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Abstract

ในงานวิจยั นี้ ได้ทาการ ศึกษาและเปรี ยบเทียบสภาวะในการทา
แห้งของสารสกัดใบพลู โดยทาการศึกษาวิธีการทาแห้งแบบพ่นฝอยและ
วิธีการทาแห้งแบบเยือกแข็ง ต่อค่าร้อยละผลิตภัณฑ์และค่าร้อยละปริ มาณ
ความชื้น พบว่าในวิธีการทาแห้งแบบเยือกแข็งนั้นให้ค่าร้อยละผลิตภัณฑ์
ที่สูงและค่าร้อยละปริ มาณความชื้นที่ต่า กว่าวิธีการทาแห้งแบบพ่นฝอย
และเมื่อศึกษาปริ มาณการเติมสารลดความชื้นมอลโตเด๊กซ์ตริ นพบว่าที่
ร้อยละโดยมวลต่อปริ มาตรเท่ากับ 12 ให้ค่าร้อยละผลิตภัณฑ์ที่สูงที่สุด
และค่าร้อยละปริ มาณความชื้นต่าที่สุด จากที่ไม่ได้เติมสารมอลโตเด๊กซ์
ตริ นเลย แต่เมื่อศึกษาถึงผลของการยั บยั้งการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ย
ในแบคทีเรี ย 3 ชนิด ได้แก่ E.coli, P.aeruginosa และ S.aureus พบว่าที่
ร้อยละโดยมวลต่อปริ มาตรเท่ากับ 12 ไม่สามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโต
ของแบคทีเรี ยได้ แต่ที่ร้อยละโดยมวลต่อปริ มาตรเท่ากับ 4 ยังเป็ นสภาวะ
ที่สามารถยับยั้งการเจริ ญ เติบโตของแบคทีเรี ยได้ให้ค่าร้อยละผลิตภัณฑ์
สูงขึ้น และค่าร้อยละปริ มาณความชื้ นที่ต่าลง โดยมีพ้นื ที่ยบั ยั้งไม่ต่างจาก
สารดั้งเดิมที่ไม่ได้เติมสารลดความชื้ นมอลโตเด๊กซ์ตริ นเลย จึงสรุ ปได้วา่
ค่าร้อยละโดยมวลต่อปริ มาตรเท่ากับ 4 เป็ นปริ มาณของสารลดความชื้ นที่
เหมาะสมที่ สุด ช่วยให้ค่าร้อยละปริ มาณความชื้นลดลง ช่วยเพิม่ ร้อยละ
ผลิตภัณฑ์แล้ว ยังสามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยได้อีกด้วย
ซึ่งจากผลการทดลองให้ผลเหมือนกันทั้งวิธีการทาแห้งแบบพ่นฝอยและ
วิธีการทาแห้งแบบเยือกแข็ง นอกจากนี้จากการศึกษาผลของอุณหภูมิต่อ
ความสามารถใน การยับยั้งการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยพบว่าอุณหภูมิ
แทบไม่มีผลต่อการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยเลย และจาก
การศึกษาโครงสร้างจุลภาคด้วยเทคนิ คกล้องจุลทรรศน์แบบส่ องกราด
พบว่าการเติมสารมอลโตเด๊กซ์ตริ นช่วยให้สารสกัดจากใบพลูมีการ
กระจายตัวดีข้ ึน เนื่ องจากช่วยลดคว ามชื้น ทาให้สารไม่เกาะกันเป็ นกลุ่ม
ก้อน สอดคล้องกับผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางความร้อนว่าสารมอลโต
เด๊กซ์ตริ นทาให้สารสกัดจากใบพลูสลายตัวได้ที่อุณหภูมิสูงขึ้น
คาสาคัญ เทคนิคการทาแห้ง มอลโตเด๊กซ์ตริ น ใบพลู การยับยั้ง
การเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ย

In this research, the drying conditions of Piper betle Linn.
extract which are spray drying and freeze drying on percentage of
production yield and percentage of moisture content had been
investigated. It’s found that the freeze drying procedure resulted in
higher yield and lower moisture content comparing to spray drying
procedure. Addition of moisture reduction substance, malto dextrin, at
12% weight by volume resulted in both the optimal yield of Piper betle
Linn. extract and the lowest moisture content. The effect of antibacterial
on E. coli, P. aeruginosa and S. aureus of Piper betle Linn. extracts
with 12% weight by volume of maltodextrin was not affective
comparing with that of 4% which also has high yield and low moisture
content. The efficiency of antibacterial of Piper betle Linn. extracts
with 4% weight by volume of maltodextrin was as effective as Piper
betle Linn. extracts without maltodextrin. The spray drying and freeze
drying showed similar results. The temperature did not have any effects
on antibacterial. The microstructure studies found that adding
maltodextrin also improve the dispersion of Piper betle Linn. extract
due to moisture reduction in accordance with Thermal analysis that
Piper betle Linn. extract degrade at higher temperature.
Keywords: drying technique, maltodextrin, Piper betle Linn.,
Antimicrobial

1. บทนา
ในปั จจุบนั ประชาชนได้ให้ความสาคัญในเรื่ องของสุ ขภาพกัน
มากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติจึงเป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภคอย่าง
หลากหลาย ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติที่มีการนามาใช้
ประ โยชน์ทางการแพทย์ คือ พลู ซึ่ งพลูเป็ นพืชสมุนไพรที่มีอยูเ่ ป็ น

จานวนมากในธรรมชาติ และมีสรรพคุณทางยาที่เป็ นประโยชน์ เช่น
บรรเทาอาการคัน รักษากลากเกลื้อน รักษาอาการไอเจ็บคอ ขับเสมหะ
และฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้ดี ทั้งนี้เนื่องจากใบพลูประกอบไปด้วยสาร
สกัดหยาบและน้ ามั นพลูที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้ อแบคทีเรี ยและเชื้อรา
หลายชนิดได้ดี จึงเป็ นที่น่าสนใจอย่างยิง่ หากมีการนาสารสกัดจากใบพลู
และน้ ามันพลูไปใช้ประโยชน์เพื่อป้ องกันหรื อทาให้ปราศจาก
เชื้อจุลินทรี ย ์ (Antiseptic) แทนการใช้สารเคมีสงั เคราะห์ในปัจจุบนั จะทา
ให้สามารถช่วยลดปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ช่วยเพิ่มมูลค่าให้สารสกัดจาก
ธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคอีกหนทางหนึ่ ง
อย่างไรก็ตาม การแปรรู ปยังมีขอ้ จากัดหลายประการ เช่น การสกัดน้ ามัน
พลูมีความยุง่ ยากซับซ้อนและมีตน้ ทุนสู ง ทาให้สารสกัดที่ได้มีราคาสู ง
มากด้วย นอกจากนี้ สารสกัดหยาบ ก็มีขอ้ จากัดในการเก็บรักษา และมี
อายุการใช้งานค่อนข้างจากัด รวมถึงการเสื่ อมสภาพของสารสกัดหยาบ
ที่มีสาเหตุมาจากความชื้ น ซึ่ งส่ งผลต่อปริ มาณสารสาคัญและฤทธิ์ ทางยา
ที่ลดลง ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้ทาการวิจยั เพื่อหาวิธียดื อายุการใช้งาน
สารสกัดจากใบพลู ให้ยาวนานขึ้น โดยนาใบพลูมาทาแห้งเพื่อศึกษา
เทคนิคการทาแห้งแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับสารสกัดหยาบจากใบพลู ซึ่ง
ในงานวิจยั นี้ ได้เลือกทาการศึกษา 2 วิธี ได้แก่ (1) การทาแห้งแบบพ่นฝอย
(Spray Drying) (2) การทาแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Drying) ทั้งนี้เพื่อ
หาสภาวะที่ดีที่สุดในการทาแห้งของใบพลูต่อฤทธิ์ในการยับยั้งการ
เจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ย เพื่อหาวิธีการทาแห้งที่เหมาะสมและให้
สภาวะที่ดีเหมาะแก่การทาแห้งของสารสกัดหยาบจากใบพลู เพื่อช่วยเพิ่ม
ความสะดวกในการเก็บรักษา อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและสะดวกใ น
ด้านการขนส่ง โดยหวังว่าจะเป็ นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้แก่สารสกัด
จากธรรมชาติต่อไป

2. การดาเนินการวิจยั
2.1. สารเคมีทใี่ ช้ ในการทดลอง
ใบพลูสด น้ าดีไอ (Deionized Water,DI) มอลโตเด๊กซ์ตริ น
(Maltodextrin DE 10) ยาปฏิชีวนะ Gentamicin อาหารเลี้ยงเชื้ อแบคทีเรี ย
คือ Mueller-Hinton
agar
(MHA) แบคทีเรี ยที่ใช้ทดสอบ
(Microorganisms) ประกอบไปด้วย E.coli, Staphylococcus aureus และ
Pseudomonas aeruginosa

2.2. การสกัดสารสกัดหยาบ
1) นาใบพลูเหลือง ไปอบที่อุณหภูมิ ประมาณ 50  5 องศา
เซลเซี ยส หลังจากนั้นนาไปหาปริ มาณความชื้น ของใบพลู ดงั สมการที่ 1
โดยที่ W1 แทน น้ าหนักก่อนอบ W2 แทนน้ าหนักหลังอบ
W2 – W1
X 100
(1)
%Moisture =
W1

2) สกัดสารสกัดหยาบ โดยนาไปกรองผ่านผ้ามัสลิน จะได้
ส่วนที่เป็ นน้ าและตะกอน นาน้ าที่กรองได้ไปแยกตะกอนต่อด้วยวิธีปั่น
เหวี่ยง (Centrifuge) จากนั้นนาน้ าที่กรองแยกตะกอนได้จากขั้นตอนนี้ ไป
กรองต่อ ด้วยเครื่ องกรองสุ ญญากาศ (Vacuum pump) โดยจะนาสารสกัด
หยาบที่กรองได้จากขั้นตอนสุ ดท้าย ไปใช้ในการทาแห้งต่อไป และนาไป
คานวณหาค่าร้อยละผลิตภัณฑ์หกั ค วามชื้น จากสมการ ที่ 2 ดังนี้ โดยที่
W1 = น้ าหนักของใบพลูแห้ง W2 = น้ าหนักของตะกอนที่กรองตะกอน
ผ่านผ้ามัสลิน W3 = น้ าหนักของตะกอนที่กรองตะกอ นหยาบด้วยเครื่ อง
ปั่นเหวี่ยง W4 = น้ าหนักของตะกอนที่กรองตะกอนหยาบด้วยเครื่ องปั๊ ม
สุญญากาศ %M = ร้อยละปริ มาณความชื้ นของใบพลูแห้ง
%Moisture = 1 -

W2 + W3 + W4
× 100
W1 × [1- (%M / 100)]

(2)

3) หาความหนาแน่นของสารสกัดหยาบจากสมการที่ 3
ความหนาแน่น (g/ cm3) = น้ าหนักสารสกัดหยาบ (g)
ปริ มาตร (cm3)
4) หาร้อยละปริ มาณของแข็งของสารสกัดหยาบ
Content) โดยหาได้จากสมการที่ 4
Solid Content (%W/V) = น้ าหนักปริ มาณของแข็งหลังอบ (g)
ปริ มาตรภาชนะ (cm3)

(3)

(Solid

(4)

2.3. ศึกษาปริมาณทีเ่ หมาะสมของสารลดความชื้นมอลโต
เด๊ กซ์ ตรินในสารสกัดหยาบจากใบพลูด้วยวิธีการทาแ ห้ งแบบ
พ่ นฝอยและเยือกแข็ง
ในการทาแห้งแบบพ่นฝอย ทาการศึกษาปริ มาณที่เหมาะสม
ของการเติมสารลดความชื้ นมอลโตเด๊กซ์ตริ น นาสภาวะที่ดีที่สุดที่ได้
ศึกษาการทาแห้งแบบพ่นฝอยพบว่า (อุณ หภูมิขาเข้า เท่ากับ 160 องศา
เซลเซี ยส ความดันที่ทาให้สารแตกตัวเป็ นละอองฝอย เท่ากับ
40
มิลลิเมตรปรอท ปริ มาณและความเร็ วของลมร้อนที่ไหลเวียนภายใน
ระบบ ที่ 31.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง และที่อตั ราการป้ อนสารคงที่ที่
100 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง หมายเหตุ : Aspirator capacity = 35 ลูกบาศก์
เมตรต่อชัว่ โมง อัตราการป้ อนสารเท่ากับ 14.2 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง = 1
เปอร์เซ็นต์ของเครื่ อง ) มาศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมของการเติมสารลด
ความชื้ นมอลโตเด๊กซ์ตริ นในสารสกัดหยาบจากใบพลู เพื่อหาค่าความ
เข้มข้นที่เหมาะสม ที่ 4, 8, 12,15 และ 20 ร้อยละโดยมวลต่อปริ มาตรและ

ศึกษาสมบัติดงั นี้ ค่าร้อยละผลิตภัณฑ์หกั ความชื้น (Production Yield)
และค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้ น (Moisture content)
ในการทาแห้งแบบเยือกแข็ง ทาการศึกษาโดยนาสารสกัด
หยาบจากใบพลูเหลืองแห้ง มาทาแห้งโดยศึกษาเทคนิคการทาแห้งแบบ
เยือกแข็ง (Freeze dry) และศึกษาหาสภาวะดังนี้ ค่าร้อยละผลิตภัณฑ์และ
ค่าร้อยละปริ มาณความชื้ นในสารสกัดหยาบจากใบพลู นาสภาวะที่ดีที่สุด
ที่ได้มาทาการศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมของการเติมสารลดความชื้ นมอล
โตเด๊กซ์ตริ นในสารสกัดหยาบจากใบพลู เพื่อหาค่าความเข้มข้นที่
เหมาะสม ที่ 4, 8, 12,15 และ 20 ร้อยละโดยมวลต่อปริ มาตรและศึกษา
สมบัติดงั นี้ ค่าร้อยละผลิตภัณฑ์หกั ความชื้น (Production Yield) และค่า
เปอร์เซ็นต์ความชื้น (Moisture content)

การทดสอบร้อยละปริ มาณความชื้ นของใบพลูแห้ง
พบว่าร้อยละปริ มาณความชื้ นเฉลี่ยเท่ากับ 5.31
3.1.2 ผลการหาสมบัติของสารสกัดจากใบพลู
การทดสอบโดยศึกษาสมบัติความหนาแน่น ร้อยละ
ของแข็งที่ระเหย ร้อยละผลิตภัณฑ์ได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สมบัติของสารสกัดจากใบพลู

2.4 ศึกษาผลของอุณหภูมทิ มี่ ตี ่ อค่ าร้ อยละผลิตภัณฑ์ หัก
ความชื้น และค่ าเปอร์ เซ็นต์ ความชื้น

2.5 ศึกษาผลของอุณหภูมทิ มี่ ตี ่ อการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย
จากการศึกษาอุณหภูมิ นาสารที่ผา่ นการ ทาแห้ง จาก
ข้อ 2.3 และ 2.4 มาทาการศึกษาการยับยั้งแบคทีเรี ย ด้วยวิธี Agar
disk diffusion

2.6
จุลภาค

ศึกษาการวิเคราะห์ ทางความร้ อนและโครงสร้ าง

3.2 ศึกษาปริมาณทีเ่ หมาะสมของสารลดความชื้น มอล
โตเด๊ กซ์ ตริน
3.2.1 ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของสารลดความชื้นมอลโต
เด๊กซ์ ตรินด้วยเทคนิคการทาแห้ งแบบพ่นฝอย
100
เปอร์ เซ็นต์ (%)

ศึกษาผลของอุณหภูมิ โดยนาสารสกัดหยาบจากใบพลูเหลือง
แห้งมาอบ ณ อุณหภูมิต่างๆ ดังนี้ ที่อุณหภูมิ 60, 80, 100, 120, 140 และ
160 องศาเซลเซี ยส หลังจากนั้นนาไปคานวณหาค่าร้อยละผลิตภัณฑ์หกั
ความชื้น และค่าร้อยละปริ มาณความชื้น

%Moisture Content

50

%Production Yield
0
0

ศึกษาการวิเคราะห์ทางความร้อนด้วยเครื่ องศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงน้ าหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน
(Thermogravimetric Analysis, TGA) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ าหนัก
ต่ออุณหภูมิและวิเคราะห์ปริ มาณสารที่สลายตัว และศึกษาโครงสร้าง
จุลภาค ระหว่างสารสกัดหยาบจากใบพลู และสารสกัดหยาบจากใบพลูที่
ทาการเติมสารลดความชื้นมอลโตเด๊กซ์ตริ น ด้วยเทคนิ คจุลทรรศน์
อิเล็คตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy, SEM)

3 ผลการดาเนินโครงงานและวิจารณ์
3.1 สมบัตขิ องสารสกัดจากใบพลู
3.1.1 ผลการทดสอบร้ อยละปริมาณความชื้นของใบพลูแห้ ง

4Maltodextrin
8 (%)
12

15
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รู ปที่ 1 ผลของปริ มาณสารลดความชื้ นต่อร้อยละผลิตภัณฑ์และค่าร้อยละ
ปริ มาณความชื้ น
การทดสอบปริ มาณการเติมสารลดความชื้ นมอลโตเด๊กซ์ตริ
นต่อค่าร้อยละผลิตภัณฑ์หกั ความชื้ นด้วยเทคนิ คการทาแห้งแบบพ่นฝอย
ดังรู ปที่ 1 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเพิ่มปริ มาณการเติมสารลดความชื้นมอลโต
เด๊กซ์ตริ น ที่ร้อยละโดยน้ าหนักต่อปริ มาตรเท่ากับ 12 ให้ค่าร้อยละ
ผลิตภัณฑ์และร้อยละปริ มาณความชื้ นที่ต่าที่สุดด้วย
3.2.2 ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของสารลดความชื้นมอลโต
เด๊กซ์ ตรินด้วยเทคนิคการทาแห้ งแบบเยือกแข็ง

การทดสอบปริ มาณการเติมสารลดความชื้นมอลโตเด๊กซ์ตริ
นต่อค่าร้อยละผลิตภัณฑ์หกั ความชื้ นด้วยเทคนิ คการทาแห้งแบบเยือก
แข็งดังรู ปที่ 2 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเพิ่มปริ มาณการเติมสารลดความชื้ น
มอลโตเด๊กซ์ตริ นถึงร้อยละโดยน้ าหนักต่อปริ มาตรเท่ากับ 12 ทาให้ค่า
ร้อยละผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นสู งสุ ดที่สุด และพบว่าเป็ นจุดที่ให้ค่าร้อยละ
ปริ มาณความชื้ นต่าที่สุดด้วย

จากรู ปที่ 4 พบว่า ปริ มาณการเติมสารลดความชื้ นมอลโต
เด็กซ์ตริ นที่ค่าร้อยละโดยมวลต่อปริ มาตรเท่ากับ 4 ให้ความสามารถใน
การยับยั้งแบคทีเรี ยทั้ง E.coli, Pseudomona aeruginosa และ
Staphylococcus aureus สูงที่สุดและใกล้เคียงกับสารสกัดหยาบที่ไม่ได้ทา
การเติมสารมอลโตเด๊กซ์ตริ นเลย โดยพบว่า ที่ร้อยละโดยมวลต่อปริ มาตร
เท่ากับ 8 ไม่สามารถยับยั้งแบคทีเรี ยได้แล้ว จากผลที่ได้ในรู ปที่ 4
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รู ปที่ 2 ผลของปริ มาณสารลดความชื้นต่อร้อยละผลิตภัณฑ์และค่าร้อยละ
ปริ มาณ

3.3 การศึกษายับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
3.3.1 การศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโ ตของแบคทีเรีย
ของวิธีการทาแห้ งแบบพ่นฝอย
จากรู ปที่ 3 พบว่า ปริ มาณการเติมสารลดความชื้นมอลโต
เด็กซ์ตริ นที่ค่าร้อยละโดยมวลต่อปริ มาตรเท่ากับ 4 ให้ความสามารถใน
การยับยั้งแบคทีเรี ยทั้ง E.coli, Pseudomona aeruginosa และ
Staphylococcus aureus ดีที่สุดและใกล้เคียงกับสารสกัดหยาบที่ไม่ได้ทา
การเติมสารมอลโตเด๊กซ์ตริ น
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รู ปที่ 2 ความสามารถในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยจาก
วิธีการทาแห้งแบบพ่นฝอย
3.3.2

1

20

การศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบ คทีเรีย
ของวิธีการทาแห้ งเยือกแข็ง

2Maltodextrin
3 (%)
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6

รู ปที่ 4 ความสามารถในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยของ
ปริ มาณการเติมสารลดความชื้ นมอลโตเด๊กซ์ตริ น
3.3.3 การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการยับยั้งแบคทีเรีย
จากรู ป 4 พบว่าที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซี ยส มีพ้นื ที่ในการ
ยับยั้งเชื้ อ E.coli มากที่สุดที่ขนาดพื้นที่ยบั ยั้งเท่ากับ 7 มิลลิเมตร ส่ วน
P.aeruginosa พบว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิเพื่อศึกษาการยับยั้งการเจริ ญเติบโต
ของแบคทีเรี ยเพื่อหาพื้นที่ยบั ยั้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส มีค่าพื้นที่
ยับยั้ง P.aeruginosa มากที่สุดเท่ากับ 2.5 มิลลิเมตร และในแบคทีเรี ย
S.aureus พบว่าจากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 60 ถึง 120 องศาเซลเซียสมี
แนวโน้มว่าค่าพื้นที่ยบั ยั้ง S.aureus ลดลง แต่พบว่าที่อุณหภูมิ 140 องศา
เซลเซี ยสให้ค่าพื้นที่ในการยับยั้งแบคทีเรี ยสู งขึ้นมาอีกครั้งโดยมีพ้นื ที่
ยับยั้งเท่ากับ 6 มิลลิเมตร ซึ่ งเท่ากับที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส

เปอร์ เซ็นต์ (%)

0

Inhibition zone (mm)

E.coli
P.aeruginosa
S.aureus

Inhibition zone (mm)

%Production Yield
%Moisture Content

60

8
7
6
5
4
3
2
1
0

E.coli

P.aeruginosa
S.aureus

60

80Temperature
100 120
(oC) 140

160

รู ปที่ 5 ผลของการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ย

3.4 ศึกษาโครงสร้ างจุลภาคด้ วยเทคนิคจุลทรรศน์
อิเล็คตรอนแบบส่ องกราด (Scanning Electron
Microscopy, SEM)
(a)

(b)

รู ปที่ 5 (a) พลู ภาพถ่าย SEM กาลังขยาย 3500 เท่า (b) พลูผสมมอลโต
เด๊ กซ์ ตริ น (12%W/V) จากการทา SPD
จากผลการทดลองที่ภาพถ่ายกาลังขยาย 3500 เท่า (a) พบว่า
สารสกัดผงจากใบพลูไม่กระจายตัวอย่างสม่าเสมอ แต่เกาะรวมกันเป็ น
กลุ่มก้อน (agglomerate) เมื่อเปรี ยบเทียบกับสารสกัดผงที่ได้ศึกษาการ
เติมสารลดความชื้นมอลโตเด๊กซ์ตริ น (b) นั้นมีการกระจายตัวอย่าง
สม่าเสมอกว่า

3.5 ศึกษาการวิเคราะห์ ทางความร้ อน
จากผลการศึกษาการวิ เคราะห์ทางความร้อนด้วยเครื่ องศึกษา
การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน
(Thermogravimetric Analysis, TGA) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ าหนัก
ต่ออุณหภูมิและวิเคราะห์ปริ มาณสารที่สลายตัว โดยนาตัวอย่างที่ได้จาก
การทาแห้งแบบพ่นฝอยของสารสกัดผงจากใบพลูและสารสกัดผงจากใบ
พลูที่ศึกษาการเติมสารมอลโตเด๊กซ์ตริ นที่ร้อยละโดยมวลต่อปริ มาตร
เท่ากับ 12 พบว่าเมื่อเติมสารลดความชื้นมอลโตเด๊กซ์ตริ นแล้วจะให้ค่า
ร้อยละปริ มาณความชื้นที่ลดลง ทาให้เกิดการสลายตัวอย่างรวดเร็ วกว่า
พีคที่เติมสารมอลโตเด๊กซ์ตริ น จึงสรุ ปได้วา่ มอลโตเด๊กซ์ตริ นช่วยทาให้
ชะลอการสลายตัวของน้ า

4 สรุปผลการดาเนินงานและเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการดาเนินงาน
จากการศึกษาและเปรี ยบเทียบสภาวะในการทาแห้งของสาร
สกัดใบพลูและประสิ ทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรี ย สรุ ปผลได้ดงั ต่อไปนี้
 จากการศึกษาร้อยละผลิตภัณฑ์และร้อยละปริ มาณความชื้น
พบว่าวิธีการทาแห้งแบบเยือกแข็งให้ค่าร้อยละผลิตภัณฑ์และร้อยละ
ปริ มาณความชื้ นที่สูงกว่าวิธีการทาแห้งแบบพ่นฝอย
 จากการศึกษาปริ มาณการเติมสารลดความชื้นมอลโตเด๊กซ์
ตริ น พบว่า เมื่อเพิ่มปริ มาณอัตราส่ วนโดยมวลต่อปริ มาตรแล้ว ค่าร้อยละ
ปริ มาณความชื้ นมีแนวโน้มลดลง แต่ให้ค่าร้อยละผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นทั้ง

วิธีการทาแห้งแบบพ่นฝอย และวิธีการทาแห้งแบบเยือกแข็ง และยังพบว่า
ที่ค่าร้อยละโดยมวลต่อปริ มาตรเท่ากับ 12 ให้ค่าร้อยละผลิตภัณฑ์สูงที่สุด
และให้ค่าร้อยละปริ มาณความชื้นที่ต่าที่สุด
 จากการศึกษาอุณหภูมิ พบว่าอุณหภูมิไม่มีผลกับการยับยั้ง
การเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยทั้งสามชนิ ดที่ทาการศึกษา
(Staphylococcus aureus, E.coli และ Pseudomonas aeruginosa)
 จากการศึกษาพบว่าร้อยละโดยมวลต่อปริ มาตรของสาร
มอลโตเด๊กซ์ตริ นเท่ากับ 4 ให้ประสิ ทธิภาพในการ ยับยั้งแบคทีเรี ยได้
ดีกว่าที่ร้อยละ 12 โดยให้ค่าร้อยละผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น และให้ค่าร้อยละ
ปริ มาณความชื้ นที่ลดลง เมื่อเทียบกับสารสกัดที่ไม่ได้ทาการเติมสารลด
ความชื้ น อีกทั้งยังสามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยไม่ต่างกับ
ที่ไม่เติมสารมอลโตเด๊กซ์ตริ น
4.2 ข้ อเสนอแนะ
 ควรศึกษาถึงปริ มาณช่วงการเติมสารลดความชื้ นมอลโต
เด๊กซ์ตริ นที่มากกว่านี้ เพื่อให้สามารถหาค่าร้อยละผลิตภัณฑ์ที่สูง และค่า
ร้อยละปริ มาณความชื้นที่ลดลง โดยที่ยงั สามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโต
ของแบคทีเรี ยได้
 ควรศึกษาถึงกลไกการเกิดปฏิกิริยาว่า การเติมสารลด
ควา มชื้นมอลโตเด๊กซ์ตริ นแล้ว จะทาให้โครงสร้างของสารสกัด
เปลี่ยนแปลงไปบ้างหรื อไม่
 ควรศึกษาวิธีการทาแห้งที่หลากหลายขึ้น เพื่อหาสภาวะใน
การสกัดสารสกัดผงที่ดีที่สุด เพื่อสามารถใช้ในการนาไปพัฒนาต่อไป

5 กิตติกรรมประกาศ
ปริ ญญานิพนธ์น้ ี ได้จดั ทาขึ้นตามหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ สาเร็ จลงด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็ น
อย่างดีจากคณาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ จึงขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารย์ และหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ ดังนี้
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์พรทิพย์ เล็กพิทยา อาจารย์ที่
ปรึ กษาโครงงาน ผูซ้ ่ ึ งกรุ ณาให้ความรู ้ ให้คาปรึ กษา และคาแนะนาต่างๆ
อันเป็ นประโยชน์ ตลอดจนการเอาใจใส่ ในการดาเนิ นการ และตรวจทาน
แก้ไขจนปริ ญญานิ พนธ์เสร็ จสมบูรณ์ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่าง
สูงมา ณ ที่น้ ี
ขอกราบขอบพระคุณ ดร .ภาวดี เมธะคานนท์ นั กวิจยั ศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ งชาติ และ ดร.อิศรา สระมาลา นักวิจยั ศูนย์
นาโนเทคโนโลยีแห่ งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่ งชาติ สาหรับความช่วยเหลือในด้านเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
งานวิจยั คาแนะนาต่างๆ ส่ งผลให้งานวิจยั ดาเนิ นไปได้ดว้ ยดี รวมถึ งคุณ
อุบลรัตน์ วีระวัฒน์โสภณ ผูช้ ่วยนักวิจยั โครงการ ในการให้ความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิ คการทางานในทุกๆ ด้าน

ขอกราบขอบพระคุณ ผศ .ดร.อภิรัตน์ ไพศาลกิตติโชติ และ
ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิ ริกุล ที่กรุ ณารับเป็ นกรรมการสอบปริ ญญานิพนธ์
ให้คาแนะนาปรึ กษาเพื่อแก้ไขโครงงานปริ ญญานิ พนธ์น้ ี ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่ องมือ
ตลอดจนสารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการด้านการ
ทดสอบแบคทีเรี ย
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และญาติพี่นอ้ ง ที่ให้การ
สนับสนุน ให้คาปรึ กษา และเป็ นกาลังใจในการศึกษาด้วยดีตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ บุคคลท่านอื่นๆ ที่
ไม่ได้กล่าวนามและเพื่อนๆ ทุกคน ประจาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุที่ให้
ความช่วยเหลือ ให้คาแนะนาและข้อมูลต่างๆ ในโครงงานวิจยั นี้ จนเสร็ จ
สมบูรณ์
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