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  เกษมสันต วัฒนะนาวินรัตน : การพัฒนาฟลมตานแบคทีเรียพอลิเอทีลีนความหนาแนนต่ํา
กับเอทีลีนไวนิลอะซิเตตผสมสารสกัดจากธรรมชาติเพ่ือใชในบรรจุภัณฑอาหาร . อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ : ผศ.ดร.พูนทรัพย ตรีภพนาถกูล. 113 หนา. 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคหลกัในการพัฒนาฟลมบรรจุอาหารพอลิเอทลีีนความหนาแนนต่ํา 
(LDPE) ผสมเอทลีีนไนนิลอะซิเตต (EVA) ใหมีสมบัติตานเช้ือแบคทีเรียได โดยการเติมสารสกัดจาก
ธรรมชาติ 5 ชนิด ไดแก สารสกัดจากเปลือกเงาะ สารสกัดจากเปลือกมงัคุด น้ํามันหอมระเหยกานพล ู
น้ํามันหอมระเหยโหระพา และน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย ผสมดวยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู แลวนําไป
ข้ึนรูปโดยกระบวนการเปาฟลม งานวิจัยในสวนแรกศึกษาความเขากันไดของฟลมผสมระหวาง LDPE กับ 
EVA ดวยเทคนิค DSC (Differential scanning calorimetry) และการสองกลองจลุทรรศนอิเล็กตรอน 
พบวา LDPE กับ EVA ไมสามารถผสมเปนเนื้อเดียวกันได และพบวาอนุภาคของ EVA สามารถกระจายตัว
ไดดีในเฟส LDPE เมื่อเติมลงไปไมเกิน 10% โดยนํ้าหนัก จากนั้นศึกษาสมบัตเิชิงกลของฟลมผสมระหวาง 
LDPE กับ EVA พบวาคา Elongation at break และ Tensile strength สูงข้ึน แตคา Young’s 
modulus ลดลงเม่ือเทียบกบัฟลม LDPE บรสิุทธ์ิตามสัดสวน EVA ที่เติมลงไปซึ่งเปนไปตามกฎการผสม 
ในสวนที่ 2 ศึกษาผลของสารสกัดจากธรรมชาติตอสมบัตกิารยับยัง้แบคทีเรีย พบวาฟลมทีผ่สมสารสกัด
จากเปลือกเงาะ ไมสามารถยับยัง้การเจริญเติบโตของแบคทเีรียและเช้ือราไดเน่ืองจากสารแทนนินเกิดการ
เสื่อมสภาพระหวางการข้ึนรปู สวนฟลมทีผ่สมสารสกัดจากเปลือกมงัคุดพบวาไมสามารถยบัยั้ง
เช้ือจุลินทรียไดเชนกัน นอกจากนี้ยังพบวาสารสกัดทัง้ 2 ชนิดนี้ทําใหคา Elongation at break, Tensile 

strength และ Young’s modulus ลดลงเม่ือเทียบกบัฟลมที่ไมผสมสารสกัดอีกดวย สวนฟลมท่ีผสม
น้าํมันหอมระเหยทัง้ 3 ชนิดพบวาสามารถยับยัง้แบคทเีรียและเช้ือราในอาหารเหลวและมะเขือเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ ยกเวนฟลมทีผ่สมน้ํามันโหระพาไมสามารถยับยั้งเช้ือ S. aureus และ E. coli ได 
เน่ืองจากความเขมขนของนํ้ามันไมมากพอ นอกจากนี้ยังพบวานํ้ามันหอมระเหยเหลาน้ีทําใหคา 
Elongation at break เพิ่มข้ึน แต Tensile strength และ Young’s modulus ลดลง เพราะนํ้ามันหอม
ระเหยเหลาน้ีสามารถประพฤติตัวเปนพลาสติกไซเซอรได อีกทั้งยังทําใหอัตราการซึมผานของกาซ
ออกซเิจนและไอน้ําเพ่ิมขึ้นอีกดวย สุดทายนําฟลมที่เก็บไวที่อุณหภูมิหอง ณ เวลา 1 สัปดาหมาทดสอบ 
พบวาความเขมขนของนํ้ามันลดลงตามปฏิกริิยาอันดับที่ 1 โดยท่ีสมบัติเชิงกลเปลี่ยนแปลงไปเลก็นอย 
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 KASEMSAN WATTANANAWINRAT : DEVELOPMENT OF ANTIMICROBIAL LDPE-

EVA FILM INCORPORATED WITH PLANT EXTRACT FOR FOOD PACKAGING. THESIS ADVISOR 

: ASST.PROF. POONSUB THREEPOPNATKUL. 113 pp. 

 The main objective of this research is to develop food packaging films to be 

active in antibacterial by adding 5 plant extracts. The extract, LDPE and EVA were mixed 

together with twin-screw extruder and then films were produced by blown-film extruder. 

The miscibility of blended film between LDPE and EVA were evaluated by DSC and SEM. 

LDPE and EVA were immiscible but EVA particles had been well-dispersed in LDPE phase 

when EVA was added up to 10%wt. The mechanical properties of the LDPE-EVA blended 

films were found that the more EVA content it was, the higher elongation at break and 

tensile strength it would be. Whereas Young’s modulus was lower according to the 

mixing rule. The second part was to focus on antimicrobial and mechanical properties of 

the LDPE-EVA blended films incorporated with plant extracts. The film incorporated with 

rambutan peel extract could not inhibit growth rate of microorganism because of 

degradation of tannin. The same result was found in the film incorporated with 

mangosteen peel extract. Additionally, two kinds of these extracts are the reasons of 

mechanical properties drop down. The film incorporated with 3 kinds of essential oils 

could inhibit the growth rate of microorganisms effectively except the one with sweet 

basil oil. It could not inhibit S. aureus and E. coli because of the inadequacy of oil 

concentration. The essential oil could act as plasticizer to increase elongation at break 

with the sacrifice of tensile strength and young’s modulus. Moreover, water vapour and 

oxygen gas transmission rate of the film increased with adding essential oils. Finally, 

evaporation rate of essential oil in the films which were exposed in room temperature 

corresponded to the first-order rate law while the mechanical properties slightly 

changed. 
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 งานวิจัยทั้งหมดและวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยความชวยเหลือจากผูชวย
ศาสตราจารย ดร .พูนทรัพย ตรีภพนาถกูล อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ผูคอยชวยใหคําปรึกษาแนะนํา 
รวมถึงช้ีแนะวิธีการวิเคราะหผลการทดลองที่ไดจากการทําการวิจัยมาโดยตลอด ตลอดจนตรวจสอบแกไข
ความเรียบรอยของวิทยานิพนธฉบับนี้อยางละเอียดถ่ีถวน และขอขอบคุณอาจารยทุกทานที่ไดเคยสั่งสอน
ขาพเจามา ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโ ลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหความอนุเคราะหสถานที่สําหรับทําวิจัยและเครื่องมือทดสอบ 
และที่ขาดไมไดคือศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานปโตรเลียม ปโตรเคมีและวัสดุข้ันสูง ที่ใหความ
อนุเคราะหทุนการศึกษาและเงินทุนสนับสนุนในการทําวิจัยน้ี 

 ขอบคุณบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ที่ใหความอนุเคราะหเม็ดพลาสติกเอทีลีนไวนิล 

อะซิเตต ในการทําวิจัย 

 ขอบคุณบริษัท นิวแหลมทองฟูดส อินดัสทรีส จํากัด ที่ใหความอนุเคราะหเปลือกเงาะสด 

 ขอบคุณคุณพินิจ เจียนระลึก นักวิทยาศาสตรประจําภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คุณ
ไพโรจน ตั้งศุภธวัช นายชางเทคนิคประจําภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ สําหรับการอํานวยความ
สะดวกเรื่องเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการทําการวิจัยครั้งน้ีใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี รวมไปถึงเจาหนาที่
สํานักงานภาควิชาที่อํานวยความสะดวกทางดานการเงินและเอกสารตางๆ 

 ขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร -และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดใหความอนุเคราะหใหผูวิจัยใชสถานที่ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ใน
การทดสอบสมบัติการตานทานตอเช้ือแบคทีเรีย โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณทิพาภรณ ทรัพยสมบูรณ 
นักวิทยาศาสตรชํานาญการสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่คอยใหคําปรึกษาแนะนํา ใหความรูเบื้องตน 
และคอยใหความชวยเหลือในการทดสอบสมบัติการตานทานตอเช้ือแบคทีเรีย 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆ ปริญญาโทและพี่นองนักศึกษาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุทุกทาน 
รวมทั้งเพื่อนทุกทานของผูวิจัย สําหรับความมีน้ําใจ ความชวยเหลือ และกําลังใจที่มีใหเสมอมา และ
สุดทายขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และพ่ีๆ ในครอบครัวท่ีสงเสียเลี้ยงดู และกําลังใจที่ดี รวมถึงการ
ดูแลชวยเหลือตลอดมา จนกระทั่งงานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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บบทที ่1 

บทนาํ 

1.1 ความเปนมาและความสาํคญัของเรือ่ง 
 บรรจุภัณฑอาหารสวนใหญมกัทําจากเทอรโมพลาสติกประเภทโอลิฟน เชน พอลเิอทลีีน 
ชนิดความหนาแนนสูง (HDPE) พอลเิอทลิีนชนิดความหนาแนนต่ํา (LDPE) และ พอลิเอทีลีนความ
หนาแนนต่ําเชิงเสน (LLDPE) เนื่องจากมีสมบัติที่ดีกวาวัสดุอื่น เชน ราคาถูก น้ําหนักเบา มีความ
แข็งแรง และทนทานตอการกัดกรอนจากสารเคมี  LDPE จัดเปนวัสดุหนึ่งที่นิยมใชมากทีสุ่ดใน
อตุสาหกรรมบรรจุภัณฑอาหารเพราะมีความเหนียว และยืดไดมากโดยไมทําปฏิกิริยากับอาหารที่
บรรจุ [1, 2] อยางไรก็ตามการใชบรรจุภัณฑทีท่ําจาก LDPE ก็มีขอจํากัดในการตานแบคทีเรียที่
เกิดข้ึนในอาหาร ซึ่งในปจจุบันมีการพัฒนาบรรจุภัณฑทีส่ามารถทําปฏิกริิยากับอาหาร และยงัคง
รักษาคุณภาพอาหารและความปลอดภัยสําหรบัผูบริโภคได เชน การควบคุมปรมิาณออกซเิจน 
ความช้ืน และเอทิลีน ในอาหารท่ีวองไวตอสารดังกลาว รวมทั้งการใชสารยับยัง้แบคทเีรียและ
จุลินทรีย ผสมลงในบรรจุภัณฑอาหารที่ตองการความปลอดภัยจากเช้ือแบคทเีรีย หรือจุลินทรีย [3] 
 ในอดีตที่ผานมา เราสามารถบรรจสุารตานแบคทีเรียลงไปในซองเล็กๆ แลวบรรจุหบีหอไป
พรอมกับผลิตภัณฑ คลายซองดูดออกซเิจน และความช้ืน แตในปจจบุัน นิยมใสสารตานแบคทีเรียลง
ไปในฟลมพอลเิมอรโดยตรง เชน กรดอินทรีย [4-7] ไนซิน [8, 9] หรือ โลหะเงิน [10, 11] ซึ่งสามารถ
ตานแบคทีเรียไดหลายชนิด อยางไรก็ตามผลผลิตที่มกีารปนเปอนของสารเคมีพบวาไมเปนที่ตองการ
ของผูบริโภค ดังนั้นเพื่อลดปญหาจากการใชสารเคมีทีส่งผลกระทบตอมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม จึง
มีการใชสารสกัดจากธรรมชาติทดแทนสารเคมีเพื่อยับยัง้การเจริญเตบิโตของเช้ือแบคทีเรีย โดยสาร
สกัดธรรมชาติที่นํามาใชสวนมากนั้นมักมาจากพืช เชน กานพลู ตะไคร กะเพรา โหระพา กระเทียม 
สะระแหน ขมิ้นชัน รวมทั้งสารสกัดจากเปลอืกผลไม ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทเีรีย
ไดหลายชนิด [12-15] การใชสารสกัดจากธรรมชาติเปนสารตานแบคทีเรียน้ี ไดรับความสนใจอยาง
มาก เนื่องจากวาสามารถหาไดงาย มีความเปนพิษนอย และสลายตัวทางชีวภาพไดดีกวาเม่ือเทียบกับ
ยาปฏิชีวนะ หรือสารถนอมอาหารอื่นๆ [16] 
 จากงานวิจัยของ รศ.ดร.ภาณุวัฒน สรรพกุล [17] พบวามีความเปนไปไดที่จะผสมน้ํามันหอม
ระเหยโหระพา ลงในฟลม LDPE โดยผานกระบวนการเปาอัดรีด แมวาจะมีการระเหยหรือสูญเสีย
น้ํามันหอมระเหยที่เติมลงไปบางหลังผานกระบวนการ แตก็ยังพบวาฟลมยังมีประสิทธิภาพในการตาน
แบคทีเรีย แมจะเก็บฟลมไวเปนเวลานาน นอกจากนี้ในงานวิจัยของ Andrea [18] ยังพบวาฟลมที่ข้ึน
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รูปผานกระบวนการเปาอัดรีดผสมน้ํามันหอมระเหยดวยวิธีการปรับปรุงผิวดวยไอออน มีประสทิธิภาพ
ในการตานเช้ือแบคทีเรีย ตํ่ากวาฟลมที่ข้ึนรูปจากการผสมน้ํามันหอมระเหยโดยตรง  แลวผาน
กระบวนการเปาอัดรีดโดยท่ีไมไดผานการปรับปรุงผิว ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาฟลมบรรจุ-
ภัณฑอาหารในเชิงอุตสาหกรรมที่ใชอยูในปจจุบันซึ่งข้ึนรูปฟลมดวยกระบวนการเปาอัดรีดโดยไม
จําเปนตองผานการปรับปรุงผิว ใหมีความสามารถตานแบคทีเรียโดยใชสารสกัดจากธรรมชาติ 5 ชนิด 
ไดแก สารสกัดจากเปลือกเงาะ สารสกัดจากเปลือกมังคุด น้ํามันหอมระเหยใบกานพลู น้ํามันหอม
ระเหยโหระพา และน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย เพื่อยืดอายุในการจัดเก็บอาหารใหนานข้ึนโดยไม
ทําใหสมบัติอืน่ๆ ของฟลมเปลี่ยนแปลงไปมากนัก ดังนั้นในโครงการวิจัยน้ีจึงมุงเนนการปรับปรุงฟลม
บรรจุภัณฑอาหารท่ีใชในอุตสาหกรรมชนิด LDPE ซึ่งเปนที่นิยมใชบรรจุอาหารประเภทเนื้อสัตว
เพื่อใหมีสมบัติในการยับยั้ง และปองกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย นอกจากนี้ ทางผูวิจัยไดนํา 
เอทีลีนไวนิลอะซิเตต (Ethylene vinyl acetate, EVA) มาผสมกับ LDPE เพื่อแกปญหาในการระเหย
งายของสารสกัดจากธรรมชาติระหวางกระบวนการเปาข้ึนรูปฟลมที่ใชอุณหภูมิสูงอีกดวย [17, 19] 
นอกจากนี้ยังไดศึกษาถึงสมบัติเชิงกล ไดแก สมบัติการดึงยืด สมบัติการซึมผานของน้ํา และออกซิเจน 
เพื่อตรวจสอบวาสารสกัดจากธรรมชาติที่เติมลงไปมีผลตอสมบัติดังกลาวหรือไม พรอมทั้งวิเคราะห
เปรียบเทียบสารสกัดจากธรรมชาติแตละชนิด เพื่อใหไดสูตรท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการนําไปประยุกตใช
ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑประเภทฟลมหออาหารสด เชน ผัก เนื้อสัตว เพ่ือเปนแนวทางสําหรับ
พัฒนาบรรจุภัณฑอาหารสดประเภทตางๆ ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมการใชสารตานแบคทีเรียจาก
ธรรมชาติแลว ยังไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ เหมาะสมสําหรับสินคาเกษตรสําหรับการสงออกตอไป 

11.2 วตัถปุระสงคของการวจิยั 

 1.2.1 ศึกษาผลของปริมาณ EVA ในฟลมตอความเขากันได และสมบัติเชิงกลของฟลม LDPE 

 1.2.2 ศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารสกัดจากธรรมชาติตอสมบัติของฟลม LDPE 

ผสม EVA 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

 1.3.1 สําหรับฟลม LDPE ที่ผสม EVA ในสัดสวนตางๆ ถามีการผสมกันอยางดีแลว เฟสของ 
EVA จะสามารถกระจายตัวในเฟส LDPE ไดดีและไมเกาะกลุมกัน เมื่อเติม EVA ลงไปไมเกิน 10% 

โดยน้ําหนัก 

 1.3.2 สารสกัดจากธรรมชาติแตละชนิดถามีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือแบคทีเรียไดแลว เมื่อนําไปผสมกับ
เม็ดพลาสติกแลวข้ึนรูปเปนฟลม ก็คาดวาฟลมดังกลาวสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ
แบคทีเรียไดเชนกัน ถาสารสกัดจากธรรมชาติชนิดนั้นๆ สามารถแพรออกมาจากฟลมไดในปริมาณท่ี
เหมาะสมเมื่ออยูในสภาวะที่สัมผัสกับอาหาร 
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 1.3.3 เมื่อเติมสารสกัดจากธรรมชาติลงในฟลม โดยเฉพาะอยางยิ่งสารสกัดประเภทนํ้ามัน
หอมระเหย จะทําใหสมบัติการดึงยืดของฟลมเปลี่ยนไป โดยคาดวาจะทําใหฟลมยืดไดมากข้ึน แตใช
แรงดึงนอยลง 
 1.3.4 สารสกัดจากธรรมชาติบางชนิดที่สามารถระเหยหรือแพรออกจากฟลมได อาจทําใหมี
ความเขมขนในฟลมลดลงตามเวลา หากไมมีการเก็บไวในท่ีมิดชิด 

11.4 ขอบเขตของงานวจิยั 
 1.4.1 ใช LDPE เกรดเปา, Petlin LD C150Y จากบริษัท PETLINE (Malaysia) SDN BHD 
เปนพอลิเมอรเมทริกซ 
 1.4.2 ใช EVA เกรดเปา, N8038F ไดรับความอนุเคราะหจากบริษัท TPI Polene ผสมกับ
เฟส LDPE 

 1.4.3 ใชสารสกัดจากธรรมชาติ 5 ชนิด ไดแก สารสกัดจากเปลือกเงาะ สารสกัดจากเปลือก
มังคุด น้ํามันหอมระเหยใบกานพลู น้ํามันหอมระเหยโหระพา และน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย 
สารสกัดจากธรรมชาติเหลาน้ี ซื้อจากผูจัดจําหนาย ยกเวนสารสกัดจากเปลือกเงาะซึ่งในงานวิจัยน้ี 
ผูวิจัยไดทําการสกัดเอง 
 1.4.4 ผสมสาร LDPE, EVA และสารสกัดจากธรรมชาติดวยเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู 
(Twin screw extruder) 

 1.4.5 ข้ึนรูปช้ินงานสําหรบัการทดสอบดวยเครื่องเปาฟลม (Blown film extruder) 

1.5 ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั 

 1.5.1 สามารถผลิตฟลม LDPE ที่นิยมใชในงานบรรจุภัณฑอาหารใหมีสมบัติตานเ ช้ือ
แบคทีเรียได 
 1.5.2 ไดฟลมบรรจุภัณฑที่นําไปใชในอุตสาหกรรมอาหารจากกระบวนการเปาฟลม โดย
สามารถรักษาคุณภาพของอาหารไวไมใหเนาเสีย และเพ่ิมระยะเวลาจัดเก็บอาหารไดนานข้ึน 

 1.5.3 ไดฟลมบรรจุภัณฑที่ผสมสารสกัดจากธรรมชาติที่ไมปนเปอนสารเคมีอันตราย และ
ปลอดภัยตอผูบริโภค 

 1.5.4 ไดฟลมที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียไดโดยผสมสารสกัดจากธรรมชาติ ยังคงมีสมบัติ
เชิงกล ที่เหมาะสม ไมเปลี่ยนแปลงไปมากนัก  
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บบทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ 

2.1 พอลเิอทลีนี (Polyethylene ; PE) 
 พอลิเอทลีีนเปนพอลิเมอรทีม่ีปริมาณการผลิตและการใชมากที่สุดของโลก เนื่องจากพอลิเอ-

ทีลีนมีความสามารถในการปองกันสารเคมีไดเปนอยางดี ความสามารถในการซึมผานของไอนํ้าตํ่า 
และงายตอกระบวนการข้ึนรปู พอลเิอทลีีนมหีลายเกรดไดแก พอลิเอทลีีนความหนาแนนต่ํา (LDPE) 
พอลิเอทลีีนความหนาแนนต่ําเชิงเสน (LLDPE) พอลิเอทีลนีความหนาแนนสูง (HDPE) ข้ึนอยูกับการ
จัดโครงสรางทางเคมีดงัภาพท่ี 2.1 ซึ่งสามารถนําไปใชงานไดหลายประเภทข้ึนอยูกับผลิตภัณฑและ
การนําไปใชงาน แตทั้งนีพ้อลเิอทลีีนกม็ีขอจํากัดที่คา Yield stress และจุดหลอมเหลวต่ํา พอลิเอที-
ลีนสวนใหญนิยมนํามาข้ึนรูปเปนกลองบรรจุภัณฑ ขวด แผนฟลม และทอ เปนตน [20] 

ภาพที ่2.1 โครงสรางทางเคมีของ LDPE, LLDPE และ HDPE [21] 

 โดยปกติแลว LDPE มีคาความทนทานตอแรงกระแทก (Impact strength) ความแกรง 
(Toughness) และ ความเหนียว (Ductility) ที่สงู ซึ่งนยิมนํามาทําเปนถุงฟลมบรรจุภัณฑลักษณะ
ตางๆ เชน ถุงฟลมบางสําหรับใสของหรือแผนฟลมหลายช้ัน (Multilayer films) ทั้งแบบ 
Laminated และ Coextrudated พอลิเมอรชนิดนี้ มีการใชงานอยางกวางขวาง [22] โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในอุตสาหกรรมอาหารตางๆ ที่ตองมีการบรรจุอาหารสดลงในฟลม อยางไรก็ตาม ปญหาทั่วไป
ที่พบ คือ ฟลม LDPE นี้ ไมสามารถยืดอายุการเนาเสียของอาหารตางๆ ได ดังนั้นจงึมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาฟลมบรรจุอาหารนี้ ใหสามารถเก็บอาหารไดนานข้ึนโดยการเติมสารที่มีฤทธ์ิยับยั้งแบคทีเรียลง
ไปในฟลม 

2.2 พอลเิอทลีนีไวนลิอะซเิตต (Polyethylene vinyl acetate ; EVA) 

พอลิเอทลีีนไวนิลอะซเิตต (EVA) เปนโคพอลิเมอรระหวางเอทลีีนกบัไวนิลอะซิเตต ซึ่งโดย
ปกติแลวปริมาณของไวนิลอะซเิตตจะอยูในชวง 10% - 40% จัดเปนพอลเิมอรประเภทอิลาสโตเมอร 
มีความยืดหยุนสงู ออนนิ่ม สามารถข้ึนรูปดวยกระบวนการตางๆ ไดเชนเดียวกับเทอรโมพลาสติก
ทั่วไป [23] มีโครงสรางทางเคมีดังภาพที่ 2.2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภภาพที ่2.2 โครงสรางทางเคมีของ EVA [22] 

 สมบัตเิดนของพอลเิมอรชนิดนี้ คือ มีความใสมาก แสงทะลผุานไดดีโดยไมเกิดการกระเจิง มี
ความเหนียวคอนขางสงู และใชอุณหภูมิในการข้ึนรูปตํ่า มสีมบัตกิันน้ําได อีกทั้งยังมีสมบัติตานแสง 
UV อีกดวย โดยรวมแลว EVA มีสมบัติคลายยางจงึมีความยึดหยุนสูงมาก และสามารถนําไปผสมกับ 
LDPE ได [24] พอลิเมอรผสมระหวางพอลเิอทลีีนกบั EVA สามารถนําประยุกตใชไดหลากหลาย
ช้ินงาน เชน ฟลมชนิดหดตัวได ฟลมบรรจุอาหารแบบหลายช้ัน หรือแมกระทั่งในงานเคลือบสาย
เคเบลิและสายไฟ นอกจากนี้ EVA ยังสามารถปรับปรงุสมบัติความเหนียว ความใส ของพอลิเอทีลนี 
รวมทั้งสมบัติตานทานการเสื่อมสภาพจากสิ่งแวดลอม และสามารถเปนตัวกักเก็บสารเติมแตงที่เติมลง
ไปในพอลเิอทลีีนไดอีกดวย [17, 25] 

จากงานวิจัยของ รศ.ดร. ภาณุวัฒน สรรพกุล [17] ที่ศึกษาถึงฟลม LDPE ที่ผสมสารสกัดจาก
ธรรมชาติตานแบคทีเรียพบวาฟลมท่ีเติม EVA ลงไป สงผลตอความเขมขนของสารสกัดที่เหลืออยางมี
นัยสําคัญ เนื่องจากสารยับยัง้แบคทเีรียเปนสวนที่มีความเปนข้ัวสูงเมื่อเทียบกบั LDPE สวน EVA เปน
โคพอลิเมอรซึ่งจะมทีั้งสวนที่มีข้ัวและไมมีขั้ว สวนที่มีข้ัวของ EVA ก็จะมีอันตรกริิยากับสารยบัยั้ง
แบคทีเรีย ในขณะทีส่วนท่ีไมมีข้ัวก็จะเขากันไดกบั LDPE เชนกัน 

2.3 ระบบบรรจภุณัฑอาหาร [26]  

ระบบบรรจุภัณฑอาหารประกอบไปดวย บรรจุภัณฑ อาหาร และชองวางเหนืออาหาร 
(Headspace) ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ ระบบบรรจุภัณฑสัมผัสกับอาหารโดยตรง 
กับ ระบบบรรจุภัณฑที่ไมสมัผสักบัอาหารโดยตรง (มีชองวางเหนืออาหาร) โดยระบบบรรจุภัณฑที่
สัมผัสกบัอาหารโดยตรงมักจะสัมผสักับอาหารที่เปนของแข็ง หรือ อาหารเหลวความหนืดต่ํา เชน ชีส 
อาหารสดประจําวัน เนื้อสัตว เครื่องปรุงตางๆ โดยไมมีชองวางเหนืออาหาร การแพรของสารยับยัง้
แบคทีเรียที่อยูในบรรจุภัณฑ สามารถแพรลงในอาหารไดดังภาพที่ 2.3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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* AM = Antimicrobial agent 

ภภาพที ่2.3 การแพรของสารยับยัง้แบคทีเรียในระบบบรรจุภัณฑที่สัมผสักับอาหารโดยตรง [27] 

ตัวอยางของระบบบรรจุภัณฑทีม่ีชองวางเหนืออาหาร รวมไปถึงบรรจุภัณฑประเภท ขวดนํ้า 
กระปอง ถวย และกลองกระดาษ สําหรบัสารที่ไมสามารถระเหยได จะแพรไดเฉพาะบริเวณพื้น
ผิวสัมผัสเทานั้น ในขณะที่สารที่ระเหยไดสามารถแพรผานชองวางเหนืออาหาร แลวลงสูอาหารไดดัง
ภาพที่ 2.4 

 

ภาพที ่2.4 การแพรของสารยับยัง้แบคทีเรียในระบบบรรจุภัณฑที่มีชองวางเหนืออาหาร [27] 

2.4 แบคทเีรยีทีม่กัพบในอาหารทัว่ไป [28] 

2.4.1 สแตฟฟโลคอคคสั ออเรยีส (Staphylococcus aureus) เปนแบคทีเรียแกรมบวก 
รูปรางกลม ดังภาพที่ 2.5 ชอบอยูรวมกันเปนกลุมคลายพวงองุน กอใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ มักพบ
ในอาหารประเภทเน้ือ ผลิตภัณฑเนือ้ ผลิตภัณฑจากไข อาหารประเภทสลัดเชน ไข ทูนา เนื้อไก มัน-

ฝรัง่ และมกักะโรนี ผลิตภัณฑขนมอบ ครีมพาย เอแคลร ช็อกโกแลต แซนวิช และผลิตภัณฑนม ที่
เก็บไวในอุณหภูมทิี่ไมเหมาะสม และเก็บไวเปนเวลานานกอนรับประทาน 
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ภภาพที ่2.5 ภาพจําลองแบคทีเรีย S. aureus 

 2.4.2 เอสเชอรเิชยี โคไล หรอื อ ีโคไล (Escherichai coli) เปนแบคทีเรียแกรมลบ มรีูปราง
ทอน ดังภาพที่ 2.6 สามารถพบไดในลําไสของเด็ก ผูใหญและสัตวเลือดอุนเกือบทุกชนิด และอาหาร
ประเภทเน้ือสัตวที่ใหความรอนไมเพียงพอ น้ํานมดิบ เนยแข็ง อาหารที่มีการปนเปอนของสิง่ขับถาย 
น้ําที่ผานการบําบัดไมดีและนํามาใชลางวัตถุดิบ มักกอใหเกดิอาการผิดปกติในชองทองเชน เลือดออก
ในลําไสหรือโรคลําไสอักเสบ และโรคทองเดินซึ่งอาจมเีลือดปน นอกจากนี้ยังอาจมีไขรวมดวย 

 
ภาพที ่2.6 ภาพจําลองแบคทีเรีย E.coli 

2.5 สารยบัยัง้แบคทเีรยี 
สารยบัยั้งแบคทเีรียท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหาร เภสัชกรรม และเครือ่งสําอางมีหลายประเภท 

ทั้งจากธรรมชาติและสงัเคราะห เชน กรดอินทรีย สารฆาเช้ือรา แอลกอฮอล ยาปฏิชีวนะ แบคทรีิโอ-

ซิน โปรตีน เอนไซม แกสอนินทรีย และโลหะที่แทนที่ดวยซีโอไลท สารเหลาน้ี พบวามีความสามารถ
ในการตานแบคทีเรียที่ดทีี่ใชในบรรจุภัณฑอาหาร [29] ดังตารางที่ 2.1 

ตารางที ่2.1 ตัวอยางสารยับยัง้แบคทเีรียที่ใชในบรรจุภัณฑอาหาร [29] 

สารยบัยัง้แบคทเีรยี  ตัวอยาง  
กรดอินทรีย Propionic, benzoic, Sorbic, acetic, Lactic, Malic, Succinic, Tartaric 

สารอนินทรีย Sulphites, Sulfur dioxide 

Parebens Methylparaben, Propylparaben 
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ตตารางที ่2.1 ตัวอยางสารยับยัง้แบคทเีรียที่ใชในบรรจุภัณฑอาหาร (ตอ) 
สารยบัยัง้แบคทเีรยี  ตัวอยาง  
Antibiotics Natamycin 

เอนไซม Lactoperoxidase, Lysozyme, Lactoferrin 

โลหะ Silver, Copper 

Chelating agents Ethylene diamine tetera acetate, Purophosphate, citrates 

Becteriocins Nisin, Pediocins 

น้ํามันหอมระเหย Eugenol, Thymol, Salicyladehyde, Cinnamic acid 

Phenolic 

antioxidants 

Butylatedhydroxyanisole, Butylatedhydroxytoluene 2-

terbutylhydroquinone 

Isothiocynanates Allyl isothiocyanate, hypothiocyanate 

อื่นๆ 
Reuterin (3-hydroxypropionaldhyde), Hydrogen peroxide, Ozone, 

Sulfur dioxide 

อยางไรก็ตามผูบริโภคจํานวนมากมีความกังวลเกี่ยวกับการใชสารเคมี ซึ่งพวกเขาไมตองการ
ผลิตภัณฑที่ปนเปอนสารเคมีในอาหาร รวมไปถึงผลกระทบจากสิ่งแวดลอมจากการใชสารเคมีดวย 
ดังน้ันการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดเช้ือราและแบคทีเรีย ยังไมเปนที่ไดรับความนิยมในหมู
ผูบริโภค จึงมีแนวคิดที่จะใชสารสกัดจากธรรมชาติเปนสารปองกันและยับยั้งการเจริญของ
เช้ือจุลินทรีย โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํามันหอมระเหย ซึ่งพบวามีพืชหลากหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพใน
การปองกันและยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย [12, 30] 

2.6 สารสกดัจากธรรมชาต ิ

2.6.1 สารสกดัจากเปลอืกเงาะ : เงาะ มีช่ือทางวิทยาศาสตรคือ Nephelium lappaceum 

L. เงาะจัดเปนพืชเศรษฐกจิของไทยท่ีนิยมปลูกกันมากในทางภาคใต และภาคตะวันออก ในสวนของ
เปลือกเงาะน้ันสามารถนําไปสกัดจะใหสารประกอบประเภทฟนอลกิออกมาในปรมิาณมาก ซึง่พบวา
สารดังกลาวเปนสารตานอนุมลูอสิระ (Antioxidant) ที่ดี และมีความเปนสาร pro-oxidant ที่ต่ํา 
(สาร pro-oxidant คือสารตอตานอนุมูลอสิระบางตัวท่ีไดรบัในปรมิาณมากเกินไป จะทําหนาที่เปนตัว
สงเสริมการเกิดอนุมลูอิสระเอง) เมื่อเทียบกับสารจําพวกวิตามินซ ีα-tocopherol เมล็ดองุน และชา
เขียว นอกจากนี้สารสกัดจากเปลือกเงาะ ไมมีความเปนพิษตอเซลลสัตวอีกดวย [31] 

สารสกัดจากเปลือกเงาะทีส่กัดดวยเมทานอลพบวาเปนสารประกอบจําพวกฟนอลิกไดแก 
Gallic acid, Ellagic acid, Corilagin  และ Geraniin มีโครงสรางทางเคมีดังภาพท่ี 2.7 ซึ่งพบวามี
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องคประกอบหลักคือ Geraniin เปนสารประกอบประเภทเทนนินซึ่งมีความสามารถในการเปนสาร
ตานอนุมูลอิสระที่ดี [32] 

สารสกัดจากเปลือกเงาะสามารถใชงานไดโดยไมผสมกบัสารอื่น และสามารถนําไป
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เชน อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง หรือ อุตสาหกรรม
อาหารและยา เปนตน [31] 

 

 

ภภาพที ่2.7 โครงสรางทางเคมีของ Gallic acid, Ellagic acid, Corilagin  และ Geraniin [32] 

แทนนินจัดเปนสารประกอบฟนอลิก หรือพอลฟินอลที่ไดจากธรรมชาติ ซึง่มีความสามารถใน
การตานอนุมลูอสิระที่ดี แทนนินแบงตามโครงสรางทางเคมีออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
Hydrolysable tannin และ Condensed tannin [33] 

Hydrolysable tannin จะมหีมูกลูโคสหรือสารประเภทเอสเทอรพอลิออลอยูตรงกลาง 
ลอมรอบดวยสารประเภท Gallic acid หรือ Ellagic acid ดังภาพที่ 2.8 
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Gallotannin    Ellagitannin 

ภภาพที ่2.8 โครงสรางทางเคมีของ Hydrolysable tannin ทั่วไป [33] 

 พืชโดยทั่วไป สามารถสงัเคราะห Gallotannin, Ellagitannin หรือแทนนินผสมระหวาง 
แทนนิน 2 ชนิดนี้ไดตามธรรมชาติ 

 Condense tannin จัดเปนพอลิเมอรหรือโอลโิกเมอรที่มหีมู flavan-3-ol อยูตรงกลาง อาจ
เรียกแทนนินประเภทน้ีวา Proanthocyanidin เพราะสามารถสลายตัวให Anthocyanidin ไดใน
สารละลายเอทานอลที่รอน หนวยพื้นฐานของ Condensed tannin ที่พบบอย คือ Catechin(1), 

Epicatechin(2), Gallocatechin(3), Epigallocatechin(4) และ Epigallocatechin gallate(5) ดัง
ภาพที่ 2.9 

 
ภาพที ่2.9 โครงสรางทางเคมีของ Condense tannin ที่พบบอย [33] 

 แทนนินประเภทน้ีสวนมากเปนโครงสรางทีม่าจาก Procyanidin ซึ่งมักพบในเกรปฟรุต ขาว-
ฟาง แอปเปล เชอรรี่ สตรอวเบอรรี ราสเบอรรี่ แบลคเบอรรี่ สวน Protoanthocyanidin มักพบใน
ไวนแดง ชาเขียว โกโก และช็อคโกแลต 

2.6.2 สารสกดัจากเปลอืกมงัคดุ : มังคุดเปนผลไมทีเ่ปนพชืเศรษฐกิจของไทย โดยมีช่ือทาง
วิทยาศาสตรวา Garcinia mangostana L. เปลือกของมงัคุดมีฤทธ์ิในการแกทองเสียได เปนยาสมาน
แผล แกแผลเปอยพุพองและติดเช้ือ โดยมีการศึกษาถึงฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุด 
พบวา สารสกัดหยาบจากเปลอืกมังคุด มีฤทธ์ิในการตอตานแบคทีเรียไดหลายชนิด มีความสามารถใน
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การตานการอักเสบ ตานอนุมูลอิสระ และยงัยับยัง้การเกิดกอนเนื้อไดนอกจากน้ียังมีสมบัติในการตาน
เช้ือไวรัส เช้ือแบคทเีรีย และเช้ือราไดดีอีกดวย [34] 

การศึกษาทางพฤกษเคมี (Phytochemistry) แสดงใหเห็นวาเปลอืกมงัคุดมีองคประกอบทาง
เคมีในกลุมโพลีฟนอลิก ซึง่สวนใหญมสีูตรโครงสรางแบบที่เปนอนุพันธของแซนโทน (Xanthone 

derivatives) เชน α-, β-, γ-mangostin, Gartinin, 1-3-isomangostin, และสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพ (Bioactive substances) อื่นๆ [35] โดยสารท่ีมปีริมาณมากและมีฤทธ์ิทางชีวภาพที่ดีคือ α-

mangostin ซึ่งพบวามีประสทิธิภาพในการตอตานแบคทเีรยีมากที่สุด 

 
ภภาพที ่2.10 โครงสรางทางเคมีของ α-mangostin [36] 

 2.6.3 น้าํมนักานพล ู (Clove oil) :  กานพลู (Syzgium aromaticum) เปนไมตนสูง 9-12 
เมตร มักนําไปปลูกในเขตรอน น้ํามันหอมระเหยกานพลสูกัดไดจากดอก ใชเปนยาชาเฉพาะแหง แก
ปวดฟน ฆาเช้ือทางทันตกรรมได หรอือาจใชเปนสารแตงกลิ่น แตงรส หรือยากระตุนและยาฆาเช้ือ
โรคได [37, 38] โดยน้ํามันกานพลูอาจมีสเีหลืองออน มีสารจําพวกฟนอลอยู 84-95% โดยสวนใหญ
เปน Eugenol และมสีารจําพวกเอสเทอร คีโตน และแอลกอฮอลอยูเลก็นอย  

 น้ํามันกานพลูควรเกบ็ไวอยางดี ไมควรใหสมัผสักับอากาศ ควรหลีกเลี่ยงใหหางจากแสงแดด
และความรอนเชนเดียวกับน้ํามันหอมระเหยทั่วไป [39] 

 
ภาพที ่2.11 โครงสรางทางเคมีของ Eugenol [12] 

2.6.4 น้าํมนัโหระพา (Sweet basil oil) :  โหระพา (Ocimum basilicum L.) เปนพืชลมลุก
ที่มีขนาดเลก็อายุสั้น สามารถเจรญิไดดีในดินทุกชนิด มีกลิ่นหอมของน้ํามันหอมระเหยโดยสวนที่
นํามาใชคือ ใบ ดอก ลําตน และเมล็ด [40] กลิ่นของน้าํมันชนิดน้ีชวยบรรเทาความเหน่ือยลาทาง
จิตใจ อาการเย่ือเมือกในชองจมูกอกัเสบ ภายในนํ้ามันโหระพามสีารสําคัญ คือ Linalool และ 
Estragole ซึ่งเปนสารยบัยั้งแบคทีเรียและตอตานอนุมลูอสิระที่ดีอีกดวย [41, 42]  
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  Linalool    Estragole (methyl chavicol) 

ภภาพที ่2.12 โครงสรางทางเคมีของ Linalool และ Estragole [43] 

2.6.5 น้าํมนัอบเชย (Cinnamon oil) : อบเชยมีมากมายหลายชนิด พบทั้งในทวีปเอเชียและ
ออสเตรเลีย อบเชยของไทยเปนเครื่องเทศที่มเีปลือกหนา กลิ่นหอม ซึง่ไดมาจากเปลือกไมช้ันในท่ีแหง
แลวของตนอบเชย แทงอบเชยมสีีน้ําตาลแดง ปลูกไดดีในประเทศไทย น้ํามันอบเชยท่ีไดจากสวน
ตางๆ จะมีปริมาณและชนิดของสารสําคัญไมเหมือนกัน เชน น้ํามันที่สกัดจากสวนของใบอบเชยอาจ
ได Eugenol สูงถึง 70-95% น้ํามันอบเชยจากสวนใบนีม้ีความตองการทางตลาดมาก สวนนํ้ามัน
อบเชยที่ไดจากสวนของรากจะใหสารจําพวก Camphor และ Monoterpene อื่นๆ และ 
Phenylpropane เล็กนอย สวนน้ํามันที่ไดจากเปลือกของตนอบเชยที่อายุมากกวา 6 ป สามารถ
นํามาสกัดน้ํามันหอมระเหยได ซึ่งมักจะพบปริมาณ Cinnamic aldehyde (cinnamaldehyde) 60-

75% ผสมกับ Cinnamic acid ซึ่งสารทัง้ 2 ชนิดนี้พบวามีประสิทธิภาพในการตานแบคทีเรียที่ดีมาก 

[39] 

    

       Cinnamaldehyde             Cinnamic acid 

ภาพที ่2.13 โครงสรางทางเคมีของ Cinnamaldehyde และ Cinnamic acid [12] 

จากงานวิจัยเมื่อไมนานมานี้พบวานํ้ามันอบเชยสามารถชวยลดระดบัน้ําตาลในเลือดได จึง
สามารถนํามารักษาผูปวยที่เปนโรคเบาหวานได และยังพบวาชวยลดโคเลสเตอรอลโดยรวม แตเพิ่ม
โคเลสเตอรอลชนิดไขมันดี (HDL) ได [44] นอกจากนี้ยังพบวานํ้ามันชนิดนี้สามารถควบคุมความดัน
เลือดใหกับผูปวยไดดีอีกดวย [45] น้ํามันอบเชยจงึเปนทีส่นใจและมีความตองการทางการตลาดมาก 
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22.7 กลไกในการตานแบคทเีรยีดวยสารสกดัจากธรรมชาต ิ[12] 

จากการศึกษางานวิจัยทีผ่านมา พบวานํ้ามันหอมระเหยนี้ มีสวนชวยในการยับยั้งการ
เจริญเตบิโตของแบคทีเรีย แตยังไมมีการรายงานถึงกลไกในการตานแบคทีเรียอยางแนชัด แตอยางไร
ก็ตาม เราสามารถกลาวถึงกลไกในการยับยั้งแบคทีเรียสําหรบัน้ํามันหอมระเหยไดอยางคราวๆ คือ 
โดยปกติแลว น้ํามันหอมระเหย มสีมบัติเปน Hydrophobic ซึ่งจะมสีวนที่สามารถแบงละลายช้ัน
ไขมันในเย่ือหุมเซลล และไมโทรคอนเดรียของแบคทีเรียไดดังภาพที่ 2.14 ทําใหเยื่อหุมเซลลออน
ประสิทธิภาพลง จนทําใหเกิดการรั่วไหลของไอออน และสารตางๆ ภายในเซลล รวมทัง้สญูเสียแรง
สมดุลโปรตอน (Proton motive force) เซลลจึงตายในทีส่ดุ 

 
ภาพที ่2.14 กลไกทั่วไปในการขัดขวางหนาที่ของเย่ือหุมเซลลแบคทเีรีย ดวยนํ้ามันหอมระเหย [12] 

อยางไรก็ตาม ไดมีการนําเสนอกลไกในการขัดขวางหนาทีข่องเยื่อหุมเซลลแบคทีเรีย ดวย
น้ํามันหอมระเหยน้ีอยู 2 แบบ คือ สารไฮโดรคารบอนในสวนที่เปนไขมันนี้ จะไปสะสมในช้ันไขมัน 
และทําลายอันตรกิริยาระหวางไขมันกบัโปรตีน สวนอีกกลไกหนึ่งไดเสนอวา สามารถเกิดอันตรกิริยา
กันระหวางสารไฮโดรคารบอนในสวนที่เปนไขมันนี้ กับสวนท่ีเปน Hydrophobic ของโปรตีนได
โดยตรง [12] 

2.8 สารเตมิแตงพอลเิมอรสาํหรบัฟลมยบัยัง้แบคทเีรยี 

สารยบัยั้งแบคทเีรียที่ผสมลงไปในพอลเิมอรมกัจะกระจายตวัในบริเวณอสัณฐาน และถามี
ปริมาณสารดังกลาวมากเกินพอ บริเวณอสัณฐานจะอ่ิมตัวและสารยบัยั้งแบคทีเรียทีเ่ติมลงไป จะ
รบกวนอันตรกิริยาระหวางพอลิเมอรกับพอลิเมอรในบรเิวณผลึกได [18] ดังนั้นการเลือกใชพอลิเมอร 
และสารเตมิแตงในพอลิเมอร รวมถึงสารยับยั้งแบคทีเรยีจึงเปนสิง่สําคัญในการพฒันาระบบบรรจ-ุ
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ภัณฑ สารยับยั้งแบคทีเรียและสารเติมแตงทีผ่สมลงในบรรจุภัณฑอาจสงผลตอความสามารถในการ
ข้ึนรูป สมบัติเชิงกล และความโปรงใสของผลิตภัณฑพอลิเมอรที่ได 

สารเติมแตงที่ใชในพอลิเมอรที่เกี่ยวของกับความเขากนัไดระหวางพอลิเมอร กับสารยบัย้ัง
แบคทีเรียมีหลายชนิด เชน เอทีลีนไวนิลอะซเิตต (Ethylene vinyl acetate, EVA) เอทลีีนไวนิล
แอลกอฮอล (EVOH) และพอลิเอทีลีนไกลคอล (Polyethylene glycol, PEG) ซึ่งเมือ่พิจารณา
โครงสรางของสารเหลาน้ีพบวามีทัง้สวนที่ไมมีข้ัว ซึ่งเขากันไดดีกับพอลเิมอรเมตริกซ และสวนที่มีข้ัว 
ซึ่งเขากันไดกบัสารยับยัง้แบคทเีรีย นอกจากนีส้ารเติมแตงดังกลาวจะมีคาการละลาย (Solubility 

parameter) อยูในชวงระหวางพอลิเมอรเมตริกซ กบัสารยบัยั้งแบคทเีรีย ดังตัวอยางในตารางที่ 2.2 

ตตารางที ่2.2 คาการละลายของ LDPE, EVA และสารสําคัญในนํ้ามันหอมระเหย [46-50] 

วสัด/ุ/สารเคม ี คาการรละลาย ((MPa1/2)) 

LDPE 17.6 

EVA 20.9 

Eugenol 23.3 

Linalool 20.3 

Cinnamaldehyde 26.0 

งานวิจัยที่ผลิตฟลมบรรจุภัณฑอาหารตานแบคทีเรียในปจจุบัน นิยมใช EVA ปรับปรุงความ
เขากันไดของพอลิเมอรเมตริกซกับสารยับยั้งแบคทีเรียเพื่อลดอัตราการระเหยของสารสําคัญในนํ้ามัน
หอมระเหย [17, 51] เนื่องจากมีความเขากันไดดีกับพอลิเมอรเมตริกซ และสามารถข้ึนรูปไดดวย
กระบวนการเปาอัดรีด แตอาจสงผลตอสมบัติเชิงกลและโครงสรางผลึกไดซึ่งข้ึนอยูกับปริมาณทีเ่ตมิลง
ไป ดังงานวิจัยของ Moly และคณะ [52] ศึกษาความเปนผลึกของพอลิเมอรผสมระหวาง EVA กับ 
LLDPE พบวา EVA ไมสงผลตอโครงสรางผลึก แตจะทําใหปริมาณผลึกลดลง 

สวนสารเติมแตงอื่นๆ ที่ใชเช่ือมประสานระหวางสารยบัยั้งแบคทีเรียกับพอลเิมอร เชน พอลิ
เอทลีีนไกลคอล (Polyethylene glycol, PEG) ซึ่งเปนสารทางชีวภาพ ไมเปนพิษ มักใชกับวัสดทุาง
ชีวภาพ [53] มีหมูปลายสายโซเปนหมูไฮดรอกซลิ และอเีทอร มีสมบัติเปยกผิวกับน้ําไดดี เหมาะทีจ่ะ
นํามาควบคุมการปลดปลอยของสารท่ีมีน้ําหนักโมกลุต่ํา โดยการใช PEG นี้พบวามีพันธะไฮโดรเจน
และชวยเพ่ิมความเปยกผิวกับน้ําไดดี โดยเฉพาะอยางยิง่ในระบบพอลิเมอรทั่วไปที่มสีมบัติเปยกผิวท่ี
ไมดี [54] การเติม PEG ลงไปในปริมาณเล็กนอยสามารถปรับปรงุสมบัตกิารไหลของพอลิโอลฟีนได 
จากงานวิจัยของ Liu และคณะ [55] ไดเติม PEG 1-5 phr ลงใน mLLDPE เพื่อศึกษาการไหลใน
ระหวางกระบวนการอัดรีด พบวาใชแรงเฉือนนอยกวา mLLDPE บริสุทธ์ิ นอกจากนี้ยังพบวามีความ
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หนืดลดลงเมื่อเติม PEG ลงไป และยังลดการเกิดขอบกพรองบนช้ินงาน เชน ผิวขรุขระ ใน
กระบวนการอัดรีดได  งานวิจัยของ Suyatma และคณะ [56] ศึกษาถึงผลของ PEG ที่ใชเปนพลาสติ-
ไซเซอรตอสมบัตเิชิงกล เชิงความรอน และสมบัติเปยกผิว ของไคโตซานท่ีใชเปนฟลมตานแบคทีเรีย 
ผลจากการเพิม่ความยืดหยุนดวย PEG ในฟลมไคโตซานพบวามีความเสถียรในระหวางการจัดเก็บที่
ดีกวา มีสมบัติอิลาสติกที่ดกีวา ความเครียดเพ่ิมขึ้น และความเคนลดลงเมื่อเทียบกบัฟลมที่ไมไดเติม 
PEG อยางไรก็ตาม ผูวิจัยไดพบขอเสียจากการใช PEG ในฟลม LDPE ซึ่งพบวาการเติม PEG ลงไปใน
ปริมาณทีเ่หมาะสม สามารถลดอัตราการระเหยของสารยับยั้งแบคทีเรียไดจริง แต PEG จะทําใหเม็ด 
LDPE เกาะกลุมกันมากในขณะข้ึนรูป และมีปญหาในขณะเปาฟลมทําใหเกิด Bubble หรือลกูโปงท่ี
ไมเสถียร นอกจากนี้ยังพบวา PEG อาจไปทําลายโครงสรางผลึกของ LDPE อีกดวย [19] จึงไมเหมาะ
ที่จะนํามาใชในกระบวนการเปาอัดรีด 

22.9 งานวจิยัทีเ่กีย่วของ 
บรรจุภัณฑยับยั้งแบคทีเรียจัดเปนนวัตกรรมบรรจุอาหารท่ีตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคและแนวโนมของตลาด สามารถเพิ่มความปลอดภัยในอาหารไดโดยยังคงคุณภาพของอาหาร
ที่บรรจุอยู สารยับยั้งแบคทีเรียตางๆ สามารถนําไปผสมรวมกับบรรจุภัณฑ ทําใหในบรรจุภัณฑมี
ความสามารถในการตานแบคทีเรียตางๆ และสามารถตานการเนาเสียของอาหารได ดวยเหตุดังกลาว
นี้จึงมีงานวิจัยจํานวนมากไดใหความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

จากงานวิจัยที่ผานมา พบวามีสารที่สามารถตานแบคทีเรียไดหลายชนิด อยางไรก็ตามสาร
ตานแบคทีเรียที่สังเคราะหข้ึนมา เชน AgNO3, TiO2 และกรดอินทรียตางๆ พบวามีขอเสียคือ 
ผูบริโภคจะตระหนักถึงผลขางเคียงจากการใชสารเคมี และหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารท่ีมีการ
ปนเปอนจากสารเคมี ดังน้ันเพื่อที่จะแกไขปญหานี้ จึงมีแนวคิดที่จะใชสารตานแบคทีเรียที่ไดจาก
ธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งมีงานวิจัยจํานวนมากยืนยันไดวาสารสกัดจากธรรมชาติสามารถยับยั้งแบคทีเรีย
ในบรรจุภัณฑไดจริง ดังตารางที่ 2.3 

ตารางที ่2.3 การใชสารยับยัง้แบคทเีรียในบรรจุภัณฑอาหาร [12] 

สารยยบัยัง้แบคทเีรยี ตัวกลางทีใ่ชทดสอบ  การทดสอบ  หรอื จลุนิทรทีีใ่ชทดสอบ  

Parabens Simulant Migration test 

Sorbates ชีส ยีส, เช้ือรา 
Nisin, lacticins Culture media M. flavus 

สารสกัดจากเมล็ดองุน เนื้อวัวบด Aerobes, coli-forms 

สารสกัดจากเมล็ดองุน เนื้อเยื่อและแตงกวา E. coli, S. aureus 
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ตตารางที ่2.3 การใชสารยับยัง้แบคทเีรียในบรรจุภัณฑอาหาร (ตอ) 
สารยบัยัง้แบคทเีรยี  ตัวกลางทีใ่ชทดสอบ  การทดสอบ  หรอื จลุนิทรทีีใ่ชทดสอบ  

น้ํามันกานพล ู Culture media 

L. plantarum, E. coli,  

F. oxysporum,  

S. cerevisiae 

สารสกัดสมุนไพร,  
Silver-Zirconium 

สตรอวเบอรร ี E. coli, S. aureus 

Carvacrol ชีส เช้ือรา, E. coli 

Cinnamaldehyde   อาหารเลี้ยงเช้ือ E. coli, L. monocytogenes 

สารสกัดจากมะนาว อาหารเลี้ยงเช้ือ S. aureus, L. plantarum 

Linalool ชีสและอาหารเหลว S. aureus, F. oxysporum 

Thyme oil    อาหารเลี้ยงเช้ือ 
E. coli, L. monocytogenes,  

S. aureus 

 การพัฒนาฟลมยับย้ังแบคทีเรียในปจจบุันสามารถควบคุมปริมาณแบคทเีรียในอาหาร โดยนํา
สารยบัยั้งแบคทเีรียไปผสมโดยตรงกับเฟสของพอลิเมอร สารยับยั้งแบคทีเรียดังกลาวก็จะสามารถ
แพรออกมาลงสูอาหารได ดังงานวิจัยตอไปน้ี 

จากงานวิจัยของ Mytle และคณะ [57] ไดศึกษาประสิทธิภาพการยับยัง้แบคทีเรียดวยนํ้ามัน
หอมระเหยกานพลู พบวาเม่ือเติมนํ้ามันกานพลูเขมขนเพียง 1% ลงในไสกรอกไก จะสามารถลด
จํานวนและยับยัง้การเจริญเติบโตของแบคทเีรีย L. monocytogenes ในไสกรอกทีเ่ก็บไวที่ 5 องศา-
เซลเซียส ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมทําใหเสียรสชาติอาหาร และงานวิจัยของ VrindaMenon 

และ Garg [58] พบวานํ้ามันหอมระเหยกานพลเูขมขนเพยีง 0.5% ก็สามารถยับยัง้การเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย L. monocytogenes ในเนื้อหมูและชีสไดอกีดวย 

จากงานวิจัยของ Salgado และคณะ [59] ไดทดลองผสมนํ้ามันหอมระเหยกานพลลูงในฟลม
โปรตีนจากดอกทานตะวันเพื่อทําเปนฟลมทีส่ามารถรับประทานได พบวาสามารถถนอมอาหาร
ประเภททอดมันปลาซารดีนได ชวยหนวงปฏิกริิยาออกซิเดชันจากไขมันปลา และยับยัง้แบคทเีรียได
หลายชนิดอยางมีประสทิธิภาพ 

งานวิจัยของ Du และคณะ [60] ไดศึกษาถึงผลการยับยั้งแบคทีเรียของฟลมกินไดจากแอป-

เปล ผสมน้ํามันหอมระเหยออลสไปซ อบเชย และกานพลู ดวยวิธีสัมผัสกบัอาหารโดยตรง และปลอย
ใหน้ํามันระเหยออกไปเอง พบวาฟลมท่ีผสมสารสกัดเหลาน้ีมีประสิทธิภาพในการยืดอายุการจัดเก็บ
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อาหารได ลดการเจริญเติบโตของแบคทเีรียบนผิวหนาอาหาร และพบวาฟลมทีผ่สมน้ํามันอบเชย และ
กานพลู สามารถตานแบคทีเรียไดดีกวาฟลมทีผ่สมน้ํามันออลสไปซ 
 Hussain และคณะ [61] พบวานํ้ามันหอมระเหยโหระพามีประสทิธิภาพในการยับยัง้เช้ือ 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Fusarium solani และ 
Rhizopus solani ซึ่งใหคา Inhibition zone เทากบั 11.4, 22.2, 21.2, 15.2 และ 12.3 มิลลเิมตร 
ตามลําดับ และจากงานวิจัยของ Runyoro และคณะ [62] ศึกษาประสทิธิภาพในการยับยัง้
เช้ือจุลินทรียของพืชในวงศกะเพรา พบวาน้ํามันโหระพามีประสทิธิภาพในการยับยัง้เช้ือ E. coli มาก
ที่สุด โดยใหคา Minimum inhitory concentration (MIC) เทากับ 4.25 มิลลิกรัมตอมิลลลิิตร และ
มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือ S.aureus นอยที่สุด ใหคา MIC เทากบั 12.5 มิลลกิรัมตอมลิลลิิตร 

จากงานวิจัยของ รศ.ดร. ภาณุวัฒน สรรพกลุ [17] ไดศึกษาถึงฟลม LLDPE และ LDPE ที่
ผสม Linalool และ Methylchavicol ซึ่งเปนองคประกอบหลักในนํ้ามันโหระพา พบวาฟลม LLDPE 

ที่เกบ็ไวนาน 1 ปที่อุณหภูมิตามสภาพแวดลอม ก็ยังมปีระสิทธิภาพในการตานเช้ือ E. coli ไดดีอยู 
สวนฟลม LDPE จะผสมกบั EVA ดวยซ่ึง เฟส EVA สามารถยึดเกาะกับ Linalool และ 
Methylchavicol ไดดีกวา LDPE พบวาแมจะเกบ็ฟลมไวนานถึง 160 วัน ก็ยังสามารถตานเช้ือ E. 

coli ไดดีอยูเชนกัน 

จากงานวิจัยของ Manso และคณะ [63] ไดทดลองผลิตฟลม PET ที่ผสมน้ํามันหอมระเหย
อบเชย พบวาฟลมดังกลาวสามารถปองกันเช้ือราไดดี และไมเกิดการสรางสปอรเพิ่มโดยจะเริ่มเห็นผล
เมื่อเตมิน้ํามันลงไป 2% และจะเห็นผลชัดเจนข้ึนเมื่อเติมน้ํามันลงไป 4% 

จากงานวิจัยของอุดมลักษณ สุขอัตตะ [64] พบวาสารสกัดจากเปลือกมังคุดสดที่ไดจาก
วิธีการสกัดเย็นดวยเอทานอลมปีระสิทธิภาพในการยบัยั้งการเจริญของเช้ือ S. aureus, S. 

epidermidis, P. acnes และ T. mentagrophytes ไดดีที่สุด โดยสามารถยบัยั้งเช้ือ S.aureus ดวย
ความเขมขนท่ีต่ําท่ีสุดคือ 128 ไมโครกรัมตอมลิลิลิตรของสารสกัดเปลือกมังคุดทีส่กัดดวยเอทานอล 

จากผลการทดลองของนายวรพจน จันทรแสนตอ [65] ไดศึกษาถึงสารสกัดจากพืชชนิดตางๆ 
ที่มีแทนนินสูงพบวาสารแทนนินจากเปลือกมังคุดสามารถยบัยั้งเช้ือ S. aureus ไดดีที่สุดและพบวา
สารสกัดจากเปลือกมังคุดไมมีความเปนพิษตอเซลล และสามารถนํามาประยกุตใชเปนสารถนอม
อาหารในเนื้อสัตวไดอีกในอนาคตโดยไมเปนพิษตอผูบริโภค 

จากงานวิจัยของ Thitilertdecha N. และคณะ [66] พบวาสารประกอบฟนอลกิที่ไดจาก
สวนเปลือกเงาะจะมากกวาสวนเมล็ด และการสกัดดวยเมทานอลจะไดปริมาณมากกวาการสกัดดวย
น้ําซึ่งสามารถตานอนุมลูอสิระและยบัยั้งแบคทีเรียไดมีประสทิธิภาพมากกวาการสกัดดวยนํ้า สวน
งานวิจัยของ Khonkarn R. และคณะ [67] พบวาสารสกัดจากเปลือกเงาะมปีระสิทธิภาพในการตาน
อนุมูลอสิระมากกวาสารสกัดจากเปลอืกมงัคุดและเปลอืกมะพราวและไมมีความเปนพิษตอเซลล
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รางกายมนุษย นอกจากนี้งานวิจัยของ ศิริวรรณ แกวเพ็ชร และคณะ [68] พบวาสารสกัดจากเปลือก
เงาะซึง่มปีรมิาณสารแทนนินสงูพอๆ กับสารสกัดจากใบฝรัง่และเปลือกมงัคุด มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเจรญิของ E. coli, Salmonella typhimurium และ S. aureus ไดดีที่สุดและสามารถ
ยับยั้งแบคทเีรียบนเนือ้หมู เนื้อไกและเนื้อปลาไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนงานวิจัยของ อุดมลักษณ 
สุขอัตตะ [69] ที่ทําการสกัดเปลือกกลวย, สมโอ, ลิ้นจี,่ ลําใย, มังคุด, ทับทิม และเงาะดวยเอทานอล 
พบวาเปลือกเงาะใหปริมานสารสกัดสูงทีสุ่ด มปีรมิาณสารประกอบฟนอลิกในปริมาณสูง และมี
ประสิทธิภาพตานอนุมลูอิสระไดดีทีสุ่ดดวย 

อยางไรก็ตามการผสมสารสกัดเหลาน้ีพบวามีผลกระทบตอสมบัติเชิงกลเลก็นอย ดังงานวิจัย
ของ Solano และคณะ [18] ที่ศึกษาถึงสมบัติเชิงกลของฟลม LDPE ที่ผสมน้ํามันจากไธมและ 
ออริกาโน โดยการข้ึนภาพท่ีแตกตางกัน 2 วิธี พบวานํ้ามันที่ผสมลงไปทําหนาทีเ่ปนพลาสตกิไซเซอร 
ทําใหมีคา Tensile strength ลดลง แต Elongation at break เพิ่มข้ึน สวนคาการซึมผานของ
ออกซเิจนและไอน้ําจะมีคาเปลี่ยนไปสําหรับฟลมที่ขึ้นรปูดวยกระบวนการอัดรีด โดยพบวาเมื่อเตมิ
น้ํามันออรกิาโนลงไป 1 % จะทําใหคาดังกลาวลดลง เพราะวานํ้ามันสามารถแพรแลวเขาแทรกใน
สวนอสัณฐานของสายโซได แตเม่ือเตมิน้ํามันลงไปมากเกินไปถึง 4% พบวาอัตราการซึมผานเพิ่มข้ึน 
เพราะนํ้ามันในสวนอสัณฐานจะอิม่ตัวจึงทําใหเกิดการรบกวนอันตรกิรยิาระหวางสายโซพอลิเมอร 
 เนื่องจากสารยับยัง้แบคทเีรียสวนใหญจะมปีระสทิธิภาพในการตานแบคทีเรียที่แตกตางกัน
ออกไป การผสมสารแตละชนิดดวยกันอาจชวยใหตานแบคทีเรียไดทัง้หมดและเพิ่มความปลอดภัยใน
อาหาร สวนวิธีอื่นๆ ที่ใชทําฟลมตานแบคทีเรียคืออาจใชรังสีชวยปลอยโลหะลงบนผิวฟลม ซึ่งจะ
ปลอยรังสีอินฟราเรดความยาวคลื่นสูงในการควบคุมเช้ือจลุนิทรียโดยไมตองใชรังสีที่มพีลงังานสูง 
อยางไรก็ตามพบวามีงานวิจัยไมมากนักท่ีกลาวถึงประสทิธิภาพที่ดีของเทคนิคนี้ 
 งานวิจัยสวนใหญในปจจบุัน มักกลาวถึงสมบัติและการทํางานของสารยับยัง้แบคทเีรียอยาง
กวางๆ ในฟลมพอลิเมอร ศึกษาจลศาสตรการแพรของสารดังกลาว ศึกษาการระเหยหรอืสญูเสียสาร
ยับยั้งแบคทเีรียในระหวางกระบวนการอัดรีด ศึกษาปรมิาณสารยับยัง้แบคทีเรียที่เหลืออยู และศึกษา
สัณฐานวิทยาของพอลิเมอรที่ผสมสารยบัยั้งแบคทีเรีย สําหรับงานวิจัยตอๆ ไป จึงควรใหความสนใจ
เกี่ยวกับการปลดปลอย และความเขมขนที่เหลือของสารยับยั้งแบคทเีรียในบรรจุภัณฑ พรอมท้ัง
เลือกใชสารยบัยั้งแบคทีเรียที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมอาหารและมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรอีก
ดวย 
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บบทที ่3 

แนวทางและขัน้ตอนการวจิยั 

 วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีคือปรบัปรุงสมบัติบรรจุภัณฑฟลมหออาหาร LDPE ที่นิยมใชใน
อุตสาหกรรมอาหารท่ัวไปใหมสีมบัติตานเช้ือแบคทเีรียไดดวยนํ้ามันหอมระเหย โดยไดแบงการทําวิจัย
ออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 ศึกษาความเขากันไดและสมบัติเชิงกลของฟลมผสมระหวาง LDPE และ EVA ใน
สัดสวนตางๆ และวิเคราะหสัดสวนทีเ่หมาะสมสําหรบันําไปผสมกับสารสกัดจากธรรมชาติตอไป 

 สวนที่ 2 ศึกษาชนิดและปริมาณของสารสกัดจากธรรมชาติตอสมบัติการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย
และสมบัตเิชิงกลของฟลม LDPE ผสม EVA 

3.1 วตัถดุบิ (Materails) 

 3.1.1 Low Density Polyethylene (LDPE) เกรด PETLIN LD C150Y ซื้อจากบริษัท 
PETLIN (Malaysia) SDN BHD จํากัด (มหาชน) 
 3.1.2 Ethylene Vinyl Acetate (EVA) เกรด N8038F ปริมาณ Vinyl Acetate 18.5 % 
ไดรับความอนุเคราะหจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
 3.1.3 น้ํามันหอมระเหยใบกานพลู (Clove leaf oil) ซื้อจากบริษัท เคมีภัณฑ คอรปอเรช่ัน 
จํากัด 

 3.1.4 น้ํามันหอมระเหยโหระพา (Sweet basil oil) ซื้อจากบริษัท เคมีภัณฑ คอรปอเรช่ัน 
จํากัด 

 3.1.5 น้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย (Cinnamon bark oil) ซื้อจากบริษัท เคมีภัณฑ คอร-
ปอเรช่ัน จํากัด 

 3.1.6 สารสกัดจากเปลือกมังคุด เกรด HE-EP03-GAM ซื้อจากบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชรัล-

โปรดักส จํากัด 

 3.1.7 เปลือกเงาะสด ไดรับความอนุเคราะหจากบริษัท นิวแหลมทองฟูดส อินดัสทรสี จํากัด 

 3.1.8 เอทานอล (Ethanol, 95%, Union Intraco) 

3.2 เครือ่งมอื 

 3.2.1 ชุดสกัดแบบ Soxhlet พรอมคอนเดนเซอรไสกระเปาะ
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 3.2.2 เครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotary evaporator: R-114, Buchi, Switzerland)

 3.2.3 เครื่องอัดรีดพลาสติกแบบสกรูคู (Co-rotating twin screw extruder: SHJ-25, 

Enmach Co., Ltd, China) 

 3.2.4 เครื่องเปาฟลมพลาสติกแบบใชลมเปาข้ึน (Blown film extruder: TECO Electric & 

Machinery Co., Ltd., Taiwan) 

 3.2.5 ไมโครมิเตอร (SM-112, Teclock corporation, Japan) 
 3.2.6 เครื่อง Universal testing Machine (Model 5965, Instron, USA) 
 3.2.7 เครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM: MX2000, CamScan, UK) 

 3.2.8 เครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC: DSC 1, Mettler Toledo, 

Switzerland) 

 3.2.9 เครื่อง Thermal Gravimetric Analyzer (TGA) (TGA: TGA/DSC 1, Mettler 

Toledo, Switzerland) 

 3.2.10 เครือ่ง UV-VIS Spectrophotometer (V530, Jasco) 

 3.2.11 เครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FT-IR: Vertex70, 

Bruker Optic, Germany) 

 3.2.12 เครื่องนึ่งฆาเช้ือความดันไอ (Autoclave, SX-700, Tomy, Japan) 

 3.2.13 ตูบมเพาะเช้ือ (Incubator, BM 500, Memmert, Germany) 

 3.2.14 เครื่อง Oxygen permeation tester (Illinois 8000) 
 3.2.15 เครื่อง Water vapor permeation tester (Lyssy L80-4000) 

33.3 วิธดีาํเนนิการวจิยั 

 3.3.1 การสกดัสารสกดัจากเปลอืกเงาะ 
 นําเปลอืกเงาะไปลางดวยนํ้าเปลาใหสะอาด แลวนําไปอบแหงไลความช้ืนออก ที่อุณหภูมิ 45 
องศาเซลเซียสเปนเวลา 12 ช่ัวโมงหรือจนกระทัง่แหงสนิท จากนั้นตัดใหเปนช้ินเล็กๆ แลวนําไปสกัด
แบบ Soxhlet ครั้งละ 100 กรัม ดวยเอทานอล 500 มิลลิลิตร หลงัจากที่ไดสารสกัดที่ละลายอยูใน 

เอทานอลแลวจงึกรองสารสกัดเพื่อแยกอนุภาคของแข็งออก แลวระเหยตัวทําละลายออกดวยเครื่อง
ระเหยสญุญากาศทีอุ่ณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จนกระทัง่ไมมีตัวทําละลายเหลืออยู แลวเกบ็สารสกัด
ที่ได ไวในขวดสีชาที่อุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส 

 3.3.2 กระบวนการหลอมผสมเมด็พลาสตกิ 

 การผสมเม็ดพลาสตกิในงานวิจัยน้ี แบงออกเปน 2 ตอน ดังตารางที ่3.1 และ 3.2 โดยตอนที่ 
1 ผสมเม็ดพลาสติกระหวาง LDPE กับ EVA ที่สัดสวนตางๆ หลังจากที่ไดสัดสวนท่ีเหมาะสมระหวาง 
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LDPE กับ EVA แลวจึงทําการทดลองตอนที่ 2 โดยผสมเมด็พลาสติกระหวาง LDPE, EVA และสาร
สกัดจากธรรมชาติ (Plant extract) ทั้ง 5 ชนิด ซึ่งประกอบดวย สารสกัดจากเปลอืกเงาะ สารสกัด
จากเปลือกมงัคุด น้ํามันหอมระเหยใบกานพลู น้ํามันหอมระเหยโหระพา และนํ้ามันหอมระเหย
เปลือกอบเชย 
ตตารางที ่3.1 สัดสวนการผสมระหวาง LDPE และ EVA 

%EVA (wt.)  0 2.5 10 20 100 

LDPE (g)  100 97.5 90 80 0 

EVA (g)  0 2.5 10 20 100 

ตารางที ่3.2 สัดสวนการผสมระหวาง LDPE, EVA และสารสกัดจากธรรมชาติ 

%  โดยน้าํหนกัของสสารสกดั 0 0.5 2 4 

LDPE (g)  90 89.5 88 86 

EVA (g)  10 10 10 10 

สารสกดัจากธรรมชาต ิ (g)  0 0.5 2 4 

 เม็ดผสมในแตละสูตรทัง้สวนที่ 1 และสวนที่ 2 ถูกนําไปผสมอัดรีดดวยเครือ่งอัดรีดพลาสติก
แบบสกรูคูโดยกําหนดใหมีอุณหภูมิในแตละโซนดังนี ้ 90/100/110/120/130/120/110/100 องศา-
เซลเซียส ที่ความเร็วรอบสกร ู60 รอบตอนาที เสนพลาสตกิผสมที่ถูกรีดออกมาจากเครื่อง จะไมใชน้ํา
ในการหลอเย็น แตใชลมเปาในการทําใหเสนพลาสตกิเย็นตัวลง จากนั้นพอลิเมอรผสมในสูตรตางๆ จะ
ถูกตัดเปนช้ินเล็กๆ ดวยเครื่องตัดเม็ดพลาสติก เพื่อใชในการข้ึนรูปเปนฟลมตอไป 

 3.3.3 กระบวนการเปาขึน้รปูฟลมพลาสตกิ 

 เม็ดพลาสติกผสมทุกสูตรถูกนํามาข้ึนรปูเปนฟลมบาง หนา 50 ไมครอน ดวยเครื่องเปาฟลม 
โดยกําหนดใหมีอุณหภูมิของทุกโซนเปน 180 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบมอเตอร 250-300 รอบตอ
นาที และความเร็วรอบของลูกกลิ้ง Nip roll 15-16 รอบตอนาที โดยปรบัความหนาฟลมดวย
ความเร็วรอบของลูกกลิ้ง Nip roll และความเร็วรอบมอเตอร 
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ภภาพที ่3.1 เครื่องเปาฟลมที่ใชในงานวิจัย 

 3.3.4 การทดสอบสมบตัทิางความรอนของฟลม LDPE ผสม EVA ดวยเทคนคิ Differential 

scanning calorimetry (DSC) 

 ฟลมตัวอยางถูกตัดใหเปนแผนหนัก 5-10 มิลลิกรัม แลวบรรจลุงในภาชนะอะลูมิเนียม 

จากนั้นนําไปทดสอบดวยเครื่อง DSC ในสภาวะแกสไนโตรเจน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ถึง 200 

องศาเซลเซียส ดวยอัตราการใหความรอน 10 องศาเซลเซยีสตอนาที ทดสอบในโหมดใหความรอน-

ทําใหเย็นตัว-ใหความรอน (Heat – Cool - Heat) โดยการใหความรอนครั้งแรก แลวทําใหเย็นตัวใน
อัตราที่คงท่ี เปนการกําจัดประวัติทางความรอนที่เกิดจากกระบวนการข้ึนรปูและการเตรียมตัวอยาง 
จากนั้นบันทึกขอมลูคาอุณหภูมิการหลอมเหลว (Tm) ของการใหความรอนในครั้งทีส่อง 

 3.3.5 การศกึษาสณัฐานวทิยาของฟลม LDPE ผสม EVA ดวยเทคนคิ Scanning electron 

microscopy (SEM) 

 ตัดฟลมตัวอยางขนาด 10x1 ตารางเซนติเมตร นําไปหกัในไนโตรเจนเหลว เพื่อใหฟลมเกิด
การแตกหกัแบบเปราะ จากนั้นนําฟลมที่แตกหักไปจุมลงใน Xylene ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
นาน 6 ช่ัวโมง เพื่อให Xylene กําจัดเฟส EVA ออกไป จากนั้นนําช้ินงานที่ตองการทดสอบไปเคลือบ
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ทอง แลวทําการศึกษาสัณฐานวิทยาดวยเครือ่ง SEM ที่ความตางศักย 15 กิโลโวลต ดวยกําลังขยาย 
5000 เทา บันทกึภาพท่ีไดและสังเกตลกัษณะพื้นผิวของฟลม 

  3.3.6 การทดสอบสมบตัเิชงิกลดวยการดงึยดื (Tensile testing) ของฟลม LDPE ผสม EVA 

 ตัดฟลมตัวอยางใหเปนแผนสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 120x20 มลิลเิมตร พรอมวัดความหนาเฉลี่ย
ของฟลมทั้งแผน ทําการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D882 ใช Load cell ขนาด 5 กิโลนิวตัน โดย
ใหมีระยะหางของหัวหนีบเริม่ตน (Initial grip separation) 50 มิลลิเมตร ดวยอัตราเร็วในการดึงยืด 
500 มิลลเิมตรตอนาที สังเกตคา Elongation at break, Tensile strength และ Young’s 

modulus ที่ได โดยจะทําการทดลองซ้ําอยางนอย 5 ครั้งแลวนําไปหาคาเฉลี่ย 

 3.3.7 การพสิจูนเอกลกัษณของสารสกดัจากเปลอืกเงาะดวยเทคนคิ Fourier transform 

infrared spectroscopy  (FT-IR) 

 นําสารสกัดจากเปลือกเงาะที่อบแหงปรมิาตร 0.5 มิลลลิิตร ใสลงในภาชนะที่ใชสําหรับ
ของเหลวของเครื่อง FT-IR ทดสอบสารตัวอยางในโหมดสองผาน (Transmittance) ชวงเลขคลื่น 
4000 – 400 cm-1 ที่ 32 สแกน 

 3.3.8 การศกึษาการสลายตวัทางความรอนของสารสกดัจากเปลอืกเงาะดวยเทคนคิ 
Thermogravimetric Analysis (TGA) 

 นําสารสกัดจากเปลือกเงาะปริมาตร 0.1 มิลลลิิตร ใสลงในภาชนะของเครื่อง TGA แลวปดฝา 
ทดสอบในโหมดแสกนอุณหภูมิ ตั้งแต 50 ถึง 600 องศาเซลเซียส ดวยอัตราการใหความรอน 10 
องศาเซลเซียสตอนาที ในสภาวะแกสไนโตรเจน แลวสังเกตชวงอุณหภูมิการสลายตัวในแตละข้ัน 

 3.3.9 การตรวจวดัความเขมขนทีเ่หลอืของสารสกดัจากธรรมชาตใินฟลมหลงักระบวนการ
ขึน้รปู 

 นําฟลมที่ไดในแตละสูตรมาตัดใหเปนแผนเล็ก ปริมาณ 5 กรัม แลวทําการสกัดแบบ 
Soxhlet ในตัวทําละลายเอทานอลปริมาตร 200 มิลลิลิตร นาน 18 ช่ัวโมง แลวนําสารที่ไดจากการ
สกัดไปวัดความเขมขนดวยเทคนิค UV-VIS Spectroscopy ที่ความยาวคลื่น 200-800 นาโนเมตร 
โดยเปรียบเทียบคาการดูดกลืนของสารตัวอยางท่ีไดกับกราฟมาตรฐานท่ีไดจากการเตรียมสารละลาย
ของสารสกัดแตละชนิดที่ทราบความเขมขนแนนอน ยกเวนฟลมทีผ่สมสารสกัดจากเปลือกมังคุดและ
เปลือกเงาะ ไมสามารถทดสอบหาความเขมขนได เนื่องจากสารสกัดดังกลาวเปนของแข็งที่ไมสามารถ
สกัดออกจากฟลมไดดวยเอทานอล 
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  3.3.10 การทดสอบสมบตักิารยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยี 
 ทดสอบประสทิธิภาพในการตานแบคทเีรียดวยเทคนิค Dynamic shake flask test 

method ดัดแปลงจากมาตรฐาน ASTM E2149-10 ซึ่งแบคทีเรียที่ใชทดสอบไดแก 
Staphylococcus aureus และ Escherichia coli 0157:H7  ตัดฟลมทดสอบใหเปนแผนเลก็ 
ปริมาณ 4 กรัม จากนัน้ทําการทดสอบโดยการแชฟลมตัวอยางที่ผานการฆาเช้ือจลุินทรียแลวลงใน
อาหารเลี้ยงเช้ือทีเ่ตรียมไว จากนั้นใสแบคทีเรียที่ความเขมขนประมาณ 108 CFU ตอมลิลลิิตรลงไป 
ปดจุกใหแนนแลวนําไปบมเพาะเช้ือดวยเครื่องเขยาแบบควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูม ิ 37 องศา-
เซลเซียส ความเร็วรอบ 150 รอบตอนาที เปนเวลา 20 ช่ัวโมง หลังจากนั้นหาความเขมขนของ
แบคทีเรียในภาชนะดวยการเจือจางเปนลําดับ (10-fold serial dilutions) ใหมีความเขมขนท่ี
เหมาะสมสําหรบัการนับจานวนโคโลนีบนจานเพาะเช้ือ ซึ่งสามารถนับจานวนโคโลนีของเช้ือแบคทเีรีย
ที่ไดดวยเทคนิค Drop plate เปรียบเทียบกบัจํานวนโคโลนีของเช้ือแบคทเีรียที่ไดจากขวดควบคุมที่มี
ฟลมที่ไมเติมสารสกัดจากธรรมชาติ และคํานวณหาประสิทธิภาพการตานทานตอเช้ือแบคทเีรีย (%) 

ของฟลม แตละชนิดที่ทําการทดสอบดงัสมการ 

 ประสิทธิภาพการยบัยั้งเช้ือแบคทเีรีย (%) = 
A

 BA  100 (3.1) 

 A คือ จํานวนโคโลนีที่นับไดตอ 1 มิลลิลิตรของ flask ที่ใสฟลมควบคุม (ไมไดใสสารสกัด) 

 B คือ จํานวนโคโลนีที่นบัไดตอ 1 มิลลลิิตรของ flask ที่ใสฟลมผสมสารสกัดจากธรรมชาติ 

 3.3.11 การทดสอบสมบตักิารซมึผานของออกซเิจนและไอน้าํ 
 นําฟลมแตละสูตรมาตัดใหเปนแผนสีเ่หลี่ยมผืนผาขนาด 100 x 150 มิลลิเมตร แลวนําไป
ทดสอบสมบัติการซึมผานของออกซเิจนดวยเครื่อง Oxygen permeation tester ที่อุณหภูมิ 23 
องศาเซลเซียส ความช้ืนสมัพันธ 0% ตามมาตรฐาน ASTM D3985-05 สวนสมบัติการซึมผานของไอ
น้ําจะทดสอบดวยเครื่อง Water vapor permeation tester ที่อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส ความช้ืน
สัมพัทธ 90% ตามมาตรฐาน ISO 15106-1 : 2003 (E) โดยทดสอบผานทางศูนยการบรรจหุีบหอไทย 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

 3.3.12 การทดสอบสมบตักิารยบัยัง้เชือ้ราและการเนาเสยีของอาหาร 
  นําฟลมแผนมา Seal ปดใหสนทิทัง้ 3 ดานใหเปนถุงขนาด 60 x 40 มิลลเิมตร บรรจุตัวอยาง
มะเขือเทศทีห่ั่นเปนแวนครึง่ซีก 1 ช้ินตอ 1 ถุงแลวนําไป Seal อีกดานที่เหลือใหสนิท จากนั้นเก็บ
มะเขือเทศไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ  10  องศาเซลเซียส นาน 2 เดือน แลวถายรปูเปรียบเทียบเช้ือราและ
การเนาเปอยของมะเขือเทศ 
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บบทที ่4 

ผลการทดลองและวจิารณผลการทดลอง 

 เนื่องจากวัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีคือปรบัปรุงสมบัติบรรจภัุณฑฟลมหออาหาร LDPE ที่
นิยมใชในอุตสาหกรรมอาหารท่ัวไปใหมีสมบัติตานเช้ือแบคทีเรียไดดวยนํ้ามันหอมระเหย ดังนั้น จึง
แบงผลการวิจัยออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 ศึกษาผลของปริมาณ EVA ในฟลม ตอความเขากันได และสมบัติเชิงกลของฟลม 
LDPE 

 สวนที่ 2 ศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารสกัดจากธรรมชาติ ตอสมบัติของฟลม LDPE 

ผสม EVA 

4.1 ศกึษาผลของปรมิาณ EVA ในฟลม ตอความเขากนัได และสมบตัเิชงิกลของฟลม LDPE 

 4.1.1 ผลของปรมิาณ EVA ตอสมบตัคิวามเขากนัไดของฟลม LDPE 

 ผลการทดสอบ DSC ของฟลม LDPE ที่ผสม EVA 0, 2.5, 10, 20 และ 100% โดยนํ้าหนัก 
แสดงดังภาพท่ี 4.1 
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ภาพที ่4.1 กราฟ DSC ของฟลมผสม LDPE และ EVA ที่สัดสวนตางๆ 

∆H = 103.98 J/g 

∆H = 24.70 J/g 
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 จากภาพที่ 4.1 พบวามีชวงของการดูดกลืนพลังงานที่อุณหภูมิ 80-115 องศาเซลเซียส โดย
พลังงานที่ดูดกลืนหรือการเปลี่ยนแปลงเอนทาลป (∆H) ในชวงนี ้ ถือเปนพลังงานที่ใชในการ
หลอมเหลวผลึก ซึ่งพบวาอุณหภูมหิลอมเหลวของฟลม LDPE บริสทุธ์ิเทากบั 107.70 องศาเซลเซียส  
และอุณหภูมหิลอมเหลวของฟลม EVA บรสิุทธ์ิเทากับ 85.99 องศาเซลเซียส สวนอุณหภูมิ
หลอมเหลวของฟลม LDPE ที่ผสม EVA 10% และ 20% โดยนํ้าหนักพบวามี 2 ตําแหนง ซึ่งตรงกับ
อุณหภูมิหลอมเหลวของฟลม LDPE บรสิุทธ์ิ และอุณหภูมิหลอมเหลวของฟลม EVA บรสิุทธ์ิ จึง
สามารถบงช้ีไดวาฟลมดังกลาวเปนฟลมผสมแบบไมเปนเนื้อเดียวกัน (Immiscible blend) ซึ่งตรงกับ
ผลการทดลองของ Faker และคณะ [25] ที่ผสม LDPE และ EVA ดวยเครื่องผสมระบบปด (Internal 

mixer) และข้ึนรูปโดยใชแมพมิพแบบกดอัด (Compression molding) 
 สวนฟลม LDPE ที่ผสม EVA 2.5% โดยนํ้าหนัก พบวามีอณุหภูมิหลอมเหลวของฟลม LDPE 
ตําแหนงเดียว โดยไมพบอุณหภูมิหลอมเหลวของ EVA เนือ่งจากปรมิาณ EVA ไมมากพอที่จะทําให
สังเกตเห็นพีคการหลอมเหลวของ EVA ไดอยางชัดเจน อีกทั้งธรรมชาติของผลึก EVA ใชพลังงานใน
การหลอมผลึกนอยกวา LDPE จึงพบวามีการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปนอยกวาเม่ือเทียบกับ LDPE 

นอกจากนีย้งัพบวาอุณหภูมหิลอมเหลวของ EVA อยูในชวงเริ่มตนของการหลอมเหลวของ LDPE ทํา
ใหสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางความรอนของ EVA ไดยากข้ึนอีกดวย เชนเดียวกับผลการทดลองของ 
Mandelkern และคณะ [70] 

 อยางไรก็ตาม แมวาฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA จะเปนฟลมผสมที่ไมเปนเนื้อเดียวกัน 
แตหมูเอทีลีนในสายโซหลกัของ LDPE และ EVA นั้นสามารถเขากันไดดังภาพที่ 4.2 ดังนั้นจึงอาจ
กลาวไดวาฟลมผสม LDPE กับ EVA มีความเขากันได (Compatible) [25] 

 
ภภาพที ่4.2 หมูเอทีลีนในสายโซ LDPE และ EVA 

 สําหรับปริมาณผลกึของฟลม LDPE บรสิุทธ์ิ และฟลม EVA บริสทุธ์ิ สามารถคํานวณไดจาก
คา ∆H ดังสมการที่ 4.1 

 Xc = 
o
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f
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H

Δ

Δ
x 100 (4.1) 

 โดยที่ Xc คือ เปอรเซ็นตความเปนผลกึ สวนคา fHΔ และ o
fHΔ คือ คาเอนทาลปของการ

หลอมเหลวผลึกในสารตัวอยาง และคาเอนทาลปของการหลอมเหลวพอลิเมอรที่มีความเปนผลึก 
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100% ตามลําดับ ซึ่ง o
fHΔ ของพอลเิอทลีีนและ EVA เทากับ 277.1 และ 68.0 จูลตอกรัมตามลําดับ 

[71, 72] พบวาฟลม LDPE บริสุทธ์ิ มีความเปนผลกึ 37.5% ในขณะที่ฟลม EVA บรสิุทธ์ิ มีความเปน
ผลึก 36.3% 

 นอกจากนี้พบวาขนาดของผลึก มีผลตอความใสของฟลมดังภาพที่ 4.3 ซึ่งพบวาฟลม EVA 

บรสิุทธ์ิ มีความใสมากกวาฟลม LDPE บรสิุทธ์ิ จากงานวิจัยของ Shi และคณะ [71] พบวา โดย
ธรรมชาติแลว LDPE มีขนาดผลึกใหญกวา EVA ดังนั้น เมื่อแสงสองผานผลึกของ LDPE ทําใหแสงเกิด
การกระเจิงจนเห็นเปนฟลมขุนเล็กนอย ในขณะที่ EVA มีขนาดผลึกเลก็กวา LDPE ทําใหแสงสองผาน
ผลึกไดโดยไมเกิดการกระเจิง จึงปรากฏเปนฟลมใส ดังนั้นย่ิงเติม EVA ลงไปในเฟส LDPE ก็ยิ่งทําให
ฟลมมีความใสมากขึ้นตามสัดสวน EVA ที่เติมลงไป โดยจะเห็นไดชัดในฟลม LDPE ที่ผสม EVA 20% 

โดยน้ําหนัก 

 
ภภาพที ่4.3 ความใสของฟลมผสม LDPE และ EVA ที่สัดสวนตางๆ 

 ผลการทดสอบโครงสรางทางสัณฐานวิทยาของฟลม LDPE ที่ผสม EVA 0, 2.5, 10 และ 
20% โดยน้ําหนัก ตามภาพตัดขวางของฟลม (ในทิศทาง Transverse direction) แสดงดังภาพที่ 4.4 
และความยาวของอนุภาค EVA แสดงดังตารางที่ 4.1 

จากภาพที่ 4.4a พบวาฟลม LDPE มีเฟสเดียว เปนเนื้อเดียวกัน  มีความขรุขระบางเล็กนอย
เน่ืองจากกระบวนการหกัช้ินงาน สวนฟลม LDPE ที่ผสม EVA 2.5% ดังภาพที่ 4.4b พบวามีรูชองวาง

LDPE บริสุทธิ ์

EVA 2.5% 

EVA 10% 

EVA 20% 

EVA บริสุทธิ์ 
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รูปวงรี มีความยาว 1.062 ไมครอนดังแสดงในตารางท่ี 4.1 ซึ่งเปนเฟสของ EVA ที่ถูกกําจัดออกดวย 
Xylene การที่อนุภาค EVA เกิดเปนวงรเีนื่องจากกระบวนการข้ึนรปูฟลม ทําใหเกิดความเคนเฉือน 
(Shear stress) ในขณะที่เปาลมเขาดานใน ทําใหลูกโปง (Bubble) ขยายตัวออกตามแนวขวาง 
อนุภาคของ EVA จึงถูกเฉือนทําใหแบนลงจนเกิดเปนวงรี ผลการทดลองนีส้อดคลองกบังานวิจัยของ 
Bing Na และคณะ [73] ที่พบวาอนุภาค EVA ในเฟส HDPE สามารถเกิดเปนวงรีไดเม่ือไดรับแรง
เฉือนจากกระบวนการฉีดพลาสตกิแบบ Dynamic packing injection molding  

 
 

 
ภภาพที ่4.4 ภาพพื้นทีห่นาตัดตามทิศทาง Transverse direction ของฟลม LDPE ผสม EVA (a) 0%, 

(b) 2.5%, (c) 10% และ (d) 20% โดยนํ้าหนัก ที่กําลังขยาย 5000 เทา 

ตารางที ่4.1 ความยาวของอนุภาค EVA ในฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่สัดสวนตางๆ 

ฟลม  LDPE ผผสม EVA  EVA 2.5% EVA 10% EVA 20% 

ขนาดอนภุาค EEVA เฉลีย่ ((μm)  1.062 ± 0.467 0.476 ± 0.260 3.112 ± 1.062 

เนื่องจากวาเฟส LDPE และเฟส EVA แยกออกจากกันอยางชัดเจน ฟลมผสมระหวาง LDPE 

กับ EVA จึงถือวาเปนฟลมผสมแบบไมเปนเนื้อเดียวกัน (Immiscible blend) สําหรับฟลม LDPE ที่
ผสม EVA 10% ในภาพท่ี 4.4c พบวาเฟส EVA กระจายตัวไดอยางสม่ําเสมอทั่วช้ินงานโดยท่ีอนุภาค
ของ EVA มีขนาด 0.476 ไมครอน แสดงวาอนุภาคของ EVA ไมเกิดการเกาะกลุมรวมตัวกัน สวนฟลม 

SEI 15.00 kV, 2 μm 

(a.) 

SEI 15.00 kV, 2 μm 

(b.) 

SEI 15.00 kV, 2 μm 

(c.) 

SEI 15.00 kV, 2 μm 

(d.) 
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LDPE ที่ผสม EVA 20% ในภาพท่ี 4.4d พบวาอนุภาค EVA เกาะกลุมรวมตัวเปนเฟสใหญข้ึนเมื่อ
เทียบกับฟลม LDPE ที่ผสม EVA ในสัดสวนอื่นๆ และพบวามีความยาวของอนุภาคสูงถึง 3.112 
ไมครอน ซึ่งเกิดจากปรมิาณ EVA ที่มากเกินไปจนทําใหอนุภาค EVA เกิดการรวมตัวกันเอง 

  4.1.2 ผลของปรมิาณ EVA ตอสมบตัเิชงิกลของฟลม LDPE 

 ผลการทดสอบการดงึยืดดวยเครื่อง Universal testing machine ของฟลม LDPE ที่ผสม 
EVA 0, 2.5, 10, 20 และ 100 %โดยน้ําหนัก แสดงดังภาพที่ 4.5 

 
ภาพที ่4.5 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียดของฟลม LDPE ผสม EVA ใน

สัดสวนตางๆ 

 จากภาพที่ 4.5 สามารถแบงพฤติกรรมการดึงยืดไดเปน 2 ชวง ไดแก ชวงการเสียรูปแบบ
ยืดหยุน (Elastic Deformation) ซึ่งเปนข้ันแรกของการเสยีรูปและชวงการเสียรูปแบบถาวร (Plastic 

deformation) โดยมีจุดคราก (Yield point) เปนจุดแบงชวงพฤติกรรมทั้ง 2 ชวง ซึ่งฟลมแตละชนิด
เปนพอลิเมอรแบบกึ่งผลึก สามารถอธิบายกลไกการเสียรูปไดดังภาพท่ี 4.6 

EVA บริสุทธิ์ 

EVA 10% 
EVA 20% 

EVA 2.5% 

LDPE บริสุทธิ ์
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ภภาพที ่4.6 ข้ันตอนการเสียรปูของพอลิเมอรกึ่งผลกึ [74] 

 ในชวงแรกของการดงึยืดหรือชวงอิลาสติกนั้น พบวาเกิดการเสียรปูทีบ่รเิวณอสัณฐานกอน 
โดยสายโซที่พันกันอยูในบรเิวณดังกลาวจะยืดออก และจัดเรียงตัวตามแนวดึง จากนั้นเมื่อใหแรงดึง
เพิ่มข้ึนไปอกี บริเวณผลึกจะแยก ออกจากกันเปนสวนๆ โดยยังเช่ือมกันดวย Tie chain ดังแสดงใน
รูปที ่4.6d และในข้ันสุดทาย ผลกึและ Tie chain จะจัดเรยีงตัวในทิศทางเดียวกันกบัแนวแรงดงึและ
เกิดการเสยีรปูอยางถาวร ดังนั้นการเสียรปูจากแรงดงึของพอลิเมอรกึ่งผลกึทําใหเกิดโครงสรางที่มีการ
จัดเรียงตัวที่เปนระเบียบมากขึ้น 

 สําหรับฟลม LDPE บริสทุธ์ิ พบวามีความแข็งแรง ณ จุดครากทีสู่งกวาฟลม EVA ซึ่งอธิบาย
ไดจากชวงการเสียรูปแบบยืดหยุน ซึง่เกิดในสวนที่เปนอสณัฐาน เมื่อพิจารณาโครงสรางทางเคมีของ 
LDPE พบวามีลกัษณะเปนกิ่งยาว ทําใหเกิดการเกี่ยวพันกนัของสายโซ (Entanglement) ไดดีกวา 
EVA จึงตองใชความเคนเยอะกวาในการทําใหสายโซที่พันกนัอยูน้ันยืดออกจนถึงจุดคราก สงผลใหมี
คา Young’s modulus สูงกวา EVA ในขณะที่ EVA ไมมีกิง่ยาว การเก่ียวพันกันของสายโซจึงไมมาก
เทา LDPE ทําใหใชความเคนนอยกวาในการยืดสายโซในสวนอสัณฐาน สวนชวงหลงัจุดครากทีเ่กิด
การเสียรปูอยางถาวร พบวาทัง้ฟลม LDPE ฟลม EVA และฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA สามารถ
จัดเรียงตัวใหเปนระเบียบจนกลายเปนผลึกได (Stress induced crystallization) อยางไรก็ตาม
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พบวาฟลม EVA มีคา Elongation at break มากกวาและมี Tensile strength สูงกวาฟลม LDPE 

เน่ืองจากโครงสรางทางเคมีของ EVA ที่ไมมีกิ่ง ทําใหสายโซแพ็คเปนผลึก เกิดเปนโครงสรางที่แข็งแรง
ไดดีกวาฟลม LDPE สังเกตไดจากการท่ีฟลมเปลี่ยนเปนสีขาวขุน (Whitening zone) กอนที่ช้ินงาน
จะเกิดการแตกหัก ทําใหคา Elongation at break และ Tensile strength สูงกวา LDPE ในขณะที่
โครงสรางของ LDPE ที่เปนโซกิง่ ไมสามารถเกิดผลึกไดดีนัก จึงมีคา Elongation at break และ 
Tensile strength ต่ํากวา 
 คา Elongation at break, Tensile strength และ Young’s modulus ของฟลม LDPE ที่
ผสม EVA ในสัดสวนตางๆ จะถูกนําไปเปรียบเทียบกบักฎการผสม (Mixing rule) โดยคํานวณไดจาก
สมการที่ 4.2 

 Em = x1E1 + x2E2 (4.2) 
 โดยที่ Em  คือ คาสมบัติของฟลมผสมระหวาง LDPE และ EVA ที่สัดสวนตางๆ ไดแก  

 Elongation at break, Tensile strength และ Young’s modulus 

   E1 คือ คาสมบัติของฟลม LDPE 

   E2 คือ คาสมบัติของฟลม EVA 

   x1 คือ สัดสวนโดยนํ้าหนัก (Weight fraction) ของ LDPE 

   x2 คือ สัดสวนโดยนํ้าหนัก (Weight fraction) ของ EVA 

 
ภภาพที ่4.7 คา Elongation at break (%) ของฟลม LDPE ที่ผสม EVA 0, 2.5, 10, 20 และ 100 %

โดยน้ําหนักที่ไดจากการทดลอง เปรียบเทียบกับกฎการผสม 
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ภภาพที ่4.8 คา Tensile strength (MPa) ของฟลม LDPE ที่ผสม EVA 0, 2.5, 10, 20 และ 100 %

โดยน้ําหนักที่ไดจากการทดลอง เปรียบเทียบกับกฎการผสม 

 
ภาพที ่4.9 คา Young’s modulus (MPa) ของฟลม LDPE ที่ผสม EVA 0, 2.5, 10, 20 และ 100 %

โดยน้ําหนักที่ไดจากการทดลอง เปรียบเทียบกับกฎการผสม 

 จากภาพที่ 4.8 และ 4.9 พบวาคา Tensile strength และ Young’s modulus มีคาเปนไป
ตามกฎการผสม กลาวคือ ยิ่งเพิ่มปรมิาณ EVA ลงไปในเฟส LDPE มาก ยิ่งทําใหคา Tensile 

strength เพิ่มข้ึน และ Young’s modulus ลดลงตามสัดสวนของ EVA ที่เติมลงไป สวนคา 
Elongation at break ในภาพท่ี 4.7 ที่ไดจากการทดลอง พบวามีคาสูงกวาคาที่ไดจากการคํานวณ
ตามกฎการผสม โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับฟลม LDPE ที่ผสม EVA 10% โดยนํ้าหนัก เพราะวา
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อนุภาคของ EVA มีการกระจายตัวในเฟส LDPE ที่ดี ดังภาพที่ 4.4c อีกทัง้ขนาดอนุภาคที่เลก็ทีสุ่ดใน
ตารางที่ 4.1 ทําใหมีการกระจายตัวของพลังงานไดดี เมื่อไดรับความเคนเพิ่ม บรเิวณที่ไดรับแรงเคน
มาก จะสามารถกระจายความเคนสูอนุภาคบริเวณใกลเคียงไดดี [75] 

 ดังนั้น จากผลการศึกษาทางสัณฐานวิทยาและสมบัตเิชิงกลของฟลม พบวาฟลมที่ผสม EVA 

10% โดยน้ําหนัก เปนสูตรทีเ่หมาะสมในการนําไปผสมกบัสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อทําการศึกษาตอ
ในหัวขอ 4.2 อีกทั้งจากงานวิจัยของ Mistry [51] พบวาฟลม LDPE ที่ผสม EVA 10% โดยนํ้าหนัก ที่
ข้ึนรูปดวยกระบวนการอัดข้ึนรูป เปนสัดสวนที่เหมาะสมในการชะลอการระเหยของสารสกัดจาก
ธรรมชาติของฟลมในระหวางจัดเก็บ รวมทัง้งานวิจัยของ รศ.ดร.ภาณุวัฒน สรรพคุณ [17] ก็ได
เลือกใชฟลม LDPE ที่ผสม EVA 10% โดยนํ้าหนัก มาผสมกับ Linalool ซึ่งเปนสารสําคัญในนํ้ามัน
หอมระเหยโหระพา เพื่อทําเปนบรรจุภัณฑอาหารตานแบคทีเรียในระยะยาวอีกดวย 

44.2 ศกึษาผลของชนดิและปรมิาณของสารสกดัจากธรรมชาตติอสมบตัขิองฟลม LDPE ผสม EVA 

 4.2.1 ผลของสารสกดัจากเปลอืกเงาะตอสมบตัขิองฟลม LDPE ผสม EVA 

  4.2.1.1 ผลการทดสอบสารสกดัจากเปลอืกเงาะดวยเทคนคิ FTIR 

 เนื่องจากในงานวิจัยน้ี ผูทําวิจัยไดทําการสกัดสารสกัดจากเปลือกเงาะเอง จึงจําเปนตองนํา
สารสกัดที่ได มาวิเคราะหดวยเทคนิค FTIR   เพื่อวิเคราะหหมูฟงกชัน ดังภาพที ่4.10 
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ภาพที ่4.10 สเปกตรัม FTIR ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ 

 จากภาพสเปกตรัม FTIR ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ สามารถวิเคราะหหมูฟงกชันจากพีคที่
สําคัญไดดังตารางที่ 4.2 
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ตารางที ่4.2 หมูฟงกชันที่ตําแหนงพีคตางๆ ของสเปกตรัม FTIR ของสารสกัดจากเปลอืกเงาะ 
ชวงของพคี  พคี  หมูฟงกชนั  รายละเอยีด  

3700-3000 3393 O-H stretching แอลกอฮอลท่ีเกิดพันธะไฮโดรเจน 

2930-2940 2934 C-H stretching หมู CH2 ของอัลเคน 

1730-1705 1715 C=O stretching หมูเอสเทอรของสารประกอบอะโรมาติก 

1600-1450 

1615 

C=C stretching 
เบนซีนและเบนซีนที่มหีมูแทนที ่ ความ
เขมไมแนนอน อาจมี 1-4 แถบ [76] 

1524 

1447 

1300-1100 1217 C-O stretching หมูเอสเทอรของสารประกอบอะโรมาติก 

1050-1040 1045 Aromatic–O stretching หมูเอสเทอรของสารประกอบอะโรมาติก 

770-750 760 C=C bending (out of plane) วงแหวนเบนซีน 

 

ภาพที ่4.11 โครงสรางทางเคมีของ Geraniin 

 สารสําคัญในสารสกัดจากเปลือกเงาะน้ัน จัดเปนสารประเภท Hydrolysable tannin โดยม ี
Geraniin เปนองคประกอบหลัก ซึ่งมีโครงสรางทางเคมีดงัภาพที่ 4.11 จากสเปกตรมั FTIR ในภาพท่ี 
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4.10 พบพีคท่ีตําแหนง 3393 cm-1 ซึ่งมีชวงของพีคที่กวาง แสดงถึงเอกลกัษณของหมู O-H ของ 
แทนนินในสารสกัดจากเปลือกเงาะซึง่เปนหมูไฮดรอกซิลดังตารางที่ 4.2 นอกจากนี้แทนนินยังมหีมู
เอสเทอรที่ติดกบัสารประกอบอะโรมาติก ณ ตําแหนงของพีคท่ี 1715 cm-1 ซึ่งเปนตําแหนงการยึด
ของพันธะ C=O และพีคที่ 1217 cm-1 และ 1045 cm-1 ซึ่งเปนตําแหนงการยึดของพันธะ C-O ใน
สารประกอบเอสเทอร สวนวงแหวนเบนซีนหรือหมูอะโรมาติกซึ่งพบเปนจํานวนมากในแทนนิน ได
แสดงเอกลกัษณใหเห็นในพีค 1615 cm-1, 1524 cm-1และ 1447 cm-1 โดยท้ัง 3 พีค แสดงการยืด
ของพันธะ C=C ในวงแหวนเบนซีน รวมทั้งพีค 760 cm-1 ก็แสดงการงอออกจากระนาบของวงแหวน
เบนซีนเชนกัน ซึง่พบวาพีคและลักษณะของพีคที่เกิดข้ึน มีคาใกลเคียงกับแทนนินในงานวิจัยของ 
Pantoja-Castro และ GonzaLez-RodriGuez [77] ดังนั้นจึงสรปุไดวาสารท่ีสกัดไดจากเปลือกเงาะ
เปนสารแทนนิน นอกจากนี้จากงานวิจัยของ Thitilertdecha และคณะ [32] ยังพบวาสารสกัดจาก
เปลือกเงาะเปนสารแทนนินประเภท Hydrolysable tannin อีกดวย 

   4.2.1.2 ผลการทดสอบสารสกัดจากเปลือกเงาะดวยเทคนิค TGA 

 เนื่องจากฟลมที่ผสมสารสกัดจากเปลือกเงาะมีกลิ่นไหมที่มาจากสารสกัดและเปลี่ยนสภาพ
สารสกัดจากของเหลวเปนอนุภาคของแข็งสีดํา จึงคาดวาสารสกัดดังกลาวนั้นเกิดการเสื่อมสภาพทาง
ความรอน จึงนําสารสกัดจากเปลือกเงาะไปทําการทดสอบวิเคราะหการสลายตัวทางความรอนดวย
เทคนิค Thermogravimetric analysis ดังภาพที่ 4.12 
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ภาพที ่4.12 กราฟ TGA ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ 

 จากภาพที่ 4.12 สามารถแบงการสลายตัวไดเปน 3 ข้ัน  พบวาสารสกัดจากเปลือกเงาะ เริ่ม
การสลายตัวข้ันแรกที่ 72.22 องศาเซลเซียสตามตารางที่ 4.3 และมีอัตราการสลายตัวสูงสุดทีอุ่ณหภูม ิ
84.46 องศาเซลเซียส พบวาเกิดจากการระเหยของน้ําและสารทีร่ะเหยงายออก รวมทัง้เกิดการเช่ือม-

ขวางของแทนนิน [77] จนกลายเปนของเหลวที่มีความหนืดสูง จากนั้นเม่ือใหความรอนกบัสาร
ตัวอยางจนถึงอุณหภูม ิ134.31 - 135.45 องศาเซลเซียสจงึเกิดการเสื่อมสภาพในข้ันที่ 2พบวามีอัตรา 

 

 

Step 1 
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ตตารางที ่4.3 อุณหภูมิการสลายตัว และสารทีส่ลายตัวในแตละข้ันของสารสกัดจากเปลือกเงาะ 

ลาํดบัขัน้การ
สลายตวั 

ชวงอณุหภมูกิาร
สลายตวั  

จดุเปลีย่นเวา ((Inflection 

point)  สารทีส่ลายตวั 
(อองศาเซลเซยีส)  (อองศาเซลเซยีส)  

1 72.22 - 96.28 84.46 น้ําและสารระเหย 
2 134.31 - 135.45 134.68 แทนนิน 

3 208.82 - 251.88 225.88 สารอื่นๆ (Residue) 

การลดลงของมวลสารตัวอยางทีสู่งสุด ณ อุณหภูมิ 134.68 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมทิี่ต่ํากวาที่
ใชในการข้ึนรูปฟลม จงึทําใหเกิดการสลายตัวของแทนนิน เกิดเปนสารประกอบคารบอนสีดํา 
(Charcoal) จากนั้นเม่ือเพิ่มอุณหภูมิในการทดสอบสงูข้ึน พบวาเกิดการสลายตัวอยางชาๆ ในข้ันที่ 3 
ซึ่งเปนการสลายตัวของสารประกอบคารบอนดังกลาว รวมทั้งสารอื่นๆ (Residue) ที่ไดจากการสกัด
เปลือกเงาะ เชน สารประกอบจําพวกพอลิแซ็กคาไรด (Polysaccharide) [78] นอกจากนี้ Garro 

Galvez และคณะ [79] ไดศึกษาการสลายตัวของแทนนนิ ประเภท Hydrolysable tannin ใน
สภาวะบรรยากาศพบวาท่ีอุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส เกิดปฏิกิริยา decarboxylation เกิดเปนสาร
คารบอนไดออกไซด สวนที่อุณหภูมิ 308 องศาเซลเซียสเกิดการสลายตัวของสารจําพวกไฮดรอกซลิ 
และที่อุณหภูมิสงูกวา 503 องศาเซลเซียส พบวาสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซเิดชันของสารประกอบ
คารบอนสีดํา กลายเปนคารบอนไดออกไซด น้ํา และคารบอนมอนอกไซด 

  4.2.1.3 ผลของสารสกดัเปลอืกเงาะตอสมบตักิารยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยีและเชือ้ราใน
อาหารของฟลม LDPE ผสม EVA 

 สําหรับผลการทดสอบสมบัติการยับยัง้เช้ือแบคทเีรียและเช้ือราในมะเขือเทศ ของฟลม LDPE 

ผสม EVA 10% ที่เติมสารสกัดจากธรรมชาติแตละชนิด แสดงในตารางที่ 4.4 และ 4.5 พบวาฟลมที่
ผสมสารสกัดจากเปลือกเงาะ 4% โดยน้ําหนัก ไมสามารถยบัยั้งเช้ือแบคทีเรีย S. aureus และ E. coli 

สวนการทดสอบกับมะเขือเทศพบวาเมื่อเปรียบเทียบกับฟลมควบคุม ฟลมท่ีผสมสารสกัดจากเปลอืก
เงาะทําใหมะเขือเทศมีการเปลี่ยนแปลงชากวา โดยสงัเกตจากของเหลวสีเหลอืงที่เริม่เกิดข้ึนรอบ
มะเขือเทศของฟลมควบคุมในวันที่ 7 ในขณะที่มะเขือเทศที่อยูในฟลมทีผ่สมสารสกัดจากเปลือกเงาะ 
พบวายังไมมีการเปลี่ยนแปลง จนกระทัง่มีของเหลวสเีหลอืง ไหลออกจากมะเขือเทศในวันที่ 20 
อยางไรก็ตามผูวิจัยถือวาไมสามารถยับยัง้เช้ือราและการเนาเสียในอาหารไดดีนัก เนื่องจากสารสกัด
จากเปลือกเงาะเสื่อมสภาพในระหวางขึ้นรปู ทําใหแทนนิน ซึ่งเปนสารยับยัง้เช้ือแบคทเีรียกลายเปน
สารประกอบคารบอนสีดํา ไมสามารถยับยั้งเช้ือแบคทเีรียและเช้ือราได อยางไรก็ตาม สําหรบัสารสกัด 
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ตตารางที ่ 4.4 ประสิทธิภาพการยบัยั้งเช้ือแบคทีเรียของฟลมทีผ่สมสารสกัดจากเปลือกเงาะและสาร 
  สกัดจากเปลือกเงาะบริสทุธ์ิ 

สารตวัอยาง 
ประสทิธภิาพการยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยี  (%)  

S. aureus  E. coli  

ฟลมผสมสารสกัดจากเปลือกเงาะ 4% 0 0 

สารสกัดจากเปลือกเงาะบริสทุธ์ิ 0.2 มิลลลิิตร 99.99 90.54 

ตารางที ่4.5 ภาพถายมะเขือเทศทีบ่รรจุในฟลมผสมสารสกดัจากเปลือกเงาะ เปรียบเทียบกับฟลมที่ 
  ไมผสมสารสกัดจากธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากเปลือกเงาะบริสทุธ์ิ พบวาสามารถยบัยั้งเช้ือแบคทีเรียไดทั้ง 2 ชนิด แตสารสกัดชนิดน้ีออกฤทธ์ิ
ยับยั้งเช้ือ E.coli ไดนอยกวาเข้ือ S. aureus เนื่องจากโครงสรางของแทนนิน มีหมู O-H เปนจํานวน
มาก ทําใหมีความเปนข้ัวสูง และมีความเปน Lipophilic ต่ํา จึงไมสามารถละลายช้ัน Lipoprotein 

และ Lipopolysaccharide ในเยื่อหุมเซลลของ E. coli ซึง่เปนแบคทีเรีย-แกรมลบไดดีนัก ในขณะที่ 
S. aureus เปนแบคทีเรียแกรมบวก พบวาเยื่อหุมเซลลเปนสารประเภท Peptidoglycan ซึ่งเปนสาร

เวลา (วนั) 
ฟลมทีไ่มผสมสารสกดั

จากธรรมชาต ิ 

ฟลมผสมสารสกดัจาก
เปลอืกเงาะ  4%% 
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ประเภทพอลิแซ็กคาไรด และกรดอะมโิน ซึ่งเขากันไดดีกับหมูกลโูคสของแทนนินประเภท 
Hydrolysable จึงทําใหสารสกัดจากเปลอืกเงาะสามารถแพรเขาไปในเซลล S. aureus งายกวา 

   4.2.1.4 ผลของสารสกดัเปลอืกเงาะตอสมบตัเิชงิกลของฟลม LDPE ผสม EVA 

ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลดวยการดึงยืดของฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติมสาร
สกัดจากเปลือกเงาะในสัดสวนตางๆ แสดงดงัภาพท่ี 4.13 - 4.15 

 

ภาพที ่4.13 คา Elongation at break ของฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติมสารสกัดจาก
เปลือกเงาะในสัดสวนตางๆ 

    
ภาพที ่4.14 คา Tensile strength ของฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติมสารสกัดจากเปลอืก

เงาะในสัดสวนตางๆ 
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ความเขมขนของสารสกัดจากเปลือกเงาะ (% โดยนํ้าหนัก) 
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ภภาพที ่4.15 คา Young's modulus ของฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติมสารสกัดจากเปลือก

เงาะในสัดสวนตางๆ 

 จากภาพที่ 4.13 พบวาเม่ือเติมสารสกัดจากเปลือกเงาะลงไปในฟลมผสมระหวาง LDPE กับ 
EVA ทําใหคา Elongation at break ลดลงเพราะสารสกัดจากเปลือกเงาะที่อยูในฟลม มีลักษณะเปน
อนุภาคของแข็ง ซึ่งเมื่อนําพื้นทีห่นาตัดของฟลม ไปสองดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน พบวามี
อนุภาคเกาะอยูบนพื้นผิวดังภาพที่ 4.16 ซึ่งอนุภาคเหลาน้ี จะทําใหเฟสของฟลมไมตอเนื่อง เกิดเปน
จุดรวมความเคน (Stress concentration) จึงทําใหฟลมเกิดการฉีกขาดในบริเวณดังกลาวไดงายกวา 
เมื่อเทียบกับฟลมท่ีไมไดผสมสารสกัดจากเปลือกเงาะ 

 

ภาพที ่4.16 ภาพ SEM ของฟลม LDPE ผสม EVA 10% ที่เติมสารสกัดจากเปลอืกเงาะ 4% โดย
น้ําหนัก ที่กําลังขยาย 5000 เทา 
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ความเขมขนของสารสกัดจากเปลือกเงาะ (% โดยนํ้าหนัก) 

SEI 15.00 kV,           2 μm 
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สวนคา Tensile strength ดังภาพที่ 4.14 พบวามีแนวโนมลดลงเม่ือเพิ่มปริมาณสารสกัด
จากธรรมชาติลงไป สวนคา Young's modulus ดังภาพที่ 4.15 พบวามีคาลดลง เมื่อเพ่ิมปริมาณสาร
สกัดจากเปลือกเงาะลงไปในฟลม ซึ่งอนุภาคของสารสกัดจากเปลือกเงาะที่สลายตัวเปนถานคารบอน 
ไมสามารถประพฤติตัวเปนสารเสริมแรงได เชนเดียวกับงานวิจัยของ Nitayaphat และคณะ [80] ที่
พบวาผงถานของไมไผที่ไมไดทําการปรับปรงุโครงสรางทางเคมี มีแรงยึดของรอยตอระหวางเฟส 
(Interfacial adhesion) ของผงถานไมดี และไมสามารถปรับปรุงความแข็งเกร็ง (Rigidity) ได ทําให
คา Young’s modulus ของฟลมลดลง 

  4.2.2 ผลของสารสกดัจากเปลอืกมงัคดุตอสมบตัขิองฟลม LDPE ผสม EVA 

 ฟลมที่ข้ึนรูปจากเม็ด LDPE ผสม EVA 10% และผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด พบวา
สามารถข้ึนรูปไดเฉพาะฟลมที่ผสมสารสกัดดังกลาวลงไป 0.5% และ 1% โดยนํ้าหนักเทานั้น  

  4.2.2.1 ผลของสารสกดัเปลอืกมงัคดุตอสมบตักิารยบัยัง้เชือ้แบคทีเรยีและเชือ้ราใน
อาหารของฟลม LDPE ผสม EVA 

 จากตารางที่ 4.6 และ 4.7 พบวาฟลมทีผ่สมสารสกัดจากเปลือกมังคุด 1% โดยนํ้าหนัก ไม
สามารถยบัยั้งเช้ือ E. coli และ S. aureus ได รวมทั้งเช้ือราและการเนาเสียในมะเขือเทศก็พบวาฟลม
ชนิดนี้ไมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือราไดเชนกัน โดยพบวาเริม่มีเช้ือราปกคลุม และมกีการเนา
เสียของมะเขือเทศในวันที่ 20 เชนเดียวกบัฟลมที่ไมไดผสมสารสกัดจากธรรมชาติ อยางไรก็ตาม 
พบวาสารสกัดจากเปลอืกมังคุดบรสิุทธ์ิ สามารถยบัยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ S. aureus ไดอยาง
สมบรูณ เพราะมีสาร α-mangostin เปนสารยับยั้งแบคทีเรยีที่อยูในเปลือกมังคุด แตไมสามารถยบัยั้ง
เช้ือ E. coli ไดเชนเดียวกับทีพ่บในงานวิจัยของ Palakawong และคณะ [81] คาดวาเกิดจากความ
เปน Lipophilic ของ α-mangostin ไมสามารถเขากันไดกับ Lipoprotein และ 
Lipopolysaccharide ในเยื่อหุมเซลลของ E. coli  

ตารางที ่4.6 ประสทิธิภาพการยับยัง้เช้ือแบคทีเรียของฟลมที่ผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุดและสาร 
  สกัดจากเปลือกมังคุดบรสิุทธ์ิ 

สารตวัอยาง 
ประสทิธภิาพการยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยี  (%) 

S. aureus E. coli 

ฟลมผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด 1% 0 0 

สารสกัดจากเปลือกมังคุดบรสิุทธ์ิ 0.16 กรัม 99.99 0 
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ตตารางที ่4.7 ภาพถายมะเขือเทศทีบ่รรจุในฟลมผสมสารสกดัจากเปลือกมังคุด เปรียบเทียบกบัฟลมที่ 
  ไมผสมสารสกัดจากธรรมชาติ 

เวลา (วนั) 
ฟลมผสมสารสกดั  
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ภาพที ่4.17 กราฟ TGA ของสารสกัดจากเปลือกมังคุด 

 เมื่อพจิารณาอุณหภูมิในการสลายตัวของสารสกัดจากเปลือกมังคุดดวยเทคนิค TGA ดังภาพ
ที่ 4.17 พบวาสารสกัดจากเปลอืกมงัคุด มีการสลายตัวที่อุณหภูมสิูงกวาอุณหภูมทิี่ใชในการข้ึนรปู
ฟลม ดังนั้นสารสกัดจากเปลือกมงัคุดที่อยูในฟลม จึงคาดวาไมเกิดการสลายตัวทางความรอน 

Onset  205.49 oC 

Inflection point 220.95 oC  

Endset  305.27 oC 

Residue  65.16 % 
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อยางไรก็ตามถึงแมวาสารสกัดจากเปลือกมงัคุดบรสิุทธ์ิ สามารถยับยั้งเช้ือ S. aureus ได แต
ฟลมผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด 1% โดยนํ้าหนัก ไมสามารถยบัยั้งเช้ือดังกลาวได คาดวาเปน
เพราะความเขมขนของสารสกัดไมมากพอทีจ่ะทําใหเกิดการยับยั้งแบคทเีรียและเช้ือราในอาหารได 

   4.2.2.2 ผลของสารสกดัเปลอืกมงัคดุตอสมบตัเิชงิกลของฟลม LDPE ผสม EVA 

 คา Elongation at break, Tensile strength และ Young’s modulus ของฟลมผสม
ระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติมสารสกัดจากเปลือกมงัคุดลงไป 0.5% และ 1% โดยนํ้าหนัก แสดงดัง
ภาพที่ 4.18 – 4.20 พบวาเมื่อเพิม่สารสกัดจากเปลือกมังคุดลงไปในฟลม LDPE ผสม EVA ทําใหคา 
Elongation at break, Tensile strength และ Young’s modulus ลดลง เพราะสารสกัดจาก
เปลือกมงัคุด มีอนุภาคเปนของแข็ง ดังแสดงในภาพท่ี 4.21 ทําใหเฟสของฟลมไมตอเนื่อง และเกิด 

Stress concentration เชนเดียวกับฟลมที่ผสมสารสกัดจากเปลือกเงาะ จึงทําใหฟลมเกิดการฉีกขาด
ในบริเวณดังกลาวไดงายกวา เมื่อเทียบกับฟลมที่ไมไดผสมสารสกัดจากเปลือกมงัคุด 

 
ภาพที ่4.18 คา Elongation at break ของฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติมสารสกัดจาก

เปลือกมงัคุดในสัดสวนตางๆ 

 
ภาพที ่4.19 คา Tensile strength ของฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติมสารสกัดจากเปลอืก

มังคุดในสัดสวนตางๆ 

400 

450 

500 

550 

600 

0 0.5 1 

El
on

ga
tio

n 
at

 b
re

ak
 (%

) 

ความเขมขนของสารสกัด (% โดยนํ้าหนัก) 

10.0 

11.0 

12.0 

13.0 

14.0 

15.0 

0 0.5 1 

Te
ns

ile
 S

tre
ng

th
 (M

Pa
) 

 

ความเขมขนของสารสกัด (% โดยนํ้าหนัก) 
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ภภาพที ่4.20 คา Young's modulus ของฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติมสารสกัดจากเปลือก

มังคุดในสัดสวนตางๆ 

 

ภาพที ่4.21 ภาพ SEM ของฟลม LDPE ผสม EVA 10% ที่เติมสารสกัดจากเปลอืกมงัคุด 1% โดย
น้ําหนัก ที่กําลังขยาย 2000 เทา 

ตารางที ่4.8 การเปรียบเทียบสมบัติการดึงยืดของฟลมทีผ่สมสารสกัดจากเปลือกเงาะ และฟลมที่ผสม 

     สารสกัดจากเปลือกมังคุด 0.5% โดยนํ้าหนัก 

สมบตักิารดงึยดื 
ฟลมผสมสารสกดัจากเปลอืก

เงาะ 00.55%  

ฟลมผสมสารสกดัจากเปลอืก
มงัคดุ 00.55%  

Elongation at break (%) 577 ± 18.7 534 ± 5.3 

Tensile strength (MPa) 14.3 ± 0.6 12.2 ± 0.3 

Young’s modulus (MPa) 86.8 ± 4.2 82.0 ± 3.3 

 เมื่อพจิารณาสมบัตกิารดึงยืดของฟลมทีผ่สมสารสกัดจากเปลือกเงาะและฟลมทีผ่สมสารสกัด
จากเปลือกมงัคุด 0.5% โดยน้ําหนัก ดังตารางที่ 4.8 พบวา ฟลมที่ผสมสารสกัดจากเปลอืกมงัคุด 
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ความเขมขนของสารสกัด (% โดยนํ้าหนัก) 

SEI 15.00 kV,          5 μm 



44 

 

 
 

0.5% โดยน้ําหนัก มีคา Elongation at break, Tensile strength และ Young’s modulus นอย
กวาฟลมทีผ่สมสารสกัดจากเปลือกเงาะ เพราะขนาดอนุภาคของสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีขนาด
ใหญกวาอนุภาคของสารสกัดจากเปลือกเงาะ จงึสามารถเขาแทรกในฟลมผสมระหวาง LDPE กับ 
EVA จนเกิดเปนเฟสไมตอเนื่องไดมากกวาอนุภาคของสารสกัดจากเปลือกเงาะ 

 

ภภาพที ่4.22 ความใสของฟลมที่ผสมสารสกัดจากเปลอืกมงัคุดและเปลือกเงาะที่สัดสวนตางๆ 

 4.2.3 ผลของน้าํมนัหอมระเหยตอสมบตัขิองฟลม LDPE ผสม EVA 

  4.2.3.1 ผลของน้าํมนัหอมระเหยตอสมบตักิารยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยีและเชือ้ราใน
อาหารของฟลม LDPE ผสม EVA 

 เนื่องจากสารสกัดจากธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิง่น้ํามันหอมระเหย สามารถระเหยไดใน
ระหวางกระบวนการผสมและกระบวนการข้ึนรูป ซึ่งในงานวิจัยน้ีพยายามทีจ่ะลดการระเหยของ
น้ํามันหอมระเหย โดยผสม EVA ดังนั้น เพือ่ทราบปริมาณน้ํามันหอมระเหยที่เหลืออยู จึงตองทําการ
วัดความเขมขนท่ีแทจรงิที่อยูในฟลมภายหลงัการข้ึนรูป สวนสารสกัดจากเปลือกมังคุดและเปลือก
เงาะพบวาเปนของแข็ง ไมสามารถสกัดออกจากฟลมไดดวยเอทานอล จงึทําการวัดความเขมขน
เฉพาะฟลมทีผ่สมน้ํามันหอมระเหยจากใบการพลู น้ํามันหอมระเหยโหระพา และนํ้ามันหอมระเหย
เปลือกอบเชย โดยตารางที่ 4.9 แสดงถึงความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยที่เหลอือยูในฟลม และ
ฤทธ์ิในการยับยั้งเช้ือแบคทเีรีย S. aureus และ E. coli ของฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติม
น้ํามันหอมระเหยลงไปในสัดสวนตางๆ 

 

สกัดจากเปลือกมังคุด 0.5% 

สกัดจากเปลือกมังคุด 1% สกัดจากเปลือกเงาะ 0.5% 

สกัดจากเปลือกเงาะ 2% สกัดจากเปลือกเงาะ 4% 
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ตตารางที ่4.9 ความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยที่เหลือ และประสิทธิภาพการยับยั้งเช้ือแบคทเีรียของ 
  ฟลมทีผ่สมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด 

ฟลมทีผ่สมสารสกดัจาก
ธรรมชาต ิ

ความเขมขน (% โดยน้าํหนกั)) 
ประสทิธภิาพการยบัยัง้เชือ้

แบคทเีรยี  (%)  

ทีเ่ตมิลงไป  ทีว่ดัได  S. aureus  E. coli  

น้ํามันหอมระเหยใบกานพล ู

0.50 0.45 ± 0.07 0 30.83 

2.00 1.40 ± 0.15 44.86 72.50 

4.00 2.08 ± 0.26 91.35 98.93 

น้ํามันหอมระเหยโหระพา 

0.50 0.33 ± 0.09 0 0 

2.00 1.35 ± 0.14 0 0 

4.00 2.11 ± 0.27 0 0 

น้ํามันหอมระเหยโหระพา
บรสิุทธ์ิ 0.2 มิลลลิิตร 

99.99 84.75 

น้ํามันหอมระเหยเปลือก
อบเชย 

0.50 0.26 ± 0.08 0 31.67 

2.00 0.73 ± 0.17 97.08 99.86 

4.00 1.16 ± 0.18 99.99 99.99 

 สําหรับความเขมขนท่ีเหลือภายหลงัการข้ึนรูป ดงัตารางที่ 4.9 พบวาความเขมขนของน้ํามัน
หอมระเหยที่อยูในฟลมผสม LDPE กับ EVA ที่เติมน้ํามันใบกานพลูและน้ํามันโหระพา มีคาใกลเคียง
กัน เมื่อเทียบกับความเขมขนที่เหลืออยูของน้ํามันเปลือกอบเชยซ่ึงพบวาเหลอือยูนอยกวา เนื่องจาก
สารสําคัญในนํ้ามันหอมระเหยใบกานพลู ไดแก Eugenol และสารสําคัญในนํ้ามันหอมระเหยโหระพา 
ไดแก Linalool มีคาความสามารถในการละลายเทากบั 23.3 และ 20.3 MPa1/2 ตามลําดับดังตาราง
ที่ 4.10 ซึ่งมีคาใกลเคียงกับคาการละลายของ EVA (20.9 MPa1/2) มากกวาคาการละลายของ 
Cinnamaldehyde  (26.0 MPa1/2) ซึ่งเปนสารสําคัญในนํ้ามันหอมระเหยเปลือกอบเชย นอกจากนี้
ยังพบวาในนํ้ามันหอมระเหยเปลือกอบเชย มีสวนประกอบของ Cinnamic acid มาเปนลําดับที่ 2 ซึ่ง
เปนสารประเภทกรดคารบอกซลิิก จึงมีความเปนข้ัวสูงมาก เกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางโมเลกลุไดดี 
จึงทําใหสารชนิดนี้เขากับฟลมซึ่งมีความเปนข้ัวตํ่ากวาไดไมดีนัก ทําใหความเขมขนเหลืออยูในฟลม
นอยเม่ือเทียบกับน้ํามันใบกานพลูและน้ํามันโหระพา 
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ตตารางที ่4.10 สารสําคัญในนํ้ามันหอมระเหย โครงสรางทางเคมีของสารสําคัญ และคาการละลายของ 
  สารสําคัญในนํ้ามันหอมระเหยแตละชนิด

ชนิดของน้าํมนัหอม
ระเหย  

สารสาํคญัในน้าํมนั
หอมระเหย  

โครงสรางทางเคม ี 
คาการละลายขของ
สารสาํคญั ((MPa1/2)  

น้ํามันหอมระเหยใบ
กานพล ู

- Eugenol (85-90%) 

- Acetyl eugenol 

- Methylpentyl 

ketone  
Eugenol 

23.3 

(Eugenol) 

น้ํามันหอมระเหย
โหระพา 

- Linalool (40-50%) 

- Estragole (20-

30%) 

- Methyl cinnamate 

- Eugenol 
 

Linalool 

20.3 

(Linalool) 

น้ํามันหอมระเหย
เปลือกอบเชย 

- Cinnamaldehyde 

(60-75%) 

- Cinnamic acid

- Eugenol 

 
Cinnamaldehyde 

 
Cinnamic acid 

26.0 

(Cinnamaldehyde) 

 สําหรับการทดสอบฤทธ์ิยับยั้งเช้ือแบคทีเรียพบวา ฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยใบกานพล ู
4% โดยน้ําหนัก สามารถยบัยั้งเช้ือแบคทีเรีย S. aureus และ E. coli ไดมากถึง 91.35% และ 
98.93% ตามลําดับ เมื่อลดความเขมขนที่เติมลงไปเปน 2 % พบวาสามารถยบัยั้งเช้ือ S. aureus 

และ E. coli ได 44.86% และ 72.50% ตามลําดับ แตเม่ือลดความเขมขนลงไปเปน 0.5 % พบวาไม
สามารถยบัยั้งเช้ือ S. aureus ได แตสามารถยับยั้งเช้ือ E. coli ได 30.83%  สวนฟลมที่ผสมน้ํามัน
หอมระเหยเปลอืกอบเชยท้ัง 4% และ 2% โดยนํ้าหนัก พบวาสามารถยบัยั้งเช้ือแบคทีเรียทัง้ 2 ชนิด
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ไดอยางมีประสทิธิภาพ แมวาความเขมขนที่เหลอือยูจรงิจะมีคานอยกวาของน้ํามันใบกานพลูและ
น้ํามันโหระพาก็ตาม ดงันั้น Cinnamaldehyde และ Cinnamic acid ซึ่งเปนสารสําคัญในนํ้ามัน
เปลือกอบเชยน้ี มีความสามารถในการยับยัง้แบคทีเรียที่ดีกวานํ้ามันกานพลู และน้ํามันโหระพา ซึ่ง
สอดคลองกบังานวิจัยของ Ouattara และคณะที่พบวา Cinnamaldehyde เปนสารยบัยั้งแบคทีเรีย
ที่ดีกวาสารจําพวกกรดอินทรีย  [12, 39] อยางไรก็ตาม ที่ความเขมขน 0.5 %โดยนํ้าหนัก ก็ยังพบวา
มีคานอยเกินไปที่จะยบัยั้งแบคทีเรียได นอกจากนีย้ังพบวาน้ํามันหอมระเหยกานพลูและเปลอืกอบเชย 
สามารถยบัยั้งเช้ือ E. coli ที่เปนแบคทีเรียแกรมลบ ไดดีกวา S. aureus ที่เปนแบคทีเรียแกรมบวกอกี
ดวย [82] เพราะ Eugenol ซึ่งเปนสารสําคัญในนํ้ามันหอมระเหยจากใบกานพลู และ 
Cinnamaldehyde ซึ่งเปนสารสําคัญในนํ้ามันหอมระเหยจากเปลือกอบเชย มีโครงสรางเปน 
Phenylpropene ซึ่งมีความเปน Lipophilic ที่สูง เมื่อเทียบกับ Linalool ซึ่งเปนสารสําคัญในนํ้ามัน
หอมระเหยโหระพา [83, 84] สามารถละลายเขากันกบัช้ัน Lipoprotein และ Lipopolysaccharide 

ในเยื่อหุมเซลลที่มเีฉพาะแบคทีเรียแกรมลบได จึงสามารถทําลายเย่ือหุมเซลลช้ันนอกของแบคทีเรีย
แกรมลบไดดี 

 สวนนํ้ามันหอมระเหยโหระพาบรสิุทธ์ิ สามารถยับยัง้แบคทีเรียไดทั้ง 2 ชนิด โดยยับยั้งเช้ือ S. 

aureus ไดดีกวา เพราะ Linalool มีโครงสรางเปนโซตรง และมีความเปน Lipophilic ที่ต่ํากวา 
Eugenol และ Cinnamaldehyde จึงทําให Linalool แบงละลายเยื่อหุมเซลลแบคทีเรียแกรมลบใน
ช้ัน Lipoprotein และ Lipopolysaccharide ไดไมดี ดังนั้นน้ํามันหอมระเหยโหระพาจึงยบัยั้ง
แบคทีเรียแกรมบวกไดดีกวา สวนฟลมที่ผสมนํ้ามันหอมระเหยโหระพา แมวาจะเติมลงไปถึง 4% โดย
น้ําหนัก และพบวาความเขมขนยังเหลืออยูในปรมิาณคอนขางมาก แตก็ไมเพียงพอทีจ่ะยับยัง้
แบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดนี้ได 
 สําหรับผลการทดสอบเช้ือราและการเนาเปอยของมะเขือเทศที่ถูกบรรจุดวยฟลมผสมน้ํามัน
หอมระเหยท้ัง 3 ชนิด พบวาไมมีเช้ือราปกคลุมบนผิวมะเขือเทศต้ังแตวันแรกที่ทําการจัดเก็บ 
จนกระทั่งผานไป 2 เดือน ในขณะที่มะเขือเทศในฟลมที่ไมผสมสารสกัดจากธรรมชาติ พบวามีเช้ือรา
และการเนาเปอยซึ่งเห็นไดชัดในวันที่ 20 จนกระทั่งมะเขือเทศเกิดการเนาเปอยอยางสมบูรณเมือ่เวลา
ผานไป 2 เดือน แสดงใหเห็นวาฟลมที่ผสมนํ้ามันหอมระเหยเหลานี้ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเช้ือราและแบคทเีรียในมะเขือเทศ และยังคงสภาพมะเขือเทศไวไดเหมือนเดิมอยู  
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ตตารางที ่4.11 ภาพถายมะเขือเทศที่บรรจุในฟลมผสมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด เปรียบเทียบกบั 

  ฟลมที่ไมผสมสารสกัดจากธรรมชาติ 

เวลา  
(ววนั)  

ฟลมผสมนน้าํมนัหอมระเหย 
-  กานพล ู44% โหระพา 44% เปลอืกอบเชย 44% 

0 

7 

20 

30 

60 

 

  4.2.3.2 ผลของน้าํมนัหอมระเหยตอสมบตัเิชงิกลของฟลม LDPE ผสม EVA 

 ฟลมทีผ่สมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดถูกนํามาทดสอบสมบัติการดึงยืด เพื่อวิเคราะหผลของ
การเติมน้ํามันหอมระเหยที่มีตอสมบัติเชิงกลของฟลมเพือ่คํานึงถึงการใชงานตอไป โดยพิจารณาจาก
คา Elongation at break, tensile strength และ young’s modulus เทียบกบัความเขมขนจริงที่
มีอยูในฟลมดังภาพท่ี 4.23 - 4.25 
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ภภาพที ่4.23 คา Elongation at break (%) ของฟลมทีผ่สมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด 

 
ภาพที ่4.24 คา Tensile strength (MPa) ของฟลมทีผ่สมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด 

 จากภาพที่ 4.23 และ 4.24 พบวาเม่ือเพิ่มความเขมขนของนํ้ามันหอมระเหยทีอ่ยูในฟลม ทํา
ใหคา Elongation at break เพิ่มข้ึนแต Tensile strength ลดลง เพราะวาสารสําคัญที่อยูในนํ้ามัน
หอมระเหยเหลาน้ี เปนสารประกอบโมเลกุลเลก็ สามารถประพฤติตัวเปนพลาสตกิไซเซอร 
(Plasticizer) ได [18] โดยสารประกอบดังกลาวจะสามารถเขาแทรกสายโซของ LDPE และ EVA ได 
ทําใหแรงอันตรกิริยาระหวางสายโซลดลง ฟลมจงึมีความยืดหยุน (Flexible) มากขึ้น เกิดการสั่นและ
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เคลื่อนไหวของสายโซ และจัดเรียงตัวไดมากข้ึน ตามแรงเคนที่ให จึงทําใหมีคา Elongation at 

break เพิ่มข้ึน ในขณะที่ Tensile strength ลดลง โดยนํ้ามันหอมระเหยเหลาน้ีจะเขาแทรกในสวนที่
เปนอสัณฐานกอน และถาบรเิวณอสัณฐานอิ่มตัวแลว จงึสามารถเขาไปแทรกในบริเวณผลึกได [18] 

 จากภาพที่ 4.23 พบวาเม่ือเติมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดลงไปในฟลม 0.5% โดยนํ้าหนัก 
พบวานํ้ามันหอมระเหยโหระพาสงผลตอคา Elongation at break ของฟลมมากทีสุ่ด เพราะ
โครงสรางของ Linalool เปนโซตรง สามารถเขาแทรกสายโซพอลเิมอรของ LDPE ไดงายกวา ในขณะ
ที่โครงสรางของ Eugenol และ Cinnamaldehyde ในนํ้ามันหอมระเหยใบกานพลูและน้ํามันหอม
ระเหยเปลอืกอบเชยเปนแบบวง จึงเขาไปแทรกสายโซพอลิเมอรไดยากกวา [85] แตเมื่อเติมน้ํามัน
หอมระเหยลงไป 4% โดยน้ําหนัก พบวาฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยจากเปลอืกอบเชยมีคา 
Elongation at break สูงสุด คาดวาเปนเพราะการเติมน้าํมันหอมระเหยจากเปลอืกอบเชยลงไปใน
ปริมาณมาก สามารถทําให Cinnamaldehyde มีโอกาสเขาแทรกสายโซไดมากขึ้น ซึง่ 
Cinnamaldehyde มีโครงสรางเปนวงแหวนเบนซีนซึ่งเม่ือสารนีส้ามารถเขาแทรกสายโซไดแลว จะ
สงผลทําใหอันตรกิริยาระหวางสายโซพอลิเมอรลดลงไดมากกวา Linalool ที่เปนโซกิ่ง สวนนํ้ามัน
หอมระเหยใบกานพลูพบวาสงผลตอคา Elongation at break ของฟลมนอยทีสุ่ดทุกๆ ในสัดสวนที่
เติมลงไปในฟลม คาดวาเปนเพราะ Eugenol มีโครงสรางที่เปนวงแหวนเบนซีนและมหีมูเกะกะ
มากกวา Cinnamaldehyde จึงทําให Eugenol เขาแทรกสายโซพอลเิมอรยากทีสุ่ด 

 สําหรับคา Tensile strength จากภาพที่ 4.24 พบวานํ้ามันหอมระเหยโหระพาทําใหคา 
Tensile strength ของฟลมลดลงไมมากเทาน้ํามันหอมระเหยใบกานพลูและเปลือกอบเชย ทั้งๆ ที่
น้ํามันโหระพาสงผลตอคา Elongation at break ของฟลมมากทีสุ่ดเม่ือเติมน้ํามันลงไป 0.5% โดย
น้ําหนัก เพราะคาดวาโครงสรางของ Linalool ที่เปนโซกิ่ง ถึงแมวาจะสามารถเขาแทรกสายโซไดงาย 
แตจะรบกวนอันตรกิริยาระหวางสายโซพอลเิมอรไดไมมากเทา Cinnamaldehyde และ Eugenol ที่
มีโครงสรางเปนวงแหวนเบนซีนซึ่งเมื่อเขาแทรกในสายโซได จะสามารถลดอันตรกิริยาระหวางสายโซ
ไดมาก จึงทําใหฟลมที่ผสมน้ํามันกานพลู และฟลมที่ผสมน้ํามันจากเปลือกอบเชย มีคา Tensile 

strength นอยกวาฟลมที่ผสมน้ํามันโหระพา 
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ภภาพที ่4.25 คา Young’s modulus (MPa) ของฟลมทีผ่สมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด 

 สําหรับคา Young’s modulus จากภาพ 4.25 พบวามีคาลดลงเมื่อเพ่ิมความเขมขนน้ํามัน
หอมระเหยลงไปในฟลม โดยพบวานํ้ามันหอมระเหยแตละชนิดทําให Young’s modulus ในฟลม
ลดลงใกลเคียงกัน เพราะวาสารสําคัญในนํ้ามันหอมระเหยแตละชนิด สามารถเขาแทรกในบริเวณ 

อสัณฐานไดจนเกิดการอิ่มตัวเหมือนกัน ดงันั้นจงึคาดวาฟลมแตละชนิด มีปริมาณน้ํามันหอมระเหยใน
บริเวณอสัณฐานใกลเคียงกัน จงึทําใหคา Young’s modulus ลดลงไดใกลเคียงกัน 

  4.2.3.3 ผลของน้าํมนัหอมระเหยตอสมบตักิารซมึผานของออกซเิจนและไอน้าํของ
ฟลม LDPE ผสม EVA 

 ผลการทดสอบการซึมผานของออกซเิจนและไอน้ําของฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยแตชนิดที่
ความเขมขน 4 %โดยน้ําหนัก แสดงดังตารางท่ี 4.12 

ตารางที ่4.12 อัตราการซึมผานของแกสออกซเิจนและไอน้ําของฟลมชนิดตางๆ 

ชนิดของฟลม 
อตัราการซมึผานของแแกสออกซเิจน  อตัราการซมึผานของไอน้าํ  

ลกูบาศกเซนตเิมตร//ตารางเมตร//วนั  กรมั//ตารางเมตร//วนั  

ไมผสมน้ํามันหอมระเหย 3,563 7.05 

ผสมน้ํามันหอยระเหยใบกานพล ู 3,788 8.96 

ผสมน้ํามันหอยระเหยโหระพา 4,159 9.17 

ผสมน้ํามันหอยระเหยเปลือกอบเชย 3,850 8.89 
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 จากตารางที่ 4.12 พบวาฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดมีอัตราการซึมผานของทัง้
แกสออกซิเจนและไอนํ้าที่สงูข้ึน หมายความวาแกสออกซิเจนและไอนํ้าสามารถซึมผานไดมากข้ึนเมื่อ
เทียบกับฟลมท่ีไมมีการเติมน้ํามันหอมระเหยลงไป เพราะวาสารทีอ่ยูในนํ้ามันหอมระเหยแตละชนิดน้ี 
สามารถเขาแทรกสายโซพอลิเมอรในสวนที่เปนผลึกได เมื่อบริเวณอสัณฐานอิ่มตัว ทําใหอันตรกริิยา
ระหวางสายโซพอลเิมอรลดลงจนไอน้ําและออกซิเจนแพรเขาออกไดงาย 

 สําหรับฟลมท่ีผสมน้ํามันหอมระเหยโหระพาซึง่มี Linalool ที่เปนโซกิง่เปนองคประกอบหลกั 
ทําใหสารดังกลาวแทรกเขาไปในฟลมไดงาย จงึพบวามอีัตราการซึมผานของแกสออกซิเจนและไอนํ้า
มากที่สุด ดังนั้นฟลมดงักลาวจึงมีโอกาสที่อากาศและแบคทีเรียภายนอก แพรเขามาในฟลมไดมาก
ที่สุด จงึเปนสาเหตุหนึง่ทีท่ําใหฟลมทีผ่สมน้ํามันหอมระเหยโหระพายับยัง้เช้ือแบคทเีรียไดไมดเีทา
ฟลมทีผ่สมน้ํามันหอมระเหยใบกานพลูและเปลือกอบเชย 

 
ภภาพที ่4.26 ความใสของฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดที่สัดสวนตางๆ 

 

  4.2.3.4 ผลของสภาพแวดลอมของฟลม ตอความเขมขนของน้าํมนัหอมระเหยที่
เหลอื และสมบตัเิชงิกลของฟลม LDPE ผสม EVA 

 เมื่อปลอยฟลมท้ิงไวที่อุณหภูมหิอง เปนเวลา 1 สัปดาห พบวาฟลมทีผ่สมน้ํามันหอมระเหย มี
สมบัติตางๆ เปลี่ยนแปลงตามเวลา ดังนี ้

เปลือกอบเชย 0.5% 

เปลือกอบเชย 2% เปลือกอบเชย 4% 

โหระพา 4% 

ใบกานพลู 0.5% 

ใบกานพลู 2% ใบกานพลู 4% 

โหระพา 0.5% โหระพา 2% 
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    4.2.3.4.1 ความเขมขนของสารสกดัทีเ่หลอืในฟลมทีเ่วลาตางๆ : ฟลมที่
ผสมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด เขมขน 4 %โดยนํ้าหนัก ถูกนํามาตรวจวัดความเขมขนที่เหลือ ณ 
เวลาตางๆ จนครบ 8 วัน ซึ่งไดผลการทดสอบดังนี ้

 
ภาพที ่4.27 ความเขมขนของของมันหอมระเหยในฟลมที่วัดได ณ เวลาตางๆ 

 จากภาพที่ 4.27 พบวาความเขมขนของนํ้ามันหอมระเหย แตละชนิดท่ีอยูในฟลม มีรปูแบบ
การลดลงที่คลายกันคือ ในชวง 1 ถึง 2 วันแรก หรือชวงเริม่ตนที่นํามาทดสอบ พบวามอีัตราการ
ระเหยของน้ํามันหอมระเหยอยางรวดเร็ว จากนั้นอัตราการระเหยจะคอยๆ ลดลงจนคงที่ในทีสุ่ด และ
เขาสูสมดุลประมาณ 8 วัน 

 สําหรับฟลมท่ีผสมน้ํามันหอมระเหยใบกานพลู และฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยโหระพา 
พบวามีความเขมขน ณ เวลาตางๆ ใกลเคียงกัน สวนฟลมทีผ่สมน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย 
พบวามีความเขมขนนอยทีสุ่ด อยางไรก็ตาม เมื่อเวลาผานไปจนความเขมขนเขาสูสมดุล จะพบวาฟลม
ที่ผสมน้ํามันหอมระเหยโหระพา มีความเขมขนเหลอือยูมากที่สุด เพราะ Linalool มีคาความสามารถ
ในการละลายใกลเคียงกับ EVA มากที่สุด ทําใหเขากันกบัเฟสพอลิเมอรไดดี จึงมีน้ํามันหอมระเหย
บางสวน ยังคงถูกเก็บกักอยูในฟลม และไมระเหยออกเม่ือปลอยฟลมดังกลาวทิง้ไวในสภาวะ
บรรยากาศ 

 กําหนดให A(l) คือน้ํามันหอมระเหยในสถานะของเหลว และ A(g) คือน้ํามันหอมระเหยใน
สถานะแกส สามารถเขียนเปนสมการปฏิกริิยาการระเหยไดดังนี้ 
 A(l)                A(g) (4.3) 

 การระเหยของนํ้ามันหอมระเหยในฟลมแตละชนิดนี ้ ทางผูวิจัย คาดวามีอันดับในการระเหย 
หรืออันดบัในการเกิดปฏิกิริยาเปนอันดบัที่ 1 ซึ่งตองมกีารดัดแปลงเนื่องจากน้ํามันที่อยูในฟลม ไม
สามารถระเหยไดหมด (สารตั้งตนไมสามารถเกิดปฏิกิริยาไดหมด) ดังนั้นความเขมขนที่วัดได ณ เวลา

0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

คว
าม
เขม

ขน
ที่วั
ดไ
ด (

%
 โด

ยน้ํ
าห
นัก

) 

เวลา (วัน) 

นํ้ามันหอมระเหยใบกานพลู 
นํ้ามันหอมระเหยโหระพา 
นํ้ามันหอมระเหยเปลือกอบเชย 



54 

 

 
 

ใดๆ จึงตองนําไปลบกับความเขมขนที่ระยะเวลาอนันตกอน เพื่อพิจารณาเฉพาะในสวนของน้ํามันที่
เกิดปฏิกริิยาไดเทานั้น [17] จึงสามารถเขียนสมการกฎอัตราไดดังน้ี 

 อัตราการระเหย = k•([A]-[A]∞) (4.4) 

 เมื่อ  [A] คือ ความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยในฟลมที่เวลาใดๆ 

  [A]∞ คือ ความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยในฟลมที่ระยะเวลาอนันต 
  k คือ คาคงที่ของปฏิกิริยาการระเหย 
 จากนั้นทําการอินทเิกรตสมการท่ี 4.4 (แสดงไวในภาคผนวก) จะไดเปนสมการที่ 4.5 ดังนี ้
 ln([A]-[A]∞) = -kt + ln([A]0-[A]∞) (4.5) 

 เมื่อ  [A]0 คือ ความเขมขนของฟลมในนํ้ามนัหอมระเหยท่ีเวลาเริม่ตน 

  t คือ เวลาท่ีใชในการทําปฏิกิริยาระเหย 
 จากการนําความเขมขนท่ีวัดไดในภาพที่ 4.26 มาคํานวณโดยใชสมการท่ี 4.5 หา
ความสัมพันธกับเวลาเพื่อคํานวณคาคงที่ปฏิกิริยาการระเหยของน้ํามันแตละชนิด แสดงดังภาพที ่
4.27 

  

 
ภภาพที ่4.28 กราฟระหวาง ln([A]t-[A]∞) กับเวลาในการระเหย (วัน) ของน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด 

 จากภาพท่ี 4.28 พบวาความสัมพันธระหวาง ln([A]t-[A]∞ ในแกน y และเวลาในการระเหย
ในแกน x มีความสัมพันธเปนกราฟเสนตรง และสามารถเขียนสมการของนํ้ามันหอมระเหยแตละชนิด
ไดดังนี ้
น้ํามันหอมระเหยกานพล ู : y1 = -0.4157 x1 + 0.3032 ; R2 = 0.9532 (4.6) 

น้ํามันหอมระเหยโหระพา : y2 = -0.6146 x2 + 0.4129 ; R2 = 0.9754 (4.7) 

น้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย : y3 = -0.7396 x3 + 0.1200 ; R2 = 0.9755 (4.8) 
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 จากนั้น ทําการคํานวณเวลาครึ่งชีวิต (t1/2) จากสมการที่ 4.9 ของน้ํามันหอมระเหยในฟลม
แสดงดังตารางที่ 4.13 

  t1/2 = 
k

2ln
 (4.9) 

ตตารางที ่4.13 คาคงที่ปฏิกริิยาและเวลาครึง่ชีวิตของน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด 

ชนิดของน้าํมนัหอมระเหย  k (ววัน-11)  t1/2 (ววนั)  

น้ํามันหอมระเหยกานพล ู 0.4157 1.667 

น้ํามันหอมระเหยโหระพา 0.6146 1.128 

น้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย 0.7396 0.937 

 จากตารางที่ 4.13 พบวาคาคงที่ปฏิกิริยาการระเหยของน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย มีคา
มากที่สุด แสดงวานํ้ามันหอมระเหยเปลือกอบเชยมอีัตราการระเหยมากทีสุ่ด จึงใชเวลาในการระเหย
จนเหลือความเขมขนครึ่งเดียวไมถึง 1 วันเทานั้น รองลงมาคือน้ํามันหอมระเหยโหระพา และน้ํามัน
หอมระเหยกานพลู พบวามีอัตราการระเหยชาที่สุด และใชเวลาในการระเหยจนเหลือความเขมขน
ครึ่งเดียวอยูที่ 1.667 วัน หรือประมาณ 40 ช่ัวโมง 

   4.2.3.4.2 สมบตัเิชงิกลของฟลม ณ เวลาตางๆ : ฟลมทีผ่สมน้ํามันหอม
ระเหยเขมขน 4 %โดยน้ําหนัก ถูกนํามาทดสอบสมบัติการดึงยืดทีเ่วลาการเกบ็ฟลมตางๆ ในชวง 1 
สัปดาห เนื่องจากการระเหยของน้ํามันหอมระเหยสงผลตอปริมาณน้ํามันหอมระเหยที่เหลืออยูในฟลม 
ซึ่งจะสงผลกระทบตอสมบัตเิชิงกล ผูวิจัยจึงทดสอบสมบัตเิชิงกลที่เวลาการเก็บฟลมตางๆ แสดงดัง
ภาพ 4.29 – 2.31 

 
ภาพที ่4.29 คา Elongation at break ของฟลมที่ผสมน้ํามนัหอมระเหยแตละชนิดทีเ่วลาตางๆ 
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 จากภาพที่ 4.29 พบวาคา Elongation at break ของฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยโหระพา 
และฟลมทีผ่สมน้ํามันหอมระเหยเปลอืกอบเชยมีคาลดลง เมื่อเกบ็ฟลมไวเปนเวลา 7 วัน และ 3 วัน
เปนตนไป ตามลําดับ เพราะนํ้ามันหอมระเหยในฟลมมีความเขมขนลดลง ซึ่งคา Elongation at 

break นี้พบวามีความสัมพันธกับความเขมขนที่เหลือ ซึ่งคํานวณไดจากคา t1/2 ดังสมการที่ 4.10 

 
0N

N
 = 1/2t

t
-

2  (4.10) 

 เมื่อ  N คือ เปอรเซ็นตความเขมขนของฟลมในนํ้ามันหอมระเหยทีเ่วลาใดๆ 

  N0 คือ เปอรเซ็นตความเขมขนของฟลมในนํ้ามันหอมระเหยทีเ่วลาเริ่มตน (100%) 

 กําหนดใหความเขมขนของฟลมในนํ้ามันหอมระเหยทีเ่วลาเริ่มตนมีคา 100% จะพบวาความ
เขมขนของฟลมในนํ้ามันหอมระเหยทีเ่วลาตางๆ เทียบกับความเขมขนเริม่ตน มีคาดังตารางที่ 4.14 

ตตารางที ่4.14 ความเขมขนของนํ้ามันหอมระเหยทีเ่หลือในฟลมแตละชนิดที่เวลาตางๆ เทียบกบัความ 

  เขมขนเริม่ตน 100% 

เวลา (วนั)) 
ความเขมขนททีเ่หลอื ((%)  

น้าํมนัหอมระเหยกานพล ู น้าํมนัหอมระเหยโหระพา  น้าํมนัหอมระเหยเปลอืกอบเชย  

0 100.00 100.00 100.00 

1 65.98 54.09 47.72 

3 28.72 15.83 10.87 

5 12.51 4.63 2.48 

7 5.44 1.35 0.56 

 จากภาพที่ 4.29 พบวาคา Elongation at break ของฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยโหระพา 
จะลดลงเม่ือเกบ็ฟลมไวเปนเวลา 7 วัน ซึ่งจากตารางที่ 4.14 พบวาเหลอืความเขมขนของน้ํามันหอม
ระเหยโหระพาเพียง 1.35% สวนคา Elongation at break ของฟลมทีผ่สมน้ํามันหอมระเหยเปลือก
อบเชย จะลดลงเม่ือเกบ็ฟลมไวเปนเวลา 3 วันข้ึนไป ซึ่งพบวาเหลือความเขมขนของน้ํามันหอมระเหย
เปลือกอบเชยอยู 10.87% สวนคา Elongation at break ของฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยกานพลู
พบวาความเขมขนท่ีเหลอือยู 5.44% ไมสงผลตอคา Elongation at break ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา
เมื่อเก็บฟลมไวทีเ่วลาตางๆ ความเขมขนทีล่ดลงของนํ้ามันหอมระเหยแตละชนิด จะตองลดลงจนถึง
คาหนึ่งๆ จงึจะสงผลตอคา Elongation at break โดยพบวาความเขมขนของนํ้ามันหอมระเหย
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เปลือกอบเชยและโหระพา สามารถสงผลตอคา Elongation at break ได เมื่อความเขมขนลดลง
เหลือ 10.87% และ 1.35% ตามลําดับ สวนความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยกานพลูที่ลดลงเหลือ 
5.44% ยังไมสงผลตอคา Elongation at break ของฟลม 

 จากภาพที่ 4.30 เมื่อเวลาผานไป 1 สัปดาห คา Tensile strength ของฟลมที่ผสมน้ํามัน
กานพลู และนํ้ามันโหระพา พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ เพราะนํ้ามันหอมระเหย
เหลาน้ี สามารถรบกวนอันตรกิริยาและความเปนผลึกของพอลิเมอรภายหลงัการข้ึนรูปได อยางไรก็
ตามเมื่อนํ้ามันเหลาน้ีระเหยออกไป ก็ไมสามารถทําใหอนัตรกิริยาและความเปนผลึกของพอลิเมอร 
กลับมาเปนเหมือนเดิมไดอีก ยกเวนฟลมที่ผสมน้ํามันเปลือกอบเชย พบวามีคา Tensile strength 
ลดลง เพราะนํ้ามันเปลือกอบเชยเกิดการระเหยออกไปมาก จนอาจทําใหเกิดชองวางในฟลม ทําให
บริเวณดังกลาวเกิดเปน Stress concentration เมื่อฟลมไดรับแรงเคน สงผลใหฟลมทีผ่สมน้ํามัน
เปลือกอบเชยขาดงายกวา 

 

 
ภภาพที ่4.30 คา Tensile strength ของฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดที่เวลาตางๆ 
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ภภาพที ่4.31 คา Young’s modulus ของฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดทีเ่วลาตางๆ 

 สวนคา Young’s modulus ของฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดในภาพท่ี 4.31 เมื่อ
เวลาผานไป 1 สปัดาห พบวามีคาคงที่ เพราะสายโซในสวนอสัณฐาน ถูกรบกวนอันตรกิริยาดวยนํ้ามัน
หอมระเหย และถึงแมวานํ้ามันจะระเหยออกไปจากสวนอสณัฐานได แตก็ไมสามารถทําใหอันตรกิริยา
ระหวางสายโซ และโครงสรางสายโซกลบัมาเหมือนเดิมไดอกีในสภาวะอุณหภูมิหอง 
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บบทที ่5 

สรปุผลการวจิยัและขอเสนอแนะ 

5.1 สรปุผลการวจิยั 
 5.1.1 การศกึษาผลของปรมิาณ EVA ในฟลม ตอความเขากนัไดของพอลเิมอรผสมระหวาง 
LDPE และ EVA  

 ฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่ผสมดวยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู และข้ึนรูปดวยวิธีการ
เปาฟลมในงานวิจัยน้ี ไมสามารถผสมเปนเนื้อเดียวกันได (Immiscible blend) เนื่องจากการทดสอบ 
DSC ของฟลม LDPE ที่ผสม EVA 10% และ 20% โดยนํ้าหนัก พบอุณหภูมหิลอมเหลว 2 ตําแหนง 
ซึ่งตรงกับอุณหภูมหิลอมเหลวของฟลม LDPE บรสิุทธ์ิ (107.7 องศาเซลเซียส) และ EVA บริสทุธ์ิ 
(85.99 องศาเซลเซียส) อีกทั้งภาพที่ไดจากกลองจลุทรรศนอิเลก็ตรอนแสดงใหเห็นการแยกเฟสของ
พอลิเมอรทั้ง 2 ชนิดน้ี และยังพบวาอนุภาค EVA สามารถกระจายตัวในเฟส LDPE ไดดีโดยไมเกาะ
กลุมรวมกันเมื่อผสม EVA ลงไปไมเกิน 10% โดยนํ้าหนัก ในขณะที่ฟลม LDPE ที่ผสม EVA 20% โดย
น้ําหนัก พบวามีการเกาะกลุมกันของอนุภาค EVA เกิดเปนเฟสไมตอเนื่องท่ีใหญข้ึน 

 สําหรับสมบัติการดึงยืดของฟลม LDPE ที่ผสม EVA ในสัดสวนตางๆ พบวาเม่ือเพิม่สัดสวน
ของ EVA ทําใหคา Elongation at break และ Tensile strength สูงข้ึน แตคา Young’s 

modulus ลดลงเมื่อเทียบกับฟลม LDPE บริสทุธ์ิ ตามสัดสวน EVA ที่เตมิลงไปซึง่เปนไปตามกฎการ
ผสม ยกเวนฟลม LDPE ที่ผสม EVA 10% โดยนํ้าหนัก พบวามีคา Elongation at break สูงกวาคาที่
คํานวณไดจากกฎการผสม 

 5.1.2 การศกึษาผลของชนดิและปรมิาณของสารสกดัจากธรรมชาติทีส่งผลตอสมบตัขิองฟลม 
LDPE ผสม EVA 10% โดยน้ําหนกั 

 จากการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียและเช้ือราในอาหาร พบวาฟลมที่ผสมสาร
สกัดจากเปลือกเงาะและเปลือกมังคุด ไมสามารถยับยัง้การเจริญเติบโตของแบคทเีรียและเช้ือราใน
อาหารได สวนฟลมทีผ่สมน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชยพบวามีประสทิธิภาพในการตานแบคทเีรียได
ดีที่สุด รองลงมาคือฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยกานพลู สวนฟลมทีผ่สมน้ํามันหอมระเหยโหระพาไม
สามารถตานเช้ือแบคทีเรียได อยางไรก็ตามฟลมที่ผสมน้ํามนัหอมระเหยทัง้ 3 ชนิดนี้ สามารถยับยั้ง
เช้ือรา และการเนาเสียของมะเขือเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สําหรับสมบัติเชิงกลของฟลมผสมสารสกัดจากธรรมชาติพบวา สารสกัดจากเปลือกเงาะและ
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สารสกัดจากเปลือกมังคุด ไมสามารถปรบัปรุงสมบัตเิชิงกลได เนื่องจากสารสกัดจากเปลือก
เงาะเสื่อมสภาพขณะข้ึนรปูฟลม และสารสกัดจากเปลือกมงัคุดมีอนุภาคขนาดใหญ สวนนํ้ามันหอม
ระเหยพบวาสามารถประพฤติตัวเปนพลาสติกไซเซอรได จงึทําใหฟลมมีคา Elongation at break 

สูงข้ึน แต Tensile strength และ Young’s modulus ลดลง 
สําหรับความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยในฟลม เมื่อเก็บฟลมไวที่เวลาตางๆ พบวามีคา

ลดลงตามปฏิกริิยาการระเหยอันดับท่ี 1 ซึ่งน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย เหลือความเขมขนในฟลม
นอยที่สุด สวนสมบัติเชิงกลของฟลมที่เก็บไวเปนเวลา 1 สปัดาหพบวา คา Elongation at break จะ
ลดลงเมือ่ความเขมขนของนํ้ามันหอมระเหยเปลือกอบเชย และน้ํามันหอมระเหยโหระพาลดลงเหลือ 
10.87% และ 1.35% ตามลําดับ สวนคา Tensile strength ของฟลมทีผ่สมนํ้ามันหอมระเหยเปลอืก
อบเชยลดลงเลก็นอย สวนคา Young’s modulus พบวาไมเปลี่ยนแปลงตามเวลา 

55.2 ขอเสนอแนะ 
 5.2.1 สําหรับการศึกษาการสลายตัวของสารสกัดจากเปลือกเงาะดวยเทคนิค TGA ควรศึกษา
ที่สภาวะออกซิเจน หรือสภาวะบรรยากาศเพ่ิมเติม เพื่อทําการเปรียบเทียบน้ําหนกัสารทีเ่หลืออยู ณ 
อุณหภูมิตางๆ 

 5.2.2 สําหรบัฟลมทีผ่สมสารสกัดจากเปลือกมังคุดและเปลอืกเงาะ ควรใชวิธีการผสม หรอื 
ข้ึนรูปดวยวิธีอื่น เพราะการข้ึนรปูดวยวิธีการเปาฟลม มีขอจํากัดสําหรับสารทีม่ีอนุภาคเปนผง เชน 
สารสกัดจากเปลือกมังคุด ซึ่งผงของสารสกัดจะทําใหเกิดการแยกเฟส และเปนรูรั่วในขณะที่เปาฟลม 
จึงควรข้ึนรปูดวยการหลอฟลม หรือ การอัดรีดแผนฟลมดวยลูกกลิง้ สวนสารสกัดจากเปลือกเงาะ 
พบวามีความออนไหวตออุณหภูมสิูง ซึง่ทําใหสารสกัดเกิดการเสื่อมสภาพไดงาย จึงไมควรผสมหรือข้ึน
รูปฟลมดวยอุณหภูมทิี่มากกวา 100 องศาเซลเซียส ดังนั้นจงึควรใชการข้ึนรปูแบบการหลอฟลม หรอื
ใชเม็ดพลาสติกชนิดอื่นที่ใชอุณหภูมิในการข้ึนรปูที่ต่ํา 
 5.2.3 ควรทดสอบการบรรจุฟลมกบัอาหารสดชนิดอื่นๆ เพิม่เติม เชน เนื้อหมู เนื้อวัว เปนตน 

 5.2.4 สําหรับการศึกษาอัตราการระเหยของนํ้ามันหอมระเหยออกจากฟลม ควรศึกษาการ
ระเหยที่อุณหภูมิตางๆ เพื่อเปรียบเทียบคาคงที่ของปฏิกิริยา แลวทําการเปรียบเทียบคาคงที่ของแตละ
สภาวะ พรอมทั้งหาคา Sensitivity of deterioration (Q) ของน้ํามันหอมระเหยตอไป ซึง่สามารถ
คํานวณไดจากคาคงที่ปฏิกิริยาทัง้ 2 อุณหภูมิ เชน Q10 = kT+10 / kT เพื่อเปนการทํานายคาคงที่ของ
ปฏิกิริยาหรือการระเหยที่อุณหภูมิอื่นๆ 

 5.2.5 ควรทําการศึกษาปริมาณผลึกของฟลม LDPE และ EVA เพิ่มเตมิดวยเทคนิค XRD 
เพื่อเปรียบเทียบปริมาณผลกึกอน และหลังเตมิน้ํามันหอมระเหยลงไปในฟลม รวมทัง้ศึกษาปริมาณ
ผลึกในฟลมหลังจากที่น้ํามันหอมระเหย เกิดการระเหยออกจากฟลม 
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ภาคผนวก ก 

ขอมูลและผลการทดสอบสมบัตติางๆ 
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กก-1 ผลการทดสอบสมบตัทิางความรอนของฟลม LDPE ผสม EVA ทีส่ดัสวนตางๆ ดวยเทคนคิ DSC 

 
ภาพผนวก ก.1 กราฟ DSC ของฟลม LDPE บรสิุทธ์ิ 

 
ภาพผนวก ก.2 กราฟ DSC ของฟลม LDPE ผสม EVA 2.5% โดยนํ้าหนัก 
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ภาพผนวก ก.3 กราฟ DSC ของฟลม LDPE ผสม EVA 10% โดยนํ้าหนัก 

 
ภาพผนวก ก.4 กราฟ DSC ของฟลม LDPE ผสม EVA 20% โดยนํ้าหนัก 
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ภาพผนวก ก.5 กราฟ DSC ของฟลม EVA บริสทุธ์ิ 

 

ภาพผนวก ก.6 กราฟ DSC ของฟลมผสมน้ํามันหอมระเหยกานพลู 4% โดยนํ้าหนัก 
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ภาพผนวก ก.7 กราฟ DSC ของฟลมผสมน้ํามันหอมระเหยโหระพา 4% โดยนํ้าหนัก 

 

 
ภาพผนวก ก.8 กราฟ DSC ของฟลมผสมน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย 4% โดยนํ้าหนัก 
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กก-2 ผลการพสิจูนเอกลกัษณของสารสกดัจากเปลอืกเงาะดวยเทคนคิ FTIR 

 
ภาพผนวก ก.9 กราฟ FT-IR ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ 

ก-3 ผลการทดสอบเสถยีรภาพทางความรอนของสารสกดัจากเปลอืกเงาะดวยเทคนคิ TGA 

 
ภาพผนวก ก.10 กราฟ TGA และอนุพันธของ TGA ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ 
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กก-4 ผลการทดสอบสมบตัเิชงิกลของฟลมแตละชนดิ 

ตารางผนวก ก.1 สมบัตกิารดึงยืดของฟลมหลังกระบวนการข้ึนรูป 

ชนิดของฟลม 
Elongation at 

break (%)  

Tensile strength  

(MPa)  

Young's modulus 

(MPa)  

LDPE บริสทุธ์ิ 530 ± 16 14.1 ± 0.4 102.0 ± 4.1 

EVA 2.5% 536 ± 11 14.2 ± 0.7 101.9 ± 4.0 

EVA 10% 577 ± 18 14.5 ± 0.3 93.4 ± 5.1 

EVA 20% 558 ± 9 14.9 ± 0.3 91.1 ± 4.0 

EVA บริสทุธ์ิ 630 ± 51 17.8 ± 1.5 27.2 ± 2.4 

สารสกัดจาก
เปลือกเงาะ 

0.5% 577 ± 19 14.3 ± 0.6 86.8 ± 4.2 

2.0% 557 ± 43 14.3 ± 1.0 84.0 ± 4.7 

4.0% 531 ± 40 13.9 ± 0.9 83.1 ± 4.2 

สารสกัดจาก
เปลือกมังคุด 

0.5% 534 ± 5 12.2 ± 0.3 82.0 ± 3.3 

1.0% 476 ± 15 12.6 ± 0.8 81.0  ± 4.0 

น้ํามันกานพล ู

0.5% 587 ± 13 13.7 ± 0.4 88.5  ± 3.1 

2.0% 597 ± 11 13.5 ± 0.3 87.8 ± 2.2 

4.0% 626 ± 11 12.8 ± 0.4 84.5 ± 4.2 

น้ํามันโหระพา 

0.5% 621 ± 15 14.1 ± 0.5 86.4 ± 2.4 

2.0% 629 ± 9 14.0 ± 0.2 85.6 ± 3.4 

4.0% 639  ± 12 13.6 ± 0.5 82.6 ± 3.5 

น้ํามันเปลือก
อบเชย 

0.5% 596 ± 11 13.8 ± 0.5 87.1 ± 5.0 

2.0% 610 ± 22 13.3 ± 0.5 87.0 ± 1.8 

4.0% 637 ± 23 13.0 ± 0.7 85.0  ± 4.2 
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ตตารางผนวก ก.2 สมบัตกิารดึงยืดของฟลมหลังปลอยฟลมทิง้ไวในสภาวะบรรยากาศ 1 สัปดาห 
ชนิดของฟลม

ผสม  

ระยะเวลา
(ววนั)  

Elongation at 

break (%)  

Tensile strength  

(MPa)  

Young's modulus 

(MPa)  

น้ํามันกานพล ู

4 % 

0 732 ± 26 13.1 ± 0.55 109.7 ± 5.5 

1 700 ± 51 12.4 ± 1.03 105.2 ± 3.7 

3 684 ± 81 12.4 ± 1.15 107.5 ± 2.4 

5 694 ± 71 11.7 ± 0.95 102.1 ± 3.9 

7 726 ± 43 13.6 ± 0.77 103.6 ± 3.0 

น้ํามันโหระพา 
4 % 

0 687 ± 51 14.0 ± 1.57 111 ± 5.3 

1 722 ± 24 15.1 ± 0.66 105.4 ± 4.4 

3 690 ± 53 15.6 ± 1.33 107.9 ± 3.9 

5 707 ± 21 13.5 ± 0.46 100.2 ± 3.7 

7 612 ± 51 13.3 ± 1.26 108.5 ± 4.8 

น้ํามันเปลือก
อบเชย 4 % 

0 646 ± 25 13.1 ± 0.88 107.4 ± 4.9 

1 662 ± 36 13.8 ±0.78 110.9 ± 5.1 

3 566 ± 39 11.9 ± 0.65 106.4 ± 5.6 

5 581 ± 48 11.6 ± 0.74 104.7 ± 3.0 

7 572 ± 66 11.5 ± 0.85 103.8 ± 2.6 
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กก-5 รายงานผลการทดสอบอตัราการซมึผานของไอน้าํและแกสออกซเิจนของฟลมแตละชนดิ 

ก-5.1 ฟลมทีไ่มผสมสารสกดัจากธรรมชาต ิ
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กก-5.2 ฟลมทีผ่สมน้าํมนัใบกานพล ู4% โดยน้าํหนกั 
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กก-5.3 ฟลมทีผ่สมน้าํมนัโหระพา 4% โดยน้ําหนกั 
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กก-5.4 ฟลมทีผ่สมน้าํมนัเปลอืกอบเชย 4% โดยน้าํหนกั 
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กก-6 ผลการทดสอบสมบตักิารตานทานตอเชือ้แบคทเีรยีของฟลมแตละชนดิ 

 ก-6.1 ผลการทดสอบการตานทานตอเชือ้แบคทเีรยี S. aureus 

 

 

 

ภาพผนวก ก.11 ภาพถายจํานวนโคโลนีของเช้ือ S. aureus ของฟลมผสมน้ํามันใบกานพล ู

  

106 

63 

0.5% 106 

55 

2% 106 

43 

106 

42 

4% 105 

77 

105 

71 
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ภาพผนวก ก.12 ภาพถายจํานวนโคโลนีของเช้ือ S. aureus ของฟลมผสมน้ํามันโหระพา 
  

4% 106 

79 

106 

76 

บรสิุทธ์ิ 100 

26 

100 

50 



85 

 

 
 

 

 

 

ภภาพผนวก ก.13 ภาพถายจํานวนโคโลนีของเช้ือ S. aureus ของฟลมผสมน้ํามันเปลือกอบเชย 

4% 100 

175 

100 

192 

2% 104 

245 

104 

255 

0.5% 106 

57 

106 

46 
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ภภาพผนวก ก.14 ภาพถายจํานวนโคโลนีของเช้ือ S. aureus ของฟลมผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด 

  

1% 106 

116 

106 

100 

บรสิุทธ์ิ 10 

12 

10 

8 
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ภภาพผนวก ก.15 ภาพถายจํานวนโคโลนีของเช้ือ S. aureus ของฟลมผสมสารสกัดจากเปลือกเงาะ 

4% 106 

80 

106 

100 

บรสิุทธ์ิ 104 

92 

104 

88 
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  ก-6.2 ผลการทดสอบการตานทานตอเชือ้แบคทเีรยี E. coli 

 

 

 

ภาพผนวก ก.16 ภาพถายจํานวนโคโลนีของเช้ือ E. coli ของฟลมผสมน้ํามันกานพล ู

4% 104 

137 

104 

119 

2% 106 

27 

106 

39 

0.5% 106 

82 

106 

84 
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ภาพผนวก ก.17 ภาพถายจํานวนโคโลนีของเช้ือ E. coli ของฟลมผสมน้ํามันโหระพา 
  

4% 106 

79 

106 

91 

บรสิุทธ์ิ 106 

31 

106 

28 
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ภภาพผนวก ก.18 ภาพถายจํานวนโคโลนีของเช้ือ E. coli ของฟลมผสมน้ํามันเปลือกอบเชย 

4% 100 

11 

100 

20 

2% 103 

175 

103 

155 

0.5% 106 

86 

106 

78 
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ภภาพผนวก ก.19 ภาพถายจํานวนโคโลนีของเช้ือ E. coli ของฟลมผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด 

  

1% 106 

128 

106 

166 

บรสิุทธ์ิ 106 

∞ 

106 

∞ 
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ภภาพผนวก ก.20 ภาพถายจํานวนโคโลนีของเช้ือ E. coli ของฟลมผสมสารสกัดจากเปลือกเงาะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 106 

115 

106 

135 

บรสิุทธ์ิ 105 

171 

105 

196 
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ภาคผนวก ข 

การคํานวณ 
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ขข-1 การคาํนวณปรมิาณผลกึของฟลม LDPE บรสิทุธิ ์และฟลม EVA บรสิทุธิ ์
 ปริมาณผลกึที่อยูในฟลม LDPE บริสุทธ์ิ และฟลม EVA บริสทุธ์ิ สามารถคํานวณไดดังสมการ 
ข.1 

 Xc = 
o
f

f

H

H

Δ

Δ
x 100 (ข.1) 

โดยที่ Xc   คือ เปอรเซ็นตความเปนผลึก 

 fHΔ  คือ คาเอนทาลปของการหลอมเหลวผลึกในสารตัวอยาง 
 o

fHΔ  คือ คาเอนทาลปของการหลอมเหลวพอลิเมอรทีม่ีความเปนผลึก 100% ซึ่ง 
o
fHΔ

ของพอลเิอทลีีนและ EVA เทากับ 277.1 และ 68.0 จูลตอกรัมตามลําดับ 

ตัวอยาง 
 จงคํานวณเปอรเซ็นความเปนผลึกของฟลม LDPE บริสทุธ์ิ เมื่อฟลม LDPE มีคาเอนทาลป
ของการหลอมเหลวเทากบั 103.98 จูลตอกรมั 

แทนคาลงในสมการ ข.1 จะได Xc  =  
 277.1

 103.98
x 100 

     = 37.52% 

ข-2 การคาํนวณคา Elongation at break, Tensile strength และ Young’s modulus จากกฎ
การผสม 

 สําหรับกฎการผสมท่ีใชในการคํานวณตามสมการท่ี 4.2 เปรยีบเทียบกับคาที่ไดจากการ
ทดลองนั้น จะใชแบบจําลดอง Upper-bound model ดังสมการ ข.2 

 Em = x1E1 + x2E2 (ข.2) 
โดยที่ Em  คือ คาสมบัติของฟลมผสมระหวาง LDPE และ EVA ที่สัดสวนตางๆ ไดแก Elongation  

        at break, Tensile strength และ Young’s modulus 

 E1 คือ คาสมบัติของฟลม LDPE 

 E2 คือ คาสมบัติของฟลม EVA 

 x1 คือ เศษสวนโดยนํ้าหนัก (Weight fraction) ของ LDPE 

 x2 คือ เศษสวนโดยนํ้าหนัก (Weight fraction) ของ EVA 

ตัวอยาง 
จงคํานวณคา Elongation at break ของฟลม LDPE ที่ผสม EVA 10% โดยนํ้าหนักตามกฎ

การผสม โดยที่ฟลม LDPE บรสิุทธ์ิ มีคา Elongation at break เทากบั 530% และฟลม EVA 

บรสิุทธ์ิ มีคา Elongation at break เทากับ 630% 
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แทนคาลงในสมการ ข.2 จะได Em  = (0.90 x 530%) + (0.10 x 630%) 

      = 540% 

 ดังนั้นคา Elongation at break ของฟลม LDPE ที่ผสม EVA 10% ตามกฎการผสมจะมีคา
เทากับ 540% 

ขข-3 การสรางกราฟมาตรฐาน (Calibration curve) และการคาํนวณความเขมขนของน้าํมนัหอม
ระเหยในฟลม 

 การสรางกราฟมาตรฐาน สามารถสรางไดจากการเตรียมสารละลายของนํ้ามันหอมระเหยท้ัง 
3 ชนิดท่ีทราบความเขมขนแนนอน โดยช่ังน้ํามันหอมระเหย 0.125 กรัม แลวละลายในเอทานอล 
100 มิลลิลิตร จะไดนํ้ามันหอมระเหยเขมขน 0.125 กรัมตอ 100 มิลลิลิตร จากนั้นทําการคํานวณ
กลับเปนความเขมขนท่ีอยูในฟลม ซึ่งการสกัดจะใชเอทานอล 200 มิลลลิิตร ดวยฟลม 5 กรมั หรอืคิด
เปนเอทานอล 100 มิลลลิิตรในฟลม 2.5 กรมั ดังนั้นจะไดน้ํามันหอมระเหยเขมขน 0.125 กรัมใน
ฟลม 2.5 กรัม = น้ํามันหอมระเหยเขมขน 5 กรัมในฟลม 100 กรัม = 5% โดยนํ้าหนัก จากนั้นเจือ
จางใหไดความเขมขนในชวง 0% - 0.4% โดยนํ้าหนัก แลววัดคาการดูดกลืนที่ความยาวคลื่นสูงสุด 
(λmax) แลวสรางกราฟระหวางความเขมขนกับคาการดูดกลืน ของน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด ดัง
ภาพผนวก ข.1 – ข.3 

 
ภาพผนวก ข.1 กราฟมาตรฐานของน้ํามันหอมระเหยใบกานพล ู

y = 3.5937x 

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 

คา
กา
รด
ูดก
ลืน

ที่ 
28

1 น
าโน

เมต
ร 

ความเขมขน (% โดยนํ้าหนัก) 



96 

 

 
 

 
ภภาพผนวก ข.2 กราฟมาตรฐานของนํ้ามันหอมระเหยโหระพา 

 
ภาพผนวก ข.3 กราฟมาตรฐานของนํ้ามันหอมระเหยเปลือกอบเชย 

 ในกรณีที่สารสกัดมีความเขมขนมากเกินไป จะตองทําการเจือจางใหความเขมขนอยูในระดับ
ที่เหมาะสมกอนนําไปวัดคาการดูดกลืน เชน กรณีของน้ํามันหอมระเหยโหระพา จะตองทําการเจือ
จางลงถึง 3 เทากอน แลวนําไปวัดคาการดูดกลืน ไดคาความเขมขนจากกราฟแลวจงึนําไปคูณ 3 

ตัวอยาง 
 ฟลมทีผ่สมน้ํามันโหระพา 0.5% โดยนํ้าหนักปริมาณ 5 กรัม สกัดดวยเอทานอล 200 
มิลลิลิตร นําสารละลายที่สกัดไดไปทําการเจอืจาง 3 เทา พบวาวัดคาการดูดกลืนที่ 277 นาโนเมตร 
เทากับ 0.1945, 0.2651 และ 0.3352 ตามลําดับ จงหาความเขมขนของน้ํามันโหระพาท่ีเหลืออยูใน
ฟลมชนิดนี ้

y = 2.4025x 

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 

คา
กา
รด
ูดก
ลืน

ที่ 
27

7 น
าโน

เมต
ร 

ความเขมขน (% โดยนํ้าหนัก) 

y = 2.7382x 

0 
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 จากกราฟมาตรฐานของนํ้ามันหอมระเหยโหระพา พบวามสีมการคือ y = 2.4025x ดังนั้น 
คามเขมขนของนํ้ามันโหระพาหลังเจอืจาง = คาการดูดกลืน / 2.4025 

0.1945 / 2.4025  0.2651 / 2.4025  0.3352 / 2.4025  

= 0.0809   = 0.1103  = 0.1395 

เฉลี่ยแลวเทากบั 0.1102% โดยนํ้าหนัก จากนั้นนําไปคูณ 3 จะไดความเขมขนของน้ํามัน
โหระพาท่ีอยูในฟลม เทากับ 0.1102 x 3 = 0.33% โดยนํ้าหนัก 

ขข-4 การคาํนวณจาํนวนโคโลนตีอมลิลลิติร และ %การยบัยัง้แบคทเีรยี 

 จํานวนโคโลนี (CFU/ml) = 
01.0× จํานวนหยด

factor  Dilution× ีทีน่ับไดจํานวนโคโลน
 (ข.3) 

 %การยับยัง้แบคทเีรีย = 100×
A

B-A
 (ข.4) 

โดยที่ A คือ จํานวนโคโลนีตอมลิลลิิตรของแบคทเีรียในสูตรที่ไมใสสารตานแบคทีเรีย 

 B คือ จํานวนโคโลนีตอมลิลลิิตรของแบคทีเรียในสารตัวอยาง 

ตารางผนวก ข.1 ความเขมขนของเช้ือแบคทีเรียและคา Dilution factor ที่ไดจากการเจือจางเปน 

  ลําดับ 

หลอดที ่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

ความเขมขนนของเชือ้แบคทเีรยี 10-1  10-2 10-3  10-4 10-5 10-6  10-7 10-8 10-9  

Dilution factor   101  102 103  104 105  106  107  108  109 

ตัวอยาง  
 ฟลมทีผ่สมน้ํามันหอมระเหยใบกานพลู 2% โดยนํ้าหนักเมื่อนํามาทดสอบการยบัยั้งเช้ือ E. 

coli เจอืจาง 106 เทา พบวานับจํานวนโคโลนีได 39 และ 27 โคโลนี จงคํานวณ %การยับยัง้
แบคทีเรีย ถานับจํานวนโคโลนีของสูตรที่ไมใสสารตานแบคทีเรียได 128 และ 112 เจอืจาง 106 เทา 

1. คํานวณจํานวนโคโลนี (CFU/ml) ของแบคทีเรียในสูตรที่ไมใสสารตานแบคทีเรียจากสมการ 
ข.3 

จํานวนโคโลนี (CFU/ml) = 
01.0× 01

10×
2

112+128 6

 = 12 x 108 

2. คํานวณจํานวนโคโลนี (CFU/ml) ของแบคทเีรียในสารตัวอยาง 
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จํานวนโคโลนี (CFU/ml) = 
01.0× 01

10×
2

27+39 6

 = 3.3 x 108 

3. คํานวณ %การยับยั้งแบคทีเรียจากสมการท่ี ข.4 

 %การยับยัง้แบคทเีรีย = 100×
10 x 12

)10 x (3.3-)10 x (12
8

88

 = 72.5% 

ขข-5 การพสิจูนสมการจากการดดัแปลงกฎอตัราอนัดบัที ่1 และสมการคาครึง่ชวีติ 

จากสมการที่ 4.4  อัตราการระเหย  =  k•([A]-[A]∞) 

 - )[A] - ]A([
dt

d
0  = k•([A]-[A]∞) 

 
[A] -]A[

[A] -]A[ 0
[A] -]A[

)[A] -]A( d
 = 

t    

0

dt k-   

 ln( [A]-[A]∞ ) - ln( [A]0-[A]∞ ) = - kt  

 ln([A]-[A]∞) = -kt + ln([A]0-[A]∞) (ข.5) 

 ln
[A] -]A[

[A] -]A[ 0  = kt 

ที่เวลาครึง่ชีวิต (t1/2) จะมีความเขมขนเทากับ 
2

[A] -]A[ 0  

ดังนั้นจะไดสมการ  ln

2

[A] -]A[
[A] -]A[

0

0  = k t1/2 

 ln 2  = k t1/2 

 t1/2 = 
k

2ln
 (ข.6) 

ข-6 การคาํนวณความเขมขนของน้าํมนัหอมระเหยทีเ่หลอื ณ เวลาตางๆ 

ความเขมขนท่ีเหลือที่เวลาตางๆ สามารถคํานวณไดจากคา t1/2 ดังสมการ ข.7 

 
0N

N
 = 1/2t

t
-

2  (ข.7) 

โดยที่ N  คือ ความเขมขนของฟลมในนํ้ามนัหอมระเหยท่ีเวลาใดๆ (%) 

 N0 คือ ความเขมขนของฟลมในนํ้ามนัหอมระเหยท่ีเวลาเริม่ตน (%) 
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ตัวอยาง 
 ฟลมทีผ่สมน้ํามันหอมระเหยกานพลู เมื่อเก็บไว 1 วันจะเหลือความเขมขนกีเ่ปอรเซ็นต เมื่อ
เทียบกับความเขมขนเริม่ตน เมื่อพบวาน้ํามันหอมระเหยกานพลูมีคาครึง่ชีวิตเทากับ 1.667 วัน 

แทนคาลงในสมการ ข.7 จะได N  =  1.667

1
-

2  x 100 

      = 65.98 % 

ดังนั้นเม่ือเกบ็ฟลมทีผ่สมน้ํามันหอมระเหยกานพลู 1 วัน จะเหลือความเขมขนในฟลม 65.98 % 
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