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บทคัดย่อ
การประเมินผลกระทบของปุ๋ ยหมักที่ได้ จากการทดสอบการแตกเป็ นส่วนของพลาสติกชีวภาพระหว่างการหมัก
ที่มตี ่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืชชั้นสูงตามมาตรฐาน OECD 208 ร่วมกับ EN 13432 Annex E เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการประเมิ น พลาสติ ก ที่ส ามารถย่ อ ยสลายเป็ นปุ๋ ยได้ ตามข้ อ ก าหนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์อุ ต สาหกรรม ISO
17088:2012 โดยน าปุ๋ ยหมั ก ที่ ผ่ า นการทดสอบการแตกเป็ นส่ ว นของพลาสติ ก ชี ว ภาพชนิ ด พอลิ แ ลคติ ก แอซิ ด
(Polylactic acid; PLA) มาผสมกับดินในอัตราส่วนร้ อยละ 25 และ 50 (โดยน้าหนักแห้ ง ) เทียบกับปุ๋ ยหมัก ที่ไ ม่ มี
พลาสติก ใส่วัสดุปลูก 600 กรัม (โดยนา้ หนักแห้ ง) ในกระถางพลาสติกขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 12.5 เซนติเมตร ปลูก
พืชทดสอบ 2 ชนิดคือ ข้ าวโพด และผักกวางตุ้ง วางชุดทดสอบในห้ องควบคุมสภาวะแวดล้ อมที่อุณหภูมิ 20-30 องศา
เซลเซียส ความชื้นในอากาศร้ อยละ 80-100 ความเข้ มแสง 300-400 ไมโครไอสไตน์ต่อตารางเมตรต่อวินาที เป็ นเวลา
16 ชั่วโมงต่อวัน เป็ นเวลา 21 วัน หลังจากต้ นอ่อนในกลุ่มควบคุม (ดิน) มีการงอกได้ ร้อยละ 50 ทาการประเมินผล
กระทบของปุ๋ ยหมักที่มีต่อพืช โดยตรวจสอบร้ อยละการงอกและมวลแห้ งของพืช รวมถึงการสังเกตลักษณะผิดปกติของ
ต้ นพืช เมื่อสิ้นสุดการทดสอบ พบว่ า ความแตกต่างด้ านร้ อยละการงอกและนา้ หนักมวลแห้ งของพืชจากชุดทดสอบปุ๋ ย
หมักที่มีพลาสติกชีวภาพกับชุดที่ไม่มีพลาสติกไม่เกินเกณฑ์กาหนด กล่าวได้ ว่า ปุ๋ ยหมักที่ได้ จากการทดสอบการแตกเป็ น
ส่วนของพลาสติกชีวภาพ PLA ตามมาตรฐาน ISO 16929:2013 นี้ ไม่เกิดผลเสียต่อความสามารถของปุ๋ ยหมักที่ได้ ใน
การช่วยให้ พืชเติบโต เมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ ยหมักที่ไม่ได้ เติมพลาสติก
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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Abstract
To determine the effect of bio-plastic materials in which obtained from disintegration pilot scale test under
defined conditions to the germination and growth of higher plants. The method was modified from OECD 208:2006
and EN 13432, Annex E. It forms part of an overall scheme for the evaluation of the compostable plastic as
outlined in ISO 17088:2012; specifications for compostable plastics. Mixing the dry mass ratio of the soil with
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25% and 50% of compost, obtained from the test of disintegrated plastic materials as polylactic acid; PLA and the
non-plastic composting. Put 6 0 0 gram dry mass of soil mixed (test sample) into a plastic pot with pan diameter
of 12.5 cm before sow with the selected seeds, corn and pak choy. Place a set into an environmental controlled
room at 20-30oC, relative humidity 80-100% and light intensity 300-400 µE m-2sec-1 for 16 hour per day. At
the end of testing period 21 days after 50% of seedling in the control group (soil) germinated. The final evaluation
will consider percentage of germination rateand dry mass including any abnormal symptoms visually observed on
the plants, the results show the percentage of germinating seed and dry mass at the same interval shall not be over
the acceptable criteria. Then, It was concludes that the plastic used for disintegration test according to ISO
16929:2013, is not promote any adverse effects to the plant when compared to the blank compost.

Keywords: polylactic acid, compost, EN 13432 Annex E, ISO 17088

ผลิตภัณฑ์พลาสติกถูกนามาใช้ ในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และในการดารงชีวิตมาเป็ นระยะเวลา
ยาวนาน โดยมีอตั ราการผลิตและการใช้ สงู ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศ
ไทยมีปริมาณขยะประเภทพลาสติกและโฟมสูงกว่าปี ละ 2.3 ล้ านตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) ซึ่งต้ องใช้ ระยะเวลาใน
การย่อยสลายนานหลายร้ อยปี วิธกี ารกาจัดขยะพลาสติกส่วนใหญ่ คือ การพยายามนากลับไปใช้ ใหม่ การเผาทิ้งและการ
ฝังกลบ แต่กม็ ีข้อจากัด คือ พื้นที่ในการฝังกลบที่ไม่เพียงพอ ส่วนการนาพลาสติกไปใช้ ใหม่กม็ ีข้อจากัดหลายด้ าน เช่น
ต้ นทุนในการนาพลาสติกกลับไปใช้ ใหม่มีค่าใกล้ เคียงหรือสูงกว่ าการผลิตขึ้นใหม่ ในขณะที่คุณภาพที่ได้ อาจด้ อยกว่ า
นอกจากนี้ การทาลายโดยการเผาทิ้งหรือเผาให้ พลังงานก็มีโอกาสทาให้ เกิดปั ญหาต่อสิ่งแวดล้ อมทั้งทางดิน นา้ และ
อากาศ ก่อให้ เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกจนนาไปสู่ภาวะโลกร้ อน
แนวทางหนึ่งในการร่วมแก้ ไขปัญหาดังกล่าว คือ การใช้ ผลิตภัณฑ์ท่สี ามารถย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ แม้ จะยังมี
ราคาสูง เนื่องมาจากข้ อจากัดด้ านวัตถุดิบและเทคโนโลยีสาหรับการผลิต แต่หลายประเทศในโลกรวมถึงประเทศไทยมี
แนวโน้ มส่งเสริมให้ มีการนาพลาสติกชีวภาพมาใช้ มากขึ้นทุกปี เนื่องจากฎระเบียบในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ของคู่ค้า
ส าคัญ ของไทย เช่ น สหราชอาณาจั กรอัง กฤษ สหภาพยุ โ รป และญี่ ปุ่ น เป็ นต้ น ที่มีก ารพิ จ ารณาถึง ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้ อมและสุขอนามัยชุมชนตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวนี้ทาให้ อุตสาหกรรมการส่งออก
ของไทยมีต้นทุนที่สูงขึ้น ในเชิงการค้ าระหว่างประเทศมีการกาหนดมาตรฐานสากลในการรับรองการย่ อยสลายได้ ทาง
ชีวภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ ออกประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ข้ อกาหนดพลาสติกสลายตัวได้ เลขที่ มอก. 17088-2555 อ้ างอิงตามมาตรฐานสากล ISO 17088:2012 ซึ่งเป็ นวิธี
มาตรฐานหนึ่งที่หลายประเทศทั่วโลกใช้ สาหรับบ่ งชี้และแสดงเครื่องหมายบนพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์พลาสติก โดย
พลาสติกที่จะได้ รับการรับรองตามมาตรฐานนี้ ต้ องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตโิ ดยห้ องปฏิบตั กิ ารที่ได้ รับการยอมรับจาก
หน่วยรับรองระบบงานในระดับสากลครบทั้ง 4 ประเด็นหลัก ได้ แก่ (1) การแตกสลายทางชีวภาพแบบใช้ ออกซิเจนในขั้น
สุดท้ าย (2) การแตกเป็ นส่วนระหว่างการหมัก (3) การไม่เกิดผลเสียต่อความสามารถของปุ๋ ยหมักที่ได้ ในการช่วยให้ พืช
เติบโต (4) ปริมาณโลหะและสารพิษในพลาสติก (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555)
ในปั จ จุ บั น พลาสติ ก สลายตั ว ทางชี ว ภาพที่ถู ก น ามาใช้ ใ นเชิ ง การค้ า มากที่สุด ได้ แ ก่ พอลิ แ ลคติ ก แอซิ ด
(Polylactic acid; PLA) จัดเป็ นพอลิเมอร์ประเภทพอลิเอสเทอร์ ผลิตได้ จากกรดแลคติก ซึ่งเป็ นสารที่สงั เคราะห์ข้ นึ หรือ
ได้ จากการหมักผลผลิตทางการเกษตรที่มแี ป้ งและนา้ ตาลเป็ นองค์ประกอบ พลาสติกชีวภาพชนิด PLA มีอณ
ุ หภูมกิ ลาสท
รานสิชัน (Glass transition temperature: Tg) ที่ 55 องศาเซลเซียส อุณหภูมจิ ุดหลอมเหลว (Melting temperature: Tm)
ที่ 175 องศาเซลเซียส สมบัติเด่นของ PLA คือ มีความใส เข้ ากับเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต (Biocompatibility) ได้ ดี ย่ อย
สลายได้ ทางชีวภาพ แต่มีข้อด้ อยในเรื่องของความเปราะ (NatureWorks LLC, 2012) แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการนา
PLA มาใช้ เป็ นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกันอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งห้ องปฏิบตั กิ ารทดสอบการสลายตัว
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ทางชีวภาพของวัสดุ, วว. เป็ นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ รับการรับรองความสามารถด้ านการทดสอบพลาสติกสลายตัวได้ ตาม
มาตรฐานสากล ISO 17088:2012 จากสถาบัน DIN CERTCO ประเทศเยอรมนี ตั้งแต่ปี 2557 และเลือกใช้ วัสดุ PLA
เป็ นตัวแทนของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพสาหรับการทดสอบดังกล่าว
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการตรวจสอบการ
ไม่เกิดผลเสียต่อความสามารถของปุ๋ ยหมัก ที่ได้ จากการทดสอบการแตกเป็ นส่วนของพลาสิกชีวภาพชนิด PLA เมื่อหมัก
กับชีวมวลสดตามวิธมี าตรฐาน ISO 16929:2013 (อัญชนา และคณะ, 2558) ในการช่วยให้ พืชเติบโต ตามวิธี OECD
208:2006 ร่ วมกับเกณฑ์กาหนดสาหรับพลาสติกสลายตัวทางชีวภาพใน EN 13432 นี้ เพื่อได้ มาซึ่งข้ อมูล ส่วนหนึ่งที่
ยื น ยั น ถึ ง คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์พ ลาสติ ก สลายตั ว ทางชี ว ภาพ เป็ นการรองรั บ ความต้ อ งการของผู้ ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมด้ านวัสดุย่อยสลายได้ ทางชีวภาพของประเทศไทย ที่กาลังเติบโตอย่ างรวดเร็ว และสนับสนุ นให้ เกิดการ
พัฒนาความเข้ มแข็งของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของประเทศไทยให้ เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

1. ปุ๋ ยหมักทดสอบที่นามาใช้ ในการศึกษานี้ เป็ นการศึกษาต่อเนื่องจากรายงานของ อัญชนา และคณะ (2558)
ที่ตรวจสอบการแตกเป็ นส่วนระหว่างการหมักโดยการหมักแผ่นพลาสติกสลายตัวทางชีวภาพชนิด PLA (NatureWorks®
PLA Polymer 2003D) ร้ อยละ 1 และผง (Powder) ร้ อยละ 9 โดยนา้ หนัก กับชีวมวลสดภายใต้ สภาวะการหมักทาง
ชีวภาพที่กาหนดตามมาตรฐาน ISO 16929:2013 ซึ่งแผ่นพลาสติกทดสอบมีการแตกเป็ นส่วนได้ อย่างสมบูรณ์ (100 %
Disintegration) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทดสอบ นอกจากนี้ ปุ๋ ยหมักที่ได้ ยังมีสมบัติท่วั ไปผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ของสานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สมบัตทิ างกายภาพและเคมีบางประการของปุ๋ ยหมักที่ได้ จากการทดสอบการแตกเป็ นส่วนระหว่างการหมัก
รายการ
ขนาดเนื้อปุ๋ ย
ความชื้นและสารที่ระเหยได้
ปริมาณอินทรียวัตถุ
ค่าความเป็ นกรดด่าง
ไนโตรเจนทั้งหมด
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (ในรูป P2O5)
โพแทสเซียมทั้งหมด (ในรูป K2O)
ค่าการนาไฟฟ้ า
ที่มา: (อัญชนา และคณะ, 2558)

)เกณฑ์กาหนด( มกอช, 2548
≤ 12.5 x 12.5 มิลลิเมตร
< ร้ อยละ 35 โดยนา้ หนัก
≥ ร้ อยละ 35 โดยนา้ หนัก
5.5-8.5
≥ ร้ อยละ 1 โดยนา้ หนัก
≥ ร้ อยละ 0.5 โดยนา้ หนัก
≥ ร้ อยละ 0.5 โดยนา้ หนัก
≤ 3.5 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร

Control
< 10 mm
25.2
44.0
8.1
1.3
1.6
1.7
2.2

10% PLA
< 10 mm
25.2
46.4
8.2
1.2
1.4
1.4
1.9
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2. ผสมปุ๋ ยหมัก ที่ได้ จ ากชุ ด การทดสอบการแตกเป็ นส่ วนระหว่ างการหมัก ที่มีพลาสติก ชีวภาพ (Sample
Compost) และชุดการทดสอบที่ไม่มีพลาสติก(Blank Compost) กับดินร่วนเหนียวปนทราย ที่มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอน
ร้ อยละ 1.6±0.05 ในอัตราส่วนของปุ๋ ยหมักร้ อยละ 25 และ 50 โดยนา้ หนัก และใช้ ดินที่ไม่ผสมปุ๋ ยหมักทดสอบเป็ นชุด
ควบคุม (Control) รายละเอียดของชุดทดสอบและเกณฑ์กาหนดในมาตรฐานดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3
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ตารางที่ 2 รายละเอียดของชุดทดสอบ
ลาดับที่
1.
2.
3.

ชุดทดสอบ
ควบคุม (Control)
Blank compost
Sample compost

รายละเอียด
ดิน
ปุ๋ ยหมักจากการทดสอบ Disintegration (ไม่มี PLA)
ปุ๋ ยหมักจากการทดสอบ Disintegration ของวัตถุทดสอบ PLA

ตารางที่ 3 เกณฑ์กาหนดตามมาตรฐาน
ลาดับที่
รายการ
1.
ดิน
- ขนาดอนุภาค
- ประเภท
- ปริมาณอินทรียคาร์บอน
2.
วัสดุปลูก
- อัตราส่วนปุ๋ ยหมักต่อดิน
- ความชื้น
3.

พืชทดสอบ
- ชนิด
- จานวนเมล็ดต่อกระถาง
- ต้ นกล้ าที่สมบูรณ์

เกณฑ์กาหนดในมาตรฐาน

ชื่อมาตรฐาน
OECD 208

- น้ อยกว่า 2 มิลลิเมตร
- ดินร่วนปนทราย ทรายร่วน หรือ ร่วนเหนียวปนทราย
- ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 1.5
- ปุ๋ ยหมักร้ อยละ 25 และ 50 (นา้ หนักแห้ ง)
- ร้ อยละ 70-100 ของความสามารถในการอุ้มนา้ (Water
Holding Capacity: WHC)
- ใบเลี้ยงเดี่ยว และใบเลี้ยงคู่ อย่างน้ อย 1 ชนิด
- 100 เมล็ด
- อย่างน้ อยร้ อยละ 80 (ชุดควบคุม)

EN 13432
Annex E

EN 13432
Annex E และ
OECD 208

3. ใส่วัสดุปลูกที่มีสมบัติตามเกณฑ์กาหนดดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3 ที่ปริมาณ 600 กรัมนา้ หนักแห้ งต่อ
กระถางพลาสติกขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 12.5 เซนติเมตร ปลูกพืชทดสอบตามรายชื่อที่กาหนดไว้ ใน OECD 208 โดย
การศึกษานี้ใช้ ข้ าวโพด (Zea mays) เป็ นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และกวางตุ้ง (Brassica campestris var. chinensis)
เป็ นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงคู่ โดยกาหนดการทา 3 ซา้ ต่อชุดทดสอบ
4. วางชุ ด ทดสอบทั้งหมดในห้ องควบคุ มสภาวะแวดล้ อมระหว่ างการทดสอบ ที่อุณ หภูมิ 20-30 องศา
เซลเซียส ความชื้นในอากาศร้ อยละ 80-100 ความเข้ มแสง 300-400 ไมโครไอสไตน์ต่อตารางเมตรต่อวินาที เป็ นเวลา
16 ชั่วโมงต่อวัน
5. ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมของปุ๋ ยหมักที่มตี ่อพืช โดยการเปรียบเทียบอัตราความงอกและชีวมวลต้ น
พืชของปุ๋ ยหมักที่มีพลาสติกและปุ๋ ยหมักที่ไม่มีพลาสติก รวมถึงการตรวจสอบลักษณะผิดปกติของพืชโดยการสังเกตและ
ใช้ ระบบการให้ คะแนน (Frans et al.) ที่ระยะเวลาการทดสอบ 21 วัน หลังจากต้ นอ่อนในกลุ่มควบคุมมีการงอกได้ ร้อยละ 50

การศึกษานี้เป็ นการเปรียบเทียบการงอก มวลชีวภาพ และลักษณะปรากฏที่ผิดปกติของต้ นกล้ าพืชชั้นสูงที่
ปลู ก ในดิน ผสมปุ๋ ยหมัก ที่ไ ด้ จ ากการทดสอบการแตกเป็ นส่ ว นระหว่ า งการหมัก ของพลาสติก ทดสอบ (Sample
compost) กับพื ชที่ปลูกในดินผสมปุ๋ ยหมักที่ได้ จากการทดสอบการแตกเป็ นส่วนระหว่ างการหมักที่ไม่ มีพลาสติก
(Blank compost) ที่ระยะเวลาการทดสอบ 21 วัน หลังจากต้ นกล้ าในชุดควบคุมงอกได้ ร้อยละ 50 ผลการศึกษาดัง
แสดงในตารางที่ 4-6
1. ร้ อยละความงอกของเมล็ดและนา้ หนักมวลแห้ ง
บันทึกจานวนเมล็ดที่งอก (จานวนต้ นพื ชที่เจริญเติบโต) และชีวมวลแห้ งของต้ นพื ชชุ ดทดสอบปุ๋ ยหมักที่มี
พลาสติกและปุ๋ ยหมักที่ไม่มีพลาสติกเปรียบเทียบโดยอัตราส่วนผสมทั้งหมด ทั้งอัตราความงอกและชีวมวลแห้ งคานวณ
เป็ นร้ อยละของปุ๋ ยหมักที่ไม่มพี ลาสติก (ตารางที่ 4 และ 5)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการศึกษา
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินร้ อยละความงอกของเมล็ด
ร้อยละความงอก
ลาดับที่

รายการ
25

ข้าวโพด
50

25

กวางตุง้
50

100

100

-

-

97.00+1.53

-

-

93.00+1.00

1.

Control

2.
3.

Blank compost

97.00+1.50

96.00+2.75

-

74.00+1.04

84.00+2.65

-

Sample compost

96.00+1.73

97.00+2.08

-

74.00+0.00

77.00+1.32

-

4.

ร้ อยละความแตกต่าง

98.97

101.04

-

100.00

91.67

-

100

ตารางที่ 5 ผลการประเมินนา้ หนักมวลแห้ ง
ค่าเฉลีย่ น้ าหนักมวลแห้ง )กรัม(
ลาดับที่

รายการ
25

ข้าวโพด
50

100

25

กวางตุง้
50

-

-

6.19+0.27

-

-

1.12+0.09

1.

Control

2.

Blank compost

6.79+0.14

5.66+0.19

-

0.75+0.03

0.77+0.04

-

3.

Sample compost

7.00+0.21

5.97+0.28

-

0.78+0.16

0.72+0.06

-

4.

ร้ อยละความแตกต่าง

103.10

105.47

-

104.00

93.51

-

2. ผลกระทบต่อพืชตามลักษณะปรากฏ
ประเมินผลกระทบของปุ๋ ยหมักทดสอบทั้ง 2 ชุด ที่มตี ่อพืชโดยการให้ คะแนนตามลักษณะที่สงั เกตได้ (ตาราง
ที่ 6) อ้ างอิงจากเกณฑ์ของ Frans et al., 1992 (ภาคผนวก)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางที่ 6 คะแนนจากการสังเกตลักษณะปรากฎของพืช (0-100)
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พืชใบเลี้ ยงเดีย่ ว )ข้าวโพด(
คะแนน
ลักษณะปรากฏ

พืชใบเลี้ ยงคู่ )กวางตุง้ (
คะแนน
ลักษณะปรากฏ

ชุดทดสอบ

ร้อยละปุ๋ ย
หมัก

Reference substrate

-

10

10

25

20

20

50

20

20

Blank Compost
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ชุดทดสอบ

ร้อยละปุ๋ ย
หมัก

พืชใบเลี้ ยงเดีย่ ว )ข้าวโพด(
คะแนน
ลักษณะปรากฏ

พืชใบเลี้ ยงคู่ )กวางตุง้ (
คะแนน
ลักษณะปรากฏ

25

20

20

50

20

20

Sample Compost

อภิปรายผลการศึกษา
จากเกณฑ์กาหนดในมาตรฐาน ISO 17088 (ที่สอดคล้ องกับ มอก.17088-2555) คือ ปุ๋ ยหมักที่ได้ จากการ
ทดสอบการแตกเป็ นส่วนของพลาสติกทดสอบตามมาตรฐาน ISO 16929 ต้ องไม่เกิดผลเสียต่อความสามารถของปุ๋ ยหมัก
ที่ได้ ในการช่วยให้ พืชเติบโต เมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ ยหมักที่ไม่มพี ลาสติก ดังนี้
- จานวนเมล็ดพืชที่งอกในช่วงเวลาเดียวกัน ต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90
- มวลและมวลแห้ งของพืช ต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90
ซึ่งผลการทดสอบในตารางที่ 3 และ 4 แสดงค่าร้ อยละความแตกต่างความงอกของพืชและนา้ หนักมวลแห้ ง ที่
อัตราส่วนของปุ๋ ยหมักร้ อยละ 25 และ 50 โดยนา้ หนัก ในพืชทดสอบทั้ง 2 ชนิด คือ ข้ าวโพด (พืชใบเลี้ยงเดี่ยว) และ
ผักกวางตุ้ง (พืชใบเลี้ยงคู่) ไม่มคี ่าเกินเกณฑ์กาหนดดังกล่าวข้ างต้ น แสดงถึงสมบัตขิ องพลาสติกชีวภาพชนิด PLA ที่ใช้ ใน
การทดสอบครั้งนี้ว่า สามารถถูกย่อยสลายได้ โดยกลุ่มจุลินทรีย์จากธรรมชาติ และเมื่อสลายตัวแล้ ว ไม่มีค่าความเป็ นพิษ
ตกค้ างในระดับที่เป็ นอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี้ ปุ๋ ยหมักที่ได้ (Sample compost) ยังมีสมบัติทางกายภาพและ
เคมีท่เี ป็ นประโยชน์ต่อพืช และไม่ส่งผลให้ พืชแสดงลักษณะผิดปกติไปจากปุ๋ ยหมักที่ไม่มพี ลาสติก (Blank compost) และ
ดิน (Control)
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สรุปผลการศึกษา
ปุ๋ ยหมักที่ได้ จากการหมักพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิด (NatureWorks® PLA Polymer 2003D)
กับชีวมวลสดที่สภาวะการหมักทางชีวภาพในระดับต้ นแบบตามมาตรฐาน ISO 16929:2013 เป็ นระยะเวลา 12 สัปดาห์
มีคุณภาพที่ได้ ตามมาตรฐานและไม่เกิดผลเสียต่อพืชทดสอบเมื่อนามาประเมินผลกระทบตามมาตรฐาน EN 13432
Annex E และ OECD 208 ที่ระยะเวลาการทดสอบ 21 วัน หลังจากต้ นอ่อนในชุดควบคุมมีการงอกได้ ร้อยละ 50 ซึ่ง
ความสาเร็จนี้เป็ นประโยชน์อย่ างยิ่งต่อ นักวิจัยและผู้ประกอบการด้ านพลาสติกชีวภาพทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการ
หน่ วยทดสอบการสลายตัวของพลาสติกชีวภาพที่ได้ มาตรฐาน เพื่ อสร้ างความเชื่อมั่นให้ กับประเทศคู่ค้าและเพิ่ มขีด
ความสามารถในการส่งออกให้ ผ้ ปู ระกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของประเทศไทย
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