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 ในงานวิจัยนี้ เปนการเตรียมฟลมพอลิเมอรเบลนดระหวางพอลิแลคติกแอซิดกับพอลิบิวทิ
ลีนซัคซิเนตในอัตราสวนการผสม 90/10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก แลวนําไปเคลือบผิวดวยไคโตซาน 

เพ่ือการประยุกตใชเปนบรรจุภัณฑอาหารที่มีฤทธ์ิในการตอตานแบคทีเรีย ซ่ึงในการเคลือบผิวนั้น ได
ปรับสภาพพ้ืนผิวฟลมดวยโคโรนา (Corona Treatment) ที่กระแสไฟฟาแตกตางกัน 3 คา คือ 4, 5 

และ 6 แอมแปร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในเกาะติดของไคโตซาน ศึกษาผลของการปรับสภาพผิวจาก
การใชโคโรนาดวยเทคนิค SEM, XPS และคามุมสัมผัสน้ํา (water contact angle) จากผลการทดลอง
พบวาหลังจากผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 4 แอมแปร สงผลทําใหอัตราสวนของ
อะตอมออกซิเจนตอคารบอน (O/C ratio) เพ่ิมข้ึน และคามุมสัมผัสน้ําลดลง ในขณะท่ีลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาที่ผิวนั้นยังคงมีความราบเรียบ แตอยางไรก็ตาม ถาเพ่ิมกระแสไฟฟาท่ีใชในการปรับ
สภาพผิวเปน 5 และ 6 แอมแปร กลับทําใหอัตราสวนของอะตอมออกซิเจนตอคารบอนมีคาลดลงและ
พ้ืนผิวของฟลมพอลิเมอรเบลนดมีความขรุขระมากข้ึน การศึกษาสมบัติเชิงกลพบวาการปรับสภาพผิว
ดวยโคโรนาไมสงผลตอความแข็งแรงตอการดึงยืด (Tensile strength) ของฟลมพอลิเมอรเบลนด โดย
จากผลการทดลองในขางตน ชี้ใหเห็นวาฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่
กระแสไฟฟา 4 แอมแปร มีความเหมาะสมในการนําไปเคลือบดวยสารละลายไคโตซานที่ความเขมขน
ตางๆ โดยที่ฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบผิวดวยไคโตซานนั้นไดศึกษาหาปริมาณไคโตซานบนผิวฟลม
พอลิเมอรเบลนดและวัดอัตราการซึมผานของไอน้ํา ซ่ึงพบวาปริมาณของไคโตซานบนฟลมพอลิเมอร
เบลนดจะเพ่ิมขึ้นตามความเขมขนของสารละลายไคโตซานท่ีมากข้ึน อีกท้ังฟลมพอลิเมอรเบลนดที่
ผานการการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 4 แอมแปร มีปริมาณไคโตซานบนผิวท่ีมากท่ีสุด 

สวนอัตราการซึมผานไอน้ําลดลงเม่ือเคลือบผิวดวยไคโตซาน ในขณะท่ีอัตราการซึมผานไอน้ําลดลงเม่ือ
ความเขมขนของไคโตซานมีคาเพ่ิมขึ้น เม่ือศึกษาฤทธ์ิในการตอตานแบคทีเรีย Staphylococcus 

aureus (S.aureus) และ Escherichia coli (E.coli) ดวยเทคนิค Shake flask พบวาฟลมพอลิเมอร
เบลนดที่เคลือบผิวดวยไคโตซานมีฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียตอ S.aureus และ E.coli ไดอยางดี 
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 This research prepared poly(lactic acid)/poly(butylene succinate) 90/10 wt% 

cast films which was then coated with chitosan for antimicrobial food packaging 

application. The surface of cast films were treated by corona treatment in different 

electricity input (4, 5 and 6 ampere) before chitosan coating in order to enhance 

adherence of chitosan. Effect of corona treatment on surface of cast films were studied 

by Scanning electron microscopy (SEM), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and 

water contact angle measurement. It was found that cast films treated with corona 

using electricity input of 4 ampere had the higher percentage of oxygen per carbon 

(O/C) and lower water contact angle. Meanwhile, morphology of corona treated cast 

films surface was still smooth. In contrast, using corona treatment with electricity input 

of 5 and 6 ampere, the O/C ratio was reduced and treated cast films surfaces became 

rougher. Mechanical property studies indicated that the corona treatment did not have 

impact on tensile strength of treated cast films. From test results, it was found that 

the corona-treated cast films with electricity input of 4 ampere was the most suitable 

one for chitosan coating in various concentrations. The amount of chitosan coated on 

the cast films were analyzed by Kjaldahl method. It was found that the amount of 

chitosan coated on the cast film increased with the increase of chitosan 

concentrations. In the other hand, the water vapor transmission rate decreased with 

respect to higher chitosan concentration. Finally, the antibacterial activity of the 

chitosan coated cast films against Staphylococcus aureus (S.aureus) and Escherichia 

coli (E.coli) were investigated using shake flask method, and found that the chitosan 
coated cast films had good antibacterial activity against both E.coli and S.aureus. 
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