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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล และประสิทธิภาพของฟิล์ม
บริโภคได้จากฟิล์มแป้งมันส าปะหลังผสมน้ าล าไยในการบรรจุผงล าไย เพื่อพัฒนาเป็นฟิล์มที่สามารถบริโภคได้พร้อม
ชงดื่ม โดยท าการศึกษาอัตราส่วน แป้งมันส าปะหลัง:น้ าล าใย ที ่5:10 10:10 5:20 และ 10:20 โดยน้ าหนัก ประเมิน
ประสิทธิภาพของฟิล์มจากความสามารถในการขึ้นรูปแผ่นฟิล์ม สีและการละลายในน้ าร้อน พบว่าที่อัตราส่วน 5:10  
5:20  และ 10:20  ใช้เวลาในการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มเพียง 48 ช่ัวโมง ขณะที่อัตราส่วน10:10 ใช้เวลาในการขึ้นรูป
แผ่นฟิล์มคือ 60 ช่ัวโมง คุณลักษณะด้านสี พบว่าท่ีอัตราส่วน 5:10  มีสีน้ าตาลอ่อน แผ่นฟิล์มบางใสเนื้อละเอียดกว่า
ทุกอัตราส่วนที่ศึกษา และให้ความหนาของแผ่นฟิล์มมากที่สุด คือ 2.55 mm  ส่งผลให้สมบัติด้านกลิ่นมีความหอม
ของล าใยน้อยกว่าอัตราส่วนอื่นๆ จากนั้นศึกษาสมบัติเชิงกล พบว่าค่าความเค้นของแผ่นฟิล์มที่อัตราส่วน 5:10   และ 10:10  
คือ 2.248 N/mm2 และ 2.563 N/mm2 ตามล าดับ ซึ่งเป็นค่าที่ไม่มากเกินไปที่จะละลายได้ดีในน้ า และพบว่าที่
อัตราส่วน 5:10 ให้ค่าความยืดที่ต่ ากว่าที่อัตราส่วน 10:10 จึงส่งผลให้สามารถละลายในน้ าเดอืด (100°C, 10 นาท)ี ได้ดีที่สุด  
 
ค้าส้าคัญ : ฟิล์มบริโภคได้, ฟิล์มแป้งมันส าปะหลัง, น้ าล าไย 
 

ABSTRACT 
This research aims to studied the physical and mechanical properties, efficiency of the 

edible film from cassava starch film mixed with longan juice for packing longan powder to develop 
a film that can be consumed ready to drink. The condition of this study was cassava starch: longan 
juice ratios 5:10, 10:10, 5:20 and 10:20 by weight. The efficiency of the film from the ability to mold 
the film color and solubility in hot water was investigated. The results show that mold the film 
with 5:10 5:20 and 10:20 ratios can be takes only 48 hours, while the ratio of 10:10 can be takes 
60 hours. Then color features found that the ratio of 5:10 is light brown, thin, clear, finer film than 
all ratios studied and the maximum thickness of the film is 2.55 mm, as a result, the smell 
properties are less fragrant than other ratios. In term of study the mechanical properties found 
that the stress of the film at the ratio of 5:10 and 10:10 was 2.248 N / mm2 and 2.563 N / mm2, 
respectively. Which is not too much to dissolve in water, and ratio of 5:10 gives a lower elongation 
at the ratio of 10:10, resulting in the best solubility in boiling water (100 °C, 10 minutes). 
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บทน้า 
 ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีสาเหตุจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ก่อนให้เกิดมลพิษ ส่งผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะวัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์
อาหาร ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือฟิล์มพลาสติก ข้อดีของฟิล์มพลาสติกคือ มีคุณสมบัติในการป้องกันสารละลายและ
แก๊สไม่ให้ผ่านเข้าสู่อาหาร จึงสามารถยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได้นานขึ้น อีกทั้งยังมีความปลอดภัย แต่มีข้อเสีย
คือย่อยสลายได้ยากและใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนาน (กษิดิศ และคณะ, 2553) ในหลายหน่วยงานเล็งเห็น
ความส าคัญและให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมีการศึกษา และคิดค้นหาวัสดุย่อยสลายทางชีวภาพมา
ทดแทนวัสดุสังเคราะห์ในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร (ปิยนุสร์ และคณะ, 2558)  ดังนั้นการผลิตฟิล์มที่ย่อยสลายได้
ทางชีวภาพหรือฟิล์มที่สามารถบริโภคได้จึงเป็นทางเลือกในการลดปัญหาและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ช่วย
รักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม สามารถใช้แผ่นฟิล์มที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรชาติที่ย่อยสลายได้ มีความคงทนในการใช้
งาน ไม่ส่งผลต่อคุณภาพของอาหารที่บรรจุ และสามารถข้ึนรูปแผ่นฟิล์มได้ในปริมาณมาก  

ฟิล์มบริโภคได้สามารถเตรียมได้จากสารประกอบไบโอพอลิเมอร์(Biopolymer)เช่น โปรตีน
คาร์โบไฮเดรตและไขมัน เป็นต้น วัตถุประสงค์ในการใช้งานแผ่นฟิล์มบริโภคได้ เพื่อการห่อหุ้มอาหาร ลดอัตราการ
แพร่ผ่านของก๊าซและไอน้ าป้องกันการระเหยของสารให้กลิ่น รส ห่อหุ้มอาหารให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อน จาก
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ชะลอการเสื่อมเสียของอาหาร และย่อยสลายได้ง่ายกว่าการใช้พลาสติกหรือโฟม ฟิล์ม
บริโภคได้มีคุณสมบัติในการยืดอายุการเก็บอาหาร ปรับปรุงคุณภาพของอาหาร โดยคุณสมบัติของฟิล์มบริโภคได้
ขึ้นอยู่กับวัสดุที่น ามาใช้ท าฟิล์ม การพัฒนาคุณภาพของฟิล์มบริโภคได้ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการน าไปใช้งาน
ร่วมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงมีความส าคัญส่วนประกอบหลักที่ใช้ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โดยแป้งมันส าปะหลังมีการ
น ามาใช้ในการผลิตฟิล์มบริโภคได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติในการเกิดฟิล์มได้ดี ส่วนประกอบที่ส าคัญในแป้งได้แก่ 
โมเลกุลของอะมิโลสและอะมิโลเพกตินที่สามารถเกิดโครงสร้างเช่ือมต่อโมเลกุลแป้งเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่
เหมาะสม ในการขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มที่มีความแข็งแรง สามารถเลือกผลิตฟิล์มบริโภคได้โดยใช้ความเข้มข้นของแป้ง
ที่หมาะสมเพื่อให้ได้คุณสมบัติทางกล และกายภาพที่มีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติน าไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ 
โดยการน าไปเคลือบผิวของผลิตภัณฑ์อาหารโดยตรงหรือเตรียมเป็นแผ่นฟิล์มก่อนน ามาใช้กับอาหาร (Sothornvit 
และ Krochata, 2005) 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนแป้งมันส าปะหลังต่อน้ าล าไยในการขึ้นรูปฟลิ์มบรโิภคได้ 
2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของฟิล์มบริโภคได้จากฟิล์มแป้งมันส าปะหลังผสมน้ าล าไย 
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของฟิลม์ในการบรรจุผงล าไยผง 
 

กรอบแนวคิด 
 1. ศึกษาการขึ้นรูปฟิล์มบริโภคไดด้้วยวิธีการ Casting โดยศึกษาการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของ แป้ง   
มันส าปะหลัง:น้ าล าใย 

2. การวิเคราะห์คุณภาพของแผ่นฟิล์มบรโิภคได้ ด้านคณุสมบัติทางกายภาพและเชิงกล (การตา้นทาน 
แรงดึงขาด ความสามารถในการยดืตัว ความหนา และการละลายน้ าของแผ่นฟิล์ม)  

3. ศึกษาประสิทธิภาพแผ่นฟิลม์บริโภคได้ห่อหุม้ผงล าไย เปรียบเทียบกับผงล าไยที่ไมห่่อหุ้มด้วย
แผ่นฟิล์มบริโภคและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่อุณหภูมิต่าง ๆ 
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วิธีการวิจัย 
 1. การเตรียมตัวอย่างน้ าล าไย 

  น าผลล าไยที่เหลือจากกระบวนการคัดแยกขนาด ปอกเปลือก คว้านเมล็ด ล้างด้วยน้ าสะอาด ได้เนื้อ
ล าไยสดสัดส่วนที่ต้องการ น าไปเคี้ยวรวมกับน้ าเปล่าบนหม้อต้ม ให้ความร้อนคนให้เข้ากันจนเนื้อล าไยข้นหนืด  
เป็นสีน้ าตาลพักให้แข็งตัวที่อุณหภูมิ ห้อง (± 32o C)  

 2. การศึกษาการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มบริโภคได้จากฟิล์มแป้งมันส าปะหลังผสมน้ าล าไย 
  ท าการศึกษาที่อัตราส่วน แป้งมันส าปะหลัง:น้ าล าใย คือ 5:10  10:10  5:20 และ 10:20 โดยน้ าหนกั 

โดยเตรียมสารละลายฟิล์ม จากการน าสารละลายแป้งมันส าปะหลังความเข้มข้น 5 และ 10% โดยน้ าหนัก ผสมกับ
น้ าล าไยที่ความเข้มข้น 10 และ 20% โดยน้ าหนัก ที่เตรียมไว้ โดยทุกอัตราส่วนใช้กลีเซอรอลที่ 3 % โดยน้ าหนักท า
หน้าที่เป็นพลาสติไซเซอร์ ทุกอัตราส่วนถูกผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นเทลงบน Plate ในสภาวะที่ก าหนด 
(อุณหภูมิ และระยะเวลาการอบ) ลอกแผ่นฟิล์มเก็บไว้ในโถดูดความช้ืน (ดัดแปลงจากพรจิตรา, 2557) และน า
แผ่นฟิล์มมาวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกล 

 

                                                    
                           รูปการเตรยีมน้ าล าไย                                         รูปการเตรยีมแป้งมันล าปะหลัง 
  

                                                  
                          รูปการผสมสารละลาย                                           รูปการการขึ้นรูปบนแม่พิมพ์ 

 
3. การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและสมบัตเชิงกลของฟิล์มบริโภคได้จากฟลิ์มแป้งมันส าปะหลังผสม

น้ าล าไย 
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น าตัวอย่างแผ่นฟิลม์ที่ไดจ้ากการขึ้นรูปมาท าการวเิคราะห์คณุภาพดังนี้ 
3.1 ลักษณะทางกายภาพ การน าแผ่นฟิล์มทดสอบกับผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งโดยน าไปห่อหุ้มล าไย

อบแห้งเก็บไว้ท่ีสภาวะต่างอุณหภูมิหอ้ง ±27oC, อุณหภูมิตู้เย็น 10oC) เปรียบเทียบกับล าไยอบแห้งที่ไม่ไดห้่อหุ้มดว้ย
แผ่นฟิล์ม บันทึกลักษณะปรากฏในระยะเวลาต่างๆ (สี, กลิ่น, รส, เนื้อสัมผัส) 

 
  3.2 ความหนา (Thickness) ความหนาของแผ่นฟิล์ม วัดโดยตัดแผ่นฟิล์มขนาด 5×5 ตาราง

เซนติเมตรโดยใช้ Mitutoyo THICKNESS GAGE แสดงดังภาพท่ี 1 โดยสุม่วัดบนแผ่นฟิล์มทั้งหมด 5 จุด คือ มุมทั้ง 
4 ด้าน และตรงกลางอีก 1 จุด แลว้หาค่าเฉลีย่ บันทึกผล 

ค่าเฉลี่ยความหนา=                           ค่าที่วัดได้                                  (1) 
 จ านวนจุดที่วัด 
 

 
ภาพที่ 1 เครื่องวันความหนา (Mitutoyo THICKNESS GAGE) 

 
  3.3 การละลายน้ า (Water Solubility Index, WSI)  การละลายน้ าทดสอบด้วยวิธีของ Perez-Gago 

และ Krochta (2001) ตัดตัวอย่างแผ่นฟิล์มขนาด 15 x 15 มิลลิเมตร ช่ังน้ าหนักเริ่มต้น แช่น้ าร้อน 100 oC เป็น
เวลา 4 นาท,ี กรองด้วยกระดาษกรอง Whatman#1 ที่ทราบน้ าหนักเริ่มต้น ท าให้แห้งโดยการอบที่ 70 oC เป็นเวลา 
24 ช่ัวโมง ช่ังน้ าหนักหลังอบแห้ง ค านวณการละลายน้ าของแผ่นฟิล์ม 

 
การละลายน้ า (%)  =                 น้ าหนักเริม่ต้น-น้ าหนักหลังอบแห้ง (g) ×100                       (2) 

                      น้ าหนักเริ่มต้น (g) 
 
  3.4 สี (Hunter  Associates Laboratory,1997) สีของแผ่นฟิล์มทดสอบโดยน าตัวอย่างฟิลม์ใส่

ภาชนะส าหรับวัดสีของเครื่อง Hunter Lab Color Quest 45/0 บันทึกผลการทดสอบ 
  3.5 ทดสอบการยืดของฟิล์ม ด้วยเครื่อง(Testometric M500-25AT) แสดงดังภาพที่2 โดยน า

ตัวอย่างฟิล์มมาตัดให้ได้ขนาดความยาว 13 เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร วัดหาค่าเฉลี่ยของแผ่นฟิล์มที่ตัด น า
ค่าเฉลี่ยที่ได้มาป้อนข้อมูลลงโปรแกรมเครื่องทดสอบ ท าการติดตั้งแผ่นฟิล์มที่น ามาตัด แล้วหาค่าเฉลี่ยความหนา
ติดตั้งไปยังเครื่องทดสอบ แล้วท าการบันทึกผลการทดสอบ 
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ภาพที่ 2 เครื่องทดสอบการยืด(Testometric M500-25AT) 
 

ผลการวิจัย 
 1.ผลการศึกษาลักษณะของส่วนผสมของสารละลายฟลิ์มบรโิภคได้จากแป้งมันส าปะหลังผสมน้ าล าไย
ลักษณะของส่วนผสมของแผ่นฟิลม์ที่เตรยีมได้ แสดงดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทางกายภาพของแผ่นฟิล์มบริโภคได้จากฟิล์มแป้งมันส าปะหลังผสมน้ าล าไยที่อัตราส่วนต่างๆ 

อัตราส่วน 
แป้งมันส าปะหลัง:น้ าล าใย 

(% โดยน้ าหนัก) 
ลักษณะทางกายภาพ 

5:10 มีลักษณะเป็นสีน้ าตาลอ่อน การจบัตัวของส่วนผสมไม่เหลว และมีกลิ่นของล าไย
เล็กน้อย 

      10:10 มีลักษณะเป็นสีน้ าตาลเข้มกว่าอัตราส่วน 5:10 ลักษณะการจับตัวของส่วนผสมจะมี
ความหนืดและมีกลิ่นมากกว่าอัตราส่วน 5:10 

       5:20 มีลักษณะเป็นสีน้ าตาลเข็มกว่าอัตราส่วน 5:10 และ 10:10 ลักษณะการจับตัวของ
ส่วนผสมมีความคลา้ยและใกล้เคยีงกับอัตราส่วน5:10  แต่จะให้ความมีกลิ่นหอม
ของล าไยมากกว่าที่อัตราส่วน 5:10 และ 10:10 

      10:20 มีลักษณะเป็นสีน้ าตาลเข้มกว่าทุกอัตราส่วนท่ีท าการศึกษา ลักษณะการจับตัวของ
ส่วนผสมหนืดมากที่สดุ และมีกลิ่นของล าไยใกล้เคียงกับอัตราส่วน 5:20 

 
2. การศึกษาการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มบริโภคได้จากฟิล์มแป้งมันส าปะหลังผสมน้ าล าไย 

โดยท าการศึกษาการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของ แป้งมันส าปะหลัง :น้ าล าใย ทั้งหมด 4 อัตราส่วน 
เพื่อศึกษาการผลิตฟิล์มบริโภคได้จากฟิล์มแป้งมันส าปะหลังผสมน้ าล าไย:  ซึ่งประเมินผลจากระยะเวลาในการขึ้นรูป
ฟิล์ม  ลักษณะเนื้อสีของแนฟิล์ม  กลิ่นหอมของล าใยจากแผ่นฟิล์มที่ขึ้นรูป และความหนาของแผ่นฟิล์ม ตามล าดับ 

     2.1 ผลการศึกษาระยะเวลาในการขึ้นรูปของแผ่นฟิล์มแป้งมันส าปะหลังผสมน้ าล าไย 
เวลาที่ใช้ในการขึ้นรูปแผ่นฟิล์ม เป็นอีกหนึ่งบทบาทส าคัญในการพิจารณาในการตัดสินใจ หากต้อง

เสียเวลามากกับการขึ้นรูปจนเกิดเป็นแผ่นฟิล์ม ส่งผลต่อเศรษศาสตร์การลงทุนในการผลิต ในงานวิจัยนี้ เลือกขึ้นรูป
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แผ่นฟิล์มที่อุณหภูมิห้อง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการขึ้นรูปแผ่นฟิล์ม ซึ่งผลของการขึ้นรูปของทั้ง 4 อัตราส่วน แสดง
ดังกราฟท่ี 1 

 
ตารางที่ 2 แสดงเวลาที่ใช้ในการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มแป้งมันส าปะหลังผสมน้ าล าไยที่อัตราส่วน ต่าง ๆ 

 
  2.2  ผลของลักษณะสีของแผ่นฟิล์มแป้งมันส าปะหลังผสมน้ าล าไย  

ลักษณะของเนื้อสี บ่งบอกได้ถึงการละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันของสารสารละลาย และส่งผล
ต่อความสามารถในการละลายในน้ าร้อน นอกจากนั้นลักษณะแผ่นฟิล์มที่ให้สีที่ใสสว่าง ยังมีผลต่อการเลือกน าไป   
ใช้งาน ซึ่งจากการทดลอง พบว่าลักษณะสีของแผ่นฟิล์มมีสีที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

 

  

                             (3a) อัตราส่วน 5:10    
 

                        (3b) อัตราส่วน 10:10 
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                            (3c) อัตราส่วน 5:20                        (3d) อัตราส่วน 10:20 

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะสีของแผ่นฟิล์มแป้งมันส าปะหลังผสมน้ าล าไยที่อัตราส่วน ต่าง ๆ 
 

จากภาพที่ 3 พบว่าแผ่นฟิล์มแป้งมันส าปะหลังผสมน้ าล าไยที่อัตราส่วน 5:10   มีสีน้ าตาลใส (ภาพที่ 3a)    
และที่อัตราส่วน 5:20 (ภาพที่ 3c) มีสีน้ าตาลที่เข้มขึ้นเล็กน้อยจากอัตราส่วนที่ 5:10 ส่วนอัตราส่วน 10:10 (ภาพที่ 3b)  
และอัตราส่วน10:20 (ภาพที่ 3d)     มีสีน้ าตาลที่เข้มขึ้นกว่าที่อัตราส่วน5:10  และอัตราส่วน 5:20   เนื่องมาจาก 
แผ่นฟิล์มอัตราส่วน 10:10 และอัตราส่วน 10:20 มีปริมาณแป้งมันส าปะหลังมากกว่า เมื่อน้ าแป้งมันส าปะหลังได้รับ
ความร้อน เม็ดแป้งจะสุกและพองตัวเต็มที่เกิดเจลาติไนซ์ขึ้น ท าให้แผ่นมีสีเข้มมากกว่า 2 อัตราส่วน5:10และ5:20 
ถึงแม้ว่าอัตราส่วนของอัตราส่วน 10:10และอัตราส่วน 10:20 จะมีปริมาณแป้งมันส าปะหลังเท่ากัน แต่อัตราส่วน 
10:20 แผ่นฟิล์มจะมีสีที่เข้มมากกว่าอัตราส่วน 10:10 เพราะว่าอัตราส่วน10:20 มีปริมาณน้ าล าไยมากกว่าฟิล์มจึงมี
สีเข็มกว่า (หาเหตุผลมาใส่ประกอบ  ด้วยอะไรก็อธิบายมาคราวๆ ส่วนใหญ่มาจากปริมาณที่มากน้อยที่แตกต่างกัน 

  2.3 ลักษณะกลิ่นหอมของล าใย ของแผ่นฟิล์มแป้งมันส าปะหลังผสมน้ าล าไยที่อัตราส่วนต่าง ๆ 
หลังจากแผ่นฟิล์มขึ้นรูปแล้ว พบว่ากลิ่นของแผ่นฟิล์มมีกลิ่นท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 

        อัตราส่วน 5:10   มีกลิ่นหอมของล าไยจางๆ 
  อัตราส่วน 10:10 มีกลิ่นหอมของล าไย ใกล้เคียงกับอัตราส่วน 5:10    
  อัตราส่วน 5:20   มีกลิ่นหอมของล าไยมากกว่า อัตราส่วน 5:10   และ 10:10  
         อัตราส่วน 10:20   มีกลิ่นหอมของล าไยใกล้เคียงกับสูตรที่ อัตราส่วน 5:20    

สามารถน ามาเปรียบเทียบความแรงของกลิ่นหอมของล าใย ได้ดังนี้  
                ที่อัตราส่วน 5:10 ~10:10 > 5:20 ~10:20 โดยน้ าหนัก  เนื่องจากอัตราส่วน5:20 และ 10:20 

มีปริมาณน้ าล าไยที่มากกว่า ท าให้มีกลิ่นท่ีหอมมากกว่า อัตราส่วน 5:10 และอัตราส่วน 10:10 
   2.4 ความหนาของแผ่นฟิล์มแป้งมันส าปะหลังผสมน้ าล าไยที่อัตราส่วนต่าง ๆ 
    ความหนาของแผ่นฟิล์มบ่งบอกถึงการละลายได้ของอากาศและความช้ืนที่สัมผัสผ่านเข้าไปเพื่อ

ท าลายอาหารที่ต้องการถนอมได้ แต่ถ้าแผ่นฟิล์มหนาเกินไปก็จะมีผลต่อความสามารถละลายได้ในน้ าร้อน จึง
จ าเป็นต้องศึกษาว่าที่สภาวะใดให้ผลของการละลายได้ดีในน้ าร้อนมากที่สุด เพราะมีผลต่อการน าไปใช้งานในการ
พัฒนาเพื่อใช้ส าหรับชงพร้อมดื่ม จากการทดสอบด้วยการวัดความหนาพบว่าฟิล์มมีความหนา ดังน้ี   
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ตารางที่ 3 แสดงค่าความหนาของแผ่นฟิล์มแป้งมันส าปะหลังผสมน้ าล าไยที่อัตราส่วนต่าง ๆ   

   
2.5 ทดสอบการยืดของแผ่นฟิล์มแป้งมันส าปะหลังผสมน้ าล าไยที่อัตราส่วนต่าง ๆ 

      จากการทดสอบค่าความยืดของแผ่นฟิล์ม ผู้วิจัยพบว่าค่าความเค้นของแผ่นฟิล์มที่ อัตราส่วน 
5:10 และสูตรที่ 10:10 มีค่าความเค้นมากที่สุดคือ 2.248 N/mm2 และ 2.563 N/mm2 ซึ่ง 2 สูตรนี้มีค่าของน้ า
ล าไยที่เท่ากัน ส่วนค่าความยืดของอัตราส่วนท่ี 10:10  และ 5:20 โดยน้ าหนัก มีความความยืดมากที่สุดคือ 10.953 
N/mm2 และ 9.355 N/mm2  เพราะเนื่องจารอัตราส่วน 10:10 เกิดการรีโทรเกเดช่ันหรือการคือตัวของเม็ดแป้งมัน
ส าปะหลังที่ผ่านการเจลาติไนซ์มาแล้วปล่อยให้เย็นตัวลงโมเลกุนของอะไมโลสและอะไมโลเพกตินซึ่งเคยรวมตัวกับ
น้ าและเกิดเป็นเจลจะเคลื่อนที่เข้ามาใกล้กันโดยโมเลกุนน้ าตาลกลูโคสจะมาเชื่อมต่อกันเองด้วยพันธฮายโดเจนแล้ว
จะขับน้ าที่จับกันอยู่ในโมเลกุลออก เกิดเป็นผลึกใหม่ นอกจากนี้ยังมีโมเลกุลน้ าตาลกลูโคสของน้ าล าไยจึงท าให้
แผ่นฟิล์มเป็นผลึกแข็งมากขึ้น ส่งผลท าให้การทดสอบแรงดึง (youngs mudulus) ค่าความเค้นที่เกิดขึ้นและค่า
ความเครียดเพิ่มสูงกว่าอัตราส่วนอ่ืนๆแสดงดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าความเค้นและความยืดของแผ่นฟลิ์มแป้งมันส าปะหลังผสมน้ าล าไยที่อัตราส่วนต่าง ๆ 

อัตราส่วน 
แป้งมันส าปะหลัง:น้ าล าใย 

(% โดยน้ าหนัก) 

ความเค้น (N/mm2) ความยืด (N/mm2) 

5:10 2.248 8.914 
              10:10 2.563 10.953 
               5:20 1.959 9.355 
              10:20 1.994 7.730 

 
3. ทดสอบการละลายของแผ่นฟิลม์ 
   จากการทดสอบการละลายของฟิล์มฟิล์มผู้วิจัยพบว่าอัตราส่วน 5:10 และ 10:20 โดยน้ าหนัก ให้ผล

ของการการละลายที่มากกว่าที่อัตราส่วน 10:10 และ 5:20 โดยน้ าหนัก สังเกตได้จากการต้มน้ าที่อุณภูมิ 
100 oC จากนั้นน าฟิล์มไปต้มนาน 4 นาที แล้วท าการกรองเอาส่วนที่ยังไม่ละลายมาอบเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แล้วท า
การชั่งส่วนท่ีเหลือเพื่อหาเปอร์เซ็นต์ของการละลาย แสดงดังภาพท่ี 4 และตารางที่ 5  
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แสดงคา่ความหนาขอัตงแผน่ฟิล์มแปง้มนัส าปะหลงัผสมน า้ล าไยที่อัตาัราส่วนาา่ง่ ่

ความหนา/มิลลเิมาร
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         4 (a) สภาพก่อนการละลายได้ในน้ าเดือด        4 (b) สภาพหลังการละลายได้ในน้ าเดือด 

ภาพที่ 4 แสดงสภาพก่อนและหลงัการละลายได้ในน้ าเดือด ที่ 100 oCนาน 4 นาที 
 
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความสามารถในการการละลายในน้ าร้อนของแผ่นฟิล์มแป้งมันส าปะหลังผสมน้ าล าไยที่

อัตราส่วนต่าง ๆ 
อัตราส่วน 

แป้งมันส าปะหลัง:น้ าล าใย 
(% โดยน้ าหนัก) 

น ้าหนักก่อน
ละลาย 

(กรัม) 

น ้าหนักหลัง
ละลาย 

(กรัม) 

เปอร์เซ็นต์การละลาย 

       5:10 1.00  0.35  65% 

                     10:10 1.00  0.58  42% 

                     5:20 1.00 0.69  31% 

                    10:20 1.00  0.30  70% 

 
สรุปผลและวิจารณ์ 

ในการพัฒนาฟิล์มบริโภคได้ผสมน้ าล าไย โดยแป้งมันส าปะหลังและผงล าไย มีสัดส่วนแตกต่างกัน
ทั้งหมด 4 อัตราส่วน (แป้งมันส าปะหลัง:น้ าล าใย) ดังนี้ 5:10  10:10  5:20 และ 10:20 โดยน้ าหนักพบว่า ระยะเวลา
ในการขึ้นรูปของแผ่นฟิล์มของอัตราส่วน ที่ 5:10  5:20 และ 10:20 โดยน้ าหนัก ใช้เวลาในการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มเพี่ยง 
48 ช่ัวโมง ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าอัตราส่วน 10 :10 ซึ่งใช้เวลา ถึง 60 ช่ัวโมง แสดงว่า แป้งมันส าปะหลัง 5% ขึ้นรูป
ฟิล์มได้ง่ายกว่าปริมาณแป้งมันส าปะหลัง 10%  ส่วนลักษณะสีของฟิล์มของอัตราส่วน 5:10 ให้สีน้ าตาลอ่อน 
แผ่นฟิล์มใสเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีตะกอนขุ่นของเนื้อล าใย เมื่อเปรียบเทียบกับทุกอัตราส่วน ลักษณะของกลิ่นหอม
ของล าใยในแผ่นฟิล์ม พบว่าจะมีความแตกต่างกันตามปริมาณน้ าล าใย โดยอัตราส่วน 5:20 และ 10:20 โดยน้ าหนัก 
ให้กลิ่นหอมของล าไยใกล้เคียงกันและมีกลิ่นที่หอมมากกว่า เนื่องจากมีปริมาณของน้ าล าใยที่เป็นองค์ประกอบที่
มากกว่า  ส าหรับค่าความหนาของแผ่นฟิล์มพบว่า  ที่อัตราส่วน 5:10 10:10 และ 10:20 โดยน้ าหนัก มีความหนา
มากที่สุดคือ  หนา 2.55  0.46 และ0.513 mm ตามล าดับ ผลทดสอบเชิงกล พบว่าที่อัตราส่วน 5:10 ซึ่งแป้งมัน
ส าปะหลังที่ 5%  โดยน้ าหนัก มีความหนาน้อยกว่าที่อัตราส่วน 10:10 ซึ่งมีแป้งมันส าปะหลังที่ 10% โดยน้ าหนัก 
ปริมาณของน้ าล าไยมีผลต่อการทดสอบ ผลการทดสอบการดึงโดยให้เครื่องทดสอบแรงดึง ผู้วิจัยพบว่าค่าความเค้น
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ของแผ่นฟิล์มที่อัตราส่วน 10:10 และ 5:10  โดยน้ าหนัก มีค่าความเค้นมากที่สุด คือ 2.563 N/mm2 และ 2.248 
N/mm2 ตามล าดับ และผลการทดสอบค่าความยืด ของอัตราส่วน 10:10 และ 5:20 โดยน้ าหนัก มากที่สุดคือ 
10.953 N/mm2 และ 9.355 N/mm2  และสุดท้ายทดสอบการละลายได้ในน้ าเดอืดที่ 100°C  ใช้เวลา 4 นาที พบว่า
ที่อัตราส่วน 5:10 โดยน้ าหนัก ให้ผลการละลายน้ าได้ดีที่สุด โดยแผ่นฟิล์มส่วนที่ไม่ละลายมีลักษณะเป็นวุ้นสีขาว
เหลือเล็กน้อย ในขณะที่เมื่อเพิ่มปริมาณแป้งมันส าปะหลังส่งผลให้ (อัตราส่วน 10:10) ผลการละลายน้ าไดล้ดลง โดย
แผ่นฟิล์มส่วนที่ไม่ละลายมีลักษณะเป็นวุ้นสีน้ าตาลอ่อนเหลือ และเมื่อท าการศึกษาโดยเพิ่มปริมาณน้ าล าใย พบว่า 
(อัตราส่วน 10:20 ) ให้ผลการละลายน้ าได้ลดลงอย่างมาก โดยให้ผลของแผ่นฟิล์มส่วนท่ีไม่ละลาย มีลักษณะเป็นวุ้น
สีน้ าตาลเข้มเหลือมากกว่าทุกอัตราส่วนท่ีท าการศึกษา โดยแผ่นฟิล์มส่วนที่ไม่ละลายมีลักษณะเป็นยังคงแผ่นไม่เสีย
รูปทรง มีสีน้ าตาลเข้ม จากคุณสมบัติทั้งหมดของแผ่นฟิล์มทั้ง 4 อัตราส่วน พบว่าที่อัตราส่วน 5:10 โดยน้ าหนัก
ประกอบด้วยแป้งมันส าปะหลัง5% และน้ าล าไย 10% มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการพัฒนาเพื่อเป็นแผ่นฟิล์มส าหรบั
บริโภคได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะความกรุณาอย่างยิ่ง ของ ดร. ธิรดา รอดเสียงลั้ง              

ดร.ปานทิพย์  บุญส่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่คอยให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อเสนอแนะและตรวจแก้ไข
งานวิจัยจนกระทั่งงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยความสมบูรณ์ทุกประการ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ขอขอบพระคุณ อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการทุกท่านที่
เสียสละเวลาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองท าให้งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ลุล่วงด้วยดี 

ทุนการวิจัยบางส่วนได้รับจากทุนอุดหนุนการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย จึงขอขอบพระคุณบัณฑิต
วิทยาลัยที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้มา ณ ท่ีนี้ด้วย 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว “ไกรรอด” รวมถึงผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีคอย
เป็นก าลังใจ ให้การสนับสนุนและค าแนะน าท่ีดีเสมอมา รวมถึงทุกก าลังใจที่มอบให้จากเพ่ือนๆ ทุกคน โดยเฉพาะพี่ๆ  
Vanz Vanz Superbike ที่คอยให้ก าลังใจและความช่วยเหลือ ตลอดจนความปรารถนาดีต่างๆ แก่ผู้วิจัย สุดท้ายนี้ 
คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษา ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดาที่ได้เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและให้
ความรู้แก่ผู้วิจัย และบูรพาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิ ชาความรู้ ให้ได้รับประสบการณ์ที่
ทรงคุณค่า ท าให้มีแรงจูงใจ และเกิดก าลังใจมานะพยายามจนประสบความส าเร็จในการศึกษา 
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