
 

 

ง 

54402204 : สาขาวชิาวทิยาการและวศิวกรรมพอลิเมอร์ 

คาํสาํคญั : แป้งมนัสาํปะหลงั ไคโตซาน แบคทีเรียเซลลูโลส นาํมนัหอมระเหยกานพลู 

  เอกพิสิษฐ์   โชคอุทยักุล : แผ่นผสมระหว่างแป้งมนัสําปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรง
ด้วยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสโดยมีนาํมนัหอมระเหยเป็นสารตา้นเชือแบคทีเรีย. อาจารย์ทีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ : ผศ.ดร.ณฐัวฒิุ  ชยัยตุต.์ 125 หนา้. 
  งานวิจยันีมีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาแผน่บรรจุภณัฑ์อาหารทีสามารถยอ่ยสลายไดท้าง
ธรรมชาติและมีสมบติัในการตา้นเชือแบคทีเรียเพือช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร โดยการเติมนาํมนั
หอมระเหยกานพลูลงในแผ่นผสมระหว่างแป้งมันสําปะหลังกับไคโตซานทีเสริมแรงด้วยเส้นใย
แบคทีเรียเซลลูโลส  ผสมสารละลายดว้ยเครืองฮอโมจีไนซ์  ทาํการขึนรูปเป็นแผน่ดว้ยเทคนิคการหล่อ
แบบสารละลาย  งานวิจยันีแบ่งการทดลองออกเป็น  ส่วนคือ ส่วนแรกศึกษาอตัราส่วนทีเหมาะสมใน
การเตรียมแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซาน จากผลการศึกษาพบวา่ อตัราส่วน :1 เป็น
อตัราส่วนทีเหมาะสมในการนาํไปเป็นแผน่บรรจุภณัฑ์อาหารเนืองจาก มีค่า Modulus, Tensile strength 

และ Elongation at break ทีสูง มีเสถียรภาพทางความร้อนทีดี และผสมเขา้กนัไดเ้ป็นเนือเดียวกนั ส่วนที
สองเป็นการศึกษาผลของปริมาณเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสทีมีต่อแผ่นผสม จากผลการศึกษาพบว่า 
แผน่ผสมมีค่า Modulus และ Tensile strength เพิมสูงขึน เนืองจากเส้นใยและเมทริกซ์มีโครงสร้างทาง
เคมีทีคลา้ยคลึงกนัจึงเกิดแรงยึดเหนียวระหว่างกนัไดดี้ แต่เมือเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลูโลส %โดย
นาํหนกัพบว่าค่า  Tensile strength ลดลง เนืองจากเกิดการจบักลุ่มกนัเองของเส้นใย  นอกจากนีพบวา่ 
แผ่นผสมมีสมบัติการซึมผ่านไอนําลดลง ซึงการมีสมบัติการซึมผ่านไอนําตําๆ สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในด้านบรรจุภณัฑ์อาหารได้อย่างกวา้งขวาง งานวิจยัส่วนที  ศึกษาผลของนาํมนัหอม
กานพลูทีมีต่อแผ่นคอมพอสิต จากผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการต้านเชือแบคทีเรียดีขึนทงั
แบคทีเรียแกรมบวก และแกรมลบ เนืองจากนาํมนัหอมระเหยกานพลูมีองคป์ระกอบหลกัคือ Eugenol 

ซึงสามารถทาํลายผนงัเซลล์ของแบคทีเรียได้  นอกจากนี การเติมนาํมนัหอมระเหยทาํให้เกิดรูพรุนขึน
ในเมทริกซ์ เกิดความไม่ต่อเนือง นาํไปสู่จุดรวมความเคน้ ค่า Tensile strength และ Elongation at break 
ลดลง แต่อยา่งไรก็ตามค่า Modulus มีค่าเพิมสูงขึนเนืองจากการลดลงของปริมาณความชืนระหวา่งการ
ขึนรูป นอกจากนีโครงสร้างทีมีรูพรุนกลายเป็นหนึงในจุดเด่น เนืองจากทาํให้ระยะทางแพร่ผา่นของไอ
นาํมีความคดเคียว ระยะทางการแพร่ของไอนาํจึงเพิมขึน ส่งผลใหมี้สมบติัการซึมผา่นไอนาํลดลง  
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 AEKPISIT CHOKEUTHAIKUL : BACTERIAL CELLULOSE FIBER REINFORCED 

CASSAVA STARCH / CHITOSAN BLEND SHEETS INCORPORATED WITH ESSENTIAL OIL 

AS AN ANTIBACTERIAL AGENT. THESIS ADVISOR : ASST. PROF. NATTAWUT 

CHAIYUT, Ph.D. 125 pp.  

 This research was aimed to develop sheet for food packaging which can be biodegradable 

and antibacterial for extend the shelf life of food. The addition of clove essential oil into the blend sheet 

of cassava starch/chitosan which was reinforced with bacterial cellulose fiber was mixed by 

homogenizer and forming sheet by solution casting techniques. This research was divided into three 

parts: the first part was to study the optimal ratio between starch and chitosan which was found that 1:1 

was the suitable ratio for food packaging sheet due to it has high modulus, tensile strength and 

elongation at break and optically homogeneous. The second part was to study the effect of amount of 

bacterial cellulose fibers on blend sheet which was found that modulus and tensile strength of blend 

sheet was higher due to fiber and matrix have the similar chemical structure, therefore, the interaction 

between matrix and fiber was good. However, addition of bacterial cellulose content higher than 25% 

by weight exhibited decreasing in tensile strength due to agglomeration of the fibers. Furthermore, 

water vapor permeability of the blend sheet decreased which implied that the sheets could be applied 

widely for food packaging. The third part was to study the effect of clove essential oil on antibacteria 

of the sheet which showed that the efficiency of antibacteria increased in both gram-positive and gram-

negative due to the main component of clove essential oil is Eugenol which can destroy the cell wall of 

bacteria. Morphological study showed that the porous in matrix which occurred due to the addition of 

clove essential oil was a result to the lacking of continuity which leaded to stress concentration, lower 

tensile strength and elongation. However, modulus was higher due to the decrease of moisture content 

during processing. In addition, the porous in matrix became important due to it extended the water 

vapor diffusion distance that is the cause of the water vapor permeability properties decreased. 
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