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นับตั้งแตมนุษยสังเคราะหพอลิเมอรหรือพลาสติกจากกระบวนการผลิตทางปโตรเคมีขึ้นใชทดแทนวัสดุธรรมชาติ
ปญหาขยะบรรจภุณัฑทีเ่กดิจากการใชแลวทิง้ (package waste disposal problem) กลายเปนปญหาทีส่ำคญัในโลกปจจบุนั
จากสถติปิรมิาณการทิง้ขยะบรรจภุณัฑของประเทศไทย พบวาในแตละปประเทศไทยมขียะบรรจภุณัฑถงึปละ 2.6 ลานตนั
และโดยเฉลีย่ประชากร  1 คนจะทิง้ขยะบรรจภุณัฑถงึ 40 กโิลกรมัตอป  ดงันัน้ในแตละปขยะบรรจภุณัฑทัง้โลกจะมปีรมิาณ
นบัลานลานตนั   ซึง่หากปรมิาณการทิง้ขยะพลาสตกิยงัเปนเชนนีต้อไป ในอนาคตอนัใกล เรากจ็ะประสบปญหาในการสรรหา
วธิกีำจดัขยะพลาสตกิเหลานี ้  ทัง้นีเ้นือ่งจากพลาสตกิมคีวามคงทนตอการสลายตวัตามธรรมชาต ิซึง่ตองใชเวลาในการ
สลายตวัเปนรอยๆป   ประกอบกบัพืน้ทีท่ีใ่ชในการฝงกลบนบัวนัยิง่จะหายากขึน้ไปทกุท ีการนำขยะพลาสตกิไปทิง้
ในทะเลกส็งผลกระทบตอสิง่แวดลอมในทะเล (Marine environmental)  การนำขยะพลาสตกิไปเผาทิง้
หรอืเผาเพือ่เปลีย่นใหเปนพลงังานกต็องเผชญิปญหาอากาศเปนพษิเกดิเปนกาซพษิ(Toxic gas)  สาร
ไดออกซนิ (Dioxine) และเกดิการทำลายชัน้โอโซนในบรรยากาศ  (Ozone depletion)  ซึง่เปนสาเหตุ
หนึง่ทีส่ำคญัของปญหาสภาวะโลกรอนและสภาวะอากาศเปลีย่นแปลง ทีท่ัว่โลกกำลงัประสบปญหาอย ู  นอก
จากนีก้ารนำขยะพลาสตกิไปใชใหมกม็ขีอจำกดัมากทัง้ในดานความคมุคาทางเศรษฐกจิ คอืตนทนุตอ
การนำขยะพลาสตกิไปใชใหมมคีาใกลเคยีงหรอืมากกวาเมือ่เทยีบกบัการใชพลาสตกิใหมขณะทีค่ณุภาพ
ของผลติภณัฑทีไ่ดอาจดอยกวา และในดานเทคโนโลยกีารนำกลบัไปใชใหม     จากปญหาดงักลาว หลาย
ประเทศพยายามรณรงคใหประชากรภายในประเทศตระหนกัถงึผลกระทบตอสิง่แวดลอม  โดยลดปรมิาณ
การใช  ลดปรมิาณขยะโดยการนำขยะมาหมนุเวยีนใชใหม (reuse / reduce / recycle)  เกบ็ภาษ ีและ ออก
กฎหมายซึง่มผีลผกูพนัตอการคาขายระหวางประเทศในหลายประเทศ ดงัเชน ในกลมุสหภาพยโุรป (EU) มกีารออกขอ
กำหนดวาดวยเรือ่งบรรจภุณัฑ และขยะบรรจภุณัฑ (Directive on Packaging and Packaging Waste) เปนตน นอกจากที่
กลาวมาแลวการหาวสัดทุีม่สีมบตักิารใชงานใกลเคยีงพลาสตกิทีใ่ชอยใูนปจจบุนัแตสามารถยอยสลายได (Degradation)  เมือ่
สัมผัสกับสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติเชน แสงอาทิตย หรือ จุลินทรีย  เปนแนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการแกไขปญหา
มลภาวะขยะพลาสตกิตอสิง่แวดลอมในระยะยาว

นายดำรงพล คำแหงวงศ



8
ปที่  3  ฉบับที่  8  ตุลาคม 2549 - มกราคม 2550         วารสารสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ   http://www.dss.go.th

นยิามของพลาสตกิยอยสลายไดตามมาตรฐาน ASTM (American Society for Testing and Material ) หมาย
ถงึ พลาสตกิทีม่กีระบวนการการเปลีย่นแปลงโครงสรางทางเคมเีมือ่อยภูายใตสภาวะแวดลอมทีเ่หมาะสม เนือ่งจาก
มกีารสญูเสยีคณุสมบตั ิแบงออกเปน 4 ประเภท คอื

1.พลาสตกิทีย่อยสลายไดดวยแสง (Photodegradable plastic)
2.พลาสตกิทีย่อยสลายไดโดยปฏกิรยิาออกซเิดชนั (Oxidatively degradable plastics)
3.พลาสตกิทีย่อยสลายไดโดยปฏกิรยิาไฮโดรไลซสิ (Hydrolytically degradable plastics)
4.พลาสตกิทีย่อยสลายไดโดยทางชวีภาพ (Biodegradable plastics)
ในปริมาณขยะทั้งหมดพบวาขยะสวนใหญจะเปนบรรจุภัณฑพลาสติกที่ถูกใชแลว  ถึงรอยละ

20 -30 โดยกระบวนการตามธรรมชาติที่ควรคำนึงถึงตอการสลายตัวของขยะพลาสติกเหลานี้คือการสลายตัว
โดยแสงอาทิตยและการสลายตัวโดยจุลินทรีย  ซึ่งเราสามารถจำแนกพลาสติกที่สลายตัวไดโดยธรรมชาติไดเปน
2 ประเภทดงันี้
1. พลาสตกิทีส่ลายตวัไดโดยแสงอาทติย

กระบวนการสลายตวัไดโดยแสงอาทติยเริม่จากการทีส่วนใดสวนหนึง่ในโมเลกลุของพอลเิมอรดดูซบัโฟตอน
ของแสงเขาไป พลงังานทีถ่กูดดูเขาไปจะทำใหอเิลคตรอนในสวนโมเลกลุนัน้ยกระดบัพลงังานในตวัเองไปอยใูนสภาวะ
ทีถ่กูกระตนุ (exited stated) และเกดิกระบวนการเปลีย่นแปลงของโมเลกลุหลายอยาง โดยกระบวนการทีส่ำคญั
อนัหนึง่คอื การทีส่วนใดสวนหนึง่ในโมเลกลุของพอลเิมอรเกดิการแตกตวัเปนเรดคิอล (radical)   ซึง่อาจมผีลทำให
โมเลกลุของ พอลเิมอรสัน้ลง (chain scission) หรอือาจเกดิการเชือ่มโยงขามกนับางสวนภายในโมเลกลุ (crosslinking)
ซึง่กระบวนการเหลานีส้งผลใหเกดิการสลายตวัของพอลเิมอรรวมถงึเปลีย่นแปลงสมบตัทิางกลของพอลเิมอร เชน
การทนตอแรงดึง การยืดตัว และความตานทานตอแรงกระแทกนอยลงอยางมาก จากกระบวนการที่กลาวมาใน
ขางตน งานวจิยับรรจภุณัฑพลาสตกิทีส่ลายตวัไดโดยแสงอาทติยสวนใหญ เปนการเตมิสารทีม่คีวามสามารถทีจ่ะ
ดูดซับพลังงานของแสงอัลตราไดเปนอยางดี ซึ่งสวนมากเปนสารประกอบที่มีหมูคารบอนิล (carbonyl group)
อยดูวย   โดยสามารถเตมิเขาไปในโมเลกลุของพอลเิมอร 2 วธิคีอื
1.1 เตมิโดยตรงในโมเลกลุของพอลเิมอรในรปูของโคโมโนเมอร (comonomer)  ดงัเชน

- การเตมิไวนลิคโีตน (vinyl ketone) เปนโคโมโนเมอรในสดัสวนความเขมขนรอยละ 2 – 5  ในมาสเตอรแบท
(masterbatch) เพือ่ใชในการผสมในสดัสวน 1 ตอ 9 ถงึ 1ตอ 20 ในการผลติพลาสตกิบรรจภุณัฑชนดิพอลเิอทลินี
(polyethylene) หรอื พอลสิไตรนี (polystyrene)  ซึง่หมคูารบอนลิของไวนลิคโีตนจะดดูซบัชวงคลืน่แสงมากทีส่ดุ
ในชวงคลืน่ 280 – 290 นาโนเมตร  ซึง่เปนระดบัพลงังานทีม่ากเพยีงพอตอการกระตนุใหเกดิการขาดกนัของโมเลกลุ
ของพอลเิมอร ตวัอยางของไวนลิคโีตนทีใ่ชกนัโดยทัว่ไปไดแก เมทลิไวนลิคโีตน (methyl vinyl ketone) เมทลิไอโซ
โพรเพนลิคโีตน (methyl isopropanyl ketone) และ เฟนลิไวนลิคโีตน (Phenyl vinyl ketone) เปนตน

- การเติมคารบอนมอนนอกไซดเปนโคโมโนเมอรในสัดสวนความเขมขนรอยละ 2  นิยมใชกับการผลิต
พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนต่ำ มีชื่อทางการคาวา อีโค (E/CO) สำหรับพลาสติกชนิดอื่นๆยังไมสามารถเติม
คารบอนมอนนอกไซดเปนโคโมโนเมอรไดเนือ่งจากขอจำกดัของตวัเรงปฏกิรยิาทีใ่ชในปจจบุนั (catalyst) พลาสตกิ
ประเภทนีม้ขีอดคีอื สามารถควบคมุปรมิาณของระดบัความเขมขนของคารบอนมอนนอกไซดทีใ่ชเปนโคโมโนเมอร
ทำใหมีความหลากหลายในการผลิตบรรจุภัณฑที่มีอัตราการสลายตัวที่แตกตางกันออกไปตามที่ตองการ อีกทั้ง
ยงัมสีมบตัทิีใ่กลเคยีงกบัพอลเิอทลินีทีใ่ชทัว่ไปในทองตลาดแตมขีอเสยีคอืมรีาคาสงูกวาพอลเิอทลินีชนดิความหนา
แนนต่ำทัว่ไปถงึรอยละ 15 - 20
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1.2 เตมิในรปูของสารเตมิแตง (additives)
การเตมิสารเตมิแตงประเภทเกลอืของโลหะบางประเภทในพอลเิมอรในระดบัความเขมขนต่ำ จะทำใหเกดิ

การแตกตวัออกเปนอนภุาคทีม่ปีระจ ุทีท่ำหนาทีเ่ปนตวัเรงปฏกิรยิาการสลายตวัของแสงอาทติย พลาสตกิประเภท
นีม้ปีระโยชนในกระบวนการกำจดัขยะพลาสตกิแบบฝงกลบ (land fill) ทัง้นีเ้นือ่งจากภายหลงัทีผ่ลติภณัฑไดรบั
การกระตุนดวยแสงอาทิตยในชวงระยะเวลาที่พอเพียงแลวปฏิกริยาการแตกตัวยังคงดำเนินตอไปไดในที่มืด
โดยทั่วไปพลาสติกประเภทนี้ ไมนำไปใชทำบรรจุภัณฑที่สัมผัสกับอาหารโดยตรงเนื่องจากอาจเกิดการ
แพรกระจาย(migration) ของโลหะจากวสัดบุรรจภุณัฑลงสอูาหาร

อยางไรกด็ ีพลาสตกิทีย่อยสลายตวัไดโดยแสงอาทติยนี ้ยงัไมถอืวาเปนการยอยสลายทีส่มบรูณ เนือ่งจาก
เปนเพียงกระบวนการแยกพอลิเมอรใหมีขนาดโมเลกุลที่เหมาะสม (Depolymerization) ตอการยอยสลาย
โดยจลุนิทรยีดงัจะกลาวตอไป
2. พลาสตกิทีย่อยสลายไดโดยทางชวีภาพ

สำหรบัพลาสตกิทีย่อยสลายไดโดยทางชวีภาพมคีวามหมายและคำจำกดัความตามมาตรฐาน DIN 103.2
ระบไุววาการยอยสลายโดยจลุนิทรยีของวสัดพุลาสตกิ (biodegradation of a plastic material) คอื กระบวน
การทีน่ำไปสกูารเปลีย่นแปลงโครงสรางทางเคมอีนัเนือ่งมาจาก  จลุนิทรยี หรอืการหมกัเพือ่ใหเกดิการยอยสลาย
(composting) โดยการยอยสลายดวยจลุนิทรยีดงักลาวเกดิจากกระบวนการหายใจของจลุนิทรยีแบบใชออกซเิจน
(Aerobic Respiration) และแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic Respiration) เราแบงกระบวนการยอยสลาย
โดยจลุนิทรยีออกเปน 2 ขัน้ตอนคอื  ขัน้ตอนแรก จลุนิทรยีจะขบัเอนไซมออกมาเพือ่ตดัโมเลกลุของพอลเิมอร
ทั้งตัดอยางสุมที่ภายในสายโซโมเลกุล (Endo) และตัดจากปลายสุดของสายโซโมเลกุล (Exo) อยางมีลำดับ
เพือ่ใหไดสารประกอบทีเ่ลก็ลง ซึง่เราเรยีกขัน้ตอนนีว้า กระบวนการแยกพอลเิมอร (Depolymerization )   ขัน้ตอน
ที ่2 เปนกระบวนการทีจ่ลุนิทรยีนำสารประกอบทีไ่ดจากการยอยสลายในขัน้ตอนแรกเขาสเูซลลและเปลีย่นเปน
พลงังานในรปู ATP (adenosine triphosphate) น้ำ ไบโอแมล (Biomal) เกลอืแรชนดิตางๆ และกาซตางๆ เชน
คารบอนไดออกไซด (สำหรบักระบวนการหายใจของจลุนิทรยีแบบใชออกซเิจน) สารประกอบอนิทรยีชนดิอืน่ๆ
(สำหรบักระบวนการหายใจของจลุนิทรยีแบบไมใชออกซเิจน) และไนโตรเจน

โดยทัว่ไปพอลเิมอรทีส่ามารถยอยสลายไดโดยจลุนิทรยีจะเปนพอลเิมอรทีเ่ปนโมเลกลุมขีัว้เนือ่งจากสามารถ
เกดิการสลายตวัไดดวยน้ำ(Hydrolysis) เชน พอลเิมอรพวกพอลแิซคคาไรด (Polysaccharide) ไดแก แปง(Starch)
เซลลูโลส (Cellulose) ไคติน/ไคโตซาน (Chitin/chitosan) เปนตน พอลิเมอรพวกโปรตีน(Protein) ไดแก
คอลลาเจน (collagen) เจลลาตนิ (gelatin) และ   เคซนี (casein) เปนตน  พอลเิอไมด (polyamide) พอลเิอสเทอร
(polyester) และ พอลยิรูเีทน (polyurethane) เปนตน     แตอยางไรกต็ามไมไดหมายความวา พอลเิมอรทีส่ลาย
ตวัไดดวยน้ำจะสามารถยอยสลายโดยจลุนิทรยีไดทัง้หมดเนือ่งจากกระบวนการยอยสลายโดยจลุนิทรยีตองอาศยั
การทำงานของเอนไซมเปนสำคญั ดงันัน้พอลเิมอรทีเ่หมาะสมจงึตองมสีมบตัทิีเ่อือ้อำนวยตอการทำงานของเอนไซม
ดวย ดงัเชน ตองมนี้ำหนกัโมเลกลุทีเ่หมาะสม และมกีารจดัตวัของโครงสรางทีง่ายตอการแทรกซมึของเอนไซม และ
โมเลกลุมคีวามออนตวั (Flexibility) มากพอจะเกดิปฏกิรยิากบัเอนไซมจากจลุนิทรยีได เปนตน

ในบรรดาพลาสตกิทีโ่ฆษณาวายอยสลายไดนัน้ สวนใหญยงัสลายไปไดอยางไมสมบรูณเนือ่งจากการผลติ
พลาสตกิแบบนีย้งัใชพอลเิมอรทีไ่มยอยสลาย เปนองคประกอบหลกั   โดยพลาสตกิทีส่ามารถยอยสลายไดโดย
จลุนิทรยีโดยสมบรูณ สามารถแบงออกเปน 2 กลมุใหญคอื
2.1 กลมุของพลาสตกิจากธรรมชาติ

กลมุของพลาสตกิจากธรรมชาตเิปนกลมุพลาสตกิทีส่ามารถยอยสลายโดยจลุนิทรยีตามธรรมชาตไิด
อยางสมบูรณ (100% Biodegradable) ในระยะเวลาอันสั้น  โดยพอลิเมอรที่นำมาใชในทางการคา
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สวนใหญ ไดแก แปง (Starch) เซลลูโลส (Cellulose) และเจลลาติน (gelatin) โดยเฉพาะแปงเปนวัตถุดิบ
ยอดนยิมในการผลติเปนพอลเิมอรทีย่อยสลายได เนือ่งจากยอยสลายไดงาย มปีรมิาณมากเปนอนัดบัสองรองจาก
เซลลูโลส สามารถพองตัวขึ้นเปนฟลมได สามารถขึ้นรูปในแมพิมพได ราคาถูก มีความปลอดภัย และความ
บริสทุธิส์งู     แตอยางไรกด็กีารนำพอลเิมอรเหลานีม้าผลติเปนผลติภณัฑโดยตรงทำไดยากเนือ่งจากตองมกีรรมวธิี
ในการเปลีย่นแปลงทางเคม ี เชน การผลติแผนฟลมเซลลโูลสไนเตรต (cellulose nitrate) จากเซลลโูลส เปนตน
เราพบผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากพอลิเมอรธรรมชาติในผลิตภัณฑหลายชนิดดังเชน สกอตเทปใส กระดาษแกว
กระดาษหอเครือ่งสงัฆภณัฑ และกระดาษหอขนม ลกูกวาด เปนตน
2.2 กลมุของพลาสตกิจากการสงัเคราะห

กลมุของพลาสตกิสงัเคราะหทีส่ามารถยอยสลายไดโดยจลุนิทรยี  ทีไ่ดรบัความสนใจสวนใหญเปนพลาสตกิ
ชนิดพอลิเอสเทอรที่มีโครงสรางโมเลกุลเปนเสนตรงซึ่งผลิตมาจากกระบวนการเลี้ยงแบคทีเรีย Alcaligenes
eutrophus ในอาหารเลีย้งเชือ้ทีม่นี้ำตาลกลโูคสมากเกนิความจำเปน สวนใหญอาหารเลีย้งเชือ้ผลติจากน้ำตาล
ทีไ่ดจากขาวสาล ีขาวโพดและหวัผกักาดหวาน (sugar beet) ซึง่เปนสภาวะทีแ่บคทเีรยีพวกนีจ้ะผลติสารพอลเิมอร
พวก พอล-ิเบตา-ไฮดรอกซอิลัเคน (Poly-beta-hydroxyalkane) ซึง่เปนอาหารสะสมทีแ่บคทเีรยีผลติไวเพือ่ใชเปน
แหลงพลงังานยามขาดสารอาหารจากภายนอก การปรบัเปลีย่นองคประกอบของอาหารเลีย้งเชือ้ตางๆกนั จะทำให
แบคทเีรยีผลติพอลเิมอรของสารดงักลาวทีม่ลีกัษณะแตกตางกนัตามความเหมาะสม ตวัอยางของพอลเิมอรพวกนี้
ไดแก  พอลิไกลโคลิกแอซิด (Poly(glycolic acid), PGA)  พอลิแลกติกแอซิด (Poly(L-lactic acids), PLLA)
ซึง่นำไปใชในการผลติแผนรองผาออมและกระปองโยเกริต   พอลแิอปซลิอนคาโปรแลกโตน (Poly(ε-caprolactone), PLA)
พอลไิฮดรอกซบีวิไทเรต (Poly(3-hydroxybutyrate), PHB) และโคพอลเิมอร Poly(3-hydroxybutyrate)-co-Poly
(3-hydroxy- valerate), PHBV)  ซึ่งเปนโคพอลิเมอรประเภทเทอรโมพลาสติกที่มีสมบัติตางๆ ที่ใกลเคียงกับ
พอลิโพรพิลีนเปนอยางมากอีกทั้งยังสามารถขึ้นรูปไดดวยกระบวนการผลิตที่ใชกันอยูในปจจุบันได เปนตน
แตอยางไรกต็าม พลาสตกิเหลานีย้งัมรีาคาคอนขางสงู ทัง้นีเ้นือ่งจากตนทนุการผลติทีย่งัสงูอย ู  โดยทัว่ไปวธิกีาร
ตรวจสอบการยอยสลายทางชวีภาพของพลาสตกิ ทำได 2 วธิคีอื

1. วิเคราะหการยอยสลายพลาสติกโดยกระบวนการทางชีวภาพในสภาวะที่มีออกซิเจนในขณะที่มี
municipal sewer sludge (D5209-91) โดยวัดรอยละของการเปลี่ยนคารบอนในพลาสติกไปเปนกาซ
คารบอนไดออกไซด ในสภาวะทีม่อีอกซเิจน

2. วิเคราะหการยอยสลายพลาสติกโดยกระบวนการทางชีวภาพในสภาวะที่ไมมีออกซิเจนในขณะที่มี
municipal sewer sludge (D5210-91) โดยวัดรอยละของการเปลี่ยนคารบอนในพลาสติกไปเปนกาซมีเทน
ในสภาวะทีป่ราศจากกาซออกซเิจน

โดยวธิกีารทดสอบทัง้สองวธินีีพ้ลาสตกิทีใ่ชทดสอบจะตองเปนแหลงคารบอนเพยีงแหลงเดยีวสำหรบัจลุนิทรยี
และผลิตภัณฑที่ไดจากการหมักสามารถนำไปใชประโยชนเปนสารปรับสภาพดินได และตองไมมีความ
เปนพษิตอพชืและสตัวและสามารถกำจดัไดโดยกระบวนการหมกัขยะอนิทรยี จงึจะไดชือ่วาเปนพลาสตกิทีย่อยสลาย
ไดทางชวีภาพ  ซึง่โดยทัว่ไปการทดสอบการยอยสลายทางชวีภาพจะใชเวลาในการทดสอบประมาณ6 เดอืน

ปจจบุนัองคกรทีร่างมาตรฐานวธิกีารทดสอบการยอยสลายทางชวีภาพทีส่ำคญั ไดแก  ASTM ซึง่อางถงึใน
ASTM D6400-04 และ ASTM D6868-03  DIN (German Institute for Standardisation)  European (CEN)
และ ISO (International Standards Organization)  โดยเฉพาะอยางยิง่มาตรฐาน ISO มกีารกำหนดลกัษณะ
ของผลติภณัฑและกระบวนการผลติทีจ่ะสงผลกระทบกบัสิง่แวดลอมไวดวย  เมือ่ตวัอยางไดผานการทดสอบตาม

มาตรฐานและมสีมบตัเิปนไปตามมาตรฐานกำหนด จะไดรบัอนญุาตใหตดิสญัลกัษณทีแ่สดงวาเปนผลติภณัฑ
ที่มีสมบัติยอยสลายไดทางชีวภาพเชน  Compostable DIN CERTCO ของประเทศเยอรมันนี,



PBS GreenPla ของประเทศญีป่นุ,  Compostable ของประเทศสหรฐัอเมรกิา และ OK compost ของประเทศ
เบลเยยีม เปนตน
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