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ขาวสารออนไลนรายปกษเพื่อการติดตามขอมูลดานไบโอพลาสติกทั้งในและตางประเทศ

Highlights ในฉบับ
"คอมพอสิตชนิดใหมที่มีสวนผสมจากแครอท"
"Solvay ขยายกระบวนการผลิตวัตถุดิบชีวภาพสําหรับการผลิตอีพอกซีในประเทศจีน"
"บรรจุภัณฑที่ยอยสลายไดสําหรับการแขงขันกีฬาโอลิมปก"
"บริษัท Sealed Air กาวไปอีกขั้นดวยการใชบรรจุภัณฑที่ผลิตจากเห็ด"
"บริษัท BASF รวมมือกับบริษัท BioTork ในการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ"
ขาวประชาสัมพันธ
"เม็ดพลาสติกชีวภาพ ตนแบบ M-BIO ผลิตโดยเอกชนไทยรายแรกของประเทศ"

"ปกของแมลงเปนแรงบันดาลใจในการผลิตวัสดุที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ"
ปจจุบันมนุษยกาํ ลังเสพติดการใชพลาสติกซึ่งเปนวัสดุชนิดเดียวที่อยูรอบๆมนุษยมากวา
60 ป และพลาสติกเปนวัสดุทมี่ นุษยชอบใชและทิ้งเปนจํานวนมาก ในป 2553 หนวยงาน
คุมครองสิ่งแวดลอมของสหรัฐอเมริกาใหขอมูลวาสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวผลิตขยะ
พลาสติกที่เปนพาชนะและบรรจุภณ
ั ฑเกือบ 14 ลานตัน ขยะเกือบ 11 ลานตันเปนสินคาที่มี
ความทนทานไดแกอุปกรณเครื่องใชตางๆ และเกือบ 7 ลานตันเปนสินคาที่ไมคงทนเชนจาน
และถวยตางๆ มี 8% ของขยะพลาสติกทั้งหมดเปนพลาสติกที่นํามาใชใหมดวยการผาน
กระบวนการรีไซเคิลได มนุษยตองการหาวัสดุที่ไมมีพิษเพื่อทดแทนวัสดุที่มีองคประกอบหลัก
จากน้ํามันและยากตอการรีไซเคิล
นักวิจัยจาก Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering ของ Harvard University
คิดวาพวกเขาไดพบคําตอบจากสิ่งเล็กๆที่ดูเหมือนจะไมมีนัยสําคัญใด ไดแกหนังกําพราของแมลง
จากการศึกษาวิจยั ที่ไดรับการตีพิมพเมื่อปที่แลวในวารสาร Advanced Materials พบวาหนังกําพรา
ของแมลงหรือที่เรามองเห็นในรูปของปกบนของแมลงมีความเหนียวที่สุด แข็งแรงที่สุด และเปน
โครงสรางที่เปนประโยชนหลายดานมากที่สุดของธรรมชาติในโลก
หนังกําพรานี้จะชวยปองกัน
ความเครียดที่เกิดทางกายภาพและเคมีโดยไมมีน้ําหนักเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีความแข็งจากสวน
ลําตัวของแมลงและมีมีความยืดหยุนจากสวนปกและขอตอของปกแมลง ความเปนเอกลักษณและมี
คุณภาพตามที่ตองการของหนังกําพรานี้มาจากไคติน พอลิเซคคาไรดและโปรตีนซึง่ ประกอบอยูที่ชั้น
ของหนังกําพรา โดยมีลักษณะโครงสรางเหมือนกับ Plywood จากปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งไมซ้ํากันของ
สารเคมีที่เปนองคประกอบทําใหนักวิทยาศาสตรสามารถผลิตฟลมใสที่บางและมีโครงสรางเหมือนกับ
หนังกําพราของแมลง วัสดุที่สรางขึ้นใหมนี้เรียกวา Shrilk เพราะมีองคประกอบของเสนใยโปรตีน
จากไหมและไคตินที่ผลิตจากเปลือกกุงที่ทิ้งแลว
Shrilk มีความแข็งแรงและความเหนียวเหมือนกับอลูมิเนียมผสมแตมีนํ้าหนักเพียงครึ่งเดียว วัสดุชนิด
นี้สามารถยอยสลายไดและมีตนทุนในการผลิตต่ํา
เนื่องจากไคตินหาไดจากเปลือกกุงที่เปนขยะ
วัสดุชนิดใหมนี้ยังคงมีคาการทนตอแรงกระแทกต่ําซึ่งยังไมสามารถใชแทนพลาสติกจากปโตรเลียมใน
อนาคตอันใกลนี้
อางอิงจาก : plasticsinfomart.com
http://plastic.oie.go.th

Images from : wyss.harvard.edu

หนา 1

ปที่ 2 ฉบับที่ 13 วันที่ 1 กรกฎาคม 2555

"คอมพอสิตชนิดใหมที่มีสวนผสมจากแครอท"
กลุมเกษตรกรผูปลูกหัวบีทที่ใหนา้ํ ตาลของประเทศเนเธอรแลนดซึ่งมีชื่อวา Royal Cosun
ประกาศแผนการผลิตคอมพอสิตเชิงพาณิชยทงี่ านประชุมวิชาการดานพลาสติกชีวภาพใน
ประเทศเนเธอรแลนดเมื่อสัปดาหที่แลว
คอมพอสิตชนิดนี้มีองคประกอบหลักเปนแครอทที่
เหลือใชจากการผลิตทางการเกษตร
กระบวนการผลิตคอมพอสิตนี้ไดรบั การพัฒนาโดย
บริษัท Scottish science company Cellucomp
Bart van Ingen โฆษกของกลุม Royal Cosun ไดกลาวถึงเคาโครงของแผนการพัฒนา Curran
ที่งานสัมมนาดานวัสดุที่ผลิตจากชีวมวลซึ่งจัดขึ้นที่เมือง Wageningen ประเทศเนเธอรแลนด
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผานมา Curran เปนวัสดุประเภทเซลลูโลสที่สกัดไดจากแครอท และจะถูกผสม
รวมกับพอลิเมอรหลากหลายชนิดเพื่อผลิตวัสดุที่เปนคอมพอสิตชีวภาพ van Ingen กลาววานักวิจัย
ของกลุม Royal Cosun ยังคงทําการวิจัยเกี่ยวกับสมบัติของคอมพอสิตชีวภาพชนิดนี้อยางตอเนื่อง
รวมทั้งศึกษาประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาวัสดุชีวภาพนี้ซึ่งประกอบไปดวยความแข็งตึง
ความแข็งแรง ความเหนียวและมีน้ําหนักเบา ที่งานประชุมนี้ van Ingen ไดแสดงถึงประโยชนในการ
นําคอมพอสิตชนิดใหมไปใช 2 ประการไดแก คันเบ็ดตกปลาและแผนกระดานที่ติดลอสี่ลอเหมือนกับ
สเกตบอรด (Longboard)
บริษัท CelluComp เปนบริษัทแรกที่ใชวัสดุชนิดนี้รวมกับเสนใยคารบอนเพื่อผลิตคันเบ็ดตกปลา
นอกจากนี้ยังใชผลิตเครื่องปฏิกรณจากคอมพอสิตชนิดใหมนี้ ซึง่ มีสมบัติที่รวมความแข็งตึงของเสน
ใยคารบอนน้ําหนักเบาและมีความทนทานตอแรงกระแทกของ Curran นอกจากนี้บริษัทยังใชแผน
Curran ในการผลิต Longboard ที่ออกแบบโดยบริษัท Alex Luxat จากเมือง Wefunk คอมพอสิต
ที่ถูกพัฒนาขึ้นมีองคประกอบของเซลลูโลสประมาณ 50 – 90% โดยขึ้นกับการนําไปใชงาน Curran
มักจะถูกนําไปผสมกับเรซินไดแก Epoxy, Polyurethane และ Polyester ปจจุบันกระบวนการผสม
วัสดุชนิดนี้ดําเนินการที่โรงงานตนแบบและจะผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาสที่ 4 ของป 2555 ผูรวม
ดําเนินการทางธุรกิจกับบริษัท CelluComp คาดวาจะจัดจําหนาย Curran ไดในป 2556
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"Solvay ขยายกระบวนการผลิตวัตถุดิบชีวภาพสําหรับการผลิตอีพอกซีในประเทศจีน"
บริษัท Solvay ประกาศรวมมือกับบริษัทวีนิไทยเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด
Epichlorohydrin ในประเทศจีนดวยการรวมกันสรางโรงงานแหงใหมในเมือง Taixing
ประเทศจีน โรงงานแหงนี้มีกําลังการผลิต Epichlorohydrin เริ่มตนที่ 100,000 ตันตอป
เงินลงทุน 155 ลานยูโรและจะเริม่ ดําเนินการผลิตไดในชวงครึ่งหลังของป 2557
ตลาด Epichlorohydrin ของประเทศจีนถูกคาดการณวาจะมีอัตราการเติบโตตอปปะมาณ 8%
และคิดเปน 35% ของความตองการของตลาดโลกในป 2559
Epichlorohydrin เปนสารเคมีที่จําเปนเนื่องจากเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตอีพอกซีเรซิน ซึ่งมีความ
ตองการเพิ่มขึ้น เนื่องจากถูกนําไปใชสําหรับการเคลือบผิวปองกันสนิมของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
รถยนต ผลิตภัณฑอากาศยาน หรือกังหันผลิตกระแสไฟฟา โรงงานแหงใหมนี้ตั้งอยูที่สวนพัฒนา
ดานเศรษฐกิจของเมือง Taixing ใชเทคโนโลยีการผลิต Epichlorohydrin ของบริษัท Solvay
ที่เรียกวา Bio-based Epicerol technology โรงงานแหงนี้จะใหวัตถุดิบที่เปน Glycerin ธรรมชาติ
ซึ่งเปนผลิตภัณฑรองที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ การผลิต Epichlorohydrin
มีประสิทธิภาพในการแขงขันดานราคาและเปนกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงไดถึง 60%
และสามารถลดปริมาณผลิตภัณฑรองประเภท
สารประกอบคลอรีนที่เกิดระหวางกระบวนการผลิตลงได 8 เทาของกระบวนการผลิตโดยใชโพรพิ
ลีนแบบเดิม
บริษัทวีนิไทยไดเริม่ ผลิต Epichlorohydrin ครั้งแรกปริมาณ 100,000 ตันในประเทศไทย
เมื่อเดือนกุมภาพันธที่ผานมา ซึ่งการผลิตครั้งนี้ใชเทคโนโลยี Epicerol ซึ่งขณะนีบ้ ริษัทไดผลิต
Epichlorohydrin ปอนตลาดเอเชียเรียบรอยแลวและโรงงานแหงใหมนี้จะทําใหวีนิไทยเปนผูผลิต
Epichlorohydrin
ที่ใหญที่สุดเปนอันดับสองของเอเชีย
Vincent De Cuyper ผูจัดการทั่วไปฝายผลิตสารเคมีของบริษัท Solvay ใหขอมูลวา “บริษัทกําลัง
มองไปขางหนาเพื่อใหเกิดประโยชนในการใชเทคโนโลยี Epicerol ในประเทศจีนซึ่งเปนตลาดที่ใหญที่สุด
ในโลก
การลงทุนครั้งนี้จะทําใหบริษัทบรรลุเปาหมายของแผนดําเนินงานของบริษัทซึ่งมุงเนนที่
จะสนับสนุนการผลิตสารเคมีจากวัสดุทดแทนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยผูบริโภคในประเทศจีนจะ
ไดรับประโยชนจากการใช Epichlorohydrin ชีวภาพและจะทําใหลดการปลอยคารบอนสูสิ่งแวดลอม
อีกดวย”

อางอิงจาก : Omnexus
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"บรรจุภัณฑที่ยอยสลายไดสําหรับการแขงขันกีฬาโอลิมปก"
บริษัทผูเปนเจาของสินคาตางๆทีจ่ ะจัดจําหนายสินคาในระหวางการแขงขันโอลิมปก
บริษัทผูจัดการของเสียที่เกิดขึ้นระหวางการแขงขันและบริษัทผูดแู ลจัดการแขงขันกีฬา
โอลิมปกมีโครงการที่จะทําใหพลาสติกชีวภาพมีบทบาทในการแขงขันกีฬาโอลิมปกที่กําลังจะ
เกิดขึ้น
Dr John Williams หัวหนาฝายวัสดุของบริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม NNFCC กลาววา
“บรรจุภัณฑที่สามารถยอยสลายไดเปนบรรจุภัณฑในอุดมคติสําหรับใชในงานสําคัญตางๆอยางเชน
การแขงขันกีฬาโอลิมปก
เนื่องจากบรรจุภัณฑที่ยอยสลายไดสามารถยอยสลายไปพรอมๆ
กับอาหารได ซึ่งจะชวยลดขยะและสามารถสรางคุณคาของขยะใหเพิ่มขึ้น” โฆษกของบริษัทที่ปรึกษา
ดานสิ่งแวดลอมอธิบายกับผูสื่อขาวของ Plastics & Rubber Weekly วาเปนไปไมไดที่ผูจัดการ
แขงขันจะกลาวรายชื่อทั้งหมดของบริษัทผูขายอาหารในระหวางการแขงขันกีฬาโอลิมปก
เนื่องจากบริษัท
ที่ตองการมีสวนรวมกับแนวความคิดเกี่ยวกับการใชบรรจุภณ
ั ฑที่ยอยสลายได
ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการแขงขันกีฬาโอลิมปกตองการมีสวนรวมในโครงการนี้
วัสดุที่ใชผลิตบรรจุภัณฑที่ยอยสลายไดสําหรับการแขงขันกีฬาโอลิมปกจะมีปายสินคาที่มีสัญลักษณ
การรีไซเคิลสีสมและผูบริโภคสามารถทิ้งขยะบรรจุภัณฑพรอมกับเศษอาหารลงในถังขยะสีสม ซึ่งเปน
ถังสําหรับรองรับขยะที่ยอยสลายได
วัสดุที่สามารถรีไซเคิลไดจะมีสัญลักษณสีเขียวและตองทิ้ง
ลงในถังขยะสีเขียว สวนขยะที่ไมสามารถยอยสลายไดจะถูกทิ้งลงในถังขยะสีดํา

อางอิงจาก : Plastics & Rubber Weekly
http://plastic.oie.go.th
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"บริษัท Sealed Air กาวไปอีกขั้นดวยการใชบรรจุภัณฑที่ผลิตจากเห็ด"
บริษัท Sealed Air Corp รวมดําเนินงานกับบริษัท Ecovative Design LLC ของเมือง
Green Island, New York เพือ่ เรงการผลิตและดําเนินการทางตลาดสําหรับเทคโนโลยีการ
ผลิตผลิตภัณฑที่มีองคประกอบหลักที่ไดจากพืช บริษัท Sealed Air Corp จะไดรับใบอนุญาต
จากบริษัท Ecovative ใหใชบรรจุภัณฑ EcoCradle สําหรับตลาดบรรจุภณ
ั ฑในภูมิภาค
อเมริกา
เทคโนโลยีการผลิต EcoCradle ใชผลิตภัณฑที่เหลือจากกระบวนการผลิตในภาคเกษตรกรรมเปน
วัตถุดิบ โดยวัตถุดิบดังกลาวเปนเสนใยจากเชื้อรา หรือรากของเห็ด เสนใยจากเชื้อราจะถูกทําให
เติบโตในแมพิมพและทําใหแหงดวยตูอ บเพื่อขึ้นรูปเปนบรรจุภัณฑชนิดแข็ง วัสดุชนิดนี้สามารถนํามาใช
แทนโฟมพอลิสไตรีน (Expanded Polystyrene : EPS) โฟมพอลิโพรพิลีน (Expanded polypropylene : EPP) และโฟมพอลิเอทิลีน (Expanded Polyethylene : EPE)
ทั้งสองบริษัทเริ่มดําเนินงานภายใตความรวมมือตั้งแตเดือนมกราคมที่ผานมา รายละเอียดของความ
รวมมือและการใชเทคโนโลยีรวมกันไมเปนที่เปดเผย บริษัท Elmwood, N.J. ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ
บริษัท Sealed Air Corp จะเริ่มผลิตสินคาชนิดใหมจากเห็ดในทันที
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"บริษัท BASF รวมมือกับบริษัท BioTork ในการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ"
บริษัท BASF SE ซึ่งเปนบริษัทชัน้ นําในการผลิตพลาสติกและสารเคมีรว มมือกับบริษัท
BioTork LLC ซึ่งเปนบริษทั สหรัฐอเมริกาที่มีธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนา
พลาสติกชีวภาพ บริษัทมีความประสงคที่จะพัฒนาพลาสติกชีวภาพและสารเคมีทเี่ ปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมที่สามารถปองกันคราบที่เกิดจากเชื้อราได บริษัททัง้ สองเริ่มดําเนินงานรวมกัน
ตั้งแตตนป 2555
Tom Lyons หัวหนาฝายวิทยาศาสตรของบริษัท BioTork เปดเผยขอมูลเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
2555 วา "บริษัทไดทําการศึกษาการผลิตระดับโรงงานตนแบบ และผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา
วิศวกรรมดานจุลนิ ทรียขนาดเล็กสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดใหกับพลาสติกชีวภาพสําหรับการ
ใชงานในสิ่งแวดลอมได" สําหรับเงื่อนไขการจัดการดานการเงินไมเปนที่เปดเผยแตอยางใด
Marc Penicaud รองประธานฝายพัฒนาธุรกิจของบริษัท BioTork กลาววา "บริษัทจะใช
ทรัพยากรทั้งหมดของบริษัทที่จําเปนเพื่อใหแนใจวาสามารถชวยบริษัท BASF ใหบรรลุความกาวหนา
ที่สําคัญในการผลิตเคมีภัณฑชีวภาพที่มีมูลคาสูง" บริษัท BioTork มีความประสงคที่จะผลิตวัสดุ
ทดแทนจากชีวมวลแทนการใชวัสดุจากปโตรเลียมอยางสมบูรณแบบ บริษัท BASF เปนบริษัทผูผลิต
สารเคมีที่ใหญที่สุดในโลกบริษัทหนึ่ง ตั้งอยูที่เมือง Ludwigshafen ประเทศเยอรมันนี มีพนักงาน
ทั้งหมด 111,000 คนและมียอดขายตอปประมาณ 96,000 ลานเหรียญสหรัฐ
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"เม็ดพลาสติกชีวภาพ ตนแบบ M-BIO ผลิตโดยเอกชนไทยรายแรกของประเทศ"
บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ประสบความสําเร็จในการพัฒนาและผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ
ตนแบบ M-BIO รายแรกของบริษัทเอกชนไทย โดยมีสวนผสมจากมันสําปะหลัง
มีจุดเดนที่
สามารถยอยสลายได 100% ภายในระยะเวลาเพียง 8 สัปดาห และยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เม็ด
พลาสติกชีวภาพตนแบบ M-BIO ไดผานการทดสอบจากสถาบัน OWS (Organic Waste Systems) ประเทศเบลเยี่ยม
พลาสติกชีวภาพ M-BIO ทั้งชนิดทีเ่ ปนเม็ดวัตถุดิบและถุงพลาสติกนั้นไดขอการรับรองมาตราฐาน
จากสถาบันที่ใหการรับรองระหวางประเทศ ซึ่งเปนที่ยอมรับทั้ง 4 แหง
ไดแก
1.DIN CERTCO ประเทศเยอรมัน
2.VINCOTTE ประเทศเบลเยี่ยม
3.FSWA ประเทศฟนแลนด
4.BPI สหรัฐอเมริกา

Bio Polymer Resin

ถุงขยะพลาสติกชีวภาพ

ภาชนะผลิตจากพลาสติกชีวภาพ

สวนการทดสอบประสิทธิภาพพบวาสามารถใชประโยชนไดดี เทียบเทากับพลาสติกที่ผลิตจาก
ปโตรเลียมหรือพลาสติกที่ใชในปจจุบัน บริษัทมัลติแบกซอยูในฐานะผูผ ลิตตนน้ําหรือเปนผูปอนวัตถุดิบ
ใหเทานั้นหนวยงานหรือองคกรเอกชนใดที่สนใจจะเขารวมพัฒนาหรือตอยอดธุรกิจ
สามารถติดตอไดที่ โทร 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
สนใจติดตอ 02-537-0440 #403
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