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ขาวสารออนไลนรายปกษเพื่อการติดตามขอมูลดานไบโอพลาสติกทั้งในและตางประเทศ

Highlights ในฉบับ
“ลูกกลิ้งลบคําผิด Pritt ECOmfort ผลิตจากพอลิเมอรชีวภาพ”
“สภาพลาสติกชีวภาพเปดรับสมาชิก”
“ไหมเย็บแผลผลิตจากพอลิเมอรชีวภาพผสานกับ Stem cell สําหรับใชในการรักษาโรคหัวใจ”
“ขาขึ้นของพลาสติกชีวภาพของบริษัท Cereplast”
“ความตองการกรดแลคติกทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของพอลิเมอรชีวภาพ”

“Nomaco เปดตัวโฟม LDPE ที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ”
บริษัท Nomaco Inc. เปดตัว NomaGreen ซึ่งบริษัทอางวา
เปนโฟมพอลิเอทิลีน (Polyethylene หรือ PE) ที่สามารถยอยสลายได
ทางชีวภาพตัวแรกของโลกที่ผลิตเพื่อการคา
canontradeshows.com

อางอิงจาก : Plastics News

nomacoefs.com

http://plastic.oie.go.th

แผนโฟม PE ชนิดความหนาแนนต่ําหรือ
L D P E นี้ไดเริ่มวางจําหนายเมื่อตนเดือนกุมภาพันธ
2554 ที่ผานมา โดยการยอยสลายไดทางชีวภาพของ
โฟม NomaGreen นี้จะเกิดขึ้นในสภาวะแวดลอมที่มี
จุลินทรียจํานวนมากเทานั้น เชนภายในบอฝงกลบขยะ
เปนตน ซึ่งแตกตางจากโฟมที่ผลิตจากแปงหรือวัตถุดิบ
ชีวภาพอื่นๆ
โฟม NomaGreen มีองคประกอบของ
สารเติมแตงอินทรีย (Organic additive) ซึ่งถูก
สังเคราะหมาใหทําปฏิกิริยากับจุลินทรียในสภาวะไร
อากาศ
จากการทดสอบตามมาตรฐาน
ASTM D5511 พบวา โฟม NomaGreen สามารถ
ยอยสลายได 40% ภายใน 120 วัน
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“ลูกกลิ้งลบคําผิด Pritt ECOmfort ผลิตจากพอลิเมอรชีวภาพ”

henkel.com

นวัตกรรมใหมลาสุดของลูกกลิ้งลบคําผิด Pritt ECOmfort เปนลูกกลิ้งลบ
คําผิดชนิดปราศจากตัวทําละลาย และเปนลูกกลิ้งลบคําผิดแบบแรกของโลกที่มีโครง
ดานนอกทําจากพอลิเมอรชีวภาพพอลิแลคติก เอซิด (Polylactic acid หรือ PLA)
แบรนด Ingeo ถึง 89% โดยถามีการเปลี่ยนมาใชลูกกลิ้งลบคําผิดที่ทําจากพลาสติก
พอลิเมอรชีวภาพนีภ้ ายใน 1 ปจะประหยัดพลังงานเทียบเทากับพลังงานจากแกสโซลีน
21,400 ลิตร และลดปริมาณการปลดปลอยแกสเรือนกระจกเทียบเทากับแกสเรือน
กระจกที่ปลอยจากรถยนตที่วิ่งเปนระยะทาง 286,400 กิโลเมตรเลยทีเดียว

incartweb.net/

อางอิงจาก : NatureWorks LLC

henkel.com

incartweb.net/

“สภาพลาสติกชีวภาพเปดรับสมาชิก”
Society of Plastics Industry (SPI) ผูกอตั้งสภาพลาสติกชีวภาพ
(Bioplastics Council) เปดโอกาสใหกลุมผูสนใจดานพลาสติกชีวภาพสมัครเปนสมาชิก
ของสภา โดยสภาพลาสติกชีวภาพตั้งขึ้นเมื่อป 2551 สมาชิกปจจุบันลวนเปน
บริษัทผูผลิตพลาสติกชีวภาพและบริษัทผลิตพลาสติกคอมพาวด ไดแก Arkema,
BASF, Cereplast, DuPont, Jamplast, NatureWorks, PolyOne, Teknor Apex
และ T e l l e s มีเพียงบริษัทเดียวที่เปนผูข ึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดคือ N y p r o
สภาพลาสติกชีวภาพมีวัตถุประสงคตองการสรางพื้นที่เพื่อแสดงควาคิดเห็น
ของบริษัทผูผลิตเรซินและสารเติมแตง บริษัทขึ้นรูปพลาสติก และบริษัทจัดหาและ
กระจายอุปกรณ โดยมีเปาหมายเพื่อสนัสนุนและผลักดันใหพลาสติกชีวภาพเปนสวนหนึ่ง
ของอุตสาหกรรมพลาสติก แตในปจจุบันสมาคมพลาสติกชีวภาพตองการเปดรับ 2
กลุมสมาชิกใหม คือ กลุมสมาชิกสมทบ (Associate Membership) และกลุมสมาชิก
สมาคมการคา (Trade Association Membership)
กลุมสมาชิกสมทบเปนการเปดใหโอกาสแกเจาของแบรนด ตัวแทนจําหนาย
พลาสติกชีวภาพ ผูใหบริการทางอุตสาหกรรม สํานักพิมพ กลุมบริษัทที่ปรึกษาวิจัย
ในขณะที่กลุมสมาชิกสมาคมการคาเปนการเปดโอกาสใหกับสมาคมการคาที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ หรือผูที่ไมสามารถสมัครสมาชิกในกลุมอื่นๆ ได
http://plastic.oie.go.th

plasticsindustry.org

http://www.plasticsindustry.org
อางอิงจาก : Plastics Today
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“ไหมเย็บแผลผลิตจากพอลิเมอรชีวภาพผสานกับ Stem cell
สําหรับใชในการรักษาโรคหัวใจ”
ทีมวิจัยจาก Worcester Polytechnic Institute (WPI) สหรัฐอเมริกา
ไดทดลองใชเทคโนโลยีใหมในการผาตัดเพื่อสงเซลลตนกําเนิด (Stem cell) ไปยังพื้นที่
เปาหมายในรางกายเพื่อรักษาโรคหรือเนื้อเยื่อที่เสียหาย เชน กลามเนื้อหัวใจที่เสียหาย
จากโรคหัวใจ0ซึ่งเทคนิคนี้เกี่ยวของกับการใชไหมเย็บแผลขนาดไมครอน
(Microthread) ที่ทําจากพอลิเมอรชีวภาพผสมเซลลตนกําเนิด ทีมวิจัยไดแสดงใหเห็น
วาเซลลตนกําเนิดจากไขกระดูกสามารถแบงตัวเพิ่มจํานวนเมื่อยึดติดอยูบนไหมเย็นแผล
ดังกลาว และสามารถเติบโตและพัฒนาไปเปนเซลลชนิดอื่นๆ ได โดยผลการทดลอง
ดังกลาว ไดถูกตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติชื่อ Journal of Biomedical
Materials Research
หองปฏิบัติการ Gaudette ไดเนนการวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคหัวใจและ
ภาวะผิดปกติตางๆ ที่เกี่ยวกับกลามเนื้อหัวใจ โดยสวนใหญการรักษาจะเปนการนํา
เซลลตนกําเนิด human mesenchymal stem cell (hMSC) ที่ไดจากไขกระดูกมา
ปลูกถายเพื่อใหเติบโตเปนเนื้อเยื่อใหมในรางกายที่ทําหนาที่เฉพาะเจาะจงได
อยางไรก็ตามปจจุบันการสงเซลลตนกําเนิดไปยังพื้นที่เปาหมายในรางกาย
จะใชวิธีฉีดเซลลตนกําเนิดเขาไปในกระแสเลือดหรือฉีดเขาสูกลามเนื้อหัวใจโดยตรง
แตวิธีดังกลาวทําใหจํานวนและประสิทธิภาพของเซลลตน กําเนิดที่จะเติบโตตอไปไดเหลือ
เพียง 15% หรือนอยกวา ดังนั้นทางหองปฏิบัติการ Gaudette จึงไดรวมมือกับรอง
ศาสตราจารย George Pins ผูเชี่ยวชาญดาน Biomedical Engineering แหง WPI
ซึ่งพัฒนาไหมเย็บแผลขนาดเล็กเทียบเทาเสนผมที่ทําจากพอลิเมอรชวี ภาพที่ผลิตจาก
Fibrin ซึ่งเปนโปรตีนที่ทําใหโลหิตแข็งตัว และใชเปนโครงเลี้ยงเซลล (Scaffold) ในการ
รักษาเนื้อเยื่อเซลลหรือสมานแผล
ในงานวิจัยนี้ ทีมวิจัยจาก Gaudette ไดตรึง hMSC ลงในไหมเย็บแผลพอลิ
เมอรชีวภาพ โดยพบวาหลังจาก 5 วัน เซลลตนกําเนิดไดเพิ่มจํานวนขึ้นจนคลุมพื้นที่
ของไหมเย็บแผลทั้งหมด เมื่อนําไหมเย็บแผลไปทดสอบโดยการใชเย็บเจลคอลลาเจนซึ่ง
เปนตัวแทนของเนื้อเยื่อมนุษย พบวาเซลลตนกําเนิดยังคงมีชีวิตอยูแ ละมีสภาพสมบูรณ
และเมื่อนํา hMSC จากไหมเย็บแผลไปเพาะเลี้ยง
พบวา สามารถพัฒนาและเติบโตไปเปนเซลลไขมัน
และเซลลกระดูกได
ขณะนี้ทีมวิจัยจาก Gaudette ไดกําลัง
ทําการวิจัยในขั้นตอไป โดยการทดสอบไหมเย็บ
แผลผสมเซลลตนกําเนิดในหนูทดลองเพื่อที่จะหา
ความเปนไปไดในการปลูกถายเซลลตนกําเนิดไป
เปนเนื้อเยื่อหัวใจ โดยโครงการวิจัยนี้ไดรับทุน
สนับสนุนจาก National Institutes of Health

wpi.edu

reviveyourlife.com

อางอิงจาก : Science Daily
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“ขาขึ้นของพลาสติกชีวภาพของบริษัท Cereplast”

0

Frederic Scheer, ประธานบริหารบริษัท Cereplast ผูผลิตพลาสติกชีวภาพ
ชั้นนํา แสดงความมั่นใจวาในไมชา วัตถุดิบจากพืช เชนแปงขาวโพดและแปงมันสําปะหลัง
จะเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตถุงพลาสติก
ของเลน
และผลิตภัณฑพลาสติก
แทนวัตถุดิบที่มาจากปโตรเลียม โดยนาย Scheer คาดการณวารายไดประจําป 2555
ของบริษัทจะพุงสูงถึง 100 ลานดอลลารสหรัฐ จากเดิมที่เคยมีรายไดเพียง 8 ลาน
ดอลลารสหรัฐ ในป 2553
Cereplast เปนผูผ ลิตและจําหนายเม็ดพลาสติกยอยสลายไดโดยการหมัก
(Composable resin) ซึ่งทําจากวัตถุดิบชีวภาพ ยอยสลายไดงา ย เหมาะกับการผลิต
บรรจุภัณฑอาหารหรือบรรจุภัณฑที่ใชงานครั้งเดียว โดยเม็ดพลาสติกนี้มีราคาสูงกวา
เม็ดพลาสติกจากปโตรเลียมประมาณ 25-100% นอกจากนั้น Cereplast ยังผลิต
เม็ดพลาสติกผสม (Hybrid resin) ซึ่งเปนพลาสติกชีวภาพผสมกับพลาสติกจาก
ปโตรเลียมทั่วไป เม็ดพลาสติกผสมนี้เปนพลาสติกที่มีความทนทาน แข็งแรง ซึ่งตลาด
ของพลาสติกชีวภาพเหลานี้มีมูลคาประมาณ 10,000 ลานดอลลารสหรัฐ นอกจากนั้น
Cereplast ยังอยูในระหวางการพัฒนาเทคโนโลยีใหมในการผลิตพลาสติกชีวภาพจาก
สาหราย (Algae technology) อีกดวย

celsias.com

sunpack.com

cereplast.com

media.cleveland.com

เมื่อตนป 2553 ที่ผานมา Cereplast ไดเริ่มนําธุรกิจเขาสูตลาดหลักทรัพย
Nasdag และเปดโรงงานขนาดใหญ ณ เมือง Indiana ใกลแหลงขยะชีวมวลที่มีราคา
ถูก รวมถึงเริ่มเปดตลาดในแถบยุโรป ซึ่งกลุมลูกคารายใหญของบริษัทประกอบไปดวย
บริษัท Danone ผูผลิตโยเกิรต บริษัท Solo Cup Co และบริษัท Georgia-Pacific’s
Dixie
ถึงแมโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพของ Cereplast ณ เมือง Indiana
ในปจจุบันยังทําการผลิตเพียง 25% ของกําลังการผลิตที่สามารถทําได แตนาย
Scheer คาดวา ในป 2554 โรงงานแหงนี้จะผลิตพลาสติกชีวภาพไดเต็มกําลังการ
ผลิต โดยคาดวา 70% ของยอดขายในป 2554 นี้จะมาจากประเทศแถบยุโรปโดย
ยกตัวอยางกฎหมายหามใชถุงหิ้วพลาสติก PE ในอิตาลี ซึ่งมีผลบังคับใชไปเมื่อ
1 มกราคม 2554 ที่ผานมาวาจะเปนการเปดโอกาสใหเม็ดพลาสติกชีวภาพของ
Cereplast สามารถเติบโตในตลาดยุโรปไดมากขึ้น
อางอิงจาก : Plastech-Plastics
and Packaging Vortal.
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“ความตองการกรดแลคติกทั่วโลกเพิ่มขึ้น
จากการเติบโตของพอลิเมอรชีวภาพ”

3dchem.com

อางอิงจาก : Plastics Today

ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัท Purac
ผูผลิตกรดแลคติกและอนุพันธของ
กรดแลคติกไดเริ่มสรางโรงงานผลิต
แลคไทด (Lactide) ในจังหวัดระยอง
เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิต PLA โดย
Purac ไดใชงบลงทุนถึง 45 ลานยูโร
และคาดวาจะเริ่มดําเนินการผลิตไดใน
ครึ่งปหลังของป 2554 เปนตนไป

จากความตองการพอลิแลคติกเอซิด (Polylactic acid หรือ PLA) ที่เพิ่ม
สูงขึ้นอยางมากในตลาดโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
ทําใหความตองการกรดแลคติก (Lactic acid) ที่ไดจากการหมักสารประเภท
คารโบไฮเดรตเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย
Global Industry Analyst Inc. (GIA) ไดรายงานวา ความตองการของ
กรดแลคติกในตลาดโลกถูกคาดการณวาจะเพิ่มสูงถึง 328.9 พันตันภายในป 2558
โดยสวนใหญใชเปนสารเติมแตงอาหาร อยางไรก็ตามถาพิจารณาที่อัตราการเพิ่มขึ้น
ของการใชงาน GIA คาดวานาจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใชกรดแลคติกในการ
ผลิต PLA สูงที่สุด ตามมาดวยการใชเปนตัวทําละลายแลคเตต (Lactate solvent)
โดยปจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณการใชกรดแลคติกมากที่สุด
ในขณะที่
ประเทศแถบยุโรปมีอัตราการเจริญเติบโตของตลาดกรดแลคติกสูงสุด โดยอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยมีมากกวา 8% ตอป
ถึงแมในปจจุบันตลาดของพลาสติกชีวภาพยังเปนตลาดเฉพาะกลุม
(Niche market) แตคาดวาในอีก 1-2 ปขางหนา พลาสติกชีวภาพจะเริ่มเขาสูตลาด
พลาสติกหลักเนื่องจากราคาน้ํามันที่แพงขึ้น ประกอบกับระเบียบขอบังคับที่เขมงวด
และความตื่นตัวของผูบริโภคในการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั่นเอง
ในเดือนมีนาคม ป 2553 บริษัท BIOCORR ซึ่งมี NatureWork
บริษัทผูผลิต PLA เปนผูถือหุนสวนหนึ่งไดประกาศรับซื้อเพื่อรวบรวม PLA ที่ใชงาน
แลวเพื่อนํามายอยสลายผานกระบวนการไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) ใหกลับคืนเปน
กรดแลคติกเพื่อนํากลับมาใชงานอีกครัง

พื้นที่โฆษณาบริษัทหรือสินคาของทาน
ฟรี ไมมีคาใชจาย
สนใจติดตอไดที่ 02-537-0440 #403

http://plastic.oie.go.th

หนา 5

ปที่ 1 ฉบับที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 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
เว็บไซต : http://www.oie.go.th

Disclaimer
BIOPlastics News เปนวารสารรายปกษที่จัดทําขึ้นเพื่อเสนอขอมูลขาวสารดานไบโอพลาสติก ที่มีการรวบรวมและเรียบเรียงจากแหลงตางๆ เพื่อให
เกิดความสะดวกตอผูใชงานในเว็ปไซต http://plastic.oie.go.th ทั้งนี้ทางเว็ปไซตไมมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียกับแหลงขาว จึงขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไมรับผิดชอบตอสูญเสียและความเสียหายไมวาทางตรงหรือทางออม ที่เกี่ยวเนื่องหรือเปนผลสืบเนื่องจากการนําขาวหรือขอมูลในขาวไปใช
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