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ลาสติกนับว่ามีบทบาทสำคัญ
ต่อการดำรงชวิีต หากเราได้
มีโอกาสไปเดินซื้อสินค้าไม่

ว่าท่ีใดก็ตาม    จะพบวา่ผลิตภัณฑ์เกือบ
ทุกชนิดที่เราซื้อ อาหารส่วนใหญ่ที่เรา
ร ับประทาน และเคร ื ่องดื ่มจำนวน
มากที่เราดื่มล้วนผลิตขึ้นหรือถูกบรรจุ
อยู่ภายในภาชนะท่ีเรียกว่าพลาสติกด้วย
กันทั้งสิ้น การใช้พลาสติกมีปริมาณสูง
ตามปริมาณประชากรโลกท่ีเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องในแต่ละปี ในทำนองเดียวกัน
ของเหลือท้ิงท่ีมาจากผลิตภัณฑ์พลาสติก
ก็ย่อมมีปริมาณมากขึ้นตามกัน ดังนั้น

พ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติก รวมถึง
ผลกระทบจากการใชวั้ตถุดิบในการผลิต
กระบวนการผลติ การใชผ้ลิตภัณฑ์ และ
การกำจัดผลิตภัณฑ์พลาสติก จึงเป็น
สิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้ซึ ่งอาศัยอยู่
บนโลกใบเดียวกัน ท้ังน้ีเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการร่วมกันลดภาระการจัดการของ
เสียท่ีมีอยู ่และปอ้งกันมลพษิท่ีอาจเกดิ
ขึ้นอีกหลายด้านในอนาคตอันใกล้

พลาสติกเป็นวัสดุที่ผลิตจาก
สารพอลิเมอร์ (polymer) หลายชนิด
มาสร้างพันธะร่วมกัน คำว่า poly  แปลว่า
มาก ส่วนคำวา่ mer แปลวา่ ส่วนหรอื

ส่วนประกอบ ดังนั ้น polymer จึง
หมายความวา่ หลายๆ ส่วน มารวมกนั
แต่ละส ่วนของ polymer เร ียกว ่า
monomer หรือ monomeric unit ซึ่ง
สามารถสร้างพันธะเป็นสายโซ่ต่อเนื่อง
กัน เกิดเปน็ polymer ท่ีมีโมเลกลุใหญ่
มีสูตรโครงสร้างสลับซับซ้อน มีความ
แข็งแรง และยืดหยุ่นขึ้น polymer เกิด
ขึ้นได้หลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจะ
สร้างผลิตภัณฑ์ที ่แตกต่างกันออกไป
เช่น พรมเดครอน (พรมท่ีทำด้วยเส้นใย
สังเคราะห์ มีสมบัติที่เหนียวทนทาน
ไม่ยน่ มีชือ่ทางการคา้วา่ Dacron) ทำ
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จากพอลิเมอร์ชนิดที่สร้างพันธะเรียง
ต่อกันเป็นสายโซ่แนวตรง ขวดแชมพู
และเหยอืกนมท่ีมีความอ่อนนุ่มยืดหยุ่น
ได้ ทำจากพอลิเมอร์ชนิดที่สร้างพันธะ
แบบมีก่ิงก้านหรือเป็นแขนง ยางรถยนต์
และลูกโบว์ลิ่ง ทำจากพอลิเมอร์ที่สร้าง
พันธะแบบเชื่อมโยง เป็นต้น

พลาสตกิจากพอลเิมอร์สังเคราะหกั์บ
พลาสติกจากไบโอพอลิเมอร์

ส ่วนผสมหล ักของพลาส-
ติก คือ สารพอลิเมอร ์ การผลิต
โดยใช้สารพอลิเมอร์ต่างชนิด และ
ต่างกระบวนการจะได้พลาสติกต่าง
ชนิด ต่างรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประ-
สงค์ของการนำพลาสติกชนิดนั ้นไป
ผลิตผลิตภัณฑ์อะไร อย่างไรก็ตาม
วัสดุที ่เราเรียกว่า พลาสติกจะต้อง
มีข้อกำหนด 3 ประการ คอื

1. มีสารพอลิเมอร์เป็นส่วน
ผสมหลัก

2. ต้องอยู ่ในสถานะที ่เป็น
ของเหลว ณ ช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่าง
กระบวนการผลิต

3. เมื ่อสิ ้นสุดกระบวนการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์ส ุดท้ายต้องอยู ่ใน
สถานะที่เป็นของแข็ง

พลาสติกที ่ใช ้ก ันอยู ่ท ุกวัน
นี ้ ส่วนใหญ่ผล ิตจากพอลิเมอร ์
สังเคราะห์ ซึ ่งมีสารพวกปิโตรเคมี
เป็นส่วนผสมหลกั พอลเิมอรสั์งเคราะห์
เหล่านี้จะสร้างพันธะต่อกันเป็นโซ่ยาว
จนเป็นโมเลกุลใหญ่ แต่การใช้สาร
พอลิเมอร์อย่างเดียวในการผลิต ยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากอาจทำให้ผลิตภัณฑ์
ดูแข็งแรง แต่เปราะเกินไป บิดงอได้
แต่ยืดหรือหดตัวมากเกินไป หรือพลิก
งอและยดืหยุน่ไดดี้ แตรู่ปลกัษณ์ไม่สวย
งามไม่ต้องใจ ดังนั้นระหว่างกระบวน
การผลิตจึงมักมีการเติมสาร plastici-
zers (สารเพิ่มความยืดหยุ่น และอ่อน
นิ่ม) และสารตัวเติมอื ่นๆ เพื ่อเพิ ่ม
ความทนทาน ความยืดหยุ่นและปรับปรุง
รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ดูดียิ ่งขึ ้น
การเพิม่สมบัติของวสัดุโดยการเตมิสาร
ชนิดต่างๆ ดังกล่าว เป็นการเปล่ียนแปลง
สมบัติทางฟิสิกส์และเคมขีองสารพอล-ิ
เมอร์ตั้งต้น ซึ่งนอกจากทำให้น้ำหนัก

โมเลกุลใหญ่ข ึ ้นแล้ว ยังทำให้สาร
พอลเิมอรมี์สมบัติเป็นสารพวก hydro-
phobic เป็นผลให้พลาสติกและผลิต-
ภัณฑ์พลาสติกที ่ผลิตจากพอลิเมอร์
เหล่าน้ีเกิดการสญูเสียความสามารถใน
การย่อยสลายโดยเช ื ้อจ ุล ินทรีย ์ใน
ธรรมชาติเมื ่อสิ ้นสุดอายุการใช้งาน
การไม่ย ่อยสลายของวัสดุที ่ใช ้ผลิต
พลาสติกนี้เองที่เพิ่มภาระการจัดการ
ของเสียเนื ่องจากการนำไปถมที่ว่าง
เปล่าหรือฝังกลบ ซึ่งเป็นวิธีการกำจัด
ขยะที ่ง ่าย และประหยัดค่าใช ้จ ่าย
ไม่สามารถแก้ปัญหาขยะพลาสติกที ่
ไม่ย่อยสลาย นอกจากนี ้การเผาทำ
ลายยังทำให้เกิดแก๊สพิษ และกลิ่นไม่
พ ึงปรารถนาที ่อาจก ่ออ ันตรายต่อ
การดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตได้

การลดภาระการจัดการของ
เสียที่เป็นพลาสติก หรือขยะพลาสติก
ที ่ไม่ย่อยสลาย โดยการนำมาใช้ซ้ำ
(reuse) การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
(recycle) หรือลดปริมาณการใช้ (re-
duce)  ด้วยการใช้วัสดุชนิดอื่นที่ย่อย
สลายได้เข้ามาทดแทน ก็สามารถลด
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ปัญหาได้ในระดับหนึ ่ง แต่สิ ่งที ่ควร
คำนึงถึงเกี ่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์
พลาสติกมาใช้ซ้ำ หรือหมุนเวียนกลับ
มาใชใ้หม ่คอื

1. การปนเปื้อนของการนำ
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิมาใชซ้ำ้  หรอืหมนุ
เวียนกลับมาใช้ใหม่

2. จำนวนครั ้งของการนำ
ผลิตภัณฑ์มาใช้ซ ้ำ หรือหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่

ผล ิตภัณฑ์พลาสติก โดย
เฉพาะผลิตภัณฑ์ที ่ เป ็นบรรจุภัณฑ์
เมื่อนำมาใช้ซ้ำควรมีการคัดแยก และ

ทำความสะอาดได้อย่างแท้จริงด้วย
กรรมวิธีที่เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์
ของการนำไปใชง้านซำ้ จำนวนครัง้ของ
การทำความสะอาดและการใช้ซ้ำ ทำ
ให้ผล ิตภัณฑ์พลาสติกเส ื ่อมสภาพ
เนื ่องจากสภาพของวัสดุที ่ใช้ในการ
ผลิต ขีดจำกัดของการใช้ผลิตภัณฑ์
พลาสติกซ้ำ จึงอาจขึ ้นกับดุลยพินิจ
ของผู้ใช้งาน

กรณีหมุนเว ียนผลิตภัณฑ์
พลาสติกกลับมาใช้ใหม่ การคัดแยก
และการทำความสะอาดผล ิตภัณฑ์
ค่อนข้างยุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินการสูง เนื่องจากต้องจัดกลุ่ม
ตามชนิดของพลาสติกในขั้นตอนการ
คัดแยก และกำจัดสิ่งปนเปื้อน  เช่น
อาหาร หมึกพิมพ์ และสิ่งแปลกปลอม
อื่นๆ ที่ติดมากับผลิตภัณฑ์พลาสติก
ออกให้หมดก่อนนำเข้ากระบวนการ
หมุนเวียนกลับมาใช้ ยิ ่งไปกว่านั ้น
พลาสติกที ่นำเข้ากระบวนการหมุน
เวียนกลับมาใช้ มักทำให้ระบบการ
ทำงานของเครื่องจักรหยุดชะงัก และ
ผลิตภัณฑ์ที ่ผลิตขึ ้นใหม่ มีคุณภาพ
ที ่ด ้อยลง อันเป็นผลจากการเสื ่อม
สภาพของพอลิเมอร์ที ่ผ ่านกระบวน
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ICไบโอพอลิเมอร์สู่ไบโอพลาสติก ทาง

เลือกใหม่สำหรับโลกในอนาคต

 เม ื ่อเรานึกถ ึงบางส ิ ่งบาง
อย่างที่ย่อยสลายได้ เรามักจะนึกถึง
ภาพการแยกออกเป ็นช ิ ้นเล ็กช ิ ้น
น้อยแล้วเก ิดการสลายและหายไป
เช่นเดียวกับไบโอพลาสติก ซึ ่งผลิต
จากไบโอพอลิเมอร ์ ที ่ได ้จากว ัสดุ
ธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ด้วย
กระบวนการทางชีวภาพ แล้วเปลี่ยน
ไปเป็นธาตุคาร์บอน ออกซิเจน และ
ไฮโดรเจน โดยจะย่อยส่วนประกอบ
ที ่ เป ็นว ัสด ุธรรมชาติ เช ่น พวก
คาร์โบไฮเดรต โปรตีนจากถั ่ว และ
ไตรกลีเซอไรด์ เป็นต้น ระยะเวลาการ
ย่อยสลายขึ ้นอยู ่กับน้ำหนักโมเลกุล
ชน ิดและปร ิมาณไบโอพอล ิ เมอร ์
ท ี ่ใช ้เป ็นส่วนผสมในการผลิตไบโอ
พลาสติก เช่น ไบโอพลาสติกที่ผลิต
จากแป้งเพียงอย่างเดียว เมื ่อได้รับ
ความชื้น แป้งจะเกิดการพองตัว และ
เสียรูป จากนั้นก็จะเกิดการย่อยสลาย
ไปอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย กลาย
เป็นว ัตถุด ิบที ่ค ืนกลับสู ่ธรรมชาติ
กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม แต่
เมื่อนำแป้งผสมเข้ากับไบโอพอลิเมอร์
ชนิดอื่นหรือพอลิเมอร์ที่ไม่ย่อยสลาย
ปริมาณเล็กน้อยก็จะทำให้ไบโอพลาสติก
และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีความแข็งแรง
ทนทานยิ่งขึ ้น ดังนั้น การผลิตไบโอ
พลาสติกเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ใดๆ
จึงต้องพจิารณาถงึวัตถุประสงคข์องการ
ใช้งานเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การย่อย
สลายง่ายของไบโอพลาสติกที่ผลิตจาก
วัสดุท่ีธรรมชาติสามารถสร้างข้ึนใหม่ได้
ทำให้ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกไม่แข็งแรง
ทนทาน มีอายุการใช้งานสั้นกว่า อีก
ทั้งต้นทุนการผลิตก็สูงกว่าเมื่อเทียบ
กับพลาสติกสังเคราะห์ทั่วไปที่ผลิตจาก

การผลิตซ ้ำหลายคร ั ้ง การพัฒนา
เทคโนโลย ีสม ัย ใหม ่ ได ้ม ี การนำ
พลาสติกที่ไม่ย่อยสลายเข้าสู่กระบวน
การหมุนเว ียนกลับมาใช ้ แล้วทำ
การแปรสภาพวัสดุกลับไปเป็นสาร
ตั้งต้น (feed monomer) เพื่อนำไป
ผล ิตสารพอล ิ เมอร ์ สำหร ับผล ิต
พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก
ขึ้นมาใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม การแปร
สภาพพลาสติกกลับไปสู ่สารตั ้งต้น
ทำให้ต้นทุนของสารตั้งต้นเพิ่มขึ้น ส่ง
ผลให้ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ (final
plastic หรอื finished product) สูงข้ึน
ตามไปด้วย ซึ่งแม้จะเป็นการช่วยลด
ภาระการจัดการกับของเสียจำพวก
พลาสติกที่ไม่ย่อยสลาย แต่ระหว่าง
กระบวนการแปรสภาพพลาสต ิกก ็
อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ หรือ
ทางน้ำ อันเป็นการลดภาระการจัด
การมลภาวะด ้านหน ึ ่ งแล ้วไปก ่อ
มลภาวะด้านอื ่นอีกหลายด้านตาม

กันไป
เทคโนโลยีการนำพลาสติก

ที ่ไม่ย่อยสลายหมุนเวียนกลับมาใช้
ใหม่ แม้จะได้รับการพัฒนาอย่างไม่
หยุดยั ้ง แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหา
เรื ่องต้นทุนการผลิตให้ลดต่ำลงใน
ระดับที่ผู้ผลิตยอมรับได้ ประกอบกับ
ความต้องการใช้พลาสติกและผลิต-
ภัณฑ์พลาสติกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื ่อง จึงเกิดความกังวลเกี ่ยวกับ
ปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ้น และทรัพ-
ยากรที ่นับวันมีแต่จะลดน้อยลง ซึ ่ง
หากได้มีการศึกษาเพื่อแสวงหาแหล่ง
วัตถุดิบชนิดใหม่ หรือวัสดุพอลิเมอร์
ธรรมชาติที ่สามารถย่อยสลายได้มา
ใช้ผลิตพลาสติกในอุตสาหกรรมแล้ว
ก็น่าจะเป็นการเพิ่มและกระตุ้นความ
สนใจให้เกิดการนำพอลิเมอร์ชนิดใหม่
นี ้มาใช้ผลิตพลาสติกที ่ย่อยสลายได้
ต่อไปในอนาคตข้างหน้าด้วย
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สามารถสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งหากได้มีการ
พัฒนาดา้นความแขง็แรง ทนทาน โดย
ทำให้ความสามารถในการย่อยสลาย
บรรลุผลสำเร็จอย่างแท้จริง และลด
ต้นทุนการผลิตต่ำลงได้แล้ว ก็จะทำให้
ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสตกิมีอนาคตสดใส
ยิ่งขึ ้น ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
สัมฤทธิ์ผลจึงอาจเริ่มจากการเลือกใช้
วัสดุธรรมชาติท่ีหาได้ง่าย มีปริมาณมาก
ราคาถูก และสามารถปรบัปรุงคุณภาพ
เพ ื ่อให ้ผล ิตภ ัณฑ ์ม ีความทนทาน
แข็งแรงขณะใช้งาน โดยมีปัจจัยในการ
พิจารณาถึงผลกระทบที ่ม ีต ่อสภาพ
แวดลอ้ม คือ

1. เป็นวัสดุธรรมชาตท่ีิใช้แล้ว
สามารถเกดิข้ึนใหมไ่ด้ โดยพจิารณาวา่
วัสดุนั้นสามารถเกิด หรือเจริญเติบโต
ขึ ้นใหม่เพื ่อให้ทันต่อการนำไปผลิต
ไบโอพลาสติกหรือไม่ เช่น วัสดุที่ผลิต
จากเมล็ดถั่วนำมาใช้ประโยชน์ได้เร็ว
กว่าที่ผลิตจากไม้

2. มีความสามารถในการ
ย่อยสลาย โดยพิจารณาจากระยะเวลา

การย่อยสลายหลังการเลิกใช้งาน
3. ลดปริมาณของเสียที่เกิด

โดยพิจารณาปริมาณของเสีย หรือ
มลภาวะที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ
ผลิตไบโอดีพลาสติก หรือเมื่อเลิกใช้
ผลิตภัณฑ์แล้ว
      อันที่จริงวัสดุธรรมชาติหลาย
ชนิดได้มีการพัฒนาสมบัติทางเคมี
และฟสิิกส์ ให้กลายเปน็ไบโอพอลเิมอร์
สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก
ท่ีมีความแขง็แรง ทนทาน ยืดหยุน่ และ
หักงอได้ ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายการ
ผลติออกมาในเชงิการคา้ เชน่  cellu-
lose collagen casein polyesters  แปง้
โปรตีนจากถั่ว และข้าวโพด เป็นต้น
และในบรรดาวัสดุธรรมชาติทั้งหลาย
เหล่านี้ แป้งนับว่ามีจำนวนมากและ
ราคาถูกที่สุด เนื่องจากสามารถหาได้
ง่ายจากพืชชนิดต่างๆ เช่น ข้าวโพด
ข้าวสาล ีมันฝรัง่ มันเทศ มันสำปะหลงั
เป็นต้น แต่แป้งมีขีดจำกัดการใช้งาน
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากไบโอพลาสติก
ท่ีผลิตจากแปง้โดยตรง เกิดการพองตวั
และเสยีรปูง่ายเมือ่ไดรั้บความชืน้ จึงได้

มีการใช้เชื้อจุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลาย
แป ้งแล ้วเปล ี ่ยนแป ้งให ้กลายสาร
monomer ที่เรียกว่า กรด lactic หลัง
ผ่านกระบวนการ polymerization  กรด
lactic  จะเชื่อมโยงต่อกันเป็นสายโซ่
ยาวเรียกว่า polymer ซึ่งจะสร้างพันธะ
ต่อไปอีก จนกลายเป็นพลาสติกที่เรียก
วา่  polylactic  acid (PLA) นอกจากนี้
เช้ือจุลินทรีย์หลายชนดิยังใช้แป้งในการ
สังเคราะห์และสะสมพอลิเมอร์ที ่ม ี
ขนาดโมเลกุลใหญ่ข ึ ้นภายในเซลล์
ได ้แก ่ poly-β-hydroxyalkanoate
(PHA), poly-β-hydroxybutyrate
(PHB) และ poly-β-hydroxyvalerate
(PHV) เป็นตน้

ปัจจุบันไบโอพลาสติกจาก
ไบโอพอลิเมอร์ท่ีได้จากการเปล่ียนแปลง
ของแป้ง หรือจากแป้งโดยตรง สามารถ
นำมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์หลายประเภท
เช่น ถุงและกระสอบบรรจุปุ๋ย ภาชนะ
บรรจุอาหารจานดว่น บรรจุภัณฑ์ต่างๆ
แผ่นฟิล์มสำหรับห่อของและคลุมต้น
กล้าของพืชสำหรับกันแมลง ผ้าอ้อม
และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น บริษัทโตโยต้า
เป็นบริษัทผลิตรถยนต์รายแรกของโลก
ท่ีใช ้polylactic acid (PLA) ในการผลติ
ชิ้นส่วนรถยนต์ และปลอกครอบยาง
อะไหลร่ถยนต ์บรษัิทมิตซบูชิพิลาสตกิ
ประสบความสำเร็จในการเพิ่มความ
แข็งแรง และความสามารถในการต้าน
ทานความร้อนของ polylactic acid
โดยนำมาทำปฏิกิริยาทางเคมีร่วมกับ
ไบโอพลาสติกและสารตัวเติมอื ่นๆ
ไบโอพลาสต ิกชน ิดใหม ่ท ี ่ผล ิตข ึ ้น
สามารถนำมาผลิตกล่อง และโครง
พลาสตกิ สำหรบัผลติภณัฑ์ช้ินใหมข่อง
บริษัท Sony ในขณะเดียวกัน บริษัท
NEC ได้ทดลองใช้ polylactic acid
ผสมกับเส้นใยปอในปรมิาณรอ้ยละ 20
โดยน้ำหนัก เพื ่อการผลิตผลิตภัณฑ์
เก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความแข็งแรง
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ในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้าของบริษัท
NEC คอื การใชไ้บโอพลาสตกิชนดิใหม่
นี้เพียงอย่างเดียวในการผลิตผลิตภัณฑ์
เช่น ทำกลอ่งดา้นนอกของชดุคอมพวิ-
เตอร์ และผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ซับซ้อนยิ ่งขึ ้น   ซึ ่งใน
ปัจจุบัน  ประเทศญี่ปุ ่นได้มีการใช้
พลาสติกประมาณ 14 ล้านตันต่อปี
หากการผลิตไบโอพลาสต ิก หรือ
พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเพียงปีละ 1
หมื่นตัน แล้วคาดว่าในปี 2005 นี้
ตลาดสำหรบัไบโอพลาสตกิคงจะเติบโต
อย่างชนิดที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียว

กล่าวโดยสรุปก็คือ พลาสติก
หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกที ่ผลิตจาก
พอลิเมอร์สังเคราะห์จากสารปิโตรเคมี
ที่ใช้กันอยู่ทั ่วไป แม้จะมีราคาถูก มี
ความแข็งแรงและมีอายุการใช้งาน
นาน แต่ความทนทานและการยึดเกาะ
กันอย่างเหนียวแน่นของเนื้อพลาสติก

ทำให้พลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้
ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ อันเป็น
การสร้างภาระการจัดการขยะ หรือ
ของเหลือทิ้ง ดังนั้นจึงได้เกิดการศึกษา
วิจัยเพื่อนำวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่าย
มีปรมิาณมาก และราคาถกู มาทดลอง
ผลิตไบโอพอลิเมอร์ เพื ่อการผลิต
ไบโอพลาสติก ซึ่งการผลิตไบโอพอลิ-
เมอร์โดยใช้วัสดุธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ
นี้ นอกจากจะใช้พลังงานในการสัง-
เคราะห์ และย่อยสลายต่ำแล้วยังทำให้
ดินมีสภาพดีในการย่อยสลาย ลดการ
เกิดฝนกรดและสร้างสภาพแวดล้อม
โดยรวมที่ดีตามไปด้วย นอกเหนือจาก
นั้น ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกที่ได้รับ
การพัฒนาแล้วยังมีสมบัติในด้านความ
แข็งแรง ยืดหยุ่น และทนทานต่อการ
ใช ้งานได ้ด ี เช ่นเด ียวก ับพลาสต ิก
สังเคราะห์จนสามารถผลิตออกสู่ตลาด
มากขึ ้น แม้ในปัจจ ุบ ันจะมีการนำ
polylactic acid (PLA) และ poly-β-
hydroxyalkanoate (PHA) ออกมา

ใช้บ้างแล้ว แต่ต้นทุนการผลิตที่ค่อน
ข้างสูง ทำให้ไบโอพลาสติกมีราคา
แพงกว่าพลาสติกสังเคราะห์ที ่ใช้กัน
ทั่วไปอยู่ 2-3 เท่า อย่างไรก็ตาม ใน
อนาคตข้างหน้าหากได้มีการสนับสนุน
และพัฒนาการใช้ทรัพยากรที่สามารถ
สร้างขึ้นใหม่ในการผลิตไบโอพลาสติก
โดยทำการประเมินหรือกำหนดอายุ
การใช ้งาน ศึกษาผลกระทบและ
ระยะเวลาการย ่อยสลายของผลิต-
ภัณฑ์ หลังการเลิกใช้งานพร้อมทั ้ง
หาวิธีการบริหารจัดการที ่เหมาะสม
ลดต้นทุนการผลิต เสริมความรู้ และ
สร้างความเข ้าใจแก่ผ ู ้ เก ี ่ยวข ้องให้
มากข ึ ้นแล ้ว ก็จะทำให้ผล ิตภัณฑ์
ไบโอพลาสติกกลายเป็นที่นิยม และ
ยอมร ับของคนท ั ้ ง โลกในอนาคต
ข้างหน้าได้
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