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การศึกษาวจิยัในครังนีมีจุดประสงคเ์พือปรับปรุงสมบติัเชิงกลและการดูดซบัความชืน
ของเทอร์โมพลาสติกทีเตรียมจากแป้งโดยใชพ้ลาสติไซเซอร์จากอนุพนัธ์ของเอไมด์และสารเคลือบ
ผวิจากอนุพนัธ์ของอีเธอร์ ในการทดลองไดท้าํการสังเคราะห์พลาสติไซเซอร์ 3 ชนิดคือ N,N-bis( -

hydroxyethyl)formamide (BHF), N,N-bis(2-hydroxyethyl)acetamide (BHA) และ N,N-bis( -

hydroxyethyl)benzamide (BHB) รวมทงัสารเคลือบผิว 3 ชนิดคือ N,N-bis(2-(benzyloxy)ethyl) 

formamide (BBF), N,N-bis(2-(benzyloxy)ethyl)acetamide (BBA) และ N,N-bis(2-(benzyloxy) 

ethyl)benzamide (BBB) ผลการพิสูจน์เอกลกัษณ์ดว้ยเทคนิค FT-IR และ 1H-NMR ยืนยนัไดว้่า
สามารถสังเคราะห์สารดงักล่าวไดส้ําเร็จ จากการทดสอบดว้ยเทคนิค SEM พบวา่ผิวชินงาน TPS ที
เกิดการแตกหกัมีความเป็นเนือเดียวกนัและมีความเรียบมากขึน เมือใช ้BHF หรือ BHA เป็นพลาสติ
ไซเซอร์ ค่า tensile modulus และค่า tensile strength ของชินงาน TPS จะสูงกวา่กรณีทีใช ้glycerol 

เป็นพลาสติไซเซอร์ เนืองจาก BHA และ BHF สามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนกบัโมเลกุลของแป้งได้
แขง็แรงกวา่ glycerol เมือไดรั้บแรงดึงสามารถขดัขวางการเคลือนทีของสายโซ่โมเลกุลของแป้งได้
ดีกว่า เมือมีการเติม BHB ลงไปเพือใช้เป็นพลาสติไซเซอร์ผสมพบว่าค่า tensile modulus และ 

tensile strength มีค่าสูงขึน สําหรับชินงานทีใช้อนุพนัธ์ของเอไมด์เป็นพลาสติไซเซอร์มีค่าการดูด
ซบัความชืนตาํกวา่กรณีทีใช้ glycerol เป็นพลาสติไซเซอร์ สําหรับชินงานทีผ่านการเคลือบผิวจะมี
ค่าการดูดซับความชืนทีตาํกว่าชินงานทีไม่ผ่านการเคลือบผิว จากการทดสอบดว้ยเทคนิค DMA 

พบว่าเมือใช้อนุพนัธ์ของเอไมด์เป็นพลาสติไซเซอร์ทาํให้อุณหภูมิ Tg ของแป้งสูงกว่ากรณีทีใช ้

glycerol เป็นพลาสติไซเซอร์  
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          The purpose of this research is to improve mechanical properties and moisture 
adsorption of thermoplastic starch (TPS) using amide derivatives as plasticizers and coating 
with ether derivatives. In this study researchers have synthesized N,N-bis(2-
hydroxyethyl)formamide (BHF), N,N-bis(2-hydroxyethyl)acetamide (BHA) N,N-bis(2-
hydroxyethyl)benzamide (BHB) as plasticizers and N,N-bis(2-(benzyloxy)ethyl)formamide 
(BBF), N,N-bis(2-(benzyloxy)ethyl)acetamide (BBA) and N,N-bis(2-(benzyloxy)ethyl) 
benzamide (BBB) as coating materials. The chemical structures of the synthesized 
plasticizers were confirmed by fourier-transform infrared spectrophotometer (FT-IR) and 
proton nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H-NMR). The SEM micrographs of the 
specimens indicated that the native starch granules were completely disrupted and a 
continuous phase was obtained in each specimen. The tensile modulus and tensile strength 
of the thermoplastic starch sample plasticized by BHF or BHA were higher than those of the 
thermoplastic starch sample that was plasticized by glycerol. This is probably BHF and BHA 
can formed stronger hydrogen bond with tapioca starch than glycerol. When BHB was used 
as a mixed plasticizer the tensile modulus and tensile strength of TPS samples were 
increased. The moisture adsorption of thermoplastic starch plasticized by amide derivatives 
were lower than that of thermoplastic starch plasticized by glycerol. The moisture adsorption 
of coated sample is less than that of un-coated sample. The glass transition temperature of 
thermoplastic starch plasticized by the amide derivatives are higher than that of the starch 
sample that is plasticized by glycerol.     
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วิทยานิพนธ์ฉบบันีเป็นงานวิจยัทีเกียวกับการสังเคราะห์พลาสติไซเซอร์และสาร
เคลือบผวิรวมทงัทดสอบสมบติัดา้นต่างๆ ซึงการทีงานวิจยันีสําเร็จลุล่วงไปไดก้็เนืองมาจากผูจ้ดัทาํ
ไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลหลายๆท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง อาจารย ์ดร.อาํนาจ สิทธัตตระกูล 

อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั  เลิศวิจิตรจรัส อาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ร่วมทีกรุณาใหค้าํปรึกษา ให้ความรู้และให้ขอ้ชีแนะช่วยเหลือในการทาํงานวิจยัมาโดย
ตลอด จึงขอขอบพระคุณอาจารย์ทังสองท่านเป็นอย่างสูง ขอขอบคุณภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวสัดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที
สนบัสนุนงบประมาณวสัดุและอุปกรณ์ในการทาํงานวิจยั และค่าใชจ่้ายในการนาํเสนอผลงานใน
งาน PACCON 2012 ณ ประเทศไทย ขอขอบคุณศูนยค์วามเป็นเลิศแห่งชาติดา้นปิโตรเลียม ปิโตร
เคมีและวสัดุขนัสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สําหรับการสนบัสนุนเงินทุนวิจยั วสัดุในการทาํวิจยั 

ขอขอบคุณพีพินิจ เจียรระลึก ทีช่วยจดัหาเครืองมือและสารเคมีในการทาํงานวจิยั ขอขอบคุณพีๆทุก
คนทีทาํงานในภาควชิาวทิยาการและวศิวกรรมวสัดุทีใหค้วามสะดวกในการทาํงานวิจยั ขอขอบคุณ
พีพงศพ์ล เอกบุตร และ พีปิยะวทิย ์สดสุชาติ ทีใหค้าํแนะนาํและแนวทางการทาํงานวจิยั ขอขอบคุณ
พีๆและเพือนๆ  ในห้องพักวิจัยและในกลุ่มวิจัยทีคอยช่วยเหลือและเป็นกําลังใจ  สุดท้ายนี
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ทีคอยให้กาํลงัใจและดูแลขา้พเจา้มาตลอดชีวิต และพีน้องใน
ครอบครัวทีคอยเป็นกาํลงัใจเสมอมา 
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