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ข่าวสารออนไลน์รายปักษ์เพื่อการติดตามข้อมูลด้านไบโอพลาสติกทั้งในและต่างประเทศ

Highlights ในฉบับ
"Electrolux ผลิตต้นแบบตู้เย็นทาจากพลาสติกชีวภาพตู้แรกของโลก"
"ซูเปอร์มาร์เก็ตในอัมสเตอร์ดัม เปิดให้มีทางเดินที่ปราศจากพลาสติก"
"UPM Biofuels เข้าตลาดพลาสติกชีวภาพ พร้อมพันธมิตรรายใหม่"
"Hasbro ใช้พลาสติกชีวภาพสาหรับบรรจุภัณฑ์"

"Bio-on เปิดตัวพลาสติกชีวภาพ PHAs ใหม่ ที่มาจากธรรมชาติและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100%
บริษัท Bio-on ได้เปิดตัวพลาสติกชีวภาพ PHAs ที่เป็นธรรมชาติและ ย่อยสลายได้
ทางชีวภาพ 100% และได้พัฒนาเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมในการเคลือบยูเรียสาหรับทาปุย๋
และตั้งบริษัทใหม่ชื่อ U-COAT (Urea Coating).ซึ่งมี Bio-on S.p.A. เป็นเจ้าของ 100%
และมีสิทธ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาโดย Bio-on สาหรับการเคลือบปุย๋ ด้วย
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น PHAs ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ชีวภาพที่พัฒนาโดย Bio-on ที่เป็น
ธรรมชาติและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
U-COAT ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพือ่ ผลิตปุย๋ โดยเฉพาะยูเรีย ซึ่งปุ๋ยประเภทดังกล่าวโดยปกติ
จะจาหน่ายเป็นผลึก เพลเลต หรือกรานูลสีขาว ยูเรียสามารถใช้เป็นปุ๋ยในช่วงการหว่าน
หรือบนพื้นดิน แต่ไม่ควรสัมผัสกับเมล็ดพืช ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวเช้ามามีบทบาท ด้วย
สัดส่วนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของดิน พลาสติกชีวภาพ PHAs ทาหน้าที่เคลือบกรานูล
ยูเรีย ซึ่งจากการย่อยสลายทางชีวภาพตามธรรมชาติของ PHAs จะปล่อยปุ๋ยดังกล่าวลงไป
ในดิน ด้วยวิธีที่ควบคุมตามที่ต้องการ โดยไม่ทิ้งร่องรอย และปกป้องปุ๋ยไม่ให้ถูกน้าฝนชะ
ล้าง ซึ่งจะทาให้มีประสิทธิผลด้อยลง
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"Electrolux ผลิตต้นแบบตู้เย็นทาจากพลาสติกชีวภาพตู้แรกของโลก”
บริษัท Electrolux ได้พัฒนาต้นแบบตู้เย็นที่ซึ่งชิ้นส่วนพลาสติกที่เห็นทั้งหมดผลิตจาก
พลาสติกชีวภาพจากแหล่งที่นากลับมาใช้ใหม่
พลาสติกชีวภาพสาหรับตู้เย็นดังกล่าวมี
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 80% น้อยกว่าพลาสติกทั่วไปที่ใช้ในปัจจุบัน
ต้นแบบตู้เย็นดังกล่าวเป็นตู้แรกของโลกที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพและเป็นส่วนหนึ่งของกล
ยุทธ์ของElectroluxที่จะผลิตเครือ่ งใช้ในบ้านที่มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
ต่างจากพลาสติกธรรมดาที่ทาจากน้ามัน พลาสติกชีวภาพ ดังเช่นที่ใช้ในต้นแบบตู้เย็นที่พัฒนา
ใหม่ดังกล่าว มาจากแหล่งทรัพยากรที่หมุนเวียนนากลับมาใช้ใหม่โดยตรง เช่น ข้าวโพดหรือ
อ้อย และสามารถนาไปรีไซเคิลได้

"พลาสติกชีวภาพในบรรจุภัณฑ์อาหาร”
ในงาน World Bio Markets จัดขึ้นปีนี้ที่เมืองอัมสเตอร์ดมั บริษทั Cambridge Consultants
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ที่จะใช้พลาสติกชีวภาพ PHA ในบรรจุภัณฑ์อาหาร
สะดวกใช้ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในกลยุทธ์ที่กว้างกว่าของ Cambridge Consultants เพื่อเปิดตัว
พลาสติกชีวภาพที่ยั่งยืน สาหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพลาสติกชีวภาพ PHA ในอุตสาหกรรมบริการอาหาร Cambridge
Consultants ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและสลายตัวได้ โดยเสิร์ฟ
บนถาดพลาสติกชีวภาพ ทั้งนี้ พลาสติกชีวภาพ ซึ่งมาจากวัตถุดิบชีวภาพ ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
หรือทั้งหมด และใช้เป็นทางเลือกทางเทคนิคที่เหมาะสมมากขึ้นเรื่อยๆ แทนโพลิเมอร์ดั้งเดิม โดย
พลาสติกชีวภาพสามารถผลิตจากขยะหลังการบริโภค โดยเปลี่ยนขยะที่มีผลกระทบต่อส่งแวดล้อม
ให้เป็นทรัพยากรที่มคี ่า เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสาหรับการผลิตในอุตสาหกรรม
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"UPM Biofuels เข้าตลาดพลาสติกชีวภาพ พร้อมพันธมิตรรายใหม่”
บริษัท UPM มีปณิธานที่จะสร้างคุณค่าจากนวัตกรรมชีวภาพที่ยงั่ ยืน ทั้งนี้ นอกจากดีเซลที่นา
กลับมาใช้ใหม่แล้ว โรงกลั่นชีวภาพ UPM Lappeenranta ยังผลิตนาฟต้าที่นากลับมาใช้ใหม่ ซึ่ง
เป็นวัตถุดิบที่ดเี ยี่ยมของพลาสติกชีวภาพ โดยสามารถเปลี่ยนเป็นเรซินที่นากลับมาใช้ใหม่ ที่จาเป็น
ต่อการผลิตพลาสติกชีวภาพเช่นสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องเป็นสิ่งสาคัญ กล่องแข็งใส่เครื่องดื่มมีฟุตพริ้นท์ของ CO2 ต่าสุด ใน
จานวนบรรจุภัณฑ์อาหารเหลวในปัจจุบัน แม้แต่สารเคลือบพลาสติกของกล่องแข็งก็สามารถทา
จากไม้โดยใช้โพลิเอธิลีนที่นากลับมาใช้ใหม่ซึ่งจะช่วยลดฟุตพริ้นท์ลงไปอีก
บริษัท Elopak ของนอร์เวย์ ผูผ้ ลิตกล่องแข็ง 15 พันล้านกล่องต่อปีทั่วโลก ร่วมกับบริษัท UPM
Biofuels และบริษัท Dow ได้ผลิตกล่องแข็งที่นากลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ที่สามารถนาไปรีไซเคิล
ได้และมาจากแหล่งที่มีความรับผิดชอบ

"Hasbro ใช้พลาสติกชีวภาพสาหรับบรรจุภัณฑ์”
บริษัท Hasbro, Inc.เปิดเผยว่า จะเริม่ ใช้ polyethylene terephthalate (PET) ชีวภาพ ทา
จากพืช สาหรับผลิตหีบห่อ blister packs และแผ่นพลาสติกที่เห็นทะลุ ในผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์
ของบริษัทฯ โดยจะเริ่มในปี 2019
การใช้พลาสติก PET ชีวภาพ เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สาคัญของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ยั่งยืนของ Hasbro ทั้งนี้
ในปี 2013 บริษัทฯ ใช้ PET แทน polyvinyl chloride (PVC) ในปี 2013 ใช้กระดาษที่รีไซเคิล
แล้วหรือมาจากแหล่งที่ยั่งยืน 90% เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ในปี 2015 และเปลี่ยนจาก PET เป็น
PET หลังการบริโภคที่รไี ซเคิลแล้ว (rPET) ในปี 2016
ในการก้าวไปข้างหน้า Hasbro จะใช้พลาสติก PET ชีวภาพ ผลิตจากวัสดุที่ได้จากพืช 30% ที่
เป็นผลพลอยได้ทางการเกษตร การเปลี่ยนไปใช้วัสดุดังกล่าว เป็นผลของความพยายามของ
Hasbro ที่จะปรับปรุงบรรจุภณ
ั ฑ์ของบริษัทฯ ให้มีความยั่งยืน และช่วยให้บริษัทฯ สามารถ
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่พึ่งทรัพยากรที่ไม่ได้มาจากแหล่งหมุนเวียนน้อยลง
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เว็บไซต์ : http://www.thaiplastics.org

Disclaimer
BIOPlastics News เป็นวารสารรายปักษ์ที่จัดทาขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารด้านไบโอพลาสติก ที่มีการรวบรวมและเรียบเรียงจากแหล่งต่างๆ
เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งานในเว็ปไซต์ http://plastic.oie.go.th ทั้งนี้ทางเว็ปไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว
จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทีเ่ กี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนาข่าวหรือข้อมู ลในข่าวไปใช้

พื้นที่โฆษณำบริษัทของท่ำน
ฟรีไม่มีค่ำใช้จ่ำย
สนใจติดต่อ 02-391-5340 #313
หรือ Email nathida.j@thaiplastics.org
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