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้ ลาวม ันสําปะหล ังเพือ
การใชฟ
 ผลิตฟิ ล์มย่อยสลายได้
เพือ
 การใชง้ านทางการเกษตร
ปัจจุบันการใช้พลาสติกมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนมาใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อลดปัญหามลภาวะจาก
ปิโตรเลียม พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผลิตได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (petroleum-based biodegradable
plastics) และจากวัตถุดิบชีวมวล (bio-based biodegradable plastics) แป้งเป็นวัตถุดิบชีวมวลชนิดหนึ่งที่นํามาใช้ผลิต
พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยนํามาผลิตเป็นเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (Thermoplastic starch, TPS) ที่เป็นวัสดุเชิง
ประกอบ (composite) ระหว่ า งแป้ ง กั บ พอลิ เมอร์ ย่ อ ยสลายชนิ ด อื่ น และอาจมี ก ารผสมกั บ เส้ น ใยธรรมชาติ เพื่ อ เพิ่ ม
ความแข็งแรงของวัสดุเชิงประกอบที่ได้ การผสมเส้นใยธรรมชาติกับเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพลาสติกชีวภาพมีปัญหาและ
อุ ปสรรคในเรื่ องการผสมวั ตถุ ดิ บและการกระจายตั วของเส้ นใยที่ เติ มลงไป เนื่ องจากเส้ นใยธรรมชาติ มี น้ํ าหนั กเบาทํ า ให้
การกระจายตัวของเส้นใยไม่สม่ําเสมอ
ฟลาวมั น สํ า ปะหลั ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ผ ลิ ต จากมั น สํ า ปะหลั ง ด้ ว ยกระบวนการโม่ แ ห้ ง หรื อ โม่ เ ปี ย ก
มีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างจากแป้งมันสําปะหลัง โดยมีโปรตีน น้ําตาล และเส้นใย องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยปรับปรุง
สมบั ติข องเทอร์โ มพลาสติ กที่ไ ด้ สํา นัก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่ง ชาติ (สวทช.) สนับ สนุน ดร.สุนี ย์
โชตินีรนาท ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. พัฒนาถุงปลูกที่เตรียมจากวัสดุเชิงประกอบจาก
เทอร์โมพลาสติกฟลาวมันสําปะหลังที่เตรียมแบบแห้งและแบบเปียก
ถุงปลูก (growing bag) เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เนื่องจากในการปลูกพืชอายุสั้นบางประเภท เช่น พริกหวาน และ
แคนตาลูป ประสบปัญหาเรื่องเชื้อโรค การหมุนเวียนนําภาชนะปลูกกลับมาใช้ใหม่ต้องมีการฆ่าเชื้อโรคพืช ทําให้ต้นทุนสูงขึ้น
การใช้ถุงปลูกที่ทําจากพลาสติกย่อยสลายได้ช่วยลดการปนเปื้อนของเชื้อโรค หลังการเก็บเกี่ยวนําถุงปลูกและวัสดุปลูกทิ้ง
เพื่อให้เกิดการย่อยสลายเองตามธรรมชาติ และทําการปลูกโดยใช้ถุงปลูกใหม่ ทําให้ใช้งานง่ายสะดวกและลดการปนเปื้อน
จากเชื้อโรคได้ ผลงานวิจัยโดยสรุป ดังนี้
1. สูตรของเม็ดคอมพาวด์ที่เตรียมจากฟลาวมันสําปะหลังแบบแห้งกับกลีเซอรอลและทําการอัดด้วยเครื่อง extruder
ที่ช่วงอุณ หภูมิ 60-160 องศาเซลเซีย ส และทํ าการคอมพาวด์โดยผสมกับพลาสติกย่ อยสลายได้ทางการค้ า
Ecoflex ที่อุณหภูมิ 80-180 องศาเซลเซียส มีสีน้ําตาลเข้ม เป่าฟิล์มได้ดี ฟิล์มมีการขยายตัวดี ได้ฟิล์มที่บาง
มีความหนาเฉลี่ย 70-79 ไมโครเมตร ผลการทดลองนําถุงปลูก (Growing bag) ที่ผลิตจากฟิล์มที่เป่าได้กับมะเขือเทศ
สีดาและพริกขี้หนู พบว่าถุงเริ่มขาดและแตกออกเมื่อปลูกพืชตัวอย่างเป็นเวลา 45 วัน
2. สูตรเม็ดคอมพาวด์สูตรที่มีสารสารเติมแต่ง ได้แก่ Irganox 1010 (สารป้องกันการถูกทําลายของพอลิเมอร์ด้วย
ความร้อน) และ Carbon black (สารป้องกันการถูกทําลายด้วยรังสียูวี) นํามาเป่าฟิล์มและผลิตเป็นถุงปลูก
(Growing bag) เพื่อทดลองปลูกแคนตาลูป พบว่าถุงเริ่มขาดและแตกออกเมื่อปลูกพืชตัวอย่างเป็นเวลา 30 วัน
เนื่องจากสูตรดินที่ใช้ปลูกแคนตาลูปมีการเติมปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดการย่อยสลายของฟิล์ม
คอมพาวด์ได้อย่างรวดเร็ว
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กระบวนการผลิตถุงปลูกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากฟลาวมันสําปะหลัง

ฟลาวมันสําปะหลัง

การขึ้นรูปฟิลม์

เทอร์โมพลาสติกฟลาว

ถุงพลาสติกย่อยสลายได้

เม็ดคอมพาวด์

ถุงปลูก

การนําไปใช้ประโยชน์
1 สามารถใช้ฟลาวมันสําปะหลังแบบเปียกและแบบแห้งทดแทนปริมาณพลาสติกย่อยสลายทางการค้า Ecoflex ได้ร้อยละ
40 จะทําให้เม็ดคอมพาวด์ที่ผลิตได้จะมีราคาถูกกว่าเม็ดคอมพาวด์ทางการค้า โดยต้นทุนลดลงร้อยละ 30 (จากเดิม 200
บาทต่อกิโลกรัม เหลือ 135 บาทต่อกิโลกรัม)
2 สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศน์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทดลองใช้ถุงปลูกปลูก
พืชอายุสั้น ได้แก่ พริกขี้หนู มะเขือเทศสีดา แคนตาลูป ได้ทําการปลูกโดยใช้ถุงปลูกใหม่ และภายหลังการเก็บเกี่ยว
สามารถนําทั้งถุงปลูกและวัสดุที่ปลูกไปทิ้งเพื่อให้เกิดการย่อยสลายเองตามธรรมชาติ ทําให้การใช้งานง่าย สะดวก และ
ลดการปนเปื้อนจากเชื้อโรคได้ (อัตราการย่อยสลายของถุงปลูกขึ้นอยู่กับปริมาณปุ๋ยที่อยู่ในสูตรดินปลูก)

พริกขี้หนูและมะเขือเทศสีดา
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