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  ศุภชัย  สงา : การเตรียมฟลมพอลิเมอรเบลนดระหวางพอลิแลคติกแอซิดกับพอลิบิวทิลีน
ซัคซิเนตที่เคลือบผิวดวยไคโตซานสําหรับประยุกตใชเปนบรรจุภัณฑอาหารที่ตอตานแบคทีเรีย.

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  : ผศ.ดร.ณัฐกาญจน  หงสศรีพันธ. 129 หนา. 
 

 ในงานวิจัยนี้ เปนการเตรียมฟลมพอลิเมอรเบลนดระหวางพอลิแลคติกแอซิดกับพอลิบิวทิ
ลีนซัคซิเนตในอัตราสวนการผสม 90/10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก แลวนําไปเคลือบผิวดวยไคโตซาน 

เพ่ือการประยุกตใชเปนบรรจุภัณฑอาหารที่มีฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรีย 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
พ้ืนผิวของฟลมพอลิเมอรเบลนดมีความขรุขระมากขึ้น 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 เม่ือศึกษาฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรีย 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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บทท่ี 1 

บทนํา  
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ในปจจุบันการใชวัสดุพอลิเมอรแทนท่ีวัสดุจําพวกแกว โลหะ และกระดาษมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน

อยางตอเนื่องในอุตสาหกรรมการผลิตตางๆ เชน อุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต เครื่องใชไฟฟา วัสดุ
กอสราง และบรรจุภัณฑอาหาร ฯลฯ เนื่องจากวัสดุพอลิเมอรมีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่ดี 

สามารถขึ้นรูปไดงาย น้ําหนักเบา ราคาถูก และนําไปประยุกตใชในงานดานตางๆ ที่หลากหลายได 
โดยในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑอาหารนั้นสวนใหญจะใชวัสดุพอลิเมอรเปนองคประกอบหลักในการ
ผลิต และเม่ือมีการใชบรรจุภัณฑมากขึ้นก็จะสงผลทําใหเกิดขยะเปนจํานวนมาก ซ่ึงขยะเหลานี้ยอย
สลายไดยากและใชเวลานาน ทําใหเกิดปญหาดานส่ิงแวดลอมท่ีท่ัวโลกใหความสนใจในการแกปญหา 
ดวยเหตุนี้ทําใหพอลิเมอรชีวภาพ (Biopolymer) ที่สามารถในการยอยสลายไดในธรรมชาติเปนอีก
หนึ่งทางเลือกในการพัฒนาบรรจุภัณฑอาหารเพ่ือชวยรักษาส่ิงแวดลอมท้ังในดานวัตถุดิบ กระบวน
ผลิต และกระบวนการกําจัด 

โดยที่วัสดุพอลิเมอรชีวภาพที่ผูวิจัยใหความสนใจ คือพอลิแลคติกแอซิด (PLA) และพอลิบิวทิลีน
ซัคซิเนต (PBS) ซ่ึงเปนพอลิเมอรที่สามารถยอยสลายไดในธรรมชาติที่ กําลังไดรับความสนใจใน
การศึกษาและพัฒนาอยางกวางขวาง  โดยพอลิแลคติกแอซิด (PLA) นั้นเปนพอลิเมอรประเภทพอลิ
เอสเทอรที่ผลิตไดจากกรดแลคติก (Lactic acid) ซ่ึงเปนสารที่ไดจากการหมักผลผลิตทางการเกษตรที่
มีแปงและน้ําตาลเปนองคประกอบหลัก เชน ขาวโพด ขาวสาลี มันสําปะหลัง เปนตน  นอกจากนี้ยังมี
สมบัติตานการซึมผาน และมีความเขากันไดทางชีวภาพ (Biocompatibility) ที่ดี  มีความโปรงใส อีก
ทั้งยังไมมีความเปนพิษ (Non-toxic) แตอยางไรก็ตามพอลิแลคติกแอซิดนั้นมีความเปราะที่สูง ทําใหมี
ความจําเปนที่ตองปรับปรุงสมบัติทางกายภาพใหมีความยืดหยุนที่ เพ่ิมข้ึน ซ่ึงแนวทางหนึ่งที่ไดรับ
ความสนใจคือการผสมหรือการเบลนด (blend) กับพอลิเมอรอีกชนิดหนึ่งที่มีความยืดหยุนดี เชน พอ
ลิบิวทิลีนซัคซิเนต (PBS)  เนื่องจากพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตนั้นเปนพอลิเอสเทอรสังเคราะหที่มีโครงสราง
เปนสายโซตรงมีความยืดหยุนที่ดีกวา สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ อีกท้ังยังสามารถขึ้นรูปเปน
ผลิตภัณฑไดงายโดยกระบวนการหลอมเหลวท่ีใชทั่วไป  ในงานวิจัยของ Amita Bhatia และคณะ [1] 

ไดศึกษาความเขากันไดของพอลิเมอรเบลนดระหวาง PLA กับ PBS ในอัตราสวนการผสมที่แตกตาง
กัน ซ่ึงจากผลการทดสอบพบวาพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS ทีมี่อัตราสวนการผสมเปน 90/10 และ 
80/20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก จะมีความเขากันไดดีและเปนการผสมแบบ miscible blend แตเม่ือ
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ปริมาณของ PBS มีคามากกวา 20% ก็จะสงผลทําใหพอลิเมอรทั้งสองไมสามารถเขากันไดและเปน
การผสมแบบ immiscible blend 

แตอีกหนึ่งปญหาของผลิตภัณฑอาหารที่พบมากที่สุด คือการปนเปอนเช้ือจุลินทรียในระหวางการ
เก็บหลังจากขั้นตอนการแปรรูป ซ่ึงการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรียจะสงผลทําใหคุณภาพของอาหาร
ลดลง และอายุการเก็บรักษาสั้นกวาเดิม จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการปรับปรุงสมบัติในการ
ตอตานแบคทีเรียของบรรจุภัณฑอาหารโดยการใชสารตอตานจุลินทรียที่ไดจากธรรมชาติเคลือบบน
วัสดุบรรจุภัณฑ ซ่ึงไคโตซานนั้นเปนพอลิเมอรธรรมชาติที่นาสนใจ เนื่องจากมีคุณสมบัติและประโยชน
ที่หลากหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งคุณสมบัติในการทําใหเปนแผนฟลมท่ีปองกันการซึมผานของน้ําและ
กาซตางๆ และความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ประกอบกับเปนสารท่ีมาจาก
ธรรมชาติ ไมกอภูมิแพและปลอดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ทําใหไคโตซานไดรับความสนใจอยาง
มากในการนํามาใชเปนวัตถุดิบในการบรรจุหีบหอหรือเคลือบผลิตภัณฑอาหารที่เกิดการเนาเสียไดงาย 

เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาอาหารตางๆ เชน ผัก และผลไม ซ่ึงไดมีงานวิจัยมากมายท่ีแสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพดังกลาวนี้ ยกตัวอยางเชนในงานวิจัยของ Bai liang Wang และคณะ [2] ที่ไดศึกษาการ
ปรับปรุงสมบัติการตอตานแบคทีเรียของ Poly(ethylene terephthalate) โดยการเคลือบผิวดวย 

ไคโตซาน/Poly(vinyl pyrollidone) ซ่ึงพบวาการเคลือบผิว PET ดวยไคโตซาน/PVP สามารถ
ปองกันการเกาะติด และยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus และ E. coli ไดเปนอยางดีอีกท้ังยังสามารถ
ฆาเชื้อแบคทีเรียทั้งสองไดหมดภายในระยะเวลาไมนาน 

แตอยางไรก็ตาม วัสดุพอลิเมอรสวนใหญจะมีสมบัติการยึดติดบนพ้ืนผิว (Surface adhesion 

properties) ที่ตํ่า มีความไมชอบน้ํา (hydrophobic) ดวยเหตุนี้จึงเปนเรื่องยากท่ีจะใชวัสดุพอลิเมอร
เพ่ือประยุกตใชในงานที่เก่ียวของกับการยึดติด เชน การพิมพ (printing) การเคลือบผิว (coating) ซ่ึง
จากขอจํากัดนี้ทําใหการปรับปรุงสภาพผิว (surface modification) พอลิเมอรกอนท่ีจะทําการพิมพ
และเคลือบจึงมีความจําเปนอยางมาก โดยเทคนิคในการปรับสภาพผิวท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย
ในทางอุตสาหกรรมพลาสติกเพ่ือปรับปรุงความสามารถในการยึดติดบนพ้ืนผิวคือการปรับสภาพผิว
ดวยโคโรนา (Corona Treatment) ซ่ึงวิธีนี้จะดีกวาเทคนิคอ่ืนๆ เนื่องจากเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

และยังไมสงผลตอเนื้อพอลิเมอรภายใน (bulk polymer) อีกดวย โดยหลังจากท่ีวัสดุพอลิเมอรผาน
การปรับสภาพผิวดวยโคโรนาแลวจะทําใหพ้ืนผิวมีความชอบน้ํา (hydrophilic) และความสามารถใน
การยึดติดเพ่ิมขึ้น เพราะวาหมูฟงกชันท่ีมีขั้วจะเกิดข้ึนอยูบนพ้ืนผิว ดังนั้น วิธีนี้นาจะมีความเปนไปได
ในการชวยทําใหสารที่มีความชอบน้ําเคลือบลงบนวัสดุพอลิเมอรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใน
งานวิจัยของ Siriporn Theapsak และคณะ [3] ไดศึกษาการปรับปรุงพ้ืนผิวของฟลม 

polyethylene (PE) โดยใช dielectric barrier discharge (DBD) plasma กอนการเคลือบดวยไค
โตซานซ่ึงจากผลการทดลองพบวาความขรุขระและหมูฟงกชันท่ีมีออกซิเจน เชน C=O C-O และ -OH 
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จะเพ่ิมมากขึ้นหลังจากการปรับสภาพผิวดวยพลาสมา แสดงใหเห็นวา DBD plasma จะชวยเพ่ิม
ความสามารในการชอบน้ํา (hydrophilicity) ของฟลมใหดีขึ้น อีกท้ังยังเพ่ิม interaction ระหวางไค
โตซานกับพ้ืนผิวของฟลมอีกดวย จึงทําใหการเคลือบไคโตซานลงบนฟลมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จากปญหาตางๆ และงานวิจัยที่เก่ียวของทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาบรรจุภัณฑอาหารที่ทําจาก
พลาสติกที่สามารถยอยสลายไดงายในธรรมชาติ  อีกท้ังยังสามารถปองกันแบคทีเรียไดโดยจะศึกษา
การเตรียมฟลมพอลิเมอรเบลนดระหวางพอลิแลคติกแอซิดกับพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่เคลือบผิวดวยไค
โตซานเพ่ือใชเปนบรรจุภัณฑอาหารที่ตอตานแบคทีเรียโดยใชโคโรนาในการปรับสภาพผิว (Corona 

Treatment) เพ่ือทําใหการเคลือบผิวดวยไคโตซานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1.2.1 ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา สมบัติเคมีที่พ้ืนผิว และสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนด 
ระหวางพอลิแลคติกแอซิดกับพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตท้ังกอนและหลังการปรับสภาพผิวดวยโค
โรนา (Corona Treatment) ที่กระแสไฟฟาแตกตางกัน 

1.2.2 ศึกษาหาปริมาณของไคโตซานที่ติดอยูบนฟลมพอลิเมอรเบลนดระหวางพอลิแลคติกแอซิดกับ
พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตทั้งกอนและหลังการปรับสภาพผิวดวยโคโรนา ที่เคลือบผิวดวย
สารละลายไคโตซานท่ีมีความเขมขนแตกตางกัน 

1.2.3 ศึกษาสมบัติเชิงกล คามุมสัมผัสน้ํา (Water contact angle) และอัตราการซึมผานของไอน้ํา
ของฟลมพอลิเมอรเบลนดระหวางพอลิแลคติกแอซิดกับพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตทั้งกอนและหลัง
การเคลือบผิวดวยไคโตซาน 

1.2.4 ศึกษาฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียของฟลมพอลิเมอรเบลนดทั้งกอนและหลังการปรับสภาพ
ผิวท่ีถูกเคลือบดวยสารละลายไคโตซานที่มีความเขมขนแตกตางกัน 

 

1.3 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

ในงานวิจัยนี้เปนการเตรียมฟลมพอลิเมอรเบลนด (polymer blend) ระหวางพอลิแลคติก
แอซิดกับพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่เคลือบผิวดวยไคโตซาน เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการผลิตฟลม
บรรจุภัณฑอาหารที่มีฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรีย โดยใชโคโรนาในการปรับสภาพผิว (Corona 

Treatment) ฟลมพอลิเมอรเบลนดกอนที่จะนําไปเคลือบดวยไคโตซาน เพ่ือทําใหไคโตซานติดบน
พ้ืนผิวของฟลมพอลิเมอรเบลนดไดดียิ่งขึ้น และศึกษาสมบัติของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบผิวดวย
ไคโตซานในดานตางๆ ไดแก ลักษณะสัณฐานวิทยา สมบัติเคมีที่พ้ืนผิว (Surface chemistry) สมบัติ
เชิงกล (Mechanical property) อัตราการซึมผานของไอน้ํา และสมบัติในการตอตานแบคทีเรีย โดย
งานวิจัยนี้สามารถแบงไดเปน 3 สวนหลักๆ ดังนี้  
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สวนที่ 1 เปนการเตรียมฟลมพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS ในอัตราสวนการผสม 90/10 

เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก โดยใชเครื่องอัดรีดแบบสกรูคูที่อุณหภูมิประมาณ 170 องศาเซลเซียส และตัด
ใหเปนเม็ด  แลวนําไปข้ึนรูปเปนฟลมดวยกระบวนการ Cast film extrusion จากนั้นนําฟลมพอลิ
เมอรเบลนดที่ไดมาศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา องคประกอบทางเคมีที่พ้ืนผิว สมบัติเชิงกล และคา
มุมสัมผัสน้ํา (Water contact angle)  

สวนที่ 2 ทําการปรับสภาพผิวฟลมพอลิเมอรเบลนดดวยโคโรนา (Corona Treatment) ซ่ึง
จะต้ังคาสภาวะตางๆ ใหมีคาคงที่ สวนกระแสไฟฟาท่ีใชในการปรับสภาพผิวนั้นจะทําการเปล่ียนแปลง
เพ่ือหาคาที่เหมาะสม โดยหลังจากที่ฟลมพอลิเมอรเบลนดผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาแลว จะ
ทําการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา องคประกอบทางเคมีที่พ้ืนผิว สมบัติเชิงกล และคามุมสัมผัสน้ํา  

สวนที่ 3 เตรียมสารละลายไคโตซานใหมีความเขมขนที่แตกตางกัน คือ 0.25 , 0.5, 1.0 และ 
2.0 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักตอปริมาตร โดยใชสารละลายกรดอะซีติกเปนตัวทําละลาย จากนั้นนําฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวมาจุมลงในสารละลายไคโตซานท่ีเตรียมไวเปนเวลา 30 นาที 
แลวลางดวยน้ํากลั่นเพ่ือทําใหเปนกลาง และทําใหแหงท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้น
นําฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบผิวดวยไคโตซานมาศึกษาสมบัติเชิงกล อัตราการซึมผานของไอน้ํา 
ฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรีย และหาปริมาณของไคโตซานท่ีติดอยูบนฟลมพอลิเมอรเบลนดโดยใชวิธี
เจลดาหล (Kjeldahl nitrogen analysis) 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษาและขอจํากัดของงานวิจัย 

1.4.1 ใชฟลมพอลิเมอรเบลนดระหวางพอลิแลคติกแอซิด (PLA) กับพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (PBS) ที่
มี อัตราสวนการผสม PLA/PBS เปน 90/10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 

1.4.2 ไมมีการเติมสารปรับปรุงความเขากันระหวาง PLA และ PBS 

1.4.3 ใชโคโรนา (Corona Discharge Treatment) ในการปรับสภาพผิวฟลมพอลิเมอรเบลนด 
1.4.4 ใชไคโตซานชนิดน้ําหนักโมเลกุลตํ่า และมีการกําจัดหมูแอซิติลไมตํ่ากวา 90% 

1.4.5 ใชจุลินทรียสองชนิดคือ Staphylococcus aureus (S. aureus) และ Escherichia coli  

(E. coli) ในการศึกษาฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรีย 
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1.5 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

1.5.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
1.5.2 ออกแบบวิธีการทดลองและวางแผนการทดลอง 
1.5.3 ดําเนินงานวิจัย 

สวนที่ 1 การเตรียมฟลมพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS ในอัตราสวนการผสม 90/10 wt% 

- นํา  PLA และ PBS อบในเตาอบที่มีพัดลมระบายความช้ืน (hot air oven) ที่อุณหภูมิ 

50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง 
- เตรียมพอลิเมอรเบลนดโดยใชอัตราสวนการผสมของ PLA/PBS เปน 90/10 เปอรเซ็นต

โดยน้ําหนัก ดวยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคูที่อุณหภูมิประมาณ 140-170 องศาเซลเซียส 

และความเร็วสกรูประมาณ 80 รอบตอนาที จากนั้นตัดใหเปนเม็ดดวยเครื่อง Pelletizer 

- นําเม็ดพอลิเมอรเบลนดที่ไดไปทําการข้ึนรูปเปนฟลมดวยเครื่อง Cast film extruder  

สวนที่ 2 การปรับสภาพผิวฟลมพอลิเมอรเบลนดโดยใชโคโรนา (Corona Treatment) 

- ต้ังสภาวะที่ใชในการปรับสภาพผิวฟลมพอลิเมอรเบลนดใหเหมาะสม โดยจะกําหนดให
อัตราการดึงฟลมผานลูกกลิ้ง และความตางศักยไฟฟามีคาคงท่ี สวนกระแสไฟฟาท่ีใชใน
การปรับสภาพผิวนั้นจะทําการเปล่ียนแปลงเพ่ือหาคาท่ีเหมาะสม 

- นําฟลมพอลิเมอรเบลนดมาผานลูกกล้ิงเพ่ือเริ่มกระบวนการในการปรับสภาพผิว 
สวนที่ 3 การเตรียมสารละลายไคโตซานเพ่ือใชในการเคลือบฟลมพอลิเมอรเบลนด 
- นําผงไคโตซานมาละลายในสารละลายกรดอะซีติกท่ีมีความเขมขน 1 เปอรเซ็นตโดย

น้ําหนักตอปริมาตร ใหไดสารละลายไคโตซานท่ีมีความเขมขนแตกตางกัน คือ 0.25, 0.5, 

1.0 และ 2.0 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักตอปริมาตร 
- นําไปกวนดวย Magnetic stirring ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ชั่วโมง และทําการกรอง 
- ไดสารละลายไคโตซานท่ีพรอมใชในการเคลือบผิวฟลมพอลิเมอรเบลนด 
สวนที่ 4 ทําการเคลือบผิวฟลมพอลิเมอรเบลนดดวยสารละลายไคโตซาน 

- ฟลมพอลิเมอรเบลนดทั้งที่ผานและไมผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาจะถูกจุมลงใน
สารละลายไคโตซานท่ีเตรียมไวเปนเวลา 30 นาที 

- นํามาลางดวยน้ํากลั่นเพ่ือทําให pH เปนกลาง 
- จากนั้นฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบผิวดวยไคโตซานจะถูกทําใหแหงในอากาศท่ี

อุณหภูมิหองเปนเวลา 12 ชั่วโมง กอนท่ีจะนําไปพิสูจนเอกลักษณตอไป 
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สวนที่ 5 ทําการพิสูจนเอกลักษณตางๆ 

- ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของฟลมพอลิเมอรเบลนดทั้งกอนและหลังการปรับ
สภาพผิวดวยโคโรนา โดยใชกลองอิเล็กตรอนชนิดสองกราด (Scanning electron 

microscope) 

- องคประกอบทางเคมีที่พ้ืนผิว (Surface chemical composition) ของฟลมพอลิเมอร
เบลนดทั้งกอนและหลังการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาจะไดรับการทดสอบโดยเครื่อง  

X-ray photoelectron spectroscope (XPS)  

- ทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดทั้งกอนและหลังการปรับสภาพผิว และ
ฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบผิวดวยไคโตซาน ดวยเครื่อง Universal testing 

machine ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM-D882 และการทดสอบจะทําซํ้าอยางนอย 

10 ครั้งตอ 1 ตัวอยาง 
- ศึกษาคามุมสัมผัสน้ํา (Water contact angle) ของฟลมพอลิเมอรเบลนดทั้งกอนและ

หลังการปรับสภาพผิว โดยใชเครื่อง Contact angle analyzer 

- อัตราการซึมผานของไอน้ําของฟลมพอลิเมอรเบลนดทั้งกอนและหลังการเคลือบผิวดวย
ไคโตซานจะไดรับการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E96/E96M-10 

- หาปริมาณของไคโตซานที่ติดอยูบนฟลมพอลิเมอรเบลนดทั้งกอนและหลังการปรับสภาพ
ผิวจะไดรับการวิเคราะหโดยใชวิธีเจลดาจล (Kjeldahl nitrogen analysis) 

- ฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบผิวดวยไคโตซานจะไดรับ
การทดสอบโดยใชวิธี Shake-flask culture ซ่ึงใชแบคทีเรียชนิด S. aureus และ  
E. coli ในการทดสอบ 

1.5.4 วิเคราะหผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย 

1.5.5 นําเสนอสวนหนึ่งของผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ โดยมีบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 

paper) ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
1.5.6 จัดทํารายงานวิทยานิพนธ เพ่ือการสอบวิทยานิพนธ 
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากผลงานวิจัย 

1.6.1 การปรับสภาพผิวดวยโคโรนาไมสงผลใหสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนด และชวย
ปรับปรุงสมบัติเคมีที่พ้ืนผิว (Surface chemistry) ของฟลมพอลิเมอรเบลนดใหดีขึ้นเพ่ือทํา
ใหการเคลือบไคโตซานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.6.2 หลังจากการเคลือบดวยไคโตซาน ฟลมพอลิเมอรเบลนดทีผ่านการปรับสภาพผิวดวยโคโรนา
จะมีปริมาณไคโตซานที่ติดอยูบนพ้ืนผิวฟลมมากกวาฟลมท่ีไมผานการปรับสภาพผิว  

1.6.3 ฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบผิวดวยไคโตซานจะมีฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียไดดี และ
ฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียจะเพ่ิมข้ึนตามความเขมขนของไคโตซานท่ีนํามาเคลือบ 

1.6.4 ฟลมพอลิเมอรเบลนดระหวางพอลิแลคติกแอซิดกับพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่ เคลือบผิวดวยไค
โตซานมีความเปนไดในการนําไปประยุกตใชเปนบรรจุภัณฑอาหารที่ตอตานแบคทีเรียได 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

เนื่องจากในอนาคตอันใกล มีการคาดการณวาปโตรเลียมมีแนวโนมจะไมเพียงพอตอความ
ตองการของตลาดและมีราคาสูง ดังนั้นพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ที่สามารถยอยสลายไดจึงเปน
ทางเลือกใหมในการผลิตพลาสติกทดแทนปโตรเลียม อีกท้ังยังเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาวัสดุ
สําหรับการใชงานเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอมท้ังในดานวัตถุดิบ กระบวนผลิต และกระบวนการกําจัด โดย
พลาสติกยอยสลายไดนั้นผลิตมาจากวัตถุดิบที่สามารถผลิตทดแทนขึ้นใหมไดในธรรมชาติ 

(Renewable Resource) ซ่ึงใชพลังงานในกระบวนการผลิตตํ่า และสามารถยอยสลายเปนกาซ
คารบอนไดออกไซดและน้ําไดดวยจุลินทรียในธรรมชาติภายหลังจากการใชงาน โดยพลาสติกชีวภาพ
ยอยสลายไดนั้นจะมีคุณสมบัติในการใชงานไดเทียบเทา พลาสติกจากอุตสาหกรรมปโตรเคมีแบบ
ด้ังเดิม และสามารถทดแทนการใชงานที่มีอยูได 

พลาสติกนับวามีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิต  ผลิตภัณฑเกือบทุกชนิดลวนผลิตข้ึนหรือถูก
บรรจุอยูภายในภาชนะที่เรียกวาพลาสติกดวยกันทั้งสิ้น  การใชพลาสติกมีปริมาณสูงขึ้นตามปริมาณ
ประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องในแตละป  ในทํานองเดียวกันของเหลือทิ้งที่มาจากผลิตภัณฑ
พลาสติกก็ยอมมีปริมาณมากขึ้นตามกัน สมบัติของพลาสติกท่ียอยสลายชากลายเปนปญหาไปทั่วโลก 

เพราะถาไมมีการกําจัดที่ถูกตองก็มีแตจะทับถมกันมากข้ึนเรื่อยๆ ดวยเหตุนี้จึงไดมีการพัฒนาพลาสติก
ที่ยอยสลายได (degradable plastic) ในรูปแบบตางๆข้ึนมา เคล็ดลับอยูที่การผสมพลาสติกดวย
สารเคมีที่สลายตัวไดดวยแสงสวาง แบคทีเรีย หรือสารเคมีชนิดอ่ืน 

 

2.1 พลาสติกท่ีสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ [4,5] 

พลาสติกที่สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพเปนวัสดุที่สามารถยอยสลายไดดวยกระบวนการ
ทางชีวภาพ เนื่องจากสามารถกลายสภาพเปนปุยหมักไดเม่ือถูกนําไปหมักในสภาวะที่เหมาะสม และ
กลับสูธรรมชาติโดยกลายเปนคารบอนไดออกไซดและน้ําในท่ีสุด วัตถุดิบที่สามารถผลิตเปนพลาสติก
ยอยสลายไดทางชีวภาพนั้นเปนไดทั้งวัตถุดิบที่มาจากมวลชีวภาพ (biomass) หรือจากปโตรเคมี 

ขอมูลจากแผนที่นําทางแหงชาติการพัฒนาพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ ไดแบงพลาสติกยอย
สลายไดทางชีวภาพออกเปน 3 ประเภทดัง ตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 ประเภทของพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ [4,5] 
 

ประเภทของพอลิเมอร รายละเอียด ประเภทของวัตถุดิบ 

พล
าส
ติก

ที่ม
ีแป

งเป
นอ

งค
ปร
ะก
อบ

พื้น
ฐา
น 

แปงที่มีสมบัติเทอรโมพลาสติก 

(Thermoplastic Starch, TPS) 

มีแปงเปนสวนประกอบ
มากกวารอยละ 70 และ
ผานการทําใหเปนเจลาติน 

 

แปงเปนพอลิเมอรธรรมชาติที่
เตรียมไดจากวัตถุดิบที่ปลูก
ทดแทนใหมได 
 

แปงผสมพอลิเอสเทอรแบบสายโซ
ตรง (Starch-aliphatic polyester 

blends) 

แปงนําไปผสมกับพอลิเอส
เทอรสังเคราะหแบบสายโซ
ตรง เชน  PLA PCL PBS 

PBSA 

 

• แปงเตรียมไดจากวัตถุดิบที่
ปลูกทดแทนใหมได 
• พอลิเอสเทอรเตรียมไดจากทั้ง
ผลิตภัณฑปโตรเคมีและวัตถุดิบ
ที่ปลูกทดแทนใหมได 
 

แปงผสมพอลิไวนิลแอลกอฮอล 
(Starch-PVA blends) 

แปงนําไปผสมกับ PVA 

 

• แปงเตรียมไดจากวัตถุดิบที่ 
ปลูกทดแทนใหมได 
• PVA จากผลิตภัณฑปโตรเคมี 

 

พอ
ลิเอ

สเท
อร
 

 

พอลิแลคติกแอซิด 

(Poly Lactic Acid, PLA) 

 
 

พอลิเอสเทอรสังเคราะห
แบบสายโซตรงท่ีมี 

กรดแลคติกหรือแลคไทด
เปนมอนอเมอร 

เตรียมไดจากวัตถุดิบที่ปลูก
ทดแทนใหมได 

พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต 

(Poly Hydroxyalkanoates, PHAs) 

 

กลุมพอลิเอสเทอรแบบสาย
โซตรงซ่ึงผลิตไดทาง

ธรรมชาติโดยแบคทีเรีย 

เตรียมไดจากวัตถุดิบที่ปลูก
ทดแทนใหมได 
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ประเภทของพอลิเมอร รายละเอียด ประเภทของวัตถุดิบ 
พอ

ลิเอ
สเท

อร
 

 

พอลิคารโปแลคโทน 

(Poly Carprolactone, PCL) 

 
 

พอลิเอสเทอรสังเคราะห
แบบสายโซตรงท่ีมี 

คารโปแลคโทน (CL) เปน 

มอนอเมอร 

เตรียมไดจากผลิตภัณฑ 
ปโตรเคมี 

 

พอลิบิวธิลีนซัคซิเนต 

(Poly Butylene Succcinate, 

PBS) 

 
 

พอลิเอสเทอรสังเคราะห
แบบสายโซตรง เตรียมได
จากมอนอเมอร 2 ชนิดคือ 

1,4-บิวเทนไดออล (BDO) 

และกรดซักซินิก 

 

กรดซักซินิกและ BDO เตรียม
ไดจากท้ังผลิตภัณฑปโตรเคมี
และวัตถุดิบที่ปลูกทดแทนใหม

ได 

พอลิบิวธิลีนเทอเรพธาเลต 

(Poly Butylene Terephthalate) 

พอลิเอสเทอรสังเคราะห
แบบสายโซตรงท่ีมีวง
แหวนอะโรมาติกใน
โครงสรางเตรียมไดจาก
มอนอเมอร 2 ชนิดคือ 1,4-

บิว- เทนไดออล (BDO) และ
กรดเทอเรพธาลิก (TPA) 

หรือไดเมทธิลเทอเรพธาเลต 

 

• BDO เตรียมไดจาก
ผลิตภัณฑปโตรเคมีและวัตถุดิบ
ที่ปลูกทดแทนใหมได 
• TPA และ DMT เตรียมไดจาก 

ผลิตภัณฑปโตรเคมี 

พอลิไตรเมทธิลีนเทอเรพธาเลต 

(Poly 

TrimethyleneTerephathalate) 

 

 

พอลิเอสเทอรสังเคราะห
แบบสายโซเตรียมจากมอนอ

เมอร 2 ชนิดคือ 

1,3-โพรเพนไดออล และ
กรดเทอเพธาลิก 

หรือไดเมทธิลเทอเรพธาเลต 

 

• PDO เตรียมไดจากทั้ง
ผลิตภัณฑปโตรเคมีและวัตถุดิบ
ที่ปลูกทดแทนใหมได 
• TPA และ DMT เตรียมไดจาก 

ผลิตภัณฑปโตรเคมี 
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ประเภทของพอลิเมอร รายละเอียด ประเภทของวัตถุดิบ 
พอ

ลิเม
อร
ที่ย

อย
สล
าย
ได
ปร
ะเภ

ทอื่
น 

พอลิเอไมด (Polyamides, Pas)  มี 

2 ประเภทคือ 

ประเภท AABB 

 
ประเภท AB 

 

• พอลิเอไมดสังเคราะห
ประเภท AABB เตรียมได
จากมอนอเมอร 2 ชนิดคือ
ไดเอมีนและกรดไดคารบอก
ซิลิก เชน ไนลอน 66  

• พอลิเอไมดสังเคราะห
ประเภท AB เตรียมไดจาก
กรดอะมิโน หรือแลคแทม 

เชน ไนลอน 6 

• ไดเอมีนเตรียมไดจาผลิตภัณฑ 
ปโตรเคมี 

• กรดไดคารบอกซิลิกกรดอะมิ
โนและแลคแทมเตรียมไดจาก
ทั้งผลิตภัณฑปโตรเคมีและ
วัตถุดิบที่ปลูกทดแทนใหมได 

พอลิยูรีเธน (Polyurethane, PURs) 

 

 

พอลิยูรีเธนสังเคราะหเตรียม
ไดจากมอนอเมอร 2 ชนิด
คือไอโซไซยาเนต (เชน TDI 

MDI) และไดออลหรือพอลิ
ออล 

(เชนพอลิเอสเทอร) 

• ไอโซไซยาเนตเตรียมไดจาก 

ผลิตภัณฑปโตรเคมี 

• พอลิออลเตรียมไดจากทั้ง
ผลิตภัณฑปโตรเคมีและวัตถุดิบ
ที่ปลูกทดแทนใหมได 

พอลิไวนิลแอลกอฮอล 
(Poly VinaylAlcohol, PVA) 

 

พอลิเมอรที่สามารถละลาย
น้ําไดและการยอยสลายผาน
ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส 

 

เตรียมไดจากผลิตภัณฑ 
ปโตรเคมี 

พอลิเมอรที่ยอยสลายไดดวยแสง 
พอลิเมอรที่มีโครงสรางท่ีมี
พันธะเคมีที่แตกหักงาย
ภายใตแสง UV 

เตรียมไดจากผลิตภัณฑ 
ปโตรเคมี 

controlled degradation 

additive 

master-batches 

พลาสติกท่ีมีการเติมสารเติม
แตงเพ่ือใหสามารถยอย
สลายได 

เตรียมไดจากผลิตภัณฑ 
ปโตรเคมี 
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2.2 พอลิแลคติกแอซิด (Polylactic acid หรือ PLA) [6] 

เปนพลาสติกที่ผลิตจากกระบวนการหมักพืชจําพวกแปง (ขาวโพด) ซ่ึงกําลังกลายเปน
ทางเลือกใหมมาแทนที่พลาสติกจากปโตรเลียม ซ่ึงพอลิแลคติกแอซิดเปนแหลงคารบอนที่ไดจาก
วัตถุดิบที่สรางขึ้นทดแทนได โดยคารบอนที่ดูดซับโดยพืช จึงสามารถที่จะลดการแพรของ
ปรากฏการณกาซเรือนกระจกท่ีทําใหโลกรอนข้ึน และพอลิแลคติกแอซิดยังไมกอใหเกิดกาซพิษเม่ือถูก
เผาเปนเถา กระบวนการสังเคราะหพอลิแลคติกแอซิดถูกคิดคนขึ้นครั้งแรกโดยนักวิจัยของบริษัท 

Dupont ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก W.H. Carothers ในป 1932 โดยการใหความรอนแก 
กรดแลคติกภายใตความดันสุญญากาศ และไดผลิตภัณฑเปนพอลิแลคติกแอซิดท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลตํ่า 
และไดจดสิทธิบัตรไวในป ค.ศ. 1954 หลังจากนั้นไดมีการศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตอยาง
ตอเนื่อง แตเนื่องจากราคาท่ีสูงของพอลิแลคติกแอซิดทําใหการนําไปใชงานมุงเนนไปทางดาน
การแพทย และเภสัชกรรม 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 โครงสรางทางเคมีของ PLA [6] 
 

พอลิแลคติกแอซิดที่เปนสวนประกอบสําคัญของวัสดุที่ยอยสลายไดทางชีวภาพมีแนวทางหนึ่ง
ที่ไดพัฒนาจนประสบความสําเร็จและไดพอลิเมอรในปริมาณท่ีเหมาะแกการลงทุน คือ การใช
ประโยชนจากวัสดุเหลือใชจากขาวโพด โดยการแยกสวนของแปงและน้ําตาลท่ีหลงเหลือในเศษ
ขาวโพด น้ําตาลที่สกัดไดจะนําไปเขากระบวนการหมักจนกระท่ังไดผลผลิต คือ กรดแลคติก (lactic 

acid) (Flieger, M., et al., 2003) แลวจึงนําไปเขากระบวนการอ่ืนๆ ตอไป ความปลอดภัยของพอลิ
แลคติกแอซิดถูกจัดใหเปน GRAS (generally recognized as safe) โดยสํานักงานอาหารและยาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

2.2.1 กระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตพอลิแลคติกแอซิด เริ่มตนจากขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ โดยการปลูก
ขาวโพดซ่ึงใชกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และน้ําเปนวัตถุดิบ ผานกระบวนการสังเคราะหแสงของ
พืชไดผลผลิตเปนแปง จากนั้นจึงนําเอาแปงขาวโพดมาผานกระบวนการหมักบมโดยใชจุลินทรียเฉพาะ 
เพ่ือยอยโมเลกุลขนาดใหญของแปงและน้ําตาลเปนกรดแลคติก (lactic acid, C3H6O3) ซ่ึงใชเปน
มอนอเมอรในขั้นตอนการสังเคราะหพอลิเมอรโดยสามารถจําแนกไดเปน 2 กระบวนการท่ีแตกตางกัน 
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คือ กระบวนการควบแนน (Poly Condensation) และกระบวนการเปดวง (Ring-opening 

polymerization) ถึงแมวาพอลิเมอรที่ผลิตไดจากท้ังสองกระบวนการนี้จะมีโครงสรางและสมบัติ
ตางๆ เหมือนกันทุกประการ แตก็มีรายละเอียดข้ันตอนของกระบวนการสังเคราะหที่ตางกัน จึงเปน
ที่มาของการเรียกชื่อพอลิเมอรที่แตกตางกัน กลาวคือ ผลิตภัณฑพอลิเมอรที่ไดจากกระบวนการแรก
มักจะเรียกวา “พอลิแลคติกแอซิด” ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการนี้เริ่มตนจากการใชกรดแลคติก
โดยตรงจนไดพอลิเมอรในขั้นตอนสุดทาย สวนในกระบวนการที่สองจะมีการเปล่ียนกรดแลคติกโดย
ปฏิกิริยาการรวมตัวของกรดแลคติก 2 โมเลกุล แลวเกิดเปนสารประกอบแบบวงที่มีชื่อวา แลคไทด 
(lactide) กอน จากนั้นจึงนําเอาวงแหวนแลคไทดนี้มาสังเคราะหเปนสายโซยาวพอลิเมอรในขั้นตอน
ตอมา ดวยเหตุนี้จึงเรียกชื่อผลิตภัณฑพอลิเมอรจากกระบวนการนี้วา “ พอลิแลคไทด” อยางไรก็ตาม 

พอลิเมอรที่ไดจากทั้งสองกระบวนการก็คือสารชนิดเดียวกันนั่นเอง ซ่ึงเม่ือสังเคราะหไดแลวก็สามารถ
นํามาขึ้นรูปเพ่ือใชประโยชนตอไป 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2 วัฏจักรของพอลิแลคติกแอซิด (Lin Xiao และคณะ., 2012) 
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2.2.2 สมบัติของพอลิแลคติกแอซิด 

 พอลิแลคติกแอซิดมีลักษณะใส และมีความแวววาวสูง ซ่ึงข้ึนอยูกับชนิดของสารเติมแตงที่ใช 
พอลิแลคติกแอซิดมีสมบัติทางกล และสามารถนําไปใชงานไดเชนเดียวกับพอลิเมอรพ้ืนฐานทั่วไปท่ีมี
สมบัติเปนเทอรโมพลาสติก พอลิแลคติกแอซิดสามารถกักเก็บกลิ่นและรสชาติไดดี มีความตานทาน
ตอน้ํามัน และไขมันสูง ในขณะที่กาซออกซิเจน กาซคารบอนไดออกไซด และน้ําสามารถแพรผานไดดี 

มีความคงทนตอการกระแทก (impact strength) ตํ่า ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับพอลิไวนิลคลอไรด (PVC) ที่
ไมมีการเติมสารเสริมสรางพลาสติก มีความแข็ง ความคงทนตอการกระแทก และความยืดหยุน
ใกลเคียงกับพอลิเอทิลีนเทเรพธาเลต (PET) นอกจากนี้พอลิแลคติกแอซิดยังมีสมบัติใกลเคียงกับพอ
ลิสไตรีน (PS) และสามารถนําไปดัดแปรใหมีสมบัติใกลเคียงกับพอลิเอทิลีน (PE) หรือ พอลิโพรพิลีน 

(PP) ดังนั้นพอลิแลคติกแอซิดจึงสามารถนําไปปรับปรุงสมบัติพ้ืนฐานทั้งดานการข้ึนรูปและการใชงาน
ไดเชนเดียวกับพลาสติกโอเลฟนท่ีผลิตจากกระบวนการทางปโตรเคมี ซ่ึงสมบัติของพอลิแลคติกแอซิด
ที่ผลิตเพ่ือการคาไดแสดงในตารางที่ 2.2 

 

ตารางท่ี 2.2 สมบัติของ PLA ที่ผลิตเพ่ือการคา [6] 
 

สมบัติ Nature Works® PLA Biomer® L90002 

ความหนาแนน (g/mm3) 1.24 1.25 

อุณหภูมิคลายแกว (°C) 56.7-57.9 n/a 

อุณหภูมิหลอมเหลว (°C) 140-152 n/a 

HDT (°C) 
40-45 (amorphous) 

135 (crystalline) 
n/a 

Tensile strength (MPa) 53 7 

Elongation (%) 6 2.4 

Flexular modulus (Mpa) 350-450 3600 

 

2.2.3 การยอยสลายไดทางชีวภาพของพอลิแลคติกแอซิด 

 พอลิแลคติกแอซิดสามารถยอยสลายไดดีในโรงหมักขยะอินทรียที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป แตจะไมยอยสลายทันทีท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา เนื่องจากพอลิแลคติกแอซิดมีอุณหภูมิคลายแกว 
(Glass-transition temperature: Tg) ใกลเคียง 60 องศาเซลเซียส โดยขั้นตอนแรก พอลิแลคติก
แอซิดจะถูกยอยสลายไปเปนสารประกอบที่ละลายน้ําได และกรดแลคติกโดยการไฮโดรไลซิสซ่ึงจะ
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เกิดขึ้นภายใน 2 สัปดาห สารประกอบและกรดแลคติกท่ีไดจะถูกยอยตอไปดวยจุลินทรียชนิดตางๆ
โดยการ metabolisation อยางรวดเร็วไปเปนกาซคารบอนไดออกไซด น้ํา และมวลชีวภาพ 

 

2.2.4 การนําไปใชประโยชนของพอลิแลคติกแอซิด 

 ดานการแพทย เนื่องจากพอลิแลคติกแอซิดเปนพอลิเมอรยอยสลายไดทางชีวภาพ 

(biodegradable) จึงสามารถเขากับเนื้อเยื่อ (biocompatible) และสามารถถูกดูดซึมได
โดยระบบชีวภาพในรางกาย จึงทําใหพอลิแลคติกแอซิดเปนวัสดุที่มีศักยภาพสูงสําหรับงาน
ทางการแพทย และถูกนํามาใชเปนเครื่องมือทางการแพทยมานาน เชน ไหมเย็บแผล 

(sutures) ตัวเย็บแผล (staples) วัสดุปดแผล (wound dressing) อุปกรณฝงในรางกาย 

(surgical implants)  วัสดุสําหรับนําพาหรือปลดปลอยตัวยา ซ่ึงสามารถควบคุมอัตราและ
ระยะเวลาในการปลดปลอยยาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ดานการเกษตร เชน ภาชนะปลูกพืช วัสดุหอหุมและปลดปลอยยาฆาแมลง ยาฆาวัชพืช  

 ดานบรรจุภัณฑ เชน บรรจุภัณฑที่ใชแลวท้ิง ภาชนะบรรจุอาหาร ขวดน้ําถุงพลาสติก กลอง
โฟม ฟลมสําหรับหีบหอ เม็ดโฟมกันกระแทก ตัวเคลือบภาชนะกระดาษ 

 ดานเสนใย และแผนผาแบบ non-woven เชน ผลิตภัณฑอนามัย ผาออมสําเร็จรูป เสื้อผา
และเครื่องนุงหม เสนใยสําหรับบรรจุในเครื่องนอน 

 ดานยานยนต เชน อุปกรณลดแรงกระแทก แผนรองพ้ืน (floor mat) และอุปกรณตกแตง
ภายใน 

 ดานอิเล็กทรอนิกส และการสื่อสาร เชน ชิ้นสวนประกอบในโทรศัพทเคลื่อนท่ี ชิ้นสวน
ประกอบในคอมพิวเตอร แผนซีดี 

 อ่ืนๆ เชน อุปกรณเครื่องเขียน บัตรพลาสติก ผลิตภัณฑใชในบานเรือน สารเคลือบกระดาษ 

สารยึดติด ทอพลาสติกชั่วคราว 
 

2.3 พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (Polybutylene succinate หรือ PBS) [6] 

พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเปนพอลิเอสเทอรสังเคราะหที่ มีโครงสรางเปนสายโซตรงดังแสดงใน
ภาพที่ 2.3 ซ่ึงสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ มีสมบัติคลายกับพอลิเอทิลีนเทอเรพธาเลต และ
สามารถขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑไดงายโดยกระบวนการหลอมเหลวท่ีใชกับพลาสติกท่ัวไป สามารถนําไป
ประยุกตใชงานทางดานการผลิตเปนฟลมคลุมดิน ถุงหรือฟลมท่ีใชเปนบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑอนามัยที่
ใชแลวท้ิง เปนตน นอกจากนี้ยังนิยมนําพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตมาผสมกับพอลิเมอรชนิดอ่ืนเพ่ือปรับปรุง
สมบัติดานตางๆ ใหเหมาะสมกับการนําไปใชงานมากข้ึน เชน การผสมกับเทอรโมพลาสติกสตารช 

และพอลิเมอรรวมของอะดิเปต 
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ภาพท่ี 2.3 โครงสรางทางเคมีของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต [6] 
 

2.3.1 กระบวนการผลิต 

พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตสามารถเตรียมไดจากปฏิกิริยาการควบแนนของกรดซัคซินิค และ 1,4 –

บิวเทนไดออล เปนมอนอเมอรต้ังตน ซ่ึงในปจจุบันมอนอเมอรทั้งสองชนิดนี้เตรียมไดจากผลิตภัณฑ
ทางปโตรเคมีโดยเริ่มจากกาซบิวเทนถูกเปล่ียนไปเปนมาเลอิคแอนไฮไดรด จากนั้นจะถูกเปลี่ยนไป
เปนกรดซัคซินิค และ 1,4-บิวเทนไดออลตอไป อยางไรก็ตาม กรดซัคซินิคยังสามารถผลิตไดจาก
วัตถุดิบที่ปลูกทดแทนใหมไดโดยผานกระบวนการหมักแบบไมใชออกซิเจนของแบคทีเรียและรา ซ่ึงจะ
ไดกรดออกซาลิก กรดฟูมาริก และกรดมาเลอิก รวมดวย จากงานวิจัยพบวาสามารถผลิตซัคซินิค
แอซิดไดที่ความเขมขนสูงถึง 110 กรัมตอลิตร ของกลูโคสที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตโดยกระบวนการ
หมักของ Actinobacillus succinogenes นอกจากนี้ยังสามารถเตรียมไดจากกระบวนการหมักของ 
Anarobiospirillum succiniciproducens โดยใชกลูโคส แลคโทส ซูโครส มอลโทส และฟรุคโตส 

เปนวัตถุดิบในการผลิตไดเชนกัน นอกจากนี้กรดซัคซินิคท่ีไดสามารถใชเปนสารต้ังตนเพ่ือผลิต 1 ,4- 

บิวเทนไดออล โดยผานการเตรียมเปนมาเลอิคแอนไฮไดรดกอน ดังแสดงในภาพที่ 2.4 จากนั้นมอนอ
เมอรทั้งสองคือ กรดซัคซินิค และ 1,4-บิวเทนไดออล จะเกิดปฏิกิริยาการควบแนนแลวเชื่อมตอกัน
เปนสายโซยาวของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4 แหลงสารต้ังตนที่ใชในกระบวนการผลิตพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต [6] 
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2.3.2 สมบัติของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต  
พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเปนเทอรโมพลาสติกก่ึงผลึกสีขาว มีความหนาแนน 1.23 กรัม/

ลูกบาศกเซนติเมตร ซ่ึงใกลเคียงกับพอลิแลคติกแอซิด มีอุณหภูมิหลอมเหลวสูงกวาพอลิแลคติกแอซิด
มาก และมีอุณหภูมิคลายแกวตํ่ามาก โดยทั่วไปแลวพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตมีสมบัติเชิงกลสูง และทน
ความรอนไดถึง 200 องศาเซลเซียส โดยไมเสียเสถียรภาพ อีกท้ังยังสามารถยอมติดสีไดดี และข้ึนรูป
เปนผลิตภัณฑไดงายโดยใชเครื่องมือที่ใชกับกระบวนการผลิตพอลิโอเลฟนในชวงอุณหภูมิ 160 – 200 

องศาเซลเซียส ทั้งในกระบวนการฉีดเขาแมพิมพ กระบวนการอัดรีด สมบัติของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต
ที่ผลิตจากบริษัท Showa ภายใตชื่อทางการคา Bionolle แสดงดังตารางท่ี 2.3 

 

ตารางท่ี 2.3 สมบัติของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (Bionolle) เกรดตางๆ [6] 
 

สมบัติ 
PBSU 

#1000 

PBSU 

#2000 

PBSU 

#3000 

PBSU 

#6000 

LDPE 

F082 

HDPE 

5110 
PP 210 

ดัชนีการไหล 190°C 

(กรัม/10 นาที) 
1.5 4.0 28 3.5 0.8 11 3.01 

ความหนาแนน (กรัม/

ซ.ม.3) 

1.26 1.25 1.23 1.32 0.92 0.95 1.90 

อุณหภูมิหลอมเหลว 
(°C) 

114 104 96 104 110 129 163 

อุณหภูมิคลายแกว (°C) -32 -39 -45 -10 -120 -120 -5 

ความแข็งแรงที่จุด
คราก 

(กก./ซ.ม.2) 

336 270 192 209 100 285 330 

การยืดตัว (%) 560 710 807 200 700 300 415 

ความแข็งเกร็ง  

x103 (กก/ซ.ม.3) 
5.6 4.2 3.3 5.9 1.8 12.0 13.5 

ความตานทานการ
กระแทก2  

(กก-ซ.ม./ซ.ม.) 20 °C 

30 36 >40 10 >40 4 2 

ความรอนที่ใชในการ
เผาไหม (แคล/กรัม) 

5550 5640 5720 4490 >11000 >11000 >11000 
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2.3.3 การยอยสลายไดทางชีวภาพของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต  

การยอยสลายของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเกิดข้ึนโดยผานกระบวนการ hydro-

biodegradable เริ่มจากการยอยสลายทางชีวภาพโดยผานกลไกของปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ซ่ึงเกิดข้ึน
ที่พันธะเอสเทอร สงผลใหน้ําหนักโมเลกุลของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตลดลง และสามารถเกิดการยอย
สลายโดยจุลินทรียไดตอไปได มีงานวิจัยระบุวา แผนฟลมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่มีความหนา 40 

ไมครอน สามารถถูกยอยสลายไดถึงรอยละ 50 ภายใน 1 เดือนในดินที่ใชเพาะปลูกท่ัวไป 

 

2.3.4 การนําไปใชประโยชนของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต  

พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต สามารถนําไปใชแทนท่ี PET  PP และพอลิโอเลฟนได โดยเฉพาะ  
Low-density polyethylene (LDPE)  high-density polyethylene (HDPE)  polystyrene (PS) 

และพอลิแลคติกแอซิด นอกจากนี้พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตถูกนําไปใชประโยชนในดานตางๆ เชน หลอด
ฉีดยา ผลิตภัณฑใชครั้งเดียวท้ิง ฟลมบรรจุภัณฑอาหาร ขวดน้ํา ผลิตภัณฑอนามัย เบาะโฟม สาร
เสริมสรางพลาสติก แบบ non-migrating สําหรับ polyvinyl chloride (PVC) และพอลิเมอรยอย
สลายไดทางชีวภาพประเภทอ่ืนๆ ฟลมคลุมดินสําหรับการเกษตรกระถางตนไม วัสดุหอหุมและ
ปลดปลอยยาฆาแมลง ยาฆาวัชพืช หรือปุย รวมไปถึงวัสดุที่ใชในงานทางดานวิศวกรรมตางๆ เชน 

สวนประกอบและชิ้นสวนตกแตงภายในยานยนต 
 

2.4 ไคโตซาน (Chitosan) [7] 

ไคโตซานจัดเปนสารพอลิเมอรธรรมชาติและเปนอนุพันธของไคติน ไคโตซานมีองคประกอบ
เปนกลูโคซามีน (glucosamine) และเอน-แอซิติลกลูโคซามีน (N-acetyled glucosamine) เปน
หนวยยอยที่เรียงตอกันเปนสายดวยพันธะ (1-4) – กลูโคสิดิก [(1-4) glucosidic bonds] ดังในภาพท่ี 

2.5 ซ่ึงจํานวนและลําดับของหนวยยอยในสายพอลิเมอรจะเปนตัวกําหนดคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ
และชีวภาพของไคโตซาน 

 

  
 

ภาพท่ี 2.5 โครงสรางของไคติน และไคโตซาน [7] 
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2.4.1 ลักษณะเฉพาะของไคโตซาน (Characteristics of chitosan) [7]  

- ระดับการกําจัดหมูแอซิติล (Degree of deacetylation, DD)  

ไคโตซานเกิดจากปฏิกิริยาการกําจัดหมูแอซิติลของไคติน (พอลิเมอรสายยาวท่ีมีองคประกอบ
เปน เอน-แอซิติลกลูโคซามีน) สภาพของการเปนไคโตซานจึงขึ้นอยูกับปริมาณการการเกิดปฏิกิริยา
กําจัดหมูแอซิติล ซ่ึงวัดไดจากคาระดับการกําจัดหมูแอซิติล การลดลงของหมูแอซิติลในไคตินเปนการ
เพ่ิมขึ้นของหมูอะมิโนของกลูโคซามีนซ่ึงเปนการเพ่ิมประจุบวกบนสายพอลิเมอรทําใหเกิดสภาพของ
การเปนไคโตซานเพ่ิมขึ้น การจัดระดับของการกําจัดหมูแอซิติลของไคโตซาน มีคาเปนรอยละหรือที่
เรียกวา Percent Deacetylation (% DD) คาระดับการกําจัดหมูแอซิติลของไคโตซานมีผลตอ
คุณสมบัติตางๆ ของไคโตซาน 

- คุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย (Antimicrobial properties) 

ไคโตซานและอนุพันธของไคโตซานมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียหลายชนิด 

เชน แบคทีเรีย ยีสต และรา ไคโตซานจึงไดรับความสนใจอยางมากในการนํามาใชประโยชนเพ่ือ
ปองกันการเสื่อมสภาพและยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาอาหารหลายชนิด เชน อาหารทะเล เนื้อสัตว 
ผักและผลไม โดยจากการศึกษาฤทธิ์ของไคโตซานในการยับยั้งเช้ือจุลินทรียชนิดตางๆ ที่พบในอาหาร
ที่ความเขมขน 40-750 mg/l พบวา แบคทีเรียแกรมลบมีความไวสูงตอไคโตซาน ในขณะท่ีความไว
ของแบคทีเรียแกรมบวกจะแตกตางกันมากและยีสตมีความไวปานกลาง นอกจากนี้ยังพบวา
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียของไคโตซานลดลงเม่ือคาความเปนกรด-ดาง (pH) สูงขึ้น 

องคประกอบของอาหาร เชน แปง โปรตีน และเกลือโซเดียมคลอไรด (NaCl) มีผลเสียตอการยับยั้ง
เชื้อจุลินทรีย สวนไขมันไมพบวามีผลกระทบใดๆ งานวิจัยของ ดร. บุญศรีจงเสรีจิตต และคณะ พบวา
ไคโตซานที่ความเขมขน 100-3,000 สวนในลานสวน (part per million, ppm) สามารถยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย S.aureus, E.coli, S. typhimurium ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีคาความเขมขนนอย
ที่สุดของไคโตซาน (minimal inhibitory concentration, MIC) ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย
เทากับ 100, 500 และ 1,000 ppm ตามลําดับ 

สําหรับกลไกการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย ไดมีผูรวบรวมเสนอไวหลากหลาย (Harish 

Prashanth, KV. And Tharanathan, RN., 2007) ไคโตซานอาจยับยั้งเช้ือจุลินทรียโดยอนุภาคประจุ
บวกบนโมเลกุลของไคโตซานสามารถจับกับอนุภาคประจุลบบนผนังเซลลของจุลินทรีย ทําใหผนัง
เซลลเกิดความเสียหายขึ้นจนไมสามารถควบคุมการผานเขาออกของสาร จึงเกิดการรั่วไหลของสาร
ตางๆในเซลลและทําใหเซลลตายในที่สุด นอกจากนี้ยังพบวาฤทธิ์ในการตานจุลินทรียอาจเปนผลมา
จากการขัดขวางสารอาหารเขาสูเซลล ไคโตซานบางชนิดโดยเฉพาะชนิดท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลตํ่า เม่ือ
เคล่ือนเขาสูเซลลของจุลินทรียจะไปจับกับ DNA จึงยับยั้งการสังเคราะห RNA และโปรตีน หรืออาจ
จับกับไอออนของโลหะ (chelation) และสารอาหารที่จําเปน นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการยับยั้ง
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การเจริญของจุลินทรียขึ้นอยูกับขนาดน้ําหนักโมเลกุล คาระดับการกําจัดหมูแอซิติล ชนิดของ
จุลินทรีย ชนิดของสารละลายกรดที่ใช ชนิดของอาหารและอุณหภูมิในการเก็บรักษา องคประกอบ
ของอาหาร เชน คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร เกลือ อาจทําปฏิกิริยากับไคโตซานและสงผล
ใหประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได 

- การทําเปนแผนหรือเยื่อบาง  (Formation of film) 

ไคโตซานและอนุพันธของไคโตซานหลายชนิดมีคุณสมบัติในการนํามาข้ึนรูปเปนแผนฟลมหรือ
เปนเยื่อบางๆ ที่มีความเหนียว คงทน ยืดหยุนและไมฉีกขาดงาย แผนฟลมมีลักษณะเดนในการ
ปองกันการสูญเสียน้ําหรือความชื้นและควบคุมการผานเขาออกของกาซไดดี สามารถรับประทานได 
ไมเปนพิษและยอยสลายไดในธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญของจุลินทรียหลาย
ชนิด จึงมีการนําไปใชประโยชนเปนบรรจุภัณฑหรือเคลือบบนผิวของอาหารเพ่ือชะลอการเนาเสียและ
ถนอมคุณคาของอาหาร เชน ผลไม เนื้อสัตว และเนยแข็ง ไคโตซานเปนสารที่ไมละลายน้ํา ดังนั้นการ
ทําแผนฟลมไคโตซานตองใชกรดอินทรียเพ่ือเปนตัวทําละลาย เชน กรดอะซีติก (acetic acid) กรดแล
คติก (lactic acid) กรดฟอรมิก (formic acid) กรดโพรพิออนิก (propionic acid) และกรดมาลิก 

(malic acid) เม่ือละลายในกรดอินทรียจะไดสารละลายไคโตซานท่ีมีความหนืดตางๆ ขึ้นอยูกับชนิด
ของกรดที่ใชทําละลายและจะมีอิทธิพลตอคุณสมบัติของแผนฟลมหรือการเคลือบไคโตซาน ประกอบ
กับกรดอินทรียเหลานี้ยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียในตัวของกรดเอง จึงชวยเสริม
ฤทธิ์ในการตานเชื้อจุลินทรียของไคโตซานยิ่งขึ้น ประสิทธิภาพในการการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย
ขึ้นอยูกับชนิดของกรดอินทรีย โดยไคโตซานท่ีละลายในกรดอินทรียตางชนิดกันจะมีประสิทธิภาพใน
การยับยั้งการเจริญของจุลินทรียแตกตางกันไปดวย มีรายงานวาไคโตซานท่ีละลายในกรดอะซิติก กรด
แลคติกและกรดฟอรมิก มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียมากกวากรดโพรพิออนิก
และกรดแอสคอบิก (ascorbic acid) (นภาพร เช่ียวชาญ และธนารัตน ศรีธุระวานิช, 2547) 

ความแข็งแรงของแผนฟลมไคโตซานและการปองกันความช้ืนเปนคุณสมบัติที่สําคัญและเปน
ขอจํากัดของการใชแผนฟลมไคโตซาน จากงานวิจัยตางๆ พบวาคุณสมบัติดังกลาวข้ึนอยูกับ
องคประกอบที่ใชในการผลิต เชน ชนิดของกรด คาความเปนกรด-ดาง (pH) และอัตราการกําจัดหมู
แอซิติลของไคโตซาน รวมทั้งชนิดของสารที่ใชเพ่ือทําใหแผนฟลมเกิดความยืดหยุน (plasticizer) เชน 

กลีเซอรอล (glycerol) หรือพอลีเอธิลีนไกลคอล (polyethylene glycol) แผนฟลมไคโตซานท่ีผลิต
จากกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid ) และกรดอะซิติก จะมีเนื้อแนนและเปราะบาง ในขณะท่ี
ฟลมที่ทําจากกรดแลคติก (lactic acid) และกรดซิตริก (citric acid) จะมีความยืดหยุนสูงกวา 
นอกจากนี้เม่ือคาความเปนกรด-ดาง (pH 3, 4 และ 5) สูงขึ้นจะทําใหการซึมผานของน้ําและมีปริมาณ
สารที่ละลายน้ําไดเพ่ิมขึ้นตาม แตจะทําใหตานแรงดึงไดนอยลง สําหรับแผนฟลมท่ีเตรียมดวยกรดอะ
ซิติกและกรดโพรพิโอนิกจะมีการซึมผานของน้ําและมีปริมาณสารท่ีละลายน้ําได ตํ่าและมีความ
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แข็งแรงตอแรงดึงสูง ในขณะที่สําหรับแผนฟลมท่ีเตรียมดวยกรดแลคติกจะยืดไดมากและมีปริมาณ
สารที่ละลายน้ําไดสูงแตมีความแข็งแรงตอแรงดึงนอยท่ีสุด 

มีรายงานวาไคโตซานที่แยกจากเปลือกแข็งของสัตวน้ําดวยกรรมวิธีที่แตกตางกันจะมีคุณสมบัติที่
ไมเหมือนกันทั้งขนาดน้ําหนักโมเลกุล ความหนืด เปอรเซ็นตของการลดหมูแอซิติล (% 

deacetylation) และปริมาณความชื้น จึงสามารถพัฒนาเปนฟลมชนิดตางๆท่ีมีคุณสมบัติแตกตางกัน 

โดยศึกษาพฤติกรรมในการดูดซับความชื้นของไคโตซานฟลมท่ีเตรียมจากเปลือกของสัตวน้ําดวย
กรรมวิธีตางกันและใชตัวทําละลายชนิดตางๆ และพบวาการใชกรดอะซิติกหรือกรดฟอรมิกเปนตัวทํา
ละลายจะไดแผนฟลมไคโตซานที่มีความยืดหยุนและโปรงใสซ่ึงเหมาะแกการใชเปนบรรจุภัณฑ สวน
แผนฟลมไคโตซานที่เตรียมดวยกรดแลคติกหรือกรดมาลิกจะซับน้ําไดดี (hydrophilic) และกลายเปน
กอนเหนียวจึงไมเหมาะสําหรับทําเปนบรรจุภัณฑ 

- น้ําหนักโมเลกุล ความหนืดและความสามารถในการละลาย (Molecular weight , viscosity) 

ไคโตซานที่ผลิตขึ้นมีหลากหลายชนิดซ่ึงจะมีน้ําหนักโมเลกุลและระดับการกําจัดหมูแอซิติลที่
แตกตางกันออกไป สงผลใหสารละลายไคโตซานมีความหนืดและคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่ตางกันไปดวย ไค
โตซานไมสามารถละลายน้ําแตละลายไดในกรดอินทรีย ไคโตซานเม่ือผานปฏิกิริยาการสลายตัวดวย
น้ํา (hydrolysis) จะอยูในรูปที่มีน้ําหนักโมเลกุลเล็กลงและในรูปของโอลิโกแซ็กคาไรด 
(Oligosaccharide) ที่สามารถละลายน้ําไดและยังคงมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียและยีสต
หลายชนิด (Tsai, GJ., Zhang, SL., and Shieh, PL.,2004) สารละลายที่เตรียมจากไคโตซานท่ีมี
น้ําหนักโมเลกุลสูงจะมีความหนืดมากและไมสามารถนําไปใชประโยชนได จึงมีการนําไคโตซานมายอย
สลายดวยกรรมวิธีทางเคมีฟสิกสหรือใชเอนไซมเพ่ือตัดสายพอลิเมอรใหสั้นลงซ่ึงทําใหมีน้ําหนัก
โมเลกุลเล็กลง จึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการละลายและถูกดูดซึมไดดีขึ้นตลอดจนเพ่ิมคุณสมบัติอ่ืนๆ 

เชน การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและเชื้อรา ความสามารถในการตอตานเช้ือโรคตางๆ ตาน
มะเร็งและเพ่ิมภูมิคุมกันโรค 

 

2.4.2 การนําไคโตซานไปใชประโยชน [7] 

มักนําไปใชในดานบรรจุภัณฑสําหรับอาหาร (Food packaging) เนื่องจากคุณสมบัติที่
หลากหลายและมีประโยชนของไคโตซาน โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณสมบัติในการทําใหเปนแผนฟลมท่ี
ปองกันการซึมผานของน้ําและกาซตางๆ และความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย 
ประกอบกับเปนสารที่มาจากธรรมชาติ ไมกอภูมิแพและปลอดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ไคโต
ซานจึงไดรับความสนใจอยางมากในการนํามาใชเปนวัตถุดิบในการบรรจุหีบหอหรือเคลือบผลิตภัณฑ
อาหารที่เกิดการเนาเสียไดงาย เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาอาหารและเครื่องด่ืมตางๆ เชน ผัก ผลไม 
เนยแข็ง และขนมปง 



22 
 

 
 

2.5 การปรับสภาพพ้ืนผิว (Surface modification) [8,9,10] 

พลาสติกโดยทั่วไปนั้นจะมีลักษณะเฉื่อยตอสารเคมี ผิวไมมีรูพรุน และมีแรงตึงผิวท่ีตํ่า จึงทํา
ใหพลาสติกไมสามารถเกาะติดกับพลาสติกเหลว สารที่ใชเคลือบ กาว และหมึกพิมพตางๆ ไดดี ดังนั้น
การปรับสภาพพ้ืนผิว (Surface modification) จึงมีความสําคัญอยางมากในการเคลือบผิวหรือการ
พิมพ เพ่ือทําใหมีสมบัติการเกาะติดที่ดีขึ้น ซ่ึงสวนใหญการปรับสภาพพ้ืนผิวนั้นมักจะนิยมนําไปใชใน
การเคลือบ และการลามิเนต เปนตน โดยในปจจุบันการปรับสภาพพ้ืนผิวจะมีอยู 4 วิธีดวยกัน คือ  

1. การปรับสภาพผิวโดยใชโคโรนา (Corona Treatment) 

2. การปรับสภาพผิวโดยใช Flame Treatment       

3. การปรับสภาพผิวโดยใชพลาสมา 
4. การปรับสภาพผิวโดยใช Primer 

 

 2.5.1 การปรับสภาพผิวโดยใชโคโรนา (Corona discharge treatment) [8,9] 

 เปนวิธีการเตรียมผิวหนาวัสดุโดยใชแรงดันไฟฟาท่ีสูง (100,000 โวลต) และใชความถ่ี
ประมาณ 1-100 กิโลเฮิรตซ เพ่ือไอออไนซอากาศระหวางขั้วไฟฟาสองข้ัวใหกลายเปนไอออนและ
ไอออนที่เกิดขึ้น จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีผิววัสดุ โดยการไปออกซิไดสแผนฟลมสงผลให
แผนฟลมมีพลังงานพ้ืนผิว ความขรุขระของผิวหนาวัสดุ และความสามารถในการเปยกผิวเพ่ิมสูงขึ้น 

ซ่ึงสิ่งที่มีผลตอการเตรียมพ้ืนผิวดวยวิธีนี้ คือ ความเขมสนามแมเหล็ก (เชน ความถี่, โวลต) รูปแบบ
ของขั้วไฟฟา (electrode shape) บรรยากาศ (สวนใหญใชอากาศ) และลักษณะของวัสดุ โดยวัสดุที่
เปนแผนฟลม แสดงไดดังภาพที่ 2.6 

 

 
 

ภาพท่ี 2.6 วิธีการเตรียมผิวหนาวัสดุดวย Corona Discharge Treatment 
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 2.5.1.1 โคโรนาดิสชารจ (Corona discharge)  

 จะเกิดตรงบริเวณรอบๆ อิเล็กโทรดปลายแหลมหรือขอบคมที่มีความเครียด
สนามไฟฟาสูงกวาบริเวณอ่ืน เชน สายตัวนําแรงสูงที่มีขนาดเล็กเกินไป หรือผิวสายตัวนําไมเรียบพอ
ทําใหอากาศรอบๆบริเวณนั้น เกิดไอออไนเซชัน การทดลองเพ่ือศึกษาการเกิดโคโรนาดิสชารจใน
อากาศ เริ่มตนโดยใชอิเล็กโทรดปลายแหลมกับระนาบ ดังภาพท่ี 2.7a และผลการวัดรูปคลื่นแรงดัน
จากออสซิลโลสโคป ดังภาพท่ี 2.7b 

 

 
 

ภาพท่ี 2.7 a) อิเล็กโทรดที่ใชในกํารทดลองโคโรนําดิสชารจ b) ลักษณะโคโรนําดิสชารจ [10] 
 

สนามไฟฟาไมสมํ่าเสมอที่เกิดจากอิเล็กโทรดปลายแหลม เม่ือปอนแรงดันเพ่ิมข้ึนถึงคาหนึ่ง 
ถาพิจารณารูปคลื่นแรงดันจากออสซิลโลสโคป จะสังเกตเห็นพัลสซ่ึงเริ่มเกิดข้ึน กอนท่ียอดครึ่งคลื่น
ลบของรูปคลื่นแรงดันกระแสสลับรูปคลื่นไซน มีขนาดและชวงหางพัลสสมํ่าเสมอเทาๆ กัน เรียกวา 
“Tracheal Pulse” ดังภาพท่ี 2.7b มีชวงกวางของคล่ืนเพียงสิบๆนาโนวินาทีความถี่อาจถึง 0.5 

MHz ถาเพ่ิมแรงดันสูงขึ้นอีก จะสังเกตเห็นพัลสขึ้น ที่ยอดครึ่งคลื่นบวกแตจะไมสมํ่าเสมอท้ังยอดบวก
และยอดลบพัลสอาจจะหายไปหากเพ่ิมแรงดันอีกเรียกลักษณะโคโรนาเชนนี้วา “โคโรนาตอเนื่อง 
(Continuous corona)” ดังท่ี 2.7b คลื่นรบกวนวิทยุจึงลดลง แตพลังงานสูญเสียโคโรนากลับยิ่งเพ่ิม
มากขึ้น ตอจากนั้น ก็สังเกตเห็นพัลสหนาแนนมากข้ึน ที่ยอดคล่ืนบวกเรียกวา ดิสชารจขนแปรง 
(Brush discharge) ดังภาพท่ี 2.7b 

  

  2.5.1.2 ดิสชารจตามผิว (Surface discharge) [10] 

 ดิสชารจตามผิวอาจเกิดข้ึน ตามแนวรอยตอของฉนวนตางชนิดกัน เชน ของแข็งกับ
กาซ หรือของแข็งกับ ของเหลว เม่ือมีความเครียดสนามไฟฟาตามแนวผิวรอยตอของฉนวน สูงเกินคา
วิกฤต ตัวอยางเชน ปลอกฉนวนนําสายปลายสายเคเบิล หรือดิสชารจภายนอกกระทบเขากับฉนวนซ่ึง
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ความเครียดสนามไฟฟาในเนื้อ ฉนวนไมสูงพอที่จะทําใหเกิดเบรกดาวนเจาะทะลุได เชนแผนค่ัน
ระหวางอิเล็กโทรด หรือปลอกฉนวนนาสายดังภาพท่ี 2.8 

 

       
      a) แทงรอดกับระนาบค่ันดวยแผนฉนวน          b) อิเล็กโทรดทรงกลมกับระนาบค่ันดวย
            แผนแกว 
 

    
c) ปลอกฉนวนนาสาย   d) รูปแบบการเกิดดิสชารจบนแผน

 ฉนวนเม่ือรับแรงดันอิมพัลสขั้วบวก   

 

ภาพท่ี 2.8 ลักษณะฉนวนที่ทํา ใหเกิดดิสชารจบางสวนตามผิวและการเกิดดิสชารจบางสวนตามผิว 
 

ในภาพท่ี 2.8a) และ 2.8b) ดิสชารจตามผิวจะเกิดข้ึนที่บริเวณแทงร็อดหรือทรงกลมสัมผัส
หรือใกลกับแผนฉนวนหรือแผนแกว เพราะความเครียดสนามไฟฟาบริเวณนั้นจะสูงกวาบริเวณอ่ืน 

เม่ือเพ่ิมแรงดันหรือความเครียดสูงขึ้น ดิสชารจจะขยายตัวกวางยาวข้ึนหางออกไปจากแทงร็อดหรือ
ทรงกลมสูขอบแผนฉนวนหรือแผนแกว ถาแผนฉนวนหรือแผนแกวหนามากพอและแผนไมกวาง
เกินไปก็จะเกิดวาบไฟขามผานแผนแกวไปหาอิเล็กโทรดระนาบได ถาแผนแกวไมหนามากและแผน
กวางใหญ การเกิดดิสชารจตามผิวก็จะกวางไประดับหนึ่งแลวก็จะเกิดเบรกดาวนเจาะทะลุแผนแกวได 

ในภาพท่ี 2.8c) ดิสชารจบางสวนตามผิวจะเริ่มเกิดท่ีอิเล็กโทรดแหวนยึดตอลงดินและวิ่ง
ขยายตัวออกไปทางปลายปลอกฉนวนนําสายเขาหาตัวนํา ทั้งนี้เพราะความเครียดสนามไฟฟาสูงกวา
บริเวณอ่ืน สวนในภาพท่ี 2.8d) เปนรูปแบบการเกิดดิสชารจตามผิวบนแผนฉนวนเม่ือรูปแบบ
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อิเล็กโทรดดังแสดงในภาพที่ 2.8a) และทําการปอนแรงดันพัลสขั้วบวกใหกับแทงร็อด การเกิด
ดิสชารจแบบนี้มีชื่ออีกอยางหนึ่งวา “Gliding Discharge” 

 ดิสชารจบางสวนตามผิวท่ีเริ่มตนเกิดข้ึนในบริเวณดังกลาวอาจอธิบายไดดวยลักษณะของ
สมศักด์ิหรือศักยไฟฟาเทาในรูปทั้งสามกรณีคาความซึมผาน (permittivity) ของฉนวนแข็งจะมีคาสูง
กวาอากาศหลายเทาคาความจุไฟฟา C2 ยอมมีคามากกวา C1 ฉะนั้นตามหลักของโวลทเตจดิไวเดอร
แรงดันตกครอมสวนใหญจะอยูที่ C1 หมายถึงคาความเครียดสนามไฟฟาในสวนนั้นจะมีคาสูงกวาเม่ือ
ปอนแรงดันถึงคาหนึ่ง จะทาใหความเครียดสนามไฟฟาบริเวณดังกลาวมีคาเกินคาวิกฤตดิสชารจ
บางสวนก็เริ่มเกิดขึ้น เม่ือแรงดันเพ่ิมสูงกวาคาแรงดันโคโรนาเริ่มเกิด ดิสชารจจะเปล่ียนจากโคโรนาไป
เปนดิสชารจแบบขนแปรงวิ่งคืบหนาไปตามผิวฉนวนแข็ง ความเขมของดิสชารจบางสวนตามผิวจะ
ขึ้นอยูกับความจุไฟฟาของฉนวนแข็ง C2 ถาคา C2 ยิ่งมากดิสชารจบางสวนตามผิวจะยิ่งเขมแรงมาก
ขึ้น 

ในกรณีของแรงดันกระแสสลับ กระแสดิสชารจท่ีไหลจากปลายดิสชารจขนแปรงผานเนื้อ
ฉนวนเปนกระแสประจุ (Displacement Current ) ซ่ึงจะทาใหดิสชารจตามผิวขยายตัวคืบหนามาก
ขึ้นไดในกรณีแรงดันกระแสตรงซ่ึงคาแรงดันที่ไมขึ้นอยูกับเวลา ดิสชารจตามผิวจะเกิดไดยาก หรือไม
เกิดเลยเพราะวาไมมีกระแสประจุ การดิสชารจบางสวนตามผิวจะขึ้นอยูกับสภาพนําไฟฟาของผิวและ
ฉนวนสําหรับแรงดันอิมพัลสซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาอยางรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงรวดเร็วของ
แรงดันตอเวลา dv/dt นี้เปนผลใหกระแสประจุมีคาสูง ดวยเหตุนี้เองการเกิดดิสชารจบางสวนตามผิว
เนื่องจากแรงดันอิมพัลสจึงมีพลังงานสูง จากรูปลักษณะและดิสชารจบางสวนตามผิว ทําใหสามารถ
ทราบขั้วและขนาดของแรงดันอิมพัลสได 

 

  2.5.1.3 ดิสชารจบางสวนภายใน (Internal discharge) 

  ดิสชารจบางสวนภายใน หมายถึงดิสชารจบางสวนท่ีเกิดข้ึนในเนื้อฉนวนแข็งหรือ
ฉนวนเหลวท่ีซ่ึงมีโพรงหรือฟองกาซ หรือสิ่งเจือปนแปลกปลอมที่มีคาความซึมผาน (permittivity) ตํ่า
กวาในเนื้อฉนวนหลักอันทําใหความเครียดสนามไฟฟาในโพรงหรือสิ่งเจือปนดังกลาวมีคาสูงกวาฉนวน
รอบๆ ซ่ึงอาจพิสูจนไดจากการวิเคราะหที่มีความซึมผาน (permittivity) ตางกันวางซอนกัน ใน
สนามไฟฟาสมํ่าเสมอเม่ือช้ันฉนวนซอนไดรับแรงดันถึงระดับหนึ่ งแลวจะทําใหฉนวนโดยรอบเสียหาย
เกิดการกัดกรอน การฉนวนเสื่อมสภาพ อายุการใชงานจะสั้นลงและในบางกรณีอาจนาไปสูการเกิด
เบรกดาวนไดในที่สุด 
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 2.5.2 การปรับสภาพผิวโดยใช Flame treatment 

 วิธีนี้จะชวยเพ่ิมความสามารถในการยึดติด ดวยกระบวนการออกซิไดสผิวหนาวัสดุ โดยกลไก
อนุมูลอิสระ (free radical) สงผลใหสายโซโดนตัดใหสั้นลง และเกิดการเชื่อมโยงพันธะ (crosslink) 

การออกซิไดสกอใหเกิดหมูไฮดรอกซิล (hydroxyl) คารบอนิล(carbonyl) และหมูเอไมด (amide 

group) ที่ความลึก 4-9 นาโนเมตร นอกจากนี้วิธีการนี้สงผลใหแรงตึงผิวสูงขึ้น ความสามารถในการ
เปยกผิวดีขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 2.9 

 

 
 

ภาพท่ี 2.9 วิธีการเตรียมผิวหนาวัสดุดวย Flame treatment 
 

 2.5.3 การปรับสภาพผิวโดยใชพลาสมา (Plasma treatment) 

 เปนวิธีการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการยึดติดบนผิวหนาวัสดุโดยการยิงอนุภาคบนผิวหนา
ดวยไอออนของแก็ส เชน อารกอน (Ar) ฮีเลียม (He) ไนโตรเจน(N2) และออกซิเจน (O2) ที่ความดัน
ตํ่าๆ สงผลใหผิวหนาวัสดุมีความสามารถในการเปยกผิวมากขึ้น และผิวหนามีความวองไวตอปฏิกิริยา
มากขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 2.10 

 

 
 

ภาพท่ี 2.10 วิธีการเตรียมผิวหนาวัสดุดวย Plasma treatment 
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2.6 ปจจัยในการพิจารณาสําหรับการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑท่ีมีสมบัติตอตานจุลินทรีย [11] 

การเลือกใชสารตอตานจุลินทรียและวัสดุบรรจุภัณฑในการผลิตและพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ
ที่มีสมบัติตอตานจุลินทรียเปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจากการเติมสารตอตานจุลินทรียในวัสดุบรรจุภัณฑ
สงผลตอสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี ตัวอยางปจจัยในการพิจารณาในการผลิตฟลมท่ีมี
สมบัติตอตานจุลินทรีย มีดังนี้ 

 สภาวะกระบวนการผลิตและประสิทธิภาพการตอตานจุลินทรียที่เหลืออยูในผลิตภัณฑ 
ความสามารถในการตอตานจุลินทรียของสารตอตานจุลินทรียอาจลดลงหรือถูกทําใหหมดไป

ระหวางกระบวนการผลิต การจัดเก็บ และการขนสง (Han, 2000) ความคงทนตอสารเคมีของสาร
ตอตานจุลินทรียอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะการอัดรีดท่ีใชอุณหภูมิ แรงเฉือนและความดันในการ
ผลิต (Han and Floros, 1999) ในการกําจัดปญหานี้อาจทําโดยการใชสารตอตานจุลินทรียในรูปของ 
Master batch นอกจากนี้กระบวนการ Lamination กระบวนการพิมพ และการทําแหงซ่ึงมีการใช
สารเคมี อาจสงผลตอความสามารถในการตอตานจุลินทรียของบรรจุภัณฑอีกดวย (Han, 2000) 

 คุณลักษณะของสารตอตานจุลินทรียและอาหาร 
ความสามารถในการตอตานจุลินทรียของสารตอตานจุลินทรียแตละชนิดใหผลแตกตางกัน

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณลักษณะของสารตอตานจุลินทรียและคุณลักษณะของอาหารแตละชนิดท่ีมีลักษณะ
ทางเคมีและชีวภาพและการจัดเก็บในสภาวะแวดลอมท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสงผลตอการเจริญของ
จุลินทรียที่แตกตางกัน (Han, 2000) 

 ปฏิกิริยาเคมีของสารตอตานจุลินทรียกับวัสดุบรรจุภัณฑ 
ในการเติมสารตอตานจุลินทรียลงในพอลิเมอร ปจจัยที่ตองคํานึงถึงคือสมบัติความมีขั้วและ

น้ําหนักโมเลกุลของสารตอตานจุลินทรีย เนื่องจากเปนปจจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการ
ละลายและการแพรซ่ึงสงผลตอความสามารถในการตอตานจุลินทรีย (Cooksey, 2000) 

 อุณหภูมิในการเก็บรักษา 
มีรายงานการวิจัยที่แสดงใหเห็นวาอุณหภูมิสูงสามารถทําลายความสามารถในการตอตาน

จุลินทรีย ทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิมีผลตอการแพรและความเขมขนของสารตอตานจุลินทรียในพอลิ
เมอร (Vojdani and Torres, 1989 a,b; Wong et al., 1996) 

 สมบัติทางกายภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ 
สารตอตานจุลินทรียอาจสงผลตอคุณสมบัติทางกายภาพ ความสามารถในการผลิตและ

คุณสมบัติทางเคมีของวัสดุบรรจุภัณฑ Han และ Floros (1997) พบวาฟลม LDPE ที่มีสวนผสมของ 
Potassium sorbate มีความใสลดลงเม่ือความเขมขนของ Sorbate เพ่ิมมากข้ึน 
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 ตนทุนการผลิต 

การใชสารตอตานจุลินทรียเพ่ือผลิตฟลมท่ีมีสมบัติตอตานจุลินทรีย สงผลใหมีตนทุนการผลิต
สูงขึ้นเม่ือเทียบกับฟลมที่ไมมีการเติมสารตอตานจุลินทรีย ดังนั้นการนําไปใชงานจึงควรนําไปใชกับ
ผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง  

 กฎหมายและการอนุญาตใชวัตถุที่สามารถสัมผัสกับอาหารได 
ขอกําหนดเก่ียวกับบรรจุภัณฑแบบแอคทีฟ บรรจุภัณฑตอตานจุลินทรียและการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ เชน กฎหมายเก่ียวกับวัสดุสัมผัสอาหารที่อนุญาตใหใชไดในสหภาพยุโรป ซ่ึงออกโดย 

European Commission และสําหรับในสหรัฐอเมริกามีรายงานวายังไมมีขอกําหนดจําเพาะเจาะจง
สําหรับบรรจุภัณฑแบบแอคทีฟ แตมีการกําหนดมาตรฐานปริมาณสารเติมแตงอาหารท่ีสามารถแพร
จากบรรจุภัณฑสูอาหารและกําหนดรูปแบบบรรจุภัณฑ ในปจจุบัน FDA เทานั้นที่เปนผูตรวจและ
ประกาศยอมรับวัสดุที่สัมผัสกับอาหารได และเม่ือไมนานมานี้ FDA ไดอนุญาตใหใช Silver-zeolite 

เชน AgIonTM และ Zeomic® เปนวัสดุสัมผัสอาหารได (Brody et al., 2001) 

 

2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
Amita Bhatia และคณะ [1] ไดทําการศึกษาความเขากันไดของพอลิเมอรเบลนดระหวาง 

PLA กับ PBS ในอัตราสวนการผสมที่แตกตางกันคือ 100/0, 90/10, 80/20, 50/50, 20/80, 10/90 

และ 0/100 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ซ่ึงพอลิเบลนดระหวาง PLA กับ PBS นั้นจะถูกเตรียมข้ึนดวย
เครื่อง twin-screw extruder ที่ 180 องศาเซลเซียส  จากนั้นทําการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา  

สมบัติทางความรอน  สมบัติการไหลและสมบัติเชิงกลเพ่ือหาอัตราสวนท่ีเหมาะสมสําหรับประยุกตใช
เปนบรรจุภัณฑอาหาร 

โดยลักษณะสัณฐานวิทยาของพอลิเมอรเบลนดจะถูกทําใหแตกหักในไนโตรเจนเหลว กอนนําไป
ไดทดสอบดวยเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) ซ่ึงจากผลการทดลองพบวาลักษณะ
สัณฐานวิทยาของพอลิเมอรเบลนดจะแสดงเฟสที่ตางกันซ่ึงจะข้ึนอยู กับอัตราสวนในการผสมดังใน
ภาพที่ 2.11 โดยสังเกตเห็นไดชัดเจนวาพอลิเมอรเบลนดในภาพท่ี 2.11(a) และ (b) นั้นเฟสของ PBS 

สามารถกระจายตัวอยูในเฟสของ PLA ไดดีกวาพอลิเมอรเบลนดในภาพท่ี 2.11(c) (d) และ (e) อีกทั้ง
ยังพบอีกวาเม่ือปริมาณของ PBS ในอัตราสวนการผสมเพ่ิมข้ึนจะสงผลทําใหเกิดการแยกเฟสอยาง
ชัดเจน และอนุภาคของ PBS มีขนาดใหญขึ้นดวย ดังในภาพท่ี 2.11(c) แตในทางตรงขามกันเม่ือ
อัตราสวนของ PLA นอยกวา 50% จะทําให PLA กลายเปนเฟสกระจายตัวใน PBS ดังนั้นถา
อัตราสวนการผสมของ PLA/PBS มากกวา 80/20 จะสงผลใหลักษณะสัณฐานวิทยามีลักษณะไม
สามารถผสมเขากันได (immiscible blends) 
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ภาพท่ี 2.11 ภาพถายจาก SEM ของพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS ในอัตราสวนตางๆ ดังนี้ 
(a) 90/10 (b) 80/20 (c) 50/50 (d) 20/80 และ (e) 10/90 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก [1] 

 

และจากผลการทดสอบสมบัติทางความรอนดวยเทคนิค MDSC ดังท่ีแสดงในภาพที่ 2.12 จะ
พบวา Tm และTg ของ PLA และ PBS บริสุทธ์ิมีคาเทากับ 170, 58  และ 93, -34 องศาเซลเซียส 

ตามลําดับ โดยจากทฤษฏีพอลิเมอรสามารถผสมเขากันไดโดยสังเกตจาก Tg และ Tm ของพอลิเมอร
ทั้งสองจะตองมีการเปลี่ยนแปลงในพอลิเมอรเบลนด ซ่ึงจากผลการทดลองสามารถสรุปไดวาพอลิ
เมอรเบลนดที่มีปริมาณของ PBS ในอัตราสวนการผสมมากกวา 20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก จะมีพีค 

Tm สองตําแหนงที่แตกตางกันอยางชัดเจนแสดงวาพอลิเมอรทั้งสองไมสามารถผสมเขากันได 
(incompatibility) แตอยางไรก็ตามพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS ที่มีอัตราสวนการผสมเปน 90/10 

และ 80/20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ดูเหมือนวาพอลิเมอรทั้งสองจะสามารถผสมเขากันได 
(compatibility) 
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ภาพท่ี 2.12 MDSC thermogram ของพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS (heating rate: 2/°C min) [1] 
 

Chaiyaprueg A. และคณะ [12] ไดทําการศึกษาการปรับปรุงสมบัติความเหนียวของ PLA ดัวย
การผสมกับ PBS ซ่ึงทําการผสมพลาสติกทั้งสองชนิดดวยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู (Twin screw 

extruder) ใหมีอัตราสวนการผสม PLA/PBS ที่แตกตางกัน คือ 100/0, 90/10, 80/20, 70/30, 

60/40, 50/50 และ 0/100 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก หลังจากนั้นเม็ดพอลิเมอรเบลนดที่อัตราสวน
ตางๆจะไดรับการทดสอบสมบัติทางความรอน ลักษณะสัณฐานวิทยา และความทนทานตอแรง
กระแทกโดยจากผลการทดลองท้ังหมด พบวาการเพ่ิมปริมาณ PBS จะชวยทําใหพอลิเมอรเบลนด
ระหวาง PLA/PBS มีแนวโนมที่จะมีความเปน Elastic มากข้ึนถึงแมวาคาการทนแรงดึงและคา
มอดูลัสมีแนวโนมลดลงตามปริมาณของ PBS ที่เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีพอลิเมอรเบลนดมีแนวโนมยืดตัวได
มากขึ้นตามปริมาณ PBS ที่เติมลงไปจากผลดังกลาวจะเห็นไดวาการเติม PBS ลงใน PLA จะชวย
แกปญหาสมบัติที่แข็งแตเปราะของ PLA ใหลดลงไดบาง แตเนื่องจากการผสม PBS ปริมาณมากใน
พอลิเมอรเบลนดจะทําใหมีการผสมเปนแบบ immissible blend ซ่ึงมีแรงยึดเหนี่ยวของขางตํ่า ซ่ึง
จําเปนตองพัฒนาความเขากันไดระหวาง PLA และ PBS เพ่ือลดการเปราะของ PLA ลง ซ่ึงจาก
การศึกษาไมควรเติม PBS เกิน 10% เนื่องจากขอจํากัดในแงของความเขากันได (Compatible) 

ระหวาง PLA และ PBS ซ่ึงเปนแนวทางสําคัญในการเพ่ิมขอบเขตการนํา PLA ไปใชในงานให
หลากหลายมากข้ึนเชนในกระบวนการเปาหรือการขึ้นเสนใย 
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ตารางท่ี 2.4 ผลการทดสอบสมบัติความทนทานตอแรงกระแทกของเม็ดพอลิเมอรเบลนดระหวาง 
PLA กับ PBS ที่อัตราสวน 100/0 90/10 80/20 70/30 60/40 และ 50/50 %โดยน้ําหนัก [12] 
 

Sample คาการทนตอแรงกระแทก (J/m) 

PLA 

PLA/PBS : 90/10 

PLA/PBS : 80/20 

PLA/PBS : 70/30 

PLA/PBS : 60/40 

PLA/PBS : 50/50 

PBS 

6.098 

6.251 

13.776 

9.818 

7.901 

3.481 

17.843 

 

Tadashi Yokohara และ Masayuki Yamaguchi [13] ไดทําการศึกษาสมบัติและโครงสรางของ
พอลิเมอรเบลนดระหวาง PLA และ PBS ซ่ึงจากผลการศึกษาดวยความรอนพบวาพอลิเมอรทั้ง 2 

ชนิดมีการผสมกันแบบ immiscible blend โดยพิจารณาจากผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาจะ
สามารถเห็นโครงสรางของพอลิเมอรทั้ง 2 ชนิดแยกออกจากกันอยางชัดเจน จากโครงสรางการผสม
ของพอลิเมอรเบลนดระหวาง PLA/PBS ที่สัดสวน 80/20 จะเห็นไดวา เฟสของ PLA จะเปนเฟสหลัก
ขณะที่เฟสของ PBS จะเปนอนุภาคกระจายตัวบนเฟสของ PLA นอกจากนั้นยังพบวาอนุภาคของ 
PBS ที่กระจายตัวอยูในเฟสของ PLA จะทําหนาท่ีเปนสารชวยกอผลึก (nucleating agent) กลาวคือ 

PBS ชวยให PLA เกิดผลึกไดมากขึ้น โดยดูไดจากผลการทดสอบทางความรอนเม่ือเพ่ิมปริมาณการ
เติม PBS ลงในพอลิเมอรเบลนด จะสงผลใหปริมาณพ้ืนที่ใตกราฟตรงอุณหภูมิการเกิดผลึกท่ีอุณหภูมิ 

90 องศาเซลเซียส มีแนวโนมมากขึ้นซ่ึงในภาพท่ี 2.13 จะแสดงใหเห็นถึงภาพ SEM ของพอลิเมอร
เบลนด PLA/PBS ในอัตราสวนตางๆ คือ 80/20 90/10 และ 95/5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 
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ภาพท่ี 2.13 SEM ของพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS ในอัตราสวนดังนี้ (a) 80/20 (b) 90/10 
และ (c) 95/5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก [13] 

 

Siriporn Theapsak และคณะ [3] จะเปนการเตรียมฟลมบรรจุภัณฑพอลิเอทิลีนท่ีเคลือบ
ดวยไคโตซานโดยใช DBD พลาสมาในการปรับสภาพผิวฟลมกอนการเคลือบดวยไคโตซาน ซ่ึงผลของ
การปรับสภาพผิวดวยพลาสมาตอความขรุขระของฟลม และการเกิดข้ึนของหมูฟงกชันท่ีมีขั้วจะไดรับ
การตรวจสอบโดยใชเครื่อง AFM XPS และ FTIR โดยวิธีการทดลองนั้นจะมีขั้นตอนตางๆ ดังใน
แผนผังขางลางนี้ 
 

       
      

     
      

ติดต้ังการทดลอง
สําหรับ Dielectric 

Barrier Discharge 

ทําการปรับสภาพผิวฟลม 

PE ดวย DBD Plasmaโดย
ต้ังใหมีความสภาวะ

เตรียมสารละลายไคโตซานที่มี
ความเขมขนที่ตางกันคือ 0.125 

0.25 0.5 0.75 1 2% w/v 

ทดสอบคุณสมบัติในการ
ตอตานแบคทีเรียโดยใช 
E.coliและ S. aureus 

ทําการพิสูจนเอกลักษณ
ดวยเทคนิคตางๆ เชน WCA 

AFM XPS และ FTIR 

ทําการเคลือบ
สารละลายไคโตซานลง
บนฟลมท่ีปรับสภาผิว
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จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาเวลาในการปรับสภาพผิวดวยพลาสมานั้นจะสงผลตอสมบัติ
เชิงกลและคามุมสัมผัสน้ํา (Water Contact Angle : WCA) ของฟลมดังในภาพที่ 2.14 โดยสมบัติ
เชิงกลของฟลมนั้นจะพบวาคา Tensile strength และ elongation at break จะลดลงเม่ือเวลาใน
การเวลาในการปรับสภาพผิวเพ่ิมขึ้น สวนคา WCA นั้นก็จะลดลงจาก 95° มาเปน 48° เม่ือผานการ
ปรับสภาพผิวเปนเวลา 5 วินาที แตหลังจากนั้นคา WCA จะลดลงอีกเล็กนอยจนกระทั่งมีคาคงท่ีท่ี 

45.7°  ซ่ึงการลดลงของคา WCA ของฟลมทําใหเราสามารถบอกไดวาการปรับสภาพผิวดวย DBD 

plasma นั้นจะชวยเพ่ิมความสามารถในการชอบน้ําได (hydrophilicity)  

 

 
 

ภาพท่ี 2.14 ผลของเวลาในการปรับสภาพผิวตอ (A) สมบัติเชิงกล (B) คา WCA ของฟลม [3] 
 

สวนผลการทดสอบลักษณะสัณฐานที่ผิวของฟลม พบวาการปรับสภาพผิวดวยพลาสมานั้นจะ
ทําใหลักษณะทางสัณฐานที่ผิวของฟลมจะเปลี่ยนไปจากตอนแรกท่ีมีพ้ืนผิวท่ีคอนขางราบเรียบ แต
หลังจากผานการปรับสภาพผิวแลวนั้นจะสังเกตเห็นสวนท่ียื่นออกมาจากผิวฟลมปรากฏขึ้น อีกท้ังคา
ความขรุขระของฟลมยังมีคาเพ่ิมขึ้นจาก 29.35 ± 8.94 นาโนเมตร ไปเปน 37.33 ± 9.03 นาโนเมตร 
อีกดวย ดังในภาพที่ 2.15 

 

 
 

ภาพท่ี 2.15 ภาพ AFM ของพ้ืนผิวฟลม PE ทั้งกอนและหลังการปรับสภาพผิวดวยพลาสมา [3] 
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 และเม่ือทําการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีที่ผิวของฟลมท่ีผานการปรับสภาพผิวดวย
พลาสมาแลว โดยใช ATR-FTIR จะพบวาสเปกตรัมของฟลมท่ียังไมผานการปรับสภาพผิวนั้นจะ
ประกอบไปดวย 4 พีค ไดแก methylene stretching ที่ 2920 กับ 2850 ซม−1 และ methylene 

deformations ที่ 1464 กับ 719 ซม−1 แตหลังจากท่ีผานการปรับสภาพผิวดวยพลาสมาแลวจะเห็น
วามีพีคใหมปรากฏขึ้นที่ 1720 ซม.-1 ที่เก่ียวของกับ C=O stretching vibration และท่ีบริเวณ 

3200-3800 ซม−1 ที่จะเก่ียวของกับ −OH vibration ดังในภาพท่ี 2.16 สวนอัตราสวนอะตอมท่ีผิว
ของฟลมจะไดรับการพิจารณาจาก XPS ดังแสดงในตารางที่ 2.5 ซ่ึงจะเห็นวาอัตราสวนอะตอม O/C 

ของฟลมกอนปรับสภาพผิวจะมีคาเปน 0.26 และเพ่ิมข้ึนเปน 0.39 สวนอัตราสวนอะตอม N/C  จะ
เพ่ิมขึ้นจาก 0.037 เปน 0.040 หลังจากการปรับสภาพผิวดวยพลาสมา ดังนั้นเราจึงบอกไดวาหมู
ฟงกชันใหมที่มีออกซิเจนในผิวของพอลิเมอรนั้นเปนสาเหตุที่ทําใหฟลมมีความชอบน้ํามากข้ึน  

 

 
 

ภาพท่ี 2.16 ATR-FTIR ของฟลมท้ังกอนและหลังการปรับสภาพผิวดวยพลาสมา [3] 
 

ตารางท่ี 2.5 องคประกอบทางเคมีและอัตราสวนอะตอมของฟลมท่ีไดรับการพิจารณาจาก XPS [3] 
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 สวนในการทดสอบฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียของฟลมท่ีเคลือบผิวดวยไคโตซาน จะพบวา
ฟลมจะมีฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียทั้งชนิด Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ทํา
ใหฟลมที่เคลือบผิวดวยไคโตซานอาจจะเปนตัวเลือกที่เหมาะสมในการทําเปนบรรจุภัณฑที่มีฤทธิ์ใน
การตอตานแบคทีเรียได 
 Tina Tkavc และคณะ [14] ไดทําการศึกษาอิทธิพลของการปรับสภาพผิวดวยพลาสมาโดย
ใชแกสออกซิเจน (O2) และคารบอนไดออกไซด (CO2) ในการสะสมของไคซานบนพ้ืนผิวของ 
Polyethylene terephthalate (PET) ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงทางพ้ืนผิวและการดูดซับของไคโตซานจะ
ไดรับการตรวจสอบดวย XPS, Contact angle และ AFM ซ่ึงสัญลักษณของช้ินตัวอยางในการ
ทดลองนั้นจะแสดงในตารางที่ 2.6 

โดยจากผลการวิเคราะหดวย XPS ของแผน PET ทั้งกอนและหลังการปรับสภาพผิวดวย
พลาสมาในแกสที่แตกตางกัน จะพบวาหลังจากการปรับสภาพผิวเปนเวลา 30 วินาทีจะสงผลทําให
องคประกอบของออกซิเจนเพ่ิมขึ้นจาก 25.5% ไปเปน 38.1% และ 39.7% เม่ือใชแก็สออกซิเจนและ
คารบอนไดออกไซด ตามลําดับ และยังพบอีกวาองคประกอบของคารบอนลดลงจาก 74.5% ไปเปน 

60.8% และ 59.6% ดังที่แสดงในตารางท่ี 2.6 ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากการปรับสภาพผิวดวยพลาสมา
นั้นจะทําใหสายโซพอลิเมอรเกิด chain scission ทําใหปริมาณของ %C ลดลง ซ่ึงสายโซท่ีขาดนี้จะมี
หมูปลายท่ี reactive เปนจํานวนมาก ซ่ึงมันสามารถเกิดปฏิกิริยากับ reactive oxygen ที่อยูใน
ระบบพลาสมาไดงาย จึงทําใหเกิด oxidized specie ที่หมูปลายสายโซ เชน หมูคารบอนิล หรือ หมู
คารบอกซิล และสงผลใหหมูฟงกชันที่เปนออกซิเจนเพ่ิมมากข้ึน 

 

ตารางท่ี 2.6 องคประกอบของธาตุที่ผิวของ PET ทั้งกอนและหลังการปรับสภาพผิวดวยพลาสมา[14] 
 

 

 

และเม่ือพิจารณา XPS Spectra ของแผน PET ทั้งกอนและหลังการปรับสภาพผิวดวย
พลาสมา ในภาพที่ 2.17 จะพบวาแผน PET ที่ยังไมไดผานการปรับสภาพผิวนั้นจะมีสามพีคยอย (C1–

C3) ที่เปนพันธะของ –C=C C–O และ O=C–O ตามลําดับ แตเม่ือผานการปรับสภาพผิวดวย
พลาสมาโดยใชแกสทั้งสองชนิดจะสงผลทําใหพีคของ C1 นั้นลดลง ในขณะท่ีพีคของ C2 และ C3  

เพ่ิมขึ้น เพราะวาปริมาณของ C–O (hydroxyl group) และ O=C–O (carboxyl group) เพ่ิมข้ึน 
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โดยพีคของ C3 นั้นจะเปนตัวแทนของหมู O=C–O ทุกตัวท่ีจะเก่ียวของกับหมู –COOH โดยคานี้จะ
เพ่ิมขึ้นหลังจากการปรับสภาพผิวดวยพลาสมาท้ังแกส O2 และ CO2 เห็นไดชัดวาการปรับสภาพผิว
ดวยพลาสมาจะประสบผลสําเร็จในการนําหมูคารบอกซิลใหมลงบนพ้ืนผิวของ PET ซ่ึงหมูนี้อาจจะมี
ผลผูกพันตอหมูอะมิโนของไคโตซาน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.17 C1s Spectra ของ PET ทั้งกอนและหลังการปรับสภาพผิวดวยพลาสมาโดยใชแกส  
O2 และ CO2 [14] 

 

 ยิ่งไปกวานั้นผลของ XPS ยังสามารถบงบอกไดถึงการดูดซับของไคโตซานบนผิวของ PET ได 
โดยดูไดจากปริมาณของไนโตรเจน เนื่องจากไคโตซานมีหมูอะมิโนที่มีไนโตรเจนเปนองคประกอบ ซ่ึง
ผลการทดลองจะแสดงอยูในตารางที่ 2.7 ที่ชี้ใหเห็นวาปริมาณของไนโตรเจนที่เพ่ิมข้ึนนาจะมาจาก
หมูอะมิโนที่อยูบนผิวของ PET โดยการดูดซับของไคซาน อีกท้ังผลของ XPS ยังชวยยืนยันวาไคโตซาน
ถูกดูดซับลงบนพ้ืนผิวของ PET  

 โดยทั่วไปมาตรฐานของสารที่มีฤทธิ์ในตอตานแบคทีเรียนั้นจะมีประสิทธิภาพ เม่ือทําให
เชื้อจุลินทรียลดลงไดมากกวา 75% โดยจากผลการทดลองสมบัติในการตอตานแบคทีเรียของช้ิน
ตัวอยางตางๆ พบวาแผน PET ที่ผานการปรับสภาพผิวดวยพลาสมาโดยใชแกส CO2 และมีไคโตซาน
อยูนั้นมีประสิทธิภาพในการทําใหเชื้อจุลินทรียลดลงไดดีที่สุด โดยมีการลดลงของเชื้อ S. aureus E. 

coli และ C. glabrata เปน 76% 91% และ 89% ตามลําดับ ทําใหตัวอยางนี้สามารถนําไปใชใน
ดานบรรจุภัณฑแอคทีฟได (active packaging) 
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ตารางท่ี 2.7 องคประกอบที่พ้ืนผิวของ PET ที่ผานการปรับสภาพผิวดวยพลาสมาโดยใชแกสที่
แตกตางกัน [14] 
 

 

 

 Jieqiong Leia, Lingxiao Yanga และคณะ [15] ไดทําการศึกษาฟลมพอลิเมอรเบลนด
ระหวาง Polyethylene terephthalate (PET) กับ Polypropylene (PP) ที่มีไคโตซานและวัตถุกัน
เสียชนิดตางๆ รวมอยูดวย โดยใชพลาสมาท่ีความดันบรรยากาศในการปรับสภาพผิว เพ่ือใชเปนบรรจุ
ภัณฑอาหารที่ตอตานแบคทีเรียได ซ่ึงสมบัติที่พ้ืนผิวจะไดรับการศึกษาดวยการวัด contact angle, 

ATM, XPS และ FT-IR

 ซ่ึงจากผลการทดลองลักษณะสัณฐานวิทยา พบวาพ้ืนผิวของฟลม PET/PP กอนการปรับ
สภาพผิวดวยพลาสมานั้นสวนใหญจะคอนขางราบเรียบ และมีคาความขรุขระประมาณ 14.923 นาโน
เมตร ในขณะที่คาความขรุขระที่ผิวของฟลมท่ีผานการปรับสภาพผิวดวยพลาสมาจะมีคาท่ีเพ่ิมข้ึนเปน 

22.722 นาโนเมตร แตเม่ือฟลมถูกนําไปรวมกับไคโตซานและสารกันบูดคาความขรุขระจะลดลง 
เนื่องจากไคโตซานและสารกันบูดจะถูกดูดซับลงไปที่ผิว ยิ่งไปกวานั้นเม่ือทําการวัดคา water 

contact angle บนพ้ืนผิวของฟลม PET/PP จะมีคาเปน 91.8 องศา และจะลดลงเปน 68.1 องศา 
เม่ือผานการปรับสภาพผิวดวยพลาสมา ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการปรับสภาพผิวดวยพลาสมานั้นจะชวยทํา
ใหปรับปรุงความชอบน้ําของผิวฟลมได และคา water contact angle จะลดลงอีกเม่ือถูกนําไปรวม
กับไคโตซานกับสารกันบูด ซ่ึงนาจะเปนเพราะไคโตซานนั้นมีความชอบน้ําท่ีดี ดังภาพท่ี 2.18

 

 
 

ภาพท่ี 2.18 ภาพมุมสัมผัสของหยดน้ําบนพ้ืนผิวฟลม (a) กอนการปรับสภาพผิวดวยพลาสมา 
(b) หลังการปรับสภาพผิวดวยพลาสมา (c) เม่ือนําไปรวมกับไคโตซานและ Potassium Sorbate[15] 
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และผลการวิเคราะหองคประกอบที่ผิวของฟลมดวย XPS จะพบวาฟลม PET/PP กอนการ
ปรับสภาพผิวนั้นจะเห็นเพียงหนึ่งพีคเทานั้น ซ่ึงนาจะเปน C1s ของพันธะ  aliphatic carbon (C-C) 

หรือพันธะ carbon–hydrogen (-C-H) แตอยางไรก็ตามพีคของออกซิเจน ไนโตรเจน โพแทสเซียม 

และคารบอนจะปรากฏขึ้นใน XPS spectra ของฟลมท่ีถูกนําไปรวมกับไคโตซานและ Potassium 

sorbate ซ่ึงถูกกําหนดดวยพีคสามยอดในบริเวณ C1s ที่  284.6 286.3 และ 287.7 อิเล็กตรอนโวลต 
ที่เปน C-C/C-H C-N/C-O และ C=O ตามลําดับ โดยพีคของออกซิเจนบนผิวฟลมนั้นนาจะเปนเพราะ
การปรับสภาพผิวดวยพลาสมา สวนพีคของไนโตรเจนท่ีปรากฏขึ้นนาจะเกิดจากการมีอยูของไคโตซาน  

สวนผลการทดสอบสมบัติในการตอตานแบคทีเรียของฟลมประกอบ (assembled films) 

นั้นจะแสดงอยูในภาพที่ 2.19 ซ่ึงจะพบวาฟลมประกอบ (assembled films) จะมีฤทธิ์ในการตอตาน
แบคทีเรียชนิด E.coli และ B.subtilis ไดดีกวาแบคทีเรียชนิด S.aureus ที่เปนเชนนี้อาจจะเปน
เพราะฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียของไคโตซานตอแบคทีเรียชนิดแกรมบวกจะมีคาท่ีตํ่ากวา
แบคทีเรียชนิดแกรมลบ  

 

 
 

ภาพท่ี 2.19 ความสามารถในการตอตานแบคทีเรียของฟลมประกอบ (assembled films) ตอ
แบคทีเรียชนิด (a) S.aureus (b) B.subtilis และ (c) E.coli [15] 
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Abdolhamid Sadeghnejad และคณะ [16] ไดทําการศึกษาการปรับสภาพผิว (surface 

modification) ของฟลมพอลิเอทิลีนดวย Corona air plasma และทําการเคลือบผิวฟลมดวย
อนุภาคเงินขนาดนาโน (silver nanoparticles) โดยลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีผิวของฟลมพอลิเอ
ทิลีนจะไดรับการวิเคราะหดวยเทคนิค AFM นอกจากนี้ประสิทธิภาพของการปรับสภาพผิวดวยโคโร
นาจะไดรับการทดสอบดวยเทคนิค ATR-FTIR spectrometry  

โดยในภาพที่ 2.20 แสดงใหเห็นถึง FTIR-ATR spectra ของฟลมพอลิเอทิลีนท้ังที่ไมผานและ
ผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กําลังไฟฟาแตกตางกัน ซ่ึงจะพบวาพ้ืนผิวของฟลมพอลิเอทิลีนจะ
มีหมูที่มีขึ้วเพ่ิมมากขึ้น โดยหมูที่มีขั้วเพ่ิมข้ึนนี้จะชวยทําใหพ้ืนผิวของฟลมพอลิเอทิลีนมีความเปน 

hydrophilic ที่มากขึ้นสงผลทําใหฟลมพอลิเอทิลีนมีความเปยกผิว (wettability) ที่ดีขึ้นดวย ที่เปน
เชนนี้เปนเพราะวาในระหวางการปรับสภาพผิวดวยโคโรนานั้นจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

(oxidation) ที่พ้ืนผิวของฟลมพอลิเอทิลีนและทําใหหมูฟงกชันท่ีมีขั้วกอตัวขึ้น นอกจากนี้ยังพบอีกวา
เม่ือเพ่ิมกําลังไฟฟาในการปรับสภาพผิวนั้นจะสงผลทําใหความสูงของพีคท่ี 1560-1650 และ 1000-

1300  ซม-1 นั้นสูงขึ้น ซ่ึงแสดงวาหมูที่มีขั้วบนพ้ืนผิวของฟลม เชน หมูคารบอนิล มีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.20 FTIR-ATR spectra ของฟลมพอลิเอทิลีนท่ีไมผานการปรับสภาพผิว (a) และท่ีผานการ
ปรับสภาพผิวดวยกําลังไฟฟาท่ีแตกตางกัน 210 (b) 450 (c) และ 800 วัตต (d) [16] 
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 สวนลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีเปลี่ยนไปของฟลมพอลิเอทิลีนท่ีผานการปรับสภาพผิวดวย
โคโรนานั้นจะไดรับการทดสอบดวยเทคนิค AFM โดยในภาพที่ 2.21 นั้นจะแสดงในเห็นถึงผลของการ
วิเคราะห AFM ของฟลมฟลมพอลิเอทิลีนท้ังท่ีไมผานและผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่
กําลังไฟฟา 800 วัตต เปนเวลา 4 นาที ซ่ึงจากผลการทดลองพบวาพ้ืนผิวของฟลมพอลิเอทิลีนจะมี
ความขรุขระมากขึ้นหลังจากผานการปรับสภาพผิว โดยคาความขรุขระของฟลมนั้นจะเพ่ิมข้ึนจาก 6.8 

นาโนเมตร ไปเปน 21.2 นาโนเมตร  
 

  
 

ภาพท่ี 2.21 AFM images ของฟลมฟลมพอลิเอทิลีนท้ังที่ไมผาน (a) และผานการปรับสภาพผิวดวย
โคโรนาที่กําลังไฟฟา 800 วัตต เปนเวลา 4 นาที (b) [16] 

 

 S. Suzer และคณะ [17] ไดทําการศึกษาผลกระทบของการปรับสภาพผิวดวยโคโรนา 
(Corona treatment) และการเปล่ียนแปลงสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี (aging) ของฟลม
พอลิโพพิลีนที่ผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาผานการวิเคราะหความขรุขระของพ้ืนผิวโดยใช 
atomic force microscopy (AFM) และคามุมสัมผัสน้ํา (water contact angle) 

 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพ้ืนผิวฟลมพอลิโพพิลีนท่ี
ผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาจะสามารถเห็นไดในภาพ AFM โดยในภาพที่ 2.22 จะแสดงถึงการ
วิเคราะหความขรุขระของของฟลมพอลิโพพิลีนท่ีผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาซ่ึงจะพบวาความ
ขรุขระนั้นไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ 
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ภาพท่ี 2.22 AFM images สําหรับการวิเคราะหความขรุขระของฟลมพอลิโพพิลีนท้ังที่ไมผาน 
และผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนา [17] 

 

 สวนคามุมสัมผัสน้ํา (water contact angle) ของฟลมพอลิโพพิลีนท่ีไมผานการปรับสภาพ
ผิวจะมีคาประมาณ 95 องศา และคามุมสัมผัสน้ํานี้จะมีคาเพ่ิมข้ึนเล็กนอยซ่ึงเปนผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี (aging) สวนฟลมพอลิโพพิลีนท่ีผานการปรับ
สภาพผิวดวยโคโรนาแลวจะทําใหคามุมสัมผัสน้ําลดลง และเม่ือเวลาผานไปคานี้จะมีคาเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

จนมีคาเทากับฟลมพอลิโพพิลีนที่ไมผานการปรับสภาพผิว ดังท่ีแสดงในภาพที่ 2.23 

 

 
 

ภาพท่ี 2.23 คา water contact angle ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาของฟลมพอลิโพพิลีนท้ังที่ผาน
และไมผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่อุณหภูมิ 45ºC และความชื้นสัมพัทธ 60% [17] 
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Bai-liang Wang และคณะ [2] ไดทําการศึกษาการปรับปรุงสมบัติในการตอตานแบคทีเรีย
ของ Polyethylene terephthalate (PET) โดยการเคลือบผิวดวย Chitosan/Poly(vinyl 

pyrollidone) ซ่ึงจากผลการทดลองพบวา ในการปรับสภาพผิวนั้นจะทําใหมี reactive group ไปทํา
ปฏิกิริยากับหมู –NH2ของไคโตซานเพ่ิมมากข้ึน โดยในตารางท่ี 2.8 จะแสดงผล Static contact 

angle  ความหนา และ RMS ของแตละขั้นตอน โดย Static contact angle จะใชตรวจสอบ
ความสามารถในการเปน Hydrophilic ที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละขั้นตอนการปรับสภาพผิว ซ่ึงพบวา
เม่ือทําการปรับสภาพผิวดวย PEI คา Static contact angle จะเปลี่ยนจาก 70.3±0.5 องศา เปน 

80.6±0.4 องศา และจะเปลี่ยนเปน 25.1±0.8 องศา เม่ือถูกปรับสภาพผิวดวย PAA และในทายท่ีสุด
จะมีคาเปน 37.2±0.7 องศา เม่ือเติม EDC/suflo-NHS crosslinking ลงไป  สวนในการทดสอบ 

AFM จะแสดงถึงความขรุขระที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในการศึกษาครั้งนี้คา Water contact angle 

และความหนา แสดงใหเห็นวาหลังจากการปรับสภาพผิวดวย PEI จะมีความหนาเปน 4.12±0.79 นา
โนเมตร ซ่ึงมันจะ form ตัวอยูบนแผน PET อยางสมํ่าเสมอในลักษณะท่ีเปน Single layer และมี
คุณสมบัติเปน Hydrophobic แตเม่ือทําการเติม PAA ลงไปเพ่ือปรับสภาพผิวจะทําใหพ้ืนผิวเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจาก Hydrophobic ไปเปน Hydrophilic เนื่องจากวาโมเลกุลของ PAA มีหมู –COOH 

มากมาย ดังนั้นหมู –COOH ของ PAA ก็สามารถไปทําปฏิกิริยากับหมู -NH2 ของไคโตซานไดมากข้ึน 

 

ตารางท่ี 2.8 characteristics ของแผนพอลิเมอรที่ผานการปรับสภาพผิวแตละขั้นตอน [2] 
 

 
 

สวนในการทดสอบการตอตานแบคทีเรียของสารเคลือบ CHI/PVP ซ่ึงจะดําเนินการทดสอบ
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชวิธี Shake-Flask และ Zone inhibition ตามลําดับ ซ่ึงจาก
ผลการทดลองในรูปภาพที่ 2.24 พบวาปริมาณของแบคทีเรียชนิด S. aureus ที่เกาะติดบนแผน PET  

และไคโตซานจะมีปริมาณมากกวาแผน PET ที่เคลือบผิวดวย CHI/PVP ซ่ึงมันแสดงใหเห็นวาจํานวน
ของแบคทีเรียจะลดลง เม่ือปริมาณของ PVP เพ่ิมข้ึนจาก 15 ไปเปน 35 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 

เนื่องจากแบคทีเรียจะมีสมบัติเปน Hydrophobic ซ่ึงมันจะชอบจับกับพ้ืนผิวของวัสดุที่เปน 

Hydrophobic เหมือนกัน และแบคทีเรียก็จะติดไดงายกับพ้ืนผิวท่ีมีความขรุขระมาก เม่ืออธิบายโดย
ใชคา Contact angle จะพบวาพ้ืนผิวของฟลมไคโตซานจะเปน Hydrophobic (79.45±0.63 องศา) 
ซ่ึงจะทําใหเกิดการเกาะติดของแบคทีเรียเปนจํานวนมาก แตถาเปนฟลมไคโตซานที่มีการผสม PVP 
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จะทําใหความเปน Hydrophobic ของฟลมลดลง (จาก 79.45±0.63° เปน 58.43±1.54° ) ซ่ึงมัน
สามารถลดการเกาะติดของแบคทีเรียไดอยางยอดเยี่ยม แตในฟลม PET ที่เคลือบผิวดวย CHI/50 

wt% PVP จะมีจํานวนของแบคทีเรียที่มาเกาะเพ่ิมข้ึน เพราะวาฟลมมันมีความขรุขระคอนขางมาก 

 

 
 

ภาพท่ี 2.24 SEM ของ (a) PET  (b) CHI, (c) CHI/15 wt% PVP (d) CHI/25 wt% PVP, (e) 
CHI/35 wt% PVP, (f) CHI/50 wt% PVP ที่เคลือบอยูบน PET หลังจากสัมผัสกับเชื้อ S.aureus  

 

สวนในภาพที่ 2.25 จะแสดงจํานวนของ E.coli บนแผน PET พบวาสมบัติการปองกันการ
เกาะติดของแผน PET ที่เคลือบ CHI/PVP จะดีกวาแผน PET เพียงอยางเดียว ซ่ึงแผน PET ที่เคลือบ 

CHI/50% wt PVP จะมีสมบัตินี้ดีที่สุด เพราะวาความสามารถในการเปน Hydrophilic และ
โครงสรางผนังเซลลของ E.coli มีความแตกตางจาก S.aureus ซ่ึงมันจะทําใหเกิดความแตกตางของ
ลักษณะการเกาะติดบน CHI/PVP 

 

 
 

ภาพท่ี 2.25 SEM ของ (a) PET  (b) CHI, (c) CHI/15 wt% PVP (d) CHI/25 wt% PVP, (e) 
CHI/35 wt% PVP, (f) CHI/50 wt% PVP ที่เคลือบอยูบน PET หลังจากสัมผัสกับเชื้อ E.coli [2] 
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Woo Seok Kang และคณะ [18] ไดศึกษาการควบคุมความชอบน้ําของฟลมพอลิอิไมดโดย
การเปลี่ยนอัตราการไหลของแกสในพลาสมา และไดทําการพิจารณาผลของอัตราการไหลของแกสตอ
การเปลี่ยนแปลงความเปยกผิวของฟลม โดยในการทดลองนั้นจะใชถังปฏิกรณ (reactor) ที่พวกเขา
ไดพัฒนาขึ้นสําหรับการปรับสภาพผิวดวยพลาสมา และใชแก็สฮีเลียมท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงเปน 

discharge gas ซ่ึงหลังจากที่ฟลมผานการปรับสภาพผิวดวยพลาสมาแลวจะถูกทดสอบดวยเทคนิค
ตางๆคือ WCA XPS และ AFM 

โดยจากผลการทดลองพบวากําลังของพลาสมาและเวลาในการปรับสภาพผิวจะสงผลตอ
ความสามารถในการเปยกผิวของพ้ืนผิวพอลิอิไมด ดังท่ีแสดงในภาพที่ 2.26 ซ่ึงจะเห็นวาเม่ือจํานวน
ของสแกนเพ่ิมขึ้นจะสงผลใหพ้ืนผิวของพอลิอิไมดมีคา WCA นั้นลดลง ซ่ึงหมายความวาพ้ืนผิวนั้น
เปลี่ยนมามีความชอบน้ํา (hydrophilic) มากข้ึน และเม่ือแรงดันไฟฟาท่ีใชสูงขึ้นก็จะทําใหลักษณะ
พ้ืนผิวของพอลิอิไมดมีความชอบน้ําที่มากข้ึนอีกดวย ยิ่งไปกวานั้นยังพบอีกวาเม่ือความเร็วในการ
สแกนตํ่าๆ จะทําใหพอลิเมอรมีความชอบน้ํา (hydrophilic) ที่ดีกวา เนื่องจากความเร็วในการสแกน
นั้นจะแปรผกผันกับระยะเวลาในการปรับสภาพ 

 

     
 

ภาพท่ี 2.26 คา WCA ของฟลมพอลิอิไมดหลังจากผานการปรับสภาพผิวดวยพลาสมาภายใตสภาวะ
ที่แตกตางกัน (a) จํานวนของการสแกน (b) ความเร็วในการสแกน [18] 

 

สวนผลของการไหลของแกสตอคา WCA และความขรุขระของฟลมพอลิเมอรนั้นจะแสดงใน
ภาพที่ 2.27 ซ่ึงจะพบวาเม่ืออัตราการไหลของแกสเพ่ิมข้ึนจะสงผลทําใหคา WCA จะเพ่ิมข้ึนดวย ซ่ึง
ผลนี้แสดงใหเห็นวาพ้ืนผิวของฟลมพอลิอิไมดจะเปลี่ยนมามีความชอบน้ํามากข้ึนภายใตอัตราการไหล
ของแกสตํ่าๆ อีกทั้งยังพบอีกวาความขรุขระของพ้ืนผิวพอลิเมอรจะเพ่ิมข้ึนเม่ืออัตราการไหลของแกส
ลดลง 

 

(a) (b) 
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ภาพท่ี 2.27 คา WCA และความขรุขระของฟลมหลังจากผานการปรับสภาพผิวดวยพลาสมาภายใต
อัตราการไหลของแกสที่ตางกัน [18] 

 

สวนองคประกอบชองธาตุที่ทดสอบดวย XPS แสดงใหเห็นวาอัตราสวนของ N/C และ O/C 

หลังการปรับสภาพผิวจะเพ่ิมขึ้นตามอัตราการไหลของแกส โดยในภาพที่ 2.28 จะแสดงใหเห็นวาพีค 

C1s ในสเปกตรัมของ XPS สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม คือ C-C ที่ 284.7 อิเล็กตรอนโวลต, C-N 

ที ่285.6 อิเล็กตรอนโวลต, C-O ที่ 286.3 อิเล็กตรอนโวลต และ C=O ที่ 288.6 อิเล็กตรอนโวลต 
และยังพบอีกวากอนทําการปรับสภาพผิวดวยพลาสมาพันธะ C-C จะมีความโดดเดนมาก แตหลังจาก
ผานการปรับสภาพผิวดวยพลาสมาแลว ความเขมของพีค C-N C-O และ C=O จะเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในพันธะ C-N และ C=O จะเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังการปรับสภาพผิวดวยอัตราการไหลของแกส
ตํ่าๆ จะสงผลทําใหฟลมแสดงอัตราสวนของหมูฟงกชันมากกวาการปรับสภาพดวยอัตราการไหลของ
แกสที่สูง 
 

 
 

ภาพท่ี 2.28 XPS Spectra ของฟลมพอลิเมอรทั้งกอนและหลังการปรับสภาพดวยพลาสมาภายใต
อัตราการไหลของแกสที่แตกตางกัน (a) กอนปรับสภาพผิว (b) 20 และ (c) 5 ลิตร/นาที [18] 
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Alenka Vesel และคณะ [19] ไดทําการศึกษาผลของการเก็บรักษาของ PMMA ที่ถูกปรับ
สภาพผิวดวยออกซิเจนพลาสมา โดยชิ้นงานตัวอยางจะไดรับการปรับสภาพผิวเปนเวลาที่แตกตางกัน
ต้ังแต 5 วินาทีจนถึง 60 วินาที โดยที่การเปล่ียนไปทางเคมีทางพ้ืนผิวของ PMMA หลังจากการปรับ
สภาพดวยพลาสมาจะไดรับการตรวจสอบโดย XPS ในขณะท่ีความเปยกผิวและผลของการเก็บรักษา
จะไดรับการศึกษาดวย WCA ซ่ึงจากผลการวิเคราะหของ XPS ดังในภาพท่ี 2.29 พบวาอัตราสวนของ 
O/C จะเพ่ิมขึ้นจาก 0.31 ไปเปนประมาณ 0.58 หลังจากการปรับสภาพผิวเปนเวลา 30 วินาที 
เพราะวามีการรวมตัวของออกซิเจนไปยังพ้ืนผิวของ PMMA และมีการฟอรมตัวของหมูฟงกชันท่ี
แตกตางกัน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.29 องคประกอบทางพ้ืนผิวของ PMMA ที่ผานการปรับสภาพผิวในเวลาที่แตกตางกัน [19] 
 

 สวนความเปยกผิวชิ้นตัวอยางท่ีผานการปรับสภาพผิวดวยออกซิเจนพลาสมาจะไดรับการ
พิจารณาจากการวัดคา Water contact angle ซ่ึงจะพบวาฟลม PMMA ที่ยังไมไดผานการปรับ
สภาพผิวนั้นจะมีคา WCA เปน 83 องศา และมันจะมีคาตํ่าลงประมาณ 45 องศา ซ่ึงข้ึนอยูกับเวลาใน
การปรับสภาพผิวดวยออกซิเจน สวนผลของการเก็บรักษา (Ageing) ของช้ินตัวอยางท่ีไดผานการปรับ
สภาพผิวดวยพลาสมาจะไดรับการศึกษาภายใตสภาวะที่แตกตางกัน เชน เก็บในอากาศและเก็บในน้ํา 
โดยผลของการเก็บรักษาของชิ้นตัวอยางท่ีผานการปรับสภาพดวยพลาสมาเปนเวลา 5 วินาที 30 

วินาที และ 60 วินาทีจะถูกแสดงอยูในภาพที่ 2.30 ซ่ึงจะแสดงใหเห็นวาในน้ําช้ินตัวอยางจะมีการ
เสื่อมสภาพไปตามเวลาไดเร็วกวาในอากาศ  
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ภาพท่ี 2.30 เปรียบเทียบผลของการเก็บรักษา (ageing) ของ PMMA ที่ผานการปรับสภาพผิวดวย
พลาสมาในเวลาที่แตกตางกัน ซ่ึงไดรับการจัดเก็บไวท้ังในอากาศและในน้ํา [19]



 

48 
 

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

3.1 วัสดุและสารเคมีท่ีใชในงานวิจัย 

 3.1.1 พอลิแลคติกแอซิด (PLA) เกรด IngeoTM Biopolymer 2003D จากบริษัท 

Natureworks LLC มีลักษณะเปนเม็ดสีเหลืองออนใส มีดัชนีการไหลตามมาตรฐาน ASTM D1238 

เทากับ 5-7 กรัม/10 นาที (ที่สภาวะ 210 องศาเซลเซียส/21.6 นิวตัน)  

 3.1.2 พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (PBS) GS Pla® เกรด FZ91PD จากบริษัท Mitsubishi 

Chemical Corporation มีลักษณะเปนเม็ดสีขาวขุน มีดัชนีการไหลตามมาตรฐาน ISO1133 เทากับ 

6 กรัม/10 นาที (ที่สภาวะ 190 องศาเซลเซียส/21.18 นิวตัน)  

 3.1.3 ไคโตซานชนิดน้ําหนักโมเลกุลตํ่า (low molecular weight chitosan) เกรด 417963 

ALDRICH จากบริษัท Sigma-Aldrich จํากัด มีลักษณะเปนผงละเอียดสีเหลืองขุน และมีการกําจัดหมู
แอซิติล (Degree of deacetylation, DD) ประมาณ 75-85%  

 3.1.4 กรดอะซีติกแอซิด (Acetic acid: CH3COOH) จากบริษัท RCI Labscan จํากัด ที่มี
ความเขมขน 99.7 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ความหนาแนนเทากับ 1.05 และมีจุดเดือดท่ี 118ºC 

 3.1.5 น้ําปราศจากไอออน (deionized water) 

 3.1.6 น้ํากลั่น (Distilled water) 

 3.1.7 อาหารเลี้ยงเชื้อชนิด Nutrient agar และ Nutrient broth จากบริษัท HiMedia 

Laboratoties Pvt. จํากัด 

 3.1.8 เชื้อ Staphylococcus aureus (S. aureus) และ Escherichia coli (E. coli) 

 

3.2 เครื่องมือท่ีใชดําเนินการวิจัย 

 3.2.1 เครื่องอัดรีดพลาสติกแบบสกรูคู (Co-rotating twin screw extruder) รุน SHJ-25 

ของบริษัท เอ็นแมช จํากัด  

 3.2.2 เครื่องหลอมอัดรีดแผนฟลม (Cast film extruder) รุน LE 25-30/C ของบริษัท LAB 

TECH ENGINEERING จํากัด 

 3.2.3 เครื่องระเบิดผิวพลาสติก (Corona treatment) ของบริษัท รุงไทย เคมีคอล จํากัด 

 3.2.4 กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) 

รุน Tabletop Microscope TM3030 ของบริษัท Hitachi High-Technologies จํากัด
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 3.3.5 เครื่องวิเคราะหผิววัสดุเอกซเรย สเปกโทรสโกป (X-ray spectroscopy, XPS) รุน 

AXIS Ultra DLD ของบริษัท Kratos Analytical จํากัด 

 3.3.6 เครื่องทดสอบสมบัติวัสดุแบบทั่วไป (Universal Testing Machine) รุน Instron 

model 5969 ของบริษัท Instron Engineering Corporation จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
 3.3.5 เครื่องวัดมุมสัมผัสท่ีผิว (Contact Angle Tester) รุน Kruss model DSA10 ของ
บริษัท KRÜSS GmbH จํากัด 

 

3.3 วิธีการดําเนินงานวิจัย 

  3.3.1 ขั้นตอนการเตรียมพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS ในอัตราสวนการผสม 90/10 %wt 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3.1 ขั้นตอนการเตรียมพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS ในอัตราสวนการผสม 90/10 %wt 
 

 ขั้นตอนแรกในการเตรียมพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS คือนําเม็ดพลาสติก PLA และ PBS ไป
อบในเตาอบท่ีมีพัดลมระบายความชื้นที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง เพ่ือกําจัด
ความชื้นออก จากนั้นนํามาผสมในอัตราสวนการผสมของ PLA/PBS เปน 90/10 เปอรเซ็นตโดย
น้ําหนัก ดวยเครื่องอัดรีดพลาสติกแบบสกรูคู (Co-rotating twin screw extruder) โดยต้ังคาชวง

นําเม็ด  PLA และ PBS มาอบในเตาอบที่มีพัดลมระบาย
ความชื้นที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง 

นําเม็ดพอลิเมอรที่ไดไปทําการผสมที่อัตราสวนการผสม
ของ PLA/PBS เปน 90/10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ดวย

เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู 

ต้ังคาชวงอุณหภูมิของกระบอกหลอม อัตราการดึง และ
ความเร็วรอบของมอเตอร ใหเหมาะสม 

ตัดพอลิเมอรเบลนดใหเปนเม็ดดวยเครื่อง Pelletizer 
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อุณหภูมิของกระบอกหลอมเปน 140 145 150 150 160 160 160  และ 170 องศาเซลเซียส ใช
ความเร็วรอบในการหมุนของสกรูประมาณ 80 รอบตอนาที และอัตราการดึงระดับ 7 จากนั้นเม่ือ
เครื่องอัดรีดแบบสกรูคูไดทําการอัดรีดพอลิเมอรเบลนดออกมาอยูในรูปของ Extrudate แลวจะถูก
หลอเย็นดวยน้ํา เพ่ือใหพอลิเมอรเบลนดแข็งตัวและคงรูป นํา Extrudate ที่ไดมาทําการตัดใหเปนเม็ด
อีกครั้งดวยเครื่อง Pelletizer ก็จะไดเปนเม็ดพอลิเมอรเบลนดที่อัตราสวนการผสม PLA/PBS เปน 

90/10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 

 

  3.3.2 การขึ้นรูปฟลมดวยเครื่องหลอมอัดรีดแผนฟลม (Cast film extrusion) 

 ในขั้นตอนนี้จะเปนการขึ้นรูปพอลิเมอรเบลนดใหเปนฟลม ซ่ึงข้ันตอนแรกตองนําเม็ดพอลิ
เมอรเบลนดที่เตรียมไดไปทําการอบท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง เพ่ือไล
ความชื้นที่หลงเหลือจากขั้นตอนการผสมออกไป จากนั้นนําไปข้ึนรูปดวยเครื่องหลอมอัดรีดแผนฟลม 

(Cast film extruder) ของบริษัท LAB TECH ENGINEERING จํากัด โดยใชชวงอุณหภูมิของกระบอก
หลอมเปน 160 170 180 180 องศาเซลเซียส สวนอุณหภูมิของหัวดายรูปตัว T เปน 180 องศา
เซลเซียส ความเร็วรอบในการหมุนของสกรูที่ 50 รอบตอนาที ความเร็วในการหมุนของลูกกล้ิงน้ําเย็น 

(Chill roll) เปน 5.0 เมตรตอนาที และใชความเร็วของลูกกล้ิงมวนเก็บประมาณ 13 รอบตอนาที ซ่ึง
ฟลมพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS ที่ไดจะมีลักษณะคอนขางใส ไมมีสี มีความหนาอยูประมาณ 170-

200 ไมโครเมตร 
 

 
 

ภาพท่ี 3.2 เครื่องหลอมอัดรีดแผนฟลม (Cast film extruder) ของบริษัท 
LAB TECH ENGINEERING จํากัด 
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 3.3.3 การปรับสภาพผิวฟลมพอลิเมอรเบลนดโดยใชโคโรนา (Corona treatment) 

 เนื่องจากฟลมพลาสติกโดยทั่วไปนั้นจะมีลักษณะเฉื่อยตอสารเคมี ผิวไมมีรูพรุน และมีแรงตึง
ผิวท่ีตํ่า จึงทําใหพลาสติกไมสามารถเกาะติดสารที่ใชเคลือบไดดี ดังนั้นการปรับสภาพพ้ืนผิว (Surface 

modification) จึงมีความสําคัญอยางมากในการเคลือบผิวฟลม ซ่ึงในข้ันตอนนี้จะเปนการปรับสภาพ
พ้ืนผิวฟลมพอลิเมอรเบลนด โดยใชเครื่องระเบิดผิว (Corona treatment) ของบริษัท รุงไทย เคมี
คอล จํากัด ดังในภาพที่ 3.3 โดยจะดําเนินการภายใตสภาวะอากาศ ที่ความดันบรรยากาศ ซ่ึงกอน
การทําปรับสภาพผิวนั้นฟลมพอลิเมอรเบลนดจะถูกเช็ดทําความสะอาดดวยน้ํากลั่น แลวทําใหแหงที่
อุณหภูมิหอง เพ่ือกําจัดสิ่งปนเปอนที่ผิวฟลมออกใหหมด จากนั้นนําฟลมพอลิเมอรวางลงบนลูกกล้ิงที่
เคลือบดวยยางซิลิโคนของเครื่องระเบิดผิว โดยจะกําหนดใหระยะหางระหวางอิเล็กโทรดกับลูกกลิ้ง 
อัตราการดึงฟลมผานเครื่องระเบิดผิว และความตางศักยที่ใช มีคาคงท่ี สวนกระแสไฟฟาที่ใชในการ
ปรับสภาพผิวนั้นจะทําการเปล่ียนแปลง 3 คา คือ 4, 5 และ 6 แอมแปร เพ่ือหากระแสไฟฟาท่ี
เหมาะสมในการปรับสภาพผิว หลังจากทําการปรับสภาพผิวเสร็จแลวฟลมพอลิเมอรเบลนดจะถูกมวน
เก็บไวในถุงที่มีซิลิกาเจล เพ่ือปองกันความช้ืนที่อาจจะสงผลตอสมบัติทางเคมีที่พ้ืนผิวของฟลม 

พอลิเมอรเบลนด 
 

  
 

ภาพท่ี 3.3 เครื่องระเบิดผิวพลาสติก (Corona treatment) ของบริษัท รุงไทย เคมีคอล จํากัด 
 

  3.3.4 การเตรียมสารละลายไคโตซานเพ่ือใชในการเคลือบฟลมพอลิเมอรเบลนด  

 ในการเตรียมสารละลายไคโตซาน จะใชสารละลายกรดอะซีติกท่ีความเขมขน 1% โดย
น้ําหนักตอปริมาตร จํานวน 1000 มิลลิลิตร เปนตัวทําละลาย ซ่ึงสามารถเตรียมไดโดยทําการปเปต
กรดอะซีติกแอซิดท่ีมีความเขมขน 99.7 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก จํานวน 9.6 มิลลิลิตร ใสลงในขวด
ปริมาตรขนาด 1000 มิลลิลิตร จากนั้นทําการปรับปริมาตรโดยเติมน้ําปราศจากไอออน (Deionized 

water) ลงไปในขวดปริมาตรจนมีปริมาตรเปน 1000 มิลลิลิตร   
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 ตอจากนั้นเตรียมสารละลายไคโตซานที่ความเขมขนตางๆ คือ 0.25, 0.5, 1.0 และ 2.0 

เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักตอปริมาตร จํานวนอยางละ 250 มิลลิลิตร ซ่ึงสามารถทําไดโดยชั่งผงไคโตซาน
ชนิดน้ําหนักโมเลกุลตํ่าจํานวน 0.625, 1.25, 2.5 และ 5 กรัม ตามลําดับ ใสลงไปขวดปริมาตรขนาด 

250 มิลลิลิตร จากนั้นทําการปรับปริมาตรดวยสารละลายกรดอะซีติกท่ีไดเตรียมข้ึนในขางตนจนแต
ละขวดมีปริมาตรเปน 250 มิลลิลิตร นําไปกวนดวย Magnetic stirring ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 

ชั่วโมง จากนั้นนําสารละลายไคโตซานที่ไดมากรองดวยเครื่อง Suction Büchner โดยใชกระดาษ
กรองเบอร 1 เพ่ือกําจัดไคโตซานที่ไมละลายและสิ่งปนเปอนตางๆ ออกไป หลังจากนั้นทิ้งไวท่ี
อุณหภูมิหองใหฟองอากาศหมดไป จะไดสารละลายไคโตซานท่ีความเขมขน 0.25, 0.5, 1 และ 2 

เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักตอปริมาตร ตามลําดับ ดังภาพท่ี 3.4 

 

 
 

ภาพท่ี 3.4  สารละลายไคโตซานท่ีมีความเขมขน (a) 0.25% (b) 0.5% (c) 1% และ (d) 2% w/v 
 

  3.3.5 การเคลือบผิวฟลมพอลิเมอรเบลนดดวยสารละลายไคโตซาน 

 นําฟลมพอลิเมอรเบลนดทั้งกอนและหลังการปรับสภาพผิวมาตัดใหมีขนาด 1x6 ตารางนิ้ว 
เตรียมไว จากนั้นนําสารละลายไคโตซานที่ความเขมขน 0.25, 0.5, 1 และ 2 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
ตอปริมาตร ที่เตรียมไดในขางตนมาใสลงในกระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร รอจนฟองอากาศหมด
ไป ตอมาใหนําฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ตัดเตรียมไวมาจุมลงในสารละลายไคโตซานเปนเวลา 30 นาที 
แลวนําขึ้นมาทําใหแหงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนําฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบ
ดวยสารละลายไคโตซานมาลางดวยน้ํากลั่น เพ่ือกําจัดกรดอะซีติกและไคโตซานท่ีไมติดพ้ืนผิวฟลมพอ
ลิเมอรเบลนดออกไป โดยนําฟลมพอลิเมอรเบลนดไปแชในน้ํากลั่นเปนเวลา 30 นาที พรอมกันนั้นให
วัดคา pH ของน้ํากลั่นที่มีฟลมพอลิเมอรเบลนดแชอยูดวย pH meter ซ่ึงจะทําการลางจนกวาน้ํากล่ัน
ที่มีฟลมพอลิเมอรเบลนดแชอยู มีคา pH เปนกลาง ดังในภาพท่ี 3.5 แลวทําใหแหงท่ีอุณหภูมิหอง จะ
ไดเปนฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ เคลือบดวยสารละลายไคโตซานที่ความเขมขนตางๆ  
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ภาพท่ี 3.5 ขั้นตอนการลางฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบดวยสารละลายไคโตซานดวยน้ํากลั่น 
 

  3.3.6 ขั้นตอนการทดสอบเพ่ือพิสูจนเอกลักษณของฟลมพอลิเมอรเบลนด 
  3.3.6.1 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

  ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของฟลมพอลิเมอรเบลนดจะไดรับการศึกษาดวยกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองกราด (Scanning Electron Microscope ,SEM) รุน 

Tabletop Microscope TM3030 ของบริษัท Hitachi High-Technologies จํากัด ดังใน
ภาพที่ 3.6 โดยในการเตรียมชิ้นงานตัวอยาง สามารถทําไดโดยนําฟลมพอลิเมอรเลนดทั้ง
กอนและหลังการปรับสภาพผิวมาตัดใหมีขนาดประมาณ 0.5x0.5 ตารางเซนติเมตร จากนั้น
นําชิ้นงานตัวอยางมาติดกับ Stab แลวทําการเคลือบผิวดวยทอง นําไปสองดูลักษณะพ้ืน
ผิวหนา เพ่ือดูผลกระทบของการปรับสภาพผิวดวยเครื่องระเบิดผิวตอพ้ืนผิวของฟลมพอลิ
เมอรเบลนด สวนฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานนั้นเราจะนําไป
แชในไนโตรเจนเหลว จากนั้นทําใหแตกหัก แลวนําบริเวณที่แตกหักไปติดกับ Stab นําไป
เคลือบผิวดวยทอง เพ่ือสองดูภาพตัดขวาง (Cross section) ของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่
เคลือบผิวดวยไคโตซาน โดยในการทดสอบนั้นจะใชคาความเรงศักยไฟฟา (Acceleration 

Voltage) ที่ 15 กิโลโวลต 
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ภาพท่ี 3.6 กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) 
 

  3.3.6.2 องคประกอบทางเคมีที่พ้ืนผิว (Surface chemical composition) 

  องคประกอบทางเคมีที่พ้ืนผิวของฟลมพอลิเมอรเบลนดทั้งกอนและหลังการปรับ
สภาพผิวจะไดรับการทดสอบดวยเครื่องวิเคราะหผิววัสดุเอกซเรย สเปกโทรสโกป (X-ray 

spectroscopy, XPS) รุน AXIS Ultra DLD ของบริษัท Kratos Analytical จํากัด ดังใน
ภาพที่ 3.7 โดยแหลงกําเนิดรังสีเอกซเรย (X-ray sources) จะเปนแบบ Mono anode (Al 

K  source) เวลาที่ใชทดสอบ (Dwell time) เทากับ 0.25 วินาที และใชกําลังไฟฟาท่ี 150 

วัตต สวนวิธีการเตรียมชิ้นงานทดสอบนั้นสามารถทําไดโดยตัดฟลมพอลิเมอรเบลนดใหมี
ขนาดไมเล็กกวา 2x2 ตารางมิลลิเมตร หรือมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร ดวย
เครื่องเลเซอรคัตเตอร จากนั้นนําฟลมพอลิเมอรเลนดที่ตัดเสร็จแลวมาหอดวยอลูมิเนียม
ฟอยล แลวนําเก็บไวในถุงพลาสติก เพ่ือรอทําการทดสอบดวยเครื่อง XPS ตอไป 

 

 
 

ภาพท่ี 3.7 เครื่องวิเคราะหผิววัสดุเอกซเรย สเปกโทรสโกป (X-ray spectroscopy, XPS) 
รุน AXIS Ultra DLD ของบริษัท Kratos Analytical จํากัด 
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  3.3.6.3 ศึกษาคามุมสัมผัสน้ําที่ผิว (water contact angle) 

  ในการศึกษาคามุมสัมผัสน้ําที่ผิว (water contact angle) ของฟลมพอลิเมอร
เบลนดนั้นจะไดรับการทดสอบดวยเครื่อง Contact Angle Tester รุน Kruss model 

DSA10 ของบริษัท KRÜSS GmbH จํากัด ดังแสดงในภาพที่ 3.8 โดยสภาวะในการทดสอบ
นั้นจะทดสอบท่ีอุณหภูมิหอง สวนปริมาณน้ํา 1 หยดจะใชประมาณ 10 ไมโครลิตร และ
ระยะเวลาในการวัดผลนั้นจะวัดทุกๆ 10 วินาที จํานวน 4 ครั้ง  

 

 
 

ภาพท่ี 3.8 เครื่องวัดมุมสัมผัสท่ีผิว (Contact Angle Tester) ของบริษัท KRÜSS GmbH จํากัด 
 

  3.3.6.4 การศึกษาสมบัติเชิงกล (Mechanical property) 

  สมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดจะไดรับการทดสอบดวยเครื่องทดสอบสมบัติ
วัสดุแบบทั่วไป (Universal Testing Machine) รุน Instron model 5969 ของบริษัท 

Instron Engineering Corporation จากประเทศสหรัฐอเมริกา ดังในภาพท่ี 3.9 ตาม
มาตรฐานการทดสอบ ASTM-D882 ซ่ึงช้ินงานตัวอยางท่ีนํามาทดสอบจะเปนฟลมพอลิเมอร
เบลนดรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 1x6 นิ้ว โดยในขั้นตอนแรกของการทดสอบเริ่มจากทําการวัด
ความหนาของชิ้นงานตัวอยางท่ีนํามาทดสอบจํานวน 5 ครั้ง แลวทําการเฉล่ียคาความหนา 
จากนั้นนําคาเฉลี่ยที่วัดไดไปทดสอบตามมาตรฐาน โดยใชอัตราเร็วในการดึงยืดท่ี 5 มิลลิเมตร
ตอนาที และระยะหางระหวาง grip เริ่มตนเทากับ 10.16 เซนติเมตร ซ่ึงในการทดสอบนั้นจะ
ทําซํ้าอยางนอย 10 ครั้งตอ 1 ตัวอยาง จากนั้นเลือกคาท่ีใกลเคียงกัน 5 คามาทําการหา
คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือรายงานผล โดยจะรายงานผล  2 คาดวยกัน คือ 

ความทนทานตอแรงดึง (Tensile strength) และการยืดตัว ณ จุดขาด (Elongation at 

break) 
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ภาพท่ี 3.9 เครื่องทดสอบสมบัติวัสดุแบบทั่วไป (Universal Testing Machine) รุน Instron model 
5969 ของบริษัท Instron Engineering Corporation 

 

  3.3.6.5 การศึกษาอัตราการซึมผานของไอนํ้า (Water vapor transmission rate) 

  ในการทดสอบหาอัตราการซึมผานไอนํ้าของฟลมพอลิเมอรเบลนดนั้น จะใชวิธี 
Desiccant method ซ่ึงไดดัดแปลงมาจากมาตรฐานการทดสอบ ASTM E96/E96M-10 ซ่ึง
มีขั้นตอนตางๆ ดังนี้ ขั้นแรกใหนําซิลิกาเจล (silica gel) ใสลงในขวดไวแอล (vial) ประมาณ 

⅓ ของขวด จากนั้นใหตัดฟลมพอลิเมอรเบลนดใหมีขนาดใหญกวาเสนผานศูนยกลางของขวด
เล็กนอย แลวนํามาปดปากขวดไวแอลใหสนิทโดยใช paraffin film ดังในภาพท่ี 3.10 ทําการ
ชั่งน้ําหนักเริ่มตน (W0) ตอมานําขวดไวแอลท่ีเตรียมเสร็จแลวมาเก็บไวใน desiccator ที่มี
สารละลายอ่ิมตัวของโซเดียมคลอไรด (NaCl) เพ่ือควบคุมความช้ืนสัมพัทธใหอยูที่ประมาณ 

75-80% ในอุณหภูมิหอง จากนั้นทําการช่ังน้ําหนักของขวดหลังจากเก็บไวใน desiccator ที่
เวลาแตกตางกัน (Wt) เปนเวลาหนึ่งเดือน โดยคาอัตราการซึมผานของไอน้ําสามารถหาได
โดยทําการพล็อตกราฟระหวางน้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Wt-W0) กับเวลา ซ่ึงกราฟท่ีไดจะมี
เสนแนวโนมเปนเสนตรงใหเราหาคาความชันของกราฟ และนํามาหาคาอัตราการซึมผานของ
ไอน้ํา (WVTR) ดังสมการที่ 3.1 

 

อัตราการซึมผานของไอน้ํา (g/m2∙day)= 
ความชันของกราฟ

พ้ืนท่ีแลกเปล่ียนไอน้ํา ×24 สมการที่ 3.1 
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  ซ่ึงพ้ืนที่แลกเปลี่ยนไอน้ําของเรานั้นมีคาเทากับ 1.77×10-4  ตารางเมตร โดยในการ
ทดสอบนั้นจะทําซํ้าอยางนอย 3 ครั้งตอ 1 ตัวอยาง แลวคาหาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานตอไปเพ่ือรายงานผล 

 

   
 

ภาพท่ี 3.10 ขวดไวแอลท่ีถูกปดปากขวดดวยฟลมพอลิเมอรเบลนดโดยใช paraffin film 
 

  3.3.6.6 การวิเคราะหหาปริมาณของไคโตซานบนฟลมพอลิเมอรเบลนด 
  ในการวิเคราะหหาปริมาณไคโตซานนั้นจะใชวิธีเจลดาหล (Kjeldahl) ซ่ึงเปนวิธีการ
ที่ทําใหสารประกอบไนโตรเจนเปลี่ยนสภาพกลายเปนสารประกอบที่เปนไอ คือ แอมโมเนีย 

จากนั้นจึงใชเทคนิคของการไทเทรตวิเคราะหหาปริมาณของแอมโมเนีย โดยในการวิเคราะห
นั้นจะประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การยอยสลายสารตัวอยาง การกล่ัน (distillation) และ
การไทเทรตเพ่ือคํานวณหาปริมาณแอมโมเนีย ซ่ึงวิธีการทดลองนั้นทําดังนี้  

  ขั้นแรกเปนขั้นตอนการยอยสลายช้ินงานตัวอยาง โดยเริ่มจากการนําฟลมพอลิเมอร
เบลนดมาตัดใหมีขนาด 1x5 ตารางนิ้ว แลวนําไปใสไวใน digestion flask จากนั้นเติม
กรดซัลฟูริกเขมขน (H2SO4) จํานวน 10 มิลลิลิตร และ CuSO4·5H2O ประมาณ 0.1 กรัม ลง
ใน digestion flask โดย CuSO4·5H2O จะชวยเรงใหชิ้นงานตัวอยางถูกยอยไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

เขยาใหสวนผสมทั้งหมดคลุกเคลากัน ตอมานํา digestion flask ไปใหความรอนในเตายอยที่
อุณหภูมิ 370-400 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นฟลมพอลิเมอรเบลนดจะ
เกิดการสลายตัวซ่ึงสังเกตไดจากสีของสารละลายท่ีจะเปลี่ยนเปนสีดํา จากนั้นทําการใหความ
รอนตอไปจนสารละลายเปล่ียนสีไปเปน ใสไมมีสี ดังในภาพท่ี 3.11 โดยในขั้นตอนนี้
ไนโตรเจนในชิ้นงานตัวอยางจะถูกเปลี่ยนเปนแอมโมเนียมไบซัลเฟต (NH4HSO4) สวน
คารบอนและไฮโดรเจนจะถูกเปลี่ยนเปนคารบอนไดออกไซด (CO2) และน้ํา ดังสมการท่ี 3.2 
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Sample + H2SO4 → NH4HSO4(aq) + CO2(g) + SO4(g) + H2O(g)  สมการที่ 3.2 

 

  ขั้นตอมาจะเปนขั้นตอนการกลั่น (distillation) ซ่ึงเริ่มจากนําสารละลายกรดบอริก 

(H3BO3) ที่มีความเขมขน 0.01 โมลตอลิตร จํานวน 20 มิลลิลิตร ใสลงใน Erlenmeyer 

flask ขนาด 200 มิลลิลิตร ซ่ึงสารละลายกรดบอริกนั้นจะทําหนาท่ีดักจับแกสแอมโมเนียที่
เกิดขึ้น (trapping solution) และนําไปตอไวดานทายสุดของหอกลั่น ดังในภาพท่ี 3.11 

จากนั้นนําชิ้นงานตัวอยางท่ีผานการยอยท้ิงไวใหเย็นแลวเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 
(NaOH) ลงใน digestion flask โดยขั้นตอนนี้ตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษเพราะวาแกส
แอมโมเนียที่เกิดขึ้นอาจจะระเหยออกจากขวดไปได ตอมาใหนําสารละลายขางตนไปกลั่น
ดวยหอกล่ัน ดังสมการที่ 3.3  

 

 NH4HSO4 +2NaOH → 2NH3(g) + Na2SO4(aq) + 2H2O(l) สมการที่ 3.3 

 

  โดยแกสแอมโมเนียที่เกิดข้ึนนั้นจะถูกกล่ันออกมาเปนไอผานตัวควบแนน 

(condenser) แลวถูกเก็บไวในสารละลายของกรดบอริก และทําปฏิกิริยาไดเปนแอมโมเนียม
บอเรต (NH4H2BO3) ซ่ึงมันจะละลายกลับมาอยูในรูปของแอมโมเนียมไอออน (NH4

+) อีกครั้ง 
ดังสมการที่ 3.4 เพ่ือทําการไทเทรตหาปริมาณในข้ันตอนตอไป 

 

NH3(g) + H3BO4 → NH4H2BO3   สมการที่ 3.4 

 

  ขั้นตอนสุดทายเปนการไทเทรตและคํานวณหาปริมาณไคโตซาน ซ่ึงทําไดโดยนํา
สารละลายที่มีแอมโมเนียมไอออน (NH4

+) ละลายอยูใสลงในขวดรูปชมพู (Erlenmeyer 

flask) จากนั้นใชสารละลายกรดซัลฟูริก (H2SO4) ที่มีความเขมขน 0.01 โมลตอลิตร เปน
สารละลายมาตรฐาน (Standard solution) ใสลงในบิวเรตต แลวหยดสารละลายในบิวเรตต
ลงในขวดรูปชมพูจนกระทั่งถึงจุดยุติ ทําการจดบันทึกปริมาตรของสารละลายกรดซัลฟูริกที่ใช
ไทเทรต และนําไปคํานวณหาปริมาณไคโตซาน ดังสมการท่ี 3.5 

 

ปริมาณของไคโตซาน =
N1V1

1000
×161.06 g/mol chitosan  สมการที่ 3.5 

 

  โดยที่ N1 คือความเขมขนของสารละลายกรดซัลฟูริก  และ V1 คือปริมาตรของ
สารละลายกรดซัลฟูริกที่ใชในการไทเทรต (มิลลิลิตร) 
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ภาพท่ี 3.11 การยอยชิ้นงานตัวอยาง และการติดต้ังเครื่องมือในการกลั่นแกสแอมโมเนีย  
 

  3.3.6.7 ศึกษาฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรีย (Antibacterial Activity Test) 

  ฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบผิวดวยไคโตซานจะ
ไดรับการดําเนินการโดยเทคนิคการนับเชื้อแบคทีเรีย (Shake-flask culture) ซ่ึงจะใช
แบคทีเรีย Staphylococcus aureus (S. aureus) และ Escherichia coli (E. coli) ในการ
ทดสอบ โดยขั้นตอนในการทดสอบนั้นสามารถแบงออกไดเปนขั้นตอนตางๆ ไดดังนี้  

 ขั้นตอนการเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดของแข็ง (Nutrient Agar)  

ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดของแข็ง ทําไดโดยชั่งผง Nutrient Agar มา 28 กรัม 

ใสลงในขวดเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือ (duran) และทําการเติมน้ําปราศจากไอออนลงไป 1000 

มิลลิลิตร นําไปใหความรอนในอางน้ํารอนจนกวา Nutrient Agar จะละลาย จากนั้นเอาไป
ฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที ในหมอนึ่งอัดไอน้ํา (autoclave) 

จากนั้นนําไปเก็บไวในตูเย็นทีอุ่ณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส จนกวาจะใชงาน 

 ขั้นตอนการเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดของเหลว (Nutrient Broth) 

ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดของเหลวนั้นสามารถทําไดโดยชั่งผง Nutrient Broth 

มา 13 กรัม ใสลงในขวดเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ (duran)  และทําการเติมน้ํา deionize ลงไป 

1000 มิลลิลิตร นําไปใหความรอนในอางน้ํารอนจนกวา Nutrient Broth จะละลาย ทําการ
แบงใสหลอดทดลองหลอดละ 7 มิลลิลิตร แลวปดฝาใหสนิท จากนั้นนําไปฆาเช้ือที่อุณหภูมิ 

121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที ในหมอนึ่งอัดไอน้ํา (autoclave) แลวนําไปเก็บไวใน
ตูเย็นท่ีอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส จนกวาจะใชงาน 
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 ขั้นตอนการเข่ียเชื้อ (เลี้ยงเช้ือ)  

ในการเขี่ยเชื้อหรือเลี้ยงเช้ือนี้ เปนขั้นตอนการนําเช้ือมาเพาะเล้ียงใหมีปริมาณตามท่ี
ตองการ โดยในงานวิจัยนี้ตองการปริมาณของเชื้อแบคทีเรียประมาณ 105 ตอ 1 มิลลิลิตร ซ่ึง
จะใชแบคทีเรียสองชนิดคือ S. aureus และ E. coli ซ่ึงแบคทีเรียนี้จะอยูในจานเลี้ยงเช้ือที่
อยูในรูปของ Streak Plate โดยขั้นตอนแรกนั้นใหนําอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดของเหลว 
(Nutrient Broth) ที่อยูในหลอดทดลองมาเตรียมไว จากนั้นนําหวงถายเช้ือ (loop) มาลนไฟ
ในตะเกียงแอลกอฮอลใหรอนแดง รอใหเย็นในอากาศ จากนั้นเอาหวงถายเช้ือนั้นมาเขี่ยเช้ือที่
เปนโคโลนีเด่ียว (single colony) จํานวน 1 โคโลนี  แลวนําไปจุมในอาหารเลี้ยงเช้ือชนิด
ของเหลว (Nutrient Broth) ในหลอดทดลองที่เตรียมไว นําหลอดทดลองที่ไดไปบมในตูอบที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากทําการบมเชื้อเสร็จแลวทําการนับ
ปริมาณเชื้อโดยใชฮีมาไซโตมิเตอร (Hemacytometer) ดังภาพท่ี 3.12  

 

 
 

 ภาพท่ี 3.12 ฮีมาไซโตมิเตอร (Hemacytometer) 
 

 ขั้นตอนศึกษาฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียดวยเทคนิคการนับเชื้อแบคทีเรีย (Shake-

flask culture)   

การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดวยเทคนิคการนับจํานวนเช้ือ
แบคทีเรียนั้นไดดําเนินการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E 2149−01 ซ่ึงสามารถทําไดโดย
นําอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดของเหลว (Nutrient Broth) ที่มีปริมาณของเช้ือแบคทีเรียเริ่มตน
ประมาณ 105 ตอ 1 มิลลิลิตร ใสลงในหลอดทดลองเพ่ือเปนตัวกลางสําหรับทดสอบการ
ตานทานเชื้อแบคทีเรียของช้ินงานตัวอยาง จากนั้นใสชิ้นงานตัวอยางขนาด 0.8x5 ตาราง
เซนติเมตร แลวเขยาหลอดทดลองดังกลาวดวยเครื่องบมเชื้อแบบเขยา (Shaking 

incubator) ทีอุ่ณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง เม่ือครบตามเวลาที่
กําหนดใหเก็บสารละลายเชื้อตัวอยาง โดยปเปตสารละลายจากหลอดทดลอง และทําการเจือ
จางใหเชื้อทดสอบมีความเขมขนลดลงครั้ งละ 10 เทา (Ten-fold serial dilution) ตอมานํา
เชื้อท่ีผานระดับการเจือจางตามท่ีตองการจํานวน 1 มิลลิลิตร หยดลงในจานเลี้ยงเช้ือแลวเท
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อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดของแข็ง (Nutrient Agar) ลงไป โดยทั้งกอนและหลังการเทนั้นตองลน
ไฟที่ปากขวดอาหารเลี้ยงเชื้อเพ่ือปองกันการปนเปอน เม่ือเทอาหารลงในจานเล้ียงเช้ือแลว 
เขยาเบาๆ ใหอาหารเลี้ยงเชื้อกระจายจนท่ัว ทิ้งไวท่ีอุณหภูมิหองจนกวาอาหารเล้ียงเช้ือจะ
แข็งเปนวุน และนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้น
ตรวจสอบจํานวนโคโลนีที่ไดจากการทดสอบ และคํานวณปริมาณของเช้ือท่ีมีเหลืออยูใน
รูปแบบโคโลนีตอมิลลิลิตร (CFU/ml) และรอยละการลดลงของเชื้อแบคทีเรียหลังผานการ
ทดสอบ (%Reduction) ดังสมการท่ี 3.6 และ 3.7 ตามลําดับ 

 

จํานวนโคโลนีตอมิลลิลิตร (CFU/ml) =
จํานวนโคโลนีแบคทีเรียโดยเฉลี่ย

10-n∙ปริมาตรของเชื้อท่ีนํามาเลี้ยงบนอาหาร (มิลลิลิตร)
 สมการที่ 3.6 

 

รอยละการลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%Reduction) = 
B-A
B

×100  สมการที่ 3.7 

 

 โดยที่ n คือ จํานวนครั้งของการเจือจาง สวน B และ A คือจํานวนแบคทีเรียที่มีชีวิตอยูหลัง
ผานการทดสอบ (CFU/ml) ในกรณีชิ้นงานตัวอยางไมเคลือบไคโตซานและเคลือบไคโตซาน 

ตามลําดับ
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัยและวิเคราะหผลการวิจัย 

 

 ในงานวิจัยนี้เปนการเตรียมฟลมพอลิเมอรเบลนดระหวางพอลิแลคติกแอซิดกับพอลิบิวทิลีน
ซัคซิเนตในอัตราสวนการผสมเปน 90/10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก และเคลือบผิวดวยสารละลายไคโต
ซานที่ความเขมขนตางๆ โดยกอนการเคลือบผิวฟลมพอลิเมอรเบลนดดวยสารละลายไคโตซานนั้นจะ
ใชโคโรนาในการปรับสภาพผิว (Corona Treatment) เพ่ือทําใหการเคลือบผิวดวยไคโตซานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งในงานวิจัยนี้ยังไดทําการศึกษาสมบัติของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบผิว
ดวยไคโตซานในดานตางๆ ไดแก ลักษณะสัณฐานวิทยา สมบัติเคมีที่พ้ืนผิว (Surface chemistry) 

สมบัติเชิงกล (Mechanical property) อัตราการซึมผานของไอน้ํา การวิเคราะหหาปริมาณของไคโต
ซานบนฟลมพอลิเมอรเบลนด และสมบัติในการตอตานแบคทีเรีย เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการ
ผลิตฟลมบรรจุภัณฑอาหารที่มีฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรีย 

 

4.1 การพิสูจนเอกลักษณเบ้ืองตน (Preliminary characterization) 
 

  
 

ภาพท่ี 4.1 ลักษณะเบื้องตนของ (a) ฟลมพอลิแลคติกแอซิด (b) ฟลมพอลิเมอรเบลนดระหวางพอลิ
แลคติกแอซิดกับพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่ อัตราสวนการผสม 90/10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 

 

 จากการสังเกตลักษณะเบื้องตนของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เตรียมข้ึนดวยเครื่องหลอมอัดรีด
แผนฟลม (Cast film extruder) พบวาฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เตรียมข้ึนนั้นจะมีพ้ืนผิวท่ีราบเรียบ
และแวววาว โดยความเรียบของฟลมนั้นจะขึ้นอยูกับคุณภาพของพ้ืนผิวลูกกลิ้งน้ําเย็น (Chill roll) 

และการสัมผัสท่ีเหมาะสมของพอลิเมอรหลอมเหลวกับลูกกล้ิงน้ํา เย็น นอกจากนี้ ยังพบอีกวาฟลมพอ
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ลิเมอรเบลนด PLA/PBS ที่อัตราสวนการผสมเปน 90/10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก จะมีความโปรงใส
นอยกวาฟลมพอลิแลคติกแอซิดเพียงอยางเดียว (neat PLA) ดังแสดงในภาพที่ 4.1 เนื่องจากใน
ระหวางการข้ึนรูปเปนฟลมนั้นฟลมพอลิเมอรจะถูกทําใหเย็นตัวอยางรวดเร็วดวยลูกกล้ิงน้ําเย็นทําให
พอลิแลคติกแอซิดที่มีอัตราการตกผลึกที่ตํ่า (crystallization rate) ตกผลึกไมทันสงผลใหฟลมพอลิ
แลคติกแอซิดมีความใสสูง แตสําหรับฟลมพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS นั้นมี PBS ที่มีอัตราการตก
ผลึกที่เร็วกวา PLA ทําให PBS ที่กระจายตัวอยูในเฟสของ PLA ทําหนาท่ีเปนสารชวยกอผลึก 

(nucleating agent) จึงชวยเหนี่ยวนําทําให PLA เกิดผลึกไดดีขึ้น โดยจะมีความเปนผลึกเพ่ิมข้ึนจาก 

2.38% ไปเปน 7.49% สงผลใหฟลมพอลิเมอรเบลนดมีความใสที่ลดลง ดังแสดงในภาพที่ 4.2 และ
แสดงขอมูลเชิงตัวเลขไวในตารางที่ 4.1 โดยวิธีการคํานวณความเปนผลึกจะแสดงอยูในภาคผนวก ข-5 

อีกทั้งรอยขุนสีขาวท่ีเกิดขึ้นบนฟลมพอลิเมอรเบลนดนั้นอาจจะเปนผลมาจากความเขากันไดเพียง
บางสวน (partial miscibility) ระหวาง PLA และ PBS [1], [20,21] 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 DSC thermogram ในข้ันตอนการใหความรอนครั้งที่หนึ่งของฟลมพอลิแลคติกแอซิด  
และฟลมพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS (heating rate : 5ºC/min) 

 

ตารางท่ี 4.1 สมบัติทางความรอนของฟลมพอลิแลคติกแอซิด และฟลมพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS 
 

ตัวอยาง 
PLA 

Tg Tm %Xc 

PLA 56.69 151.91 2.84 

PLA/PBS : 90/10 57.05 151.4 7.49 
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4.2 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Surface morphology) 

 ผลกระทบของการปรับสภาพผิวดวยโคโรนา (Corona treatment) ตอลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาที่ผิวฟลมพอลิเมอรเบลนดจะไดรับการศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองกราด 

(Scanning Electron Microscope, SEM) โดยในภาพที่ 4.3 แสดงใหเห็นถึงภาพ SEM ของพ้ืนผิว
ฟลมพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS ทั้งกอนและหลังการปรับสภาพผิวดวยโคโรนา ซ่ึงจากภาพจะเห็นวา
ฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ไมผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนา (Untreated PLA/PBS cast film) จะมี
พ้ืนผิวท่ีราบเรียบ เชนเดียวกับฟลมพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS ที่ผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่
กระแสไฟฟา 4 แอมแปรทีย่ังคงมีพ้ืนผิวท่ีราบเรียบ ดังในภาพท่ี 4.3 (b) แตอยางไรก็ตามเม่ือ
กระแสไฟฟาที่ใชในการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาเพ่ิมข้ึนเปน 5 และ 6 แอมแปร จะสงผลทําใหพ้ืนผิว
ของฟลมจะมีความขรุขระมากขึ้น ซ่ึงสังเกตไดจากรอยลายเสนที่เปนชั้นต้ืนๆ บนผิวของฟลมดังแสดง
ในภาพที่ 4.3 (c) และ 4.3 (d) ตามลําดับ โดยการเปล่ียนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีพ้ืนผิวฟลม
พอลิเมอรเบลนดนั้นสวนใหญจะเปนผลมาจากการกัดกรอน (etching) บนพ้ืนผิวฟลมพอลิเมอร
เบลนดในระหวางการปรับสภาพผิวดวยโคโรนา [22] 

 โดยทั่วไปแลวกลไกการกัดกรอน (etching) นั้นสามารถเกิดข้ึนไดผาน 3 กระบวนการท่ี
แตกตางกัน คือกระบวนการแรกพ้ืนผิวของฟลมพอลิเมอรจะถูกกัดกรอนดวยกระบวนการทางเคมี
ของ reactive specie เชน ไอออน และอนุมูลอิสระ (radicals) ซ่ึงจะเรียกวาการกัดกรอนทางเคมี 

(chemical etching) กระบวนการที่สองเกิดจากการโจมตี (bombardment) ของไอออนบนพ้ืนผิว
ของพอลิเมอร เปนเหตุทําใหอะตอมของพอลิเมอรที่ พ้ืนผิวหลุดออกมา เนื่องจากการชนของอนุภาคที่
มีพลังงาน (sputtering) ซ่ึงเรียกกระบวนการนี้วาการกัดกรอนทางกายภาพ (physical etching) 

และกระบวนการสุดทาย คือการแผรังสี UV จากการเกิดโคโรนาดิสชารจ ทําใหเกิดการแตกออกของ
พันธะเคมี นําไปสูการกอตัวของโมเลกุลที่มีน้ําหนักโมเลกุลตํ่า ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวกลไกการกัดกรอนท้ัง 
3 กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นพรอมกันในระหวางการปรับสภาพผิวดวยโคโรนา [35] 
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ภาพท่ี 4.3 ภาพ SEM บนพ้ืนผิวของฟลมพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS ที่ไมผานการปรับสภาพผิว (a) 
และผานการปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟาท่ี 4 (b) 5 (c) และ 6 แอมแปร (d) 

 

 สวนฟลมพอลิเมอรเบลนดทั้งกอนและหลังการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่ถูกเคลือบดวย
สารละลายไคโตซานนั้น ไดนําตัวอยางไปศึกษาภาพตัดขวาง (Cross section) ดวยเทคนิค SEM เพ่ือ
ศึกษาความหนาของช้ันไคโตซานท่ีเคลือบอยูบนฟลมพอลิเมอรเบลนด ดังแสดงในภาพที่ 4.4  

 

 
 

ภาพท่ี 4.4 ภาพตัดขวาง (Cross section) ของฟลมพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS ที่เคลือบผิวดวย
สารละลายไคโตซานท่ีความเขมขนตางๆ  
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ภาพท่ี 4.4 ภาพตัดขวาง (Cross section) ของฟลมพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS ที่เคลือบผิวดวย
สารละลายไคโตซานท่ีความเขมขนตางๆ (ตอ) 
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ภาพท่ี 4.4 ภาพตัดขวาง (Cross section) ของฟลมพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS ที่เคลือบผิวดวย
สารละลายไคโตซานท่ีความเขมขนตางๆ (ตอ) 
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 จากภาพที่ 4.4 เม่ือเปรียบเทียบความหนาของไคโตซานบนฟลมพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS 

ที่เคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานที่ความเขมขน 2 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักตอปริมาตร พบวาฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ไมผานการปรับสภาพผิวนั้นจะมีความหนาของไคโตซานประมาณ 2.1634 

ไมโครเมตร สวนฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 4, 5 และ 6 

แอมแปร นั้น จะมีความหนาของไคโตซานเปน 4.7811, 3.0397 และ 3.9119 ไมโครเมตร ตามลําดับ 

ซ่ึงจากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการปรับสภาพผิวดวยโคโรนานั้นจะชวยทําใหไคโตซานติดบนผิว
ฟลมพอลิเมอรเบลนดไดดีมากขึ้น โดยในทํานองเดียวกันนี้ฟลมพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS ที่เคลือบ
ผิวดวยสารละลายไคโตซานที่ความเขมขนอ่ืนๆ คือ 0.25, 0.5 และ 1 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก จะมี
แนวโนมที่เหมือนกัน คือความหนาของไคโตซานบนฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวย
โคโรนาจะมีคาที่มากกวาฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ไมผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนา โดยที่ฟลมพอลิ
เมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 4 แอมแปร นั้นจะมีความหนาของไค
โตซานมากที่สุด รองลงมาคือฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 
6 และ 5 แอมแปร ตามลําดับ ที่เปนเชนนี้เนื่องจากวาการปรับสภาพผิวดวยโคโรนานั้นจะชวยทําให
ฟลมพอลิเมอรเบลนดมีความสามารถในการเกาะติดกับสารละลายไคโตซานไดดียิ่งขึ้น แตถาปรับ
สภาพผิวดวยกระแสไฟฟาที่มากเกินไปอาจจะทําใหเกิดการสลายตัวทางความรอนท่ีผิวของฟลมพอลิ
เมอรเบลนดสงผลใหความสามารถในการเกาะติดนั้นลดลง โดยเหตุผลดังกลาวนี้จะอธิบายอยาง
ละเอียดในหัวขอที่ 4.3 แตอยางไรก็ตามฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวโคโรนาท่ี
กระแสไฟฟา 6 แอมแปร นั้นจะมีความหนาของไคโตซานท่ีมากกวาฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการ
ปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 5 แอมแปร เพราะวาพ้ืนผิวของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผาน
การปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 6 แอมแปร จะมีความขรุขระที่มากกวาทําใหสารละลาย
ไคโตซานสามารถเกาะติดทางกายภาพ (physical interlocking) ไดดีกวา 
 นอกจากนี้ เม่ือเปรียบเทียบความหนาของไคโตซานบนฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบผิวดวย
สารละลายไคโตซานท่ีความเขมขนตางๆ คือ 0.25, 0.5, 1 และ 2 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักตอปริมาตร 
จะพบวาความหนาของไคโตซานจะมีคาเพ่ิมข้ึนตามความเขมขนของสารละลายไคโตซาน เนื่องจากวา
ปริมาณของไคโตซานนั้นจะข้ึนอยูกับความเขมขนของสารละลายไคโตซาน ยิ่งความเขมขนของ
สารละลายไคโตซานมากก็จะสงผลทําใหมีปริมาณไคโตซานไปเคลือบบนผิวฟลมไดมากยิ่งขึ้น 

 
                    

4.3 องคประกอบทางเคมีท่ีพ้ืนผิว (Surface chemical composition) 

 ผลของการปรับสภาพผิวดวยโคโรนา (Corona Treatment) ตอองคประกอบทางเคมีที่
พ้ืนผิวของฟลมพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS จะไดรับการวิเคราะหดวยเครื่องวิเคราะหผิววัสดุเอกซเรย 
สเปกโทรสโกป (X-ray spectroscopy, XPS) โดยในภาพที่ 4.5 จะแสดงใหเห็นถึง XPS survey 
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spectra ของฟลมพอลิเมอรเบลนดทั้งกอนและหลังการปรับสภาพผิว ซ่ึงจะพบวา XPS สเปกตรัมของ
ฟลมพอลิเมอรเบลนดทุกชิ้นตัวอยางจะแสดงพีคหลักอยู 2 ตําแหนง คือท่ี  285 และ 533 อิเล็กตรอน
โวลต ซ่ึงสามารถสันนิษฐานไดวาเปนพีค C1s ของ aliphatic carbon bond (C-C) และ O1s ของ  
C=O หรือ C-O ตามลําดับ ซ่ึงจากผลการทดลองนี้ทําใหสามารถบอกไดวาธาตุที่เปนองคประกอบ
หลักของฟลมพอลิเมอรเบลนดประกอบไปดวยคารบอนและออกซิเจนเปนสวนใหญ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.5 XPS survey spectrum ของฟลมพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS ทั้งกอนและหลังการปรับ
สภาพผิวดวยโคโรนา (Corona treatment) 

 

 สวนในตารางที่ 4.2 จะแสดงใหเห็นถึงองคประกอบทางเคมี อัตราสวนอะตอม และ
เปอรเซ็นตของพันธะทางเคมีที่แตกตางกันบนพ้ืนผิวของฟลมพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS ทั้งกอนและ
หลังการปรับสภาพผิวดวยโคโรนา (Corona treatment) ซ่ึงจะเห็นวาหลังจากผานการปรับสภาพผิว
ดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 4 แอมแปร จะสงผลทําใหอัตราสวนระหวางออกซิเจนตอคารบอน (O/C 

ratio) เพ่ิมขึ้นจาก 0.494 เปน 0.509 เนื่องจากวาเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) บนผิวของ
ฟลมพอลิเมอรเบลนดสงผลทําใหเกิดหมูฟงกชันท่ีมีขั้ว (polar functional groups) เกิดข้ึนใน
ระหวางการปรับสภาพผิว [3],[22-25] แตในทางตรงกันขามเม่ือปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่
กระแสไฟฟา 5 และ 6 แอมแปร จะสงผลทําใหอัตราสวนระหวางออกซิเจนตอคารบอน (O/C ratio) 

ลดลงเปน 0.364 และ 0.447 ตามลําดับ ที่เปนแบบนี้อาจจะเกิดจากการสลายตัวของโมเลกุลพอลิ
เมอรที่พ้ืนผิวฟลมหลังจากการถูก bombard ดวยกระแสไฟฟาท่ีมีพลังงานสูงเกินไป 
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ตารางท่ี 4.2 องคประกอบทางเคมี อัตราสวนอะตอมบนพ้ืนผิว และเปอรเซ็นตของพันธะทางเคมีที่
แตกตางกันของฟลมพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS ทั้งกอนและหลังการปรับสภาพผิวดวยโคโรนา 
 

Sample 
Chemical composition atomic ratios 285 eV 287 eV 289 eV 

%C  %O  O/C C-C/C-H C-O O-C=O 

PLA/PBS untreated 66.92 33.05 0.494 44.9 26.9 28.2 
PLA/PBS treated 4 A. 66.29 33.71 0.509 40.1 30.9 29.0 
PLA/PBS treated 5 A. 72.26 26.31 0.364 48.5 22.5 22.7 
PLA/PBS treated 6 A. 68.33 30.54 0.447 47.2 28.2 24.6 

 

 สําหรับการวิเคราะหอยางละเอียดเพ่ิมเติมนั้นจะถูกบันทึกเปนสเปกตรัมท่ีวิเคราะหดวยความ
ละเอียดสูง (high-resolution spectra) โดยในรูปที่ 4.6 จะแสดง C1s spectra ของฟลมพอลิเมอร
เบลนดทั้งที่ไมผานและผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟาท่ีแตกตางกัน โดยจะเห็นวา
ทุกช้ินงานตัวอยางนั้นจะมีพีคหลักที่แตกตางกัน 3 พีค คือ 285, 287 และ 289 อิเล็กตรอนโวลต ซ่ึง
สามารถสันนิษฐานไดวาเปนพันธะทางเคมีของ C-C/C-H,  C-O และ O-C=O ตามลําดับ ยิ่งไปกวานั้น
ยังพบอีกวาหลังจากผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 4 แอมแปร ความสูงของพีคท่ี 

285 อิเล็กตรอนโวลตจะลดลงเล็กนอย แตพีคท่ี 287 และ 289 อิเล็กตรอนโวลตจะเพ่ิมข้ึน และเม่ือดู
ทีเ่ปอรเซ็นตของพันธะทางเคมีที่แตกตางกันของฟลมพอลิเมอรเบลนดในตารางที่ 4.2 จะเห็นวา
เปอรเซ็นตของพันธะ C-C/C-H จะมีคาลดลงจาก 44.9% เปน 40.1% ในขณะท่ีเปอรเซ็นตของพันธะ 
C-O และ O-C=O จะมีคาเพ่ิมขึ้นเปน 30.9% และ 29.0% ตามลําดับ ที่เปนเชนนี้เนื่องจากวาใน
ระหวางการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาในอากาศนั้น จะมีการปลอยประจุไฟฟาท่ีเกิดจากการแตกตัว 
(ionization) ของอากาศเกิดขึ้น ซ่ึงจะมีอยู 2 ประเภทดวยกัน คือ chemical reactive specie เชน 

O2  O* และ N* สวนอีกชนิดหนึ่งคือ non-reactive specie ซ่ึงจะทําลายพันธะทางเคมีเพียงอยาง
เดียว เชน โปรตอน อิเล็กตรอน ไอออนที่ไมมีความวองไวทางเคมี (non-reactive ion) และอะตอม
หรือโมเลกุลที่ถูกกระตุนที่ไมมีความวองไวทางเคมี (non-reactive excited atom/molecule) โดย
ที่ chemical reactive specie นั้นสามารถทําใหเกิดอะตอมท่ีมีขั้วชนิดใหมบนพ้ืนผิวของพอลิเมอร
ได ในขณะที่ non-reactive specie นั้นจะเขาไปกระตุนสายโซของพอลิเมอรและทําใหเกิดการแตก
ออกของพันธะ C-C หรือ C-H (breaking chain) และเกิดเปน polymer radical ซ่ึง radical ที่
เกิดขึ้นนี้ยังสามารถเขาไปทําปฏิกิริยากับ chemical reactive specie สงผลทําใหหมูฟงกชันท่ีมีขั้ว 
คือ C-O C=O และ C-O-O กอตัวขึ้น [26,27] ซ่ึงจากผลการทดลองขางตนแสดงใหเห็นวาฟลมพอลิ
เมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 4 แอมแปรนั้นจะมีความชอบน้ํา 
(hydrophilicity) ที่มากขึ้น 
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ภาพท่ี 4.6 สเปคตรัมที่ไดหลังจากการวิเคราะหดวยความละเอียดสูง (high-resolution C1s 
spectra) ของฟลมทั้งทีไ่มผานการปรับสภาพผิว a) และท่ีผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่

กระแสไฟฟาที่แตกตางกัน คือ b) 4 c) 5 และ d) 6 แอมแปร  
 

 แตในทางตรงกันขาม ฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่
กระแสไฟฟา 5 และ 6 แอมแปร พีคท่ี 285 อิเล็กตรอนโวลตจะเพ่ิมข้ัน แตพีคท่ี 287 และ 289 

อิเล็กตรอนโวลต จะลดลง และเม่ือดูที่เปอรเซ็นตของพันธะทางเคมีที่แตกตางกันของฟลมพอลิเมอร
เบลนดในตารางที่ 4.2 จะเห็นวาเปอรเซ็นตของพันธะ C-C/C-H จะมีคาเพ่ิมข้ึนเปน 48.5% และ 
47.2% ตามลําดับ ในขณะที่เปอรเซ็นตของพันธะ C-O จะมีคาลดลงเปน 22.5% และ 28.2% 

ตามลําดับ สวนเปอรเซ็นตของพันธะ O-C=O จะมีคาลดลงเปน 22.7% และ 24.6% ตามลําดับ ซ่ึง
โดยปกติแลวผลกระทบของการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาจะเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาและกระแสไฟฟาที่
ใชจนกระทั่งถึงสภาวะอ่ิมตัว (saturation state) จากนั้นสมดุลทางเคมีจะเกิดการยอนกลับจาก
ปฎิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) ไปเปนปฏิกิริยาดีคารบอกซีเลชัน (decarboxylation) ซ่ึงจะมีการ
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ปลดปลอยกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) และกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ออกมาจากพ้ืนผิวของ
พอลิเมอรเบลนด และเม่ือมีการปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟาท่ีมากเกินไปจะสงผลทําใหพ้ืนผิวของ
ฟลมพอลิเมอรเบลนดเกิดการสลายตัวทางความรอน และเกิดการปลดปลอยโมเลกุลของสารระเหย 

(volatile molecule) ออกมาซ่ึงสังเกตไดจากรอยต้ืนบนผิวฟลม ดังสมการที่ 4.1 จึงยังทําใหหมู
ฟงกชัน C-O C=O และ C-O-O ที่มีขั้วบนพ้ืนผิวของฟลมพอลิเมอรเบลนดลดลง [28] 

 

 
สมการที่ 4.1 

 

 โดยปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นบนพ้ืนผิวของพอลิแลคติกแอซิด (PLA) ในระหวางการปรับสภาพผิว
ดวยโคโรนานั้น ไดถูกเสนอโดย N. Inagaki และคณะ ดังในภาพท่ี 4.7 ซ่ึงขั้นแรกพันธะ C-O จะเกิด
การแตกออกเปน 2 radical คือ A1 และ A2 radical แตเนื่องดวยความไมเสถียรของ A1 และ A2 

radical ทําให radical ทั้งสองเกิดการเปลี่ยนรูปไปเปน A3 และ A4 ตามลําดับ โดยมีการกําจัด
โมเลกุลขนาดเล็ก เชน กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และ CH2=CH2 ออกมา ตอจากนั้น A3 และ A4 

radical จะเกิดการเปลี่ยนรูปอีกทีไปเปน A5 และ A2 ตามลําดับ ซ่ึง A5 radical นั้นจะเกิดการเปลี่ยน
รูปอีกทีไปเปน A3 โดยการกําจัดกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ออกมา สงผลทําใหปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน
บนพ้ืนผิวของฟลมพอลิแลคติกแอซิดนั้นอาจจะเปนปฏิกิริยาลูกโซ (chain reaction) ของ A1-A3-A5-

A3 และ A2-A4-A2 [34] 
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ภาพท่ี 4.7 การสลายตัวทางความรอนท่ีพ้ืนผิวของพอลิแลคติกแอซิดในระหวาง 
การปรับสภาพผิวดวยโคโรนา [34] 
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4.4 ศึกษาคามุมสัมผัสนํ้าท่ีผิว (water contact angle) 

 ความสามารถในการเปยกผิว (surface wettability) ของฟลมพอลิเมอรเบลนด PLA/PBS 

ทั้งที่ไมผานและผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนา นั้นถูกศึกษาดวยการวัดคามุมสัมผัสน้ําท่ีผิว ดัง
แสดงในภาพที่ 4.8 ซ่ึงจะเห็นวามุมสัมผัสน้ําของฟลมพอลิเมอรเบลนดมีคาลดลงจาก 77.4±0.08 

องศา ไปเปน 73.6±0.08 องศา เม่ือถูกปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 4 แอมแปร โดยการ
ลดลงของมุมสัมผัสน้ําแสดงใหเห็นวาพ้ืนผิวของฟลมท่ีผานการปรับสภาพผิวนั้นมีความชอบน้ําท่ีสูงขึ้น 

ซ่ึงมีความสัมพันธกับการเพ่ิมขึ้นของหมูฟงกชันที่ มีขั้ว (polar groups) จากการวิเคราะห XPS 

 แตในทางตรงขามการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 5 และ 6 แอมแปร สงผลให
คามุมสัมผัสน้ําเพ่ิมขึ้นเปน 89.25±0.34 และ 86.7±0.08 องศา ตามลําดับ ซ่ึงเปนผลมาจากความ
ขรุขระของพ้ืนผิวของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่มากข้ึน ดังท่ีเห็นไดในภาพท่ี 4.3 โดยทั่วไปแลวความ
ขรุขระของพ้ืนผิวนั้นจะมีอิทธิพลตอการวัดคามุมสัมผัสน้ํา ซ่ึงคามุมสัมผัสน้ําจะเพ่ิมข้ึนเม่ือความ
ขรุขระของฟลมมีคามากขึ้นดังในสมการของ Wenzel [29-31] นอกจากนี้เม่ือกระแสไฟฟาท่ีใชในการ
ปรับสภาพผิวนั้นสูงมากเกินไปมีผลทําใหพอลิเมอรเกิดการสลายตัวและทําใหหมูที่มีขั้วถูกปลดปลอย
ออกมากับพวกสารระเหย (volatile species) จึงทําใหมันมีความชอบน้ํา (hydrophilic) ลดลง 
ดังนั้นจากผลการทดลองขององคประกอบทางเคมีที่ พ้ืนผิวและคามุมสัมผัสน้ํานั้นสรุปไดวาการปรับ
สภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 4 แอมแปร มีความเหมาะสมท่ีสุดในการเคลือบผิวดวย
สารละลายไคโตซาน เนื่องจากมีอัตราสวนของหมูฟงกชันท่ีสูง และมีความเปยกผิวท่ีดี 

 

 

  
 

ภาพท่ี 4.8 คามุมสัมผัสน้ําที่ผิว (water contact angle) ของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ไมผานการปรับ
สภาพผิว (a) และผานการปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟาท่ี 4 (b) 5 (c) และ 6 แอมแปร (d) 
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4.5 การศึกษาสมบัติเชิงกล (Mechanical property) 

 สมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดทั้งท่ีผานและไมผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนา 
รวมไปถึงฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ถูกเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานท่ีความเขมขนตางๆ นั้นจะถูก
รายงานคาในดานความแข็งแรงตอการดึงยืด (tensile strength) และเปอรเซ็นตการยืดตัว ณ จุดขาด 

(elongation at break) ดังที่แสดงในภาพที่ 4.9(a) และ 4.9(b) ตามลําดับ  

 โดยเม่ือเปรียบเทียบความแข็งแรงตอการดึงยืด และเปอรเซ็นตการยืดตัว ณ จุดขาด ระหวาง
ฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานและไมผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาจะพบวาคาความแข็งแรงตอการ
ดึงยืดของฟลมพอลิเมอรเบลนดทั้งที่ผานและไมผานการปรับสภาพผิวนั้นไมมีความแตกตางกันทาง
นัยสําคัญ (p>0.05) ถึงแมวาการปรับสภาพผิวดวยโคโรนานั้นจะชวยเพ่ิมหมูฟงกชันท่ีมีขั้วเปนเหตุให
ฟลมพอลิเมอรเบลนดมีความขรุขระมากขึ้นแตก็ไมไดสงผลกระทบตอความแข็งแรงตอการดึงยืดของ
ฟลม ในขณะที่เปอรเซ็นตการยืดตัว ณ จุดขาด ของฟลมท่ีผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาจะมีที่
แนวโนมลดลงเม่ือเทียบกับฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ไมผานการปรับสภาพผิว เนื่องจากวาฟลมพอลิ
เมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวนั้นมีพ้ืนผิวท่ีมีความขรุขระ ดังแสดงในภาพที ่4.2 ขางตน ซ่ึง
ความขรุขระบนพ้ืนผิวของฟลมนี้จะกลายเปนจุดรวมแรงเคน (stress concentration) เปนเหตุทําให
เกิดการแตกหักไดงาย 

 นอกจากนี้ เม่ือเปรียบเทียบความแข็งแรงตอการดึงยืด และเปอรเซ็นตการยืดตัว ณ จุดขาด 

ของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ถูกเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานท่ีความเขมขนตางๆ จะพบวาเม่ือ
ความเขมขนของสารละลายไคโตซานท่ีเคลือบบนฟลมพอลิเมอรเบลนดเพ่ิมข้ึนจะสงผลทําใหความ
แข็งแรงตอการดึงยืดมีคามากขึ้นไปดวย แตในทางกลับกันจะทําใหคาเปอรเซ็นตการยืดตัว ณ จุดขาด 

นั้นลดลง ที่เปนเชนนี้เปนผลมาจากการเสริมแรงของไคโตซานบนพ้ืนผิวของฟลมพอลิเมอรเบลนด 
เพราะวาไคโตซานนั้นมีโครงสรางที่เปนแบบ cellulosic-like structure จึงมีคามอดูลัส (modulus) 

ที่สูง  
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ภาพท่ี 4.9 สมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดทั้งที่ผานและไมผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนา 
รวมไปถึงฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ถูกเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานที่ความเขมขนตางๆ โดยที่

ความแตกตางทางนัยสําคัญ (p<0.05) ไดดําเนินการตามการทดสอบ Duncan’s test  
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4.6 การศึกษาอัตราการซึมผานของไอนํ้า (Water vapor transmission rate) 

 อัตราการซึมผานไอน้ํานั้นถือไดวาเปนปจจัยที่ควรคํานึงในการออกแบบบรรจุภัณฑอาหาร 
เนื่องจากวามีความสําคัญตออายุการเก็บรักษาของอาหาร ดังนั้นถาคาอัตราการซึมผานไอน้ําของ
บรรจุภัณฑมีความเหมาะสมก็จะทําใหอาหารมีอายุในการเก็บรักษา (shelf life) ที่มากขึ้นดวย โดยใน
การทดสอบนั้นจะทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E96/E96M-10 และรายงานผลในหนวยกรัมตอ
ตารางเมตรตอวัน ดังแสดงในตารางที่ 4.3 

 

ตารางท่ี 4.3 อัตราการซึมผานไอน้ํา (water vapor transmission rate) ของฟลมพอลิเมอรเบลนด
ทั้งที่ไมมีการเคลือบผิวและเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานที่ความเขมขนตางๆ 

 

ชิ้นงานตัวอยาง คาอัตราการซึมผานไอน้ํา ; WVTR (กรัมตอตารางเมตรตอวัน) 
uncoated 0.25% chi 0.5% chi 1.0% chi 2.0% chi 

PLA/PBS untreated 37.35 33.95 30.56 30.56 27.16 

PLA/PBS treated 4 A. 67.91 47.53 37.35 33.95 33.95 
PLA/PBS treated 5 A. 37.35 30.56 33.95 33.95 33.95 

PLA/PBS treated 6 A. 40.74 37.35 37.35 33.95 30.56 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวาอัตราการซึมผานไอน้ําของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ไมผานการปรับ
สภาพผิวดวยโคโรนานั้นจะมีคาประมาณ 37.35 กรัมตอตารางเมตรตอวัน และหลังจากผานการปรับ
สภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 4, 5 และ 6 แอมแปร จะสงผลทําใหอัตราการซึมผานไอน้ํานั้นมี
คาเพ่ิมขึ้นเปน 67.91, 37.35 และ 40.74 กรัมตอตารางเมตรตอวัน ตามลําดับ โดยที่ฟลมพอลิเมอร
เบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 4 แอมแปรนั้นจะมีคาอัตราการซึมผานไอ
น้ําที่มากที่สุด ผลการทดลองดังกลาวสามารถอธิบายไดโดยกลไกในการซึมผานของไอน้ํา ซ่ึงจะ
ประกอบไปดวย 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ ขั้นท่ีหนึ่งโมเลกุลของไอน้ําจะเกิดการดูดซับ (sorption) ที่ผิว
ของฟลมพอลิเมอรเบลนด ซ่ึงในขั้นตอนนี้จะขึ้นอยูกับความชอบน้ํา (hydrophilicity) ของฟลมพอลิ
เมอรเบลนด ถามีความชอบน้ําที่ดีโมเลกุลของไอน้ําก็จะดูดซับท่ีผิวของฟลมพอลิเมอรเบลนดไดดี  

หลังจากนั้นในขั้นตอไปโมเลกุลของไอน้ําจะถูกดูดซับเขาไปในเนื้อพอลิเมอร แลวเกิดการแพรไปตาม
ชองวางหรือบริเวณที่เปนอสัณฐาน (amorphous) จนไปถึงผิวอีกดานหนึ่ง แลวจะเกิดการคายซับ 

(desorption) ของโมเลกุลไอน้ําออกจากผิวฟลมพอลิเมอรเบลนด ซ่ึงเม่ือพิจารณาความสามารถใน
การเปยกผิว (surface wettability) ของฟลมพอลิเมอรเบลนดจากผลการทดลองของมุมสัมผัสน้ําใน
หัวขอที่ 4.4 จะเห็นวาหลังจากผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาแลวฟลมพอลิเมอรเบลนดจะมีคามุม
สัมผัสน้ําที่ลดลง ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการเปยกผิวหรือมีความชอบน้ํา (hydrophilicity)  
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ที่มากขึ้น ดวยเหตุนี้จึงทําใหโมเลกุลของไอน้ํานั้นดูดซับ (sorption) ที่ผิวของฟลมพอลิเมอรเบลนดได
ดียิ่งข้ึนสงผลทําใหอัตราการซึมผานไอน้ําจึงมีคาเพ่ิมข้ึน 

 แตสําหรับฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานนั้นจะมีคาอัตราการซึม
ผานไอน้ําที่ลดลงเม่ือเทียบกับฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ไมไดเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซาน 

นอกจากนี้ยังพบอีกวาเม่ือความเขมขนของสารละลายไคโตซานท่ีเคลือบบนผิวฟลมพอลิเมอรเบลนดมี
คาเพ่ิมมากขึ้น จะทําใหอัตราการซึมผานไอน้ํามีคาท่ีลดลงและใกลเคียงกัน  เนื่องจากวาไคโตซานที่
เคลือบอยูที่ผิวฟลมเปนโมเลกุลที่มีหมู -NH2 จึงสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางสายโซไดดี  เกิด
เปนโครงสรางผลึกที่ทําใหโมเลกุลของไอน้ําซึมผานไปไดยากข้ึน  รวมท้ังหากโมเลกุลของน้ําดูดจับกับ
ไคโตซานจะทําใหการคายซับเกิดไดยากจากการเกิดพันธะไฮโดรเจนท่ีดี  ดวยเหตุนี้อัตราการซึมผาน
ไอน้ําของฟลมพอลิเมอรเบลนดจึงมีคาท่ีลดลง เม่ือเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซาน 

 

4.7 การวิเคราะหหาปริมาณของไคโตซานบนฟลมพอลิเมอรเบลนด 
 ในการวิเคราะหหาปริมาณไคโตซานนั้นจะใชวิธีเจลดาหล (Kjeldahl) ซ่ึงเปนวิธีการท่ีทําให
สารประกอบไนโตรเจนเปลี่ยนสภาพกลายเปนสารประกอบที่เปนไอ คือ แอมโมเนีย จากนั้นจึงใช
เทคนิคของการไทเทรตวิเคราะหหาปริมาณของแอมโมเนีย ดังแสดงในภาพท่ี 4.10 

 

 
 

ภาพท่ี 4.10 ปริมาณของไคโตซานท่ีเคลือบอยูบนฟลมพอลิเมอรเบลนดทั้งท่ีผานและไมผานการปรับ
สภาพผิวดวยโคโรนา (Corona Treatment) ที่กระแสไฟฟาตางๆ 
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 โดยในภาพที่ 4.10 จะแสดงใหเห็นถึงปริมาณของไคโตซานท่ีเคลือบอยูบนฟลมพอลิเมอร
เบลนดทั้งที่ผานและไมผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนา ซ่ึงพบวาเม่ือความเขมขนของสารละลายไค
โตซานที่เคลือบบนฟลมพอลิเมอรเบลนดมีคาเพ่ิมข้ึนสงผลทําใหมีปริมาณไคโตซานบนผิวฟลมพอลิ
เมอรเบลนดเพ่ิมขึ้นตามไปดวย เนื่องจากสารละลายไคโตซานที่มีความเขมขนสูงนั้น ปริมาณของไคโต
ซานก็จะมีคาเพ่ิมขึ้น รวมถึงความหนืดที่เพ่ิมมากข้ึนทําใหในระหวางขั้นตอนการเคลือบผิวดวยวิธีการ
จุม (dipping) นั้น ฟลมพอลิเมอรเบลนดจะมีโอกาสที่ไคโตซานในสารละลายสามารถติดบนพ้ืนผิวได
มากกวาในสารละลายที่มีความเขมขนตํ่า นอกจากนี้ยังพบอีกวาฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับ
สภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 4 แอมแปร นั้นจะมีปริมาณของไคโตซานบนผิวฟลมพอลิเมอร
เบลนดมากที่สุด เนื่องจากฟลมที่ผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 4 แอมแปร นั้นมี
อัตราสวนอะตอมออกซิเจนตอคารบอนที่ผิวมากท่ีสุด ซ่ึงอะตอมออกซิเจนที่เพ่ิมข้ึนนี้เกิดข้ึนจากการ
กอตัวของหมูฟงกชันที่มีขั้ว เชน หมูคารบอกซิลิก (carboxylic group : -COOH) ในระหวางการปรับ
สภาพผิว โดยกลไกในการเกาะติดของไคโตซานบนผิวฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิว
ดวยโคโรนานั้นจะแสดงอยูในภาพที่ 4.11 ซ่ึงจะเห็นวาในระหวางขั้นตอนการเคลือบฟลมพอลิเมอร
เบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยสารละลายไคโตซานนั้น  หมูคารบอกซิลิก (carboxylic group : -

COOH) บนผิวฟลมพอลิเมอรเบลนดจะถูกโปรโตเนต (protonate) ดวยกรดอะซีติก จากนั้นหมู -OH 

หรือ -NH2 ของไคโตซานท่ีมีพฤติกรรมเปน nucleophile จะเขาทําปฏิกิริยากับอะตอมคารบอนของ
หมูคารบอกซิลิกที่ถูกโปรโตเนตบนพ้ืนผิวของฟลมพอลิเมอรเบลนดทําใหเกิดพันธะเอสเทอร (ester 

linkage) ที่เชื่อมโมเลกุลของไคโตซานกับฟลมพอลิเมอรเบลนดเขาดวยกัน [3] 

 

 
 

ภาพท่ี 4.11 กลไกในการเกาะติดของสารละลายไคโตซานบนผิวฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับ
สภาพผิวดวยโคโรนา [3] 

 



80 
 

    
 

 ในขณะที่ฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสฟา 5 และ 6 

แอมแปรนั้นจะมีปริมาณของไคโตซานบนผิวฟลมพอลิเมอรเบลนดนอยกวาเม่ือเทียบกับฟลมที่ผาน
การปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 4 แอมแปร อาจเปนผลมาจากหมูฟงกชันท่ีผิวท่ีนอยกวา
ดังที่วิจารณไวในหัวขอที่ 4.3 ทําใหหมูฟงกชันท่ีไปทําปฏิกิริยากับหมู -OH หรือ -NH2 ของไคโตซาน
ลดลง แตเม่ือเปรียบเทียบปริมาณของไคโตซานบนฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวย
โคโรนาที่กระแสฟา 5 และ 6 แอมแปร จะพบวาฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยโค
โรนาที่กระแสฟา 6 แอมแปร จะมีปริมาณของไคโตซานที่มากกวา ซ่ึงอาจจะเปนผลมาจากความ
ขรุขระที่ผิวของฟลมพอลิเมอรเบลนดทําใหสารละลายไคโตซานสามารถเกาะติดทางกายภาพ 

(physical interlocking) ไดดีกวา  
 

4.8 ศึกษาฤทธ์ิในการตอตานแบคทีเรีย (Antibacterial Activity Test) 

 ฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานท่ี
ความเขมขนตางๆ คือ 0.25, 0.50, 1.0 และ 2.0 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักตอปริมาตร ตอแบคทีเรีย 2 

ชนิด คือ Staphylococcus aureus (S.aureus) ที่เปนแบคทีเรียชนิดแกรมบวก และ Escherichia 

coli (E.coli) ที่เปนแบคทีเรียชนิดแกรมลบ จะไดรับการทดสอบดวยวิธี shake-flask โดยผลการ
ทดลองจะแสดงอยูในภาพที่ 4.12 และ 4.13  

 

 
 

ภาพท่ี 4.12 เปอรเซ็นตการลดลงของแบคทีเรีย (%Reduction) ของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบ
ผิวดวยสารละลายไคโตซานที่ความเขมขนตางๆ ตอแบคทีเรียชนิด S.aureus 
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ภาพท่ี 4.13 เปอรเซ็นตการลดลงของแบคทีเรีย (%Reduction) ของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบ
ผิวดวยสารละลายไคโตซานที่ความเขมขนตางๆ ตอแบคทีเรียชนิด E.coli 

 

 จากภาพที่ 4.12 และ 4.13 แสดงใหเห็นถึงฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียทั้งชนิด S.aureus 

และ E.coli ของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานที่ความเขมขนตางๆ ซ่ึง
พบวาฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานจะมีเปอรเซ็นตการลดลงของ
เชื้อจุลินทรีย (%Reduction) ทั้งสองชนิดเพ่ิมข้ึนตามความเขมขนของสารละลายไคโตซานที่เคลือบ
อยูบนพ้ืนผิวฟลมพอลิเมอรเบลนด ซ่ึงจากผลการทดลองดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวาฤทธิ์ในการตอตาน
แบคทีเรียของฟลมพอลิเมอรเบลนดเปนผลมาจากไคโตซานท่ีอยูบนผิวฟลมพอลิเมอรเบลนด  

 เม่ือเปรียบเทียบระหวางฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานและไมผานการปรับสภาพผิวดวยโคโร
นาทีเ่คลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานที่ความเขมขนตางๆ จะสังเกตเห็นวาฟลมพอลิเมอรเบลนดที่
ผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 4 แอมแปร มีเปอรเซ็นตการลดลงของแบคทีเรีย (%

Reduction) ทั้ง S.aureus และ E.coli มากท่ีสุด เนื่องจากวาฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับ
สภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 4 แอมแปร มีปริมาณไคโตซานบนฟลมพอลิเมอรเบลนดมากท่ีสุด
ดังที่แสดงอยูในหัวขอที่ 4.7 สวนฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่
กระแสไฟฟา 5 และ 6 แอมแปร นั้นจะมีเปอรเซ็นตการลดลงของเชื้อจุลินทรีย (%Reduction) ทั้ง
สองชนิดลดลง ตามลําดับ ที่เปนเชนนี้เนื่องจากมีปริมาณไคโตซานบนผิวท่ีนอยกวา อีกท้ังยังมีพ้ืนผิวท่ี
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มีความขรุขระมาก ทําใหมีการเกาะติดและสะสมของเช้ือแบคทีเรียไดดีกวาฟลมท่ีมีพ้ืนผิวราบเรียบ 

เพราะวาพ้ืนผิวท่ีมีความขรุขระมากจะมีพ้ืนที่ผิวสัมผัสมาก สงผลทําใหมีบริเวณสําหรับการเกิด 

colonization ของแบคทีเรียไดดี เชื้อแบคทีเรียจึงเจริญเติบโตไดดี [14] 

 นอกจากนี้ยังพบอีกวาฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ เคลือบผิวดวย
สารละลายไคโตซานตอแบคทีเรียชนิด E.coli มีคาท่ีมากกวา S.aureus ซ่ึงอาจจะเปนผลมาจากไคโต
ซานมีฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียชนิดแกรมบวกไดนอยกวาแบคทีเรียชนิดแกรมลบ โดยกลไกในการ
ตอตานแบคทีเรียของไคโตซานนั้นจะเริ่มขึ้นจากหมู NH3

+ (cationic amino group) ที่เปนประจุบวก
บนโมเลกุลของไคโตซานไปทําปฏิกิริยากับประจุลบบนผนังเซลลของแบคทีเรีย ทําใหผนังเซลลเกิด
ความเสียหายจนไมสามารถควบคุมการผานเขาออกของสารอาหารตางๆ ได จนกอใหเกิดการรั่วไหล
ของสารอาหารตางๆ ภายในเซลลและทําใหเซลลตายในท่ีสุด หรืออาจเกิดจากโมเลกุลของไคโตซาน 

เม่ือเคลื่อนเขาสูเซลลของแบคทีเรียจะไปจับกับ DNA จึงยับยั้งการสังเคราะห RNA และโปรตีน หรือ
อาจจับกับไอออนของโลหะและสารอาหารที่จําเปน ทําใหแบคทีเรียขาดอาหารและตายในที่สุด 

[32,33] 
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บทท่ี5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาสมบัติในดานตางๆ ของฟลมพอลิเมอรเบลนดระหวางพอลิแลคติก
แอซิดกับพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตในอัตราสวนการผสม 90/10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ที่เคลือบผิวดวย
สารละลายไคโตซานท่ีความเขมขนตางๆ คือ 0.25, 0.5, 1 และ 2 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักตอปริมาตร 
เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการผลิตฟลมบรรจุภัณฑอาหารที่มีฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรีย โดยกอน
การเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซาน ฟลมพอลิเมอรเบลนดจะถูกปรับสภาพผิวดวยโคโรนา 
(corona treatment) ที่กระแสไฟฟาแตกตางกัน คือ 4, 5 และ 6 แอมแปร เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การเกาะติดของไคโตซานใหมากขึ้น โดยผลการทดลองสามารถสรุปไดดังนี้ 
 จากการศึกษาผลของการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟาแตกตางกันตอพ้ืนผิวของ
ฟลมพอลิเมอรเบลนด ดวยการวิเคราะหวิเคราะหองคประกอบทางเคมีที่ พ้ืนผิว (surface chemical 

composition) และคามุมสัมผัสน้ําที่ผิว (water contact angle) พบวาหลังจากการปรับสภาพผิว
ดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 4 แอมแปร สงผลทําใหเกิดหมูฟงกชันท่ีมีขั้ว เชน C-O C=O และ C-O-O 

บนพ้ืนผิวฟลมพอลิเมอรเบลนด ทําใหฟลมพอลิเมอรเบลนดมีความสามารถในการเปยกผิว (surface 

wettability) ที่ดีขึ้น แตถาเพ่ิมกระแสไฟฟาท่ีใชในการปรับสภาพผิวเปน 5 และ 6 แอมแปร จะทําให
ความสามารถในการเปยกผิวของฟลมพอลิเมอรเบลนดลดลง เนื่องจากเกิดการสลายตัวทางความรอน
ที่ผิวของฟลมพอลิเมอรเบลนด 
 จากภาพ SEM จะเห็นวาฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ไมผานและผานการปรับสภาพผิวดวยโคโร
นาที่กระแสไฟฟา 4 แอมแปร จะมีพ้ืนผิวท่ีราบเรียบ ในขณะท่ีฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับ
สภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 5 และ 6 แอมแปร นั้นจะมีพ้ืนผิวท่ีขรุขระ เนื่องจากเกิดการกัด
กอน (etching) บนพ้ืนผิวฟลมพอลิเมอรเบลนดในระหวางการปรับสภาพผิวดวยโคโรนา 

 จากการศึกษาสมบัติเชิงกล พบวา การปรับสภาพผิวดวยโคโรนาไมสงผลกระทบตอความ
แข็งแรงตอการดึงยืด (tensile strength) ของฟลมพอลิเมอรเบลนด แตจะทําใหเปอรเซ็นตการยืดตัว 
ณ จุดขาด (elongation at break) ลดลงเพียงเล็กนอยเทานั้น แตเม่ือเคลือบผิวฟลมพอลิเมอร
เบลนดดวยไคโตซานที่ความเขมขนตางๆ จะทําใหความแข็งแรงตอการดึงยืดของฟลมพอลิเมอร
เบลนดมีคามากขึ้น ในขณะที่เปอรเซ็นตการยืดตัว ณ จุดขาด ลดลง ซ่ึงเปนผลมาจากความแข็งแรง
และความเปราะของไคโตซานท่ีเคลือบอยูบนฟลมพอลิเมอรเบลนด 
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 สําหรับการทดสอบอัตราการซึมผานไอน้ําของฟลมพอลิเมอรเบลนด พบวาฟลมพอลิเมอร
เบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 4 แอมแปร จะมีอัตราการซึมผานไอน้ําท่ี
มากที่สุด เนื่องจากฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 4 

แอมแปร มีความชอบน้ํา (hydrophilic) ดีที่สุด นอกจากนี้ยังพบอีกวาอัตราการสงการไอน้ําจะมีคา
ลดลง เม่ือความเขมขนของไคโตซานท่ีเคลือบบนฟลมพอลิเมอรเบลนดเพ่ิมข้ึน  

 สําหรับการวิเคราะหปริมาณไคโตซานดวยวิธีเจลดาหล (Kjeldahl methode) พบวาฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 4 แอมแปร มีปริมาณของไคโต
ซานบนผิวท่ีมากที่สุด และปริมาณของไคโตซานบนฟลมพอลิเมอรเบลนดจะเพ่ิมขึ้นตามความเขมขน
ของสารละลายไคโตซานท่ีนํามาเคลือบ 

 สวนการศึกษาฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบผิวดวย
สารละลายไคโตซาน พบวาฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานมีฤทธิ์ในการ
ตอตานแบคทีเรียทั้งชนิด S.aureus และ E.coli ไดเปนอยางดี โดยที่ฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบ
ผิวดวยสารละลายไคโตซานจะมีประสิทธิภาพในการตอตานแบคทีเรียชนิด E.coli ไดดีกวา S.aureus 

เนื่องจากไคโตซานมีฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียชนิดแกรมลบไดดีกวาแบคทีเรียชนิดแกรมบวก 

 ทั้งนี้จากผลการทดลองทั้งหมด ผูวิจัยเห็นวาฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิว
ดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 4 แอมแปร และเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานที่ความเขมขนตางๆ 

เปนทางเลือกที่เหมาะสมในการนําไปประยุกตใชเปนบรรจุภัณฑอาหารมากที่สุด เนื่องจากวามี
ปริมาณไคโตซานที่อยูบนผิวมากที่สุด มีคาความแข็งแรงตอการดึงยืดท่ีดี มีอัตราการซึมผานไอน้ําท่ี
เหมาะสม อีกทั้งยังมีฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียทั้งชนิด S.aureus และ E.coli มากท่ีสุดอีกดวย 
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5.2 ขอเสนอแนะ 
5.2.1 หลังจากนําฟลมพอลิเมอรเบลนดไปปรับสภาพผิวดวยโคโรนาแลว ควรนําฟลมพอลิ

เมอรเบลนดนั้นมาเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานทันที เนื่องจากความเปยกผิว
ของฟลมพอลิเมอรเบลนดนั้นจะลดลงไปตามเวลา ถาเก็บฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผาน
ปรับสภาพผิวไวเปนเวลานานเกินไปสงผลใหหมูฟงกชันท่ีผิวของฟลมนั้นจะเกิดการ
จัดเรียงตัวใหม ทําใหฟลมมีความชอบน้ํา (hyrophilicity) ที่ลดลง ทําใหประสิทธิภาพ
ในการเคลือบผิวดวยไคโตซานลดลงตามไปดวย 

5.2.2 สําหรับการปรับสภาพผิวดวยโคโรนานั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษากระแสไฟฟาท่ีใชในการ
ปรับสภาพผิว เพ่ือหากระแสไฟฟาท่ีเหมาะสมในการปรับสภาพผิวเพียงอยางเดียว
เทานั้น ควรทําการศึกษาปจจัยอ่ืนๆ เชน ระยะเวลาในการปรับสภาพผิว ความตาง
ศักยไฟฟาที่ใช เปนตน เพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสมท่ีสุดในการปรับสภาพผิวดวยโคโรนา 

5.2.3 ในการศึกษาอัตราการซึมผานไอน้ําของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ เคลือบผิวดวย
สารละลายไคโตซานนั้นควรทดสอบในหองที่ควบคุมอุณหภูมิที่คงท่ี เนื่องจากอุณหภูมิ
นั้นมีผลตอความชื้นสัมพัทธ ซ่ึงจะทําใหผลการทดลองนั้นมีความคลาดเคลื่อนได 

5.2.4 ในขั้นตอนการเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานดวยวิธีการจุม (dipping) นั้น ความ
หนาของไคโตซานบนฟลมพอลิเมอรเบลนดจะไมสมํ่าเสมอ ควรศึกษาการเคลือบดวย
วิธีอ่ืน เชน ใชกาสเปรยสารละลายไคโตซานลงบนฟลมพอลิเมอรเบลนด เปนตน 

5.2.5 ในการศึกษาองคประกอบทางเคมีที่พ้ืนผิว (surface chemical composition) ของ
ฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนานั้น กอนทําการทดสอบควร
ทําความสะอาดพ้ืนผิวฟลมใหสะอาด เนื่องจากถาพ้ืนผิวของฟลมมีการปนเปอนจะ
สงผลทําใหอัตราสวนอะตอมออกซิเจนตอคารบอนมีความคลาดเคล่ือนไป 
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ก-1 ขอมูลนํ้าหนักของฟลมพอลิเมอรท่ีเปล่ียนแปลงไปหลังจากผานขั้นตอนการเคลือบผิวดวยไค
โตซาน 

 

ตารางผนวก ก.1 แสดงน้ําหนักที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากผานขั้นตอนการผิวเคลือบสารละลายไคโต
ซานที่ความเขมขนตางๆ ของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ไมผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนา  

 

ช้ินงานตัวอยาง Pure Coated chitosan น้ําหนักท่ีเปล่ียนไป (∆W) 

PLA/PBS untreat. coated 0.25% chitosan 0.9835 0.9849 0.001 

PLA/PBS untreat. coated 0.5% chitosan 0.9944 0.9966 0.002 

PLA/PBS untreat. coated 1.0% chitosan 1.0058 1.0082 0.002 

PLA/PBS untreat. coated 2.0% chitosan 1.0107 1.0170 0.006 

 

ตารางผนวก ก.2 แสดงน้ําหนักที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากผานขั้นตอนการผิวเคลือบสารละลายไคโต
ซานที่ความเขมขนตางๆ ของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 
4 แอมแปร 
 

ช้ินงานตัวอยาง Pure Coated chitosan น้ําหนักท่ีเปล่ียนไป (∆W) 

PLA/PBS tr 4. coated 0.25% chitosan 0.8193 0.8227 0.003 

PLA/PBS tr 4. coated 0.5% chitosan 0.7607 0.7649 0.004 

PLA/PBS tr 4. coated 1.0% chitosan 0.7683 0.7731 0.005 

PLA/PBS tr 4. coated 2.0% chitosan 0.7881 0.8071 0.019 

 

ตารางผนวก ก.3 แสดงน้ําหนักที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากผานขั้นตอนการผิวเคลือบสารละลายไคโต
ซานที่ความเขมขนตางๆ ของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 
5 แอมแปร 
 

ช้ินงานตัวอยาง Pure Coated chitosan น้ําหนักท่ีเปล่ียนไป (∆W) 

PLA/PBS tr 5. coated 0.25% chitosan 0.8178 0.8211 0.003 

PLA/PBS tr 5. coated 0.5% chitosan 0.8190 0.8229 0.004 

PLA/PBS tr 5. coated 1.0% chitosan 0.8376 0.8428 0.005 

PLA/PBS tr 5. coated 2.0% chitosan 0.8205 0.8325 0.012 
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ตารางผนวก ก.4 แสดงน้ําหนักที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากผานขั้นตอนการผิวเคลือบสารละลายไคโต
ซานที่ความเขมขนตางๆ ของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยโคโรนาที่กระแสไฟฟา 
6 แอมแปร 
 

ช้ินงานตัวอยาง Pure Coated chitosan น้ําหนักท่ีเปล่ียนไป (∆W) 

PLA/PBS tr 6. coated 0.25% chitosan 0.8805 0.8819 0.001 

PLA/PBS tr 6. coated 0.5% chitosan 0.8667 0.8681 0.001 

PLA/PBS tr 6. coated 1.0% chitosan 0.8561 0.8594 0.003 

PLA/PBS tr 6. coated 2.0% chitosan 0.8666 0.8854 0.019 

 

 
 

ภาพผนวก ก.1 น้ําหนักไคโตซานท่ีเคลือบอยูบนฟลมพอลิเมอรเบลนดทั้งที่ผานและไมผานการปรับ
สภาพผิวดวยโคโรนา (Corona Treatment) 
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ก-2 ผลการทดสอบสมบัติทางความรอนของพอลิเมอรเบลนดโดยใชเทคนิค DSC 

 

 
 

ภาพผนวก ก.2 DSC thermogram ในข้ันตอนการใหความรอนครั้งที่หนึ่งของพอลิแลคติกแอซิด
(heating rate : 5ºC/min) 

 

 
 

ภาพผนวก ก.3 DSC thermogram ในข้ันตอนการใหความรอนครั้งที่หนึ่งของ PLA/PBS  
(heating rate : 5ºC/min)
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ก-3 ผลการทดสอบอัตราการซึมผานไอนํ้า (Water vapor transmission rate) 

 

ตารางผนวก ก.5 ขอมูลดิบของอัตราการซึมผานไอน้ําของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่เคลือบผิวดวยไคโต
ซาน 

 

ช้ินงานตัวอยาง 1 2 3 4 เฉล่ีย 

PLA/PBS untr. Uncoated chitosan 40.744 40.744 40.744 27.162 37.3 

PLA/PBS Untr. coated 0.25% chitosan 40.744 40.744 27.162 27.162 34.0 

PLA/PBS Untr. coated 0.5% chitosan 40.744 27.162 27.162 27.162 30.6 

PLA/PBS Untr. coated 1% chitosan 40.744 27.162 27.162 27.162 30.6 

PLA/PBS Untr. coated 2% chitosan 27.162 27.162 - 27.162 27.2 

PLA/PBS tr 4. uncoated chitosan 67.906 95.069 81.487 27.162 67.9 

PLA/PBS tr 4. coated 0.25% chitosan 81.487 40.744 40.744 27.162 47.5 

PLA/PBS tr 4. coated 0.5% chitosan 40.744 54.325 27.162 27.162 37.3 

PLA/PBS tr 4. coated 1% chitosan 40.744 40.744 27.162 27.162 34.0 

PLA/PBS tr 4. coated 2% chitosan 40.744 27.162 40.744 27.162 34.0 

PLA/PBS tr 5. uncoated chitosan 54.325 40.7437 27.162 27.162 37.3 

PLA/PBS tr 5. coated 0.25% chitosan 27.162 40.744 27.162 27.162 30.6 

PLA/PBS tr 5. coated 0.5% chitosan 40.744 40.744 27.162 27.162 34.0 

PLA/PBS tr 5. coated 1% chitosan 40.744 40.744 27.162 27.162 34.0 

PLA/PBS tr 5. coated 2% chitosan 40.744 40.744 27.162 27.162 34.0 

PLA/PBS tr 6. uncoated chitosan 40.744 67.9061 27.162 27.162 40.7 

PLA/PBS tr 6. coated 0.25% chitosan 40.744 40.744 27.162 40.744 37.3 

PLA/PBS tr 6. coated 0.5% chitosan 67.906 27.1624 27.162 27.162 37.3 

PLA/PBS tr 6. coated 1% chitosan 40.744 40.744 27.162 27.162 34.0 

PLA/PBS tr 6. coated 2% chitosan 27.162 40.744 27.162 27.162 30.6 
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ภาพผนวก ก.4 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักที่เปลี่ยนแปลงไปกับเวลาของฟลม

พอลิเมอรเบลนดที่ไมผานการปรับสภาพผิว และไมมีการเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซาน 

 

 
ภาพผนวก ก.5 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักที่เปลี่ยนแปลงไปกับเวลาของฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ไมผานการปรับสภาพผิว และเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานที่ 0.25% w/v 

 

 
ภาพผนวก ก.6 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักที่เปลี่ยนแปลงไปกับเวลาของฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ไมผานการปรับสภาพผิว และเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานที่ 0.5% w/v 

 

  
ภาพผนวก ก.7 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักที่เปลี่ยนแปลงไปกับเวลาของฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ไมผานการปรับสภาพผิว และเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานที่ 1% w/v 
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ภาพผนวก ก.8 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักที่เปลี่ยนแปลงไปกับเวลาของฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ไมผานการปรับสภาพผิว และเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานที่ 2% w/v 

 

 
ภาพผนวก ก.9 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักที่เปลี่ยนแปลงไปกับเวลาของฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 4 A. และไมมีการเคลือบผิวดวยไคโตซาน 

 

 
ภาพผนวก ก.10 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับเวลาของฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 4 A. และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 0.25%  

 

 
ภาพผนวก ก.11 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับเวลาของฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 4 A. และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 0.5%  
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ภาพผนวก ก.12 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับเวลาของฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 4 A. และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 1%  

 

 
ภาพผนวก ก.13 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับเวลาของฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 4 A. และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 2%  

 

 
ภาพผนวก ก.14 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับเวลาของฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 5 A. และไมมีการเคลือบผิวดวยไคโตซาน 

 

 
ภาพผนวก ก.15 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับเวลาของฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 5 A. และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 0.25%  
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ภาพผนวก ก.16 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับเวลาของฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 5 A. และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 0.5%  

 

 
ภาพผนวก ก.17 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับเวลาของฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 5 A. และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 1%  

 

 
ภาพผนวก ก.18 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับเวลาของฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 5 A. และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 2% 

 

 
ภาพผนวก ก.19 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับเวลาของฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 6 A. และไมมีการเคลือบผิวดวยไคโตซาน 
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ภาพผนวก ก.20 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับเวลาของฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 6 A. และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 0.25%  

 

 
ภาพผนวก ก.21 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับเวลาของฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 6 A. และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 0.5%  

 

 
ภาพผนวก ก.22 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับเวลาของฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 6 A. และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 1% 

 

 
ภาพผนวก ก.23 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับเวลาของฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 6 A. และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 2% 
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ก-4 วิธีการวิเคราะหหาปริมาณของไคโตซานดวยวิธีวิ ธีเจลดาหล (Kjeldahl) และผลการทดลอง 
 วิธีเจลดาหล (Kjeldahl method) เปนวิธีการวิเคราะหหาปริมาณโปรตีนในอาหารในรูปของ
ไนโตรเจนทั้งหมดที่มีอยูในตัวอยาง โดยการยอยสลายโปรตีน ซ่ึงประกอบดวยกรดอะมิโน (amino 

acid) ที่มีไนโตรเจนเปนสวนประกอบนั้นจะมีการปลดปลอยไนโตรเจนออกมา และถูกเปลี่ยนใหอยูใน
รูปของแอมโมเนีย โดยในการวิเคราะหนั้นจะประกอบดวย 3 ขั้นตอนดวยกัน คือ การยอยสลายสาร
ตัวอยาง การกลั่น (distillation) และการไทเทรตเพ่ือคํานวณหาปริมาณแอมโมเนีย 

 

ตารางผนวก ก.6 ขั้นตอนการวิเคราะหหาปริมาณไคโตซานดวยวิธีวิธีเจลดาหล (Kjeldahl) 
 

ขั้นตอนการยอยสลายช้ินงานตัวอยาง (Digestion Process) 
 

 

นําฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ขนาด ขนาด 1x5 นิ้ว มาตัดใหเปนช้ิน
เล็กๆ แลวนําไปใสไวใน digestion flask จากนั้นเติมกรดซัลฟู
ริกเขมขน (H2SO4) จํานวน 10 มิลลิลิตร และ CuSO4•5H2O 

ประมาณ 0.1 กรัม ลงใน digestion flask แลวเขยาใหสวนผสม
ทั้งหมดคลุกเคลากัน 

 

 

ตอมานํา digestion flask ไปใหความรอนในเตายอยท่ีอุณหภูมิ 

370-400 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นฟลม
พอลิเมอรเบลนดจะเกิดการสลายตัวซ่ึงสังเกตไดจากสีของ
สารละลายที่จะเปลี่ยนเปนสีดํา จากนั้นทําการใหความรอน
ตอไปจนสารละลายเปลี่ยนสีไปเปน ใสไมมีสี  

ขั้นตอนการกลั่น (Distillation Process) 
 

 

ขั้นแรกใหนําสารละลายกรดบอริก (H3BO3) ที่มีความเขมขน 

0.01 โมลตอลิตร ใสลงใน Erlenmeyer flask ซ่ึงสารละลาย
กรดบอริกนี้จะทําหนาท่ีเปน trapping solution และนําไปตอ
ไวดานทายสุดของหอกลั่น 
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ตารางผนวก ก.6 ขั้นตอนการวิเคราะหหาปริมาณไคโตซานดวยวิธีวิธีเจลดาหล (Kjeldahl) (ตอ) 

 
 
 

 

จากนั้นนําชิ้นงานตัวอยางท่ีผานการยอยแลวทิ้งไวใหเย็นแลวเติม
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ลงใน digestion flask 

ตอมาใหนําไปสารละลายขางตนไปกลั่นดวยหอกล่ัน และทําการ
ใหความรอนจนกวาสารละลายจะเปล่ียนสีไปเปนสีเขียว 

ขั้นตอนการการไทเทรต (Titration Process) 
 

 

นําสารละลายสารละลายในขวดรูปชมพูที่มีสีเขียว ไปไทเทรต
ดวยสารละลายกรดซัลฟูริก (H2SO4) ที่มีความเขมขน 0.01 โมล
ตอลิตร จนกระทั่งถึงจุดยุติ ซ่ึงสังเกตไดจากสารละลายเปลี่ยน
จากสีเขียวใสเปนสีน้ําเงิน 

 

ทําการจดบันทึกปริมาตรของสารละลายสารละลายกรดซัลฟูริก
ที่ใชในการไทเทรต และนําไปคํานวณหาปริมาณไคโตซาน 

โดยที่ N1 คือความเขมขนของสารละลายกรดซัลฟูริก   

        V1 คือปริมาตรของสารละลายกรดซัลฟูริกท่ีใช (มิลลิลิตร) 
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ตารางผนวก ก.7 ขอมูลดิบที่ไดจากการวิเคราะหหาปริมาณของไคโตซานบนฟลมพอลิเมอรเบลนด
ดวยวิธีวิธีเจลดาหล (Kjeldahl) 
 

PLA/PBS %chitosan V1 V1-blank mole N g chitosan μg chitosan 
Chitosan 

μg/cm2 

Blank 0 0.7 0 0.0000000 0.000000 0 0 

Untreated 

0.25 1 0.3 0.0000030 0.000483 483.2 15 

0.50 1.1 0.4 0.0000040 0.000644 644.2 20 

1.00 1.1 0.4 0.0000040 0.000644 644.2 20 

2.00 2.1 1.4 0.0000140 0.002255 2254.8 70 

Treated 4. 

0.25 0.9 0.2 0.0000020 0.000322 322.1 10 

0.50 1.5 0.8 0.0000080 0.001288 1288.5 40 

1.00 2.5 1.8 0.0000180 0.002899 2899.1 90 

2.00 8 7.3 0.0000730 0.011757 11757.4 364 

Treated 5. 

0.25 0.9 0.2 0.0000020 0.000322 322.1 10 

0.50 1 0.3 0.0000030 0.000483 483.2 15 

1.00 1.8 1.1 0.0000110 0.001772 1771.7 55 

2.00 7 6.3 0.0000630 0.010147 10146.8 315 

Treated 6. 

0.25 1.3 0.6 0.0000060 0.000966 966.4 30 

0.50 1.5 0.8 0.0000080 0.001288 1288.5 40 

1.00 2.1 1.4 0.0000140 0.002255 2254.8 70 

2.00 7.5 6.8 0.0000680 0.010952 10952.1 340 

 

 



104 
 

 

ก-5 ผลจากการศึกษาสมบัติเชิงกล (Mechanical property) 

 

ตารางผนวก ก.8 คาตางๆ ที่วัดไดจากการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ไมผานการ
ปรับสภาพผิว และไมมีการเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซาน 
 

ช้ินงานตัวอยาง Width (mm) Thickness (mm) Tensile strength (MPa) Elongation at Break (%) 

5 25.0 0.2140 47.849 23.46 

6 25.0 0.2242 48.925 24.29 

7 25.0 0.2290 46.996 19.64 

8 25.0 0.2280 47.880 19.41 

9 25.0 0.2328 47.412 20.18 

Mean 25.0 0.2256 47.812 21.40 

 

ตารางผนวก ก.9 คาตางๆ ที่วัดไดจากการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ไมผานการ
ปรับสภาพผิว และเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานที่ 0.25% w/v 
 

ช้ินงานตัวอยาง Width (mm) Thickness (mm) Tensile strength (MPa) Elongation at Break (%) 

2 25.0 0.2106 58.453 9.46 

3 25.0 0.2106 50.138 9.73 

4 25.0 0.2136 51.445 10.64 

8 25.0 0.2108 55.671 7.65 

Mean 25.0 0.2114 53.927 9.37 

S.D. 0 0.0015 3.831 1.25 

 

ตารางผนวก ก.10 คาตางๆ ที่วัดไดจากการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ไมผาน
การปรับสภาพผิว และเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานที่ 0.5% w/v 
 

ช้ินงานตัวอยาง Width (mm) Thickness (mm) Tensile strength (MPa) Elongation at Break (%) 

1 25.0 0.2142 49.269 15.14 

2 25.0 0.2218 50.403 17.40 

7 25.0 0.2112 51.674 15.45 

8 25.0 0.2108 48.477 16.24 

10 25.0 0.2020 48.541 15.02 

Mean 25.0 0.2120 49.673 15.85 
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ตารางผนวก ก.11 คาตางๆ ที่วัดไดจากการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ไมผาน
การปรับสภาพผิว และเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานที่ 1% w/v 
 

ช้ินงานตัวอยาง Width (mm) Thickness (mm) Tensile strength (MPa) Elongation at Break (%) 

1 25.0 0.2112 50.466 13.78 

3 25.0 0.2040 49.207 13.73 

5 25.0 0.2150 48.585 12.17 

7 25.0 0.2082 50.143 12.75 

8 25.0 0.2150 50.324 12.31 

Mean 25.0 0.2107 49.745 12.95 

S.D. 0.0 0.0047 0.814 0.77 

 

ตารางผนวก ก.12 คาตางๆ ที่วัดไดจากการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ไมผาน
การปรับสภาพผิว และเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานที่ 2% w/v 
 

ช้ินงานตัวอยาง Width (mm) Thickness (mm) Tensile strength (MPa) Elongation at Break (%) 

1 25.0 0.2142 49.055 16.87 

3 25.0 0.2200 48.724 16.82 

5 25.0 0.2228 48.376 23.89 

6 25.0 0.2120 49.238 11.29 

10 25.0 0.2124 47.244 13.26 

Mean 25.0 0.2163 48.528 16.43 

S.D. 0.0 0.0048 0.789 4.81 

 

ตารางผนวก ก.13 คาตางๆ ที่วัดไดจากการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการ
ปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 4 แอมแปร และไมมีการเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซาน 
 

ช้ินงานตัวอยาง Width (mm) Thickness (mm) Tensile strength (MPa) Elongation at Break (%) 

1 25.0 0.1684 50.837 19.55 

2 25.0 0.1644 49.429 18.35 

3 25.0 0.1660 50.828 23.73 

6 25.0 0.1620 49.278 15.78 

10 25.0 0.1600 48.413 17.60 

Mean 25.0 0.1642 49.757 19.00 
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ตารางผนวก ก.14 คาตางๆ ที่วัดไดจากการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการ
ปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 4 แอมแปร และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 0.25% w/v 
 
ช้ินงานตัวอยาง Width (mm) Thickness (mm) Tensile strength (MPa) Elongation at Break (%) 

3 25.0 0.1628 50.956 15.18 

5 25.0 0.1606 51.792 12.55 

6 25.0 0.1590 52.409 11.19 

8 25.0 0.1640 48.876 13.13 

9 25.0 0.1630 50.356 17.87 

Mean 25.0 0.1619 50.877 13.98 

S.D. 0.0 0.0020 1.366 2.60 

 
ตารางผนวก ก.15 คาตางๆ ที่วัดไดจากการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการ
ปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 4 แอมแปร และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 0.5% w/v 
 
ช้ินงานตัวอยาง Width (mm) Thickness (mm) Tensile strength (MPa) Elongation at Break (%) 

1 25.0 0.1616 57.040 9.02 

3 25.0 0.1632 57.238 8.12 

4 25.0 0.1624 55.541 9.22 

6 25.0 0.1636 57.333 8.17 

7 25.0 0.1608 56.447 8.56 

Mean 25.0 0.1623 56.720 8.62 

S.D. 0.0 0.0011 0.743 0.50 

 
ตารางผนวก ก.16 คาตางๆ ที่วัดไดจากการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการ
ปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 4 แอมแปร และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 1% w/v 
 

ช้ินงานตัวอยาง Width (mm) Thickness (mm) Tensile strength (MPa) Elongation at Break (%) 

3 25.0 0.1634 57.802 7.68 

4 25.0 0.1636 57.961 9.16 

5 25.0 0.1638 58.124 7.48 

7 25.0 0.1652 57.393 8.49 

8 25.0 0.1608 59.124 8.62 

Mean 25.0 0.1634 58.081 8.28 

S.D. 0.0 0.0016 0.643 0.69 
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ตารางผนวก ก.17 คาตางๆ ที่วัดไดจากการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการ
ปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 4 แอมแปร และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 2% w/v 
 

ช้ินงานตัวอยาง Width (mm) Thickness (mm) Tensile strength (MPa) Elongation at Break (%) 

1 25.0 0.1678 58.144 7.82 

3 25.0 0.1672 57.420 8.29 

4 25.0 0.1720 59.274 8.47 

7 25.0 0.1850 59.335 8.35 

8 25.0 0.1854 59.025 7.75 

Mean 25.0 0.1755 58.640 8.14 

S.D. 0.0 0.0100 2.080 2.04 

 

ตารางผนวก ก.18 คาตางๆ ที่วัดไดจากการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการ
ปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 5 แอมแปร และไมมีการเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซาน 
 

ช้ินงานตัวอยาง Width (mm) Thickness (mm) Tensile strength (MPa) Elongation at Break (%) 

2 25.0 0.1882 47.745 21.14 

3 25.0 0.1764 48.301 18.30 

7 25.0 0.1754 50.957 24.48 

8 25.0 0.1812 48.640 23.17 

9 25.0 0.1690 50.129 19.44 

Mean 25.0 0.1780 49.154 21.30 

S.D. 0.0 0.0072 1.340 2.55 

 

ตารางผนวก ก.19 คาตางๆ ที่วัดไดจากการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการ
ปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 5 แอมแปร และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 0.25% w/v 
 

ช้ินงานตัวอยาง Width (mm) Thickness (mm) Tensile strength (MPa) Elongation at Break (%) 

5 25.0 0.1776 48.417 13.91 

6 25.0 0.1764 49.940 12.29 

7 25.0 0.1882 47.440 12.93 

9 25.0 0.1798 48.092 14.46 

Mean 25.0 0.1805 48.472 13.40 

S.D. 0.0 0.0053 1.059 0.97 
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ตารางผนวก ก.20 คาตางๆ ที่วัดไดจากการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการ
ปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 5 แอมแปร และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 0.5% w/v 
 

ช้ินงานตัวอยาง Width (mm) Thickness (mm) Tensile strength (MPa) Elongation at Break (%) 

3 25.0 0.1680 49.291 10.72 

4 25.0 0.1794 57.651 7.55 

7 25.0 0.1758 51.922 10.30 

8 25.0 0.1744 50.328 12.52 

10 25.0 0.1680 50.454 11.84 

Mean 25.0 0.1731 51.929 10.59 

S.D. 0.0 0.0050 3.333 1.91 

 

ตารางผนวก ก.21 คาตางๆ ที่วัดไดจากการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการ
ปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 5 แอมแปร และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 1% w/v 
 

ช้ินงานตัวอยาง Width (mm) Thickness (mm) Tensile strength (MPa) Elongation at Break (%) 

2 25.0 0.1822 55.391 7.28 

3 25.0 0.1704 61.187 5.59 

4 25.0 0.1702 57.947 7.81 

7 25.0 0.1698 57.565 8.21 

8 25.0 0.1822 56.804 6.77 

Mean 25.0 0.1750 57.779 7.13 

S.D. 0.0 0.0066 2.141 1.02 

 

ตารางผนวก ก.22 คาตางๆ ที่วัดไดจากการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการ
ปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 5 แอมแปร และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 2% w/v 
 

ช้ินงานตัวอยาง Width (mm) Thickness (mm) Tensile strength (MPa) Elongation at Break (%) 

1 25.0 0.1718 57.692 6.10 

2 25.0 0.1826 56.626 8.54 

3 25.0 0.1770 58.131 6.99 

7 25.0 0.1756 57.171 8.19 

Mean 25.0 0.1768 57.405 7.46 

S.D. 0.0 0.0045 0.651 1.12 
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ตารางผนวก ก.23 คาตางๆ ที่วัดไดจากการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการ
ปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 6 แอมแปร และไมมีการเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซาน 
 

ช้ินงานตัวอยาง Width (mm) Thickness (mm) Tensile strength (MPa) Elongation at Break (%) 

1 25.0 0.1722 48.647 18.27 

2 25.0 0.1788 49.219 13.85 

6 25.0 0.1700 48.688 15.48 

Mean 25.0 0.1737 48.851 15.87 

S.D. 0.0 0.0046 0.319 2.23 

 

ตารางผนวก ก.24 คาตางๆ ที่วัดไดจากการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการ
ปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 6 แอมแปร และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 0.25% w/v 
 

ช้ินงานตัวอยาง Width (mm) Thickness (mm) Tensile strength (MPa) Elongation at Break (%) 

1 25.0 0.1832 47.762 16.56 

3 25.0 0.1892 49.394 17.32 

4 25.0 0.1864 48.316 14.72 

5 25.0 0.1700 46.801 13.72 

8 25.0 0.1916 47.134 16.52 

Mean 25.0 0.1841 47.881 15.77 

S.D. 0.0 0.0085 1.027 1.49 
 

ตารางผนวก ก.25 คาตางๆ ที่วัดไดจากการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการ
ปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 6 แอมแปร และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 0.5% w/v 
 

ช้ินงานตัวอยาง Width (mm) Thickness (mm) Tensile strength (MPa) Elongation at Break (%) 

1 25.0 0.1856 48.618 12.79 

4 25.0 0.1858 48.299 10.44 

5 25.0 0.1714 49.763 12.62 

9 25.0 0.1918 47.624 13.61 

Mean 25.0 0.1837 48.576 12.36 

S.D. 0.0 0.0087 0.893 1.36 
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ตารางผนวก ก.26 คาตางๆ ที่วัดไดจากการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการ
ปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 6 แอมแปร และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 1% w/v 
 

ช้ินงานตัวอยาง Width (mm) Thickness (mm) Tensile strength (MPa) Elongation at Break (%) 

1 25.0 0.1948 55.080 6.68 

2 25.0 0.1856 54.841 7.09 

3 25.0 0.1828 56.130 6.15 

6 25.0 0.1750 56.409 7.06 

7 25.0 0.1840 57.549 6.06 

Mean 25.0 0.1844 56.002 6.61 

S.D. 0.0 0.0071 1.093 0.49 

 

ตารางผนวก ก.27 คาตางๆ ที่วัดไดจากการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการ
ปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 6 แอมแปร และเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ 2% w/v 
 

ช้ินงานตัวอยาง Width (mm) Thickness (mm) Tensile strength (MPa) Elongation at Break (%) 

2 25.0 0.1858 57.514 6.17 

4 25.0 0.1904 56.924 6.51 

5 25.0 0.1756 59.441 6.08 

6 25.0 0.1824 58.479 5.15 

9 25.0 0.1720 59.281 6.54 

Mean 25.0 0.1812 58.328 6.09 

S.D. 0.0 0.0075 1.096 0.56 
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ก-6 วิธีการทดสอบฤทธ์ิในการตอตานแบคทีเรีย และผลการทดลอง 
 

ตารางผนวก ก.28 ขั้นตอนการทดสอบฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียดวยเทคนิคการนับเชื้อแบคทีเรีย 
(Shake-flask culture) 
 

ขั้นตอนการเขี่ยเช้ือ (เลี้ยงเช้ือ) 
 

 

นําอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดของเหลว (Nutrient Broth) ที่อยูในหลอด
ทดลองมาเตรียมไว จากนั้นนําหวงถายเช้ือ (loop) มาลนไฟใน
ตะเกียงแอลกอฮอลใหรอนแดง รอใหเย็นในอากาศ 

 

 

จากนั้น loop มาเขี่ยเช้ือที่เปนโคโลนีเด่ียว (single colony) 

จํานวน 1 โคโลนี  แลวนําไปจุมในอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดของเหลว 
(Nutrient Broth) ที่เตรียมไว นําหลอดทดลองที่ไดไปบมในตูอบที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง  

 

  

หลังจากทําการบมเชื้อเสร็จแลว ทําการนับปริมาณเช้ือโดยใชฮีมาไซ
โตมิเตอร (Hemacytometer) เพ่ือตรวจสอบปริมาณของเช้ือ
แบคทีเรียวามีประมาณ 105 ตอ 1 มิลลิลิตรตามที่ตองการหรือไม 

 

      

โดยกอนการทดสอบนั้น ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียที่ได
เตรียมข้ึนโดยการสองดูดวยกลองจุลทรรศน พบวา S.aureus มี
รูปรางเปนพวงองุน และยอมติดสีมวง และ E.coli รูปรางเปน short 

rod และยอมติดสีชมพู ซ่ึงเปนเอกลักษณของแบคทีเรียทั้งสองชนิด 
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ตารางผนวกท่ี ก.28 ขั้นตอนการทดสอบฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียดวยเทคนิคการนับเชื้อแบคทีเรีย 

(Shake-flask culture) (ตอ) 

 

ขั้นตอนการทดสอบดวยเทคนิคการนับเชื้อแบคทีเรีย (Shake-flask method)   
 

 

นําอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดของเหลวท่ีมีปริมาณของเช้ือแบคทีเรียเริ่มตน
ประมาณ 105 ตอ 1 มิลลิลิตร ใสลงในหลอดทดลองเพ่ือเปนตัวกลาง
ในทดสอบ จากนั้นใสชิ้นงานตัวอยางขนาด 0.8x5 ตารางเซนติเมตร 

 

 

จากนั้นทําการเขยาหลอดทดลองดังกลาวดวยเครื่องบมเชื้อแบบ
เขยา (Shaking incubator) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
24 ชั่วโมง 

 

 

ตอมาใหเก็บสารละลายเชื้อตัวอยาง โดยการปเปตสารละลายจาก
หลอดทดลอง และทําการเจือจางใหเชื้อทดสอบมีความเขมขนลดลง
ครั้งละ 10 เทา (Ten-fold serial dilution) 

 
 

      

จากนั้นนําเช้ือที่ผานระดับการเจือจางตามท่ีตองการจํานวน 1 

มิลลิลิตร หยดลงในจานเลี้ยงเช้ือแลวเทอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดของแข็ง 
(Nutrient Agar) ลงไป เขยาเบาๆ ใหเขากัน 
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ตารางผนวก ก.28 ขั้นตอนการทดสอบฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียดวยเทคนิคการนับเชื้อแบคทีเรีย 

(Shake-flask culture) (ตอ) 

 

ขั้นตอนการทดสอบดวยเทคนิคการนับเชื้อแบคทีเรีย (Shake-flask method)   
 

 

นําไปบมในตูบมเชื้อ (Incubator) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 24 ชั่วโมง 

 

 

หลังจากนั้นใหนับจํานวนโคโลนีที่ไดเกิดข้ึนจากการทดสอบ และ
คํานวณปริมาณของเช้ือที่มีเหลืออยูในรูปแบบโคโลนีตอมิลลิลิตร 
(CFU/ml) และรอยละการลดลงของเชื้อแบคทีเรียหลังผานการ
ทดสอบ (%Reduction) 

  

 
 

ภาพผนวก ก.24 ฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ไมผานการปรับสภาพผิว 
และเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานที่ความเขมขนตางๆ ตอแบคทีเรียชนิด S.aureus และ E.coli 
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ภาพผนวก ก.25 ฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวย
กระไฟฟา 4 แอมแปร และเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานที่ความเขมขนตางๆ ตอแบคทีเรียชนิด 

S.aureus และ E.coli 

 

 
 

ภาพผนวก ก.26 ฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวย
กระไฟฟา 5 แอมแปร และเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานที่ความเขมขนตางๆ ตอแบคทีเรียชนิด 

S.aureus และ E.coli 
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ภาพผนวก ก.27 ฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียของฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวย
กระไฟฟา 6 แอมแปร และเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานที่ความเขมขนตางๆ ตอแบคทีเรียชนิด 

S.aureus และ E.coli 
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ภาคผนวก ข 

 

ตัวอยางการคํานวณ 
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ข-1 การคํานวณอัตราการซึมผานของไอนํ้า (Water vapor transmission rate) 

 ในการคํานวณอัตราการซึมผานไอน้ํานั้น เราจะตองอาศัยขอมูลจากกราฟระหวางน้ําหนักท่ี
เปลี่ยนแปลงไป (Wt-W0) กับเวลา ซ่ึงก็คือคาความชันของกราฟ เพ่ือนํามาหาคาอัตราการซึมผานของ
ไอน้ํา (WVTR) ดังสมการ 
 

อัตราการซึมผานของไอน้ํา (g/m2∙day)= 
ความชันของกราฟ

พ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนไอน้ํา
×24 

 

เม่ือพ้ืนที่แลกเปลี่ยนไอน้ํามีคาเทากับ 1.77×10-4 ตารางเมตร 
 

ตัวอยางการคํานวณ 

 

 
 

ภาพผนวก ข.1 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับเวลาของฟลม
พอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 4 A. และไมมีการเคลือบผิวดวยไคโตซาน 

 

จากสมการความสัมพันธของกราฟในขางตน จะเห็นวากราฟมีความชันเทากับ 0.0005 g/hour 

 

อัตราการซึมผานของไอน้ํา (g/m2∙day)= 
0.0005

1.77×10-4
× 24 = 67.906 
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ข-2 การคํานวณหาปริมาณของไคโตซานบนฟลมพอลิเมอรเบลนด 
  

ปริมาณของไคโตซาน =
N1V1

1000
×161.06 g/mol chitosan 

 

เม่ือ N1 คือความเขมขนของสารละลายกรดซัลฟูริก (H2SO4) ซ่ึงมีความเขมขน 0.01 โมลตอลิตร  และ 
V1 คือปริมาตรของสารละลายกรดซัลฟูริกท่ีใชในการไทเทรต (มิลลิลิตร) 
 

ตัวอยางการคํานวณ 

 

ตารางผนวก ข.1 ปริมาตรสารละลายกรดซัลฟูริกท่ีใชในการไทเทรต (มิลลิลิตร) ของฟลมพอลิเมอร
เบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 4 A และมีการเคลือบผิวดวยไคโตซาน 2% w/v 
 

ช้ินงานตัวอยาง V1 (มิลลิลิตร) 
ฟลมพอลิเมอรเบลนดท่ีผานการปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 4 A 

7.3 
และมีการเคลือบผิวดวยไคโตซาน 2% w/v 

 

ปริมาณของไคโตซาน =
(0.01)(7.3)

1000
×161.06 = 0.1176 g/mol chitosan  

 

 การแปลงหนวยใหอยูใน ไมโครกรัมตอตารางเซนติเมตร (μg/cm2) โดยที่พ้ืนท่ีของชิ้นงานที่
นํามาทดสอบมีคาเทากับ 32.258 ตารางเซนติเมตร 
 

0.1176 g∙
μg

10-6g
∙

1

32.258 cm2
 = 364.56 μg/cm2  
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ข-3 การคํานวณปริมาณของเชื้อท่ีมีเหลืออยูในรูปแบบโคโลนีตอมิลลิลิตร (CFU/ml) 

 

จํานวนโคโลนีตอมิลลิลิตร (CFU/ml) =
จํานวนโคโลนีแบคทีเรียโดยเฉลี่ย

10-n∙ปริมาตรของเช้ือที่นํามาเล้ียงบนอาหาร (มิลลิลิตร)
 

 

เม่ือ n คือ จํานวนครั้งของการเจือจาง และปริมาตรของเช้ือที่นํามาเล้ียงบนอาหารเทากับ 1 มิลลิลิตร 
 

ตัวอยางการคํานวณ 

 ในที่นี้ขอยกตัวอยางเปนฟลมพอลิเมอรเบลนดที่ผานการปรับสภาพผิวดวยกระแสไฟฟา 4 A.

และมีการเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานที ่ 2% โดยน้ําหนักตอปริมาตร ซ่ึงหลังจากการทดสอบ
พบวาจะมีจํานวนโคโลนีแบคทีเรียโดยเฉลี่ยเทากับ 25.5 และมีจํานวนครั้งในการเจือจางเทากับ 3 

 

จํานวนโคโลนีตอมิลลิลิตร (CFU/ml) =
25.5

10-3∙1
= 25500 CFU/ml 

 

ข-4 การคํานวณรอยละการลดลงของเชื้อแบคทีเรียหลังผานการทดสอบ (%Reduction) 

 

รอยละการลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%Reduction) = 
B-A

B
×100 

 

โดยท่ี B และ A คือจํานวนแบคทีเรียท่ีมีชีวิตอยูหลังผานการทดสอบ (CFU/ml) ในกรณีชิ้นงาน
ตัวอยางไมเคลือบไคโตซานและเคลือบไคโตซาน ซ่ึงมีคาเทากับ 26,050,000 และ 25,500 CFU/ml 

ตามลําดับ 26,050,000 

 

ตัวอยางการคํานวณ 

 

รอยละการลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%Reduction) = 
26,050,000 - 25,500

26,050,000
×100 = 99%  
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ข-5 การคํานวณความเปนผลึก (%Xc) 

 

%Xc=
(∆Hm -∆Hc)

∆Hf
° ×

100%

w
 

 

 เม่ือ ∆Hm  คือพลังงานความรอนท่ีใชในการหลอมเหลวผลึก (J/g) ไดจากพ้ืนที่ใตพีคท่ีบงบอก
ถึงการหลอมในขั้นตอนการใหความรอนครั้งที่หนึ่งจาก DSC thermogram, ∆Hc คือพลังงานความ
รอนที่ใชในการตกผลึก (J/g) ไดจากพ้ืนที่ใตพีคท่ีบงบอกถึงการตกผลึกเพ่ิมในขั้นตอนการใหความรอน
ครั้งที่หนึ่งจาก DSC thermogram, ∆Hf

°  คือพลังงงานความรอนท่ีใชในการหลอมเหลวผลึก (J/g) 

สําหรับพอลิเมอรที่มีความเปนผลึก 100% ซ่ึงมีคาเทากับ 93 J/g สําหรับ PLA, W คือสัดสวนของพอ
ลิเมอรองคประกอบที่สนใจในพอลิเมอรเบลนด 
 

ตัวอยางการคํานวณความเปนผลึกของ PLA ในพอลิเมอรเบลนด 
 

 
ภาพผนวก ข.2 ภาพประกอบการคํานวณความเปนผลึกของ PLA ในพอลิเมอรเบลนด 

 

∆Hf
°  เทากับ 93 J/g และสัดสวนของ PLA ในพอลิเมอรเบลนดเทากับ 0.9 

จากภาพผนวก ข.2 ∆Hm = 20.79 J/g, ∆Hc= 14.52 J/g 

 

%Xc=
(20.79-14.52)

93
×

100%

0.9
= 7.49% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

การนําเสนอผลงานวิจัย 
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