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ล์มคอมโพสิตชีวภาพจากแปงมันส�าปะหลัง
เสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลสเปลือกทุเรียน
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรคอมพาวด์ของพอลิเมอร์คอมโพสิตชีวภาพต้นแบบจากแป้งมัน
ส�าปะหลัง (CS) เสริมแรงด้วยเปลือกทุเรียนเหลือทิ้งทางการเกษตร ท�าการสกัดเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน โดยใช้
สารละลายโซเดียมไ ดรอกไซด์รอ้ นและฟอกขาวด้วยไ โดรเจนเปอร์ออกไซด์ การก�าจัดองค์ประกอบของลิกนินและ
เ มิเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนถูกตรวจสอบโดยเทคนิคฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FT-IR) ฟล์ม
แป้งมันส�าปะหลังคอมโพสิตชีวภาพถูกเตรียมด้วยเทคนิคการหล่อแบบสารละลาย ซึ่งประกอบด้วยร้อยละ 0-50
โดยน�้าหนักเส้นใยเปลือกทุเรียน (DR) หรือ DRC ท�าหน้าที่เป็นสารเสริมแรง และยูเรีย/กลีเชอรอล (อัตราส่วน GU
= 50:50) ท�าหน้าที่เป็นพลาสติไซเซอร์ร่วม ศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของฟล์มคอมโพสิตชีวภาพพลาสติไซด์
แป้งมันส�าปะหลัง (TPS)/DR และ TPS/DRC พบว่าค่าร้อยละการยืด ณ จุดขาด ของฟล์มคอมโพสิตชีวภาพเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับฟล์ม CS ซึ่งฟล์มจาก 15TPS/DR GU (80/20) คอมโพสิตนั้นแสดงค่าร้อยละการยืด ณ จุดขาด เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 7.28 เป็น 14.00 เมื่อเทียบกับฟล์ม CS ควบคุม ในขณะที่ฟล์มคอมโพสิตชีวภาพ 15TPS/DRC (80/20)
แสดงค่าร้อยละการยืด ณ จุดขาดสูงที่สุดถึงร้อยละ 77 และการเติมเส้นใยเปลือกทุเรียน (DR หรือ DRC) นั้นยังช่วย
ลดค่าการดูดซึมน�้าของฟล์มแป้งพลาสติไซด์คอมโพสิตชีวภาพมีค่าลดลงอีกด้วย นอกจากนั้นการมีองค์ประกอบของ
DRC ในแป้งคอมโพสิตสามารถเพิ่มความเสถียรภาพของฟล์มในน�้าได้ดีกว่า DR ดังนั้นผลของการเสริมแรง DRC ใน
ฟล์ม TPS คอมโพสิตชีวภาพสามารถปรับปรุงค่าความต้านทานน�้าและสมบัติเชิงกลโดยเฉพาะด้านความยืดหยุ่น
และในล�าดับสุดท้ายขยะของฟล์มคอมโพสิตชีวภาพถูกย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างสมบรูณใ์ นกระบวนการ งในดิน
ค�าส�าคัญ : เซลลูโลสเปลือกทุเรียน; แป้งมันส�าปะหลังเปลือกทุเรียน; ฟล์มคอมโพสิตชีวภาพ; ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
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Abstract

This research aimed to develop compound of prototypes polymer bio-composites from
cassava starch (CS) reinforced with agriculture residue, the rind of durian fruit. Cellulose extracted
from durian rind using hot sodium hydroxide and bleaching treatment with hydrogen peroxide.
The removal of lignin and hemicellulose components from durian rind were investigated by
fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR). Cassava starch bio-composite films were prepared
by solution-casting technique which includes 0-50 wt of durian rind (DR) or durian rind cellulose
(DRC) as reinforcement agent and urea/glycerol (GU ratio = 50:50) as plasticizer. The physical
and chemical properties of thermoplastic starch (TPS)/DR and TPS/DRC bio-composite films were
investigated. The percent elongation at break of bio-composite films were increased when compared
to control CS film. From 15TPS/DR (80/20) films showed increase the elongation at break from
7.28 to 14.00 when compared to CS control films. While 15TPS/DRC (80/20) bio-composite
films exhibited that the highest elongation at break to 77 . Durian fiber (DR or DRC) loading
decreased the water absorption of plasticized bio-composite films. Furthermore, incorporation of
DRC in composite can be enhanced film stability in water better than DR. Therefore, the effect of
DRC reinforcement agent on TPS bio-composite films can improve water resistance and mechanical
properties, especially in terms of flexibility. Finally, the waste of bio-composite films was degraded
completely in soil burial test.
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1. บทน�า

ปจจุบันแป้งได้รับความสนใจจากอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากแป้งเป็นวัตถุดบิ ทางการ
เกษตรที่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้ มีราคาถูก และ
สามารถหาได้งา่ ยจากพืชหลากหลายชนิด เช่น ข้าวโพด
มัน รั่ง มันส�าปะหลัง เป็นต้น อย่างไรก็ตามแป้งมีข้อ
จ�ากัดในการใช้งานด้านพลาสติก คือ แป้งมีสมบัตเิ ชิงกล
ที่แข็งแต่เปราะ ขึ้นรูปด้วยความร้อนได้ยากแป้งเมื่อ
ได้รับความร้อนจะสลายตัวก่อนที่จะหลอมเหลว และ
มีความต้านทานน�้าต�่า [1]-[3] งานวิจัยจ�านวนมากได้
พยายามปรับปรุงสมบัติของแป้ง โดยเทคนิคการผสม
แป้งแบบเบลนด์ (Blend) หรือคอมโพสิต (Composite)
ด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพตัวอื่นๆ รวมทั้งกระบวนการ
พลาสติไซด์ (Plasticization) แป้ง [3] พลาสติไซเซอร์
ที่นิยมใช้ส�าหรับแป้ง คือ กลีเชอรอล (Glycerol)
เนือ่ งจากความเข้ากันได้ดกี บั โมเลกุลของแป้ง ราคาถูก
และการใช้พลาสติไซเซอร์ร่วม (Mixed Plasticizer)
อาทิเช่น กลีเชอรอล/ยูเรีย [4] ยูเรีย/เอทาโนลามีน [5]
เพื่อช่วยเพิ่มเสถียรภาพทางสัณฐานวิทยาและลดการ
หดตัวของฟล์มแป้งมากกว่าใช้กลีเชอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้แป้งที่เสริมแรง
(Reinforcement) ด้วยเส้นใยพืชที่เหลือทิ้งทางการ
เกษตรยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต เช่น เส้นใย
ปอ [6] ปาน [7] สับปะรด [8] ปาล์ม ลินิน [9] เป็นต้น
เส้นใยพืชมีองค์ประกอบหลักทางเคมี คือ ลิกนิน เ มิ
เซลลูโลส และเซลลูโลส ส�าหรับการใช้เป็นสารเสริมแรง
ในวัสดุคอมโพสิตนั้นต้องมีการปรับสภาพพื้นผิวเส้นใย
พืชด้วยอัลคาไลน์ (Alkali Treatment) และการฟอก
ขาว (Bleaching) พื้ น ผิ ว ของเส้ น ใยมี ค วามหยาบ
เพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ก ารยึ ด เกาะระหว่ า งเส้ น ใยและ
พอลิเมอร์แมทริกซ์ดีขึ้น เนื่องด้วยอัลคาไลน์เข้าไป
ท�าลายพันธะไ โดรเจนในโครงสร้างของลิกนินและ
เ มิ เซลลู โ ลสในโครงสร้ า งเส้ น ใยพื ช ดั ง นั้ น เส้ น ใย
เซลลูโลสทีผ่ า่ นการปรับสภาพทางเคมีเป็นองค์ประกอบ
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หลักส�าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงสมบัติเชิงกล การ
คงสภาพ และเพิ่มค่าการต้านน�้าในฟล์มคอมโพสิตอีก
ด้วย [10]-[11]
เซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติประเภทพอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharide) มาจากพืชหลากหลาย
ชนิด อาทิเช่น ชานอ้อย ซังข้าวโพด ผักตบชวา เปลือก
ทุเรียน เป็นต้น ซึ่งเปลือกทุเรียนเป็นวัสดุเหลือทิ้ง
จ�านวนมากในฤดูเก็บเกีย่ ว โดยเฉพาะจากกระบวนการ
แปรรูปทุเรียนทอดกรอบ [12] ซึ่งก่อให้เกิดปญหาการ
จัดการและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เปลือกทุเรียน
เป็นแหล่งที่มีปริมาณเซลลูโลสอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสามารถ
น�ามาเตรียมเส้นใยเซลลูโลสคุณภาพสูงได้ [13]
งานวิจยั นีเ้ ป็นการเตรียมฟล์มคอมโพสิตชีวภาพ
ต้นแบบจากแป้งมันส�าปะหลัง (Cassava Starch: CS)
เสริมแรงด้วยเซลลูโลสเปลือกทุเรียน (Durian Rind
Cellulose: DRC) หรือเปลือกทุเรียน (Durian Rind)
โดยเทคนิคการหล่อแบบสารละลาย รวมทั้งศึกษา
ลักษณะทางกายภาพ สมบัตติ า่ งๆ ของพลาสติกชีวภาพ
คอมโพสิตที่เตรียมได้ ส�าหรับประเมินการน�าไปพัฒนา
ประยุกต์ใช้งานด้านพลาสติกบางประเภททีเ่ หมาะสมใน
อนาคต ทั้งนี้ยังเป็นการลดปญหาขยะพลาสติกและ
ได้แนวทางเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วย

2. ระเบียบวิธีวิจัย
2.1 สารเคมี

แป้งมันส�าปะหลัง (CS) ความอนุเคราะห์จาก
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ�ากัด เปลือกทุเรียน
(DR) บริเวณตลาดสด จังหวัดนครราชสีมา ผงเซลลูโลส
ทางการค้า (Microcrystalline Cellulose: MCC;
Sigma-Aldrich) กลีเชอรอล (เกรดวิเคราะห์; R C
Chemical) และ ยูเรีย (เกรดการค้า; Ajax Finechem)
โซเดียมไ ดรอกไซด์ (Sigma-Aldrich) ไ โดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (Ajax Finechem)
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2.2 การเตรียมเซลลูโลสเปลือกทุเรียน (DRC)

ท�าความสะอาดเปลือกทุเรียนและหั่นเป็นชิ้น
บางๆ ท�าให้แห้งด้วยตู้อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
น�ามาต้มในสารละลายโซเดียมไ ดรอกไซด์ความเข้มข้น
ร้อยละ 15 โดยมวล ที่อุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส
พร้อมปนกวนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง กรองเยื่อเปลือก
ทุ เรี ย นและล้ า งด้ ว ยน�้ า กลั่ น จากนั้ น น� า ไปต้ ม ด้ ว ย
สารละลายโซเดียมไ ดรอกไซด์ที่สภาวะเดิมซ�้าอีกครั้ง
ป นเยื่ อ เปลื อ กทุ เรี ย นจนเส้ น ใยแยกออกจากกั น
ฟอกขาวเยื่อเปลือกทุเรียนด้วยสารละลายไ โดรเจน
เปอร์ อ อกไซด์ ความเข้มข้นร้อยละ 35 โดยปริมาตร
เป็นเวลา 24 ชัว่ โมง กรองเยื่อเปลือกทุเรียนแล้วล้าง
สารละลายด้วยน�้ากลั่น น�าเส้นใยเซลลูโลสเปลือก
ทุเรียนที่ได้ไปอบให้แห้ง ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
จนกระทัง่ น�า้ หนักคงที่ บดเส้นใยเซลลูโลสเปลือกทุเรียน
ด้วยเครื่องบดจนเป็นผงละเอียดแล้วร่อนผ่านตะแกรง
ขนาด 180 ไมโครเมตร เก็บรักษาด้วยโถดูดความชื้น
ก่อนน�าไปลักษณะเฉพาะและน�าไปใช้งาน

2.3 การเตรียม ล์มคอมโพสิตชีวภาพ

2.3.1 ล์ ม คอมโพสิ ต ชี ว ภาพแปงมั น ส� า ปะหลั ง /
เปลือกทุเรียน (CS/DR) และ ล์มคอมโพสิต
ชีวภาพ พลาสติไซด์แปงมันส�าปะหลัง/เปลือก
ทุเรียน (TPS/DR)
เตรียมฟล์มคอมโพสิตชีวภาพจาก CS เสริมแรง
ด้วยเส้นใย DR ทีอ่ ตั ราส่วน CS/DR ดังนี้ 100/0 90/10
80/20 70/30 60/40 และ 50/50 โดยน�้าหนัก และ
ท�าการพลาสติไซด์แป้งมันส�าปะหลัง (Thermoplastic
Starch ; TPS) ด้วยสารพลาสติไซเซอร์ (GU) 10 และ 15
pph (part per hundred; สั ด ส่ ว นปริ ม าณสาร
พลาสติไซเซอร์เมื่อเทียบกับแป้ง 100 ส่วน) และเสริม
แรงด้วย DR ในอัตราส่วนเช่นเดียวกับ CS/DR โดย
ก�าหนดสูตรคอมพาวด์เป็น 10TPS/DR และ 15TPS/
DR ตามล�าดับ และแสดงสัญลักษณ์สูตรคอมพาวด์
ดังตารางที่ 1

ฉบับที่ มกราคม-มิ นายน
ตามสูตรคอมพาวด์เตรียมพอลิเมอร์คอมโพสิต ใน
สภาวะสารละลายพอลิ เ มอร์ ผ สมที่ ค วามเข้ ม ข้ น
ประมาณร้อยละ 5-6 โดยมวล/ปริมาตร โดยใช้น�้ากลั่น
เป็ น ตั ว ท� า ละลาย ขั้ น แรกเตรี ย มแป้ ง เจลาติ ไ นซ์
(Gelatinization) ในน�า้ กลัน่ ปริมาตรเป็น 100 มิลลิลติ ร
และเติ ม สารพลาสติ ไซเซอร์ GU (กรณี ที่ เ ติ ม สาร
พลาสติไซเซอร์) ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 85 1 องศาเซลเซียส พร้อม
ปนกวนเป็นเวลา 10-15 นาที จนกระทั่งได้สารละลาย
แป้งที่มีลักษณะของเหลวหนืดคล้ายเจล เติม DR ลง
ในแป้งเจลาติไนซ์และกวนต่อเป็น 15-20 นาที ถ่าย
สารละลายพอลิเมอร์ผสมลงในแม่พมิ พ์ (ถาดพลาสติก)
ขนาด 10x17 ตารางเซนติเมตร ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิโดย
รอบ (Ambient Temperature) เพื่อระเหยไล่ตัวท�า
ละลายเป็นเวลา 72 ชัว่ โมง ท�าให้แห้งในตูอ้ บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ลอกฟล์มและ
เก็บรักษาในโถดูดความชื้นก่อนไปทดสอบสมบัติต่างๆ
2.3.2 ล์มคอมโพสิตชีวภาพพลาสติไซด์แปงมัน
ส�าปะหลัง/เซลลูโลสเปลือกทุเรียน (TPS/
DRC)
ฟล์มคอมโพสิตชีวภาพจากแป้งมันส�าปะหลัง
เสริมแรงด้วย DRC หรือ MCC อัตราส่วน 80/20 และ
พลาสติไซด์ด้วย GU 15 pph สูตรคอมพาวด์เป็น
15TPS/DRC และ 15TPS/MCC ตามล�าดับ (ตารางที่ 1)
เตรี ย มพอลิ เ มอร์ ผ สมในสภาวะสารละลายที่ ค วาม
เข้มข้นประมาณร้อยละ 5-6 โดยมวล/ปริมาตร ใช้น�้า
กลั่นเป็นตัวท�าละลาย ขั้นแรกเตรียมแป้งเจลาติไนซ์
และ GU ในน�้ากลั่นเป็นปริมาตร 90 มิลลิลิตร ที่
อุณหภูมิ 85 1 องศาเซลเซียส พร้อมกวนเป็นเวลา
10-15 นาที ณ ขณะเดียวกันเตรียมสารละลายเซลลูโลส
(DRC หรือ MCC) ในตัวท�าละลาย NaOH/Urea/
H2O ที่อัตราส่วน 7:12:81 โดยน�้าหนัก [14] ปริมาตร
10 มิลลิลิตร ในอ่างน�้าร้อนรักษาอุณหภูมิไว้ที่ 85 1
องศาเซลเซียส พร้อมปนกวนสารเป็นเวลา 10 นาที
ได้ ส ารละลายเซลลู โ ลสลั ก ษณะคล้ า ยเจลหนื ด
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เติ ม สารละลายเซลลู โ ลสลงในแป้ ง เจลาติ ไ นซ์ แ ละ
ปนกวนต่อเป็นเวลา 15-20 นาที ถ่ายสารละลาย
พอลิเมอร์ผสมลงในแม่พมิ พ์ ตัง้ ทิง้ ไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมโิ ดยรอบ
ระเหยไล่ตัวท�าละลายเป็นเวลา 72 ชั่วโมง และน�าไป
อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
ท�าการลอกฟล์มและเก็บรักษาในโถดูดความชืน้ ก่อนไป
ทดสอบสมบัติต่างๆ
ตารางที่ 1 ตารางแสดงสัญลักษณ์สูตรคอมพาวด์การ
เตรียมฟล์มคอมโพสิตชีวภาพ
Composite แปงมัน เส้นใยเสริมแรง
code
ส�าปะหลัง (DR/DRC/MCC)
CS

-

CS/DR

GU
-

10TPS/DR

+

+

10 pph

15TPS/DR

+

+

15 pph

15TPS/DRC

+

+

15 pph

15TPS/MCC

+

+

15 pph

2.4 การตรวจสอบลักษณะเฉพาะของเส้นใย
เสริมแรง
วิเคราะห์หมู่ฟงก์ชันที่ส�าคัญของเปลือกทุเรียน
(DR) เซลลูโลสเปลือกทุเรียน (DRC) และเซลลูโลส
ทางการค้า (MCC) ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FT-IR: Perkin Elmer;
Spectrum 100) และศึกษาเสถียรภาพทางความร้อน
ด้วยเทคนิคเทอร์โมกราวิเมตริกแอนาไลซิส (TGA:
Perkin Elmer; STA6000)

2.5 สมบัตเิ ชิงกล (Mechanical Properties)

ศึกษาสมบัติเชิงกลด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง
อเนกประสงค์ (Universal Testing Machine;
LLOYD Instrument, LF plus) ตามมาตรฐาน ASTM
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D882-91 โดยใช้ตวั วัดแรงดึง (Load Cell) 1 กิโลนิวตัน
ความเร็วในการทดสอบ (Crosshead Speed) 10
มิ ล ลิ เ มตร/นาที และระยะห่ า งตั ว รองรั บ ตั ว อย่ า ง
(Gauge Length) 50 มิลลิเมตร ชิ้นงานตัวอย่างฟล์ม
คอมโพสิตขนาดกว้าง 10 มิลลิเมตร ยาว 50 มิลลิเมตร
และหนา 1.0 0.1 มิลลิเมตร โดยวัดค่าทนต่อแรงสูงสุด
(Tensile Strength; TS) และค่าร้อยละการยืด ณ จุด
ขาด ( Elongation at Break; EB) ท�าการทดสอบ
ชิ้นงานตัวอย่างละ 5 ซ�้า

2.6 การดูดซึมน�้า (Water Absorption)

ศึกษาความสามารถการต้านทานน�้าและความ
เสถียรภาพของฟล์มคอมโพสิตชีวภาพเมือ่ แช่ในน�า้ ด้วย
การทดสอบการดูดซึมน�้า เตรียมชิ้นงานตัวอย่างฟล์ม
คอมโพสิตขนาด 20x20 ตารางมิลลิเมตร น�าไปอบที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เพื่อไล่ความชื้นเป็นเวลา
24 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิโดยรอบ ชั่งน�้าหนัก
ที่แน่นอนของฟล์มตัวอย่าง แล้วน�าไปแช่ในน�้ากลั่น
ปริมาตร 100 มิลลิลติ ร ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25 2 องศาเซลเซียส
ตามระยะเวลาทดสอบ 6, 9, 12, 24, 48 และ 72 ชัว่ โมง
จากนั้นน�าฟล์มตัวอย่างออกมาตามเวลาที่ทดสอบซับ
น�า้ ทีพ่ นื้ ผิวและชัง่ น�า้ หนักขณะเปียก โดยแต่ละตัวอย่าง
ท�าการทดสอบ 3 ซ�้า

2.7 ทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพโดย
กระบวนการ งในดิน (Soil Burial Test)

การย่ อ ยสลายทางชี ว ภาพโดยกระบวนการ
งในดิน ศึกษาถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางกายภาพการเสียสภาพ หรือการแตกหักของฟล์ม
ตัวอย่าง น�าฟล์มตัวอย่างขนาด 20x20 ตารางมิลลิเมตร
อบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
3 ชั่วโมง ทิ้งชิ้นงานตัวอย่างเย็นตัวลงในโถดูดความชื้น
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ชั่งหาน�้าหนักที่แน่นอนของชิ้นงาน
ตัวอย่าง แล้วท�าการ งชิน้ งานตัวอย่างให้ลกึ จากผิวดิน
ประมาณ 25-30 เซนติเมตร โดยรักษาความชื้นภายใน
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วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่

ดินและท�าการทดสอบในสภาวะแวดล้อมภายนอก
อาคาร และเก็บตัวอย่างทุกๆ 1 วัน

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

3.1 ผลการเตรียมเซลลูโลสเปลือกทุเรียน

เปลือกทุเรียนที่ท�าความสะอาดและหั่นเป็นชิ้น
บางๆ มีลักษณะดังรูปที่ 1 (ก) เมื่อท�าการสกัดลิกนิน
และเ มิ เ ซลลู โ ลสออกด้ ว ยสารละลายโซเดี ย ม
ไ ดรอกไซด์และฟอกขาวด้วยสารละลายไ โดรเจน
เปอร์ออกไซด์ พบว่าเส้นใยเซลลูโลสเปลือกทุเรียนที่
สกัดได้มีลักษณะเป็นสีเหลืองอ่อน (ข) เมื่อท�าให้แห้ง
ได้เซลลูโลสเปลือกทุเรียนสีขาวครีม และท�าให้เป็น
ผงละเอียดขนาดน้อยกว่า 180 ไมโครเมตร (ค) โดย
เซลลู โ ลสเปลื อ กทุเรียนที่เตรียมได้มีค่า ร้อยละของ
ผลผลิตเซลลูโลสเท่ากับร้อยละ 43.02 1.70 โดย
น�้าหนัก สามารถค�านวณได้ดังสมการที่ (1)
ร้อยละผลผลิต
น�้าหนักแห้งเซลลูโลสเปลือกทุเรียน
=
น�้าหนักแห้งเปลือกทุเรียน

100 (1)

รูปที่ 1 ภาพถ่ายของเปลือกทุเรียน
(ก) เซลลูโลสเปลือกทุเรียนขณะเปียก และ
(ค) เซลลูโลสเปลือกทุเรียน

รูปที่ 2 FT-IR สเปคตรัมของ DR DRC และ MCC

ฉบับที่ มกราคม-มิ นายน
วิเคราะห์หมู่ฟงก์ชันที่ส�าคัญของเปลือกทุเรียน
(DR) เซลลูโลสเปลือกทุเรียน (DRC) และเซลลูโลส
ทางการค้า (MCC) ด้วยเทคนิค FT-IR ในช่วงเลขคลื่น
4500-500 cm-1 ได้สเปกตรัมดังรูปที่ 2 พบว่าทั้ง DR
DRC และ MCC ปรากฏพีคการสัน่ หมูไ่ ดรอกซิล (-O-H
Stretching) ที่เลขคลื่น 3290, 3331 และ 3333 ซม-1
ตามล�าดับ และตัวอย่าง DR ปรากฏพีคการสั่นแบบยืด
หมู่คาร์บอนิล (-C=O) ของโครงสร้างลิกนินและเ มิเซลลูโลส ที่เลขคลื่น 1,736 เซนติเมตร-1 [15] และ
เมื่อน�าเปลือกทุเรียนมาสกัดด้วยโซเดียมไ ดรอกไซด์
(DRC) ไม่ปรากฏพีคการสั่นแบบยืดหมู่คาร์บอนิล ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับสเปคตรัมของเซลลูโลส
ทางการค้า (MCC) [16] จากผล FT-IR สามารถยืนยันได้
ว่าโซเดียมไ ดรอกไซด์สามารถสกัดเอาลิกนินและเ มิเซลลูโลสออกจากเปลือกทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการวิเคราะห์ทางความร้อนของ DR DRC และ MCC
ด้วยเทคนิค TGA แสดงดังตารางที่ 2 และ รูปที่ 3 จาก
TGA เทอร์โมแกรมของทุกตัวอย่างพบว่าขั้นแรก (50150 องศาเซลเซียส) เป็นการสูญเสียน�้าหนักของน�้า/
ความชื้น ส�าหรับตัวอย่าง DR เกิดการสลายตัวของ
เ มิเซลลูโลสและเซลลูโลสในขั้นตอนที่สอง (180-360
องศาเซลเซียส) เป็นขั้นตอนที่เกิดการสูญเสียน�้าหนัก
มากที่สุด และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสลายตัวของ
ลิกนิน [17] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yang และ
คณะ [18] ที่พบว่าผลการสลายตัวด้วยความร้อนของ
องค์ประกอบลิกนินนั้นมีความยากและซับซ้อน ซึ่งเกิด
การสลายตัวในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง (160-900 องศา
เซลเซียส) ในขณะที่ตัวอย่าง DRC พบว่าเกิดการสลาย
ตัวของโครงสร้างเซลลูโลสโดยมากในขั้นที่สอง และ
มีโครงสร้างเซลลูโลสบางส่วนเกิดการสลายตัวขัน้ ทีส่ าม
เนือ่ งจากการสกัดเอาลิกนินและเ มิเซลลูโลสออกส่งผล
ให้สายโซ่ของเซลลูโลสเกิดการจัดเรียงโมเลกุลใหม่เข้า
ใกล้กัน เกิดพันธะไ โดรเจนระหว่างสายโซ่แข็งแรง
มากขึ้นท�าให้เซลลูโลสในส่วนนี้เกิดการสลายตัวด้วย
ความร้อนได้ยากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
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Rueangyodjantana และ Buntem [15] และผล
การสลายตัวของ DRC มีลักษณะคล้ายกันกับ MCC
แต่อย่างไรก็ตามเซลลูโลสทางการค้ามีความบริสุทธิ
สูงและเป็นเซลลูโลสสายสั้นที่มีขนาดอนุภาคระดับ
ไมโครเมตรท�าให้มีการจัดเรียงโมเลกุลที่มีความเป็น
ผลึกที่หนาแน่นสูง [16] ท�าให้อุณหภูมิการสลายตัว
ในขั้นสุดท้ายสูงกว่าเซลลูโลสเปลือกทุเรียน (DRC)
ตารางที่ 2 ร้อยละการสูญเสียน�้าหนักกับอุณหภูมิของ
DR DRC และ MCC
ตัวอย่าง ขั้นตอน
DR

DRC

MCC

อุณหภูมิ (oC)
เริ่ม

น�้าหนักที่สูญเสีย

สุดท้าย แต่ละขั้น

1st

50

150

3.25

2nd

180

360

58.10

3

360

700

33.36

1st

50

120

3.26

2

nd

210

360

74.65

3rd

360

550

18.77

1

50

120

2.03

2nd

270

410

83.68

3rd

410

720

9.932

rd

st

รวม
94.71

96.68
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3.2 การเตรียม ล์มคอมโพสิตชีวภาพ

3.2.1 ล์มคอมโพสิตชีวภาพแปงมันส�าปะหลัง/
เปลือกทุเรียน (CS/DR) และ ล์มคอมโพสิต
ชีวภาพ พลาสติไซด์แปงมันส�าปะหลัง/เปลือก
ทุเรียน (TPS/DR)
ฟล์มคอมโพสิตชีวภาพ CS/DR และฟล์มคอม
โพสิตชีวภาพพลาสติไซด์ 10TPS/DR และ 15TPS/
DR ที่อัตราส่วน 70/30 และ 80/20 แสดงลักษณะ
ทางกายภาพด้วยกล้องดิจิทัล ดังรูปที่ 4 พบว่าฟล์ม
คอมโพสิตชีวภาพ CS/DR ที่เตรียมได้มีลักษณะเกิด
การหดตัวไม่คงรูป มีความเปราะ และไม่สามารถลอก
เป็นแผ่นออกจากแม่พิมพ์ได้ในทุกอัตราส่วน ในขณะที่
ฟล์มคอมโพสิตชีวภาพ TPS/DR พลาสติไซด์ด้วย GU
10 และ 15 pph นั้นสามารถลอกฟล์มจากแม่พิมพ์
โดยไม่เกิดการแตกหัก และมีลักษณะพื้นผิวเรียบคงรูป
นอกจากนั้นยังพบว่ามีการกระจายอนุภาคของ DR ใน
เนื้อ TPS เมทริกซ์ อย่างสม�่าเสมอโดยไม่เกิดรอยแยก
ระหว่างวัฏภาคของพอลิเมอร์ทั้งสอง
(ค)

95.64

รูปที่ 4 ภาพถ่ายพื้นผิวของฟล์มคอมโพสิตชีวภาพ
CS/DR 10TPS/DRและ 15TPS/DR ด้วยกล้องดิจิทัล
รูปที่ 3 TGA เทอร์โมแกรมของ DR DRC และ MCC

การวิเคราะห์สมบัตเิ ชิงกลของฟล์ม CS และฟล์ม
คอมโพสิต 10TPS/DR และ 15TPS/DR อัตราส่วน
ต่างๆ พบว่าฟล์ม CS (ไม่ได้ผลแสดงในกราฟ) มีค่า TS
สูง (34 MPa) แต่ให้ค่า EB ต�่า (7.28 ) บ่งบอกได้ว่า
ฟล์ม CS มีสมบัตเิ ชิงกลทีแ่ ข็งและเปราะ ในขณะทีฟ่ ล์ม
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คอมโพสิต CS/DR นัน้ ไม่สามารถท�าการทดสอบสมบัติ
เชิงกลได้เนื่องจากเกิดการแตกหักขณะลอกฟล์ม ใน
ขณะที่ฟล์ม TPS/DR คอมโพสิตนั้นสามารถลอกฟล์ม
และทดสอบสมบัติเชิงกลได้ทุกอัตราส่วน โดยแสดง
ข้อมูลค่าทนต่อแรงดึงสูงสุด (TS) และค่าร้อยละการยืด
ณ จุดขาด (EB) ดังรูปที่ 5 และ 6 ตามล�าดับ พบว่าฟล์ม
TPS/DR ทีม่ ี GU ปริมาณ 10 pph นัน้ ให้คา่ ทัง้ TS และ
EB ลดลงทุกอัตราส่วนเมื่อเทียบกับฟล์ม 10TPS (CS
= 100 wt) แสดงว่าปริมาณ GU 10 pph ที่เติมลง
ในระบบ TPS/DR ไม่สามารถปรับปรุงสมบัตเิ ชิงกลของ
ฟล์มคอมโพสิตทีเ่ ตรียมได้ ในขณะทีท่ เี่ ติม GU ปริมาณ
15 pph ใน TPS/DR คอมโพสิตที่อัตราส่วน 90/10
และ 80/20 ให้ค่า EB เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 15TPS (CS
= 100 wt) โดยที่อัตราส่วน 80/20 ให้ค่า EB มาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับอัตราส่วนอื่น และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
ฟล์ม 15TPS จากร้อยละ 8.58 เป็น 14 และค่า TS
ลดลงทุกอัตราส่วน ซึง่ เป็นผลทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ถา้ สมบัติ
เชิงกลด้านความยืดหยุน่ เพิม่ ผลจากการทดสอบสมบัติ
เชิงกลพบว่าเติม GU 15 pph เป็นปริมาณการเติมสาร
พลาสติไซเซอร์ GU ที่เหมาะสมและช่วยเพิ่มความเข้า
กันได้ของ TPS/DR (80/20) คอมโพสิต โดยให้สมบัติ
เชิงกลโดยเฉพาะความยืดหยุน่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ และยังลดความ
เปราะของฟล์มซึ่งผลสอดคล้องกับภาพถ่ายพื้นผิว

รูปที่ 5 ค่าทนต่อแรงดึงสุดของฟล์ม TPS/DR

ฉบับที่ มกราคม-มิ นายน

รูปที่ 6 ร้อยละการยืด ณ จุดขาดของฟล์ม TPS/DR
3.2.2 ล์มคอมโพสิตชีวภาพพลาสติไซด์แปงมัน
ส�าปะหลัง/เซลลูโลสเปลือกทุเรียน (TPS/
DRC)
ศึกษาการเตรียมขึ้นรูปและพัฒนาความเข้ากัน
ได้ของฟล์มคอมโพสิตชีวภาพระหว่าง TPS เสริมแรง
ด้วย DRC ร้อยละ 20 โดยน�า้ หนัก ทีเ่ ติมพลาสติไซเซอร์
GU 15 pph (15TPS/DRC อัตราส่วน 80/20) โดย
ท�าการเปรียบเทียบศักยภาพเส้นใยเสริมแรงระหว่าง
DRC MCC และ DR ศึกษาที่สภาวะและปจจัยเดียวกัน
เนื่องจากความเข้ากันได้ระหว่างโมเลกุลของเนื้อแป้ง
เมทริกซ์และเส้นใยนั้นมีผลต่อสมบัติเชิงกลของฟล์ม
เป็นอย่างมาก
ศึกษาลักษณะพืน้ ผิวของฟล์มคอมโพสิตชีวภาพ
15TPS/DRC 15TPS/MCC และ 15TPS/DR ด้วย
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (10 ) และกล้องจุลทรรศน์
แบบสเตอริโอ (4 ) ดังรูปที่ 7 และ 8 ตามล�าดับ พบว่า
ลักษณะพื้นผิวของฟล์ม TPS ที่เสริมแรงด้วยเซลลูโลส
(15TPS/DRC และ 15TPS/MCC) นั้นมีความเป็นเนื้อ
เดียวกันโดยไม่เกิดรอยต่อระหว่างวัฏภาค แสดงว่า
อนุภาคของ TPS กับเซลลูโลส (DRC และ MCC) มี
การยึดเกาะระหว่างอนุภาคและมีความเข้ากันได้มาก
ขึ้นเมื่อเทียบกับ DR ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพอลิเมอร์เบลนด์ (Polymer Blend) ชนิดเข้ากันได้บางส่วน
(Partially Compatible Blend) [19] และฟล์ม
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ที่เตรียมได้มีความคงรูป โดยไม่เกิดการหดตัว และพื้น
ผิวมีความขรุขระ (Surface Roughness) ผิวสัมผัสมี
ความอ่อนนุ่มและยืดหยุ่น เนื่องมาจากขั้นตอนการ
เตรียมฟล์มใช้เซลลูโลสเป็นสารละลายหนืดคล้ายเจล
[14] ก่อนผสมกับสารละลาย TPS ท�าให้โครงสร้างของ
เซลลูโลสที่ยึดกันด้วยพันธะไ โดรเจนที่แข็งแรงนั้น ลด
แรงกระท�าระหว่างโมเลกุลท�าให้เกิดการเคลือ่ นไหวของ
สายโซ่โมเลกุล ส่งผลให้ฟล์มที่ได้มีลักษณะที่ยืดหยุ่น
(Flexible) และอ่อนนุ่มเพิ่มขึ้น (Ductile)
ส� า หรั บ ฟล์ ม คอมโพสิ ต ชี ว ภาพ TPS/DR มี
ลักษณะเป็นเนื้อผสมที่มีการกระจายของอนุภาค DR
ใน TPS เนื้อเมทริกซ์อย่างสม�่าเสมอ โดยมีอันตรกิริยา
ระหว่างอนุภาคทั้งสอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพอลิเมอร์คอมโพสิต ดังนั้นจากลักษณะทางกายด้วยภาพ
ถ่ายสามารถบอกได้ว่าการเตรียมพอลิเมอร์ผสม TPS
กับเซลลูโลส (DRC และ MCC) นั้นมีความเข้ากันได้ดี
กว่าเมือ่ เทียบกับเปลือกทุเรียน (DR) เนือ่ งจากเซลลูโลส
มีหมู่ไ ดรอกซิลเป็นจ�านวนมากในโครงสร้างคล้ายกับ
โครงสร้างของแป้ง ส่งผลให้พอลิเมอร์ทั้งสองสามารถ
ผสมเข้ากันได้ดีเมื่อเตรียมเซลลูโลสเป็นสารละลาย อีก
ทัง้ องค์ประกอบทางเคมีของ DR มีโครงสร้างของลิกนิน
ที่เป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีส่วนของสารอะโรมาติก
ในโครงสร้าง มีความเข้ากันได้ยากกับโมเลกุลของแป้ง
ที่มีหมู่ไ ดรอกซิลจ�านวนมาก

รูปที่ 7 ลักษณะพื้นผิวของฟล์มคอมโพสิต
15TPS/DRC 15TPS/MCC และ 15TPS/DR
ที่อัตราส่วน 80/20 ด้วยกล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสงก�าลังขยาย 10 เท่า (10 )

รูปที่ 8 ลักษณะพื้นผิวของฟล์มคอมโพสิต
15TPS/DRC 15TPS/MCC และ 15TPS/DR
ที่อัตราส่วน 80/20 ด้วยกล้องจุลทรรศน์
แบบสเตอริโอก�าลังขยาย 4 เท่า (4 )
ผลจากสมบัติเชิงกลของฟล์มคอมโพสิตชีวภาพ
15TPS/DRC 15TPS/MCC และ 15TPS/DR ที่
อัตราส่วน 80/20 พลาสติไซด์ด้วย GU 15 pph แสดง
ดังตารางที่ 3 พบว่าฟล์มคอมโพสิต 15TPS/DRC และ
15TPS/MCC ให้ค่า EB เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่
ค่า TS ของฟล์มลดลงเช่นเดียวกันเมื่อเทียบที่มี DR
เป็นองค์ประกอบ ท�าให้ได้ฟล์มที่มีลักษณะที่ยืดหยุ่น
และอ่อนนุ่ม แต่ค่าความแข็งแรงของฟล์มลดลง จาก
ผลของสมบัติเชิงกลสามารถยืนยันได้ว่าเซลลูโลสนั้น
นอกจากเพิ่มความเข้ากันได้กับ TPS แล้วนั้น เซลลูโลส
ยังเพิม่ ความยืดหยุน่ ให้แก่ฟล์มคอมโพสิตอีกด้วย ซึง่ ผล
สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของฟล์มคอมโพสิต
อย่างไรก็ตาม DRC ซึ่งเป็นเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือก
ทุเรียนนัน้ ยังคงเป็นเซลลูโลสสายโซ่ยาวจึงท�าให้มสี มบัติ
เชิงกลทีด่ กี ว่า MCC ทีเ่ ป็นเซลลูโลสสายโซ่สนั้ ทีผ่ ลิตโดย
การย่อยแอลฟา-เซลลูโลสของเส้นใยพืชด้วยกรดจนได้
เซลลูโลสสายสั้น [16]
ตารางที่ 3 สมบัติเชิงกลของฟล์มคอมโพสิตชีวภาพ
พลาสติไซด์แป้งมันส�าปะหลัง/เส้นใยเสริม
แรง ที่อัตราส่วน 80/20 เติม GU 15 pph
ล์มคอมโพสิต

TS (MPa)

EB ( )

15TPS/DRC

0.66 0.21

77.72 6.80

15TPS/MCC

0.43 0.18

37.94 3.01

15TPS/DR

8.72 0.62

14.00 1.60
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การศึ ก ษาความสามารถการต้ า นทานน�้ า
(ความชื้น) ของฟล์มคอมโพสิตชีวภาพ 15TPS/DRC
15TPS/MCC และ 15TPS/DR อัตราส่วน 80/20 เทียบ
กับฟล์ม 15TPS โดยวิเคราะห์จากผลทดสอบสมบัติ
การดูดซึมน�้าของฟล์มตัวอย่างแสดงดังรูป 9 พบว่า
ฟล์ม 15TPS มีร้อยละการดูดซึมน�้าสูงที่สุด (ประมาณ
ร้อยละ 280 ของน�า้ หนักแห้ง) และในตัวอย่างฟล์มคอมโพสิตชีวภาพ 15TPS/DRC และ 15TPS/MCC มีค่า
การดูดซึมน�้าที่ใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 190-200
ของน�้าหนักแห้ง ในขณะที่ฟล์ม 15TPS/DR นั้นมีค่า
การดูดซึมน�้าต�่าที่สุดร้อย 120-130 ของน�้าหนักแห้ง
จากผลการทดสอบสมบัติดูดซึมน�้าสามารถยืนยันได้
ว่าการเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติทั้ง DR และ DRC
ช่วยเพิ่มค่าการต้านทานน�้าให้แก่ฟ ล์มที่มีแป้งเป็น
องค์ประกอบพื้นฐาน เนื่องจากโมเลกุลของแป้งมีหมู่
ไ ดรอกซิลที่มีสมบัติชอบน�้าจ�านวนมากท�าให้โมเลกุล
ของน�้าสามารถแทรกเข้าไปภายในฟล์มได้ง่าย เมื่อ
ทิ้งไว้เป็นเวลานานฟล์มบางส่วนเกิดการละลายและ
เสียสภาพ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าฟล์ม TPS ที่มีองค์ประกอบของเซลลูโลส (DRC หรือ MCC) เมื่อฟล์ม
ผ่านการแช่ในน�้าเป็นเวลานานนั้นฟล์มเกิดการละลาย
บางส่วน โดยที่ฟล์มไม่เกิดการเสียสภาพและมีความ
คงรูป เมื่อเทียบกับฟล์ม 15TPS และ 15TPS/DR นั้น
เมื่อทิ้งไว้เป็นเวลานานฟล์มเกิดรอยแตกขาดและเปอย
ยุ่ย จากข้อมูลดังกล่าวสันนิษฐานได้ว่าฟล์มคอมโพสิต
TPS/DRC จากกระบวนการขึ้ น รู ป ฟล์ ม แบบหล่ อ
สารละลายและมีการเตรียมเซลลูโลสให้เป็นสารละลาย
หนื ด ลั ก ษณะคล้ า ยเจล [14] ท� า ให้ โ ครงสร้ า งของ
เซลลูโลสที่เตรียมได้จึงมีลักษณะเป็นไ โดรเจลฟล์ม
ที่มีสามารถดูดซึมและกักเก็บน�้าได้โดยที่ไม่เกิดการ
ละลาย และล�าดับสุดท้ายศึกษาการย่อยสลายทาง
ชีวภาพด้วยกระบวนการ งในดินพบว่าฟล์มคอมโพสิต
ทั้ ง สามตั ว อย่ า งสามารถย่ อ ยสลายทางชี ว ภาพได้
ภายใน 24 ชั่วโมง แสดงดังภาพที่ 10 เนื่องจากการ
ทดสอบสภาวะการ งดินทีม่ คี วามชืน้ สูงและมีแบคทีเรีย

ฉบับที่ มกราคม-มิ นายน
(จุลินทรีย์) เป็นตัวเร่งอัตราการย่อยสลายทางชีวภาพ
ส�าหรับฟล์มตัวอย่าง

รูปที่ 9 ร้อยละการซึมน�้าของของฟล์ม 15TPS และ
15TPS/DRC 15TPS/MCC และ 15TPS/DR
ที่อัตราส่วน 80/20

รูปที่ 1 แสดงการย่อยสลายทางชีวภาพโดย
กระบวนการ งในดินของของฟล์มคอมโพสิตชีวภาพ
15TPS 15TPS/DR และ 15TPS/DRC

4. สรุป

การสกัดเซลลูโลสเปลือกทุเรียนด้วยสารละลาย
โซเดียมไ ดรอกไซด์และฟอกขาวด้วยไ โดรเจนเปอร์
ออกไซด์ พบว่ามีประสิทธิภาพส�าหรับการก�าจัดลิกนิน
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และเ มิเซลลูโลสได้ดี ยืนยันได้จากผลการวิเคราะห์
ด้วยเทคนิค FT-IR และ TGA ส�าหรับกระบวนการ
เตรียมฟล์มคอมโพสิตชีวภาพ โดยท�าให้เซลลูโลสเปลือก
ทุเรียนเป็นสารละลายก่อนน�าไปผสมกับแป้งเจลาติไนซ์
นั้ น สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพความเข้ า กั น ได้ ข อง
พอลิเมอร์ทั้งสอง ซึ่งฟล์มคอมโพสิตชีวภาพแป้งมัน
ส�าปะหลัง/เซลลูโลสเปลือกทุเรียน (15TPS/DRC) ทีไ่ ด้
มีความเป็นเนือ้ เดียวกัน ความยืดหยุน่ สูง และมีลกั ษณะ
ความเป็นฟล์มเจล โดยมีส่วนที่เกิดการละลายน�้าได้ต�่า
และมีความคงรูปเมื่อแช่ในน�้า ในขณะที่ฟล์ม 15TPS/
DR ที่อัตราส่วนเดียวกันฟล์มมีลักษณะเป็นเนื้อผสม
สมบัติเชิงกลเด่นด้านความทนต่อแรงดึง และต้านทาน
น�้าได้สูงกว่าเมื่อเทียบกับเสริมแรงด้วย DRC ซึ่งในงาน
วิจัยนี้ศึกษาความเป็นไปได้ส�าหรับเตรียมฟล์มคอมโพสิตชีวภาพต้นแบบจากแป้งมันส�าหลังและเปลือก
ทุเรียน ดังนั้นจ�าเป็นต้องมีการศึกษาและพัฒนาสมบัติ
ของฟล์มคอมโพสิตนี้ให้เหมาะสมส�าหรับการใช้งาน
บางประเภทในล�าดับต่อไป อาทิเช่น TPS/DRC เหมาะ
ส�าหรับพัฒนาเป็นฟล์มไ โดรเจล เช่น แผ่นเจลมาร์ค
หน้า และส�าหรับTPS/DR นัน้ สามารถพัฒนาเป็นบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีความคงรูปได้ในอนาคต
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