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16 รูปรางของเม็ดแปงขาวทั้ง 4 พันธุจากกลองจุลทรรศนแบบแสงสองผานที่

กํ าลังขยาย 400 เทา............................................................................ 54
17 กราฟการเปล่ียนแปลงคาความหนืดจากการวิเคราะหดวยเครื่องวิเคราะห

ความหนืดแบบรวดเร็วของแปงและสตารชขาวทั้ง 4 พันธุ........................... 59
18 กราฟการดูดกลืนความรอนในการเกิดเจลาทิไนเซชันจากการวิเคราะหดวย

เครื่องดิฟเฟอเรลเชียส สแกนนิงแคลอริมิเตอรของสตารช RD6, สตารช
KDM 105, สตารช RD7 และ สตารช L11............................................. 69

19 กราฟการดูดกลืนความรอนในการเกิดเจลาทิไนเซชันจากการวิเคราะหดวย
เครื่องดิฟเฟอเรลเชียส สแกนนิง แคลอริมิเตอรของแปงเหลือง 11 และ
สตารชเหลือง 11............................................................................... 79

20 กราฟการดูดกลืนความรอนของการสลายโครงรางผลึกที่เกิดจากการรีโทรเกเด
ชันของแอมิโลเพกทินเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเปนเวลา 14
วนัของสตารช RD6, สตารช KDM 105, สตารช RD7 และ สตารช L11.... 83



(6)

สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพที่ หนา
21 กราฟการดูดกลืนความรอนของการสลายโครงรางผลึกที่เกิดจากการรีโทรเกร

เดชนัของแอมิโลเพกทินของเจลแปงและเจลสตารชเหลือง 11 เมื่อเก็บรักษา
ทีอุ่ณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเปนเวลา 14 วัน............................................ 88

22 กราฟการดูดกลืนความรอนของการสลายโครงรางผลึกที่เกิดจากการรีโทรเกร
เดชันของแอมิโลเพกทินของเจลสตารชกข 6 เมื่อเก็บรักษาเปนระยะเวลา 0,
3, 7, 14 และ 28 วัน.......................................................................... 93

23 กราฟการดูดกลืนความรอนของการสลายโครงรางผลึกที่เกิดจากการรีโทรเกเด
ชันของแอมิโลเพกทินของเจลสตารชหอมดอกมะลิ 105 เมื่อเก็บรักษาเปน
ระยะเวลา 0, 3, 7, 14 และ 28 วัน....................................................... 94

24 กราฟการดูดกลืนความรอนของการสลายโครงรางผลึกที่เกิดจากการรีโทรเกร
เดชันของแอมิโลเพกทินของเจลสตารชกข 7 เมื่อเก็บรักษาเปนระยะเวลา 0,
3, 7, 14 และ 28 วัน.......................................................................... 95

25 กราฟการดูดกลืนความรอนของการสลายโครงรางผลึกที่เกิดจากการรีโทรเกร
เดชันของแอมิโลเพกทินของเจลสตารชเหลือง 11 เมื่อเก็บรักษาเปนระยะ
เวลา 0, 3, 7, 14 และ 28 วัน.............................................................. 96

26 กราฟการดูดกลืนความรอนของการสลายโครงรางผลึกที่เกิดจากการรีโทรเกร
เดชันของแอมิโลเพกทินของเจลแปงเหลือง 11 เมื่อเก็บรักษาเปนระยะเวลา
0, 3, 7, 14 และ 28 วัน...................................................................... 108

27 กราฟการดูดกลืนความรอนของการสลายโครงรางผลึกที่เกิดจากการรีโทรเกร
เดชันของแอมิโลสของเจลสตารชกข7 และ เหลือง11 เมื่อเก็บรักษาเปนระยะ
เวลา 1 และ 5 วัน...............................................................................  113

28 กราฟการดูดกลืนความรอนของการสลายโครงรางผลึกที่เกิดจากการรีโทรเกร
เดชันของแอมิโลสของเจลแปงและสตารชเหลือง11 เมื่อเก็บรักษาเปนระยะ
เวลา 1 และ 5 วัน............................................................................... 115
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