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ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการสะสมของขยะ
พลาสติกอย่างมากในขณะนี้ ท�ำให้นานาประเทศทัว่ โลกตืน่ ตัว
ต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากการรณรงค์
ให้ลดการใช้พลาสติกทีผ่ ลิตจากกระบวนการทางปิโตรเคมีแล้ว
การส่งเสริมการพัฒนาวัสดุทางเลือก ได้แก่ พลาสติกชีวภาพ
จึงเป็นที่สนใจอย่างยิ่งต่อทั้งนักวิจัยในแวดวงวิชาการและ
นักลงทุนในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทัว่ โลก ส่งผลต่อกระแส
รักษ์สงิ่ แวดล้อมในประเทศไทย โดยเฉพาะนโยบายจากภาครัฐ
ในการลดการใช้ถงุ พลาสติกจากปิโตรเคมีทไี่ ด้เริม่ ด�ำเนินการ
อย่างจริงจังนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา
ซึง่ สามารถลดจ�ำนวนถุงพลาสติกในท้องตลาดกว่า 20% ของ
ทัง้ ประเทศ เพือ่ ขับเคลือ่ นประเทศไทยสูก่ ารเป็นสังคมปลอดขยะ
(Zero Waste Society) ท�ำให้เกิดการวิเคราะห์ทิศทางและ

โอกาสทางธุรกิจของนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพอย่างแพร่หลาย
มากขึ้น อาทิ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่าความต้องการ
พลาสติกชีวภาพทั่วโลกจะขยายตัวอย่างรวดเร็วจาก 4%
เป็น 40% ภายใน 10 ปีขา้ งหน้า โดยเฉพาะตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์
อาหารและเครือ่ งดืม่ ทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์ใช้ครัง้ เดียว (Single-use
Plastics)
พลาสติกชีวภาพ มีโครงสร้างทางเคมีทสี่ ามารถเปลีย่ นแปลง
ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ก�ำหนด และถูกย่อยสลายได้ด้วย
เอนไซม์ของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ได้เป็นชีวมวล น�้ำ และ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะหมุนเวียนเข้าสู่วัฏจักรการ
เจริญเติบโตของพืชในธรรมชาติ ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
พลาสติกชีวภาพนั้นผลิตได้จากพอลิเมอร์ชีวภาพ โดยผ่าน
กรรมวิธีเชิงเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งจากการสังเคราะห์ขึ้นจาก
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มอนอเมอร์/พรีเคอเซอร์ ผ่านทางปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน
ทางเคมีและ/หรือทางเอนไซม์ อาทิ พอลิแล็กติกแอซิด (PLA)
ซึง่ สังเคราะห์ขนึ้ จากกรดแล็กติกทีไ่ ด้จากการหมักโดยจุลนิ ทรีย์
และจากการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดดั้งเดิม/จุลินทรีย์พันธุ
วิศวกรรม/พืชจ�ำลองพันธุ์ เพื่อผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพ อาทิ
พอลิไฮดรอกซีแอลคานอเอต (PHA) พอลิบตี าไฮดรอกซีบวิ ทิเรต
(PHB) และพอลิแกมมา-กลูตามิกแอซิด (γ-PGA) เป็นต้น
ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านพอลิเมอร์ชีวภาพ
ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา ท�ำให้เกิดผลงานวิจยั และนวัตกรรม
ด้านพลาสติกชีวภาพขึน้ อย่างแพร่หลาย เพือ่ ลดข้อจ�ำกัดด้าน
คุณสมบัติของพลาสติกชีวภาพให้สามารถน�ำไปใช้ทดแทน
พลาสติกจากปิโตรเคมีในอุตสาหกรรมได้ ดังตัวอย่างการ
พัฒนากระบวนการผลิตพอลิแล็กติกแอซิด ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงกรรมวิธกี ารสังเคราะห์ โดยอาศัยเอนไซม์ไลเพสเป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันเพื่อลดการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
เคมี เพื่อปรับปรุงขนาดโมเลกุลของพอลิแล็กติกแอซิดให้
เหมาะสมต่อการน�ำไปใช้ และส่งเสริมการย่อยสลายของ
พอลิแล็กติกแอซิดได้ดยี ง่ิ ขึน้ ตลอดจนการปรับปรุงคุณสมบัติ
ทางกลและสมบัติทางความร้อนของพอลิแล็กติกแอซิด โดย
การสังเคราะห์เป็นโคพอลิเมอร์ของพอลิแล็กติกแอซิดและ
เซลลูโลสซึ่งเป็นวัสดุพอลิเมอร์ธรรมชาติ โดยอาศัยเทคนิค
การดัดแปรพืน้ ผิวของเซลลูโลสจากพืชอย่างเหมาะสม เพือ่ ใช้
เป็นสารตัง้ ต้นของปฏิกริ ยิ าพอลิเมอไรเซชันในการสังเคราะห์
โคพอลิเมอร์นาโนเซลลูโลส-พอลิแล็กติกแอซิด [1]
การผลิตพอลิเมอร์จากการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ได้แก่
พอลิบตี าไฮดรอกซีบวิ ทิเรต และพอลิแกมมา-กลูตามิกแอซิด
จะมุง่ เน้นการปรับปรุงกรรมวิธกี ารหมักเป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะ
การออกแบบและควบคุมสภาวะของการเพาะเลีย้ งจุลนิ ทรีย์
อย่างเหมาะสมเพือ่ เพิม่ อัตราการผลิต รวมถึงการพัฒนาแบบ
จ�ำลองทางคณิตศาสตร์ในการหาสภาวะทีเ่ หมาะสมของการหมัก
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต [2] นอกจากนี้ การปรับปรุง
แหล่ ง อาหารของจุ ลิ น ทรี ย ์ โ ดยแสวงหาแหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี
ราคาถูกมาทดแทนจะช่วยลดต้นทุนของการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมได้ อาทิ การใช้กากทิ้งของกระบวนการสกัด
น�้ำมันมะพร้าว และ/หรือการใช้ไฮโดรไลเสตจากการย่อย

วัสดุเหลือทิง้ ประเภทลิกโนเซลลูโลส ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ และ
ล�ำต้นปาล์มน�้ำมัน ในการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต
และการใช้ อ ามิ - อามิ (กากทิ้ ง จากอุ ต สาหกรรมผงชู ร ส)
ทดแทนกรดแอล-กลูตามิกในอาหารเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อ
ผลิตพอลิแกมมา-กลูตามิกแอซิด เป็นต้น
พอลิเมอร์ชวี ภาพทีผ่ ลิตได้จากกระบวนการเชิงเทคโนโลยี
ชีวภาพเหล่านี้ นอกจากน�ำไปใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
พลาสติกทดแทนพลาสติกจากปิโตรเคมี โดยเฉพาะบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวแล้ว ยังสามารถพัฒนาต่อยอด
ให้เป็นนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพได้ ดังตัวอย่างการน�ำ
พอลิแกมมา-กลูตามิกแอซิดไปขึน้ รูปเป็นพอลิเมอร์ไฮโดรเจล
เพื่อใช้เป็นวัสดุรองรับช่อกล้วยไม้ตัดดอก โดยจะช่วยรักษา
ความชืน้ และชะลอการปลดปล่อยปุย๋ ท�ำให้ตาดอกและขัว้ ดอก
ของช่อกล้วยไม้แข็งแรง ไม่หลุดร่วงง่าย ดอกกล้วยไม้จงึ ยังคง
ความสดระหว่างการขนส่ง และยังช่วยลดน�้ำหนักของการ
บรรทุกสินค้าทางอากาศ ท�ำให้ลดต้นทุนของอุตสาหกรรม
การส่งออกช่อกล้วยไม้ได้อีกด้วย [3]
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