ประเภทของพลาสติกย่อยสลายได้
ประเภทของพลาสติกย่อยสลายได้โดยทั่วไป เราสามารถแบ่งกลไกการย่อยสลายของพลาสติกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. การย่อยสลายได้โดยแสง (Photodegradation) การย่อยสลายโดยแสงมักเกิดจากการเติมสารเติมแต่งที่มี
ความว่องไวต่อแสงลงในพลาสติกหรือสังเคราะห์โคพอลิเมอร์ให้มีหมู่ฟังก์ชันหรือพันธะเคมีที่ไม่แข็งแรง แตกหักง่าย
ภายใต้รังสี (UV) เช่น หมู่คีโตน (Ketone group) อยู่ในโครงสร้าง เมื่อสารหรือหมู่ฟังก์ชันดังกล่าวสัมผัสกับรังสียูวีจะ
เกิดการแตกของพันธะกลายเป็นอนุมูลอิสระ (Free radical) ซึ่งไม่เสถียร จึงเข้าทาปฏิกิริยาต่ออย่างรวดเร็วที่พันธะเคมี
บนตาแหน่งคาร์บอนในสายโซ่พอลิเมอร์ ทาให้เกิดการขาดของสายโซ่ แต่การย่อยสลายนี้จะไม่เกิดขึ้นภายในบ่อฝังกลบ
ขยะ กองคอมโพสท์ หรือสภาวะแวดล้อมอื่น ที่มืด หรือแม้กระทั่งชิ้นพลาสติกที่มีการด้วยหมึกที่หนามากบนพื้นผิ ว
เนื่องจากพลาสติกจะไม่ได้สัมผัสกับรังสียูวีโดยตรง
2. การย่ อยสลายทางกล (Mechanical Degradation) โดยการให้ แรงกระทาแก่ชิ้นพลาสติกทาให้ ชิ้น ส่ว น
พลาสติกแตกออกเป็นชิ้น ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้โดยทั่วไปในการทาให้พลาสติกแตกเป็นชิ้นเล็กๆ
3. การย่อยสลายผ่านปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidative Degradation) การย่อยสลายผ่าน)ฏิกิริยาออกซิเดชัน
ของพลาสติก เป็นปฏิกิริยาการเติมออกซิเจนลงในโมเลกุลของพอลิเมอร์ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เองในธรรมชาติอย่างช้าๆ
โดยมีออกซิเจน และความร้อน แสงยูวี หรือแรงทางกลเป็นปัจจัยสาคัญ เกิดเป็นสารประกอบไฮโดรเปอร์ออกไซด์
(hydroperoxide, ROOH) ในพลาสติกที่ไม่มีการเติม สารเติมแต่งที่ทาหน้าที่เพิ่มความเสถียร (stabilizing additive)
แสงและความร้อนจะทาให้ ROOH แตกตัวกลายเป็นอนุมูลอิสระ RO และ OH) ที่ไม่เสถียรและเข้าทาปฏิกิริยาต่อที่
พันธะเคมีบนตาแหน่งคาร์บอนในสายโซ่พอลิเมอร์ ทาให้เกิดการแตกหักและสูญเสียสมบัติเชิงกลอย่างรวดเร็ว แต่ด้วย
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที่ ได้ รั บ การวิ จั ย และพั ฒ นาขึ้ น ในปั จจุ บั น ท าให้ พ อลิ โ อเลฟิ น เกิ ด การย่ อ ยสลายผ่ า นปฏิ กิ ริย า
ออกซิเดชันกับออกซิเจนได้เร็วขึ้นภายในช่วงเวลาที่กาหนด โดยการเติมสารเติมแต่งที่เป็นเกลือของโลหะทรานสิ ชัน ซึ่ง
ทาหน้าที่คะตะลิสต์เร่งการแตกตัวของสารประกอบไฮโดรเปอร์ออกไซด์ (Hydroperoxpide, ROOH) เป็นอนุมูลอิสระ
(Free radical) ทาให้สายโซ่พอลิเมอร์เกิดการแตกหักและสูญเสียสมบัติเชิงกลรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. การย่อยสลายผ่านปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Hydrolytic Degradation) การย่อยสลายของพอลิเมอร์ที่มีหมู่เอส
เทอร์ หรือเอไมด์ เช่น แป้ง พอลิเอสเทอร์ พอลิแอนไฮดรายด์ พอลิคาร์บอเนต และพอลิยูริเทน ผ่านปฏิกิริยาก่อให้เกิด
การแตกหักของสายโซ่พอลิเมอร์ ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ใช้คะ
ตะลิสต์ (Catalytic hydrolysis) และไม่ใช้คะตะลิสต์ (Non-Catalytic Hydrolysis) ซึ่งประเภทแรกยังแบ่งออกได้เป็น
2 แบบคื อ แบบที่ ใช้ คะตะลิ ส ต์จ ากภายนอกโมเลกุล ของพอลิ เมอร์เร่งให้ เกิ ด การย่อ ยสลาย (External Catalytic
Degradation) และแบบที่ ใช้ ค ะตะลิ ส ต์ จ ากจากภายในโมเลกุ ล ของพอลิ เมอร์เองในการเร่งให้ เกิ ด การย่ อ ยสลาย
(Internal catalytic degradation) โดยคะตะลิ ส ต์ จ ากภายนอกมี 2 ชนิ ด คื อ คะตะลิ ส ต์ ที่ เ ป็ น เอนไซม์ ต่ า งๆ
(Enzyme) เช่น Depolymerase lipase esterase และ glycohydrolase ในกรณีนี้จัดเป็นการย่อยสลายทางชีวภาพ
และคะตะลิสต์ที่ไม่ใช่เอนไซม์ (Non-enzyme) เช่น โลหะแอลคาไลด์ (alkaline metal) เบส (base) และกรด(acid) ที่
มีอยู่ในสภาวะแวดล้อมในธรรมชาติ ในกรณีนี้จัดเป็นการย่อยสลายทางเคมี สาหรับปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสแบบที่ใช้คะตะ
ลิสต์จากภายในโมเลกุลของพอลิเมอร์นั้นใช้ห มู่คาร์บอกซิล(Carboxyl Group) ของหมู่เอสเทอร์ หรือเอไมด์บริเวณ
ปลายของสายโซ่พอลิเมอร์ในการเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายผ่าปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส
5. การย่อยสลายทางชีวภาพ (Biodegradation) การย่อยสลายของพอลิเมอร์จากการทางานของจุลินทรีย์
โดยทั่วไปมีกระบวนการ 2 ขั้นตอน เนื่องจากขนาดของสายพอลิเมอร์ ยังมีขนาดใหญ่และไม่ละลายน้า ในขั้นตอนแรก
ของของการย่อยสลายจึงเกิดขึ้นภายนอกเซลล์โดยการปลดปล่อยเอ็นไซม์ของจุลินทรีย์ซึ่งเกิดได้ทั้งทั้งแบบใช้ endoenzyme หรือ เอนไซม์ที่ทาใหเกิดการแตกตัวของพันธะภายในสายโซ่พอลิเมอร์อย่างไม่เป็นระเบียบ และแบบ exoenzyme หรือเอนไซม์ที่ทาให้เกิดการแตกหักของพันธะทีละหน่วยจากหน่วยซ้าที่เล็กที่สุดที่อยู่ด้านปลายของสายโซ่พอ
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ลิเมอร์ เมื่อพอลิเมอร์แตกตัวจนมีขนาดเล็กพอจะแพร่ผ่านผนังเซลล์เข้าไปในเซลล์ และเกิดการย่อยสลายต่อในขั้นตอน
ที่ 2 ได้ผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนสุดท้าย (ultimate biodegradation) คือ พลังงาน และสารประกอบขนาดเล็กที่เสถียรใน
ธรรมชาติ (Mineralization) เช่ น แก๊ ส คาร์ บ อนไดออกไซด์ แก๊ ส มี เทน น้ า เกลื อ แร่ธ าตุ ต่ า งๆ และมวลชี ว ภาพ
(biomass)
*มวลชีวภาพหมายถึง มวลรวมของสสารที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในการดารงชีวิตและเติบโตของสิ่งมีชีวิต ซึ่ง
รวมถึงพืช สัตว์ และจุลินทรีย์
นอกจากนี้ยั งพบว่า มีการใช้คาว่า พลาสติกย่อยสลายได้ในสภาวะแวดล้ อมธรรมชาติ (Environmentally
Degradable Plastics, EDP) ซึ่งหมายถึง พลาสติ กที่ส ามารถเกิดการเปลี่ ยนแปลงสมบั ติเนื่ องจากปั จจัยต่างๆ ใน
สภาวะแวดล้อม เช่น กรด ด่าง น้า และออกซิเจนในธรรมชาติ แสงจากดวงอาทิตย์ แรงเค้นจากการกระทบของเม็ดฝน
และแรงลม หรือจากเอนไซม์ของจุลินทรีย์ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี กลายเป็นสารที่ถูกดูดซึม และ
ย่อยสลายต่อได้อย่างสมบูรณ์โดยจุลินทรีย์ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้า สารอนินทรีย์ และมวลชีวภาพ เป็นผลิตภัณฑ์
ขั้น สุดท้ าย โดยการย่ อยสลายและการดูดซึมนี้ ต้องเกิดขึ้นได้รวดเร็ว เพียงพอที่จะไม่ทาให้ เกิดการสะสมในสภาวะ
แวดล้อม และคาว่า พลาสติกที่เป็ นมิตรต่อสภาวะแวดล้ อม (Environmental Friendly Plastics) หรือ พลาสติกสี
เขียว (Green Plastics) หมายถึง พลาสติกที่ทาให้ภาระในการจัดการขยะลดลง และส่งผลกระทบโดยรวมต่อสภาวะ
แวดล้อมน้อยกว่าพลาสติกที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน

“พลาสติกชีวภาพ” ตามคาจากัดความของสมาคมพลาสติกชีวภาพแห่งสหภาพยุโรป (European Bioplastics, EuBP)
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ความหมาย ได้แก่
1. พลาสติกแตกสลายทางชีวภาพได้ (Biodegradable plastics) คือพลาสติกที่มีแหล่งกาเนิดทั้งจากวัตถุดิบ
ชีวมวล (biomass) ที่สามารถสร้างขึ้นจากวัตถุดิบที่ปลูกทดแทนใหม่ได้ (bio-based materials/renewable) หรือจา
กปิ โตรเคมี (petro-based materials/non-renewable) ที่เมื่อ ผ่ านกระบวนการหมัก ทางชี ว ภาพ (composting)
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หลังการใช้งานจะสลายตัวได้ท างชีวภาพ (degradable) เป็นคาร์บ อนไดออกไซด์ น้า สารประกอบอนินทรีย์ มวล
ชีวภาพ และต้องไม่ทิ้งสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่า สิ่งแปลกปลอม หรือสารพิษไว้ตามที่ระบุไว้ตามมาตรฐานการทดสอบ
ดังนี้ สหภาพยุ โรป : EN 13432 /สหรั ฐ อเมริ กา : ASTM D-6400 / ไทย : มอก. 17088 / ระดับ นานาชาติ ISO
17088: 2008 โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจะได้รับตราสัญลักษณ์ตามมาตรฐานที่ได้ ตัวอย่างของพลาสติกชีวภาพ
ที่
่สามารถสลายตั
วได้ทางชีวภาพ เช่น พลาสติกที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน (starch based plastics), พอลิแล็ก
ติกแอซิด (Polylactic Acid, PLA), พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (Polyhydroxyalkanoate, PHAs), พอลิบิวทีลีนซัคซิ
เนต (Polybutylene Succinate, PBS), พอลิ บิ ว ทิ ลี ย นอะดิ เพท โค เทเรฟทาเลท (Polybutylene Adipate-coTeraphthalate, PBAT)
2. พลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ปลูกทดแทนใหม่ (Bio-based plastics) คือ พลาสติกที่ผลิตมาจากแหล่ง
วัตถุดิบชีวมวล (biomass) ที่สามารถสร้างขึ้นจากวัตถุดิบที่ปลูกทดแทนใหม่ได้ โดยใช้แหล่งคาร์บอนที่มีอยู่ในโมเลกุล
ของแป้ง น้าตาล น้ามันพืช หรือเซลลูโลส โดยมีพืชที่นามาใช้ผลิต ได้แก่ ข้าวโพด มันฝรั่ง ข้าวสาลี อ้อย และไม้ โดย
สัดส่วนของแหล่งคาร์บอนในผลิตภัณฑ์จะใช้วิธีการตรวจสอบวัดตามมาตรฐานของ ASTM D-6866 โดยพลาสติกใน
กลุ่มนี้จะมีคุณสมบัติทั้งสลายตัวได้ทางชีวภาพ (degradable) หรือไม่สลายตัวได้ทางชีวภาพ (non degradable) ซึ่งใน
ประเทศญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาสัญลักษณ์ “Biomass Pla” เพื่อแสดงว่าเป็นพลาสติกที่ผลิตมาจากวัสดุที่ปลูกทดแทนใหม่
อย่างน้อยร้อยละ 25 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ปลูกทดแทนใหม่ เช่น พลาสติกกลุ่มพอลิ
เอสเทอร์ที่ใช้วัตถุดิบจากโพรเพนไดออลที่มาจากพืช (Bio-Propanedial, PDO) ได้แก่ Bio-PET, พลาสติกกลุ่มไนล่อน
ที่ผลิตมาจากน้ามันเมล็ดละหุ่ง (Bio-PA11), พลาสติกกลุ่มพิลิเอทีลีนจากเอทานอลที่ผลิตมาจากอ้อย (Bio-PE)
ที่มา http://www2.mtec.or.th/th/special/biodegradable_plastic/type_de_plas.html
http://www.nia.or.th/nia/strategy/innovation-project/strategy/bio-based-materials/
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