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ขาวสารออนไลนรายปกษเพื่อการติดตามขอมูลดานไบโอพลาสติกทั้งในและตางประเทศ

Highlights ในฉบับ
“เปดตัวหลอดยาสีฟน ที่สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ Techtubes”
“CSM และ Indorama Ventures วางแผนรวมเปดโรงงานผลิต PLA ในเมืองไทย”
“ขาวงานประชุม Bioplastics Compounding and Process 2011”
“แบคทีเรียที่เปลีย่ นพืชผักใหเปนพลาสติกชีวภาพ”
“ความตองการบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพคาดวาจะสูงขึ้นถึง 884,000 ตัน”
“Frito Lay ปรับปรุงถุงมันฝรั่งทอดยี่หอ SunChips ที่ทําจากพลาสติกชีวภาพ”

“การเติบโตของพลาสติกชีวภาพและคอมปาวนของบริษัท BASF”
บริษัท BASF ไดเริ่มดําเนินการผลิตพลาสติกที่ยอยสลายไดทาง
ชีวภาพ Ecoflex ในโรงงานที่เพิ่งขยายในเมือง Ludwigshafen โดยมีการ
เพิ่มกําลังการผลิตจาก 14,000 ตันตอป ไปเปน 74,000 ตันตอป
และในเวลาเดียวกัน บริษัท BASF ไดมีการเพิ่มกําลังการผลิตคอมปาวน
Ecovio ซึ่งเปนอนุพันธของ Ecoflex ดวย
Dr. Wolfgang Hapke ผูอํานวยการแผนกพอลิเมอรของ BASF เปดเผยวา
บริษัทไดประสบความสําเร็จอยางดีในการสงพอลิเอสเทอรที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ
Ecoflex และคอมปาวน Ecovio เขาสูตลาด โดยกําลังการผลิตที่มากขึ้นนี้จะทําใหบริษัท
ยังคงรั้งตําแหนงผูนําการผลิตในตลาด รวมถึงเปนการตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคาที่เพิ่มมากขึ้นอีกดวย
Ecoflex เปนพลาสติกที่มีคุณสมบัติเหมือนพอลิเอทิลีน (PE) ทั่วไป แตสามารถ
ยอยสลายไดทางชีวภาพอยางสมบูรณภายใตถังหมักอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
DIN EN 13432 สําหรับ Ecovio เปนอนุพันธของ Ecoflex ซึ่งยอยสลายไดทางชีวภาพ
เชนเดียวกันและมีองคประกอบของวัตถุดิบที่ผลิตทดแทนไดสูงถึง 75% โดย Ecoflex
และ Ecovio นิยมนําไปใชในการผลิตถุงหิว้ พลาสติก ถุงขยะอินทรีย ฟลมพลาสติกที่ใชใน
งานเกษตร และบรรจุภัณฑอาหาร นวัตกรรมลาสุดของผลิตภัณฑในกลุมนี้คือ Ecovio
FSPaper ซึ่งใชในการเคลือบผิวดานในของแกวกระดาษ และกลองกระดาษเพื่อปองกันน้ํา
อางอิงจาก: Plastech - plastics & packaging vortal
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“Tectubes เปดตัวหลอดยาสีฟนที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ”

บริษัท Tectubes เปดตัวหลอดยาสีฟนหลอดแรกของโลกที่สามารถยอยสลาย
ไดทางชีวภาพอยางสมบูรณ โดยหลอดยาสีฟนนี้ผลิตจากพลาสติกชีวภาพของบริษัท
FKuR หลอดยาสีฟนนี้ขึ้นรูปดวยเทคนิคฉีดขึ้นรูป (Injection molding) มีสมบัติเชิงกลที่
ยอดเยี่ยม วัตถุดิบที่ใชในการผลิตหลอดยาสีฟนไดรับการรับรองวายอยสลายไดทาง
ชีวภาพ (Biodegradable) และยอยสลายเปนปุยได (Compostable) ตามมาตรฐาน
EN 13432 อีกดวย
ตัวแทนฝายขายของ FKuR, Bjarne Högström กลาววา การพัฒนาครั้งนี้
แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของพอลิเมอรชีวภาพในการใชงานที่หลากหลายซึ่งสามารถ
ประยุกตเปนผลิตภัณฑมากมายและมีเอกลักษณ
Tectubes ดําเนินการผลิตหลอดบรรจุภัณฑตางๆ ถึง 300 รอยลานหลอดใน
แตละป มีโรงงานอยูในสวีเดนและอเมริกาเหนือ

อางอิงจาก: Omnexus by SpecialChem

“CSM และ Indorama Ventures วางแผนรวมกันเปดโรงงานผลิต PLA ในเมืองไทย”
บริษัท CSM และ Indorama Ventures PLC (IVL) กําลังเจรจาขอตกลง
รวมกันสรางโรงงานผลิตพอลิแลคติกเอซิด (Polylactic acid หรือ PLA) ในประเทศไทย
ซึ่งจะมีกําลังการผลิตเริ่มตน 10,000 ตันตอป และจะเพิ่มขึ้นเปน 100,000 ตันตอป
หลังจากทีม่ ีการพัฒนา PLA เกรดพิเศษในอนาคต
โรงงานผลิต PLA นี้จะไดรับการปอนมอนอเมอร lactide ที่มีความบริสุทธิ์สูง
และปราศจากการตกแตงพันธุกรรม (GMO-free) จากบริษทั Purac ซึ่งมีโรงงานผลิต
lactide อยูในจังหวัดระยอง
P L A ที่ผลิตจากโรงงานจะถูกผลิตจาก l a c t i d e ที่มคี วามบริสุทธิ์สูง
โดยใชกระบวนการผลิตที่เปนเอกลักษณซึ่งจะทําใหได PLA ที่มีความเสถียรตอความรอนสูงกวา
พลาสติกชีวภาพทัว่ ไป โดย PLA เปนพลาสติกชีวภาพทางเลือกทีใ่ ชทดแทนพอลิเมอรที่ผลิต
จากปโตรเลียม มีความเปนธรรมชาติ ปราศจากการตกแตงพันธุกรรมและสามารถยอยสลาย
ไดทางชีวภาพ PLA มีรอยเทาคารบอน (Carbon footprint) หรือปริมาณการปลดปลอยแกส
คารบอนไดออกไซดนอยเมื่อเทียบกับพอลิเมอรสวนใหญ และสามารถนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green product) ได เชน บรรจุภัณฑ เสนใย และสิ่งทอ โดยบริษัท
IVL จะเปนผูวางแผนทางการตลาดของ PLA นี้ผานเครือขายการตลาดที่มีอยูทวั่ โลก
อางอิงจาก: Omnexus by SpecialChem
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“งานประชุม Bioplastics Compounding and Process 2011”
งานประชุมใหญเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพประจําป 2554 ชื่องาน “Bioplastics
Compounding and Process 201” ซึ่งจัดโดย Applied Market Information LLC
ในระหวางวันที่ 29-30 มีนาคม 2554 ที่ผานมา ณ เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จะมีตวั แทนจากบริษทั พลาสติกชีวภาพชั้นนําเขารวมการประชุมและนําเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับคอมปาวนพลาสติกชีวภาพและกระบวนการผลิต โดยมีบริษัท The Procter
and Gamble Company and Kimberly-Clark Corporation, RTP Company, Nissei
America, Inc., FKuR Plastics Corp., Clariant International Ltd, Leistritz, Natureworks LLC, Novamont SPA, Beta Analytic, Organic Waste Systems (OWS)
และอีกมากมายเขารวมการประชุม รวมถึงวิทยากรรับเชิญจาก Michigan State
University

สําหรับบริษัทที่มารวมจัดแสดงสินคาไดแก Brabender Technologie Inc.,
Colortronic North America Inc., FKuR Plastics Corp., GALA, Kreyenborg Industries, Rio Tinto Minerals, Rhein Chemie และ CPM Century Extrusion
โดยไดมีการจัดแสดงเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมปาวนพลาสติกชีวภาพและกระบวนการผลิต
รวมถึงความเคลือ่ นไหวของการพัฒนาเกี่ยวกับพอลิเมอรชวี ภาพชนิดใหมและการ
ประยุกตใชทกี่ วางขวางขึ้น
ในงานประชุมนี้ยังมีการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองมาตรฐานพลาสติก
ชีวภาพและผลิตภัณฑจากพลาสติกชีวภาพ ซึ่งผูซ ื้อและผูผลิตจําเปนตองทราบขอมูลเพื่อ
ใชในการเลือกคอมปาวนและเครือ่ งจักรใหเหมาะสมกับการผลิต รวมถึงการประเมินวัฏ
จักรชีวิต (Life cycle analysis) และรอยเทาคารบอน (Carbon footprint) ของ
ผลิตภัณฑจากพลาสติกชีวภาพเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานขององคการอาหารและยา
(F D A )
สําหรับผลิตภัณฑที่ตอ งสัมผัสกับอาหาร การใชงานทางการแพทย
งานทางอิเล็กทรอนิกส และงานยานยนต
http://plastic.oie.go.th

อางอิงจาก: SpecialChem
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“แบคทีเรียที่เปลี่ยนพืชผักใหเปนพลาสติกชีวภาพ”

Jean-Paul Meijnen นักวิจัยจาก The Netherlands Organisation for
Scientific Research (NWO) และ Delft University of Technology (TU Delft)
ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนน้ําตาลในพืชผักผลไม และขยะทางการเกษตรใหเปน
พลาสติกชีวภาพ โดยการดัดแปรขยะชีวภาพ (Bio-waste) นําไปสูการผลิตน้ําตาล
หลากหลายชนิด เชน กลูโคส (Glucose) ไซโลส (Xylose) และ อะราไบโนส
(Arabinose) อยางไรก็ตาม แบคทีเรียที่ Meijnen ใชทดลองในปจจุบันจะยอยไดเฉพาะ
กลูโคสเทานั้น สวนน้ําตาลไซโลสและอะราไบโนส ซึ่งปริมาณน้ําตาลสวนใหญใน
ขยะชีวภาพไมถกู ยอยสลาย สงผลใหการผลิตพลาสติกจากขยะชีวภาพยังคงมีตนทุนสูง
อยู เนื่องจากขยะดังกลาวถูกใชไดไมเต็มที่ 100%
วิธีการลดตนทุนการผลิตพลาสติกชีวภาพ คือการดัดแปรใหแบคทีเรียสามารถ
ยอยน้ําตาลไซโลสและอะราไบโนสไดโดยการตัดแตงสวน DNA ที่เฉพาะเจาะจงเขาไปใน
เซลลแบคทีเรียทําใหเกิดการผลิตเอนไซมที่ชว ยในการเปลี่ยนน้ําตาลไซโลสใหเปนโมเลกุลที่
แบคทีเรียสามารถยอยไดเพื่อนําไปใชในการผลิตพลาสติกชีวภาพ
ลาสุด M e i j n e n ประสบความสําเร็จในการดัดแปรแบคทีเรียชนิด
Pseudomonas Putida S12 ที่ใชในการผลิต para-hydroxybenzoate (pHB) ซึ่งเปน
โมเลกุลชีวภาพจากน้ําตาลกลูโคส น้ําตาลไซโลส และกลีเซอรอล โดย pHB นี้เปนวัตถุดิบ
ที่ใชเปนสารกันบูดในเครื่องสําอางและยา

อางอิงจาก: Biodegradable Plastics
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“ความตองการบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพ
คาดวาจะสูงขึ้นถึง 884,000 ตัน ภายในป 2563”
จากรายงานของ Pira International มีการคาดการณวาความตองการบรรจุ
ภัณฑพลาสติกชีวภาพทั่วโลกจะสูงขึ้นถึง 884,000 ตัน ภายในป 2563 ซึ่งคิดเปนอัตรา
การเติบโต 24.9% ตอป จากป 2553-2558 และลดลงเหลือ 18.3% ตอป ใน 5 ป
ถัดไปจนถึงป 2563
พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ที่กลาวถึงในรายงานฉบับนี้ หมายถึงพลาสติกที่
ยอยสลายไดทางชีวภาพ (Biodeg r ad abl e) และพลาสติกที่ยอยสลายเปนปุยได
(Compostable) โดยอาจมาจากแหลงวัตถุดิบที่ผลิตทดแทนได (Renewable resource)
หรือผลิตทดแทนไมไดก็ได นอกจากนั้นยังรวมถึงพลาสติกที่ไมสามารถยอยสลายไดทาง
ชีวภาพแตมาจากแหลงวัตถุดิบที่ผลิตทดแทนได
โดยตามรายงานเปดเผยวา ตลาดบรรจุภัณฑมีแนวโนมความตองการบรรจุ
ภัณฑชีวภาพที่มาจากวัตถุที่ผลิตทดแทนไดและวัสดุยั่งยืนเพิ่มขึ้น
จากเดิมที่มคี วาม
ตองการบรรจุภัณฑที่มาจากพอลิเมอรที่ยอยสลายไดทางชีวภาพเทานั้น

นับจากป 2553 เปนตนมา เทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพถูกคาดการณวาจะเขา
มาสูเชิงพาณิชยมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งพลาสติกชีวภาพที่ผลิตไดโดยตรงจากวัสดุ
ธรรมชาติ เชน บริษทั Braskem มีการผลิตพอลิเอทิลีน (PE) ที่มาจากธรรมชาติ
โดยใชเอทิลีนสามารถผลิตไดจากออย ซึ่ง Pira คาดการณวา PE ที่มาจากธรรมชาตินี้
จะมีสว นแบงทางการตลาดสูงถึง 1 ใน 4 ของบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพทั้งหมด
ภายในป 2563 ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปถึง 83% นอกจากนั้น
Polyhydroxyalkanoate (PHA) ก็ถกู คาดการณวาจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปที่ 41%
อยางไรก็ดี สําหรับความตองการบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพประเภททีผ่ ลิตจากแปง
เซลลูโลส และพอลิเอสเทอร ถูกคาดวาจะมีแนวโนมลดลง
จากรายงานยังกลาวอีกวา จะมีเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑพลาสติก
ชีวภาพซึ่งจะเกิดขึ้นในอีก 10 ปถัดจากนี้ โดยหลายบริษัทไดมีการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ
โดยใชคารบอนไดออกไซดเปนวัตถุดิบซึ่งจะกลายเปนพลาสติกที่ใชในเชิงพาณิชยไดหรือไม
ขึ้นอยูกับราคาตนทุนของพอลิเมอรตัวใหมนี้นั่นเอง
อางอิงจาก:Biodegradable Plastics
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“Frito Lay ปรับปรุงถุงมันฝรั่งทอดยี่หอ SunChips
ที่ทําจากพลาสติกชีวภาพ”

หลังจาก Frito Lay ไดเปลี่ยนมาใชถุงพลาสติกชีวภาพในการบรรจุมันฝรั่ง
ทอดยี่หอ SunChips ปรากฏวาไดรับผลตอบรับจากผูบริโภคกลับมาวาถุงมันฝรั่ง
ดังกลาวมีเสียงดังเกินไป ซึ่งทางบริษัท Frito Lay ไดทําการพัฒนาถุงรุนใหมซึ่งมี
เสียงเบากวาเดิมและยังคงทําจากพลาสติกชีวภาพ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ที่ผานมา Frito Lay ไดมีการใหขอมูลผาน
ทวิสเตอร (Twitter) วาถุงมันฝรั่งทอด SunChip รสดั้งเดิมรุนใหมที่มีเสียงเบา
กวาเดิมเปน 2 เทา จะออกวางจําหนายในทองตลาดในเดือนมีนาคม

จากการรายงานของหลายสื่อพบวายอดจําหนายของมันฝรั่ง SunChip
ลดลงในชวง 18 เดือนที่ผานมาหลังจากเปลี่ยนมาใชถุงพลาสติกชีวภาพซึ่งเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมไดถูกนํามาใช
ทางบริษัท Frito Lay จึงไดพัฒนาถุงพลาสติกชีวภาพรุนใหมที่ประกอบดวย
ฟลมหลายชั้น (Multilayers) และมีการใชตัวประสานตัวใหมชวยเชื่อมระหวางฟลม
ชั้นในและฟลมชัน้ นอกของถุง โดยสามารถลดระดับความดังใหเหลือเพียง 70 เดซิเบล
เทากับเสียงดังของถุงขนมทั่วไปที่ผลิตจาก BOPP (Biaxially oriented
polypropylene) ที่เคลือบดานในดวยชั้นโลหะ ซึ่งความดัง 70 เดซิเบลนี้เทียบเทากับ
เสียงวิทยุทั่วไป จากเดิมที่ถุงพลาสติกชีวภาพมีระดับความดังถึง 85 เดซิเบลซึ่ง
เทียบเทากับเสียงดังของการจราจรบนทองถนนหรือเสียงนาฬิกาปลุกเลยทีเดียว
โดยบริษัท Frito Lay อางวา ถุงพลาสติกชีวภาพชนิดใหมนี้สามารถยอย
สลายไดทางชีวภาพภายใน 14 สัปดาห

อางอิงจาก : Omnexus by SpecialChem

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
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Disclaimer
BIOPlastics News เปนวารสารรายปกษที่จัดทําขึ้นเพื่อเสนอขอมูลขาวสารดานไบโอพลาสติก ที่มีการรวบรวมและเรียบเรียงจากแหลงตางๆ เพื่อให
เกิดความสะดวกตอผูใชงานในเว็ปไซต http://plastic.oie.go.th ทั้งนี้ทางเว็ปไซตไมมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียกับแหลงขาว จึงขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายไมวาทางตรงหรือทางออม ที่เกี่ยวเนื่องหรือเปนผลสืบเนื่องจากการนําขาวหรือขอมูลในขาวไปใช
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