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 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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บทท ี1  
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ในปัจจุบนัโลกกาํลงัประสบปัญหาดา้นสิงแวดลอ้ม เนืองมาจากขยะทีผลิตจากวสัดุทีไม่   

สามารถย่อยสลายได้ โดยเฉพาะอย่างยิงบรรจุภัณฑ์อาหาร ซึงบรรจุภณัฑ์อาหารทีนิยมใช้ใน
ปัจจุบนัคือฟิล์มพลาสติก ขอ้ดีของฟิล์มพลาสติก  คือ สมบติัในการป้องกนัสารละลาย และแก๊ส
ไม่ใหผ้า่นเขา้สู่อาหาร จึงสามารถช่วยยดือายกุารเก็บรักษาไดน้านขึน แต่มีขอ้เสียจากปัญหาการยอ่ย
สลายซึงตอ้งใช้ระยะเวลานาน ดงันันเพือทีจะแก้ปัญหานี ในปัจจุบนัจึงหันมาใช้วสัดุทีผลิตจาก
ธรรมชาติ [1] และ ปัจจุบนัเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารพฒันาเพิมสูงขึน ทาํให้ผูบ้ริโภคหนัมาให้
ความสําคญักบัคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารมากขึน เช่น อาหารทีมีความสดใหม่ และมี
อายุการเก็บรักษายาวนาน ดงันนัฟิล์มทีนาํมาทาํเป็นบรรจุภณัฑ์อาหารทีสามารถตา้นเชือแบคทีเรีย
ไดจึ้งไดรั้บความนิยมและไดรั้บความสนใจเพิมมากขึน [2] 

 แป้งเป็นหนึงในพอลิเมอร์ทีพบมากในธรรมชาติ เช่น แป้งมนัสําปะหลงั แป้งขา้วเจา้ แป้ง
ขา้วโพด แป้งขา้วสาลี เป็นตน้ แป้งสามารถผลิตขึนรูปเป็นฟิล์มทีสามารถยอ่ยสลายทางชีวภาพได ้
ซึงสามารถนําไปใช้ทดแทนฟิล์มพลาสติกได้บางส่วน หรือทงัหมด เพราะแป้งมีราคาถูก และ
สามารถผลิตไดจ้ากแหล่งวตัถุดิบทีนาํมาหมุนเวียนกลบัมาใหม่ได ้โดยแป้งมีองคป์ระกอบหลกั คือ 
อะไมโลส  และอะไมโลเพคติน โดยเกิดเป็นโครงร่างตาข่ายเชือมโมเลกุลแป้งเขา้ดว้ยกนั ฟิลม์ทีได้
จะมีความแข็งแรง อย่างไรก็โครงสร้างของแป้งประกอบไปด้วยหมู่ไฮดรอกซิลเป็นจาํนวนมาก 
ส่งผลให้แป้งมีความสามารถในการตา้นความชืนและไอนาํตาํ ซึงถา้ผลิตฟิล์มจากแป้งเพียงอย่าง
เดียวจะส่งผลใหฟิ้ลม์มีสมบติัทีแขง็ เปราะ และวอ่งไวต่อความชืน [3] 

 ต่อมาจึงไดมี้การเติมพลาสติกไซเซอร์ลงในฟิล์มเพือลดความเปราะของฟิล์มเนืองจากแรง
ยดึเหนียวระหวา่งโมเลกุลทีสูง โดยส่วนใหญ่พลาสติกไซเซอร์จะเป็นสารโมเลกุลขนาดเล็กเช่น กลี
เซอรอล ซึงจะเขา้ไปแทรกระหวา่งสายโซ่พอลิเมอร์ ทาํให้พนัธะไฮโดรเจนลดลงจึงช่วยเพิมความ
ยดืหยุน่ของฟิลม์ แต่อยา่งไรก็ตามฟิลม์ทีไดย้งัคงมีความวอ่งไวต่อความชืนอยู ่ [ ] 
 ไคโตซาน  เป็นอนุพันธ์ชนิดหนึงของไคตินทีได้จากการทําปฏิกิริยาดีอะซิทิเลชัน 
(Deacetylation) ของไคตินในสารละลายด่างเขม้ขน้ ไคตินพบมากใน เปลือกกุ้ง กระดองปู และ
แกนปลาหมึก โดยไคโตซานมีโครงสร้างทีประกอบดว้ย -amino-2deoxy-β-D-glucopyranose   
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เรียงตวัหลายโมเลกุล ไคโตซานมีสมบติัเด่น คือ สามารถยบัยงัหรือชะลอการเจริญเติบโตของเชือ
แบคทีเรียและเชือราบางชนิดได ้สามารถขึนรูปเป็นฟิล์มได ้สามารถยอ่ยสลายไดท้างธรรมชาติ ไม่
เป็นอนัตรายต่อสิงแวดลอ้ม และสามารถเขา้กนัไดท้างชีวภาพ จากงานวิจยัของ Y.X. Xu และคณะ
[ ] พบว่าหมู่อะมิโน (NH2) ในไคโตซาน สามารถแตกตวัเป็นประจุบวก  NH3

+ และสร้างพนัธะ
ไฮโดรเจนทีแข็งแรงระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลของแป้ง ซึงช่วยเพิมความยืดหยุ่นของฟิล์มผสมและ
ปรับปรุงสมบติัการซึมผา่นไอนาํได ้    

เซลลูโลสเป็นโฮโมพอลิเมอร์ทีสามารถพบไดใ้นธรรมชาติมากทีสุด  เซลลูโลสทีได้จาก
พืชนนัถูกนาํมาใชอ้ยา่งกวา้งขวางในการเป็นสารเสริมแรงในพอลิเมอร์  นอกจากเซลลูโลสทีไดจ้าก
พืชแล้วเซลลูโลสยงัได้จากการสังเคราะห์แบคทีเรียบางชนิดซึงเราจะเรียกเซลลูโลสทีได้นีว่า 
แบคทีเรียเซลลูโลส แม้ว่าจะมีองค์ประกอบทางเคมีทีเหมือนกันแต่โครงสร้างของแบคทีเรีย
เซลลูโลสแตกต่างจากเซลลูโลสทีไดจ้ากพืชซึง เมือทาํการเปรียบเทียบกนัพบวา่แบคทีเรียเซลลูโลส
จะมีสมบติัเชิงกลดีกว่า มีความเป็นผลึกสูงกว่า มีขนาดเล็กกว่า  มีโครงสร้างแบบโครงร่างตาข่าย  
และมีความบริสุทธิสูง แบคทีเรียเซลลูโลสนิยมนาํมาใช้กนัมากในดา้นอาหาร และทางการแพทย ์ 
[6] 

เมือไม่นานมานี ไดมี้การนาํเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสมาใช้เป็นสารเสริมแรงให้กบัฟิล์ม
ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซาน  พบวา่นอกจากจะช่วยปรับปรุงสมบติัเชิงกลให้สูงขึน
แลว้  ยงัพบว่า สามารถปรับปรุงสมบติัการซึมผ่านไอนาํและเสถียรภาพทางความร้อนไดอี้กด้วย   
แต่อยา่งไรก็ตามถึงแมฟิ้ล์มคอมพอสิตระหวา่งแป้งมนัสําปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยเส้น
ใยแบคทีเรียเซลลูโลส  แต่จากงานวิจยัพบวา่ ไคโตซานสามารถตา้นเชือแบคทีเรียไดดี้ในสภาวะที
เป็นสารละลาย โดยหมู่อะมิโนของไคโตซานสามารถแตกตวัเป็น NH + และเขา้ทาํปฏิกิริยากบั
ประจุลบในเยือหุ้มเซลลแ์บคทีเรีย แต่สมบติัการตา้นเชือแบคทีเรียของไคโตซานแทบจะไม่ปรากฏ 
เมือขึนรูปเป็นฟิลม์ [ , ]  
 ดงันนังานวิจยันีจึงมีแนวคิดในการเพิมสมบติัการตา้นเชือแบคทีเรียของแผ่นผสมระหว่าง
แป้งมันสําปะหลังกับไคโตซานทีเสริมแรงด้วยแบคทีเรียเซลลูโลส โดยการเติมสารต้านเชือ
แบคทีเรียลงไป ซึงในการเตรียมแผน่บรรจุภณัฑ์อาหารทาํใหส้ารตา้นเชือแบคทีเรียทีใชต้อ้งไม่เป็น
อนัตรายต่อร่างกาย  จึงหลีกเลียงสารเคมีสังเคราะห์เป็นสารตา้นเชือแบคทีเรียซึงอาจเกิดการตกคา้ง
และปนเปือนในอาหาร  อาจเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภคได ้ดงันนัจึงใชส้ารสกดัจากธรรมชาติเป็นสาร
ตา้นเชือแบคทีเรีย 
 กานพูล เป็นพืชในวงศ ์Myrtaceae ถูกใชใ้นทางแพทยแ์ผนจีนในการขบัลม โดยนาํมนัหอม
ระเหยกานพูลสกดัได้จากดอก  สามารถนาํมารักษาโรคบางชนิด รักษาสิว  และใช้เป็นยาทาเพือ
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บรรเทาอาการปวด  นอกจากนีกานพลูยงัมีสมบัติในการต้านเชือแบคทีเรียด้วย เนืองจากมี
องค์ประกอบทางเคมีทีสําคญัคือ Eugonol ทีมีฤทธิในการฆ่าเชือแบคทีเรีย [ ] จากงานวิจยัของ 

M.H. Hosseini และคณะ [ ] ได้ทาํการเติมนาํมนัหอมระเหยจากไธม์ กานพลู และอบเชยลงใน
ฟิล์มไคโตซานพบว่านาํมนัหอมระเหยจากก้านพลูนอกจากจะช่วยปรับปรุงสมบติัการตา้นเชือ
แบคทีเรียไดดี้ทีสุดและยงัช่วยลดสมบติัการซึมผา่นไอนาํไดอี้กดว้ย  

 ดงันนังานวิจยันีจึงใช้นาํมนัหอมระเหยกานพลูเป็นสารตา้นเชือแบคทีเรียให้กบัแผ่นผสม
ระหว่างแป้งมนัสําปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส เพีอนาํไปเป็น
แผน่บรรจุภณัฑอ์าหาร  

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.2.1  เพือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเตรียมแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสําปะหลงักบัไคโต
ซานทีเสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสโดยมีนาํมนัหอมระเหยกานพลูเป็น
สารตา้นเชือแบคทีเรีย 

.2.2  เพือศึกษาอิทธิพลของการเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสในปริมาณทีต่างกนัทีมีต่อ
สมบติัต่างๆของแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซาน 

.2.2  เพือศึกษาอิทธิพลของการเติมสารต้านเชือแบคทีเรียทีมีต่อสมบัติการต้านเชือ
แบคทีเรียและสมบติัต่างๆของแผ่นผสมระหว่างแป้งมนัสําปะหลงักบัไคโตซานที
เสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส  

1.3 แนวคิดของการวจัิย 

 งานวิจัยนีมีแนวคิดในการพัฒนาแผ่นบรรจุภัณฑ์อาหารทีสามารถย่อยสลายได้ทาง
ธรรมชาติและมีสมบติัในการตา้นเชือแบคทีเรียเพือช่วยยดือายุการเก็บรักษาอาหาร โดยเลือกวสัดุที
ทาํจากแป้งมนัสําปะหลงั เนืองจากมีราคาถูกและสามารถขึนรูปเป็นแผน่ได ้แต่ยงัมีขอ้จาํกดัในการ
ใชง้าน จึงไดมี้การนาํไคโตซานมาผสมขึนรูปเป็นแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสําปะหลงักบัไคโตซาน 
ซึงจากงานวจิยัของ X.Y. Xu และคณะ [ ] พบวา่แผน่ผสมมีสมบติัเชิงกลและตา้นทานต่อไอนาํมาก
ขึน แต่อย่างไรก็ตามสมบัติเชิงกลยงัไม่ดีมากนัก จึงได้มีการนําเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสมา
เสริมแรงใหก้บัแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซาน พบวา่สมบติัเชิงกลเพิมสูงขึนและ
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สามารถปรับปรุงสมบัติต้านทานไอนําได้มากขึน  แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ามีไคซานเป็น
องค์ประกอบ ทีมีสมบติัในการตา้นเชือแบคทีเรีย แต่เมือขึนรูปเป็นแผ่นคอมพอสิตแล้ว พบว่า
สมบติัในการตา้นเชือแบคทีเรียแทบไม่ปรากฏ   กานพูล เป็นพืชในวงศ์ Myrtaceae ถูกใช้ในทาง
แพทยแ์ผนจีนในการขบัลม โดยนาํมนัหอมระเหยกานพูล นาํมาใชใ้นการ รักษาสิว และใชเ้ป็นยาทา
เพือบรรเทาอาการปวด นอกจากนียงัมีสมบติัในการตา้นเชือแบคทีเรียดว้ย เนืองจากมีองคป์ระกอบ
ทางเคมีทีสาํคญัคือ Eugonol ทีมีฤทธิในการฆ่าเชือแบคทีเรีย จึงใชน้าํมนัหอมระเหยกานพลูเป็นสาร
ตา้นเชือแบคทีเรีย 

1.4 ขอบเขตของการวจัิย 

 . .  ใชแ้ป้งมนัสาํปะหลงัเกรดพาณิชย ์ตราปลามงักร เป็นพอลิเมอร์เมทริกซ์ 
 . .  ใชไ้คโตซานเกรด Analytical reagent มีระดบั Deacetylation 90% นาํหนกัโมเลกุล 

,  จากบริษทั Marine Bio Resources (Samutsakhon, Thailand) เป็นพอลิ
เมอร์เมทริกซ์ 

 . .  ใช ้Glycerol เกรด Analytical reagent เป็นพลาสติไซเซอร์ 
. .  ใช ้เส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสทีผลิตจากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum เป็นสาร

เสริมแรง 
. .  ใชน้าํมนัหอมระเหยกานพูล จากบริษทั Chemipan (Bangkok, Thailand) เป็นสาร

ตา้นเชือแบคทีเรียในพอลิเมอร์คอมพอสิต 

 . .   ขึนรูปชินงานสาํหรับการทดสอบดว้ยเทคนิค Solution casting  

1.5 ขนัตอนการดําเนินงานวิจัย 

   1.5.1  ศึกษาเอกสารและงานวจิยันีทีเกียวขอ้ง 

1.5.2  ออกแบบวธีิการทดลองและวางแผนการทดลอง 

1.5.3  ดาํเนินการวจิยั ในงานวจิยันีแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1 การหาอตัราส่วนทีเหมาะสมในการเตรียมแผน่ผสมระหวา่งแป้ง
มนัสาํปะหลงักบัไคโตซาน 

ส่วนที  การหาอตัราส่วนของเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสทีเหมาะสมใน
การเตรียมแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรง
ดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส 
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ส่วนที  การเตรียมแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานที
เสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสทีมีนาํมนัหอมระเหยกานพลูเป็น
สารตา้นเชือแบคทีเรีย 

 1.5.4  ศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวทิยาดว้ยเทคนิค SEM 

 . .  การศึกษาโครงสร้างและรูปแบบผลึกดว้ยเทคนิค X-ray diffraction  

. .   ศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนดว้ยเทคนิค Thermal Gravimetic Analysis (TGA) 

. .  ศึกษาสมบติัเชิงกลดว้ยเทคนิค Tensile testing 

1.5.8 การศึกษาอตัราการซึมผา่นไอนาํของแผน่ผสม 

. .   การศึกษาสมบติัการตา้นเชือแบคทีเรียของแผน่ผสมโดยใชเ้ทคนิค Dynamic shake     

flask test method 

. .   วเิคราะห์และสรุปผลการวจิยั 

. .   จดัทาํรายงานผลการวจิยั 

. .   รายงานผลการวจิยั 

1.6 ประโยชน์ทไีด้รับจากการวจัิย 
1.6.1  สามารถปรับปรุงแผ่นบรรจุภัณฑ์อาหารให้มีความสามารถในการต้านเชือ

แบคทีเรีย  เพือช่วยยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้สารตา้นเชือแบคทีเรียทีสกดัจาก
ธรรมชาติ 

1.6.2  ทราบอิทธิพลของการเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส และสารตา้นเชือแบคทีเรียทีมี
ต่อสมบติัสมบติัเชิงกล เชิงความร้อน การซึมผา่นไอนาํ พฤติกรรมการบวมตวัและ
การตา้นเชือแบคทีเรียของแผน่ผสม 

1.6.3  ทราบถึงปริมาณทีเหมาะสมของเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสและสารต้านเชือ
แบคทีเรียทีทาํใหมี้สมบติัทีดีในการเตรียมแผน่บรรจุภณัฑอ์าหาร 

1.6.4  สามารถผลิตเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสจากการเลียงเชือในนาํมะพร้าว ซึงช่วย
ส่งเสริม สนับสนุน การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากนาํมะพร้าว ทาํให้เกิดประโยชน์
เพิมขึน 
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บทท ี2 

เอกสารและงานวจิัยทเีกยีวข้อง 

2.1 ความรู้ทวัไปเกียวกบัแป้ง [11] 

 แป้งจดัเป็นโฮโมพอลิแซคคาไรดข์องนาํตาลกลูโคสซึงเกิดจากการเชือมต่อกนัของมอนอ
แซคคาไรดที์เชือมต่อกนัทีคาร์บอนตาํแหน่งที  ดว้ยพนัธะ Glucosidic linkage โดยมีส่วนประกอบ
หลกัเป็น Amylose และ Amylopectin แป้งไดม้าจากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืชโดยจะ
มีมากในพืชประเภทเมล็ดและหวัซึงแป้งจะถูกสะสมตามส่วนต่างๆของพืชในรูปของเมด็แป้ง เช่น 
สะสมทีเมล็ดในพืชจาํพวกธญัพืชต่างๆ และในพืชบางชนิดแป้งจะถูกสะสมไวที้หวัและรากของพืช 
ซึงแป้งทีไดจ้ากพืชแต่ละชนิดก็จะมีลกัษณะทีแตกต่างกนั 

 2.1.1 องค์ประกอบแป้ง [12] 

 2.1.1.1  อะไมโลส  เป็นพอลิเมอร์ทีมีลักษณะเป็นเส้นตรง ประกอบไปด้วย
กลูโคสประมาณ1,000 – 6,000 หน่วย เชือมต่อกนัดว้ยพนัธะ α-1, 4 –glycosidic linkage ดงัภาพที 

.   อะไมโลสมีกิงกา้นสาขาในโมเลกุลของในปริมาณเล็กน้อยเท่านนั [11] นอกจากนีอะไมโลส  
สามารถเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับไอโอดีนได้ รวมทังสารประกอบอินทรีย์ เ ช่น 
ไฮโดรคาร์บอน กรดไขมนั ฟีนอล ซึงสารประกอบเชิงซ้อนเหล่านี จะไม่ละลายนาํ โดยอะไมโลส
จะพนัเป็นเกลียวลอ้มรอบสารประกอบอินทรีย ์และอะไมโลสทีมีความยาวสายโซ่กลูโคสมากกวา่ 
45 หน่วย เมือเกิดการรวมตวักบัไอโอดีนจะไดสี้นาํเงินอมม่วง  ซึงสามารถใชบ้่งบอกลกัษณะเฉพาะ
ของแป้งทีมีอะไมโลสเป็นองคป์ระกอบได ้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี2.1 โครงสร้างทางเคมีของอะไมโลส [12]
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แป้งทีมีปริมาณอะไมโลสสูงส่วนมากจะได้จากธัญพืช เช่น แป้งขา้วเจา้ แป้งสาลี แป้ง
ขา้วโพด และแป้งขา้วฟ่าง ซึงมีประมาณ 26% ส่วนแป้งจากรากและหัวจะมีปริมาณอะไมโลสตาํ 
กว่าเช่น แป้งมนัสําปะหลงั แป้งมนัฝรัง แป้งมนัเทศ แป้งสาคู ซึงจะมีประมาณ 22% โดยนาํหนัก
โมเลกุลอะไมโลสในแป้งแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน เนืองจาก Degree of polymerization 

(DP) ของอะไมโลสในแป้งแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนั พบว่า Degree of polymerization ของ   
อะไมโลสในแป้งมนัฝรัง และแป้งมนัสําปะหลงัจะสูงกวา่แป้งขา้วโพดและแป้งสาลี ซึงอยูใ่นช่วง 
1,000 ถึง 6,000 และ ช่วง 200 ถึง 1,200 ตามลาํดบั แป้งทีมี  อะไมโลสสายยาวมาก มกัจะมีแนวโนม้
ในการเกิดการคืนตวัของแป้งสุก (Retrogradation) ทีนอ้ยลง 

 2.1.1.  อะไมโลเพคติน  เป็นพอลิเมอร์ของกลูโคสทีมีลักษณะเป็นกิง โดยส่วนทีเป็น
เส้นตรงของกลูโคสจะเชือมต่อกนัดว้ยพนัธะ α-1, 4- glycosidic linkage และส่วนทีเป็นกิงซึงเป็น
พอลิเมอร์ของกลูโคสสายสันทีมี DP อยูใ่นช่วง 10 ถึง 60 หน่วย จะเชือมต่อกนัดว้ยพนัธะ  α-1, 6-

glycosidic linkage ดงัภาพที .2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี .2  โครงสร้างทางเคมีของอะไมโลเพคติน [13] 

กลูโคสทีมีพนัธะ α-1, 6 glycosidic linkage มีอยู่ประมาณ 5% ของปริมาณหน่วยกลูโคส
ในอะไมโลเพคตินทงัหมด โดยขนาดโมเลกุลของอะไมโลเพคตินในแป้งแต่ละชนิดจะมีหน่วย
กลูโคสประมาณ 2 ล้านหน่วย ในขณะเดียวกนัอะไมโลสเพคตินจะมีนาํหนักโมเลกุลประมาณ 
1,000 เท่าของอะไมโลส และมีการคืนตวัตาํกว่าอะไมโลส เนืองจากอะไมโลเพคตินมีลกัษณะ
โครงสร้างเป็นกิง  
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ตารางที 2.  สมบติัทีแตกต่างกนัของอะไมโลสและอะไมโลเพคติน [14] 

อะไมโลส อะไมโลเพคติน 

1. ประกอบด้วยโมเลกุลกลูโคสทีต่อกนัเป็น 
เส้นตรงดว้ยพนัธะ α-1,4 

1.โมเลกุลกลูโคสทีต่อกันด้วยพนัธะ α-1,4 และมี 
การแตกกิงดว้ยพนัธะ α-1,6 

2. ประกอบดว้ยกลูโคส 200-6,000 หน่วย 2. แต่ละกิงมีกลูโคส 20-25 หน่วย 

3. ละลายนาํไดน้อ้ยกวา่ 3. ละลายนาํไดดี้กวา่ 
4. เมือตม้ในนาํจะมีความขน้หนืดนอ้ย 4. ขน้หนืดมากและใส 

5. ใหสี้นาํเงินกบัสารละลายไอโอดีน 
5. ให้สีม่วงแดงหรือสีนําตาลแดงกับสารละลาย
ไอโอดีน 

6. ตม้แลว้ทิงไวจ้ะจบัตวัเป็นวุน้และแผ่นแข็ง
ได ้

6. ไม่จบัตวัเป็นวุน้และแผน่แขง็ 

สรุปจากตารางที .  ความแตกต่างของอะไมโลสและอะไมโลเพคติน แบ่งตามขนาด
โมเลกุลและลักษณะการจัดเรียงตัว คือ อะไมโลส จะมีขนาดเล็กและมีกิงก้านสาขาน้อยกว่า            
อะไมโลเพคตินซึงมีขนาดใหญ่และมีกิงกา้นสาขา 

2.1.2 โครงสร้างของเม็ดแป้ง [13, 14] 

จากการวิเคราะห์เม็ดแป้ง โดยใช้เทคนิค X-ray scattering พบว่าโครงสร้าง
ของเม็ดแป้งมีลกัษณะเป็นแบบกึงผลึก  (Semi-crystalline) โดยลกัษณะความเป็นผลึก เกิดจากการ
จดัเรียงตวัของสายโซ่โมเลกุล    อะไมโลเพคตินเป็นชนัๆในแนวรัศมี ส่วนลกัษณะการจดัเรียงตวั
ไม่เป็นระเบียบเรียกวา่ Amorphous lamellar และส่วนทีสายโซ่กิงของอะไมโลเพคตินมีการจดัเรียง
ตวัแบบเกลียวคู่ อยา่งเป็นระเบียบ เรียกวา่ Crystalline lamellar  

โครงสร้างผลึกของเม็ดแป้งมีลกัษณะ 3 แบบ ทงันีขึนอยูก่บัลกัษณะในการจดัเรียงตวัของ
เกลียวคู่ ถา้มีการเรียงตวัอยา่งหนาแน่นและมีปริมาณนาํตาํจะเป็นผลึกแบบ A เช่น แป้งจากธญัพืช 
ถา้มีการเรียงตวักนัหลวมและมีปริมาณนาํสูงจะเป็นผลึกแบบ B เช่น แป้งจากพืชหวั ถา้มีการเรียงตวั
ทงัแบบ A และ B รวมกนัจดัเป็นผลึกแบบ C เช่น แป้งจากพืชตระกูลถวัถวั ราก ลาํตน้และแป้ง
ผลไมบ้างชนิด แสดงดงัภาพที 2.3 
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ภาพท ี2.3 โครงสร้างผลึกแบบ A และแบบ B ของแป้ง [15] 

การทีมีโครงสร้างของผลึกทีต่างกนัทาํให้มีลกัษณะการกระจายตวัของแสงทีต่างกนั ซึง
สามารถใช้เทคนิค Wide angle x-ray diffraction (WAXD) ตรวจสอบชนิดโครงสร้างของเม็ดแป้ง
ได ้กล่าวคือแป้งทีมีโครงสร้างผลึกต่างกนัให้รูปแบบของ X-ray diffraction ทีต่างกนั ดงัภาพที 2.4 

โดยแป้งทีมีโครงสร้างผลึกแบบ A จะพบ พีค ที 17° และ 18° และ พีค เดียวที 23° ส่วนแป้งทีมี
โครงสร้างผลึกแบบ B จะพบ พีค ที 5.6° และ 17° และพบ พีค คู่ ที 22° และ 24° และแป้งทีมี
โครงสร้างผลึกแบบ C จะให้ลกัษณะระหวา่งผลึกแบบ A และ B ร่วมกนั ซึงจะเห็นไดจ้ากการพบ 
พีค ที 5.6° และ 17.9° แป้งบางชนิดอาจให้ลกัษณะของผลึกมากกวา่ 1 แบบ เช่น แป้งมนัสําปะหลงั
ซึงตรวจพบลกัษณะผลึกทงัแบบ A และ C และลกัษณะโครงสร้างและปริมาณผลึกของแป้งแต่ละ
ชนิดแสดงในตารางที 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี2.4 X-ray diffraction ของแป้งทีมีโครงสร้างผลึกต่างกนั [16] 
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ตารางท ี2.2 ลกัษณะโครงสร้างและปริมาณผลึกของแป้งแต่ละชนิด [14] 

ชนิดแป้ง ความเป็นผลกึ (%) อุณหภูมิการเกดิเจลาติไนเซชัน
(°C) 

ปริมาณ              
อะไมโลส (%) 

โครงสร้าง A  

ขา้วโอ๊ต 

ขา้วสาลี 

ขา้วเหนียว 

ขา้วฟ่าง 

ขา้วเจา้ 
มนัสาํปะหลงั 

โครงสร้างB 

สาคู 

มนัฝรัง 

โครงสร้าง C 

มนัเทศ 

มนัสาํปะหลงั 

 

33 

36 

37 

37 

38 

38 

 

26 

28 

 

38 

38 

 

60.7 

63.5 

64.5 

72.2 

70.0 

66.0 

 

70.5 

67.3 

 

70.0 

66.0 

 

23 

23 

- 

25 

17 

18 

 

28 

22 

 

20 

18 

 

2.1.3 สมบัติของแป้ง 

2.1.3.1  การบวมตัวและการละลาย (Swelling and solubility)  [ ] 

   โดยปกติแลว้แป้งไม่ละลายในนาํเยน็แต่จะดูดซึมนาํไวไ้ดป้ระมาณ 
25-30% และบวมตวัน้อยมากจนไม่สามารถสังเกตเห็นได้ เนืองจากการจดัเรียงตวักันระหว่าง
โมเลกุลของอะไมโลสและอะไมโลเพคตินในเม็ดแป้ง ซึงส่วนทีเป็นผลึก โมเลกุลจะอยู่กนัอย่าง
หนาแน่นและเป็นระเบียบ ส่วนนีเองจะช่วยป้องกนัการกระจายตวัและทาํให้เม็ดแป้งไม่ละลายใน
นาํเยน็ และในส่วนของ Amorphous ซึงเป็นส่วนทีโมเลกุลอยูก่นัอยา่งหลวมๆ ไม่เป็นระเบียบอีกทงั
มีหมู่ไฮดรอกซิลอิสระมาก จึงสามารถเกิดปฏิกิริยา Hydration ไดบ้างส่วนแมใ้นนาํเยน็ ดงันนัเมือ
ให้ความร้อนแก่นาํแป้งจนมีอุณหภูมิสูงประมาณ 60 °C ขึนไป ส่วนของ Amorphous จะจบักบันาํ
ไดม้ากขึนและโมเลกุลในส่วน Crystalline จะคลายความหนาแน่นลง โดยโมเลกุลส่วนทีคลายตวั
ออกจากกนัจะไปจบักบันาํทาํให้เม็ดแป้งบวมตวัมากขึน แต่จะยงัเหลือโมเลกุลในส่วน Crystalline 

อยูซึ่งจะเกิดสภาพคลา้ยร่างแหเรียกวา่ Micelle network โดยจะยึดเหนียวกนัไวท้าํให้เม็ดแป้งยงัคง
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สภาพอยูไ่ด ้แต่อาจมีโมเลกุลของอะไมโลสและอะไมโลเพคตินซึงมีขนาดเล็กและอิสระกระจายตวั
ออกจากเมด็แป้ง เมือใหอุ้ณหภูมิแก่นาํแป้งสูงขึนไปอีก ส่วน Crystallite ทีเหลืออยูนี่จะคลายตวัมาก
ขึนทาํใหเ้มด็แป้งบวมตวัมากขึนและโมเลกุลแป้งสามารถละลายไดม้ากขึน  

 2.1.3.2  การเกดิเจลาติไนเซชัน (Gelatinization) [ ]  
 เมือนําแป้งใส่ในนําเย็น เม็ดแป้งจะดูดซับนําได้ในปริมาณจาํกัด

ปริมาณหนึง แต่จะยงัไม่บวมตวัมากซึงจะสังเกตไดย้าก เมือสังเกตการบวมตวัของเม็ดแป้งสาลีใน
นําทีอุณหภูมิห้อง พบว่าแป้งทีบวมตัวจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพิมขึน 10% และปรากฏการณ์นี
สามารถผนักลบัได ้กล่าวคือเมือนาํไปอบแหง้ก็จะไดแ้ป้งทีมีลกัษณะและคุณสมบติัดงัเดิม เนืองจาก
โมเลกุลอะไมโลสและอะไมโลเพคตินในส่วนทีเป็น Crystalline จบัตวักนัอยา่งแขง็แรงจึงไม่ละลาย
ได้ในนาํเย็น แต่นาํอาจจะซึมเขา้ไปในส่วนทีไม่เป็นระเบียบของเม็ดแป้งได้บางส่วน แต่เมือให้
ความร้อนจนถึงอุณหภูมิประมาณ 60-75 oC  แก่แป้งสาลีจะมีผลทาํให้การยึดเหนียวกนัระหว่าง
โมเลกุลของแป้งในส่วน Crystalline ลดลง ทาํให้เกิดปฏิกิริยา Hydration และมีการบวมตวัของเมด็
แป้งซึงไม่สามารถผนักลบัได ้ (Irreversible) ทาํให้สารละลายแป้งมีความหนืดและความใสเพิมขึน 
กระบวนการนีเรียกวา่ “เจลาติไนเซชนั”  

 2.1.3.3  การคืนตัวของแป้งสุก (Retrogradation)  [19] 

    การคืนตวัของแป้งสุกเป็นปรากฎการณ์ทีเกิดขึนเมือลดอุณหภูมิของ
นาํแป้งสุกจากมีอุณหภูมิสูงมาเป็นอุณหภูมิตาํ ในขณะทีมีการลดลงของอุณหภูมิ โมเลกุลอิสระ
ของอะไมโลส ทีอยู่ใกลก้นัจะเคลือนทีเขา้มาใกลก้นัมากขึนและสร้างพนัธะไฮโดรเจน ทาํให้เกิด
การจดัเรียงตวัของโมเลกุลใหม่ โดยเปลียนจากลกัษณะของโมเลกุลทีมีการกระจายตวัมาเป็นส่วนที
เป็น Crystalline ซึงสามารถใชเ้ทคนิค X-ray diffraction ตรวจสอบได้ ถา้นาํแป้งสุกมีความเขม้ขน้
ตาํ การจดัเรียงตวัของโมเลกุลเหล่านีจะเกิดลกัษณะตะกอนขุ่นขาว แต่ถา้นาํแป้งสุกมีความเขม้ขน้
สูง จาํนวนโมเลกุลทีมาจดัเรียงตวักนัใหม่มีมากและระหวา่งเคลือนทีเขา้มาจบักนัจะสามารถเก็บกกั
นาํไวไ้ด ้ทาํใหค้วามหนืดเพิมขึน และสุดทา้ยเกิดเป็นเจลอ่อนนุ่ม 

การคืนตวัของนาํแป้งโดยทวัไปจะเกิดไดดี้เมือนาํแป้งมีความเขม้ขน้สูง และทิงไวใ้ห้เยน็ที
อุณหภูมิตาํ การทีมีอะไมโลเพคตินอยูด่ว้ยทาํให้อตัราการคืนตวัของนาํแป้งสุกชา้ลง เนืองจากความ
มีกิงของโมเลกุลอะไมโลเพคตินทาํใหมี้ความเกะกะ และยากทีโมเลกุลจะเคลือนทีเขา้มาจบักนัใหม่
ได ้ 
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2.1.4 ความรู้ทวัไปเกยีวกบัแป้งมันสําปะหลงั  [20] 

มนัสาํปะหลงัมีชือเรียกทีหลากหลาย เช่น ในประเทศองักฤษจะเรียกวา่ Cassava 

ขณะทีแถบอเมริกาใตจ้ะเรียกวา่ Madioca โดยองคป์ระกอบสาํคญัของมนัสาํปะหลงัทีมนุษย์
นาํมาใชป้ระโยชน์ คือ แป้ง นอกจากจะเป็นแหล่งอาหารทีสาํคญัของสิงมีชีวติ แลว้ยงัเหมาะทีจะ
นาํไปเป็นวตัถุดิบตงัตน้ในกระบวนการอุตสาหกรรมมากมาย 

อุตสาหกรรมทีใชแ้ป้งมนัสาํปะหลงัเป็นวตัถุดิบจาํแนกได ้2 ประเภท 

1. แป้งมนัทีใชใ้นอุตสาหกรรมบริโภค ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปอาหารสาํเร็จรูป เนืองจากแป้ง
มีคุณสมบติัพิเศษในการช่วยทาํให้เกิดความเขม้ขน้ การแข็งตวั การยึดเกาะ รวมทงัมี
ความสามารถในการรักษาดุลยภาพของนาํในการทาํอาหารต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. แป้งทีใชใ้นอุตสาหกรรมอุปโภค แป้งมนัสําปะหลงัทีส่งออกของไทยส่วนใหญ่ใชใ้น
อุตสาหกรรมต่างๆ  เช่นอุตสาหกรรมกระดาษ สิงทอ  ทํากาว  ไม้อัด  และผลิต
แอลกอฮอล ์เป็นตน้ 

2.1.5 การเตรียมเทอร์โมพลาสติกจากแป้ง  [21] 

เมือพิจารณาจากโครงสร้างโมเลกุลของแป้ง น่าจะมีคุณสมบติัเป็นเทอร์โม
พลาสติกพอลิเมอร์ แต่เนืองจากแต่ละ Anhydroglucose unit ซึงเป็นหน่วยซาํ (Repeating unit) ของ
โมเลกุล อะไมโลส และ อะไมโลสแพกติน นนัประกอบไปดว้ยหมู่ Hydroxyl (OH) อยู ่3 หมู่ โดยที
หมู่ไฮดรอกซิล สามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนกบัหมู่ไฮดรอกซิลขา้งเคียงได ้ทาํให้แรงยึดเหนียว
ระหว่างโมเลกุลอะไมโลส และ อะไมโลสแพกติน มีค่าสูงมาก ดงันนัการจะสลายแรงยึดเหนียว
ระหว่างโมเลกุลจึงตอ้งใช้พลงังานทีสูงกว่าพลงังานทีใชท้าํลายพนัธะในสายโซ่หลกัของโมเลกุล
พอลิเมอร์ เมือมีการให้ความร้อนกบัแป้งมากขึนเรือยๆแทนทีจะทาํให้โมเลกุลของแป้งสามารถ
เคลือนผ่านกนัไดแ้ต่กลบัทาํให้โมเลกุลของแป้งเกิดการสลายตวั ซึงแสดงสมบติัเป็นเทอร์โมเซต 
พอลิเมอร์ 

แต่อย่างไรก็ตามสามารถเปลียนแป้งให้มีสมบติัเป็นแบบเทอร์โมพลาสติกไดโ้ดยการเติม
สาร พลาสติกไซเซอร์ เข้าไปเพือทาํหน้าทีลดแรงยึดเหนียวระหว่างโมเลกุล โดยโมเลกุลของ 
พลาสติกไซเซอร์ จะไปสร้างพนัธะไฮโดรเจนกบัหมู่ ไฮดรอกซิลของอะไมโลส และ อะไมโล   
แพกติน ทาํใหพ้นัธะไฮโดรเจนทีเกิดขึนระหวา่งโมเลกุลของอะไมโลส หรือ อะไมโลสแพกติน ลด
น้อยลง การเคลือนผ่านกันของโมเลกุล อะไมโลส หรือ อะไมโลสแพกติน จึงง่ายขึนทาํให้ใช้
พลงังานนอ้ยลง  
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.  ความรู้ทวัไปเกยีวกบัไคตินและไคโตซาน  

. .   ไคติน (chitin)  [19] 

มีชือทางเคมีว่า Poly [β-(1→4)-2-acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose เป็น
พอลิเมอร์ชีวภาพทีมีสายยาวซึงประกอบดว้ยนาํตาลหน่วยยอ่ย คือ N-acetyl-D-glucosamine มาเรียง
ต่อกนั โดยทวัไปมกัพบ ไคตินในผนงัเซลล์ของเชือแบคทีเรีย เช่น เห็ด รา รวมทงัเปลือกของแมลง
และสัตว์ทีไม่มีกระดูกสันหลังประเภทมีข้อและปล้อง เช่น กุ้ง ปูและแกนปลาหมึก ไคตินมี
โครงสร้างโมเลกุลคลา้ยกบัเซลลูโลส แต่จะแตกต่างกนัในส่วนของหมู่ OH ทีตาํแหน่ง C-2 โดย
เซลลูโลสจะประกอบดว้ยหมู่ไฮดรอกซิล ส่วนในโมเลกุลของไคตินจะเป็นหมู่ Acetylamino แทน 
ดงัภาพที .5 และ .6 ไคตินไม่สามารถละลายในตวัทาํละลายมีขวัและไม่มีขวั ไคตินทีไดจ้ากแต่ละ
แหล่งมีโครงสร้างและสมบติัทีแตกต่างกนั ทงันีสามารถแบ่งตามลกัษณะการเรียงตวัของพอลิเมอร์
ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. แบบอลัฟา มีการเรียงตวัของสายโซ่โมเลกุลในลกัษณะสวนทางกนั มีความแขง็แรงสูง 
ไดแ้ก่ ไคตินจากเปลือกกุง้ และกระดองปู 

2. แบบเบตา มีการเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลในทิศทางเดียวกัน จึงจับกันไม่ค่อย
แข็งแรงนัก มีความไวต่อปฏิกิริยาเคมีมากกว่าแบบอลัฟา ได้แก่  ไคตินจากแกน
ปลาหมึก 

3. แบบแกมมา มีการเรียงตวัของสายโซ่โมเลกุลในลกัษณะทีไม่แน่นอน (สวนทางกนั
สลบัทิศทางเดียวกนั) มีความแขง็แรงรองจากแบบอลัฟา ไดแ้ก่ ไคตินจากเห็ด รา และ
พืชชนัตาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี2.5 โครงสร้างทางเคมีของไคติน [19] 
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ภาพท ี2.6 โครงสร้างทางเคมีของเซลลูโลส [19] 

. .   ไคโตซาน (Chitosan)  [19] 

อนุพนัธ์ของไคตินทีไดจ้ากการทาํปฏิกิริยากาํจดัหมู่อะซิทิลของไคติน หรือที
เรียกวา่ปฏิกิริยา Deacetylation โดยไคโตซานจะมีระดบั Deacetylation ประมาณ 50% (ทงันีขึนอยู่
กบัแหล่งกาํเนิดของไคติน) ทาํไดโ้ดยแช่ไคตินในสารละลายด่างเขม้ขน้ จากนนัจะไดไ้คโตซานซึง
มีชือทางเคมีว่า poly [β-(1→4)-2-amino-2-deoxy-D-glucopyranose] เป็นพอลิเมอร์ทีไม่สามารถ
ละลายในตวัทาํละลายอินทรียเ์กือบทงัหมดและนาํทีมีค่า pH เป็นกลาง หรือด่าง แต่สามารถละลาย
ในกรดอ่อน โดยโครงสร้างทางเคมีของไคโตซานแสดงดงัภาพที .  

 

 
ภาพท ี .7 โครงสร้างทางเคมีของไคโตซาน [19] 

. . .  การผลติไคโตซาน [ ] 
วิธีการผลิตไคตินและไคโตซานได้มีการพฒันาอย่างต่อเนืองโดยใช้วิธี

ทางเคมีและทางชีวภาพ ซึงในระดบัอุตสาหกรรมนนั ส่วนมากจะใช้วิธีทางเคมี แต่ขอ้เสียของวิธี
ทางเคมี ไดแ้ก่ คุณภาพในการผลิตจะควบคุมยากเครืองมือทีใชถู้กกดักร่อนอนัเนืองมาจากสารเคมีที
เขม้ขน้และทีสําคญัคือเรืองสิงแวดลอ้ม ส่วนวตัถุดิบทีใช้มกัไดจ้ากกากของเหลือในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแช่แข็ง เช่น เปลือกหรือหวักุง้ กระดองปูและแกนปลาหมึก โดยมีความหลากหลายดา้น
สมบติัทางเคมีและทางกายภาพของไคตินและไคโตซาน ทงันีขึนอยู่กบัสายพนัธ์ุของสัตวเ์หล่านี 
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รวมถึงวิธีการผลิต ดังนันจึงได้มีการพฒันากระบวนการผลิตทีนําเอาเทคโนโลยีชีวภาพเขา้มา
ผสมผสานกบักระบวนการผลิตทางเคมี เพือให้ไดส้มบติัของไคตินและไคโตซานตามตอ้งการและ
เหมาะสมกบัการนาํไปใช ้

การสกดัไคโตซานจากไคตินสามารถทาํไดโ้ดยการแช่ไคตินในสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ หรือโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น (40-50%) ทีอุณหภูมิ 100°C หรือสูงกว่า ทาํให้หมู่           
อะซิทิลบางส่วนหรือทงัหมดจะถูกดึงออกจากพอลิเมอร์ 

. . .  การประยุกต์ใช้งานไคโตซานในด้านวสัดุศาสตร์ [19] 

ไคโตซานสามารถเตรียมให้อยู่ในรูปของไฮโดรเจล  แผ่นฟิล์ม  เส้นใย 
หรือวสัดุทีมีลกัษณะคลา้ยฟองนาํ สมบติัเด่นอีกชนิดของไคโตซานคือสามารถขึนรูปไดง่้ายกว่า    
ไคตินแต่ความเสถียรตาํกวา่เนืองจากไคโตซานมีความเป็น Hydrophilic มากขึน และเฉพาะอยา่งยงิ
มีความวอ่งไวต่อการเปลียนแปลงของค่า pH อยา่งมาก ดงันนัการทีจะควบคุมสมบติัทงัเชิงกลและ
เชิงเคมีของไคโตซานจาํเป็นตอ้งใช้เทคนิคหลายๆดา้นเขา้มาช่วย เพือทีจะพฒันาการใช้งานของ    
ไคโตซานให้กวา้งขึน ในช่วงแรกๆนนัไคโตซานสามารถเกิดปฏิกิริยาเชือมขวางระหวา่งการผสม
ไคโตซานกบัแป้ง โดยเกิดจากการทีแป้งเกิดออกซิไดซ์ทาํใหเ้กิดเป็นสารประเภท อลัดีไฮด ์ซึงจะทาํ
ปฏิกิริยากบัหมู่เอมีน (NH2) ของไคโตซานในระบบทีมีการใช ้Reducing agent ร่วมดว้ย 

. .  ข้อดีและการใช้ประโยชน์จากไคติน-ไคโตซาน [19] 

ปัจจุบนัไดมี้การนิยมนาํเอาไคโตซานมาใช้เป็นผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติเนืองจาก
สามารถเกิดการย่อยสลายไดต้ามธรรมชาติและจดัเป็น ทรัพยากรหมุนเวียนนาํกลบัมาใช้ใหม่ได้ 
นอกจากนียงัมีความปลอดภยัสูงเนืองจากไม่เป็นพิษต่อสิงมีชีวิตและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
สิงแวดลอ้มอีกดว้ย จึงนาํเอาไคโตซานมาใชก้บังานไดห้ลายดา้น ดงันี 

ดา้นอาหาร  ไคโตซานมีสมบติัในการตา้นทานต่อแบคทีเรียบางชนิด โดยมีกลไก
ทีสําคญัคือ ไคโตซานมีประจุบวก จึงสามารถจบักบัเยอืหุ้มเซลลข์องแบคทีเรีย ทีมีประจุลบได ้โดย
ทาํให้เกิดการรัวไหลของโปรตีนและสารอืน ๆ ของเซลล์  ในหลายประเทศได้ขึนทะเบียนให้
สามารถใชไ้คตินและไคโตซานเป็นสารทีใชเ้ติมในอาหารได ้โดยนาํไปใชเ้ป็นสารกนัเสีย  สารช่วย
รักษากลิน รส และสารใหค้วามขน้หนืด นอกจากนนัยงัใชเ้ป็นสารเคลือบอาหาร ผกั และผลไม ้เพือ
รักษาความสด หรือผลิตใหอ้ยูใ่นรูปฟิลม์ ทีรับประทานได ้(Edible film) สาํหรับบรรจุอาหาร 

ดา้นการเกษตร  นิยมนาํเอามาเคลือบผิวของผลผลิตทางการเกษตรเพือยืดอายุการ
เก็บรักษาและป้องกนัแมลงมากดักิน เนืองจากไคโตซานมีความสามารถในการป้องกนัเชือรา ไวรัส
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และแบคทีเรียบางชนิด ช่วยเสริมความตา้นทานโรคให้แก่พืชได้ ทาํให้สามารถใช้งานได้อย่าง
กวา้งขวาง เช่น ยบัยงัการเกิดโรคจากเชือรา 

ดา้นการแพทย ์ การทีไคโตซานไม่เกิดการต่อตา้นจากร่างกาย เนืองจากมีสมบติั 
Biocompatible จึงไม่ทาํให้เป็นอนัตราย และพบวา่สามารถยอ่ยสลายไดใ้นร่างกายของมนุษย ์และ
เขา้กนัไดดี้ต่อรางกาย  ส่งผลใหไ้คโตซานถูกนาํไปใชง้านดา้นการแพทยอ์ยา่งกวา้งขวาง 

.  ความรู้ทวัไปเกียวกบัแบคทเีรียเซลลูโลส [21] 

. .  เซลลูโลส (Cellulose)  
   เซลลูโลสเป็นสารอินทรีย์โมเลกุลขนาดใหญ่พบมากตามธรรมชาติ ส่วนมาก
สามารถพบได้ในพืชชันสูงเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์  ซึงประกอบด้วยหน่วยซําของ D-

anhydroglucose (C6H11O5) ซึงเชือมต่อกนัโดยพนัธะ β-1,4-glycosidic ทีตาํแหน่ง C1 และ C4 แต่ละ
หน่วยซําประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิล 3 หมู่ โดยเซลลูโลสมีโครงรูปแบบยืดเป็นเส้น (Extended 

conformation structure) ดงัแสดงในภาพที 2.8 ในธรรมชาติเซลลูโลสประมาณ 40 – 60 สายจะพนั
กนัเป็นมดั (Bundles) หรือเส้นใยในทิศทางเดียวกนั โดยมีพนัธะไฮโดรเจนเป็นแรงยึดระหวา่งสาย
โซ่และภายในสายโซ่ ในเส้นใยเซลลูโลสจะประกอบดว้ยโครงสร้างทีเป็นระเบียบ คือ บริเวณทีเป็น
ผลึก และโครงสร้างทีไม่เป็นระเบียบ คือ บริเวณอสัณฐาน  
 

 

 

 

 

 

ภาพท ี2.8 โครงสร้างของเซลลูโลส [21] 

 . .   เซลลูโลสจากแบคทเีรีย [22] 

     เซลลูโลสจากแบคทีเรียผลิตจากแบคทีเรีย  Acetobacter xylinum เมือเลียง
แบคทีเรียดงักล่าวในแหล่งอาหารทีมีกลูโคสเป็นองค์ประกอบ เช่น นาํมะพร้าว เป็นตน้ จดัเป็น
คาร์โบไฮเดรตชนิดโฮโมโพลีแซคคาไรซ์เชิงเส้นประกอบด้วยหน่วยย่อยของกลูโคส ( -D-

glucopyranose) เชือมต่อกนัเป็นสายยาวด้วยพนัธะ - ,4 glycosidic โครงสร้างประกอบไปดว้ย
หน่วยยอ่ยเล็กทีเรียกวา่ไมโครไฟบริล มีขนาดกวา้งประมาณ -  นาโนเมตร มีลกัษณะการจดัเรียง
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ตวัเป็นสายเรียงยาวขนานกนั แต่ละสายเชือมต่อกนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจนรวมอยู่เป็นมดัมีลกัษณะ
เป็นเส้นใยเล็กๆ เรียกวา่เซลลูโลสไฟบริล ขนาดกวา้งประมาณ  นาโนเมตร และหนาประมาณ 

-  นาโนเมตร มีขนาดเล็กกวา่เส้นใยเซลลูโลสทีไดจ้ากพืชประมาณ  เท่า นอกจากนียงัมีความ
บริสุทธิมากกว่าเซลลูโลสทีได้จากการสังเคราะห์จากพืชชันสูง โดยไม่มีการปนเปือนของเฮมิ
เซลลูโลสและลิกนิน 

  . . .  กระบวนการสังเคราะห์แบคทีเรียเซลลูโลส  [22] 

   กระบวนการสังเคราะห์แบคทีเรียเซลลูโลสของเชือ Acetobacter xylinum 
จะมีความคล้ายกบัการสังเคราะห์เซลลูโลสของพืชชันสูง ในระหว่างการสังเคราะห์แบคทีเรีย
เซลลูโลส  แบคทีเรีย  Acetobacter xylinum ต้องการอาหารและแหล่งคาร์บอนเพือประสาน
โครงสร้างของแบคทีเรียเซลลูโลสในปฏิกริยาโพลีเมอไรเซชัน โดยมี UDP – Glucose (Uridine 

diphosphogluccose) เป็นสารตงัตน้ โดยเริมจากนาํตาลกลูโคสจะถูกนาํเขา้สู่เซลล์ในรูป glucose-6-

phosphate โดยเอนไซน์กลูโคไคเนสในกระบวนการฟอสโฟริเลชนัแลว้ glucose-6-phosphate ถูก 
isomerization ของสารตวักลางไปเป็น glucose-1-phosphate  โดยเอนไซม์  ฟอสโฟกลูโคมิวเตส 
(Phosphoglucomutase) และ เปลียนไปเ ป็น  UDPGlc โดย เอนไซน์ตัว สุดท้ายนี คือ  UDPGlc 

pyrophosphorylase ซึงเป็นตวัสําคญัในการสังเคราะห์เซลลูโลส หลงัจากทีเซลลูโลสถูกปล่อยสู่
อาหารเลียงเชือ โดยจะมีลกัษณะเป็นเส้นใยเจริญอยูบ่ริเวณผวิหนา้ของอาหารเลียงเชือ พบวา่สภาวะ
ทีเหมาะสมคือ การเลียงในอาหารเหลวทีมีการให้อากาศและมีการเขยา่จะให้ผลดีทีสุด สําหรับการ
สร้างเซลลูโลสจะเกิดขึนในเซลล์ของแบคทีเรียและเส้นใยเหล่านีจะถูกขบัออกมาทางรูของเซลล์
และเพิมปริมาณขึนบนพืนผิวของเหลวจนกลายเป็นเยือ  และเมือไดเ้ยอืเซลลูโลสจากการสังเคราะห์
ดว้ยแบคทีเรียเราพบวา่จะยงัคงมีโปรตีน  สารอาหาร และเซลลแ์บคทีเรียอยูติ่ดอยู ่ ซึงปกติจะใชเ้บส 
เช่น NaOH ในการสกดัใหไ้ดเ้ซลลูโลสเพียงอยา่งเดียว   

.  สารต้านเชือแบคทเีรีย [23] 

 สารต่อต้านแบคทีเรีย  (Antibacterial agents) เป็นสารประกอบเคมีหรือของผสมของ
สารประกอบเคมีทีใชเ้ติมลงในผลิตภณัฑ์อาหาร เพือชะลอการเน่าเสียหรือช่วยยืดอายุการเก็บของ
อาหาร หรือเพือยบัยงัการเจริญหรือทาํลายแบคทีเรียชนิดทีก่อโรคและแบคทีเรียทีทาํให้เกิดการ
เสือมเสียของอาหาร สารต่อตา้นแบคทีเรียจดัเป็นสารกนัเสีย (Preservatives) ชนิดหนึง   
 สารต่อตา้นแบคทีเรียหลายชนิดสามารถนาํมาเติมลงในวสัดุทางการบรรจุหรือบรรจุภณัฑ์
อาหาร เพือสร้างระบบบรรจุต่อตา้นแบคทีเรียขึน สารต่อตา้นแบคทีเรียในกลุ่มสารสังเคราะห์ที
ไดรั้บความนิยมนาํมาใชม้ากทีสุด ไดแ้ก่ กรดอินทรีย ์และสารฆ่ารา เนืองจากมีประสิทธิภาพในการ
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ยบัยงัการเจริญของแบคทีเรียทีดีเมือ เปรียบเทียบกบัราคาต่อหน่วย สารต่อตา้นแบคทีเรียแต่ละชนิด
แสดงประสิทธิภาพในการยบัยงัการเจริญของแบคทีเรียทีแตกต่างกนัขึนอยูก่บักลไกการทาํงานของ
สารและสรีรวิทยาของแบคทีเรีย  สารต่อต้านแบคทีเรียบางชนิดแสดงการยบัยงัการเจริญของ
แบคทีเรียโดยขัดขวางกระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลล์  ในขณะทีบางชนิดทาํให้เกิดการ
เปลียนแปลงในโครงสร้างของผนงัเซลล์หรือเยือหุม้เซลล์ เนืองจากสารต่อตา้นแบคทีเรียแต่ละชนิด
มีประสิทธิภาพทีแตกต่างกัน การใช้สารต่อต้านแบคทีเรียมากกว่าหนึงชนิดร่วมกันอาจแสดง
ลกัษณะการเสริมฤทธิซึงกนัและกนัได ้ดงันนัการเลือกชนิดและปริมาณของสารต่อตา้นแบคทีเรีย
ในอตัราส่วนทีเหมาะสมอาจเพิมความสามารถในการยบัยงัการเจริญของแบคทีเรียใหสู้งขึนได ้

 . .  กลไกการออกฤทธิต้านแบคทเีรีย การยบัยงัและการทาํลายแบคทเีรีย  [23] 

 การยบัยงัหรือทาํลายแบคทีเรียจากปัจจยัต่าง ๆ นนั มีหลายกระบวนการทีสามารถเกิดขึน
ได ้การยบัยงัหรือทาํลายแบคทีเรียมกัมีสาเหตุมาจากการทาํลายทีส่วนต่าง ๆของเซลล ์ของแบคทีเรีย 
ดงัต่อไปนี 

  . . .  ผลต่อผนังเซลล์ของแบคทเีรีย  
     ผนงัเซลล์ (Cell wall) ของแบคทีเรียโดยทวัไปมีความหนา 10-25 nm มี
ปริมาณ 10-40 % ของนาํหนกัแห้ง เป็นโครงสร้างทีทาํให้เซลล์แบคทีเรียคงรูปร่างอยูไ่ด ้ผนงัเซลล์
ประกอบดว้ยกรดไดอะมิโนพิมิลิก (Diaminopimelic acid, DAP) เอ็นอะซิติลกลูโคซามีน (N-acetyl 

glucosamine, NAG) และกรดเอ็นอะซิติลมิวรามิก (N-acetylmuramic acid, NAM) นอกจากนีผนงั
เซลล์ยงัประกอบดว้ยกรดอะมิโนหลายชนิด เช่น อะลานีน (Alanine)ไกลซีน (Glycine) กรดกลูตา
มิก (Glutamic acid) และไลซีน (Lysine) ซึง ปริมาณและชนิดของกรดอะมิโนทีเป็นองค์ประกอบ
ของผนงัเซลล์นียงัมีความแตกต่างกนัไปตามชนิดของแบคทีเรียดว้ย เอ็นอะซิติลกลูโคซามีนและ
กรดเอ็นอะซิติลมิวรามิกมีการเชือมต่อกนัเป็นสายยาวสลบักนัไปมีพนัธะเพปไทด์เชือมระหว่าง     
กรดอะมิโนทีเกาะกบักรดเอน็อะซิติลมิวรามิกของสองโมเลกุล เรียกวา่เพปไทดบ์ริดจ ์ทาํใหเ้กิดเป็น
ชนัของมิวโคเพปไทด ์หรือ เพปติโดไกลแคนขึน 

 ปฏิกิริยาของสารต่อตา้นแบคทีเรียทีเกิดขึนทีผนงัเซลลห์รือเยอืหุม้เซลลข์องแบคทีเรียทาํให้
ความสามารถในการยอมให้สารต่างๆแทรกซึมผ่านผนงัเซลล์เปลียนแปลงไป ทาํให้เส้นทางของ
อาหารจากภายนอกเข้าสู่ภายในเซลล์ของแบคทีเรียเกิดการขดัข้อง การเจริญของแบคทีเรียจึง
หยุดชะงักและตายในทีสุดการทาํลายผนังเซลล์ของแบคทีเรียเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทาํให้
แบคทีเรียตายได ้เมือสารต่อตา้นแบคทีเรียเขา้สู่ภายในเซลลจ์ะทาํใหไ้ซโทพลาซึม (Cytoplasm) เกิด
การตกตะกอน (Coagulate) หรือทาํให้เยือหุ้มเซลล์แตกเนืองจากสารดงักล่าวทาํลายไขมนัทีอยู่บน
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เยือหุ้มเซลล์ ทาํให้ผนงัเซลล์ฉีกขาดและส่วนประกอบต่างๆ เช่น โซเดียมหรือโปแตสเซียมรัวไหล
ออกจากเซลลท์าํใหแ้บคทีเรียตายได ้  

  . . .  ผลต่อการทาํงานของเอนไซม์  
     การยบัยงัการทาํงานของเอนไซม ์การเกิดปฏิกิริยาในกระบวนการ  เมทา
บอลิซึม (Metabolism) ในเซลล์ จําเป็นต้องใช้เอนไซม์ต่าง ๆ หากมีการใช้ตัวยบัยงัเอนไซม์ 
(Enzyme inhibitor) จะส่งผลต่อปฏิกิริยาของกระบวนการต่าง ๆ ในเซลล์ เช่น กระบวนการไกล
โคไลซิส (Glycolysis) วฏัจักรเครปส์ (Kreb’s tricarboxylic acid cycle) และระบบไซโตโครม 
(Cytochrome system) สารทีเป็นตวัยบัยงัเอนไซม ์ไดแ้ก่ ไซยาไนด์ (Cyanide) สามารถยบัยงัไซโต
โครมออกซิเดส (Cytochrome oxidase) และฟลูออไรด์ (Fluoride) สามารถยบัยงัไกลโคไลซิส เป็น
ตน้ นอกจากนันสารออกซิไดซ์อย่างแรง เช่น ฮาโลเจน และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สามารถ
ทาํลายองค์ประกอบของเซลล์จนเซลล์ไม่สามารถทาํหน้าทีต่อไปได ้ เช่น อาจรวมตวักบัหมู่ซัลฟ์
ไฮดริล (Sulfhydryl) ของเอนไซม์ในเซลล์ ทาํให้โครงสร้างของเอนไซม์เปลียนไป เอนไซม์จึงไม่
ทาํงาน นอกจากนียงัมีไอออนของโลหะ เช่น เงิน ทองแดง และปรอท ซึงจะไปรวมตวักบัหมู่ซลัฟ์
ไฮดริลของเอนไซมห์รือโปรตีนทาํใหเ้ซลลถู์กทาํลายได ้

  . . .  ผลต่อการการเปลยีนแปลงสภาพของโปรตีนและกรดนิวคลอีกิ  

      เซลล์ทีมีชีวิตจะมีโปรตีนและกรดนิวคลีอิกอยู่ภายในเซลล์ในสภาพ
ปกติ แต่หากมีสารเคมีหรือสภาพใด ๆ ทีทาํให้โปรตีนและกรดนิวคลีอิกเปลียนไปจากสภาพ
ธรรมชาติ (Denature) จะส่งผลใหเ้ซลลเ์กิดความเสียหายได ้เช่น ในสภาวะอุณหภูมิสูง หรือสารเคมี
ความเขม้ขน้สูง จะทาํใหโ้ปรตีนและกรดนิวคลีอิกตกตะกอนจบัตวัเป็นกอ้นแขง็ ซึงไม่สามารถแปร
สภาพกลบัเป็นเหมือนเดิมไดอี้ก 

  . . .  ผลต่อการป้องกันการสร้างเมทาบอไลต์ (Antimetabolites)  

    เมทาบอไลต์เป็นสารจําเป็นสําหรับกระบวนการเมทาบอลิซึมของ
แบคทีเรีย เช่น ในการสังเคราะห์กรดโฟลิก แบคทีเรียจาํเป็นตอ้งใช้กรดพาราอะมิโนเบนโซอิก      
(p-aminobenzoic acid) ซึงสารนีมีโครงสร้างคลา้ยกบัซลัฟานิลาไมด์ (Sulfanilamide) ดงันนัการใช้
ซลัฟานิลาไมดเ์ขา้แยง่ทาํปฏิกิริยาแทนที    กรดพาราอะมิโนเบนโซอิก ทาํใหก้ารสังเคราะห์กรดโฟ
ลิกหยุดชะงกั ดงันันการใช้สารเคมีทีมีโครงสร้างคล้ายคลึงกนักบัสารเมทาบอไลต์เพือไปยบัยงั
กระบวนการเมทาบอลิซึมของเซลลจึ์งช่วยทาํลายแบคทีเรียได ้
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  . . .  ผลต่อกลไกลทางพนัธุกรรม 

 การยบัยงัการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก สารเคมีบางอย่างสามารถยบัยงั
การสังเคราะห์ DNA และ RNA ได ้โดยจะเขา้ไปขดัขวางการสร้างหน่วยพืนฐานของกรดนิวคลีอิก 
คือ พิวรีน (Purine) และพิริมิดีน (Pyrimidine) และขดัขวางการรวมตวัของนิวคลีโอไทด์เขา้เป็นกรด
นิวคลีอิก ซึงมีผลต่อการสังเคราะห์โปรตีนของเซลล์ ทาํให้กระบวนการเมทาบอลิซึมผิดปกติและ
ทาํใหเ้ซลลถู์กทาํลายในทีสุด 

. .2 นํามันหอมระเหย [24] 

นาํมนัหอมระเหย หรือ Essential oil เป็นสารอินทรียที์มีองคป์ระกอบสลบัซบัซ้อน 

ไดจ้ากการสกดันาํมนัทีพืชสมุนไพรสร้างขึน จะพบอยูใ่นลกัษณะทีเป็นหยดนาํมนัในเซลล์พืชซึง
จะทาํหนา้ทีควบคุมและเร่งการเจริญเติบโตของพืชโดยเก็บไวใ้นส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพร เช่น 

เมล็ด ดอก ใบ ผล เปลือก ลาํตน้ หรือทีรากและเหงา้ เป็นตน้   นาํมนัหอมระเหยสามารถสกดัไดด้ว้ย
วธีิการสกดัโดยตม้ในนาํ การกลนัดว้ยนาํ การบีบกดและการสกดัโดยใชส้ารเคมีเป็นตน้ นาํมนัหอม
ระเหยมีองค์ประกอบสําคญัประเภทสารประกอบฟีนอล เช่น ยูจีนอล (Eugenol) และไทมอล 
(Thymol)  สารประกอบแอลดีไฮด ์เช่น โทรเนลลาล (Tronellal) สารประกอบแอลกอฮอล ์เช่น จีรา
นิออล  (Geraniol) และ  เมนทอล (Menthol) สารประกอบเอสเทอร์  เ ช่น  เมทิลซาลิไซเลต 
(Methylsalicylate) และสารประกอบคีโตน เช่น คาร์โวน (Carvone) ซึงสารประกอบเหล่านีสามารถ
ยบัยงัการทาํงานของผนงัเซลลข์องเชือแบคทีเรียโดยการยบัยงัการส่งผา่นอิเล็กตรอน การเคลือนยา้ย
โปรตีน ตลอดจนปฏิกิริยาต่างๆของเอนไซน์ทาํใหเ้ซลลแ์บคทีเรียตายในทีสุด 

2.4.2.1 กานพลู (Clove) [25] 

     กานพลู เป็นไมย้นืตน้สูง 9-12 เมตร อาจสูงไดถึ้ง 20 เมตร มกันาํไปปลูก
ในเขตร้อนทวัโลก ในประเทศไทยนาํมาปลูกบา้งแต่ไม่แพร่หลาย ชอบขึนในดินร่วนซุย การระบาย
นาํดี ความชืนสูง ฝนตกชุก ขึนไดดี้บนพืนทีราบถึงทีสูงจากระดบันา้ทะเล 800-900 เมตร เปลือก
กานพลูใชบ้รรเทาอาการปวดทอ้ง แกล้ม คุมธาตุได ้ ส่วนดอกกานพลูแหง้ ทียงัไม่ไดส้กดัเอานาํมนั
ออก และมีกลินหอมจดั มีนาํมนัหอมระเหยมาก รสเผด็ ช่วยขบัลม แกอ้าการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ปวด
ทอ้ง และแน่นจุกเสียด สาํหรับนาํมนัหอมระเหยกานพลูสกดัไดจ้ากดอกใชเ้ป็นยาชาเฉพาะแห่ง แก้
ปวดฟัน ฆ่าเชือทางทนัตกรรม เป็นยาระงบัการชกักระตุก ทาํใหผ้วิหนงัชาได ้ มีสารเคมีทีสาํคญัคือ 

Eugenol 
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  2.4.2.2 โหระพา (Sweet basil)  [26] 

 โหระพาเป็นพืชลม้ลุก ลาํตน้ขนาดเล็ก เป็นพุ่ม แตกแขนงได ้เจริญไดดี้
ในดินทุกชนิดและทุกฤดูกาล มีดอกสีขาวหรือสีแดงอ่าน ในตาํรายาโบราญใชใ้บโหรพาในการ ขบั
ลม เจริญอาหาร แกป้วดหวั จุกเสียด ทอ้งเสีย  โหระพามีสารเคมีทีสําคญัไดแ้ก่ Eugenol, Ocimine, 

Methy chavicol  

  2.4.2.3 อบเชย (Cinnamon)   [27] 

 อบเชยเป็นไมย้ืนตน้ ลาํตน้สูงประมาณ - เมตร ส่วนปลือกและใบมี
กลินหอมเฉพาะตวั ใบมีลกัษณะเป็นใบเดียวเรียงตรงขา้มกนั เส้นใบหยกั  เส้น เวลาออกดอกจะ
ออกบริเวณซอกใบหรือปลายกิง ดอกมีสีเหลืองอ่อน นาํมนัหอมระเหยจากอบเชยจะพบไดใ้นส่วน
ของเปลือกและใบ  มีสารเคมีทีสําคัญได้แก่  Eugenol, Cinnamaldehyde, Beta caryophyllene, 

Linalool และ Methyl chavicol 

 2.4.2  การเสือมเสียคุณภาพของอาหาร [28] 

       การเสือมเสียของอาหาร  หมายถึง  การทีผลิตภัณฑ์อาหารนันเกิดการ
เปลียนแปลงจนกระทังไม่ เหมาะสมทีจะนํามาบริโภค การเปลียนแปลงดังกล่าว ได้แก่ การ
เปลียนแปลงคุณภาพทางประสาทสัมผสั (กลินสี รส เนือสัมผสั) คุณภาพทางแบคทีเรีย ซึงส่วนใหญ่
เกียวขอ้งกบัความปลอดภยัของอาหาร เช่น การเกิดกลินรส ผดิปกติ การเน่าบูด การเกิดสารพิษ เป็น
ตน้ และคุณภาพทางโภชนาการ เช่น การสูญเสียวติามินโปรตีนถูก ทาํลายหรือเสือมคุณภาพ  

  2.4.2.1 สาเหตุการเสือมเสียของอาหาร [28] 

      การเสือมเสียของอาหารมีด้วยกัน 3 แบบ ได้แก่ การเสือมเสียทาง
กายภาพ การเสือมเสียทางเคมี และการเสือมเสียเนืองจากแบคทีเรีย 

1) การเสือมเสียทางกายภาพ เป็นการเสือมเสียเนืองจากแรงทางกายภาพ ทีมีสาเหตุมาจาก
แรงกล (Mechanical damage) เช่น แรงกระแทก แรงอดั แรงเจาะ ระหว่างการเก็บเกียว การขนส่ง 

การแปรรูป และการเก็บรักษา การงอกของพืชหวั การกดักินของแมลง ซึงการเสือมเสียทางกายภาพ
เป็นสาเหตุสาํคญัทีทาํใหเ้กิดการเสือมเสียทางเคมีและทางแบคทีเรีย 

2) การเสือมเสียทางเคมี เป็นการเสือมเสียเนืองจากปฏิกิริยาทางเคมี ไดแ้ก่ การเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชนัในไขมนั (Lipid Oxidation) ทาํใหไ้ขมนัมีกลินหืน การเกิดปฏิกิริยาบราวนิง (Browning 
reaction) ทาํให้ผกัผลไมเ้ปลียนเป็นสีนาํตาล การย่อยสลายตวัเองโดยเอนไซม์ทีอยู่ในอาหารนัน 
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และความกรอบของผกัทีลดลง เนืองจากมีเอนไซมเ์พกทิเนสย่อยสลายเพกทินซึงเป็นโครงสร้างที
ทาํใหผ้กัคงความกรอบ เป็นตน้ 

3) การเสือมเสียเนืองจากแบคทีเรีย เป็นการเสือมเสียทีเกิดการปนเปือนของแบคทีเรียใน
อาหารได้แก่แบคทีเรีย ยีสต์ และรา แล้วทาํให้เกิดการเปลียนแปลงไปจนไม่เป็นทียอมรับของ
ผูบ้ริโภค การเสือมเสียเนืองจากแบคทีเรียนีอาจเป็นอนัตรายต่อการบริโภค หากมีเกิดการปนเปือน
ของแบคทีเรียทีทาํให้เกิดโรค (Pathogen)  การเสือมเสียดงักล่าวมีหลายลกัษณะ ไดแ้ก่ การเปลียน
สี มีกลินรสผิดปกติ เนือสัมผสัเปลียนไป มีการสร้างเมือก มีแก๊สสะสมทาํให้อาหารมีฟอง หรือ
อาหารมีความขุ่นมากขึน เป็นตน้ 

 2.4.3 แบคทเีรียทมีีความสําคัญในอาหาร [ ] 
  แบคทีเรียทีมีความสาํคญัในอาหารนนัมีหลายสกุลดว้ยกนั แต่ละสกุลทาํใหเ้กิดผล
เสียต่ออาหารแตกต่างกนัไป โดยขึนอยูก่บัชนิดของอาหารและชนิดของแบคทีเรีย  

  2.4.3.1 เอสเชอริเชีย โคไล หรือ อ ีโคไล ( Escherichai coli ) 

     เป็นแบคทีเรียแกรมลบ มีรูปร่างแท่ง ปลายมน สามารถพบไดใ้นลาํไส้
ของเด็ก ผูใ้หญ่และสัตวเ์ลือดอุ่นเกือบทุกชนิด เป็นดชันีในการบ่งบอกการปนเปือนของอุจจาระ 

จากสัตวเ์ลือดอุ่น พบมากในลาํไส้เล็กตอนปลายและลาํไส้ใหญ่ของสัตวเ์ลือดอุ่น การแพร่กระจาย
เกิดจากเชือปนเปือนมากบัอุจจาระแลว้แพร่ไปกบัดินและนาํ 

  2.4.3.2 สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ( Staphylococcus aureus ) 

     เป็นแบคทีเรียในกลุ่ม Micrococcaceae มีสมบติัยอ้มติดสีแกรมบวก มี
รูปร่างลกัษณะกลม เรียงตวัคลา้ยพวงองุ่น แต่อาจจะพบเป็นเซลล์เดียว เป็น คู่ หรือเป็นสายสันๆ 
โดยทวัไปเชือนีสามารถเจริญได้เมืออยู่ทีอุณหภูมิระหว่าง 7-48 oC และจะผลิตสารพิษเมืออยู่ที
อุณหภูมิระหวา่ง 20-37 oC  พบไดใ้นจมูก คอและมือของมนุษย  ์มีจาํนวนมากบริเวณ septic cuts 

บริเวณรอยขีดข่วน ฝีและตากุ้งยิง มกัอาศยัอยู่รวมกัน พบในนมทีไม่ผ่านการพาสเจอร์ไลส์ S. 

aureus เจริญในสภาวะทีมีความเขม้ขน้ของเกลือไดดี้กวา่แบคทีเรียชนิดอืน และสามารถเพิมจาํนวน
ไดอ้ยา่งรวดเร็วเมือทิงอาหารไวที้อุณหภูมิหอ้ง 
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.  งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

งานวิจัยของ Y.Z. Wan และคณะ  [6] ได้ศึกษาอิทธิพลของการเติมเส้นใยแบคทีเรีย
เซลลูโลสลงในฟิล์มแป้งขา้วสาลีทีมีต่อสมบติัเชิงกล การดูดความชืนและสมบติัในการยอ่ยสลาย 
โดยใช้เทคนิค Solution impregnation จากผลการทดสอบสมบติัเชิงกลพบว่าค่า Tensile strength 

และ Young’s modulus มีค่าเพิมสูงขึนตามปริมาณการเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส เมือเติม  % 
โดยนาํหนกัค่า Tensile strength เพิมสูงขึนถึง  % แต่อยา่งไรก็ตามค่า Elongation มีค่าลดลงอยา่ง
มาก จากการศึกษาลกัษณะสัณฐานวิทยาพบวา่ จะเห็นโครงสร้างลกัษณะเป็นชนัๆของโครงร่างตา
ข่ายเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส และพบปลายของเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสโผล่ออกมาจากเมทริกซ์ 
แต่ความยาวของเส้นใยทีถูกดึงออกมามีขนาดไม่ใหญ่ซึงแสดงถึงการยึดเกาะกนัทีค่อนขา้งดีใน
ระดบัหนึงระหว่างเส้นใยกบัเมทริกซ์ แต่อย่างไรก็ตามกลบัพบรูพรุนเกิดขึนในชินงาน ซึงตอ้ง
ไดรั้บการศึกษาต่อไป จากการศึกษาสมบติัการดูดความชืนพบวา่เมือเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส
จะทาํให้การดูดความชืนลดลงตามปริมาณทีเติมซึงแตกต่างจากการเสริมแรงดว้ยเส้นใยปอกระเจา
ใน Epoxy matrix ทีมีการดูดความชืนเพิมขึนเมือเพิมปริมาณเส้นใยเนืองจากเส้นใยปอกระเจามี
ความชอบนาํสูงเมือเทียบกบั Epoxy matrix   

งานวิจยัของ Sreekala และคณะ [ ] พบว่าการดูดซึมนาํทีเพิมขึนเกิดจากการเติมเส้นใย
ปริมาณนอ้ยกวา่ 3 % โดยนาํหนกั แต่อยา่งไรก็ตามหากมีการเติมเส้นใยในปริมาณสูงๆจะช่วยทาํให้
การซึมผา่นของนาํลดนอ้ยลง จากการทีมีพนัธะไฮโดรเจนทีแข็งแรงระหวา่งเมทริกซ์และเส้นใย ใน
การปรับปรุงการดูดซึมนาํเมือเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสมีความเป็นไปได้  ประการคือ ใน
ระบบคอมโพสิตทีมีปริมาณแป้งน้อยจะดูดความชืนน้อยและการเกิดพนัธะไฮโดรเจนทีแข็งแรง
ระหวา่งแป้งและเซลลูโลส จากการศึกษาสมบติัเชิงกลในสภาวะทีมีความชืนพบวา่ Tensile strength 

และ Young’s modulus จะมีค่าลดลงเนืองจากพนัธะไฮโดรเจนถูกทาํลายลงบางส่วน 

งานวจิยัของ A.B. Dias  และคณะ [ ] ไดท้าํการเตรียมฟิลม์แป้งขา้วเจา้ทีเสริมแรงดว้ยเส้น
ใยเซลลูโลสจากตน้ยูคาลิปตสั โดยใช้เทคนิค Solution Castingในการขึนรูป ทาํการศึกษาสมบติั
เชิงกล การซึมผ่านไอนํา และลักษณะทางสัณฐานวิทยา จากผลการทดสอบพบว่าเติมเส้นใย
เซลลูโลสลงในแป้งจะทาํให้ค่า Tensile strength และ Young’s modulus มีค่าเพิมขึน การซึมผา่นไอ
นาํมีค่าลดลง และมีความเขา้กนัไดเ้ป็นเนือเดียวกนักบัเมทริกซ์ มีการกระจายตวัแบบสุ่ม ไม่พบรู
พรุนและรอยแยกในชินงาน 
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  งานวิจยัของ I.M.G. Martins และคณะ [3] ไดท้าํการเตรียมฟิล์มแป้งขา้วโพดทีเสริมแรง
ด้วยแบคทีเรียเซลลูโลส % และ  % w/w โดยใช้เทคนิค Injection molding ในการขึนรูป จาก
การศึกษาสมบติัเชิงกลพบว่าถึงแมจ้ะใช้เส้นใยเพียง  % w/w ก็สามารถเพิมค่า Tensile strength 

และ Modulus ไดซึ้งแสดงว่าเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสมีแรงยึดเหนียวทีดีกบัแป้ง จากการศึกษา
ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาพบวา่มีการกระจายตวัและการยดึเกาะกนัทีดีระหวา่งเส้นใยกบัเมทริกซ์ 

งานวิจยัของ Y.X. Xu และคณะ [5] ไดท้าํการเตรียมฟิล์มผสมระหวา่งแป้งขา้วโพดกบัไคโต
ซานในอตัราส่วนแป้งต่อไคโตซานเป็น  : 1  0.5 : 1  1 : 1  1.5 : 1 และ 2:1 ดว้ยเทคนิค Solvent 

casting โดยศึกษาสมบติัเชิงกล อตัราการซึมผ่านไอนํา และความเขา้กนัได้ จากผลการทดสอบ
สมบติัเชิงกลพบวา่ เมือเพิมอตัราส่วนของแป้งจาก  ถึง  : 1 พบวา่มีค่า Tensile strength มีค่าเพิม
สูงขึนเนืองจากเกิดการสร้างพนัธะไฮโดรเจน ระหวา่ง  NH3

+ ของไคโตซานและ OH_ ของแป้ง แต่
เมือเพิมอตัราส่วนของแป้งเพิมมากขึนจะส่งผลให้ค่า Tensile strength ลดลง เนืองจากว่าเกิดการ
สร้างพนัธะไฮโดรเจนภายในโมเลกุลของแป้ง  แทนทีจะเป็นการสร้างพนัธะไฮโดรเจนระหว่าง 
โมเลกุลกับไคโตซานจึงเกิดการแยกเฟสระหว่างสององค์ประกอบ จากผลการทดสอบพบว่า
อัตราส่วนระหว่างแป้งกับไคโตซานเป็น  : 1 มีค่า Tensile strength สูงทีสุด เช่นเดียวกับค่า 
Elongation พบวา่เมือเพิมอตัราส่วนของแป้งในช่วงแรกค่า Elongation จะเพิมขึนแต่เมือมีอตัราส่วน
ของแป้งมากเกินไปจะทาํให้ค่าลดลง จากผลการทดสอบอตัราการซึมผ่านไอนําพบว่าเมือเพิม
อตัราส่วนของแป้งจะทาํให้ค่าอตัราการซึมผา่นไอนาํลดลง จากผลการทดสอบ FTIR พบวา่เกิดการ 
Shift ของหมู่อะมิโนในไคโตซานเนืองมาจากการเกิดปฏิกิริยากบัหมู่ไฮดรอกซิลของแป้ง ซึงแสดง
วา่แป้งและไคโตซานสามารถเขา้กนัไดแ้ละเกิดปฏิกิริยากนั 

 งานวจิยัของ S. Mathew และคณะ [8] ไดเ้ตรียมฟิลม์ผสมระหวา่งแป้งมนัฝรังกบัไคโตซาน
ในอตัราส่วนแป้งต่อไคโตซานเป็น .  :1  1 : 1 และ .  : 1 ดว้ยเทคนิค Solvent casting โดยศึกษา
สมบติัเชิงกล เชิงความร้อน และสมบติัการบวมตวั จากผลการทดสอบสมบติัเชิงกลพบวา่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ Y.X. Xu และคณะ [5] และพบว่าการเพิมขึนของปริมาณกลีเซอรอลจะเพิมความ
ยืดหยุ่นของฟิล์มแต่จะลดค่า Tensile strength เนืองจากมีการแทรกตวัเขา้ไประหว่างสายโซ่พอลิ
เมอร์และลดแรงระหวา่งโมเลกุลของแป้งกบัไคโตซานดว้ยการสร้างพนัธะไฮโดรเจนกบัสายโซ่พอ
ลิเมอร์ผา่นหมู่ไฮดรอกซิล  ส่วนค่า Elongation พบวา่มีค่าเพิมขึนตามปริมาณแป้ง เนืองจากเกิดการ
ลดลงของการเชือมขวางภายในโมเลกุลและเพิมระยะห่างระหว่างโมเลกุลมากขึน โดยระบบสาม
องคป์ระกอบแป้งไคโตซานและพลาสติกไซเซอร์จะประพฤติตวัในลกัษณะทีค่อนขา้งซบัซ้อน จาก
การศึกษาพฤติกรรมการบวมตวัในสารละลายในสภาวะทีเป็นเป็นกรด เบส และกลาง พบวา่มีการ
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บวมตวัของฟิล์มผสมระหว่างแป้งและไคโตซานทีเพิมขึนเมือเพิมปริมาณแป้ง โดยการพฤติกรรม
การบวมตวัในกรดมาจากการทีเกิดหมู่ NH3

+ ซึงจะส่งผลต่อการเคลือนทีของ เคาน์เตอร์ไอออนมายงั
ฟิล์มแลว้ทาํให้ ความดนัออสโมติกเปลียนไป  รวมถึงนาํทีเคลือนทีมาจากสารละลาย บฟัเฟอร์ดว้ย 
จึงทาํให้เกิดการบวมตวัขึน ในสารละลายทีสภาวะเป็นเบสพบวา่เกิดไอออนของหมู่คาร์บอกซิลใน
สารละลายเบส โดยฟิล์มแป้งเพียงอยา่งเดียวจะมีการบวมตวัมากกวา่เมือเทียบกบัฟิล์มผสมระหวา่ง
แป้งกบัไคโตซาน เนืองจากสภาวะเบสสามารถทาํให้เกิดปฏิกิริยาการสลายตวัของพอลิเมอร์ซึงทาํ
ใหเ้กิดการดูดซบันาํและเกิดการบวมตวัขึนในทีสุด และแรงระหวา่งแป้งกบักลีเซอรอลจะมีลกัษณะ
อ่อนลงเมืออยู่ในสภาวะเบส ส่วนในสภาวะทีเป็นกลางจะพบว่าฟิล์มผสมมีการบวมตวัน้อยทีสุด
เนืองจากการเปลียนแปลงของหมู่ NH3

+ กลายมาเป็น NH2 ทาํให้เกิดการลดระดบัการบวมตวัลง 
เนืองจากเป็นการเพิมสภาวะเป็นกรดขึนในไคโตซาน  จากการศึกษาสมบติัทางความร้อนโดยใช้
เทคนิค TGA พบว่าเสถียรภาพทางความร้อนของฟิล์มผสมเพิมขึนเมือเพิมปริมาณแป้งและจาก
การศึกษาลกัษณะสัณฐานวทิยาดว้ยเทคนิค  SEM พบวา่  ไคโตซานมีการกระจายตวัภายในเมทริกซ์
ของแป้งในฟิลม์ผสมไดดี้ทาํใหมี้การยดึเกาะระหวา่งพืนผวิของสององคป์ระกอบดี 

 งานวิจยัของ T. Bourtoom และคณะ [32] ไดท้าํการเตรียมฟิล์มผสมระหวา่งแป้งขา้วเจา้กบั 
ไคโตซานในอตัราส่วนแป้งต่อไคโตซานเป็น .  :1  1 : 1  1.5 : 1 และ 2 : 1 ใช้เทคนิค Solvent 
casting ในการขึนรูป จากการศึกษาสมบติัเชิงกลพบว่า ค่า Tensile strength มีค่าลดลงตามปริมาณ
แป้งทีเพิมขึน เนืองจากเกิดการสร้างพนัธะไฮโดรเจนภายในโมเลกุลของแป้ง แทนทีจะเป็นการ
สร้างพนัธะไฮโดรเจนระหวา่งโมเลกุลกบัไคโตซาน จึงเกิดการแยกเฟสระหวา่งสององค์ประกอบ 
ค่า Elongation พบว่าสอดคล้องกับผลทีได้จากงานวิจยัของ S. Mathew  และคณะ [8]  จากการ
ทดสอบสมบติัการละลายนําพบว่าเมือฟิล์มละลายนําได้มากขึนเมือเพิมปริมาณแป้ง เนืองจาก
พนัธะไฮโดนเจนระหวา่งแป้งและไคโตซานลดลง 

 งานวจิยัของ F.B.A. Aziz [7] ไดท้าํการเตรียมฟิล์มผสมระหวา่งแป้งมนัสําปะหลงักบัไคโต
ซานทีเสริมแรงดว้ยแบคทีเรียเซลลูโลส ใช้เทคนิค Solvent casting ในการขึนรูป  มีการปรับความ
เขม้ขน้ของ   ไคโตซานและแบคทีเรียเซลลูโลส โดยใชไ้คโตซาน 0.5  1  1.5 และ 2 กรัม แบคทีเรีย
เซลลูโลส 7  14 และ 21 กรัม  จากการทดสอบสมบติัเชิงกลพบวา่ ค่า Tensile strength เพิมขึนตาม
ปริมาณการเติมไคโตซาน เนืองจากเกิดพนัธะไฮโดรเจนทีแข็งแรงระหวา่ง OH- ของแป้งและ NH3

+ 
ของไคโตซาน และสําหรับฟิล์มผสมทีเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสพบว่า ค่า Tensile strength 
เพิมขึนตามปริมาณการเติมเส้นใย เนืองจากการจดัเรียงตวัและระดบัของการเกิดปฏิกิริยาระหวา่ง
เส้นใยกบัฟิล์มผสม เป็นทีทราบดีว่าการเพิมขึนของค่า Tensile strength มาจากธรรมชาติของเมท
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ริกซ์และแรงยึดเกาะกนัทีดีระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์  ส่วนค่า Elongation พบว่ามีค่าลดลงเมือ
เพิมปริมาณไคโตซานและเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส จากผลการพิสูจน์เอกลกัษณ์ดว้ยเทคนิค FTIR 

พบว่า พีค OH stretching มีค่าเพิมขึนตามปริมาณการเติมไคโตซานและแบคทีเรียเซลลูโลส
เนืองมาจากพนัธะไฮโดรเจนระหวา่งแป้ง ไคโตซานและแบคทีเรียเซลลูโลสเพิมขึน จากการศึกษา
ลกัษณะสัณฐานวิทยาพบว่า ฟิล์มผสมระหว่างแป้งกบัไคโตซานทียงัไม่ได้เติมเส้นใยแบคทีเรีย
เซลลูโลสมีรอยแตกเล็กๆจาํนวนมาก ซึงเกิดจากการแยกเฟสกนัระหวา่งไคโตซานกบัแป้ง แต่เมือมี
การเติมแบคทีเรียเซลลูโลสพบวา่รอยแตกมีจาํนวนนอ้ยลงและไม่พบรูพรุนเมือเติมเส้นใยแบคทีเรีย
เซลลูโลส 21% เนืองมาจากโมเลกุลของไคโตซานแทรกเขา้ไปในแบคทีเรียเซลลูโลสและเกิดการ
สร้างพนัธะระหวา่งแป้ง ไคโตซาน และแบคทีเรียเซลลูโลส จากการทดสอบสมบติัการบวมตวัใน
นาํพบว่ามีค่าลดลงเมือเพิมปริมาณเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส จากโครงสร้างของแป้ง ไคโตซาน 
และแบคทีเรียเซลลูโลสทีเป็น Hydrophilic ซึงอาจทาํใหฟิ้ลม์ผสมเกิดการดูดความชืนสูงแต่อย่างไร
ก็ตามกลบัพบวา่ไม่เป็นเช่นนนั เนืองจากโครงสร้างทางเคมีทีคลา้ยกนัส่งผลให้เกิดการยึดเกาะกนัที
ดีระหวา่งเฟสและมีพนัธะไฮโดรเจนทีแขง็แรง 

 งานวิจยัของ M.H. Hosseini และคณะ  [10]  ได้เตรียมฟิล์มไคโตซานโดยมีนาํมนัหอม
ระเหย กานพลู ไธม์ และอบเชย เป็นสารตา้นเชือแบคทีเรีย ขึนรูปโดยใช้เทคนิค Solvent casting 

จากการศึกษาสมบติัเชิงกลพบวา่ค่า Tensile strength มีค่าลดลงเมือเติมนาํมนัไธมแ์ละกานพลู ส่วน
ค่า Elongation มีค่าเพิมสูงขึนเนืองมาจากการลดลงของพนัธะไฮโดรเจนในโครงสร้าง จาก
การศึกษาสมบติัการตา้นเชือแบคทีเรียพบว่านาํมนัไธม์และกานพลูสามารถตา้นเชือแบคทีเรียได้
ดีกว่าอบเชย โดยเฉพาะไธม์สามารถตา้นเชือแบคทีเรียไดดี้ทีสุดเนืองจากองค์ประกอบทางเคมีที
ประกอบไปด้วย  Carvacrol ( -methyl- -[ -methylethyl] phenol) และ  Thymol ( -methyl- -[ -
methylethyl) phenol]) ซึงสามารถสลายเยอืหุม้เซลของแบคทีเรียนาํไปสู่การตายในทีสุด ส่วนนาํมนั
กานพลูสามารถยบัยงัแบคทีเรียได้ดีทงัแกรมบวกและแกรมลบเนืองจากองค์ประกอบทางเคมีที
ประกอบไปดว้ย Eugenol ทีทาํให้ผนงัเซลล์เกิดการสลายตวั ซึงแสดงว่าการเติมนาํมนัหอมระเหย
ในฟิล์มไคโตซานสามารถช่วยเพิมประสิทธิภาพในการต้านเชือแบคทีเรียและยงัสามารถช่วย
ปรับปรุงสมบติัการยดืตวัของฟิลม์ไดอี้กดว้ย
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บทท ี  

แนวทางและขนัตอนการวจิัย 

.  แผนการดําเนินงานวจัิย 

 งานวจิยันีแบ่งการศึกษาเป็น  ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนที  การหาอตัราส่วนทีเหมาะสมในการเตรียมแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบั
ไคโตซาน 

 ส่วนที  การหาอตัราส่วนของเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสทีเหมาะสมในการเตรียมแผน่ผสม
ระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยแบคทีเรียเซลลูโลส 

 ส่วนที  การเตรียมแผน่คอมพอสิตระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ย
เส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสโดยมีนาํมนักานพลูเป็นสารตา้นเชือแบคทีเรีย 

3.2 วตัถุดิบ (Materails) 
3.2.1 ไคโตซานเกรด Analytical reagent มีระดบัการกาํจดัหมู่อะซิติลมากกวา่ 90 

เปอร์เซ็นต ์ นาํหนกัโมเลกุล 250,000 จากบริษทั Marine Bio Resources 

(สมุทรสาคร ประเทศไทย) 
3.2.2 แป้งมนัสาํปะหลงัเกรดพาณิชย ์ ตราปลามงักร จากบริษทั หา้งหุน้ส่วนสามญันิติ

บุคคล ตงจนั (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) 

3.2.3 นาํมนัหอมระเหยใบกานพลู (Clove leaf essential oil) จากบริษทั เคมีภณัฑ์        
คอร์ปอเรชนั จาํกดั (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) 

 . .   กลีเซอรอล (Glycerol, . %, Ajax Finechem) 
 3.2.5 กรดอะซิติก (Glacial acetic acid, 99.7%, RCI Labscan) 

3.2.6  โซเดียมไฮดรอกไซด ์(Sodium hydroxide, 99.0%, RCI Labscan) 
 3.2.7 นาํกลนับริสุทธิ 
 3.2.8   Nutrient broth No. 2 BP (LAB008, LAB M) 

 . .   Nutrient agar (LAB014, LAB M) 

 . .   โซเดียมคลอไรด ์(Sodium chloride, 99.0%, RCI Labscan)  
 3.2.11 แบคทีเรีย Staphylococcus aureus สายพนัธ์ุ TISTR 1466
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 3.2.12 แบคทีเรีย Escherichia coli สายพนัธ์ุ TISTR 780 

 3.2.13  เอทานอล (Ethanol, 95%, Union Intraco) 

 3.2.14 นาํมะพร้าว 

 3.2.15 แอมโมเนียม ซลัเฟต (Ammonium sulfate, RCI Labscan) 

 3.2.16 นาํตาลทราย 

 3.2.17 หวัเชือ Acetobacter xylinum จากสถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

3.3 เครืองมือทใีช้ในงานวจัิย 
 3.3.1  ตูอ้บความร้อน (Hot air oven, Binder: Series: R3-controller, Germany) 

 3.3.2 ตูอ้บสูญญากาศ (Vacuum oven : EYELA, VOS – 301SD, Chinese) 

 3.3.3 เครืองกวนสารละลายพร้อมเตาใหค้วามร้อน (Hotplate and magnetic stirrer, IKA: 

C-MAG HS7, Germany) 

 3.3.4 เครืองฮอโมจีไนซ์ (Homogenizer, Daihan, WiseTis HG-15D, South Korea)  

 3.3.5  เครืองทดสอบเอนกประสงค์ (Universal testing instrument, Instron: model 5965, 

USA) 

 3.3.6 กล้องจุลทรรศน์อิ เล็กตรอนแบบส่องกราด  (Scanning electron microscope, 

Camscan: MX500, UK) 

 3.3.7 เค รืองวิ เคราะห์การสลายตัวทางความ ร้ อน  (Thermogravimetric analyzer,    

Mettler Toledo: TGA/DSC 1, Switzerland) 

 3.3.8  เครืองวดัการเลียวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray diffractometer, Rigaku: MiniFlex II, 

Japan) 

 3.3.9 ไมโครมิเตอร์ (SM-112, Teclock corporation, Japan) 

 3.3.10  เครืองนึงฆ่าเชือความดนัไอ (Autoclave, SX-700, Tomy, Japan) 

 3.3.11   ตูบ้่มเพาะเชือ (Incubator, BM 500, Memmert, Germany) 

 3.3.12  เครืองชงัความละเอียดสูง (Analytical balance, Sartorius: BL210S, Germany) 

 3.3.13   Chamber ควบคุมความชืนสัมพทัธ์ดว้ยเกลือแมกนีเซียมไนเตรต
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3.4 ดัชนีอกัษรย่อ 

เนืองจากในงานวิจยันีมีการศึกษาสารหลายชนิดทงัการหาอตัราส่วนทีเหมาะสมระหว่าง
แป้งกบัไคโตซาน เส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส และนาํมนัหอมระเหยกานพูลซึงมีการใช้สารใน
ปริมาณต่างกนั เพือให้ผูอ่้านไดเ้ขา้ใจในความหมายจึงขอแสดงรายละเอียดเกียวกบัอกัษรย่อแทน
ชนิดของฟิลม์ชนิดต่าง ๆ ทีใชใ้นงานวจิยันี ดงันี 

1C:1S + BC + 1EO 

 ตวัเลขหนา้อกัษรตวั C หมายถึง อตัราส่วนของไคโตซานโดยปริมาตร 
 ตวัอกัษร C หมายถึง ไคโตซาน  
 ตวัเลขหนา้อกัษร S หมายถึง อตัราส่วนของแป้งโดยปริมาตร 
ตวัอกัษร S หมายถึง แป้งมนัสาํปะหลงั 
ตวัเลขหนา้อกัษร BC หมายถึง ปริมาณร้อยละโดยนาํหนกัของเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส 

 ตวัอกัษร BC หมายถึง เส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส 

ตวัเลขหนา้อกัษร EO หมายถึง ปริมาณร้อยละโดนปริมาตรของนาํมนัหอมระเหยกานพลู 

 ตวัอกัษร EO หมายถึง นาํมนัหอมระเหยกานพลู 

3.5 วธีิดําเนินการวจัิย 
3.5.1 การหาอตัราส่วนทเีหมาะสมในการเตรียมแผ่นผสมระหว่างแป้งมันสําปะหลงักับไค
โตซาน  

  3.5.1.1 การเตรียมแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซาน 

 3.5.1.1.1 การเตรียมสารละลายไคโตซาน ( 2% w/v) 

    นาํไคโตซาน 2 กรัม ละลายในสารละลายกรดอะซิติกทีมีความเขม้ขน้ 
1% v/v ปริมาณ 100 mL กวนจนไคโตซานละลายอยา่งสมบูรณ์ประมาณ  ชวัโมง แลว้ทาํ
การกรอง เพือไดส้ารละลายทีไม่มีสิงเจือปน จากนนันาํไปกวนอีกครังเพือไล่ฟองอากาศ 

3.5.1.1.2 การเตรียมสารละลายแป้งมนัสาํปะหลงั ( 2% w/v) 

    นําแป้งมันสําปะหลัง 2 กรัม ละลายในนํากลัน 100 mL นําไปต้มที
อุณหภูมิ 85°C จนเกิดการเจลาทิไนเซชัน ประมาณ  ชัวโมง จากนันทิงไวใ้ห้เย็นที
อุณหภูมิหอ้ง 
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 3.5.1.1.3 การเตรียมแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซาน 

        ผสมสารละลายแป้งมนัสําปะหลังกบัไคโตซานด้วยอตัราส่วน 2:1  

1:1 และ 1:2 โดยปริมาตร กวนทิงไวจ้นสารละลายผสมเขา้กนัประมาณ  ชวัโมง  จากนนั
เติมกลีเซอรอล 30 % w/w ของนาํหนกัเนือแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซาน แลว้กวนทิงไวจ้น
สารละลายผสมเป็นเนือเดียวกนัประมาณ  ชัวโมง จากนันขึนรูปแผ่นผสมด้วยเทคนิค 
Solution casting โดยเทสารละลายผสมลงในถาดกระจก  ทิงไวจ้นกวา่แผน่ผสมจะแห้ง  เก็บ
แผน่ทีลอกจากถาดกระจกไวใ้นโถดูดความชืนจนกระทงันาํไปทาํการทดสอบ  
   . . .  การศึกษาสมบติัของแผน่ผสมระหวา่งไคโตซานกบัแป้ง 

      . . . .  การศึกษาลกัษณะสัณฐานวทิยาของแผน่ผสม 

      โดยเทคนิค Scanning Electron Microscopy (SEM) การเตรียมชินงาน
ทดสอบทาํโดย นาํแผ่นผสมแช่ในไนโตเจนเหลวเป็นเวลา  นาที หักชินงานให้เกิดการ
แตกหกัแบบเปราะ จากนนัทาํการเคลือบชินงานทดสอบดว้ยทอง ทาํการทดสอบภายใตค้วาม
ต่างศกัย ์15 kV สภาวะสุญญากาศ เพือศึกษาลกัษณะพนืผวิและภาคตดัขวางของแผน่ผสม 
    . . . .  การศึกษาโครงสร้างและรูปแบบผลึกของแผน่ผสม 

        โดยใช้เทคนิค X-ray diffraction โดยอาศยัหลกัการเลียวเบนของรังสี
เอกซ์ ทดสอบโดยใชค้วามต่างศกัย ์  กิโลโวลต ์กระแสไฟฟ้า  มิลลิแอมแปร์ มุมในการ
สะแกน 2  เท่ากบั - ๐ ดว้ยอตัรา ๐  ต่อนาที เพือศึกษารายละเอียดเกียวกบัโครงสร้างและ
ปริมาณผลึกของผงแป้งมนัสาํปะหลงั  ผงไคโตซาน และแผน่ผสม  
     . . . .  การศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนด้วยเทคนิค  Thermal 

Gravimetic Analysis (TGA) 

       โดยวดัการเปลียนแปลงนาํหนกัของวสัดุ เมือไดรั้บความร้อนภายใต้
สภาวะทีกาํหนด รวมถึงอุณหภูมิทีสารเกิดการสลายตวั โดยใชเ้ครือง TGA สภาวะทีทดสอบ  
ให้ความร้อนจาก ๐C ถึง ๐C  อตัราการให้ความร้อน ๐C ต่อนาที ภายใตส้ภาวะ
ไนโตรเจน เพือศึกษาพฤติกรรมการสลายตวัของแผน่แป้งมนัสาํปะหลงั แผน่ไคโตซาน และ
แผน่ผสม 
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       . . . .   การศึกษาสมบติัเชิงกลดว้ยเทคนิค Tensile testing  

      นาํชินงานรูปสีเหลียมผืนผา้ขนาดกวา้ง 1 นิว ยาว 6 นิว จาํนวน 10 

ตวัอยา่ง มาทดสอบการตา้นทานต่อการดึงยดื ตามมาตรฐาน ASTM D882 โดยใชอ้ตัราเร็วใน
การดึง 5 มิลลิเมตรต่อนาที  Load cell ขนาด 5 kN  มีระยะหวัจบัดา้นละ 1 นิว และระยะ 

Gauge length 4 นิว โดยมีการวดัความหนา และความกวา้งของชินงานทดสอบทีบริเวณ 

Gauge length อยา่งละ 3 จุดแลว้หาค่าเฉลีย เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการทดสอบ จากนนับนัทึกค่า 
Young’s modulus, Tensile strength  และ   Elongation at break  

. .  การหาอัตราส่วนของเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสทีเหมาะสมในการเตรียมแผ่นคอมพอ
สิตระหว่างแป้งมันสําปะหลงักบัไคโตซานทเีสริมแรงด้วยแบคทเีรียเซลลูโลส 

    . . . . การเตรียมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส 

     . . . .  วธีิการเตรียมหวัเชือ 

               นาํนาํมะพร้าว 300 มิลลิลิตร เติมนาํตาลซูโครส 0. % w/v จากนนัให้
ความร้อน  oC  เพือฆ่าเชือเป็นเวลา  นาที  นาํมาหล่อนาํเยน็ใหอุ่้น จากนนัเทบรรจุลงใน
ขวดแกว้ เมือเยน็แลว้เติมเชือ Acetobacter xylinum ปิดจุกสําลีและฟลอยด์ บ่มทิงทีอุณหภูมิ

-  oC เป็นเวลา  วนั จะเกิดเป็นแผน่วุน้ เยอืบางๆ      
    . . . .  วธีิการเตรียมแผน่เซลลูโลส 

               นาํนาํมะพร้าว 10 ลิตร มากรองให้สะอาดแล้วนาํมาตม้จนเดือดเป็น
เวลา  นาที จากนนันาํมาหล่อเยน็จนอุ่น แลว้เติมกรดอะซิติก % v/v เพือปรับ pH ประมาณ 

 จากนนัเติมนาํตาลทราย  % w/v และแอมโมเนียม ซลัเฟต . % w/v คนใหล้ะลาย จากนนั
เติมหัวเชือทีเตรียมไดจ้ากขนัตอนทีแลว้ปริมาณ 10% v/v แลว้เทส่วนผสมลงในถาด สเตน
เลส หรือพลาสติกทีลวกฆ่าเชือแล้ว ปิดด้วยผา้ขาวบาง ทิงไวป้ระมาณ -  วนั จะได้แผ่น
เซลลูโลส จากนนันาํแผน่เซลลูโลสไปทาํใหบ้ริสุทธิโดยการตม้ในสารละลาย NaOH เขม้ขน้ 
.  M เป็นเวลา  นาที จากนนันาํมาลา้งดว้ยนาํสะอาดหลายๆครังจนกระทงัเป็นกลาง 
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     . . . .  วธีิการเตรียมเส้นใยเซลลูโลส 

นาํแผน่เซลลูโลสทีบริสุทธิแลว้มาเติมนาํลงไปอีก % w/w แลว้นาํไปบดดว้ยเครืองปันนาํ
ผลไม ้โดยควบคุมปริมาณแผน่แบคทีเรียเซลลูโลสและเวลาทีใชใ้นการปันคงที จากนนันาํไป
กรองเอาแต่เส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส แลว้ผงึลมใหน้าํระเหยออกบางส่วน 

   . . .  การเตรียมแผน่คอมพอสิตระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานที
เสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส 

    นําสารละลายไคโตซานผสมกับสารละลายแป้ง ในอัตราส่วนทีได้จาก
การศึกษาส่วนที  จากนนัผสมกบัเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสจาํนวน  1  และ  % w/w 

ของนําหนักเนือแป้งมนัสําปะหลังกับไคโตซาน จากนันเติมกลีเซอรอล  % w/w ของ
นําหนักเนือแป้งมันสําปะหลังกับไคโตซาน แล้วกวนทิงไวจ้นสารละลายผสมเป็นเนือ
เดียวกนั นาํไปไล่ฟองอากาศในตูอ้บสุญญากาศเป็นเวลา  นาทีภายใตอุ้ณหภูมิห้อง จากนนั
ขึนรูปแผน่ผสมดว้ยเทคนิค  Solution casting โดยเทสารละลายผสมลงในถาดกระจก ทิงไว้
จนกว่าแผ่นคอมพอสิตแห้ง เก็บแผ่นทีลอกจากถาดกระจกไวใ้นโถดูดความชืนจนกระทงั
นาํไปทาํการทดสอบ  
   . . .  การทดสอบสมบติัของแผน่คอมพอสิตระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโต
ซานทีเสริมแรงดว้ยแบคทีเรียเซลลูโลส 

     3.5.2.3.  ศึกษาลกัษณะสัณฐานวทิยาของแผน่คอมพอสิต 

     โดยเทคนิค Scanning Electron Microscopy (SEM) การเตรียมชินงาน
ทดสอบทาํโดย นาํแผ่นผสมแช่ในไนโตเจนเหลวเป็นเวลา  นาที หักชินงานให้เกิดการ
แตกหกัแบบเปราะ จากนนัทาํการเคลือบชินงานทดสอบดว้ยทอง ทาํการทดสอบภายใตค้วาม
ต่างศกัย ์15 kV สภาวะสุญญากาศ เพือศึกษาลกัษณะพนืผวิและภาคตดัขวางของแผน่คอมพอ
สิต  

   . . . .  การศึกษาโครงสร้างและรูปแบบผลึกของแผน่คอมพอสิต 

          โดยใช้เทคนิค X-ray diffraction โดยอาศยัหลักการเลียวเบนของ
รังสีเอกซ์ ทดสอบโดยใชค้วามต่างศกัย ์  กิโลโวลต ์กระแสไฟฟ้า  มิลลิแอมแปร์ มุมใน
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การสะแกน 2  เท่ากบั - ๐ ดว้ยอตัรา ๐  ต่อนาที เพือศึกษารายละเอียดเกียวกบัโครงสร้าง
และปริมาณผลึกของแผน่คอมพอสิต 

      3.5.2.3.  การศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนด้วยเทคนิค  Thermal 

Gravimetic Analysis (TGA) 

       โดยวดัการเปลียนแปลงนาํหนกัของวสัดุ เมือไดรั้บความร้อนภายใต้
สภาวะทีกาํหนด รวมถึงอุณหภูมิทีสารเกิดการสลายตวั โดยใชเ้ครือง TGA สภาวะทีทดสอบ  
ให้ความร้อนจาก ๐C ถึง ๐C  อตัราการให้ความร้อน ๐C ต่อนาที ภายใตส้ภาวะ
ไนโตรเจน เพือศึกษาพฤติกรรมการสลายตวัของแผน่คอมพอสิต 

    . . . .  ศึกษาสมบติัเชิงกลดว้ยเทคนิค Tensile testing  

     นาํชินงานรูปสีเหลียมผืนผา้ขนาดกวา้ง  นิว ยาว  นิว จาํนวน  
ตวัอย่าง มาทดสอบการตา้นทานต่อการดึงยืด ตามมาตรฐาน ASTM D  โดยใช้อตัราเร็ว
ในการดึง  มิลลิเมตรต่อนาที  Load cell ขนาด  kN  มีระยะหวัจบัดา้นละ  นิว และระยะ 
Gauge length  นิว โดยมีการวดัความหนา และความกวา้งของชินงานทดสอบทีบริเวณ 
Gauge length อยา่งละ  จุดแลว้หาค่าเฉลีย เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการทดสอบ จากนนับนัทึกค่า 
Young’s modulus, Tensile strength และ Elongation at break 

     3.5.2.3.  การศึกษาสมบติัอตัราการซึมผา่นไอนาํของแผน่ผสม 

       นาํเมด็ซิลิกาเจลไปอบไล่ความชืนทีอุณหภูมิ  ๐C เป็นเวลา  ชวัโมง 
ทิงไวใ้นระบบปิดจนอุณหภูมิถึงอุณหภูมิห้อง แลว้นาํไปใส่ในขวดแก้วปิดปากขวดด้วย
ฟอยล ์จากนนันาํชินงานทีจะทดสอบไปอบไล่ความชืนทีอุณหภูมิ  ๐C เป็นเวลา  ชวัโมง 
แลว้นาํมาวดัความหนาของแผ่นดว้ยไมโครมิเตอร์ให้ทวัทงัแผน่หาค่าเฉลีย นาํไปอบซาํที
อุณหภูมิ  ๐C เป็นเวลา  ชวัโมง แลว้นาํชินงานปิดลงบนฝาขวดแกว้ทีเตรียมไว ้พนัดว้ย
เทปกาวให้แน่น แลว้นาํขวดใส่ในตูค้วบคุมความชืนทีมีความชืนสัมพทัธ์ % จากนนัวดั
นาํหนกัทีเปลียนแปลงไปของเม็ดซิลิกาเจลโดยชงันาํหนกัเม็ดซิลิกาเจลทีเวลา    

   และ ทุกๆ  นาที จนกวา่นาํหนกัของเมด็ซิลิกาเจลจะคงที  โดย อตัราการ
ซึมผา่นไอนาํหาไดจ้าก  

 WVP (g/m2) = 
นาํหนกัซิลิกาเจลทีเวลาใดๆ นาํหนกัซิลิกาเจลเริมตน้

พืนทีหนา้ตดัของแผน่ ความหนาแผน่ผสม
 (3.1) 
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. .  การเตรียมแผ่นคอมพอสิตระหว่างแป้งมันสําปะหลงักบัไคโตซานทเีสริมแรงด้วยเส้น
ใยแบคทเีรียเซลลูโลสโดยมีนํามันหอมระเหยกานพลูเป็นสารต้านเชือแบคทเีรีย 

  . . .  การเตรียมแผน่คอมพอสิต 

      นําสารละลายไคโตซานผสมกบัสารละลายแป้งทีอตัราส่วนทีเหมาะสมจาก
การศึกษาส่วนที  จากนันผสมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสในปริมาณทีเหมาะสมจาก
การศึกษาส่วนที  จากนนัเติมสารลดแรงตึงผิว Tween 80 ทีความเขม้ขน้ .2 % v/v ของ
ปริมาตรสารละลายผสม (CMC ของ Tween 80 คือ . % w/v) ทาํการกวน เป็นเวลา  
นาที จากนนัเติมนาํมนัหอมระเหยกานพลูทีมีความเขม้ขน้  .       % v/v  ของปริมาตร
สารละลายผสม นาํไปผสมในเครืองโฮโมจิไนซ์ ทีความเร็ว  รอบต่อนาทีเป็นเวลา  
นาที ทิงไวใ้ห้เย็นทีอุณหภูมิห้อง นาํไปกาํจดัฟองอากาศในตูอ้บสุญญากาศเป็นเวลา  
นาที จากนนัขึนรูปเป็นแผ่นด้วยเทคนิค Solution casting ทาํโดยเทสารละลายลงบนถาด
กระจก ทิงไวจ้นกว่าแผ่นจะแห้ง เก็บแผ่นทีลอกจากถาดกระจกไวใ้นโถดูดความชืน
จนกระทงันาํไปทาํการทดสอบ  

   . . .  การศึกษาสมบติัและพิสูจน์เอกลกัษณ์ของแผน่ผสม 

     . . . .  ศึกษาลกัษณะสัณฐานวทิยาของแผน่ผสม 

         โดยเทคนิค Scanning Electron Microscopy (SEM) การเตรียมชินงาน
ทดสอบทาํโดย นาํแผ่นผสมแช่ในไนโตเจนเหลวเป็นเวลา  นาที หักชินงานให้เกิดการ
แตกหักแบบเปราะ จากนนัทาํการเคลือบชินงานทดสอบด้วยทอง ทาํการทดสอบภายใต้
ความต่างศกัย ์15 kV สภาวะสุญญากาศ เพือศึกษาลกัษณะพืนผวิและภาคตดัขวางของแผน่
คอมพอสิต 

    . . . .  การศึกษาโครงสร้างและรูปแบบผลึกของแผน่ผสม 

       โดยใชเ้ทคนิค X-ray diffraction  โดยอาศยัหลกัการเลียวเบนของรังสี
เอกซ์ ทดสอบโดยใชค้วามต่างศกัย ์  กิโลโวลต ์กระแสไฟฟ้า  มิลลิแอมแปร์ มุมในการ
สะแกน 2  เท่ากบั - ๐ ดว้ยอตัรา ๐  ต่อนาที เพือศึกษารายละเอียดเกียวกบัโครงสร้าง
และปริมาณผลึกของแผน่คอมพอสิต 

 



35 

 

 

      . . . .  การศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนด้วยเทคนิค  Thermal 

Gravimetic Analysis (TGA) 

        โดยวดัการเปลียนแปลงนาํหนักของวสัดุ เมือได้รับความร้อนภายใต้
สภาวะทีกาํหนด รวมถึงอุณหภูมิทีสารเกิดการสลายตวั โดยใชเ้ครือง TGA สภาวะทีทดสอบ  
ให้ความร้อนจาก ๐C ถึง ๐C  อตัราการให้ความร้อน ๐C ต่อนาที ภายใตส้ภาวะ
ไนโตรเจน เพือศึกษาพฤติกรรมการสลายตวัของแผน่คอมพอสิต 

       . . . .  ศึกษาสมบติัเชิงกลดว้ยเทคนิค Tensile testing  

         นาํชินงานรูปสีเหลียมผนืผา้ขนาดกวา้ง  นิว ยาว  นิว จาํนวน  
ตวัอยา่ง มาทดสอบการตา้นทานต่อการดึงยดื ตามมาตรฐาน ASTM D  โดยใชอ้ตัราเร็ว
ในการดึง  มิลลิเมตรต่อนาที  Load cell ขนาด  kN  มีระยะหวัจบัดา้นละ  นิว และระยะ 
Gauge length  นิว โดยมีการวดัความหนา และความกวา้งของชินงานทดสอบทีบริเวณ 
Gauge length อยา่งละ  จุดแลว้หาค่าเฉลีย เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการทดสอบ จากนนับนัทึกค่า 
Young’s modulus, Tensile strength และ  Elongation at break 

     . . . .  การศึกษาสมบติัอตัราการซึมผา่นไอนาํของแผน่ผสม 

         นาํเม็ดซิลิกาเจลไปอบไล่ความชืนทีอุณหภูมิ  ๐C เป็นเวลา  ชวัโมง 
ทิงไวใ้นระบบปิดจนอุณหภูมิถึงอุณหภูมิห้อง แลว้นาํไปใส่ในขวดแก้วปิดปากขวดด้วย
ฟอยล ์จากนนันาํชินงานทีจะทดสอบไปอบไล่ความชืนทีอุณหภูมิ  ๐C เป็นเวลา  ชวัโมง 
แลว้นาํมาวดัความหนาของแผ่นดว้ยไมโครมิเตอร์ให้ทวัทงัแผน่หาค่าเฉลีย นาํไปอบซาํที
อุณหภูมิ  ๐C เป็นเวลา  ชวัโมง แลว้นาํชินงานปิดลงบนฝาขวดแกว้ทีเตรียมไว ้พนัดว้ย
เทปกาวให้แน่น แลว้นาํขวดใส่ในตูค้วบคุมความชืนทีมีความชืนสัมพทัธ์ % จากนนัวดั
นาํหนกัทีเปลียนแปลงไปของเม็ดซิลิกาเจลโดยชงันาํหนกัเม็ดซิลิกาเจลทีเวลา    

   และ ทุกๆ  นาที จนกวา่นาํหนกัของเมด็ซิลิกาเจลจะคงที  โดย อตัราการ
ซึมผา่นไอนาํหาไดจ้าก 

 WVP (g/m2) = 
นาํหนกัซิลิกาเจลทีเวลาใดๆ นาํหนกัซิลิกาเจลเริมตน้

พืนทีหนา้ตดัของแผน่ ความหนาแผน่ผสม
  (3.2) 
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    . . . .  การศึกษาสมบติัการตา้นเชือแบคทีเรียของแผน่ผสมโดยใช้
เทคนิค  Dynamic shake flask test method 

         ทดสอบประสิทธิภาพในการต้านแบคทีเรียด้วยเทคนิค Dynamic 

shake flask test method ดดัแปลงจากมาตรฐาน ASTM E2149-10 ซึงแบคทีเรียทีใช้ทดสอบ
ได้แก่ Staphylococcus aureus สายพนัธ์ุ TISTR 1466 เป็นตวัแทนของแบคทีเรียแกรมลบ 
และ Escherichia coli สายพนัธ์ุ TISTR 780 เป็นตัวแทนของแบคทีเรียแกรมบวก โดยมี
วธีิการเตรียมดงันี  
    . . . . .  การเตรียมอาหารเหลวเลียงเชือแบคทีเรีย  
        ละลายอาหารเลียงเชือ (Nutrient broth) ในนาํกลนั ให้มีความ
เขม้ขน้ . % โดยนาํหนกั จากนนัแบ่งอาหารเหลวปริมาตร  มิลลิลิตร ใส่ในชวดรูปชมพู
ขนาด  มิลลิลิตร นาํไปฆ่าเชือ (Sterilization) โดยใช้หมอ้นึงความดนัไอ (Autoclave) ที
อุณหภูมิ  องศาเซลเซียส ความดนั .  MPa  เป็นเวลา  นาที 

. . . . .  การเตรียมสารละลายนาํเกลือเพือเป็นสารละลายเจือ
จางเชือแบคทีเรีย 

   ละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ในนํากลันให้มีความ
เขม้ขน้ . % โดยนาํหนกั แบ่งใส่หลอดทดลอง หลอดละ .  ml นาํไปฆ่าเชือ (Sterilization) 

โดยใช้หมอ้นึงความดนัไอ (Autoclave) ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส ความดนั .  MPa 

เป็นเวลา  นาที 

. . . . .   การเตรียมวุน้เลียงเชือแบคทีเรีย 

     นาํอาหารเหลวทีมีความเขม้ขน้ . % โดยนาํหนกั มาผสมกบั
วุ ้นเลียงเชือ  (Nutrient agar) ความเข็มข้น  .  เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก  นําไปฆ่าเชือ 
(Sterilization) โดยใช้หมอ้นึงความดนัไอ (Autoclave) ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส ความ
ดนั .  MPa เป็นเวลา  นาที รักษาอุณหภูมิของวุน้เลียงเชือไวที้  องศาเซลเซียส ป้องกนั
การแขง็ตวัของวุน้ นาํไปเทใส่ในจานเพาะเชือทีผา่นการฆ่าเชือแลว้ประมาณ  มิลลิลิตรต่อ
จานเพาะเชือ ทิงไวใ้หแ้ขง็ตวัทีอุณหภูมิหอ้ง  

. . . . .  การเพาะเลียงเชือแบคทีเรีย 

    ทาํการเขียเชือแบคทีเรียทีต้องการทดสอบใส่ลงในหลอด
ทดลองทีมีอาหารเหลวสําหรับเลียงเชือจากนนัทาํการบ่มเชือ ให้เชือแบคทีเรียเจริญเติบโต 
ในตูบ้่มเชือทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  ชวัโมง จากนนันาํเชือทีเตรียมได้หยด
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ใส่อาหารเหลวทีเตรียมไดจ้ากขนัตอน . . . . .   ปริมาณ .  ml จากนนันาํแผ่นคอมพอ
สิตทีผ่านการเช็ดดว้ยแอลกอฮอล์เพือฆ่าเชือ มาตดัเป็นชินเล็กๆ นาํหนกัประมาณ .  กรัม 
ใส่ลงในขวดรูปชมพูทีมีเชือแบคทีเรียอยู่ ปิดจุกดว้ยสําลีให้แน่น แลว้นาํไปบ่มเพาะเชือ ที
อุณหภูมิ  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  ชวัโมง จากนนัหาความเขม้ขน้ของแบคทีเรียดว้ยการ
เจือจางเชือแบคทีเรีย โดยหยดเชือแบคทีเรียในขวดรูปชมพู่ทีผ่านการบ่มปริมาตร .  
มิลลิลิตร ลงในนาํเกลือจากขนัตอนที . . . . .  ให้มีความเขม้ขน้ทีเหมาะสมสําหรับการ
นบัจาํนวนโคโลนีบนจานเพาะเชือ หลงัจากการเจือจางเชือแลว้ ทาํการหยดเชือดว้ยไมโคร   
ปิเปต ปริมาตร  ไมโครลิตรต่อหยด ลงในเพาะเชือทีเตรียมได้จากขนัตอน  . . . . .   
จากนนันาํไปบ่มในตูบ้่มเชืออุณหภูมิ  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  ชวัโมง 

. . . . .  วเิคราะห์ผลการทดสอบตา้นเชือ 

    ทาํการนบัจาํนวนโคโลนีของเชือแบคทีเรียทีมีชีวิตอยู่ในจาน
เพาะเชือ จากนนัคาํนวณค่าในเชิงปริมาณของเชือในรูปแบบกลุ่มเชือ (Colony forming unit; 

CFU) ต่อมิลลิลิตร และการคาํนวณร้อยละของเชือทีลดลงของแผน่คอมพอสิตเทียบกบัแผ่น
ควบคุม (Control sheet) การคาํนวณปริมาณของเชือแบคทีเรียหลงัการทดสอบใช้สมการที 

.  ดงันี 

กลุ่มเชือต่อมิลลิลิตร(CFU/ml) = 
จาํนวนโคโลนีเฉลียทีนบัได้

ระดบัการเจือจาง ปริมาณของเชือทีหยด
      (3.3) 

 การคาํนวณประสิทธิภาพการตา้นเชือแบคทีเรีย (Antibacterial ratio) ใชส้มการที .  ดงันี 

  Antibacterial ratio (%) =  X 100           (3.4) 

โดย  A คือ จาํนวนของกลุ่มเชือต่อมิลลิลิตรของแผน่คอมพอสิตทีไม่เติมนาํมนัหอมระเหย 
(Control Sheet) 

     B คือ จาํนวนของกลุ่มเชือต่อมิลลิลิตรของแผน่คอมพอสิตทีเติมนาํมนัหอมระเหย 
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บทท ี4 

ผลการทดลองและวจิารณ์ผลการทดลอง 

วตัถุประสงค์ของงานวิจยันีคือการปรับปรุงสมบติัการตา้นเชือแบคทีเรียของแผ่นผสม
ระหวา่งแป้งมนัสําปะหลงักบัไคโตซานทีมีเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสเป็นสารเสริมแรงและมีนาํมนั
หอมระเหยกานพลูเป็นสารตา้นเชือแบคทีเรีย ให้เหมาะสมทีจะนาํไปใชเ้ป็นแผน่บรรจุภณัฑ์อาหาร
ทีสามารถยดือายกุารเก็บรักษา โดยการศึกษาจะแบ่งการทดลองออกเป็น  ส่วนดงันี 

ส่วนที  1 หาอัตราส่วนทีเหมาะสมในการเตรียมแผ่นผสมระหว่างแป้งมัน
สาํปะหลงักบัไคโตซาน  

ส่วนที  หาปริมาณของเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสทีเหมาะสมในการเตรียมแผน่
คอมพอสิตระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยแบคทีเรียเซลลูโลส 

ส่วนที  เตรียมแผน่คอมพอสิตระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรง
ดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสโดยมีนาํมนัหอมระเหยกานพลูเป็นสารตา้นเชือแบคทีเรีย 

.  การเตรียมและศึกษาอตัราส่วนทเีหมาะสมในการเตรียมแผ่นผสมระหว่างแป้งมันสําปะหลงักบั
ไคโตซาน 

ส่วนที  เป็นการหาอตัราส่วนทีเหมาะสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซาน  โดยใช้
อตัราส่วนของแป้งมนัสําปะหลงักบัไคโตซานเป็น 1:1 1:2 และ 2:1 โดยปริมาตร ขึนรูปแผ่นผสม
ดว้ยเทคนิค Solution casting จากนนันาํมาทดสอบสมบติัทางสัณฐานวทิยา สมบติัเชิงกลดว้ยเทคนิค
การดึงยดื สมบติัเชิงความร้อนดว้ยเทคนิค TGA และศึกษาปริมาณผลึกดว้ยเทคนิค XRD 
 . .  สัณฐานวิทยาของแผ่นผสม 

การศึกษาลกัษณะพืนผิวของแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีอตัราส่วน 
1:1  2:1  และ 1:2  โดยปริมาตร ทีกาํลงัขยาย 500 เท่าแสดงในภาพที 4.1 (a-c) จากผลการศึกษา
พบว่า ลักษณะพืนผิวของแผ่นผสมมีความขรุขระน้อยมาก มีลักษณะเป็นเนือเดียวกัน มีความ
ต่อเนืองไม่พบรูพรุนหรือฟองอากาศเกิดขึนทีพืนผวิของแผน่ แสดงวา่แป้งมนัสาํปะหลงักบั           
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ไคโตซานสามารถเข้ากนัได้ดี  เนืองจากแป้งมนัสําปะหลงัและไคโตซานมีโครงสร้างทางเคมีที
คลา้ยคลึงกนั   [33, 34]  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี .   ภาพ SEM แสดงลกัษณะพนืผวิ ทีกาํลงัขยาย  เท่าของแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนั
สาํปะหลงักบัไคโตซานในอตัราส่วนต่างๆ   โดยภาพ a) :   b)  :   c) :  โดยปริมาตร 

 20 μm 

20 μm 

20 μm 
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ภาพท ี4.2  ภาพ SEM แสดงลกัษณะภาคตดัขวาง ทีกาํลงัขยาย 500 เท่าของแผน่ผสมระหวา่งแป้ง
มนัสาํปะหลงักบัไคโตซาน โดยภาพ a)  1:1  b) 2:1  c)  1:2 โดยปริมาตร 

การศึกษาลกัษณะภาคตดัขวางของแผ่นผสมระหว่างแป้งมนัสําปะหลังกบัไคโตซานที
อตัราส่วน  1 : 1  2 : 1 และ 1 : 2 โดยปริมาตร ทีกาํลงัขยาย 500 เท่า  แสดงในภาพที 4.2 (a-c) จาก
ผลการศึกษาพบวา่ รอยแตกหกัของแผน่ผสมในอตัราส่วนต่างๆ มีผิวรอยแตกหกัทีเรียบ มีลกัษณะ

20 μm 

20 μm 

20 μm 
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เป็นเนือเดียวกนั  ไม่เกิดการแยกเฟสและไม่พบรูพรุนเกิดขึน ซึงแสดงว่าแป้งมนัสําปะหลงักับ       
ไคโตซานสามารถเขา้กนัไดดี้ [ , 34]   

. .  การศึกษาโครงสร้างและรูปแบบผลกึของแผ่นผสมโดยใช้เทคนิค X-ray diffraction 

(XRD) 

ผลการวเิคราะห์การเลียวเบนรังสีเอกซ์ของแผน่ผสม โดยใชแ้หล่งกาํเนิดรังสีแบบ CuKα  

ความต่างศกัย ์30 kV ใชก้ระแสไฟฟ้า 15 mA  ทาํการศึกษาทีมุม 2θ = °- °  ความเร็วในการ
กวาดมุม 1˚/min แสดงดงัภาพที .  

  

 

 

 

 

 

    

 

  

ภาพท ี .  รูปแบบ XRD ของผงไคโตซาน แผน่ไคโตซาน แผน่แป้งมนัสาํปะหลงั และแผน่ผสม
ระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานในอตัราส่วนต่างๆ 

จากภาพที .   เมือพิจารณารูปแบบ XRD ของผงไคโตซานพบว่าโครงสร้างผลึกของผง  
ไคโตซานทาํให้เกิดการเลียวเบนของรังสีเอกซ์ ปรากฏพีคเอกลกัษณ์เกิดขึนสองตาํแหน่ง ไดแ้ก่ 
ตาํแหน่งมุมเลียวเบนที 2  เท่ากบั  ° และ 20 °  [35]  แต่เมือขึนรูปเป็นแผน่ไคโตซานจะปรากฏ
พีคเอกลกัษณะเกิดขึนใกลเ้คียงตาํแหน่งเดิมแต่ความเขม้ของพีคเอกลกัษณ์จะน้อยกว่าอย่างมาก   
เนืองจาก การละลายไคโตซานในกรดอะซิติกจะทาํให้สายโซ่โมเลกุลของไคโตซานอยูห่่างกนัและ
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เมือทาํการขึนรูปเป็นแผน่ไคโตซานดว้ยวธีิ Solution casting ทาํใหส้ายโซ่โมเลกุลเกิดการจดัเรียงตวั
ใหม่ ทาํให้มีรูปแบบของโครงสร้างผลึกทีเปลียนไปจากเดิม และแผน่ไคโตซานมีการเติมพลาสติก
ไซเซอร์คือ กลีเซอรอล โดยโมเลกุลของกลีเซอรอลจะเขา้ไปแทรกระหวา่งสายโซ่โมเลกุล ส่งผลให้
พนัธะไฮโดรเจนระหวา่งโมเลกุลของไคโตซานลดลง  ทาํให้การจดัเรียงตวัเป็นผลึกเกิดไดน้้อยลง 
[35, 36] เมือพิจารณารูปแบบ XRD ของผงแป้งมนัสําปะหลงัพบว่า ปรากฏพีคเอกลกัษณ์เกิดขึน
สามตาํแหน่ง  ไดแ้ก่ ตาํแหน่งมุมเลียวเบนที 2  เท่ากบั  ° .  ° และ 23 ° ซึงแสดงถึงโครงสร้าง
ผลึกแบบ A ของแป้ง  แต่เมือขึนรูปเป็นแผน่แป้งมนัสําปะหลงัพบวา่ไม่ปรากฏพีคเอกลกัษณ์แสดง
ความเป็นผลึก แต่จะพบพีคทีกวา้งซึงแสดงถึง  อสัณฐานทีตาํแหน่ง 2  เท่ากบั 21-22°  เนืองจาก
แป้งมนัสําปะหลงัไดผ้่านกระบวนการเจลาทิไนเซชนัก่อนการขึนรูปดว้ยเทคนิค Solution casting  

ส่งผลใหโ้ครงสร้างผลึกของเมด็แป้งถูกทาํลายจึงไม่พบเอกลกัษณ์แสดงความเป็นผลึก [ ] 
เมือพิจารณารูปแบบ XRD ของแผน่ผสมระหว่างแป้งมนัสําปะหลงักบัไคโตซาน พบวา่ที

ปริมาณการเติมแป้งมนัสาํปะหลงัปริมาณนอ้ยๆ จะยงัคงเห็นพีคเอกลกัษณ์แสดงความเป็นผลึกของ
ไคโตซานอยู ่แต่เมือเพิมปริมาณแป้งมนัสาํปะหลงัมากขึนพบวา่ พีคเอกลกัษณ์แสดงความเป็นผลึก
ลดลงเกิดเป็นพีคทีกวา้ง ซึงแสดงถึงความเป็นอสัณฐานมากขึน เนืองจากวา่ การเกิด Intramolecular 

hydrogen bonding  ของแป้งมนัสาํปะหลงัเอง จะจาํกดัการเคลือนทีของสายโซ่โมเลกุลและรบกวน
การเกิดพนัธะไฮโดรเจนเดิมระหวา่งโมเลกุลของไคโตซาน ส่งผลให้สายโซ่โมเลกุลไม่สามารถตก
ผลึกได ้จึงเกิดบริเวณทีเป็นอสัณฐานมากขึน [ ] นอกจากนียงัพบวา่เมือเพิมปริมาณ           ไคโต
ซานมากขึน พีคกวา้งบริเวณมุม 2  เท่ากบั  21-22°  จะเลือนไปในทางมุม 2  ทีลดลงเขา้หาพีค
เอกลกัษณ์ของไคโตซานมากขึน  

. .  สมบัติเชิงกลของแผ่นผสมระหว่างแป้งมันสําปะหลงักบัไคโตซาน 
การศึกษาสมบติัเชิงกลดว้ยเทคนิค Tensile testing  ของแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงั

กบัไคโตซานในอตัราส่วน 1:1  1:2  และ 2:1  โดยปริมาตร ตามมาตรฐาน ASTM D882 แสดงผล
ดงัภาพที 4.4 – 4.6  

จากผลการศึกษา พบว่าอตัราส่วนระหว่างแป้งมันสําปะหลังกับไคโตซานมีผลต่อค่า 
Tensile strength, Young’s modulus และ Elongation at break ของแผน่ผสม  
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พิจารณาค่า Modulus จากภาพที .  พบว่าอัตราส่วนระหว่างแป้งมันสําปะหลังกับ            
ไคโตซาน  : 1 โดยปริมาตร มีค่า Modulus สูงทีสุด รองลงมาคือ อตัราส่วน :1 และ :2 โดย
ปริมาตรตามลาํดบั กล่าวคือค่า Modulus ของแผ่นผสมมีค่าเพิมขึนตามปริมาณแป้งมนัสําปะหลงั 
เนืองจากว่าแป้งมนัสําปะหลงัมี Modulus ทีสูงกว่าไคโตซาน จากการทีมีพนัธะไฮโดรเจนภายใน
โมเลกุลทีแขง็แรง [ ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี .  ค่า Modulus ของแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานในอตัราส่วนต่างๆ 

เมือพิจารณาค่า Tensile strength จากภาพที .  พบวา่อตัราส่วนระหวา่งแป้งมนัสําปะหลงั
กบัไคโตซาน  :  โดยปริมาตร มีค่า Tensile strength สูงทีสุด เนืองจากการเกิด Intermolecular 

hydrogen bonding ทีแข็งแรงระหว่าง  NH + ของสายโซ่หลกัของไคโตซานและ OH- ของแป้งมนั
สําปะหลงั โดยทีหมู่ NH2 ของไคโตซานจะถูก Protonate เป็น NH3

+ ในสารละลายกรดอะซิติก และ
โครงสร้างผลึกทีเป็นระเบียบของโมเลกุลแป้งมนัสําปะหลงัถูกทาํลายในระหว่างกระบวนการเกิด
เจล ทาํให้หมู่ OH-  พร้อมทีจะสร้างพนัธะไฮโดรเจนกบั NH + ของไคโตซาน แต่อยา่งไรก็ตามเมือ
เพิมปริมาณแป้งมนัสาํปะหลงัพบวา่ค่า Tensile strength มีค่าลดลง  เนืองจากการเกิด Intramolecular 

hydrogen bonding ของแป้งมนัสําปะหลงัเอง  แทนทีจะเกิด Intermolecular hydrogen bonding กบั
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Starch : Chitosan Concentration Ratio
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ไคโตซาน ส่งผลให้ Interfacial adhesion ระหว่างสององค์ประกอบลดลง เช่นเดียวกบัการเพิมขึน
ของปริมาณไคโตซาน [5, 37] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี .  ค่า Tensile strength ของแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานในอตัราส่วน
ต่างๆ 

พิจารณาค่า Elongation at break จากภาพที .  พบวา่อตัราส่วนระหวา่งแป้งมนัสําปะหลงั
กบัไคโตซาน  : 1 โดยปริมาตร มีค่า Elongation at break สูงทีสุด รองลงมาคือ อตัราส่วน  : 2 และ 
: 1 โดยปริมาตร ตามลาํดบั เนืองจากวา่ เมือเพิมปริมาณแป้งมนัสาํปะหลงัและไคโตซาน ส่งผลให้
เกิด Intramolecular hydrogen bonding ระหว่างโมเลกุลของแป้งมนัสําปะหลังและไคโตซานเอง 
มากกวา่ทีจะเกิด Intermolecular hydrogen bonding ระหวา่งแป้งมนัสําปะหลงักบัไคโตซาน ส่งผล
ให้ Interfacial adhesion ระหว่างสององค์ประกอบลดลง เมือไดรั้บแรงดึงจึงเกิดการขาดไดง่้ายขึน 

[5, 37] 
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Starch : Chitosan Concentration Ratio
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ภาพท ี .  ค่า Elongation at break ของแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานใน
อตัราส่วนต่างๆ 

. .  สมบัติทางความร้อนของแผ่นผสมระหว่างแป้งมันสําปะหลงักบัไคโตซาน 

การศึกษาผลของอตัราส่วนระหวา่งแป้งมนัสําปะหลงักบัไคโตซานทีมีต่อสมบติัทางความ
ร้อนของแผ่นผสม โดยศึกษาจากพฤติกรรมการสลายตวัทางความร้อนดว้ยเทคนิค TGA ของแผ่น
แป้งมันสําปะหลัง  แผ่นไคโตซาน และแผ่นผสมระหว่างแป้งมนัสําปะหลังกับไคโตซานใน
อตัราส่วนต่างๆ  ภายใตส้ภาวะไนโตรเจน ทีอุณหภูมิ  oC –  oC  ดงัแสดงในภาพที .   

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการสลายตวัทางความร้อนโดยใช้เทคนิค TGA เมือพิจารณา
แผ่นแป้งมนัสําปะหลงัพบว่ามีพฤติกรรมการสลายตวั 3 ขนัตอน โดยขนัตอนแรกเกิดขึนในช่วง
อุณหภูมิ 70 – 140 oC  ซึงนาํหนกัทีหายไปในช่วงอุณหภูมินีเกิดจากการระเหยออกของความชืน  
ขนัตอนทีสองเกิดในช่วงอุณหภูมิ140 – 220 oC ซึงนาํหนกัทีหายไปในช่วงอุณหภูมินีเกิดจากการ
ระเหยของกลีเซอรอลทีเป็นพลาสติไซเซอร์  และในขันตอนทีสามเกิดในช่วงอุณหภูมิตังแต่       

220 – 340 oC  ซึงเป็นการสลายตวัของ Saccharide rings และการ Depolymerization ของแป้งมนั
สาํปะหลงั [ ]  เมือพิจารณาแผน่ไคโตซานพบวา่มีพฤติกรรมการสลายตวั 3 ขนัตอน โดยขนัตอน
แรกเกิดขึนในช่วงอุณหภูมิ 70 – 140 oC ซึงนาํหนักทีหายไปในช่วงอุณหภูมินีเกิดจากการระเหย
ออกของความชืนและกรดอะซิติกทีใช้ในการละลายไคโตซาน ขนัตอนทีสองเกิดขึนในช่วง
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อุณหภูมิ 140 – 220 oC ซึงนาํหนักทีหายไปในช่วงอุณหภูมินีเกิดจากการระเหยของกลีเซอรอลที
เป็นพลาสติไซเซอร์ และในขนัตอนสุดท้ายเกิดในช่วงอุณหภูมิตงัแต่ 220 – 330 oC ซึงเป็นการ
สลายตวัของหมู่ Acetyl ในไคโตซาน [ ] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท ี .  กราฟ TGA ของแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานในอตัราส่วนต่างๆ 

เมือพิจารณาแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานในอตัราส่วน 1:1  1:2  และ 
:1 โดยปริมาตร พบวา่แผน่ผสมมีพฤติกรรมการสลายตวั 3 ขนัตอน คือ ขนัตอนแรกเกิดขึนในช่วง
อุณหภูมิ 70 –  oC  ซึงนาํหนกัทีหายไปในช่วงอุณหภูมินีเกิดจากการระเหยออกของความชืน
และกรดอะซิติกทีใช้ในการละลายไคโตซาน  ขนัตอนทีสองเกิดขึนในช่วงอุณหภูมิ  –  oC 
ซึงนาํหนกัทีหายไปในช่วงอุณหภูมินีเกิดจากการระเหยของกลีเซอรอลทีเป็น                  พลาสติไซ
เซอร์ และในขนัตอนสุดทา้ยเกิดในช่วงอุณหภูมิตงัแต่  –  oC ซึงเป็นการสลายตวัร่วมกนัของ
แป้งมนัสาํปะหลงัและไคโตซาน [ ] 
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ภาพท ี .  กราฟ DTG ของแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานในอตัราส่วนต่างๆ 

ตารางท ี .  อุณหภูมิการสลายตวัทางความร้อน T5  T10  Td,1  และ Td,2 ของแผน่ไคโตซาน 

แป้งมนัสาํปะหลงั และแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานในอตัราส่วนต่างๆ 

 

สารตัวอย่าง 

T5 

(°C) 

T10 

(°C) 

Td,1 

(°C) 

Td,2 

(°C) 

%Residue 

(wt%) 

 

Chitosan sheet 105.33 142.16 .  - 29.36 
 

1S:2C 132 182.83 273.27 290.25 27.98  

1S:1C .  200.16 271..27 295.06 29.06  

2S:1C .  203.33 270.22 303.12 24.38  

Starch sheet .  .  - .  14.20  
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จากผลการทดสอบการสลายตวัทางความร้อนดว้ยเทคนิค TGA แสดงดงัภาพที .  และ .  
ซึงสามารถสรุปขอ้มูลเชิงตวัเลขไดด้งัตารางที .  โดยพบว่า อุณหภูมิ T5  T10 และ Td,2 ของแผ่น
ผสมมีค่าเพิมสูงขึน เมือเพิมปริมาณแป้งมนัสาํปะหลงั เนืองจากแป้งมีเสถียรภาพทางความร้อนทีสูง
กว่าไคโตซานเมือเพิมปริมาณแป้งมากขึนจึงเหนียวนาํให้แผ่นผสมมีเสถียรภาพทางความร้อนที
สูงขึน [ , ] 

 เมือพิจารณาปริมาณเถา้ทีเหลืออยูพ่บว่า แผน่ไคโตซานจะเหลือเถา้มากทีสุด เนืองจากว่า 
ไคโตซานเป็น Polysaccharide ทีมีโครงสร้างซับซ้อนมาก คล้ายเซลลูโลส เมือทดสอบภายใต้
สภาวะไนโตรเจน จึงไม่สามารถเกิดการเผาไหมไ้ดห้มด เกิดเป็นเถา้คาร์บอนเกิดขึน ดงันนัปริมาณ
เถา้ทีเหลือในแผน่ผสมจะมากขึนตามอตัราส่วนของไคโตซาน [ ] 

จากผลการศึกษาสมบติัเชิงกลของแผน่ผสม พบวา่อตัราส่วนระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบั
ไคโตซาน 1:1 โดยปริมาตร เป็นอตัราส่วนทีเหมาะสม แก่การนําไปใช้งานในด้านบรรจุภณัฑ์
อาหารเนืองจากมีค่า Modulus, Tensile strength และ Elongation at break ทีสูง ดังนันในงานวิจยั
ตอนต่อไปจะศึกษาผลของการเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสลงในแผ่นผสมระหว่างแป้งมัน
สาํปะหลงักบัไคโตซานในอตัราส่วน 1:1 โดยปริมาตร  

.  การเตรียมและศึกษาผลของปริมาณเส้นใยแบคทเีรียเซลลูโลสทมีีต่อแผ่นคอมพอสิตระหว่าง
แป้งมันสําปะหลงักบัไคโตซานทเีสริมแรงด้วยเส้นใยแบคทเีรียเซลลูโลส 

ส่วนที  เป็นการศึกษาผลของการเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสลงในแผ่นผสมระหว่าง
แป้งมนัสําปะหลงักบัไคโตซานอตัราส่วน  : 1 โดยปริมาตร ซึงเป็นอตัราส่วนทีเหมาะสมจาก
การศึกษาในส่วนที .  ในปริมาณการเติมเส้นใย  15 และ  % โดยนาํหนัก  ขึนรูปแผ่นคอม     
พอสิตดว้ยเทคนิค Solution casting จากนนันาํมาทดสอบสมบติัทางสัณฐานวิทยาดว้ยเทคนิค SEM 

ศึกษาสมบติัเชิงกลดว้ยเทคนิคการดึงยืด   ศึกษาสมบติัทางความร้อนดว้ยเทคนิค TGA  ศึกษาความ
เป็นผลึกด้วยเทคนิค XRD และศึกษาการซึมผ่านไอนํา เพือศึกษาอิทธิพลของเส้นใยแบคทีเรีย
เซลลูโลสทีมีต่อแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซาน  
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4.2.1 สัณฐานวิทยาของแผ่นคอมพอสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี .9  ภาพ SEM แสดงลกัษณะพืนผวิ ทีกาํลงัขยาย 500 เท่าของแผน่คอมพอสิตระหวา่งแป้ง
มนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสในปริมาณต่างๆ โดยภาพ         
a) % โดยนาํหนกั  b) % โดยนาํหนกั  c) % โดยนาํหนกั  

20 μm 

20 μm 

20 μm 
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การศึกษาลกัษณะพืนผิวของแผ่นคอมพอสิตแป้งมนัสําปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรง
ดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสในปริมาณ   15 และ % โดยนาํหนกั ทีกาํลงัขยาย  เท่าแสดง
ในภาพที .  (a-c) จากผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะพืนผิวของแผ่นผสมมีความขรุขระน้อยมาก มี
ลกัษณะเป็นเนือเดียวกนั มีความต่อเนืองไม่พบรูพรุนหรือฟองอากาศเกิดขึนทีพืนผวิของแผน่ แสดง
ว่าเมทริกซ์และเส้นใยสามารถเขา้กนัได้ดี  เนืองจากว่าเส้นใยมีโครงสร้างทางเคมีทีคลา้ยคลึงกบั   
เมทริกซ์  จึงเกิด Interaction ทีดีระหวา่ง เมทริกซ์และเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส [42] 

การศึกษาลักษณะภาคตัดขวางของแผ่นคอมพอสิตแป้งมันสําปะหลังกับไคโตซานที
เสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสในปริมาณ   15  และ % โดยนาํหนกั กาํลงัขยาย  
เท่าแสดงในภาพที .  (a-c)  จากผลการศึกษาพบวา่ พืนผิวรอยแตกหกัของแผน่คอมพอสิตทีเติม
เส้นใย  %  โดยนาํหนกั มีลกัษณะค่อนขา้งเรียบ เมือเติมเส้นใย % โดยนาํหนกั พบว่ามีความ
ขรุขระเพิมขึน แต่ไม่พบรอยแตก  ไม่เกิดการแยกเฟส เส้นใยถูกปกคลุมดว้ยเมทริกซ์  เส้นใยมีการ
กระจายตวัทีดีในเมทริกซ์ และไม่พบการเกาะกลุ่มกนัของเส้นใย ซึงแสดงถึงการยึดเกาะกนัทีดี
ระหวา่งเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสกบัเมทริกซ์ เนืองจากเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส และเมทริกซ์มี
โครงสร้างทางเคมีคลา้ยคลึงกนั แต่เมือเติมเส้นใยปริมาณ % โดยนาํหนกั  พบวา่ลกัษณะพืนผิว
รอยแตกหกั มีความขรุขระมาก และมีลกัษณะภาคตดัขวางคลา้ยคลึงกบัเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส
บริสุทธิ กล่าวคือ มีลกัษณะเป็นชนัๆของเส้นใย ดงัภาพที .  เนืองจากการเติมเส้นใยปริมาณมาก
เกินไปส่งผลให้เส้นใยเกิดการเกาะกลุ่มกนั [ ] แต่อย่างไรก็ตามไม่พบการแยกเฟสอย่างชัดเจน
ระหวา่งเมทริกซ์และเส้นใย  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี .10 ภาพ SEM ลกัษณะภาคตดัขวาง ทีกาํลงัขยาย 5,000 เท่าของเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส 

2 μm 
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ภาพที .11  ภาพ SEM แสดงลักษณะภาคตัดขวาง ทีกําลังขยาย 500 เท่าของแผ่นคอมพอสิต
ระหวา่งแป้งมนัสําปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสในปริมาณต่างๆ 
โดยภาพ  a) % โดยนาํหนกั  b) % โดยนาํหนกั  c) % โดยนาํหนกั  

20 μm 

c) 

f)
\ 

e) 

20 μm 

20 μm 

20 μm 
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. .  การศึกษาโครงสร้างและรูปแบบผลกึของแผ่นคอมพอสิตโดยใช้เทคนิค X-ray 
diffraction (XRD) 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท ี .  รูปแบบ XRD ของแผน่คอมพอสิตระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรง
ดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสปริมาณ   5  15  และ % โดยนาํหนกั 

ผลการศึกษาแสดงดงัภาพที .  เมือพิจารณารูปแบบ XRD ของเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส
พบว่าโครงสร้างผลึกของแบคทีเรียเซลลูโลสทาํให้เกิดการเลียวเบนของรังสีเอกซ์ ปรากฏพีค
เอกลกัษณ์เกิดขึนสามตาํแหน่งไดแ้ก่ ตาํแหน่งมุมเลียวเบนที 2  เท่ากบั .4°  . ° และ 22.6° โดย
พีคเอกลกัษณ์เหล่านีแสดงถึงโครงสร้างผลึกแบบ Cellulose I ทีระนาบ (110) (110) และ (200) ซึง
เป็นรูปแบบผลึกของเซลลูโลสในธรรมชาติ [44, 45] 

เมือพิจารณารูปแบบ XRD ของแผ่นผสมระหว่างแป้งกับไคโตซานในอัตราส่วน :1 
ปรากฏพีคกวา้งเกิดขึนสองตาํแหน่งไดแ้ก่ ตาํแหน่งมุมเลียวเบนที 2  เท่ากบั ° และ 20.6° เมือนาํ
เส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสมาทาํคอมพอสิตกบัแผ่นผสมระหว่างแป้งมนัสําปะหลงักบัไคโตซาน 

พบวา่เมือเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส % โดยนาํหนกั ยงัคงปรากฏเป็นพีคกวา้งทีตาํแหน่งเดิมอยู ่
แต่เมือเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสปริมาณ  และ % โดยนาํหนกั จะปรากฏพีคเอกลักษณ์
แสดงความเป็นผลึกเกิดขึนทีตาํแหน่ง 2  เท่ากบั 14.4° . °  และ 22.6°  ซึงเป็นตาํแหน่งเดียวกบั
โครงสร้างผลึกของเส้นใยเซลลูโลส โดยความเขม้ของพีคจะเพิมสูงขึนตามปริมาณการเติมเส้นใย
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Bacterial cellulose fiber content (%wt)

BC 0 % BC 5% BC 15% BC 25%

 M
od

ul
us

 (M
Pa

)

0

200

400

600

800

1000

แบคทีเรียเซลลูโลส เนืองจากว่าการเติมเส้นใยทีมีปริมาณผลึกสูง ดงันันเมือเพิมปริมาณเส้นใย 
ความเขม้พีคเอกลกัษณ์ทีตาํแหน่ง 2  เท่ากบั 14.4° . ° และ 22.6° ในแผ่นคอมพอสิตจึงเพิม
สูงขึน [ ]  นอกจากนีการเพิมขึนของพีคเอกลกัษณ์ของเส้นใยทีตาํแหน่ง 2  เท่ากบั 14.4° . °  
และ 22.6° ในแผ่นคอมพอสิต  แสดงว่ามีการเกิดพนัธะไฮโดรเจนระหว่างเมทริกซ์กับเส้นใย 
เนืองจากว่า การเกิดพนัธะไฮโดรเจนระหว่างเมทริกซ์กบัเส้นใย ส่งผลให้เกิดการรบกวนพนัธะ
ไฮโดรเจนเดิมของเส้นใย นาํไปสู่การลดลงของปริมาณผลึกของเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส [47] 

. .  สมบัติเชิงกลของแผ่นคอมพอสิตแป้งมันสําปะหลังกับไคโตซานทเีสริมแรงด้วยเส้นใย
แบคทเีรียเซลลูโลส  

จากผลการศึกษาสมบติัเชิงกลของแผน่คอมพอสิตระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซาน
ในอตัราส่วน   : 1 โดยปริมาตร และใชเ้ส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสเป็นสารเสริมแรง ปริมาณ   15  

และ % โดยนาํหนกั แสดงดงัภาพที .  – .   
เมือพิจารณาค่า  Young’s modulus ของแผ่นคอมพอสิตทีมีการเติมเส้นใยแบคทีเรีย

เซลลูโลส    และ  % โดยนาํหนกัดงัแสดงในภาพที .  พบวา่ มีค่าเพิมสูงขึนตามปริมาณการ
เติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส เนืองจากว่าการเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสทีมีความแข็งตึง
มากกว่าลงในเมทริกซ์  ส่งผลให้แผ่นคอมพอสิตมีความทนทานต่อการเปลียนแปลงรูปร่างหรือมี
ความแขง็ตึงมากขึน [ , ]  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี .  ค่า Modulus ของแผน่คอมพอสิตแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยเส้นใย
แบคทีเรียเซลลูโลสในปริมาณต่างๆ 
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Bacterial cellulose fiber content (%wt)
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ภาพท ี .  ค่า Tensile strength ของแผน่คอมพอสิตแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ย
เส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสในปริมาณต่างๆ 

จากภาพที .  แสดงค่า Tensile strength ของคอมพอสิตทีมีการเติมปริมาณเส้นใย
แบคทีเรียเซลลูโลส    และ  % โดยนาํหนกั  พบวา่เมือเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส % โดย
นาํหนกัค่า Tensile Strength มีค่าเพิมขึน % ถึงแมว้่าจะเติมลงในปริมาณทีน้อย เนืองจากเส้นใย
แบคทีเรียเซลลูโลสมีขนาดเล็กทาํให้มีพืนทีผิวต่อปริมาตรทีสูง จึงส่งผลต่อการยึดเกาะกนัระหว่าง
เฟสเมทริกซ์และเส้นใยทีดี โดยค่า Tensile strength ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากการยึดเกาะกัน
ระหวา่งเฟส ถา้เมทริกซ์และเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสมีการยดึเกาะกนัทีดี เมือไดรั้บแรงดึงยืด แรง
เคน้จะถูกส่งผา่นจากเมทริกซ์สู่เส้นใยไดดี้  และเมือเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส % โดยนาํหนกั
พบวา่ค่า Tensile strength มีค่าเพิมสูงขึนถึง % แสดงวา่เมริกซ์และเส้นใยมีการยดึเกาะกนัทีดี และ
แสดงถึงการกระจายตวัของเส้นใยทีดีอีกดว้ย [3, 50] เมือเส้นใยเกิดการกระจายตวัทีดีในเมทริกซ์ จึง
เกิดการถ่ายเทแรงเค้นได้ดี แต่อย่างไรก็ตามเมือเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสลงไป % โดย
นาํหนกั พบวา่ค่า Tensile strength มีค่าไม่แตกต่างจากการเติม % โดยนาํหนกั แต่มีแนวโนม้เริม
ลดลง เนืองจากว่าการเติมปริมาณทีมากเกินไปส่งผลให้เส้นใยมีแรงดึงดูดระหว่างเส้นใยเองเพิม
สูงขึน ส่งผลใหเ้กิดการเกาะกลุ่มกนัเองของเส้นใย นาํไปสู่การเกิดบริเวณทีมีความเคน้สูง  [50]  เมือ
แผน่คอมพอสิตไดรั้บแรงเคน้ การถ่ายเทแรงเคน้จากเมทริกซ์สู่เส้นใยเกิดไดไ้ม่ดี  ซึงสอดคลอ้งกบั
ผลทีไดจ้ากการศึกษาดว้ย SEM ทีเห็นการเกาะกลุ่มกนัของเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส 
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ภาพท ี .  ค่า Elongation ของแผน่คอมพอสิตแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยเส้น
ใยแบคทีเรียเซลลูโลสในปริมาณต่างๆ 

 จากภาพที .  แสดงค่า Elongation ของคอมพอสิตทีมีการเติมปริมาณเส้นใยแบคทีเรีย
เซลลูโลส    และ  % โดยนาํหนกัพบวา่ ค่า Elongation มีค่าลดลงตามปริมาณการเติมเส้นใย
แบคทีเรียเซลลูโลส เนืองจากวา่  การเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสทีมีความแข็งตึง เส้นใยจะไปลด
ความยืดหยุ่นของสายโซ่โมเลกุล ส่งผลให้แผ่นคอมพอสิตมีความเปราะมากขึน และเส้นใยจะไป
ขดัขวางการเคลือนทีของสายโซ่โมเลกุล เมือไดรั้บแรงดึงแผน่คอมพอสิตจึงขาดไดง่้ายขึน [6] 

4.2.4 สมบัติทางความร้อนของแผ่นคอมพอสิตระหว่างแป้งมันสําปะหลงักบัไคโตซานทเีสริมแรง
ด้วยเส้นใบแคทีเรียเซลลูโลสในปริมาณต่างๆ 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการสลายตวัทางความร้อนโดยใชเ้ทคนิค TGA แสดงดงัภาพที 
.  - .   เมือพิจารณาแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานในอตัราส่วน 1:1 พบวา่มี
พฤติกรรมการสลายตวั  ขนัตอนหลกั โดยขนัตอนแรกเกิดขึนในช่วงอุณหภูมิ 70 –  oC ซึง
นาํหนกัทีหายไปในช่วงอุณหภูมินีเกิดจากการระเหยออกของความชืนและกรดอะซิติกทีใชใ้นการ
ละลายไคโตซาน  ขนัตอนทีสองเกิดขึนในช่วงอุณหภูมิ  –  oC ซึงนาํหนกัทีหายไปในช่วง
อุณหภูมินีเกิดจากการระเหยของกลีเซอรอลทีเป็นพลาสติไซเซอร์ และในขนัตอนสุดทา้ยเกิดในช่วง
อุณหภูมิ   –  oC ซึงเป็นการสลายตวัร่วมกนัของแป้งมนัสาํปะหลงัและไคโตซาน [ , ] 
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ภาพ .   กราฟ TGA ของแผน่คอมพอสิตแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยเส้นใย
แบคทีเรียเซลลูโลสในปริมาณส่วนต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ .   กราฟ DTG ของแผน่คอมพอสิตแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยเส้นใย
แบคทีเรียเซลลูโลสในปริมาณส่วนต่างๆ 
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ตารางท ี .  แสดงอุณหภูมิการสลายตวัของคอมพอสิตและเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส 

 

เมือพิจารณาพฤติกรรมการสลายตวัทางความร้อนของเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสพบว่ามี
พฤติกรรมการสลายตวั  ขนัตอนหลกั โดยขนัตอนแรกเกิดขึนในช่วงอุณหภูมิ 70 –  oC   ซึง
นาํหนกัทีหายไปเกิดจากการระเหยออกของความชืน และในขนัตอนทีสองเกิดในช่วงอุณหภูมิ  
-  oC ซึงเป็นการสลายตวัของเซลลูโลส โดยจากการศึกษาความเป็นผลึกดว้ยเทคนิค XRD พบวา่ 
เซลลูโลสมีปริมาณผลึกทีสูง ส่งผลใหเ้ส้นใยมีเสถียรภาพทางความร้อนทีดี  [3] 

เมือพิจารณาแผ่นคอมพอสิตทีเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส พบว่ามีพฤติกรรมการ
สลายตวั  ขนัตอนหลกั โดยขนัตอนแรกเกิดขึนในช่วงอุณหภูมิ 70 –  oC ซึงนาํหนกัทีหายไป
เกิดจากการระเหยออกของความชืนและกรดอะซิติกทีใช้ในการละลายไคโตซาน  ขนัตอนทีสอง
เกิดขึนในช่วงอุณหภูมิ  –  oC ซึงนาํหนกัทีหายไปในช่วงอุณหภูมินีเกิดจากการระเหยของ 
กลีเซอรอลทีเป็นพลาสติไซเซอร์ ขนัตอนทีสามเกิดขึนในช่วงอุณหภูมิ  –  oC ซึงเป็นการ
สลายตวัของ Saccharide rings ของแป้งมนัสําปะหลงัและหมู่ Acetyl ของไคโตซานทีเป็นเมทริกซ์
หลกั และขนัตอนสุดทา้ยเกิดในช่วงอุณหภูมิ  -   oC ซึงเป็นการสลายตวัของเซลลูโลส [ ] 

จากผลการทดสอบการสลายตวัทางความร้อนดว้ยเทคนิค TGA แสดงดงัภาพที .  และ 
.  ซึงสามารถสรุปขอ้มูลเชิงตวัเลขไดด้งัตารางที .  โดยพบวา่การเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส
ส่งผลให้อุณหภูมิการสลายตวั T5   T10  และ Td เพิมสูงขึน เนืองจากเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสมี
เสถียรภาพทางความร้อนสูงกว่าแป้งและไคโตซานทีเป็นเมทริกซ์ นอกจากนีเมทริกซ์กบัเส้นใย       
มีความเขา้กนัไดเ้ป็นอยา่งดี เนืองจากแผน่คอมพอสิตเป็น Polysaccharide ทีมีองคป์ระกอบทางเคมี

สารตัวอย่าง 
T

5
 

(oC) 

T
10

 

(oC) 

T
d,1 

(oC) 

T
d,2 

(oC) 

%Residue 

(wt%) 

1S:1C 145 200 271 - 29.1 

1S:1C+5BC 163 207 277 363 31.5 

1S:1C+15BC 169 222 281 367 34.1 

1S:1C+25BC 182 229 282 370 35.6 

BC fiber 267 309 - 366 16.3 
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คล้ายคลึงกันทังแป้งมันสําปะหลัง  ไคโตซาน และเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส  ส่งผลให้เกิด 
Interaction ทีดีระหวา่งเมทริกซ์และเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส [ ]  

เมือพิจารณาผลของปริมาณการเติมเส้นใย พบวา่แผน่คอมพอสิตมีอุณหภูมิ T5   T10    และ 
Td เพิมสูงขึนตามปริมาณการเติมเส้นใย เนืองจากว่า การเติมเส้นใยทีมีปริมาณผลึกสูงและมีเถียร
ภาพทางความร้อนสูงกว่าเทริกซ์ เมือเพิมปริมาณเส้นใยมากขึนจึงเหนียวนาํให้แผ่นคอมพอสิตมี
เสถียรภาพทางความร้อนเพิมสูงขึน  

. .  การศึกษาการซึมผ่านไอนําของแผ่นคอมพอสิต  (WVP) 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

ภาพท ี .  การซึมผา่นไอนาํของแผน่คอมพอสิตระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานที
เสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสปริมาณ   5  15  และ % โดยนาํหนกั 

การซึมผ่านไอนําเป็นคุณสมบัติทีสําคัญอย่างหนึงของแผ่นบรรจุภัณฑ์อาหาร ทีต้อง
สามารถลดการซึมผ่านไอนาํระหว่างอาหารและบรรยากาศรอบๆ โดยการซึมผ่านไอนาํตาํๆจะ
สามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นดา้นบรรจุภณัฑ์อาหารไดอ้ยา่งกวา้งขวางกวา่ ดงันนัการปรับปรุงการ
ซึมผ่านไอนาํจึงเป็นปัจจยัทีสําคญัอย่างหนึงในการพฒันาแผ่นบรรจุภณัฑ์อาหาร เนืองจากว่านาํ
สามารถเป็นพลาสติกไซเซอร์ทีดีในพอลิเมอร์ทีมีความชอบนาํเช่น ไคโตซาน แป้งมนัสําปะหลงั 
เป็นตน้ [56] สําหรับการทดสอบ ทาํโดยการวดันาํหนกัทีเปลียนแปลงไปของเม็ดซิลิกาเจลทีดูดซึม
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ไอนาํทีแพร่ผา่นแผ่นคอมพอสิตในเวลาต่างๆ ภายใตส้ภาวะความชืนสัมพทัธ์   % อุณหภูมิห้อง 
จนกระทงันาํหนกัของเมด็ซิลิกาเจลคงที  

ผลการศึกษาแสดงดงัภาพที .  พบวา่แผน่คอมพอสิตทีไม่เติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส
จะมีการซึมผ่านไอนําสูงทีสุด เนืองจากว่าแป้งและไคโตซานต่างก็มีความเป็น Hydrophilic สูง 
เพราะมีลกัษณะเป็นโมเลกุลสายยาวและประกอบไปดว้ยหมู่ฟังกช์นัทีสามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจน
กบัไอนาํได ้โดยแป้งประกอบไปดว้ยหมู่ไฮดรอกซิลถึง  หมู่ เช่นเดียวกบัไคโตซานทีมีหมู่เอมีน
และไฮดรอกซิล  หมู่ จึงมีความชอบนาํอยา่งมาก แต่อยา่งไรก็ตามการเกิดพนัธะไฮโดรเจนระหวา่ง
แป้งและไคโตซานทีแข็งแรง จะลดหมู่ฟังก์ชนัทีสามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนกบันาํลง  ซึงจะช่วย
ใหก้ารซึมผา่นไอนาํลดลงไดใ้นระดบัหนึงแต่ก็ยงัคงสูงอยู ่ [ ] 

เมือพิจารณาแผน่คอมพอสิตทีเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสพบวา่ การซึมผา่นไอนาํลดลง 
เนืองจากว่าเมทริกซ์มีความเป็น  Hydrophilic ทีสูงกว่าเส้นใย  [52] ถึงแม้ว่า เส้นใยจะมีหมู่               
ไฮดรอกซิลทีสามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนกบันาํได ้แต่เส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสมีปริมาณผลึกที
สูง  และหมู่ไฮดรอกซิลสามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนกบัเมทริกซ์ไดอ้ยา่งแข็งแรง ไอนาํจึงแพร่ผา่น
บริเวณทีมีผลึกไดย้าก และเส้นใยจะดูดซบัส่วนทีเป็นกลีเซอรอล ส่งผลใหห้มู่ฟังกช์นัทีสามารถเกิด
พนัธะไฮโดรเจนกบันาํไดล้ดลง ทาํใหค้วามเป็น Hydrophilic ของเมทริกซ์ลดลง [ ] และจากการที
เมทริกซ์และเส้นใยมีโครงสร้างทางเคมีทีคลา้ยคลึงกนั ส่งผลให้เกิดการยึดเกาะกนัทีดีระหวา่งเฟส    
เมทริกซ์และเส้นใย ทาํใหก้ารแพร่ของไอนาํผา่นบริเวณพืนผวิรอยต่อระหวา่งเฟสเกิดไดย้าก [6]  

เมือพิจารณาผลของปริมาณของเส้นใยพบวา่ การดูดซึมไอนาํลดลงตามปริมาณการเติมเส้น
ใยแบคทีเรียเซลลูโลส เนืองจากวา่ การเติมเส้นใยทีมีปริมาณผลึกสูงเพิมมากขึน ทาํใหบ้ริเวณทีเป็น 
อสัณฐานของแผน่คอมพอสิตลง ส่งผลใหไ้อนาํแพร่ผา่นไดย้ากขึน [ ] 

จากผลการศึกษาสมบัติเชิงกล  พบว่าการเติมเส้นใย % โดยนําหนัก เป็นปริมาณที
เหมาะสม เนืองจากว่าถา้เติมปริมาณเส้นใยมากกว่านี สมบติัเชิงกลเริมมีแนวโน้มลดลง ดงันนัใน
งานวิจยัตอนต่อไปจะศึกษาผลของการเติมเส้นนาํมนัหอมระเหยกานพลูลงในแผ่นคอมพอสิต
ระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส % โดยนาํหนกั 
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.  การเตรียมและศึกษาผลของนํามันหอมระเหยกานพลูทมีีต่อแผ่นคอมพอสิตแป้งมันสําปะหลงั
กบัไคโตซานทเีสริมแรงด้วยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสโดยมีนํามันหอมระเหยเป็นสารต้านเชือ
แบคทเีรีย 

ส่วนที  เป็นการศึกษาผลของการเติมนาํมนัหอมระเหยกานพลูปริมาณ .   1  และ  % 

โดยปริมาตร ลงในแผน่คอมพอสิตแป้งมนัสําปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรีย
เซลลูโลส 15% โดยนําหนัก ขึนรูปแผ่นคอมพอสิตด้วยเทคนิค Solution casting จากนันนํามา
ทดสอบสมบติัทางสัณฐานวิทยาดว้ยเทคนิค SEM ศึกษาสมบติัเชิงกลดว้ยเทคนิคการดึงยืด  ศึกษา
สมบติัทางความร้อนดว้ยเทคนิค TGA ศึกษาความเป็นผลึกดว้ยเทคนิค XRD  ศึกษาการซึมผา่นไอ
นาํ และสมบติัการตา้นเชือแบคทีเรียดว้ยเทคนิค Dynamic shake flask  

. .  การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของแผ่นคอมพอสิตคอมพอสิตแป้งมันสําปะหลงักบั
ไคโตซานทีเสริมแรงด้วยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสโดยมีนํามันหอมระเหยเป็นสารต้านเชือ
แบคทเีรีย 

การศึกษาลกัษณะพืนผิวด้านบน (ส่วนทีสัมผสักบัอากาศ) ของแผ่นคอมพอสิตแป้งมนั
สําปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสโดยมีนาํมนัหอมระเหยเป็นสาร
ตา้นเชือแบคทีเรีย ในปริมาณ .    1  และ % โดยปริมาตร ทีกาํลงัขยาย  เท่าแสดงในภาพที 

.  (a-c) จากผลการศึกษาพบว่า ลักษณะพืนผิวด้านบน (ส่วนทีสัมผสักับอากาศ) ของแผ่น        
คอมพอสิต เกิดหลุมหยดนาํมนักระจายอยู่บนพืนผิว ซึงเกิดจากการระเหยออกของนํามันหอม
ระเหยในระหว่างการขึนรูปดว้ยเทคนิค Solution casting และระหว่างการเคลือบทองเพือทดสอบ
ลกัษณะสัณฐานวิทยาดว้ยเทคนิค SEM [ ] เมือเพิมปริมาณการเติมนาํมนัหอมระเหย จะพบวา่เกิด
การรวมกลุ่มกนัของนาํมนัเกิดเป็นหลุมทีมีขนาดใหญ่ขึน  เนืองจากการเติมนาํมนัหอมระเหยซึงมี
ขวันอ้ยลงในเมทริกซ์ทีมีขวัสูง ดงันนัจึงไม่สามารถผสมเป็นเนือเดียวกนัไดก้บัเมทริกซ์ [10] 
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ภาพที . 9 ภาพ SEM แสดงลักษณะพืนผิว ทีกาํลังขยาย 500 เท่าของแผ่นคอมพอสิตแป้งมัน
สําปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส  โดยมีนาํมนัหอมระเหยเป็นสาร
ตา้นเชือแบคทีเรียในปริมาณต่างๆ โดยภาพ a)  .   b)  1  c)  % โดยปริมาตร 
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20 μm 
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ภาพท ี .  ภาพ SEM แสดงภาคตดัขวาง ทีกาํลงัขยาย 500 เท่าของแผน่คอมพอสิตแป้งมนั
สาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส  โดยมีนาํมนัหอมระเหยเป็นสาร
ตา้นเชือแบคทีเรียในปริมาณต่างๆ โดยภาพ a)  .   b)  1  c) % โดยปริมาตร 

20 μm 
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การศึกษาลักษณะภาคตัดขวางของแผ่นคอมพอสิตแป้งมันสําปะหลังกับไคโตซานที
เสริมแรงด้วยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสโดยมีนํามนัหอมระเหยเป็นสารต้านเชือแบคทีเรีย ใน
ปริมาณ .   1 และ % โดยปริมาตร ทีกําลังขยาย  เท่าแสดงในภาพที  .  (a-c) จากผล
การศึกษาพบว่า  ภาคตดัขวางมีลกัษณะคล้ายฟองนาํทีมีรูพรุนกระจายอยู่ในเนือเมทริกซ์  และมี
ลกัษณะซอ้นกนัเป็นชนัๆโดยรูพรุนทีเกิดขึน เกิดจากหยดนาํมนัทีถูกกกัอยูภ่ายในเนือเมทริกซ์ [ ]   
เมือเพิมปริมาณนาํมนัหอมระเหยพบวา่ ปริมาณรูพรุนทีกระจายอยูใ่นเนือเมทริกซ์เพิมสูงขึน ส่งผล
ให้เมทริกซ์มีความต่อเนืองลดลง แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างนีกลายเป็นหนึงในจุดเด่นของแผ่น
คอมพอสิต สามารถอธิบายไดจ้ากการทดสอบการซึมผ่านไอนาํของแผ่นคอมพอสิต ทีมีค่าลดลง
เมือเพิมปริมาณนาํมนัหอมระเหยมากขึน [56] 

 

. .  การศึกษาโครงสร้างและรูปแบบผลกึของแผ่นคอมพอสิตโดยใช้เทคนิค X-ray 
diffraction (XRD) 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ภาพท ี .  รูปแบบ XRD ของแผน่คอมพอสิตคอมพอสิตแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานที
เสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสโดยมีนาํมนัหอมระเหยเป็นสารตา้นเชือแบคทีเรียใน
ปริมาณต่างๆ 
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จากภาพที .   เมือพิจารณารูปแบบ XRD ของแผ่นคอมพอสิตแป้งมนัสําปะหลงักบั       
ไคโตซานทีเสริมแรงด้วยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส   % ทีไม่ได้เติมนาํมนัหอมระเหยกานพลู  
พบว่า  ปรากฏพีคเอกลกัษณ์แสดงความเป็นผลึกเกิดขึนทีตาํแหน่ง 2  เท่ากบั 14.4° . °  และ 

22.6°  ซึงเป็นตาํแหน่งเดียวกบัโครงสร้างผลึกของเส้นใยเซลลูโลส เมือพิจารณาแผน่คอมพอสิตที
เติมนํามนัหอมระเหยพบว่า  ปรากฏพีคเอกลักษณ์แสดงความเป็นผลึกของเซลลูโลสเกิดขึนที
ตาํแหน่งเดิมเช่นเดียวกบัแผ่นคอมพอสิตทีไม่เติมนาํมนั  แต่จะพบพีคเอกลกัษณ์แสดงความเป็น
ผลึกของแป้งมนัสําปะหลงั ที  เท่ากบั ° และ . °   และไคโตซานที 2  เท่ากบั ° กลบัมา
อีกครัง ซึงแสดงว่าโมเลกุลของนํามันหอมระเหยเข้าไปแทรกและลดการเกิด Intermolecular 

Hydrogen bonding ระหว่างแป้งมันสําปะหลังและไคโตซาน  ส่งผลให้แป้งมนัสําปะหลังและ       
ไคโตซานเกิด Intramolecular hydrogen bonding ระหว่างตวัเองมากขึน จึงเกิดพีคเอกลกัษณ์ความ
เป็นผลึกของแป้งมนัสําปะหลงัและไคโตซานขึนมาอีกครัง [5] ซึงสอดคลอ้งกบัผลทีได้จากการ
ทดสอบสมบัติเชิงกล โดยค่า Modulus มีค่าเพิมขึนเมือเติมนํามันหอมระเหย ส่วนค่า Tensile 

strength และ Elongation at break มีค่าลดลงเมือเติมนาํมนัหอมระเหย [ ]  เมือพิจารณาผลของ
ปริมาณนาํมนัหอมระเหยพบวา่ พีคเอกลกัษณ์แสดงความเป็นผลึกเกิดขึนทีตาํแหน่งเดิม ซึงแสดงวา่
ปริมาณนาํมนัหอมระเหยไม่ส่งผลต่อโครงสร้างผลึกของพอลิเมอร์  นอกจากนียงัแสดงว่านาํมนั
หอมระเหยจะเขา้ไปแทรกตวัอยูใ่นบริเวณอสัณฐานไดม้ากกวา่บริเวณส่วนทีเป็นผลึก [58] 

. .  สมบัติเชิงกลของแผ่นคอมพอสิตคอมพอสิตแป้งมันสําปะหลงักบัไคโตซานที
เสริมแรงด้วยเส้นใยแบคทเีรียเซลลูโลสโดยมีนํามันหอมระเหยเป็นสารต้านเชือแบคทเีรีย 

การศึกษาสมบติัเชิงกลของแผน่คอมพอสิตแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ย
เส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส % โดยนาํหนกั โดยมีนาํมนัหอมระเหยเป็นสารตา้นเชือแบคทีเรีย 
ปริมาณ  .     และ  % โดยปริมาตร แสดงดงัภาพที .  – .  
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ภาพท ี .  ค่า Young’s modulus ของแผน่คอมพอสิตคอมพอสิตแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานที
เสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส % โดยนาํหนกัโดยมีนาํมนัหอมระเหยเป็นสารตา้นเชือ
แบคทีเรียในปริมาณต่างๆ 

จากภาพที .  แสดงค่า Young’s modulus ของแผน่คอมพอสิตทีเติมนาํมนัหอมระเหย .   
  และ  % โดยปริมาตร พบวา่ค่า Young’s modulus มีค่าเพิมสูงขึน เนืองจากวา่การเติมนาํมนัหอม
ระเหย มีองคป์ระกอบหลกัคือ Eugenol ทีมีหมู่ไฮดรอกซิลเป็นองคป์ระกอบ จึงเขา้ไปแทรกและเกิด 

Hydrogen bonding ระหวา่งสายโซ่โมเลกุลไดใ้นบริเวณอสัณฐาน ดงัภาพที .  ทาํให้หมู่ฟังก์ชนั
บริเวณอสัณฐานทีสามารถเกิด Hydrogen bonding กับนําได้ลดน้อยลง จึงจํากัดการเกิดของ 

Polysaccharide–Water Interactions ส่งผลให้ทาํให้แผน่คอมพอสิตดูดความชืนน้อยลงระหวา่งการ
ขึนรูปดว้ยเทคนิค Solution casting ทาํให้แผน่คอมมีสิตมีปริมาณความชืนลดลง ส่งผลให้แผน่คอม
พอสิตมีความ Stiffness เพิมขึน [ , ] โดยนาํสามารถเป็นพลาสติกไซเซอร์ทีดีในพอลิเมอร์ทีมี
ความชอบนาํ (Hydrophilic polymer) ซึงการลดลงของปริมาณความชืนระหวา่งการขึนรูป ส่งผลให้
แผ่นคอมพอสิตมีความตา้นทานต่อการเสียรูปได้มากขึน แมว้่าจากการทดสอบภาคตดัขวางของ
แผ่นคอมพอสิตด้วยเทคนิค SEM พบว่าโครงสร้างของเมทริกซ์ มีความไม่ต่อเนืองและมีรูพรุน
เกิดขึน นอกจากนีจากผลการศึกษา XRD พบวา่การเติมนาํมนัหอมระเหยส่งผลให้ปริมาณผลึกของ
แผ่นคอมพอสิตมีค่าเพิมสูงขึน เมือพิจารณาผลของปริมาณการเติมนํามนัหอมระเหยพบว่า ค่า 
Young’s modulus มีค่าเพิมสูงขึนตามปริมารการเติมนาํมนัหอมระเหย เนืองจากว่าการเติมนาํมนั
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หอมระเหยซึงมีความเป็น Hydrophobic สูง จะไปลดความเป็น Hydrophilic ของเมทริกซ์ลง เมือเพิม
ปริมาณนํามันหอมระเหยมากขึน อัตราส่วนระหว่าง Hydrophilic/Hydrophobic ลดลง การดูด
ความชืนระหวา่งการขึนรูปเกิดไดน้อ้ยลง ส่งผลใหแ้ผน่คอมพอสิตมีความ Stiffness เพิมขึน [56] 

 

 

 

 

 

 

ภาพที .  ภาพวาดแสดงเมทริกซ์ของแผ่นคอมพอสิตส่วนทีเป็นผลึกและอสัณฐาณ  A.ไม่เติม
นาํมนัหอมระเหยกานพลู  B. เติมนาํมนัหอมระเหยกานพลู [ ] 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพท ี .  ค่า Tensile strength ของแผน่คอมพอสิตคอมพอสิตแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานที
เสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส  % โดยนาํหนกั โดยมีนาํมนัหอมระเหยเป็นสารตา้นเชือ
แบคทีเรียในปริมาณต่างๆ 
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 จากภาพที .  แสดงค่า Tensile strength ของแผน่คอมพอสิตทีเติมนาํมนัหอมระเหย .   
  และ  % โดยปริมาตร พบวา่ ค่า Tensile strength มีค่าลดลง เนืองจากนาํมนัหอมระเหยจะเขา้ไป
แทรกระหว่างสายโซ่โมเลกุลและลดการเกิด Intermolecular hydrogen bonding ระหว่างแป้งมนั
สําปะหลังและไคโตซาน  ส่งผลให้ทัง  องค์ประกอบเกิด  Intramolecular hydrogen bonding 

ระหว่างตวัเองมากขึน [ ] ซึงสอดคลอ้งกบัผลทีไดจ้ากการศึกษา XRD ทีพบพีคเอกลกัษณ์ความ
เป็นผลึกของแป้งมนัสําปะหลงัและไคโตซานกลบัมาอีกครังเมือเติมนาํมนัหอมระเหย ซึงเป็นผลมา
จากการเกิด Interface adhesion ระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานเกิดไดน้อ้ยลง เมือไดรั้บแรง
ดึงจึงเกิดการขาดไดง่้ายกวา่ และนอกจากนีการเติมนาํมนัหอมระเหยทาํให้เกิดรูพรุนขึนในเมทริกซ์ 
เกิดความไม่ต่อเนือง นาํไปสู่จุดรวมความเคน้ เมือไดรั้บแรงเคน้จะทาํให้การกระจายแรงเกิดไดไ้ม่
ต่อเนือง แผน่คอมพอสิตจึงเกิดการขาดไดง่้ายขึน [ ] เมือพิจารณาผลของปริมาณนาํมนัหอมระเหย
พบว่า ค่า Tensile strength มีค่าลดลงตามปริมาณการเติมนาํมนัหอมระเหย  เนืองจากว่าเมือเติม
นาํมนัหอมระเหยปริมาณมากขึน  ส่งผลให้โครงสร้างของเมทริกซ์เกิดรูพรุนทีมีขนาดใหญ่ขึนและ
มีจาํนวนมากขึน ทาํใหเ้กิดจุดรวมแรงเคน้เพิมขึน [62] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี .  ค่า Elongation at break ของแผน่คอมพอสิตคอมพอสิตแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซาน
ทีเสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส  % โดยนาํหนกั โดยมีนาํมนัหอมระเหยเป็นสารตา้น
เชือแบคทีเรียในปริมาณต่างๆ 
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 จากภาพที .  แสดงค่า Elongation at break ของแผ่นคอมพอสิตทีเติมนาํมนัหอมระเหย 
.     และ  % โดยปริมาตร พบวา่ ค่า Elongation at break มีค่าลดลงอยา่งมากเมือมีการเติมนาํมนั
หอมระเหย เนืองจากการเติมนาํมนัหอมระเหยส่งผลให้เมทริกซ์เกิดรูพรุน ขาดความต่อเนือง เกิด
เป็นจุดรวมแรงเคน้  [ ] ส่งผลให้เมือไดรั้บแรงดึงจึงเกิดการขาดไดง่้าย นอกจากนีการเติมนาํมนั
หอมระเหยทาํให้แผ่นคอมพอสิตดูดความได้ชืนน้อยลงระหว่างการขึนรูปด้วยเทคนิค Solution 

casting ดงัทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทาํใหแ้ผน่คอมมีสิตมีปริมาณความชืนลดลง ส่งผลใหแ้ผน่คอมพอ
สิตมีความ Stiffness เพิมขึน [59] 

 เมือพิจารณาผลของปริมาณนาํมนัหอมระเหยพบวา่ ค่า Elongation at break มีค่าลดลงตาม
ปริมาณการเติมนาํมนัหอมระเหย เนืองจาก ผลการทดสอบภาคตดัขวางดว้ยเทคนิค SEM พบวา่เมือ
เติมนาํมนัหอมระเหยปริมาณมากขึน เมทริกซ์จะเกิดรูพรุนทีมีขนาดใหญ่ขึนและมีจาํนวนมากขึน 
ส่งผลให้เมทริกซ์เกิดความไม่ต่อเนืองมากขึน จึงเกิดจุดรวมแรงเคน้เพิมขึน เมือไดรั้บแรงดึงจึงเกิด
การขาดง่ายขึน 

4.3.  สมบัติทางความร้อนของแผ่นคอมพอสิตคอมพอสิตแป้งมันสําปะหลังกับไคโตซานที
เสริมแรงด้วยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสโดยมีนํามันหอมระเหยเป็นสารต้านเชือแบคทเีรียในปริมาณ
ต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี .   กราฟ TGA ของแผน่คอมพอสิตคอมพอสิตแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรง
ดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสโดยมีนาํมนัหอมระเหยเป็นสารตา้นเชือแบคทีเรียในปริมาณต่างๆ 
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จากผลการศึกษาพฤติกรรมการสลายตวัทางความร้อนโดยใชเ้ทคนิค TGA  ดงัภาพที .  
เมือพิจารณาแผ่นคอมพอสิตทีไม่เติมนาํมนัหอมระเหยกานพลู  พบว่ามีพฤติกรรมการสลายตวั  
ขนัตอนหลกั โดยขนัตอนแรกเกิดขึนระหว่างอุณหภูมิ 0 –  oC นาํหนกัทีหายไปเกิดจากการ
ระเหยออกของความชืนและกรดอะซิติกทีใช้ในการละลายไคโตซาน   ขนัตอนทีสองเกิดขึน
ระหวา่งอุณหภูมิ  –  oC นาํหนกัทีหายไปในช่วงอุณหภูมินีเกิดจากการระเหยของกลีเซอรอล
ทีเป็นพลาสติไซเซอร์ ขนัตอนทีสามเกิดขึนระหว่างอุณหภูมิ  –  oC เป็นการสลายตวัของ
แป้งมนัสําปะหลงัและไคโตซาน และขนัตอนสุดทา้ยเกิดในช่วงอุณหภูมิ  -   oC ซึงเป็นการ
สลายตวัของเซลลูโลส [44] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี .   กราฟ DTG ของแผน่คอมพอสิตคอมพอสิตแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรง
ดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสโดยมีนาํมนัหอมระเหยเป็นสารตา้นเชือแบคทีเรียในปริมาณต่างๆ 

เมือพิจารณาแผน่คอมพอสิตทีเติมนาํมนัหอมระเหยกานพลูพบวา่ มีพฤติกรรมการสลายตวั 
 ขนัตอนหลกั โดยขนัตอนแรกเกิดระหวา่งอุณหภูมิ  –  oC   ซึงนาํหนกัทีหายไปเกิดจากการ
ระเหยออกของความชืน  กรดอะซิติกทีใช้ในการละลายไคโตซาน และ  Aroma compounds ของ
นาํมนัหอมระเหย [ ]  ขนัตอนทีสองเกิดขึนระหว่างอุณหภูมิ  –  oC ซึงนาํหนกัทีหายไป
ในช่วงอุณหภูมินีเกิดจากการระเหยของกลีเซอรอลทีเป็นพลาสติไซเซอร์ ขนัตอนทีสามเกิดขึน
ระหวา่งอุณหภูมิ  –  oC ซึงเป็นการสลายตวัของแป้งมนัสาํปะหลงัและไคโตซาน ขนัตอนที
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สีเกิดขึนระหว่างอุณหภูมิ  -   oC ซึงเป็นการสลายตวัของเซลลูโลส และขนัตอนสุดทา้ย
เกิดขึนระหวา่งอุณหภูมิ   -   oC ซึงเป็นการสลายตวั Stable components ในนาํมนัหอมระเหย 
[ ] 
ตารางที .  อุณหภูมิสลายตวัของแผ่นคอมพอสิตคอมพอสิตแป้งมนัสําปะหลงักบัไคโตซานที
เสริมแรงด้วยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสโดยมีนํามันหอมระเหยเป็นสารต้านเชือแบคทีเรียใน
ปริมาณต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที .  พบวา่การเติมนาํมนัหอมระเหยกานพลูส่งผลให้เสถียรภาพทางความร้อน
ลดลง ทงันีเนืองจากว่านํามนัหอมระเหยเขา้ไปแทรกระหว่างสายโซ่โมเลกุล ส่งผลให้การเกิด 
Intermolecular hydrogen bonding ระหว่าง  องค์ประกอบเกิดไดน้้อยกว่าแผ่นคอมพอสิตทีไม่ได้
เติมนาํมนัหอมระเหย  [ ] นอกจากนีพบวา่แผน่คอมพอสิตทีเติมนาํมนัหอมระเหย จะมีปริมาณเถา้
นอ้ยกวา่แผน่คอมพอสิตทีไม่เติมนาํมนัหอมระเหย ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Shen Z. [55] และ 
Tongnuanchan P. [ ] 

เมือพิจารณาผลของปริมาณการเติมนาํมนัหอมระเหยกานพลู  พบว่าแผ่นคอมพอสิตมี
เสถียรภาพทางความร้อนลงลงตามปริมาณการเติมนาํมนัหอมระเหยกานพลู เนืองจากนาํมนัหอม
ระเหยจะเขา้ไปแทรกและลดการเกิด Intermolecular hydrogen bonding มากขึน 

 

สารตัวอย่าง 
T

5
 

(oC) 

T
10

 

(oC) 

T
d,1 

(oC) 

%Residue 

(wt%) 

1S:1C+15BC 169 222 281 34.4 

1S:1C+15BC+0.5EO .   .  21.7 

1S:1C+15BC+1EO .  194.03 .  20.7 

1S:1C+15BC+2EO .  .  .  20.2 
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ภาพท ี .  การซึมผา่นไอนาํของแผน่คอมพอสิตคอมพอสิตแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานที
เสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสโดยมีนาํมนัหอมระเหยเป็นสารตา้นเชือแบคทีเรียใน
ปริมาณต่างๆ 

จากภาพที .  แสดงการซึมผา่นไอนาํของแผ่นคอมพอสิตทีเติมนาํมนัหอมระเหย .     
และ % โดยปริมาตร พบว่าการซึมผ่านไอนาํของแผ่นคอมพอสิตมีค่าลดลง เนืองจากว่าการเติม
นาํมนัหอมระเหยทีเป็นไขมนัมีความเป็นขวันอ้ยมาก และมีความเป็น Hydrophobic สูง ซึงจะไปลด
ความเป็น Hydrophilic ของเมทริกซ์ลง [63, 64] โดยอตัราส่วนของ Hydrophilic/Hydrophobic จะ
ส่งผลต่อการซึมผ่านของไอนาํ เพราะไอนาํเดินทางผ่านส่วนทีเป็น Hydrophilic ดงันนัการลดลง
ของส่วนทีเป็น Hydrophilic จึงช่วยลดการดูดซึมนาํได ้[ ] นอกจากนีนาํมนัหอมระเหยสามารถเขา้
ไปแทรกอยูใ่นบริเวณอสัณฐานไดดี้ ส่งผลให้ไอนาํแทรกผา่นบริเวณอสัณฐานไดย้าก เนืองจากว่า
นาํมนัหอมระเหยมีองคป์ระกอบหลกัคือ Eugenol ซึงมีวงเบนซีนและมีความเกะกะ การเขา้ไปแทรก
ระหว่างสายโซ่ในบริเวณผลึกจึงเกิดได้ยากกว่าการเข้าไปแทรกในบริเวณอสัณฐาน และจาก
การศึกษาลกัษณะสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค SEM พบว่าเฟสของนาํมนัทาํให้โครงสร้างเมทริกซ์   
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เกิดความไม่ต่อเนืองและมีรูพรุน ดงันนัระยะทางการแพร่ของไอนาํจึงมีความคดเคียว ทาํให้ระยะ
ทางการแพร่ของไอนาํเพิมขึน ส่งผลให้ไอนาํซึมผ่านไดน้้อยลง [ ] นอกจากนีจากผลการศึกษา
ปริมาณผลึกดว้ยเทคนิค XRD พบว่าการเติมนาํมนัหอมระเหยส่งผลให้แผ่นคอมพอสิตมีปริมาณ
ผลึกเพมิขึน ดงันนัจึงช่วยลดความเป็นอสัณฐาน ไอนาํจึงแพร่ผา่นไดย้ากขึน [ ] 

เมือพิจารณาผลของปริมาณนาํมนัหอมระเหย พบวา่การซึมผา่นไอนาํลดลงตามปริมาณการ
เติมนํามันหอมระเหย เนืองจากว่าการเพิมนํามันหอมระเหยมากขึน เป็นการเพิมส่วนทีเป็น 
Hydrophobic ของแผน่คอมพอสิตมากขึน [ ] และนาํมนัหอมระเหยแทรกตวับริเวณอสัณฐานมาก
ขึน จึงลดการซึมผา่นไอนาํไดม้ากขึน  

. .  การศึกษาสมบัติการต้านทานต่อเชือแบคทเีรียของแผ่นคอมพอสิตคอมพอสิตแป้งมัน
สําปะหลงักบัไคโตซานทเีสริมแรงด้วยเส้นใยแบคทเีรียเซลลูโลสโดยมีนํามันหอมระเหยเป็นสาร
ต้านเชือแบคทเีรียในปริมาณต่างๆ  

ในการศึกษาสมบติัการตา้นเชือแบคทีเรียของแผ่นคอมพอสิต ใชเ้ชือแบคทีเรีย  ชนิด คือ 
แบคทีเรีย Staphylococcus aureus (S. aureus) ซึงเป็นตัวแทนของแบคทีเรียแกรมบวก และเชือ
แบคทีเรีย Escherichia coli (E. coli) ซึงเป็นตวัแทนของแบคทีเรียแกรมลบ โดยใชเ้ทคนิค Dynamic 

shake flask  แสดงผลทีไดจ้ากการทดสอบดงัตารางที .  

ตารางท ี .  ความสามารถในการตา้นทานเชือแบคทีเรียของแผน่คอมพอสิตคอมพอสิต
แป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสโดยมีนาํมนัหอมระเหย
เป็นสารตา้นเชือแบคทีเรียในปริมาณต่างๆ 

ตัวอย่าง จํานวนโคโลนีต่อมิลลลิติร 

(CFU/ml) 

ประสิทธิภาพการยบัยงัเชือแบคทเีรีย 

(%) 

S.aureus E.coli S.aureus E.coli 

1S:1C+15BC 9.5x108 6.5x109 0 0 

1S:1C+15BC+0.5EO 2.2x108 2.4x109 76.84 63.07 

1S:1C+15BC+1EO 5.6x107 7.5x108 94.10 88.46 

1S:1C+15BC+2EO 2.9x106 2.3x108 99.69 96.47 



73 

 

 

จากตารางที  .  เมือพิจารณาแผ่นคอมพอสิตทีไม่ เติมนํามันหอมระเหย  พบว่ามี
ความสามารถในการตา้นเชือแบคทีเรียนอ้ย  เนืองจากวา่กลไกการตา้นเชือแบคทีเรียของไคโตซาน
คือ ประจุบวกของหมู่อะมิโนเขา้ทาํปฏิกิริยากบัผนงัเซลลข์องแบคทีเรียซึงส่วนใหญ่เป็นประจุบวก 
ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงโครงสร้างและเกิดการเสียสมดุลของผนงัเซลล์ ส่งผลให้ผนงัเซลล์เกิด
การแตก  ไม่สามารถควบคุมการเขา้ออกของสารได ้แบคทีเรียจึงไม่สามารถเจริญเติบโตไดแ้ละตาย
ในทีสุด  แต่อยา่งไรก็ตามความสามารถในการตา้นเชือของไคโตซานจะแสดงผลไดดี้ทีสุดเมืออยูใ่น
สถานะสารละลายเนืองจากหมู่อะมิโนสามารถแตกตัวเป็น NH3

+ ได้ แต่เมือขึนรูปเป็นแผ่น         
คอมพอสิต โมเลกุลของไคโตซานจะอยู่ในเมทริกซ์ การละลายหรือแพร่ออกมาสัมผสักบับริเวณ
อาหารเหลวเลียงเชือได้น้อย ความสามารถในการต้านเชือแบคทีเรียจึงเกิดได้น้อย [59, 66, 67] 

นอกจากนีเมือพิจารณาชนิดของเชือแบคทีเรีย พบว่าแผ่นคอมพอสิตทีไม่เติมนาํมนัหอมระเหยจะ
ตา้นเชือแบคทีเรียแกรมบวก S. aureus ได้มากกว่าแบคทีเรียแกรมลบ E. coli  เนืองจากว่าความ
แตกต่างของผนังเซลล์แบคทีเรีย โดยในแบคทีเรียแกรมบวกผนังเซลล์มีโครงสร้างหลักคือ 
Peptidoglycan  และกรด Teichoic ซึงผนงัเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวกไม่สามารถเลือกการผ่าน
เขา้ออกของสารได ้ส่วนแบคทีเรียแกรมลบผนงัเซลลจ์ะมีโครงสร้างของ Peptidoglycan บางกวา่แก
รมบวกแต่มีความซับซ้อนมาก และยงัมีชันของ Lipopolysaccharide ทาํหน้าทีเพิมความแข็งแรง 
และพบโปรตีนอีกหลายชนิดอยู่บนชัน Peptidoglycan ดังภาพที .  โดยโครงสร้างทีมีความ
ซบัซ้อนของแบคทีเรีย แกรมลบ นาํไปสู่การลดลงของประสิทธิภาพการตา้นเชือแบคทีเรียของสาร
เชือแบคทีเรีย [10, 68] 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี .  โครงสร้างผนงัเซลลข์องแบคทีเรียแกรมบวก (ซา้ย) แบคทีเรียแกรมลบ (ขวา) 

https://yanisa56522.wordpress.com/การจาํแนกแบคทีเรีย 
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เมือพิจารณาแผน่คอมพอสิตทีเติมนาํมนัหอมระเหยพบวา่  การเติมนาํมนัหอมระเหยส่งผล
ให้ประสิทธิภาพการตา้นเชือแบคทีเรียดีขึนทงัแกรมบวกและแกรมลบ เนืองจากว่านํามันหอม
ระเหยกานพูลมีองค์ประกอบหลกัคือ Eugenol ซึงสามารถสลายผนงัเซลล์ดา้นนอกของแบคทีเรีย 
ส่งผลให้ชนั Lipopolysaccharide ถูกทาํลาย การแพร่ผา่นของสารตา้นเชือเขา้ไปในเซลล์เกิดไดม้าก
ขึน [65] และ Eugenol ยงัสามารถละลายชนัของ Phospholipid bilayer ในแบคทีเรียแกรมลบ  ส่งผล
ให้ผนงัเซลล์เกิดการบวมตวัและสูญเสียสมดุล ทาํให้การทาํงานของเซลล์ผิดปกติ นาํไปสู่การตาย
ในทีสุด [10, 68] นอกจากนีกลไกการตา้นเชือแบคทีเรียของนาํมนัหอมระเหยกานพลูยงัเกียวขอ้ง
กับความเป็น Hydrophobic โดยนํามนัหอมระเหยจะเขา้ไปแทรกในชันของไขมนัในผนังเซลล์ 
ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของผนงัเซลล์ จึงทาํให้การแพร่ผา่นของสารเกิดไดม้ากขึน [ , ] เมือ
พิจารณาผลของปริมาณนาํมนัหอมระเหยพบวา่ ประสิทธิภาพการตา้นเชือแบคทีเรียเพิมสูงขึนตาม
ปริมาณการเติมนาํมนัหอมระเหย โดยการเติมนาํมนัหอมระเหย % โดยปริมาตรสามารถตา้นเชือ
แบคทีเรียแกรมบวก S. aureus ไดม้ากถึง  .  % และตา้นเชือแบคทีเรียแกรมลบ E. coli ไดถึ้ง 

.  % เมือพิจารณาผลของชนิดแบคทีเรียพบวา่แผน่คอมพอสิตทีเติมนาํมนัหอมระเหยกานพูล จะ
ตา้นเชือแบคทีเรียแกรมบวก S. aureus ไดม้ากกวา่แบคทีเรียแกรมลบ E. coli  เนืองจากวา่ผนงัเซลล์
ของแบคทีเรียแกรมลบมีความซบัซอ้นและทนทานต่อสารเคมีมากกวา่แบคทีเรียแกรมบวก [ ] 
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บทท ี  

สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวจัิย 
 งานวจิยันีไดศึ้กษาการเตรียมและปรับปรุงสมบติัของแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงั
กบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสโดยมีนาํมนัหอมระเหยกานพูลเป็นสารตา้น
เชือแบคทีเรีย ขึนรูปดว้ยเทคนิคหล่อแบบสารละลาย โดยแบ่งการทดลองเป็นสามส่วน จากผลการ
ทดลองสามารถสรุปผลไดด้งันี 

 การทดลองส่วนแรก ศึกษาอตัราส่วนทีเหมาะสมในการเตรียมแผ่นผสมระหว่างแป้งมนั
สําปะหลงักบัไคโตซาน พบวา่อตัราส่วนระหว่างแป้งมนัสําปะหลงักบัไคโตซาน :1 มีค่า Tensile 

strength และ Elongation at break สูงทีสุด เนืองจาก การเกิด Intramolecular hydrogen bonding ที
แข็งแรงระหว่าง NH3

+ กบั OH-  เมือเพิมอตัราส่วนของแป้งมนัสําปะหลงัและไคโตซานส่งผลให้
เกิด Intramolecular hydrogen bonding มากขึน สําหรับเสถียรภาพทางความร้อนพบว่า แผ่นผสมมี
เสถียรภาพทางความร้อนเพิมขึนตามปริมาณแป้งมันสําปะหลัง และจากภาพทีได้จากกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน พบวา่แป้งมนัสาํปะหลงัและไคโตซานผสมเขา้กนัไดเ้ป็นเนือเดียวกนั 

 การทดลองส่วนทีสอง ศึกษาปริมาณของเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสทีเหมาะสมในการ
เตรียมแผน่คอมพอสิต พบวา่ การเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส ส่งผลให้ค่า Modulus และ Tensile 

strength เพิมสูงขึน เนืองจากเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสและเมทริกซ์มีโครงสร้างทางเคมีทีคลา้ยคลึง
กนัจึงเกิดแรงยดึเหนียวระหวา่งกนัไดดี้ แต่เมือเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลูโลส % โดยนาํหนกัพบวา่
ค่า  Tensile strength ลดลง เนืองจากเกิดการเกาะกลุ่มกนัเองของเส้นใย นาํไปสู่การเกิดบริเวณทีมี
ความเคน้สูง ส่วนค่า Elongation at break มีค่าลดลงตามปริมาณการเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส 
สาํหรับเสถียรภาพทางความร้อนพบวา่แผน่คอมพอสิตมีเสถียรภาพทางความร้อนสูงขึนตามปริมาณ
การเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส นอกจากนีการเติมเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสยงัเหนียวนาํให้แผน่
คอมพอสิตมีปริมาณผลึกเพิมสูงขึน สําหรับการซึมผา่นไอนาํพบวา่ มีค่าลดลงตามปริมาณการเติม
เส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส ซึงการมีสมบติัการซึมผา่นไอนาํตาํๆ สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นดา้น
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บรรจุภณัฑ์อาหารไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และจากภาพทีไดจ้ากกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพบว่าแผน่
คอมพอสิตทีเติมเส้นใย  และ % โดยนาํหนกั มีการกระจายตวัทีดี ไม่พบการเกาะกลุ่มกนัเป็น
กอ้นของเส้นใย แต่เมือเติมเส้นใย % โดยนาํหนกั พบวา่เกิดการจบักลุ่มกนัเป็นกอ้นของเส้นใย 

 การทดลองส่วนทีสาม ศึกษาอิทธิพลของนาํมนัหอมระเหยกานพลูทีเติมลงในแผน่คอมพอ
สิต พบวา่ ประสิทธิภาพการตา้นเชือแบคทีเรียดีขึนทงัแบคทีเรียแกรมบวก และแกรมลบ เนืองจาก
นาํมนัหอมระเหยกานพลูมีองคป์ระกอบหลกัคือ Eugenol ซึงสามารถทาํลายผนงัเซลลข์องแบคทีเรีย
ได ้ จากผลทดสอบสมบติัเชิงกลพบวา่ การเติมนาํมนัหอมระเหยกานพลู ส่งผลให้ค่า Modulus เพิม
สูงขึน เนืองจากการลดลงของปริมาณความชืนระหว่างการขึนรูป แต่ค่า Tensile strength และ 
Elongation at break ลดลง เนืองจากภาพทีไดจ้ากกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพบวา่เกิดรูพรุนขึนใน
เมทริกซ์ ส่งผลให้เกิดความไม่ต่อเนือง นาํไปสู่จุดรวมความเคน้ แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างทีมีรู
พรุนกลายเป็นหนึงในจุดเด่น เนืองจากทาํให้ระยะทางแพร่ผ่านของไอนาํมีความคดเคียว ระยะ
ทางการแพร่ของไอนาํจึงเพิมขึน ส่งผลให้มีสมบติัการซึมผ่านไอนาํลดลง สําหรับเสถียรภาพทาง
ความร้อนพบวา่มีค่าลดลงตามปริมาณการเติมนาํมนัหอมระเหยกานพลู  นอกจากนีการเติมนาํมนั
หอมระเหยกานพลูส่งผลต่อโครงสร้างผลึกของแผน่คอมพอสิต โดยจะพบพีคเอกลกัษณ์ความเป็น
ผลึกของแป้งมนัสาํปะหลงัและไคโตซานกลบัมาอีกครัง 
 

 5.2 ข้อเสนอแนะ 

 . .  ควรเพิมการทดสอบการตา้นทานเชือแบคทีเรียของอาหาร โดยนาํแผน่ผสมทีเตรียม
ได ้มาบรรจุภณัฑ์อาหารโดยใชเ้นือสัตว ์อาหารสาํเร็จรูป เป็นตน้ 
 . .   ควรเพิมการทดสอบสมบติัการซึมผา่นแก๊สออกซิเจน  เพือศึกษาอิทธิพลของการเติม
เส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส และ นาํมนัหอมระเหยกานพลู ทีมีต่อการซึมผา่นแก๊สออกซิเจน เพราะ
ถา้อากาศผา่นเขา้ไดม้าก จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเชือแบคทีเรียได ้  
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ภาคผนวก ก 

ขอ้มูลและผลการทดลองสมบติัต่างๆ 
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ภาพผนวก ก.  กราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งความเคน้กบัความเครียดของแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนั
สาํปะหลงักบัไคโตซานในอตัราส่วนต่างๆ 

ชนิดของแผน่ 
Young’s Modulus 

(MPa) 

Tensile strength 

(MPa) 

Elongation at break 

(%) 

1C:1S 268.20 ± 6.45 16.46 ± 0.19 50.69 ± 2.61 

2C:1S 254.08 ± 4.38 11.26 ± 0.36 46.79 ± 1.91 

1C:2S 284.61 ± 5.24  10.53 ± 0.34 36.89 ± 2.81 

1C:1S+5BC 422.88 ± 28.24 18.80 ± 0.25 38.53 ± 3.53 

1C:1S+15BC 612.30 ± 26.75  30.12 ± 0.71 16.59 ± 1.74 

1C:1S+25BC 817.90 ± 23.12 29.27 ± 0.90 9.03 ± 1.48 

15BC+0.5EO 850.70 ± 25.90 26.78 ± 1.41 8.81 ± 0.47 

15BC+1EO 962.20 ± 47.19 22.34 ± 0.39 6.77 ± 0.62 

15BC+2EO 1192.20 ± 50.04 15.65 ± 3.14 2.16 ± 0.72 
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ภาพผนวก ก.   กราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งความเคน้กบัความเครียดของแผน่คอมพอสิตระหวา่ง
แป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสในปริมาณต่างๆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก ก.   กราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งความเคน้กบัความเครียดของแผน่คอมพอสิตระหวา่ง
แป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสในปริมาณต่างๆ 
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ตารางผนวก ก.  ค่าการซึมผา่นไอนาํของแผน่คอมพอสิตระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานที
เสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสในปริมาณต่างๆ 

 

เวลา 
(Min) 

Water Vapor Permeability (g/m ) 
1C:1S 1C:1S+5BC 1C:1S+15BC 1C:1S+25BC 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 1.734203 0.711413 0.710737 0.981571 0.514706 0.078798 7.582131 9.831136 

60 3.540904 0.52384 0.764423 0.360577 2.383578 1.981483 8.133013 9.720149 

180 15.23199 4.09145 1.362179 3.445513 5.845588 3.883297 8.683894 9.610782 

360 24.25595 5.720947 7.331731 4.206731 9.338235 3.672114 9.264824 9.197668 

720 54.6131 14.42608 15.54487 5.128205 15.69853 2.409686 10.627 8.566683 

1440 118.9732 34.73308 40.44471 7.632212 37.91667 4.097546 19.41106 2.885033 

2880 190.5239 26.88265 99.97997 13.0008 87.38971 7.750373 40.20433 2.51484 

4320 347.5313 89.03261 154.0665 17.08734 130.7108 12.50919 60.40665 2.949851 

5760 562.6851 90.39879 307.512 30.94952 259.0135 21.54873 127.3838 6.141645 

7200 867.9964 74.34084 480.0881 41.54647 401.5257 46.70181 195.4327 9.098698 

8640 960.7238 64.04187 630.4888 50.28045 514.3873 37.10244 247.9367 27.03308 

9360 1154.539 63.05039 780.0481 61.29808 630.4657 40.97526 322.3958 15.5019 

10080 1244.696 55.95438 938.1811 70.47276 852.7757 45.80398 385.006 18.59868 

11520 1629.569 50.17698 1086.959 76.02163 870.3309 48.02701 496.3842 22.0083 

12960 1719.975 51.54017 1230.95 82.51202 850.4779 49.42653 586.7308 24.70515 

14400 1897.838 49.21712 1387.2 88.76202 1103.254 49.59055 663.3073 25.90001 

15840 2192.933 50.00761 1417.628 96.79487 1219.884 37.18201 728.2232 7.558523 

17280 2273.458 54.19028 1690.565 92.1274 1339.694 48.14908 835.107 17.15923 

18720 2455.138 58.8904 1941.707 94.83173 1496.281 45.96452 998.5717 18.13985 

20160 2620.009 69.94227 2007.34 97.75641 1570.95 42.66226 1027.484 23.40242 

21600 2778.487 75.18483 2205.609 109.7756 1571.587 38.96942 1010.256 23.37843 

23040 2936.315 83.05151 2400.3 98.73798 1775.962 44.50168 1224.982 26.78544 

24480 3187.202 62.18066 2550.672 70.69311 1878.676 48.53942 1319.279 21.51884 
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เวลา 
(Min) 

Water Vapor Permeability (g/m ) 
1C:1S 1C:1S+5BC 1C:1S+15BC 1C:1S+25BC 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

30240 3947.724 119.5055 3225.172 35.55689 2264.522 45.40998 1680.176 38.50657 

31680 4004.592 128.3231 3386.783 57.07131 2439.442 67.75318 1737.955 44.97578 

33210 4164.415 127.5035 3492.448 73.69792 2411.55 64.81489 1702.181 49.6934 

34560 4305.402 158.2766 3716.318 95.45272 2595.754 76.56844 1890.132 53.32724 

36000 4459.694 135.7889 3775.721 93.02885 2580.864 90.74941 1964.403 78.30376 

37440 4670.747 132.4007 3840.152 85.05609 2655.435 99.0351 2133.193 72.33514 

38880 4693.475 122.5183 3846.538 69.71154 2746.029 61.67225 2199.276 82.15288 

40320 4703.191 114.8876 4081.39 78.50561 2738.248 51.66837 2155.719 97.18009 

41760 4907.671 94.56774 4170.567 95.41266 2909.528 55.40998 2212.041 101.7000 

43200 4891.745 119.2658 4270.385 89.63542 2976.403 67.75318 2258.159 109.9063 

44640 5081.286 126.1383 4232.925 91.86699 3137.898 64.81489 2398.474 114.9144 

46080 5177.904 110.1337 4393.666 97.89663 3081.324 66.56844 2356.234 118.9762 

47520 5244.017 103.4146 4313.902 91.30609 3122.623 60.74941 2399.527 127.0807 

48960 5303.187 102.8185 4366.05 88.76202 3144.099 69.0351 2436.747 140.2795 

50400 5472.754 104.7177 4476.466 99.13862 3288.174 41.67225 2576.735 140.1556 

51840 5461.996 110.0656 4489.827 101.9231 3277.181 41.66837 2543.938 139.6689 

53280 5444.459 109.7574 4501.103 121.3141 3220.018 45.40998 2489.78 139.68 

54720 5596.922 109.472 4595.086 145.8934 3225.809 67.75318 2535.751 139.5668 

56160 5542.33 104.7288 4501.567 145.4127 3277.243 64.81489 2499.172 139.6082 

57600 5672.674 104.614 4507.308 145.1923 3228.217 76.56844 2510.432 139.4286 
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ตารางผนวก ก.  ค่าการซึมผา่นไอนาํของแผน่คอมพอสิตระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานที
เสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส  % โดยนาํหนกั โดยเติมนาํมนัหอมระเหยปริมาณต่างๆ 

 

 

Time 

(min) 

Water Vapor Permeability (g/m ) 
15BC+0EO 15BC+0.5EO 15BC+1EO 15BC+2EO 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 0.514706 0.078798 0.551471 0.551471 0.518407 0.269188 0.175781 0.018414 

60 2.383578 1.981483 1.102941 0.367647 1.654428 0.945901 1.545215 0.570841 

180 5.845588 3.883297 2.205882 0.524641 4.410369 1.722606 4.356897 1.078295 

360 9.338235 3.672114 5.514706 1.102941 7.211062 1.643117 6.1875 1.680545 

720 15.69853 2.409686 9.926471 1.102941 10.66037 1.722606 8.155448 2.323699 

1440 37.91667 4.097546 22.61029 1.654412 22.5317 1.921753 20.16689 4.498844 

2880 87.38971 7.750373 45.40441 11.58088 45.26917 3.57048 44.55556 9.739566 

4320 130.7108 12.50919 81.61765 2.573529 74.09285 5.712646 70.54687 14.76819 

5760 259.0135 21.54873 167.4632 1.654412 149.3174 11.80975 135.5122 31.9129 

7200 401.5257 46.70181 260.8456 0.919118 229.9846 17.81707 201.4146 29.92412 

8640 514.3873 37.10244 345.0368 0.183824 301.9582 24.21745 275.2512 53.34864 

9360 630.4657 40.97526 425.5515 0.919118 372.0572 28.51775 326.4785 47.43572 

10080 852.7757 45.80398 511.0294 2.205882 447.5188 33.8409 407.3242 48.94836 

11520 870.3309 48.02701 593.7542 3.676471 516.8788 39.60627 506.543 46.31453 

12960 850.4779 49.42653 672.9779 5.698529 585.2239 42.3548 560.1172 45.82164 

14400 1103.254 49.59055 790.4779 6.433824 661.8074 46.45917 679.6289 46.99839 

15840 1219.884 37.18201 833.6397 0.551471 750.4405 25.04007 725.7227 56.25516 

17280 1339.694 48.14908 928.4926 10.84559 820.5244 35.16135 787.1484 50.89261 

18720 1496.281 45.96452 1065.441 12.13235 860.5793 56.92515 839.4141 53.14979 

20160 1570.95 42.66226 1099.816 13.78676 952.6823 58.91345 900.6445 57.21056 

21600 1571.587 38.96942 1234.265 15.80882 1075.531 60.79036 962.168 58.98934 

23040 1775.962 44.50168 1291.471 17.27941 1082.103 62.13826 998.7656 60.37358 
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Time 

(min) 

Water Vapor Permeability (g/m ) 
15BC+0EO 15BC+0.5EO 15BC+1EO 15BC+2EO 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

24480 1878.676 48.53942 1328.309 19.85294 1107.082 64.40897 1063.184 61.12249 

25920 1873.634 42.7443 1365.074 41.91176 1233.489 32.20325 1123.813 61.83943 

27360 2072.114 51.67225 1555.699 55.33088 1344.178 36.84641 1186.621 62.02196 

28800 2268.205 41.66837 1651.287 44.30147 1372.898 31.68427 1277.656 57.24393 

30240 2264.522 45.40998 1603.309 39.41176 1447.859 44.18305 1336.094 55.16558 

31680 2439.442 67.75318 1773.713 36.65441 1565.632 43.5459 1380.352 53.19341 

33210 2411.55 64.81489 1843.566 32.97794 1577.19 44.46688 1465.645 42.0015 

34560 2595.754 76.56844 2016.544 30.58824 1639.831 38.43441 1522.949 37.59261 

36000 2580.864 90.74941 1993.86 30.47794 1758.691 40.2805 1559.297 35.85258 

37440 2655.435 99.0351 2066.912 25.73529 1765.42 45.35652 1601.992 32.63177 

38880 2746.029 61.67225 2131.985 30.25558 1849.401 44.57551 1644.336 39.10189 

40320 2738.248 51.66837 2191.728 44.30147 1891.663 52.28569 1699.574 41.97004 

41760 2909.528 55.40998 2134.191 45.95588 1994.111 52.29767 1748.457 44.80468 

43200 2976.403 67.75318 2241.801 56.80147 2001.247 44.99323 1776.152 44.9536 

44640 3137.898 64.81489 2309.779 40.44118 2045.415 41.42002 1827.402 44.40114 

46080 3081.324 66.56844 2302.463 38.41912 2153.975 34.03961 1845.723 43.41228 

47520 3122.623 60.74941 2354.412 41.17647 2155.435 39.45929 1862.422 43.42111 

48960 3144.099 69.0351 2305.441 44.85294 2145.193 43.14738 1872.656 42.80132 

50400 3288.174 41.67225 2341.507 43.56618 2191.346 39.94993 1882.594 48.93906 

51840 3277.181 41.66837 2378.86 43.56618 2143.105 40.26159 1889.797 47.11555 

53280 3220.018 45.40998 2386.949 47.61029 2244.321 41.38978 1892.707 51.97818 

54720 3225.809 67.75318 2347.868 47.42647 2144.234 42.31371 1894.445 52.76025 

56160 3277.243 64.81489 2390.441 48.89706 2105.369 43.0152 1896.813 53.22642 

57600 3228.217 76.56844 2390.993 48.71324 2145.573 43.03893 1897.105 53.37874 
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ภาพผนวก ก.  กราฟ XRD ของแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานอตัราส่วน  : 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก ก.  กราฟ XRD ของแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานอตัราส่วน  :  
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ภาพผนวก ก.  กราฟ XRD ของแผน่ผสมระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานอตัราส่วน  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก ก.  กราฟ XRD ของเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส 
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ภาพผนวก ก.  กราฟ XRD ของแผน่คอมพอสิตระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรง
ดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส  % โดยนาํหนกั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพผนวก ก.  กราฟ XRD ของแผน่คอมพอสิตระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรง
ดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส  % โดยนาํหนกั 
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ภาพผนวก ก.  กราฟ XRD ของแผน่คอมพอสิตระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานที
เสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส  % โดยนาํหนกั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก ก.  กราฟ XRD ของแผน่คอมพอสิตระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานที
เสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส  % โดยนาํหนกั โดยมีนาํมนัหอมระเหยกานพลู .  % 

โดยปริมาตรเป็นสารตา้นเชือแบคทีเรีย  
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ภาพผนวก ก.  กราฟ XRD ของแผน่คอมพอสิตระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานที
เสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส  % โดยนาํหนกั โดยมีนาํมนัหอมระเหยกานพลู   % 

โดยปริมาตรเป็นสารตา้นเชือแบคทีเรีย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก ก.  กราฟ XRD ของแผน่คอมพอสิตระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานที
เสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส  % โดยนาํหนกั โดยมีนาํมนัหอมระเหยกานพลู   % 

โดยปริมาตรเป็นสารตา้นเชือแบคทีเรีย  
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ตารางภาคผนวก ก.4 จาํนวนโคโลนีทีนบัได ้หลงัการทดสอบสมบติัการตา้นเชือแบคทีเรียของแผน่
คอมพอสิตระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส  % 

โดยนาํหนกั  
 

1C:1S+15BC+0EO 

S.aureus E.coli 

53x10-7 , 42x10-7 8x10-9 , 5x10-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53x10-7 , 42x10-7 8x10-9 , 5x10-9 
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ตารางภาคผนวก ก.5 จาํนวนโคโลนีทีนบัได ้หลงัการทดสอบสมบติัการตา้นเชือแบคทีเรียของแผน่
คอมพอสิตระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส  % 

โดยนาํหนกั โดยมีนาํมนัหอมระเหยกานพลู .   % โดยปริมาตรเป็นสารตา้นเชือแบคทีเรีย 

 

1C:1S+15BC+0.5EO 

S.aureus E.coli 

13x10-7 , 9x10-7 8x10-8 , 7x10-8 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

16x10-8 , 12x10-8 8x10-8 , 7x10-8 
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ตารางภาคผนวก ก.6 จาํนวนโคโลนีทีนบัได ้หลงัการทดสอบสมบติัการตา้นเชือแบคทีเรียของแผน่
คอมพอสิตระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส  % 

โดยนาํหนกั โดยมีนาํมนัหอมระเหยกานพลู   % โดยปริมาตรเป็นสารตา้นเชือแบคทีเรีย 

 
1C:1S+15BC+1EO 

S.aureus E.coli 

51x10-6 , 42x10-6 x10-7 , 6x107 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

13x10-6 , 6x10-6 10x10-7 , 6x10-7 
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ตารางภาคผนวก ก.7 จาํนวนโคโลนีทีนบัได ้หลงัการทดสอบสมบติัการตา้นเชือแบคทีเรียของแผน่
คอมพอสิตระหวา่งแป้งมนัสาํปะหลงักบัไคโตซานทีเสริมแรงดว้ยเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลส  % 

โดยนาํหนกั โดยมีนาํมนัหอมระเหยกานพลู  % โดยปริมาตรเป็นสารตา้นเชือแบคทีเรีย 

 

1C:1S+15BC+2EO 

S.aureus E.coli 

17x10-5 , 19x10-5 3x10-6 , 4x10-6 

s 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

12x10-5 , 10x10-5 9x10-6 , 6x10-6 
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ภาคผนวก ข 

การคาํนวณ 
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การคํานวณจํานวนโคโลนีต่อมิลลลิติร และ %การต้านทานแบคทเีรีย 

 จาํนวนโคโลนี (CFU/ml) = 
จาํนวนโคโลนีเฉลียทีนบัได้

ระดบัการเจือจาง ปริมาณของเชือทีหยด
 (ข. ) 

 %การตา้นทานแบคแบคทีเรีย  =  X 100  (ข. ) 

โดยที A คือ จาํนวนของกลุ่มเชือต่อมิลลิลิตรของแผน่คอมพอสิตทีไม่เติมนาํมนัหอมระเหย 

     B คือ จาํนวนของกลุ่มเชือต่อมิลลิลิตรของแผน่คอมพอสิตทีเติมนาํมนัหอมระเหย 

ตวัอยา่งการคาํนวณ 
 แผน่คอมพอสิตทีไม่เติมนาํมนัหอมระเหยกานพลู โดยเมือนาํมาทดสอบการยบัยงัเชือ S. 
aureus จะมีระดบัการเจือจาง  เท่า  และสามารถนบัจาํนวนโคโลนีได ้  และ  โคโลนี 

 แผน่คอมพอสิตทีเติมนาํมนัหอมระเหยกานพลู . % โดยปริมาตร เมือนาํมาทดสอบการ
ยบัยงัเชือ S. aureus จะมีระดบัการเจือจาง  เท่า และสามารถนบัจาํนวนโคโลนีได ้  และ  
โคโลนี 

1. คาํนวณจาํนวนโคโลนี (CFU/ml) ของแบคทีเรียในสูตรทีไม่ใส่สารตา้นแบคทีเรียจาก
สมการ ข.  

จาํนวนโคโลนี (CFU/ml) =  = 9.5 x 108 

2. คาํนวณจาํนวนโคโลนี (CFU/ml) ของแบคทีเรียในสารตวัอยา่ง 

จาํนวนโคโลนี (CFU/ml) =  = 2.2 x 108 

3. คาํนวณ %การยบัยงัแบคทีเรียจากสมการที ข.  

 %การยบัยงัแบคทีเรีย =  x 100 = 76.84 % 
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ภาคผนวก ค 
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ค-1 การประชุมวชิาการ Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 

(PACCON2015) 
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