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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ศึกษาผลของน้ํามันหอมระเหยชนิดยูจีนอลตอสมบัติทางกล ทางความรอนและการตานจุลินทรียของฟลม

พลาสติกชีวภาพชนิดพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (Poly(butylene succinate), PBS) โดยแปรผันปริมาณยูจีนอลตั้งแต 2 ถึง 10wt% 

ผลการทดสอบสมบัติทางกลแสดงใหเห็นวาฟลม PBS มีคาความทนแรงดึงลดลงตามปริมาณยูจีนอลที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ความยืด

สูงสุด ณ จุดขาดนั้นมีคาเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณของยูจีนอลที่เติมลงไปซึ่งเปนผลมาจากปรากฏการณการเสริมสภาพพลาสติกซึ่งยู

จีนอลไปหลอลื่นสายโซโมเลกุลของ PBS ผลการศึกษาสัณฐานวิทยาของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่ผสมยูจีนอลซึ่งเกิดเปนพื้นผิวที่มี

ความขรุขระมากข้ึนจากการยืดตัวในระดับจุลภาคของพลาสติก (Plastic deformation) การเติมยูจีนอลนั้นสงผลให PBS มีความ

เปนอสัณฐานมากขึ้นซึ่งเปนผลมาจากคารอยละของความเปนผลึกที่ลดลงประมาณ 5% ผลการทดสอบการตานจุลินทรียพบวา

ฟลมเกิดบริเวณการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ที่ปริมาณยูจีนอล 8 และ 10wt% 

ตามลําดับ 

คําสําคัญ: พลาสติกชีวภาพ; การตานจุลินทรยี; น้ํามันหอมระเหย; สมบัติทางกล; สมบตัิทางความรอน 
 

Abstract 

This study investigates the effect of eugenol essential oil on the mechanical, thermal and antimicrobial 

properties of biodegradable poly(butylene succinate) (PBS) film. Eugenol was added to PBS from 2 to 10 wt%. 

Mechanical test results revealed that the tensile strength of PBS reduced with increasing eugenol 

concentrations. The elongation at break was found to increase with increasing eugenol content due to the 

plasticization effect and the PBS chains lubrication. The increased toughness correlated to the increased the 

roughness of the fracture surfaces and the occurrence of the plastic deformations. Adding eugenol to PBS was 

found to increase the amorphous region, which reflected as the reduced degree of crystallinity by 5%. The 

antimicrobial activity indicated that the inhibition zone was observed at 8wt% and 10wt% eugenol for 

Staphylococcus aureus and Escherichia coli respectively. 
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1. บทนํา 
 การเสื่อมเสียของอาหารนั้นเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ไดแก การเสื่อมเสียเนื่องจากจุลินทรีย การเสื่อมเสียทางกายภาพ 

การเสื่อมเสียเนื่องจากเอนไซมและการเสื่อมเสียทางเคมี ซึ่งการเสื่อมเสียเหลานี้มั กเกิดขึ้นในระหวางกระบวนการขนสง 

กระบวนการวางขึ้นช้ันและกระบวนการเก็บรักษาอาหารกอนที่จะสงไปถึงมือผูบริโภค อยางไรก็ตาม สาเหตุหลักของการเสื่อมเสีย

ของอาหารที่มักพบไดโดยทั่วไป คือ การเสื่อมเสียที่มาจากการเจริญของจุลินทรียหรือเรียกวาเกิดการเนาเสีย [1] แนวทางหนึ่งที่

นิยมใชกันในปจจุบัน คือ การใสสารกันบูดเพื่อตานการเจริญเติบโตของจุลินทรียเพื่อยืดอายุของอาหารไดนานยิ่งขึ้น โดยสารกันบูด

ที่นิยมใชในอุตสาหกรรมอาหารมีหลายชนิด ไดแก กรดเบนโซอิก (Benzoic  acid) กรดซอรบิก (Sorbic  acid) และสารในกลุม

พาราเบน (Paraben) เปนตน มีหลายงานการวิจัยที่ระบุวาหากรางกายไดรับสารกันบูดในปริมาณนอยรางกายจะสามารถกําจัด

ออกไดทางปสสาวะ แตถาไดรับตอเนื่องในปริมาณมากจะทําใหตับและไตทํางานหนักและหากกําจัดออกจากรางกายไมหมดก็จะ

สะสมในรางกายสงผลเสียตอประสทิธิภาพการทํางานของตับและไต ในกรณีรายแรงอาจทําใหเกดิการเจ็บปวยดวยอาการตับและไต

พิการ [2],[3] โดยการใสสารกันบูดลงในอาหารนั้นตองเปนไปตามขอกําหนดขององคการอาหารและยา ดวยเหตุเหลานี้การใสสาร

กันบูดโดยตรงในอาหารนั้นจึงไมเปนท่ียอมรับของผูบริโภค 

 ในอดีตการเกิดอันตรกิริยาใดๆระหวางอาหารกับบรรจุภัณฑนั้นเปนสิ่งที่ไมยอมรับเนื่องจากคาดวาทําใหอาหารเกิดการ

เปลี่ยนสภาพ เชน รสชาติ สีหรือกลิ่น แตในภายหลังมีหลายรายงานการวิจัยระบุวาการเกิดอันตรกิริยาบางอยางนั้นไมสงผลตอ

สมบัติของอาหารทั้งยังสามารถชวยยืดอายุของอาหารไดจึงเปนที่มาของการผลิตบรรจุภัณฑตานจุลินทรียเพื่อยืดอายุของอาหาร 

อยางไรก็ตาม บรรจุภัณฑในยุคใหมนอกจากความสามารถในการตานจุลินทรียแลวยังตองมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอีกดวย 

ดังนั้น การพัฒนาบรรจุภัณฑตานจุลินทรียที่สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพคาดวาจะเปนทางเลือกที่ดีทั้งในดานของการยืดอายุ

ผลิตภัณฑอาหารและความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 ในอดีตที่ผานมา มีหลายงานวิจัยไดพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อตานจุลินทรียทั้งในกลุมพอลิเมอรจากปโตรเลียมและพอลิเมอร

ยอยสลายทางชีวภาพ การผสมสารตานจุลินทรียชนิดไนซินลงในพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดนั้นพบวาอัตราการเจริญเติบโต

ของแบคทีเรีย Listeria monocytogenes มีคาลดลง 67.5% เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฟลมที่ไมไดเติมไนซิน [5] นอกจากนี้ยังมี

รายงานการศึกษาการใชน้ํามันหอมระเหยชนิดไทมอลในฟลมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (Poly(butylene succinate), PBS) และพบวา

มีความสามารถในการตานจุลินทรียทั้ง Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ได  

 ยูจีนอลนั้นเปนสารที่สกัดไดจากน้ํามันหอมระเหย โดยเฉพาะจากกานพลูและอบเชย มีฤทธิ์เปนสารตานอนุมูลอิสระ 

สามารถทําลายเช้ือราและแบคทีเรียที่ทําใหอาหารเนาเสียรวมทั้งจุลินทรียกอโรคไดหลายชนิด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

อิทธิพลของน้ํามันหอมระเหยชนิดยูจีนอลตอสมบัติทางกล ทางความรอนและการตานจุลินทรียของพลาสติกชีวภาพชนิด PBS 

การศึกษาในงานวิจัยนี้ครอบคลุมการทดสอบความตานทานแรงดึง อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะ รอยละความเปนผลึกและ

ประสิทธิภาพในการตานเชื้อจุลินทรียแกรมบวกและแกรมลบเมือ่ผสมยูจีนอลลงในฟลม PBS เพื่อนําไปประยุกตใชเปนบบรรจภุณัฑ

อาหาร  

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพื่อศึกษาอิทธิพลของน้ํามันหอมระเหยชนิดยจูีนอลตอสมบตัิทางกล ทางความรอนและการตานจลุินทรียของฟลม PBS 
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3. ขอบเขตการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของน้ํามันหอมระเหยชนิดยูจีนอลตอสมบัติทางกล ทางความรอนและการตานจุลินทรียของ

พลาสติกชีวภาพชนิด PBS เกรดเปาฟลม การดําเนินงานวิจัยเริ่มจากการผสมแหงและหลอมผสมสูตรองคประกอบดวยเครื่องอัดรดี

เกลียวหนอนคู (Twin screw extruder) โดยแปรผันปริมาณยูจีนอลที่ระดับความเขมขน 2 4 6 8 และ 10wt% จากนั้นนํามา

วิเคราะหความตานทานแรงดึง อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะ รอยละของผลึกและการตานเช้ือจุลินทรียดวยวิธีการวัดบริเวณยับยัง้เช้ือ 

(Inhibition zone) สําหรับนําไปประยุกตใชเปนบรรจุภัณฑอาหาร 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

4.1 วัตถุดิบ 

 พอลิเมอรเมทริกซที่ใชในงานวิจัยนี้คือ PBS เกรดเปาฟลม (FZ91PM) ผลิตโดยบริษัท PTT MCC Biochem จํากัด PBS ที่

ใชในงานวิจัยนี้มีความหนาแนน 1.24 g/cm3 อุณหภูมิในการหลอมเหลว 115-120◦C น้ํามันหอมระเหยยูจีนอล (Eugenol, EU) 

หรือ 2-Methoxy-4-(prop-2-en-1-yl)phenol จําหนายโดย บริษัท ยูแอนดวี โฮลดิ้ง จํากัด ยูจีนอลมีจุดเดือด 254 °C ความ

หนาแนน 1.06 g/cm³ ภาพที่ 1-2 แสดงโครงสรางทางเคมีของ PBS และยูจีนอล 

4.2 กระบวนการขึน้รูปแผนฟลมตานจุลินทรีย 
 ในการผลิตฟลมตานจุลินทรียนั้นแบงกระบวนการดําเนินงานออกเปน 3 ขั้นตอนไดแก ขั้นตอนที่ 1 เปนการอบเม็ด PBS 

ดวยเตาอบสูญญากาศ(Memmert รุน VO200) เพื่อกําจัดความชื้นจากเม็ด PBS ณ อุณหภูมิ 65°C เปนเวลา 12 ช่ัวโมง ขั้นตอนท่ี 

2 เปนการผสมแหง PBS และยูจีนอลดวยอัตราสวนยูจีนอล 2 4 6 8 และ 10wt% จากนั้นหลอมผสม PBS และยูจีนอลดวย

อัตราสวนดังกลาวโดยใชเครื่องอัดรีดเกลียวหนอนคู (CHAROEN TUT รุน CTE-D16L32) เพื่อขึ้นรูปเปนแผนฟลมบางความหนา 

500Pm จากนั้นนําช้ินงานท่ีไดจากการขึ้นรูปไปทดสอบสมบัติทางกล ทางความรอน สัณฐานวิทยาและการตานจุลินทรีย 

 

 
ภาพท่ี 1: โครงสรางทางเคมีของ PBS 

 

 
ภาพท่ี 2: โครงสรางทางเคมีของยจูีนอล 
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4.3 การทดสอบและพิสูจนคุณลักษณะของแผนฟลมตานจุลนิทรีย 
 4.3.1 การทดสอบความตานทานแรงดึงทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D882 โดยใชเครื่องทดสอบสมบัติของวัสดุ 

(Universal testing machine) ยี่หอ Instron รุน 5966 ดวยอัตราเร็ว 5 mm/min ระยะความยาวเกจ 1 in  

 4.3.2 การทดสอบสมบัติทางความรอนของฟลม PBS ผสมยูจีนอลใชเครื่องทดสอบสมบัติทางความรอน (Differential 

scanning calorimeter, DSC) ยี่หอ Perkin Elmer รุน DSC6000 การทดสอบแบงเปน 5 ขั้นตอน ไดแก การใหความรอนของ

ตัวอยางจากอุณหภูมิหองไปจนถึง 150 °C ดวยอัตรา 10°C/min จากนั้นใหความรอนดวยอุณหภูมิคงที่เปนเวลา 5 นาที เพื่อลบ

ความจําของสายโซโมเลกุล (Thermal history) จากนั้นลดอุณหภูมิจาก 150°C ไปจนถึง 0°C และรักษาไวท่ีอุณหภูมิคงท่ีเปนเวลา 

5 นาที ขั้นตอนสุดทายใหความรอนของตัวอยางจาก 0°C ไปจนถึง 150°C ดวยอัตรา 10°C/min ขอมูลที่ไดจากเครื่อง DSC ไดแก 

อุณหภูมิการตกผลึก (Crystallization temperature, Tc) อุณหภูมิการหลอมเหลว (Melting temperature, Tm) ทั้งนี้การหาคา

รอยละของผลึก (Degree of crystallinity, Xc) คํานวณโดยใชพื้นที่ใตกราฟของอุณหภูมิการหลอมเหลวดวยสมการที่ (1) [5] 

 

𝑋 = ∆
×∆ 0

× 100         (1) 

 

 โดยที่ 'Hm คือ เอนทาลปของการหลอมเหลว 'H0 เอนทาลปของการหลอมเหลวของ PBS ที่ตกผลึก 100% มีคา 200J/g 

และ xPBS คือ สัดสวนมวลของ PBS ในสูตรองคประกอบ [5] 

 4.3.3 โครงสรางในระดับจุลภาคของ PBS ที่ผสมยูจีนอลทดสอบดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบเลื่อนกราด (Field-

emission scanning electron microscope, FE-SEM) ยี่หอ Hitachi รุน S-4700 การเตรียมช้ินงานทดสอบทําโดยการหัก

ช้ินงานในไนโตรเจนเหลว จากนั้นนําไปเคลือบทองดวยความหนา 30 อังสตรอมกอนจะนําเขาไปสองดวยกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอน 

 4.3.4 การทดสอบการตานเชื้อจุลินทรีย 

  การทดสอบการตานเชื้อจุลินทรียในงานวิจัยนี้ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังน้ี 

  4.3.4.1 การเตรียมแบคทีเรียทดสอบใชแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ที่มีอายุไมเกิน 

24 ช่ัวโมงและมีความเขมขนของเช้ือปริมาณ 105 – 107 cells/cm3 ดําเนินการเตรียมโดย 1) เขี่ยโคโลนีของเช้ือแบคทีเรียที่ตอง

การทดสอบที่เพาะเลี้ยงไวในจานอาหารเลี้ยงเช้ือที่มีอายุประมาณ 24 ช่ัวโมง ประมาณ 2-3 โคโลนีจากนั้นนํามาใสในอาหารเลี้ยง

เช้ือที่เตรียมไวในหลอดทดลองหลอดละ 2 cm3 2) นําหลอดอาหารเลี้ยงเช้ือในขอ 1) ไปเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 37◦C เปนเวลา 24 

ช่ัวโมง 3) นําเชื้อที่เพาะเลี้ยงไดมาเจือจางใหไดจํานวนแบคทีเรีย 105–107cells/cm3 โดยเจือจางดวยอาหารเลี้ยงเช้ือแลวนําไปวัด

ความขนุใหไดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร อยูในชวง 0.1-0.9 

  4.3.4.2 ทําการทดสอบการตานเชื้อจุลินทรียโดยวิธี Agar diffusion โดยใช อาหาร Plate count agar (PCA)  

  4.3.4.3 วิธีเพาะแบคทีเรียลงบนอาหารทดสอบดําเนินการโดยใชไมพันสําลีที่ปราศจากเช้ือชุบแบคทีเรียที่ท่ีมีปริมาณ

เช้ือ 105 – 107 cells/cm3 จากนั้นเกลี่ยเช้ือใหทั่วบนผิวอาหารเลี้ยงเช้ือทิ้งไวประมาณ 3 - 5 นาทีเพื่อใหสวนผิวหนาของอาหาร

เลี้ยงเช้ือแหง 
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  4.3.4.4 การทดสอบการตานเช้ือจุลินทรียบนจานเลี้ยงเช้ือ ดําเนินการโดยนําฟลม PBS ที่ผสมมยูจีนอลและตัดเปน

วงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 1cm มาวางบนจานเลี้ยงเชื้อ จากนั้นนําไปบมที่อุณหภูมิ 35-37◦C เปนเวลา 48 ช่ัวโมงแลวนํามา

วัดเสนผานศูนยกลางของบริเวณที่ยับยั้ง (Inhibition zone) เพื่อนําไปคํานวณเสนผานศูนยกลางการยับยั้งเช้ือตอไป 

  4.3.4.5 การทดสอบการการยับยั้งเช้ือจุลินทรียทดสอบดวยวิธีการสังเกตบริเวณการยับยั้งเช้ือ (Inhibition zone) ซึ่งเปน

พื้นที่ท่ีจุลินทรียไมสามารถเจริญไดรอบช้ินงานทดสอบซึ่งเกิดจากการปลดปลอยสารตานจุลินทรียออกจากฟลม โดยใชสมการที่ (2)  

𝐷 = 𝐷 − 𝐷           (2) 

   โดย D คือเสนผานศูนยกลางการยับยั้งเช้ือ DC คือ การวัดเสนผานศูนยกลางบริเวณยับยั้งเช้ือ และ DS เสน

ผานศูนยกลางของช้ินงานทดสอบ  

  จุลินทรียที่ใชในการทดสอบเปนเชื้อกอโรค 2 ชนิดไดแก Staphylococcus aureus และ Escherichia coli 

โดยเช้ือแบคทีเรียทั้งสองไดรับมากจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

 

4.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 คาที่รายงานของผลการทดสอบสมบัติเชิงกลและการตานจลุินทรียมาจากการหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก

การทดสอบซ้าํจํานวน 5 ครั้งตอสตูรองคประกอบ 
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ภาพท่ี 3: ความตานทานแรงดึงและความยืดสูงสุด ณ จุดขาดของฟลม PBS ที่ผสมยูจีนอล 

 

5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

5.1 ผลการทดสอบสมบัติทางกลและสัณฐานวิทยา 
 ผลการทดสอบความตานทานแรงดึง (Tensile strength) และความยืดสูงสุด ณ จุดขาด (Elongation at break) ของฟลม 

PBS ที่ผสมดวยยูจีนอลแสดงดังภาพที่ 3 โดยภาพรวมแลว PBS มีความตานทานแรงดึงลดลงตามปริมาณของยูจีนอลที่มีความ

เขมขนสูงขึ้น โดยคาความตานทานแรงดึงลดลงจาก 25.4 MPa ใน PBS บริสุทธิ์ เปน 21.2 MPa เมื่อเติมยูจีนอล 10wt% หรือคิด

เปนการลดลงประมาณ 16% ในทางกลับกันคาความยืดสูงสุด ณ จุดขาดนั้นมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณยูจีนอลที่ เพิ่มขึ้น โดยคา

ดังกลาวเพิ่มขึ้นจากความยืดสูงสุด ณ จุดขาด 14.9% เปน 25.2% เมื่อเติมยูจีนอล 10wt% เชนเดียวกัน ผลจากการเติมยูจีนอล
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แสดงใหเห็นวาฟลม PBS นั้นมีความเหนียวและนุมขึ้นจากการที่ยูจีนอลประพฤติตัวเปนสารเสริมสภาพพลาสติกเขาไปแทรกอยู

ระหวางสายโซโมเลกุลของ PBS และชวยหลอลื่นสายโซใหสามารถคลายตัวไดอยางรวดเร็วเมื่อถูกแรงดึงมากระทํา [5] ผลการวิจัย

ดังกลาวนั้นสอดคลองกับงานวิจัยอ่ืนท่ีไดมีการตีพิมพมากอนหนานี้ ในฟลม PBS ที่ผานการผสมสารตานจุลินทรียชนิดไทมอลพบวา

คาความตานทานแรงดึงนั้นลดลงตามปริมาณของไทมอลที่เพิ่มขึ้นในขณะที่คาความยืดสูงสุด ณ จุดขาดมีคาเพิ่มสูงขึ้น [6] 

 
ภาพท่ี 4: โครงสรางระดับจลุภาคของฟลม PBS ที่ผสมยูจีนอลปริมาณ 2-10wt% 

 

 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาโครงสรางในระดับจุลภาครวมดวยจะเห็นไดวาพื้นที่ผิวของการแตกหักของ PBS นั้นมีความขรุขระเพิ่ม

มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นผิวการแตกหักของ PBS บริสุทธิ์ นักวิจัยหลายกลุมเช่ือวายิ่งความขรุขระของพื้นผิวที่การแตกหักมี

มาก วัสดุนั้นก็จะมีความเหนียวเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากพลังงานท่ีตองใชในการทําใหวัสดุแตกหักนั้นมีมากข้ึน [7],[9]  

 
ภาพท่ี 5: พฤติกรรมทางความรอนของฟลม PBS ที่ผสมยูจีนอลปริมาณ 2-10wt% (ก) พฤติกรรมการเกดิผลึกและ (ข) พฤติกรรม

การหลอมเหลว 

 

  



การประชมุวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษาแหงชาติ ครั้งที ่47 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  โดย มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม  

 

 
Page 1378 

5.2 ผลการทดสอบสมบัติทางความรอน 

 ผลของการทดสอบสมบัติทางความรอนของฟลม PBS แสดงในภาพที่ 5 และตารางที่ 1 แสดงคาอุณหภูมิการเกิดผลึก (Tc) 

อุณหภูมิการหลอมเหลว (Tm) ที่อานคาจากภาพที่ 5 และคารอยละของผลึก (Xc) ที่คํานวณจากสมการที่ (1) PBS บริสุทธิ์นั้นเกิด

ผลึกที่อุณหภูมิประมาณ 69◦C เมื่อผสมยูจีนอลลงไปใน PBS สงผลใหอุณหภูมิการเกิดผลึกนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ 12-15◦C ในทุก

ความเขมขนของยูจีนอล ในขณะที่คา Tm นั้นมีคาลดลงเล็กนอยในทุกสูตรองคประกอบ เมื่อพิจารณารอยละของผลึกแลวพบวา

ความเปนผลึกของ PBS ลดลงเนื่องจากการที่ยูจีนอลเขาไปแทรกระหวางสายโซโมเลกุล PBS และไปขัดขวางการเกิดผลึกซึ่งเปน

ปรากฏการณที่สามารถพบไดในการเติมสารกลุมน้ํามัน ไตรกลีเซอไรดหรือสารอื่นๆที่มีสมบัติความเปนสารเสริมสภาพพลาสติกได 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ PBS ที่ผสมน้ํามันหอมระเหยชนิดอื่นแลวพบวารอยละของผลึกของ PBS นั้นลดลงเชนเดียวกันเมื่อ

ผสม ไทมอล (Thymol) [6] คารวาครอล (Cavacrol) [10] และควิโนโลน (Quinolone) [11] 

 

ตาราง 1: อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะและรอยละความเปนผลึกของ PBS ที่ผสมยูจีนอล 

ปริมาณยูจีนอล (wt%) Tc (◦C) Tm1 (◦C) Tm2 (◦C) Xc (%) 

PBS บริสุทธ์ิ 69.66 - 115.0 54.24 

2 85.73 103.9 114.0 53.36 

4 85.01 103.6 113.6 52.08 

6 84.88 103.4 113.6 50.56 

8 83.68 101.4 111.6 50.10 

10 83.49 101.2 111.8 49.65 

 
ภาพท่ี 6: การตานจลุินทรียของแผนฟลม PBS ที่ผสมยูจีนอล (Eugenol, EU) ตอ Staphylococcus aureus และ Escherichia 

coli 
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ตาราง 2: เสนผานศูนยกลางบริเวณการยับยัง้เชื้อ (D) ของแผนฟลม PBS ที่ผสมยูจีนอลตอ Staphylococcus aureus และ 

Escherichia coli 

ปริมาณยูจีนอล (wt%) 
D (cm) 

Staphylococcus aureus Escherichia coli 
PBS บริสุทธิ ์ - - 

2 - - 

4 - - 

6 - - 

8 0.59 ± 0.07 - 

10 1.14 ± 0.03 0.95 ± 0.06 

 

5.3 ผลการทดสอบการตานจุลินทรีย 
 ผลการศึกษาการยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียทดสอบโดยใชวิธีการวัดเสนผานศูนยกลางบริเวณการยับยั้งเช้ือ 

(Inhibition zone) ตามภาพที่ 6 และผลการคํานวณคา D แสดงดังตารางที่ 2  เมื่อพิจารณาอิทธิพลของความเขมขนยูจีนอลตอ

การยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus เริ่มพบบริเวณการยับยั้งเช้ือแบคทีเรยีที่ความเขมขน 8wt% ขึ้นไป ในขณะ

ที่บริเวณการยับยั้งเช้ือตอแบคทีเรีย Escherichia coli พบที่ความเขมขน 10wt% เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันแลวพบวาฤทธิ์ตาน

เช้ือจุลินทรียของยูจีนอลในฟลม PBS ตอ Escherichia coli นั้นมีประสิทธิภาพต่ํากวา Staphylococcus aureus ทั้งนี้เนื่องจาก 

Escherichia coli เ ป นแบคที เ รี ยแกรมลบซึ่ ง มี เ ยื่ อ ช้ันนอก  (Outer membrane) และมี ส ารลิ โพพอลิ แซ็ กคาร ไ รด  

(Lipopolysaccharide) ทําหนาที่ก้ันการซึมผานของสารไดดี ในขณะที่แบคทีเรียแกรมบวกไมมีเยื่อช้ันนอกและสารกั้นการซึมผาน

นี้ สงผลให Escherichia coli มีความทนทานตอสารตานจุลินทรียมากกวาแบคทีเรียแกรมบวกอยาง Staphylococcus aureus 

ทั้งนี้ในกรณีที่ตองการตานเชื้อแบคทีเรียแกรมลบควรใชปริมาณสารตานจุลินทรียสูงขึ้น [10],[11],[12] 

 

6. สรุปผล 

 งานวิจัยนี้ไดเตรียมฟลม PBS ตานจุลินทรียดวยยูจีนอล โดยแปรผันปริมาณสารตานจุลินทรีย 2-10wt% ผลการวิจัยพบวา

ฟลม PBS มีความเหนียวและนุมมากข้ึนจากการผสมยูจีนอลลงไปซึ่งเปนผลมาจากการเสริมสภาพพลาสติกโดยคาความทนแรงดึง

ลดลงตามปริมาณยูจีนอลที่เติมลงไป ในขณะที่ความยืดสูงสุด ณ จุดขาดนั้นมีคาเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณของยูจีนอลที่เติมลงไป ดาน

สมบัติทางความรอนพบวาอุณหภูมิการหลอมเหลวเกิดการปลี่ยนแปลงเล็กนอยในขณะที่อุณหภูมิการเกิดผลึกมีคาสูงขึ้นโดยที่รอย

ละของความเปนผลึกลดลงประมาณ 5% ผลการทดสอบบริเวณการยับยั้งเช้ือพบวาฟลมเริ่มเกิดบริเวณการยับยั้งเช้ือกับ 

Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ที่ปริมาณยูจีนอล 8 และ 10wt% ตามลําดับ 

 

7. ขอเสนอแนะ 

 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาผลของปรมิาณของยูจีนอลตอสมบัติของฟลม PBS เพื่อใหไดปริมาณยจูีนอลทีเ่หมาะสมเทานั้น ทั้งนี้

ในสวนตอไปควรเปนการขึ้นรูปบรรจุภณัฑตานจุลินทรยีเพื่อนําไปทดสอบจริงในอาหารและการประเมินความปลอดภัย 

 



การประชมุวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษาแหงชาติ ครั้งที ่47 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  โดย มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม  
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8. กิตติกรรมประกาศ 

 คณะผูวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือในการสนับสนุนการทําวิจัยและขอขอบคุณคณะ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการเอื้อเฟออุปกรณการทดสอบสมบัติเชิงกล 

สมบัติเชิงความรอนและการตานเชื้อจุลินทรีย 
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