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Green Innovation 
“Bioplastics” 

แทจ้รงิเปน็อยา่งไร

กระแสความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะที่
กำลังล้นโลก ทำให้พลาสติกชีวภาพกลายเป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่
ที่หลายประเทศให้ความสนใจในการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเพื่อ
อนาคต และได้มีการประยุกต์ใช้พลาสติกชีวภาพในด้านต่าง ๆ อย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถุงพลาสติกชีวภาพ แต่ขณะเดียวกัน  
ผู้บริโภคกำลังสับสนกับชนิดของพลาสติกที่สลายได้ ซึ่งมีทั้งพลาสติก
ชีวภาพที่ได้มาตรฐาน และที่แอบอ้างว่า เป็นพลาสติกที่สลายตัวได้ตาม
ธรรมชาติ บทความนี้จะชี้ให้เห็นความแตกต่างของพลาสติกสองชนิด ซึ่ง
จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย 
เป็นอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตอย่างแท้จริง  

 
 

   >>  พลาสตกิชวีภาพชนดิใดทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
 
พลาสติกชีวภาพ (bioplastics) นับเป็นสุดยอดนวัตกรรมด้าน

ผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ที่ทันสมัยต่อกระแสต้านภาวะโลกร้อนเป็นอย่างยิ่ง 
เมื่อศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี และการผลักดันนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศแล้วจะพบว่า การพัฒนาพลาสติก

ชีวภาพตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักของกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
เนื่องจากพลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ (biodegra-

dable plastics หรือ compostable plastics) เป็นวัสดุที่มี
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่มูลค่าของการผลิต 

การนำมาใช้งาน ตลอดจนถึงการกำจัด โดยสามารถผลิต
ได้จากวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สามารถ
ปลูกขึ้นใหม่ทดแทนได้ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด หรือ

อ้อย 
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นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิต
พลาสติกชีวภาพ ยังใช้พลังงานและทำให้เกิด
ก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่า พลาสติกธรรมดาถึง
ร้อยละ 20 ประการสำคัญที่สุด ที่เป็นจุดเด่น
ของพลาสติกชีวภาพ คือ ในกระบวนการกำจัด
หลังการใช้พลาสติกชนิดนี้แล้ว สามารถแตก
สลายทางชีวภาพ (biodegradable) ได้อย่าง
สมบูรณ์ เพราะจะถูกจุลินทรีย์ในธรรมชาติ  
ใช้เป็นอาหารและย่อยสลายกลายเป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และมวลชีวภาพ ซึ่ง
พืชสามารถนำกลับไปใช้ในการสังเคราะห์แสง 
เพื่อหมุนเวียนกลับมาผลิตแป้งหรือน้ำตาลใน
มันสำปะหลัง หรืออ้อยได้ต่อไป  

ด้วยคุณสมบัติในการสลายตัวทาง
ชีวภาพได้ดังกล่าว ทำให้ประเทศในทวีปยุโรป
หลายประเทศผลักดันนโยบายเพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการนำพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ
มาใช้ เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกที่ เหลือ
ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมจำนวนมากขึ้นทุกปี 
ดังจะเห็นได้จากปริมาณการผลิตพลาสติก
ของโลกในขณะนี้ไม่ต่ำกว่าปีละ 200 ล้านตัน 
โดยคิดเป็นปริมาณการบริโภคของประชากร
โลกสูงถึง 100 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในขณะที่
ขยะพลาสติกดังกล่าว สามารถหมุนเวียนกลับ
มาใช้ประโยชน์ใหม่ได้เพียงร้อยละ 30  

เป้าหมายดังกล่าวอีกประการหนึ่ง
ของนโยบายของสหภาพยุโรป คือ ต้องการที่
จะลดพื้นที่บ่อฝังกลบขยะลงให้ได้ร้อยละ 65 
ในปี พ.ศ.2559 หรือในประเทศฝรั่งเศสเริ่มมี
กฎหมายให้บังคับใช้ถุงพลาสติกที่สลายตัวได้
ทางชีวภาพตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 โดยมุ่งเป้าให้
เกิดการคัดแยกขยะอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำ
กลับไปใช้ฟื้นฟูคุณภาพของดินในธรรมชาติได้
เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดการ
คัดแยกขยะดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดพื้นที่
ที่ใช้ถมขยะลงได้แล้ว ยังช่วยลดปริมาณก๊าซ

พร้อมทั้งในด้านวัตถุดิบ มาตรฐานผลิตภัณฑ์
พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ นโยบาย
สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนา
เทคโนโลยีและการลงทุนผลิตตั้ งแต่ เม็ด
พลาสติกชีวภาพ จนถึงผลิตภัณฑ์พลาสติก
สลายตัวได้ทางชีวภาพ เช่น ถุงใส่สินค้า ถุงใส่
ขยะ บรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ รวมถึงพลาสติก
ชีวภาพที่มีความคงทนแข็งแรง เช่น ชิ้นส่วน
ในรถยนต์ หรือในอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี 

 
  
 >> ขอ้แตกตา่งระหวา่งพลาสตกิ
 สลายตวัไดท้างชวีภาพ
 (biodegradableplastics)และ
 พลาสตกิสลายตวัไดช้นดิอ๊อกโซ
 (oxo-degradable plastics)  

 
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น จึง

ได้มีการกำหนดมาตรฐานพลาสติกสลายตัว
ได้ทางชีวภาพ เพื่อใช้อ้างอิงและรับรองคุณ-
สมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกันใน

มีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดขึ้นจาก
การเน่าสลายตัวของขยะสด ๆ ในกองขยะ
ระบบปิด ในขณะเดียวกัน น้ำในขยะสดที่อยู่
ในถุงพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพจะ
สามารถระเหยออกไป ทำให้น้ำหนักของขยะ
ลดลง และก๊าซออกซิเจนที่สามารถซึมผ่าน
เข้าในถุงพลาสติก ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการหมักปุ๋ยอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้น  

องค์การที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมใน
ยุโรป เช่น กลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่สลายตัวได้ทาง
ชีวภาพ และองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหราช-
อาณาจักร รวมทั้งสมาคมพลาสติกชีวภาพ
แห่งยุโรป จึงได้ประกาศนโยบายที่ชัดเจนใน
การสนับสนุนให้มีการใช้ถุงพลาสติกสลายตัว
ได้ทางชีวภาพ ในการคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อ
นำมาทำเป็นปุ๋ยหมักเทศบาล หรือปุ๋ยหมัก
อุตสาหกรรม เพื่อช่วยลดจำนวนบ่อฝังกลบ
ขยะแบบเปิด ที่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งเป็น
ก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหา
โลกร้อน และปุ๋ยหมักนี้จะถูกนำกลับไปฟื้นฟู  
คุณภาพดินได้ดียิ่งขึ้น  

สำหรับประเทศไทยในขณะนี้ คณะ
รัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 
2551 มอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่ง
ชาติ ดำเนินการบริหารจัดการแผนที่นำทาง

แ ห่ ง ช า ติ ก า ร พั ฒ น า อุ ต ส า ห ก ร ร ม
พลาสติกชีวภาพ พ.ศ.2551-2555 โดย
เห็นชอบในหลักการและอนุมัติกรอบ

วงเงินงบประมาณจำนวน 1,800 ล้านบาท 
เพื่ อขับ เคลื่ อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพของประเทศไทยให้มีความ
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1. การแตกสลายทางชีวภาพ ใน
ขั้นสุดท้ายโดยใช้ออกซิ เจนนั้นจะทำให้
คาร์บอนอินทรีย์ในพลาสติกสลายตัวได้ทาง
ชีวภาพเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของคาร์บอนอินทรีย์ใน
สารอ้างอิงเชิงบวก ภายในระยะเวลาไม่เกิน 
180 วัน  

2. การแตกเป็นส่วน หลังการหมัก
ทางชีวภาพ (disintegration) ภายใต้ภาวะ
ควบคุมเป็นเวลา 84 วันนั้น พลาสติกสลายตัว
ได้ทางชีวภาพที่ยังคงเหลือเมื่อร่อนผ่านร่อง
ตะแกรงขนาด 2.0 มิลลิเมตร ต้องเห็นชัดเจน
ว่า ไม่แตกต่างจากวัสดุอินทรีย์ในปุ๋ยหมักที่ได้ 
และต้องมีปริมาณไม่เกินร้อยละ 10 ของ
พลาสติกตั้งต้น  

3. ความปลอดภัยต่อการเจริญ
เติบโตของพืช พลาสติกสลายตัวได้ทาง
ชีวภาพที่ผ่านการหมักชีวภาพแล้ว ต้องไม่มี
ผลเสียต่อปุ๋ยหมักในการช่วยให้พืชเจริญ
เติบโต โดยต้องมีปริมาณสารอินทรีย์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนักแห้ง ไม่มีโลหะ 
และสารพิษที่ควบคุมเกินปริมาณที่กำหนด 
ได้แก่ สังกะสี ทองแดง นิกเกิล แคดเมียม 
ตะกั่ว ปรอท โครเมียม โมลิบดีนัม ซีลีเนียม 
สารหนู และฟลูออรีน  

สำหรับพลาสติกแตกสลายได้ชนิด  
อ๊อกโซ โดยกระบวนการแตกสลายด้วยปฏิกิริ-
ยาออกซิเดชัน หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า Oxo-
Degradable Plastics นั้น ไม่ได้เป็นพลาสติก
สลายตัวได้ทางชีวภาพ ซึ่งสามารถตรวจสอบ
คุณภาพได้ตามมาตรฐานสากลของ ISO 
17088 หรือ EN 13432 เพื่อรับรองและยืนยัน
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่เป็นพลาสติก
ที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกทั่วไป เช่น พอลิเอทิลิน 

ระดับนานาชาติ เช่น มาตรฐาน EN 13432 
เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายใน
สหภาพยุโรป เพื่อใช้กำหนดวิธีทดสอบบรรจุ-
ภัณฑ์ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ และสามารถ
นำไปใช้ในกระบวนการหมักปุ๋ยอินทรีย์  

สำหรับในประเทศไทย สำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วม
กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กำลัง
ยกร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัว
ได้ทางชีวภาพ โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล 
ของ ISO 17088 : 2008 (specification for 
compostable plastics) ซึ่งได้กำหนดนิยาม
ของพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพได้อย่าง
ชัดเจนว่าเป็น “พลาสติกที่เมื่อผ่านกระบวน-
การหมักทางชีวภาพแล้วจะได้ก๊าซคาร์บอน-
ไดออกไซด์ น้ำ สารประกอบอนินทรีย์ มวล
ชีวภาพ และต้องไม่ทิ้งสิ่งที่มองเห็นด้วยตา
เปล่า สิ่งแปลกปลอม หรือสารพิษหลงเหลือ
ไว้” 

ทั้งนี้มาตรฐานดังกล่าวจะถูกนำมา
ใช้เพื่อรับรองคุณสมบัติของพลาสติกสลายตัว
ได้ทางชีวภาพ เพื่อให้สามารถนำกลับคืนมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยผ่านการหมักทาง
ชีวภาพเช่นเดียวกับการหมักปุ๋ยในโรงหมัก
ของอุตสาหกรรมหรือของเทศบาล ซึ่งต้องมี
การจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้ภาวะ
แวดล้อมที่เหมาะสมของอุณหภูมิ ปริมาณน้ำ 
ออกซิเจน และอัตราส่วนของคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจน เป็นต้น  

พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ 
จะแตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ก่อน และแตกสลายทาง
ชีวภาพกลายเป็นปุ๋ยหมักในอัตราเทียบได้กับ
เศษหญ้า ถุงกระดาษคราฟท์ หรือเศษอาหาร 
ภายใต้ข้อกำหนดที่สำคัญ ดังต่อไปนี้  
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(polyethylene, PE) ที่ผสมสารเติมแต่งทาง
เคมี ซึ่งอาจจะประกอบด้วยโลหะหนัก เช่น 
โคบอลต์ หรือโครเมียม ที่มีคุณสมบัติเป็นสาร
เร่งให้เกิดปฏิกิริยาที่มีออกซิเจนในบรรยากาศ
เข้าร่วมด้วย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครง-
สร้าง โมเลกุลของพลาสติกและแตกสลายได้
อย่างต่อเนื่องเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ ทางกายภาพ 
ซึ่งยังคงตกค้างหลงเหลือ อยู่ในสิ่งแวดล้อม 
โดยที่ไม่มีหลักฐานใด ๆ ยืนยันได้ว่า สามารถ
สลายตัวได้ทางชีวภาพหมดอย่างสมบูรณ์  

ชิ้นพลาสติกเล็ก ๆ ชนิดอ๊อกโซ จำนวน
มากเหล่านี้ รวมทั้งโลหะหนักจะฟุ้งกระจาย
และถูกสะสมเข้าไปอยู่ในสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจก่อ
ให้เกิดสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น สารก่อ
มะเร็ง หรือก่อเกิดผลเสียต่อระบบสืบพันธุ์ 
นอกจากนี้ เศษพลาสติกดังกล่าว สามารถดูด
ซึมสารเคมีอันตรายชนิด DDT (dichlorodi-
phenyltrichloroethane) และ PCBs (poly-
chlorinated biphenyls) ซึ่งปัจจุบันได้มีการ
ประกาศเลิกใช้แล้ว แต่ยังคงตกค้างกระจาย
อยู่ในสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสลายตัวได้ช้า ดัง
นั้นเศษพลาสติกอ๊อกโซจะทำให้ความเข้มข้น
ของสารเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่มีอยู่ในธรรม-
ชาติได้ถึงล้านเท่า ซึ่งเป็นเสมือนระเบิดสาร
เคมีที่มีพิษที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อคุณภาพ
ของดิน และสิ่งมีชีวิต  

ในอีกด้านหนึ่ งของการแยกขยะ
พลาสติกธรรมดาที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ 
(recycle) สารเติมแต่งในพลาสติกอ๊อกโซจะ
ไปทำลายคุณภาพการเสถียรตัวของพลาสติก
รีไซเคิล จึงทำให้คุณสมบัติเสียไป ไม่เหมาะที่
จะนำมาปนกับพลาสติกที่ต้องการนำกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ ดังนั้นในขณะนี้จึงยังไม่มี
หน่วยงานไหนที่สามารถออกมาตรฐานเพื่อใช้
รับรองว่า พลาสติกแตกสลายได้ชนิดอ๊อกโซ 
สามารถสลายตัวเป็นปุ๋ยหมักได้อย่างสมบูรณ์ 
และไม่เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมเช่นเดียว
กับพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ  

ดังนั้น ผู้ผลิต และผู้บริโภคจึงควร
ตระหนักถึงการเลือกใช้พลาสติกสลายตัวได้
ทางชีวภาพที่ถูกต้อง มากกว่าการคำนึงถึง
ด้านราคา และรายได้จากธุรกิจเป็นหลักแต่
เพียงอย่างเดียว เพราะท่านอาจะกลายเป็นผู้
สร้างมลพิษเพิ่มขึ้นให้สิ่งแวดล้อมโดยรู้เท่าไม่
ถึงการณ์ ซึ่งอาจตรงกันข้ามกับความตั้งใจ
เดิมที่ต้องการช่วยปกป้อง และฟื้นฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง  
ต่อไป  


