กรอบวิจัย ด้านพลาสติกชีวภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิจัยและพัฒนาให้ได้นวัตกรรมในกระบวนการผลิตสารตั้งต้นในการนาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพที่สามารถสลายตัวได้และเตรียมความพร้อมสาหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม
2. เพื่อการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ สร้างความได้เปรียบเชิงพาณิชย์ และลดต้นทุนการผลิต
3. เพื่อให้ได้คอมพาวนด์ที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสามารถขยายผลสู่
ภาคอุตสาหกรรมได้
4. เพื่อวิจัยและพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของตลาดส่งออก
5. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ตั้งแต่การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การ
ทดสอบการแตกสลายทางชีวภาพ การใช้งาน ความปลอดภัย และอายุการเก็บรักษา
กรอบวิจัย
1. การวิจัยให้เกิดนวัตกรรมระดับต่างๆ ตลอดห่วงโซ่การผลิต และการสร้างมูลค่าใหม่ๆ (Innovative
Value Creation) แก่ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
1.1 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพด้านต้นน้า
เป็นการวิจัยเพื่อให้ได้สารตั้งต้นในการนาไปผลิตพลาสติกชีวภาพ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์โดยเฉพาะการ
คัดกรองหรือปรับปรุงสายพันธุ์ ร่วมกับการศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงหรือขั้นตอนการผลิตที่ไม่ยุ่งยากได้ผลผลิตสูง
ใช้สารอาหารที่มีราคาไม่แพง ซึ่งมีอยู่มากในท้องถิ่น รวมถึงการศึกษากระบวนการ หรือวิธีที่สามารถแยกและ
ทาบริสุทธิ์ผลิตภัณฑ์ ด้วยกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นอันตราย โดยมี แนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้
− การคัดกรองจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพชนิดใหม่หรือสายพันธุ์ใหม่ ที่สามารถผลิตสารตั้งต้นชีวภาพ โดยเน้นหา
วิธีการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพและให้ผลดีกว่าการคัดกรองที่เป็นแบบทั่วไป (Conventional screening)
เช่น พัฒนาการใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมร่วมด้วยในการคัดกรอง การออกแบบหัววัด (Probe) ที่มีชิ้นส่วนของ
ยีนที่ใช้คัดกรองความสามารถผลิตสารตั้งต้นพลาสติกชีวภาพในเซลล์
− การหาสารอาหารที่เหมาะสมและต้นทุนต่าเพื่อการผลิตสารตั้งต้นชีวภาพ โดยมุ่งเป้าสู่การใช้งานจริงระดับ
อุตสาหกรรม การหาแหล่งอาหารทางเลือกอื่นๆ ที่มีราคาเหมาะสมกับการผลิตขนาดใหญ่ (ไม่ควรเลือกใช้
อาหารสาเร็จรูปราคาแพงที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ) และมีอย่างเพียงพอเพื่อการผลิตในท้องถิ่นหรือในประเทศ
อย่างไม่เป็นปัญหาหากมีการเลือกใช้ในระดับอุตสาหกรรม และจุลินทรีย์สามารถใช้จนหมดหรือเกือบหมดไม่
หลงเหลือในขั้นตอนสุดท้ายในการหมัก เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสาหรับการแยกออกในกระบวนการเก็บเกี่ยวหรือ
เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
− การวิจัยกระบวนการทาสารตั้งต้นชีวภาพให้บริสุทธิ์เชิงอุตสาหกรรม ซึ่งยังคงเป็น สิ่งท้าทายนัก
เทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยเป็นรอยต่อระหว่างการใช้พื้นความรู้ ด้านวิศวกรรมชีวเคมี (Biochemical
engineering) ร่วมกับความรู้ด้านชีวภาพ (หรือวิศวกรรมชีวภาพ Bioengineering) เช่น การแยกกรดอินทรีย์
เช่น กรณี Lactic acid และ Succinic acid การใช้กระบวนการ Esterify กรด ตามด้วยการกลั่นและการ
ไฮโดรไลซีส และเทคโนโลยีโครมาโตกราฟฟี (Simulated Moving Bed Chromatography (SMB) Process)
เป็นแนวทางหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ นอกจากนี้การสกัดโดยสารสกัดที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงสารอินทรีย์ไวไฟที่

เป็นอันตราย (เช่น คลอโรฟอร์ม) เป็นอีกทางเลือกของการวิจัย การแยกเซลล์ออกจากน้าหมักโดยไม่ใช้การปั่น
เหวี่ยง
− การเสนอช่องทางการผลิตสารตั้งต้นพลาสติกชีวภาพด้วยวิธีการอื่น เช่น ทางเคมี เพื่อเพิ่มช่องทางการ
สังเคราะห์สารตั้งต้นทางชีวภาพ โดยใช้กระบวนการทางเคมี เช่น การสังเคราะห์ succinic acid โดยวิธีการ
ทางเคมีแทนการสังเคราะห์โดยจุลินทรีย์สภาพไร้อากาศ การสังเคราะห์ PLA หรือ PLA จากก๊าซมีเทน
− การผลิตสารตั้งต้น เช่น Glucose, Lactic Acid, Succinic Acid, 1,4-Butanediol (BDO), Propanediol
และ Butanol จากเซลลูโลสที่ได้จากของเหลือใช้ทางการเกษตร (เช่น ชานอ้อย ฟางข้าว กากมันสาปะหลัง
เป็นต้น)
1.2 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพด้านกลางน้า มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้
− การศึกษาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ใหม่ๆ เพื่อสารวจศักยภาพในการนามาใช้ประโยชน์ เช่น การผลิตสาร
ต่างๆ ตามรายการต่อไปนี้ ซึ่งสามารถผลิตจากน้าตาลผ่านกระบวนการทางเคมี หรือชีววิทยา และสามารถใช้
เป็นสารตั้งต้นทางอุตสาหกรรมมูลค่าสูงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Succinic acid และ BDO หรือสารตั้งต้นชนิด
อื่น เช่น (1) 1,4 - diacids (succinic, fumaric and malic acids) (2) 2,5 furan dicarboxylic acid (3)
3hydroxy propionic acid (4) aspartic acid (5) glucaric acid (6) glutamic acid (7) itaconic acid (8)
levulinic acid (9) 3hydroxybutyrolactone (10) glycerol (11) sorbitol (12) xylitol/ arabinitol (13)
gluconic acid (14) lactic acid (15) malonic acid (16) propionic acid (17) triacids (citric and
aconitic acids) (18) xylonic acid (19) acetoin (20) furfural (21) levoglucosan (22) Amino acids
(lysine, serine, and threonine) (23) Bio PE (Polyethylene) (24) Ethylene Glycol (25)
Telephthalic acid (26) Isosobide (27) Poly (butyleneterephathalate) (PET) (28)
Poly(trimethylene terephthalate)
− การศึกษา Biopolymer โดยใช้ Computer simulation เป็นการศึกษาโดยมุ่งเน้น การทานาย
ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นทางเคมี และคุณสมบัติทางความร้อน ซึ่งทาให้ ย่นระยะเวลาการวิจัยให้สั้น และแคบ
ลงเป็นการลดต้นทุนการวิจัยในภาพรวม
− การสังเคราะห์ Catalyst ตัวใหม่ๆ เพื่อการผลิต Biopolymers เป็นการหาตัวเร่งปฏิกิริยาตัวใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพนอกเหนือจากตัวเร่งเดิม (Conventional catalyst)
− PLA stereocomplex จาก Pure lactide หรือ Pure PLA
− การทดสอบการใช้งาน Bio-compatibilization จาก Coreshell natural rubber เคลือบด้วย PLA
− การใช้ประโยชน์เฉพาะทางจาก Copolymerization ตามคุณสมบัติของ Copolymer เช่น การแก้ปัญหา
ความเปราะและความแข็งแรง (เช่น Hyperbranch PLA) และการเคลือบกระดาษด้วย Copolymer

1.3 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพด้านปลายน้า
เป้าหมายเน้นโครงการในลักษณะที่ต้องสามารถผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และมีความเป็นไปได้ ในการนา
ผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้งานได้ดี และมีคุณภาพ ตลอดจนสามารถ
แข่งขันด้านต้นทุน และต้องมุ่งเน้น 4P ได้แก่ ระบุผลิตภัณฑ์เป้าหมายชัดเจน (Product) ระบุสมบัติ ที่ต้องการ
(Properties) ราคา (Price) และการผลิต (Production) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิจัย คือกลุ่ม A = Additive
กลุ่ม B = Compounding และ กลุ่ม C = Product โดยมีแนวทางการวิจัยดังนี้
− Additive การพัฒนาเทคโนโลยีการสังเคราะห์และปรับปรุงคุณสมบัติของสารเติมแต่ง
− Compounds และผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพาวนด์เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เป้าหมาย และเพิ่ม
สมบัติการใช้งานให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมๆ
− Product quality การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ตั้งแต่การขึ้น
รูปผลิตภัณฑ์ การทดสอบการแตกสลายทางชีวภาพได้ การใช้งาน ความปลอดภัย และอายุการเก็บรักษา
มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้
1) พลาสติกชีวภาพสาหรับการใช้งานด้านการปลดปล่อยแบบช้า (Slow release application) เช่น การ
สังเคราะห์ Biopolymer ให้สามารถห่อหุ้ม หรือตรึงสารเคมีต่างๆ ได้ และค่อยๆ ปล่อยออกมาในภายหลัง
เช่น การทา Slow release drug, Hormone, Fertilizer, Herbicide, Insecticide เป็นต้น
2) พลาสติกชีวภาพสาหรับการแพทย์ เช่น การผลิตกระดูกเทียม เฝือกอ่อน Scaffold จากพลาสติกชีวภาพได้
เองภายในประเทศ เป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางการแพทย์ของไทยที่พยายามจะเป็น Medical Hub โดย
ต้องพัฒนาต่อยอด ถึงระดับจะนาไปใช้ทางการแพทย์ได้อย่างจริงจังและมีแพทย์นักวิจัยมาร่วมวิจัย
3) พลาสติกชีวภาพด้านบรรจุภัณฑ์ (Functional packaging) เช่น บรรจุภัณฑ์สาหรับสินค้า Organic บรรจุ
ภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ได้ระดับหนึ่ง บรรจุภัณฑ์ที่
บอกการหมดอายุของอาหาร บรรจุภัณฑ์ที่ควบคุมการสุกของผลไม้ เป็นต้น
4) พลาสติกชีวภาพสาหรับผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use, Disposable) เช่น วัสดุพลาสติกที่มีการใช้
เป็นประจา และ Recycle ได้ยาก (เช่น ถุงพลาสติกใส่อาหารและสินค้า ถุงหูหิ้ว ถ้วย ช้อนชามพลาสติกที่ใช้
แล้วทิ้ง เป็นต้น)
5) พลาสติกชีวภาพที่ใช้ด้านการเกษตร เช่น พลาสติกคลุมดิน ถุงเพาะชากล้าไม้ ถุงห่อผลไม้ รวมถึงการ
ทดสอบคุณสมบัติและระยะเวลาการสลายตัวได้ในการใช้งานจริง
6) การลดต้นทุนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
7) การพัฒนา Bio thermosetting
8) การพัฒนา Bio thermoplastic elastomer
9) การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย (Safety standard) สาหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร เช่น Migration

10) ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่มี High performance/ High price เช่น Implant polymer, Automobile
parts, Filament of 3D printing
11) การพัฒนาธุรกิจ Fair trade ด้านพลาสติกชีวภาพ
12) พลาสติกชีวภาพสาหรับงานสิ่งทอ เช่น Geo-textile
1.4 แผนงานวิจัยการแตกสลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพตลอดแนว
เป้าหมายเพื่อให้มีการวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์และกลุ่มจุลินทรีย์ใหม่ และกระบวนการใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ
สูงและต้นทุนต่าในการแตกสลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ทั้งในสภาพธรรมชาติและในสภาวะที่
ประดิษฐ์ขึ้นโดยมีแนวทางการพัฒนาโครงการ และ/หรือ การดาเนินการวิจัย ดังนี้
− การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์และกระบวนการใหม่ที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่า ในการย่อยสลายหรือแตก
สลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพชนิดต่างๆ
− การวิจัยเพื่อประดิษฐ์เครื่องต้นแบบย่อยสลายครบวงจรทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในระดับ
กาลังผลิตขนาดครัวเรือน
− การวิจัยเพื่อประดิษฐ์และออกแบบโรงงานต้นแบบย่อยสลายผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพรูปแบบต่างๆ ที่มี
ต้นทุนต่าในระดับกาลังผลิตขนาดหมู่บ้านหรือชุมชน หรือโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง
− การพัฒนา ประดิษฐ์ และออกแบบเครื่องจักรและโรงงานต้นแบบย่อยสลายผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เพื่อ
รองรับชุมชนหรือโรงย่อยสลายขนาดกลางและขนาดใหญ่
− การวิจัยเพื่อนาเสนอแบบโครงสร้าง (model) ที่ครอบคลุมการจัดการผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพครบวงจร
ตั้งแต่เริ่มผลิต การใช้งาน การเก็บรวบรวม การจัดการการย่อยสลาย จนจบเส้นทางเดินกลับคืนสู่ธรรมชาติ
ของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
2. การวิจัยร่วมภาคเอกชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ตลาดพร้อมรองรับ หรือตามความ
ต้องการของภาคเอกชน (Market driven และ Private Sector driven)
เป้าหมายเพื่อสร้างโครงการวิจัยที่มีภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมหรือเป็นผู้ให้โจทย์ โดยมีแนวทางร่วมมือได้
หลายรูปแบบ ดังนี้
2.1 ภาคเอกชนร่วมทุนวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยทั้งหมด
2.2 ภาคเอกชนร่วมวิจัย โดยเป็นหัวหน้าโครงการ หรือรับผิดชอบวิจัยด้านการตลาด (Market research)
2.3 ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการวิจัยในลักษณะอื่น เช่น การให้สนับสนุนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่วิจัย
2.4 ภาคเอกชนเสนอโจทย์วิจัยที่ต้องการ โดยมีเหตุผลประกอบ หรือเป็นโครงการวิจัยที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น
ระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัย
3. หัวข้อวิจัยพิเศษ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง
3.1 บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพสาหรับอาหารทะเล
3.2 พลาสติกชีวภาพเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
3.3 พลาสติกชีวภาพสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ผลผลิต
1. ได้องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและอาจนาไปสู่การประยุกต์ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม จานวน 3 เรื่อง
2. ได้เทคโนโลยีใหม่ที่นาไปสู่การทดลองผลิตระดับกึ่งโรงงานต้นแบบ หรือระดับกึ่งอุตสาหกรรม ทั้งในด้านต้น
น้า กลางน้า และปลายน้า จานวน 2 เทคโนโลยี
3. ได้กลุ่มจุลินทรีย์ใหม่ และกระบวนการผลิตใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงและลดต้นทุนการผลิต และการแตก
สลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ทั้งในสภาพธรรมชาติและในสภาวะที่ประดิษฐ์ จานวน 2 เรื่อง
หมายเหตุ
1. กรณีการวิจัยที่อยู่ในระดับกึ่งต้นแบบ หรือต้นแบบให้คิดคานวณต้นทุนเบื้องต้นที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิต
เช่น วัตถุดิบ หรือพลังงาน เป็นต้น โดยต้องคานึงถึงการลดขั้นตอน การลดต้นทุนเป็นอันดับแรก และต้อง
นามาใช้ในอุตสาหกรรมได้ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต
2. การวิจัยที่เสนอขอต้องเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เช่น การมีผู้ร่วมวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่
และมีนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเป็นผลผลิตของโครงการด้วย

