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ขาวสารออนไลนรายปกษเพื่อการติดตามขอมูลดานไบโอพลาสติกทั้งในและตางประเทศ

Highlights ในฉบับ

"กระบวนการผลิตสไตรีนชีวภาพ"
"มุมมองของบริษัท Toyota เกี่ยวกับอนาคตของพลาสติกชีวภาพ"
"การใชใชนาโนเทคโนโลยีเพิ่มคุณสมบัติของพลาสติกชีวภาพ"
"ถาดพลาสติกผลิตจากผลพลอยไดทางการเกษตร"
"การกําหนดการรับรองผลิตภัณฑที่ยอยสลายไดของ BPI"
ขาวประชาสัมพันธ
"เม็ดพลาสติกชีวภาพ ตนแบบ M-BIO ผลิตโดยเอกชนไทยรายแรกของประเทศ"

"พลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากเห็ด"
EcoCradle เปนนวัตกรรมใหมสําหรับวัสดุชีวภาพที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท
Ecovative Design ของประเทศสหรัฐอเมริกา วัสดุชนิดนี้คือ Expanded
polystyrene ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและเปนวัสดุแบบยั่งยืน
Expanded Polystyrene Foam (EPS) คือ โฟม PS ที่ใชกาซ Pentane(C5H12) ทํา
หนาที่เปนสารที่ทําใหเกิดการขยายตัว (BlowingAgent) ในระหวางกระบวนการผลิต
ระหวางขั้นตอนของกระบวนการสังเคราะหพอลิเมอร (Polymerization) สายโซ PS จะหุม
กาซ Pentane เอาไวภายในเมื่อนํามาผลิตโฟม EPS วัตถุดิบจะขยายตัวและเมื่อไดรับความ
รอนจากไอน้ํา (Steam) จะกลายเปนเม็ดโฟมขาวๆ จากนั้นจึงนําไปขึ้นรูปดวยแมพิมพ
บริษัท Ecovative Design ไดใหขอ มูลบนเว็บไซดของบริษัทวา บริษัทใชผลพลอยไดจากภาค
เกษตรกรรมเชน ขาวเปลือกหรือฝายเปนวัตถุดิบ และใชกระบวนการผลิตที่ไดรับสิทธิบัติ
เรียบรอยแลวของบริษัทในการผลิต นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีโครงการพิเศษที่จะผลิตเสนใย
ของเชือ้ ราจากรากเห็ด เสนใยนี้จะใหเวลาในการเติบโต 5 – 10 วัน กระบวนการนี้เปนการ
เปลี่ยนผลพลอยไดทางการเกษตรเปนวัสดุที่ผลิตจากธรรมชาติ EPS ที่ไดจะมีสมบัติตางๆ
เหมือนกับ EPS สังเคราะหทั่วไปและราคาในการสังเคราะห EPS ชีวภาพนี้เทากับตนทุนใน
การผลิต EPS ปกติ
วัสดุ EcoCradle ไดรับรางวัลจากประเทศสหรัฐอเมริกาหลายรางวัลไดแกรางวัลชนะเลิศ
ดานการผลิตบรรจุภัณฑจาก DuPont’s Awards รางวัลนวัตกรรมใหมจาก Innovation
and the Medium Material of the Year awards ซึ่งจัดโดยสถาบันวัสดุ ConneXion
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สไตรีนเปนสารตั้งตนหลักชนิดหนึ่งในการผลิตพอลิเมอรที่มีสมบัติคลายยาง
และวัสดุพลาสติกทางการคาหลายชนิดที่ใชในปจจุบัน
ซึ่งในแตละป
สหรัฐอเมริกาผลิตสไตรีนมากกวา 6,000 ลานตัน ซึ่งสวนใหญใชเปน
วัตถุดิบสําหรับผลิตเปนวัสดุที่เปนฉนวน ยางรถยนต รองเทา เครื่องมือ
แพทยและอื่นๆ
ปญหาของการผลิตสไตรีนที่เกิดขึน้ ในขณะนี้เนื่องมาจากแหลงน้ํามันปโตรเลียมและกาซ
ธรรมชาติลดนอยลง
โดยปโตรเลียมเปนหนึ่งในแหลงที่ใหพลังงานและสารตั้งตนแก
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่สําคัญที่สุด ในอุตสาหรรมปโตรเคมีตองใชไอ
น้ํามากกวาสามตันสําหรับกระบวนการผลิตสไตรีนเพียงหนึ่งตันเทานั้น ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ตองใชพลังงานมหาศาลในกระบวนการผลิต
รวมทั้งยังสงผลใหมีการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดออกสูบรรยากาศเปนจํานวนมาก
David Nielsen และ Rebekah McKenna จาก Arizona State University กําลังมองหา
วิธีการผลิตสไตรีนและผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่นๆ
โดยใชพลังงานทดแทนดวยวัตถุดิบที่
เหมาะสมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ใชพลังงานนอยและบรรเทาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ได Nielsen เปนผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
ดานวัสดุ การขนสงและพลังงาน สวนMcKenna กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอกดาน
วิศวกรรมเคมี นักวิจัยทั้งสองทําการทดลองเพื่อศึกษาการใชจุลินทรียเปนตัวเรงปฏิกิริยา
เพื่อผลิตสไตรีนจากแหลงพลังงานทดแทนที่เปนวัสดุชีวภาพเชนน้ําตาลจากพืช
การ
ดัดแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของจุลินทรียจงึ เปนวิธีการที่ดึงดูดความสนใจอยางมาก
ลาสุดมีการคนพบยีนสและเอนไซมที่สามารถผลิตสารเคมีที่จําเปนได
การดัดแปลง
พันธุกรรมของจุลินทรียที่ทําหนาที่เปนตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพจะทําใหเซลลของจุลินทรีย
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยการเปลี่ยนน้ําตาลกลูโคสเปนสไตรีน

กระบวนการผลิตสไตรีนดวยจุลินทรียนี้เรียกวา "Microscopic Microbial Chemical Fact o r i e s " ซึ่งเปนนวัตกรรมใหมที่ออกแบบขึ้นเพื่อสังเคราะหวัตถุดิบที่ใชผลิตสารเคมีที่มี
ลักษณะเฉพาะ
โดยกระบวนการแบบเดิมที่ใชผลิตสารเคมีดังกลาวจะใชวัตถุดิบทีม่ าจาก
ปโตรเลียมเทานั้น แตวิธีการผลิตแบบใหมนี้สามารถสังเคราะหสารเคมีจากวัตถุดิบที่เปนวัสดุ
ทดแทน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับระบบการผลิตที่หลากหลายสําหรับอุตสาหกรรมใน
ปจจุบัน
การพัฒนาเชื้อจุลนิ ทรียและพัฒนากระบวนการผลิตใหเปนการผลิตเชิงพาณิชยนับวาเปน
ความทาทายอยางยิ่ง รวมทั้งความทาทายในการผลิตสไตรีนจากแหลงวัสดุทดแทนใหมี
สมบัติเหมือนกับสไตรีนจากแหลงปโตรเลียมโดยตรง Nielsen กลาวถึงผลงานวิจัยนี้วา
เปนงานที่ชวยพัฒนาทางดานวิศวกรรมและการผลิตเคมีภัณฑพื้นฐาน เซลลเชือ้ เพลิงและ
วัตถุดิบจากแหลงพลังงานทดแทน รวมทั้งจะสามารถสรางตลาดใหมสําหรับสารเคมีและพอ
ลิเมอรชีวภาพ ซึ่งอยางนอยที่สุดพวกเขาคาดหวังวาจะสามารถพัฒนาวัสดุทดแทนซึ่งเปน
อีกหนึ่งทางเลือกสําหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ทั้งนี้อาจมีทางเปนไปไดที่จะเริ่มใช
วิธีการนี้ในการผลิตผลิตภัณฑใหมๆ ไดแกวัตถุดิบชีวภาพและรวมถึงเชื้อเพลิงชนิดใหมอีก
ดวย
http://plastic.oie.go.th
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"มุมมองของบริษัท Toyota เกี่ยวกับอนาคตของพลาสติกชีวภาพ"

ผูผลิตรถยนตมีความตองการออกแบบและพัฒนาคุณภาพของพลาสติก
สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งมุงเนนดานประสิทธิภาพของยานยนต การ
ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงและมีน้ําหนักที่ลดลง
Shekar Viswanathan รองกรรมการผูจัดการของบริษัท Toyota ผูดูแลฝายการผลิตเชิง
พาณิชยของบริษทั Toyota Kirloskar Motor Pvt. Ltd ในเมือง Bangalore ประเทศ
India ใหขอมูลวา “เมื่อรถยนตมีน้ําหนักลดลง 10 % จะทําใหรถยนตวิ่งไดไกลขึน้ 6%
โดยใชน้ํามันเชื้อเพลิงเทาเดิม” นอกจากนี้ Viswanathan ไดแสดงมุมมองเกี่ยวกับพลาสติก
วา “นอกจากพลาสติกจะชวยลดน้ําหนักของรถยนตแลว พลาสติกยังชวยใหรถยนตมี
รูปรางที่เพรียวและสวยงามเนื่องจากพลาสติกขึ้นรูปไดงาย ดังนั้นบริษัท Toyota จึงนํา
พลาสติกมาผลิตชิ้นสวนของรถยนตเชน เบาะนั่ง แผงประตูดานใน กันชนและชิ้นสวนอื่นๆ”

นอกจากนี้โตโยตาสนใจในการพัฒนาพลาสติกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวยการจัดตั้ง
โครงการพัฒนาและผลิตพลาสติกทีม่ ีสีในตัว ลดกระบวนการทําสีหลังจากการขึ้นรูปดวย
แมพิมพ รวมทั้งปองกันปญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพของการพนสีรถยนต ลดการเกิด
ฝุนที่ผิวของชิ้นงานไดอีกดวย บริษัทกําลังทําการทดสอบสมบัติของชิ้นสวนรถยนตชนิด
ตางๆ จากพลาสติกชีวภาพ หากพบวามีประสิทธิภาพในการแขงขันดานราคาในตลาดยาน
ยนตและมีสมบัติตามมาตรฐาน บริษัทจะนําไปใชกับรถยนต Toyota ทุกรุน
รถยนต Toyota รุน Prius (Hybrid) เปนรถยนตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในทุกดาน ดังนั้น
รถยนตรุนนี้ใชพลาสติกชีวภาพมาผลิตสวนประกอบภายในตางๆ เชนแผงประตู เบาะที่นั่งและ
แผงควบคุมตางๆ
โดยพลาสติกชีวภาพที่ใชผลิตมาจากขาวโพด
ออยหรือปอแกว
นอกจากนี้บริษัท Toyota ยังนําพลาสติกชีวภาพมาใชผลิตชิ้นสวนภายในรถยนต Lexus
HS 250 ที่มีเครื่องยนตประเภท Hybrid อีกดวย การที่บริษัทใชพลาสติกชีวภาพในการ
ผลิตรถยนตนั้นเนื่องจากบริษัทตระหนักถึงปญหาการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออก
จากกระบวนการผลิตและการใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นในปจจุบัน นอกจากนี้การขยาย
ขนาดอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศอินเดียที่เพิ่มขึ้นทําใหมีการรแขงขันในตลาดยานยนต
มากขึ้น ดังนั้น Original equipment manufacturer (OEMs) กําลังมองหาวิธีการใช
พลาสติกทดแทนการใชเหล็ก
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"การใชใชนาโนเทคโนโลยีเพิ่มคุณสมบัติของพลาสติกชีวภาพ"
ศูนยเทคโนโลยี CIDETEC-IK4 ซึ่งตั้งอยูในศูนยวิจัย Sebastian Technology เปนหนึ่งในผูนําการพัฒนาพลาสติกในยุโรป ซึ่งพลาสติกชนิดใหมนี้ผลิต
จากของเสียที่เปนสารประกอบอินทรีย เชนกลวย หอยอัลมอนด (Almond
shells) หรือสัตวจําพวกครัสเตเชียน (Crustaceans)
พลาสติกชีวภาพประเภทนี้เปนพลาสติกที่ผลิตดวยเทคโนโลยีที่ยั่งยืน เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และมีคุณสมบัติพิเศษเนื่องจากกระบวนการผลิตใชนาโนเทคโนโลยีขั้นสูงเขามามีสวนรวมดวย
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑนมี้ ีชื่อวา ECLIPSE มีเวลาในการดําเนินการวิจัยทั้งหมด 3
ปคือตั้งป 2555 ถึง 2557 โดยเกิดจากความรวมมือกันของหลายมหาวิทยาลัยในทวีป
ยุโรปไดแกในประเทศเยอรมนี เบลเยียม สเปนและอื่น ๆ รวมทั้งประเทศในภูมิภาคลาติน
อเมริกาไดแกประเทศชิลีและโคลัมเบีย
เนื่องจากพลาสติกสวนใหญในตลาดโลกผลิตจากปโตเลียมซึ่งเปนวัสดุที่ไมเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมเปนอยางมาก และมีราคาสูงขึ้นตามราคาน้ํามันที่กําลังจะขาดแคลนในอนาคต
ตามทฤษฏีของ Peak Gubert สงผลใหเกิดการหาวัตถุดิบใหมๆมาทดแทนปโตเลียม ซึ่ง
พลาสติกที่ทําจากวัสดุชวี ภาพ เชน Poly(lactic acid) (PLA) ที่ผลิตจากขาวโพดหรือ
น้ําตาลจากหัวบีทเริ่มไดรับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ อยางไรก็ตามตนกําเนิดของวัตถุดิบใน
การผลิตพลาสติกชีวภาพนี้กําลังเปนที่วิเคราะหวิจารณวา เหมาะสมหรือไม
เนื่องจาก
รายงานของ European Union ไดพบวาที่ดินเปนจํานวนมากถูกใชในการปลูกพืชเพื่อนําไป
ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ ซึ่งปรากฏการณนี้สงผลตอราคาของอาหารและ
ทําใหเกิดการจับจองที่ดินสําหรับทําการเกษตรมากขึ้น ดังนั้นจะสงผลกระทบรายแรงตอ
ผูบริโภคและผูผลิตขนาดยอยในประเทศที่กําลังพัฒนา

โครงการของ CIDETEC-IK4 นี้ตั้งเปาหมายไวที่การพัฒนาพลาสติกจากวัสดุชีวภาพที่เปน
ของเสียเชนจากกลวยและเปลือกสัตวทะเล
(หอยอัลมอนดหรือสัตวจําพวกครัสเตเชียน)
ทั้งนี้จะไมรบกวนราคาของอาหารและไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
กระบวนการผลิต
ประกอบดวยการใชขยะจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
กระบวนกผลิตคารโบไฮเดรต
จากนั้นเปนกระบวนการผลิตกรดแลคติกเพื่อใชเปนสารตั้งตนในการผลิต PLA ตอไป เมื่อได
PLA แลวจะมีการนํานาโนเทคโนโลยีมาชวย เชนการผลิตเสนใยนาโนจากการเติมพลาสติกที่
ผลิตจากขยะชีวภาพดังกลาว จากการทดลองพบวามีความตานทานตอสารเคมีสูงและมี
สมบัติเชิงกลเพิ่มขึ้น
Ibon Odriozola หัวหนาหนวยวิจัยดานนาโนเทคโนโลยีของ CIDETEC-IK4 เชื่อวา
นอกเหนือจากความทาทายดานสิ่งแวดลอมแลวโครงการ ECLIPSE ยังมีผลทางดาน
เศรษฐศาสตร ซึง่ จะสามารถทําใหประเทศในกลุมยุโรปสามารถผลิตพอลิเมอรชวี ภาพไดโดย
ที่ไมสงผลกระทบตอราคาอาหาร ปจจุบันยุโรปเปนภูมิภาคที่มีความตองการบริโภคพอลิ
เมอรชีวภาพมากที่สุด แตผูผลิตพอลิเมอรชวี ภาพมากที่สุดคือประเทศสหรัฐอเมริกา และ
วัตถุดิบหลักที่ใชคือขาวโพดซึ่งเปนอาหารหลักของคนสวนมาก ดังนั้นการผลิตพอลิเมอร
ชีวภาพยังสงผลโดยตรงตอผูผลิตอาหารในตลาด การใชวัสดุเหลือใชมาผลิตพอลิเมอร
ชีวภาพนอกจากเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแลวยังเปนการลดตนทุนในการผลิตลงไดอีกดวย
หมายเหตุ: สัตวตระกูลครัสเตเชียน (crustaceans) หมายถึงสัตวนา้ํ ไดแก กุง กั้ง ปู ที่
ลักษณะสําคัญ คือมีเปลือกหุม ตัว ลําตัวเปนปลอง โดยมีรยางคยื่นออกมาเปนคู เชน
หนวด ขากรรไกร ขาเดิน และขาวายน้ํา
http://plastic.oie.go.th

อางอิงจาก : SpecialChem

Images from : buzzle.com, palmbrokers.com, terra.com.br
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"ถาดพลาสติกผลิตจากผลพลอยไดทางการเกษตร"

จากความตองการใชบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วทําใหบริษัท Ecovative Design LLC ไดรับความสนใจอยางมากในป
ที่ผานมาสําหรับการแนะนําเทคโนโลยีบรรจุภัณฑที่สามารถผลิตบรรจุภัณฑ
จากผลพลอยไดทางการเกษตร ไดแกเสนใยของเห็ดหรือรากของเห็ด
Harrington ผนักงานขายและฝายการตลาดของบริษัท Ecovative ใหขอมูลวา “วัสดุที่
บริษัทไดพัฒนาขึ้นเปนสิ่งที่นาตื่นเตนมาก เนื่องจากเปนครั้งแรกที่มนุษยสามารถนําคุณ
สมบัดานโครงสรางทางชีววิทยาเชนจากเชื้อรามาใชใหเกิดประโยชนได” เพื่อที่จะนําพลาสติก
ชนิดนี้เขาสูตลาดพลาสติกเปนครั้งแรกในประวัติการณไมเพียงแตบริษัท Ecovative ตอง
เรียนรูวิธีการควบคุมกระบวนการทางชีวภาพแตยังตองมีการพัฒนาเครื่องจักรที่ใชในการ
ผลิตเชิงพาณิชยอกี ดวย สิง่ แรกที่บริษัท Ecovative ตองทําคือการผลิตถาดพลาสติกที่ขึ้น
รูปดวยกระบวนการเทอรโมฟอรม ถาดนี้เปนถาดที่สามารถนํากลับมาขึ้นรูปใหมในแมพิมพได
ซึ่งในขณะที่ทําการขึ้นรูปวัสดุชนิดนีจ้ ะเกิดกระบวนการทางชีวภาพและเติบโตเพิ่มขึ้น

ในชวงฤดูใบไมผลิของป 2553 บริษัท Ecovative เริ่มพัฒนาถาดพลาสติกที่มีขนาด
มาตรฐานสําหรับการขนสงที่ใชระบบใหความเย็น โดยบรรจุภณ
ั ฑพลาสติกที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมนี้คือ EcoCradle Mushroom Packaging พลาสติกชนิดนี้ถูกนํามาใชแทน
Polystyrene ที่ผลิตจากปโตรเลียม บริษัท Ecovative ไดรวมมือกับบริษัท Dordan Manufacturing เพื่อออกแบบและสรางแมพิมพสําหรับการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกชนิดนี้ ผล
การดําเนินงานแสดงใหเห็นวางานการออกแบบและสรางแมพิมพนี้เปนงานทางวิศวกรรมที่
ตองทําอยางพิถพี ิถันมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการผลิตและการสราง
บรรจุภัณฑที่มีเอกลักษณของบริษทั Ecovative

อางอิงจาก : Packaging world

http://plastic.oie.go.th
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"การกําหนดการรับรองผลิตภัณฑที่ยอยสลายไดของ BPI"
องคกรผลิตภัณฑชีวภาพ (Biodegradable Products Institute: BPI) เพิ่ม
การควบคุม 5 ประการสําหรับการรับรองการเปนผลิตภัณฑยอยสลาย BPI
ประกาศความสําเร็จสําหรับความพยายามในการออกสัญญาลักษณสําหรับ
วัสดุที่ยอยสลายได "Compostable Logo" ซึ่งการใหการรับรองผลิตภัณฑ
ดวยเครื่องหมายนี้จะดําเนินการและควบคุมมาตรฐานโดยองคกร NSF International โดยเริ่มตนขึ้นเมื่อเดือนมกราคมป 2555 นี้
NSF เปนองคกรระดับโลกที่ไดรับการรับรองมาตรฐานแลววาเปนผูต รวจสอบผลิตภัณฑที่
ยอยสลายได บริษัทตางๆที่ตองการสัญลักษณการรับรองนี้จะตองสงผลิตภัณฑและขอมูล
การทดสอบเพื่อยืนยันการยอยสลายและความเปนพิษตอสิ่งแวดลอมใหกับ NSF ผลิตภัณฑ
ตัวอยางมีตงั้ แตถุงที่ยอยสลายได ผลิตภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑและ
อื่น ๆ อีกมากมาย หลังจากการพิจารณาเพื่อรับรองจาก NSF แลวผูผลิต ผูจัด
จําหนายและตัวแทนจําหนายจะไดรับการอนุมัติใหใช "Compostable Logo" เพื่ออางสิทธิ์
ทางการคา NSF มีความตองการที่จะใหมาตรฐานของ NSF และ BPI มีมาตรฐาน
เดียวกับการรับรองมาตรฐาน ASTM D6400 หรือ ASTM D6868 ที่วาดวยการยอย
สลายได
NSF เปนผูนําของโลกสําหรับการรับรองผลิตภัณฑและการทดสอบผลิตภัณฑชวี ภาพ NSF
เซึ่งมีประสบการณการพัฒนามาตรฐานดานสุขภาพของประชาชนทัว่ โลก NSF ใชโปรแกรม
การรับรองมาตรฐานของ BPI สําหรับการตรวจสอบผลิตภัณฑตางๆยาวนานกวา 65 ป
มีผูไดรับการรับรองทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
โดยมีผูไดรับการรับรองจาก
กระบวนการระดับสากลนี้มากกวา 10,000 ราย จาก 150 ประเทศทั่วโลก การใหบริการ
รับรองมาตรฐานดวย "Compostable Logo" ชวยเสริมความนาเชื่อถือและความสามารถ
ในการกําหนดและตรวจสอบมาตรฐานของ BPI สําหรับเครื่องหมาย "Compostable
L o g o " เปนที่ตองการมากเปนประวัติการณในปที่ผานมา การทําการตรวจสอบและ
พิจารณาใหมาตรฐานของ NSF จะตองปฏิบัติตามรูปแบบการรับรองของ BPI และ
ขอกําหนด ISO Guide 65 ซึ่งเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับจากนานาชาติ

เครื่องหมาย"Compostable Logo" ของ BPI เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางจากผูบริโภค
และหนวยงานราชการในแถบอเมริกาเหนือและเปนเครื่องหมายทางการคาที่ยืนยันการยอย
สลายไดของผลิตภัณฑเชิงพาณิชย
Steven Mojo ผูอํานวยการบริหารของ BPI
กลาววา “ในฐานะที่เปนผูตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของของอาหารเสีย BPI จึง
เพิ่มความสําคัญดานสิ่งแวดลอมและดานการตลาดควบคูกัน และคาดหวังวาการตระหนัก
ดานสิ่งแวดลอมของประชาชนจะเติบโตขึ้นอีกในปตอ ๆ ไป” เครื่องหมาย "Compostable
Logo" ของ BPI ไดรับรางวัลเปนครั้งแรกในป 2545 BPI ไดรับรางวัลนี้เนือ่ งจาก
สามารถใชแยกสิ้นคาและแสดงความแตกตางระหวางพลาสติกที่ยอยสลายไดและแบบเดิมๆที่
ไมสามารถยอยสลาย นับตั้งแตป 2545 มีผลิตภัณฑมากกวา 238 ชนิดที่ไดรับการ
รับรองโดย BPI มากกวา 130 บริษัททั่วโลก
http://plastic.oie.go.th

อางอิงจาก : Sustainable Plastics
Images from : cagreen.ca, aliimg.com
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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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สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย

สถาบันพลาสติก
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555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
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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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