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การศึกษาวิจยั ในครังนีมีจุดประสงค์เพือปรับปรุ งสมบัติเชิ งกลและการดูดซับความชื น
ของเทอร์โมพลาสติกทีเตรี ยมจากแป้ งโดยใช้พลาสติไซเซอร์จากอนุพนั ธ์ของเอไมด์และสารเคลือบ
ผิวจากอนุพนั ธ์ของอีเธอร์ ในการทดลองได้ทาํ การสังเคราะห์พลาสติไซเซอร์ 3 ชนิดคือ N,N-bis( hydroxyethyl)formamide (BHF), N,N-bis(2-hydroxyethyl)acetamide (BHA) และ N,N-bis( hydroxyethyl)benzamide (BHB) รวมทังสารเคลื อบผิว 3 ชนิ ดคือ N,N-bis(2-(benzyloxy)ethyl)
formamide (BBF), N,N-bis(2-(benzyloxy)ethyl)acetamide (BBA) และ N,N-bis(2-(benzyloxy)
ethyl)benzamide (BBB) ผลการพิสูจน์เอกลักษณ์ดว้ ยเทคนิค  FT-IR และ 1H-NMR ยืนยันได้ว่า
สามารถสังเคราะห์สารดังกล่าวได้สําเร็ จ จากการทดสอบด้วยเทคนิค SEM พบว่าผิวชิ นงาน TPS ที
เกิดการแตกหักมีความเป็ นเนือเดียวกันและมีความเรี ยบมากขึน เมือใช้ BHF หรื อ BHA เป็ นพลาสติ
ไซเซอร์ ค่า tensile modulus และค่า tensile strength ของชิ นงาน TPS จะสู งกว่ากรณี ทีใช้ glycerol
เป็ นพลาสติไซเซอร์ เนืองจาก BHA และ BHF สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของแป้ งได้
แข็งแรงกว่า glycerol เมือได้รับแรงดึงสามารถขัดขวางการเคลือนทีของสายโซ่ โมเลกุลของแป้ งได้
ดีกว่า เมือมีการเติม BHB ลงไปเพือใช้เป็ นพลาสติไซเซอร์ ผสมพบว่าค่า tensile modulus และ
tensile strength มีค่าสู งขึน สําหรับชิ นงานทีใช้อนุ พนั ธ์ของเอไมด์เป็ นพลาสติไซเซอร์ มีค่าการดูด
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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วิท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี เป็ นงานวิจยั ที เกี ยวกับ การสั ง เคราะห์ พ ลาสติ ไ ซเซอร์ แ ละสาร
เคลือบผิวรวมทังทดสอบสมบัติดา้ นต่างๆ ซึ งการทีงานวิจยั นี สําเร็ จลุล่วงไปได้ก็เนืองมาจากผูจ้ ดั ทํา
ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลหลายๆท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง อาจารย์ ดร.อํานาจ สิ ทธัตตระกูล
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวิจิตรจรัส อาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ร่วมทีกรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา ให้ความรู ้และให้ขอ้ ชีแนะช่วยเหลือในการทํางานวิจยั มาโดย
ตลอด จึ ง ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ท ังสองท่ า นเป็ นอย่า งสู ง ขอขอบคุ ณ ภาควิช าวิท ยาการและ
วิศ วกรรมวัส ดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ศิ ลปากร ที
สนับสนุ นงบประมาณวัสดุและอุปกรณ์ในการทํางานวิจยั และค่าใช้จ่ายในการนําเสนอผลงานใน
งาน PACCON 2012 ณ ประเทศไทย ขอขอบคุณศูนย์ความเป็ นเลิศแห่งชาติดา้ นปิ โตรเลียม ปิ โตร
เคมีและวัสดุขนสู
ั ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สําหรับการสนับสนุ นเงิ นทุนวิจยั วัสดุ ในการทําวิจยั
ขอขอบคุณพีพินิจ เจียรระลึก ทีช่วยจัดหาเครื องมือและสารเคมีในการทํางานวิจยั ขอขอบคุณพีๆทุก
คนทีทํางานในภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุทีให้ความสะดวกในการทํางานวิจยั ขอขอบคุณ
พีพงศ์พล เอกบุตร และ พีปิ ยะวิทย์ สดสุ ชาติ ทีให้คาํ แนะนําและแนวทางการทํางานวิจยั ขอขอบคุณ
พี ๆและเพื อนๆ ในห้ อ งพัก วิ จ ัย และในกลุ่ ม วิ จ ัย ที คอยช่ ว ยเหลื อ และเป็ นกํา ลัง ใจ สุ ด ท้า ยนี
ขอขอบพระคุ ณ คุณพ่อและคุณแม่ทีคอยให้กาํ ลังใจและดูแลข้าพเจ้ามาตลอดชี วิต และพีน้องใน
ครอบครัวทีคอยเป็ นกําลังใจเสมอมา
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