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ขาวสารออนไลนรายปกษเพื่อการติดตามขอมูลดานไบโอพลาสติกทั้งในและตางประเทศ

Highlights ในฉบับ

"BioSolar จัดหาตัวอยาง BioBacksheet ใหกับผูผลิตแผงเซลลแสงอาทิตยในเอเชีย"
"วัสดุปองกันเสียงจากโฟมพอลิยูรีเทนที่ผลิตจากถั่วเหลือง"
"เอกสารทางวิทยาศาสตรเกีย่ วกับพลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพแบบออกโซ"
"RTP พัฒนาคอมปาวดพลาสติกชีวภาพ PLA เสริมแรงใยแกว"
"Ingus นําเสนอตลับลูกปนและขอตอที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ"
"Composite Technical Services พัฒนาเรซินชีวภาพสําหรับผลิต Prepreg"
ขาวประชาสัมพันธ
"เม็ดพลาสติกชีวภาพ ตนแบบ M-BIO ผลิตโดยเอกชนไทยรายแรกของประเทศ"

"Henkel และ Tecnaro รวมมือกันผลิตสารเติมแตงชีวภาพ"
เนื่องจากอุตสาหกรรมตางๆมีความตองการลดการใชทรัพยากร
ที่มาจากฟอสซิลทําใหความตองการใชพลาสติกชีวภาพมีเพิ่มมากขึ้น
อยางชัดเจน แตเมื่อเปรียบเทียบกับพลาสติกจากปโตรเลียมที่มีคุณภาพสูง
พลาสติกชีวภาพยังคงมีขอจํากัดในการใชงานหลายประการเชนความเสถียร
และความแข็งแรง

บริษัท Henkel และบริษัท Tecnaro ผูเชี่ยวชาญดานพอลิเมอรผสมและพลาสติกชีวภาพ
รวมกันพัฒนาวัสดุชีวภาพสําหรับใชเปนสารเติมแตงสําหรับ Polyamide ที่มีคุณภาพสูง
ภายใตแบรนดที่มีชื่อวา Macromelt โดยสารเติมแตงนี้ผลิตจากวัตถุดิบที่เปนวัสดุทดแทน
และสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของพลาสติกชีวภาพไดอยางมีนัยสําคัญ

อางอิงจาก : Packaging Digest

http://plastic.oie.go.th

การใชองคประกอบของพลาติกจากวัตถุดิบทดแทนนี้เปนแนวทางที่สําคัญสําหรับ
อุตสาหกรรมพลาสติก
และเนื่องการประยุกตใชพลาสติกชีวภาพที่หลากหลายเพิ่มขึ้น
ทําใหมีความตองการเพิ่มคุณภาพและสมบัติดานความสามารถในการผลิตของพลาสติก
ชีวภาพมีมากขึ้น บริษัท Henkel และบริษัท Tecnaro สามารถใชไดเมอรที่เปนกรดไขมันจาก
น้ํามันพืชเชนน้ํามันละหุงมาผลิตเปนสารเติมแตง สารเติมแตงที่ผลิตขึ้นนั้นไดแกสารเพิ่ม
ความตานทานแรงกระแทก สารเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหวางพอลิเมอรและเสนใยเสริมแรง
สารที่ทําใหสามารถลดอุณหภูมิในการผลิตลงไดและสารลดความเคนของเสนใย
ซึ่งจะทําใหเสนใยมีความเสถียรและมีรูปลักษณที่สวยงาม
Images from : packagingdigest.com, compositology.com
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"BioSolar จัดหาตัวอยาง BioBacksheet ใหกับผูผลิตแผงเซลลแสงอาทิตยในเอเชีย"

บริษัท BioSolar Inc. ผูพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตวัสดุชีวภาพจากพืชที่
ปลูกทดแทนไดซึ่งสามารถลดตนทุนแผงเซลลแสงอาทิตย (Photovoltaic
solar modules) เปดเผยวาไดมีการสงตัวอยาง BioBacksheet ที่ทําจาก
วัสดุชีวภาพใหบริษัทผูผลิตเซลลแสงอาทิตยในเอเชียหลายรายและกําลัง
ประเมินประสิทธิภาพการใชงานของเซลล

กอนหนานี้บริษัท BioSolar Inc. มีรายงานวาไดทําขอตกลงกับบริษัท ShinHa Inc. ผูผลิต
แผงเซลลแสงอาทิตยรายใหญในเอเชียและสงออกแผงเซลลแสงอาทิตยไปสูตลาด
อเมริกาเหนือ ซึ่งหลังจากการประกาศดังกลาว บริษัท BioSolar Inc. ไดรับความสนใจ
จากผูผลิตในเอเชียหลายรายและไดจัดสงตัวอยาง BioBacksheet เพื่อใหทดลองใช
และประเมินประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตย
Dr. David Lee, CEO ของบริษทั BioSolar Inc. กลาววา “ผลิตภัณฑ BioBacksheet
ของบริษัทมีตนทุนต่ํากวาแผงหลังที่ทําจากวัสดุปโตรเลียม และผลิตภัณฑนี้ไดรับตรารับรอง
คุณภาพ USDA BioPreferred Certification จึงเปนที่สนใจของผูผลิตเซลลแสงอาทิตยใน
เอเชีย นอกจากนั้นยังมีบริษัทในตางประเทศซึ่งผลิตเซลลแสงอาทิตยสงขายใหกับรัฐบาล
อเมริกันที่แสดงความสนใจในผลิตภัณฑตัวนี้”

ตรารับรองคุณภาพ USDA BioPreferred Certification นี้แสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑไดรับ
การรับรองวาเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (ไมไดผลิตจากวัสดุปโตรเลียม) และเปนตัวชวย
ในการเลือกซื้อสินคาของรัฐบาล
Dr. Stanley Levy, CTO ของบริษัท BioSolar Inc. เปดเผยวา "จากการทดสอบ
การหาคา RTI (Relative thermal index)* ในหองปฏิบัติการ UL** (Underwriters'
Laboratories Inc.) แสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑ BioBacksheet สามารถใชงานไดดีกวา
ความตองการต่ําสุดที่ผูผลิตตั้งไว” โดยหลังจากที่หองปฏิบัติการ UL รับรองมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ B i o B a c k s h e e t แลว บริษัทจะนําเซลลแสงอาทิตยที่ประกอบขึ้น
จากผลิตภัณฑ BioBacksheet เขาทดสอบมาตรฐานเพื่อขอตรารับรองซึง่ จะมีกระบวนการ
ที่เร็วขึ้น โดยบริษัทสามารถจําหนายเซลลแสงอาทิตยในทองตลาดไดหลังจากที่ไดรับตรา
รับรองแลว
หมายเหตุ
*RTI (Relative thermal index) เปนอุณหภูมิสูงสุดที่วสั ดุจะยังคงสมบัติทางไฟฟาและ
สมบัติเชิงกลอยูไ ดโดยไมเกิดการสลายตัวทางความรอน
** หองปฏิบัติการรับประกัน Underwriters' Laboratories Inc. (UL) เปนองคกรอิสระที่
ไมแสวงหาผลกําไรและรับรองความปลอดภัยของสินคาดวยเครื่องหมายรับรอง UL
http://plastic.oie.go.th

อางอิงจาก : Omnexus by SpecialChem
Images from : th911.com, blogspot.com
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"วัสดุปองกันเสียงจากโฟมพอลิยูรีเทนที่ผลิตจากถั่วเหลือง"

คณะกรรมการถั่วเหลืองของสหรัฐอเมริกา (United Soybean Board
(Chesterfield, MO)) ไดมอบทุนวิจัยใหกับ Automotive Systems
(Auburn Hills, MI) เพื่อพัฒนาโฟมกันเสียงซึ่งผลิตจากน้ํามันถั่วเหลือง
งานวิจัยนี้มีระยะเวลาในการทําวิจัยทั้งหมด 9 เดือนโดยการพัฒนาครั้งนี้
ดําเนินการภายใตเครื่องหมายการคาที่ชื่อวา “Betafoam Renue”
พอลิยูรีเทนสูตรใหมนี้ไดผานการทดสอบคุณภาพโดย North American OEM และคาดวา
จะผลิตเชิงพาณิชยไดในเดือนธันวาคม 2554 นี้ Matt Asher หัวหนาฝายพัฒนา
และบริการของของ Dow Automotive Systems กลาววา “ทุนวิจัยจากคณะกรรมการ
ถั่วเหลืองชวยใหนักวิจัยสามารถผลิตนวัตกรรมใหมไดเร็วขึ้น”
โฟมที่ผลิตขึ้นี้
มีสมบัติเหมือนกับโฟมพอลิยูรีเทนกันเสียงที่ผลิตดวยวัตถุดิบจากปโตรเลียมโดยสามารถ
นําโฟมจากถั่วเหลืองนีไ้ ปใชสําหรับทําผนังหองโดยสารรถยนตเพื่อลดการแพรผานของ
อากาศและลดเสียงรบกวนจากภายนอกหองโดยสารรถยนต โฟมชนิดใหมนี้สามารถนําไปใช
แทนแผนกั้นทั่วไปที่ใชกันอยูไดดีเนื่องจากมีความหนาแนนต่ําจึงทําใหสามารถลดน้ําหนักรวม
ของรถยนตได นอกจากนี้โฟมดังกลาวยังเปนทางเลือกใหมใหกับผูบริโภคในการเลือกใชวัสดุ
ทดแทนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

อางอิงจาก : Plastic Today

คณะกรรมการถั่วเหลืองของสหรัฐอเมริกามอบทุนวิจัยใหหนวยงานตางๆทั้งหมด 78 ทุน
โดย 7 ทุนมอบใหกับ Dow Automotive Systems ซึ่งงานวิจัยที่ไดรบั ทุนทั้งหมดเกี่ยวของ
กับการพัฒนาเทคโนโลยีการใชถวั่ เหลืองสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต คณะกรรมการถั่ว
เหลืองของสหรัฐอเมริกาไดจัดใหมีกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับถั่วเหลืองไดแกงานวิจยั
การพัฒนาดานการตลาดและขยายแนวคิดการนําเทคโนโลยีถั่วเหลืองไปใชเพื่อใหเกิด
ประโยชนกับเกษตรกรผูเพาะปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐอเมริกา

"เอกสารทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับพลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพแบบออกโซ"
บริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวพลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพแบบออกโซมี
การเผยแพรเอกสารเรียกรองเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานพลาสติกชีวภาพ
บริษัท Symphony Environmental, EPI และบริษัท Wells Plastics
ตัดสินใจตีพิมพเอกสารที่ชื่อวา “Scientific Dossier” บนเว็บไซตของบริษัท
เอกสารไดกลาวถึงการอภิปรายและความสับสนเกี่ยวกับพลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ
เอกสารดังกลาวถูกสงใหรัฐบาลผานสมาคมพลาสติกของประเทศอังกฤษ (British Plastics Federation) เพื่อตอบโตรายงานการวิจัยของทีมนักวิจัยจาก Loughborough University ในเดือนมีนาคม 2553 ที่สงใหกับกรมสิ่งแวดลอมอาหารและกิจการชนบทของ
อังกฤษ (UK Dept of the Environment Food and Rural Affairs) เอกสารแสดงความ
กังวลเกี่ยวกับผูเชีย่ วชาญดานพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ
รายงานของ Loughborough University กลาววาพลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพแบบ
ออกโซควรจะถูกเผาทิ้งมากกวาการนําไปรีไซเคิลและคําวาความสามารถในการยอยสลายได
ทางชีวภาพแทบไมมีประโยชนตอผูบริโภค บริษัท Symphony ไดแยงวา Loughborough
University ไมมีผูเชี่ยวชาญดานการยอยสลายไดทางชีวภาพแบบออกโซและการสรุปหลาย
อยางในรายงานไมมีหลักฐานสนับสนุน

อางอิงจาก : Plastics & Rubber Weekly News

http://plastic.oie.go.th

Images from : onemoregeneration.org,hiwtc.com
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"RTP พัฒนาคอมปาวดพลาสติกชีวภาพ PLA เสริมแรงใยแกว"
บริษัท RTP ผูผ ลิตคอมปาวดเทอรโมพลาสติก ประกาศจัดจําหนาย
พลาสติกชีวภาพ PLA เสริมแรงใยแกว (Glass fibre reinforced
polylactic acid) ตัวแรกในวงการอุตสาหกรรมซึ่งถือเปนการพัฒนา PLA
ใหมีความแข็งแรง ความแข็งและสมบัติทางความรอนดีขึ้น
พอลิเมอรชวี ภาพ P L A
เปนทางเลือกที่ยั่งยืนเพื่อใชทดแทนเทอรโมพลาสติก
ที่มาจากไฮโดรคารบอน เชนพอลิเอสเทอร (Polyesters) พอลิโอเลฟน (Polyolefins)
และพอลิสไตรีนชนิดทนแรงกระแทกสูง (High-impact polystyrene) อยางไรก็ตาม
PLA ยังมีขอจํากัดในเรื่องของสมบัติเชิงกลและสมบัตเิ ชิงความรอน

Will Taber ผูจัดการฝายธุรกิจจากบริษัท RTP ใหขอมูลวาสําหรับ PLA เสริมแรงใยแกว
ที่พัฒนาโดยบริษัท R T P ชวยเพิ่มความแข็งแรงและความเสถียรตอความรอนของ
PLA และทําใหสามารถนําไปใชงานไดกวางขึ้น ขณะนี้มีวางจําหนายแลวทั่วโลกโดยมีใหเลือก
หลายเกรดตามปริมาณใยแกวที่เปนองคประกอบในชวง 10-40% อยางไรก็ตามลูกคา
สามารถกําหนดปริมาณใยแกวที่เติมไดเพื่อใหไดสมบัติตามตองการสําหรับใชในงานแตละ
ประเภท เชน เครื่องใชทั่วไป งานยานยนต งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและงานกอสราง
บริษัท RTP ไดพัฒนาผลิตภัณฑตามยุทธศาสตรการแกปญหาอยางยั่งยืน โดยการผลิต
เรซินชีวภาพและเรซินรีไซเคิล
เสนใยธรรมชาติ
สารหนวงไฟปราศจากฮาโลเจน
(Halogen-free flame retardant) และสารเติมเพิ่มความทนตอการฉีกขาด
(Wear resistant additives)

อางอิงจาก : Reinforced Plastics

http://plastic.oie.go.th

Images from : rtpcompany.com
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"Ingus นําเสนอตลับลูกปนและขอตอที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ"

บริษัท Ingus จะนําเสนอผลงานที่บูธ 11021 Kentucky Exposition Center งานแสดงนวัตกรรม The Green Industry and Equipment (GIE)
Expo ผลิตภัณฑของบริษัทที่จะนําเสนอไดแกขอตอ(Bushing) ตลับลูกปน
ทรงกลม (Spherical Bearings) และแหวนลูกสูบพลาสติก (Piston Rings)
ที่ทําจากวัสดุทดแทน
วัสดุดังกลาวเปนวัสดุที่มีความตานทานการกัดกรอน เปนสารหลอลื่นในตัวและสามารถ
ทํางานไดโดยไมตอ งใชน้ํามัน ซึ่งพลาสติกดังกลาวสามารถใชผลิตเครื่องมือทีใ่ ชสาํ หรับ
อุปกรณใชงานกลางแจงได โดยไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเหมือนกับตลับลูกปนที่ทําจาก
บรอนซเนื่องจากไมตองใชน้ํามันหรือจารบีสําหรับหลอลื่น นอกจากนี้ยังชวยลดคาใชจา ยใน
การซอมบํารุงอีกดวย

พลาสติก Iglide N54 ผลิตจากวัสดุทดแทนถึง 54% ซึง่ วัสดุทดแทนดังกลาว
ผลิตโดยน้ํามันจากพืชซึ่งดีกวาน้ํามันจากปโตรเลียม
การผลิตตลับลูกปนของบริษัทนี้
ถือเปนการพัฒนาขั้นแรกของตลับลูกปนพลาสติกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
สําหรับแหวนลูกสูบที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพนั้นเปนอีกผลิตภัณฑหนึ่งของบริษัทที่นํามาใช
แทนแหวนลูกสูบพลาสติกแบบเกาซึ่งผลิตจาก Polytetrafluoroethylene (PTFE)
โดยแหวนลูกสูบใหมนี้สามารถประกอบเขากับอุปกรณตางๆ ไดงาย ทนตอสภาวะการใชงาน
ที่กวางทั้งในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง มีสารเคมี มีฝุนและสิ่งสกปรก และที่สําคัญคือสามารถ
ถอดออกและลางสิ่งสกปรกออกไดอยางงายดาย
เครื่องมือที่มีสวนประกอบที่เปนพลาสติกชีวภาพนี้จะเปนเครื่องมือที่ใชกบั งานกลางแจง
ไดแกเครื่องสูบน้ํา เครื่องพนน้ําเพื่อรดน้ําตนไม เครื่องมือในการกอสราง เครื่องตัดหญา
และอุปกรณนันทนาการตางๆ
อางอิงจาก : SpecialChem

http://plastic.oie.go.th
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"Composite Technical Services พัฒนาเรซินชีวภาพสําหรับผลิต Prepreg"
บริษัท Composite Technical Services LLC (CTS) จากสหรัฐอเมริกา
รวมกับบริษัท Technologycom Srl และบริษัท Cimteclab Srl จากอิตาลี
ไดพัฒนาเรซินชีวภาพสําหรับผลิต Prepreg
เรซินชีวภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้คือ Novocard XFN ซึ่งเปนสารทําใหแข็งตัวเตรียมจาก
โนโวแลคชีวภาพ (Novolac-based bio-hardener) สําหรับใชในการผลิต Prepreg
สาร Novocard เตรียมไดจากเปลือกเม็ดมะมวงหิมพานตเหลือทิ้งโดยเทคนิคการสกัดดวย
น้ํามัน (O i l e x t r a c t i o n ) เรซินนี้มีองคประกอบของวัสดุทดแทนในปริมาณสูง
และยังชวยให Prepreg ที่เตรียมไดมีแรงทนตอการกระแทกเพิ่มขึ้นถึง 163% เมื่อเทียบกับ
Prepreg ที่ผลิตโดยเรซินที่เคียวดวยสารเอมีน (Amine-cured resin) แบบดั้งเดิมและเสนใย
คารบอน
นอกจากเพิ่มแรงทนตอการกระแทกแลว Prepreg ที่ผานการเคียว (Cure) กับสาร Novocard XFN ยังมีสมบัติการไหลที่ดีขึ้นและสามารถขึ้นรูปดวยกระบวนการหลอมรอนได
เนื่องจากมีเวลาการเกิดเจล (Gel time) นานกวาเมื่อเทียบกับ Prepreg ชนิดอีพอกซีทเี่ คียว
ดวยสารเอมีน นอกจากนั้น Prepeg ที่เตรียมไดจากสาร Novocard XFN ยังสามารถเขา
กันไดดีกับเสนใยคารบอน

บริษัท CTS ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานวัสดุและเทคโนโลยียั่งยืน มีฐานที่ตั้งอยูใ นเมือง Dayton
รัฐ Ohio เชื่อวา Prepreg ที่มีองคประกอบของวัสดุชวี ภาพสามารถนําไปประยุกตใชไดใน
งานอากาศยาน พลังงานลม งานขนสงและอุตสาหกรรมการกีฬา
หมายเหตุ Prepreg คือเสนใย (fiber) ที่ถูกทําใหอิ่มตัว (impregnated) ไปดวยเมตริกซ
เรซิน (Matrix resin) ในขณะที่ยงั ไมทําใหเกิดการเคียวหรือการเชื่อมโยง (Cure) อยาง
สมบูรณ โดยเสนใยที่ใชอาจเปนเสนใยที่ยาวตอเนื่อง (Continuous fiber) หรือ เสนใยที่ถูก
ตัดใหสั้น (Chopped fiber) โดย Prepreg ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใหนําไปขึ้นรูปเปนชิ้นงานโดย
การนําไปวางที่แบบเปนชั้นๆ หรือนํามาขึ้นรูปในแมพิมพ (ขอมูลจากภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร)

อางอิงจาก : Reinforced Plastics

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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