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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
น้ํามันหอมระเหยทัง้ 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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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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