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การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของบุกผสมว่านหางจระเข้ในการผลิตฟิล์มบริโภคได ้
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทอง 
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บทคัดย่อ 

 การท าวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตฟิล์มที่สามารถช่วยยืดอายุการ
เก็บรักษากล้วยหอมทอง โดยใช้อัตราส่วนบุกต่อว่านหางจระเข้ที่อัตราส่วน 0%, 10%, 25% และ 50% ปริมาตรต่อ
ปริมาตร ฟิล์มบุกที่เติมว่านหางจระเข้ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น มีค่าต้านแรงดึงขาด ค่าการยืดตัวของแผ่นฟิล์มเพิ่มขึ้น
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) อยู่ในช่วง 0.035 - 1.343 MPa และ 9.30% - 101.76%ตามล าดับ 
ส่วนการละลายของฟิล์ม มีค่าลดลงเมื่ออัตราส่วนว่านหางจระเข้เพิ่มขึ้น มีค่าเท่ากับ 30.10, 31.89, 36.34 และ 
61.36 ตามล าดับ และเมื่อน าฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้มาห่อกล้วยหอมทอง จากนั้นทดสอบการวัดค่าสีกล้วยโดย 
CIE LAB โดยค่าสี L* a* และ b* ของกล้วยหอมทอง พบว่า ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 25% มีความสามารถใน
การช่วยยืดอายุกล้วยหอมทองได้ดีที่สุด ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ ที่ผลิตสามารถน าไปใช้ในการบรรจุผลไม้และ
ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา เป็นฟิล์มธรรมชาติและช่วยลดการใช้พลาสติกในการห่ออาหาร 
ค าส าคัญ : บุก / ว่านหางจระเข้ / ฟิล์มธรรมชาติ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study the optimal ratio of production of edible film 
to extend the shelf life of the kluai hom- thong using diferent ratio of Konjac and Aloe vera at the 
ratio of 50% , 25% , 10% and 0% (v/v) .  The results showed that adding aloe vera extract to Konjac 
film significantly increased the tensile strength and elongation (p < 0.05) in the range of 0.035 - 1.343 
MPa and 9.30 - 101.76%, respectively. However, the solubility of the edible film decreased when the 
ration of Konjac powder and Aloe vera extract increased, which are in the range of 30.10 - 61. 36%. 
The use of the edible film to extend the shelf life of kluai hom- thong storage was studied using 
CIELAB color measurement.  The results showed that the edible film in the ratio of 25% is the best 
ratio to delay the change of kluai hom- thong’ s color.  The edible film from Konjac powder 
incorporated with aloe vera extract can be used to pack fruit and extend the shelf life of the kluai 
hom-thong. The edible film is a natural film and alternative use of plastic in food packaging. 
Keywords : Konjac / Aloe vera / natural film 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พลาสติกและโฟมที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ มีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเราอย่างไม่มีทางเลือกและ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวส่วนใหญ่ท าจากวัสดุสังเคราะห์ไม่สามารถย่อยสลายได้เองในเวลาอันสั้น 
จึงเป็นสาเหตุของมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการลดจ านวนพลาสติกที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มอาหารโดยใช้วัสดุอื่นที่มี
คุณลักษณะคล้ายพลาสติกแต่สามารถย่อยสลายหรือบริโภคได้จึงเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง มีสมบัติที่
ส าคัญ คือ สามารถใช้ห่อหุ้มอาหารใช้ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซและไอน้ า (Abdou & Sorour, 2014, pp.189-
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193) อย่างเช่น ฟิล์มหรือสารเคลือบที่สามารถผลิตได้จากผลผลิตจากพืชและสัตว์ เช่น กลูเต็น เวย์โปรตีนและ
คอลลาเจน และจากโพลีแซคคาไรด์ เช่น แป้ง อะไมโลส และเชลลูโลส พัฒนาการของการผลิตฟิล์มจากโพลีแซคคา
ไรด์เป็นอีกทางหนึ่งที่ใช้ผลิตผลทางการเกษตรของประเทศที่มีปริมาณสูง เช่น ข้าวเจ้า มันส าปะหลังและบุก (Dias, 
et al., 2011, pp.535-542) 
 ผู้จัดท าวิจัยจึงค านึงถึงความส าคัญในการผลิตฟิล์มที่สามารถย่อยสลายได้โดยน าพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นและมี
คุณสมบัติในการขึ้นรูปเป็นฟิล์มได้ ผู้วิจัยจึงสนใจเลือกพืชในท้องถิ่น คือ บุกเนื้อทรายที่พบในอ าเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก เพื่อพัฒนาหัวบุกหรือแปรรูปเป็นผงบุกหรือผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสินค้าส่งออกได้ (สุภาวดี แช่ม และภัทรา
ภรณ์ ศรีสมรรถการ, 2562)  หัวบุกมีแป้งประมาณร้อยละ 67 มีโปรตีนร้อยละ 5-6 สารแป้งที่อยู่ในหัวบุกเรียกว่า 
กลูโคแมนแนน (Auntariganon, 2000, pp.14-15) โดยกลูโคแมนแนน เป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตจัดเป็น  เฮมิ
เซลลูโลส (hemicellulose) ซึ่งประกอบด้วยกลูโคส แมนโนสและฟรุคโตส มีลักษณะข้นหนืดเป็นใยอาหาร (dietary 
fiber) มีน้ าหนักโมเลกุลสูงมีความสามารถในการดูดซับน้ าได้ดีมาก มีความหนืดมากที่สุดในกลุ่มใยอาหาร เป็นสารที่
ท าให้เกิดเจล สามารถท าให้เกิดเจลที่คงตัวต่อความร้อนได้ (thermo irreversible gel) นอกจากนี้กลูโคแมนแนนยัง
สามารถน ามาผลิตเป็นฟิล์มย่อยสลายได้ (สุภาวดี แช่ม และภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ, 2562)   
 จากงานวิจัยก่อนหน้านี้พบว่า ว่านหางจระเข้ที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นยางเหลืองและเจลใสที่มีองค์ 
ประกอบของโพลีแซคคาไรด์ ยังมีส่วนประกอบของไกลโคโปรตีน สารประกอบฟีนอลและฮอร์โมน (Kumar, & 
Bhatnagar,2014) จากคุณสมบัติดังกล่าวของว่านหางจระเข้ถูกน ามาใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาในผลิตผลหลาย
ชนิด (ชมพูนุท บัวเผื่อน และลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ , 2557) จากการศึกษาที่ผ่านมายังไม่เคยศึกษาการใช้เจลว่าน
จระเข้กับกล้วยหอมทอง  
 ดังนั้นผู้วิจัยและคณะต้องการที่จะการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของบุกผสมว่านหางจระเข้ในการผลิต
ฟิล์มบริโภคได้ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวเกษตรกรที่ปลูกกล้วยหอมทองใน
จังหวัดก าแพงเพชรและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถย่อยสลายได้เอง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของบุกผสมว่านหางจระเข้ในการผลิตฟิล์มบริโภคได้ เพื่อยืดอายุ
การเก็บรักษากล้วยหอมทอง 
 2. เพื่อศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทองด้วยฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของบุกผสมว่านหางจระเข้ในการผลิตฟิล์มบริโภคได้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
กล้วยหอมทองโดยใช้อัตราส่วนบุกต่อว่านหางจระเข้ที่อัตราส่วน 0% , 10%, 25% และ 50% ปริมาตรต่อปริมาตร 
วัดค่าต้านแรงดึงขาดและค่าการยืดตัวของแผ่นฟิล์ม ความสามารถในการละลายของฟิล์ม  และทดสอบสีของกล้วย
หลังจากการห่อด้วยฟิล์ม ทุกๆ 5 วันเป็นเวลา 15 วัน ด้วยโปรแกรม Color Grab 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผลิตฟิล์มบุกผสว่านหางจระเข้
โดยใช้อัตราส่วนบุกต่อว่านหาง
จระเข้ที่อัตราส่วน 0%, 10%, 
25% และ  50% ปริมาตรต่อ
ปริมาตร 

วัดค่าต้านแรงดึงขาดและค่าการยืดตัวของ
แผ่นฟิล์ม วิเคราะห์ 

ข้อมูลทาง
สถิติ 

วัดความสามารถในการละลายของแผ่นฟิล์ม 
 

ทดสอบสีของกล้วย ด้วยโปรแกรม Color 
Grab 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ได้ออกแบบวิธีการผลิตฟิล์มธรรมชาติ สัมพันธ์กับหลักการเคมีสีเขียว เพื่อออกแบบให้ผลิตภัณฑ์
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถย่อยสลายได้เอง การผลิตฟิล์มธรรมชาติสามารถน ามาใช้แทน
ถุงพลาสติกได้ เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติดในการบรรจุอาหาร  

1. การสกัดว่านหางจระเข้ 
 1.1 เจลว่านหางจระเข้ถูกเตรียมตามวิธีการของ (Marpudi, et al., 2013) โดยเก็บใบว่านหางจระเข้
ที่สดใหม ่
 1.2 แยกเอาเปลือกชั้นนอกออก เอาแต่เจลที่อยู่ด้านใน น าเจลด้านในไปปั่นด้วยเครื่องปั่นแล้วจะได้
เจลเป็นน้ าเมือกออกมา 
 1.3 กรองเอาเศษเส้นใยออก ให้เหลือแค่น้ าเมือก 
 1.4 น าว่านหางจระเข้มาตวงในอัตราส่วนที่แตกต่างกันดังนี้ ว่านหางจระเข้ 5%, 10%, 25% และ 
50% ปริมาตรต่อปริมาตร 
 2. การขึ้นรูปฟิล์ม 
 2.1 ผงบุกที่ได้ เตรียม 5.68 กรัม ต่อน้ ากลั่น 300 มิลลิลิตร กวนด้วยเครื่องกวนแม่เหล็กเป็นเวลา 30 
นาที ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
 2.2 เมื่อกวนครบ 30 นาทีแล้วน ามาปั่นด้วยเครื่องปั่น  
 2.3 เติมกลีเซอรีน ลงไป 1% เท่ากับ 10 มิลลิลิตรต่อปริมาณน้ ากลั่น 1,000 มิลลิลิตร 
 2.4 เติมเจลว่านหางจระเข้ที่เตรียมลงในเครื่องปั่นรวมกับบุก ตามอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ ว่านหาง
จระเข้ 10% จะเติมว่านหางจระเข้ 100 มิลลิลิตร, 25% จะเติมว่านหางจระเข้ 250 มิลลิลิตร และ 50% จะเติมว่าน
หางจระเข้ 500 มิลลิลิตร 
 2.5 จากการผสมว่านหางจระเข้กับบุกแล้วปรับปริมาตรให้ครบ 1,000 มิลลิลิตรต่ออัตราส่วนในแต่ละ
สูตรด้วยการเติมน้ ากลั่น  
 2.6 น าสารละลายบุกผสมว่านหางจระเข้เทลงถาดสแตนเลส ขนาด 30x42 เซนติเมตร 
 2.7 น ามาอบที่ตู้อบลมร้อนเป็นเวลา 8 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส 
 2.8 แกะแผ่นฟิล์มออกจากถาดสแตนเลสน าไปใส่ไว้ในโถดูดความชื้นเป็นเวลา 3 วัน 
ตารางท่ี 1 ปริมาณสารที่ใช้ในการขึ้นรูปฟิล์มในแต่ละอัตราส่วน 

       ดัดแปลงจาก ชมพูนท บัวเผื่อน (2559) 
 
 3. การทดสอบ 
 3.1 การศึกษาสมบัติทางกลของฟิล์ม 
 3.1.1 การวัดค่าต้านแรงดึงขาดและค่าการยืดตัวของแผ่นฟิล์ม 
 1. น าแผ่นฟิล์มมาตัด ให้มีขนาด 15x60 มิลลิเมตร โดยบริเวณขอบของฟิล์มต้องไม่มีรอย
ต าหนิจากการเตรียม 
 2. มีระยะห่างของหัววัดเท่ากับ 30 มิลลิเมตร และความเร็วของหัววัดเท่ากับ 30 มิลลิเมตร/
นาที 

 
สูตรที่ 

ปริมาณของ 
ผงบุก 
(กรัม) 

ปริมาณกลีเซอรีน 
(มิลลิลิตร) 

ปริมาณน้ ากลั่น 
(มิลลิลิตร) 

ปริมาณว่าน 
หางจระเข้ 
(มิลลิลิตร) 

บุก 5.68 10 1000 - 
บุกผสมว่านหางจระเข้ 10% 5.68 10 900 100 
บุกผสมว่านหางจระเข้ 25% 5.68 10 750 250 
บุกผสมว่านหางจระเข้ 50% 5.68 10 500 500 
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 3. วัดค่าต้านแรงดึงขาดและค่าการยืดตัวของแผ่นฟิล์มโดยใช้เครื่องเรียกว่า Texture 
analyzer 
 4. ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง 
 5. น ามาค านวณค่าได้โดย 
 
 การต้านทานแรงดึง (แรง/พ.ท.ผิว) =     แรงดึงสูงสุดที่ฟิล์มทนได้ 
 
                                                                   พื้นที่ผิว 
 ค่าการยืดตัว (%) =   (ความยาวของฟิล์มเมื่อขาด - ความยาวของฟิล์มเริ่มต้น) X 100 
                                                        ความยาวฟิล์มเร่ิมต้น 
 3.1.2 ความสามารถในการละลายของฟิล์ม 
 1. น าฟิล์มที่ได้มาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ เสร็จแล้วน ามาชั่งน้ าหนักเริ่มต้นของฟิล์มอย่างละเอียด
ด้วยเครื่องชั่ง 4 ต าแหน่ง 
 2. ใส่ลงในหลอดทดลองที่บรรจุน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร และปิดฝาหลอดทดลอง 
 3. น าไปเขย่าด้วยอ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ที่อุณหภูมิห้อง (25+5 องศาเซลเซียส) 
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
 4. น าชิ้นฟิล์มที่เหลือมาซับน้ าให้แห้ง 
 5. เมื่อแห้งแล้วน าไปชั่งน้ าหนักอย่างละเอียด 
 6. เมื่อชั่งเสร็จน าไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงหรือจนกว่า
น้ าหนักคงที่ 
 7. น ามาชั่งน้ าหนักสุดท้ายที่แน่นอน 
 8. ท าการทดลอง 3 ซ้ า 
 9. น าไปค านวณร้อยละของการละลายของฟิล์ม (Solubility) ดังนี้  
 
                   ร้อยละการละลาย =   (น้ าหนักหลังอบเริ่มต้น - น้ าหนักหลังอบคงที่) X100 
              น้ าหนักหลังอบเริ่มต้น  
 3.2 การทดสอบคุณภาพของฟิล์มต่อการยืดอายุของกล้วยหอมทอง 
 3.2.1 ทดสอบสีของกล้วยหอมทอง 
 1. น าแผ่นฟิล์มที่ขึ้นรูปได้และผ่านการดูดความชื้น 3 วัน มาตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด
กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร 
 2. น าแผ่นฟิล์มที่ตัดแล้วน ามาเจาะรูด้วยเข็มมุด 100 เซนติเมตรต่อ 50 รู 
 3. น าแผ่นฟิล์มที่เจาะรูแล้วมาห่อกล้วยหอมทองโดยน าแผ่นฟิล์มมาห่อพันรอบกล้วยและ
พับปิดช่วงลอยต่อของฟิล์มไม่ให้มีช่องว่างระหว่างแผ่นฟิล์ม 
 4. ทดสอบหาค่าสีกล้วยด้วยโปรมแกรมวิเคราะห์ค่าสีโดยใช้ โปรแกรม color grab รายงาน
ผลในระบบ CIE LAB ค่าสี L* a* และ b* โดยแกน L* จะบรรยายถึงความสว่าง (lightness) จากค่า +L* แสดงถึงสี
ขาว จนไปถึง -L* แสดงถึงสีด า แกน a* จะบรรยายถึงแกนสีจากเขียว (-a*) ไปจนถึงแดง (+a*) ส่วนแกน b* จะ
บรรยายถึงแกนสีจากน้ าเงิน (-b*) ไปเหลือง (+b*) (วิชมณี ยืนยงพุทธกาล, 2559)  
 5. สังเกตและบันทึกผล โดยการน าไปวัดค่าสีในทุกๆ 5 วัน บันทึกทั้งหมด 15 วันรายงาน
ผลในระบบ CIE  LAB ค่าสี L* a* และ b*   
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ผลการวิจัย  
1. การศึกษาสมบัติเชิงกล และสมบัติทางกายภาพของฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้  

 1.1 การวัดค่าต้านแรงดึงขาดและค่าการยืดตัวของแผ่นฟิล์ม 
 วัดค่าต้านแรงดึงขาดและค่าการยืดตัวของแผ่นฟิล์ม โดยใช้เครื่อง เรียกว่า Texture analyzer 

ท าการทดลองช้ า 3 ครั้ง ค านวณหาค่าต้านแรงดึงขาดและค่าร้อยละการยึดตัว ได้ผลดังตารางที่ 3 
 

 
ภาพที่ 2 ค่าการต้านเเรงดึง 

 
 จากภาพ พบว่า ค่าต้านแรงดึงขาดและค่าการยืดตัวของแผ่นฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ในอัตราส่วนที่
แตกต่างกัน ฟิล์มบุก, ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ที่ 10%, 25%, 50% มีค่าต้านแรงดึงขาดเท่ากับ 0.035, 0.369, 
0.519 และ 1.343 ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05  
 

 
ภาพที่ 3 ค่าแสดงค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว 

 
จากภาพ พบว่า ค่าต้านแรงดึงขาดและค่าการยืดตัวของแผ่นฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ในอัตราส่วนที่

แตกต่างกัน ฟิล์มบุก, ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ที่ 10%, 25%, 50% มีค่าการยืดตัวของฟิล์มเท่ากับ 9.30, 34.72, 
43.75 และ 101.76 ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05 
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 1.2 การศึกษาความสามารถในการละลายของฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้  
  เมื่อค านวณหาค่าร้อยละของการละลายของฟิล์ม (Solubility) จากการหาค่าผลต่างของน้ าหนัก
ก่อน และน้ าหนักหลัง ท าการทดลอง 3 ซ้ า 
 

 
 

ภาพที่ 4 ความสามารถในการละลายของฟิล์ม  
 

 จากภาพ พบว่า ค่าการละลายของฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ฟิล์มบุก, ฟิล์มบุก
ผสมว่านหางจระเข้ท่ี 10%, 25%, 50% มีค่าเท่ากับ 61.363, 36.348, 31.893 และ 30.105 ตามล าดับ แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05  
 1.3 ผลของอัตราส่วนฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ที่มีผลต่อการยึดอายุกล้วยหอมทอง ผลการห่อ
กล้วยด้วยฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน 
  เมื่อน ากล้วยหอมทองไปห่อ ด้วยฟิล์มหลังจากนั้นวัดค่าสี CIE LAB ในทุกๆ 5 วัน บันทึกทั้งหมด 
15 วัน รายงานผลในระบบ CIE LAB ค่าสี L* a* และ b* 
 

 
ภาพที่ 5 ผลการห่อกล้วยด้วยฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยค่าสี L* 

ตัวอย่าง 
ค่าเฉลี่ยค่าส ีL* 

5 วัน 10 วัน 15 วัน 
ไม่ได้ห่อฟิล์ม 71.71 55.19 2.08 

บุก 68.86 49.06 5.28 
AV 10% 41.55 28.88 3.08 
AV 25% 35.70 29.69 12.86 
AV 50% 55.36 35.89 3.39 

  
 จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าสี L* แสดงค่าความสว่างของสีเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยค่าสีของกล้วยหอมทอง
ทั้ง 5 สูตร คือ ไม่ได้ห่อฟิล์ม ห่อด้วยฟิล์มบุก (ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 10%, ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 25% 
และฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 50%)  พบว่า ค่าความสว่างสีของกล้วยทั้ง 5 สูตร เมื่อห่อด้วยฟิล์มผ่านไป 15 วัน 
ค่าความสว่างของกล้วยหอมทองที่ห่อด้วยฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 25% มีค่าสว่างมากที่สุด รองลงมาคือ ห่อด้วย
ฟิล์มบุก ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 50% ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 10% และ ไม่ได้ห่อด้วยฟิล์มตามล าดับ  
ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยค่าสี a* 

ตัวอย่าง 
ค่าเฉลี่ยค่าส ีa* 

5 วัน 10 วัน 15 วัน 
ไม่ได้ห่อฟิล์ม 12.03 17.06 2.08 

บุก 14.74 19.74 5.50 
AV 10% -18.38 -3.10 4.26 
AV 25% -16.50 -7.47 24.91 
AV 50% 15.79 18.31 5.45 

 
 ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยค่าสี -a* แสดงค่าสีเขียว เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยค่าสีของกล้วยหอมทองทั้ง 5 สูตร 
คือ ไม่ได้ห่อฟิล์ม ห่อด้วยฟิล์มบุก (ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 10%, ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 25% และฟิล์มบุก
ผสมว่านหางจระเข้ 50%)  พบว่า ค่าสีของกล้วยทั้ง 5 สูตร เมื่อห่อด้วยฟิล์มผ่านไป 15 วัน ค่าสีเขียวของกล้วยหอม
ทองที่ห่อด้วยฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 25% และฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 10%  มีค่าสีเขียวมากที่สุด  
ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ยค่าสี b* 

ตัวอย่าง 
ค่าเฉลี่ยค่าส ีb* 

5 วัน 10 วัน 15 วัน 
ไม่ได้ห่อฟิล์ม 73.01 58.82 -0.27 

บุก 72.05 51.00 -0.84 
AV 10% 47.31 36.04 -1.81 
AV 25% 42.44 35.72 23.66 
AV 50% 60.00 41.08 2.14 

 
 ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยค่าสี b* แสดงค่าสีเหลือง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยค่าสีของกล้วยหอมทองทั้ง 5 สูตร 
คือ ไม่ได้ห่อฟิล์ม ห่อด้วยฟิล์มบุก (ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 10%, ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 25% และฟิล์มบุก
ผสมว่านหางจระเข้ 50%)  พบว่า ค่าสีของกล้วยทั้ง 5 สูตร เมื่อห่อด้วยฟิล์มผ่านไป 15 วัน ค่าสีของกล้วยหอมทองที่
ห่อด้วยฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 25% มีค่าสี สีเหลืองมากที่สุด รองลงมาคือ ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 50% 
ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 10% ห่อด้วยฟิล์มบุก และไม่ได้ห่อด้วยฟิล์มตามล าดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การวัดค่าต้านแรงดึงขาดและค่าการยืดตัวของแผ่นฟิล์ม 
 การศึกษาค่าการต้านเเรงดึงเป็นค่าแรงดึงสูงสุดที่ท าให้ฟิล์มตัวอย่างขาดหรือแยกออกจากกันเป็น 2 
ส่วน ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถในการยืดขยายของฟิล์มตัวอย่าง เมื่อมีแรงดึงมา
กระท าจนกระทั่งฟิล์มขาดหรือแยกออกจากกัน โดยค านวณเป็นร้อยละอ้างอิงจากความยาวเริ่มต้น จากการทดลอง
พบว่า การต้านแรงดึงของฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ โดยใช้อัตราส่วนในการเติมว่านหางจระเข้ที่แตกต่างกัน คือ 
0% มีค่าการต้านเเรงดึง 0.03 MPa 10% มีค่าการต้านเเรงดึง 0.36 MPa 25% มีค่าการต้านเเรงดึง 0.51 MPa และ 
50% มีค่าการต้านเเรงดึง 1.34 MPa พบว่า อัตราส่วนว่านหางจระเข้มีผลต่อการต้านแรงดึง โดยค่าการต้านแรงดึง
จะเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนของว่านหางจระเข้ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเติมว่านหางจระเข้ ซ่ึงโพลิเมอร์และความมีขั้วที่
เพิ่ม ขึ้นท าให้ความสามารถในการยึดติดกันสูงขึ้นด้วย เกิดการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอของสารที่มีขั้วของสายโพลี
เมอร์ เช่น โพลิเมอร์ของแมนโนสในว่านหางจระเข้ ก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการยึดติดกันของฟิล์มให้สูงขึ้น 
โดยไปเพิ่มการแลกเปลี่ยนกันระหว่างพันธะไฮโดรเจนและแรงไอออนิกมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวิณี 
เทียมดี และบวรรัตน์ บึ้งสลุง (2562) เมื่อฟิล์มมีความยึดติดกันและมีความแข็งแรงสูงมีผลต่อค่าการละลายน้ าของ
ฟิล์มลดลง แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05 
  ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวของฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ บุกที่ไม่ผสมว่านหางจระเข้ 0% มีค่า
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว 9.30% บุกที่ผสมว่านหางจระเข้ AV 10% มีค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว 34.72% บุกที่ผสมว่าน
หางจระเข้ AV 25% มีค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว 43.75% บุกที่ผสมว่านหางจระเข้ AV 50% มีค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว 
101.76% พบว่า อัตราส่วนว่านหางจระเข้มีผลต่อค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว โดยค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวจะเพิ่มขึ้นตาม
อัตราส่วนของว่านหางจระเข้ท่ีเพิ่มข้ึน เนื่องจากพอลิแซคคาไรด์ในว่านหางจระเข้ เป็นสารที่ท าให้ข้นหนืดท าให้คงตัว 
ดังนั้น พอลิแซคคาไรด์มีผลท าให้ปริมาณอะไมโลสสูงขึ้น จึงเกิดโครงสร้างร่างแหที่แข็งแรงมากขึ้น (กษิดิศ อิ่มประไพ 
และคณะ, 2553) และลดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของสายพอลิเมอร์ท าให้เพิ่มช่องว่างระหว่างโมเลกุลและ
โมเลกุลสามารถเคลื่อนที่ได้มากขึ้น จึงท าให้ฟิล์มมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งมีผลท าให้ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ของ
ฟิล์มเพิ่มขึ้น (ปิยนุสน์ น้อยด้วง และคณะ, 2558) แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05   
 2. ความสามารถในการละลายของฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้  
 การศึกษาพบว่า ปริมาณของว่านหางจระเข้มีผลต่ออัตราการละลายของฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้
จากการทดลองได้อัตราการละลายน้ า ดังนี้ บุกที่ไม่ผสมว่านหางจระเข้ มีค่าการละลายของฟิล์ม 61.36% มีค่าสูง
ที่สุด บุกผสมว่านหางจระเข้ 10% มีค่าการละลายของฟิล์ม 36.34% บุกผสมว่านหางจระเข้ 25% มีค่าการละลาย
ของฟิล์ม 31.89% บุกผสมว่านหางจระเข้ 50% มีค่าการละลายของฟิล์ม 30.10%  ฟิล์มบุกที่ผสมว่านหางจระเข้จะ
มีค่าการละลายของฟิล์มลดลงตามปริมาณอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของว่านหางจระเข้ การใช้ปริมาณว่านหางจระเข้
เพิ่มขึ้น ซึ่งโพลิเมอร์และความมีขั้วที่เพิ่มขึ้น ท าให้ความสามารถในการยึดติดกันสูงขึ้นด้วย เกิดการกระจายตัวอย่าง
สม่ าเสมอของสารที่มีขั้วของสายโพลีเมอร์ เช่น โพลิเมอร์ของแมนโนสในว่านหางจระเข้ ก็จะเป็นการเพิ่ม
ความสามารถในการยึดติดกันของฟิล์มให้สูงขึ้นเช่นกัน โดยไปเพิ่มการแลกเปลี่ยนกันระหว่างพันธะไฮโดรเจนและ
แรงไอออนิกมีความสอดคล้องกับงานวิจัย (ภาวิณี เทียมดี และบวรรัตน์ บึ้งสลุง , 2562) เมื่อฟิล์มมีความยึดติดกัน
และมีความแข็งแรงสูงมีผลต่อค่าการละลายน้ าของฟิล์มลดลงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตติที่ ระดับความ
เชื่อมั่น 0.05 
 3. การวัดค่าสีของกล้วยหอมทอง 
 การวิเคราะห์ค่าสี ค่าสี L* a* และ b* ของกล้วยหอมทองที่ห่อด้วยฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ที่
อัตรา ส่วน 50%, 25%, 10% และ 0% วิเคราะห์ค่าสีโดยใช้โปรแกรม color grab และรายงานผลในระบบ CIE 
LAB ค่าสี L*  a* และ b* ค่า L*  จะบรรยายถึงค่าสีขาวสว่าง  (+L*)  ไปถึงสีด ามืด  (-L*)   ค่า a* จะบรรยายถึงค่า
สีจากเขียว (-a*)  ไปจนถึงแดง (+a*)  ค่า b* จะบรรยายถึงค่าสีน้ าเงิน (-b*) ไปจนถึงเหลือง (+b*)  การวิเคราะห์
ค่าสี L* a* และ b* ใช้โปรแกรม color grab และรายงานในระบบ CIE LAB  พบว่า ค่าสีของกล้วยทั้ง 5 สูตร เมื่อ
ห่อด้วยฟิล์มผ่านไป 15 วัน พบว่า ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 25% ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานที่สุด โดยวันที่ 
15 หลังจากการห่อฟิล์ม มีค่า L*=12.85 ค่า a*=1.20 ค่าสี  b*=23.65 ลักษณะที่ปรากฏของสีกล้วยหอมทองยังคง
มีค่าสีเหลือง ซึ่งต่างจากกล้วยหอมทองที่ห่อด้วยฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้สูตรอื่น ลักษณะที่ปรากฏของกล้วยเป็น
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สีด าคล้ าฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 25% สามารถชะลอยืดอายุการเก็บรักษาการเปลี่ยนแปลงสีของกล้วย (จริงแท้ 
ศิริพานิช, 2553) เนื่องจากการเติมว่านหางจระเข้สามารถชะลอการเพิ่มขึ้นของค่า L* a* และ b* (ชมพูนุท บัวเผื่อน 
และลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ , 2557) ซึ่งบทบาทของจิบเบอเรลลินในน้ าเมือกของว่านหางจระเข้ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสีเขียวเป็นสีเหลืองช้าลง ชะลอการเปลี่ยนแปลงสีได้ เนื่องจากไปลดการสร้างเอทิลีน เมื่อเอทิลีนมี
การท างานได้น้อยลงจึงชะลอการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ได้ท าให้ผลิตผลมีการเปลี่ยนแปลงสีช้าลง (จริ งแท้ ศิริ
พานิช, 2553)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ที่มีผลต่อการยืดอายุการเก็บ
รักษากล้วยหอมทอง พบว่า ฟิล์มที่ผลิตได้มีลักษณะสีเหลืองอ่อน ใส จากนั้นน าฟิล์มที่ผลิตได้ไปวิเคราะห์คุณสมบัติ
ทางกายภาพและทางกล จากการทดลองคุณสมบัติทางกายภาพ พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณอัตราส่วนว่านหางจระเข้มาก
ขึ้น ความสามารถในการละลายของฟิล์มจะลดลง จากนั้นน าฟิล์มมาศึกษาสมบัติทางกล ได้แก่ การต้านทานแรงดึง
ขาด และค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวของฟิล์ม  พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณอัตราส่วนว่านหางจระเข้มากขึ้น ท าให้ค่าต้านแรง
ดึงขาดเพิ่มมากขึ้น ส่วนค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณอัตราส่วนว่านหางจระเข้มากขึ้น ท าให้ค่า
เปอร์เซ็นต์การยืดตัวเพิ่มขึ้น  เมื่อทดสอบอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ที่มีผลต่อการ
ยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทองด้วยการวัดค่าสีของกล้วย พบว่า ค่าสี L*, a* และ b*  ของกล้วยทั้ง 5 สูตร เมื่อ
ห่อด้วยฟิล์มผ่านไป 15 วัน ค่าสี L*, a* และ b* ของกล้วยหอมทองที่ห่อด้วยฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 25 % 
สามารถชะลอการยืดอายุการเก็บรักษาการเปลี่ยนแปลงสีของกล้วยหอมทอง ชะลอการลดลงของค่า L*, a* และ b* 
ได้ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างฟิล์มบุกที่ผสมว่านหางจระเข้ 0%, 10% เเละ 50%  ลักษณะที่ปรากฏของสี
กล้วยหอมทองยังคงเป็นสีเหลือง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1.1. นักวิจัยและผู้สนใจด้านงานวิจัยสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์การวางแผน 
ด าเนินการวิจัยได ้
 1.2. หน่วยงานหรือองค์การด้านวิจัยสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ เพื่อจัด
กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
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 2.1. ควรมีการใช้พลาสติกไซเซอร์หลายชนิด เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์ม 
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