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ขาวสารออนไลนรายปกษเพื่อการติดตามขอมูลดานไบโอพลาสติกทั้งในและตางประเทศ

Highlights ในฉบับ

"บริษัท Cereplast เปดตัวเม็ดพลาสติกผสมรุนใหม"
"ถวย PLA ที่สามารถยอยสลายไดออกสูตลาด"
"เฟอรนเิ จอรทเี่ ปนมิตรตอสิ่งแวดลอม"
"บริษัท Danone มุงมั่นที่ใชบรรจุภัณฑวัสดุชีวภาพ"
"บริษัทผลิตอาหารสดตองการใชบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม"
"เม็ดพลาสติกชีวภาพ ตนแบบ M-BIO ผลิตโดยเอกชนไทยรายแรกของประเทศ"
ขาวประชาสัมพันธ
"เม็ดพลาสติกชีวภาพ ตนแบบ M-BIO ผลิตโดยเอกชนไทยรายแรกของประเทศ"

"มาตรฐาน USDA สําหรับวัสดุ BioFlow ของ Ecospan"
บริษัท Ecospan, LLC เปนผูวิจัย พัฒนาและผลิตวัสดุชนิดใหมๆโดยมุงเนน
การผลิตพลาสติกชีวภาพไดประกาศวาพลาสติกของบริษัทภายใตตราสินคา
BioFlow ไดรับการรับรองมาตรฐานจาก United States Department of
Agriculture (USDA) เนื่องจากเปนพลาสติกที่มีองคประกอบของชีวมวล
ประมาณ 94% ซึ่งเปนผลิตภัณฑในโครงการ BioPreferred
Greg Hoffman ประธานและ CE ของบริษัท Ecospan กลาววา “หากตองการไดรับการ
รับรองจากโครงการ BioPreferred ผลิตภัณฑของบริษัทตองมีองคประกอบที่เปนชีวมวล
อยางนอย 25% ในขณะนี้บริษัทสามารถผลิตวัสดุใหมีองคประกอบของชีวมวลไดมากถึง
94% ดังนั้น BioFlow จึงเปนผลิตภัณฑที่ไดรับตรา BioPreferred” ชีวมวลที่นํามาใชไดแก
ชีวมวลจากพืช สัตว จากทะเลและจากปา เปาหมายสําคัญของโครงการนี้คือการกระตุน
การพัฒนาฐานอุตสาหกรรมที่ใชวัสดุที่เปนผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่ออนุรักษพลังงานของ
สหรัฐและการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม วัสดุทมี่ ีองคประกอบชีวภาพของบริษัทมีความ
ตองการที่จะไดรบั การรับรองมาตรฐานการทดสอบ ASTM D6866 และมาตรฐาน ISO
9001 มาตรฐาน ASTM D6866 จะใชสําหรับผลิตภัณฑที่ใชงานในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
กัมมันตภาพรังสี และมาตรฐานนี้สามารถใชทดสอบไดทั้งตัวอยางที่เปนของแข็ง ของเหลว
และกาซ USDA ไดกําหนดผลิตภัณฑในตลาดเปนหมวดหมูทั้งหมด 50 หมวดหมูซึ่งมี
มากกวา5,100 ชนิด ในป 2555 คาดวาจะมีกลุมของผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นอีกอยางนอย 14
กลุม

อางอิงจาก : Sustainableplastics
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นอกจากบริษัท Ecospan จะผลิต BioFlow ซึ่งเปนวัสดุที่ไมมีสารจากปโตรเลียมเปน
องคประกอบ บริษัทยังไดปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการขึ้นรูปพลาสติกทั่วไปที่มีอยูใหสามารถ
นํามาใชในการผลิตพลาสติกชีวภาพไดแกเครื่องมือสําหรับ กระบวนการผสม การรีดฟลม
กระบวนการเทอรโมฟอรม การฉีดเขาแมพิมพ กระบวนการหลอมอัดรีดโดยใช T-die และ
กระบวนการเปาฟลม
Images from : ecospan.com

หนา 1

ปที่ 2 ฉบับที่ 4 วันที่ 16 กุมภาพันธ 2555

"บริษัท Cereplast เปดตัวเม็ดพลาสติกผสมรุนใหม"

บริษัท Cereplast, Inc. (NASDAQ:CERP) ซึ่งเปนบริษัทผูนําในการผลิต
พลาสติกที่มีองคประกอบหลักเปนวัสดุชีวภาพ ยอยสลายไดและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ประกาศเปดตัวพลาสติกรุนใหมที่มีชื่อวา Cereplast Hybrid
Resins

Cereplast Hybrid Resins เปนพลาสติกที่มีองคประกอบหลักเปน Polypropylene (PP)
พลาสติกชีวภาพนี้คือ Biopropylene PP-based resin ซึ่งมีสองเกรดคือ Hybrid 102D
และ 105D พลาสติกชีวภาพกลุมนี้จะถูกจัดจําหนายที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปในกลางป
2555 เม็ดพลาสติกผสม Cereplast (Cereplast Hybrid Resins) ใชแทนพลาสติกจาก
ปโตรเลียมไดถึง 50% โดยการผลิตเม็ดพลาสติกผสมแบบทั่วไปจะใชพลาสติกจาก
ปโตรเลียมผสมกับวัสดุที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพอยางแปงจากพืชหมุนเวียน
ซึง่ เม็ด
พลาสติกพลาสติกผสม Cereplast นี้เปนพลาสติกที่ยั่งยืน เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเหมาะ
สําหรับใชผลิตสินคาที่มีอายุการใชงานยาวนานไดแกสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป
ชิ้นสวน
ภายในของยานยนตและเฟอรนิเจอร
การผลิตพลาสติกชนิดนี้มีการปลอยแกส
คารบอนไดออกไซดออกมานอยเมื่อเทียบกับการผลิตพลาสติกทั่วไป พลาสติกผสมชนิดใหม
นี้ประกอบไปดวยเกรด Hybrid 102D และ Hybrid 105D เหมาะสําหรับการฉีดขึ้นรูปทั้งคู
กระบวนการผลิตจะมีทั้งการใหความรอนและหลอเย็นซึ่งเปนวิธีทั่วไปที่ใชในการขึ้นรูปที่
แตกตางดวยการใชแมพิมพสําหรับขึ้นรูป

เม็ดพลาสติกโพรพิลีนชีวภาพ (Biopropylene) เกรด Hybrid 101 Hybrid 102D และ
Hybrid 105D มีลักษณะเปนเม็ดพลาสติกที่หอหุมอนุภาคของแปงไว ทําใหกระบวนการ
ผลิตและการนําไปใชงานมีการปลอยแกสคารบอนไดออกไซดนอยกวาโพรพิลีนแบบเกา
นอกจากนี้ยังคงคุณสมบัติที่พึงประสงคเอาไวได สมบัติดังกลาวไดแก การทนตอสารเคมี
การหดตัวและการไหลในแมพิมพ
พื้นผิวเรียบ การออนตัวเมื่อถูกความรอนและ
ประสิทธิภาพการทํางาน โดย Hybrid 102D มีปริมาณแปงมากกวา Hybrid 101 แตมี
ประสิทธิภาพใกลเคียงกัน การใชงานเบื้องตนจําเปนตองมีการยืดตัวไดดซี ึ่งทําหใหเหมาะ
สําหรับการฉีดขึ้นรูปดวยแมพิมพ ซึง่ Hybrid 105D มีการไหลที่ดีกวาจึงเหมาะที่จะ
นําไปใชเปนวัตถุดบิ สําหรับกระบวนการรฉีดขึ้นรูปชิ้นงานที่ตองการความบางมากกวาที่จะใช
Hybrid 101 และแทนที่ Hybrid 103 พลาสติกชีวภาพทุกเกรดของบริษัท Cereplast
เปนไปตามมาตรฐาน FDA ซึ่งสามารถนําไปใชงานที่ตองสัมผัสกับอาหารโดยตรงได
ความตองการใชพลาสติกชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูงเพิ่มมากขึ้นและดวยราคาน้ํามันที่แพง
ขึ้นอยางตอเนือ่ งทําใหบริษัท Cereplast สามารถพัฒนาและผลิตพลาสติกชีวภาพใหมีราคา
ตนทุนที่เหมาะสมและใกลเคียงกับพลาสติกที่ผลิตจากปโตรเลียมและมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยลง โดยการวิจัยและพัฒนาของทางบริษัทไดตอบสนองความตองการของ
ลูกคาที่ตองการเม็ดพลาสติกคุณภาพดี และทางบริษัทภูมิใจนําเสนอเม็ดพลาสติกผสมในรุน
ตอๆ ไป

อางอิงจาก : Cereplast Inc.
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"ถวย PLA ที่สามารถยอยสลายไดออกสูตลาด"

ขณะนี้ยังไมมีการพัฒนาภาชนะชนิดใหมสําหรับเครื่องดื่มรอนที่สามารถยอย
สลายไดออกสูตลาด แตไดมีการพัฒนาถวยใสของรอนชนิดใหมที่ใชแลวทิ้ง
จากบริษัท Repurpose Compostables ซึ่งถวยชนิดนี้เพิ่งมีวางจําหนายใน
รานคาปลีกรายใหญเมื่อปลายปที่แลว นอกจากถวยชนิดนี้จะถูกวางจําหนาย
ในรานคาทั่วประเทศแลว ยังมีจําหนายที่เว็ปไซดของบริษัทอีกดวย
Corey Scholibo เจาหนาที่ฝายการตลาดของบริษัท Repurpose กลาววา “บริษัท
ตองการเขาสูตลาดการคาปลีก
บริษัทตองการใหมีการนําผลิตภัณฑยอยสลายไดและ
พลาสติกชีวภาพออกสูผูบริโภค แตมันยังไมเปนไปตามที่บริษัทตั้งใจไว” ถวยที่ยอยสลายไดนี้
ใชครั้งแรกในป 2552 แตครั้งนี้จะเปนครั้งแรกที่จําหนายถวยชนิดนี้ในเชิงพาณิชย ถวย
ขนาด 12 ออนซมีราคาขายที่โหลละ 4.99 เหรียญสหรัฐ บริษัท Repurpose ใน Los
Angeles มีแผนที่จะขายถวยที่ยอยสลายไดขนาด 16 ออนซ ในตนปนี้ บริษัท Repurpose
ผลิตและจําหนายสินคาเพื่ออุตสาหกรรมอาหารโดยมีสวนหนึ่งของบริษัททําหนาที่ผลิต
ผลิตภัณฑที่ยอยสลายได เมื่อปที่แลวถวยที่ยอยสลายไดชนิดนี้ไดรับรางวัลชนะเลิศงานดาน
การรักษาสิ่งแวดลอมจาก งานSpecialty Coffee Association of America ในเมือง
Houston และไดถูกจัดใหเปนสินคาที่เปนนวัตกรรมใหมลาสุดของงานเทศกาลกาแฟในเมือง
Chicago

Scholibo กลาววา “บริษัท Repurpose คาดวาจะขายถวยใหกับรานคาปลีกรายอื่นๆไดใน
ไตรมาสแรกหรือไตรมาสที่สองของปนี้และทางบริษัทยังสนใจที่จะทําธุรกิจกับบริษัทกาแฟ
Starbucks ซึ่งกําลังมองหาถวยกาแฟที่รีไซเคิลไดงายแตยังไมไดรับการตอบรับจากบริษัท
Starbucks นอกจากนี้บริษัทไดติดตอกับบริษัทน้ําผลไม เชน Jamba และบริษัทไดเคยชักจูง
บริษัทอยาง Dunkin'Donuts เพื่อรวมธุรกิจ” ถวยของบริษัท Repurpose ผลิตขึ้น
ลักษณะเดียวกับถวยบรรจุเครื่องดืม่ รอนแบบเดิมที่ตองเพิ่มชั้นของกระดาษ แตบริษัท Repurpose ใชวสั ดุซึ่งเปนฉนวนความรอนที่จดสิทธิบัตรเรียบรอยแลวหุมอยูชั้นนอกสุดของ
ถวย ทางบริษัทกลาววา “ถวยของบริษัท Repurpose ทํามาจากพอลิแลคติกแอซิดที่ได
จากขาวโพดและปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมาสูบรรยากาศนอยกวาการผลิต
พลาสติกทั่วไปถึง 65% ฝาปดถวยก็สามารถยอยสลายไดและไมมีสวนของพลาสติก นั่นก็
หมายถึงถวยนั้นไมมีความเปนพิษ ถวยชนิดนี้สามารถยอยสลายไดโดยใชกระบวนการยอย
สลายเชิงพาณิชยภายในเวลา 90 วัน แตไมใชการฝงที่สนามหญาหลังบาน และไมใชทกุ คน
ที่จะทําใหมันยอยสลายได”
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Scholibo กลาววา “การยอยสลายไดก็เปนเหมือนดาบสองคมบางคนมีความคิดเห็นวา ถา
พวกเขาไมสามารถทําใหถวยนี้ยอยสลายไดแลวจะผลิตถวยลักษณะนี้ไปทําไม แตบริษัทคิดวา
การยอยสลายไดเปนกาวหนึ่งของทางเลือกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเนื่องจากการฝงกลบ
ไมไดเหมาะที่จะเปนที่ทิ้งขยะที่สุดทาย
นอกจากนี้การใชวัสดุที่ยอยสลายไดยงั คงเปนวิธี
แกปญหาที่สะอาด
ถาหลุมของการฝงกลบเต็มไปดวยผลิตภัณฑจากปโตรเลี่ยมจะทํา
อยางไร
แมวาจะไมมีหลุมฝงกลบพลาสติกที่ยอยสลายไดเหลานี้ก็ไมไดถูกเก็บไวใน
สิ่งแวดลอมเพราะในที่สุดแลวพลาสติกเหลานี้จะถูกยอยสลาย นอกจากนี้วัสดุชนิดนี้ยงั เปน
วัสดุที่ไมไดมาจากผลิตภัณฑจากปโตรเลียม
ดังนั้นผูบริโภคจึงไมตองดื่มที่มีสารจาก
ปโตรเลียมปนเปอนมา”
Images from : shoppingblog.com, crispgreen.com
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"เฟอรนิเจอรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม"
บริษัท Corn Board Manufacturing, Inc. มีความภูมิใจที่จะประกาศความ
รวมมือกับบริษัท Huntington Industries ในการผลิตเฟอรนิเจอรชุด ZeaHome จากความรวมมือนี้ทําใหบริษัท Huntington Industries กลายเปน
ผูนําในการผลิตเฟอรนิเจอรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
วัสดุชนิดนี้เรียกวา CornBoard ซึ่งนํามาใชแทน Plywood เฟอรนิเจอรชุด ZeaHome
ทั้งหมดจะผลิตจาก CornBoard สวนองคประกอบอืน่ ๆไดแก โฟมที่ผลิตจากถั่วเหลือง แผน
กระดานผลิตจากขวดพลาสติกรีไซดเคิล
สปริงทําจากโลหะรีไซเคิลและสิ่งทอทีใ่ ชสจี าก
วัตถุดิบธรรมชาติซึ่งเปนสารที่ไมไดผลิตมาจากปโตรเลียม เฟอรนิเจอร ZeaHome ใชเปน
เฟอรนิเจอรที่ภายนอกอาคารซึ่งผลิตจาก CornBoard ทั้งหมด

นอกจากนี้บริษัท Huntington Industries จะใช CornBoard ในการผลิต Pallet (แผนรอง
กลองสิ้นคาที่ใชในกระบวนการขนสง) การใช Pallet จาก CornBoard สําหรับการขนสง
สินคาเปนอีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญเพื่อเพิ่มการใชวัสดุทดแทนในหวงโซอุปทาน CornBoard
ผลิตโดยบริษัท CBMI ซึ่งไดใชสิทธิบัตรแตเพียงผูเดียวหลังจากไดรบั อนุญาตจาก University of Illinois เพื่อใชขาวโพดซึ่งเปนสารชีวมวล CornBoard เปนวัสดุทดแทนไมที่มี
ศักยภาพในการนําไปสินคาอุปโภคบริโภคมากกวาหนึ่งพันชนิดทั้งในครัวเรือนและใน
อุตสาหกรรม CBMI มุงมั่นที่จะเปนบริษัทผูรับผิดชอบตอสิง่ แวดลอม รวมทั้งชวยเพิ่ม
โอกาสการสรางงานในชนบททั่วอเมริกาผานการผลิต CornBoard

อางอิงจาก : Business wire

http://plastic.oie.go.th

Images from : cornboardmanufacturinginc.com
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"บริษัท Danone มุงมั่นที่ใชบรรจุภัณฑวัสดุชีวภาพ"

ผูผลิตโยเกิรตชื่อดังเปลี่ยนบรรจุภัณฑมากกวา 50% ของบรรจุภัณฑใน
ประเทศเยอรมันนีเปน Poly (lactic acid) (PLA) และ Bio – HDPE (BioHigh-density polyethylene) จึงทําใหบริษัท Danone ไดรับรางวัลชนะเลิศ
พลาสติกชีวภาพประจําป 2555 จากการที่ธุรกิจของบริษัท Danone
ประเทศเยอรมันนีใชพลาสติกชีวภาพสําหรับผลิตบรรจุภัณฑใสผลิตภัณฑนม
รางวัลนีจ้ ัดขึ้นเปนครั้งที่ 6 ซึ่งจัดโดยนิตยสารพลาสติกชีวภาพในประเทศเยอรมันนี รางวัล
นี้ไดจัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดย European Plastics News ในป 2549 และไดจัดรวมกับ
นิตยสารพลาสติกชีวภาพในป 2552 ผูจัดใหขอมูลวา “การตัดสินใหบริษัท Danone ไดรับ
รางวัลเนือ่ งจากเปนเจาของตราสินคาที่เปนสากลซึ่งทําใหสามารถกระจายบรรจุภัณฑ
พลาสติกชีวภาพสูตลาดผลิตภัณฑที่มีผูบริโภคจํานวนมาก บริษัทเริ่มจากการใชบรรจุภัณฑ
พลาสติกชีวภาพจาก PLA และ Bio-HDPE สําหรับบรรจุผลิตภัณฑ Activia และ Actimel
นั่นหมายความวาครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑทั้งหมดของ Danone ในตลาดเยอรมันนีเปน
พลาสติกชีวภาพ”

นอกจากนี้บริษัท Danone ยังไดรับรางวัลบรรจุภัณฑยอดเยี่ยมของประเทศเยอรมันนีใน
เดือนพฤศจิกายนที่ผานมา บริษัท NatureWorks ของประเทศสหรัฐอเมริกาใหขอมูลเมื่อ
เดือนพฤษภาคมปที่แลววาบริษัท Danone ใช Ingeo PLA เปนบรรจุภัณฑใสผลิตภัณฑ
Activia ปริมาณ 80% ของผลิตภัณฑทั้งหมด ประกอบไปดวยถวยใสโยเกิรตน้ําหนัก 115
กรัม ขนาดบรรจุ 4 ถวยและ 8 ถวย บริษัท Danone มีแผนที่จะใช Ingeo PLA สําหรับ
บรรจุภัณฑที่เหลืออีก 20% ของ Activia ไดแกเครื่องดื่ม โยเกิรตผลไมและบรรจุภณ
ั ฑที่มี
ขนาดใหญ ถวย Activia PLA ไดผานการทําการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life cycle assessment (LCA) โดยสถาบัน Heidelberg-based LCA Institute for Energy and Environmental Research (IFEU) การใช PLA เปนการพัฒนาผลิตภัณฑโดยทําใหคา Carbon
footprint ลดลงไดถึง 25% และใชแหลงพลังงานจากฟอสซิลนอยกวา 43% เมื่อเทียบกับ
การใช Polystyrene เปนบรรจุภัณฑ บริษัท NatureWorks และบริษัท Danone รวมมือกัน
เพื่อใหบรรจุภัณฑใหมของ Activia ไดรับการรับรองจาก International Sustainability
and Carbon Certification (ISCC)
บริษัท Danone สงเสริมการใชพลาสติกชีวภาพเพื่อเปนบรรจุภัณฑที่มีระบบการใชวัสดุซงึ่
สามารถรีไซเคิลได ผูผลิตและผูใชพลาสติกชีวภาพหลายรายเสนอกระบวนการยอยสลาย
ของ PLA แตประสิทธิภาพในการยอยสลายยังเปนคําถามอยูมาก Dr Andreas Knaut ซึ่ง
เปนผูอํานวยการของหนวยประสานงานดานสุขภาพและความยั่งยืนของชุมชนของบริษทั
Danone กลาววา “บริษัทหวังวารางวัลที่ไดจะกระตุนบริษัทอื่นๆในการเลือกใชพลาสติก
ชีวภาพ ดวยกระบวนการใช PLA ทําใหบริษัทสามารถแสดงใหเห็นถึงการรีไซเคิลอยางเต็ม
ระบบและเปนการใชวัสดุอยางเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัท Danone ไดเลือกใช
ผลิตภัณฑที่แตกตางจาก PLA ไดแก Bio-HDPE ของบริษัท Braskem สําหรับบรรจุ
เครื่องดื่มโยเกิรต Actimel บริษัท Braskem พัฒนาวัสดุที่มีสมบัติเหมือนกับ PE ที่ใชกันอยู
ทั่วไปแตใช Ethanol ชีวภาพจากออยเปนวัตถุดิบ บริษัท Braskem ขยายการผลิตพลาสติก
สําหรับผลิตภัณฑของ Danone ในประเทศอื่นๆ ตัวอยางเชน ถวยใสโยเกิรต Activia ขนาด
150g และขวดใสนม Danoninho Fermented Milk ในตลาดประเทศบราซิล
อางอิงจาก : Europeanplastics News

http://plastic.oie.go.th

หมายเหตุ: ปริมาณรวมของกาซคารบอนไดออกไซด และ กาซเรือนกระจก อื่นๆ ที่ปลอย
ออกมาจากผลิตภัณฑหรือบริการ (ตามขอกําหนด ISO 14040) ตลอดวัฏจักรชีวิต
Images from : bioplastics-cms.de, bioplastics-cms.de, bioplastics-cms.de
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"บริษัทผลิตอาหารสดตองการใชบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม"
บรรจุภัณฑเปนสิ่งที่มากกวาของปองกันผลิตภัณฑที่บรรจุอยูดานในเพราะ
เปนสิ่งที่ใชสื่อขอความหรือโฆษณาจากบริษัท Lawrence Ohlman III
ผูอํานวยการฝายผลิตของบริษัท EcoLogic Foodservice Solutions
(Toledo, Ohio) กลาววา “ขณะนี้ผูบริโภคกําลังผลักดันใหบริษัทตองใช
บรรจุภัณฑที่มีองคประกอบหลักเปนวัสดุชีวภาพ

ผูบริโภคเพิ่มความสนใจดานสุขภาพและความงาม แตในเวลาเดียวกันผูบริโภคพวกนี้ตองซื้อ
ผลิตภัณฑที่บรรจุในกลองโฟมซึง่ เปนวัสดุที่ไมยั่งยืน ผลิตจากปโตรเลียมและทําใหเกิดของ
เสียมากมาย” บริษัท EcoLogic มีกระบวนการผลิตถาดสําหรับอาหารสดที่ทําจากวัสดุซึ่ง
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการผลิตนี้จะเริ่มดําเนินการผลิตในเดือนมีนาคมที่จะถึง
นี้ กระบวนการผลิตนี้จะผลิตบรรจุภัณฑที่มีองคประกอบเปนวัสดุชีวภาพ 100% มากกวา
20 ชนิด โดยนําวัตถุดิบจากโรงงานกําจัดขยะทางการเกษตรไดแกเสนใยจากออย ขาวโพด
กัญชงและไผ วัสดุเหลานี้ยอยสลายได ถาดใสอาหารที่บริษัทผลิตทนตอความรอนและคงรูป
ไดดี เหมาะสําหรับการขนสงและเก็บรักษาสินคา ถาดดังกลาวใชบรรจุอาหารสดไดแกเห็ด
หนอไมฝรั่ง แอปเปลและสามารถออกแบบเพื่อใชเปนผลิตภัณฑอื่นๆ บริษัท EcoLogic กําลัง
ขอการรับรองสําหรับถาดใสอาหารชีวภาพจากโครงการ BioPreferred program ของ
กระทรวงกระเกษตร ประเทศสหรัฐอเมริกา

Kerem Durdag หัวหนาทีมบริหารของบริษัท Boothbay, Maine-based Biovation LLC
กลาววาบริษัทไดรับการรับรองผลิตภัณฑชีวภาพจาก USDA สําหรับแผนดูดซับที่ผลิตจาก
Polylactic acid บริษัท Biovation ไดสิ้นสุดการทดสอบสมบัติตางๆในเดือนธันวาคมและเริ่ม
กระบวนการทางการตลาดในเดือนมกราคม แผนดูดซับนี้ไดรับการออกแบบเปนพิเศษสําหรับ
งานที่ตองสัมผัสอาหารและยา จากการทดลองในเดือนธันวาคมไดมีการใชแผนดูดซับนี้
สําหรับรองผักและผลการทดลองชีใ้ หเห็นวาแผนดูดซับนี้จะทําหนาที่ดูดเชื้อ E.Coli เขาสู
แกนกลางของแผนและฆาเชื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัท Earthcycle Packaging Ltd. (Vancouver, British Columbia) ผลิตบรรจุภัณฑ
จากเสนใยปาลมน้ํามันซึ่งเปนขยะที่เปนผลพลอยไดจากการผลิตปาลมน้ํามัน โดยบรรจุภัณฑ
ชนิดนี้รีไซเคิลไดและเหมาะที่จะใชกับอาหารสด Shannon Boase ประธานฝายบริหารให
ขอมูลวา “กระบวนการผลิตวัสดุดังกลาวจะขยายฐานการผลิตไปที่มาเลเซียเพื่อเพิ่มกําลัง
การผลิตและออกแบบผลิตภัณฑใหม
http://plastic.oie.go.th

อางอิงจาก : The Packer
Images from : ecologicfoodservice.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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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
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ฟรีไมมีคาใชจาย
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