โอกาสทางการตลาดของบรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพ
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสาคัญและมีมาตรการบังคับใช้ เพื่อแก้ไขหรือลดปัญหา
ดังกล่าว ประเทศผู้นาหลายประเทศได้ ร่วมรณรงค์และร่างกฎหมายเกี่ยวกับการใช้พลังงานและการพัฒนาแบบยั่งยืน
การใช้พลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable plastics) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทีค่ วบคู่ไป
กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน ซึ่งแนวทางนี้ได้รับความนิยมมากกว่าการรีไซเคิลหรือการนาพลาสติกโภค
ภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ ซึ่ง มีการปนเปื้อนสูง และไม่สะดวกต่อการเก็บและทาความสะอาด อีกทั้งพลาสติกรีไซเคิลยังมี
สมบัติด้อยลงอีกด้วย
คาว่า “พลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพ” มีความหมายครอบคลุมถึงพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีว ภาพ
(Compostable bioplastics) กล่ าวคือในกระบวนการสลายตัว ทางชีวภาพเริ่มต้นจากกระบวนการแตกสลายทาง
ชีวภาพ (Biodegradation) ซึ่งเป็นขั้นตอนการแตกสลายของวัสดุจนมีขนาดเล็กและละเอียด โดยอาศัยจุลินทรีย์หรือ
แสงแดดและก๊าซออกซิเจน หลังจากนั้นเศษพลาสติกบางประเภทเท่านั้นที่สามารถถูกย่อยสลายต่อด้วย จุลินทรีย์หรือ
compostable ที่เรียกว่ากระบวนการหมักทางชีวภาพ จนได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสารชีวมวล
(Biomass)1 โดยนิยามตาม ISO 472:1988 พลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพ คือ พลาสติกที่ได้รับการออกแบบให้เกิด
การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีอย่างเด่นชัดภายใต้สภาวะแวดล้อมจาเพาะ ที่ก่อให้เกิดการสู ญเสี ยสมบัติ บาง
ประการ ซึ่งอาจแตกต่างกันด้วยวิธีการประเมินและทดสอบตามมาตรฐานที่เหมาะสมสาหรับพลาสติกและการใช้งาน
ภายใต้ช่วงเวลาที่กาหนด เพื่อบ่งชี้ว่าเป็นพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพหรือไม่ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
เคมีจะต้องมาจากการกระทาของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับสาหรับการทดสอบพลาสติก
แตกสลายได้ทางชีวภาพ ได้แก่ มาตรฐาน ISO (International Orgaization for Standardization) มาตรฐาน ASTM
(American Society for Testing and Materials) มาตรฐาน DIN (Deutsches Institut für Normung or German
Institute for Standardi-zation) มาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standard) มาตรฐาน ORCA (Organic
Reclamation and Composting Association, Belgium) และมาตรฐาน ISR (Institute for Standards Research)
พลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพถูกนาไปใช้ประโยชน์ในหลายอุตสาหกรรม โดยการใช้ประโยชน์ด้านบรรจุ
ภัณฑ์พบมากที่สุดสูงถึง ร้อยละ 66.5 ดังรูปที่ 1 (ข้อมูลจากการวิเคราะห์เมื่อปี พ.ศ. 2556 ที่ได้จากการคาดการณ์ ช่วง
ระยะเวลา 5 ปี) บรรจุภัณฑ์อาหารแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง หรือ Disposal food packaging ได้ครองส่วนแบ่งทาง
ตลาดเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ เนื่องจากพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพเหล่านี้ สามารถแตกสลายได้พร้อมกับเศษอาหาร
โดยไม่จาเป็นต้องผ่านการคัดแยก ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการจัดการขยะ รวมไปถึงช่วยลดปริมาณขยะที่ถูกทิ้งลงบน
ดินอีกด้วย2
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รูปที่ 1 แผนภูมิวงกลมแสดงการนาพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ใน พ.ศ. 2559
คาดการณ์ โ ดยบริ ษั ท MarketsandMarkets (Market Research Company and Consulting Firm) เมื่ อ วั น ที่ 1
มิถุนายน 2556
โดยทั่วไปวัสดุที่สามารถนามาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพ คือ พลาสติก และกระดาษ ซึ่งบรรจุ
ภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์แข็งตัวและคงรูป (Rigid packaging) เช่น แก้ว ขวด
ถาด เป็นต้น โฟมเม็ดกันกระแทก (Loose-fill packaging) ถุงพลาสติก (Compostable bags) และ ฟิล์มต่างๆ ตัวอย่าง
ของบรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแสดงดังรูปที่ 2

www.biomasspackaging.com

www.copybook.com

รูปที่ 2 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพ
พลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นและใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ ได้แก่ พอลิ
แลคติกแอซิด (PLA) พลาสติกฐานสตาร์ช และพอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอต (PHA)3 เนื่องจากพลาสติกเหล่านี้มีจุดเด่น
ในด้านแหล่งวัตถุดิบทางธรรมชาติ ความแข็งแรง และราคาต้นทุน อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ ปัจจุบัน
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ยัง มีก ารพั ฒ นาพลาสติ ก โภคภัณ ฑ์จ ากวั ส ดุตั้ งต้ น ที่ม าจากธรรมชาติ เพื่ อให้ ได้ พ ลาสติก ฐานชีว ภาพ (bio-based
plastics) เช่ น Bio-based polyethylene terephthalate (Bio-PET) ซึ่ ง โดยทั่ ว ไป PET จะถู ก สั ง เคราะห์ ขึ้ น ด้ ว ย
ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชั่นและพอลิเมอไรเซชั่นแบบควบแน่นจากวัสดุตั้งต้นที่เป็นผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ได้แก่ monoethylene glycol (MEG) ร้อยละ 30 และ purified terephthalic acid (PTA) ร้อยละ 70 แต่ในปัจจุบัน
วัสดุตั้งต้นเหล่านี้สามารถผลิตได้จากแอลกอฮอล์ซึ่งได้จากกระบวนการหมักของน้าตาลจากอ้อย รูปที่ 3 แสดงที่มาของ
Bio-MEG และ Bio-PTA ซึ่งใช้เป็ น วัส ดุตั้งต้น ในการผลิ ตเรซิน Bio-PET4 โดย Bio-MEG ผลิ ตจากเอทานอลที่เป็ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกระบวนการหมั ก น้ าตาล 5 ในขณะที่ Bio-PTA เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง paraxylene (PX) ที่ ไ ด้ จ าก
isobutanol ซึ่งได้จากกระบวนการ Aqueous Catalytic Reforming เพื่อเปลี่ยนน้าตาลจากพืชผลทางการเกษตรให้
เป็ น สารประกอบไฮโดรคาร์ บ อน 6 หรื อ การดั ด แปรทางพั น ธุ ก รรมของแบคที เ รี ย ด้ ว ยเอนไซม์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ก๊ า ซ bio
isobutene7 เป็นต้น

รูปที่ 3 การผลิตขวดพลาสติกจาก 100% Bio-PET (ข้อมูลสงวนลิขสิทธิ์โดย © Virent 2012, ดัดแปรข้อมูล
จาก http://www.thecoca-colacompany.com/citizenship/plantbottle_basics.html)
ภาวะตลาดของบรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพ
หากมองในภาพรวมโดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายและนโยบายของภาครัฐ ประเทศในแถบอเมริกา
เหนือและยุโรปมีการตื่นตัวและตระหนักถึงประโยชน์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพอย่าง
เห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบรรจุภัณฑ์
อย่างไรก็ตาม ตลาดบรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพในปัจจุบันยังถือว่าเป็นตลาดใหม่ แต่มีแนวโน้มในการ
เติบโตค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์อัตราการเติบโตในอนาคตของตลาดบรรจุภัณฑ์ แตกสลายได้ทาง
ชีวภาพทั่วโลกในระหว่างปี พ.ศ. 2556-2562 ซึ่งถูกเผยแพร่ไว้ที่ RnRMarketResearch.com ได้คาดการณ์ว่า อัตรา
การเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR)* อยู่ที่ร้อยละ 18.05 โดยครอบคลุมบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกและกระดาษ เพื่อการ
นาไปใช้งานทางด้านอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว และอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีการสารวจพบว่า
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพมากที่สุดและมีอัตราการเติบโตของตลาดสูง
ที่สุดอีกด้วย สาหรับในสหภาพยุโรป ตลาดบรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพที่สาคัญ ได้แก่ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์
สหราชอาณาจักร และเยอรมนี โดยในขณะนี้บรรจุภัณฑ์อาหารมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด และส่วนมากผลิตจาก
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กระดาษและพลาสติก โดยมากกว่าร้อยละ 40 ของบรรจุภัณฑ์อาหารมาจากบรรจุภัณฑ์ กระดาษ และมากกว่าร้อยละ
70 ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดมาจากพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพ สาหรับ ตลาดถัดไปที่คาดว่าจะมีการเติบโต
ของบรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพมากที่สุดในอนาคตอันใกล้ คือ บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม8

http://www.greenerpackage.com/compost_biodegrade/compostable_film_coffee_packs

รูปที่ 4 ถุงบรรจุเมล็ดกาแฟแบบใหม่จากพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพ 100% ของประเทศอิตาลี
นอกจากนี้ประเทศในแถบยุโรปได้ออกกฎหมายอย่างชัดเจนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในการรณรงค์ให้ใช้บรรจุ
ภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพอย่างจริงจัง ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการนาเข้าบรรจุภัณฑ์ของประเทศใน
อนาคต เช่น รัฐบาลฝรั่งเศสได้ออกกฎหมายบังคับให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติก แตกสลายได้ทางชีวภาพหรือจาก
วัสดุที่มาจากธรรมชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป เช่น ถุงหูหิ้วที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไปสาหรับบรรจุผักและ
ผลไม้ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับจดหมายธุรกิจ จะต้องแตกสลายได้ทางชีวภาพหรือมาจากวัสดุธรรมชาติเท่านั้น
เป็นต้น9
จากการประชุม European Bioplastics Conference ครั้งที่ 10 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน 2558 ได้ยืนยันแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพในเชิงบวก ถึงแม้ว่า
ราคาน้ามันได้ปรับตัวลดลง ซึ่งร้อยละ 70 ของพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพที่ผลิตได้ทั้งหมดถูกนาไปใช้ในบรรจุ
ภัณฑ์ โดยการขยายตัวของตลาดนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณพืชผลทางการเกษตรจาพวกแป้งที่ใช้เป็นอาหาร ใช้
เลี้ยงสัตว์ หรือใช้ในการผลิตพลังงานชีวภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
เพิ่ มขึ้ น อย่ า งเห็ น ได้ ชัด 10 และจากการวบรวมข้ อมู ล ของสถาบัน Institute for Bioplastics and Biocomposites
(IfBB) และ nova-Institute ได้แสดงให้เห็นว่าพลาสติกฐานชีวภาพ (bio-based plastics เช่น Bio-PET และ Bio-PE)
จะเป็นตัวขับเคลื่อนสาคัญ ในตลาด ในขณะเดียวกันปริมาณการผลิต PHA จะเพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบ 2 เท่าในปี พ.ศ.
2562 เนื่องจากนโยบายการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทั้งในประเทศแถบเอเชียและอเมริกา10
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https://www.scbeic.com/en/detail/product/467

รู ป ที่ 5 แผนภู มิว งกลมแสดงก าลั ง การผลิ ตพลาสติ ก แตกสลายได้ ทางชี ว ภาพทั่ ว โลกและการนาไปใช้ ใ น
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2557 (ซ้าย) และ การนาพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพและพลาสติกฐานชีวภาพ
ไปใช้ ใ นด้ า นต่ า งๆ (ขวา) วิ เ คราะห์ โ ดย SCB Economic Intelligence Center (EIC) โดยอาศั ย ฐานข้ อ มู ล จาก
European Bio plastics รายงานเมื่อวันที่ 8 มกราคม 255711
ปัจจุบันเม็ดพลาสติกชีวภาพที่มักนามาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกมากที่สุด คือ Polylactic acid (PLA) ซึ่ง
มีปริมาณการผลิตสู งถึงรอยละ 45.1 ของเม็ดพลาสติกชีว ภาพทั่วโลก 12 ขณะนี้ประเทศไทยยัง ไม่มีโรงงานผลิตเม็ด
พลาสติกชีวภาพเชิงพาณิชย์ ผูประกอบการที่ผลิตหรือขึ้นรูปผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพจึงจาเป็นตองพึ่งพาการนาเข้า
เม็ดพลาสติกชีวภาพจากตางประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 ไทยมีการนาเข้าเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด PLA ปริมาณ 687 ตัน
คิดเป็นมูลค่า 67 ล้านบาท13 (รูปที่ 6) โดยมีการนาเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกาสูงเปนอันดับหนึ่งถึงร้อยละ 69.8
ถึงแม้ว่าการนาเข้าเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิดนี้ จะมีไมมากนักเมื่อเทียบกับเม็ดพลาสติกทั่วไป แตก็มีอัตราการเติบโตที่
สูงขึ้นอย่างตอเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 43.5 ต่อปี นับจากป พ.ศ. 2554 ซึ่งมีมูลคาการนาเข้าอยูที่ 29.7
ล้านบาท เมื่อปี พ.ศ. 2558 มีอัตราการเติบโตสูงกว่าร้อยละ 60 และมีการนาเม็ดพลาสติกชีว ภาพ PLA ที่นาเข้ามาขึ้น
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ บรรจุภัณฑ์ แผ่นและฟิล์มพลาสติก มากถึงร้อยละ 99.1 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้เกือบทั้งหมดถูกส่งออก
ไปยังตลาดต่างประเทศ ส่วนการส่งออกในรูปของเม็ดพลาสติกชีวภาพ ชนิด PLA ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้มีปริมาณเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งมีปริมาณต่ากว่าร้อยละ 1.0
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รูปที่ 6 แผนภูมิแสดงปริมาณ มูลค่า และอัตราการขยายตัวของการนาเข้าเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด PLA ระหว่าง พ.ศ.
2554-2558 รวบรวมข้อมูลโดยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โดยอาศัยฐานข้อมูลสถิติการนาเข้าส่งออก กรมศุลกากร13
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานของพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
การขยายตัวของอุตสาหกรรมของบรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพในประเทศไทยมีอุปสรรคซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็นหัวข้อได้ดังนี้
1. การขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพของผู้บริโภค รวมไปถึงประโยชน์ที่
จะได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพ
2. ราคาของบรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพที่สูงกว่าบรรจุภัณฑ์โดยทั่วไป ทั้งนี้ ปัจจัยหนึ่งมาจากต้นทุน
ของพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพมีราคาสู งกว่าพลาสติกโภคภัณฑ์ ประมาณ 2-3 เท่า และในอดีตประเทศ ไทยต้อง
นาเข้าเม็ดพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพจากต่างประเทศทั้งหมด ซึ่ งพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังให้ความสาคัญ
กับราคาเป็นหลัก
3. สมบัติบางประการของพลาสติก แตกสลายได้ทางชีวภาพในปัจจุบันอาจไม่เหมาะสาหรับการนาไปใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์บางประเภท (ตารางที่ 1) เช่น อัตราการซึมผ่านของไอน้าหรือความชื้นและก๊าซออกซิเจนที่ค่อนข้างสูงทาให้
อาหารเกิดกลิ่นหืนหรือมีอายุการเก็บสั้น ความยืดหยุ่นและความคงตัวของถุงพลาสติก แตกสลายได้ทางชีวภาพ การคง
รูปและการดูดความชื้นของบรรจุภัณฑ์ที่มีส ตาร์ชเป็นองค์ประกอบ เป็นต้น ทาให้ต้องมีการเติมสารเติมแต่งเพื่อให้ได้
บรรจุภัณฑ์ที่มีสมบัติดีเทียบเท่าบรรจุภัณฑ์ทั่วไป ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวสูงขึ้นตามไปด้วย
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ตารางที่ 1 สมบัติเชิงกลและอัตราการซึมผ่านของไอน้าและก๊าซออกซิเจนของพลาสติกโภคภัณฑ์และพลาสติก
แตกสลายได้ทางชีวภาพ

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพ
เนื่องจากสมบัติของพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพยังคงมีข้อจากัดและส่งผลกระทบต่อการนาไปขึ้นรูปเป็น
บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย ทาให้จนถึงปัจจุบันนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาสมบัติพร้อม
กับ การลดต้นทุน การผลิตของบรรจุ ภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีว ภาพให้ อยู่ในระดับที่สามารถนาไปใช้งานได้จริงและ
สามารถใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์ทั่วไปได้อย่างสมบูรณ์ งานวิจัยส่วนใหญ่ได้อาศัยปฏิกิริยาทางเคมีและเทคนิคกระบวนการ
ขึ้นรูปมาใช้ในการพัฒนาสมบัติของวัสดุแตกสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อนาไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ ทดแทน ยกตัวอย่างเช่น
คณะวิ จั ย ในโครงการ DibbioPack (Development of injection and blow extrusion molded BIOdegradable
and multifunctional PACKages by nanotechnology) ก าลั ง พั ฒ นากลุ่ ม พอลิ เ มอร์ ไ ฮบริ ด ที่ มี ชื่ อ ทางการค้ า ว่ า
“ORMOCER®s” หนึ่งในพอลิเมอร์กลุ่มนี้ที่กาลังอยู่ในขั้นทดลองในห้อง ปฏิบัติการและถูกนาไปทดลองผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม คือ bioORMOCER® (รูปที่ 7) ซึ่งประกอบด้วยไคโตซานและเซลลูโลสเป็นวัสดุฐานและถูกดัดแปรทางเคมี
ด้วยซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีสมบัติสกัดกั้นการซึมผ่านของน้าและก๊าซได้ดี วัสดุ bioORMOCER® ที่พัฒนาได้นั้นสามารถ
เคลือบลงบนผิวฟิล์มพลาสติกชีวภาพด้วยเทคนิคลูกกลิ้ง (roll-to-roll process)14

http://www.fraunhofer.de

รูปที่ 7 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของฟิล์มพลาสติกชีวภาพที่เคลือบด้วย bioORMOCER®
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โครงการหน่วยปฏิบั ติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร (Special
Research Unit: Bio-based Materials Innovation for Agro-Industry) ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพ (รูปที่ 8) จากวัสดุผสม
ฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ ช นอกจากนี้ คณะวิจัยยังได้เสริมแรงวัสดุดังกล่าวด้วยเส้นใยธรรมชาติประเภทต่างๆ เช่น
ป่าน ปอ และเซลลูโลส เป็นต้น ซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติสามารถใช้แทนเส้นใยแก้วที่ใช้อยู่ทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาสมบัติ
เชิงกล ลดอัตราการดูดซับความชื้น เพิ่มการทนความร้อน และลดการหดตัว ขณะขึ้นรูปของวัสดุผสมฐานเทอร์โ ม
พลาสติกสตาร์ช มีข้อได้เปรียบทั้งในเรื่องของน้าหนัก และการยึดติดระหว่างเส้นใยธรรมชาติและเมทริกซ์ของเทอร์โม
พลาสติกสตาร์ช ส่งผลต่อการพัฒนาสมบัติเชิงกลของเมทริกซ์ดังกล่าว15

http://www.rdi.ku.ac.th/kasetresearch52/03-foods/rungrong/food_00.html

รูปที่ 8 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผลิตจากเรซินพลาสติกชีวฐาน เช่น จานรองแก้ว ถาด ถ้วย เป็นต้น
อย่างไรก็ตามการเลือกลักษณะการใช้งานหรือ applications ให้เหมาะสมกับสมบัติของพลาสติกแตกสลายได้
ทางชีวภาพและกระดาษก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของวัสดุ เช่น การนาบรรจุภัณฑ์แตก
สลายได้ทางชีวภาพไปใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทใช้แล้วทิ้งหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานสั้น แต่มีอัตราการ
บริโภคที่ค่อนข้างสูง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจัดการขยะที่ทิ้งลงดิน ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ แตกสลายได้ทางชีวภาพที่มีวาง
จาหน่ายอย่างแพร่หลายแล้วในประเทศไทย เช่น แก้ว กล่องบรรจุอาหาร ถุงเพาะชา เป็นต้น16
การส่งเสริมและผลักดันอุปสงค์ของพลาสติกชีวภาพภายในประเทศ
สาหรับแนวทางที่ช่วยส่งเสริมและผลั กดันให้ผู้บริโภคภายในประเทศไทยหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ แตกสลายได้ทาง
ชีวภาพ สามารถแบ่งเป็นประเด็นสาคัญได้ดังนี้
1. การตระหนักถึงความสาคัญของบรรจุภัณฑ์
1.1 ประเทศไทยควรมีการรณรงค์ให้ผู้บริโภคเล็งเห็นความสาคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความรู้
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุแตกสลายได้ทางชีวภาพ และการนาวัสดุดังกล่าวไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึง
การปลูกฝังให้ผู้บริโภคร่วมมือกันแยกขยะเพื่อง่ายต่อการจัดการขยะต่อไป17
1.2 การโฆษณาทีส่ ่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพ โดยกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจ ที่ได้
มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม การออกแบบและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและ
การคานึงถึงความสะดวกในการหาซื้อบรรจุภัณฑ์เหล่านี้17
2. ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์
2.1 การนาบรรจุภัณฑ์ไปใช้กับสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สาคัญหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ด้าน
สุขภาพของผู้บริโภคซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงโดยส่วนใหญ่
2.2 การลดการพึ่งพาเม็ดพลาสติกชีวภาพที่นาเข้าจากต่างประเทศ และการใช้วัสดุ ธรรมชาติที่มีภายใน
ประเทศทดแทน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยเทคโนโลยีในการพัฒนาวัสดุและการขึ้นรูปเพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ แตกสลายได้ทาง
ชีวภาพที่สามารถใช้ทดแทนและแข่งขันได้ในตลาด11
3. นโยบายจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
©PACKAGING INDUSTRIAL INTELLIGENCE UNIT

8

3.1 การออกมาตรการในการรณรงค์อย่างจริงจังให้ผู้บริโภคในประเทศลดการใช้บรรจุภัณฑ์ทั่วไปจาก ปิโตร
เคมี เช่น การลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการค้าปลีกที่ต้องแบกภาระทางต้นทุน ที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการใช้บรรจุ
ภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพ การสนับสนุนเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่าในการลงทุนทั้งทางด้านพลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่
แตกสลายได้ทางชีวภาพ เป็นต้น12
3.2 การกระตุ้น การส่งออกบรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีว ภาพและผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
ขณะนี้ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้เริ่มบังคับใช้ผ ลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุฐานชีวภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีในการ
ขยายตลาดและการก้าวสู่ความเป็นผู้นาทางด้านพลาสติกชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน11
3.3 การจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
ระเบียบข้อบังคับของหน่วยปฏิบัติการ และการออกเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุ แตกสลายได้ทางชีวภาพให้
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ12
3.4 การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยและเร่ง รัดการพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมการ
ลงทุนของภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้าไปจนถึงปลายน้าทั้งในระดับประเทศและสากลอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยเกื้อหนุนและโอกาสทางการตลาด
1. ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานการผลิตพลาสติกชีวภาพได้ในอนาคตโดยมีปัจจัย
สนับสนุนที่สาคัญ คือ ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบชีวมวล โดยเฉพาะมันสาปะหลังและอ้อย (ปริมาณผลผลิตต่อปี
โดยเฉลี่ยมากเกินความต้องการของตลาดทั้งบริโภคภายในประเทศและส่งออก) ที่สามารถใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิต
พลาสติกชีวภาพหลายชนิด รวมทั้ง PLA PHA Bio-PET และ Bio-PE
2. ปัจ จุบันประเทศไทยสามารถผลิตมัน สาปะหลัง ได้ ประมาณ 29.6 ล้านตันต่อ ปี และผลิตอ้อยได้ป ระมาณ
103.3 ล้านตันต่อปี ประกอบกับไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารไปยังประเทศต่างๆ โดยผู้ส่งออกอาจจาเป็นต้องปรับการ
ใช้บรรจุภัณฑ์ตามกฎเกณฑ์ที่ประเทศคู่ค้ากาหนด ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนุนความต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติก ชีวภาพใน
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยมากขึ้น18
3. ขณะนี้ประเทศไทยได้มีแผนกลยุทธ์ขั้นต้น เพื่อกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมต้นน้าของบรรจุภัณฑ์ แตก
สลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งบางแผนได้เริ่มลงทุนแล้ว เช่น บริษัท Corbion ร่วมกับบริษัท Purac ผลิตแลคติดแอซิด และ
แลคไทด์ บริษัท PTTGC ร่วมกับบริษัท NatureWorks ผลิตพอลิแลคติกแอซิด บริษัท Bioamber ร่วมกับบริษัท Mitsui
ผลิตกรดซัคซินิค และบริษัท PTTMCC Biochem ผลิตพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตอะดิเพท19
เมื่อปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่ านมา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ได้ให้สิทธิประโยชน์ตาม
พระราชบัญญั ติส่งเสริมการลงทุนสาหรับกิจการที่ดาเนินการในด้านการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตบรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และไม่ เกี่ยวกับภาษีอากร ในส่วนของสิทธิประโยชน์
ด้านภาษี20 ได้แก่
● การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (มาตรา 31) โดยมีระยะเวลาต่างกันตามประเภทของกลุ่มกิจการ
- 8 ปี สาหรับกิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูป
ต่อเนื่องจากการผลิตพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการเดียวกัน โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดทางด้าน
มาตรฐาน
- 5 ปี สาหรับกลุ่มของกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้อง
มีกระบวนการขึ้นรูปจากพลาสติกหรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 3 ปี สาหรับกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ
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การยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร (มาตรา 28) และการยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจาเป็น
สาหรับการผลิตเพื่อการส่งออก (มาตรา 36) ให้กับกิจการการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และการผลิตบรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพ
สาหรับสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร ได้แก่ การอนุญาตให้ ชาวต่างชาติเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการ
ลงทุน (มาตรา 24) การอนุญาตให้นาช่างฝีมือและผู้ชานาญการเข้ามาทางานในกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริมการลงทุน
(มาตรา 25 และ 26) การอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน (มาตรา 27) และการอนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ
(มาตรา 37)
นอกเหนือจากนี้ยั งมีสิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการเพื่อจูงใจและกระตุ้นให้มีการลงทุนใน
กิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรืออุตสาหกรรมโดยรวมมากขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะตามการดาเนินการ
ของโครงการ ได้แก่
● เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน เช่น ค่าใช้จ่ายจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้ง
ทาเองและว่าจ้างผู้อื่นในประเทศหรือร่วมวิจัยกับองค์กรในต่างประเทศ กาหนดวงเงินเพิ่มเติม 200% (ร้อยละของเงิน
ลงทุน/ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น) เป็นต้น
● เพื่อการกระจายความเจริญสู่ ภูมิภาค สาหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพ
เช่น การได้รับสิทธิหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาได้ 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี สิทธิหักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอานวย
ความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน เป็นต้น
● เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม โดยการตั้ ง กิ จ การในนิ ค มหรื อ เขตอุ ต สาหกรรม บางกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูปหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ ม 1
ปี
โดยสรุปแล้วตลาดบรรจุภัณฑ์ แตกสลายได้ทางชีวภาพยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ถึงแม้ว่า
ราคาน้ามันยังคงปรับตัวลดลง แต่การตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคและนโยบายจากภาครัฐในต่างประเทศ
ทาให้การบริโภคผลิตภัณฑ์จากวัสดุฐานชีวภาพเพื่อทดแทนวัสดุจากปิโตรเคมียังคงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
ส่งออกของประเทศไทยและยังช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคในประเทศตระหนักถึงความสาคัญและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตลอดจนหน่วยงานของรัฐบาลได้เริ่มให้ความสนใจและมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อการกระตุ้นและ
ส่งเสริมการลงทุนทั้งทางด้านการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ แตกสลายได้ทาง
ชีวภาพ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความพร้อมทั้งในด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและหน่วยวิจัยและพัฒนาในการผลิต
เม็ดพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพและเม็ดพลาสติกชีวฐาน รวมไปถึงการสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งบรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพเพื่อทดแทนบรรจุภัณฑ์ทั่วไปได้อย่างสมบูรณ์ รวมไปถึงศักยภาพในการก้าวไปสู่
ความเป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนของภูมิภาค
อาเซียนในอนาคตอันใกล้ได้
●
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