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บทคัดย่ อ
ลิกนินเป็ นพอลิเมอร์ทางชีวภาพที่พบได้ในโครงสร้างของ
ไม้ ทาหน้าที่ยดึ เกาะเส้นใยเซลลูโลสให้เชื่ อมติดกันและทาให้ไม้มี
โครงสร้างที่แข็งแรงขึ้น ลิกนิ นจะถูกกาจัดออกจากกระบวนการผลิต
กระดาษในรู ปของน้ าดาซึ่ งเป็ นของเสี ยจากกระบวนการ ในโครงงาน
นี้จึงได้ตกตะกอนลิกนิ นที่อยูภ่ ายในน้ าดาเพื่อนามาใช้ประโยชน์โดย
อาศัยวิธีการตกตะกอนด้วยกรดซัลฟูริกเข้มข้นที่ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
เท่ากับ 2 และละลายลิกนิ นในอะซิโตนเพื่อให้ได้ลิกนิ นที่มีน้ าหนัก
โมเลกุลต่าเนื่องจากสามารถเกิดปฏิกิริยาได้วอ่ งไว จากนั้นนาลิกนิ น
โมเลกุลต่ามาสังเคราะห์กบั น้ ามันพืช 3 ชนิด ได้แก่ น้ ามันลินสี ด
น้ ามันถัว่ เหลือง และน้ ามันทัง เพื่อศึกษาชนิ ดของน้ ามันพืชที่มีผลต่อ
การสังเคราะห์โอลิโกเมอร์ให้มีสมบัติการป้ องกันน้ าที่ดีข้ ึน ใน
โครงงานนี้ใช้วิธีการสังเคราะห์ตามวิธีของ Antonnson ซึ่งผลจากการ
สังเคราะห์แล้วทาให้ทราบว่าลิกนินสามารถทาปฏิกิริยากับกรดไขมัน
ในน้ ามันทังได้ในปริ มาณมากที่สุด โดยยืนยันจากผลการทดสอบด้วย
เครื่ องฟูเรี ยร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์
(FTIR)
และเครื่ องเจลเพอร์มีเอชันโครมาโตกราฟ (GPC) แล้วทาการวัดค่ามุม
สัมผัสของโอลิโกเมอร์ท้ งั 3 ชนิดด้วยการหยดน้ าลงบนฟิ ล์มของโอลิ
โกเมอร์ที่ผสมแป้ งมันสาปะหลัง พบว่า โอลิโกเมอร์ ระหว่างลิกนิ น
โมเลกุลต่ากับน้ ามันลินสี ดมีค่ามุมสัมผัสสู งสุ ดถึง 104.5° และหยดน้ า
อยูบ่ นฟิ ล์มได้นานถึง 22.37 นาทีก่อนที่จะซึ มหายไป
คาสาคัญ: ลิกนิน, น้ ามันพืช, สมบัติป้องกันน้ า, มุมสัมผัส, สังเคราะห์

Abstract
Lignin is a biopolymer found to be an adhesive of
cellulose fiber in wood and strengthen it. Lignin is disposed during

pulping process in a form of "Black Liquid". This project aims to
precipitate the black liquid for many useful purposes. Precipitation
was done by concentrated sulfuric acid at pH 2. Then, lignin was
dissolved in acetone to gain low molecular weight lignin which were
very active. The low molecular weight lignin was synthesized with 3
kinds of vegetable oil, which were linseed oil, soybean oil and tung
oil, in order to synthesize new oligomer effective for better
hydrophobic. The synthetic method followed Antonnson's procedure.
The results indicated that lignin was best reacted with tung oil,
supported by FTIR spectra and GPC results. The contact angles were
measured on all 3 oligomer by sessile drop method onto oligomertapioca films. It is found that the highest contact angle at 104.5° was
from the oligomer of linseed oil and lignin. The water drop lasts for
22.37 minutes before being absorbed.
Keywords: lignin, vegetable oil, hydrophobic, contact angle,
synthesis

1. บทนา
ลิกนินเป็ นพอลิเมอร์ทางชีวภาพทาหน้าที่เป็ นสารยึดติด
เชื่อมเซลลูโลสกับเฮมิเซลลูโลสให้ติดกันภายในผนังเซลล์ โครงสร้าง
ของลิกนิ นมีขนาดใหญ่และซับซ้อน จากการศึกษาพบว่า ลิกนิ นประ
กอบด้วยมอนอเมอร์สาคัญ 3 ชนิด คือ p-coumaryl alcohol, coniferyl
alcohol และ sinapyl alcohol ซึ่งมอนอเมอร์ ท้งั 3 ตัวจะถูกเชื่ อมกันด้วย
พันธะของสายโซ่คาร์ บอนและพันธะอีเทอร์
ไม้ถูกนามาใช้เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมกระดาษ โดย
ผ่านกระบวนต้มเยือ่ เพื่อกาจัดลิกนิ นออกมาจากเยือ่ ไม้ เพราะลิกนินจะ

ทาให้กระดาษเหลืองเมื่อได้รับแสงและทาให้เยือ่ ไม้ไม่แข็งแรง ลิกนิ น
จะปนเปื้ อนมากับน้ าดาซึ่งในอุตสาหกรรมกระดาษยังนาน้ าดาไปใช้
ประโยชน์ไม่มากนัก จากการศึกษาในงายวิจยั ของ Garcia et al. (2009)
พบว่า ลิกนิ นสามารถตกตะกอนได้ดีในสารละลายกรด โดยพบว่าเมื่อ
ตกตะกอนลิกนินที่สภาวะความเป็ นกรด-ด่างที่ต่า
จึงจะสามารถ
ตกตะกอนลิกนินได้เป็ นจานวนมาก และในงานวิจยั ของ Mathacanon
et al. (2010) มีการละลายลิกนินโมเลกุลต่าในตัวทาละลาย เนื่องจาก
ลิกนินโมเลกุลต่าสามารถทาปฏิกิริยาได้วอ่ งไวกว่า โดยพบว่า เมื่อ
ละลายลิกนิ นในตัวทาละลายต่างชนิ ดกันด้วยอัตราส่ วนต่างกันและ
เวลาต่างกัน จากการทดลองทาให้ทราบว่า อัตราส่ วน 1:5 w/v เป็ นเวลา
1 ชัว่ โมงจะเหมาะสมที่สุด และตัวทาละลายที่เหมาะสมที่สุด คือ อะซิ
โตน ซึ่งใน โครงงานนี้ จึงได้นาน้ าดามาสกัดลิกนินเพื่อนาลิกนิ นมาใช้
ประโยชน์โดยการทาเป็ นสารเคลือบกระดาษที่สามารถป้ องกันน้ าได้
จากการศึกษาทราบว่าภายในเซลล์จะมีพอลิเมอร์ ชนิดหนึ่งชื่อ ซูเบอร์
ริ น (Suberin) ที่มีโครงสร้างคล้ายกับลิกนินแต่มีส่วนของกรดไขมันมา
เชื่อมติดอยู่ ซึ่งซูเบอร์รินทาหน้าที่เป็ นตัวป้ องกันน้ าให้กบั เซลล์จึงมี
แนวคิดที่จะเลียนแบบโครงสร้างดังกล่าว แต่ซูเบอร์ รินมีขนาดใหญ่จึง
ยากในการนามาสังเคราะห์และใช้ประโยชน์และเมื่อศึกษาจากงานวิจยั
ของ Antonsson et al. (2008) พบว่าสามารถสังเคราะห์โอลิโกเมอร์ ช
นิดใหม่ที่มีสมบัติป้องกันน้ าได้ดี ดังนั้นในโครงงานนี้ จึงนาลิกนิ นมา
สังเคราะห์ร่วมกับน้ ามันพืชเพื่อให้มีสมบัติการป้ องกันน้ าได้ดีข้ ึน
น้ ามันพืชเกิดจากการทาปฏิกิริยาเอสเตอร์ ริฟิเคชันระหว่าง
กรดไขมันกับกลีเซอรอล โดยน้ ามันพืชที่ต่างชนิ ดกันจะ ประกอบด้วย
กรดไขมันที่แตกต่างกันออกไปด้วย จากการศึกษาพบว่า กรดไขมันจะ
สามารถกาหนดสมบัติของน้ ามันพืชได้ โดยน้ ามันพืชแบ่งออกเป็ นได้
อีก 3 ชนิด คือ Drying Oil, Semi Drying Oil และ Non Drying Oil
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณพันธะคู่ที่อยูใ่ นน้ ามันพืช ซึ่ งในอุตสาหกรรม
การเคลือบจะนิยมนา Drying Oil มาใช้ประโยชน์ เนื่องจากปริ มาณ
พันธะที่ไม่เสถียรที่มีอยูม่ ากสามารถแห้งและเกิดเป็ นฟิ ล์มได้ โดยกรด
ไขมันที่พบได้มากในน้ ามันพืชชนิ ด Drying Oil ส่วนมากจะประกอบ
ไปด้วยจานวนคาร์บอน 18 ตัว เช่น กรดไลโนเลนิ ก (Linolenic Acid),
กรดไลโนอิก (Linoleic Acid), กรดอิเลโอสเตรี ยริ ก (Eleostearic Acid)
และกรดโอเลอิก (Oleic Acid) เป็ นต้น ซึ่ งกรดไขมันทั้งสามชนิ ดนี้ จะ
มีปริ มาณในน้ ามันพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากัน โดยกรดไลโนเลนิ กจะพบ
มากในน้ ามันลินสี ด กรดไลโนอิกจะพบมากในน้ ามันถัว่ เหลือง และ
กรดอิเลโอสเตรี ยริ กจะพบมากในน้ ามันทัง เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้คือ ศึกษาการสังเคราะห์โอลิ
โกเมอร์ระหว่างลิกนินโมเลกุลต่ากับน้ ามันพืช โดยใช้น้ ามันพืชที่ต่าง
ชนิดกัน ได้แก่ น้ ามันลินสี ด น้ ามันถัว่ เหลือง และน้ ามันทัง เพื่อผลิต
สารเคลือบที่ป้องกันได้และนาไปใช้ประโยชน์ในการเคลือบกระดาษ

2. วิธีการดาเนินโครงงาน
2.1 สารเคมี
1) น้ าดาจากโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษที่มีการต้มเยือ่ แบบ
โซดา
2) น้ ามันพืช ได้แก่ น้ ามันถัว่ เหลือง น้ ามันลินสี ด และน้ ามันทัง
3) กรดซัลฟูริกเข้มข้น (98% Sulfuric acid, H2SO4)
4) อะซีโตน (Acetone, CH3COCH3)
5) สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์
(Potassium hydroxide, KOH)
6) เพนเทน (Pentane, C5H15)

2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
เครื่ องฟูเรี ยร์ทรานฟอร์มอินฟาเรดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์
(FTIR) เตรี ยมตัวอย่างโดยการ บดสารตัวอย่างกับผงโพแทสเซี ยมโบร
ไมด์ (KBr) แล้วอัดให้เป็ นแผ่นบางก่อนนาไปวิเคราะห์ โดยตั้งค่าการ
ทดสอบดังนี้ ช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 4000-400 cm-1, ความละเอียด
(Resolution) เท่ากับ 4 และจานวนสแกนทั้งหมด 16 ครั้ง
เครื่ องเจลเพอร์มีเอชันโครมาโตกราฟ (GPC) เตรี ยม
ตัวอย่างโดยการละลายสารตัวอย่างในตัวทาละลายเทตระไฮโดรฟิ ว
แรน (THF) ในอัตราส่ วน 2 มิลลิกรัมต่อ 1 มิลลิลิตร กรองผ่าน
กระดาษกรองขนาดรู พรุ น 0.45 ไมครอน ทดสอบด้วยสภาวะดังนี้
อัตราการไหลของสารตัวอย่าง 1 มิลลิลิตรต่อนาที ที่อุณหภูมิ 35°C
และใช้พอลิสไตรลีน (Polystyrene) เป็ นสารละลายมาตรฐาน (น้ าหนัก
โมเลกุล 1,480-1,112,000)
เครื่ องเทอร์โมกราวิเมทริ กอะนาไลซิส (TGA) ทดสอบ
ตามสภาวะดังนี้ ใช้บรรยากาศเป็ นก๊าซฮีเลียมโดยทดสอบตั้งแต่
อุณหภูมิ 30-800°C และอัตราการให้ความร้อน 10°C ต่อนาที
เครื่ องวัดมุมสัมผัส เตรี ยมตัวอย่างโดยการผสมสารตัวอย่าง
กับแป้ งมันสาปะหลังและน้ าในอัตราส่ วน 1 ต่อ 10 ต่อ 100 จากนั้น
ผสมให้อุณหภูมิจนถึง 80°C และทาการเคลือบลงบนกระดาษกรอง
ก่อนนาไปวัดค่ามุมสัมผัส

2.3 เตรียมลิกนินโมเลกุลตา่
เทน้ าดาลงในบีกเกอร์แล้วหยดกรดซัลฟูริกเข้มข้นเพื่อปรับ
สภาวะความเป็ นกรดจนน้ าดามีค่าความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 2 ทิ้งไว้ 1
คืน เมื่อครบกาหนดเวลาเทน้ าอุ่นลงไปเพื่อล้างตะกอน แล้วแยก
ตะกอนด้วยเครื่ องปั่นเหวี่ยงแบบตกตะกอนด้วยความเร็ วรอบ 6500

3. ผลการดาเนินโครงงานและการวิเคราะห์
เมื่อวิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่ อง FTIR พบว่า สเปกตรัมของ
ลิกนินประกอบไปด้วยหมู่ฟังก์ชนั ต่างๆ ดังนี้ หมู่ Phenolic OH ที่
ตาแหน่งเลขคลื่น 3390 cm-1 หมู่ CH stretching ที่ตาแหน่งเลขคลื่น
2935 cm-1 หมู่ C=O stretching ที่ตาแหน่งเลขคลื่น 1710 cm-1 และวง
แหวน aromatic ที่ตาแหน่งเลขคลื่น 1600 และ 833 cm-1 และเมื่อ
วิเคราะห์สเปกตร้าของน้ ามันพืชทั้งสามชนิ ดพบว่าประกอบด้วยหมู่
CH stretching ที่ตาแหน่ง 2925 cm-1 หมู่ C=O stretching ที่ตาแหน่ง
1745 cm-1 และหมู่ C-O-C ของพันธะเอสเทอร์ที่ตาแหน่ง 1163 cm-1
นอกจากนี้ บนสเปกตรัมของน้ ามันทังยังพบว่า มีพนั ธะที่ไม่เสถียรของ
กรดอิเลโอสเตรี ยริ กซึ่งพบมากในน้ ามันทังที่ตาแหน่ง 992 cm-1 อีก
ด้วย ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบสเปกตรัมที่ได้กบั งานวิจยั ของ Carmen et al.
(2004) และ Blayo et al, (2001) ทาให้สามารถยืนยันได้วา่ สารที่ได้
เป็ นลิกนินและน้ ามันพืชทั้งสามชนิดจริ ง จากงานวิจยั ของ Antonsson
et al.
(2008) ที่ทาการทดลองสังเคราะห์โอลิโกเมอร์คล้ายกับ
โครงงานนี้พบว่า สเปกตรัมของโอลิโกเมอร์ ที่สงั เคราะห์ได้ จะมี
ตาแหน่งของหมู่ CH stretching ที่ตาแหน่งเลขคลื่นประมาณ 2900 cm1
ที่แหลมมากขึ้นและมีหมู่ C=O stretching ที่ตาแหน่งเลขคลื่น 1710

a)

Absorbance

ละลายลิกนินโมเลกุลต่า
1 กรัมในสารละลาย
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ (0.1 M KOH)
ปริ มาตร 10 มิลลิลิตรผสมรวมกับน้ ามันถัว่ เหลือง 5 กรัม ตั้งปฏิกิริยา
ในขวดก้นกลมแบบสามคอที่สภาวะอุณหภูมิ 70°C เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
ภายใต้บรรยากาศเป็ นก๊าซไนโตรเจน เมื่อครบกาหนดเวลาทิ้งสารให้
เย็นจนถึงอุณหภูมิห้อง ล้างน้ ามันถัว่ เหลืองที่ไม่ได้ทาปฏิกิริยาออก
ด้วยกรวยแยกโดยใช้เพนเทน นาสารในชั้นสารละลายโพแทสเซี ยมไฮ
ดรอกไซด์ไประเหยน้ าออกด้วยเครื่ องระเหยตัวทาละลายแบบ
สุญญากาศ แล้วนาทิง้ สารให้เย็นในตูค้ วบคุมความชื้น จากนั้นล้าง
โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์และสิ่ งที่ยงั ตกค้างออกด้วยกระบวนการ
ไดอะไลซิส (Dialysis) ทาการทดลองซ้ าอีก 2 ครั้ง แต่เปลี่ยนชนิดของ
น้ ามันพืชเป็ นน้ ามันทังและน้ ามันลินสี ด แล้วนาสารที่สงั เคราะห์ได้ไป
วิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค FTIR, GPC, TGA และวิเคราะห์ค่ามุมสัมผัส

b)
c)
Wave number (cm-1)

รู ปที่ 1 สเปกตร้าของ a) ลิกนิน b) โอลิโกเมอร์ระหว่างลิกนินกับ
น้ ามันลินสี ด และ c) น้ ามันลินสี ด
a)

Absorbance

2.4 สังเคราะห์ โอลิโกเมอร์

cm-1 ของพันธะเอสเตอร์ที่เพิ่มขึ้น แต่โอลิโกเมอร์ ที่แสดงในรู ปที่ 1-3
พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ดังนั้นจึงได้ทาการวิเคราะห์เพิ่มเติม
โดยการวิเคราะห์ในเชิ งปริ มาณเพื่อหาพื้นที่ใต้กราฟของตาแหน่งเลข
คลื่นประมาณ 2900 cm-1 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากในขณะ
วิเคราะห์ไม่ได้ชงั่ น้ าหนักสารก่อนการวิเคราะห์จึงใช้ตาแหน่งเลขคลื่น
ประมาณ 800 cm-1 ที่เป็ นหมู่วงแหวน aromatic เป็ นตาแหน่งอ้างอิง
ซึ่งจากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า โอลิโกเมอร์ ที่สงั เคราะห์ได้มี
สัดส่ วนที่เพิ่มขึ้น โดยสัดส่ วนพื้นที่ใต้กราฟของโอลิโกเมอร์ ระหว่าง
ลิกนิ นกับน้ ามันทังจะมีปริ มาณมากที่สุด

b)
c)
Wave number (cm-1)

รู ปที่ 2 สเปกตร้าของ a) ลิกนิน b) โอลิโกเมอร์ระหว่างลิกนินกับ
น้ ามันถัว่ เหลือง และ c) น้ ามันถัว่ เหลือง

Absorbance

รอบต่อนาที เป็ นเวลา 10 นาที ที่อุณหภูมิห้อง แยกส่ วนตะกอนไปอบ
ไล่น้ า จากนั้นละลายลิกนิ นในอะซีโตน (Acetone) ในอัตราส่ วน 1 ต่อ
5 (w/v) กวนสารละลายพร้อมกับลูกบดเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง เมื่อครบ
กาหนดเวลา กรองสารละลายผ่านชุดกรองระบบสุ ญญากาศ นาส่ วน
ของเหลวที่ได้จากการกรองไปเข้าเครื่ องระเหยตัวทาละลายแบบ
สุญญากาศ จากนั้นทิ้งตะกอนที่ได้ให้เย็นในตูค้ วบคุมความชื้ น

a)
b)
c)
Wave number (cm-1)

รู ปที่ 3 สเปกตร้าของ a) ลิกนิน b) โอลิโกเมอร์ระหว่างลิกนินกับ
น้ ามันทัง และ c) น้ ามันทัง

ตารางที่ 1 การหาสัดส่วนของพื้นที่ใต้กราฟสเปกตรัมของลิกนิ นและโอลิโกเมอร์
สเปกตรัมของ
ลิกนิน
โอลิโกเมอร์ระหว่างลิกนิ นกับน้ ามันลินสี ด
โอลิโกเมอร์ระหว่างลิกนิ นกับน้ ามันถัว่ เหลือง
โอลิโกเมอร์ระหว่างลิกนิ นกับน้ ามันทัง

พื้นที่ใต้กราฟ
เลขคลื่น 2900 cm-1 เลขคลื่น 900 cm-1
2.2694
2.9146
1.3534
1.5599
0.9509
0.8874
8.5062
0.707

สัดส่ วนของพื้นที่ใต้กราฟ *
0.7786
0.8676
1.0716
12.0314

* สัดส่วนของพื้นที่ใต้กราฟ = พื้นที่ใต้กราฟของเลขคลื่นประมาณ 2900 cm-1 / พื้นที่ใต้กราฟของเลขคลื่นประมาณ 900 cm-1

มุมสัมผัส (องศา)

จากนั้นทาการวิเคราะห์โอลิโกเมอร์ระหว่างลิกนิ นกับ
น้ ามันทังด้วยเครื่ อง GPC พบว่า น้ าหนักของโอลิโกเมอร์ เพิ่มขึ้นจาก
ลิกนินที่มีน้ าหนักโมเลกุลเพียง 1947 ดาลตัน เพิ่มขึ้นเป็ น 2239 ดาล
ตัน จึงสามารถยืนยันได้วา่ สามารถสังเคราะห์โอลิโกเมอร์ ชนิ ดใหม่
ขึ้นมาได้จริ ง แต่เมื่อวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนด้วยเครื่ อง TGA
พบว่า โอลิโกเมอร์ที่สงั เคราะห์ได้มีอุณหภูมิการสลายตัวสู งสุ ดลดลง
จากลิกนินที่มีอุรหภูมิการสลายตัวสูงสุดที่ 361°C ลดลงเหลือ 305°C
สาเหตุอาจเนื่ องมาจากกรดไขมันที่เข้ามาทาปฏิกิริยากับลิกนิ นเข้ามา
ทาให้ลิกนินมีความเป็ นพลาสติกมากขึ้นและทาให้นุ่มลง เนื่ องจาก
น้ ามันพืชมีความเป็ นพลาสติกที่ดี ดังนั้นจึงส่ งผลให้โอลิโกเมอร์ มี
อุณหภูมิการสลายตัวสูงสุดลดลง
เวลา (วินาที)
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ความสามารถในการเกิดเป็ นฟิ ล์มได้ดีกว่าน้ ามันพืชชนิ ดอื่นๆ จึงทาให้
มีคุณสมบัติการป้ องกันน้ าที่ดีกว่า ถึงแม้วา่ จะเข้าไปทาปฏิกิริยากับ
ลิกนิ นได้นอ้ ยกว่าน้ ามันพืชชนิ ดอื่นก็ตาม จ
ากการศึกษาเรื่ องการ
วิเคราะห์ค่ามุมสัมผัสพบว่า ยิง่ มุมสัมผัสมีค่ามากแสดงว่าสารมีสมบัติ
การป้ องกันน้ ามาก (Hydrophobic) โดยค่ามุมสัมผัสระหว่าง 90-180 °
จะถือว่าเป็ นสารที่มีสมบัติการป้ องกันน้ าที่ดี ในทางกลับกันหากหยด
น้ ามีค่ามุมระหว่าง
0-90° ถือว่าสารมีสมบัติการป้ องกันน้ าต่า
(Hydrophilic) และพบว่า สารทุกชนิ ดมีมุมสัมผัสมากกว่า 90° แสดงว่า
มีสมบัติการป้ องกันน้ าได้

4. สรุปผลการทดลอง


e)
d)
c)
b)



a)



300

เวลา (วินาที)
รู ปที่ 4 กราฟแสดงค่ามุมสัมผัสที่เปลี่ยนไปตามเวลาเมื่อผสมแป้ งมัน
สาปะหลัง เมื่อ a) แป้ งมันสาปะหลัง b) ลิกนิน c) โอลิโกเมอร์
ระหว่างลิกนินกับน้ ามันถัว่ เหลือง d) โอลิโกเมอร์ ระหว่าง
ลิกนินกับน้ ามันทัง และ e) โอลิโกเมอร์ ระหว่างลิกนิ นกับน้ ามัน
ลินสี ด
เมื่อนาโอลิโกเมอร์ท้งั สามชนิ ดไปวัดค่ามุมสัมผัสพบว่า
ได้ผลดังรู ปที่ 4 ซึ่งพบว่า โอลิโกเมอร์ ที่ได้มีค่ามุมสัมผัสที่สูงขึ้นกว่า
ลิกนินโดยโอลิโกเมอร์ระหว่างลิกนิ นกับน้ ามันลินสี ดมีค่ามุมสัมผัส
มากที่สุดถึง 104.5° และโอลิโกเมอร์ระหว่างลิกนินกับน้ ามันทังและ
น้ ามันถัว่ เหลืองตามลาดับ ซึ่งอาจเนื่ องมาจากน้ ามันลินสี ดมี

สามารถสังเคราะห์โอลิโกเมอร์ ชนิ ดใหม่ข้ ึนได้ตามวิธีของ
Antonnson
จากสเปกตรัมของเครื่ อง FTIR พบว่า ลิกนิ นโมเลกุลต่าสามารถ
ทาปฏิกิริยากับน้ ามันทังได้ดีที่สุด
จากค่ามุมสัมผัสพบว่า โอลิโกเมอร์ ระหว่างลิกนิ นกับน้ ามัน
ลินสี ดมีสมบัติการป้ องกันน้ าได้ดีที่สุด
โดยมีค่ามุมสัมผัส
เท่ากับ 104.5°
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