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ขาวสารออนไลนรายปกษเพื่อการติดตามขอมูลดานไบโอพลาสติกทั้งในและตางประเทศ

Highlights ในฉบับ

"บรรจุภัณฑอุปกรณสื่อสารจากวัตถุดิบจากพืช"
"การทดลองใชถุงขยะพลาสติกชีวภาพในเยอรมันประสบความสําเร็จ"
"นักวิทยาศาสตรเปลี่ยนเปลือกสมใหเปนพลาสติก"
"จานพลาสติกชีวภาพสําหรับการจัดอาหารในงาน I sapori dell'Alto Piemonte"
"สารอินเทอรมเี ดียตจากแหลงวัตถุดิบทดแทน"
"Novamont ไดรับการรับรอง UGO สําหรับพลาสติกชีวภาพ"
ขาวประชาสัมพันธ
"เม็ดพลาสติกชีวภาพ ตนแบบ M-BIO ผลิตโดยเอกชนไทยรายแรกของประเทศ"

"ยางบิวทิลจากวัตถุดิบชีวมวล"
บริษัท Gevo ผูผลิตเคมีภัณฑจาดวัตถุดิบทดแทนในรัฐ Colorado
สหรัฐอเมริกา และบริษัท LANXESS ผูบุกเบิกวัตถุดิบทางเลือกสําหรับ
ยางบิวทิล (Butyl rubber) ไดจับมือกันในการพัฒนายางบิวทิลจากวัตถุดิบ
ชีวมวล ขณะนี้การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตไอโซบิวทีน (Isobutene) ซึ่งเปน
วัตถุดิบที่สําคัญในการเตรียมยางบิวทิลจากแหลงวัตถุดิบที่ปลูกทดแทนได
มีความกาวหนาไปอยางมาก

จากเดิมที่การเตรียมไอโซบิวทีนเกิดผานปฏิกิริยา Steam cracker ซึ่งตองใชสารตั้งตน
ที่มาจากปโตรเลียม
แตจากการรวมมือกันของทั้งสองบริษัทนี้ทําใหไดวิธีการเฉพาะ
ที่ใชในการผลิตไอโซบิวทีนอยางยัง่ ยืน

อางอิงจาก : SpecialChem for Polymers

http://plastic.oie.go.th

ขณะนี้นักวิจัยจากบริษัทไดคิดคนการเตรียมไอโซบิวทีนจากไอโซบิวทานอล (Isobutanol)
ผานกระบวนการดึงน้ํา (Dehydration process) ออกจากไอโซบิวทานอล ซึ่งจากการวิจัย
พบวากระบวนการนี้ประสบความสําเร็จทั้งการทดลองในหองปฏิบัติการและการผลิตจริง
ในถังปฏิกิริยาขนาดเล็กในโรงงานของบริษัท LANXESS ที่ตั้งอยูในเมือง Leverkusen
ประเทศเยอรมันซึ่งไดจากการทดลองเปนระยะเวลาหลายเดือน
ไดผลที่แสดงใหเห็นวา
กระบวนการนี้สามารถใชวัตถุดิบชีวภาพในการผลิตยางบิวทิลที่มีคุณสมบัติดี
เปนไปตามมาตรฐานที่ตองการของอุตสาหกรรมยางรถยนตซึ่งเปนยอดขาย
25%
ของบริษัท LANXESS ไอโซบิวทีนที่ผลิตจากวัตถุดิบทดแทนนี้จะถูกนําไปใชในการผลิตยาง
สังเคราะห ณ โรงงานของบริษัท LANXESS ในเมือง Sarnia ประเทศแคนาดา
Images from : biorefiningmagazine.com, rubbermarketnews.net

หนา 1

ปที่ 1 ฉบับที่ 18 วันที่ 3 ตุลาคม 2554

"บรรจุภัณฑอุปกรณสื่อสารจากวัตถุดิบจากพืช"

บริษัท AT&T มีแผนที่จะเปดตัวบรรจุภัณฑพลาสติกชนิดใหม
ซึ่งมีองคประกอบที่เปนวัตถุดิบจากธรรมชาติประมาณ 30 เปอรเซ็นต
โดยวัตถุดิบดังกลาวไดจากเอทานอลที่ผลิตมาจากออย

ออยเปนพืชทางการเกษตรที่ถูกใชเปนวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกทดแทน โดยสารตั้งตน
ที่ผลิตไดจากออยถูกนํามาทดแทนการใชสารตั้งตนจากเชื้อเพลิงปโตรเลียมไดเกือบจะเทากับ
1 ใน 3 ของปริมาณวัตถุดิบจากปโตรเลียมที่นํามาผลิตพลาสติกในปจจุบัน ในการที่บริษัท
เลือกใชพลาสติกชนิดใหมนี้เนื่องจากบริษัทมีขอตกลงที่จะลดกระบวนการผลิตวัสดุ
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยในเดือนมีนาคม 2552 บริษัทไดประกาศใชบรรจุภณ
ั ฑ
ที่มีความหนาลดลงและพบวาสามารถลดการใชกระดาษและพลาสติกสําหรับการผลิต
บรรจุภัณฑลงไปถึง 500 ตันในป 2552 ถึง 2553
ผูบริโภคจะไดพบกับบรรจุภัณฑชนิดใหมของบริษัท AT&T ในวันที่ 2 ตุลาคม 2554 นี้
โดยพลาสติกชนิดนี้จะถูกนํามาใชเปนบรรจุภัณฑสําหรับอุปกรณสื่อสารแบบไรสายซึ่ง
ประกอบไปดวยกลองใสเครื่องมือสือ่ สารและอุปกรณใหกําลังไฟฟา Jeff Bradley ตัวแทน
จากบริษัท AT&T กลาววา “บริษัทมุงหวังที่จะเปนบริษัทดานการสื่อสารอันดับที่หนึ่งของ
สหรัฐอเมริกาที่จะใชบรรจุภัณฑที่ไมกระทบตอสิ่งแวดลอม และบริษัทอืน่ ๆก็สามารถเขารวม
โครงการนี้กับทางบริษัทได ผลที่ไดรับจะทําใหสามารถลดการใชเชื้อเพลิงจากปโตรเลียม
ไดอยางมาก”

กอนหนานี้บริษัท AT&T ไดลดการผลิตขยะและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยใชหมึกพิมพ
ที่ผลิตไดจากถั่วเหลืองและผัก รวมถึงการใชกระดาษแข็งที่สามารถรีไซเคิลได ปจจุบันบริษัท
A T & T ไดรับการยอมรับวาเปนธุรกิจที่ยั่งยืนโดยไดรับการจัดใหอยูในรายชื่อของบริษัท
100 อันดับแรกของ Corporate Responsibility Magazine's 12th Annual 100 Best
Corporate Citizens List ซึ่งบริษัทเหลานี้ถูกยกใหเปนบริษัทที่มีการจัดการธุรกิจไดยอด
เยี่ยม นอกจากนี้บริษัท AT&T ยังถูกจัดอยูในโครงการ Dow Jones Sustainability
North America Index (DJSI) และ Carbon Disclosure Project's (CDP)
2010 Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI) โดยบรรจุภัณฑที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมจะถูกผลิตและจัดจําหนายภายใตการดําเนินงานของบริษัท AT&T ซึ่งเปน
บริษัทในเครือของบริษัท AT&T Inc
อางอิงจาก : Packaging Digest
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"การทดลองใชถุงขยะพลาสติกชีวภาพในเยอรมันประสบความสําเร็จ"

เทศบาลเมือง Bad Dürkheim อนุมัติการใชถุงขยะอินทรีย
(Organic waste bags) ที่ทําจากวัสดุ Ecovio FS ซึ่งเปนพลาสติก
ที่ยอยสลายเปนปุยได (Compostable) ของบริษัท BASF อยางถาวร
โดยเริ่มบังคับใชทันทีหลังจากไดมีการทดลองนํามาใชโดยประชาชนในเมือง
Bad Dürkheim และบริษัทจัดการขยะทองถิ่นเปนระยะเวลา 3 เดือน
จากผลสํารวจพบวาชาวเมือง Bad Dürkheim มีความพอใจมากในการใชถุงขยะใหมนี้
และโรงงานหมักขยะอินทรีย Grünstadt ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทจัดการขยะ GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH ไดประเมินผลของโครงการนี้ไปในทางบวก ถุงขยะใหมนี้
ทําจากวัสดุ Ecovio FS ซึ่งยอยสลายไดอยางสมบูรณ จากการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา
คุณภาพของปุยทีไ่ ดไมเปลี่ยนแปลงทั้งในดานความหนาแนน ปริมาณน้ําและเกลือ คา pH
และปริมาณสารอินทรียในปุย รวมถึงลักษณะภายนอกของปุยก็ไมเปลีย่ นแปลงเชนกัน
Erhard Freunscht, District Councilor แหงเมือง Bad Dürkhei เปดเผยวา เหตุผลหลัก
ที่ทําใหเทศบาลเมือง ตัดสินใจในการออกระเบียบการใชถุงขยะพลาสติกชีวภาพ Ecovio นี้
อยางถาวรคือความสามารถในการหมักเปนปุยและความสะดวกของประชาชนในการแยก
การเก็บและการทิ้งขยะอินทรีย ซึง่ จะทําใหเกิดความสะอาด ถูกสุขอนามัยและสะดวกกวา
การใชถุงกระดาษหรือหนังสือพิมพเกา การใชถุงขยะพลาสติกชีวภาพ Ecovio ไมเพียงแต
เปนการลดกลิ่นที่ไมพึงประสงค ลดการรบกวนจากแมลงตางๆ แตยังชวยลดขั้นตอน
การทําความสะอาดถังขยะหลังจากที่ขยะถูกเก็บไป

Jürgen Keck หัวหนาแผนกธุรกิจพลาสติกชีวภาพของบริษัท BASF กลาววาในป 2552
บริษัทไดดําเนินการทดลองยอยสลายถุง Ecovio ในโรงงานหมักขยะอินทรีย Grünstadt
ภายใตโครงการความรวมมือกับบริษัทที่ใหบริการดานสิ่งแวดลอม Veolia Umweltservice
West GmbH และบริษัทจัดการขยะ GML Abfallwirtschaftsgesellschaft
และพบวาถุง Ecovio สามารถยอยสลายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในเดือนเมษายน 2554 ตอนเริ่มตนโครงการ มีประมาณ 65,000 ครอบครัวเขารวม
โครงการ ซึ่งแตละครอบครัวไดรับถุงขยะพลาสติกชีวภาพ Ecovio จํานวน 10 ใบ
เพื่อนําไปใสขยะอินทรีย และมีการเก็บขอมูลและวิเคราะหปุยที่ไดจากโรงงานหมักขยะอินทรีย
Grünstadt โดยบริษัท IBK-Solutions นอกจากนั้นประชาชนที่เขารวมโครงการยังไดทํา
การประเมินผลการใชถุงขยะพลาสติกชีวภาพดวยตนเองอีกดวย
พลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ Ecovio FS เปนการพัฒนาใหมของบริษัท BASF
วัสดุนี้มีองคประกอบบางสวนเปนพอลิเอสเทอรชีวภาพ Ecoflex FS และพอลิแลคติก เอซิด
(Polylactic acid หรือ PLA) ซึ่งเตรียมไดจากแปงขาวโพด ดังนั้นถุงขยะพลาสติกชีวภาพ
ที่ใชในโครงการตนแบบของเมือง Bad Dürkhei จึงมีองคประกอบของวัตถุดิบที่ปลูก
ทดแทนไดมากกวา 50% การยอยสลายของพลาสติก Ecovio เกิดขึ้นเชนเดียวกับขยะ
อินทรียทั่วไปโดยอาศัยจุลินทรียและเอนไซม
ไดเปนกาซคารบอนไดออกไซด
น้ํา
และสารชีวมวล
อางอิงจาก : SpecialChem - Omnexus

http://plastic.oie.go.th

Images from : pcne.eu, basf.com

หนา 3

ปที่ 1 ฉบับที่ 18 วันที่ 3 ตุลาคม 2554

"นักวิทยาศาสตรเปลี่ยนเปลือกสมใหเปนพลาสติก"
คณะนักวิทยาศาสตรจาก York University คนพบกระบวนการเปลี่ยน
เปลือกสมใหเปนพลาสติกและคาดวาเปลือกสมจะสามารถถูกนําไปใช
เปนวัตถุดิบสําหรับผลิตพลาสติกในเชิงพาณิชยไดภายในสองปนี้
ผูวิจัยนําเปลือกสมมาสกัดและผลิตเปนมอนอเมอรโดยเริ่มจากการนําเปลือกสมมาสกัด
เอาสารประกอบอินทรียประเภท L i m o n e n e ออกดวยกระบวนการไมโครเวฟ
ปกติสารประกอบ Limonene ถูกใชเปนพลาสติกไซเซอร (Plasticizer) ในอุตสาหกรรม
(พลาสติกไซเซอรเปนสารที่ใสในพอลิเมอรหรือผลิตภัณฑพลาสติกเพื่อลดจุดหลอมเหลวซึ่ง
ทําใหพลาสติกหลอมเกิดการไหลงายขึ้น รวมทั้งทําใหพลาสติกมีความยืดหยุนและออนนุม
ขึ้น) นอกจากนี้สารประกอบ L i m o n e n e ยังถูกนําไปเปนสารทําความสะอาดพื้น
และผงซักฟอกเสนใย นักวิจัยกลุม นี้ทําการแตกพันธะเคมีของ Limonene ทําใหเกิดเปน
มอนอเมอรซงึ่ จะถูกนําไปเปนสารตั้งตนในการสังเคราะหพอลิเมอรชีวภาพตอไป J a m e s
Glark ศาสตราจารยประจําภาควิชาเคมีและผูอํานวยการศูนย Green Chemistry Centre
of Excellence ใหขอมูลวา “พลาสติกที่ผลิตไดจากกระบวนการนี้ไดแก Polyethylene
Terephthalate (PET) สาเหตุที่นักวิจัยเลือกใชเปลือกสมเนื่องจากเปนขยะที่มีจํานวนมาก
จากอุตสาหกรรมอาหารและสารเคมีที่อยูในเปลือกสมเปนสารเคมีทั่วๆ ไป รวมทั้งมีสาร
โมเลกุลเดี่ยวประเภท Limonene จํานวนมาก ปริมาณสารจํานวนมากนี้สามารถนําไปใช
ในกระบวนการผลิตพอลิเมอรเชิงพาณิชยได”

York University ไดจัดตัง้ Biorenewables Development Centre เพื่อชวยในการศึกษา
ความเปนไปไดดานเทคนิคและทฤษฎีในการขยายกําลังการผลิต
ซึ่งผลการศึกษาลาสุด
พบวากระบวนการผลิตมอนอเมอรจากเปลือกสมมีอัตราการผลิตเทากับ 10 กิโลกรัม
ตอชั่วโมง James Glark กลาวเพิ่มเติมวา “จากอัตราการผลิตและกําลังการผลิตที่ศึกษา
ไดพบวามีความเปนไปไดในการผลิตในระดับอุตสาหกรรมและคาดวาจะผลิตในอุตสหกรรม
ไดภายในสิ้นปนี้
นอกจากนี้พบวามีบริษัทในพื้นที่ใกลเคียงหลายบริษัทเตรียมผลิต
และจําหนายเครื่องมือสําหรับกระบวนการไมโครเวฟ
และจําหนายเปลือกสมสําหรับ
อุตสาหกรรมใหมนี้
ซึ่งในปหนานี้บริษัทผูผลิตมอนอเมอรจะทําการเลือกผูแทนจําหนาย
เปลือกสมและเครื่องมือตางๆ สําหรับกระบวนการผลิตมอนอเมอรดงั กลาว”

อางอิงจาก : Plastics & Rubber Weekly

http://plastic.oie.go.th
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"จานพลาสติกชีวภาพสําหรับการจัดอาหารในงาน I sapori dell'Alto Piemonte"

"I sapori dell'Alto Piemonte" เปนงานเทศกาลอาหารแถบ Piedmont
ตะวันออกในประเทศอิตาลี ซึ่งกําลังมีการจัดงานอยูในขณะนี้ ณ เมือง
Borgomanero โดยในงานนี้มีการจัดบรรยากาศของงานเพื่อระลึกถึง
ศตวรรษที่ 18
บริษัท Novamont SpA หนึ่งในบริษัทผลิตพลาสติกชีวภาพชั้นนําของประเทศอิตาลี
และมีที่ตั้งอยูในเมือง Novara เปนผูรวมจัดงานนี้และเปนผูจัดหาจาน Vela ที่มีคุณสมบัติ
ยอยสลายไดทางชีวภาพ (Biodegradable) และยอยสลายเปนปุยได (Compostable)
โดยจาน Vela ผลิตจากวัสดุ Mater-Bi จากบริษัท Eco-Inn
จาน Vela เปนผลิตภัณฑตัวใหมที่ถูกออกแบบเปนพิเศษสําหรับการจัดเตรียมและบรรจุ
อาหารในภัตรคาร
เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและเปนการแสดงถึงความหวงใย
ในสิ่งแวดลอมและการอนุรักษแหลงทรัพยากร

จาน Vela มีน้ําหนักเบา หรูหราและนํามาใชซ้ําได (Reusable) แตเหนือสิ่งอื่นใดคือ
จานนี้จะสามารถถูกนําไปทิ้งรวมกับขยะอินทรีย (Organic waste) ทั่วไปได เนื่องจาก
จาน Vela ผลิตจากวัตถุดิบที่มาจากการเกษตรซึ่งสามารถยอยสลายไดโดยไมกอใหเกิด
มลพิษตอสิ่งแวดลอม ทําใหเหมาะสําหรับการใชในรานอาหารในเมืองตางๆ ไดแก Novara,
Biella, Vercelli และ Ossola
Alessandro Ferlito กลาววาบริษัท Novamont เชื่อวาการเขาถึงชุมชนทองถิ่นนั้นมี
ความสําคัญมาก และมีสวนรวมในงานนี้มีวตั ถุประสงคเพื่อที่จะกระตุนคนทองถิ่นใหเห็นถึง
ความใสใจและรับผิดชอบตอสิง่ แวดลอม

อางอิงจาก : SpecialChem – Omnexus

http://plastic.oie.go.th

Images from : italiasquisita.net, ecoinn.biz, novamont.com
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"สารอินเทอรมีเดียตจากแหลงวัตถุดิบทดแทน"
บริษัท NatureWorks LLC (เมือง MINNETONKA, รัฐ Minnesota)
เปดเผยความกาวหนาของการลงทุนครั้งใหญในเมือง Blair รัฐ Nebraska
สําหรับโรงงานผลิตแลคไทด (Lactide) แบรนด Ingeo และพอลิเมอร
ชีวภาพ บริษัท NatureWorks LLC จะกลายเปนบริษัทแรกในโลก
ที่จะจัดจําหนาย Ingeo M700 ซึ่งเปนแลคไทดที่มีความบริสุทธิ์สูง
อยูในรูปของสเตอริโอไอโซเมอร (Stereoisomer) เปน Meso-lactide
และวัสดุใหมนี้สามารถใชเปนสารอินเทอรมีเดียต (Intermediate)
สําหรับการเตรียมโคพอลิเมอร โอลิโกเมอร และพอลิเมอรอสัณฐาน
(Amorphous oligomer and polymer) สารเติมแตง สารดัดแปร กาว
(Adhesive) สารเคลือบ (Coating) อิลาสโตเมอร (Elastomer)
สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) เทอรโมเซต (Thermoset) และตัวทําละลาย
Dr. Manuel Natal หัวหนาแผนกอนุพันธแลคไทดของบริษัท NatureWorks กลาววา
แลคไทด Ingeo M700 มีราคาต่ํากวา Racemic lactide นอกจากนั้นยังขึ้นรูปไดงายกวา
สามารถใชเปนทางเลือกแทน Racemic lactide ที่มีราคาแพงไดเชนเดียวกับ L- and
D-lactides
เมื่อเปรียบเทียบกับ Racemic lactide ซึ่งมีอณ
ุ หภูมิหลอมเหลวเกือบ 130 องศาเซลเซียส
และ L- และ D-lactides ซึ่งมีอณ
ุ หภูมิหลอมเหลว 97 องศาเซลเซียส แลคไทด Ingeo
M700 มีอุณหภูมิหลอมเหลวต่ํากวา 60 องศาเซลเซียส จึงเหมาะสําหรับใชเปนสาร
อินเทอรมีเดียตในการผลิตเคมีภัณฑหลายประเภท เชน แลคไทด Ingeo M700 ที่ใชในการ
ผลิตสารเคมีที่มีหมูเอสเทอรไดอยางมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากแลคไทด Ingeo M700
อยูในรูปของสารที่ปราศจากน้ํา (Anhydrous form) จึงหมดปญหาเกี่ยวกับการ
เสื่อมสภาพเนื่องจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส (Hydrolysis)

แลคไทด Ingeo M700 ซึ่งอยูในรูปของ Meso-lactide มีความวองไวตอปฏิกิริยา
การเปดวง (Ring-opening reaction) ไดมากขึ้นเปน 2 เทาเมื่อเทียบกับ L- และ Dlactides หรือ Racemic lactide ซึ่งหมายถึงการใชปริมาณตัวเรงปฏิกิริยานอยลง
ลดอุณหภูมิที่ทําปฏิกิริยาไดหรือทั้งสองอยางโดยสามารถทํางานไดที่อุณหภูมิต่ํากวา
70 องศาเซลเซียส
บริษัท NatureWorks LLC เปนบริษัทแรกในโลกที่ผลิตพอลิเมอรชีวภาพเพื่อการคา
ปจจุบันแบรนด Ingeo ถือเปนพอลิเมอรชวี ภาพที่นิยมใชมากที่สุด โดยถูกนําไปใชในงาน
บรรจุภัณฑ อิเล็กทรอนิกส เครื่องนุง หม ของใชในครัวเรือน ผลิตภัณฑดูแลรางกาย
และภาชนะบรรจุอาหาร ในป 2553 บริษัท NatureWorks เริ่มจําหนายสารอินเทอรมีเดียต
L-lactide คุณภาพสูง และวางแผนที่จะวางจําหนายแลคไทด Ingeo M700 จํานวน
หลายพันตันภายในป 2556

อางอิงจาก : NatureWorks LLC.

http://plastic.oie.go.th
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"Novamont ไดรับการรับรอง UGO สําหรับพลาสติกชีวภาพ"

บริษัท Novamont เปนบริษัทแรกในประเทศอิตาลีที่ไดรับการรับรอง UGO
(UGO certification) จาก CISE (The Centre for Innovation and
Economic Development) และ Forli Cesena Chamber of Commerce
การรับรอง UGO ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการทําธุรกิจที่ยั่งยืน การรับรอง UGO
ไดรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการซึ่งจะมอบใหกับบริษัทที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
และมีการพัฒนาทั้งดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีและความรับผิดชอบตอสังคม
พิธีการมอบใบรับรองใหกับบริษัท Novamont ในงาน "L'arte di Innovare" ถูกจัดขึ้น
ณ เมือง Forli ซึ่งเปนเมืองเกา จัดโดย Forli-Cesena CISE ซึ่งงานในปนี้มีการเนนเรื่อง
ของเทคโนโลยีที่รบั ผิดชอบตอสิง่ แวดลอม ในงานนี้จะประกอบไปดวยงานประชุมวิชาการ
เปนเวลา 2 วัน การจัดแสดงสินคา การเวิรคชอบ (Workshops) และการแสดง
ซึ่งคาดวาจะมีผูเขารวมงานทั้งที่เปนเยาวชน เจาของธุรกิจ สถาบัน โรงเรียน นักการเมือง
และบุคคลทั่วไป

บริษัท Novamont เปนผูผลิตพลาสติกชีวภาพชั้นนําในประเทศอิตาลี ตั้งอยูใ นเมือง Novara
ในงานนี้บริษัทไดสง Sara Guerrini ผูเชี่ยวชาญดานการเกษตรและ Susanna Galli
ผูจัดการ CSR โดย Sara Guerrini จะนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับพลาสติกที่ยอยสลายไดทาง
ชีวภาพ (Mater-Bi) ซึ่งปจจุบันถูกนํามาใชในนวัตกรรมการเกษตร ในขณะที่ Susanna
Galli จะนําเสนอยุทธศาสตรของบริษัทในการพัฒนาผลิตภัณฑยา งยั่งยืนเพื่อใหสามารถ
แขงขันไดในตลาด
นอกจากนั้นบริษัท Novamont ยังทําหนาที่จัดหาอุปกรณสําหรับจัดอาหาร ไดแก
จานชาม ชอนสอมที่ใชภายในงาน 'Piadina Days' รวมถึงจัดหาถังขยะรีไซเคิลสําหรับ
ทิ้งเศษอาหารดวยซึ่งอุปกรณเหลานี้ทําจากวัสดุ M a t e r - B i ซึ่งสามารถยอยสลาย
กลายเปนปุยได
อางอิงจาก : SpecialChem – Omnexus

http://plastic.oie.go.th
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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

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ชั้น 11 อาคารเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท : 02-537-0440
โทรสาร : 02-537-0449
เว็บไซต : http://www.ptit.org

โทรศัพท : 02-202-4371
โทรสาร : 02-644-7023
เว็บไซต : http://www.oie.go.th

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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