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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

ฟิล์มท่ีผลิตจากพอลิเมอร์สังเคราะห์ถูกน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนั และมีปริมาณการใชเ้พิ่มมาก
ข้ึนเร่ือยๆ ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่พลาสติกท่ีไดม้าจากกระบวนการกลัน่แยกในการผลิตปิโตรเลียม และ
น ้ ามนัดิบ ซ่ึงปิโตรเลียมและน ้ ามันดิบเป็นวตัถุดิบทางธรรมชาติท่ีใช้แล้วก็จะหมดไป พลาสติก
สังเคราะห์มกัจะย่อยสลายได้ยากมากจึงตอ้งมีการก าจดัโดยใช้วิธีการเผา หรือฝ่ังกลบ (Parra et al., 
2004; Wittaya and Sopanodora., 2009; Rodrı´guez et al., 2006; Xu et al., 2005) ซ่ึงส่งผลกระทบและ
ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะกบัส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นนกัวิจยัจึงหาแหล่งทดแทนใหม่จากธรรมชาติมาผลิต
ฟิล์มย่อยสลายได้แทนพลาสติกสังเคราะห์ (Averous et al., 2005; Krochta and Mulder-Johnston, 
1997; Vanessa et al., 2007; Taqi et al., 2011) พอลิเมอร์ธรรมชาติท่ีน ามาทดแทนตอ้งมีสมบติัการใช้
เหมือนพลาสติกสังเคราะห์แต่จะไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
(Rodrı´guez et al., 2006; Mooney, 2009) ดงันั้นการผลิตพลาสติกท่ีย่อยสลายไดเ้องตามธรรมชาติจึง
เป็นแนวทางเลือกใหม่ใหก้บัอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกของประเทศต่อไป 

พอลิเมอร์ต่างๆ ในธรรมชาติท่ีน ามาเป็นแหล่งทดแทนพอลิเมอร์สังเคราะห์และได้รับ 
ความสนใจ ได้แก่ พอลิแซคคาร์ไรด์ โปรตีน และลิปิด เป็นตน้ (Yu et al., 2006; Zhao et al., 2008; 
Kuorwel et al., 2011; Bourtoom, 2008) แป้ งเป็นพอลิแซคคาร์ไรด์ ท่ี ส ามารถน ามาผลิต เป็ น 
ฟิล์มบริโภคและย่อยสลายได้ ฟิล์มจากแป้งมีค่าการซึมผ่านของออกซิเจนต ่ าเม่ือน ามาเคลือบ
ผลิตภณัฑ์ตดัแต่งสดจะช่วยลดอตัราการหายใจของผลิตภณัฑ์ ฟิล์มแป้งมีลกัษณะใสและไม่มีกล่ินจึง
ไม่เปล่ียนแปลงกล่ินรสและลักษณะปรากฏของผลิตภณัฑ์ (Chiumarelli et al., 2010; Garcia et al., 
2010; Chiumarelli and Hubinger, 2012) อย่างไรก็ตามฟิล์มแป้งมีคุณสมบัติในการดูดความช้ืน 
(hygroscopicity) ท  าให้มีการแพร่ผ่านของไอน ้ าได้ง่าย (Liu, 2005; Vargas et al., 2008) โปรตีนเป็น
พอลิเมอร์ธรรมชาติสามารถน ามาข้ึนรูปเป็นแผน่ฟิลม์ได ้โปรตีนไดม้าจากแหล่งต่างๆ เช่น เวย ์ไข่ขาว 
ถัว่เหลืองและถัว่ต่างๆ กลา้มเน้ือปลา เจลาติน นม และกลูเตนในขา้วสาลี เป็นตน้ (Zhang and Mittal, 
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2010; Cuq et al., 1998) ฟิล์มโปรตีนท่ีได้จากแหล่งโปรตีนต่างๆ จะมีสมบติัท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบั
ล าดบัของกรดอะมิโนท่ีเป็นหน่วยโครงสร้าง การจบักนัของอะตอมในสายพอลิเปปไทด์ ความยาว
และการขดพับของสายพอลิเปปไทด์ ฟิล์มจากโปรตีนมีความแข็งแรง โปร่งแสง และป้องกัน 
การซึมผ่านของก๊าซไดดี้ แต่ความตา้นทานการซึมผ่านของไอน ้ าต ่า (Bourtoom, 2009) และลิปิดและ
ไขมนั โดยลิปิดและไขมนัส่วนใหญ่ท่ีน ามาใช้ผลิตฟิล์ม ไดแ้ก่ กรดไขมนัอ่ิมตวั เช่น กรดปาล์มิติก
และกรดสเตีย ริก รวมถึงน ้ ามันถั่ว เหลือง  น ้ ามันดอกทานตะวัน  และไข (Colla et al., 2006; 
Garcí a et al., 2000; Pé roval et al., 2002) ลิปิดและไขมนัจะช่วยลดการซึมผ่านของไอน ้ า ออกซิเจน
และคาร์บอนไดออกไซดผ์า่นฟิล์ม แต่ฟิลม์ท่ีผลิตไดมี้ลกัษณะขุ่นทึบและเปราะแตกหกัง่าย อยา่งไรก็
ตามพอลิเมอร์จากธรรมชาติในกลุ่มพอลิแซคคาร์ไรด์ไดรั้บความนิยมน ามาผลิตเป็นฟิล์มบริโภค และ
ยอ่ยสลายไดม้ากกวา่โปรตีนและลิปิดและไขมนั เน่ืองจากพอลิแซคคาร์ไรด์จะมีความหลายหลายและ
การเกิดอนุพัน ธ์ของพอลิแซคคาร์ไรด์  จึงท าให้ ฟิล์มบ ริโภคและย่อยสลายได้ ท่ีผ ลิตจาก 
พอลิแซคคาร์ไรด์จะมีความแข็งแรงและมีการขยายตวัมากกวา่ฟิล์มจากโปรตีน (Kester and Fennema, 
1986; Krochta and Mulder, 1995) 

การเลือกพอลิเมอร์จากธรรมชาติเพื่อน ามาผลิตเป็นฟิล์มบริโภคและย่อยสลายได้นั้ นควร
ค านึงถึงชนิดของผลิตภณัฑ์ท่ีจะน าไปบรรจุและสภาวะการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ โดยฟิล์มบริโภคและ
ยอ่ยสลายไดจ้ะตอ้งควรมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี (1) ลกัษณะทางประสาทสัมผสั คุณสมบติัเชิงกลและ
การซึมผ่านของก๊าซท่ีดี (2) มีความคงตวัในทางชีวเคมี เคมีกายภาพและจุลชีววิทยาอย่างเหมาะสม 
(3) เป็นสารท่ีไม่อนัตรายและมีความปลอดภยัส าหรับผูบ้ริโภค (4) มีขั้นตอนการผลิตท่ีง่าย (5) ไม่ก่อ
มลพิษทางอากาศ และ (6) สามารถหาได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายทั้งวตัถุดิบและกระบวนการผลิตต ่า
(Fakhoury et al., 2012) 

ดังนั้ นงานวิจัยต่างๆ จึงให้ความสนใจในการพัฒนาฟิล์มจากพอลิเมอร์ธรรมชาติ โดยมี
การศึกษาอตัราส่วนของแป้งท่ีเหมาะสมต่อการผลิตฟิล์ม จากงานวิจยัของ Rayas and Hernández 
(1997) ไดผ้ลิตฟิล์มบริโภคและยอ่ยสลายไดจ้ากแป้งสาลี 3 ชนิด และนอกจากนั้น มีการศึกษาการใช้
แป้งจากถัว่เหลืองผสมกบัเพคตินจากแอปเป้ิล และการใชแ้ป้งจากผกัโขมเพื่อเป็นวตัถุดิบส าหรับผลิต
ฟิล์มบริโภคและยอ่ยสลายได ้(Mariniello et al., 2003; Colla et al., 2006; Tapia-Blácido et al., 2005) 
และการใชแ้ป้งขา้วเจา้เป็นพอลิแซคคาร์ไรด์และเป็นพอลิเมอร์จากธรรมชาติ ราคาถูก และหาไดง่้าย
ซ่ึงเหมาะแก่การน ามาผลิตฟิล์มบริโภคและยอ่ยสลายได ้จากงานวิจยัของ Dias et al. (2011) ไดศึ้กษา
การใช้แป้งขา้วเจา้ผสมกบัเจลาติน และงานวิจยัของ Bourtoom and Chinnan (2008)ได้ศึกษาการใช้

https://researchlogin.cmu.ac.th/go/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643810002604#bib25
https://researchlogin.cmu.ac.th/go/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643810002604#bib25
https://researchlogin.cmu.ac.th/go/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643810002604#bib18
https://researchlogin.cmu.ac.th/go/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643810002604#bib18
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สตาร์ชจากขา้วเจา้ผสมกบัไคโตซาน และ Laohakunjit and Noomhorm (2004) ศึกษาการใช้สตาร์ช
จากขา้วเจา้ เพื่อผลิตฟิล์มบริโภคและยอ่ยสลายได ้นอกจากน้ี การเติมพลาสติไซเซอร์ เช่น กลีเซอรอล
และซอร์บิทอล ลงในฟิล์มยงัช่วยเพิ่มค่าความยืดหยุ่นและความสามารถในการซึมผ่านไดข้องไอน ้ า
และก๊าซ ( Gontard et al.,1992) 

การน าพอลิเมอร์จากธรรมชาติจากของเหลือในกระบวนการผลิตอาหารมาผลิตฟิล์มก็เป็นอีก
หน่ึงแนวทางท่ีน่าสนใจ เช่น การใช้แป้งจากกล้วยกบัไคโตซานจากเปลือกกุ้ง (Pitak and Rakshit, 
2011) เปลือกมนัฝร่ัง (Kang and Min, 2010) แป้งจากเปลือกเสาวรส (Nascimento et al., 2012) แป้ง
จากถัว่เหลืองกบัเพคตินจากเปลือกแอปเป้ิล (Mariniello et al., 2003) เป็นตน้ 

งานวิจยัน้ีจึงน าแป้งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตเส้นก๋วยเต๋ียวมาผลิตเป็นฟิล์มแป้ง โดย
ท าการศึกษาปัจจยัในการผลิตฟิล์ม ได้แก่ ปริมาณแป้ง ชนิดและปริมาณของพลาสติไซเซอร์ต่อ
คุณสมบติัทางกายภาพและทางกลของฟิล์มท่ีผลิตได้ซ่ึงเป็นการน าแป้งกลบัมาใช้ประโยชน์และสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้ ซ่ึงฟิล์มแป้งท่ีผลิตได้มีความเป็นไปได้ท่ีจะย่อยสลายได้ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาให้กับ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจึงสามารถลดขั้นตอนการเก็บและการก าจดัฟิล์มภายหลงัเสร็จส้ินการใช้
งาน เน่ืองจากสามารถยอ่ยสลายไดเ้องตามธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

1.2 วตัถุประสงค์ของงำนวจัิย 

1.2.1 เพื่อผลิตฟิล์มแป้งจากแป้งเหลือทิ้งของขั้นตอนการน่ึงไอน ้ าในกระบวนการผลิตเส้น
ก๋วยเต๋ียว 

1.2.2 เพื่อศึกษาปริมาณของพลาสติไซเซอร์ (กลีเซอรอลและซอร์บิทอล) ท่ีสามารถผลิตฟิล์ม
แป้งจากแป้งเหลือทิ้งได ้

1.2.3 เพื่อศึกษาผลของการผสมกลีเซอรอลและซอร์บิทอลต่อสมบติัทางกายภาพ และทางกล
ของฟิลม์แป้ง 

1.2.4 เพื่อทราบการเปล่ียนแปลงสมบติัทางกายภาพและทางกลของฟิล์มแป้งระหวา่งการเก็บ
รักษา 

1.2.5 เพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงปริมาณความช้ืนสมดุลของฟิล์มแป้งท่ีอุณหภูมิและ 
ค่าวอเทอร์แอคติวต้ีิต่างๆ 

1.2.6 เพื่อศึกษาการน าฟิล์มแป้งไปประยุกตใ์ช้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสตรอเบอรีสด 


