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54402221 : สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 
คําสําคัญ : พอลิไวนิลแอลกอฮอล, ไคโตซาน, ฟลมตานแบคทีเรีย, บรรจุภัณฑอาหาร 
  อรุณวัฒน พรหมนิมิตร : การเตรียมและสมบัติของภาชนะบรรจุอาหาร PVA-Chitosan ที่
มีการเติมเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคเงิน. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ณัฐวุฒิ  ชัยยุตต. 126 หนา. 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาภาชนะบรรจุอาหารของพอลิไวนิลแอลกอฮอล 
(PVA) ผสมไคโตซาน (Chitosan) และทําการเติมอนุภาคเติมแตงสามชนิดคือ อนุภาคซิลเวอร (Ago) 
เคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอร (Ago-MMT) และเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยไอออนซิลเวอร 
(Ag+-MMT) โดยทําการเตรียมดวยวิธีหลอขึ้นรูปดวยตัวทําละลาย (Solvent casting) ในอัตราสวนของ 
PVA:Chitosan เปน 100:0 95:5 90:10 80:20 และ 0:100 โดยน้ําหนัก เมื่อพิจารณาสมบัติของพอลิ
เมอรผสมพบวาพอลิเมอรทั้งสองมีความเขากันไดที่ดีจากผลการทดสอบทางความรอนและสัณฐานวิทยา 
การเติมไคโตซานในปริมาณที่ต่ําลงใน PVA สงผลใหคามอดูลัสของฟลมผสมต่ําลงแตมีอัตราการดึงยืด
สูงขึ้นเม่ือเทียบกบัฟลม PVA บริสุทธิ์ ยกเวนปริมาณการเติมไคโตซานท่ี 20 เปอรเซ็นต นอกจากนี้
ปริมาณการเติมไคโตซานที่เพ่ิมข้ึนยังสงผลตอสมบัติการดูดซึมน้ําและการซึมผานของไอน้ําของฟลมผสมที่
เพ่ิมข้ึนอีกดวย ในสวนของการพิสูจนเอกลักษณของอนุภาคเติมแตงทั้งสามชนิดพบวาเกิดปฏิกิริยาที่
สมบูรณในการสังเคราะหอนุภาคซิลเวอรจากการนํา AgNO3 ทําปฏิกิริยารีดักชันกับ NaBH4 จากการ
ทดสอบดวยเทคนิค ICP EDS และ XRD เชนเดียวกับการแลกเปล่ียนไอออนบวกระหวาง Ag+ ที่อยูใน
สารประกอบซิลเวอรไนเตรตและ Na+ ที่อยูระหวางชั้นเคลย สงผลใหชั้นเคลยมีระยะหางเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบ
กับเคลยที่ยังไมผานการปรับปรุง สุดทายเมื่อทําการเติมอนุภาคเติมแตงทั้งสามชนิดลงในฟลมผสม 
PVA/Chitosan ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิเมอร พบวาเกิดอันตรกิริยาที่ดี
ระหวางพอลิเมอรผสมและอนุภาคเติมแตงทั้งสามชนิดทําใหเกิดการกระจายตัวอยางสม่ําเสมอของ
อนุภาคซิลเวอรและการขยายตัวของชั้นเคลยของเคลยที่ผานการปรับปรุงทั้งสองชนิดในฟลมเชิงประกอบ 
PVA-Chitosan ซ่ึงสงผลท่ีดีตอสมบัติการดึงยืดและสมบัติทางความรอน รวมทั้งสามารถชวยลดอัตราการ
ดูดซึมนํ้าและอัตราการซึมผานของไอน้ําในฟลมเชิงประกอบไดอีกดวย นอกจากนี้อนุภาคเติมแตงทั้งสาม
ชนิดสามารถชวยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิด S.aureus และ E.coli ที่เปนเชื้อแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคใน
อาหารสงเสริมใหฟลมเชิงประกอบมีสมบัติที่เหมาะสมสําหรับการนําไปใชงานเกี่ยวกับบรรจุภณัฑอาหาร
ไดในอนาคต   
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 The main objective of the research was to develop PVA/Chitosan blend 

film for food packaging by adding silver particles and silver-modified clay. PVA/Chitosan 

blend films were prepared by solution-casting technique with different blend 

compositions (PVA:Chi mass ratio: 100:0, 95:5, 90:10, 80:20 and 0:100). Both of polymers 

showed good compatibility, as demonstrated by thermal behavior and film 

microstructure. Tensile moduli of the blend films were more reduced than that of 

the pure film. Whereas, elongation at break of PVA increased with the addition of 

chitosan (except for PVA80:Chi20). The blending of PVA with chitosan at all proportions 

was found to increase the water absorption and water transmission rate. The second 

part was to investigation the synthesis of silver particles and silver-modified clay. Silver 

particles were synthesized by the chemical reducing method (silver nitrate (AgNO3) 

reduced by sodium borohydride (NaBH4)). The XRD and EDS of silver particle confirmed 

the presence of elemental signal with no peak of other impurities detected. Synthesis of 

silver in the interlamellar space of MMT in chemical reduction method by using NaBH4 

as a reducing agent is simply possible. The XRD results pointed out that the silver ions 

exchanged in the reaction could enter the interlayer of MMT, causing a slight increase of 

the interlayer spacing of MMT. The last part was to focus on properties of the PVA-

chitosan blended films incorporated with silver and silver-modified clay. The composite 

films showed good mechanical, thermal and water vapor barrier properties. Finally, the 

composite films showed high antimicrobial and bactericidal activity against S.aureus and 

E.coli, that results indicated that the composite film might be a promising material for 

food packaging application. 
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