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บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ 
บบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ 

บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ (1) บบบบบบบบบ (2) บบบบบบบบบบบบบ (3) บบบบบ บบบ (4) บบบบบ
โคัรงการส่งออกเที่คัโนโลย่่ส่เขีย่วั (Export Initiative for Green Technologies)

โคัรงการระดับโลกของ GIZ เร่�อง “การสนับสนุนโคัรงการส่งออกเที่คัโนโลย่่ส่เขีย่วั” เป็็นการดำาเนินคัวัามพย่าย่ามในการแก้ไข 
ป็ัญหาสิ�งแวัดล้อมที่่�สำาคััญของกระที่รวังสิ�งแวัดล้อม คัุ้มคัรองธรรมชาตุิ คัวัามป็ลอดภัย่ที่างป็รมาณ้ และการคัุ้มคัรองผ้้บริโภคั 
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเย่อรมน่ (BMUV) โคัรงการส่งออกของกระที่รวังสิ�งแวัดล้อมม่เป็้าหมาย่ที่่�จะส่งออกคัวัามชำานาญที่่�ม ่  
อย่้่ในเย่อรมน่ และสนับสนุนการพัฒนาที่่�ย่ั�งย่ืนที่ั�วัโลก โคัรงการดังกล่าวั คัรอบคัลุมหัวัข้อตุ่างๆ เช่น การจัดการขย่ะที่่�ไม่ม ่
ป็ระสิที่ธิภาพ มลพ่ษที่างอากาศและนำ�า หร่อโคัรงสร้างพื�นฐานที่่�สนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่่างย่ั�งย่ืน ป็ระเที่ศพันธมิตุร 
ป็ระกอบด้วัย่ อ่ย่ิป็ตุ์ จอร์แดน อินเด่ย่ ไที่ย่ มาเลเซี่ย่ อินโดน่เซี่ย่ และย่้เคัรน มาตุรการของโคัรงการเน้นการเสริมสร้างคัวัาม 
ชำานาญที่างเที่คันิคัและสถาบัน และวัางรากฐานสำาหรับการแนะนำาและการใช้เที่คัโนโลย่่ที่่�ป็กป็้องสิ�งแวัดล้อมและสภาพภ้มิอากาศ ที่่� 
“ผลิตุในเย่อรมน่”

“โคัรงการที่ำางานร่วัมกันเพื�อการลดพลาสตุิกแบบใช้คัรั�งเด่ย่วัที่ิ�งในภ้มิภาคัเอเซี่ย่ตุะวัันออกเฉ่ย่งใตุ้ (Collaborative Action for 
Single-Use Plastic Prevention in Southeast Asia หร่อ CAP SEA)” เป็็นส่วันหนึ�งของแผนงานระดับโลกของ GIZ เร่��อง 
“การสนับสนุนโคัรงการส่งออกเที่คัโนโลย่่ส่เขีย่วั”  ที่่�มุ่งเน้นการป็้องกันการเกิดขย่ะพลาสตุิกแบบใช้คัรั�งเด่ย่วัที่ิ�ง (SUP) 
ระบบใช้บรรจุภัณฑ์์แบบใช้ซีำ�า  และดำาเนินการในป็ระเที่ศไที่ย่ มาเลเซี่ย่ และอินโดน่เซี่ย่

โคัรงการส่งออกเที่คัโนโลย่่ส่เขีย่วั (Export Initiative for Green Technologies)

สำาหรับข้อม้ลเพ่�มเตุิมของกิจกรรมของโคัรงการ CAP SEA โป็รดดาวัน์โหลดเอกสารได้ที่่�น่�

https://www.giz.de/en/downloads/2021_FS_ExI_1_CAP%20SEA_EN_barrierefrei.pdf
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ข้อเที่็จจริงที่่�สำาคััญที่่�สุดเจ็ดป็ระการและสรุป็คัำาอธิบาย่ที่่�เก่�ย่วั 
ข้องกัน (บที่สรุป็ผ้้บริหาร)

ข้อเที่็จจริง สรุป็คัำาอธิบาย่

1 ในการอ้างอิงถึงพลาสตุิกนั�น “ที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ” 
ม่คัวัามหมาย่เด่ย่วักับคัำาวั่า “ผลิตุจากแหล่งกำาเนิดธรรมชาตุิ” 
หร่อ “ผลิตุจากวััตุถุดิบธรรมชาตุิ” วััสดุเหล่าน่�เป็็นผลิตุผลจาก
การเกษตุร เช่น ข้าวัโพด มันสำาป็ะหลัง ไผ่ อ้อย่ มันฝรั�ง 
หร่อใบป็าล์ม หร่อขย่ะจากการที่ำาการเกษตุร นอกจากน่� 
“ที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ” ไม่ได้หมาย่คัวัามวั่า วััตุถุดิบ 
จะหมุนเวัีย่นกลับมาใช้ใหม่ 100 %

ในที่างตุรงกันข้าม พลาสตุิกดั�งเดิมที่ำาจากฟอสซีิล เช่น ที่ำาจากนำ�ามันดิบ 
โดย่ป็กตุิ ได้ม่การนำาวััตุถุดิบตุั�งตุ้นที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิที่่�ผสมกับ 
วััสดุจากฟอสซีิล ไป็ใช้ การผสมกันดังกล่าวั เรีย่กวั่า “ที่่�ผลิตุจากวััสดุจาก 
ธรรมชาตุิ” ซีึ�งอาจย่่อย่สลาย่ในธรรมชาตุิไม่ได้ หร่อนำาไป็รีไซีเคัิลไม่ได้  

พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิป็ระเภที่ตุ่างๆ เหมาะสำาหรับนำาไป็ที่ำา 
ผลิตุภัณฑ์์ผ้้บริโภคัที่่�แตุกตุ่างกัน เช่น ภาชนะใส่อาหาร หร่อถุงเก็บขย่ะอินที่รีย่์ 

โป็รดอ่านเพ่�มเตุิมในบที่ที่่� 2.1

2 จากการป็ระเมินวััฏจักรช่วัิตุ การใช้พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุ 
จากธรรมชาตุิแที่นพลาสตุิกที่ำาจากฟอสซีิล ไม่ม่ผลในการ ป็รั
บป็รุงสิ�งแวัดล้อมอย่่างม่นัย่สำาคััญ เพีย่งแตุ่ผลกระที่บเป็ล่�ย่น 
พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิม่ผลกระที่บตุ่อการ    
เป็ล่�ย่นแป็ลงของสภาพภ้มิอากาศตุำ�ากวั่า แตุ่ม่ศักย่ภาพในส่วัน
ของการป็รับกรดส้งกวั่า นอกจากน่� ย่ังใช้พื�นที่่�มากกวั่า        
พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ จะแนะนำาให้ใช้ก็ตุ่อเมื�อ
ที่ำาจากขย่ะจากการที่ำาเกษตุรกรรม

นอกจากน่� ระเบ่ย่บวัิธ่วัิจัย่ของการป็ระเมินวััฏจักรช่วัิตุ ป็ระเมินคัวัามหลาก 
หลาย่ที่างช่วัภาพตุำ�าอย่่างเป็็นระบบ อ่กที่ั�งไม่พ่จารณาผลกระที่บตุ่อคัวัาม  
หลากหลาย่ที่างช่วัภาพ (การเป็ล่�ย่นแป็ลงการใช้ที่่�ดิน การป็ล้กพืชเชิงเด่�ย่วั)   
ซีึ�งก็เหมือนป็ัญหาที่่�เก่�ย่วัข้องกับการชะละลาย่ของวััสดุอันตุราย่ การที่ิ�งขย่ะ 
และไมโคัรพลาสตุิก ที่่�ไม่สามารถป็ระเมินได้โดย่วัิธ่การป็ระเมินวััฏจักรช่วัิตุ

การแนะนำาให้ใช้ที่รัพย่ากรหมุนเวัีย่นจากขย่ะเกษตุรกรรม อย่้่บนคัวัามเข้าใจ 
ที่่�วั่า ผลผลิตุที่างการเกษตุรที่่�รับป็ระที่านได้ คัวัรใช้เป็็นอาหารก่อนอื�น

โป็รดอ่านเพ่�มเตุิมในบที่ที่่� 4.1.1

3 พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพแบ่งออกเป็็น 2 ป็ระเภที่ คัือ 
ย่่อย่สลาย่ในระบบอุตุสาหกรรม และย่่อย่สลาย่ใน 
สภาพแวัดล้อม / ในคัรัวัเร่อน 
ในการย่่อย่สลาย่ในสภาพแวัดล้อม ผลิตุภัณฑ์์และบรรจุภัณฑ์์ 
ผ้้บริโภคัที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพอันที่่�จริงจะไม่ย่่อย่สลาย่ที่ั�ง
หมด และย่่อย่สลาย่ไม่เร็วัเที่่าในโรงงานที่่�ย่่อย่สลาย่ในระบบ 
อุตุสาหกรรม

ในโรงงานบำาบัดขย่ะอินที่รีย่์ สภาพการย่่อย่สลาย่สามารถป็รับได้ที่างเที่คันิคั 
ในส่วันของอากาศ (หร่อการขาดอากาศ) จำานวันและป็ระเภที่ของอาหาร 
microbiotic และคัวัามเป็็นกรด (pH) เป็็นตุ้น ในธรรมชาตุิ สภาพแวัดล้อมจะ 
เสถ่ย่รน้อย่กวั่าในโรงงานบำาบัด และแตุกตุ่างตุามป็ระเภที่ของดิน และระบบ 
นำ�าจืดหร่อนำ�าที่ะเล จำานวันพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ และที่่�ย่่อย่ 
สลาย่ภาย่ใตุ้สภาวัะแวัดล้อมตุ่างๆ จะถ้กจำากัดเป็็นอย่่างมาก เช่น ฟิล์ม PHA 
จะย่่อย่สลาย่ ~70 % ใน 660 วัันในดิน ในขณะที่่� PCL จะย่่อย่สลาย่ในนำ�าจืด 
กวั่า 90% ใน 30 วััน ส่วันการแตุกสลาย่เชิงกลจะเกิดข้�น เช่น ในที่ราย่หร่อ 
ในเกลือ (ในนำ�าที่ะเล) ซีึ�งจะนำาไป็ส้่การแตุกเป็็นชิ�นเล็กๆ และก่อให้เกิด 
ไมโคัรพลาสตุิก 

โป็รดอ่านเพ่�มเตุิมในบที่ที่่�  2.2

4 การใช้วััตุถุดิบตุั�งตุ้นช่วัมวัล ไม่ได้หมาย่คัวัามวั่า ผลิตุภัณฑ์์ขั�น
สุดที่้าย่จะย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ถึงแม้วััตุถุดิบจะย่่อย่สลาย่ 
ได้ที่างช่วัภาพก็ตุาม

การย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพไม่ได้ข้�นอย่้่กับวััตุถุดิบ แตุ่ข้�นอย่้่กับโคัรงสร้างที่าง
เคัม่ของโพลิเมอร์แตุ่เพีย่งอย่่างเด่ย่วั   พันธะเคัม่บางตุัวัเที่่านั�นที่่�สามารถแตุก
ตุัวัได้ที่างช่วัภาพ เช่น  ด้วัย่เอ็นไซีม์และด้วัย่ที่างจุลช่วัวัิที่ย่า ม่ตุัวัอย่่างของ 
พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ พลาสตุิกที่่�ไม่ย่่อย่สลาย่ได้ที่าง 
ช่วัภาพ รวัมที่ั�งตุัวัอย่่างของพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพที่ำาจาก 
ฟอสซีิล

โป็รดอ่านเพ่�มเตุิมในบที่ที่่� 2.2  

5 ม่มาตุรฐานของการย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพในเชิง 
อุตุสาหกรรมของพลาสตุิก และการรับรองของบุคัคัลที่่�สาม 
สำาหรับการย่่อย่สลาย่ได้ ในสภาวัะแวัดล้อมมากมาย่ 
และย่ังม่มาตุรฐานเก่�ย่วักับสัดส่วัน แหล่งกำาเนิด และการป็ล้ก 
อย่่างย่ั�งย่ืนของช่วัมวัลในโพลิเมอร์ที่่�ผลิตุจากวััสดุจาก 
ธรรมชาตุิ

มาตุรฐานเป็็นเคัร่�องมือที่่�ม่คัวัามสำาคััญ อย่่างไรก็ตุาม ไม่คัวัรมองวั่าเป็็น     
คัำาตุอบเด่ย่วัของการแก้ไขป็ัญหาของพลาสตุิกช่วัภาพ เช่น เป็็นการย่ากที่่�จะ 
แย่กแย่ะการให้ใบรับรองของบุคัคัลที่่�สาม จากการกล่าวัอ้างของบริษัที่ใดโดย่ 
เฉพาะ หร่อการกล่าวัอ้างด้วัย่ตุัวัเอง เก่�ย่วักับการย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ

โป็รดอ่านเพ่�มเตุิมในบที่ที่่� 3  

โคัรงการ CAP SEA ป็ี 2021
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ข้อเที่็จจริง สรุป็คัำาอธิบาย่

6 สหภาพยุ่โรป็ตุระหนักถึงคัวัามสำาคััญของการออกข้อบังคัับ   
เก่�ย่วักับพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�
ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ และกำาลังอย่้่ในระหวั่างดำาเนินการให้ 
ออกกฎหมาย่ที่่�เก่�ย่วัข้อง 

คัณะกรรมาธิการยุ่โรป็ป็ระกาศกรอบนโย่บาย่ที่่�เก่�ย่วักับการจัดหาที่่�แหล่ง 
กำาเนิด การตุิดฉลากและการใช้พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ และ  
การใช้พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพและที่่�สลาย่ตุัวัได้ที่างช่วัภาพ          
ข้อเสนอดังกล่าวัคัาดวั่าจะตุ่พ่มพ์ออกมาในช่วังป็ี 2021

โป็รดอ่านเพ่�มเตุิมในบที่ที่่�  5.3  

7 พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่� 
ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ บ่อย่คัรั�ง ได้รับการส่งเสริมให้เป็็นการ
แก้ไขป็ัญหาจำานวันขย่ะพลาสตุิก ในเอเช่ย่ตุะวัันออกเฉ่ย่งใตุ้ 
อย่่างไรก็ตุาม ในป็ัจจุบัน ย่ังไม่ช่วัย่ลดป็ริมาณขย่ะหร่อป็ัญหา 
การจัดการขย่ะม้ลฝอย่ที่่�ม่อย่้่

ในที่างที่ฤษฎ่ การย่่อย่สลาย่จะด่กวั่าการรีไซีเคัิล ซีึ�งก็จะด่กวั่าการที่ิ�ง 
ในที่างป็ฏิบัตุิ เป็็นการสันนิษฐานวั่า ม่การคััดและการเก็บพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่
ได้ที่างช่วัภาพและที่่�ไม่สามารถย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ แย่กออกจากกัน     
คัวัามซีับซี้อนของขั�นตุอนการคััดแย่กจะเพ่�มข้�น จากคัวัามจริงที่่�วั่า พลาสตุิกที่่�
ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิบางชนิดก่อให้เกิดป็ัญหาในโรงงานรีไซีเคัิลสำาหรับ
พลาสตุิกดั�งเดิม นอกจากน่� พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิชนิดอื�น 
บางชนิดและพลาสตุิกดั�งเดิม ที่่�ม่โคัรงสร้างที่างเคัม่เหมือนกัน สามารถรีไซีเคัิล 
ด้วัย่กันได้ อ่กที่ั�งวััสดุที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพจำาเป็็นตุ้องขนส่งไป็ย่ังโรงงาน
ที่่�ย่่อย่สลาย่ในระบบอุตุสาหกรรม ดังนั�น จึงตุ้องป็รับกระบวันการ เช่น 
ในส่วันของการย่่อย่สลาย่ ซีึ�งจะตุ้องใช้เวัลาสำาหรับพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่าง 
ช่วัภาพนานกวั่า ขย่ะอินที่รีย่์ อ่กหนึ�งข้อบังคัับเบื�องตุ้น คัือ วััสดุตุ้องสอดคัล้อง
กับข้อกำาหนดของการย่่อย่สลาย่ในระบบอุตุสาหกรรม ซีึ�งเป็็นหนึ�งในมาตุรฐาน 
การย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ 

มาเลเซี่ย่ขาดโรงงานที่่�ย่่อย่สลาย่ในระบบอุตุสาหกรรมโดย่ที่ั�วัไป็ในไที่ย่ โรงงาน
ที่่�ย่่อย่สลาย่ในระบบอุตุสาหกรรมม่อย่้่แห่งเด่ย่วัในกรุงเที่พฯ ป็ระเที่ศส่วันใหญ่
ที่ั�วัโลกไม่ม่มาตุรการการแย่กอย่่างเพีย่งพอสำาหรับขย่ะอินที่รีย่์ (ที่่�เป็ีย่ก) 
และขย่ะในคัรัวัเร่อนที่่�แห้ง 

โป็รดอ่านเพ่�มเตุิมในบที่ที่่�  4.1.2 และบที่ที่่� 5

สิ�งสำาคััญมากที่่�สุดที่่�จะตุ้องดำาเนินการ ม่ห้าป็ระเด็นดังน่�:

 1. ในโคัรงการการจัดการขย่ะ คัวัรให้คัวัามสำาคััญกับการป็้องกันการเกิดขย่ะ มากกวั่าการส่งเสริมให้ม่การนำาพลาสตุิกที่่�ย่่อย่
สลาย่ได้ที่างช่วัภาพและพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิกลับมาใช้ใหม่ พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพและพลาสตุิกที่่�
ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ ไม่คัวัรมองวั่าเป็็นหนที่างในการแก้ป็ัญหามลภาวัะจากพลาสตุิก

 2.ใช้ถุงขย่ะใส่อาหารย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพที่่�ได้รับการรับรอง เพื�อแย่กขย่ะม้ลฝอย่เป็ีย่กและแห้ง เช่น ถุงขย่ะอาหารที่่�ม่ฉลาก
สิ�งแวัดล้อมป็ระเภที่ที่่� 1 หร่อถุงรับรองจากบุคัคัลที่่�สามที่่�เป็็นอิสระและเชื�อถือได้ ไม่แนะนำาให้ใช้พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ 
ในผลิตุภัณฑ์์อื�นๆ  ดังนั�น จึงไม่คัวัรกระตุุ้นการใช้พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ

 3.ใช้เฉพาะขย่ะจากภาคัเกษตุรและผลพลอย่ได้เป็็นวััตุถุดิบ สำาหรับพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ

 4.สร้างคัวัามโป็ร่งใสที่่�จำาเป็็นและสื�อสารอย่่างชัดเจนไป็ย่ังสาธารณชนผ่านที่างมาตุรฐาน ฉลาก และการที่ดสอบวั่า วััสดุที่่�     
เก่�ย่วัข้องออกแบบมาสำาหรับการสลาย่ตุัวัที่างช่วัภาพในโรงงานย่่อย่สลาย่ในระบบอุตุสาหกรรม การย่่อย่สลาย่ในคัรัวัเร่อน หร่อ
การย่่อย่สลาย่ในสภาพแวัดล้อมตุามธรรมชาตุิ

 5.ลงทีุ่นในการคััดแย่กขย่ะจากแหล่งกำาเนิด เที่คัโนโลย่่การคััดแย่ก และโรงงานจัดการขย่ะอินที่รีย่์

พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ
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บรรจุภัณฑ์์ใช้คัรั�งเด่ย่วัและใช้แล้วัที่ิ�งที่ำาให้เกิดคัวัามสะดวักในมุมมองของผ้้บริโภคั ซีึ�งเป็็นคัวัามจริง เช่น บรรจุภัณฑ์์อาหารซีื�อกลับ 
บ้าน อย่่างไรก็ตุาม ป็ริมาณพลาสตุิกที่่�ใช้เป็็นจำานวันมากนำาไป็ส้่ผลกระที่บเชิงลบมากมาย่ จากคัวัามขัดแย่้งระหวั่างมุมมองเชิง 
นิเวัศน์ ของพลาสตุิกใช้คัรั�งเด่ย่วั และคัวัามสะดวักของบรรจุภัณฑ์์พลาสตุิกป็ระเภที่น่� จึงได้ม่การหาร่อเร่�องพลาสตุิกที่่�ผลิตุจาก 
วััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพให้เป็็นที่างเลือกแที่นพลาสตุิกจากฟอสซีิลมาระย่ะ หนึ�งแล้วั ป็ระโย่ชน์ 
ด้านสิ�งแวัดล้อมบ่อย่คัรั�งมาจากพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ เหตุุผล ก็คัือ 
ม่การเข้าใจวั่า “ช่วัภาพ” หมาย่ถึง “เป็็นมิตุรตุ่อสิ�งแวัดล้อม” โดย่ถ้กมองวั่า เป็็นผลิตุภัณฑ์์ที่่�เหมาะสมสำาหรับ ที่ดแที่นพลาสตุิก 
ดั�งเดิม ซีึ�งได้ม่การวัิจัย่ผลกระที่บตุ่อสิ�งแวัดล้อมเป็็นจำานวันมาก อย่่างไรก็ตุาม ที่างเลือกที่่�เข้าใจกันน่� ก่อให้เกิด ผลลัพธ์และ 
ป็ัญหามากมาย่ การใช้พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพหร่อพลาสตุิกที่่�ผลิตุด้วัย่วััสดุจากธรรมชาตุิแที่น พลาสตุิกดั�งเดิม 
ตุัวัตุ่อตุัวั เป็็นสิ�งที่่�แคับเกินไป็ เพราะมันไม่นำาไป็ส้่การเป็ล่�ย่นแป็ลงใดๆ ของป็ริมาณขย่ะ หร่อการลดผลกระที่บตุ่อ สิ�งแวัดล้อม 
ในระย่ะย่าวั ภ้มิหลังและเหตุุผลของการป็ระเมินและการวัิเคัราะห์เร่�องดังกล่าวัเป็็นส่วันหนึ�งของราย่งานฉบับน่�  

ราย่งานฉบับน่� จัดที่ำาโดย่สถาบัน Öko-Institut ของเย่อรมน่  กลุ่มผ้้อ่านเป็้าหมาย่ของราย่งาน คัือ ผ้้ม่อำานาจตุัดสินใจที่างการ 
เมือง และบริษัที่ตุ่างๆ ในไที่ย่ มาเลเซี่ย่ และอินโดน่เซี่ย่ ป็ัจจุบัน กลุ่มผ้้อ่านเป็้าหมาย่ในป็ระเที่ศที่่�กล่าวัมาข้างตุ้น ได้รับการ 
สนับสนุนจากโคัรงการโมด้ลของ GIZ ชื�อ CAP SEA (Collaborative Action for Single-Use Plastic Prevention in South-
east Asia หร่อโคัรงการที่ำางานร่วัมกันเพื�อการลดพลาสตุิกแบบใช้คัรั�งเด่ย่วัภาย่ในเอเช่ย่ตุะวัันออกเฉ่ย่งใตุ้) ที่ั�งน่� วััตุถุป็ระสงคั์ 
ของโคัรงการ CAP SEA คัือ การสนับสนุนการลดขย่ะพลาสตุิก และส่งเสริมระบบบรรจุภัณฑ์์ที่่�นำากลับมาใช้ใหม่ ในไที่ย่ มาเลเซี่ย่ 
และอินโดน่เซี่ย่ โดย่เน้นตุ้นนำ�าและรวัมเข้าไป็ในบริบที่ของเศรษฐกิจหมุนเวัีย่นที่่�กวั้างกวั่า เพื�อให้คัำาป็ร้กษาเชิง กลยุ่ที่ธ์แก่รัฐบาล 

CAP SEA ได้รับการสนับสนุนที่างการเงินจากกระที่รวังสิ�งแวัดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาตุิ และคัวัามป็ลอดภัย่นิวัเคัล่ย่ร์ 
ของรัฐบาล

สหพันธ์สาธารณรัฐเย่อรมัน และเป็็นส่วันหนึ�งของโคัรงการระดับโลกเพื�อสนับสนุน “โคัรงการส่งออกเที่คัโนโลย่่ส่เขีย่วั”(“Export 
Initiative for Green Technologies”) โดย่ GIZ เป็็นหน่วัย่ป็ฏิบัตุิหลัก และระย่ะเวัลาการดำาเนินการจากเดือนสิงหาคัม 2019 
ถึงเดือนม่นาคัม 2023 

ราย่งานฉบับน่�จัดที่ำาข้�น เพื�อให้คัวัามช่วัย่เหลือง่าย่ๆ แก่องคั์การพันธมิตุรของโคัรงการ CAP SEA ในการดำาเนินงาน คัวัามร้ ้  
ภ้มิหลังด้านวัิที่ย่าศาสตุร์ของพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ จะที่ำาให้พันธมิตุร 
หล่กเล่�ย่งการใช้ผลิตุภัณฑ์์ที่างเลือกที่่�น่าผิดหวััง โดย่ใช้ผลิตุภัณฑ์์ที่างเลือกใช้คัรั�งเด่ย่วัที่ดแที่น ผลิตุภัณฑ์์พลาสตุิกดั�งเดิม 
และบรรจุภัณฑ์์ใช้คัรั�งเด่ย่วั อาจที่ดแที่นได้ เช่น โดย่ผลิตุภัณฑ์์ที่างเลือกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิหร่อที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่าง 
ช่วัภาพ แตุ่ราย่งานฉบับน่� ม่เป็้าหมาย่ที่่�จะสร้างคัวัามตุระหนักถึงคัวัามจำาเป็็นในการตุ้องพ่จารณาการแลกเป็ล่�ย่นในบริบที่ดัง 
กล่าวั นอกจากน่� ย่ังตุ้องพ่จารณาผลลัพธ์ของการตุัดสินใจใช้วััสดุ ในส่วันของผลกระที่บตุ่อสิ�งแวัดล้อมและการบำาบัดหลังการ 
หมดอายุ่การใช้งาน

1. ภ้มิหลัง

โคัรงการ CAP SEA ป็ี 2021
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ภาพ 2-1  : พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพและพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิป็ระเภที่ตุ่างๆ 

ที่่�มา: EEA 2020

คัำาวั่า พลาสตุิกช่วัภาพ  คัรอบคัลุมลักษณะที่่�ตุ่างกัน 2 ลักษณะของวััสดุพลาสตุิก  ป็ระการแรก คัือ แหล่งกำาเนิดของป็ัจจัย่การ 
ผลิตุในการผลิตุพลาสตุิก ซีึ�งในกรณ่นั�น ช่วัภาพ หมาย่ถึง ที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ  อ่กป็ระการหนึ�ง คัือ ลักษณะการย่่อย่ 
สลาย่ของพลาสตุิกในระย่ะการหมดอายุ่การใช้งาน ซีึ�งในกรณ่นั�น ช่วัภาพ หมาย่ถึง ที่่�สามารถย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ คัำาวั่า 
พลาสตุิกช่วัภาพ บ่อย่คัรั�งใช้อย่่างไม่สอดคัล้องกัน คัือ บางคัรั�งใช้อธิบาย่ที่ั�งลักษณะของวััสดุ กล่าวัคัือ แหล่งกำาเนิด 
ที่างธรรมชาตุิของวััสดุ และการย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ส่วันในบริบที่อื�นๆ พลาสตุิกช่วัภาพหมาย่คัวัามถึงหนึ�งในสองลักษณะ 
น่�เที่่านั�น 

การสลาย่ตุัวัได้ที่างช่วัภาพ (compostability) และ การย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ (biodegradability) 
หร่อสลาย่ตุัวัได้ที่างช่วัภาพ (compostable) และ ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ( biodegradable) ก็ม่การใช้อย่่างไม่สอดคัล้องกัน 
ในกรณ่ส่วันใหญ่และใน ราย่งานฉบับน่� หากไม่ระบุเป็็นอื�น การย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพของพลาสตุิกจะหมาย่ถึง พลาสตุิกที่่� 
ย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพในระบบ อุตุสาหกรรม (industrially compostable plastics) 

ดังนั�น ป็ระการแรก เราตุ้องจัดหาศัพที่์และตุัวัเลขอธิบาย่ (ภาพ 2-1) ของสำานักงานสิ�งแวัดล้อมยุ่โรป็ (European Environment 
Agency) (2020) ภาพ 2-1 อธิบาย่การรวัมกันที่่�เป็็นไป็ได้ส่�ป็ระการของลักษณะที่ั�งสองป็ระการ (แหล่งกำาเนิดและการย่่อย่สลาย่ได้
ของวััสดุ) ในเมที่ริกซี์ด้านซี้าย่มือ ส่วันที่างด้านขวัามือ ตุัวัเลขจะแสดงเส้นที่างการหมดอายุ่การใช้งาน ซีึ�งวััสดุสามารถเดินตุามได้ 
ข้�นอย่้่กับลักษณะเฉพาะของมัน 

                     • พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ ผลิตุที่ั�งหมดหร่อบางส่วันจากวััตุถุดิบเชิงช่วัวัิที่ย่า ตุรงกันข้ามกับ 
วััตุถุดิบจากฟอสซีิล (นำ�ามัน) ที่่�ใช้ในพลาสตุิกดั�งเดิม (หร่อที่่�เรีย่กวั่า พลาสตุิกจากฟอสซีิล)

                     • พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ สามารถผลิตุได้ที่ั�งจากวััตุถุดิบที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ หร่อจาก 
ฟอสซีิล พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ “ได้รับการออกแบบให้ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพด้วัย่วัิธ่เฉพาะในสภาวัะแตุ่ละป็ระเภที่ 
(นำ�า ดิน ป็ุ�ย่หมัก เป็็นตุ้น)” ที่ั�งน่� การย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพแย่กได้เป็็นสองป็ระเภที่ ดังน่�: 

2. การเข้าใจพลาสตุิกช่วัภาพป็ระเภที่ตุ่างๆ

พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ
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                 - “พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพในระบบอุตุสาหกรรม ได้รับการออกแบบให้ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพใน 
สภาวัะของโรงงานย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพในระบบอุตุสาหกรรม หร่อโรงงานการหมักสลาย่ภาย่ใตุ้สภาวัะที่่�ป็ราศจากออกซีิเจนเชิง
อุตุสาหกรรม พร้อมขั�นตุอนการหมักสลาย่ที่่�ตุามมา” 

                            - ป็ระการที่่�สอง “พลาสตุิกที่่�สลาย่ตุัวัได้ที่างช่วัภาพในสภาพแวัดล้อมที่่�บ้าน ซีึ�งได้รับการออกแบบให้ย่่อย่   
สลาย่ได้ที่างช่วัภาพในสภาพของการที่ำาป็ุ�ย่หมักที่่�จัดการเป็็นอย่่างด่ที่่�บ้าน หร่อในสภาพแวัดล้อมโล่งแจ้ง” (ในที่่�น่� ส่วันใหญ่ ม ่ 
อุณหภ้มิตุำ�ากวั่าในโรงงานย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพในระบบอุตุสาหกรรม)

                     • กลุ่มย่่อย่ คัือ พลาสตุิกแตุกสลาย่ได้ชนิดอ๊อกโซี  พลาสตุิกป็ระเภที่น่� “คัรอบคัลุมสารเตุิมแตุ่งที่่�ผ่านที่าง 
ป็ฏิกิริย่าออกซีิเดชั�น นำาไป็ส้่การแตุกของวััสดุเป็็นไมโคัรพลาสตุิก หร่อการแตุกสลาย่ที่างเคัม่”

บที่ตุ่อไป็น่� จะเน้นหนึ�งในสองลักษณะของพลาสตุิกช่วัภาพ 

                    2.1วััสดุที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ 

พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ ส่วันใหญ่หร่อที่ั�งหมด ผลิตุจากวััตุถุดิบธรรมชาตุิ ดังนั�น คัำาวั่า วััตุถุดิบที่่�หมุนเวัีย่น 
จะใช้เหมือน กับ ที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ ในบริบที่ของยุ่โรป็ คัำาวั่า ช่วัภาพ จะใช้โดย่สอดคัล้องกับคัำาจำากัดคัวัามของ          
ผลิตุภัณฑ์์ที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ ตุามที่่�ระบุในมาตุรฐาน EN 16575:2014 วััตุถุดิบเป็็นพืชที่่�อุดมด้วัย่แป็้งหร่อ เซีลล้โลส 
เช่น ข้าวัโพด อ้อย่ หญ้ามิสแคันที่ัส (หญ้าหวัานป็ระเภที่หนึ�ง) และบางคัรั�ง ไม้ ในที่างตุรงกันข้ามกับวััตุถุดิบที่่�ผลิตุจากวััสดุ 
จากธรรมชาตุิ พลาสตุิกดั�งเดิมมาจากฟอสซีิล โดย่สกัดจากนำ�ามันดิบ คัำาวั่า ที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ ไม่ได้หมาย่คัวัามวั่า 
วััตุถุดิบจะเป็็นวััสดุหมุนเวัีย่น 100% พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ ย่ังสามารถใช้ในคัอมโพสิตุที่่�ม่ส่วันป็ระกอบของ 
พลาสตุิกจากป็ิโตุรเล่ย่ม สัดส่วันร้อย่ละอาจไม่ได้สื�อสารอย่่างชัดเจนไป็ย่ังผ้้บริโภคั (โป็รดด้บที่ที่่�  3)

ในยุ่โรป็ พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ ใช้บ่อย่ที่่�สุดในบรรจุภัณฑ์์อาหาร (52 % หร่อ 1.26 เมตุริกตุัน ของตุลาด        
พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิที่ั�งหมด ในป็ี 2019) และย่ังใช้ในสาขาอื�นๆ เช่น สิ�งที่อ (10%), สินคั้าผ้้บริโภคั (10 %) 
ย่านย่นตุ์ (7 %) เกษตุรกรรม (7 %) สารเคัลือบและกาวั (7 %) การก่อสร้าง (4 %) และอื�นๆ (3%) (Brizga et al. 2020)

โพลิเมอร์ที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิป็ระเภที่ตุ่างๆ ผลิตุด้วัย่วัิธ่ตุ่างๆ กัน ข้�นอย่้่กับโคัรงสร้างที่างเคัม่ (ช่วัภาพ) ของวััตุถุดิบนั�น  

ภาพ 2-2: ภาพรวัม: จากพืชถึงโพลิเมอร์

ที่่�มา: จัดที่ำาโดย่ผ้้เขีย่น

โคัรงการ CAP SEA ป็ี 2021
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จากข้อม้ลของ Letcher (2020) สามารถแย่กกระบวันการผลิตุวััสดุที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรมชาตุิ 2 ป็ระเภที่ ดังน่�: 

                     • ป็ฏิกิริย่าการเตุรีย่มโพลิเมอร์จากโมโนเมอร์จากวััสดุธรรมชาตุิ (Polymerizatioon of biobased monomers) 
(เช่น polylactic acid (PLA), polybutyl succinate (PBS), polyethylene ช่วัภาพ (PE ช่วัภาพ); ป็ระเภที่ที่่� 1 ในภาพ 2-2) และ

                    • การแป็รร้ป็ของโพลิเมอร์ช่วัภาพ (Processing of biopolymers) (เช่น ลิกนิน โป็รตุ่น ย่าง เซีลล้โลส และแป็้ง; 
ป็ระเภที่ที่่� 2 ในภาพ 2-2)

คัำาวั่า โพลิเมอร์ หมาย่ถึงพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากสาย่โซี่ย่าวั (“poly” = มาก) ของโมโนเมอร์ที่่�เชื�อมกันที่างเคัม่ สารหลาย่ป็ระเภที่สาม
ารถใช้เป็็นโพลิเมอร์ เช่น lactic acid, ethylene หร่อกล้โคัส (และอื�นๆ อ่กมาก) แตุ่อย่่างน้อย่โคัรงสร้างที่างเคัม่จะตุ้องม่ป็ฏิกิริย่า 
ที่างเคัม่สองป็ระเภที่ที่่�แตุกตุ่างกันกับโมเลกุลอื�นในสารเด่ย่วักัน เพื�อที่ำาให้เกิดสาย่โซี่

ในส่วันของการผลิตุพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิสองป็ระเภที่ที่่�แตุกตุ่างกัน และที่่�เป็็นตุัวัแที่นที่่�สำาคััญที่่�สุดในแตุ่ละ 
ป็ระเภที่ Letcher (2020) อธิบาย่เพ่�มเตุิม ดังน่�:

โพลิเมอร์ที่่�สำาคััญที่่�สุด ที่่�ได้จาก ป็ฏิกิริย่าการเตุรีย่มโพลิเมอร์จากโมโนเมอร์จากวััสดุธรรมชาตุิ ได้แก่ PLA, PBS และ PE 
ช่วัภาพ (เช่น พลาสตุิกป็ระเภที่ drop-in โป็รดด้คัำาอธิบาย่ข้างล่าง) เมื�อได้รับโพลิเมอร์ การแป็รร้ป็ที่างเที่คันิคัเป็็นผลิตุภัณฑ์์ 
พลาสตุิก จะ เหมือนกับเที่อร์โมพลาสตุิกจากฟอสซีิล เช่น PET, PE เป็็นตุ้น อย่่างไรก็ตุาม มันไม่ม่โคัรงสร้างที่างเคัม่ที่่�เหมือนกัน 
เพราะ โมโนเมอร์เที่อร์โมพลาสตุิกจากฟอสซีิลแตุกตุ่างจากกัน 

                    • PLA ได้จากป็ฏิกิริย่าการเตุรีย่มโพลิเมอร์จากโมโนเมอร์ (polymerization) ของ lactic acid ที่่�ได้จากการ 
หมักของคัาร์โบไฮเดรตุ ส่วันใหญ่เป็็นแป็้ง เช่น จากข้าวัโพด มันสำาป็ะหลัง หร่อขย่ะจากเกษตุรกรรม ในที่างที่ฤษฎ่ lactic acid 
สามารถผลิตุได้จากที่รัพย่ากรฟอสซีิล อย่่างไรก็ตุาม ไม่ใช่แนวัที่างป็ฏิบัตุิตุามป็กตุิ 

                    • PBS เป็็นโคัโพลิเมอร์ที่ำาจากโมโนเมอร์ succinic acid (SA) และ 1,4-butanediol (1,4-BDO) โมโนเมอร์ได้ 
จากการหมักของที่รัพย่ากรคัาร์โบไฮเดรตุ ส่วันใหญ่คัือแป็้ง อย่่างไรก็ตุาม โมโนเมอร์ที่ั�งสอง (succinic acid และ 1,4-butane-
diol) ก็สามารถมาจากฟอสซีิล จุดแข็งของ PBS คัือ การข้�นร้ป็ที่่�ง่าย่ เช่น การฉ่ดข้�นร้ป็ การอัดรีดข้�นร้ป็ และการเป็่าข้�นร้ป็ โดย่ใช้       
อุป็กรณ์ดั�งเดิมและคัุณสมบัตุิเชิงกลที่่�ด่ เช่น การตุ้านที่าน คัวัามแข็ง/คัวัามแข็งแรง หร่อคัวัามย่ืดหยุ่่น 

                    • พลาสตุิกป็ระเภที่ Drop-in เป็็นโพลิเมอร์ป็ระเภที่ดั�งเดิม เช่น polyethylene (PE), polyethylene terephtha-
late (PET), polyamides (PA) ที่่�ที่ำาจากโมโนเมอร์จากแหล่งกำาเนิดธรรมชาตุิ เช่น polyethylene ผลิตุจากป็ฏิกิริย่าการเตุรีย่ม 
โพลิเมอร์จากโมโนเมอร์ของแก๊ส ethylene ซีึ�งแก๊สดังกล่าวัสามารถที่ำาจากนำ�ามันดิบ หร่อในกรณ่ของด่เซีลช่วัภาพจาก เอที่านอล 
ช่วัภาพ ดังนั�น PE ช่วัภาพ เป็็น polyethylene ซีึ�งที่ำาจากเอที่านอลช่วัภาพ 100 % ขณะตุ่พ่มพ์ ม่โรงงานผลิตุเพีย่ง 
แห่งเด่ย่วัในโลก สำาหรับ PE ช่วัภาพ (ในบราซีิล) ซีึ�งผลิตุเอที่านอลช่วัภาพจากอ้อย่

ในป็ระเภที่ของโพลิเมอร์ช่วัภาพ เซีลล้โลสและแป็้งม่คัวัามสำาคััญมากที่่�สุด (และใช้อย่่างแพร่หลาย่มากที่่�สุด) ในการผลิตุพลาสตุิกที่่�
ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ 

                    • เซีลล้โลส เช่น ไผ่ ไม่สามารถแป็รร้ป็เป็็นเที่อร์โมพลาสตุิก โดย่ไม่ม่การเป็ล่�ย่นแป็ลง ซีึ�งจะเป็็นไป็ได้หากผ่านวัิธ่แก้ 
ป็ัญหาเฉพาะหร่อหลังการที่ำาให้เกิดสารอนุพันธ์ (derivatization) ซีึ�งเป็็นป็ฏิกิริย่าระหวั่างกลุ่ม hydroxyl ในโคัรงสร้างของ 
เซีลล้โลส กับโมเลกุลที่่�ม่ป็ฏิกิริย่าบางป็ระเภที่ ซีึ�งตุ่อมาเป็ล่�ย่นลักษณะของโมเลกุล ที่ำาให้โมเลกุลตุ้องผ่านอุณหภ้มิที่่�ส้งข้�น 
ระหวั่างการแป็รร้ป็ที่่�ใช้คัวัามร้อน หากป็ราศจากกระบวันการที่ำาให้เกิดสารอนุพันธ์ เซีลล้โลสจะย่่อย่สลาย่ได้ง่าย่ในอุณหภ้มิที่่�ส้ง 
พลาสตุิกจากเซีลล้โลสสามารถย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ หากสารตุั�งตุ้นสามารถย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ

                    • แป็้ง เช่น จากมันฝรั�ง มันสำาป็ะหลัง เช่นกัน ไม่เหมาะที่่�จะนำาไป็ข้�นร้ป็เป็็นเที่อร์โมพลาสตุิก มันตุ้องป็รับที่างเคัม ่
เพื�อกลาย่เป็็นแป็้งเที่อร์โมพลาสตุิก (thermoplastic starch หร่อ TPS) หร่อใช้ในส่วันผสม ที่่�เรีย่กวั่า ส่วันผสมของแป็้ง (starch 
blends)

                     - TPS บริสุที่ธ์ม่คัวัามอ่อนไหวัส้งตุ่อคัวัามชื�น ดังนั�น จึงไม่เหมาะสมสำาหรับการใช้ในโพลิเมอร์ส่วันใหญ่ 

                    - ในส่วันผสมของแป็้ง แป็้งที่ำางานเหมือนสารเตุิมเตุ็มในพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ ส่วันใหญ่จาก 
PLA หร่อพลาสตุิกจากฟอสซีิล อย่่างไรก็ตุาม การรวัมแป็้งกับ PLA ย่ังอย่้่ในระย่ะการวัิจัย่ แตุ่ส่วันผสมของแป็้งกับพลาสตุิกจาก 
ฟอสซีิล ที่่�ม่ป็ริมาณของแป็้ง กวั่า 50 % เป็็นโพลิเมอร์ช่วัภาพจากแป็้งที่่�นิย่มใช้มากที่่�สุด หากส่วันผสมของแป็้งม่ส่วันป็ระกอบ 
ที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ 100 % กล่าวัคัือ ไม่ม่ส่วันผสมของโพลิเมอร์จากฟอสซีิลที่่�ไม่สามารถย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ            
โพลิเมอร์จากแป็้งจึงจะสามารถย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ในป็ฏิบัตุิ สำาหรับส่วันผสมของแป็้ง ส่วันป็ระกอบดังกล่าวัพบได้ย่ากมาก 
ในป็ัจจุบัน ด่ที่่�สุด หากจะสันนิษฐานวั่า ส่วันผสมของแป็้งไม่สามารถย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ 

พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ
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                     • PHA (polyhydroxyalcanoates) น่าสนใจเพ่�มข้�นมา โพลิเมอร์ช่วัภาพดังกล่าวั สังเคัราะห์โดย่ แบคัที่่เรีย่ 
หลาย่ร้อย่ตุัวั โดย่เป็็นผลิตุภัณฑ์์ที่่�ม่ของเหลวัในเซีลล์ (intracellular) ที่ั�งน่� ตุ่างจากเซีลล้โลสหร่อแป็้ง PHAs ข้�นร้ป็ได้ เหมือน 
เที่อร์โมพลาสตุิกดั�งเดิม ผ่านที่างการฉ่ดข้�นร้ป็หร่อการอัดรีดข้�นร้ป็ 

                    2.2 พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ

พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ สามารถที่ำาจากวััตุถุดิบธรรมชาตุิ เช่น แป็้ง เซีลล้โลส หร่อคัาร์โบไฮเดรตุ เช่น ได้จากมันฝรั�ง 
มันสำาป็ะหลัง เป็็นตุ้น  อย่่างไรก็ตุาม พลาสตุิกจากฟอสซีิลบางป็ระเภที่ ก็ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพเช่นกัน ดังนั�น จึงไม่เป็็นคัวัาม 
จริงที่่�พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพที่ั�งหมดจะผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ 

ป็ระเภที่การใช้ที่ั�วัไป็ของพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ได้แก่:

                     • บรรจุภัณฑ์์ เช่น บรรจุภัณฑ์์อาหารซีื�อกลับบ้าน ถุงเล็กๆ ตุาข่าย่ ถาด เป็็นตุ้น สำาหรับผลไม้ ผัก ไข่ และเนื�อสด

                    • ผลิตุภัณฑ์์สำาหรับงานจัดเล่�ย่ง หากเก็บแย่กจากขย่ะพลาสตุิกชนิดอื�น จะสามารถย่่อย่สลาย่ได้ด้วัย่กัน   
                      (ในระบบอุตุสาหกรรม) กับอาหารที่่�เหลือหลังการใช้

                    • ถุงขย่ะที่่�ใช้เก็บขย่ะอินที่รีย่์และถุงช้อป็ป็ิ�ง

                    • ฟิล์มคัลุมดินที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ

                    • การใช้ที่างการแพที่ย่์

“พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพส่วันใหญ่ออกแบบเพื�อให้ย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพภาย่ใตุ้สภาวัะเฉพาะ ส่วันใหญ่โดย่ป็กตุิจะอย่้่
ในโรงงานที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพในระบบอุตุสาหกรรม ที่่�ซีึ�งอุณหภ้มิส้งกวั่า 50 ÖC เป็็นสัป็ดาห์หร่อเดือน” ดังนั�น พลาสตุิกที่่� 
ย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพในระบบอุตุสาหกรรมและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพในคัรัวัเร่อน (industrial and home com-
postable plastic) สามารถแย่กกันได้ จากสภาพการม่ป็ฏิกิริย่าที่่�แตุกตุ่างกัน (เช่น อุณหภ้มิ ส่วันป็ระกอบของจุลินที่รีย่์ 
การม่ออกซีิเจน เป็็นตุ้น) ในสภาพที่่�คัวับคัุม  (ในระบบอุตุสาหกรรม) เป็รีย่บเที่่ย่บกับสภาพที่่�ไม่คัวับคัุม (ที่่�เป็็นธรรมชาตุิ)  

โดย่ที่ั�วัไป็ กระบวันการย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพของโพลิเมอร์ เป็็นผลของการแตุกตุัวั ตุามด้วัย่การเป็ล่�ย่นเป็็นแร่ของชิ�นส่วัน 
ในระย่ะแรก พันธะที่างเคัม่บางตุัวัในสาย่โซี่โพลิเมอร์ จะแตุก ภาย่ใตุ้คัวัามร้อน คัวัามชื�น  แสงอาที่ิตุย่์ และ/หร่อเอนไซีม์  นำาไป็ส้่สาย่ 
โซี่โพลิเมอร์ที่่�สั�นลง (การแตุกตุัวั) ป็ระการที่่�สอง ชิ�นส่วันพลาสตุิกจะถ้กที่ำาให้แตุกเป็็นชิ�นเล็กชิ�นน้อย่โดย่จุลินที่รีย่์ เช่น ในสภาวัะ 
ที่่�ใช้หร่อไม่ใช้ออกซีิเจน ในดิน หร่อในนำ�า สภาพแวัดล้อม (ของการที่ิ�ง) เหล่าน่� ตุ่างกันไป็ตุามจุลินที่รีย่์ที่่�สามารถที่ำาให้โพลิเมอร์แตุก
ตุัวั (การเป็ล่�ย่นเป็็นแร่) ขั�นตุอนที่ั�งสอง คัือ การแตุกตุัวัและการเป็ล่�ย่นเป็็นแร่ เป็็นสิ�งจำาเป็็นเบื�องตุ้นที่่�พลาสตุิกจะย่่อย่สลาย่ได้ที่าง
ช่วัภาพ โป็รดด้ภาพ 2-3 (Letcher 2020)  

ตุาราง 2.1: คัวัามแตุกตุ่างระหวั่างพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพและพลาสตุิกที่่�ไม่ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ 
จากแหล่งกำาเนิดของวััตุถุดิบ

หมาย่เหตุุ: * ที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพในการย่่อย่สลาย่ในระบบอุตุสาหกรรม
ที่่�มา: ป็รับป็รุงจาก Brizga et al. 2020

ที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ* ที่่�ไม่ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ

พลาสตุิกช่วัภาพ PLA, PHA, PBS, พลาสตุิกที่ำาจากเซีลล้โลส ลิกนิน 
และแป็้ง (รวัม TPS) และส่วันผสม หากไม่ม่ส่วันผสมแล
ะสารเตุิมแตุ่งที่่�ไม่ย่่อย่สลาย่ได้

พลาสตุิกป็ระเภที่ Drop-in เช่น PE ช่วัภาพ PET 
ช่วัภาพ PA ช่วัภาพ เป็็นตุ้น

พลาสตุิกจากฟอสซีิล PBS, polyvinyl alcohol (PVA), polycaprolactone 
(PCL), polybutylenadipate terephthalate (PBAT) 
เป็็นตุ้น

PE, PP, PET, PS, PVC, PA, PUR และอื�นๆ

โคัรงการ CAP SEA ป็ี 2021
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ภาพ 2-3  ขั�นตุอนการย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพของโพลิเมอร์

ที่่�มา: Letcher 2020

ตุามที่่�กล่าวัแล้วั สำาหรับการเป็ล่�ย่นเป็็นแร่ จุลินที่รีย่์สามารถที่ำาให้พันธะเคัม่แตุกตุัวัได้ 2 วัิธ่ คัือ ในสภาพที่่�ม่ออกซีิเจนส้ง และใน 
สภาพที่่�ป็ราศจากออกซีิเจน เส้นที่างการย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพที่ั�งสองเส้น ไม่เพีย่งแตุ่แตุกตุ่างจากป็ริมาณออกซีิเจนที่่�ม่ อย่้่ใน 
จุลินที่รีย่์เที่่านั�น แตุ่ย่ังแตุกตุ่างในป็ระเภที่ของจุลินที่รีย่์และผลิตุภัณฑ์์ที่่�ย่่อย่สลาย่ หากจะกล่าวัอย่่างง่าย่ วััสดุที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ ที่าง 
ช่วัภาพที่างเคัม่ส่วันใหญ่ป็ระกอบด้วัย่อะตุอม C-, H- และ O-(1)  หากม่ออกซีิเจนในบรรย่ากาศ (O2) อย่่างเพีย่งพอ 
ในระหวั่างการม่ป็ฏิกิริย่า (การใช้ ออกซีิเจน) วััสดุจะม่ป็ฏิกิริย่า เพื�อที่ำาให้เกิด CO2 และ H2O แตุ่จากการไม่ม่ออกซีิเจน (O2) 
ในกระบวันการย่่อย่ที่่�ป็ราศจากอากาศ ไม่ใช่อะตุอม C- และ H- ที่ั�งหมด  “ที่่�จะหาอะตุอม O- ได้อย่่างเพีย่งพอ” เพื�อที่ำาให้เกิด 
CO2 และ H2O ในที่างตุรงกันข้าม มันจะรวัมและก่อให้เกิด CH4 และม่เที่น ดังนั�น จุลินที่รีย่์จะม่บที่บาที่ในการเร่งป็ฏิกิริย่า 
(ด้านพลังงาน) 

เมื�อถ่าย่ที่อดป็ฏิกิริย่าที่างเคัม่ระดับจุลภาคัไป็ส้่สภาพแวัดล้อมตุามธรรมชาตุิ ก็จะตุระหนักวั่าเป็็นระบบที่่�ซีับซี้อน เพราะม่ดิน และ 
ชั�นหินอุ้มนำ�าป็ระเภที่ตุ่างๆ ป็ริมาณและส่วันป็ระกอบของจุลินที่รีย่์ สภาพแวัดล้อม (เช่น อุณหภ้มิ ระดับ O2 คั่าของpH 
หร่อป็ระเภที่ของสารอาหาร) และ ที่้าย่ที่่�สุด การละลาย่นำ�าของโพลิเมอร์ ม่บที่บาที่สำาคััญในการย่่อย่สลาย่ตุัวั เป็็นที่่�น่าสังเกตุวั่า 
สภาพที่่�ม่อากาศ คัาดวั่าจะอย่้่ในดินส่วันใหญ่ ในขณะที่่�ในนำ�า จะม่ที่ั�งสภาพที่่�ม่อากาศหร่อที่่�ป็ราศจากอากาศ ข้�นอย่้่กับ 
คัวัามลึกของนำ�า และการตุกของแสง (Umweltbundesamt 2018)

ผ้้เขีย่นราย่งานดังกล่าวั (Umweltbundesamt 2018) ที่ำาการวัิจัย่และรวับรวัมวัรรณกรรมด้านเที่คันิคั (ตุาราง 2.2) สรุป็วั่า 
ระย่ะเวัลาในการย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพ ข้�นอย่้่กับสภาพแวัดล้อมเป็็นอย่่างมาก (2) ระย่ะเวัลาในการย่่อย่สลาย่ของ Polylactic 
acid (PLA) อย่้่ที่่� 6-9 สัป็ดาห์ ในการย่่อย่สลาย่ในระบบอุตุสาหกรรม  แตุ่ไม่พบวั่าย่่อย่สลาย่ในดิน นำ�าจืด หร่อนำ�าเคั็ม ส่วัน TPS 
และ PCL ย่่อย่สลาย่โดย่ใช้ระย่ะเวัลาป็ระมาณ 50 วััน ในโรงงานย่่อย่สลาย่ในระบบอุตุสาหกรรม  และในนำ�าจืด อย่่างไรก็ตุาม จะใช้ 
เวัลาหลาย่เดือนกวั่าจะย่่อย่สลาย่ในดินและในนำ�าที่ะเล จากข้อม้ลของผ้้เขีย่น TPS, PCL และ PHA สามารถย่่อย่สลาย่ได้ภาย่ใตุ้ 
สภาวัะไร้อากาศ ม่เพีย่ง PLA ที่่�ย่่อย่สลาย่ในอุณหภ้มิ > 50 ÖC. ส่วันโคัโพลิเอสเตุอร์ เช่น PBS และ PBAT ไม่สามารถย่่อย่สลาย่ 
ได้ในสภาวัะที่่�ไร้อากาศ (Umweltbundesamt 2018)

ข้อม้ลเพ่�มเตุิมเก่�ย่วักับการย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพในสภาวัะแวัดล้อมที่่�โล่ง สามารถด้ได้ในราย่งานจากหน่วัย่งานที่่�ป็ร้กษาที่าง 
วัิที่ย่าศาสตุร์ของยุ่โรป็ (Science Advice for Policy by European Academics) (SAPEA 2020)

(1) คัวัามแตุกตุ่างของอะตุอมออกซีิเจน (-O-) ในโคัรงสร้างโพลิเมอร์และออกซีิเจน (O2) ในบรรย่ากาศของห้องที่่�ที่ำาป็ฏิกิริย่า 
จะเก่�ย่วัข้องกันในมุมมองที่างเคัม่

(2) การเก็บตุัวัอย่่างของสถานที่่�ในการศึกษา คัรอบคัลุมภ้มิภาคัตุ่างๆ กล่าวัคัือ เวัีย่ดนาม จ่น ยุ่โรป็ใตุ้และกลาง สหรัฐฯ 
และออสเตุรเล่ย่

พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ
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ตุาราง 2.2: ระย่ะเวัลาการย่่อย่สลาย่ของโพลิเมอร์ที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ

หมาย่เหตุุ: ราย่ละเอ่ย่ดตุัวัเลขเพ่�มเตุิมใน ตุาราง A-1 (หน้า 35)
ที่่�มา: Umweltbundesamt 2018

ในโรงงานบำาบัดขย่ะอินที่รีย่์ เป็็นไป็ได้ที่่�จะให้คัำาจำากัดคัวัามเชิงเที่คัโนโลย่่ของสภาพแวัดล้อมของการย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพ เช่น 
การป็รับสภาพสำาหรับการย่่อย่สลาย่ที่่�ใช้หร่อไม่ใช้อากาศ เช่น ม่อากาศ (หร่อไม่ม่) ป็ริมาณและป็ระเภที่ของอาหารธรรมชาตุิ 
(microbiotic) และ pH ส่วันในสภาพที่่�ม่อากาศ จะม่การใช้คัำาวั่า ‘โรงงานที่่�ย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพในระบบอุตุสาหกรรม’ ในขณะที่่� 
ในกรณ่ของสภาพแวัดล้อมที่่�ป็ราศจากอากาศ โรงงานดังกล่าวัจะหมาย่ถึง ‘โรงงานการหมักสลาย่ภาย่ใตุ้สภาวัะที่่�ไร้อากาศเชิง 
อุตุสาหกรรม’ ระดับของการย่่อย่สลาย่และระย่ะเวัลาของการที่่�โพลิเมอร์จะย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพตุ่างๆ จะข้�นอย่้่กับการย่่อย่ 
สลาย่ในระบบอุตุสาหกรรมแบบใช้อากาศ ในระย่ะเวัลาเฉพาะ ดังแสดงในตุาราง 2.2 และตุาราง A-1 (ก) 

เป็็นสิ�งสำาคััญที่่�จะตุั�งข้อสังเกตุวั่า การย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพไม่ได้ข้�นอย่้่กับวััตุถุดิบ แตุ่ข้�นอย่้่กับโคัรงสร้างที่างเคัม่ของ 
ผลิตุภัณฑ์์ ขั�นป็ลาย่เที่่านั�น ม่เพีย่งพันธะที่างเคัม่บางตุัวัที่่�สามารถแตุกตุัวัได้ที่างช่วัวัิที่ย่า เช่น โดย่เอนไซีม์และที่างจุลช่วัวัิที่ย่า 
การใช้วััตุถุดิบตุั�งตุ้นช่วัมวัล ไม่ได้หมาย่คัวัามวั่า ผลิตุภัณฑ์์ขั�นป็ลาย่จะย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ถึงแม้วััตุถุดิบจะย่่อย่สลาย่ได้ที่าง
ช่วัภาพก็ตุาม เช่น พลาสตุิกป็ระเภที่ drop-in เช่น PE ช่วัภาพ ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ แตุ่ไม่ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ  
ในที่างตุรงกันข้าม พลาสตุิกจากฟอสซีิล เช่น polycaprolactone (PCL) หร่อ polyvinyl alcohol (PVA) ย่่อย่สลาย่ได้ที่าง 
ช่วัภาพ ตุัวัอย่่างของส่วันผสมที่ั�ง 4 อย่้่ในเมที่ริกซี์ในภาพ 2-1  

ในที่างที่ฤษฏ่ การย่่อย่สลาย่จะด่กวั่าการรีไซีเคัิล ซีึ�งจะย่ิ�งด่กวั่าการที่ิ�ง ในที่างป็ฏิบัตุิ จะสันนิษฐานวั่า เป็็นการคััดและการเก็บ   
พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพและที่่�ย่่อย่สลาย่ไม่ได้ที่างช่วัภาพ แย่กจากกัน คัวัามซีับซี้อนในขั�นตุอนการคััดแย่กจะ เพ่�มข้�น 
เนื�องจากพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิบางชนิด ก่อให้เกิดป็ัญหาในโรงงานรีไซีเคัิลพลาสตุิกดั�งเดิม และพลาสตุิก ที่่�ผลิตุ
จากวััสดุจากธรรมชาตุิบางชนิดและพลาสตุิกดั�งเดิมที่่�ม่โคัรงสร้างที่างเคัม่เหมือนกัน สามารถรีไซีเคัิลด้วัย่กันได้ นอกจากน่� 
วััสดุที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ จะตุ้องขนส่งไป็ย่ังโรงงานย่่อย่สลาย่ในระบบอุตุสาหกรรม ผลก็คัือ จะตุ้องม่การป็รับ กระบวันการ 
ผลิตุ เช่น สำาหรับพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ระย่ะเวัลาในการย่่อย่สลาย่จะนานกวั่าขย่ะอินที่รีย่์ ข้อกำาหนด เบื�องตุ้นอ่ก 
ป็ระการหนึ�ง คัือ วััสดุจะตุ้องสอดคัล้องกับข้อกำาหนดของการย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพในระบบอุตุสาหกรรม ตุามหนึ�งในมาตุรฐาน 
การย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ (โป็รดด้บที่ที่่� 3)

ในบริบที่ของพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ จะม่การกล่าวัถึง พลาสตุิกแตุกสลาย่ได้ชนิดอ๊อกโซี บ่อย่ๆ อย่่างไรก็ตุาม  
“พลาสตุิกแตุกสลาย่ได้ชนิดอ๊อกโซี เป็็นโพลิเมอร์ดั�งเดิมจากฟอสซีิล (เช่น PE, PP, PS เป็็นตุ้น) ที่่�ม่การเตุิมสารเตุิมแตุ่งลงไป็ 
(ป็กตุิเป็็นสารป็ระกอบอนินที่รีย่์)  ซีึ�งจะเป็็นตุัวัเร่งการย่่อย่สลาย่ของโพลิเมอร์เมื�อสัมผัสคัวัามร้อนและ/หร่อแสง”(Letcher 2020) 
ในสหภาพยุ่โรป็ การนำาผลิตุภัณฑ์์จากพลาสตุิกแตุกสลาย่ได้ชนิดอ๊อกโซีเข้าส้่ตุลาด เป็็นข้อห้าม ตุามมาตุรา 5 ของระเบ่ย่บ วั่า  
ด้วัย่การใช้พลาสตุิกแบบใช้คัรั�งเด่ย่วัของสหภาพยุ่โรป็ (Directive (EU) 2019/904 2019) พลาสตุิกที่่�แตุกสลาย่ได้ชนิด อ๊อกโซี 
ไม่สอดคัล้องกับข้อกำาหนดของการย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพในระบบอุตุสาหกรรม  และ/หร่อในคัรัวัเร่อน  ในมาตุรฐานตุ่างๆ 
เมื�อผ่านการขูดเชิงกล พลาสตุิกดังกล่าวัจะแตุกสลาย่อย่่างรวัดเร็วัเป็็นชิ�นส่วันเล็กๆ ซีึ�งอย่้่ในกลุ่มของไมโคัรพลาสตุิก 
อย่่างไรก็ตุาม พลาสตุิกป็ระเภที่น่�จะไม่แตุกสลาย่ที่ั�งหมด (ไม่ม่การเป็ล่�ย่นเป็็นแร่ธาตุุ) ชิ�นไมโคัรพลาสตุิกของพลาสตุิกแตุก 
สลาย่ได้ชนิดอ๊อกโซี ก็ย่ังคังอย่้่ในสิ�งแวัดล้อม ซีึ�งวััสดุดังกล่าวัไม่เหมาะสำาหรับการนำากลับมาใช้ใหม่ที่่�ม่ป็ระสิที่ธิผลในระย่ะย่าวั 
หร่อสำาหรับการรีไซีเคัิลเชิงกล เพราะสารเตุิมแตุ่งที่ำาให้เกิดการส้ญเส่ย่สมบัตุิเชิงกลอย่่างรวัดเร็วั (Aldas et al. 2018)

การย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ

ในสภาวัะแวัดล้อมตุ่างๆ

ระย่ะเวัลาการย่อ่ย่สลาย่โดย่ป็ระมาณของโพลเิมอรต์ุา่งๆ

TPS PHA PCL PLA PBAT PBS

ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพภาย่ใตุ้สภาวัะของการย่่อย่ 
สลาย่ในระบบอุตุสาหกรรม (58 ± 2 ÖC)

1-1.5 เดอืน 1-1.5 เดอืน 1-1.5 เดอืน ~ 2 เดอืน ~ 2 เดอืน ~ 5 เดอืน

ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพในดิน (20-28 ÖC) 7-12 เดอืน 7-12 เดอืน 7-12 เดอืน > 1 ป็ี 7-12 เดอืน ไมร่ะบุ

ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพในนำ�าจืด (20-25 ÖC) < 2 เดอืน < 2 เดอืน < 2 เดอืน > 1.5 ป็ี >1.5 ป็ี 3 เดอืน

ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพในนำ�าที่ะเล (30 ÖC) < 6 เดอืน < 6 เดอืน < 6 เดอืน >1.5 ป็ี >1.5 ป็ี ไมร่ะบุ
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// 13

B I O BA SED AND B I O D EG R ADAB LE PL A S T I C

3. มาตุรฐานและการรับรอง มาตุรฐานและการรับรองวััตุถุดิบที่่�
ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ
ผลิตุภัณฑ์์โพลิเมอร์ที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ สามารถรับรองได้สองวัิธ่ที่่�เสริมกัน ป็ระการแรก ในส่วันของการใช้ช่วัมวัล 
อย่่างแที่้จริง ในส่วันของสัดส่วันของที่รัพย่ากรหมุนเวัีย่น และป็ระการที่่�สอง ในส่วันของสภาวัะที่่�ช่วัมวัลเตุิบโตุ ดังนั�น การรับรอง 
สองป็ระเภที่ที่่�แตุกตุ่างกัน สามารถแบ่งออกได้ ดังน่� (ก) การรับรองการใช้วััตุถุดิบหมุนเวัีย่นในโพลิเมอร์ ด้านหนึ�ง และ (ข) การรับ 
รองการป็ล้กและแหล่งกำาเนิดของช่วัมวัลที่่�ใช้ บนหลักเกณฑ์์ของคัวัามย่ั�งย่ืน อ่กด้านหนึ�ง 

ตุามที่่�กล่าวัแล้วัในบที่ที่่� 2.1 ที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ ไม่ได้หมาย่คัวัามวั่า วััตุถุดิบดังกล่าวัจะหมุนเวัีย่น 100 %               
พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ สามารถผสมกับพลาสตุิกจากป็ิโตุรเล่ย่ม เช่น การรับรองโดย่บุคัคัลที่่�สาม โดย่ 
DINCERTCO ให้การรับรองพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ ตุามมาตุรฐาน CEN/TS 16137 (3) , ISO 16620 (4) และ 
EN 16785-1 (5) ภาย่ใตุ้มาตุรการดังกล่าวั บริษัที่ตุ่างๆ สามารถตุรวัจสอบสัดส่วันขั�นตุำ�าของวััสดุที่่�ผลิตุจากธรรมชาตุิ 20 %, 
50 % หร่อ 85 % (DINCERTCO 2021) มาตุรการรับรองที่่�เป็รีย่บเที่่ย่บกันได้ ม่อย่้่ในเบลเย่่�ย่ม (TÖV Austria Belgium 2021) 
เรีย่กวั่า OK biobased ส่วันในสหรัฐฯ ม่โคัรงการ BioPreferred Program ริเริ�มโดย่กระที่รวังเกษตุรของสหรัฐฯ (โป็รดด้ภาพ 
3-1) 

สัดส่วันร้อย่ละอาจไม่แสดงและเป็็นที่่�เข้าใจอย่่างชัดเจนสำาหรับผ้้บริโภคั ที่ั�งน่� ผ้้บริโภคัไม่ที่ราบข้อม้ล เช่น 20 % ของการรับรอง 
(โป็รดด้บที่ที่่� 4.1.1) หน่วัย่งานสิ�งแวัดล้อมของเย่อรมน่ (Umweltbundesamt 2017) สรุป็ได้วั่า คัวัามสำาคััญเชิงนิเวัศน์ของการ 
รับรองของผลิตุภัณฑ์์ที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ ม่ข้อจำากัด เนื�องจากไม่ม่การแย่กระหวั่างป็ระเภที่ตุ่างๆ ของวััตุถุดิบหมุนเวัีย่น 
หร่อแหล่งกำาเนิดที่างภ้มิศาสตุร์ของมัน ดังนั�น เพื�อรับมือกับคัวัามที่้าที่าย่ดังกล่าวั การรับรองการป็ล้กและแหล่งกำาเนิดของ 
ช่วัมวัล จึงเป็็นที่างเลือก เพื�อเป็รีย่บเที่่ย่บใบรับรองตุ่างๆ สำาหรับวััสดุที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ  การศึกษาของหน่วัย่งาน 
สิ�งแวัดล้อมของเย่อรมน่ (Umweltbundesamt 2019) ศึกษาคัวัามเหมาะสมในการรับรองที่่�เชื�อถือได้ของวััตุถุดิบธรรมชาตุิ 
ภาย่ใตุ้ฉลากสิ�งแวัดล้อม Blue Angel ของเย่อรมัน หลักเกณฑ์์ของการศึกษาน่� จะเป็็นหลักป็ระกันวั่า การป็กป็้องสิ�งแวัดล้อมอย่้ ่
ในระดับส้ง จากคัวัามที่ะเย่อที่ะย่านส้งของฉลาก Blue Angel ดังนั�น จึงได้แนะนำาใบรับรองของ RSB (Roundtable on Sustaina-
ble Biomaterials) โดย่ไม่ม่ข้อจำากัดใดๆ สำาหรับผลิตุภัณฑ์์ที่ั�งหมด ระบบการรับรอง  ISCC (6) Plus สามารถอ้างอิงได้วั่า 
ไม่ขัดแย่้งกับฉลาก Blue Angel เป็็นเวัลาห้าป็ี ตุั�งแตุ่ป็ี 2019 หลังจากนั�น มันจะถ้กป็ระเมินวั่า หลักเกณฑ์์ที่่�ป็รับให้เป็็นป็ัจจุบันของ 
ISCC Plus ย่ังสอดคัล้องกับหลักเกณฑ์์ที่่�ส้งเก่�ย่วักับการป็กป็้องสิ�งแวัดล้อมในการศึกษาดังกล่าวัหร่อไม่ ในที่างตุรงกันข้าม ไม่วั่า 
Bonsucro, REDcert (สหภาพยุ่โรป็) และระบบ SAN  (Sustainable Agriculture Network of the Rainforest Alliance 
Certification System) จะไม่ได้รับคัำาแนะนำา เพื�อรวัมเข้าไป็ในหลักเกณฑ์์รางวััลของฉลาก Blue Angel เนื�องจากมาตุรการ       
รับรองเหล่าน่�ไม่สามารถบรรลุหลักเกณฑ์์การตุรวัจสอบของการศึกษาน่�

(3) CEN/TS 16137 “พลาสตุิก - การกำาหนดป็ริมาณคัาร์บอนที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ”

(4) ISO 16620 “พลาสตุิก - ป็ริมาณที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ”

(5) EN 16785-1 “ผลิตุภัณฑ์์ที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ -ป็ริมาณที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ – ตุอน 1: การกำาหนด        
ป็ริมาณที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ  โดย่การวัิเคัราะห์คัาร์บอนกัมมันตุรังส่ และการวัิเคัราะห์ธาตุุเคัม่”

(6) การรับรองคัาร์บอนและการพัฒนาอย่่างย่ั�งย่ืนระหวั่างป็ระเที่ศ

ภาพ 3-1: การออกใบรับรองผลิตุภัณฑ์์พลาสตุิกช่วัภาพ 

ที่่�มา: TÜV Austria Belgium 2021, DINCERTCO 2021, US Department of Agriculture 2021

พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ
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มาตุรฐานและการรับรองการสามารถย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ 

ถึงแม้มาตุรฐานและการรับรองม่อย่้่สำาหรับการย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ในการย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพในระบบอุตุสาหกรรม 
ม่เพีย่งไม่ก่�ป็ระเที่ศ เช่น ออสเตุรเล่ย่ (AS 5810 )(7) และฝรั�งเศส (NFT 51-800 )(8) ที่่�ม่มาตุรฐานสำาหรับการย่่อย่สลาย่ที่าง 
ช่วัภาพในคัรัวัเร่อน และไม่ม่มาตุรฐานสากล (เช่น ISO) ที่่�ระบุสภาพของการย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพในคัรัวัเร่อน 

มาตุรฐานการย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพในระบบอุตุสาหกรรมและโดย่ไม่ใช้อากาศ ป็รากฏข้างล่างน่� โป็รดด้ราย่การของมาตุรฐาน 
ที่่�ม่คัวัามสำาคััญมากที่่�สุดในภาคัผนวักในราย่งานฉบับน่�     (ตุาราง A-2) การย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพภาย่ใตุ้สภาวัะที่่�ป็ราศจาก 
อากาศ ย่ังไม่ตุ้องใช้ในการรับรอง แตุ่สามารถกำาหนดเป็็นที่างเลือกได้ 

                     • ที่ั�วัโลก: มาตุรฐาน ISO 18606 “บรรจุภัณฑ์์และสิ�งแวัดล้อม การรีไซีเคัิลแบบอินที่รีย่์” และ ISO 17088 
“ข้อกำาหนดของ พลาสตุิกที่่�สลาย่ตุัวัได้ที่างช่วัภาพ”

                    • ยุ่โรป็: มาตุรฐาน EN 13432 “บรรจุภัณฑ์์ – ข้อกำาหนดของบรรจุภัณฑ์์ที่่�นำากลับมา ผ่านที่างการสลาย่ตุัวัและ 
การย่่อย่ สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ มาตุรการที่ดสอบและหลักเกณฑ์์การป็ระเมินสำาหรับการย่อมรับขั�นสุด ที่้าย่ของบรรจุภัณฑ์์”และ 
EN 14995 “พลาสตุิก – การป็ระเมินคัวัามสามารถในการสลาย่ตุัวั มาตุรการที่ดสอบและข้อกำาหนด”

                    • สหรัฐฯ: มาตุรฐาน ASTM D6400 “ข้อกำาหนดมาตุรฐานสำาหรับฉลากของพลาสตุิกที่่�ออกแบบเพื�อการย่่อย่ 
สลาย่แบบใช้อากาศ ในโรงงานเที่ศบาลหร่อโรงงานอุตุสาหกรรม”

                    • ออสเตุรเล่ย่: มาตุรฐาน AS 4736 “พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพที่่�เหมาะสำาหรับการที่ำาป็ุ�ย่หมักและการ 
บำาบัดจุลินที่รีย่์อื�นๆ”

มาตุรฐานเหล่าน่�เหมือนกัน ที่ั�งน่� ลักษณะที่างเคัม่ของวััสดุ ลักษณะของการย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ การแตุกตุัวัและข้อกำาหนด 
คัวัามเป็็นพ่ษตุ่อระบบนิเวัศน์ นับเป็็นหลักเกณฑ์์หลัก 4 ป็ระการภาย่ใตุ้มาตุรฐานของการย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพในระบบ 
อุตุสาหกรรม (Letcher 2020):

                     1. คัุณสมบัตุิที่างเคัม่: “ผลิตุภัณฑ์์จะตุ้องป็ระกอบด้วัย่อินที่รีย่วััตุถุอย่่างน้อย่ 50 % และไม่เกินข้อจำากัดของสาร 
อันตุราย่หลาย่ตุัวั ซีึ�งจะเป็ล่�ย่นไป็ตุามมาตุรฐานที่่�แตุกตุ่างกัน”

                    2. การย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ: “ผลิตุภัณฑ์์คัวัรย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพได้อย่่างน้อย่ 90 % ภาย่ในเวัลา 6 เดือน 
ภาย่ใตุ้สภาวัะ  คัวับคัุมการหมักที่างช่วัภาพ” ดังนั�น 90 % ของคัาร์บอนคัวัรเป็ล่�ย่นเป็็น CO2 

                    3. การแตุกตุัวั: ภาย่ใน 12 สัป็ดาห์ ชิ�นส่วันคัวัรแตุกตุัวัได้อย่่างเพีย่งพอ เพื�อสังเกตุเห็นส่วันป็ระกอบที่่�มองไม่เห็น  
ภาย่ใตุ้สภาวัะคัวับคัุมการหมักที่างช่วัภาพ

                     4. คัวัามเป็็นพ่ษตุ่อระบบนิเวัศน์: ป็ุ�ย่หมักที่่�มาจากการย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพในระบบอุตุสาหกรรม ไม่คัวัรเส่�ย่ง 
ตุ่อการสร้างผลกระที่บเชิงลบตุ่อการงอกและการเตุิบโตุของพืช

นอกจากมาตุรฐานของโพลิเมอร์ที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพในการย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพในระบบอุตุสาหกรรมแล้วั มาตุรฐานใน 
การป็ระเมินสภาพแวัดล้อมของการย่่อย่สลาย่ เช่น ในดินและในนำ�า ก็ย่ังม่อย่้่ แตุ่แตุกตุ่างกันในส่วันของเวัลาที่่�ใช่ในการย่่อย่สลาย่ 
ได้ที่างช่วัภาพ ที่่�กำาหนดอย่่างน้อย่ 90 % ของวััสดุ (โป็รดด้ตุาราง 3.1)

(7) AS 5810 “พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพที่่�เหมาะสำาหรับที่ำาป็ุ�ย่หมักที่่�บ้าน”

(8) NFT 51-800 “ข้อกำาหนดของพลาสตุิกที่่�เหมาะสำาหรับการที่ำาป็ุ�ย่หมักที่่�บ้าน”

โคัรงการ CAP SEA ป็ี 2021
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ตุาราง 3.1 : การเป็รีย่บเที่่ย่บข้อกำาหนดด้านมาตุรฐานสำาหรับการย่่อย่สลาย่ที่่�แตุกตุ่างกัน

ภาพ 3.2: การรับรองการสามารถย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ

* จะแย่กการที่ดสอบส่วันป็ระกอบ หากหนัก > 1 % โดย่นำ�าหนัก 
ที่่�มา: รวับรวัมโดย่ Umweltbundesamt 2018 

ที่่�มา: TÜV Austria Belgium 2021, DINCERTCO 2021, Biodegradable Products Institute 2020

วัตัุถปุ็ระสงคัข์องการที่ดสอบ บรรที่ดัฐาน/มาตุรฐาน ขอ้กำาหนดของคัวัามสามารถในการย่อ่ย่สลาย่ 
ไดท้ี่างชว่ัภาพ

การย่อ่ย่สลาย่ที่างชว่ัภาพในระบบ 
อตุุสาหกรรม

EN 13432, ISO 17088*, EN 14995, ISO 18606*, 
ASTM D6400*, AS 4736

การย่อ่ย่สลาย่อย่า่งตุำ�า 90 % หลงั 6 เดอืน 
เป็น็อย่า่งมาก

การย่อ่ย่สลาย่ที่างชว่ัภาพในคัรัวัเรอ่น AS 5810, NF T 51-800 การย่อ่ย่สลาย่อย่า่งตุำ�า 90 % หลงั 12 เดอืน 
เป็น็อย่า่งมาก

การย่อ่ย่สลาย่ที่างชว่ัภาพในดนิ EN 17033 การย่อ่ย่สลาย่อย่า่งตุำ�า 90 % หลงั 24 เดอืน 
เป็น็อย่า่งมาก

การย่อ่ย่สลาย่ที่างชว่ัภาพในนำ�าจดื EN 13432, EN 14995 ป็รับตุัวัในนำ�าจดื; EN 14987 
(โพลเิมอรท์ี่่�ละลาย่ได้ในนำ�าและกระจาย่ตุัวั)

การย่อ่ย่สลาย่อย่า่งตุำ�า 90 % หลงั 56 วััน 
เป็น็อย่า่งมาก

การย่อ่ย่สลาย่ที่างชว่ัภาพในนำ�าที่ะเล ASTM D7081 การย่อ่ย่สลาย่อย่า่งตุำ�า 90 % หลงั 6 เดอืน 
เป็น็อย่า่งมาก

ฉลากบางชนิดรับรองการย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ จากหนึ�งในมาตุรฐานสำาหรับพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ 
(โป็รดด้ภาพ 3-2)

การย่อ่ย่สลาย่ที่างชว่ัภาพในระบ
บอตุุสาหกรรม

การย่อ่ย่สลาย่ที่างชว่ัภาพในคัรัวั
เรอ่น 

การย่อ่ย่สลาย่ที่างชว่ัภาพในสภา
วัะตุามธรรมชาตุิ เชน่ ในดนิ 

และในนำ�า

พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ
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ตุัวัอย่่างที่่�สำาคััญของการใช้มาตุรฐานการย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพสำาหรับโพลิเมอร์ในยุ่โรป็ คัือ การรับรองถุงที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ ที่าง
ช่วัภาพสำาหรับการเก็บขย่ะอินที่รีย่์/ขย่ะคัรัวัเร่อนเป็ีย่ก สถานะที่างกฎหมาย่สำาหรับถุงขย่ะอินที่รีย่์ที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ แตุก
ตุ่างกันไป็ในป็ระเที่ศสมาชิกสหภาพยุ่โรป็ เข่น ในเย่อรมน่ กฎหมาย่ขย่ะช่วัภาพ (Biowaste Act) โดย่ที่ั�วัไป็ จะอนุญาตุให้ใช้ถุง 
พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ สำาหรับการเก็บขย่ะอินที่รีย่์จากคัรัวัเร่อน ที่่�ได้รับการรับรองตุามมาตุรฐาน EN 14995 หร่อ 
EN 13432 และส่วันใหญ่ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ อย่่างไรก็ตุาม ระเบ่ย่บที่่�กำาหนดในระดับเที่ศบาลอาจแตุกตุ่างกัน เช่น การไม่
ม่โรงงานย่่อย่สลาย่พลาสตุิกในระบบอุตุสาหกรรม การนำาถุงพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพมาใช้ในการเก็บขย่ะอินที่รีย่์ ร่วัม
กับการจัดให้ม่การเก็บขย่ะอินที่รีย่์แย่ก เป็็นเร่�องราวัของคัวัามสำาเร็จในอิตุาล่ ‘กฎหมาย่ป็ี 2006 ระบุวั่า ป็ุ�ย่หมักตุ้องเก็บแย่ก อาจ 
ใช้ถังหร่อถุงที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ตุั�งแตุ่นั�น ป็ริมาณที่่�เก็บก็เพ่�มจาก 2 ล้านตุันเป็็น 4.2 ล้านตุัน สมาคัมผ้้หมักได้จัดให้ม ่
เคัร่�องหมาย่คัุณภาพ และเมื�อป็ี 2013 ป็ุ�ย่หมักคัุณภาพส้ง 78 % ผลิตุจากขย่ะที่่�เก็บโดย่รัฐบาลที่้องถิ�น’ (Moffett 2013)

โคัรงการ CAP SEA ป็ี 2021
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4. การป็ระเมินคัุณคั่าเพ่�มของพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจาก 
ธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ
บที่น่�จะกล่าวัถึงป็ัญหาของคัุณคั่าเพ่�มที่่�เก่�ย่วัข้องกับพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ 
นอกจากน่� จะเน้นกที่างเลือกการบำาบัดขย่ะในส่วันของผลกระที่บของการใช้วััสดุดังกล่าวัจากมุมมองที่่�ตุ่างกัน 3 มุม คัือ มุมมอง 
ด้านสิ�งแวัดล้อม มุมมองด้านผ้้บริโภคั และมุมมองด้านการจัดการช่วังการหมดอายุ่การใช้งาน ซีึ�งมุมมองดังกล่าวัสะที่้อนป็ระเด็น 
ที่ั�วัไป็ เสริมด้วัย่มุมมองเฉพาะป็ระเที่ศอ่กด้วัย่

                    4.1 มุมมองด้านสิ�งแวัดล้อม 

ในบริบที่ของมุมมองด้านสิ�งแวัดล้อมเก่�ย่วักับพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ม่คัำาถามสอง
คัำาถามที่่�แตุกตุ่างกันดังน่�: 

                            1.อะไรคัือผลกระที่บตุ่อสิ�งแวัดล้อมของวััสดุที่่�ผลิตุจากธรรมชาตุิ เที่่ย่บกับพลาสตุิกจากฟอสซีิล  

                           2.วััสดุที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพให้ป็ระโย่ชน์ด้านสิ�งแวัดล้อมใด ในช่วังการหมดอายุ่การใช้งาน 

เป็็นสิ�งสำาคััญที่่�จะสังเกตุวั่า คัำาถามที่ั�งหมดเก่�ย่วัข้องกับผลกระที่บตุ่อสิ�งแวัดล้อม หร่อป็ระโย่ชน์ตุ่อสิ�งแวัดล้อม ซีึ�งจะตุอบได้ก็ใน 
บริบที่ของภาย่ในป็ระเที่ศเที่่านั�น ช่วังการหมดอายุ่การใช้งานของพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่ สลาย่ได้ 
ที่างช่วัภาพ ข้�นอย่้่กับการคััดแย่ก การเก็บ และคัวัามสามารถในการรีไซีเคัิล และโรงงานย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพใน ระบบ 
อุตุสาหกรรมในบริบที่เฉพาะป็ระเที่ศ นอกจากน่� การใช้ที่่�ดินและการเป็ล่�ย่นแป็ลงการใช้ที่่�ดิน ที่่�เก่�ย่วัเนื�องกับการป็ล้กวััสดุที่่� 
ผลิตุจากธรรมชาตุิ ก็ข้�นอย่้่กับการที่ำาเกษตุรกรรมที่ั�วัไป็เป็็นอย่่างมาก ในบางภ้มิภาคั การป็ลกพืชเชิงเด่�ย่วัอาจเป็็นเร่�องป็กตุิ 
สำาหรับพืชบางพันธุ์ เช่น ข้าวัสาล่หร่อป็าล์ม ในที่างตุรงกันข้าม เกษตุรกรรมพื�นบ้านอาจใช้กับผัก ซีึ�งรวัมมันสำาป็ะหลังและมันฝรั�ง 
อย่่างไรก็ตุาม ในอ่กภ้มิภาคัหนึ�ง สินคั้าและการที่ำาเกษตุรกรรมที่ั�วัไป็ก็อาจแตุกตุ่างกัน  

นอกจากบที่ย่่อย่สองบที่ดังตุ่อไป็น่� การศึกษาเบื�องตุ้นของการเลือกวััสดุจากการป็ระเมินวััฏจักรช่วัิตุของสถาบัน Oeko-Institut 
จัดให้ม่ม่ข้อม้ลเพ่�มเตุิม (GIZ และ Oeko-Institut e.V. 2021b)

                           4.1.1 ผลกระที่บตุ่อสิ�งแวัดล้อมของวััสดุที่่�ผลิตุจากธรรมชาตุิ

พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิไม่ม่คัวัามย่ั�งย่ืนมากไป็กวั่าพลาสตุิกดั�งเดิม การใช้พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจาก 
ธรรมชาตุิแที่นพลาสตุิกจากฟอสซีิล ไม่ได้ที่ำาให้เกิดการป็รับป็รุงสิ�งแวัดล้อมอย่่างม่นัย่สำาคััญ เพีย่งแตุ่ผลกระที่บเป็ล่�ย่น Ita-
Nagy et al. (2020) วัิเคัราะห์การศึกษาการป็ระเมินวััฏจักรช่วัิตุจำานวันหนึ�ง ที่่�เป็รีย่บเที่่ย่บพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจาก 
ธรรมชาตุิ และจากฟอสซีิล ผ้้เขีย่นสรุป็วั่า “โดย่ป็กตุิ พลาสตุิกช่วัภาพแสดงให้เห็นวั่า ม่ผลกระที่บตุ่อการเป็ล่�ย่นแป็ลง ของสภาพ
ภ้มิอากาศตุำ�ากวั่าพลาสตุิกจากฟอสซีิล [...] อย่่างไรก็ตุาม วััสดุดังกล่าวัแสดงให้เห็นภาระที่่�ส้งกวั่าของป็ระเภที่สิ�ง แวัดล้อม         
ที่่�เก่�ย่วักับการเก็บเก่�ย่วัและการป็ล้กวััตุถุดิบช่วัภาพ ซีึ�งรวัมป็ระเภที่ของการป็ระเมินวััฏจักรช่วัิตุ ที่่�เก่�ย่วักับนำ�า เช่น มลภาวัะจาก 
ธาตุุ อาหารพืช และอากาศ เช่น การที่ำาลาย่ชั�นโอโซีน หร่อการเกิดหมอกคัวัันที่างเคัม่” 

โดย่ป็กตุิ การป็ระเมินวััฏจักรช่วัิตุเป็็นระเบ่ย่บวัิธ่การวัิจัย่ที่่�เป็็นที่่�ร้้จัก เพื�อป็ระเมินผลกระที่บตุ่อสิ�งแวัดล้อม ในหม้่ผ้้กำาหนดนโย่บาย่ 
การป็ระเมินป็ระโย่ชน์และคัวัามเส่�ย่งที่่�เก่�ย่วักับการใช้พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิม่คัวัามซีับซี้อน และการป็ระเมิน      
วััฏจักรช่วัิตุคัรอบคัลุมเพีย่งบางส่วันของสถานการณ์ที่ั�งหมด ป็ัญหาเพ่�มเตุิมอ่ก 3 ป็ระการ ที่่�เก่�ย่วักับพื�นฐานของวััสดุม่ดังน่�: 

                   • จากคัวัามที่้าที่าย่ของการสร้างแบบจำาลอง  การเป็ล่�ย่นการใช้ที่่�ดิน (land use change หร่อ LUC)(9) 
เป็็นป็ระเภที่การป็ระเมิน วััฏจักรช่วัิตุที่่�ได้ม่การดำาเนินการในวังแคับเที่่านั�น อย่่างไรก็ตุาม Piemonte and Gironi (2011) 
‘เน้นอิที่ธิพลที่่�สำาคััญของการ เป็ล่�ย่นการใช้ที่่�ดินตุ่อคั่าศักย่ภาพในการเกิดภาวัะโลกร้อน (Global Warming Potential หร่อ 
GWP) ที่ั�วัโลกของวััสดุที่่�ผลิตุจาก ธรรมชาตุิ’ และช่�ไป็ที่่� ‘คัวัามสำาคััญของการใช้ขย่ะช่วัมวัลหร่อช่วัมวัลที่่�เตุิบโตุบนที่่�ดินเกษตุรกร
รมที่่�เสื�อมโที่รมและรกร้าง เพื�อผลิตุพลาสตุิกช่วัภาพที่่�ให้ป็ระโย่ชน์ตุ่อคั่า GWP ได้ อย่่างที่ันที่่และอย่่างย่ั�งย่ืน’

(9) กฎระเบ่ย่บพลังงานที่ดแที่นของสหภาพยุ่โรป็ (EU Renewable Energy Directive หร่อ RED) ให้คัำาจำากัดคัวัามของการ 
เป็ล่�ย่นแป็ลงการใช้ที่่�ดินโดย่ตุรง วั่า “เกิดข้�นเมื�อการผลิตุวััตุถุดิบตุั�งตุ้น นำาไป็ส้่การเป็ล่�ย่นแป็ลงจากสิ�งป็กคัลุมดิน พื�นที่่�ป็่า 
ทีุ่่งหญ้า พื�นที่่�ชุ่มนำ�า บ้านเร่อน หร่อที่่�ดินอื�น ไป็ย่ังพื�นที่่�เพาะป็ล้ก หร่อพื�นที่่�เพาะป็ล้กย่ืนตุ้น” การเป็ล่�ย่นแป็ลงการใช้ที่่�ดินที่างอ้อม 
ม่คัำาจำากัดคัวัามดังน่�: “เมื�อทีุ่่งหญ้าและพื�นที่่�เกษตุรกรรม จากเดิมเพื�อป็้อนตุลาดอาหารและอาหารสัตุวั์ ถ้กเป็ล่�ย่นไป็เป็็นการผลิตุ
เชื�อเพลิงช่วัภาพ แตุ่คัวัามตุ้องการที่่�ไม่ใช่เชื�อเพลิงก็ย่ังม่อย่้่ ผ่านที่างการผลิตุในป็ัจจุบันที่่�เข้มข้น หร่อการนำาที่่�ดินที่่�ไม่ใช่สำาหรับ 
เกษตุรกรรม ไป็ใช้สำาหรับการผลิตุที่่�อื�น กรณ่หลัง คัือ การเป็ล่�ย่นแป็ลงการใช้ที่่�ดินที่างอ้อม [...]”  

พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ
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                  • เป็็นที่่�เข้าใจวั่า ม่การหาร่อที่่�เหมือนกับการอภิป็ราย่เป็็นเวัลานานมาแล้วั เร่�อง “อาหารหร่อเชื�อเพลิง” ในส่วันที่่� 
เก่�ย่วัข้องกับ การขัดแย่้งของการใช้ป็ระโย่ชน์ที่่�ดิน เช่น ไม่วั่าที่่�ดินจะใช้ในการป็ล้กเพื�อผลิตุอาหารหร่อช่วัมวัล และไม่วั่าอาหาที่่�ป็ล้ก 
และผลิตุ เช่น แป็้งมันสำาป็ะหลัง จะใช้ในการผลิตุพลาสตุิกแที่นการผลิตุเป็็นอาหารหร่อไม่ ป็ระเด็นเหล่าน่�ม่คัวัามสำาคััญตุ่อการ 
อภิป็ราย่เก่�ย่วักับเป็้าหมาย่ที่่� 2 ของ SDG คัือ การป็ราศจากคัวัามหิวัโหย่ และคัวัามมั�นคังที่างอาหาร

                    • ผ้้เขีย่นที่ำาการศึกษาการป็ระเมินผลกระที่บของวััสดุที่่�ผลิตุจากธรรมชาตุิ (European Commission 2018b) 
และย่อมรับวั่า ‘ผลผลิตุที่่�ส้งในบราซีิลและสหรัฐฯ เป็็นผลของการป็ล้กพืชเชิงเด่�ย่วัขนาดใหญ่ ที่่�ข้�นอย่้่กับพันธุ์พืชที่่�ม่การตุกแตุ่ง 
ที่างพันธุกรรม ที่่�ม่ผลกระที่บในที่างลบ และที่่�ไม่ได้รวัมอย่้่ในการป็ระเมินวััฏจักรช่วัิตุ ด้วัย่เหตุุผลที่างระเบ่ย่บวัิธ่การวัิจัย่และการม่
ข้อม้ล’ สรุป็ก็คัือ การป็ล้กพืชเชิงเด่�ย่วั ซีึ�งรวัมการใช้พันธุ์พืชที่่�ม่การตุกแตุ่งที่างพันธุกรรม ป็ุ�ย่ และย่าฆ่่าแมลง นำาไป็ส้่การ 
ส้ญเส่ย่คัวัามหลากหลาย่ที่างช่วัภาพ ซีึ�งโดย่ที่ั�วัไป็เป็็นการย่ากที่่�จะป็ระเมินในเชิงป็ริมาณ 

Piemonte และ Gironi (2011) สรุป็วั่า คัวัรม่การใช้แที่นพลาสตุิกจากขย่ะภาคัเกษตุร เช่น ชานอ้อย่ ใบป็าล์มขย่ะผสมในภาคั 
เกษตุร มากกวั่าการใช้วััสดุจากธรรมชาตุิ ที่่�สามารถนำาไป็เป็็นอาหารได้

ภาพ 4-1 (หน้า 24) เป็รีย่บเที่่ย่บโพลิเมอร์ที่่�แตุกตุ่างกัน ในส่วันของศักย่ภาพในการเกิดภาวัะโลกร้อน  (ก) การใช้ที่่�ดิน (ข) 
และการใช้นำา (คั) สำาหรับการผลิตุ (เม็ดพลาสตุิกโพลิเมอร์) ของโพลิเมอร์ดั�งเดิม เที่่ย่บกับโพลิเมอร์ที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ 
จากการศึกษาของ Brizga et al. (2020) พลาสตุิกดั�งเดิมส่วันใหญ่ (PUR, PA, PVC, PS, PET, HDPE, LDPE และ PP) ม่ผล 
กระที่บที่่�ตุำ�ากวั่าตุ่อการใช้ที่่�ดินและนำ�า ตุามที่่�เห็นได้จาก (ข) ที่ั�งน่� เป็็นเพราะผลกระที่บตุำ�าของโรงกลั�นเชื�อเพลิงจากฟอสซีิลที่่�ม่ตุ่อ 
การใช้ที่่�ดินและนำ�า ที่ั�งน่� ผลกระที่บข้�นอย่้่กับขั�นตุอนที่างเคัม่ที่่�เป็ีย่กเฉพาะโพลิเมอร์ เช่น ป็ฏิกิริย่าการเตุรีย่มโพลิเมอร์จาก 
โมโนเมอร์ (polymerization) ของ PUR และ PA การใช้นำ�าจะส้งกวั่าโพลิเมอร์ชนิดอื�นเล็กน้อย่ หากเป็รีย่บเที่่ย่บพลาสตุิกที่่�ผลิตุ 
จากวััสดุจากธรรมชาตุิป็ระเภที่ตุ่างๆ จะสังเกตุเห็นวั่า พลาสตุิกป็ระเภที่ drop-in (‘xxx ช่วัภาพ’) ม่ผลกระที่บในส่วันของการใช้ที่่�
ดินและนำ�า ส้งกวั่าพลาสตุิก PBS และ PBAT จากเซีลล้โลสและจากแป็้ง หากพ่จารณาแถบข้อผิดพลาด ที่ั�ง PLA และ PHA 
เป็รีย่บเที่่ย่บได้กับพลาสตุิกป็ระเภที่ drop-in ดังนั�น ผลกระที่บตุ่อการใช้ที่่�ดินและนำ�าเป็็นอิสระจากป็ระเภที่การผลิตุพลาสตุิกที่่� 
ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ ตุามที่่�กล่าวัในบที่ที่่� 2.1 (กระบวันการ polymeriÖzation ของโมโนเมอร์ที่่�ผลิตุจากวััสดุจาก 
ธรรมชาตุิ ซีึ�งรวัมพลาสตุิกป็ระเภที่ drop-in และ PBS และ PLA และการแป็รร้ป็โพลิเมอร์ช่วัภาพ ซีึ�งรวัมโพลิเมอร์จากเซีลล้โลส 
และจากแป็้ง) ในส่วันของการป็ล่อย่แก๊ส CO2 ผลกระที่บของพลาสตุิกดั�งเดิมจะส้งกวั่าพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ 
และในส่วันของพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ แถบข้อผิดพลาดที่่�กวั้าง แสดงให้เห็นถึงผลการศึกษาการป็ระเมินวััฏจักร 
ช่วัิตุที่่�ม่คัวัามหลากหลาย่ส้ง ที่่�ป็ระเมินในการศึกษาที่่�เป็็นการวัิเคัราะห์อภิมานน่� สันนิษฐานวั่า คัวัามแตุกตุ่างมาจากแหล่งกำาเนิด 
ของวััตุถุดิบ ระย่ะห่างในการขนส่ง ป็ระเภที่การผลิตุ และสมมุตุิฐานพื�นฐาน

สำาหรับตุัวัเลขจริง ที่ั�วัโลก พลาสตุิกป็ระมาณ 170 ล้านตุันใช้เป็็นบรรจุภัณฑ์์ทีุ่กป็ี (คัิดเป็็น 44 % ของการใช้พลาสตุิกที่ั�วัโลก)  
การใช้พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิแที่นพลาสตุิกจากป็ิโตุรเคัม่ จะที่ำาให้ตุ้องใช้ข้าวัโพด 613 เมตุริกตุัน (54 % ของการ 
ผลิตุที่ั�วัโลกในป็ัจจุบัน) ละหุ่ง 1.8 เมตุริกตุัน (12 เที่่าของการผลิตุที่ั�วัโลกในป็ัจจุบัน) และไม้ 21.3 เมตุริกตุัน (ป็ระมาณ 0.8 % 
ของการผลิตุไม้ที่่อนกลมที่ั�วัโลก) เพื�อตุอบสนองตุ่อป็ัจจัย่การผลิตุที่่�ตุ้องพ่�งที่่�ดินเหล่าน่� จะตุ้องใช้ที่่�ดินอย่่างตุำ�า 61 ล้านเฮกตุาร์ 
(ซีึ�งมากกวั่าพื�นที่่�ที่ั�งหมดของไที่ย่) และตุ้องใช้นำ�าอย่่างน้อย่ 388.8 พันล้านล้กบาศก์เมตุร3 (มากกวั่าการดึงนำ�าจืดของสหภาพ 
ยุ่โรป็มาใช้ 60 % ตุ่อป็ี) (Brizga et al. 2020)

การศึกษาของคัณะกรรมาธิการยุ่โรป็ (2018b) ป็ระเมินจุดร้อนด้านสิ�งแวัดล้อมที่่�สำาคััญของพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจาก 
ธรรมชาตุิ และเป็รีย่บเที่่ย่บกับผลกระที่บของพลาสตุิกที่่�เป็็นเชื�อเพลิงจากฟอสซีิล ใน 7 กรณ่ศึกษาเก่�ย่วักับขวัดเคัร่�องดื�ม การตุัด 
เล็มพืชสวัน  (ไม่รวัม ในตุาราง 4.1) จากเหตุุผลของการใช้ที่่�ตุำ�า) ถ้วัย่เคัร่�องดื�มใช้คัรั�งเด่ย่วั ถุงใส่ของใช้คัรั�งเด่ย่วั ฟิล์มบรรจุภัณฑ์์ 
อาหาร ช้อนส้อมใช้คัรั�งเด่ย่วั และฟิล์มคัลุมดินที่่�ใช้ในเกษตุรกรรม รวัมอย่้่ในการศึกษา ตุาราง 4.1 แสดงภาพรวัมของผลของกรณ่ 
ศึกษา โดย่ที่ั�วัไป็ พบวั่า ในช่วังอายุ่ (จากการผลิตุวััตุถุดิบขั�นตุ้นจนถึงการหมดอายุ่การใช้งาน) ผลกระที่บสิ�งแวัดล้อมที่ั�งหมด 
30-60 % ของผลิตุภัณฑ์์ที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ อาจม่ส่วันในการเป็ล่�ย่นแป็ลงสภาพภ้มิอากาศ การที่ำาลาย่สภาวัะช่วัภาพ 
(แสดงให้เห็นผลกระที่บที่่�เก่�ย่วักับการสกัดและการใช้ที่รัพย่ากร) และคัวัามเป็็นพ่ษตุ่อมนุษย่์ ป็ระเภที่ผลกระที่บที่ั�งสามน่�เก่�ย่วัข้อง 
กับการใช้พลังงานที่่�ส้งและการป็ล่อย่แก๊สโดย่ตุรงในช่วังการหมดอายุ่การใช้งาน ในขณะที่่� Brizga et al. เน้น “การผลิตุ” ในส่วัน 
ของการผลิตุช่วัมวัล การศึกษาสำาหรับคัณะกรรมาธิการยุ่โรป็พบวั่า ‘ในช่วังของวังจรช่วัิตุที่ั�งห้าช่วัง ตุั�งแตุ่การผลิตุช่วัมลไป็จน 
ถึงการหมดอายุ่การใช้งาน (10) ช่วังของการผลิตุโพลิเมอร์ที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและโคัโพลิเมอร์ที่ำาจากเชื�อเพลิงจาก 
ฟอสซีิล รวัมที่ั�งการแป็รร้ป็พลาสตุิกม่ผลกระที่บส้งสุด’ที่ั�งน่�เพราะม่การใช้พลังงานมากกวั่าในขั�นตุอนที่างอุตุสาหกรรมเที่่ย่บกับ
การผลิตุช่วัมวัล

เช่นเด่ย่วักับการศึกษาอื�นๆ ที่่�เป็รีย่บเที่่ย่บผลิตุภัณฑ์์ที่่�ที่ำาจากที่รัพย่ากรธรรมชาตุิและที่รัพย่ากรที่่�ไม่ใช่ธรรมชาตุิ ผ้้เขีย่นราย่งาน 
ดังกล่าวัของคัณะกรรมาธิการยุ่โรป็ (2018b) เน้นจุดอ่อนของการป็ระเมินวััฏจักรช่วัิตุในบริบที่ของการป็ระเมินน่� ป็ระเด็นตุ่อไป็น่�ม่
อิที่ธิพลอย่่างส้งตุ่อคัวัามหลากหลาย่ที่างช่วัภาพและคัวัามเป็็นพ่ษตุ่อนิเวัศน์ แตุ่ไม่รวัม เนื�องจากข้อม้ลม่จำากัด:

(10) 1 – การผลิตุช่วัมวัล 2 – การผลิตุโพลิเมอร์ 3 – การแป็รร้ป็พลาสตุิก 4 – การขนส่ง และ 5 – การหมดอายุ่การใช้งาน
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                  • การป็ล้กพืชเชิงเด่�ย่วัขนาดใหญ่ จากพันธุ์พืชที่่�ม่การตุัดตุ่อที่างพันธุกรรม 

                  • การเป็ล่�ย่นแป็ลงการใช้ที่่�ดินโดย่ที่างอ้อม 

                  • ย่าฆ่่าแมลงที่่�ใช้ 

                  • การขัดแย่้งที่างสังคัมที่่�เก่�ย่วัข้องกับการใช้ที่่�ดิน 

                  • ผลกระที่บจากการที่ิ�งขย่ะ และ 

                  • ผลกระที่บจากไมโคัรพลาสตุิก  (11)

การศึกษาเด่ย่วักัน (European Commission 2018b) ศึกษาตุัวัอย่่างสองกรณ่ของวััตุถุดิบตุั�งตุ้นจากขย่ะ แที่นพืชผลที่่�ป็ล้ก ดังน่� 
(1) คัลิป็ย่ึดพืชสวันที่ำาจากเป็ลือกมันสำาป็ะหลัง และ (2) ถ้วัย่ PP ที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ ที่ำาจากนำ�ามันป็ระกอบอาหาร 
ในส่วันของ (1): ส่วันผสมของแป็้ง เช่น โคัโพลิเมอร์ของโพลิเมอร์จากฟอสซีิลและที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุ ิ
ใช้ในการผลิตุคัลิป็ย่ึดพืชสวัน เนื�องจากผลกระที่บตุ่อสิ�งแวัดล้อมที่่�สำาคััญ จะมาจากส่วันป็ระกอบที่่�มาจากเชื�อเพลิงจากฟอสซีิล  
ป็ระโย่ชน์ของการลดผลกระที่บจากการผลิตุวััตุถุดิบตุั�งตุ้นจากขย่ะจึงม่น้อย่ ผ้้เขีย่นเน้นวั่า ‘จำาเป็็นตุ้องม่การวัิจัย่และพัฒนามาก 
ย่ิ�งข้�น ในเร่�องเที่คัโนโลย่่การแป็รร้ป็และวััสดุ ก่อนที่่�จะบรรลุการป็รับป็รุงที่่�สำาคััญของผลกระที่บตุ่อสิ�งแวัดล้อม ในส่วันของ (2): 
‘PP ที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ จากนำ�ามันป็ระกอบอาหาร ที่ำาให้ม่ศักย่ภาพในการเกิดภาวัะโลกร้อนตุำ�ากวั่าถ้วัย่ที่ำาจาก PLA 
[...] โดย่ป็ระโย่ชน์จะมาจากผลกระที่บที่่�ตุำ�าของวััตุถุดิบตุั�งตุ้นและขั�นตุอนการแป็รร้ป็พลาสตุิก’ เป็็นที่่�เห็นชัดวั่า วััสดุดังกล่าวั เช่น 
เป็ลือกมันฝรั�งและนำ�ามันป็ระกอบอาหาร ไม่สามารถจัดหาให้กับตุลาดโลกได้ในป็ัจจุบัน

(11) ผลกระที่บที่างกาย่ภาพจากไมโคัรพลาสตุิก เช่น การขดตุัวั ผลกระที่บที่างเคัม่ เช่น ผ่านที่างสารเตุิมแตุ่งที่่�ไม่เป็็นที่่�ร้้จัก และ 
ผลกระที่บที่างช่วัวัิที่ย่าจากไมโคัรพลาสตุิก เช่น เป็็นพาหะของเชื�อโรคั

ภาพ 4-1: การเป็รีย่บเที่่ย่บพลาสตุิก ในส่วันของศักย่ภาพในการที่ำาให้เกิดภาวัะโลกร้อน (ก) การใช้ที่่�ดิน (ข) และการใช้นำ�า (คั)   
สำาหรับการผลิตุ

หมาย่เหตุุ: สันนิษฐานวั่า คัวัามเป็็นพ่ษตุ่อมนุษย่์และระบบนิเวัศน์ เป็็นอ่กป็ระเภที่ผลกระที่บที่่�เก่�ย่วัข้อง ที่่�ไม่ม่ข้อม้ลอย่่าเพีย่งพอ 
ดังนั�น จึงไม่รวัมอย่้่ในการที่บที่วัน
ที่่�มา: Brizga et al. 2020

พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ
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ตุาราง 4.1 : จุดร้อนของผลกระที่บด้านสิ�งแวัดล้อมและการเป็รีย่บเที่่ย่บระหวั่างโพลิเมอร์ที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและ 
โพลิเมอร์จากฟอสซีิล ในกรณ่ศึกษาหกกรณ ่

(ก) ที่ำาจากข้าวัโพด (สหรัฐฯ) และอ้อย่ (ไที่ย่) 
(ข) ผลกระที่บตุั�งแตุ่ตุ้นจนจบ คัรอบคัลุมวังจรช่วัิตุห้าขั�นตุอน คัือ การผลิตุช่วัมวัล การผลิตุโพลิเมอร์ การแป็รร้ป็พลาสตุิก 
การขนส่ง และการหมดอายุ่การใช้งาน
(คั) ผลกระที่บของช่วังตุั�งแตุ่ตุ้นจนถึงผ้้ใช้ การหมดอายุ่การใช้งาน และการใช้ที่่�ดิน (ง) ป็ัจจุบัน PET ช่วัภาพมาจากบริษัที่ 
Braskem เที่่านั�น (บราซีิล)  
(จ) ไม่ได้ศึกษาราย่ละเอ่ย่ด
หมาย่เหตุุ: ไม่รวัมผลกระที่บจากการที่ิ�งขย่ะ การป็ล้กพืชเชิงเด่�ย่วัขนาดใหญ่จากพันธุ์พืชที่่�ม่การตุัดตุ่อที่างพันธุกรรม และการ 
เป็ล่�ย่นการใช้ที่่�ดินที่างอ้อม จากข้อจำากัดของข้อม้ลที่่�ม่อย่้่
ที่่�มา:  European Commission 2018b; Benavides  et al. 2018;  Changwichan und Gheewala 2020; Harst et al. 
2014; Khoo et al. 2010;  OVAM 2006; Suwanmanee et al. 2013 

กรณศ่กึษา
โพลเิมอรท์ี่่�ผลติุจาก 
วััสดจุากธรรมชาตุิ 

จดุรอ้นของผลกระที่บดา้นสิ�งแวัดลอ้มสำาหรับโพลเิมอรท์ี่่� 
ผลติุจากวััสดจุากธรรมชาตุิ

โพลเิมอรจ์าก        
ฟอสซีลิ

การเป็รยี่บเที่ย่่บระหวัา่งโพลเิมอรท์ี่่�ผลติุจากวััสดจุากธรรมชาตุิ 
และโพลเิมอรท์ี่่�เป็น็พลงังานที่ำาจากฟอสซีลิ

ขวัดเคัร่�องดื�ม

PET ชว่ัภาพ

30 % 

ขวัดมผ่ลกระที่บสง้ที่่�สุดในการผลติุชว่ัมวัล เมื�อเที่ย่่บกับกรณศ่กึษาอื�นๆ 
จากการเกบ็เก่�ย่วัออ้ย่ในบราซีลิ (28 % ของผลกระที่บตุั�งแตุตุ่น้จนจบ) 
กระบวันการ polymerization ของ ethylene glycol และ terephthalic acid 
คัดิเป็น็ 50 % ของผลกระที่บ สำาหรับที่ั�ง PET ชว่ัภาพและ PET 
ที่่�เป็น็พลงังานที่ำาจากฟอสซีลิ การรีไซีเคัลิเป็น็เที่คัโนโลย่่ชว่ังการหมดอายุ่การใช้
งานที่่�ดท่ี่่�สุด

PET

การใช้ PET ที่่�ผลติุจากวััสดจุากธรรมชาตุิ แที่น PET จากฟอสซีลิ 
ในขวัดเคัร่�องดื�ม นำาไป็ส้ก่ารลดศักย่ภาพของภาวัะโลกรอ้น 
และการใชเ้ชื�อเพลงิจากฟอสซีลิ อย่า่งไรกต็ุาม อาจเป็น็การเพ่�มกา
รใชน้ำ�าและการป็รับกรด (Benavides et al. 2018)

ถว้ัย่เคัร่�องดื�มใชค้ัรั�งเดย่่วั PLA ก

การแป็รรป้็จากออ้ย่หรอ่ขา้วัโพดเป็น็โพลเิมอร์ PLA มผ่ลกระที่บอย่า่งมาก 
โดย่คัดิเป็น็ 40-60 % ของขั�นตุอนการใชพ้ลงังาน 
(สำาหรับขั�นตุอนการที่ำานำ�าใหร้อ้น) และการใชส้ารเคัม่ ผลกระที่บอื�นๆ ไดแ้ก่ 
การขนสง่ PLA จากไที่ย่ไป็ย่โุรป็ จากการป็นเป็้�อนอาหารที่่�ตุำ�า (เช่น เที่ย่่บกับฟลิม์
บรรจภุัณฑ์อ์าหารและชอ้นสอ้ม) ศักย่ภาพในการลดผลกระที่บของ PLA รีไซีเคัลิ 
จะมากกวัา่ PLA ที่่�ย่อ่ย่สลาย่ในระบบอุตุสาหกรรม 

PET; PP

ถว้ัย่ PLA และถว้ัย่กระดาษที่่�เคัลอืบดา้นในดว้ัย่ PLA ไมจ่ำาเป็น็ตุอ้ง
เป็น็มติุรตุอ่สิ�งแวัดลอ้มมากกวัา่พลาสตุกิจากฟอสซีลิ (OVAM 
2006; Changwichan und Gheewala 2020) ศักย่ภาพของคัา่  
GWP ที่่�ตุำ�ากวัา่ของโพลเิมอรท์ี่่�ผลติุจากวััสดจุากธรรมชาตุิ จะมาพ
รอ้มผลกระที่บที่่�สง้กวัา่ในป็ระเภที่ผลกระที่บอื�นๆ เช่น 
การป็รับกรด มลภาวัะจากธาตุอุาหารพืช 
และคัวัามเป็น็พษ่ตุอ่มนษุย่์ (Harst et al. 2014)

ถงุใส่ของใชค้ัรั�งเดย่่วั สว่ันผสมของแป็ง้

การผลติุสว่ันผสมของแป็ง้ (โคัโพลเิมอรช์ว่ัภาพและที่ำาจากฟอสซีลิ) 
กอ่ใหเ้กดิผลกระที่บ 80 % ดงันั�น ผลกระที่บจากโคัโพลเิมอรท์ี่ำาจากฟอสซีลิเชื�อเ
พลงิจงึมม่ากกวัา่ การย่อ่ย่สลาย่ในระบบอุตุสาหกรรมเป็น็ที่างเลอืกของชว่ังการ
หมดอายุ่การใชง้านที่่�เป็น็ที่่�นยิ่มมากที่่�สุดสำาหรับถงุใส่ของที่ำาจากพลาสตุกิจากแ
ป็ง้ หากย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพที่ั�งหมด

LDPE

ถงุชอ้ป็ป็ิ�งใชค้ัรั�งเดย่่วัผลติุจากวััสดจุากธรรมชาตุิ (ที่ำาจากขา้วัโพด) 
มค่ัา่ GWP การป็รับกรด และมลภาวัะในโอโซีน สง้กวัา่ถงุที่ำาจาก 
PP ใชค้ัรั�งเดย่่วัที่ำาจากฟอสซีลิ ในสงิคัโป็ร์ (Khoo et al. 2010) 
สาเหตุุหลัก เกดิจากคัวัามตุอ้งการพลงังานสง้ในชว่ังการผลติุ  

ฟลิม์บรรจภุัณฑ์อ์าหาร PLA ก

โป็รดด้ถว้ัย่เคัร่�องดื�มใชค้ัรั�งเดย่่วั แตุ่มก่ารป็นเป็้�อนของอาหารสง้กวัา่ หากมก่ารใช้
การย่อ่ย่สลาย่ที่างชว่ัภาพในระบบอุตุสาหกรรม 
สำาหรับฟลิม์บรรจภุัณฑ์อ์าหารที่ำาจาก PLA ที่ั�งหมด ผลกระที่บโดย่รวัมจะลดลง 
25 % หรอ่ 30 % เที่ย่่บกับการเผาในเตุาเผาหรอ่ขย่ะฝังกลบ

PP

ระบบโคัรงขา่ย่ไฟฟา้ผสม ที่่� ใช้ในการผลติุบรรจภุัณฑ์อ์าหาร 
จะมผ่ลตุอ่การดำาเนนิงาน บรรจภุัณฑ์อ์าหารจาก PLA 
ที่่�ผลติุโดย่โคัรงขา่ย่ไฟฟา้ของไที่ย่ มค่ัา่  GWP การป็รับกรด 
และการเกดิหมอกคัวัันที่างเคัม่ สง้กวัา่ 
เมื�อเที่ย่่บกับบรรจภุัณฑ์อ์าหาร ที่ำาจาก PS (Suwanmanee et al. 
2013)

ชอ้นสอ้มใชค้ัรั�งเดย่่วั PLA ก โป็รดดฟ้ลิม์บรรจภุัณฑ์อ์าหาร PS [-] จ

ฟลิม์คัลุมดนิใช้                      
ในเกษตุรกรรม

สว่ันผสม                                       
ของแป็ง้

โป็รดด้ถงุใส่ของใชค้ัรั�งเดย่่วั อย่า่งไรกต็ุาม การย่อ่ย่สลาย่ในดนิที่่�จดุกำาเนดิ 
สันนษิฐานวัา่ เป็น็ฉากที่ัศนท์ี่่�มค่ัวัามเป็น็ไป็ไดม้ากที่่�สุด และสำาหรับชว่ังหมดอายุ่ก
ารใชง้านดว้ัย่ หากสันนษิฐานวัา่มก่ารรีไซีเคัลิ ผลกระที่บของชว่ังการหมดอายุ่ก
ารใชง้าน มค่ัวัามออ่นไหวัสง้กับป็รมิาณดนิที่่�เกบ็พรอ้มพลาสตุกิ

LDPE [-] จ

โคัรงการ CAP SEA ป็ี 2021
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                 4.1.2 ผลกระที่บตุ่อสิ�งแวัดล้อมของวััสดุที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่่�หมดอายุ่การใช้งาน

พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ บ่อย่คัรั�งถ้กส่งเสริมให้เป็็นหนที่างในการแก้ไขป็ัญหาของป็ริมาณขย่ะพลาสตุิก อย่่างไรก็ตุาม 
มันไม่สามารถลดป็ริมาณขย่ะและม่คัวัามเป็็นไป็ได้ที่่�จำากัดในการแก้ป็ัญหาของการจัดการขย่ะม้ลฝอย่ ในขณะที่่�ถุงขย่ะที่่�ย่่อย่สลาย่ 
ได้ที่างช่วัภาพสำาหรับขย่ะอินที่รีย่์สามารถสนับสนุนการแย่กขย่ะเป็ีย่กและแห้ง  พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่ 
สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ตุ้องใช้คัวัามพย่าย่ามเพ่�มข้�นในการคััดแย่กชิ�นส่วันขย่ะพลาสตุิก สำาหรับการรีไซีเคัิล ที่ั�งน่� พลาสตุิกที่่�ย่่อย่ 
สลาย่ได้ที่างช่วัภาพม่จุดอ่อนที่่�เด่นชัดดังน่� (Brizga et al. 2020; Oakes 5 พย่ 2019; EEA 2020; Umweltbundesamt 2018; 
DUH 2018a):
         • ป็ริมาณของพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพที่่�ย่่อย่สลาย่ภาย่ใตุ้สภาวัะแวัดล้อมตุ่างๆ เช่น การย่่อย่สลาย่ 
ของพลาสตุิกโดย่การที่ำาป็ุ�ย่หมักแบบที่่�ใช้ในบ้าน ในนำ�าเคั็ม เป็็นตุ้น ม่ข้อจำากัดมาก (โป็รดด้ตุาราง 2.2 และตุาราง A-1) นอกจากน่�  
พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ตุ้องใช้การบำาบัดพ่เศษ เพื�อย่่อย่สลาย่ภาย่ในระย่ะเวัลาที่่�เหมาะสมจนถึง 6 เดือน ในการย่่อย่
สลาย่ที่างช่วัภาพในระบบอุตุสาหกรรม) เวัลาที่่�ตุ้องใช้ในการย่่อย่สลาย่ จะย่าวักวั่าขย่ะอินที่รีย่์อื�นๆ ซีึ�งนำาไป็ส้่ป็ัญหาการจัดการ 
สำาหรับผ้้ป็ระกอบกิจการโรงงานหมัก (DUH 2018a) นอกจากน่� การย่่อย่สลาย่ไม่ก่อให้เกิดซีากพืชใดๆ  
         • ในกระบวันการรีไซีเคัิล  โพลิเมอร์ที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพเข้ากันไม่ได้กับโพลิเมอร์อื�นๆ อ่กหลาย่ชนิด (เช่น 
polyolefin และ PET) ซีึ�งจะเป็็นป็ัญหาสำาหรับผ้้ป็ระกอบกิจการรีไซีเคัิล เพราะการที่่�ม่โพลิเมอร์ที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพในวััตุถุ 
ดิบตุั�งตุ้นของการรีไซีเคัิล จะเป็็นภาวัะมลพ่ษ และลดคัุณภาพของโพลิเมอร์รีไซีเคัิล (โป็รดด้บที่ที่่� 0) 
         • คัำาวั่า "ที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ" ให้คัวัามร้้สึกที่ั�วัไป็วั่า พลาสตุิกสามารถย่่อย่สลาย่ได้ที่ั�งหมด ซีึ�งไม่เป็็นคัวัาม 
จริง ดังนั�น จึงเส่�ย่งที่่�ผ้้บริโภคัจะที่ิ�งพลาสตุิกในสภาพแวัดล้อมเป็ิดอย่่างไม่ระวััง นำาไป็ส้่ การที่ิ�งขย่ะ และการกระจาย่ของไมโคัร 
พลาสตุิก 
         • คัวัามเสถ่ย่รของพลาสตุิกที่่�ไม่ย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพ ที่ำาให้เป็็นไป็ได้ที่่�จะนำาวััสดุกลับมาใช้ใหม่ได้หลาย่คัรั�งหลัง 
การรีไซีเคัิล ซีึ�งเป็็นจุดแข็งเชิงนิเวัศน์เหนือพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ซีึ�งจากป็ฏิกิริย่าของการย่่อย่สลาย่ที่างช่วัวัิที่ย่า 
เบื�องตุ้น ที่ำาให้วััสดุส้ญเส่ย่นำ�าหนักและคัุณคั่า 
         • เนื�องจากพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพส่วันใหญ่เป็็นพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ ผลกระที่บ 
ตุ่อสิ�งแวัดล้อมที่่�เก่�ย่วักับวััสดุจากธรรมชาตุิ จึงม่บที่บาที่สำาคััญสำาหรับพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ 

ในระย่ะย่าวั “ป็ระสิที่ธิภาพของ [พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ] จะแก้ป็ัญหาสิ�งแวัดล้อมให้กับการสะสมขย่ะม้ลฝอย่ ซีึ�งจะข้�น 
อย่้่กับการ เกิดข้�นของเที่คัโนโลย่่การคััดแย่กขย่ะที่่�ม่ราคัาไม่แพง และการลงทีุ่นในโรงงานกำาจัดขย่ะอินที่รีย่์ (การหมักที่ำาป็ุ�ย่ และ 
การย่่อย่สลาย่แบบไม่ใช้ออกซีิเจน)” (Dilkes-Hoffman et al. 2019)

ในระย่ะสั�น พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ม่จุดแข็งของการใช้เฉพาะ เช่น สำาหรับการคััดแย่กขย่ะอาหารสำาหรับการที่ำาป็ุ�ย่ 
หมัก ตุรงน่� ถุงพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ อาจม่จุดแข็ง เมื�อใช้ในการกระตุุ้นการแย่กขย่ะเป็ีย่กจากจุดกำาเนิด (Oakes 5 
พย่ 2019) ‘ตุัวัอย่่างของการป็ฏิบัตุิที่่�เป็็นเลิศ คัือ เกาหล่ใตุ้ ซีึ�งได้เพ่�มอัตุราการรีไซีเคัิลขย่ะอาหาร จากเพีย่ง 2% ในป็ี 1995 เป็็น 
95% เกาหล่ใตุ้ป็ระสบคัวัามสำาเร็จโดย่ใช้นโย่บาย่และมาตุรการตุ่างๆ เช่น การห้ามส่งอาหารไป็ขย่ะฝังกลบแที่นที่่�จะให้ม่ถังเก็บขย่ะ
อาหาร เพื�อผ้้บริโภคัจำาเป็็นตุ้องซีื�อถุงที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพเพื�อที่ิ�งอาหาร’ (Kim 2019)  อิตุาล่ก็เป็็นอ่กหนึ�งตุัวัอย่่างที่่�ด่ของ
การใช้ถุงที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ เพื�อคััดแย่กขย่ะอาหาร (Moffett 2013)
          
          4.2 มุมมองของผ้้บริโภคัและสุขภาพ

ผ้้บริโภคัหลาย่ราย่พย่าย่ามที่ำาคัวัามเข้าใจกับคัำากล่าวัอ้างด้านสิ�งแวัดล้อมและฉลาก และไม่เห็นคัวัามแตุกตุ่างระหวั่างฉลากอิสระ
ของบุคัคัลที่่�สาม และคัำากล่าวัอ้างของตุัวัเอง สำานักงานสิ�งแวัดล้อมยุ่โรป็ (EEA 2020)  สรุป็วั่า “คัวัามแตุกตุ่างระหวั่าง ‘ที่่�สลาย่ตุัวั
ได้ที่างช่วัภาพในโรงงานย่่อย่สลาย่ในระบบอุตุสาหกรรม’ ‘ที่่�ย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพในคัรัวัเร่อน’ ‘ที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพในดิน/
นำ�าจืด/นำ�าเคั็ม’ และ ‘ที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ’ ไม่ง่าย่ตุ่อการเข้าใจ" ECOS อธิบาย่เหตุุผลของป็รากฏการณ์ดังกล่าวัวั่า   
“เมื�อไม่ม่กฎหมาย่ที่่�ชัดเจนเฉพาะเก่�ย่วักับคัำากล่าวัอ้างส่เขีย่วั บริษัที่ตุ่างๆ จึงม่อิสระในการใช้ภาษาที่่�คัลุมเคัร่อ [...] คัำากล่าวัอ้างส่
เขีย่วัย่ังใช้ในการหล่กเล่�ย่งข้อห้ามที่างกฎหมาย่ของผลิตุภัณฑ์์ [...]” (ECOS; Rethink Plastic; # breakfreefromplastic 2021) 
เช่น จากการสำารวัจในเย่อรมน่ 58 % ของผ้้ตุอบแบบสำารวัจคัิดวั่า ‘พลาสตุิกช่วัภาพ’ ที่ั�งหมด สลาย่ตุัวัได้ที่างช่วัภาพ” (Blesin 
et al. 2017) การสำารวัจของ Consumers International และ UNEP พบวั่า ฉลากและใบรับรองไม่ช่วัย่ผ้้บริโภคัเสมอไป็ในการตุัด
สินใจซีื�อด้วัย่ข้อม้ลที่่�เพีย่งพอ (UNEP 2020) ในการป็ระเมินคัำากล่าวัอ้างด้านการสลาย่ตุัวัที่างช่วัภาพ การย่่อย่สลาย่ได้ที่าง 
ช่วัภาพ และป็ริมาณวััสดุจากธรรมชาตุิ สำาหรับบรรจุภัณฑ์์และผลิตุภัณฑ์์ ECOS et al. เสนอราย่การตุรวัจสอบคัำากล่าวัอ้าง 
(โป็รดด้ภาคัผนวัก และภาพ A-2) 

อ่กป็ัญหาหนึ�งที่่�เกิดข้�น คัือ ไม่ใช่พลาสตุิกทีุ่กป็ระเภที่ที่่�โฆ่ษณาวั่าย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ได้รับการรับรองจากมาตุรฐานที่่�ม่อย่้ ่
(ภาพ 3-2) เมื�อการรับรองที่ดสอบวััสดุ เพื�อด้สารเตุิมแตุ่งที่่�เป็็นอันตุราย่จากการข้�นร้ป็ใหม่ พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพที่่�
ไม่ได้รับการรับรอง อาจเป็็นเส้นที่างเข้าไป็ในสิ�งแวัดล้อมของสารเตุิมแตุ่งดังกล่าวั หากไม่ที่ิ�งอย่่างถ้กวัิธ่ (ผ่านที่างขย่ะม้ลฝอย่ของ 
เที่ศบาล)

พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ
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ในส่วันของอันตุราย่ของสารที่่�โดย่ที่ั�วัไป็เก่�ย่วัเนื�องกับบรรจุภัณฑ์์พลาสตุิก Groh et al. (2019) พบวั่า ‘ในจำานวันสารเคัม่ 906 
ชนิด ที่่�โดย่ป็กตุิเชื�อมโย่งกับบรรจุภัณฑ์์พลาสตุิก ม่ 63 ชนิดที่่�ม่อันตุราย่ส้งสุดตุ่อสุขภาพมนุษย่์ และ 68 ชนิดที่่�ม่อันตุราย่ส้งสุด 
ตุ่อสิ�งแวัดล้อม   นอกจากน่� สาร 7 ใน 906 ชนิด ย่ังถ้กจัดให้เป็็นสารพ่ษตุกคั้างย่าวันาน สะสมในสิ�งม่ช่วัิตุ และเป็็นพ่ษ หร่อสาร 
ตุกคั้างย่าวันานมากและสะสมในสิ�งม่ช่วัิตุมาก และ 35 ชนิดเป็็นสารเคัม่ที่่�รบกวันการที่ำางานของตุ่อมไร้ที่่อ ที่ั�วัสหภาพยุ่โรป็  เป็็นที่่� 
สังเกตุวั่า สารเหล่าน่�บางชนิดอาจก่อให้เกิดอันตุราย่มากกวั่าหนึ�งกลุ่ม  บรรจุภัณฑ์์ช่วัภาพป็ระกอบด้วัย่สารดังกล่าวั ไม่วั่าจะที่ำา 
(บางส่วัน) จากวััสดุที่่�ม่ป็ริมาณรีไซีเคัิลหร่อที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิหร่อไม่ก็ตุาม (Geueke et al. 2018; Zimmermannet 
al 2020) Zimmermann et al. (2020) ศึกษาบรรจุภัณฑ์์อาหารที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ เช่น ถาด ถ้วัย่กาแฟ ที่่�ห่อถุงชา 
และพบวั่า ผลิตุภัณฑ์์ที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิดังกล่าวัป็ระกอบด้วัย่ระดับของสารเคัม่ ที่่�เหมือนกับพลาสตุิกจากฟอสซีิล ซีึ�ง
รวัมบางชนิดที่่�ม่ลักษณะเป็็นพ่ษ Strakova et al. (2021) พบผลลัพธ์ที่่�เป็รีย่บเที่่ย่บกันได้ “คัวัามหนาแน่นส้งสุด [ของ polyfluori-
nated alkyl substances (PFAS)] จะพบอย่้่เสมอในผลิตุภัณฑ์์ที่่�เป็็นเส้นใย่ข้�นร้ป็ เช่น ชาม จาน กล่องอาหาร ที่่�โฆ่ษณาวั่า เป็็น 
ผลิตุภัณฑ์์ใช้แล้วัที่ิ�งที่่�ย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพ หร่อที่่�สลาย่ตุัวัที่างช่วัภาพ [...]”
หากวััสดุย่่อย่สลาย่ สารเตุิมแตุ่งดังกล่าวัและผลิตุภัณฑ์์ที่่�ย่่อย่สลาย่จะเข้าส้่วังจรของช่วัมวัล หากช่วัมวัลดังกล่าวัใช้สำาหรับเกษตุร
กรรม สารเตุิมแตุ่งอันตุราย่และผลิตุภัณฑ์์ย่่อย่สลาย่ อาจที่ำาให้เกิดอันตุราย่ตุ่อสิ�งแวัดล้อมและสุขภาพผ้้บริโภคั 

         4.3 มุมมองของการจัดการช่วังการหมดอายุ่การใช้งาน

ที่้าย่ที่่�สุด บที่น่�จะตุั�งคัำาถามวั่า วััสดุที่่�ผลิตุจากธรรมชาตุิหร่อที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ อะไรด่กวั่ากัน ในมุมมองของช่วังการหมด
อายุ่การใช้งาน

วัิธ่ที่่�สะดวักในการกำาหนดวั่า วััสดุจะจบลงในสาย่ธารของขย่ะใด อย่้่ในภาพ 4-2 ที่ั�งน่� จากวััสดุหลักของผลิตุภัณฑ์์ ผังการตุัดสิน 
ใจจะช่วัย่ระบุช่วังการหมดอายุ่ที่่�เป็็นไป็ได้มากที่่�สุด  ซีึ�งที่ำาให้เป็็นไป็ได้ที่่�จะป็ระเมินคัุณคั่าเพ่�มของการเลือกวััสดุ สำาหรับเส้นที่างการ
ที่ิ�งบางเส้นที่าง  

ในขั�นตุอนแรก วััสดุหลักอาจมาจากหนึ�งในสามกลุ่มน่� คัือ พลาสตุิกดั�งเดิม วััตุถุดิบตุั�งตุ้นคัาร์โบไฮเดรตุที่่�เป็็นเส้นใย่ และวััตุถุดิบ  
ตุั�งตุ้นคัาร์โบไฮเดรตุที่่�ไม่ใช่เส้นใย่ โพลิเมอร์ป็ระเภที่ตุ่างๆ สามารถพ่จารณาในขั�นตุอนที่่�สอง จากขั�นตุอนที่่�สอง เส้นที่างช่วังการ 
หมดอายุ่การใช้งานโดย่ที่ั�วัไป็ สามารถระบุวั่าเป็็นผลลัพธ์ ม่การแบ่งเส้นที่างช่วังการหมดอายุ่การใช้งานออกเป็็นส่�เส้นที่างที่่�    
แตุกตุ่างกัน คัือ การรีไซีเคัิล การเผาไหม้ การย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพในระบบอุตุสาหกรรม และการย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพใน 
คัรัวัเร่อนหร่อ ในสภาพแวัดล้อม ล้กศรที่่�หนากวั่าในภาพ 4-2 แสดงให้เห็นคัวัามเป็็นไป็ได้ที่่�ส้งกวั่าสำาหรับที่างเลือก จากมุมมอง 
ของสิ�งแวัดล้อม และผ้้บริโภคัที่่�กล่าวัมาแล้วั อาจสรุป็ได้วั่า การย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพในสภาพแวัดล้อมข้�นอย่้่กับสิ�งแวัดล้อมเป็็น 
อย่่างมาก นอกจากน่� ป็ัจจุบัน พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ไม่ได้ถ้กออกแบบสำาหรับ 
การย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพในสภาพแวัดล้อม  การย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพในระบบอุตุสาหกรรมจะเป็็นที่างเลือก หากม่พืชที่่� 
เหมาะสมเที่่านั�น (โป็รดด้สถานการณ์ภาย่ในป็ระเที่ศที่่�นำาเสนอในบที่ที่่� 5) ดังนั�น สองฉากที่ัศน์ของช่วังการหมดอายุ่การใช้งานที่่� 
เป็็นไป็ได้มากที่่�สุด คัือ การเผาไหม้ และการรีไซีเคัิล (เชิงกล) ผ้้รีไซีเคัิลพลาสตุิกดั�งเดิม ไม่นิย่มพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ
ในสาย่ธารการป็้อน วััตุถุดิบของตุน ส่วันที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพในคัอมพาวันด์ที่่�ผ่านการข้�นร้ป็เป็็นผลิตุภัณฑ์์ (recyclates) 
ในพลาสตุิกดั�งเดิม ม่ผลเชิงลบตุ่อคัุณสมบัตุิสุดที่้าย่ เช่น คัวัามแข็งแรงและคัวัามคังที่นของผลิตุภัณฑ์์ที่่�ม่การใช้คัอมพาวันด์ที่่�ผ่าน
การข้�นร้ป็เป็็นผลิตุภัณฑ์์ดังกล่าวั 

ตุัวัอย่่าง คัือ PLA  (0.1 %) ในการรีไซีเคัิลขวัด PET:  Alaerts et al. (2018) อธิบาย่วั่า  PLA และ PET ละลาย่ที่่�อุณหภ้มิตุ่างกัน 
เมื�อ PET ละลาย่ที่่� 255ÖC ในระหวั่างการรีไซีเคัิลเชิงกล ส่วันที่่�เป็็น PLA ได้อย่้่เหนือจุดหลอมเหลวัของมัน (155°C) เป็็นเวัลาคั่อน 
ข้างนาน PLA เริ�มจะย่่อย่สลาย่ในขณะที่่� PET ย่ังอย่้่ในขั�นตุอนการละลาย่ ผลก็คัือ คัอมพาวันด์ที่่�ผ่านการข้�นร้ป็เป็็นผลิตุภัณฑ์์เริ�ม
จะเป็ล่�ย่นเป็็นส่เหลือง เนื�องจากที่ั�ง PLA และ PET ไม่สามารถผสมกันได้ในสภาพที่่�เป็็นของแข็ง การรวัมเป็็นแผ่น และคัวัามที่ึบแสง 
หร่อหมอกอาจเกิดข้�นได้ เมื�อข้�นร้ป็คัอมพาวันด์ที่่�ผ่านการข้�นร้ป็เป็็นผลิตุภัณฑ์์จาก PET เป็็นเพลเลที่ สำาหรับโพลิเมอร์ที่่�ย่่อย่ 
สลาย่ได้ที่างช่วัภาพอ่กชนิดหนึ�ง คัือ PHB (poly-3-hydroxybutyrate) ซีึ�งเป็็นโพลิเมอร์ PHA ที่่�พบอย่่างแพร่หลาย่มากที่่�สุด 
Alaerts et al. สรุป็วั่า ‘หากมัน [PHB] จะจบลงในขั�ย่ตุอนการป็้อนเข้าการผลิตุ rPET (เช่น ผ่านที่างชิ�นส่วันที่่�เป็็นขวัด) 
จะพบกับป็ระเด็นเด่ย่วักันกับ PLA ในส่วันของการอาจม่การรีไซีเคัิลเชิงกลของ PET’ ที่ั�งน่� จุดหลอมเหลวัของ PHB คัือ 180°C 
(Alaerts et al. 2018)
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จุดหลอมเหลวัของ HDPE, LDPE และ PP อย่้่ที่่� 135 °C, 110°C และ 160°C ตุามลำาดับ (Chemgapedia 2021) เป็็นที่่�คัาดวั่า 
ผลที่่�สังเกตุจากการป็นเป็้�อนของ PLA ในคัอมพาวันด์ที่่�ผ่านการข้�นร้ป็เป็็นผลิตุภัณฑ์์จาก PET ที่่�มาจากคัวัามแตุกตุ่างของจุด 
หลอมเหลวั (Δ100°C) ไม่น่าจะเกิดข้�นสำาหรับโพลิเมอร์ดังกล่าวั ซีึ�งได้รับการสนับสนุนโดย่  Åkesson (2021)  จากการศึกษาน่� 
(Åkesson et al. 2021)(13) คัวัามจริงก็คัือ คัาดวั่า PET เป็็นโพลิเมอร์ที่่�ม่คัวัามอ่อนไหวัมากที่่�สุด ตุ่อส่วันผสมของ TPS ที่่�ม ่
ป็ริมาณน้อย่ในการรีไซีเคัิลเชิงกล ม่การอธิบาย่วั่า กลุ่มโพลิเมอร์ในแกนหลักของ PET ม่คัวัามอ่อนไหวัตุ่อกลุ่ม hydroxyl ที่่�ม่อย่้ ่
ในโคัรงสร้างของ TPS กลุ่ม hydroxyl โจมตุ่พันธะที่างเคัม่ในโคัรงสร้างของ PET ซีึ�งนำาไป็ส้่การย่่อย่สลาย่ของ PET และนำาตุ่อไป็ส้ ่
‘คัุณสมบัตุิเชิงกลที่่�ด้อย่ลงมา’

Åkesson et al. สรุป็วั่า เนื�องจากม่โพลิเมอร์หลาย่ชนิดในตุลาด ที่ั�งจากฟอสซีิลและที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ จึงเป็็นการ 
ย่ากที่่�จะกำาหนดขอบเขตุที่่�โพลิเมอร์ที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ จะคัุกคัามการรีไซีเคัิลเชิงกลของโพลิเมอร์ดั�งเดิม พลาสตุิก   
ทีุ่ตุิย่ภ้มิย่ังถ้กป็นเป็้�อนโดย่โพลิเมอร์ดั�งเดิมอื�นๆ ซีึ�งม่ผลกระที่บตุ่อลักษณะที่างกลและที่างกาย่ภาพของเม็ดพลาสตุิกทีุ่ตุิย่ภ้มิ    
โป็รดด้การศึกษาเบื�องตุ้นเก่�ย่วักับป็ริมาณที่่�รีไซีเคัิล (GIZ และ Oeko-Insitut e.V. 2021a) ซีึ�งไม่ได้สรุป็วั่า การป็นเป็้�อนของ     
โพลิเมอร์ช่วัภาพอาจนำาไป็ส้่การลดคัุณสมบัตุิที่างคัวัามร้อนและเชิงกลเป็็นอย่่างมาก จากการที่่�โพลิเมอร์ย่่อย่สลาย่ได้ที่าง 
ช่วัภาพแตุ่เพีย่งอย่่างเด่ย่วั

(13) ผ้้เขีย่นพบวั่า ‘คัวัามที่นตุ่อแรงดึงและโมด้ลัสของ PE คั่อนข้างจะไม่ถ้กกระที่บ อย่่างไรก็ตุาม การย่ืดออกลดลงอย่่างมาก 
การเพ่�ม TPS/PLA 5% ไป็ใน HDPE จะลดการย่ืดออก จากป็ระมาณ 1,300 % เป็็น 150 % ที่ั�งน่� PP 
คั่อนข้างจะอ่อนไหวัมากกวั่า HDPE ซีึ�งจะเห็นได้โดย่เฉพาะจากแรงกระแที่กแบบ Charpy และการเพ่�ม TPS/PLA 5% ไป็ใน PP 
แรงกระแที่กแบบ Charpy จะลดจากป็ระมาณ 56 เป็็น 21 กิโลจุล/ตุารางเมตุร’ คัวัามที่นตุ่อแรงดึง โมด้ลัส การย่ืดออก 
และแรงกระแที่กแบบ Charpy เป็็นคัุณสมบัตุิเชิงกาย่ภาพและเชิงกลที่ั�วัไป็ของโพลิเมอร์ที่่�เป็็นที่่�สนใจในการแป็รร้ป็วััสดุ 

ภาพ 4-2:  ผังการตุัดสินใจสำาหรับวััสดุป็ระเภที่ตุ่างๆ ช่วังหมดอายุ่การใช้งาน (ม่แนวัโน้มวั่าล้กศรจะหนาข้�น)

 
ที่่�มา: จัดที่ำาโดย่ผ้้เขีย่น

พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ
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ไม่วั่าผลิตุภัณฑ์์ที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพและที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิจะให้ป็ระโย่ชน์หร่อที่ำาให้เส่�ย่งจะเชื�อมกับการจัดการ
ขย่ะ (พลาสตุิก) ของสถานการณ์เฉพาะป็ระเที่ศ ดังนั�น สถานการณ์ในป็ระเที่ศของป็ระเที่ศพันธมิตุรของโคัรงการ CAP SEA 
จะอธิบาย่ในบที่ย่่อย่ข้างล่างน่�:  

         5.1 มาเลเซี่ย่
การศึกษาเมื�อเร็วัๆ น่� ป็ระเมินโอกาสและอุป็สรรคัของตุลาดพลาสตุิก (หมุนเวัีย่น) ในมาเลเซี่ย่ ซีึ�งรวัมสถานภาพป็ัจจุบันของ     
พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ  (World Bank Group 2021a)สถานการณ์ของพลาสตุิก
ที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิในมาเลเซี่ย่ สรุป็ได้ในตุาราง 5.1

ราย่งานของธนาคัารโลกระบุวั่า ‘พลาสตุิกช่วัภาพคัาดวั่าจะม่บที่บาที่ที่่�สำาคััญมากย่ิ�งข้�นในการตุัดสินใจจัดหาบรรจุภัณฑ์์ที่่�ย่ั�งย่ืน 
สำาหรับเจ้าของแบรนด์ที่่�สำาคััญตุ่างๆ ในมาเลเซี่ย่ในอนาคัตุ’ (World Bank Group 2021a)ตุามที่่�ได้กล่าวัแล้วัในราย่งานฉบับน่� 
การออกมาตุรฐานและการรับรองเป็็นหัวัใจที่่�จะให้หลักป็ระกันของการย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพและการป็้องกันไม่ให้ไมโคัร       
พลาสตุิกและสารอันตุราย่เข้าส้่สาย่ธารของขย่ะอินที่รีย่์ และสภาพแวัดล้อมรอบข้าง ในมาเลเซี่ย่ ม่หลักเกณฑ์์ 2 ชุด สำาหรับฉลาก 
สิ�งแวัดล้อม กล่าวัคัือ (ก) สำาหรับพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพและที่่�สลาย่ตุัวัได้ที่างช่วัภาพ และวััสดุบรรจุภัณฑ์์พลาสตุิก 
ช่วัภาพ (ECO 001:2018) และ (ข) สำาหรับผลิตุภัณฑ์์ช่วัมวัลที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพและที่่�สลาย่ตุัวัได้ที่างช่วัภาพ สำาหรับการ 
ใช้สัมผัสอาหาร (ECO 009:2016) หลักเกณฑ์์ดังกล่าวัคัรอบคัลุมข้อกำาหนดด้านสิ�งแวัดล้อม ดังนั�น ตุัวัอย่่างเช่น การที่ดสอบ 
การย่่อย่สลาย่ ม่วััตุถุป็ระสงคั์ที่่�จะแสดงให้เห็นถึงศักย่ภาพของพลาสตุิกที่่�จะคังอย่้่ในสภาพแวัดล้อม  ม่การที่ดสอบสาร ตุกคั้าง 
สำาหรับป็ริมาณโลหะที่่�เป็็นพ่ษ และคัวัามแตุกตุ่างของมาตุรฐานระหวั่างการสลาย่ตุัวัในสภาวัะแวัดล้อม/ที่่�บ้าน และการสลาย่ตุัวัใน 
ระบบอุตุสาหกรรม ตุั�งแตุ่การที่บที่วันหลักเกณฑ์์ฉลากสิ�งแวัดล้อมในป็ี 2018 พลาสตุิกที่่�แตุกตุัวัเมื�อเจอแสง และที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ 
ชนิดอ๊อกโซี ไม่สามารถได้รับฉลากสิ�งแวัดล้อมอ่กตุ่อไป็ในส่วันของพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่าง 
ช่วัภาพ คัวัามที่้าที่าย่ในมาเลเซี่ย่ ม่ดังตุ่อไป็น่�: 

 • จำาเป็็นตุ้องม่คัวัามโป็ร่งใสและการรณรงคั์กับสาธารณชน เพื�อลดคัวัามสับสนที่่�สาธารณชนม่อย่้่ในส่วันของคัวัามแตุก
ตุ่างระหวั่างคัำาตุ่างๆ ที่่�เก่�ย่วักับการย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ (เช่น ที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ที่่�สลาย่ตุัวัได้ที่างช่วัภาพ และที่่�แตุก 
สลาย่ได้ชนิดอ๊อกโซี)

 • ป็ัจจุบัน ไม่ม่วัิธ่ใดที่่�จะป็้องกันการนำาเข้าพลาสตุิกที่่�แตุกสลาย่ได้ชนิดอ๊อกโซีเข้ามาในมาเลเซี่ย่ จากการขาดการรับรอง 
หร่อการป็ระกาศสำาหรับพลาสตุิกที่่�แตุกสลาย่ได้ชนิดอ๊อกโซี นอกจากน่� ผ้้ผลิตุถุงพลาสตุิกสามารถใช้พลาสตุิกที่่�แตุกสลาย่ได้ 
ชนิดอ๊อกโซี เพราะขาดการป็ระกาศที่่�ผ้กมัดและมาตุรฐานการผลิตุถุง พลาสตุิก

(14) ผ้้ผลิตุพลาสตุิกในมาเลเซี่ย่ผลิตุเม็ดพลาสตุิก 2.45 ล้านตุัน 

ตุาราง 5.1: สถานภาพป็ัจจุบันของพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิในมาเลเซี่ย่

ที่่�มา: World Bank Group 2021a

5.สถานการณ์และการพัฒนาเฉพาะป็ระเที่ศ

การผลติุเมด็พลาสตุกิจากวัสัดจุาก
ธรรมชาตุิในที่อ้งถิ�น

มากถงึ 12,000 ตุันตุอ่ป็ี (14) นำาโดย่บรษิัที่ออสเตุรเลย่่ SECOS Group และองคัก์ร SIRIM 
ของมาเลเซีย่่

ป็รมิาณการใชภ้าย่ในป็ระเที่ศของมาเลเซีย่่ 10–20% ของเมด็พลาสตุกิจากวัสัดจุากธรรมชาตุทิี่่�ผลติุในมาเลเซีย่่ จะใช้ในป็ระเที่ศ 
สดัสว่ันที่่�เหลอืจะสง่ ออกไป็ตุลาดตุา่งๆ ที่ั�วัโลก เชน่ สหรัฐฯ สหภาพย่โุรป็ ญ่�ป็ุน่ เกาหล่ และจน่

การนำาไป็ใช้ การนำาไป็ใชค้ัรั�งเดย่่วัสำาหรับบรรจภุัณฑ์แ์ละ/หรอ่การใชท้ี่่�สัมผสัอาหาร เชน่ ถว้ัย่เคัร่�องดื�ม หลอด 
ชอ้นสอ้ม ถงุชา และถงุใสข่อง และการใชท้ี่่�จำากดัในตุลาดผา้ผนืที่่�ไมท่ี่อ เชน่ หนา้กากอนามัย่

โคัรงการ CAP SEA ป็ี 2021



// 25

B I O BA SED AND B I O D EG R ADAB LE PL A S T I C

 • ไม่ม่กลไกที่่�เหมาะสมสำาหรับการเก็บขย่ะอาหาร จากบ้านเร่อนที่่�อย่้่อาศัย่และสถาบันอื�นๆ ป็ัจจุบัน การแย่กขย่ะอาหาร/
อินที่รีย่์จากจุดกำาเนิด ไม่ใช่มาตุรการบังคัับสำาหรับคัรัวัเร่อนหร่อสถานที่่�เกิดขย่ะอื�นๆ ดังนั�น ถุงพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่าง      
ช่วัภาพสำาหรับคััดแย่กขย่ะในคัรัวัเร่อนที่่�เป็ีย่กและแห้ง ไม่สามารถแสดงศักย่ภาพ จากการขาดเคัร่อข่าย่โคัรงสร้างพื�นฐานการ 
บำาบัดขย่ะอินที่รีย่์ในระดับอุตุสาหกรรม: จากข้อม้ลของ UNEP (2017) “ป็ระเที่ศดังกล่าวัไม่ม่โรงงานเตุ็มร้ป็แบบ/เชิงพาณิชย่์ 
สำาหรับบำาบัดขย่ะอาหาร/อินที่รีย่์”
ในมาเลเซี่ย่ จนถึงป็ัจจุบัน ไม่ม่แผนที่่�นำาที่างของพลาสตุิกช่วัภาพโดย่เฉพาะ อย่่างไรก็ตุาม การดำาเนินการเก่�ย่วักับพลาสตุิกที่่�   
ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ได้บรรจุอย่้่ในแผนที่่�นำาที่างที่่�มุ่งส้่การป็ลอดพลาสตุิกแบบใช้คัรั�งเด่ย่วัที่ิ�
งของมาเลเซี่ย่ (Malaysian Roadmap Towards Zero Single-Use Plastics (MESTECC 2018): 

 • ระย่ะที่่� 2 ในป็ี 2022
 - การใช้ถุงช่วัภาพที่ั�วัป็ระเที่ศอย่่างกวั้างขวัางแที่นถุงพลาสตุิก และจำาหน่าย่เป็็นสินคั้าที่่�ม่รหัสสินคั้าที่่�ม่การจำาแนก 
ป็ระเภที่สินคั้า
 - ‘การงดใช้หลอดด้ดนำ�า’ ย่ังดำาเนินการตุ่อไป็ และขย่าย่ไป็ย่ังสถานที่่�ไม่ป็ระจำา จะม่การนำาหลอดด้ดที่่�ม่ฉลากสิ�งแวัดล้อม
มาใช้ (ECO001-สอดคัล้อง) ซีึ�งรวัมหลอดด้ดสำาหรับเคัร่�องดื�มที่่�เป็็นกล่อง
 - ขอบเขตุการขย่าย่ผลิตุภัณฑ์์ที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพและที่่�สลาย่ตุัวัได้: บรรจุภัณฑ์์อาหาร ฟิล์มพลาสตุิก ช้อนส้อม 
ภาชนะใส่อาหาร สำาล่แคัะห้  ถุงที่่�ใช้บรรจุของหลาย่อย่่าง และกระถางตุ้นไม้ รวัมที่ั�งป็ุ�ย่ละลาย่ช้า
 
 • ระย่ะที่่� 3 (2026-2030)
 - การเพ่�มเป็็นอย่่างมากของป็ริมาณการผลิตุผลิตุภัณฑ์์ที่างเลือกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพและที่่�สลาย่ตุัวัได้ในที่้องถิ�น
สำาหรับการบริโภคัในที่้องถิ�น
 - ขอบเขตุการขย่าย่ผลิตุภัณฑ์์ที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพและที่่�สลาย่ตุัวัได้: เคัร่�องมือแพที่ย่์ใช้คัรั�งเด่ย่วั (เช่น สาย่สวัน) 
ผ้าอ้อม ผ้าอนามัย่ และพลาสตุิกใช้คัรั�งเด่ย่วัอื�นๆ ที่่�ไม่สามารถเข้าไป็ในเศรษฐกิจหมุนเวัีย่น 
 - ชุดที่ดสอบที่่�รวัดเร็วัสำาหรับหลักเกณฑ์์ฉลากสิ�งแวัดล้อม สำาหรับพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพและที่่�สลาย่ตุัวัได้ 
และวััสดุบรรจุภัณฑ์์พลาสตุิกช่วัภาพ (ECO001-สอดคัล้อง) 

แนวัโน้มที่่�เพ่�มข้�นของการใช้พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพสอดคัล้องกับวัิสัย่ที่ัศน์ของ 
รัฐบาล ตุามที่่�กำาหนดในแผนที่่�นำาที่างส้่การป็ลอดพลาสตุิกใช้คัรั�งเด่ย่วัที่ิ�ง อย่่างไรก็ตุาม การย่่อย่สลาย่ที่่�สมบ้รณ์ในสภาวัะ      
แวัดล้อมของพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ไม่ได้เป็็นจริง ย่ิ�งกวั่านั�น การจัดการช่วังการหมดอายุ่การใช้งานในป็ระเที่ศ      
ไม่ที่ำาให้ได้ป็ระโย่ชน์จากพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ เป็็นที่่�น่าสังเกตุวั่า การคััดแย่กขย่ะจากจุดกำาเนิดและการเก็บขย่ะ    
ชุมชนแย่กออกจากขย่ะจากกิจกรรมพาณิชย่์ เช่น ขย่ะอินที่รีย่์ เป็็นเง่�อนไขเบื�องตุ้นที่่�สำาคััญ  นอกจากน่�การศึกษาการป็ระเมิน 
วััฏจักรช่วัิตุ แสดงให้เห็นอย่่างชัดเจนวั่า พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิไม่ได้ม่ป็ระโย่ชน์ด้านสิ�งแวัดล้อมเหนือกวั่า 
พลาสตุิกจากฟอสซีิล เพีย่งแตุ่นำาไป็ส้่การเป็ล่�ย่นภาระระหวั่างป็ระเภที่ผลกระที่บตุ่อสิ�งแวัดล้อมที่่�ตุ่างกัน  (โป็รดด้การศึกษาเบื�อง
ตุ้นเก่�ย่วักับการเลือกวััสดุจากการป็ระเมินวััฏจักรช่วัิตุ และ Prakash et al. 2021) ในส่วันนั�น สรุป็วั่าแนวัโน้มตุลาดขัดแย่้งอย่่าง 
เห็นได้ชัดกับข้อเสนอแนะในบที่ที่่� 6 กล่าวัคัือ พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ไม่เป็็นไป็ตุาม 
ที่่�คัาดการณ์วั่า จะเป็็นการแก้ป็ัญหาขย่ะภาย่ในป็ระเที่ศ ที่่�เก่�ย่วักับการใช้คัรั�งเด่ย่วั แตุ่จำาเป็็นตุ้องม่แนวัที่างวั่า พลาสตุิกที่่�ผลิตุจาก
วััสดุที่่�ผลิตุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ จะสามารถสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวัีย่นได้เมื�อไหร่และอย่่างไร และม ่
จุดอ่อนอย่่างไร 

         5.2 ไที่ย่
ตุั�งแตุ่สำานักงานนวััตุกรรมแห่งชาตุิของไที่ย่ได้จัดที่ำาแนวัที่างการพัฒนาอุตุสาหกรรมพลาสตุิกช่วัภาพตุามแผนที่่�นำาที่างแห่งชาตุิ 
(National Roadmap for the DevelopÖment of Bioplastic Industry) (National Innovation Agency 2008)  ในป็ี 2008 
ไที่ย่ก็ได้เพ่�มป็ริมาณการผลิตุพลาสตุิกเป็็นอย่่างมาก ที่ั�งพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ 
รวัมที่ั�งพลาสตุิกดั�งเดิม ไที่ย่ม่ป็ริมาณการผลิตุที่่�ส้งที่่�สุดในเอเช่ย่ตุะวัันออกเฉ่ย่งใตุ้ คัือ ป็ระมาณ 95,000 ตุันสำาหรับพลาสตุิกที่่� 
ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ตุ่อป็ี และ 33.3 ล้านตุันของพลาสตุิกดั�งเดิมตุ่อป็ี ในป็ี 2018 (World 
Bank Group 2021b)

ในส่วันของพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ อุตุสาหกรรมพลาสตุิกของไที่ย่ส่วันใหญ่ ผลิตุ 
PLA และ PBS (โป็รดด้บที่ที่่� 2.1) ดังเช่นในมาเลเซี่ย่ สัดส่วันของเม็ดพลาสตุิกจากวััสดุจากธรรมชาตุิที่่�ผลิตุในไที่ย่ จะใช้ในป็ระเที่ศ 
10-20 % และที่่�เหลือจะส่งออก จากข้อม้ลของสำานักงานนวััตุกรรมแห่งชาตุิของไที่ย่ และจนถึงป็ัจจุบันน่� ไที่ย่ม่ ‘คัวัามที่ะเย่อที่ะย่าน
ที่่�จะเป็็นศ้นย่์กลางพลาสตุิกช่วัภาพที่่�สำาคััญในภ้มิภาคั สอดคัล้องกับคัวัามเตุิบโตุที่่�คัาดการณ์ไวั้ของอุตุสาหกรรมพลาสตุิก 
ช่วัภาพของโลก’  ที่ั�งน่� อุตุสาหกรรมพลาสตุิกช่วัภาพของไที่ย่ได้รับการสนับสนุนอย่่างกวั้างขวัาง เช่น จากสำานักงานคัณะ 
กรรมการส่งเสริมการลงทีุ่น (Thailand Board of Investment 2014; 2019) 

พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ
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ในส่วันของสถานการณ์ของมาตุรฐานพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ สำานักงานมาตุรฐาน
ผลิตุภัณฑ์์อุตุสาหกรรม (สมอ.) ตุ่พ่มพ์มาตุรฐานสำาหรับพลาสตุิกที่่�สลาย่ตุัวัได้ อย่่างไรก็ตุาม ไที่ย่ย่ังขาดโรงงานย่่อย่สลาย่ใน 
ระบบอุตุสาหกรรมสำาหรับวััสดุอินที่รีย่์ (ย่กเวั้นโรงงานหนึ�งแห่งในกรุงเที่พฯ) ดังนั�น พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่� 
ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ จึงถ้กนำาไป็ที่ิ�งในขย่ะฝังกลบ โดย่ไม่ม่การแที่รกแซีงสำาหรับการนำาไป็ที่ำาป็ุ�ย่เพ่�มเตุิม ซีึ�งก่อให้เกิดป็ัญหา 
เพราะ ตุามป็กตุิ PLA และ PBS จำาเป็็นตุ้องใช้อุณหภ้มิขั�นตุำ�า 60ÖC คัวัามชื�น และสารตุั�งตุ้นอินที่รีย่์สำาหรับการย่่อย่สลาย่แบบใช้ 
อากาศ จากการขาดโรงงานย่่อย่สลาย่ในระบบอุตุสาหกรรมในไที่ย่ พลาสตุิกช่วัภาพที่่�ใช้ในป็ระเที่ศไม่ย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพในขั�น
ตุอนหลังการบริโภคั จากการขาดการป็ระกาศหร่อมาตุรฐานพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ชนิดอ๊อกโซี จึงก่อให้เกิดป็ัญหาเพ่�มข้�นไป็อ่ก 
ถึงแม้วั่าจะถ้กห้ามตุั�งแตุ่ตุ้นป็ี 2020 จากข้อม้ลของธนาคัารโลก (2021b) ราย่งานฉบับเดิมย่ังระบุวั่า รัฐบาลย่ังไม่ม่แผนป็ฏิบัตุิการ 
เก่�ย่วักับการห้ามพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ชนิดอ๊อกโซี สถานการณ์ดังกล่าวัที่ำาให้เกิดการที่้าที่าย่ที่่�เป็รีย่บเที่่ย่บกันได้กับมาเลเซี่ย่ 
ดังน่�:

 • จำาเป็็นตุ้องม่คัวัามโป็ร่งใสและการรณรงคั์กับสาธารณชน เพื�อลดคัวัามสับสนของสาธารณชน ในส่วันของคัวัาม 
แตุกตุ่างระหวั่างคัำาตุ่างๆ ที่่�เก่�ย่วักับการย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ (เช่น ที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ที่่�สลาย่ตุัวัได้ที่างช่วัภาพ 
และที่่�แตุกสลาย่ได้ชนิดอ๊อกโซี)

 • ป็ัจจุบัน ไม่ม่วัิธ่ใดที่่�จะป็้องกันการใช้และการนำาเข้าพลาสตุิกที่่�แตุกสลาย่ได้ชนิดอ๊อกโซี จากการขาดมาตุรฐานการ 
รับรอง หร่อการป็ระกาศสำาหรับพลาสตุิกที่่�แตุกสลาย่ได้ชนิดอ๊อกโซี 

 • จากข้อม้ลของ UNEP (2017) ‘ม่คัวัามยุ่่งย่ากในการได้มาซีึ�งขย่ะอินที่รีย่์ที่่�แย่กจากจุดกำาเนิดอย่่างสมำ�าเสมอ ตุ้องใช ้
เที่คัโนโลย่่ที่่�คัุ้มคั่าสำาหรับการใช้ป็ระโย่ชน์จากช่วัมวัล เที่คัโนโลย่่การบำาบัด เช่น การที่ำาป็ุ�ย่หมัก [...] จะตุ้องดำาเนินการซีำ�า เพื�อลด 
ป็ริมาณขย่ะม้ลฝอย่ชุมชน  (MSW)’

 • ถุงพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ สำาหรับการคััดแย่กขย่ะในคัรัวัเร่อนที่่�เป็ีย่กและแห้ง ไม่สามารถแสดงศักย่ภาพ 
จากการขาดโรงงานย่่อย่สลาย่ในระบบอุตุสาหกรรมสำาหรับวััสดุอินที่รีย่์ (ย่กเวั้นโรงงานหนึ�งแห่งในกรุงเที่พฯ)ดังเช่น ในมาเลเซี่ย่ 
แตุ่ในสถานการณ์ที่่�เร็วักวั่า พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ม่บที่บาที่สำาคััญสำาหรับ        
ผลิตุภัณฑ์์และบรรจุภัณฑ์์พลาสตุิกในไที่ย่  จนถึงป็ัจจุบัน ไที่ย่ย่ังขาดแนวัที่างวั่าพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่
สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ จะสามารถสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวัีย่นได้เมื�อไหร่และอย่่างไร และอะไรคัือจุดอ่อน เช่น การบำาบัดช่วังการ 
หมดอายุ่การใช้งานที่่�เหมาะสมสำาหรับพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ย่ังไม่ม่ในไที่ย่ และตุามที่่�กล่าวัแล้วัในบที่ที่่�เก่�ย่วักับ 
มาเลเซี่ย่  การศึกษาวััฏจักรช่วัิตุแสดงให้เห็นอย่่างชัดเจนวั่า พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ ไม่ม่ป็ระโย่ชน์ด้านสิ�งแวัดล้อม
เหนือกวั่าพลาสตุิกจากฟอสซีิล การใช้พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิมากกวั่าที่างเลือกจากฟอสซีิล เพีย่งแตุ่นำาไป็ส้่การ
เป็ล่�ย่นภาระระหวั่างป็ระเภที่ผลกระที่บตุ่อสิ�งแวัดล้อม (โป็รดด้ GIZ และ Oeko-Institut e.V. 2021b) สรุป็ได้วั่า แนวัโน้มของตุลาด
ขัดกับข้อเสนอแนะในบที่ที่่� 6 อย่่างเห็นได้ชัด ในเร่�องน่� จะไม่เกิดป็ระโย่ชน์ที่่�คัาดหวัังในส่วันของการลดป็ริมาณขย่ะและป็ระโย่ชน์ด้าน
สิ�งแวัดล้อม ตุราบใดที่่�ย่ังไม่ม่นโย่บาย่สนับสนุนที่่�จำาเป็็น เช่น การตุิดฉลากภาคับังคัับ มาตุรฐาน และการป็ฏิบัตุิด้านจัดการขย่ะ 
(โรงงานเก็บ คััดแย่ก และบำาบัดขย่ะอินที่รีย่์ที่่�แย่กออกจากกัน) 

         5.3 สหภาพยุ่โรป็
พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ม่ป็ริมาณ 1 % (0.3 ล้านตุัน) ของบรรจุภัณฑ์์พลาสตุิก 
20.4 ล้านตุันที่่�บริโภคัในสหภาพยุ่โรป็ (โป็รดด้ภาพ 5-1) การผลิตุพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิคัิดเป็็น 2.43 ล้านตุัน 
ของการผลิตุพลาสตุิกที่ั�วัโลก ในป็ี 2019 โดย่เอเช่ย่ม่สัดส่วันการผลิตุพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิส้งที่่�สุด (45 %) 
ตุามด้วัย่ยุ่โรป็ 25 % 

โคัรงการ CAP SEA ป็ี 2021
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ภาพ 5-1: ป็ริมาณและสัดส่วันการใช้โพลิเมอร์ป็ระเภที่พลาสตุิกในสหภาพยุ่โรป็

ที่่�มา: ตุัวัเลขจาก PlasticsEurope และ European Bioplastics อ้างอิงใน Brizga et al. (2020)

ในจำานวันพลาสตุิกส่�ป็ระเภที่ ที่่�นำาเสนอในแผนภ้มิวังกลมส่ฟ้า (ในภาพข้างบน) พลาสตุิกป็ระเภที่ drop-in (39 %) ส่วันใหญ่เป็็น 
พลาสตุิกที่่�ไม่ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ สำาหรับส่วันผสมของแป็้ง (28 %) การย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพไม่ชัดเจน เพราะข้�นอย่้่กับ 
สารที่่�ผสมกับแป็้ง เพื�อให้เกิดส่วันผสม สำาหรับหนึ�งในสาม (19 % ของพลาสตุิกจากฟอสซีิล บวัก 14 % ของพลาสตุิกที่่�ผลิตุจาก
วััสดุจากธรรมชาตุิ) การย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ (เชิงอุตุสาหกรรม) ได้รับการย่ืนย่ัน 

สถานการณ์ด้านกฎหมาย่ของพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพในยุ่โรป็ สรุป็ได้ดังตุ่อไป็น่� 

โดย่ที่ั�วัไป็ กรอบการจัดการของเส่ย่ของสหภาพยุ่โรป็ (EU Waste Framework Directive) (WFD; Directive 2008/98/EC 
2008 ป็รับป็รุงข้อม้ลให้ที่ันสมัย่ ในป็ี 2015 and 2018) พร้อมลำาดับชั�นขย่ะ ที่่�เป็็นเคัร่�องมือสำาคััญ (มาตุรา 4) เป็็นกฎหมาย่ที่่� 
คัรอบคัลุมป็ระเด็นที่่�เก่�ย่วักับขย่ะ ดังนั�น ลำาดับขั�นของขย่ะ 5 ขั�น จึงใช้กับพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่สลาย่ได้
ที่างช่วัภาพเช่นกัน กล่าวัคัือ การป็้องกัน ตุามด้วัย่การนำากลับมาใช้ใหม่ ภาย่ใตุ้สภาวัะเฉพาะเจาะจง การรีไซีเคัิลวััสดุ (ป็ัจจุบัน 
นำาไป็ใช้กับพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพน้อย่มาก) การย่่อย่สลาย่ในระบบอุตุสาหกรรม 
และในคัรัวัเร่อน การนำาขย่ะกลับมาใช้เป็็นพลังงาน ผ่านที่างการเผาในเตุาเผา (ร่วัมกัน) และขย่ะฝังกลบ (15) บที่บัญญัตุิเพ่�มเตุิมใช้
กับบรรจุภัณฑ์์ที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ที่่�ส่วันใหญ่ถ้กคัวับคัุม ผ่านที่างระเบ่ย่บที่่�เก่�ย่วักับบรรจุภัณฑ์์และของเส่ย่ที่่�เกิดจาก 
บรรจุภัณฑ์์ (Packaging and PackagÖing Waste Directive) (PPWD;  Directive 94/62/EC 1994 ป็รับป็รุงให้ที่ันสมัย่ในป็ ี
2018 และการที่บที่วันที่่�วัางแผนไวั้) โดย่เฉพาะ

 มาตุรา 8a คัรอบคัลุมการตุิดฉลากที่่�ได้มาตุรฐาน สำาหรับถุงใส่ของพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพและที่่�สลาย่ตุัวั
ที่าง ช่วัภาพ

ภาคัผนวัก II เก่�ย่วักับองคั์ป็ระกอบ [...] ของบรรจุภัณฑ์์ ม่ข้อกำาหนดดังน่� 

 - ‘บรรจุภัณฑ์์ที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ไม่คัวัรก่ดขวัางการเก็บที่่�แย่กกัน และขั�นตุอนการสลาย่ตุัวัหร่อกิจกรรมที่่� 
เก่�ย่วัข้อง’ 
 - ‘ขย่ะบรรจุภัณฑ์์ที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ จะสามารถผ่านการย่่อย่สลาย่ที่างกาย่ภาพ เคัม่ คัวัามร้อน หร่อ ช่วัวัิที่ย่า 
ซีึ�งจะที่ำาให้ ป็ุ�ย่หมักสำาเร็จร้ป็ส่วันใหญ่ ในที่้าย่ที่่�สุดจะย่่อย่สลาย่เป็็นคัาร์บอนไดออกไซีด์ ช่วัมวัล และนำ�า’

ระเบ่ย่บพลาสตุิกใช้คัรั�งเด่ย่วั (Single-Use Plastic Directive หร่อ SUPD) (SUPD; Directive (EU) 2019/904 2019) เน้นการ
ลดผลกระที่บของผลิตุภัณฑ์์พลาสตุิกบางชนิดตุ่อสิ�งแวัดล้อม บที่บัญญัตุิทีุ่กข้อใช้กับพลาสตุิกใช้คัรั�งเด่ย่วัที่่�ซีึ�งพลาสตุิกที่่�ผลิตุ 
จากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพถ้กรวัมเป็็นกลุ่มย่่อย่ที่่�ม่บที่บัญญัตุิเฉพาะ กล่าวัคัือ “พลาสตุิกที่่� 
ผลิตุด้วัย่โพลิเมอร์ธรรมชาตุิที่่�ดัดแป็ลง หร่อพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุที่่�ผลิตุโดย่วััสดุจากธรรมชาตุิ จากฟอสซีิล หร่อสารตุั�งตุ้น

(15) จากข้อม้ลของกระที่รวังสิ�งแวัดล้อมของรัฐบาลกลาง (2019) ของเย่อรมน่ น้อย่กวั่า 1 % ของขย่ะบรรจุภัณฑ์์พลาสตุิกจะถ้กนำาไป็ย่ัง 
ขย่ะฝังกลบ สันนิษฐานวั่า เหมือนกับบรรจุภัณฑ์์พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพเช่นกัน

พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ
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ตุาราง 5.2: ข้อกำาหนดด้านกฎหมาย่ของผลิตุภัณฑ์์พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพในป็ระเที่ศสมาชิกสหภาพยุ่โรป็ตุ่างๆ

ที่่�มา: EPA Network 2018

สังเคัราะห์ที่่�ไม่เกิดข้�นตุามธรรมชาตุิ คัวัรอย่้่ภาย่ใตุ้การพ่จารณาของบที่บัญญัตุิน่� ดังนั�น คัำาจำากัดคัวัามที่่�ป็รับของพลาสตุิกจึง 
คัวัรคัรอบคัลุมผลิตุภัณฑ์์ย่างจากโพลิเมอร์ และพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ไม่วั่าจะมา
จากช่วัมวัลหร่อม่วััตุถุป็ระสงคั์ที่่�จะให้ย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพ เมื�อเวัลาผ่านไป็ ก็ตุาม” (Directive (EU) 2019/904 2019) ถึงแม้จะ
ย่ังไม่ม่การบังคัับใช้กฎหมาย่ในสหภาพยุ่โรป็ เก่�ย่วักับพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ ที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ และที่่� 
สลาย่ตุัวัได้ที่างช่วัภาพ ป็ระเที่ศสมาชิกสหภาพยุ่โรป็ราย่ป็ระเที่ศได้ม่การออกนโย่บาย่ดังกล่าวัแล้วัซีึ�งส่วันใหญ่เก่�ย่วัข้องกับถุงใส่ 
ขย่ะช่วัภาพ (60 % ของผลิตุภัณฑ์์ที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพที่่�ถ้กคัวับคัุม โป็รดด้ตุาราง 5.2) 

จากการใช้ยุ่ที่ธศาสตุร์การจัดการกับพลาสตุิก (EU Plastics Strategy) (European Commission 2018a) และแผนดำาเนินการ 
เศรษฐกิจหมุนเวัีย่น (Circular EcoÖnomy Action Plan) (European Commission 2020) คัณะกรรมาธิการยุ่โรป็ป็ระกาศ 
กรอบนโย่บาย่เก่�ย่วักับแหล่งกำาเนิด การตุิดฉลาก และการใช้พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ และการใช้พลาสตุิกที่่�ย่่อย่ 
สลาย่ได้ที่างช่วัภาพและพลาสตุิกที่่�สลาย่ตุัวัได้ที่างช่วัภาพ ข้อเสนอคัาดวั่าจะตุ่พ่มพ์ในป็ี 2021 จากข้อม้ลของสำานักงาน 
สิ�งแวัดล้อมยุ่โรป็ กรอบกฎหมาย่ดังกล่าวัคัวัรคัรอบคัลุม กฎที่่�เป็็นหนึ�งเด่ย่วักันในการระบุและการตุิดฉลากพลาสตุิกที่่�สลาย่ตุัวัได้
ที่างช่วัภาพ และพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ นอกจากน่� ย่ังเป็็นพื�นฐานในการกำาหนดวั่า คัวัรใช้พลาสตุิกดังกล่าวัในด้าน 
ใดเพื�อให้ได้ป็ระโย่ชน์ด้านสิ�งแวัดล้อม ป็ระโย่ชน์ดังกล่าวัคัาดวั่าจะคัรอบคัลุมถุงเก็บขย่ะช่วัภาพ สินคั้าที่่�ตุิดกับขย่ะช่วัภาพ เช่น 
สตุิ�กเกอร์บนผัก ฉลากถุงชา เป็็นตุ้น หร่อฟิล์มคัลุมดินที่่�ใช้ในเกษตุรกรรม ถึงแม้จะคัรอบคัลุมเพีย่งการย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ 
ของพลาสตุิก กลุ่มที่่�ป็ร้กษาด้านวัิที่ย่าศาสตุร์แก่สถาบันตุ่างๆ ของสหภาพยุ่โรป็ (16) (SAPEA 2020) เสนอวั่า กฎหมาย่ใหม่คัวัร
ม่ข้อเสนอแนะดังตุ่อไป็น่�: 

 • ใช้ คัำาจำากัดคัวัามร่วัมกัน ของการย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ

 • จำากัดการใช้พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพกลางแจ้ง สำาหรับการใช้เฉพาะ ในที่่�ซีึ�งไม่สามารถลด นำากลับมาใช้ใหม่  
 หร่อรีไซีเคัิลได้ 

 • อย่่ามองวั่า พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพเป็็นการแก้ป็ัญหาการจัดการขย่ะที่่�ไม่เหมาะสมหร่อการที่ิ�งขย่ะ 

 • สนับสนุนการพัฒนา การที่ดสอบและการรับรองที่่�สอดคัล้องกัน สำาหรับการย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ และ

 • ส่งเสริมการจัดหาข้อม้ลที่่�แม่นย่ำา เก่�ย่วักับคัุณสมบัตุิ การใช้และการที่ิ�งที่่�เหมาะสม รวัมที่ั�งข้อจำากัดของพลาสตุิกที่่�   
 ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ให้แก่กลุ่มผ้้ใช้ที่่�เก่�ย่วัข้อง 

(16) โคัรงการการให้คัำาป็ร้กษาเชิงนโย่บาย่ด้านวัิที่ย่าศาสตุร์โดย่นักวัิชาการยุ่โรป็ (Science Advice for Policy by European Academ-
ics หร่อ SAPEA) เป็็นส่วันหนึ�งของกลไกการให้คัำาป็ร้กษาด้านวัิที่ย่าศาสตุร์ (Scientific Advice Mechanism) ของคัณะกรรมาธิการยุ่โรป็ 
โดย่ SAPEA ให้คัำาป็ร้กษาด้านวัิที่ย่าศาสตุร์ที่่�เป็็นอิสระ แก่คัณะกรรมาธิการยุ่โรป็ เพื�อสนับสนุนการตุัดสินใจ

ป็ระเที่ศ ขอ้กำาหนดดา้นกฎหมาย่ของผลติุภัณฑ์พ์ลาสตุกิที่่�ย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพ

อติุาล่ ถงุพลาสตุกิที่่�ย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพ ที่่�สอดคัลอ้งกับมาตุรฐาน EN 13432 และป็รมิาณขั�นตุำ�าของวัตัุถดุบิที่่�หมนุเวัยี่น ไดร้ับการย่กเวัน้       
จากขอ้กำาหนดการลดถงุพลาสตุกิที่่�ที่ำาจากวัสัดเุบามาก

ฝรั�งเศส ถงุพลาสตุกิที่่�ย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพ ที่่�สอดคัลอ้งกับมาตุรฐาน EN 13432 ไดร้ับการย่กเวัน้จากการหา้มการใชถ้งุพลาสตุกิ ที่่�ออกมาเมื�อ    
ป็ี 2016

ไซีป็รสั ถงุขย่ะที่่�ย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพ ไดร้ับการจดัลำาดับคัวัามสำาคััญ ภาย่ใตุข้อ้กำาหนดการจดัซีื�อจดัจา้งภาคัรัฐ 
ซีึ�งนำาไป็ส้ส่ทิี่ธปิ็ระโย่ชนท์ี่างการเงนิโดย่ที่างออ้ม

เย่อรมน่ ถงุพลาสตุกิที่่�ไดร้ับการรับรองจากมาตุรฐาน EN 13432 อาจใช้ในการเกบ็ขย่ะชว่ัภาพ ย่กเวัน้สำาหรับขอ้กำาหนดของขย่ะในภม้ภิาคัฟลิม์ที่่� 
ใช้ในเกษตุรกรรม ที่ำาจากพลาสตุกิที่่�ย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพ ตุามมาตุรฐาน EN 13432 ไดร้ับอนญุาตุใหเ้ป็น็ที่างเขา้ในโรงงานที่ำาป็ุ�ย่หมัก

ออสเตุรยี่ คัา่ธรรมเนย่่ม EPR สำาหรับวัสัดบุรรจภุัณฑ์ท์ี่่�ย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพ ที่่�วัางจำาหนา่ย่ในตุลาด ตุำ�ากวัา่วัสัดทุี่่�ที่ำาจากพลาสตุกิดั�งเดมิ
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6.บที่สรุป็และการดำาเนินการที่่�สำาคััญ
สรุป็ได้วั่า การที่ดแที่นวััสดุจากฟอสซีิลง่าย่ๆ ด้วัย่วััสดุที่างเลือกที่่�ผลิตุจากธรรมชาตุิไม่เหมาะสมที่่�จะแก้ไขป็ัญหาการเกิดขย่ะ 
นอกจากน่� การที่ดแที่นดังกล่าวัไม่นำาไป็ส้่ป็ระโย่ชน์ด้านสิ�งแวัดล้อมที่่�จำาเป็็น ในการแก้ไขป็ัญหาขย่ะพลาสตุิกและขย่ะบรรจุภัณฑ์ ์
อ่กที่ั�งวััสดุที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ จะไม่ที่ำาลาย่ลำาดับชั�นของขย่ะ (waste hierar-
chy) ที่่�ซีึ�งการหล่กเล่�ย่งการเกิดขย่ะเป็็นสิ�งที่่�ด่ที่่�สุด เมื�อเที่่ย่บกับที่างเลือกอื�นๆ 

นอกเหนือจากการนำาเสนอข้อม้ลภ้มิหลัง ราย่งานฉบับน่�ม่เป็้าหมาย่ที่่�จะอธิบาย่คัวัามเส่�ย่งตุ่างๆ และข้อโตุ้แย่้งตุ่างๆ ที่่�เก่�ย่วักับ   
พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ผ้้ที่ำาการศึกษาน่� จัดที่ำาข้อสรุป็ซีึ�งสอดคัล้องกับ 
สำานักงานสิ�งแวัดล้อมของรัฐบาลกลางเย่อรมัน  (German Federal Environment Agency หร่อ UBA) (2017) ในส่วันของ   
พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ ม่ดังน่�:

 • การที่ดแที่นพลาสตุิกดั�งเดิมด้วัย่พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ ไม่ก่อให้เกิดป็ระโย่ชน์ด้านสิ�งแวัดล้อม แตุ่เป็็น
การเป็ล่�ย่นภาระด้านสิ�งแวัดล้อม ในขณะที่่�พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิม่ผลกระที่บตุ่อภาวัะโลกร้อนที่่�ตุำ�ากวั่า แตุ่ก็เป็็น
ตุ้นเหตุุของการป็รับกรดที่่�มากกวั่า และการใช้ที่่�ดินที่่�เข้มข้นมากข้�น ป็ระการหลังก่อให้เกิดป็ัญหา เช่น การใช้ป็ุ�ย่และย่าฆ่่าแมลง 
มากข้�น คัวัามขัดแย่้งของการใช้ที่่�ดิน ในบริบที่ของการผลิตุอาหาร ดังนั�น มันอาจก่อให้เกิดผลกระที่บมากข้�นตุ่อการส้ญเส่ย่คัวัาม
หลากหลาย่ที่างช่วัภาพและการย่่อย่สลาย่ในดิน 

 • ไม่ใช่วััสดุที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิที่ั�งหมด ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ 100 % เหตุุผลเป็็นเพราะการรับรองและ 
การตุิดฉลากของป็ริมาณที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิในพลาสตุิก ม่คัวัามเป็็นไป็ได้ด้วัย่สัดส่วัน 20 %, 50 % หร่อ 85 % 
ของวััตุถุดิบธรรมชาตุิที่่�ใช้ คัวัามแตุกตุ่างดังกล่าวัเส่�ย่งตุ่อการที่ำาให้ผ้้บริโภคัสับสนมากย่ิ�งข้�น 

 • คัวัรพ่จารณาเร่�องการรับรองแหล่งกำาเนิดและการป็ล้กที่่�ย่ั�งย่ืนของช่วัมวัล นอกจากสัดส่วันของช่วัมวัลที่่�ใช้ใน 
ผลิตุภัณฑ์์ ในส่วันของพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ม่ดังน่�:

 • โดย่ที่ั�วัไป็ ที่ั�งพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพและพลาสตุิกดั�งเดิม กระบวันการที่างกาย่ภาพ เคัม่ และช่วัวัิที่ย่า   
นำาไป็ส้่การแตุกตุัวัของพลาสตุิกในสภาพแวัดล้อม ถึงแม้วั่าวััสดุจะย่่อย่สลาย่อย่่างน้อย่ 90 % ในที่้าย่ที่่�สุด แตุ่ในป็ัจจุบัน ชิ�นส่วัน 
เล็กๆ รวัมที่ั�งสารอันตุราย่ที่่�เก่�ย่วัข้องกับชิ�นส่วันพลาสตุิกเล็กๆ อาจชะล้างหร่อเกิดผลลัพธ์ที่่�ไม่พ่งป็ระสงคั์  

 • โคัรงสร้างพื�นฐานของการจัดการขย่ะป็ัจจุบัน ไม่ได้ป็รับตุัวั สำาหรับการนำากลับคัืนมาของพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่าง
ช่วัภาพคัุณภาพส้ง ไม่วั่าจะในยุ่โรป็ (โป็รดด้บที่ที่่� 5.3) หร่อในเอเช่ย่ตุะวัันออกเฉ่ย่งใตุ้ (โป็รดด้บที่ที่่� 5.1 และ 5.2) ม่คัำาถามที่่�วั่า 
การลงทีุ่นในโคัรงสร้างพื�นฐานดังกล่าวัสมเหตุุสมผลหร่อไม่ เมื�อพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัวัิที่ย่า ม่คัุณคั่าที่่�จำากัดสำาหรับ 
การรีไซีเคัิล 

 • การแก้ไขขย่ะจำานวันมาก ผ่านที่างพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพที่่�ที่ิ�ง ในการจัดการขย่ะอินที่รีย่์ ไม่สอดคัล้อง 
กับลำาดับชั�นของขย่ะ จึงคัวัรพ่จารณาการลด การนำากลับมาใช้ใหม่ และการรีไซีเคัิลบรรจุภัณฑ์์มากกวั่า

การป็ระเมินวััสดุพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพไม่ใช่เร่�องง่าย่ ก่อนที่่�จะตุัดสินใจเลือกวััสดุ 
สำาหรับพลาสตุิก เป็็นสิ�งสำาคััญที่่�จะตุ้องพ่จารณาผลกระที่บด้านสิ�งแวัดล้อม การแลกเป็ล่�ย่นที่่�เป็็นไป็ได้และที่างเลือกเฉพาะของ
การ หมดอายุ่ ในบริบที่ของที่้องถิ�น ภาพ 6-1 นำาเสนอข้อม้ลภาพรวัมของการดำาเนินการที่่�สำาคััญที่่�สุด ในส่วันของพลาสตุิกที่่�  
ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ป็ระเด็นดังกล่าวัไม่ตุ้องใช้การป็ระเมินตุ่อไป็ แตุ่อาจเป็็นข้อเสนอแนะใน 
ระย่ะสั�น

พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ



// 30

B I O BA SED AND B I O D EG R ADAB LE PL A S T I C

ภาพ 6-1: ข้อแนะนำาห้าป็ระการ เก่�ย่วักับพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ

โคัรงการด้านการจัดการขย่ะ คัวัรให้คัวัามสำาคััญกับการป็้องกันการเกิดขย่ะ มากกวั่าการส่งเสริมให้ม่การนำา  
พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพและพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิกลับมาใช้ใหม่ พลาสตุิกที่่�ย่่อย่  
สลาย่ได้ที่างช่วัภาพและพลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ ไม่คัวัรมองวั่าเป็็นการแก้ป็ัญหามลภาวัะจาก 
พลาสตุิก

ใช้ถุงขย่ะอาหารย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพที่่�ได้รับการรับรอง เพื�อแย่กขย่ะม้ลฝอย่เป็ีย่กและแห้ง เช่น ถุงขย่ะอาหารที่่�ม่
ฉลากสิ�งแวัดล้อมป็ระเภที่ที่่� 1 หร่อถุงของแหล่งที่่�สามที่่�เป็็นอิสระและที่่�เชื�อถือได้ ไม่แนะนำาให้ใช้พลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ 
ได้ที่างช่วัภาพอื�นๆ  ดังนั�น จึงไม่คัวัรกระตุุ้นการใช้พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่ 
สลาย่ได้

ใชเ้ฉพาะขย่ะจากภาคัเกษตุรและผลพลอย่ไดเ้ป็น็วัตัุถดุบิ สำาหรับพลาสตุกิที่่�ผลติุ
จากวัสัดธุรรมชาตุิ

สรา้งคัวัามโป็รง่ใสที่่�จำาเป็น็และสอ่สารอย่า่งชดัเจนไป็ย่งัสาธารณชนผา่นที่างมาตุรฐาน ฉลาก และการที่ดสอบ  วัา่  
วัสัดทุี่่�เก่�ย่วัขอ้งออกแบบมาสำาหรับการสลาย่ตุวััที่างชว่ัภาพ ในโรงงานที่ำาป็ุ�ย่หมักเชงิอตุุสาหกรรม 
การที่ำาป็ุ�ย่หมักในบา้น หรอ่การหมักเป็น็ป็ุ�ย่ในสภาพแวัดลอ้มตุามธรรมชาตุิ 

ลงที่นุในการคัดัแย่กขย่ะจากแหลง่กำาเนดิ เที่คัโนโลย่ก่ารคัดัแย่ก และโรงงานจดัการ
ขย่ะอนิที่รยี่์

ที่่�มา: รวับรวัมโดย่ผ้้เขีย่น ผนวักกับข้อเสนอแนะจาก EPA Network 2018 
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ภาคัผนวัก

ตุาราง A-1: การย่่อย่สลาย่ที่างช่วัวัิที่ย่าของพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพในสภาวัะแวัดล้อมที่่�แตุกตุ่างกัน 

หมาย่เหตุุ: ตุัวัเลขเป็็นการวััดราย่ตุัวั ที่่�ข้�นอย่้่กับสภาวัะ ในระหวั่างการย่่อย่สลาย่ เช่น ป็ระเภที่ของดิน คั่า pH ในสภาวัะนำ�า เป็็นตุ้น 
ตุัวัเลขให้ข้อบ่งช่� แตุ่สามารถพบตุัวัเลขที่่�แตุกตุ่างกัน ในกรณ่การเป็ล่�ย่นระเบ่ย่บวัิธ่วัิจัย่
ที่่�มา: รวับรวัมจาก Umweltbundesamt 2018 

วัสัดุ อณุหภม้ิ ระดับการย่อ่ย่สลาย่ ระย่ะเวัลา แหลง่ขอ้มล้

TPS 58°C 80 % 45 วััน Shin et al. 2004

ขวัด PLA 58°C 84 % 58 วััน Kale et al 2007b

PHA 55°C ~80 % 28 วััน Tabasi und Ajji 2015

PBS/สว่ันผสมของแป็ง้ (ฟลิม์) 58°C 100 % 45 วััน Jayasekara et al 2003

PCL (500 µm ฟลิม์) 58°C 40 % 45 วััน Shin et al. 2004

วัสัดุ อณุหภม้ิ ระดับการย่อ่ย่สลาย่ ระย่ะเวัลา แหลง่ขอ้มล้

PLA (แป็ง้ 500 µm) 20°C < 1 % 186วััน Fraunhofer Umsicht

PHA (ฟลิม์ 620 µm) 20°C ~70 % 660 วััน Gomez & Michel 2013

PBS/TPS (แป็ง้) 25°C 25 % 28 วััน Adhikari et al. 2016

PCL 20-25°C ~20 % 125 วััน Solaro et al. 1998

วัสัดุ อณุหภม้ิ ระดับการย่อ่ย่สลาย่ ระย่ะเวัลา แหลง่ขอ้มล้

PLA (แป็ง้ 500 µm) 20°C < 10 % 118 วััน Fraunhofer Umsicht

TPS/เซีลลโ้ลส  20-25°C ~ 80 % 55 วััน Catia Bastiolli 1998

PCL (แป็ง้ 500µm) 20°C > 90 % 28 วััน Fraunhofer Umsicht

(ก) การย่่อย่สลาย่ที่างช่วัวัิที่ย่าของพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ ภาย่ใตุ้สภาวัะย่่อย่สลาย่ที่างช่วัภาพในระบบอุตุสาหกรรม  
(50-60 °C)

(ข) การย่่อย่สลาย่ที่างช่วัวัิที่ย่าของพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพในดิน

(คั) การย่่อย่สลาย่ที่างช่วัวัิที่ย่าของพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพในนำ�า
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ตุาราง A-2: มาตุรฐาน ISO และ CEN ที่่�สำาคััญ ที่่�เก่�ย่วัเนื�องกับการย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพของพลาสตุิก

หัวัขอ้มาตุรฐาน

EN ISO 10210:2017 พลาสตุกิ — วัธิเ่ตุรยี่มตุัวัอย่า่งสำาหรับที่ดสอบการย่อ่ย่สลาย่ที่างชว่ัภาพของวัสัดพุลาสตุกิ (ISO 10210:2012)

EN 14995:2006 พลาสตุกิ — การป็ระเมนิคัวัามสามารถในการสลาย่ตุัวัได้ — มาตุรการที่ดสอบและขอ้กำาหนด

EN 13432:2000 บรรจภุัณฑ์์ — ขอ้กำาหนดสำาหรับบรรจภุัณฑ์ท์ี่่�นำากลับคันืมาผา่นที่างการสลาย่ตุัวั และการย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพ — มาตุรการที่ดสอบและ
หลักเกณฑ์ก์ารป็ระเมนิในการย่อมรับบรรจภุัณฑ์ข์ั�นสดุที่า้ย่

EN 14046:2003 บรรจภุัณฑ์์ — การป็ระเมนิการย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพที่่�ใชอ้อกซีเิจนขั�นสดุที่า้ย่ของวัสัดบุรรจภุัณฑ์์ 
ที่่�อย่้ภ่าย่ใตุส้ภาวัะคัวับคัมุการหมักที่างชว่ัภาพ— วัธิก่ารวัเิคัราะหค์ัารบ์อนไดออกไซีดท์ี่่�ป็ลอ่ย่ออกมา

EN 17033:2018 พลาสตุกิ — ฟลิม์คัลมุดนิที่่�ย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพ สำาหรับใช้ในเกษตุรกรรมและพชืสวัน —-ขอ้กำาหนดและวัธิท่ี่ดสอบ

ISO 17088:2012 ขอ้กำาหนดของพลาสตุกิที่่�สลาย่ตุัวัที่างชว่ัภาพ

EN ISO 14855-1:2012 / EN ISO 14855-2:2018 การกำาหนดการย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพที่่�ใชอ้อกซีเิจนขั�นสดุที่า้ย่ของวัสัดพุลาสตุกิ ภาย่ใตุส้ภาวัะคัวับคัมุ 
การหมักที่างชว่ัภาพ — วัธิก่ารวัเิคัราะหค์ัารบ์อนไดออกไซีดท์ี่่�เกดิข้�น — สว่ัน 1: วัธิท่ี่ั�วัไป็ (ISO 14855-1:2012) — สว่ัน 2: การวัดัโดย่นำ�าหนักของ 
คัารบ์อนไดออกไซีดท์ี่่�เกดิข้�น ในการที่ดสอบในระดับหอ้งแลบ (ISO 14855-2:2018)

EN ISO 16929:2019 พลาสตุกิ — การกำาหนดระดับการแตุกสลาย่ของวัสัดพุลาสตุกิ ภาย่ใตุส้ภาวัะคัวับคัมุการหมักที่างชว่ัภาพ ในการที่ดสอบใน 
ระดับตุน้แบบ (ISO 16929:2019)

EN ISO 20200:2015 พลาสตุกิ — การกำาหนดคัวัามเขม้ขน้ของการแตุกสลาย่ของวัสัดพุลาสตุกิ ภาย่ใตุส้ภาวัะการหมักที่่�จำาลอง ในการที่ดสอบ 
ในการที่ดสอบในระดับหอ้งแลบ (ISO 20200:2015)

ISO 23977-1:2020 / ISO 23977-2:2020 พลาสตุกิ—การกำาหนดการย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพที่่�ใชอ้อกซีเิจนของวัสัดพุลาสตุกิ ที่่�สัมผสักับนำ�าที่ะเล — สว่ัน 1: 
วัธิก่ารวัเิคัราะหค์ัารบ์อนไดออกไซีดท์ี่่�เกดิข้�น —สว่ัน 2: วัธิก่ารวัดัคัวัามตุอ้งการออกซีเิจนในเคัร่�องวัดัป็รมิาตุรอากาศในการหาย่ใจในระบบป็ดิ 

กEN ISO 14853:2017 พลาสตุกิ — การกำาหนดการย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพที่่�ไม่ใชอ้อกซีเิจนขั�นสดุที่า้ย่ในระบบนำ�า — วัธิก่ารวัดัการผลติุแกส๊ชว่ัภาพ (ISO 
14853:2016)

EN ISO 14851:2019 การกำาหนดการย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพที่่�ใชอ้อกซีเิจนขั�นสดุที่า้ย่ของวัสัดพุลาสตุกิในระบบนำ�า — วัธิก่ารวัดัคัวัามตุอ้งการออกซีเิจนใน  
เคัร่�องวัดัป็รมิาตุรอากาศในการหาย่ใจในระบบป็ดิ (ISO 14851:2019)

EN ISO 14852:2018 การกำาหนดการย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพที่่�ใชอ้อกซีเิจนขั�นสดุที่า้ย่ในระบบนำ�า — วัธิก่ารวัเิคัราะหแ์กส๊คัารบ์อนไดออกไซีดท์ี่่�เกดิข้�น (ISO 
14852:2018)

EN 17417:2020 การกำาหนดการย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพขั�นสดุที่า้ย่ของวัสัดพุลาสตุกิในระบบนำ�า ภาย่ใตุส้ภาวัะขาดออกซีเิจน — 
วัธิก่ารวัดัการเพ่�มข้�นของแรงดัน

EN ISO 10634:2018 คัณุภาพนำ�า — การเตุรยี่มและการบำาบดัสารป็ระกอบอนิที่รยี่ท์ี่่�ละลาย่นำ�าไมด่่ สำาหรับการป็ระเมนิที่่�ตุามมาของการย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่าง 
ชว่ัภาพในระบบนำ�า (ISO 10634:2018)

EN ISO 14593:2005 คัณุภาพนำ�า — การป็ระเมนิการย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพที่่�ตุอ้งใชอ้อกซีเิจนขั�นสดุที่า้ย่ของสารป็ระกอบอนิที่รยี่์ในระบบนำ�า — วัธิก่าร        
วัเิคัราะหค์ัารบ์อนอนนิที่รยี่์ในภาชนะป็ดิผนกึ (การที่ดสอบชอ่งวัา่งเหนอื CO2 (headspace test)) (ISO 14593:1999)

EN ISO 11733:2004 คัณุภาพนำ�า — การกำาหนดการกำาจดัและการย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพของสารป็ระกอบอนิที่รยี่์ในระบบนำ�า — การที่ดสอบการจำาลอง 
สถานการณด์ว้ัย่กระบวันการเอเอส (Activated sludge) (ISO 11733:2004)

EN ISO 17556:2019 พลาสตุกิ — การกำาหนดการย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพที่่�ตุอ้งใชอ้อกซีเิจนขั�นสดุที่า้ย่ของวัสัดพุลาสตุกิในดนิ โดย่การวัดัคัวัามตุอ้งการ     
ออกซีเิจนในเคัร่�องวัดัป็รมิาตุรอากาศในการหาย่ใจ หรอ่ป็รมิาณคัารบ์อนไดออกไซีดท์ี่่�เกดิข้�น (ISO 17556:2019)

EN ISO 11266:2020 คัณุภาพดนิ —คั้ม่อืการที่ดสอบในหอ้งแลบสำาหรับการย่อ่ย่สลาย่ที่างชว่ัภาพของสารเคัมอ่นิที่รยี่์ในดนิภาย่ใตุบ้รรย่ากาศที่่�มอ่อกซีเิจน 
(ISO 11266:1994)

EN ISO 15985:2017 พลาสตุกิ — การกำาหนดการย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพที่่�ไมตุ่อ้งใชอ้อกซีเิจนขั�นสดุที่า้ย่ ภาย่ใตุส้ภาวัะการย่อ่ย่แบบไรอ้ากาศที่่�มป่็รมิาณสง้ 
— วัธิก่ารวัเิคัราะหแ์กส๊ชว่ัภาพที่่�ป็ลอ่ย่ออกมา (ISO 15985:2014)

พลาสตุิกที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิและพลาสตุิกที่่�ย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ
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หัวัขอ้มาตุรฐาน

EN ISO 15985:2017 พลาสตุกิ — การกำาหนดการย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพที่่�ไมตุ่อ้งใชอ้อกซีเิจนขั�นสดุที่า้ย่ ภาย่ใตุส้ภาวัะการย่อ่ย่แบบไรอ้ากาศที่่�มป่็รมิาณสง้ 
— วัธิก่ารวัเิคัราะหแ์กส๊ชว่ัภาพที่่�ป็ลอ่ย่ออกมา (ISO 15985:2014)

EN ISO 18830:2017 พลาสตุกิ — การกำาหนดการย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพที่่�ใชอ้อกซีเิจนของวัสัดพุลาสตุกิที่่�ลอย่ไม่ได้ในพื�นที่่�รว่ัมของนำ�าที่ะเล/ตุะกอนที่ราย่ 
— วัธิก่ารวัดัคัวัามตุอ้งการออกซีเิจนในเคัร่�องวัดัป็รมิาตุรอากาศในการหาย่ใจแบบป็ดิ (ISO 18830:2016)

EN ISO 19679:2020 พลาสตุกิ — การกำาหนดการย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพที่่�ใชอ้อกซีเิจนของวัสัดพุลาสตุกิที่่�ลอย่ไม่ได้ในพื�นที่่�รว่ัมของนำ�าที่ะเล/ตุะกอน — วัธิ่
การวัเิคัราะหแ์กส๊คัารบ์อนไดออกไซีดท์ี่่�เกดิข้�น (ISO 19679:2020)

ISO 13975:2019 พลาสตุกิ — การกำาหนดการย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพที่่�ไม่ใชอ้อกซีเิจนขั�นสดุที่า้ย่ของวัสัดพุลาสตุกิในระบบการย่อ่ย่สลาย่เป็น็ตุะกอนเหลวัที่่� 
คัวับคัมุ — วัธิก่ารวัดัการผลติุแกส๊ชว่ัภาพ

ISO 22404:2019 พลาสตุกิ — การกำาหนดการย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพที่่�ใชอ้อกซีเิจนขั�นสดุที่า้ย่ของวัสัดทุี่่�ลอย่ไม่ได้ และสัมผสักับตุะกอนนำ�าเคัม็ — วัธิก่าร     
วัเิคัราะหแ์กส๊คัารบ์อนไดออกไซีดท์ี่่�เกดิข้�น 

ISO/DIS 23517-1 (กำาลงัพัฒนา) พลาสตุกิ — ฟลิม์คัลมุดนิที่่�ย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพ สำาหรับใช้ในเกษตุรกรรมและพชืสวัน สว่ัน 1: -ขอ้กำาหนดและวัธิท่ี่ดสอบ
การย่อ่ย่สลาย่ไดท้ี่างชว่ัภาพ คัวัามเป็น็พษ่ตุอ่ระบบนเิวัศน์ และการคัวับคัมุสว่ันป็ระกอบ  

ที่่�มา: ตุาราง 3 ใน Di Bartolo et al. 2021

ข้อม้ลเพ่�มเตุิมของมาตุรฐาน อย่้่ในตุาราง 4 (ราย่การมาตุรฐานของ CEN และ ISO ราย่งานด้านเที่คันิคัและข้อกำาหนดที่่�เก่�ย่วักับ 
การวัิเคัราะห์วััฏจักรช่วัิตุของพลาสตุิกช่วัภาพ) ใน Di Bartolo et al. (2021)  

โคัรงการ CAP SEA ป็ี 2021
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ภาพ A-2: ราย่การตุรวัจสอบการอ้างป็ระเด็นสิ�งแวัดล้อมในการป็ระเมินการอ้างผลิตุภัณฑ์์ส่เขีย่วัสำาหรับป็ระเภที่ผลิตุภัณฑ์์ 
ที่่�เก่�ย่วัข้อง

(a) ตุรวัจสอบการกล่าวัอ้างการสลาย่ตุัวัได้ที่างช่วัภาพ (b) ตุรวัจสอบการกล่าวัอ้างการย่่อย่สลาย่ได้ที่างช่วัภาพ

(c) ตุรวัจสอบการกล่าวัอ้างป็ริมาณที่่�ผลิตุจากวััสดุจากธรรมชาตุิ

ที่่�มา: ECOS Rethink Plastic #breakfreefromplastic 2021
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