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บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของสภาวะในการเตรี ย มเจลแป ง และปริ ม าณสารเชื่ อ มขวางต อ
คุณสมบัติของไฮโดรเจลจากแปงมันสําปะหลังและแปงพุทธรักษาซึ่งสังเคราะหโดยปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันของแปง
กับซัคซินิคแอนไฮไดรดโดยมี 4-ไดเมทิลอะมิโนไพริดินเปนสารเรงปฏิกิริยา จากผลการทดลองพบวาการใชสภาวะในการ
เตรียมเจลแปงที่อุณหภูมิ 121 0C ความดัน 15 psi เปนเวลา 15 นาที จะทําใหเม็ดแปงแตกและกระจายตัวไดดีกวาที่
อุณหภูมิ 95 0C เปนเวลา 15 นาที โดยแปงมันสําปะหลังมีการแตกกระจายของเม็ดแปงอยางสมบูรณ เนื้อเจลมี

ลักษณะที่สม่ําเสมอและไมพบชิ้นสวนของเม็ดแปง ในขณะที่เม็ดแปงพุทธรักษาจะยังคงเห็นเปนชิ้นสวนของเม็ด
แปงโดยมีชิ้นสวนเล็กๆ ที่แตกออกมากระจายแทรกอยูทั่วไป เมื่อนําเจลแปงที่ไดไปสังเคราะหไฮโดรเจลโดยใช
อัตราสวนโดยโมลของซัคซินิคแอนไฮไดรดตอหนวยกลูโคสแอนไฮดรัสเทากับ 5:1 และ 10:1 พบวาการเพิ่มปริมาณ
ของซัคซินิคแอนไฮไดรดจะทําใหไดไฮโดรเจลที่มีความสามารถในการดูดซับน้ําลดลง โดยไฮโดรเจลที่สังเคราะหจาก
เจลแปงซึ่งเตรียมที่อุณหภูมิ 1210C ภายใตความดัน 15 psi มีความสามารถในการดูดซับน้ําสูงกวาที่สังเคราะหจากเจ
ลแปงซึ่งเตรียมที่อุณหภูมิ 95 0C ไฮโดรเจลที่เตรียมจากแปงมันสําปะหลังมีคาการดูดซับน้ําสูงสุดที่ 92 g/g-ไฮโดรเจลแหง
เมื่อใชสภาวะในการเตรียมเจลแปงที่อุณหภูมิ 1210C ความดัน 15 psi และอัตราสวนโดยโมลของสารเชื่อมขวางเทากับ
5:1 ในขณะที่ไฮโดรเจลที่เตรียมจากแปงพุทธรักษาในสภาวะเดียวกัน ใหคาการดูดซับน้ําสูงสุดต่ํากวาเล็กนอย (89 g/g)

ABSTRACT
Effects of condition of starch gel preparation and molar ratio of crosslinking agent on
properties of hydrogels prepared from cassava and canna starches by reaction of starch with
succinic anhydride, using 4-dimethylaminopyridine as an esterification catalyst, were investigated.
Starch granules gelatinized at 121 0C, 15 psi for 15 min exhibited more degree of disintegration and
dispersion, compared to those gelatinized at 950C for 15 min. Cassava starch granules were
completely dispersed and homogeneous gel without granule fragments was observed, whereas large
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and small fragments of granules were still remained for the case of canna starch. All starch gels
obtained were used for hydrogel synthesis by using the mole ratios of succinic anhydride to glucoanyhydro uint of 5:1 and 10:1. Increase in the ratio of succinic anhydride resulted in decreasing water
absorbency of the hydrogels. Hydrogels prepared from starch gelatinized at 121 0C, 15 psi displayed
more water absorbency than those from starch gelatinized at 950C. Hydrogel from cassava starch
had the highest water absorbency at 92 g-water/g- dry hydrogel when being prepared from starch
gelatinized at 121 0C, 15 psi and using a mole ratio of succinic anhydride to gluco-anyhydro unit of 5:1.
Hydrogel from canna starch displayed a slight lower water absorbency (92 g-water/g- dry hydrogel)
under the same conditions.
Keywords : hydrogel; water absorbent; crosslinking agent; starch
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บทนํา
ไฮโดรเจล (hydrogel) เปนโครงรางตาขาย (network) ของโพลิเมอรที่มีความสามารถในการกักเก็บ
ของเหลวไวในตัวเองไดในปริมาณมาก จากคุณสมบัติดังกลาวทําใหมีการนําไฮโดรเจลไปใชประโยชนในดาน
ตางๆ มากมายเชน ใชดูดซับของเสียจากการขับถายของรางกาย ทางการเกษตรใชในการเคลือบเมล็ดพันธุ
เคลือบปุย ยาฆาแมลง ทางการแพทยใชเปนตัวนําพายา เปนตน วัสดุที่ใชในการสังเคราะหไฮโดรเจลอาจเปนโพลิ
เมอรสังเคราะห (synthetic polymer) จากผลิตภัณฑปโตรเคมีหรือโพลิเมอรจากธรรมชาติ (natural polymer) ซึ่ง
การใชโพลิเมอรจากธรรมชาติมีขอดีคือ ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิต ทั้งยังสามารถยอยสลายเองตาม
ธรรมชาติและไมเปนพิษเมื่อเกิดการยอยสลายแลว โพลิเมอรจากธรรมชาติที่นํามาใชสังเคราะหไฮโดรเจลเชน
โปรตีน เซลลูโลส ไคโตซาน กัมและแปง เปนตน แปงเปนวัสดุธรรมชาติที่ทําใหมีความบริสุทธิ์ไดงาย มีราคาถูก
หาไดงายและมีการนํามาใชประโยชนดานตางๆ มากมาย จึงเปนวัสดุที่นาสนใจที่จะนํามาใชในการผลิตไฮโดร
เจล จากการสํารวจงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําแปงมาสังเคราะหไฮโดรเจล พบวามีการศึกษาการใชแปงชนิด
ตางๆ เปนวัตถุดิบเริ่มตน เชน แปงมันสําปะหลัง (Kiatkamjornwong และคณะ, 2002) แปงมันฝรั่ง (Yoshimura
และคณะ, 2006) แปงมันเทศ (Qunyi, และ Ganwei, 2005) และแปงสาคู (Lee และคณะ, 2005) เปนตน สวน
วิธีการที่ใชสังเคราะหไฮโดรเจลจากแปงมีหลายวิธีการซึ่งอาจจัดไดเปนกลุมดังนี้ การสังเคราะหจากปฏิกิริยาโพลิ
เมอรไรเซชันแบบขั้นตอนเดียว (Bajpai และ Saxena , 2004; Castellano และคณะ, 1994) และแบบสอง
ขั้นตอนจากการเกิดอนุมูลอิสระ (Bhuniya และคณะ, 2003; Masci และคณะ, 2002) การสังเคราะหดวย
วิธีการครอสลิงคโดยใชสารเคมีที่มีหลายหมูฟงกชัน (Akiyoshi และคณะ, 1996) การเหนี่ยวนําใหเกิดโพลิเมอร
ดวยการใชรังสีเพื่อใหเกิดการครอสลิงค (Hashim และคณะ, 2000; Ceresh และคณะ, 2002) และวิธีการรวมตัว
ทางกายภาพ (physical self-assembly) (Janes และคณะ, 2002; Akiyoshi และคณะ, 1993)
ในขั้นตอนการสังเคราะหไฮโดรเจลจากแปงดิบนั้นจะตองเริ่มจากการทําใหอะไมโลสและอะไมโลเพกติ
นซึ่งเปนองคประกอบหลักในเม็ดแปงมีการกระจายตัวออกมากอน จากนั้นโมเลกุลแปงจะเขาทําปฏิกิริยากับ
สารเคมีที่ใชในการสังเคราะหไฮโดรเจล Yoshimura และคณะ (2006) ศึกษาการสังเคราะหไฮโดรเจลจากแปงมัน
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ฝรั่งโดยเตรียมเจลแปง 2 แบบคือ ละลายเม็ดแปงดวยตัวทําละลายไดเมทิลซัลฟอกไซด (dimethylsulfoxide,
DMSO) และในน้ํารอน ทําการสังเคราะหไฮโดรเจลดวยวิธีการครอสลิงคโดยใชซัคซินิคแอนไฮไดรดโดยมี 4- อะมิ
โนไพริดินเปนสารเรงปฏิริยา พบวาไฮโดรเจลที่สังเคราะหไดจากแปงในตัวทําละลาย DMSO ใหคาการดูดซับน้ํา
สูงสุดที่ 120 g/g ในขณะที่ไฮโดรเจลจากแปงที่ละลายดวยน้ํารอนและใชน้ําเปนตัวกลางในการสังเคราะหพบวา
ใหคาการดูดซับน้ําสูงสุดที่ 70 g/g
ซึ่งผลจากการศึกษานี้บงชี้วานอกจากชนิดของสารตัวกลางที่ใชในการ
สังเคราะหไฮโดรเจลแลว ระดับการกระจายตัวของเม็ดแปงกอนทําการสังเคราะหไฮโดรเจลก็อาจเปนปจจัย
สําคัญที่มีผลตอคุณภาพของไฮโดรเจลที่สังเคราะหได ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาผลของระดับ
การกระจายตัวของเม็ดแปงตอคุณลักษณะของไฮโดรเจลโดยเฉพาะทางดานความสามารถในการดูดซับน้ําของ
ไฮโดรเจล โดยเลือกใชแปง 2 ชนิดคือ แปงมันสําปะหลังและแปงพุทธรักษา ซึ่งมีความสามารถในการพองตัวและ
ลักษณะการแตกตัวของเม็ดแปงที่แตกตางกัน ใชสภาวะในการเตรียมเจลแปง 2 แบบคือ ที่อุณหภูมิ 95 0C เปน
เวลา 15 นาที และที่ 121 0C ภายใตความดัน 15 psi เปนเวลา 15 นาที โดยมีน้ําเปนตัวทําละลาย นอกจากนี้ยัง
ไดศึกษาถึงผลของปริมาณสารเชื่อมขวางตอคุณภาพของไฮโดรเจลดวย โดยการสังเคราะหไฮโดรเจลจะใชวิธีการ
ตามรายงานของ Yoshimura และคณะ (2006)

อุปกรณ และวิธกี าร
1. วัตถุดิบและสารเคมี
-แปงมันสําปะหลังสายพันธุ KU 50 และแปงพุทธรักษาสายพันธุจีน
-ซัคซินิคแอนไฮไดรด (succinic anhydride) ความบริสุทธิ์ 97% เปนผลิตภัณฑของบริษัท Fluka
-4-ไดเมทิลอะมิโนไพริดิน (4-dimethylaminopyridine) ความบริสุทธิ์ 98% เปนผลิตภัณฑของบริษัท Fluka
-เมทานอล (methanol) เกรดทางการคา
2. การสังเคราะหไฮโดรเจลจากแปง (Yoshimura และคณะ, 2006)
เตรียมเจลแปงโดยใชแปง 2% ในน้ํารอน ควบคุมอุณหภูมิท่ี 95 0C เปนเวลา 15 นาที (เจลแปง95) หรือที่
121 0C ภายใตความดัน 15 psi เปนเวลา 15 นาที (เจลแปง121/P) โดยใชหมอนึ่งความดันไอ เมื่ออุณหภูมิของ
เจลแปงที่ไดลดลงถึงอุณหภูมิหอง เติม 4-ไดเมทิลอะมิโนไพริดินที่อัตราสวนโดยโมลตอหนวยกลูโคสแอนไฮดรัส
เทากับ 1 ละลายจนสมบูรณ โดยกวนดวยแทงแมเหล็ก เติมซัคซินิคแอนไฮไดรดที่อัตราสวนโดยโมลตอหนวย
กลูโคสแอนไฮดรัสเทากับ 5 และ 10 ตามลําดับ ตั้งทิ้งไวเพื่อใหเกิดปฏิกิริยาโดยมีการกวนตลอดเวลาเปนเวลา
24 ชั่วโมง แลวปรับ pH ใหเปนกลางดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน จากนั้นตกตะกอนไฮโดรเจลดวย
เมทานอลและอบใหแหงที่อุณหภูมิ 50 0C นําไฮโดรเจลแหงไปบดและรอนผานตะแกรงอะลูมิเนียมเพื่อใหได
ขนาดผงไฮโดรเจล 425-500 µm
3. การวิเคราะหความสามารถในการดูดซับน้ําของไฮโดรเจล
ชั่งตัวอยางไฮโดรเจลแหง 0.2 g แชในน้ํากลั่นปริมาตร 200 ml ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมง กรองไฮโดร
เจลที่ไดหลังแชน้ําผานตะแกรงอะลูมิเนียมขนาด 150 µm ตั้งทิ้งไว 30 นาที ชั่งน้ําหนักไฮโดรเจลแลวนําคาที่ไดไป
คํานวณคาการดูดซับน้ําตามสูตร
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คาการดูดซับน้ํา (g/g)

=

(น้ําหนักไฮโดรเจลหลังกรอง – น้ําหนักไฮโดรเจลแหง)
น้ําหนักไฮโดรเจลแหง

ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง
1. ลักษณะของเจลแปงมันสําปะหลังและแปงพุทธรักษา
ลักษณะของเจลแปงมันสําปะหลังและแปงพุทธรักษาซึ่งเตรียมที่อุณหภูมิ 95 0C เปนเวลา 15 นาที
(เจลแปง95 ) และที่อุณหภูมิ 121 0C ภายใตความดัน 15 psi เปนเวลา 15 นาที (เจลแปง121/P ) ศึกษาดวยกลอง
จุลทรรศนที่กําลังขยาย 400 เทา แสดงดังรูปที่ 1 และ 2 พบวาเมื่อเตรียมเจลแปงที่อุณหภูมิ 95 0C เม็ดแปงมัน
สําปะหลังจะแตกกระจายตัวออกแตยังคงมีชิ้นสวนของเม็ดแปงอยูในสายละลาย ในขณะที่เม็ดแปงพุทธรักษา
สวนมากจะยังคงรูปของเม็ดแปง แตจะมีปลายดานหนึ่งที่แตกออกโดยโครงสรางที่เหลืออยูจะมีลักษณะซอนกัน
เปนชั้นๆ สวนเจลแปงที่เตรียมที่อุณหภูมิ 121 0C ภายใตความดัน พบวาเม็ดแปงมันสําปะหลังมีการแตกกระจาย
ของเม็ดแป งอย างสมบู รณ เนื้ อเจลมี ลัก ษณะที่สม่ํ าเสมอและไม พบชิ้ นส วนของเม็ดแปง ในขณะที่ เม็ดแป ง
พุทธรักษาจะแตกออกมากกวาที่ 950C แตยังคงเห็นเปนชิ้นสวนของเม็ดแปงโดยมีชิ้นสวนเล็กๆ ที่แตกออกมา
กระจายแทรกอยูทั่วไป จากผลการทดลองนี้สามารถสรุปไดวาแปงพุทธรักษามีโครงสรางการจัดเรียงตัวภายในที่
แข็งแรงกวาแปงมันสําปะหลัง และระดับการแตกตัวของเม็ดแปงจะขึ้นกับสภาวะที่ใชโดยการใชอุณหภูมิที่สูงขึ้น
รวมกับความดันจะทําใหเม็ดแปงแตกตัวไดมากขึ้น เนื่องจากการเจลาติไนสแปงที่อุณหภูมิสูงจะทําใหพันธะ
ระหวางองคประกอบภายในเม็ดแปงถูกทําลายทําใหน้ําแทรกเขาไปในเม็ดแปงเกิดการพองตัวของเม็ดแปงขึ้น
และเมื่อเตรียมในสภาวะที่ความดันสูง แรงดันจะชวยทําใหเม็ดแปงแตกกระจายตัวออกไดดียิ่งขึ้น

cassava

canna

Figure1 Light micrographs (x400) of cassava and canna starches gelatinized at 950C for 15 min.

cassava

canna

Figure2 Light micrographs (x400) of cassava and canna starches gelatinized at 1210C, 15 psi for 15
min.
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2. ลักษณะทางกายภาพของไฮโดรเจลหลังการตกตะกอนดวยเมทานอล
ลักษณะของไฮโดรเจลที่สังเคราะหจากเจลแปง95 หลังการตกตะกอนดวยเมทานอลแสดงดังรูปที่ 3 พบวา
เมื่อใชอัตราสวนโดยโมลของซัคซินิคแอนไฮไดรดตอกลูโคสแอนไฮดรัสที่เทากัน ไฮโดรเจลที่เตรียมจากแปงมัน
สําปะหลังจะมีลักษณะเหลว คงรูปเล็กนอย สีออกขาว สวนไฮโดรเจลที่สังเคราะหจากแปงพุทธรักษาจะคงรูป
เหนียว ยืดหยุนและมีเนื้อที่แนนกวาและมีสีออกเขมกวา เมื่อเพิ่มอัตราสวนโดยโมลของซัคซินิคแอนไฮไดรดจาก
5:1 เปน 10:1 ไฮโดรเจลที่ไดจากทั้งแปงมันสําปะหลังและแปงพุทธรักษาจะมีลักษณะเนื้อที่เหนียวและแนนมาก
ขึ้น เนื่องจากปริมาณสารเชื่อมขวางที่เพิ่มขึ้นจะทําใหระดับการเกิดครอสลิงคมากขึ้น โครงสรางภายในของไฮโดร
เจลจึงมีความแข็งแรงและแนนมากขึ้น (ปวีณา และคณะ, 2548)

hydrogel from cassava starch mole ratios 5:1

hydrogel from canna starch mole ratios 5:1

hydrogel from cassava starch mole ratios 10:1 hydrogel from canna starch mole ratios 10:1
Figure 3 Appearance of hydrogels (from starch gelatinized at 950C for 15 min) synthesized by
using mole ratios of succinic anhydride to gluco-anhydro unit at 5:1 and 10:1.
สวนลักษณะของไฮโดรเจลที่สังเคราะหจากเจลแปง121/P หลังการตกตะกอนดวยเมทานอล (รูปที่ 4) พบวาที่
อัตราสวนโมลที่เทากันไฮโดรเจลที่เตรียมจากแปงมันสําปะหลังมีลักษณะเหลว ไมคงตัวและเนื้อเจลใสมีสีขาว
บางสวนในขณะที่ไฮโดรเจลที่เตรียมจากแปงพุทธรักษา มีลักษณะเจลเหลว ไมคงตัว มีสวนใสบางสวน มีสีออก
เขมกวาไฮโดรเจลที่สังเคราะหจากแปงมันสําปะหลัง เมื่อเพิ่มอัตราสวนโดยโมลของซัคซินิคแอนไฮไดรดจาก 5:1
เปน 10:1 พบวาเนื้อของไฮโดรเจลจากแปงทั้งสองชนิดจะมีลักษณะเนื้อที่เหนียวและแนนมากขึ้น เนื่องจาก
การครอสลิงคที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณสารเชื่อมขวางจึงทําใหเนื้อของไฮโดรเจลยืดหยุนไดลดลงจึงคงรูปไดดีกวา
(ปวีณา และคณะ, 2548) ไฮโดรเจลที่เตรียมจากเจลแปง95จากแปงทั้งสองชนิดจะตกตะกอนดวยเมทานอลไดดี มี
ลักษณะสีออกขาวขุนมากกวาไฮโดรเจลที่เตรียมจาก เจลแปง121/P ที่ลักษณะเจลจะตกตะกอนไดชา และมี
ลักษณะสวนที่เปนเจลใสมากกวาที่เตรียมจากเจลแปง95 จากการตกตะกอนโดยเมทานอลในปริมาณที่เทากัน
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ไฮโดรเจลที่เตรียมจาก เจลแปง95 จะตกตะกอนไดดีกวาไฮโดรเจลที่เตรียมจากเจลแปง121/P ซึ่งคาดวานาจะ
เกี่ยวของกับลักษณะการแตกตัวของเม็ดแปงหลังการเจลาติไนซ โดยเม็ดแปงในเจลแปง95 จะแตกตัวและกระจาย
ตัวในตัวทําละลายไดนอยกวาเม็ดแปงของเจลแปง121/P เมื่อเกิดการครอสลิงคโดยสารเชื่อมขวางจะเกิดขึ้นที่ผิว
นอกของชิ้นสวนของเม็ดแปงทําใหชิ้นสวนเหลานี้อยูใกลชิดกันมากขึ้นและมีความหนาแนนที่สูงขึ้น จึงทําให
ตกตะกอนไดงายกวาไฮโดรเจลจากเจลแปง121/P ซึ่งเม็ดแปงมีการแตกตัวและกระจัดกระจายมาก การครอสลิงค
กับสารเชื่อมขวางเกิดขึ้นระหวางชิ้นสวนของเม็ดแปงที่เล็กกวาจึงทําใหมีความหนาแนนต่ําจึงตกตะกอนไดชา

hydrogel from cassava starch, mole ratios 5:1

hydrogel from canna starch, mole ratios 5:1

hydrogel from cassava starch,mole ratios 10:1 hydrogel from canna starch,mole ratios 10:1
Figure 4 Appearance of hydrogels (from starch gelatinized at 1210C, 15 psi for 15 min) synthesized
by using mole ratios of succinic anhydride to gluco-anhydro unit at 5:1 and 10:1.
3. ผลของอัตราสวนโดยโมลของซัคซินิกแอนไฮไดรดตอกูลโคสแอนไฮดรัสในแปงตอปริมาณการดูด
ซับน้ําของไฮโดรเจล
ปริมาณการดูดซับน้ําของไฮโดรเจลแหงที่สังเคราะหจากแปงมันสําปะหลังโดยใชอัตราสวนโดยโมลของ
ซัคซินิคแอนไฮไดรตอกลูโคสแอนไฮดรัสของแปงเทากับ 5:1 ของเจลแปง95 และ เจลแปง121/P มีคาเทากับ 67.1
และ 92.5 g/g-ไฮโดรเจลแหง ในขณะที่เมื่อเพิ่มอัตราสวนโดยโมลเปน 10:1 เจลแปง95 และ เจลแปง121/P ใหคา
ปริมาณการดูดซับน้ําเทากับ 54.3 และ 50.3 g/g-ไฮโดรเจลแหง ตามลําดับ สวนไฮโดรเจลที่สังเคราะหจากแปง
พุทธรักษาที่ใชอัตราสวนโดยโมลเทากับ 5:1 เจลแปง95 และ เจลแปง121/P ใหคาปริมาณการดูดซับน้ําเทากับ
61.4 และ 89.4 g/g-ไฮโดรเจลแหง และเมื่อใชอัตราสวนโดยโมลเทากับ 10:1 เจลแปง95 และ เจลแปง121/P ใหคา
ปริมาณการดูดซับน้ําเทากับ 46.1 และ 51.4 g/g-ไฮโดรเจลแหง ตามลําดับ ขอมูลที่ไดนี้บงชี้วาปริมาณของซัคซิ
นิคแอนไฮไดรดซึ่งใชเปนสารเชื่อมขวางเพื่อใหเกิดการครอสลิงคของโพลิเมอรในแปง (อะไมโลสและอะไมโล
เพกติน) เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอคุณภาพของไฮโดรเจลที่ได โดยถาใชในปริมาณที่มากขึ้น ระดับการเชื่อมขวาง
ที่มากขึ้นจะสงผลใหโครงสรางภายในของไฮโดรเจลมีความยืดหยุนลดลง ทําใหโครงสรางไมสามารถขยายตัวเพื่อ
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กักเก็บน้ําไดจึงสงผลใหคาการดูดซับน้ําลดลง ในขณะที่เมื่อใชปริมาณสารเชื่อมขวางที่เหมาะสมจะทําใหไฮโดร
เจลที่ไดมีโครงสรางโพลิเมอรที่มีความยืดหยุนมากกวาและสามารถขยายตัวไดดี จึงสามารถกักเก็บน้ําไวใน
โครงสรางไดปริมาณสูงกวา (ปวีณา และคณะ, 2548) ดังนั้นการใชปริมาณสารเชื่อมขวางที่อัตราสวนโดยโมล
เทากับ 5:1 ในการสังเคราะหไฮโดรเจลจากแปงทั้งสองชนิดและจากสภาวะการเตรียมเจลทั้งสองสภาวะจึงเปน
อัตราสวนที่เหมาะสมกวาการใชที่อัตราสวนโดยโมลเทากับ 10:1
4. ผลของสภาวะการเจลาติไนสแปงตอปริมาณการดูดซับน้ําของไฮโดรเจล
จากผลการศึกษาสภาวะการเจลาติไนซตอคุณสมบัติการดูดซับน้ําของไฮโดรเจลจากแปง พบวาในกรณี
ของแปงมันสําปะหลังไฮโดรเจลที่เตรียมจากเจลแปง95ใชอัตราสวนโดยโมลของสารเชื่อมขวางเทากับ 5:1 และ
10:1 มีปริมาณการดูดซับน้ํา 67.1 และ 54.3 g/g-ไฮโดรเจลแหง ในขณะที่ไฮโดรเจลที่เตรียมจากเจลแปง121/P มี
ปริมาณการดูดซับน้ํา 92.5 และ 50.3 g/g-ไฮโดรเจลแหงตามลําดับ สําหรับแปงพุทธรักษา พบวาไฮโดรเจลที่
เตรียมจากเจลแปง95 โดยใชอัตราสวนโดยโมลของสารเชื่อมขวางเทากับ 5:1 และ 10:1 ดูดซับน้ําได 61.4 และ
46.1 g/g-ไฮโดรเจลแหง ในขณะที่ไฮโดรเจลจากเจลแปง121/P มีปริมาณการดูดซับน้ํา 89.4 และ 51.4 g/g-ไฮโดร
เจลแหงตามลําดับ ผลที่ไดนี้บงชี้วาการเตรียมเจลแปงโดยใชอุณหภูมิสูงภายใตความดันจะทําใหไดเจลที่มี
ความสามารถในการดูดซับน้ําสูงกวาไฮโดรเจลที่เตรียมจากเจลแปงทโดยใชอุณหภูมิต่ํากวา เนื่องจากที่อุณหภูมิ
สูงรวมกับการใชความดันจะทําใหอะไมโลส อะไมโลเพคตินและชิ้นสวนที่ยังเหลืออยูของเม็ดแปงกระจายตัวไดดี
ทําใหมีโอกาสในการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันของหมูไฮดรอกซิลในแปงกับสารเชื่อมขวางไดดีกวา ผลที่ไดนี้
สอดคลองกับรายงานของ Hashem และคณะ (2005) ที่สังเคราะหไฮโดรเจลจากแปงขาวโพดดวยวิธีการกราฟโพ
ลิเมอไรเซชัน โดยเปรียบเทียบผลของอุณหภูมิในการเจลาติไนซแปงที่ 65, 75 และ 85 0C พบวาที่อุณหภูมิเจลาติ
ไนซที่ 85 0C ไฮโดรเจลที่ไดดูดซับน้ําไดสูงสุด อยางไรก็ตามในงานวิจัยนี้พบวาเมื่อใชปริมาณสารเชื่อมขวางใน
ปริมาณมาก (ที่ 10:1) เจลแปง121/P และเจลแปง95มีปริมาณการดูดซับน้ําที่ไมแตกตางกันมากนัก ทั้งนี้อาจเปนผล
มาจากการเชื่อมขวางเกิดขึ้นสูงมากจนทําใหไมมีความแตกตางระหวางเจลที่มีการแตกตัวของเม็ดแปงตางกัน

สรุป
จากผลการทดลองสามารถสรุปไดวา สภาวะในการเตรียมเจลแปงและปริมาณของซัคซินิกแอนไฮไดรด
ซึ่งใชเปนสารเชื่อมขวางมีผลตอคุณสมบัติในการดูดซับน้ําของไฮโดรเจลที่สังเคราะหจากแปงมันสําปะหลังและ
แปงพุทธรักษา โดยเจลแปงที่เตรียมโดยใชอุณหภูมิ 121 0C ภายใตความดัน 15 psi เปนเวลา 15 นาที จะให
ไฮโดรเจลที่มีความสามารถในการดูดซับน้ํามากกวาที่เตรียมจากเจลที่อุณหภูมิ 95 0C เปนเวลา 15 นาที และ
อัตราสวนโดยโมลของซัคซินิคแอนไฮไดรตอกลูโคสแอนไฮดรัสของแปงเทากับ 5:1 จะไดไฮโดรเจลที่ มี
ความสามารถในการดูดซับน้ํามากกวาที่อัตราสวน 10:1 โดยที่สภาวะเดียวกัน ไฮโดรเจลที่สังเคราะหจากแปงมัน
สําปะหลังจะมีความสามารถในการดูดซับน้ํามากกวาไฮโดรเจลจากแปงพุทธรักษาเล็กนอย สําหรับแนวทางใน
การศึกษาพัฒนาตอไปคือ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมที่จะทําใหไดไฮโดรเจลที่ความสามารถในการ
ดูดซับน้ําไดสูงและสามารถตกตกตะกอนออกมาไดงายหลังการสังเคราะห
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