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ขาวสารออนไลนรายปกษเพื่อการติดตามขอมูลดานไบโอพลาสติกทั้งในและตางประเทศ

Highlights ในฉบับ

"พอลิเมอรชีวภาพที่สามารถตอบสนองตอสนามไฟฟาสําหรับงานทางการแพทย"
"Danone ไดรับรางวัลพลาสติกชีวภาพประจําป 2554"
"Shrilk พลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพราคาถูก"
"บริษัท Coca-Cola ผลักดันการใชขวดจากวัสดุชีวภาพ 100% ใหเปนความจริง"
"นักวิจัยจาก NYU พัฒนาพลาสติกชีวภาพที่มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะ"
ขาวประชาสัมพันธ
"เม็ดพลาสติกชีวภาพ ตนแบบ M-BIO ผลิตโดยเอกชนไทยรายแรกของประเทศ"

"พลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพจากผิวของลูกมะกอก"
เร็วๆ นี้คุณอาจจะสามารถซื้อน้ํามันมะกอกในขวดพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจาก
สารประกอบซึ่งพบในผิวของมะกอก สารประกอบชนิดนี้คนพบโดยนักวิจัย
ชาวสเปน Jesús Zorrilla ไดคนพบวิธีการสกัด PHAs (Poly-hydroxyalcanoates) จากผิวของลูกมะกอกที่เหลือใชและทําการเปลี่ยน PHAs
ใหเปนพลาสติกสําหรับผลิตภาชนะที่ไมเปนพิษและสามารถยอยสลายได
ดวยกระบวนการทางชีวภาพอยางสมบูรณ (100%) ขอมูลจาก Jaen’s
Sierra de Segura กลาววา Zorrilla ใชผลิตภัณฑรองจากโรงงานผลิต
น้ํามันมะกอก D.O. เพื่อพัฒนาสารประกอบดังกลาว

การวิจัยนี้ไมไดมีความสําคัญเพียงผลิตภาชนะที่เปนพลาสติกชีวภาพสําหรับบรรจุอาหารแต
เปนงานวิจัยที่ชวยพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันมะกอกอีกดวย บริษัท D.O. ใหขอมูล
วา “เมื่อเทียบกับพลาสติกทั่วไปที่ผลิตจากปโตรเลียม ขวดประเภทนี้จะลดความเสี่ยง
เนื่องจากพอลิเมอรที่เปนสารกอมะเร็งละลายผสมกับน้ํามันมะกอกที่บรรจุอยู” นอกจากนี้
การใชพลาสติกชนิดนี้ยังมีปจจัยที่สามารถปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ํามัน
มะกอกโดยแสงจากภายนอกอีกดวย

นอกจากนี้การผลิตพลาสติกชีวภาพเปนกระบวนการที่ชวยเปลี่ยนสิ่งเหลือใชจาก
อุตสาหกรรมผลิตน้ํามันมะกอกใหมีคุณคาทางเศรษฐกิจ
ขอมูลจากโรงงานผลิตน้ํามัน
มะกอกพบวากระบวนการผลิตน้ํามันมะกอกจะใชมะกอกประมาณ 10,000 ตันตอปโดยจะ
สามารถนํามาผลิตเปนพลาสติกชีวภาพประมาณ 30,000 กิโลกรัมตอป ซึง่ จะทําใหเกิด
รายไดเพิ่มเติมตอปประมาณ 200,000 ยูโรหรือประมาณ 268,000 เหรียญสหรัฐ ขณะนี้
Zorrilla กําลังดําเนินการดานสิทธิบัตรและกําลังรอความรวมมือจากภาคอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑหรือหนวยงานดานวิจัยและพัฒนาเพื่อการสนับสนุนดานเงินทุนสําหรับการวิจัย
ในระดับตอไป
อางอิงจาก : Sustainable Plastics, Oliveoiltimes
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"พอลิเมอรชีวภาพที่สามารถตอบสนองตอสนามไฟฟาสําหรับงานทางการแพทย"

กรมวิชาการเกษตรของสหรัฐอเมริกาใหทุนสนับสนุนโครงการวิจัยซึ่งมี
ระยะเวลาดําเนินการทั้งหมด 5 ป เพื่อพัฒนาและผลิตพอลิเมอรที่สามารถ
ตอบสนองตอสนามไฟฟา (Electroactive polymers) จากวัตถุดิบทดแทน
เชน แปงขาวโพด งานวิจัยนี้จะมีบทบาทสําคัญในเชิงพาณิชยเนื่องจาก
Electroactive polymers ในปจจุบันผลิตมาจากปโตรเลียม เชน Polyaniline ซึ่งมีราคาสูงกวาการใชพอลิเมอรที่ผลิตจากแปงขาวโพดประมาณ 40
เซนตตอปอนด (สําหรับพอลิเมอรที่บรรจุในถุงขนาด 50 ปอนด) ตัวอยาง
ดานราคาของ Electroactive polymers ในตลาดเชน Polyaniline ชนิด
Emeraldine มีราคาประมาณ 1,000 เหรียญสหรัฐตอน้ําหนัก 1 ปอนด
ทีมวิจัยของหนวยปฏิบัติการวิจัยดานพอเลิเมอรจากพืชของศูนยวิจัย National Center for
Agricultural Utilization Research ซึ่งดําเนินการโดย The Federal Agricultural Research Service แสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดในการผลิต Electroactive polymers จาก
แปง โดยงานวิจัยดังกลาวไดรับการตีพิมพในป 2548
เทอรโมพลาสติกที่ผลิตจากแปงมักจะเปนฉนวนแตสมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟาและสมบัติ
เชิงกลของพอลิเมอรชีวภาพสามารถปรับปรุงไดระหวางกระบวนการหลอมอัดรีดแบบ
เกิดปฏิกิริยา (Reactive extrusion) สมบัติการเปนตัวนําของเทอรโมพลาสติกที่ผลิตจาก
แปงและพอลิเมอรชีวภาพถูกปรับปรุงโดยการโดปดวยสารประกอบระหวางโลหะกับฮาโลเจน
(Metal halides) (การโดปคือการเติมสารเคมีลงในสารกึ่งตัวนําบริสุทธิ์เพื่อใหเกิดการนํา
ไฟฟาตามที่ตองการ) จากผลการทดลองพบวาคาการนําไฟฟาเพิ่มขึ้น 105 เทาของพอลิ
เมอรที่ไมไดผานกระบวนการโดป ระดับการนําไฟฟานี้ใกลเคียงกับสารละลายพอลิเมอรทนี่ ํา
ไฟฟาไดซงึ่ สังเคราะหจากปโตรเลียม แปงจะมีลักษณะเปนเจลดวยความรอนและความชื้น
จากนั้นจะทําใหมีลักษณะเหมือนพลาสติกโดยการใชน้ํา จากนั้นพลาสติกที่ไดจะขึ้นรูปและถูก
โดปอยางตอเนื่องในกระบวนการหลอมอัดรีด
การศึกษาที่สําคัญของการผลิตพอลิเมอรชวี ภาพนีค้ ือมีความเขากันไดกับเนื้อเยื่อในรางกาย
(Biocompatible) สมบัติที่สําคัญนี้จะทําใหสามารถนําพอลิเมอรชีวภาพชนิดนี้ไปใชในงาน
ดานการแพทยที่หลากหลายได ประกอบไปดวยการนําไปใชผลิตเครื่องมือสําหรับควบคุมการ
ปลดปลอยยา (Controlled-release devices) เชนเครื่องปมอินซูลินและแผนติดผิวหนัง
นิโคติน (Nicotine patches: แผนติดผิวหนังนิโคตินใชสําหรับผูที่ตองการเลิกสูบบุหรี่)
Victoria Finkenstadt หัวหนานักวิทยาศาสตรของหนวยปฏิบัติการวิจัยดานพอเลิเมอรจาก
พืชที่ Peoria, IL ใหขอมูลวา “ทีมนักวิจัยกําลังมุงเนนการนําพอลิเมอรชีวภาพไปใชในงานที่
ตอบสนองตอสนามไฟฟาโดยพอลิเมอรชีวภาพนี้ไมจาํ เปนตองนําไฟฟา เชนการนําไปใชเปน
วัสดุสําหรับระบบปองกันการกัดกรอนหรือใชสําหรับเทคโนโลยีเยื่อเลือกผาน เปนตน วัสดุ
ชีวภาพจะทํางานดวยกลไกการนําไอออนมากกวากลไกทางอิเล็กโทรนิกสซึ่งเปนกลไกการ
ทํางานของพอลิเมอรนําไฟฟาที่สังเคราะหขึ้นทั่วไป
(กลไกการนําไฟฟาของพอลิเมอร
สังเคราะหอาศัยโครงสรางทางเคมีที่เปนแบบพันธะคูคอนจูเกตคือมีพันธะคูสลับกับพันธะ
เดี่ยว) สําหรับการผลิตพอลิเมอรชีวภาพนี้นักวิจัยเลือกใชวัตถุดิบที่เปนไปไดเชิงพาณิชยเชน
โปรตีน คารโบไฮเดรตและน้ํามันโดยการผลิตจะอาศัยปจจัยหลักสองอยางคือ การนําไปใช
งานและการจัดการขยะเมื่อสิ้นสุดการใชงานของผลิตภัณฑ”
รัฐบาลใหทุนสนับสนุนการศึกษาสมบัติการตอบสนองตอสนามไฟฟาของแปงและวัตถุดบิ
ทดแทนอื่นๆ โดยมีระยะเวลาในการวิจัย 5 ป ซึ่งโครงการวิจัยนี้จะสิ้นสุดในป 2558
วัตถุประสงคของการวิจัยประกอบไปดวยการพัฒนาตลาดใหมสําหรับผลิตภัณฑทาง
การเกษตรของสหรัฐอเมริกาและเพื่อลดการใชวัตถุดิบจากปโตรเลียม

อางอิงจาก : Plastics Today
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"Danone ไดรับรางวัลพลาสติกชีวภาพประจําป 2554"

บริษัท Danone ของเยอรมันนีไดรับรางวัลพลาสติกชีวภาพประจําป 2554
(ซึ่งเปนการประกาศรางวัลครั้งที่ 6) หรือ Bioplastics Award 2011 จาก
ความมุงมั่นเปนพิเศษของบริษัทในการใชบรรจุภัณฑที่เปนพลาสติกชีวภาพ
สําหรับผลิตภัณฑจากนม รางวัลนี้จัดตั้งโดยนิตยสารพลาสติกชีวภาพใน
เยอรมันนี โดยนิตยสาร European Plastics News ไดเปดตัวรางวัลนี้ครั้ง
แรกในป 2549 นิตยสาร European Plastics News นี้เปนผูรวมจัดรางวัล
พลาสติกชีวภาพนี้กับนิตยสารพลาสติกชีวภาพในป 2553

คณะกรรมการไดมอบรางวัลชนะเลิศใหกับบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑของบริษัท Danone
ไดแก ถวยใสโยเกิรตยี่หอ Activia ซึ่งผลิตจาก Polylactic acid (PLA) ของบริษัท Ingeo
และขวดใสเครื่องดื่มโยเกิรตยี่หอ Actimel ที่ผลิตจาก High-density polyethylene
(HDPE) ของบริษัท Braskem โดย HDPE ชนิดนี้มีองคประกอบหลักเปนวัสดุชีวภาพ
Dr. Andreas Knaut ผูอํานวยการฝายประชาสัมพันธดานสุขภาพและการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนของบริษัท Danone กลาววา “บริษัทมีความยินดีเปนอยางมากที่ไดรับรางวัลนี้
รางวัลพลาสติกชีวภาพประจําป 2554 เปนการยืนยันความสําเร็จของบริษัทในชวงหนึ่งปที่
ผานมาสําหรับการวิจัยและความมุงมั่นของบริษัทในดานพลาสติกชีวภาพ บริษัทตองการ
หลีกเลี่ยงการใชวสั ดุที่มาจากปโตรเลียมโดยมุงเนนที่การผลิตบรรจุภัณฑจากวัสดุซงึ่ มา
จากทรัพยากรทดแทน
ดังนั้นบริษัทจึงหวังวารางวัลที่ไดจะเปนแรงจูงใจใหบริษทั อื่นๆ
เลือกใชพลาสติกชีวภาพ การเลือกใชวัสดุชีวภาพเชน PLA เปนวิธีเดียวที่จะทําใหเกิดระบบ
การรีไซเคิลอยางเต็มรูปแบบและเปนวิธีในการใชวัสดุอยางเต็มศักยภาพ”

อางอิงจาก : Europeanplastics News
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"Shrilk พลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพราคาถูก"
แมงมุมและแมลงเปลือกแข็งในไฟลัม Arthropod ทําใหเกิดแรงบันดาลใจ
สําหรับการผลิตวัสดุชนิดใหม (ชื่อวา “Shrilk”) ที่มีราคาถูก ยอยสลายได
ทางชีวภาพ (Biodegradable) และมีสมบัติเขากันไดดีทางชีวภาพ
(Biocompatible) วัสดุชนิดนี้มีศักยภาพที่จะนําไปใชแทนพลาสติกและมีความ
ปลอดภัยสําหรับการใชงานดานเวชภัณฑตัวอยางเชน ใชสําหรับเย็บแผลหรือ
เปนแผนสําหรับการสรางเนื้อเยื่อ
แมลงในไฟลัม Arthropod เปนแมลงที่มีโครงกระดูกดานนอกทําขึ้นจากวัสดุผสมที่เรียกวา
หนังกําพราซึ่งประกอบไปดวยพอลิเมอรชนิด Polysaccharide ที่ชื่อวาไคตินและโปรตีนที่
ซอนกันเปนชั้นๆ (Lamination) โครงสรางแบบนี้มีลกั ษณะเหมือนไมอัด Plywood ลักษณะ
ของผนังลําตัวของแมลงชนิดที่ยงั ไมมีการปรับปรุงโครงสรางจะมีลักษณะเหมือนผนังลําตัว
ของดวงซึ่งเปนสารไคตินที่โปรงแสง มีความยืดหยุน และเหนียว แตผนังลําตัวของแมลงใน
ไฟลัม Arthropod ถูกปรับปรุงคุณภาพใหมีความเหนียวและแข็งเหมือนกับผนังลําตัวของ
แมลงเตาทอง หรือมีความเปนอิลาสติกเหมือนกับขอตอขาพับของแมลง ผนังดังกลาว
นอกจากจะทําหนาที่ปองกันอวัยวะภายในของแมลงแตยังทําหนาที่เปนโครงสรางกลามเนื้อ
และปกโดยไมทําน้ําหนักของแมลงเพิ่มขึ้น ผูดําเนินงานวิจัยนี้คือกลุม นักวิจัยของ Wyss
Institute for Biologically Inspired Engineering จาก Harvard University นักวิจัย
สรางโครงสรางทางเคมีที่มีลักษณะเฉพาะและออกแบบใหเกิดโครงสรางที่เปนชั้นเหมือนกับ
หนังกําพราของแมลงที่มีเปลือกแข็ง

Dubbed Shrilk มีองคประกอบของเสนใยโปรตีนจากใยไหมและจากไคติน วัสดุดงั กลาวมี
ความแข็งแรงและเหนียวเหมือนกับอลูมิเนียมผสม แตดีกวาเพราะมีน้ําหนักนอยวาอลูมิเนียม
ผสมครึ่งหนึ่ง ไคตินเปนสารที่สามารถสกัดไดจากเปลือกกุงที่ทิ้งแลว โดยไคตินสามารถ
ยอยสลายไดทางชีวภาพและสามารถขึ้นรูปดวยการใชแมพิมพได การผลิตวัสดุจากไคตินให
มีสมบัติตามที่ตองการเชน ความเหนียว ความยืดหยุนและความแข็ง ทําไดโดยการควบคุม
ปริมาณน้ําที่เปนองคประกอบของไคตินในระหวางกระบวนการผลิต Shrilk เปนวัสดุที่
สามารถนําไปประยุกตใชงานไดอยางกวางขวางเนื่องจากขึ้นรูปไดสะดวก เปนวัสดุใชแทน
พลาสติกและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตัวอยางของการนําไปใชงานไดแก ถุงขยะ บรรจุภัณฑ
ผาออมเด็กที่สามารถยอยสลายไดเร็ว สวนสมบัติเดนอีกอยางหนึ่งคือมีสมบัติเขากันไดดี
ทางชีวภาพเชนการใชเปนผาผันแผล เปนอุปกรณสาํ หรับการผาตัดรักษาโรคไสเลื่อน หรือ
เปนแผนสําหรับการสรางเนื้อเยื่อ
หมายเหตุ : สัตวในไฟลัม Arthropod เรียกวา อารโทรพอด (Arthropod) มีลักษณะสําคัญ
รวมกัน คือ มีเปลือกแข็งหุมลําตัว มีหนวดและมีรยางคเปนขอปลอง ลําตัวแบงเปน 3
สวน คือ หัว อก ทอง (ถาหัวเชื่อมกับอกเรียกวา Cephalothorex) มีระบบเลือดแบบวงจร
เปด มีระบบทางเดิน อาหารที่สมบูรณ สืบพันธุแบบอาศัยเพศ
http://plastic.oie.go.th

อางอิงจาก : Sustainableplastics
Images from : gizmag.com, deusm.com
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"บริษัท Coca-Cola ผลักดันการใชขวดจากวัสดุชีวภาพ 100% ใหเปนความจริง"

บริษัท Coca-Cola ใชเทคโนโลยีจากสามบริษัทเพื่อชวยใหสามารถนําขวดที่
ผลิตจากวัสดุชีวภาพ 100% มาใชไดจริงภายในป 2563 โดยบริษัท CocaCola ไดประกาศเปดตัวผูรวมทุนสามบริษัทไดแก บริษัท Virent บริษัท
Gevo และบริษัท Avantium การรวมทุนนี้จะทําใหบริษัท Coca-Cola
สามารถพัฒนาการผลิตขวดจากวัสดุทดแทน 30% เปนการใชวัสดุทดแทน
100% ภายใน 8 ปขางหนานี้
เทคโนโลยีการผลิต Purified terephthalic acid (PTA) และ Paraxylene จาก Monoethylene glycol (MEG) ของบริษัท Virent และบริษัท Gevo จะถูกนํามาใชเพื่อผลิตขวด
Polyethylene terephthalate (PET) สําหรับเทคโนโลยีของบริษัท Avantium เปนเทคโนโลยี
ที่ใชเปลี่ยน Carbohydrates ไปเปนสารประเภท Furanic เพื่อใชในการผลิต Polyesters ที่
เปนวัสดุชีวภาพ บริษัท Avantium เชื่อวาการใชวสั ดุที่เรียกวา PEF (วัสดุที่ผลิตจาก Furan Dicarboxylic Acid (FDCA) และ Bio-Ethylene Glycol (BIO-EG)) จะเปน Polyester
ชีวภาพชนิดใหมที่จะนํามาใชแทน PET บริษัท Avantium เริ่มดําเนินการผลิต PEF ดวย
โรงงานนํารองในวันที่ 8 ธันวาคม ที่เมือง Geleen ในประเทศ Netherlands ขวดที่ PET
ชีวภาพที่ผลิตขึ้นมีสมบัติการปองกันการแพรผานและสมบัติเชิงความรอนที่ยอมรับได
รวมทั้งมีกระบวนการผลิตที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมที่ตองการใชขวดชนิดนี้ บริษัทมี
แผนในการผลิต PEF เชิงพาณิชยภายใน 3 – 4 ปนี้ บริษัท Virent มีเปาหมายที่จะผลิต
PTA และ Paraxylene เชิงพาณิชยอยางเต็มรูปแบบในตนป 2558 และบริษัท Gevo ได
พัฒนาเทคโนโลยีการหมักที่เหมาะสมดวยการใชตัวเรงปฏิกิริยาชีวภาพซึ่งมีประสิทธิภาพใน
การแยก Isobutanol

การรวมเทคโนโลยีตางๆเขาดวยกันจะทําใหสามารถผลิต Isobutanol ดวยตนทุนต่ํา
รวมทั้งการผลิตสารเคมีอื่นๆไดแก Paraxylene นับจากการเปดตัวเปาหมายการผลิตขวด
จากวัสดุชีวภาพเมื่อป 2551 บริษัท Coca-Cola ไดใชขวดจากพลาสติกชีวภาพประมาณ
10,000 ลานขวดใน 20 ประเทศทั่วโลก ขวดพลาสติกชีวภาพดังกลาวเปนขวดที่มี
องคประกอบของวัสดุชวี ภาพ 30% โดยผลิตจาก MEG ที่เปนสารอนุพันธของเอทานอล
จากออย องคประกอบอีก 70% ของพลาสติกชีวภาพชนิดนี้คือ PTA จากปโตรเลียม

อางอิงจาก : Plastics Today

http://plastic.oie.go.th
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"นักวิจัยจาก NYU พัฒนาพลาสติกชีวภาพที่มีคุณสมบัติเฉพาะ"
Richard Gross นักวิจัยจาก Polytechnic Institute แหง New York University ไดรับทุนจาก National Science Foundation (NSF) ในการ
พัฒนาพลาสติกชีวภาพที่มีคุณสมบัติดีเพื่อใชทดแทนพลาสติกจากปโตรเลียม
หนึ่งในทุนวิจัยที่ Richard Gross ไดรับจํานวน 590,000 ดอลลารสหรัฐจะ
ถูกใชในการวิจัยระหวาง Gross และบริษัท PolyNew ซึ่งเปนบริษัทเล็กๆ ใน
รัฐ Colorado ที่ผลิตนาโนคอมพอสิต (Nanocomposites) และอีก
150,000 ดอลลารสหรัฐจะถูกใชในการวิจัยของบริษัท SyntheZyme ซึ่ง
เปนบริษัทตนแบบของ Richard Gross ในการนําผลจากงานวิจัยไปใชในเชิง
พาณิชย
Richard Gross คนพบวิธีการเตรียมพลาสติกชีวภาพที่เหนียวและแข็งแรงโดยการใชยีสต
ซึ่งเปนวิธีที่สะดวกรวดเร็วและมีตนทุนต่ํา ยีสตที่ถูกดัดแปรพันธุกรรม (Engineered yeast)
สามารถใชในการเตรียม Omega-hydroxyfatty acids จากกรดไขมัน (Fatty acid) ที่ได
จากพืชน้ํามัน และนําไปเปนสารตั้งตนในการเตรียมพอลิเมอรหรือพลาสติก การคนพบนี้ถูก
ตีพิมพในวารสารวิชาการ The Journal of the American Chemical Society ในป
2553

พอลิเมอรที่สังเคราะหไดจาก Omega-hydroxyfatty acids เปนพลาสติกชีวภาพชนิดใหมที่มี
คุณสมบัติเหนียวและยืดหยุน นอกจากนั้นบริษัท PolyNew จะพัฒนาเสนใยธรรมชาติจาก
เซลลูโลสที่เรียกวา Nanowhiskers ซึ่งจะถูกใชเสริมแรงพลาสติกชีวภาพจากบริษัท SyntheZyme ใหมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น สวนบริษัท SyntheZyme ไดพัฒนาพลาสติกผสม
ชีวภาพซึง่ มาจากการนําพลาสติกชีวภาพชนิดใหมที่ไดจาก Omega-hydroxyfatty acids
ผสมกับพอลิแลคติก เอซิด (Polylactic acid หรือ PLA) ซึ่งเปนพลาสติกชีวภาพที่วาง
จําหนายทั่วไป พอลิเมอรคอมพอสิตที่ประกอบดวยพอลิเมอรจาก Omega-hydroxyfatty
acids และ PLA เสริมแรงดวยเสนใยเซลลูโลส Nanowhiskers สามานถนําไปใชในงานได
หลากหลายประเภท เชน ถุงมือแบบใชแลวทิง้ ภาชนะบรรจุอาหาร ขวด เสนใย เสื้อผา
พรม และผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส

อางอิงจาก : SpecialChem
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"เม็ดพลาสติกชีวภาพ ตนแบบ M-BIO ผลิตโดยเอกชนไทยรายแรกของประเทศ"
บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ประสบความสําเร็จในการ
พัฒนาและผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพตนแบบ M-BIO รายแรกของบริษัท
เอกชนไทย โดยมีสวนผสมจากมันสําปะหลัง มีจุดเดนที่สามารถยอยสลาย
ได 100% ภายในระยะเวลาเพียง 8 สัปดาห เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งได
ผานการทดสอบจากสถาบัน OWS (Organic Waste Systems)
ประเทศเบลเยี่ยม พลาสติกชีวภาพของบริษัทฯทั้งชนิดที่เปนเม็ดวัตถุดิบ
และถุงพลาสติกนั้นไดขอการรับรองมาตราฐานจากสถาบันที่ใหการรับรอง
ระหวางประเทศ ซึ่งเปนที่ยอมรับ
ทั้ง 4 แหงไดแก
1.DIN CERTCO ประเทศเยอรมัน
2.VINCOTTE ประเทศเบลเยี่ยม
3.FSWA ประเทศฟนแลนด
4.BPI สหรัฐอเมริกา

Bio Polymer Resin

ถุงขยะพลาสติกชีวภาพ

ภาชนะผลิตจากพลาสติกชีวภาพ

สวนการทดสอบประสิทธิภาพพบวาสามารถใชประโยชนไดดี เทียบเทากับพลาสติกที่ผลิต
จากปโตรเลี่ยม หรือพลาสติกที่ใชในปจจุบัน บริษัทมัลติแบกซอยูในฐานะผูผ ลิตตนน้ํา
หรือเปนผูปอนวัตถุดิบใหเทานั้น หนวยงานหรือองคกรเอกชนใดที่สนใจจะเขารวมพัฒนา
หรือตอยอดธุรกิจสามารถติดตอไดที่โทร.081-819-4708, 038-491725 ตอ 109,222
หรือที่ www.multibax.com
สนใจลงโฆษณาหรือประชาสัมพันธบริษัทหรือสินคาของทาน ฟรี!
กรุณา ติดตอ02-537-0440 #403
http://plastic.oie.go.th
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จัดทําโดย

สนับสนุนโดย

สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย

สถาบันพลาสติก

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

อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนชั้น 2
ซอยตรีมิตร ถนนพระพราม 4
แขวงกลวยน้ําไท เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

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

โทรศัพท : 02-391-5340-3
โทรสาร : 02-712-3341
เว็บไซต : http://www.thaiplastics.org

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