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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ ได้ ศกึ ษาประสิทธิภาพการยับยั ้งการเจริ ญของเชื ้อราและตะไคร่ บนชิ ้นงานพอลิเอทิลนี ที่ผสม
สารยับยั ้งเชื ้อราและตะไคร่ โดยสารยับยั ้งเชื ้อรา ได้ แก่ Carbendazim Triclosan และ 3-Iodopropinyl-Nbutylcarbamate (IPBC) ส่วนสารยับยั ้งตะไคร่ คือ Terbutryn สาหรับวิธีการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั ้งเชื ้อ
รา ประกอบด้ วยการทดสอบการวัดระยะต้ านการเจริ ญของเชื ้อรา (Inhibition of growth) ด้ วยเทคนิค Disk
diffusion test และการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D1413-76 โดยการชัง่ น ้าหนักแห้ ง (Dry weight) ส่วน
วิธีการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั ้งตะไคร่ ได้ แก่ การวัดรัศมียบั ยั ้งการเจริญของตะไคร่ (Inhibition zone)
และการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D3731 –04 โดยการวัดปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ (Chlorophyll A) เชื ้อรา
และตะไคร่ ทดสอบ คือ Aspergillus Niger และ Chlorella vulgaris ตามลาดับ ผลการวิจยั พบว่า พอลิเอทิลนี ที่
ผสมสาร IPBC และ Triclosan ในช่วง 1,000 ถึง 50,000 ส่วนในล้ านส่วนโดยน ้าหนัก มีประสิทธิภาพการยับยั ้ง
เชื ้อราที่ทดสอบจากการวัดระยะต้ านการเจริ ญของเชื ้อราอยู่ในช่วง 52 - 100 % และ 8 - 57 % ตามลาดับ
ในขณะที่ชิ ้นงานที่ผสมสาร Carbendazim ไม่แสดงประสิทธิภาพการยับยั ้งเชื ้อราได้ ส่วนผลการทดสอบการชัง่
น ้าหนักแห้ งของเชื ้อรา พบว่า พอลิเอทิลนี ทีผสมสาร IPBC มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพการยับยั ้งตะไคร่ พบว่า การผสมสาร Terbutryn ในช่วง 250 ถึง 1,000 ส่วนในล้ านส่วนโดยน ้าหนัก
ในพอลิเอทิลนี ส่งผลให้ มีค่ารัศมีการยับยั ้งตะไคร่ ในช่วง 31 – 38 มิลลิเมตร ตามลาดับ โดยปริ มาณคลอโรฟิ ลล์มี
ค่าลดลงตามปริ มาณสาร Terbutryn ที่เพิ่มสูงขึ ้น นอกจากนี ้ สาหรับการนาสารยับยั ้งเชื ้อราและตะไคร่ มาผสม
พร้ อมกันในวัสดุพอลิเอทิลนี โดยเทียบผลการทดสอบประสิทธิภาพกับในกรณีการใช้ สารยับยั ้งเชื ้อราหรื อตะไคร่
เพียงอย่างเดียวนั ้น พบว่า ประสิทธิภาพการยับยั ้งเชื ้อรายังคงมีค่าเท่าเดิม ในขณะที่ประสิทธิภาพการยับยั ้ง
ตะไคร่ มีค่าต่าลง

Abstract
This work studied the anti-fungal and anti-algal performances of linear low-density
polyethylene (LLDPE) filled Carbendazim, Triclosan, and 3-Iodopropinyl-N-butylcarbamate (IPBC) as
anti-fungal agents and Terbutryn as anti-algal agent. Disk diffusion method and dry weight
techniques (ASTM D1413-76, using Aspergillus Niger as testing fungi, were used as anti-fungal
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testing method while an inhibition zone and Chlorophyll A evaluation (ASTM D3731-04), using
Chlorella vulgaris as testing algae, were used as anti-algal testing method . The results revealed that
the LLDPE filled with 1,000 – 50,000 ppm of IPBC and Triclosan gave the growth inhibitions of
Aspergillus Niger of 52 – 100 % and 8 – 57 %, respectively, whereas Carbendazim did not show any
growth inhibition. IPBC was the most effective anti-fungal agent in this work. The LLDPE with
Terbutryn of 250 – 1,000 ppm gave clear zone radius 31 – 38 mm and the results showed that the
Chlorophyll A decreased with increasing Terbutryn content. LLDPE with mixed anti-fungal and antialgal agents had a reducing effect only on the anti-algae performance.
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คานา

ผลิตภัณฑ์จากวัสดุพอลิเอทิลนี ชนิดความหนาแน่นต่าเชิงเส้ น ถือเป็ นผลิตภัณฑ์สามารถพบเห็นได้ ทวั่ ไป
และเป็ นที่นิยมใช้ ในชีวิตประจาวันของมนุษย์มากทีส่ ดุ ชนิดหนึ่ง เช่น แผ่นฟิ ล์มหรื อภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์
หรื อสุขภัณฑ์ต่างๆ ภายในบ้ าน อุปกรณ์ทางการเกษตร ได้ แก่ ผ้ าใบกันฝน ผ้ าใบสาหรับรองใต้ บอ่ บาบัดน ้า หรื อ
ผ้ าใบที่ใช้ คลุมโรงเรื อนในการปลูกผัก
(http://th.88db.com/Buy-Sell/Industrial-Products/ad-77284/,
12/02/2010) โดยทัว่ ไปแล้ ว ผลิตภัณฑ์จากพอลิเอทิลนี ชนิดความหนาแน่นต่าเชิงเส้ นมีสมบัติในการต้ านทานต่อ
สภาพภูมิอากาศ และเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ชนิดต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในสภาวะการใช้ งานที่เอื ้อต่อการเจริ ญของ
เชื ้อจุลนิ ทรี ย์บางชนิด โดยเฉพาะเชื ้อราและตะไคร่ นั ้น พื ้นผิวผลิตภัณฑ์สามารถเป็ นเสมือนแหล่งสะสมที่
เชื ้อจุลนิ ทรี ย์ดงั กล่าวสามารถเจริ ญได้ (Seytriedsberger et al., 2006, Appendini et al., 2002 และ Kalyon et
al., 2002)
ในปั จจุบนั การใช้ สารยับยั ้งเชื ้อราหลายชนิดได้ มีการใช้ งานโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยการ
ผสมเข้ ากับตัวทาละลายและพ่นลงบนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ ในการเพาะปลูก หรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการเพาะปลูก เป็ นต้ น ทั ้งนี ้เพื่อป้องกันการทาลายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเชื ้อราได้ จากตัวอย่าง
งานวิจยั ที่ผ่านมา พบว่า มีสารยับยั ้งเชื ้อราหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพในการยับยั ้งการเจริ ญของเชื ้อราได้ ดี เช่น
Cinnamaldehyde A-methyl cinnamaldehyde, (E)-2-methylcinnamic acid, Eugenol, Isoeugenol และ 3Iodopropinyl-N-butylcarbamate (IPBC) เนื่องจากสมบัติทางเคมีของสารดังกล่าวทีห่ มู่โครงสร้ างทางเคมี เช่น
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หมู่แอลดีไฮด์ (Aldehyde) หมู่ที่เป็ นกรด (Acid group) หมู่คาร์ บาเมต (Carbamate) และโครงสร้ างพันธะคู่แบบ
คอนจูเกท (Conjugated double bond) ที่สามารถยับยั ้งการเจริ ญของเชื ้อราได้ (Cheng et al., 2008 และ
Sorensen et al., 2010) ส่วนงานวิจยั ของ Lopez-Herrera และคณะ (Lopez-Herrera et al., 2007) พบว่า สาร
ยับยั ้งเชื ้อราชนิดเบนโนมิล (Benomyl) คาร์ เบนดาซิม (Carbendazim) ฟลัวซินมั (Fluazinam) และ ไทโอฟาเนท
เมททิล (Thiophanate methyl) สามารถยับยั ้งเชื ้อราผุขาวจากต้ นอาร์ โวคาโดได้ โดยสารยับยั ้งเชื ้อราชนิดฟลัว
ซินมั มีประสิทธิภาพในการยับยั ้งเชื ้อราดังกล่าวดีทสี่ ดุ นอกจากนี ้ ในส่วนการศึกษาการผสมสารยับยั ้งเชื ้อราใน
วัสดุพอลิเมอร์ นั ้น ได้ มีงานวิจยั ของ Mura และคณะ (Mura et al., 1999) ได้ ใช้ เทคนิครามานสเปคโทรสโคปิ ค
เพื่อศึกษาการกระจายตัวของสารยับยั ้งเชื ้อราชนิดฟลูออฟอลเพท (Fluorfolpet) ในฟิ ล์มพอลิไวนิลคลอไรด์
พบว่า การเติมพลาสติไซเซอร์ สง่ ผลต่อการกระจายตัวของสารยับยั ้งเชื ้อราดังกล่าวได้
สาหรับการศึกษาการใช้ สารยับยั ้งตะไคร่ นั ้น Rioboo และคณะ (Rioboo et al., 2002) ได้ ศกึ ษาการใช้
สารยับยั ้งตะไคร่ 2 ชนิด ได้ แก่ สารไอโซโพรทูรอน (Isoproturon หรื อ 3,94-Isopropylphenyl-1,1 dimethylurea)
ซึง่ มีหมู่ฟีนิลยูเรี ย (Phenylurea) และสารเทอร์ บวิ ตริ น (Terbutryn หรื อ 2-Methylthio-4-ethylamino-6tert.butylamino-triazin-1, 3, 5) ซึง่ มีหมูไ่ ตรอะซีน (Triazine) เป็ นหมู่ฟังก์ชนั ของสารทั ้งสองชนิด จากการ
ทดสอบโดยการวัดค่า EC50 สารเทอร์ บวิ ตริ นมีประสิทธิภาพการยับยั ้งการเจริ ญของตะไคร่ ได้ ดีกว่าไอโซโพรทูรอน
2 เท่า ทั ้งนี ้เป็ นผลมาจากสารเทอร์ บวิ ตริ นมีความสามารถในการละลายในไขมันได้ ดีเนื่องจากมีหมู่เมทิลไทโอ
(Methylthio) ในตาแหน่งที่ 6 ของวงแหวนไตรอะซีน (Triazine) จึงสามารถทะลุผ่านไปยังชั ้นคลอโรพลาส และ
ยับยั ้งกระบวนการสังเคราะห์แสงของเซลล์ตะไคร่ ได้
ในส่วนการป้องกันผลิตภัณฑ์พอลิเอทิลนี ชนิดความหนาแน่นต่าเชิงเส้ น ไม่ให้ มีเชื ้อราและ/หรื อตะไคร่
เจริ ญได้ นั ้น สามารถทาได้ โดยการผสมสารยับยั ้งเชื ้อราและตะไคร่ เข้ ากับวัสดุดงั กล่าวได้ โดยตรง โดยหลักการ
เลือกใช้ สารยับยั ้งเชื ้อราและตะไคร่ นั ้น สารดังกล่าวต้ องสามารถทนต่อสภาวะที่ใช้ ในการขึ ้นรูปได้ เช่น อุณหภูมิ
และความดันในเครื่ องขึ ้นรูป โดยยังคงประสิทธิภาพการยับยั ้งการเจริ ญของเชื ้อราและตะไคร่ ได้ ทั ้งนี ้ จาก
งานวิจยั ที่ผ่านมา
การศึกษาการใช้ สารยับยั ้งเชื ้อราหรื อสารยับยั ้งตะไคร่ กบั วัสดุพอลิเมอร์ ยงั มีอยู่น้อยมาก
โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้ งานของสารยับยั ้งเชื ้อราและตะไคร่ ร่วมกัน ดังนั ้นในงานวิจยั นี ้ จึงได้ ศกึ ษาผลของปริ มาณ
การผสมสารยับยั ้งเชื ้อราและสารยับยั ้งตะไคร่ ในพอลิเอทิลนี ชนิดความหนาแน่นต่าเชิงเส้ น รวมถึงผลของการ
ผสมร่ วมกันระหว่างสารยับยั ้งเชื ้อราและตะไคร่ โดยทาการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั ้งการเจริ ญของเชื ้อรา
ด้ วยวิธีการทดสอบการวัดระยะต้ านการเจริ ญของเชื ้อรา (Inhibition of growth) ด้ วยเทคนิค Disk diffusion test
และการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D1413-76 โดยการชัง่ น ้าหนักแห้ ง (Dry weight) และการทดสอบ
ประสิทธิภาพการยับยั ้งการเจริ ญของตะไคร่ โดยการวัดรัศมียบั ยั ้งการเจริ ญของตะไคร่ (Inhibition zone) และการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D3731 –04 โดยการวัดปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ (Chlorophyll A)

อุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุวิจยั
ข้ อมูลเกรดวัตถุดิบ ชื่อทางการค้ า สัญลักษณ์ที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้ และแหล่งผลิต แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ชื่อและรายละเอียดของสารเคมีที่ใช้ ในงานวิจยั
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Polymer and Chemicals
Chemical name
Polymer
Linear low density polyethylene (M380RU/RUP)
Carbendazim
Triclosan
Fungicides
IPBC
Algaecide Terbutryn

Abbreviation
LLDPE

Supplier
Siam Cement
Group Company

Benzimidazol-2-yl-carbamicacid methyl ester
CB
5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
TS
3-Iodopropinyl-N-butylcarbamate
IPBC Troy Asia Co, Ltd.
2-Methylthio-4-ethylamino-6-tert.butylamino-triazinTT
1,3,5
Type of microbe
Name
Supplier
Fungi
Aspergillus Niger (TISTR 3245)
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research
Algae
Chlorella vulgaris (TISTR 8580)
การเตรียมชิน้ งานทดสอบ
การเตรี ยมชิ ้นงานเริ่ มจาก การผสมพอลิเอทิลนี ชนิดความหนาแน่นต่าเชิงเส้ น กับสารยับยั ้งเชื ้อราหรือ
ตะไคร่ โดยใช้ เทคนิคการผสมแบบแห้ ง (Dry blending) ด้ วยเครื่ องปั่ นผสมความเร็ วสูง โดยปริ มาณความเข้ มข้ น
ของสารยับยั ้งเชื ้อราทั ้ง 3 ชนิดที่ผสมในพอลิเอทิลนี อยู่ในช่วง 1,000 ถึง 50,000 ส่วนในล้ านส่วนโดยน ้าหนัก ส่วน
ปริ มาณความเข้ มข้ นของสารยับยั ้งตะไคร่ อยู่ในช่วง 250 ถึง 1,000 ส่วนในล้ านส่วนโดยน ้าหนัก จากนั ้น นาไปขึ ้น
รูปเป็ นแผ่นชิ ้นงานทดสอบซึง่ มีความหนา 1 มิลลิเมตร ด้ วยเครื่ องอัดขึ ้นรูปด้ วยความร้ อน ที่อณ
ุ หภูมิ 160 องศา
เซลเซียส แรงดัน 100 บาร์ จากนั ้นตัดชิ ้นงานตามมาตรฐานที่ใช้ ในการทดสอบ โดยการทดสอบการวัดระยะต้ าน
การเจริ ญของเชื ้อราและการทดสอบรัศมีการยับยั ้งการเจริ ญของตะไคร่ นั ้น ชิ ้นงานทดสอบมีรูปร่ างเป็ นรูปวงกลม
เส้ นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ส่วนการทดสอบการชัง่ น ้าหนักแบบแห้ งและการทดสอบการวัดคลอโรฟิ ลล์ เอ
ชิ ้นงานมีขนาด 50 x 50 ตารางมิลลิเมตร
การทดสอบสมบัตกิ ารต้ านทานการเจริญของเชือ้ รา
1. การทดสอบการวัดระยะต้ านการเจริ ญของเชื ้อราด้ วยเทคนิค Disk diffusion test เริ่ มจากการวางเชื ้อ
ราทดสอบ (Fungal disk) บนอาหารเลี ้ยงเชื ้อราแบบแข็ง (Potatoes dextrose agar) บริ เวณตรงกลางของจาน
เพาะเชื ้อ จากนั ้นวางชิ ้นงานทดสอบทั ้งทางด้ านซ้ ายและด้ านขวาของเชื ้อราทดสอบ โดยให้ มีระยะห่างจากเชื ้อรา
ทดสอบ 15 มิลลิเมตร ทาการบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ การบันทึกผลทดสอบทาได้
โดยการวัดขนาดระยะการเจริ ญของเชื ้อรา เปรียบเทียบกันระหว่างเชื ้อราที่เจริ ญบนจานเพาะเชื ้อทีม่ ีและไม่มี
ชิ ้นงานทดสอบ (การเจริ ญของเชื ้อราควบคุม) จากนั ้นคานวณเป็ นเปอร์ เซนต์การต้ านทานการเจริ ญของเชื ้อรา
(Growth inhibition of fungi) โดยนาระยะการเจริ ญของเชื ้อราควบคุมลบด้ วยระยะการเจริญของเชื ้อราที่มี
ชิ ้นงานทดสอบหารด้ วยระยะการเจริญของเชื ้อราควบคุมคูณด้ วย 100
2. การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D1413-76 โดยการชัง่ น ้าหนักแห้ ง (Dry weight) เริ่ มโดยการ
เตรี ยมตัวกลางทดสอบจากอาหารเลี ้ยงเชื ้อราแบบเหลวที่มีความเข้ มข้ นของเชื ้อรา 106 สปอร์ ต่อมิลลิลติ ร ในขวด
รูปชมพู่ จากนั ้น บรรจุชิ ้นงานทดสอบในขวดรูปชมพู่ดงั กล่าว และทาการเขย่าด้ วยความถี่ 150 รอบต่อนาที ที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ หลังการทดสอบในเวลาที่กาหนด ทาการกรองตัวกลางทดสอบ
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เพื่อหาน ้าหนักของเชื ้อราที่สามารถเจริ ญได้ โดยทาการอบกระดาษกรองที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
48 ชัว่ โมง เพือ่ ให้ ได้ น ้าหนักคงที่ จากนั ้นนามาคานวณปริ มาณของเชื ้อราในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) โดย
เปรี ยบเทียบกันระหว่างกรณีชิ ้นงานที่มีและไม่มีสารยับยั ้งเชื ้อราผสมอยู่
การทดสอบสมบัตกิ ารต้ านทานการเจริญของตะไคร่
1. วิธีทดสอบรัศมียบั ยั ้งการเจริ ญของตะไคร่ (Inhibition zone) เริ่มโดยการวางชิ ้นงานทดสอบบนอาหาร
สาหรับเลี ้ยงตะไคร่ แบบกึ่งแข็ง โดยกาหนดให้ ปริ มาณเซลล์ตะไคร่ เริ่ มต้ นในอาหารกึง่ แข็งมีค่าประมาณ 107 เซลล์
ต่อมิลลิลติ ร ขณะทาการทดสอบมีการให้ และไม่ให้ แสงสลับกันเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง ที่ความเข้ มแสงประมาณ
2000 ลักซ์ อุณหภูมิทดสอบ 28 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ จากนั ้นบันทึกรัศมีการยับยั ้งการเจริ ญ
ของตะไคร่ หรื อการเกิดบริ เวณใสรอบชิ ้นงานทดสอบ โดยนาขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของบริ เวณใสลบด้ วยขนาด
เส้ นผ่านศูนย์กลางของชิ ้นงานแล้ วหารด้ วย 2
2. การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D3731 –04 โดยการวัดปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ เริ่ มโดยเตรี ยม
ตัวกลางทดสอบจากอาหารเลี ้ยงเชื ้อตะไคร่ แบบเหลวในขวดรูปชมพู่ ให้ มีปริมาณตะไคร่ เริ่ มต้ น ประมาณ 107
เซลล์ต่อมิลลิลติ ร ปริ มาณ 100 มิลลิลติ ร จากนั ้นบรรจุชิ ้นงานทดสอบ ทาการบ่มเพาะเชื ้อและเขย่าที่ความถี่ 150
รอบต่อนาที ขณะทาการทดสอบมีการให้ และไม่ให้ แสงสลับกันเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง อุณหภูมิทดสอบ 28 องศา
เซลเซียส เป็ นระยะเวลา 3 สัปดาห์ จากนั ้นทาการสกัดคลอโรฟิ ลล์โดยใช้ เมทานอล ทิ ้งไว้ 1 ชัว่ โมงในที่มืด แล้ ว
นาไปแยกส่วนที่เป็ นเซลล์และคลอโรฟิ ลล์ออกโดยใช้ เครื่ องปั่ นเหวี่ยงความเร็ วสูง (Centrifuge) ที่ความเร็ ว 5,000
รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาสารสกัดที่ได้ มาวัดความเข้ มแสงโดยใช้ เครื่ อง UV spectrometer เพื่อ
คานวณหาค่าปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ โดยเปรี ยบเทียบในกรณีผลการทดสอบที่ได้ จากชิ ้นงานที่มีและไม่มีสาร
ยับยั ้งตะไคร่ ผสมอยู่ การคานวณปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ทาได้ โดยอาศัยสมการที่ 1 (Lee และ Shen, 2004)
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ = [(A650 x 25.5) + (A665 x 4)] x 10 x 100
สมการที่ 1

ผลการทดลองและวิจารณ์
ลักษณะการเจริ ญของเชื ้อราชนิด Aspergillus Niger เปรี ยบเทียบกันระหว่างกรณีชิ ้นงานที่ไม่ผสมสาร
ยับยั ้งเชื ้อรา และผสมสารยับยั ้งเชื ้อรา 3 ชนิด ที่ความเข้ นข้ น 15,000 ส่วนในล้ านส่วน ในพอลิเอทิลนี แสดงดัง รูป
ที่ 1 พบว่า ชิ ้นงานพอลิเอทิลนี ที่ผสมสาร TS และ IPBC สามารถแสดงประสิทธิภาพการยับยั ้งการเจริ ญของเชื ้อ
ราได้ ชดั เจน เมื่อเทียบกับกรณีชิ ้นงานที่ผสมสาร CB ซึง่ มีลกั ษณะและขนาดการเจริ ญของเชื ้อราใกล้ เคียงกับกรณี
ชิ ้นงานที่ไม่ผสมสารยับยั ้งเชื ้อฯ และเชื ้อราควบคุม

a

b

c

d

e

รูปที่ 1 การเจริ ญของเชื ้อรา Aspergillus Niger ของวิธีทดสอบระยะต้ านการเจริ ญของเชื ้อราโดย a) เชื ้อ
ราควบคุม b) เชื ้อราที่วางชิ ้นงานที่ไม่เติมสารยับยั ้ง c) เชื ้อราที่วางชิ ้นงานผสม CB d) เชื ้อราที่วาง
ชิ ้นงานผสม TS e) เชื ้อราที่วางชิ ้นงานผสม IPBC ที่ความเข้ มข้ น 15,000 ส่วนในล้ านส่วน
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202 mg/L

38 mg/L

รูปที่ 2 เปอร์ เซนต์การยับยั ้งเชื ้อราชนิด Aspergillus
รูปที่ 3 ปริ มาณน ้าหนักแห้ งของเชื ้อราชนิด
Niger ที่ทดสอบกับพอลิเอทิลนี ที่ผสมสารยับยั ้ง
Aspergillus Niger ที่ทดสอบกับพอลิเอทิลนี ที่
เชื ้อราชนิดและปริ มาณต่างๆ
ผสมสารยับยั ้งเชื ้อราชนิดและปริ มาณต่างๆ
สาหรับผลของปริ มาณความเข้ มข้ นของสารยับยั ้งเชื ้อราชนิดต่างๆ ที่ผสมในพอลิเอทิลนี แสดงดังรูปที่ 2
และรูปที่ 3 โดยเมื่อพิจารณาเปอร์ เซ็นต์การยับยั ้งการเจริ ญของเชื ้อราในรูปที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพการยับยั ้ง
การเจริ ญของเชื ้อราเพิม่ ขึ ้นตามปริ มาณการผสมสารยับยั ้งเชื ้อฯ ยกเว้ นในกรณีการผสม CB โดยสารยับยั ้งเชื ้อรา
ชนิด TS มีเปอร์ เซ็นต์การยับยั ้งฯ สูงสุด 50 เปอร์ เซ็นต์ ที่ความเข้ มข้ นตั ้งแต่ 30,000 ส่วนในล้ านส่วนตามลาดับ
ในขณะที่สารยับยั ้งเชื ้อราชนิด IPBC มีค่าดังกล่าวสูงสุดถึง 100 เปอร์ เซ็นต์ ที่ความเข้ มข้ นตั ้งแต่ 15,000 ส่วนใน
ล้ านส่วน ส่วนผลการทดสอบที่แสดงดังรูปที่ 3 ซึ่งได้ จากเทคนิคการชัง่ น ้าหนักแห้ ง (Dry weight) ของเชื ้อรา
ทดสอบ
ผลของชนิดและปริ มาณสารยับยั ้งเชื ้อราที่ผสมในพอลิเอทิลนี สอดคล้ องกับผลการทดสอบการวัด
เปอร์ เซ็นต์การยับยั ้งการเจริ ญของเชื ้อรา โดยพบว่า การเพิ่มปริมาณ CB ในพอลิเอทิลนี ไม่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพ
การยับยั ้งการเจริ ญของเชื ้อรา ส่วนผลของการผสมสารชนิด TS และ IPBC พบว่า น ้าหนักแห้ งของเชื ้อราทดสอบมี
ค่าลดลงตามปริ มาณความเข้ มข้ นของสาร โดยค่าน ้าหนักแห้ งต่าสุดกรณีการผสมสาร TS และ IPBC มีค่าเท่ากับ
202 มิลลิกรัมต่อลิตร ทีค่ วามเข้ มข้ นตั ้งแต่ 5,000 ส่วนในล้ านส่วน และ 38 มิลลิกรัมต่อลิตร ทีค่ วามเข้ มข้ นของ
การผสมเป็ น 1,000 ส่วนในล้ านส่วน ตามลาดับ ทั ้งนี ้ สาเหตุที่ทาให้ พอลิเอทิลนี ที่ผสมสารยับยั ้งเชื ้อราทั ้งสาม
ชนิดแสดงประสิทธิภาพการยับยั ้งเชื ้อที่แตกต่างกัน เนื่องจาก สมบัติทางกายภาพของสารที่แตกต่างกั น ส่งผลให้
ความสามารถในการผสม และการกระจายของสารยับยั ้งในชิ ้นงานพอลิเอทิลนี ที่แตกต่างกัน รวมถึงกลไกและ
ประสิทธิภาพการยับยั ้งเชื ้อที่แตกต่างกันของสารแต่ละชนิดซึง่ ได้ อธิบายไว้ ในงานวิจยั ที่ผ่านมา (Medina et al.,
2007, Schweizer, 2001 และ Butters et al., 2003)

รูปที่ 4 ระยะรัศมียบั ยั ้งเชื ้อ Chlorella vulgaris ที่ทดสอบ รูปที่ 5 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ของเชื ้อ Chlorella vulgaris
กับชิ ้นงานพอลิเอทิลนี ที่ผสมสารยับยั ้งตะไคร่
ที่ทดสอบกับชิ ้นงานพอลิเอทิลนี ผสมสารยับยั ้งตะไคร่
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รูปที่ 4 แสดงค่ารัศมียบั ยั ้งการเจริ ญของตะไคร่ ของชิ ้นงานพอลิเอทิลนี ความหนาแน่นต่าเชิงเส้ นที่ผสมสาร
TT พบว่า ทีป่ ริ มาณการผสมความเข้ มข้ น 250 ส่วนในล้ านส่วน มีค่ารัศมีการยับยั ้งเท่ากับ 31.25 มิลลิเมตร และมี
ค่าเพิ่มขึ ้นจนถึง 38.50 มิลลิเมตร ที่ความเข้ มข้ น 1,000 ส่วนในล้ านส่วน ทั ้งนี ้เนื่องจากความสามารถในการแพร่
ของสาร TT มีมากขึ ้นตามปริ มาณการผสม สาหรับการวัดการเปลีย่ นแปลงค่าคลอโรฟิ ลล์ เอ แสดงดังรู ปที่ 5 พบว่า
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ มีค่าลดลงตามความเข้ มข้ นของสารยับยั ้งตะไคร่ ในชิ ้นงานพอลิเอทิลนี โดยมีค่าลดลงต่าสุด
เท่ากับ 0 ไมโครกรัมคลอโรฟิ ลล์ต่อมิลลิลติ ร ทีค่ วามเข้ มข้ น 1,000 ส่วนในล้ านส่วน โดยปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ที่
ลดลงนั ้นเนื่องจากสารยับยั ้งตะไคร่ ไปขัดขวางขั ้นตอนการสังเคราะห์แสงของตะไคร่ โดยไปทาลายในส่วนชั ้นคลอ
โรพลาสของเซลล์ จึงส่งผลให้ เซลล์ตะไคร่ สร้ างอาหารเองไม่ได้ และหยุดการเจริ ญในที่สดุ (Rioboo et al., 2002)

รูปที่ 6 ค่าเปอร์ เซนต์การยับยั ้งการเจริ ญของเชื ้อรา (ซ้ าย) และระยะรัศมียบั ยั ้งการเจริ ญของตะไคร่ (ขวา) ของ
ชิ ้นงานพอลิเอทิลนี ทีผ่ สมสารยับยั ้งเชื ้อราและตะไคร่ ร่วมกันทีส่ ดั ส่วน 10,000:500
สาหรับผลการทดสอบผลของการผสมกันร่ วมกันระหว่างสารยับยั ้งเชื ้อราและตะไคร่ แสดงดังรูปที่ 6 โดย
สัดส่วนการผสมกันระหว่างสารยับยั ้งเชื ้อราและตะไคร่ คือ 10,000 ต่อ 500 ในกรณีการทดสอบการต้ านการเจริ ญ
ของเชื ้อรา
ชิ ้นงานที่ผสมสารยับยั ้งเชื ้อราร่ วมกับสารยับยั ้งตะไคร่ มีเปอร์ เซ็นต์การยับยั ้งการเจริญของเชื ้อรา
ใกล้ เคียงกับกรณีชิ ้นงานที่ผสมสารยับยั ้งเชื ้อราเพียงอย่างเดียว ในขณะที่กรณีการทดสอบการต้ านการเจริ ญของ
ตะไคร่ ชิ ้นงานที่ผสมสารทั ้งสองชนิดร่ วมกันมีระยะรัศมียบั ยั ้งการเจริ ญของตะไคร่ ลดลง ซึง่ จากผลการทดสอบ
แสดงให้ เห็นว่าการเติมสารยับยั ้งเชื ้อราผสมสารยับยั ้งตะไคร่ ในชิ ้นงานเดียวกันจะไม่รบกวนต่ อประสิทธิภาพการ
ยับยั ้งเชื ้อรา แต่มีผลต่อประสิทธิภาพการยับยั ้งตะไคร่
สรุ ป
ผลงานวิจยั พบว่าการเติมสารยับยั ้งเชื ้อราชนิด Carbendazim Triclosan และ IPBC ในช่วงความ
เข้ มข้ น 1,000 – 50,000 ส่วนในล้ านส่วนกับพอลิเอทิลนี ความหนาแน่นต่าเชิงเส้ นส่งผลให้ ชิ ้นงานพอลิเอทิลีนมี
ประสิทธิภาพการยับยั ้งเชื ้อราเพิ่มขึ ้นตามปริ มาณความเข้ มข้ นของสารยับยั ้งเชื ้อรา
โดยสารยับยั ้งเชื ้อราชนิด
IPBC มีประสิทธิภาพการยับยั ้งเชื ้อราสูงที่สดุ สารยับยั ้งเชื ้อราชนิด Carbendazim ไม่มีผลต่อการยับยั ้งเชื ้อรา
ส่วนการทดสอบความต้ านทานการเจริ ญของตะไคร่โดยใช้ สารยับยั ้งตะไคร่ ชนิด Terbutryn ในช่วงความเข้ มข้ น
250 - 1,000 ส่วนในล้ านส่วนพบว่าชิ ้นงานมีประสิทธิภาพการยับยั ้งตะไคร่ เพิ่มขึ ้นตามปริ มาณการเติมสารยับยั ้ง
เชื ้อตะไคร่ เช่นเดียวกัน และเมื่อนาสารยับยั ้งเชื ้อราและตะไคร่ ที่อตั ราส่วน 10,000 ต่อ 500 ส่วนในล้ านส่วน มา
ผสมกับชิ ้นงานพอลิเอทิลนี พบว่าประสิทธิภาพการยับยั ้งเชื ้อราไม่มีการเปลีย่ นแปลง แต่ประสิทธิภาพการยับยั ้ง
ตะไคร่ มีค่าที่ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับชิ ้นงานที่ผสมสารยับยั ้งเชื ้อราหรื อตะไคร่ เพียงอย่างเดียว
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