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บทท่ี 11 รายละเอียดขอ้มูลพลาสติกชีวภาพประเภท 
พลาสติกชีวภาพพอลิไวนิลคลอไรด ์(Bio-Polyvinyl chloride) 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 Bio-PVC เป็นพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากสารชีวภาพบางส่วน (Partially bio-based) และเชื้อเพลิง
ฟอสซิล (Fossil fuel-based) จัดอยู่ในกลุ่มชนิดย่อยสลายไม่ได้ทางชีวภาพ (Nonbiodegradable) แต่บาง
งานวิจัยสามารถผลิต Bio-PVC จากสารชีวภาพ (Bio-based) 99% จึงสามารถจัดอยู่ในกลุ่มย่อยสลายทาง
ชีวภาพ (Biodegradable) โดยสามารถย่อยสลายได้ภายใน 9 เดือนถึง 5 ปี โดยการฝังกลบ โครงสร้างของ 
Bio-PVC แสดงดังภาพที่ 1 จากกระบวนการผลิต PVC จะมีผลิตภัณฑ์ข้างเคียงคือ เอทิลไดคลอไรด์ (Ethylene 
dichloride: EDC)  คลอไรด์มอนอเมอร์ (Chloride monomer: VCM) และกรดไฮโดรลิก (Hydrochloric 
acid: HCl) ซึ่งสารเหล่านี้ล้วนมีความเป็นพิษ อีกทั้งในขั้นตอนการก าจัด PCV จะได้สารเคมีที่ชื่อว่า ไดออกซิน 
(Dioxin) ที่เป็นตัวก่อมะเร็ง ส่งผลให้อุตสาหกรรม PVC ได้รับการพิจารณาด้านความปลอดภัย สุขภาพ และ
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้จึงมีการเร่งการวิจัยและพัฒนาให้ อุตสาหกรรมการผลิต PVC สามารถ
ผลิตได้โดยไม่ส่งผลกระทบทั้งกล่าว บริษัท โซเวย์ อินดูปา (Solvay Indupa) ได้ผลิต เอทิลีนชีวภาพ (Bio-
ethylene) ปริมาณ 60,000 t.p.a เพ่ือใช้ผลิต PVC จากวัสดุดิบที่ได้จากธรรมชาติ จากนั้นบริษัท บลาสเคม 
(Braskem) ได้ผลิต Bio-PVC แต่ก็หยุดการผลิตเมื่อราคาน้ ามันลดลง แต่ในการน าเอทิลีนชีวภาพมาใช้เป็น
วัตถุดิบทางธรรมชาติเพ่ือผลิต Bio-PVC ก็ยังเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดเนื่องจากว่าปัญหาที่เกิดจากการใช้
คลอรีน ดังนั้น Bio-PVC อาจกลับมาเป็นที่ถกเถียงเรื่องความปลอดภัยอีกครั้ง [1-4] 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของ Bio-PVC  

สมบัติของ Bio-PVC โดยทั่วไปจะจัดเรียงตัวแบบซินดิโอแทคติก (Syndiotactic conformation) 
เนื่องจาก อะตอมของคลอรีนมีขนาดใหญ่และมีข้ัวสูงจึงท าให้มีข้อจ ากัดของการเกิดผลึก ส่งผลให้สมบัติเชิงกล
ดังนี้ มีความแข็งแรง (Stiffness) ที่พ้ืนผิวต่ า มีความหนืดสูงที่น้ าหนักโมเลกุลต่ า และสามารถใส่สารเติมแต่ง 
(Plasticizer) ได้มาก โดยสมบัติของ Bio-PVC ที่เป็นของแข็ง (Rigid) และ Bio-PVC ที่สามารถยืดหยุ่นได้ 
(Flexible) เนื่องจากการเติมสารเติมแต่ง มีความแตกต่างกัน ดังตารางที่ 1และ2 

ตารางท่ี 1 สมบัติของ Bio-PVC ที่เป็นของแข็ง (Rigid) [5] 
Property Test Value 

Tensile strength at 23oC, MPa BS 2787 : 301G ISO R527 55 

Izod impact, ft lb/in BS 2787 : 306G ISO R180 2 (unmodified) 10 (modified) 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8jKbMndvTAhUKLo8KHX5kAa8QjRwIBw&url=http://www.keywordsuggests.com/polyvinyl-chloride-structure/&psig=AFQjCNHJAK6bpZCZFfTMHQ9r6_8urX9B_Q&ust=1494158807800597
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Property Test Value 
Resistance to concentrated 

mineral acids (at 20oC) 
 Excellent 

Specific gravity ISO R1183 1.38-1.45 
Tensile modulus (1% strain, 100S), 

GPa 
BS 4618 ISO R8999 2.7-3.0 

Tensile modulus (1% strain, 3 
years), GPa 

ISO R899 1.7 

Weathering resistance  Very good (especially white) 

ตารางท่ี 2 สมบัติของ Bio-PVC ที่สามารถยืดหยุ่นได้ (Flexible) [5] 
Property Test Value 

Ageing resistance Field experience Excellent 
BS softness BS 2782 365A 5-100 

Cold flex temperature, oC BS 2782 159B -20 to -60 
Elongation at break, % BS 2782 304A 140-400 

Ozone resistance Field experience Very good 
Specific gravity ISO R1183 1.19-1.68 

Tensile strength, MPa BS 2782 320A 7.5-30 
Volume resistance at 23 oC, W.cm BS 2782 202A 1010-1015 

Bio-PVC มีชื่อทางเคมี คือ Polyvinyl chloride และ Poly(vinyl chloride) และชื่อทางการค้าของ 
Bio-PVC จะข้ึนอยู่กับบริษัทผู้ผลิต ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 3  

ตารางท่ี 3 ชื่อทางการค้า (Trade name) ของ Bio-PVC ตามบริษัทผู้ผลิต 
Manufacturers Trade name 

BASF ecovio® Bio-PVC 
Formosa Plastics Formolon®  

Solvay Epicerol® 
Arkema S.A Nakan®, Drysol Rnew® 

การสังเคราะห์ Bio-PVC (ภาพที่ 2) ผลิตจากคลอรีนประมาณ 57 wt% และเอทิลีนชีวภาพประมาณ 
43 wt% ในกระบวนการผลิตเอทิลีนชีวภาพ (ภาพที่ 3,4) สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ เช่น 
ข้าวโพด อ้อย และถั่วเหลือง เป็นต้น โดยการน าวัตถุดิบเหล่านั้นมาหมัก (Fermentation) โดยใช้เอนไซม์
เพ่ือให้ได้เป็นน้ าตาลและหมักต่อเป็นเวลานานขึ้นเพ่ือให้น้ าตาลเปลี่ยนเป็นเอทานอลชีวภาพ (Bio-ethanol) 
จากนั้นจึงน ามาท าปฏิกิริยาก าจัดน้ าออก (Dehydration reaction) จนได้ผลิตภัณฑ์เป็นเอทิลีนชีวภาพ ใน
ส่วนของคลอรีนสามารถผลิตโดยกระบวนการแยกโดยใช้กระแสไฟฟ้า (Electrolysis) ของสารละลายโซเดียม
คลอไรด์ (Sodium chloride solution) ได้ผลิตภัณฑ์เป็นโซดาไฟ (Caustic soda) หรือโซเดียมไฮดรอไซด์ 

http://www.fpcusa.com/products/PVC/contacts-suspensionPVC.html
http://www.solvay.com/en/media/press_releases/solvay-epicerol-earns-roundtable-on-sustainable-biomaterials-certification.html
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(Sodium hydroxide) และแก๊สไฮโดรเจน (Hydrogen gas) โดยกระบวนการแยกโดยใช้กระแสไฟฟ้าในเชิง
พาณิชย์สามารถท าได้ 3 กระบวนการ คือกระบวนการแบบอะมัลกัม (Amalgam process) กระบวนการแบบ
ไดอะแฟรม (Diaphragm process) และกระบวนการแบบเมมเบรน (Membrane process) ซึ่งกระบวนการ
แบบเมมเบรน เป็นที่นิยมมากที่สุดเนื่องจากมีการใช้กระแสไฟฟ้าน้อยที่สุดท าให้ลดต้นทุนการผลิต การท า
ปฏิกิริยาเอทิลีนชีวภาพกับคลอรีนจะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาคือ ไอรอน(III)คลอไรด์ (Iron (III) chloride) ได้
ผลิตภัณฑ์เป็น EDC (สมการที่1) จากนั้นน า EDC มาท าปฏิกิริยาการเผาไหม้แบบไม่ใช้อากาศ (Pyrolysis) ได้
เป็น VCM และกรดไฮโดรคลอริก (สมการที่2)  แล้วจึ งน า VCM มาท าปฏิกิริยาพอลิ เมอร์ ไรเซชัน 
(Polymerization) กับเอทิลีนชีวภาพจะได้เป็น Bio-PVC (ภาพที่ 5)  

 
ภาพที่ 2 แผนผังการสังเคราะห์ Bio-PVC 

 
 

ภาพที่ 3 แผนผังการสังเคราะห์ Bio-ethylene จากอ้อย [4] 

 

ภาพที่ 4 กลไกการสังเคราะห์ Bio-PVC จาก Bio-ethanol [6] 
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ภาพที่ 5 แผนผังแสดงกลไกการผลิต Bio-PVC จากเอทิลีนและคลอรีน [4] 

 ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันที่นิยมท าในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ พอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอย 
(Suspension polymerization) นิยมท ามากที่สุดคิดเป็น 80% พอลิเมอร์ไรเซชันแบบอีมัลชัน (Emulsion 
polymerization) คิดเป็น 12% และพอลิเมอร์ไรเซชันแบบบัลค์ (Bulk polymerization) คิดเป็น 8% 
 ส าหรับการสังเคราะห์ Bio-PVC ด้วยเทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอย อุณหภูมิของการ
เกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์อยู่ในช่วง 40-75°C อาศัยการกระจายตัวหรือแขวนลอยของมอนอเมอร์ในรูปของ
หยดเล็กๆ (Droplet) ขนาดประมาณ 50-150 µm ในตัวกลางที่มอนอเมอร์ไม่สามารถละลายได้ เช่น น้ า โดย
อาศัยการกวนอย่างเร็วหรือการปั่นด้วยเครื่องปั่นควบคู่ไปกับการเติมตัวดิสเพอร์แซนต์ (Dispersant) หรือ สเต
บิไลเซอร์ (Stabilizer) หรือ โปรเทคทีฟคอลลอยด์ (Protective colloid) ซึ่งสามารถละลายในน้ าได้ เช่น พอ
ลิไวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinyl alcohol: PVA) เพ่ือท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้หยดมอนอเมอร์ที่ก าลังพอลิเมอไรซ์
อยู่มีโอกาสรวมตัวเป็นหยดใหญ่ ดังนั้น Bio-PCV ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคนี้จึงออกมาในรูปแบบเม็ดตามขนาด
หยดของมอนอเมอร์ ส่วนตัวเริ่มต้นปฏิกิริยา (Initiator) ที่ใช้ เช่น เปอร์ออกไซด์ (Peroxide) จะสามารถ
ละลายอยู่ในหยดของมอนอเมอร์ได้ การสังเคราะห์ด้วยเทคนิคนี้น้ าจะเป็นตัวช่วยหล่อเย็นไม่ให้อุณหภูมิสูง
เกินไป เมื่อปริมาณของมอนอเมอร์ถูกเปลี่ยนเป็นพอลิเมอร์ประมาณ 80-90% ปฏิกิริยาการสังเคราะห์จะ
สิ้นสุดลงโดยการท าให้มอนอเมอร์ระเหยกลายเป็นไอแยกออกจากอนุภาคของ Bio-PVC ที่แขวนลอยอยู่ในน้ า 
ซึ่งอยู่ในรูปของของเหลวข้น (Slurry) ซึ่งสามารถแยกออกได้ง่ายโดยการกรองธรรมดา ตามด้วยการล้างน้ า
มากๆ แล้วท าให้แห้ง Bio-PVC ที่ได้จะมีลักษณะเปียกเรียกว่า เค้ก (Cake) หลังจากนั้นจะถูกน ามาผ่านขั้นตอน
การอบแห้ง บด และคัดขนาด Bio-PVC  

เทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชันแบบอีมัลชัน ประกอบด้วยมอนอเมอร์และน้ าซึ่งมีสารอิมัลซิฟายเออร์ 
(Emulsifier) ที่เป็นพวกแอนไอออนิก และตัวเริ่มปฏิกิริยาที่ละลายน้ าได้ การกวนจะท าให้หยดของมอนอเมอร์ 
กระจายตัวและมีขนาดเล็ก (ประมาณ 0.1 µm) ตัวเริ่มต้นปฏิกิริยาที่ใช้คือ โปแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต 
(Potassium persulphate) หรือ แอมโมเนียมเปอร์ซัลเฟต (Ammonium persulphate) ซึ่งท าหน้าที่ผลิต

Cl-CH2-CH2-Cl  H2C=CH=Cl+HCl 

H2C=CH2 + Cl2  Cl-CH2-CH2-Cl  สมการที่ 1 

สมการที่ 2 
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อนุมูลอิสระในวัฏภาคของน้ าท าให้เกิดการเริ่มต้นของปฏิกิริยาขึ้นที่ระหว่างวัฏภาคของน้ าและหยดมอนอเมอร์ 
อุณหภูมิของการเริ่มปฏิกิริยาอยู่ในช่วง 40-60°C อนุภาคของพอลิเมอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจะมีขนาดใหญ่ขึ้นใน
ระหว่างปฏิกิริยาด าเนินไป สารอิมัลซิฟายเออร์จะเป็นตัวควบคุมเสถียรภาพของอิมัลชัน เมื่อมอนอเมอร์
เปลี่ยนไปเป็นพอลิเมอร์ 90% ส าหรับมอนอเมอร์ส่วนเกินจะถูกก าจัดออกจากระบบ เพ่ือให้เกิดการสิ้นสุดของ
ปฏิกิริยา อนุภาคพอลิเมอร์จะถูกแยกออกและท าให้แห้งด้วยวิธีการพ่นแห้ง (Spray drying) แล้วท าการบด
และคัดขนาด Bio-PVC ที่ได้จากการสังเคราะห์ ข้อเสียของการสังเคราะห์ด้วยวิธีนี้คือยุ่งยาก ราคาแพง Bio-
PVC ที่สังเคราะห์ไดด้้วยเทคนิคนี้มีความบริสุทธิ์น้อยกว่าเทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอย 

เทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชันแบบบัลค์ ระบบประกอบด้วยตัวรเิริ่มปฏิกิริยาที่สามารถละลายในพอลิเมอร์ 
ตัวริเริ่มปฏิกิริยาที่ใช้อาจเป็นเอซิลเปอร์ออกไซด์ (Acyl peroxide) หรือเปอร์ออกไซด์คาร์บอเนต (Peroxide 
carbonate) อุณหภูมิพอลิเมอไรเซชันจะอยู่ในช่วง 40-70°C สายโซ่พอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นไม่ละลายในมอนอเมอร์ 
และตกตะกอนออกมามีลักษณะคล้ายแป้งภายใต้การกวนซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ถังปฏิกรณ์ ถังแรกจะกวนด้วย
ความเร็วสูง เกรนของ Bio-PVC จึงมีขนาดสม่ าเสมอ ที่ระดับการเปลี่ยนจากมอนอเมอร์เป็นพอลิเมอร์ต่ า 
(10%) VCM ซึ่งอยู่ในรูปของของเหลวจะถูกดูดซับอยู่บนรูพรุนของพอลิเมอร์ และความหนืดของระบบจะเพ่ิม
มากขึ้นในขณะที่เกรนของ Bio-PVC มีการเติบโตของขนาด จากนั้นระบบพอลิเมอไรเซชันจะถูกย้ายไปถัง
ปฏิกรณ์ถัดไปที่มีความเร็วในการกวนต่ าลง การเติบโตของพอลิเมอร์จะสมบูรณ์ในถังนี้และปฏิกิริยาจะถูกท าให้
สิ้นสุดลงจากการก าจัดมอนอเมอร์ออกจากระบบด้วยการใช้ไอน้ าและก๊าซเฉื่อยท าหน้าที่เป็นตัวพาเมื่อการ
เปลี่ยนแปลงจากมอนอเมอร์เป็นพอลิเมอร์ที่ประมาณ 80% อย่างไรก็ตามข้อเสียของการสังเคราะห์ด้วยวิธีนี้
คือการควบคมุอุณหภูมิในการพอลิเมอร์ไรเซชันและขนาดของของอนุภาคท าได้ยาก [1,5] 

2. กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์  
2.1 กระบวนการขึ้นรูปแบบฉีดเข้าแม่พิมพ์ (Injection molding) [7] 

กระบวนการฉีดขึ้นรูปเป็นวิธีการที่นิยมเชิงพาณิชย์ เนื่องจากสามารถผลิตได้เร็วความเร็วรอบการ
ท างานอยู่ที่ 20 S ต่อชิ้นงาน ขั้นตอนการท างานเริ่มจากใส่เม็ดพลาสติกลงในกรวยกระบอก (Hopper) จากนั้น
เครื่องฉีดจะอัดเม็ดพลาสติกเข้าสู่กระบอกใส่เกลียวหนอน (Barrel) ที่มีเครื่องให้ความร้อน (Heater) และ
เกลียวหนอน (Screw) ติดอยู่ภายในท าให้เม็ดพลาสติกเกิดการหลอมเหลว จากนั้นเม็ดพลาสติกหลอมเหลวจะ
เคลื่อนที่ไปด้านหน้าเพ่ือเข้าสู่แม่พิมพ์ด้วยการหมุนและการเคลื่อนที่ของเกลียวหนอน โดยจะพลาสติก
หลอมเหลวจะถูกดันออกจากหัวฉีด (Nozzle) เข้าสู่แม่พิมพ์ จากนั้นภายในแม่พิมพ์ก็จะเกิดการหล่อเย็นเพ่ือให้
พลาสติกเย็นตัวจะได้รูปร่างชิ้นงานตามแบบแม่พิมพ์ และเปิดแม่พิมพ์ออกเพ่ือน าชิ้นงานออกหลังจากนั้นจะปิด
แม่พิมพ์และเริ่มฉีดเข้าแม่พิมพ์ถัดไปเรื่อย ๆ ตัวอย่างเครื่องฉีดระบบไฮดรอลิก แสดงดังภาพที่ 6 และสภาวะ
การข้ึนรูปด้วยกระบวนการฉีดแสดงดังตารางที่ 4 

 
ภาพที่ 6 เครื่องฉีดพลาสติกแบบไฮดรอลิก 
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ตารางท่ี 4 สภาวะการข้ึนรูปด้วยกระบวนการฉีด 
Injection molding processing condition 

Drying 
Not usually Not usually necessary as PVC absorbs 

very little water. 
Melt temperature 160 – 220 °C (320 - 428 F) 
Mold temperature 20 – 70 °C (68 - 158 F) 

Material injection pressure Up to 150 MPa 
Packing pressure Up to 100 MPa 
Injection speed Relatively slow, to avoid material degradation 

2.2 กระบวนการอัดรีด (Extrusion) [7] 
กระบวนการอัดรีดเป็นกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกที่สามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่มีภาพตัดขวางเท่ากันได้ 

ขั้นตอนการผลิต เริ่มจากใส่เม็ดพลาสติกลงในกรวยกระบอก (Hopper) จากนั้นเครื่องอัดรีดจะอัดเม็ดพลาสติก
เข้าสู่กระบอกใส่เกลียวหนอน (Barrel) ที่มีเครื่องให้ความร้อน (Heater) และเกลียวหนอน (Screw) ติดอยู่
ภายในท าให้เม็ดพลาสติกเกิดการหลอมเหลว จากนั้นพลาสติกหลอมเหลวจะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเพ่ือออกจาก
ดายน์ (Die) จากนั้นจะถูกเก็บหรืออาจน าไปเข้ากระบวนการตัดแบบร้อนหรือแบบเย็นต่อไป ตัวอย่างเครื่องฉีด
ระบบไฮดรอลิก แสดงดังภาพที่ 7 และสภาวะการข้ึนรูปด้วยกระบวนการฉีดแสดงดังตารางที่ 5 

 

 ภาพที่ 7 เครื่องหลอมอัดรีดพลาสติก 

ตารางท่ี 5 สภาวะการข้ึนรูปด้วยกระบวนการหลอมอัดรีดพลาสติก 
Extrusion processing condition 

Processing temperature 160-207°C 
Middle barrel temperature 157-270°C 

Adapter temperature 171-177°C 
Die temperature 171-177°C 

Dry time 0.000-4.00 hour 
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2.3 กระบวนการขึ้นรูปแบบเป่า (Blow molding) [7] 
กระบวนการเป่าขึ้นรูปเป็นกระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติกที่มีรูปร่างกลวงและมีปากแคบแบ่งออก

ได้ เป็น 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการขึ้นรูปแบบเป่าเข้าแม่พิมพ์ (Extrusion blow molding) 
กระบวนการขึ้นรูปแบบฉีดเป่าเข้าแม่พิมพ์ (Injection blow molding) และกระบวนการขึ้นรูปแบบฉีดเป่า
เข้าแม่พิมพ์ (Injection blow molding) โดยกระบวนการขึ้นรูปแบบเป่าเข้าแม่พิมพ์ มีขั้นตอนคือ ท าการ
เอ็กซ์ทรูดท่ออ่อนลงภายในแม่พิมพ์ที่มีระบบการหล่อเย็นด้วยระบบน้ าไหลวนแล้วจึงท าการปิดแม่พิมพ์ 
จากนั้นใช้ลมเป่าให้ท่อพลาสติกพองตัวออกกระทบกับผนังแม่พิมพ์ที่เย็นเพ่ือให้พลาสติกเกิดการแข็งตัว จะได้
รูปร่างชิ้นงานตามลักษณะแม่พิมพ์ (ภาพที ่8) กระบวนการขึ้นรูปแบบฉีดเป่าเข้าแม่พิมพ์ เป็นการขึ้นรูปโดยใช้
เทคนิคการฉีดและการเป่าร่วมกัน ประกอบด้วยเครื่องฉีดเหมือนเครื่องฉีดพลาสติกทั่วไปเพ่ือขึ้นรูปท่ออ่อน
ก่อนที่จะเป่าให้ชิ้นงานมีรูปร่างตามแบบแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะไม่มีรอยต่อที่คอและก้นของภาชนะ ผิว
ภาชนะมีความหนาเฉลี่ยที่แน่นอนและใกล้เคียงกัน ไม่มีส่วนเกินที่ต้องตัดทิ้ง  (ภาพที่ 9) และกระบวนการขึ้น
รูปแบบเป่าแล้วยึด เป็นการฉีดเป่าที่ท าการดึงพลาสติกหลอมบนแกนหรือตัวรองรับให้ยืดออกในแนวแกน
แม่พิมพ์ ท าให้เกิดการจัดเรียงตัวของโมเลกุลมีระเบียบมากขึ้น ท าให้มีสมบัติเชิงกลมากขึ้น เช่น การทนแรง
กระแทก การทนต่อแรงดึง ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซ ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะโปร่งใสมากขึ้น มีความ
มัน และลดความสามารถในการส่งผ่านโมเลกุลก๊าซได้ดีขึ้น โดยตัวอย่างสภาวะในกระบวนการขึ้นรูปของเม็ด
พลาสติกพอลิพรอพิลีนในการผลิตด้วยกระบวนการเป่าขึ้นรูปแสดงดังตารางที่ 6 

 

ภาพที่ 8 กระบวนการขึ้นรูปแบบเป่าเข้าแม่พิมพ์ 

 

ภาพที่ 9 กระบวนการขึ้นรูปแบบฉีดเป่าเข้าแม่พิมพ์ 
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ตารางท่ี 6 สภาวะการข้ึนรูปด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบเป่า  
Blow molding temperature condition 

Feed zone 310oF 
Zone 2 320oF 
Zone 3 330oF 
Zone 4 340oF 
Head 340-350oF 
Die 380-390oF 

Mold temperature 55-65oF 

2.4 กระบวนการขึ้นรูปแบบกดอัดด้วยความร้อน (Compression molding) [7] 
กระบวนการขึ้นรูปแบบกดอัดด้วยความร้อนเริ่มต้นจากการน าเม็ดพลาสติกใส่เข้าแม่พิมพ์ เมื่อเม็ด

พลาสติกได้รับความร้อนผ่านแม่พิมพ์จะท าให้สายโซ่ภายในโมเลกุลเริ่มขยับส่งผลให้เกิดการคลายตัวของสายโซ่
จึงเกิดการหลอม จากนั้นเมื่ออัดด้วยความร้อนจะท าให้พลาสติกมีจัดเรียงตัวใหม่ เมื่อท าให้ชิ้นงานเย็นตัวลง
พลาสติกจะเกิดการจัดเรียงตัวในส่วนของผลึก จากนั้นจึงแกะออกจากแม่พิมพ์ (ภาพที่ 10) โดยตัวอย่างสภาวะ
ในกระบวนการขึ้นรูปด้วยกระบวนการกดอัดด้วยความร้อนแสดงดังตารางที่ 7  

 

ภาพที่ 10 กระบวนการขึ้นรูปแบบกดอัดด้วยความร้อน 

ตารางท่ี 7 สภาวะการข้ึนรูปด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบกดอัดด้วยความร้อน 
Process guidelines for compression molding 

Processing temperature 160-220oC 
Processing pressure 3-20 MPa 

2.5 กระบวนการอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่น (Thermoforming) [7] 
กระบวนการอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่นเป็นกระบวนการขึ้นรูปที่ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ การท าให้

แผ่นพลาสติกอ่อนตัวด้วยความร้อน หลังจากนั้นจึงท าให้พลาสติกยืดตัวออกให้ได้ชิ้นงานที่มีรูปร่างตามแม่พิมพ์ 
โดยใช้วิธีอัดอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ แรงดันลม แรงดันสุญญากาศ การกระท าเชิงกล หรือใช้แรงทั้งสามชนิด
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ร่วมกัน ประเภทของพลาสติกที่ใช้กันมากที่สุดคือ แผ่นพลาสติก แต่บางกรณีอาจใช้ฟิล์มพลาสติก (ภาพที่ 11) 
และตัวอย่างของสภาวะในกระบวนการขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่นแสดงดังตารางที่ 8 

 
ภาพที่ 11 กระบวนการอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่น  

ตารางท่ี 8 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่น  
Process guidelines for molding 

Processing temperature 120 – 140°C 

3. บริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย  
3.1 บริษัทผู้ผลิต Bio-PVC 

3.1.1 ภายในประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 9 

ตารางท่ี 9 รายชื่อบริษัทผู้ผลิต Bio-PVC ภายในประเทศ 
บริษัทผู้ผลิต ที่อยู่ เบอร์โทร ประเทศ เว็บไซด์ 

บีเอเอสเอฟ จ ากัด 
(ประเทศไทย) 

622 ตึกเอมพอเรียม ชั้น 
23 ถนนสุขุมวิท 24 
แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพ 

10110 

+66 (0)2 624 
1999 

ประเทศไทย 
https://www.basf.co

m/th/en.html 

บริษัท ปูนซิเมนต์
ไทย จ ากัด 

ส านักงานใหญ่ 1 ถนน
ปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ 

กรุงเทพฯ 10800 

0-2586-3333, 
0-2586-4444 

ประเทศไทย 
http://www.scg.co.t

h/landing/ 

บริษัท ดาวเคมิ
คัล จ ากัด 

4 นิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด ซอย จี2 ต าบล
มาบตาพุด อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

21150 

0-3868-7400, 
0-3868-3824 

ประเทศไทย 
http://www.dow.co

m/thailand/ 

บริษัท ตะล่อมสิน
พลาสติก จ ากัด 

924 ถนนพระราม 3 
แขวงบางโพงพาง เขต

ยานนาวา กทม. 10120 

0-2294-6300-
12 

ประเทศไทย 
talomsin.yellowpag

es.co.th 

tel:+66%20(0)2%20624%201999
tel:+66%20(0)2%20624%201999
https://www.basf.com/th/en.html
https://www.basf.com/th/en.html
tel:022946300
tel:022946300
http://talomsin.yellowpages.co.th/
http://talomsin.yellowpages.co.th/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj988PszuTTAhUKro8KHUQAAaMQjRwIBw&url=http://www.euroextrusions.com/the-principle-of-thermoforming/&psig=AFQjCNH42HdMXrS5U8Mv79qtydV3_qaVAw&ust=1494481304229253
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3.1.2 ต่างประเทศ แสดงดังตารางที่ 10 

ตารางท่ี 10 รายชื่อบริษัทผู้ผลิต Bio-PVC ในต่างประเทศ 
Manufacturers Address Contact Country Web site 

BASF 
Carl-Bosch-Str. 38, 

67056 Ludwigshafen, 
Germany 

+49 621 60-0 
 

Germany 
https://www.basf.co

m/th/en.html 

Formosa 
Plastics 

9 Peach Tree Hill 
Road Livingston, NJ 

07039-5702 
(973) 992-2090 

U.S.A. 
http://www.fpcusa.c

om/ 

Solvay 
Rue de Ransbeek 

310 1120 Bruxelles  
Belgium 

+32 (0)2 264 
21 11 

 

Belgium 
 

http://www.solvay.c
om/en/index.html 

Arkema S.A 

Arkema Inc. 900 First 
Avenue King of 

Prussia, PA 19406 
UNITED STATES 

+1 610-205-
7000 

UNITED 
STATES 

 

http://www.arkema.
com/en/ 

3.2 บริษัทผู้จัดจ าหน่าย 
3.2.1 ภายในประเทศ แสดงดังตารางที่ 11 

ตารางท่ี 11 รายชื่อบริษัทผู้จัดจ าหน่าย Bio-PVC ภายในประเทศ 
บริษัทผู้จ าหน่าย ที่อยู่ เบอร์โทร ประเทศ เว็บไซด์ 

บีเอเอสเอฟ จ ากัด 
(ประเทศไทย) 

622 ตึกเอมพอเรียม ชั้น 
23 ถนนสุขุมวิท 24 
แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพ 

10110 

+66 (0)2 624 
1999 

ประเทศไทย 
https://www.basf.co

m/th/en.html 

บริษัท ปูนซิเมนต์
ไทย จ ากัด 

ส านักงานใหญ่ 1 ถนน
ปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ 

กรุงเทพฯ 10800 

0-2586-3333, 
0-2586-4444 

ประเทศไทย 
http://www.scg.co.t

h/landing/ 

บริษัท ดาวเคมิ
คัล จ ากัด 

4 นิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด ซอย จี2 ต าบล
มาบตาพุด อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

21150 

0-3868-7400, 
0-3868-3824 

ประเทศไทย 
http://www.dow.co

m/thailand/ 

บริษัท ตะล่อมสิน
พลาสติก จ ากัด 

924 ถนนพระราม 3 
แขวงบางโพงพาง เขต

ยานนาวา กทม. 10120 

0-2294-6300-
12 

ประเทศไทย 
talomsin.yellowpag

es.co.th 

tel:+49%20621%2060-0
https://www.basf.com/th/en.html
https://www.basf.com/th/en.html
http://www.fpcusa.com/
http://www.fpcusa.com/
tel:+66%20(0)2%20624%201999
tel:+66%20(0)2%20624%201999
https://www.basf.com/th/en.html
https://www.basf.com/th/en.html
tel:022946300
tel:022946300
http://talomsin.yellowpages.co.th/
http://talomsin.yellowpages.co.th/
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3.2.2 ต่างประเทศ แสดงดังตารางที่ 12 

ตารางท่ี 12 รายชื่อบริษัทผู้จัดจ าหน่าย Bio-PVC ในต่างประเทศ 
Manufacturers Address Contact Country Web site 

BASF 
Carl-Bosch-Str. 38, 

67056 Ludwigshafen, 
Germany 

+49 621 60-0 
 

Germany 
https://www.basf.co

m/th/en.html 

Formosa 
Plastics 

9 Peach Tree Hill 
Road Livingston, NJ 

07039-5702 
(973) 992-2090 

U.S.A. 
http://www.fpcusa.c

om/ 

Solvay 
Rue de Ransbeek 

310 1120 Bruxelles  
Belgium 

+32 (0)2 264 
21 11 

 

Belgium 
 

http://www.solvay.c
om/en/index.html 

Arkema S.A 

Arkema Inc. 900 First 
Avenue King of 

Prussia, PA 19406 
UNITED STATES 

+1 610-205-
7000 

UNITED 
STATES 

 

http://www.arkema.
com/en/ 

4. การประยุกต์ใช้งาน Bio-PVC ในอุตสาหกรรม  
4.1 ผลิตภัณฑ์พลาสติกทางการก่อสร้าง 

Bio-PVC สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือทางการก่อสร้างจ าพวกท่อ เช่น ข้อต่อชนิดต่างๆ 
และท่อตรง เป็นต้น  

           
                                ข้อต่อท่อ [8]                                            ท่อ [9] 

ภาพที่ 12 ตัวอย่างพลาสติกทางการก่อสร้างที่ผลิตจาก Bio-PVC 

ข้อต่อท่อ    ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ  Injection blow molding 
ท่อ     ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ  Extrusion molding 

 

 

tel:+49%20621%2060-0
https://www.basf.com/th/en.html
https://www.basf.com/th/en.html
http://www.fpcusa.com/
http://www.fpcusa.com/
http://graphicriver.net/item/pvc-pipes/6752295?ref=damiamio
http://www.duboisag.com/media/catalog/product/p/v/pvc-dr21.jpg
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4.2 ผลิตภัณฑ์พลาสติกทางการเกษตร 
Bio-PVC สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือทางการเกษตร เช่น การท าโครงส าหรับท าหลังคา

เพ่ือปลูกต้นไม้ เป็นต้น  

 
ท่อโค้งส าหรับท าหลังคาคลุมต้นไม้ [10] 

ภาพที่ 13 ตัวอย่างพลาสติกทางการเกษตรที่ผลิตจาก Bio-PVC 

ท่อโค้งส าหรับท าหลังคาคลุมต้นไม้  ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ  Extrusion molding 

4.3 ผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุภัณฑ์ 
Bio-PVC สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ได้หลายอย่าง เช่น กล่องใส่นามบัตร ถุงใส่ขนม 

และกล่องใส่เคสโทรศัพท ์เป็นต้น 

     

        กล่องใส่นามบัตร [11]                         ถุงใส่ขนม [12]                       กล่องใส่เคสโทรศัพท์ [13] 

ภาพที่ 14 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจาก Bio-PVC 

กล่องใส่นามบัตร    ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ  Extrusion molding 
ถุงใส่ขนม    ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ  Extrusion molding 
กล่องใส่เคสโทรศัพท์   ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ  Extrusion molding 

4.4 ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับของเล่น 
Bio-PVC สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นของเล่นได้หลากหลาย เช่น ตุ๊กตา ของเล่นตัวต่อ ของเล่น

ส าหรับเสริมพัฒนาการของเด็ก และโมเดล เป็นต้น 

http://www.duboisag.com/media/catalog/product/p/v/pvc-hoops.jpg
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMhe-J9OTTAhUHsI8KHTrZB-kQjRwIBw&url=https://www.alibaba.com/product-detail/High-quality-PVC-Paper-Bio-PVC_60308493364.html&psig=AFQjCNFxvz81r-qRSsDxrX4vju7NXMKoug&ust=1494491298751402
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUiKKX9OTTAhWHKY8KHcGnAQkQjRwIBw&url=https://www.alibaba.com/product-detail/Hot-Sale-Custom-Oxo-Bio-Degradable_60171932975.html&psig=AFQjCNFxvz81r-qRSsDxrX4vju7NXMKoug&ust=1494491298751402
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCqJe29OTTAhUJvo8KHY3TB1QQjRwIBw&url=http://www.dhgate.com/online-shopping/bio-plastic-online.html&psig=AFQjCNFxvz81r-qRSsDxrX4vju7NXMKoug&ust=1494491298751402
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ตุ๊กตาของเล่น [14] 

      

ของเล่นตัวต่อ [15] 

       

                        ของเล่นส าหรับเสริมพัฒนาการของเด็ก [16]                               โมเดล [17] 

ภาพที่ 15 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับของเล่นที่ผลิตจาก Bio-PVC 

ตุ๊กตาของเล่น    ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ  Injection molding 
ของเล่นตัวต่อ    ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ  Injection molding 
ของเล่นส าหรับเสริมพัฒนาการของเด็ก ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ  Injection molding และ  

Extrusion molding 
โมเดล     ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ  Injection molding 

4.5 ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับเครื่องใช้ในบ้าน 
Bio-PVC สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นของใช้ภายในบ้านเพ่ืออ านวยความสะดวกได้ตัวอย่างเช่น ไม้

แขวนของ แปรงสีฟัน ที่วางอุปกรณ์ล้างจาน และท่ีวางของ เป็นต้น 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSmanc8uTTAhUMrI8KHSLUAMEQjRwIBw&url=http://www.aliexpress.com/popular/bio-toys.html&psig=AFQjCNE_sXj1u_tvbnmHAzfFaSnO1xQLaw&ust=1494490934184644
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFtMKD8-TTAhUJPI8KHZ-IAmQQjRwIBw&url=http://www.aliexpress.com/popular/bio-toys.html&psig=AFQjCNE_sXj1u_tvbnmHAzfFaSnO1xQLaw&ust=1494490934184644
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhv5qI8-TTAhXLwI8KHf9EClsQjRwIBw&url=http://www.aliexpress.com/popular/bio-toys.html&psig=AFQjCNE_sXj1u_tvbnmHAzfFaSnO1xQLaw&ust=1494490934184644
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit6NXG8-TTAhXIL48KHVaeCboQjRwIBw&url=http://polymer-additives.specialchem.com/news/industry-news/minerv-pha-bioplastic-bio-on-italeri-000184744&psig=AFQjCNE_sXj1u_tvbnmHAzfFaSnO1xQLaw&ust=1494490934184644
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit6NXG8-TTAhXIL48KHVaeCboQjRwIBw&url=http://polymer-additives.specialchem.com/news/industry-news/minerv-pha-bioplastic-bio-on-italeri-000184744&psig=AFQjCNE_sXj1u_tvbnmHAzfFaSnO1xQLaw&ust=1494490934184644
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCsbug8-TTAhUITI8KHWLWDdMQjRwIBw&url=http://www.bioserie.com/&psig=AFQjCNE_sXj1u_tvbnmHAzfFaSnO1xQLaw&ust=1494490934184644
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiguoix8-TTAhVEPY8KHR09DcYQjRwIBw&url=http://www.bioserie.com/bioplastics.html&psig=AFQjCNE_sXj1u_tvbnmHAzfFaSnO1xQLaw&ust=1494490934184644
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUgL3P8-TTAhXEsI8KHYOCBDEQjRwIBw&url=http://www.dhgate.com/wholesale/big%2Bbio%2Brobot.html&psig=AFQjCNE_sXj1u_tvbnmHAzfFaSnO1xQLaw&ust=1494490934184644
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                                ไมแ้ขวนของ [18]                                        แปรงสีฟัน [19] 
 

      

                 ที่วางอุปกรณ์ล้างจาน [20]                                    ที่วางของ [21] 

ภาพที่ 16 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับเครื่องใช้ในบ้านที่ผลิตจาก Bio-PVC 

ไม้แขวนของ    ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ  Injection molding 
แปรงสีฟัน    ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ  Injection molding 
ที่วางอุปกรณ์ล้างจาน   ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ  Injection molding 
ที่วางของ    ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ  Extrution molding 

4.6 ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 
Bio-PVC สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นการ์ด Clean Earth ™ Bios สามารถจัดเตรียมได้ทั้งในบัตร

พิมพ์และบัตรเปล่าพร้อมหรือบัตรที่มแีถบแม่เหล็กได ้

  

ภาพที่ 17 ตัวอย่างการ์ดที่ผลิตจาก Bio-PVC [22-24] 

การ์ด     ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ  Extrution molding 

https://www.indiegogo.com/projects/ingo-a-moldable-plastic-with-hot-water#/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZoMWa8eTTAhWBpo8KHaFXDZ0QjRwIBw&url=https://www.lelong.com.my/10015-multipurpose-pvc-brush-cleaning-tool-toilet-hanger-box-biohome-190331737-2018-03-Sale-P.htm&psig=AFQjCNH2i3voCf0URkHtIZ9PXmjO2XrAVA&ust=1494490201415569
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4.9 ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุปกรณ์ยานยนต์ 

 

ภาพที่ 18 ตัวอย่างเบาะนั่งรถยนต์ที่ผลิตจาก Bio-PVC [25] 

เบาะนั่งภายในรถยนต์   ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ  Extrution molding 

5. ความรู้และข่าวสารใหม่ๆ  
 Bio-PVC เป็นวัสดุที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่า การน า Bio-
PVC ไปประยุกต์ใช้งาน ปัจจุบันนิยมใช้ Bio-PVC ในงานก่อสร้างมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาคือ 
เครื่องใช้ในบ้าน บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และของตกแต่งบ้าน ตามล าดับ แต่
ในอนคตคาดว่า Bio-PVC จะถูกน าไปใช้ผลิตเป็นเครื่องใช้ในบ้านเพ่ิมมากขึ้นประมาณ 9% และจากภาพที่ 19 
พบว่าปริมาณการใช้ Bio-PVC มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จากปี 2011 ถึง 2020 โดยปริมาณการน าไปใช้งาน
อาจสูงถึง 1,000,000 ตันต่อป ี

ตารางท่ี 13 ปริมาณการใช้ Bio-PVC ในปี 2000 และปี 2020 [26] 

ประเภทการน าไปใช้งาน 
เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์

ทั้งหมดในปี 2000 
เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์

ทั้งหมดในปี 2020 
การก่อสร้าง 57% 54% 
บรรจุภัณฑ์ 9% 6% 
ของตกแต่งบ้าน 1% 2.5% 
เครื่องใช้ในบ้าน 18% 27% 
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 7% 5% 
ยานยนต์ 7% 4.5% 
อ่ืนๆ 1% 1% 
ทั้งหมด 100% 100% 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjA2Yf_9uTTAhUDq48KHY5_BPQQjRwIBw&url=http://onlinegarage.com.au/product/bros-clazzio-bio-pvc-seat-covers-nissan-cubic/&psig=AFQjCNFv7Uc5IRx9zrrwkN_tewrEVUWD6Q&ust=1494491635493934
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ภาพที่ 19 วิวัฒนาการการใช้ Bio-PVC (เส้นสีชมพูเข้ม) [27] 
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