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บทท่ี 5 รายละเอียดขอ้มูลพลาสติกชีวภาพประเภท 
พอลิคาโปรแลคโตน (Polycaprolactone) 

1. ข้อมูลทั่วไป    
 ในปจจุบันพอลิคาโปรแลคโตน (Polycaprolactone: PCL) ได้รับความสนใจอย่างมากในการพัฒนา
พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ แต่อย่างไรก็ตามพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มี
แป้งเป็นองค์ประกอบร้อยละ 45 ผสมกับ PCL ยังมีความแข็งแรงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากมีจุด
หลอมเหลวเพียง 60 oC และเริ่มอ่อนตัวที่อุณหภูมิ 40 oC ซ่ึงเป็นข้อจ ากัดในการใชงาน [1] 
 PCL จัดเป็นเป็นเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่ง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มพอลิเอสเทอร์ทีมีสายโซ่ตรง ที่สามารถ
สังเคราะห์ได้จากน  ามันดิบผ่านกระบวนการทางเคมี ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Compostable 
polymer) โดยโครงสร้างของ PCL แสดงดังภาพที่ 1 ลักษณะทางกายภาพเป็นสารกึ่งผลึก อุณหภูมิหลอมเหลว
ต่ า มีความหนาแน่นอยู่ที่ 1.14 g/cm3 ความแข็งแรง ไม่เป็นพิษ และมีคุณสมบัติต้านทานคลอลีน โดยสมบัติ
ของ PCL แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งการน า PCL ไปใช้งานนิยมใช้เป็นสารเติมแต่งส าหรับเรซินเพ่ือปรับปรุง
สามารถขึ นรูปได้ง่ายขึ นและปรับปรุงคุณสมบัติอ่ืนๆ เช่น สมบัติการรับแรงกระแทก มีความยืดหยุ่น เนื่องจาก 
PCL สามารถเข้ากับวัสดุอื่นๆได้ง่าย [2] 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างของ PCL 

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติของ PCL 
Properties Range 

Number average molecular weight (Mn/g mol-1) 530-630000 
Density (ρ/g cm-3) 1.071-1.200 

Glass transition temperature (Tg/oC) (-65)-(-60) 
Melting temperature (Tm/oC) 56-65 

Decomposition temperature (/oC) 350 
Inherent viscosity (ƞinh/cm3 g-1) 100-130 
Inherent viscosity (ƞ/cm3 g-1) 0.9 

Tensile strength (ơ/Mpa) 4-785 
Yong modulus (E/GPa) 0.21-0.44 

Elongation at break (∈/%) 20-1000 
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 PCL มีชื่อทางเคมี คือ Polycaprolactone และ Poly(caprolactone) ในส่วนของชื่อทางการค้าของ 
PCL จะขึ นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ชื่อทางการค้า (Trade name) ของ PCL ตามบริษัทผู้ผลิต 
Company Trade name 

The dow chemical. ToneTM 
Perstorp Polyols, Inc. CAPA® 

Chemtura. Vibrathane® 
Orfit Industries NV. Orfilight® 

Daicel chemical industries Celgreen PH และ Placcel® 
Ethicon Inc (USA) MonocrylTM 

 PLC ผลิตได้จากกระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพจากปิโตเคมีโดยการหมักแป้งจากข้าวโพดเพ่ือ
เปลี่ยนแป้งให้เป็นน  าตาลกลูโคส จากนั นน ากลูโคสที่ได้ผ่านกระบวนการหมัก (Fermentation Process) เพ่ือ
ท าให้กลูโคสแตกตัวเป็นมอนอเมอร์โดยในที่นี จะได้มอนอเมอร์ในกลุ่มของโพแพนไดแอล (1,3 Propanediol: 
PDO) จากนั นจึงเติมสารละลายกรดเทเรฟทาเลต (Terephthalate acid: TPA) หรือ ไดเมธิวเทเรฟทาเลต 
(Dimethyterephthalate: DMT) ซึ่งเป็นสารที่ได้จากน  ามันปิโตรเลียมเพ่ือท าปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 
(Transesterification) จากนั นจึงน ามาเข้ากระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชัน (Polymerization process) เพ่ือ
เปลี่ยนมอนอเมอร์ให้เป็นพอลิเมอร์คือ PLC โดยกระบวนการสังเคราะห์แสดงดังภาพที่ 2-4 

 

ภาพที่ 2  กระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ [3] 

กระบวนการสังเคราะห์ PCL มีหลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น ผ่านปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบควบแน่น 
(Condensation polymerization) ของกรดแอนไฮดรอกซีคาร์บอกซิลิกและกรดไฮดรอกซีคาร์บอกซิลิก 
(Ahydroxycarboxylic acid และ 6-hydroxyhexanoic acid) จากนั นน ามาผ่านปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน
แบบเปิดวง (Ring opening polymerization) ของคาโปรแลคโดต ∈-caprolactone ร่วมกับการใช้ตัวเร่ง
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ปฏิกิริยาอินทรีย์ ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะหรือเอนไซม์ เป็นต้น[2] การเตรียม ∈-caprolactone ซึ่งเป็นมอนอเมอร์
ของ PCL สามารถเตรียมได้จากกรดเปอเอทาโนอิก (Perethanoic acid) ท าปฏิกิริยากับไซโคลเฮกซาโนน 
(Cyclohexanone) จากเบนซีน (Benzene) 

 
ภาพที่ 3 การสังเคราะห์ PCL จาก ∈-caprolactone 

 

ภาพที่ 4 กลไกการสังเคราะห์ PCL [4] 
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2. กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 
2.1 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยมือ (Hand lay-up)  

กระบวนการขึ นรูป PCL ด้วยมือ สามารถท าได้โดยน าเม็ดพลาสติกลงในน  าร้อนที่ 60 oC (140 oF) ทิ ง
ไว้ประมาณ 1 นาที เมื่อเม็ดพลาสติกจะเริ่มนิ่ม ลักษณะของเม็ดพลาสติกจะกลายเป็นเม็ดใส จึงน าเม็ด
พลาสติกท่ีได้มาขึ นรูปหรือปั้นเป็นสิ่งของต่างๆ ตามความต้องการ จากนั นจึงน าไปแช่ในน  าเย็นหรือปล่อยทิ งไว้
ให้ชิ นงานเย็นตัวเอง [5] 

 

 

 

  

ภาพที่ 5 ขั นตอนการขึ นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยมือ [5] 

2.2 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้แม่พิมพ์ (Mold casting)  
 กระบวนการขึ นรูป PCL โดยการใช้แม่พิมพ์คล้ายกับกระบวนการขึ นรูปด้วยมือ กล่าวคือ ท าโดยน า
เม็ดพลาสติกลงในน  าร้อนที่ 60 oC (140 oF) ทิ งไว้ประมาณ 1 นาที เมื่อเม็ดพลาสติกจะเริ่มนิ่ม ลักษณะของ
เม็ดพลาสติกจะกลายเป็นเม็ดใส จึงน าเม็ดพลาสติกออกจากน  าร้อนแล้วน ามาใส่แม่พิมพ์เพ่ือท าการขึ นรูปตาม
แบบที่ต้องการ จากนั นจึงน าไปแช่ในน  าเย็นหรือปล่อยทิ งไว้ให้ชิ นงานเย็นตัวเอง [6] 

   
1     2     3 

   
4     5     6 

ภาพที่ 6  ขั นตอนการขึ นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยแม่พิมพ์ [6]  
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2.3 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แบบหล่อโดยใช้ตัวท าละลาย (Solvent casting) 
 การขึ นรูปแบบหล่อโดยใช้ตัวท าละลายสามารถขึ นรูปได้เป็นแบบแผ่นหนาและแผ่นบาง โดยคุณสมบัติ
ของฟิล์มชนิดนี จะขึ นอยู่กับตัวท าละลายที่ใช้ในกระบวนการและในการก าจัดตัวท าละลายออกนั น แผ่นฟิล์มจะ
ได้รับความร้อนด้วยท าให้เกิดการคลายความเค้นภายใน โดยขั นตอนการผลิตเริ่มจากผสม PCL ในตัวท าละลาย 
จากนั นของผสมจะเคลื่อนที่ผ่านรางเลื่อนที่มีการให้ความร้อนเพ่ือให้ตัวท าละลายระเหยจากนั นจึงได้เป็น
แผ่นฟิล์มและถูกม้วนเก็บต่อไป แต่การเทคนิคนี ไม่นิยมน ามาใช้ขึ นรูปเนื่องจากตัวท าละลายที่ใช้มีพิษ ส่งผลให้
ก าจัดได้ยาก ตัวอย่างตัวท าละลายที่ใช้ในกระบวนการหล่อโดยใช้ตัวท าละลาย ได้แก่ คลอโรฟอร์ม 
(Chloroform) เททระไฮโดรฟิวราน (Tetrahydrofuran) อะซิโตน (Acetone) และเอทิลอะซิเตท (Ethyl 
acetate) เป็นต้น [7,8] 

 

ภาพที่ 7 การขึ นรูปแบบหล่อโดยใช้ตัวท าละลาย (Solvent casting) [7,8] 

2.4 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แบบใช้การปั่นเส้นใยด้วยระบบไฟฟ้าสถิต (Electrospinning) 
 การปั่นเส้นใยด้วยระบบไฟฟ้าสถิต เป็นเทคโนโลยีใหม่อาศัยประโยชน์จากแรงทางไฟฟ้าสถิตในการ
ผลิตเส้นใยนาโนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั งแต่ 10 nm ถึง 10 µm เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการกล่าวถึงอย่าง
มากในปัจจุบัน ได้รับการจดลิขสิทธิ์เมื่อปี ค.ศ. 1934 เป็นทางเลือกที่ตรงไปตรงมาและประหยัด กระบวนการ
ขึ นรูปแบบการปั่นเส้นใยด้วยระบบไฟฟ้าสถิตเพ่ือขึ นรูปเส้นใย PCL เริ่มจากน า PCL มาหลอมท่ีอุณหภูมิ 60oC 
จากนั นใช้แรงดันไฟฟ้า 10-20 kV จากแหล่งจ่ายไฟฟ้า เพ่ือท าละลายเรซิน จากนั นใช้อุณหภูมิการท างานให้
ช่วง 110-250oC ในส่วนของการตั งอุปกรณ์ฉีด จะจัดวางให้ระยะห่างระหว่าง หัวฉีด (Nozzle) กับฉากรองรับ 
(Counter electrode) ห่างกันประมาณ 2-5 cm ในขั นตอนการฉีดจะ PCL หลอมเหลวจะถูกฉีดผ่านหัวฉีดที่
มีการควบคุมให้ได้ขนาดของเส้นใยตามต้องการ และสามารถควบคุมปริมาณของ PCL ที่จ่ายออกมาได้จาก
มอเตอร์ (Motor) และควบคุมอุณหภูมิได้จากเครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermistor) [9] โดยกระบวนการขึ นรูปแบบ
การปั่นเส้นใยด้วยระบบไฟฟ้าสถิตแสดงดังภาพที่ 8  
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ภาพที่ 8 การขึ นรูปแบบการปั่นเส้นใยด้วยระบบไฟฟ้าสถิต [10] 

2.5 กระบวนการเคลือบแบบหมุนเหวี่ยง  
 การเคลือบแบบหมุนเหวี่ยง เป็นวิธีการเคลือบอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในการผลิตฟิล์มบาง โดยการหยด
สารเคลือบซึ่งอยู่ในสภาวะที่เป็นของเหลวลงบนจุดศูนย์กลางของวัสดุฐานและเหวี่ยงด้วยความเร็วสูง ความเร่ง
สู่ศูนย์กลางท าให้สารเคลือบกระจายไปทั่วแผ่นรอง สุดท้ายจะเกิดฟิล์มบางเคลือบบนวัสดุ ความหนาและ
สมบัติอ่ืนๆของฟิล์มบางจะขึ นอยู่กับสมบัติของสารเคลือบ เช่น ความหนืด (Viscosity) อัตราการท าให้แห้ง 
(Rate of drying) เปอร์เซ็นต์ของแข็ง (Percentage of solid) และแรงตึงผิว (Surface tension) โดยปัจจัยที่
มีผลต่อความหนาของฟิล์มในกระบวนการหมุนเหวี่ยง คือ ความเร็วของการหมุน เวลาในการหมุน ปริมาณของ
สารเคลือบ ตัวอย่างการน าเทคนิคนี ไปใช้งานเช่น การเคลือบผิวแบบหมุนเหวี่ยงถูกใช้ในการผลิตพอลิสไตรีน
ผสมพอลิคาโปแลคโตน (PS/PCL) ผสานเข้ากับฟิล์มบาง ๆ ซึ่งท าให้ศักยภาพของวัสดุดีขึ นอีกทั งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในด้านวัสดุชีวภาพได้ [11] โดยกระบวนการการเคลือบฟิล์มบางด้วยเทคนิคการหมุนเหวี่ยงแสดงดัง
ภาพที ่9 

 

ภาพที่ 9 การเคลือบฟิล์มบางด้วยเทคนิคการหมุนเหวี่ยง [11] 
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3. บริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย 
3.1 บริษัทผู้ผลิต PCL 
 3.1.1 ภายในประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 3  

ตารางท่ี 3 รายชื่อบริษัทผู้ผลิต PCL ภายในประเทศ  
บริษัทผู้ผลิต ที่อยู่ เบอร์โทร ประเทศ เว็บไซต์ 

พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล 

555/1 ศูนย์เอนเนอร์
ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร
เอ ชั น 14-18 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 

02-265-
8400 

ประเทศไทย 
http://www.pttgcg
roup.com/th/hom

e 

BASF (Thai) LTD. 

แขวง คลองตัน เขต 
คลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 
10110 

02 259 
0531 

ประเทศไทย 
https://www.basf.
com/th/en.html 

3.1.2 ต่างประเทศ แสดงดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 รายชื่อบริษัทผู้ผลิต PCL ในต่างประเทศ 
Manufacturers Address Contact Country Web site 

Perstorp Polyols, 
Inc. 

Neptunigatan 1 
211 20 Malmö 
Box 597 201 25 

+46 435 
380 00 

Sweden 
https://www.perst

orp.com/ 

ZIBO JIASHITAI 
CHEMICAL 

TECHNOLOGY 
CO.,LIMITED. 

No.2, Huaguang 
Road, ZHANGDIAN 

DISTRICT, ZIBO 
CITY, SHANDONG 

PROVINCE. 

+86-533-
3121112 

CHINA 
http://www.jstche

mical.com 

Chemtura 
Manufacturing UK 

Limited 

Regional Center 
Tenax Road 
Trafford Park 

United Kingdom 

+44-161 
872 2323 

United 
Kingdom 

http://www.chemt
ura.com 

ORFIT INDUSTRIES 
ASIA PACIFIC 

LIMITED 

Room 2004, 20/F., 
Centre Point 

Wanchai 
Hong Kong 

+32 (0)490 
45 09 26 

Hong Kong 
https://www.orfit.

com/about/ 
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Manufacturers Address Contact Country Web site 

 
Shandong Dianmei 
International Trade 

Co., Ltd. 

Rm. 07, Floor 16, 
Xinyuan Mingjia 

Complex Building, 
Southwest Corner 

Of Crossing Of 
Lishan North Road  

186601842
53 CHINA 

 
http://www.dm-

in.com 

 

3.2 บริษัทผู้จัดจ าหน่าย PCL 
3.2.1 ภายในประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 รายชื่อบริษัทผู้จัดจ าหน่าย PCL ภายในประเทศ 
บริษัทผูจ้ัดจ าหน่าย ที่อยู่ เบอร์โทร ประเทศ เว็บไซต์ 

S.M. Chemical 
Supplies Co Ltd 

3/1-2 ตึก SMC, ถนน 
ลาดพร้าว101 คลอง

จันทร์, บางกะปิ 
กรุงเทพ 10240 

66-2-196 
1013 

ไทย 
http://www.smche

m.co.th 

Chemical Express 
Co., Ltd. 

111/5 หมู่ 5 ถนนศรี
นครินทร์ ต าบลบาง
ม่วง อ าเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10270 

+66 (0)2-
7404271-6 

ไทย 

https://smelink.net
/company/chemic

al-express-co-
ltd.html 

A.C.S. Xenon 
Limited Partnership 

9-11 ซอยจันทร์ 6 
ถนนจันทร์ กรุงเทพ 

10120 

66-2-286 
6264 

ไทย 
http://www.acsxen

on.co.th/ 

3.2.2 ต่างประเทศ แสดงดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 รายชื่อบริษัทผู้จัดจ าหน่าย PCL ในต่างประเทศ 
Manufacturers Address Contact Country Web site 

Simagchem Corp. 

UNIT 2107 
HUALONG OFFICE 
BLDG, NO.6 HUBIN 

EAST 
ROAD,XIAMEN 

361000 

0086-592-
2680277,13
806087780 

China 
(Mainland) 

http://www.simagc
hem.com/ 
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Manufacturers Address Contact Country Web site 

Polysciences, Inc 
400 Valley Road 
Warrington, PA 

18976 

1 (800) 523-
2575 or 

(215) 343-
6484 

United 
states 

http://www.polysci
ences.com/ 

Shenzhen Esun 
Industrial Co., Ltd. 

Wuhan University 
Building A403-I, 
No.6 Yuexing 2 
Road, Nanshan 

Distric 

86-755-
26031978 

China 
http://www.esun3

d.net 

TAIWAN POLY-
URETHANE 

INDUSTRIAL CO., 
LTD. 

3F-1, NO.9, WU-
CHUAN 1ST ROAD, 

SINJHUANG 
DISTRICT, NEW 

TAIPEI CITY, 
TAIWAN, R.O.C. 

886-02-
2299166 

Taiwan 
http://www.taiwan

pu.com 

Taian Health 
Chemical Co., Ltd. 

No.96 Great Wall 
Road,Tai'an city 

271000 

+86-538-
8997076 

China 
http://www.health

chemical.com 

4. การน าไปประยุกต์ใช้ PCL ในอุตสาหกรรม [12]  
 PCL เป็นพอลิเมอร์ชนิดที่มีจุดหลอมเหลว 60 oC ซึ่งหมายความว่าสามารถน ามาขึ นรูปได้เองตาม
ต้องการ โดยการน าไปแช่ในน  าร้อน 2-3 นาที นอกจากนี เมื่อ PCL แข็งตัวจะมีสมบัติทางกายภาพที่โดดเด่น 
คือ มีความแข็งแรง แตกหักยาก น  าหนักเบา ยืดหยุ่นได้ สามารถยึดติดเข้ากับวัสดุหลากหลายประเภทและ 
สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกครั งโดยการน ากลับมาแช่ในน  าร้อนเพ่ือปรับรูปร่างใหม่ ตัวอย่างการน าไปใช้งานเช่น 
ใช้สร้างแบบจ าลองและการสร้างต้นแบบ สามารถใช้ท าแม่พิมพ์ส าหรับการท าส าเนา นอกจากนี ยังสามารถท า
เครื่องประดับ ของเล่น หรือใช่ซ่อมแซมอุปกรณ์ สิ่งของต่างๆได้อีกมากมาย และสามารถน าไปใช้งานเกี่ยวกับ
ร่างการมนุษย์ได้อีกด้วย 

4.1 ผลิตภัณฑ์พลาสติกทางการก่อสร้าง 
PCL สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือทางการก่อสร้างซ่อมแซม เช่น ไขควง อีกทั งยังสามารถ

เป็นตัวเชื่อมประสานได้ เช่น ตัวยึดขาเก้าอี กับแผ่นรองนั่ง และตัวยึดไม้กับปูน เป็นต้น 

 

tel:18005232575
tel:18005232575
tel:2153436484
tel:2153436484
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                     ไขควง                    ตัวยึดขาเก้าอี กับแผ่นรองนั่ง                  ตัวยึดไม้กับปูน 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกทางการก่อสร้างที่ท าจาก PCL 

ไขควง     ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Hand lay-up                   
ตัวยึดขาเก้าอี กับแผ่นรองนั่ง  ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Hand lay-up                                   
ตัวยึดไม้กับปูน    ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Hand lay-up                   

4.2 ผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุภัณฑ์ 
PCL สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ได้หลายอย่าง เช่น กระบอกวางแปรงสีฟัน และท่ีแขวน

แก้วน  าติดรถจักรยาน เป็นต้น 

           

                กระบอกวางแปรงสีฟัน                    ที่แขวนแก้วน  าติดรถจักรยาน  

ภาพที่ 11 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุภัณฑ์ท าจาก PCL 

กระบอกวางแปรงสีฟัน   ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Mold casting   
แก้วน  าติดรถจักรยาน   ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Mold casting   

4.3 ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับของเล่น 
PCL สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นของเล่นได้หลากหลาย เนื่องจากสามารถขึ นรูปได้ง่ายโดยการปั้น

ด้วยมือ เช่น หน้ากาก ตุ๊กตา และ โมเดล เป็นต้น 
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หน้ากาก 

           

ตุ๊กตา 

           

โมเดลของเล่น 

ภาพที่ 12 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับของเล่นท าจาก PCL 

หน้ากาก   ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Mold casting และ Hand lay-up    
ตุ๊กตา    ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Mold casting และ Hand lay-up    
โมเดล    ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Mold casting และ Hand lay-up    
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4.4 ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับเครื่องใช้ในบ้าน 
PCL สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นของใช้ภายในบ้านเพ่ืออ านวยความสะดวกและซ่อมแซมได้

หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ที่แขวนผ้า ที่แขวนหูฟัง ที่วางปากกา ที่วางสบู่ และแว่นตา เป็นต้น 

       

              ทีแ่ขวนผ้า                                ที่แขวนหูฟัง                              ที่วางปากกา  

    

                                     ที่วางสบู่                                    แว่นตา 

ภาพที่ 13 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับเครื่องใช้ในบ้านท าจาก PCL 
ทีแ่ขวนผ้า    ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Hand lay-up    
ที่แขวนหูฟัง     ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Mold casting 
ทีว่างปากกา     ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Hand lay-up    
ที่วางสบู่     ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Hand lay-up    
แว่นตา     ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Hand lay-up    

4.5 ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 
PCL สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นตัวเชื่อมที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ เช่น สายไฟ

ชาร์จแบตเตอรี เป็นต้น 
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สายไฟชาร์จแบตเตอรี 

ภาพที่ 14 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าท าจาก PCL 

สายไฟชาร์จแบตเตอรี   ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Hand lay-up    

4.6 ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับเครื่องมือทางการแพทย์ 
PCL ได้รับการยอมรับจาก Food and Drug Administation (FDA) ด้านการน าไปใช้งานเกี่ยวกับ

ร่างกายมนุษย์ เนื่องจาก PCL มีคุณสมบัติที่น่าสนใจ คือ สามารถละลายในตัวท าละลายอินทรีย์ได ้สามารถขึ น
รูปที่อุณหภูมิต่ า และมีการสลายตัวทางชีวภาพที่ไม่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษ อีกทั ง PCL มีสมบัติเชิงกล
และการเข้ากันได้กับเซลล์ จึงมีการน า PCL ไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ เช่น พอลิเมอร์ฟองน  าจากวัสดุ 
PCL ใช้รักษาเมื่อกระดูกหัก [13] อาจใช้รักษาส าหรับคนเพดานโหว่ หรือในกรณีที่ผ่าตัดเอาเนื องอกออกจาก
กระดูกและต้องการเติมช่องว่างบริเวณกระดูก การน า PLC ผสมกับ ไคโตซานที่เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ
สามารถพบได้ที่เปลือกของสัตว์น  าที่มีเปลือกแข็ง (Crustacean) น ามาท าเป็นท่อน าเส้นประสาท เพ่ือน าทาง
เส้นประสาทที่ขาดจากกันให้เชื่อมต่อกันได้[14] เป็นต้น 

       

          รถเข็นส าหรับผู้ป่วย           พอลิเมอร์ฟองน  าใช้รักษากระดูกหัก            ท่อน าเส้นประสาท 

ภาพที่ 15 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับเครื่องมือทางการแพทย์ท าจาก PCL [13,14] 

รถเข็นส าหรับผู้ป่วย           ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Mold casting 
พอลิเมอร์ฟองน  าใช้รักษากระดูกหัก  ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Electrospinning          
ท่อน าเส้นประสาท   ขึ นรูปด้วยกระบวนการ Electrospinning 
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5. ความรู้และข่าวสารใหม่ๆ 
ปัจจุบัน PCL สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้หลายด้านโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ เนื่องจาก PCL 

เป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่เป็นพิษ มีความแข็งแรง ยืดหยุ่นดี อีกทั งสามารถเข้า
กับเซลล์อ่ืนๆได้ดี ล่าสุดงานวิจัยของบริษัท Tissue Regeneration Systems ได้ผ่านการอนุมัติจากองค์การ
อาหารและยาแห่งสหรัฐฯ ให้สามารถผลิตสินค้าแบรนด์ Cranial Bone Void Filler ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพ่ือการ
ศัลยกรรมตกแต่งกะโหลกศีรษะด้วยฟิลเลอร์ นับเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ชิ นแรกของ Universities of 
Michigan and Wisconsin ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรฟิลเลอร์ที่ใช้สร้างกระดูกเทียมเป็นวัสดุชีวภาพจาก PCL 
ซึ่งสามารถผ่าตัดเพ่ือน าออกจากร่างกายได้ง่ายกว่าโลหะผนวกกับการเคลือบเนื อกระดูกเทียมด้วยวัสดุพิเศษที่
ช่วยส่งเสริมให้กระดูกแท้ฟ้ืนตัวได้ดีขึ น โดยทางบริษัทได้ออกแบบให้โครงกระดูกเทียมชนิดนี ตอบสนองต่อแสง
เลเซอร์ได้ดี เพ่ือกระตุ้นการสร้างโครงข่ายภายในโพรงกระดูก ทั งนี การเลือกใช้พลาสติกชีวภาพชนิด PCL แทน 
PLA (Polylactic acid) เนื่องจาก PCL มีความแข็งแรงและมีราคาถูกกว่า PLA [15] 
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