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ขาวสารออนไลนรายปกษเพื่อการติดตามขอมูลดานไบโอพลาสติกทั้งในและตางประเทศ

Highlights ในฉบับ

"เครื่องผลิตถุงพลาสติกชีวภาพ"
"รถยนต Toyota รุนใหมใชชิ้นสวนพลาสติกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมถึง 80 เปอรเซ็นต"
"สารเติมแตงสําหรับพอลิเอสเทอรที่มีองคประกอบหลักเปนวัสดุชวี ภาพ"
"เทคโนโลยีดานพลาสติกจากชีวมวลของ Fuji Xerox"
"มหาวิทยาลัย Iowa State พัฒนากระถางตนไมจากพลาสติกชีวภาพ"
"NatureWorks ไดรับรางวัล 2011 Leader of Change Award"
ขาวประชาสัมพันธ
"เม็ดพลาสติกชีวภาพ ตนแบบ M-BIO ผลิตโดยเอกชนไทยรายแรกของประเทศ"

"ฟลมพอลิเมอรชีวภาพจาก Cortec ถูกใชในสวนสัตว Minnesota"
บริษัท Cortec Corporation ผูนําเทคโนโลยีสีเขียวที่ใสใจตอสิ่งแวดลอม
มีความภูมิในอยางยิ่งในการมีสวนรวมกับโครงการสีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม
ของสวนสัตว Minnesota ซึ่งเนนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
โดยสวนสัตวไดมีการปรับเปลี่ยนการทํางานและการใชทรัพยากรในสวนสัตว
เพื่อใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด

สวนสัตวไดมีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อสิ่งแวดลอมโดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม หนึง่ ในความตั้งใจของสวนสัตวนี้คือการลดขยะ
โดยการเลือกใชฟล มพลาสติกชีวภาพ Eco Film จากบริษัท Cortec ซึ่งเปนฟลมพลาสติก
ที่สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ 100% และยอยสลายเปนปุยได (compostable)
ฟลมพลาสติก Eco Film มีความแข็งแรงมากกวาพอลิเอธิลีน (Polyethylene หรือ PE)
ถึง 30 % ถูกนํามาใชแทนพลาสติก PE ผสมแปงซึง่ ไมสามารถยอยสลายได
เมื่อป 2553 ที่ผานมา สวนสัตวยังไดทําการรีไซเคิลวัสดุถึง 370 ตันและยอยสลายขยะกวา
600 ตันซึง่ เปนไปตามเปาหมายของโครงการนี้ โครงการนี้ไดผลิตปุยปริมาณมาก
ซึ่งใชผสมลงในดินและจะนําออกขายเพื่อเปนปุยสําหรับการเกษตรและงานสวน

อางอิงจาก : Omnexus by SpecialChem

http://plastic.oie.go.th

กอนเริ่มโครงการทําปุยหมักนี้ สวนสัตวไดทดลองใชพลาสติกยอยสลายเปนปุยไดที่วางขาย
ในทองตลาดทั่วไปและพบวาถุงพลาสติกชีวภาพ Eco Film จากบริษัท Cortec
ใหผลที่ดีที่สุด
Images from : cortecadvertising.com, ticketkingonline.com
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"เครื่องผลิตถุงพลาสติกชีวภาพ"

บริษัท Ghioldi ผูจัดจําหนายเครื่องหลอมอัดรีดพลาสติกทําการผลิต
เครื่องเปาฟลมเพื่อผลิตฟลมพลาสติกชีวภาพและจัดแสดงกระบวนการเปา
ฟลม Polylactic Acid (PLA) ที่งาน Plastimagen
ผูแทนจากบริษัท Ghioldi ใหขอมูลวา “บริษัทพบวาผูบริโภคใน Mexico มีความสนใจใช
พลาสติกชีวภาพเปนอยางมากแตไมมีใครมีความรูเกี่ยวกับฟลมที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ
และฟลมที่ยอยสลายไดทางชีวภาพแบบออกโซ นอกจากนี้บริษัทเห็นวาประเทศ Mexico มี
ความตองการใชเครื่องจักรในการผลิตฟลมพลาสติกชีวภาพอีกดวย”
บริษัท Ghioldi ทําการเปาฟลมที่มีผนังชั้นเดียวโดยใช PLA ของ Novamont รุน Mater
B i P L A เครื่องเปาฟลมดังกลาวประกอบดวยเครื่องหลอมอัดรีดที่มีเกลียวหนอน
ซึ่งมีเสนผานศูนยกลางขนาด 65 มิลลิเมตร อัตราการผลิต 100 กิโลกรัมตอชัว่ โมง
เสนผาศูนยกลางของหัว Die 200 มิลลิเมตร และสามารถผลิตฟลมไดยาว 1.2 เมตร
กระบวนการเปาฟลมนี้เปนกระบวนการผลิตถุงจากพลาสติกชีวภาพระบบแรกในตลาด
Mexico
บริษัท Ghioldi ไดมคี วามรวมมือกับบริษัท Novamont ของประเทศอิตาลีเปนเวลายาวนาน
เพื่อพัฒนาและผลิตเครื่องมือขึ้นรูปพลาสติก บริษัท Novamont เปนบริษัทผลิตพลาสติก
สําหรับกระบวนการหลอมอัดรีด บริษัทใชเครื่องขึ้นรูปพลาสติกของบริษัท Ghioldi ในการ
ทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ

บริษัท Ghioldi ใหขอมูลเพิ่มเติมวาการใชเครื่องขึ้นรูปของบริษัทผูใชไมจําเปนตองมีเคล็ดลับ
หรือสูตรเฉพาะใดๆ ในการเปาฟลม PLA บริษัทไดเริ่มทําการผลิตและพัฒนาเครื่องหลอม
อัดรีดสําหรับพลาสติกชีวภาพเมื่อ 25 ปที่แลวโดยพัฒนาจากระบบของพลาสติกพื้นฐาน
ไดแก Polyethylene (PE) สําหรับการพัฒนาในชวงแรกๆ คุณภาพของพลาสติกชีวภาพไม
คงที่เหมือนกับกระบวนการผลิตในปจจุบัน
คุณสมบัติของพลาสติกชีวภาพที่คงที่
ทําใหการพัฒนากระบวนการผลิตประสบความสําเร็จงายขึ้น ในชวงแรกเครื่องเปาฟลมของ
บริษัทมีตัวหนีบฟลมพลาสติกทําจากไม เกลียวหนอนมีลักษณะที่แตกตางจากเกลียวหนอน
ที่ใชกับ PE ทั่วไปแตยังคงใชไดกบั PE ความหนาแนนต่ําและ Die ที่ใชมีขนาดกวางกวา Die
สําหรับเครื่องขึ้นรูปฟลมทั่วไปอยูเล็กนอย
ระบบการขึ้นรูปฟลมแบบสามชั้นมีกระบวนการที่ซับซอนขึ้นเนื่องจาก Glycerin ที่มักใสลงไป
เปนสารเติมแตงจะทําใหเกิดความชื้นและมีน้ํามันไหลออกมา ซึ่งน้ํามันที่ปลอยออกมาจะถูก
ปลอยลงในชองเก็บน้ํามันและถูกปลอยออกจากระบบทันที ระบบหลอมอัดรีด PLA ของ
บริษัท Ghioldi เปนระบบที่ใหญที่สุดในโลกเชนในประเทศ Norway มีกระบวนการผลิตฟลม
สามชั้นที่ยาวประมาณ 3.2 เมตรโดยมีเครื่องควบคุมความหนาแบบอัตโนมัติ ในเร็วๆ
นี้ บริษัทไดแสดงการผลิตฟลมสามชั้นความยาว 2 เมตรโดยมีเครื่องควบคุมความหนา
ใหคงที่ การแสดงนี้จัดขึ้นที่เมือง Milan และเครื่องที่ใชแสดงไดถูกจําหนายใหลูกคาใน
ประเทศ Finland
http://plastic.oie.go.th

อางอิงจาก : Plastics Today

Images from : italianplasticmachinery.com, plastictoday.com
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"รถยนต Toyota รุนใหมใชชิ้นสวนพลาสติกที่เปนมิตรตอสิง่ แวดลอมถึง 80 เปอรเซ็นต"

บริษัท Toyota Motor Corporation (TMC) ประสบความสําเร็จในการใช
พลาสติกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสําหรับผลิตพื้นผิวภายในหองโดยสาร
ถึงประมาณ 80% รถของ Toyota ที่ใชพลาสติกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
นี้คือรถยนตซีดานที่มีระบบไฮบริดระหวางเครื่องยนตเบนซินและระบบไฟฟารุน
Sai
บริษัท TMC ประสบความสําเร็จในการใช Bio-Polyethylene Terephthalate (Bio-PET)
เปนเบาะนั่ง พรหมและพื้นผิวอื่นๆ ที่อยูดานในหองโดยสารซึ่งตองการความทนทานตอแรง
ขัดสี
Bio-PET ของบริษัท TMC สังเคราะหขึ้นจาก Monoethylene Glycol ซึ่งผลิตมาจากออย
สมบัติอื่นๆ ของพลาสติกชีวภาพชนิดนี้ไดแก มีความทนทานตอความรอน อายุการใชงาน
ยาวนานและทนทานตอการหดตัวดวยความรอน
พลาสติกชีวภาพนี้มีประสิทธิภาพ
คุมกับราคามากกวาพลาสติกที่ผลิตจากปโตรเลียม
นอกจากเรื่องของประสิทธิภาพ
และราคาแลวบริษัท TMC ยังคํานึงถึงการลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
(CO2) และการกําจัดเศษพลาสติกเหลือใชจากกระบวนการผลิตอีกดวย การใชพลาสติก
ชีวภาพนี้จะทําใหลดปริมาณการปลอย CO2 ออกสูบรรยากาศ ประโยชนจากการใช
พลาสติกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีปริมาณการผลิตเพิ่มมากขึ้น

บริษัท T M C เริ่มสนใจการใชพลาสติกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตั้งแตป 2543
ในป 2546 บริษัท TMC ไดกลายเปนบริษัทแรกของโลกที่ใชพลาสติกชีวภาพจาก
Polylactic Acid ในการผลิตรถยนตปริมาณมากในเชิงพาณิชย โดยครั้งนั้นบริษัท TMC
ใชพลาสติกชีวภาพในการผลิตฝาครอบลออะไหลและแผนรองพื้นของรถยนตรุน “Ruam”
อีกหนึ่งความสําเร็จของ TMC คือการใช Bio-PET สําหรับสวนตัวถังรถยนต Lexus CT
200h ซึ่งไดเปดตัวในเดือนมกราคมป 2554 แตบริษัท TMC ไมเคยหยุดการพัฒนา
เทคโนโลยีใหมเกี่ยวกับพลาสติกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อผลิตชิ้นสวนรถยนตที่สามารถ
ทนตอความรอนและแรงกระทําโดยฉับพลัน

อางอิงจาก : Toyota

http://plastic.oie.go.th

Images from : bioplastique.files.wordpress.com, toyota.co.jp
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"สารเติมแตงสําหรับพอลิเอสเทอรที่มีองคประกอบหลักเปนวัสดุชีวภาพ"
บริษัท Engineering Plastics Division สามารถผลิตพอลิเมอรชีวภาพ
เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สารเติมแตงที่ชื่อวา B i o A d i m i d e
ทําหนาที่เพิ่มความตานทานปฏิกิริยา Hydrolysis สําหรับพอลิเอสเทอรที่มี
องคประกอบหลักเปนวัสดุชีวภาพ (Bio-based Polyester) โดยเฉพาะ
Polylactide (PLA) และพยายามที่จะขยายการใชงานไปในดานอื่นๆ
สารเติมแตง BioAdimide ที่ผลิตขึ้นมีสองเกรดดวยกันคือ BioAdimide 100
เพื่อเพิ่มความสามารถในการทนตอปฏิกิริยา Hydrolysis ไดถึง 7 เทาเมื่อเทียบกับ
พลาสติกชีวภาพอื่นที่ไมไดใชสารเติมแตง นอกจากนี้ยังเพิ่มอายุการใชงานของพอลิเมอร
ดังกลาวอีกดวย BioAdimide 500 XT ทําหนาที่เพิ่มความหนืดของ PLA หลอมเหลว
ที่ใชสําหรับกระบวนการหลอมอัดรีด โดยความหนืดจะเพิ่มขึ้น 20 – 30% ซึ่งทําให
ความสามารถในการผลิตเพิ่มมากขึ้น

Don Stengel ผูจัดการของกลุมบริษัท Rhein Chemie’s Engineering Plastics Division
ในประเทศสหรัฐอเมริกากลาววา “การที่ PLA สามารถทนตอปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสไดนั้น
จะทําให PLA เปนตัวเลือกที่สําคัญในตลาดที่ตองการวัสดุที่มีความคงทน และการเพิ่มคา
ความหนืดของ PLA หลอมเหลว จะทําให PLA เสถียรและผานกระบวนการผลิตตางๆ
ไดงายขึ้นเชนกระบวนการหลอมอัดรีด กระบวนการเปาในแมพิมพหรือกระบวนการผลิตเสน
ใย เปนตน” สารเติมแตงทั้งสองเกรดนี้สามารถใชผสมกันไดเพื่อที่จะสามารถนําไปใชงานได
หลากหลายขึ้นเนื่องจากมีสมบัติทั้งเสถียรตอการเกิด Hydrolysis และเพิ่มความสามารถ
ในการผลิต
บริษัท Rhein Chemie’s Engineering Plastics Division เปนกลุมบริษัทผูทําการวิจัยและ
พัฒนาสารเติมแตงสําหรับพอลิเมอรมานานกวา
25
ปและกําลังพัฒนาตอไป
เพื่อคนหาสารเติมแตงที่สามารถพัฒนาสมบัติดานความเสถียรของพอลิเมอรเพื่อตอบสนอง
ความตองการของตลาดที่เติบโตขึ้น

อางอิงจาก : Rhein Chemie

http://plastic.oie.go.th
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"เทคโนโลยีดานพลาสติกจากชีวมวลของ Fuji Xerox"

บริษัท Fuji Xerox สงเสริมงานวิจัยและพัฒนาการผลิตชิ้นสวนพลาสติก
สําหรับเครื่องถายเอกสารและเครื่องพิมพจากวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ตัวอยางหนึ่งของงานวิจัยที่บริษัทสนับสนุนไดแกพลาสติกที่ผลิตจากชีวมวล
การใชพลาสติกจากชีวมวลจะทําใหลดการปลอยกาซในกลุมคารบอนลงได
เนื่องจากปริมาณของกาซคารบอนที่ปลอยออกมาในระหวางการกําจัด
จะลดลงไดโดยการดูดซับคารบอนของพืชผานกระบวนการสังเคราะหแสง
พลาสติกจากชีวมวลที่พัฒนาโดยบริษัท Fuji Xerox ประกอบไปดวย Polylactic Acid
(PLA) ในปริมาณ 30 % โดยน้าํ หนักหรือมากกวา ซึ่ง PLA ผลิตจากสารเคมีที่สังเคราะห
ไดจากขาวโพดซึ่งปกติจะใชเปนอาหารสัตว เมื่อเปรียบเทียบ P L A ที่บริษัทผลิตได
กับพลาสติกทั่วไปพบวามีความแข็งแรงและความสามารถในการหนวงการติดไฟไดเหมือนกับ
พลาสติกที่ใชกันอยูทั่วไป PLA ของบริษัท Fuji Xerox ไดรับตรา "BiomassPla logo"
จาก Japan BioPlastics Association (JBPA) และไดถูกใชผลิตผลิตภัณฑของบริษัท
Fuji Xerox ในเชิงการคาแลว นอกจากนี้บริษัทไดทําการพัฒนาและผลิตพลาสติกชีวภาพ
ใหมีองคประกอบของ PLA ใหมากกวา 50% โดยน้ําหนักหรือมากกวา พลาสติกชีวภาพ
ที่บริษัทกําลังพัฒนาและนํามาใชในขณะนี้คือพลาสติกผสมระหวาง P L A
และ
Polycarbonate (จากปโตรเลียม) ซึ่งตอมาบริษัทจะทําการพัฒนาพลาสติกชีวภาพที่ใชแต
PLA เพียงชนิดเดียวเทานั้น นอกจากนี้บริษัทจะทําการลดการใชองคประกอบจากปโตรเลียม
ลงอีกโดยการลดปริมาณสารเติมแตงที่มีองคประกอบของปโตรเลียมใหเหลือนอยกวา 10%

อางอิงจาก : Fuji Xerox

http://plastic.oie.go.th

เมื่อใช PLA ในปริมาณที่มากขึ้นจะมีผลใหสารหนวงการติดไฟและสารเพิ่มความยืดหยุน
เสื่อมสภาพลงเนือ่ งจากเกิดปฏิกิริยา Hydrolysis ซึ่งเกิดจากการที่ PLA มีความชื้นสูง
และยังมีปจจัยอื่นๆที่ทําใหเกิด Hydrolysis ไดเชนกัน สําหรับพลาสติกจากชีวมวลชนิดใหม
ของบริษัท Fuji Xerox จะใชสารหนวงการติดไฟที่ปรับปรุงแลวและใชวสั ดุที่มีการดูดซับ
ความชื้นไดนอยเพื่อลดการเกิด Hydrolysis สารเติมแตงชนิดใหมที่บริษัทไดพัฒนาจะทําให
พลาสติกจากชีวมวลมีความยืดหยุนและทนตอแรงที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันไดดี พลาสติกชีวภาพ
ชนิดใหมของบริษทั ไดรับ "BiomassPla 50 logo" ซึ่งมอบใชสําหรับพลาสติกที่มี
องคประกอบที่เปนวัสดุจากพืชตั้งแต 50% โดยน้ําหนก
Images from : fujixerox.com
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"มหาวิทยาลัย Iowa State พัฒนากระถางตนไมจากพลาสติกชีวภาพ"
มหาวิทยาลัย Iowa State ไดรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture หรือ USDA)
สําหรับงานวิจัยเพื่อพัฒนากระถางที่ทําจากวัสดุชีวภาพที่ปลูกทดแทนได
และสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพสําหรับอุตสาหกรรมทางการเกษตร
เงินสนับสนุน 1.9 ลานดอลลารสหรัฐจะถูกใชในการพัฒนากระถางจาก
พลาสติกชีวภาพ เพื่อเปนทางเลือกใหมแทนการใชกระถางพลาสติกที่ผลิต
จากวัตถุดิบที่มาจากปโตรเลียม
ศาสตราจารย Bill Graves ผูเชี่ยวชาญดานพืชสวนและเปนหัวหนาโครงการวิจัย
โดยมีผูรวมวิจัยคือรองศาสตราจารย David Grewell ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรม
การเกษตรและระบบชีวภาพ, รองศาสตราจารย Michael Kessler ผูเชี่ยวชาญดาน
วิศวกรรมและวิทยาศาสตรวัสดุ, James Schrader ผูชวยนักวิทยาศาสตรดานพืชสวน
รวมทั้งนักวิทยาศาสตรอีกหลายทานจาก University of Illinois, University of NevadaReno, และ Ohio State University

โดยทั่วไปพืชชนิดพิเศษ ไดแก ไมประดับที่ปลูกในแปลง (Bedding plants) มะเขือเทศและผัก
อื่นๆ
รวมถึงไมพุมและตนไมที่ปลูกในกระถางเพื่อใชในการประดับตกแตงสวนและสถานที่
เกือบทั้งหมดของพืชเหลานี้ถูกปลูกและจําหนายในกระถางพลาสติกที่ผลิตจากปโตรเลียม
มีเพียงสวนนอยของกระถางเหลานี้ที่ถูกนําไปใชใหมหรือนําไปรีไซเคิล
จุดประสงคของโครงการวิจัยนี้คือเพิ่มทางเลือกที่ยั่งยืนใหกับผูปลูกพืชเหลานี้
กระถางที่พัฒนาขึ้นสามารถยอยสลายไดอยางไมมีอนั ตราย

เนื่องจาก

การเปลี่ยนมาใชกระถางพลาสติกชีวภาพในอุตสาหกรรมการปลูกพืชชนิดพิเศษดังกลาวแทน
การใชกระถางจากปโตรเลียมคาดวาจะชวยประหยัดเงินไดถึง 706 ลานดอลลารสหรัฐตอป
ขอดีดานอื่นๆ คือเปนการเปลี่ยนแหลงทรัพยากรจากน้ํามันซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศมา
เปนวัตถุดิบที่ปลูกทดแทนไดภายในประเทศ
อีกทั้งเปนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการใชพลาสติกที่มาจากปโตรเลียมดวย
Institute of Food and Agriculture แหงกระทรวงเกษตรสหรัฐประกาศใหทุนสนับสนุน
โครงการวิจัย 29 โครงการจาก 19 รัฐเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของ
สหรัฐอเมริกาผานโครงการ Specialty Crop Research Initiative

อางอิงจาก : Omnexus by SpecialChem
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Images from : easternbioplastics.com, fatalii.net, agardenpatch.com
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"NatureWorks ไดรับรางวัล 2011 Leader of Change Award"

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท NatureWorks ไดรับรางวัลผูนําการเปลี่ยนแปลง
“Leader of Change Award” จาก Foundation for Social Change
และ United Nations Office for Partnerships (UNOP) รางวัลนี้
มอบใหกับบริษัทและสถาบันการเงินที่มีวิสัยทัศนกวางไกลเกี่ยวกับความมุงมั่น
ในการดําเนินกิจการอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอม
Louise M. Guido, CEO ของ Foundation for Social Change เปดผยวา
การตัดสินใหบริษัท NatureWorks ไดรับรางวัล Leader of Change Award นี้
เนื่องจากเปนบริษัทที่ยืนหยัดพัฒนาผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัท NatureWorks เริ่มกอตั้งเมื่อ 10 ปที่แลวโดยมีความมุงมั่นหลักที่จะจําหนายสินคา
ที่ยั่งยืน (Sustainable products) เพื่อเปนทางเลือกใหมใหกับอุตสาหกรรมและผูบริโภค
และไดมีเริ่มโครงการ Ingeo Earth Month เพื่อทดลองผลิตพลาสติกชีวภาพ

นอกจากบริษัท NatureWorks แลว ในปนี้ยงั มีผูไดรบั รางวัล Leader of Change Award
อีกหลายบริษัทไดแก Billabong, Domini Social Investment Fund, DSM,
Green Mountain Coffee Roasters, Marks & Spencer, Philips Lighting, Seventh
Generation และ Unilever
Steve Davies ผูจัดการฝายการตลาดและประชาสัมพันธของบริษัท NatureWorks
กลาววาบริษัทมีความเหมาะสมกับรางวัล Leader of Change Award นี้มาก
พลาสติกชีวภาพ Ingeo ถือเปนการเปดทางเลือกใหมใหกับผูบริโภคในการเลือกใชผลิตภัณฑ
ที่ยั่งยืนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเทียบเทากับพลาสติกดั้งเดิม
พลาสติกและเสนใยแบรนด Ingeo เตรียมไดจากพืช ไมใชน้ํามัน จึงถือเปนผลิตภัณฑ
นวัตกรรมใหมที่มีเอกลักษณและไมสง ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กระบวนการผลิต Ingeo
มีการปลดปลอยแกสเรือนกระจกนอยลง 60% และใชพลังงานที่มาจากน้ํามันนอยลง
กวา 50% เมื่อเทียบกับพอลิเมอรที่เตรียมไดจากน้ํามัน เชน PET และพอลิสไตรีน
(Polystyrene)

อางอิงจาก : Omnexus by SpecialChem
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Images from : natureworksllc.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

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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