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1 – 7 มิถุนายน 2563 
พลาสติกจากเปลือกกุ้ง พัฒนาการของบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต 

ปัจจุบันภาครัฐและภาคเอกชนออสเตรเลียให้ความร่วมมือในการสนันสนุนให้ชาวออสเตรเลียหันมาใช้
บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable plastics) เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือปกป้อง
สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะพลาสติกและระดับมลพิษในอากาศ รวมถึงส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนในอนาคต 
โดยเมื่อปี 2561 ออสเตรเลียได้ก าหนดเป้าหมายในการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบ single-use และ
กระตุ้นให้ชาวออสเตรเลียหันมาใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบ reusable, recyclable และพลาสติกที่ย่อยสลาย
ได้ทางชีวภาพ (Biodegradable plastics) ภายในปี 2568 ภายใต้พันธสัญญา 2025 National Packaging 
Targets โดยมีหน่วยงาน Australian Packaging Covenant Organisation (APCO) เป็นผู้ก ากับดูแล  

อย่างไรก็ตาม บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีจ าหน่ายและใช้อยู่ในตลาดปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่ เป็นพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิ โตรเคมี (Petroleum-based 
biodegradable plastics) และพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบมวลชีวภาพ (Bio-based 
biodegradable plastics) ที่ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีในการย่อยสลายตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่
กับชนิด องค์ประกอบของวัตถุดิบและสภาพแวดล้อมที่จะเอ้ือต่อระยะเวลาในการย่อยสลายอีกด้วย ดังนั้น 
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ จึงได้คิดค้นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติมากขึ้น เพ่ือให้สามารถย่อยสลายได้
ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษา (Michelle Demers, Jared Wood และ Kimberly Bolton)
ได้รับรางวัล “Inventing the Future program” จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ในการพัฒนาการผลิต 
Biodegradable plastics ที่ใช้เวลาในการย่อยสลายได้เร็วขึ้น โดยน าแนวคิดการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกจาก
เปลือกกุ้ง (Shrimple solutions) ซึ่งเป็นวัตถุดิบทีย่ั่งยืนและสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ภายใน 90 วัน 
มาพัฒนาต่อยอด เพ่ือให้สามารถน ามาใช้บรรจุอาหารในภาคอุตสาหกรรมต่างๆได้จริง เพ่ือลดปริมาณขยะ
เหลือทิ้งให้เป็นศูนย์ หรือการน าเอาขยะมา Recycle หรือพัฒนาให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่าแทนการถูก
น าไปฝังกลบโดยเปล่าประโยชน์ โดยน าเงินรางวัลมาเป็นทุนในการจัดตั้งบริษัท Carapac เพ่ือพัฒนา 
Phototypes บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวก่อนน าสู่ตลาด 

ปัจจุบันบริษัท Carapac อยู่ระหว่างการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารสดเป็นหลัก โดยได้ส ารวจความ
ต้องการของตลาดในแต่ละอุตสาหกรรมต่างๆ พบว่า ตลาด
ออสเตรเลียมีความต้องการบรรจุภัณฑ์ประเภท Punnet 
(ส าหรับผักและผลไม้สด) บรรจุภัณฑ์แบบถุง (Pouches) 
Clingwrap ถุงบรรจุช้อนและส้อมในธุรกิจร้านอาหาร ถุงขยะและถุงพลาสติก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วย
ให้บริษัทฯ สามารถออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการในตลาดมากที่สุด เนื่องจากต้นทุน
ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเปลือกกุ้งหรือเปลือกของสัตว์น้ าประเภท Crustacean ค่อนข้างสูงกว่าการ
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ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Non compostable) ถึง 3 เท่า และคาดว่า เมื่อ
ตลาดมีความต้องการบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคตจะท าให้ต้นทุนการผลิตลดลงตามล าดับ 

ทั้งนี้ การวิจัยของบริษัท Carapac ยังพบว่า บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเปลือกกุ้งหรือเปลือกของสัตว์น้ า
ประเภท Crustacean มีประโยชน์ดังนี้   

 Waste Based 
    ผลิตจากขยะเหลือท้ิงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเปลือกกุ้งและเปลือกของสัตว์

น้ าประเภท Crustacean เป็นขยะที่ถูกทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแช่
แข็งในภูมิภาคเอเชียจ านวนมากเฉลี่ย 8.1 ล้านตันต่อปี ท าให้สามารถน าไคโตซาน
ที่ได้จากเปลือกของสัตว์น้ าประเภท Crustacean ทีเ่ป็นขยะถูกทิ้งมาเป็นวัตถุดิบ
ทางเลือกในการผลิต Biodegradable plastics เพ่ือใช้ในการบรรจุอาหาร 

 Antifungal & Antibacterial & Extends Fresh Food Shelf Life 
ผลการวิจัยของ Carapac ยังพบว่า  เปลือกกุ้ง มี

คุณสมบัติต่อต้านการเกิดเชื้อรา ซึ่งหากน ามาเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์จะช่วยป้องกันไม่ให้อาหารในบรรจุภัณฑ์
เกิดเชื้อราได้ง่าย ช่วยยืดอายุสินค้าบนชั้นวางได้นานถึง 14 วัน 
ขึ้นอยู่กับประเภทของอาหาร และเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการใช้
เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารสด  
 Shellfish Allergy Safe 

บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเปลือกกุ้งนั้นมีความปลอดภัยส าหรับผู้ที่แพ้อาหาร
ประเภท shellfish เนื่องจากสารโปรตีนที่ก่อให้เกิดการแพ้ได้ถูกแยกออกไปใน
ระหว่างกระบวนการสกัดสารไคตินแล้ว 
 Plantable & Ocean Safe 

บรรจุภัณฑ์จากเปลือกกุ้งนั้นเมื่อถูกฝังกลบจะย่อยสลายตาม
ธรรมชาติกลายเป็นปุ๋ยในดินที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโต และหากถูกทิ้งลงใน
ทะเลก็จะย่อยสลายโดยเร็วและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ทะเลที่กินเข้าไป 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย 

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสและมาตรการควบคุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง COVID-19 ส่งผลให้ภาค
ธุรกิจร้านอาหารต้องมีการปรับตัวทางธุรกิจและเน้นการให้บริการในรูปแบบ Takeaway/ Delivery เป็นหลัก
ท าให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์ในภาคธุรกิจร้านอาหารเพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
ประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

Source : https://carapac.co 
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อีกทั้ง Department of the Environment and Energy ได้รายงานผลส ารวจปริมาณการใช้บรรจุ

ภัณฑ์พลาสติก Recycle  Australian Plastics Recycling Survey (APRS) ปี 2560 พบว่า ชาวออสเตรเลีย
ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกประมาณ 3.5 ล้านตัน ขยะพลาสติกร้อยละ 58 ได้ถูกน ากลับมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์
พลาสติก Recycle  ส่วนที่เหลือถูกฝังกลบและส่งออกไปจีน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันจีนได้ก าหนดมาตรฐาน
การน าเข้าขยะพลาสติกที่เข้มงวดท าให้ปริมาณการส่งออกขยะพลาสติก Recycle ลดลง ท าให้ออสเตรเลียต้อง
เผชิญปัญหาปริมาณขยะสะสมที่ต้องฝังกลบเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆและสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงน าไปสู่ความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชนในการผลักดันการลดปริมาณขยะพลาสติกลงในทุกภาคส่วน
ตั้งแต่การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการใช้บรรจุภัณฑ์ของแหล่งผลิตสินค้า ร้านค้าปลีกและผู้บริโภค เพ่ือให้
ออสเตรเลียเข้าสู่การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนโดยสมบูรณ์ ซึ่ง
กระแสดังกล่าวก าลังเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนในออสเตรเลียต่างให้ความส าคัญอย่างมาก 
ผลกระทบต่อการส่งออกไทย 

แนวโน้มการเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติในออสเตรเลีย เป็นโอกาสดี
ส าหรับผู้ประกอบการไทยต่อการส่งออกบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ กระดาษ 
เยื่อไผ่ มันส าปะหลัง รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์  Biodegradable plastics อ่ืนๆ มายังตลาดออสเตรเลียเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพตลาดในปัจจุบัน อีกทั้ง ปัจจุบันออสเตรเลียสนับสนุนให้ภาคธุรกิจร้านค้าหันมาใช้บรรจุภัณฑ ์
Biodegradable และส่งเสริมให้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ทั้งคุณสมบัติด้านความคงทน ดีไซน์
ทันสมัยและความเหมาะสมกับสินค้าในแต่ละประเภท  ดังนั้น บรรจุภัณฑ์ที่จะเข้ามาท าตลาดในออสเตรเลียจึง
ควรค านึงถึงปัจจัยต่างๆข้างต้น ในการพัฒนาและผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค  

นอกจากนี้  การส่งออกสินค้าในกลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพและสินค้าออร์แกนิค ผู้ส่งออกควรให้
ความส าคัญในทุก Supply Chain ของสินค้า ตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีและมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า 

Source : https://carapac.co / www.foodprocessing.com.au 
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