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ขาวสารออนไลนรายปกษเพื่อการติดตามขอมูลดานไบโอพลาสติกทั้งในและตางประเทศ

Highlights ในฉบับ
"กระเปา Laptop ที่มีคุณสมบัติ Checkpoint Friendly ผลิตจากพอลิเมอรชีวภาพ”
“นักวิจัยไตหวันพัฒนาพลาสติกชีวภาพที่สามารถยอยสลายไดสมบูรณ 100% ภายใน 4-6 เดือน”
“กระดูกเทียมจากพอลิเมอรที่สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ”
“Cereplast เปดสํานักงานใหญในเยอรมัน รองรับความตองการพลาสติกชีวภาพที่เพิ่มขึ้นในยุโรป”
“ศูนยกลางวัสดุชีวภาพของยุโรปเปดดําเนินการแลว”
“GM รีไซเคิลทุนกักน้ํามันที่ใชในเหตุการณการรั่วไหลของน้ํามันดิบในอาวเม็กซิโกเปนชิ้นสวนรถยนต”

“ปตท.เคมิคอลเดินหนาลงทุนไบโอพลาสติก”
ปตท.เคมิคอล ผูผลิตปโตรเคมีและเคมีภัณฑชั้นนําของประเทศ เขารวม
ลงทุนใน บริษัท มีเรียนท เทคโนโลยี (Myriant Technologies,Inc.) ซึ่งเปนบริษัท
วิจัยและพัฒนาไบโอเทคโนโลยีชั้นนําของสหรัฐอเมริกา ทั้งนีก้ ารลงทุนในการวิจัย
และพัฒนาเพื่อใหไดเทคโนโลยีสกู ารผลิตผลิตภัณฑ Green chemicals เปนนโยบาย
หนึ่งของกลุม บริษัท ปตท.เคมิคอล ทีจ่ ะกาวสูความเปนผูนําธุรกิจเคมีภณ
ั ฑจาก
ธรรมชาติ (Bio-based Chemicals) และสรางการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน
โดยทั้งสองบริษัทไดรวมลงนามในขอตกลงรวมดําเนินการวิจัยและพัฒนาไบโอเทคโนโลยีในประเทศไทย
เพื่อตอยอดจากเทคโนโลยีของ
Myriant USA เพื่อใหสามารถใชไดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียซึ่งมีวัตถุดิบทางชีวภาพที่หลากหลายและมีศักยภาพ การรวมงานวิจัยประกอบดวย
สวนที่พัฒนาเทคโนโลยีในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการสรางโรงงาน Bio-Succinic Acid ที่รัฐหลุยเซียนา กําหนดแลวเสร็จในป 2555 นี้ โดย
Bio-Succinic Acid เปนสารตั้งตนสําหรับการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพและเคมีชีวภาพอื่นๆ (Bioplastics and Bio-Chemicals)
โดยการรวมมือกันในครั้งนี้นับเปนความกาวหนาในการพัฒนาไบโอเทคโนโลยีครั้งสําคัญและเปนโอกาสของประเทศไทยที่จะใชประโยชนจาก
ไบโอเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินคาจากวัตถุดิบ ชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยเปนแหลงวัตถุดิบชีวภาพที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก
*PBS (Polybutylene Succinate) เปนพลาสติก
ชีวภาพ
ผลิตจากวัตถุดิบที่ไดจากภาคการเกษตร
ผานกระบวนการผลิตและแปรรูปดวยเทคโนโลยีทาง
เคมีและชีวภาพซึ่งสามารถทดแทน
พลาสติกจาก
วัตถุดิบที่มาจากปโตรเลียม พลาสติกชีวภาพชนิดนี้
สามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ จึงจัดเปนวัสดุที่
เปนมิตรตอสังคมและสิ่งแวดลอม

http://plastic.oie.go.th

หนา 1

ปที่ 1 ฉบับที่ 2 วันที่ 31 เดือนมกราคม 2554

“กระเปา Laptop ที่มีคุณสมบัติ Checkpoint Friendly
ผลิตจากพอลิเมอรชีวภาพจากบริษัท Dupont”
เม็ดพลาสติก Sorona เปนพอลิเมอรชีวภาพที่เตรียมจากวัตถุดิบที่สามารถผลิตทดแทน
ได (Renewable resource) ชนิดแรกของบริษัท Dupont ประกอบดวย Propanediol (PDO)
ที่สังเคราะหจากขาวโพดถึง 37%

อางอิงจาก : Omnexus by SpecialChem

ลาสุดเม็ดพลาสติก Sorona ไดถูกนําไปผลิตเปนกระเปา Laptop รุน Scan Fast 2.0
โดยบริษัท Mobile Edge กระเปานี้มีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกวา “Checkpoint Friendly” ซึ่งเปน
กระเปา Laptop ที่สามารถมองเห็นสิ่งของภายในไดทันทีเมื่อผานเครื่องสแกน ณ จุดตรวจตางๆ
เชน สนามบิน ดังนั้นผูใชจึงไมจําเปนตองเอา Laptop ออกจากกระเปาในขณะที่ผานเครื่องสแกน
ความปลอดภัย สําหรับกระเปารุน Scan Fast นี้มีทั้งแบบที่เปนกระเปาใสเอกสารและเปสะพายหลัง

“นักวิจัยไตหวันพัฒนาพลาสติกชีวภาพ
ที่สามารถยอยสลายไดสมบูรณ 100% ภายใน 4-6 เดือน”
ทีมนักวิจัยจาก Tatung University ของไตหวัน นําโดยศาสตราจารย
Chen Chinh-Cheng ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมชีวภาพ ไดเปดเผยผลการพัฒนาพลาสติก
ชีวภาพชนิดใหมที่สามารถยอยสลายทางชีวภาพไดอยางสมบูรณ 100% ภายใน 4-6 เดือน
หลังจากการฝงลงดินและยังเปนสารอาหารของพืชได
โดยพลาสติกชนิดนี้ทําจากแปงขาวโพดผสมกับพอลิเมอรที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ
เมื่อถูกฝงกลบจะสลายตัวเปนแกสคารบอนไดออกไซดและน้ํา ซึ่งเปนสารอาหารแกพืชสําหรับการ
เจริญเติบโต หรือเมื่อถูกเผาก็จะเกิดแกสเรือนกระจกในปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับพลาสติกที่มี
อยูทั่วไปในทองตลาดในปจจุบัน
พลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพชนิดนี้ไดถูกนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ
เชน ถุงพลาสติกสีเขียว (Green plastic bag) ถวยใสตนกลาและแผนคลุมพืชผลทางการเกษตร
เพื่อขายในประเทศแถบยุโรป นอกจากนั้นเทคโนโลยีในการผลิตพลาสติกนี้ยังไดรับการรับรองจาก
สหภาพยุโรป, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุนและไตหวัน วาเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอีกดวย
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“กระดูกเทียมจากพอลิเมอรที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ”
นักวิจัยจาก A*STAR Institute of Materials Research and Engineering
ประเทศสิงคโปรไดพัฒนาโครงเลี้ยงเซลล (Scaffold) ที่สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพโดยอาง
วามีลักษณะเหมือนกับกระดูกมนุษย
ในงานวิจัยนี้ นักวิจัยไดใช Polyhydroxybutyrate (PHB) ซึ่งเปนพอลิเมอรที่ผลิตจาก
แบคทีเรียซึ่งมีคุณสมบัติเขากันไดดีกับรางกายมนุษยและยังสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพเปน
องคประกอบหลักในการสรางโครงเลี้ยงเซลล อยางไรก็ตาม PHB มีคุณสมบัติเปราะและไมชอบ
น้ํา (Hydrophobic character) ซึ่งเปนจุดดอยในการใชงาน ดังนั้นจึงไดมีการพัฒนา PHB ใหมี
ความเหนียวมากขึ้นและมีคุณสมบัติชอบน้ํา (Hydrophilic character) มากขึ้นโดยการเติมสวน
ของ Polyethylene glycol (PEG) เขาไปในโครงสรางของ PHB จากนั้นนําโคพอลิเมอรของ
PHB-PEG ไปปนดวยไฟฟาสถิต (Electrospinning) ไดเปนเสนใยขนาดเล็กประสานไปมาจนมี
โครงสรางที่เปนรูพรุน
โคพอลิเมอร PHB-PEG นี้มีสมบัติทนตอแรงดึงไดดีขึ้นเมื่อเทียบกับ PHB โดย
โครงสรางที่มีรูพรุนนั้นสามารถทําหนาที่เปนโครงสรางภายนอกเซลล (Extracellular matrix)
สําหรับใหเซลลกอตัว รวมทั้งมีคุณสมบัติตางๆ เชนสมบัติเชิงกลและสมบัติเชิงพื้นผิวคลายกับ
กระดูกมนุษย โครงเลี้ยงเซลลนี้สามารถดูดซับน้ําและแคลเซียมได ดังนั้นจึงนาจะเหมาะกับการใชใน
การสรางกระดูกใหม (Bone regeneration)

อางอิงจาก : Omnexus by SpecialChem

“Cereplast เปดสํานักงานใหญในเยอรมัน จากความตองการพลาสติกชีวภาพที่เพิ่มขึ้นในยุโรป”

อางอิงจาก : Omnexus by SpecialChem
และ Cereplast, Inc.
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บริษัท Cereplast ผูผลิตพลาสติกชีวภาพรายใหญ เปดสํานักงานใหญแหงใหมในเมือง
B ö n e n ประเทศเยอรมันเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดพลาสติกชีวภาพในยุโรป โดย
สํานักงานใหญนี้จะใหบริการอยางเต็มรูปแบบกับลูกคาแถบยุโรป
Frederic Scheer ผูกอตั้งและประธานบริษัท Cereplast เปดเผยวาในป 2553
ที่ผานมา บริษัทไดมีขอตกลงรวมกับผูผลิตและผูจําหนายเม็ดพลาสติกในยุโรปหลายราย เชน
Sezersan Ambalaj และ RI.ME. Masterbatch S.r.l. ในการผลักดันเม็ดพลาสติกชีวภาพซึ่ง
ยอยสลายไดของบริษัทใหเติบโตอยางรวดเร็วในตลาดยุโรป
จากความตองการที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของเม็ดพลาสติกพลาสติกชีวภาพจาก
Cereplast นั้นนอกจากจะมีผลมาจากพฤติกรรมของผูบริโภคที่หันมาสนใจสิ่งแวดลอมมากขึ้น
แลว ยังมีผลมาจากการหามใชถุงพลาสติกในกลุมประเทศแถบยุโรป รวมถึงกฎหมายการหามใช
ถุงพลาสติกในประเทศอิตาลีซึ่งมีผลบังคับใชไปแลว เมื่อ 23 ธันวาคม 2553 ที่ผานมา
การเปดสํานักงานใหญนี้จึงถือเปนจุดเริ่มตนของแผนที่จะสรางโรงงานผลิตพลาสติก
ชีวภาพแหงใหมของยุโรปในป 2555 ซึ่งจะมีกําลังการผลิตเปน 2 เทาของโรงงานผลิต ณ
ปจจุบันในอเมริกา
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“ศูนยกลางวัสดุชีวภาพของยุโรปเปดดําเนินการแลว”
ศูนยกลางวัสดุชีวภาพของยุโรป (Bio Base Europe) เปนโครงการความรวมมือของ
บริษัท Biopark Terneuzen จากประเทศเนเธอรแลนดและบริษัท Ghent Bio-Energy Valley ของ
ประเทศเบลเยียม
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางศูนยกลางการพัฒนาผลิตภัณฑชีวภาพ
เชน เชื้อเพลิงชีวภาพ สียอมชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ และสารเคมีชีวภาพในแถบยุโรป

อางอิงจาก : EuroBiotech News

ศูนยกลางวัสดุชีวภาพของยุโรปประกอบดวย 2 สวนหลัก โดยสวนแรกคือโรงงาน
ตนแบบในการผลิตวัสดุชีวภาพ ซึ่งมีมูลคาการลงทุนถึง 13 ลานยูโร และเริ่มดําเนินการผลิตแลว
ในป 2553 ที่ผานมา และสวนที่สองคือศูนยฝกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพ
(Training Centre) ซึ่งจะดําเนินการสรางเพิ่มเติมดวยงบประมาณ 8 ลานยูโร
ภายใตศูนยนี้นักวิจัยจะไดทําการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร เชน ซังผักขาวโพด เศษไมชิ้นเล็กๆ น้ํามันจากสบูดํา (Jatropha oil) และน้ํามัน
จากสาหราย (Algal oil) ใหเปนเชื้อเพลิงชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ และผลิตภัณฑชีวภาพอื่นๆ
โดยมุงเนนการเพิ่มปริมาณการผลิตใหไดในระดับอุตสาหกรรมตอไป

“GM รีไซเคิลทุนกักน้ํามันที่ใชในเหตุการณการรั่วไหลของน้ํามันดิบในอาวเม็กซิโกเปนชิ้นสวนรถยนต”
บริษัท General Motors Co. (GM) รวมกับกลุมบริษัทอื่นๆ ในการพยายามที่จะ
รีไซเคิลทุนพลาสติกกักน้ํามัน (Oil boom) จํานวนมากที่ใชในเหตุการณ “BP Oil Spill” ซึ่งเปน
การรั่วไหลของน้ํามันดิบปริมาณมหาศาลในอาวเม็กซิโกเมื่อเดือนเมษายนของปที่ผานมา โดยนําทุน
กักน้ํามันซึ่งทําจากพลาสติกชนิด PE PP และ PVC มารีไซเคิลรวมกับเศษยางรถยนตและขึ้นรูป
เปนแผงเบนทางลม (Air deflector ) และชิ้นสวนอื่นๆ สําหรับติดตั้งในรถเชฟโรเลต
รุน “โวลต” (Chevrol et Volt) ซึ่งเปนรถยนตที่ขับเคลื่อนโดยการใชพลังงานไฟฟา
โดยโครงการนี้ไดเริ่มดําเนินการแลวโดยบริษัท GM ในเมือง Detroit โดยรีไซเคิลทุนกัก
น้ํามันที่ทําจาก PP ใหเปนเม็ดพลาสติกไปแลวถึง 100,000 ปอนด ซึ่งเปนปริมาณที่มากพอในการ
ผลิตแผงเบนทางลมของรถยนตเชพโรเลตโวตที่จะผลิตขายในปแรก
กระบวนการเริ่มจากการเก็บทุนกักน้ํามันตามชายฝงของรัฐ Louisiana จากนั้นนํามา
กําจัดน้ํามันที่ติดอยูออกไปและขึ้นรูปเปนเม็ดพลาสติก สุดทายนําเม็ดพลาสติกนี้ไปผสมกับเศษยาง
เพื่อเตรียมเปนเทอรโมพลาสติกอิลาสโต เมอร (Thermoplastic elastomer) และนําไปขึ้นรูปเปน
แผงเบนทางลมตอไป

http://plastic.oie.go.th

อางอิงจาก : Rubber News
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ปที่ 1 ฉบับที่ 2 วันที่ 31 เดือนมกราคม 2554

จัดทําโดย

สนับสนุนโดย

สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ชั้น 11 อาคารเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท : 02-537-0440
โทรสาร : 02-537-0449
เว็บไซต : http://www.ptit.org

โทรศัพท : 02-202-4274 02-202-4284
โทรสาร : 02-644-7023
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Disclaimer
BIOPlastics News เปนวารสารรายปกษที่จัดทําขึ้นเพื่อเสนอขอมูลขาวสารดานไบโอพลาสติก ที่มีการรวบรวมและเรียบเรียงจากแหลงตางๆ เพื่อให
เกิดความสะดวกตอผูใชงานในเว็ปไซต http://plastic.oie.go.th ทั้งนี้ทางเว็ปไซตไมมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียกับแหลงขาว จึงขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไมรับผิดชอบตอสูญเสียและความเสียหายไมวาทางตรงหรือทางออม ที่เกี่ยวเนื่องหรือเปนผลสืบเนื่องจากการนําขาวหรือขอมูลในขาวไปใช

พื้นที่โฆษณาบริษัทหรือสินคาของทาน
ฟรี ไมมีคาใชจาย
สนใจติดตอไดที่ 02-537-0440 #403
http://plastic.oie.go.th
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