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บทคัดยอ

ถุงฟลมที่ใชกันอยูในปจจุบัน มักประสบปญหาการติดกันของ
แผนฟลม จึงไดมีการเติมสารปองกันการยึดติด และสารทําใหลื่นกอน
กระบวนการผลิตเปนแผนฟลมเพื่อชวยแกปญหาดังกลาว แตการเติมสาร
ปองกันการยึดติดและสารทําใหลื่นในปริมาณที่ไมเหมาะสม สงผลตอ
ความใสของแผนฟลมพอลิเอทธิลีนความหนาแนนต่ํา จุดประสงคของ
งานวิจัยนี้คือ เพื่อเลือกชนิดและอัตราสวนของสารปองกันการยึดติดและ
สารทําใหลื่นที่เหมาะสม ที่จะทําใหแผนฟลมมีความใสมากสุด โดย
ทําการศึกษาสารปองกันการยึดติด 4 ชนิด (ชนิด A, B, C และ D) และ
สารทําใหลื่น (ชนิด E) พบวา สารปองกันการยึดติดชนิด A และ B ทําให
แผน ฟลมมีความใสมากทีส่ ุ ด ในอัตราส วนของสารป องกัน การยึ ดติ ด
และสารทําใหลื่นที่ 1200:500 และ 1500:600 ตามลําดับ
คําสําคัญ: สารปองกันการยึดติด, สารทําใหลื่น, ความใส, แผนฟลมพอลิ
เอทธิลีนความหนาแนนต่ํา

Abstract

The bags films using in present time have faced the problem
of the sticking between films. To solve this problem, an antiblocking
agent and a slip agent are added to plastic before processing as the bag
films. However, the ratio between both additives effects to the clarity of
the low density polyethylene film. The aim of this work is to clarify the
suitable antiblocking agents and the appropriate ratio between an
antiblocking agent and a slip agent on the clarity of films. Four
antiblocking agents (A, B, C and D) and a slip agent (E) are used to
study. Two antibloking agents (A and B) are found to be the suitable
additives. In addition, the ratio of antiblocking agent (A and B) to a slip
agent (E) are 1200:500 ppm and 1500:600 ppm, respectively.

Keywords: Antiblocking agent, Slip agent, Clarity, Low density
polyethylene film

1. บทนํา

ถุงฟลมทีใ่ ชกันในชีวิประจําวัน เชน ถุงรอน ถุงซิป ผลิตมา
จากพอลิเ อทธิ ลีนความหนาแนนต่ํา ซึ่ง สามารถผลิตเปนแผนฟลมที่มี
ความเรียบและบางได แตมักประสบปญหาการติดกันของแผนฟลม ทํา
ใหไมสามารถเปดปากถุงได จึงไดมีการเติมสารปองกันการยึดติด และ
สารทําใหลื่นลงไปเพื่อแกปญหาดังกลาว
แมวาการเติมสารปองกันการยึดติดและสารทําใหลื่นลงไปจะ
ทําใหปญหาการติดกันของแผนฟลมลดนอยลง แตการเติมสารทั้งสอง
ชนิดลงไปในปริมาณที่มากเกินไป จะสงผลต อความใสของแผนฟลม
โดยจะไปลดความใส ทําใหแผนฟลมมีความขุนที่มากขึ้น
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ปตท. เคมิ ค อล จํ า กั ด (มหาชน) ต อ งการ
ปรับปรุงสูตรการผลิตแผนฟลมพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนต่ํา ใหมี
ความใสมากขึ้น ทางผูวิจัยจึงขออาสาทํางานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งงานวิจัยนี้
แบงเปน 2 สวน โดยในสวนแรกเปนการศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมใน
การเติมสารปองกันการยึดติดและสารทําใหลื่นที่จะสงผลใหแผนฟลมพอ
ลิเอทธิลีนความหนาแนนต่ํามีความใสสูงสุด โดยใชสารปองกันการยึดติด
และสารทํ า ให ลื ่น ชนิ ด เดิ ม ที ท่ างบริ ษั ท ใช อ ยู และในส ว นที่ ส องเป น
การศึกษาหาชนิดของสารปองกันการยึดติดชนิดใหม ที่ทําใหแผนฟลม
พอลิเอทธิลีนความหนาแนนต่ํามีความใสสูงสุด โดยใชสารทําใหลื่นชนิด
เดิมที่ทางบริษัท ปตท. เคมิคอล ใชอยู

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

2.1 พอลิเอทธิลีนความหนาแนนต่ํา (LowDensity Polyethylene, LDPE)
พอลิเอทธิลีนความหนาแนนต่ํา มีความหนาแนนอยูที่ 0.9100.940 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร มีโครงสรางโมเลกุลที่มีกิ่งกานสาขา
ออกมาจากสายโซหลักเปนจํานวนมาก ทําใหโครงสรางของพอลิเอทธิ
ลีนชนิดนี้จัดเรียงตัวกันอยางหลวมๆ การเกิดปฏิกิริยาจะเกิดปฏิกิริยาแบบ
ลูกโซอนุมูลอิสระ ที่อุณหภูมิและความดันที่สูง [1]
2.2 สารเติมแตงในพอลิเมอร
2.2.1 สารปองกันการยึดติด (Antiblocking agent)
สารปอ งกั นการยึ ดติ ดเป นสารที ่ทํา หน า ที ่เ พิ ่ม ความขรุ ข ระ
ใหกับผิวฟลม ทําใหผิวฟลมไมมีสภาพเปนสุญญากาศ และสามารถแยก
ออกจากกันไดงายขึ้น ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ลักษณะของแผนฟลมภายหลังเติมสารปองกันการยึดติด [2]
2.2.2 สารทําใหลื่น (Slip agent)
สารทําใหลืน่ เปนสารที่ชวยลดคาสัมประสิทธิแ์ รงเสียดทาน
ระหวางผิวฟลม ทําใหผิวฟลมมีความลื่น และสามารถแยกกออกจากกัน
ไดงาย [3]
2.4 ความใส (Clarity)
ในการนิยามความใสเปนไปคอนขางยาก เนื่องจากแตละคนมี
ความสามารถในการมองเห็นที่แตกตางกัน แตสามารถที่จะวัดคาไดโดย
อาศัย ASTM D-1003 ซึ่งเปนการวัดการสองผานและการกระเจิงของ
พลาสติกที่โปรงใส โดยทั่วไปแลว ถาแสงสามารถสองผานไดรอยละ 85
จะนิยามไดวาเปนวัตถุที่ใส [4]
2.6 ปจจัยที่สงผลตอความใสของแผนฟลม [4,5]
1.) ดัชนีการหักเหของแสง
2.) ขนาดอนุภาคของสารเติมแตง

3. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการทําโครงงาน

วัตถุดิบ
1. เม็ดพลาสติกพอลิเอทธิลีนความหนาแนนต่ํา
2. สารปองกันการยึดติดชนิด A, B, C และ D

3. สารทําใหลื่นชนิด E
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
1. เครื่องฉีดเปาขึ้นรูป (Blown film) ผลิตโดย Kromer
2. เครื่องผสมเม็ดพลาสติก (Hight speed mixer) ผลิตโดย Caccia รุน
CP0100B
3. เครื่องหลอมอัดรีดชนิดเกลียวหนอนคู (Twin screw extruder) ผลิต
โดย Brabender รุน D-4100
4. เครื่องตัดเม็ดพลาสติก ผลิตโดย Brabender รุน D-47055
5. เครื่องวัดความหนาของแผนฟลม (Micro-thickness) ผลิตโดย
Mitutoyo Corp รุน ID-C112EBS
6. เครื่องวัดสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (Friction tester) ผลิตโดย
Toyoseiki รุน TR-2
7. เครื่องวัดความขุนของพลาสติก (Haze meter) ผลิตโดย BYK
Gardner รุน 107821
8. เครื่องวัดความมันเงาของพลาสติก (Micro-gloss meter) ผลิตโดย
BYK Gardner รุน 1031996
9. เครื่องชั่งสาร (Balance) ผลิตโดย Sartorius รุน ED22002s

4. วิธกี ารดําเนินโครงงาน

จะทําการขึ้นรูปแผนฟลมทั้งหมด 12 ชนิด โดยสวนแรกที่จะ
ทําการศึกษาคือแผนฟลมเกรด F1-F9 และสวนที่สองคือแผนฟลมเกรด
F10-F12 ซึ่งแตละชนิดจะแตกตางกันที่สัดสวนของสารปองกันการยึดติด
และสารทําใหลื่น ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สัดสวนของสารปองกันการยึดติดและสารทําใหลื่น
สูตรที่
F1 (Ref)
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

ปริมาณของ
Antiblock (ppm)
1800
1500
1200
1800
1500
1200
1800
1500
1200
1500
1500
1500

ปริมาณของ Slip
agent (ppm)
600
600
600
800
800
800
500
500
500
600
600
600

เมื ่อ ขึ ้น รู ป แผ น ฟ ล ม เรี ย บร อ ยแล ว จะนํ า แผ น ฟ ล ม ที ่ไ ด ไ ป
ทดสอบความใสดวยเครื่อง haze meter

5. ผลการดําเนินโครงงานและวิจารณ

ผลการทดสอบความใสสามารถสรุปไดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความใสของแผนฟลมพอลิเอทธิลีน
ตัวอยาง
ไมเติม
สารเติมแตง
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

สารปองกัน
การยึดติด

สารทํา
ใหลื่น

%Haze

-

-

6.28

1800
1500
1200
1800
1500
1200
1800
1500
1200
1500
1500
1500

600
600
600
800
800
800
500
500
500
600
600
600

8.8
8.0
7.2
10.1
8.3
7.5
7.7
7.3
6.7
6.5
7.0
7.1

ในสวนแรก ตัวอยาง F1-F9 เปนการใชสารปองกันการยึดติด
ชนิด A และ สารทําใหลื่นชนิด E ซึ่งเปนสารที่ทางบริษัท ปตท เคมิคอล
จํากัด (มหาชน) ใชอยู เมื่อพิจารณา กลุมตัวอยางที่ปริมาณสารทําใหลื่นที่
เทากัน เชน กลุมตัวอยาง F1 F2 และ F3 ซึ่งมีปริมาณสารทําใหลื่น 600
ppm เทากัน พบวาคาความขุนจะมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณสารปองกันการ
ยึดติดเพิ่มขึ้น
เมื่อพิจารณาที่ปริมาณของสารปองกันการยึดติดที่คงที่ เชน ที่
ปริมาณสารปองกันการยึดติด 1800 ppm แลวดูปริมาณสารทําใหลื่นที่
เปลี่ยนไป พบวาเมื่อมีปริมาณสารทําใหลื่นที่เพิ่มขึ้น ความขุนก็จะเพิ่มขึ้น
ทัง้ นี้ เนื่องมาจาก การเคลื่อนที่มายังผิวของแผนฟลมของสารทําใหลื่น
เมื่อเวลาผานไป จะพบฝา หรือคราบสีขาวเกาะอยูบนแผนฟลมนั่นเปนผล
เนื่องมาจากการมีปริมาณสารทําใหลื่นที่มาก การเคลื่อนที่มายังผิวก็มาก
เชนกัน ทําใหคราบฝาสีขาวเพิ่มมากขึ้น แผนฟลมจึงมีความขุน
ดังนั้นจากผลการทดลองแผนฟลมเกรด F9 จึงมีความใสที่มาก
ที่สุด เนื่องจากมีปริมาณสารปองกันการยึดติดและสารทําใหลื่นที่นอย

ในสว นที่สอง ทํ าการศึกษาสารปองกันการยึด ติดชนิดใหม
เทียบกับสารปองกันการยึดติดชนิดเดิม ที่ทําใหแผนฟลมมีความใสสูง
ที่สุด ที่อัตราสวนระหวางสารปองกันการยึดติดและสารทําใหลื่น 1500 :
600 ppm ในที่นี้คือตัวอยางฟลมเกรด F2, F10, F11 และ F12 พบวา
แผนฟลมที่มีความใสที่มากที่สุดคือ แผนฟลมเกรด F10 ทั้งนี้เนื่องมาจาก
สารปองกันการยึดติดแตละชนิดมีขนาดอนุภาคและดัชนีหักเหของแสง
ไม เ ท า กั น ยิ ่ง ถ า มี ข นาดอนุ ภ าคที ่เ ล็ ก และมี ค า ดั ช นี หั ก เหของแสงที ่
ใกลเคียงกับแผนฟลมพอลิเอทธิลีนที่ไมเติมสารเติมแตงใดๆ จะทําให
แผนฟลมมีความใสที่มาก ซึ่งขนาดอนุภาคและดัชนีหักเหของแสงของ
สารปองกันการยึดติดแตละชนิดแสดงไดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สมบัติของสารปองกันการยึดติดแตละชนิด

Particle size
(micrometre)
Refractive index

Type A
10

Type B
3.99

Type C
-

Type D
4.0

-

1.53

1.46

-

เมื่อทํ าการพิจารณาที่ค าดัชนี การหักเหของแสง ซึ่งเปนปจจัย
หลักที่สงผลตอความใสของแผนฟลมพอลิเอทธิลีน พบวาสารปองกัน
การยึดติดชนิด B มีคาดัชนีการหักเหของแสง ใกลเคียงกับแผนฟลมพอลิ
เอทธิลีนซึ่งมีคาเทากับ 1.51 จึงทําใหแผนฟลมที่มีสวนประกอบของสาร
ปองกันการยึดติดชนิดนี้ มีความใสที่มากที่สุด นั่นคือแผนฟลมเกรด F10
สวนสารปองกันการยึดติดชนิด A และ D คาดวานาจะมีคาดัชนีการหักเห
ของแสงที่มีคาแตกตางจากแผนฟลมพอลิเอทธิลีน แสงเกิดการกระเจิง
ออกในปริมาณที่มาก จึงทําใหความใสนอยกวาแผนฟลมที่ประกอบดวย
สารปองกันการยึดติดชนิด B
เมื ่อ พิ จ ารณาขนาดอนุ ภ าคซึ ่ง เป น อี กป จ จั ย หนึ ่ง ที ่ส ง ผลต อ
ความใสของแผนฟลมพอลิเอทธิลีนสารปองกันการยึดติดชนิด A มีขนาด
อนุภาคที่ใหญที่สุด ทําใหแสงทีผ่ านเขามา เกิดการดูดซับภายในโมเลกุล
และสะทอนออกไปมากกวาสารปองกันการยึดติดที่มีอนุภาคขนาดเล็ก
แสดงดังรูปที่ 37 ดังนั้น แผนฟลมที่มีขนาดอนุภาคของสารปองกันการยึด
ติดที่เล็กที่สุด จะทําใหแผนฟลมที่ไดมีความใสที่มากที่สุด ในที่นี้คือ สาร
ปองกันการยึดติดชนิด B ทําใหแผนฟลมพอลิเอทธิลีนมีความใสที่มาก
ที่สุด ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 การกระเจิงของแสงในอนุภาคที่ใหญ [6]

6. สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ

ในการศึกษาสวนแรก คือตัวอยาง F1-F9 ฟลมมีความใสมาก
ที่สุดที่อัตราสวนระหวางสารปองกันการยึดติด และสารทําใหลื่นเทากับ
1200:500 ppm หรือ 12:5 โดยคาความขุนที่วัดไดมีคาเทากับรอยละ 6.7
สวนที่สองเปนการศึกษาชนิดของสารปองกั นการยึดติดชนิ ด
ใหม ที ่ทํ า ให ค วามใสมี ค า สู ง สุ ด คื อ พิ จ ารณาอั ต ราส ว นระหว า งสาร
ปองกันการยึดติดและสารทําใหลื่นที่ปริมาณเทากัน คือ 1500 : 600
ตัวอยาง F2, F10, F11 และ F12 พบวาสารปองกันการยึดติดชนิด B จะทํา
ใหฟลมมีความใสที่มากที่สุดที่อัตราสวนระหวางสารปองกันการยึดติด
และสารทําใหลื่นที่เทากันคือ 1500 : 600 ppm หรือ 5:2 คือมีคาความขุน
เทากับรอยละ 6.5

7. กิตติกรรมประกาศ

ผู ว ิ จั ย ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมวั ส ดุ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ชวยสนับสนุนในการทํา
โครงงานวิจัย ซึ่งความสําเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นไดเนื่องจากทางผูวิจัยไดรับ
ความชวยเหลือ คําปรึกษา และแนวทางในการแกปญหาจาก ผศ.ดร. อภิ
รัตน เลาหบุตรี อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ขอขอบพระคุณ อ.ดร.
อมรรัตน เลิศวรสิริกุล และ อ.ดร. ฉัตรชัย วีระนิติสกุล กรรมการปริญญา
นิพนธ ที่ชวยใหคําแนะนํา ตลอดจนตรวจแกไขปริญญานิพนธฉบับบนี้
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ที่ชวย
เอื้อเฟอสารเคมี และเครื่องมือในการทดสอบ และ นายวรพงษ ขาว
ประพันธ นักเคมี ที่คอยใหคําแนะนําตลอดการวิจัย
ขอบคุณพอแม ที่คอยใหการสนับสนุน ชวยเหลือ และเปน
กําลังใจเสมอมา
นอกจากนี ้ยัง ขอขอบคุณ เพื ่อ นๆทุ กคนทีค่ อยให คํ า แนะนํ า
ชวยเหลือ และเปนกําลังใจแกผูวิจัย ทําใหโครงงานสําเร็จลุลวงดวยดี
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