บทความประชาสัมพันธ์
แนวโน้ มการสร้ างอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพทีเข้ มแข็ง
โดย. นายอนุวัฒน์ สุ ดมหาตยางกูร กรรมการผู้จดั การ
บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด(มหาชน)
ภาวะโลกร้ อน
ปัจจุบนั กระแสสิ งแวดล้อ มได้ก ลายเป็ นสิ งทีหลายประเทศให้ค วามสําคัญ ไม่ ว่า จะเป็ นนัก วิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ หรื อ
บุคคลทัวไป จากปัญหาสภาวะโลกร้อน สภาวะอากาศแปรปรวน อันเนื องมาจากสภาพภู มิอ ากาศทีมีการเปลี ยนแปลง การขาด
แคลนอาหาร การสู ญเสี ยพืนทีอาศัย การแพร่ กระจายของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มีผลกระทบต่อ มนุ ษย์ทีอาศัยอยู่ในโลกนี ซึ งทุกๆ
ฝ่ ายต้องหัน มาขับเคลือนกลไก รวมทังนโยบายทีเป็ นรู ปธรรม เพราะสภาวะโลกร้อนได้ถูกหยิบมากล่าวเป็ นประเด็นหลักในการ
ประชุ มระดับนานาชาติทุกครัง ซึ งประเทศต่า งๆ ทีเข้า ร่ วม ต่า งก็ เห็ นพ้อ งที จะช่ วยกันแก้ปัญ หาสภาวะโลกร้อนอัน เกิ ดจาก
ปรากฎการณ์เรื อนกระจก (Greenhouse Effect) ยกตัวอย่างเช่น อนุ สัญญาว่าด้วยเรื องปัญหาภาวะโลกร้อน (พิธีสารโตเกียว) แต่ก็
ยังขาดความร่ วมมือกันระหว่างประเทศ อย่างจริ งจัง
สํ า หรั บประเทศไทย ได้มี ก ารจั ด ตังองค์ก ารบริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก (http://www.tgo.ot.th) โดยมี ม ติจ าก
คณะรัฐมนตรี เมือวันที 15 พฤษภาคม 2540 ให้จดั ตังเป็ นองค์กรมหาชน ซึ งมีวตั ถุ ประสงค์หลัก ในการวิเคราะห์ให้ค าํ รับรองกับ
โครงการทีลดการปลดปล่ อยก๊าซเรื อนกระจก ส่ งเสริ มพัฒนาโครงการต่างๆ ของหน่ วยงานรัฐและเอกชน ให้เห็นความสําคัญของ
การจัดการก๊าซเรื อนกระจก การดําเนิ นการเรื องฉลากคาร์ บอน ทีสามารถแสดงระดับการลดการปล่ อยก๊าซเรื อนกระจกออกสู่
บรรยากาศโลกต่อหน่ วยผลิตภัณฑ์นนๆ
ั
แนวทางเหล่ า นี ล้วนมีส่ วนสํ าคัญ กับบทบาททางธุ รกิ จของบริ ษัทฯเป็ นอย่ า งมาก ซึ งทางบริ ษ ัทฯ จักต้อ งรับมื อ กับ
กฎระเบียบการค้าเพือลดภาวะโลกร้อน เพราะเชือว่าแนวโน้มผูบ้ ริ โภคจะหันมาให้ความสําคัญกับสิ งแวดล้อม จะเห็ นว่าในบาง
ประเทศมีวิธีการสร้างการรับรู ้ให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้เข้าถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ว่า สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้มากน้อยเพียงใด ดังตัวอย่างเช่ น ฉลากคาร์ บอน ซึ งทําขึนเพือแสดงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรื อ นกระจก จากผลิ ตภัณฑ์โดยระบุ
ปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรื อเทียบเท่ าทีติดอยู่บนผลิ ตภัณฑ์ ซึ งในปั จจุ บนั มี การใช้ Carbon Label ในบางประเทศแล้ว
เช่น อังกฤษ และอเมริ กา นอกจากนี ยังมีความพยายามในประเทศอื นๆ อาทิ ญี ปุ่ น เป็ นต้น โดยผลิ ตภัณฑ์ทีมีการติดฉลากนี ได้แก่
อาหาร เครื องดืม และสิ นค้าทีใช้ในชี วิตประจําวัน โดยผูบ้ ริ โภคจะให้ความใส่ ใจกับผลิตภัณฑ์ทีซื อหามาหรื อนํามาบริ โภคนันว่า
เป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อมอย่างไร และมีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนหรื อสามารถลดการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ปริ มาณมาก
น้อยเพียงใด

กิจการของบริ ษทั มัลติแบกซ์ จํากัด(มหาชน) ถือได้ว่ามีการพัฒนาศักยภาพขององค์กรและผลิ ตภัณฑ์ใ ห้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและรวดเร็ วเพือให้สามารถแข่งขันกับผูผ้ ลิ ตรายอืนๆ ทัวโลก ไม่ว่าจะเป็ นการแข่งขันด้านราคา ความสามารถในการ
ผลิ ต รวมทังการจัดการทรั พยากรในบริ ษทั ฯ องค์ความรู ้ ต่างๆ ทีบริ ษทั ฯ มีอยู่ไม่ ว่า จะเป็ นเรื องของการค้นคว้าวิจยั พลาสติก
ชีวภาพ (Biopolymer) เพือนํามาพัฒนาต่ อยอดในระดับอุ ตสาหกรรม การสร้างสรรผลิ ตภัณฑ์ทีสามารถช่วยลดหรื อ แก้ปัญหา
ต่างๆ ทีหลายประเทศกําลังประสบอยู่ ซึ งถือได้ว่าเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต
อุตสาหกรรมพลาสติก
พลาสติกเป็ นสิ งประดิ ษฐ์ทีมีการคิดค้นกันตังแต่ปี ค.ศ.1839 การดํารงชีวิตโดยปราศจากพลาสติกคงเป็ นไปได้ยากในยุค
ปัจจุบนั เนื องจากพลาสติกได้เข้ามาเป็ นสิ งทีจําเป็ นในการดําเนิ นชีวิตประจํา วันเกื อบทุก ๆ ด้า น ไม่ว่า จะเป็ นการแพทย์, ความ
ปลอดภัยในด้านอุปโภคบริ โภค หรื อสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ การใช้พลาสติกอย่างแพร่ หลายหรื อมากเกินไป ก็เป็ นปั จจัยใน
ด้านลบเช่นเดี ยวกัน โดยการผลิตถุงเฉพาะหู หิวอย่างเดียวมากกว่าปี ละ 3 แสนตันทัวโลก ทําให้มีผลกระทบโดยตรงต่อ สภาวะ
แวดล้อ มของโลกอย่า งยิง การย่อ ยสลายของพลาสติ ก อาจใช้เวลามากกว่า 100 ปี เพือย่อ ยสลายกลับไปสู่ ธ รรมชาติ ได้ดว้ ย
คุณสมบัติดา้ นความคงทนของพลาสติกดังกล่ าว นํามาซึ งปัญหาสิ งแวดล้อมอย่างหลี กเลี ยงไม่ได้ ทางออกหนึ งของปั ญ หาก็คือ
การทําให้พลาสติกสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและกลับกลายเป็ นวัตถุธาตุในดิน สามารถปลูกพืชได้และไม่มีสารพิษ
ตกค้างในธรรมชาติอีกต่อไป
ผลิตภัณฑ์ ทบริ
ี ษัทมัลติแบกซ์ กําลังพัฒนาอยู่ในระดับห้ องปฏิบัตกิ ารดังนี
1. การนํากลับมาใช้ใหม่
โดยการผลิ ตถุ งพลาสติก จากเศษพลาสติก ทีใช้แ ล้ว โดยการนําเศษพลาสติก ทีใช้แ ล้วมาทําการผสมกับสาร
ธรรมชาติทีมาจากพืชทีมีอยูใ่ นประเทศไทย เช่น แป้ ง จํานวน 50-60% และผลิ ตเป็ นผลิตภัณฑ์จาํ พวกถุงขยะ ถุงเพาะ
ชํา เป็ นต้น ซึ งการนําพลาสติกทีใช้แล้วมาทําการผลิตเพือนํากลับมาใช้ใหม่นี จะช่วยลดการใช้พลาสติกและลดการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ครึ งหนึ ง รวมทังยังช่ วยลดค่าพลังงานทีใช้ใ นการผลิ ตและความร้อนอันเกิ ดจาก
กระบวนการผลิตพลาสติกดังกล่ าวลงด้วย

ตารางแสดงการย่อยสลายของขยะในแต่ ละชนิด

ชนิดพลาสติก

อายุการย่ อยสลาย(ปี )

โฟม

500-1,000

ผ้าอ้อมสําเร็ จรู ป

500

ถุงพลาสติก

100-450

อะลูมิเนี ยม

80-100

เครื องหนัง

25-40

ก้นบุหรี

12

ถ้วยกระดาษเคลือบ

5

เปลือกส้ม

6

เศษกระดาษ

2-5

2. การกลับคืนสู่ ธรรมชาติ
ทางบริ ษทั ฯ ได้นาํ พลาสติกบางชนิ ดทีย่อยสลายได้มาทําการผสมกับสารธรรมชาติทีมีอยูใ่ นประเทศไทย คือแป้ ง
40-50% มาทําการผลิตเป็ นเม็ดไบโอพลาสติกและนําไปขึนรู ปเป็ นถุงพลาสติกทีสามารถย่อยสลายกลับคื นสู่ ธรรมชาติ
กลายเป็ นดิ น และนําไปปลู กพืชได้เมื อมีการฝั งกลบ ซึ งขณะนี บางประเทศในทวีปยุโรป หรื อสหรัฐอเมริ กา ได้มีการ
กําหนดมาตรฐานของถุงพลาสติกทีย่อยสลายได้ ดังนี คือ
 American Society for Testing and Materials ASTM-6400-99
 European Standardization Committee (CEN) EN13432
 International Standards Organization (ISO) DIN V49000
พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพทีกล่าวมานี ยังสามารถลดปัญหาด้านสิ งแวดล้อม อันเกิ ดจากกมลภาวะทางอากาศ เช่ น
ภาวะโลกร้อนอันเกิ ดจากปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ทีเพิ มขึน การลดลงของโอโซน หมอกควันที เกิ ดจากการเผาผลาญ
เชือเพลิง มลภาวะทางนํา เช่น แหล่ งนํามีความเป็ นกรดหรื อมีแร่ ธาตุมากเกินไปซึ งเป็ น อันตรายต่อสิ งมีชีวิตในนํา และมลภาวะ
ทางดิน เช่น การมีขยะพลาสติกทีทับถมซึ งย่อยสลายได้ยากและใช้เวลานาน แต่การใช้พลาสติกย่อยสลายได้นันสามารถช่ วยลด
ปัญหาทรัพยากรดิน นําและอากาศได้ เนื องจากพลาสติกเหล่านีสามารถย่อยสลายได้ดว้ ยเชือจุ ลินทรี ยท์ ีมีอยูใ่ นธรรมชาติทาํ ให้ไม่
เกิดการสะสมของขยะ ไม่ตอ้ งกําจัดด้วยการเผา และเมือย่อยสลายแล้วก็ไม่เป็ นพิษต่อสิ งแวดล้อม ตลอดจนสามารถนําไปใช้ใ น
การบริ หารจัดการแยกขยะอินทรี ยจ์ ากต้น ทางได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

3. แปรรู ปธรรมชาติสู่ดิน
ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการวิจ ัยและทดลองผลิ ตพลาสติก ชี วภาพ (Bio-Polymer) โดยทําการแปรรู ปแป้ งด้วยวิธีการ
หมักบ่มและสกัดแยกคาร์บอนด้วยกระบวนการทางไบโอเทคโนโลยี มาเป็ นเม็ดไบโอพลาสติก สารชนิดนี เรี ยกว่า PHA
คุณสมบัติของ PHA นี สามารถนําไปขึนรู ปเป็ นฟิ ล์มห่ อของมีความใส สวยงาม สามารถพิมพ์สีธรรมชาติลงบนพืนผิว
ย่อยสลายกลับไปสู่ ธรรมชาติโดยไม่ทาํ ลายสิ งแวดล้อม สาร PHA นี สามารถนํา ไปขึนรู ปเป็ นแผ่นฟิ ล์มชนิ ดต่า งๆ เช่ น
ฟิ ล์มห่ อดอกไม้, ซองใส่ ขนมขนาดเล็ก และเมือเติมเส้นใยธรรมชาติเข้าไปก็สามารถทดแทนกระดาษได้เช่นเดียวกัน
ทัง 3 แนวทางทีกล่ าวมานี น่ าจะเป็ นอุ ตสาหกรรมทีมีประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมาก ในอนาคตอันใกล้นีทางบริ ษทั ฯ
เตรี ยมการลงทุนและกําลังจัดตังโรงงานใหม่พร้อมทังพัฒนาเทคโนโลยีและเครื องจักรแบบใหม่ เพือเริ มโครงการนําร่ องในการ
ผลิ ตพลาสติกชีวภาพ (Biopolymer) ซึ งประสบความสําเร็ จและเป็ นทีน่ าพอใจ ผลิ ตภัณฑ์ทีเกิ ดจากนวัตกรรมดังกล่ า วจะทํา การ
ขายในประเทศเพือช่วยลดปัญหามลภาวะสิ งแวดล้อมของประเทศไทยเป็ นสําคัญ ส่ วนทีเหลื อจะทําการส่ งออกไปจําหน่ า ยยัง
ต่างประเทศ ซึ งเป็ นตลาดทีให้ความสนใจต่อปัญหาสิ งแวดล้อมอย่างสู ง และมีการออกกฎหมายบังคับในการแก้ปัญหาดังกล่ า ว
อย่างจริ งจัง
โอกาสของบริษัท มัลติแบกซ์ ในการสร้ างอุตสาหกรรมพลาสติกชี วภาพทีเข้ มแข็ง
ประเทศไทยถือว่าเป็ นประเทศเกษตรกรรมทีมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัตถุดิบชีวมวลและผลผลิตจากการเกษตรได้แก่
ข้าวเจ้า อ้อย มันสําปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มนํามัน เป็ นต้น โดยผลผลิตทางการเกษตรทีมีส่วนประกอบของแป้ ง (คาร์โบไฮเดรต)
นําตาล (กลู โคส) หรื อเส้นใย (เซลลูโลส) เหล่านี สามารถนํามาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพ เมือผนวกกับความแข่งขัน
ได้ดา้ นราคาและความสามารถในการเพาะปลู ก ของประเทศไทยแล้ว จึ งถื อ ได้ว่า ประเทศไทยมีขอ้ ได้เ ปรี ยบมาก และเมื อ
เปรี ยบเทียบราคาแป้ งมันสําปะหลังกับแป้ งทีทําจากพืชชนิ ดอื นตามราคาตลาดโลก แป้ งมันสํ าปะหลังจะมีราคาถู ก ทีสุ ด อี กทัง
ประเทศไทยยังสามารถส่ งออกผลิ ตภัณฑ์จากมันสํา ปะหลังเป็ นอันดับ 1 ของโลกด้วย โดยในปี 2548 ประเทศไทยผลิ ตหัวมัน
สําปะหลังสดได้ทงหมด
ั
16.94 ล้านตัน และส่ งออกผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลังเป็ น ปริ มาณ 4.6 ล้านตัน หรื อคิดเป็ นสั ดส่ วนตลาด
ร้อยละ 85.5 คิดเป็ นมูลค่าการส่ งออกมากกว่า 40,000 ล้านบาท
ประเด็นทีสําคัญอี กประการหนึ งคือห่วงโซ่ มูลค่าของผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตรในการแปรรู ปเป็ นพลาสติกชี วภาพนัน จะ
ทําให้เห็นได้ว่า ในปัจจุบนั การแปรรู ปมันสําปะหลังเป็ นมันเส้น มันอัดเม็ด และแป้ งมันสําปะหลังยังมีราคาตําและยังขึ นอยู่กบั
ปัจจัยจากตลาดต่างประเทศทังในเรื องราคาและปริ มาณความต้องการทีไม่แน่ นอนโดยก่อให้เกิดมูลค่าเพิมจากมันสําประหลังได้ 2
เท่า คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 40,000 ล้านบาท แต่หากมีการแปรรู ปมันสํา ปะหลังไปเป็ นผลิ ตภัณฑ์พลาสติกชี วภาพ จะก่ อ ให้เกิ ด
มูลค่าเพิมมากขึนถึง 10 เท่าก็จะมีมูลค่าสู งถึง 200,000 ล้านบาท

จุดแข็งของประเทศไทยอีกข้อหนึ งคือ อุตสาหกรรมปลายนําของประเทศไทย อันได้แ ก่ การผลิ ตชิ นงานหรื อผลิตภัณฑ์
พลาสติก จัดเป็ นอุตสาหกรรมทีสามารถรองรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพระดับต้นนําได้อย่างครบวงจร ทําให้มีช่องทางและ
สามารถผลิ ตผลิ ตภัณฑ์พลาสติกได้หลายประเภท โรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย ส่ วนใหญ่ เป็ นโรงงานขนาดกลาง
และย่อมทังหมดประมาณ 4,000 โรงงาน โดยเป็ นธุ รกิจผลิตบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ร้อยละ 41.9 ซึ งเป็ นตลาดใหญ่ ทีสุ ด ตามด้วยกลุ่ มผูผ้ ลิ ต
ของใช้ในบ้าน-ในครัวประมาณ ร้อยละ 16.9 ธุ รกิจการผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวดิง ร้อยละ 5.1 ตามลําดับ
ประเทศไทยจัด เป็ นประเทศทีมีการส่ งออกผลิ ตภัณฑ์พลาสติกเป็ นปริ มาณสู งสุ ดในภู มิภ าคอาเซี ยน และมีมูลค่ าการ
ส่ งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกมากเป็ นอันดับ 8 ของโลก สิ นค้าส่ งออกทีสํ าคัญ ได้แก่ แผ่นฟิ ล์ม ฟอยล์-แถบ เส้นใยสั งเคราะห์ ถุ ง
กระสอบ เป็ นต้น ตลาดส่ งออกทีสําคัญได้แก่ ประเทศญีปุ่ น สหรัฐอเมริ ก า สหราชอาณาจักร ออสเตรเลี ย และกลุ่ มประเทศใน
อาเซี ยน มูลค่าการส่ งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกปี พ.ศ.2543-2546 มีอตั ราเติบโตสู งกว่า ร้อยละ 40 ซึ งมีมูลค่าสู งถึง 51,000 ล้านบาท
ในปี พ.ศ.2546 และเมือรวมมูลค่า การส่ งออกเม็ดพลาสติ ก และผลิ ตภัณฑ์พลาสติ กคิดเป็ นสั ดส่ วนร้อยละ 4 ของมูลค่าสิ นค้า
ส่ งออกของประเทศ โดยคิดเป็ นมูลค่า 140,000 ล้านบาท
ในปัจจุ บนั ประเทศไทยมีบุคลากรด้านการวิจยั ในสาขาต่างๆ ตังแต่อุตสาหกรรมต้นนํา กลางนํา และปลายนําอย่า งครบ
วงจร ซึ งสามารถทําการวิจยั และพัฒนาร่ วมกับภาคอุ ต สาหกรรมได้อ ย่างเข้ม แข็ง ซึ งบริ ษ ัทฯ ได้ก่ อ ตังสํานักวิจยั และพัฒนา
ประกอบด้วยนักวิจยั และทีมงานทีมีค วามรู ้เกียวกับ Biotechnology เข้ามาศึกษาวิจยั งานด้านต่างๆ จนสามารถนําทรัพยากรทีมีอยู่
ในประเทศไทยมาพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที
อุตสาหกรรมนี จะช่วยภาคเศรษฐกิจทีเริ มต้นตังแต่ภาคเกษตรกรรม ตลอดจนถึ งอุตสาหกรรมพลาสติก จะเกิ ดการจ้า ง
แรงงานใหม่ๆ การขยายตัวของอุ ตสาหกรรม ตังแต่ตน้ ทางตลอดสายการผลิตทุกช่ วงและธุ รกิ จทีเกี ยวเนื องจะเป็ น ประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสิ งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างมากในอนาคต
บริ ษทั ฯ คาดว่าจะเริ มทําการผลิต PHB ในระดับอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2553 โดยทางเรามีความยินดีทีจะทําการส่ งเสริ ม
และสนับสนุ นวัตถุดิบให้กบั หน่ วยงานราชการเพือใช้ในการทําวิจยั และต่อยอดให้มีผลิตภัณฑ์ทีหลากหลายโดยไม่คิดค่าใช้จ่า ย
และหากมีบริ ษทั ฯหรื อหน่ วยงานเอกชนใดสนใจจะนําไปผลิ ตเป็ นผลิตภัณฑ์อืนๆ นอกเหนื อจากผลิตเป็ นถุงพลาสติก ทางเราก็จะ
จําหน่ ายให้ในราคาพิเศษ ทังนี เพือทําการส่ งเสริ มธุ รกิจสี เขียวให้เกิ ดขึนอย่างเป็ นรู ปธรรมและเป็ นการช่ วยภาวะโลกร้อนได้อย่าง
ยังยืนในประเทศไทย
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