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คุณสมบัตขิ องฟิ ล์ มประกอบ Biopolymer จากแป้งและเพคติน
Properties of Biopolymer Composite Films from Starch and Pectin
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Abstract
Properties of biopolymer composite films from starch and pectin were studied. Composite film was prepared
by co-dissolving rice starch and different concentrations (0, 1, 2 and 3%) of pectin. Appearances of composite
films were thin sheet, clear, translucent, flexible, different texture on each of the two sides (smooth and rough) and
86.33-95.67 μm of thickness. Tensile strength and elongation of rice starch-pectin films were not significant
difference (>0.05). However, water vapor permeability and solubility of composite films decreased, when pectin
concentration increased. Water vapor permeability and solubility of composite film from 3% pectin-rice starch film
were lowest at 59.20 g/m2day and 40.77%, respectively.
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บทคัดย่ อ
การศึกษาคุณสมบัติของฟิ ล์มประกอบของแป้งและเพคติน โดยเตรี ยมสารละลายแป้งข้ าวเจ้ า และเพคตินที่ความเข้ มข้ น
ต่างๆ (ร้ อยละ 0, 1, 2 และ 3) พบว่าลักษณะปรากฎของฟิ ล์มแป้งผสมข้ าวเจ้ า-เพกตินเป็ นแผ่นบางๆ แผ่นฟิ ล์มทังสองด้
้
าน
แตกต่างกัน ด้ านหนึง่ เรี ยบ และมันวาว อีกด้ านหนึง่ เป็ นปุ่ มเล็กๆ ขรุขระ มีความหนาของฟิ ล์มประมาณ 86.33-95.67
ไมโครเมตร การต้ านทานแรงดึงขาด และการยืดตัวของฟิ ล์มประกอบแป้งข้ าวเจ้ า-เพคติน 3 ความเข้ มข้ น ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ ขณะทีก่ ารซึมผ่านของไอน ้าและการละลายน ้าของฟิ ล์มประกอบลดลง เมื่อความเข้ มข้ นของเพคตินเพิ่มสูงขึ ้น
โดยเฉพาะฟิ ล์มประกอบแป้งข้ าวเจ้ า-เพคตินความเข้ มข้ นร้ อยละ 3 มีคา่ การซึมผ่านไอน ้า และการละลายน ้าของฟิ ลม์ ต่าที่สดุ
เท่ากับ 59.20 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน และร้ อยละ 40.77 ตามลาดับ
คาสาคัญ: แป้งข้ าวเจ้ า เพคติน ฟิ ล์มประกอบ คุณสมบัติของฟิ ล์มโพลิเมอร์ ธรรมชาติ
คานา
ผู้บริ โภคมีความกังวลเพิ่มมากขึ ้นเกี่ยวกับปั ญหาทางสิง่ แวดล้ อมที่เกิดขึ ้นจากการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ทผี่ ลิตจากวัตถุดิบที่ไม่
สามารถย่อยสลายได้ ง่าย หรื อใช้ เวลานานในการย่อยสลาย หรือเกิดมลพิษต่อสภาวะแวดล้ อมเมื่อผ่านกระบวนการย่อยสลาย
หรื อกาจัด ในขณะทีค่ วามต้ องการอาหารทีม่ ีคณ
ุ ภาพเพิ่มสูงขึ ้น รวมทังบรรจุ
้
ภณ
ั ฑ์ที่พฒ
ั นามาจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น โพลิ
แซคคาร์ ไรด์ โปรตีน และ/ หรื อลิปิด แม้ วา่ ฟิ ล์มที่บริ โภคได้ ไม่มีจดุ มุง่ หมายในการทดแทนบรรจุภณ
ั ฑ์สงั เคราะห์ในท้ องตลาด
ทังหมด
้
แต่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดการใช้ งานบรรจภัณฑ์สงั เคราะห์ พร้ อมกับทาหน้ าที่ในการควบคุมการเคลื่อนย้ ายของ
ความชื ้น กลิน่ รส และน ้ามันระหว่างส่วนประกอบในอาหารกับบรรจุภณ
ั ฑ์ (Krochta และ Jonhston, 1997) การนาฟิ ล์มที่
บริ โภคได้ มกั ขึ ้นกับชนิดของวัตถุดิบ ราคา หาง่าย หน้ าที่ สมบัติเชิงกล (ความแข็งแรง และความยืดหยุน่ ) คุณภาพการมองเห็น
(ใส และขุน่ ) และการป้องกันการซึมผ่านไอน ้า ออกซิเจน และคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึง่ ลักษณะที่ผ้ บู ริ โภคยอมรับเหล่านี ้นอกจาก
เป็ นผลมาจากชนิดของวัตถุดิบตามธรรมชาติแล้ ว ยังขึ ้นกับสภาวะของการผลิตฟิ ล์ม เช่น ความเข้ มข้ นของวัตดุ ิบ ขันตอนการ
้
ผลิต อุณหภูมิ ชนิดและความเข้ มข้ นของวัตถุเจือปน ได้ แก่ พลาสติไซเซอร์ สารป้องกันจุลนิ ทรี ย์ สารป้องกันออกซิเดชัน เป็ นต้ น
(Debeaufort และคณะ, 1998; Guilbert และคณะ, 1996)
ปั จจุบนั เทคโนโลยีการผลิตฟิ ล์มที่บริ โภคได้ และฟิ ล์มที่ยอ่ ยสลายได้ เน้ นการผลิตฟิ ล์มประกอบทีม่ สี ว่ นผสมระหว่างพอลิแซค
คาร์ ไรด์ โปรตีน และลิปิด เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของฟิ ล์ม (Garcia และคณะ, 2004) แป้งและเพคตินเป็ นพอลิแซคคาร์ ไรด์
ธรรมชาติ ที่สามารถนามาผลิตฟิ ล์มที่บริ โภคได้ โดยแป้งข้ าวเจ้ ามีโครงสร้ างทีป่ ระกอบด้ วยอะมิโลส และอะมิโลเพคติน ที่
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สามารถผลิตได้ จากการปลูกข้ าว เมื่อนามาผลิตเป็ นฟิ ล์มแล้ วสามารถย่อยสลายได้ ตามธรรมชาติ ส่วนเพคตินเป็ นส่วนประกอบ
หลักของผนังเซลล์พืช พบมากในผลไม้ วงศ์ส้ม ประกอบด้ วยโครงสร้ างโมเลกุลของ β-1,4 D-galacturonic acid และ α-1,4 Dgalacturonic acid-α-1,2-rhamnose (Savary และ Nunez, 2004) ถูกนามาใช้ เป็ นสารทาให้ เกิดเจล และสารให้ ความคงตัว
ในอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่ องสาอาง และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้บริ โภค เช่น มีคลอเลสเตอรอลตา่ ช่วยรักษาระดับน ้าตาล และ
ลดการเกิดมะเร็ ง (Jackson และคณะ, 2007) เพคตินยังถูกนามาใช้ ในผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น ฟิ ล์มที่บริ โภคและย่อยสลาย
ได้ สารให้ ความเหนียว กระดาษ โฟม และสารพลาสติไซเซอร์ (Mohnen, 2008) งานทดลองนี ้จึงมุง่ เน้ นศึกษาคุณสมบัติของ
ฟิ ล์มประกอบ biopolymer จากแป้งข้ าวเจ้ าและเพคตินทีค่ วามเข้ มข้ นต่างๆ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารต่อไป
อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมฟิ ล์มที่บริ โภคได้ จากแป้งข้ าวเจ้ าร้ อยละ 5 โดยน ้าหนัก ละลายในน ้าแล้ วให้ ความร้ อน เติมซอร์ บิทอล (พลาสติไซ
เซอร์ ) ความเข้ มข้ นร้ อยละ 30 แล้ วผสมเพคตินความเข้ มข้ นร้ อยละ 0, 1, 2 และ 3 โดยน ้าหนัก (ละลายในน ้าและให้ ความร้ อน)
นาสารละลายฟิ ล์มจากส่วนผสมของสารละลายแป้งผสมพลาสติไซเซอร์ ตอ่ สารละลายเพคตินอัตราส่วนเท่ากับ 1:1 จากนันขึ
้ ้น
รูปฟิ ล์ม และนาแผ่นฟิ ล์มแป้งข้ าวเจ้ าผสมเพคตินมาวิเคราะห์พารามิเตอร์ ดงั นี ้ 1) ความหนาของฟิ ล์ม โดยใช้ micrometer
(Fisher Scienific, Pittsburgh, PA) 2) การต้ านทานแรงตึงขาด (tensile strength: TS) และการยืดตัว (elongation: E) โดย
เครื่ อง Instron Universal Testing Machine Model 1000 (ASTM standard D-882, 1964) 3) การซึมผ่านของไอน ้า (water
vapor permeability: WVTR) โดยใช้ ASTM E96-80 (1990) และ 4) การละลายน ้าได้ ของฟิ ล์ม (solubility of films)(Shin,
1996) และความชื ้นของฟิ ล์ม (moisture content)
ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ลักษณะปรากฎของไบโอพอลิเมอร์ ฟิล์ม พบว่าฟิ ล์มแป้งข้ าวเจ้ ามีลกั ษณะเป็ นแผ่นบางๆ โปรงแสง ผิวทังสองด้
้
านต่างกัน
ด้ านหนึง่ เรี ยบและมันวาว อีกด้ านหนึง่ ขรุขระและไม่มนั วาว ส่วนลักษณะของฟิ ลม์ เพกตินทัง้ 3 ความเข้ มข้ น มีลกั ษณะเป็ นแผ่น
บางๆ โปร่งใส เรี ยบเนียน มีความมันวาว และยืดหยุน่ ได้ ดี ขณะที่ฟิล์มแป้งผสมข้ าวเจ้ า-เพกตินมีลกั ษณะของแผ่นฟิ ล์มทีท่ งสอง
ั้
ด้ านแตกต่างกัน ด้ านหนึง่ เรี ยบและมันวาว อีกด้ านหนึง่ เป็ นปุ่ มเล็กๆ และขรุขระ สาหรับความหนาของไบโอพอลิเมอร์ ฟิล์ม
พบว่า ฟิ ล์มแป้งข้ าวเจ้ ามีความหนาประมาณ 100.00 ไมโครเมตร ส่วนความหนาของฟิ ล์มเพคตินประมาณ 42.00-54.00
ไมโครเมตร เมื่อนาสารละลายฟิ ล์มทังสองชนิ
้
ดมาผสมกัน มีผลทาให้ ฟิล์มผสมแป้งข้ าวเจ้ า-เพคตินมีความหนาของแผ่นฟิ ล์ม
ลดลงเมื่อเทียบกับฟิ ล์มแป้งข้ าวเจ้ า (Table 1)
Table 1 Thickness and appearance of biopolymer films.
Biopolymer films
Thickness [μm] Appearance
Rice
100.00a
Clear, soft, flexible, different texture on each of the two side
1% pectin
42.00f
Clear, transparent, thin, smooth, flexible, glossy
2% pectin
53.33e
Clear, transparent, smooth, flexible, glossy
3% pectin
54.00e
Rice + 1% pectin
86.33d
Clear, translucent, flexible, different texture on each of the two sides
Rice + 2% pectin
90.67c
(smooth and rough)
Rice + 3% pectin
95.67b
F-test
**
LSD
1.97
C.V.(%)
1.75
Remark: ** Significant at p ≤0.01
a, b, c,… Data in each column with different letters are significantly different (p ≤ 0.05)
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ผลการศึกษาสมบัตขิ องฟิ ล์ม biopolymer พบว่าฟิ ล์มแป้งข้ าวเจ้ ามีการต้ านทานแรงดึงขาดต่า แต่มีการยืดตัวสูง โดยมีคา่
เท่ากับ 4.58 MPa และร้ อยละ 45.40 ตามลาดับ ขณะที่ฟิล์มเพคตินทัง้ 3 ความเข้ มข้ นมีคา่ การต้ านทานแรงดึงเพิ่มสูงขึ ้นตาม
ความเข้ มข้ นของเพคตินที่เพิ่มสูง โดยมีคา่ ระหว่าง 10.25 – 38.56 MPa ส่วนการยืดตัวของฟิ ล์มไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(>0.05) จาก Table 2 แสดงสมบัติของฟิ ล์มประกอบแป้ง-เพคตินที่มีความเข้ มข้ นต่างๆ กัน พบว่าค่าการต้ านทานแรงดึงขาด
และการยืดตัวของฟิ ล์มไม่แตกต่างกัน แต่วา่ สารละลายเพคตินมีอิทธิพลต่อสมบัติทางเชิงกลของฟิ ล์มแป้งข้ าวเจ้ า เห็นได้ จาก
การเพิม่ ขึ ้นของค่าการต้ านทานแรงดึงขาดทีเ่ พิ่มขึ ้น 5.9 เท่าของฟิ ล์มแป้ง และการลดลงของค่าการยืดตัวของฟิ ล์มเพคติน
ลดลง 2-5 เท่าของฟิ ลม์ แป้ง เนือ่ งจากปฏิกิริยาระหว่างโมเลกุลแป้งและเพคติน ในฟิ ล์มประกอบแป้ง-เพคติน โดยเฉพาะการ
รวมตัวระหว่างโมเลกุลอะมิโลสของแป้งกับเพคติน ซึง่ เป็ นปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นง่ายกว่าสายโซ่แบบกิ่งของอะมิโลเพคติน (Mathew
และ Abraham, 2008) สอดคล้ องกับความต้ านทานแรงดึงขาดที่เพิ่มขึ ้น และการยืดตัวลดลงของฟิ ล์มแป้งข้ าวเจ้ าผสมไคโต
แซน (Bourtoom และ Chinnan, 2008) เมื่อเปรียบเทียบกับฟิ ล์มแป้งข้ าวเจ้ า
สาหรับการซึมผ่านไอน ้าของฟิ ล์มพบว่า ฟิ ล์มแป้งข้ าวเจ้ ามีคา่ การซึมผ่านไอน ้าสูงที่สดุ (170.57 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน)
เมื่อเปรี ยบเทียบกับฟิ ล์มเพคติน และฟิ ล์มประกอบแป้ง-เพคติน (Table 2) ซึง่ ฟิ ล์มเพคตินมีคา่ การซึมผ่านไอน ้าลดลงเมื่อความ
เข้ มข้ นของสารละลายเพคตินเพิม่ สูงขึ ้น เช่นเดียวกับฟิ ล์มประกอบจากแป้งข้ าวเจ้ าและเพคติน ที่มีคา่ การซึมผ่านไอน ้าลดลง
จาก 92.60 เป็ น 63.10 และ 59.20 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน เมื่อความเข้ มข้ นของเพคตินเพิม่ ขึ ้นเป็ นร้ อยละ 1, 2 และ 3
ตามลาดับ ทางด้ านการละลายของฟิ ล์มพบว่าฟิ ล์มประกอบทัง้ 3 แบบ มีคา่ การละลายน ้าของฟิ ลม์ ลดลงเมื่อเทียบกับฟิ ล์มแป้ง
และฟิ ล์มเพคติน โดยมีคา่ การละลายน ้าของฟิ ล์ม ร้ อยละ 40.77-58.50 (Table 2) ซึง่ ค่าการละลายน ้านี ้ใกล้ เคียงกับงานวิจยั
เกี่ยวกับฟิ ล์มประกอบระหว่างพอลิแซคคาร์ ไรด์กบั โปรตีน หรื อพอลิแซคคาร์ ไรด์กบั พอลิแซคคาร์ ไรด์ เช่น แป้ง อัลจิเนต แพคติน
โปรตีนถัว่ เหลือง โปรตีนเวย์ (Fabra และคณะ, 2008; Lafargue และคณะ, 2007; Coughlan และคณะ, 2004; Parris และ
คณะ, 1995) รวมทังงานวิ
้
จยั โดย Lafargue และคณะ (2007) ที่ศกึ ษาฟิ ลม์ ผสมจากแป้งและคาร์ ราจีแนน และรายงานว่า ฟิ ล์ม
มีคา่ การซึมผ่านตา่ ลงกว่าฟิ ลม์ ควบคุม เนื่องจากอิทธิพลของพันธะไฮโดรเจนภายในโมเลกุลระหว่างโมเลกุลพอลิเมอร์ ของแป้ง
และ -คาร์ ราจีแนน ทาให้ ช่องว่างระหว่างโมเลกุลขนาดใหญ่ลดลง ซึง่ เป็ นตัวการสาคัญต่อการลดลงของการซึมผ่านไอน ้าของ
ฟิ ล์ม ขณะที่ความชื ้นของฟิ ล์มประกอบแป้ง-เพคตินมีคา่ ใกล้ เคียงกัน เท่ากับร้ อยละ 10.20-11.93 อย่างไรก็ตามค่าความชื ้น
ของฟิ ล์มประกอบแป้ง-เพคตินตา่ กว่าฟิ ล์มเพคตินทัง้ 3 ความเข้ มข้ น
Table 2 Mechanical properties, water vapor transmission rate, solubility and moisture contents of biopolymer films.
Mechanical properties
Water vapor
Moisture
Biopolymer films Tensile strength Elongation
transmission rate Solubility [%]
contents [%]
[g/m2day]
[MPa]
[%]
Rice
4.58e
45.40a
170.57a
93.53b
10.67de
1% pectin
10.25d
13.73c
129.10b
83.53d
14.23a
2% pectin
29.78b
12.60c
127.97bc
86.73c
12.93b
3% pectin
38.56a
12.20c
125.20c
98.80a
13.20b
Rice + 1% pectin
26.93c
25.03b
92.60d
58.50e
11.93c
Rice + 2% pectin
27.03c
23.50b
63.10e
53.87f
10.20e
Rice + 3% pectin
26.63c
24.53b
59.20f
40.77g
10.80d
F-test
**
**
**
**
**
LSD
2.10
2.53
3.57
2.17
0.51
C.V.(%)
5.93
6.01
2.15
1.95
2.81
Remark: ** Significant at p ≤0.01
a, b, c,… Data in each column with different letters are significantly different (p ≤ 0.05)
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สรุ ปผล
การศึกษาคุณสมบัติของฟิ ล์มประกอบระหว่างแป้งข้ าวเจ้ าและเพคติน พบว่าฟิ ล์มประกอบแป้ง-เพคตินมีลกั ษณะเป็ นแผ่น
ฟิ ล์มที่ทงสองด้
ั้
านแตกต่างกัน ด้ านหนึง่ เรียบ และมันวาว อีกด้ านหนึง่ เป็ นปุ่ มเล็กๆ และขรุขระ ความหนาของแผ่นฟิ ล์มเท่ากับ
86.33-95.67 ไมโครเมตร ส่วนคุณสมบัติทางเชิงกล (การต้ านแรงดึงขาด และการยืดตัว) ของฟิ ล์มแป้ง-เพคตินทังสามชนิ
้
ดไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ขณะที่ฟิล์มประกอบแป้งข้ าวเจ้ า-เพคตินความเข้ มข้ นร้ อยละ 3 มีคา่ การซึมผ่านไอน ้า และการ
ละลายน ้าของฟิ ล์มตา่ ที่สดุ
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