตรอนแบบสองกราด (SEM) ตอไป
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5.3 การวิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมดโดยวิธฟี นอล-ซัลฟูริก (Dubois และคณะ,
1956)
5.3.1 การเตรียมกราฟมาตรฐาน
5.3.1.1 เตรียมสารละลายน้าํ ตาลกลูโคสความเขมขนรอยละ 0.1 (w/v)
เจือจางใหเปนรอยละ 0.01 จากนั้นเตรียมสารละลายใสหลอดโดยผสม (ดังตารางภาคผนวกที่ ก3)
5.3.1.2 ปเปตสารละลายฟนอลความเขมขนรอยละ 5 ปริมาตร 1
มิลลิลิตร ผสมใหเขากันอยางรวดเร็ว
5.3.1.3 ปเปตกรดซัลฟูริกเขมขนปริมาตร 5 มิลลิลิตร โดยทําการเทลงที่
ผิวหนาของสารละลายและผสมใหเขากันอยางรวดเร็ว ตัง้ ทิง้ ไวในตูควันเปนเวลา 30 นาที
5.3.1.4 นําไปวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 485 นาโนเมตร และ
นําไปเขียนกราฟมาตรฐานระหวางคาการดูดกลืนแสงและความเขมขนของน้าํ ตาลกลูโคสในหนวย
ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร (ดังภาพผนวกที่ ก-3)
5.3.2 การเตรียมตัวอยาง
5.3.2.1 ทําการเจือจางตัวอยางที่ได (ขอ 5.2.4) ใหมีความเขมขนไมเกิน
100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
5.3.2.2 ปเปตสารละลายตัวอยาง (ขอ 5.3.2.1) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร
จากนั้นทําตามขอ 5.3.1.2 ถึง 5.3.1.4
นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดเทียบกับกราฟมาตรฐานกลูโคสและคํานวณความเขมขนของ
กลูโคส (ปริมาณคารโบไฮเดรต) ทั้งหมดในหนวยมิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และคูณดวย 10 มิลลิลิตร
(ของสารละลาย) (มาจากการใชฟอสเฟตบัฟเฟอรปริมาตร 10 มิลลิลิตร ในการทําละลาย 100
มิลลิกรัมของสตารชแหง) เพื่อจะคํานวณคาปริมาณความเขมขนของกลูโคสทัง้ หมดในหนวย
มิลลิกรัมตอการยอยของสตารชแหง 100 มิลลิกรัมดวยเอนไซมแอลฟาอะไมเลส ซึง่ ก็คือคารอยละ
การถูกยอยดวยเอนไซม (% enzyme hydrolysis) ของสตารชดัดแปร (Hoover และ Manuel,
1996a)
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ตารางที่ 16 การเตรียมสารละลายน้ําตาลกลูโคสความเขมขน 0-100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
หลอดที่ สารละลายกลูโคสที่ตองดูดมา
(มิลลิลิตร)
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y = 0.0116x - 0.0131
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คาการดูดกลืนที่ 485 นาโนเมตร
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ภาพที่ 48 กราฟมาตรฐานกลูโคสระหวางปริมาณกลูโคส (ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) กับคาการ
ดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 485 นาโนเมตร
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6.

พฤติกรรมการเปลีย่ นแปลงความหนืดเมื่อวิเคราะหดวยเครื่อง Rapid Visco
Analyzer; (RVA) (Newport Scientific, 1995)

6.1
วิเคราะห

นําตัวอยางสตารชไปหาปริมาณความชื้นตามวิธีของ AOAC (1990) กอนการ

6.2 ทําการชั่งตัวอยางแปง 3.5 กรัม (น้าํ หนักแหง) ใสลงในภาชนะอลูมเิ นียม เติมน้ํา
กลั่นปริมาตร 25 มิลลิลิตร สามารถนํามาคํานวณปริมาณสตารชและน้ําที่ใชในการวิเคราะหตาม
รอยละควมชืน้ ของตัวอยาง ตามสมการ
ปริมาณสตารช

S

=

3.5 × 100
(100 – รอยละความชื้น)

ปริมาณน้าํ

W

=

25 + (3.5 – S)

6.3 นํามาวิเคราะหดวยเครื่องวัดความหนืด (RVA) ตามโปรแกรม STD1 ดังนี้
เวลาเริ่มตน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 960 รอบ/นาที
เวลา 10 วินาที อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 160 รอบ/นาที
เวลา 1 นาที อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 160 รอบ/นาที และเริ่มใหความ
รอน
เวลา 4 นาที 42 วินาที อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 160 รอบ/นาที จนถึง
เวลา 7 นาที 12 วินาที อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 160 รอบ/นาที และเริ่ม
ใหความเย็น
เวลา 11 นาที อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 160 รอบ/นาที จนถึง
เวลา 13 นาที อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 160/นาที
ผล ไดคาความหนืดสูงสุด (peak viscosity) ความหนืดต่ําสุดระหวางทําเย็น (trough)
ความแตกตางของความหนืดสูงสุดและต่ําสุด (breakdown) ความหนืดสุดทาย (final viscosity)
คาการคืนตัว (setback) และอุณหภูมิที่ความหนืดเริ่มเพิ่มขึ้น (pasting temperature)
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7.

การเปลี่ยนแปลงเชิงความรอนเมื่อวิเคราะหดวย Differential Scanning
Calorimetry (DSC) (Perdon, 1999)

ชั่งตัวอยางสตารชประมาณ 3.5 มิลลิกรัม (โดยน้ําหนักแหง) เติมน้าํ รอยละ 70 ของ
น้ําหนักทัง้ หมดโดยใชเข็มฉีดยาขนาดเล็ก (microsyringe) ใสลงในภาชนะอลูมิเนียม (DSC pan)
ชนิดของเหลว ปดฝาแลวตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 1 ชัว่ โมง นําเขาเครื่อง Differential
Scanning Calorimetry (DSC) โดยใชอุณหภูมิเริ่มตนที่ 25 องศาเซลเซียสคงไว 5 นาที แลวจึง
เพิ่มอุณหภูมิจนถึง 120 องศาเซลเซียสโดยใชอัตราเร็ว 10 องศาเซลเซียสตอนาที คํานวณหาคา To
คืออุณหภูมิเริ่มตนในการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความรอน Tp1 คือ อุณหภูมิทที่ ําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสูงสุดครั้งที่ 1 Tp2 คือ อุณหภูมิที่ทาํ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงสุดครั้งที่ 2 Te คือ
อุณหภูมิสุดทายในการเกิดการเปลี่ยนแปลง Te- To คือ ชวงอุณหภูมิของการเกิดการเปลี่ยนแปลง
และ ∆Hgelatinization คือ พลังงานที่ใชในการเกิดเจลาทิไนเซชัน
8.

การวิเคราะหลักษณะโครงสรางผลึกภายในเม็ดสตารชดวยเครื่อง X-ray
diffractometer (Cheetham และ Tao, 1998)

8.1 การเตรียมสตารชกอนการวิเคราะห
ชั่งสตารชประมาณ 7 กรัมใสลงในจานแกว (Petri dish) และเกลี่ยสตารชใหทวั่ นําจาน
แกววางลงในโถดูดความชืน้ (desicator) เปลาที่มกี ารเติมน้ํากลั่นดานลางของภาชนะ นาน 24
ชั่วโมง เพื่อใหสารละลายสตารชที่จะนําไปวิเคราะหมีปริมาณความชื้นใกลเคียงกัน (รอยละ 1314)
8.2

การวิเคราะหดวยเครื่อง X-ray diffractometer
8.2.1 บรรจุแปงที่ปรับความชืน้ แลวลงในอุปกรณสําหรับบรรจุตัวอยางโดยตอง
เกลี่ยตัวอยางของผิวหนาใหเรียบ
8.2.2 นําตัวอยางใสในเครื่อง โดยกําหนดสภาวะการทดสอบ คือ ใชเปาหมาย
(target) เปนทองแดง (Cu) ความตางศักย 40 กิโลโวลท ใชกระแสไฟฟา 40 มิลลิแอมแปร เริ่ม
แสกนทีม่ ุมหักเหชวง 5.00 ถึง 40.00 องศา ดวยอัตราเร็ว 0.02 องศา 2 ตอวินาที
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8.2.3 บันทึกรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซที่ได และคํานวณรอยละของ
ความเปนผลึก (Relative crystallinity) จากสมการที่มาจากการดัดแปลงมาจากวิธีของ Cheetam
และ Tao (1998) ดังนี้คือ
คารอยละความเปนผลึก =

พื้นที่ใตพคี (A) × 100
พื้นที่ทงั้ หมดของสเปกตรัม (B)

คาของพืน้ ที่ใตพีค (A) และพื้นที่ทงั้ หมดของสเปกตรัม (B) สามารถคํานวณไดจากการใช
โปรแกรมในเครื่อง ดังแสดงในภาพผนวกที่ ก-4

ก)

ข)

ภาพผนวกที่ ก-4 ลักษณะสเปกตรัมที่วัดได ก) แสดงพืน้ ที่ใตพีค (A) ข) แสดงพืน้ ทีท่ ั้งหมดของ
สเปกตรัม (B)

167
9.

การพองตัวและการละลาย (Leach และคณะ., 1959)

กอนการวิเคราะห ตองมีการนําภาชนะอลูมิเนียมชนิดมีฝาปด ไปอบทีอ่ ุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียสขามคืน แลวเก็บไวในโถดูดความชื้น ตองมีการชั่งและบันทึกน้ําหนักของหลอดเหวี่ยงแต
ละหลอด
9.1 ชั่งตัวอยางสตารช 0.5000 กรัมใสหลอดเหวี่ยงขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5
เซนติเมตร เติมน้ํากลั่นปริมาตร 25 มิลลิลติ ร ลงในหลอดเหวี่ยง ทําการชั่งน้ําหนัก
9.2 แชในอางน้ํารอนที่ควบคุมอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส กวนตลอดเปนระยะ
เวลานาน 30 นาที ดวยอัตราเร็ว 160 รอบตอนาที นําไปเหวีย่ งในเครื่องเหวี่ยงที่ความเร็ว 8,500
รอบตอนาที นาน 15 นาที
9.3 ดูดของเหลวใสตอนบนทั้งหมด ใสภาชนะอลูมิเนียมชนิดมีฝาปดทีท่ ราบน้าํ หนักที่
แนนอน และนําไปอบแหงในตูอบลมรอนทีอ่ ุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24 ชัว่ โมง
ทําการชั่งน้ําหนักและบันทึกคาเอาไว น้าํ หนักที่ไดหลังการอบจะเปนน้ําหนักสวนที่ละลายน้าํ สวน
สตารชเปยกในหลอดนํามาชั่งเปนน้าํ หนักสตารชที่พองตัว
จากนั้นนําคาที่ไดมาคํานวณรอยละการละลายและกําลังการพองตัว โดยคํานวณจาก

10.

รอยละการละลาย

=

น้ําหนักสวนทีล่ ะลายน้ํา X 100
น้ําหนักตัวอยางแหง

กําลังการพองตัว

=

น้ําหนักที่แปงพองตัวแลว X 100
น้ําหนักตัวอยางแหง X (100 - รอยละการละลาย)

ความใสหรือรอยละแสงสองผาน (Craig และคณะ., 1989)

เตรียมสตารชแปงเปยกรอยละ 1 (สตารช 0.05 กรัม (โดยน้ําหนักแหง) เติมน้าํ กลัน่ 5
มิลลิลิตร) เขยาใหเขากัน ใสในหลอดทดลองขนาด 10 มิลลิลิตร มาวางในอางน้ําเดือดนาน 30
นาที โดยเขยาหลอดทดลองตลอดเวลา ทําใหเย็นที่อุณหภูมิหอง จากนั้นนําไปวัดคารอยละการ
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สองผานของแสง โดยใชเครือ่ งสเปกโตโฟโตมิเตอร (% light transmittance) ที่ความยาวคลื่น
650 นาโนเมตร โดยใชนา้ํ กลัน่ เปนแบลงค
11.

ปริมาณฟอสฟอรัส

11.1 การเตรียมสารเคมี
11.1.1 สารละลายแอมโมเนียมวานาเดต
ละลาย 1 กรัมของสารละลายวานาเดตในน้ําเดือดปริมาตร 300 มิลลิลิตร ทิ้งไวที่
อุณหภูมิหองจนเย็น หลังจากนัน้ เติมกรดไนตริกเขมขนปริมาตร 140 มิลลิลิตร ทําการคนอยาง
ตอเนื่อง
11.1.2 สารละลายวานาเดต-โมลิบเดต
ละลาย 20 กรัมของสารละลายแอมโมเนียมโมลิบเดต ในน้าํ กลัน่ ปริมาตร 400 มิลลิลิตรที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ทิ้งไวที่อุณหภูมิหองจนเย็น หลังจากนั้นเติมสารละลายทีไ่ ดลง
สารละลายขอ 11.1.1 ทําการกวน และปริมาตรลงในขวดปริมาตร 1,000 มิลลิลิตรดวยน้าํ กลัน่
11.2 การทํากราฟมาตรฐานฟอสฟอรัสออกไซด
11.2.1 นําโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ไปทําการอบแหงที่อณ
ุ หภูมิ 105
องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 2 ชั่วโมง ทําการชัง่ โพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3.834 กรัม และ
ทําการปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นในขวดปริมตาร 1,000 มิลลิลิตร ทําการเก็บไวในตูเย็นจนกวาจะ
นําไปใช และทําการเจือจาง (สารละลายฟอสเฟต 25 มิลลิลิตรและปรับปริมาตรดวยน้าํ กลัน่ ลงใน
ขวดปริมาตร 250 มิลลิลิตร จะได 1 มิลลิลิตรของสารละลายเทากับ 0.2 มิลลิกรัม P2O5)
11.2.2 เติมสารละลายขอ 11.2.1 ปริมาตร 0 2.5 5 10 20 30 40 50
มิลลิลิตร ลงในขวดปริมาตร 100 มิลลิลิตร และทําการปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่น
11.2.3 ทําการเจือจางสารละลายขอ 11.2.2 ปริมาตร 50 มิลลิลิตรลงในขวด
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร เติมสารละลายขอ 11.1.2 ปริมาตร 25 มิลลิลิตร
11.2.4 นําไปวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 470 นาโนเมตร (ใชสารละลาย
ฟอสเฟตปริมาตรเทากับ 0 เปนแบลงค) และนําไปเขียนกราฟมาตรฐานระหวางคาการดูดกลืนแสง
และความเขมขนของ P2O5 (ดังแสดงในภาพผนวกที่ ก-5)
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คาการดูดกลื นแสงที่ 470 nm

11.3 การวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัส
11.3.1 นําเถาของสตารชตัวอยางปริมาณ 2 กรัม ไปทําการอบในเตาเผาที่
อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 4 ชั่วโมง ทิง้ ไวที่อุณหภูมหิ องจนเย็น
11.3.2 เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 5 โมลารปริมาตร 10 มิลลิลิตร
จนเถาละลาย
11.3.3 ปรับปริมาตรดวยน้าํ กลัน่ ลงในขวดปริมาตร 100 มิลลิลิตร (ทําการกรอง
ถาจําเปน)
11.3.4 ทําการเจือจาง โดยใชสารละลายในขอ 11.3.3 ปริมาตร 50 มิลลิลิตรลง
ในขวดปริมาตร 100 มิลลิลิตร และทําตามขอ 11.2.3 ถึง 11.2.4
11.3.5 นําคาที่ไดจากคาการดูดกลืนแสงไปเทียบกับกราฟมาตรฐานฟอสฟอรัส
เพนออกไซด (ภาพผนวกที่ ก-5) และนําไปทําการเทียบเปนปริมาณฟอสฟอรัส
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ปริมาณฟอสฟอรัสเพนออกไซด (มิลลิกรัม)

ภาพผนวกที่ ก-5 กราฟมาตรฐานระหวางปริมาณฟอสฟอรัสเพนออกไซด (มิลลิกรัม) กับคาการ
ดูดกลืน แสงทีค่ วามยาวคลืน่ 470 นาโนเมตร
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12.

ปริมาณหมูไฮดรอกซีโพรพิล (ดัดแปลงจาก Hung และ Morita, 1997)

12.1 การเตรียมตัวอยางสตารช
12.1.1 ชั่งสตารช 0.10 กรัม ใสลงในบีกเกอรขนาด 50 มิลลิลิตร
12.1.2 เติมสารละลายกรดซัลฟูริก 0.5 โมลาร ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ตมจน
เดือดเปนระยะเวลา 30 นาที เมื่อครบระยะเวลา ทิ้งไวที่อุณหภูมหิ องจนเย็น หลังจากนั้นปรับ
ปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตรในขวดปริมาตร ดวยน้าํ กลัน่
12.1.3 ดูดสารละลาย 1 มิลลิลิตร หลังจากนัน้ เติมรอยละ 5 ของโซเดียมไบ
ซัลไฟต ลงในขวดปริมาตร 25 มิลลิลิตร
12.1.4 นําขวดปริมาตรที่ไดไปแชในอางน้าํ แข็ง และทําการเติมกรดซัลฟูริก
เขมขนปริมาตร 8 มิลลิลิตรทีละหยด และนําไปตมในน้าํ เดือดเปนระยะเวลา 3 นาที จากนัน้ นําไป
แชในอางน้ําแข็งทันที
12.1.5 เติมสารละลายนินไฮดรินลงไป 0.5 มิลลิลติ ร (เตรียมโดย ใชสารละลาย
นินไฮดริน 3 กรัม ละลายในสารละลายรอยละ 5 ของโซเดียมไบซัลไฟต ปริมาตร 100 มิลลิลิตร)
12.1.6 ทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนระยะเวลา 100 นาที และปรับปริมาตรใหเปน 25
มิลลิลิตรดวยกรดซัลฟูริกเขมขน ทิ้งไว 5 นาที และนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปกโตร
โฟโตมิเตอรทคี่ วามยาวคลืน่ 595 นาโนเมตร
12.2 การเตรียมกราฟมาตรฐานโพรพิลีนไกลคอล
12.2.1 ชั่งสารละลายโพรพิลนี ไกลคอล 10 20 30 40 และ 50 ไมโครกรัม ใส
ลงในบีกเกอรขนาด 50 มิลลิลิตร หลังจากนัน้ ทําตามขอ 13.1.2 ถึง ขอ 13.1.6
เขียนกราฟมาตรฐานระหวางปริมาณโพรพิลีนไกลคอล หนวยเปนไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
กับคาการดูดกลืนแสง (แสดงดังภาพผนวกที่ ก- 6)
12.3 การคํานวณปริมาณหมูไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
คํานวณไดจาก รอยละปริมาณหมูไฮดรอกซีโพรพิเลชัน = (C × 0.7763 × 10 × F) / W
C = จํานวนโพรพิลีนไกลคอลของตัวอยางที่อานไดจากกราฟมาตรฐาน (ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร)
F = อัตราการเจือจาง (dilution factor)
W = น้ําหนักตัวอยางสตารช (มิลลิกรัม)

การดูดกลืนแสงที่ 595 นาโนเมตร
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ภาพผนวกที่ ก-6 ปริมาณโพรพิลนี ไกลคอล (ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) กับคาการดูดกลืนแสง

13.

ระดับการยอยดวยกรด (Dubois และคณะ, 1956)

การหาระดับการยอยดวยกรดเปนการวิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมดโดยวิธี
Phenol-sulfuric โดยการเตรียมตัวอยางไดจากสารละลายกรดที่ผานการยอยเปนเวลา 1 ชัว่ โมง
(จากการเตรียมสตารชที่ผานการยอยดวยกรด) แลวนํามาผานการกรองดวยเครื่องกรอง
สูญญากาศ แลวไปผานกระบวนการตามขอ 5.3 และนําคาที่ไดไปทําการเปรียบเทียบกับกราฟ
มาตรฐาน (แสดงดังภาพผนวกที่ ก-3) ไดเปนความเขมขนของสารละลายกลูโคส หนวยเปน
ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
14.

ความคงตัวตอการแชแข็ง-ละลาย (Singhal และคณะ, 2002)

เตรียมสารละลายสตารชรอยละ 5 (สตารช 2.5 กรัม เติมน้ํากลั่น 50 มิลลิลิตร) ทําการให
ความรอนที่อณ
ุ หภูมิ 95 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 30 นาที โดยใชใบพัดในการกวนดวย
ความเร็ว 170 รอบตอนาที เมื่อครบกําหนดเวลาทําการเทสตารชลงในหลอดทดลองขนาด 10
มิลลิลิตร (ทราบน้าํ หนักที่แนนอนของหลอดทดลอง) และทําการชัง่ น้าํ หนักสตารชและหลอด
ทดลอง (เพื่อทราบน้ําหนักที่แนนอนของสตารช) นําไปแชแข็งที่อุณหภูมิ -24 องศาเซลเซียส เปน
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ระยะเวลา 24 ชั่วโมง และนํามาละลายที่อุณหภูมิหองเปนระยะเวลา 4 ชั่วโมง และนําไปเหวีย่ ง
ดวยเครื่องเหวีย่ งที่ความเร็วรอบ 6,000 รอบตอนาที เปนจํานวน 6 รอบ
การคํานวณหาปริมาณการแยกชั้นของของเหลว (% syneresis) ไดจาก
รอยละการแยกชั้นของของเหลว = น้าํ ที่แยกออกมา (กรัม) × 100
น้าํ หนักของสตารชทัง้ หมด (กรัม)
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ภาคผนวก ข
ตารางผลการทดลอง
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1. การดัดแปรสตารชขาวเจาโดยวิธีการใหความรอนชื้นรวมกับวิธีการเชื่อมขาม
ตารางที่ 17 ปริมาณความชื้นของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีตางกัน
วิธีการดัดแปร
สตารชดิบ (Native)
การใหความรอนชื้น
การเชื่อมขาม
การใหความรอนชื้น+การเชือ่ มขาม
การเชื่อมขาม+การใหความรอนชื้น

ปริมาณความชื้น (รอยละโดยน้ําหนักเปยก)
11.77 ± 0.16c
12.53 ± 0.07bc
12.94 ± 0.72b
13.97 ± 0.23a
12.52 ± 0.07bc

a

,...,c = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือคาเฉลีย่ + SD (n=2)

ตารางที่ 18 ปริมาณอะไมโลสของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรดวยวิธีตางกัน
วิธีการดัดแปร
สตารชดิบ (Native)
การใหความรอนชื้น
การเชื่อมขาม
การใหความรอนชื้น+การเชือ่ มขาม
การเชื่อมขาม+การใหความรอนชื้น

ปริมาณอะไมโลส (รอยละ)
28.57 ± 0.62ab
28.65 ± 0.45ab
29.97 ± 0.93a
27.85 ± 0.33b
28.05 ± 0.13b

a

,...,b = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือคาเฉลีย่ + SD (n=2)

ตารางที่ 19 คาการเปลี่ยนแปลงความหนืดจากการวิเคราะหดวยเครื่อง RVA ของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีการตางกัน

วิธีการดัดแปร
Native
HMT
CL
HMT+CL
CL+HMT
a

Peak viscosity
(RVU)
615.75 ± 2.47b
652.84 ± 22.15b
643.92 ± 14.50b
673.19 ± 24.52b
748.42 ± 37.60a

Trough
(RVU)

Breakdown
(RVU)

Final viscosity
(RVU)

254.77 ± 11.78d 361.25 ± 13.90a 348.33 ± 9.90d
393.59 ± 19.33c 227.75 ± 16.26b 519.40 ± 8.78c
539.84 ± 1.65b 104.00 ± 12.73c 798.46 ± 12.32b
552.04 ± 27.52b 71.13 ± 18.67c 700.59 ± 18.26b
669.38 ± 25.39a 79.05 ± 12.20c 831.75 ± 46.32a

Set back
(RVU)

Peak time
(min)

93.59 ± 1.89c
116.46 ± 2.18c
258.63 ± 10.67a
148.54 ± 9.25b
162.38 ± 20.92b

4.87 ± 0.09c
5.34 ± 0.09b
4.97 ± 0.05c
4.94 ± 0.19c
5.64 ± 0.05a

Pasting
temperature
(°C)
73.90 ± 0.57c
79.88 ± 0.04a
74.00 ± 0.57c
75.85 ± 0.07b
75.85 ± 0.00b

,...,e = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือ
คาเฉลี่ย + SD (n=2); Native คือ สตารชดิบ, HMT คือ การใหความรอนชื้น, CL คือ การเชื่อมขาม, HMT+CLคือ การใหความรอนชื้น+การเชือ่ มขาม
และ CL+HMT คือ การเชื่อมขาม+การใหความรอนชืน้
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ตารางที่ 20 รอยละความเปนผลึกขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีตางกัน
ชนิดการดัดแปร
Native
การใหความรอนชื้น
การเชื่อมขาม
การใหความรอนชื้น + การเชื่อมขาม
การเชื่อมขาม + การใหความรอนชื้น

รอยละความเปนผลึกที่ 20°
6.35
7.55
7.07
6.88
7.74

รอยละความเปนผลึก
51.28
53.74
53.33
51.69
54.97

ตารางที่ 21 คารอยละการถูกยอยดวยเอนไซมแอลฟาอะไมเลสสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปร
โดยวิธีตางกัน
วิธีการดัดแปร
สตารชดิบ (Native)
การใหความรอนชื้น
การเชื่อมขาม
การใหความรอนชื้น+การเชือ่ มขาม
การเชื่อมขาม+การใหความรอนชื้น

รอยละการถูกยอยดวยเอนไซม
61.36 ± 0.57d
62.84 ± 0.67c
61.00 ± 0.31d
74.15 ± 0.83a
64.31 ± 0.26b

a

,...,d = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือคาเฉลีย่ + SD (n=2)
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ตารางที่ 22 รอยละกําลังการพองตัวและคาการละลายของสตารชขาวเจาที่ผานการดัดแปรโดย
วิธีการตางกัน
วิธีการดัดแปร
สตารชดิบ (Native)
การใหความรอนชื้น
การเชื่อมขาม
การใหความรอนชื้น+การเชือ่ มขาม
การเชื่อมขาม+การใหความรอนชื้น

รอยละการสองผานของแสง
19.47 ± 0.18a
17.61 ± 0.38b
4.05 ± 0.19d
5.37 ± 0.06c
6.19 ± 0.63c

a

,...,c = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือคาเฉลีย่ + SD (n=2)

ตารางที่ 23 คารอยละการสองผานของแสงของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธกี ารตางกัน
วิธีการดัดแปร
สตารชดิบ (Native)
การใหความรอนชื้น
การเชื่อมขาม
การใหความรอนชื้น+การเชือ่ มขาม
การเชื่อมขาม+การใหความรอนชื้น

รอยละกําลังการพองตัว
10.35 ± 1.14a
8.54 ± 0.29b
8.69 ± 0.16b
8.96 ± 0.06ab
9.18 ± 0.35ab

รอยละการละลาย
7.67 ± 0.81a
5.27 ± 0.11b
2.86 ± 0.14c
3.46 ± 0.21c
3.59 ± 0.22c

a

,...,d = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือคาเฉลีย่ + SD (n=2)
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ตารางที่ 24 รอยละปริมาณฟอสฟอรัสของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีการตางกัน
วิธีการดัดแปร
สตารชดิบ (Native)
การใหความรอนชื้น
การเชื่อมขาม
การใหความรอนชื้น+การเชือ่ มขาม
การเชื่อมขาม+การใหความรอนชื้น

รอยละปริมาณฟอสฟอรัส
0.009 ± 0.001b
0.008 ± 0.001b
0.030 ± 0.001a
0.029 ± 0.004a
0.031 ± 0.000a

a

,...,b = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือคาเฉลีย่ + SD (n=2)

2. การดัดแปรสตารชขาวเจาโดยวิธีการใหความรอนชื้นรวมกับวิธีการทําปฏิกริ ิยา
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
ตารางที่ 25 ปริมาณความชื้นของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีตางกัน
วิธีการดัดแปร
สตารชดิบ (Native)
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
การใหความรอนชื้น
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน+การใหความรอนชืน้
การใหความรอนชื้น+ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน

ปริมาณความชื้น (รอยละโดยน้ําหนักเปยก)
11.77 ± 0.16b
12.55 ± 0.22a
12.53 ± 0.07a
11.99 ± 0.19ab
12.47 ± 0.45a

a

,...,b = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือคาเฉลีย่ + SD (n=2)
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ตารางที่ 26 ปริมาณอะไมโลสของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรดวยวิธีตางกัน
วิธีการดัดแปร
สตารชดิบ (Native)
การใหความรอนชื้น
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
การใหความรอนชื้น+ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน+การใหความรอนชืน้

ปริมาณอะไมโลส (รอยละ)
28.57 ± 0.62a
28.65 ± 0.46a
25.21 ± 0.60b
28.01 ± 0.76a
25.30 ± 0.52b

a

,...,b = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือคาเฉลีย่ + SD (n=2)

ตารางที่ 27 รอยละความเปนผลึกขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีตางกัน
ชนิดการดัดแปร
สตารชดิบ (Native)
การใหความรอนชื้น
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
การใหความรอนชื้น+ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน+การใหความรอนชืน้

รอยละความเปนผลึกที่ 20°
6.35
7.55
6.49
6.87
8.27

รอยละความเปนผลึก
51.28
53.74
53.27
51.69
53.29

ตารางที่ 28 คารอยละการถูกยอยดวยเอนไซมแอลฟาอะไมเลสสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปร
โดยวิธีตางกัน
วิธีการดัดแปร
สตารชดิบ (Native)
การใหความรอนชื้น
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
การใหความรอนชื้น + ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน + การใหความรอนชืน้

รอยละการถูกยอยดวยเอนไซม
61.36 ± 0.57d
62.84 ± 0.67c
65.66 ± 0.10b
71.12 ± 0.21a
63.03 ± 0.43c

a

,...,d = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือคาเฉลีย่ + SD (n=2)

ตารางที่ 29 คาการเปลีย่ นแปลงความหนืดจากการวิเคราะหดวยเครื่อง RVA ของสตารชขาวเจาที่ผานการดัดแปรโดยวิธีการตางกัน

วิธีการดัดแปร
Native
HMT
HP
HMT+HP
HP+HMT
a

Peak viscosity
(RVU)
615.75 ± 2.47cd
652.84 ± 22.15cd
738.05 ± 23.51a
577.88 ± 7.71d
661.71 ± 15.03b

Trough
(RVU)

Breakdown
(RVU)

254.11 ± 11.78b 361.25 ± 13.90d
393.59 ± 19.33a 227.75 ± 16.26e
141.13 ± 0.53d 596.92 ± 22.98a
176.21 ± 0.53c 401.67 ± 8.25c
144.38 ± 1.83d 517.34 ± 13.20d

Final viscosity
(RVU)

Set back
(RVU)

Peak time
(min)

348.33 ± 9.90b
519.40 ± 8.78a
236.84 ± 1.89b
293.13 ± 5.95c
240.13 ± 5.83d

93.59 ± 1.89b
116.46 ± 2.18a
95.71 ± 1.36b
116.91 ± 6.48a
95.75 ± 4.00b

4.87 ± 0.09b
5.34 ± 0.09a
3.77 ± 0.05d
4.17 ± 0.05c
3.60 ± 0.00d

Pasting
temperature
(°C)
73.90 ± 0.57c
79.88 ± 0.04a
68.68 ± 0.04d
76.23 ± 0.53b
69.05 ± 0.57d

,...,e = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือ
คาเฉลี่ย + SD (n=2); Native คือ สตารชดิบ, HMT คือ การใหความรอนชื้น, HP คือ การทําปฏิกริ ิยาการเชื่อมขาม, HMT+HP คือ การใหความรอน
ชื้น+การทําปฏิกิริยาการเชือ่ มขาม และ HP+HMT คือ การทําปฏิกิรยิ าการเชื่อมขาม+การใหความรอนชืน้
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ตารางที่ 30 รอยละกําลังการพองตัวและคาการละลายของสตารชขาวเจาที่ผานการดัดแปรโดย
วิธีการตางกัน
วิธีการดัดแปร
สตารชดิบ (Native)
การใหความรอนชื้น
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
การใหความรอนชื้น + ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน + การใหความรอนชืน้

รอยละกําลังการพองตัว
10.35 ± 1.14d
8.54 ± 0.29d
19.99 ± 0.53b
15.57 ± 0.44c
24.00 ± 1.22a

รอยละการละลาย
7.67 ± 0.81d
5.27 ± 0.11e
11.66 ± 0.37b
10.13 ± 0.02c
15.37 ± 0.19a

a

,...,e = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือคาเฉลีย่ + SD (n=2)

ตารางที่ 31 คารอยละการสองผานของแสงของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธกี ารตางกัน
วิธีการดัดแปร
สตารชดิบ (Native)
การใหความรอนชื้น
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
การใหความรอนชื้น + ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน + การใหความรอนชืน้

รอยละการสองผานของแสง
19.47 ± 0.18d
17.61 ± 0.38e
23.64 ± 0.26b
21.77 ± 0.43c
25.47 ± 0.76a

a

,...,e = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือคาเฉลีย่ + SD (n=2)
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ตารางที่ 32 ปริมาณหมูไฮดรอกซีโพรพิลของสตารชขาวเจาที่ผานการดัดแปรโดยวิธีการทํา
ปฏิกิริยาไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
วิธีการดัดแปร
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
การใหความรอนชื้น + ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน
ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน + การใหความรอนชืน้

รอยละการสองผานของแสง
1.219 ± 0.01b
1.567 ± 0.11a
1.278 ± 0.07b

a

,...,b = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือคาเฉลีย่ + SD (n=2)

3. การดัดแปรสตารชขาวเจาโดยวิธีการใหความรอนชื้นรวมกับวิธีการยอยดวยกรด
ตารางที่ 33 ปริมาณความชื้นของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีตางกัน
วิธีการดัดแปร
สตารชดิบ (Native)
การใหความรอนชื้น
การยอยดวยกรด
การใหความรอนชื้น+การยอยดวยกรด
การยอยดวยกรด+การใหความรอนชืน้

ปริมาณความชื้น (รอยละโดยน้ําหนักเปยก)
12.11 ± 0.18c
12.31 ± 0.23bc
12.84 ± 0.25ab
12.94 ± 0.35a
12.33 ± 0.12bc

a

,...,b = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือคาเฉลีย่ + SD (n=2)

182
ตารางที่ 34 ปริมาณอะไมโลสของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีตางกัน
วิธีการดัดแปร
สตารชดิบ (Native)
การใหความรอนชื้น
การยอยดวยกรด
การใหความรอนชื้น+การยอยดวยกรด
การยอยดวยกรด+การใหความรอนชื้น

ปริมาณอะไมโลส (รอยละ)
50.17 ± 0.13d
50.36 ± 0.80cd
51.48 ± 0.43bc
54.00 ± 0.34a
51.77 ± 0.30b

a

,...,b = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือคาเฉลีย่ + SD (n=2)

ตารางที่ 35 รอยละความเปนผลึกขาวเจาที่ผานการดัดแปรโดยวิธีตางกัน
ชนิดการดัดแปร
สตารชดิบ (Native)
การใหความรอนชื้น
การยอยดวยกรด
การใหความรอนชื้น+การยอยดวยกรด
การยอยดวยกรด+การใหความรอนชื้น

รอยละความเปนผลึกที่ 20° รอยละความเปนผลึก
7.47
50.34
5.93
47.18
5.76
47.43
4.66
47.06
5.10
47.39

ตารางที่ 36 คารอยละการถูกยอยดวยเอนไซมแอลฟาอะไมเลสสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปร
โดยวิธีตางกัน
ชนิดการดัดแปร
สตารชดิบ (Native)
การใหความรอนชื้น
การยอยดวยกรด
การใหความรอนชื้น+การยอยดวยกรด
การยอยดวยกรด+การใหความรอนชื้น

รอยละการถูกยอยดวยเอนไซม
31.80 ± 0.63b
31.08 ± 0.74b
33.73 ± 0.65a
34.92 ± 0.44a
31.30 ± 1.02b

a

,...,b = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือคาเฉลีย่ + SD (n=2)

ตารางที่ 37 คาการเปลี่ยนแปลงความหนืดจากการวิเคราะหดวยเครื่อง RVA ของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธีการตางกัน

วิธีการดัดแปร
Native
HMT
AT
HMT+AT
AT+HMT
a

Peak viscosity
(RVU)

Trough
(RVU)

573.21 ± 5.95b
593.42 ± 8.49a
435.67 ± 0.71c
443.46 ± 0.30c
404.97 ± 0.12d

373.96 ± 1.59b
433.42 ± 8.61a
132.88 ± 10.84e
228.09 ± 10.84c
199.28 ± 4.04d

Breakdown
(RVU)

Final viscosity
(RVU)

Set back
(RVU)

Peak time
(min)

199.25 ± 7.54b 605.63 ± 5.73b 231.67 ± 7.30a 5.60 ± 0.05a
160.00 ± 0.11c 657.25 ± 0.71a 223.84 ± 7.90a 5.40 ± 0.10a
302.79 ± 4.65a 267.00 ± 10.61e 134.13 ± 5.24c 4.67 ± 0.00c
215.38 ± 1.14b 392.21 ± 3.01c 164.13 ± 13.85b 5.14 .± 0.09b
205.69 ± 3.92b 335.39 ± 2.87d 136.11 ± 1.15c 5.09 ±0.02b

Pasting
Temperature
(°C)
83.88 ± 0.04c
88.35 ± 0.64b
82.30 ± 0.00d
88.35 ± 0.64b
89.77 ± 0.73a

,...,e = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือ
คาเฉลี่ย + SD (n=2); Native คือ สตารชดิบ, HMT คือ การใหความรอนชื้น, AT คือ การยอยดวยกรด, HMT+ATคือ การใหความรอนชื้น+การยอย
ดวยกรด และ AT+HMT คือ การเชื่อมขาม+การยอยดวยกรด

183

184
ตารางที่ 38 รอยละกําลังการพองตัวและคาการละลายของสตารชขาวเจาที่ผานการดัดแปรโดย
วิธีการตางกัน
วิธีการดัดแปร
สตารชดิบ (Native)
การใหความรอนชื้น
การยอยดวยกรด
การใหความรอนชื้น+การยอยดวยกรด
การยอยดวยกรด+การใหความรอนชืน้

รอยละกําลังการพองตัว
9.36 ± 0.01a
8.73 ± 0.05b
9.28 ± 0.39a
9.53 ± 0.23a
9.40 ± 0.22a

รอยละการละลาย
5.75 ± 0.52cd
5.39 ± 0.49d
8.22 ± 0.97a
7.05 ± 0.31b
6.37 ± 0.29bc

a

,...,c = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือคาเฉลีย่ + SD (n=2)

ตารางที่ 39 คารอยละการสองผานของแสงของสตารชขาวเจาที่ผา นการดัดแปรโดยวิธกี ารตางกัน
วิธีการดัดแปร
สตารชดิบ (Native)
การใหความรอนชื้น
การยอยดวยกรด
การใหความรอนชื้น+การยอยดวยกรด
การยอยดวยกรด+การใหความรอนชืน้

รอยละการสองผานของแสง
14.17 ± 0.56c
11.96 ± 0.23d
40.22 ± 0.34a
25.15 ± 1.40b
24.53 ± 0.48b

a

,...,d = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือคาเฉลีย่ + SD (n=2)

185
ตารางผนวกที่ ข-24 ความเขมขนกลูโคสในสวนสารละลายใสที่ไดจากการกรองสารแขวนลอย
สตารชขาวเจาที่ผา นการยอยดวยกรด
วิธีการดัดแปร
การใหความรอนชื้น+การยอยดวยกรด
การยอยดวยกรด

ความเขมขนกลูโคส (ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร)
239.93 ± 9.73b
481.12 ± 11.03a

a

,...,b = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในตารางคือคาเฉลีย่ + SD (n=2)
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ประวัติผูวิจยั
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
วัน/เดือน/ป เกิด
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