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ของเทอร์โมพลาสติกทีเตรี ยมจากแป้ งโดยใช้พลาสติไซเซอร์จากอนุพนั ธ์ของเอไมด์และสารเคลือบ
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ซับความชื นตํากว่ากรณี ทีใช้ glycerol เป็ นพลาสติไซเซอร์ สําหรับชิ นงานทีผ่านการเคลือบผิวจะมี
ค่าการดูดซับความชื นทีตํากว่าชิ นงานทีไม่ผ่านการเคลือบผิว จากการทดสอบด้วยเทคนิ ค DMA
พบว่าเมื อใช้อนุ พนั ธ์ของเอไมด์เป็ นพลาสติไซเซอร์ ทาํ ให้อุณหภูมิ Tg ของแป้ งสู งกว่ากรณี ทีใช้
glycerol เป็ นพลาสติไซเซอร์
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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(2hydroxyethyl)formamide (BHF), N,N-bis(2-hydroxyethyl)acetamide (BHA) N,N-bis(2hydroxyethyl)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
1
proton nuclear magnetic resonance spectroscopy ( H-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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บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
เนื องจากในปั จ จุ บ ัน จํา นวนประชากรของโลกมี ป ริ ม าณเพิ มขึ นเรื อยๆ จึ ง มี ค วาม
ต้องการในการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆมากขึนเช่ น ถุ งใส่ ของ ฟิ ล์ม ถาด ถ้วยและชามบรรจุอาหาร ซึ ง
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ เ หล่ า นี โดยส่ ว นมากผลิ ต มาจากปิ โตรเลี ย ม (petroleum-based packaging) ซึ งเป็ น
ทรัพยากรทีใช้แล้วหมดสิ นไปไม่สามารถเกิดขึนใหม่ในระยะเวลาอันสัน และก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆ
ต่อสิ งแวดล้อมเป็ นอย่างมาก
จากปั ญหาต่างๆเหล่านีทําให้ในระยะหลังผลิตภัณฑ์พลาสติกทีมาจากธรรมชาติ (biobased plastics) ได้รับความนิยมมากขึนเนื องจากสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (biodegradable)
โดยเฉพาะพอลิ เมอร์ ที มี แป้ งเป็ นองค์ป ระกอบหลัก หรื อเทอร์ โมพลาสติ ก ที เตรี ย มขึ นจากแป้ ง
(thermoplastic starch) นันได้รับความนิ ยมนํามาใช้งานมากขึนเรื อยๆ เพราะว่าเป็ นวัตถุดิบทีมีราคา
ถูกและสามารถเกิดได้ใหม่ตามธรรมชาติในระยะเวลาอันสันและสามารถขึนรู ปเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์
ต่างๆ เช่น ถุงใส่ ของ ฟิ ล์ม ถาด ถ้วยและชามบรรจุอาหาร
แป้ งเป็ นคาร์โบไฮเดรตทีสะสมอยูใ่ นพืชชันสู ง พบในคลอโรพลาสต์ และแหล่งเก็บอาหาร
ของพืช เช่น เมล็ด หัว และราก โมเลกุลของแป้ งประกอบด้วยธาตุคาร์ บอน ไฮโดรเจน และออกซิ เจน
โดยมีสูตรเคมีทวไปคื
ั
อ (C6H10O5)n องค์ประกอบทีสําคัญของแป้ งสามารถจําแนกเป็ นพอลิแซคคา
ไรด์ได้ ชนิดได้แก่ อะไมโลส (amylose) ซึ งมีโครงสร้างเป็ นสายโซ่ตรง ประกอบขึนด้วยหน่วย
ย่อยกลูโคสทีเชื อมเข้าด้วยกันด้วยการเชื อมแบบอัลฟา 1,4-ไกลโคซิ ดิก (α-1,4-glycosidic linkage)
ซึ งวงแหวนเชื อมต่อกันทีตําแหน่ งคาร์ บอน และ ส่ วนอะไมโลเพคติ น (amylopectin) ซึ งมี
โครงสร้ างเป็ นสายโซ่ กิ งที ประกอบขึ นด้ว ยหน่ ว ยย่อยกลู โคสที เชื อมเข้า ด้ว ยกัน ด้วยการเชื อม
แบบอัลฟา 1,4-ไกลโคซิ ดิก ซึ งวงแหวนเชื อมต่อกันทีตําแหน่ งคาร์ บอน และ และ ตําแหน่ ง
คาร์ บอน และ โดยความยาวของสายโซ่พอลิเมอร์ ขึนอยูก่ บั ชนิดของพืช [1]
เมือพิจารณาโครงสร้ างโมเลกุลของแป้ งแล้ว แป้ งน่ าจะมี สมบัติเป็ นพอลิ เมอร์ แบบ
เทอร์ โมพลาสติก (thermoplastic polymer) แต่เนื องด้วยใน อะไมโลส (amylose) และอะไมโลเพ
คติน (amylopectin) แต่ละหน่วยของวงแหวน anhydroglucose ประกอบด้วยหมู่ hydroxyl (-OH)
ถึงสามหมู่ โดยหมู่ hydroxyl ดังกล่าวสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับหมู่ขา้ งเคียงได้ ทําให้แรงยึด
1
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เหนี ยวระหว่างสายโซ่ โมเลกุลมีค่าสู ง ส่ งผลให้พลังงานทีใช้ทาํ ลายแรงยึดเหนี ยวระหว่างสายโซ่
โมเลกุ ล มี ค่า สู งกว่า พลัง งานที ใช้ท าํ ลายแรงยึดเหนี ยวในสายโซ่ หลัก เมื อให้ความร้ อนกับ แป้ ง
เพิมขึนเรื อยๆ แทนทีจะทําให้โมเลกุลของแป้ งเคลือนทีผ่านกันได้ แต่กลับทําให้โมเลกุลของแป้ ง
เกิดการสลายตัว (degradation) ซึงทําให้แป้ งมีสมบัติแบบเทอร์โมเซ็ต (thermoset polymer) [2]
การแก้ปัญหาในการขึ นรู ปแป้ งจะใช้วิธี การเติมพลาสติไซเซอร์ ลงไปซึ งพลาสติไซ
เซอร์ ทีใส่ ลงไปจะไปลดแรงยึดเหนี ยวระหว่างสายโซ่ โมเลกุลของแป้ งจึงทําให้แป้ งสามารถหลอม
ขึนรู ปได้โดยพลาสติไซเซอร์ ทีนิ ยมใช้กนั คือ glycerol [3] เนื องจากมีราคาไม่สูงมากนักแต่การใช้
glycerol เป็ นพลาสติไซเซอร์ จะมีขอ้ ด้อยคือมีความว่องไวต่อความชื น เมื อนําชิ นงาน TPS ทีใช้
glycerol เป็ นพลาสติไซเซอร์ มาเก็บไว้ในสภาวะทีมีความชืนสัมพัทธ์สูงเป็ นเวลานาน (50 % RH,
37 °C) [4] โมเลกุลของแป้ งสามารถเคลือนทีมาสร้ างพันธะไฮโดรเจนกันได้อีกแล้วเกิ ดเป็ นผลึ ก
(retrogradation) [5] จึ ง ทํา ให้ ชิ นงานมี ค วามเปราะมากขึ น เนื องจากความแข็ง แรงของพัน ธะ
ไฮโดรเจนทีเกิดระหว่าง glycerol กับโมเลกุลของแป้ งนันไม่สูงมากนัก นอกจากนี ยังมีการใช้พลา
สติไซเซอร์ ชนิ ดอืนด้วย เช่ น ethylenebisformamide, ethanolamine, urea และ N,N,N',N'Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine [6, 7, 8, 9]
ดัง นั นในงานวิ จ ัย นี จึ ง มุ่ ง เน้ น การปรั บ ปรุ งสมบัติ ใ นการดู ด ซั บ ความชื นของ
thermoplastic starch โดยการใช้พลาสติไซเซอร์ และสารเคลือบผิวและในงานวิจยั ได้ทาํ การศึกษา
สมบัติดา้ นต่างๆเช่น สมบัติเชิงกล สมบัติการดูดซับความชืน สมบัติดา้ นความร้อน
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1.2 วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1.2.1 เพือทําการสังเคราะห์พลาสติไซเซอร์ และสารเคลือบผิวสําหรับ thermoplastic
starch
1.2.2 เพือศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ thermoplastic starch โดยใช้เทคนิ ค
SEM
1.2.3 เพือศึกษาสมบัติเชิงกลของ thermoplastic starch
1.2.4 เพือศึกษาพฤติกรรมการดูดซับความชื นของ thermoplastic starch เมือใช้พลาสติ
ไซเซอร์ และสารเคลือบผิวต่างชนิดกันทีสภาวะความชืนสัมพัทธ์ 53% เป็ นระยะเวลา 15 วัน
1.2.5 เพือศึกษาปริ มาณผลึกและรู ปแบบผลึกของ thermoplastic starch
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1.3 แนวคิดงานวิจัย
ในงานวิจยั นี ต้องการทีจะพัฒนาสมบัติการดูดซับความชื นของ thermoplastic starch
เนื องจากโครงสร้าง anhydroglucose unit ซึ งเป็ นหน่ วยซําของโมเลกุลของแป้ งประกอบด้วยหมู่
hydroxyl ถึ ง 3 หมู่ซึงสามารถเกิ ดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของนําได้จึงทําให้ตา้ นทานต่อ
ความชื นได้ไม่ดีและสมบัติเชิงกลของ thermoplastic starch ก็ตาลงด้
ํ วย โดยในงานวิจยั จะใช้ N,Nbis( -hydroxyethyl)formamide (BHF), N,N-bis(2-hydroxyethyl)acetamide (BHA) และ N,Nbis( -hydroxyethyl)benzamide (BHB) เป็ นพลาสติไซเซอร์ ซึงเป็ นอนุพนั ธ์ของเอไมด์ โดยพลาสติ
ไซเซอร์ ที ใส่ ลงไปจะไปเกิ ดพันธะไฮโดรเจนที แข็งแรงกับ โมเลกุล ของแป้ งซึ งจะไปต้า นทาน
โมเลกุลของนําทีจะมาสร้ างพันธะไฮโดรเจนกับหมู่ hydroxyl ของแป้ ง และในงานวิจยั จะทําการ
เคลือบผิวชิ นงาน TPS ด้วยวิธีการจุ่ม (solution dipping) โดยใช้อนุพนั ธ์ของเอไมด์ทีมีการแทนที
ตําแหน่งไฮโดรเจนของหมู่ไฮดรอกซิ ลทีปลายสายโซ่ ดว้ ยหมู่ benzyl ซึ งหมู่ benzyl เป็ นหมู่ทีไม่
ชอบนํา (hydrophobic) จึงสามารถช่วยป้ องกันการดูดซับความชืนของ thermoplastic starch ได้
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1.4 ขอบเขตของงานวิจัย
1.4.1 งานวิจยั นี จะทําการสังเคราะห์ และพิสูจน์เอกลักษณ์ พลาสติไซเซอร์ และสาร
เคลือบผิวสําหรับ thermoplastic starch ดังนี
1.4.1.1 พลาสติไซเซอร์ 3 ชนิดคือ N,N-bis( -hydroxyethyl)formamide,
N,N-bis(2-hydroxyethyl)acetamide และ N,N-bis( -hydroxyethyl)benzamide
1.4.1.2 สารเคลือบผิว 3 ตัวคือ N,N-bis(2-(benzyloxy)ethyl)formamide,
N,N-bis(2-(benzyloxy)ethyl)acetamide และ N,N-bis(2-(benzyloxy)ethyl)benzamide
1.4.2 นํา glycerol, N,N-bis( -hydroxyethyl)formamide, N,N-bis(2-hydroxyethyl)
acetamide และ N,N-bis( -hydroxyethyl)benzamide ผสมกับแป้ งมันสําปะหลังในอัตราส่ วน 25, 30
และ 35 % โดยนําหนัก แล้วขึนรู ปโดยเทคนิค compression molding
1.4.3 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ thermoplastic starch โดยใช้เทคนิค SEM
1.4.4 ศึกษาสมบัติเชิงกลของ thermoplastic starch โดยทําการขึนรู ปชิ นงาน micro
tensile ตามมาตรฐาน ASTM D 638-03 และชิ นงาน impact testing ตามมาตรฐาน ASTM D 256
หลังจากนันจะวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ (SPSS : one way
ANOVA TEST) ทีระดับความเชือมัน 99 %
1.4.5 ศึกษาพฤติกรรมการดูดซับความชืนของ thermoplastic starch เมือใช้พลาสติไซ
เซอร์ และสารเคลือบผิวต่างชนิดกันทีสภาวะความชืนสัมพัทธ์ 53% เป็ นระยะเวลา 15 วัน
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1.4.6 ศึกษาพฤติกรรมการเกิด retrogradation ของ thermoplastic starch โดยใช้เทคนิค
XRD ในช่วงมุม 2θ = 10-30° ซึ งชิ นงานทีถูกทดสอบจะถูกเก็บไว้ในสภาวะความชื นสัมพัทธ์ 53%
ในระยะเวลาทีแตกต่างกัน
1.5 ขันตอนการดําเนินงานวิจัย
1.5.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั ทีเกียวข้อง
1.5.2 ออกแบบวิธีการทดลอง และวางแผนการทดลอง
1.5.3 จัดหาอุปกรณ์และสารเคมี
1.5.4 ดําเนินงานวิจยั
1.5.4.1 สังเคราะห์พลาสติไซเซอร์และสารเคลือบผิว
1.5.4.2 ผสมพลาสติไซเซอร์ กบั แป้ งมันสําปะหลัง
1.5.4.3 ขึนรู ปชินงานสําหรับทดสอบสมบัติเชิงกล
1.5.4.4 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
1.5.4.5 ทดสอบสมบัติเชิงกล
1.5.4.6 ทดสอบการดูดซับความชืนของชินงานเมือใช้พลาสติไซเซอร์ และ
สารเคลือบผิวต่างชนิดกัน
1.5.4.7 การศึกษาปริ มาณผลึกและรู ปแบบผลึก
1.5.4.8 การศึกษาอุณหภูมิ glass transition (Tg)
1.5.4.9 การศึกษาเสถียรภาพทางความร้อน
1.5.5 วิเคราะห์ผลงานวิจยั ทีได้
1.5.6 สรุ ปผลงานวิจยั
1.5.7 รายงานผลงานวิจยั
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1.6 ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
1. . สามารถสังเคราะห์พลาสติไซเซอร์และสารเคลือบผิวได้
1.6.2 สามารถขึนรู ปชินงานเมือใช้พลาสติไซเซอร์ ชนิดต่างๆได้
1. .3 สามารถปรับปรุ งสมบัติเชิ งกลและการดูดซับความชื นของ thermoplastic starch
โดยใช้พลาสติไซเซอร์และสารเคลือบผิว

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
2.1 ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับแป้ง
แป้ งเป็ นคาร์โบไฮเดรตทีสะสมอยูใ่ นพืชชันสู ง พบในคลอโรพลาสต์ และแหล่งเก็บอาหาร
ของพืช เช่ น เมล็ด หัว และราก แป้ งทีผลิตในแต่ละภูมิภาคของโลกอาจใช้วตั ถุ ดิบทีแตกต่างกันทวีป
อเมริ กาเหนือส่ วนใหญ่ใช้ขา้ วโพด และข้าวสาลี ทวีปยุโรปนิ ยมใช้มนั ฝรัง ส่ วนทวีปเอเชี ย และแอฟริ กา
จะใช้ขา้ วและมันสําปะหลังเป็ นวัตถุดิบหลัก ซึ งแป้ งทีผลิตจําหน่ายทัวไปมีสองประเภท ได้แก่ แป้ งทีมี
องค์ประกอบอืนเจือปน เช่น โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ อยู่ค่อนข้างมาก จะเรี ยกว่า ฟลาวร์ (flour) ส่ วนแป้ ง
ที มี การสกัดสิ งเจื อปนออกไปจนเหลื อแป้ งบริ สุ ทธิ เป็ นส่ วนใหญ่ นันเรี ยกว่า สตาร์ ช (starch) และ
เนื องจากแป้ งสตาร์ ชมีความบริ สุทธิ สู ง แป้ งสตาร์ ชที ยังไม่ได้ทาํ การดัดแปรหรื อแปรรู ปนิ ยมเรี ยกว่า
แป้ งดิบ (raw starch หรื อ native starch) ซึ งจะตรงข้ามกับแป้ งทีถูกดัดแปรหรื อแปรรู ปแล้วจะเรี ยกว่า
โมดิไฟด์สตาร์ ช (modified starch) [1]
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2.2 องค์ ประกอบทางเคมีของแป้ง (Chemical composition of starch)
โมเลกุลของแป้ งประกอบด้วยธาตุคาร์ บอน ไฮโดรเจน และออกซิ เจน โดยมีสูตรเคมี
ทัวไปคือ (C6H10O5)n องค์ประกอบทีสําคัญของแป้ งสามารถจําแนกเป็ นพอลิแซคคาไรด์ได้ ชนิด
ได้แก่ อะไมโลส (amylose) ซึ งมีโครงสร้ างเป็ นสายโซ่ตรง ประกอบขึนด้วยหน่วยย่อยกลูโคสที
เชื อมกันด้วยการเชื อมแบบอัลฟา 1,4-ไกลโคซิ ดิก (α-1,4-glycosidic linkage) โดยวงแหวนจะ
เชื อมต่อกันทีตําแหน่งคาร์ บอน และ ส่ วนอะไมโลเพคติน (amylopectin) ซึ งมีโครงสร้างเป็ น
สายโซ่ กิงทีประกอบขึนด้วยหน่วยย่อยกลูโคสทีเชือมกันด้วยการเชื อมแบบอัลฟา 1,4-ไกลโคซิ ดิก
โดยวงแหวนเชือมต่อกันทีตําแหน่งคาร์ บอน และ และ ทีตําแหน่ งคาร์ บอน และ โดยความ
ยาวของสายโซ่ พอลิเมอร์ ขึนอยู่กบั ชนิ ดของพืช ซึ งโดยทัวไปอะไมโลสจะประกอบด้วยจํา นวนวง
แหวนเฉลียระหว่าง และ , หน่วยย่อยกลูโคสและมีนาหนั
ํ กโมเลกุลเฉลีย 150,000-600,000
ส่ วนอะไมโลเพคตินมีนาหนั
ํ กโมเลกุลเฉลี ย 1,000,000-6,000,000 [1] แป้ งแต่ละชนิ ดมีสัดส่ วน
ปริ มาณของอะไมโลสกับอะไมโลเพคตินทีแตกต่างกันไป แต่โดยทัวไปแล้วแป้ งจะมีอตั ราส่ วนอะ
ไมโลส 10-20% และอะไมโลเพคติน 80-90% [2]
5
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ภาพที 1โครงสร้างทางเคมีของอะไมโลส [10]

ภาพที 2โครงสร้างทางเคมีของอะไมโลเพกติน [10]

2.3 โครงสร้ างเม็ดแป้ง (Granule organization)
เม็ดแป้ งมีลกั ษณะโครงสร้างผลึก 3 แบบขึนอยูก่ บั ลักษณะในการจัดเรี ยงตัวของเกลียว
คู่ ถ้ามีการเรี ยงตัวหนาแน่นมากและมีปริ มาณนําตําจะจัดเป็ นผลึกแบบ A (แป้ งจากธัญพืชต่างๆ) ถ้า
มีการเรี ยงตัวกันหลวมๆ และมีปริ มาณนําสู งจะจัดเป็ นผลึกแบบ B (แป้ งจากพืชหัว) ถ้ามีการเรี ยงตัว
ทังแบบ A และ B รวมกันจัดเป็ นผลึกแบบ C (แป้ งจากพืชตระกูลถัว) สารประกอบเชิ งซ้อนของอะ
ไมโลสกับโมเลกุลของสารอินทรี ยท์ ีมีขวมี
ั รูปแบบผลึกเป็ นแบบ V
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ภาพที 3 โครงสร้างผลึกแบบ A และ B [11]

ภาพที 4 แสดงระดับโครงสร้างภายในเม็ดแป้ ง [11]

2.4 สมบัติของแป้ง (Starch properties)
2.4.1 การดูดซึมนํา และการละลาย (Water absorption and dissolution)
แป้ งมีโครงสร้ างทีเป็ นเม็ดซึ งมีรูพรุ น ประกอบกับโมเลกุลทีมี หมู่ไฮดรอก
ซิ ล (-OH) จํานวนมาก ทําให้นาสามารถแพร่
ํ
เข้าไปในเม็ดแป้ งได้อย่างรวดเร็ ว อย่างไรก็ตามทีอุณหภูมิ
ตําโมเลกุลของแป้ งจะไม่ละลายนํา เนื องจากพันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่ ของโมเลกุลแป้ งนันยึดกัน
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อย่างหนาแน่นมาก แต่เมืออุณหภูมิสูงขึนความสามารถในการละลายนําของแป้ งนันเพิมมากขึน ทังนี
เพราะความร้อนช่วยลดแรงยึดเหนียวของพันธะไฮโดรเจนลง โมเลกุลนําจะเข้ามาจับกับหมู่ไฮดรอกซิ ล
ทีเป็ นอิสระ เม็ดแป้ งจึงเกิดการบวมตัวและเกิดการละลาย (ดังแสดงในภาพที 5) ทําให้มีความใสเพิมขึน
และการบิดระนาบแสงโพลาไรซ์ (birefringence) หมดไป ซึ งปั จจัยทีมีผลต่อการดูดซึ มและการละลาย
นํา ได้แก่ ชนิดและโครงสร้างภายในเม็ดแป้ ง สิ งเจือปนภายในเม็ดแป้ ง ความชื นในอากาศ อุณหภูมิ และ
การดัดแปรทางเคมีของแป้ ง [1]

ภาพที 5 ภาพจําลองการบวมตัวและการละลายของเม็ดแป้ งเมือได้รับความร้อน [11]

2.4.2 การเกิดเจลาติไนเซชัน (Gelatinization)
เมือนําแป้ งใส่ ในนําเย็น เม็ดแป้ งดูดซับนําได้ในปริ มาณจํากัดปริ มาณหนึ ง
แต่จะยังไม่บวมตัวหรื อบวมตัวได้จาํ กัดมากและสังเกตได้ยาก สังเกตการบวมตัวของเม็ดแป้ งสาลี
ในนําทีอุณหภูมิหอ้ งพบว่าแป้ งทีบวมตัวมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพิมขึน 10% และปรากฏการณ์นีสามารถ
ผันกลับได้ (reversible) โดยเมื อนําไปอบแห้งก็จะได้แป้ งทีมีลกั ษณะและคุ ณสมบัติดงั เดิ ม ทังนี
เนื องจากโมเลกุลอะไมโลสและอะไมโลเพคตินในส่ วนทีเป็ น crystallite จับตัวกันอย่างหนาแน่ น
แข็งแรงจึงไม่ละลายในนําเย็น แต่นาอาจจะซึ
ํ
มเข้าไปในส่ วนของเม็ดแป้ งซึ งไม่เป็ นระเบียบและมี
กลุ่มไฮดรอกซีอิสระได้บา้ ง แต่เมือให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิหนึ งประมาณ 60-75°C เช่นให้ความ
ร้อน 60°C แก่แป้ งสาลีจะมีผลทําให้การจับยึดกันระหว่างโมเลกุลของแป้ งในส่ วน crystallite ลดลง
เกิดปฏิกิริยาการรับนําและการบวมตัวของเม็ดแป้ งซึ งไม่สามารถผันกลับได้ (irreversible) และทํา
ให้สารละลายแป้ งมีความหนืดและความใสเพิมขึน กระบวนการนีเรี ยกว่า “เจลาติไนเซชัน” [1]
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2.4.3 การคืนตัวของแป้งสุ ก (Retrogradation)
การคืนตัวของแป้ งสุ กเป็ นปรากฏการณ์ทีเกิ ดขึนเมือนําแป้ งสุ กซึ งร้ อนมี
อุณหภูมิลดตําลง ขณะทีอุณหภูมิลดลง โมเลกุลอิสระของอะไมโลสซึ งอยูใ่ กล้กนั จะเคลือนทีเข้ามา
ใกล้กนั และจับตัวกันด้วยพันธะไฮโดรเจน ทําให้เกิดสภาพการจัดเรี ยงตัวของโมเลกุลขึนใหม่ โดย
เปลียนจากลักษณะการกระจายตัวของโมเลกุลมาเป็ นส่ วนทีเป็ น crystallite ซึงสามารถตรวจสอบได้
โดยใช้ X-ray diffraction ถ้านําแป้ งสุ กมีความเข้มข้นตํา การจัดเรี ยงตัวของโมเลกุลเหล่านี จะทําให้
เกิดลักษณะตะกอนขุ่นขาว แต่ถา้ นําแป้ งสุ กมีความเข้มข้นสู ง เช่ น แป้ งข้าวโพดความเข้มข้น %
โดยนําหนัก จํานวนโมเลกุล ที มาจัดเรี ย งตัวกันใหม่ มีม ากและระหว่างเคลื อนทีเข้ามาจับกันจะ
สามารถเก็บกักนําไว้ได้ ทําให้ความหนืดเพิมขึน และในทีสุ ดเกิดลักษณะเป็ นเจลทีอ่อนนุ่ม การคืน
ตัวของนําแป้ งโดยทัวไปจะเกิดได้ดีเมือนําแป้ งมีความเข้มข้นสู ง และทิงไว้ให้เย็นทีอุณหภูมิตาํ แป้ ง
แต่ละชนิดมีอตั ราการคืนตัวของนําแป้ งสุ กแตกต่างกัน โดยทัวไปแป้ งทีได้จากรากหรื อหัวจะมีอตั รา
การคืนตัวช้ากว่าแป้ งจากธัญพืช ทังนีเป็ นเพราะแป้ งจากราก หัว เมือได้รับความร้อนจะบวมตัวมาก
และเร็ ว รวมทังเม็ดแป้ งจะแตกง่ ายทําให้โมเลกุลแป้ งทังหมดกระจายอยู่ท วไปในนํ
ั
าแป้ งยากที
โมเลกุลอะไมโลสจะมาจัดเรี ยงตัวกันได้ใหม่ แต่แป้ งทีได้จากธัญพืชเมือได้รับความร้อนจะบวมตัว
น้อยกว่าและเม็ดแป้ งแตกน้อย โมเลกุลทีคลายตัวยังอยู่ใกล้ชิดกันจึงเคลือนทีจับกันใหม่ได้ง่าย ซึ ง
อาจจับ ตัว กัน ระหว่า งเม็ ด แป้ งที บวมตัว ซึ งอยู่ใ กล้ก ัน หรื อ ระหว่า งชิ นส่ ว นของเม็ ด แป้ งหรื อ
โมเลกุลอะไมโลสอิสระทีหลุดออกมาทําให้เกิดสภาพเป็ น matrix ซึ งยึดกันอยูด่ ว้ ยพันธะไฮโดรเจน
และสามารถเก็บกักนําไว้ได้การมีอะไมโลเพคตินอยูด่ ว้ ยทําให้อตั ราการคืนตัวของนําแป้ งสุ กช้าลง
เนืองจากโมเลกุลของอะไมโลเพคตินมีกิงก้านสาขาทําให้เกะกะ ยากทีโมเลกุลจะเคลือนทีเข้ามาจับ
กันใหม่ได้ ขนาดโมเลกุลของอะไมโลสในแป้ งแต่ละชนิ ดมีผลในการเกิดการคืนตัวของนําแป้ งสุ ก
ด้วย โมเลกุลอะไมโลสที มีขนาดพอเหมาะในการเคลื อนที มาจับกัน คื อ ในช่ วง 100-200 หน่ วย
กลู โ คส ถ้า โมเลกุ ล ใหญ่ เช่ น แป้ งมัน ฝรั งมี อ ะไมโลสขนาดใหญ่ ป ระมาณ 1,000-6,000 หน่ ว ย
กลู โคสจะเคลื อนที เข้า มาจับ กัน ได้ย าก และถ้า โมเลกุ ล สั นเกิ น ไปจะเคลื อนไหวอยู่ต ลอดเวลา
(Brownian movement) ก็ทาํ ให้จบั กันยากเช่นกัน [12]
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ภาพที 6 การคืนตัวของแป้ งสุ ก [12]
2.4.4 ความหนืด (Viscosity)
ความหนื ดเป็ นคุ ณสมบัติที สําคัญและเป็ นประโยชน์มากทีสุ ดของแป้ ง
เมื อให้ค วามร้ อ นกับ นําแป้ งทํา ให้ เ ม็ด แป้ งเกิ ด การบวมตัว และมี ค วามหนื ด มากขึ น (ภาพที 7)
พฤติกรรมความหนื ดเป็ นสมบัติเฉพาะตัวและแตกต่างกันไปตามชนิ ดและสายพันธุ์ของแป้ ง เมื อ
เม็ดแป้ งซึ งแขวนลอยในนําได้รับความร้ อนจนถึงระดับหนึ งจะบวมตัวได้อย่างรวดเร็ ว ทําให้ความ
หนื ด เพิ มขึ นเร็ ว มาก อุ ณ หภู มิ ที ความหนื ด ของนําแป้ งเพิ มขึ นอย่า งรวดเร็ ว นี เรี ย กว่ า pasting
temperature ความหนื ดจะเพิมขึนจนถึงความหนืดสู งสุ ด (peak viscosity) จากนันอาจลดลงหรื อ
คงที ขึนกับชนิ ดของแป้ ง การทีแป้ งมีความหนื ดสู งสุ ดเนื องจากเมื อเม็ดแป้ งมีการบวมตัวมากขึ น
และมีชินส่ วนของเม็ดแป้ ง และหรื อโมเลกุลของอะไมโลสและอะไมโลเพคติ นบางส่ วนที แตก
สลายออกมาอยูใ่ นสารละลาย เมือส่ วนทีแตกสลายและละลายออกมามีมากกว่าการบวมตัวทีเพิมขึน
ความหนื ดจะเริ มลดลง ซึ งจะเห็นได้ชดั เมืออยูใ่ นช่วงการหุ งต้มที 95 °C เป็ นเวลา 1 ชัวโมง ดังนัน
ค่าความหนืดของนําแป้ งสุ กจะเป็ นผลมาจากการบวมตัวของเม็ดแป้ ง และการแตกหักของเม็ดแป้ ง
ร่ วมกับการละลายออกมาของโมเลกุลแป้ ง
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ภาพที 7 การเปลียนแปลงความหนืดของแป้ งเมือให้ความร้อน [12]

2.5 แป้งมันสํ าปะหลัง (Cassava starch)
2.5.1 ความรู้ทวไปเกี
ั
ยวกับมันสํ าปะหลัง
มันสํา ปะหลัง จัด เป็ นพื ช หัว ชนิ ดหนึ งมี ชื อวิท ยาศาสตร์ คือ Manihot
esculenta Crantz มีชือสามัญเรี ยกหลายชือตามแต่ละภาษาแต่ทีได้ยินกันมากได้แก่ Cassava, Yuca,
Mandioa และ Tapioca มันสําปะหลังมีแหล่งกําเนิดแถบทีลุ่มเขตร้อน (Lowland tropics) มีหลักฐาน
แสดงว่าปลูกกันในโคลัมเบียและเวเนซูเอลามานานกว่า 3,000 – 7,000 ปี มาแล้ว ในทวีปเอเชียมีการ
นํามันสําปะหลังมาปลูกครังแรกทีประเทศฟิ ลิปปิ นส์ในคริ สต์ศตวรรษที 17 โดยชาวสเปนได้นาํ มา
จากเม็กซิ โกและในเวลาต่อมาก็มีการปลูกทีอินโดนี เซี ย สําหรับในประเทศไทยไม่มีหลักฐานที
แน่นอนว่ามีการนํามันสําปะหลังเข้ามาปลูกเมือใดโดยคาดว่าคงเข้ามาในระยะเดียวกันกับการเข้าสู่
ศรี ลงั กาและฟิ ลิปปิ นส์คือ ประมาณ พ.ศ. 2329–2383 มันสําปะหลังเดิมเรี ยกกันว่ามันสําโรง มันไม้
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรี ยกว่ามันต้นเตีย ทางภาคใต้เรี ยกว่ามันเทศ [13]
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(ก)

(ข)

ภาพที 8 ต้นและรากมันสําปะหลัง
(ก) ต้นมันสําปะหลัง (ข) รากแป้ งมันสําปะหลัง

2.5.2 กระบวนการแปรรู ปมันสํ าปะหลัง
2.5.2.1 การผลิตมันเส้ น
การผลิตมันเส้นทําได้โดยการแปรรู ปหัวมันสดโดยใช้เครื อง
ตีหัวมันเป็ นเส้นเล็ก แล้วนําไปตากบนลานซี เมนต์ประมาณ 2-3 วัน ซึ งตามปกติแล้วการผลิตมัน
เส้น 1 กิโลกรัมต้องใช้หวั มันสด (มีปริ มาณแป้ งร้อยละ 25) 2-2.5 กิโลกรัม เมือแห้งดีแล้วจะต้องได้
มาตรฐานความชืนทีมีในมันเส้นประมาณร้อยละ 14 แล้วจึงทําการเก็บเพือส่ งขายเป็ นวัตถุดิบให้กบั
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมมันอัดเม็ดต่อไป
2.5.2.2 การผลิตมันอัดเม็ด
สําหรั บการผลิ ตมันสําปะหลังอัดเม็ดทุ ก แห่ งจะมี กรรมวิธี
การผลิตเหมือนกัน กล่าวคือ ก่อนทําการอัดมันเส้นจะต้องนํามาร่ อนแยกสิ งเจือปนต่างๆ ออกไป
หลังจากนันแยกมันเส้นทีมีขนาดใหญ่มาตรฐานเข้าเครื องบดแฮมเมอร์ ทิลล์ ต่อจากนันมันเส้นทีได้
ขนาดและเกิ นขนาดทีถู กบดแล้วจะถู กลําเลี ย งไปยัง ถังใส่ บนเครื องอัดก่ อนส่ งเข้าเครื องอัด มัน
อัดเม็ดจะถูกพ่นนําเพือให้มีความชืนในระดับทีเหมาะสม เมือออกจากเครื องใหม่ๆ มันอัดเม็ดจะยัง
อุ่น และอ่อนนุ่ม เราต้องส่ งเข้าเครื องระบายความร้อนเพือลดอุณหภูมิและความชืน หลังจากนันมัน
อัดเม็ดจะมีความแข็ง การระบายความร้อนโดยทัวไปจะใช้รางเลื อนทังแบบตังและแบบนอนโดย
การเป่ าพัดลม เมือมันอัดเม็ดเย็นตัวจะถูกส่ งผ่านตะแกรงร่ อน เพือคัดมันอัดเม็ดทีใหญ่เกิ นขนาด
ก่อน ส่ วนมันอัดเม็ดทีเล็กเกินไปจะถูกส่ งเข้าไปอัดใหม่ ลมจากพัดลมทีใช้เป่ ามันอัดเม็ดจะมีกาํ ลัง
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แรงมาก เมือเวลาพัดผ่านมันอัดเม็ดจะทําให้มนั อัดเม็ดพุ่งเข้าไปกองในถังใบใหญ่ ส่ วนผงมันทีปลิว
ไปกับลมจะถูกส่ งเข้าสู่ เครื องป้ อนอีกครัง
2.5.2.3 การผลิตแป้งมันสํ าปะหลัง
กระบวนการผลิ ตแป้ งมันสําปะหลังแบบสลัดแห้งนันเป็ น
กระบวนการผลิตแบบใหม่ทีโรงงานโดยทัวไปใช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั มีขนตอนการผลิ
ั
ต ดังนี
1.การเตรี ยมวัตถุ ดิบ หัวมันสําปะหลังจะถูกล้า งให้ส ะอาด
โดยผ่านเครื องล้างหัวมันเพือล้างเอาเศษดินทียังติดอยูก่ บั หัวมันออกไปกับนํา
2. การโม่หัวมันสําปะหลัง มันสําปะหลังจะถูกลําเลียงเข้าสู่
เครื องสับหัวมันให้หวั มันมีขนาดเล็กลง ในระหว่างการโม่มีการเติมนําเพือให้สามารถโม่หวั มันได้
ง่าย ในขันตอนนีจะได้ของเหลวข้นทีมีส่วนผสมของแป้ ง นํา กากมัน และสิ งเจือปนต่างๆ
3. การสกัดแป้ ง ของเหลวข้นจากเครื องโม่จะถูกปั มเข้าสู่
เครื องแยกนําทิ งทีมี โปรตีนและไขมันออกจากเนื อแป้ ง แล้วนําแป้ งที ได้จะเข้าสู่ หน่ วยสกัดแป้ ง
โดยจะถูกปั มเข้าสู่ เครื องสกัดแป้ งซึ งเป็ นเครื องแยกนําแป้ งออกจากเส้นใยและกาก โดยเครื องนี จะ
แบ่งหน้าทีตามการกรองออกเป็ น 2 ชุด คือ ชุดสกัดหยาบ และชุดสกัดละเอียด ซึ งนําแป้ งจะผ่านชุ ด
สกัดหยาบก่อนเพือแยกกากหยาบออก แล้วจึงเข้าสู่ ชุดสกัดละเอียดเพือทําให้บริ สุทธิ ขึนโดยผ่านผ้า
กรองทีมีขนาดเล็กลงของเครื องสกัดละเอียด จากนันนําแป้ งทีมีความบริ สุทธิ สู งจะถูกสู บจากถังพัก
มายังเครื องสลัดแห้ง ซึ งจะเหวียงแยกนําออกจากนําแป้ งทําให้ได้แป้ งหมาดทีมีความชื นประมาณ
ร้อยละ 35-40
4. การอบแห้ง แป้ งหมาดจะถูกเป่ าด้วยลมร้อนอุณหภูมิ 180200 องศาเซลเซี ยสจากเตาเผาขึนไปบนปล่องอบแห้ง แล้วตกลงมาเข้าสู่ ไซโคลนความร้อนทําให้
ความชืนหายไปบางส่ วน
5. การบรรจุ และเก็บรักษา ทําได้โดยการบรรจุแป้ งทีได้ใน
กระสอบ แล้วเรี ยงกระสอบบนทีรองรั บเป็ นชันๆ โดยพยายามหลี กเลี ยงการทับซ้อนกันถึ ง 4-5
เมตร [14]
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2.5.3 การใช้ แป้งมันสํ าปะหลังในอุตสาหกรรมอืนๆ
2.5.3.1 อุตสาหกรรมทอผ้า โดยด้ายทีใช้ในอุตสาหกรรมทอผ้านันจะต้อง
ผ่านการชุบแป้ งเสี ยก่อน ด้ายจึงจะเรี ยบไม่มีขน
2.5.3.2 อุตสาหกรรมกระดาษ การทํากระดาษต้องใช้เยือกระดาษทีทําจาก
ไม้ต่างๆ เช่น ไม้ไผ่ ไม้สน ไม้ยคู าลิปตัส เป็ นต้น ทําให้เป็ นเยือเล็กๆ แล้วนําเยือกระดาษเหล่านันมา
เรี ยงเป็ นแผ่น อย่างไรก็ตามแผ่นกระดาษจะไม่เรี ยบ จะต้องมีการฉาบผิวด้วยกาวจากแป้ งทําให้
กระดาษเรี ยบ ช่วยทําให้กระดาษไม่ซึมหมึกเวลาเขียนด้วยนําหมึก หรื อพิมพ์สี
2.5.3.3 อุตสาหกรรมไม้อดั แป้ งมันสําปะหลังมีคุณสมบัติเป็ นกาวจึงถูก
นําไปใช้ในอุตสาหกรรมไม้อดั เนืองจากในการผลิตไม้อดั ต้องประกอบไม้ให้ติดกันโดยใช้กาว
2.5.3.4 อุตสาหกรรมกาว แป้ งมันสําปะหลังยังมีคุณสมบัติพิเศษ เมือถูก
ความร้ อ นหรื อถู ก สารเคมี จะมี ค วามเหนี ย ว และมี คุ ณ สมบัติ ส ามารถรั ก ษาความเหนี ย วได้
เหมือนเดิมไม่มีการคืนตัว แป้ งมันทีจะใช้ทาํ กาวจะต้องเป็ นแป้ งบริ สุทธิ
2.5.3.5 อุตสาหกรรมอาหารและเครื องดืม
2.5.3.6 ผลิตภัณฑ์บะหมีกึ งสําเร็ จรู ป ก๋ วยเตียว วุน้ เส้น สาคู ใช้แป้ งมัน
เป็ นส่ วนผสม
2.5.3.7 ซอสต่างๆ เช่ น ซอสมะเขือเทศ อาหารกระป๋ อง ใช้แป้ งเพือเพิม
ความเข้มข้น [13]

2.5.4 ผลิตภัณฑ์ ใหม่ จากแป้งมันสํ าปะหลัง
2.5.4.1 สารดูดนํา การใช้งานของพอลิเมอร์ ดูดซึ มนํามากมีหลายด้าน เช่น
ใช้งานด้านอนามัยทางการแพทย์ ปริ มาณทีใช้มากทีสุ ด ได้แก่ ผ้าอ้อมสําหรับเด็กและผูใ้ หญ่ เพือดูด
ซึ มของเหลวในร่ างกายจาก การขับถ่ายทีใช้ครังเดียวแล้วทิง ใช้ทางอุตสาหกรรมเป็ นสารข้นสําหรับ
หมึกสกรี นระบบนํา วัสดุดูดนําออกจากเชือเพลิง
2.5.4.2 พลาสติกทีสลายได้ทางชีวภาพ
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2.5.4.3 การผลิตแอลกอฮอล์จากมันสําปะหลัง หัวมันสําปะหลังส่ วนใหญ่
ประกอบด้วยแป้ ง ซึ งแป้ งสามารถเปลียนเป็ น แอลกอฮอล์ทีเรี ยกว่า เอทานอล (ethanol) แอลกอฮอล์
ทีได้นีเมือนําไปผสมนํามันเบนซิ นในอัตรา 10-20 : 90-80 ส่ วน สามารถใช้เป็ นนํามันเชื อเพลิ ง
สําหรับรถยนต์ทีเรี ยกว่า ก๊าซโซฮอล์ (gasohol) การใช้มนั สําปะหลังเพือผลิตเป็ นแอลกอฮอล์ เพือใช้
เป็ นพลังงานทดแทน กําลังได้รับความสนใจเพิมขึนเป็ นอย่างมาก [13]
2.6 เทอร์ โมพลาสติกทีเตรียมจากแป้ง (Thermoplastic starch หรือ TPS)
เมือพิจารณาจากโครงสร้างโมเลกุลของพอลิเมอร์องค์ประกอบของแป้ งแล้ว แป้ งน่าจะ
มีสมบัติเป็ นพอลิ เมอร์ แบบเทอร์ โมพลาสติ ก (thermoplastic polymer) แต่เนื องจากในแต่ล ะ
anhydroglucose unit ซึ งเป็ นหน่วยซํา (repeating unit) ของโมเลกุลอะไมโลสและอะไมโลเพกติน
ประกอบไปด้วยหมู่ hydroxyl ถึง 3 หมู่ ทําให้หมู่ hydroxyl ดังกล่าวสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจน
กับหมู่ hydroxyl ข้างเคียง จึงทําให้แรงยึดเหนี ยวระหว่างโมเลกุลมีค่าสู งมาก ดังนันในการขึนรู ป
แป้ งถ้า หากไม่ มีก ารเติ มสารพลาสติ ไซเซอร์ จะพบว่า เมื อมี ก ารให้ค วามร้ อนเพิมมากขึนเรื อยๆ
แทนที จะทําให้โมเลกุลพอลิเมอร์ องค์ประกอบในแป้ งสามารถเคลื อนทีผ่านซึ งกันและกันได้แต่
กลับทําให้โมเลกุลของพอลิเมอร์ในแป้ งเกิดการสลายตัวแทน ซึงเป็ นการแสดงสมบัติของพอลิเมอร์
แบบเทอร์โมเซ็ต (thermoset polymer) [15]
การเปลี ยนแป้ งให้มี สมบัติเป็ นเทอร์ โมพลาสติก นันสามารถทําได้โดยการเติ มสาร
ประเภทพลาสติไซเซอร์ เพือทําหน้าทีลดแรงยึดเหนี ยวระหว่างสายโซ่โมเลกุลของแป้ ง ซึ งโมเลกุล
ของพลาสติไซเซอร์ จะไปสร้างพันธะไฮโดรเจนกับหมู่ hydroxyl ของโมเลกุลแป้ งเป็ นผลทําให้
พันธะทีเกิดขึนระหว่างสายโซ่โมเลกุลของแป้ งลดน้อยลง ดังนันสายโซ่ โมเลกุลของแป้ งจึงสามารถ
เคลือนทีผ่านกันได้ง่ายขึนโดยใช้พลังงานลดลง [15]
พลาสติไซเซอร์ ทีนิ ยมนํามาใช้ในการเตรี ยม thermoplastic starch มากทีสุ ดคื อ
glycerol แต่การใช้ glycerol เป็ นพลาสติไซเซอร์ ก็มีขอ้ ด้อยอยูบ่ า้ ง เช่น เมือนํา thermoplastic starch
มาใช้งานในสภาวะที มีความชื นสู งเป็ นระยะเวลานาน จะเกิ ดปรากฏการ retrogradation ขึ น
เนืองมาจากความแข็งแรงของพันธะไฮโดรเจนระหว่าง glycerol กับโมเลกุลของแป้ งนันไม่สูงมาก
นัก และยังต้านทานต่อความชื นได้น้อย อย่า งไรก็ ดีก ารใช้ glycerol ก็มีข ้อดี ต่อการเตรี ย ม
thermoplastic starch เช่น ราคาไม่สูงมากนัก และยังมีความปลอดภัยสู งเมือเทียบพลาสติไซเซอร์
ชนิดอืนๆ สารในกลุ่ม polyols นอกจาก glycerol แล้วก็มีการใช้สารตัวอืนเป็ นพลาสติไซเซอร์ ดว้ ย
เช่น xylitol, sorbitol และ maltitol [3] พลาสติไซเซอร์ ตวั อืนทีมีการนํามาใช้เตรี ยม thermoplastic
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starch เช่น ethylenebisformamide, ethanolamine, urea และ N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)
ethylenediamine [6, 7, 8, 9] ขณะเดียวกัน thermoplastic starch ทีเตรี ยมจากแป้ งนันก็มีขอ้ จํากัดที
สําคัญ คือ thermoplastic starch สามารถดูดซับความชื นได้ง่ายและรวดเร็ ว ซึ งจากการดูดซับ
ความชืนของ thermoplastic starch ก็ยงั ส่ งผลทําให้สมบัติเชิ งกลลดลงตามไปด้วย ทังนีเนื องจาก
แป้ งเป็ นพอลิเมอร์ ทีชอบนํา เพราะมีหมู่ hydroxyl อยูม่ าก จึงมีความเป็ น hydrophilic สู ง ดังนันจึง
เป็ นข้อจํากัดในการนําชินงาน thermoplastic starch ไปใช้งานจริ ง อย่างไรก็ตามก็ได้มีการศึกษาการ
ปรับปรุ งสมบัติดงั กล่าว ในหลากหลายวิธี เช่น ทําการปรับปรุ งโครงสร้างของ thermoplastic starch
ให้มีความเป็ น hydrophobic มากขึน หรื อ การใช้พลาสติไซเซอร์ ทีทําให้ thermoplastic starch
ต้านทานความชื นได้มากขึน หรื อ ทําการปรับปรุ ง thermoplastic starch โดยการเคลือบสาร
บางอย่างทีมีความเป็ น hydrophobic
นอกจากการปรั บ ปรุ ง สมบัติด้า นความชื นของ thermoplastic starch แล้วยัง นิ ย ม
ปรับปรุ งสมบัติเชิ งกลด้วย โดยวิธีปรับปรุ งสมบัติเชิ งกลทีนิ ยมทํามากทีสุ ดคือการเติมสารในกลุ่ม
reinforcing filler โดย reinforcing filler ทีนํามาใช้มีหลายประเภท เช่น สารตัวเติมในกลุ่ม inorganic
filler ได้แก่ kaolin [16,17] สารตัวเติมอีกประเภทหนึงทีนิยมนํามาใช้ในการปรับปรุ งสมบัติเชิงกล
ของ thermoplastic starch คื อ สารตัวเติ ม จํา พวกเส้ น ใยที มาจากธรรมชาติ ห รื อพอลิ เ มอร์ เช่ น
cellulose [18], jute fiber [19,20], ramie [21] และยางธรรมชาติ [22,23] เป็ นต้น การปรับปรุ งสมบัติ
เชิงกลของ thermoplastic starch อีกวิธีทีนิยมใช้เช่นกันคือเตรี ยมให้อยูใ่ นรู ปวัสดุเสริ มองค์ประกอบ
ระดับนาโน (nanocomposite) เช่น การเติม montmorillonite [24, 25, 26]
2.7 งานวิจัยทีใช้ พลาสติไซเซอร์ ชนิดต่ างๆในการเตรียม TPS
2.7.1 Xiuying Qiao และคณะได้ศึกษาการใช้พลาสติไซเซอร์ ผสมของสารกลุ่ม polyol
สําหรับแป้ งข้าวโพด พบว่าเมือผสม glycerol กับสารในกลุ่ม polyol ทีมีมวลโมเลกุลสู งเช่น xylitol,
sorbitol และ maltitol จะทําให้เสถียรภาพทางความร้อนและสมบัติเชิ งกลดีขึนแต่จะทําให้ค่าทอร์ ก
ในการผสมสู งขึน [3]
2.7.2 Jin-Hui Yang และคณะได้ศึกษาการเตรี ยมและสมบัติของ thermoplastic starch
จากแป้ งมั น ฝรั งโดยใช้ ethylenebisformamide
เป็ นพลาสติ ไ ซเซอร์ พบว่ า การใช้
ethylenebisformamide ทําให้ค่าความต้านทานต่อความชืน ค่าความสามารถในการยืดตัว เสถียรภาพ
ทางความร้อนดีกว่าการใช้ glycerol เป็ นพลาสติไซเซอร์ เนื องจากเกิดพันธะไฮโดรเจนทีแข็งแรง
และมีความเสถียรระหว่าง ethylenebisformamide และโมเลกุลของแป้ ง [6]
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2.7.3 Mingfu Huang และคณะได้ศึกษาการใช้ ethanolamine เป็ นพลาสติไซเซอร์
สําหรับ thermoplastic starch พบว่าจะให้สมบัติเชิงกลและค่าความต้านทานต่อความชื นดีกว่าการ
ใช้ glycerol เป็ นพลาสติไซเซอร์ [7]
2.7.4 K. Majdzadeh-Ardakani และคณะได้ศึกษาการการใช้ N,N,N',N'-Tetrakis(2hydroxyethyl)ethylenediamine (THEED) เป็ นพลาสติไซเซอร์ สําหรับ thermoplastic starch พบว่า
การใช้ THEED เป็ นพลาสติไซเซอร์ สามารถป้ องกันการเกิ ด re-crystallization ได้ดีกว่าการใช้
glycerol หรื อนําเป็ นพลาสติไซเซอร์ [9]
2.7.5 Xiaofei Ma และคณะได้ศึกษาการใช้ N-(2-Hydroxypropyl)formamide (HPF)
และ N-(2-hydroxy ethyl)-N-methylformamide (HMF) เป็ นพลาสติ ไซเซอร์ ชนิ ดใหม่สํา หรั บ
thermoplastic starch พบว่าการใช้ HPF เป็ นพลาสติ ไซเซอร์ จะมีค่าความต้านทานต่อความชื น ค่า
ความต้านทานต่อแรงดึง ค่าความสามารถในการยืดตัวดีกว่าการใช้ HMF เป็ นพลาสติไซเซอร์ [27]
2.7.6 Hongguang Dai และคณะได้ศึกษาการเตรี ยมและสมบัติของฟิ ล์มจากแป้ งโดยใช้
N,N-bis(2-hydroxyethyl)formamide
เป็ น พ ล า ส ติ ไซ เซอร์ พบว่ า การใช้ N,N-bis(2hydroxyethyl)formamide เป็ นพลาสติ ไ ซเซอร์ จะให้ ค่ า ความต้า นทานต่ อ ความชื นและค่ า ความ
ต้านทานต่อแรงดึงดีกว่าการใช้ glycerol เป็ นพลาสติไซเซอร์ [28]
2.7.7 X.F. Ma และคณะ ได้ศึกษาการใช้พลาสติไซเซอร์ ทีมีหมู่เอไมด์ พบว่าหมู่เอไมด์
เป็ นตัวช่วยการยับยังการคืนตัว (retrogradation) ของ thermoplastic starch และลําดับความสามารถ
ในการเกิดพันธะไฮโดรเจนกับแป้ งเป็ นดังนี urea > formamide > acetamide > polyols [29]
2.7.8 Peter R. Chang และคณะได้ศึกษาการใช้พลาสติไซเซอร์ ผสมระหว่าง Formamide
(FM) และ 2-hydroxy-N-[2-(2-hydroxy-propionylamino)-ethyl] propionamide (HPEP) สําหรับ
thermoplastic starch พบว่า พลาสติไซเซอร์ ผสมดังกล่าวจะเกิ ดแรงยึดเหนี ยวกับ หมู่ C-O ซึ ง
อัตราส่ วนทีทําให้ได้ชินงานเรี ยบทีสุ ดคือ FM : HPEP: นํา เท่ากับ 20 : 10 : 10 พลาสติไซเซอร์ จะ
ไปยับยังการคืนตัวของแป้ งทําให้เก็บรักษาได้นาน ทังนีปริ มาณ HPEP ยิงมากจะทําให้มีการดูดซึ มนํา
น้อยลง มีค่าความต้านทานต่อแรงดึงเพิมขึน แต่ความสามารถในการดึงยืดลดลง [30]
2.7.9 X.F. Ma และคณะได้ศึกษาการใช้พลาสติไซเซอร์ ผสมระหว่าง urea และ
formamide สําหรับ thermoplastic starch ทีได้จากข้าวสาลี พบว่าเมือใช้พลาสติไซเซอร์ ผสมระหว่าง
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urea และ formamide ปริ มาณ 50% จะให้ค่าความต้านทานต่อความชื น ความสามารถในการยืด
มากกว่ากรณี ทีเติมลงไป 30% และ 40% แต่จะมีค่าความต้านทานต่อแรงดึงน้อยทีสุ ด [31]
2.7.10 Jian She Zhang และคณะได้ศึกษาการใช้พลาสติไซเซอร์ ผสมระหว่าง aliphatic
amidediol กับ glycerol สําหรับ thermoplastic starch พบว่าจะให้ค่า stress และ strain สู งกว่าการใช้
glycerol อย่างเดียว [32]
2.7.11 X.F. Ma และคณะได้ศึกษาการใช้พลาสติไซเซอร์ ผสมระหว่าง urea และ
ethanolamine สําหรับ thermoplastic starc ทีได้จากแป้ งข้าวโพด พบว่าเมือใช้พลาสติไซเซอร์ ผสม
ระหว่าง urea และ ethanolamine ทําให้ thermoplastic starch มีเสถียรภาพทางความร้อน สมบัติ
เชิงกล การการยับยังการคืนตัว (retrogradation) ดีกว่าการใช้ glycerol เป็ นพลาสติไซเซอร์ [33]

บทที 3
วิธีการดําเนินงานวิจัย
3.1 สารเคมีทใช้
ี ในการทดลอง
1. Cassava starch (Thaitum industry compony , Thailand)
2. Benzyl chloride (SIGMA-ALDRICH, reagent grade, 99.0%)
3. Diethanolamine (SIGMA-ALDRICH, reagent grade, ≥ 98.0%)
4. Ethyl acetate (MERCK, analytical reagent)
5. Ethyl benzoate (SIGMA-ALDRICH, 99.0%)
6. Ethyl formate (SIGMA-ALDRICH, reagent grade, 97.0%)
7. Glycerol (Ajax Finechem Pty Ltd, analytical reagent, 99.5%)
8. Magnesium nitrate (Scharlau, reagent grade)
9. Sodium hydride (Fluka)
10. Zinc chloride (Ajax Finechem Pty Ltd, 99.5%)
3.2 อุปกรณ์ ทใช้
ี ในการทดลอง
1. 1-Necked round bottom flask
2. 3-Necked round bottom flask
3. 3-ways valve
4. Beaker
5. Clamp/Clamp holder
6. Condenser
7. Conical flask
8. Cylinder
9. Dropper
10. Evaporator
11. Forceps
12. Glass funnel
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13. Hot plate
14. Magnetic bar
15. Oil bath
16. Pipette
17. Spatula
18. Stopper
19. Temperature controller
20. Thermometer
21. Vial tube
22. Volumetric flask
3.3 เครืองมือทีใช้ ในการทดลอง
1. เครื องอบสุ ญญากาศ (EYELA, VOS – 301SD)
2. เครื องผสมภายใน (BRABENDER, 30/50 EHT)
3. เครื องขึนรู ปแบบอัด (CARVER Model 2518 S/N2518-317)
4. Chamber ควบคุมความชืนสัมพัทธ์ดว้ ยเกลือ magnesium nitrate (Mg(NO3)2.6H2O)
5. เครื องปั นเหวียง
6. เครื อง Instron universal testing instrument (model 5965)
7. เครื อง Impact testing (Zwick B5102.202, Izod Pendulum 4 J)
8. เครื อง Fourier transform infrared spectrophotometer (Bruker Optik GmbH:
Vertex70, Germany)
9. เครื อง Proton nuclear magnetic resonance spectrometer (Bruker: 300 Ultrasheild,
Germany)
10. เครื อง Scanning Electron Microscope (Bruker, UK)
11. เครื อง Thermogravimetric analyzer (Mettler TGA, Mettler Toledo)
12. เครื อง X-ray diffractometer (MiniFlex II, Rigaku, Japan)
13. เครื อง Dynamic mechanical analyzer (Mettler Toledo DMA/SDTA 861e)
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3.4 ดัชนีอกั ษรย่อ
เนืองจากการผสมพลาสติไซเซอร์ กบั แป้ งมันสําปะหลังเพือขึนรู ปเป็ นชิ นงาน TPS มี
การใช้อกั ษรย่อ ดังนันเพือให้ผอู้ ่านเข้าใจความหมายของสู ตรผสม จึงขอแสดงรายละเอียดเกียวกับ
อักษรย่อทีใช้ดงั ต่อไปนี
BHA-TPS-25-BBF
ตัวอักษรหน้า TPS แสดงถึง

ตัวอักษรหลังตัวเลข แสดงถึง

ชนิดของพลาสติไซเซอร์

ชนิดของสารเคลือบผิว
ตัวเลขหลัง TPS แสดงปริ มาณร้อยละโดย
นําหนักของพลาสติไซเซอร์ ทีใส่ ลงไป

เช่น G-TPS-25 หมายถึงชิ นงาน TPS ทีใช้ glycerol เป็ นพลาสติไซเซอร์ ในสัดส่ วน
25% โดยนําหนัก
BHA 75+BHB 25-TPS-35 หมายถึงชินงาน TPS ทีใช้ BHA ผสมกับ BHB เป็ นพลาสติ
ไซเซอร์ในสัดส่ วน 35% โดยนําหนัก ซึงใน 35% ของพลาสติไซเซอร์ ทีใส่ ลงไปจะประกอบไปด้วย
BHA เท่ากับ 75% กับ BHB เท่ากับ 25%
BHA-TPS-30-BBF หมายถึงชิ นงาน TPS ทีใช้ BHA เป็ นพลาสติไซเซอร์ ในสัดส่ วน
30% โดยนําหนัก และมีการเคลือบผิวด้วย BBF
3.5 ขันตอนในการดําเนินงานวิจัย
3.5.1 การสั งเคราะห์ พลาสติไซเซอร์
3.5.1.1 การสั งเคราะห์ N,N-bis(2-hydroxyethyl)formamide (BHF)
เติม diethanolamine จํานวน 1 โมล (105 g) ลงไปในขวด
สามคอขนาด 500 ml ซึ งตังอยูใ่ น water bath ทีอุณหภูมิ 27 °C มีการต่อ reflux condenser, dropping
funnel, thermometer และทําการกวนตลอดเวลาด้วยแท่งกวนแม่เหล็ก แล้วหยด ethyl formate
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จํานวน 1 mol (74 g) ลงไป หลังจากนันทําปฏิกิริยาทีอุณหภูมิ 60 °C เป็ นเวลา 3 ชัวโมง แล้วทําการ
ระเหย ethanol ซึงเป็ น by-product ทีอุณหภูมิ 100 °C ในสภาวะทีลดความดัน นําของผสมทีเหลือมา
ลดอุณหภูมิจนถึง 27 °C ใน water bath หลังจากนันเติม ethyl formate จํานวน 0.05 mol (3.7 g) และ
ทําปฏิกิริยาต่อทีอุณหภูมิ 60 °C อีก 1 ชัวโมง หลังจากนันทําการระเหย ethanol ซึ งเป็ น by-product
ทีอุณหภูมิ 100 °C ในสภาวะลดความดัน แล้วนําของผสมมาลดอุณหภูมิ จนถึง 27 °C ใน water bath
โดยขันตอนในการเติม ethyl formate จํานวน 0.05 mol จะทําซํา 2 ครัง ผลการพิสูจน์เอกลักษณ์ดว้ ย
เทคนิค FT-IR, 1H-NMR, ร้อยละผลผลิต และลักษณะทางกายภาพของ BHF ทีได้ แสดงไว้ใน
หัวข้อ 4.1.1.1
3.5.1.2 การสั งเคราะห์ N,N-bis(2-hydroxyethyl)acetamide (BHA)
เติม diethanolamine จํานวน 1 โมล (105 g) ลงไปในขวด
สามคอขนาด 500 ml ซึ งตังอยูใ่ น water bath ทีอุณหภูมิ 27 °C มีการต่อ reflux condenser, dropping
funnel, thermometer และทําการกวนตลอดเวลาด้วยแท่งกวนแม่เหล็ก แล้วหยด ethyl acetate
จํานวน 1 mol (88 g) ลงไป หลังจากนันทําปฏิกิริยาทีอุณหภูมิ 70 °C เป็ นเวลา 12 ชัวโมง แล้วทํา
การระเหย ethanol ซึ งเป็ น by-product ทีอุณหภูมิ 100 °C ในสภาวะทีลดความดัน นําของผสมที
เหลือมาลดอุณหภูมิจนถึง 27 °C ใน water bath หลังจากนันเติม ethyl acetate จํานวน 0.05 mol (4.4
g) และทําปฏิกิริยาทีอุณหภูมิ 70 °C ต่ออีก 4 ชัวโมง หลังจากนันทําการระเหย ethanol ซึ งเป็ น byproduct ทีอุณหภูมิ 100 °C ในสภาวะลดความดัน แล้วนําของผสมมาลดอุณหภูมิ จนถึง 27 °C ใน
water bath โดยขันตอนในการเติม ethyl acetate จํานวน 0.05 mol จะทําซํา 2 ครัง ผลการพิสูจน์
เอกลักษณ์ดว้ ยเทคนิค FT-IR, 1H-NMR, ร้อยละผลผลิต และลักษณะทางกายภาพของ BHA ทีได้
แสดงไว้ในหัวข้อ 4.1.1.2
3.5.1.3 การสั งเคราะห์ N,N-bis( -hydroxyethyl)benzamide (BHB)
เติม diethanolamine จํานวน 1 โมล (105 g) ลงไปในขวด
สามคอขนาด 500 ml ซึ งตังอยูใ่ น water bath ทีอุณหภูมิ 27 °C มีการต่อ reflux condenser, dropping
funnel, thermometer และทําการกวนตลอดเวลาด้วยแท่งกวนแม่เหล็ก หยด ethyl benzoate จํานวน
1 mol (150 g) แล้วเติม zinc chloride จํานวน 0.15 mol (20 g) หลังจากนันทําปฏิกิริยาทีอุณหภูมิ
110 °C เป็ นเวลา 24 ชัวโมง แล้วทําการระเหย ethanol ซึ งเป็ น by-product ทีอุณหภูมิ 100 °C ใน
สภาวะทีลดความดัน นําของผสมทีเหลือมาลดอุณหภูมิจนถึง 27 °C ใน water bath หลังจากนันเติม
ethyl benzoate จํานวน 0.05 mol (7.5 g) และทําปฏิกิริยาทีอุณหภูมิ 100 °C ต่ออีก 4 ชัวโมง หลังจาก
นันทําการระเหย ethanol ซึ งเป็ น by-product ทีอุณหภูมิ 100 °C ในสภาวะลดความดัน แล้วนําของ
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ผสมมาลดอุณหภูมิจนถึง 27 °C ใน water bath โดยขันตอนในการเติม ethyl benzoate จํานวน 0.05
mol จะทําซํา 2 ครัง ผลการพิสูจน์เอกลักษณ์ดว้ ยเทคนิค FT-IR และ 1H-NMR, ร้อยละผลผลิต และ
ลักษณะทางกายภาพของ BHB ทีได้ แสดงไว้ในหัวข้อ 4.1.1.3
3.5.2 การสั งเคราะห์ สารเคลือบผิว
3.5.2.1 การสั งเคราะห์ N,N-bis(2-(benzyloxy)ethyl)formamide (BBF)
เติม N,N-bis(2-hydroxyethyl)formamide จํานวน 0.05 โมล
(6.65 g) ใส่ ลงไปในขวดสามคอขนาด 100 ml ซึ งอยูใ่ น water bath ทีอุณหภูมิ 27 °C แล้วค่อยๆเติม
sodium hydride จํานวน 0.125 mol (3.0 g) และทําการกวนทีอุณหภูมิ 27 °C เป็ นเวลา 3 นาที
หลังจากนันค่อยๆหยด benzyl chloride 0.125 mol (15.81 g) โดยทําปฏิกิริยาทีอุณหภูมิ 60 °C เป็ น
เวลา 18 ชัวโมง หลังจากนันทําการระเหย benzyl chloride ทีเหลือออกทีอุณหภูมิ 120 °C ในสภาวะ
ทีลดความดัน แล้วนําไปตกตะกอนใน ethanol หลังจากนันนําไปเข้าเครื องปั นเหวียงเพือแยก
ตะกอนของ NaCl ซึ งอยูช่ นล่
ั างออกไป แล้วนําสารละลายชันบนไประเหย ethanol ออกทีอุณหภูมิ
80 °C ในสภาวะทีลดความดัน ผลการพิสูจน์เอกลักษณ์ดว้ ยเทคนิ ค  FT-IR, 1H-NMR, ร้อยละ
ผลผลิต และลักษณะทางกายภาพของ BBF ทีได้ แสดงไว้ในหัวข้อ 4.1.2.1
3.5.2.2 การสั งเคราะห์ N,N-bis(2-(benzyloxy)ethyl)acetamide (BBA)
เติม N,N-bis(2-hydroxyethyl)acetamide จํานวน 0.05 โมล
(7.35 g) ลงไปในขวดสามคอขนาด 100 ml ซึ งอยูใ่ น water bath ทีอุณหภูมิ 27 °C แล้วค่อยๆเติม
sodium hydride จํานวน 0.125 mol (3.0 g) และทําการกวนทีอุณหภูมิ 27 °C เป็ นเวลา 3 นาที
หลังจากนันค่อยๆหยด benzyl chloride 0.125 mol (15.81 g) โดยทําปฏิกิริยาทีอุณหภูมิ 60 °C เป็ น
เวลา 24 ชัวโมง หลังจากนันทําการระเหย benzyl chloride ทีเหลือออกทีอุณหภูมิ 120 °C ในสภาวะ
ทีลดความดัน แล้วนําไปตกตะกอนใน ethanol หลังจากนันนําไปเข้าเครื องปั นเหวียงเพือแยก
ตะกอนของ NaCl ซึ งอยูช่ นล่
ั างออกไป แล้วนําสารละลายชันบนไประเหย ethanol ออกทีอุณหภูมิ
80 °C ในสภาวะทีลดความดัน ผลการพิสูจน์เอกลักษณ์ดว้ ยเทคนิ ค FT-IR, 1H-NMR, ร้อยละ
ผลผลิต และลักษณะทางกายภาพของ BBA ทีได้ แสดงไว้ในหัวข้อ 4.1.2.2
3.5.2.3 การสั งเคราะห์ N,N-bis(2-(benzyloxy)ethyl)benzamide (BBB)
เติม N,N-bis( -hydroxyethyl)benzamide จํานวน 0.05 โมล
(10.45 g) ลงไปในขวดสามคอขนาด 100 ml ซึ งอยูใ่ น water bath ทีอุณหภูมิ 27 °C แล้วค่อยๆเติม
sodium hydride จํานวน 0.125 mol (3.0 g) และทําการกวนทีอุณหภูมิ 27 °C เป็ นเวลา 3 นาที
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หลังจากนันค่อยๆหยด benzyl chloride 0.125 mol (15.81 g) โดยทําปฏิกิริยาทีอุณหภูมิ 60 °C เป็ น
เวลา 30 ชัวโมง หลังจากนันทําการระเหย benzyl chloride ทีเหลือทีอุณหภูมิ 120 °C ในสภาวะทีลด
ความดัน แล้วนําไปตกตะกอนใน ethanol หลังจากนันนําไปเข้าเครื องปั นเหวียงเพือแยกตะกอนของ
NaCl ซึ งอยูช่ นล่
ั างออกไป แล้วนําสารละลายชันบนไประเหย ethanol ออกทีอุณหภูมิ 80 °C ใน
สภาวะลดความดัน ผลการพิสูจน์เอกลักษณ์ดว้ ยเทคนิ ค  FT-IR, 1H-NMR, ร้อยละผลผลิต และ
ลักษณะทางกายภาพของ BBB ทีได้ แสดงไว้ในหัวข้อ 4.1.2.3
3.5.3 การผสมและการเตรียมชินงาน TPS
3.5.3.1 การผสมแป้งมันสํ าปะหลังกับพลาสติไซเซอร์
อบแป้ งในตูอ้ บสุ ญญากาศทีอุณหภูมิ 60 °C เป็ นเวลา 24
ชัวโมง หลังจากนันนํามาผสมกับพลาสติไซเซอร์ ในถุงพอลิเอทธิ ลีน โดยจะทําการผสมพลาสติไซ
เซอร์ ลงไปในอัตราส่ วน 25, 30 และ 35% โดยนําหนัก โดยแสดงไว้ในตารางที 1 จากนันจะทําการ
เขย่าถุงพอลิ เอทธิ ลีนเป็ นเวลา 10 นาที เพือให้พลาสติไซเซอร์ กระจายตัวและซึ มเข้าสู่ เม็ดแป้ ง
หลังจากนันนําไปเก็บไว้ในเดซิเคเตอร์ เป็ นเวลา 24 ชัวโมง

ภาพที 9 การอบแป้ งมันสําปะหลังในตูอ้ บสุ ญญากาศ
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ภาพที 10 การเก็บแป้ งมันสําปะหลังทีผสมกับพลาสติไซเซอร์ แล้วไว้ในเดซิ เคเตอร์

ตารางที แสดงปริ มาณของแป้ งมันสําปะหลังกับพลาสติไซเซอร์ทีใช้ในการผสม
สู ตร
G-TPS-25
G-TPS-30
G-TPS-35
BHF-TPS-25
BHF-TPS-30
BHF-TPS-35
BHA-TPS-25
BHA-TPS-30
BHA-TPS-35
BHF75+BHB25-TPS-35
BHA80+BHB20-TPS-35
BHA90+BHB10-TPS-30

นําหนักของสารในสู ตรผสม
แป้งมันสํ าปะหลัง
พลาสติไซเซอร์
37.50 กรัม
glycerol 12.50 กรัม
35.00 กรัม
glycerol 15.00 กรัม
32.50 กรัม
glycerol 17.50 กรัม
37.50 กรัม
BHF 12.50 กรัม
35.00 กรัม
BHF 15.00 กรัม
32.50 กรัม
BHF 17.50 กรัม
37.50 กรัม
BHA 12.50 กรัม
35.00 กรัม
BHA 15.00 กรัม
32.50 กรัม
BHA 17.50 กรัม
32.50 กรัม
BHF 13.13 กรัม + BHB 4.37 กรัม
32.50 กรัม
BHA 14.00 กรัม + BHB 3.50 กรัม
35.00 กรัม
BHA 13.50 กรัม + BHB 1.50 กรัม
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3.5.3.2 การผสมในเครือง Internal mixer
นําแป้ งทีผสมพลาสติไซเซอร์ ทีเตรี ยมทิงไว้ นํามาผสมอีก
ครังในเครื อง internal mixer ซึ งแสดงดังภาพที 11 โดยอุณหภูมิทีใช้ในการผสมเท่ากับ 160°C และ
ใช้ความเร็ วรอบของสกรู ในการผสมเท่ากับ 60 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 12 นาที แป้ งทีผ่านการผสม
ในเครื อง internal mixer แล้วจะนําไปขึนรู ปด้วยเทคนิค compression molding
3.5.3.3 การขึนรู ปชิ นงาน TPS
นํา TPS ทีผ่านการผสมในเครื อง internal mixer มาบดด้วย
เครื องบด ซึ งแสดงดังภาพที 12 หลังจากนันนําไปเทใส่ ในแม่พิมพ์ทีมีรูปร่ างเป็ นชิ นงานสําหรับ
ทดสอบ tensile และชิ นงานสําหรับทดสอบ impact โดยจะต้องนําแผ่นเทฟลอนมาวางระหว่าง
แม่พิมพ์แผ่นที 1 และแผ่นที 2 เพือให้สามารถแกะชินงานออกจากแม่พิมพ์ได้ง่ายขึน
การขึนรู ปชิ นงาน TPS จะใช้เทคนิค compression molding
ซึงแสดงดังภาพที 15 โดยตังอุณหภูมิ plate ด้านบนและด้านล่างเท่ากับ 170°C โดยใช้เวลาและความ
ดันในการอัดเข้าแม่พิมพ์ดงั นี
ขันที 1: ใช้แรงอัด 0 pounds เป็ นเวลา 15 นาที
ขันที 2: ใช้แรงอัด 15000 pounds เป็ นเวลา 2 นาที
ขันที 3: ใช้แรงอัด 25000 pounds เป็ นเวลา 3 นาที
ขันที 4: ทําการหล่อเย็นเป็ นเวลา 1 นาที

ภาพที 11 เครื อง Internal mixer
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ภาพที 12 TPS ทีได้จากเครื อง Internal mixer จะถูกนํามาบดให้เป็ นผง

ภาพที 13 ลักษณะของ TPS ทีผ่านการบดด้วยเครื องบด

ภาพที 14 ลักษณะการเท TPS ทีผ่านการบดแล้วใส่ ในแม่พิมพ์
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ภาพที 15 การขึนรู ปชินงานด้วยเครื อง Compression
3.5.4 การเคลือบผิวหน้ าชินงาน TPS
เริ มจากนําชิ นงานไปอบในตูอ้ บสุ ญญากาศทีอุณหภูมิ 60 °C เป็ นเวลา 24
ชัวโมง แล้วทําการชังนําหนักชิ นงาน TPS ก่อนการเคลือบผิว หลังจากนันนําสารเคลือบผิวที
สังเคราะห์ได้ 3 ชนิดคือ BBF, BBA และ BBB โดยใช้สารเคลือบผิว 5 กรัมละลายใน ethanol 15
กรัม แล้วทําการกวนจนได้สารละลายเนือเดียวกัน แล้วนําชินงานจุ่มลงในสารละลายทีเตรี ยมไว้เป็ น
เวลา 2 นาที จากนันนําไปตากเป็ นเวลา 15 นาที แล้วนํามาจุ่มซําเป็ นครังทีสองอีก 2 นาที หลังจาก
นันนําชิ นงานไปอบในตูอ้ บสุ ญญากาศภายใต้อุณหภูมิ 60 °C เป็ นเวลา 2 ชัวโมง แล้วทําการชัง
นําหนักชินงานหลังการเคลือบผิว
3.5.5 การศึกษาลักษณะทางสั ณฐานวิทยา
การศึกษาลักษณะพืนผิวรอยแตกหักของชิ นงาน TPS โดยจะนําชิ นงาน
TPS ทีทําให้เกิดการแตกหักด้วยเครื อง impact testing ไปทดสอบ โดยจะนําชิ นงานติดลงบน slit
สําหรับทดสอบด้วยเทคนิค SEM หลังจากนันนําชิ นงานไปเคลือบด้วยทองคําก่อนทําการทดสอบ
โดยในการวิเคราะห์ผลจะทําการศึกษาทีกําลังขยาย 1000 เท่า
3.5.6 การศึกษาสมบัติ Impact test (Izod ) ทําตามมาตรฐาน ASTM D256-04
3.5.6.1 วัดขนาดความกว้างและความหนาของชินงาน impact specimens
ทีนํามาทดสอบโดยจะทําการวัดค่า 3 ครัง แล้วหาค่าเฉลีย
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3.5.6.2 นําชินงานไปทดสอบโดยทําการยึดชินงานกับฐานของเครื อง
ทดสอบให้แน่น หลังจากนันก็ทาํ การทดสอบชินงานโดยการปล่อยให้ pendulum (ขนาด 4 Jules)
ตกลงมากระแทกชินงาน
3.5.6.3 บันทึกค่าพลังงานทีได้ (J) และทําการทดสอบเช่นเดียวกันนี ใน
ทุกๆ ชินงาน
3.5.6.4 คํานวณค่าพลังงานเฉลียต่อหน่วยพืนที (kJ/mm2)
3.5.6.5 หาค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของชุดข้อมูลดังกล่าว
3.5.7 การศึกษาสมบัติ Tensile testing ทําตามมาตรฐาน ASTM D638-03
3.5.7.1 วัดขนาดความกว้างและความหนาของชินงาน tensile specimens
ทีนํามาทดสอบโดยจะทําการวัดค่า 3 ครัง แล้วหาค่าเฉลีย
3.5.7.2 นําชินงานทีเตรี ยมไว้ไปทดสอบแรงดึง โดยใช้ความเร็ วในการดึง
ยืด 1 mm/min และใช้ load cell ขนาด 5 kN
3.5.7.3 บันทึกผลข้อมูลของค่า young’s modulus, tensile strength และ
percentage strain at break และทําการทดสอบเช่นเดียวกันนีกับทุกชินงาน
3.5.7.4 หาค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของข้อมูลทีได้
3.5.8 การศึกษาปริมาณการดูดซับความชืนของชินงาน TPS
3.5.8.1 เตรี ยมสารละลาย magnesium nitrate (Mg(NO3)2.6H2O) โดยนํา
magnesium nitrate มาละลายนํากลันในบีกเกอร์ ทีมีการให้ความร้ อนเล็กน้อยทําให้อิมตัวยิงยวด
จากนันเทสารละลายอิมตัวยิงยวดดังกล่าวลงใน chamber พร้อมทังปิ ดฝา ก็จะได้ chamber ทีมี
ความชืนสัมพัทธ์ 53% ซึงจะแสดงดังภาพที 17
3.5.8.2 นําชิ นงานทีผ่านการอบแล้ว มาเขียนรายละเอียดของชิ นงานดัง
ภาพที 16 แล้วนํามาวางลงบนตะแกรงลวดแล้วนําไปใส่ ไว้ในภาชนะ ทีมีสารละลายอิมตัวยิงยวด
ของ magnesium nitrate (Mg(NO3)2.6H2O)
3.5.8.3 นําชิ นงานที อยู่ใน chamber ออกมาชังนําหนักทุกวันตลอด
ระยะเวลา 15 วัน เพือศึกษาการดูดซับความชืนของชินงาน TPS ทีเตรี ยมได้
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ภาพที 16 การเขียนรายละเอียดของชินงานก่อนเก็บไว้ใน chamber

ภาพที 17 ชินงานจะถูกเก็บไว้ใน chamber ทีควบคุมความชืนสัมพัทธ์ 53%
3.5.9 การวิเคราะห์ หาปริมาณผลึกและรู ปแบบของผลึกในชิ นงาน TPS
3.5.9.1 ชิ นงานสําหรับทดสอบ XRD จะใช้ชินงาน impact แต่จะตัดให้มี
ขนาด 2 x 2 cm2 และต้องมีผิวเรี ยบ เพือจะได้ใส่ ในทีวางชิ นงานของเครื อง XRD ได้ โดยชิ นงานที
นํามาทดสอบจะถูกเก็บไว้ใน chamber ทีควบคุมความชื นสัมพัทธ์ 53 % โดยจะนํามาวิเคราะห์
XRD เมือเวลาผ่านไป 0, 15, 30 และ 60 วัน
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3.5.9.2 สภาวะทีใช้ในการวิเคราะห์ดว้ ย XRD คือใช้ CuKα (λ=1.5418
A°) และ voltage เท่ากับ 30 kV ใช้กระแสไฟฟ้ าในการวิเคราะห์ 30 mA มุมทีทําการศึกษา 2θ = 1030° ความละเอียดในการกวาดมุม 1.2 องศาต่อนาที
3.5.9.3 หลังจากนันทําการวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม JID Jade 6

ภาพที 18 กระจกสไลด์สาํ หรับใช้ทดสอบชินงานทีมีลกั ษณะเป็ นผง

ภาพที 19 การเตรี ยมชินงาน TPS สําหรับทดสอบด้วยเครื อง XRD
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3.5.10 การวิเคราะห์ ค่าเฉลียของผลการทดสอบด้ วยสถิติ
นําข้อมูลผลการทดสอบต่างๆทีได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี ย
โดยใช้สถิติ One way ANOVA ทีระดับความเชือมัน 99 % ซึงใช้โปรแกรม SPSS version 12 ในการ
คํานวณ หลังจากนันการแสดงผลทางสถิ ติจะทําการแทนด้วยสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษเป็ นตัวยกสู ง
ขนาดเล็ก ซึงอักษรทีเหมือนกันแสดงว่ามีค่าเฉลียไม่แตกต่างกัน

บทที 4
ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง
4.1 การพิสูจน์ เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค FT-IR และ 1H-NMR
4.1.1 การสั งเคราะห์ พลาสติไซเซอร์
ในการสังเคราะห์พลาสติไซเซอร์ 3 ชนิดคือ N,N-bis(2hydroxyethyl)formamide (BHF), N,N-bis(2-hydroxyethyl)acetamide (BHA) และ N,N-bis( hydroxyethyl)benzamide (BHB) จากสารตังต้นคือ diethanolamine ทําปฏิกิริยากับ ethyl formate,
ethyl acetate และ ethyl benzoate ตามลําดับ จากการพิสูจน์เอกลักษณ์ดว้ ยเทคนิค FT-IR และ 1HNMR ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี
4.1.1.1 การสั งเคราะห์ N,N-bis(2-hydroxyethyl)formamide (BHF)
การสั ง เคราะห์ BHF ได้ ใ ช้ ส ารตั งต้ น 2
ชนิ ด คื อ
diethanolamine ทําปฏิกิริยากับ ethyl formate ทีอุณหภูมิ 60 °C แล้วมีการระเหย ethanol ซึ งเป็ น byproduct ออก ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็ นของเหลว ใส หนืดเล็กน้อย มีร้อยละผลผลิต (% yield) เท่ากับ
96.32 % โดยปฏิกิริยาในการสังเคราะห์ของ BHF แสดงได้ ดังภาพที 20
จากการทดสอบด้วยเทคนิค FT-IR พบว่า BHF ทีได้จากการ
สังเคราะห์นนั จะมีเส้นสเปกตรัมเด่นชัดของ C-H stretching ที 2944, 2879 cm-1 C-O stretching ที
1070 cm-1 C-O bending ที 1440, 1400 cm-1 และจะมีลกั ษณะเฉพาะของสารประกอบเอไมด์คือหมู่
C=O stretching ที 1650 cm-1 [28] ดังแสดงในภาพที 21
จากการทดสอบด้วยเทคนิค H-NMR พบว่า BHF ทีได้จาก
การสังเคราะห์นนั จะเกิดสเปกตรัมขึนทีตําแหน่งสัญญาณ 8.08 ppm (ตําแหน่ง c ในภาพที 22) เป็ น
โปรตอนทีเกาะอยูก่ บั อะตอมของคาร์ บอนซึ งต่อด้วยพันธะคู่อยูก่ บั อะตอมของออกซิ เจน นอกจากนี
จะมีเส้นสเปกตรัมของโปรตอนของหมู่ CH2 ทีต่อกับอะตอมของไนโตรเจนจะปรากฏทีตําแหน่ง
3.52 ppm (ตําแหน่ง a ในภาพที 22) และโปรตอนของหมู่ CH2 ทีต่อกับหมู่ hydroxyl จะปรากฏที
ตําแหน่ง 3.73 ppm (ตําแหน่ง b ในภาพที 22)
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ภาพที 20 ปฏิกิริยาในการสังเคราะห์ N,N-bis(2-hydroxyethyl)formamide
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ภาพที 21 FT-IR spectrum ของ N,N-bis(2-hydroxyethyl)formamide
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ภาพที 22 1H-NMR spectrum ของ N,N-bis(2-hydroxyethyl)formamide ใน D2O

4.1.1.2 การสั งเคราะห์ N,N-bis(2-hydroxyethyl)acetamide (BHA)
การสั ง เคราะห์ BHA ได้ ใ ช้ ส ารตั งต้ น 2
ชนิ ด คื อ
diethanolamine ทําปฏิกิริยากับ ethyl acetate ทีอุณหภูมิ 70 °C แล้วมีการระเหย ethanol ซึ งเป็ น byproduct ออก ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็ นของเหลว ใส หนืดเล็กน้อย มีร้อยละผลผลิต (% yield) เท่ากับ
94.13 % โดยปฏิกิริยาในการสังเคราะห์ของ BHA แสดงได้ ดังภาพที 23
จากการทดสอบด้วยเทคนิค FT-IR พบว่า BHA ทีได้จาก
การสังเคราะห์นนั จะมีเส้นสเปกตรัมเด่นชัดของ C-H stretching ที 2941, 2882 cm-1 C-O stretching
ที 1052 cm-1 C-O bending ที 1484, 1427 cm-1 และจะมีลกั ษณะเฉพาะของสารประกอบเอไมด์คือ
หมู่ C=O stretching ที 1627 cm-1 ดังแสดงในภาพที 24
จากการทดสอบด้วยเทคนิค H-NMR พบว่า BHA ทีได้จาก
การสังเคราะห์นนั จะมีเส้นสเปกตรัมของโปรตอนของหมู่ CH2 ทีต่อกับอะตอมของไนโตรเจนที
ตําแหน่ง 3.52 ppm (ตําแหน่ง b ในภาพที 25) และโปรตอนของหมู่ CH2 ทีต่อกับหมู่ hydroxyl ที
ตําแหน่ง 3.73 ppm (ตําแหน่ง c ในภาพที 25) นอกจากนีจะมีเส้นสเปกตรัมเด่นชัดของโปรตอนของ
หมู่ CH3 ทีตําแหน่ง 2.21 (ตําแหน่ง a ในภาพที 25)
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ภาพที 23 ปฏิกิริยาในการสังเคราะห์ N,N-bis(2-hydroxyethyl)acetamide
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ภาพที 25 1H-NMR spectrum ของ N,N-bis(2-hydroxyethyl)acetamide ใน D2O

4.1.1.3 การสั งเคราะห์ N,N-bis( -hydroxyethyl)benzamide (BHB)
การสั ง เคราะห์ BHB ได้ ใ ช้ ส ารตังต้ น 2
ชนิ ด คื อ
diethanolamine ทําปฏิกิริยากับ ethyl benzoate ทีอุณหภูมิ 110 °C แล้วมีการระเหย ethanol ซึ งเป็ น
by-product ออก ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็ นของเหลว ใส หนื ดเล็กน้อย มีร้อยละผลผลิต (% yield)
เท่ากับ 87.92 % โดยปฏิกิริยาในการสังเคราะห์ของ BHB แสดงได้ ดังภาพที 26
จากการทดสอบด้วยเทคนิค FT-IR พบว่า BHB ทีได้จากการ
สังเคราะห์นนั จะมีเส้นสเปกตรัมทีเด่นชัดของ C-H stretching ที 2940, 2882 cm-1 C-O stretching ที
1070 cm-1 C-O bending ที 1466, 1429 cm-1 รวมทังมี C=C stretching (Ar) ที 1500 cm-1และจะมี
ลักษณะเฉพาะของสารประกอบเอไมด์คือหมู่ C=O stretching ที 1670 cm-1 ดังแสดงในภาพที 27
จากการทดสอบด้วยเทคนิค H-NMR พบว่า BHB ทีได้จาก
การสังเคราะห์นนั จะมีเส้นสเปกตรัมของโปรตอนของหมู่ CH2 ทีต่อกับอะตอมของไนโตรเจน ที
ตําแหน่ง 3.40 ppm (ตําแหน่ง a ในภาพที 28) และโปรตอนของหมู่ CH2 ทีต่อกับหมู่ hydroxyl ที
ตําแหน่ง 3.90 ppm (ตําแหน่ง b ในภาพที 28) นอกจากนียังมีสเปกตรัมของโปรตอนบนวงแหวนอะ
โรมาติกอยูใ่ นช่วง 7.4-8.0 ppm ดังภาพที 28
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ภาพที 26 ปฏิกิริยาในการสังเคราะห์ N,N-bis( -hydroxyethyl)benzamide
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ภาพที 27 FT-IR spectrum ของ N,N-bis( -hydroxyethyl)benzamide
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ภาพที 28 1H-NMR spectrum ของ N,N-bis( -hydroxyethyl)benzamideในCDCl3
4.1.2 การสั งเคราะห์ สารเคลือบผิว
4.1.2.1 การสั งเคราะห์ N,N-bis(2-(benzyloxy)ethyl)formamide (BBF)
การสังเคราะห์ BBF ทําได้โดยใส่ NaH ลงไปใน BHF ทีได้
จากการสังเคราะห์ในตอนแรก แล้วเติม benzyl chloride ลงไปโดยทําปฏิ กิริยาทีอุณหภูมิ 60 °C
หลังจากนันนําไปตกตะกอนใน ethanol เพือแยกเกลือ NaCl ออก จะได้ BBF เป็ นของเหลวหนืด สี
เหลือง มีร้อยละผลผลิต (% yield) เท่ากับ 81.03 % โดยปฏิกิริยาในการสังเคราะห์ของ BBF แสดง
ได้ ดังภาพที 29
จากการทดสอบด้วยเทคนิค FT-IR พบว่า BBF ทีได้จากการ
สังเคราะห์นนั จะปรากฏเส้นสเปกตรัมเด่นชัดของ C-H stretching ที 2933, 2861 cm-1 C=O
stretching ที 1674 cm-1 นอกจากนีจะมีเส้นสเปกตรัมทีเด่นชัดทีเพิมขึนมาซึ งจะไม่พบในกรณี BHF
คือ C-O-C stretching ของหมู่อีเทอร์ ในช่วง 1050-1250 cm-1 และ C=C stretching (Ar) ที 1453,
1495 cm-1 C-H stretching (Ar) ที 3062, 3030 cm-1 C-H bending (Ar) ที 734, 699 cm-1 ซึ งแสดงถึง
benzene ทีมีหมู่แทนทีหมู่เดียว [34] ดังภาพที 30
จากการทดสอบด้วยเทคนิค H-NMR พบว่า BBF ทีได้จาก
การสังเคราะห์นนั จะเกิดสเปกตรัมขึนทีตําแหน่งสัญญาณ 3.23 ppm (ตําแหน่ง a ในภาพที 31) เป็ น

40
โปรตอนทีเกาะอยู่กบั อะตอมของคาร์ บอนซึ งต่ออยู่กบั อะตอมของไนโตรเจน ส่ วนสเปกตรัมที
ตําแหน่งสัญญาณ 8.08 ppm (ตําแหน่ง e ในภาพที 31) เป็ นโปรตอนทีเกาะอยูก่ บั คาร์ บอนซึ งต่อด้วย
พันธะคู่อยูก่ บั อะตอมของออกซิ เจน นอกจากนี ยังมีสเปกตรัมของโปรตอนบนวงแหวนอะโรมาติก
ทีเด่นชัดเพิมขึนมาซึ งจะไม่พบในกรณี BHF อยูใ่ นช่วง 7.2-7.6 ppm ดังภาพที 31
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4.1.2.2 การสั งเคราะห์ N,N-bis(2-(benzyloxy)ethyl)acetamide (BBA)
การสังเคราะห์ BBA ทําได้โดยใส่ NaH ลงไปใน BHA ทีได้
จากการสังเคราะห์ในตอนแรก แล้วเติม benzyl chloride ลงไปโดยทําปฏิ กิริยาทีอุณหภูมิ 60 °C
หลังจากนันนําไปตกตะกอนใน ethanol เพือแยกเกลือ NaCl ออก จะได้ BBA เป็ นของเหลวหนืด สี
เหลือง มีร้อยละผลผลิต (% yield) เท่ากับ 77.14 % โดยปฏิกิริยาในการสังเคราะห์ของ BBA แสดง
ได้ ดังภาพที 32
จากการทดสอบด้วยเทคนิค FT-IR พบว่า BBA ทีได้จากการ
สังเคราะห์นนั จะปรากฏเส้นสเปกตรัมเด่นชัดของ C-H stretching ที 2930, 2868 cm-1 C=O
stretching ที 1621 cm-1 นอกจากนีจะมีเส้นสเปกตรัมทีเด่นชัดทีเพิมขึนมาซึ งจะไม่พบในกรณี BHA
คือ C-O-C stretching ของหมู่อีเทอร์ ในช่วง 1050-1250 cm-1 และ C=C stretching (Ar) ที 1454 cm-1
C-H stretching (Ar) ที 3087, 3063 cm-1 C-H bending (Ar) ที 700, 740 cm-1 ซึ งแสดงถึง benzene ทีมี
หมู่แทนทีหมู่เดียวดังภาพที 33
จากการทดสอบด้วยเทคนิค H-NMR พบว่า BBA ทีได้จาก
การสังเคราะห์นนั จะเกิดสเปกตรัมขึนทีตําแหน่งสัญญาณ 3.48 ppm (ตําแหน่ง b ในภาพที 34) เป็ น
โปรตอนทีเกาะอยู่กบั อะตอมของคาร์ บอนซึ งต่ออยู่กบั อะตอมของไนโตรเจน ส่ วนสเปกตรัมที
ตําแหน่งสัญญาณ 2.10 ppm (ตําแหน่ง a ในภาพที 34) เป็ นโปรตอนของหมู่ CH3 นอกจากนี ยังมี
สเปกตรัมของโปรตอนบนวงแหวนอะโรมาติก ทีเด่นชัดเพิมขึนมาซึ งจะไม่พบในกรณี BHA อยู่
ในช่วง 7.2-7.6 ppm ดังภาพที 34
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ภาพที 32 ปฏิกิริยาในการสังเคราะห์ N,N-bis(2-(benzyloxy)ethyl)acetamide
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ภาพที 33 FT-IR spectrum ของ N,N-bis(2-(benzyloxy)ethyl)acetamide
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ภาพที 34 1H-NMR spectrum ของ N,N-bis(2-(benzyloxy)ethyl)acetamide ใน CDCl3

4.1.2.3 การสั งเคราะห์ N,N-bis(2-(benzyloxy)ethyl)benzamide (BBB)
การสังเคราะห์ BBB ทําได้โดยใส่ NaH ลงไปใน BHB ทีได้
จากการสังเคราะห์ในตอนแรก แล้วเติม benzyl chloride ลงไปโดยทําปฏิ กิริยาทีอุณหภูมิ 60 °C
หลังจากนันนําไปตกตะกอนใน ethanol เพือแยกเกลือ NaCl ออก จะได้ BBB เป็ นของเหลวหนืด สี
เหลือง มีร้อยละผลผลิต (% yield) เท่ากับ 72.34 % โดยปฏิกิริยาในการสังเคราะห์ของ BBB แสดง
ได้ ดังภาพที 35
จากการทดสอบด้วยเทคนิค FT-IR พบว่า BBB ทีได้จากการ
สังเคราะห์นนั จะปรากฏเส้นสเปกตรัมเด่นชัดของ C-H stretching ที 2928, 2860 cm-1 C=O
stretching ที 1632 cm-1 C=C stretching (Ar) ที 1453 cm-1 C-H stretching (Ar) ที 3063, 3030 cm-1
C-H bending (Ar) ที 737, 713 cm-1 ซึ งแสดงถึง benzene ทีมีหมู่แทนทีหมู่เดียว นอกจากนีจะมีเส้น
สเปกตรัมทีเด่นชัดทีเพิมขึนมาซึ งจะไม่พบในกรณี BHB คือ C-O-C stretching ของหมู่อีเทอร์ ที
ตําแหน่ง 1027 cm-1 ดังภาพที 36
จากการทดสอบด้วยเทคนิค H-NMR พบว่า BBB ทีได้จาก
การสังเคราะห์นนั จะเกิดสเปกตรัมขึนทีตําแหน่งสัญญาณ 3.47 ppm (ตําแหน่ง a ในภาพที 37) เป็ น
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โปรตอนทีติ ดอยู่กบั อะตอมของคาร์ บอนซึ งต่ออยู่กบั อะตอมของไนโตรเจน ส่ วนสเปกตรัมที
ตําแหน่งสัญญาณ 7.2-8.2 ppm เป็ นโปรตอนบนวงแหวนอะโรมาติก ดังภาพที 37 นอกจากนี ยังมี
สเปกตรัมของโปรตอนทีเกาะอยูก่ บั คาร์ บอนซึ งอยูร่ ะหว่างอะตอมของออกซิ เจนกับวงแหวนอะโร
มาติกทีตําแหน่งสัญญาณ 4.63 ppm (ตําแหน่ง c ในภาพที 37) ซึงจะไม่พบในกรณี ของ BHB

O

O

Sodium hydride

+

N

N

HO

OH

O Na

Na O

Benzyl chloride

O
O

O

N

N
O

Na O

O Na

+
2 NaCl

Cl
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ภาพที 36 FT-IR spectrum ของ N,N-bis(2-(benzyloxy)ethyl)benzamide
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4.2 การผสมแป้งมันสํ าปะหลังกับพลาสติไซเซอร์ ทสัี งเคราะห์ ได้
ก่อนทีจะผสมแป้ งมันสําปะหลังกับพลาสติไซเซอร์ จะนําแป้ งมันสําปะหลังไปอบใน
ตูอ้ บสุ ญญากาศทีอุณหภูมิ 60 °C เป็ นเวลา 24 ชัวโมงเพือไล่ความชื นออกหลังจากนันจะทําการ
ผสมแป้ งมันสําปะหลังกับพลาสติไซเซอร์ (premixing) ทิงไว้เป็ นเวลา 4 ชัวโมง เพือให้ starch
granule เกิดการบวมตัว [7] ทําให้พลาสติไซเซอร์ แพร่ เข้าไปใน starch granule ได้อย่างทัวถึง ซึ งจะ
ส่ งผลให้เกิดการ plasticization ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึน
การผสมด้วยเครื อง internal mixer จะใช้อุณหภูมิในการผสม 160 °C ความเร็ วรอบใน
การหมุน roller blade 60 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 12 นาที โดยในการผสมพบว่าเมือใช้ glycerol, BHF
และ BHA เป็ นพลาสติไซเซอร์ ในอัตราส่ วน 25, 30 และ 35% โดยนําหนัก แป้ งสามารถหลอมเข้า
กับพลาสติไซเซอร์ ทีใส่ ลงไปได้ แต่เมือเปลียนพลาสติไซเซอร์ เป็ น BHB ในอัตราส่ วน 25, 30 และ
35% โดยนําหนัก พบว่าแป้ งไม่เกิดการหลอม จึงได้ลองเพิมเวลาในการ premixing จาก 24 ชัวโมง
เป็ น 72 ชัวโมง แป้ งก็ยงั ไม่เกิดการหลอม ซึ งการทีแป้ งไม่สามารหลอมเข้ากับ BHB ในขณะทําการ
ผสมน่ าจะเกิดจากโครงสร้ างของ BHB ที มีขนาดใหญ่กว่าพลาสติ ไซเซอร์ ตวั อืนรวมทังยังมีวง
แหวน benzene ในโครงสร้างจึงขัดขวางการเกิ ด plasticization ดังนันจึงใช้พลาสติ ไซเซอร์ ผสม
ระหว่าง BHF กับ BHB และ BHA กับ BHB แทนการใช้ BHB เป็ นพลาสติไซเซอร์ เพียงอย่างเดียว

ภาพที 38 ลักษณะของ TPS ทีออกจากเครื อง Internal mixer
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4.3 การศึกษาลักษณะการผสมแป้งมันสํ าปะหลังกับพลาสติไซเซอร์
การศึกษาพฤติก รรมการผสมและความหนื ดขณะหลอมเหลวโดยใช้เครื อง internal
mixer โดยจะนําแป้ งทีผสมกับพลาสติไซเซอร์ในอัตราส่ วนต่างๆ ดังตารางที 1 โดยอุณหภูมิทีใช้ใน
การผสม 160°C และใช้ความเร็ วรอบของ roller blade ในการผสมเท่ากับ 60 รอบต่อนาที เป็ นเวลา
12 นาที โดยเครื องจะรายงานค่า torque (Nm) บนแกน x และเวลาในการผสม (sec) บนแกน y ดัง
ภาพที 39-41
ส่ วนค่าพลังงานในการผสม plasticization energy สามารถหาได้จากพืนทีใต้กราฟ
ระหว่างค่า torque และเวลาในการผสม โดยเริ มวัดจากค่า torque ทีเริ มมีค่าสู งขึนจนถึงค่า torque
สู งสุ ด (ส่ วนผสมเริ มเกิดการหลอมเป็ นเนื อเดียวกัน) ส่ วนค่า steady torque จะวัดค่า torque ทีคงที
โดยจะเกิดหลังค่า torque สู งสุ ด ซึงผลจากการศึกษาแสดงไว้ในตารางที 2
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ภาพที 39 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Torque และเวลาของ TPS เมือใช้พลาสติไซเซอร์
25% โดยนําหนัก
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ภาพที 40 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Torque และเวลาของ TPS เมือใช้พลาสติไซเซอร์
30% โดยนําหนัก
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ภาพที 41 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Torque และเวลาของ TPS เมือใช้พลาสติไซเซอร์
35% โดยนําหนัก
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ตารางที 2 แสดงค่า torque คงทีและค่าพลังงานในการผสมของแต่ละสู ตร
สู ตรของชิ นงาน
G-TPS-25
G-TPS-30
G-TPS-35
BHF-TPS-25
BHF-TPS-30
BHF-TPS-35
BHA-TPS-25
BHA-TPS-30
BHA-TPS-35
BHF 75+BHB 25-TPS-35
BHA 80+BHB 20-TPS-35
BHA 90+BHB 10-TPS-30

ค่ า Torque คงที (Nm)
(steady torque)
27.0
14.2
10.3
28.1
21.9
13.9
38.2
26.8
19.2
17.0
20.1
28.8

ค่ าพลังงานในการผสม (Nm.min)
(plasticization energy)
29.9
17.1
7.3
29.1
16.8
16.5
43.8
27.2
24.3
26.9
45.9
34.5

จากภาพที 39-41 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า torque และเวลาของ TPS เมือใช้พลา
สติไซเซอร์ ในปริ มาณต่างๆ โดยกราฟทีได้จะมีลกั ษณะคล้ายๆกันคือ ค่า torque จะมีค่าเริ มสู งขึนใน
ช่วงแรก เนื องจาก starch granule บางส่ วนเริ มแตกออกจากนันโมเลกุลของพลาสติไซเซอร์ จะแพร่
เข้าสู่ starch granule ทําให้โมเลกุลขยายออกและเกิดการดูดซึ มพลาสติไซเซอร์ ช่วงนีค่า torque จะมี
ค่าสู งสุ ดหรื อทีเรี ยกว่า “ pseudo solid state ” หลังจากนันค่า torque จะมีค่าลดลง เนื องจาก starch
granule เริ มแตกออกมากขึนและบางส่ วนก็หลอมกลายเป็ นของเหลวหนื ด การที starch granule
แตกออกได้นนเนื
ั องจากเมือเราให้ความร้อนและแรงเฉื อน พลาสติไซเซอร์ จะแทรกตัวอยูร่ ะหว่าง
สายโซ่โมเลกุลของแป้ งและช่วยลดพันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่ โมเลกุลของแป้ งทําให้เกิดการ
หลอมได้ดีมากขึนซึ งจะพบว่ากราฟเริ มมีค่า torque ลดลง (torque decrease) จนกระทังถึ งจุดทีค่า
torque มีค่าคงที (steady state torque) นันแสดงได้วา่ starch granule ได้แตกออกและหลอมเป็ นเนื อ
เดียวกัน [36]
ในการเปรี ยบเทียบความหนืดของพอลิเมอร์ หลอมเหลว สามารถใช้ความสัมพันธ์ของ
สมการ Power law model ได้ดงั นี
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τ = C1T , ɀ = C2N
Ʉ = ɒ/ɀ = (C1T/C2N) = A(T/N)
โดย τ คือค่า shear stress, Ʉ คือ ค่าความหนื ด, ɀ คือ strain rate, T คือค่า torque, N คือความเร็ ว
รอบในการหมุน roller blade และ C1, C2 คือ complex geometry ของ blade ดังนันค่า torque ทีวัดได้
จะแปรผันตรงกับความหนืดของพอลิเมอร์
จากภาพที 39-41 แสดงให้เห็นพฤฒิกรรมการผสมของ TPS แต่ละสู ตรซึ งให้ค่า steady
torque ทีแตกต่างกันโดยพบว่าเมือใช้เปอร์ เซ็นต์พลาสติไซเซอร์ ทีเท่ากัน การใช้ BHF หรื อ BHA
เป็ นพลาสติไซเซอร์ จะมีค่า steady torque และค่าพลังงานในการผสม มากกว่า glycerol เนืองจาก
BHF และ BHA มีความสามารถในการสร้างพันธะไฮโดรเจนทีแข็งแรงกับโมเลกุลของแป้ งมากกว่า
glycerol ทําให้โมเลกุลของแป้ งเคลือนทีผ่านกันได้ยาก ส่ งผลให้ความหนื ดขณะหลอมเหลวสู งขึน
จึงทําให้ค่า steady torque สู งขึน สําหรับการใช้ BHA เป็ นพลาสติไซเซอร์ จะพบว่ามี ค่า steady
torque ทีสู งกว่า กรณี ใช้ BHF เนื องจากว่า BHA มีโครงสร้ างทีใหญ่กว่าสามารถขัดขวางการ
เคลือนทีของสายโซ่ โมเลกุลของแป้ งได้ดีกว่าจึงทําให้มีค่า steady torque และค่าพลังงานในการ
ผสมทีสู งกว่า
เมือมีการเติม BHB ลงไปเพือใช้เป็ นพลาสติไซเซอร์ ผสมพบว่า steady torque และค่า
พลังงานในการผสม มีค่าสู งขึ นกว่ากรณี ทีใช้ BHF หรื อ BHA เป็ นพลาสติไซเซอร์ อย่างเดี ยว
เนื องจากว่า BHB มีโครงสร้างทีใหญ่รวมทังยังมีหมู่ benzene จึงขัดขวางการเคลือนทีของสายโซ่
โมเลกุลของแป้ งจึงทําให้มีค่า steady torque ทีสู งกว่า
และพบว่าเมือทําการเพิมปริ มาณของพลาสติไซเซอร์ มากขึนค่า steady torque และ ค่า
พลังงานในการผสมมีค่าลดลง เนื องจากปริ มาณของพลาสติไซเซอร์ ทีมากขึนจะไปทําลายพันธะ
ไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่ โมเลกุลของแป้ งได้มากขึน จึงทําให้สายโซ่ โมเลกุลของแป้ งเคลือนทีได้
ง่ายขึนเมือได้รับแรงเฉือน
.4 การขึนรู ปชินงาน TPS
นํา TPS ทีผ่านการผสมด้วยเครื อง internal mixer แล้วมาบดให้เป็ นผง แล้วนําไปขึนรู ป
ด้วยเทคนิ ค compression molding ทีอุณหภูมิ 170 °C ซึ งจะทําการขึ นรู ปเป็ นชิ นงานสําหรั บ
ทดสอบความต้านทานต่อแรงกระแทกและความต้านทานต่อแรงดึงยืด โดยลักษณะของชิ นงานที
ผ่านการขึนรู ปจะแสดงในภาพที 42-43
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ภาพที 42 ลักษณะชินงาน Impact ของ TPS สู ตรต่างๆ

ภาพที 43 ลักษณะชินงาน Tensile ของ TPS สู ตรต่างๆ

53
4.5 การศึกษาลักษณะกราฟ FT-IR ของแป้งมันสํ าปะหลังและชินงาน TPS
เมือนําแป้ งมันสําปะหลังมาทดสอบด้วยเทคนิ ค FT-IR จะพบพีคที ตําแหน่ ง 1080,
1164 cm-1 ซึ งแสดงถึง C–O stretching ของหมู่ C–O–H ส่ วนพีคทีตําแหน่ง 1020 cm-1 แสดงถึงC–O
stretching ของหมู่ C–O–C และเมือนําชินงาน TPS มาทดสอบด้วยเทคนิค FT-IR จะพบว่าพีค C–O
stretching ของหมู่ C–O–H และพีค C–O stretching ของหมู่ C–O–C มีการ shift เนืองจากเกิ ด
interaction ระหว่างพลาสติไซเซอร์ กบั โมเลกุลของแป้ งโดยอะตอมไฮโดเจนของหมู่ C–O–H และ
อะตอมออกซิ เจนของหมู่ C–O–C มี ส่วนร่ วมในการเกิ ดพันธะไฮโดรเจน [6] โดยเฉพาะพีคที
ตําแหน่ง 1164 cm-1 เกิดการ shift ไปอยูใ่ นช่ วง 1155-1161 cm-1 เมือพิจารณาพีคทีตําแหน่ง 1164
cm-1 ของชินงาน TPS สู ตร G-TPS-30, BHF-TPS-30 และ BHA-TPS-30 มีค่า 1158 cm-1, 1155 cm-1
และ 1157 cm-1 ตามลําดับ ซึ งพบว่าเมือใช้ BHF เป็ นพลาสติไซเซอร์ ทาํ ให้พีคทีตําแหน่ง 1164 cm-1
เกิดการ shift ไปยังเลขคลืนทีตํากว่ากรณี ทีใช้ BHA และ glycerol เป็ นพลาสติไซเซอร์ เนืองจาก
BHF สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของแป้ งแข็งแรงกว่า BHA และ glycerol ตามลําดับ
เมือมีการเติม BHB ลงไปเพือใช้เป็ นพลาสติไซเซอร์ ผสมพบว่าพีคทีตําแหน่ ง 1164 cm-1 เกิดการ
shift น้อยกว่ากรณี ทีไม่ผสม BHB ลงไป เนืองจาก BHB มีหมู่ Benzene ซึ งเป็ นหมู่ทีใหญ่จึงอาจไป
ขัดขวางการเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของแป้ งได้
เมือพิจารณาพีคทีตําแหน่ง 1164 cm-1 ของชินงาน TPS สู ตร BHA-TPS-25, BHA-TPS30 และ BHA-TPS-35 มีค่า 1158 cm-1, 1157 cm-1 และ 1155 cm-1 ตามลําดับ ซึ งพบว่าเมือเพิมปริ
มาณพลาสติไซเซอร์ ทาํ ให้พีคทีตําแหน่ง 1164 cm-1 เกิดการ shift มากขึน เนื องจากเมือปริ มาณพลา
สติไซเซอร์ มากขึนอาจทําให้พลาสติไซเซอร์ แทรกเข้าไประหว่างสายโซ่ โมเลกุลของแป้ งได้ทวถึ
ั ง
ขึนจึงทําให้เกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของแป้ งได้ดีขึน
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ภาพที 44 กราฟ FT-IR ของแป้ งมันสําปะหลัง และชินงาน TPS เมือใช้ BHA เป็ นพลาสติไซเซอร์
ในปริ มาณ 25, 30 และ 35% โดยนําหนัก
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ภาพที 45 กราฟ FT-IR ของแป้ งมันสําปะหลัง และชินงาน TPS เมือเติมพลาสติไซเซอร์ ในปริ มาณ
30% โดยนําหนัก
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4.6 การศึกษาโครงสร้ างสั ณฐานวิทยาของชินงาน TPS ด้ วยเทคนิค SEM
จากการทดสอบด้วยเทคนิค SEM พบว่าโดยปกติเม็ดแป้ งมีขนาดอนุ ภาคเฉลียประมาณ
17.5 micron ดังภาพที 46 (ก) ในกระบวนการ plasticization จะทําภายใต้สภาวะความร้อนและแรง
เฉือน โดยพลาสติไซเซอร์ทีใส่ เข้าไปจะไปทําลายพันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่ โมเลกุลของแป้ ง
แล้วพลาสติไซเซอร์ จะไปเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของแป้ ง [10] ทําให้ TPS มีความเป็ น
amorphous มากขึน เมือทดสอบด้วยเทคนิค SEM พบว่าผิวชิ นงานทีเกิดการแตกหักจะมีความเป็ น
เนือเดียวกันมากขึน ดังภาพที 46 (ข) และจากผลการทดสอบด้วย XRD พบว่าการใส่ พลาสติไซเซอร์
จะทําให้ปริ มาณ % Xc ของแป้ งลดลง

(ก)

(ข)

ภาพที 46 ภาพถ่ายจากเทคนิค SEM ของเม็ดแป้ งมันสําปะหลังและชินงาน TPS เมือใช้ glycerol
เป็ นพลาสติไซเซอร์ ทีกําลังขยาย 1000 เท่า
(ก) เม็ดแป้ งมันสําปะหลัง

(ข) ชินงานสู ตร G-TPS-25
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที 47 ภาพถ่ายจากเทคนิค SEM ของชินงาน TPS เมือใช้ glycerol เป็ นพลาสติไซเซอร์ที
กําลังขยาย 1000 เท่า
(ก) ชินงานสู ตร G-TPS-25
(ค) ชินงานสู ตร G-TPS-35

(ข) ชินงานสู ตร G-TPS-30
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที 48 ภาพถ่ายจากเทคนิค SEM ของชินงาน TPS เมือใช้ BHF เป็ นพลาสติไซเซอร์ ที
กําลังขยาย 1000 เท่า
(ก) ชินงานสู ตร BHF-TPS-25
(ค) ชินงานสู ตร BHF-TPS-35

(ข) ชินงานสู ตร BHF-TPS-30
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที 49 ภาพถ่ายจากเทคนิค SEM ของชินงาน TPS เมือใช้ BHA เป็ นพลาสติไซเซอร์ ที
กําลังขยาย 1000 เท่า
(ก) ชินงานสู ตร BHA-TPS-25
(ค) ชินงานสู ตร BHA-TPS-35

(ข) ชินงานสู ตร BHA-TPS-30
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที 50 ภาพถ่ายจากเทคนิค SEM ของชินงาน TPS เมือใช้พลาสติไซเซอร์ ผสมทีกําลังขยาย 1000
เท่า
(ก) ชินงานสู ตร BHF +BHB -TPS- (ข) ชินงานสู ตร BHA 80+BHB 0-TPS-35
(ค) ชินงานสู ตร BHA 90+BHB 10-TPS-30
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4.7 การศึกษาสมบัติเชิงกลของชินงาน TPS
4.7.1 การศึกษาสมบัติความต้ านทานต่ อแรงดึงยืด (tensile properties) ของชินงาน
TPS ก่ อนการดูดซับความชืน
เมือพิจารณาค่า tensile modulus พบว่าเมือใช้เปอร์ เซ็นต์พลาสติไซเซอร์ ที
เท่ากัน เมือใช้ BHA เป็ นพลาสติไซเซอร์ จะให้ค่า tensile modulus มากทีสุ ดรองลงมาคือ BHF และ
glycerol ตามลําดับเนืองจาก BHA และ BHF สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของแป้ งที
แข็งแรงกว่า glycerol รวมทังมีโครงสร้างทีใหญ่กว่าเมือได้รับแรงดึงจะไปขัดขวางการเคลือนทีของ
สายโซ่ โมเลกุลของแป้ งจึงทําให้ค่า tensile modulus มากกว่า ส่ วนการที BHA มี tensile modulus ที
สู งกว่า BHF เนื องจากว่า BHA มีโครงสร้างทีใหญ่กว่าสามารถขัดขวางการเคลือนทีของสายโซ่
โมเลกุลของแป้ งได้ดีกว่าจึงทําให้ค่า tensile modulus มากกว่า
เมือพิจารณาค่า tensile strength พบว่าเมือใช้เปอร์ เซ็นต์พลาสติไซเซอร์ ที
เท่ากัน เมือใช้ BHF หรื อ BHA เป็ นพลาสติไซเซอร์ จะทําให้ค่า tensile strength มีค่าไม่แตกต่างกัน
มากนัก แต่จะมีค่าสู งกว่า glycerol เล็กน้อยเนืองจาก BHA และ BHF สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจน
กับโมเลกุลของแป้ งทีแข็งแรงกว่า glycerol และยังมีโครงสร้างทีใหญ่ซึงจะไปขัดขวางการเคลือนที
ของสายโซ่โมเลกุลของแป้ งจึงทําให้ค่า tensile strength มาก
เมือพิจารณาค่า strain at break (%) พบว่าเมือใช้เปอร์ เซ็นต์พลาสติไซ
เซอร์ทีเท่ากัน เมือใช้ BHF หรื อ glycerol เป็ นพลาสติไซเซอร์ จะมีค่า strain at break (%) ไม่แตกต่าง
กันมากนัก แต่จะมีค่าสู งกว่าการใช้ BHA เป็ นพลาสติไซเซอร์ เล็กน้อยเนืองจาก BHA มีโครงสร้าง
โมเลกุลทีใหญ่ซึงจะทําให้สายโซ่โมเลกุลของแป้ งเคลือนทีได้ยากส่ งผลให้ค่า strain at break (%)
ลดลง
เมือมีการเติม BHB ลงไปเพือใช้เป็ นพลาสติไซเซอร์ ผสมพบว่าค่า tensile
modulus และ tensile strength มีค่าสู งขึนกว่ากรณี ทีใช้ BHF หรื อ BHA เป็ นพลาสติไซเซอร์ เพียง
อย่างเดียว เนืองจากว่า BHB มีโครงสร้างทีใหญ่รวมทังยังมีหมู่ benzene จึงขัดขวางการเคลือนที
ของสายโซ่ โมเลกุลของแป้ งเมือได้รับแรงดึงส่ งผลให้ค่า tensile modulus และ tensile strength
สู งขึน ในทางตรงข้ามกันพบว่าค่า strain at break (%) มีค่าลดลงเนื องจาก BHB มีโครงสร้าง
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โมเลกุลทีใหญ่ซึงจะทําให้สายโซ่โมเลกุลของแป้ งเคลือนทีได้ยากส่ งผลให้ค่า strain at break (%)
ลดลง
และพบว่ า เมื อทํา การเพิ มปริ ม าณพลาสติ ไ ซเซอร์ ม ากขึ นค่ า tensile
modulus และ tensile strength มีค่าลดลงแต่ strain at break (%) มีค่าเพิมมากขึนเนืองจากปริ มาณ
ของพลาสติไซเซอร์ ทีมากขึนจะไปทําลายพันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่ โมเลกุลของแป้ งได้มาก
ขึน จึงทําให้สายโซ่โมเลกุลเคลือนทีได้ง่ายขึนเมือได้รับแรงดึง
4.7.2 การศึกษาสมบัติความต้ านทานต่ อแรงดึงยืด (tensile properties) ของชินงาน
TPS เมือเก็บในสภาวะความชืนสั มพัทธ์ 53% เป็ นเวลา 15 วัน
จากผลการทดลองในภาพที 51-53 แสดงให้เห็ นว่าเมือนําชิ นงาน TPS
เก็บใน chamber ทีมีความชืนสัมพัทธ์ 53% เป็ นเวลา 15 วัน ส่ งผลให้สมบัติดา้ น tensile properties
เปลียนไปอย่างเห็นได้ชดั เนืองจากโมเลกุลของนําทีชิ นงาน TPS ดูดซับเข้าไปจะทําตัวเป็ นพลาสติ
ไซเซอร์ ซึงจะไปลดความความแข็งแรงของพันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่โมเลกุลของแป้ งให้ ทํา
ให้ค่า tensile modulus และ tensile strength ลดลง ส่ วนค่า strain at

break (%) มีค่าเพิมมากขึน

พบว่ากรณี ที ใช้พ ลาสติ ไ ซเซอร์ เดี ยวชิ นงานสู ตร BHA-TPS-30 มี ก ารเปลี ยนแปลงค่ า tensile
modulus และ tensile strength ก่อนและหลังเก็บในเก็บใน chamber ทีมีความชื นสัมพัทธ์ 53 % มีค่า
ต่างกันน้อย โดยค่า tensile modulus และ tensile strength หลังการดูดซับความชื นมีค่า 23.75 MPa
และ 6.50 MPa ตามลําดับ เนืองจากว่า BHA-TPS-30 มีค่าการดูดซับความชื นน้อยกว่าชิ นงานสู ตร
G-TPS-30 และ BHF-TPS-30 ดังการทดลองในหัวข้อที 4.9 จึงทําให้โมเลกุลของนําทีแทรกเข้าไป
ทําหน้า ที เป็ นพลาสติ ไ ซเซอร์ เพื อลดความความแข็งแรงของพันธะไฮโดรเจนระหว่า งสายโซ่
โมเลกุล ของแป้ งมีน้อย ชิ นงานจึงอยู่ในสภาพทีแข็งแรงอยู่ สําหรั บชิ นงานทีมีการเคลื อบผิวด้วย
BBB จะให้ค่า tensile modulus และ tensile strength หลังการดูดซับความชืนสู งกว่าชิ นงานทีไม่มี
การเคลือบผิวส่ วนค่า strain at

break (%) มีค่าน้อยกว่า เนื องจากสารเคลื อบผิวทําหน้าทีช่ วย

ป้ องกันโมเลกุลของนําทีจะแทรกเข้าไปในชินงานได้
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5258

BHF-TPS-35

3.49
0.93

BHF-TPS-30

1407

BHF-TPS-25

3118

G-TPS-35

2.36
1.58

G-TPS-30

1350

G-TPS-25

2558
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ภาพที 51 ค่า tensile modulus ของชินงาน TPS ก่อนและหลังการดูดซับความชืน
None moisture adsorption
Moisture adsorption

6.64

BHA-TPS-30-BBB

9.04

BHA 90+ BHB 10-TPS-30

14.31

BHA 80+ BHB 20-TPS-35

14.10

BHF 75+ BHB 25-TPS-35

12.35

BHA-TPS-35

5.71
6.50

BHA-TPS-30

18.69

BHA-TPS-25

21.36

BHF-TPS-35

2.74

0.51

BHF-TPS-30

15.78

BHF-TPS-25

24.30

G-TPS-35

1.94
0.77

G-TPS-30

14.09

G-TPS-25

15.17
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ภาพที 52 ค่า tensile strength ของชินงาน TPS ก่อนและหลังการดูดซับความชืน

22

24

26
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92.96

BHA-TPS-30-BBB
1.05

BHA 90+ BHB 10-TPS-30

None moisture adsorption
Moisture adsopption

0.55

BHA 80+ BHB 20-TPS-35

1.93

BHF 75+ BHB 25-TPS-35

3.30

BHA-TPS-35

94.85
98.96

BHA-TPS-30

1.16

BHA-TPS-25

0.49

BHF-TPS-35

188

BHF-TPS-30

272

1.57

BHF-TPS-25

0.90

G-TPS-35

178

G-TPS-30

245

1.28

G-TPS-25

0.65
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ภาพที 53 ค่า strain at break (%) ของชินงาน TPS ก่อนและหลังการดูดซับความชืน

250

300

ตารางที 3 ค่าเฉลียสมบัติเชิงกลของชินงาน TPS ก่อนและหลังการดูดซับความชืน
ชินงานสูตร

G-TPS-25
G-TPS-30
G-TPS-35
BHF-TPS-25
BHF-TPS-30
BHF-TPS-35
BHA-TPS-25
BHA-TPS-30
BHA-TPS-35
BHF 75+BHB 25-TPS-35
BHA 80+BHB 20-TPS-35
BHA 90+BHB 10-TPS-30
BHA-TPS-30-BBB

ก่อนการดูดซับความชืน
Tensile modulus
(MPa)
2558 ± 234d,e
1350 ± 97b,c
2.36 ± 0.91a
3118 ± 239e,f
1407 ± 260b,c
3.49 ± 0.45a
5285 ± 518g
1933 ± 121c,d
15.14 ± 3.25a
691 ± 45a,b
1006 ± 105b
3375 ± 306f
N/A

Tensile strength
(MPa)
15.17 ± 2.42b,c
14.09 ± 1.13b,c
1.94 ± 0.42a
24.30 ± 0.86e
15.78 ± 1.87b,c
2.74 ± 0.20a
21.36 ± 1.57d,e
18.69 ± 1.83c,d
5.71 ± 0.38a
12.35 ± 0.56b
14.10 ± 1.88b,c
14.31 ± 2.00b,c
N/A

หลังการดูดซับความชืน
Strain at break
(%)
0.65 ± 0.08a
1.28 ± 0.11a
178 ± 18c
0.90 ± 0.07a
1.57 ± 0.14a
188 ± 13c
0.49 ± 0.09a
1.16 ± 0.11a
94.85 ± 14.0b
3.30 ± 0.22a
1.93 ± 0.22a
0.55 ± 0.09a
N/A

Tensile modulus
(MPa)
N/A
1.58 ± 0.17a
N/A
N/A
0.93 ± 0.14a
N/A
N/A
23.75 ± 2.34a
N/A
N/A
N/A
1216 ± 234b
25.15 ± 3.14a

หมายเหตุ ค่าเฉลียทีมีสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษเหมือนกันแสดงว่ามีค่าเฉลียไม่แตกต่างกันทีระดับความเชือมัน 99 %
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Tensile strength
(MPa)
N/A
0.77 ± 0.10a
N/A
N/A
0.51 ± 0.09a
N/A
N/A
6.50 ± 0.40b
N/A
N/A
N/A
9.04 ± 0.90c
6.64 ± 0.32b

Strain at break
(%)
N/A
245 ± 4.75c
N/A
N/A
272 ± 11.46d
N/A
N/A
98.96 ± 5.02b
N/A
N/A
N/A
1.05 ± 0.12a
92.92 ± 6.24b
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4.7.3 การศึกษาสมบัติความต้ านทานต่ อแรงกระแทก (impact properties) ของชินงาน
TPS ก่อนการดูดซับความชืน
เมือพิจารณาค่า impact strength กรณี ทีใช้พลาสติไซเซอร์ เดียวแต่ละชนิ ด
พบว่าที 35% ของพลาสติไซเซอร์ G-TPS-35, BHF-TPS-35 และ BHA-TPS-35 มีค่า impact
strength ไม่แตกต่างกันทีระดับความเชื อมัน 99% ส่ วนที 30% ของพลาสติไซเซอร์ G-TPS-30 มีค่า
impact strength มากกว่า BHF-TPS-30 และ BHA-TPS-30 เล็กน้อย เนื องจากความแข็งแรงของ
พันธะไฮโดรเจนทีเกิดระหว่างโมเลกุลของแป้ งกับ glycerol น้อยกว่ากรณี ของ BHF และ BHA ที
เกิดกับโมเลกุลของแป้ ง ดังนันขณะมีการทดสอบการทนต่อแรงกระแทก สายโซ่ ภายในโมเลกุลเกิด
การเคลือนไหวได้ง่าย ซึ งจะทําให้โมเลกุลมีความสามารถดูดซับพลังงานได้มากขึน ส่ งผลให้ค่า
impact strength มากขึน ส่ วน BHF-TPS-30 มีค่า impact strength มากกว่า BHA-TPS-30 เล็กน้อย
เนืองจาก BHA มีโครงสร้างโมเลกุลทีใหญ่กว่า BHF จึงขัดขวางการเคลือนทีของสายโซ่ ทาํ ให้สาย
โซ่ภายในโมเลกุลของเกิดการเคลือนไหวได้ยากจึงมีความสามารถในการดูดซับพลังงานได้นอ้ ยกว่า
ขณะรับแรงกระแทก กรณี ทีใช้ 25% ของพลาสติไซเซอร์ G-TPS-25 มีค่า impact strength มากกว่า
BHF-TPS-25และ BHA-TPS-25 เล็กน้อย ดังภาพที 54
พิจารณาค่า impact strength เมื อใช้พ ลาสติ ไ ซเซอร์ ผ สมพบว่า ที
เปอร์ เซ็นต์พลาสติไซเซอร์ เท่ากัน เมือมีการผสม BHB ลงไปค่า impact strength ทีได้จะมีค่าน้อย
กว่ากรณี ทีใช้ BHF หรื อ BHA เป็ นพลาสติไซเซอร์ เพียงอย่างเดียวเช่น ที 35% ของพลาสติไซเซอร์
BHA-TPS-35 มีค่า impact strength เท่ากับ 8.87 ± 0.82 kJ/m2 ส่ วน BHA 80+BHB 20-TPS-35 มีค่า
impact strength เท่ากับ 3.95 ± 0.22 kJ/m2 เนืองจาก BHB มีโครงสร้างโมเลกุลทีใหญ่กว่า ซึ งจะทํา
ให้สายโซ่โมเลกุลของแป้ งเคลือนทีผ่านกันได้ยากขึน ส่ งผลให้ความสามารถในการดูดซับพลังงาน
ขณะรับแรงกระแทกลดลง
4.7.4 การศึกษาสมบัติความต้ านทานต่ อแรงกระแทก (Impact properties) เมือเก็บใน
สภาวะความชืนสั มพัทธ์ 53% เป็ นเวลา 15 วัน
จากภาพที 54 พบว่าชิ นงาน TPS ทีเก็บใน chamber ทีมีความชื นสัมพัทธ์
53% เป็ นเวลา 15 วันจะมีค่า impact strength เพิมขึน เนื องจากว่าเมือชิ นงาน TPS มีการดูดซับ
ความชื นซึ งโมเลกุ ล ของนําที ถู ก ดู ด ซับ เข้า ไปจะทํา หน้า ที เป็ นพลาสติ ไ ซเซอร์ จึ ง ทํา ให้ส ายโซ่
โมเลกุ ล ของแป้ งเกิ ด การเคลื อนไหวได้ง่ า ยขึ นเมื อได้รั บ แรงกระแทก จึ ง ทํา ให้ โ มเลกุ ล มี
ความสามารถดูดซับพลังงานได้มากขึน

66
เมือมีการใช้พลาสติไซเซอร์ 30% โดยนําหนักแล้วเก็บชิ นงาน TPS ไว้ใน
ความชืนสัมพัทธ์ 53% เป็ นเวลา 15 วันพบว่าชิ นงาน TPS มีค่า impact strength ดังนี G-TPS-30 >
BHF-TPS-30 > BHA-TPS-30 > BHA 90+BHB 10-TPS-30 > BHA-TPS-30-BBB ซึ งค่าทีได้
สอดคล้องค่าการดูดซับความชืนของชิ นงานทีแสดงผลไว้ในภาพที 59-61 โดยชิ นงาน TPS ทีมีค่า
การดูดซับความชืนทีสู งโมเลกุลของนําสามารถแทรกเข้าไปในชิ นงานได้มาก ส่ งผลให้ค่า impact
strength เพิมมากขึนด้วย

None moisture adsorption
Moisture adsorption

7.08

BHA-TPS-30-BBB

7.39

BHA 90+BHB 10-TPS-30

3.69

BHA 80+BHB 20-TPS-35

3.95

BHF 75+ BHB 25-TPS-35

4.24

BHA-TPS-35

8.87
9.98

BHA-TPS-30

4.76

BHA-TPS-25

3.88

BHF-TPS-35

9.04
13.49

BHF-TPS-30

5.13

BHF-TPS-25

4.12

G-TPS-35

10.10

19.73

G-TPS-30

5.41

G-TPS-25

4.26
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ภาพที 54 ค่า Impact strength ของชินงาน TPS ก่อนและหลังการดูดซับความชืน
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ตารางที 4 ค่า Impact strength ของชินงาน TPS ก่อนและหลังการดูดซับความชืน
Impact strength (kJ/m2)

ชินงานสู ตร
G-TPS-25
G-TPS-30
G-TPS-35
BHF-TPS-25
BHF-TPS-30
BHF-TPS-35
BHA-TPS-25
BHA-TPS-30
BHA-TPS-35
BHF 75+BHB 25-TPS-35
BHA 80+BHB 20-TPS-35
BHA 90+BHB 10-TPS-30
BHA-TPS-30-BBB

ก่อนการดูดซับความชืน
4.26 ± 0.18a,b,c
5.41 ± 0.32c
10.10 ± 0.29d
4.12 ± 0.33a,b
5.13 ± 0.35b,c
9.04 ± 0.52d
3.88 ± 0.15a,b
4.76 ± 0.25a,b,c
8.87 ± 0.82d
4.24 ± 0.26a,b,c
3.95 ± 0.22a,b
3.69 ± 0.13a
N/A

หลังการดูดซับความชืน
N/A

19.73 ± 0.50d
N/A
N/A

13.49 ± 0.27c
N/A
N/A

9.98 ± 0.12b
N/A
N/A
N/A

7.39 ± 0.14a
7.08 ± 0.13a

หมายเหตุ ค่าเฉลียทีมีสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษเหมือนกันแสดงว่ามีค่าเฉลียไม่แตกต่างกันทีระดับ
ความเชือมัน 99 %
4.8 การศึกษาการเคลือบผิวหน้ าชินงาน TPS
การเคลือบผิวชิ นงาน TPS ด้วยสารเคลือบผิวทีสังเคราะห์ได้ โดยจะนําสารเคลือบผิว
ไปละลายใน ethanol หลังจากนันจะทําการเคลือบผิวชิ นงาน TPS แบบวิธี solution dipping โดยจะ
นําชินงาน TPS มาจุ่มในสารละลายแล้วตากให้แห้ง แล้วนํามาจุ่มซําอีกครังหนึ ง หลังจากนันนําไป
อบทีอุณหภูมิ 60 °C เป็ นเวลา 2 ชัวโมง โดยพบว่าหลังจากการเคลือบผิวแล้ว ผิวชินงาน TPS จะมี
ความมันวาวเพิมขึนเล็กน้อยดังภาพที 55 และนําหนักของชิ นงาน TPS ก็จะเพิมขึนดังตารางที 5
โดยนําหนักทีเพิมขึนของชิ นงาน BHA-TPS-30-BBF, BHA-TPS-30-BBA และ BHA-TPS-30BBB มีค่าไม่แตกต่างกันทีระดับความเชื อมัน 99% ทังนี เป็ นเพราะการควบคุมความเข้มข้นของสาร
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เคลือบผิวและการควบคุมเวลาทีใช้ในการเคลือบผิวชิ นงาน TPS จึงทําให้นาหนั
ํ กทีเพิมขึนหลังการ
เคลือบผิวมีค่าทีไม่แตกต่างกัน
ตารางที 5 ผลต่างของนําหนักชินงาน TPS ก่อนและหลังการเคลือบผิว
ชินงาน TPS
BHA-TPS-30-BBF
BHA-TPS-30-BBA
BHA-TPS-30-BBB

ผลต่างของนําหนัก (mg)
9.1 ± 0.5a
8.3 ± 0.1a
7.8 ± 0.7a

หมายเหตุ ค่าเฉลียทีมีสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษเหมือนกันแสดงว่ามีค่าเฉลียไม่แตกต่างกันทีระดับ
ความเชือมัน 99%

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที 55 ลักษณะของชินงานสู ตร BHA-TPS-30 เมือมีการเคลือบผิวด้วยสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ
(ก) เคลือบผิวด้วย BBF

(ข) เคลือบผิวด้วย BBA

(ค) เคลือบผิวด้วย BBB

(ง) ไม่ได้เคลือบผิว
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ลักษณะการยึดเกาะพืนผิวของสารเคลือบผิวทีสังเคราะห์ได้กบั พืนผิวของชิ นงาน TPS
โดยจะเกิดแรงยึดเหนี ยวระหว่างโมเลกุลแบบ H-bonding ระหว่างหมู่ carbonyl ของสารเคลือบผิว
กับอะตอมไฮโดรเจนของหมู่ hydroxyl ในโมเลกุลของแป้ ง [18] ดังภาพที 56-58 ขณะเดียวกันสาร
เคลือบผิวก็จะหันด้านทีมีหมู่ benzene ออกด้านนอกผิวของชิ นงาน TPS ซึ งหมู่ benzene เป็ นหมู่ที
ไม่ชอบนํา (hydrophobic) จึงช่วยป้ องกันการดูดซับความชืนให้กบั ชินงาน TPS ได้
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ภาพที 56 แสดงลักษณะการเกิด H-bonding ระหว่างโมเลกุลของแป้ งกับ BBF
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ภาพที 57 แสดงลักษณะการเกิด H-bonding ระหว่างโมเลกุลของแป้ งกับ BBA
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ภาพที 58 แสดงลักษณะการเกิด H-bonding ระหว่างโมเลกุลของแป้ งกับ BBB

4.9 การศึกษาสมบัติการดูดซับความชืนของชินงาน TPS
4.9.1 สมบัติการดูดซับความชืนของชินงาน TPS เมือใช้ พลาสติไซเซอร์ เดียว
การศึ ก ษาสมบัติก ารดู ด ซับ ความชื นของชิ นงาน TPS ที เป็ นชิ นงาน
สําหรับใช้ทดสอบ impact testing กรณี ไม่มีการเคลือบผิวโดยจะเก็บชิ นงาน TPS สู ตรต่างๆ ภายใต้
ความชืนสัมพัทธ์ 53% เป็ นเวลา 15 วัน ซึ งจะพิจารณานําหนักทีเปลียนแปลงไปเพือนํามาคํานวณ
เปอร์ เซ็นต์การดูดซับความชื นของชิ นงาน TPS โดยสามารถคํานวณเปอร์ เซ็นต์การดูด ซับความชื น
ได้ดงั นี
เปอร์เซ็นต์การดูดซับความชืน = ((Wt-W0)/Wt) x 100
โดยตัวแปร Wt และ W0 คือ นําหนักทีระยะเวลาใดๆ และนําหนักเริ มต้นของชินงาน TPS ตามลําดับ 
เนื องจากโครงสร้ า งของ anhydroglucose unit ซึ งเป็ นหน่ วยซําของ
โมเลกุลของแป้ งประกอบด้วยหมู่ hydroxyl ถึง 3 หมู่ ทําให้ TPS มีความว่องไวต่อความชื นสู ง การ
ใช้ชนิดของพลาสติไซเซอร์ ทีแตกต่างกันส่ งผลทําให้การดูดซับความชืนแตกต่างกัน ดังต่อไปนี
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ภาพที 59 การดูดซับความชืนของชินงาน TPS กรณี ทีใช้พลาสติไซเซอร์เดียว เมือเก็บในสภาวะ
ความชืนสัมพัทธ์ 53% เป็ นเวลา 15 วัน
จากภาพที 59 เป็ นการเปรี ยบเทียบการดูด ซับความชื นของชิ นงาน TPS
เมือใช้พลาสติไซเซอร์ เดียวชนิดต่างๆ ในปริ มาณ 25, 30 และ 35 % โดยนําหนัก เมือพิจารณาที
เปอร์เซ็นต์ของพลาสติไซเซอร์เท่ากันพบว่า ค่าเปอร์ เซ็นต์การดูดซับความชื นของชิ นงาน TPS ทีใช้
glycerol เป็ นพลาสติไซเซอร์ จะมีค่ามากทีสุ ด รองลงมาคือ BHF และ BHA ตามลําดับ เนื องจากว่า
สารประกอบเอไมด์สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนทีแข็งแรงกับโมเลกุลของแป้ งมากกว่า glycerol
[29] จึงสามารถป้ องกันโมเลกุลของนําทีจะเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของแป้ งหรื อ พลาสติ
ไซเซอร์ ได้ดีกว่า และเมือพิจารณาถึงความเป็ นขัว พบว่า BHF และ BHA มีความเป็ น hydrophobic
มากกว่า glycerol จึงสามารถป้ องกันความชืนได้ดีกว่า นอกจากนี ยังพบว่าการใช้ BHA เป็ นพลาสติ
ไซเซอร์ จะทํา ให้ชิ นงานมี ค่าการดู ดซับความชื นน้อยกว่า BHF เนื องจาก BHA มีความเป็ น
hydrophobic มากกว่า BHF จึงป้ องกันการดูดซับความชื นได้ดีกว่า เมือเรี ยงลําดับค่าการดูดซับ
ความชืนจากมากไปหาน้อยจะได้ดงั นี G-TPS-35 > G-TPS-30 >BHF-TPS-35 > BHF-TPS-30 >
BHA-TPS-35 > G-TPS-25 > BHF-TPS-25 > BHA-TPS-30 > BHA-TPS-25
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เมื อพิ จารณาปริ ม าณของพลาสติ ไ ซเซอร์ ที ใส่ ล งไปพบว่า เมื อปริ ม าณ
ของพลาสติไซเซอร์ มากขึนทําให้ค่าการดูดซับความชื นของชิ นงาน TPS มากขึนด้วย เนื องจากว่า
ปริ มาณพลาสติไซเซอร์ทีมากขึนจะไปลดพันธะไฮโดรเจนทีเกิดระหว่างสายโซ่โมเลกุลของแป้ งทํา
ให้สายโซ่ โมเลกุลของแป้ งสันไหวได้ง่ายขึน [28] จึงทําให้โมเลกุลของนํามีโอกาสแทรกเข้าไป
ระหว่างสายโซ่ได้ง่ายขึน ส่ งผลให้ค่าการดูดซับความชืนของชินงาน TPS มากขึนด้วย

4.9.2 สมบัติการดูดซับความชืนของชินงาน TPS เมือใช้ พลาสติไซเซอร์ ผสม
จากภาพที 60 เป็ นการเปรี ยบเทียบการดูด ซับความชื นของชิ นงาน TPS
เมือใช้พลาสติไซเซอร์ ผสมโดยจะผสม BHB ทีได้จากการสังเคราะห์ลงไป พบว่าที 35% ของพลา
สติไซเซอร์ ชิ นงานสู ตร BHF 75+BHB 25-TPS-35 มีค่าการดูดซับความชื นตํากว่าชิ นงานสู ตร
BHF-TPS-35 ส่ วนชิ นงานสู ตร BHA 80+BHB 20-TPS-35 ก็มีค่าการดูดซับความชื นตํากว่าชิ นงาน
สู ตร BHA-TPS-35 และที 30% ของพลาสติไซเซอร์ ชิ นงานสู ตร BHA 90+BHB 10-TPS-30 มีค่า
การดูดซับความชืนตํากว่าชินงานสู ตร BHA-TPS-30 ซึ งแสดงให้เห็นว่าการผสม BHB ลงไปจะเพิม
ความต้านทานในการดูดซับความชื นของชิ นงาน TPS ได้เนื องจากว่าโครงสร้างของ BHB มีวง
แหวน benzene อยูท่ าํ ให้มีความเป็ น hydrophobic เพิมมากขึนจึงป้ องกันการดูดซับความชื นได้ดีกว่า
กรณี ทีใช้ BHF หรื อ BHA เป็ นพลาสติไซเซอร์ เพียงอย่างเดียว
จากผลการทดลองข้างต้นสามารถพิสูจน์ได้วา่ การใช้อนุ พนั ธ์ของเอไมด์
เป็ นพลาสติไซเซอร์ สามารถปรับปรุ งสมบัติในการดูดซับความชื นของชิ นงาน TPS ได้ดีกว่า เมือ
เทียบกับการใช้ glycerol เป็ นพลาสติไซเซอร์
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ภาพที 60 การดูดซับความชืนของชินงาน TPS กรณี ทีใช้พลาสติไซเซอร์ผสม เมือเก็บในสภาวะ
ความชืนสัมพัทธ์ 53% เป็ นเวลา 15 วัน
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ภาพที 61 การดูดซับความชืนของชินงาน TPS เมือเก็บในสภาวะความชืนสัมพัทธ์ 53%
เป็ นเวลา 7 และ 15 วัน
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4.9.3 สมบัติการดูดซับความชืนของชินงาน TPS เมือมีการเคลือบผิว
ในการศึกษาการเคลือบผิวชินงานได้ทาํ การเลือกชินงาน TPS มาหนึงสู ตร
เพือใช้ในการศึกษาโดยจะเลือกสู ตร BHA-TPS-30 เนื องจากมีสมบัติเชิ งกลทีค่อนข้างดี คือมี ค่า
tensile modulus และค่า tensile strength ค่อนข้างสู งส่ วนค่า strain at break (%) ก็ไม่ตาเกิ
ํ นไป โดย
นําชิ นงานมาเคลือบผิวด้วยสารเคลือบผิว 3 ชนิ ดคือ BBF, BBA และ BBB หลังจากนันนําไป
ทดสอบการดูดซับความชืนในสภาวะความชื นสัมพัทธ์ 53% เป็ นเวลา 15 วัน จากผลการทดลอง
พบว่า ชินงานทีผ่านการเคลือบผิวจะมีค่าการดูดซับความชืนทีตํากว่าชิ นงานทีไม่ผา่ นการเคลือบผิว
ดังภาพที 62 เนืองจากว่าสารเคลือบผิวจะไปยึดเกาะทีผิวของชิ นงาน TPS โดยจะเกิดแรงยึดเหนียว
ระหว่างโมเลกุลแบบ H-bonding ระหว่างหมู่ carbonyl ของสารเคลือบผิวกับอะตอมไฮโดรเจนของ
หมู่ hydroxy ในโมเลกุลของแป้ ง ขณะเดียวกันสารเคลือบผิวก็จะหันด้านทีมีวงแหวน benzene ออก
ด้านนอกผิวชิ นงาน TPS ซึ งวงแหวน benzene เป็ นหมู่ทีไม่ชอบนํา (hydrophobic) จึงทําหน้าทีช่วย
ป้ องกันโมเลกุลของนําทีจะมาเกิด interaction กับโมเลกุลของแป้ งหรื อพลาสติไซเซอร์ ได้
เมือพิจารณาผลของสารเคลือบผิวทัง 3 ชนิ ดพบว่าเมือใช้ BBB เป็ นสาร
เคลือบผิวจะทําให้ค่าการดูดซับความชืนตําทีสุ ดรองลงมาคือ BBA และ BBF ตามลําดับ เนืองจาก
BBB มีวงแหวน benzene ถึง 3 วงจึงสามารถป้ องกันโมเลกุลของนําทีจะมาเกิ ด interaction กับ
โมเลกุลของแป้ งหรื อพลาสติไซเซอร์ ได้กว่า BBA และ BBF ทีมีวงแหวน benzene เพียง 2 วง และ
ยังพบอีกว่าเมือใช้ BBA เป็ นสารเคลือบผิวจะมีค่าการดูดซับความชื นตํากว่า BBF เนืองจากว่า BBA
มีหมู่ methyl ซึ งสามารถช่วยป้ องกันโมเลกุลของนําทีจะมาเกิ ด interaction กับโมเลกุลของแป้ ง
หรื อพลาสติไซเซอร์ได้
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ภาพที 62 การดูดซับความชืนของชินงาน TPS กรณี ทีมีการเคลือบผิวด้วยสารเคลือบผิว เมือเก็บใน
สภาวะความชืนสัมพัทธ์ 53% เป็ นเวลา 15 วัน
4.10 การศึกษาปริมาณผลึกและรู ปแบบผลึกของชินงาน TPS
ในการศึกษาปริ มาณผลึ กและรู ปแบบผลึ กของชิ นงาน TPS ซึ งได้ทดสอบก่อนและ
หลังเก็บไว้ภายใต้สภาวะความชืนสัมพัทธ์ 53% เป็ นเวลา 15, 30 และ 60 วัน ด้วยเทคนิค XRD โดย
มุมทีทําการศึกษา 2θ อยูใ่ นช่วง 10-30° ความละเอียดในการกวาดมุม 1.2 องศาต่อนาที
4.10.1 การศึกษาปริ มาณผลึกของชิ นงาน TPS ทีระยะเวลาต่ างๆ ในสภาวะความชื น
สั มพัทธ์ 53%
จากตารางที 6 พบว่าปริ มาณผลึกของ native starch มีค่ามากทีสุ ด ส่ วน
แป้ งทีผ่านการขึนรู ปเป็ นชิ นงาน TPS จะมีปริ มาณผลึกลดลงอย่างมากเมือเทียบกับ native starch
เนืองจาก starch granules ถูกทําลายโดยความร้อนและแรงเฉื อน [5] รวมทังพลาสติไซเซอร์ ทีใส่ เข้า
ไปจะซึมเข้าสู่ starch granules และไปทําลายพันธะไฮโดรเจนทียึดโมเลกุลของแป้ งไว้ดว้ ยกัน [27]
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ตารางที 6 แสดงปริ มาณผลึกของชินงาน TPS ทีระยะเวลาต่างๆ ในสภาวะความชืนสัมพัทธ์ 53%
ชินงาน
Native Starch
G-TPS-30
BHF-TPS-30
BHA-TPS-30
BHA-TPS-30-BBF
BHA-TPS-30-BBA
BHA-TPS-30-BBB

0 วัน
42.9
4.3
5.0
14.8
14.8
14.8
14.8

ปริ มาณผลึก (% XC)
15 วัน
30 วัน
6.8
11.5
5.2
6.1
10.0
9.5
10.0
10.2
10.6
10.1
10.9
10.4

60 วัน
11.6
6.5
8.8
9.6
9.7
10.0

เมือพิจารณาปริ มาณผลึ กวันที 0 พบว่า BHA-TPS-30 จะมีปริ มาณผลึ ก
มากทีสุ ดคือ 14.8 % รองลงมาคือ BHF-TPS-30 และ G-TPS-30 ตามลําดับ เมือเก็บชิ นงาน TPS ใน
สภาวะความชืนสัมพัทธ์ 53% ในระยะเวลาทีนานขึน พบว่าชินงาน TPS สู ตร BHF-TPS-30 และ GTPS-30 มีปริ มาณผลึกเพิมขึนโดยชินงาน TPS สู ตร G-TPS-30 มีปริ มาณผลึกเพิมขึนสู งทีสุ ดโดยใน
วันที 60 ชิ นงานมี ปริ มาณผลึ ก สู ง ถึ ง 11.9 % ซึ งแสดงว่าเกิ ด retrogradation เนื องจากพันธะ
ไฮโดรเจนทียึดเหนี ยวระหว่าง glycerol กับโมเลกุลของแป้ งเป็ นพันธะทีไม่แข็งแรงมากและเมือ
ปล่อยทิงไว้โมเลกุลของ glycerol อาจหลุดออกมาสู่ ภายนอกของชินงาน TPS ได้ และทําให้โมเลกุล
ของแป้ งเกิ ดการแนบชิ ดกันได้เพิมขึ นเนื องจากโมเลกุลของแป้ งสามารถเคลื อนทีมาสร้ างพันธะ
ไฮโดรเจนกันได้อีกส่ งผลให้มีปริ มาณผลึกเพิมขึน
สําหรับชินงาน TPS สู ตร BHA-TPS-30 พบว่าเมือเก็บในสภาวะความชื น
สัมพัทธ์ 53% ในระยะเวลาทีนานขึน ปริ มาณผลึกจะลดลงเนื องจากว่านําทีแทรกเข้าไปในชิ นงาน
TPS จะไปแยก BHA ทีเกาะกลุ่มกันเองทําให้ BHA เกิดการพลาสติไซส์ แป้ งได้เพิมขึน ส่ งผลให้
ปริ มาณผลึกลดลง [29]
เมือพิจารณาชิ นงาน TPS ทีทําการเคลือบผิว พบว่าเมือเก็บชิ นงาน TPS
ในสภาวะความชืนสัมพัทธ์ 53% ในระยะเวลาทีนานขึน ปริ มาณผลึกลดลงน้อยกว่ากรณี ทีไม่ได้ทาํ
การเคลือบผิวเนืองจากสารเคลือบผิวจะทําหน้าทีป้ องกันโมเลกุลของนําทีจะแทรกเข้าไปในชิ นงาน
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และชิ นงานทีเคลือบผิวด้วย BBB จะมีปริ มาณผลึกทีมากกว่าการเคลื อบผิวด้วย BBA และ BBF
เนืองจาก BBB สามารถป้ องกันโมเลกุลของนําทีจะแทรกเข้าไปในชินงานได้ดีกว่า
4.10.2 การศึกษารู ปแบบผลึกของชิ นงาน TPS ทีระยะเวลาต่ างๆ ในสภาวะความชื น
สั มพัทธ์ 53%
จากภาพที 63 แสดงลัก ษณะรู ป แบบและปริ ม าณผลึ ก ของแป้ งมัน
สําปะหลังทีระยะเวลา 0 วัน โดยพบว่าเกิด peak ทีตําแหน่ง 2θ = 15.0° 17.0° 17.7° 22.8° ซึ งเป็ น
ลักษณะผลึกแบบ A-type โดยเกิดจากการจัดเรี ยงตัวของโมเลกุลของแป้ งทีเป็ นเกลียวคู่ (double
helical structure) ในลักษณะทีหนาแน่นมากและมีความชืนตํา [1, 35]
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ภาพที 63 XRD diffractogram ของ native starch ทีระยะเวลา 0 วัน
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จากภาพที 64 แสดงลักษณะรู ปแบบและปริ มาณผลึก ของชิ นงานสู ตร GTPS-30 โดยพบว่าวันที 0 จะเกิด peak ทีตําแหน่ง 2θ = 18° ซึ งเป็ นลักษณะผลึกแบบ B-type ซึ งเกิด
จากการจัดเรี ยงตัวโมเลกุลของแป้ งทีเป็ นเกลียวคู่ (double helical structure) และมีโมเลกุลนําแทรก
อยู่ [40] สําหรับวันที 15 พบลักษณะผลึกแบบ B-type เริ มเปลียนแปลงไปเป็ นแบบ VH-type โดยเกิด
peak ทีตําแหน่ง 2θ = 19.9° เด่นชัดขึนมา สําหรับวันที 30 และ 60 จะมีลกั ษณะผลึกแบบ VH-type ที
ชัดเจนมากขึนและมีปริ มาณผลึกมากขึนโดยเกิด peak ทีตําแหน่ง 2θ = 17.6° 19.8° โดยการเกิดผลึก
แบบ VH-type เกิดจากการจัดเรี ยงตัวของโมเลกุลแป้ งทีเป็ นเกลียวเดียว (single helical structure)และ
มีโมเลกุลของนําอยูจ่ าํ นวนมาก [5]
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ภาพที 64 XRD diffractograms ของชินงานสู ตร G-TPS-30 เมือเก็บในสภาวะความชื น
สัมพัทธ์ 53 % ในระยะเวลาทีแตกต่างกัน
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จากภาพที 65 แสดงลักษณะรู ปแบบและปริ มาณผลึ กของชิ นงานสู ตร
BHF-TPS-30 โดยพบว่าวันที 0 จะเกิด peak ทีตําแหน่ง 2θ = 18.2° ซึ งเป็ นลักษณะผลึกแบบ EHtype โดยเกิดจากการจัดเรี ยงตัวของโมเลกุลของแป้ งทีเป็ นเกลียวเดียว (single helical structure) [27]
และเกิด peak ทีตําแหน่ง 2θ = 17.0° 24.9 °ซึ งเป็ นลักษณะผลึกแบบ VH-type สําหรับวันที 15, 30
และ 60 พบว่าตําแหน่ง 2θ มีการเปลียนแปลงไปเล็กน้อย โดยทีลักษณะผลึกยังคงเป็ นแบบ VH-type
และ EH-type
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ภาพที 65 XRD diffractograms ของชินงานสู ตร BHF-TPS-30 เมือเก็บในสภาวะความชืน
สัมพัทธ์ 53 % ในระยะเวลาทีแตกต่างกัน
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จากภาพที 66 แสดงลักษณะรู ปแบบและปริ มาณผลึ กของชิ นงานสู ตร
BHA-TPS-30 โดยพบว่าวันที 0 เกิด peak ทีตําแหน่ง 2θ = 13.7° 17.6° 20.9 ° ซึ งเป็ นลักษณะผลึก
แบบ VA-type โดยเกิ ดจากการจัดเรี ยงตัวของโมเลกุลของแป้ งทีเป็ นเกลี ยวเดียว (single helical
structure) แต่มีโมเลกุลของนําแทรกตัวอยู่นอ้ ยกว่าผลึกแบบ VH-type [5] สําหรับวันที 15 พบว่า
รู ปแบบผลึกได้เปลียนเป็ นแบบ VH-type เนืองจากโมเลกุลของนําแทรกตัวเข้าไปมากขึน โดยเกิ ด
peak ทีตําแหน่ง 2θ = 13.2° 19.9° สําหรับวันที 30 และ 60 พบว่าตําแหน่ง 2θ มีการเปลียนแปลงไป
เล็กน้อย โดยทีลักษณะผลึกยังคงเป็ นแบบ VH-type
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ภาพที 66 XRD diffractograms ของชินงานสู ตร BHA-TPS-30 เมือเก็บในสภาวะความชืน
สัมพัทธ์ 53 % ในระยะเวลาทีแตกต่างกัน
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จากภาพที 67-69 แสดงลักษณะรู ปแบบและปริ มาณผลึกของชิ นงานสู ตร
BHA-TPS-30-BBF, BHA-TPS-30-BBA และ BHA-TPS-30-BBB ซึ งลักษณะผลึกทีเกิ ดขึนของ
ชิ นงานทังสามสู ตรจะมีลกั ษณะทีเหมือนกัน โดยพบว่าวันที 0 เกิด peak ทีตําแหน่ง 2θ = 13.7°
17.6° 20.9 ° ซึ งเป็ นลักษณะผลึกแบบ VA-type สําหรับวันที 15 พบว่ารู ปแบบผลึ กได้เปลียนเป็ น
แบบ VH-type เนืองจากโมเลกุลของนําแทรกตัวเข้าไปมากขึน และสําหรับวันที 30 และ 60 พบว่า
ตําแหน่ง 2θ มีการเปลียนแปลงจากวันที 15 ไปเล็กน้อย โดยทีลักษณะผลึกยังคงเป็ นแบบ VH-type
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ภาพที 67 XRD diffractograms ของชินงานสู ตร BHA-TPS-30-BBF เมือเก็บในสภาวะความชืน
สัมพัทธ์ 53 % ในระยะเวลาทีแตกต่างกัน
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ภาพที 68 XRD diffractograms ของชินงานสู ตร BHA-TPS-30-BBA เมือเก็บในสภาวะความชืน
สัมพัทธ์ 53 % ในระยะเวลาทีแตกต่างกัน
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ภาพที 69 XRD diffractograms ของชินงานสู ตร BHA-TPS-30-BBB เมือเก็บในสภาวะความชืน
สัมพัทธ์ 53 % ในระยะเวลาทีแตกต่างกัน
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4.11 การศึกษาอุณหภูมิ glass transition (Tg) ของชินงาน TPS ด้ วยเทคนิค DMA
ในการศึกษาอุณหภูมิ glass transition (Tg) ของชิ นงาน TPS ด้วยเทคนิค DMA มีการ
เพิมอุณหภูมิตงแต่
ั อุณหภูมิ -100°C ถึง 150 °C ด้วยอัตราการเพิมอุณหภูมิเท่ากับ 5 °C/min ทีความถี
1 Hz จากผลการทดลองซึ งแสดงด้วยกราฟของค่า tan delta และค่า log storage modulus ทีอุณหภูมิ
ต่างๆ ดังแสดงในภาพที 70-71 จากกราฟจะพบว่าเมือค่า storage modulus มีค่าลดลง ค่า tan delta
จะมี ค่าสู งขึน ซึ งค่า log storage modulus มีการลดลง 2 ตําแหน่ ง โดยช่ วงแรกเกิ ดทีอุณหภูมิ
ประมาณ -50/-30 °C ซึ งเป็ นการเกิด relaxation ของ plasticizer rich phase ส่ วนช่วงทีสองจะเกิดที
อุณหภูมิประมาณ 40-100 °C เป็ นการเกิด relaxation ของ starch rich phase [38,39] ซึ งมีค่าไม่
เท่ากันขึนอยูก่ บั ชนิ ดและปริ มาณของพลาสติไซเซอร์ ทีใช้ จากการพบเฟสทังสองทีเกิ ดขึนจึงสรุ ป
ได้ว่าระบบการใช้กลีเซอรอลและอนุ พนั ธ์ของเอไมด์เป็ นพลาสติไซเซอร์ ทาํ ให้เกิ ดการผสมแบบ
partially miscible blend
นอกจากนี การทดสอบด้วยเทคนิ ค DMA ยังให้ขอ้ มูลทีสําคัญของวัสดุ ดงั แสดงใน
ตารางที 7 โดยค่า Tp คือ อุณหภูมิการเกิด relaxation ของ plasticizer rich phase, Ts คือ อุณหภูมิการ
เกิ ด relaxation ของ starch rich phase ซึ งถือได้ว่าเป็ น glass transition temperature (Tg) ของ
thermoplastic starch, Tdeform เป็ นอุณหภูมิทีชิ นงานเริ มเกิดการเสี ยรู ป และเทคนิ ค DMA ยังให้ขอ้
มูลค่า storage modulus (G') ของชินงานทีอุณหภูมิต่างๆ
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ภาพที 70 ผลการทดสอบด้วยเทคนิค DMA ของชินงาน TPS เมือใช้ BHA เป็ นพลาสติไซเซอร์
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ภาพที 71 ผลการทดสอบด้วยเทคนิค DMA ของชินงาน TPS เมือใช้กลีเซอรอลและอนุพนั ธ์ของเอ
ไมด์เป็ นพลาสติไซเซอร์
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ตารางที 7 ค่าต่างๆทีได้จากการทดสอบด้วยเทคนิค DMA
Sample

TP
(°C)

Tg
(°C)

Tdeform
(°C)

G-TPS-30

-43
-36
N/A
-33
-42
-21
N/A

61
69
123
92
84
53
83, 108

83
98
128
120
113
90
123

BHF-TPS-30
BHA-TPS-25
BHA-TPS-30
BHA-TPS-30-BBB
BHA-TPS-35
BHA90+BHB10-TPS-30

G´ at
TP
(MPa)
651
587
N/A
886
895
808
N/A

G´ at
Tg
(MPa)
2.5
1.0
12
2.4
1.8
6.5
6.1, 0.9

G´ at
-50 °C
(MPa)
795
759
742
897
999
1207
631

G´ at
25 °C
(MPa)
255
110
535
360
238
133
304

จากภาพที 70 พบว่าเมือใช้ BHA เป็ นพลาสติไซเซอร์ ในปริ มาณ 25, 30 และ 35% โดย
นําหนัก ค่า Tg ของชินงาน TPS ทีเติมพลาสติไซเซอร์ ลงไป 25% โดยนําหนักจะมีค่าสู งสุ ดรองลงมา
คือเมือใช้ BHA 30% และ 35% ตามลําดับเนืองจากว่าปริ มาณพลาสติไซเซอร์ ทีมากขึนจะไปทําลาย
พัน ธะไฮโดรเจนระหว่า งสายโซ่ โ มเลกุ ล ของแป้ งได้ม ากขึ นจึ ง ทํา ให้ส ายโซ่ โมเลกุ ล ของแป้ ง
เคลือนไหวได้ง่ายขึน ซึ งอุณหภูมิ Tg ของชิ นงานสู ตร BHA-TPS-35 เท่ากับ 53 °C ส่ วนชินงานสู ตร
BHA-TPS-30 และ BHA-TPS-25 มีอุณหภูมิ Tg เท่ากับ 93 และ123 °C ตามลําดับ
จากภาพที 71 พบว่าเมือใช้กลีเซอรอลและอนุพนั ธ์ของเอไมด์ เป็ นพลาสติไซเซอร์ ใน
ปริ มาณ 30% โดยนําหนัก ชิ นงานสู ตร BHA-TPS-30 มีอุณหภูมิ Tg สู งกว่าชิ นงานสู ตร BHF-TPS30 และ G-TPS-30 ตามลําดับ เนืองจาก BHA และ BHF สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุล
ของแป้ งทีแข็งแรงกว่า glycerol รวมทังมีโครงสร้างทีใหญ่กว่าเมือได้รับแรงเฉื อนทีอุณหภูมิเพิมขึน
จึงทําให้สายโซ่โมเลกุลของแป้ งเคลือนไหวได้ยากกว่า ส่ วนการที BHA-TPS-30 มีอุณหภูมิ Tg สู ง
กว่า BHF-TPS-30 เนืองจากว่า BHA มีโครงสร้างทีใหญ่กว่าและสามารถขัดขวางการทีเคลือนไหว
ของสายโซ่โมเลกุลของแป้ งได้ดีกว่าจึงทําให้อุณหภูมิ Tg สู งกว่า
สําหรับชิ นงานสู ตร BHA-TPS-30-BBB มีอุณหภูมิ Tg ตํากว่าชิ นงานสู ตร BHA-TPS30 เล็กน้อย อาจเกิดจากขันตอนการเคลือบผิวทีมีการจุ่มลงไปในสารเคลือบผิวทีละลายใน ethanol
ซึงทําให้โมเลกุลของ ethanol แทรกเข้าไประหว่างสายโซ่โมเลกุลของแป้ งทําให้สายโซ่โมเลกุลของ
แป้ งเคลือนไหวได้ง่ายขึนส่ งผลให้อุณหภูมิ Tg ตํากว่าชินงานทีไม่ได้เคลือบผิว
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สําหรับชิ นงานสู ตร BHA 90+BHB 10-TPS-30 เป็ นการใช้พลาสติไซเซอร์ ผสม
ระหว่าง BHA กับ BHB ซึ งจะพบว่ามีอุณหภูมิ Tg สองค่า ค่า Tg แรกเกิดทีอุณหภูมิ 83 °C เกิดจาก
แรงเฉื อนและพลังงานความร้ อนที ให้เข้าไปสามารถเอาชนะแรงยึดเหนี ยวระหว่าง BHA กับ
โมเลกุลของแป้ งจึงทําให้สายโซ่โมเลกุลของแป้ งเคลือนไหว ส่ วน Tg ค่าทีสองเกิดอุณหภูมิ 108 °C
เป็ นผลมาจาก BHB มีโครงสร้างโมเลกุลทีใหญ่จึงทําการ plasticize โมเลกุลของแป้ งได้ยากทําให้
สายโซ่โมเลกุลของแป้ งเคลือนไหวได้ยากขึน

4.12 การศึกษาเสถียรภาพทางความร้ อนของชินงานโดยใช้ เทคนิค TGA
ในการศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนโดยใช้เทคนิ ค TGA มีการให้ความร้ อนตังแต่
อุณหภูมิ 50-700 °C ทีอัตราการให้ความร้อนเท่ากับ 10 °C/min ภายใต้บรรยากาศของไนโตรเจน
ซึ งจากผลการทดลองค่าแกน y คือ ค่าร้อยละของนําหนักทีลดลงเนื องจากการสลายตัวทางความ
ร้อน ค่าแกน x อุณหภูมิในการสลายตัว โดยในงานวิจยั นี จะทําการเทียบกับอุณหภูมิการสลายตัว
เฉลียของ native starch (313.7°C) ซึ งทีอุณหภูมิ 313.7°C native starch มี % weight loss ประมาณ
60 % โดยแสดงเป็ นลักษณะเส้นประ [37]
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ภาพที 72 TGA thermogram ของแป้ งและชินงาน TPS ทีมีการเติมพลาสติไซเซอร์ลงไป 25 % โดย
นําหนัก
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ภาพที 73 TGA thermogram ของแป้ งและชินงาน TPS ทีมีการใส่ พลาสติไซเซอร์ ลงไป 30 % โดย
นําหนัก
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ภาพที 74 TGA thermogram ของแป้ งและชินงาน TPS ทีมีการใส่ พลาสติไซเซอร์ ลงไป 35 % โดย
นําหนัก
จากภาพที 72 พบว่าการสลายตัวของ native starch มีสองช่ วง โดยช่วงแรกจะเกิดที
อุณหภูมิประมาณ 100 °C ซึ งเป็ นการสู ญเสี ยนํา และช่วงทีสองเกิดทีอุณหภูมิประมาณ 314 °C ซึ ง
แสดงถึงการเริ มสลายตัวของโมเลกุลแป้ ง จากภาพที 72-74 เมือมีการเติมพลาสติไซเซอร์ เดียวโดย
เทียบทีเปอร์ เซ็นต์โดยนําหนักเท่ากันในแต่ละภาพพบว่าอุณหภูมิการสลายตัวที 60 % weight loss
แตกต่างกันโดยชินงาน TPS ทีใช้ BHF และ BHA เป็ นพลาสติไซเซอร์ มีอุณหภูมิการสลายตัวตํากว่า
การใช้ glycerol เป็ นพลาสติไซเซอร์ เนืองจาก BHF สามารถไปลดพันธะไฮโดรเจนทีเกิดระหว่าง
สายโซ่โมเลกุลของแป้ งได้ดีทีสุ ดรองลงมาคือ BHA และ glycerol ตามลําดับ เมือพันธะไฮโดรเจนที
เกิดระหว่างสายโซ่ โมเลกุลของแป้ งถูกทําลายไปจึงทําให้อุณหภูมิการสลายตัวของแป้ งตําลง และ
เมือพิจารณาพลาสติไซเซอร์ ทีใช้เป็ นชนิดเดียวกันพบว่าเมือใช้เปอร์ เซ็ นต์โดยนําหนักของพลาสติ
ไซเซอร์ มากขึนทําให้อุณหภูมิการสลายตัวที 60 % weight loss ลดลงเนืองจากเมือปริ มาณพลาสติ
ไซเซอร์ ทีใช้เพิมมากขึนสามารถไปลดพันธะไฮโดรเจนทีเกิ ดระหว่างสายโซ่ โมเลกุลของแป้ งได้ดี
ขึน
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เมือมีการใช้พลาสติไซเซอร์ ผสมพบว่าชิ นงาน TPS ทีมีการผสม BHB เพือใช้เป็ นพลา
สติไซเซอร์ มี อุณหภูมิการสลายตัวที 60 % weight loss สู งกว่ากรณี ทีไม่ผสม BHB ลงไปเนืองจาก
เมือเติม BHB ลงไปแทน BHF หรื อ BHA บางส่ วนทําให้ปริ มาณของ BHF หรื อ BHA ทีใช้นอ้ ยลง
และมีผลทําให้การทําลายพันธะไฮโดรเจนทีเกิดระหว่างสายโซ่โมเลกุลของแป้ งลดลง

ตารางที 8 ค่าอุณหภูมิการสลายตัวและอุณหภูมิการสลายตัวที 60 % weight loss ของชินงาน TPS
สู ตร
Starch
G-TPS-35
G-TPS-30
G-TPS-25
BHF-TPS-35
BHF-TPS-30
BHF-TPS-25
BHA-TPS-35
BHA-TPS-30
BHA-TPS-25
BHF 75+BHB 25-TPS-35
BHA 80+BHB 20-TPS-35
BHA 90+BHB 10-TPS-30

อุณหภูมิเริ มสลายตัว
(°C)
309.1
289.1
290.3
294.6
248.3
258.1
261.8
265.2
266.3
260.2
262.4
263.3
262.2

อุณหภูมิการสลายตัวที
60 % weight loss (°C)
313.7
299.1
303.2
308.0
282.7
286.2
293.3
297.1
297.3
295.4
296.5
296.6
299.1

บทที 5
สรุปผลการทดลองและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการทดลอง
การศึกษาวิจยั ในครังนี มีจุดประสงค์เพือปรับปรุ งสมบัติเชิ งกลและการดูดซับความชืน
ของเทอร์ โมพลาสติกทีเตรี ยมจากแป้ งโดยใช้พลาสติไซเซอร์ และสารเคลือบผิว ในการทดลองได้
สังเคราะห์พลาสติไซเซอร์ 3 ชนิดคือ BHF, BHA และ BHB รวมทังสารเคลือบผิว 3 ชนิดคือ BBF,
BBA และ BBB ซึ งจากผลการพิสูจน์เอกลักษณ์ดว้ ยเทคนิค  FT-IR และ 1H-NMR ยืนยันได้ว่า
สามารถสังเคราะห์สารดังกล่าวได้สาํ เร็ จ
ในการผสมพบว่าเมือใช้ glycerol, BHF และ BHA เป็ นพลาสติไซเซอร์ ในอัตราส่ วน
25, 30 และ 35% โดยนําหนัก แป้ งสามารถหลอมเข้ากับพลาสติไซเซอร์ ทีใส่ ลงไปได้ แต่เมือ
เปลียนพลาสติไซเซอร์ เป็ น BHB ซึ งพบว่าแป้ งไม่สามารถหลอมเข้ากับ BHB ในขณะทําการผสม
น่าจะเกิดจากโครงสร้างของ BHB ทีมีขนาดใหญ่กว่าพลาสติไซเซอร์ ชนิ ดอืนจึงขัดขวางการเกิ ด
plasticization ดังนันจึงใช้พลาสติไซเซอร์ ผสมระหว่าง BHF กับ BHB และ BHA กับ BHB แทน
การใช้ BHB เป็ นพลาสติไซเซอร์ เพียงอย่างเดียว
จากการทดสอบด้วยเทคนิค SEM กับผิวชิ นงาน TPS ทีเกิดการแตกหักพบว่ามีความ
เป็ นเนือเดียวและเรี ยบมากขึนเนืองจากว่ากระบวนการ plasticization จะทําภายใต้สภาวะความร้อน
และแรงเฉือน โดยพลาสติไซเซอร์ ทีใส่ เข้าไปจะไปทําลายพันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่โมเลกุล
ของแป้ ง แล้วพลาสติไซเซอร์จะไปเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของแป้ ง
จากการทดสอบสมบัติเชิงกลพบว่าค่า tensile modulus ของชิ นงาน TPS เมือใช้ BHA
เป็ นพลาสติไซเซอร์ มีค่ามากทีสุ ดรองลงมาคือ BHF และ glycerol ตามลําดับเนืองจาก BHA และ
BHF สามารถเกิ ดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของแป้ งทีแข็งแรงกว่า glycerol เมือได้รับแรงดึง
สามารถขัดขวางการเคลือนทีของสายโซ่ โมเลกุลของแป้ งได้ดีกว่า ส่ วนการที BHA มี tensile
modulus ทีสู งกว่า BHF เนืองจากว่า BHA มีโครงสร้างทีใหญ่กว่าสามารถขัดขวางการเคลือนทีของ
สายโซ่ โมเลกุลของแป้ งได้ดีกว่า เมือใช้ BHF หรื อ BHA เป็ นพลาสติไซเซอร์ พบว่า ค่า tensile
strength ของชินงาน TPS มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก แต่จะมีค่าสู งกว่าการใช้ glycerol เป็ นพลาสติ
ไซเซอร์ เล็กน้อย
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เมือมีการเติม BHB ลงไปเพือใช้เป็ นพลาสติไซเซอร์ ผสมพบว่าค่า tensile modulus
และ tensile strength ของชินงาน TPS มีค่าสู งขึนแต่ค่า strain at break (%) มีค่าลดลงเนื องจากว่า
BHB มีโครงสร้ างที ใหญ่การเข้าไปพลาสติไซส์ แป้ งจึงเกิ ดได้ยาก รวมทังยังมี หมู่ benzene จึง
ขัดขวางการเคลือนทีของสายโซ่โมเลกุลของแป้ งเมือได้รับแรงดึง
เมือนําชิ นงาน TPS เก็บภายใต้ความชื นสัมพัทธ์ 53% เป็ นเวลา 15 วัน ส่ งผลให้สมบัติ
ด้าน tensile properties เปลียนไปอย่างเห็นได้ชดั เนืองจากโมเลกุลของนําทีชิ นงาน TPS ดูดซับเข้า
ไปจะทําตัวเป็ นพลาสติไซเซอร์ ซึ งจะไปลดความความแข็งแรงของพันธะไฮโดรเจนระหว่างสาย
โซ่ โมเลกุลของแป้ งให้น้อยลง ทําให้ค่า tensile modulus และ tensile strength ของชิ นงาน TPS
ลดลง ส่ วนค่า strain at break (%) มีค่าเพิมมากขึน
ค่าเปอร์ เซ็นต์การดูดซับความชื นของชิ นงาน TPS ทีใช้ glycerol เป็ นพลาสติไซเซอร์
จะมีค่ามากทีสุ ด รองลงมาคือ BHF และ BHA ตามลําดับ เนื องจากว่าสารประกอบเอไมด์สามารถ
เกิดพันธะไฮโดรเจนทีแข็งแรงกับโมเลกุลของแป้ งมากกว่า glycerol จึงสามารถป้ องกันโมเลกุลของ
นําทีจะเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของแป้ งหรื อพลาสติไซเซอร์ ได้ดีกว่า และยังพบอีกว่าการ
ใช้ BHA เป็ นพลาสติไซเซอร์ จะมีค่าการดูดซับความชื นน้อยกว่า BHF เนืองจาก BHA มีความเป็ น
hydrophobic มากกว่า BHF นอกจากนี ยังพบอีกว่าการผสม BHB ลงไปเป็ นพลาสติไซเซอร์ ผสมจะ
เพิมความต้านทานในการดูดซับความชืนของชินงาน TPS ได้ดีขึน เนื องจากว่าโครงสร้างของ BHB
มีหมู่ benzene อยูท่ าํ ให้มีความเป็ น hydrophobic เพิมมากขึนจึงป้ องกันการดูดซับความชื นได้ดีขึน
สําหรับชินงานทีผ่านการเคลือบผิวจะมีค่าการดูดซับความชืนทีตํากว่าชินงานทีไม่ผา่ นการเคลือบผิว
อุณหภูมิ Tg (glass transition temperature) ของชิ นงานเมือใช้ BHA เป็ นพลาสติไซ
เซอร์ จะสู งกว่ากรณี ทีใช้ BHF และ glycerol เป็ นพลาสติไซเซอร์ ตามลําดับ เนืองจาก BHA และ
BHF สามารถเกิ ดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของแป้ งทีแข็งแรงกว่า glycerol รวมทัง BHA มี
โครงสร้างทีใหญ่กว่า BHF และ glycerol จึงสามารถขัดขวางการทีเคลือนไหวของสายโซ่ โมเลกุล
ของแป้ งได้ดีกว่าจึงทําให้อุณหภูมิ Tg สู งกว่า สําหรับชิ นงานทีใช้พลาสติไซเซอร์ ผสมระหว่าง BHA
กับ BHB พบว่ามีอุณหภูมิ Tg สองตําแหน่งตําแหน่งแรก เกิดจากแรงเฉื อนและพลังงานความร้อนที
ให้เข้าไปสามารถเอาชนะแรงยึดเหนี ยวระหว่าง BHA กับโมเลกุลของแป้ งจึงทําให้สายโซ่ โมเลกุล
ของแป้ งเคลือนไหว ส่ วนตําแหน่งทีสองเป็ นผลมาจาก BHB มีโครงสร้างโมเลกุลทีใหญ่จึงทําการ
plasticize โมเลกุลของแป้ งได้ยากทําให้สายโซ่โมเลกุลของแป้ งเคลือนไหวได้ยากขึน
ชิ นงาน TPS ทีใช้ BHF หรื อ BHA เป็ นพลาสติไซเซอร์ มีอุณหภูมิการสลายตัวตํากว่า
การใช้ glycerol เป็ นพลาสติไซเซอร์ เนืองจาก BHF สามารถไปลดพันธะไฮโดรเจนทีเกิดระหว่าง
สายโซ่โมเลกุลของแป้ งได้ดีทีสุ ดรองลงมาคือ BHA และ glycerol ตามลําดับ เมือพันธะไฮโดรเจนที
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เกิดระหว่างสายโซ่ โมเลกุลของแป้ งถูกทําลายไปจึงทําให้อุณหภูมิการสลายตัวของแป้ งตําลง และ
เมือมีการผสม BHB เพือใช้เป็ นพลาสติไซเซอร์ ผสม พบว่าอุณหภูมิการสลายตัวสู งกว่ากรณี ทีไม่
ผสม BHB ลงไปเนืองจาก เมือเติม BHB ลงไปแทน BHF หรื อ BHA บางส่ วนทําให้ปริ มาณของ
BHF หรื อ BHA ทีใช้นอ้ ยลง การทําลายพันธะไฮโดรเจนทีเกิดระหว่างสายโซ่ โมเลกุลของแป้ งจึง
ลดลง
จากการทดสอบด้วยเทคนิ ค XRD เมือนําชิ นงาน TPS มาเก็บในสภาวะความชื น
สัมพัทธ์ 53% เป็ นเวลา 60 วัน พบว่าเมือใช้ glycerol เป็ นพลาสติไซเซอร์ จะมีปริ มาณผลึกเพิมขึน
มากทีสุ ด แต่เมือใช้ BHF เป็ นพลาสติไซเซอร์ ปริ มาณผลึกจะมีการเพิมขึนเล็กน้อย สําหรับชิ นงานที
ใช้ BHA เป็ นพลาสติไซเซอร์ และชินงานทีมีการเคลือบผิวจะมีปริ มาณผลึกลดลง
5.2 ข้ อเสนอแนะ
อาจจะใช้พลาสติไซเซอร์ ตวั อืนมาผสมกับพลาสติไซเซอร์ ทีสังเคราะห์ได้ในงานวิจยั นี
เพือจะปรับปรุ งชิ นงาน TPS ให้มีสมบัติดา้ นต่างๆดียิงขึน เช่น อนุ พนั ธ์ของยูเรี ยเนื องจากสามารถ
เกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของแป้ งทีแข็งแรง
นอกจากนีอาจทําการผสมเส้นใยจากธรรมชาติ เช่น เส้นใยกล้วย เส้นใยปอ เป็ นต้น ซึ ง
อาจทําให้สมบัติดา้ นต่างๆดีขึน
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