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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงความทนต่อแรงกระแทก และความสามารถในการขึ้นรูปของ
กลูเตนจากข้าวสาลี (WG) โดยการเติมยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (ENR) เปรียบเทียบกับกลีเซอรัล ในงานวิจัย
นี้ได้แบ่งงานวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาหาปริมาณยาง ENR ที่เหมาะสมส าหรับการปรับปรุง WG 
และผลการท างานร่วมกันระหว่าง ENR และกลีเซอรัลที่มีต่อสมบัติของ WG  ชิ้นงานทดสอบถูกผสมและ
เตรียมชิ้นงานด้วยเครื่องผสมระบบปิด และเครื่องอัดขึ้นรูปด้วยความดัน ตามล าดับ ยาง ENR และกลี
เซอรัลถูกปรับเปลี่ยนปริมาณตั้งแต่ 10 ถึง 40 phr  ผลของชนิดและปริมาณสารปรับปรุงที่มีต่อ WG ถูก
ประเมินด้วยการทดสอบแรงดึง แรงกระแทก และการดูดซึมน้ า และการวิเคราะห์ทางความร้อน พฤติกรรม
การแตกหักและการกระจายตัวของยางถูกตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)  
จากผลการทดลองพบว่า การเพ่ิมขึ้นของยาง ENR หรือกลีเซอรัลส่งผลให้เกิดการลดลงของค่ามอดุลัสและ
ความต้านทานแรงดึง ยกเว้นกรณีปริมาณสารปรับปรุง 10 phr ในขณะที่ค่าการยืดตัว ณ จุดขาดและความ
ต้านทานแรงกระแทกมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Tg) ของ WG ที่ผ่านการ
ปรับปรุงมีแนวโน้มลดลงด้วยการเพ่ิมขึ้นของปริมาณยาง ENR หรือกลีเซอรัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีกลี
เซอรัล การมีอยู่ของกลีเซอรัลมีผลกระทบต่อค่าอุณหภูมิการสลายตัวเนื่องจากความร้อน (Td) แต่ในกรณี
ของการเติมยาง ENR ไม่พบการเปลี่ยนแปลง ความทนต่อน้ าของชิ้นงาน WG ถูกปรับปรุงโดยการมีอยู่ของ
ยาง ENR ในขณะที่การเพ่ิมขึ้นของกลีเซอรัลน าไปสู่การสูญเสียน้ าหนักของชิ้นงาน ณ เวลาในการแช่ชิ้นงาน
ที่ 2880 นาที ส าหรับผลของสัดส่วนยาง ENR และกลีเซอรัล พบว่า กลีเซอรัลมีส่วนในการช่วยเสริมความ
ทนต่อแรงดึง แต่ลดความทนต่อแรงกระแทกและความทนต่อน้ าของ WG ที่ถูกปรับปรุงด้วยยาง ENR  
ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคยาง ENR ถูกปรับปรุงด้วยการเติมกลีเซอรัล  ค่า Tg และ Td ของ WG 
ที่ถูกปรับปรุงด้วยยาง ENR เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อสัดส่วนของยาง ENR มีปริมาณมากข้ึน   
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Abstract 
 

 The aims of this research work were to enhance the impact resistance and 
processibilty of wheat gluten (WG) by the addition of epoxidized natural rubber (ENR) 
compared to glycerol. This work was divided into two parts: to study the optimum ENR 
content for improvement of WG and the effect of together functions between ENR and 
glycerol on the properties of WG. Tested specimens were mixed and prepared by internal 
mixer and compression molding machine, respectively. ENR and glycerol were varied from 
10 to 40 phr. The effects of modifier types and contents on WG were evaluated by tensile, 
impact and water absorption testing and thermal analysis. Fracture behavior and rubber 
dispersion were investigate with scanning electron microscope (SEM). The result revealed 
that the increase of ENR or Glycerol contents led to the decreases in tensile modulus and 
strength except for modifier content of 10 phr, whereas elongation at break and impact 
strength increased. Glass transition temperature (Tg) of modified WG tended to decreased 
with the increase of ENR or glycerol contents, especially for glycerol. The presence of 
glycerol affected on the decomposition temperature (Td) values but those were unchanged 
for case of ENR. Water resistant of WG specimen was improved by the presence of ENR 
whereas the increase of glycerol led to weight loss at immersion time of 2880 min. For the 
effect of ENR : glycerol ratios, it indicated that glycerol enhanced tensile resistances but 
suppressed impact and water resistances of modified WG by ENR. Sizes and dispersion of 
ENR particles were improved by the addition of glycerol. Tg and Td values of modified WG 
by ENR and glycerol increased when ENR fractions were increased.     
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