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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการเตรียมฟลมที่บริโภคไดจากแปงเมล็ดขนุนและแนวทางการประยุกตใชโดย
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเตรียมฟลม ไดแก วิธกี ารเตรียมแปงเมล็ดขนุน ชนิดและปริมาณของพลาสติไซ
เซอรที่ใชในการขึ้นรูปฟลม ผลการทดลองพบวาแปงเมล็ดขนุนที่ไดจากวิธีการเตรียมแปงดวยสารละลาย
โซเดียมคลอไรดมีลักษณะเปนผงขาวและมีเนื้อละเอียด เมื่อนํามาขึ้นรูปเปนฟลมจะไดฟลมที่มีความใส
และผิวสัมผัสเรียบเนียน ความหนาเฉลี่ยของฟลมอยูในชวง 0.054 ถึง 0.062 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยัง
พบวาเมื่อเพิ่มความเขมขนของพลาสติไซเซอรสงผลใหความตานทานแรงดึงลดลง ในขณะที่การยืดตัว ณ
จุดขาด ความชื้น และความสามารถในการละลายของฟลม มีคาเพิ่มขึ้น จากการทดลองนําฟลมที่บริโภค
ไดจากแปงเมล็ดขนุนมาบรรจุน้ําพริกเผา พบวาถุงฟลมที่บรรจุน้ําพริกเผาสามารถเก็บรักษาน้ําพริกเผา
ไดอยางนอย 42 วัน โดยมีคาเพอรออกไซดเทากับ 3.478 มิลลิกรัมสมมูลเพอรออกไซดตอตัวอยาง
น้ํามัน 1 กิโลกรัม ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด และถุงฟลมบริโภคไดจากแปงเมล็ดขนุนสามารถ
ละลายในน้ําเดือดภายใน 2 นาที 36 วินาที
คําสําคัญ: ฟลมบริโภคได แปงเมล็ดขนุน พลาสติไซเซอร
Abstract
In this research, the edible film from jackfruit seed was prepared and studied.
The parameters such as flour preparation techniques, type and concentration of
plasticizer were investigated. It was found that the jackfruit seed flour prepared with
NaCl solution produced the transparency film with smooth texture. Film thickness was
found to be in the range of 0.054-0.062 mm for edible films prepared using glycerol
and sorbitol as plasticizers. The physical and mechanical properties of edible films were
also examined. The results show that, with increasing the plasticizer concentration,
tensile strength decreased whereas the percent elongation, moisture content, and film
solubility increased. The edible film from jackfruit seed was used as packaging for chili
paste. It was found that the chili paste kept in the edible film packaging for at least 42
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days could maintain the peroxide value within a standard value (10 mgEq/kg). In
addition, the edible film from jackfruit seed dissolves in boiling water within 2 minutes
and 36 seconds.
Keywords: edible film, jackfruit seed flour, plasticizer
บทนํา
ปจจุบัน ปริมาณขยะที่เกิด จากการใช บรรจุ ภัณฑพ ลาสติ กซึ่งเปนวัส ดุสังเคราะหเพิ่ม ขึ้นเป น
จํานวนมาก เนื่องจากบรรจุภัณฑดังกลาวตองใชเวลาในการยอยสลายนานและบางชนิดไมสามารถยอย
สลายไดเองตามธรรมชาติ ทําให สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระยะยาว ประกอบกับกระแสนิยมใน
ผลิตภัณฑธรรมชาติที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค จึงมีการพัฒนาฟลมบริโภคได (edible film)
และฟ ล ม ที่ ย อ ยสลายได ท างชี ว ภาพ (biodegradable film) โดยใช พ อลิ เ มอร จ ากธรรมชาติ
(biopolymer) หรือวัตถุดิบทางการเกษตรมาทดแทนวัตถุดิบที่ใชสําหรับผลิตบรรจุภัณฑ ซึ่งนอกจาก
จะชวยลดปญหาดานสิ่งแวดลอมแลว วัส ดุเหลานี้ยังมีราคาค อนขางถูก หาไดงาย และรับประทานได
งานวิจัยที่ผ านมาพบว ามี การนําแปง ซึ่ง เปนพอลิแ ซคคาไลดต ามธรรมชาติ มาผลิต เปนฟล มบริ โภคได
(Jiménez et al., 2012) องคประกอบที่สําคัญของแปง ไดแก อะมัยโลส และอะมัย โลเพคติน แปงมี
คุณสมบัติในการเกิดฟลมไดดีซึ่งเกิดจากเชื่อมโยงกันของโมเลกุลของอะมัยโลสดวยพันธะไฮโดรเจนเปน
โครงรางตาขาย นอกจากนี้โ มเลกุลของอะมัยโลเพคตินยัง ทําหนาที่เชื่อมประสานใหโครงสรางในการ
เกิดฟลมมีความแข็งแรงมากขึ้น โดยสวนที่เปนกิ่งกานสาขาจะไปแทรกในโครงสรางของฟลมทําใหเกิด
การเชื่อมโยงเปนโครงรางตาขายเขาดวยกัน (Campos et al., 2011) อยางไรก็ตาม พบวาฟลมที่เตรียม
จากแป ง นั้ นมี ลั กษณะแข็ ง เปราะ ซึ่ ง สามารถลดป ญ หานี้ ไ ด โ ดยการเติ ม พลาสติ ไ ซเซอร เ พื่ อช วยใน
การขึ้นรูป (Beppu et al., 2011) นอกจากนี้ฟลมบริโภคไดและฟลมที่ยอยสลายไดทางชีวภาพที่เตรียม
จากพอลิ เมอรจากธรรมชาตินั้นสามารถเติ มสารเติ มแต งชนิ ดตาง ๆ ลงไป เชน สารตานอนุ มูลอิ สระ
สารตานเชื้อจุลินทรีย ยา สี และสารอาหาร เปนตน เพื่อใหใชงานไดเหมาะสมกับความตองการตอไป
(Kester & Fennema, 1986; Jiménez et al., 2012) สําหรับประเทศไทยนั้นมีแหลงวัตถุดิบทาง
การเกษตรที่มีปริมาณพอลิแซคคาไลดสูงอยูมากมาย เชน แปงมันสําปะหลัง แปงขาวจาว รวมถึงแปง
จากเมล็ดผลไมตาง ๆ ที่มีปริมาณแปงเปนองคประกอบสูง เชน ทุเรียน ขนุน ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการ
แปรรูปและการบริโภคเนื้อผลไม โดยสวนใหญแลวมักจะเปนวัสดุเหลือทิ้ง จึงสามารถนํามาใชผลิตฟลม
บริโภคไดเพื่อชวยเพิ่มมูลคาและลดการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรอีกดวย
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการขึ้นรูปฟลมบริโภคไดที่ผลิตจากแปงเมล็ดขนุน โดยศึกษาผลของ
ตัวแปรต าง ๆ เชน วิธีการเตรียมแปงจากเมล็ด ขนุน ชนิดและความเข มขนของพลาสติไซเซอร และ
ทดสอบสมบัติของฟลมที่เตรียมไดทั้งสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกล รวมทั้งศึกษาแนวทางการนํา
ฟลมบริโภคไดไปประยุกตใชงานตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. วิธีการเตรียมแปงจากเมล็ดขนุน
นําเมล็ดขนุนจากผลขนุนสุกพันธุพื้นเมือง จ.นครสวรรค มาเตรียมแปงโดยแบงออกเปน
3 วิธี ดังนี้
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1.1 การเตรียมแปงดิบจากเมล็ดขนุน
นําเมล็ ดขนุ นมาล างทํ าความสะอาด จากนั้ นลอกเปลื อกหุ ม เมล็ด สี ข าวครี ม และ
สีน้ําตาลออกจนหมด หั่นเมล็ดเปนแผนบางใหมีความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร นําไปอบใหแหงใน
เครื่องตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 ชั่วโมง บดใหละเอียดแลวรอนผานตะแกรง
ขนาด 120 เมช นําแปงเมล็ดขนุนบรรจุในถุงซิปและปดผนึกเก็บไวในโถดูดความชื้น
1.2 การเตรียมแปงเมล็ดขนุนโดยวิธีพรีเจลาทิไนซ
นําเมล็ ด ขนุ นมาล างทํ าความสะอาด แล วนําไปต ม ในน้ํ าเดื อดประมาณ 30 นาที
จากนั้นลอกเปลือกหุมเมล็ดสีขาวครีมและสีน้ําตาลออกจนหมด ลาง หั่น และนําไปอบใหแหงในเครื่อง
ตูอบลมร อนที่ อุ ณหภู มิ 60 องศาเซลเซี ย ส เป นเวลา 8 ชั่ วโมง จากนั้ นบดให ล ะเอี ย ดแล วร อนผ าน
ตะแกรงขนาด 120 เมช นําแปงที่ไดมาบรรจุในถุงซิปและปดผนึกเก็บในโถดูดความชื้น
1.3 การเตรียมแปงเมล็ดขนุนโดยการสกัดดวยสารละลายโซเดียมคลอไรด
หั่นเมล็ดขนุนที่ลางทําความสะอาดและลอกเปลือกหุมเมล็ดออกแลวเปนชิ้นเล็ก ๆ
นําไปแชในสารละลายโซเดียมคลอไรดค วามเข มขนร อยละ 5 จากนั้นนํามาปนใหละเอี ยด กรองแป ง
เมล็ดขนุนผานผาขาวบาง บีบกากแลวแยกกากออก นําน้ําแปงเมล็ดขนุนตั้งทิ้งไวใหตกตะกอนเปนเวลา
1 วั น และปเ ปตดูด เฉพาะน้ํ าสวนบนออก นํ าตะกอนแปง เมล็ด ขนุ นมาล างด วยสารละลายโซเดี ย ม
คลอไรด ซ้ํ าอี ก 2-3 ครั้ ง เพื่ อ ล างพวกสารเมื อกและสารที่ ไ ม ล ะลายน้ํ าออก ตั้ ง ทิ้ ง ไว ใ ห ต กตะกอน
นําตะกอนแปงเมล็ดขนุนไปอบแหงในเครื่องตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นําผงแปงเมล็ด
ขนุนที่อบไดมาบดใหละเอียดรอนแปงผานตะแกรงขนาด 120 เมช เก็บแปงใสในถุงซิปปดปากใหสนิท
และเก็บไวในโถดูดความชื้น
2. วิธีการขึ้นรูปฟลมแปงเมล็ดขนุน
เตรียมสารละลายแปงเมล็ดขนุนความเขมขนรอยละ 5 โดยน้ําหนักตอปริมาตรและเติม
พลาสติไซเซอรที่ความเขมขนรอยละ 0.40, 0.60, 0.80, 1.00 และ 1.20 โดยปริมาตรตอปริมาตร
โดย พลาสติไซเซอรที่ใชในงานวิจัยนี้มี 2 ชนิด ไดแก กลีเซอรอล และซอรบิทอล นําสารละลายแป ง
เมล็ดขนุนมาใหความรอนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส กวนอยางตอเนื่องจนไดสารละลายที่มีลักษณะ
เปนเจลใสหนืด จากนั้นเทสารละลายแปงเมล็ดขนุนลงในแมแบบที่ทําจากแผนอะคริลิคขนาด 20x20
เซนติ เ มตรและเพลทพลาสติ ก ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลาง 10 เซนติ เ มตร นํ า ไปอบที่ อุ ณ หภู มิ 60
องศาเซลเซียส เป นเวลา 8 ชั่วโมง ทิ้ง ไว ใหเ ย็นตั วแลวจึ งลอกฟ ลมออกเก็บ แผนฟลม เมล็ดขนุนไวใ น
โถดูดความชื้นเพื่อนํามาทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของฟลม
3. การทดสอบสมบัติของฟลมบริโภคไดจากแปงเมล็ดขนุน
3.1 ลักษณะปรากฏทางกายภาพ
สัง เกตลักษณะปรากฏทางกายภาพของฟ ลม บริโ ภคไดจากแป งเมล็ด ขนุน ได แ ก
ความโปรงแสงและผิวสัมผัสดวยการตรวจพินิจ และหาคาความหนาของฟลมดวยไมโครมิเตอร (Starrett
436.2 Series, USA) โดยวัดคาความหนาแบบสุมตําแหนงบนแผนฟลมจํานวน 5 จุด แลวหาคาเฉลีย่
3.2 คาความชื้นของแผนฟลม
นําถวยหาความชื้ นไปอบที่ อุณหภู มิ 105 องศาเซลเซีย สเปนเวลา 15 นาทีจนได
น้ําหนั กถ วยที่ คงที่ จากนั้ นใสตั วอย าง 2 กรั ม ในถวยหาความชื้นแล วนํามาชั่ งน้ํ าหนั กอย างละเอี ย ด
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ที่ทศนิยม 3 ตําแหนง นําไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียสเปนเวลา 3 ชั่วโมงปลอยทิ้งไวใหเย็นใน
โถดูดความชื้นแลวนํามาชั่งน้ําหนักอยางละเอียดและนําไปอบตออีก 15 นาที ทําเชนนี้จนไดน้ําหนักคงที่
คํานวณคาความชื้น (moisture content) ของฟลมเปนรอยละตามสูตรการคํานวณดังนี้
น้ําหนักเริ่มตน (กรัม) –น้ําหนักหลังการอบ (กรัม)
x100
น้ําหนักเริ่มตน (กรัม)
3.3 ความสามารถการละลายของฟลม
ความสามารถการละลายของฟ ล ม (film solubility) ทดสอบด ว ยวิ ธี ข อง
Laohakunjit & Noomhorm (2004) โดยตัดแผ นฟลมเปนชิ้นเล็ก ๆ นําไปชั่งน้ําหนัก 1 กรัม เติ ม
น้ํากลั่นปริมาตร 10 มิลลิลิตร กวนดวยเครื่องกวนแมเหล็กเปนเวลา 30 นาทีนําปนดวยเครื่องเหวี่ยง
แยกตะกอนที่ความเร็ว 3,000 รอบตอนาทีเปนเวลา 15 นาที แลวนํามากรองดวยกระดาษกรองเบอร
1 (Whatman, UK) นําเศษฟลมที่คางบนกระดาษกรองไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเปนเวลา
24 ชั่วโมง จากนั้นนําไปชั่งหาน้ําหนักของเศษฟลมที่ได ทําซ้ํา 3 ครั้งหาคาเฉลี่ยแลวคํานวณการละลาย
ทําเปนรอยละตามสูตรการคํานวณดังนี้
รอยละปริมาณความชื้น =

รอยละการละลายน้ํา =

น้ําหนักแหงเริ่มตน (กรัม) –น้ําหนักแหงสวนที่ไมละลายน้ํา (กรัม)
x100
น้ําหนักเริ่มตน (กรัม)

3.4 ความสามารถในการซึมผานน้ํามันของแผนฟลม
ความสามารถในการซึ ม ผ า นน้ํ ามั น ของแผ นฟ ล ม ทดสอบตามวิ ธีข องฉวี ว รรณ
และสุพัตรา (2551) โดยตัดแผนฟลมขนาด 6×6 ตารางเซนติเมตร นําทราย 1 กรัม วางบนแผนฟลม
ซึ่งวางบนกระดาษขาว โดยจัดกองทรายใหมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เซนติเมตร หยดน้ํามันพืชลงบน
กองทรายสังเกตวาน้ํามันเกือบอิ่มตัวไมเลอะออกนอกกองทราย สังเกตการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 24 ชั่วโมง
จนมีคราบน้ํามันบนกระดาษ บันทึกระยะเวลา
3.5 สมบัติเชิงกลของแผนฟลม (mechanical properties)
ทําการทดสอบความสามารถในการต านทานแรงดึ ง (tensile strength) และ
คายืดตัว ณ จุดขาด (elongation at break) ของฟลมตามมาตรฐาน ASTM D882-91 ดวยเครื่อง
Microcomputer controlled electronic Universal Testing Machine (Model: WDW-50E,
Class 1) โดยเตรียมตัวอยางฟลมขนาด 2.54x15 เซนติเมตร ใชความเร็วของหัวจับ (crosshead speed)
ที่ 50 มิลลิเมตรตอนาที ระยะหางระหวางหัวจับ (gauge length) ที่ 50 มิลลิเมตร
4. การประยุกตใชประโยชนจากฟลมบริโภคไดจากแปงเมล็ดขนุน
4.1 เตรียมถุงฟลมบริโภคไดจากแปงเมล็ดขนุน
ตัดฟลมใหมีขนาด 7X14 ตารางเซนติเมตร พับครึ่งแลวขึ้นรูปเปนถุงที่มีตะเข็บขาง
2 ตะเข็บโดยใชเครื่องปดผนึกความรอนระดับความรอนที่ 4 นําถุงที่ขึ้นรูปแลวมาทดสอบการรั่วซึมของ
ตะเข็บโดยบรรจุน้ํามันพืชของในถุง 3 ถุงทิ้งไวดูการรั่วซึมโดยการตรวจพินิจ
4.2 การตรวจสอบสมบัติของถุงฟลมบริโภคไดจากแปงเมล็ดขนุนและน้ําพริกเผา
นําถุงฟลมที่เตรียมไดมาบรรจุน้ําพริกเผาที่มีน้ํามันเปนองคประกอบ 6 กรัม ปดผนึก
ปากถุงนําไปเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จากนั้นสุมตัวอยางมาทําการตรวจสอบทุกสัปดาหดังนี้
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4.2.1. ทดสอบการละลายของถุง โดยนําถุง ฟลมที่บ รรจุน้ําพริกเผาใสลงในน้ําต ม
เดือดและใหความรอนตอไป บันทึกเวลาที่ถุงละลายจนหมด และสังเกตลักษณะปรากฏ (ทดสอบเฉพาะ
สัปดาหแรก)
4.2.2. ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของน้ํามันในน้ําพริกเผาโดยการวัดคาเพอรออกไซด
(peroxide value) (AOAC, 1990) เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาน้ําพริกเผา
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. การศึกษาวิธีการเตรียมแปงเมล็ดขนุน
ลักษณะของฟล มจากแปงเมล็ดขนุ นที่ขึ้นรู ปโดยใชวิธีใ นการเตรียมแปงจากเมล็ ดขนุนที่
แตกต างกั นแสดงดั ง ภาพที่ 1 จากผลการทดลองพบว า ฟ ล ม แป ง เมล็ ด ขนุ นที่ เ ตรี ย มจากแป ง ดิ บ มี
ลักษณะใส (สามารถมองเห็นตัวหนังสือที่วางไวใตแผนฟลมได) มีผิวสัมผัสหยาบและพบเมล็ดแปงที่ยังไม
ละลายอยูเปนจํานวนมาก มีสีคอนขางเหลืองอมน้ําตาล ฟลมที่เตรียมจากแปงพรีเจลาทิไนซมีผิวสัมผัส
เรียบเนียนขึ้นแตยังพบเมล็ดแปงที่ยังไมละลายอยูบางและมีสีคลายกับฟลมที่เตรียมจากแปงดิบ สวนฟลม
ที่เตรี ยมจากแปงเมล็ด ขนุนที่สกั ดดวยสารละลายโซเดี ยมคลอไรด มี ลักษณะใส สี คอนขางขาวและมี
ผิ วสั ม ผั ส ที่ เ รี ย บเนี ย นกว าฟ ล ม ที่ เ ตรี ย มจากแป ง เมล็ ด ขนุ นดิ บ และแป ง พรี เ จลาทิ ไ นซ เนื่ องมาจาก
สารละลายโซเดียมคลอไรดมีสมบัติในการขจัดเมือกที่อยูในเมล็ดขนุนออก (ฉวีวรรณ และสุพัตรา, 2551)
ข

ก

ค

ภาพที่ 1 ลักษณะของฟลมที่เตรียมโดยวิธี
ก) การเตรียมแปงขนุนแบบแปงดิบ
ข) การเตรียมแปงขนุนแบบแปงพรีเจลลาติไนซ
ค) การเตรียมแปงขนุนดวยการสกัดโดยสารละลายโซเดียมคลอไรด
จากผลการศึ กษาจึ ง เลื อ กวิ ธีก ารเตรี ย มแป ง เมล็ ด ขนุ น ที่ ส กั ด ด วยสารละลายโซเดี ย ม
คลอไรดมาใชในการเตรียมแปงเพื่อขึ้นรูปเปนฟลมบริโภคไดเพราะแปงที่ไดมีลักษณะขาวละเอียด ไมมี
สารเมื อกที่ ทําให ฟ ลม เกิด สี เหลืองและเกิ ดกลิ่ นเหม็นหื นไดง าย อี กทั้ งฟ ล มที่ ขึ้ นรู ป ได มีค วามใสและ
ผิวสัมผัสเรียบเนียนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการเตรียมแปงเมล็ดขนุนอีก 2 วิธี
2. ลักษณะปรากฏทางกายภาพของฟลมบริโภคไดจากแปงเมล็ดขนุน
จากการสังเกตลักษณะปรากฏทางกายภาพของตัวอยางฟลมบริโภคไดจากแปงเมล็ดขนุน
ที่เตรียมโดยใชชนิดและปริมาณของพลาสติไซเซอรที่แตกตางกัน พบวาความเขมขนของพลาสติไซเซอร
เพิ่มขึ้นจะทํ าใหฟลมที่ ไดมีลักษณะออนตัวยิ่ง ขึ้นและมีความใสมากขึ้น นอกจากนี้ฟลมที่ใ ชซอรบิทอล
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เป นพลาสติ ไ ซเซอร จะมี ค วามใสและโปร ง แสงมากกว าและมี เ นื้ อสั ม ผั ส ที่ เ รี ย บเนี ย นกว า ฟ ล ม ที่ ใ ช
กลีเ ซอรอลเป นพลาสติไ ซเซอร และตัวอยางฟ ลม ทุกประเภทมีค วามหนาเฉลี่ ยอยูในชวง 0.054 ถึ ง
0.062 มิ ล ลิ เ มตร ความหนาของฟ ล ม แต ล ะชนิด ทั้ ง หมดอยู ใ นเกณฑม าตรฐานของ มอก 2534-5.
ซึ่งกําหนดความหนาของฟลมยืดพลาสติกอยูระหวาง 0.01–0.10 มิลลิเมตร
3. คาความชื้นของฟลม
คาความชื้ นของตัวอยางฟลม บริโ ภคได จากแปง เมล็ด ขนุนแตล ะชนิ ดอยูร ะหว างร อยละ
7.90 ถึง 16.40 ดังแสดงในภาพที่ 2 โดยพบวาเมื่อเพิ่ม ความเขมขนของพลาสติไซเซอรทั้ง 2 ชนิ ด
จะทํ าให คาความชื้น ของฟล มเพิ่ มสูง ขึ้นเนื่องจากพลาสติไซเซอรทั้ ง 2 ชนิ ด จะไปขัด ขวางหรือหนวง
เหนี่ยวการระเหยของไอน้ําทําใหแผนฟลมมีความชื้นสูง (Koch et al., 2010) สําหรับฟลมบริโภคได
จากแป งเมล็ ดขนุนที่ใชกลี เซอรอลเป นพลาสติไซเซอรจะมีคาความชื้ นสูงกวาฟลม ที่ใชซอรบิท อลเป น
พลาสติไ ซเซอรเ นื่องจากกลี เซอรอลมีคุ ณสมบัติใ นการดู ดความชื้ น ดี กวาซอลบิทอล จึงส งผลใหไ อน้ํ า
สามารถเคลื่อนที่เขาไปในรางแหของฟลมไดดียิ่งขึ้น

ความชื้น (รอยละ)
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ภาพที่ 2 ผลของชนิดและความเขมขนของพลาสติไซเซอรที่มีตอคาความชื้นของฟลมบริโภค
ไดจากแปงเมล็ดขนุน
4. คาความสามารถในการละลายของฟลม
จากผลการทดลองพบวาคาความสามารถในการละลายของฟลมบริโภคไดจากแปงเมล็ด
ขนุนที่เตรียมจากพลาสติไซเซอร 2 ชนิด มีคาสูงขึ้นเมื่อเพิ่มความเขมขนของพลาสติไซเซอร ดังแสดงใน
ภาพที่ 3 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Bourtoom (2008) การเพิ่มขึ้นของความสามารถในการละลาย
ของฟลมบริโภคไดตามความเขมขนของพลาสติไซเซอรนั้น เนื่องมาจากพลาสติไซเซอรมีสมบัติที่ชอบน้ํา
อีกทั้งพลาสติไซเซอรจะทําใหความหนาแนนของโครงสรางพอลิเมอรและการยึดเหนี่ยวกันของโมเลกุล
ลดลง จึง สงผลต อความสามารถในการละลายของฟล มที่ เพิ่ม ขึ้นอีกดวย ในงานวิ จัย นี้ยั งพบวาฟล ม
บริโภคไดจากแปงเมล็ดขนุนที่ใชกลีเซอรอลเปนพลาสติไซเซอรจะมีคาความสามารถในการละลายสู ง
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การละลาย (รอยละ)

กว าฟ ลม ที่ ใช ซอร บิท อลเปนพลาสติ ไซเซอร เนื่องจากกลีเ ซอรอลมีข นาดโมเลกุ ลเล็ กกวาซอร บิท อล
และมีโครงสรางเปนสายโซตรง จึงทํ าใหกลีเซอรอลเคลื่อนที่ไ ดงายและสามารถแทรกตั วอยูในสายโซ
พอลิ เ มอร ไ ด ม ากกว า ซอร บิ ท อล ส ง ผลให ค วามหนาแน นของโครงสร างพอลิ เ มอร ล ดลง ในขณะที่
ซอรบิทอลมีโครงสรางเปนวงจึงมีความเกะกะและเขาไปแทรกตัวอยูในรางแหพอลิเมอรไดยากกวา
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ภาพที่ 3 ผลของชนิ ดและความเขมขนของพลาสติ ไซเซอรที่ มีตอคาความสามารถในการละลายของ
ฟลมบริโภคไดจากแปงเมล็ดขนุน
5. ความสามารถในการซึมผานน้ํามันของแผนฟลม
ผลการวัดคาความสามารถในการซึมผานน้ํามันของฟลมบริโภคไดจากแปงเมล็ดขนุนพบวา
ตัวอยางฟลมทุกชนิดมีคาการซึมผานน้ํามันมากกวา 50 วัน ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐาน คือ 5 วัน แสดงให
เห็นวาฟลมบริโภคไดจากแปงเมล็ดขนุนสามารถนําไปทําเปนฟลมสําหรับบรรจุอาหารประเภทที่มีน้ํามัน
หรือไขมันสูงได นอกจากนี้ยังพบวาชนิดและปริมาณของพลาสติไซเซอรที่ใชไมมีผลตอคาความสามารถ
ในการซึมผานน้ํามันของฟลมแตอยางใด
6. สมบัติเชิงกลของแผนฟลม
จากการทดลองพบวาเมื่อเพิ่ มความเข มขนของพลาสติไซเซอร ทั้ง 2 ชนิด จะทําให การ
ตานทานแรงดึงของฟลมบริโภคไดจากแปงเมล็ดขนุนลดลง ดังแสดงในภาพที่ 4 เนื่องจากพลาสติไซเซอร
จะแทรกเขาไปอยูใ นรางแหของฟลมทํ าใหโ มเลกุ ลของพอลิเมอรจับกั นแบบหลวม ๆ สง ผลให คาการ
ตานทานแรงดึงต่ํา และเมื่อเปรียบเทียบชนิดของพลาสติไซเซอรที่ใชพบวาแผนฟลมที่ใชซอรบิทอลเปน
พลาสติไ ซเซอร จะมีคาความตานทานแรงดึงสูง กวาฟลม ที่ใชกลี เซอรอลเปนพลาสติไซเซอร เนื่องจาก
ซอร บิท อลมีม วลโมเลกุล สูงกวากลี เซอรอลจึง เคลื่อนที่เ ขาไปแทรกตัวในสายโซ พอลิเ มอรไ ดย ากกว า
สําหรับคาการยืดตัว ณ จุดขาดพบวาเมื่อเพิ่มความเขมขนของพลาสติไซเซอรทั้ง 2 ชนิด จะทําใหคาการ
ยืดตัว ณ จุดขาดสูงขึ้นดวย (ดังแสดงในภาพที่ 5) เนื่องจากพลาสติไซเซอรทงั้ 2 ชนิด จะเขาไปแทรกตัว
ในสายโซพอลิเมอรทําใหแรงระหวางโมเลกุลออนตัวลงเกิดความยืดเพิ่มขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบผลของ
ชนิ ด พลาสติ ไ ซเซอร ต อ ค า การยื ด ตั ว ณ จุ ด ขาดของฟ ล ม พบว า แผ น ฟ ล ม ที่ ใ ช ซ อร บิ ท อลเป น
พลาสติไซเซอรจะมีคาการยืดตัว ณ จุดขาดต่ํากวาฟลมที่ใชกลีเซอรอลเปนพลาสติไซเซอร เนื่องจากมี
ความหนาแนนของโครงสรางพอลิเมอรสูงกวา การลดลงของคาการตานทานแรงดึงและการเพิ่มขึ้นของ
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คาการยืดตัว ณ จุด ขาดของฟลมบริโภคไดจากแปงเมล็ดขนุ นเมื่อเพิ่มความเขม ขนพลาสติไซเซอรใ น
งานวิจัยครั้งนีส้ อดคลองกับผลงานวิจัยที่ผานมา (Bourtoom, 2008; Koch et al., 2010, Al-Hassan &
Norziah, 2012; Wittaya, 2013)

คาการตานแรงดึงขาด (MPa)
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ภาพที่ 4 ผลของชนิด และความเขมขนของพลาสติ ไซเซอรที่มี ตอคาความตานทานแรงดึงของฟล ม
บริโภคไดจากแปงเมล็ดขนุน
60
คาการยืดตัว ณ จุดขาด
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ภาพที่ 5 ผลของชนิ ดและความเข ม ขนของพลาสติ ไซเซอรที่ มี ตอค าการยื ดตั ว ณ จุ ด ขาดของฟ ล ม
บริโภคไดจากแปงเมล็ดขนุน
7. การประยุกตใชประโยชนจากฟลมบริโภคไดจากแปงเมล็ดขนุน
การศึกษาการประยุกตใชประโยชนจากฟลมบริโภคไดจากแปงเมล็ดขนุนนั้น ไดเลือกฟลม
บริโภคไดจากแปงเมล็ดขนุนที่เติมซอรบิทอล รอยละ 1.00 มาผลิตเปนถุงบรรจุน้ําพริกเผาเนื่องจากมีคา
ความชื้นคอนขางต่ํา เนื้อสัมผัสไมออนนิ่มจนเกินไป และมีคาการยืดตัวที่ดี จากนั้นตรวจวัดการเหม็นหืน
ของน้ํามันน้ําพริกเผาโดยวัดคากรดเพอรออกไซดและทดสอบการละลายของถุงฟลมในน้ําเดือดที่ 100
100
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คาเพอรออกไซด
(mg สมมูล/ตัวอยางน้ํามัน 1 กก.)

องศาเซลเซียส ผลการทดลองพบวาถุงฟลมที่บรรจุน้ําพริกเผาสามารถเก็บรักษาน้ําพริกเผาไดอยางนอย
42 วัน โดยไมเกิดการเหม็นหืนและมีคาเพอรออกไซดเทากับ 3.478 มิลลิกรัมสมมูลเพอรออกไซดตอ
ตั วอย า งน้ํ ามั น 1 กิ โ ลกรั ม (ภาพที่ 6) ซึ่ ง อยู ใ นเกณฑ ม าตรฐานกํ าหนดไม เ กิ น 10 มิ ล ลิ กรั ม สมมู ล
เพอรออกไซดตอตัวอยางน้ํามัน 1 กิโลกรัม (มอก. 2535) และถุง ฟลมบริ โภคไดจากแปงเมล็ดขนุ น
สามารถละลายในน้ําเดือดไดภายใน 2 นาที 36 วินาที
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ภาพที่ 6 ความสัมพันธระหวางระยะเวลากับคาเพอรออกไซดของน้ํามันจากน้ําพริกเผา
สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป น การเตรี ย มฟ ล ม บริ โ ภคได จากแป ง เมล็ ด ขนุ นและแนวทางการประยุ กต ใ ช
โดยเปรียบเทียบวิธีการเตรียมแปงเมล็ดขนุนซึ่งมี 3 วิธี ไดแก วิธีการเตรียมแปงดิบจากเมล็ดขนุนวิธีการ
เตรียมแปงพรีเจลาทิไนซจากเมล็ดขนุน และวิธีการเตรียมแปงเมล็ดขนุนโดยการสกัดดวยสารละลาย
โซเดียมคลอไรด ผลการทดลองพบวาแปงที่ไดจากวิธีการเตรียมแปงเมล็ดขนุนดวยสารละลายโซเดียม
คลอไรดมีลักษณะขาวและมีเนื้อละเอียดกวาวิธีการเตรียมแปงจากเมล็ดขนุนอีก 2 วิธี เมื่อนําไปขึ้นรูป
เป นฟ ล ม จะได ฟ ล ม ที่ มี ค วามใสและผิ ว สั ม ผั ส เรี ย บเนี ย น จากศึ ก ษาผลของชนิ ด และปริ ม าณของ
พลาสติไ ซเซอร ที่ ใ ช ตอคุ ณสมบั ติ ข องฟ ล ม พบว าฟล ม ที่ บริ โ ภคได จากแป ง เมล็ ด ขนุ นที่ ขึ้ นรู ปโดยใช
ซอร บิ ท อลเป นพลาสติ ไ ซเซอร มี ส มบั ติ ท างทางกายภาพและสมบั ติ เ ชิ ง กลโดยทั่ วไปที่ ดี กว าการใช
กลีเซอรอลเปนพลาสติไซเซอร เมือ่ เพิ่มปริมาณของพลาสติไซเซอรพบวาคาความตานทานตอแรงดึงของ
แผนฟลมลดลง ในขณะที่คาความชื้น คาความสามารถในการละลาย และคาการยืดตัว ณ จุดขาดของ
ฟลมลดลง การนํ าฟลม บริโภคไดจากแป งเมล็ ดขนุ นมาใชเปนถุงบรรจุน้ําพริกเผา พบวาสามารถเก็ บ
รักษาน้ําพริกเผาไดอยางนอย 42 วัน โดยมีคาเพอรออกไซดอยูในที่มาตรฐานกําหนด
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