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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้สนใจเตรียมฟลิ์มบรรจทุี่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม ทีม่ีสมบัติการป้องกันการผ่านของแสง ความ 
ช้ืน และต้านเช้ือจุลชีพ เพื่อยืดอายุของอาหารจากพอลิเมอรผ์สมระหว่างพอลิแลคติกแอซิด (Poly(lactic 
acid), PLA) ยางธรรมชาติ (Natural rubber, NR) และไคโตซานดัดแปรหรือไคโตซานกร๊าฟพอลิอะไครลามิโด-
2-เมทิลโพรเพนซลัโฟนิก (Chitosan-g-PAMPs, Cg) ที่มีการคีเลตร่วมกับซิลเวอร์ไอออน (Ag+) อัตราส่วนต่าง ๆ 
ของ NR และ Cg (NR:Cg) ถูกผสมในสภาวะน้ ายาง หลงัจากแห้ง NR:Cg จะถูกน าไปฟอรม์คีเลตร่วมกบั Ag+ 
(NR:Cg-Ag+) ท าการผสม NR:Cg/NR:Cg-Ag+ ร่วมกบั PLA ในสภาวะหลอมด้วยเครือ่งอัดรีดเกลียวหนอนคู่ 
จากนั้นจงึท าการเป่าโดยเครื่องเป่าฟลิ์ม จากผลการทดลองพบว่า NR และ Cg สามารถผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียว
ได้ในสภาวะน้ ายาง สมบัติด้านการยืดตัวออกของพอลิเมอรผ์สมลดลงตามอัตราส่วนของ Cg ที่เพิ่มข้ึน หลังจาก
ผสม NR:Cg/NR:Cg-Ag+ ร่วมกบั PLA พบว่าสัณฐานวิทยาของพอลเิมอรผ์สมมีพื้นผิวที่ขรุขระ และสงัเกตเห็น
การกระจายตัวของอนุภาค NR และ Cg ขนาดเลก็ในเมทริกซ์ของ PLA ซึ่งอนุภาคดังกล่าวมีขนาดเล็กกว่าขนาด
ของ NR:Cg เริ่มต้น ซึ่งแสดงถึงการเข้ากันได้บางส่วนระหว่าง NR:Cg/NR:Cg-Ag+ และ PLA ซึง่การรวมกัน
ระหว่าง NR:Cg ที่เข้ากันไดก้บั PLA และอนุภาค NR:Cg ที่เหลืออยู่สง่ผลสง่ต่อการเพิม่ค่าความยืดสูงสุด ณ จุด
ขาด และความเหนียวของฟิลม์ PLA นอกจากนี้ยังช่วยป้องการการผ่านของแสงยูวี-วิซิเบลิ และความช้ืนของ
ฟิล์ม PLA และทุกอัตราส่วนผสมพบค่าอุณหภูมเิปลี่ยนสภาพแก้ว (Tg) และค่าอุณหภูมิในการเกิดผลกึขณะให้
ความรอ้น (Tcc) ต่ ากว่าฟิล์ม PLA ในขณะที่ปริมาณผลึกมีคา่เพิ่มข้ึน ซึ่งสามารถสรปุได้ว่า NR:Cg สามารถเข้า
กันได้บางส่วนกบั PLA และช่วยในการขยับตัวและเหนี่ยวน าการเกิดผลึกของฟลิ์ม PLA นอกจากนี้การคีเลต
ร่วมกับ Ag+ ช่วยฟิล์มพอลเิมอร์ผสมสามารถต้านเช้ือจลุชีพทั้งแกรมบวกและแกรมลบจ านวน 5 สายพันธ์ุไดเ้มื่อ
ทดสอบแบบการนบัโคโลนีของจลุชีพ โดยพบว่าสามารถลดการเจรญิเติบโตของเช้ือจลุชีพได้มากกว่า 99% และ
ฟิล์มมกีารหลุดออกของ Ag+ ประมาณ 5-500 ng/cm2 ข้ึนกับความเป็นกรดเบสของสารละลายและเวลาในการ
ทดสอบ  

ค าส าคัญ: บรรจุภัณฑ์ส าหรบัอาหาร พอลิแลคติกแอซิด ยางธรรมชาติ ไคโตซานดัดแปร สมบัติต้านจุลชีพ  

 
 

 



Abstract 
This study aimed to prepare environmentally friendly packaging films with light, 

moisture barrier, and antimicrobial properties from poly (lactic acid) (PLA), natural rubber (NR), 
and modified chitosan or chitosan-graft-poly acrylamide-2-methyl propane sulfonic acid 
(Chitosan-g-PAMPs, Cg) chelated with silver ion (Ag+) blend. Various ratios of NR and Cg (NR:Cg) 
were blended in the latex stage.  After drying, NR:Cg was chelated with Ag+ (NR:Cg-Ag+). The 
final materials were prepared by mixing NR:Cg/NR:Cg-Ag+ with PLA via a melt mixing process 
using twin screw extruder and film blowing machine. It was found that NR and Cg blends were 
miscible in the latex stage.  The elongation at break of the blends decreased with Cg content.  
After mixing NR:Cg/NR:Cg-Ag+ with PLA, the morphology of the blends showed coarse surface 
with small particles of NR and Cg dispersed in the PLA matrix.  The size of the NR:Cg particles 
found in the blends became smaller than that of the initial particles indicating  partial 
compatibility of the blend between NR:Cg/NR:Cg-Ag+ and PLA. The compatibility of NR:Cg and 
the remaining NR:Cg particles may contribute to the improvement of the elongation at break 
and toughness properties of PLA films.  In addition, the blend has improved UV-vis transition 
and moisture protection properties than original PLA films.  On the other hand, all blends 
showed lower glass transition temperatures (Tg) and lower cold crystallization temperatures 
(Tcc) than pure PLA films while percent of crystallinity increased.  It can be concluded that 
NR:Cg is partially compatible and may contribute to the chain movement and inducing 
crystallinity of PLA films.  Furthermore, chelating with Ag+ resulted in antimicrobial activity of 
the final materials tested using colony count method with 5 bacterial species both gram-
negative and gram-positive bacteria.  The blended film exhibited more than 99% reduction in 
numbers of all bacterial cells and the release of Ag+ observed between 5-500 ng/cm2 depend 
on the pH of the solution and time of immersion.              
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