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ยู เ อ็ น เ ผ ย ทั่ ว โ ล ก มี ข ย ะ
พลำสติก 5 แสนล้ำนตัน และ
13 ล้ำนตันทิง้ลงทะเล

ปี 2559 มีขยะพลำสติกเฉล่ียสูงถึง 3.2 
ล้ำนตัน โดยส่วนใหญ่เป็นพลำสติกที่ ไม่
สำมำรถย่อยสลำยได้เองตำมธรรมชำต ิ
และสำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่ได้น้อย
(https://today.line.me/, 2561)
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ประเทศไทยมีขยะพลำสติก
เฉลี่ยปีละ 2 ล้ำนต้น สำมำรถน ำ
กลับมำใช้ใหม่ได้เพียง 0.5 ล้ำน
ตัน พบว่ำ 80% เป็นถุงพลำสติก
ปนเป้ือน 1.2 ล้ำนตัน 
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ภาพท่ี 1 แนวโน้มการเติบโตของพลาสติกชีวภาพโลก
ระหว่างปี 2560 - 2565

ที่มา กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ 
กองอุตสาหกรรมอ้อย น า้ตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
ส านักงานงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตายทราย (2561)

แนวโ น้มสถานการณ์พลาสติก
ชีวภาพ European Bioplastics และ
สถาบนัวิจยั Nova คาดการณ์ว่าการ
ผลิตพลาสติกชีวภาพทัว่ โลกจะ
เพ่ิมขึ้นจาก 2.05 ล้านตนั ในปี 2560 
เป็น 2.44 ล้านตนัในปี 2565
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พลา ส ติ ก ชี ว ภ าพถูกน า ม า ใ ช้
ประโยชน์ในตลาดเพ่ิมมากขึ้นใน
บรรจุภัณฑ์ผ ลิตภัณฑ์อ าหาร , 
เครื่ อ ง ใ ช้ ไฟ ฟ้า  อุตสาหกรรม
การเกษตร พืชสวนและของเล่น
เพ่ือส่ิงทอและอ่ืน ๆ 

โดยอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ยงัคง
เป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุด โดยใช้พลาสติก
ชีวภาพจ านวน 1.2 ล้านตัน หรือ
ร้อยละ 58 ของการผลิตพลาสติก
ชีวภาพโลก 

ที่มา กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ 
กองอุตสาหกรรมอ้อย น า้ตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
ส านักงานงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตายทราย (2561)
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กำแฟ (Coffee) เป็นพืชเศรษฐกิจที่
ส ำคัญชนิดหน่ึงของโลก โดยมีผลผลิตเมล็ด
กำแฟของโลกปี พ.ศ.2560 ประมำณ 10 ล้ำน
ตัน ประเทศไทยมีกำรผลิต 5-6 หมื่นล้ำนตัน 
คดิเป็น 0.05% ของโลก 

ในช่วง 5 ปีที่ ผ่ำนมำ (ปี 2555-2559) มีกำร
ขยำยตัวร้อยละ 7.3 โดยปี 2559 มีมูลค่ำ
ตลำดประมำณ 39,000 ล้ำนบำท

บรรจภุณัฑจ์ากกากกาแฟ

ท่ีมา: กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (2560)
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แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2560 ธรุกิจขายกาแฟ ชา โกโก้ คาด
ว่าเติบโตร้อยละ 4 โดยคาดว่าตลอดทัง้ปี 2560 ธรุกิจน้ีจะ

มีมลูค่า 40,000 ล้านบาท 

โดยกากกาแฟ ถกูน าไปใช้ประโยชน์
1. ปุ๋ ยบ ารงุดิน
2. ถ่านอดัแท่ง
3. สกดัสารสกดัเพ่ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง

4. บรรจภุณัฑอ์าหาร และ ไม่ใช้อาหาร
โดยปัจจุบ ันกากกาแฟสามารถน าไปผสม ร่วมกับ
พลาสติกชีวภาพ เช่น PLA เป็นวสัดชีุวภาพท่ีมีคณุสมบติั
สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และสามารถใช้
ทดแทนพลาสติก เช่น PS PP PE



กระบวนกำรผลิตเม็ดพลำสติก
และบรรจุภัณฑ์ย่อยสลำยไม่
ยุ่งยำกซับซ้อน

ส่วนผสมของเม็ดพลำสตกิน้อย
ยังสำมำรถผสมรวมกับเศษเหลือทำง
กำรเกษตรชนิดอื่นๆ เช่น กำกกำแฟ 
ฟำงข้ำว ชำนอ้อย ซังข้ำวโพด และ อื่นๆ 

บรรจุภณัฑ์ที่ผลิตได้มี
ควำมสำมำรถทนทำน
ควำมร้อนได้มำกกว่ำ PLA

บรรจุภณัฑ์ที่ผลิตได้
ไอน ำ้และอำกำศซมึผ่ำน

ได้น้อยกว่ำ PLA

ปรำศจำกสำรปนเป้ือนมี
ควำมปลอดภยัเม่ือใช้เป็น
วัสดุสัมผัสอำหำร

ย่อยสลำยได้เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม

จุดเด่นของเทคโนโลยี



Experiment

Good dispersion 
Smooth surface

EU No 10/2011

WVTR
WVP

ASTM E96

High Tensile strength
More than 50 MPa

ASTM D882

Low water absorption

less than 5%

Tg = 58-65 oC
Tm = 160 oC

Overall migration 
less than 4.5 mg/dm3

Non-toxic

WVTR 
less than 3.2 g/m2 .day
WVP less than
9.0 (g.m/m2.mmHg.day) × 10-5
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คุณสมบัตบิรรจุภัณฑ์จำกกำกกำแฟ



ผลประโยชน์จำกกำรใช้เทคโนโลยี

1.เชงิวทิยำศำสตร์ 
ได้กระบวนกำรผลิตเมด็
พลำสตกิชีวภำพผสมเศษเหลือ
ทำงกำรเกษร

2.เชงิเศรษฐกจิ 
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้
เศษเหลือทำงกำรเกษร
ลดกำรน ำเข้ำเม็ดพลำสตกิ

Spent coffee 
ground 
packaging

3.เชงิสังคมและสิ่งแวดล้อม
ลดกำรเผำท ำลำยเศษเหลือทำงกำรเกษตร
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Agricultural waste compound and packaging

Upscale Funding License
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ขอขอบคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)

“PKT”
Agro-CMU CREATING

better sustainable packaging solutions


