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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มุ่งแก้ปัญหาขยะพลาสติกและโฟม โดยการใช้วัตถุดิบที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาผลิต

เป็นภาชนะ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของภาชนะที่ผลิตจากเส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใยผักตบชวา และ
เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการท าภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยทดลองผสมในอัตราส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด 12 
สูตร จากนั้นศึกษาคุณสมบัติของภาชนะ ดังนี้ การวัดความหนาโดยใช้ micrometer การศึกษาสัณฐานวิทยาโดยใช้
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ การทดสอบแรงดึง และการหาค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ า ผลการศึกษาพบว่าภาชนะที่
ผลิตมีค่าคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ จากผลข้างต้นสามารถน าข้อมูลมาพิจารณาเลือกสูตรที่เหมาะสมใน
การผลิตภาชนะ โดยภาชนะที่ได้จะต้องมีค่าทดสอบแรงดึงอยู่ระหว่าง 35-351 kSC และค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ า
ไม่เกิน 55 g/m พบว่าสูตรที่เหมาะสมในการผลิตภาชนะ คือ สูตรที่มีปริมาณเส้นใย 20 กรัม แป้งมัน 20 กรัม (สูตร
ที่ 5) และสูตรที่มีปริมาณเส้นใย 10 กรัม PVA 20 กรัม (สูตรที่ 10) 
ค าส าคัญ: บรรจุภัณฑ์อาหาร / เส้นใยหญ้าขจรจบ / เส้นใยผักตบชวา / สมบัติทางกายภาพ / สมบัติเชิงกล 

 
Abstract 

The objective of this research concentrates on solving plastic and foam waste problems 
by utilizing biodegradable raw materials to produce the food containers. The objectives of this 
study were to identify the properties of containers made from mission grass fibers (Pennisetum 
polystachion (L.) Schult.) and water hyacinth fibers (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms), and to 
quest the proper formulas for making the biodegradable containers. These were mixed 
experimentally in different rates of 12 formulas to form the containers. The properties of the 
container were studied as follows; thickness measurement using micrometer, morphology study 
by using a Stereo Microscope, tensile test, and determination of the percentage of water 
absorption. The overall results showed that the properties of production containers are significantly 
different. The above results can be used to consider the appropriate formula for the production 
containers. The resulting container should have a tensile test value between 35-351 kSC, and the 
percentage of water absorption does not exceed 55 g/m. the results showed that the suitable 
formula for the production of the container was the formula that contained 20 g of fiber, 20 g of 
tapioca starch. (Recipe 5) and a recipe with 10 g of fiber, 20 g of PVA (Recipe 10). 
Keywords: Food container / mission grass fibers / water hyacinth fibers / physical properties / 
mechanical properties 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 พลาสติกเป็นวัสดุที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยรับรู้แต่ประโยชน์ และไม่
ตระหนักถึงผลกระทบของพลาสติกต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ระบบนิเวศ ธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ 
พลาสติกกลายเป็นปัญหาจากการที่เราใช้พลาสติกอย่างฟุ่มเฟือย และจากการสืบค้นสถิติทั่วโลกมีแนวโน้มที่ปริมาณ
การผลิตการใช้พลาสติกยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติกมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ถึงแม้ใน
ปัจจุบัน การรณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกนี้จะมีเพิ่มขึ้น แต่การจัดการกับขยะพลาสติกยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ (ภิณญลักษณ์ บัวประกายรัตน์, 2560) นักวิจัยจาก ASU ท าการส ารวจผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เรื่องภัย
อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพลาสติก การด าเนินชีวิตในปัจจุบันไม่อาจหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ท าจาก
พลาสติกได้ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ล้วนมีพลาสติกเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีระยะเวลาของการใช้งาน
เพียงไม่กี่นาที แต่พลาสติกเหล่านี้เป็นพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเราได้
เป็นระยะเวลานาน โดยได้อธิบายว่าพลาสติกเป็นโพลิเมอร์ ซึ่งก็คือสารเคมีที่มีโมเลกุลเป็นสายโซ่ยาว ประกอบด้วย
คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และซิลิคอน เข้ามาเชื่อมกันด้วยพันธะเคมี บิสฟีนอลเอ (BPA) ใช้ในพลาสติกจ าพวก
โพลิคาร์บอเนตที่ใช้ท าขวดน้ าดื่ม ภาชนะบรรจุอาหาร และอื่น ๆ แต่เมื่อเราล้างพลาสติกนี้บ่อยครั้ง โดนความร้อน
หรือได้รับความเค้น สารบิสฟีนอลเอก็จะหลุดออกจากพลาสติกและเป็นพิษต่อมนุษย์ได้ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีตั้งแต่
ช่วงทศวรรษที่ 1940 แม้จะมีปัญหาจากการทิ้งขยะพลาสติกซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพ แต่นักวิจัยยังคงมองโลกในแง่ดี
ที่ว่าสังคมจะเริ่มเลือกทางที่ดีกว่า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน เช่น พลาสติกชนิดย่อยสลายทางชีวภาพ หรือ
สารเคมีที่ไม่เป็นพิษ รูปแบบของโพลิเมอร์แบบใหม่จะท าจากวัสดุหมุนเวียนและย่อยสลายได้ด้วยจุลชีพ การท า
พลาสติกจากวัสดุที่ปราศจากปิโตรเลียมไม่ได้ดีแต่เฉพาะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นการลดใช้น้ ามันอีก
ด้วย (ณิพัทธ์พงษ์ บุญมาลัย, 2555)  
 ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ได้มาจากกระบวนการปิโตรเคมี ถึงแม้ว่าจะมีจุดเด่นและให้ความพึงพอใจแก่มวล
มนุษย์ได้เท่าไรก็ตาม แต่ปัญหาของการที่ไม่สามารถย่อยสลายและตกค้างอยูในธรรมชาติหรือการก าจัดด้วยการเผา
ไหม้อันก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกซึ่งท าให้โลกร้อนขึ้น ล้วนแต่เป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญและเป็นที่ยอมรับ
ในปัจจุบันแล้วว่าต้องหาวิธีการแก้ไข ดังนั้นพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจึงเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาวัสดุ
ส าหรับการใช้งานในอนาคตอันใกล้ (ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์, 2550) ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อนชื้นจึงมี
วัชพืชงอกงามเป็นพื้นที่กว้าง ซึ่งวัชพืชเหล่านี้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และท าลายได้ยากก่อให้เกิดปัญหาในพื้นที่
เกษตรกรรมทั่วประเทศ หญ้าขจรจบเป็นหนึ่งในวัชพืชที่มักก่อให้เกิดปัญหาในพื้นที่เกษตรกรรมและพบได้ทั่วไปใน
ประเทศไทย ผลวิเคราะห์ปริมาณเซลลูโลสในหญ้าขจรจบพบว่า มีปริมาณเซลลูโลสเท่ากับ 24.8 ± 1.3% (อภิญญา 
จันทรวัฒน และปิยะรัชช์ กุลเมธี, 2559) เซลลูโลส มีคุณสมบัติเป็นสารเพิ่มความหนืดที่ช่วยในการยึดเกาะและเป็น
สารคงสภาพ (ปนัดดา รัตนาปนนท์, 2540) จากการศึกษาฟิล์มซึ่งผลิตจากแป้งมันส าปะหลัง พบว่าแป้งมันส าปะหลัง
นั้นสามารถน ามาผลิตเป็นฟิล์มได้ (วิทวัส จิรัฐพงศ์ และกฤษณเวช ทรงธนศกัด , 2554) ปัจจุบันมีผลวิจัยค้นพบว่า
สามารถน าเอาผักตบชวามาเตรียมเซลลูโลสคุณภาพสูงได้ เพราะในผักตบชวามีปริมาณแอลฟาเซลลูโลสสูงประมาณ
ร้อยละ 24 ผักตบชวาเป็นพืชลอยน้ าที่สามารถเจริญและแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว จนท าให้ผักตบชวากลายเป็น
วัชพืชน้ าที่ร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศทางน้ ารวมถึงทัศนียภาพของแหล่งน้ า (วนิดา นราวงษ์ และ
ปรีชา ปัญญา, 2560) 
 ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงเสนอการแก้ปัญหาขยะพลาสติกและโฟม ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้พืชที่มีปริมาณเซลลูโลสสูง และสามารถพบได้ทั่วไป เช่น หญ้าขจรจบ และผักตบชวา ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติโดยใช้ Polyvinyl alcohol (PVA) และแป้งมันส าปะหลังเป็นตัวประสาน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของภาชนะที่ผลิตจากเส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใยผักตบชวา 

2. เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการท าภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ใช้รูปแบบวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) โดยศึกษาคุณสมบัติของภาชนะที่ผลิต
จากเส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใยผักตบชวา ศึกษาอัตราส่วนปริมาณเส้นใย แป้งมัน และ PVA ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติ
ของภาชนะ และน าข้อมูลไปพิจารณาสูตรที่เหมาะสมในการท าภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยแหล่งที่มาของใบ
ผักตบชวาและหญ้าขจรจบที่ใช้ในการทดลอง คือ หมู่ 1 บ้านวังยาง ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ระยะเวลาใน
การด าเนินงานระหว่าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

  
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ได้ด าเนินงานโดยการศึกษาคุณสมบัติของภาชนะที่ผลิตจากเส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใย
ผักตบชวาในอัตราส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด 12 สูตร เพื่อหาสูตรที่เหมาะสมที่สุดในการน ามาใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารที่
สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งขั้นตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

ขั้นตอนการเตรียมเส้นใย 
น าต้นหญ้าขจรจบ และผักตบชวา ล้างท าความสะอาด ตากให้แห้งสนิท ต้มด้วยอัตราส่วนหญ้า

ขจรจบ 100 กรัม ผักตบชวา 100 กรัม น้ ากลั่น 3600 มิลลิลิตร และโซเดียมไฮดรอกไซด์ 28 กรัม เป็นเวลา 3 
ชั่วโมง เพื่อฟอกสีของผักตบชวา และท าให้หญ้าขจรจบมีความเปื่อยมากขึ้น จากนั้นล้างโซเดียมไฮดรอกไซด์ออกด้วย
น้ าสะอาด ปั่นจนละเอียด แล้วจึงน าไปตากให้แห้ง 

ขั้นตอนการขึ้นรูปภาชนะ 

การขึ้นรูปภาชนะสูตรไม่มีตัวประสาน ใช้เส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใยผักตบชวาที่เตรียมไว้ปริมาณ 
15 กรัม ดังตารางที่ 1 เทใส่แม่พิมพ์ เกลี่ยเส้นใยให้เสมอกันแล้วยกแม่พิมพ์ขึ้นช้า ๆ น าไปตากแดดให้แห้งสนิท จะได้
เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม เตรียมส าหรับขึ้นรูปภาชนะ 

การขึ้นรูปภาชนะสูตรที่ 1-11 คือสูตรที่มีตัวประสาน โดยการขึ้นรูปจะน าส่วนผสม ดังตารางที่ 1 
น ามากวนโดยผ่านความร้อน แล้วจึงเทใส่แม่พิมพ์ ตากแดดให้แห้งสนิท จะได้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม เตรียมส าหรับขึ้นรูป
ภาชนะทั้ง 11 สูตร 

การเตรียมเครื่องอัดขึ้นรูป (Siamdiecut รุ่นมือโยก 1 หัวปั๊ม) โดยตั้งค่าอุณหภูมิด้านบนเครื่องอัดที่ 
167 องศาเซลเซียส อุณหภูมิด้านล่างเครื่องอัด 150 องศาเซลเซียส และตั้งเวลาในการอัด 2 นาที/แผ่น น าแผ่น
ส าหรับขึ้นรูปภาชนะชุบน้ าให้หมาด ๆ วางบนเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะ กดเครื่องลงเป็นระยะเวลา 2 นาที เมื่อครบ
เวลาน าภาชนะที่ได้มาตัดแต่งขอบส่วนเกินออก จะได้ภาชนะที่สมบูรณ์ 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงปริมาณส่วนผสมในแต่ละสูตร 

สูตร 
ปริมาณส่วนผสม 

เส้นใย (กรัม) PVA (กรัม) แป้งมัน (กรัม) 
ไม่มีตัวประสาน 15 - - 
สูตรที่ 1 30 10 - 
สูตรที่ 2 30 - 10 

สูตรที่ 3 30 10 10 

อัตราส่วนปริมาณเส้นใย  
แป้งมัน และ PVA 

คุณสมบัติของภาชนะที่
ผลิตจากเส้นใยหญ้า
ขจรจบและเส้นใย

ผักตบชวา 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงปริมาณส่วนผสมในแต่ละสูตร (ต่อ) 

สูตร 
ปริมาณส่วนผสม 

เส้นใย (กรัม) PVA (กรัม) แป้งมัน (กรัม) 
สูตรที่ 4 20 20 - 
สูตรที่ 5 20 - 20 
สูตรที่ 6 20 10 10 
สูตรที่ 7 10 10 - 
สูตรที่ 8 10 - 10 
สูตรที่ 9 10 10 10 
สูตรที่ 10 10 20 - 
สูตรที่ 11 10 - 20 

 
ขั้นตอนการศึกษาคุณสมบัติภาชนะ 

1. การวัดความหนา (Thickness) ความหนา คือ ระยะตั้งฉากระหว่างผิวหน้าทั้งสองของชิ้นทดสอบ 
โดยวัดในหน่วยมิลลิเมตร (mm) สามารถตรวจสอบได้โดยไมโครมิเตอร์ ซึ่งความหนาจะมีความสัมพันธ์กับสมบัติ  
อื่น ๆ เช่น ความหนาแน่น การต้านทานแรงดึง การต้านทานแรงดัดโค้ง การต้านแรงกระแทก เป็นต้น (ณัติฐพล ไข่
แสงศรี, 2552) การวัดความหนาภาชนะชิ้นทดสอบจะถูกตรวจสอบโดยใช้เครื่องวัดความหนา (micrometer) วัด
รอบ ๆ ภาชนะ 5 ต าแหน่ง  

2. การศึกษาสัณฐานวิทยาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (Ilis NSZ-405) เพื่อศึกษาลักษณะผิวหน้า
และผิวที่ตัดขวางของชิ้นงาน (มลสุดา ลิวไธสง, 2556) ผลการตรวจสอบภาพผิวหน้าและภาพตัดขวางของชิ้นงานที่มี
ความยาว 5 เซนติเมตร ความกว้าง 2.5 เซนติเมตร  

3. การทดสอบแรงดึง เป็นการทดสอบพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ใช้ทดสอบสมบัติของวัสดุต่าง ๆ การ
ทดสอบแรงดึงเป็นการดึงชิ้นทดสอบซึ่งท าให้ชิ้นทดสอบตกอยู่ใต้สภาวะการยืดและเป็นกระบวนการที่ท าให้ชิ้น
ทดสอบเกิดการเสียรูป โดยก าหนดความยาวช่วงของการทดสอบเรียกว่าระยะทดสอบ (gauge length) กว้าง 2 นิ้ว 
และความยาวของชิ้นทดสอบประมาณ 8 นิ้ว (มลสุดา ลิวไธสง, 2556)  

4. การทดสอบหาค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ า จะอ้างอิงตามมาตรฐาน ABNT NM ISO 535,1999 ซึ่ง
จะตัดชิ้นงานให้ได้ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบอย่างน้อย 3 
ตัวอย่าง ท าการชั่งน้ าหนักชิ้นงานก่อนทดสอบ (m1) จากนั้นน าชิ้นงานแช่ในน้ าปราศจากไอออนที่อุณหภูมิห้องเป็น
เวลา 60 วินาที แล้วน าชิ้นงานมาชั่งน้ าหนักหลังการทดสอบ (m2) บันทึกน้ าหนักที่เปลี่ยนแปลงของชิ้นทดสอบและ

ค านวณหาค่าร้อยละการซึมน้ าจากสมการ  %การซมึน า้ =  
(𝑚2− 𝑚1)

𝑚1
 ĭ100  

 
สรุปผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสูตรที่เหมาะสมและคุณสมบัติของภาชนะที่ผลิตจากเส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใย
ผักตบชวา เพื่อหาสูตรที่เหมาะสมที่สุดในการน าไปใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยการน าเส้นใยหญ้า
ขจรจบ เส้นใยผักตบชวา และตัวประสาน มาผสมกันในอัตราส่วนต่างๆ ให้ได้ชิ้นทดสอบแบบแผ่นและน าไปขึ้นรูป
เป็นภาชนะ ดังภาพที่ 2 เปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ ของแต่ละสูตรได้ดังนี้ 
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       (ก)      (ข)              (ค) 

ภาพที่ 2 ภาชนะที่ผลิตจากเส้นใยหญ้าขจรจบ และเส้นใยผังตบชวา 

(ก) สูตรที่ไม่มีตัวประสาน (ข) สูตรที่มีตัวประสาน (สูตรที่ 5) (ค) สูตรที่มีตัวประสาน (สูตรที่ 10) 
 

1. จากการเปรียบเทียบคุณสมบัติภาชนะที่ผลิตจากเส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใยผักตบชวา พบว่า 

1.1  ความหนาของภาชนะของแต่ละสูตรจะขึ้นอยู่กับปริมาณเส้นใย ได้ผลดังภาพที่ 3 
 

 

ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยความหนาของภาชนะ 
 

หมายเหต ุ: ตวัอักษรท่ีต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 

1.2  จากการทดสอบค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ า พบว่าสูตรที่ไม่มีตัวประสานจะมีลักษณะคล้าย
กระดาษสา มีโครงสร้างภายในเส้นใยไม่ยึดเกาะกัน และมีรูพรุนขนาดเล็กเกิดขึ้นทั่วทั้งภาชนะ ส่วนภาชนะที่มีตัว
ประสาน เส้นใยจะยึดติดกันแน่น ไม่มีความพรุน เนื่องจากตัวประสานจะเข้าไปเติมเต็มช่องว่างระหว่างเส้นใย ชิ้น
ทดสอบจึงมีสมบัติที่ดีขึ้น (นที ฐานมั่น, 2557) ดังภาพที่ 4 การที่พัฒนาวัสดุคอมโพสิท (Green composite) จาก
เศษไม้และตัวประสานย่อยสลายได้ จากการเปรียบเทียบชิ้นทดสอบที่อัดขึ้นรูปด้วยความร้อนจากเศษไม้เพียงอย่าง
เดียว (100%) และชิ้นทดสอบจากเศษไม้ที่ผสมตัวประสาน พบว่าการใส่ตัวประสานนั้นท าให้ช่องว่างระหว่างเศษไม้
ลดลงมาก และน่าจะเป็นสาเหตุที่ท าให้แรงยึดเกาะภายในชิ้นงานดีขึ้นจากการเติมตัวประสานดังกล่ าว (Kinoshita 
et al, 2009) ดังนั้น ค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ า ภาชนะจากสูตรที่มีตัวประสานจะมีค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ าต่ า
กว่าภาชนะจากสูตรที่ไม่มีตัวประสาน และสูตรที่มีปริมาณเส้นใยมากจะท าให้ภาชนะดูดซึมน้ าได้ดี ดังภาพที่ 5 
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(ก)                                     (ข) 
ภาพที่ 4 ภาพแสดงพื้นผิวภาชนะตัดขวาง ก าลังขยาย 4.5 เท่า 

(ก) สูตรที่ไม่มีตัวประสาน   (ข) สูตรที่มีตัวประสาน (สูตรที่ 2) 
 

 
 

ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ าของภาชนะ 

หมายเหต ุ: ตัวอักษรที่ต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 
 

1.3  การทดสอบแรงดึง ภาชนะจากสูตรที่มีตัวประสานจะแข็งแรงกว่าภาชนะจากสูตรที่ไม่มีตัว
ประสาน และเส้นใยที่มีความยาวมากกว่าจะเสริมความแข็งแรงให้ภาชนะได้ดี ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยการต้านแรงดึงของภาชนะ 

หมายเหต ุ: ตัวอักษรที่ต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 

177.67A
166.00A

43.00B

137.67CF

79.00D
41.33B

128.33EF
135.33EF

65.00G

80.67D

55.00H48.00I

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

ค่า
เป

อร์
เซ

็นต
์กา

รด
ูดซ

ึมน
้ า (

%
)

วิเคราะห์ค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ า

17.17AE

60.59BCFI

ND ND

58.45BCDFGI
49.59CDGI

29.75EJ

65.8BCFHI
48.27DGI

78.75FHI66.07BCDFGHI

27.72EJ

0

20

40

60

80

100

ค่า
กา

รต้
าน

แร
งด

ึงข
อง

ภา
ชน

ะ 
(kS

C)

วิเคราะห์ค่าการต้านแรงดึงของภาชนะ



 
 
 

734 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
15 มีนาคม 2565 

1.4  การศึกษาสัณฐานวิทยา แสดงให้เห็นว่าภาชนะจากสูตรที่ไม่มีตัวประสาน ลักษณะภายใน
จะเป็นรูพรุน เส้นใยไม่ยึดเกาะกัน ท าให้พื้นผิวของภาชนะขรุขระ ในขณะเดียวกันภาชนะจากสูตรที่มีตัวประสาน 
เส้นใยจะยึดเกาะกัน ท าให้พ้ืนผิวของภาชนะเรียบกว่า ดังภาพที่ 7  

 

 
 
 
 

                                          
 
 
 

       (ก)                                                (ข) 
ภาพที่ 7 ภาพแสดงพื้นผิวภาชนะ ก าลังขยาย 4 เท่า 

(ก) สูตรที่ไม่มีตัวประสาน (ข) สูตรที่มีตัวประสาน (สูตรที่ 7) 
 

2. การเลือกสูตรที่เหมาะสม จากการทดสอบแรงดึง และการทดสอบคุณสมบัติการดูดซึมน้ า โดยการ
ทดสอบแรงดึงจะใช้ค่าเฉลี่ยระหว่าง 35-351 kSC และสมบัติการดูดซึมน้ าจะใช้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ าไม่
เกิน 55 g/m พบว่าสูตรที่เหมาะสมในการน าผลิตภัณฑ์มาท าภาชนะ คือ สูตรที่มีปริมาณเส้นใย 20 กรัม แป้งมัน 20 
กรัม (สูตรที่ 5) และสูตรที่มีปริมาณเส้นใย 10 กรัม PVA 20 กรัม (สูตรที่ 10) 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการผลิตภาชนะบรรจุอาหารย่อยสลายได้ทางชีวภาพประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ซึ่งใช้
วัตถุดิบหลักเป็นเส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใยผักตบชวา โดยศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตภาชนะจากเส้น
ใยหญ้าขจรจบและเส้นใยผักตบชวาทั้ง 12 สูตร โดยสูตรไม่มีตัวประสาน ภาชนะที่ได้มีลักษณะคล้ายกระดาษสา เมื่อ
น าไปขึ้นรูปด้วยเครื่องขึ้นรูปโดยใช้ความร้อน ผลที่ได้คือ เส้นใยยึดเกาะกันอย่างหลวม ๆ มีรูพรุน หลังจากขึ้นรูป
ทันทีจะได้เป็นรูปทรงภาชนะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปภาชนะจะกลับคืนสภาพเดิมไม่เป็นทรงของภาชนะ เพราะไม่มีตัว
ประสาน เนื่องจากตัวประสานจะเข้าไปเติมเต็มช่องว่างระหว่างเส้นใย (นที ฐานมั่น , 2557) ดังนั้น ภาชนะที่ได้จาก
สูตรที่มีตัวประสานจึงมีคุณสมบัติที่ดีกว่า คือ ไม่มีช่องว่างระหว่างเส้นใยท าให้ภาชนะที่ได้ไม่กลับคืนสภาพเดิม และ
เมื่อน าภาชนะที่ได้ไปทดสอบคุณสมบัติ พบว่า 

1. ความหนาของภาชนะในแต่ละสูตรไม่เท่ากัน เนื่องจากในแต่ละสูตรมีปริมาณของเส้นใยไม่เท่ากัน 
โดยสูตรที่มีปริมาณเส้นใยมาก จะท าให้ภาชนะที่ได้มีความหนามากกว่าสูตรที่มีปริมาณเส้นใยน้อย (ณัติฐพล ไข่แสง
ศรี, 2552) 

2. สมบัติการดูดซึมน้ า เป็นสมบัติทางกายภาพที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งส าหรับภาชนะย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพ ซึ่งภาชนะที่ดูดซึมน้ าได้น้อยนั้น จะมีความต้านทานน้ าได้มาก กล่าวคือ ภาชนะนั้นอาจจะสามารถทนทาน
ต่ออาหารที่มีความชื้นได้ดี ในทางตรงกันข้ามภาชนะที่ดูดซึมน้ าได้มากอาจจะท าให้ภาชนะดังกล่าว ไม่ทนทานต่อ
อาหารที่มีความชื้นจนเกิดการเสียรูป (นที ฐานมั่น, 2557) ส าหรับค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ าของภาชนะที่ไม่มีตัว
ประสานจะดูดซึมน้ าได้ดีกว่าภาชนะที่มีตัวประสาน และเมื่อเติมตัวประสานจะส่งผลให้ภาชนะมีสมบัติการดูดซึมน้ า
ที่ลดลง เนื่องจากภาชนะที่มีตัวประสานจะมีแป้งมันส าปะหลังและ PVA เป็นตัวเคลือบผิวด้านนอก เมื่อภาชนะ
สัมผัสกับน้ าหรือความชื้นจะท าให้โมเลกุลของน้ าแทรกตัวเข้าไปภายในภาชนะได้ยาก เนื่องจากแป้งมันส าปะหลัง มี
ความทนทานต่อการสัมผัสน้ า (Matsui et al, 2004) อีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการดูดซึมน้ าของภาชนะ คือ 
ปริมาณเส้นใย ซึ่งภาชนะที่มีปริมาณเส้นใยมากจะมีค่าการดูดซึมน้ าได้มาก เพราะเซลลูโลสในเส้นใยมีสมบัติชอบน้ า 
ท าให้ดูดซับความชื้นได้ง่าย (มลสุดา ลิวไธสง, 2556)  

3. ในการทดสอบแรงดึง ภาชนะที่มีตัวประสานจะมีค่าการต้านแรงดึงสูงกว่าภาชนะที่ไม่มีตัวประสาน 
เนื่องจากภาชนะที่ไม่มีตัวประสานจะไม่มีตัวช่วยยึดเกาะระหว่างเส้นใย และเมื่อมีแรงไปกระท าจะยิ่งท าให้เกิดความ
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เสียหายได้ง่าย ส่วนภาชนะที่มีตัวประสานนั้น ตัวประสานจะไปช่วยให้เส้นใยยึดเกาะตัวกัน และเมื่อมีแรงไปกระท า
จึงท าให้ภาชนะเกิดความเสียหายได้ยาก ทั้งนี้ความยาวของเส้นใยนั้น ก็ส่งผลต่อความแข็งแรงของภาชนะเช่นกัน 
เส้นใยที่มีความยาวมากจะมีสมบัติการต้านแรงดึงมาก เนื่องจากเส้นใยที่มีความยาวมากกว่าจะสามารถยึดเกาะตัว
กันได้ดีกว่าเส้นใยสั้น เพราะมีผิวสัมผัสระหว่างเส้นใยมาก (มลสุดา ลิวไธสง, 2556)  

4. จากการศึกษาสัณฐานวิทยาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ศึกษาลักษณะของพื้นผิวภาชนะ
ภายนอกและลักษณะภายในของภาชนะ เพื่อตรวจสอบความพรุนของภาชนะที่ก าลังขยายต่าง ๆ พบว่าสูตรที่ไม่มีตัว
ประสานจะมีลักษณะคล้ายกระดาษสา มีโครงสร้างภายในเส้นใยไม่ยึดเกาะกัน และมีรูพรุนขนาดเล็กเกิดขึ้นทั่วทั้ง
ภาชนะ ส่วนภาชนะที่มีตัวประสาน เส้นใยจะยึดติดกันแน่น ไม่มีความพรุน เนื่องจากตัวประสานจะเข้าไปเติมเต็ม
ช่องว่างระหว่างเส้นใย ชิ้นทดสอบจึงมีสมบัติที่ดีขึ้น (นที ฐานมั่น , 2557) การที่พัฒนาวัสดุคอมโพสิท (Green 
composite) จากเศษไม้และตัวประสานย่อยสลายได้ จากการเปรียบเทียบชิ้นทดสอบที่อัดขึ้นรูปด้วยความร้อนจาก
เศษไม้เพียงอย่างเดียว (100%) และชิ้นทดสอบจากเศษไม้ที่ผสมตัวประสาน พบว่าการใส่ตัวประสานนั้นท าให้
ช่องว่างระหว่างเศษไม้ลดลงมาก และน่าจะเป็นสาเหตุที่ท าให้แรงยึดเกาะภายในชิ้นงานดีขึ้นจากการเติมตัวประสาน
ดังกล่าว (Kinoshita et al, 2009) 

ภาชนะในแต่ละสูตรนั้นมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน การเลือกสูตรที่เหมาะสมในการ
น าไปใช้งานจริง ปัจจัยที่เลือกมาใช้ในการหาสูตรที่เหมาะสม คือ ค่าการทดสอบแรงดึง จะต้องมีค่าระหว่าง 35-351 
kSC (ธรรมรักษ์ ศรีมารุต, 2541) และค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ า จะต้องมีค่าไม่เกินร้อยละ 55 (มอก.170-2550) 
แสดงให้เห็นว่าสูตรที่มีค่าแรงดึงและค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ าอยู่ในมาตรฐาน คือ สูตรที่มีปริมาณเส้นใย 20 กรัม 
แป้งมัน 20 กรัม (สูตรที่ 5) และสูตรที่มีปริมาณเส้นใย 10 กรัม PVA 20 กรัม (สูตรที่ 10) จากอัตราส่วน แสดงให้
เห็นว่าสูตรที่เหมาะสมจะมีตัวประสานเพียงชนิดเดียว เนื่องจาก PVA และแป้งมันส าปะหลังมีคุณสมบัติดูดซับ
ความชื้นและสมบัติเชิงกลต่างกัน (สุทธิสา ก้อนเรือง, 2563) 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
สามารถน าภาชนะที่ผลิตจากเส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใยผักตบชวา น าไปพัฒนาสูตรต่อ เพื่อสร้ าง

รายได้ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ภาชนะที่ได้มีสีเข้มเกินไป ดังนั้นควรศึกษาวิธีการที่จะท าให้ภาชนะมีสีที่อ่อนลง 

2. ความหนาของภาชนะที่ได้ไม่สม่ าเสมอกัน ดังนั้นควรศึกษาวิธีการที่จะสามารถท าให้ภาชะมีความ
หนาสม่ าเสมอกัน 

3. เปลี่ยนรูปแบบภาชนะให้หลากหลาย เช่น ท าถ้วย ท าถาด ท าแก้วน้ า เป็นต้น 

4. พัฒนาสูตรที่สามารถดูดซับน้ าได้น้อยที่สุด เพื่อสามารถน าไปใส่อาหารที่เป็นน้ าได้ เช่น สามารถใส่
ก๋วยเต๋ียวได้ เป็นต้น 
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