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พลาสติกชีวภาพ

อุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ ทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อม

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ (Bio-plastics)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
11 (2555-2559) ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ซึ่งได้
ให้ความส�ำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการ
เกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต อีกทั้งยังมียุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยมีการให้ความส�ำคัญกับการปรับกระบวนทัศน์ การ
พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การ
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต�่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อุ ต สาหกรรมหนึ่ ง ที่ น ่ า จะมี ค วามสอดคล้ อ ง
กับแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว คือ อุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ที่ก�ำลังได้รับ
ความสนใจและเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งจะก่อให้เกิด
การพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
ได้ พลาสติกชีวภาพซึ่งผลิตจากวัตถุดิบการเกษตร เช่น
น�้ำตาลจากอ้อย แป้งจากมันส�ำปะหลัง จึงเป็นทางเลือก
หนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก
ผลิตจากวัสดุหมุนเวียน (Renewable Resources) ที่มา
จากธรรมชาติ

สลายตัวไม่ได้ทางชีวภาพ (non-compostable) เป็นพลาสติกที่ผลิตมาจากวัตถุดิบที่มาจากพืช
คุณสมบัติทั่วไปเหมือนพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มา
จากปิโตรเคมี และสลายตัวไม่ได้ทางชีวภาพ เช่น Bio-PP
(Bio-Polypropylene) และ Bio-PE (Bio-Polyethylene)
เป็นต้น

ได้ ซึ่งจะป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งยังก่อให้เกิด
เสถียรภาพด้านการตลาดและราคาแก่พืชผลทางการ
เกษตรที่ ใ ช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต พลาสติ ก ชี ว ภาพ
อีกด้วย
นอกจากการสร้างมูลค่าเพิ่มและเสถียรภาพ
ด้านการตลาดและราคาให้แก่วัตถุดิบทางการเกษตร
แล้ว จากการประเมินวัฏจักรชีวิตพลาสติกชีวภาพ พบประโยชน์ทปี่ ระเทศไทยจะได้รบั จาก ว่า พลาสติกชีวภาพช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ กระจก นอกจากนั้นพลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ทาง
ในปัจจุบันมีการพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว ชีวภาพยังสามารถย่อยสลายได้โดยไม่เหลือสิ่งตกค้าง
(Green Economy) โดยมีการผลิตสินค้าต่าง ๆ จากวัสดุ ในสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ เช่น ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ ซึ่งผลิต
จากวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น แป้งจากมันส�ำปะหลัง แนวโน้ ม อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก
น�้ำตาลจากอ้อย ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ชีวภาพของโลก
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเป็นอุตสาหกรรม
และส่งออกแป้งและน�้ำตาล เป็นล�ำดับ 1 และ 2 ของ
โลก ตามล�ำดับ เรามีความพร้อมทางด้านวัตถุดบิ ทางการ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่ โดยในปัจจุบันมีฐานก�ำลัง
เกษตร ท�ำให้เราสามารถน�ำสินค้าการเกษตรเหล่านี้มา การผลิตอยู่ในทวีปอเมริกาและยุโรป ซึ่งทั้ง 2 ทวีปนี้มี
ใช้ประโยชน์ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ มาตรการส่งเสริม สนับสนุนการใช้พลาสติกชีวภาพ
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สถานะของอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพในประเทศไทย

ประเทศไทยได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
พลาสติกชีวภาพ ภาครัฐได้มอบหมายให้ส�ำนักงาน
นวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดท�ำแผนที่น�ำทางแห่ง
ชาติ การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ระยะที่ 1
(2551-2555) และระยะที่ 2 (2554-2558) ซึ่งประกอบ

ด้วยกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างความพร้อม
ด้านวัตถุดิบชีวมวล การเร่งรัดและสร้างเทคโนโลยี การ
สร้างอุตสาหกรรมและธุรกิจนวัตกรรม และ การสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งประเทศไทยมีอุตสาหกรรมพลาสติกที่ครบ
วงจรอยู่แล้ว ปัจจุบันเราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท�ำ
จากพลาสติกชีวภาพได้หลายชนิด เช่น ถุงขยะ ถุงเพาะช�ำ  แก้วน�้ำ  บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น แต่เรายังไม่สามารถน�ำ
แป้งและน�้ำตาลจากวัตถุดิบทางการเกษตรมาผลิตเม็ด
พลาสติกชีวภาพหรือเรซิน ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่ใช้ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพต่าง ๆ ได้ โดยขณะ
นี้บริษัทต่างประเทศก�ำลังพิจารณาการลงทุนตั้งโรงงาน
ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพอยู่ ไทยมีความพร้อมด้าน
วัตถุดิบการเกษตร มีผู้ประกอบการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ อีก
ทั้งยังมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพใน
การสร้างเทคโนโลยีของตนเอง หรือสามารถรองรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้ ด้วยศักยภาพ
ดั ง กล่ า ว กอปรกั บ การที่ ป ระเทศไทยเป็ น ประเทศ
เกษตรกรรม หากมีอตุ สาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ
จากวัตถุดิบเกษตร ผู้ประกอบการก็น�ำไปสร้างคอมพาวด์และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพได้ อันเป็น
ทางเลือกหนึง่ ของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพือ่ สิง่ แวดล้อม
ของผู้ผลิตและผู้บริโภค และเป็นทางเลือกหนึง่ ของสินค้า
ตามแนวโน้มธุรกิจของโลกวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีอยู่
นั้น เป็นปัจจัยส�ำคัญและข้อได้เปรียบของไทยที่จะก้าว

เป็น Bio-Industrial Hub ในภูมิภาคอาเซียน
จากประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อวันที่ 21
มกราคมที่ผ่านมา ครม. มีมติมอบหมายให้กระทรวง
พลังงาน เป็นหน่วยงานหลักในการร่วมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
พิ จ ารณาจั ด ตั้ ง กลไกเพื่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ โดยบูรณาการการท�ำงานร่วมกับภาค
เอกชน ตัง้ แต่การก�ำหนดนโยบาย การจัดหาวัตถุดบิ การ
ก�ำหนดมาตรการส่งเสริม เป็นต้น ขณะเดียวกันได้มอบ
หมายให้กระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับกระทรวง
พลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
และภาคเอกชน จัดท�ำข้อเสนอมาตรการการคลัง เพือ่ ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพทีจ่ ะจูงใจให้
นักลงทุนเข้ามาลงทุน
สิ่งที่ต้องติดตามคือ การด�ำเนินการของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าจะ
มีแผนอย่างไรที่จะท�ำให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อให้
เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพโดยเร็ว
ในประเทศไทย อันจะมีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนือ่ ง เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอื่น ๆ ในระยะยาว

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์

เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เจ้าแรกในประเทศไทย
“เกรซ” บรรจุภัณฑ์ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติบริสุทธิ์ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ทนน�้ำและ
น�้ำมันร้อนได้ ทนความเย็นได้ บรรจุอาหารเข้าไมโครเวฟและเตาอบได้อย่างปลอดภัย ไม่มีสารก่อมะเร็ง
และสารเคมีที่เป็นอันตรายปนเปื้อนในอาหาร ใช้เวลา 3 ปี กับการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ ปัจจุบัน
ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากกลุ่มผู้บริโภค นับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยและในอาเซียน

พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics)

พลาสติกทีส่ ามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หรือ
เป็นพลาสติกทีผ่ ลิตขึน้ จากวัตถุดบิ ธรรมชาติ ซึง่ ส่วนใหญ่
มาจากพืช ซึ่งจัดเป็น Renewable Resources การแบ่ง
ประเภทของพลาสติกชีวภาพนั้น สามารถแบ่งออกตาม
ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพได้เป็น
 สลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable) เป็น
พลาสติกทีผ่ ลิตมาจากวัตถุดบิ ทีม่ าจากพืชหรือปิโตรเคมี
มีคุณสมบัติสามารถสลายตัวภายใต้สภาวะที่เหมาะสม
เช่น PLA (Polylactic Acid), PHA (Polyhydroxyalkanoates), PBAT (Polybutyleneadipate Terephthalate), PBS (Polybutylene Succinate) เป็นต้น

ภาพรวมของพลาสติกชีวภาพในตลาดโลกระหว่าง
ปี 2003-2007 และตลาดในอนาคตจนถึงปี 2020 จะเห็นได้
ว่า ความสามารถในการผลิตพลาสติกชีวภาพมี 0.36 ล้าน
ตัน ในปี 2007 ตลาดพลาสติกชีวภาพมีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว ระหว่างปี 2003-2007 โดยมีอัตราการเติบโต
ประมาณปีละ 38% ส่วนในอนาคตคาดการณ์ว่าความ
สามารถในการผลิตพลาสติกชีวภาพจะสูงถึง 3.45 ล้าน
ตันในปี 2020 และมีอัตราการเติบโตประมาณปีละ 19%
ส่วนภาพรวมความต้องการใช้พลาสติกชีวภาพของโลกใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในปี 2009 นั้น พบว่ามีการใช้พลาสติก
ชีวภาพในอุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์มากที่สุด รองลงมา
คือ อุตสาหกรรมประเภทเส้นใย คาดการณ์ว่าในปี 2020
ความต้องการใช้พลาสติกชีวภาพจะมีความหลากหลายมาก
ขึ้น และจะมีการใช้พลาสติกชีวภาพในอุตสาหกรรมด้าน
บรรจุภณ
ั ฑ์มากทีส่ ดุ (ทีม่ า : Chemical Market Resources,
Inc.)

ภาพรวมของพลาสติกชีวภาพในตลาดโลก (ที่มา : Biowerkstoff Report, Edition 7, April 2010.)
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