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54402204 : สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร
คําสําคัญ : พอลิเ อที ลีนความหนาแนนต่ํา , เอที ลีนไวนิลอะซิเตต, ฟลมตานแบคทีเ รีย , บรรจุภัณฑ
อาหาร, สารสกัดจากธรรมชาติ
เกษมสันต วัฒนะนาวินรัตน : การพัฒนาฟลมตานแบคทีเรียพอลิเอทีลีนความหนาแนนต่ํา
กับ เอที ลีนไวนิลอะซิเตตผสมสารสกั ดจากธรรมชาติเพื่อใชในบรรจุภัณฑ อาหาร. อาจารยที่ ปรึก ษา
วิทยานิพนธ : ผศ.ดร.พูนทรัพย ตรีภพนาถกูล. 113 หนา.
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาฟลมบรรจุอาหารพอลิเอทีลีนความหนาแนนต่ํา
(LDPE) ผสมเอทีลีนไนนิลอะซิเตต (EVA) ใหมีสมบัติตา นเชื้อแบคทีเรียได โดยการเติมสารสกัดจาก
ธรรมชาติ 5 ชนิด ไดแก สารสกัดจากเปลือกเงาะ สารสกัดจากเปลือกมังคุด น้ํามันหอมระเหยกานพลู
น้ํามันหอมระเหยโหระพา และน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย ผสมดวยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู แลวนําไป
ขึ้นรูปโดยกระบวนการเปาฟลม งานวิจัยในสวนแรกศึกษาความเขากันไดของฟลม ผสมระหวาง LDPE กับ
EVA ดวยเทคนิค DSC (Differential scanning calorimetry) และการสองกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
พบวา LDPE กับ EVA ไมสามารถผสมเปนเนื้อเดียวกันได และพบวาอนุภาคของ EVA สามารถกระจายตัว
ไดดีในเฟส LDPE เมื่อเติมลงไปไมเกิน 10% โดยน้ําหนัก จากนั้นศึกษาสมบัตเิ ชิงกลของฟลมผสมระหวาง
LDPE กับ EVA พบวาคา Elongation at break และ Tensile strength สูงขึ้น แตคา Young’s
modulus ลดลงเมื่อเทียบกับฟลม LDPE บริสุทธิ์ตามสัดสวน EVA ที่เติมลงไปซึ่งเปนไปตามกฎการผสม
ในสวนที่ 2 ศึกษาผลของสารสกัดจากธรรมชาติตอสมบัตกิ ารยับยัง้ แบคทีเรีย พบวาฟลม ทีผ่ สมสารสกัด
จากเปลือกเงาะ ไมสามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราไดเนื่องจากสารแทนนินเกิดการ
เสื่อมสภาพระหวางการขึ้นรูป
สวนฟลม ทีผ่ สมสารสกัดจากเปลือกมังคุดพบวาไมสามารถยับยั้ง
เชื้อจุลินทรียไดเชนกัน นอกจากนี้ยงั พบวาสารสกัดทัง้ 2 ชนิดนี้ทําใหคา Elongation at break, Tensile
strength และ Young’s modulus ลดลงเมื่อเทียบกับฟลมที่ไมผสมสารสกัดอีกดวย สวนฟลมที่ผสม
น้าํ มันหอมระเหยทัง้ 3 ชนิดพบวาสามารถยับยัง้ แบคทีเรียและเชื้อราในอาหารเหลวและมะเขือเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ ยกเวนฟลม ทีผ่ สมน้ํามันโหระพาไมสามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus และ E. coli ได
เนื่องจากความเขมขนของน้ํามันไมมากพอ
นอกจากนี้ยังพบวาน้ํามันหอมระเหยเหลานี้ทําใหคา
Elongation at break เพิ่มขึ้น แต Tensile strength และ Young’s modulus ลดลง เพราะน้ํามันหอม
ระเหยเหลานีส้ ามารถประพฤติตัวเปนพลาสติกไซเซอรได
อีกทั้งยังทําใหอัตราการซึมผานของกาซ
ออกซิเจนและไอน้ําเพิม่ ขึ้นอีกดวย สุดทายนําฟลม ที่เก็บไวที่อุณหภูมิหอ ง ณ เวลา 1 สัปดาหมาทดสอบ
พบวาความเขมขนของน้ํามันลดลงตามปฏิกริ ิยาอันดับที่ 1 โดยที่สมบัติเชิงกลเปลี่ยนแปลงไปเล็กนอย
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KASEMSAN WATTANANAWINRAT : DEVELOPMENT OF ANTIMICROBIAL LDPEEVA FILM INCORPORATED WITH PLANT EXTRACT FOR FOOD PACKAGING. THESIS ADVISOR
: ASST.PROF. POONSUB THREEPOPNATKUL. 113 pp.
The main objective of this research is to develop food packaging films to be
active in antibacterial by adding 5 plant extracts. The extract, LDPE and EVA were mixed
together with twin-screw extruder and then films were produced by blown-film extruder.
The miscibility of blended film between LDPE and EVA were evaluated by DSC and SEM.
LDPE and EVA were immiscible but EVA particles had been well-dispersed in LDPE phase
when EVA was added up to 10%wt. The mechanical properties of the LDPE-EVA blended
films were found that the more EVA content it was, the higher elongation at break and
tensile strength it would be. Whereas Young’s modulus was lower according to the
mixing rule. The second part was to focus on antimicrobial and mechanical properties of
the LDPE-EVA blended films incorporated with plant extracts. The film incorporated with
rambutan peel extract could not inhibit growth rate of microorganism because of
degradation of tannin. The same result was found in the film incorporated with
mangosteen peel extract. Additionally, two kinds of these extracts are the reasons of
mechanical properties drop down. The film incorporated with 3 kinds of essential oils
could inhibit the growth rate of microorganisms effectively except the one with sweet
basil oil. It could not inhibit S. aureus and E. coli because of the inadequacy of oil
concentration. The essential oil could act as plasticizer to increase elongation at break
with the sacrifice of tensile strength and young’s modulus. Moreover, water vapour and
oxygen gas transmission rate of the film increased with adding essential oils. Finally,
evaporation rate of essential oil in the films which were exposed in room temperature
corresponded to the first-order rate law while the mechanical properties slightly
changed.
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กติ ติกรรมประกาศ
งานวิจัยทั้ ง หมดและวิท ยานิพนธฉบับ นี้สําเร็จ ลุลวงไปดวยดี โดยความชวยเหลือ จากผูชว ย
ศาสตราจารย ดร.พูนทรัพย ตรีภพนาถกูล อาจารยที่ ปรึกษางานวิจัย ผูคอยชวยใหคําปรึกษาแนะนํา
รวมถึงชี้แนะวิธีการวิเคราะหผลการทดลองที่ไดจากการทําการวิจัยมาโดยตลอด ตลอดจนตรวจสอบแกไข
ความเรียบรอยของวิทยานิพนธฉบับนี้อยางละเอียดถี่ถวน และขอขอบคุณอาจารยทุกทานที่ไดเคยสั่งสอน
ขาพเจามา ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช าวิ ท ยาการและวิ ศ วกรรมวั ส ดุ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโ ลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหความอนุเคราะหสถานที่สําหรับทํา วิจัยและเครื่องมือทดสอบ
และที่ ข าดไม ไ ดคือ ศูน ยค วามเป นเลิ ศแหง ชาติ ดา นปโ ตรเลีย ม ปโ ตรเคมี และวัส ดุขั้น สูง ที่ ใ หค วาม
อนุเคราะหทุนการศึกษาและเงินทุนสนับสนุนในการทําวิจัยนี้
ขอบคุณบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ที่ใหความอนุเคราะหเม็ดพลาสติกเอทีลีนไวนิล
อะซิเตต ในการทําวิจัย
ขอบคุณบริษัท นิวแหลมทองฟูดส อินดัสทรีส จํากัด ที่ใหความอนุเคราะหเปลือกเงาะสด
ขอบคุณคุณพินิจ เจียนระลึก นักวิทยาศาสตรประจําภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คุณ
ไพโรจน ตั้งศุภธวัช นายชางเทคนิคประจําภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ สําหรับการอํานวยความ
สะดวกเรื่องเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการทําการวิจัยครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี รวมไปถึงเจาหนาที่
สํานักงานภาควิชาที่อํานวยความสะดวกทางดานการเงินและเอกสารตางๆ
ขอบคุ ณ ภาควิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร -และเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดใหความอนุเคราะหใหผูวิจัยใชสถานที่ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ใน
การทดสอบสมบั ติก ารต านทานตอ เชื้อ แบคที เ รีย โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณ ทิ พาภรณ ทรัพ ยส มบูร ณ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่คอยใหคําปรึกษาแนะนํา ใหความรูเบื้องตน
และคอยใหความชวยเหลือในการทดสอบสมบัติการตานทานตอเชื้อแบคทีเรีย
ขอขอบคุณเพื่อนๆ ปริญญาโทและพี่นองนักศึกษาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุทุกทาน
รวมทั้งเพื่อนทุกท านของผูวิจัย สําหรับความมี น้ําใจ ความชวยเหลือ และกําลังใจที่มี ใหเ สมอมา และ
สุดทายขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และพี่ๆ ในครอบครัวที่สงเสียเลี้ยงดู และกําลังใจที่ดี รวมถึงการ
ดูแลชวยเหลือตลอดมา จนกระทั่งงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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วัตถุดิบ (Materails)
เครื่องมือ
วิธีดําเนินการวิจัย
การสกัดสารสกัดจากเปลือกเงาะ
กระบวนการหลอมผสมเม็ดพลาสติก
กระบวนการเปาขึ้นรูปฟลม พลาสติก

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ช

หนา
ง
จ
ฉ
ฌ
ฎ
1
1
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2
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3
4
4
4
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6
7
8
13
13
15
19
19
19
20
20
20
21

การทดสอบสมบัติทางความรอนของฟลม LDPE ผสม EVA ดวยเทคนิค Differential
scanning calorimetry (DSC)
22
การศึกษาสัณฐานวิทยาของฟลม LDPE ผสม EVA ดวยเทคนิค Scanning electron
microscopy (SEM)
22
การทดสอบสมบัติเชิงกลดวยการดึงยืด ของฟลม LDPE ผสม EVA
23
การพิสูจนเอกลักษณของสารสกัดจากเปลือกเงาะดวยเทคนิค Fourier transform
infrared spectroscopy (FT-IR)
23
การศึกษาการสลายตัวทางความรอนของสารสกัดจากเปลือกเงาะดวยเทคนิค
Thermogravimetric analysis (TGA)
23
การตรวจวัดความเขมขนที่เหลือของสารสกัดจากธรรมชาติในฟลมหลัง
กระบวนการขึ้นรูป
23
การทดสอบสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
24
การทดสอบสมบัติการซึมผานของออกซิเจนและไอน้ํา
24
การทดสอบสมบัติการยับยั้งเชื้อราและการเนาเสียของอาหาร
24
25
4 ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง
ศึกษาผลของปริมาณ EVA ในฟลม ตอความเขากันได และสมบัติเชิงกลของฟลม LDPE 25
ผลของปริมาณ EVA ตอสมบัติความเขากันไดของฟลม LDPE
25
ผลของปริมาณ EVA ตอสมบัตเิ ชิงกลของฟลม LDPE
29
ศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารสกัดจากธรรมชาติตอสมบัติของฟลม LDPE ผสม
33
EVA
ผลของสารสกัดจากเปลือกเงาะตอสมบัติของฟลม LDPE ผสม EVA
33
ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดตอสมบัติของฟลม LDPE ผสม EVA
40
ผลของน้ํามันหอมระเหยตอสมบัติของฟลม LDPE ผสม EVA
44
5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
59
สรุปผลการวิจัย
59
ขอเสนอแนะ
60
61
รายการอางอิง
ภาคผนวก
70
ภาคผนวก ก ขอมูลและผลการทดสอบสมบัติตางๆ
71
ภาคผนวก ข การคํานวณ
93
ภาคผนวก ค การนําเสนอผลงานวิจัย
100
ประวัติผูวจิ ัย
113
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สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

หนา
ตัวอยางสารยับยั้งแบคทีเรียที่ใชในบรรจุภัณฑอาหาร
7
คาการละลายของ LDPE, EVA และสารสําคัญในน้ํามันหอมระเหย
14
การใชสารยับยั้งแบคทีเรียในบรรจุภัณฑอาหาร
15
สัดสวนการผสมระหวาง LDPE และ EVA
21
21
สัดสวนการผสมระหวาง LDPE, EVA และสารสกัดจากธรรมชาติ
ความยาวของอนุภาค EVA ในฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่สัดสวนตางๆ
28
หมูฟงกชันที่ตําแหนงพีคตางๆ ของสเปกตรัม FTIR ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ
34
อุณหภูมิการสลายตัว และสารที่สลายตัวในแตละขั้นของสารสกัดจากเปลือกเงาะ
36
ประสิ ท ธิภ าพการยับ ยั้ง เชื้ อแบคที เ รี ยของฟลม ที่ ผ สมสารสกั ด จากเปลือ กเงาะและสาร
สกัดจากเปลือกเงาะบริสทุ ธิ์
37
ภาพถายมะเขือ เทศที่ บ รรจุในฟลม ผสมสารสกั ดจากเปลือ กเงาะ เปรียบเที ยบกั บ ฟลม ที่
ไมผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
37
ประสิท ธิภาพการยับ ยั้ง เชื้อ แบคที เ รียของฟลม ที่ ผ สมสารสกั ดจากเปลือ กมั ง คุดและสาร
สกัดจากเปลือกมังคุดบริสุทธิ์
40
ภาพถายมะเขือเทศที่บ รรจุในฟลม ผสมสารสกั ดจากเปลือกมั งคุด เปรียบเทียบกั บฟลม ที่
ไมผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
41
การเปรียบเที ยบสมบัติการดึงยืดของฟลม ที่ผสมสารสกั ดจากเปลือกเงาะ และฟลมที่ผสม
43
สารสกัดจากเปลือกมังคุด 0.5% โดยน้ําหนัก
ความเขม ขนของน้ํามั นหอมระเหยที่เ หลือ และประสิท ธิภาพการยับ ยั้ง เชื้อแบคทีเ รียของ
ฟลมทีผ่ สมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด
45
สารสําคัญ ในน้ํามันหอมระเหย โครงสรางทางเคมีของสารสําคัญ และคาการละลายของ
สารสําคัญในน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด
46
ภาพถ า ยมะเขื อ เทศที่ บ รรจุ ใ นฟ ลม ผสมน้ํ ามั น หอมระเหยแต ล ะชนิ ด เปรี ย บเที ย บกั บ
ฟลมที่ไมผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
48
51
อัตราการซึมผานของกาซออกซิเจนและไอน้ําของฟลมชนิดตางๆ
คาคงที่ปฏิกิริยาและเวลาครึ่งชีวิตของน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด
55
ความเขม ขนของน้ํามั นหอมระเหยที่ เ หลือแตล ะชนิดที่ เ วลาตางๆ เที ยบกั บ ความเขม ขน
เริ่มตน 100%
56
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หนา
ก.1
สมบัตกิ ารดึงยืดของฟลมหลังกระบวนการขึ้นรูป
77
ก.2
สมบัตกิ ารดึงยืดของฟลมหลังปลอยฟลมทิง้ ไวในสภาวะบรรยากาศ 1 สัปดาห
78
ข.1
ความเขมขนของเชื้อแบคทีเรียและคา Dilution factor ที่ไดจากการเจือจางเปนลําดับ 97
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สารบัญภาพ
ภาพที่
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
3.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
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4.10

หนา
โครงสรางทางเคมีของ LDPE, LLDPE และ HDPE
4
โครงสรางทางเคมีของ EVA
5
การแพรของสารยับยัง้ แบคทีเรียในระบบบรรจุภัณฑทสี่ ัมผัสกับอาหารโดยตรง
6
การแพรของสารยับยัง้ แบคทีเรียในระบบบรรจุภัณฑที่มีชองวางเหนืออาหาร
6
7
ภาพจําลองแบคทีเรีย S. aureus
ภาพจําลองแบคทีเรีย E.coli
7
โครงสรางทางเคมีของ Gallic acid, Ellagic acid, Corilagin และ Geraniin
9
โครงสรางทางเคมีของ Hydrolysable tannin ทั่วไป
10
โครงสรางทางเคมีของ Condense tannin ที่พบบอย
10
โครงสรางทางเคมีของ α-mangostin
11
โครงสรางทางเคมีของ Eugenol
11
โครงสรางทางเคมีของ Linalool และ Estragole
12
12
โครงสรางทางเคมีของ Cinnamaldehyde และ Cinnamic acid
กลไกทั่วไปในการขัดขวางหนาที่ของเยื่อหุมเซลลแบคทีเรีย ดวยน้ํามันหอมระเหย
13
เครื่องเปาฟลมที่ใชในงานวิจัย
22
กราฟ DSC ของฟลมผสม LDPE และ EVA ที่สัดสวนตางๆ
25
26
หมูเอทีลีนในสายโซ LDPE และ EVA
ความใสของฟลม ผสม LDPE และ EVA ที่สัดสวนตางๆ
27
ภาพพื้นที่หนาตัดตามทิศทาง Transverse direction ของฟลม LDPE ผสม EVA (a) 0%,
(b) 2.5%, (c) 10% และ (d) 20% โดยน้ําหนักทีก่ ําลังขยาย 5000 เทา
28
กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียดของฟลม LDPE ผสม EVA ใน
สัดสวนตางๆ
29
ขั้นตอนการเสียรูปของพอลิเมอรกึ่งผลึก
30
คา Elongation at break (%) ของฟลม LDPE ที่ผสม EVA 0, 2.5, 10, 20 และ 100 %
31
โดยน้ําหนักที่ไดจากการทดลอง เปรียบเทียบกับกฎการผสม
คา Tensile strength (MPa) ของฟลม LDPE ที่ผสม EVA 0, 2.5, 10, 20 และ 100 %
โดยน้ําหนักที่ไดจากการทดลอง เปรียบเทียบกับกฎการผสม
32
คา Young’s modulus (MPa) ของฟลม LDPE ที่ผสม EVA 0, 2.5, 10, 20 และ 100 %
โดยน้ําหนักที่ไดจากการทดลอง เปรียบเทียบกับกฎการผสม
32
สเปกตรัม FTIR ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ
33
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หนา
โครงสรางทางเคมีของ Geraniin
34
กราฟ TGA ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ
35
คา Elongation at break ของฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติมสารสกัดจากเปลือก
เงาะในสัดสวนตางๆ
38
คา Tensile strength ของฟลม ผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติมสารสกัดจากเปลือกเงาะ
ในสัดสวนตางๆ
38
คา Young's modulus ของฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติมสารสกัดจากเปลือกเงาะ
ในสัดสวนตางๆ
39
ภาพ SEM ของฟลม LDPE ผสม EVA 10% ที่เติมสารสกัดจากเปลือกเงาะ 4% โดยน้ําหนัก
ที่กําลังขยาย 5000 เทา
39
กราฟ TGA ของสารสกัดจากเปลือกมังคุด
41
คา Elongation at break ของฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติมสารสกัดจากเปลือก
มังคุดในสัดสวนตางๆ
42
คา Tensile strength ของฟลม ผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติมสารสกัดจากเปลือกมังคุด
ในสัดสวนตางๆ
43
คา Young's modulus ของฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติมสารสกัดจากเปลือก
มังคุดในสัดสวนตางๆ
43
ภาพ SEM ของฟลม LDPE ผสม EVA 10% ที่เติมสารสกัดจากเปลือกมังคุด 1% โดยน้ําหนัก
43
ที่กําลังขยาย 2000 เทา
ความใสของฟลม ทีผ่ สมสารสกัดจากเปลือกมังคุดและเปลือกเงาะทีส่ ัดสวนตางๆ
44
คา Elongation at break (%) ของฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด
49
คา Tensile strength (MPa) ของฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด
49
คา Young’s modulus (MPa) ของฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด
51
ความใสของฟลม ทีผ่ สมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดทีส่ ัดสวนตางๆ
52
ความเขมขนของของมันหอมระเหยในฟลมที่วัดได ณ เวลาตางๆ
53
กราฟระหวาง ln([A]t-[A]∞) กับเวลาในการระเหย (วัน) ของน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด 54
คา Elongation at break ของฟลมทีผ่ สมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดที่เวลาตางๆ
55
คา Tensile strength ของฟลม ทีผ่ สมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดที่เวลาตางๆ
57
คา Young’s modulus ของฟลม ทีผ่ สมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดที่เวลาตางๆ
58
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ภาพผนวก
ก.1
ก.2
ก.3
ก.4
ก.5
ก.6
ก.7
ก.8
ก.9
ก.10
ก.11
ก.12
ก.13
ก.14
ก.15
ก.16
ก.17
ก.18
ก.19
ก.20
ข.1
ข.2
ข.3

กราฟ DSC ของฟลม LDPE บริสทุ ธิ์
กราฟ DSC ของฟลม LDPE ผสม EVA 2.5% โดยน้ําหนัก
กราฟ DSC ของฟลม LDPE ผสม EVA 10% โดยน้ําหนัก
กราฟ DSC ของฟลม LDPE ผสม EVA 20% โดยน้ําหนัก
กราฟ DSC ของฟลม EVA บริสทุ ธิ์
กราฟ DSC ของฟลม EVA บริสทุ ธิ์
กราฟ DSC ของฟลมผสมน้ํามันหอมระเหยโหระพา 4% โดยน้ําหนัก
กราฟ DSC ของฟลมผสมน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย 4% โดยน้ําหนัก
กราฟ FT-IR ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ
กราฟ TGA และอนุพันธของ TGA ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ
ภาพถายจํานวนโคโลนีของเชื้อ S. aureus ของฟลมผสมน้ํามันใบกานพลู
ภาพถายจํานวนโคโลนีของเชื้อ S. aureus ของฟลมผสมน้ํามันโหระพา
ภาพถายจํานวนโคโลนีของเชื้อ S. aureus ของฟลมผสมน้ํามันเปลือกอบเชย
ภาพถายจํานวนโคโลนีของเชื้อ S. aureus ของฟลมผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด
ภาพถายจํานวนโคโลนีของเชื้อ S. aureus ของฟลมผสมสารสกัดจากเปลือกเงาะ
ภาพถายจํานวนโคโลนีของเชื้อ E. coli ของฟลมผสมน้ํามันกานพลู
ภาพถายจํานวนโคโลนีของเชื้อ E. coli ของฟลมผสมน้ํามันโหระพา
ภาพถายจํานวนโคโลนีของเชื้อ E. coli ของฟลมผสมน้ํามันเปลือกอบเชย
ภาพถายจํานวนโคโลนีของเชื้อ E. coli ของฟลมผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด
ภาพถายจํานวนโคโลนีของเชื้อ E. coli ของฟลมผสมสารสกัดจากเปลือกเงาะ
กราฟมาตรฐานของน้ํามันหอมระเหยใบกานพลู
กราฟมาตรฐานของน้ํามันหอมระเหยโหระพา
กราฟมาตรฐานของน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของเรือ่ ง
บรรจุภัณฑอาหารสวนใหญมกั ทําจากเทอรโมพลาสติกประเภทโอลิฟน เชน พอลิเอทีลีน
ชนิดความหนาแนนสูง (HDPE) พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนต่ํา (LDPE) และ พอลิเอทีลีนความ
หนาแนนต่ําเชิงเสน (LLDPE) เนื่องจากมีสมบัติที่ดกี วาวัสดุอื่น เชน ราคาถูก น้ําหนักเบา มีความ
แข็งแรง และทนทานตอการกัดกรอนจากสารเคมี LDPE จัดเปนวัสดุหนึ่งที่นิยมใชมากทีส่ ุดใน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑอาหารเพราะมีความเหนียว และยืดไดมากโดยไมทําปฏิกิริยากับอาหารที่
บรรจุ [1, 2] อยางไรก็ตามการใชบรรจุภัณฑทที่ ําจาก LDPE ก็มีขอจํากัดในการตานแบคทีเรียที่
เกิดขึ้นในอาหาร ซึ่งในปจจุบันมีการพัฒนาบรรจุภัณฑทสี่ ามารถทําปฏิกริ ิยากับอาหาร และยังคง
รักษาคุณภาพอาหารและความปลอดภัยสําหรับผูบ ริโภคได เชน การควบคุมปริมาณออกซิเจน
ความชื้น และเอทิลีน ในอาหารที่วองไวตอสารดังกลาว รวมทั้งการใชสารยับยัง้ แบคทีเรียและ
จุลินทรีย ผสมลงในบรรจุภัณฑอาหารที่ตอ งการความปลอดภัยจากเชื้อแบคทีเรีย หรือจุลินทรีย [3]
ในอดีตที่ผานมา เราสามารถบรรจุสารตานแบคทีเรียลงไปในซองเล็กๆ แลวบรรจุหบี หอไป
พรอมกับผลิตภัณฑ คลายซองดูดออกซิเจน และความชื้น แตในปจจุบัน นิยมใสสารตานแบคทีเรียลง
ไปในฟลมพอลิเมอรโดยตรง เชน กรดอินทรีย [4-7] ไนซิน [8, 9] หรือ โลหะเงิน [10, 11] ซึ่งสามารถ
ตานแบคทีเรียไดหลายชนิด อยางไรก็ตามผลผลิตที่มกี ารปนเปอนของสารเคมีพบวาไมเปนที่ตองการ
ของผูบริโภค ดังนั้นเพื่อลดปญหาจากการใชสารเคมีทสี่ งผลกระทบตอมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม จึง
มีการใชสารสกัดจากธรรมชาติทดแทนสารเคมีเพื่อยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย โดยสาร
สกัดธรรมชาติที่นํามาใชสวนมากนั้นมักมาจากพืช เชน กานพลู ตะไคร กะเพรา โหระพา กระเทียม
สะระแหน ขมิ้นชัน รวมทั้งสารสกัดจากเปลือกผลไม ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
ไดหลายชนิด [12-15] การใชสารสกัดจากธรรมชาติเปนสารตานแบคทีเรียนี้ ไดรับความสนใจอยาง
มาก เนื่องจากวาสามารถหาไดงาย มีความเปนพิษนอย และสลายตัวทางชีวภาพไดดีกวาเมื่อเทียบกับ
ยาปฏิชีวนะ หรือสารถนอมอาหารอื่นๆ [16]
จากงานวิจัยของ รศ.ดร.ภาณุวัฒน สรรพกุล [17] พบวามีความเปนไปไดที่จะผสมน้ํามันหอม
ระเหยโหระพา ลงในฟลม LDPE โดยผานกระบวนการเปาอัดรีด แมวาจะมีการระเหยหรือสูญเสีย
น้ํามันหอมระเหยที่เติมลงไปบางหลังผานกระบวนการ แตก็ยังพบวาฟลมยังมีประสิทธิภาพในการตาน
แบคทีเรีย แมจะเก็บฟลมไวเปนเวลานาน นอกจากนี้ในงานวิจัยของ Andrea [18] ยังพบวาฟลมที่ขึ้น
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รูปผานกระบวนการเปาอัดรีดผสมน้ํามันหอมระเหยดวยวิธีการปรับปรุงผิวดวยไอออน มีประสิทธิภาพ
ในการตา นเชื้อ แบคที เ รีย ต่ํา กว าฟ ลม ที่ ขึ้ นรู ป จากการผสมน้ํ ามั นหอมระเหยโดยตรง แลว ผา น
กระบวนการเปาอัดรีดโดยที่ไมไดผานการปรับปรุงผิว ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาฟลมบรรจุ ภัณฑอาหารในเชิง อุตสาหกรรมที่ใชอยูในปจจุบันซึ่งขึ้นรูปฟลมดวยกระบวนการเปาอัดรีดโดยไม
จําเปนตองผานการปรับปรุงผิว ใหมีความสามารถตานแบคทีเรียโดยใชสารสกัดจากธรรมชาติ 5 ชนิด
ไดแก สารสกัดจากเปลือกเงาะ สารสกัดจากเปลือ กมังคุด น้ํามันหอมระเหยใบกานพลู น้ํามันหอม
ระเหยโหระพา และน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย เพื่อยืดอายุในการจัดเก็บอาหารใหนานขึ้นโดยไม
ทําใหสมบัติอนื่ ๆ ของฟลมเปลี่ยนแปลงไปมากนัก ดังนั้นในโครงการวิจัยนี้จึงมุงเนนการปรับปรุงฟลม
บรรจุภัณฑ อาหารที่ใชในอุตสาหกรรมชนิด LDPE ซึ่ง เปนที่นิยมใชบ รรจุอาหารประเภทเนื้อสัตว
เพื่อใหมี สมบัติในการยับ ยั้ง และปองกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย นอกจากนี้ ทางผูวิจัยไดนํา
เอทีลีนไวนิลอะซิเตต (Ethylene vinyl acetate, EVA) มาผสมกับ LDPE เพื่อแกปญหาในการระเหย
งายของสารสกัดจากธรรมชาติระหวางกระบวนการเปาขึ้นรูปฟลมที่ใชอุณหภูมิสูง อีกดวย [17, 19]
นอกจากนี้ยังไดศึกษาถึงสมบัติเชิงกล ไดแก สมบัติการดึงยืด สมบัติการซึมผานของน้ํา และออกซิเจน
เพื่อตรวจสอบวาสารสกัดจากธรรมชาติที่เติมลงไปมีผลตอสมบัติดังกลาวหรือไม พรอมทั้งวิเคราะห
เปรียบเทียบสารสกัดจากธรรมชาติแตละชนิด เพื่อใหไดสูตรที่เหมาะสมที่สุดในการนําไปประยุกตใช
ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑประเภทฟลมหอ อาหารสด เชน ผัก เนื้อสัตว เพื่อเปนแนวทางสําหรับ
พัฒนาบรรจุภัณฑอาหารสดประเภทตางๆ ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมการใชสารตานแบคทีเรียจาก
ธรรมชาติแลว ยังไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ เหมาะสมสําหรับสินคาเกษตรสําหรับการสงออกตอไป
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจยั
1.2.1 ศึกษาผลของปริมาณ EVA ในฟลมตอความเขากันได และสมบัติเชิงกลของฟลม LDPE
1.2.2 ศึก ษาผลของชนิดและปริม าณของสารสกัดจากธรรมชาติตอ สมบัติ ของฟลม LDPE
ผสม EVA
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1.3.1 สําหรับฟลม LDPE ที่ผสม EVA ในสัดสวนตางๆ ถามีการผสมกันอยางดีแลว เฟสของ
EVA จะสามารถกระจายตัวในเฟส LDPE ไดดีและไมเกาะกลุมกัน เมื่อเติม EVA ลงไปไมเกิน 10%
โดยน้ําหนัก
1.3.2 สารสกัดจากธรรมชาติแตละชนิดถามีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไดแลว เมื่อนําไปผสมกับ
เม็ ดพลาสติก แลวขึ้น รูป เปน ฟ ล ม ก็ คาดว าฟลม ดั ง กลาวสามารถยับ ยั้ ง การเจริญ เติบ โตของเชื้ อ
แบคทีเรียไดเชนกัน ถาสารสกัดจากธรรมชาติชนิดนั้นๆ สามารถแพรออกมาจากฟลมไดในปริมาณที่
เหมาะสมเมื่ออยูในสภาวะที่สัมผัสกับอาหาร
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1.3.3 เมื่อเติมสารสกัดจากธรรมชาติลงในฟลม โดยเฉพาะอยางยิ่งสารสกัด ประเภทน้ํามัน
หอมระเหย จะทําใหสมบัติการดึงยืดของฟลมเปลี่ยนไป โดยคาดวาจะทําใหฟลมยืดไดมากขึ้น แตใช
แรงดึงนอยลง
1.3.4 สารสกัดจากธรรมชาติบางชนิดที่สามารถระเหยหรือแพรออกจากฟลมได อาจทําใหมี
ความเขมขนในฟลมลดลงตามเวลา หากไมมีการเก็บไวในที่มิดชิด
1.4 ขอบเขตของงานวิจยั
1.4.1 ใช LDPE เกรดเปา, Petlin LD C150Y จากบริษัท PETLINE (Malaysia) SDN BHD
เปนพอลิเมอรเมทริกซ
1.4.2 ใช EVA เกรดเปา, N8038F ไดรับความอนุเคราะหจากบริษัท TPI Polene ผสมกับ
เฟส LDPE
1.4.3 ใชสารสกัดจากธรรมชาติ 5 ชนิด ไดแก สารสกัดจากเปลือกเงาะ สารสกัดจากเปลือก
มังคุด น้ํามันหอมระเหยใบกานพลู น้ํามันหอมระเหยโหระพา และน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย
สารสกัดจากธรรมชาติเหลานี้ ซื้อจากผูจ ัดจําหนาย ยกเวนสารสกัดจากเปลือกเงาะซึ่งในงานวิจัยนี้
ผูวิจัยไดทําการสกัดเอง
1.4.4 ผสมสาร LDPE, EVA และสารสกัดจากธรรมชาติดวยเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู
(Twin screw extruder)
1.4.5 ขึ้นรูปชิ้นงานสําหรับการทดสอบดวยเครื่องเปาฟลม (Blown film extruder)
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1.5 ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
1.5.1 สามารถผลิตฟ ล ม LDPE ที่ นิยมใชในงานบรรจุภัณฑ อ าหารใหมี ส มบัติตานเชื้ อ
แบคทีเรียได
1.5.2 ไดฟลมบรรจุภัณฑที่ นําไปใชในอุตสาหกรรมอาหารจากกระบวนการเปาฟลม โดย
สามารถรักษาคุณภาพของอาหารไวไมใหเนาเสีย และเพิ่มระยะเวลาจัดเก็บอาหารไดนานขึ้น
1.5.3 ไดฟลมบรรจุภัณฑที่ผสมสารสกัดจากธรรมชาติที่ไมปนเปอนสารเคมีอันตราย แล ะ
ปลอดภัยตอผูบริโภค
1.5.4 ไดฟลมที่ สามารถยับยั้งแบคทีเ รียไดโ ดยผสมสารสกั ดจากธรรมชาติ ยังคงมี สมบัติ
เชิงกล ที่เหมาะสม ไมเปลี่ยนแปลงไปมากนัก

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
2.1 พอลิเอทีลนี (Polyethylene ; PE)
พอลิเอทีลีนเปนพอลิเมอรทมี่ ีปริมาณการผลิตและการใชมากที่สุดของโลก เนื่องจากพอลิเอทีลีนมีความสามารถในการปองกันสารเคมีไดเปนอยางดี ความสามารถในการซึมผานของไอน้ําต่ํา
และงายตอกระบวนการขึ้นรูป พอลิเอทีลีนมีหลายเกรดไดแก พอลิเอทีลีนความหนาแนนต่ํา (LDPE)
พอลิเอทีลีนความหนาแนนต่ําเชิงเสน (LLDPE) พอลิเอทีลนี ความหนาแนนสูง (HDPE) ขึ้นอยูกับการ
จัดโครงสรางทางเคมีดงั ภาพที่ 2.1 ซึ่งสามารถนําไปใชงานไดหลายประเภทขึ้นอยูก ับผลิตภัณฑและ
การนําไปใชงาน แตทั้งนีพ้ อลิเอทีลีนก็มีขอจํากัดที่คา Yield stress และจุดหลอมเหลวต่ํา พอลิเอทีลีนสวนใหญนิยมนํามาขึ้นรูปเปนกลองบรรจุภัณฑ ขวด แผนฟลม และทอ เปนตน [20]
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ภาพที่ 2.1 โครงสรางทางเคมีของ LDPE, LLDPE และ HDPE [21]
โดยปกติแลว LDPE มีคาความทนทานตอแรงกระแทก (Impact strength) ความแกรง
(Toughness) และ ความเหนียว (Ductility) ที่สงู ซึ่งนิยมนํามาทําเปนถุงฟลมบรรจุภัณฑลักษณะ
ตางๆ เชน ถุงฟลมบางสําหรับใสของหรือแผนฟลมหลายชั้น (Multilayer films) ทั้งแบบ
Laminated และ Coextrudated พอลิเมอรชนิดนี้ มีการใชงานอยางกวางขวาง [22] โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในอุตสาหกรรมอาหารตางๆ ที่ตองมีการบรรจุอาหารสดลงในฟลม อยางไรก็ตาม ปญหาทั่วไป
ที่พบ คือ ฟลม LDPE นี้ ไมสามารถยืดอายุการเนาเสียของอาหารตางๆ ได ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาฟลม บรรจุอาหารนี้ ใหสามารถเก็บอาหารไดนานขึ้นโดยการเติมสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียลง
ไปในฟลม
2.2 พอลิเอทีลนี ไวนิลอะซิเตต (Polyethylene vinyl acetate ; EVA)
พอลิเอทีลีนไวนิลอะซิเตต (EVA) เปนโคพอลิเมอรระหวางเอทีลีนกับไวนิลอะซิเตต ซึ่งโดย
ปกติแลวปริมาณของไวนิลอะซิเตตจะอยูในชวง 10% - 40% จัดเปนพอลิเมอรประเภทอิลาสโตเมอร
มีความยืดหยุนสูง ออนนิ่ม สามารถขึ้นรูปดวยกระบวนการตางๆ ไดเชนเดียวกับเทอรโมพลาสติก
ทั่วไป [23] มีโครงสรางทางเคมีดังภาพที่ 2.2
4
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ภาพที่ 2.2 โครงสรางทางเคมีของ EVA [22]
สมบัตเิ ดนของพอลิเมอรชนิดนี้ คือ มีความใสมาก แสงทะลุผานไดดีโดยไมเกิดการกระเจิง มี
ความเหนียวคอนขางสูง และใชอุณหภูมิในการขึ้นรูปต่ํา มีสมบัตกิ ันน้ําได อีกทั้งยังมีสมบัติตานแสง
UV อีกดวย โดยรวมแลว EVA มีสมบัติคลายยางจึงมีความยึดหยุนสูงมาก และสามารถนําไปผสมกับ
LDPE ได [24] พอลิเมอรผสมระหวางพอลิเอทีลีนกับ EVA สามารถนําประยุกตใชไดหลากหลาย
ชิ้นงาน เชน ฟลมชนิดหดตัวได ฟลมบรรจุอาหารแบบหลายชั้น หรือแมกระทั่งในงานเคลือบสาย
เคเบิลและสายไฟ นอกจากนี้ EVA ยังสามารถปรับปรุงสมบัติความเหนียว ความใส ของพอลิเอทีลนี
รวมทั้งสมบัติตานทานการเสื่อมสภาพจากสิ่งแวดลอม และสามารถเปนตัวกักเก็บสารเติมแตงที่เติมลง
ไปในพอลิเอทีลีนไดอีกดวย [17, 25]
จากงานวิจัยของ รศ.ดร. ภาณุวัฒน สรรพกุล [17] ที่ศึกษาถึงฟลม LDPE ที่ผสมสารสกัดจาก
ธรรมชาติตานแบคทีเรียพบวาฟลมที่เติม EVA ลงไป สงผลตอความเขมขนของสารสกัดที่เหลืออยางมี
นัยสําคัญ เนื่องจากสารยับยัง้ แบคทีเรียเปนสวนที่มีความเปนขั้วสูงเมื่อเทียบกับ LDPE สวน EVA เปน
โคพอลิเมอรซึ่งจะมีทั้งสวนที่มีขั้วและไมมีขั้ว สวนที่มีขั้วของ EVA ก็จะมีอันตรกิริยากับสารยับยั้ง
แบคทีเรีย ในขณะทีส่ วนที่ไมมีขั้วก็จะเขากันไดกบั LDPE เชนกัน
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2.3 ระบบบรรจุภณ
ั ฑอาหาร [26]
ระบบบรรจุภัณฑอาหารประกอบไปดวย บรรจุภัณฑ อาหาร และชองวางเหนืออาหาร
(Headspace) ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ ระบบบรรจุภัณฑสัมผัสกับอาหารโดยตรง
กับ ระบบบรรจุภัณฑที่ไมสมั ผัสกับอาหารโดยตรง (มีชองวางเหนืออาหาร) โดยระบบบรรจุภัณฑที่
สัมผัสกับอาหารโดยตรงมักจะสัมผัสกับอาหารที่เปนของแข็ง หรือ อาหารเหลวความหนืดต่ํา เชน ชีส
อาหารสดประจําวัน เนื้อสัตว เครื่องปรุงตางๆ โดยไมมีชองวางเหนืออาหาร การแพรของสารยับยัง้
แบคทีเรียที่อยูในบรรจุภัณฑ สามารถแพรลงในอาหารไดดังภาพที่ 2.3
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* AM = Antimicrobial agent
ภาพที่ 2.3 การแพรของสารยับยัง้ แบคทีเรียในระบบบรรจุภัณฑที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง [27]
ตัวอยางของระบบบรรจุภัณฑทมี่ ีชองวางเหนืออาหาร รวมไปถึงบรรจุภัณฑประเภท ขวดน้ํา
กระปอง ถวย และกลองกระดาษ สําหรับสารที่ไมสามารถระเหยได จะแพรไดเฉพาะบริเวณพื้น
ผิวสัมผัสเทานั้น ในขณะที่สารที่ระเหยไดสามารถแพรผานชองวางเหนืออาหาร แลวลงสูอาหารไดดัง
ภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 การแพรของสารยับยัง้ แบคทีเรียในระบบบรรจุภัณฑที่มีชองวางเหนืออาหาร [27]
2.4 แบคทีเรียทีม่ กั พบในอาหารทัว่ ไป [28]
2.4.1 สแตฟฟโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) เปนแบคทีเรียแกรมบวก
รูปรางกลม ดังภาพที่ 2.5 ชอบอยูร วมกันเปนกลุมคลายพวงองุน กอใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ มักพบ
ในอาหารประเภทเนื้อ ผลิตภัณฑเนือ้ ผลิตภัณฑจากไข อาหารประเภทสลัดเชน ไข ทูนา เนื้อไก มัน ฝรัง่ และมักกะโรนี ผลิตภัณฑขนมอบ ครีมพาย เอแคลร ช็อกโกแลต แซนวิช และผลิตภัณฑนม ที่
เก็บไวในอุณหภูมทิ ี่ไมเหมาะสม และเก็บไวเปนเวลานานกอนรับประทาน
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ภาพที่ 2.5 ภาพจําลองแบคทีเรีย S. aureus
2.4.2 เอสเชอริเชีย โคไล หรือ อี โคไล (Escherichai coli) เปนแบคทีเรียแกรมลบ มีรูปราง
ทอน ดังภาพที่ 2.6 สามารถพบไดในลําไสของเด็ก ผูใหญและสัตวเลือดอุนเกือบทุกชนิด และอาหาร
ประเภทเนื้อสัตวที่ใหความรอนไมเพียงพอ น้ํานมดิบ เนยแข็ง อาหารที่มีการปนเปอนของสิง่ ขับถาย
น้ําที่ผานการบําบัดไมดีและนํามาใชลางวัตถุดิบ มักกอใหเกิดอาการผิดปกติในชองทองเชน เลือดออก
ในลําไสหรือโรคลําไสอักเสบ และโรคทองเดินซึ่งอาจมีเลือดปน นอกจากนี้ยงั อาจมีไขรวมดวย

ภาพที่ 2.6 ภาพจําลองแบคทีเรีย E.coli
2.5 สารยับยัง้ แบคทีเรีย
สารยับยั้งแบคทีเรียที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร เภสัชกรรม และเครือ่ งสําอางมีหลายประเภท
ทั้งจากธรรมชาติและสังเคราะห เชน กรดอินทรีย สารฆาเชื้อรา แอลกอฮอล ยาปฏิชีวนะ แบคทีริโอซิน โปรตีน เอนไซม แกสอนินทรีย และโลหะที่แทนที่ดวยซีโอไลท สารเหลานี้ พบวามีความสามารถ
ในการตานแบคทีเรียที่ดที ี่ใชในบรรจุภัณฑอาหาร [29] ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ตัวอยางสารยับยัง้ แบคทีเรียที่ใชในบรรจุภัณฑอาหาร [29]
สารยับยัง้ แบคทีเรีย ตัวอยาง
กรดอินทรีย
Propionic, benzoic, Sorbic, acetic, Lactic, Malic, Succinic, Tartaric
สารอนินทรีย
Sulphites, Sulfur dioxide
Parebens
Methylparaben, Propylparaben
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ตารางที่ 2.1 ตัวอยางสารยับยัง้ แบคทีเรียที่ใชในบรรจุภัณฑอาหาร (ตอ)
สารยับยัง้ แบคทีเรีย ตัวอยาง
Antibiotics
Natamycin
เอนไซม
Lactoperoxidase, Lysozyme, Lactoferrin
โลหะ
Silver, Copper
Chelating agents Ethylene diamine tetera acetate, Purophosphate, citrates
Becteriocins
Nisin, Pediocins
น้ํามันหอมระเหย
Eugenol, Thymol, Salicyladehyde, Cinnamic acid
Phenolic
Butylatedhydroxyanisole, Butylatedhydroxytoluene 2antioxidants
terbutylhydroquinone
Isothiocynanates Allyl isothiocyanate, hypothiocyanate
Reuterin (3-hydroxypropionaldhyde), Hydrogen peroxide, Ozone,
อื่นๆ
Sulfur dioxide
อยางไรก็ตามผูบริโภคจํานวนมากมีความกังวลเกี่ยวกับการใชสารเคมี ซึ่ง พวกเขาไมตองการ
ผลิตภัณฑที่ปนเปอนสารเคมีในอาหาร รวมไปถึงผลกระทบจากสิ่งแวดลอมจากการใชสารเคมีดวย
ดัง นั้นการใชส ารเคมี ในการปอ งกั นกําจัดเชื้อ ราและแบคที เรีย ยัง ไม เ ปนที่ ไดรับ ความนิยมในหมู
ผูบ ริ โ ภค จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะใช ส ารสกั ด จากธรรมชาติ เ ป น สารป อ งกั น และยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ
เชื้อจุลินทรีย โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํามันหอมระเหย ซึ่งพบวามีพืชหลากหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพใน
การปองกันและยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย [12, 30]
2.6 สารสกัดจากธรรมชาติ
2.6.1 สารสกัดจากเปลือกเงาะ : เงาะ มีชื่อทางวิทยาศาสตรคือ Nephelium lappaceum
L. เงาะจัดเปนพืชเศรษฐกิจของไทยที่นิยมปลูกกันมากในทางภาคใต และภาคตะวันออก ในสวนของ
เปลือกเงาะนั้นสามารถนําไปสกัดจะใหสารประกอบประเภทฟนอลิกออกมาในปริมาณมาก ซึง่ พบวา
สารดังกลาวเปนสารตานอนุมลู อิสระ (Antioxidant) ที่ดี และมีความเปนสาร pro-oxidant ที่ต่ํา
(สาร pro-oxidant คือสารตอตานอนุมูลอิสระบางตัวที่ไดรบั ในปริมาณมากเกินไป จะทําหนาที่เปนตัว
สงเสริมการเกิดอนุมลู อิสระเอง) เมื่อเทียบกับสารจําพวกวิตามินซี α-tocopherol เมล็ดองุน และชา
เขียว นอกจากนี้สารสกัดจากเปลือกเงาะ ไมมีความเปนพิษตอเซลลสัตวอีกดวย [31]
สารสกัดจากเปลือกเงาะทีส่ กัดดวยเมทานอลพบวาเปนสารประกอบจําพวกฟนอลิกไดแก
Gallic acid, Ellagic acid, Corilagin และ Geraniin มีโครงสรางทางเคมีดังภาพที่ 2.7 ซึ่งพบวามี
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องคประกอบหลักคือ Geraniin เปนสารประกอบประเภทเทนนินซึ่งมีความสามารถในการเปนสาร
ตานอนุมูลอิสระที่ดี [32]
สารสกัดจากเปลือกเงาะสามารถใชงานไดโดยไมผสมกับสารอื่น
และสามารถนําไป
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เชน อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง หรือ อุตสาหกรรม
อาหารและยา เปนตน [31]

ภาพที่ 2.7 โครงสรางทางเคมีของ Gallic acid, Ellagic acid, Corilagin และ Geraniin [32]
แทนนินจัดเปนสารประกอบฟนอลิก หรือพอลิฟนอลที่ไดจากธรรมชาติ ซึง่ มีความสามารถใน
การตานอนุมลู อิสระที่ดี แทนนินแบงตามโครงสรางทางเคมีออกเปน 2 ประเภท ไดแก
Hydrolysable tannin และ Condensed tannin [33]
Hydrolysable tannin จะมีหมูกลูโคสหรือสารประเภทเอสเทอรพอลิออลอยูตรงกลาง
ลอมรอบดวยสารประเภท Gallic acid หรือ Ellagic acid ดังภาพที่ 2.8
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Gallotannin
Ellagitannin
ภาพที่ 2.8 โครงสรางทางเคมีของ Hydrolysable tannin ทั่วไป [33]
พืชโดยทั่วไป สามารถสังเคราะห Gallotannin, Ellagitannin หรือแทนนินผสมระหวาง
แทนนิน 2 ชนิดนี้ไดตามธรรมชาติ
Condense tannin จัดเปนพอลิเมอรหรือโอลิโกเมอรที่มหี มู flavan-3-ol อยูตรงกลาง อาจ
เรียกแทนนินประเภทนี้วา Proanthocyanidin เพราะสามารถสลายตัวให Anthocyanidin ไดใน
สารละลายเอทานอลที่รอน หนวยพื้นฐานของ Condensed tannin ที่พบบอย คือ Catechin(1),
Epicatechin(2), Gallocatechin(3), Epigallocatechin(4) และ Epigallocatechin gallate(5) ดัง
ภาพที่ 2.9

ภาพที่ 2.9 โครงสรางทางเคมีของ Condense tannin ที่พบบอย [33]
แทนนินประเภทนีส้ วนมากเปนโครงสรางทีม่ าจาก Procyanidin ซึ่งมักพบในเกรปฟรุต ขาวฟาง แอปเปล เชอรรี่ สตรอวเบอรรี ราสเบอรรี่ แบลคเบอรรี่ สวน Protoanthocyanidin มักพบใน
ไวนแดง ชาเขียว โกโก และช็อคโกแลต
2.6.2 สารสกัดจากเปลือกมังคุด : มังคุดเปนผลไมทเี่ ปนพืชเศรษฐกิจของไทย โดยมีชื่อทาง
วิทยาศาสตรวา Garcinia mangostana L. เปลือกของมังคุดมีฤทธิ์ในการแกทองเสียได เปนยาสมาน
แผล แกแผลเปอยพุพองและติดเชื้อ โดยมีการศึกษาถึงฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุด
พบวา สารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด มีฤทธิ์ในการตอตานแบคทีเรียไดหลายชนิด มีความสามารถใน
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การตานการอักเสบ ตานอนุมูลอิสระ และยังยับยัง้ การเกิดกอนเนื้อไดนอกจากนี้ยังมีสมบัติในการตาน
เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราไดดีอีกดวย [34]
การศึกษาทางพฤกษเคมี (Phytochemistry) แสดงใหเห็นวาเปลือกมังคุดมีองคประกอบทาง
เคมีในกลุม โพลีฟนอลิก ซึง่ สวนใหญมสี ูตรโครงสรางแบบที่เปนอนุพันธของแซนโทน (Xanthone
derivatives) เชน α-, β-, γ-mangostin, Gartinin, 1-3-isomangostin, และสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ (Bioactive substances) อื่นๆ [35] โดยสารที่มปี ริมาณมากและมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดีคือ αmangostin ซึ่งพบวามีประสิทธิภาพในการตอตานแบคทีเรียมากที่สุด

ภาพที่ 2.10 โครงสรางทางเคมีของ α-mangostin [36]
2.6.3 น้าํ มันกานพลู (Clove oil) : กานพลู (Syzgium aromaticum) เปนไมตนสูง 9-12
เมตร มักนําไปปลูกในเขตรอน น้ํามันหอมระเหยกานพลูสกัดไดจากดอก ใชเปนยาชาเฉพาะแหง แก
ปวดฟน ฆาเชื้อทางทันตกรรมได หรืออาจใชเปนสารแตงกลิ่น แตงรส หรือยากระตุนและยาฆาเชื้อ
โรคได [37, 38] โดยน้ํามันกานพลูอาจมีสเี หลืองออน มีสารจําพวกฟนอลอยู 84-95% โดยสวนใหญ
เปน Eugenol และมีสารจําพวกเอสเทอร คีโตน และแอลกอฮอลอยูเ ล็กนอย
น้ํามันกานพลูควรเก็บไวอยางดี ไมควรใหสมั ผัสกับอากาศ ควรหลีกเลี่ยงใหหางจากแสงแดด
และความรอนเชนเดียวกับน้ํามันหอมระเหยทั่วไป [39]

ภาพที่ 2.11 โครงสรางทางเคมีของ Eugenol [12]
2.6.4 น้าํ มันโหระพา (Sweet basil oil) : โหระพา (Ocimum basilicum L.) เปนพืชลมลุก
ที่มีขนาดเล็กอายุสั้น สามารถเจริญไดดีในดินทุกชนิด มีกลิ่นหอมของน้ํามันหอมระเหยโดยสวนที่
นํามาใชคือ ใบ ดอก ลําตน และเมล็ด [40] กลิ่นของน้าํ มันชนิดนี้ชวยบรรเทาความเหนือ่ ยลาทาง
จิตใจ อาการเยื่อเมือกในชองจมูกอักเสบ ภายในน้ํามันโหระพามีสารสําคัญ คือ Linalool และ
Estragole ซึ่งเปนสารยับยั้งแบคทีเรียและตอตานอนุมลู อิสระที่ดีอีกดวย [41, 42]

12

Linalool
Estragole (methyl chavicol)
ภาพที่ 2.12 โครงสรางทางเคมีของ Linalool และ Estragole [43]
2.6.5 น้าํ มันอบเชย (Cinnamon oil) : อบเชยมีมากมายหลายชนิด พบทั้งในทวีปเอเชียและ
ออสเตรเลีย อบเชยของไทยเปนเครื่องเทศที่มเี ปลือกหนา กลิ่นหอม ซึง่ ไดมาจากเปลือกไมชั้นในที่แหง
แลวของตนอบเชย แทงอบเชยมีสีน้ําตาลแดง ปลูกไดดีในประเทศไทย น้ํามันอบเชยที่ไดจากสวน
ตางๆ จะมีปริมาณและชนิดของสารสําคัญไมเหมือนกัน เชน น้ํามันที่สกัดจากสวนของใบอบเชยอาจ
ได Eugenol สูงถึง 70-95% น้ํามันอบเชยจากสวนใบนีม้ ีความตองการทางตลาดมาก สวนน้ํามัน
อบเชยที่ไดจากสวนของรากจะใหสารจําพวก Camphor และ Monoterpene อื่นๆ และ
Phenylpropane เล็กนอย สวนน้ํามันที่ไดจากเปลือกของตนอบเชยที่อายุมากกวา 6 ป สามารถ
นํามาสกัดน้ํามันหอมระเหยได ซึ่งมักจะพบปริมาณ Cinnamic aldehyde (cinnamaldehyde) 6075% ผสมกับ Cinnamic acid ซึ่งสารทัง้ 2 ชนิดนี้พบวามีประสิทธิภาพในการตานแบคทีเรียที่ดีมาก
[39]

Cinnamaldehyde

Cinnamic acid

ภาพที่ 2.13 โครงสรางทางเคมีของ Cinnamaldehyde และ Cinnamic acid [12]
จากงานวิจัยเมื่อไมนานมานี้พบวาน้ํามันอบเชยสามารถชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดได จึง
สามารถนํามารักษาผูปวยที่เปนโรคเบาหวานได และยังพบวาชวยลดโคเลสเตอรอลโดยรวม แตเพิ่ม
โคเลสเตอรอลชนิดไขมันดี (HDL) ได [44] นอกจากนี้ยงั พบวาน้ํามันชนิดนี้สามารถควบคุมความดัน
เลือดใหกับผูปวยไดดีอีกดวย [45] น้ํามันอบเชยจึงเปนทีส่ นใจและมีความตองการทางการตลาดมาก
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2.7 กลไกในการตานแบคทีเรียดวยสารสกัดจากธรรมชาติ [12]
จากการศึกษางานวิจัยทีผ่ านมา พบวาน้ํามันหอมระเหยนี้ มีสวนชวยในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรีย แตยังไมมีการรายงานถึงกลไกในการตานแบคทีเรียอยางแนชัด แตอยางไร
ก็ตาม เราสามารถกลาวถึงกลไกในการยับยั้งแบคทีเรียสําหรับน้ํามันหอมระเหยไดอยางคราวๆ คือ
โดยปกติแลว น้ํามันหอมระเหย มีสมบัติเปน Hydrophobic ซึ่งจะมีสวนที่สามารถแบงละลายชั้น
ไขมันในเยื่อหุมเซลล และไมโทรคอนเดรียของแบคทีเรียไดดังภาพที่ 2.14 ทําใหเยื่อหุมเซลลออน
ประสิทธิภาพลง จนทําใหเกิดการรั่วไหลของไอออน และสารตางๆ ภายในเซลล รวมทัง้ สูญเสียแรง
สมดุลโปรตอน (Proton motive force) เซลลจึงตายในทีส่ ดุ

ภาพที่ 2.14 กลไกทั่วไปในการขัดขวางหนาที่ของเยื่อหุม เซลลแบคทีเรีย ดวยน้ํามันหอมระเหย [12]
อยางไรก็ตาม ไดมีการนําเสนอกลไกในการขัดขวางหนาทีข่ องเยื่อหุมเซลลแบคทีเรีย ดวย
น้ํามันหอมระเหยนี้อยู 2 แบบ คือ สารไฮโดรคารบอนในสวนที่เปนไขมันนี้ จะไปสะสมในชั้นไขมัน
และทําลายอันตรกิริยาระหวางไขมันกับโปรตีน สวนอีกกลไกหนึ่งไดเสนอวา สามารถเกิดอันตรกิริยา
กันระหวางสารไฮโดรคารบอนในสวนที่เปนไขมันนี้ กับสวนที่เปน Hydrophobic ของโปรตีนได
โดยตรง [12]
2.8 สารเติมแตงพอลิเมอรสาํ หรับฟลม ยับยัง้ แบคทีเรีย
สารยับยั้งแบคทีเรียที่ผสมลงไปในพอลิเมอรมกั จะกระจายตัวในบริเวณอสัณฐาน และถามี
ปริมาณสารดังกลาวมากเกินพอ บริเวณอสัณฐานจะอิ่มตัวและสารยับยั้งแบคทีเรียทีเ่ ติมลงไป จะ
รบกวนอันตรกิริยาระหวางพอลิเมอรกับพอลิเมอรในบริเวณผลึกได [18] ดังนั้นการเลือกใชพอลิเมอร
และสารเติมแตงในพอลิเมอร รวมถึงสารยับยั้งแบคทีเรียจึงเปนสิง่ สําคัญในการพัฒนาระบบบรรจุ-
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ภัณฑ สารยับยั้งแบคทีเรียและสารเติมแตงทีผ่ สมลงในบรรจุภัณฑอาจสงผลตอความสามารถในการ
ขึ้นรูป สมบัติเชิงกล และความโปรงใสของผลิตภัณฑพอลิเมอรที่ได
สารเติมแตงที่ใชในพอลิเมอรที่เกี่ยวของกับความเขากันไดระหวางพอลิเมอร กับสารยับยั้ง
แบคทีเรียมีหลายชนิด เชน เอทีลีนไวนิลอะซิเตต (Ethylene vinyl acetate, EVA) เอทีลีนไวนิล
แอลกอฮอล (EVOH) และพอลิเอทีลีนไกลคอล (Polyethylene glycol, PEG) ซึ่งเมือ่ พิจารณา
โครงสรางของสารเหลานี้พบวามีทงั้ สวนที่ไมมีขั้ว ซึ่งเขากันไดดีกับพอลิเมอรเมตริกซ และสวนที่มีขั้ว
ซึ่งเขากันไดกบั สารยับยัง้ แบคทีเรีย นอกจากนีส้ ารเติมแตงดังกลาวจะมีคาการละลาย (Solubility
parameter) อยูในชวงระหวางพอลิเมอรเมตริกซ กับสารยับยั้งแบคทีเรีย ดังตัวอยางในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 คาการละลายของ LDPE, EVA และสารสําคัญในน้ํามันหอมระเหย [46-50]
วัสดุ/สารเคมี
คาการรละลาย (MPa1/2)
LDPE
17.6
EVA
20.9
Eugenol
23.3
Linalool
20.3
Cinnamaldehyde
26.0
งานวิจัยที่ผลิตฟลมบรรจุภัณฑอาหารตานแบคทีเรียในปจจุบัน นิยมใช EVA ปรับปรุงความ
เขากันไดของพอลิเมอรเมตริกซกับสารยับยั้งแบคทีเรียเพื่อลดอัตราการระเหยของสารสําคัญในน้ํามัน
หอมระเหย [17, 51] เนื่องจากมีความเขากันไดดีกับพอลิเมอรเมตริกซ และสามารถขึ้นรูปไดดวย
กระบวนการเปาอัดรีด แตอาจสงผลตอสมบัติเชิงกลและโครงสรางผลึกไดซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณทีเ่ ติมลง
ไป ดังงานวิจัยของ Moly และคณะ [52] ศึกษาความเปนผลึกของพอลิเมอร ผสมระหวาง EVA กับ
LLDPE พบวา EVA ไมสงผลตอโครงสรางผลึก แตจะทําใหปริมาณผลึกลดลง
สวนสารเติมแตงอื่นๆ ที่ใชเชื่อมประสานระหวางสารยับยั้งแบคทีเรียกับพอลิเมอร เชน พอลิ
เอทีลีนไกลคอล (Polyethylene glycol, PEG) ซึ่งเปนสารทางชีวภาพ ไมเปนพิษ มักใชกับวัสดุทาง
ชีวภาพ [53] มีหมูปลายสายโซเปนหมูไฮดรอกซิล และอีเทอร มีสมบัติเปยกผิวกับน้ําไดดี เหมาะทีจ่ ะ
นํามาควบคุมการปลดปลอยของสารทีม่ ีน้ําหนักโมกุลต่ํา โดยการใช PEG นี้พบวามีพันธะไฮโดรเจน
และชวยเพิ่มความเปยกผิวกับน้ําไดดี โดยเฉพาะอยางยิง่ ในระบบพอลิเมอรทั่วไปที่มสี มบัติเปยกผิวที่
ไมดี [54] การเติม PEG ลงไปในปริมาณเล็กนอยสามารถปรับปรุงสมบัตกิ ารไหลของพอลิโอลีฟนได
จากงานวิจัยของ Liu และคณะ [55] ไดเติม PEG 1-5 phr ลงใน mLLDPE เพื่อศึกษาการไหลใน
ระหวางกระบวนการอัดรีด พบวาใชแรงเฉือนนอยกวา mLLDPE บริสุทธิ์ นอกจากนี้ยงั พบวามีความ
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หนืดลดลงเมื่อเติม PEG ลงไป และยังลดการเกิดขอบกพรองบนชิ้นงาน เชน ผิวขรุขระ ใน
กระบวนการอัดรีดได งานวิจัยของ Suyatma และคณะ [56] ศึกษาถึงผลของ PEG ที่ใชเปนพลาสติไซเซอรตอสมบัตเิ ชิงกล เชิงความรอน และสมบัติเปยกผิว ของไคโตซานที่ใชเปนฟลมตานแบคทีเรีย
ผลจากการเพิม่ ความยืดหยุนดวย PEG ในฟลมไคโตซานพบวามีความเสถียรในระหวางการจัดเก็บที่
ดีกวา มีสมบัติอิลาสติกที่ดกี วา ความเครียดเพิม่ ขึ้น และความเคนลดลงเมื่อเทียบกับฟลมที่ไมไดเติม
PEG อยางไรก็ตาม ผูวิจัยไดพบขอเสียจากการใช PEG ในฟลม LDPE ซึ่งพบวาการเติม PEG ลงไปใน
ปริมาณทีเ่ หมาะสม สามารถลดอัตราการระเหยของสารยับยั้งแบคทีเรียไดจริง แต PEG จะทําใหเม็ด
LDPE เกาะกลุม กันมากในขณะขึ้นรูป และมีปญ
 หาในขณะเปาฟลมทําใหเกิด Bubble หรือลูกโปงที่
ไมเสถียร นอกจากนี้ยังพบวา PEG อาจไปทําลายโครงสรางผลึกของ LDPE อีกดวย [19] จึงไมเหมาะ
ที่จะนํามาใชในกระบวนการเปาอัดรีด
2.9 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
บรรจุภัณฑ ยับ ยั้ง แบคที เรียจัดเปนนวัตกรรมบรรจุอ าหารที่ตอบสนองความตอ งการของ
ผูบริโภคและแนวโนมของตลาด สามารถเพิ่มความปลอดภัยในอาหารไดโดยยังคงคุณภาพของอาหาร
ที่บรรจุอยู สารยับยั้ง แบคทีเรียตางๆ สามารถนําไปผสมรวมกับบรรจุภัณฑ ทําใหในบรรจุภัณฑ มี
ความสามารถในการตานแบคทีเรียตางๆ และสามารถตานการเนาเสียของอาหารได ดวยเหตุดังกลาว
นี้จึงมีงานวิจัยจํานวนมากไดใหความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
จากงานวิจัยที่ผานมา พบวามีสารที่สามารถตานแบคทีเรียไดหลายชนิด อยางไรก็ตามสาร
ตานแบคที เรียที่ สัง เคราะหขึ้นมา เชน AgNO3, TiO2 และกรดอินทรียตางๆ พบวามี ขอเสี ยคือ
ผูบ ริโ ภคจะตระหนักถึง ผลขางเคียงจากการใชสารเคมี และหลีก เลี่ยงการบริโภคอาหารที่ มี การ
ปนเปอนจากสารเคมี ดังนั้นเพื่อที่ จะแกไขปญหานี้ จึงมี แนวคิดที่จะใชส ารตานแบคทีเรียที่ ไดจาก
ธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งมีงานวิจัยจํานวนมากยืนยันไดวาสารสกัดจากธรรมชาติสามารถยับยั้งแบคทีเรีย
ในบรรจุภัณฑไดจริง ดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 การใชสารยับยัง้ แบคทีเรียในบรรจุภัณฑอาหาร [12]
สารยยบั ยัง้ แบคทีเรีย
ตัวกลางทีใ่ ชทดสอบ การทดสอบ หรือ จุลนิ ทรีทใี่ ชทดสอบ
Parabens
Simulant
Migration test
Sorbates
ชีส
ยีส, เชื้อรา
Nisin, lacticins
Culture media
M. flavus
สารสกัดจากเมล็ดองุน
เนื้อวัวบด
Aerobes, coli-forms
สารสกัดจากเมล็ดองุน
เนื้อเยื่อและแตงกวา E. coli, S. aureus
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ตารางที่ 2.3 การใชสารยับยัง้ แบคทีเรียในบรรจุภัณฑอาหาร (ตอ)
สารยับยัง้ แบคทีเรีย
ตัวกลางทีใ่ ชทดสอบ การทดสอบ หรือ จุลนิ ทรีทใี่ ชทดสอบ
น้ํามันกานพลู
สารสกัดสมุนไพร,
Silver-Zirconium
Carvacrol
Cinnamaldehyde
สารสกัดจากมะนาว
Linalool
Thyme oil

Culture media

L. plantarum, E. coli,
F. oxysporum,
S. cerevisiae

สตรอวเบอรรี

E. coli, S. aureus

ชีส
อาหารเลี้ยงเชื้อ
อาหารเลี้ยงเชื้อ
ชีสและอาหารเหลว

เชื้อรา, E. coli

อาหารเลี้ยงเชื้อ

E. coli, L. monocytogenes
S. aureus, L. plantarum
S. aureus, F. oxysporum
E. coli, L. monocytogenes,

S. aureus

การพัฒนาฟลม ยับยั้งแบคทีเรียในปจจุบันสามารถควบคุมปริมาณแบคทีเรียในอาหาร โดยนํา
สารยับยั้งแบคทีเรียไปผสมโดยตรงกับเฟสของพอลิเมอร สารยับยั้งแบคทีเรียดังกลาวก็จะสามารถ
แพรออกมาลงสูอาหารได ดังงานวิจัยตอไปนี้
จากงานวิจัยของ Mytle และคณะ [57] ไดศึกษาประสิทธิภาพการยับยัง้ แบคทีเรียดวยน้ํามัน
หอมระเหยกานพลู พบวาเมื่อเติมน้ํามันกานพลูเขมขนเพียง 1% ลงในไสกรอกไก จะสามารถลด
จํานวนและยับยัง้ การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย L. monocytogenes ในไสกรอกทีเ่ ก็บไวที่ 5 องศาเซลเซียส ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมทําใหเสียรสชาติอาหาร และงานวิจัยของ VrindaMenon
และ Garg [58] พบวาน้ํามันหอมระเหยกานพลูเขมขนเพียง 0.5% ก็สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย L. monocytogenes ในเนื้อหมูและชีสไดอกี ดวย
จากงานวิจัยของ Salgado และคณะ [59] ไดทดลองผสมน้าํ มันหอมระเหยกานพลูลงในฟลม
โปรตีนจากดอกทานตะวันเพื่อทําเปนฟลม ทีส่ ามารถรับประทานได
พบวาสามารถถนอมอาหาร
ประเภททอดมันปลาซารดีนได ชวยหนวงปฏิกริ ิยาออกซิเดชันจากไขมันปลา และยับยัง้ แบคทีเรียได
หลายชนิดอยางมีประสิทธิภาพ
งานวิจัยของ Du และคณะ [60] ไดศึกษาถึงผลการยับยั้งแบคทีเรียของฟลมกินไดจากแอปเปล ผสมน้ํามันหอมระเหยออลสไปซ อบเชย และกานพลู ดวยวิธีสัมผัสกับอาหารโดยตรง และปลอย
ใหน้ํามันระเหยออกไปเอง พบวาฟลมที่ผสมสารสกัดเหลานี้มีประสิทธิภาพในการยืดอายุการจัดเก็บ
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อาหารได ลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนผิวหนาอาหาร และพบวาฟลมทีผ่ สมน้ํามันอบเชย และ
กานพลู สามารถตานแบคทีเรียไดดีกวาฟลม ทีผ่ สมน้ํามันออลสไปซ
Hussain และคณะ [61] พบวาน้ํามันหอมระเหยโหระพามีประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชื้อ
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Fusarium solani และ
Rhizopus solani ซึ่งใหคา Inhibition zone เทากับ 11.4, 22.2, 21.2, 15.2 และ 12.3 มิลลิเมตร
ตามลําดับ และจากงานวิจัยของ Runyoro และคณะ [62] ศึกษาประสิทธิภาพในการยับยัง้
เชื้อจุลินทรียของพืชในวงศกะเพรา พบวาน้ํามันโหระพามีประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชื้อ E. coli มาก
ที่สุด โดยใหคา Minimum inhitory concentration (MIC) เทากับ 4.25 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และ
มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ S.aureus นอยที่สุด ใหคา MIC เทากับ 12.5 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
จากงานวิจัยของ รศ.ดร. ภาณุวัฒน สรรพกุล [17] ไดศึกษาถึงฟลม LLDPE และ LDPE ที่
ผสม Linalool และ Methylchavicol ซึ่งเปนองคประกอบหลักในน้ํามันโหระพา พบวาฟลม LLDPE
ที่เก็บไวนาน 1 ปที่อุณหภูมิตามสภาพแวดลอม ก็ยังมีประสิทธิภาพในการตานเชื้อ E. coli ไดดีอยู
สวนฟลม LDPE จะผสมกับ EVA ดวยซึ่ง เฟส EVA สามารถยึดเกาะกับ Linalool และ
Methylchavicol ไดดีกวา LDPE พบวาแมจะเก็บฟลมไวนานถึง 160 วัน ก็ยังสามารถตานเชื้อ E.
coli ไดดีอยูเชนกัน
จากงานวิจัยของ Manso และคณะ [63] ไดทดลองผลิตฟลม PET ที่ผสมน้ํามันหอมระเหย
อบเชย พบวาฟลม ดังกลาวสามารถปองกันเชื้อราไดดี และไมเกิดการสรางสปอรเพิ่มโดยจะเริ่มเห็นผล
เมื่อเติมน้ํามันลงไป 2% และจะเห็นผลชัดเจนขึ้นเมื่อเติมน้ํามันลงไป 4%
จากงานวิจัยของอุดมลักษณ สุขอัตตะ [64] พบวาสารสกัดจากเปลือกมังคุดสดที่ไดจาก
วิธีการสกัดเย็นดวยเอทานอลมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus, S.
epidermidis, P. acnes และ T. mentagrophytes ไดดีที่สุด โดยสามารถยับยั้งเชื้อ S.aureus ดวย
ความเขมขนที่ต่ําที่สุดคือ 128 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรของสารสกัดเปลือกมังคุดทีส่ กัดดวยเอทานอล
จากผลการทดลองของนายวรพจน จันทรแสนตอ [65] ไดศึกษาถึงสารสกัดจากพืชชนิดตางๆ
ที่มีแทนนินสูงพบวาสารแทนนินจากเปลือกมังคุดสามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ไดดีที่สุดและพบวา
สารสกัดจากเปลือกมังคุดไมมีความเปนพิษตอเซลล
และสามารถนํามาประยุกตใชเปนสารถนอม
อาหารในเนื้อสัตวไดอีกในอนาคตโดยไมเปนพิษตอผูบริโภค
จากงานวิจัยของ Thitilertdecha N. และคณะ [66] พบวาสารประกอบฟนอลิกที่ไดจาก
สวนเปลือกเงาะจะมากกวาสวนเมล็ด และการสกัดดวยเมทานอลจะไดปริมาณมากกวาการสกัดดวย
น้ําซึ่งสามารถตานอนุมลู อิสระและยับยั้งแบคทีเรียไดมีประสิทธิภาพมากกวาการสกัดดวยน้ํา สวน
งานวิจัยของ Khonkarn R. และคณะ [67] พบวาสารสกัดจากเปลือกเงาะมีประสิทธิภาพในการตาน
อนุมูลอิสระมากกวาสารสกัดจากเปลือกมังคุดและเปลือกมะพราวและไมมีความเปนพิษตอเซลล

18

รางกายมนุษย นอกจากนี้งานวิจัยของ ศิริวรรณ แกวเพ็ชร และคณะ [68] พบวาสารสกัดจากเปลือก
เงาะซึง่ มีปริมาณสารแทนนินสูงพอๆ กับสารสกัดจากใบฝรัง่ และเปลือกมังคุด มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเจริญของ E. coli, Salmonella typhimurium และ S. aureus ไดดีที่สุดและสามารถ
ยับยั้งแบคทีเรียบนเนือ้ หมู เนื้อไกและเนื้อปลาไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนงานวิจัยของ อุดมลักษณ
สุขอัตตะ [69] ที่ทําการสกัดเปลือกกลวย, สมโอ, ลิ้นจี,่ ลําใย, มังคุด, ทับทิม และเงาะดวยเอทานอล
พบวาเปลือกเงาะใหปริมานสารสกัดสูงทีส่ ุด มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกในปริมาณสูง และมี
ประสิทธิภาพตานอนุมลู อิสระไดดีทสี่ ุดดวย
อยางไรก็ตามการผสมสารสกัดเหลานี้พบวามีผลกระทบตอสมบัติเชิงกลเล็กนอย ดังงานวิจัย
ของ Solano และคณะ [18] ที่ศึกษาถึงสมบัติเชิงกลของฟลม LDPE ที่ผสมน้ํามันจากไธมและ
ออริกาโน โดยการขึ้นภาพที่แตกตางกัน 2 วิธี พบวาน้ํามันที่ผสมลงไปทําหนาทีเ่ ปนพลาสติกไซเซอร
ทําใหมีคา Tensile strength ลดลง แต Elongation at break เพิ่มขึ้น สวนคาการซึมผานของ
ออกซิเจนและไอน้ําจะมีคาเปลี่ยนไปสําหรับฟลมที่ขึ้นรูปดวยกระบวนการอัดรีด โดยพบวาเมื่อเติม
น้ํามันออริกาโนลงไป 1 % จะทําใหคาดังกลาวลดลง เพราะวาน้ํามันสามารถแพรแลวเขาแทรกใน
สวนอสัณฐานของสายโซได แตเมื่อเติมน้ํามันลงไปมากเกินไปถึง 4% พบวาอัตราการซึมผานเพิ่มขึ้น
เพราะน้ํามันในสวนอสัณฐานจะอิม่ ตัวจึงทําใหเกิดการรบกวนอันตรกิรยิ าระหวางสายโซพอลิเมอร
เนื่องจากสารยับยัง้ แบคทีเรียสวนใหญจะมีประสิทธิภาพในการตานแบคทีเรียที่แตกตางกัน
ออกไป การผสมสารแตละชนิดดวยกันอาจชวยใหตานแบคทีเรียไดทงั้ หมดและเพิ่มความปลอดภัยใน
อาหาร สวนวิธีอื่นๆ ที่ใชทําฟลม ตานแบคทีเรียคืออาจใชรังสีชวยปลอยโลหะลงบนผิวฟลม ซึ่งจะ
ปลอยรังสีอินฟราเรดความยาวคลื่นสูงในการควบคุมเชื้อจุลนิ ทรียโดยไมตองใชรังสีที่มพี ลังงานสูง
อยางไรก็ตามพบวามีงานวิจัยไมมากนักที่กลาวถึงประสิทธิภาพที่ดีของเทคนิคนี้
งานวิจัยสวนใหญในปจจุบัน มักกลาวถึงสมบัติและการทํางานของสารยับยัง้ แบคทีเรียอยาง
กวางๆ ในฟลมพอลิเมอร ศึกษาจลศาสตรการแพรของสารดังกลาว ศึกษาการระเหยหรือสูญเสียสาร
ยับยั้งแบคทีเรียในระหวางกระบวนการอัดรีด ศึกษาปริมาณสารยับยัง้ แบคทีเรียที่เหลืออยู และศึกษา
สัณฐานวิทยาของพอลิเมอรที่ผสมสารยับยั้งแบคทีเรีย สําหรับงานวิจัยตอๆ ไป จึงควรใหความสนใจ
เกี่ยวกับการปลดปลอย และความเขมขนที่เหลือของสารยับยั้งแบคทีเรียในบรรจุภัณฑ พรอมทัง้
เลือกใชสารยับยั้งแบคทีเรียที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมอาหารและมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรอีก
ดวย

บทที่ 3
แนวทางและขัน้ ตอนการวิจยั
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือปรับปรุงสมบัติบรรจุภัณฑฟลม หออาหาร LDPE ที่นิยมใชใน
อุตสาหกรรมอาหารทั่วไปใหมสี มบัติตานเชื้อแบคทีเรียไดดวยน้ํามันหอมระเหย โดยไดแบงการทําวิจัย
ออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ศึกษาความเขากันไดและสมบัติเชิงกลของฟลมผสมระหวาง LDPE และ EVA ใน
สัดสวนตางๆ และวิเคราะหสัดสวนทีเ่ หมาะสมสําหรับนําไปผสมกับสารสกัดจากธรรมชาติตอไป
สวนที่ 2 ศึกษาชนิดและปริมาณของสารสกัดจากธรรมชาติตอสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
และสมบัตเิ ชิงกลของฟลม LDPE ผสม EVA
3.1 วัตถุดบิ (Materails)
3.1.1 Low Density Polyethylene (LDPE) เกรด PETLIN LD C150Y ซื้อจากบริษทั
PETLIN (Malaysia) SDN BHD จํากัด (มหาชน)
3.1.2 Ethylene Vinyl Acetate (EVA) เกรด N8038F ปริมาณ Vinyl Acetate 18.5 %
ไดรับความอนุเคราะหจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
3.1.3 น้ํามันหอมระเหยใบกานพลู (Clove leaf oil) ซื้อจากบริษัท เคมีภัณฑ คอรปอเรชั่น
จํากัด
3.1.4 น้ํามันหอมระเหยโหระพา (Sweet basil oil) ซื้อจากบริษัท เคมีภัณฑ คอรปอเรชั่น
จํากัด
3.1.5 น้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย (Cinnamon bark oil) ซื้อจากบริษทั เคมีภัณฑ คอรปอเรชั่น จํากัด
3.1.6 สารสกัดจากเปลือกมังคุด เกรด HE-EP03-GAM ซื้อจากบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชรัลโปรดักส จํากัด
3.1.7 เปลือกเงาะสด ไดรับความอนุเคราะหจากบริษัท นิวแหลมทองฟูดส อินดัสทรีส จํากัด
3.1.8 เอทานอล (Ethanol, 95%, Union Intraco)
3.2 เครือ่ งมือ
3.2.1 ชุดสกัดแบบ Soxhlet พรอมคอนเดนเซอรไสกระเปาะ
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3.2.2 เครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotary evaporator: R-114, Buchi, Switzerland)
3.2.3 เครื่องอัดรีดพลาสติกแบบสกรูคู (Co-rotating twin screw extruder: SHJ-25,
Enmach Co., Ltd, China)
3.2.4 เครื่องเปาฟลมพลาสติกแบบใชลมเปาขึ้น (Blown film extruder: TECO Electric &
Machinery Co., Ltd., Taiwan)
3.2.5 ไมโครมิเตอร (SM-112, Teclock corporation, Japan)
3.2.6 เครื่อง Universal testing Machine (Model 5965, Instron, USA)
3.2.7 เครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM: MX2000, CamScan, UK)
3.2.8 เครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC: DSC 1, Mettler Toledo,
Switzerland)
3.2.9 เครื่อง Thermal Gravimetric Analyzer (TGA) (TGA: TGA/DSC 1, Mettler
Toledo, Switzerland)
3.2.10 เครือ่ ง UV-VIS Spectrophotometer (V530, Jasco)
3.2.11 เครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FT-IR: Vertex70,
Bruker Optic, Germany)
3.2.12 เครื่องนึ่งฆาเชื้อความดันไอ (Autoclave, SX-700, Tomy, Japan)
3.2.13 ตูบมเพาะเชื้อ (Incubator, BM 500, Memmert, Germany)
3.2.14 เครื่อง Oxygen permeation tester (Illinois 8000)
3.2.15 เครื่อง Water vapor permeation tester (Lyssy L80-4000)
3.3 วิธดี าํ เนินการวิจยั
3.3.1 การสกัดสารสกัดจากเปลือกเงาะ
นําเปลือกเงาะไปลางดวยน้ําเปลาใหสะอาด แลวนําไปอบแหงไลความชื้นออก ที่อุณหภูมิ 45
องศาเซลเซียสเปนเวลา 12 ชั่วโมงหรือจนกระทัง่ แหงสนิท จากนั้นตัดใหเปนชิ้นเล็กๆ แลวนําไปสกัด
แบบ Soxhlet ครั้งละ 100 กรัม ดวยเอทานอล 500 มิลลิลิตร หลังจากที่ไดสารสกัดที่ละลายอยูใน
เอทานอลแลวจึงกรองสารสกัดเพื่อแยกอนุภาคของแข็งออก แลวระเหยตัวทําละลายออกดวยเครื่อง
ระเหยสุญญากาศทีอ่ ุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จนกระทัง่ ไมมีตัวทําละลายเหลืออยู แลวเก็บสารสกัด
ที่ได ไวในขวดสีชาที่อุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส
3.3.2 กระบวนการหลอมผสมเม็ดพลาสติก
การผสมเม็ดพลาสติกในงานวิจัยนี้ แบงออกเปน 2 ตอน ดังตารางที่ 3.1 และ 3.2 โดยตอนที่
1 ผสมเม็ดพลาสติกระหวาง LDPE กับ EVA ที่สัดสวนตางๆ หลังจากที่ไดสัดสวนทีเ่ หมาะสมระหวาง
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LDPE กับ EVA แลวจึงทําการทดลองตอนที่ 2 โดยผสมเม็ดพลาสติกระหวาง LDPE, EVA และสาร
สกัดจากธรรมชาติ (Plant extract) ทั้ง 5 ชนิด ซึ่งประกอบดวย สารสกัดจากเปลือกเงาะ สารสกัด
จากเปลือกมังคุด น้ํามันหอมระเหยใบกานพลู น้ํามันหอมระเหยโหระพา และน้ํามันหอมระเหย
เปลือกอบเชย
ตารางที่ 3.1 สัดสวนการผสมระหวาง LDPE และ EVA
%EVA (wt.)
0
2.5
10
20
100
LDPE (g)
100
97.5
90
80
0
EVA (g)
0
2.5
10
20
100
ตารางที่ 3.2 สัดสวนการผสมระหวาง LDPE, EVA และสารสกัดจากธรรมชาติ
% โดยน้าํ หนักของสสารสกัด
0
0.5
2
LDPE (g)
90
89.5
88
EVA (g)
10
10
10
สารสกัดจากธรรมชาติ (g)
0
0.5
2

4
86
10
4

เม็ดผสมในแตละสูตรทัง้ สวนที่ 1 และสวนที่ 2 ถูกนําไปผสมอัดรีดดวยเครือ่ งอัดรีดพลาสติก
แบบสกรูคูโดยกําหนดใหมีอุณหภูมิในแตละโซนดังนี้ 90/100/110/120/130/120/110/100 องศาเซลเซียส ที่ความเร็วรอบสกรู 60 รอบตอนาที เสนพลาสติกผสมที่ถูกรีดออกมาจากเครื่อง จะไมใชน้ํา
ในการหลอเย็น แตใชลมเปาในการทําใหเสนพลาสติกเย็นตัวลง จากนั้นพอลิเมอรผสมในสูตรตางๆ จะ
ถูกตัดเปนชิ้นเล็กๆ ดวยเครื่องตัดเม็ดพลาสติก เพื่อใชในการขึ้นรูปเปนฟลมตอไป
3.3.3 กระบวนการเปาขึน้ รูปฟลม พลาสติก
เม็ดพลาสติกผสมทุกสูตรถูกนํามาขึ้นรูปเปนฟลม บาง หนา 50 ไมครอน ดวยเครื่องเปาฟลม
โดยกําหนดใหมีอุณหภูมิของทุกโซนเปน 180 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบมอเตอร 250-300 รอบตอ
นาที และความเร็วรอบของลูกกลิ้ง Nip roll 15-16 รอบตอนาที โดยปรับความหนาฟลมดวย
ความเร็วรอบของลูกกลิ้ง Nip roll และความเร็วรอบมอเตอร
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ภาพที่ 3.1 เครื่องเปาฟลมที่ใชในงานวิจัย
3.3.4 การทดสอบสมบัตทิ างความรอนของฟลม LDPE ผสม EVA ดวยเทคนิค Differential
scanning calorimetry (DSC)
ฟลมตัวอยางถูกตัดใหเปนแผนหนัก 5-10 มิลลิกรัม แลวบรรจุลงในภาชนะอะลูมิเนียม
จากนั้นนําไปทดสอบดวยเครื่อง DSC ในสภาวะแกสไนโตรเจน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ถึง 200
องศาเซลเซียส ดวยอัตราการใหความรอน 10 องศาเซลเซียสตอนาที ทดสอบในโหมดใหความรอนทําใหเย็นตัว-ใหความรอน (Heat – Cool - Heat) โดยการใหความรอนครั้งแรก แลวทําใหเย็นตัวใน
อัตราที่คงที่ เปนการกําจัดประวัติทางความรอนที่เกิดจากกระบวนการขึ้นรูปและการเตรียมตัวอยาง
จากนั้นบันทึกขอมูลคาอุณหภูมิการหลอมเหลว (Tm) ของการใหความรอนในครั้งทีส่ อง
3.3.5 การศึกษาสัณฐานวิทยาของฟลม LDPE ผสม EVA ดวยเทคนิค Scanning electron
microscopy (SEM)
ตัดฟลมตัวอยางขนาด 10x1 ตารางเซนติเมตร นําไปหักในไนโตรเจนเหลว เพื่อใหฟลม เกิด
การแตกหักแบบเปราะ จากนั้นนําฟลมที่แตกหักไปจุมลงใน Xylene ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
นาน 6 ชั่วโมง เพื่อให Xylene กําจัดเฟส EVA ออกไป จากนั้นนําชิ้นงานที่ตองการทดสอบไปเคลือบ
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ทอง แลวทําการศึกษาสัณฐานวิทยาดวยเครือ่ ง SEM ที่ความตางศักย 15 กิโลโวลต ดวยกําลังขยาย
5000 เทา บันทึกภาพที่ไดและสังเกตลักษณะพื้นผิวของฟลม
3.3.6 การทดสอบสมบัตเิ ชิงกลดวยการดึงยืด (Tensile testing) ของฟลม LDPE ผสม EVA
ตัดฟลมตัวอยางใหเปนแผนสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 120x20 มิลลิเมตร พรอมวัดความหนาเฉลี่ย
ของฟลม ทั้งแผน ทําการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D882 ใช Load cell ขนาด 5 กิโลนิวตัน โดย
ใหมีระยะหางของหัวหนีบเริม่ ตน (Initial grip separation) 50 มิลลิเมตร ดวยอัตราเร็วในการดึงยืด
500 มิลลิเมตรตอนาที สังเกตคา Elongation at break, Tensile strength และ Young’s
modulus ที่ได โดยจะทําการทดลองซ้ําอยางนอย 5 ครั้งแลวนําไปหาคาเฉลี่ย
3.3.7 การพิสจู นเอกลักษณของสารสกัดจากเปลือกเงาะดวยเทคนิค Fourier transform
infrared spectroscopy (FT-IR)
นําสารสกัดจากเปลือกเงาะที่อบแหงปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ใสลงในภาชนะที่ใชสําหรับ
ของเหลวของเครื่อง FT-IR ทดสอบสารตัวอยางในโหมดสองผาน (Transmittance) ชวงเลขคลื่น
4000 – 400 cm-1 ที่ 32 สแกน
3.3.8
การศึกษาการสลายตัวทางความรอนของสารสกัดจากเปลือกเงาะดวยเทคนิค
Thermogravimetric Analysis (TGA)
นําสารสกัดจากเปลือกเงาะปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ใสลงในภาชนะของเครื่อง TGA แลวปดฝา
ทดสอบในโหมดแสกนอุณหภูมิ ตั้งแต 50 ถึง 600 องศาเซลเซียส ดวยอัตราการใหความรอน 10
องศาเซลเซียสตอนาที ในสภาวะแกสไนโตรเจน แลวสังเกตชวงอุณหภูมิการสลายตัวในแตละขั้น
3.3.9 การตรวจวัดความเขมขนทีเ่ หลือของสารสกัดจากธรรมชาติในฟลม หลังกระบวนการ
ขึน้ รูป
นําฟลมที่ไดในแตละสูตรมาตัดใหเปนแผนเล็ก ปริมาณ 5 กรัม แลวทําการสกัดแบบ
Soxhlet ในตัวทําละลายเอทานอลปริมาตร 200 มิลลิลิตร นาน 18 ชั่วโมง แลวนําสารที่ไดจากการ
สกัดไปวัดความเขมขนดวยเทคนิค UV-VIS Spectroscopy ที่ความยาวคลื่น 200-800 นาโนเมตร
โดยเปรียบเทียบคาการดูดกลืนของสารตัวอยางที่ไดกับกราฟมาตรฐานที่ไดจากการเตรียมสารละลาย
ของสารสกัดแตละชนิดที่ทราบความเขมขนแนนอน ยกเวนฟลมทีผ่ สมสารสกัดจากเปลือกมังคุดและ
เปลือกเงาะ ไมสามารถทดสอบหาความเขมขนได เนื่องจากสารสกัดดังกลาวเปนของแข็งที่ไมสามารถ
สกัดออกจากฟลมไดดวยเอทานอล
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3.3.10 การทดสอบสมบัตกิ ารยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรีย
ทดสอบประสิทธิภาพในการตานแบคทีเรียดวยเทคนิค Dynamic shake flask test
method ดัดแปลงจากมาตรฐาน ASTM E2149-10 ซึ่งแบคทีเรียที่ใชทดสอบไดแก
Staphylococcus aureus และ Escherichia coli 0157:H7 ตัดฟลมทดสอบใหเปนแผนเล็ก
ปริมาณ 4 กรัม จากนัน้ ทําการทดสอบโดยการแชฟล มตัวอยางที่ผานการฆาเชื้อจุลินทรียแลวลงใน
อาหารเลี้ยงเชื้อทีเ่ ตรียมไว จากนั้นใสแบคทีเรียที่ความเขมขนประมาณ 108 CFU ตอมิลลิลิตรลงไป
ปดจุกใหแนนแลวนําไปบมเพาะเชื้อดวยเครื่องเขยาแบบควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 150 รอบตอนาที เปนเวลา 20 ชั่วโมง หลังจากนั้นหาความเขมขนของ
แบคทีเรียในภาชนะดวยการเจือจางเปนลําดับ (10-fold serial dilutions) ใหมีความเขมขนที่
เหมาะสมสําหรับการนับจานวนโคโลนีบนจานเพาะเชื้อ ซึ่งสามารถนับจานวนโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย
ที่ไดดวยเทคนิค Drop plate เปรียบเทียบกับจํานวนโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียที่ไดจากขวดควบคุมที่มี
ฟลมที่ไมเติมสารสกัดจากธรรมชาติ และคํานวณหาประสิทธิภาพการตานทานตอเชื้อแบคทีเรีย (%)
ของฟลม แตละชนิดที่ทําการทดสอบดังสมการ
ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (%) = A  B u 100
(3.1)
A
A คือ จํานวนโคโลนีที่นับไดตอ 1 มิลลิลิตรของ flask ที่ใสฟล มควบคุม (ไมไดใสสารสกัด)
B คือ จํานวนโคโลนีที่นบั ไดตอ 1 มิลลิลิตรของ flask ที่ใสฟล มผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
3.3.11 การทดสอบสมบัตกิ ารซึมผานของออกซิเจนและไอน้าํ
นําฟลมแตละสูตรมาตัดใหเปนแผนสีเ่ หลี่ยมผืนผาขนาด 100 x 150 มิลลิเมตร แลวนําไป
ทดสอบสมบัติการซึมผานของออกซิเจนดวยเครื่อง Oxygen permeation tester ที่อุณหภูมิ 23
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ 0% ตามมาตรฐาน ASTM D3985-05 สวนสมบัติการซึมผานของไอ
น้ําจะทดสอบดวยเครื่อง Water vapor permeation tester ที่อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธ 90% ตามมาตรฐาน ISO 15106-1 : 2003 (E) โดยทดสอบผานทางศูนยการบรรจุหีบหอไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
3.3.12 การทดสอบสมบัตกิ ารยับยัง้ เชือ้ ราและการเนาเสียของอาหาร
นําฟลมแผนมา Seal ปดใหสนิททัง้ 3 ดานใหเปนถุงขนาด 60 x 40 มิลลิเมตร บรรจุตัวอยาง
มะเขือเทศทีห่ ั่นเปนแวนครึง่ ซีก 1 ชิ้นตอ 1 ถุงแลวนําไป Seal อีกดานที่เหลือใหสนิท จากนั้นเก็บ
มะเขือเทศไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส นาน 2 เดือน แลวถายรูปเปรียบเทียบเชื้อราและ
การเนาเปอยของมะเขือเทศ

บทที่ 4
ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง
เนื่องจากวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือปรับปรุงสมบัติบรรจุภัณฑฟลมหออาหาร LDPE ที่
นิยมใชในอุตสาหกรรมอาหารทั่วไปใหมีสมบัติตานเชื้อแบคทีเรียไดดวยน้ํามันหอมระเหย ดังนั้น จึง
แบงผลการวิจัยออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ศึกษาผลของปริมาณ EVA ในฟลม ตอความเขากันได และสมบัติเชิงกลของฟลม
LDPE
สวนที่ 2 ศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารสกัดจากธรรมชาติ ตอสมบัติของฟลม LDPE
ผสม EVA
4.1 ศึกษาผลของปริมาณ EVA ในฟลม ตอความเขากันได และสมบัตเิ ชิงกลของฟลม LDPE
4.1.1 ผลของปริมาณ EVA ตอสมบัตคิ วามเขากันไดของฟลม LDPE
ผลการทดสอบ DSC ของฟลม LDPE ที่ผสม EVA 0, 2.5, 10, 20 และ 100% โดยน้ําหนัก
แสดงดังภาพที่ 4.1
LDPE บริสุทธิ์

107.70 oC

∆H = 103.98 J/g
107.06 oC

Raletive heat flow ; Exo up

EVA 2.5%
EVA 10%

107.32 oC

85.51 oC

EVA 20%

85.81 oC

EVA บริสุทธิ์

85.99 oC

107.30 oC

∆H = 24.70 J/g
20

40

60

80

100

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

120

140

ภาพที่ 4.1 กราฟ DSC ของฟลมผสม LDPE และ EVA ที่สัดสวนตางๆ
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จากภาพที่ 4.1 พบวามีชวงของการดูดกลืนพลังงานที่อุณหภูมิ 80-115 องศาเซลเซียส โดย
พลังงานที่ดูดกลืนหรือการเปลี่ยนแปลงเอนทาลป (∆H) ในชวงนี้ ถือเปนพลังงานที่ใชในการ
หลอมเหลวผลึก ซึ่งพบวาอุณหภูมหิ ลอมเหลวของฟลม LDPE บริสทุ ธิ์เทากับ 107.70 องศาเซลเซียส
และอุณหภูมหิ ลอมเหลวของฟลม EVA บริสุทธิ์เทากับ 85.99 องศาเซลเซียส สวนอุณหภูมิ
หลอมเหลวของฟลม LDPE ที่ผสม EVA 10% และ 20% โดยน้ําหนักพบวามี 2 ตําแหนง ซึ่งตรงกับ
อุณหภูมิหลอมเหลวของฟลม LDPE บริสุทธิ์ และอุณหภูมิหลอมเหลวของฟลม EVA บริสุทธิ์ จึง
สามารถบงชี้ไดวาฟลมดังกลาวเปนฟลมผสมแบบไมเปนเนื้อเดียวกัน (Immiscible blend) ซึ่งตรงกับ
ผลการทดลองของ Faker และคณะ [25] ที่ผสม LDPE และ EVA ดวยเครื่องผสมระบบปด (Internal
mixer) และขึ้นรูปโดยใชแมพมิ พแบบกดอัด (Compression molding)
สวนฟลม LDPE ที่ผสม EVA 2.5% โดยน้ําหนัก พบวามีอณ
ุ หภูมิหลอมเหลวของฟลม LDPE
ตําแหนงเดียว โดยไมพบอุณหภูมิหลอมเหลวของ EVA เนือ่ งจากปริมาณ EVA ไมมากพอที่จะทําให
สังเกตเห็นพีคการหลอมเหลวของ EVA ไดอยางชัดเจน อีกทั้งธรรมชาติของผลึก EVA ใชพลังงานใน
การหลอมผลึกนอยกวา LDPE จึงพบวามีการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปนอยกวาเมื่อเทียบกับ LDPE
นอกจากนีย้ งั พบวาอุณหภูมหิ ลอมเหลวของ EVA อยูในชวงเริ่มตนของการหลอมเหลวของ LDPE ทํา
ใหสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางความรอนของ EVA ไดยากขึ้นอีกดวย เชนเดียวกับผลการทดลองของ
Mandelkern และคณะ [70]
อยางไรก็ตาม แมวาฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA จะเปนฟลม ผสมที่ไมเปนเนื้อเดียวกัน
แตหมูเอทีลีนในสายโซหลักของ LDPE และ EVA นั้นสามารถเขากันไดดังภาพที่ 4.2 ดังนั้นจึงอาจ
กลาวไดวาฟลมผสม LDPE กับ EVA มีความเขากันได (Compatible) [25]

ภาพที่ 4.2 หมูเอทีลีนในสายโซ LDPE และ EVA
สําหรับปริมาณผลึกของฟลม LDPE บริสุทธิ์ และฟลม EVA บริสทุ ธิ์ สามารถคํานวณไดจาก
คา ∆H ดังสมการที่ 4.1
ΔH f
Xc =
x 100
(4.1)
o
ΔH f
o
โดยที่ Xc คือ เปอรเซ็นตความเปนผลึก สวนคา ΔHf และ ΔHf คือ คาเอนทาลปของการ
หลอมเหลวผลึกในสารตัวอยาง
และคาเอนทาลปของการหลอมเหลวพอลิเมอรที่มีความเปนผลึก
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o

100% ตามลําดับ ซึ่ง ΔHf ของพอลิเอทีลีนและ EVA เทากับ 277.1 และ 68.0 จูลตอกรัมตามลําดับ
[71, 72] พบวาฟลม LDPE บริสุทธิ์ มีความเปนผลึก 37.5% ในขณะที่ฟลม EVA บริสุทธิ์ มีความเปน
ผลึก 36.3%
นอกจากนี้พบวาขนาดของผลึก มีผลตอความใสของฟลม ดังภาพที่ 4.3 ซึ่งพบวาฟลม EVA
บริสุทธิ์ มีความใสมากกวาฟลม LDPE บริสุทธิ์ จากงานวิจัยของ Shi และคณะ [71] พบวา โดย
ธรรมชาติแลว LDPE มีขนาดผลึกใหญกวา EVA ดังนั้น เมื่อแสงสองผานผลึกของ LDPE ทําใหแสงเกิด
การกระเจิงจนเห็นเปนฟลม ขุนเล็กนอย ในขณะที่ EVA มีขนาดผลึกเล็กกวา LDPE ทําใหแสงสองผาน
ผลึกไดโดยไมเกิดการกระเจิง จึงปรากฏเปนฟลมใส ดังนั้นยิง่ เติม EVA ลงไปในเฟส LDPE ก็ยิ่งทําให
ฟลมมีความใสมากขึ้นตามสัดสวน EVA ที่เติมลงไป โดยจะเห็นไดชัดในฟลม LDPE ที่ผสม EVA 20%
โดยน้ําหนัก
LDPE บริสุทธิ์

EVA 2.5%

EVA 10%

EVA 20%

EVA บริสุทธิ์

ภาพที่ 4.3 ความใสของฟลม ผสม LDPE และ EVA ที่สัดสวนตางๆ
ผลการทดสอบโครงสรางทางสัณฐานวิทยาของฟลม LDPE ที่ผสม EVA 0, 2.5, 10 และ
20% โดยน้ําหนัก ตามภาพตัดขวางของฟลม (ในทิศทาง Transverse direction) แสดงดังภาพที่ 4.4
และความยาวของอนุภาค EVA แสดงดังตารางที่ 4.1
จากภาพที่ 4.4a พบวาฟลม LDPE มีเฟสเดียว เปนเนื้อเดียวกัน มีความขรุขระบางเล็กนอย
เนื่องจากกระบวนการหักชิ้นงาน สวนฟลม LDPE ที่ผสม EVA 2.5% ดังภาพที่ 4.4b พบวามีรูชองวาง
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รูปวงรี มีความยาว 1.062 ไมครอนดังแสดงในตารางที่ 4.1 ซึ่งเปนเฟสของ EVA ที่ถูกกําจัดออกดวย
Xylene การที่อนุภาค EVA เกิดเปนวงรีเนื่องจากกระบวนการขึ้นรูปฟลม ทําใหเกิดความเคนเฉือน
(Shear stress) ในขณะที่เปาลมเขาดานใน ทําใหลูกโปง (Bubble) ขยายตัวออกตามแนวขวาง
อนุภาคของ EVA จึงถูกเฉือนทําใหแบนลงจนเกิดเปนวงรี ผลการทดลองนีส้ อดคลองกับงานวิจัยของ
Bing Na และคณะ [73] ที่พบวาอนุภาค EVA ในเฟส HDPE สามารถเกิดเปนวงรีไดเมื่อไดรับแรง
เฉือนจากกระบวนการฉีดพลาสติกแบบ Dynamic packing injection molding

SEI 15.00 kV,

2 μm

SEI 15.00 kV,

(a.)

SEI 15.00 kV,

(b.)

2 μm
(c.)

2 μm

SEI 15.00 kV,

2 μm
(d.)

ภาพที่ 4.4 ภาพพื้นทีห่ นาตัดตามทิศทาง Transverse direction ของฟลม LDPE ผสม EVA (a) 0%,
(b) 2.5%, (c) 10% และ (d) 20% โดยน้ําหนัก ที่กําลังขยาย 5000 เทา
ตารางที่ 4.1 ความยาวของอนุภาค EVA ในฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่สัดสวนตางๆ
ฟลม LDPE ผสม EVA
EVA 2.5%
EVA 10%
EVA 20%
ขนาดอนุภาค EVA เฉลีย่ (μm) 1.062 ± 0.467 0.476 ± 0.260 3.112 ± 1.062
เนื่องจากวาเฟส LDPE และเฟส EVA แยกออกจากกันอยางชัดเจน ฟลมผสมระหวาง LDPE
กับ EVA จึงถือวาเปนฟลม ผสมแบบไมเปนเนื้อเดียวกัน (Immiscible blend) สําหรับฟลม LDPE ที่
ผสม EVA 10% ในภาพที่ 4.4c พบวาเฟส EVA กระจายตัวไดอยางสม่ําเสมอทั่วชิ้นงานโดยที่อนุภาค
ของ EVA มีขนาด 0.476 ไมครอน แสดงวาอนุภาคของ EVA ไมเกิดการเกาะกลุมรวมตัวกัน สวนฟลม
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LDPE ที่ผสม EVA 20% ในภาพที่ 4.4d พบวาอนุภาค EVA เกาะกลุมรวมตัวเปนเฟสใหญขึ้นเมื่อ
เทียบกับฟลม LDPE ที่ผสม EVA ในสัดสวนอื่นๆ และพบวามีความยาวของอนุภาคสูงถึง 3.112
ไมครอน ซึ่งเกิดจากปริมาณ EVA ที่มากเกินไปจนทําใหอนุภาค EVA เกิดการรวมตัวกันเอง
4.1.2 ผลของปริมาณ EVA ตอสมบัตเิ ชิงกลของฟลม LDPE
ผลการทดสอบการดึงยืดดวยเครื่อง Universal testing machine ของฟลม LDPE ที่ผสม
EVA 0, 2.5, 10, 20 และ 100 %โดยน้ําหนัก แสดงดังภาพที่ 4.5

LDPE บริสุทธิ์
EVA 2.5%

EVA 20%

EVA 10%

EVA บริสุทธิ์

ภาพที่ 4.5 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียดของฟลม LDPE ผสม EVA ใน
สัดสวนตางๆ
จากภาพที่ 4.5 สามารถแบงพฤติกรรมการดึงยืดไดเปน 2 ชวง ไดแก ชวงการเสียรูปแบบ
ยืดหยุน (Elastic Deformation) ซึ่งเปนขั้นแรกของการเสียรูปและชวงการเสียรูปแบบถาวร (Plastic
deformation) โดยมีจุดคราก (Yield point) เปนจุดแบงชวงพฤติกรรมทั้ง 2 ชวง ซึ่งฟลมแตละชนิด
เปนพอลิเมอรแบบกึ่งผลึก สามารถอธิบายกลไกการเสียรูปไดดังภาพที่ 4.6
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ภาพที่ 4.6 ขั้นตอนการเสียรูปของพอลิเมอรกึ่งผลึก [74]
ในชวงแรกของการดึงยืดหรือชวงอิลาสติกนั้น พบวาเกิดการเสียรูปทีบ่ ริเวณอสัณฐานกอน
โดยสายโซที่พันกันอยูในบริเวณดังกลาวจะยืดออก และจัดเรียงตัวตามแนวดึง จากนั้นเมื่อใหแรงดึง
เพิ่มขึ้นไปอีก บริเวณผลึกจะแยก ออกจากกันเปนสวนๆ โดยยังเชื่อมกันดวย Tie chain ดังแสดงใน
รูปที่ 4.6d และในขั้นสุดทาย ผลึกและ Tie chain จะจัดเรียงตัวในทิศทางเดียวกันกับแนวแรงดึงและ
เกิดการเสียรูปอยางถาวร ดังนั้นการเสียรูปจากแรงดึงของพอลิเมอรกึ่งผลึกทําใหเกิดโครงสรางที่มีการ
จัดเรียงตัวที่เปนระเบียบมากขึ้น
สําหรับฟลม LDPE บริสทุ ธิ์ พบวามีความแข็งแรง ณ จุดครากทีส่ ูงกวาฟลม EVA ซึ่งอธิบาย
ไดจากชวงการเสียรูปแบบยืดหยุน ซึง่ เกิดในสวนที่เปนอสัณฐาน เมื่อพิจารณาโครงสรางทางเคมีของ
LDPE พบวามีลกั ษณะเปนกิ่งยาว ทําใหเกิดการเกี่ยวพันกันของสายโซ (Entanglement) ไดดีกวา
EVA จึงตองใชความเคนเยอะกวาในการทําใหสายโซที่พันกันอยูนั้นยืดออกจนถึงจุดคราก สงผลใหมี
คา Young’s modulus สูงกวา EVA ในขณะที่ EVA ไมมีกงิ่ ยาว การเกี่ยวพันกันของสายโซจึงไมมาก
เทา LDPE ทําใหใชความเคนนอยกวาในการยืดสายโซในสวนอสัณฐาน สวนชวงหลังจุดครากทีเ่ กิด
การเสียรูปอยางถาวร พบวาทัง้ ฟลม LDPE ฟลม EVA และฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA สามารถ
จัดเรียงตัวใหเปนระเบียบจนกลายเปนผลึกได (Stress induced crystallization) อยางไรก็ตาม
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พบวาฟลม EVA มีคา Elongation at break มากกวาและมี Tensile strength สูงกวาฟลม LDPE
เนื่องจากโครงสรางทางเคมีของ EVA ที่ไมมีกิ่ง ทําใหสายโซแพ็คเปนผลึก เกิดเปนโครงสรางที่แข็งแรง
ไดดีกวาฟลม LDPE สังเกตไดจากการที่ฟล มเปลี่ยนเปนสีขาวขุน (Whitening zone) กอนที่ชิ้นงาน
จะเกิดการแตกหัก ทําใหคา Elongation at break และ Tensile strength สูงกวา LDPE ในขณะที่
โครงสรางของ LDPE ที่เปนโซกงิ่ ไมสามารถเกิดผลึกไดดีนัก จึงมีคา Elongation at break และ
Tensile strength ต่ํากวา
คา Elongation at break, Tensile strength และ Young’s modulus ของฟลม LDPE ที่
ผสม EVA ในสัดสวนตางๆ จะถูกนําไปเปรียบเทียบกับกฎการผสม (Mixing rule) โดยคํานวณไดจาก
สมการที่ 4.2
Em = x1E1 + x2E2
(4.2)
โดยที่ Em คือ คาสมบัติของฟลมผสมระหวาง LDPE และ EVA ที่สัดสวนตางๆ ไดแก
Elongation at break, Tensile strength และ Young’s modulus
E1
คือ คาสมบัติของฟลม LDPE
คือ คาสมบัติของฟลม EVA
E2
x1
คือ สัดสวนโดยน้ําหนัก (Weight fraction) ของ LDPE
x2
คือ สัดสวนโดยน้ําหนัก (Weight fraction) ของ EVA

Elongation at break (%)

700

การทดลอง

กฎการผสม

600

500

400
0%

2.5%
10%
20%
ปริมาณ EVA (% โดยน้ําหนัก)

100%

ภาพที่ 4.7 คา Elongation at break (%) ของฟลม LDPE ที่ผสม EVA 0, 2.5, 10, 20 และ 100 %
โดยน้ําหนักที่ไดจากการทดลอง เปรียบเทียบกับกฎการผสม
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24.0

การทดลอง

กฎการผสม

Tensile strength (MPa)

22.0

20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
0%

2.5%

10%
20%
ปริมาณ EVA (% โดยน้ําหนัก)

100%

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

Young's modulus (MPa)

120

การทดลอง

กฎการผสม

100
80
60
40
20
0
0%

2.5%
10%
20%
ปริมาณ EVA (% โดยน้ําหนัก)

100%

ภาพที่ 4.9 คา Young’s modulus (MPa) ของฟลม LDPE ที่ผสม EVA 0, 2.5, 10, 20 และ 100 %
โดยน้ําหนักที่ไดจากการทดลอง เปรียบเทียบกับกฎการผสม
จากภาพที่ 4.8 และ 4.9 พบวาคา Tensile strength และ Young’s modulus มีคาเปนไป
ตามกฎการผสม กลาวคือ ยิ่งเพิ่มปริมาณ EVA ลงไปในเฟส LDPE มาก ยิ่งทําใหคา Tensile
strength เพิ่มขึ้น และ Young’s modulus ลดลงตามสัดสวนของ EVA ที่เติมลงไป สวนคา
Elongation at break ในภาพที่ 4.7 ที่ไดจากการทดลอง พบวามีคาสูงกวาคาที่ไดจากการคํานวณ
ตามกฎการผสม โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับฟลม LDPE ที่ผสม EVA 10% โดยน้ําหนัก เพราะวา
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อนุภาคของ EVA มีการกระจายตัวในเฟส LDPE ที่ดี ดังภาพที่ 4.4c อีกทัง้ ขนาดอนุภาคที่เล็กทีส่ ุดใน
ตารางที่ 4.1 ทําใหมีการกระจายตัวของพลังงานไดดี เมื่อไดรับความเคนเพิ่ม บริเวณที่ไดรับแรงเคน
มาก จะสามารถกระจายความเคนสูอนุภาคบริเวณใกลเคียงไดดี [75]
ดังนั้น จากผลการศึกษาทางสัณฐานวิทยาและสมบัตเิ ชิงกลของฟลม พบวาฟลมที่ผสม EVA
10% โดยน้ําหนัก เปนสูตรทีเ่ หมาะสมในการนําไปผสมกับสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อทําการศึกษาตอ
ในหัวขอ 4.2 อีกทั้งจากงานวิจัยของ Mistry [51] พบวาฟลม LDPE ที่ผสม EVA 10% โดยน้ําหนัก ที่
ขึ้นรูปดวยกระบวนการอัดขึ้นรูป
เปนสัดสวนที่เหมาะสมในการชะลอการระเหยของสารสกัดจาก
ธรรมชาติของฟลมในระหวางจัดเก็บ รวมทัง้ งานวิจัยของ รศ.ดร.ภาณุวัฒน สรรพคุณ [17] ก็ได
เลือกใชฟลม LDPE ที่ผสม EVA 10% โดยน้ําหนัก มาผสมกับ Linalool ซึ่งเปนสารสําคัญในน้ํามัน
หอมระเหยโหระพา เพื่อทําเปนบรรจุภัณฑอาหารตานแบคทีเรียในระยะยาวอีกดวย
4.2 ศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารสกัดจากธรรมชาติตอ สมบัตขิ องฟลม LDPE ผสม EVA
4.2.1 ผลของสารสกัดจากเปลือกเงาะตอสมบัตขิ องฟลม LDPE ผสม EVA

Transmittance

4.2.1.1 ผลการทดสอบสารสกัดจากเปลือกเงาะดวยเทคนิค FTIR
เนื่องจากในงานวิจัยนี้ ผูทําวิจัยไดทําการสกัดสารสกัดจากเปลือกเงาะเอง จึงจําเปนตองนํา
สารสกัดที่ได มาวิเคราะหดวยเทคนิค FTIR เพื่อวิเคราะหหมูฟง กชัน ดังภาพที่ 4.10
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ภาพที่ 4.10 สเปกตรัม FTIR ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ
จากภาพสเปกตรัม FTIR ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ สามารถวิเคราะหหมูฟ งกชันจากพีคที่
สําคัญไดดังตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 หมูฟงกชันที่ตําแหนงพีคตางๆ ของสเปกตรัม FTIR ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ
ชวงของพีค พีค

หมูฟ ง กชนั

รายละเอียด

3700-3000 3393 O-H stretching

แอลกอฮอลที่เกิดพันธะไฮโดรเจน

2930-2940 2934 C-H stretching

หมู CH2 ของอัลเคน

1730-1705 1715 C=O stretching

หมูเอสเทอรของสารประกอบอะโรมาติก

1615
1600-1450 1524 C=C stretching
1447

เบนซีนและเบนซีนที่มหี มูแทนที่ ความ
เขมไมแนนอน อาจมี 1-4 แถบ [76]

1300-1100 1217 C-O stretching

หมูเอสเทอรของสารประกอบอะโรมาติก

1050-1040 1045 Aromatic–O stretching

หมูเอสเทอรของสารประกอบอะโรมาติก

770-750

760

C=C bending (out of plane) วงแหวนเบนซีน

ภาพที่ 4.11 โครงสรางทางเคมีของ Geraniin
สารสําคัญในสารสกัดจากเปลือกเงาะนั้น จัดเปนสารประเภท Hydrolysable tannin โดยมี
Geraniin เปนองคประกอบหลัก ซึ่งมีโครงสรางทางเคมีดงั ภาพที่ 4.11 จากสเปกตรัม FTIR ในภาพที่
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4.10 พบพีคที่ตําแหนง 3393 cm-1 ซึ่งมีชวงของพีคที่กวาง แสดงถึงเอกลักษณของหมู O-H ของ
แทนนินในสารสกัดจากเปลือกเงาะซึง่ เปนหมูไฮดรอกซิลดังตารางที่ 4.2 นอกจากนี้แทนนินยังมีหมู
เอสเทอรที่ติดกับสารประกอบอะโรมาติก ณ ตําแหนงของพีคที่ 1715 cm-1 ซึ่งเปนตําแหนงการยึด
ของพันธะ C=O และพีคที่ 1217 cm-1 และ 1045 cm-1 ซึ่งเปนตําแหนงการยึดของพันธะ C-O ใน
สารประกอบเอสเทอร สวนวงแหวนเบนซีนหรือหมูอะโรมาติกซึ่งพบเปนจํานวนมากในแทนนิน ได
แสดงเอกลักษณใหเห็นในพีค 1615 cm-1, 1524 cm-1และ 1447 cm-1 โดยทั้ง 3 พีค แสดงการยืด
ของพันธะ C=C ในวงแหวนเบนซีน รวมทั้งพีค 760 cm-1 ก็แสดงการงอออกจากระนาบของวงแหวน
เบนซีนเชนกัน ซึง่ พบวาพีคและลักษณะของพีคที่เกิดขึ้น มีคาใกลเคียงกับแทนนินในงานวิจัยของ
Pantoja-Castro และ GonzaLez-RodriGuez [77] ดังนั้นจึงสรุปไดวาสารทีส่ กัดไดจากเปลือกเงาะ
เปนสารแทนนิน นอกจากนี้จากงานวิจัยของ Thitilertdecha และคณะ [32] ยังพบวาสารสกัดจาก
เปลือกเงาะเปนสารแทนนินประเภท Hydrolysable tannin อีกดวย
4.2.1.2 ผลการทดสอบสารสกัดจากเปลือกเงาะดวยเทคนิค TGA
เนื่องจากฟลมที่ผสมสารสกัดจากเปลือกเงาะมีกลิ่นไหมที่มาจากสารสกัดและเปลี่ยนสภาพ
สารสกัดจากของเหลวเปนอนุภาคของแข็งสีดํา จึงคาดวาสารสกัดดังกลาวนั้นเกิดการเสื่อมสภาพทาง
ความรอน จึงนําสารสกัดจากเปลือกเงาะไปทําการทดสอบวิเคราะหการสลายตัวทางความรอนดวย
เทคนิค Thermogravimetric analysis ดังภาพที่ 4.12
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ภาพที่ 4.12 กราฟ TGA ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ
จากภาพที่ 4.12 สามารถแบงการสลายตัวไดเปน 3 ขั้น พบวาสารสกัดจากเปลือกเงาะ เริ่ม
การสลายตัวขั้นแรกที่ 72.22 องศาเซลเซียสตามตารางที่ 4.3 และมีอัตราการสลายตัวสูงสุดทีอ่ ุณหภูมิ
84.46 องศาเซลเซียส พบวาเกิดจากการระเหยของน้ําและสารทีร่ ะเหยงายออก รวมทัง้ เกิดการเชื่อมขวางของแทนนิน [77] จนกลายเปนของเหลวที่มีความหนืดสูง จากนั้นเมื่อใหความรอนกับสาร
ตัวอยางจนถึงอุณหภูมิ 134.31 - 135.45 องศาเซลเซียสจึงเกิดการเสื่อมสภาพในขั้นที่ 2พบวามีอัตรา
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ตารางที่ 4.3 อุณหภูมิการสลายตัว และสารทีส่ ลายตัวในแตละขั้นของสารสกัดจากเปลือกเงาะ
ชวงอุณหภูมกิ าร
จุดเปลีย่ นเวา (Inflection
ลําดับขัน้ การ
สลายตัว
point)
สารทีส่ ลายตัว
สลายตัว
(อองศาเซลเซียส)
(อองศาเซลเซียส)
1

72.22 - 96.28

84.46

น้ําและสารระเหย

2

134.31 - 135.45

134.68

แทนนิน

3

208.82 - 251.88

225.88

สารอื่นๆ (Residue)

การลดลงของมวลสารตัวอยางทีส่ ูงสุด ณ อุณหภูมิ 134.68 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมทิ ี่ต่ํากวาที่
ใชในการขึ้นรูปฟลม จึงทําใหเกิดการสลายตัวของแทนนิน เกิดเปนสารประกอบคารบอนสีดํา
(Charcoal) จากนั้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการทดสอบสูงขึ้น พบวาเกิดการสลายตัวอยางชาๆ ในขั้นที่ 3
ซึ่งเปนการสลายตัวของสารประกอบคารบอนดังกลาว รวมทั้งสารอื่นๆ (Residue) ที่ไดจากการสกัด
เปลือกเงาะ เชน สารประกอบจําพวกพอลิแซ็กคาไรด (Polysaccharide) [78] นอกจากนี้ Garro
Galvez และคณะ [79] ไดศึกษาการสลายตัวของแทนนิน ประเภท Hydrolysable tannin ใน
สภาวะบรรยากาศพบวาที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส เกิดปฏิกิริยา decarboxylation เกิดเปนสาร
คารบอนไดออกไซด สวนที่อุณหภูมิ 308 องศาเซลเซียสเกิดการสลายตัวของสารจําพวกไฮดรอกซิล
และที่อุณหภูมิสงู กวา 503 องศาเซลเซียส พบวาสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบ
คารบอนสีดํา กลายเปนคารบอนไดออกไซด น้ํา และคารบอนมอนอกไซด
4.2.1.3 ผลของสารสกัดเปลือกเงาะตอสมบัตกิ ารยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียและเชือ้ ราใน
อาหารของฟลม LDPE ผสม EVA
สําหรับผลการทดสอบสมบัติการยับยัง้ เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในมะเขือเทศ ของฟลม LDPE
ผสม EVA 10% ที่เติมสารสกัดจากธรรมชาติแตละชนิด แสดงในตารางที่ 4.4 และ 4.5 พบวาฟลม ที่
ผสมสารสกัดจากเปลือกเงาะ 4% โดยน้ําหนัก ไมสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus และ E. coli
สวนการทดสอบกับมะเขือเทศพบวาเมื่อเปรียบเทียบกับฟลม ควบคุม ฟลมที่ผสมสารสกัดจากเปลือก
เงาะทําใหมะเขือเทศมีการเปลี่ยนแปลงชากวา
โดยสังเกตจากของเหลวสีเหลืองที่เริม่ เกิดขึ้นรอบ
มะเขือเทศของฟลมควบคุมในวันที่ 7 ในขณะที่มะเขือเทศที่อยูในฟลม ทีผ่ สมสารสกัดจากเปลือกเงาะ
พบวายังไมมีการเปลี่ยนแปลง จนกระทัง่ มีของเหลวสีเหลือง ไหลออกจากมะเขือเทศในวันที่ 20
อยางไรก็ตามผูวิจัยถือวาไมสามารถยับยัง้ เชื้อราและการเนาเสียในอาหารไดดีนัก เนื่องจากสารสกัด
จากเปลือกเงาะเสื่อมสภาพในระหวางขึ้นรูป ทําใหแทนนิน ซึ่งเปนสารยับยัง้ เชื้อแบคทีเรียกลายเปน
สารประกอบคารบอนสีดํา ไมสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได อยางไรก็ตาม สําหรับสารสกัด
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ตารางที่ 4.4 ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของฟลมทีผ่ สมสารสกัดจากเปลือกเงาะและสาร
สกัดจากเปลือกเงาะบริสทุ ธิ์
ประสิทธิภาพการยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรีย (%)
สารตัวอยาง
ฟลมผสมสารสกัดจากเปลือกเงาะ 4%
สารสกัดจากเปลือกเงาะบริสทุ ธิ์ 0.2 มิลลิลิตร

S. aureus

E. coli

0
99.99

0
90.54

ตารางที่ 4.5 ภาพถายมะเขือเทศทีบ่ รรจุในฟลมผสมสารสกัดจากเปลือกเงาะ เปรียบเทียบกับฟลมที่
ไมผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
ฟลม ทีไ่ มผสมสารสกัด ฟลม ผสมสารสกัดจาก
เวลา (วัน)
จากธรรมชาติ
เปลือกเงาะ 4%
%
0
7
20
30
60
จากเปลือกเงาะบริสทุ ธิ์ พบวาสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไดทั้ง 2 ชนิด แตสารสกัดชนิดนี้ออกฤทธิ์
ยับยั้งเชื้อ E.coli ไดนอยกวาเขื้อ S. aureus เนื่องจากโครงสรางของแทนนิน มีหมู O-H เปนจํานวน
มาก ทําใหมีความเปนขั้วสูง และมีความเปน Lipophilic ต่ํา จึงไมสามารถละลายชั้น Lipoprotein
และ Lipopolysaccharide ในเยื่อหุมเซลลของ E. coli ซึง่ เปนแบคทีเรีย-แกรมลบไดดีนัก ในขณะที่
S. aureus เปนแบคทีเรียแกรมบวก พบวาเยื่อหุมเซลลเปนสารประเภท Peptidoglycan ซึ่งเปนสาร
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ประเภทพอลิแซ็กคาไรด
และกรดอะมิโน
ซึ่งเขากันไดดีกับหมูก ลูโคสของแทนนินประเภท
Hydrolysable จึงทําใหสารสกัดจากเปลือกเงาะสามารถแพรเขาไปในเซลล S. aureus งายกวา
4.2.1.4 ผลของสารสกัดเปลือกเงาะตอสมบัตเิ ชิงกลของฟลม LDPE ผสม EVA
ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลดวยการดึงยืดของฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติมสาร
สกัดจากเปลือกเงาะในสัดสวนตางๆ แสดงดังภาพที่ 4.13 - 4.15
Elongation at break (%)
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ภาพที่ 4.13 คา Elongation at break ของฟลม ผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติมสารสกัดจาก
เปลือกเงาะในสัดสวนตางๆ
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ภาพที่ 4.14 คา Tensile strength ของฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติมสารสกัดจากเปลือก
เงาะในสัดสวนตางๆ
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ภาพที่ 4.15 คา Young's modulus ของฟลม ผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติมสารสกัดจากเปลือก
เงาะในสัดสวนตางๆ
จากภาพที่ 4.13 พบวาเมื่อเติมสารสกัดจากเปลือกเงาะลงไปในฟลมผสมระหวาง LDPE กับ
EVA ทําใหคา Elongation at break ลดลงเพราะสารสกัดจากเปลือกเงาะที่อยูในฟลม มีลักษณะเปน
อนุภาคของแข็ง ซึ่งเมื่อนําพื้นทีห่ นาตัดของฟลม ไปสองดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน พบวามี
อนุภาคเกาะอยูบนพื้นผิวดังภาพที่ 4.16 ซึ่งอนุภาคเหลานี้ จะทําใหเฟสของฟลมไมตอเนื่อง เกิดเปน
จุดรวมความเคน (Stress concentration) จึงทําใหฟล มเกิดการฉีกขาดในบริเวณดังกลาวไดงายกวา
เมื่อเทียบกับฟลมที่ไมไดผสมสารสกัดจากเปลือกเงาะ

SEI 15.00 kV,

2 μm

ภาพที่ 4.16 ภาพ SEM ของฟลม LDPE ผสม EVA 10% ที่เติมสารสกัดจากเปลือกเงาะ 4% โดย
น้ําหนัก ที่กําลังขยาย 5000 เทา
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สวนคา Tensile strength ดังภาพที่ 4.14 พบวามีแนวโนมลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณสารสกัด
จากธรรมชาติลงไป สวนคา Young's modulus ดังภาพที่ 4.15 พบวามีคาลดลง เมื่อเพิ่มปริมาณสาร
สกัดจากเปลือกเงาะลงไปในฟลม ซึ่งอนุภาคของสารสกัดจากเปลือกเงาะที่สลายตัวเปนถานคารบอน
ไมสามารถประพฤติตัวเปนสารเสริมแรงได เชนเดียวกับงานวิจัยของ Nitayaphat และคณะ [80] ที่
พบวาผงถานของไมไผที่ไมไดทําการปรับปรุงโครงสรางทางเคมี
มีแรงยึดของรอยตอระหวางเฟส
(Interfacial adhesion) ของผงถานไมดี และไมสามารถปรับปรุงความแข็งเกร็ง (Rigidity) ได ทําให
คา Young’s modulus ของฟลม ลดลง
4.2.2 ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดตอสมบัตขิ องฟลม LDPE ผสม EVA
ฟลมที่ขึ้นรูปจากเม็ด LDPE ผสม EVA 10% และผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด พบวา
สามารถขึ้นรูปไดเฉพาะฟลมที่ผสมสารสกัดดังกลาวลงไป 0.5% และ 1% โดยน้ําหนักเทานั้น
4.2.2.1 ผลของสารสกัดเปลือกมังคุดตอสมบัตกิ ารยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียและเชือ้ ราใน
อาหารของฟลม LDPE ผสม EVA
จากตารางที่ 4.6 และ 4.7 พบวาฟลมทีผ่ สมสารสกัดจากเปลือกมังคุด 1% โดยน้ําหนัก ไม
สามารถยับยั้งเชื้อ E. coli และ S. aureus ได รวมทั้งเชื้อราและการเนาเสียในมะเขือเทศก็พบวาฟลม
ชนิดนี้ไมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราไดเชนกัน โดยพบวาเริม่ มีเชื้อราปกคลุม และมกีการเนา
เสียของมะเขือเทศในวันที่ 20 เชนเดียวกับฟลม ที่ไมไดผสมสารสกัดจากธรรมชาติ อยางไรก็ตาม
พบวาสารสกัดจากเปลือกมังคุดบริสุทธิ์ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. aureus ไดอยาง
สมบูรณ เพราะมีสาร α-mangostin เปนสารยับยั้งแบคทีเรียที่อยูในเปลือกมังคุด แตไมสามารถยับยั้ง
เชื้อ E. coli ไดเชนเดียวกับทีพ่ บในงานวิจัยของ Palakawong และคณะ [81] คาดวาเกิดจากความ
เปน Lipophilic ของ α-mangostin ไมสามารถเขากันไดกับ Lipoprotein และ
Lipopolysaccharide ในเยื่อหุมเซลลของ E. coli
ตารางที่ 4.6 ประสิทธิภาพการยับยัง้ เชื้อแบคทีเรียของฟลมที่ผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุดและสาร
สกัดจากเปลือกมังคุดบริสุทธิ์
ประสิทธิภาพการยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรีย (%)
สารตัวอยาง
ฟลมผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด 1%
สารสกัดจากเปลือกมังคุดบริสุทธิ์ 0.16 กรัม

S. aureus

E. coli

0
99.99

0
0
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ตารางที่ 4.7 ภาพถายมะเขือเทศทีบ่ รรจุในฟลมผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด เปรียบเทียบกับฟลมที่
ไมผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
ฟลม ผสมสารสกัด
เวลา (วัน)
เปลือกมังคุด 1%
0
7
20
30
60

100
90

น้ําหนัก (%)

205.49 oC
220.95 oC
305.27 oC
65.16 %

Onset
Inflection point
Endset
Residue

80
70
60
50

50

100

150

200

250

300
350
อุณหภูมิ (oC)

400

450

500

550

600

ภาพที่ 4.17 กราฟ TGA ของสารสกัดจากเปลือกมังคุด
เมื่อพิจารณาอุณหภูมิในการสลายตัวของสารสกัดจากเปลือกมังคุดดวยเทคนิค TGA ดังภาพ
ที่ 4.17 พบวาสารสกัดจากเปลือกมังคุด มีการสลายตัวที่อุณหภูมสิ ูงกวาอุณหภูมทิ ี่ใชในการขึ้นรูป
ฟลม ดังนั้นสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่อยูในฟลม จึงคาดวาไมเกิดการสลายตัวทางความรอน
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อยางไรก็ตามถึงแมวาสารสกัดจากเปลือกมังคุดบริสุทธิ์ สามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ได แต
ฟลมผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด 1% โดยน้ําหนัก ไมสามารถยับยั้งเชื้อดังกลาวได คาดวาเปน
เพราะความเขมขนของสารสกัดไมมากพอทีจ่ ะทําใหเกิดการยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราในอาหารได

Elongation at break (%)

4.2.2.2 ผลของสารสกัดเปลือกมังคุดตอสมบัตเิ ชิงกลของฟลม LDPE ผสม EVA
คา Elongation at break, Tensile strength และ Young’s modulus ของฟลมผสม
ระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติมสารสกัดจากเปลือกมังคุดลงไป 0.5% และ 1% โดยน้ําหนัก แสดงดัง
ภาพที่ 4.18 – 4.20 พบวาเมื่อเพิม่ สารสกัดจากเปลือกมังคุดลงไปในฟลม LDPE ผสม EVA ทําใหคา
Elongation at break, Tensile strength และ Young’s modulus ลดลง เพราะสารสกัดจาก
เปลือกมังคุด มีอนุภาคเปนของแข็ง ดังแสดงในภาพที่ 4.21 ทําใหเฟสของฟลมไมตอเนื่อง และเกิด
Stress concentration เชนเดียวกับฟลม ที่ผสมสารสกัดจากเปลือกเงาะ จึงทําใหฟลม เกิดการฉีกขาด
ในบริเวณดังกลาวไดงายกวา เมื่อเทียบกับฟลมที่ไมไดผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด
600
550
500
450
400
0
0.5
1
ความเขมขนของสารสกัด (% โดยน้ําหนัก)

Tensile Strength (MPa)

ภาพที่ 4.18 คา Elongation at break ของฟลม ผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติมสารสกัดจาก
เปลือกมังคุดในสัดสวนตางๆ
15.0
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0

0
0.5
1
ความเขมขนของสารสกัด (% โดยน้ําหนัก)

ภาพที่ 4.19 คา Tensile strength ของฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติมสารสกัดจากเปลือก
มังคุดในสัดสวนตางๆ
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Young's modulus (MPa)

100.0
90.0
80.0
70.0
0
0.5
1
ความเขมขนของสารสกัด (% โดยน้ําหนัก)

ภาพที่ 4.20 คา Young's modulus ของฟลม ผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติมสารสกัดจากเปลือก
มังคุดในสัดสวนตางๆ

SEI 15.00 kV,

5 μm

ภาพที่ 4.21 ภาพ SEM ของฟลม LDPE ผสม EVA 10% ที่เติมสารสกัดจากเปลือกมังคุด 1% โดย
น้ําหนัก ที่กําลังขยาย 2000 เทา
ตารางที่ 4.8 การเปรียบเทียบสมบัติการดึงยืดของฟลม ทีผ่ สมสารสกัดจากเปลือกเงาะ และฟลมที่ผสม
สารสกัดจากเปลือกมังคุด 0.5% โดยน้ําหนัก
ฟลม ผสมสารสกัดจากเปลือก ฟลม ผสมสารสกัดจากเปลือก
สมบัตกิ ารดึงยืด
เงาะ 0.55%
มังคุด 0.55%
Elongation at break (%)
577 ± 18.7
534 ± 5.3
Tensile strength (MPa)
14.3 ± 0.6
12.2 ± 0.3
Young’s modulus (MPa)
86.8 ± 4.2
82.0 ± 3.3
เมื่อพิจารณาสมบัตกิ ารดึงยืดของฟลมทีผ่ สมสารสกัดจากเปลือกเงาะและฟลมทีผ่ สมสารสกัด
จากเปลือกมังคุด 0.5% โดยน้ําหนัก ดังตารางที่ 4.8 พบวา ฟลมที่ผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด
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0.5% โดยน้ําหนัก มีคา Elongation at break, Tensile strength และ Young’s modulus นอย
กวาฟลมทีผ่ สมสารสกัดจากเปลือกเงาะ เพราะขนาดอนุภาคของสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีขนาด
ใหญกวาอนุภาคของสารสกัดจากเปลือกเงาะ จึงสามารถเขาแทรกในฟลม ผสมระหวาง LDPE กับ
EVA จนเกิดเปนเฟสไมตอเนื่องไดมากกวาอนุภาคของสารสกัดจากเปลือกเงาะ
สกัดจากเปลือกมังคุด 0.5%

สกัดจากเปลือกมังคุด 1%

สกัดจากเปลือกเงาะ 0.5%

สกัดจากเปลือกเงาะ 2%

สกัดจากเปลือกเงาะ 4%

ภาพที่ 4.22 ความใสของฟลมที่ผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุดและเปลือกเงาะที่สัดสวนตางๆ
4.2.3 ผลของน้าํ มันหอมระเหยตอสมบัตขิ องฟลม LDPE ผสม EVA
4.2.3.1 ผลของน้าํ มันหอมระเหยตอสมบัตกิ ารยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียและเชือ้ ราใน
อาหารของฟลม LDPE ผสม EVA
เนื่องจากสารสกัดจากธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิง่ น้ํามันหอมระเหย สามารถระเหยไดใน
ระหวางกระบวนการผสมและกระบวนการขึ้นรูป
ซึ่งในงานวิจัยนี้พยายามทีจ่ ะลดการระเหยของ
น้ํามันหอมระเหย โดยผสม EVA ดังนั้น เพือ่ ทราบปริมาณน้ํามันหอมระเหยที่เหลืออยู จึงตองทําการ
วัดความเขมขนที่แทจริงที่อยูในฟลมภายหลังการขึ้นรูป สวนสารสกัดจากเปลือกมังคุดและเปลือก
เงาะพบวาเปนของแข็ง ไมสามารถสกัดออกจากฟลม ไดดวยเอทานอล จึงทําการวัดความเขมขน
เฉพาะฟลม ทีผ่ สมน้ํามันหอมระเหยจากใบการพลู น้ํามันหอมระเหยโหระพา และน้ํามันหอมระเหย
เปลือกอบเชย โดยตารางที่ 4.9 แสดงถึงความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยที่เหลืออยูในฟลม และ
ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus และ E. coli ของฟลม ผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่เติม
น้ํามันหอมระเหยลงไปในสัดสวนตางๆ
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ตารางที่ 4.9 ความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยที่เหลือ และประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของ
ฟลมทีผ่ สมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด
ประสิทธิภาพการยับยัง้ เชือ้
ความเขมขน (% โดยน้าํ หนัก)
ฟลม ทีผ่ สมสารสกัดจาก
แบคทีเรีย (%)
ธรรมชาติ
ทีเ่ ติมลงไป
ทีว่ ดั ได
S. aureus
E. coli
0.50
0.45 ± 0.07
0
30.83
น้ํามันหอมระเหยใบกานพลู
2.00
1.40 ± 0.15
44.86
72.50
4.00
2.08 ± 0.26
91.35
98.93
0.50
0.33 ± 0.09
0
0
2.00
1.35 ± 0.14
0
0
น้ํามันหอมระเหยโหระพา
4.00
2.11 ± 0.27
0
0
น้ํามันหอมระเหยโหระพา
99.99
84.75
บริสุทธิ์ 0.2 มิลลิลิตร
0.50
0.26 ± 0.08
0
31.67
น้ํามันหอมระเหยเปลือก
2.00
0.73 ± 0.17
97.08
99.86
อบเชย
4.00
1.16 ± 0.18
99.99
99.99
สําหรับความเขมขนที่เหลือภายหลังการขึ้นรูป ดังตารางที่ 4.9 พบวาความเขมขนของน้ํามัน
หอมระเหยที่อยูในฟลมผสม LDPE กับ EVA ที่เติมน้ํามันใบกานพลูและน้ํามันโหระพา มีคาใกลเคียง
กัน เมื่อเทียบกับความเขมขนที่เหลืออยูของน้ํามันเปลือกอบเชยซึ่งพบวาเหลืออยูนอยกวา เนื่องจาก
สารสําคัญในน้ํามันหอมระเหยใบกานพลู ไดแก Eugenol และสารสําคัญในน้ํามันหอมระเหยโหระพา
ไดแก Linalool มีคาความสามารถในการละลายเทากับ 23.3 และ 20.3 MPa1/2 ตามลําดับดังตาราง
ที่ 4.10 ซึ่งมีคาใกลเคียงกับคาการละลายของ EVA (20.9 MPa1/2) มากกวาคาการละลายของ
Cinnamaldehyde (26.0 MPa1/2) ซึ่งเปนสารสําคัญในน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย นอกจากนี้
ยังพบวาในน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย มีสวนประกอบของ Cinnamic acid มาเปนลําดับที่ 2 ซึ่ง
เปนสารประเภทกรดคารบอกซิลิก จึงมีความเปนขั้วสูงมาก เกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางโมเลกุลไดดี
จึงทําใหสารชนิดนี้เขากับฟลมซึ่งมีความเปนขั้วต่ํากวาไดไมดีนัก ทําใหความเขมขนเหลืออยูในฟลม
นอยเมื่อเทียบกับน้ํามันใบกานพลูและน้ํามันโหระพา
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ตารางที่ 4.10 สารสําคัญในน้ํามันหอมระเหย โครงสรางทางเคมีของสารสําคัญ และคาการละลายของ
สารสําคัญในน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด
ชนิดของน้าํ มันหอม
ระเหย

สารสําคัญในน้าํ มัน
หอมระเหย

น้ํามันหอมระเหยใบ
กานพลู

- Eugenol (85-90%)
- Acetyl eugenol
- Methylpentyl
ketone

น้ํามันหอมระเหย
โหระพา

น้ํามันหอมระเหย
เปลือกอบเชย

- Linalool (40-50%)
- Estragole (2030%)
- Methyl cinnamate
- Eugenol

- Cinnamaldehyde
(60-75%)
- Cinnamic acid
- Eugenol

โครงสรางทางเคมี

คาการละลายขของ
สารสําคัญ (MPa1/2)

23.3
(Eugenol)
Eugenol

20.3
(Linalool)
Linalool

Cinnamaldehyde

26.0
(Cinnamaldehyde)

Cinnamic acid
สําหรับการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียพบวา ฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยใบกานพลู
4% โดยน้ําหนัก สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus และ E. coli ไดมากถึง 91.35% และ
98.93% ตามลําดับ เมื่อลดความเขมขนที่เติมลงไปเปน 2 % พบวาสามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus
และ E. coli ได 44.86% และ 72.50% ตามลําดับ แตเมื่อลดความเขมขนลงไปเปน 0.5 % พบวาไม
สามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ได แตสามารถยับยั้งเชื้อ E. coli ได 30.83% สวนฟลมที่ผสมน้ํามัน
หอมระเหยเปลือกอบเชยทั้ง 4% และ 2% โดยน้ําหนัก พบวาสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทัง้ 2 ชนิด
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ แมวาความเขมขนที่เหลืออยูจริงจะมีคานอยกวาของน้ํามันใบกานพลูและ
น้ํามันโหระพาก็ตาม ดังนั้น Cinnamaldehyde และ Cinnamic acid ซึ่งเปนสารสําคัญในน้ํามัน
เปลือกอบเชยนี้ มีความสามารถในการยับยัง้ แบคทีเรียที่ดีกวาน้ํามันกานพลู และน้ํามันโหระพา ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Ouattara และคณะที่พบวา Cinnamaldehyde เปนสารยับยั้งแบคทีเรีย
ที่ดีกวาสารจําพวกกรดอินทรีย [12, 39] อยางไรก็ตาม ที่ความเขมขน 0.5 %โดยน้ําหนัก ก็ยังพบวา
มีคานอยเกินไปที่จะยับยั้งแบคทีเรียได นอกจากนีย้ ังพบวาน้ํามันหอมระเหยกานพลูและเปลือกอบเชย
สามารถยับยั้งเชื้อ E. coli ที่เปนแบคทีเรียแกรมลบ ไดดีกวา S. aureus ที่เปนแบคทีเรียแกรมบวกอีก
ดวย [82] เพราะ Eugenol ซึ่งเปนสารสําคัญในน้ํามันหอมระเหยจากใบกานพลู และ
Cinnamaldehyde ซึ่งเปนสารสําคัญในน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกอบเชย มีโครงสรางเปน
Phenylpropene ซึ่งมีความเปน Lipophilic ที่สูง เมื่อเทียบกับ Linalool ซึ่งเปนสารสําคัญในน้ํามัน
หอมระเหยโหระพา [83, 84] สามารถละลายเขากันกับชั้น Lipoprotein และ Lipopolysaccharide
ในเยื่อหุมเซลลที่มเี ฉพาะแบคทีเรียแกรมลบได จึงสามารถทําลายเยื่อหุมเซลลชั้นนอกของแบคทีเรีย
แกรมลบไดดี
สวนน้ํามันหอมระเหยโหระพาบริสุทธิ์ สามารถยับยัง้ แบคทีเรียไดทั้ง 2 ชนิด โดยยับยั้งเชื้อ S.
aureus ไดดีกวา เพราะ Linalool มีโครงสรางเปนโซตรง และมีความเปน Lipophilic ที่ต่ํากวา
Eugenol และ Cinnamaldehyde จึงทําให Linalool แบงละลายเยื่อหุมเซลลแบคทีเรียแกรมลบใน
ชั้น Lipoprotein และ Lipopolysaccharide ไดไมดี ดังนั้นน้ํามันหอมระเหยโหระพาจึงยับยั้ง
แบคทีเรียแกรมบวกไดดีกวา สวนฟลม ที่ผสมน้ํามันหอมระเหยโหระพา แมวาจะเติมลงไปถึง 4% โดย
น้ําหนัก และพบวาความเขมขนยังเหลืออยูในปริมาณคอนขางมาก แตก็ไมเพียงพอทีจ่ ะยับยัง้
แบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดนี้ได
สําหรับผลการทดสอบเชื้อราและการเนาเปอยของมะเขือเทศที่ถูกบรรจุดวยฟลมผสมน้ํามัน
หอมระเหยทั้ ง 3 ชนิ ด พบวา ไม มี เ ชื้ อ ราปกคลุ มบนผิ วมะเขือ เทศตั้ ง แตวั นแรกที่ ทํ า การจั ดเก็ บ
จนกระทั่งผานไป 2 เดือน ในขณะที่มะเขือเทศในฟลมที่ไมผสมสารสกัดจากธรรมชาติ พบวามีเชื้อรา
และการเนาเปอยซึ่งเห็นไดชัดในวันที่ 20 จนกระทั่งมะเขือเทศเกิดการเนาเปอยอยางสมบูรณเมือ่ เวลา
ผานไป 2 เดือน แสดงใหเห็นวาฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยเหลานี้ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อราและแบคทีเรียในมะเขือเทศ และยังคงสภาพมะเขือเทศไวไดเหมือนเดิมอยู
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ตารางที่ 4.11 ภาพถายมะเขือเทศที่บรรจุในฟลมผสมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด เปรียบเทียบกับ
ฟลมที่ไมผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
ฟลม ผสมนนา้ํ มันหอมระเหย
เวลา
(ววนั )
กานพลู 4%
โหระพา 4%
เปลือกอบเชย 4%
0
7
20
30
60

4.2.3.2 ผลของน้าํ มันหอมระเหยตอสมบัตเิ ชิงกลของฟลม LDPE ผสม EVA
ฟลมทีผ่ สมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดถูกนํามาทดสอบสมบัติการดึงยืด เพื่อวิเคราะหผลของ
การเติมน้ํามันหอมระเหยที่มีตอสมบัติเชิงกลของฟลม เพือ่ คํานึงถึงการใชงานตอไป โดยพิจารณาจาก
คา Elongation at break, tensile strength และ young’s modulus เทียบกับความเขมขนจริงที่
มีอยูในฟลม ดังภาพที่ 4.23 - 4.25

Elongation at break (%)
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Tensile Strength (MPa)
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ภาพที่ 4.24 คา Tensile strength (MPa) ของฟลมทีผ่ สมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด
จากภาพที่ 4.23 และ 4.24 พบวาเมื่อเพิ่มความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยทีอ่ ยูในฟลม ทํา
ใหคา Elongation at break เพิ่มขึ้นแต Tensile strength ลดลง เพราะวาสารสําคัญที่อยูในน้ํามัน
หอมระเหยเหลานี้
เปนสารประกอบโมเลกุลเล็ก
สามารถประพฤติตัวเปนพลาสติกไซเซอร
(Plasticizer) ได [18] โดยสารประกอบดังกลาวจะสามารถเขาแทรกสายโซของ LDPE และ EVA ได
ทําใหแรงอันตรกิริยาระหวางสายโซลดลง ฟลม จึงมีความยืดหยุน (Flexible) มากขึ้น เกิดการสั่นและ
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เคลื่อนไหวของสายโซ และจัดเรียงตัวไดมากขึ้น ตามแรงเคนที่ให จึงทําใหมีคา Elongation at
break เพิ่มขึ้น ในขณะที่ Tensile strength ลดลง โดยน้ํามันหอมระเหยเหลานี้จะเขาแทรกในสวนที่
เปนอสัณฐานกอน และถาบริเวณอสัณฐานอิ่มตัวแลว จึงสามารถเขาไปแทรกในบริเวณผลึกได [18]
จากภาพที่ 4.23 พบวาเมื่อเติมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดลงไปในฟลม 0.5% โดยน้ําหนัก
พบวาน้ํามันหอมระเหยโหระพาสงผลตอคา Elongation at break ของฟลมมากทีส่ ุด เพราะ
โครงสรางของ Linalool เปนโซตรง สามารถเขาแทรกสายโซพอลิเมอรของ LDPE ไดงายกวา ในขณะ
ที่โครงสรางของ Eugenol และ Cinnamaldehyde ในน้ํามันหอมระเหยใบกานพลูและน้ํามันหอม
ระเหยเปลือกอบเชยเปนแบบวง จึงเขาไปแทรกสายโซพอลิเมอรไดยากกวา [85] แตเมื่อเติมน้ํามัน
หอมระเหยลงไป 4% โดยน้ําหนัก พบวาฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกอบเชยมีคา
Elongation at break สูงสุด คาดวาเปนเพราะการเติมน้าํ มันหอมระเหยจากเปลือกอบเชยลงไปใน
ปริมาณมาก สามารถทําให Cinnamaldehyde มีโอกาสเขาแทรกสายโซไดมากขึ้น ซึง่
Cinnamaldehyde มีโครงสรางเปนวงแหวนเบนซีนซึ่งเมื่อสารนีส้ ามารถเขาแทรกสายโซไดแลว จะ
สงผลทําใหอันตรกิริยาระหวางสายโซพอลิเมอรลดลงไดมากกวา Linalool ที่เปนโซกิ่ง สวนน้ํามัน
หอมระเหยใบกานพลูพบวาสงผลตอคา Elongation at break ของฟลมนอยทีส่ ุดทุกๆ ในสัดสวนที่
เติมลงไปในฟลม คาดวาเปนเพราะ Eugenol มีโครงสรางที่เปนวงแหวนเบนซีนและมีหมูเ กะกะ
มากกวา Cinnamaldehyde จึงทําให Eugenol เขาแทรกสายโซพอลิเมอรยากทีส่ ุด
สําหรับคา Tensile strength จากภาพที่ 4.24 พบวาน้ํามันหอมระเหยโหระพาทําใหคา
Tensile strength ของฟลมลดลงไมมากเทาน้ํามันหอมระเหยใบกานพลูและเปลือกอบเชย ทั้งๆ ที่
น้ํามันโหระพาสงผลตอคา Elongation at break ของฟลม มากทีส่ ุดเมื่อเติมน้ํามันลงไป 0.5% โดย
น้ําหนัก เพราะคาดวาโครงสรางของ Linalool ที่เปนโซกิ่ง ถึงแมวาจะสามารถเขาแทรกสายโซไดงาย
แตจะรบกวนอันตรกิริยาระหวางสายโซพอลิเมอรไดไมมากเทา Cinnamaldehyde และ Eugenol ที่
มีโครงสรางเปนวงแหวนเบนซีนซึ่งเมื่อเขาแทรกในสายโซได จะสามารถลดอันตรกิริยาระหวางสายโซ
ไดมาก จึงทําใหฟล มที่ผสมน้ํามันกานพลู และฟลมที่ผสมน้ํามันจากเปลือกอบเชย มีคา Tensile
strength นอยกวาฟลมที่ผสมน้ํามันโหระพา
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Young's modulus (MPa)
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ภาพที่ 4.25 คา Young’s modulus (MPa) ของฟลมทีผ่ สมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด
สําหรับคา Young’s modulus จากภาพ 4.25 พบวามีคาลดลงเมื่อเพิม่ ความเขมขนน้ํามัน
หอมระเหยลงไปในฟลม โดยพบวาน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดทําให Young’s modulus ในฟลม
ลดลงใกลเคียงกัน เพราะวาสารสําคัญในน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด สามารถเขาแทรกในบริเวณ
อสัณฐานไดจนเกิดการอิ่มตัวเหมือนกัน ดังนั้นจึงคาดวาฟลม แตละชนิด มีปริมาณน้ํามันหอมระเหยใน
บริเวณอสัณฐานใกลเคียงกัน จึงทําใหคา Young’s modulus ลดลงไดใกลเคียงกัน
4.2.3.3 ผลของน้าํ มันหอมระเหยตอสมบัตกิ ารซึมผานของออกซิเจนและไอน้าํ ของ
ฟลม LDPE ผสม EVA
ผลการทดสอบการซึมผานของออกซิเจนและไอน้ําของฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยแตชนิดที่
ความเขมขน 4 %โดยน้ําหนัก แสดงดังตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 อัตราการซึมผานของแกสออกซิเจนและไอน้ําของฟลม ชนิดตางๆ
อัตราการซึมผานของแแกสออกซิเจน อัตราการซึมผานของไอน้าํ
ชนิดของฟลม
ลูกบาศกเซนติเมตร//ตารางเมตร//วัน กรัม/ตารางเมตร//วัน
ไมผสมน้ํามันหอมระเหย

3,563

7.05

ผสมน้ํามันหอยระเหยใบกานพลู

3,788

8.96

ผสมน้ํามันหอยระเหยโหระพา

4,159

9.17

ผสมน้ํามันหอยระเหยเปลือกอบเชย

3,850

8.89
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จากตารางที่ 4.12 พบวาฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดมีอัตราการซึมผานของทัง้
แกสออกซิเจนและไอน้ําที่สงู ขึ้น หมายความวาแกสออกซิเจนและไอน้ําสามารถซึมผานไดมากขึ้นเมื่อ
เทียบกับฟลมที่ไมมีการเติมน้ํามันหอมระเหยลงไป เพราะวาสารทีอ่ ยูในน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดนี้
สามารถเขาแทรกสายโซพอลิเมอรในสวนที่เปนผลึกได เมื่อบริเวณอสัณฐานอิ่มตัว ทําใหอันตรกิริยา
ระหวางสายโซพอลิเมอรลดลงจนไอน้ําและออกซิเจนแพรเขาออกไดงาย
สําหรับฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยโหระพาซึง่ มี Linalool ที่เปนโซกงิ่ เปนองคประกอบหลัก
ทําใหสารดังกลาวแทรกเขาไปในฟลมไดงาย จึงพบวามีอัตราการซึมผานของแกสออกซิเจนและไอน้ํา
มากที่สุด ดังนั้นฟลมดังกลาวจึงมีโอกาสที่อากาศและแบคทีเรียภายนอก แพรเขามาในฟลม ไดมาก
ที่สุด จึงเปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ ําใหฟล มทีผ่ สมน้ํามันหอมระเหยโหระพายับยัง้ เชื้อแบคทีเรียไดไมดเี ทา
ฟลมทีผ่ สมน้ํามันหอมระเหยใบกานพลูและเปลือกอบเชย
ใบกานพลู 0.5%

ใบกานพลู 2%

ใบกานพลู 4%

โหระพา 0.5%

โหระพา 2%

โหระพา 4%

เปลือกอบเชย 0.5%

เปลือกอบเชย 2%

เปลือกอบเชย 4%

ภาพที่ 4.26 ความใสของฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดที่สัดสวนตางๆ
4.2.3.4 ผลของสภาพแวดลอมของฟลม ตอความเขมขนของน้าํ มันหอมระเหยที่
เหลือ และสมบัตเิ ชิงกลของฟลม LDPE ผสม EVA
เมื่อปลอยฟลมทิ้งไวที่อุณหภูมหิ อง เปนเวลา 1 สัปดาห พบวาฟลมทีผ่ สมน้ํามันหอมระเหย มี
สมบัติตางๆ เปลี่ยนแปลงตามเวลา ดังนี้
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4.2.3.4.1 ความเขมขนของสารสกัดทีเ่ หลือในฟลม ทีเ่ วลาตางๆ : ฟลมที่
ผสมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด เขมขน 4 %โดยน้ําหนัก ถูกนํามาตรวจวัดความเขมขนที่เหลือ ณ
เวลาตางๆ จนครบ 8 วัน ซึ่งไดผลการทดสอบดังนี้
ความเขมขนที่วัดได (% โดยน้ําหนัก)

2.50

น้ํามันหอมระเหยใบกานพลู
น้ํามันหอมระเหยโหระพา
น้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
0
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4
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5

6

7

8

ภาพที่ 4.27 ความเขมขนของของมันหอมระเหยในฟลม ที่วดั ได ณ เวลาตางๆ
จากภาพที่ 4.27 พบวาความเขมขนของน้ํามันหอมระเหย แตละชนิดที่อยูในฟลม มีรปู แบบ
การลดลงที่คลายกันคือ ในชวง 1 ถึง 2 วันแรก หรือชวงเริม่ ตนที่นํามาทดสอบ พบวามีอัตราการ
ระเหยของน้ํามันหอมระเหยอยางรวดเร็ว จากนั้นอัตราการระเหยจะคอยๆ ลดลงจนคงที่ในทีส่ ุด และ
เขาสูสมดุลประมาณ 8 วัน
สําหรับฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยใบกานพลู และฟลม ที่ผสมน้ํามันหอมระเหยโหระพา
พบวามีความเขมขน ณ เวลาตางๆ ใกลเคียงกัน สวนฟลมทีผ่ สมน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย
พบวามีความเขมขนนอยทีส่ ุด อยางไรก็ตาม เมื่อเวลาผานไปจนความเขมขนเขาสูส มดุล จะพบวาฟลม
ที่ผสมน้ํามันหอมระเหยโหระพา มีความเขมขนเหลืออยูมากที่สุด เพราะ Linalool มีคาความสามารถ
ในการละลายใกลเคียงกับ EVA มากที่สุด ทําใหเขากันกับเฟสพอลิเมอรไดดี จึงมีน้ํามันหอมระเหย
บางสวน ยังคงถูกเก็บกักอยูในฟลม
และไมระเหยออกเมือ่ ปลอยฟลมดังกลาวทิง้ ไวในสภาวะ
บรรยากาศ
กําหนดให A(l) คือน้ํามันหอมระเหยในสถานะของเหลว และ A(g) คือน้ํามันหอมระเหยใน
สถานะแกส สามารถเขียนเปนสมการปฏิกริ ิยาการระเหยไดดังนี้
A(l)
A(g)
(4.3)
การระเหยของน้ํามันหอมระเหยในฟลมแตละชนิดนี้ ทางผูว ิจัย คาดวามีอันดับในการระเหย
หรืออันดับในการเกิดปฏิกิริยาเปนอันดับที่ 1 ซึ่งตองมีการดัดแปลงเนื่องจากน้ํามันที่อยูในฟลม ไม
สามารถระเหยไดหมด (สารตั้งตนไมสามารถเกิดปฏิกิริยาไดหมด) ดังนั้นความเขมขนที่วัดได ณ เวลา
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ln([A]t-[A]∞)

ใดๆ จึงตองนําไปลบกับความเขมขนที่ระยะเวลาอนันตกอน เพื่อพิจารณาเฉพาะในสวนของน้ํามันที่
เกิดปฏิกริ ิยาไดเทานั้น [17] จึงสามารถเขียนสมการกฎอัตราไดดังนี้
อัตราการระเหย = k•([A]-[A]∞)
(4.4)
เมื่อ [A] คือ ความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยในฟลมที่เวลาใดๆ
[A]∞ คือ ความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยในฟลมที่ระยะเวลาอนันต
k คือ คาคงที่ของปฏิกิริยาการระเหย
จากนั้นทําการอินทิเกรตสมการที่ 4.4 (แสดงไวในภาคผนวก) จะไดเปนสมการที่ 4.5 ดังนี้
ln([A]-[A]∞) = -kt + ln([A]0-[A]∞)
(4.5)
เมื่อ [A]0 คือ ความเขมขนของฟลมในน้ํามันหอมระเหยที่เวลาเริม่ ตน
t คือ เวลาที่ใชในการทําปฏิกิริยาระเหย
จากการนําความเขมขนที่วัดไดในภาพที่ 4.26 มาคํานวณโดยใชสมการที่ 4.5 หา
ความสัมพันธกับเวลาเพื่อคํานวณคาคงที่ปฏิกิริยาการระเหยของน้ํามันแตละชนิด
แสดงดังภาพที่
4.27
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

น้ํามันหอมระเหยใบกานพลู
น้ํามันหอมระเหยโหระพา
น้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย
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ภาพที่ 4.28 กราฟระหวาง ln([A]t-[A]∞) กับเวลาในการระเหย (วัน) ของน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด
จากภาพที่ 4.28 พบวาความสัมพันธระหวาง ln([A]t-[A]∞ ในแกน y และเวลาในการระเหย
ในแกน x มีความสัมพันธเปนกราฟเสนตรง และสามารถเขียนสมการของน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด
ไดดังนี้
น้ํามันหอมระเหยกานพลู
: y1 = -0.4157 x1 + 0.3032 ; R2 = 0.9532
(4.6)
น้ํามันหอมระเหยโหระพา
: y2 = -0.6146 x2 + 0.4129 ; R2 = 0.9754
(4.7)
2
น้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย : y3 = -0.7396 x3 + 0.1200 ; R = 0.9755
(4.8)
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จากนั้น ทําการคํานวณเวลาครึ่งชีวิต (t1/2) จากสมการที่ 4.9 ของน้ํามันหอมระเหยในฟลม
แสดงดังตารางที่ 4.13
ln 2
t1/2 =
(4.9)
k
ตารางที่ 4.13 คาคงที่ปฏิกริ ิยาและเวลาครึง่ ชีวิตของน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด
ชนิดของน้าํ มันหอมระเหย

k (ววัน-11)

t1/2 (ววนั )

น้ํามันหอมระเหยกานพลู

0.4157

1.667

น้ํามันหอมระเหยโหระพา

0.6146

1.128

น้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย

0.7396

0.937

จากตารางที่ 4.13 พบวาคาคงที่ปฏิกิริยาการระเหยของน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย มีคา
มากที่สุด แสดงวาน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชยมีอัตราการระเหยมากทีส่ ุด จึงใชเวลาในการระเหย
จนเหลือความเขมขนครึ่งเดียวไมถึง 1 วันเทานั้น รองลงมาคือน้ํามันหอมระเหยโหระพา และน้ํามัน
หอมระเหยกานพลู พบวามีอัตราการระเหยชาที่สุด และใชเวลาในการระเหยจนเหลือความเขมขน
ครึ่งเดียวอยูที่ 1.667 วัน หรือประมาณ 40 ชั่วโมง
4.2.3.4.2 สมบัตเิ ชิงกลของฟลม ณ เวลาตางๆ : ฟลม ทีผ่ สมน้ํามันหอม
ระเหยเขมขน 4 %โดยน้ําหนัก ถูกนํามาทดสอบสมบัติการดึงยืดทีเ่ วลาการเก็บฟลมตางๆ ในชวง 1
สัปดาห เนื่องจากการระเหยของน้ํามันหอมระเหยสงผลตอปริมาณน้ํามันหอมระเหยที่เหลืออยูในฟลม
ซึ่งจะสงผลกระทบตอสมบัตเิ ชิงกล ผูวิจัยจึงทดสอบสมบัตเิ ชิงกลที่เวลาการเก็บฟลม ตางๆ แสดงดัง
ภาพ 4.29 – 2.31

Elongation at break (%)

1000

น้ํามันหอมระเหยกานพลู

น้ํามันหอมระเหยโหระพา

น้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย

800
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400
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เวลา (วัน) 3
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ภาพที่ 4.29 คา Elongation at break ของฟลม ที่ผสมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดทีเ่ วลาตางๆ
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จากภาพที่ 4.29 พบวาคา Elongation at break ของฟลม ที่ผสมน้ํามันหอมระเหยโหระพา
และฟลม ทีผ่ สมน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชยมีคาลดลง เมื่อเก็บฟลมไวเปนเวลา 7 วัน และ 3 วัน
เปนตนไป ตามลําดับ เพราะน้ํามันหอมระเหยในฟลมมีความเขมขนลดลง ซึ่งคา Elongation at
break นี้พบวามีความสัมพันธกับความเขมขนที่เหลือ ซึ่งคํานวณไดจากคา t1/2 ดังสมการที่ 4.10
t

N
= 2 t1/2
(4.10)
N0
เมื่อ N คือ เปอรเซ็นตความเขมขนของฟลมในน้ํามันหอมระเหยทีเ่ วลาใดๆ
N0 คือ เปอรเซ็นตความเขมขนของฟลมในน้ํามันหอมระเหยทีเ่ วลาเริ่มตน (100%)
กําหนดใหความเขมขนของฟลม ในน้ํามันหอมระเหยทีเ่ วลาเริ่มตนมีคา 100% จะพบวาความ
เขมขนของฟลมในน้ํามันหอมระเหยทีเ่ วลาตางๆ เทียบกับความเขมขนเริม่ ตน มีคาดังตารางที่ 4.14

ตารางที่ 4.14 ความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยทีเ่ หลือในฟลมแตละชนิดที่เวลาตางๆ เทียบกับความ
เขมขนเริม่ ตน 100%
เวลา (วัน)

ความเขมขนทเี่ หลือ (%)
น้าํ มันหอมระเหยกานพลู น้าํ มันหอมระเหยโหระพา น้าํ มันหอมระเหยเปลือกอบเชย

0

100.00

100.00

100.00

1

65.98

54.09

47.72

3

28.72

15.83

10.87

5

12.51

4.63

2.48

7

5.44

1.35

0.56

จากภาพที่ 4.29 พบวาคา Elongation at break ของฟลม ที่ผสมน้ํามันหอมระเหยโหระพา
จะลดลงเมื่อเก็บฟลม ไวเปนเวลา 7 วัน ซึ่งจากตารางที่ 4.14 พบวาเหลือความเขมขนของน้ํามันหอม
ระเหยโหระพาเพียง 1.35% สวนคา Elongation at break ของฟลมทีผ่ สมน้ํามันหอมระเหยเปลือก
อบเชย จะลดลงเมือ่ เก็บฟลมไวเปนเวลา 3 วันขึ้นไป ซึ่งพบวาเหลือความเขมขนของน้ํามันหอมระเหย
เปลือกอบเชยอยู 10.87% สวนคา Elongation at break ของฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยกานพลู
พบวาความเขมขนที่เหลืออยู 5.44% ไมสงผลตอคา Elongation at break ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา
เมื่อเก็บฟลมไวทเี่ วลาตางๆ ความเขมขนทีล่ ดลงของน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด จะตองลดลงจนถึง
คาหนึ่งๆ จึงจะสงผลตอคา Elongation at break โดยพบวาความเขมขนของน้ํามันหอมระเหย
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เปลือกอบเชยและโหระพา สามารถสงผลตอคา Elongation at break ได เมื่อความเขมขนลดลง
เหลือ 10.87% และ 1.35% ตามลําดับ สวนความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยกานพลูที่ลดลงเหลือ
5.44% ยังไมสงผลตอคา Elongation at break ของฟลม
จากภาพที่ 4.30 เมื่อเวลาผานไป 1 สัปดาห คา Tensile strength ของฟลมที่ผสมน้ํามัน
กานพลู และน้ํามันโหระพา พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ เพราะน้ํามันหอมระเหย
เหลานี้ สามารถรบกวนอันตรกิริยาและความเปนผลึกของพอลิเมอรภายหลังการขึ้นรูปได อยางไรก็
ตามเมื่อน้ํามันเหลานีร้ ะเหยออกไป ก็ไมสามารถทําใหอนั ตรกิริยาและความเปนผลึกของพอลิเมอร
กลับมาเปนเหมือนเดิมไดอีก ยกเวนฟลมที่ผสมน้ํามันเปลือกอบเชย พบวามีคา Tensile strength
ลดลง เพราะน้ํามันเปลือกอบเชยเกิดการระเหยออกไปมาก จนอาจทําใหเกิดชองวางในฟลม ทําให
บริเวณดังกลาวเกิดเปน Stress concentration เมื่อฟลม ไดรับแรงเคน สงผลใหฟล มทีผ่ สมน้ํามัน
เปลือกอบเชยขาดงายกวา

Tensile strength (MPa)
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ภาพที่ 4.30 คา Tensile strength ของฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดที่เวลาตางๆ
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ภาพที่ 4.31 คา Young’s modulus ของฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดทีเ่ วลาตางๆ
สวนคา Young’s modulus ของฟลม ที่ผสมน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดในภาพที่ 4.31 เมื่อ
เวลาผานไป 1 สัปดาห พบวามีคาคงที่ เพราะสายโซในสวนอสัณฐาน ถูกรบกวนอันตรกิริยาดวยน้ํามัน
หอมระเหย และถึงแมวาน้ํามันจะระเหยออกไปจากสวนอสัณฐานได แตก็ไมสามารถทําใหอันตรกิริยา
ระหวางสายโซ และโครงสรางสายโซกลับมาเหมือนเดิมไดอกี ในสภาวะอุณหภูมิหอ ง

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจยั
5.1.1 การศึกษาผลของปริมาณ EVA ในฟลม ตอความเขากันไดของพอลิเมอรผสมระหวาง
LDPE และ EVA
ฟลมผสมระหวาง LDPE กับ EVA ที่ผสมดวยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู และขึ้นรูปดวยวิธีการ
เปาฟลมในงานวิจัยนี้ ไมสามารถผสมเปนเนื้อเดียวกันได (Immiscible blend) เนื่องจากการทดสอบ
DSC ของฟลม LDPE ที่ผสม EVA 10% และ 20% โดยน้ําหนัก พบอุณหภูมหิ ลอมเหลว 2 ตําแหนง
ซึ่งตรงกับอุณหภูมหิ ลอมเหลวของฟลม LDPE บริสุทธิ์ (107.7 องศาเซลเซียส) และ EVA บริสทุ ธิ์
(85.99 องศาเซลเซียส) อีกทั้งภาพที่ไดจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแสดงใหเห็นการแยกเฟสของ
พอลิเมอรทั้ง 2 ชนิดนี้ และยังพบวาอนุภาค EVA สามารถกระจายตัวในเฟส LDPE ไดดีโดยไมเกาะ
กลุมรวมกันเมื่อผสม EVA ลงไปไมเกิน 10% โดยน้ําหนัก ในขณะที่ฟลม LDPE ที่ผสม EVA 20% โดย
น้ําหนัก พบวามีการเกาะกลุม กันของอนุภาค EVA เกิดเปนเฟสไมตอเนื่องที่ใหญขึ้น
สําหรับสมบัติการดึงยืดของฟลม LDPE ที่ผสม EVA ในสัดสวนตางๆ พบวาเมือ่ เพิม่ สัดสวน
ของ EVA ทําใหคา Elongation at break และ Tensile strength สูงขึ้น แตคา Young’s
modulus ลดลงเมื่อเทียบกับฟลม LDPE บริสทุ ธิ์ ตามสัดสวน EVA ที่เติมลงไปซึง่ เปนไปตามกฎการ
ผสม ยกเวนฟลม LDPE ที่ผสม EVA 10% โดยน้ําหนัก พบวามีคา Elongation at break สูงกวาคาที่
คํานวณไดจากกฎการผสม
5.1.2 การศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารสกัดจากธรรมชาติทสี่ ง ผลตอสมบัตขิ องฟลม
LDPE ผสม EVA 10% โดยน้ําหนัก
จากการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราในอาหาร พบวาฟลมที่ผสมสาร
สกัดจากเปลือกเงาะและเปลือกมังคุด ไมสามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราใน
อาหารได สวนฟลมทีผ่ สมน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชยพบวามีประสิทธิภาพในการตานแบคทีเรียได
ดีที่สุด รองลงมาคือฟลม ที่ผสมน้ํามันหอมระเหยกานพลู สวนฟลมทีผ่ สมน้ํามันหอมระเหยโหระพาไม
สามารถตานเชื้อแบคทีเรียได อยางไรก็ตามฟลมที่ผสมน้ํามันหอมระเหยทัง้ 3 ชนิดนี้ สามารถยับยั้ง
เชื้อรา และการเนาเสียของมะเขือเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับสมบัติเชิงกลของฟลมผสมสารสกัดจากธรรมชาติพบวา สารสกัดจากเปลือกเงาะและ
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สารสกัดจากเปลือกมังคุด ไมสามารถปรับปรุงสมบัตเิ ชิงกลได เนื่องจากสารสกัดจากเปลือก
เงาะเสื่อมสภาพขณะขึ้นรูปฟลม และสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีอนุภาคขนาดใหญ สวนน้ํามันหอม
ระเหยพบวาสามารถประพฤติตัวเปนพลาสติกไซเซอรได จึงทําใหฟล มมีคา Elongation at break
สูงขึ้น แต Tensile strength และ Young’s modulus ลดลง
สําหรับความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยในฟลม เมื่อเก็บฟลมไวที่เวลาตางๆ พบวามีคา
ลดลงตามปฏิกริ ิยาการระเหยอันดับที่ 1 ซึ่งน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย เหลือความเขมขนในฟลม
นอยที่สุด สวนสมบัติเชิงกลของฟลม ที่เก็บไวเปนเวลา 1 สัปดาหพบวา คา Elongation at break จะ
ลดลงเมือ่ ความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย และน้ํามันหอมระเหยโหระพาลดลงเหลือ
10.87% และ 1.35% ตามลําดับ สวนคา Tensile strength ของฟลมทีผ่ สมน้ํามันหอมระเหยเปลือก
อบเชยลดลงเล็กนอย สวนคา Young’s modulus พบวาไมเปลี่ยนแปลงตามเวลา
5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 สําหรับการศึกษาการสลายตัวของสารสกัดจากเปลือกเงาะดวยเทคนิค TGA ควรศึกษา
ที่สภาวะออกซิเจน หรือสภาวะบรรยากาศเพิม่ เติม เพื่อทําการเปรียบเทียบน้ําหนักสารทีเ่ หลืออยู ณ
อุณหภูมิตางๆ
5.2.2 สําหรับฟลมทีผ่ สมสารสกัดจากเปลือกมังคุดและเปลือกเงาะ ควรใชวิธีการผสม หรือ
ขึ้นรูปดวยวิธีอื่น เพราะการขึ้นรูปดวยวิธีการเปาฟลม มีขอ จํากัดสําหรับสารทีม่ ีอนุภาคเปนผง เชน
สารสกัดจากเปลือกมังคุด ซึ่งผงของสารสกัดจะทําใหเกิดการแยกเฟส และเปนรูรั่วในขณะที่เปาฟลม
จึงควรขึ้นรูปดวยการหลอฟลม หรือ การอัดรีดแผนฟลม ดวยลูกกลิง้ สวนสารสกัดจากเปลือกเงาะ
พบวามีความออนไหวตออุณหภูมสิ ูง ซึง่ ทําใหสารสกัดเกิดการเสื่อมสภาพไดงาย จึงไมควรผสมหรือขึ้น
รูปฟลมดวยอุณหภูมทิ ี่มากกวา 100 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงควรใชการขึ้นรูปแบบการหลอฟลม หรือ
ใชเม็ดพลาสติกชนิดอื่นที่ใชอุณหภูมิในการขึ้นรูปที่ต่ํา
5.2.3 ควรทดสอบการบรรจุฟล มกับอาหารสดชนิดอื่นๆ เพิม่ เติม เชน เนื้อหมู เนื้อวัว เปนตน
5.2.4 สําหรับการศึกษาอัตราการระเหยของน้ํามันหอมระเหยออกจากฟลม ควรศึกษาการ
ระเหยที่อุณหภูมิตางๆ เพื่อเปรียบเทียบคาคงที่ของปฏิกิริยา แลวทําการเปรียบเทียบคาคงที่ของแตละ
สภาวะ พรอมทั้งหาคา Sensitivity of deterioration (Q) ของน้ํามันหอมระเหยตอไป ซึง่ สามารถ
คํานวณไดจากคาคงที่ปฏิกิริยาทัง้ 2 อุณหภูมิ เชน Q10 = kT+10 / kT เพื่อเปนการทํานายคาคงที่ของ
ปฏิกิริยาหรือการระเหยที่อุณหภูมิอื่นๆ
5.2.5 ควรทําการศึกษาปริมาณผลึกของฟลม LDPE และ EVA เพิ่มเติมดวยเทคนิค XRD
เพื่อเปรียบเทียบปริมาณผลึกกอน และหลังเติมน้ํามันหอมระเหยลงไปในฟลม รวมทัง้ ศึกษาปริมาณ
ผลึกในฟลม หลังจากที่น้ํามันหอมระเหย เกิดการระเหยออกจากฟลม

61

รายการอางอิง
[1]

[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Appendini, Paola, and Joseph H. Hotchkiss. (2002). "Review of antimicrobial
food packaging." Innovative Food Science & Emerging Technologies 3,
2: 113-126
Durairaj, Raj B. (1999). "Resorcinol additives for packaging extend product life for
food and drink." Plastics, Additives and Compounding 1, 5: 30-34
ชินวัฒน ทองชัช. ไบโอโพลีเมอรกับการใชเปนบรรจุภัณฑยับยั้งเชื้อจุลินทรีย . เขาถึงเมื่อ 13
ธันวาคม 2554. เขาถึงไดจาก http://www.dss.go.th/dssweb/st-articles/files/
bsp_4_2548_biopolymer.pdf
Devleghere, F. et al. (2000). "Study on antimicrobial activity of a food packaging
material containing potassium sorbate." Acta Alimentaria 29, 2: 137146
Han, Jung H., and John D. Floros. (1997). "Casting antimicrobial packaging films
and measuring their physical properties and antimicrobial activity."
Journal of Plastic Film and Sheeting 13: 287-298
Huang, L. J., C. H. Huang, and Y. M. Weng. (1997). "Using antimicrobial
polyethylene films and minimal microwave heating to control the
microbial growth of tilapia fillets during cold storage." Food Science
Taiwan 24, 2: 263-268
Weng Yih-Ming, Chen Min-Jane, and Chen Wenlung. (1997). "Benzoyl chloride
modified ionomer films as antimicrobial food packaging materials."
Food Sci Techno 32, 3: 229-234
Cutter, C. N., J. L. Willett, and G. R. Siragusa. (2001). "Improved antimicrobial
activity of nisin-incorporated polymer films by formulation change and
addition of food grade chelator." Letters in Applied Microbiology 33, 4:
325-328
Siragusa, G. R., C. N. Cutter, and J. L. Willett. (1999). "Incorporation of bacteriocin
in plastic retains activity and inhibits surface growth of bacteria on
meat." Food Microbiol 16, 3: 229-235

62

[10] Boschetto, Daiane L. et al. "Preparation and antimicrobial activity of
polyethylene composite films with silver exchanged zeolite-Y."
Chemical Engineering Journal 204-206, 0: 210-216
[11] Echegoyen, Yolanda, and Cristina Nerín. "Nanoparticle release from nano-silver
antimicrobial food containers." Food and Chemical Toxicology 62, 0:
16-22
[12] Sadaka, Faten et al. (2013). "Review on antimicrobial packaging containing
essential oils and their active biomolecules." Innovative Food Science
and Emerging Technologies.
[13] Shokeen, P. et al. (2008). "In vitro activity of eugenol, an active component
from Ocimum sanctum, against multiresistant and susceptible strains
of Neisseria gonorrhoeae." International Journal of Antimicrobial
Agents 32: 174-179
[14] Tzortzakis, Nikos G., and Costas D. Economakis. (2007). "Antifungal activity of
lemongrass essential oil against key postharvest pathogens."
Innovative Food Science and Emerging Technologies 8: 253-258
[15] Yin Mei-chin, and Cheng Wen-shen. (2003). "Antioxidant and antimicrobial
effects of four garlic-derived organosulfur compounds in ground beef."
Meat Science 63: 23-28
[16] Aguilar, María B. et al. "Antimicrobial active packaging for meat products." In
Proceedings of international conference on Food Innovation, 1-4.
Universidad politecnica de valencia, October 25-29, 2010. Food
Engineering and Agricultural Equipment Department
[17] Suppakul, P. et al. (2011). "Loss of AM additives from antimicrobial films during
storage." Food Engineering 105: 270-276
[18] Solano, Andrea C. V., and Cecillia de Rojas Gante. (2011). "Two Different
Processes to Obtain Antimicrobial Packaging Containing Natural Oils."
Food Bioprocess Technol 10:
[19] Herath, LiyanaArachchige Sanjeewani R. (2010). "Development and evaluation of
low density polyethylene-based antimicrobial food packaging films

63

[20]
[21]

[22]
[23]

[24]

[25]

[26]
[27]
[28]

[29]
[30]

[31]

containing natural agents" Ph.D. Faculty of Health, Engineering and
Science, Victoria University
Harper, Charles A. (2006). Handbook of Plastics Technologies. New York:
McGrew-Hill.
Sepe, Michael. (2012). Plastics Technology. Accessed January 30. Available from
http://www.ptonline.com/columns/density-molecular-weight-inpolyethylene
Kaplan, William A. (1998). M odern Plastic Encyclopedia. New York: McGrew-Hill.
Fink, Johannes K. (2010). "Ethylene Vinyl Acetate Copolymers." in H andbook of
Engineering and Specialty Thermoplastics, 187-209. John Wiley & Sons,
Inc.
Sharif, Jamaliah, Sharifah Hanisah S. A. Aziz, and Kamaruddin Hashim. (2000).
"Radiation effects on LDPE/EVA blends." Radiation Physics and
Chemistry 58, 2: 191-195
Faker, M. et al. (2008). "Rheology, morphology and mechanical properties of
polyethylene/ethylene vinyl acetate copolymer (PE/EVA) blends."
European Polymer Journal 44, 6: 1834-1842
Hotchkiss, Joseph H. (1997). "Food packaging interactions influencing quality
and safety." Food Additives and Contaminants 14: 601-607
Ahvenainen, R. (2003). Active and Intelligent Packaging. Cambridge, Ahvenainen:
Woodhead Publishing Limited.
สํานักหอสมุดและศูนยส ารสนเทศวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี , กรมวิทยาศาสตรบ ริก าร,
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. แบคทีเรียในอาหาร. (2555) เขาถึงเมื่อ 11
กุมภาพันธ. เขาถึงไดจาก http://siweb.dss.go.th/repack/fulltext/IR19.pdf
Han, J. H. (2000). "Antimicrobial food packaging." F ood Technology 54: 56-65
ภัสจนันท หิรัญ. (2552). "ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากพืชไทยในการยับยั้งเชื้อราใน
กระดาษ" ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคสโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
Palanisamy, Uma et al. (2008). "Rind of the rambutan, Nephelium lappaceum, a
potential source of natural antioxidants." Food Chemistry 109, 1: 54-63

64

[32] Thitilertdecha, Nont et al. (2010). "Identification of Major Phenolic Compounds
from Nephelium lappaceum L. and Their Antioxidant Activities."
Molecules 15, 3: 1453-1465
[33] Koleckar, Vit et al. (2008). "Condensed and Hydrolysable Tannins as
Antioxidants Influencing the Health." Mini Reviews in Medicinal
Chemistry 8, 5: 436-447
[34] ปานตา ตรีสุวรรณ และคณะ. (2555) "ผลของสารสกัดโพลีฟนอลจากเปลือกมังคุดตอการ
ยับยั้งเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส ในหองปฎิบัติการ." ใน Proceedings of The
4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012, 232237. คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 11–12 กุมภาพันธ.
[35] Deachathai, S. et al. (2005). "Phenolic compounds from the fruit of Garcinia
dulcis." Phytochemistry 66, 19: 2368-2375
[36] Matsumoto, Kenji et al. (2004). "Preferential target is mitochondria in αmangostin-induced apoptosis in human leukemia HL60 cells."
Bioorganic & Medicinal Chemistry 12, 22: 5799-5806
[37] Burt, Sara. (2004). "Essential oils: their antibacterial properties and potential
applications in foods—a review." Food Microbiology 94: 223– 253
[38] สุนทรี สิงหบุตรา. (2555). กานพลู (Syzygium aromaticum). เขาถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม.
เขาถึงไดจาก http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_06.htm
[39] Evans, William. C., (2009). Trease and Evans pharmacognosy. 16th ed. London:
W.B. Saunders.
[40] รุง รัตน เหลืองนทีเ ทพ. (2540). พืช เครื่อ งเทศและสมุนไพร. พิม พครั้ง ที่ 1. กรุง เทพฯ:
สํานักพมพโอเดียนสโตร.
[41] Ismail, M. (2006). "Central Properties and Chemical Composition of Ocimum
basilicum. Essential Oil." Pharmaceutical biology 44, 8: 619-626
[42] Lee Seung-Joo et al. (2005). "Identification of volatile components in basil
(Ocimum basilicum L.) and thyme leaves (Thymus vulgaris L.) and their
antioxidant properties." Food Chemistry 91, 1: 131-137
[43] Clarke, S. (2002). Essential Chemistry for Safe Aromatherapy. 2nd ed. Churchill
Livingstone.

65

[44] Hua Ping, Guijun Zhang, and Guixing Ren. (2010). "Antidiabetic effects of
cinnamon oil in diabetic KK-Ay mice." Food and Chemical Toxicology
48, 8-9: 2344-2349
[45] Akilen, Rajadurai et al. (2013). "Effect of short-term administration of cinnamon
on blood pressure in patients with prediabetes and type 2 diabetes."
Nutrition 29, 10: 1192-1196
[46] Barton, Allan F. M. (1975). "Solubility parameters." Chemical Reviews 75, 6: 731753
[47] Buckley-Smith, Marion K. (2006). "The Use of Solubility Parameters to Select
Membrane Materials for Pervaporation of Organic Mixtures" Ph.D.
Department of Materials & Process Engineering, University of Waikato
[48] Jun He, and Wenjing Li. (2009). "Complex formation of cinnamaldehyde-methylβ-cyclodextrin and muscone-methyl-β-cyclodextrin by supercritical
carbon dioxide processing and sealed heating method." Journal of
Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry 63, 1-2: 61-68
[49] Miranda, J, and S Sablotsky. (1997). "SSolubility parameter based drug delivery
system and method for altering drug saturation concentration."
[50] Peppas, Nikolaos A., and David J. Am Ende. (1997). "Controlled release of
perfumes from polymers. II. Incorporation and release of essential oils
from glassy polymers." Journal of Applied Polymer Science 66, 3: 509513
[51] Mistry, Y. (2006). "Development of LDPE-Based Antimicrobial Films for Food
Packaging." Ph.D. Victoria University
[52] Moly, K. A. et al. (2005). "Nonisothermal crystallisation, melting behaviour and
wide angle X-ray scattering investigations on linear low density
polyethylene (LLDPE)/ethylene vinyl acetate (EVA) blends: effects of
compatibilisation and dynamic crosslinking." European Polymer 41:
1410-1419
[53] Harris, J. Milton. (1992). Biotechnical and Biomedical Applications. Poly(Ethylene
Glycol) Chemistry.. New York:

66

[54] Tillekeratne, Mangala, and Allan Easteal. (2000). "Modification of zein films by
incorporation of polyethylene glycols." Polymer International 49: 127134
[55] Xiaolong Liu, Meiju Xie, and Huilin Li. (2005). "Effect of inorganic fillers in binary
processing aids on the rheology of a metallocene linear low density
polyethylene." Applied Polymer Science 96: 1824-1829
[56] Suyatma, Nugraha E., Lan Tighzert, and Alain Copinet. (2005). "Effects of
hydrophilic plasticizers on mechanical, thermal and surface properties
of Chitosan films." Agricultural and Food Chemistry 53: 3950-3957
[57] Mytle, N. et al. (2006). "Antimicrobial activity of clove (Syzgium aromaticum) oil
in inhibiting Listeria monocytogenes on chicken frankfurters." Food
Control 17, 2: 102-107
[58] VrindaMenon, K., and S. R. Garg. (2001). "Inhibitory e¡ect of clove oil on Listeria
monocytogenes in meat and cheese." FoodMicrobiology 18: 647-650
[59] Salgado, Pablo R. et al. (2013). "Sunflower protein films incorporated with clove
essential oil have potential application for the preservation of fish
patties." Food Hydrocolloids 33, 1: 74-84
[60] Du, W. X. et al. (2009). "Effects of Allspice, Cinnamon, and Clove Bud Essential
Oils in Edible Apple Films on Physical Properties and Antimicrobial
Activities." Journal of food science 74, 7: M372-M378
[61] Hussain, Abdullah I. et al. (2008). "Chemical composition, antioxidant and
antimicrobial activities of basil (Ocimum basilicum) essential oils
depends on seasonal variations." Food Chemistry 108: 986-995
[62] Runyoro, D. et al. (2010). "Chemical composition and antimicrobial activity of
the essential oils of four Ocimum species growing in Tanzania." Food
Chemistry 119: 311-316
[63] Manso, S. et al. (2013). "Combined analytical and microbiological tools to study
the effect on Aspergillus flavus of cinnamon essential oil contained in
food packaging." Food Control 30, 2: 370-378
[64] อุดมลักษณ สุขอัตตะ และคณะ. (2555). การสกัดและการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรียของสาร
สกั ดจากเปลือ กมั ง คุด . สถาบั นค นคว าและพัฒ นาผลิ ตผลทางการเกษตรและ

67

[65]

[66]

[67]

[68]

[69]

[70]

[71]

[72]

อุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร . เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม. เขาถึง
ไดจาก http://kucon.lib.ku.ac.th/Fulltext/KC4405071.pdf
วรพจน จันทรแสนตอ. (2555). ผลของสารสกัดจากพืชที่มีแทนนินสูง ยับยั้งการเจริญเติบโตขิง
เชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุใหเนื้อหมูเนาเสีย. เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม. เขาถึงไดจาก
http://www.vcharkarn.com/project/view/86
Thitilertdecha, Nont, Aphiwat Teerawutgulrag, and Nuansri Rakariyatham. (2008).
"Antioxidant and antibacterial activities of Nephelium lappaceum L.
extracts." Food Science and Technology 41: 2029-2035
Khonkarn, Ruttiros et al. (2010). "Investigation of fruit peel extracts as sources
for compounds with antioxidant and antiproliferative activities against
human cell lines." Food and Chemical Toxicology 48: 2122–2129
ศิริวรรณ แกวเพ็ชร และคณะ. (2555). การศึกษาสารสกัดจากพืชในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุการเนาเสียของเนื้อสัตว . เขาถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม.
เขาถึงไดจาก http://www.research.rmutt.ac.th/archives/386
อุดมลักษณ สุขอัตตะ และคณะ. (2553). "สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การตานอนุมูลอิสระ และ
การตานเชื้อแบคทีเรียกอสิวของสารสกัดจากเปลือกผลไม." ใน Proceedings การ
ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 48, 364-373. กรุงเทพฯ.
3-5 กุมภาพันธ.
Mandelkern, L., M. Glotin, and R. A. Benson. (1981). "Supermolecular structure
and thermodynamic properties of linear and branched polyethylenes
under rapid crystallization conditions." Macromolecules 14, 1: 22-34
Xuming Shi et al. (2009). "Multiple melting and partial miscibility of ethylenevinyl acetate copolymer/low density polyethylene blends." Journal of
Applied Polymer Science 113, 5: 2863-2871
Moly, K. A. et al. (2005). "Nonisothermal crystallisation, melting behavior and
wide angle X-ray scattering investigations on linear low density
polyethylene (LLDPE)/ethylene vinyl acetate (EVA) blends: effects of
compatibilisation and dynamic crosslinking." European Polymer
Journal 41, 6: 1410-1419

68

[73] Bing Na et al. (2002). "Super polyolefin blends achieved via dynamic packing
injection molding: the morphology and mechanical properties of
HDPE/EVA blends." Polymer 43, 26: 7367-7376
[74] Bartczak, Z., and A. Galeski. (2010). "Plasticity of Semicrystalline Polymers."
Macromolecular Symposia 294, 1: 67-90
[75] Chattopadhyay, S., T. K. Chaki, and Anil K. Bhowmick. (2001). "Development of
new thermoplastic elastomers from blends of polyethylene and
ethylene–vinyl acetate copolymer by electron-beam technology."
Journal of Applied Polymer Science 79, 10: 1877-1889
[76] Harwood, Laurence M., and Timothy D. W. Claridge. (1997). Introduction To
Organic Spectroscopy. New York: Oxford University Press Incorporated.
[77] Pantoja-Castro, Mayra A., and Horacio GonzáLez-Rodríguez. (2011). "Study by
infrared spectroscopy and thermogravimetric analysis of tannins and
tannic acid." REVISTA LATINOAMERICANA DE QUIMICA 39, 3: 107-112
[78] Qiong Luo et al. (2004). "Hypoglycemic and hypolipidemic effects and
antioxidant activity of fruit extracts from Lycium barbarum." Life
Sciences 76, 2: 137-149
[79] Garro Galvez, J. M., B. Riedl, and A. H. Conner. (1997). "Analytical studies on tara
tannins." Holzforschung-International Journal of the Biology,
Chemistry, Physics and Technology of Wood 51, 3: 235-243
[80] Nitayaphat, Walaikorn et al. (2009). "Mechanical properties of chitosan/bamboo
charcoal composite films made with normal and surface oxidized
charcoal." Carbohydrate Polymers 78, 3: 444-448
[81] Palakawong, C et al. (2010). "Antioxidant and antimicrobial activities of crude
extracts from mangosteen (Garcinia mangostana L.) parts and some
essential oils." International Food Research Journal 17: 583-589
[82] López, P. et al. (2005). "Solid- and Vapor-Phase Antimicrobial Activities of Six
Essential Oils: Susceptibility of Selected Foodborne Bacterial and
Fungal Strains." Journal of Agricultural and Food Chemistry 53, 17:
6939-6946

69

[83] Deba, Farah et al. (2008). "Chemical composition and antioxidant, antibacterial
and antifungal activities of the essential oils from Bidens pilosa Linn.
var. Radiata." Food Control 19, 4: 346-352
[84] Dubey, Sonal, Vinod Jain, and G. B. Preethi. (2009). "Evaluation of lipophilicity,
antimicrobial activity and mutagenicity of some novel ester prodrugs
of metronidazole." Indian Journal of Chemistry 48B: 1571-1576
[85] Wypych, George. (2004). Plasticizers Use and Selection for Specific Polymers.
Canada: Chem Tec Publishing.

70

ภาคผนวก

71

ภาคผนวก ก
ขอมูลและผลการทดสอบสมบัตติ างๆ

72

ก-1 ผลการทดสอบสมบัตทิ างความรอนของฟลม LDPE ผสม EVA ทีส่ ดั สวนตางๆ ดวยเทคนิค DSC

ภาพผนวก ก.1 กราฟ DSC ของฟลม LDPE บริสุทธิ์

ภาพผนวก ก.2 กราฟ DSC ของฟลม LDPE ผสม EVA 2.5% โดยน้ําหนัก

73

ภาพผนวก ก.3 กราฟ DSC ของฟลม LDPE ผสม EVA 10% โดยน้ําหนัก

ภาพผนวก ก.4 กราฟ DSC ของฟลม LDPE ผสม EVA 20% โดยน้ําหนัก
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ภาพผนวก ก.5 กราฟ DSC ของฟลม EVA บริสทุ ธิ์

ภาพผนวก ก.6 กราฟ DSC ของฟลม ผสมน้ํามันหอมระเหยกานพลู 4% โดยน้ําหนัก

75

ภาพผนวก ก.7 กราฟ DSC ของฟลม ผสมน้ํามันหอมระเหยโหระพา 4% โดยน้ําหนัก

ภาพผนวก ก.8 กราฟ DSC ของฟลมผสมน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย 4% โดยน้ําหนัก

76

ก-2 ผลการพิสจู นเอกลักษณของสารสกัดจากเปลือกเงาะดวยเทคนิค FTIR

ภาพผนวก ก.9 กราฟ FT-IR ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ
ก-3 ผลการทดสอบเสถียรภาพทางความรอนของสารสกัดจากเปลือกเงาะดวยเทคนิค TGA

ภาพผนวก ก.10 กราฟ TGA และอนุพันธของ TGA ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ
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ก-4 ผลการทดสอบสมบัตเิ ชิงกลของฟลม แตละชนิด
ตารางผนวก ก.1 สมบัตกิ ารดึงยืดของฟลมหลังกระบวนการขึ้นรูป
Elongation at
Tensile strength
ชนิดของฟลม
break (%)
(MPa)

Young's modulus
(MPa)

LDPE บริสทุ ธิ์

530 ± 16

14.1 ± 0.4

102.0 ± 4.1

EVA 2.5%

536 ± 11

14.2 ± 0.7

101.9 ± 4.0

EVA 10%

577 ± 18

14.5 ± 0.3

93.4 ± 5.1

EVA 20%

558 ± 9

14.9 ± 0.3

91.1 ± 4.0

EVA บริสทุ ธิ์

630 ± 51

17.8 ± 1.5

27.2 ± 2.4

0.5%

577 ± 19

14.3 ± 0.6

86.8 ± 4.2

2.0%

557 ± 43

14.3 ± 1.0

84.0 ± 4.7

4.0%

531 ± 40

13.9 ± 0.9

83.1 ± 4.2

0.5%

534 ± 5

12.2 ± 0.3

82.0 ± 3.3

1.0%

476 ± 15

12.6 ± 0.8

81.0 ± 4.0

0.5%

587 ± 13

13.7 ± 0.4

88.5 ± 3.1

2.0%

597 ± 11

13.5 ± 0.3

87.8 ± 2.2

4.0%

626 ± 11

12.8 ± 0.4

84.5 ± 4.2

0.5%

621 ± 15

14.1 ± 0.5

86.4 ± 2.4

2.0%

629 ± 9

14.0 ± 0.2

85.6 ± 3.4

4.0%

639 ± 12

13.6 ± 0.5

82.6 ± 3.5

0.5%

596 ± 11

13.8 ± 0.5

87.1 ± 5.0

2.0%

610 ± 22

13.3 ± 0.5

87.0 ± 1.8

4.0%

637 ± 23

13.0 ± 0.7

85.0 ± 4.2

สารสกัดจาก
เปลือกเงาะ
สารสกัดจาก
เปลือกมังคุด
น้ํามันกานพลู

น้ํามันโหระพา

น้ํามันเปลือก
อบเชย
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ตารางผนวก ก.2 สมบัตกิ ารดึงยืดของฟลมหลังปลอยฟลมทิง้ ไวในสภาวะบรรยากาศ 1 สัปดาห
ชนิดของฟลม ระยะเวลา Elongation at
Tensile strength Young's modulus
ผสม
(ววนั )
break (%)
(MPa)
(MPa)

น้ํามันกานพลู
4%

น้ํามันโหระพา
4%

น้ํามันเปลือก
อบเชย 4 %

0

732 ± 26

13.1 ± 0.55

109.7 ± 5.5

1

700 ± 51

12.4 ± 1.03

105.2 ± 3.7

3

684 ± 81

12.4 ± 1.15

107.5 ± 2.4

5

694 ± 71

11.7 ± 0.95

102.1 ± 3.9

7

726 ± 43

13.6 ± 0.77

103.6 ± 3.0

0

687 ± 51

14.0 ± 1.57

111 ± 5.3

1

722 ± 24

15.1 ± 0.66

105.4 ± 4.4

3

690 ± 53

15.6 ± 1.33

107.9 ± 3.9

5

707 ± 21

13.5 ± 0.46

100.2 ± 3.7

7

612 ± 51

13.3 ± 1.26

108.5 ± 4.8

0

646 ± 25

13.1 ± 0.88

107.4 ± 4.9

1

662 ± 36

13.8 ±0.78

110.9 ± 5.1

3

566 ± 39

11.9 ± 0.65

106.4 ± 5.6

5

581 ± 48

11.6 ± 0.74

104.7 ± 3.0

7

572 ± 66

11.5 ± 0.85

103.8 ± 2.6
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ก-5 รายงานผลการทดสอบอัตราการซึมผานของไอน้าํ และแกสออกซิเจนของฟลม แตละชนิด
ก-5.1 ฟลม ทีไ่ มผสมสารสกัดจากธรรมชาติ

80

ก-5.2 ฟลม ทีผ่ สมน้าํ มันใบกานพลู 4% โดยน้าํ หนัก

81

ก-5.3 ฟลม ทีผ่ สมน้าํ มันโหระพา 4% โดยน้ําหนัก

82

ก-5.4 ฟลม ทีผ่ สมน้าํ มันเปลือกอบเชย 4% โดยน้าํ หนัก

83

ก-6 ผลการทดสอบสมบัตกิ ารตานทานตอเชือ้ แบคทีเรียของฟลม แตละชนิด
ก-6.1 ผลการทดสอบการตานทานตอเชือ้ แบคทีเรีย S. aureus
106
63

0.5%

106
55

106
42

2%

106
43

105
71

4%

105
77

ภาพผนวก ก.11 ภาพถายจํานวนโคโลนีของเชื้อ S. aureus ของฟลมผสมน้ํามันใบกานพลู

84

106
76

4%

106
79

100
50

บริสุทธิ์

100
26

ภาพผนวก ก.12 ภาพถายจํานวนโคโลนีของเชื้อ S. aureus ของฟลมผสมน้ํามันโหระพา
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106
46

0.5%

106
57

104
255

2%

104
245

100
192

4%

100
175

ภาพผนวก ก.13 ภาพถายจํานวนโคโลนีของเชื้อ S. aureus ของฟลมผสมน้ํามันเปลือกอบเชย

86

106
100

1%

106
116

10
8

บริสุทธิ์

10
12

ภาพผนวก ก.14 ภาพถายจํานวนโคโลนีของเชื้อ S. aureus ของฟลมผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด

87

106
100

104
88

4%

บริสุทธิ์

106
80

104
92

ภาพผนวก ก.15 ภาพถายจํานวนโคโลนีของเชื้อ S. aureus ของฟลมผสมสารสกัดจากเปลือกเงาะ
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ก-6.2 ผลการทดสอบการตานทานตอเชือ้ แบคทีเรีย E. coli
106
84

0.5%

106
82

106
39

2%

106
27

104
119

4%

104
137

ภาพผนวก ก.16 ภาพถายจํานวนโคโลนีของเชื้อ E. coli ของฟลม ผสมน้ํามันกานพลู

89

106
91

4%

106
79

106
28

บริสุทธิ์

106
31

ภาพผนวก ก.17 ภาพถายจํานวนโคโลนีของเชื้อ E. coli ของฟลม ผสมน้ํามันโหระพา

90

106
78

0.5%

106
86

103
155

2%

103
175

100
20

4%

100
11

ภาพผนวก ก.18 ภาพถายจํานวนโคโลนีของเชื้อ E. coli ของฟลม ผสมน้ํามันเปลือกอบเชย

91

106
166

1%

106
128

106
∞

บริสุทธิ์

106
∞

ภาพผนวก ก.19 ภาพถายจํานวนโคโลนีของเชื้อ E. coli ของฟลม ผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด

92

106
135

4%

106
115

105
196

บริสุทธิ์

105
171

ภาพผนวก ก.20 ภาพถายจํานวนโคโลนีของเชื้อ E. coli ของฟลม ผสมสารสกัดจากเปลือกเงาะ

93

ภาคผนวก ข
การคํานวณ

94

ข-1 การคํานวณปริมาณผลึกของฟลม LDPE บริสทุ ธิ์ และฟลม EVA บริสทุ ธิ์
ปริมาณผลึกที่อยูในฟลม LDPE บริสุทธิ์ และฟลม EVA บริสทุ ธิ์ สามารถคํานวณไดดังสมการ
ข.1
ΔH f
Xc =
x 100
(ข.1)
o
ΔH f
คือ เปอรเซ็นตความเปนผลึก
โดยที่ Xc
ΔHf คือ คาเอนทาลปของการหลอมเหลวผลึกในสารตัวอยาง
o
ΔH f คือ คาเอนทาลปของการหลอมเหลวพอลิเมอรทม
ี่ ีความเปนผลึก 100% ซึ่ง ΔHof
ของพอลิเอทีลีนและ EVA เทากับ 277.1 และ 68.0 จูลตอกรัมตามลําดับ

ตัวอยาง

จงคํานวณเปอรเซ็นความเปนผลึกของฟลม LDPE บริสทุ ธิ์ เมื่อฟลม LDPE มีคาเอนทาลป
ของการหลอมเหลวเทากับ 103.98 จูลตอกรัม
103.98
แทนคาลงในสมการ ข.1 จะได Xc
=
x 100
277.1
=
37.52%

ข-2 การคํานวณคา Elongation at break, Tensile strength และ Young’s modulus จากกฎ
การผสม
สําหรับกฎการผสมที่ใชในการคํานวณตามสมการที่ 4.2 เปรียบเทียบกับคาที่ไดจากการ
ทดลองนั้น จะใชแบบจําลดอง Upper-bound model ดังสมการ ข.2
Em = x1E1 + x2E2
(ข.2)
โดยที่ Em คือ คาสมบัติของฟลมผสมระหวาง LDPE และ EVA ที่สัดสวนตางๆ ไดแก Elongation
at break, Tensile strength และ Young’s modulus
E1 คือ คาสมบัติของฟลม LDPE
E2 คือ คาสมบัติของฟลม EVA
x1 คือ เศษสวนโดยน้ําหนัก (Weight fraction) ของ LDPE
x2 คือ เศษสวนโดยน้ําหนัก (Weight fraction) ของ EVA

ตัวอยาง
จงคํานวณคา Elongation at break ของฟลม LDPE ที่ผสม EVA 10% โดยน้ําหนักตามกฎ
การผสม โดยที่ฟล ม LDPE บริสุทธิ์ มีคา Elongation at break เทากับ 530% และฟลม EVA
บริสุทธิ์ มีคา Elongation at break เทากับ 630%
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แทนคาลงในสมการ ข.2 จะได

Em

= (0.90 x 530%) + (0.10 x 630%)
= 540%
ดังนั้นคา Elongation at break ของฟลม LDPE ที่ผสม EVA 10% ตามกฎการผสมจะมีคา
เทากับ 540%
ข-3 การสรางกราฟมาตรฐาน (Calibration curve) และการคํานวณความเขมขนของน้าํ มันหอม
ระเหยในฟลม
การสรางกราฟมาตรฐาน สามารถสรางไดจากการเตรียมสารละลายของน้ํามันหอมระเหยทั้ง
3 ชนิดที่ทราบความเขมขนแนนอน โดยชั่งน้ํามันหอมระเหย 0.125 กรัม แลวละลายในเอทานอล
100 มิลลิลิตร จะไดน้ํามันหอมระเหยเขมขน 0.125 กรัมตอ 100 มิลลิลิตร จากนั้นทําการคํานวณ
กลับเปนความเขมขนที่อยูในฟลม ซึ่งการสกัดจะใชเอทานอล 200 มิลลิลิตร ดวยฟลม 5 กรัม หรือคิด
เปนเอทานอล 100 มิลลิลิตรในฟลม 2.5 กรัม ดังนั้นจะไดน้ํามันหอมระเหยเขมขน 0.125 กรัมใน
ฟลม 2.5 กรัม = น้ํามันหอมระเหยเขมขน 5 กรัมในฟลม 100 กรัม = 5% โดยน้ําหนัก จากนั้นเจือ
จางใหไดความเขมขนในชวง 0% - 0.4% โดยน้ําหนัก แลววัดคาการดูดกลืนที่ความยาวคลื่นสูงสุด
(λmax) แลวสรางกราฟระหวางความเขมขนกับคาการดูดกลืน ของน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด ดัง
ภาพผนวก ข.1 – ข.3
คาการดูดกลืนที่ 281 นาโนเมตร

1.2
1
0.8

y = 3.5937x
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0

0
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ความเขมขน (% โดยน้ําหนัก)

ภาพผนวก ข.1 กราฟมาตรฐานของน้ํามันหอมระเหยใบกานพลู

0.35
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คาการดูดกลืนที่ 277 นาโนเมตร
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y = 2.4025x
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0.4

ภาพผนวก ข.2 กราฟมาตรฐานของน้ํามันหอมระเหยโหระพา
คาการดูดกลืนที่ 286 นาโนเมตร
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ภาพผนวก ข.3 กราฟมาตรฐานของน้ํามันหอมระเหยเปลือกอบเชย
ในกรณีที่สารสกัดมีความเขมขนมากเกินไป จะตองทําการเจือจางใหความเขมขนอยูในระดับ
ที่เหมาะสมกอนนําไปวัดคาการดูดกลืน เชน กรณีของน้ํามันหอมระเหยโหระพา จะตองทําการเจือ
จางลงถึง 3 เทากอน แลวนําไปวัดคาการดูดกลืน ไดคาความเขมขนจากกราฟแลวจึงนําไปคูณ 3

ตัวอยาง
ฟลมทีผ่ สมน้ํามันโหระพา 0.5% โดยน้ําหนักปริมาณ 5 กรัม สกัดดวยเอทานอล 200
มิลลิลิตร นําสารละลายที่สกัดไดไปทําการเจือจาง 3 เทา พบวาวัดคาการดูดกลืนที่ 277 นาโนเมตร
เทากับ 0.1945, 0.2651 และ 0.3352 ตามลําดับ จงหาความเขมขนของน้ํามันโหระพาที่เหลืออยูใน
ฟลมชนิดนี้
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จากกราฟมาตรฐานของน้ํามันหอมระเหยโหระพา พบวามีสมการคือ y = 2.4025x ดังนั้น
คามเขมขนของน้ํามันโหระพาหลังเจือจาง = คาการดูดกลืน / 2.4025
0.1945 / 2.4025
0.2651 / 2.4025
0.3352 / 2.4025
= 0.0809
= 0.1103
= 0.1395
เฉลี่ยแลวเทากับ 0.1102% โดยน้ําหนัก จากนั้นนําไปคูณ 3 จะไดความเขมขนของน้ํามัน
โหระพาที่อยูในฟลม เทากับ 0.1102 x 3 = 0.33% โดยน้ําหนัก
ข-4 การคํานวณจํานวนโคโลนีตอ มิลลิลติ ร และ %การยับยัง้ แบคทีเรีย
จํานวนโคโลนีทนี่ ับได × Dilution factor
จํานวนโคโลนี (CFU/ml) =
จํานวนหยด × 0.01
A -B
%การยับยัง้ แบคทีเรีย
=
× 100
A
โดยที่ A คือ จํานวนโคโลนีตอมิลลิลิตรของแบคทีเรียในสูตรที่ไมใสสารตานแบคทีเรีย
B คือ จํานวนโคโลนีตอมิลลิลิตรของแบคทีเรียในสารตัวอยาง

(ข.3)
(ข.4)

ตารางผนวก ข.1 ความเขมขนของเชื้อแบคทีเรียและคา Dilution factor ที่ไดจากการเจือจางเปน
ลําดับ
หลอดที่
1
2
3
4
5 6
7
8
9
ความเขมขนของเชือ้ แบคทีเรีย
Dilution factor

10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9
101 102 103

104 105 106 107 108 109

ตัวอยาง
ฟลมทีผ่ สมน้ํามันหอมระเหยใบกานพลู 2% โดยน้ําหนักเมื่อนํามาทดสอบการยับยั้งเชื้อ E.
coli เจือจาง 106 เทา พบวานับจํานวนโคโลนีได 39 และ 27 โคโลนี จงคํานวณ %การยับยัง้
แบคทีเรีย ถานับจํานวนโคโลนีของสูตรที่ไมใสสารตานแบคทีเรียได 128 และ 112 เจือจาง 106 เทา
1. คํานวณจํานวนโคโลนี (CFU/ml) ของแบคทีเรียในสูตรที่ไมใสสารตานแบคทีเรียจากสมการ
ข.3
128 + 112 6
× 10
2
=
12 x 108
จํานวนโคโลนี (CFU/ml) =
10 × 0.01
2. คํานวณจํานวนโคโลนี (CFU/ml) ของแบคทีเรียในสารตัวอยาง
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39 + 27 6
× 10
2
จํานวนโคโลนี (CFU/ml) =
=
10 × 0.01
3. คํานวณ %การยับยั้งแบคทีเรียจากสมการที่ ข.4
(12 x 108 ) - (3.3 x 108 )
%การยับยัง้ แบคทีเรีย
=
× 100
12 x 108

3.3 x 108

= 72.5%

ข-5 การพิสจู นสมการจากการดัดแปลงกฎอัตราอันดับที่ 1 และสมการคาครึง่ ชีวติ
จากสมการที่ 4.4
อัตราการระเหย = k•([A]-[A]∞)
d
- ([ A ] - [A] 0 ) = k•([A]-[A]∞)
dt
[ A ] - [A] 䌲
t
d ( A ] - [A] 䌲)
=
䌿 [ A ] - [A]
䌿- k dt
0
[ A ] 0 - [A] 䌲
䌲
ln( [A]-[A]∞ ) - ln( [A]0-[A]∞ ) = - kt
= -kt + ln([A]0-[A]∞)
ln([A]-[A]∞)
ln

[ A ]0 - [A] 䌲
[ A ] - [A] 䌲

=

ที่เวลาครึง่ ชีวิต (t1/2) จะมีความเขมขนเทากับ
ดังนั้นจะไดสมการ

(ข.5)

kt
[ A ]0 - [A] 䌲
2

[ A ] - [A]
ln [ A ]0 - [A] 䌲
0
䌲
2
ln 2

t1/2

=

k t1/2

=

k t1/2
ln 2
k

=

(ข.6)

ข-6 การคํานวณความเขมขนของน้าํ มันหอมระเหยทีเ่ หลือ ณ เวลาตางๆ
ความเขมขนที่เหลือที่เวลาตางๆ สามารถคํานวณไดจากคา t1/2 ดังสมการ ข.7
t

N
= 2 t 1/2
N0
โดยที่ N คือ ความเขมขนของฟลมในน้ํามันหอมระเหยที่เวลาใดๆ (%)
N0 คือ ความเขมขนของฟลมในน้ํามันหอมระเหยที่เวลาเริม่ ตน (%)

(ข.7)
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ตัวอยาง
ฟลมทีผ่ สมน้ํามันหอมระเหยกานพลู เมื่อเก็บไว 1 วันจะเหลือความเขมขนกีเ่ ปอรเซ็นต เมื่อ
เทียบกับความเขมขนเริม่ ตน เมื่อพบวาน้ํามันหอมระเหยกานพลูมีคาครึง่ ชีวิตเทากับ 1.667 วัน
-

1
1.667

2
=
x 100
=
65.98 %
ดังนั้นเมื่อเก็บฟลม ทีผ่ สมน้ํามันหอมระเหยกานพลู 1 วัน จะเหลือความเขมขนในฟลม 65.98 %
แทนคาลงในสมการ ข.7 จะได

N

100

ภาคผนวก ค
การนําเสนอผลงานวิจัย
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