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ขาวสารออนไลนรายปกษเพื่อการติดตามขอมูลดานไบโอพลาสติกทั้งในและตางประเทศ

Highlights ในฉบับ

"ถุงขยะ Biohybrid จากบริษัท Cardia ถูกทดลองใชในครัวเรือนประเทศจีน"
"สถาบัน MMI เรงวิจัยและพัฒนาสารเคมีจากวัตถุดิบชีวภาพ"
"โอลิมปกป 2555 กับพลาสติกทีส่ ามารถยอยสลายได"
"ความตองการใชพลาสติกชีวภาพจะเติบโตขึ้น 17.8% ตอป"
"เครื่องประดับทีผ่ ลิตจากพลาสติกชีวภาพ"
ขาวประชาสัมพันธ
"เม็ดพลาสติกชีวภาพ ตนแบบ M-BIO ผลิตโดยเอกชนไทยรายแรกของประเทศ"

"PP ชีวภาพจะออกวางจําหนายปลายป 2556"
บริษัท Braskem America Inc. ขยายธุรกิจพอลิเมอรชีวภาพโดยการผลิต
พอลิพรอพิลีนจากวัตถุดิบชีวภาพ (Bio-based polypropylene หรือ PP)
ซึ่งมีตลาดบรรจุภัณฑแข็งและบรรจุภัณฑยืดหยุนเปนกลุมเปาหมายหลัก
เทคโนโลยีการผลิต PP จากวัตถุดิบชีวภาพมีความแตกตางจากเทคโนโลยีการผลิต PE
จากวัตถุดิบชีวภาพของบริษัท Braskem เล็กนอย แตสิ่งที่เหมือนกันคือมีการใชเอทานอลที่
ไดจากออยเปนสารตั้งตน
Mark Mendelson ผูจัดการฝายการตลาดของบริษัท Braskem เปดเผยวา PP จาก
วัตถุดิบชีวภาพหลายเกรดจะถูกพัฒนาขึ้นสําหรับกลุมตลาดเปาหมายถึงแมวาในขณะนี้ยัง
ไมไดระบุกลุมเปาหมายที่แนนอน
ผลิตภัณฑตัวนี้จะถูกผลิตจากไลนการผลิตเดียว
ณ โรงงานเคมีภัณฑแหงใหม ซึ่งตั้งอยู ณ ศูนยคอมเพลกซของบริษัท Braskem ในเมือง
Rio Grande do Sul ประเทศบราซิล และคาดวาจะมีกําลังการผลิตตอปอยางนอย 50
กิโลตัน (ประมาณ ลานปอนด) และจะวางจําหนายในทองตลาดภายในสิ้นป 2556
Mark Mendelson จะนําเสนอผลิตภัณฑ PP จากวัตถุดิบชีวภาพของบริษัท Braskem ณ
งานประชุม Sustainability in Packaging Conference ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12-14 มีนาคม
2555 ณ Omni Orlando Resort ในเมือง Orlando รัฐ Florida งานประชุมนี้ถูกจัดขึ้น
โดย Pira Intl. รวมกับ Packaging Digest และ Pharmaceutical & Medical Packaging
News.
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"ถุงขยะ Biohybrid จากบริษัท Cardia ถูกทดลองใชในครัวเรือนประเทศจีน"

บริษัท Cardia Bioplastics เซ็นสัญญารับจัดหาถุงขยะพลาสติกที่ผลิตจาก
วัสดุ Biohybrid สําหรับใชทิ้งขยะในครัวเรือนในเมือง Nanjing ประเทศจีน
สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 6 เดือน โดยรัฐบาล Nanjing จะกระจายถุง
ขยะพลาสติกที่สั่งซื้อในลอตแรกจํานวน 10 ลานใบไปยังครัวเรือน 60,000
ทั่วเมือง Nanjing เพื่อทดลองใช

Jackie Chen ผูจัดการฝายการผลิตของบริษัท Cardia ในประเทศจีนเปดเผยวาขณะนี้
บริษัท Cardia กําลังรวมมือกับรัฐบาลจีนในการกระจายถุงขยะพลาสติก Biohybrid ไปยัง
เมืองสําคัญอื่นๆ ของจีนอีกดวย ผลิตภัณฑจากวัสดุ Biohybrid ไดจากวัตถุดิบที่ปลูก
ทดแทนไดและผานการรับรองวาเปนผลิตภัณฑที่ยอยสลายเปนปุยได
อีกทั้งยังผาน
มาตรฐานบรรจุภัณฑของจีนทีไ่ ดกําหนดไวเมื่อป 2551 ดวย
โรงงานผลิตของบริษัท Cardia ในประเทศจีนเปนหนึ่งในบริษัทของจีนที่ไดรับ China Environmental Label ที่แสดงวาเปนบริษัทที่ผลิตสินคาโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม

อางอิงจาก : Polymers and Rubber Weekly
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"สถาบัน MMI เรงวิจัยและพัฒนาสารเคมีจากวัตถุดิบชีวภาพ"

สถาบัน Michigan Molecular Institute (MMI) ประกาศวาไดรับเงิน
สนับสนุนประมาณ 130,000 ดอลลารสหรัฐจากบริษัท Micromidas Inc.
ในการทําวิจัยเรื่องพอลิเมอรชีวภาพและพอลิเมอรจากวัตถุดิบที่ปลูก
ทดแทนได
จากการเปดเผยของ Patrick B. Smith หัวหนาทีมวิจัยจาก MMI ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดาน
วัสดุที่มาจากสารชีวภาพ กลาววาบริษัท Micromidas เปนบริษัทที่ตั้งอยูใ น West Sacramento ไดมีการเปลี่ยนของเสียอินทรีย (Organic waste) เปนพลาสติกชีวภาพและ
เคมีภัณฑที่มีราคาสูง ขณะนี้บริษัทมีความสนใจในการนําขยะจากเทศบาลมาหมักและเปลี่ยน
ใหเปนพลาสติก โดยสถาบัน MMI จะเขามารวมวิจัยโดยใชความรูดานวิทยาศาสตรของพอ
ลิเมอรและการศึกษาพฤติกรรมการไหลของพอลิเมอรเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร
เพื่อใหเหมาะกับการนําไปใชจริงในเชิงพาณิชย และขณะนี้บริษัท Micromidas อยูในระหวาง
การสรางโรงงานตนแบบเพื่อทดลองการนําเทคโนโลยีของบริษัทไปสูก ระบวนการผลิตจริง

นอกจากนั้นทีมวิจัยดานวิทยาศาสตรชีวภาพของสถาบัน MMI ยังไดเขารวมโปรแกรม
Corn Marketing Program of Michigan (CMPM) ในการวิจัยเพื่อเตรียมพรอพิลีนไกล
คอล (Propylene glycol หรือ PG) จากแปงขาวโพด โดยทั่วไป PG เปนสารที่เตรียมจาก
วัตถุดิบที่มาจากปโตรเลียมและนิยมใชเปนสวยผสมในโลชั่นและผงซักฟอก การเตรียม PG
จากแหลงวัตถุดิบที่ปลูกทดแทนไดจะมีประโยชนในการผลิตสินคาเหลานี้โดยเฉพาะอยางยิ่งถา
สามารถผลิตไดในราคาไมสูงนัก โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก CMPM เปน
ระยะเวลา 6 เดือนแตคาดวาจะมีการขยายความรวมมือตอ
สถาบัน MMI กอตั้งเมื่อป ค.ศ. 1971 เปนองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร ทํางานวิจยั และให
ความรูดานพอลิเมอร ซึ่งรวมถึงงานดานเยื่อเลือกผาน (Membranes) งานเคลือบพิเศษ
งานดานการสงยา (Delivery systems) และเซนเซอร สถาบัน MMI มีความเชี่ยวชาญ
ดานการสังเคราะห ออกแบบและการวิเคราะหพอลิเมอร ดานวัสดุศาสตร การขึ้นรูปพอลิ
เมอร ตัวเรงปฏิกริ ิยา และวัสดุที่มาจากสารชีวภาพ

อางอิงจาก : CBS Detroit.com
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"โอลิมปกป 2555 กับพลาสติกที่สามารถยอยสลายได"
หนวยงานผูดูแลดานสิ่งแวดลอมของอังกฤษหวังวาการใชบรรจุภัณฑ
พลาสติกที่ไมสามารถรีไซเคิลไดระหวางการแขงขันโอลิมปกที่เมืองลอนดอน
ประเทศอังกฤษจะผลิตจากวัสดุที่ยอยสลายไดศูนยวัสดุทดแทนและเทคโนโลยี
แหงสหราชอาณาจักร (National Non-Food Crops Center หรือ
NNFCC) ลงนามความรวมมือกับคณะกรรมการจัดการแขงขันโอลิมปกเพื่อ
เปนที่ปรึกษาดานการเลือกใชบรรจุภัณฑตางๆระหวางการแขงขัน
โดย
NNFCC เปนหนวยงานของประเทศอังกฤษซึ่งทําหนาที่ดูแลดานพลังงาน
เชื้อเพลิงและวัสดุจากชีวภาพของประเทศอังกฤษ
NNFCC จะชวยใหคําปรึกษาในการผลิตบรรจุภัณฑจากพลาสติกชีวภาพซึ่งตองไดรับการ
รับรองจากมาตรฐาน EN 13432 ของยุโรปวาเปนวัสดุที่ยอยสลายได (Compostability)
และยอยสลายไดทางชีวภาพ (Biodegradation)
NNFCC ใหขอมูลเพิ่มเติมวามาตรฐานของยุโรปดังกลาวกําหนดไววา วัสดุที่นํากลับมาใชใหม
ไมได (Non-reusable) รีไซเคิลไมได (Non-recyclable) จะตองเปนวัสดุทดแทนที่ยอยสลาย
ไดหรือสามารถยอยสลายไดโดยจุลินทรียในสภาพไรออกซิเจน (Anaerobic Digestion)
การใหการรับรองบรรจุภัณฑที่ยอยสลายไดนี้เปนหนึ่งในโครงการที่สงเสริมใหประชาชนได
ตระหนักถึงการใชประโยชนของวัสดุทดแทนและยั่งยืนมากขึ้น John Williams หัวหนาฝาย
วัสดุของ NNFCC กลาววา “NNFCC มีความตองการใหพลาสติกทุกชนิดที่ใชในการแขงขัน
โอลิมปกป 2555 ไดรับการรับรองมาตรฐานวาเปนพลาสติกที่ยอยสลายได ถึงแมวา การ
แขงขันโอลิมปกจะใชพลาสติกจํานวนไมมากนักแตการเลือกใชพลาสติกชีวภาพนี้เปนวิธีที่ดีวิธี
หนึ่งเพื่อจะแสดงใหประชาชนเห็นถึงการจัดการขยะพลาสติก”

สําหรับการจัดการขยะพลาสติกและการเลือกใชพลาสติกในการแขงขันโอลิมปกนี้ NNFCC
ไดรวมมือกับบริษทั ตางๆไดแกบริษัท McDonalds เพื่อใหการแขงขันโอลิมปกที่กรุงลอนดอน
เปนโอลิมปกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากที่สุดในประวัติศาสตร

อางอิงจาก : Plastics & Rubber Weekly
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"ความตองการใชพลาสติกชีวภาพจะเติบโตขึ้น 17.8% ตอป"

รายงานการวิจัยของบริษัท Ceresana กลาววาตลาดพลาสติกชีวภาพของ
โลกจะเติบโตเฉลี่ยประมาณ 17.8% ตอป และในป 2561 จะมีมูลคาการซื้อ
ขายพลาสติกชีวภาพเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 2,800 ลานเหรียญสหรัฐ บริษัท
Konstanz-based research รายงานวายุโรปเปนตลาดพลาสติกชีวภาพที่
ใหญที่สุดในโลกขณะนี้โดยมีความตองการบริโภคพลาสติกชีวภาพในป 2554
ประมาณ 48% ของความตองการบริโภคพลาสติกชีวภาพทั้งหมดของโลก
แตอีกแปดปขางหนาความตองการบริโภคพลาสติกชีวภาพและการผลิต
พลาสติกชีวภาพจะเปลี่ยนไปอยูที่เอเชียแปซิฟกและแอฟริกาใต
ป 2554 พลาสติกชีวภาพที่ถูกนําไปใชงานมากที่สุดคือพลาสติกที่มีแปงเปนองคประกอบ
หลัก ตามมาดวย Polylactic Acid ในจํานวนพลาสติกชีวภาพทั้งหมดประกอบไปดวย
พลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพประมาณ 92% จากรายงานพบวาความตองการ
พลาสติกชีวภาพที่ไมสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพจะเพิ่มขึ้นมากกวา47% ของพลาสติก
ชีวภาพทั้งหมดในตลาดภายในป 2561

ถุงกระสอบและบรรจุภัณฑที่ใสพลาสติกอยางหลวมๆ
จะเปนผลิตภัณฑหลักของตลาด
พลาสติกชีวภาพแตความตองการใชบรรจุภัณฑ สวนประกอบสําหรับยานยนตและชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสจากพลาสติกชีวภาพจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว รายงานดานการตลาดของ
พลาสติกชีวภาพและการคาดการณความตองการพลาสติกชีวภาพในตลาดพลาสติกจํานวน
450 หนามีวางจําหนายแลวในราคา 1,895 ยูโร

อางอิงจาก : Plasticsnews
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"เครื่องประดับที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ"
บริษัท Lili Design, Ltd. ออกแบบและผลิตเครื่องประดับซึ่งผลิตจาก
พลาสติกชีวภาพ พลาสติกชีวภาพชนิดนี้ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถ
ยอยสลายทางชีวภาพได
เครื่องประดับนี้เปนวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและนํามาใชทดแทนพลาสติกจากปโตรเลียม
การวิจัยและพัฒนาวัสดุชนิดนี้เริ่มจากในครัวโดยการผสมสวนผสมตางๆเพื่อใหเกิดปฏิกิริยา
เคมีของวัตถุดิบจากธรรมชาติ บริษัท Lili ผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดนี้จากขาวโพด มัน
ฝรั่งหรือมันสําปะหลัง

บริษัท Lili Design, Ltd. ใหขอมูลวาพลาสติกชีวภาพชนิดนี้นาสนใจมากแตตองใชเวลาใน
การผลิต เครื่องประดับแตละชนิดตองการเวลาในการศึกษาและผลิตอยางนอยหนึ่งสัปดาห
เพื่อใหทราบองคประกอบและขั้นตอนใดเหมาะสมซึ่งถือไดวาเปนกระบวนการผลิตที่ยาวนาน
ผูสนใจกระบวนการทําอาหารจากแปงและกระบวนการสรางวัสดุที่เปนนวัตกรรมใหม
สามารถเขารวมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการไดที่บริษัท Surbiton (Greater London) หรือดู
จากวีดีโอของ Brandon บนเว็บ Youtube
อางอิงจาก : Green Plastics

http://plastic.oie.go.th

Images from : lili-design.com, shopgreenwich.co.uk
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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

พื้นที่โฆษณาบริษัทหรือสินคาของทาน
ฟรีไมมีคาใชจาย
สนใจติดตอ02-537-0440 #403
http://plastic.oie.go.th
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