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บทท่ี 12 รายละเอียดขอ้มูลพลาสติกชีวภาพประเภท 
พลาสติกชีวภาพพอลพิรอพิลีน (Bio-Polypropylene) 

1. ข้อมูลทั่วไป [1-4] 
พลาสติกชีวภาพพอลิพรอพิลีน (Bio-polypropylene: Bio-PP) คือพอลิเมอร์ประเภทเทอร์โม-

พลาสติกที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ แต่ยังมีการใช้ในงานอ่ืน ๆ เช่น สิ่งทอ ขวด สติกเกอร์ลูกบาศก์ 
และธนบัตรพอลิเมอร์ เป็นต้น โดยการจัดเรียงตัวของ Bio-PP จัดแบบไอโซแทกติก (Isotactic) ซึ่งจะส่งผลต่อ
คุณสมบัติของ Bio-PP กล่าวคือ สามารถทนทาน ยืดหยุ่น และสามารถทนต่อแรงกระแทกได้ดี ท าให้เหมาะ
ส าหรับการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ โดยโครงสร้างของ Bio-PP แสดงดังภาพที่ 1 เนื่องจากการใช้พลาสติกชีวภาพ
มีข้อดีคือ ลดปัญหาโลกร้อน ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้น  ามันดิบจากการผลิตพลาสติก สร้าง
มูลค่าเพ่ิม ลดปริมาณขยะ ย่อยสลายได้ไม่ตกค้างเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดเนื อที่การใช้งานของบ่อฝังกลบขยะ 
ประหยัดพลังงานการผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตพลาสติกท่ัวไป แต่ก็ยัง
มีจ ากัดคือ คุณสมบัติด้านการซึมผ่านของก๊าซ คุณสมบัติการทนความร้อน ความสามารถในการผลิต จาก
ข้อจ ากัดนี จึงต้องพัฒนาพลาสติกชีวภาพให้สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแพร่หลาย 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของ Bio-PP 5 

Bio-PP มีชื่อทางเคมี คือ Polypropylene และชื่อทางการค้าของ Bio-PP จะขึ นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต 
ข้อมูลแสดงดังตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 ชื่อทางการค้า (Trade name) ของ Bio-PP ตามบริษัทผู้ผลิต [6] 
Manufacturers Trade name Note 

Braskem Green PP Pure 
Prospector® Terratek® WC100300 30 wt% wood fiber 
Prospector® Terratek® SC50 50% 50 wt% wheat starch 

การสังเคราะห์ Bio-PP คล้ายกับการสังเคราะห์ PP ทั่วไป แต่ยังมีความแตกต่างในด้านการสังเคราะห์
คือ การได้มาของมอนอเมอร์ โดย Bio-PP สามารถแบ่งเทคนิคการสังเคราะห์พรอพิลีนเป็น 2 กระบวนการ
ใหญ่ ๆ ได้แก่ การสังเคราะห์ทางชีวเคมี (Biochemical) หรือการหมัก (Fermentation) และการสังเคราะห์
แบบเคมีเชิงความร้อน (Thermochemical) หรือการท าให้เป็นก๊าซ (Involving gasification) ภาพที่ 2 แสดง
ถึงเส้นทางการผลิตพรอพิลีนโดยใช้วัตถุดิบต่างกัน พบว่าการสังเคราะห์ทางชีวเคมี จะใช้วัตถุดิบจาก ข้าวโพด 
(Corn) และการสังเคราะห์แบบเคมีเชิงความร้อน จะใช้วัตถุดิบจาก ชีวมวล (Biomass) ไบโอดีเซล (Biodiesel) 
และน  ามันพืช (Vegetable oil) [4,7,8]  

https://plastics.ulprospector.com/datasheet/e383590/terratek-wc100300
https://plastics.ulprospector.com/datasheet/e377673/terratek-sc50
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNivXdtNHSAhXJLo8KHZvTBfIQjRwIBw&url=http://www.chemistry.wustl.edu/~edudev/Designer/session5.html&psig=AFQjCNGiPFBVnsYy_UKtXRQMZ27mlXpLJw&ust=1489423411247356
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ภาพที่ 2 แผนผังการสังเคราะห์ Bio-PP [8] 

การสังเคราะห์ Bio-PP ทางชีวเคมี (ภาพที่ 3) เริ่มต้นจากการหมักวัตุดิบทางธรรมชาติ เช่น ข้าวโพด 
อ้อย หรือผักเหลือใช้ โดยอาศัยเอนไซม์เพ่ือให้ได้เป็นน  าตาลและเมื่อหมักต่อเป็นเวลานานขึ นจะได้ผลิตภัณฑ์
เป็นเอทานอล จากนั นน าเอทานอลมาท าปฏิกิริยาก าจัดน  าออก (Dehydration reaction) จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น
เอทิลีนชีวภาพ และน ามาไดเมอร์ไรซ์ (Dimerized) เพ่ือผลิตเป็น นอร์มอลบิวทีน (n-butene) จากนั นจึงท า
ปฏิกิริยากับไนโตรเจนจนได้เป็นพรอพิลีนชีวภาพ เพ่ือท าไปท าปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรซ์เซชัน (Polymerization) 
เพ่ือผลิต Bio-PP  

 

ภาพที่ 3 แผนผังการผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิพรอพิลีนจากการหมักน  าตาล [8] 

การสังเคราะห์แบบเคมีเชิงความร้อน หากวัตถุดิบตั งต้นคือ ชีวมวลจะถูกเปลี่ยนให้เป็นไบโอดีเซลก่อน
โดยผ่านเครื่องปฏิกรณ์เพ่ือท าปฏิกิริยาแก๊ซซิฟิเคชัน (Gasification) ผลิตเป็นก๊าซสังเคราะห์ (Syngas) และ
น าไปผลิตเป็น Bio-PP ต่อไป งานวิจัยของ Daniyanto และคณะได้ศึกษาการผลิตก๊าซสังเคราะห์จากอ้อย
ระบบการสังเคราะห์ประกอบด้วย เครื่องปฏิกรณ์เพ่ือท าปฏิกิริ ยาแก๊ซซิฟิเคชัน (Gasification reactor) 
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ไซโคลน (Cyclone) คอลัมน์หล่อเย็น (Cooler column) และปั๊มสุญญากาศ (Vacuum pump) กลไกการ
ท างานเริ่มต้นจากการน าวัตถุดิบชีวมวลที่ผ่านกระบวนการท าให้แห้งใส่ลงในเครื่องปฏิกรณ์เพ่ือท าปฏิกิริ ยา
แก๊ซซิฟิเคชัน โดยอาศัยความร้อน โดยก๊าซที่เกิดขึ นจะลอยตัวขึ นสู่ด้านบนเครื่องปฏิกรณ์เพ่ือเข้าสู่ไซโคลน ใน
กระบวนการนี ของแข็งจะถูกแยกลงสู่ด้านล่างและก๊าซจะเคลื่อนที่ไปยังคอลัมน์หล่อเย็นเพ่ือแยกไบโอดีเซลให้
ตกสู่ด้านล่างจากนั นก๊าซจะเคลื่อนที่ไปยังปั๊มสุญญากาศเพ่ือเป็นการแยกก๊าซขั นสุดท้าย แผนผังแสดง
กระบวนการท างานแสดงดังภาพที่ 4 [9] และในการผลิตไบโอดีเซลจะได้ผลพลอยได้เป็นโพรเพนชีวภาพ 
สามารถน าโพรเพนชีวภาพมาท าปฏิกิริยาก าจัดน  าเพ่ือผลิตเป็นพรอพิลีนชีวภาพ อีกทั งเมื่อใช้น  ามันพืชเป็น
วัตถุดิบโดยป้อนเครื่องซีดาร์แบบเร่งปฏิกิริยาเหลวโดยใช้ความร้อนจะได้พรอพิลีนชีวภาพเช่นเดียวกัน 

 

ภาพที่ 4 กระบวนการผลิตไบโอดีเซลผ่านเครื่องปฏิกรณ์ Gasifier [9] 

2. กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์  
 เนื่องจากการสังเคราะห์ Bio-PP ได้พรอพิลีนจากวัตถุดิบและกระบวนการที่ต่างกัน แต่ในกระบวนการ
พอลิเมอร์ไรซ์เซชัน เพ่ือสังเคราะห์เป็น Bio-PP นั นมีกระบวนการเหมือนการพอลิเมอร์ไรเซชันของ PP ดังนั น
กระบวนการน าไปขึ นรูปปเพ่ือประยุกต์ใช้งานต่างๆ นั นจึงมีวิธีขึ นรูปคล้ายกับการขึ นรูป PP 

2.1 กระบวนการขึ้นรูปแบบฉีดเข้าแม่พิมพ์ (Injection molding) 
กระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์ขึ นรูปสามารถท าได้โดยใส่ส่วนผสมและเม็ดพลาสติกลงในกรวยกระบอก

แล้วอัดเข้าสู่เกลียวหนอนที่มีความร้อนท าให้เม็ดพลาสติกหลอมเหลว  จากนั นอัดพลาสติกเหลวด้วยความดัน
สูงเข้าสู่ช่องว่างภายในแม่พิมพ์ หล่อเย็นให้พลาสติกเย็นตัวลงจะได้รูปร่างชิ นงานตามแบบแม่พิมพ์ เปิดแม่พิมพ์
ออกเพ่ือน าชิ นงานออกจะผลิตชิ นงานได้ในครั งเดียว หลังจากนั นจะปิดแม่พิมพ์และเริ่มฉีดเข้าแม่พิมพ์ถัดไป
เรื่อย ๆ ตัวอย่างของสภาวะในกระบวนการขึ นรูปของเม็ดพลาสติกพอลิพรอพิลีนในการผลิตด้วยกระบวนการ
ขึ นรูปแบบฉีดเข้าแม่พิมพ์ แสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 สภาวะที่เหมาะสมส าหรับการผลิตด้วยกระบวนการฉีดขึ นรูปเข้าแม่พิมพ์   

Process guidelines for injection molding 

Melt flow 0.200 - 2000 g/10min 

Processing temperature 87.8 - 320 °C 

Feed temperature 180 - 210 °C 

Rear barrel temperature 177 - 274 °C 

Middle barrel temperature 191 - 274 °C 

Front barrel temperature 199 - 274 °C 

Nozzle temperature 204 - 243 °C 

Head temperature 210 °C 

Mold temperature 5.00 - 80.0 °C 

Ejection temperature 26.7 - 54.4 °C 

Roll temperature 40.0 - 50.0 °C 

Drying temperature 60.0 - 100 °C 

Dry time 1.00 - 4.00 hour 

Moisture content 0.0500 - 1.00 % 

Injection pressure 2.76 - 103 MPa 

Hold pressure 2.07 - 8.27 MPa 

Back pressure 0.172 - 1.03 MPa 

2.2 กระบวนการการอัดรีด (Extrusion) 
กระบวนการรัดรีดหรือกระบวนการเอ็กซ์ทรูดเป็นกระบวนการขึ นรูปพลาสติกที่สามารถขึ นรูปร่างของ

ชิ นงานที่มีภาคตัดขวางเท่ากันได้ กระบวนการผลิตเริ่มต้นจากการใส่ส่วนผสมและเม็ดพลาสติกลงในกรวย 
จากนั นอัดเข้าสู่เกลียวหนอนและให้ความร้อนท าให้พลาสติกหลอมไหลผ่านหัวดายที่มีรูปทรงตามลักษณะ
ชิ นงานที่ต้องการผลิตอย่างต่อเนื่องแล้วจึงท าการหล่อเย็น เพ่ือให้ชิ นงานคงรูปร่างและขนาดตามที่ต้องการ 
ตัวอย่างของสภาวะในกระบวนการขึ นรูปของเม็ดพลาสติกพอลิพรอพิลีนในการผลิตด้วยกระบวนการอัดรีด
แสดงดังตารางที่ 3 
 
 

http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=87.8
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=320
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=180
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=210
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=177
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=274
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=191
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=274
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=199
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=274
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=204
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=243
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=210
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=5.00
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=80.0
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=26.7
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=54.4
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=40.0
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=50.0
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=60.0
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=100
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=50&fromValue=1.00
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=50&fromValue=4.00
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=2.76
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=103
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=2.07
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=8.27
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=0.172
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=1.03
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ตารางท่ี 3 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตด้วยกระบวนการอัดรีด 
Process guidelines for extrusion molding 

Melt flow 0.250 - 1480 g/10 min 

Processing temperature 120 - 330 °C 

Middle barrel temperature 190 - 280 °C 

Front barrel temperature 190 - 230 °C 

Die temperature 200 - 310 °C 

Head temperature 200 - 230 °C 

2.3 กระบวนการขึ้นรูปแบบเป่า (Blow molding) 
     กระบวนการขึ้นรูปแบบเป่าเข้าแม่พิมพ์ (Extrusion blow molding) 

กระบวนการขึ นรูปแบบเป่าเข้าแม่พิมพ์ มีขั นตอนคือ ท าการเอ็กซ์ทรูดท่ออ่อนลงภายในแม่พิมพ์ที่มี
ระบบการหล่อเย็นด้วยระบบน  าไหลวนแล้วจึงท าการปิดแม่พิมพ์ จากนั นใช้ลมเป่าให้ท่อพลาสติกพองตัวออก
กระทบกับผนังแม่พิมพ์ที่เย็นเพื่อให้พลาสติกเกิดการแข็งตัว จะได้รูปร่างชิ นงานตามลักษณะแม่พิมพ์  

กระบวนการขึ้นรูปแบบฉีดเป่าเข้าแม่พิมพ์ (Injection blow molding) 
กระบวนการขึ นรูปแบบฉีดเป่าเข้าแม่พิมพ์ เป็นการขึ นรูปโดยใช้เทคนิคการฉีดและการเป่าร่วมกัน 

ประกอบด้วยเครื่องฉีดเหมือนเครื่องฉีดพลาสติกทั่วไปเพ่ือขึ นรูปท่ออ่อนก่อนที่จะเป่าให้ชิ นงานมีรูปร่างตาม
แบบแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะไม่มีรอยต่อที่คอและก้นของภาชนะ ผิวภาชนะมีความหนาเฉลี่ยที่แน่นอนและ
ใกล้เคียงกัน ไม่มีส่วนเกินทีต่้องตัดทิ ง 

กระบวนการขึ้นรูปแบบเป่าแล้วยึด (Stretch blow molding) 
 กระบวนการขึ นรูปแบบเป่าแล้วยึด เป็นการฉีดเป่าที่ท าการดึงพลาสติกหลอมบนแกนหรือตัวรองรับ
ให้ยืดออกในแนวแกนแม่พิมพ์  ท าให้เกิดการจัดเรียงตัวของโมเลกุลมีระเบียบมากขึ น ท าให้มีสมบัติเชิงกลมาก
ขึ น เช่น การทนแรงกระแทก การทนต่อแรงดึง ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซ ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ
โปร่งใสมากขึ น มีความมัน และลดความสามารถในการส่งผ่านโมเลกุลก๊าซได้ดีขึ น  โดยตัวอย่างสภาวะใน
กระบวนการขึ นรูปของเม็ดพลาสติกพอลิพรอพิลีนในการผลิตด้วยกระบวนการเป่าขึ นรูปแสดงดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตด้วยกระบวนการเป่าขึ นรูป [10] 
Process guidelines for blow molding 

L/D ratio 20:1 
Compression ratio 3.5:1 

Melt flow 0.500 - 50.0 g/10 min 
Processing temperature 177 – 249 °C 

 
 
 

http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=120
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=330
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=190
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=280
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=190
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=230
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=200
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=310
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=200
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=230
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2.4 กระบวนการขึ้นรูปแบบกดอัดด้วยความร้อน (Compression molding) 
กระบวนการขึ นรูปแบบกดอัดด้วยความร้อนเริ่มต้นจากการน าเม็ดพลาสติกใส่เข้าแม่พิมพ์ เมื่อเม็ดพลาสติก
ได้รับความร้อนผ่านแม่พิมพ์จะท าให้สายโซ่ภายในโมเลกุลเริ่มขยับส่งผลให้เกิดการคลายตัวของสายโซ่จึงเกิด
การหลอม จากนั นเมื่ออัดด้วยความร้อนจะท าให้พลาสติกมีจัดเรียงตัวใหม่ เมื่อท าให้ชิ นงานเย็นตัวลงพลาสติก
จะเกิดการจัดเรียงตัวในส่วนของผลึก จากนั นจึงแกะออกจากแม่พิมพ์ โดยตัวอย่างสภาวะในกระบวนการขึ น
รูปของเม็ดพลาสติกพอลิพรอพิลีนในการผลิตด้วยกระบวนการกดอัดด้วยความร้อนแสดงดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตด้วยกระบวนการกดอัดด้วยความร้อน [11] 
Process guidelines for compression molding 

Processing temperature 180 to 220 oC 
Processing pressure 3-20 MPa 

2.5 กระบวนการอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่น (Thermoforming)  
กระบวนการอัดขึ นรูปพลาสติกแผ่นเป็นกระบวนการขึ นรูปที่ประกอบด้วย 2 ขั นตอนคือ การท าให้

แผ่นพลาสติกอ่อนตัวด้วยความร้อน หลังจากนั นจึงท าให้พลาสติกยืดตัวออกให้ได้ชิ นงานที่มีรูปร่างตามแม่พิมพ์ 
โดยใช้วิธีอัดอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ แรงดันลม แรงดันสุญญากาศ การกระท าเชิงกล หรือใช้แรงทั งสามชนิด
ร่วมกัน พลาสติกวัตถุดิบที่ใช้กันมากที่สุดคือ แผ่นพลาสติก แต่บางกรณีอาจใช้ฟิล์มพลาสติก โดยตัวอย่างของ
สภาวะในกระบวนการขึ นรูปของเม็ดพลาสติกพอลิพรอพิลีนในการผลิตด้วยกระบวนการ อัดขึ นรูปพลาสติก
แผ่นแสดงดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตด้วยกระบวนการอัดขึ นรูปพลาสติกแผ่น 
Process guidelines for molding 

Melt flow 0.450 - 8.00 g/10 min 
Processing temperature 199 – 260 °C 

3. บริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย  
3.1 บริษัทผู้ผลิต Bio-PP 

3.1.1 ภายในประเทศไทย แสดงดังตารางที ่7 

ตารางท่ี 7 รายชื่อบริษัทผู้ผลิต Bio-PP ภายในประเทศ 
บริษัทผู้ผลิต ที่อยู่ เบอร์โทร ประเทศ เว็บไซด์ 

บริษัท ปูนซิเมนต์
ไทย จ ากัด 

ส านักงานใหญ่ 1 ถนนปูนซิ
เมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 

10800 

0-2586-
3333, 0-

2586-4444 
ไทย 

http://www.scg.
co.th/landing/ 

บริษัท ดาวเคมิคัล 
จ ากัด 

4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด ซอย จี2 ต าบลมาบตาพุด 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด

ระยอง 21150 

0-3868-
7400, 0-

3868-3824 
ไทย 

http://www.do
w.com/thailand

/ 
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บริษัทผู้ผลิต ที่อยู่ เบอร์โทร ประเทศ เว็บไซด์ 

บริษัท ตะล่อมสิน
พลาสติก จ ากัด 

924 ถนนพระราม 3 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา 

กทม. 10120 

0-2294-
6300-12 

ไทย 
talomsin.yellow

pages.co.th 

3.1.2 ต่างประเทศ แสดงดังตารางที ่8 

ตารางท่ี 8 รายชื่อบริษัทผู้ผลิต Bio-PP ในต่างประเทศ 
Manufacturers Address Contact Country Web site 

Braskem 

Rua Lemos Monteiro, 
120, Edifício Odebrecht 
São Paulo – Butantã, SP 

Brasil. 

05501-050 Brasil 

https://www.br
askem.com.br/
busca?q=bio+P

P 

Zahid-
Agroinvest 

Ukraine, Ternopol region, 
Lanovtsy, g.Lanovcy, 

vul.Zagrebelna 

+31 183 
695 695 

Netherlands 
http://zahidagr

oinvest.biz-
gid.com/ 

Prospector® 

UL do Brasil 
Avenida Engenheiro Luis 

Carlos Berrini 
105 – 24º andar. 
São Paulo – SP 

04571-010 Brasil 
https://www.ul
prospector.com

/en/about 

3.2 บริษัทผู้จัดจ าหน่าย Bio-PP 
3.2.1 ภายในประเทศไทย แสดงดังตารางที ่9 

ตารางท่ี 9 รายชื่อบริษัทผู้จัดจ าหน่าย Bio-PP ภายในประเทศ 
บริษัทผู้จ าหน่าย ที่อยู่ เบอร์โทร ประเทศ เว็บไซด์ 

บริษัท ปูนซิเมนต์
ไทย จ ากัด 

ส านักงานใหญ่ 1 ถนนปูนซิ
เมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 

10800 

0-2586-
3333, 0-

2586-4444 
ไทย 

http://www.scg.
co.th/landing/ 

บริษัท ดาวเคมิ
คัล จ ากัด 

4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด ซอย จี2 ต าบลมาบตาพุด 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด

ระยอง 21150 

0-3868-
7400, 0-

3868-3824 
ไทย 

http://www.do
w.com/thailand

/ 

บริษัท ตะล่อมสิน
พลาสติก จ ากัด 

924 ถนนพระราม 3 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา 

กทม. 10120 

0-2294-
6300-12 

ไทย 
talomsin.yellow

pages.co.th 

 

tel:022946300
tel:022946300
http://talomsin.yellowpages.co.th/
http://talomsin.yellowpages.co.th/
tel:022946300
tel:022946300
http://talomsin.yellowpages.co.th/
http://talomsin.yellowpages.co.th/
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3.2.2 ต่างประเทศ แสดงดังตารางที ่10 

ตารางท่ี 10 รายชื่อบริษัทผู้จัดจ าหน่าย Bio-PP ในต่างประเทศ 
Manufacturers Address Contact Country Web site 

Braskem 

Rua Lemos Monteiro, 
120, Edifício Odebrecht 
São Paulo – Butantã, SP 

Brasil. 

05501-050 Brasil 

https://www.br
askem.com.br/
busca?q=bio+P

P 

Zahid-
Agroinvest 

Ukraine, Ternopol region, 
Lanovtsy, g.Lanovcy, 

vul.Zagrebelna 

+31 183 
695 695 

Netherlands 
http://zahidagr

oinvest.biz-
gid.com/ 

Prospector® 

UL do Brasil 
Avenida Engenheiro Luis 

Carlos Berrini 
105 – 24º andar. 
São Paulo – SP 

04571-010 Brasil 
https://www.ul
prospector.com

/en/about 

4. การประยุกต์ใช้ Bio-PP ในอุตสาหกรรม  
4.1 ผลิตภัณฑ์พลาสติกทางการเกษตร 

 การน า Bio-PP มาประยุกต์ใช้ในการเกษตรนั นจะส่งผลให้ลดปริมาณขยะลงได้ เนื่องจาก Bio-PP มี
ความสามารถในการย่อยสลายได้ด้วยตัวเอง ท าให้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กระสอบข้าว ถุงปุ๋ย และ
ตัวกรองอากาษในบ่อปลา เป็นต้น 

                                         

     กระสอบข้าว [12]                ถุงปุ๋ย [13]                ตัวกรองอากาศในบ่อปลา [14] 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างพลาสติกทางการเกษตรที่ผลิตจาก Bio-PP 

กระสอบข้าว   ขึ นรูปด้วยกระบวนการ  Extrusion molding                    
ถุงปุ๋ย    ขึ นรูปด้วยกระบวนการ  Extrusion molding 
ตัวกรองอากาศในบ่อปลา  ขึ นรูปด้วยกระบวนการ  Injection molding      

 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-ot-FxMrTAhUBvo8KHSNoAqMQjRwIBw&url=https://www.alibaba.com/showroom/aquarium-bio-balls.html&psig=AFQjCNEs4jMdMuDhW2aYOuZ8KM25P2FHqg&ust=1493584135531462
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ตารางท่ี 11 คุณสมบัติของ Bio-PP เมื่อขึ นรูปด้วยกระบวนการอัดฟิล์มเคลือบผ่านเกลียว [15] 

Typical 
Properties 

Family MFR Density 
Flexural 
Modulus 

(MPa) 

Tensile 
Stress 
(MPa) 

Tensile 
Strain (%) 

Charpy 
Notched 
Impact 

Strength at 
23oC 

Charpy 
Notched 
Impact 

Strength at 
-20oC 

Heat 
Deflection 

Temperature-
Under 

Load66 psi 
(0.45 MPa), 
Unannealed 

ISO 
Method 

 ISO 1133 ISO 1183 ISO 178 
ISO 

527-2 
ISO 

527-2 
ISO 

179-1/1eA 
ISO 

179-1/1eA 
ISO 

75-2/B 
Units  g/10 min g/cm3 MPa MPa % kJ/m2 kJ/m2 oC 

DC7057.01 Impact 
copolymer 

7 0.900 1300 27 6 10 5 95 
Speciality film 

DH357.01 
Homopolymer 

9.5 0.900 1200 32 13 5 -  
Speciality film 

ตารางท่ี 12 คุณสมบัติของ Bio-PP เมื่อขึ นรูปด้วยกระบวนการฉีดขึ นรูป [16]  

Current 
Resin 

New 
Grade 

Family MFR 
Flexural 
Modulus 

(MPa) 

Tensile 
Stress 
(MPa) 

Tensile 
Strain 
(%) 

Charpy 
Notched 
Impact 

Strength 
at 23oC 

Charpy 
Notched 
Impact 

Strength 
at 0oC 

Heat 
Deflection 

Temperature-
Under 

Load66 psi 
(0.45 MPa), 
Unannealed 

Haze 
(39.4 
mil) 

(1000 
µm) 

Method   ISO 1133 ISO 178 
ISO 

527-2 
ISO 

527-2 
ISO 

179-1/1eA 
ISO 

179-1/1eA 
ISO 

75-2/B 
ASTM 
D1003 

Units   g/10 min MPa MPa % kJ/m2 kJ/m2 oC % 
H734-
52RNA 

DH789.01 
Homopolymer 50 1700 35 8 2.5 - 105 - 

New grade has excellent organoleptic properties, high flow resin 
Inspire 

364 
DR7052.01 

D364.01 
Random 42 1050 28 12 6 2 83 12 

Cost reduction possibility by improved down-gauging, excellent organoleptic performance 

D382.01  
Random 70 1060 30 13 5 2 83 11 

Designed for critical applications where excellent taste & odor performance and good optics are required 

C791-
30NA 

 
Impact 

copolymer 
30 1300 26 9 7 3 96 - 

Good balance of mechanical properties 

C7082-
30NA 

 
Impact 

copolymer 
30 1300 25 5 8.5 5 98 - 

Excellent balance of flowability with mechanical properties  

C7070-
35N 

 
Impact 

copolymer 
35 1350 25 5 6.5 4.5 85 - 

Thin wall consumer goods, thin wall rigid packaging. 
C7070-
44NAHP 
Inspire 

702 

DC705.01 

Impact 
copolymer 

50 1400 28 40 7 4 97 - 

High flow, excellent organoleptic properties 

C711-
70RNA 

DC707.01 
Impact 

copolymer 
70 1300 24 5 6 3 95 - 

Very high flow, excellent organoleptic properties 

C7069-
100NA 

 
Impact 

copolymer 
100 1580 28 5 4 2.5 105 - 

Very high flow resin 

4.2 ผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุภัณฑ์ 
 การใช้งาน Bio-PP นิยมใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากมีความปลอดภัยต่อผู้ อุปโภคบริโภค 
ตัวอย่างเช่น ขวดพลาสติก กล่องเก็บของ และฟิล์มห่ออาหาร เป็นต้น  
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 ขวด [17]                           ฝาขวด [18] 

    

   กล่องเก็บอาหาร [19]          กล่องใส่ของ [20]                  ห่ออาหาร [21]              ห่อสินค้า [21] 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจาก Bio-PP 

ขวด    ขึ นรูปด้วยกระบวนการ  Blow molding 
ฝาขวด    ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Injection molding      
กล่องเก็บอาหาร   ขึ นรูปด้วยกระบวนการ    Thermoforming      
กล่องใส่ของ          ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Thermoforming  
ห่ออาหาร             ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Extrusion molding 
ห่อสินค้า   ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Extrusion molding 

ตารางท่ี 13 คุณสมบัติของ Bio-PP เมื่อขึ นรูปด้วยกระบวนการเป่าขึ นรูป [22] 

Current 
grade 

New 
grade 

MFR PP family 
Tensile 

Modulus 

Tensile 
Strain at 

Yield 

Charpy 
Notched 
Impact 

Strength at 
23oC 

Charpy 
Notched 
Impact 

Strength at 
0oC 

Charpy 
Notched 
Impact 

Strength at 
20oC 

Heat 
Deflection 

Temperature 
0.45 MPa 

Haze, 
1 mm 
plaque 

Method  
ISO 

1133 
 

ISO 
527-2/1A 

ISO 
527-2/1A 

ISO 
179-1/1eA 

ISO 
179-1/1eA 

ISO 
179-1/1eA 

ISO 
75-2/B 

ASTM 
D1003 

Units  
g/10 
min 

 MPa % kJ/m2 kJ/m2 kJ/m2 oC % 

Inspire137 D137.01 0.75 
Heterophasic 
copolymer 

1000 13 
40 

(no break) 
5 3 71 n.m. 

C123-01N  1.2 
Heterophasic 
copolymer 

1350 8 15 6.5 4.5 87 n.m. 

C7061-
01N 

DC7061.01 1.5 
Heterophasic 
copolymer 

1300 9 15 6.5 4.5 85 n.m. 

R7050-02N DR155.01 2 
Random 

copolymer 
900 12 

18 (hinge 
break) 

n.m. n.m. 68 10 

DR152.00 
Inspire 
152 

2 
Random 

copolymer 
1100 11 8,500 n.m. n.m. 79 10 

DR7051.01  10 
Random 

copolymer 
1200 28 12 6 2.5 80 12 
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ตารางท่ี 14 สมบัติของ Bio-PP เมื่อขึ นรูปด้วยกระบวนการเป่าขึ นรูปฟิล์ม [22] 

Former 
grade 

New 
grade 

MFR PP family Density 
Tensile 

Modulus 

Tensile 
Strenght 
at Yield 

Tensile 
Strain 

at Yield 

Tensile 
Strain 

at 
Break 

Charpy 
Notched 
Impact 

Strength 
at 23oC 

Heat 
Deflection 

Temperature 
0.45 MPa 

Haze, 
1 mm 
plaque 

Method  
ISO 

1133 
 ISO 1183 

ISO 
527-2/1A 

ISO 
527-2/1A 

ISO 
527-
2/1A 

ISO 
527-
2/1A 

ISO 
527-2/1A 

ISO 
179-1/1eA 

ASTMD1003 

Units  
g/10 
min 

 g/cm3 MPa MPa % % kJ/m2 oC % 

Inspire137 D137.01 0.8 
Impact 

copolymer 
0.905 1000 24 12 >50 

40 (no 
break) 

71 n.m. 

High molecular weight Heterophasic PP copolymer ensures stable film production and supplies high toughness stiffness and excellent sensorik 

Inspire136 DC7056.05 
3.5 

Impact 
copolymer 

0.905 1000 24 12 >50 10,000 68 n.m. 

Medium molecular weight Heterophasic PP copolymer offering a good stiffness to toughness balance 

Inspire361 DR155.01 
1.8 

Random 
copolymer 

0.905 900 26 12 >50 
18 (hinge 

break) 
68 10 

Random PP copolymer delivers an optimum on high toughness, excellent sensorik and optical properties 

DR152.00 
Inspire 
152 

2 
Random 

copolymer 
0.905 1100 29 11 >50 8,500 79 10 

Random PP copolymer on higher stiffness level, very good test and odor and transapareny 

ตารางท่ี 15 คุณสมบัติของ Bio-PP เมื่อขึ นรูปด้วยกระบวนการอัดขึ นรูปพลาสติกแผ่น [22] 

Typical 
Properties 

Family MFR Density 
Flexural 
Modulus 

(MPa) 

Tensile 
Stress 
(MPa) 

Tensile 
Strain (%) 

Charpy 
Notched 
Impact 

Strength at 
23oC 

Charpy 
Notched 
Impact 

Strength at 
-20oC 

Heat 
Deflection 

Temperature-
Under 

Load66 psi 
(0.45 MPa), 
Unannealed 

ISO 
Method 

 ISO 1133 ISO 1183 ISO 178 
ISO 

527-2 
ISO 

527-2 
ISO 

179-1/1eA 
ISO 

179-1/1eA 
ISO 

75-2/B 
Units  g/10 min g/cm3 MPa MPa % kJ/m2 kJ/m2 oC 

DC7061-
01N 

Impact 
copolymer 

1.5 0.900 1300 27 7 18 6 95 
Rigid packaging sheet and thermoforming 

DC7056.05 
Impact 

copolymer 
3.5 0.9 1150 26 10 12 5 88 

Rigid packaging, sheet and thermoforming 

H105-03NA Homopolymer 
3.2 0.900 1600 35 11 5.5 35 120 

Rigid packaging, sheet and thermoforming 

Inspire 234 Homopolymer 
3.2 0.900 2100 45 10 3.5 30 123 

Rigid packaging, high stiffness, sheet and thermoforming 

D105.01 Homopolymer 
2.1 0.900 1750 37 9 5  100 

Rigid packaging, transparent and excellent organoleptic 

4.4 ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับของเล่น 
 การผลิตของเล่นต้องค านึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็ก 

ดังนั นการผลิตของเล่นจาก Bio-PP จึงเป็นที่สนใจ เช่น ลูกบอล เมื่อเด็กน าเข้าปากหรือสัมผัสจะไม่ท าให้เกิด
อันตราย เป็นต้น  
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ลูกบอล [23] 

ภาพที่ 7 ตัวอย่างของเล่นที่ผลิตจาก Bio-PP 

ลูกบอล    ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Injection molding      

4.5 ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับเครื่องใช้ในบ้าน 
ปัจจุบันมีของใช้ในบ้านนิยมท าจากพลาสติก แต่เพ่ือความปลอดภัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การ

น า Bio-PP มาใช้งานจึงน่าสนใจมากขึ น ตัวอย่างเครื่องใช้ที่ผลิตจาก Bio-PP เช่น ถาดอาหาร ถุงใส่ของ ลังใส่
ขวด แผ่นกันลื่น และวัสดุปูพื น เป็นต้น  

       

         ถาดอาหาร [24]                           ถุงใส่ของ [25]                        ลังใส่ขวด [26]  
 

    

 แผ่นกันลื่น [27]        วัสดุปูพื น [28] 

ภาพที่ 8 ตัวอย่างเครื่องใช้ในบ้านที่ผลิตจาก Bio-PP 

ถาดอาหาร    ขึ นรูปด้วยกระบวนการ  Thermoforming                              
ถุงใส่ของ    ขึ นรูปด้วยกระบวนการ   Extrusion molding                            
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ลังใส่ขวด    ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Injection molding      
แผ่นกันลื่น    ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Thermoforming 
วัสดุปูพื น    ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Thermoforming 

5. ความรู้และข่าวสารใหม่ๆ 
 เนื่องจากการผลิต Bio-PP สามารถผลิตได้จากผลิตผลทางเกษตรกรรมและประเทศไทยถือเป็น
ประเทศเกษตรกรรมที่สามารถผลิต ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง เป็นต้น โดยผลิตผลทางการเกษตรเหล่านี จะถูก
ส่งออกไปต่างประเทศมูลค่าหลายล้านบาท ซึ่งลักษณะการส่งออกอยู่ในรูปวัตถุดิบหรือการแปรสภาพเบื องต้น 
จากภาพที่ 9 และ 10 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกของข้าวโพดและมันส าปะหลังหลายล้าน
กิโลกรัม มูลค่ากว่าพันล้านบาท แต่หากน าผลิตผลทางเกษตรกรรมมาแปรรูปเป็นพลาสติกชีวภาพจะส่งผลให้
มูลค่าการส่งออกของผลิตภัณฑ์ประมาณ 2-3% ของ GDP  

 
ภาพที่ 9 สถิติการส่งออกข้าวโพดระหว่างปี 2555-2559 [29] 

 
ภาพที่ 10 สถิติการส่งออกมันส าปะหลังระหว่างปี 2555-2559 [30] 
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นโยบายด้านพลังงานจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ของประเทศไทยได้กล่าวถึงการใช้พลาสติกชีวภาพในหัวข้อ “การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมพัฒนาต่อยอด
ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง” 
โดยต้องการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด ทางด้านอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดการ
พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชีวภาพและพลาสติกชีวภาพได้ ดังนั นในอนาคตคาดว่าปริมาณการผลิตและ
การใช้พลาสติกชีวภาพจะมีปริมาณสูงขึ น [31] 

แนวโน้มการขยายตัวของ Bio-PP ในต่างประเทศ คาดว่าตลาดของ Bio-PP จะพุ่งแตะ 18.1 กิโลกรัม
ภายในปี 2565 เนื่องจากรายได้จากตลาด Bio-PP เพ่ิมขึ นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะมีการใช้งาน
ทั งด้านสาธารณูปโภค ยานยนต์ การแพทย์ และบรรจุภัณฑ์ ตามข้อมูลเชิงลึกของตลาดโลกความต้องการที่
เพ่ิมขึ นของวัสดุที่มีน  าหนักเบาในการผลิตยานพาหนะเพ่ือลดการสิ นเปลืองน  ามันคาดว่าจะขับเคลื่อนขนาด
ตลาด Bio-PP คล้ายกับ PP สังเคราะห์ เนื่องจากเป็นพอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติกที่ได้รับแหล่งธรรมชาติ เช่น 
บีท ข้าวโพด และอ้อย ผ่านกระบวนการหมักหรือการท าให้ก๊าซ และยังมีคุณสมบัติโดดเด่น เช่น จุดหลอมเหลว
สูง สามารถยืดได้ ทนต่อความล้าดี และน  าหนักเบา เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งานในอุตสาหกรรมผู้ใช้ขั นปลาย 
เช่น ฟิล์ม BOPP เป็นการประยุกต์ใช้ Bio-PP เพ่ือใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหาร นอกจากนี ประเทศออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ แคนาดา และสิงคโปร์ก าลังใช้ BOPP ส าหรับบันทึกสกุลเงิน "ประเทศอังกฤษ ใช้ BOPP ในการ
ผลิตธนบัตรพลาสติก ในเดือนกันยายน 2560" ซึ่งขอบเขตของการใช้งานที่เพ่ิมมากขึ นจะเพ่ิมการใช้ Bio-PP 
ในระบบท่อ สิ่งทอ รถยนต์ การแพทย์ และบรรจุภัณฑ์ เพราะพลาสติกส่วนใหญ่ที่ใช้ในรถยนต์เป็น PP ดังนั น
เพ่ือลดน  าหนัก และใหป้ริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง จึงหันมาใช้ Bio-PP เป็นวัสดุส าหรับผลิต [32] 
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