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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันมีการกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของโรคใหม่ๆที่เกิดจาก

อาหารที่ปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรค งานวิจัยนี้จึงสร้างฟิล์มพลาสติกชีวภาพเพ่ือใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรค ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ แบคทีเรียก่อโรคที่ถูกศึกษา
ถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ แบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบ 

แคปไซซัมโอลีโอเรซิน (Capsicum oleoresin, CO)  สกัดจากพริกกับตัวท าละลายเพ่ือใช้เป็นสาร
ต้านแบคทีเรียจากธรรมชาติ สารสกัดแคปไซซัมโอลีโอเรซินถูกฝากไว้ในรูพรุนของซิลิกาอย่างสมบูรณ์ (SiCO) 
ท าการผสมแคปไซซัมโอลีโอเรซินในรูพรุนของซิลิกากับพอลิแลคติกแอซิด (Polylactic acid, PLA) โดย
เครื่องผสมแบบปิด (Internal Mixer) ที่อัตราส่วนของแคปไซซัมโอลีโอเรซินในรูพรุนของซิลิกา 0.77 1.54 
และ 3.08 wt% ตามล าดับ เพ่ือผลิตเป็นฟิล์มพอลิแลคติกแอซิด/แคปไซซัมโอลีโอเรซิน โดยศึกษาการต้าน
แบคทีเรีย สัณฐานวิทยา สมบัติทางกลและทางความร้อน ผลทดสอบการต้านแบคทีเรียของแคปไซซัมโอลี
โอเรซินมีประสิทธิภาพสูงกว่าฟิล์มพอลิแลคติกแอซิด/แคปไซซัมโอลีโอเรซิน และเมื่อความเข้มข้นของแคปไซ
ซัมโอลีโอเรซินมากขึ้นส่งผลให้สามารถต้านแบคทีเรียได้ดีขึ้น โดยที่ฟิล์มพอลิแลคติกแอซิดธรรมดาไม่สามารถ
ต้านแบคทีเรียได้ ความต้านทานแรงดึงและโมดูลัสแรงดึงของฟิล์มพอลิแลคติกแอซิด/แคปไซซัมโอลีโอเรซิน 
0.77 wt% มีค่าสูงกว่าฟิล์มพอลิแลคติกแอซิดเล็กน้อย แต่ความต้านทานแรงดึงและโมดูลัสแรงดึงของฟิล์มพอ
ลิแลคติกแอซิด/แคปไซซัมโอลีโอเรซินไม่ต่างจากฟิล์มพอลิแลคติกแอซิดอย่างมีนัยส าคัญ ฟิล์มพอลิแลคติกแอ
ซิด/แคปไซซัมโอลีโอเรซินมีการยืดตัว ณ จุดขาดสูงกว่าฟิล์มพอลิแลคติกแอซิด ค่าความแข็งของพอลิแลคติก
แอซิด/แคปไซซัมโอลีโอเรซินนั้นมีค่าต่ ากว่าพอลิแลคติกแอซิด เนื่องจากแคปไซซัมโอลีโอเรซินในรูพรุนของซิ
ลิกาเพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับพอลิเมอร์เมทริกซ์ และยังพบว่าการเติมแคปไซซัมโอลีโอเรซินในรูพรุนของซิลิกา
เข้าไปในพอลิแลคติกแอซิด ไม่ได้ลดเสถียรภาพทางความร้อนของพอลิแลคติกแอซิดอย่างมีนัยส าคัญ สามารถ
สรุปได้ว่าฟิล์มพอลิแลคติกแอซิด/แคปไซซัมโอลีโอเรซิน 3.08 wt% คือคอมปาวด์ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการ
ต้านแบคทีเรีย 
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Abstract 
There are concerns about food safety due to increase of new food-borne disease 

outbreaks caused by pathogenic microorganisms. Therefore, this work was created to 
produce antibacterial film for food packaging to inhibit growth of spoilage and pathogenic 
microorganisms. The studied pathogenic bacteria were divided into two main groups; 
bacteria gram positive and bacteria gram negative. 

The extracted capsicum oleoresin (CO) from chili acting as natural antibacterial 
substance was impregnated in the porous of silica (SiCO). SiCO was compounded with 
Polylactic acid (PLA) by internal mixer at content 0.77 wt%, 1.54 wt% and 3.08 wt% 
respectively. The SiCO/PLA compounding films were studied the influence on inhibition 
growth of bacteria, morphology, mechanical and thermal properties. The antibacterial test of 
the compounded film was compared with virgin CO. It was found that an increase in amount 
of SiCO did not contribute significantly to improve antibacterial efficiency for SiCO contents 
1.54 wt% and 3.08 wt%. For the compounded films, an increase in content of SiCO in PLA 
matrix developed the increaser in inhibition zone. The related results showed that inhibition 
bacteria performance of the virgin CO was better than that of the compounded films. The 
tensile strength and tensile modulus of the compounded films and neat PLA film were not 
different significantly with additionally small amount of SiCO. The elongation at break of the 
compounded films was higher than that of neat PLA film, due to CO increased chain 
mobility of PLA. Hardness of neat PLA was higher than of PLA compounds. The different 
intensity of SiCO in PLA matrix did not effect on hardness. It can be summarized that the 
optimum content of SiCO for both antibacterial and mechanical properties was 3.08 wt%.  
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